
 

     רפאת דובוניםמ

  ד"ר מני עמראן -כתב וערך 

 מבוסס על חומר מאגודת הסטודנטים לרפואה בטכניון

   -קונספט 

  –( בעלת מטרה כפולה 5-6או  3-4פעילות חד פעמית עם ילדים בקבוצות גיל שונות )

הפחתת חרדה מהעולם הרפואי והצוות וספציפית מבדיקות וטיפולים רפואיים ע"י  .1
 אמצעית.-בלתיהיכרות 

קידום בריאות בקרב הילדים ובאמצעותם גם לכלל המשפחה ע"י עידוד תזונה  .2
 נכונה, היגיינה ופעילות גופנית.

 ילדים בקבוצה. 7-ל 5בין  -התחנות המתוכנן מחלקים ילדים לקבוצות על פי מספר 

  – לו"ז פעילות

 אופציונלי -דקות  5הצגת פתיחה  

ניתן לשלב היגיינה והיגיינת פה באותה תחנה, כמו כן תחנות , תחנות 7-ל 5)בין  תחנות 
דק' כתלות בכמות  12ל 10בטיחות ופעילות גופנית הינן אופציונליות(, כל תחנה בין 

 הילדים.

  /הרופא

 ות/אח

 תזונה

 היגיינה

 הגיינת פה

 + מסכים פעילות גופנית

 בטיחות -תחנה אופציונלית נוספת 

 



 

 

 

 - ציוד הכנה

 צבעים שונים( 5-7צבעוניות )לפחות מדבקות 

 דפי צילום דובי לפי כמות הילדים

 שילוט לתחנות

 דגם שיניים להדגמת צחצוח נכון + מברשת שיניים

 סטטוסקופ

 אוטוסקופ

 ציוד חבישה

 בקבוקי תרופות ריקים

 מזרק + ציוד טיפולי נוסף להדגמה על פי תחנת אחות

 לות אדום, סגול, כתום, ירוק(צבעים ) שכולחבילות דפים ריקים + 

 פירות וירקות חתוכים – וכיבוד בריא צלחות נשנושים

 לתחנת רופא(רנטגן מנורת שולחן )

 

 !/עבודהלבן חלוק עם  -מפעיל צוות 

 להנחות כל ילד להגיע עם דובי/בובה שקשור אליה + הורה מלווה.



 חלוקת תחנות 
 לוגיסטיקה מקדימה

 ע"י מדבקות צבעוניות.בהגעתם חלוקת ילדים לקבוצות 
 שילוט תחנות על פי נושאים ומספר תחנה.

 ופירות חתוכים, שתייה מים בלבד. ירקות -הכנת כיבוד בריא
 

 הצגת פתיחה:
 נסיכה, נסיך , רופא/ה, מספר/ת. -תפקידים  

 ]אפשר גם רק מפעיל בובה ורופא[
 

באופן תמציתי,  ה הנרדמת"ימתחילים להציג את האגדה "היפיפי -ללא הקדמות מיותרות 
זה לא מצליח והיא  – תן נשיקה לנסיכה כדי שהיא תתעוררמגיעים לקטע שבו הנסיך נוכש

  ממשיכה לישון.
 מה לעשות? -נסיך שואל את הילדיםה

אנחנו חושבים עם הילדים למי כדאי לקרוא כדי לקבל עזרה, מגיעים למסקנה שצריך 
 לקרוא לרופא. 

 מגיע רופא, עושה כמה בדיקות קצרות על הנסיכה, והנסיכה קמה.
בטת עם הילדים למי לקרוא ]אפשר גם הצגה עם בובת כף יד שלא מרגישה טוב ומתל

 לעזרה ובסוף מגיע רופא ועושה בדיקה כללית ומסייע לה[.
מסבירים לילדים שהיום נדבר קצת על רופאים, ועל מה הם עושים, ושבעצם הרופאים 
באים לעזור, כשמישהו מרגיש לא טוב הרופא יבדוק אותו ובעזרתו הילד יוכל להרגיש 

 טוב. 
 לים בילדים אלא בדובונים והבובות שלהםלא מטפאנחנו  פעםמדגישים שה

 לנו בטיפול. סייעווהילדים י 
 
 

  



 

 /התחנת רופא
אחד להביא את הדובי שלו. שואלים מה -מושיבים את כל הילדים ומזמינים אותם אחד

שם הדובי ועוד משהו כללי לשבירת הקרח ולאחר מכן מכוונים כל ילד לאבחנה אחרת 
 לדובי שלו.

שמת לב שבזמן האחרון הוא קצת צרוד או מתלונן על כאבי גרון והיה לו חום  –לדוגמא 
)ואז לכוון לאבחנת דלקת גרון(, או שמת לב שהוא נפל לאחרונה )חבישה(, כאבי אזניים 

  )דלקת אזניים( וכדומה.
 
אנמנזה למקרה רפואי אחר וה השיחה את להכווין מנסים הדובי עם שמגיע ילד לכל *

 הנ"ל:מהאפשרויות 
 

  –דלקת גרון 
חום? קושי בבליעה של אוכל? מנוזל או  –שואלים את הילד כמה שאלות על הדובי 

 משתעל?
אומרים לכל הילדים לפתוח את הפה ולנסות להסתכל לגרון של השכן שלהם ולחשוב מה 

לכן משתמשים  –. הלשון 1שתי תשובות שצריכות להתקבל:  –מפריע להם לראות טוב 
 משתמשים בפנס להאיר את האזור.   –. חושך 2ב"מקל ארטיק" להורדתה. 

 *להדגים על הדובי*.
להנחות את הילד בפניה לאחות בתחנה הבאה לומר שכואב לדובי הגרון ושהוא צריך 

 אפשר לשאול אם יודעים מה זה אנטיביוטיקה(. 5-6נגד חיידקים )בגילאי )סירופ(  תרופה
 

  –ת ריאות שיעול/דלק
 האם היה לדובי חום? שיעול או קושי בנשימה? מנוזל? –שאלות לילד 

שואלים את הילדים מה אחראי על הנשימה, מגיעים לזה שבחזה יש ריאות שאחראיות על 
 הנשימה.

מנסים להקשיב לדובי על ידי הצמדת האוזן לחזה של הדובי ומראים שקשה לשמוע ככה, 
 רים שלה.אומרים לילדים לנסות על ההו

מתייעצים עם הילדים איך ניתן לשמוע יותר טוב את הריאות. מסבירים על מכשיר 
הסטטוסקופ ומשתמשים בו לבדיקת הדובי )אפשר לתת לילד לנסות להקשיב לנשימות 

 שלנו או של עצמו אפילו(.
אצל האחות כדי להפחית את הסיכוי  חיסוןמסבירים לילד שהדובי חולה ושצריך לקבל 

 שוב בעתיד.שייחלה 
 

  –חבלה 
האם הדובי נפל לך לאחרונה או קיבל מכה מחפץ מסוים? ביד/ברגל? מתלונן  -שאלות לילד

 שכואב לו? צולע?
מראים איך בודקים באופן כללי את הגפה ומסבירים שאי אפשר רק באמצעות העיניים 

שואלים את הילדים  –לראות את הרגל/יד לעומק וצריך בשביל זה להיעזר באמצעי נוסף 
 מה לדעתם אפשרי?

בסוף מגיעים לצילום רנטגן. עושים הדמיה של צילום על ידי מנורת בדיקה/שולחן ששמים 
 מעל הדובי.

בשלב זה שואלים את הילדים מה יקרה אם הדובי יזוז בזמן הצילום )כמובן שהצילום 
 ייצא מטושטש(.

 .מבקשים מהדובי לא לזוז ומכבים ומדליקים את האור



מוציאים דף שהוכן מראש )בנספחים( עם צילום דובי וכותבים עליו את שם הבובה )גם אם 
 ה"דובי" זו ברבי או בובה אחרת(.

 .חבישה/קיבועמנחים את הילדים לבקש מהאחות בתחנה הבאה טיפול ע"י 
 

  –כאבי בטן 
לדובי איפה כואב לדובי בבטן? האם הוא הקיא או משלשל?  האם היה   -שאלות לילד

 חום?
 איך ניתן למדוד חום? דנים בשיטות השונות. –שואלים את כל הילדים 

מסבירים שכדי לבדוק את הבטן של הדובי כמו שצריך אי אפשר לבדוק אותו בעמידה 
 והוא צריך לשכב.

 מדגימים בדיקת בטן כללית על הדובי.
 י האוכל.מסבירים לילד שהדובי אולי אכל משהו מקולקל או שלא שטף ידיים לפנ

 .נגד כאביםמנחים את הילד לבקש מהאחות טיפול 
 

  –דלקת עיניים/אזניים 
אם שם לב למשהו שונה לאחרונה בדובי, האם יש הפרשות  -שאלות לילד

 מהעיניים/אזניים?
מבקשים מהילדים לנסות להסתכל לתוך האוזן של הילד  -מסבירים על בדיקת אזניים  

 מצליחים לשאול מה מפריע להם.השכן/ההורה שלהם, וכשהם לא 
מראים את האוטוסקופ ושהוא נועד להתגבר על כך שיש פתח צר וחשוך ושבעזרתו ניתן 

 להסתכל לתוך האוזן לעומק ולראות אם יש זיהום באוזן או בעיה אחרת.
 לחילופין בודקים את העיניים ומאבחנים דלקת.

איך מטפלים...האם נכון לתת  להגיד לילד שיש לדובי זיהום בעיניים/באזניים ולשאול
 סירופ או כדורים או נרות למקרה שכזה? 

 איך אפשר לטפל בצורה אחרת? מכוונים להגיע לטיפול ע"י טיפות )בעיניים גם במשחה(.
 לאזניים/עיניים של הדובי. בטיפות/משחהמנחים את הילד לבקש מהאחות טיפול 

 
 

 ו צילום עם מנורת בסוף התחנה כל ילד מביא את הדובי שלו ועושים ל
 השולחן/הבדיקה ונותנים לו כמזכרת עם שם הדובי.

 

  



 ות/תחנת אח
 דק'(: 3-4דיון קצר עם הילדים )

 תרופות: (1

 למה לוקחים תרופות? 

 ורוצים לשפר את ההרגשה והבריאות ולהתמודד עם  לא מרגישים טובכש
  הזיהומים.

 אתם מכירים או נטלתם בעבר? אילו סוגי תרופות  

  יש למישהו טעם שהוא מאוד יש סירופים בטעמיםלפעמים  –סירופ ,
 אוהב?

  או בליעהכדורים ללעיסה 

  בעיקר וםלהורדת ח -נרות 

 תמיסות מי מלח להקלה על הצטננות 

  לעיניים אפשר גם משחה( לדלקת –טיפות לאוזניים, עיניים( 

  ( לפעמים בבית חולים נותנים תרופות בזריקה )עירוי -זריקות 

 זה בריא ועוזר  ים כיכשחולהרבה מים חשוב לשתות  - ותמה כדאי לשת
 לגוף להתגבר, בנוסף רוצים למנוע מקרה של התייבשות.

 
 *לטפל בבובות על פי התלונות שקיבלו בתחנת הרופא, לתת לכל אחת יחס אישי של כדקה.

במקרה ומדובר בילדים שזו התחנה הראשונה שלהם, "להדביק" באופן ספונטני בשיתוף 
 הילדים אבחנות לכל דובי ולטפל בהתאם )בלי בדיקה(.

 רשימת האבחנות:
 טיפול אנטיביוטי )נגד חיידקי( בסירופ. –דלקת גרון 

 חיסון. –שיעול/דלקת ריאות 
 חבישה/קיבוע אחת הגפיים. –חבלה 

 .ציןמיבוביטיפול בתרופה דובימול/ –כאבי בטן 
 טיפול במשחה/טיפות –דלקת עיניים/אזניים 

 

 נים:חיסו (2
 .םוירוסים וחיידקי זיהומים כמו נגד עוזר לנו להיות יותר חזקיםחיסון 

להסביר שלא רק בשירותים  –לשאול איפה  – חיידקים ווירוסים יש בהרבה מקומות
 .וכמעט בכל מקום יש חיידקים, לכן בתחנת ההיגיינה נלמד איך להתמודד איתם ולנקות

 ו לגוף ולכן אנחנו עלולים להיות חולים.אנחנו עלולים להידבק בווירוס שנכנס אלינ
אנחנו  –כדי שיהיו לנו שומרים בתוך הגוף שלא ייתנו לחיידק לגרום לנו להיות חולים 

 צריכים להתחסן!!
ילמד את הגוף להכיר את החיידקים, ואז כשהוא  -בזריקה יש חומר שיעזור לנו לא לחלות 

 יתקוף את המחלה מהר וביעילות.ואז הוא  -יפגוש אותם אז הוא ישר ידע מה לעשות 
 מרגישים דקירה קלה וזה עובר. -החומר מוכנס באמצעות מזרק ומחט 

 כל הילדים צריכים לעבור את החיסונים כדי שיגדלו להיות חזקים ובריאים.
 
 

  



 היגיינה + כיניםתחנת 
. להפנות את השאלות לילדים ולהשלים בון בכה מאוד"או לדון בשיר "הסניתן להשמיע ו/

 מה שחסר מהתשובות בהכוונה יחד איתם.

? מה דני אינו עושה? מה אתם חושבים על מדוע הסבון בכה  -דיון לפתיחת התחנה  .1
 דני? האם הייתם רוצים להיות חברים של דני?

  מדוע צריך לשמור על היגיינה? מה זה הגיינה?  .2

 לשמור על הרגשה טובה ומראה טוב. -

מחלות וזיהומים, ועוזרת לנו להימנע הגנה הדרושה לגופנו מפני לספק את ה -
 ממחלות.

עם אנשים , רוצים להיות חברים של ילדים נקיים שמריחים להרגיש טוב ונוח  -
 טוב.

 ורגועים יותר. שמחים אנשים נקיים הם -

 על היגיינת הגוף? שומריםכיצד  .3

  להגן מזיהומים שיכולים לגרום ביקור בשירותים ולפני אכילה. שטיפת ידיים לאחר
 בבטן. לכאב

*הדגמה של שטיפת ידיים נכונה יחד עם אחד הילדים לרבות מחשבה איפה 
ושם  –בקפלי העור, בין האצבעות, מתחת לצפרניים  -החיידקים ירצו להתחבא
 להקפיד יותר על הניקיון.

 חשיבות של שטיפה עם סבון ולא רק מים.

  שחי, הצוואר,ית הלחשוב איזה מקומות בעייתיים יותר:ב –הקפדה על רחצה יומית 
מה יקרה אם לא . (קפלי עור ועשוי להצטבר לכלוך)מאחורי האוזניים והברכיים 

 ננקה את הלכלוך?

 עלולים להיווצר פצעים ופריחות על העור.  -

 להתקרב אלינו.לא נעים, ושאר הילדים לא ירצו  ףריח גויהיה לנו  -

  סיבות:לבקש מההורים לגזור אותן כשמתארכות,  –בריאות הציפורניים 

 לא לשרוט חברים בטעות. -

 שלא יצטברו חיידקים ולכלוך מתחת. -

  (מהספר "הכינה נחמה")לשקול לשלב קטע קצר  - כינים . 
 מדבקות.  –להסביר שהכינים עוברות בקלות מראש לראש 

 שימוש במסרק צפוף. +  חפיפת השיער בשמפו מיוחד איך מטפלים?
 
 
 

  



 תזונהתחנת 
 (5-6לגילאי  3-4בתחנה בין גילאי )חשוב מאוד לעשות התאמה 

 פתיחה
יש למישהו רעיונות איזה  –עכשיו נדבר על אוכל מהטבע שיכול לעזור לנו להישאר בריאים 

 פירות והירקות. מתמקדים ב אוכל יש לנו ישירות מהטבע?
 לכל צבע של פרי או ירק יש דברים מיוחדים לו שעוזרים לכם לשמור על הגוף בדרך אחרת. 

ירקות  ודע כמה צבעים של פירות צריך לאכול כל יום? מומלצת לאכול מדי יוםמישהו י

 ?5. איך נצליח לזכור את זה? מה עוד יש לנו בגוף עם המספר יםצבע 5 -ופירות ב
 אצבעות בכף היד.

 
 הפעלה

 את כף היד שלו.  ההורהכל ילד מקבל נייר לבן ומצייר בעצמו או בעזרת 
בכל צבע שנגיע אליו, הילדים יצבעו אצבע אחת בצבע עליו  כעת נקרא כל פעם בצבע אחר,

 אנחנו מדברים.
בצבע זה הילדים יגיעו את כל הפירות והירקות המתאימים שעולים על דעתם.  ניתן 

 להשלים מהרשימה לאחר מכן.
 -כדי שהילדים יזכרו משהו, נפשט את הסגולות של כל צבע למשהו שיהיה להם קל להבין 

 :כמובןלתפקיד האמיתי  התאמה הגיוניתננסה לשמור על 

 נוגדי סרטן ומחלות לב( -שומר עליך חזק ועם מרץ )למדריך  - אדום (1
תפוח אדום, תות שדה, דובדבנים,  : עגבניה, אבטיח, פלפל אדום, צנון וצנונית,דוגמאות

 פירות יער אדומים ורימונים.

 (ראית לילהשומר על מע' החיסון ו -)למדריך ועל הראיה שומר עליך בריא - כתום (2
גזר, דלעת, בטטה, מלון כתום, נקטרינה, מנגו, משמש, אפרסק, פלפל כתום : דוגמאות

 .וצהוב, תירס, אפרסמון, תמר, וכן פירות הדר

 ולעצמות( כמקור למינרליםחשוב  -למדריךועירניים )כדי שנהיה גדולים  - ירוק (3
אגס, ענבים,  התיבול,-עשבי, וב, מלפפון, קישואכר חסה, תרד, ברוקולי,: דוגמאות

 קיווי ואבוקדו. 

להלחם בחיידקים ובדלקת וכן שומר על כלי דם  -מגנים מפני מחלות )למדריך - לבן (4
 ולב(

אדמה, וכן פירות כמו בננה -: בצל, שום, כרישה, כרובית, שורש סלרי ותפוחידוגמאות
 וליצ'י. 

 ח(למנוגדי הזדקנות,  -עושה אותך חכם )למדריך - סגול (5
ארטישוק סגול, חסה סגולה וסלק, וכן פירות כמו , כרוב סגול, חציל, בצל סגול: דוגמאות

 שזיף, ענבים סגולים ואוכמניות. 
 

 סיכום:
 . הזכרנו המון פירות וירקות בצבעים שונים

 ירקות. מהפירות והשהזכרנו סות ולאכול מכל צבע חשוב בכל יום לנהבנו ש
, אז תמיד אפשר לבחור משהו שאוהבים פירות וירקות בכל צבע הרבה אפשרויות של יש 

 . את הטעם שלו יותר ולגוון לעצמנו
הילדים יקחו איתם את הציורים לתלות על המקרר בבית כך שיזכיר להם לאכול פירות 

 וירקות.
]אפשר לשים  של פירות/ירקות.ניתן לילדים לנשנש מצלחת  -לפני המעבר לתחנה הבאה 
 גם בעמדת הכיבוד הכללי[

  



 היגיינת פהתחנת 
 יש כמה כללים לשמור על פה נקי ובריא:

 -ביום, מיד אחרי ארוחת הבוקר ולפני השינה להקפיד על צחצוח נכון לפחות פעמיים  (1
 . בנוסף, להדגים על דגם שיניים צחצוח נכון להדגים על אחד הדובים עם מברשת שיניים

 (http://www.youtube.com/watch?v=tFZmIuh4xaIסרטון אפשר להיעזר ב)

 6-7צחצוח בליווי ההורים עד גיל  •

 השינה, למה?לצחצח לפני  חשוב מאוד •

  .לאורך היום. איפה? בין השיניים ובחלל הפה ונדבק מצטבר האוכל -
ואפשרות לה כשאנחנו ישנים יש פחות הפרשה של רוק ואז יש פחות הגנה בפה בלי

 לחיידקים לצמוח.

 שימוש במשחות שיניים ושטיפות פה המכילות פלואוריד.  (2

 יש להקפיד ככל הניתן על אכילת מזון מתוק באופן מרוכז ביום וצחצוח מיד אחרי! (3

ולא לחלקה  בצורה מרוכזתהממתקים היומית"  הקצאתמומלץ לאכול את כל " •
 לאורך היום למנות קטנות

אז הפרשת הרוק  -רוחה בסמוך לסיום האלצרוך את הקינוח/הממתק ממש מומלץ  •
בצורה טובה  בפה עדיין רבה והיא תשטוף את המזון המתוק והדביק מן השיניים

 . יותר

 .אחרי אכילת מתוק: לצחצח היטב •

 ביקור פעמיים בשנה אצל רופא השיניים לביקורת (4

 לשתות מים בין הארוחות (5

 )ובכלל( לא לשתות שתייה ממותקת או שוקו במיטה לפני השינה (6
 

 הפעלה
 לצרוך ממנו יותר ואוכל שפחותמומלץ אין אוכל טוב ואוכל רע, יש אוכל שלהבהיר ש

 .וממעיטים בו
אפשר לעבור על סוגי מזונות )להיעזר בפירמידת המזון אולי( וכמות הצריכה המומלצת 

 מכל אחד.
 . יחד עם הילדים נמיין אריזות אוכל לכזה שצריך להרבות ממנו וכזה שצריך להמעיט

,  מיםבקבוק חלב, פירות וירקות,  מצרכים שאפשר להרבות בהם: קרטון דוגמאות ל
 חבילת אורז וכד'.

מבו, בקבוקי שתייה אוכל להמעיט ממנו: עטיפות שוקולדים, אריזות חטיפים, עטיפת קר
 מתוקה וכד'.

 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=tFZmIuh4xaI


  תחנת מסכים

 או תחנה בפני עצמה( פעילות גופניתלתחנת אופציה כפתיחה )

משתמש בפלאפון / טאבלט / מחשב /  מה ם והדובונים שלהם מישואלים את הילדים 
 < מסכים.-שואלים מה משותף לכל המכשירים האלה   צופה בטלויזיה במהלך היום.

שואלים את ההורים )במופגן לילד הילדים( כמה זמן במהלך היום נראה להם שהילד 
 והדובי מול מסך. 

 מתחילים דיון עם הילדים האם הם חושבים שלהיות מול מסכים זה בריא.

 אילו השפעות לדעתם יכול להיות לכך שיושבים מול מסך על הבריאות שלהם?

מה קורה כשאנחנו מסתכלים על מסך? ממצמצים יותר או פחות?  –עיניים יבשות  .1
 ירידה במצמוץ העפעפיים ומאמץ של העין, מרחק צפייה קצר.

 דחיית שעת ההירדמות, פגיעה באיכות וכמות השינה. –פוגע בשינה  .2

 מומלץ לישון ביום?כמה שעות 

 להסביר את זה בשעות  שעות. 9-12שנים  6-13שעות, גילאי  10-13שנים  3-5גילאי 
 קמים בבוקר ומתי אמורים ללכת לישון.מתי  – שינה

 להוציא מסכים מחדרי השינה!

 ביום! דק' 30פעילות גופנית  מומלצת –ירידה בפעילות גופנית ועלייה במשך ישיבה .3

סיכון להתמכרות, להפרעות קשב וריכוז, עליה במשקל, פגיעה בהתנהגות חברתית  .4
ציא פלאפון בשלב זה ולגלול תוך התעלמות מהילדים לכמה שניות )אפשר להו

 ולהסביר להם אחרי זה שכך זה מרגיש לאנשים בחברתם( ועוד..

 ואיך ההורים יכולים לעזור?מה לדעת הילדים צריך לעשות כדי להתמודד? 

עד שעה בגיל הגן  –הגבלת זמן מסך )בכלל לא עד גיל שנתיים, מגיל שנתיים מומלץ  .1

 OFF THE PHONEאפליקציות כמו . ניתן להיעזר בועד שעתיים בגילאי בי"ס(

https://www.offthephone.com 

 ויזיה. ופלאפונים או טלנטולי מפגשים  –מפגשים עם חברים  להגביר .2

 להימנע משימוש במסכים בזמן הסעודה ובחדר השינה! .3

 סינון תכנים וצפייה משותפת .4

 פעילות גופנית משותפת .5

 להדגיש להורים את חשיבות הדוגמא האישית לגבי כל ההמלצות.

כשמטיילים או בפעילות משותפת אחרת להגביל את ההתעסקות עם הצילום  –לדוגמא 
למינימום ובטח שלא שני ההורים באותו הזמן. כנ"ל לגבי שימוש בפלאפון בזמן הארוחות 

 וכדומה.

https://www.offthephone.com/
https://www.offthephone.com/
https://www.offthephone.com/


 עילות גופניתפתחנת 
 

 -דוגמאות? )/ספורט שהם מכיריםפעילות גופניתמעלים עם הילדים מה האפשרויות של 
 ג'ודו, קראטה...(-מנויות לחימההתעמלות, א ,שחייה,כדורגל, כדורסל -דורה, משחקי כריצ

שואלים למי יצא לבצע פעילות כזו לאחרונה...ממליצים למצוא זמן מדי יום לפעילות 
 גופנית כלשהי, אפילו כמה דקות.

 שואלים את הילדים למה חשוב לעשות פעילות גופנית? 

  ולהתחזק השרירים את לפתח כדי חשוב -

 מהירות לפתח -

 גמישות -

 משקל שיווי -

 ממחלות עלינו להגן -

 מהנה! -הכי חשוב -

שאפשר לעשות וכל כמו אלה שהזכרנו קודם, פעילויות  סוגי מסבירים לילדים שיש הרבה
 אחד יכול למצוא משהו שהוא אוהב ונהנה ממנו.

לשאול את הילדים למה אנחנו לפני הפעילות. להתחיל עם תרגיל הרפיה קצר ומתיחות 
 מותחים ומה?

על השריר בזמן הפעילות בעיקר להגנה  –מתוח את השרירים לפני הפעילות ל חשוב
 הגופנית מפני פציעה.

 *הפעלה* 

בשלב זה ניתן להתחיל כל מיני הפעלות כתלות במסגרת המקום, הזמן וגילאי הילדים, 
 דוגמאות:

ואז נעמיד את הילדים על קו והם  של החדר/מגרש הדובים בקצה אחד הילדים מניחים את
 יצטרכו לרוץ לקחת את הדובי לחזור חזרה ולהתיישב.

או  אח"כ נעשה אותו דבר רק שכעת הילדים יצטרכו להגיע לדובי על ארבע )הליכת כלב(
 הגפיים(. 4בהליכת עקרב )גב כלפי הרצפה והתקדמות עם 

 : משרוקית, דגל הזנקהנלווה אופציונלי ציוד

  



 עילותלסיכום הפ

לתת סיכום קצר של מה שעברו בתחנות לשאול מה למדו בכל תחנה ולכנס את כולם יחד, 

 שלה(.   TAKE HOME MESSAGE-הומשפט או שניים על כל תחנה רק )



 דגשים וטיפים

  בתחנת רופא עדיף שיפעיל רופא משפחה/ילדים שהילדים עשויים להיתקל בו
טובה לעתיד. בשאר התחנות לא  בהמשך בביקורים הבאים במרפאה, זו היכרות

קריטי שיהיה ידע רפואי למפעילים, בעיקר גישה טובה לילדים והכנה קצרה לפני 
 העברת התחנה מבחינת תכנים.

  היא ברמת אחרת  3-4לשים לב להתאמת התכנים לגילאי הילדים. פעילות לגילאי
קיים פעילות לא מומלץ ל 3-4. כנ"ל לגבי אורך הפעילות, בגילאי 5-6מאשר לגילאי 

 תחנות )שעה סה"כ ברוטו(. 5מעל 

  מבחינת כיוון המעבר בין התחנות עדיף שתחנת הרופא תהיה צמודה ולפני תחנת
האחות, כך שייצא שרק קבוצה אחת )זו שהתחילה בתחנת האחות( תגיע לאחות 
לפני הרופא. זה מאפשר לרופא להמליץ על טיפולים כן יש המשכיות מיידית של 

 די האחות.טיפול על י

  אפשר לשקול לתת "מרשמים" מתחנת הרופא לתחנת האחות לגבי סוג הטיפול
 שהדובי צריך, אפשר גם בעל פה.

  בתחנת הרופא להזכיר את הטיפול  –לנסות להתייחס בכל תחנה לתחנה אחרת
בתחנת האחות, בתחנת האחות להזכיר את תחנת ההגיינה כרפואה מונעת, בתחנת 

 5זונה וכדומה...ליצור תחושה של המשכיות לילדים ולא ההגיינה להזכיר את הת
 \תחנות נפרדות.

  להשתדל להפעיל את הילדים בכל תחנה על פי ההנחיות על מנת לא ליצור תחנות
שלמות של "הרצאה" ולשתף את הילדים בדיון ובפעילויות כמה שיותר. 

ישירות  כשהילדים יתנו את התשובות הם גם יישמו אותם יותר מאשר שהם יגיעו
 מהמפעיל כהמלצה. 

  המלצה אישית לנסות למצוא סממן בולט בכל הדובים לפי חלוקת  –בתחנת רופא
האבחנות כבר בזמן כניסת הילדים לתחנה. לדוגמא קרע בגפה )לחבישה( או עיניים 

גדולות או אזניים גדולות )לדלקות עיניים/אזניים( או דובי שנוח לפתוח לו את 
תת סתם אבחנה הפה, במיוחד אם יש לו לשון )לדלקת גרון( וכד'. כלומר, לא ל

שרירותית, לנסות להתאים את האבחנה למראה הדובי וכמובן בהתחשב באבחנות 
 שניתנו כבר באותה התחנה.

לעשות  גם ניתן .כמובן ן זכר אך פונה במידה שווה לכולםןהמסמך מנוסח בלשו -

  ראם רוצים לחדד את המס "תחנת רופאה" ו"תחנת אח"

 

  לשאלות, הערות ומשובים ניתן לפנות במיילMeni.amran@gmail.com  

 

 

mailto:Meni.amran@gmail.com


ופא לאחר צילום הדובי חנת הרדוגמא לדף שיחולק כמזכרת בסוף ת ,בנספח בהמשך
 וכתיבת שמו.

 

 

 

 


