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 :הנחיות, ביצוע הפרויקט בשטח 
איתור מסגרת קהילתית  לביצוע    -( סטודנטים בצוות  2)חלוקה לצוותים 

 (בבחירה אישית מתוך רפרטואר ההמלצות של צוות הקורס)הפרוייקט  
 

,  כל צוות חייב לקיים פגישת הכנה ותדרוך עם צוות  המקום שבו מתקיים הפרויקט

 !(. במקום)שעות  10לערוך תאום ציפיות  ולבנות את מודל עבודה משותף של 

לאחר הכנת הצעת תוכנית לפרויקט הצוות חייב לקבל אישור מצוות הקורס של  

 .  קליניקת תזונה

לפחות פעם אחת ,  בקהילה' סטאז: במהלך הקורס ייפגש הצוות עם מנחת הקורס

 .צוותית/להדרכה אישית -נוספת בשעת ייעוץ  מתוכננת 

בקווים כלליים על התנהלות הפרויקט ויציגו ,  במהלך הקורס, הצוותים ידווחו לכיתה

 נקודות חוזק ונקודות חולשה לשם הפרייה הדדית ולמידת עמיתים

 .לאחראית הקורס,  כל צוות חייב להגיש סיכום בכתב של הפרויקט לפי הנחיות
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 :מערכת החינוך הפורמלית

 .תיכוניים, חטיבות ביניים, בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום

 קשישים   , עולים חדשים, קבוצות נשים, מועדוניות: ים"מתנס

 ,דיור מוגן, נוער במצוקה, הוסטלים לנערות בסיכון: אוכלוסיות בסיכון

 ... שיקום נפגעי נפש, שיקום אסירים –בתי סוהר , מקלט לנשים

,  ניצולי שואה, קהל יעד עם נכויות פיזיות: אוכלוסיות מיוחדות נוספות

 ...מרכזים  למניעת השמנת ילדים 

 

 חברת חשמל ועוד, כבאים, א"פרמדיקים במד, ל"צה: עובדי משמרות

 אוכלוסיות יעד ומסגרות אפשריות
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  בהרצליהד "גן חב

  א"גן פרטי בת

  אשכול גנים בלוד

  גן חובה בלוד

הרצליה" הנדיב"  

נתניה" יהודה הלוי"  

1ג "ניצנים ר"  

2ג "ר" ניצנים"  

ג"ר" מכלל"  

יהוד" היובל"  

שלום קריתס "מתנ  

 זבולון המר גני אביב לוד

קדימה" גוונים"ב "חט  

נתניה" נעורים"הדסה   

צ"ס ראשל"נערות במתנ   
 פנימיית בנות אזור השרון

אביב-תל' תיכון עירוני ד  

לוד -תיכון רמלה  

הרצליה" היובל"תיכון   

נס ציונה" יהודה-בן"תיכון   

בית רות –הוסטל לבנות   

2צ  "רות ראשל–בית   

3צ  "רות ראשל–בית   

ש"רמההוסטל לנערות   

 הוסטל רעננה

ש"רמה" אנוש"  

כפר יונה –נפגעי נפש   

נתניה –נפגעי נפש   

א"ת –נפגעי נפש   

איקיאהעובדי   

 מרכז נפגעי   סמים

ברידמןסדנאות מיצים   

צ"מועדון קשישות  ראשל  

 גני ילדים

 ילדים

הורים  

וצוותים  

 חינוכיים

 תלמידי

בתי ספר  

 יסודיים  

תלמידי  

ב  "חט

 ותיכוניים

נערות  

 בסיכון

ב  "חט

 ותיכון

 קשישים מבוגרים

יאלי גן חיפהר  

ס קיסריה"בי  

 טמרה"' אלזהרג"ס "בי

 חיפה" יזרעאליה"ס "בי

 חיפה" אהוד"ס "בי

 חיפה" חי-תל"  ס "בי

 חיפה" דוד ילין"ס "בי

ס יודפת נצרת עילית"בי  

ס בנצרת"בי  

מוצקין קריתס יסודי "בי  

עוספיה ב"חט  
הגיטאותנעורים לוחמי   

 מועדון לעיוור חיפה

 תחנת הכוח בחיפה,

א חיפה"פרמדיקים מד  

חד הוריות –ו "ויצ  
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פרויקטים   17חיפה 

 (קליניקות 2)

מושב אביגדורגן פרטי ב  

 ירושלים"יד למורה "ס "בי

 ירושלים -נערות 

 מועדון לנשים מעלה אדומים

ם-י, ס"חדר כושר  במתנ  

 קומונריות בני עקיבא

 משפחות נפגעי טרור

 שדה אילן -גן ברקן 

 גן שיזף כפר קיש

 בית חם טבריה

"כדורי"ספרניות   

 מועדון ותיקים קיבוץ דן

 ירושלים

 פרויקטים 9 

 פרויקטים 5כנרת 

 פרויקטים 7 ש "ב

נשים מוכות – לאשה אשה  

 נפגעי נפש  זיכרון יעקב,

 ש"ב –גן דיסנילנד 

 ש"ם  ב"ס  רמב"בי

 ש"ב –נוער בסיכון 

 חיילים בסיס חצרים

 קיבוץ סעד –נערות

מפגרים -אגודת עמי   

 מיתר -גמלאים 

 סדנה להורים בישוב עופרה

אפקה -דיור מוגן    

 פריסה ארצית –א "פרויקטים בתשע 75ה "ס



 מיפוי פרויקטים עם אוכלוסיות מיוחדות

 פרויקטים עם ילדים ונוער 65%

   

 פרויקטים

 עם אוכלוסיה

 בוגרת 

35% 

 1 -נשים מוכות 

 1 -נפגעי טרטר 

 1 -נפגעי סמים 

 5 -נפגעי נפש 

 4 -הוסטל לנערות בסיכון 

 2 -פנימיות לנערות 

 1 -בית חם לנוער 

 2 -ס לחינוך מיוחד "בתי

 1-נפגעי טרור 



ממחישים בבישול משותף  , משתמשים בהפעלות חווייתיות , הסטודנטים בונים מצגות תוכן

כרזות ועלונים מתקבלים בברכה ממחסן . ובטעימות ונעזרים באמצעים דידקטיים מגוונים

 .הפרסומים במשרד הבריאות תוך שיתוף פעולה מבורך



 בגן במושב אביגדור, סדנאות תזונה ואורח חיים בריא להורים

 איילת זנדני ומירב בר לב שלוחת ירושלים: מתוך תיעוד פרויקט של הסטודנטיות

סדנאות תזונה ואורח חיים בריא למחלקת 

לנפגעי  " משפחה אחת"בוגרים בארגון 

 טרור בירושלים

 :מתוך תיעוד פרויקט של הסטודנטים

 ינובסקי'יסמין אלמוג ומריה קצ, אלי לוי



 באשכול גנים  ילדים בלוד, סדנאות תזונה ואורח חיים בריא להורים

 אביב-שלוחת תל, אמתיה מנטל:מתוך תיעוד פרויקט של הסטודנטית



סדנאות תזונה ואורח חיים בריא מועדון קשישות  

 צ"בשיכון המזרח ראשל

,  תהל משה: מתוך תיעוד פרויקט של הסטודנטית

 אביב-שלוחת תל

  

 סדנאות תזונה ואורח חיים בריא לאוטיסטים

 בהוסטל בית אקשטיין ברעננה

 :  מתוך תיעוד פרויקט של הסטודנטיות

 עד  -מורן גל, וטר'גליה לנגלי ג, מיכל קנמוני

 אביב -שלוחת תל

  



סדנאות תזונה ואורח חיים בריא לנערות 

 בפנימייה בקיבוץ סעד

 :  מתוך תיעוד פרויקט של הסטודנטית

 שחר סמית שלוחת באר שבע

  

סדנאות תזונה ואורח חיים בריא לתלמידי  

 ב בעוספייה"בחט'  כיתה ז

 :  מתוך תיעוד פרויקט של הסטודנטית

 מונא עודה ודיאנה אלבאש משלוחת חיפה



 בחיפה" יזרעאליה"ובית ספר " אהוד"פעילויות בנושא אורח חיים בריא לתלמידים בבית ספר 

 ליאת אלון  משלוחת חיפה, אילנה בלוך, נטלי אנדצויג, ליאת היט: מתוך תיעוד פרויקטים של הסטודנטיות 



 "בית החם בטבריה"סדנאות לילדים ונוער ב

 :  תיעוד מתוך פרויקט של הסטודנטים

 שלוחת כנרת, אפרת מראד, קרן דללי, עומר ישראלי

 

 בקדימה" גוונים"ב "פעילויות לתלמידים בחט

 :  תיעוד מתוך פרויקט של הסטודנטיות

 אביב-אילה ארנון ומיה קומרניק משלוחת תל

  



 סדנאות לגיל הזהב במיתר  

 מתוך תיעוד פרויקט של זהבה דוידסון שלוחת באר שבע

 

 "כדורי"ספרניות  –סדנאות תזונה נבונה לנשים 

סופי אופק ועינת  , שרון איל: מתוך תיעוד פרויקט של הסטודנטיות

 קליפלד  משלוחת כנרת

 



 הזדמנות שהיא זכות, חובה שהיא הזדמנות
 ?בקהילה לסטודנטים' סטאזבמה תורם פרויקט 

 :מתוך משובים אישיים של סטודנטים  לאחר ביצוע הפרויקט


