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ב  נדנרד”תרתקתנרכתנת צ’נהנתרשזקתרגםרזבקתךרזתתשנרש רמהער

בהרהז.

זנחנדזרזסענעהנה,רכתפתהרזנ ”זרקתגףרחנ קךרקתזנ זרעכקבצזר
זתהקתנהרתכהרז גערחעתקרנחדנקר כז ךרתשקהנר תחערקחדש נרזחקתטר
ב רדג ק;רז ח הרבתתק קהרקמ נםרכקשמ נםר תמנ זר מק זרזשקכתהר
ב רגקפ ק,רעתנתקה קרקסענעה קרזתתקעזרקזתחקתזרזכהעססנםרב ר
זכשתענםרזתננכנםרעסענעה ק.רזכז ךר פהחרעכבתךרש רשעקבננםר
כתקמהנםרש רסד תקהרענשק רקזתצתקהרכןרזשקתזרזתתשק זר תז ר
זתחערק צקקהרזחנ קמנרקזכעש רעתשמק קהרזג נם.רפהנחהרזפתקנתטר
בקתתזרזהתגשקהרבצקכזרתצ רהקשענרזכקבצזרקזצקקהנםרזחנ קמננםר
קגתכזר שנ קנרהפנסזרכשכבקהנר גענרחשנעקהרזע הרכתקתרזכהקן,ר
דתךרננצקתקרקזשפבהקרב רעתנתקה קרקסענעה ק,רקזקענ זר זכשךר

קזתחעהרזכז ך.ר
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זפננ קטרעג נ זנ דנםרקעחדתרזתקמ רזכקסדנרמ  רזסעתזרכתנפזר
ב רכתקתרזתקמ רקחשנעקהרזתקמ רזכתקכנרקזתקתג נ,רזזסעתזר
זהתננכזרעתכצבקהרסד תקהרענשק רבםרזנ דנםרקמכזררסד תקהר
כשקהפקהרש רזקתנםרקנ דנם.רמכקרמן,רזצקקהרזחנ קמנרתנע רקכתע ר
זמשתזרכ תזרעתכצבקהרזתצתקהרקסד תקהרענשק רחקקננהנקה.ר
ג  קהרכשתדרזחנ קךרבעתקרזשה כקהרכתנפזרע קשתרכהקןרכתננם.ר
מכקרמןרפקהחזרבתמהרזדתמזרק נכקדרע קשתר ג  קהרתשתר כצתהר

עזתצזרעכתענהרג נרכשתדרזחנ קךרעתכהרז גע.ר

עכתענ ,רצקקהרזפתקנתטרבקעדרב רפנהקחרכבתךרגנ קהרקעקסה נםר
תזנ הננם,רפנהקחרחצתקהר נכקדנקהרעעהנ זספתרקזג נםרע קשתר
חת תקהרקכהקן,רקכבתךרשנ קברש רהקצתהרכתקכנהרקתספתהרכהקןר

נעשרעתנתר כבתמקהרזג נםרק חדתנרתקמ רכקסדננם.ר

זפתקנתטר קקזרב  נדנרתתגקןרשהנ” רקנקבצהרמ מ נהרכטבםרזתשקהר
 פנהקחרז גע.ר כתעזרזזפהבזר הג זרשזשנ קנרגםרזנזרמ מ נר
קזענתר חנסמקןרעהתצנערזכהקןרש רתשמק רזג נםרעכדתשהרעןר
גקתנקן.ר מן,רפתקנתטרהזרכזקקזרכקד ר פנהקחרעתזנ קהר קספקהרקכ קףר

 שנ קנרתקתחרחננם.ר

פרק ראשון: רקע  
עזתחתה קרתהרכתקתרננצקתרזכהקןרככתקםרתמנ הק,רזתחתנקהרב ר
תנמקהק,רדתךרננצקתק,רזתנרשזשקע רשזקתרכשתנתרתחתנקרכעחנ הר
זכהקןר כנצת נר כתקחתנםר משת קר ענדנ ק.ר תנ םר קזתדםר זטעבר
זכתקכננם,רת קרכתעדנםרתהרזתשתרת רזתזנ זרש  קרקכח נשנםר
תקהזרחעתהנהרקמ מ נה.רעכתענ ,רעבשקתנםרזתחתק נם,רעבננהר
זשכ הרנהתרקכשת רנהתרתצ רנ דנםרקכהעגתנםרזפמזר כגפז1.ר
עבשקתנםרזתחתק נם,רבקדףרכשת רתצ רנ דנםרגד רגםרעכדנ קהר
עב קהרזמ סזר כקמזרקענ ק נה2.רבקדףרכשת רקזשכ זרעגנ רצבנתר

 קטנםר זנכשךרבדר עגתקהרקתשקתנםרעהח קתזרגקפ נהרק פשנה3.ר

(Ng M, Fleming T, Robinson M, Thomson B, Graetz N, Margono C. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980- 1ר
 2013: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet (2014). Vol. 384 (9945) Pp. 766-8.; World Health Organization. Fact sheet on overweight

 and obesity (Updated January 2015) ; Reilly, J.J.; Kelly, J. Long-term impact of overweight and obesity in childhood and adolescence on morbidity and premature mortality in

adulthood: Systematic review. Int. J. Obes. (2011) Vol. 35. Pp. 891–898

 (Cole 2000) Wang Y, Lim H. The global childhood obesity epidemic and the association between socio-economic status and childhood obesity. International Review of 2ר
 Psychiatry. (2012). Vol. 24(3) Pp.176-88.;

 Calcaterra V, Klersy C, Muratori T, Telli S, Caramagna C, Scaglia F. Prevalence of metabolic syndrome (MS) in children and adolescents with varying degrees of obesity. Clinical 3ר
 Endocrinology (2008) Vol. 68(6) Pp.868–72 ; Puder JJ, Marques-Vidal P, Schindler C, Zahner L, Niederer I, Ebenegger V. Effect of multidimensional lifestyle intervention on

 fitness and adiposity in predominantly migrant preschool children (Ballabeina): cluster randomised controlled trial. BMJ (2011) Vol. 343. P. d6915. ; Daniels SR. Complications

of obesity in children and adolescents. International Journal of Obesity. (2009). Vol.33 Suppl 1s:S60–5

(Belot M, James J. Healthy school meals and educational outcomes. Journal of HealthEconomics (2011) Vol. 30(3). Pp. 489–504 4ר
 Feinstein L, Sabates R, Sorhaindo A, Rogers I, Herrick D, Northstone K. Dietary patterns related to attainment in school: the importance of early eating patterns. Journal of 5ר

 Epidemiology and Community Health. (2008) Vol. 62(8) Pp.734–9. ; Northstone K, Joinson C, Emmett P, Ness A, Paus T. Are dietary patterns in childhood associated with IQ

 at 8 years of age? A population-based cohort study. Journal of Epidemiology & Community Health. (2011). Vol. 66. Pp. 624–8

HOW1998ר 6ר
Katan M. B. Weight-loss diets for the prevention and treatment of obesity. N Engl J Med. (2009). Vol. 360. Pp.923–925 7ר

נשרזשפבקהרכקבנ קהרכבעתר נתנדזר געקזזר  הפתנטרעתנמקהר
עכשת .רזקתרכקענ ר שנפקתרעזנשגנםר נכקדננם4.רמכקרמן,רדנתטקהר
ענתנדזר תשקתקהר זתךר עגנ ר נ דנםר ש ר קסקמתר שקכןר בהנתקהר
עתנ ט נג צנזרקעזנשגנםר נכקדננם5.רפבק זרעסנסנהרקכמתבהר חקצזר
מדנר ח ךרתהרזדקתרזעתר צתקךרהפתנטרכהנןרקכגקקן.רזהבתעקהרש ר
תקתחרחננםרצתנמזר שתקףר ש קהרדתךרחננםרש רפתטנםרק שפתרתהר

עתנתקהםרב  נדנרשנ קנרדפקסנרזזה זגקהרזכהנתנםר עתנתקה6.ר

שנ קנרתקתחרזחננםרקכנגקתרזשכ זרזםרתהגתנםרתשנםרזדקתשנםר
פבנ קהרתזנ הנה7.רגנשזרהקרכנקשכהרעהמ נהרEPODEרעתנתקפז.רהקזנר
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המ נהרכתנפז,רתתקמהרטקקחרקכקצ חה,רשזהתחעזר נקהתרכ 500ר
תזנ קהרעבק ם.רזנתרכדגנכזרגנשזרכתנפזרזמק  הרכבקתעקהרעב נר
ב ננןרעתזנ זרעמ רזתכקה,ר טנפקחרתקתחרחננםרעתנתרקעת תננכת.ר
זהמ נהרזצ נחזר זפחנהרזשכ ז:רזקדגכזרנתנדזרכר 11.4%ר
 ר 8.8%רעתזנ הרזהבתעקהר בקכהרגנדק רכר12.6%ר ר 17.8%ר
עתעקצהרזענתקתהר0.0001ר≥רP)(.רבםרהתה,רתפשתרזנזר תתקהרתהר
זנתנדזרתתר תחתר8רש נם.רגנשהרEPODEרכתדכהרתהרכבקתעקהםר
ש רעב נרב ננןרעש נרכנשקתנם:רת.רעתכזרכתמהנהר)כשתדנם,רתעקצקהר
עתנתקה,רתתגק נםר תרככש הננםר]NGOs[רקשקהפנםרפתטננם(;רק רע.ר
עתכזרזכתקכנהר)כ זנגנםרפק נטננם,רת שנרכתצקברעהחקםרעתנתקה,ר

כשפחקה,רכקתנם,רNGOsרכתקכננם,רתזנ הרזבסתנםרזכתקכנה(8.

 דתךרעזרזכהקןרכנקצתרכבקעדרק צתךרנשרגםרזשפבקהרחעתהנקהר
קמ מ נקה9.

ז נסנקןרש צעתרעבק םרכתתזרשזגעתהרצתנמהרכהקןרכתקכנרקטתנר
כענתזרבכזרע קסףר הקב קהרזעתנתקהנקה,רגםרהקב קהרחעתהנקהר
מ מ נקהרקסענעהנקהר)זתט הרשנ קברזכהקןר רזתט הרFood miles,ר
קעטתנקהרזכהקן,רב ננזר זפחההרמכקהרתתנהקה,רב ננזרעתנמקהר
עזמ סקהרש רבסתנםרכתקכננם,רקב ננזרעזשתבקהרמספנרזתשקהר
זכתקכנהרעבסתנםרכתקכננם10.רזשתבקהרכתקכנקהרת זר קה קהר
כ קףרמ מ נרקחעתהנרשזקתרזדעתרחשקערעבנתתרעתהקתרפתנפתנת נר
מתכהר גע,רכתקםרעב רעבננהר גנשקהר כתקתקהרפת סזרעתהקתנר
זה זר עכבתמקהר צנעקתננםרכשהכשנםר גקפנםר עבק ם,ר זבתנם.ר
מכב זר צתמנםרחעתהננם,ר חנ קך(ר )עבנתתרכבתמקהר צנעקתנקהר
מ מ ננם,רסענעהננםרקעתנתקהננם.רדקגכתקהרמת זרכצקנקהרעתנט נז,ר

ת ג נז,רתתז”ע,רעתהנ ,רד כתת,רתקסטתנזרקבקד11.

זצתמנםר ב ר בק זר זחנ קך,ר עכבתמהר עכנקחדר צנעקתנה,ר זה זר
זההק הננםרש רתנמקהר)ההק זר תרכתקה ה,רתמנ הרנהת(רקמכקהר
)כהקןרעמכקהרכספתה(.רזנתר תקדהרכפהחרעש רחשנעקהזרעשנ קער
כשעתר ב ר זכשפנבנםר זחשקענםר זככדנםר קסענעז,ר עתנתקהר

 Borys JM, Le Bodo Y, Jebb SA. EPODE approach for childhood obesity prevention: methods, progress and international development. Obes Rev (2012). Vol. 13 Pp.299–315.; 8ר
 Romon M, Lommez A, Tafflet M. Downward trends in the prevalence of childhood overweight in the setting of 12-year school- and community-based programmes. Public

Health Nutr. (2009). Vol. 12. Pp. 1735–1742

 Kneafsey, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T. & Blackett, M. Short food supply chains and local food systems in the EU. A state of play 9ר
 of their socio-economic characteristics. JRC Scientific and Policy Reports. Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, European Commission

 (2013).; Feenstra, G. Creating space for sustainable food systems: Lessons from the field. Agriculture and Human Values. (2002) Vol.19. Pp. 99-106 ; Marsden, T. Morley,

 A. Sustainable Food Systems: Building a New Paradigm. Routledge. (2014)  Feenstra, G. Ashe, L. M.; Sonnino, R. At the crossroads: new paradigms of food security, public

health nutrition and school food. Public health nutrition. (2012) Vol. 16 Pp. 1020-1027 

 Sonnino, R. Escaping the Local Trap: Insights on Re-localization from School Food Reform. Journal of Environmental Policy & Planning. (2010). Vol. 12(1). Pp.23-40 ; Smith, B. 10ר
G. Developing sustainable food supply chains. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. (2008). Vol. 363(1492). Pp. 849-861

 Sonnino R. Quality food, public procurement and sustainable development: the school meal revolution in Rome. Journal of Environmental Policy & Planning. (2009). Vol. 11ר
 41. Pp.425–440.; Bagdonis J. M. The emergence and framing of farm-to-school initiatives: civic engagement, health and local agriculture. Agric Hum Values (2009) Vol.

 26. Pp.107–119.; Otsuki K. Social economy of quality food, International Journal of Social Economics. (2014) Vol. 41(3). Pp. 233-243.; Morgan K, Sonnino R. Empowering

consumers: creative procurement and school meals in Italy and the UK. International Journal of Consumer Studies. (2007). Vol. 31(1). Pp. 19-25

Ashe, L. M.; Sonnino, R. At the crossroads: new paradigms of food security, public health nutrition and school food. Public health nutrition. (2012) Vol. 16 Pp. 1020-1027 12ר
Sonnino, R. Escaping the Local Trap: Insights on Re-localization from School Food Reform. Journal of Environmental Policy & Planning. (2010). Vol. 12(1). Pp.23-40 13ר

זההק זרז קמחנ12.רכעחנ הרמ מ זרכתקכנה,רז נסנק קהרעבק םרזב קר
תהרתכהרזזשתבזרעתהקת,ר כש רעתננתשננת,רסתקט  ד.רזכבעתר
 צתנמזרכספתנםרכתקכננםרזמ נסרבקדרמ 250,000ר נש”טר מ מ זר
זכתקכנה13.ר תשקהרזכתקכנהרנשרהמקה,רחקעזרקנמק הר התקםרק תדםר
תהרזמ מ זרזכתקכנה.רנשר זרזשפבזרב רכתע נרזזח טקהר
עהחקםרתמנשהרזכהקןר ג נם.רהקזנרגנשזרחדש נהר תנדקםרזמ מ זר
זכתקכנהרזכקשהההרב רתחתנקהרצנעקתנהרעתכצבקהרשנתקהרז נהןר

עמ רכתתזר)זה זר ג נם(,רתךר תקע,רכספתנםרחנצק ננם.

פרק שני: המיזם “בוחרים מקומי 
ואוכלים בריא” ברמת הנגב

זנחנדזרזסענעהנה,רכתפתהרזנ ”זרקתגףרחנ קךרקתזנ זרעכקבצזר
זתהקתנהרתכהרז גערחעתקרנחדנקר כז ךרתשקהנר תחערקחדש נ,רענק נר
2012,רבתערזזע זרשזכהקןרזקתרכתמנערכתמהנרעחננ קרק קרזשפבזר

מןרת קרשקתפנםר קתקתחרחננ ק.רב ר קבתנפזרב רעתנתקה קר נשנתזר
 ז חנ רבתתק קהרקמ נםרכקשמ נםר תמנ זר מק זרזשקכתהרב רגקפ קר
קעתנתקה קרק זהעססרב רזכשתענםרזתננכנםרעסענעה קרקב רשנכקשר
עכשתענםרת זר טקעה קרק טקעהרנ דנ ק.רכז ךרהזרמק  רש קשזר
כבג נםרעזםרת קרפקב נם:רזכבג רזחנ קמנרזמק  רתהרזחנ קךר
זפקתכ נרקזע הנרפקתכ נרעקרזהח  קררעג נרזנ דנםרעש רזזע זר
שזתג נםרחשקער ז חנ רכגנ רצבנתרקשח תרגדק רכזנקםרזנ דר
 כצתרעכבתמהרזחנ קך.רכמנקקןרשזג נםרתחתתננםרב רח תרבנתתנר
עההק זרש קרת קרפקב נםרעתקפןרכהכנדר שנפקתרזהפתנטרק זגשהר
כהקןרתנמקהנרעתכזרגעקזזרקכהנ ז,רכהקןרתשתרנמ ק רתקמ רכתקכנר
ממ רזתפשתרהקךרמדנרזסעתזרכתנפזרב רכתקתרזתקמ רקחשנעקהר
זתקמ רזכתקכנרקזתקתג נ.רזכבג רזש נרזקתרזתזנ ז:רכהקןרכתקכנר
קעתנתרכננצתרסענעקרתזנ זרקכמתןרחשנעקהזרזגדק זרש רזזסעתזר
קזפבנ קהרעהקךרזתזנ ז.רזכבג רזש נשנרזקתרזמ מ זרזכתקכנה:ר
פנהקחרזמ מ זרזכתקכנהרהתפשתרצתנמהרכהקןרכתקכנרקעתנתרנקהתר
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ננצקתקרכשתנתרשקע רתטןרממ רזתפשתרש רזשפבקהרב ר תשתר
זסענעז.רזהז נךרמק קר קקזרב”נרד”תרתקתנרכתנת צ’נהנת.ר

מטרות המיזם:

זב תהרכקדבקהר עתנתקה,רזב תהרכקדבקהר תננכקה,רתנדקםרמ מ זר
כתקכנהרכתננכה,רזגעתהרזתשתרבםרזתדכז,רזפחהזרעצתנמז.

ענדנ קרזנמק הר ש קהרהתהרק ננצתרדקתרעתנתרנקהת,רכקדברקתחתתנר
 כבשנקרזדקתגר סענעהקרזתתקעזרקזתחקתז.רזדתךרזנתרתתקמז,ר
תךרצבדנםרתט נםרכקענ נםרתחקת,רק מןרמתשתרמ רתזנ זרהתע ר
תחתנקהרב רההק הרנ דנז,רחנ קמםר תחתנקהרק כקדבקהר סענעהםר
עתכצבקהרפנהקחרמ מ זרכתקכנהרב פזרתשתרחקתטהרב רדג ז;ר
עתנתקה,רשכנתזרב רזסענעז,רצדתרחעתהנרקטנפקחרזתזנ ז,רתהנר
 קמ ר זעטנחר נ דנ קרבהנדרזכתכץרתקתחרחננםרכתננם.רב רמן,ר
פתקנתטרהזרכזקקזרעבנ נ קרכקד ר פנהקחרעתזנ קהר קספקהרקכ קףר

 שנ קנרתקתחרחננם.

פרק שלישי: הפעילות במיזם
1. יצירת שינוי תודעתי ותזונתי בגני הילדים תוך שתוף ההורים:
כנפקנרש רכבתךרזכהקןרעג נרזנ דנםרעב נרכטעחרכעש רעתחענר
זכקבצזרעקצברעז חננהקרש רד”תרתקתנרכתנת צנ’הנת,רקעכתענ ר בתךר
סתתרעבהתהרשת ק נרההק זרעתתערזזקתנםרקזג  קהרעמ רננשקענר
זכקבצז.רהקצתקהרזשת ק נםרזתתקרמנרזזקתנםרכבק ננ נםרעשנ קנר

)פנתקטרעהקצתקה(.ר

 בתךרפננ קטרעש נרתשמק קהרג נםרעננשקענרזכקבצז:רג נרכדתשהר
עןרגקתנקן,רג נרפהחהר נצ זר)ז כצתנםרעתדשרעת ב(,רזהז נךרזח ר

מעתרעש ז” רהשב”ג.רג נרעסנסרתכקןרזצטתפקרעהשב”ד.

הפיילוט עובד על מספר רבדים: 

א. שינוי תזונתי במטבח המבשל בעזרת ליווי מקצועי של 
נטורופתית מקומית;ר בשזרכבעתרעתקפןרזדתגהנר דג נםרכ תנם,ר
זב תהרכגקקןרזנתתקהרקזפנתקהרקזבדפהרנתתקהרטתננםרב רפ נרנתתקהר
תפקתנם,רזב תהרזשנכקשרעח עקןרכןרזצקכחרקזפחההרצתנמהר
סקמת.רמכקרמן,רזג נםרתנע קרגםרחענ הרסנקברעכקצתנםרש תרתננכנםר
עכסגתהרזזהכ זרזתגנ זר)מק  רכבעדרכהקןר תחדרזג נם,רכקצתנר
עתנתקהרקמק’(.רנקבצהרמ מ נהרכזתשקהר פנהקחרז גערעתכצבקהר
חככהר“ נצ נם”ר הכנמזרעבסתנםרע גע,ר נקקהזרתקה קרעהז נךר
קעבהתהזר בשזרכבתערקבתנמהרהחשנערמ מ נרש רזשנ קנרעהפתנטנםר

עג נםרמדנרש תרהזנזרחתנגזרכזהתצנערעבתעקהרשנ קנרזהפתנט.ר

עדקכזר פתקנתטרכבג”ן,ר הגנים;ר צוותי  והכשרת  ב. הדרכה 
 טקתקפהנהרכצקקהרזנ ”זרכגנבזר ג נםרכדנרחקדש,רצקפזרמנצדר
זנ דנםרתקמ נםרק קה הרזדתמזר צקקהנם.רמכקרמןרתננכ קרסד תקהר

ענשק רקזמשתזר צקקהרזג  קה,רזסננבקהרקזכעש הרתשתרזקבעתקר
ב  נדנרתקתנרכתנת צ’נהנתר)תתזרזתחעזרעזכשך(רקב  נדנרתקתס זר
עתנתר ענשק ר סד תקהר שבקתמהר כפהחהר נצ זר נהכנהר צכח,ר
 נ דנםרק זקתנם.רג  קהרכשתדרזחנ קךרבעתקרזשה כקהרע קשתר
כהקןרכתננםרעכסגתהרבעקדזרש רזנחנדזרזסענעהנהרקתגףרתזנ זר
קחנ קךרבםרז”תשהרזנתקתז”,רזשה כקהרתשתרזהתננכזרעכסגתהר

זזשה כקנקהרזש הנקהרש זןרעכז ךרהשב”ג.ר

וחשיפה לנושא בקרב הילדים;רתננכ קר ג. הגברת מודעות 
סד תקהרענשק רקכקדבקהר עתנתקהר נ דנרזג נםרשזקבעתקרב  
נדנרמכזר שנםרכקכחנקהרעהחקכןרכתכהרז גער)מ רגןרתע רמ 6ר

סד תקהרעש ז(.ר

ד. הגברת מודעות וחשיפה לנושא בקרב ההורים;רעכסגתהר
סד תקהרזענשק רשזהתננכקרבםרזנ דנם,ר בתמקרשהנרסד תקהר
עשנהקףרזזקתנם,רמכקרמןר בתמקרזתצתקהרקכפגשנםרע קשתר זקתנםר
קשבהרננבקץרש רז טקתקפהנהרזכ קקזרתהרזהז נךר נה זר זקתנםר

  תרהכקתזרפבםרעחקדש.ררר

ה. ניטור והתאמה:רבתמ קרכדנרפבםרכנפקנר רכבתערההק הנרש ר
שעקבננםרתצקפנםרעמ רתעקצהרגנ ,רמדנר  טתרתהרתע הרזכהק קהר
זחדשנם.ר בשזרכבתערעמ רגןרמדנר  כקדרמנצדרקכזרזנ דנםר
תקמ נם.רזכבתערמ  רסנכקןר גענרמ רנ ד:רזתםרזקתרתמ רכ זר
בנתתנה,רפחכנכזרקנתת.רתתנ קרמנרכתענהרזנ דנםרתקמ נםר  תרעבנז,ר
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המ נהרזהבתעקהרההק הנהרתזנ הנהרעתה תננכת

קמשזננהזרעבנז,רפהת קרתקהזר תקדהנה.רזכנפקנרשנתףרתהרנחסר
זנ דנםר הפתנט;רתםרזננהזרכ זרכסקנכהרשזנ דנםרפחקהרתזעק,ר
נמק  קר דבהרזנמןר שנםרדגשר)זנקר כש רנ דנםרשתמ קרפחקהרס טר
עחקתף,רשתזעקרפחקהרכ זרכסקנכה,רקתהר בתמקרשנ קנםרעזהתם.ר

משזננהזר נ דרכסקנםרעבנז,ר בתמזרפגנשזרתנשנהרבםרזזקתנם(.

2. העלאת המודעות בקרב הקהל הרחב:

זפתקנתטרזקשתרעתכצבקהרתנקםרשעקב:ר“עקחתנםרכתקכנרקתקמ נםר
עתנת”רתשתרזהתננםרעמ רתחענרזכקבצזרק בתךרעתכצבקהרכהןר
דגשרב רסקמתרקתכחר ען.רעכסגתהרזשעקבר בתמקרזתצתקהרקסד תקהר
ענשק רעתחענרזכקבצזר תז רזתחערק כתמהנרכהקןרענשקענם.רמכקר
מןר בתמקרסד תקהרענשק רעג נרזנ דנם,רהצפנקהרב רזנ דנםרעהכןר
זתתקחזרקעדתרענהרש רזכקצתנםרעזםרכשהכשנםרעכטעחנרזג נם.ר
כ עדרהתה,ר ע זרה קתרתדכזרעשנהקףרע נרז קבתרקזהתננכזרנשנעהר
זה בזרת נזרזקהכ קרמ רכהמנתנרזנשקענםרקתמהנרכבתמקהרזחנ קך.ר
מבעקתרמכזרחקדשנםר בתךרשעקבר קסףרעכהמק הרדקכזר שעקבר
זתקדם,רתךרע קשתר“ח עקןרכןרזחנ”.רעשעקברהזרזהעצברכבתער
תחתרזשנ קנרעג נרזנ דנם.רמכקרמןר נה קרזתצתקהרפהקחקהר תז ר
זתחערעכמנ הרז גער כ זנגקהר)עכדתשז(רקעעסנסרתכקן.רסד הר
“כזרהזרבקשזרעצ חהרש נ?״רזקבעתזרעכקבצז.ר קסףר מךרפקתסכקר
מכזרמהעקהרעבנהקןרזכקבצזרע קשתרהז,רקמןר פהחרבכקדרפננסעקתר

 פתקנתטרעשםר“עתכהרז גערעקחתנםרכתקכנרקתקמ נםרעתנת”.ר

3. פעילות פנים ארגונית במועצה האזורית רמת הנגב:

מורכבת  אשר  לפרויקט  רחבה  היגוי  ועדת  הוקמה  א. 
מהגורמים הרלוונטיים במועצה ובקהילה;רזנחנדזרזסענעהנה,ר
כתפתהרזנ ”ז,רתגףרתזנ זרקחנ קך,רדקעתהרזכקבצז,רנק”תרזקקבדזר
)חת תנםרתקתג נםר קכ ז רזכק”פ,ר צנגנרזחת תנםר זחת תנהר
כזפהחז(,רכ מ” רזכקבצז,ר צנגנרזתשהרזנתקתזרק צנגנרזהקשענם.ר
זקקבדזר נסחזרתהרחהקןרזפתקנתטרקכטתקהנקרקזהמ סזרתחהר תעבקן;ר

זקקבדזרתנע זר נקקנרכתצקבנרכשהנ” .

ב. הכשרת עובדי המועצה; זהתננכזרסד הרענשק רעתנתרקזתצתזר
 בקעדנרזכקבצז.

4. הקמה ושיקום גינות ובוסתנים קהילתיים: 

זקתםרכבתךרהכנמזר שנתקםרקזתכהרגנ קהרתזנ הנקהרקעקסה נםר
גנ קהר שקתכקר ק/תקר זקתכקר ננשקענםר עמכזר זכקבצז.ר עננשקענר
תזנ הנקהרקעננשקענםר קספנםר נקקנ קרתהרהז נךרזזתכז.רעכסגתקהר
זחנ קךרזפקתכ נרזקח טרב רזפנמהרחצתקהרזג נםרקעהנ זספתר
 כתחענרצכנחזר נכקדננםרזכתפשתנםר נכקדרחקקננהנ,רזהתתעקהר
 טעב,ר כנדזרב רחת תקהרקבקד.רעענה זספתרר“כשתענם”רמעתר

זקתםרכתחערצכנחז.רר

5. חיזוק ופיתוח הכלכלה המקומית:

א.רהכנמזרקזתכזרש רשקקתנרתנמתנםרכתקכננםרעננשקענםרעכסגתהר
תנתקבנרזכקבצזרעכנדהרזתפשת.

ב.ר נקקנרקהכנמזרעזתכהרבסתר שנ קברסחקתזרכתקכנהרעהקךר
זכקבצזר זפצהרכקצתנרכהקןרכתקכננםר כקסדקהרזחנ קך,ר חדתנר
קטנפק רעסחקתזרשעח תזר התתהר ק הקשענם,ר כקסדננםר תקמ ר
 תשפזרבתערחקסתרענתקש.רזדעתרמ  רזתכהרכדפנםר כקצתנםר

כתקכננםרעכתמק נםרש רזנשקענם.

פרק רביעי: שיטות
עתנת”,רזהתחשר קתקמ נםר “עקחתנםרכתקכנר עכסגתהרזפתקנתטר
עכקבצזרזתהקתנהרתכהרז גערעג נרזנ דנםרהז נךרש רכבעתר כהקןר
עתנתרכתקכנרקכתננםרשזהתננםרעבהתהרמכזרשנטקהרזכפקתטקהר
 ז ן.ר עדתזרגנשהרזזקתנםר שנ קנרכמנקקןרשעכז ךרמהזרזכעקססר

ב רשנהקףרפבק זרתזנ הנ,רזזקתנםרזםר דעךרחשקערעשנ קנ.ר

שאלוני הורים

 פ נרהחנ הרזפתקנתטרזקפץרעמ רננשקענרזכקבצזרשת קןרתנ טת טנר
עתתערזזקתנם,רב רבכדקהרע קשתרההק ז,רזתג נרזההק זרש רזנ דנםר

קזתםרזזקתנםרכבק ננ נםרעשנ קנרכצערזההק זרעג נם.ר
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סדנאות והכשרת צוות

ק נ דנם,רע קסףר עג נרזפננ קטר בתמקרסד תקהר צקקה,ר זקתנםר
 פבנ קהרש בתמזר מ  רזצנעקתרעתחענרזכקבצז.

סיכום ביניים והערכה כלכלית:

סנמקםרעג נרזפננ קטרעש הרז נכקדנםרזבקתעהר החנ הרזשנ קנ.

עחנ הרהז נךרזשנ קנרעג נםרמ  ז:

עחנ הרזתמערזהפתנטרזחדשרכק רזהפתנטרזנשן;ר—

עחנ זרש רזהפתנטנםרזנש נםרב  נדנרכקכחזרקזמ הרדקחרר—
סנמקםרמק  רזכ צקהר שנ קננםרעהפתנטנם;

עדנתהרזזהתכקהרשזקמ סקרעהפתנטנםרזחדשנםרעמ רתחדרר—
כתשמק קהרזג נם;

תנמקהרזזכ צקהרתשתר תרנקשכק;רר—

תנמקהרב קנקהרזכצתמנםרש רזהפתנטרזנשןרקש רזהפתנטרזחדש;ר—

תנמקהרכחנתנרזכקצתנםרכזזהכ קהרשעקצבקרעש זרתחה,רזןרר—
זהכ קהרש רזהפתנטרזנשןרקזןרש רזהפתנטרזחדשרקעחנ הר

ב קהרזזקצתזרזחקדשנהרעהפתנטרזחדשר בקכהרזנשן;

קעחנ הרזכשכבקנקהרר— מ מ נרש רזשנ קנרעהפתנטנםר  נהקחר
זמ מ נקה;

נתתקהרקפנתקהר תרזקמ סקר החשנערעש רזשה קהםר תקתךרר—
זש זרקזשנ קנרזהדנתרעכחנתם;ר

עחנ הרכבעתר שנכקשרעספתנםרכתקכננם;ר—

כספתנםרר— עתהקתר ר תמקשר תפשתר תקהםר זכקצתנםר עחנ הר
כתקכננם;

עחנ הרזספתנםרזפקב נםרעתהקת;ר—

עחנ הרז קגנסטנתזרז דתשהר כבעתר ספתנםרכתקכננם.ר—

פרק חמישי: תוצאות
שאלוני הורים:

173רעהנרתערב קרב רזשת קן.ר97%רכזכשנענםרב קרמנרזםרכסמנכנםר

בםרזז חזרשחשנפזר כהקןרעתנתרעגןרההתקםר שנהקףרפבק זרבםר
זזקתנםרק שנכקשרעכהקןרעתנתרעענהר)69%רכסמנכנםרכתקד,ר29%ר

כסמנכנם(.

ב רזשת זרתנ קרכהק קהר קספנםרזננהרכבק ננןרשנהקקספקר תתקחהר
זצזתננםרב קרזזקתנם:

דג נםרכ תנםר)55%רכזכשנענם(,רח עקןרכןרזצקכחר)43%(,רנתתקהר
 קספנםר)65%(,רתחתר)18%(.

ב רזשת זרמנצדר דבהךרכקענ נרזפתקנתטרנקמ קר בהקתרע נדקן,רב קר
זכשנענם:

זתצתזר כהןרנדבר)28%(,רסד תקהרענשק ר)36%(,רכנדברמהקער
)טע תקהרההק ז/כהמק נם(ר)31%(,רפבנ קהר נ דנםרעג נםר)משבקהר
זבשתזרעכסגתהרשבקהרזגןר(74%)),ררפבנ קהרזקתנםרנ דנםר)כבעתר

 שבקהרזגןר(40%)).

כזשת ק נםרבק זרמנרזזקתנםרכבק ננ נםרעכז ךרש רשנ קנרההק זר
עג נםרקח תםרתףרכבק ננןר זגנבר פבנ קהרננבקדנה.

סיכום ביניים והערכה כלכלית:

זשנ קנרזההק הנרעכבתמהרזג נםרמק  :

כבעתר כקצתנםרכ תנם,רעבנתתרדג נםרכ תנםר)תקתה,רתקסתקס,רר—
עקתגק ,רטחנ זרכשקכשקםרכ ת(ר;

זפחההרצתנמהרח עקןרכןרזחנר)נקםרצכחק נ(ר;ר—

הקספהרתט נקהרכעקש קה;ר—

זפחההרצתנמהרסקמתרקכ ח;ר—

זבשתהרכגקקןרזנתתקה.רר—

זשנ קנר בשזרעזדתגזרק תרמ רזזכ צקהרנקשכק;רח תןרכסנעקהר
פתתטנקהרש רכקצתנםרשתנ םרתננכנםרתצ רזספת.

זשפבהרזשנ קננםרב רזזקצתזרזחקדשנהרזככקצבהרזמק  הרעש נר
תשמק קהרזג נםרנחדרב רכקצתנרכהקן,ר  תרפנתקהרקנתתקה:

זפחההרצתנמהרח עקןרכזחנרזקענ זר חנסמקןרעש נרכנשקתנם:רר—

חנסמקןרש רמ 3,000רשת נםרעחקדשרעגנןרזפחהזרש רעשתר
קדגנםר רחנסמקןרעשנבקתרש ר22%

חנסמקןרש רמ 2,600רשת נםרעחקדשרעגנןרזפחההרכקצתנרח ער–ר
חנסמקןררעשנבקתרש רמ ר61%.

זכבעתר  חםרכ תרק פתנמנקהרתקתהרזקענ ר ב ננזרעזקצתזרר—
זחקדשנהרעסךרש רמ ר1,600רשת נםר רב ננזרעשנבקתרש ר91%.

זפחההרזשנכקשרעסקמתרזקענ ר זקתדהרככתחרזשקתק ד,רר—
זתקת פ תסרקזהתמנהנםרכזהפתנטרק זמ סהרדעשרקככתחר
הכתנם,רכז ךרתשתרזקענ ר חנסמקןרש רמ ר1,600רשת נםר ר

חנסמקןרעשנבקתרש רמ 89%.ר

זחנסמקןרזמק  רעזקצתזרזחקדשנהרב רכקצתנרכהקןר)  תרפנתקהר
קנתתקה(רזקתרמ 5,300רשת נםר רחנסמקןרעשנבקתרש רמ 16%.ר

 תחתרעחנ הרזח קפקהרעתהקתר תר כצתרספתרכתקכנרש רכקצתנר
כהקןרנעש.

זזצבזרש רזספתרזכתקכנר)זכספתרנתתקהרקפנתקהרתקתג ננם(ר
געקזזרענקהתרכ ר33%רכזת נקהרז קמחנקהרש רג נרזנ דנם.רמ קכת,ר

עכצערז קמחנ,רתנןרצנדקתרמ מ נר כבעתר ספתרתקתג נרכתקכנ.
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דיון ומסקנות  

חקהתרזכ מ” רזחדשרש רכשתדרזחנ קךרכדגנשרתהרחשנעקהר קשתר
זההק זרזעתנתזר נ דנרזגן.רעחקהתרכקפנבקהרזדתנשקהרכזכבתמהר
מגקןרתנסקתרזגשהרכהקןרכבקעדרזהפתנטר תרנמ ק רחטנפנם,רכהקןר
כטקגן,רככהתנםרקשהננזרככקהתה.רדגשנםר קספנםרזם:רזגשהרנתתקהר
קפנתקהרטתננם,רכקכ ץרמנרזדג נםרנזנקרכ תנם,רתנןר זכ נחרתהרזכהקןר
,תנןר זקסנףרסקמתרתקרהח נפנרסקמת,רנשר זתפנדרב רגנקקןרעצעבנםר
קבקד14.רעתכהרז גערזח זרזכקבצזרעשנ קננםרת זרמכזרש נםרתקדםר

 מן,רק מןרנשר  קרמעתרפתספתטנעזרב רשנ קנרההק זרכסקגרהז.

עתתץרשתשקהרכתקכנהר הקזנרזפבםרזתתשק זר הילדים:ר בגני 
כתע הרתחתנקהרקבקשזרהז נךר תחערש רהמ נהרזהבתעקהרההק הנהר
תזנ הנה.רעבעת,רזנקרהמ נקהרמת זרעתתץ,רתךר תרעתכזרש רתשקהר
כתקכנה,רת תרמנקהכקהרכתקכנקהרעג נםרעקדדנםרתקרעננשקענםרספקתנם.

מן,רכתענהרזזקתנםרכסמנכנםרמנרחשנפזר כהקןרעתנתרעגןר מכקר
הגענתרשנהקףרפבק זרע קשתרהזרעענה.רזקתנםרתענםרזענבקרתצקןר
 שנ קננםרמגקןרהקספהרדג נםרכ תנם,רזגד הרכגקקןרפנתקהרקנתתקה,ר
הקספהרח עקןרכןרזצקכחרקבקד.רעטתסטרחקפשנרמהעקרזקתנםרתענם:ר
זפחההרסקמת.רת זרבנתתרזשנ קננםרשזקמ סקר ג נם.רכתענהרזנ דנםר
תנע קרתהרזשנ קנר  תרעבנקהרכנקחדקה.רשנ קנרהזרחננער זנבשקהר
עזדתגזרקבםר נקקנ.רזעבנזרזבנתתנהרזננהזרשנ קנרזהפנסז,רעבנתתר
עתתערזכטפ קהרקזסננבקהר)זג  קהרבעתקרזשה כקהרע קשת,רתךר
כתענהרג  קהרכשתדרזחנ קךרתנ ןר שתתקהרבםרזנ דנםרעכז ךר
תתקחהרזצזתננם(.ר טקתקפהנהרכטבםרכתפתהרזנ ”זר)זכתפתזר
זתנ טגתטנענה(ר נקקהזרתהרזשנ קנרקסננבזר הז נךרעתכצבקהר
זדתמהרזתמהקה,רזצקקהנם,רקזכעש הרק פגשזר פנרזצקתךרבםרזקתנר
זנ דנם.רעבתערשנחזרשזהתננםרבםרזזקתנםרזנקרטב קהרמנרזהפתנטר
זחדשר תרטבנםר ח תרכזנ דנם,רזםר תרתקמ נםרטקערקכעתשנםר
פתנטנםרכהקתנםרעכתקםרתתקחז.רזכנפקנרש בתךרזתתזרשזכצער
תנ קרמך,רקכתענהרזנ דנםרתקמ נםר  תרעבנז.רנ דנםרשגםרתקדםרחשקר
שנשרתפשתקהר כ נפק צנזרב רזזקתזרע קשתרזתקמ ,רזנקרנמק נםר
 שחתרעת פנםר קספנם.רכתענהרזנ דנםרתנע קרתהרזשנ קנר תר

עבנקהרכנקחדקה.ר

בחדרי אוכל מוסדייםר)עבנתתרעתנעקצנם(רזנקרה ק קהרש רזהקשענםר
ב רזכהקןרזכקגשר זם.רזהתננםר נסנקןר כז ךרעתחדרזתנעקצנם,רתךר
עש רהח קפקהרעצקקהרק תרזננהזרכספנתרכחקנעקהרכטבםרזתנעקץר
 זנתהםר הז נך.רמכקרמן,רנשרתקשנרתערעשנ קנרחדתנרתקמ רכקסדננםר
מנרזםרכשתהנםרכגקקןרתקמ קסנקהר)כבתמקהרחנ קך,רחעתנרתנעקץר
קהקשענם,רק בהנםרבקעדנרכפב רזככקתםרעתנעקץ(רקתשזר ב קהר
ב רזצתמנםרש רמק ם.רתךרמנקםרזצקקהרבקכדרעהחנ הקרש רכז ךר

חקהתרכ מ” רכשתדרזחנ קךרע קשתרההק ז:רזה זרקחנ קךר ההק זר מק זרעכקסדקהרזחנ קךר90 2.2 14ר

עכספתרחדתנרתקמ רכקסדננםרעתחענרזכקבצזרתשתרזתתקרזהב ננ קהר
תעזרעענצקברזשנ קנרקפ קרע קשתרעבתעקהרזהז נךרזמק  .ר

מבחינה כלכלית,רתפשתר תתקהרמנרהמ נהרזזהבתעקהרזההק הנה,ר
בקכדהרענבדרזהתצנערקתפנ קרכסננבהר חנסמקןרמ מ נרעזקצתקהר
ב רזכהקן.רעח תרכזסבנפנםרתכ םרח זרב ננזרעזקצתז,ר בקכהר
תחתנםרעזםרנשרנתנדז,רתךרעסנמקםרזמק  ,רזשנ קנרזההק הנרכענתר
 חנסמקןרעב קנקה.רנשר תחהרעבנתעקןרכקגע רתהרזהקצתקהרמנר תר
זקמ סקר הקמןר הק נרזנתתקהרקזפנתקהרקמןרז הק נםרזמ מ ננםר פ נר
קתחתנר  תחקרככספתרחקדשנםרק תרכש זרש כז.רמכקרמן,ר תקדהר
זזהח זרזננהזרזנכצתקהרש רכהק קהרככקהתנםרקכבקעדנםרעגן.ר
זפחההםרזענתזר שנ קנרכזקהנרעהתצנע.רשנ קנרמהזרעג נםרהענתר
 נתנדזרפחקהרחדזרעזקצתקה.רעכצערז קמחנ,רתכ םרתנןרצנדקתר
מ מ נר כבעתר ספתרתקתג נרכתקכנרתךרזנקהרקכבתמהרזשנתק נםר
כקתמעהרכשנתק נרמ מ זרכתקכנהרכתננכהרקכבעתר כהקןרתקתג נר
כתקכנ,רנשר עחקןרתהרזצבהקרש רזספתר תקתרזתכקת.רזחנסמקןר
שזקשגרעבתעקהרשנ קנרזהפתנטנם,רנמק ר תפשתרהכנמזרעכז ךר
תמנשהרהקצתהרכתקכנהרכעחנ זרהתצנענה.רגםרתםרכז ךרהזר תר
נקענ ר חסמקן,רזקתרנב זרב רכטתקהרזהז נךרמק ק,רזננ ק,רשנכקשר

עכהקןרכתקכנרקכתננם.

זכז ךרזתתזרמדתנקהרמ מ נה,רק מןרכעחנ זרהקרזקתרעת תננכת.ר
המ נהרמהקרגםרבקכדהרענבדנםרזהתצנעננםרזכקגע נםרש רכבתמהר
זחנ קךרזצנעקתנה.רתע רזקצגקרגםרכגע קהרטמ נקהרז קגבקהר כ תנר
זתננםרש רזספתר ג נם,רדעתרשזקתרכמשק רכשכבקהנר) ספתר
תנןרפסטזרכתכחרכ תרק מןרר תרבעתקר פסטזרמהק(.רזהמ נהר תר
זצ נחזר זגנבר כצערשעקרנשרספתרכתקכנרש רנתתקהרקפנתקהר ג נם.ר
זדעתרבדננןרתנ קרתקקחנר)כנרשזגנשרכקבכדקהרזקתרספתרתקתג נרק מןר
זכחנתנםרגעקזנםרנקהת.רמכקרמן,רזקתר תרנמק ר ספתרזמק רקז קחקהר

שעתספתזרכנתתןרתחדרחשקעזר תמהקה(.

באופן כללי,רזהמ נהר“עקחתנםרכתקכנרקתקמ נםרעתנת”רשזקצגזר
עכתכתרהזרזנתרתפשתנהרקעתה רענצקב.רנש םרתשננםר תקתךרזדתך,ר
תךרזםר נה נםר גנשקתרמשמ רזצדדנםרכבק ננ נםרשזכז ךרנצ נח.ר
 תתזרעבנתתרמנרבםרזתעזר מק קה,רשנהקףרפבק זרענןרגקתכנםרשק נםר
ק חנשקה,רתפשתרר עצברהמ נהרזהבתעקהרההק הנהרעג נםרקתףר
 בכקדרעמךרמ מ נה.רזתקשנרזבנתתנרזקתרמתכקתרשנ קנרזהפנסזר

עתתערח תרכזזקתנםרקזצקקה.ר

 קשתנםרקפבנ קנקהרתעקהרבדננןרבקכדנםרעפ נרזפתקנתט.ר תחתק ז,ר
זסהננכזרזמ הרבתמזר צקקהנרזגנ רזתךר)חקעתהרכת’רקבדרטף(,ר
ק שת נםרזכשךרזצבדנםרעש זרזתתקעזרעגנןרצכצקםרכשכבקהנר

עהתצנערזכקבצזרקזהתכזר התצנערזחדש.


