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  עיקרי הדוח

  הספרחינוך לבריאות בבתי הקידום 

הפיקוח על תחום הבריאות, פועל להטמעת תכניות חינוך לבריאות באמצעות משרד החינוך, 

להקנות ידע, עמדות ומיומנויות אשר יובילו להתנהגות מקדמת בריאות  כדי בבתי ספר

, ובפרט לשינוי התנהגותי בתחום התזונה ובתחום תרבות 1ולמניעת התנהגויות סיכוניות

  פעילות גופנית.הפנאי, בדגש על עידוד 

 ,בבתי הספר מספר תכניות שנועדו לקדם חינוך לבריאות פעלותשע"ב  בשנת הלימודים

" אורח חיים בריא"תכנית ; בתי ספר מקדמי בריאות ובהן, בהתאם למדיניות משרד החינוך

היחידה לתכניות מופעלת על ידי הבמוקד דוח ההערכה) ותכנית אורח חיים פעיל ובריא (ש(

 מלבדן ).לחינוך גופניהמפמ"ר בריאות ובשיתוף עם המפקחת על תחום הידה משלימות למ

. כמו מגוון תכניות חיצוניות, פרטיות, שנועדו לקדם את אותן המטרות מיושמות בבתי הספר

העיסוק  השלכות עלהיו זה ל, וגם שנת אורח חיים בריאכן, שר החינוך הכריז על תשע"ב 

  . ובשנה ז בתי הספרבקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות ב

  "אורח חיים בריא"תכנית 

היא לשנות ולהיטיב את הרגלי התזונה והפעילות הגופנית "אורח חיים בריא"  תכניתמטרת ה

לגייס ובריא בלמידה השגרתית לשלב אורח חיים  ישהתפיסה המנחה היא שבקרב הילדים. 

  .תכניתהפעלת הל ספרהבית קבוע בהצוות האת 

הדגש הוא על ליווי בתי הספר  .ההפעלתתקצוב נוסף לשם  קיבלולא  תכניתבשבתי הספר 

ומתן תמיכה, הכוונה והנחיה  ,מטעם המדריכות המחוזיות של תחום הפיקוח על הבריאות

  בתחום החינוך לבריאות. ספרי-ביתלצוות ה

מוביל  ת, בתכנונה וביישומה:ספרי- ביתהפעילות המספר גורמים נועדו לסייע בהתוויית 

 ;הפעילויות במסגרת התכנית לשמתפקידו לרכז, לתאם ולתפעל את כל ,ספרי-בית בריאות

מנציגי מורים, תלמידים, הורים, רשות מקומית וקהילה המורכב  ספרי-ביתצוות היגוי 

 ,בתחום תספרי-ביתהמדיניות הלהגדיר את  על צוות ההיגויבראשות מנהל בית הספר, 

 ועדת תלמידים לקידום אורח חיים בריאוכן  ;מההתניע את יישוולבהתאם לבנות תכנית 

ה והפעל העסוק בהדרכותיזום פעילויות , ובהמשך תלפי ההנחיות שתעמיק בלימוד התחום

  .תכניתהתלמידים בתחומי ה שאר של
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ת-מקצועית ורב- גילית, רב-ת רבספרי-ביתכנית בית הספר נדרש לבנות ת 2שנתי
לפי . 

 ומחוץ מחוץ למערכת השיעורים תכניתאת ההפעלות שבמסגרת ה לקיים עליוההנחיות 

שתכלול ת ספרי-ביתלכתוב תכנית גם ההנחיות מחייבות  לשעות הפרטניות ולשעות השהייה.

 ים. ספרי-ביתבקרה והערכה פנים  תהליכי נהלול ,כולל לוח זמנים ,פרוטוקול תפעולי מפורט

  ההערכהמחקר מטרות 

ואת השפעותיה " אורח חיים בריא"תכנית  מה שלמחקר ההערכה נועד לבחון את אופן יישו

באופן שיסייע בידי בעלי  ,דברבעל עמדות הנוגעים והנתפסות על התנהגות התלמידים 

  בשנים הבאות.להמשיך ולקדם את החינוך לבריאות באיזה אופן כדאי להחליט העניין 

  :היומטרות ההערכה, כפי שהוגדרו בשיתוף עם המפקחת על תחום הבריאות במשרד החינוך, 

בבתי הספר: גורמים מקדמי הטמעה  ההתכנית והטמעת מה שלאופן יישו לבחון את .1

  ומעכבי הטמעה; מהלכים להטמעת התכנית הלכה למעשה. 

בנוגע ות והורים צואנשי שינוי בעמדות ובדיווחים על התנהגויות של תלמידים,  לבחון .2

  (תזונה נכונה, פעילות גופנית ופנאי). אורח חיים בריאל

  ההערכה מחקרמערך 

החל בתחילת שנת תשע"ב ויסתיים בסוף שנת הלימודים  הואשנתי: -דו הואההערכה  מחקר

תשע"ג. הדוח הנוכחי מסכם את ממצאי ההערכה לשנת תשע"ב. מחקר ההמשך (איסוף 

 ה שלוהטמעת מהבשנת הלימודים תשע"ג) יאפשר לעקוב אחר אופן יישו שההנתונים נע

וכן לבחון את עמדות  ,התכנית בשנה שלא הוגדרה "שנת אורח חיים בריא" מערכתית

  השותפים לתכנית לאורך זמן ואת השינוי בהתנהגויות התלמידים (לפי דיווחיהם). 

החלק הכמותי  במסגרת. ההערכה חלק כמותי וחלק איכותני מחקרשילב  בשנת תשע"ב

מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים הן  סקרים טלפוניים עם נערכונסקרו תלמידים בכיתות ו

מטעם הפיקוח על הבריאות בשנת  "אורח חיים בריא"בבתי ספר שהשתתפו בתכנית 

אפשר כדי שיהיה זאת מדגם ארצי מייצג ( שמשל על מנתנדגמו שוהן בבתי ספר  ,תשע"ב

   . להלן הפירוט:ללא קשר לתכנית) ,אורח חיים בריאשל תחום בהקשר המתרחש  ַ ללמוד על 

 ;2012מרץ -': נסקרו באמצעות שאלונים בכיתות, בחודשים פברוארה- תלמידי ד' .1

בתי  88-בתלמידים  2,127-ו בתכניתהמשתתפים ספר הבתי  48-בתלמידים  1,251

  ארצי מייצג. במדגםהכלולים ספר 
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 54מנהלים,  68 סקרו באמצעות הטלפון: נמשתתפים בתכניתצוות בית הספר,  .2

-בתכנית (בחודשים יונישמשתתפים בתי ספר  75 -במחנכים  210-מובילי בריאות ו

  ).2012יולי 

 368-מנהלים ו 365 ןטלפוסקרו באמצעות הנ: צוות בית הספר, מדגם ארצי מייצג .3

מדגם  שמשיםתכנית רשמית ומ שוםמשתתפים ב בתי ספר שלא 450 - במחנכים 

  ).2012יולי - ארצי מייצג (בחודשים יוני

במסגרת המחקר האיכותני התקיימו קבוצות מיקוד בהשתתפות מנהלים ומובילי בריאות 

  ים. ספרי-בית

(שנה לאחר מועד  2013ו' בחודש מרץ - בכיתות ה' םלתלמידיהועברו שאלונים  בשנת תשע"ג

  ). 2013יולי - מחנכים והורים (יוני ים עםסקרים טלפוני נערכיםובימים אלו  ,ההעברה הראשון)

  להלן עיקרי הממצאים שעלו בשנת תשע"ב. 

   שאלות ההערכה

   :, כדלקמןי נושאיםפל הערכההבהתאם למטרות המחקר הוגדרו שאלות 
 העיסוק  באורח חיים בריא בבית הספר:  �

  ה? $ָ עֲ פעילויות שנועדו לקדם בריאות? מה נַ בחל ומתי ה √

מתי נכנסה תכנית אורח חיים בריא לבית הספר? ביוזמת מי? מה השתנה בבית  √
  הספר בעקבות כניסת התכנית?

  ת: ספרי-ביתאורח חיים בריא כחלק מהמדיניות ה �

  ת? ספרי- ביתהאם אורח חיים בריא מוגדר כקדימות  √

 םע יםטמעתה? מי נמנהם ודיוק לשם יישום התכניתים ספרי-ביתהאם מונו צוותים  √
  מה תפקידם? ו הצוותים

  מקדמי בריאות מיושמים בבית הספר? ונהליםאילו מנהגים  √

  ת: ספרי- ביתה תכניתה �

ת המגדירה את המדיניות וההפעלות בתחום אורח ספרי-ביתהאם קיימת תכנית  √
  חיים בריא בבית הספר? 

מי בנה אותה ומה היא כוללת? מה מידת המעורבות של מגוון גורמים (פנים וחוץ  √
  ) בתכנון התכנית ובהפעלתה?יםספרי-בית

 הפעלות ואוכלוסיות יעד:  �

 - ת היעדואילו פעילויות מתקיימות הלכה למעשה בבית הספר לפי אוכלוסי √
  תלמידים, הורים ומורים?

  הכשרה, ליווי וסיוע:  �

אילו סוגי הכשרה, ליווי והדרכה ניתנים לכל אחד מהשותפים לצוותי היישום  √
  ? תכניתה של הטמעהוה

  ?דרושעוד באיזו מידה הם תורמים למשתתפים? מה  √
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  ים: ספרי-ביתמעקב והערכה  �

 תה שלוהטמע מה, יישוהתהליכי מעקב והערכה אחר ביצוע נהליםהאם מת √
 בבית הספר? באיזה אופן? תכניתה

  : עמדות כלפי התכנית �

 מה מידת שביעות הרצון מהתכנית?  √

  מה רמת הנכונות להמשיך להפעילה בשנים הבאות? ומה נדרש לשם כך?  √

  ? תכניתמהם היתרונות והחוזקות של ה √

  מהם הקשיים המרכזיים והחסרונות של התכנית?  √

 הפעילויות בתחום לתלמידים? של כיצד מעריכים את התרומה של התכנית ו √

 :עידוד התנהגות מקדמת בריאות �

לאכול ולשתות? מה העדפותיהם? האם והגים נבתחום התזונה: מה התלמידים  √
באיזו תדירות הם נוהגים לאכול כל אחת  צריכת ממתקים?ב םתויש מי שמגביל א
  מסגרות הם נוהגים לאכול?  לומהארוחות? באי

לבלות נוהגים בתחום פעילות הפנאי, בדגש על פעילות גופנית: כיצד התלמידים  √
ר נוהגים לבלות בשעות אחהתלמידים בעת ההפסקות בבית הספר? כיצד 

 ? הצהריים

  .עמדות כלפי תזונה בריאה ופעילות גופנית √

  

  עיקרי הממצאים 

  להבשנת תשע"ב ובשנים קודמו פרהסת העיסוק באורח חיים בריא בבי

בתי ספר שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא", וכמעט כל בכל המנהלים ומובילי הבריאות 

וקיימו פעילויות בנושא  יישמו בשנת תשע"ב את התכניתדיווחו כי  ,בתכניתשהמחנכים 

 מהמחנכים דיווחו כי 90%-כמעט כל המנהלים וכ, מייצגהארצי הבמדגם בריאות. במקביל, ה

חינוך לם אורח חיים בריא וודיפעילויות לקהתקיימו  ,בהתאמה ,או בכיתתם פרהסת בבי

  .ת בתשע"בלבריאו

 וחינוך בריא חיים אורח םודילק פעילויותב חלוה) 90%- ברוב בתי הספר שבתכנית (כ

. לא באמצעות תכנית ממוסדת) ,באופן עצמאי רך כלל(בד כבר בשנים קודמות לבריאות

- לפני כשנהמטעם הפיקוח על הבריאות כבר  הצטרפו לתכניתמהם  60% :זאת ועוד

מהמחנכים כשליש  :מעט שונההתמונה עיסוק בנושא בכיתות בנוגע לעם זאת, . שנתיים

שהעיסוק  השערה אפשרית היאבתכנית דיווחו כי העיסוק בנושא בכיתתם החל השנה. ש

והפער משקף את הרחבת  ,אולם היקף הפעילות גדל בעברבנושא בבית הספר החל 

  נטית לכיתות נוספות בבית הספר. ווהפעילות הרל
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 מורה מהצוות) ו50%( שני הגורמים המובילים בהנעת ההצטרפות לתכנית הם המנהל

 הפיקוח על הבריאות; ייתכן כי הכוונה למוביל בריאות). מובילי הבריאות דיווחו גם על 40%(

  דוברי ערבית. בתי ספרב עיקרב ,כגורם המניע את ההצטרפות לתכנית

 60%- (כ מייצגהרצי אהבמדגם שמקרב המשיבים  בהרבהשיעור נמוך לשם השוואה, 

לקיים פעילויות בתחום הבריאות בשנים דיווחו כי החלו מהמחנכים)  40%- מהמנהלים וכ

ת בבי תכנית עצמאית) דיווחו שהתקיימה 70%-, עיקר המשיבים (כוגם בקבוצה ז .קודמות

הופעלו תכניות ממוסדות בעבר בלטו "תפור כי משתתפים  שציינו של (בתשובות  הספר

  עלי", "שנלי" ו"זוזו").

מייחסים את העיסוק בקידום תחום הבריאות , משיבים שהשתתפו בתכנית וםכל מקמ

  .והן לנושא השנתי "אורח חיים בריא"ונושא הבריאות בתשע"ב הן לתכנית 

 לשנים קודמות השוואהאת  השינוי שחל בשנת תשע"ב ב מיקדו שהשתתפו בתכניתמשיבים 

 תכניותת, בניית ספרי-בית במדיניות, ביטוי יעדים קביעת :התחום מיסוד בגורמים אלו:

 ;בנושאבית הספר ב הפעילויותשל  היקףהו מגווןההרחבת , בתחום התמקדות; עבודה

 שלהם ובהרגלים תלמידיםשינוי בעמדות ה. היו שציינו אף והקהילה ההורים שיתוף

  בנושא תזונה בריאה). עיקרבתחום (ב

 עברית דובריבבתי ספר  מייצג,ה ארציהמדגם בש מנהליםבתכנית, גם שבדומה למקביליהם 

 פעילותציינו , אך לרוב של היקפן אובתחום  הפעילויות מגוון של הרחבה ציינו ,בלבד

 אורח בנושא תספרי- בית מדיניות לקביעת. היו מנהלים שהתייחסו גם תתקופתי או תנקודתי

 בתחום, אך בהיקפים קטנים. עבודה תכנית לבנייתו בריא חיים

  תספרי-ביתתפיסת אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות ה

קידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות דיווחו כי  שהשתתפו בתכניתכמעט כל המשיבים 

  :. זאת ועודקדימות חדשה זאת איןדיווחו כי ) 60%-(כ, והרוב הוגדר כקדימות השנה

 ת בעקבות הכניסה לתכניתספרי- ביתהחל שינוי במדיניות כי ) דיווחו 90%-  80%רובם (

בשינוי תזונת  עיקרבא לידי ביטוי ב ,לדבריהם. שינוי זה, דוברי ערבית) בתי ספר(יותר ב

העריכו שבבית קרב התלמידים שבתכנית, כמעט כולם מ. גם בשטח בית הספר התלמידים

    מרכזי.בנושא ספרם עסקו בנושא זה כ
בולט, אולם העיסוק באורח חיים בריא בתשע"ב היה  מייצגהארצי הבמדגם לשם השוואה, 

- 80%מקרב המשיבים מצוות בית הספר ( שיעור לא מבוטל: פחות רחב ומעמיקמעט 

-רוב התלמידים (כ, וותספרי- ביתה היה אחת מהקדימויותדיווחו כי קידום בריאות ) 90%

-עם זאת, בבתי ספר רבים (כ מרכזי.בנושא ) העריכו שבבית ספרם עסקו בנושא זה כ90%

) דיווחו כי חל שינוי 60%יותר ( שיעור נמוךו ,בתשע"ב קדימות חדשהזו הייתה ) 60%
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השינוי הוא  ,שבתכנית הםיבדומה למקבילת בעקבות זאת; לרוב, ספרי-ביתבמדיניות ה

  .בתזונה בשטח בית הספר

 המשיבים שבתכניתכמעט כל  ,בבית הספר ם אורח חיים בריאודימנגנונים לקמבחינת 

פיתוח מדיניות ללהובלת התכנית,  ספרי-בית הוקם צוות היגוידיווחו כי  מסגל בית הספר

קיימת כי  דיווחו )90%-  75%( שבתכנית המשיבים מקרב ניכרושיעור  ,מימושהלבתחום ו

  .תלמידים לתחום הבריאות מנהיגות

להפעלת  גורמים שונים בקהילה היו שותפיםדיווחו כי  כל מובילי הבריאותכמו כן, כמעט 

ח אדם, זמן וכ – גויסו והוקצו משאבים דיווחו כי) 90%מעל רובם (ו ,התכנית בבית הספר

  .להטמעת תחום הבריאות בבית הספר –וכסף 

, כמעט כל מובילי תחוםלת ספרי- ביתמטרות וקיומה של תכנית פעולה ויעדים קביעת ל אשר

מהמחנכים ומהמנהלים שהשתתפו בתכנית דיווחו שנעשו מהלכים  הבריאות ושיעור ניכר

יעדים ומטרות לשנת תשע"ב הוגדרו דיווחו כי  מובילי הבריאות: כמעט כל דלקמןבתחום, כ

-יעדים ומטרות רבהוגדרו  דיווחו כי) 94%המוחלט ( םורוב, בריאותהבתחום קידום 

 תספרי- ביתתכנית פעולה נכתבה בבית הספר דיווחו כי כמעט כולם אף  בתחום. שנתיים

איתור דיווחו כי נעשה כמעט כולם  לבסוף, .השונות לשכבות הגילהותאמה היא כי , ולתחום

  .בריאות בבית הספרהצרכים בתחום קידום של  ומיפוי

 יעדים ומטרות לשנת תשע"בדיווחו כי הוגדרו  בתכניתשמהמחנכים  90%-במקביל, יותר מ

מהמנהלים  90%- יותר מ .שנתיים-הוגדרו יעדים ומטרות רב דיווחו כי 80%- , וכבתחום

לתחום הבריאות  תספרי-בית תכנית פעולהנכתבה בבית הספר דיווחו כי ומהמחנכים 

-כ . לבסוף,הכיתהרכי ולצהותאמה היא דיווחו כי  מהמחנכים 90%-וכ ,חינוך לבריאותהו

בריאות הצרכים בתחום קידום של איתור ומיפוי דיווחו כי נעשה מהמחנכים  75%

    .כיתתםב

קרוב תחום: ל כתיבת תכנית פעולהל בנוגענשאלו רק  מייצגהארצי המדגם שבמשיבים 

 שיעור - כזאת תכנית של קיומהמהמחנכים דיווחו על  85%-מהמנהלים וכ יםשני שלישל

 המשתתפים בתכנית.  ווחוישד מהמ נמוךאולם  ,ניכר

ספר אימצו כללים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה הן באופן ההרושם הוא שבכלל בתי 

באירועים ובמפגשים, אך בבתי ספר שבתכנית מקפידים על כללי והן במדיניות הכיבוד 

מעורבות הצוות בארוחת עשר מסתמנת כנוהג מקדם בריאות  ., כמפורטכך מעט יותר

צוות הנסקרים מדווחים כי  של המוחלט ם: רוב)בשתי הקבוצות( הנפוץ ביותר בבתי הספר

  . למזון המובא מהביתבנוגע לשאול, להתייחס או להנחות את התלמידים  ההוראה נוהג

. במקביל, חטיפים או ממתקים להביאאוסרים ברוב בתי הספר לפי דיווחי משיבים מהצוות, 

אכילת ממתקים וחטיפים -העידו כי בית ספרם דוגל במדיניות של אי התלמידיםמכלל  75%-כ
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איסור זו של מדיניות  לא בכולם מקפידים על המדיניות המוצהרת).אם כי ( בבית הספר

  90%עד  75%( מעט יותר בבתי ספר שהשתתפו בתכניתאכילת ממתקים נהוגה 

 מייצגהארצי המדגם קרב המ כשלושה רבעיםעד  יםוכשני שליש מהמשתתפים בתכנית

להביא ממתקים לבית הספר). כמו כן, בבתי ספר דוברי עברית ההקפדה על אסור דיווחו כי 

  איסור זה רבה יותר. 

דוגלת בשילוב בין ממתקים  בבית הספר אירועיםבו הכיבוד בימי הולדתלרוב, מדיניות 

שמה אף דגש רב יותר  הכיבוד במפגשי צוותואילו מדיניות  ,(פירות, ירקות) לכיבוד בריא

דיווחו כי נהוג לשלב בין כיבוד מהמשיבים  60% -40%בשתי הקבוצות בין  :כיבוד בריאעל 

. דיווחו כי נהוג להביא כיבוד מתוק בית הספראירועים בבימי הולדת או במתוק לכיבוד בריא 

בתכנית שמשיבים : ראשית, נמצאו פערים בין קבוצות ובין משיביםו ,או כיבוד בריא בלבד

 שיעור נמוך(ו, בהשוואה למשיבים שאינם בתכנית כי נהוג להביא כיבוד בריא דיווחו יותר

הערכות המחנכים נהוג לחגוג רק עם ממתקים). כמו כן, באופן עקבי נמצא כי כי יותר דיווחו 

מקרב יותר  בוהשיעור ג , וכישל בעלי תפקידים אחריםהערכותיהם מ פחות אופטימיות

נהוג לחגוג בכיתתם עם כיבוד מתוק כי דיווחו המחנכים, בהשוואה לבעלי תפקידים אחרים, 

אליהם התייחסו: שמשיבים קשורים לאירועים ייתכן שההבדלים בדיווחים בין  .בלבד

  לאירועים בבית הספר.השאר ו ,המחנכים התבקשו להתייחס לאירועים בכיתה

דוברי עברית דיווחו כי נהוג לחגוג של משיבים בבתי ספר יותר  גבוה שיעורבשתי הקבוצות 

יותר רב דגש  מושםדוברי ערבית עולה כי  משיבים בבתי ספר ואילו מדיווחי ,עם כיבוד מתוק

  על כיבוד בריא באירועים.

 75% -65%( בריא כיבודלהביא דיווחו כי נהוג המשיבים  רוב ,כיבוד במפגשי צוותל אשר

נהוג מעטים דיווחו כי , מייצג)הארצי המדגם מקרב ה 62% -54%-ו מהמשתתפים בתכנית

 כיבודל בנוגעגם  הסוגים.בין שני  לשלבנהוג שאר דיווחו כי ה, וממתקים או חטיפיםלהביא 

 10%(פער של  יותר בקרב המשתתפים בתכנית פוץבמפגשי צוות נמצא כי כיבוד בריא נ

-13%(.  

  ת והפעלתהספרי-ביתתכנון תכנית פעולה 

בתכנון מאוד  מרכזיבעלי תפקיד כעצמם תופסים את באופן כללי, מובילי הבריאות 

ת ספרי- ביתה תכנית הפעולהבכתיבת לקידום אורח חיים בריא בבית הספר,  התכנית

 מובילי הבריאות. משיבים אחרים שהשתתפו בתכנית מייחסים לובהפעלתהלתחום 

על מעורבותם של  גםומדווחים  ,מעורבות רבה (אך פחות ממה שהם מייחסים לעצמם)
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מבית הספר,  מורה אחד או צוות מצומצםוכן  המנהל, צוות ההיגוי עיקרגורמים נוספים, וב

    .3כמפורט להלן

ת ספרי- ביתדיווחו כי הם עצמם היו מעורבים בתכנון התכנית ה המוביליםכאמור, כמעט כל 

דיווחו כי אף ) בנוגע אליהםמהם (לעומת כמחצית מהמנהלים שהעידו  80%- ובהפעלתה, וכ

  היו מעורבים בכתיבת תכנית פעולה לתחום.

ת ספרי-ביתפעולה  בתכנון תכניתלפי דיווחי המובילים, גורמים דומיננטיים נוספים 

דיווחו על  85%-ל 75%ובהפעלתה הם צוות ההיגוי, המנהל, ומורה אחד מהצוות (בין 

מעורבותו של כל אחד מגורמים הן בתכנון והן בהפעלה). לפי דיווחי המנהלים (בשתי 

 75% - כ( בית הספרגם צוות מצומצם ממורי  לעתים קרובות בתכנון היה מעורבים ,הקבוצות)

  מהמשיבים). 

  

 , לפי דיווחי המובילים והמנהלים שבתכנית שני הגורמים הדומיננטיים בכתיבתלזה בהתאם

 ,מהמנהלים ומהמובילים 45%-ו 73%ת לתחום הם צוות ההיגוי (ספרי-ביתתכנית פעולה 

בהתאמה); שוב, מובילי הבריאות מייחסים  ,78%-ו 47%בהתאמה) ומובילי הבריאות (

  המנהלים.  מייחסים להםותר מכפי שלעצמם משקל רב י

ויותר) בשתי הקבוצות דיווחו כי הם עצמם היו מעורבים בתכנון התכנית  90%רוב המנהלים (

חינוך לבריאות ובהגדרת הנושאים והפעילויות שהתקיימו הת לתחום הבריאות וספרי- ביתה

כי המנהל היה בתכנית (מנהלים ומובילי בריאות) אף דיווחו ש. רבע מהמשיבים ובמסגרת ז

  מעורב בכתיבת תכנית פעולה לתחום.

) 63%כי נכתבה תכנית פעולה לתחום זה ( העידוש מייצגהארצי הבמדגם שמנהלים מדיווחי 

 –), במדרג השני 55%על כתיבתה ( מופקדהיה  מורה אחד מהצוותרוב פי - לעעולה כי 

  ).38%( כל הצוות –ובמדרג השלישי  ,)45%( המנהל

 (מנהלים ומובילים) דיווחו על שבתכנית) מהמשיבים 75%בנוגע להפעלה, שיעור ניכר (

, מייצגהרצי אהבמדגם שמנהלים ה, ואילו בקרב בהפעלהמעורבותם של כלל המורים 

ל שההפעלה נעשה עהעריכו  40%- וכ ,בהפעלה השתתפושכל המורים העריכו ם כמחצית

  מורים. של  צוות מצומצם דיי

(משתתפים בתכנית ומדגם ארצי  הקבוצותשתי דמיון בעמדות בין נמצא  המחנכיםבקרב 

למעורבותם בתכנון הפעילות בנושא אורח חיים בריא לכיתתם ובהפעלתה בנוגע מייצג) 

איסוף  ןוג(כ בתכנון הפעילותדיווחו שהיו מעורבים  םכמחצית :בכיתתם או בבית הספר

                                                           
 בריאות התבקשו להעידהואילו מובילי , פניהםלשהוצגו  כמה גורמיםמנהלים התבקשו לבחור אחד מתוך ה 3

  .תהובהפעל התכניתמעורב בתכנון היה ם באיזו מידה הוא מיגוראחד מהכל ל בנוגע
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(ללא הבדל בין  הבהפעלת -  יםוכשני שליש ,')וכדתכנים, כתיבת מערכים, הבניית התכנית 

יותר בשני קצת דוברי ערבית דיווחו על מעורבות רבה מחנכים בבתי ספר קבוצות). 

 ., בהשוואה למחנכים בבתי ספר דוברי עבריתהאפיקים

המדריכה גם על מעורבותם של  ,יותרקטנים  בהיקפים ,לבסוף, מובילי הבריאות דיווחו

(קרוב  ובהפעלהבהתאמה)  ,37%- ו 50%( אחר בתכנון ספרי-ביתגורם חוץ של המחוזית ו

ו מובילי ווחיד , בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית,דוברי עבריתבבתי ספר ). 40%- ל

 29%פער של התכנית ( ה שלשל גורמי חוץ בתכנון ובהפעלרבה יותר  על מעורבות הבריאות

המדריכה רבה יותר של מעורבות בבתי ספר דוברי ערבית דווח על , ואילו ), בהתאמה33%-ו

  ).21%פער של המחוזית בהפעלת התכנית (

, תכנית דינמית לעבודה התכנית משמשת בסיס לשינוי(ובשתי הקבוצות)  פי רוב- על

בהתאם אותה אך גם מתקנים ומעדכנים  ,ופועלים בהתאם למוגדר בהאחריה שעוקבים 

(פער של  בתכניתש, בהשוואה למנהלים שבתכנית יותר מהמובילים גבוה שיעורלשטח. 

ופועלים בהתאם  ,מפה המגדירה מה לעשות ומתימעין ת ספרי- ביתתכנית הב רואים ,)10%

   .בה לנאמר

לבית הספר יש עצמאות בכל דיווחו כי בתכנית שומובילי הבריאות כמעט כל המנהלים 

התכנית לקידום אורח חיים בריא (בבחירת הפעילויות, בהחלטה  ה שללאופן הפעלת נוגעה

היו  רוצים לשמר את  םוכמחציתומה לעשות בתחום זה בבית הספר),  ביניהן לשלב כיצד

חופש וגמישות בהפעלתה בין בין רמת ההבניה בתכנית לשהיה השנה  המינון

שיעור  ,המנהליםקרב במתפלגים באופן שונה לפי תפקיד:  שארה .רכיהםוובהתאמתה לצ

לעומת  32%הבניה (היה גבוה משיעור המבקשים יותר  יותר חופש וגמישות המבקשים

המבקשים בין  דומה התפלגות הייתה הבריאות מובילי בקרב). לעומת זאת, , בהתאמה15%

  הבניה. המבקשים יותרבין חופש וגמישות ליותר 

מהמחנכים דיווחו כי יש להם עצמאות בכל  80%-קרוב לבמקביל, בנוגע למתרחש בכיתה, 

ביקשו  25%- כ אולם ;היו רוצים לשמר את המינון 60%-וכ ,הנוגע להפעלת התכנית בכיתה

  יותר גמישות. ביקשו  17%- ו ,דווקא יותר הבניה

  אורח חיים בריא בבית הספרפעילויות לקידום 

 השנה באורח חיים בריאהתלמידים עסקו שתי הקבוצות, העריכו כי בכמעט כל המנהלים, 

רוב המנהלים . קודמות לשנים בהשוואה יותראו הרבה יותר קצת  לבריאות בחינוך או

וגם  "בריא חיים אורח שנת" ב"תשע שנת על הכרזהגם ל) ייחסו זאת 80%-(כ שבתכנית

שנת אורח "מייצג ייחסו זאת גם להארצי הבמדגם שמנהלים  ."בריא חיים אורח" כניתלת
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 "זוזו"; בולטות במיוחד 75%- (כ בית הספר), אך גם לתכניות אחרות ב86%( "חיים בריא

  )."תפור עלי"ו

מהמשיבים או יותר  75% -כ בדרך כלללהיקף העיסוק בפעילויות ספציפיות,  אשר

. במדרג הראשון מסתמנת לשנה שעברהבהשוואה  היכי חלה עלי(משתי הקבוצות) דיווחו 

 בנושאיםאו  השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושא הקניית ידעיה בהיקף העיסוק ביעל

במדרג השני  ;יםרלוונטי בנושאים תיתיחוויבפעילות  וכן, לבריאות לחינוך הקשורים אחרים

 ;פעיל�ת הפסקות, ובהספר בבית ספורטיבית או גופנית פעילותביה בהיקף העיסוק יעל –

 או גופנית פעילותב עיסוקהה בהיקף יגם על עלילבסוף, כמחצית מהמשיבים דיווחו 

שיעור  ).ופעילות זבנוגע לרבים לא ידעו להשיב אם כי ( הלימודים שעות אחרי ספורטיבית

במעט בקרב  בוהעלייה בהיקף העיסוק בפעילות גופנית בבית הספר גהמדווחים על 

  מייצג.הארצי ההמשתתפים בתכנית בהשוואה למדגם 

יותר  גבוהשיעור בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית, דוברי ערבית,  בתי ספרב

שנים  לעומתדיווחו על עיסוק אינטנסיבי כמעט בכל אחת מהפעילויות האלו מהמשיבים 

(הדפוס בולט מעט יותר בקרב  בדגש על פעילות גופנית או ספורטיבית ,קודמות

  המשתתפים בתכנית).

  

 או פעילויות בנושא "אורח חיים בריא"(בשתי הקבוצות) דיווחו שתכנית  םהמשיבי כמעט כל

  . בית הספרת לכל התלמידים בכל שכבות הגיל בומיועד היו

מהמחנכים שבתכנית  90%-כמעט כל המובילים והמנהלים וכ :שילוב הנושא בתחומי דעת

בבית הספר ובכיתה  -  השונים הדעת תחומי בהוראת שולב בריא חיים אורח ושאנדיווחו כי 

נמוך יותר . במקביל, שיעור ניכר אך תקודמו לשנים בהשוואה יותר נרחב היקףב - בהתאמה

 10%-(פער של כ מייצג דיווחו כי הנושא שולב בהוראההארצי הבמדגם ש המשיביםקרב מ

  .)בין שתי הקבוצות

בחשבון,  –במדרג השני ו ,והשפה המדעים תחומיב עיקרשולבו בכני אורח חיים בריא ות

מקרב המשיבים יותר  שיעור נמוך(המדרג דומה בין הקבוצות, אולם  אמנות ואנגלית

של ניכר  שיעורמייצג דיווחו על שילוב הנושא בתחומי הדעת השונים). הארצי הבמדגם ש

בחינוך גופני, חינוך  עיקר, ובבתחומי דעת אחריםדיווחו על שילוב הנושא גם משיבים 

. שילוב הנושא בתחומי הדעת יהדות ו/או דתלימודי קודש, הלכה, כן ו ,חברתי/כישורי חיים

 הוראהבבשיעורים בכיתות וכן  יםרלוונטיוחומרי לימוד טקסטים באמצעות  עיקרנעשה ב

  .תהפרונטאלי
 מפגשים התקיימודיווחו כי של המשיבים המוחלט  םרוב :מפגשים ייעודיים לתלמידים

 בנושאי -  אחרת בדרך ידע העברת או שיעורים, הרצאות - (בד"כ בין מפגש אחד לארבעה)
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מפגשים  עולה כי דיווחי המחנכיםמ. מערכת השיעורים מסגרת, לרוב בלתלמידים בריאות

  ). 10%-כשל פער ( רווחים ותדירים מעט יותר בקרב המשתתפים בתכניתמסוג זה 

דיווחו כי התקיימו  ,בשתי הקבוצות ,ויותר) 90%-, רוב המחנכים (ככני המפגשיםותאשר ל

הקפדה על ו שמירה על היגיינה אישית ,תזונה נכונה ומניעת השמנהמפגשים בנושאי 

דיווחו כי  שיעור נמוך במעט של מחנכים .סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאות

מניעת שלישי במדרג עלה נושא . קידום בריאות ומניעת מחלותבנושא התקיימו מפגשים 

כגון צריכת אלכוהול וסמים, עישון, מניעת אבדנות, בטיחות בדרכים,  התנהגות סיכונית

המדווחים על קיומם של מפגשים בכל  שיעור. באופן שיטתי, )75%-כ( 'הפרעות אכילה וכד

ארצי המדגם שבבקרב משיבים מעט בנושא (למעט בנושא מניעת התנהגות סיכונית) נמוך 

  ). 6%-  2%פער קטן (המשתתפים בתכנית, אולם שיעורם בקרב המייצג, בהשוואה לה

לעיסוק בנוגע פער עקבי דוברי ערבית נמצא ספר דוברי עברית לבתי בתי ספר בין  זאת ועוד:

המשיבים יותר מקרב  גבוהשיעור  ,דוברי ערביתבבתי ספר  .מניעת התנהגות סיכוניתב

  דיווחו כי התקיימו מפגשים בנושא זה.

בהשוואה בין דיווחי המובילים לדיווחי המחנכים בבתי ספר שהשתתפו בתכנית נמצא כי 

המובילים דיווחו על קיומם של מפגשים בנושאי סביבה נקייה ומניעת קרב יותר מ שיעור נמוך

המובילים נשאלו על פעילויות לתלמידים באופן  .)10%-התנהגות סיכונית (הפער גדול מ

ייתכן כי הפער משקף יוזמות  .על פעילויות לתלמידי כיתתם שאלונ ואילו המחנכים ,כללי

ואילו המובילים התייחסו לפעילויות שהוגדרו במסגרת התכנית  ,נקודתיות של המחנכים

  ת.ספרי- ביתה

תם בנושאים הקשורים לאורח חיים אִ  שיחותל בנוגע התלמידיםתמונה דומה עולה מדיווחי 

תזונה  הוא ספרי-ביתהנושא הבולט ביותר בשיח הבריא וחינוך לבריאות בבית הספר: 

 לבריאות חשיבותה של פעילות גופנית. נושא נוסף שנידון הוא נכונה וחשיבותה לבריאות

 ותרומתה לבריאות הקפדה על סביבה נקייה ואסתטיתכן ו (רק התלמידים נשאלו על כך)

בקרב . )בשנה או יותר פעםתם על נושאים אלו כי שוחחו אִ דיווחו  מהתלמידים 80%-מיותר (

 שמירה על היגיינה אישיתדוברי ערבית בולט גם העיסוק בנושא בבתי ספר תלמידים 

)94%.(  

הצהירו בשיעורים גבוהים יותר על  תכניתב שהשתתפו דוברי עבריתבבתי ספר תלמידים 

מייצג הארצי הבמדגם שבהשוואה לעמיתיהם  ,עיסוק בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא

  ).11%-ל 7% רים נעים ביןהפע(

המוחלט של בתי הספר, ללא קשר להשתתפות בתכנית, דווח כי התקיימו  ם: ברובימי שיא

עם זאת, תדירותם גבוהה יותר בבתי ספר המשתתפים בתכנית. כמעט כל  .ימי שיא
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 השתתפה םיתתככי מייצג דיווחו הארצי הבמדגם ש מהמחנכים 85%-בתכנית וכש המחנכים

  .שיא בימי השנה

ויותר, בשתי  90%-רוב המנהלים (כ: פעילות גופנית לתלמידים במסגרת בית הספר

(באופן רגיל ורי חינוך גופני בשבוע שיעכי בבית ספרם מתקיימים שני הקבוצות) דיווחו 

  . וללא קשר לתכנית) לכל כיתה

במדגם שבתכנית וכמחצית מהמחנכים שמהמחנכים  60%- מחצית ממובילי הבריאות, כ

-על. לפי דיווחי המובילים, קיום פעילות גופנית נוספת לתלמידיםמייצג דיווחו על הארצי ה

במסגרת מערכת  ניתנות), והן 64%ממוצע (בעד שעתיים לתלמיד בחודש  רוב נוספופי 

  ).82%( בית הספרלחינוך גופני מצוות מורה  ובהנחיית) 75%( השיעורים

בתכנית ש מהמנהלים יםשלישכשני  :בריארכישת ציוד במסגרת קידום אורח חיים 

עבור בית ספרם ציוד מתאים ברכשו דיווחו כי  מייצגהארצי הבמדגם שוכמחצית מהמנהלים 

 היו ות ולימי שיא.לונופש או משחקי חצר להפסקות פעי ציוד ספורט עיקרוב ,לקידום התחום

בהיקפים גדולים רכישת ציוד דווחה  מתאימים. הספרים ומשחקי קופס תשירכעל דיווחו ש

ללא  ,20%-דוברי ערבית (פער של כבתי ספר בהשוואה לדוברי עברית בתי ספר יותר ב

  קשר להשתתפות בתכנית).

ברוב בתי הספר נהוגות הפסקות  הפסקות פעילות, ופעילות נוספת בזמן ההפסקות:

 פורטמכ, תדירות יותר, כעניין שבשגרה, בבתי ספר דוברי עבריתפעילות; נראה כי הן 

  .להלן

 דיווחו כי) 80%-ורובם (כ ,בבית הספר פעילות הפסקות היוכמעט כל המובילים דיווחו כי 

   ).בממוצע (כלומר פעם בחודש השנה במהלך או יותרפעילות  הפסקותשבע  היו

ללא קשר  נעשוהן דיווחו כי  60%- , כהפסקות פעילות יוכי בבית הספר ה המשיביםמתוך 

דוברי עברית הן  בתי ספר(ב במסגרת התכנית נעשושהן  דיווחו) 40%-(כ שאר, והלתכנית

 64%לעומת  ,דיווחו כי הן התקיימו במסגרת התכנית 30%- כ ;בשגרהכעניין שנהוגות יותר 

  ).בבתי ספר דוברי ערבית

דוברי בבתי ספר  - הפסקות פעילות היודיווחו כי בבית הספר במקביל, רוב התלמידים 

). כשני 10%פער של ויותר בבתי ספר שבתכנית ( ,עברית דובריבבתי ספר מ פחותערבית 

דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית וכמחצית מבבתי ספר  התלמידיםמ יםשליש

פעם בשבועיים  דיווחו על רשאוה ,מתקיימות פעם בשבוע או יותר פסקות פעילותדיווחו כי ה

 :ההשתתפות בהן רבה יותרדוברי ערבית  ספר בבתיאו לעתים רחוקות יותר. עם זאת, 

דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית וכמחצית מהתלמידים בבתי ספר כשליש מ

התלמידים מ , ואילו כמחציתבבית ספרם פעילותהפעיל בכל הפסקות  משתתפים באופן
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דוברי ערבית משתתפים רק עמיתיהם בבתי ספר מ 40%- כדוברי עברית ובבתי ספר 

   ."לפעמים"

בבתי ספר : עיסוק בפעילויות אחרות בהפסקות, נמצאו הבדלים לפי מגזר שפהאשר ל

ים (שני שליש בחצר בית הספר או במשחקים אחרים כדורבשחק למעדיפים  עבריתדוברי 

בתי ספר שבתכנית בכל יום; תלמידים בדיווחו כי הם נוהגים כך תמיד או כמעט  מהתלמידים

 –), ובמדרג השלישי 45%( שיעורים יןהכלא ספר או וקרל –מעט יותר), במדרג השני 

 ערביתדוברי  , תלמידים בבתי ספר). לעומת זאת21%( עם חברים מחוץ לכיתה לשבת

 ספרהשחק בחצר בית ל -), במדרג השני 71%( לקרוא ספר או להכין שיעוריםמעדיפים 

  ).43%( עם חברים מחוץ לכיתה לשבת  - ובמדרג השלישי  ,)55%(

מכלל המשיבים בשתי הקבוצות העריכו כי  80%-: כפעילות לקידום אורח חיים בריא לצוות

 שיעור. צוות בית הספר בקיא בנושאים הקשורים לבריאות, תזונה נכונה ופעילות גופנית

 כי הם עצמם בקיאים בנושאים אלוהעריכו , בהשוואה למנהלים, יותר מקרב המובילים הובג

  ., בהתאמה)85%- ו 90%- (כ

ה שיועד לתלמידים, אך הוא גדול לאין מנמוך מ למוריםבאופן כללי, היקף הפעילויות 

 מייצגהארצי הבמדגם ש מחנכיםשהשתתפו בתכנית בהשוואה ל וריםמשיעור בקרב 

(ייתכן כי הפער הזה מרמז על הצלחה מסוימת של התכנית בהרחבת מעגל ההשפעה 

לעומת , מהמובילים 80%- מהמנהלים שבתכנית וכ 90%-קרוב למהתלמידים לקהילה): 

 פעילויותמפגשים או דיווחו כי התקיימו  ,מייצגהארצי הבמדגם שכמחצית מהמנהלים 

דיווחו על  מייצגה ארציה במדגםשמהמובילים  40%-(כ המורים לצוות בנושא ייעודיות

 נערכו, כמחצית מהמובילים דיווחו כי על כך על יותר). נוסף שארוה ,מפגש אחד או שניים

  (בהיקף דומה).  השתלמויות ו/או פעילויות העשרה בנושאי בריאות לצוות

 אףהפער בין הקבוצות נשמר  ,השתתפותם בפעילויות ייעודיות על אודותבדיווחי המחנכים 

 23%מהמחנכים שבתכנית לעומת  60%- כבשתי הקבוצות:  בהיקף שניכרת ירידה

לרוב  ;כאלו פעילויותמפגשים או בהשתתפו בדיווחו כי  שבמדגם הארצי המייצג עמיתיהםמ

או מורים בלבד עבור מורים ב נערכוים שרלוונטיבנושאים  בהרצאות או סדנאותמדובר 

מפגשים  כי היובתכנית אף דיווחו שהמחנכים מקצת ותלמידים ו/או הורים במשותף. 

  .פעולה הסברים על התכנית והנחיותבהם קיבלו ש

מהמחנכים שהשתתפו בפעילויות אלו דיווחו כי השתתפותם  80%-ל 70%, בין מכל מקום

המובילים העריכו כי הן קרב דומה מ שיעורו, סייעה להם לקדם את תחום החינוך לבריאות

  . עויהטמלתחום הבריאות בבית הספר ו את לקדם סייעו

ה שיועד למורים, מבאופן כללי, היקף המפגשים להורים קטן במעט מ מעורבות הורים:

נתון זה עולה (מייצג נשמר הארצי המדגם האך הפער בין המשתתפים בתכנית לבין 
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 ההשפעה מהתלמידים לקהילה).בקנה אחד עם ההנחה שהתכנית פועלת להרחבת מעגל 

דיווחו  שבמדגם הארצי המייצגמהמחנכים  40%- בתכנית וכשמהמובילים ומהמחנכים  75%

מהמובילים דיווחו  40%-(כ התכנית במסגרת בריאות בנושאי להורים מפגשים התקיימוכי 

  יותר). שאר עלוה ,על מפגש אחד או שניים

המנהלים בשתי הקבוצות דיווחו כי ההורים מקרב ) 90% -80%ניכר ( שיעור נוסף על כך,

דוברי ערבית  בתי ספר(ב היו מעורבים במתרחש בתחום הבריאות והחינוך לבריאות

המתרחש בבית הספר ובנושא אורח חיים בריא (כמעט  קיבלו מידע על: הם מעט יותר)

הנחו פעילויות בנושא הם עצמם ויותר),  90%כולם), היו קהל יעד לחלק מהפעילויות (

-ו 75%- כהיו שותפים לתכנון הנעשה בבית הספר בתחום החינוך לבריאות () ו90% - 80%(

קבוצות, אולם הי תשההורים דומה בשל מעורבות הלאופני  בנוגע. המדרג שהתקבל )60%

דיווחו  מייצג,הארצי ה, בהשוואה למדגם יותר מקרב המשתתפים בתכנית גבוה שיעור

  .העל מעורבותם של ההורים בכל אחד מהאפיקים האל

שיעור  ,דוברי עבריתבתי ספר בהשוואה ל ,דוברי ערבית (בשתי הקבוצות) בבתי ספר

 גבוה בדרך כלל היה מעורבות הוריםפעילויות ייעודיות למורים ועל ם על קיו יםדווחהמ

  .יותר

ועל תיאום ) 74%(תמהיל ההרצאות קביעת על אחראים הם עצמם , המוביליםלפי דיווחי 

ובמדרג השלישי  ,בהתאמה) ,47% -ו 57%( המנהל ר כךאח ;)86%( הפעילויות שבתכנית

דוברי עברית מוביל הבריאות  בתי ספרבבהתאמה).  ,22%-ו 45%לתכנית ( צוות ההיגוי –

בעלי  שארלכל יש משקל רב יותר דוברי ערבית  בתי ספרואילו ב ,דומיננטי מעט יותר

  התפקידים.

  הרגלי התלמידים בנושאי אורח חיים בריא

ביקשנו מהתלמידים להעיד הן על דפוסי פעילויות הפנאי  מחקר הערכה תשע"בבמסגרת 

כאינדיקציה להתנהגויותיהם  ,והן על דפוסי צריכת המזון שלהם ר הצהרייםשלהם אח

עליהם דגש במהלך השנה.  מושםאורח חיים בריא ואשר  מו שלבנושאים שבלב קיו

התלמידים נשאלו על דפוסי ההתנהגות שלהם בתחילת שנת הלימודים, בהנחה שהם 

וכל לבחון אם חלו התכנית. במחקר ההמשך נ מה שלמייצגים את נוהגיהם לפני תחילת יישו

התכנית בבית  ל יישוםשינויים בדפוסי ההתנהגות של התלמידים בנושאים אלו אחרי שנה ש

  הספר.

 מהתלמידיםויותר  90%: כצפוי, םיהרגלי הפנאי של התלמידים בשעות אחר הצהרי

במחשב או בטאבלט  כי הם נוהגים לשחקדיווחו  80%-ו ,צופים בטלוויזיהדיווחו כי הם 

צופים בטלוויזיה יותר משעה ביום,  ים מהתלמידיםמחצית עד שני שליש :זאת ועוד. יום בכל
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בבתי ספר  תלמידיםוכשליש עד מחצית משחקים במחשב ובטאבלט יותר משעה ביום; 

  .  דוברי ערביתתלמידים בבתי ספר זמן מסך' מ' יותר דוברי עברית צורכים

ר במגוון פעילויות פנאי אחלתדירות השתתפותם התלמידים אף התבקשו להתייחס 

מספר פעמים  עוסקים בה 90%- מלבד הכנת שיעורים (פעילות אשר כצפוי יותר מ .הצהריים

, )82%( בקריאת ספרים יותר זמן רב עוסקיםדוברי ערבית תלמידים בבתי ספר בשבוע), 

, משחקקיימת העדפה לשני מגזרי השפה ב זה,מעבר ל .עברית דוברי ספר לבתי בהשוואה

 םרבעי ה(שלוש בחצר, בגינה, במגרש, עם אופניים וכד' -  בחוץלבד או עם חברים, 

) דוברי עברית ים מהתלמידים בבתי ספרדוברי ערבית ושני שלישהתלמידים בבתי ספר מ

כשני ( יה, אמנויות לחימהימשחקי כדור, ריצה, ריקוד, שח ןוגכ השתתפות בחוג ספורטו

דוברי תלמידים בבתי ספר בקרב ו, גש עם חברים בביתמפ, בפער קטן, ךאחר כ ;ים)שליש

פעילות של תנועת או  חוג שאינו ספורט –בסוף ל ;)61% -55%( קריאת ספרגם רית עב

דוברי ערבית משתתפים בפעילות בבתי ספר  55%- דוברי עברית ובבתי ספר  45%-(כ נוער

  פעם בשבוע). לפחותמסוג זה 

דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספר מ 40%- עברית וכדוברי התלמידים בבתי ספר מ 60%-כ

פעילות גופנית או בשעתיים או יותר כ לובסך הכ עסוקלנוהגים הם  בשבוע רגילדיווחו כי 

, בנים). דיווח זה רווח יותר בקרב פחות –התלמידים  שאר(ם יאחר הצהרי ספורטיבית

  בנות.בהשוואה ל

התלמידים בבתי מ 60%כמעט  :ברגל ם אינם מרבים ללכתתלמידיהנראה כי  על כך נוסף

מעריכים כי הם צועדים דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספר מ 40%-דוברי עברית וכספר 

  . ברגל פחות מרבע שעה ביום

נכונות להגדיל  ראיםכלפי פעילות גופנית והם מתלמידים עמדות חיוביות לבאופן כללי, 

לות גופנית וחושבים שחשוב לעסוק הרוב נהנים מפעי .את היקף עיסוקם בפעילות מסוג זה

 משהם משקיעים בה כעת יותר זמןבה היו מעוניינים להשקיע ) 70%-ושיעור ניכר (כ ,בה

   פי דיווחיהם).-ל(ללא קשר לזמן שהם משקיעים בה בפועל ע

 כלפיתלמידים העמדות  לבתי ספר דוברי ערבית, בהשוואה, דוברי עבריתבבתי ספר 

-ו 10%(פער של  יותרמעט חשיבות העיסוק בפעילות גופנית וההנאה ממנה חיוביות 

 ,חיוביות יותרתלמידים העמדות בתכנית שדוברי ערבית בבתי ספר , כמו כןבהתאמה).  ,7%

  בהתאמה). ,7%-ו 9%פער של מייצג (הארצי הבמדגם  עמיתיהםעמדות בהשוואה ל
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  ועמדות בתחום התזונהתלמידים, ידע של דפוסי התנהגות 

ארוחת ולאכול בקביעות ארוחת עשר ) נוהגים 80%- (כ רוב התלמידים ,שני מגזרי השפהב

ואילו  ,דוברי עברית קרב תלמידים בבתי ספריותר ב תמקובל ארוחת ערב. םיצהרי

לעומת  80% - 70%( דוברי ערבית קרב עמיתיהם בבתי ספרארוחת בוקר מקובלת יותר ב

יותר  גדולתכנית דיווחו בהיקף דוברי ערבית שב ם בבתי ספרתלמידי .), בהתאמהכמחצית

מדגם הארצי ב מקביליהםלבהשוואה  ,על אכילה קבועה של ארוחת עשר וארוחת צהריים

  . בהתאמה), וכן נוהגים יותר לאכול ארוחת ערב ,9%- ו 5% של פער( המייצג

  .םלואו כקצתם  - רוב התלמידים  נוהגים לאכול את ארוחת הערב עם בני משפחתם

ביום דיווחו כי  מהתלמידים 85%- 73%: נראה כי התלמידים צורכים אוכל מגווןככלל, 

("כריך  בריאיםהמזונות ה לפחות בארוחה אחת כל אחד ממגוון סוגיאכלו שקדם לסקר 

דוברי התלמידים בבתי ספר מ 70% -40%בריא", בשר, פחמימות, ירק ופרי). במקביל, 

אכלו דוברי ערבית דיווחו כי ביום שקדם לסקר עמיתיהם בבתי ספר מ 78% -52%-עברית ו

  . 'מתוקים'האחת כל אחד ממגוון  לפחות בארוחה

: כשלושה רבעים נאכלים בתדירות הגבוהה ביותרהפירות וירקות הם אחד מסוגי המזון 

כי  העידו דוברי ערביתבבתי ספר מהתלמידים  85%-דוברי עברית וכבבתי ספר  מהתלמידים

אכלו לפחות פרי אחד ולפחות ירק אחד (טרי או מבושל). כמו כן, ביום שקדם לסקר 

 כי) דיווחו 90%כשהתבקשו להעריך את צריכת הירקות והפירות שלהם באופן כללי, רובם (

פירות ו/או  5אוכלים לפחות  40%-ם נוהגים לאכול בכל יום לפחות פרי או ירק אחד (וכה

  . ירקות)

 ,שהם צמאיםכהם נוהגים לשתות מים ) דיווחו כי 80%-התלמידים (כקרב עור ניכר משי

כאשר בוחנים את דיווחי התלמידים  .מיץ ממותק או מוגז כי הם שותיםרק מיעוט דיווחו ו

עדיין  אך, תמונה מגוונת יותרמתקבלת  ,משקאות שצרכו ביום שקדם למילוי הסקרל בנוגע

מהתלמידים בבתי ספר (מחצית  שיעור ניכראך  ,תו מיםש 90%-כ :ניכרת העדפה למים

אף דיווחו כי צרכו כל אחד  דוברי ערבית)מהתלמידים בבתי ספר  70%-דוברי עברית ויותר מ

בקרב מסוגי המשקאות האחרים: חלב, שוקו, תה או קפה, מיץ טבעי ומשקה ממותק/מוגז. 

  טבעי.דוברי ערבית בולטת במיוחד צריכה של חלב ומיץ תלמידים בבתי ספר 

 דוברי ערביתעמיתיהם בבתי ספר מ 80%- וכ דוברי עבריתהתלמידים בבתי ספר מ 90%-כ

לאכול  נוהגיםהעריכו כי הם  ואף פחות 70%-. עם זאת, רק כחשוב לאכול בריאמאמינים כי 

דוברי בבתי ספר מעמיתיהם  45%-וכדוברי עברית  בבתי ספרמהתלמידים  60%-כ .כך

(כולל אכילה של חלבונים,  לאורך היום אכילה מגוונת מקפידים עלהעידו כי הם ערבית 

תלמידים שבתכנית דיווחו על אכילה בריאה קצת יותר, בהשוואה  פחמימות, פירות וירקות).

  ). 5%(הפערים נעים סביב  לדיווחי  עמיתיהם במדגם הארצי המייצג
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דוברי בבתי ספר ) 90%(התלמידים דוברי עברית ורוב בבתי ספר שני שלישים מהתלמידים 

בפועל אף כי לפני שיוצאים לבית הספר ( ארוחת בוקר חשוב לאכולהעריכו כי ערבית 

  אוכלים פחות).

 דוברי ערביתעמיתיהם בבתי ספר מ 30%-דוברי עברית וכהתלמידים בבתי ספר מכרבע 

(כגון עוגות, עוגיות, חטיפים מתוקים ומלוחים) בכל יום  מתקיםנוהגים לאכול מדיווחו כי הם 

עמיתיהם מ 45%-דוברי עברית וכהתלמידים בבתי ספר מ 30%-כ, כמו כן .כל יוםבאו כמעט 

או מגבילים  להםאחרים מעירים  בוגריםהוריהם או סיפרו כי  דוברי ערביתבבתי ספר 

. בניתוח נוסף נמצא כי לפי דיווחי כמות הממתקים שהם אוכליםבכל יום בתמיד או  םתוא

או הם בעניין זה נוהג להעיר לבין הצריכת הממתקים לשל תדירות ההתלמידים אין קשר בין 

  להגבילם. 

  הזנה במסגרת בית הספר

 בתי הספרוכחמישית מכשליש מבתי הספר (בשתי הקבוצות) משתתפים ביוח"א, 

ימי (בחלק מ מייצג זוכים להזנההארצי השבמדגם בתי הספר שבתכנית לעומת רבע מ

  .או בכל יוםהשבוע 

בבית ספרם מתקיימת תכנית הזנה) ואשר מייצג (הארצי המדגם בשמהמנהלים  70%-כ

ידיעתם רוב למיטב  דיווחו כי 85%-ו ,ב התלמידים או כולם משתתפים בהורדיווחו כי 

  את הארוחה המוגשת.התלמידים או כולם נוהגים לאכול 

התלמידים בבתי ספר כחמישית מעולה כי  מייצגהארצי הבמדגם ש התלמידיםדיווחי מ

דוברי ערבית משתתפים בפרויקט עמיתיהם בבתי ספר ) ורבע מ19%דוברי עברית (

תכנית ההזנה רווחת ( ונוהגים לאכול ארוחת צהריים חמה בבית הספר ספרי-ביתהזנה 

  פחות בבתי ספר שבתכנית).

את כן ביסוד הפעלת התכנית ושהרעיון שיבחו את  מההזנהמרוצים שדיווחו כי הם  מי

 כיהיו שפירטו  שאינם מרוציםהמדווחים . מקרב המגווןאת הערך התזונתי של האוכל ו

  מספיק. תעשייתי ולא בריאואחרים ציינו כי האוכל  ,(זורקים) בזבוז וישהאוכל לא טעים 

דיווחו כי  הארצי המייצגשבמדגם מהמחנכים  80%-שבתכנית וכ מהמחנכים 75% -כ

 דנו או ועסקהם  הפעלות בתחוםהאו  הבכית בריא חיים לאורח התכנית יישום במסגרת

מהמנהלים  70%-. במקביל, קרוב לההזנה תכנית במסגרת מוגשתה ארוחהב או מזוןב

. מהמלל עולה כי הקשר נתפס בין שני הדברים קשר יש כי יווחומייצג דהארצי הבמדגם ש

וכן הקפדה על מזון בריא, הסתייעות  ,תפריט בריא ומגוון המותאם לנלמדבעיקר בהכנת 

  בדיאטניות ושיח בכיתה על הארוחה המוגשת.
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  מעקב ומשוב, תמיכה וסיוע 

) דיווחו כי 85%בתכנית (ש המנהלים והמוביליםרוב : מעקב ומשוב אחר פעילויות בתכנית

מעקב סדור, כולל תיעוד, אחר הפעילויות המתקיימות במסגרת התכנית בבית  נהלהת

 מהמחנכים םרבעי ה. במקביל, כשלושספרי- ביתידי מוביל הבריאות ה לרוב על ,הספר

 מוביל הבריאות, לרוב על ידי משובניתן ו מעקב אחר המתרחש בכיתתם נהלהתדיווחו כי 

מהמחנכים אף דיווחו כי קיבלו  40%-כ ).30%עצמה ( המחנכת) או על ידי ים(שני שליש

את התכנית לקידום אורח השנה אופן שבו הפעילו בנוגע ל אחר משוב או התייחסות מגורם

ממוביל  - מהמנהל, וכרבע קיבלו התייחסות או משוב מהם  40% :חיים בריא בכיתתם

אופן העברת התכנים ובחינת ההטמעה  לדבריהם, המשוב היה על .ספרי-ביתהבריאות ה

   .בקרב התלמידיםהניכר והשינוי 

בית הספר קיבל משוב או דיווחו כי ) 70%- (כהמנהלים והמובילים קרב משיעור ניכר 

לקידום אורח חיים בריא בבית  התכנית הפעלתה שללאופן בנוגע  חיצוניהתייחסות מגורם 

 מה שלאופן יישו בדבר המחוזית מהמדריכהרוב מדובר במשוב פי - על .השנה הספר

היה  ליםימול המוב. המשך ההפעלהלעידוד כן דברי ו ,שיפורנקודות להתכנית בבית הספר, 

שנבנתה וכן  תספרי-ביתתכנית הלבנוגע  משוב מפורטקיבלו  הם - הקשר צמוד קצת יותר 

  ספציפית.  בעקבות צפייה בפעילות

 וקיבלדיווחו כי  מהמנהליםכמחצית  ,קרב המשתתפים בתכניתמ ליווי וסיוע: ,תמיכה

 ,התכנית הפעלת לצורך יםספרי- בית חוץ מגורמים סיוע או ליווי, תמיכה השנה במהלך

  קיבלו תמיכה שוטפת, ליווי או סיוע כללי.דיווחו כי  ומהמחנכים מהמובילים יםוכשני שליש

הנחיה מקצועית או  עיקרב - הכשרת הצוותל נוגענראה כי היקף הסיוע גדול יותר בכל ה

אך גם  ,)80%-(כהכשרה בתחומי ידע הקשורים לבריאות, תזונה נכונה ופעילות גופנית 

  ).66% -57%שינוי ובניית תכנית לתחום ( ה שלבנושא ניהול והובל

בתכנית דיווחו כי שמהמשיבים  66% -57%, לסיוע בהפעלת התכנית הלכה למעשה אשר

 בגיוס בעלי מקצועוהספר המיושמת בבית  תריספ-ביתבבניית התכנית ה קיבלו סיוע

דיווחו  עמם. שיעור נמוך קצת יותר של משיבים ותיאום') ג, רופאים, תזונאית וכד"מדריכי חנ(

סיוע בפתרון בעיות  ניתן. במדרג השלישי התאמתם לתכניתבו סיוע באיסוף תכניםעל 

שיעור המובילים  ,והתאמתם)ברוב התחומים (למעט איסוף תכנים  .שעלו וקשיים נקודתיים

הפער יכול ללמד  .משיעור המנהלים שדיווחו כי הצוות קיבל סיוע בוהשדיווחו כי קיבלו סיוע ג

  גורמים התומכים ובראשם המדריכה המחוזית.העל קשר הדוק יותר של המובילים עם 

די למגורמי הסיוע שמצטייר על בסיס דיווחי המשתתפים בתכנית דומה של פרופיל ה

 והמנהלים המובילים: יהלעונותני המשוב אחר הפעילות גורמי המעקב של לפרופיל 
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 מוביל הבריאותב עיקרבהסתייעו  המחנכים; 4)60%-(כ מדריכה המחוזיתב עיקרבהסתייעו 

)70%.(  

רבע מהמנהלים וכמחצית  - במידה ניכרתשיעור נמוך במדגם הארצי המייצג, לשם השוואה, 

שאלה פתוחה הם דיווחו כי תשובה על קיבלו ליווי, תמיכה וסיוע. בדיווחו כי  - מהמחנכים 

, אך גם תחום הבריאותבאנשי מקצוע מו/או  מדריכה ממשרד החינוךמקיבלו סיוע בעיקר 

(הן באופן  סדנאות והדרכות ,הרצאותעמותות נוספות. אפיק הסיוע המרכזי הוא ממנטל"י ו

של  ייעוץ, השתתפות וסיוע בהפעלהובמידת מה גם ), תלמידיםלו צוות המוריםלהן וכללי 

  ם אורח חיים בריא. ודיימי שיא או פעילויות אחרות לק

שאינו  ספרי-בית גורםב עיקרמייצג עולה כי הסתייעו בהארצי הבמדגם שמחנכים המדיווחי 

ספורט, רכזת בתחום המדעים, מורה או רכז בתחום המורות או רכזות  :)60%(המנהל 

(ייתכן שגורם זה  יועצתו, רכזת שפה/אוריינות ספרי-ביתבריאות, רכזת חינוך חברתי, צוות 

  המקבילה למוביל בריאות בבתי ספר שבתכנית). הוא

או  בירושליםבכנס  -וכמחציתם , שהשתתפו בהשתלמות מחוזיתמהמובילים דיווחו  30%-כ

) דיווחו כי כל אחת 80%- ל 60%(בין  מקרב המובילים . שיעור ניכרבשלומיבהשתלמות 

  ההשתלמות המחוזית. עיקרבו, במילוי תפקידםסייעה להם מההשתלמויות 

) 80% -75%-המנהלים (בשתי הקבוצות) והמובילים שקיבלו סיוע (כקרב שיעור ניכר מ

שיעור גבוה קצת (הפעלתה את  הקל אום ספר בבית התכנית להפעלת תרם דברהדיווחו כי 

 מהמובילים 75%-המנהלים וכ , קרוב למחצית מכללעל כך מייצג). נוסףהארצי הבמדגם יותר

 ובכלל זה, הספר בבית התכנית ה שלוהטמע יישום לשם פיםנוס ליווי או תמיכה ביקשו

 .לתלמידיםהרצאות או הפעלות  וכןומשאבים תקציבים  ,הדרכה או השתלמות למורים

אנשי על ידי ), רצוי מוריםהעבור בעבורם וב( יותרליווי והנחיה הדוקים מובילים ביקשו אף 

מערכי שיעור או תכנית  ,הפעלותעוד  וכן(בהתאמה לשפת אם ולתרבות)  תחוםבמקצוע 

 .לימודים מובנית

במדגם שוהדרישה בולטת יותר בקרב מחנכים  ,יותר נמוךשיעור המחנכים שביקשו סיוע 

מייצג הארצי הבמדגם המחנכים שמבתכנית וכמחצית ש מהמחנכיםכשליש (מייצג הארצי ה

ולהורים  לתלמידיםהרצאות והפעלות חווייתיות ), בדגש על פיםביקשו תמיכה או ליווי נוס

ביקשו המחנכים שבתכנית  תכנים, מערכי שיעור וחומרי הוראה; ,גורמים מקצועיים ידי על

 .ציוד או אביזרים נוספים ,משאביםגם 

                                                           
עבור כל אחד מהגורמים שהוצגו להם אם הוא היה גורם מלווה, תומך בהמובילים והמחנכים התבקשו לדווח  4

 .הגורמים שהוצגו להם תוךהמנהלים התבקשו לבחור אחד מואילו או מסייע, 
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 בתחוםנכונות לעסוק התכנית, תרומתה והרצון מהשביעות 

וכמעט  ,מרוצים ממנה תכנית לקידום אורח חיים בריאבשל המשתתפים  המוחלט םרוב

החשיבות שהם  נוכחל עיקר, באת התכנית בשנה הבאהלהמשיך וליישם ירצו  כולם

שינוי במודעות ובהתנהגות להנתפסת  תרומההכן ו אורח חיים בריאלחינוך למייחסים 

   .וולהטמיע לקדם את הנושא ,לשמר את ההישגים רצוןההתלמידים בתחום ו

העניין  נוכחלעיקר ב, ) אף מעריכים כי ירצו להמשיך בתפקידם90%רוב המובילים (

שדיווחו כי לא ירצו להמשיך  מילעומת זאת, . שלהם בנושא ושביעות רצונם מהתפקיד

 את הצוותקושי לרתום או  להפחית עומס, רצון קבלת תפקיד אחרבתפקיד נימקו זאת ב

  .לנושא

ומרבית האחרים  ,בנושא בשנה הבאהיותר יעסקו העריכו כי  בתכניתשמהמשיבים כמחצית 

מייצג הארצי המדגם בנעשה השנה. לשם השוואה, מה של בהיקף דומהכי יעסקו בו  העריכו

מהמנהלים  40%- בנושא בשנה הבאה (כהעריכו כי יעסקו יותר שיעור נמוך יותר של משיבים 

מהמנהלים  45%-כ :נושאבמעט יותר נכונות לעסוק  הביעו םמהמחנכים). עם זאת הוכשליש 

. לשם השנה בוו שעסק ממה יותר בריא חיים אורח בתחום לעסוקרצון  ומהמחנכים הביעו

ם משאבי (הדרכה, חומרים ורעיונות נוספים להפעלות), ליווינדרשים להם  ,כך, לדבריהם

  ואוריינטציה של הצוות לתחום. )תכנית שנתית/או ומובנים לתחום (תכנים  ,תקציבו

 יעסקו שנה הבאהבשתי הקבוצות) העריכו כי בדוברי ערבית ( ספר בבתי באופן גורף,

אף הביעו המשיבים מייצג הארצי המדגם ב. השנה בו ושעסק ממה יותר לבריאות בחינוך

   .דוברי עבריתבבתי ספר בהשוואה לעמיתיהם  ,לעסוק בנושא בשנה הבאהיותר רב רצון 

התכנית או הפעילויות בנושא תרמו לתלמידים שתי הקבוצות) העריכו כי ברוב המשיבים (

 כימשיבים שבתכנית העריכו אולם  ,התקבל אותו מדרגבשתי הקבוצות  .במגוון היבטים

 - מייצג: במדרג הראשון הארצי המדגם שבלמשתתפים  השוואהב, התרומה רבה יותר

 ;תוהעשירה את הידע שלהם בנושאים הקשורים לבריאו לתלמידים תרמההתכנית 

 צריכתהתלמידים בתחום  בקרב יותר נבונה להתנהגות תרמה התכנית –במדרג השני 

פעילות ו הגופנית הפעילות בהרגלילשיפור  תרמה התכנית -השלישי  ובמדרג, מזוןה

מהמשיבים  80% -60%-בתכנית ושמהמשיבים  90% -70%( התלמידים של הפנאי

תרמה לתלמידים). נציין עוד כי בקרב  תכניתהעריכו כי ה שבמדגם הארצי המייצג

ואילו  ,משיבים האחריםמעמדות הפחות חיוביות  המחנכיםבתכנית עמדות  המשתתפים

דומות. ייתכן  תכניתהת לתרומ נוגעב המחנכים והמנהליםמייצג עמדות הארצי הבמדגם 

על זאת  בעקבותהפעילויות בתחום (ו היקף עלשממצא זה קשור להבדלים בדיווחים 

על סמך  אולי ,כאמור, המחנכים דיווחו על היקפים קטנים יותר של פעילויות :ההטמעה)
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 בית הספרוללא מודעות ליריעת הפעילות ב ,תלמידיהם בקרבהחשיפה למתרחש בכיתתם ו

  ככלל.

המודעות וגם התכנית סייעה בהגברת ויותר) העריכו כי  60%לבסוף, רוב המשיבים (

 מעטים, ורק להתנהגויות מקדמות בריאות נוגעבשינוי התנהגות התלמידים בכל ה

אין כל שינוי או השפעה של התכנית על עמדות התלמידים והתנהגותם  העריכו כי

ואילו  ,בתכנית העריכו כי השינוי בא לידי ביטוי בהתנהגותש(יותר משיבים  בתחומי הבריאות

  העריכו שהשינוי בא לידי ביטוי במודעות). רצי המייצגשבמדגם האיותר משיבים 

  

   

  סיכום

 נוכחל שארבסימן "אורח חיים בריא" במערכת החינוך כולה, בין העמדה שנת תשע"ב 

הדגש היה על קידום תזונה בריאה ועידוד פעילות  .הכרזת השר כי זה הנושא השנתי

  גופנית. 

הרושם הוא שנראה כי שולבו פעילויות לקידום חינוך לבריאות ברוב בתי הספר,  אף

נמצאים הם מחויבות רבה יותר לתחום ו הראובתי הספר שבתכנית "אורח חיים בריא" ש

בשלב מתקדם יותר בהפנמתו ובהטמעתו. כך, היקף הפעילות בבתי ספר אלו היה גדול 

מדגם שב בעוד המשיביםמורים והורים. כמו כן, יותר ויועד למגוון האוכלוסיות: תלמידים, 

נראה כי , בתחום הפעילויות ההיקף של או מגווןה תרחבה מייצג הדגישו אתהארצי ה

בתי הספר שבתכנית פעלו יותר למיסוד התחום (אך גם קיימו, כמובן, פעילויות נוספות 

  ומגוונות בנושא). 

  התחום ובהטמעתו בבית הספר.נדגיש כי תפקידו של מוביל הבריאות מרכזי בקידום 

לבסוף, רוב המשתתפים בתכנית מרוצים ממנה ומזהים את תרומתה לתלמידים הן 

והיו רוצים  ,בשינוי התנהגות הןבהגברת המודעות לחשיבות הנושא וו בהרחבת הידע

  להמשיך בתכנית ולקדם אורח חיים בריא. 

רים בין בתי ספר הפעאת וכן  התכנית מה שלבמחקר ההמשך נבחן את אופן יישו

בשנה שאינה מזוהה כשנת  שבמדגם הארצי המייצגבין בתי ספר ל ההמשתתפים ב

  אורח חיים בריא.
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 מבוא
כניות חינוך לבריאות על תחום הבריאות, פועל להטמעת ת הפיקוחבאמצעות משרד החינוך, 

להקנות ידע, עמדות ומיומנויות שיובילו להתנהגות מקדמת בריאות  וזאת כדיבבתי ספר, 

, ובפרט לשינוי התנהגותי בתחום התזונה ובתחום תרבות 5ולמניעת התנהגויות סיכוניות

  הפנאי, בדגש על עידוד פעילות גופנית.

בשנת הלימודים תשע"ב יהיה אורח חיים  ישר החינוך כי הנושא המרכזהחליט  על כך נוסף

תזונה נכונה,  , ובכלל זהלעסוק בקידום חינוך לבריאות על מכלול היבטיו ההנחיות היו בריא.

פעילות ספורטיבית, קידום בריאות (מניעת מחלות), מניעת השמנה, שמירה על היגיינה 

  הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית. ו אישית, חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף

הפיכתם לדפוסים קבועים ויצירת את צעיר תבטיח ההנחה היא שהקניית ההרגלים מגיל 

עבור בסוכני שינוי  שמשוינוער, וכן שהילדים בני חיים המקדם בריאות בקרב ילדים ו אורח

  בני המשפחה.שאר החברה כולה באמצעות השפעה על הוריהם ועל 

בהתאם  ,בבתי הספר ם חינוך לבריאותודימספר תכניות לקפעלו תשע"ב  בשנת הלימודים

  :, כמפורט להלןלמדיניות משרד החינוך

להטמעת בשנים האחרונות בתי ספר הפועלים  80- כ – בתי ספר מקדמי בריאות .1

חינוך לבריאות בבתי ספר, בחסות הפיקוח על הבריאות, משרד החינוך. העקרונות, 

שבמוקד  כנית אורח חיים בריאת את ו המנחיםדומים לאל תכניתהתפיסות ומרכיבי ה

אלו כבר מורגלים בהטמעת  ספר יתאך ב ,(ואשר יפורטו להלן) ההערכה הנוכחית

את תחום התוכן  יםבאופן הוליסטי יותר (למשל, בוחר יםמתנהלחינוך לבריאות ו

 תמקד).לה ם רוציםבו השהבריאותי 

בתי  91-התכנית יושמה בשנת תשע"ב בבמוקד ההערכה.  – כנית אורח חיים בריאת .2

, אולם בהמשךבהרחבה ומאפייניה יפורטו  תכנית. עקרונות ה6יסודייםובם ספר, ר

קרון יוהע ,מוגבלים בה נציין כי המשאבים המועברים לבתי הספר המשתתפים

(במגבלות  תכניתת הא לילהפע ספרהבית צוות המוביל הוא ללוות ולהכשיר את 

  הזמן והמשאבים של המדריכה המחוזית מטעם הפיקוח על הבריאות). 

 3-בתי ספר ו 9-בשנת תש"ע בראשונה בפעם התכנית אורח חיים בריא הופעלה 

שנה בהערכה מטעם אותה הפעלתה לוותה ב .גנים (שקיבלו תקציב מיוחד לשם כך)

  מכון גרטנר.

היחידה לתכניות משלימות למידה מופעלת על ידי  – תכנית אורח חיים פעיל ובריא .3

במסגרת חוק  ,לחינוך גופניפמ"ר המבריאות ובשיתוף עם המפקחת על תחום ה

                                                           
  .2010 – הטמעת תחום הבריאות בבתי הספר, משרד החינוך ירושלים תשע"א -מתוך "לי בריאות"  5
  הופעלה גם בגני ילדים, אולם לצורך ההערכה הוחלט להתמקד רק בבתי הספר.התכנית  6
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בפעם התכנית הופעלה  .בבתי ספר אשר זוכים להזנה ""ארוחה יומית לתלמיד

נועדה להטמיע תכניות חינוך ו ראשונה בשנת תשע"ב והורחבה בשנת תשע"גה

ה דומה לזאת של תכנית אורח חיים בריא, בהמטרה שהוגדרה  .לבריאות בבתי ספר

מיומנויות שיובילו להתנהגות מקדמת בריאות ולמניעת עמדות ו ,להקנות ידעהיינו 

  גופנית. הפעילות העידוד ותחום התזונה בדגש על  התנהגויות סיכוניות,

הפעלתה בבתי הספר בתשע"ב ( ידי ספק חיצוני מתוקצבת ומלווה על תכניתה

 עלאמון על בניית התכנית ו, הבאמצעות המרכז האוניברסיטאי אריאל) נעשתה

  יישומה בבתי הספר. 

, כניות חיצוניותמגוון ת מיושמות בבתי הספר מטעם משרד החינוךש מעבר לתכניות אלו

שר החינוך הכריז על  ,. כמו כן, וכפי שצוין לעילפרטיות, שנועדו לקדם את אותן המטרות

 זה ישלגם  וכמובן י,, כלומר זה הנושא השנתי המרכזשנת אורח חיים בריאשנת תשע"ב 

  .כלל בתי הספרהעיסוק בקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות ב השלכות על
  

  עיקרי התכנית (עקרונות, צוות מלווה ותכנים) :אורח חיים בריאתכנית 

נית היא לשנות ולהיטיב את הרגלי התזונה והפעילות הגופנית בקרב ככאמור, מטרת הת

בריא בלמידה השגרתית אורח חיים את נושא  הילדים. התפיסה המנחה היא שצריך לשלב

-ביתמעורבות של הצוות ה לשם כך נדרשתו ,)העומדת בפני עצמה כנית לימודיםת אין זו(

  ה.הפעלתוב התכניתתכנון ב ספרי

עם זאת את התכנית תקצוב נוסף לשם כך.  שהפעילובתי הספר  קיבלולא בשנת תשע"ב 

תחום הפיקוח על ייכות לתשמההמדריכות המחוזיות מ ובהפעלתה כניתהת בבניית יוויניתן ל

רכי בתי הספר ובהתאם לצ ,ספרי- ביתה לצוותבתחום הכוונה והנחיה  . כמו כן ניתנוהבריאות

  עליהם. מופקדתה דרישותיהם ובמסגרת מגבלות הזמן והמשאבים של המדריכה המחוזיתלו

קידום תחום  לע שהופקדו ליווי מקצועי והדרכה שוטפת למובילי הבריאות כללההתמיכה 

הובלת בתחום וב ספרית-כנית ביתת ה שלבנייתבאופן  , תוך התמקדותבבתי הספר הבריאות

העשרה והדרכה לצוות החינוכי, לתלמידים ולהוריהם בתחומי התזונה והפעילות ; שינוי

מפגשים); העברת חומרים חינוכיים לשימוש  3תחומים הללו (באנשי מקצוע  ל ידיהגופנית ע

והצעת כלים ייחודיים לשיפור התזונה ולהגברת הפעילות  ,וות בית הספר והתלמידיםצ

  . 7)"תפור עלי" תכניתהגופנית (על בסיס ה

מפורטים העקרונות  "למניעת השמנה וסוכרת בקרב ילדים ונוער בישראל תכנית"במסמך 

  :תכניתלהפעלת ה

                                                           

להצטרפות  על סמך שיחה מקדימה עם נציגי הפיקוח על הבריאות, ומתוך קול קורא לבתי ספר ורשויות מקומיות 7
משרד בישראל, באתר הפיקוח על הבריאות,  לקידום אורח חיים בריא ולמניעת השמנה בילדים שנתית-לתכנית רב

החינוך, בכתובת: 
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/briut/chinuch/kolkore  
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  במוסדות החינוך ובשעות הפנאי; בריאות מימקדסביבה ואקלים יצירת  .1

 בקרב כל השותפים לה; תכניתיצירת מחויבות ל .2

 ;ומרולשַ  אורח חיים בריא תויכולת בבתי הספר ובקהילה להקנ ה שלפיתוח ובניי .3

 עצמה ובתכניה; תכניתיצירת מעורבות הורית ב .4

הצוות  ל ידית הכוללת תכנית פעולה, והפעלתה השוטפת עספרי-ביתקביעת מדיניות  .5

  החינוכי, ההורים והילדים, בעזרת אנשי מקצוע ובליוויים;

פי מדיניות משרד - התכנית במקצועות הלימוד ותחומי הדעת, עלתכניה של הטמעת  .6

  עבור בתי הספר;בהחינוך והכלים שפותחו 

חשיפה והתנסות מעשית של הילדים בפעילויות לשיפור התנהגותם התזונתית  .7

  והספורטיבית;

 פי מדדים כמותיים.-על תכניתשל השפעת הניטור מדעי  .8

  ת, בתכנונה וביישומה:ספרי-ביתמספר גורמים נועדו לסייע בהתוויית הפעילות ה

של ריכוז, תיאום ותפעול המופקד על איש צוות חינוכי  - ספרי-ביתמוביל בריאות  .1

בבית הספר באופן ספציפי הוא נדרש למפות את הפעילויות  .תכניתכלל פעילויות ה

בהן מחוץ לבית  משתתפיםשתלמידים/הורים  פעילויותבתחום אורח חיים בריא או 

ולזהות  תכניתהספר, למפות גופים וגורמים קהילתיים הרלוונטיים לשיתוף פעולה ב

  צרכים נוספים בתחום;

מורים, תלמידים, הורים, רשות  ם שלצוות הכולל נציגי -  ספרי-ביתצוות היגוי  .2

תפקידיו העיקריים הם להגדיר את  .נהל בית הספרמקומית וקהילה בראשות מ

ת בתחום ספרי-ביתמדיניות בית הספר בתחום הבריאות, לגבש ולבנות תכנית 

   ;משרד החינוךשל בהתאם לתכנים ולמדיניות  מההבריאות ולהתניע את יישו

תלמידי בית  ם שלצוות הכולל נציגי - ועדת תלמידים לקידום אורח חיים בריא .3

ירכוש ידע בנושאי  . הצוותהספר בראשות מוביל הבריאות ובליווי אנשי מקצוע

זום פעילויות ודרכים להנחלת אורח חיים בריא בקרב כלל יבריאות ואורחות חיים, י

התלמידים בתחומי  שאר ה שלהפעלבו הוכן יעסוק בהדרכ ,התלמידים ומשפחותיהם

  .תכניתה

 -מקצועית ורב- גילאית, רב- ת רבספרי-ביתכנית נדרש לבנות תבית הספר פי ההנחיות, - על

 מצריכיםהתחומים ה תוך שימת דגש על כניות שכבתיות משלימות; היינו, לגבש ת8שנתית

על כמו כן בתחומי הדעת השונים. התכנים מקצועי ושילוב -תיאום ביןב ,תשומת לב מיוחדת

מחוץ למערכת השיעורים, לשעות  תכניתבית הספר לשבץ את ההפעלות שבמסגרת ה

                                                           

 .2010 – הטמעת תחום הבריאות בבתי הספר, משרד החינוך ירושלים תשע"א -מתוך "לי בריאות"  8
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לוח  ובות תכלול פרוטוקול תפעולי מפורט ספרי- ביתה תכניתה .הפרטניות ולשעות השהייה

-ביתכולל בקרה והערכה פנים  ספרי-ביתזמנים. מעבר לתכנון ולביצוע, מודל ההפעלה ה

ות הטמעת תחום הבריא -. מסמך הסטנדרטים לתחום הבריאות (בתוך "לי בריאות" ותספרי

בבתי הספר, משרד החינוך) מגדיר את אופן העיסוק המיטבי בבתי ספר בקידום הבריאות, 

 משמש כלי למיפוי ומתאר את המדדים המצופים מבית הספר.
  

  "חיים בריאאורח " תכניתהערכת ה

לקידום אורח חיים בריא בבתי  תכניתה מה שלמחקר ההערכה נועד לבחון את אופן יישו

על התנהגות התלמידים בתחומי התזונה, פעילות הן הספר ואת השפעותיה הנתפסות 

תלמידים הר, צוות בית הספ –דבר בעל עמדות הנוגעים הן הפנאי והפעילות הגופנית ו

להמשיך כדאי  להחליט כיצדבעלי העניין ל לסייע . המטרה היאבתחומים אלו –קהילה הו

  בשנים הבאות. את החינוך לבריאותולקדם 

  , כפי שהוגדרו בשיתוף עם המפקחת על  תחום הבריאות במשרד החינוך:מטרות ההערכה

התכנית בבתי הספר: גורמים מקדמי הטמעה  ה שלוהטמעת מהאופן יישו לבחון את .3

  ומעכבי הטמעה; מהלכים להטמעת התכנית הלכה למעשה. 

בנוגע התנהגויות של תלמידים, צוות והורים בעמדות ובדיווחים על  יםשינוי לבחון .4

  אורח חיים בריא.ל

הכלים  .כמותית ואיכותנית :שתי פרדיגמות מחקריות ובו שולבו לשם כך נערך מחקר

בפרדיגמה הכמותית מאפשרים לקבל תמונת מצב סטטיסטית מייצגת (כלומר מאפשרים 

כל המשיבים מתבקשים  להביע את  בדרך כלל :הכללה), אולם הבירור קונקרטי ואחיד

בהיבט מסוים של הנושא הנבחן.  מקדותתהמאחיד בשאלות  םעמדתם על סולם מספרי

הכלים בפרדיגמה האיכותנית, לעומת זאת, מאפשרים לחקור נושא לעומק על כל היבטיו, 

הממצאים לכלל האוכלוסייה הנחקרת. שילוב שתי הפרדיגמות  את ליהכלל קשהאולם 

מאפיינים שונים של הנושא הנחקר, ולהוסיף  שליג תמונת מצב כללית מייצגת מאפשר להצ

  מעמיקים יותר.  הסברים והשערות  ,תובנות עליה

סקרים טלפוניים  ונעשונסקרו תלמידים בכיתות באמצעות שאלונים,  מחקרבחלק הכמותי ב

מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים הן בבתי ספר שהשתתפו בתכנית והן בבתי ספר  עם

אורח  לשללמוד על המתרחש בתחום בהקשר אפשר מייצג (כדי שיהיה הארצי השבמדגם 

חיים בריא ללא קשר לתכנית). במסגרת המחקר האיכותני התקיימו מספר קבוצות מיקוד 
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וצת מיקוד אחת של המדריכות המחוזיות מטעם בהשתתפות מנהלים ומובילי בריאות, וכן קב

   . 9החינוך במשרד הבריאותהפיקוח על 

לבחון את אפשר (כדי שיהיה  תלמידים בכיתות באמצעות שאלונים שובבשנת תשע"ג נסקרו 

). כמו כן, 10התכנית ושנה לאחר מכן םעמדותיהם ודיווחיהם על התנהגותם עם תחילת יישו

ה והתנהגויות הרגלי התזונדגש על בירור , בטלפוניים בקרב הוריםסקרים נעשים בימים אלו 

, כלפיה יהםועמדות תכניתעם ה םכרותיהעל מידת ו ,כמקור מידע נוסף םהפנאי של התלמידי

שנתיים, כעבור תכנית אורח חיים בריא  מה שללבחון את יישו , על מנתבקרב מחנכיםוכן 

  .11"שנת אורח חיים בריא"בשנה שלא הוגדרה 

  

  שאלות ההערכה 

התכנית  ה שלוהטמעת מהבחינת אופן יישו -  האחד :נושאיםשני שאלות ההערכה התמקדו ב

פעילות גופנית , צריכת מזוןבתחום התנהגויות  –והשני  ,ועמדות כלפי התכנית בבתי הספר

  ).תלמידיםפי דיווחים) ועמדות כלפי קידום אורח חיים בריא (בדגש על ה-ופנאי (על

  שאלות ההערכה בכל אחד מהנושאים שנבחנו:  להלן יפורטו

  ועמדות כלפיה התכנית בבתי הספר ה שלוהטמעת מהבחינת אופן יישו

ם אורח ודימתי החלו בבית הספר פעילויות לקבית הספר: באורח חיים בריא בהעיסוק  

ומה נעשה? מתי נכנסה תכנית אורח חיים בריא לבית הספר? ביוזמת מי? מה  ,חיים בריא

  השתנה בבית הספר בעקבות כניסת התכנית?

האם אורח חיים בריא מוגדר ת: ספרי-ביתתפיסת אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות ה

ים שנועדו ליישם ולקדם את הטמעת ספרי-ביתת? האם מונו צוותים ספרי-ביתכקדימות 

הצוותים ומה תפקידם? אילו מנהגים ונהגים מקדמי בריאות מיושמים  םהתכנית? מי נמנה ע

  בבית הספר?

ת המגדירה את המדיניות וההפעלות ספרי-בית: האם קיימת תכנית תספרי-ביתה תכניתה

מה מידת המעורבות  בתחום אורח חיים בריא בבית הספר? מי בנה אותה ומה היא כוללת?

  בתכנון התכנית ובהפעלתה? - ים ספרי-ביתים וחוץ ספרי- בית - של מגוון גורמים 

: אילו פעילויות מתקיימות הלכה למעשה בבית הספר לפי הפעלות ואוכלוסיות היעד

  תלמידים, הורים ומורים? – אוכלוסיית היעד

                                                           
וח על הבריאות. הדוח הנוכחי יתמקד בממצאי הסקרים סיכום ממצאי קבוצות המיקוד (החלק האיכותני) כבר הוצג לפני הפיק 9

 (החלק הכמותי), אך בתיאור הממצאים ישולבו רעיונות מרכזיים ועיקרי התובנות שהועלו בקבוצות המיקוד. 
לעקוב אחר התופעה (שינוי אפשר יהיה , ואחר השינויים בקרב אותם תלמידים העוקבמחקר אורך  נעשהנזכיר כי לא  10

 בלבד.  , פנאי ופעילות גופנית) באופן כלליבדפוסי תזונה
  

  נתוני שנת תשע"ג ינותחו ויוצגו בדוח נפרד. 11
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צוותי השותפים ל: אילו סוגי הכשרה, ליווי והדרכה ניתנים לכל אחד מוסיועליווי , הכשרה

  באיזו מידה הם תורמים למשתתפים? מה נדרש עוד?? תכניתה ה שלטמעהוהיישום ה

: האם מתקיימים תהליכי מעקב והערכה אחר ביצוע, יישום יםספרי- ביתמעקב והערכה 

  באיזה אופן?בבית הספר?  תכניתה ה שלוהטמע

מה מידת שביעות הרצון מהתכנית? מה רמת  עמדות כלפי תכנית אורח חיים בריא:

מהם היתרונות משיך ולהפעיל אותה בשנים הבאות? ומה נדרש לשם כך? הנכונות לה

כיצד מעריכים את  ? מהם הקשיים המרכזיים והחסרונות של התכנית?תכניתוהחוזקות של ה

   התכנית והפעילויות בתחום לתלמידים? תתרומ

 

  התנהגויות צריכת מזון, פעילות גופנית ופנאי

לאכול ולשתות? מה העדפותיהם? נוהגים מה התלמידים  דפוסי התנהגות בתחום התזונה:

מסגרות הם נוהגים לאכול?  לובאיזו תדירות הם נוהגים לאכול כל אחת מהארוחות? באי

  צריכת ממתקים?אותם ב יש מי שמגבילהאם 

נוהגים התלמידים כיצד : דפוסי התנהגות בתחום פעילות הפנאי, בדגש על פעילות גופנית

? ר הצהרייםנוהגים לבלות בשעות אחהתלמידים ההפסקות בבית הספר? כיצד  בעתלבלות 

  ?)השתתףמה עמדותיהם כלפי פעילות גופנית (חשיבות, הנאה, נכונות ל
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  שיטה
 ונעשונסקרו תלמידים בכיתות באמצעות שאלונים,  מחקרהחלק הכמותי ב במסגרתכאמור, 

  .מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים בקרבסקרים טלפוניים 

מטעם  "אורח חיים בריא"בתכנית  השתתפולמשיבים ש נעשתה פנייהבכל אחת מהקבוצות 

מדגם ארצי  שמשהפיקוח על הבריאות בשנת הלימודים תשע"ב, ולמשיבים שנדגמו כדי ל

ממצאי המשיבים . או דומה לה) ובתי ספר שאינם משתתפים בתכנית זמתוך ( מייצג

תמונה על שהתרחש בשנת תשע"ב בתחום אורח  קבלמייצג מאפשרים להארצי המדגם בש

שנת תשע"ב תהיה כי קביעת השר  נוכחחיים בריא בכלל בתי הספר, ללא קשר לתכנית ול

משיבים של מאפשרים לבחון הבדלים בין דיווחים ועמדות גם . הם "שנת אורח חיים בריא"

ארצי המדגם ה –השוואה הקבוצת בששל משיבים  בין דיווחים ועמדותשהשתתפו בתכנית ל

  מייצג.ה

ומהלך נפרד  ,שאלוניםהו) המשיבים (דגימהמהלך איסוף הנתונים, אופן דגימת יוצגו להלן 

 שהשיבו -מובילי בריאות ומחנכים  מנהלים, – צוותי בתי הספרעבור בעבור תלמידים וב

  סקרים הטלפוניים.ל

  תלמידים

לצורך . 2012מרץ -בחודשים פברואר בכיתותשהועברו התלמידים נסקרו באמצעות שאלונים 

הם בוגרים מספיק כדי ההנחה הייתה שה', ראשית מפני ש-המחקר נבחרו תלמידי כיתות ד'

ם יישארו בבית הספר גם ציפייה היא שהושנית מכיוון שה ,לענות על שאלון למילוי עצמי

  בשנת הלימודים תשע"ג.
: משתתפים בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאותדגימת תלמידים ה

בתי ספר שהשתתפו בתכנית בשנת  91לראמ"ה רשימה של  הועברההפיקוח על הבריאות מ

ה' (שאינן כיתות חינוך מיוחד) אשר בבתי הספר שנותרו - תוך מכלול כיתות ד' ו. מ12תשע"ב

  .דגםילההסתברות שווה  מהןאחת לכל שות, כית 50נדגמו  ברשימה

מתוכה נדגמו הכיתות כללה ש: רשימת בתי הספר מייצגהארצי הבמדגם  דגימת תלמידים

או בתכנית דומה  "אורח חיים בריא"תכנית ב השתתפול שלא בתי ספר בחינוך הרגיאת כל 

 30כיתות ( 90נדגמו  וזשברשימה ה' (שאינן כיתות חינוך מיוחד) -מתוך מכלול כיתות ד'. לה

פיקוח שבעברית  בבתי ספר דוברי 30; ממלכתיהפיקוח שבעברית בבתי ספר דוברי 

הסתברות בכל אחת מהקבוצות לכל כיתה  .ערבית) בבתי ספר דוברי 30-ו ,דתי-ממלכתיה

  .דגםילהשווה 

                                                           
), כלומר נותרו N=12) ובתי ספר של החינוך המיוחד (N=3מרשימה זו הוסרו בתי ספר דוברי ערבית שבמזרח ירושלים ( 12

  בתי ספר.    76בדגימה 
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   :מוקדי בירור מספר בשאלון שאלות סגורות. 67: תלמידיםלשאלון 

  ;ושכבת גיל)פרטים אישיים (מין  .1

פריטי ארוחות נוהג לאכול; דיווחים על צריכת  לואי( דיווחים על הרגלי תזונה .2

על סגנון התזונה  הצביעשנועדו ל ,ומשקאות ביום שקדם לסקר ןמזו

 );השוטפת

  ;שאלות כלליות על התזונה (העדפות, צריכת פירות, ירקות וממתקים) .3

בנושאים  עם התלמידים בית הספר (שיחותמסגרת אורח חיים בריא ב .4

 ;הקשורים לאורח חיים בריא בבית הספר; פעילות בזמן ההפסקות)

זמן המשך ; ר הצהרייםפעילות בשעות אחהרגלי הרגלי הפנאי (דיווחים על  .5

 מייחסים לפעילות גופנית).שות גופנית; חשיבות והנאה להמוקדש לפעי

  צוות בית הספר: מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים

 ים (אנשיספרי-ביתצוות בית הספר נבחרו להשתתף במחקר מנהלים, מובילי בריאות תוך מ

 אשר מופקדים על שמונו ליישם ולהטמיע את החינוך לבריאות בבית הספר וחינוכי הצוות ה

  .ומחנכים ,)תכניתריכוז, תיאום ותפעול כלל פעילויות ה

  ).2012 יולי-ם תשע"ב (יוניבסוף שנת הלימודי נעשוהראיונות הטלפוניים עם גורמים אלו 

בכל בית : מטעם הפיקוח על הבריאות "אורח חיים בריא"דגימת המשתתפים בתכנית 

) פנו אל מנהל בית הספר ואל 9, ראה הערת שוליים מס' N=75בתכנית ( השתתףספר ש

ו' שבבית - מחנכים מקרב מורי כיתות א' 4מוביל בריאות. כמו כן נדגמו לאיש הצוות שמונה 

  מחנכים). 300- מובילי בריאות ו 75מנהלים,  75(כלומר סה"כ נדגמו ספר 

רשימת בדומה לנעשה בדגימת התלמידים, : מייצגהארצי הבמדגם המשתתפים דגימת 

 השתתפומתוכה נדגמו הכיתות כללה את כל בתי ספר בחינוך הרגיל שלא שבתי הספר 

בתי  150( בתי ספר 450נדגמו  ומרשימה זאו בתכנית דומה לה.  "אורח חיים בריא"בתכנית 

דתי -ממלכתיהפיקוח שבעברית  בתי ספר דוברי 150ממלכתי; הפיקוח ספר דוברי עברית שב

 .דגםילהשווה בכל אחת מהקבוצות הסתברות  בית ספרלכל  .ערבית) בתי ספר דוברי 150-ו

ציפייה  אין ומחנכים, אחד מכל בית ספר (כאמור, בקבוצה ז 450-מנהלים ו 450סה"כ נדגמו 

  שיהיו מובילי בריאות).

מטעם הפיקוח על  "אורח חיים בריא"שאלון למנהל המשתתף בתכנית ב: ניםשאלוה

 250-כ –למוביל הבריאות בשאלון ו ,שאלות 135 –למחנך בשאלון  ;שאלות 165הבריאות 

  שאלות. מספר קטן במקצת של מייצג הארצי השבמדגם  למקביליהם שאלות.

שולבו מספר שאלות פתוחות כדי שהמשיבים יוכלו להסביר, לנמק, רוב השאלות סגורות, אך 

באופן השאלות נוסחו במידת האפשר  עליו נשאלו.שלפרט או להרחיב את תשובתם בנושא 

כל מבטם של  נקודתלהאיר את אותה סוגיה מאפשר כדי שיהיה  ,בעלי התפקידים לכלזהה 
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ואילו שאלות  ,השאלות למחנך התמקדו בנעשה בכיתתו מקצת. עם זאת, הנוגעים בדבר

נוספות למוביל הבריאות נגעו גם לפרטי הפעילויות שהתקיימו במסגרת התכנית בבית 

  הספר.

למשיבים שהשתתפו בתכנית באופן זהה השאלות נוסחו במידת האפשר , כמו כן

עם זאת,  הקבוצות.ת בין שתי השוולכדי שיהיה אפשר  ,שבמדגם הארצי המייצגולמקביליהם 

שבמדגם משיבים  ואילו, ותמשיבים שהשתתפו בתכנית נשאלו עליה ישיר השאלות כמה מןב

  פעילויות בתחום באופן כללי.  על נשאלו על העיסוק בחינוך לבריאות ו הארצי המייצג

   :מוקדי בירור מספר שאלוןב

בנושא, ביוזמת מיפוי העיסוק באורח חיים בריא בבית הספר (מתי התחיל העיסוק  .1

השוואה , מתי נכנסה התכנית לבית הספר, למי היא מיועדת ומה השתנה במי

 לשנים קודמות);

ה בבית הספר במסגרת קידום ת לקידום אורח חיים בריא (מה נעשהפעלת התכני .2

 אורח חיים בריא, מי היה שותף לכך ובאיזה אופן);

ת הספר (אורח חיים בריא מדיניות הדוגלת בקידום אורח חיים בריא בביקיומה של  .3

מנגנונים ומשאבים מסייעים, כללים ומנהגים מקדמי בריאות; תכנית כקדימות, 

 ת);ספרי-ביתפעולה 

 ליווי וסיוע; .4

 תכנית ההזנה (יישום ושביעות רצון); .5

  עמדות כלליות (שביעות רצון ונכונות להמשיך; תפיסת ההשפעה על תלמידים). .6
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  מתכונת הצגת הנתונים
  – ותלמידיםמחנכים  ,מנהלים, מובילי בריאות -כלל המשיבים בדוח הנוכחי יוצגו עמדות 

  .(פרקי הדוח) עליהם נשאלושלפי הנושאים  ,בחלק הכמותי

כמו כן ישולבו בתיאור הממצאים עיקרי רעיונות ותובנות שעלו גם בחלק האיכותני במחקר 

  ., במסגרות שיוקדשו לכך(קבוצות המיקוד)

  

בדוח יוצגו נתוני מנהלים ומחנכים, תוך ש: בתרשימים משיבים מצוות בית הספרנתוני 

מדגם ה ביןתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות לה משתתפיהשוואה בין 

כמובן). עמדות מובילי  ,המשיבים קבוצותי תנשאלו ש שעליהםמייצג (בנושאים הארצי ה

אין בעלי תפקיד  הריהבריאות שהשתתפו בתכנית יוצגו בפרקים הרלוונטיים (ללא השוואה, ש

  מייצג).הארצי הכאלו במדגם 

מספר דוברי ערבית בבתי ספר שכן  ,יחדיום משני מגזרי השפה נתוני צגיםבתרשימים מו

דיווחי משיבים בדלים בין קטן. עם זאת נבדק אם קיימים ההמשתתפים בתכנית המשיבים 

דוברי ערבית, בין דיווחי עמיתיהם בבתי ספר בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרבבתי ספר 

בגוף הטקסט. נדגיש כי יש להתייחס להבדלים אלו במשנה  הוצגווכאשר נמצאו הבדלים הם 

  דוברי ערבית.בבתי ספר  עיקרזהירות בשל מספר המשיבים הקטן, ב

בכל  מייצגהארצי הנתוני התלמידים שבמדגם דוח יוצגו בשתרשימים : בנתוני התלמידים

  בנפרד.  אחד ממגזרי השפה

תחילת שנת הלימודים  - במועד קיום הסקרים בכיתות אין סיבה להניח כי ההנחה היא ש

השפיעה על כבר התכנית  - "אורח חיים בריא"תכנית  , שבה גם החל יישומה שלתשע"ב

ולכן נתונים אלו משקפים טוב יותר את המצב במערכת  ,והתנהגויותיהםעמדות התלמידים 

ו השוואות בין נתוני התלמידים שהשתתפו ש. עם זאת נעוהחינוך בישראל נכון לתקופה ז

ארצי הבמדגם עמיתיהם שמטעם הפיקוח על הבריאות לבין נתוני  "אורח חיים בריא"בתכנית 

  וף הטקסט.וצגו בגהוכאשר נמצאו הבדלים הם  ,מייצגה

   .פיקוחסוג לפי מגדר ולפי  (אם היו כאלו)הבדלים ידווח גם על הצגת ממצאי התלמידים עת ב
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  סקרלאוכלוסיית המשיבים 
משיבים מצוות בית הספר והועברו שאלונים בקרב ו סקרים טלפוניים ש, נעכאמור

בכיתות. להלן יוצגו מספר המשיבים, היקף ההיענות ומאפייני רקע של לתלמידים 

עבור בעבור משיבים מצוות בית הספר ובבנפרד  ,סקרלאוכלוסיית המשיבים 

  התלמידים.

  צוות בית הספר: מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים

ים ספרי- ביתכל אחד מבעלי התפקידים ה בקרבההיענות לסקר  ישיעור יםמוצג 3 - 1ות לוחב

הנתונים מוצגים בנפרד  .בחלוקה לפי מגזר שפה - מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים :שנסקרו

מטעם הפיקוח על הבריאות בשנת  בתכנית "אורח חיים בריא" עבור משיבים שהשתתפוב

   .שבמדגם הארצי המייצגתשע"ב ומשיבים 

  לפי מגזר שפה - שהשתתפו בסקר ושיעור ההיענות  מנהליםהמספר : 1 'לוח מס

  

  

 מדגם ארצי מייצג כניתתב םמשתתפי

 משיביםהמספר 
 בפועל

שיעור ההיענות 

 לסקר
ספר המספר בתי 

 שנסקרו בפועל
שיעור ההיענות 

 לסקר

 82% 245 92% 46 דוברי עבריתבתי"ס 

 80% 120 88% 22 דוברי ערביתבתי"ס 

 81% 365 91% 68 סה"כ 

  

  לפי מגזר שפה -מספר מובילי הבריאות שהשתתפו בסקר ושיעור ההיענות : 2 'לוח מס

  

  

 כניתתב םמשתתפיה

 משיביםהמספר 
 שנסקרו בפועל

שיעור ההיענות 

 לסקר

 74% 37 דוברי עבריתבתי"ס 

 68% 17 דוברי ערביתבתי"ס 

 72% 54 סה"כ 
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  לפי מגזר שפה - מחנכים שהשתתפו בסקר ושיעור ההיענות המספר : 3 'לוח מס

  

  

 מדגם ארצי מייצג כניתתב םמשתתפי

 משיביםהמספר 
 שנסקרו בפועל

שיעור 

 ההיענות לסקר
 משיביםהמספר 

 שנסקרו בפועל
שיעור ההיענות 

 לסקר

 94% 282 80% 159 דוברי עבריתבתי"ס 

 57% 86 51% 51 דוברי ערביתבתי"ס 

 82% 368 70% 210 סה"כ 

  

אורח חיים "בתכנית קרב המשתתפים בת לסקר שיעורי ההיענו אלו,לוחות מ עולהכפי ש

בקרב  70%- בקרב המנהלים וכ 90%- כעומדים על מטעם הפיקוח על הבריאות  "בריא

מייצג עומדים הארצי הבמדגם לסקר ההיענות  שיעורימובילי הבריאות והמחנכים. במקביל, 

דוברי עברית שיעור  ספרבתי והמחנכים (ב )השפה מגזרי בשני(בקרב המנהלים  80%- על כ

  דוברי ערבית). בתי ספרב שיעור ההיענותמבוה במידה ניכרת ג ענותיהה

  תלמידים

 3,378של  נתוניהםעל  יםמתבססממצאי ההערכה של אוכלוסיית התלמידים שהשיבו לסקר 

   .הסקר בכיתות שאלוני לעתלמידים שהשיבו 

בתכנית "אורח  שהשתתפובתי ספר  48-תלמידים לומדים ב 1,251 ,מתוך כלל המשיבים

בתי  88- תלמידים לומדים ב 2,127-ו ,מטעם הפיקוח על הבריאות בשנת תשע"ב חיים בריא"

   מייצג.הארצי המדגם לשנדגמו ספר 

   , בחלוקה לפי מגזר שפה.בתי הספר ההיענות לסקר ברמת שיעור מוצג 4לוח ב

  לפי מגזר שפה - מספר בתי הספר שהשתתפו בסקר ושיעור ההיענות : 4 'לוח מס

  

  

 מדגם ארצי מייצג תכניתב םמשתתפי

ס ה"מספר בתי
 שנסקרו בפועל

שיעור ההיענות 

 לסקר
ס ה"מספר בתי

 שנסקרו בפועל
שיעור ההיענות 

 לסקר

 97% 58 94% 29 דוברי עבריתבתי"ס 

 100% 30 100% 19 דוברי ערביתבתי"ס 

 98% 88 96% 48 סה"כ 
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   .מספר התלמידים שהשיבו לסקר והתפלגות המשיבים לפי שכבת גיל ומגדר יםמוצג 5לוח ב

  , מגדר וכיתההשפמגזר לפי  -: תלמידים שהשיבו לסקר 5 'לוח מס

 מדגם ארצי מייצג תכניתם במשתתפי

"ס  דוברי בתי

  עברית
"ס  דוברי בתי

 ערבית
"ס  דוברי בתי

 עברית
"ס  דוברי בתי

 ערבית

  שכבת גיל
 53% 39% 64% 46% ד' שכבה

 47% 61% 36% 54% ה' שכבה

 מגדר*
 49% 49% 49% 47% בנים

 51% 51% 51% 53% בנות

 747 1,380 474 777  סה"כ

  ולכן אינם נכללים בפילוח הנתונים לפי מגדר. ,לא ציינו מגדר תכניתבקבוצת ה 4-הארצי ו קבוצת המדגםב 4*
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 פירוט הממצאים

 אורח חיים בריא בבית הספרהעיסוק ב
על תזונת  מידה ניכרתב המשפיע םמעודד את בתי הספר להפוך לגור משרד החינוך

 תיום אורח חיים בריא. זאת לנוכח העובדה שהתלמידים נמצאים בבדהתלמידים ועל קי

בהטמעת מסרים  יכולים לסייע רבתי הספש משוםו ,ארוחותהספר מרבית היום, גם בזמן 

  .אורח חיים בריא ובעיצוב מיומנויות והתנהגויות המקדמות

ובתי הספר הוזמנו לקדם  ,שנת הלימודים תשע"ב הוכרזה "שנת הבריאות" במערכת החינוך

ועידוד תלמידים בקרב התזונה נכונה והתנהגויות  הטמעת מושגים באמצעותאת הנושא 

מהלכים לקידום בעבר שו בתי הספר כבר נע מקצתעם זאת, ב פעילות גופנית.העיסוק ב

 ואםהפיקוח על הבריאות באמצעות הפעלת תכניות ממוסדות  מטעםאורח חיים בריא, אם 

  באופן עצמאי.

עיסוק בנושא ל נוגעב -מנהלים, מובילי בריאות ומורים  –יוצגו דיווחי המשיבים  בפרק זה

אורח חיים בריא  לקידוםבפעילויות תחילת העיסוק מועד  :בבית הספר אורח חיים בריא

יישום התכנית "אורח חיים בריא" מטעם  בכלל זה, ובבית הספר ובכיתהוחינוך לבריאות 

גורם ה על אודותמשיבים שהשתתפו בתכנית  הם שליוצגו דיווחיכמו כן . הפיקוח על הבריאות

פעילויות בשהחלו  יוצגו דיווחיהם של משיביםלאחר מכן כנס לתכנית. להי םתושהניע א

 סוג התכנית וזהותה. על אודותנת תשע"ב לפני שאורח חיים בריא וחינוך לבריאות לקידום 

ישירה מה השתנה הפתוחה הבסוף הפרק יוצג סיכום תשובותיהם של המשיבים לשאלה 

נעשה מה שבהשוואה ל ,לבריאות קידום אורח חיים בריא בבית הספר וחינוך תחוםהשנה ב

  בשנים קודמות.בתחום 

  

בריאות בבית ם אורח חיים בריא וחינוך לודילקפעילויות הילת עיתוי תח

     ארצי מייצג מדגם לעומת דיווחי המשתתפים בתכנית - הספר

בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח  השתתפומשיבים שדיווחי מוצגים  2-1 םמיבתרשי

ומועד בנושא פעילויות  ן שלמועד תחילת לעמתמקד בדיווחים  1 ': תרשים מסעל הבריאות

סוג התכנית לקידום חינוך לבריאות מתמקד ב 2 'תרשים מס התכנית. מה שלתחילת יישו

  הספר, לפי תפיסת המחנכים. ואורח חיים בריא שהופעלה בתשע"ב בבית 
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 ן שלמועד תחילת בדברמייצג הארצי המדגם שבמשיבים יוצגו דיווחי  3 'בתרשים מס

 פעילויות בנושא.

  בביה"סאורח חיים בריא וחינוך לבריאות  לקידוםפעילויות ה תחילת: מועד 1 'תרשים מס

  )בתכנית השתתפו( תכנית "אורח חיים בריא"ה מה שלתחילת יישומועד ו    
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N=68 ,משתתפים בתכנית 

ס"מועד התחלת העיסוק באורח חיים בריא בביה: מנהלים
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N=54 ,משתתפים בתכנית 

ס"מועד התחלת העיסוק באורח חיים בריא בביה: מובילים
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N=210 ,משתתפים בתכנית 

מועד התחלת העיסוק באורח חיים בריא בכיתה: מחנכים
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שנה שעברה
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"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח  בתכנית יםשתתפמה, מקרב 1 'תרשים מסעולה מכפי ש

בבית דיווחו כי  ממובילי הבריאות םרבעי השלושו מהמנהלים 80% ,על הבריאות בתשע"ב

שנתיים או יותר לפני  ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאותודיפעילויות לקבחל וה ספרם

מהמובילים דיווחו שהעיסוק באורח חיים בריא  55%- ומהמנהלים  60%( הסקר נעשהש

 העיסוק באורח חייםדיווחו כי  15%-כל 10%). רק בין לכן החל שלוש שנים ויותר קודם

  (תשע"ב). בריא החל השנה

" מטעם בריא חיים אורח" התכנית אתהחלו ליישם דיווחו כי  משיביםמה במקביל, כשליש

בשנה ה מדיווחו כי החלו לייש 30%, רבע עד הפיקוח על הבריאות לפני שנתיים או יותר

     .השנה –) 40%- (כ שאר, והשעברה

  

  רשמים מקבוצות המיקוד – תחילת העיסוק באורח חיים בריא

ם אורח חיים בריא ודילבו פעילויות לקושברוב בתי הספר עלה כי  בקבוצות המיקודגם 

את  ציינו; רבים מהמרואיינים "אורח חיים בריא", טרם הכנסת התכנית בשנים קודמות

לתכניות קיימות דוגמאות בתור "נאמני בריאות" ו "זוזו", "תפור עלי", "בשביל הבריאות"

כל עשייה הקשורה לקידום פעילויות בריאות בתוך מסגרת מאורגנת נחשבת  ,תפיסתםל(

-ביתיוזמות בעבר פעילויות לקידום אורח חיים בריא במסגרת  נעשוהיו שדיווחו כי  .'תכנית')

פעילויות ספורט, הפסקות פעילות ועידוד אורח חיים בריא במסגרת  , ובכלל זהתוספרי

  תכנית הלימודים במדעים.

  

 40% פחות 'ותיק': עולה כי העיסוק בחינוך לבריאות בכיתותבסקרים מדיווחי המחנכים 

לפני שנתיים  בכיתתם ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאותודיפעילויות לקב החלו כי דיווחו

מהמחנכים פעילויות כאלו רק השנה. במקביל, כרבע בכי החלו  דיווחוושיעור דומה  ,או יותר

 הפיקוח על הבריאות " מטעםבריא חיים אורח" התכנית אתליישם  החלודיווחו כי 

  . 13רק השנה – כמחציתו ,בכיתתם לפני שנתיים או יותר

המחנכים אף התבקשו לציין איזו תכנית מופעלת השנה לקידום חינוך לבריאות ואורח חיים 

  . 2 'בריא בבית ספרם. דיווחיהם מוצגים בתרשים מס

                                                           
אחת  ,ספר שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות בתשע"בהמתוך כלל המחנכים בבתי  13

 4ואילו  ,אינה יודעת אם בבית ספרה מופעלת השנה תכנית לקידום חינוך לבריאות ואורח חיים בריאכי דיווחה 
 השנה בכיתתם פעילויות נעשובכיתותיהם; עם זאת כולם ציינו כי  כזומחנכים דיווחו כי לא מיושמת תכנית 

 או המורה למדעים ל ידיופירטו: "חכם בשמש", פעילויות שהועברו ע ,ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאותודילק
פעילות מתוקשבת, ארוחת בריאות, הרצאות בנושא  (עברית/ערבית) אם שפתמקצוע בטקסטים באמצעות 

  שבוע בריאות.ותזונה נכונה ומניעת עישון 
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 מחנכים שהשתתפו( שהופעלה לקידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות תכניתה :2 'תרשים מס
  בתכנית)

 

  

הופעלה דיווחו כי בבית ספרם  מהמחנכים 90%-יותר מ ,2 'תרשים מסמ עולהכפי ש

 אורח קידוםתכנית לוכן  הבריאות על הפיקוח מטעם "בריא חיים אורחתכנית " בתשע"ב

דיווחו כי בבית  16%. ופעיל בריא חיים אורח שנת: השנתי הנושא במסגרת בריא חיים

 פעילויות לקידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות באמצעות תכנית אחרת, נעשותספרם 

 ציינו יותר מתכנית אחת): "תפור עלי"ש היו(במענה לשאלה פתוחה פירטו מהן מחנכים  25-ו

)3=N ,(תכנית של קרן קרב )3=N(, "זוזו" )2=Nותכנית  "לרקוד בריא" ,חל"בנית ) וכן תכ

ספריות -ביתתכניות או פעילויות  ציינו ה מהםעשר. )N=1מהן כל אחת במטעם העירייה (

ם אורח חיים בריא (כגון ארוחות בריאות, הרצאות של גורמי חוץ, ימי שיא, תל"ן או ודילק

  וכד'). ,מקצוע בריאות

  רשמים מקבוצות המיקוד – מניעים לעיסוק באורח חיים בריא

ייחסו המנהלים ומובילי הבריאות את העיסוק האינטנסיבי באורח חיים  בקבוצות המיקודגם 

ולא רק ליישום  ,בריא בשנת תשע"ב, לפחות במידת מה, להגדרת נושא זה כנושא השנתי

נושא התחום כהמיקוד, הגדרת  תחושת המשתתפים בקבוצותלתכנית אורח חיים בריא. 

לגייס את צוות  ,הפעילויות השנה בבית הספר בתחום היקףפשרה להגדיל את שנתי אִ 

לפעול מתוך 'מנדט רשמי' שהתקבל ממשרד החינוך לקידום התחום ו המורים לקידום התחום

  ארוחת עשר).ל כריךטיבו של הל נוגעבמעורבות , בקרב התלמידים (למשל

 נעשואם בסקרים התבקשו לדווח  מייצגהארצי המדגם בשכאמור, לשם השוואה, משיבים 

 ,ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים בתשע"בודיבבית ספרם פעילויות לק

פעילויות  בית הספרב נעשו) דיווחו כי 97%( המנהליםואם כן, מתי הן החלו. כמעט כל 
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ס"איזו תכנית לקידום חינוך לבריאות יושמה בביה: מחנכים
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 92% . כמו כן,ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים בשנת תשע"בודילק

ם אורח חיים בריא וחינוך ודיפעילויות לק בכיתתם נעשוהשנה דיווחו כי  מהמחנכים

  . תלבריאו

  .314פעילויות מסוג זה מוצגים בתרשים מס'  ן שללעיתוי תחילת נוגעדיווחי המשיבים ב

  ארצי מייצג)מדגם (ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות ודיפעילויות לק: 3 'תרשים מס

 

  

  

פעילויות כאלו שנתיים או יותר לפני מועד הסקר, בדיווחו כי החלו  מהמנהליםכמעט מחצית 

בשנת תשע"ב. מקרב המחנכים, שליש דיווחו  -  40%-ו ,הסקר תבשנה שקדמה לשנ – 16%

בשנה  –פעילויות כאלו בכיתתם שנתיים או יותר לפני מועד הסקר, עשירית בכי החלו 

  נת תשע"ב.בש 60%-וקרוב לקדמה לסקר, ש

   

                                                           
השאלות שיוצגו שאר ו ,ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאותודילויות לקפעי ן שלעיתוי תחילתבדבר השאלה  14

פעילויות בבית ספרם/בכיתתם  נעשוהופנו רק למשיבים שדיווחו כי  ,נעשה בתחוםעל אודות הבפרקים הבאים 
  מחנכים). 338-מנהלים ו 351(
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 - יוזם הכניסה לתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות

  דיווחי המשתתפים בתכנית

על אודות בתכנית  השתתפוש ומובילי בריאות מנהלים הם שלמוצגים דיווחי 4 'בתרשים מס

 יזם את כניסת בית הספר לתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאותשגורם ה

  .)שכן היה אפשר לציין יותר מגורם אחד 100%-יותר מבם מימסתכהאחוזים (

   יוזם הכניסה לתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות: 4 'תרשים מס
  בתכנית) השתתפו(

 

 

  

הכניסה של בית הספר לתכנית "אורח  בהנעתשני הגורמים המובילים תרשים עולה כי המ

אולם ייתכן אף מורה אחר):  ,מוביל הבריאותשהוא ( חיים בריא" הם המנהל ומורה מהצוות

יזם את כניסת בית הספר לתכנית. הוא שדיווחו כי המנהל  המוביליםומ המנהליםממחצית כ

כי מדובר  ציינו 11( של מורה מהצוותבאה מצדו יוזמה המהמנהלים דיווחו כי  44%במקביל, 

 מהמובילים 38%, ואילו יים)נאו שילוב של הש ,/רכז מדעיםלמדעים במורה לספורט, מורה

ה יוזמה של מור זום דיווחו כי הייתה מובילימה 15%-ויוזמה שלהם ( וזהייתה ציינו כי 

מובילי הבריאות:  על ידי עיקרוסף, בנגורם מניע צוין בתור  הפיקוח על הבריאותמהצוות). 
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יזם את כניסת בית שהוא הפיקוח מהמנהלים דיווחו כי  18%-וממובילי הבריאות  40%

 9%-נהלים ומהמ 7%לתכנית.  ה להיכנסהספר לתכנית. לרשות כמעט אין תפקיד בהנע

 מעטיםבשאלה הפתוחה , אך לתכנית ם להצטרףתוהניע א גורם אחר דיווחו כימהמובילים 

עיריית או חולים רמב"ם ה, בית םהורים, מנהל קודציינו בתשובותיהם (גורם זה  פירטו מהו

    . )חיפה

   דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר השוואה בין 

קרב יותר מ גבוהשיעור  ,דוברי ערבית בתי ספרהעלתה כי ב מגזרי השפההשוואה בין 

 64%(לבית הספר ביוזמת המנהל  הכנסוההמנהלים דיווחו כי תכנית "אורח חיים בריא" 

דיווחו כי הכנסת תכנית "אורח חיים בריא"  המוביליםקרב יותר מ גבוהשיעור ו, )41%לעומת 

  ).36%לעומת  53%לבית הספר הייתה ביוזמת הפיקוח על הבריאות (
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 ם אורח חיים בריאודיפעילויות לקבהם ו שלא נעשמיקוד בבתי ספר 

  ארצי מייצג במדגםדיווחי המשתתפים  - וחינוך לבריאות

פעילויות  נעשובבית ספרם לא דיווחו כי  מייצגהארצי הבמדגם ש מנהלים 14כאמור, 

מתוכם  13בשנת תשע"ב.  ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידיםודילק

, בבית הספר התמקדו בנושאים אחריםמדוע: מחציתם דיווחו כי פתוחה הבשאלה פירטו 

גורם שיכול להוביל את הנושא בבית  שלא נמצא בצוות או לא היה ענייןושניים ציינו כי 

  הספר. 

דיווחו  7פעילויות לקידום אורח חיים בריא,  נעשושדיווחו כי בבית ספרם לא  המנהלים קרבמ

 6- ו ,("שנת אורח חיים בריא") שהוגדר לשנת תשע"ב הייתה התייחסות לנושא השנתיכי 

 יום שיא, )N=2( שפה/או פעילויות רלוונטיות במסגרת שיעורי מדעים ו , כוללפירטו מה נעשה

אחת מאפשרויות אלו צוינה (כל  "זוזו" הכנסו הפסקות פעילות, ארוחות בוקר בריאות בנושא,

  משיב אחד). על ידי

ם אורח חיים בריא וחינוך ודילקפעילויות  נעשולא בכיתתם דיווחו כי  30 ,המחנכיםמקרב 

מדוע  שאינם יודעיםאו  עשות זאתלא התבקשו לפירטו מדוע: רובם ציינו כי גם  9. לבריאות

  הספר. אחר בבית  שנתיהוגדר נושא זה לא נעשה; אחד ציין כי 

פעילויות לקידום  נעשודיווחו כי  21 ,פעילויות נעשולא בכיתתם המחנכים שדיווחו כי  קרבמ

("שנת אורח  התייחסות לנושא השנתיהייתה כי  דיווחו 14-ו אורח חיים בריא בבית ספרם

מה נעשה: עידוד תזונה בריאה והבאת כריכים ופירטו  ,בחיים בריא") שהוגדר לשנת תשע"

(כגון  בנושאים רלוונטיים )חוץ פנים או ידי גורמי על(הרצאות בריאים, קיום ארוחות בריאות, 

-ביתהפה, תזונה נכונה ובריאות), ימי שיא או עידוד פעילות ספורטיבית במסגרת  תהיגיינ

  בנושא. קירותסות ספרי
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 בביתוחינוך לבריאות לקידום אורח חיים בריא פעילויות המסגרת 

  מייצג ארצי מדגם דיווחי המשתתפים בתכנית לעומת - עד לעיתוי הנוכחי הספר

אורח חיים בריא וחינוך לבריאות  קידוםל בבית ספרם פעילויותהתבקשו לציין אם ה משיביםה

תכנית ממוסדת  משיבים שדיווחו על .תעצמאי יוזמהכתכנית ממוסדת או במסגרת  נעשו

מוצגים דיווחי משיבים שהשתתפו  6-ו 5בתרשימים  לציין באיזו תכנית מדובר.התבקשו 

בשנים על מה שנעשה בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות בתשע"ב 

  השנה (תשע"ב). על הנעשהמייצג הארצי המדגם שבודיווחי מנהלים  ,קודמות
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  ממוסדת או עצמאית -סוג התכנית שפעלה בעבר : 5 'תרשים מס

  

 

  

  

"אורח חיים בריא" מטעם  בתכנית השתתפו, מקרב המשיבים ש5תרשים עולה מכפי ש

 66%(מהמובילים) ל 56%בין  -הפיקוח על הבריאות בשנת תשע"ב, חלק הארי 

מהמנהלים, חמישית  14%; פעלו באופן עצמאי בשנים הקודמותדיווחו כי  -(מהמחנכים) 

14% 12%

61% 67%

25% 22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

האם קיימתם בשנים הקודמות   
שפעלתם באופן עצמאי   תכנית ממוסדת או 

האם קיימתם השנה   
שפעלתם באופן עצמאי תכנית ממוסדת או 

ם
בי

שי
מ

ז 
חו

א

האם התקיימה תכנית ממוסדת או הפעלה עצמאית: מנהלים

ממוסד
עצמאי
גם וגם

20%

56%

24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

האם קיימתם בשנים הקודמות   
תכנית ממוסדת או שפעלתם באופן עצמאי  

ם
בי

שי
מ

ז 
חו

א

האם התקיימה תכנית ממוסדת או הפעלה עצמאית: מובילים

ממוסד
עצמאי
גם וגם

26%

8%

66%

72%

8%
19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

האם קיימתם בשנים הקודמות   
שפעלתם באופן עצמאי   תכנית ממוסדת או 

האם קיימתם השנה   
שפעלתם באופן עצמאי תכנית ממוסדת או 

ם
בי

שי
מ

ז 
חו

א

האם התקיימה תכנית ממוסדת או הפעלה עצמאית: מחנכים

ממוסד
עצמאי
גם וגם



48  
 

(רבע  שאר; התכנית ממוסדת פעלההוממובילי הבריאות ורבע מהמחנכים דיווחו כי 

  פעלו בשני האפיקים. כי מהמנהלים והמובילים וכעשירית מהמחנכים) דיווחו 

 דיווחו כי פעלו מייצגהארצי הבמדגם ש משיביםהשיעור גבוה במעט מקרב לשם השוואה, 

שבמדגם הארצי , דיווחי המנהלים זה). מעבר ל6%פער של (בתשע"ב) באופן עצמאי ( השנה

 ופעלהשיעור המחנכים שדיווחו כי ה ואילו ,המשתתפים בתכנית דיווחילדי למ דומים המייצג

מקרב המשתתפים  26%(לעומת  בלבד 8%השנה תכנית ממוסדת קטן יותר ועומד על 

  .בתכנית)

תכנית  הופעלהבבית ספרם שציינו כי מוצגים דיווחי המשיבים  6 'כאמור, בתרשים מס

 -יותר מבם מימסתכהאחוזים ( רבית הספהתכנית הספציפית שיושמה ב על אודותממוסדת 

  .שכן היה אפשר לציין יותר מתכנית אחת) 100%
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   בית הספרשיושמה בהתכנית הממוסדת : 6 'תרשים מס

   

 

 

  מחנכים (שציינו כי בבית  35- מובילים ו 20מנהלים,  23"אורח חיים בריא" השיבו תכנית מקרב המשתתפים ב*
  לתכנית  נוגע(ב מחנכים 65-מנהלים ו 109בקבוצת ההשוואה השיבו בעבר תכנית ממוסדת). הופעלה םספר 
  .שהופעלה בתשע"ב) 

  

"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על  השתתפו בתכניתבקרב משיבים ש לראות,אפשר כפי ש

הממוסדות שיושמו בבית הספר בעבר, לפי דיווחיהם, מדרג התכניות  הבריאות בתשע"ב,

" מובילה בפער ניכרבעלי התפקידים השונים:  אצלדומה  כל כמעט ( התכנית "תפור עלי
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 מהמחנכים ציינו שהיא הופעלה בבית הספר), במדרג 76%-מהמנהלים ו 83% ,המובילים

 4%-ו כעשירית מהמנהלים ומהמובילים" (שנליוף "בסלו ,חמישית עד רבע)" (זוזוהשני "

יש על כן נציין כי מספר המשיבים קטן ו ).הופעלה בבית הספרתכנית זו ציינו ש מהמחנכים

  להתייחס לדיווחים בזהירות.

 שישהמתוכם,  ציינו שהתקיימה בבית ספרם תכנית אחרת. רבע מהמנהלים ומהמובילים

 ,ם"רמבביה"ח  בחסות "רפואה ניצני", "תו תקן ירוק", "בריאות נאמני תכנית" :מנהלים פירטו

ת שהם ספרי-ביתואחד דיווח כי התקיימה תכנית  ,"בריאות מקדם ספר בית" ו"יתר השמנת"

" בריאות נאמני" ", "בום", "בריאות מנהיגות", "נכונה תזונההפעילו. חמישה מובילים פירטו: "

אחת המחנכות ציינה כי מדובר ו ,תספרי-ביתוכן תכנית  הציבור לבריאות האגודה מטעם

  .תספרי-ביתבתכנית 

 מייצגהארצי הבמדגם שמחנכים המקרב המנהלים ו במידה ניכרתלשם השוואה, שיעור קטן 

בהתאמה), אך  ,השנה התכנית "תפור עלי" (כמחצית ורבע הופעלהדיווחו כי בבית ספרם 

בבית הספר כל אחת מהתכניות האחרות (הפער בולט  ופעלהשיעור גבוה במעט דיווחו כי ה

 ופעלהמהמנהלים ומהמחנכים דיווחו כי ה 28%במיוחד לגבי "שנלי" בתשובות המחנכים). 

פירטו: ארבעה ציינו את התכנית "אורח חיים  16; מקרב המנהלים תכנית ממוסדת אחרת

ת עצמאית, וכל אחד מהאחרים ספרי-ביתציינו כי מדובר בתכנית ממוסדת , שלושה 15בריא"

 אחד כל יכול אחד כל", "בשמש חכם", "לבריאות חינוך", "השן בריאותאת התכניות " ציין

מקרב  ".חקר עבודת"" וכן חברית תכנית", "קיימות", "ירוקה עיר", "בריא כריך", "מצליח

 הבריאות"או  "שלנו בידיים"", בריא חיים אורח"פירטו. התכניות שחזרו הן  55המחנכים, 

 עירונית תכנית", בריא בגוף בריאה נפש", "בית ספר ירוק", "נטלי", "בריאות טריוויה; ""בידינו

  .ות ממוסדותספרי- בית, שילוב של תכניות וכן תכניות "בריאות שבוע"

   

                                                           
על הבריאות או מהיחידה ללימודי  בבדיקה נוספת וידאנו כי בתי ספר אלו אינם כלולים ברשימות שקיבלנו מהפיקוח 15

  השלמה.
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דיווחי המשתתפים  - לשנים קודמות השוואהב (תשע"ב) מה השתנה השנה

  ארצי מייצגמדגם בתכנית לעומת 

לשנים  השוואהב (תשע"ב)מה השתנה השנה  לדווחהמשיבים התבקשו בשאלה פתוחה 

(מסודרים לפי  המרכזיים שעלו, בחלוקה לפי סוגי משיבים השינוייםלהלן יוצגו . קודמות

מטעם  "ח חיים בריאורא". ראשית יוצגו דבריהם של משיבים שהשתתפו בתכנית שכיחות)

  מייצג.הארצי המדגם שבהבריאות, ולאחר מכן דברי משיבים הפיקוח על 

  - קרב משיבים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאותמ

לפי שכיחות, כלומר סדר  יםמוצג( אלו שינויים על הצביעו בתכנית שהשתתפו נהליםמ

  : המציינים כל שינוי) שיעורל המתוארים מותאםהשינויים 

  ;יעדים בקביעת שמשתקף באופן התחום מיסוד •

  ;עבודה תכניות של ובבנייה תספרי-ביתה) תקנון( במדיניות שילוב •

  . בריא חיים אורח בנושא בפעילות והקהילה ההורים שיתוף •

של  היקףה או מגווןה של הרחבהגם  תיארו עברית דוברי בבתי ספר מנהלים •

 גופנית פעילות, תזונה( השונים היבטיו על בריא חיים באורחהעוסקות  הפעילויות

 דעת לתחומי בהתייחס השאר בין( הרלוונטיים בנושאים העמקה או) בריאה סביבהו

  ). שונים

 השינוי ארות ,ערבית דובריבבתי ספר  מנהליםבקרב  עיקראך ב, השפה מגזרי בשני •

 העיקרי הדגש. בריא חיים לאורח נוגעה בכל םהובהרגלי תלמידיםבעמדות ה הניכר

  .אכילה בהרגלי השינוי יהה

  : הבאים שינוייםאת ה ארוית הבריאות מובילי

  ); הוריםה בשילוב לעתים( שיא וימי פעילויות וספתה •

  ;ההמור תבהנחיי במסגרת כיתתית פעילויות •

 בניית, מים שתיית, בריאות בוקר ארוחותכגון ( תזונה בנושא מדיניות קביעת •

 ).ממתקים בנושא תספרי-בית מדיניות קביעת, בקיוסק התפריט שינוי, תפריטים

 וההיגיינה הסביבה ניקיון ברמת שינוי גם ארוית ערבית דוברי בבתי ספר מובילים •

 . האישית

לתרום לעיסוק שיכולים  חוץ גורמי עם וממשקים קשרים פיתוח היו שתיארוכמו כן  •

  .בנושא חומרים וקבלת למורים תוהדרכ ובכלל זה, בבית הספר בריא חיים אורחב

בבתי ספר  18%-דוברי עברית ובבתי ספר  13%, רק המחנכים שהשתתפו בתכניתמקרב 

 דובריבבתי ספר  מחנכיםשינוי שחל השנה. בדבר הדוברי ערבית ענו על השאלה הפתוחה 

: הלדוגמ( בריא חיים אורח בנושא הממוקד העיסוק את הדגישושהשתתפו בתכנית  עברית
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 יותר נעשתה תכניתה", "חקר עבודות, מודעות יותר", "הקיימות והפעילויות התכנים עיבוי"

 דיבור שפת להיות הפכה היא. עלתה והמודעות תוקף משנה וקיבלה ,תספרי- בית ,מערכתית

 ב"אח לתכניות מערכתית-תספרי-בית הצטרפות אף דיווחו על  קצתםו ,)"תספרי-בית

 בנוהל והפעלתן) ועוד "זוזו", "בריאות מקדם בית ספר"", ירוק תו", משל, לצוינו( שונות

  . מסודר

 מדיניות הנהגת של אלמנטים הדגישו שהשתתפו בתכנית ערבית דובריבבתי ספר  מחנכים

-בית כלל בריאות הפסקותו) י(ה" :הלדוגמ( גופנית ופעילות תזונה בנושא תספרי- בית

 יומיים בוקר ארוחת, בוקר והליכת סדנאות לנו יש השנה", " 'וכד הורים עם פעילויות, ותספרי

 בוקר ארוחת יש בוקר וכל, ומים בריא אוכל להביא מקפידים הילדים כל השנה", "בשבוע

  .)"בריאה

  

  רשמים מקבוצות המיקוד – "מה השתנה השנה"

ם ודיפעילויות לקת הספר כבר שולבו בבי, שרובם דיווחו כי בקבוצות המיקודמשתתפים 

, מיקדו את התרומה של הכנסת תכנית אורח חיים בריא אורח חיים בריא בשנים קודמות

 בשנת תשע"ב בהיבטים הבאים: 

 אותן; ושדרגהבפעילויות, מיקדה  סדר; עשתה / איגמה גג' נתנה' .1

 ;שולב בכל תחומי הדעתהנושא  .2

לקידום התחום (בשיתוף המדריכה המחוזית ותוך  עבודה מובניתתכנית ה כתבנ .3

  בקרה שלה על התכנית).

  

 מנהליםבדומה למקביליהם שהשתתפו בתכנית, גם : מייצגהארצי הבמדגם שבקרב משיבים 

 היקף או מגוון של הרחבה ציינו ,בלבד עברית דוברי בבתי ספר ,מייצגהארצי המדגם שב

 ,הרצאות( תקופתי או נקודתי ו באופןששנע לפעילויות התייחסו רובם. בתחום הפעילויות

 לפעילויות והתייחס מיעוטם). בריא חיים אורח נושאשהוקדש ל חודש או שבוע ,שיא ימי

 ספורטיבייםה חוגיםוהגדלת היקף ה בית הספרב בריא מזון על הקפדה שעיקרן קבועות

  . באופיים

, בריא חיים אורח בנושא תספרי-בית מדיניות קביעתל ההתייחס מנהלים של נוספת הקבוצ

 הדעת לתחומי הקשורהבנושא אורח חיים בריא  עבודה תכנית לבניית - וקבוצה אחרת

 "שנתי נושא" הוכרזש לתחום מענה לתת על מנת, הלימודים שנת לאורך שזורה או השונים

  בתשע"ב.
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להצביע  התקשואורח חיים בריא  בתכנית שלא השתתפוברי עברית דו ספר בבתי מחנכים

קרב מבהשוואה לשנים קודמות. מיעוט (תשע"ב)  המחקר תבתחום זה בשנ על שינויים

שונים (שפה, מדעים,  בתחומי דעת" ולכן עסקו בו הנושא השנתימחנכים ציינו כי "זה היה ה

ים כלל הונהגוכי ציינו מעטים (משני מגזרי השפה) , על כך עבודת חקר והרצאות). נוסף

  . גופניתהפעילות ההגברת לפעלו בבית הספר כי ציינו  וכמה מחנכים ,בנושא תזונה

  סיכום –העיסוק באורח חיים בריא בבית הספר 
ספר שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא", וכמעט הבתי בכל המנהלים ומובילי הבריאות 

פעילויות  נעשותשע"ב ובשנת התכנית  בבית ספרם יושמהדיווחו כי  ,בתכניתשכל המחנכים 

מהמחנכים  90%-כמעט כל המנהלים וכמייצג הארצי הבריאות. במקביל, במדגם הבנושא 

  ת בתשע"ב.ם חינוך לבריאוודיפעילויות לק ,בהתאמה ,או בכיתה בית הספרב נעשודיווחו כי 

 בריא חיים אורח םודילק פעילויותב חלו) ה90%-ברוב בתי הספר שהשתתפו בתכנית (כ

באופן עצמאי ולא באמצעות תכנית  רך כלל(בדכבר בשנים קודמות  לבריאות וחינוך

הצטרפו לתכנית מטעם הפיקוח על הבריאות כבר לפני מהם  60% :. זאת ועודממוסדת)

כשליש  במקצת.שונה תמונה עולה עיסוק בנושא בכיתות ל , בנוגעעם זאתשנתיים. -כשנה

השערה אפשרית היא בתכנית דיווחו כי העיסוק בנושא בכיתתם החל השנה. שמהמחנכים 

והפער  ,היקף הפעילותגדל  בתשע"ב אולם ,בעברהעיסוק בנושא החל ת ספרי- ביתשברמה 

  ת לכיתות נוספות בבית הספר. רלוונטימשקף את הרחבת הפעילות ה

) ומורה מהצוות 50%שני הגורמים המובילים בהנעת ההצטרפות לתכנית הם המנהל (

הפיקוח על הבריאות  אתגם  ציינו; ייתכן כי הכוונה למוביל בריאות). מובילי הבריאות 40%(

  דוברי ערבית. בתי ספרב עיקרב ,מניע את ההצטרפות לתכניתשכגורם 

 40%-מהמנהלים וכ 60%- (כ במידה ניכרתשיעור נמוך מייצג הארצי הבמדגם לשם השוואה, 

עיקר , וגם בקבוצה ז .בעברמהמחנכים) דיווחו כי החלו לקיים פעילויות בתחום הבריאות 

(בתשובות משתתפים   בית הספרתכנית עצמאית ב ופעלההכי ) דיווחו 70%-(כ המשיבים

  ).הופעלו תכניות ממוסדות בעבר בלטו "תפור עלי", "שנלי" ו"זוזו"כי שציינו 

אורח חיים בריא וחינוך , משיבים שהשתתפו בתכנית מייחסים את העיסוק בקידום מכל מקום

  והן לנושא השנתי. "אורח חיים פעיל ובריא"בתשע"ב הן לתכנית  לבריאות

לשנים קודמות  השוואהמשיבים שהשתתפו בתכנית מיקדו את השינוי שחל בתשע"ב ב

 ,עבודה תכניותת, בניית ספרי- בית במדיניות, ביטוי יעדים קביעת - התחום מיסודב

 שיתוףבו בנושאת הספר יבב הפעילויותשל  היקףהו מגווןההרחבת בבהתמקדות בתחום, 

 עיקרם בתחום (בהובהרגלי תלמידים. היו שציינו אף שינוי בעמדות הוהקהילה ההורים

  בנושא תזונה בריאה).
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 עברית דובריספר  בבתי מייצג,הארצי המדגם בש מנהליםבתכנית, גם שבדומה למקביליהם 

 או תנקודתי , אך לרוב פעילותהיקפן אובתחום  הפעילויות מגוון של הרחבה ציינו ,בלבד

 בריא חיים אורח בנושא תספרי-בית מדיניות לקביעתת. היו מנהלים שהתייחסו גם תקופתי

  .קטניםבהיקפים  אךבתחום,  עבודה תכנית לבנייתו
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  תספרי-ביתבריא כחלק מהמדיניות התפיסת אורח חיים 
קבע מדיניות מקדמת ילהטמיע את תחום הבריאות בבית הספר ת שכדיהציפייה הייתה 

 איתור צרכיםשל תהליך  סמך קבעו עליבריאות: קדימויות, סדרי עדיפויות והקצאת משאבים י

  .16אלומענה לצרכים נועדו לתת שובעקבות זאת יותאמו תכניות פעולה  ,בתחום

 בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות ףת ספר שהשתתיבכל ב ,כךלשם 

מימושה, ל", נדרש להקים צוות היגוי לפיתוח מדיניות בתחום וספרי-בית"מוביל בריאות  מונה

  והייתה ציפייה שהעיסוק באורח חיים בריא ישולב באופן שוטף בלימוד כל תחומי הדעת.

(המורכב מנציגי  ספרי-ביתההיגוי הצוות  אות, מתפקידו שלפי תפיסת הפיקוח על הברי- על

את  להגדירמורים, תלמידים, הורים, רשות מקומית וקהילה בראשותו של מנהל בית הספר), 

בתחום הבריאות ת ספרי-ביתתכנית  לגבש ולבנותבית הספר בתחום הבריאות, מדיניות 

הכוונה הייתה  .משרד החינוךשל מדיניות לבהתאם לתכנים ו תכניתיישום ה את ולהתניע

הצוות החינוכי, ההורים והילדים, בעזרת אנשי מקצוע  ל ידיע תיושם תכנית הפעולהש

     ובליוויים.

: ראשית נבחן תספרי-ביתנתמקד בתפיסת אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות ה בפרק זה

ת ספרי- ביתואם חל שינוי במדיניות ה ,תספרי-ביתאם נושא אורח חיים בריא הוגדר כקדימות 

נעסוק בביטויים של קידום אורח חיים בריא  ך. אחר כתפיסת המשיביםפי ל ,בעקבות זאת

והן באמצעות יצירת מנגנונים ורתימת משאבים לקידום התחום הן ת ספרי-ביתבמדיניות ה

את  בסוף הפרק נבחן הגדרת יעדים, מטרות ותכנית פעולה בהתאם לצרכים. באמצעות

 התלמידים והצוות הנהלים והכללים הנהוגים בבית הספר שיכולים להשפיע על התנהגות

בתחום התזונה (מדיניות הכיבוד באירועים ובמפגשי צוות, מדיניות הבאת ממתקים לבית 

  ארוחת עשר).לכריך טיבו של ההספר ומעורבות ב

בכל  – בריאות ומורים מנהלים, מובילי – המשתתפים בתכנית משיביםהיוצגו דיווחי  בפרק

הגדרת אורח חיים בריא כקדימות ויישום כללים ומנהגים מקדמי ( מהנושאים כמההנושאים. ב

, כמו כן. מייצגהארצי המדגם בשמשיבים  דיווחי גםלשם השוואה ) יוצגו בריאות בבית הספר

בנושא תפיסת אורח חיים בריא  הרלוונטיים התלמידיםפרק אף יוצגו דיווחי הסעיפי מ כמהב

  הנהוגה בבית הספר. "מדיניות הממתקים" בענייןו כנושא מרכזי/חשוב בבית הספר

ת שנכתבה בתחילת השנה ונועדה ספרי-ביתהפעולה ה תכניתבהרחבה בבפרק הבא נעסוק 

מעורבותם של גורמים שונים בתכנון התכנית ב דוןונ, ספרי הבתבתחום ב יישוםלהנחות את ה

ת לתחום ספרי-ביתום אורח חיים בריא בבית הספר, בכתיבת תכנית הפעולה הלקיד

                                                           

  .13מתוך "לי בריאות", עמוד  16
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ם אורח ודילקבשנת תשע"ב  יפורטו הפעילויות הלכה למעשה הדוח בהמשךובהפעלתה. 

   חיים בריא וחינוך לבריאות.

דיווחי המשתתפים בתכנית  -  תספרי-ביתהגדרת אורח חיים בריא כקדימות 

  ארצי מייצג מדגם לעומת

  ספר: מנהלים, מובילי בריאות ומחנכיםה צוות ביתם של דיווחיה

תפיסת אורח חיים בריא כחלק ל בנוגע צוות בית הספר ם שלדיווחיהמוצגים  7 'תרשים מסב

בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על שמשיבים דיווחי ( ספרי- ביתמהמכלול ה

בהמשך יוצגו דיווחי  מייצג.הארצי המדגם שב משיביםהבריאות בתשע"ב לצד דיווחי 

 בבית הספר. לעיסוק בנושא אורח חיים בריא כנושא חשוב או מרכזי נוגעהתלמידים ב
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  תספרי- ביתשילוב אורח חיים בריא במדיניות ה: 7 'תרשים מס

  

 

 

  

"אורח חיים בריא"  השתתפו בתכנית, כמעט כל המשיבים ש7 'תרשים מסעולה מכפי ש

קידום אורח חיים ) דיווחו כי מנהלים, מובילי בריאות ומחנכיםמטעם הפיקוח על הבריאות (

ת ספרי- ביתבתכנית ה שהוגדרואחת מהקדימויות  היהבריא או חינוך לבריאות 

דיווחו כי זאת  המובילים מקרבושיעור דומה  מהמנהלים 40%- קרוב ל ,מתוכם. בתשע"ב
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מהמשיבים  60%- שאצל כמכך ללמוד  אפשרת (כלומר ספרי-ביתבתכנית ה קדימות חדשה

  הוגדר כקדימות בעבר). בית הספרהעיסוק באורח חיים בריא ב

דיווחו כי קידום אורח מקרב המשיבים שיעור נמוך יותר  מייצגהארצי הלשם השוואה, במדגם 

 15%מהמחנכים (פער של  90%- מהמנהלים ו 82%ת: ספרי-ביתחיים בריא הוגדר כקדימות 

שיעור  - מהמנהלים דיווחו כי זאת קדימות חדשה 60%- מתוכם, קרוב ל בהתאמה). ,6%-ו

  ).20%-כשל פער בתכנית ( בהשוואה למשתתפיםיותר  גבוה

 60%-, לעומת כמהמובילים 90%-ו שהשתתפו בתכנית מהמנהלים 80% :זאת ועוד

 בעקבות תספרי-ביתה במדיניות שינוי חלדיווחו כי , מייצגהארצי הבמדגם ש מהמנהלים

  .בריא חיים אורח לתכנית הכניסה

ת ספרי- ביתבמדיניות ה) ומובילי בריאות שהשיבו כי חל שינוי משתי הקבוצותמנהלים (

, ואלה שינויהסוג  מהובשאלה פתוחה נשאלו בעקבות הכניסה לתכנית אורח חיים בריא 

  :יהםתשובות

איסור על הבאת חטיפים וממתקים לארוחת עשר הוא  צויןהשינוי השכיח ביותר ש �

 והקפדה על שתיית מים במקום מיץ. 

פעילות גופנית כלל  נעשתה, רבים ציינו שבעקבות הכניסה לתכנית זהמעבר ל �

 (כגון התעמלות בוקר לכל באי בית הספר פעם בשבוע).  תספרי- בית

הקפדה על לתכנית חלה  בעקבות הכניסההיו מנהלים ומובילי בריאות שציינו כי  �

  .תזונה נכונה גם בחדר המורים

הכנסת  ,באירועים שוניםכיבוד סוג השינוי ב המשיבים:ציינו מקצת שינויים נוספים ש �

 . שטח בית הספראיסור על מכירת ממתקים בו ית הספרחזור לבעמדות מִ 

עם הפיקוח על "אורח חיים בריא" מט בתכניתשמנהלים נציין כי קיים דמיון בהתייחסות בין 

  . שבמדגם הארצי המייצג עמיתיהם הבריאות לבין

דוברי ערבית לא התייחסו  בבתי ספר כי מנהליםבחינת התשובות לפי מגזר שפה העלתה 

 בבתי ספר אלו מוביליםמהמיעוט רק ו ,בית הספרגופנית במסגרת הפעילות הלהגברת כלל 

  ציינו זאת. 

   דוברי ערבית ספרבתי ספר דוברי עברית לבתי השוואה בין 

ת ולשינוי ספרי- ביתלהגדרת אורח חיים בריא כקדימות  נוגעבכל ה מגזרי השפההשוואה בין 

סוג המשיבים בהתאם לת בעקבות התכנית העלתה ממצאים מעורבים, ספרי-ביתבמדיניות ה

  כמפורט להלן: ,שאלה הספציפיתלו

"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות לא נמצא  שהשתתפו בתכניתבקרב משיבים 

. עם זאת בית הספרכי נושא אורח חיים בריא הוגדר כקדימות ב מדווחיםה שיעורהבדל ב
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 שיעור, המנהליםקרב ב :זאת קדימות חדשה בבית ספרםכי  מדווחיםה שיעורנמצא הבדל ב

ואילו  ,)12%פער של (רית דוברי עבבבתי ספר יותר  בוהגזאת קדימות חדשה המדווחים כי 

). 19%פער של דוברי ערבית (בבתי ספר יותר  בוהגהמדווחים כך  שיעור המוביליםקרב ב

דיווחו כי חל קרב המנהלים והמובילים מיותר  בוהג שיעורדוברי ערבית בבתי ספר  כמו כן,

 ,8%-ו 9%פער של ת בעקבות הכניסה לתכנית אורח חיים בריא (ספרי-ביתשינוי במדיניות ה

  ).בהתאמה

כי נושא אורח חיים בריא הוגדר  דווחיםהמ , שיעורמייצגהארצי הבמדגם שבקרב משיבים 

בקרב  6%-ו 13%פער של דוברי ערבית (בתי ספר יותר ב בוהג בית הספרכקדימות ב

עבור מנהלים שהשתתפו בובדומה לממצאים . לעומת זאת, בהתאמה) ,מנהלים ומחנכים

כי זאת קדימות  דיווחודוברי עברית בבתי ספר מנהלים התר מקרב וישיעור גבוה בתכנית, 

דוברי ערבית בבתי ספר מנהלים קרב היותר מ בוהג שיעוראילו ו ),9%פער של חדשה (

פער ת בעקבות הכניסה לתכנית אורח חיים בריא (ספרי-ביתדיווחו כי חל שינוי במדיניות ה

  ).14%של 
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  התלמידיםדיווחי 

כנושא בנושא הבריאות  םעוסקים בבית ספר ,למיטב ידיעתם ,נשאלו אם התלמידים

  .העבור כל מגזר שפבמוצגים דיווחיהם, בנפרד  8 'בתרשים מס .17מרכזי/חשוב

  תלמידיםלפי דיווחי  - 18: עיסוק בנושא הבריאות בבית הספר כנושא מרכזי/חשוב1 'תרשים מס

  

  

  

דוברי עברית וכשלושה רבעים בבתי ספר כמחצית מהתלמידים , 8תרשים מס' עולה מכפי ש

דון בבית הספר יבביטחון כי נושא הבריאות נ כתבודוברי ערבית  עמיתיהם בבתי ספרמ

דוברי בבתי ספר  17%-דוברי עברית ובבתי ספר  40% - כנושא חשוב/מרכזי. קבוצה נוספת 

בבתי ספר  12% -שאר בנושא, וה ופר עסקבית הסב"חושבים" אך לא בטוחים ש - ערבית 

חושבים או בטוחים כי נושא הבריאות לא היה  - דוברי ערבית בבתי ספר  6%-דוברי עברית ו

  .תשע"ב בשנת  הספרנושא מרכזי בבית 

                                                           
להחליף  ובהם יושמה תכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות נועדה שאלה זשבבתי ספר  17

כדי לשקף מהימנה את המתרחש בבית  ; זאתהתלמידים עם התכנית ם שלכרותיהמידת שאלה ישירה בדבר 
   בשל העובדה שאולי שם התכנית אינו מוכר לנשאלים.מהערכת חסר  מנעיהספר בתחום ולה

  .שאלה זו לעא השיבו בתי ספר דוברי עברית להמשיבים במ 11% 18

בטוח שכן
48%

חושב שכן
40%

חושב שלא
9%

בטוח שלא
3%

דוברי עברית-ס"עיסוק בנושא בריאות בביה

N=1,380 , דוברי עברית

בטוח שכן
77%

חושב שכן
17%

חושב שלא
3%

בטוח שלא
3%

דוברי ערבית-ס"עיסוק בנושא בריאות בביה

N=747  ,דוברי ערבית
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 ,"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות תכניתבבבתי ספר שם תלמידיהבקרב 

בית במייצג, דיווחו בביטחון כי הארצי ה, בהשוואה למדגם יותר (אך לא כולם) שיעור גבוה

- לעומת כ תכניתבשדוברי עברית בבתי ספר  70%: בנושא הבריאות כנושא מרכזי נוהספר ד

 ארציהבמדגם  77%לעומת  תכניתדוברי ערבית שבבבתי ספר  87%-ובמדגם הארצי,  50%

   .19מייצגה

אורח עיסוק בתפיסת הדוברי עברית העלתה כי  בתי ספרפיקוח בסוג בחינת הבדלים לפי 

 73%( דתיים-בבתי ספר ממלכתייםיותר  ףמרכזי/חשוב בולטת אנושא חיים בריא כ

  ).מייצגהארצי העמיתיהם שבמדגם מ 38%לעומת בתכנית התלמידים שמ

  

  

  

   

                                                           
מייצג הארצי ה במדגםש 12% לעומתתכנית ם שבתלמידיהמ 4% ,דוברי עברית בתי ספרב ,לעומת זאת 19

 1%דוברי ערבית,  בתי ספרבו בתור נושא מרכזי/חשוב בבית הספר, עסקו בנושא זה או היו בטוחים שלא חשבו
  .כךמייצג חשבו הארצי המדגם בש 7% לעומתתכנית ם שבתלמידיהמ
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דיווחי המשתתפים  - תספרי- ביתביטויים לאורח חיים בריא במדיניות ה

   בתכנית

ת הן באמצעות יצירת ספרי-ביתחיים בריא יכול לבוא לידי ביטוי במדיניות הקידום אורח 

מנגנונים ורתימת משאבים לקידום התחום והן באמצעות הגדרת יעדים, מטרות ותכנית 

שהשתתפו בתכנית "אורח  הספר יתהנעשה בב נסקור אתלהלן  פעולה בהתאם לצרכים.

  לפי דיווחי המשיבים. ,בכל אחד מאפיקים אלו חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות

  מנגנונים ומשאבים מסייעים לקידום אורח חיים בריא בבית הספר

אמורים לסייע בהתוויית הפעילות  היוש מנגנוניםשני  ,מוביל הבריאות לעלפי ההנחיות, נוסף 

ועדת כן ו ספרי- ביתת בתחום אורח חיים בריא, בתכנונה וביישומה הם צוות היגוי ספרי- ביתה

 השתתפוש מוצגים דיווחי המשיבים 9 'בתרשים מסתלמידים לקידום אורח חיים בריא. 

וכן , אלו מנגנונים של םהקמתבנוגע למטעם הפיקוח על הבריאות  בתכנית "אורח חיים בריא"

התחום בבית ומשאבים נוספים שגויסו לקידום  למעורבות קהילתיתבנוגע דיווחי המובילים 

  הספר.

  בתכניתש הספר ימנגנונים מסייעים לקידום אורח חיים בריא בבת: 9 'מסתרשים 
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 רוב המשיבים דיווחו כי קיים צוות היגוי לתכנית. באופן ספציפי, ,9 'תרשים מסעולה מכפי ש

 97%-, והבריאות לתחום פעיל ספרי-בית היגוי צוות קייםדיווחו כי  מהמנהלים 94%

 מדיניות פיתוחל, התכנית להובלת ספרי-בית היגוי צוות הוקםדיווחו כי  מהמובילים

   באופן חלקי). -  17%-באופן מלא, ו - 80%( מימושהלו בתחום

מנהלים שהשתתפו בתכנית נשאלו מה תפקידו של צוות ההיגוי (שאלה פתוחה); רוב 

, הלבנות את התכנית, להפעילבאחריותו של צוות ההיגוי דיווחו כי שיבים על שאלה זו המ

להניע את צוות ההיגוי מתפקידו של , רבים ציינו שעל כך . נוסףמעקב נהלול מהלייש

  בבית הספר ליישם פעילויות בנושא אורח חיים בריא.  המורים

 תלמידים מנהיגות יימתק בית הספרבאף דיווחו כי  מהמובילים 90%-וכ מהמנהלים 80%-כ

- ענו כי הוקמה מנהיגות תלמידים באופן מלא, ו 70%-כ ,המובילים(מקרב  הבריאות לתחום

  באופן חלקי). - 22%

מהמחנכים דיווחו כי  םרבעי ה: כשלושלמחנכיםהשאלה בדבר מנהיגות תלמידים הופנתה גם 

 םמכיתת תלמידיםדיווחו כי  60%ומתוכם  ,קיימת מנהיגות תלמידים לתחום הבריאות

   .בה משתתפים

מטעם הפיקוח על הבריאות נשאלו  "בתכנית "אורח חיים בריא השתתפושמנהלים ומחנכים 

מה תפקידה של מנהיגות התלמידים (שאלה פתוחה). מתשובותיהם עולה שהתפקידים 

   מגוונים:

 לחבריהם כמהלהעביר מרביתם ציינו שתפקידה של מנהיגות התלמידים הוא  �

 . מהפעילויות בנושא אורח חיים בריא

 ; על שמירת הניקיון בבית הספראחראים הם  כמו כן �

  ;העברת מסרים בכיתותעל  �

 . בניית תכניות במשותף עם צוות ההיגויוכן על  �
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לוודא שהתלמידים בכיתות תפקידה של מנהיגות התלמידים הוא כי שציינו גם היו   �

 ("כריך בריא"). אכן אוכלים אוכל מזין 

 שמשלהתלמידים הוא  מנהיגותחברי תפקידם של כי ציינו  מקרב המשיבים מיעוט �

  מודל לחיקוי בנושא אורח חיים בריא. 

  

 התכנית להפעלת שותפים היו בקהילה שונים גורמיםדיווחו כי  המוביליםלבסוף, כמעט כל 

יותר ו ,באופן חלקי) – שארוה ,נעשה באופן מלא כי הדברדיווחו  ים(כשני שליש הספר בבית

 הבריאות תחום להטמעת – וכסף זמן, אדם חוכ – משאבים והוקצו גויסו דיווחו כי 90%-מ

     באופן חלקי). -  37%-ו ,באופן מלא - 60%-(קרוב ל הספר בבית

   דוברי ערביתספר בתי ספר דוברי עברית לבתי השוואה בין 

 ךאלתחום הבריאות,  מנהיגות תלמידיםקיומה של עניין ב רק נמצא פערבין מגזרי השפה 

 בבתי ספריותר  גבוהקרב המנהלים, שיעור מסוג המשיב: בהתאם לכיוון הפער משתנה 

קרב מואילו  ,)72%לעומת  95%דוברי ערבית דיווחו כי קיימת מנהיגות תלמידים לתחום (

דוברי עברית דיווחו כי קיימת מנהיגות תלמידים  בבתי ספריותר  גבוהשיעור  ,המחנכים

  בלבד. 5% -  מובילים הפער קטןהבקרב . )65%לעומת  78%לתחום (

  

  ת בתחוםספרי-ביתיעדים, מטרות וקיומה של תכנית פעולה 

כחלק  ות ותפיסתספרי- ביתעל ההתייחסות לקידום אורח חיים בריא בראייה מערכתית 

ללמוד גם מהגדרת יעדים בתחום לשנה הקרובה ולשנים  אפשרת ספרי-ביתמהמדיניות ה

רכי בית הספר ותלמידיו (כתיבת והבאות, ומכתיבת תכנית פעולה לתחום והתאמתה לצ

תכנית פעולה לתחום הייתה תנאי להשתתפותם של בתי הספר בתכנית "אורח חיים בריא" 

שהשתתפו בתכנית  מוצגים דיווחי המשיבים 10מטעם הפיקוח על הבריאות). בתרשים מס' 

ת להגדרת יעדים בתחום, כתיבת תכניבנוגע  הבריאות"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על 

נרחיב את  בפרק הבא. 20צרכים בתחוםשל פעולה והתאמתה וכן מהלך לאיתור ומיפוי 

מעורבותם של גורמים שונים  בענייןדיווחי המשיבים  העיסוק בתכנית העבודה ונציג את

ת ספרי- ביתלקידום אורח חיים בריא בבית הספר, בכתיבת תכנית הפעולה ה התכניתבגיבוש 

   ה.לתחום ובהפעלת
   

                                                           
  .")לא"או  "כן(" מייצג התבקשו רק לדווח אם נכתבה תכנית פעולה לתחוםהארצי המדגם במשיבים  20
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  : יעדים, מטרות ותכנית פעולהתספרי- ביתשילוב אורח חיים בריא במדיניות ה: 10 'תרשים מס

  

 

 

  מייצג נשאלו רק אם נכתבה תכנית פעולה לתחום. המנהלים התבקשו הארצי המדגם שב*מנהלים ומחנכים 
   חלקי באופן תכנית (בוצע באופן מלא, ה ישתתפמזה של להשיב בחיוב או בשלילה. למחנכים הוצג סולם זהה ל 
  ).בוצעאו לא  

או יותר) דיווחו כי הוגדרו יעדים ומטרות בתחום.  80%הרוב (, 10 'תרשים מסעולה מכפי ש

ת לשנ ומטרותהוגדרו יעדים ם דיווחו כי ספרי-ביתה מובילי הבריאותכל באופן ספציפי, 

כי  –מהם  94%-באופן מלא), והשיבו ש - 90%(מעל  בריאות קידום בתחוםתשע"ב 
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אחוזים  המחנכיםבאופן מלא). מקרב  - 80%-(כ בתחום שנתיים רב ומטרות יעדיםהוגדרו 

דיווחו כי  92%מעט נמוכים יותר דיווחו כי הוגדרו יעדים ומטרות בתחום קידום הבריאות: 

כי הוגדרו יעדים רב שנתיים  -  82%- באופן מלא), ו –הוגדרו יעדים לשנת תשע"ב (שני שליש 

  באופן מלא). -  57%(

) דיווחו כי מכל אחד מסוגי המשיבים 96%-94%אשר לתכנית הפעולה, הרוב המוחלט (

 82%( ת לתחום הבריאות וחינוך לבריאותספרי-ביתנכתבה בבית הספר תכנית פעולה 

 63%לעומת זאת, רק  מלא). באופן –מהמחנכים 94%- מהמובילים ו 89%מהמנהלים, 

דיווחו כי נכתבה תכנית פעולה  מייצגהארצי הבמדגם ש מהמחנכים 84%-ו מהמנהלים

  באופן מלא).  -  62%לתחום (בקרב המחנכים 

 נעשתהדיווחו כי  המובילים, כמעט כל הייחודיים ה לצרכיםתכנית הפעול אשר להתאמת

 90%-באופן מלא) וכ - 86%( השונות הגיל לשכבות הפעולה תכנית של התאמה

 הבריאות לתחום תספרי-ביתה הפעולה תכנית של התאמה עשתהנדיווחו כי  מהמחנכים

 ומיפוי איתור נעשהדיווחו כי  מהמובילים 94%באופן מלא). לבסוף,  - 71%( םכיתת לצרכי

דיווחו כי  מהמחנכים 77%-באופן מלא) ו - 75%( הספר בבית בריאות קידום בתחום צרכים

 באופן מלא). 47%( םכיתת תלמידי בקרב בתחום צרכים ומיפוי איתורנעשה 

  דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר השוואה בין 

נמצאו הבדלים רק  שהשתתפו בתכניתהעלתה כי בקרב משיבים  מגזרי השפההשוואה בין 

- ביתכי נכתבה תכנית פעולה  יםדווחהמשיעור בבתי ספר דוברי עברית, : מחנכיםבדיווחי 

; בקרב מנהלים 10% שלדוברי ערבית (פער משיעורם בבתי ספר מעט ב גבוהת ספרי

שיעור בבתי ספר דוברי ערבית, ). לעומת זאת, בלבד 5% -ומובילי בריאות הפער קטן 

צרכים בתחום קידום בריאות בקרב תלמידי של איתור ומיפוי שדיווחו כי נעשה  המחנכים

  ).9%פער של דוברי ערבית ( משיעורם בבתי ספרמעט בם גבוה כיתת

שדיווחו כי  והמחנכים , שיעור המנהליםמייצגהארצי המדגם בש יביםלעומת זאת, בקרב מש

- ו 12% פער שלדוברי ערבית (בתי ספר מעט בב בוהגת ספרי-ביתנכתבה תכנית פעולה 

    ).בהתאמה ,8%
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רשמים  – תספרי- ביתהמדיניות הבעקבות ביטויים לאורח חיים בריא 

  דמקבוצות המיקו

 לקידוםבקבוצות המיקוד התייחסו למנגנונים מקדמי אורח חיים בריא ששולבו בבית הספר גם 

  :ובכללםאורח חיים בריא, 

 ים לקידום תחום הבריאות בבית הספר ספרי-בית/צוותים צוותי היגויהקמת  �

סקרים שנועדו לבחון את דווח כי נעשו ברבים מבתי הספר  - סקרי מיפוי צרכים �

כשלב מקדים לבחירת הנושאים להתמקדות.  ,בתחום רכי אוכלוסיית התלמידיםוצ

פעילות בעיסוק אחר שאלון מעקב  היו שדיווחו גם על קיומם של שאלוני משוב (=

 ספורט ותזונה בריאה).

הנחיות של /המלצותכלולים בשהם  אףלא יוחסו לתכנית,  הששני המהלכים האל מעניין

  המפקחת על הבריאות לקידום התחום. 

הוא לעודד תפקידם  - מקרב התלמידים 'תלמידים מנהיגים'/ מינוי 'נאמני בריאות'  �

דיווחה כי גם בקרה על כך. אחת המשתתפות לנהל 'כריך בריא' ו להביא חבריהם את

 בהם רכשו כלים להנהגת בריאות.שמפגשים הם הוזמנו ל

הפסקות שנועדו לעודד אכילה בריאה בכיתות  - מבניים במערכת השעותשינויים  �

 08:00הוספת זמן ארוחה קלה בשעה  וזאת באמצעותתוך מעורבות של המחנך, 

בבוקר; אכילת ארוחת עשר בכיתה ורק לאחריה יציאה להפסקה; החלפת זמני 

  ., ועודההפסקה ושעת האוכל כדי להפחית את היקף רכישת המזון בקיוסק
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דיווחי המשתתפים  - בבית הספר תזונה בריאהכללים ומנהגים מקדמי 

  ארצי מייצג מדגם בתכנית לעומת

הבאת  דברת בספרי- ביתהתבקשו להתייחס למדיניות ה מצוות בית הספר המשיבים

(שאלות או  הצוות מעורבותלבאירועים ובמפגשי צוות והנהוג כיבוד לממתקים לבית הספר, 

הבאת  עלמה נאמר להם התלמידים  נשאלו במקביל. מזון המובא מהביתנושא הב הנחיות)

 פי המדיניות-לעכאשר ( המורים מקפידים על כךחטיפים ו/או ממתקים לבית הספר ואם 

פרק זה יוצגו דיווחיהם בנושאים -. בתת)ם לבית הספרממתקי אסור להביא תספרי- ביתה

  אלו.

  בריאות ומחנכים: מנהלים, מובילי יהספר-ביתהצוות הדיווחי 

מוצגים דיווחי המשיבים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא"  12-ו 11ם מס' מיבתרשי

לכללים  נוגעבכל ה לצד דיווחי המשיבים ממדגם ארצי מיצגמטעם הפיקוח על הבריאות 

מתמקד ב"מדיניות הממתקים"  11תרשים מס'  .ומנהגים מקדמי תזונה בריאה בבית הספר

מדיניות הכיבוד מתמקד ב 12ותרשים מס'  ,מזון המובא מהביתבנושא הובמעורבות הצוות 

  .באירועים ובמפגשי צוות
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  בית הספרכללים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה ב: 11 ’תרשים מס

  

 

 

  
  

 פי- לחטיפים או ממתקים: ע להביא נאסרברוב בתי הספר , 11תרשים מס' עולה מכפי ש

, מהמנהלים 90%-מטעם הפיקוח על הבריאות, קרוב ל שבתכניתבתי ספר בדיווחי משיבים 

ת ספרי- ביתפי המדיניות ה-לעדיווחו כי  מהמובילים ה רבעיםוכשלוש מהמחנכים 81%
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נהלים וכללים מקדמי תזונה בריאה  : מובילים
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מדגם שבבקרב משיבים גם . לתלמידים להביא חטיפים או ממתקים לבית הספר אסור

או יותר) דיווחו שלתלמידים אסור להביא חטיפים או  ים, הרוב (שני שלישמייצגהארצי ה

). כמו כן, 15%- קרוב להפער (בהשוואה לבתי ספר שבתכנית בשיעור נמוך אם כי  ,ממתקים

מייצג הארצי הבמדגם שמשיבים המ 35% - 30%-מהמשיבים שבתכנית וכ 30%-בין רבע ל

  . זה בשנה האחרונהנושא בחל שינוי דיווחו כי 

ל חֵ החלת הנוהג הָ השינוי נתפס בעצם נראה כי שאלה הפתוחה ה לע פי התשובות- על

, לימים מסוימים כגון הגבלתם( בצמצום צריכת הממתקים בא לידי ביטוישמה  ,ומשנה ז

לשתות , באיסור )שהתלמידים צורכים באופן כללי או הגבלת כמות הממתקים ,לטיולים

של מדיניות הובהקפדת הצוות על  "הפסקות מתוקות"של נוהג הבהפסקת  ,יםמתוק משקאות

המשיבים דיווחו כי עצם העיסוק באורח חיים בריא והשיחות מקצת איסור הבאת ממתקים. 

בהם קיוסקים שיש . בבתי ספר שינוי התנהגותי בתזונה ו לידיהביאזה עם תלמידים בנושא 

דוברי  ספר בתיב עיקרלמכור חטיפים או ממתקים (נפוץ ב מפעיליהם היו שציינו כי נאסר על

  ערבית).

רצי אה מדגםהוהן מקרב  בתכנית יםשתתפמההן מקרב  ,ויותר) 93%כמעט כל המשיבים (

בנוגע צוות ההוראה נוהג לשאול, להתייחס או להנחות את התלמידים דיווחו כי  מייצגה

חל דיווחו כי  35%-ל עצמם). בין רבע לע(המחנכים התבקשו להעיד  למזון המובא מהבית

 יש שאלה הפתוחה עולה כי ה לעמתשובות המשיבים  .זה בשנה האחרונה נושאשינוי ב

מזון בריא  מביאיםילדים שנוהגים לתת חיזוקים ל וכי על הבאת מזון בריארבה יותר  הקפדה

  ונותנים יותר הכוונה לצריכת ירקות, פירות ומזון בריא.
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  (המשך) בית הספרכללים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה ב: 12 ’תרשים מס

   

 

  

  

האופן בעניין  .ללמוד על מדיניות הכיבוד באירועים ובמפגשי צוות אפשר 12מתרשים מס' 

 15%-ו מהמנהליםעשירית כ, הספרבית לחגוג ימי הולדת או אירועים בנהוג  בוש

, חטיפים, עוגות וכד', ואילו דיווחו כי נהוג להביא ממתקים בתכנית שהשתתפומהמובילים 

פירות, ירקות וכד'. הערכות גון דיווחו כי נהוג להביא כיבוד בריא כ ,בהתאמה ,%30-ו %36
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מדיניות כיבוד באירועים ובמפגשים: מובילים
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 ,בכיתתם עם ממתקיםדיווחו כי נהוג לחגוג אירועים מהם  %27 :פחות המחנכים 'אופטימיות'

מהמנהלים ומהמחנכים דיווחו כי  %40-מהמובילים וקרוב ל %48עם כיבוד בריא.  - %19-ו

מהמנהלים  %15-מהמובילים וכ %7נהוג לשלב ממתקים וכיבוד בריא באירועים. לבסוף, 

, ומדיניות כיבוד ז ה שללעיתוי השמתאשר  (כפי שיפורט להלן). ומהמחנכים ציינו משהו אחר

בשנה זה  נושאדיווחו כי חל שינוי במהמובילים  %30- וכמנהלים ומהמחנכים המ %02-כ

   האחרונה.

נהוג לחגוג אירועים עם יותר דיווחו כי  בוהג שיעור מייצגהצי ארהבמדגם  ,לשם השוואה

יותר דיווחו כי נהוג לחגוג עם  שיעור נמוךמהמחנכים),  %36-מהמנהלים ו %15( כיבוד מתוק

 שיעור גבוה במידה ניכרתמשתתפים בתכנית), ומשיעורם בקרב המחצית ככיבוד בריא (

מהמחנכים). כעשירית ציינו  %45- מהמנהלים ו %60- דיווחו כי נהוג לשלב בין השניים (כ

  .כמפורט להלן ,משהו אחר

בתי מקצת עולה כי בנוהג אחר דבר בשאלה הפתוחה ה לעמהתשובות בשתי הקבוצות, 

או  או שלחגיגה מביאים עוגה ,)כלל הולדת או אירועים (ולכן אין כיבודהספר לא חוגגים ימי 

  ממתק אחד בלבד. 

בתי הספר זהו  מקצתבכי לה וזה ע נושאשינוי בנוגע לשאלה הפתוחה בה לעמהתשובות 

חל מעבר מכיבוד מתוק לשילוב בין כיבוד מתוק וכיבוד בריא, ובאופן כללי  קצתםנוהג חדש, ב

  על תזונה בריאה.יותר רבה יש הקפדה כיום שהתחושה היא 

דיווחו כי נהוג  מהמשתתפים בתכנית 75% -65%, הכיבוד הנהוג במפגשי צוות בעניין

 30% -20%, ובין ממתקים או חטיפיםשנהוג להביא  מעטים דיווחו, כיבוד בריאלהביא 

 15% -כ .אחר (כמפורט להלן) ציינו משהו מעטים בלבדבין שני הסוגים.  לשלבשנהוג  דיווחו

  .זה בשנה האחרונה נושאשינוי בוכרבע מהמובילים דיווחו כי חל  ומהמנהלים מהמחנכים

דיווחו כי נהוג  מייצגהארצי הבמדגם שמקרב המשיבים  שיעור נמוך במקצת ,לשם השוואה

יותר דיווחו  בוהג שיעורולעומת זאת  ,)13% -10%למפגשים (פער של  כיבוד בריאלהביא 

בקרב המחנכים).  6%של בקרב המנהלים ו 12%מתוק (פער של וכיבוד בריא  לשלבשנהוג 

  זה בשנה האחרונה. נושאחל שינוי בדיווחו כי  20%-קרוב ל

מקצת ב לה כיושאלה הפתוחה בנוגע לסוג כיבוד אחר עה לעמהתשובות  בשתי הקבוצות,

  . בלבד אין כיבוד במפגשי הצוות או שמסתפקים בשתייה בתי הספר

  דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר השוואה בין 

העלתה  בקרב המשתתפים בתכנית מטעם הפיקוח על הבריאותמגזרי השפה השוואה בין 

הפערים אם כי ( ולרוב גם המחנכים ,מובילי הבריאותמנהלים, בקרב הלמדי דפוסים דומים 

פי - לדוברי עברית דיווחו כי עהמשיבים בבתי ספר יותר מקרב  שיעור גבוה): בגודלם משתנים
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פער של לתלמידים להביא ממתקים או חטיפים לבית הספר (אסור ת ספרי- ביתהמדיניות ה

  ). בהתאמה ,בקרב מנהלים, מובילים ומחנכים 14%-ו 5% ,9%

דוברי עברית דיווחו כי נהוג לחגוג המשיבים בבתי ספר יותר מקרב  שיעור גבוהעוד נמצא כי 

או בשילוב  בהתאמה) ,7%-ו 13%, 8% של פער(אירועים עם ממתקים, חטיפים וכד' 

. בקרב בהתאמה ,בקרב מנהלים ומובילים 19%-ו 8% של פערמתוקים וכיבוד בריא (

המשיבים בבתי יותר מקרב  שיעור גבוה ,לעומת זאת .)של ממשהמחנכים לא נמצא פער 

-ו 43%, 17% של פעראירועים עם כיבוד בריא (דוברי ערבית דיווחו כי נהוג לחגוג ספר 

  בהתאמה).  ,בקרב מנהלים, מובילים ומחנכים 23%

דוברי המשיבים בבתי ספר יותר מקרב  שיעור גבוה :כיבוד במפגשי צוות הממצא הפוךאשר ל

 17%-ו 30%, 17%של  פערערבית דיווחו כי נהוג לשלב במפגשים כיבוד מתוק ובריא (

המשיבים בבתי יותר מקרב  שיעור גבוה), ואילו בהתאמה ,מובילים ומחנכיםבקרב מנהלים, 

 ,18%-ו 25%, 24% של פערדוברי עברית דיווחו כי נהוג להביא למפגשים כיבוד בריא (ספר 

  ).בהתאמה

מנהלים יותר בקרב  בוההמדווחים כי חל שינוי בכללים בשנה האחרונה ג שיעור זאת ועוד:

; הפער , אם בכלל)קטנים (בקרב המחנכים הפערים דוברי ערביתר בבתי ספומובילי בריאות 

מעורבות הצוות בכריכי ל) וגדול יותר בנוגע 5%-כ של פערכיבוד באירועים (ל קטן יותר בנוגע

  בהתאמה). ,בקרב מנהלים ומובילים 22%- ו 16% של פער(ארוחת עשר 

מקרב המחנכים יותר  גבוהשיעור  נמצא כי מייצגהארצי הבמדגם  מגזרי השפהבהשוואה בין 

לתלמידים להביא אסור ת ספרי-ביתהמדיניות ה פי-לדיווחו כי ע דוברי עבריתבבתי ספר 

  בקרב המנהלים לא נמצא פער.). 10% של פערממתקים או חטיפים לבית הספר (

דוברי עברית דיווחו כי נהוג לחגוג המשיבים בבתי ספר יותר מקרב  שיעור גבוהעוד נמצא כי 

 ,בקרב מנהלים ומחנכים 17%- ו 11% של פעראירועים עם ממתקים, חטיפים וכד' (

דוברי ערבית דיווחו כי המשיבים בבתי ספר יותר מקרב  שיעור גבוה ,לעומת זאת בהתאמה).

 ,בקרב מנהלים ומחנכים 14%-ו 23% של פערנהוג לחגוג אירועים עם כיבוד בריא (

 כיוון הפער תלוי בזהות המדווח: ,בריא באירועיםשילוב מתוקים וכיבוד ל אשרבהתאמה). 

פער של דוברי ערבית דיווחו כי כך נהוג (בבתי ספר יותר מקרב המחנכים  שיעור גבוה

נהוג כך דוברי עברית דיווחו כי בבתי ספר יותר מקרב המנהלים  שיעור גבוהאולם   ),14%

  פער). 10%(

דוברי עברית דיווחו המשיבים בבתי ספר יותר מקרב  שיעור גבוה ,כיבוד במפגשי צוותאשר ל

 ,בקרב מנהלים ומחנכים 12%-ו 10% של פערוק (תכי נהוג להביא למפגשים כיבוד מ

בהתאמה). לעומת  ,11%-ו 7%פער של בהתאמה) או לשלב כיבוד מתוק עם כיבוד בריא (
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להביא כיבוד י נהוג דוברי ערבית דיווחו כהמשיבים בבתי ספר יותר מקרב  שיעור גבוהזאת, 

  ).בהתאמה ,18%-ו 16%של  פערבריא (

יותר בקרב מנהלים  בוההמדווחים כי חל שינוי בכללים בשנה האחרונה ג שיעור, כמו כן

 גדולהוא ו ,14%-ל 11%נע בין בקרב המנהלים הפער  .דוברי ערביתבבתי ספר  ומחנכים

וממתקים ומעורבות המחנך בכריך הבאת חטיפים של בנוגע למדיניות בקרב המחנכים יותר 

  ).5%היגדים האחרים הפער אינו עולה על ל אשרבהתאמה.  ,11%-ו 17% של פער(

  רשמים מקבוצות המיקוד – כללים ומנהגים מקדמי בריאות

ים שנועדו לעודד אורח ספרי- ביתבקבוצות המיקוד תוארו שינויים במדיניות או בנהגים הגם 

  אחד או יותר מהמשתתפים): ל ידיבשינויים שצוינו (ע .חיים בריא

 לבית הספר; יםממותק משקאותאיסור הבאת ממתקים, חטיפים ו/או  �

 במקום 'הפסקה מתוקה'; 'הפסקה בריאה' �

(פעמיים  ארוחות בוקר כיתתיות משותפותעידוד תזונה בריאה באמצעות קיום  �

  .'כריך בריא' בשבוע, באחריות המחנך) ועידוד הבאת 

מכרו י, כגון: דרישה לשינוי תפריט (בשנה הבאה לא יהמזנון/השפעה על הקיוסק �

אנרגיה מהתפריט)  ממתקים אלא פירות וכריכים עם גבינה; הסרת משקאותבמזנון 

וסגירת מזנון. מאידך, באחד מבתי הספר ציינו שקשה מאוד להתחרות במזנון 

  שמציע ארוחה במחירים נמוכים מאוד.
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  התלמידיםדיווחי 

ת בנוגע להבאת חטיפים ספרי-ביתמדיניות הה על אודות ספרי- ביתהצוות הבמקביל לדיווחי 

הבאת חטיפים ו/או  בענייןאו ממתקים לבית הספר, נשאלו התלמידים מה נאמר להם 

 .13 מקפידים על כך. דיווחיהם מוצגים בתרשים מס' והאם ממתקים לבית הספר

  תלמידיםלפי דיווחי  - 21חטיפים וממתקים בבית הספר: מדיניות אכילת 13 ’תרשים מס

 

 

  

בבתי  75%שני מגזרי השפה (בכשלושה רבעים מהתלמידים , 13תרשים מס' עולה מכפי ש

דוגל במדיניות של  ספרםדוברי ערבית) העידו כי בית בבתי ספר  76%-דוברי עברית וספר 

-ביתמדיניות  כי קיימתרוב התלמידים שהצהירו  .אכילת ממתקים וחטיפים בבית הספר-אי

  הקפדה על ביצוע המדיניות. כי ישדיווחו ) 75% -64%ת כזו (ספרי

השוואה בין דיווחי תלמידים בבתי ספר שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על מ

בקרב המשתתפים כי מייצג עלה הארצי הבמדגם שבבתי ספר  דיווחי עמיתיהםהבריאות ל

מתלמידי המדגם  75%מהתלמידים שבתכנית לעומת  84%: בולטת יותר ודיניות זבתכנית מ

                                                           
  . שאלה זו לעהשיבו  לא שני מגזרי השפהב 13% 21

יש מדיניות  
והקפדה עליה

56%
יש מדיניות ואין  

הקפדה
20%

אין מדיניות בית 
ספרית
24%

דוברי עברית -ס"מדיניות אכילת חטיפים וממתקים בביה

N=1,380 , דוברי עברית

יש מדיניות  
והקפדה עליה

49%
יש מדיניות ואין  

הקפדה
27%

אין מדיניות בית 
ספרית
24%

דוברי ערבית -ס"מדיניות אכילת חטיפים וממתקים בביה

N=747  ,דוברי ערבית
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ת כזאת. נתונים אלו עולים בקנה אחד עם ספרי- ביתהארצי המייצג דיווחו כי קיימת מדיניות 

  בנושא.  - מנהלים ומחנכים  –דיווחי המשיבים האחרים 

נבחנה  הבדיל מרמת התלמידים), כדי להפיק את התמונה ברמת בתי הספר (לבניתוח נוסף

בית  בכלמידת ההסכמה בין תשובות התלמידים בנושא מדיניות אכילת ממתקים וחטיפים 

-ת בנושא חדספרי-ביתלהתרשם באיזו מידה המדיניות ה ניתוח מסוג זה מאפשר .ספר

נחשב  ,בין תשובות התלמידיםיותר ו 70%של  שיעורמשמעית. כאשר נרשמה הסכמה ב

  ת בנושא. ספרי-ביתשל מדיניות  הדבר כקיומה

 - שני מגזרי השפה, קיימת מדיניות חדבכי בכשני שלישים מבתי הספר,  מהממצאים עולה

בתכנית שמשמעית בנוגע לאיסור אכילת ממתקים וחטיפים בבית הספר. פערים בין בתי ספר 

 נקטובתכנית שבתי ספר  ו:נמצאו גם בבדיקה ז שבמדגם הארצי המייצג בין בתי ספרל

מבתי הספר דוברי  74%-מבתי הספר דוברי עברית וב 79%- משמעית יותר (ב-מדיניות חד

ממתקים ו/או  להביאת האוסרת ספרי-ביתערבית הסכימו התלמידים כי קיימת מדיניות 

  חטיפים לבית הספר). 
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  סיכום – תספרי-ביתאורח חיים בריא כחלק מהמדיניות ה

קידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות הוגדר דיווחו כי  בתכניתשכמעט כל המשיבים 

-  80%רובם ( :. זאת ועודקדימות חדשה זו איןדיווחו כי  )60%-(כ , והרוב כקדימותהשנה 

בתי (יותר ב ת בעקבות הכניסה לתכניתספרי-ביתחל שינוי במדיניות הכי ) דיווחו 90%

בשטח בית  בשינוי תזונת התלמידים עיקר, שבא לידי ביטוי, לדבריהם, בדוברי ערבית) ספר

בקידום אורח ספר עסקו הבבית כי העריכו התלמידים שבתכנית  כלכמעט  כמו כן,  .הספר

   נושא מרכזי.בריא בתור 

בולט, אולם העיסוק באורח חיים בריא בתשע"ב היה  מייצגהארצי הלשם השוואה, במדגם 

 -80%מקרב המשיבים מצוות בית הספר ( שיעור לא מבוטל: מעט פחות רחב ומעמיק

-רוב התלמידים (כ, וותספרי-ביתה היה אחת מהקדימויותבריאות הדיווחו כי קידום ) 90%

עם זאת, בבתי ספר רבים  מרכזי. נושאהיה קידום הבריאות ) העריכו שבבית ספרם 90%

) דיווחו כי חל שינוי במדיניות 60%יותר ( שיעור נמוךו ,בתשע"ב קדימות חדשה) זו 60%- (כ

בתזונה בשטח השינוי הוא  ,שבתכנית בדומה למקבילהםת בעקבות זאת; לרוב, ספרי- ביתה

  .בית הספר

 המשיבים שבתכניתכמעט כל  ,בית הספרב ם אורח חיים בריאודימנגנונים לקמבחינת 

 ,פיתוח מדיניות בתחום ומימושההובלת התכנית, שם ל ספרי-בית הוקם צוות היגוידיווחו כי 

  .תלמידים לתחום הבריאות קיימת מנהיגותכי  דיווחו) 90% - 75%( ושיעור ניכר

להפעלת  גורמים שונים בקהילה היו שותפיםדיווחו כי  כל מובילי הבריאותכמעט  זאת ועוד:

אדם, זמן ח וכ – גויסו והוקצו משאבים דיווחו כי) 90%-מיותר רובם (ו ,התכנית בבית הספר

  .להטמעת תחום הבריאות בבית הספר –וכסף 

, כמעט כל מובילי ת בתחוםספרי-ביתמטרות וקיומה של תכנית פעולה ויעדים קביעת ל אשר

נעשו מהלכים כי המחנכים והמנהלים שהשתתפו בתכנית דיווחו קרב הבריאות ושיעור ניכר מ

יעדים ומטרות לשנת תשע"ב בתחום הוגדרו דיווחו כי  מובילי הבריאותבתחום: כמעט כל 

 שנתיים- יעדים ומטרות רבהוגדרו דיווחו כי ) 94%והרוב המוחלט (, בריאותהקידום 

, לתחום תספרי-ביתנכתבה בבית הספר תכנית פעולה דיווחו כי כמעט כולם אף  בתחום.

של  איתור ומיפוידיווחו כי נעשה כמעט כולם  לבסוף, .השונות לשכבות הגילהותאמה  אשר

  .בריאות בבית הספרהצרכים בתחום קידום 

 יעדים ומטרות לשנת תשע"בדיווחו כי הוגדרו  בתכניתשמהמחנכים  90%-במקביל, יותר מ

מהמנהלים  90%-יותר מ .שנתיים-הוגדרו יעדים ומטרות רב דיווחו כי 80%-, וכבתחום

לתחום הבריאות  תספרי-בית נכתבה בבית הספר תכנית פעולהדיווחו כי ומהמחנכים 

 . לבסוף,הכיתהרכי ולצהותאמה היא דיווחו כי  מהמחנכים 90%- וכ ,חינוך לבריאותהו
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צרכים בתחום קידום של  ומיפויאיתור דיווחו כי נעשה מהמחנכים ם רבעי הכשלוש

 .כיתתםבבריאות ה

 יםלתחום: כשני שליש כתיבת תכנית פעולהל ענשאלו רק  מייצגהארצי המדגם בשמשיבים 

 מהאולם בהיקפים נמוכים מ ניכר שיעור - מהמחנכים דיווחו על קיומה 85%- מהמנהלים וכ

 שדווח בקרב המשתתפים בתכנית. 

ספר אימצו כללים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה הן באופן כללי ההרושם הוא שכלל בתי 

 והן במדיניות הכיבוד באירועים ובמפגשים, אך בבתי ספר שבתכנית מקפידים על כך

מעורבות הצוות בארוחת עשר מסתמנת כנוהג מקדם בריאות הנפוץ  ., כמפורטמעט יותר

צוות ל הנסקרים מדווחים כי מכל: הרוב המוחלט )בשתי הקבוצות( ביותר בבתי הספר

  . למזון המובא מהביתבנוגע ההוראה נוהג לשאול, להתייחס או להנחות את התלמידים 

. במקביל, חטיפים או ממתקים להביאאוסרים ברוב בתי הספר לפי דיווחי משיבים מהצוות, 

אכילת ממתקים -העידו כי בית ספרם דוגל במדיניות של אי התלמידיםמכלל  םרבעי הכשלוש

של מדיניות ה לא בכולם מקפידים על המדיניות המוצהרת).אף ש( וחטיפים בבית הספר

  90%עד  םרבעי ה(שלוש מעט יותר בבתי ספר שבתכניתאיסור אכילת ממתקים נהוגה 

 מייצגהארצי המדגם מקרב הה רבעים כשלושעד  יםוכשני שליש מהמשתתפים בתכנית

דיווחו כי חל איסור להביא ממתקים לבית הספר). כמו כן, בבתי ספר דוברי עברית ההקפדה 

  על איסור זה רבה יותר. 

בשילוב בין ממתקים דוגלת  בבית הספר אירועיםבו הכיבוד בימי הולדתלרוב, מדיניות 

שמה אף דגש רב יותר  הכיבוד במפגשי צוותואילו מדיניות  ,(פירות, ירקות) לכיבוד בריא

דיווחו כי נהוג לשלב בין כיבוד מהמשיבים  60% -40%בין  ,בשתי הקבוצות :כיבוד בריאעל 

דיווחו כי נהוג להביא כיבוד  שאר. הבית הספראירועים בבימי הולדת או במתוק לכיבוד בריא 

משיבים  מקרבנמצאו פערים בין קבוצות ובין משיבים: ראשית,  .מתוק או כיבוד בריא בלבד

 שיעור נמוך(ולעומת זאת  כי נהוג להביא כיבוד בריאדיווחו יותר שיעור גבוה בתכנית ש

הערכות באופן עקבי נמצא כי  זאת ועוד:יותר דיווחו שנהוג לחגוג רק עם ממתקים). 

יותר דיווחו שנהוג  בוהשיעור גכי ו ,משל בעלי תפקידים אחרים פחות המחנכים אופטימיות

ין כיבוד בריא בלבד). ייתכן שההבדלים ב לעומתלחגוג בכיתתם עם כיבוד מתוק בלבד (

אליהם התייחסו: המחנכים התבקשו להתייחס שמשיבים קשורים לאירועים  שלם הדיווחי

  לאירועים בבית הספר. – ארשוה ,לאירועים בכיתה

דוברי עברית דיווחו כי נהוג קרב משיבים בבתי ספר מיותר  שיעור גבוה ,בשתי הקבוצות

 רב  דוברי ערבית עולה כי שמים דגשמשיבים בבתי ספר ואילו מדיווחי  ,עם כיבוד מתוקלחגוג 

  על כיבוד בריא באירועים.יותר 
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קרב מ 75% -65%( בריא כיבודלהביא דיווחו כי נהוג  הרוב ,כיבוד במפגשי צוותאשר ל

נהוג מעטים דיווחו כי , מייצג)הארצי המדגם קרב המ 62% -54%-ו המשתתפים בתכנית

כיבוד לבנוגע גם  הסוגים.בין שני  לשלבנהוג כי  שאר דיווחוה, וממתקים או חטיפיםלהביא 

 10%(פער של  המשתתפים בתכניתבמפגשי צוות נמצא כי כיבוד בריא נהוג יותר בקרב 

-13%(.  
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 והפעלתה תספרי-ביתפעולה  תכנית בניית
הוצגו דיווחי בין היתר ו( תחום אורח חיים בריאת בספרי- ביתמדיניות הנידונה הבפרק הקודם 

בנוגע בפרק זה יוצגו דיווחי המשיבים  ).לקיומה של תכנית פעולהבנוגע המשיבים 

בניית בצוות המורים) בריאות, צוות ההיגוי, המנהל, מוביל ה( למעורבותם של גורמים שונים

ת ספרי-ביתה הפעולה בכתיבת תכניתהתכנית לקידום אורח חיים בריא בבית הספר, 

שימוש שהם ל בנוגעהתייחסות המשיבים  באתובחלק השני של פרק זה . ובהפעלתהלתחום 

  .תספרי-ביתתכנית פעולה ב עשו

בבית הספר בשנת אורח חיים בריא וחינוך לבריאות לקידום הפעילויות  יפורטו בהמשך

  .(תלמידים, מורים והורים) יעד יתכל אוכלוסיעבור בהלכה למעשה, תשע"ב 

  

דיווחי  - הפעלתהבו תכנית לקידום אורח חיים בריא תכנוןמעורבות ב

  ארצי מייצג מדגם המשתתפים בתכנית לעומת

 התכניתבבניית מעורבותם של גורמים שונים על אודות בחלק זה מוצגים דיווחי המשיבים 

בתי ספר במוצגים דיווחי המובילים  14בתרשים מס'  .אורח חיים בריא ובהפעלתה לקידום

מוצגים בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות; בחלקו העליון  השתתפוש

בנוגע  –התחתון  ובחלקו ,התכניתבבניית הגורמים השונים למעורבות  נוגעבדיווחיהם 

דיווחי  .בנושא זה מנהליםהמוצגים דיווחי  6בלוח מס' לאחר מכן,  .בהפעלתהלמעורבותם 

לבסוף,  .22בתכנית השתתפוים לצד דיווחי מנהלים שבאמייצג מוהארצי המדגם בשמשיבים 

רמת מעורבותם בתכנון ובהפעלה  על אודותמוצגים דיווחי המחנכים  15בתרשים מס' 

  ארצי מייצג). מדגם (משתתפים בתכנית לצד 

גורמים  ם שלמעורבות ענייןדיווחיהם של המשיבים (מנהלים ומובילי בריאות) בבהמשך יוצגו 

  .תספרי-ביתבכתיבת תכנית הפעולה השונים 

 

                                                           
עבור כל אחד מהגורמים שהוצגו להם האם הוא היה מעורב במובילים שהשתתפו בתכנית התבקשו לדווח  22

 תוךהתבקשו לבחור מ שבמדגם הארצי המייצגמנהלים ואילו בתכנון התכנית ובהפעלתה או שלא היה מעורב, 
-יותר מבלה. לפיכך תשובות המובילים מסתכמות רשימת הגורמים מי היה מעורב בתכנון ומי היה מעורב בהפע

השוואה ישירה בין הדיווחים של שתי  שותלע אפשר-איו ,100%-בותשובות המנהלים מסתכמות  100%
 הקבוצות אלא להתרשם מהמגמות בלבד.
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לפי דיווחיהם של  –תכנית לקידום אורח חיים בריא ובהפעלתה בבניית מעורבות : 14 ’תרשים מס
 מובילי בריאות

  

  

  

לפי תפיסתם,  ,ספריים היו-הבית מובילי הבריאות, כמעט כל 14תרשים מס' עולה מכפי ש

 במדרג השנימעורבים הן בתכנון התכנית והן בהפעלתה, בפער ניכר מהגורמים האחרים. 

הדיווחים (מרבית  צוות ההיגוי, המנהל, ומורה אחד מהצוותשל דווח על מעורבותם 

(בין  בהפעלהוהן  בתכנוןהן ) ךמתייחסים למורה לחינוך גופני, למורה למדעים ו/או למחנ

כלל אף דיווחו על מעורבותם של  75%. דיווחו על מעורבותו של כל גורם) 85%-ל 75%

דיווחו על מעורבותם של  50%- ל 36%התכנית. לבסוף, בפער ניכר, בין  המורים בהפעלת

-ביתהתכנית ה ה שלבתכנון ובהפעל המדריכה המחוזיתשל ו 23יספר-ביתגורם חוץ 

מעורבותם של המנהל  ,לפי תפיסת המובילים .בתכנונה -  צוות המוריםושל  ,תספרי

  .ואילו צוות המורים מעורב יותר בהפעלה ,והמדריכה המחוזית רבה יותר בשלב התכנון

                                                           
 . היו שדיווחו עלהובהפעלת ו ההורים כגורמים שמעורבים בתכנון התכניתצוינפירטו מי הגורם: לרוב  קצתם 23

היו וכגון קופות חולים, בתי חולים, אחיות, רופאים, דיאטניות ושינניות.  ,מעורבותם של גורמים רפואיים שונים
  .עיריותו תומקומיאודות מעורבותם של מתנ"סים, מועצות על שדיווחו גם מי 
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  .תכנית ובהפעלתההבתכנון בנוגע למעורבות הגורמים  מנהליםהמוצגים דיווחי  6בלוח מס' 

  מנהליםלפי דיווחי  – : מעורבות בתכנון תכנית לקידום אורח חיים בריא ובהפעלתה6לוח מס' 

  

  מי מעורב 
 הפעילות בתכנון

   מי מעורב
  הפעילות בהפעלת

השתתפו 
  בתכנית

)68=N( 

ארצי מדגם 
  מייצג

)351=N( 

השתתפו 
  בתכנית

)68=N( 

ארצי מדגם 
  מייצג

)351=N( 

 ** ** 4% ** 24המנהל

  מוביל הבריאות בלבד /
 מורה אחד מהצוות

18% 7% 4% 4% 

בית מורי קרב צוות מצומצם מ
  הספר

76% 74% 21% 39% 

 53% 72% 12% 4%  בית הספרכל מורי 

 4% 3% 2% 1% מישהו אחר

 ** לא נשאל

ובין  השתתפו בתכניתש(בין  מהמנהלים םרבעי הכשלוש, עולה כי תכנון הפעילותאשר ל

של שבתכנון הפעילות היה מעורב צוות מצומצם  העריכו) מייצגהארצי המדגם שהשתייכו ל

 עמיתיהםמ 7%(לעומת  מהמנהלים שהשתתפו בתכנית. קרוב לחמישית בית הספרמורי 

(או מורה  מוביל הבריאותשלא השתתפו בתכנית) דיווחו כי בתכנון הפעילות היה מעורב 

כל מייצג דיווחו כי ה ארציהבמדגם שמהמנהלים  12%אחד בלבד מהצוות). לעומת זאת, 

  השתתפו בתכנון. בית הספרמורי 

 השתתפומעורבות המורים בבתי ספר ש ,לפי דיווחי המנהלים ,הפעלת הפעילותבנוגע ל

 םרבעי המייצג: קרוב לשלושהארצי הבמדגם ממעורבותם בבתי ספר שבתכנית רבה יותר 

בהפעלת הפעילות  השתתפו כל מורי בית הספרדיווחו כי  מהמנהלים שהשתתפו בתכנית

 מהמנהלים שהשתתפו בתכנית). במקביל, חמישית מייצגהארצי הבמדגם (לעומת כמחצית 

  ).מייצגהארצי המדגם ב 40%-(לעומת כ צוות מורים מצומצם דייבדיווחו כי ההפעלה נעשה 

ת ספרי- ביתהם עצמם היו מעורבים בתכנון התכנית הנשאלו באיזו מידה  אף המנהלים

 .ולתחום הבריאות וחינוך לבריאות ובהגדרת הנושאים והפעילויות שהתקיימו במסגרת ז

 94%-מהמנהלים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות ו 90%

  מעורבים במידה רבה או רבה מאוד.מייצג דיווחו כי היו הארצי הבמדגם שמהמנהלים 

                                                           
כלל על מנהלים לא נשאלו  .על מעורבותו של המנהל בתכנון הפעילות נשאלו רק משיבים שהשתתפו בתכנית24

  מעורבותם בהפעלת הפעילויות.
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  רשמים מקבוצות המיקוד – מעורבות בתכנון תכנית הפעולה והפעלתה

, ועדות היגוי וצוות המנהלמוביל הבריאות,  ,תוך בית הספרעלה כי מ בקבוצות המיקוד

   :דלקמן, כשותפים לתכנון התכנית ולהפעלתה חלקו)במורים (לפחות ה

ועדת היגוי. מוביל הבריאות  בדרך כלל פועלת וולצד ,מרכז את התכנית בריאותהמוביל 

נושק  א מלמדתושתחום הדעת שהאת התפקיד מורה ממלא נבחר על ידי המנהל. לרוב 

ממלא את  לעתים, כגון: מורה לחינוך גופני או מורה למדעים. לעיסוק באורח חיים בריא

בתי  מקצתממלא את התפקיד מורה אחר. ב מעטיםאו רכז חברתי. במקרים  ץהתפקיד יוע

של מעבר לשיקולים הקשורים לרלוונטיות  בצוותא. יםמור ניאת התפקיד ש יםהספר ממלא

 ניסיון קודם בתחוםשיקולים של  מעורביםלתחום התוכן, בבחירת מוביל הבריאות  ועיסוק

ה, הפסקת עישון), (כגון הרזי חוויות ו/ או התנסויות אישיות רלוונטיותבמסגרת בית הספר, 

 ליכולת ההובלהלתחום הבריאות, וכן שיקולים הקשורים מייחס בעל התפקיד ש החשיבות

  של הדמות שנבחרה.

ייעודי לתחום.  ספרי- בית/ צוות ועדת היגוימהמשתתפים דיווחו כי בבית הספר פועלת  רבים

מנהל, מורה  ןהבאים: מנהל, סג מבעלי התפקידים כמהבצוותי ההיגוי משתתפים לפחות 

ו/או רכז בריאות.  באחד מבתי הספר דיווחו כי  ץלחנ"ג, מורה למדעים, רכז חברתי, יוע

על תכנון התכנית  מופקדצוות ההיגוי  בצוותי ההיגוי משתתפים גם תלמידים והורים.

בו מוביל הבריאות שממצב  ,למשל ,(זאת להבדיל והפעילויות במסגרת אורח חיים בריא

  העידה אחת המשתתפות על תפקודה בעבר).כפי ש ,פועל לבד

מי פחות) ונוספים (מי יותר  מעורבות של מוריםמובילי הבריאות סיפרו כי קיימת  מקצת

סיוע  ובכלל זהת בתחום אורח חיים בריא, ספרי- ביתהתכנית ה ה שלבתכנון ובהפעל

ם הדעת אורח חיים בריא בהוראת תחו ם שלבחשיבה, הכנת תכנים רלוונטיים, שילוב תכני

הם מלמדים בכיתות, סיוע בהפעלת ימי השיא, עידוד הבאת כריכים בריאים לארוחת עשר, ש

הכוונת התזונה ושיח על חשיבותו של מזון בריא. לעומת זאת, אחת המשתתפות דיווחה כי 

"שכל אחת תכתוב מה היא רוצה  –ביקשה מהמורות שיתנדבו להפעיל את שבוע השיא 

העומס  נוכחאך המורות לא נענו ועשו את המינימום הנדרש ל - לבצע ולאיזו שכבת גיל" 

  המוטל עליהן בעקבות 'אופק חדש'.

החשיבות א משרה בעקבות ברוח שהובעיקר היא  מנהל בית הספרשל  תרומתולבסוף, 

 לצוות בעקבות זאת.  רמסרים שהוא מעבילאורח חיים בריא וב עצמו מייחס אשהו

 תלויים בעולם הערכי ובחיבור האישיקידום התכנית והטמעתה כי בין התפיסה  מתחה על

תקציב,  -  נדרשים משאבים כישל מוביל הבריאות לתחום קידום הבריאות לבין התפיסה 

  .את אורח החיים הבריא בבית הספר להמשיך לקדםכדי  -  גמול, שעות והדרכה
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רשמים מקבוצות המיקוד –תפקידה של המדריכה המחוזית 
25  

תיאור תפקידן מללמוד מדבריהן ו אפשרשל המדריכות המחוזיות ומעורבותן על תפקידן 

מופקדות הן דיווחו כי במסגרת תפקידן הן  .קבוצת המיקוד של המדריכות המחוזיותבמסגרת 

  :אלהביצוע המשימות העל 

 .שיווק וגיוסשל בתי הספר לנושא אורח חיים בריא,  חשיפה .1

של בתי הספר שבתכנית. המדריכות ציינו את הקושי ללוות מספר גדול  הנחיה וליווי .2

של בתי ספר באופן שוטף. אחת מהן ציינה כי רמת התמיכה והליווי שהיא נותנת 

תי ספר , ואחרת ציינה כי ניתנת עדיפות לבלבתי הספר תלויה בדרישה שבאה מצדם

  מקדמי בריאות, שלתחושתן זקוקים יותר לסיוע בשל רוחב היריעה.

אחת המדריכות ציינה כי לתחושתה  ., לרוב הליווי נעשה בטלפון או במיילמכל מקום

- על הן לא יודעות מה בתי הספר עושים הלכה למעשה, אך היא מקווה שהם פועלים

 .התוומיישמים א שרהיאהיא התכנית ש פי

: העברת חומרים וטפסים, בדיקת התכניות ואישורן. בשלב ת התכניתליווי בכתיב .3

זה, לפי דיווחן, המדריכות המחוזיות מעלות רעיונות והצעות לפעילויות לבתי הספר. 

 ים עולה כי בשלב כתיבת התכנית הליווי אינטנסיבי יותר.ספרי-ביתמהגורמים הגם 

כגון הרשמה להשתלמויות, חלוקת טפסים, העברת הודעות  סיוע בהיבטים טכניים .4

 וכו'. ,והחלטות מהמפמ"רית לבתי הספר

בין בתי ספר מקדמי בריאות לבתי ספר  (בין מדריכות)המחוזות קיימת הפרדה מקצת ב

  .הפרדה כזאת אין בקצתםו ,שבתכנית אורח חיים בריא

  

   

                                                           
 ,יפורטו להלן בפרק "מעקב ומשוב ,עוד היבטים בתפקודה של המדריכה המחוזית, על בסיס ממצאי הסקרים 25

 .תמיכה וסיוע"
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מעורבותם של גורמים שונים  בדברומובילי הבריאות במקביל לדיווחי המנהלים כאמור, 

 יםמעורב הם עצמם היובאיזו מידה המורים להעיד התבקשו , הובהפעלת בתכנון התכנית

ובאיזו מידה  ,במסגרת חינוך לבריאות ואורח חיים בריאם כיתתבשנעשתה  בתכנון הפעילות

תרשים . דיווחיהם מוצגים בהספר בבית או םכיתתב הפעילות הפעלתבהם היו מעורבים 

  (משתתפים בתכנית לצד מדגם ארצי מייצג). 15 ’מס

   -  אורח חיים בריא בכיתה ובבית הספר ה שלבתכנון והפעל מחנכיםמעורבות : 15 ’תרשים מס
  מחנכים לפי דיווחי

   

  

 ההפעלתבועדותם העצמית על מעורבות בתכנון הפעילות פי - על, 15תרשים עולה מכפי ש

ארצי המדגם בבתי ספר שב לבין עמיתיהם בתכניתשבין מחנכים בבתי ספר אין הבדל 

איסוף  גון(כלכיתתם  בתכנון הפעילותדיווחו כי היו מעורבים  חנכיםמהממייצג: כמחצית ה

שנעשתה במסגרת חינוך לבריאות ואורח חיים  ')תכנים, כתיבת מערכים, הבניית התכנית וכד

בית לאו  םכיתתל בנושא בהפעלת הפעילות יםמעורב דיווחו כי היו ים, וכשני שלישבריא

 .הספר

  דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר  בין השוואה

שדיווחו על  המחנכים שיעורהעלתה כי  בשני מגזרי השפההמחנכים דיווחי השוואה בין 

 בתי ספריותר ב גבוהבמסגרת אורח חיים בריא  הפעילויות ה שלמעורבות בתכנון ובהפעל

במדגם  13%- ו 11%בקרב המשתתפים בתכנית ועל  8%דוברי ערבית (הפער עומד על 

  מייצג).הארצי ה
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 - חופש וגמישות נוספיםבעצמאות בהפעלת התכנית וצורך בהבניה או 

  משתתפים בתכניתה דיווחי

לאופן  נוגעבכל ה העצמאותמידת מנהלים ומחנכים שהשתתפו בתכנית התבקשו להעיד על 

 ןלשלב כיצדהתכנית לקידום אורח חיים בריא (בבחירת הפעילויות, בהחלטה  ה שלהפעלת

המנהלים התבקשו להעיד על רמת העצמאות שיש  .ומה לעשות בתחום זה בבית הספר)

 הםעל רמת העצמאות שיש להם בכיתה. לאחר מכן  –ואילו המחנכים  בתחום, לבית הספר

בהפעלת  נוספים וגמישותופש חבין נוספת בתכנית או לחלופ הבהבנינשאלו על רצונם 

  .8-ו 7 'ובהתאמתה לצרכיהם. עמדותיהם בסוגיות אלו מוצגות בלוחות מסהתכנית 

  

  בתכנית לפי דיווחי המשתתפים –בריא : עצמאות בהפעלת התכנית לקידום אורח חיים 7לוח מס' 

  
  מנהלים

)68=N(  

  מובילים

)54=N(  

  מחנכים

)210=N(  

 77% 94% 98%  רבה ורבה מאוד

 11% 4% 2%  בינונית

 12% 2% 0%  מועטה ומועטה מאוד

 

יש לבית הספר דיווחו כי  בריאותהומובילי של המנהלים המוחלט  םעולה כי רוב 7 'מלוח מס

התכנית לקידום אורח חיים  ה שללאופן הפעלת נוגעהעצמאות רבה ורבה מאוד בכל 

ומה לעשות בתחום זה בבית  פעילויות לשלב כיצד(בבחירת הפעילויות, בהחלטה  בריא

מהמחנכים דיווחו כי יש להם עצמאות רבה ורבה מאוד  םרבעי הכשלושהספר). לעומת זאת, 

  בהפעלת התכנית בכיתתם.

  

לפי דיווחי  -  חופש וגמישות בהפעלת התכניתב: צורך בהבניה או לחלופין 8לוח מס' 

  בתכנית משתתפיםה

  
  מנהלים

)68=N(  

  מובילים

)54=N(  

  מחנכים

)210=N(  

 23% 23% 15%  יותר הבניה

 61% 56% 53%  מינון דומה לתשע"ב

 17% 21% 32%  יותר חופש וגמישות
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רצון להמשיך במינון שהיה  הביעו מכלל המשיבים 60%- בין כמחצית לכ עולה כי 8 'מלוח מס

 גמישות בהפעלת התכנית בבית הספרחופש ובין בשנה הנוכחית (תשע"ב) בין הבניה ל

משיב הספציפי: בקרב המנהלים , בהתאם לבאופן שונהים מתפלגשאר המשיבים  .ובכיתה

), בקרב מובילי 15%לעומת  32%ניכרת העדפה רבה יותר לחופש וגמישות על פני הבניה (

בהתאמה), ואילו בקרב המחנכים ניכרת  ,23%לעומת  32%הבריאות החלוקה דומה (

 ,מבקשים הבניה נוספת 23%העדפה קלה להבניה בכל הנוגע להפעלת התכנית בכיתה (

  יותר חופש וגמישות). מבקשים 17%ואילו 

 ארצי מדגם לעומת בתכנית המשתתפים דיווחי -  תספרי-ביתכתיבת תכנית פעולה 

  מייצג

מהלכה  ת בתחוםספרי- ביתאת המדיניות הת נועדה לתרגם ספרי-ביתתכנית הפעולה ה

קידום הבריאות בבית הספר. כתיבת תכנית של שוטף יישום ל דרכים למעשה, כלומר להציע

פעולה הייתה אחד התנאים להצטרפות לתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על 

קוח כאמור, כמעט כל המשיבים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיו ,הבריאות

 90%-מהמנהלים וכ 80%-ורובם (כ ,על הבריאות דיווחו כי נכתבה תכנית פעולה לתחום

   ).10תרשים מס'  לעיל(ראה  מהלך זה בוצע באופן מלאמהמובילים) דיווחו כי 

 לבריאות חינוךהו הבריאות לתחום תספרי- ביתה פעולהה כניתתכוללת המשיבים נשאלו מה 

 שהתכנית כוללת התייחסות למטרות, דרכי פעולה, דיווחו מהםרבע כ(שאלה פתוחה). 

  פיקוח ובקרה.  ,תחומי סמכות

 םובכלל, הב ספציפייםמרכיבים פירטו לאופן ההפעלה של התכנית ו התייחסו המשיבים שאר

סדנאות מפגשים ושילוב התכנים בתחומי הדעת השונים, ימי שיא, מערכי שיעור מפורטים, 

 צרכים , סקריותפעיל ותתכניות להפסק ,הוריםה פם שלשיתואופן מורים ותלמידים,  ,יםלהור

בתכנית הבחנה  יששציינו כי היו בקרב התלמידים והתייחסות להגברת הפעילות הגופנית. 

  .פי שכבות גיל-פעילויות עלין ב

מעורבותם של גורמים  על אודותמוצגים דיווחי מנהלים ומובילי בריאות  16בתרשים מס' 

מוצגים בתרשים  .חיוב)בוכן שיעור המשיבים ( תספרי-ביתה ההפעול בכתיבת תכניתשונים 

לצד  בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות דיווחי משיבים שהשתתפוגם 

  . מייצגהארצי המדגם שבדיווחי משיבים 
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  תספרי- ביתבכתיבת תכנית הפעולה ה גורמים שונים מעורבות: 16 ’תרשים מס

  

  

  .מייצג לא נשאלו על גורמים אלו שכן הם ייחודיים למשתתפים בתכניתהארצי המדגם שב*משיבים 

תופסים את  המנהלים ,שהשתתפו בתכנית, בקרב משיבים 16תרשים מס' עולה מכפי ש

 את הםואחרי ,ת לתחוםספרי-ביתכדומיננטי ביותר בכתיבת תכנית הפעולה ה צוות ההיגוי

 עצמםתופסים את  , לעומת זאת,המובילים .בהתאמה) ,47%-ו 73%( המובילים

 דיווחו על מעורבותםמהמובילים  78%( צוות ההיגויאת  ריהםואח ,כדומיננטיים ביותר

, המדרג שהתקבל דומה בין זהעל מעורבותו של צוות ההיגוי). מעבר ל 45%-ו שלהם

כנית), (כרבע דיווחו על מעורבותו בכתיבת הת המנהל –מנהלים למובילים: במקום השלישי 

 –ובסוף  ,דיווחו על מעורבותם) 17%-ל 14%(בין  כל הצוותאו  מורה אחר מהצוות ריואח

 בעיקר צוינו זה. גורם הוהמובילים פירטו מימקצת ; (פחות מעשירית ספרי-ביתגורם חוץ 

עמותת גורמים אחרים: " ציינו מעטים בלבדהורים ומפקחת/מדריכה מטעם משרד החינוך. 

  )."רופא"ו "האגודה לבריאות", "ספר שדה ", "ביתאתגרים

 נכתבה תכנית פעולה לתחום זה כי השיבוש המנהליםלפי דיווחי  ,מייצגה ארציהמדגם ב

על כתיבתה  מופקדהיה  מורה אחד מהצוותלרוב  ,)10תרשים מס'  לעילראה  -  63%(

שיעור  ).38%( כל הצוות –ובמדרג השלישי  ,)45%( המנהל –), במדרג השני 55%(
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שיעור מייצג גבוה מהארצי הבמדגם  ההמדווחים על מעורבותם של כל אחד מהגורמים האל

מעורבותו של מורה להקביל בין  אפשרהמשתתפים בתכנית. עם זאת, ייתכן כי עמיתיהם 

  בתכנית.שמעורבותו של מוביל בריאות בבתי הספר בין אחד מהצוות ל

  

  רשמים מקבוצות המיקוד – תספרי-ביתתכנית עבודה 

הרושם  .בקבוצות המיקוד עלה כי תכנית עבודה לתחום הבריאות נכתבה בכל בתי הספר

/ צוות ההיגוי. אחת המשתתפות דיווחה כי  שבבניית התכנית השתתפו מספר אנשי צוות היה

א עוסק. אחת ובו השכל מורה בתחום הדעת  -כתיבת התכנית ל היה שותף ולוכהצוות 

פיה -הבריאות סיפרה כי ההשתתפות בכתיבת תכנית העבודה וההנחיה לפעול על ממובילות

  משמעותית יותר.ל התובות לתכנית בקרב כל אנשי הצוות והפכו אמחוי יצרו

בליווי  של המדריכה המחוזית ותרומתה מעורבותה בקבוצות מיקדו אתרוב המשתתפים 

ים ומובילי הבריאות המדריכה תפיסת המנהלל, זהמעבר ל .התכנית ה ובאישורכתיבהשלב 

  המחוזית מלווה אותם בקשר רופף, בטלפון ובמייל.
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  ת בתחום אורח חיים בריאספרי-ביתהפעולה התרומתה של תכנית 

בין ל הת ועל מידת ההלימה בין הכתוב בספרי-ביתכדי ללמוד על תרומתה של התכנית ה

שימוש שנעשה המתאים ביותר לבחור את הדימוי המשיבים להתבקשו נעשה בבית הספר, ה

כלומר מגדירה את הכיוון הכללי להכוונת הנעשה  - 'מגדלור'מתוך הדימויים הבאים:  תכניתב

 ;בה כתובופועלים בהתאם ל ,כלומר מגדירה מה לעשות ומתי - 'מפה' ;בבית הספר בתחום

ת בתחום משמשת תכנית דינמית לעבודה, כלומר ספרי-ביתכשהתכנית ה - 'בסיס לשינוי'

אבל גם מתקנים ומעדכנים את התכנית בהתאם  ה,ב כתובופועלים בהתאם לאחריה עוקבים 

ת בתחום הבריאות נעשתה די ספרי- בית, לדווח אם הפעילות ה; או, לחלופיןלנעשה בשטח

ים דיווחי מוצג 9ת בתחילת השנה. בלוח מס' ספרי- ביתממה שנכתב בתכנית ה במנותק

  . ובסוגיה ז - מנהלים ומובילי בריאות  –המשיבים 

  ת כפלטפורמה לביצועספרי-ביתהשימוש בתכנית ה: 9לוח מס' 

השימוש בתכנית 

  ת דומה ל...ספרי- ביתה

  מנהלים
  מובילים

  ארצי מייצגמדגם   בתכנית יםשתתפמ

 8% 5% 11%  מגדלור

 31% 15% 19%  מפה

 61% 78% 70%  בסיס לשינוי

 -- 2% --  נעשה די במנותק

  

בסיס לשינוי, תכנית דינמית לעבודה לרוב התכנית משמשת  ,9כפי שעולה מלוח מס' 

 אך גם מתקנים ומעדכנים בהתאם לשטח ,בה כתובופועלים בהתאם לאחריה שעוקבים 

שבמדגם הארצי  מהמנהלים 80%- וקרוב ל מהמובילים 60%-, כבתכניתש מהמנהלים 70%(

, בהשוואה המוביליםמקרב  יותר שיעור גבוהדיווחו כי כך התייחסו לתכנית).  המייצג

  .מפהת כאל ספרי-ביתלמנהלים, מתייחסים אל התכנית ה

  דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר השוואה בין 

  :כדלקמן -  )5%הבדלים (העולים על  מגזרי השפה נמצאובהשוואה בין 

בבתי ספר  11%ערבית לעומת  בבתי ספר דוברי 20%, בתכניתהמנהלים שהשתתפו מקרב 

 קרבמלעומת זאת,  .מעורבותו של כל הצוות בכתיבת התכניתדוברי עברית דיווחו על 

דוברי ערבית דיווחו על בבתי ספר  12%דוברי עברית לעומת בבתי ספר  18% ,המובילים

  ).בכיוון ההפוך 6% של פער( כל הצוות בכתיבהשל ת ומעורב
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: בכתיבת התכניתמעורבותם של גורמים אחרים  ענייןנמצאו פערים גם ב המוביליםבקרב 

כתבו את  מורה אחר בצוותאו  הם עצמםיותר דיווחו כי  שיעור גבוהדוברי ערבית בבתי ספר 

יותר  שיעור גבוה דוברי עברית , ואילו בבתי ספרבהתאמה) ,20%-ו 14%פער של התכנית (

  פער). 8%אותה (כתב המנהל דיווחו כי 

 כל - לפי דיווחי המובילים ובהפעלתה  בתכנון התכניתאשר למעורבותם של גורמים שונים 

דוברי ערבית דיווחו על בבתי ספר  94%דוברי עברית לעומת  בבתי ספר המובילים

דוברי בבתי ספר  המובילים מקרביותר  שיעור גבוההתכנית. כמו כן,  בתכנוןמעורבותם 

- ו 29%פער של בהפעלה של התכנית (ובתכנון  גורמי חוץעברית דיווחו על מעורבותם של 

צוות דוברי ערבית  דיווחו על מעורבותו של בבתי ספר יותר  שיעור גבוה). לעומת זאת, 33%

) ועל מעורבות המדריכה 10%-ו 17%פער של ( הובהפעלתהתכנית בתכנון  המורים

  ).21%ל פער שבהפעלתה ( המחוזית

דוברי בבתי ספר  נהליםמה מקרב יותר שיעור גבוהעצמם,  על אודותעוד נמצא כי בדיווחיהם 

 התכנית תכנוןבמצדם רבה או רבה מאוד  דיווחו על מעורבות שהשתתפו בתכניתערבית 

דוברי שיעורם בבתי ספר בהשוואה ל ,והפעילויות הנושאים ובהגדרת לתחום תספרי- ביתה

  .), בהתאמה88%לעומת  95%עברית (

דוברי עברית דיווחו כי בבתי ספר יותר  גבוה שיעור, מייצגהארצי הבמדגם שהמנהלים קרב מ

וכי בהפעלתה  ,)8%פער של ( בית הספרצוות מצומצם ממורי בתכנון התכנית היה מעורב 

  ).16%פער של ( בית הספרכל מורי היו מעורבים 

דוברי ערבית דיווחו בבתי ספר יותר  גבוה שיעור, מנהלים שהשתתפו בתכניתקרב מכמו כן, 

 ,בלבד 'מגדלור'יותר דיווחו שהיא שימשה  שיעור נמוךו ,שהתכנית שימשה בסיס לשינוי

  בהתאמה). ,9%-ו 8% של פערדוברי עברית (שיעורם בבתי ספר בהשוואה ל
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  סיכום  –ת והפעלתה ספרי-ביתתכנון תכנית פעולה 

 בתכנון התכניתמאוד  מרכזיבאופן כללי, מובילי הבריאות תופסים עצמם כבעלי תפקיד 

ת לתחום ספרי- ביתה בכתיבת תכנית הפעולהלקידום אורח חיים בריא בבית הספר, 

מעורבות רבה (אך  מובילים. משיבים אחרים שהשתתפו בתכנית מייחסים לובהפעלתה

 עיקרפחות ממה שהם מייחסים לעצמם) ומדווחים אף על מעורבותם של גורמים נוספים, וב

  .26מבית הספר, כמפורט להלן מורה אחד או צוות מצומצםוכן  המנהל, צוות ההיגוי

ת ספרי- ביתדיווחו כי הם עצמם היו מעורבים בתכנון התכנית ה המוביליםכאמור, כמעט כל 

דיווחו כי היו אף ) אודותם עלמהם (לעומת כמחצית מהמנהלים שהעידו  80%- ובהפעלתה, וכ

  מעורבים בכתיבת תכנית פעולה לתחום.

ת ספרי-ביתבתכנון תכנית פעולה לפי דיווחי המובילים, גורמים דומיננטיים נוספים 

דיווחו על  85%-ל 75%ובהפעלתה הם צוות ההיגוי, המנהל, ומורה אחד מהצוות (בין 

הן בתכנון והן בהפעלה). לפי דיווחי המנהלים (בשתי  אלו מעורבותו של כל אחד מגורמים

 בית הספרגם צוות מצומצם ממורי  בתכנון היה מעורביםלעתים קרובות  ,הקבוצות)

  מהמשיבים).  םרבעי ה(כשלוש

 שני הגורמים הדומיננטיים בכתיבת ,המובילים שבתכניתוהמנהלים , לפי דיווחי לזה בהתאם

 ,מהמנהלים ומהמובילים 45%-ו 73%ת לתחום הם צוות ההיגוי (ספרי-ביתתכנית פעולה 

בהתאמה); שוב, מובילי הבריאות מייחסים  ,78%-ו 47%בהתאמה) ומובילי הבריאות (

  המנהלים.  מה שמייחסים להםלעצמם משקל רב יותר מ

קבוצות דיווחו כי הם עצמם היו מעורבים בתכנון התכנית ויותר) בשתי ה 90%רוב המנהלים (

 היוחינוך לבריאות ובהגדרת הנושאים והפעילויות שהת לתחום הבריאות וספרי- ביתה

בתכנית (מנהלים ומובילי בריאות) אף דיווחו כי המנהל היה ש. רבע מהמשיבים ובמסגרת ז

  מעורב בכתיבת תכנית פעולה לתחום. 

, )63%שדיווחו כי נכתבה תכנית פעולה לתחום זה ( מייצגהארצי הם במדגשמדיווחי מנהלים 

 המנהל –), במדרג השני 55%על כתיבתה ( מופקדהיה  מורה אחד מהצוותעולה כי לרוב 

  ).38%( כל הצוות –ובמדרג השלישי  ,)45%(

 (מנהלים ומובילים) דיווחו על שבתכניתהמשיבים קרב ) מ75%להפעלה, שיעור ניכר ( אשר

, כמחצית מייצגהארצי הבמדגם שמנהלים הקרב מ, ואילו כלל המורים בהפעלה מעורבות

צוות  דייבה תשההפעלה נעשהעריכו  40%- בהפעלה וכ השתתפושכל המורים העריכו 

                                                           
ואילו מובילי בריאות התבקשו  ,פניהםלשהוצגו  מספר גורמיםמנהלים התבקשו לבחור גורם אחד מתוך  26

  .תהובהפעל התכניתמעורב בתכנון היה כל גורם באיזו מידה הוא  בעבורלהעיד 
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  מורים. של  מצומצם

, שהתבקשו להעיד על מעורבותם בתכנון הפעילות בנושא אורח חיים בריא בקרב המחנכים

 הקבוצותשתי דמיון בעמדות בין נמצא  ,בכיתתם או בבית הספרלכיתתם ובהפעלתה 

 בתכנון הפעילות(משתתפים בתכנית ומדגם ארצי מייצג): כמחצית דיווחו שהיו מעורבים 

(ללא  הבהפעלת -  יםוכשני שליש ,')איסוף תכנים, כתיבת מערכים, הבניית התכנית וכד ןוג(כ

, בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר ערביתדוברי מחנכים בבתי ספר קבוצות). ההבדל בין 

 יותר בשני האפיקים. קצתדיווחו על מעורבות רבה  דוברי עברית,

המדריכה גם על מעורבותם של  –בהיקפים קטנים יותר  –לבסוף, מובילי הבריאות דיווחו 

- (קרוב ל ובהפעלהבהתאמה)  ,37%-ו 50%( אחר בתכנון ספרי-ביתהמחוזית וגורם חוץ 

דוברי עברית דיווחו על מעורבותם של גורמי חוץ בתכנון התכנית מובילים בבתי ספר ). 40%

בבתי יותר  שיעור גבוה). לעומת זאת, 33%- ו 29%פער של בהיקף גדול יותר ( הובהפעלת

פער של דוברי ערבית דיווחו על מעורבות המדריכה המחוזית בהפעלת התכנית (ספר 

21%(.  

, תכנית דינמית לעבודה התכנית משמשת בסיס לשינוי ,רוב (ובשתי הקבוצות)פי - על

בה אך גם מתקנים ומעדכנים בהתאם לשטח.  כתובופועלים בהתאם לאחריה שעוקבים 

- ביתתכנית הב רואיםבתכנית, שהמובילים, בהשוואה למנהלים קרב יותר מ שיעור גבוה

  ).10%בה (פער של  כתובופועלים בהתאם ל ,מפה המגדירה מה לעשות ומתי מעיןת ספרי

לבית הספר יש עצמאות בכל דיווחו כי בתכנית שומובילי הבריאות כמעט כל המנהלים 

התכנית לקידום אורח חיים בריא (בבחירת הפעילויות, בהחלטה  ה שללאופן הפעלת נוגעה

היו  מהמנהלים והמובילים  וכמחציתלשלב ומה לעשות בתחום זה בבית הספר),  כיצד

חופש וגמישות בין בין רמת ההבניה בתכנית לשהיה השנה  המינוןרוצים לשמר את 

מתפלגים באופן שונה לפי תפקיד: שיעור  שארה לצרכים שלהם.בהפעלתה ובהתאמתה 

, 15%לעומת  32%יותר מקרב המנהלים ביקשו יותר חופש וגמישות לעומת הבניה ( גבוה

רצון בחופש  בין דומה התפלגות הייתה הבריאות מובילי בקרבלעומת זאת, , ו)בהתאמה

  .רבה יותר רצון בהבניהבין וגמישות ל

מהמחנכים דיווחו כי יש להם עצמאות בכל  80%- קרוב ללמתרחש בכיתה,  אשרבמקביל, 

מהמחנכים  כרבע היו רוצים לשמר את המינון, אולם 60%-וכהנוגע להפעלת התכנית בכיתה 

  יותר גמישות דווקא. ביקשו  17%-וביקשו יותר הבניה 
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 אורח חיים בריא בבית הספרפעילויות לקידום 
קידום בריאות ברמת הפרט כולל רכישת ידע, פיתוח מיומנויות ואימוץ התנהגויות שבמרכזן 

 מירה על היגיינה אישית וסביבתית, פיתוח יכולת גופנית וטיפוחטיפוח הרגלי תזונה נכונה, ש

 מושגים ה שלהטמעואמצעים שונים כדי לקדם  פעולות. בבתי הספר נקטו 27רווחה נפשית

  . פעילות גופניתולעודד עיסוק בתלמידים בקרב התזונה נכונה והתנהגויות 

 ,הספר יתה למעשה בבהלכ נעשוש ם אורח חיים בריאודילקפרק זה נעסוק בפעילויות ב

רמת העיסוק באורח חיים  בדבר נציג את דיווחי המשיבים . תחילהלפי דיווחי המשיבים

. כמו כן לשינויבריא בשנת תשע"ב בהשוואה לעבר באופן כללי ואת הסיבות שהם מייחסים 

ם אורח חיים בריא ודיפעילויות לקהלשינוי בנפח העיסוק בכל אחת מבנוגע יוצגו הערכותיהם 

  בהשוואה לשנים קודמות. 

ההנחה היא שכדי לשנות ולהיטיב את הרגלי התזונה והפעילות הגופנית בקרב הילדים וכדי 

"אורח חיים בריא"  תכניתשינוי כולל בעמדות ובדפוסי התנהגות, אוכלוסיית היעד ל לחולל

לקדם הפעילויות  יוצגו הורים, צוות הוראה וקהילה. בהמשך הפרק כלול תלמידים,ל צריכה

תוך לאחריה כללית ו תחילה כתמונת מצב ,שמו בבית הספר בתשע"בשיואורח חיים בריא 

   תלמידים, מורים והורים. :כל אחת האוכלוסיות הרלוונטיותב התמקדות

"אורח  שהשתתפו בתכנית מנהלים, מובילי בריאות ומורים :דיווחי המשיביםבפרק יוצגו 

משיבים  דיווחי , יובאוולצדם, לשם השוואה ,חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות

 ם שלדיווחיהלצד ישולבו, בתיאור הפעילויות הייעודיות לתלמידים  .מייצגהארצי ה מדגםבש

בנושאי אורח בבית הספר שיח שנערך עמם על אודות ה התלמידיםדיווחי  ,צוות בית הספר

  עיסוק בפעילות גופנית.את הלעודד ולהגביר  כדיפעולות שיכלו להיעשות ועל  ,חיים בריא

  

   

                                                           
  .10 'מתוך "לי בריאות", עמ 27
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 - בהשוואה לעבר אורח חיים בריאלקידום עיסוק בפעילויות היקף ה

  ארצי מייצגמדגם דיווחי המשתתפים בתכנית לעומת 

, בתי הספרבאורח חיים בריא העיסוק בהשנה  התרחבבמחקר ביקשנו לבחון באיזו מידה 

ומה מקומה של התכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על  ,בהשוואה לשנים הקודמות

  הספר.  בבתינושא בתשע"ב ה הושם עלהבריאות בדגש ש

רמת העיסוק באורח חיים בריא בתשע"ב ל בנוגעפרק זה יוצגו הערכות המשיבים - תתב

העיסוק היקף השינוי ב בדברראשית יוצגו הערכות המנהלים  :בהשוואה לשנים קודמות

דיווחי מנהלים, . לאחר מכן יוצגו לכךבאופן כללי והסיבות שהם מייחסים ם בריא באורח חיי

פעילויות שיכולה ההעיסוק בכל אחת ממגוון  בהיקףשינוי  על אודות מובילי בריאות ומחנכים

   לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות.

כפי שתואר  ,לראות בנתונים אלו מידע משלים וממוקד בנוגע לשינוי שחל השנה אפשר

בפרק "העיסוק באורח חיים בריא בבית לעיל בסיכום ממצאי השאלה הפתוחה בנושא שהוצג 

  לשנים קודמות". השוואהמה השתנה השנה (תשע"ב) ב - ספרה

  -  עיסוק באורח חיים בריא בהשוואה לעבר באופן כללי והסיבות לכך
  דיווחי מנהלים

התלמידים באורח  ם שלקוסיעהתרחב או הצטמצם באיזו מידה  המנהלים התבקשו להעריך

ולציין  ,בהשוואה לשנים קודמות באופן כלליבשנת תשע"ב חיים בריא או בחינוך לבריאות 

: הגדרת שנת תשע"ב "שנת אורח אלהלכל אחד מהגורמים הבאיזו מידה הם מייחסים זאת 

) השתתפו בתכנית חיים בריא", תכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות (אם

הסיכום עולה על לציין יותר מגורם אחד ולכן אפשר (היה  בית הספראו תכנית אחרת בו/

(משיבים שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם  17עמדותיהם מוצגות  בתרשים מס'  ).100%

   מייצג).הארצי המדגם שבהפיקוח על הבריאות בתשע"ב לצד משיבים 
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לפי  – והסיבות לכך לעברבתשע"ב בהשוואה  אורח חיים בריאעיסוק בהיקף ה: 17 ’תרשים מס
  ]מףמנהליםדיווחי 

   

  ".תרהרבה יו" + יותר" קצת" נוהמשיבים שציי שיעור*בהיגד זה מוצג 

 ובין שהם כלוליםהשתתפו בתכנית שבין  – המנהלים, כמעט כל 17תרשים מס' עולה מכפי ש

 בחינוך או באורח חיים בריאשהתלמידים עסקו השנה העריכו  –מייצג הארצי הבמדגם 

  . קודמות לשנים בהשוואה יותראו הרבה יותר קצת  לבריאות

 כניתלתייחסו זאת  84%, מנהלים שהשתתפו בתכניתלכך, בקרב  םמיתפיסת הגורל אשר

 על הכרזהל - 80%, הספר לבית שנכנסה הבריאות על הפיקוח מטעם 'בריא חיים אורח'

 12( הספר לבית שנכנסה אחרת תכניתל -  70%-, כ"בריא חיים אורח שנת" ב"תשע שנת

משיב  דייל ע מהן צוינהכל אחת ותשובות נוספות, שתכנית השן;  פירטו: 'זוזו', 'תפור עלי',

- ו ,ם)""ח רמבהתכנית השרים, תכנית תקשוב לאומית, בית ספר ירוק ותכנית של בי אחד:

 חוגים", "הבריאות מובילת של המוטיבציה"פירטו:  4למשהו אחר (רק  ייחסו זאת 44%

  ."בית הספר של העולם תפיסת"ו "בית הספר של יוזמה", "צ"אחה נוספים

הגברת את ) ייחסו 86%מעט (, שיעור גבוה בשבמדגם הארצי המייצגהמנהלים מקרב 

 64) ייחסו זאת לתכנית אחרת (72%דומה ( שיעור, לשנת "אורח חיים בריא" נושאהעיסוק  ַ 

ירוק, תכנית התקשוב הלאומית, קיימות,  בית ספרפירטו: חזרו התכניות 'זוזו', 'תפור עלי', 

: משיב אחד דייל ע הנאמר ותשובות נוספות, שכל אחת מהןזה"ב, מקדמי/נאמני בריאות. 

, 'ורענן בריא צעיר: צבר', 'וקהיר עיר', 'המגדלור לאור', 'הספורט דרך', 'כמשפחה חינוך בית'

ת), ספרי-בית', ושניים ייחסו זאת לתכנית הערכים  ליגת, 'מודרך ודמיון י'צ-טאי, השן בריאות

ת, ספרי- ביתסדר עדיפויות ותפיסה  תוך הדגשת פירטו 18( ייחסו זאת למשהו אחר 60%-כו

שנעשו בבית ספציפיות או פעילויות  ,כרת או השמנת יתרוס גוןכ בתחוםתלמידים בעיות 

  .)ם הנושאודיספר לקה
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   דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר השוואה בין 

 מנהלים שליותר  גבוהשיעור  ,דוברי ערבית בתי ספרהעלתה כי ב מגזרי השפההשוואה בין 

שהוצגו להם (הפערים  העיסוק בנושא אורח חיים בריא לכל אחד מהגורמיםהגברת ייחסו את 

  ).26%-ל 11%נעים בין 

   



98  
 

  בהשוואה לעבר  בתשע"ב ם אורח חיים בריאודיעיסוק בפעילויות לק

ם אורח חיים ודיפעילויות לקהכל אחת ממגוון העיסוק ב היקףהשינוי ב כדי לקבל תמונה על

באיזו מידה עסקו התלמידים השנה בכל אחת באופן כללי המשיבים להעריך התבקשו בריא, 

  , בהשוואה לשנים קודמות. מהן

מוצגים דיווחי המשיבים שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על  18 ’תרשים מסב

 מייצג.הארצי המדגם שבמשיבים ההבריאות בתשע"ב לצד דיווחי 
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  בתשע"ב  "אורח חיים בריא" םודיתלמידים בפעילויות לקשל העיסוק היקף ה: 18 ’תרשים מס
  28בהשוואה לשנים קודמות

 

 

 

כמחצית מהמשיבים או יותר העריכו כי התלמידים עסקו השנה , 18 ’תרשים מסעולה מכפי ש

ם אורח חיים בריא, בהשוואה ודיבכל אחת ממגוון הפעילויות לקאו הרבה יותר יותר קצת 
                                                           

התלמידים בפעילות גופנית אחרי שעות של לעיסוק בנוגע לא ידעו להשיב  קרב הנסקריםשיעור ניכר מ 28
 39%-מהמובילים ו 28%מהמנהלים,  25% ,משיבים שבתכנית "אורח חיים בריא"ההלימודים: מקרב 

 46%-מהמנהלים ו 31% שבמדגם הארצי המייצג,משיבים המהמחנכים לא השיבו על שאלה זו; מקרב 
 שארלא השיבו גם על  14% -12%, מקרב המחנכים שבתכנית כמו כןמהמחנכים לא השיבו על השאלה. 

  . לא השיבו עליהן 30% -28% - מייצגהארצי הובמדגם  ,השאלות
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בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח שלשנים קודמות; נתון זה נמצא הן בקרב משיבים 

ת כל אח בקרבמייצג, וכן הארצי המדגם ם שבעל הבריאות בתשע"ב והן בקרב משיבי

  המשיבים: מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים.  מקבוצות

עיסוק בפעילויות שנועדו הה בהיקף יעליעל  דווח במדרג הראשון, כני הפעילויותותל בנוגע

 לחינוך הקשורים אחרים בנושאיםאו  השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושא להקנות ידע

, יצירה גוןכ( לבריאות לחינוך הקשורים בנושאים תיתיחוויבפעילות ועיסוק  ,לבריאות

העריכו כי  96%- ל 86%בין  ,משיבים שבתכנית מקרב '):וכד צעדות, חידונים, משחקים

ארצי המדגם המקרב  94% -83% לעומת ,בפעילויות אלויותר התלמידים עסקו השנה 

 הספר בבית ספורטיבית או גופנית פעילותבעיסוק ה בהיקף היעלי – במדרג השני .מייצגה

מקרב : ')וכד ספורטיביים משחקים, תחנות הכוללת( פעילה יום שגרת או פעיל�ת הפסקותו

, בפעילויות אלויותר העריכו כי התלמידים עסקו השנה  87%-ל 76% ביןמשיבים שבתכנית 

. לבסוף, כמחצית מהמנהלים ומהמחנכים מייצגהארצי המדגם המקרב  75%- 65% לעומת

 פעילותבממובילי הבריאות שהשתתפו בתכנית העריכו כי התלמידים עסקו יותר  60%-וכ

ארצי המדגם שבמשיבים ה שיעורל , בדומההלימודים שעות אחרי ספורטיבית או גופנית

  .)ושאלה ז לע(אולם רבים לא השיבו  מייצגה

 נוגעבכל ה יותר גדול שבמדגם הארצי המייצגבין המשיבים בתכנית להמשיבים שההבדל בין 

 נוגעב 10%- פער של כנמצא פחות בנוגע להקניית ידע בנושאים אלו (גדול ו ,לפעילות גופנית

בנוגע להפסקות  5%-פער של כ –עיסוק בפעילות גופנית בבית הספר, ובקרב המחנכים ל

  פעילות ופעילות גופנית לאחר שעות הלימודים).

   דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר השוואה בין 

יותר דיווחו על  גבוהשיעור  ,דוברי ערבית בתי ספרהעלתה כי ב מגזרי השפהההשוואה בין 

ם  ודילשנים קודמות, כמעט בכל אחת מהפעילויות לק בהשוואהעיסוק אינטנסיבי יותר השנה 

דפוס זה עלה הן בקרב משיבים אורח חיים בריא, בדגש על פעילות גופנית או ספורטיבית. 

מדגם שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות, והן בקרב משיבים שב

  אם כי בעוצמה פחותה. ,יצגמיהארצי ה

כנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על השתתפו בתבקרב משיבים שבאופן ספציפי, 

 10%- עומדים על כו מנהליםהבדיווחי  עיקרגדולים ב מגזרי השפההפערים בין  ,הבריאות

בנוגע לפעילות  25% -20%, תבנוגע לפעילות חווייתי 15%בנוגע להקניית ידע בתחום, 

ארצי ה. במדגם בנוגע לפעילות גופנית מחוץ לבית הספר 50%- וקרוב ל בית הספרגופנית ב

(למעט בנושא פעילות גופנית מחוץ  8% -5%לרוב  הםהפערים בקרב המנהלים  מייצגה

שיעור גבוה  :). כמו כן, בנושא פעילות חווייתית כיוון הפער הפוך14% פער של -  לבית הספר
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תיות ייותר פעילויות חווי השנה נעשותעברית דיווחו שדוברי בבתי ספר מנהלים  מקרביותר 

  ).7%(פער של  לשנים קודמותהשוואה ב בנושא

הפסקות פעילות  עלבדיווחים  20%-של כ יםפער ונמצאבתכנית) ש( מובילי הבריאותבקרב  

  ופעילות גופנית מחוץ לבית הספר. 

" מטעם הפיקוח על הבריאות חיים בריאהשתתפו בתכנית "אורח ש המחנכיםבקרב לבסוף, 

ת, ואילו יתיבנוגע לפעילות חווי 10%של ו הפסקות פעילותל בנוגע 17%ים של פער ונמצא

כל הפעילויות, אולם הם גדולים ל בנוגענמצאו פערים  שבמדגם הארצי המייצגבקרב מחנכים 

) 16%() או מחוצה לו 23%פער של ( בית הספרגופנית בהפעילות ה בנושאבמיוחד 

  ).19%והפסקות פעילות (

  

  סיכום  –פעילויות לקידום אורח חיים בריא בהשוואה לעבר 

 התלמידים עסקו השנה באורח חיים בריאכמעט כל המנהלים, משתי הקבוצות, העריכו כי  

רוב המנהלים . קודמות לשנים בהשוואה יותראו הרבה יותר קצת  לבריאות בחינוך או

' וגם בריא חיים אורח שנת' ב"תשע שנת על הכרזהגם ל) ייחסו זאת 80%-(כ שבתכנית

מייצג ייחסו זאת גם ל'שנת אורח הארצי הבמדגם שמנהלים  .'בריא חיים אורח' כניתלת

; בולטות במיוחד 'זוזו' 75%-(כ בית הספר) אך גם לתכניות אחרות ב86%חיים בריא' (

  ו'תפור עלי').

מהמשיבים או יותר  םרבעי הבפעילויות ספציפיות, לרוב כשלושלהיקף העיסוק  אשר

. במדרג הראשון לשנה שעברה בהשוואהה יכי חלה עלי(משתי הקבוצות)  דיווחו 

או  השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושא הקניית ידעה בהיקף העיסוק בימסתמנת עלי

 .יםרלוונטי בנושאים תיתיחוויבפעילות  וכן, לבריאות לחינוך הקשורים אחרים בנושאים

, הספר בבית ספורטיבית או גופנית פעילותביה בהיקף העיסוק יעל –במדרג השני 

 עיסוקהיה בהיקף יגם על על . לבסוף, כמחצית מהמשיבים דיווחו פעיל�ת הפסקותוב

על רבים לא ידעו להשיב אם כי ( הלימודים שעות אחרי ספורטיבית או גופנית פעילותב

בקרב  קצת יותרהעלייה בהיקף העיסוק בפעילות גופנית בבית הספר גדולה  ).שאלה זו

  מייצג.הארצי הבהשוואה למדגם  ,המשתתפים בתכנית

יותר דיווחו על עיסוק אינטנסיבי כמעט בכל אחת  גבוהדוברי ערבית, שיעור  בבתי ספר

 בדגש על פעילות גופנית או ספורטיבית ,לשנים קודמות השוואהב המהפעילויות האל

  בתכנית).יבים ש(הדפוס בולט מעט יותר בקרב המש
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 -  בתשע"ב פעילויות המקדמות אורח חיים בריא שיושמו בבית הספר

  ארצי מייצג מדגם דיווחי המשתתפים בתכנית לעומת

חיים  ם אורחודילק ,הלכה למעשה ,בפרק זה ייסקרו הפעילויות בבית הספר בשנת תשע"ב

 נעשושל כל הפעילויות ש סקירה תמציתית - על-בריא וחינוך לבריאות. ראשית תוצג תמונת

. מצוות בית הספר קבוצות המשיבים וווחיבבית הספר במסגרת אורח חיים בריא, כפי שד

בכל אחת מפעילויות אלו ונתאר לפרטים את הנעשה  פרק, נעמיק- תתהבהמשך  ,לאחר מכן

פרק העוסק בפעילויות ייעודיות -. בתת29יעד (תלמידים, מורים והורים)לפי אוכלוסיית  בתחום

  . על המתרחש במסגרת בית הספר לתלמידים נביא גם את דיווחיהם

  על-תמונת –קידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות תשע"ב 

מוצגת  של תחומי העיסוק באורח חיים בריא בבית הספר בשנת תשע"ב העל-תמונת

פעילויות או  על אודותמשיבים הדיווחי  מוצגים 19 ’תרשים מסב; 20-ו 19ם מספר מיבתרשי

 - 20 ’תרשים מסבו ,ם אורח חיים בריאודיבתשע"ב לק בית הספרמסגרות שהתקיימו ב

-בהמשך תת הורים.למורים ולתלמידים, ל בנושא םקיומם של מפגשי בדברדיווחי המשיבים 

(סך כל השעות שהוקדשו להם, מנחי מפגשים בנוגע לפרטים נוספים פרק זה יוצגו 

הם פי דיווחי-לעל קביעת תמהיל המפגשים ועל תיאומם) ע מופקדיםהמפגשים, והגורמים ה

  מובילי הבריאות. של

   על)-(תמונת פעילויות ומסגרות לקידום אורח חיים בריא בבית הספר

בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות ש יביםבתרשימים מוצגים דיווחי המש

  מייצג.הארצי המדגם שבמשיבים הבתשע"ב, לצד דיווחי 

בית פעילויות או מסגרות שהתקיימו ב ם על אודותדיווחיה מוצגים 19 ’תרשים מסכאמור, ב

ם אורח חיים בריא; מנהלים ומובילי בריאות התבקשו להעיד על ודיבתשע"ב לק הספר

ם בתרשיואילו מחנכים התבקשו לספר על שהתרחש בכיתתם.  ,בבית הספרהמתרחש 

בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות בתשע"ב, ש יביםמוצגים דיווחי המש

  מייצג.הארצי המדגם שבמשיבים הלצד דיווחי 

 

   

                                                           
הטובה דרך מתוך הנחה שהם יכולים לייצג ב ,רק מובילי הבריאות בבית הספר נשאלומהפרטים  על כמה 29

  .ביותר את שהתרחש בתחום בבית הספר הלכה למעשה
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  בתשע"ב  "אורח חיים בריא" םודיקפעילויות או מסגרות שהופעלו ל: 19 ’תרשים מס

 

 

 

  

מטעם הפיקוח על הבריאות, כמעט  שבתכנית המשיביםבקרב , 19 ’תרשים מסמ עולהכפי ש

 הדעת תחומי בהוראת שולב בריא חיים אורח ושאנדיווחו כי  והמנהלים מובילי הבריאותכל 
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 שיא ימי הספר בבית תקיימוהוכי  30קודמות לשנים בהשוואה יותר היקף נרחבב השונים

 הפסקות היו. כמעט כל המובילים אף דיווחו כי לבריאות חינוך או בריא חיים אורח בנושא

למתרחש  בנוגע שבתכנית המחנכיםבבית הספר. דיווחי  פעילה יום שגרת או פעילות

 בהוראת - םבכיתת בריא חיים אורח נושא שולב השנהדיווחו כי  90%-בכיתתם דומים: כ

 דיווחווכמעט כולם  ,קודמות לשנים בהשוואה יותר נרחב היקףב - השונים הדעת תחומי

  .שיא בימי השנה השתתפה םיתתשכ

 או גופני חינוך שיעורי תקיימוהדיווחו כי  מהמחנכים 60%-וכ ממובילי הבריאותכמחצית 

  .הרגילה מערכתשב גופני חינוך שיעורי לע נוסף) פעילה הפסקה כולל לא( גופנית פעילות

במסגרת תכנית  ציודעבור בית ספרם ב רכשודיווחו כי  מהמנהלים יםכשני שליש ,לבסוף

איזה סוג של בשאלה פתוחה שדיווחו כי רכשו ציוד התבקשו לתאר  מנהלים בריא.אורח חיים 

שבתכנית 'אורח חיים בריא' מטעם הפיקוח על  מנהלים 44שימש. מי הוא  אתנרכש וציוד 

שנועדו לשמש  משחקי חצראו  ונופשמשחקי ספורט פירטו: רבים דיווחו כי נרכשו  הבריאות

ציינו כי  קצתםאת התלמידים בהפסקות פעילות או לעודד פעילות גופנית בשעת ההפסקה. 

 הספרים ומשחקי קופסהמנהלים דיווחו כי רכשו  מקצתציוד זה שימש גם בימי שיא. 

בות רלוונטיים שנועדו לתלמידים, ושניים ציינו כי רכשו ספרים ומשחקים כדי לבנות סבי

ציינו כי רכשו ציוד יצירה או ציוד למדעים. שניים דיווחו כי נרכשו  מעטים בלבדלמידה. 

מה  פירטואשר  שבמדגם הארצי המייצגמנהלים ה תשובות קופסאות אוכל לכלל התלמידים.

דיווחו כי רכשו ציוד ספורט או  רבים :שהשתתפו בתכנית תשובות עמיתיהםלדומות  נרכש

היו חבלים, כדורים, דלגיות);  גוןכ ,ציוד להפסקות פעילות (היו שנתנו דוגמאות ספציפיות

מקצת רכשו ציוד המחשה;  מעטים בלבד דיווחו כיו ,דיווחו כי רכשו ספרים ומשחקיםש

גם זכוכית  וינוצדיווחו כי רכשו ציוד לשיעור מדעים (בדגש על פירמידת המזון, אך  המנהלים

דיווחו כי רכשו כרזות בנושא וחומרי יצירה. קצתם ו, מגדלת, מיקרוסקופ, מפת גוף האדם)

שדיווחו כי רכשו מזון בריא או ציוד להכנת  מעטיםאף מדגם המייצג היו המנהלים שבבקרב 

רוב הציוד מיועד פי -על המשתתפים בתכנית). צוין כלל על ידיארוחות בריאות (תחום שלא 

  הוא יועד לשכבות גיל ספציפיות). כי ציינו  אם כי מעטיםלכלל התלמידים (

קיומן של כל אחת מהפעילויות או המסגרות המדווחים על  שיעורלפיה ומתונה ניכרת מגמה 

בתכנית "אורח שיותר בקרב משיבים  בוהאורח חיים בריא, בבית הספר או בכיתה, ג לקידום

 .שבמדגם הארצי המייצג עמיתיהםבהשוואה ל ,אותחיים בריא" מטעם הפיקוח על הברי

פער  -  בקרב מנהלים (למעט רכישת ציוד 5%- כבקרב המחנכים ו 13% - 9% הםהפערים 

  ).17% של

                                                           
תחום הבריאות בבית הספר שולב  ה שלהטמעהיישום והבמקום אחר נשאלו מובילי הבריאות אם במסגרת  30

השיבו  80%העיסוק בתחום הבריאות בתחומי הדעת ובמקצועות הלימוד השונים באופן מלא, חלקי או כלל לא; 
  .נעשה באופן חלקי דברה דיווחו כי) 20%ר (שאנעשה באופן מלא, וה דברשה
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  על)-(תמונת מפגשים לתלמידים ולהורים ופעילויות ייעודיות למורים

ארצי דיווחי המשיבים (משתתפים בתכנית לצד מדגם כאמור,  ,מוצגים 20 ’תרשים מסב

בנושא או מעורבות הורית נוספת קיומם של מפגשי תלמידים, מורים והורים  על אודות מייצג)

  "אורח חיים בריא".

  "אורח חיים בריא" מפגשי תלמידים, מורים והורים בנושא: 20 ’תרשים מס
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 םמטעם הפיקוח על הבריאות, רוב בתכנית המשתתפים, מקרב 20 ’תרשים מסעולה מכפי ש

 בריאות בנושאי מפגשים  התקיימודיווחו כי  והמחנכים מובילי הבריאותשל ) 93%המוחלט (

כני המפגשים, המסגרות ו. תלתלמידים -  אחרת בדרך ידע העברת או שיעורים, הרצאות -

  בהמשך.בהרחבה בהן נערכו והגורמים שהעבירו את המפגשים יידונו ש

 פעילויותמפגשים או דיווחו כי התקיימו  הבריאותממובילי  80%-וכ מהמנהלים 90%- קרוב ל

 נמוך יותר. במקביל, שיעור המורים לצוות לבריאות חינוך או בריא חיים אורח בנושא ייעודיות

 אורח בנושא ייעודיות בפעילויות השנה והשתתפ ם כיעצמהעידו על  המורים מקרב) 60%- (כ

  .המורים לצוות שיועדו לבריאות חינוך או בריא חיים

 התקיימו התכנית במסגרתדיווחו כי  ומהמחנכים ממובילי הבריאות םרבעי הלבסוף, שלוש

 או התלמידים להורי מפגשים(המחנכים נשאלו על  להורים בריאות בנושאי מפגשים

 מעורבות או יתוףש עלדיווחו  מהמנהלים 90%-מיותר ), וםיחד בכיתת ולהורים לתלמידים

בו היו ש. האופן הספר בבית לבריאות והחינוך הבריאות בתחום במתרחש ההורים של

  בהרחבה בהמשך. יידון ,לפי דיווחי המנהלים ,מעורביםההורים 

דיווחו על מפגשים  במידה ניכרת, שיעור נמוך שבמדגם הארצי המייצגמקרב משיבים 

  התקיימודיווחו כי  מהמחנכים 84%: למורים ולהורים עיקרבנושא לאוכלוסיות ייעודיות, ב

(פער  לתלמידים -  אחרת בדרך ידע העברת או שיעורים, הרצאות - בריאות בנושאי מפגשים

), 37%(פער של  למוריםדיווחו כי התקיימו מפגשים ייעודיים  מהמנהלים), כמחצית 9%של 

 83%). לבסוף, 38%פער של דיווחו כי השתתפו בפעילויות ייעודיות ( מהמחנכיםורבע 

 40%-וכ ,)10% של פערהורים במתרחש בתחום (של דיווחו על מעורבות  מהמנהלים

  ).33%פער של דיווחו על קיום מפגשים להורים ( מהמחנכים

  

המפגשים (עם תלמידים, הורים על אודות פרטים נוספים  התבקשו לדווח מובילי הבריאות

שהנחו אותם השעות שהוקדשו למפגשים, הגורמים מספר  ובכלל זהספר), וצוות בית ה

והגורמים שהיו אחראים על קביעת תמהיל ההרצאות ותיאום המפגשים. דיווחיהם מוצגים 

  להלן.

עם  – בבית ספרם למפגשיםהוקצו ל ובסך הככמה שעות  נשאלו מובילי הבריאות 

דיווחו  N ,(17%=37שידעו להעריך ( מי; מתוך בנושאי בריאות -תלמידים, הורים או צוות 

-יותר מ -  43%-שעות, ו 10שעות ועד  6-יותר מ - 41%שעות,  6כי הוקדשו למפגשים עד 

  שעות. 18ועד שעות  10

הגורם שהנחה את המפגשים  עלמובילי הבריאות  הם שלמוצגים דיווחי 21בתרשים מס' 

  הורים).למורים ו/או ל(לתלמידים,  ההאל
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  מובילי בריאותלפי דיווחיהם של  – "אורח חיים בריא" מנחי המפגשים בנושא: 21 ’תרשים מס

 

  

מהמובילים דיווחו  90%- : קרוב לדיאטניתה, המנחה הדומיננטי הוא 21תרשים עולה מכפי ש

דיווחו כי כל אחד  ים. קרוב לשני שלישלפחות מפגש אחד נחתהדיאטנית/תזונאית הכי 

 נחהה - ו/או מורה מהצוות 31בריאות עצמוהרופא, אחות, מוביל  -האחרים מהגורמים 

 הנחההמפגשים את ) דיווחו כי 40%-(כמקרב המובילים . שיעור ניכר לפחות מפגש אחד

מהם פירטו: הורים, עמותות (כגון: "אמיצים לסוכרת נעורים", "חכם בשמש"),  19גורם אחר; 

 דייל ע יןצו הםכל אחד מגורמים נוספים, ש"י, ושיננית. מרצים מן החוץ, מדריכים מטעם נטל

  .32משיב אחד: ליצנית רפואית, נאמני בריאות, נציגים מעיריית חיפה

התקיימו אליהן התבקשו להתייחס הפעילויות ש מלבדאם מובילי הבריאות אף נשאלו 

השיבו  37% .הורים או גורמים אחרים בקהילה ,פעילויות נוספות עם תלמידים, מורים

דוברי בבתי ספר  19%עומת עברית לבתי ספרבתי ספר דוברי בבתי ספר  46%( בחיוב

צעדות, יום ספורט, ארוחות בריאות, הפסקות בריאות, אירוח  :מה נעשה פירטו 18 ערבית).

  ועדת תלמידים.כן נציגי עמותות או מרצים חיצוניים ומפגשים של הנהגה צעירה, ו

בעלי המקצוע בחר את ו תמהיל ההרצאותמי קבע את מובילי הבריאות אף התבקשו לדווח 

במסגרת  שנעשו בבית הספר תיאום הפעילויותעל  מופקדוכן מי היה  ,שפעלו בבית הספר

  .23-ו 22בתרשימים  צגים. דיווחיהם מוהתכנית

   

                                                           
בבתי ספר  81%: ספרי-ביתמוביל הבריאות ה דייל המפגשים ע נחייתבנוגע לה בין מגזרי השפה נמצא פער 31

  את המפגשים. הנחהדוברי עברית העידו כי מוביל הבריאות בבתי ספר  53%דוברי ערבית לעומת 
 הורים מוצגים בהמשך פרקלמורים ו/או לכני המפגשים לתלמידים, ומובילי הבריאות בנוגע לת הם שלדיווחי 32

 ."ך לבריאות בקרב התלמידיםקידום אורח חיים בריא וחינו" זה, בכותרת
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   בעלי המקצוע שפעלו במסגרתבחירת האחראי על קביעת תמהיל ההרצאות ו: 22 ’תרשים מס

  בריאותהמובילי פי דיווחיהם של - על – "אורח חיים בריא"

 

  

לפי דיווחיהם של  – "אורח חיים בריא" ם הפעילויות במסגרתתיאוהאחראי על : 23 ’תרשים מס
  מובילי בריאות

  

  

גורם האחראי על קביעת לבנוגע המדרג שהתקבל הן  ,23-ו 22תרשימים עולה מכפי ש

הוא דומה: מוביל הבריאות  - גורם האחראי על תיאומןלבנוגע הפעילויות והן  תמהיל

קבע את התמהיל ותיאם את  ואדיווחו כי ה , בהתאמה,86%-ו 74%הדומיננטי ביותר (

 45%צוות ההיגוי לתכנית ( –ובמדרג השלישי  ,)47%-ו 57%המנהל ( –הפעילויות), אחריו 

  בהתאמה).  ,22%-ו

), N=2הורים ( ובכללםשהיה אחראי על התמהיל,  יםם אחרמירטו גורימובילי בריאות פ 8

ל ), מורה לחינוך גופני, סגנית, מדריכה מחוזית ונציגת 'תפור עלי' (כל אחד צוין עN=2(יועצת 

צוינו רטו גורם אחר שהיה אחראי על התיאום; ימובילי בריאות פ 8משיב אחד). כמו כן,  דיי

  ).N=2רכזת או מורה בבית הספר וכן מדריכה אזורית (
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(בדומה לדיווחים  קביעת התמהילבבתכנון,  עיקרלראות כי צוות ההיגוי מעורב ב אפשר

בפרק לעיל ת, כפי שהוצג ספרי-ביתצוות ההיגוי בתכנון תכנית פעולה ו של מעורבות בדבר

  .זה)

   דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר השוואה בין 

מסגרת המדוברת וסוג להעלתה מגמות שונות, בהתאם לפעילות/ מגזרי השפהההשוואה בין 

  כמפורט להלן. ,המשיב (מנהל, מוביל בריאות או מחנך)

יותר  גבוהרוב שיעור פי -, עלמפגשים/מעורבות הוריםול פעילויות ייעודיות למוריםבנוגע ל

שיעורם בבתי ספר בהשוואה ל ,דוברי ערבית דיווחו על קיומןהמשיבים בבתי ספר מקרב 

"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות,  שבתכניתדוברי עברית: בקרב משיבים 

-בדיווחי המובילים ו 27%בדיווחי המנהלים,  ,בהתאמה ,11%-ו 17%הפערים עומדים על 

השתתפותם בעניין מפגשים להורים. לעומת זאת,  על אודותבדיווחי המחנכים  18%

דוברי בבתי ספר  יותר מקרב המחנכים שיעור גבוה ,בפעילויות ייעודיות בנושא לצוות המורים

לעומת  64%( בהן השתתפודיווחו כי  , בהשוואה לשיעורם בבתי ספר דוברי ערבית,עברית

  )., בהתאמה52%

עומדים על זהה: הפערים  ינה, אך אלמדי המגמה דומה ארצי מייצגמדגם שבבקרב משיבים 

 11%-מפגשים להורים ו על אודותבדיווחי המחנכים  31%בדיווחי המנהלים,  10%-קרוב ל

 ,אולם במדגם ארצי מייצג ;השתתפותם בפעילויות ייעודיות על אודותבדיווחי המחנכים 

 כיוון, כלומר בהן השתתפודוברי ערבית דיווחו כי בבתי ספר יותר מקרב מחנכים  שיעור גבוה

דוברי ערבית דיווחו כי בבתי ספר  32%דוברי עברית לעומת בבתי ספר  21%( הפער שונה

  השתתפו בפעילויות ייעודיות). 

פעילויות המיועדות בנוגע לנמצאו הבדלים בדיווח גם  ארצי מייצגשבמדגם  המחנכיםבקרב 

 ,דוברי ערבית דיווחו על קיומןהמחנכים בבתי ספר יותר מקרב  גבוהשיעור  .לתלמידים

 88%דוברי עברית לעומת פר בבתי ס 78% .דוברי עבריתעמיתיהם בבתי ספר בהשוואה ל

דוברי ערבית דיווחו כי הנושא שולב בהוראה בכיתה באופן נרחב יותר מבשנים בבתי ספר 

  דיווחו כי התקיימו מפגשים לתלמידים.  ,בהתאמה ,91%לעומת  82%-ו ,קודמות

ההרצאות  קביעת תמהילגורם האחראי על ה בדבר המוביליםהבדלים נמצאו גם בדיווחי 

 בבתי ספר : נראה שתיאומןגורם האחראי על ה דברובעלי המקצוע שפעלו בבית הספר, וב

בתיאום  16%- בקביעת התמהיל ו 7%דוברי עברית מוביל הבריאות דומיננטי יותר (פער של 

בעלי התפקידים דומיננטיים יותר  שארדוברי ערבית כל בתי ספר ואילו ב ,הפעילויות)

המנהל, צוות ההיגוי וגורם אחר  דייל בנוגע לקביעת התמהיל ע 27% -22% הם(הפערים 

  כל אחד מהגורמים). דייל בנוגע לתיאום ע 14% - 7%-בבית הספר, ו
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 המשתתפים בתכנית: מקרב עבור בית הספרברכישת ציוד  עלפער נמצא גם בדיווחים 

עמיתיהם בבתי מ 55%עומת בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרבבתי ספר מהמנהלים  77%

 ,35%לעומת  52% ארצי מייצגדוברי ערבית דיווחו כי רכשו ציוד, ואילו במדגם ספר 

  דיווחו כי עשו כן.  ,בהתאמה

  רשמים מקבוצות המיקוד –  בריאפעילות ומסגרות לקידום אורח חיים 

המשתתפים התקשו לזהות משאבים שניתנו להם במסגרת התכנית כדי לקדם אורח  מקצת

העיסוק (לרוב) גם בשנים קודמות בקידום אורח  נוכחלזאת ו נוכחבריא בבית הספר. לחיים 

בבית שנעשו לקידום אורח חיים בריא פעילויות שונות  דיווחו עלחיים בריא, משתתפים ש

נושא זה  ה עלהכרזהת (או לתנופה בעקבות ספרי-ביתבתשע"ב ייחסו אותן ליוזמה הספר 

כחלק מהיוזמות (שנתפסים, כאמור,  כאלו מהלכים/פעילויות). להלן מפורטים "נושא שנתי"

  ולא כחלק מהתכנית): ותספרי- ביתה

(באחריות המורות), כדוגמת לימודי טקסטים  שילוב אורח חיים בריא בתחומי הדעת �

 ת חקר במדעים. ועבודורלוונטיים בשיעורי שפה (עברית/ערבית), אנגלית ולימודי דת, 

 הרצאות"אורח חיים בריא" המשתתפים ייחסו לתכנית  ת: קיום הרצאות בתחום הבריאו �

סדנאות  . אחת המשתתפות דיווחה כי הרצאות/נטל"ילהורים ולמורים באמצעות  ניתנוש

אלו התמקדו בחנ"ג, שינוי התנהגותי ותזונה נכונה. משתתפת אחרת דיווחה כי באחד 

תלמידים והוריהם. אחד המנהלים  –משתתפים ה לשמדדו משקל וגובה  ההמפגשים האל

הרצאות אחרות  היואיכות ההרצאות האלו. בבית ספר אחר דיווחו כי  מתח ביקורת על

  צרכים שלהם.את הנטל"י לא תאמו  דייל שכן זמני ההרצאות שהוצעו ע ,להורים

האגודה  מטעם , בין השארהרצאות נוספותקיום המשתתפים על  לבד זאת דיווחומ

  הורים לתלמידים. ודוברי ערבית) בבתי ספר לבריאות הציבור, רופאים ואחיות בכפר (

: לרוב ייעדו את ההרצאות במסגרת נטל"י להורים (או קיום פעילויות המיועדות להורים �

, רבים נוסף על כךלאמהות, בבתי ספר דוברי ערבית), או לתלמידים ולהורים במשותף. 

פעילויות משותפות לתלמידים והוריהם בתחום אורח חיים  נעשוכי מהמרואיינים דיווחו 

בריא, כדוגמת 'שוק אוכל', יום 'בישול בריא', וארוחות בריאות משותפות. ההנחה היא 

  בסיס לשינוי בקרב הילדים. שמשששיתוף פעולה עם ההורים מסייע להגברת המודעות ומ

קריאת ספרים  ובכלל זהעילות גופנית, : מרכז עיסוק אינטנסיבי בתזונה נכונה ופשבוע שיא �

בנושא בריאות, פעילות ספורט נוספת, משחקים ויצירה בתחום, הצגות של תלמידים 

הצגת הנעשה בכיתה במהלך השנה בתחום. בהקשר זה נציין כי ו בנושא 'אורח חיים בריא'

ת שנים בבית ספרה, ציינה כי היא מתנגד כמהמובילות, שמקדמת את התחום כבר האחת 

 את העשייה החשובה לביסוס התחום כעניין שבשגרה.  , לדבריה,שמחליף ,ל'שבוע שיא'

ועידוד הבאת  ארוחות בוקר כיתתיות משותפותעידוד תזונה בריאה באמצעות קיום  �
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  'כריך בריא' .

 (משחקים, פינות הפעלה, דפי מידע) הקימו מרכז בריאותכי  דווחבאחד מבתי הספר 

   .תלמידי כיתות ה' דייל ע לפעילות חניכת ילדי גן נבחר ספר אחר הנושאבבית והפעילו אותו. 

  קידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים

בבתי ישלבו לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים כדי ש הייתה ציפייה

ם תזונה ודילק נוספותו פעילויות עשוי ה ובמפגשים ייעודייםהספר תכנים רלוונטיים בהורא

   בריאה ופעילות גופנית בקרב התלמידים.

לשכבות הגיל בבית הספר שהיו  נוגעדיווחי מנהלים ומובילי בריאות בתחילה בחלק זה יוצגו 

 בית הספרם חינוך לבריאות בודיתכנית "אורח חיים בריא" או במוקד פעילות לקהבמוקד 

בבתי הספר לאוכלוסיית  שנעשוהפעילויות  בשנת הלימודים תשע"ב. לאחר מכן יוצגו פרטי

שילוב אורח חיים בריא בהוראת תחומי  , ובכללןהתלמידים על מנת לקדם חינוך לבריאות

הדעת, מפגשים ייעודיים לתלמידים, ימי שיא, פעילות גופנית נוספת לתלמידים והפסקות 

שלוש אוכלוסיות הנסקרים: מנהלים,  הן שלהפרטים מבוססים על דיווחי בדרך כללפעילות. 

דיווחי המובילים בלבד,  סמך הפעילויות יוצגו על מקצת הן שלפרטי .מובילי בריאות ומחנכים

מובילי בתור ש נחהה מתוךהתבקשו לדווח על המתרחש בבית הספר, כן לעתים רק הם ש

וואה לשם הש .בבית הספרהטובה ביותר על שהתרחש  דרךלהעיד ב שיוכלוהם  בריאות

בתכנית "אורח השתתפו לצד נתוני משיבים ש שבמדגם הארצי המייצגמשיבים יוצגו נתוני 

  חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות בתשע"ב. 

שיח עמם ה על אודות( התלמידיםדיווחי  לצד דיווחי צוות בית הספר ישולבו, במידת האפשר,

, קיומן של הפסקות פעילות והשתתפותם בהן, בנושאי אורח חיים בריא במסגרת בית הספר

הרגלי הפנאי שלהם  עלועיסוקיהם בזמן ההפסקות בבית הספר). דיווחי התלמידים 

יוצגו בפרק הבא ("הרגלי  ,מעבר למסגרת בית הספר ,ועיסוקיהם בשעות אחר הצהריים

  ם").יהפנאי של התלמידים בשעות אחר הצהרי

  

  במוקדששכבות הגיל 

ים שנשאלו על כך דיווחו כי תכנית "אורח חיים בריא" הייתה מיועדת לכל כמעט כל המשיב

  . בית הספרשכבות הגיל ב

בהתאמה)  ,מהמשיבים 98%-ו 96%הם ש( מובילי בריאות 53-ו מנהלים 65באופן ספציפי, 

 ארצי מייצג) ממדגם מהמשיבים 93%הם ש( מנהלים 324-ו המשתתפים בתכניתמקרב 
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 היו או הפעילויות המיועדות לקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות דיווחו כי התכנית

  . בית הספרת לכל שכבות הגיל בומיועד

 מנהלים 3שדיווחו כי התכנית הייתה מיועדת לשכבת גיל מסוימת,  המעטיםמקרב 

אחד דיווח כי מנהל ; ) ציינו כל אחד שכבת גיל אחרת (ג', ד', ה')שהשתתפו בתכנית(

שההחלטה ר דיווח ההנהלה והפיקוח, אח דייל שכבת הגיל שבמוקד התקבלה עההחלטה על 

 אפשרתלמידים צעירים  אצלשהשיקול היה כי הסביר  מנהל שלישיהרכזת, ו דייל התקבלה ע

 תלמידיכי ופירט  שכבת ב'אחד ציין שהתכנית יועדה ל מוביל בריאות שינוי מהיר יותר.חולל ל

מקרב  א' קיבלו קופסאות אוכל. כיתות תלמידיכי ב' קיבלו שעה במערכת ל'תפור עלי' ו כיתות

שכבת ל יות לקידום נושא הבריאות יועדוולשהפעיציינו  10 ,ארצי מייצגבמדגם  ש המנהלים

  שכבת ה'.ל 2-שכבת א' ול – 2שכבת ד', ל – 3שכבת ב', ל – 9ג', 

. יוצא התלמידים בשכבות הגיל שבמוקד בפעילויות השתתפו כלכמעט כולם דיווחו כי 

התלמידים, לפי  מקצתדופן הוא אחד ממובילי הבריאות שדיווח כי בפעילויות השתתפו רק 

  הצרכים.

  

  שילוב אורח חיים בריא בהוראת תחומי הדעת 

כלל מ 96% - 91%מטעם הפיקוח על הבריאות,  בתכנית המשתתפיםקרב מכאמור, 

 היקףב השונים הדעת תחומי בהוראת שולב בריא חיים אורח ושאנהמשיבים דיווחו כי 

 80%- מהמנהלים ו 90%-כ מייצג ארציקרב מדגם מ, וקודמות בשניםמ יותר נרחב

  ).19תרשים לעיל (ראה  כךמהמחנכים דיווחו 

בבית הספר  "יאאורח חיים ברהנושא "בהם שולב שמוצגים תחומי הדעת  24בתרשים 

  .אלו משיביםלפי דיווחי  ,ובכיתה
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  "אורח חיים בריא" נושאהבהם שולב שתחומי הדעת : 24 ’תרשים מס

  

 

 

  

 המדעיםבהוראת  עיקראורח חיים בריא שולבו ב תכנים של, 24 ’תרשים מסעולה מכפי ש

של המוחלט  םהבריאות, רובמטעם הפיקוח על  בתכנית יםשתתפמה: מקרב והשפה

דיווחו כי הנושא שולב  )90% - 83%(ורוב מובילי הבריאות והמחנכים ) 95%(המנהלים 

- 63%מהמנהלים,  63%- 53%: חשבון, אמנות ואנגלית –בתחומי דעת אלו. במדרג השני 

95%93% 95%
80%

53%

26%

57%

27%

63%

29% 32%
43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

מדעים    שפה      חשבון    אמנות    אנגלית    אחר 

ב  
יו
ח

ב
ם 

בי
שי

מ
ה

ז 
חו

א

תחומי דעת בהם שולב אורח חיים בריא: מנהלים
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תחומי הדעת בהם שולב אורח חיים בריא: מובילים

משתתפים בתכנית
54=N
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תחומי הדעת בהם שולב אורח חיים בריא בכיתה: מחנכים
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נזכיר  מהמחנכים דיווחו כי הנושא שולב בתחומי דעת אלו. 46%- 40%-מהמובילים ו 71%

כי המחנכים התבקשו לדווח על הנעשה בכיתתם, ואילו המנהלים ומובילי הבריאות התבקשו 

   .פערים בדיווחים בין סוגי המשיביםזו הסיבה לייתכן כי  .ספרהלדווח על הנעשה בבית 

בתחומי  ולם שיעור המדווחים כי הנושא שולבמדרג דומה, אהתקבל  ארצי מייצגבמדגם 

דיווחי חוץ משפה ומדעים (ל בנוגע 15% -11%: הפערים נעים בין יותר נמוךהשונים הדעת 

הפער ( תחומי הדעת בנוגע לשאריותר  בוהיםגושילוב הנושא במדעים),  בדברהמנהלים 

  בדיווחי המחנכים). 50%-כרבע עד שליש בדיווחי המנהלים ויותר מעומד על 

: בתחומי דעת אחריםחיים בריא שולב דיווחו כי נושא אורח מקרב המשיבים ניכר  שיעור

ציינו לפחות תחום דעת  מחנכים 72-ו מובילים 26, מנהלים 27משיבים שבתכנית, ה תוךמ

מוזיקה  מחנכים), 30-מובילים ו 17מנהלים,  9חינוך גופני ( התחומים שחזרו הם אחד כזה.

 3מנהלים,  6(), לימודי קודש, תנ"ך, תל"י או מורשת ומחנך אחד מובילים 4מנהלים,  9(

 3מנהלים,  4יות חברתיות או שיעורי מחנך (פעילו ,כישורי חיים ),מחנכים 9- ו מובילים

 ,קרן קרב :אלהציינו גם את התחומים הבכל קבוצה  מעטים). מחנכים 17-ו מובילים

  ב.חקלאות וזה"גאוגרפיה, תיאטרון, מחשבים, מולדת,  היסטוריה,

תחום ציינו לפחות  מחנכים 115-ו מנהלים 123, שבמדגם הארצי המייצגמשיבים המקרב 

משיבים שבתכנית, תחומים שציינו הדומים להם בתשובותיהתחומים שחזרו  כזה. דעת אחד

 30-ו מנהלים 21חינוך חברתי/כישורי חיים ( מחנכים), 61-מנהלים ו 65חינוך גופני ( ובהם

 ו). גם בקבוצה זמחנכים 18- ו מנהלים 37קודש, הלכה, יהדות ו/או דת (), לימודי מחנכים

  בהיקף קטן יותר. ,צוינו תחומי דעת נוספים

 לעתשובותיהם  מניתוח. אורח חיים בריא בתחומי הדעת שולב כיצדהמשיבים אף נשאלו 

השכיחה ביותר היא שילוב  .בדרכים שונות ומגוונות דבר נעשהה לות הפתוחות עולה כיאשה

מותאמים  ,(וכן לימוד פרונטאלי) רלוונטיים בשיעורים בכיתות י לימודוחומרטקסטים שונים 

ה חשיבותה של גוף האדם נלמדאודות  על מדעים יבשיעורלמשל,  ,כךפי תחום הדעת. - על

 שולבבשיעורי מתמטיקה  ;ני השמש וחשיבות המשקל לשלד האדםפמשתייה מרובה, הגנה 

חשפו בשיעורי תנ"ך נ; באחוזים חושבו אחוזי שומןושאלות מילוליות,  אמצעותבנושא ה

אורח  נושאביצירות אמנות הכינו ב; ורם לאורח חיים בריאלסיפורי הרמב"ם וקיש התלמידים

  .פירמידת המזון לשלמדו להכין גרפים היו שדיווחו כי במסגרת שיעור מחשבים ו ,חיים בריא

ב ולילש ,יתיותיכי התקיימו ימי שיא או פעילויות מיוחדות, חוויווחים המשיבים דמקצת 

שילוב באמצעות עבודות חקר, הרצאות מומחים בתחום  מסגרות נוספות שתוארו: .הנושא

כל  אצלדומה השונים אורח חיים בריא בתחומי הדעת נושא  ו שלשילובאופן  .משחקי חצרו

 .משיביםסוגי ה
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   דוברי ערבית דוברי עברית לבתי ספרבתי ספר השוואה בין 

מקצת (וב סוג המשיביםבהתאם למגמות מעורבות,  העלתה מגזרי השפהההשוואה בין 

שיעור ניכר יותר , שהשתתפו בתכנית מנהליםבקרב  :דלקמן, כהמקרים הפערים קטנים)

 תחומיכל אחד מ בהוראת שולב בריא חיים אורח ושאדיווחו כי נדוברי ערבית בבתי ספר 

וגדולים ) 7%( שפה ומדעיםב הפערים קטנים יותר .קודמות בשניםמ יותר נרחב באופן הדעת

  ).17% -11%( תחומי הדעת בשאר יותר

דוברי ערבית דיווחו כי בבתי ספר יותר  גבוהשיעור , שבמדגם הארצי המייצג מנהליםקרב מ

בבתי יותר גבוה ), אולם שיעור 8%פער של חשבון ( בהוראת שולב בריא חיים אורח ושאנ

 , 6%-ו 7%פער של דוברי עברית דיווחו כי הנושא שולב בהוראת מדעים ואמנות (ספר 

   בהתאמה).

 חיים אורח ושאדוברי ערבית דיווחו כי נבבתי ספר יותר  גבוהשיעור , מובילי הבריאותקרב מ

 .בהתאמה) ,5%-ו 7% –חשבון ומדעים (אולם הפערים קטנים למדי  בהוראת שולב בריא

 דוברי עברית דיווחו כי הנושא שולב בהוראתבבתי ספר יותר  גבוהשיעור  ,לעומת זאת

) ובשפה 24%, באנגלית ()42%פער של באמנות ( :בפערים ניכרים -תחומי דעת אחרים 

)10%.(  

 אורח ושאדוברי ערבית דיווחו כי נבבתי ספר יותר גבוה שיעור , שבתכנית מחנכיםקרב מ

בבתי ספר יותר  גבוהולעומת זאת שיעור  ,)8%פער של אנגלית ( בהוראת שולב בריא חיים

  ).7%פער של דוברי עברית דיווחו כי הנושא שולב בהוראת מדעים (

: שבמדגם הארצי המייצג מחנכיםהדפוס שנמצא בקרב מחנכים שבתכנית חזר גם אצל 

 בהוראת שולב בריא חיים אורח ושאדוברי ערבית דיווחו כי נבבתי ספר יותר  גבוהשיעור 

דוברי עברית דיווחו כי בבתי ספר יותר  גבוהולעומת זאת שיעור  ,)23%פער של אנגלית (

דוברי בבתי ספר יותר  גבוה, שיעור כמו כן). 6%פער של הנושא שולב בהוראת מדעים (

  ).13%פער של עברית דיווחו כי הנושא שולב גם בהוראת שפה (

  

  מפגשים ייעודיים לתלמידים

 במדגם ארציש מהמחנכים 84%-ו שבתכנית ומהמחנכים מובילי הבריאותמ 93%כאמור, 

 בנושאי - אחרת בדרך ידע העברת או שיעורים, הרצאות -  מפגשים  התקיימומייצג דיווחו כי 

  לעיל).  20(ראה תרשים  לתלמידים בריאות

 ,בהן נערכושהמסגרות , פםהיק מפגשי התלמידים:על אודות פרטים נוספים  יוצגובחלק זה 

אם  נשאלוכני המפגשים ישולבו גם דיווחי התלמידים שובהצגת ת .הםומנחי המפגשים כניות
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נושאים הקשורים לאורח חיים בריא וחינוך התם השנה בבית הספר על כל אחד משוחחו אִ 

  לבריאות.

  

  המפגשים הייעודיים לתלמידים  מספר

המפגשים  מספר על –מובילי בריאות ומחנכים  –מוצגים דיווחי המשיבים  10בלוח מס' 

  .לתלמידים בריאות בנושאי )אחרת בדרך ידע העברת או שיעורים, הרצאות(

  : מספר המפגשים הייעודיים לתלמידים10לוח מס' 

  
  מובילים

  מחנכים

  ארצי מייצגמדגם   בתכנית יםשתתפמ  מספר המפגשים

 27% 26% 21%  אחד או שניים

 38% 44% 31%  מפגשים 4 -3

 14% 14% 14%  מפגשים 6 -5

 20% 16% 33%  מפגשים ויותר 7

  

בהשוואה  ,היקף הפעילות גדול יותר כימובילי בריאות העריכו  ,10 מס' לוחעולה מכפי ש

כחמישית ממובילי הבריאות וכרבע מהמחנכים דיווחו  חנכים (שדיווחו על תלמידי כיתתם):למ

מהמחנכים  40%- מהמובילים וכ 30%-מפגש אחד או שניים לתלמידים, כ על קיומם של

(מחצית מהמובילים וכשליש מהמחנכים)  שארשלושה או ארבעה מפגשים, וה עלדיווחו 

בין מפגשים לתלמידים או יותר. ההבדל בדיווחים בין מחנכים שבתכנית ל 5 עלדיווחו 

  קטן. - שבמדגם הארצי המייצג עמיתיהם

  

  עיתוי/מסגרת המפגשים הייעודיים לתלמידים 

מובילי הבריאות והמחנכים (משתתפים בתכנית לצד  הם שלמוצגים דיווחי 24 מס' בתרשים

  בנושא אורח חיים בריא. לתלמידים המפגשים  שלעיתוי/המסגרת ה דברמדגם ארצי מייצג) ב
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  לתלמידים "אורח חיים בריא" מסגרת המפגשים בנושא: 24 ’תרשים מס 

 

 

  

במסגרת מערכת , רוב המפגשים לתלמידים התקיימו 24 ’מסתרשים עולה מכפי ש

 40%-ל 10%דיווחו כך. בין  מהמובילים 82%- או יותר ו מהמחנכים 95%- : כהשיעורים

בתי בנראה שהן משמשות יותר , ומהמשיבים דיווחו על קיומם של מפגשים במסגרות אחרות

וחמישית  ליםמהמובי 30%, בתכנית המשתתפיםספר שלא השתתפו בתכנית: מקרב 

) 40%- . שיעור כפול (כמחוץ למערכת השיעורים נערכודיווחו כי מפגשים אלו  מהמחנכים

דיווחו על מפגשים לתלמידים מחוץ למערכת  שבמדגם הארצי המייצג המחנכים מקרב

וקרוב לרבע , מהמחנכים שבתכנית 17%- ו מהמובילים, עשירית כמו כןהשיעורים. 

בשעות הפרטניות או בשעות  נערכודיווחו כי המפגשים  ,מייצג במדגם ארציש מהמחנכים

  .השהייה

 במסגרת אחרת: האחד ציין נערכודוברי עברית דיווחו כי המפגשים בבתי ספר שני מחנכים 

בבתי ח. כמו כן, שני מובילים "פרויקט פראת  אחרוה ,םיאחר הצהרי "זהירות בדרכים" את

 ,"יום שלם"ציין את  במסגרת אחרת: האחדו נערכדוברי עברית דיווחו כי המפגשים ספר 

  "שבוע בריאות".את  אחרוה
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המסגרת בה התקיימו מפגשים לתלמידים: מובילים
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המסגרת בה התקיימו מפגשים לתלמידי הכתה: מחנכים



118  
 

   דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

יותר  גבוה, שיעור מובילי בריאותבקרב  העלתה מגמות מעורבות: מגזרי השפההשוואה בין 

פער של (במסגרת מערכת השיעורים  נערכודוברי עברית דיווחו כי המפגשים  בבתי ספר

מחוץ  נערכודיווחו כי המפגשים  בבתי ספר דוברי ערביתיותר  גבוהשיעור  לעומתםו ,)20%

 ). 36%פער של (מערכת השיעורים ל

  :נמצאה מגמה הפוכה -  מדגם ארצי מייצגבשוהן  שבתכניתהן  – מחנכיםלעומת זאת, בקרב 

מערכת מחוץ ל נערכודיווחו כי המפגשים  בבתי ספר דוברי עבריתיותר  גבוהשיעור 

 גבוה שיעור  ,קרב המחנכיםמנמצא כי  כמו כןבהתאמה).  ,12%- ו 8%פער של (השיעורים 

 בשעות או הפרטניות שעותב נערכודיווחו כי המפגשים  בבתי ספר דוברי ערביתיותר 

 בהתאמה).  ,14%-ו 11%פער של ( השהייה

  

  דיווחי צוות בית הספר: מובילים ומחנכים –כני המפגשים הייעודיים לתלמידים ות

 -הרצאות, שיעורים או העברת ידע בדרך אחרת  - כני המפגשים ומוצגים ת 25בתרשים 

כני מפגשים שיועדו ודיווחי המחנכים מתייחסים לתבנושאי בריאות במסגרת התכנית. 

ים בריא" מטעם מחנכים שבתכנית "אורח חיבתרשים מוצגים דיווחי ה .לתלמידים בלבד

 של דיווחיהם, לעומת זאת מדגם ארצי מייצג.שבלצד דיווחי משיבים  הפיקוח על הבריאות

 כני המפגשים לכלל האוכלוסיות הייעודיותובתרשים מתייחסים לתהמוצגים  הבריאות מובילי

  .: תלמידים, מורים ו/או הוריםהפוטנציאליות
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  "אורח חיים בריא" נושאכני מפגשים בות: 25 ’תרשים מס

 

 

  

 נערכוויותר) דיווחו כי  90%( המחנכיםרובם המוחלט של , 25 ’תרשים מסעולה מכפי ש

הקפדה ו שמירה על היגיינה אישית ,תזונה נכונה ומניעת השמנה: אלומפגשים בנושאים 

בנושא מפגשים  על קיוםדיווחו  85%- . כעל סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאות

 מניעת התנהגות סיכוניתעל  גםדיווחו  םרבעי הוכשלוש, קידום בריאות ומניעת מחלות

 ').כגון צריכת אלכוהול וסמים, עישון, מניעת אבדנות, בטיחות בדרכים, הפרעות אכילה וכד(

בבתי ספר מחנכים  4- דוברי עברית ובבתי ספר מחנכים  6מקרב המשתתפים בתכנית, 

 מפני הגנה), N=6בריאות השן ( ובהםמפגשים סביב תכנים אחרים,  עלדיווחו דוברי ערבית 

 (כל אחד יוגה כגון ,שונות גופניות פעילויותכן ו אופתיההומבו ברפואה חידושים, השמש נזקי

  .משיב אחד) ל ידיצוין ע מהתכנים הללו

מעט נמוך בהמדווחים על קיומם של מפגשים בנושאים השונים  שיעורלפיה וקיימת מגמה 

אולם הפערים בהשוואה לעמיתיהם שבתכנית, , שבמדגם הארצי המייצגבקרב משיבים 

   ).7% עומד עלפער ה, שבו בנושא שמירה על היגיינה אישיתחוץ מקטנים (
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מדי ל דומים כני המפגשים לתלמידים, מורים ו/או הוריםול תעמובילי הבריאות  הם שלדיווחי

 קידום בריאות ומניעת מחלותותזונה נכונה ומניעת השמנה בכל הנוגע ל המחנכים דיווחיל

נשאלו על קידום בריאות ומניעת מחלות ושמירה על  מחנכים,שלא כם, מובילינציין כי ה(

מפגשים בנושאים  על קיוםדיווחו  , בהתאמה,85%- כ-ו 96%): בכפיפה אחת היגיינה אישית

הקפדה על דיווחו על עיסוק בנושא  המובילים מקרביותר שיעור נמוך  ,אלו. לעומת זאת

  ).61%( מניעת התנהגות סיכונית) ו76%( סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאות

   דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

של מובילים יותר  גבוה, שיעור מובילי בריאותנמצא כי בקרב  מגזרי השפהבהשוואה בין 

בנושא קידום בריאות ומניעת מחלות או מפגשים  על קיוםדיווחו  בבתי ספר דוברי עברית

 הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאותוכן בנושא  ,שמירה על היגיינה אישית

דוברי ערבית  בבתי ספריותר  גבוה). לעומת זאת, שיעור בהתאמה ,10%- ו 13%פער של (

  ).20%פער של (סיכונית מניעת התנהגות  מפגשים בנושא על קיוםדיווחו 

 על קיוםדוברי ערבית דיווחו  בבתי ספריותר  גבוה, שיעור מחנכים שהשתתפו בתכניתקרב מ

בנושא  הקפדה על סביבה נקייה ) ו12%פער של (מניעת התנהגות סיכונית   מפגשים בנושא

  ). 8%פער של (ואסתטית ותרומתה לבריאות 

דוברי ערבית  בבתי ספריותר  גבוהשיעור , מדגם ארצי מייצגשבקרב מחנכים מלבסוף, 

מניעת נושא יותר ב גדוליםמפגשים בכל אחד מהנושאים. הפערים  על קיומם שלדיווחו 

), אך 13%פער של ( מחלות ומניעת בריאות ידוםק) ו17%פער של (התנהגות סיכונית 

 )8%(הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאות  גם בנושאפערים קיימים 

 ).6%( השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושאו
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  דיווחי התלמידים – אורח חיים בריא בבית הספר ם שלתכנישילוב 

נושאים Vתם השנה בבית הספר על כל אחד ממגוון כאמור, התלמידים נשאלו אם שוחחו אִ 

נעשה פעם אחת או יותר.  דברהאם ה -הקשורים לאורח חיים בריא וחינוך לבריאות, ואם כן 

  .26 ’תרשים מסבלהלן דיווחיהם מוצגים 

  תלמידיםלפי דיווחי  – תשע"בב: עיסוק בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא 26 ’תרשים מס 

  

  

  

מהתלמידים דיווחו כי  87%-ל 44%דוברי עברית בין בתי ספר , ב26תרשים עולה מכפי ש

הקשורים לאורח חיים בריא וקידום חינוך לבריאות לפחות תם על כל אחד מהנושאים דיברו אִ 

תלמידים שיעור הככלל, דיווחו כך.  90% - 80%דוברי ערבית  אילו בבתי ספרפעם אחת, ו

יותר  בוהג פעם אחת או יותר)( אלודיווחו על עיסוק בנושאים שבתי ספר דוברי ערבית ב

  .דוברי עבריתבתי ספר בהשוואה ל

חשיבותה , תזונה נכונה וחשיבותה לבריאותהם  ספרי- ביתבשיח ה הנושאים הבולטים יותר

רוב ( ותרומתה לבריאות והקפדה על סביבה נקייה ואסתטיתלבריאות  של פעילות גופנית
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בתי ב. )פעם בשנה או יותרתם על נושאים אלו כי שוחחו אִ , דיווחו 80%-יותר מהתלמידים, 

  ).94%( על היגיינה אישית שמירהדוברי ערבית בולט גם העיסוק בנושא  ספר

בבתי נדונו , מניעת השמנהוכן  קידום בריאות ומניעת מחלות ובהםהאחרים, הנושאים 

דוברי עברית היקף הדיון  בתי ספרבואילו  ,הנושאים שארל דומהדוברי ערבית בהיקף  ספר

לכשליש יותר (בין חמישית היה מצומצם  (וכן בנושא שמירה על היגיינה אישית) ובנושאים אל

תם שוחחו אִ דיווחו כי דומה  שיעורנושא פעם אחת, ועל התם מהתלמידים דיווחו כי שוחחו אִ 

  נושא יותר מפעם אחת).על ה

עלו  הפיקוח ומגזר שפסוג בהשוואות בין משתתפים בתכנית למדגם ארצי מייצג וכן לפי 

שבמדגם הארצי בהשוואה למקביליהם   ,תכניתבשדוברי עברית בבתי ספר הבדלים נוספים: 

תלמידים הצהירו על עיסוק בנושאים הקשורים לאורח חיים שיעור גבוה יותר של , המייצג

  ).11% -7% הםהפערים בריא (

על עיסוק בשמירה על  התלמידים שדיווחומדגם הארצי, שיעור בשדוברי עברית  בבתי ספר

 -לממלכתייםבהשוואה  ,בתי ספר ממלכתייםבהיגיינה ומניעת השמנה היה גבוה יותר 

על נושאים אלו גבוה יותר הדיווח הכנית, שיעור תם שבתלמידיהקרב לעומת זאת, מ. 33דתיים

  .34דתיים-דווקא בבתי ספר ממלכתיים נמצא

 

  ימי שיא

 94%"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות,  בתכנית יםשתתפמהקרב מכאמור, 

, לבריאות חינוך או בריא חיים אורח בנושא הספר ביתב שיא ימי על קיוםדיווחו יותר אף ו

תרשים לעיל מהמחנכים דיווחו כך (ראה  85%-מהמנהלים ו 94% ארצי מייצגקרב מדגם מו

  ).19מס' 

דיווחי המשיבים פי -נתונים בדבר מספר ימי השיא בבתי הספר, עלמוצגים  11בלוח מס' 

  בהם השתתפה כיתתם).שו על מספר ימי השיא ח(המחנכים דיוו

    

                                                           
 -  שמירה על היגיינהב דנו לפחות פעם אחת במהלך השנה שבמדגם הארצי המייצג:דוברי עברית בבתי ספר  33

 ,35%לעומת  47% -  מניעת השמנהוב ,דתי-ממלכתיבפיקוח ה 56%לעומת ממלכתי בפיקוח ה 65%
 בהתאמה.

בפיקוח  73% - שמירה על היגיינהב במהלך השנה דנו לפחות פעם אחתתכנית: בשדוברי עברית בבתי ספר  34
 .בהתאמה ,57%לעומת  50% - מניעת השמנהוב ,דתי-ממלכתיבפיקוח ה 77%לעומת  ממלכתיה
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  : מספר ימי השיא בבית הספר11לוח מס' 

  מנהלים  

  מובילים

  מחנכים

מספר ימי 

  השיא

משתתפים 
  בתכנית

ארצי מדגם 
  מייצג

משתתפים 
  בתכנית

ארצי מדגם 
  מייצג

1   9% 13% 8% 12% 24% 

2  28% 32% 20% 31% 28% 

3- 4  27% 28% 24% 33% 24% 

5  -7   22% 19% 37% 16% 20% 

 5% 8% 10% 8% 13%  ויותר 8

  

אחרות. הגדול מבקבוצות  המובילים ידיווח פי-על, מספר ימי השיא 11לוח מס' עולה מכפי ש

בתכנית העריכו כי התקיימו יותר  כאחד, המשתתפים המחנכיםו המנהליםבקרב  זאת ועוד:

  מדגם ארצי מייצג (הפערים בולטים יותר בקרב המנהלים).עמיתיהם שבבהשוואה ל ,ימי שיא

 מהמנהלים, רבע המחנכיםלעומת כרבע מכלל  מהמוביליםבאופן ספציפי, קרוב למחצית 

 חמישה ימי שיא או יותר היוהעריכו כי  מהמנהלים שבתכניתוכשליש  שבמדגם הארצי המייצג

שבמדגם מהמנהלים  45%-כמחצית מהמחנכים ו ,לעומת זאת .במהלך השנה בבית הספר

שיא רק יום  היוהעריכו כי  ,מהמנהלים שבתכנית 37%-ומהמחנכים  43%, וכן הארצי המייצג

שלושה או ארבעה ימים כאלו. נציין כי ייתכן  היוהעריכו כי שאר אחד או שני ימי שיא, וה

שהמנהלים התבקשו לדווח על  היאהבדלים בדיווחי המנהלים והמחנכים הסיבה לש

  יתתם.ואילו המחנכים התבקשו לדווח על המתרחש בכ ,המתרחש בבית ספרם

   דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

דוברי עברית דיווחו על בבתי ספר  מובילי הבריאותנמצא כי  מגזרי השפהבהשוואה בין 

דוברי ערבית. לעומת זאת, בבתי ספר  עמיתיהםבהשוואה ל ,גדול יותר של ימי שיא מספר

 נמצא כי. לבסוף, של ממשלא עולה פער על מספר ימי השיא  המחנכים שבתכניתמדיווחי 

גדול יותר של ימי  מספרדוברי ערבית דיווחו על בבתי ספר  שבמדגם הארצי המייצגמחנכים 

  שיא.
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צוות בית הספר: מנהלים, מובילי דיווחי  - במסגרת בית הספר  פעילות גופנית לתלמידים

  בריאות ומחנכים

נשאלו המתרחש בבית הספר בתחום הפעילות הגופנית,  על אודותכדי להעמיק את ההבנה 

באופן רגיל (וללא  בית הספרלכל כיתה בניתנים שיעורי חינוך גופני בשבוע  כמההמנהלים 

 ה לתלמידים:נוספשגופנית הפעילות בנוגע ל פרטמובילי הבריאות נדרשו ל ;קשר לתכנית)

בחלק הבא יוצגו דיווחי  .יוצגו להלן דיווחיהם , עיתוי הפעילות והגורם המפעיל.ף הפעילותהיק

לעיסוקיהם בזמן בנוגע ודיווחי התלמידים  בית הספרהפסקות פעילות ב בדברהמובילים 

  .השתתפותם בהפסקות פעילותלו ההפסקות בבית הספר

בבית כל כיתה כי דיווחו  –מדגם ארצי מייצג שב 90%- ו בתכניתש 94% – המנהליםרוב 

מעטים . חינוך גופני בשבוע (באופן רגיל וללא קשר לתכנית)שיעורי שני  קבלתספרם מ

בתכנית או שר המשיבים (שאבמדגם ארצי מייצג דיווחו על שיעור אחד בלבד בשבוע, 

  .35בשבוע כיתהלכל שיעורים או יותר  3) דיווחו על שבמדגם הארצי המייצג

 גופנית פעילות או גופני חינוך שיעורי ניתניםדיווחו כי  ממובילי הבריאותמחצית כאמור, כ

(ראה  הרגילה המערכת שבמסגרת גופני חינוך שיעורי לע נוסף) פעילה הפסקה כולל לא(

דיווחו כי  37%-, והתלמידים מקצתל ניתנים דיווחו כי שיעורים כאלומהם  13%. )19תרשים 

 וקרוב למחצית מהמחנכים שבתכנית 60%-כבמקביל,  .כלל שיעורים כאלו בבית ספר אין

(ראה פעילות גופנית לתלמידי הכיתה  נוספהדיווחו כי  שבמדגם הארצי המייצגמהמחנכים 

  .)19תרשים 

נוספת  גופנית פעילות או גופני חינוך שיעורי מתקיימיםבבית ספרם משיבים שדיווחו כי 

עד נוספו  הקודם למצב בהשוואהמהמובילים דיווחו כי  64% ם.התבקשו להעיד על היקפ

שאר  .ממוצע בחודש ,בתכניתש מהתלמידים אחד לכל גופנית פעילותשעתיים של 

  המובילים דיווחו על תוספת שעות גדולה יותר.

 פי- לל הפעילות הגופנית שנוספה עעפרטים נוספים  מוצגים 28- ו 27 מס' םמיבתרשי

  בה נוספו השעות והגורם המנחה את הפעילות.ש: המסגרת מובילי הבריאות הם שלדיווחי

בה נוספו שעות שמסגרת ה על אודות מוצגים דיווחי המובילים 27 מס' בתרשיםכאמור, 

לציין יותר אפשר היה  שכן 100%-יותר מבם מימסתכהאחוזים ( הגופנית במערכת הפעילות

  ממסגרת אחת).

   

                                                           
מייצג: הארצי הדוברי ערבית העלתה הבדלים רק במדגם  בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין  35

  שיעורי פעילות גופנית או יותר בשבוע לכיתה. 3דיווחו על  , בהתאמה,בלבד 3%לעומת  11%
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  מובילי בריאותלפי דיווחיהם של  - *פעילות גופנית נוספתלמסגרת : 27 ’תרשים מס

  

    פעילות גופנית נוספתי בבית הספר התקיימה כ ציינו אשר), 54(מתוך  מובילים 34 השיבו *

הפעילות הגופנית הנוספת כי  דיווחומהמובילים ם רבעי ה, שלוש27תרשים עולה מכפי ש

בשעות הפרטניות  התקיימההיא דיווחו כי  40%- , כבמסגרת מערכת השיעורים התקיימה

: האחד שונהעיתוי על שניים דיווחו  .השיעוריםמחוץ למערכת  –ורבע  ,או בשעות השהייה

 בשעות אורך. אחרבשעת אפס וה
 שעות את המפעיללגורם נוגע מובילי הבריאות ב הם שלמוצגים דיווחי 28 מס' בתרשים

אפשר היה שכן  100%-יותר מבם מימסתכהאחוזים ( שנוספו במערכת הגופנית הפעילות

  לציין יותר מגורם אחד).

  מובילי בריאותלפי דיווחיהם של  - *גופנית נוספת פעילות המפעילהגורם : 28 ’תרשים מס

  

  .פעילות גופנית נוספתציינו כי בבית הספר התקיימה ) ש54(מתוך  מובילים 34השיבו  *

לחינוך גופני מצוות מורה הוא  ,, הגורם המוביל, בפער ניכר מהיתר28תרשים עולה מכפי ש

מורה לחינוך גופני  גורמים נוספים:ציינו כחמישית מהמשיבים ). ךדיווחו כ 82%( בית הספר

מורה אחר ו (שאינו מורה לחינוך גופני) ספרי-ביתרכז בריאות , בית הספרשאינו מלמד ב
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שעות  את הנחתה הפעילהמשיבים ציינו גורם אחר: שניים מתוכם דיווחו כי היועצת  6

ת בהנחיית חברה ספרי-ביתשהתקיימה פעילות חוץ  דיווחהפעילות הגופנית שנוספו, אחד 

  מדריכים חיצוניים. –סטודנטים אורחים ואחד  –מורים תורנים, אחד  צייןפרטית, אחד 

   דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

המדווחים על תוספת של פעילות  שיעורלא נמצאו הבדלים ב מגזרי השפהבהשוואה בין 

עולה כי היקף התוספת גדול יותר בבתי ספר  מובילי הבריאות הם שלגופנית, אולם מדיווחי

  דוברי עברית.

, בכל אחת של פעילות נוספת על קיומהיותר דוברי עברית דיווחו  זאת ועוד: בבתי ספר

כל אחת ב 19%- ל 5%דוברי ערבית (הפערים נעים בין  בהשוואה לבתי ספרמהמסגרות, 

  מהמסגרות).

דיווחו כי את הפעילות מקרב המשיבים יותר  גבוהדוברי עברית שיעור  בתי ספרלבסוף, ב

פער של ( בית הספרמורה אחר מצוות או  בית הספרמורה לחינוך גופני שאינו מלמד ב הנחו

יותר דיווחו כי את גבוה ערבית שיעור דוברי  בתי ספרבהתאמה), ואילו ב ,11%-ו 15%

שאינו מורה  ספרי-ביתרכז בריאות  או בית הספרמורה לחינוך גופני מצוות  הנחוהפעילות 

 .)בהתאמה ,13%- ו 11%(פער של  לחינוך גופני

  

  התלמידים בזמן ההפסקותשל הרגלי פעילות 

 - בית הספרפעילות בהפסקות בנוגע ל מובילי הבריאות הם שלחלק זה יוצגו דיווחיתחילת ב

קיומן של הפסקות בדבר דיווחי התלמידים . לאחר מכן יוצגו האם קיימות כאלו ובאיזו תדירות

  עיסוקיהם הנוספים בזמן ההפסקות בבית הספר.לבנוגע פעילות והשתתפותם בהן ו

  מובילי הבריאות בבית הספר הם שלדיווחי – הפסקות פעילות

 פעילה יום שגרת או פעילות הפסקות התקיימוממובילי הבריאות דיווחו כי  94%כאמור, 

  .)19תרשים מס' לעיל (ראה  בתשע"ב בית הספרב) 'וכד ספורט משחקי, תחנות הכוללת(

מטעם  במסגרת תכנית "אורח חיים בריא"דיווחו כי ההפסקות התקיימו  39%, מתוכם

  ללא קשר לתכנית. התקיימו) דיווחו כי הן 61%( שארוה ,הפיקוח על הבריאות

 במהלךכי  ציינוהפסקות פעילות  על קיומן שלמהמובילים שדיווחו  78%, לתדירותןאשר 

 .או יותרפעילות  הפסקותשבע  היו השנה
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   דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

דוברי  בתי ספרהפסקות פעילות מתקיימות דרך שגרה ב נמצא כי מגזרי השפהבין  בהשוואה

דיווחו כי ההפסקות  , בהתאמה,64%לעומת  29% יותר מבבתי ספר דוברי ערבית. עברית

הן התקיימו ללא שאר דיווחו כי ", והאורח חיים בריא"במסגרת תכנית הפעילות התקיימו 

  קשר לתכנית. 

, דוברי עברית בתי ספרבאפיק זה גדול יותר בהיקף הפעילות גם שעלה מדיווחי המובילים 

לפחות שבע  היודיווחו כי  , בהתאמה,64%לעומת  83%( בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית

  הפסקות פעילות או יותר במהלך השנה).

  דיווחי התלמידים – הפסקות פעילות

מידת קיומן של הפסקות פעילות, תדירותן ו דברמובילי הבריאות ב הם שלבמקביל לדיווחי

היותן חלק מהפעילות לקידום אורח חיים בריא שיושמה בבית הספר (להבדיל מהשגרה 

התלמידים לדווח אם מתקיימות הפסקות פעילות בבית הספר התבקשו ת), ספרי- ביתה

  .השתתף בהןואם הם נוהגים ל ,באיזו תדירותו

  .29 מס' בתרשים יםילות בבית הספר מוצגתדירות ההפסקות הפע בדברדיווחיהם 
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  תלמידיםלפי דיווחי  - 36פעילות בבית הספרההפסקות ה: תדירות 29 ’תרשים מס

  

  

  

 80%-) וכ96%דוברי עברית (בבתי ספר כפי שעולה מהתרשים, כמעט כל התלמידים 

 .פעילותדוברי ערבית דיווחו כי בבית הספר מתקיימות הפסקות התלמידים בבתי ספר מ

-ו 63%( שארכשליש דיווחו כי הן מתקיימות פעם בשבועיים או לעתים רחוקות יותר, וה

  פעם בשבוע או יותר.  דיווחו על) , בהתאמה42%

דוברי עברית  בתי ספרהפסקות פעילות נהוגות יותר בלפי דיווחי התלמידים  כאמור,

בתי תדירותן). עם זאת, בבחינת מ(הן באופן כללי והן  דוברי ערביתבתי ספר בהשוואה ל

דיווחו על קיום הפסקות  תכניתב מקרב המשתתפיםשיעור גבוה יותר דוברי ערבית,  ספר

  )., בהתאמה79%לעומת  88%מייצג (הארצי המדגם ב שיעורםבהשוואה ל ,פעילות

על  והתלמידים שדיווח שיעורדוברי עברית העלתה כי  בתי ספרפיקוח בסוג השוואה לפי 

דתיים - יותר בבתי ספר ממלכתיים בהשוואה לממלכתיים בוהג קיומן של הפסקות פעילות

  דתי).-ממלכתיבפיקוח ה 93% לעומת ממלכתיבפיקוח ה 98%(
                                                           

  . שאלה זו לעשני מגזרי השפה לא השיבו ב 10%  36
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 בכל בית ספרבין תשובות התלמידים ההתאמה מידת  של הנתונים נבחנה ניתוח נוסףב

. ספרית- תית ברמה הבית, וזאת כדי לקבל תמונה מערכהפסקות פעילות מן שלקיו דברב

, הוא בין תשובות התלמידים יותרו 70%של  בשיעור בבית ספר התאמה כאשר נרשמה

 וב איןש -לחלופין או  ,(בתדירות משתנה) קביעותהפסקות פעילות בנחשב בית ספר שיש בו 

לקידום אורח חיים בריא  תכניתבשבתי הספר של מכריע ה םרובבנמצא כי . הפסקות פעילות

הפסקות פעילות: כל בתי הספר דוברי  יש , בשני מגזרי השפה,מטעם הפיקוח על הבריאות

מבתי  93%-ב לעומת זאת, ,מייצגדגם ארצי במ. ערביתהמבתי הספר דוברי  95%-עברית וה

 הפסקות פעילות בקביעות ישערבית המבתי הספר דוברי  73%-בעברית וההספר דוברי 

  . ות משתנה)(בתדיר

על הרגלי ההשתתפות שלהם בהפסקות פעילות, אם  התבקשו לדווח התלמידים זאת ועוד:

דוברי מהתלמידים בבתי ספר מהממצאים עולה כי כשליש  וכאשר הן מתקיימות בבית הספר.

בכל פעם שמתקיימות  משתתפים באופן פעילדוברי ערבית בבתי ספר  םעברית וכמחצית

 "לפעמים"רק בפעילות משתתפים  עוד עולה כי רבים מהם .בבית ספרם הפסקות פעילות

ומיעוטם כמעט לא משתתפים בפעילות המתקיימת בזמן  ,), בהתאמה41%-ו 52%(

  ). , בהתאמה6%-ו 14%ההפסקות הפעילות (

הבריאות לבין מטעם הפיקוח על  "אורח חיים בריא"בתכנית שהשוואה בין תלמידים 

יותר שיעור גבוה  ,דוברי ערבית בתי ספרבכי העלתה  שבמדגם הארצי המייצגתלמידים 

בהשוואה  ,דיווחו על השתתפות קבועה בהפסקות הפעילות שבתכניתמקרב התלמידים 

  .37מדגם ארצי מייצגשיעורם בל

  דיווחי תלמידים – הפסקותהבזמן נוספות פעילויות 

באיזו מידה הם נוהגים גם לציין התלמידים התבקשו פעילות ההשתתפותם בהפסקות לבד מ

: בילוי מחוץ הםפניפעילויות שהוצגו להכל אחת ממגוון בהפסקות שבין השיעורים לעשות 

בחצר בית שמשחקים משחקי תנועה אחרים, טיפוס על מתקני בלכיתה במשחקי כדור או 

הכנת ריאת ספר או בכיתה עם חברים או לבד (לק המתנה ,שיחה עם חבריםהספר, 

  .30 ’תרשים מסדיווחי התלמידים מוצגים בשיעורים). 

   

                                                           
 לעומת תכניתממשתתפי ה 69%דוברי ערבית:  ספר בבתי בהפסקות הפעילות בתדירות קבועה משתתפים 37

  מייצג.הארצי הבמדגם  52%
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  תלמידיםלפי דיווחי  - 38: פעילות מועדפת בזמן ההפסקות30 ’תרשים מס

  

  

  

 עבריתדוברי בבתי ספר נראה כי דפוס הפעילות בהפסקות משתנה לפי מגזר שפה: 

או במשחקים  כדורבשחק ל יאהתלמידים בזמן ההפסקות ה בקרבת המועדפהפעילות 

 7%ורק  ,כל יוםבאו כמעט תמיד נוהגים כך דיווחו כי הם  67%( בחצר בית הספר אחרים

), ובמדרג 45%( קריאת ספר או הכנת שיעורים –במדרג השני ). כלל זאתאינם עושים 

מהתלמידים, לעומת זאת, כרבע וכשליש  .)21%( ישיבה עם חברים מחוץ לכיתה –השלישי 

  .ההאל הפעילויות שתיאת כלל דיווחו כי אינם עושים  ,בהתאמה

 71%( קריאת ספר או הכנת שיעוריםהפעילות המועדפת היא  ערביתדוברי  בתי ספרב

ובמדרג  ,)55%( משחק בחצר בית ספר –כל יום), במדרג השני בנוהגים כך תמיד או כמעט 

ישיבה עם  -דוברי עברית אך בשיעורים גבוהים יותר  עמיתיהם בבתי ספרבדומה ל השלישי,

                                                           
היגד "לשחק או לטפס על ה לעדוברי ערבית לא השיבו בבתי ספר  14%-דוברי עברית ובבתי ספר  16% 38

בבתי ספר  10%-דוברי עברית ובבתי ספר  13%הספר);  ת" (ייתכן שאין כאלו בביבית הספרמתקנים בחצר 
להישאר בכיתה  אסורבתי הספר  מקצתהיגד "להישאר בכיתה" (ככלל, ידוע שבה לעדוברי ערבית לא השיבו 

  בזמן ההפסקות).
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את כלל לעומת זאת, פחות מעשירית דיווחו כי אינם עושים  .)43%( חברים מחוץ לכיתה

  .ההפעילויות האל

בית שבחצר  לשחק במתקניםאו  להישאר בכיתהשני מגזרי השפה נוהגים פחות בתלמידים 

דוברי ערבית דיווחו כי אינם בבתי ספר דוברי עברית וכשליש בבתי ספר כמחצית : הספר

דיווחו כי אינם נוהגים לשחק  ,בהתאמה ,וקרוב למחצית 57%נוהגים להישאר בכיתה; 

  .שבחצר במתקנים

סוג בהשוואה לפי השתתפות בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות ולפי 

שיעור גבוה יותר המייצג, מדגם הארצי בשדוברי עברית  בתי ספרבפיקוח עלה הדפוס הבא: 

 עתספר או הכנת השיעורים ב תבתי ספר ממלכתיים דיווחו על קריאבשל תלמידים 

התלמידים  בקרבלעומת זאת, דתיים. -בתי ספר ממלכתייםב שיעורםבהשוואה ל, ותקההפס

- םייממלכתבתי ספר באהודה יותר בהפסקות קריאה  :כנית התקבלו נתונים הפוכיםתבש

  .39יםממלכתיבתי ספר ל בהשוואה ,יםדתי

 בחצר בית הספר משחק בכדור או משחקי תנועה ובכללןמת הפעילויות האקטיביות, סכֵ 

דוברי בבתי ספר כי כשני שלישים מהתלמידים  העלתה שבחצר,שעשועים השימוש במתקני ו

 לעסוקכל יום" בדוברי ערבית העדיפו "תמיד או כמעט בבתי ספר התלמידים מ 55%-עברית ו

  . הספר בפעילות אקטיבית בחצר בית ותהפסקב

דוברי עברית, תלמידים שבתכנית בבתי ספר כי  העלתההשוואה לפי השתתפות בתכנית 

פעילות בבשיעור נמוך יותר על עיסוק "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות דיווחו 

ארצי מדגם ב עמיתיהםבקרב  66%לעומת  61%( , אם כי הפער קטןאקטיבית בהפסקות

  ).מייצג

יותר מבנות לפעילות אקטיבית בהפסקות  נוטיםבנים  כי העלתה ,לפי מגדראחרת, השוואה 

; הפער גדול במיוחד 40כל יום")ב(משחק בכדור, בתנועה או על מתקנים, "תמיד או כמעט 

  .דוברי עברית בתי ספרב

   

                                                           
 - מייצגהארצי הכל יום" לקרוא או להכין שיעורים בהפסקות: במדגם ב"תמיד או כמעט  עדיפיםמתלמידים ש 39

פיקוח ב 41%: תכניתהמשתתפי  קרבב .דתי-ממלכתיפיקוח הב 36%לעומת ממלכתי פיקוח הב 48%
 .דתי-ממלכתיפיקוח הב 47%לעומת ממלכתי ה

. בבתי בנותמה 53% לעומתבנים מה 82% -  דוברי עבריתבבתי ספר פעילות אקטיבית בזמן ההפסקות:  40
   .בנותמה 56% לעומתבנים מה 62% - דוברי ערבית ספר
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  וחינוך לבריאות אורח חיים בריא בקידוםמעורבות מורים 

עצם ההנחה היא ש .אוכלוסיית יעד אפשרית לפעילויות בנושאכהמורים עצמם נתפסים גם 

להם להרחיב את הידע ש חשיבותו,דבר את למודעותם להעלות  עשויהלנושא  תםחשיפ

 במחיצתן נמצאיםהתלמידים שדמויות סמכות בתור שינוי בהתנהגותם.  לחוללואף  בתחום

  ם. העבור תלמידיבסוכני שינוי  שמשהם יכולים ל ,שעות רבות ביום

ל רמת הבקיאות שלהם ושל צוות בית עדיווחי המחנכים והמנהלים תחילה יוצגו  בפרק זה

יידונו הפעילויות  בהמשכוהספר בנושאים הקשורים לבריאות, תזונה נכונה ופעילות גופנית. 

  .41לקידום אורח חיים בריא ,תפיסתםפי -עלהייעודיות למורים ותרומתן, 

  בקיאות בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא

 ורמת בקיאותלו שלהם םרמת בקיאותבנוגע להערכות המשיבים  ותמוצג 31 ’תרשים מסב

  .צוות בנושאים הקשורים לבריאות, תזונה נכונה ופעילות גופניתשל ה

   

                                                           
 בפרק "תכנון תכניתנידונה בתכנון הפעילויות לקידום אורח חיים בריא בבית הספר ובהפעלתן מעורבותם  41

  . ת והפעלתה"ספרי-ביתפעולה 
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  בקיאות בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא: 31 ’תרשים מס
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הן  – מכל אחד מסוגי המשיבים 90%-ועד כ 80%- בין קרוב ל ,31 ’תרשים מסעולה מכפי ש

שאים והעריכו כי הם והצוות בקיאים בנ - בקרב המשתתפים בתכנית והן במדגם ארצי מייצג 

העריכו  ,בכל הקבוצות ,מהמשיבים 78%בחינה מדוקדקת יותר מעלה כי הקשורים לבריאות. 

לעומת זאת, מובילי הבריאות  בנושאי בריאות. בקיא במידה רבה ורבה מאודכי הצוות 

קשור  דבר); ייתכן כי ה91%העריכו כי הם עצמם בקיאים בנושאי בריאות יותר מאחרים (

 ,בקרב המנהליםגם בעטיה נבחרו למלא תפקיד זה. שהם ממלאים או לסיבה שלתפקיד 

. עמדות )85%( העריכו כי הם עצמם בקיאים בנושא ,מחנכיםבהשוואה ל ,במעט שיעור גבוה

   במדגם ארצי מייצג.המשיבים המשתתפים בתכנית זהות לעמדות המשיבים ש

  

  פעילויות ייעודיות למורים

"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על  שבתכניתבבתי ספר  מהמחנכים 61%כאמור, 

 השנה והשתתפ םעצמ הםדיווחו כי , ארצי מייצגבמדגם  מהמחנכים 23%לעומת  ,הבריאות

בנושא אורח חיים בריא או חינוך לבריאות לצוות המורים  בפעילויות ייעודיות (תשע"ב)

   ).20 מס' (ראה תרשים

מקרב  .המשיבים התבקשו לפרט מה היה טיב הפעילויות ולמי הן יועדו (שאלה פתוחה)

דוברי בבתי ספר מחנכים  12- דוברי עברית ובבתי ספר מחנכים   99  ,בתכנית המשתתפים

דוברי עברית מחנכים בבתי ספר  53 - מקרב מדגם ארצי מייצגלשאלה זו, ו ערבית התייחסו

 ןאליהש. לרוב, הפעילויות הייעודיות לשאלה דוברי ערבית התייחסומחנכים בבתי ספר  25 -ו

  : התייחסו דומות בשתי הקבוצות

 בדרך כלל. הרצאות או סדנאות ייעודיותה היא צוינהפעילות הנפוצה ביותר ש �

למורים ולתלמידים או  ניתנודו למורים בלבד, אולם היו שציינו כי הן ההרצאות יוע

למורים ולהורים במשותף. משיבים שהתייחסו לכך ציינו כי ההרצאות עסקו בנושאי 

 בריאות ואורח חיים בריא באופן כללי, ובתזונה נכונה. 

הסברים יותר) דיווחו כי קיבלו  נמוךשיעור ניכר (אם כי בקרב משתתפים בתכנית,  �

 בימי היערכות. מהרכזת או ממנהלת בית הספר  בנוגע אליהעל התכנית והנחיות 

שבמדגם קרב מחנכים מיותר  שיעור נמוךקרב המשתתפים בתכנית ומדומה  שיעור �

/ השתלמות מוסדית או הדרכה  בהשתלמותדיווחו כי השתתפו  הארצי המייצג

  .בנושא אורח חיים בריא

(כגון זומבה,  השתתפות בפעילות אקטיביתו שדיווחו על יותר הי שיעורים נמוכיםב �

בימי  , וכןאופניים, ריקודי בטן) ייעודית למורים או למורים ולתלמידים במשותף

 . ספורט ובימי בריאות
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את קיומן ציינו (בשתי הקבוצות) ערבית  ידובר ים בבתי ספרהמחנכמעטים מקרב  �

  .הכנת אוכל/ארוחות בריאות של

"אורח חיים  שבתכניתבבתי ספר  מהמחנכים 70% ,בפעילויות ייעודיות המשתתפיםמתוך 

כי דיווחו  שבמדגם הארצי המייצג מהמחנכים 79%-ו מטעם הפיקוח על הבריאותבריא" 

  .סייעו להם לקדם את תחום החינוך לבריאות פעילויותה

מחוץ לבית ת או ספרי-ביתבמסגרת  נעשומורים שהשתתפו בפעילויות ייעודיות נשאלו אם הן 

דיווחו  שבמדגם הארצי המייצגמהמורים  86%-) ו98%( בתכניתש המוריםכמעט כל  .הספר

 בדברמוצגים דיווחיהם  12 'בלוח מס .תספרי-ביתבמסגרת  נעשוהייעודיות הפעילויות כי 

  פעילויות אלו. נחהשהגורם ה

  מחנכיםלפי דיווחי  – : מנחה הפעילויות הייעודיות למורים12לוח מס' 

  בתכנית משתתפים  
)124=N(  

  ארצי מייצגמדגם 
)79=N(  

 8% 4% המנהל 

 ** 14%  ספרי-ביתמוביל בריאות 

 6% 7% בית הספרגורם אחר בתוך 

 6% 2% המדריכה המחוזית 

 10% 65%  ספרי-ביתבעל מקצוע חוץ 

 48% 9% מישהו אחר

 23% --  לא יודע

 מייצג. הארצי הקיים במדגם ** לא 

בעל ) דיווחו כי 65%( בתכניתש המחנכים קרבמשיעור ניכר , 12לוח מס' עולה מכפי ש

(לעומת עשירית  את הפעילות הנחה(רופא, אחות, תזונאית וכד')  ספרי- ביתמקצוע חוץ 

 ספרי- ביתה מוביל הבריאותכי דיווחו  14%-ו ,)ארצי מייצגבלבד מקרב המחנכים שבמדגם 

 פירטו מי: שניים 8 ומתוכם ,את הפעילות נחהה אחרגורם עשירית ציינו כי  אותה. נחהה

ת, שניים ציינו מרצה מטעם 'תפור עלי', ספרי-ביתשילוב של גורם חיצוני ורכזת תחום ציינו 

  שניים ציינו תלמידים, אחד ציין גורם חיצוני וגם הורי תלמידים ואחד ציין 'אופק חדש'.

 , ומתוכםהפעילותהנחה את  חרגורם אדיווחו כי  שבמדגם הארצי המייצגמחצית מהמשיבים 

ציינו  2, הנחו את הפעילות בית הספרמורה או שילוב של מורים מצוות שציינו  7פירטו:  16

ציינה כי המנחה ואחת  ,הנחו אותה ת או מורה אחראית לנושאספרי-ביתרכזת בריאות ש

ומשיב אחד ציין כל אחד מהגורמים  ,ציינו מרצים מן החוץ 2. תספרי- ביתיועצת  הייתה
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נציגת  , תלמידי מועצה ירוקה ות ברלימכללת בממדריכה ', איגודן'ם עמדריכה מט: אלהה

 את הפעילות. נחהאינם יודעים מי הכי ניכר (כרבע) ציינו  שיעור. והמנהלבריאות הציבור 

מנהל, גורם אחר בבית הספר או המדריכה  נחוה הפעילותאת דיווחו כי  מעטים בלבד

  המחוזית.

- : כאמור, כממובילי הבריאותנקודת מבט נוספת על הפעילויות שיועדו למורים התקבלה 

 (ראה תרשים המורים לצוות ייעודיות פעילויותמפגשים או  נערכודיווחו כי  םמוביליהמ 80%

 3על  דיווחודומה  שיעורמפגש אחד או שניים,  על קיומו שלדיווחו  40%-כ ,). מתוכם20 מס'

  מפגשים או יותר. 5 על –וכחמישית  ,מפגשים 4או 

 -הרצאות, שיעורים או העברת ידע בדרך אחרת  - מפגשים  קיומם של עלשאלה ה לבדמ

 ניתנואם מובילי הבריאות לדווח התבקשו למורים, בנושאי בריאות במסגרת התכנית 

 55% .ולפרטן, ספרי-ביתפעילויות העשרה בנושאי בריאות לצוות ההשתלמויות ו/או 

מפגש אחד או על קיומם של דיווחו  40%-כ ,מתוכםפעילויות כאלו.  היומהמובילים דיווחו כי 

השתלמויות ו/או  5 דיווחו עלוכחמישית  ,מפגשים 4או  3 דיווחו עלדומה שיעור שניים, 

  פעילויות העשרה לצוות.

את ההשתלמויות ו/או פעילויות  נחהלגורם שה בנוגעמוצגים דיווחי המובילים  13 'בלוח מס

  .לצוות ההעשרה האלה

מובילי דיווחיהם של  לפי –למורים העשרה ה: מנחה ההשתלמויות ו/או פעילויות 13לוח מס' 
  בריאות

  מובילי בריאות   
)29=N(  

(רופא,  ספרי- ביתבעל מקצוע חוץ 
 אחות, תזונאית וכד')

41% 

 28% ספרי-ביתמוביל בריאות 

 14% המדריכה המחוזית

 7% בית הספרגורם אחר בתוך 

 10% מישהו אחר

  

דיווחי דומים ל את הפעילויות הייעודיות למורים נחההגורם שה בדברדיווחי המובילים 

 שיעוריש פערים ב אם כי, )12 מס' לוח(ראה לעיל מדרג הגורמים בכל הנוגע להמחנכים 

בעל מקצוע דיווחו כי מהמובילים  41%, 13לוח מס' עולה מכפי ש .המדווחים על כל גורם
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, כרבע ציינו פעילותהאת ההשתלמות/ הנחה(רופא, אחות, תזונאית וכד')  ספרי-ביתחוץ 

גורם . עשירית ציינו כי המדריכה המחוזיתאת  - 14%-ו ,ספרי-ביתה מוביל הבריאותאת 

 ,דיטאניות –ציינו "צוות תפור עלי", אחד  3: הופירטו מיאף  5-ו ,את הפעילות נחהה אחר

  תזונאית ופסיכולוג. –ואחד 

לקידום  סייעודיווחו כי הן  80% ,השתלמויות/פעילויות על קיומן שלשדיווחו  המוביליםמתוך 

   .הטמעתולתחום הבריאות בבית הספר ו

   42דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

דוברי בבתי ספר המחנכים קרב יותר מ גבוההעלתה כי שיעור  מגזרי השפההשוואה בין 

דיווחו כי השתתפותם בפעילויות  , בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית,ערבית

בקרב  17%ייעודיות סייעה להם לקדם את תחום החינוך לבריאות (הפערים עומדים על 

  מייצג).במדגם ארצי  12%- משתתפים בתכנית ו

מחנכים בקרב לא נמצאו הבדלים  מבחינת הגורם המנחה את הפעילויות הייעודיות למורים

יותר  גבוה שיעורדוברי ערבית בבתי ספר  בתכנית, אולם במדגם ארצי מייצג נמצא כיש

בנוגע דיווחו כי המנהל או גורם אחר בבית הספר או המדריכה המחוזית הנחו את הפעילות (

  .)השפה מגזרי בין הבדליםלא נמצאו  ספרי- ביתבעל מקצוע חוץ ל

    

                                                           
תרומתן של השתלמויות ו/או פעילויות לצוות בית  דברלא מוצגת השוואה של דיווחי המובילים ועמדותיהם ב 42

  ).N=9דוברי ערבית ( בתי ספרב בעיקרהמשיבים, של הקטן ם בשל מספר , וזאתהספר
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  וחינוך לבריאות אורח חיים בריא בקידום הורים מעורבות

לקיים פעילויות  אפשר .כאמור, אוכלוסיית יעד נוספת לתכנית "אורח חיים בריא" היא ההורים

מקדמי תלמידים יחדיו) כדי לעודד עמדות ודפוסי התנהגות לייעודיות להורים (או להורים ו

התכנית  שם הכנתאף לגייס את ההורים ל אפשר. ולהרחיב את מעגל ההשפעה בריאות

זה תידון מעורבותם של  בחלקפעילויות מקדמות בריאות בבית הספר. לאו  הוהפעלת

דיווחי המנהלים  פי- ל, עוחינוך לבריאות בבית הספר ההורים בקידום אורח חיים בריא

  וגורמים נוספים מצוות בית הספר.

   

שבמדגם מהמחנכים  42%- ו בתכניתמהמחנכים ש 75%, ממובילי הבריאות 81%כאמור, 

 מס' תרשיםלעיל (ראה  בתשע"ב מפגשים בנושא להורים נערכודיווחו כי  הארצי המייצג

מפגש אחד או שניים  עלדיווחו  מהמובילים 43%, המפגשים להורים מספרלאשר . )20

  .של מפגשים יותרעל מספר גדול  שאר דיווחווה ,מפגשים 4או  3 דיווחו על 45%להורים, 

 דיווחו על שבמדגם הארצי המייצג מהמנהלים 83%-ו כניתשבת מהמנהלים 93%, כמו כן

 הספר בבית לבריאות והחינוך הבריאות בתחום במתרחש ההורים של מעורבות או יתוףש

  ).20 מס' תרשיםלעיל (ראה 

באשר לאופי המעורבות של ההורים במתרחש מנהלים המוצגים דיווחי  32 ’תרשים מסב

בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על  השתתפואשר (דיווחי משיבים  בתחום

   ).הבריאות לצד מדגם ארצי מייצג

לפי דיווחי  -  *בית הספרמעורבות הורים במתרחש בנושא אורח חיים בריא ב: 32 ’תרשים מס
  מנהלים

  

  דיווחו כי ההורים היו מעורבים.ו השיבו 63, "אורח חיים בריא"המנהלים שבתכנית * מקרב 
  מנהלים. 286בקבוצת ההשוואה השיבו   

  

95% 98% 97%
89% 90%
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מדגם שבהן שבתכנית והן ( המנהלים, הרוב המוחלט מתוך כלל 32תרשים עולה מכפי ש

בבית הספר ועם המתרחש  עלברמת יידוע ארצי מייצג) דיווחו כי הייתה מעורבות הורים 

ההורים דיווחו כי  שבתכניתהמנהלים כמעט כל כמו כן,  .התלמידים בנושא אורח חיים בריא

   ,פעילות משותפת להורים ולילדים בנושא נעשתהשמהפעילויות או לכמה היו קהל יעד 

ם ודילק פעילות אקטיבית אחרת הנחוהרצאות או  נתנועצמם ההורים  כידיווחו  90%-ו

היו שותפים לתכנון ההורים מהמנהלים דיווחו כי  םרבעי ה. לבסוף, כשלושלבריאותהחינוך 

   .בתחום החינוך לבריאות הנעשה בבית הספר

אולם הורים, השל מעורבות ה מייצג נמצא אותו מדרג בסוג ממדגם ארצישמנהלים בקרב 

), מנחי 7%פער של קהל יעד ( בכל אחד מהאפיקים:על מעורבותם  ויותר דיווח נמוךשיעור 

  ).17%פער של ( ) או מתכנני פעילויות12%פער של פעילויות (

מהמשתתפים בתכנית תיארו מעורבות אחרת של הורים: אחד ציין שההורים היו  שניים

 שההורים עברו סדנאות וגם היו בשטח. ר צייןואח ,שותפים לביצוע ולמעקב

   דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

 על דוברי ערבית דיווחו  בבתי ספריותר  גבוההעלתה כי שיעור  מגזרי השפההשוואה בין 

 הספר בבית לבריאות והחינוך הבריאות בתחום במתרחש ההורים של מעורבות או שיתוף

  במדגם ארצי מייצג).  8%בקרב המשתתפים בתכנית ושל  11%ר של בתשע"ב (פע

ההורים היו דוברי ערבית דיווחו כי בבתי ספר יותר  שיעור גבוהאפיקי המעורבות, בחינת מ

יותר  שיעור גבוה, אך במקביל שותפים לתכנון הנעשה בבית הספר בתחום החינוך לבריאות

 .פעילות בנושאהנחו הרצאות או  נתנועצמם ההורים דוברי עברית דיווחו כי בבתי ספר 

 17%-שותפות בתכנון ול בנוגע 21% שלהפערים גדולים יותר במדגם ארצי מייצג (פער 

בקרב  ,בהתאמה ,7%- ו 5% לעומת פער שלפעילות במדגם ארצי מייצג,  נחייתלהבנוגע 

 המשתתפים בתכנית).
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  סיכום  – בתשע"בפעילויות לקידום אורח חיים בריא 

או פעילויות בנושא  "אורח חיים בריא"תכנית כי (בשתי הקבוצות) דיווחו כל המשיבים כמעט  

  . בית הספרת לכל התלמידים בכל שכבות הגיל בומיועד היו בתשע"ב

מהמחנכים שבתכנית  90%-כמעט כל המובילים והמנהלים וכ :שילוב הנושא בתחומי דעת

 ,בבית הספר ובכיתה - השונים הדעת תחומי בהוראת שולב בריא חיים אורח ושאנדיווחו כי 

שבמדגם המשיבים קרב מ. במקביל, תקודמו לשנים בהשוואה יותר נרחב היקףב ,בהתאמה

  ) דיווחו כי הנושא שולב בהוראה.10%- (פער של כ נמוך יותרשיעור ניכר אך  ,הארצי המייצג

בחשבון,  –במדרג השני ו ,ושפה בהוראת מדעים בעיקרשולבו כני אורח חיים בריא ות

יותר  שיעור נמוךבמדגם ארצי מייצג הקבוצות, אולם  שתי(המדרג דומה ב אמנות ואנגלית

דיווחו על מקרב המשיבים ניכר  שיעורדיווחו על שילוב הנושא בתחומי הדעת השונים). 

, חינוך חברתי/כישורי חייםוב בחינוך גופני עיקר, ובבתחומי דעת אחריםשילוב הנושא גם 

. שילוב הנושא בתחומי הדעת נעשה במסגרת לימודי קודש, הלכה, יהדות ו/או דת וכן

 בהוראהבכיתות וכן  בשיעורים יםרלוונטיוחומרי לימוד טקסטים ב שימושבאמצעות  עיקרב

   .הפרונטלית

רך (בד לתלמידים ים/מפגש קיוםעל הרוב המוחלט דיווחו  :מפגשים ייעודיים לתלמידים

 בנושאי אחרת בדרך ידע העברת או שיעורים, הרצאות שכללו בין מפגש אחד לארבעה) כלל

רווחים . לפי דיווחי המחנכים, מפגשים מסוג זה השיעורים, לרוב במסגרת מערכת בריאות

  ). 10%- כפער של ( ותדירים מעט יותר בקרב המשתתפים בתכנית

 על קיוםדיווחו  ,בשתי הקבוצות ,ויותר) 90%-, רוב המחנכים (ככני המפגשיםותל אשר

 הקפדה עלו  שמירה על היגיינה אישית ,תזונה נכונה ומניעת השמנהמפגשים בנושאי 

מפגשים  עלדיווחו ) 75%- כ( שיעור גבוה פחות .סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאות

 מניעת התנהגות סיכוניתשלישי במדרג עלה נושא . קידום בריאות ומניעת מחלותבנושא 

'). כגון צריכת אלכוהול וסמים, עישון, מניעת אבדנות, בטיחות בדרכים, הפרעות אכילה וכד(

מניעת של נושא ההמדווחים על קיומם של מפגשים בכל נושא (למעט  שיעורבאופן שיטתי, 

מדגם ארצי מייצג, בהשוואה למשתתפים שבמעט בקרב משיבים בנמוך התנהגות סיכונית) 

  ). 6% -2%בתכנית, אולם בפער קטן (

שיעור  :מניעת התנהגות סיכוניתעיסוק בבנוגע ל מגזרי השפהבין  פער עקבינמצא  כמו כן

  מפגשים בנושא זה. על קיוםדוברי ערבית דיווחו בבתי ספר יותר  גבוה

, המוביליםקרב מבהשוואה בין דיווחי מובילים לדיווחי מחנכים בבתי ספר שבתכנית נמצא כי 

יותר דיווחו על קיומם של מפגשים בנושאי סביבה נקייה ומניעת התנהגות  שיעור נמוך
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ואילו  ,המובילים נשאלו על פעילויות לתלמידים באופן כללי .)10%-סיכונית (הפער גדול מ

הפער משקף יוזמות נקודתיות של שייתכן  .על פעילויות לתלמידי כיתתםנשאלו   המחנכים

  ת.ספרי- ביתואילו המובילים התייחסו לפעילויות שהוגדרו במסגרת התכנית ה ,מחנכים

בנושאים הקשורים לאורח חיים תם שיחות אִ  על התלמידיםתמונה דומה עולה מדיווחי 

תזונה  הוא ספרי-ביתהנושא הבולט ביותר בשיח ה .בריא וחינוך לבריאות בבית הספר

 לבריאות חשיבותה של פעילות גופנית . נושא נוסף שנידון הואנכונה וחשיבותה לבריאות

 ותרומתה לבריאות הקפדה על סביבה נקייה ואסתטיתכן ו (רק התלמידים נשאלו על כך)

בקרב . )פעם בשנה או יותרתם על נושאים אלו כי שוחחו אִ דיווחו  מהתלמידים 80%-ותר מי(

 שמירה על היגיינה אישיתדוברי ערבית בולט גם העיסוק בנושא בבתי ספר תלמידים 

)94%.(  

בשיעורים גבוהים יותר על עיסוק  דיווחו תכניתבש דוברי עבריתבבתי ספר תלמידים 

פער ( שבמדגם הארצי המייצגבהשוואה לעמיתיהם  ,חיים בריאבנושאים הקשורים לאורח 

  ).11% -7%של 

 על קיומם שלהמוחלט של בתי הספר, ללא קשר להשתתפות בתכנית, דווח  ם: ברובימי שיא

בתכנית ש המחנכיםבתכנית. כמעט כל שעם זאת, תדירותם גבוהה יותר בבתי ספר  .ימי שיא

  .שיא בימי השנה השתתפה םיתתככי דיווחו  שבמדגם הארצי המייצג מהמחנכים 85%-וכ

ויותר, בשתי  90%-רוב המנהלים (כ: פעילות גופנית לתלמידים במסגרת בית הספר

(באופן רגיל וללא ורי חינוך גופני בשבוע שיעשני  ניתניםכי בבית ספרם הקבוצות) דיווחו 

  . קשר לתכנית) לכל כיתה

שבמדגם בתכנית וכמחצית מהמחנכים שמהמחנכים  60%- מחצית ממובילי הבריאות, כ

. לפי דיווחי המובילים, לרוב קיום פעילות גופנית נוספת לתלמידיםדיווחו על  הארצי המייצג

) 75%( במסגרת מערכת השיעורים זאת), ו64%עד שעתיים לתלמיד בחודש ממוצע ( נוספו

  ).82%( בית הספרלחינוך גופני מצוות מורה  ובהנחיית

בתכנית ש מהמנהלים יםשלישכשני  :קידום אורח חיים בריא רכישת ציוד במסגרת

עבור בית ספרם ציוד מתאים ברכשו דיווחו כי  שבמדגם הארצי המייצגוכמחצית מהמנהלים 

היו  ות ולימי שיא.לונופש או משחקי חצר להפסקות פעי ציוד ספורט עיקרוב ,לקידום התחום

בהיקפים גדולים רכישת ציוד דווחה  מתאימים. הספרים ומשחקי קופס על רכישתדיווחו ש

ללא  ,20%-דוברי ערבית (פער של כבתי ספר בהשוואה ל ,דוברי עברית בבתי ספריותר 

  קשר להשתתפות בתכנית).

ברוב בתי הספר נהוגות הפסקות  הפסקות פעילות ופעילות נוספת בזמן ההפסקות:

 כפי שיפורט ,דוברי עבריתתדירות יותר, כעניין שבשגרה, בבתי ספר נראה כי הן  .פעילות
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  .בהמשך

 דיווחו על) 80%-ורובם (כ ,בבית הספר פעילות הפסקות על קיוםכמעט כל המובילים דיווחו 

   בממוצע).פעם בחודש (כלומר  השנה במהלך או יותרפעילות  הפסקותשבע 

ללא קשר  נעשוהן דיווחו כי  60%- , כבבית הספרהפסקות פעילות  על קיוםו המדווחיםמתוך 

דוברי עברית הן  בבתי ספר( במסגרת התכנית נעשוהן דיווחו כי ) 40%- (כ שאר, והלתכנית

 נעשוהן דיווחו כי , ערבית דוברי ספר בבתי 64%לעומת  ,30%-כ :נהוגות יותר בשגרה

  במסגרת התכנית).

דוברי בבתי ספר  - בבית הספר הפסקות פעילות קיוםעל דיווחו במקביל, רוב התלמידים 

יותר בבתי ספר שבתכנית  - דוברי ערבית  בתי ספרוב ,דוברי ערביתבבתי ספר יותר מעברית 

בבתי ספר  םדוברי עברית וכמחציתמהמשיבים בבתי ספר  ים). כשני שליש10%פער של (

פעם בשבועיים  על -ר שאוה ,פעם בשבוע או יותר על הפסקות פעילותדוברי ערבית דיווחו 

יותר  מרביםדוברי ערבית  ספר בבתיתלמידים  או לעתים רחוקות יותר. עם זאת,

דוברי ערבית בבתי ספר דוברי עברית וכמחצית בבתי ספר כשליש  להשתתף בהן:

בבתי  , ואילו כמחציתבבית ספרם הפסקות פעילות ישפעיל בכל פעם ש משתתפים באופן

   .דוברי ערבית משתתפים רק "לפעמים"בבתי ספר  40%- כדוברי עברית וספר 

 ספר בבתי: עיסוק בפעילויות אחרות בהפסקות, נמצאו הבדלים לפי מגזר שפהאשר ל

 ים(שני שליש בחצר בית הספר או במשחקים אחרים כדורבשחק למעדיפים  עברית דוברי

קריאת  –במדרג השני  ;מעט יותר) -בתכנית שכל יום; תלמידים בנוהגים כך תמיד או כמעט 

). 21%( ישיבה עם חברים מחוץ לכיתה –), ובמדרג השלישי 45%( ספר או הכנת שיעורים

), 71%( לקרוא ספר או להכין שיעוריםמעדיפים  ערביתדוברי  ספר בבתי, לעומת זאת

ישיבה עם חברים מחוץ   - ובמדרג השלישי  ,)55%( משחק בחצר בית ספר - במדרג השני 

  ).43%( לכיתה

העריכו  ,בשתי הקבוצות ,מכלל המשיבים 80%-כ: פעילות לקידום אורח חיים בריא לצוות

. צוות בית הספר בקיא בנושאים הקשורים לבריאות, תזונה נכונה ופעילות גופניתכי 

) העריכו כי הם עצמם בקיאים בנושאים אלו, 90%-יותר (כ שיעור גבוה ,מקרב המובילים

  עצמם בקיאים.כי הם העריכו  85% -מקרב המנהלים ו

ה שיועד לתלמידים, אך הוא גדול לאין מהפעילויות למורים נמוך מבאופן כללי, היקף 

(ייתכן כי  שבמדגם הארצי המייצג עמיתיהםשיעור בקרב מחנכים שבתכנית בהשוואה ל

פער זה מרמז על הצלחה מסוימת של התכנית בהרחבת מעגל ההשפעה מהתלמידים 

לעומת כמחצית  ,מהמובילים 80%-מהמנהלים שבתכנית וכ 90%-קרוב ללקהילה): 

 בנושא ייעודיות פעילויותמפגשים או  על קיוםדיווחו  ,שבמדגם הארצי המייצגמהמנהלים 
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על יותר).  – שארוה ,מהמובילים דיווחו על מפגש אחד או שניים 40%-(כ המורים לצוות

השתלמויות ו/או פעילויות העשרה בנושאי  על קיום, כמחצית מהמובילים דיווחו על כך נוסף

  (בהיקף דומה).  בריאות לצוות

ניכרת , אם כי השתתפותם בפעילויות ייעודיות הפער נשמר על אודותבדיווחי המחנכים 

המחנכים מ 23%לעומת  ,מהמחנכים שבתכנית 60%-כבשתי הקבוצות:  בהיקף ירידה

מדובר לרוב  ;כאלו פעילויותמפגשים או בהשתתפו בדיווחו כי  ,במדגם ארצי מייצגש

הורים למורים ותלמידים ו/או למורים או יועדו לים שרלוונטיבנושאים  או סדנאותבהרצאות 

הסברים ו הנחיותבהם קיבלו שבתכנית אף דיווחו על מפגשים שהמחנכים מקצת במשותף. 

  .על התכנית

מהמחנכים שהשתתפו בפעילויות אלו דיווחו כי השתתפותם  80%-ל 70% , ביןמכל מקום

המובילים העריכו כי הן קרב דומה משיעור ו, החינוך לבריאותסייעה להם לקדם את תחום 

  . הטמעתוללקידום תחום הבריאות בבית הספר ו סייעו

ה שיועד למורים, מבאופן כללי, היקף המפגשים להורים קטן במעט מ מעורבות הורים:

בקנה אחד עם ועולה (אך הפער בין המשתתפים בתכנית לבין מדגם ארצי מייצג נשמר 

 םרבעי השלוש ההשפעה מהתלמידים לקהילה).ההנחה שהתכנית פועלת להרחבת מעגל 

על דיווחו  שבמדגם הארצי המייצגמהמחנכים  40%-בתכנית וכשמהמובילים ומהמחנכים 

מהמובילים דיווחו על  40%-(כ התכנית במסגרת להורים בריאות בנושאי מפגשים קיום

  יותר).על  – שארוה ,מפגש אחד או שניים

דיווחו כי ההורים היו   )90% - 80%(בשתי הקבוצות  ניכר מהמנהלים שיעור זאת ועוד:

מעט  –דוברי ערבית  בתי ספר(ב מעורבים במתרחש בתחום הבריאות והחינוך לבריאות

המתרחש בבית הספר ובנושא אורח חיים בריא (כמעט כולם),  קיבלו מידע על: הם יותר)

היו ) ו90%- 80%ויותר), הנחו פעילויות בנושא ( 90%מהפעילויות ( כמהקהל יעד ל שימשו

. )60%- ו םרבעי השותפים לתכנון הנעשה בבית הספר בתחום החינוך לבריאות (כשלוש

שיעור קבוצות, אולם ה שתיההורים דומה בשל מעורבות ה אופנילבנוגע המדרג שהתקבל 

תם של ההורים בכל אחד יותר מקרב המשתתפים בתכנית דיווחו על מעורבו גבוה

  .מאפיקים אלו

לשיעורם בהשוואה  ,דוברי ערבית (בשתי הקבוצות)בבתי ספר יותר  גבוהלרוב שיעור 

דיווחו על קיומן של פעילויות ייעודיות למורים ועל מעורבות  ,דוברי עבריתבבתי ספר 

   .הורים

ועל תיאום ) 74%(תמהיל ההרצאות קביעת על אחראים הם עצמם , המוביליםלפי דיווחי 

ובמדרג  ,בהתאמה) ,47%-ו 57%( המנהל –ריהם אח .)86%( הפעילויות שבתכנית
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דוברי עברית מוביל  בבתי ספרבהתאמה).  ,22%-ו 45%לתכנית ( צוות ההיגוי –השלישי 

 שארלכל רב יותר  יש משקלדוברי ערבית  בתי ספרואילו ב ,הבריאות דומיננטי מעט יותר

   .בעלי התפקידים
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  אורח חיים בריא בנושאיהתלמידים  הרגלי
 הלכה למעשה נעשוש ם אורח חיים בריאודילקבפרק הקודם עסקנו בהרחבה בפעילויות 

 : האוכלוסיות הרלוונטיותמבכל אחת  התמקדותתוך  ,, לפי דיווחי המשיביםבבתי הספר

  תלמידים, מורים והורים. 

התנהגויות שלהם בנושאי אורח חיים העל את דיווחי התלמידים בפרק זה נבקש לסקור 

עמדותיהם כלפי פעילות גופנית, ובהמשך את שלהם ו הרגלי הפנאיאת תחילה נסקור  .בריא

  .הרגלי התזונה שלהם הפרק נציג את

  תלמידיםדיווחי  לפי - יםיהרגלי הפנאי של התלמידים בשעות אחר הצהר

פעילויות הכרוכות ירידה ניכרת בתם ההתפתחות הטכנולוגית ואורח החיים המודרני גררו אִ 

. יומית בד בבד עם עלייה בהיקף הזמן שילדים (ומבוגרים) מבלים בישיבה בתנועה פיזית

מחשב,  גוןמול מכשירים אלקטרוניים כרובצים  הילדים הםשל חלק ניכר משעות הפנאיב

מילאה הפנאי (משחקי חוץ) שפעילות . דרך בילוי זו תפסה את מקומה של הטאבלט וטלוויזי

אורח כי אחרונה מוכיחים בעת הבעבר. מחקרים שהתפרסמו הילדים  של את רוב זמנם הפנוי

החיים הנוכחי, הכרוך בישיבה ממושכת, טומן בחובו סכנות בריאותיות (השמנה, תסמונות 

. לשגרת יום פעילה א לחנךהי , כאמור,תכניתמטבוליות ומחלות שונות). אחת ממטרות ה

כל ב התלמידיםבחירותיהם של גם על ה תלראות את השפעפשר אהתקווה היא שיהיה 

  בשעות אחר הצהריים. פעילויות פנאיהנוגע ל

: כמה זמן עיסוקיהם בשעות אחר הצהרייםעל אודות בפרק זה יוצגו דיווחי התלמידים 

הם משקיעים בכל  בשבועהם מבלים בצפייה בטלוויזיה ובמשחק במחשב, כמה זמן ביום 

הם משקיעים בפעילות ספורטיבית  ,להערכתם ,וכמה זמןנתונות אחת ממגוון פעילויות פנאי 

  .43לובסך הכ

  

  "זמן מסך" יומי

המוקדש לצפייה בטלוויזיה  ביוםמשך הזמן בנוגע למוצגים דיווחי המשיבים  33 ’תרשים מסב

  .במחשב (או בטאבלט) ולמשחק

  

   

                                                           
 :בפרק הקודם והרגלי הפעילות שלהם במסגרת בית הספר, בזמן ההפסקות, פורטבדבר דיווחי התלמידים  43

/  קידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים אורח חיים בריא בבית הספר / לקידום"פעילויות 
  הרגלי פעילות התלמידים בזמן ההפסקות". 
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  תלמידיםדיווחי לפי  – ביום מול מחשב וטלוויזיה: משך שהייה 33 ’תרשים מס

  

  

  

, יום בטלוויזיה בכלצופים דיווחו כי הם שני מגזרי השפה, ב ,מהתלמידים 90%- יותר מ

  יום.  בכל במחשב או בטאבלט נוהגים לשחקכי הם דיווחו  80%-ויותר מ

דוברי עברית תלמידים בבתי ספר הרגלי הצפייה של  מעלה כי ההשוואה לפי מגזר שפ

: דוברי ערביתעמיתיהם בבתי ספר בהשוואה ל ,ממושכת יותר בטלוויזיהכוללים צפייה 

שני מגזרי השפה, בכרבע,  ביום;צופים בטלוויזיה יותר משעתיים  , בהתאמה,30%-ו 36%

פחות בה ) צופים , בהתאמה42%- ו 28%ר (שאוה ,צופים בטלוויזיה בין שעה לשעתיים ביום

  משעה ביום.

: דוברי עברית בבתי ספרנפוץ יותר נמצא כי הוא  לשימוש במחשב או בטאבלטבנוגע גם 

הזמן  משךמבחינת  .יום בכלמשחקים במחשב או בטאבלט  , בהתאמה,81%- ו 90%

משתמשים במחשב עד  - , בהתאמה47%-ו 41% -הקבוצה השכיחה ביותר  המוקצה לכך,

ושיעור דומה,  ,תר משעתיים ביוםמשתמשים במחשב יו , בהתאמה,17%-שעה ביום. רבע ו

  בשני מגזרי השפה, משתמשים במחשב בין שעה לשעתיים ביום.
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דוברי עברית -שהייה מול מחשב וטלוויזיה 
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דיווחו כעשירית התלמידים ש תוךדוברי עברית, מ בבתי ספרכי פיקוח עלה סוג בהשוואה לפי 

- משתייכים לפיקוח הממלכתי רובהאינם צופים בטלוויזיה ו/או אינם משתמשים במחשב, כי 

  דתי. 

ת, אולם בנים בנוובנים  קרבדומים בכי הרגלי הצפייה בטלוויזיה בהשוואה לפי מגדר עלה 

  .44בהשוואה לבנות ,על שימוש נרחב יותר במחשב דיווחו

  

   

                                                           
 או ביום שעה עדבמחשב  שימוש על דיווחו מהבנות 56%לעומת  מהבנים 46%: עברית דוברי בתי ספרב  44

  .ביום משעתיים יותר במשך במחשב שימוש על דיווחו בנותמה 20%לעומת  בניםמה 30%; לא כלל
 או ביום שעה עד במחשב שימוש על דיווחו מהבנות 73%לעומת  מהבנים 57%: ערבית דוברי בתי ספרב   

   .ביום משעתייםיותר במחשב  שימוש על דיווחו בנותמה 12%לעומת  בניםמה 22%; לא כלל
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  יםיפעילויות פנאי אחר הצהר

 בה הם נוהגים לעשות כל אחתשהתדירות  עלמוצגים דיווחי התלמידים  34 ’תרשים מסב

 תיו, תוך הבחנה בין פעילור הצהרייםבשעות אח השבוע במהלך נתונות ממגוון פעילויות

  "פעיל".פעילויות בעלות אופי "שקטות" ל

  תלמידיםלפי דיווחי  -  45: עיסוקים בשעות אחר הצהריים34 ’תרשים מס

  

  

  

פעמים  מספרמקדישים ) 90%- (יותר מלצפות, רובם המכריע של התלמידים  אפשרכפי ש

חלק  קדישיםדוברי ערבית מתלמידים בבתי ספר . שיעורי בית להכנתבשבוע מזמנם הפנוי 

  ).82%( קריאת ספריםלניכר מזמנם הפנוי גם 

 .בחצר, בגינה, במגרש, עם אופניים וכד': בחוץ, לבד או עם חברים, משחק –במדרג הבא 

עמיתיהם בבתי ספר מ יםדוברי ערבית ושני שלישם מהתלמידים בבתי ספר רבעי השלוש(

                                                           
נחשבו כמי  היגד אחד מסדרת השאלות הנ"ל, לעהיגד מסוים אולם השיבו לפחות  לעתלמידים שלא השיבו   45

  על אותו היגד. שהשיבו "כלל לא"
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יותר מפעם בשבוע  
בדרך כלל פעם בשבוע

כלל לא/פחות מפעם בשבוע 1,380, דוברי עברית
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 ,בהתאמה ,87%- ו 81%עברית דיווחו כי הם משחקים בחוץ מספר פעמים בשבוע; דוברי 

 גוןכ השתתפות בחוג ספורט -ר כך אח ).לפחות פעם בשבוע משחקים בחוץדיווחו כי הם 

מספר פעמים  – יםקרוב לשני שליש( יה, אמנויות לחימהימשחקי כדור, ריצה, ריקוד, שח

  .)פעם בשבוע –ועוד כעשירית  ,בשבוע

דוברי עברית גם קריאת ספר  בבתי ספרו, בבית חברים עם מפגשאחר מכן, בפער קטן, ל

  לפחות פעם בשבוע). -  79% - 71%-מספר פעמים בשבוע, ו - 61% - 55%(

מספר פעמים  - 40% -23%( פעילות של תנועת הנועראו  חוג שאינו ספורט –ובסוף 

  מפעם בשבוע או כלל לא).עוסקים בפעילויות אלו פחות  57% - 46%בשבוע,  ואילו 

השוואות בין דיווחי תלמידים שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על  כמהו שנע

פיקוח. סוג וכן השוואות לפי מגזר שפה ו ,במדגם ארצי מייצג לבין דיווחי עמיתיהם הבריאות

 : הנוספים לפי סוג הפעילות להלן עיקרי הממצאים

דוברי בבתי ספר  יותרבשכיחות גבוהה  כאמור, ,דווחה: ")"שקטה(פעילות  ספרת קריא

דיווחו על קריאת  , בהתאמה,74% לעומת 88%דוברי עברית: בתי ספר בהשוואה ל ,ערבית

 ופעילות זעל (הפער אף גדל כאשר בוחנים את שיעור המדווחים  ספר לפחות פעם בשבוע

  . יותר מפעם בשבוע)

 .בשכיחות גבוהה יותר בקרב בנות הוחדו קריאת ספרהשוואה לפי מגדר העלתה כי 

ם שבתכנית "אורח תלמידיהבקרב בהשוואה נוספת נמצא כי הפער המגדרי אף גדול יותר 

  .46שבמדגם הארצי המייצג עמיתיהםבהשוואה ל ,חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות

"): משחק בחוץ  תדירות המשחק בחוץ דווחההשוואה לפי מגדר העלתה כי  (אופי "פעיל

בנים מה 79% ,דוברי עבריתבבתי ספר באופן ספציפי,  .בשכיחות גבוהה יותר בקרב בנים

מהבנים  91%-, ומשחקים בחוץ מספר פעמים בשבועדיווחו שהם מהבנות  67% לעומת

דוברי בבתי ספר  .בחוץ לפחות פעם בשבוע משחקיםשהם  דיווחומהבנות  83%לעומת 

, משחקים בחוץ מספר פעמים בשבועדיווחו שהם בנות מה 77%- ובנים מה 84% ,ערבית

  ).92%-אולם הפער נסגר כאשר בוחנים כמה מהם משחקים בחוץ לפחות פעם בשבוע (כ

:(" שיעור המשתתפים השוואה לפי השתתפות בתכנית העלתה כי  חוג ספורט (אופי "פעיל

 "חיים בריאאורח " תכניתב המשתתפיםבקרב  יותר בוהגבחוגי ספורט יותר מפעם בשבוע 

 הפער קטןאם כי , מדגם ארצי מייצגלעמיתיהם שבבהשוואה  ,מטעם הפיקוח על הבריאות

 63% שבתכנית, לעומת יתדוברי ערבבבתי ספר  67%- דוברי עברית ובבתי ספר  65%(

  במדגם הארצי).שדוברי ערבית בבתי ספר  64%- דוברי עברית ובבתי ספר 
                                                           

 82% לעומתבנים מה 78% -דוברי עברית במדגם הארצי המייצג: בבתי ספר  קוראים לפחות פעם בשבוע 46
  .בנותמה 96% לעומתבנים מה 90% - דוברי ערבית  ; בבתי ספרבנותמה

 84%לעומת בנים מה 76% - דוברי עבריתבבתי ספר  :כניתמשתתפי התבקרב  קוראים לפחות פעם בשבוע   
  .בנותמה 98%לעומת בנים מה 90% -  דוברי ערביתבבתי ספר  ;בנותמה
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בשבוע  מספר פעמיםתפים בחוגי ספורט המשת שיעורפיקוח העלתה כי סוג השוואה לפי 

 - בפיקוח הממלכתיש עמיתיהםבהשוואה ל ,פיקוח הממלכתישבבקרב תלמידים  יותר בוהג

  . ), בהתאמה49%לעומת  68%( דתי

, בהשוואה ספורט ילהשתתף בחוגיותר בנים נוטים לבסוף, השוואה לפי מגדר העלתה כי 

  . 47בנותל

:(" שני מגזרי השפה, משתתפים במהתלמידים,  45%כאמור,  תנועת נוער (אופי "פעיל

דוברי עברית פעילות זו מועדפת  בבתי ספרלפחות פעם בשבוע בפעילות של תנועת נוער. 

שיעור גבוה  :דוברי ערבית בתי ספרב זהפך מיהה .בהשוואה לבנים ,בנות בקרבמעט יותר 

  . 48בפעילות של תנועת נוערדיווחו כי הם נוהגים להשתתף  , בהשוואה לבנות,בניםשל יותר 

-ממלכתישבפיקוח התלמידים יותר מקרב השיעור גבוה כי  נמצא סוג פיקוחבהשוואה לפי 

תנועת  של בפעילויות והגים להשתתףהממלכתי, נ , בהשוואה לעמיתיהם שבפיקוחדתי

  .49נוערה

  

התבקשו  ר הצהרייםתדירות השתתפותם במגוון פעילויות פנאי אח בדברדיווחיהם לבד מ

 ספורטיביתלפעילות גופנית או  50להעריך כמה שעות הם מקדישים בשבוע רגילהתלמידים 

. דיווחיהם מוצגים בתרשימים 51הם נוהגים ללכת ברגלביום וכן כמה זמן  אחר הצהריים

  .36-ו 35מספר 

  

   

                                                           
בבתי  .מהבנות 78%מהבנים לעומת  85% - דוברי עבריתבבתי ספר  :פעילות ספורט לפחות פעם בשבוע 47

  .מהבנות 82%מהבנים לעומת  86% - דוברי ערביתספר 
. בנותמה 59%לעומת בנים מה 52% - דוברי עברית : בבתי ספרעתנועת נוער לפחות פעם בשבובפעילות  48

 .בנותמה 56%לעומת בנים מה 71% - דוברי ערבית בבתי ספר 
, תלמידים משתתפים בפעילות של תנועת נוער פעם בשבוע או יותרמה 57% - דתי -ממלכתיבפיקוח ה 49

  ממלכתי. בפיקוח ה 40%לעומת 
  .תספרי-ביתלא כולל פעילות  50
יומית. עם זאת נראה כי כיום - םהזדמנות לעסוק בפעילות גופנית מתונה ויו היאהליכה ברגל שההנחה היא  51

וכך אמצעי הסעה אחרים, ב ואםההורים  על ידיוסעים לבית הספר ולחוגים אחר הצהריים, אם מילדים רבים 
  פוחתת ההזדמנות לעסוק בסוג זה של פעילות.
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דיווחי   -בשעות אחר הצהריים  לפעילות גופנית: זמן שבועי המוקדש 35 ’תרשים מס

  תלמידים

  

  

  

דוברי עברית העריכו כי הם בבתי ספר  תלמידים ה:באופן כללי ניכר הבדל לפי מגזר שפ

, דוברי ערביתעמיתיהם בבתי ספר השוואה לב ,יותר רבבפעילות גופנית זמן  יםסקוע

  כמפורט להלן:

 הם מקדישיםדיווחו כי דוברי ערבית בבתי ספר  38%- דוברי עברית ובבתי ספר  62%

בבתי ספר  62%-דוברי עברית ובבתי ספר  38%; ים או יותר בשבוע לפעילות גופניתשעתי

  בפעילות ספורטיבית פחות משעה בשבוע.  עוסקיםהם כי דיווחו דוברי ערבית 

השוואה לפי השתתפות בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות העלתה כי 

 : עיסוק בפעילות גופניתגדול יותר של היקף דווח על  תכניתשבדוברי ערבית  בבתי ספר

היקף במדגם הארצי דיווחו על ש עמיתיהםמ 38% לעומתכנית תבשיבים שממה 47%

  שעתיים או יותר בשבוע.פעילות של 

שעה או פחות 
משעה
38%

בערך שעתיים
22%

בערך שלוש 
שעות
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כארבע שעות או 
יותר
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דוברי עברית -צ "פעילות גופנית בשעות אחה

N=1,380 , דוברי עברית
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כארבע שעות או 
יותר
16%

דוברי ערבית -צ "פעילות גופנית בשעות אחה

N=747  ,דוברי ערבית
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היקף העיסוק בפעילות גופנית גדול יותר  פי הדיווחים,-על בהשוואה לפי מגדר נמצא כי

  .52בנותל , בהשוואהבקרב בנים

  .ביום רגילברגל  הולכיםמשך הזמן שהם על מוצגים דיווחי התלמידים  36 ’תרשים מסב

  

  תלמידיםדיווחי לפי  -  53: זמן יומי המוקדש להליכה ברגל36 ’תרשים מס

  

  

  

עברית במיוחד  דובריבבתי ספר  תלמידיםה. לפי מגזר שפ יםהבדל יםבאופן כללי ניכר

בבתי ספר  37%-דוברי עברית ובבתי ספר  57%, כמפורט להלן: אינם מרבים ללכת ברגל

, 40%- צועדים ברגל פחות מרבע שעה ביום. כשליש ומעריכים כי הם דוברי ערבית 

 , בהתאמה,שעה. מאידך, כרבע וכמעט עשיריתלצועדים בכל יום בין חצי שעה  בהתאמה,

  צועדים ברגל שעה וחצי או יותר. הםיום  בכלמעריכים כי 

                                                           
 49%לעומת מהבנים  27% - דוברי עבריתבבתי ספר פעילות גופנית בהיקף של שעה שבועית או פחות:  52

פעילות גופנית בהיקף של שעתיים  .בנותמה 67%לעומת בנים מה 56% -  דוברי ערביתבבתי ספר  .מהבנות
 - רי ערביתדוב . בבתי ספרמהבנות 51%לעומת מהבנים  73% -  דוברי עבריתבבתי ספר או יותר בשבוע: 

  בנות.מה 33%לעומת בנים מה 44%
 .תכניתפער מגדרי דומה בהיקף הפעילות הגופנית נרשם גם בקרב התלמידים שב

  אלה זוש לעלא השיבו  ספר דוברי ערבית בבתיספר דוברי עברית ו בבתי מהתלמידים 10% 53

פחות מרבע 
שעה
חצי שעה עד 57%

שעה
35%

שעה וחצי או 
יותר
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N=747  ,דוברי ערבית
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דוברי ערבית שבתכנית בבתי ספר השוואה לפי השתתפות בתכנית העלתה שני פערים: 

 ,שעה ביוםיותר מברגל  כי הם נוהגים ללכתדיווחו מקרב התלמידים שיעור גבוה יותר 

 כמו כן,במדגם הארצי).  38%-כנית ובת 44%(מדגם הארצי המייצג בש עמיתיהםבהשוואה ל

בהשוואה  ,שבתכניתדתיים -ממלכתייםהספר הבתי ם בתלמידימקרב השיעור גבוה יותר 

 67%דיווחו על הליכה של פחות מרבע שעה ביום (המייצג, ארצי עמיתיהם שבמדגם הל

כנית תבהמשיבים שעבור במים בהתאמה). בשאר הקבוצות התקבלו נתונים דו ,58%לעומת 

  מדגם ארצי מייצג.בו

 כי הן הולכות ברגלבנות דיווחו  השוואה לפי מגדר העלתה כי שיעור גבוה יותר של לבסוף, 
 כי הם הולכים ברגל יותרבנים דיווחו  לעומת זאת שיעור גבוה יותר שלו ,עד רבע שעה ביום

  .54שעה ביוםמ

   

                                                           
בנים לעומת מה 11%; ביום עד רבע שעה כי הם הולכים ברגלבנות דיווחו מה 63%בנים לעומת מה 51% 54

  .משעה ביום כי הם הולכים ברגל יותרבנות דיווחו מה 6%
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  עמדות כלפי פעילות גופנית

את  להעריךהתלמידים התבקשו  דיווחיהם על עצם העיסוק בפעילות גופנית ותדירותולבד מ

ואת ה לעיסוק ב ייחסיםאת החשיבות שהם מ ,מידת ההנאה שהם שואבים מפעילות גופנית

  .37 ’תרשים מסבדיווחיהם מוצגים . נכונותם לעסוק יותר בפעילות מסוג זה

  תלמידיםלפי דיווחי  -  55: עמדות כלפי פעילות גופנית37 ’תרשים מס

  

  

  

ד" או "במידה ולמרבית התלמידים חשוב ("במידה רבה מא ,37 מס' תרשיםעולה מכפי ש

בבתי ספר דוברי ויותר).  80%והם שואבים ממנה הנאה ( ,רבה") לעסוק בפעילות גופנית

בבתי מיתיהם מדות עיותר בהשוואה לעמעט חיוביות זה תלמידים בעניין העמדות עברית, 

                                                           
תשובות נע מ"כלל לא או ההיגדים "חשוב לי לעסוק בפעילות גופנית" ו"אני נהנה מפעילות גופנית" סולם ב 55

המסכימים עם שתי הדרגות הגבוהות  שיעורד". בתרשים מוצג וד" ועד "במידה רבה מאובמידה מועטה מא
"רוצה . 1בתרשים סולם תשובות שונה: שד" או "במידה רבה". להיגד השלישי ושל הסולם: "במידה רבה מא

"רוצה להשקיע כמו היום בפעילות גופנית", . 2בפעילות גופנית",  מכיום כתוב בתרשים להשקיע יותר מהיום
"רוצה להשקיע היגד המסכימים עם ה שיעורנית". בתרשים מוצג "רוצה להשקיע פחות מהיום בפעילות גופ. 3

  .יותר מהיום בפעילות גופנית"
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חשוב להם לעסוק בפעילות גופנית, כי דיווחו  , בהתאמה,80%-וכ 90%( דוברי ערביתספר 

  ).  נהנים ממנה ,בהתאמה ,79%-ו 86%ובמקביל 

אולם עיסוק בספורט, דומה לחשיבות  מייחסיםשני המגדרים השוואה לפי מגדר העלתה כי 

  .56יותר מבנות על הנאה מפעילות גופניתדיווחו בנים 

היו  57דוברי ערבית)בבתי ספר  68%-עברית ודוברי בבתי ספר  72%ם (רוב התלמידי

זמן שלהערכתם הם משקיעים בה בהשוואה ל ,פעילות גופניתבמעוניינים להשקיע יותר זמן 

 ;ומעוניינים לשנות ינםוא שלהםמרוצים מהיקף הפעילות הגופנית  מהתלמידים כרבעהיום; 

היו מעוניינים כי דיווחו דוברי ערבית בבתי ספר  9%-דוברי עברית ובבתי ספר  2% ,מנגד

  בפעילות גופנית.  זמןלהשקיע פחות 

 שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאותדוברי ערבית בבתי ספר ם תלמידי

העריכו את חשיבות הפעילות הגופנית ואת ההנאה שהם שואבים ממנה בשיעור גבוה 

   .58המייצגמדגם הארצי בש בהשוואה לעמיתיהם

רצון להשקיע ל בכל הנוגעבקרב בנים ובנות דומים בהשוואה לפי מגדר התקבלו ממצאים 

   .יותר זמן בפעילות גופנית

 התלמידים הערכות לפי גופנית בפעילות העיסוק היקף בין קשר יש אם נבדק נוסף ניתוחב

) לבין נכונותם להשקיע יותר זמן בפעילות גופנית. מעניין לראות 35 ’מס תרשיםב(כמתואר 

הפעילות הגופנית דומה  היקףאת  להרחיבדוברי עברית, התפלגות המעוניינים  ספר בבתיכי 

 המקדישים לה, הן בשבוע שעה או פחות זו פעילותמקדישים לההן  - כל קבוצות התלמידיםב

דוברי  בבתי ספרלעומת זאת, שלוש שעות או יותר.  הל והן המקדישים בשבוע שעתיים

, שיעור גבוה שעתיים בשבוע או יותר מקרב התלמידים העוסקים בפעילות גופניתערבית, 

   . שפעילים רק שעה בשבוע או פחות למי בהשוואה, היקפהיותר היו מעוניינים להרחיב את 

  

                                                           
לעומת  בניםמה 89% - דוברי עברית ספר בבתי :ד" או "רבה" מפעילות גופניתושואבים הנאה "רבה מא 56

  בנות. מה 76%לעומת בנים מה 82% - דוברי ערביתבבתי ספר  .בנותמה 84%
דוברי עברית  בתי ספרבואילו  שבתכנית נרשם שיעור דומה בשני המגדרים,דוברי ערבית  בתי ספר, בכמו כן

כי הם בנות דיווחו מה 82%לעומת בנים מה 93%: בין המגדרים נרשמו פערים גבוהים יחסיתשבתכנית 
  .נהנים מפעילות גופנית

 .שאלה זו לעדוברי ערבית לא השיבו מהתלמידים בבתי ספר  11% 57
 79%לעומת תכנית ממשתתפי ה 88% -" בפעילות גופניתלי לעסוק  בוחש"דוברי ערבית:  ספר בבתי 58

 79%לעומת תכנית ממשתתפי ה 86% - " מפעילות גופנית"אני נהנה  .במדגם הארצימעמיתיהם ש
 .במדגם הארצימעמיתיהם ש
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  סיכום  –הרגלי הפנאי של התלמידים 

כי הם דיווחו  80%- ו ,צופים בטלוויזיהדיווחו כי הם  מהתלמידיםויותר  90%כצפוי,  

צופים  יםמחצית עד שני שליש :זאת ועוד. יום בכלבמחשב או בטאבלט  נוהגים לשחק

בטלוויזיה יותר משעה ביום, וכשליש עד מחצית משחקים במחשב ובטאבלט יותר משעה 

עמיתיהם בבתי ספר 'זמן מסך' מ יותר עברית צורכים דובריספר  בבתיתלמידים ביום; 

  .  דוברי ערבית

ר לתדירות השתתפותם במגוון פעילויות פנאי אחהתלמידים אף התבקשו להתייחס 

מספר פעמים  עוסקים בה 90%-: מלבד הכנת שיעורים (פעילות שכצפוי יותר מהצהריים

).  82%( בקריאת ספריםדוברי ערבית משקיעים זמן רב תלמידים בבתי ספר בשבוע), 

בחצר,  - בחוץ, לבד או עם חברים, משחקל )שני מגזרי השפהקיימת העדפה (ב זהמעבר ל

ים בבתי דוברי ערבית ושני שלישבבתי ספר  םרבעי ה(שלוש בגינה, במגרש, עם אופניים וכד'

ה, ימשחקי כדור, ריצה, ריקוד, שחי גוןכ השתתפות בחוג ספורטלו) דוברי עבריתספר 

 בתי ספרבו, מפגש עם חברים בבית, בפער קטן, ךאחר כ ;ים)כשני שליש( אמנויות לחימה

פעילות של או  חוג שאינו ספורט –ובסוף  ;)61% -55%( קריאת ספרגם רית דוברי עב

דוברי ערבית משתתפים בבתי ספר  55%- דוברי עברית ובבתי ספר  45%-(כ תנועת נוער

  פעם בשבוע). לפחותבפעילות מסוג זה 

דוברי ערבית עמיתיהם בבתי ספר מ 40%- דוברי עברית וכהתלמידים בבתי ספר מ 60%-כ

לפעילות גופנית או בשבוע שעתיים או יותר כלהקדיש נוהגים הם בשבוע רגיל דיווחו כי 

  יותר מבנות.נוהגים כך בנים  );פחות – שארוה(ם יאחר הצהרי ספורטיבית

דוברי בבתי ספר  60%כמעט  :ברגלם אינם מרבים ללכת תלמידיהנראה כי  זאת ועוד:

  . מעריכים כי הם צועדים פחות מרבע שעה ביוםדוברי ערבית בבתי ספר  40%-עברית וכ

נבחן אם חל שינוי בהרגלי הפנאי של התלמידים  ,גמחקר הערכה תשע"בהמשך, במסגרת 

יש אם כי התכנית בבית הספר ( של יישוםאחר שנה להזמן המוקדש לפעילות גופנית  משךוב

  שנים). כמהבתי הספר התכנית מיושמת כבר  מקצתבחשבון שבלהביא  

נכונות להגדיל  מראיםכלפי פעילות גופנית והם תלמידים עמדות חיוביות לבאופן כללי, 

 ,שחשוב לעסוק בה סבוריםו מנה: הרוב נהנים מאת היקף עיסוקם בפעילות מסוג זה

 בלי( משהם מקדישים לה כעתיותר זמן בה היו מעוניינים להשקיע ) 70%-ושיעור ניכר (כ

   פי דיווחיהם).-לע ,זמן שהם משקיעים בה בפועלמשך הקשר ל

חשיבות העיסוק בפעילות גופנית בנוגע לבתי ספר דוברי עברית בתלמידים העמדות 

, עמדות על כך בהתאמה). נוסף ,7%-ו 10%(פער של  מעט יותרחיוביות וההנאה ממנה 
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שבמדגם הארצי ם העמיתימעמדות בתכנית חיוביות שדוברי ערבית בבתי ספר תלמידים ה

  בהתאמה). ,7%- ו 9%פער של ( המייצג
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 לפי -  בתחום התזונה , ידע ועמדותהתלמידיםבקרב  דפוסי התנהגות

  דיווחי תלמידים
לו יראשית נבחן א .בחנו דפוסי ההתנהגות של התלמידים בתחום התזונהיזה יפרק -בתת

ארוחות (בוקר, צהריים, ערב וארוחות ביניים בשעות הבוקר ו/או אחר הצהריים) התלמידים 

צהריים המתכונת האכילה של ארוחת  יומה ,פי דיווחיהם- לע יום,-שגרת היוםלאכול בנוהגים 

 ת, לבד או מסגרת אחרת). ספרי-ביתושל ארוחת הערב (מסגרת משפחתית, מסגרת 

מגוון מזונות (דגנים, בשר,  ה שלל צריכעיווחי התלמידים פרק נביא את ד-תתה בהמשך

סוגי משקאות והיקפה ביום שקדם של ב) ו"מוצרי חלב, ממתקים וכיו ,קטניות, ירקות, פירות

  לסקר, כאינדיקציה לטיב התזונה השוטפת שלהם. 

לצריכת פירות וירקות בדרך כלל וסוג המשקה המועדף בנוגע נציג את דיווחיהם המשך ב

  הם באופן כללי.עלי

 נוגעהערכותיהם באת אודות תזונה בכלל ועל התלמידים של תפיסות ההידע ולסיום נציג את 
  תזונה האישית שלהם.איכות הל

נזכיר כי התלמידים נשאלו על הרגליהם ועמדותיהם בתחום התזונה בתחילת שנת הלימודים 

תלמידים התכנית, ולא הייתה ציפייה למצוא הבדלים בין  מה שלתשע"ב, עם תחילת יישו

  .שבמדגם הארצי המייצגבין עמיתיהם תכנית לשב

 ומתכונתן התלמידים ארוחות

-שגרת היוםנוהגים לאכול בהתלמידים  - עיקריות וביניים  -לו ארוחות יאתחילה כאמור, נבחן 

  וחה.מתכונת האכילה של כל ארוחה ואר יומה ,פי דיווחיהם-לע יום,

  ארוחות קיוםהגי ונ

נוהגים לאכול התלמידים לו ארוחות ביניים ילו ארוחות עיקריות ואיזה נבקש לבחון א בחלק

ארוחות בוקר, צהריים וערב וארוחות ביניים בשעות הבוקר ובשעות אחר  - ביום רגיל

  :       המוצגים דיווחי התלמידים בנפרד לכל מגזר שפ 38 ’תרשים מסהצהריים. ב
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  תלמידיםדיווחי  פי-על - 59שפה לפי מגזר ארוחותם : נוהג קיו38 ’תרשים מס

 

 

  

 ,80% -77%- ו 82%(דוברי ערבית בבתי ספר דוברי עברית ובבתי ספר רוב התלמידים, 

בבתי תלמידים הקרב מ .ארוחת עשר וארוחת צהריים לאכול בקביעותנוהגים  בהתאמה)

בקביעות. לעומת זאת,  ארוחת ערבדיווחו כי הם נוהגים אף לאכול  80% ,דוברי עבריתספר 

נוהגים  72%דוברי ערבית ( קרב תלמידים בבתי ספרמקובלת יותר בארוחת בוקר נראה כי 

  לאכול בקביעות).

ו מספר השוואות בין דיווחי תלמידים שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על שנע

סוג וכן השוואות לפי מגזר שפה ולפי  ,מדגם ארצי מייצגשב בין דיווחי עמיתיהםהבריאות ל

מקרב התלמידים  , שיעור גבוה יותרדוברי ערביתבבתי ספר עיקרי הממצאים:  , ואלהפיקוח

ים נוהגכי הם דיווחו שבתכנית, בהשוואה לעמיתיהם שבמדגם הארצי המייצג, בבתי ספר 

  . 60ארוחת עשר וארוחת צהריים לאכול

שיעור האוכלים בקביעות ארוחת  ,פיקוח העלתה כי במדגם הארצי המייצג השוואה לפי סוג

 עמיתיהםבהשוואה ל ,ממלכתיה הפיקוח עשר וארוחת צהריים גבוה יותר בקרב תלמידי

                                                           
 שאלהה עלערבית לא השיבו  דובריבבתי ספר  מעמיתיהם 7%- ו עברית דובריבבתי ספר  מהתלמידים 6% 59

  .הצהריים אחר בשעות ביניים ארוחתבדבר 
 ;מייצגהארצי הבמדגם  80%בתכנית לעומת שמהתלמידים  85% - : ארוחת עשרבבתי ספר דוברי ערבית  60

     .מייצגהארצי הבמדגם  77%בתכנית לעומת שמהתלמידים  86% - ארוחת צהריים
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שיעור הנוהגים לאכול  ,תכניתבש; לעומת זאת, בקרב תלמידים 61דתי- ממלכתיה שבפיקוח

  .62ארוחת עשר וארוחת צהריים דומה בשני סוגי הפיקוח

) דיווחו כי הם נוהגים לאכול 80%שיעור ניכר של תלמידים ( ,דוברי עברית בתי ספרכאמור, ב

ערב נהוגה פחות: רק הדוברי ערבית, לעומת זאת, נראה כי ארוחת  בתי ספר. בארוחת ערב

כי דיווחו  39%עוד ארוחת ערב וכי הם אוכלים בקביעות וחו וי) ד56%כמחצית מהתלמידים (

 ,בתכנית, שיעור גבוה יחסיתשדוברי ערבית  בתי ספרארוחת ערב "לפעמים". ב הם אוכלים

כי הם ארוחת ערב: כשני שלישים דיווחו  על אכילתדיווחו  ,בהשוואה למדגם הארצי המייצג

תנה. נדגיש כי שיעור זה עדיין נמוך בתדירות מש - 30%-ו ות,עיקבב אוכלים ארוחת ערב

  את שתי הארוחות העיקריות האחרות.בקביעות כי הם אוכלים  שיעור המדווחיםבהשוואה ל

בתכנית דיווחו השתתפו ש, תלמידים דתי-שבפיקוח הממלכתי בבתי ספר דוברי עברית

מדגם הארצי שב עמיתיהםבהשוואה ל ,ארוחת ערב ים לאכולנוהגכי הם בשיעור נמוך יותר 

  בהתאמה. ,78%לעומת  67%המייצג: 

קרב מקובלת יותר בארוחת בוקר ארוחת ערב, נראה כי  לאכולנוהג הכאמור, להבדיל מ

  72%דוברי עברית: עמיתיהם בבתי ספר בהשוואה ל ,דוברי ערבית תלמידים בבתי ספר

 -. קבוצה נוספת בקביעות ארוחת בוקרכי הם אוכלים דיווחו  , בהתאמה,לעומת כמחצית

 כי הם אוכליםדיווחו  -דוברי ערבית בבתי ספר דוברי עברית וכרבע בבתי ספר כשליש 

  ארוחת בוקר "לפעמים".

  

  מתכונת ארוחת הערב

אכילת ארוחת הערב: של מתכונת ה על אודות התלמידיםדיווחי  מוצגים 39 ’תרשים מסב

משפחתית מצומצמת, לבד או במתכונת אחרת. הנתונים מתכונת מתכונת משפחתית מלאה, 

  :          הכל מגזר שפבעבור מוצגים בנפרד בתרשים ש

   

                                                           
ארוחת  ;הממלכתיבפיקוח  78%לעומת  דתי- ממלכתיהבפיקוח  84%מייצג: הארצי המדגם בארוחת עשר   61

 .   הממלכתיבפיקוח  76%לעומת דתי - ממלכתיהבפיקוח  84%מייצג: הארצי הצהריים במדגם 

 .ממלכתיהבפיקוח  83%לעומת דתי - ממלכתיה בפיקוח 84% :תכניתמשתתפי שבארוחת עשר בקרב   62
 .בשני סוגי הפיקוח 85% :תכניתה משתתפיארוחת צהריים בקרב 
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  תלמידים לפי דיווחי – : מתכונת ארוחת הערב39 ’תרשים מס

 

 

חבר או לפעמים עם המשפחה ולפעמים לבד",  עם"* אחר: "לפעמים לבד ולפעמים עם אחים שלי", 
 "במועדונית"

  

של עמיתיהם בבתי ספר מכריע ה ם) ורוב88%דוברי עברית (התלמידים בבתי ספר רוב 

 עם כל בני המשפחה או עם קצתם.) נוהגים לאכול את ארוחת הערב 94%דוברי ערבית (

) או לבד מול 3% -2%התלמידים דיווחו כי הם נוהגים לאכול ארוחת ערב לבד במטבח ( שאר

דוברי ערבית) או בבתי ספר  4%-דוברי עברית ובבתי ספר  8%הטלוויזיה או המחשב (

עם חבר או לפעמים עם ""לפעמים לבד ולפעמים עם אחים שלי", במסגרת אחרת (כגון: 

  ).  המשפחה ולפעמים לבד", "במועדונית"

  צריכת סוגי מזון

עצם קיומן של ארוחות על פני היום  בדברהוצגו דיווחי התלמידים  בחלקים הקודמים

 איזההתלמידים התבקשו לפרט  .את פריטי המזון שהם אוכלים נסקורזה  בחלקרותן. ותדי

כל המשפחה
45%

חלק מבני  
המשפחה

43%

לבד במטבח
3%

לבד מול  
הטלויזיה או 

מחשב
8%

*אחר
1%

דוברי עברית -בחברת מי אוכלים ארוחת ערב 

N=1,380 , דוברי עברית

כל המשפחה
70%

חלק מבני  
המשפחה

24%

לבד במטבח
2%

לבד מול  
הטלויזיה או 

מחשב
4%

*אחר
0.3%

דוברי ערבית -בחברת מי אוכלים ארוחת ערב 

N=747  ,דוברי ערבית
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יום שקדם למילוי הסקר, או יום החול הקרוב ביותר למועד מילוי המזון אכלו ביום ספציפי (

  .63להתרשם מדפוסי התזונה השוטפת שלהםאפשר הסקר), כדי שיהיה 

פריטי מזון שונים והיקף צריכתם  אכילת עלמוצג שיעור התלמידים שדיווחו  40 ’תרשים מסב

-באחת או יותר מהארוחות ביום שקדם לסקר. פריטי המזון מוצגים בחלוקה לשתי קבוצות -

  :   המגזר שפ בעבור כלעל: "מזונות בריאים" ו"מזונות מתוקים". הנתונים מוצגים בנפרד 
לפי  – 64ביום שקדם לסקר (באחוזים) י מזוןשל פריט תם: היקף אכיל40 ’תרשים מס

  תלמידים דיווחי 

 

 

 

   .נקניק או דומה להם/טונה /אבוקדו/טחינה/חומוס/ביצה/עם גבינה -*"כריך בריא" 

  .תמרים או דומה להם/חלבה/חמאת בוטנים/עם ממרח שוקולד -**"כריך מתוק" 

 .***פחמימות: אורז, פסטה, קוסקוס, צ'יפס או תפוחי אדמה

                                                           
היקפים הם  לובאי שאולמל פריטי מזון אכלו ביום שקדם למילוי הסקרעדיף לשאול אילו ההנחה הייתה ש 63

הדיווח יהיה  שכן יהיה להם קל יותר להיזכר ביום הקודם וכך ,מזונות באופן כלליהצורכים כל אחד מסוגי 
   .מהימן יותר

 עצמו הובאותלמידים. בשאלון לקבוצות פריטי המזון שהוצגו בשאלון של  יהןשמותכאן נוחות קוצרו שם הל  64
  ייכים לכל קבוצת מזון.תשמדוגמאות של פריטים ה
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על אכילה מגוונת של פריטי מזון מקבוצות מזון שונות:  מעידיםככלל, נראה כי תלמידי ישראל 

דוברי ערבית בבתי ספר  85%-ל 77%דוברי עברית ובין בבתי ספר  80%-לכ 73%בין 

מזונות הלפחות בארוחה אחת כל אחד ממגוון סוגי אכלו דיווחו כי ביום שקדם לסקר 

בבתי ספר  70%- ל 40% פחמימות, ירק ופרי). במקביל, בין בריאים ("כריך בריא", בשר,ה

 אכלו דוברי ערבית דיווחו כי ביום שקדם לסקרבבתי ספר  52%-78% דוברי עברית ובין

'מתוקים' (דגני בוקר עם או בלי חלב, ממתקים, מעדן הלפחות בארוחה אחת כל אחד ממגוון 

מידה ושת האחרונים בולטת יותר בחלב ממותק, "כריך מתוק" וחטיף דגנים; הצריכה של של

נמצא כי פירות, ירקות, כריכים עם ממרחים  :דוברי ערבית). זאת ועוד בתי ספרב ניכרת

"בריאים" וממתקים נאכלים בתדירות הגבוהה ביותר לאורך היממה בשני מגזרי השפה: 

 דוברי ערביתמעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית וכחמישית מהתלמידים בבתי ספר כרבע 

דיווחו  , בהתאמה,, כחמישית ורבע65דיווחו על אכילת פירות וירקות בשתי ארוחות או יותר

דיווחו על אכילת פחמימות שונות  , בהתאמה,15%-ל 12% ובין ,על אכילת "כריכים בריאים"

  וממתקים בשתי ארוחות או יותר.

עיקריים הדלים הבהעבור כל סוג מזון שהתלמידים דיווחו כי אכלו ובהממצאים יוצגו להלן 

משיבים בין שנמצאו בין משיבים שבתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות ל

  ולפי מגדר.ה שפ לפי מגזרההבדלים , וכן שבמדגם הארצי המייצג

 –ים שני שלישמתוכם, (עוף או בקר);  בשרמהתלמידים דיווחו על אכילת  80%- כ בשר:

  ביותר מארוחה אחת.  –ר שאוה ,באחת הארוחות

, 66יותר מבנות על אכילת בשרדיווחו , בנים המייצג במדגם הארצישדוברי עברית  בתי ספרב

. בקרב על אכילת בשר  יםדומ יםבשיעורבנים ובנות דיווחו דוברי ערבית ואילו בבתי ספר 

ו דוברי עברית דיווחבבתי ספר המשתתפים בתכנית התקבלה תמונה הפוכה: בנים ובנות 

על יותר מבנות בנים דיווחו דוברי ערבית ואילו בבתי ספר בשיעורים דומים על אכילת בשר, 

  .67אכילת בשר

דוברי ערבית דיווחו על אכילת בבתי ספר  77%-דוברי עברית ובבתי ספר  82% פחמימות:

באחת  – יםכגון אורז, פסטה, קוסקוס, תפוחי אדמה או צ'יפס (כשני שליש פחמימות

שבתכנית  , התלמידיםדוברי ערביתבבתי ספר ביותר מארוחה אחת).  – שארהארוחות, וה

  ).83%מדגם הארצי המייצג (שבעמיתיהם ל השוואהב ,על אכילת פחמימותיותר  וווחיד

                                                           
בבתי  7% - 4%לעומת דוברי עברית מהתלמידים בבתי ספר  15%- כ: פירות וירקות בשלוש ארוחות לואכ 65

  .דוברי ערביתספר 
 77%לעומת בנים מה 83% -  מדגם הארצי המייצגשבת דוברי עברידיווחו על אכילת בשר: בבתי ספר  66

  .בנותמה
. בבתי ספר בנותמה 81%לעומת בנים מה 84% -שבתכנית דוברי עברית דיווחו על אכילת בשר: בבתי ספר  67

 מהבנות. 84%מהבנים לעומת  89% -שבתכנית  דוברי ערבית
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בבתי  80%- מיותר דוברי עברית ובבתי ספר כשלושה רבעים מהתלמידים ירקות ופירות: 

לפחות פרי אחד ולפחות ירק (טרי או אכלו ביום שקדם לסקר  דוברי ערבית העידו כיספר 

יותר מפרי אחד  שיעור המדווחים על אכילתדוברי עברית בבתי ספר מבושל) אחד. עם זאת, 

, דוברי ערבית (כרבע לעומת כחמישית ם בבתי ספרבמעט משיעור בוהמירק אחד ג ויותר

 מירק אחד). יותרודיווחו כי אכלו יותר מפרי אחד  בהתאמה,

, בהשוואה על אכילת פירות וירקותיותר שבתכנית דיווחו  , תלמידיםדוברי ערביתבבתי ספר 

דוברי עברית  בתי ספרירקות). ב 86%-פירות ו 90%מדגם הארצי המייצג (בלעמיתיהם ש

בתי ). ב68%דתי (-ממלכתיל , בהשוואה)75%ממלכתי (פיקוח האכילת פירות נפוצה יותר ב

ואילו  ,68יותר מבנים על אכילת פירותדיווחו בנות  מייצגה ארציהבמדגם שדוברי ערבית  ספר

   דומים בשני המגדרים. אכילת פירותשיעורי הדיווח על בתכנית שדוברי ערבית בתי ספר ב

דוברי בבתי ספר  83%-דוברי עברית ובבתי ספר  79%מהתלמידים ( 80%- : ככריכים

: גבינה, ביצה, חומוס, האלה " עם אחד הממרחיםך בריאכריערבית) דיווחו על אכילת "

דוברי בבתי ספר נקניק או דומה להם ביום שקדם לסקר (כרבע  ,טחינה, אבוקדו, ביצה, טונה

  דוברי עברית דיווחו כי אכלו יותר מ"כריך בריא" אחד).בבתי ספר ערבית לעומת כחמישית 

 ואילו בבתי ספר, 69אכילת "כריך בריא" דוברי עברית בנים דיווחו יותר מבנות על בבתי ספר

  על אכילת "כריך בריא". יםדומים בנים ובנות דיווחו בשיעורדוברי ערבית 

שוקולד, חמאת בוטנים, חלבה, תמרים  אחד הממרחים האלה:" עם כריך מתוקעל אכילת "

דוברי בבתי ספר דוברי ערבית וכמחצית התלמידים בבתי ספר מ 69%או דומה להם, דיווחו 

דוברי עברית דיווחו כי אכלו בבתי ספר  6%דוברי ערבית לעומת בבתי ספר  12%עברית (

דוברי עברית, אכילת "כריכים מתוקים" נפוצה יותר  בתי ספריותר מ"כריך מתוק" אחד). ב

ממלכתי בהשוואה לעמיתיהם שבפיקוח ה) 51%דתי (-ממלכתישבפיקוח הבקרב תלמידים 

)46%.(  
דוברי ערבית דיווחו בבתי ספר ) 68%דוברי עברית ושיעור כפול (ר בבתי ספ: כשליש קטניות

דוברי בבתי ספר  11%על אכילת קטניות כגון חומוס, עדשים או שעועית ביום שקדם לסקר (

בבתי דוברי עברית דיווחו כי צרכו קטניות ביותר מארוחה אחת). בבתי ספר  6%- ערבית ו

בהשוואה  ,על אכילת קטניותיותר בתכנית דיווחו השתתפו שתלמידים  ,דוברי עבריתספר 

בהיקפים דומים בשני סוגי הפיקוח). בשני מגזרי  ,39%מדגם הארצי המייצג (שבעמיתיהם ל

  .70יותר מבנות על אכילת קטניותדיווחו השפה, בנים 

                                                           
 .בניםמה 82%לעומת בנות מה 87% -ת דוברי ערבי: בבתי ספר אכלו פירות 68
   .בנותמה 76%לעומת בנים מה 82% - דוברי עבריתבבתי ספר  :אכלו "כריך בריא" 69
 - דוברי ערביתבבתי ספר  ;בנותמה 28%לעומת בנים מה 40% - דוברי עבריתאכלו קטניות: בבתי ספר  70

 .בנותמה 65%לעומת בנים מה 70%
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השאלונים עובדה ש, קרוב לוודאי, בכיםעל אכילת מרק כרושיעורי הדיווח הגבוהים : מרק

דוברי ערבית דיווחו בבתי ספר  63%-דוברי עברית ובבתי ספר  43%עונת החורף: ב הועברו

  יותר מארוחה אחת).ב – עשיריתעל אכילת מרק ביום שקדם לסקר (

-דוברי ערבית וכבבתי ספר  80%-: קרוב לדגני בוקר, חטיפי דגנים, מעדני חלק וממתקים

 ביום שקדם לסקר עם או בלי חלב דגני בוקרדוברי עברית דיווחו על אכילת בבתי ספר  70%

שיעור דומה של תלמידים דיווחו על  ).יותר מפעם אחת –יוגורט (עשירית על אכילת או 

דוברי עברית  בתי ספר). בביותר מפעם אחת - 15%( או חטיפים מלוחים ממתקיםאכילת 

 על אכילת ממתקיםיותר דתי דיווחו -ממלכתיה הפיקוחתלמידי  ,מייצגהארצי הבמדגם ש

בתי ספר ואילו ב ,בהתאמה) ,67% לעומת 76%ממלכתי (ה בפיקוחעמיתיהם של בהשוואה

  ).66%על אכילת ממתקים (דומה  שיעורבדיווחו ם בשני סוגי הפיקוח תלמידי ,בתכניתש

דוברי ערבית בבתי ספר מעמיתיהם  70%-דוברי עברית וכהתלמידים בבתי ספר כמחצית מ

 , תלמידים דוברי ערביתבבתי ספר ביום שקדם לסקר.  ממותקיםמעדני חלב דיווחו כי אכלו 

שבמדגם עמיתיהם בהשוואה ל ,בשיעור גבוה יותר על אכילת מעדני חלב וווחישבתכנית ד

מבנות על יותר  דיווחו בנים ,דוברי עברית בבתי ספר). עוד נמצא כי 75%(המייצג ארצי ה

  .71אכילת מעדן חלב ממותק

- ממלכתיבפיקוח הדוברי עברית (מהתלמידים בבתי ספר  41% - ועוד מקבוצת ה"מתוקים"

דוברי ערבית דיווחו כי אכלו מהתלמידים בבתי ספר  52%-ממלכתי) וה בפיקוחדתי יותר מ

יותר מבנות על אכילת חטיף דיווחו ביום שקדם לסקר. בשני מגזרי השפה, בנים  חטיף דגנים

  .72דגנים

  פירות וירקות צריכת

התלמידים להתייחס למגוון סוגי מזונות שאכלו ביום שקדם לסקר, שו התבקכאמור, כאשר 

 נאכלים בתדירות הגבוהה ביותר. נוסףהאחד מסוגי המזון על הם דיווחו על פירות וירקות כ

 41 ’תרשים מספירות וירקות הם נוהגים לאכול בדרך כלל. בכמה התבקשו לדווח הם  על כך

- לע ,ביום מוצגת התפלגות המשיבים לפי סך הפירות והירקות שהם נוהגים לאכול בדרך כלל

מומלץ לבחון את דיווחי התלמידים אל מול המלצות הפיקוח על הבריאות  .פי דיווחיהם

חמש מנות פרי וירק ביום, מסוגים שונים, שכן הירקות  , ולפיה יש לאכולבמשרד החינוך

  אוקסידנטים וסיבים תזונתיים. -נים, מינרלים, אנטיוהפירות הם עתירי ויטמי

   

                                                           
 .בנותמה 44%לעומת בנים מה 53%דוברי עברית:  , בבתי ספראכלו מעדן ממותק 71
  - דוברי ערביתבבתי ספר  .בנותמה 38%לעומת בנים מה 44% -דוברי עברית בבתי ספר אכלו חטיף דגנים:  72

  .בנותמה 46%לעומת בנים מה 57%
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  תלמידים לפי דיווחי - 73פירות וירקות ה של: נוהג אכיל41 ’תרשים מס

 

 

  

ורק מיעוטם , אחדנוהגים לאכול בכל יום לפחות פרי או ירק  )או יותר 90%רוב התלמידים (

בבתי ספר  2%-דוברי עברית ובבתי ספר  10%אינם אוכלים כלל פירות ו/או ירקות (כי דיווחו 

שיעור התלמידים שאינם  ,מייצגהארצי הבמדגם בבתי ספר דוברי עברית שדוברי ערבית). 

ממלכתי שיעורם בפיקוח הדתי בהשוואה ל-ממלכתיבפיקוח הפירות וירקות גבוה כלל אוכלים 

דוברי י ספר בבתאולם דפוס הפער אינו חוזר בקרב תלמידים  בהתאמה), ,9%לעומת  15%(

  עברית שבתכנית. 

מהתלמידים  40%-כי רק כ את הנתונים ומראה בחינה מדוקדקת יותר של הנתונים מחדדת

ובין רבע  ,פירות או ירקות ביום 5ההמלצה של משרד החינוך ואוכלים לפחות  אחרממלאים 

רי דובבבי ספר  32%- דוברי עברית ובבתי ספר  27%פירות וירקות ( 4 -3לשליש אוכלים 

  ערבית). 

  

                                                           
 ?ופירות ירקותאכילת הנוגעת לשאלה ה לעלא השיבו  10%בבתי ספר דוברי ערבית 73
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N=747  ,דוברי ערבית
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  צריכת משקאות

ישראל בבני הנוער מ 42%-צוין כי כ 2009משנת  בדוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 ארגוןמטעם ביום. בסקר  אות קלים לפחות פעםדיווחו על צריכת משק )15 - 11(בני 

המקום הראשון  מדינות תפסו בני נוער בישראל את 35- ב )2001-2002(הבריאות העולמי 

בצריכת משקאות ממותקים ומוגזים. העלייה בצריכת משקאות קלים בקרב בני הנוער מעלה 

ה בספיגת הסידן בגוף (בגלל פגיעה בשיניים, יריד ןוגהשפעות בריאותיות כבנוגע לחשש 

 . 74הגורמת להשמנה ,ת), סיכון למחלות שונות ועלייה בצריכה הקלוריתיוהחומצ

סוג משקה הם מעדיפים לשתות כאשר הם חשים  איזההתלמידים התבקשו לדווח בשאלון 

אם הם שתו אותו ביום שקדם נתונים סוגי משקאות של לכל אחד ממגוון בנוגע צמא, ולציין 

תרשים הגי השתייה שלהם מוצגים בונ על. דיווחיהם 75מהארוחות )באילו(או ו ובאיזלסקר 

  .    43 ’תרשים מסצריכת משקאות ביום שקדם לסקר מוצגים ב עלודיווחיהם  ,42 ’מס

  תלמידיםלפי דיווחי  – : נוהגי שתייה42 ’תרשים מס

 

 

                                                           
  .משקאות קלים ממותקים בסוכר, מתוך אתר האגודה לבריאות הציבור 74
  אותן הנחות.מתוך למזון שאכל ו שאלות בנוגעבדומה ל 75
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דוברי בבתי ספר  82%הם צמאים: כאשר רוב התלמידים דיווחו כי הם נוהגים לשתות מים 

מיץ ממותק דוברי ערבית. רק מיעוט מהתלמידים דיווחו על שתיית בבתי ספר  85%- עברית ו

   ).18% -15%או מוגז (

בנים , בהשוואה לת מיםולשתיותר  רבה נכונות גילו, בנות תכניתשבדוברי עברית  בתי ספרב

  .שני המגדרים). בשאר הקבוצות התקבלו תשובות דומות ב, בהתאמה83% לעומת 89%(

לעיל, אולם כאשר בוחנים  הוצגוממצאים אלו אינם עולים בקנה אחד עם ממצאי המחקרים ש

מתקבלת תמונה מגוונת יותר  ,את דיווחי השתייה של התלמידים ביום שקדם למילוי הסקר

 התפלגותהמוצגת  43 ’תרשים מסבשעדיין ניכרת העדפה למים.  אףשל משקאות שנצרכו, 

  צריכת משקאות שונים ביום שקדם לסקר. של

לפי  – ביום שקדם לסקר (באחוזים): היקף השתייה של משקה מסוים 43 ’תרשים מס

  תלמידים דיווחי
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ביום שקדם לסקר ) דיווחו כי 90%-מ יותר(שני מגזרי השפה בתלמידים ה שלהמוחלט  םרוב

  בשתי ארוחות או יותר).  - 70%-שתו מים בארוחה אחת או יותר (כ

שיעור בין מגזרי השפה: ראשית,  הבדל נמצא אחריםאשר להיקף הצריכה של משקאות 

דוברי ערבית דיווחו על צריכה של כל אחד מסוגי בבתי ספר יותר של תלמידים  גבוה

דוברי בבתי ספר בלבד התלמידים לעומת כמחצית  ,83% -70%-המשקאות האחרים (כ

  דוברי ערבית בולטת במיוחד צריכה של חלב ומיץ טבעי. בתי ספרעברית). שנית, ב

ומגדר:  פיקוח-מגזרפי -מייצג ועלהארצי המדגם ין הבתכנית לה משתתפיהבדלים נוספים בין 

דתי דיווחו -פיקוח הממלכתישבדוברי עברית שבמדגם הארצי המייצג, תלמידים  בתי ספרב

פיקוח שב עמיתיהם, בהשוואה לעל שתיית חלב ומיצים ממותקים או מוגזיםיותר 

שיעור המדווחים על שתיית חלב ומיצים  ,תכניתבתי הספר שבב . לעומת זאת,76הממלכתי

  .שאר קבוצות התלמידיםבדומה לשיעורם דתי - תלמידי הפיקוח הממלכתי בקרב

דיווחו בשיעור נמוך יחסית על שתיית קפה או  תכניתדוברי ערבית שבתלמידים בבתי ספר 

  .77במדגם הארצי המייצגעמיתיהם שבהשוואה ל ,תה

, על שתיית משקאות מסוגים שונים שאינם מיםיותר בנים דיווחו  ,בשני מגזרי השפה

  ).בשני המגדריםשהיקף הצריכה שלו דומה  ,בנות (למעט מיץ טבעיבהשוואה ל

  

 ידע ועמדות כלפי תזונה

על , הוצגו דיווחי המשיבים הגי האכילה וצריכת מזון ומשקאותונשעסק ב ,הקודםפרק -תת ַ 

אינדיקציה לאיכות התזונה בתור  ,שקדם לסקרפריטי המזון והשתייה שצרכו ביום אודות 

תזונה בכלל בנושא ההתלמידים של תפיסות השלהם. בפרק זה יוצגו הידע והשוטפת 

  לתזונה האישית שלהם. נוגעוהערכותיהם ב

איכות התזונה האישית שלהם ועמדתם  על אודותמוצגים דיווחי התלמידים  44 ’תרשים מסב

  ארוחת הבוקר. ה שלחשיבות כלפי

  

   

                                                           
פיקוח ב 61%מיצים ממותקים/מוגזים:  .תיכבפיקוח הממל 53% לעומתדתי -ממלכתיהפיקוח ב 58%חלב:  76

 .בפיקוח הממלכתי 48% לעומתדתי -ממלכתיה
  .מייצגהארצי המדגם ב 69%לעומת  תכניתהתלמידים שבמ 62% :ערביתדוברי בבתי ספר  77
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  תלמידיםלפי דיווחי  - 78: תפיסת איכות התזונה האישית44 ’תרשים מס

  

 

 

  .* כולל חלבונים, פחמימות, פירות וירקות

 .וכדומה ,עוגות, עוגיות, חטיפים מתוקים ומלוחים **

  

 88%( חשוב לאכול בריאמהתלמידים מאמינים כי  80%-מיותר תרשים, עולה מהכפי ש

העריכו כי  70%-). עם זאת, רק כערביתדוברי  בבתי ספר 81%- דוברי עברית ו בבתי ספר

 45%- דוברי עברית ובבתי ספר  61% – זהושיעור נמוך מ, לאכול מזון בריא נוהגיםהם 

לאורך היום  אכילה מגוונת מקפידים עלהעידו על עצמם כי הם  - דוברי ערבית בבתי ספר 

כשליש  כמו כן,כל יום. בחלבונים, פחמימות, פירות וירקות) תמיד או כמעט  ת(כולל אכיל

הם כי דוברי ערבית העידו בבתי ספר  םדוברי עברית וכמחציתהתלמידים בבתי ספר מ

העריכו  תכניתבשתלמידים מקרב השיעור גבוה יותר מקפידים על אכילה מגוונת "לפעמים". 

                                                           
ו"חשוב לאכול ארוחת בוקר "אני מעריך שאני נוהג לאכול בריא" , עבור ההיגדים "חשוב לי לאכול בריא"ב 78

ד". וד" ועד "במידה רבה מאוסולם התשובות נע מ"כלל לא או במידה מועטה מא ,לפני שיוצאים לבית הספר"
ד" או "במידה והמסכימים עם שתי הדרגות הגבוהות של הסולם: "במידה רבה מא שיעורמוצג  בתרשים

כל יום", "לפעמים", "אף פעם או כמעט ב"תמיד או כמעט  :תשובות שונההשאר ההיגדים סולם בעבור רבה". 
  .אף פעם"
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במדגם הארצי המייצג (הפערים נעים סביב יעורם שבהשוואה ל ,כי הם נוהגים לאכול בריא

5%(79 .  

הם נוהגים לאכול בריא ומגוון כי שיעור התלמידים שייחסו חשיבות לתזונה בריאה והעריכו 

בהשוואה  ,כן נמצא כי לבנות כמו. 80דתי-ממלכתילהממלכתי בהשוואה  פיקוחיותר ב בוהג

שיעור גבוה  בית,רדוברי ע בתי ספר, בלעומת זאת. 81בריא מזוןלאכול יותר חשוב  לבנים,

, זהלהבדיל מ .82העריכו כי הם נוהגים לאכול מזון בריא ,בנות, בהשוואה לבניםיותר של 

   דווקא ניכרת מודעות מגדרית דומה לאכילה בריאה. תכניתדוברי עברית שב בתי ספרב

להם לאכול דיווחו כי חשוב ניתוח נוסף של הנתונים מעלה כי כשלושה רבעים מהתלמידים ש

  . 83את נוהגי האכילה שלהם כבריאים גםתופסים  בריא,

דוברי ערבית העריכו כי בבתי ספר  91%-דוברי עברית ובבתי ספר מהתלמידים שני שלישים 

לפני שיוצאים לבית הספר. עמדות התלמידים תואמות את  ארוחת בוקרחשוב לאכול 

 בתי ספרקרב תלמידים ביותר ב חתזו רווארוחה נוהג אכילת ארוחת בוקר ( בדברהממצאים 

  דוברי עברית).בתי ספר עמיתיהם בבהשוואה ל ,דוברי ערבית

דוברי ערבית דיווחו כי הם בבתי ספר  30%- דוברי עברית ומהתלמידים בבתי ספר כרבע 

כל ב(כגון עוגות, עוגיות, חטיפים מתוקים ומלוחים) בכל יום או כמעט  ממתקיםנוהגים לאכול 

בבתי  46%-דוברי עברית ובבתי ספר  30%( זהלפעמים). שיעור גבוה מ – 60%עוד יום (ו

או מגבילים את כמות הממתקים להם כי הוריהם או אחרים מעירים  דיווחודוברי ערבית) ספר 

  לפעמים).  – 40%עוד כל יום (ובתמיד או כמעט  ,שהם אוכלים

פיקוח העלתה כי שיעור אכילת הממתקים גבוה יותר בקרב תלמידים סוג השוואה לפי 

יעור ההגבלה כך גם ש .ממלכתיה לעמיתיהם שבפיקוחבהשוואה  ,דתי-ממלכתישבפיקוח ה

  דתי. - הממלכתיפיקוח יותר ב בכמות הממתקים גבוה

בשני  ממתקים דומיםהמייצג הרגלי אכילת הארצי הה כי במדגם תעלההשוואה לפי מגדר 

כי הם דיווחו מבנות יותר בנים  ,דוברי ערבית שבתכנית בתי ספרברים. עם זאת, המגד

  .84בכל יום ממתקים אוכלים

                                                           
מייצג. בבתי ספר מתלמידי המדגם הארצי ה 70%מתלמידי התכנית לעומת  74%בבתי ספר דוברי עברית:  79

  מתלמידי המדגם הארצי המייצג. 67%מתלמידי התכנית לעומת  72%דוברי ערבית: 
אוכל מגוון לאורך היום  .דתי-ממלכתיבפיקוח ה 61% לעומת ממלכתיבפיקוח ה 73%חשוב לי לאכול בריא":  80

   .דתי-ממלכתיבפיקוח ה 53% לעומת מלכתיבפיקוח המ 63%כל יום": ב"תמיד או כמעט 
דוברי בבתי ספר  .בנותמה 90%לעומת בנים מה 86% - דוברי עבריתבבתי ספר "חשוב לי לאכול בריא":  81

 .בנותמה 84%לעומת בנים מה 77% - ערבית
  .נוהגים לאכול בריאהם מעריכים כי  בנותמה 67%-בנים ומה 73% :דוברי עבריתבבתי ספר  82
 75%לעומת  תכניתמתלמידי ה 77% -  דוברי עבריתר בבתי ספחשוב לאכול בריא וגם נוהגים לאכול בריא:  83
תלמידי מ 74%לעומת  תכניתמתלמידי ה 80% - דוברי ערביתבבתי ספר . המייצג המדגם הארציתלמידי מ

  המייצג.המדגם הארצי 
 25%בנים לעומת מה 35%: תכניתשב דוברי ערביתבבתי ספר כל יום" באכילת ממתקים "תמיד או כמעט  84

  .בנותמה
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הורים או גורמים ה ,כי לפי דיווחי תלמידים אכילת ממתקים מעלה עלניתוח נוסף של הנתונים 

ם אוכלים השבה ללא קשר לתדירות  ,לצריכת ממתקיםלהם בנוגע אחרים נוהגים להעיר 

כי אינם  שהעידודוברי ערבית בבתי ספר  46%-דוברי עברית ובבתי ספר  29%: אותם

כי הוריהם או  דיווחו(אלא רק "לפעמים" או "כמעט אף פעם"),  באופן תדיראוכלים ממתקים 

כל ב("תמיד או כמעט  ם צורכיםהשאו מגבילים את כמות הממתקים להם אחרים מעירים 

מעמיתיהם בבתי  46%-דוברי עברית ומידים בבתי ספר מהתלכשליש , לזה בדומהיום"). 

הורים או אחרים הכי  דיווחושהעידו על אכילה קבועה של ממתקים, דוברי ערבית ספר 

   הממתקים שהם צורכים.או מגבילים את כמות להם מעירים 
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  סיכום  –התלמידים בנושא תזונה בקרב ידע ועמדות  ,התנהגות

לאכול בקביעות ארוחת עשר נוהגים  מגזרי השפה,שני ב, )80%-(כ רוב התלמידים 

ואילו  ,דוברי עבריתקרב תלמידים בבתי ספר יותר ב רווחתארוחת ערב . םיארוחת צהריו

לעומת  80% -70%( דוברי ערבית קרב תלמידים בבתי ספריותר ב רווחתארוחת בוקר 

דוברי ערבית תלמידים בבתי ספר  .בקביעות) ארוחות אלואוכלים  ,, בהתאמהכמחצית

ארצי המדגם בש יותר מעמיתיהםארוחת עשר וארוחת צהריים נוהגים לאכול תכנית שב

  . בהתאמה), וכן נוהגים יותר לאכול ארוחת ערב ,9%- ו 5%של  פער( מייצגה

  .או עם מקצתם רוב התלמידים  נוהגים לאכול את ארוחת הערב עם כל בני משפחתם

 ביום שקדם לסקרדיווחו כי  85%-ל 73%: בין מגוון נראה כי התלמידים צורכים אוכלככלל, 

("כריך בריא", בשר,  בריאיםהמזונות ה לפחות בארוחה אחת כל אחד ממגוון סוגי אכלו

בבתי  78% - 52%-דוברי עברית ובבתי ספר  70% -40%פחמימות, ירק ופרי). במקביל, 

  . 'מתוקים'האחת כל אחד ממגוון  לפחות בארוחהדוברי ערבית דיווחו כי אכלו ספר 

: כשלושה רבעים פירות וירקות הם אחד מסוגי המזון שנאכלים בתדירות הגבוהה ביותר

אכלו ביום שקדם לסקר העידו כי  דוברי ערביתבבתי ספר  85%-דוברי עברית וכבבתי ספר 

נוהגים ם ה באופן כללי כי העריכו) 90%לפחות פרי אחד ולפחות ירק אחד. כמו כן, רובם (

מקבוצה  פריטים 5לפחות בכל יום אוכלים  40%-לאכול בכל יום לפחות פרי או ירק אחד (וכ

  ). זו

 שהם צמאיםכהם נוהגים לשתות מים ) דיווחו כי 80%-התלמידים (כקרב עור ניכר משי

ביום שקדם  ששתו התלמידיםהמשקאות  תמונת .מיץ ממותק או מוגז שותיםרק מיעוט ו

שיעור ניכר אך  ,תו מיםש 90%-כ :ניכרת העדפה למיםשעדיין  אף, מגוונת יותרלסקר 

דיווחו  דוברי ערבית)בבתי ספר  70%-דוברי עברית ויותר מבבתי ספר  מהתלמידים (מחצית

כל אחד מסוגי המשקאות האחרים: חלב, שוקו, תה או קפה, מיץ טבעי ומשקה  גםכי צרכו 

  דוברי ערבית בולטת במיוחד צריכה של חלב ומיץ טבעי. בתי ספרבממותק/מוגז. 

נבדוק אם חל שינוי בדפוסי צריכת המזון של  ,גמחקר הערכה תשע"בהמשך, במסגרת 

בתי הספר התכנית מיושמת זה  מקצתבאם כי התלמידים, לאחר שנה של יישום התכנית (

  שנים). כמה

 דוברי ערביתעמיתיהם בבתי ספר מ 80%- דוברי עברית וכהתלמידים בבתי ספר מ 90%-כ

לאכול  נוהגיםהעריכו כי הם ואף פחות  70%-. עם זאת, רק כחשוב לאכול בריאמאמינים כי 

לאורך  אכילה מגוונת מקפידים עלהעידו על עצמם כי הם  , בהתאמה,45%-ו 60%-כ: כך

העריכו כי הם  תכניתבשתלמידים  יום. בכל ,היום (כולל חלבונים, פחמימות, פירות וירקות)
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  ). 5%במדגם הארצי המייצג (הפערים נעים סביב ש עמיתיהםמיותר  קצתנוהגים לאכול בריא 

דוברי בבתי ספר ) 90%( עמיתיהם רובדוברי עברית ומהתלמידים בבתי ספר שני שלישים 

שבפועל  אףלפני שיוצאים לבית הספר ( ארוחת הבוקר חשוב לאכולהעריכו כי ערבית 

  ).יותר אכן עושים זאתשיעור נמוך 

 45% - 30%-, וכל יוםבבכל יום או כמעט  מתקיםנוהגים לאכול מדיווחו כי הם  30%- 25%

דוברי (בבתי ספר  םתדירות צריכתלקשר ללא  ,כל יוםבנוהגים להגביל אותם דיווחו כי 

  .)קצת יותר –ערבית 

 הזנה במסגרת בית הספר
תכנית בהם מופעלת ו ,ארוך חינוךיום  -"א יוח במחקר מונהג השתתפוש בתי הספרמקצת ב

חמה. ראשית, ביקשנו למפות  ת צהרייםמקבלים ארוח םתלמידיה תכנית זו במסגרת. הזנה

 השתתפולאחר מכן, משיבים ש .פי השתתפותם בתכנית ההזנה- לעמחקר באת בתי הספר ש

בין תכנית מודע, בהתבקשו לתת משוב על טיב המזון ולדווח אם נעשה קשר, במכוון ו הב

  ההזנה לבין קידום אורח חיים בריא (בדגש על תזונה נכונה).

  השתתפות בתכנית ההזנה

וכל אחד מבעלי התפקידים שנסקרו נשאל אם  ,יוח"א ם מונהגבית ספרמנהלים נשאלו אם ב

 ,יוח"אבנוגע לים דיווחי המנהלים צגמו 14 ס'. בלוח ממשתתף בתכנית ההזנה בית הספר

השתתפו משיבים שה. נתוני קיומה של תכנית ההזנה בדבר םדיווחיה מוצגים 15 'מס ובלוח

  מייצג. הארצי המדגם שבלצד דיווחי מנהלים מוצגים פעיל ובריא"  "אורח חיים בתכנית

  מנהליםלפי דיווחי  - קיומו של יוח"א בבית הספר : 14לוח מס' 

  השתתפו בתכנית  
)68=N(  

  ארצי מייצגמדגם 
)351=N(  

 כן
33% 31% 

 לא
67% 69% 

  

  קיומה של תכנית הזנה בבית הספר : 15לוח מס' 

  

  מחנכים  מובילים  מנהלים

השתתפו 
  בתכנית

ארצי מדגם 
  מייצג

  מובילים
)54=N(  

השתתפו 
  בתכנית

ארצי מדגם 
  מייצג
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)68=N(  )351=N(  )210=N(  )253=N(  

 6% 7% 13% 6% 9% כן, בכל יום

כן בחלק 
 מהימים

10% 17% 9% 11% 18% 

 76% 81% 78% 77% 81% לא

  

יוח"א, בדומה לבתי הספר  ונהגבכשליש מבתי הספר שבתכנית מ ,14לוח מ עולהכפי ש

 19%, מקרב המשתתפים בתכנית, 15לוח מ עולהכפי ש. שבמדגם הארצי המייצג

תכנית מופעלת  בית הספרממובילי הבריאות דיווחו כי ב 22%-מהמנהלים ומהמחנכים ו

בכל יום). במקביל, קרוב לרבע מהמנהלים  –מחציתם בו ,בחלק מהימים –כמחציתם בהזנה (

תכנית הזנה, לרוב בחלק  ופעלתמייצג דיווחו כי בבית ספרם מהארצי הוהמחנכים שבמדגם 

  מכלל הנסקרים). 18% -17%מהימים (

דיווחי מנהלים  "אורח חיים בריא" לצד בתכניתדיווחי מנהלים ש צגיםמו 16 'בלוח מס

של התלמידים בתכנית ההזנה ונוהגיהם  םשיעור השתתפותדבר ב ,מייצגהארצי המדגם שב

  .85להם אכילת הארוחה החמה המוגשתבנוגע ל
לפי  -אכילת ארוחה חמה ל הם בנוגעהגיוהשתתפות התלמידים בתכנית ונ: 16וח מס' ל

  מנהליםדיווחי 

  

 בית הספרכמה מתלמידי 
  ?משתתפים בתכנית ההזנה

נוהגים לאכול את כמה מהתלמידים 
  ?להם ארוחת הצהריים החמה המוגשת

  השתתפו בתכנית
)6=N*(  

ארצי מדגם 
  מייצג

)81=N(  

  השתתפו בתכנית
)6=N*(  

  ארצי מייצגמדגם 
)81=N(  

 40% 3 20% 0 כולם

-מיותר רובם (
90%( 

2 51% 2 45% 

 12% 0 29% 3 חלקם

 3% 0 ** ** פחות ממחציתם

תכנית  ם מופעלתת ספריבם שבשבתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" השיבו רק מנהלי* מקרב מנהלי בתי הספר 
  . שאלהה לעאחד לא השיב מנהל מנהלים.  6 . סה"כ השיבוכל יוםבהזנה 

                                                           
, ואשר בבית ספרם הופעלה תכנית הזנה (ולכן השיבו על שאלות אלו השתתפו בתכניתשמנהלים המספר  85
משיבים שהשיבו כל תשובה, ואילו התפלגות התשובות  כמספרנתוניהם מדווחים  ), היה מצומצם. לפיכךסקרב

  .באחוזיםמייצג מוצגת הארצי הבמדגם 
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שניים , 86יום כלבתכנית הזנה מופעלת  םספר ם שבביתמנהליהמקרב  ,16לוח עולה מכפי ש

חלק מהתלמידים דיווחו כי  3- דיווחו כי רוב התלמידים משתתפים בתכנית ההזנה ו

דיווחו כי למיטב ידיעתם כל מנהלים  3הרגלי האכילה שלהם, אשר ל. בה משתתפים

-מיותר רוב התלמידים (דיווחו כי התלמידים נוהגים לאכול את הארוחה המוגשת ושניים 

  .על שאלה זו השיבאחד לא נוהגים לאכול אותה. מנהל ) 90%

ופעלת מייצג אשר דיווחו כי בבית ספרם מהארצי הבמדגם שמנהלים הבמקביל, מקרב 

חלקם דיווחו כי  30%-ב התלמידים או כולם משתתפים בה וכודיווחו כי ר 71%תכנית הזנה, 

דיווחו כי למיטב ידיעתם כל התלמידים נוהגים לאכול את  40%, כמו כן. בה משתתפים

 – 15%-ונוהגים לאכול אותה, ) 90%- מיותר שרוב התלמידים ( – 45%הארוחה המוגשת, 

  .את הארוחה שחלקם או פחות ממחציתם אוכלים

  

אם הם  –ואם כן  ,מוגשת ארוחת צהריים חמהבבית ספרם התבקשו לדווח אם  התלמידים

דוברי עברית בבתי ספר מהתלמידים כחמישית לפי דיווחיהם עולה כי נוהגים לאכול אותה. 

 תספרי-ביתהזנה  תכניתדוברי ערבית משתתפים בבבתי ספר מהם ) ורבע 19%(

דיווחו  תכניתב המשתתפים. התלמידים ונוהגים לאכול ארוחת צהריים חמה בבית הספר

בבתי  21%-דוברי עברית ובבתי ספר  12%הזנה: ה בתכניתעל השתתפות נמוך בשיעור 

  דוברי ערבית. ספר 

  שביעות רצון מהמזון ומתכנית ההזנה

שביעות  בדברת תכנית הזנה ופעלים דיווחי מנהלים שבבית ספרם מצגמו 17 מס' בלוח

ים ומתכנית ההזנה באופן כללי. כמו כן מוצג טיב האוכלרצונם ממדדים שונים הקשורים ב

ם ימשיבהבלוח מוצגים דיווחי  זו.שביעות רצונם הכללית של המחנכים מתכנית  בדברנתונים 

  מייצג.הארצי המדגם שב מנהליםשבתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" לצד דיווחי 

  טיב המזון ולתכנית ההזנה* לעמשוב : 17לוח מס' 

  

  מחנכים  מנהלים

השתתפו 
  בתכנית**

)6=N(  

  ארצי מייצג
)81=N(  

  משתתפים
  בתכנית

)38=N(  

  ארצי מייצג

 *** *** 63% 2  המוגש האוכל טעם

                                                           
 שאלות אלו. לעתכנית הזנה בחלק מהימים לא השיבו  ופעלתמבבית ספרם משיבים שדיווחו כי  3 86
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 *** *** 60% 2  האוכל מגוון 

 ערך( האוכל טיב 
  )יבריאותו תזונתי

3 66% *** *** 

 ההזנה תכנית 
 כללי באופן

3 67% 69% 66% 

  .המשיבים שדיווחו כי הם מרוצים במידה רבה ורבה מאודשיעור *מוצג מספר/
כל בתכנית הזנה  ם מופעלתבתי ספרשב ישבתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" השיבו רק מ םמנהליהמקרב **

  מנהלים.  6 סה"כ - יום
  לא נשאל***

  
 6(מתוך  3או  2 ,"אורח חיים בריא" בתכניתש המנהלים, מקרב 17לוח מ עולהכפי ש

שהתייחסו לכך) הביעו שביעות רצון רבה או רבה מאוד מכל אחד מהמדדים שנועדו לבחון 

 70%- , קרוב לכמו כןטעם, מגוון, טיב האוכל ותכנית ההזנה באופן כללי.  :את טיב ההזנה

הזנה הביעו תכנית בהם  ופעלת"אורח חיים בריא" ואשר מ בתכניתספר שהבתי ב מהמחנכים

  רצון רבה או רבה מאוד מתכנית ההזנה באופן כללי. שביעות

מרוצים מכל  יםלכשני שליש 60%בין , מייצגהארצי הבמדגם ש המנהליםבמקביל, מקרב 

התבקשו לנמק את הערכותיהם הכלליות ענו על שאלה פתוחה ובה ההיבטים. המשיבים 

ביסוד הפעלת שרבים ציינו כי הרעיון , מרוצים מההזנהכי הם  המדווחיםמקרב  .להזנהבנוגע 

רבים  .וכי הוא מאפשר לילדים לאכול ארוחה חמה ומזינה אחת ביום ,טוברעיון התכנית הוא 

אופן את המגוון. מעטים ציינו את הטריות ואת אחרים ציינו את הערך התזונתי של האוכל ו

  ההגשה.

טעים ומנות  ינוהאוכל אי כההזנה היו שפירטו תכנית אינם מרוצים מהמדווחים כי מקרב 

  בריא מספיק (בדגש על שמן).  ינוהאוכל תעשייתי וא, וכי רבות נזרקות לפח (בזבוז)

תכנית "אורח חיים פעיל בין ההפעלות בקשר בין תכנית ההזנה לה

  ובריא"

 אורח בנושא ותההפעלקשר בין תכנית ההזנה לבין יש המנהלים לדווח אם התבקשו  לסיום

המחנכים  .העובדה ששתיהן מתקיימות בבית הספר , מלבדלבריאות וחינוך בריא חיים

המשיבים  ים דיווחיצגמו 18נוצר קשר בין שני הדברים בכיתה. בלוח  אםהתבקשו לדווח 

  מייצג.הארצי המדגם שבשבתכנית לצד דיווחי המשיבים 
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  קשר בין תכנית ההזנה לבין ההפעלות בנושא אורח חיים בריא : 18לוח מס' 

  

  מחנכים  מובילים  מנהלים

השתתפו 
  בתכנית*

)6=N(  

ארצי מדגם 
  מייצג

)54=N(  

)13=N(  
  השתתפו
  בתכנית

)38=N(  

ארצי מדגם 
  מייצג

(N=83) 

 81% 76% 58% 70% 3  היה קשר

 19% 24% 33% 30% 3  לא היה קשר

תכנית ם מופעלת ספר שבביתמקרב מנהלי בתי הספר שבתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" השיבו רק מנהלים **
  מנהלים.  6 סה"כ כל יום,בהזנה 

  

בריא" בין תכנית ההזנה לבין תכנית "אורח חיים שקשר ה בעניין 18כפי שעולה מלוח מס' 

האחד התמקד  .פירטו יש קשר כזה (שנייםכי דיווחו  מנהלים שבתכנית 3בבית הספר, 

בקשר עם מפעל  כי בית הספר היהדיווח  אחרלדבריו, וה ,ארוחה בריאה ומזינההיות הב

אין קשר. מקרב דיווחו כי ושלושה  ,הארוחה המוגשת)אודות באו להסביר על כי ההזנה ו

 הבכית בריא חיים אורחל תכנית מה שליישו במסגרתדיווחו כי  םרבעי ה, כשלושהמחנכים

  .כךשלא  –וכחמישית  ,ההזנה תכנית במסגרת וגשתהמ ארוחהב או מזוןב דנו או ועסקהם 

 קצתםו כזה, היה קשרכי מייצג דיווחו ה ארציהבמדגם שמהמנהלים  70%-במקביל, קרוב ל

(למשל:  תפריט בריא ומגוון המותאם לנלמדפירטו את טיבו: הנושא המרכזי שעלה הוא 

 אותם לכל מתאים התפריט"", ומשלב ירקות ופחמימותהאוכל הוא לא שומני והוא בריא "

בבניית התפריט  תזונאיות ן שלשילוב את ציינושאף היו  ); "עליהם  מדברים שאנחנו ערכים

מקרב "). שיעור דומה שמבינה תזונאית ידי על הוא שמוגש והאוכל שהתזונה במובן("

התזונה הבריאה את השיח בדבר חשיבות הדגישו המנהלים שבמדגם הארצי המייצג 

 אבות על ,הבריא האוכל חשיבות על ארוחות כדי תוך מדברים(למשל: " הנלווה לארוחה

את  מעטים ציינוו ,")ובריאות ניקיון ,נימוס ,אכילה כללי ,אוכלים איך ההסבר מבחינת", "המזון

 ואז המזון פירמידת את בכיתה מלמדיםעצמה (למשל: " השיקוף של הנלמד בארוחה

  ").מראים בארוחה

 חיים באורח העיסוק במסגרתכי דיווחו  80%- מייצג, כהארצי הבמדגם שמקרב המחנכים 

  .ההזנה בתכנית וגשיםהמ לארוחה או למזון םבכיתתהם התייחסו  בריא
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  סיכום  –הזנה במסגרת בית הספר 

 בתי הספרוכחמישית מכשליש מבתי הספר (בשתי הקבוצות) משתתפים ביוח"א,  

(בחלק מהימים  מייצג זוכים להזנההארצי השבמדגם בתי הספר שבתכנית לעומת רבע מ

  או בכל יום). 

תכנית הזנה) דיווחו כי  ופעלתשבבית ספרם ממייצג (הארצי המדגם בשמהמנהלים  70%-כ

ידיעתם רוב התלמידים או למיטב  דיווחו כי 85%-ו, ב התלמידים או כולם משתתפים בהור

  את הארוחה המוגשת.כול כולם נוהגים לא

דוברי עברית בבתי ספר כחמישית עולה כי  מייצגהארצי הבמדגם ש התלמידיםדיווחי מ

ונוהגים  תספרי-ביתהזנה  תכניתדוברי ערבית משתתפים בבבתי ספר ) ורבע 19%(

תכנית ההזנה רווחת פחות בבתי ספר ( לאכול ארוחת צהריים חמה בבית הספר

  שבתכנית).

 כוער אתכן וביסוד הפעלת התכנית שהרעיון שיבחו את  מרוצים מההזנהכי הם  המדווחים

 וציינו כי היו שפירטו אינם מרוצים המדווחים כי. מקרב המגווןאת התזונתי של האוכל ו

  מספיק. בריא ינותעשייתי ואשציינו כי האוכל  היוו ,(זורקים) בזבוז וישטעים  אינוהאוכל 

דיווחו כי  שבמדגם הארצי המייצגמהמחנכים  80%-שבתכנית וכ מהמחנכים םרבעי הכשלוש

 דנו או ועסקהם  הפעלות בתחוםוה הבכית בריא חיים לאורח התכנית יישום במסגרת

מהמנהלים  70%-. במקביל, קרוב לההזנה תכנית במסגרת וגשתהמ ארוחהב או מזוןב

עולה כי הקשר נתפס בעיקר בהכנת  מללהיש קשר. מכי יווחו מייצג דהארצי הבמדגם ש

הקפדה על מזון בריא, הסתייעות בדיאטניות ושיח בוכן תפריט בריא ומגוון המותאם לנלמד 

  בכיתה על הארוחה המוגשת.  
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   וסיועמעקב ומשוב, תמיכה 
ת ספרי-ביתקיומה של תכנית פעולה  על אודותבפרקים הקודמים הוצגו דיווחי המשיבים 

גורמים שונים בתכנון הפעילות, בכתיבת התכנית ובהפעלתה הלכה למעשה. ומעורבותם של 

ם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בבית הספר אשר ודילק כמו כן הוצגו בהרחבה הפעילויות

  .מצוות בית הספר פי דיווחי המשיבים- , עליושמו בשנת תשע"ב

להרגליהם בתחומי אורח  נוגעהדוח בדיווחי התלמידים בהתמקד לאחר מכן, בפרק הקודם, 

חיים בריא: דפוסי הפנאי שלהם (פעילות גופנית ו"זמן מסך") בשעות אחר הצהריים והרגלי 

   התזונה שלהם.

נעשות נחזור לעסוק במתרחש בבית הספר מבחינת מעקב אחר הפעילויות הבפרק הזה 

קים תכנית ומתן משוב, וכן ליווי ותמיכה לבעלי תפקידים בבית הספר העוסה במסגרת

  במלאכה.

ההנחיה לבתי הספר הייתה לקבוע מדיניות מקדמת בריאות בזיקה למדיניות משרד החינוך 

ה. לפי התפיסה של הפיקוח על הבריאות, האחריות על היישום וההטמעה היא זבתחום 

וצוות ההיגוי שהוקם לשם כך.  ספרי- ביתבעיקר של בית הספר, בהובלת מוביל הבריאות ה

מעקב סדור אחר הפעילויות בבית הספר במסגרת התכנית  שיתנהלכמו כן הייתה ציפייה 

  .רכי התלמידיםווהתכנית תותאם טוב יותר לצ ,, יינתן משובלקידום אורח חיים בריא

לבית הספר לשם קידום  שהוקצואחד המשאבים ת, ספרי- ביתמעבר למסגרת ההפעלה ה

וכן  ,חוזית (במגבלות הזמן והמשאבים שלה)תחום הבריאות הוא ליווי של המדריכה המ

  מפגשי למידה ייעודיים שנועדו לסייע למוביל הבריאות לקדם את התחום בבית ספרו.

-ביתים ופנים ספרי-ביתחוץ  –את מעורבותם של גורמים שונים כאמור, , נסקור בפרק זה

, והן משובמתן בהתכנית ו ה שלבמעקב אחר אופן הפעלתהן בשני ההיבטים:  -ים ספרי

(כל אחד מסוגי המשיבים התבקש להתייחס לגורמי מתן תמיכה, ליווי וסיוע ל נוגעכל הב

  .התמיכה ולסוג התמיכה שקיבל בהתאם לתפקידו)
  דיווחי המשתתפים בתכנית -משוב  קבלתו אחר פעילויות בתכניתמעקב 

הפיקוח על שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם יוצגו דיווחי המשיבים בפרק זה 

אחר הפעילויות בבית הספר במסגרת , כולל תיעוד ,קיומו של מעקב סדורבנוגע ל הבריאות

אם קיבלו  ציין, ולעליו מופקדמעקב כזה ומי  נהלהמשיבים התבקשו לדווח אם מת .התכנית

  .ממיו ,משוב על הפעלת התכנית מגורם חיצוני

  -מנהלים, מובילים ומחנכים  –מצוות בית הספר  מוצגים דיווחי המשיבים 45 ’תרשים מסב

רק משיבים שהשתתפו בתכנית . מופקד עליוהגורם ההות זקיומו של מעקב סדור ו דברב
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לציין אפשר היה שכן  100%- ביותר מם מימסתכהאחוזים ( רח חיים בריא" נשאלו על כך"או

  .יותר מגורם אחד)

- עליו מופקדאורח חיים בריא והגורם ה יות בתחוםומעקב סדור אחר פעיל: 45 ’תרשים מס
  בתכנית יםשתתפמ

  

  

 

מנהלים,  56 מעקב כזה: כי מתנהלשדיווחו  מירק  השיבומעקב העל קיום  מופקדגורם הה דברעל השאלות ב *
  מחנכים. 139-מובילים ו 44
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*N=68 ,משתתפים בתכנית 

ס והאחראי"ב בביה"קיום מעקב אחר פעילויות אח: מנהלים
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*N=54 ,משתתפים בתכנית 

ס והאחראי"ב בביה"קיום מעקב אחר פעילויות אח: מובילים
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ב בכיתה והאחראי"קיום מעקב אחר פעילויות אח: מחנכים
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מעקב  מתנהלבתכנית דיווחו כי ש ומהמובילים מהמנהלים 85%-, כ45תרשים עולה מכפי ש

במסגרת התכנית לקידום אורח  בבית הספר נעשותסדור, כולל תיעוד, אחר הפעילויות ה

מעקב כזה אחר הפעילויות  נהלהתדיווחו כי  מהמחנכים םרבעי הוכשלוש ,חיים בריא

  במסגרת התכנית. בכיתתםהמתקיימות 

 80%-וכ מהמנהלים 90%: על המעקב הוא מוביל הבריאות מופקדהגורם הדומיננטי ה

 מהמחנכים יםעל המעקב בבית הספר, וכשני שליש אחראיגורם ההוא הכי העידו  יליםמהמוב

הוא  –בפער ניכר  –הגורם השני  .על המעקב אחר המתרחש בכיתה מופקדהעידו כי הוא ה

דיווחו כי המנהל אחראי על המעקב אחר המתרחש  ומהמובילים מהמנהלים: כשליש המנהל

 30%- דיווחו כי הוא האחראי על המתרחש בכיתה. כ מהמחנכיםוכרבע  ,בבית הספר

  העידו כי הם עצמם אחראים על המעקב אחר המתרחש בכיתות בתחום.  מהמחנכים

 .ספרי-ביתגורם אחר  מופקדדיווחו כי על המעקב בבית הספר/בכיתה  18%-ל 11%בין 

 השיבו כי  2, צוות ההיגוי כי הגורם האחראי הואהשיבו  5 הו,מנהלים שפירטו מי 10 מתוך

 קרבמ .כלל המורים –יועצת, ואחד ה –אחד  ,רכזת המדעים –, אחד הוא האחראי המוביל

מורה למדעים או רכז מדעים או צוות האחראי הוא כי הגורם פירטו  10 ,המחנכים שהשיבו

בתי מעט יותר בנפוץ ( הרכזת החברתית או היועצת – 6, המורה לחינוך גופני– 5, מדעים

ציין 'צוות' באופן כללי, ואחד – 3צוות ההיגוי,  – 2מוביל הבריאות,  – 2דוברי ערבית),  ספר

רק דיווחו האחרונות  הקבוצות 4על ( הם הגורם האחראי תלמידיםהילדים ממנהיגות כי 

  דוברי עברית).בבתי ספר משיבים 

המדריכה ספרי: -גורם חוץ בית מופקדאו פחות) דיווחו כי על המעקב  5%-(כ מעטים

  ).נהלת איגוד ערים לאיכות הסביבהמדובר במִ ציין כי אחד המחוזית או מישהו אחר (

בית הספר קיבל משוב או התייחסות מגורם נשאלו באופן קונקרטי אם  ומובילים מנהלים

 ,השנה לקידום אורח חיים בריא בבית הספר התכניתשל ה תל אופן הפעלע חיצוני

אופן שבו הפעילו את הל ע אחראם קיבלו משוב או התייחסות מגורם נשאלו  והמחנכים

 נוגעמוצגים דיווחיהם ב 19 מס' בלוח. השנהבכיתתם התכנית לקידום אורח חיים בריא 

כי קיבלו  ציינומוצגים דיווחי המשיבים ש 20 מס' ובלוח ,קבלת משוב מגורם חיצוני/אחרעצם ל

  .87נותן המשוב ו שללזהותבנוגע משוב כזה 

   

                                                           
עבור כל אחד מהגורמים בעל המעקב:  מופקדהגורם ה בדברמוצגים דיווחי המשיבים  45 ’תרשים מסב 87

יותר בולפיכך תשובותיהם מסתכמות  ,שהוצגו להם הם התבקשו לדווח אם הוא היה אחראי על המעקב או לא
ממנו קיבלו משוב: הם התבקשו שלגורם בנוגע מוצגים דיווחי המשיבים  26. לעומת זאת, בלוח מס' 100%-מ

 אפשר-איו 100%-בכן תשובותיהם מסתכמות לו ,ממנו קיבלו משובשרשימת הגורמים גורם אחד  תוךלבחור מ
 השוואה ישירה בין הדיווחים בשתי השאלות. שותלע
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לאופן שבו הופעלה בנוגע  /אחרמשוב או התייחסות מגורם חיצוני תקבל: 25לוח מס'  
  בתכנית) יםשתתפמ( /בכיתההתכנית לקידום אורח חיים בריא השנה בבית הספר

  
  מנהלים

68=N  

  מובילים

54=N  

  מחנכים

210=N  

 43% 68% 71%  קיבלו משוב 

 57% 32% 29%  לא קיבלו משוב

  

ו בליקשבתכנית  יםשתתפמהבקרב ; 100%-במסתכם נותן המשוב (הגורם : 26לוח מס' 
  משוב)

  
  מנהלים

48=N  

  מובילים

33=N  

  מחנכים

86=N  

 40% ** ** המנהל 

 24% ** ** מוביל בריאות

 7% 67% 52% מדריכה מחוזית 

 2% 15% 25%  פיקוח אחר משה"ח/

 ** 6% 4%  רשות

 27% 12% 19% אחר

  **לא נשאל   

בית הספר קיבל משוב דיווחו כי  ומהמובילים מהמנהלים 70%-כ, 25לוח מס' עולה מכפי ש

לקידום אורח חיים בריא  התכנית הפעלתה שלאופן ל בנוגע חיצוניאו התייחסות מגורם 

שנתנה את היא  המדריכה המחוזיתרוב פי -עלכי  מלמד 26. לוח מס' השנה בבית הספר

אחרים  .קיבלו ממנה משוב)דיווחו כי מהמובילים וכמחצית מהמנהלים  יםמשוב (שני שלישה

מהמובילים).  15%-(רבע מהמנהלים ו גורם אחר בפיקוחמממשרד החינוך או משוב קיבלו 

  .מהרשותציינו כי קיבלו משוב  מעטים בלבד

. מגורם חיצוני אחרדיווחו כי קיבלו משוב  מהמוביליםוכעשירית  מהמנהליםכחמישית 

ובעלי תפקידים  ותמשוב נוסף מטעם מדריכמדובר בכי פירטו שני מגזרי השפה) ב(המנהלים 

. אשר לתוכן המשוב ולנעשה מכון גרטנרב/או ו, במשרד החינוך פיקוח על הבריאותב

 על הבריאות הפיקוחמהמדריכה המחוזית או ממשוב  שדיווחו כי קיבלומנהלים  ,בעקבותיו

העברת הפעילות אופן ללאופן היישום של התכנית בבית הספר, התייחס  משובציינו כי ה

בבית  ולעידוד המשך ההפעלה ים אפשרייםשיפורל, תלמידיםמצד ה היענותה רמתלו
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בפרס כספי או  ,בתעודה ,בטקס הכרה על פעילותם. בתי ספר מצטיינים קיבלו הספר

המקומית במקביל היו שדיווחו כי הרשות  בית ספר מקדם בריאות.הפוך אותם לבהסכמה ל

  .בבית הספר נעשופעילויות ייחודיות שנתנה משוב על 

("המשוב עורר את המורים  חיובי ומקדםעניין ו את המשוב כסתפככלל, נראה כי המנהלים 

", "רוח גבית לנעשה והוסיף איפה אנחנו עומדים להפעלת התכניתלעשייה", "בעקבותיו ידענו 

 .ורצון להמשך הדרך")מוטיבציה 

-ביתתכנית הה על המדריכה המחוזיתמשהתקבל תיארו משוב מפורט  מובילי הבריאות

שנבנתה בתחום (התייחס "לתכנים, ליעדים, למערכים", משוב על "העשייה של  תספרי

 בעקבות צפייה בפעילותהתכנית בבית הספר. עזר לנו לשפר את התכנית") וכן משוב 

משוב שהתקבל מהפיקוח ומהרשות היה כללי יותר לדברי מובילי הבריאות, ספציפית. 

בתי הספר כלל  , ובמקצתותרם עוד עין") ,(התייחס "למה שרצינו שיקרה, לשינוי שחל

  .הסמכה כבית ספר מקדם בריאות או פרס כספי או מתן תעודה

האופן ל ע) דיווחו כי קיבלו משוב מגורם אחר 40%-יותר (כ נמוך, שיעור המחנכיםמקרב 

כי נותני המשוב העיקריים הם  עולה 26. מלוח מס' שבו הפעילו את התכנית בכיתתם

המדריכה  דייל ניתן משוב עכי ציינו  מעטים). 24%) ומוביל הבריאות (40%המנהל (

   .ינוךהחרד המחוזית או גורם אחר במש

הורי התלמידים ב כי מדובר היו שפירטו, ומגורם אחרדיווחו כי קיבלו משוב ם מחנכירבע מה

פעילים בתחום (מובילת ש יםספרי- בית בעלי תפקידיםוגם  המנהלתוכן , עצמםתלמידים בו

   הבריאות, הוועדה המלווה, רכזת מפתח הלב, רכז המקצוע).

. היו אף בתחום זה את העיסוקההורים עודדו  דיווחו כי המחנכיםאשר למהות המשוב, 

באופן  , לדבריהם,התמקד האחרים לי התפקידיםבעמנכונות לשתף פעולה. משוב  שציינו

   .התכנים ובבחינת ההטמעה והשינוי הנראה לעין בקרב התלמידים שבו הועברו

  דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

שבתכנית "אורח חיים בריא"  דוברי ערביתבבתי ספר העלתה כי  מגזרי השפההשוואה בין 

 מעקב נהלהתדיווחו כי  מקרב המשיביםיותר  שיעור גבוה ,מטעם הפיקוח על הבריאות

בבית הספר או בכיתה במסגרת התכנית לקידום  נעשותסדור, כולל תיעוד, אחר הפעילויות ה

 הלעומת כשלוש ,מהמחנכים 80%- מהמובילים ו 88%אורח חיים בריא: כל המנהלים, 

  .שבתכנית דוברי עבריתבבתי ספר מהמחנכים  71%-ו מהמובילים 81% מהמנהלים, םרבעי

דוברי עברית בבתי ספר יותר מקרב המנהלים  שיעור גבוה, גורם האחראי על המעקבל אשר

). 11%פער של דיווחו כי הם עצמם היו אחראים למעקב אחר המתרחש בבית הספר (

דוברי ערבית דיווחו כי המנהל היה בבתי ספר יותר מקרב המחנכים  השיעור גבולעומת זאת, 
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הם עצמם היו אחראים ש או )19%פער של תיעוד המתרחש בכיתה (על אחראי על המעקב ו

  ).10%פער של על המעקב (

, בהשוואה לבתי ספר דוברי ערביתבבתי ספר יותר  שיעור גבוהמקרב מובילי הבריאות, 

- ביתו גורם א) 11%פער של הם עצמם (היו אחראים על המעקב הדיווחו כי  דוברי עברית,

    ).26%פער של אחר (ספרי 

דוברי ערבית בבתי ספר מנהלים קרב היותר מ שיעור גבוה, משוב מגורם חיצוניל אשר

אם כי  ,). אותה מגמה נמצאה גם אצל מובילי הבריאות10%פער של דיווחו כי קיבלו משוב (

בהשוואה  ,בבתי ספר דוברי ערביתיותר  שיעור גבוה ,בקרב המחנכיםגם  ).4%(פער קטן ב

  ).7%פער של דיווחו כי קיבלו משוב על הפעלת התכנית בכיתתם ( ,דוברי עבריתבתי ספר ל

שיעור סוג הנשאלים: בקרב המנהלים, בהתאם ל, הממצאים משתנים נותן המשובלאשר 

פער של דיווחו כי קיבלו משוב מהמדריכה המחוזית (דוברי עברית בבתי ספר יותר  גבוה

 אחר מגורםדוברי ערבית דיווחו כי קיבלו משוב בבתי ספר יותר  שיעור גבוה), אך 17%

 בהתאמה). ,18%-ו 16% של פער( מחוץ למשרד החינוך אחרמגורם  או ,רד החינוךבמש

ערבית דיווחו כי קיבלו דוברי בבתי ספר יותר  שיעור גבוהקרב המובילים, מלעומת זאת, 

יותר  שיעור גבוהדוברי עברית בבתי ספר ), ואילו 13%פער של משוב מהמדריכה המחוזית (

  ).11%פער של ( רד החינוךדיווחו כי קיבלו משוב מגורם אחר במש

דוברי עברית דיווחו כי קיבלו משוב ממוביל בבתי ספר יותר  שיעור גבוהמקרב המחנכים, 

דוברי בבתי ספר יותר  שיעור גבוה). לעומת זאת, 10%פער של ( ספרי-ביתהבריאות ה

 ,5%-ו 8%פער של ערבית דיווחו כי קיבלו משוב מהמדריכה המחוזית ומהמנהל (

  בהתאמה). 
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  ליווי וסיוע ,תמיכה

לצורך  במלאכה שיםאו לעו הספר לבתי קד בתמיכה, בליווי ובסיוע שניתנובפרק זה נתמ

נהלים המ .בהם התקבל סיוע והגורמים המסייעיםש: היקף הסיוע, התחומים הפעלת התכנית

 מגורמי חוץ נשאלו על תמיכה וליווי אישיהמובילים  ,מגורמי חוץ באופן כללי נשאלו על סיוע

-ביתגורמים מגורמי חוץ ומ נשאלו על תמיכה וליווי אישיוהמחנכים  ,ועל תמיכת המנהל

ייעודיים י למידה מפגשהשתתפותם בעל אודות  מוביליםהבפרק יוצגו אף דיווחי . יםספרי

בסוף הפרק יוצגו עמדות  מילוי תפקידם.לשל מפגשים אלו תרומתם  בדבר םיהתוהערכו

  צורך בליווי נוסף ותחומי הליווי הרצויים.עניין הב המשיבים

   דיווחי המשתתפים בתכנית - היקף הליווי והסיוע ותחומי הסיוע

מוצגים סוג הסיוע על קבלת תמיכה, ליווי או סיוע ו על אודות םומובילימנהלים של דיווחיהם 

התייחס (המנהל  בהכשרהמוצגת תמונת הסיוע  א' של התרשים בחלק .46 ’תרשים מסב

תמונת הסיוע  - ב' ובחלק ,)שלו הכשרתולהתייחס ומוביל הבריאות  ,הכשרת הצוותל

  .88להפעלת התכניתבהיבטים הקשורים 

   

                                                           
נשאלו אם קיבלו תמיכה, ליווי או סיוע לצורך הפעלת הפעילויות  במקביל, מנהלים שבמדגם הארצי המייצג 88

  .קיבלו איזה סוג של סיוע ,בשאלה פתוחה ,בחיוב התבקשו לפרט והמשיבים ,במסגרת קידום אורח חיים בריא
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  סיוע בהכשרה בתחומים שונים: (חלק א') 46 ’תרשים מס
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  סיוע בהפעלת תכנית אורח חיים בריאתחומי : (חלק ב') 46 ’תרשים מס

  

  

  מובילים. 35-ו מנהלים 30ליווי או סיוע:   ,שקיבלו תמיכה מיתחומי הסיוע השיבו רק דבר על השאלות ב *

  

 במהלך וקיבלדיווחו כי  מהמנהליםכמחצית  ,46 ’תרשים מסחלקו הראשון של מ עולהכפי ש

וכשני , התכנית הפעלת לצורך יםספרי-בית חוץ מגורמים סיוע או ליווי, תמיכה השנה

) דיווחו כי 47 מס' בתרשיםלהלן  ויוצגדיווחי המחנכים ( ומהמחנכים מהמובילים יםשליש

  .קיבלו במהלך השנה תמיכה שוטפת, ליווי או סיוע לצורך הפעלת התכנית

דיווחו  שבמדגם הארצי המייצג מהמחנכיםוקרוב למחצית  מהמנהליםרבע רק לשם השוואה, 

  . תמיכה, ליווי או סיוע לצורך הפעלת התכניתכי קיבלו 

הוא  הראשון במדרג. תחומי הסיועמשיבים שדיווחו כי קיבלו סיוע התבקשו לפרט את 

נה נכונה ופעילות הנחיה מקצועית או הכשרה בתחומי ידע הקשורים לבריאות, תזו

דיווחו כי  מהמובילים 80%- ו ,דיווחו כי הצוות קיבל הכשרה כזאת מהמנהלים 83%( גופנית

ניהול הכשרה לצוות בנושא , שני במדרג הוא המנהליםקיבלו הכשרה כזאת). בקרב 

לצוות בנושא  הכשרה ריוואח ,)63%(ר' הערה בנוגע לתרשים (גם בהמשך)  והובלת שינוי

שני במדרג , המובילים). בקרב 57%( לקידום בריאות והטמעתה בבית הספר בניית תכנית
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יותר  - דיווחו על כך ים מהם(שני שליש הכשרה בנושא בניית תכנית לתחוםהוא 

 ).60%( שינוי והובלת ניהולהכשרה בנושא  לבסוףמהמנהלים), ו

ת המיושמת ספרי-ביתסיוע בבניית התכנית הלפי הסדר, הם:  ,דווחושתחומי סיוע נוספים 

סיוע בגיוס ותיאום בעלי מקצוע ), מהמנהלים 60%- ו מהמובילים ים(שני שליש הספרבבית 

סיוע באיסוף תכנים בהתאמה),  ,57%-ו 63%( 'ג, רופאים, תזונאית וכד"מדריכי חנ :כגון

 סיוע בפתרון בעיות וקשיים נקודתיים שעלוובהתאמה)  ,57%- ו 51%( והתאמתם לתכנית

לראות כי ברוב התחומים (למעט איסוף תכנים והתאמתם)  אפשרבהתאמה).  ,37%-ו 51%(

 משיעור המנהלים שדיווחו כי הצוות קיבל סיוע. בוהשיעור המובילים שדיווחו כי קיבלו סיוע ג

שהשיבו כי קיבלו תמיכה, ליווי או סיוע לצורך הפעלת  מייצגהארצי המנהלים במדגם 

 ההתבקשו לפרט בשאל ,חינוך לבריאות הפעילויות במסגרת קידום אורח חיים בריא או

   .וממיקיבלו  סוג של סיועאיזה  הפתוח

מנהלים בבתי ספר  36- דוברי עברית ומנהלים בבתי ספר  49התייחסו  מהות הסיוע אל

הן באופן כללי, הן  – הרצאות סדנאות והדרכותדוברי ערבית. בהיקף הגדול ביותר צוינו 

של  ייעוץ, השתתפות וסיוע בהפעלהדווח הוא שתלמידים. סיוע נוסף לצוות המורים והן ל

ם אורח חיים בריא. בהיקפים קטנים יותר צוינו העברת ודיימי שיא או פעילויות אחרות לק

 יצירת קשר עם גופים ומרציםרלוונטיים, וכן ם, ציוד ואביזרים במשאביוסיוע  חומרים

   ידע.להנחיל ובבית הספר שיכולים להרצות 

מגוון  כןמדריכה ממשרד החינוך, ועלו  גורם המסייעה דברב בתשובה לשאלה פתוחה

הרצאות של אחות או רופא  עיקרוב ,תחום הבריאותבאנשי מקצוע קרב מקורות תמיכה מ

של דיאטניות כן רופאי שיניים ושל (מקופת חולים או ממשרד הבריאות), של שינניות או 

גופים נוספים: מגן דוד אדום, ועמותת נטל"י  מטעםותזונאיות. כמו כן דווח על הרצאות 

ט האגודה למלחמה בסרטן, הרשות למניעת סמים ואלכוהול, הורים, קרן קרב ועמותות ספור

 .המקומית על סיוע מטעם הרשות ,בעיקר בקרב מנהלים דוברי עברית ,(מרתון). עוד דווח

  

  ארצי מייצג מדגם לעומתדיווחי המשתתפים בתכנית  - גורמי הסיוע

הגורמים שנתנו את התמיכה על מוצגים דיווחי המובילים והמחנכים  47 'בתרשים מס

זה  נתוניםבדיווחי המחנכים  .27 'בלוח מסלהלן מוצגים בנושא דיווחי המנהלים  .89והסיוע

על הבריאות ודיווחי  הפיקוח"אורח חיים בריא" מטעם  תכניתב המשתתפיםלצד זה דיווחי 

הגורמים המסייעים  בדברדיווחי המחנכים  ,נוחותהמייצג. לשם הארצי המדגם המשיבים מ
                                                           

השתתפותם בפעילויות ייעודיות בנושא אורח חיים בריא או חינוך לבריאות ותרומתן  בדברדיווחי המורים  89
 - לעיל בפרק "פעילויות לקידום אורח חיים בריא בבית הספר הוצגולקידום תחום הבריאות כל הנוגע העבורם ב

  מעורבות מורים בקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות". 
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 – אחרהו ,יםספרי-ביתגורמים אחד מתמקד בתמיכה מתרשים  :חלקיםשני מוצגים ב

  .לציין יותר מגורם אחד)אפשר היה משום ש 100%- יותר מב(מסתכם  חוץ גורמיבתמיכה מ

  גורמי תמיכה, ליווי וסיוע לצורך הפעלת התכנית או קידום בריאות : 47 'תרשים מס

  

 

 

מחנכים שהשתתפו  127 ,מובילים 35ליווי או סיוע:  ,שקיבלו תמיכה מיהשיבו רק גורמים על השאלות בנוגע ל *
  .מייצגהארצי המדגם שבמחנכים  144-ובתכנית 

היא  המדריכה המחוזית ,יםספרי-ביתה מובילי הבריאותבור בעעולה כי  47 'מתרשים מס

 –דיווחו כי קיבלו ממנה תמיכה, ליווי או סיוע. במדרג השני  63%מקור התמיכה העיקרי: 
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פחות (כשליש דיווחו כי קיבלו ממנו סיוע). כל אחד מהגורמים האחרים משמעותי  המנהל

  או פחות ציינו אותם). 14%(ומלווה תומך גורם כ

 תמיכה מהמנהל יםמקבל םה, לתחושתם, מידה באיזובמקום אחר נשאלו מובילי הבריאות 

המובילים כמעט כולם (כל  .בית הספרב בריא חיים אורח לקידום התכנית להובלת וגיבוי

דוברי ערבית) נתנו הערכות גבוהות.המובילים בבתי ספר מ 94%- דוברי עברית ובבתי ספר 

    

דיווחו כי  70% :מוביל הבריאותמקור התמיכה העיקרי הוא  שבתכנית המחנכיםעבור ב

 בית הספרגורם אחר באו  המנהל יםנמצא ,בפער ניכר ,במדרג השני .קיבלו ממנו תמיכה

קיבלו סיוע מגורם אחר בבית הספר כי שדיווחו  מי). בהתאמה ,ציינו אותם (כרבע וכחמישית

מדעים, מורה ם מתחום הרכז או מורה או צוות מוריהתבקשו לפרט. בתשובותיהם עלו 

מנהל,  ןלחינוך גופני, צוות מורים מבית הספר, רכז חינוך חברתי, רכז "ועדה ירוקה", סג

מדריכה למנהיגות : ים כגורמי תמיכהספרי-ביתציינו גורמים חוץ  מעטים .מועצת תלמידים

 .מועצת החלב, הורים, פסיכולוגית, רופא שיניים, ירוקה, אתר משרד החינוך

דיווחו כי קיבלו תמיכה  60%מעט: בשונה  מייצגהארצי המדגם שב מחנכיםהתמונה בקרב 

דומים ציינו גורמים  הפתוחההם תשובותיהם לשאלה ב ;שאינו המנהל ספרי-ביתמגורם 

או רכז מדעים, מורה או רכז ספורט, רכזת בריאות,  המורמחנכים שבתכנית: מה שציינו הל

 המנהל –במדרג השני  .יועצת ,, רכזת שפה/אוריינותספרי-ביתרכזת חינוך חברתי, צוות 

 חנכיםמבהשוואה ל פי שנייםדיווחו כי קיבלו תמיכה מבעל מקצוע חיצוני ( 12%). 36%(

בבתי ספר  .הורים, וכן של מדעים ורשת ירוקה מדריכה בתחום ציינו המפרטים; שבתכנית)

 .), למשלמרצים חיצוניים (מטעם איגודןאף בהסתייעו  דיווחו כי דוברי עברית

 

  .90ליווי וסיוע ,תמיכהשנתן הגורם  על אודותמוצגים דיווחי המנהלים  27בלוח 

   

                                                           
גורם מלווה,  שימשעבור כל אחד מהגורמים שהוצגו להם אם הוא בהמובילים והמחנכים התבקשו לדווח  90

רשימת הגורמים שהוצגו להם. תשובות המובילים  תוךהמנהלים התבקשו לבחור אחד מואילו תומך או מסייע, 
 27בלוח המוצגות תשובות המנהלים  , ואילו100%-יותר מאפוא במסתכמות  47והמחנכים המוצגות בתרשים 

להתרשם רק אלא  ,השוואה ישירה בין הדיווחים של שתי הקבוצות אפשר לעשות-. לכן אי100%-במסתכמות 
 גמות.מהמ
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  לפי ; 100%-ב(מסתכם  סיוע בהפעלת התכניתהליווי או התמיכה, התן ו: נ27לוח מס'  
  )ליווי או סיוע ,תמיכהו בליקש מנהלים בתכנית דיווחי 

  
  מנהלים

29=N  

 59% מדריכה מחוזית  

 17% פיקוח אחר או ח"משה

 7% מקומית רשות

 17% מישהו אחר

  

ודיווחו כי קיבלו תמיכה, ליווי  בתכניתהשתתפו ש המנהליםמקרב  ,27לוח מס' עולה מכפי ש

 17%- ו להםהיא שסייעה  המדריכה המחוזיתדיווחו כי  60%- כ ,מנהלים) 29 כ"סה( או סיוע

מגורם  דיווחו כי קיבלו סיוע שיעור דומה. מגורם אחר במשרד החינוךדיווחו כי קיבלו סיוע 

האגודה לבריאות  עמותות נוספות (רופאים צעירים,בי ו"חברת נטלמדובר בכי ופירטו  אחר

 .הציבור)

השתלמויות והערכת בכנס ו/או מובילי בריאות ב ם שלשתתפותה

  דיווחי המשתתפים בתכנית  - תרומתם

זומנו כל  . לכנסיומיים שלכנס בירושלים נערך בחופשת הקיץ שקדמה לשנה"ל תשע"ב 

בריא" בתי הספר שהביעו נכונות ורצון להשתתף בתכנית "אורח חיים במובילי הבריאות 

באמצע  כמו כן, ממובילי הבריאות נלוו גם המנהלים).כמה מטעם הפיקוח על הבריאות (ל

 םקצת ספר שבתכנית.הבתי בבריאות ההשתלמות למובילי בשלומי  נערכה ת הלימודיםשנ

שעות בנושא אורח חיים בריא וקידום בריאות בבית  30 שלבהשתלמות מחוזית גם השתתפו 

  הספר.

, האלה ת האירועיםמשלוש דשנסקרו התבקשו לציין אם השתתפו בכל אחמובילי הבריאות 

-ביתתפקידם כמוביל בריאות  אם הדבר סייע להם למלא אתואם השיבו בחיוב, הם נשאלו 

  .48 'דיווחיהם מוצגים בתרשים מס .ספרי
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  מוביליםלפי דיווחי  – למילוי התפקיד תםהשתלמויות ותרומבהשתתפות בכנס/: 48 'תרשים מס

  

  

  

כמחצית ממובילי הבריאות דיווחו כי השתתפו בכנס בירושלים  ,48תרשים מס' עולה מכפי ש

השתתפו בהשתלמות כי דיווחו  30%-במהלך השנה בשלומי. כ נערכהובהשתלמות ש

  המחוזית.

דיווחו כי בה  המשתתפיםמ 80%ה ההשתלמות המחוזית: תלהערכות הגבוהות ביותר זכ

בהשתלמות  המשתתפיםבמילוי תפקידם במידה רבה ורבה מאוד. מקרב  היא סייעה להם

בכנס בירושלים  המשתתפים, ומקרב אלו םהיא סייעה להכי דיווחו  יםשלומי כשני שלישב

  .במילוי תפקידם סייע להםהוא כי דיווחו  60%-קרוב ל

 -פים צורך בתמיכה וליווי נוסהסיוע והליווי והשל התמיכה,  םתרומת
  ארצי מייצגמדגם דיווחי המשתתפים בתכנית לעומת 

תרם או הקל  ובאיזו מידה הסיוע שקיבללסיכום התבקשו המנהלים ומובילי הבריאות לדווח 

 המחנכים) ובכללם( מצוות בית הספר וכלל המשיבים ,םהפעלת התכנית בבית ספר את

התכנית ה של והטמעת מהשיסייעו ביישו פיםתמיכה/ליווי נוס יםאם נדרשלציין התבקשו 

לצד דיווחי המשיבים  .29- ו 28 דיווחיהם מוצגים  בלוחות ם.ומה טיב ,או בכיתה בבית הספר

  מייצג.הארצי המדגם שבמשיבים השבתכנית יוצגו דיווחיהם של 
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  חינוך לבריאות לקידום תפעילויוה/: תרומת הסיוע להפעלת התכנית28לוח מס' 

  
  מנהלים

  ארצי מייצגמדגם   משתתפים בתכנית  מובילים

 82% 83% 76%  במידה רבה ורבה מאוד 

 12% 15% 21%  במידה בינונית

 6% 2% 3%  במידה מועטה ומועטה מאוד 

דיווחו כי  מהמובילים 82%-ו שבתכנית מהמנהלים םרבעי השלוש, 29לוח מס' מ עולהכפי ש

במדגם ש המנהליםם. מקרב ספר בבית התכנית הפעלת את הקל או תרם ושקיבל הסיוע

  ).83%דיווחו כי הסיוע תרם להם (, שיעור גבוה במעט מייצגהארצי ה

  צורך בסיוע נוסףה: 29לוח מס' 

  

  מנהלים

  מובילים

  מחנכים

משתתפים 
  בתכנית

ארצי מדגם 
  מייצג

משתתפים 
  בתכנית

ארצי מדגם 

  מייצג

 48% 36% 72% 45% 44%  כן

 52% 64% 28% 55% 56%  לא

  

(בין  מהמנהלים 45%-הבריאות וכ ממובילי םרבעי העולה כי קרוב לשלוש 29 'מסמלוח 

 יםנדרשמייצג) סבורים כי הארצי המדגם ובין שהם נמנים עם ההם משתתפים בתכנית ש

  משיביםה. הספר בבית התכנית ה שלוהטמעת מהביישו שיסייעו פיםנוס ליווי או תמיכה

מנהלים  יינוביותר שצהשכיח סוג ה .נדרשתהתמיכה הסוג  את בחיוב התבקשו לפרט

תמיכה נוספת . ליווי והדרכה או השתלמות למוריםא ושני מגזרי השפה, הב, בתכניתש

 ציינו. אחרים נושאבשעות ריכוז לאביזרים ולהקצאת משאבים לפעילויות, היא  צוינהש

בהתנדבות) ועל ידי  קצתםבכיתות על ידי גופים שונים ( הרצאות או הפעלות לתלמידים

: הסיוע המבוקש מייצגהארצי המדגם שבמנהלים תמונה דומה התקבלה בקרב . וריםהה

סיוע בתקציבים ובהרצאות גם  יםומבוקש, ליווי, הדרכה והשתלמויות למוריםביותר הוא 

 בכיתות. או הפעלות לתלמידים

עבורם ב הדוקים יותרליווי והנחיה  שאלה הפתוחה,ה לעביקשו, בתשובה התכנית  מובילי

אנשי מקצוע על ידי , בין השאר . הם הציעו שליווי מסוג זה יינתן,עבור כלל חדר המוריםבו

רצון  היו מובילים שהביעו ,בדומה למנהלים זאת ועוד:ולתרבות).  ה(בהתאמה לשפ מהתחום

הפעלות ומערכי  יףוסהלדרישה כן עלתה ו, ואביזריםעבור פעילויות ב משאבים לקבל
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כנית בצורה נכונה יכול מישהו שמבין איך כותבים ת..."( ור או תכנית לימודים מובניתשיע

 .ד לעזור", "רעיונות להמשך הנושא")ומא

במדגם המחנכים שבתכנית וכמחצית מהמחנכים שמעט יותר משליש מ, המחנכיםבקרב 

  .פיםארצי מייצג דיווחו כי נדרשים תמיכה או ליווי נוס

הרצאות והפעלות נים לשלב בתכנית הלימודים יהיו מעוני פירטו כי תכניתשב םמחנכי

וכן טבחים, ו דיאטניות, אחיות גוןכ גורמים מקצועיים בהנחיית חווייתיות לתלמידים

 סדנאות בישול", - משקל גובה לפי גילאים אחריהדרכה ומעקב הפעלות ספורטיביות ("

הביעו רצון  . המחנכים גםספורטיבית לחיים")"הפעלות חיצוניות בנושא קידום של פעילות 

אף  קרבםמ גיל. מיעוטפי ים למ, רצוי חווייתיים ומוחשיים ומותאתכנים ומערכי שיעור לקבל

 .ציוד או אביזרים נוספים ,משאביםנדרש סיוע בכי ציינו 

בתמיכה של אנשי מקצוע חיצוניים שיפעילו  צורך הביעו מייצגהארצי הבמדגם שמחנכים 

("רעיונות מפעילים וחווייתיים  בחומרי הוראהכמו כן ו ,וידריכו מורים תלמידים והורים

חדשים, איך אפשר להעביר חומרים בצורה חווייתית ולהמשיך ממקום שבו אנחנו נמצאים. 

בריאות בתחומי דעת או הם ונושא קידאת מכל הגורמים האפשריים", "צריך לשלב יותר 

 יתיהצעות לפעילויות והקנבלפחות בתחום החינוך, גם כיתתית וגם פרטנית. לכן יש צורך 

  .)כלים בנושא"

  דוברי ערבית בתי ספר דוברי עברית לבתי ספרהשוואה בין 

יותר  שיעור גבוה ,מייצגהארצי הבמדגם שמנהלים הקרב מ :קבלת תמיכה, ליווי או סיוע

דיווחו כי קיבלו  ,דוברי עברית , בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספרדוברי ערביתבבתי ספר 

, 21%לעומת  32%( התכנית הפעלת לצורך סיוע או ליווי, שוטפת תמיכה השנה במהלך

  ). בהתאמה

דוברי בתי ספר בהשוואה ל ,דוברי עבריתבבתי ספר יותר  שיעור גבוהמקרב המובילים, 

 התכנית הפעלת לצורך סיוע או ליווי, שוטפת תמיכה השנה במהלךדיווחו כי קיבלו  ,ערבית

 בתי ספר דוברי עברית לבתי ספר). לא מוצגת השוואה בין , בהתאמה56%לעומת  72%(

 בתי ספרבשל מספר המשיבים הקטן בוזאת  ,טיב הסיוע והגורם המסייע בענייןדוברי ערבית 

  ).N=9דוברי ערבית (

מדגם בין עמיתיהם שבבתכנית ל המשתתפיםעולה תמונה די דומה בין  בקרב המחנכים

דוברי  בתי ספרבהשוואה ל ,בבתי ספר דוברי ערביתיותר  שיעור גבוה מייצג:הארצי ה

 התכנית הפעלת לצורך סיוע או ליווי, שוטפת תמיכה השנה במהלךדיווחו כי קיבלו  ,עברית

 , בהתאמה,43%לעומת  53%; בתכניתמחנכים שבקרב ה , בהתאמה,64%לעומת  72%(

, דוברי ערבית בבתי ספר). אשר לגורם המסייע, מייצגהארצי המדגם המחנכים שבבקרב 

פער של יותר דיווחו כי קיבלו סיוע מהמנהל ( שיעור גבוה בהשוואה לבתי ספר דוברי עברית,
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דיווחו כי  יותר שיעור גבוה ,דוברי עברית בבתי ספרבהתאמה). לעומת זאת,  ,26%- ו 12%

  ).בהתאמה ,9%- ו 6%(פער של  בית הספרקיבלו סיוע מגורם אחר בתוך 

בתי בהשוואה ל ,דוברי עברית בבתי ספרבתכנית נמצא כי  יםשתתפמרק בקרב ה זאת ועוד:

(פער  בית הספריותר דיווחו כי קיבלו סיוע מגורם אחר בתוך  שיעור גבוה ,דוברי ערביתספר 

  ).6%של 

 נוגעכל הבבשני מגזרי השפה המובילים ובין עמדות עמדות המנהלים  ביןלא מוצגת השוואה 

  ).N=10דוברי ערבית (בתי ספר בשל מספר המשיבים הקטן ב , וזאתלתחומי הסיוע

שיעור המשתתפים בהשתלמות בשלומי ובהשתלמות המחוזית גדול : השתלמויות למובילים

בין לא מוצגת השוואה  בהתאמה). ,12%- ו 10%פער של דוברי ערבית ( בתי ספרבמעט ב

 , וזאתתרומתם של הכנס ו/או ההשתלמויותל נוגעבבשני מגזרי השפה עמדות המובילים 

  ).N=6-10דוברי ערבית ( בתי ספרב עיקרבשל מספר המשיבים הקטן, ב

אשר לתרומתו של הסיוע והצורך בליווי נוסף, התמונה : תרומת הסיוע והצורך בסיוע נוסף

מנהלים שהשתתפו הקרב מ מייצג:הארצי המדגם בין הבתכנית ל המשתתפיםאינה זהה בין 

, בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי דוברי ערביתבבתי ספר יותר  שיעור גבוה ,בתכנית

, 70% לעומת 89%( םספר בבית התכנית הפעלת את הקל או תרםדיווחו כי הסיוע  עברית,

  )., בהתאמה39%לעומת  59%תמיכה/ליווי נוספים ( יםנדרש כיו ,)בהתאמה

דוברי בבתי ספר יותר  שיעור גבוה ,מייצגהארצי המדגם שבמנהלים הקרב מלעומת זאת, 

 ,), בהתאמה75% לעומת 88%( התכנית הפעלת את הקל או תרםעברית דיווחו כי הסיוע 

, 39%לעומת  64%דוברי ערבית ( בתי ספראולם הרצון בתמיכה/ליווי נוספים גדול יותר ב

  ).בהתאמה

בבתי יותר  שיעור גבוה ,מייצג דווקא)הארצי המדגם שבקרב המובילים (בדומה למנהלים מ

, 67% לעומת 88%( התכנית הפעלת את הקל או תרםדוברי עברית דיווחו כי הסיוע ספר 

 82%דוברי ערבית ( בתי ספרהרצון בתמיכה/ליווי נוספים גדול יותר ב,ואילו )בהתאמה

  )., בהתאמה67%לעומת 

בבתי ספר יותר  שיעור גבוה ,מייצגהארצי המדגם שבבתכנית והן שהן  ,מחנכיםהקרב מ

 תכניתשל ה התהטמעבו מהביישו סייעותמיכה/ליווי נוספים שי יםדוברי ערבית דיווחו כי נדרש

  בהתאמה). ,44%לעומת  68%- ו 29%לעומת  60%( בכיתה
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  סיכום –מעקב, משוב, תמיכה וסיוע 

) דיווחו כי 85%בתכנית (ש המנהלים והמוביליםרוב : מעקב ומשוב אחר פעילויות בתכנית 

במסגרת התכנית בבית  נעשותמעקב סדור, כולל תיעוד, אחר הפעילויות ה נהלהת

 מהמחנכים םרבעי ה. במקביל, כשלושספרי- ביתידי מוביל הבריאות ה לרוב על ,הספר

 מוביל הבריאות, לרוב על ידי משובניתן ואחר המתרחש בכיתתם מעקב  נהלהתדיווחו כי 

מהמחנכים אף דיווחו כי קיבלו  40%-כ ).30%עצמה ( המחנכת) או על ידי ים(שני שליש

התכנית לקידום אורח את השנה לאופן שבו הפעילו בנוגע  אחרמשוב או התייחסות מגורם 

 .ספרי- ביתממוביל הבריאות ה -כרבע עוד מהמנהל, ו - תוכםמ 40% :חיים בריא בכיתתם

   .חינת ההטמעה והשינוי בקרב התלמידיםבאופן העברת התכנים ובב התמקדהמשוב 

בית הספר קיבל משוב או דיווחו כי המובילים מקרב המנהלים וקרב ) מ70%- שיעור ניכר (כ

לקידום אורח חיים בריא  התכניתהשנה לאופן שבו הופעלה בנוגע  חיצוניהתייחסות מגורם 

 מה שללאופן יישוהתייחס , והמדריכה המחוזיתעל ידי משוב ה ניתן פי רוב- . עלבבית הספר

. הקשר צמוד קצת המשך ההפעלהלעידוד כן דברי שיפור ונקודות להתכנית בבית הספר, 

שנבנתה וכן משוב  תספרי-ביתתכנית העל ה משוב מפורטקיבלו  הם -יותר מול המובלים 

  . שלהם ספציפית בעקבות צפייה בפעילות

 וקיבלדיווחו כי מהמנהלים כמחצית  ,קרב המשתתפים בתכניתמ ליווי וסיוע: ,תמיכה

, התכנית הפעלת לצורך יםספרי- בית חוץ מגורמים סיוע או ליווי, תמיכה השנה במהלך

קיבלו תמיכה שוטפת, ליווי או סיוע באופן דיווחו כי  ומהמחנכים מהמובילים יםוכשני שליש

  כללי.

הנחיה מקצועית או  עיקרב ,להכשרת הצוות נוגענראה כי היקף הסיוע גדול יותר בכל ה

אך גם  ,)80%-(כהכשרה בתחומי ידע הקשורים לבריאות, תזונה נכונה ופעילות גופנית 

  ).66% -57%שינוי ובבניית תכנית לתחום ( ה שלהכשרה בניהול והובל

בתכנית שמהמשיבים  66% -57%, לסיוע בהפעלת התכנית הלכה למעשה נוגעבכל ה

בגיוס ותיאום והספר המיושמת בבית  תספרי- ביתבבניית התכנית ה דיווחו כי קיבלו סיוע

סיוע מעט דיווחו על שיעור נמוך ב'). וכדג, רופאים, תזונאית "מדריכי חנ( בעלי מקצוע

סיוע בפתרון בעיות וקשיים  דווח עלבמדרג השלישי ו ,התאמתם לתכניתבו באיסוף תכנים

שיעור המובילים שדיווחו  ,ברוב התחומים (למעט איסוף תכנים והתאמתם) .שעלו נקודתיים

הפער יכול ללמד על משיעור המנהלים שדיווחו כי הצוות קיבל סיוע;  בוהכי קיבלו סיוע ג

  ובראשם המדריכה המחוזית. ,גורמים התומכיםההקשר ההדוק יותר של המובילים עם 

לפרופיל די למדיווחי המשתתפים בתכנית דומה  סמךפרופיל גורמי הסיוע שמצטייר על 
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מדריכה ב עיקרהסתייעו ב והמנהלים המובילים: פעילותה לעגורמי המעקב ונותני המשוב 

  ).70%( מוביל הבריאותב עיקרבהסתייעו  המחנכים; 91)60%- (כ המחוזית

במדגם ש -רבע מהמנהלים וכמחצית מהמחנכים  - במידה ניכרתלשם השוואה, שיעור נמוך 

שאלה פתוחה הם דיווחו כי תשובה על מייצג דיווחו כי קיבלו ליווי, תמיכה וסיוע. בהארצי ה

, אך גם הבריאותתחום באנשי מקצוע מו/או  מדריכה ממשרד החינוךמקיבלו סיוע בעיקר 

(הן  סדנאות והדרכות ,הרצאותמטעם נטל"י ועמותות נוספות. אפיק הסיוע המרכזי הוא 

ייעוץ, השתתפות וסיוע ובמידת מה גם  ,תלמידיםלצוות המורים והן לבאופן כללי, הן 

  ם אורח חיים בריא. ודישל ימי שיא או פעילויות אחרות לק בהפעלה

 ספרי-בית גורםב עיקרהסתייעו בהם מייצג עולה כי הארצי הבמדגם שמחנכים המדיווחי 

מורות או רכזות מדעים, מורה או רכז ספורט, רכזת  ובכלל זה), 60%(שאינו המנהל 

(ייתכן שגורם זה  יועצתאו , רכזת שפה/אוריינות ספרי- ביתבריאות, רכזת חינוך חברתי, צוות 

  ספר שבתכנית).הבריאות בבתי המקבילה למוביל הוא ה

השתתפו  דיווחו כיוכמחציתם , השתתפו בהשתלמות מחוזית כימהמובילים דיווחו  30%-כ

) דיווחו כי כל אחת 80%- ל 60%. שיעור ניכר (בין בשלומיאו בהשתלמות  בירושליםבכנס 

  ההשתלמות המחוזית. עיקר, בבמילוי תפקידםסייעה להם מההשתלמויות 

) 80% -75%-המנהלים (בשתי הקבוצות) והמובילים שקיבלו סיוע (כקרב שיעור ניכר מ

במדגם  –מעט שיעור גבוה בם (ספר בבית התכנית הפעלת את הקל או תרם סיועהדיווחו כי 

 תמיכה ביקשו מהמובילים 75%-, קרוב למחצית מכלל המנהלים וככמו כןמייצג). הארצי ה

הדרכה או  ובכלל זה ,הספר בבית התכנית ה שלוהטמעתמה יישו לשם פיםנוס ליווי או

מובילים  לתלמידים.הרצאות או הפעלות  וכןומשאבים תקציבים  ,השתלמות למורים

אנשי מקצוע על ידי ), רצוי מוריםהעבור בעבורם וב( ליווי והנחיה הדוקים יותרביקשו אף 

מערכי שיעור או תכנית לימודים  ,הפעלותעוד  וכן ,ולתרבות) ה(בהתאמה לשפ תחוםב

 .מובנית

שבמדגם והדרישה בולטת יותר בקרב מחנכים  ,יותר נמוךשיעור המחנכים שביקשו סיוע 

מייצג הארצי הבמדגם המחנכים שבתכנית וכמחצית מש מהמחנכיםכשליש ( הארצי המייצג

גורמים  על ידיהרצאות והפעלות חווייתיות ), בדגש על פיםביקשו תמיכה או ליווי נוס

ובקרב המחנכים  והורים; תכנים, מערכי שיעור וחומרי הוראה; תלמידיםבעבור מקצועיים 

  .ציוד או אביזרים נוספים ,משאביםשבתכנית גם 

  

                                                           
ה גורם מלווה, תומך יעבור כל אחד מהגורמים שהוצגו להם אם הוא הבהמובילים והמחנכים התבקשו לדווח  91

 .להם השהוצג הרשימתוך אחד מגורם המנהלים התבקשו לבחור ואילו או מסייע, 
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 , הערכת תרומתה"אורח חיים בריא"תכנית השביעות רצון מ
 ונכונות להמשיך לעסוק בקידום בריאות בעתיד

 על ותישירנשאלו  –מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים  – מצוות בית הספר לסיכום, המשיבים

להעיד על ו ,ורח חיים בריא שיושמה בבית הספראלקידום  מהתכנית שביעות רצונם מידת

מה יסייע להם  צייןבשנת הלימודים הבאה ולנכונותם ורצונם להמשיך לקדם נושא זה 

  .סוק בתחוםיעהגביר את הל

ידע  ם שלבהיבטילתלמידים העריך את תרומתה של הפעילות לגם המשיבים התבקשו 

  (צריכת מזון נבונה ושינוי לחיוב בהרגלי הפעילות הגופנית והפנאי). והתנהגות

  

דיווחי המשתתפים  - שביעות רצון מהתכנית ונכונות להמשיך ביישומה

  בתכנית

 בתכנית "אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות התבקשו לדווח  השתתפומשיבים ש

 ,םמהתכנית לקידום אורח חיים בריא שיושמה השנה בבית ספר יםמרוצ הםבאיזו מידה 

 ’תרשים מס. דיווחיהם מוצגים בבשנה הבאהגם  םבבית ספר מהלהמשיך וליישירצו  האםו

49.  
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נכונות הכנית לקידום אורח חיים בריא ותהרצון מהשביעות מידת : 49 ’תרשים מס
  בתכנית) משתתפים( מהויישבלהמשיך 

  

  

 

  רבה מאודבמידה רבה + בהיגד זה מוצג אחוז המשיבים שציין  *

  חושב שכןבטוח שכן + בהיגד זה מוצג אחוז המשיבים שציין  **
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מהתכנית מרוצים ) 94% -91%( של המשיבים , הרוב המוחלט49 ’תרשים מסעולה מכפי ש

ירצו  )98%, וכמעט כולם (ם בשנת תשע"בבבית ספרלקידום אורח חיים בריא שיושמה 

  .בשנה הבאה םהמשיך וליישם את התכנית בבית ספרל

בשנה הבאה, גם בבית הספר  מההעידו על עניין להמשיך וליישובתכנית  משיבים שהשתתפו

נותנת גיבוי התכנית "כי דיווחו ש , היואת הסיבות לכך שפירטו מנהליםמקרב ה .נשאלו מדוע

 כי ציינוש . היושצריכים להיות חלק מאורח החיים של התלמידים "לערכים נכונים וחשובים

נמצא  "אורח חיים בריא"נושא ה , וכישל התכנית ניכרים בתלמידים התרומה והערך המוסף

   התכנית).כזה בעקבות נעשה (או בית הספר  ם שלמאפייניהברשימת הקדימויות או 
חינוך התלמידים לאורח חיים ל מייחסיםבחשיבות שהם בעיקר  נימקו זאת מובילי בריאות

("בגלל שזה משהו  בקרב התלמידים וולהטמיערצון להמשיך לקדם את הנושא בבריא ו

חשוב ותהליך מתמשך לאורך שנים וצריך להמשיך אתו", "מפני שאני חושבת שזה דבר 

. קבוצה הרגלים")המאוד חשוב והנושא חשוב ואנחנו רוצים לבדוק אם באמת הטמיעו את 

("תרם לילדים,  התרומה והשינוי הניכרים בתלמידיםנוספת של מובילי בריאות ציינה את 

 .להגיע ללא חטיפים ושתייה מתוקה, והם עוסקים יותר בפעילות ספורטיבית")ילדים התחילו 

("זה חשוב להקנות  חשיבות הנושא לתלמידים אוה שחזר העיקרי נימוקה מחנכיםבקרב גם 

 תכניתלילדים אורח חיים בריא כשהבית לא מתפקד באופן סמכותי בנושא", "אני רואה את ה

קילו עברתי  52שתוביל אותנו לאורך כל החיים, אני עברתי תהליך משמעותי בחיי ירדתי 

התרומה וההשפעה וראיית  אירוע לב ואני מספרת לתלמידים את הסיפור האישי שלי")

. ("בגלל שיש תוצאות והתלמידים מקבלים את זה ואוהבים את זה") לטובה על התלמידים

החלו בתהליך ומעוניינים מכיוון שכבר  לקדם את הנושא ךלהמשידיווחו כי ברצונם אחרים 

 , וזה חשוב ואני מחויבת אליה").תכנית("כי כבר יש  הנושא תלשמר את הטמע

השיבו בחיוב  90% .אם ירצו להמשיך בתפקידם גםים נשאלו ספרי-ביתמובילי הבריאות ה

העניין שלהם בנושא א וה תשובותיהםעלה מהמרכזי ש נימוקהו ,שכן) חושבים(בטוחים או 

("אני מחוברת לנושא הזה ואני רואה חשיבות גדולה  ושביעות רצונם מהתפקיד שמילאו

ואני נהנית מהעשייה בתחום ורואים תוצאות", "יש לי מה לתרום והרבה ניסיון בהובלות 

חשיבות התחום . סיבות נוספות הן שבועות של אורח חיים בריא, וזה ממש נמצא בעורקיי")

  בשנה זו.  חוושלתלמידים והתרומה הניכרת של הפעילות 

קבלת בשדיווחו כי לא ירצו להמשיך למלא את התפקיד נימקו זאת  מוביליםלעומת זאת, 

עקב  רצון להפחית עומסאו  קושי "לרתום את כל הצוות לשיתוף פעולה"או  תפקיד אחר

  .במקבילתפקידים  כמה משום שהם ממלאיםלימודים או 
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 בתכנית המשתתפים דיווחי -  הבאה בשנה לעסוק בחינוך לבריאותו להמשיך כוונה

  מייצג ארצימדגם  לעומת

להעריך  כל המשיבים התבקשו המרצון מהתכנית והנכונות להמשיך וליישהשביעות מעבר ל

משיבים  .או יותר בו השנה ובחינוך לבריאות פחות ממה שעסק יעסקואם בשנה הבאה 

 ובתחום פחות ממה שעסק לעסוק רוצים היואם  לדווח גםמייצג התבקשו הארצי המדגם שב

 .50 ’תרשים מס. עמדותיהם מוצגות באו יותר בו השנה
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  בשנה הבאהגם כוונה לעסוק בחינוך לבריאות  :50 ’תרשים מס

  

 

 

  .מייצגהארצי המדגם שבמשיבים נשאלו רק *

 "אורח חיים בריא" תכניתב השתתפוכמחצית מהמשיבים ש, 50 ’תרשים מסמ עולהכפי ש

הבאה  שנהבכי מהמובילים) העריכו  53%- מהמנהלים ומהמחנכים ו 48%בשנת תשע"ב (

 בהיקף דומההעריכו כי יעסקו בו  50% -40%- ו ,שנההיעסקו בנושא יותר מכפי שעסקו בו 
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 - 7%-מנהלים ואחד מהפחות (אחוז יעסקו בו כי העריכו  מעטים בלבדנעשה השנה. מה של

  .המשיבים) שארמ 8%

 מהמנהלים 39%( הארצי המייצגמדגם ם שבמשיביקרב היותר מ שיעור נמוךלשם השוואה, 

. שנההיותר מכפי שעסקו בו יעסקו בנושא שנה הבאה ב) העריכו כי מהמחנכיםוכשליש 

. לעומת זאת, בהיקף דומההעריכו כי יעסקו בו  55%שהשתתפו בתכנית,  עמיתיהםבדומה ל

שיעור גבוה דומה ( היקףיעסקו בנושא בכי מייצג העריכו הארצי הבמדגם ש מהמחנכים 58%

העריכו כי  מהמחנכיםועשירית  מהמנהלים 6%שבתכנית).  בהשוואה לעמיתיהם 13%- ב

  .יעסקו בנושא פחות

מעט בגבוהה  באורח חיים בריאהנכונות לעסוק  מייצגהארצי המדגם שבבקרב המשיבים 

 בתחום לעסוקרצון הביעו  ומהמחנכים מהמנהלים 45%-כ יעשו כך:כי אכן מהערכותיהם 

  . פחות - מעטים, ודומה היקףב - 53%, השנה בוו שעסק ממה יותר בריא חיים אורח

בתחום  יותרשיעסקו מה נדרש כדי  בשאלה פתוחהנשאלו  מייצגהארצי הבמדגם שמשיבים 

(הדרכה, חומרים ורעיונות  בליוויהם מעוניינים  שם כךלכי השיבו  מנהליםה. אורח חיים בריא

ריכוז התחום, ימי לשעות תקן לתחום, שעות כגון , תקציבבם ומשאביב נוספים להפעלות),

נים לתחום בְ מ8תכנים  לקבל דרישהה עלתהשיא והרצאות ומתקני ספורט בחצר. כמו כן 

אך הם נתקלים הודו כי אמנם הם מעוניינים לעסוק בתחום,  מעטים. מנהלים ותכנית שנתית

בתחום בהיקף להערכתם יעסקו  כי ודיווחאחרים . מנהלים בחוסר שיתוף פעולה מצד הצוות

השנה נועדה להעלות את הנושא הפעילות , מכיוון ששנה שעברהמה שנעשה בלדומה 

בזה יותר, הרעיון לעשות ("אני לא חושבת שצריך לעסוק ובהמשך נותר רק לשמר  ,למודעות

("אין לי  הצורך להתמקד בנושא אחר בכל שנה. נימוק נוסף שעלה הוא את זה בשגרה")

  .זמן, כי יש עוד נושא של מנהיגות לטיפול")
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דיווחי המשתתפים  - הערכת התרומה של הפעילות בתחום לתלמידים

  מייצגהארצי המדגם הבתכנית לעומת 

הפעילות בבית הספר במסגרת אורח חיים בריא  באיזו מידההמשיבים התבקשו להעריך 

דיווחי משיבים בו יוצגו  .51 ’תרשים מסבמגוון היבטים. דיווחיהם מוצגים ב ,תרמה לתלמידים

 מייצג.הארצי המדגם שבשבתכנית "אורח חיים בריא" לצד דיווחי משיבים 

  לתלמידים בריא חיים אורח במסגרת הספר בבית הפעילות תרומת: 51 ’תרשים מס
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התקבל בקרב משיבים מסוגים שונים, תרומה , אותו מדרג 51 ’תרשים מסמ עולהכפי ש

יותר  בוהעל תרומתה של הפעילות לתלמידים ג דווחיםהמ שיעורש אף בשתי הקבוצות,ו

  :דלהלןכ ,מייצגהארצי עמיתיהם שבמדגם הבהשוואה ל, בקרב משיבים שבתכנית

 -88% ,"אורח חיים בריא" מטעם הפיקוח על הבריאות השתתפו בתכניתבקרב משיבים ש

כי הפעילות שנעשתה בבית הספר במסגרת אורח חיים בריא  העריכומהמשיבים  93%

 91% .ותווהעשירה אבנושאים הקשורים לבריאות  תלמידיםשל הידע ל תרמה

 תרמה הפעילותכי  העריכומהמחנכים  78%-ממובילי הבריאות ו 85%מהמנהלים, 

 80%מהמנהלים,  83%. לבסוף, התלמידים בקרב יותר נבונה מזון צריכתשל  להתנהגות

 בהרגלי לחיוב לשינויתרמה מהמחנכים העריכו כי הפעילות  70%-ממובילי הבריאות ו

פחות . באופן כללי, עמדות המחנכים חיוביות התלמידים של והפנאי הגופנית הפעילות

  המשיבים האחרים. עמדותמ

 80%-: כדומות מחנכיםועמדות המנהלים העמדות , מייצגהארצי המדגם שבבקרב משיבים 

 ידע שללתרמה כי הפעילות שנעשתה בבית הספר במסגרת אורח חיים בריא ו העריכ

הפעילות העריכו כי  70%-; כותווהעשירה א בנושאים הקשורים לבריאותהתלמידים 

דיווחו כי  60%-, וכהתלמידים בקרב יותר נבונה מזון צריכתשל  להתנהגות תרמה

  .התלמידים של והפנאי הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב לשינויתרמה הפעילות 

בין עמיתיהם הפערים בין משיבים שבתכנית ל ,לתרומתה של הפעילות לתלמידים כל הנוגעב

בקרב  23%- ל 12%המחנכים ובין  בקרב 9%- ל 6%מייצג נעים בין הארצי המדגם שב

  המנהלים.

איזה מהמשפטים הבאים מתאר באופן הטוב ביותר את משיבים אף התבקשו לבחור ה

אין כל : האם יישום התכנית לקידום אורח חיים בריא השנה על התלמידיםל ההשפעה ש

השפעה של התכנית על עמדות התלמידים והתנהגותם בתחומי הבריאות, או  כלו שינוי
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של התלמידים לחשיבותן של התנהגויות מקדמות  המודעות להגביר אתסייעה שהתכנית 

התלמידים בכל בקרב  וגם בשינוי התנהגותאו שהתכנית סייעה בהגברת המודעות  ,בריאות

 .30 'דיווחיהם מוצגים בלוח מס ?להתנהגויות מקדמות בריאות נוגעה
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מקדמות /פעילויות : השפעה נתפסת של יישום התכנית לקידום אורח חיים בריא30לוח מס' 
  על התלמידים בשנת תשע"ב חינוך לבריאות

  

  מנהלים

  מובילים

  מחנכים

משתתפים 
  בתכנית

ארצי מדגם 
  מייצג

משתתפים 
  בתכנית

ארצי מדגם 
  מייצג

 4% 1% 6% 1% 6%  אין שינוי 

 35% 25% 30% 25% 10%  הגברת מודעות

 61% 74% 64% 73% 84%  שינוי התנהגותוגם 

 

התכנית סייעה בהגברת העריכו כי  –ויותר  60%-כ –עולה כי רוב המשיבים  30 'מלוח מס

רק  .להתנהגויות מקדמות בריאות נוגעהמודעות וגם בשינוי התנהגות התלמידים בכל ה

אין כל השפעה של התכנית על עמדות התלמידים  ) העריכו כי6% -1%( מעטים

  . והתנהגותם בתחומי הבריאות

 מייצגהארצי המעלה כי במדגם  בשתי הקבוצות עמדות המשיביםהשוואה בין עם זאת, 

, המנהליםמ 25%לעומת  10%השינוי הוא בהגברת המודעות (כי יותר העריכו  שיעור גבוה

 יםשתתפהמבקרב  ,. לעומת זאת)בהתאמה ,המחנכיםמ 35%לעומת  25%-ו בהתאמה,

 84%המודעות אך גם בהתנהגות (השינוי הוא בהגברת כי יותר העריכו  שיעור גבוה בתכנית

  )., בהתאמהמהמחנכים 61%לעומת  74%- ו , בהתאמה,מהמנהלים 73%לעומת 

קרב מזה המצב, אולם כי העריכו  מעטים: אמנם יםמעורב יםהממצא ,עדרו של שינוייהאשר ל

העריכו , שיעור גבוה יותר מייצגהארצי המדגם לעמיתיהם שב בהשוואה, בתכניתש המנהלים

אין כי שהעריכו  מובילי הבריאות), בדומה לשיעור , בהתאמה1%לעומת  6%שינוי (אין כי 

לעמיתיהם בהשוואה , המייצגהארצי מדגם שב המחנכיםקרב מ . לעומת זאת,)6%שינוי (

, 4%לעומת  1%הפער קטן (אף כי  ,אין שינויכי יותר העריכו  שיעור גבוה, שבתכנית

  ).בהתאמה

  דוברי ערבית עברית לבתי ספרבתי ספר דוברי השוואה בין 

לא נמצאו  שבתכניתבקרב המנהלים : שביעות רצון מהתכנית ונכונות להמשיך בשנה הבאה

גם ה מנכונות להמשיך וליישהמהתכנית והרצון שביעות מידת ב מגזרי השפההבדלים בין 

  בשנה הבאה. 

בבתי ספר  :נמצאו הבדלים קטנים אך עקביים שבתכניתבקרב מובילי הבריאות והמחנכים 

דיווחו כי הם  , בהשוואה לשיעורם בבתי ספר דוברי ערבית,מעטבשיעור גבוה , דוברי עברית

ורוצים להמשיך  בהתאמה) ,6%- ו 4%פער של (בריא  מהתכנית לקידום אורח חיים מרוצים
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, , שיעור גבוה במעטדוברי ערביתבבתי ספר  המוביליםמקרב  ,ליישם אותה. לעומת זאת

הביעו נכונות להמשיך למלא את תפקידם  לשיעורם בבתי ספר דוברי עברית,בהשוואה 

  ). 5%פער של בשנה הבאה (

דוברי ערבית בבתי ספר : באופן גורף, משיבים להיקף העיסוק בשנה הבאהבנוגע הערכות 

 שנה הבאהב) העריכו כי המשיביםמייצג, ומכל סוגי הארצי המדגם שב(הן שבתכנית והן 

(בקרב המשתתפים בתכנית הפערים  השנה בו ושעסק ממה יותר לבריאות בחינוך יעסקו

ארצי הבהתאמה; במדגם  ,עבור מנהלים, מובילים ומחנכיםב 39%- ו 51%, 24%עומדים על 

 ,עבור מנהלים, מובילים ומחנכיםב 45%- ו 51%, 38%מייצג הפערים עומדים על ה

מייצג אף הביעו הארצי המדגם שבדוברי ערבית המשיבים בבתי ספר בהתאמה). כמו כן, 

דוברי עברית בבתי ספר בהשוואה לעמיתיהם  ,לעסוק בנושא בשנה הבאהיותר  רבה נכונות

  בהתאמה). ,בקרב מנהלים ומחנכים 46%-ו 36%(הפערים עומדים על 

הוא  שהשתתפו בתכנית: הדפוס המאפיין את המשיבים תלמידיםההערכת ההשפעה על 

 ,דוברי ערביתשיעורם בבתי ספר בהשוואה ל ,דוברי עבריתבבתי ספר יותר  שיעור גבוהש

הידע בנושא ותרומה  תהעשר מבחינתהשפעה על התלמידים ייחסו משקל רב יותר ל

דוברי בבתי ספר יותר  שיעור גבוה . לעומת זאת,צריכת מזון נבונהבנושא של להתנהגות 

השפעה על ייחסו משקל רב יותר ל , בהשוואה לשיעורם בבתי ספר דוברי עברית,ערבית

 . נדגיש כי לעתיםפנאיהגופנית והפעילות השינוי לחיוב בהרגלי ה מבחינתהתלמידים 

(הפערים עומדים על  אך המגמה נשמרת ,חסרי משקל של ממש אףודי למההבדלים קטנים 

 מבחינתלהשפעה בנוגע  ,בהתאמה ,עבור מנהלים, מובילים ומחנכיםב 6%-, ו7%, 7%

להשפעה  , בנוגעבהתאמה ,עבור מנהלים, מובילים ומחנכיםב 1%-, ו4%, 7%ידע; העשרת 

עבור מנהלים, מובילים ב 9%- ו 21%, 4%מזון; הצריכת בתחום התנהגות ה מבחינת

  פעילות גופנית ופנאי).ה מבחינתלהשפעה  , בנוגעבהתאמה ,ומחנכים

דוברי בבתי ספר מנהלים ה קרביותר מ שיעור גבוההדפוס אינו עקבי:  מייצגהארצי הבמדגם 

להשפעה על רב יותר משקל  ייחסו , בהשוואה לעמיתיהם בבתי ספר דוברי עברית,ערבית

פער של צריכת מזון נבונה ושינוי לחיוב בהרגלי פעילות גופנית ופנאי ( מבחינתהתלמידים 

שיעור , דוברי עבריתבבתי ספר  קרב המחנכיםמבהתאמה). לעומת זאת,  ,13%-ו 11%

ואילו ), 6%פער של ידע (מבחינת להשפעה על התלמידים רב יותר משקל ייחסו יותר  גבוה

להשפעה רב יותר משקל  ייחסויותר  שיעור גבוה, דוברי ערביתמקרב המחנכים בבתי ספר 

  ).13%פער של לחיוב על הרגלי פעילות גופנית ופנאי (
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  סיכום  –שביעות רצון ונכונות להמשיך לקדם את התחום 

כמעט , ומרוצים ממנהתכנית לקידום אורח חיים בריא בהמשתתפים  של המוחלט םרוב 

 לנושאהחשיבות שהם מייחסים  בשל עיקר, בבשנה הבאהגם  מהלהמשיך וליישירצו  כולם

   .שינוי במודעות ובהתנהגות התלמידיםלהנתפסת  תרומההו

העניין בנושא  בשלעיקר ב ,) אף מעריכים כי ירצו להמשיך בתפקידם90%רוב המובילים (

תפקיד נימקו בשדיווחו כי לא ירצו להמשיך  מוביליםלעומת זאת, . ושביעות רצונם מהתפקיד

  .קושי לרתום את הצוותבאו  להפחית עומסרצון ב, קבלת תפקיד אחרבזאת 

 ומרבית האחרים ,יעסקו בנושא יותר בשנה הבאההעריכו כי  בתכניתשמהמשיבים כמחצית 

, שיעור נמוך במקצתמייצג הארצי המדגם בלנעשה השנה.  בהיקף דומה העריכו כי יעסקו בו

, )40% -30%בשנה הבאה (יותר בנושא העריכו כי יעסקו  בהשוואה למשיבים שבתכנית,

 לעסוקרצון  הביעו 45%-כ :בתחוםנכונות לעסוק  הביעושיעור גבוה במקצת עם זאת ו

(הדרכה,  ליוויביקשו לשם כך הם ו ,השנה בוו שעסק ממה יותר בריא חיים אורח בתחום

  .םמשאביתכנים ו חומרים ורעיונות להפעלות),

 בתי ספר דוברי עברית,, בהשוואה לשתי הקבוצות)בדוברי ערבית (משיבים בבתי ספר 

מדגם וב ,השנה בו ושעסק מכפי יותר שנה הבאהב לבריאות בחינוך העריכו כי יעסקו

  .בנושאאף הביעו יותר רצון לעסוק הם מייצג הארצי ה

התכנית או הפעילויות בנושא תרמו לתלמידים שתי הקבוצות) העריכו כי ברוב המשיבים (

 ,מייצגהארצי הלמדגם  בהשוואה ,בתכניתשמשיבים אולם  ,דומההמדרג  .במגוון היבטים

 בנושאילידע של התלמידים  תרמההתכנית  ראשית,: התרומה רבה יותר כיהעריכו 

 מזון צריכתשל  בנושא להתנהגות תרמה התכנית –במדרג השני , אותושירה והע תבריאו

 -70%( והפנאי הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב לשינויתרמה  - בסוףלו ,יותר נבונה

מייצג העריכו כי הארצי הבמדגם שמהמשיבים  80%- 60%-בתכנית ושמהמשיבים  90%

 המחנכים בקרבהערכת התרומה , בתכניתשהמשיבים  היא תרמה לתלמידים). בקרב

המחנכים מייצג עמדות הארצי הואילו במדגם  ,אחריםה מכפי שהעריכו אותה פחותת חיובי

היקף הפעילויות בתחום  בדברקשור להבדלים בדיווחים  שהפערדומות. ייתכן  והמנהלים

בהשוואה לאחרים,  ,בתכניתש מחנכיםכאמור,  ;ההטמעה)הבדלים במידת זאת בעקבות (ו

 חשיפה למתרחש בכיתתםייתכן שעל סמך ה - ן יותרקטף העיסוק בנושא יקה כיהעריכו 

  ככלל. בית הספרמודעות ליריעת הפעילות ב בהיעדרו בלבד

התכנית סייעה בהגברת ויותר) העריכו כי  60%( מקרב המשיבים שיעור ניכרלבסוף, 

, להתנהגויות מקדמות בריאות נוגעהמודעות וגם בשינוי התנהגות התלמידים בכל ה
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שיעור גבוה בתכנית שמשיבים מקרב ה(אין כל שינוי או השפעה  העריכו כיבלבד  מעטיםו

ארצי הבמדגם שמשיבים מקרב ה אילוו ,העריכו כי השינוי בא לידי ביטוי בהתנהגותיותר 

  השינוי בא לידי ביטוי במודעות). כי העריכו יותר שיעור גבוה מייצג ה

  

  תובנות ומסקנות

העיסוק באורח חיים בריא בבית הספר בתשע"ב, ומה בין המשתתפים 

 שארבתכנית לכל ה

בסימן "אורח חיים בריא" במערכת החינוך הארצית, וכי  עמדהשנת תשע"ב כי אין ספק  .1

חינוך הת והעיסוק האינטנסיבי בקידום תחום הבריאות וספרי- ביתהגדרת הנושא כקדימות 

יש שנת אורח חיים בריא". " והיו קשורים להכרזה על שנה ז הספר בכל בתילבריאות 

בשנת תשע"ג, עם החלפת הנושא השנתי  תחוםהיקף העיסוק ב מקום לבחון כיצד ישתנה

 בחן בהמשך המחקר).ייעניין זה (כאמור, 

 שבמדגם הארצי המייצג בתי הספרהבדל בין בתי הספר שבתכנית ל ישעם זאת נראה כי  .2

בתכנית שו בבית הספר. בתי ספר ת, הפנמתו ושלבי הטמעלתחום מחויבותברמת ה

הן  - העיסוק בנושא ו וממושכת יותר לתחום, יותר הרב מחויבות מגלים  "אורח חיים בריא"

ותיק  -קיום פעילויות בתחום) ות) והן ברמת המעשה (הגדרת קדימוי( הההצהר תברמ

לתכנית "אורח חיים בריא" מטעם  שנתיים-כשנהכבר לפני הצטרפו  רבים  :זאת ועודיותר. 

המנהל או מורה מהצוות  –ים ספרי-ביתעל הבריאות, לרוב ביוזמת גורמים תוך הפיקוח 

דוברי ערבית גם למדריכות המחוזיות  בתי ספר(ייתכן שהכוונה למוביל בריאות). נציין כי ב

 בגיוס בתי הספר לתכנית.חשוב תפקיד 

הפעילות וההפעלות בתחום אורח חיים בריא היה גדול בשנת תשע"ב בכל בתי  שהיקף אף .3

 משקף, ככל הנראה, את . הדברבתכניתשספר הבבתי  קצת יותרהספר, הוא נמצא גדול 

 . הטמעת התחוםללקידום הבריאות ו ותםמחויב

 כי כל התלמידים עסקו השנה באורח חיים בריאהממצא בקנה אחד עם דיווחים אלו עלה  .4

. עם זאת נראה כי לתכנית תרומה ייחודית קודמות שניםמב יותר לבריאות בחינוך וא

ות רלוונטילהרחבת העיסוק בנושא: היקף העיסוק של התלמידים בכל אחת מהפעילויות ה

 לחינוך הקשורים אחרים בנושאים או ,השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושא ידע הקניית(

 בבית ספורטיבית או גופנית בפעילות עיסוק, אלו בנושאים חווייתית פעילות, לבריאות

 שעות אחרי ספורטיבית או גופנית בפעילות ועיסוק, פעיל<ת הפסקות קיום, הספר
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מדגם עמיתיהם שבבהשוואה ל ,גדל קצת יותר בקרב המשתתפים בתכנית )הלימודים

  ארצי מייצג (הפער ניכר בדיווחי המחנכים ובדיווחי התלמידים).

אורח חיים בריא  ם שלשתי הקבוצות, דיווחו על שילוב תכניב, המשיביםרוב  כך גם

אך ניכר פער בעיסוק  ,ועל ימי שיא על מפגשים ייעודיים לתלמידים ,בהוראת תחומי הדעת

  לטובת המשתתפים בתכנית.בנושא 

לשנים  השוואהב ,בתכנית מיקדו את  השינוי שחל בשנת תשע"בשמשיבים , על כך נוסף .5

 תכניותת, בניית ספרי-בית במדיניות, ביטוי יעדים קביעת( התחום סודמיקודמות, ב

. קהילהלו הוריםמעגל המשתתפים ל גדלת) וכן בהרחבת הפעילויות בתחום ובהעבודה

 או מגווןה תהרחבב ראומייצג הארצי הבמדגם שרוב המשיבים בדרך כלל לעומת זאת, 

 ת. תקופתי או תנקודתי פעילות לתלמידים בתחום הפעילויות ההיקף של

 ספר שבתכניתהמיסוד תחום אורח חיים בריא בבתי 

מהלכים  נקטובתי הספר שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא" ב כמעט כל המשיבים .6

 ,המעידים על חשיבה לטווח ארוך כאלהלרבות , למסד את התחום ולסייע בקידומו שנועדו

פעיל,  ספרי-ביתהקמת צוות היגוי  . המהלכים כללופי ההנחיות של הפיקוח על הבריאותל

הגדרת יעדים ומטרות לשנת , בריאות בבית הספרהאיתור ומיפוי צרכים בתחום קידום 

וך ת לתחום הבריאות והחינספרי- ביתכתיבת תכנית פעולה ולשנים הבאות,  תשע"ב

מעט פחות). הרוב חיוביות רכי הכיתות (שוב, הערכות המחנכים ולבריאות והתאמתה לצ

מדברי  זאת ועוד: בבית הספר. קיימת מנהיגות תלמידים לתחום הבריאות ווחו כי אף די

ם המובילי כמעט כל .ים גויסו לקידום התחוםספרי-ביתהמובילים עולה כי גם גורמים חוץ 

דיווחו רובם ו ,גורמים שונים בקהילה היו שותפים להפעלת התכנית בבית הספרדיווחו כי 

 .להטמעת תחום הבריאות בבית הספר )ח אדם, זמן וכסףוכ(משאבים גויסו והוקצו כי 

מוביל  הבריאות, צוות  יםמעורב ו בדרך כללת לרוב היספרי-ביתתכנית פעולה  בנייתב .7

כלל המורים או צוות  –ואילו בהפעלתה  ,צוות מצומצם ממורי בית הספרההיגוי, המנהל ו

 כנית.מצומצם. כדאי לשקול אם זה התמהיל הרצוי מבחינת מפעילי הת

התכנית לקידום  ה שללאופן הפעלת נוגעהרושם הוא שלבתי הספר עצמאות רבה בכל ה .8

בכיתות. בין מחצית  ה) עצמאות באופן הפעלת80%- ולרוב המחנכים (כ ,אורח חיים בריא

הבניה, בין היו רוצים לשמר את המינון בין חופש וגמישות ל שבתכנית מהמשיבים 60%- ל

בקרב המנהלים ניכרת העדפה ליותר חופש וגמישות,  :בעמדותיהםר חלוקים שאאולם ה

מה , בקרב המובילים החלוקה דומה, ואילו בקרב המחנכים ניכרת העדפה קלה להבניה

.יהםתכנים ומערכי שיעור שיוכלו להפעיל בכיתותקבל שעולה בקנה אחד עם בקשותיהם ל
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 ספרמעורבותם של בעלי תפקידים שונים בקידום התחום בבתי ה

למרות המחויבות הניכרת של בתי הספר שבתכנית לנושא אורח חיים בריא, הרושם הוא  .9

וכן ברמת  ,שקיים פער בין בעלי תפקידים שונים ברמת החשיפה והמודעות לעיסוק בנושא

ואילו  ,ציר מרכזי לקידום התחום מהוויםמובילי הבריאות  .העשייה הפעילה בתחום

בהשוואה  ,להשלכות התכנית נוגעבפחות טימיים ואף אופפחות המחנכים מעורבים 

 למנהלים ולמובילי הבריאות.

יישום התכנית באורח חיים בריא ו ה שלהטמעהמובילי הבריאות הם ציר מרכזי בקידום  .10

הם בעלי  .יזמו את ההצטרפות של בית ספרם לתכניתקצתם אף כפי הנראה  .בבתי הספר

חיים בריא בבית הספר (כולל קביעת תמהיל בתכנון התכנית לקידום אורח  חשובתפקיד 

. כמו כן, ת לתחום ובהפעלתהספרי- ביתהפעילויות ותיאומן), בכתיבת תכנית הפעולה ה

ה אופן ביצועמעקב אחר  נהלבתוך בית הספר מוביל הבריאות נתפס כגורם המרכזי שמ

 התכנית, נותן משוב למורים ומלווה אותם בהפעלה.  של

 כי לצורך מילוי תפקידם הם מסתייעים במדריכה המחוזיתדיווחו רבים ממובילי הבריאות  .11

באמצעות  וכן ת (כולל משוב על התכנית)ספרי- ביתהתכנית ה ה שלבנייהתכנון והבשלבי 

גם רבים מהם ת. ות ספציפייובעקבות צפייה בפעילוואף אופן שבו הופעלה הל עמשוב 

 אפשרהם במילוי תפקידם. כדאי לבחון כיצד בהן השתתפו תרמו לשדיווחו שההשתלמויות 

יותר של  בולטתהתרומה ה נוכחלשלב את כל מובילי הבריאות בהשתלמויות. כמו כן, ל

אותם  'לשכפל'ולנסות  ,לו מאפיינים מייחדים אותהיההשתלמות המחוזית כדאי לבחון א

  .אחרותבמסגרות הלמידה ה

 כיצד אפשרכדאי לחשוב  ,ממוטיבציה פנימיתעים נָ מ?יש המובילי הבריאות  בקרבש אף .12

בקידומו בבית הספר.  מצדםעל העיסוק בנושא זה ועל השקעת המשאבים  לתגמל אותם

העומס  אתאו להקל  הםהעול המוטל עליאת  הקטיןל אפשרבמקביל, כדאי לחשוב כיצד 

את העומס הפיזי (תכנון תכנית, הנחיית הצוות, הפעלת המורים, בקרה ומעקב וליווי) ו

בהקשר זה לקידום הנושא).  ספרי- ביתהרגשי (עקב הרצון והצורך לרתום את כלל הצוות ה

לקידום התכנית, בכל אחד  שלהםנציין כי מובילי הבריאות מעריכים את תרומתם 

 .מעריכים אותהאחרים המההיבטים, יותר מכפי ש

על  וח שהוא משרהבר עיקרשל מנהל בית הספר היא ב תרומתומקבוצות המיקוד עלה כי  .13

ובמסרים שהוא מעביר  ,החשיבות שהוא עצמו מייחס לאורח חיים בריא לנוכח בית הספר,

-ביתהתכנית ה בנייתב עיקר. מהסקרים עלה כי המנהל מעורב בזאתלצוות בעקבות 

. וחינוך לבריאות  ובהגדרת הנושאים והפעילויות במסגרת זהת לתחום הבריאות וספרי

 להובלת וגיבוי תמיכה מהמנהל יםמקבל ים שהםגישמרכמו כן, כמעט כל מובילי הבריאות 

  .בית הספרב התכנית
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 הוא צעד חשובמחויב לנושא הבריאות שיהיה גיוס בעל תפקיד , הרושם הוא שמכל מקום .14

של מנהל או של איש  סדר העדיפויותלהניח כי  אפשר בהקשר זה .ם הנושאמאוד בקידו

את מחויב באופן אישי לנושא יכול לקדם הבחלק מהמקרים)  ,מוביל בריאות גוןצוות (כ

ולהשקיע משאבים  בתחום רצופותלקיים פעילויות  ,ההחלטה להצטרף לתכנית מסוג זה

  .הטמעת התכנית בבית הספרבבגיוס הצוות ו

ואף פחות מעורבים  בהשוואה למשיבים האחרים מצוות בית הספר, ,נראה שהמחנכים  .15

העריכו  המחנכיםקרב יותר משיעור גבוה להשלכות התכנית. כך,  נוגעבפחות אופטימיים 

נמוך יותר שיעור , החל רק השנה מקדמות אורח חיים בריא בכיתה תהעיסוק בפעילויוכי 

השפעות ל בנוגעוהערכותיהם , בכיתה ותרלוונטיהמחנכים דיווחו על קיום פעילויות  מקרב

המנהלים ומובילי  הערכותבהשוואה לפחות הנתפסות על התלמידים "אופטימיות" 

 ת). ספרי-בית-מערכתיתה מהזוויתלנושא  שהתייחסוהבריאות (

פי עדותם, בכתיבת -להמנהלים) היו מעורבים, ע מקצתבריאות (ואף הכמו כן, מובילי  .16

 עיקרמחנכים היו מעורבים בלפי תפיסתם הו, הפעילויותתכנית הפעולה לתחום ובתכנון 

הייתה פחות כלפי המחנכים הפעילויות ולא בתכנונן ובכתיבת התכנית, כלומר  הנחייתב

דרישה למחויבות, מעורבות ואחריות (עם זאת, כמחצית מהמחנכים עצמם דיווחו על 

על  ושהעיד נמוך משיעור המחנכיםשיעור ניכר אם כי  -  מעורבות בתכנון הפעילות

 מעורבות אישית בהפעלה.

המחנכים בהפעלה קיימים פערים: ראשית, קיים דמיון בין דיווחי  ם שלמעורבות ענייןב .17

דיווחו כי היו  יםיצג (שני שלישימהארצי השבמדגם דיווחי עמיתיהם בתכנית לשמחנכים 

בתכנית שמעורבים בהפעלה בכיתה או בבית הספר). לעומת זאת, הנטייה של מנהלים 

במדגם שואילו מנהלים  ,מובילי בריאות היא לדווח שכל המורים השתתפו בהפעלהשל ו

 50%-צוות מצומצם (כבידי כלל המורים או  דייבההפעלה נעשתה כי מייצג דיווחו הארצי ה

בהתאמה). ייתכן שהפערים קשורים לציפייה של המנהלים ושל מובילי הבריאות  ,40%-וכ

 ם למדיניות המוצהרת.מתפיסת המתרחש בשטח בהתאונובעים 

  

  יעד- המוקד בעיסוק באורח חיים בריא בתשע"ב: תכנים ואוכלוסיות

בעידוד  עיקרבתשע"ב ב וקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בבתי הספר התמקד .18

תזונה בריאה אך גם בעידוד פעילות גופנית. עידוד תזונה בריאה מאפיין את שתי 

להעיד על  זהיש באולי  .בתי ספר שהשתתפו בתכניתיותר את מידה רבה אך ב ,הקבוצות

תק שלהם בעיסוק בנושא. באופן ספציפי ניכרת מעורבות רבה והו נוכחל ,עומק ההטמעה

ארוחת עשר לכריך טיבו של התלמידים שהוסמכו לכך בשל של צוות בית הספר או 

אוסרת ת הספרי-ביתיישום מדיניות בובעידוד הבאת "כריך בריא" (בשתי הקבוצות); 

הקפדה על כך (יותר בבתי ספר שבתכנית); וכן בממתקים וחטיפים לבית הספר ו להביא
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על פני  הבריאהתקרובת ההעדפת  המדגישה אתמדיניות כיבוד באירועים ובמפגשים, ב

כמו כן, הדגש  או לכל הפחות שילוב בין השניים (יותר בבתי ספר שבתכנית)., המתוקה

  .בתחום תזונההקניית ידע על  עיקרהיה ב

 .הפעילות בתחום אורח חיים בריא וקידום בריאות בשנת תשע"ב יועדה בעיקר לתלמידים .19

המייצג. כפי הנראה הפעילות מופנית הארצי מדגם שבדפוס זה בולט יותר בבתי ספר 

התלמידים. עשייה במעגלים  -הראשון  ספרי-ביתכלפי ה"לקוחות" במעגל הבאופן טבעי 

יכולה להעיד על רמת הבשלות בעיסוק בתחום  –ת למורים ולהורים המיועד –רחבים יותר 

 מחויבות רבה יותר.על ו

שיועד לתלמידים, אך הוא גדול לאין שיעור בקרב  מהמ קטןאמנם היקף הפעילויות למורים  .20

. ייתכן כי פער זה מרמז שבמדגם הארצי המייצגעמיתיהם מחנכים שבתכנית בהשוואה ל

 נוכחבת מעגל ההשפעה מהתלמידים לקהילה. להתכנית בהרחעל הצלחה מסוימת של 

תרומתן לקידום תחום הבריאות בבית הספר על פעילויות אלו  קיבלוההערכות הגבוהות ש

  נראה כי ראוי להשקיע בכך מאמצים ומשאבים נוספים.  ,הטמעתולו

 תכניתהה שיועד למורים, אך הפער בין משתתפי מהיקף המפגשים להורים קטן במעט מ .21

בקנה אחד עם ההנחה שהתכנית מאפשרת מה שעולה מייצג נשמר, הארצי המדגם הלבין 

לרתום את  אפשרומקדמת את הרחבת מעגל ההשפעה מהתלמידים לקהילה. נראה כי 

 בדברההורים עודכנו כי דיווחו  המשיבים כלאמנם כמעט  .ההורים למעורבות בנושא

על  ואף דיווחמהם המתרחש בבית הספר ובנושא אורח חיים בריא, אך שיעור ניכר 

מנחי פעילות בתור קהל יעד לפעילות ואף בתור  ,אקטיבית יותר באופייההורים מעורבות 

 מעורבות בתכנון פעילויות מצומצמת יותר). ה(

 ערבית. דוברילבתי ספר יותר  אופיינית קצת לקהילהנציין כי הרחבת הפעילויות  .22

 את להרחיב יכולה הייתה ייעודיות בפעילויות והורים מחנכים שהשתתפות היא ההנחה .23

 של ובסופו מחויבות אצלם לעורר, הנושא לחשיבות מודעותם את להגביר, שלהם הידע

 מול) אותו מובילים או בריא חיים אורח בנושא תומכים בתור( אותם להפעיל דבר

    .זה באפיק לפעול להמשיך כדאי ולכן, התלמידים

 

  כר פורה לשינוי ולאימוץ התנהגויות מקדמות בריאות

, יןאופיביותר  ותבריאאשר לפוטנציאל לקדם שינוי בקרב התלמידים ולעודד התנהגויות  .24

צורכים  הם םתלמידיה לתזונה בריאה, לפי דיווחי נוגע: בכל הלהשיג זאת נראה כי יש סיכוי

(קצת יותר  מתוקיםשל אך גם מגוון  ,בריאים, פירות וירקותכולל מגוון מזונות האוכל מגוון, 

 ,מים (אך גם משקאות אחרים בעיקר. כמו כן הם נוהגים לשתות דוברי ערבית) בתי ספרב
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כלומר נראה כי יש  ,חשוב לאכול בריאכי רובם אף מאמינים  :בהיקף קטן יותר). זאת ועוד

 יותר.  הבריא ידי אכילהאותם להביא שיאפשר ליסוד 

בה שיומית -םאמנם, וכפי שאנו יודעים מהמציאות היו -  גופניתהפעילות הבנוגע לעידוד  .25

 במחשב או בטאבלט מדי יום ולשחקבטלוויזיה  הילדים בארץ נוהגים לצפות ,אנו חיים

פעילות אקטיבית הם מעדיפים  ,חלק ניכר מזמנם. עם זאת פעילות זוומקדישים ל ,ביומו

על פני  ר הצהרייםבשעות אחאופי פעיל  יבעל עיסוקיםו בבית הספר זמן ההפסקהבבחצר 

פעילויות בעלות אופי פסיבי. כמו כן, עמדותיהם כלפי פעילות גופנית (ההנאה שהם 

נכונות להגדיל את  מביעיםוהם  ,מייחסים לה) חיוביותהם מפיקים ממנה והחשיבות ש

 . בפעילות מסוג זההיקף עיסוקם 

גופני  יותר של שיעורי חינוך בתכנית דיווחו על היקף רחב שהשתתפום תלמידי :זאת ועוד .26

קבוצה זו דיווחו על  בשיעור גבוה יותר של תלמידים  ,על כך ת. נוסףושל הפסקות פעיל<

אכילה בריאה בבית הספר. מעודדת ממתקים וצריכה של ת המגבילה ספרי-ביתמדיניות 

בתכנית מרמזים על גישה או שבתי הספר תלמידי בשלב זה  כברכי להניח  אפשרמכאן 

ארצי הבמדגם ש עמיתיהםקרבה לנושא החינוך לאורח חיים פעיל במידה רבה יותר מ

לא עדיין התכנית,  מה שלראשית שנת הלימודים, עם תחילת יישובנזכיר כי ( מייצגה

 יש בהםש , הבדליםשתי הקבוצותבתלמידים הדיווחי ין הייתה ציפייה לראות הבדלים ב

אנשי הצוות קרב העיד על קשר בין ההתנהגות לבין התכנית. עם זאת, שיעור ניכר מל

פעילויות לקידום אורח בדיווחו כי הם התחילו על השאלות שהשתתפו בתכנית והשיבו 

 חיים בריא כבר בשנים קודמות).

דוברי עברית צורכים יותר 'זמן מסך' תלמידים בבתי ספר אשר להבדלים לפי מגזר שפה,   .27

למרות דוברי ערבית ואף נוהגים פחות ללכת ברגל. עם זאת, עמיתיהם בבתי ספר מ

, שבשני מגזרי השפה ניכרת העדפה לפעילות אקטיבית (כגון משחק בחוץ)העובדה 

בתי ספר דוברי עברית בדוברי ערבית מעדיפים יותר מעמיתיהם תלמידים בבתי ספר 

ן לקרוא או להכין שיעורים בהפסקות וכ ר הצהרייםאחבשעות הקדיש זמן לקריאת ספרים ל

ר להערכתם הם מקדישים פחות זמן לפעילות אקטיבית אח ,(פעילות פסיבית). כמו כן

 . הצהריים

דוברי ערבית דיווחו על עיסוק אינטנסיבי יותר בכל אחת תלמידים בבתי ספר במקביל,  .28

, קיום תיתיחוויפעילות  ,רלוונטי(הקניית ידע  ד חינוך לבריאותודיממגוון הפעילויות לע

בולט יותר בקרב  הדברו ,עידוד פעילות גופנית או ספורטיבית) עיקרוב ,פעיל<ת הפסקות

 המשתתפים בתכנית. 
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מייצג) הארצי הבהשוואה למדגם  ,רוב המשיבים (קצת יותר בקרב המשתתפים בתכנית .29

לתלמידים במגוון  תרמההעריכו כי הפעילות לקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות 

תרמה  גם, אך בנושאים הקשורים לבריאותהם העשירה את הידע שלעיקר בהיא  היבטים:

 .והפנאי הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב לשינויו יותר נבונה מזון צריכתשל  להתנהגות

ויותר; מעט יותר בקרב המשתתפים בתכנית) העריכו כי העיסוק  60%רובם ( :זאת ועוד

 נוגעהתלמידים בכל הבקרב  תנהגותהה לשנות אתהמודעות וגם  להגביר אתבנושא סייע 

התכנית העריכו כי אין כל שינוי או השפעה של  מעטיםמקדמות בריאות, ורק  התנהגויותל

 התנהגותם בתחומי הבריאות. על על עמדות התלמידים ו

עמדות המשתתפים בתכנית  :שתי הקבוצותין קיים פער בעמדות המשיבים אמנם מבחינת 

מעניין לבחון יהיה  .גדול ינותרומתה לתלמידים חיוביות יותר, אולם הפער אנוגע לכל הב

את השינוי בהיקף הפעילות בשנת תשע"ג (שלא הוגדרה "שנת אורח חיים בריא" 

יסת ההשפעות על התלמידים בשתי הקבוצות, את השינוי בתפלזה ובהתאם  ,מערכתית)

התפיסות בדבר השתתפות בתכנית ועל ה בעקבות כדי ללמוד על המחויבות לתחום

 תרומתה לתלמידים.

מהתכנית לקידום אורח חיים בריא שיושמה מרוצים של המשיבים המוחלט ם לבסוף, רוב .30

 .בשנה הבאה בכיתתם מהלהמשיך וליישם בשנת תשע"ב, וכמעט כולם ירצו בבית ספר

 תרומה, האורח חיים בריאלחינוך התלמידים החשיבות שהם מייחסים ל נוכחל עיקרבזאת 

לשמר את  רצוןהו ,התלמידים בתחוםשל שהם מזהים בשינוי במודעות ובהתנהגות 

   .וולהטמיע להמשיך לקדם את הנושאההישגים ו

שנה הבאה יותר מכפי בבתכנית העריכו כי יעסקו בנושא שהמשיבים מבפועל, כמחצית  .31

ארצי ה במדגםשושליש מהמחנכים  ?מהמשיבים 40%- כ(לעומת  שנההשעסקו בו 

קשורה לכך שהעיסוק בתחום נתפס אינטנסיבי כבר  ומייצג), אולם נראה כי עמדה זה

  תחרים לעסוק בהם.הציפייה כי בשנה הבאה יוגדרו נושאים מִ  נוכחול ,השנה

בתחום אורח חיים בריא  יותר יוכלו לעסוקשכדי כי  מנהלים שלא השתתפו בתכנית ציינו

ושעות  תקציבם, משאבי ,חומרים ותכנים ,והדרכה לצוות (ואף גיוסו לנושא) ליווי נדרשים

 . לימוד

  

 


