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 מנהלים תקציר

הקניית הרגלי . תזונה ואכילה נרכשים בתקופת הילדות והנעורים כי הרגלי, מחקרים מלמדים: רקע

, ומסייעת במניעת השמנה והפרעות אכילה קשות, אכילה נכונים בילדות תורמת לבריאות גופנית ונפשית

צורכים , כי ילדים ובני נוער כיום, מהספרות עולה. תחלואה כרונית ואף תמותה בגילאים מבוגרים יותר

ניכר כי בדומה למדינות . חטיפים וממתקים, מזון מהיר: כגון, שומנים וסוכרים מבעבר יותר תזונה רווית

 .השמנת יתר בילדות גוברת בקרב ילדים בישראל, ב"אירופה וארה

 .פעילות גופנית ופעילויות ישיבה בילדות המוקדמת בעלות השלכות משמעותיות על הבריאות, בדומה לכך

, אלא גם בהתפתחות הנפשית, ת רבה לא רק בהתפתחות הגופניתפעילות גופנית אצל ילדים חשיבול

בשנים האחרונות ישנה ירידה בכמות  .ההתפתחות הקוגניטיבית וההשתלבות החברתית התקינה של הילד

מחקרים מראים כי ילדים בגילאי הגן אינם עוסקים . הפעילות הגופנית שמבצעים רוב הילדים והמתבגרים

 .עוסקים בפעולות של ישיבה, קת במהלך ובסופי השבוע ובמקום זאתבפעילות גופנית בצורה מספ

שעות בשבוע במסגרות לגיל הרך וצורכים כמות רבה מן הצריכה הקלורית  21-ילדים בגילאי הגן מבלים כ

חשוב שהמזון המסופק במסגרות אלו ייתן מענה לצרכים , על כן. היומיומית שלהם במסגרות אלו

מורים ואנשי חינוך משחקים תפקיד . להתפתחות ולשמירה על משקל גוף בריאהתזונתיים של הילדים 

תזונה ושמירה על , חשוב במתן מידע בנוגע לתזונה ולשאלות או בעיות בקרב התלמידים ביחס לדיאטה

מניבות תוצאות חיוביות בהרגלי , ניכר כי התערבויות בגנים ובבתי ספר אשר מכשירות מורים. המשקל

 . ובאמונות לגבי השפעת סביבת בית הספר על הרגלי התזונה של התלמידיםהאכילה בכיתה 

. ניכרת על פני מחקרים רבים, חשיבות קידום אורח חיים פעיל ותזונה בריאה בקרב מסגרות חינוכיות

לצוותים חינוכיים בגני ילדים ובבתי ספר השפעה רבה על עיצוב הרגלים אלו בקרב ילדים ותינוקות וכן 

יש לתת להם את הכלים , על מנת שאנשי חינוך יוכלו להוות מקור אמין למידע על בריאות. םבקרב הוריה

, ידע המורים לגבי תזונה משפיע על מוכנותם ועל ביטחונם ללמד על דיאטות בריאות. והידע המתאימים

יבות ישנה חש, על כן. דבר אשר עלול להשפיע על הטמעת תוכניות חינוך לתזונה בריאה בקרב בתי הספר

זאת על , בהגברת מודעותם לתזונה ופעילות גופנית בקרב ילדים, רבה בהשקעת משאבים בצוותי מעונות

 .כבר מהגיל הרך, מנת לצמצם הרגלי אורח חיים שליליים ולהגביר הרגלים חיוביים

, עמדות, על ידעלעידוד אורח חיים בריא של תוכנית ההתערבות  השפעתהלהעריך את : מטרת המחקר

 בקרב הצוות המטפל במעונות ומשפחתונים (אורחות חיים)ה התנהגותית נתפסת ודפוסי התנהגות שליט

 . בעיר חיפה ,שנים 1-3לגיל הרך 

 :לבדוק האם השתתפות בתוכנית ההתערבות תוביל לשינויים הבאים: מטרות ספציפיות

 עלייה בידע בקרב הצוות המטפל המעונות ובמשפחתונים 

  בנוגע לאורח חייםיצירת עמדות חיוביות 

 במסגרת פעילות המעון שליטה התנהגותית נתפסת  

  הצוות המטפל בקרב (אורחות חיים)דפוסי התנהגות 
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בנושא אורח חיים פעיל ובריא בקרב  המחקר הנוכחי הינו מחקר הערכה לתוכנית התערבות: סוג המחקר

תוכנית ההתערבות הועברה בקרב צוותי . כמותניות ואיכותניותמחקר המשלב שיטות , צוותי המעונות

. 2113, יולי-בעיר חיפה בין החודשים מרץ( אמונה והעירייה, ת"נעמ, ו"ויצ)מעונות בעמותות שונות 

נערכו ראיונות אישיים עם , בנוסף .תוכנית ההתערבות יאחרלפני והועברו שאלונים במסגרת המחקר 

 .התוכנית ובסיומה במהלך משתתפות התוכנית

העובדות , מטפלות ומבשלות, מנהלות: חברות צוות המעונות את כלל הנוכחי המחקר: יית המחקראוכלוס

את מפקחות על , וכן, בעיר חיפה אמונה והעירייה, ת"נעמ, ו"ויצ: במעונות ומשפחתונים השייכים ל

 .המעונות בעמותות השונות

 :הליך המחקר

 :המחקר הנוכחי כלל שני תתי מחקר

, מנהלות) צוותי המעונותבמסגרת מחקר ההערכה הכמותי הועברו שאלונים בקרב : מחקר כמותי. 0

 .ולאחריה תוכנית ההתערבותלפני  (מטפלות ומבשלות

על מנת ללמוד על המידה בה לדעתן , בקרב צוותי המעונותראיונות עומק חצי מובנים  :מחקר איכותני. 5

מפקחות של מעונות  1רואיינו , תוכניתם הלאחר סיו. המקצועיולהן במישור האישי  ורמתת תוכניתה

על מנת ללמוד על תרומת ההשתתפות בהשתלמות לעבודה , אשר השתתפו בהשתלמות, בעמותות שונות

 תוכניתעל השינוי בעמדותיהן של המשתתפות ועל המידה בה לדעתן ה ,המקצועית של צוותי המעונות

 .המקצועיותרמה להן במישור האישי 

  :כלי המחקר

נורמות סובייקטיביות והתנהגות , שאלות על עמדות( א: )אשר כלל, אנונימי למילוי עצמי שאלון .1

שאלות בנושא תפיסת חשיבות ( ב); תזונה והגנה מפני השמש, פעילות גופנית, עישון: בנושאים

שאלות בנושא תפיסת יכולת השפעת העובדות על התזונה ( ג); תזונה בריאה במסגרת המעון

בהתאם לתפקיד הספציפי של , השאלון כלל שאלות ייחודיות, בנוסף. המעוןוההאכלה במסגרת 

"( אחרי"שאלון )וחלק להערכת השפעת תוכנית ההתערבות ( מבשלת/מטפלת/מנהלת)כל עובדת 

הקשר עם הורי , מדיניות התזונה והפעילות הגופנית במעון, על תפיסות ועמדות צוותי המעונות

ביטחון עצמי ושינויים , הרגלי אורח חיים בריא ופעיל במעון תחושת המסוגלות בהטמעת, הילדים

 .בהרגלי החיים האישיים

: כלל חמישה חלקים עיקריים ,לעריכת ראיונות עומק עם צוותי המעונות, פרוטוקול חצי מובנה .2

יישום  (ג); עמדות כלפי תוכנית ההתערבות( ב); ידע ועמדות בנושא תזונה ופעילות גופנית (א)

תפיסת מדיניות תזונה ( ה); תפיסות ועמדות בנוגע לשיתוף הורים (ד); במסגרת המעוןהתוכנית 

 .ופעילות גופנית במעון

 המעונות שכלל התייחסות אל תפיסותיהןפרוטוקול ראיון עבור ראיונות עם המפקחות על  .3

ועמדותיהן של  תפיסותיהן; ועמדותיהן של המפקחות ביחס תרומת התוכנית לצוותי המעונות

 .ותרומת ההשתלמות למפקחות; המפקחות ביחס להשתתפות בוועדה לגיל הרך
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 :משתני המחקר

סוג , השכלה, ילדים, דת, ארץ לידה, גיל)משתנים סוציו דמוגרפיים : משתנים בלתי תלויים

 .השתתפות בתוכנית ההתערבות; (מבשלת, מטפלת, מנהלת)התפקיד במעון ; (העמותה/הארגון

ברמת הפרט וברמת  (הגנה מהשמש, פעילות גופנית, עישון, תזונההרגלי ) י התנהגותדפוס: משתנים תלויים

שליטה התנהגותית ; עמדות ותפיסות ביחס לשמירת אורח חיים בריא במישור האישי והמקצועי; המעון

; המעון בנוגע לשמירה על אורח חיים בריאיישום מדיניות ; נתפסת על שמירת אורח חיים בריא במעון

 .הורים בקידום בריאות ילדי המעון מעורבות

הבריאות  ידע לגבי תחום (א): על פי הקטגוריות הבאות חולקוהממצאים : ממצאי המחקר האיכותני

 (ד); יישום התוכנית ועמדות של הגננות (ג); עמדות כלפי תוכנית ההתערבות (ב); (תזונה ופעילות גופנית)

 .סביבה תומכת בריאות (ו); בהקשר לתזונה ופעילות גופניתמדיניות המטפלות  (ה); שיתוף קהילתי

מתוך הראיונות עולה כי ההשתלמות תרמה להגברת הידע והמודעות בקרב צוות המעונות והמפקחות בכל 

ניכר כי יישום התכנים שהועברו בא לביטוי במעונות עצמם ובעבודה עם . הנוגע לתזונה ופעילות גופנית

המפקחות מדווחות על , כמו כן. צורת ההאכלה והגישה הכללית למזון, המוגש הילדים מבחינת סוג המזון

אם כי בתחום זה טוענות כי , שינוי קל במדיניות המעונות ביחס להכנסת פעילות גופנית אל סדר היום

מתוך הראיונות עולה כי שינויים התרחשו גם בקרב הצוות עצמו מבחינה . עדיין קיים מקום לשיפור

עם . מטפלות החלו לצעוד ברגל לעבודה ודיווחו על מודעות גבוהה יותר ביחס למזון ואכילהכך ש, אישית

התקשו , כי במקביל להשתלמות נערכו שינויים רחבים בעמותות בנושא התזונה ועל כן, יש לציין, זאת

 .המפקחות לעיתים לשים את האצבע על המקור לשינויים בקרב הצוות

עבודה בקבוצות קטנות : ת המסר ולהיענות לתוכנית מצד הצוות היוהמרכיבים שעלו כתורמים להעבר

(. ת"למשל מטפלות ממעונות ויצו ונעמ)המורכבות מעובדות בעלות אותו תפקיד ממעונות וארגונים שונים 

עלה כי הרצאות בנושא בריאות העובדת וכן מרצים שנתנו כלים ועצות פרקטיות כיצד להטמיע את , כמו כן

. היו מרכיבים שתרמו להצלחת התוכנית, תזונה ופעילות גופנית בעבודה ובחיי היומיום התכנים בנושאי

נושא שהיה חסר . גרמו להיענות נמוכה מצד הצוות, הרצאות תיאורטיות יותר לקהל יעד גדול, לעומת זאת

נם בהשתלמות היה הקשר עם ההורים ביחס לתזונה ופעילות גופנית וצורת ההתייחסות אל הורים אשר אי

עולה כי היא , מבחינת משך זמן ההשתלמות. משתפים פעולה עם כללים שונים של המעון בתחום התזונה

 .התפרסה על משך זמן רב מידי וכי רצוי לערוך אותה על פרק זמן קצר יותר ולעיתים תכופות יותר

דיווחו המפקחות כי הן רואות בה כבעלת חשיבות גבוהה והן מרבות , בנוגע להשתתפות בוועדה לגיל הרך

 . החלפת רעיונות ובקרה על שינויים שנערכו בעבר, להשתמש בה לצורך העשרת הידע

 -מחקרבמשתתפות  98 -הועברו שאלונים ל, במסגרת החלק הכמותי במחקר זה :ממצאי המחקר הכמותי

שליטתן , המשתתפות נשאלו על עמדותיהן. מנהלות במעונות השונים 21-מטפלות ו 11, מבשלות 9

ך ממצאי ומת. התנהגותן האישית ומדיניות המעון בנוגע לשמירת וקיום אורח חיים בריא, הנתפסת

 . קנות כלליות מענייניותסהמחקר הכמותי עולות כמה מ

י המדיניות במעונות הייתה מדיניות המקדמת אורח דיווחי המשתתפות השונות עולה כ ךמתו, ראשית

לא , בהתאם לכך. עוד בטרם התבצעה ההתערבות, (בעיקר בתחומי התזונה והפעילות הגופנית), חיים בריא

 .נראה שינוי משמעותי בדיווחי המשתתפות על נושא המדיניות במעונות בעקבות ההתערבות
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ערבות לא הייתה בעלת השפעה משמעותית על ניתן להסיק ממצאי המחקר הכמותי כי ההת, שנית

בעקבות ההתערבות , יחד עם זאת. התנהגותן האישית של המשתתפות לשמירה על אורח חיים בריא

דיווחו רבות מן המשתתפות על שינוי משמעותי לטובה בשליטתן הנתפסת בנושאי שמירה על אורח החיים 

אשר דיווחו על שינוי מובהק , והמנהלות המטפלות השפעה זו באה לידי ביטוי בקבוצת. הבריא של הילדים

של ילדי המעון  יאסטטיסטית לטובה ברמת הידע והכלים המצויים בידיהן לשמירה על אורח חיים בר

 .בתחום התזונה והפעילות הגופנית

נהלים הנוגעים לקידום אורח חיים בריא במסגרת המעונות הונחלו עוד בטרם החלה תכנית  :מסקנות

מרבית המשתתפות בתכנית ההתערבות , יחד עם זאת. ת בנושא"ההתערבות בעקבות הנחיות משרד התמ

 .דיווחו על שביעות רצון גבוהה מאוד מתכני תכנית ההתערבות ומאופן העברתה

בות במעונות דיווחו המשתתפות על עליה במודעותן לחשיבות מסגרת הגן כנית ההתערבעקבות יישום ת

על עלייה במודעותן לנושא הבריאות במסגרת המעון בכלל ובהשפעה ובשמירה על בריאות הילדים 

 .בפרט ובהתנהגותן בהקשר זה

ודדת כמו כן דיווחו המשתתפות כי התכנית העניקה להן ידע וכלים המאפשרים את יישום המדיניות המע

עליה זו בידע ובקיום  .קידום אורח חיים בריא בתחום התזונה והפעילות הגופנית לילדים במסגרת המעון

 . במיוחד בקרב קבוצת המטפלות, הכלים אצל המשתתפות נראתה גם במסגרת המחקר הכמותי

מומלץ בזאת לקיים תכנית המשך , בהתאם לדברים שעלו מפי המשתתפות במהלך התכנית :המלצות

דגש על מתן ידע וכלים לצוות המעונות בתחום  אשר במסגרתה יושם, תכנית ההתערבות שהתבצעהל

כמו כן מומלץ להפריד את  .כמו גם בתחום הבריאות והתחלואה בגילאי הילדות, הפעילות הגופנית לילדים

 .תכנית ההתערבות לתכניות שונות לקבוצות העובדות השונות

מגוון פעולות באסטרטגיות שונות מהאסטרטגיה החינוכית שבה נעשה שימוש יתר במקרה  לשלבמומלץ 

 .התקשורת הסביבה וכדומה, אסטרטגיות אפשריות ליישום בעתיד הן אסטרטגיות ברמת המדיניות. זה

להוסיף למחזורי התכנית הבאים מיפוי ראשוני של צרכי נשות הצוות בתחום אורח החיים  ניתן, בנוסף

זאת על מנת לאפשר השפעה של תכנית ההתערבות גם על ההתנהגות . כפי שמוגדרים על ידן, הבריא האישי

 .ולא רק במסגרת מקום עבודתן מול הילדים, יום שלהן -האישית של נשות הצוות עצמן בחיי היום
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 רקע .0

הובילו לשינויים בהרגלי התזונה והפעילות הגופנית בקרב מבוגרים , השינויים באורח החיים המודרני

, הנגישות המוגברת אל שפע ומגוון של מזון מעובד רווי שומן וסוכרים ועתיר בקלוריות. וילדים כאחד

אורח , בנוסף. ת בגיל צעירהובילה לצריכה מוגברת של מאכלים שאינם בריאים המובילים למחלות ולמוו

הוביל לירידה באורח חיים פעיל כגון הליכה ברגל ועיסוק , החיים המודרני והקצב המהיר בו הוא פועל

פעולות אשר הוחלפו במכונות , ('עבודה בגינה וכו, ניקיונות)בעבודות הדורשות הוצאת אנרגיה גבוהה 

עלייה באורח החיים היושבני כגון עבודות , כמו כן. ומכשירים המצמצמים את רמת הפעילות הנדרשת

תורמים אף הם אל הירידה באורח החיים הפעיל , צפייה בטלוויזיה ועוד, עבודה מול המחשב, משרדיות

 .ובכך אל עלייה בתחלואה ובתמותה

, ניכר כי הנגישות הגבוהה אל מזון לא בריא. ניכרים גם בקרב ילדים ובני נוער, השינויים המתוארים לעיל

ומעודד , מקשה על הורים להקפיד על ארוחות מסודרות על בסיס מזון טרי, פרסומות וקצב החיים המהיר

עלייה בעיסוק בפעולות , שינויים באופי המשחק בו עוסקים ילדים, כמו כן. פנייה אל מזון מהיר ולא בריא

ת והליכה ברגל ממקום יושבניות כגון צפייה בטלוויזיה או במחשב מחד וירידה במשחקי ספורט מחוץ לבי

 .תורמים אף הם אל הרגלי אורח חיים בלתי בריאים בקרב ילדים, למקום מאידך

 הרגלי תזונה בילדות  .0.0

תזונה לקויה . התזונה בתקופת הילדות והנעורים בעלת חשיבות רבה יותר מאשר בתקופות אחרות בחיים

להעלות את הסיכון לבעיות בריאותיות והרגלי אכילה לא תקינים בתקופת הילדות יכולים לגדול בהדרגה ו

 ,Moore & Davies)בבגרות , מחלות לב וסוגים מסוימים של סרטן, לחץ דם גבוה, כגון השמנת יתר

, מזון מהיר: כגון, צורכים תזונה רווית שומנים וסוכרים, כי ילדים ובני נוער כיום, מהספרות עולה(. 2005

מוכן , לצריכה ההולכת והגדלה של חטיפים ומזון קנויאחת הסיבות . חטיפים וממתקים יותר מבעבר

שלא יכולים , היא השיעור הגובר של הורים העובדים זמן רב מחוץ לבית, ועתיר קלוריות בקרב ילדים

 (. CDC, 2013)להקדיש זמן רב להכנת מזון בריא וטרי 

כתוצאה מן , וריםכי הרגלי תזונה ואכילה נרכשים בתקופת הילדות והנע, מחקרים מלמדים, עם זאת

הקניית הרגלי אכילה נכונים . (Story, Nanney & Schwartz, 2009)החינוך והתרבות המשפחתית 

תחלואה כרונית ואף , הפרעות אכילה, ומסייעת במניעת השמנה, בילדות תורמת לבריאות גופנית ונפשית

דים כגון צריכה מוגברת של שינויים באורח החיים של היל(. CDC, 2013)תמותה בגילאים מבוגרים יותר 

בשילוב עם ירידה בכמות , הרגלי אכילה לא מסודרים ועלייה בזמן הישיבה מול מסכים, משקאות מתוקים

אשר מחזקת דפוסי " סביבה אובסוגנית"מהווים כולם גורמים תורמים ליצירת , הפעילות הגופנית

 (.Haug et al., 2009)התנהגות לא בריאים 

 (Childhood Obesity)רב ילדים משקל והשמנת יתר בק .0.5

השמנת יתר בקרב ילדים הפכה למגפה בשלושת העשורים האחרונים והיא נחשבת למחלה הכרונית 

הם בעלי  1מיליון ילדים מתחת לגיל  13-ארגון הבריאות העולמי דיווח כי כ, 2111בשנת . הנפוצה ביותר

-Centers for Disease Control and Prevention)המרכז לבקרת מחלות (. WHO, 2012)עודף משקל 

CDC )שיעורי ההשמנה הכפילו את עצמם  2118ועד שנת  1981משנת , ב"מדווח כי בארה(Centers for 
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Disease Control Prevention, 2013 .)17%-היא כ 2-19שכיחות השמנת יתר בקרב ילדים בני , ב"בארה 

(Ogden et al., 2012) . 

 ,.Lissau et al)השמנת יתר בילדות גוברת גם בקרב ילדים בישראל , ב"הבדומה למדינות אירופה ואר

ישראל מדורגת במקום השלישי באחוז הבנים , 11-11ל בקרב בני נוער בגילאי "על פי מחקר בינ(. 2004

-הראל)מדינות באירופה ולארצות הברית  13 -בהשוואה ל, בעלי עודף משקל, ובמקום הרביעי באחוז בנות

בנות  21%-בנים וכ 21%-מדווחים על שכיחות של כ, נתונים ממחקר נוסף בישראל(. 2111, ופיש ועמיתי

(. Meydan et al., 2012)בנות בעלי השמנת יתר  1%-בנים וכ 1%-בגיל ההתבגרות בעלי עודף משקל ועל כ

דף מילדים בגילאי הגן הם או בעלי עו 11%מראים כי , מחקרים שנערכו בקרב ילדים צעירים בישראל

 (.Pinhas-Hamiel et al., 2009( )11%)או סובלים מהשמנת יתר ( 21%)משקל 

ניכר כי השכיחות הגבוהה ביותר של השמנת יתר של ילדים בגילאי הגן מתרחשת בקרב מיעוטים , עם זאת

תרבותיים , חברתיים, זאת כתוצאה ממגוון גורמים סביבתיים, ומעמדות סוציו אקונומיים נמוכים

סובלים מעודף  1-1מן הילדים בגילאי  29%נמצא כי , בקרב המגזר הערבי בישראל, ך למשלכ. וגנטיים

אחוז עודף המשקל , בקרב ילדים ממעמדות נמוכים במגזר היהודי, (Nemet et al, 2011)משקל והשמנה 

, (יהודים)גבוה -ובקרב ילדים ממעמד בינוני( Nemet, Geva & Eliakim, 2010) 28%-והשמנת יתר הוא כ

 (. Nemet, Perez, Reges & Eliakim, 2007)הם בעלי עודף משקל והשמנה  22%נמצא כי 

-השמנת יתר בקרב ילדים ממשיכה להיות סיבה לדאגה ולפעולה בשל ההתפרצות המוקדמת של קו

הנטל הכלכלי שמוטל על החברה והנטייה , ההשפעה השלילית שיש לה על תחושת הרווחה, מורבידיות

בשל הנתונים המצביעים על (. Barton, 2012)להמשיך אל תוך הבגרות יחד עם גורמי סיכון נוספים שלה 

ניכר כי יש למצוא , הסיכון של ילדים שמנים להפוך למתבגרים ולמבוגרים הסובלים מהשמנת יתר

 (.Huerta et al., 2006)אסטרטגיות המכוונות למניעת השמנה 

 פעילות גופנית .0.1

המאופיין בהעדר פעילות גופנית ובישיבה ממושכת , המוגדר גם כאורח חיים יושבני, ניאורח החיים המודר

חוסר פעילות גופנית מובילה לעלייה בשכיחות . הינו אחד הגורמים המרכזיים לעודף משקל, לאורך היום

מסקר . ומהווה את גורם הסיכון הרביעי בסולם הגורמים המשפיעים על תמותה בעולם, מחלות כרוניות

עולה שעם העלייה , 2111-שנערך בHBSC (Health behaviors in school age children ) -של ארגון ה

-הראל)חלה עלייה בשכיחות הדיווח על העדר פעילות גופנית הן בקרב בנים והן בקרב בנות , בשכבת הגיל

ישראלים התלמידים ה, (HBSC, 2011)בהשוואה בינלאומית של אותו הסקר (. 2111, פיש ועמיתיו

שדיווחו כי במהלך השבוע  11-ו 13, 11באחוז התלמידים בגילאי , מדינות 11מתוך , מדורגים במקום השני

 . דקות 11בפעילות גופנית שנמשכה לפחות  לא עסקו כללהאחרון 

 & Irwin, 2004; Sibley)מהווה גורם סיכון לפיתוח בעיות בריאותיות שונות , העדר פעילות גופנית

Etnier, 2003 .)ועל , חוסר בפעילות גופנית הוא אחד מגורמי הסיכון המובילים לתמותה עולמית, למעשה

 (.World Health Organization, 2010)כן מהווה נושא עיסוק בולט בתחום בריאות הציבור בכל העולם 

, והשמנהיתר לחץ דם , סוכרת, סרטן, פעילות גופנית סדירה מפחיתה באופן ניכר את הסיכון להתקפי לב
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 (.Iannotti et al., 2009; Strong et al., 2008)ותורמת לשיפור תהליכי חילוף החומרים וצפיפות העצמות 

. כושר גופני נקשר באופן ישיר אל בריאות טובה יותר של לב ועורקים גם בגילאי הילדות וההתבגרות

ת לכך ששורשן נמצא בילדות אך ישנה עדו, אמנם מחלות לב מתרחשות לרוב לאחר העשור החמישי בחיים

 (. Berenson et al., 1998)ובגיל ההתבגרות 

 Hallal et)ישנה עדות חזקה כי פעילות גופנית משפרת את הבריאות הנפשית בקרב ילדים ובני נוער , בנוסף

al., 2006 .)להערכה עצמית ולתחושת רווחה , נמצא כי לפעילות גופנית תרומה חיובית לדיכאון, כך למשל

(Crews, Lochbaum & Landers, 2006 .) ניתן להסביר את האפקט החזק של פעילות גופנית על בריאות

פעילות מוגברת של סרוטונין או אנדורפינים המשפיעים על מצב  -על ידי הסברים נוירו ביולוגיים, הנפש

ר את התגובות מגבי, רזה ומופחת שומן, מראה חיצוני מעוצב -על ידי הסברים חברתיים, כמו גם, הרוח

 (.Ortega et al., 2008)החיוביות של הסביבה ותורם לדימוי הגוף ולדימוי העצמי 

כבסיס לבניית אורח חיים , במיוחד בקרב בני נוער וילדים, הספרות מדגישה את חשיבות הפעילות הגופנית

באשר להשפעות ארוכות טווח של (. Sallis, Owen, & Fisher, 2008)המשלב פעילות גופנית גם בבגרות 

בנוסף ליתרונות , נמצא כי ביצוע פעילות גופנית בעוצמה גבוהה במהלך הילדות מוביל, פעילות גופנית

, גם ליתרונות ארוכי טווח בבגרות וכי הרגלי פעילות גופנית אשר מתבססים בילדות, בריאותיים מידיים

 (. (Hallal et al., 2006בבגרות עשויים להוביל לעיסוק מתמשך בפעילות גופנית גם 

 פעילות גופנית בגיל הרך .0.1

ריצה ובפעילויות מורכבות , פעילות גופנית מתחילה בינקות עם הרמת הראש והזחילה ונמשכת בהליכה

. יכולת התנועה הבסיסית מתפתחת בגיל הגן ומהווה את הבסיס לפעילות הגופנית בהמשך החיים. יותר

כאשר שההתפתחות המוטורית , הזדמנויות לקידום הפעילות הגופניתהשנים המוקדמות מהוות חלון 

יותר (. Matusik & Malecka-Tendera, 2005)עדיין ניתנת לעיצוב לעומת גילאי הילדות המאוחרים יותר 

פעילות שעשויה לסייע , פעילות גופנית בגיל הרך מנבאת רמות גבוהות יותר של פעילות בבגרות, מכך

 (.Telama et al., 2005)במניעת מחלות 

פעילות . בעלות השלכות משמעותיות על הבריאות, פעילות גופנית ופעילויות ישיבה בילדות המוקדמת

העדר , כמו כן. גופנית בקרב ילדים בגילאי הגן נמצאה כגורם מגן מפני מחלות שונות כגון מחלות לב

 BMI-ו קשורות לעלייה במדד הפעילות גופנית במהלך יום לימודים והגבלת שעות המשחק בחוץ נמצא

לחוסר פעילות גופנית בילדות השלכות שליליות גם על גורמים פסיכולוגיים , במקביל. בקרב ילדים צעירים

 (. Burdette & Whitaker, 2005)כגון על תחושת הרווחה ועל ההערכה העצמית 

בלבד ויש לה חשיבות רבה לא  פעילות גופנית אצל ילדים אינה משחק, בניגוד למה שנהוג היה לחשוב בעבר

הקוגניטיבית וההשתלבות החברתית התקינה של , אלא גם בהתפתחות הנפשית, רק בהתפתחות הגופנית

מומחים ממליצים על . קיימות מספר המלצות בנוגע למשך הפעילות הגופנית המומלצת לילדים. הילד

דקות של פעילות גופנית  11, מתוכן. דקות של פעילות גופנית בינונית עד מאומצת ביום 121כ של "סה

, בהפסקות, למשל)דקות לא מובנית  11-ו( חוג ספורט או נבחרת, בשיעור חינוך גופני, למשל)מובנית 

, עם זאת(. National Association for Sport and Physical Education, 2004( )פעילות משפחתית ועוד

הרבה , דקות פעילות גופנית אינטנסיבית בשבוע 21 -מ נתונים מדגימים כי כרבע מהילדים מבצעים פחות
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דקות בכל שעה נתונה  13-מבלים כ 3-1נמצא כי ילדים בגילאי , כמו כן. פחות מההמלצות המקובלות

 (.Reilly et al., 2004)מזמנם בפעילויות ישיבה  71-79%ומבלים בין ( Pate et al., 2004)בפעילות ישיבה 

נהוג להאמין כי ילדים צעירים נוהגים להיות , מרתה במיוחד בגיל ההתבגרותמכיוון שהבעיה בולטת בחו

כי ילדים בגילאי הגן אינם , מחקרים מראים, עם זאת(. Goodway & Smith, 2005)פעילים במהלך היום 

עוסקים בפעולות של ישיבה , עוסקים בפעילות גופנית בצורה מספקת במהלך ובסופי השבוע ובמקום זאת

(Reilly, 2010; Tucker, 2008 .)כי ילדים צעירים מבלים את מרבית , מחקרים מצביעים על כך, כמו כן

 ,.Pate et al)מאומצת -מן היום בפעילות גופנית בינונית 1%-היום בפעילויות ישיבה ומבלים פחות מ

2004 .) 

קודיות וישנן עדויות שנות הילדות בגילאי הגן מאופיינות בשינויים רבים ברכישת מיומנויות מוטוריות ותפ

מבלים זמן רב יותר בפעילות גופנית מאומצת ופחות , כי ילדים בעלי כישורים מוטוריים טובים יותר, לכך

ישנה חשיבות רבה לפיתוח יכולות אלו דרך אורח חיים פעיל במסגרת גני , על כן. זמן בפעולות יושבניות

רת הפעילות הגופנית בקרב ילדים היא בעלת אפקט ישנן עדויות כי הגב. (Williams et al., 2008)ילדים 

לאורח חיים בריא הכולל , חינוך הילדים והנוער מוקדם ככל האפשר, מקדם בריאות ומונע מחלות ועל כן

עשוי להפכם למבוגרים פעילים יותר ובעלי חיים בריאים יותר , תזונה נכונה ופעילות גופנית סדירה

(Fisher, Reilly & Kelly, 2005.) 

 חינוך וקידום בריאות במסגרות חינוכיות .0.2

הן המשפחה ומסגרות חינוכיות , התורמות להתפתחות העצמית והחברתית של הילד, המסגרות העיקריות

הרגלים והתנהגויות בריאות הן לטווח הקצר והן לטווח , בהן מתחיל עיצובן של עמדות, ס"כגון גן או ביה

משמשות מודל מרכזי ומהותי להזדהות , מורה ובני המשפחהה, דמויות כגון הגננת, בגיל צעיר. הארוך

פותחת בפני הילד חלון הזדמנויות וחושפת אותו לאפשרויות , סביבה מאפשרת במסגרות אלו. וללמידה

 (. Walsh, Harel-Fisch & Fogel-Grinvald, 2010)למידה נוספות על סביבת המחייה המוכרת לו 

הבריאות העולמי כתהליך המאפשר לאנשים להגביר את שליטתם על קידום בריאות מוגדר על ידי ארגון 

 World)על ידי פעילויות המפחיתות את הסכנות לבריאות ופעילויות לשיפור הבריאות , מצב הבריאות

Health Organization, 1986 .) חינוך לבריאות הוא כלל הפעילויות החינוכיות שמטרתן להשפיע באופן

, חינוך לבריאות כולל פעילות מתוכננת לקידום בריאות. ל התנהגות בריאותיתחיובי על אימוץ רצוני ש

 . (Inman et al., 2011)אשר אמורה להביא לשינוי מדיד ויציב לאורך זמן ביכולתו ובמצבו של הפרט 

מחקרים מצביעים על כך כי חינוך לאורח חיים בריא צריך להתמקד לא רק בהקניית ידע אלא בהצגת 

במחקר שנערך בקרב . להטעמת הידע בשטח על מנת לערוך בחירות תזונתיות בריאות יותר דרכים חדשות

נמצאו פערים בין הידע שהפגינו ילדים ביחס לתזונה נבונה לעומת דיווח על , (1-1.1)ילדים בגילאי הגן 

לש כך שרמת הידע בתזונה הייתה גבוהה לעומת העדפות בתזונה ונמצא קשר ח, הרגלים והעדפות בנושא

מדגישים את הטמעת , מחקרים מסוג זה(. Nemet, Perez, Reges & Eliakim, 2007)ביותר בין השניים 

 .הרגלי אורח חיים פעיל ובריא בקרב ילדים בעזרת התערבויות במסגרות חינוכיות בהן שוהים הילדים
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 תוכניות התערבות בקידום בריאות במסגרות חינוכיות   .0.1

ינוכיות בהן שוהים ילדים פרק ניכר מזמנם בשנים בהן פוטנציאל הלמידה כי מסגרות ח, ממחקרים עולה

המחזקות , מהוות מסגרות אידיאליות להעברת תוכניות התערבות, וההתפתחות שלהם גבוה במיוחד

במדינות שונות בעולם נבחנו שינויי הרגלי תזונה  (.Saab & Klinger, 2010)ומלמדות התנהגות בריאותית 

כי תוכניות , מן הממצאים עולה. באמצעות תוכניות התערבות במסגרת בית הספר ופעילות גופנית

הן בעלות השפעה , מורים ותלמידים, הורים: כגון, בשיתוף קהילת בית הספר, התערבות ארוכות טווח

 . (Smit et al., 2008)חיובית על אימוץ הרגלי אורח חיים פעיל ובריא בקרב ילדים ובני נוער 

מובילות לשינויים , יות התערבות המנסות להביא להרגלי אכילה ופעילות גופנית בריאים יותרניכר כי תוכנ

, היקף הבעיה, עם זאת(. Lavelle, Mackay & Pell, 2012)משמעותיים בהתנהגות ילדים ובני נוער 

מיעוט אפשריות רק ל, הופכים התערבויות כוללניות לקידום בריאות, סיבוכים ארגוניים ועלויות גבוהות

שם ילדים מבלים את מרבית , קיים צורך בהתערבויות בתוך מסגרות הגן ובתי הספר, ועל כן, של ילדים

 (. Foltz et al., 2012)זמנם 

המתייחסות לבעיות , הספרות מתארת מספר רב של תוכניות מניעה והתערבות במסגרת בתי הספר

ר האינטרנט של משרד החינוך ומשרד במסגרת את. התנהגותיות ובריאותיות, חברתיות, לימודיות

אשר חלקן יפורטו , מוצעות תוכניות מגוונות לאורח חיים פעיל ובריא במסגרת גנים ובתי הספר, הבריאות

העלאת מוטיבציה לביצוע , פעילות תקשורתית, הכוללות פעילויות חינוכיות להעברת מידע, בהמשך

 . 1גותהתנהגות בריאותית ורכישת מיומנויות לשינוי ההתנה

או לפני שהיא מתעוררת ולהקנות , היא להתערב בזמן שהבעיה מתחילה, מטרת התוכניות הללו

 Denny et)לאוכלוסיית ההתערבות כלים לאחריות אישית ומיומנויות חיים שימנעו מן הבעיה להיווצר 

al., 2011) .קוגניטיביות ורגשיות , מטרת תכוניות התערבות היא לתרום לשיפור בעיות חברתיות, כמו כן

תוכניות אלו מסייעות לתלמידים ללמוד מיומנויות חדשות וליישם אותן בחיי היומיום . בקרב התלמידים

(Koning et al., 2012) . 

 תוכניות התערבות בגיל הרך .0.1

כי לשילוב של חינוך לאורח חיים בריא ולפעילות גופנית אל תוך תוכנית , הספרות מצביעה על כך

מילדים  11%, בשלב הרגיש הזה(. Lerner-Geva et al., 2013)תרומה רבה כבר מגילאי הגן , הלימודים

שעות בשבוע  21-ילדים בגילאי הגן מבלים כ. נמצאים במסגרות שונות לטיפול בגיל הרך( 3-1)בגילאי הגן 

 & Iruka)במסגרות לגיל הרך וצורכים כמות רבה מן הצריכה הקלורית היומיומית שלהם במסגרות אלו 

Carver, 2006 .)חשוב שהמזון המסופק במסגרות אלו ייתן מענה לצרכים התזונתיים של הילדים , על כן

ממצאי , עם זאת(. Story, Kaphingst & French, 2006)להתפתחות ולשמירה על משקל גוף בריא 

רמאלית מחקרים מצביעים על כך כי מעונות לא תמיד מספקים מנות המתאימות לצריכת היומית הנו

 (.Erinosho et al., 2011Ball, Benjamin & Ward, 2008 ;)והבריאה של קלוריות ומרכיבים תזונתיים 

                                      
1

  http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/briut/  

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/briut/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/briut/
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נמצא כי יש צורך בשיפור האיכות , ב"במחקר הערכה שנערך בקרב מסגרות לחינוך לגיל הרך בארה

ים לסייע בשיפור נמצא כי שינויים סביבתיים יכול. הכוללת של המזון והשתייה במעונות ובגני ילדים

הגברת מזונות , הצעת מגוון ירקות ירוקים וכתומים: איכות המאכלים המוצעים במסגרות לגיל הרך כגון

שילוב מזונות כגון , כמו כן. קטניות ובשר דל שומן ודגים, מחיטה מלאה כגון אורז מלא במקום אורז לבן

נדרשים , עוגיות ושתייה ממותקת, עוגותאגוזים והפחתת הגישה למוצרים עתירי קלוריות וסוכרים כגון 

 (.et al., 2013 Erinosho)אף הם להבטחת בריאותם של ילדים בגיל הרך 

היא כי סביר יותר שילדים יצרכו מזון , הנחת היסוד של תוכניות התערבות בקידום בריאות בגיל הרך

ויות הקשורות במזון ובחינוך פעיל(. Wyse et al., 2011)כאשר סוג מזון זה נמצא זמין להם , בריא יותר

יכולות לתרום לקבלה ולפתיחות למזונות חדשים ולא , לתזונה בריאה המציגות לילדים מזונות חדשים

 (.et al., 2013 Erinosho)מוכרים ולעידוד אכילה בריאה גם במסגרת הבית 

סדנאות בנוגע הרגלי שכללה , "תפור עלי"במחקר שמטרתו הייתה להעריך את יעילות תוכנית ההתערבות 

חשיבות שתיית מים ועידוד לבחירת , חשיבות אכילת ארוחת בוקר, קבוצות המזון: אכילה נכונים כגון

ההתערבות הועברה (. 1-1)נבדקו הרגלי התזונה ופעילויות הפנאי בקרב ילדים בגילאי הגן , מזונות בריאים

נערכה , במסגרת המחקר. י חינוך גופניוכן שיעור, מפגשים בשיתוף ההורים, דרך פעילויות ומשחקים

קבוצה נוספת שעברה רק סדנאות בנושא תזונה וקבוצת , השוואה בין קבוצת ילדים שעברו התערבות

כי בקרב קבוצת ההתערבות המלאה הייתה , ממצאי המחקר מראים. שלא עברה את ההתערבות -ביקורת

נמצאה עלייה ברמת הידע , בות החלקיתירידה מובהקת בצריכת קלוריות היומית ובקרב קבוצת ההתער

 (.Lerner-Geva et al., 2013)לעומת קבוצת הביקורת , ללא שינוי בצריכה הקלורית

, מסגרות חינוך בגיל הרך זוהו בתור מסגרות מומלצות לעריכת תוכניות התערבות לילדים קטנים עם זאת

תוכניות התערבות בגיל הרך וכן לגבי ניכר כי קיים חוסר בספרות המחקרית בכל הנוגע לאפקטיביות של 

מחקר שבחן תוכנית התערבות , כך למשל(. Waters et al., 2011)השפעת תוכניות אלו לטווח הארוך 

 11%מצא כי לאחר התוכנית הייתה ירידה של , בנושא תזונה ופעילות גופנית בקרב ילדים בגילאי הגן

מדידה חוזרת של השפעת התוכנית לטווח הרחוק יותר אך לא נערכה , בשיעורי הילדים בעלי עודף משקל

(Lissau, 2007.) נמצא כי אין מספיק תוכניות התערבות טיפוליות , בסקירת מחקרים שנערכה, כמו כן

 (.Oude et al, 2009)לילדים בגילאי הגן 

ות נמצא כי לתוכני, בסדרת מחקרים שבחנו את ההשפעה ארוכת הטווח של תוכניות התערבות, עם זאת

השפעה ארוכת טווח על ידע והעדפות בתזונה ופעילות , התערבות המשלבות חינוך לתזונה ופעילות גופנית

טרם (. Nemet et al, 2011)בקרב ילדי הגן  BMIעל כושר גופני ועל מדדים נמוכים יותר של , גופנית

ך יותר לעומת ילדים ג בקרב ילדים ערבים בגילאי הגן היה נמו"רמת הידע בנושא תזונה ופ, ההתערבות

 & Nemet, Geva)גבוה ודומה לידע בקרב ילדים יהודים ממעמדות נמוכים -יהודים ממעמד בינוני

Eliakim, 2011 .)נמצאו השפעות ארוכות טווח שבאו לביטוי בשיפור , במחקר המשך שנערך להתערבות זו

, וכן כעבור שנה" אחרי"ידת הממצאי המחקר מראים כי במד. הידע וההעדפות בתזונה ובפעילות הגופנית

גבוה -רמות הידע וההעדפות היו דומות ואף גבוהות יותר בהשוואה לילדי הגן במגזר היהודי ממעמד בינוני

(Nemet et al., 2013.) 
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הממצאים הללו מדגישים מחד את הפערים בקרב מעמדות שונים בידע בנושא בריאות כבר מגילאי 

ממצאים אלו מציעים כי הגברת הידע והמודעות בנושאי . הסביבהאת חשיבות תרומת , הילדות ומאידך

 ,.Nemet et al)יובילו לבחירות תזונתיות בריאות יותר ולהגברת הפעילות הגופנית , תזונה ופעילות גופנית

2013.) 

 תוכניות התערבות בקרב צוותים במסגרות חינוכיות  .0.1

מהוות מקור חשוב , סביבות אלו, נוכיותמכיוון שתלמידים מבלים כמעט שליש מן היום במסגרות חי

לאנשי חינוך השפעה , במקביל למזון המוגש במסגרת אלו. לפיתוח וללמידה של התנהגויות אכילה בריאות

הם מהווים , בשל סמכותם וכמות הזמן המבלים עם ילדים. רבה על התנהגויות האכילה בקרב הילדים

והן דרך הרגלים ומנהגים הקשורים במזון , שלהםהן דרך עמדותיהם והרגלי האכילה , מודל לחיקוי

(.  Kubik et al., 2002; Rossiter et al., 2007)שימוש באוכל כפרס ועוד , כיבוד בימי הולדת: בכיתות כגון

 .כאשר הילדים נחשפים לראשונה למערכת ולסביבה חינוכית, נושאים אלו רלוונטיים במיוחד לגני ילדים

ם תפקיד חשוב במתן מידע בנוגע לתזונה ולשאלות או בעיות בקרב התלמידים מורים ואנשי חינוך משחקי

על אף כי קיימים מחקרי הערכה רבים (. Prell et al., 2005)תזונה ושמירה על המשקל , ביחס לדיאטה

, מחקרים מעטים עסקו במורים עצמם, בנוגע לאיכות המזון בבית הספר ולהשפעתו על תלמידים

בהרגלי האכילה והמזון בכיתה ובהשפעת כל אלו , ת הבריאות של סביבת בית הספרבעמדותיהם כלפי מיד

 (. Rossiter et al., 2007; Chen et al., 2010)על אכילה ומשקל בקרב ילדים 

מניבות תוצאות , הספרות מראה כי התערבויות בגנים ובבתי ספר אשר פונות אל הצוות החינוכי, עם זאת

רגלי האכילה בכיתה ובהשפעת סביבת בית הספר על הרגלי התזונה של חיוביות הבאות לביטוי בה

העברת תוכניות לחינוך לתזונה בקרב צוות הבישול במסגרות , כמו כן(. Arcan et al., 2013)התלמידים 

לגיל הרך יכול לסייע לוודא כי המזונות המוצעים לילדים נמצאים בקו אחד עם ההמלצות התזונתיות 

והשתייה המוגשים במסגרת המעון מותאמים לצרכים התזונתיים בקרב הילדים  ולהבטיח כי המזון

(et al., 2013 Erinosho.) 

הרגלי האכילה ועל עמדות , בעלת השפעה על הידע, הספרות מראה כי הכשרת אנשי חינוך בנושא תזונה

לגבי תזונה משפיע  ידע(. Chen et al., 2010)הצוות כלפי עידוד צריכת פירות וירקות במסגרת בית הספר 

דבר אשר עלול להשפיע על הטמעת תוכניות חינוך , על המוכנות ועל הביטחון ללמד על דיאטות בריאות

על מנת שאנשי חינוך יוכלו להוות מקור (. Gaglianone et al., 2006)לתזונה בריאה בקרב בתי הספר 

הרגלי אכילה לא בריאים , נוסףב. יש לתת להם את הכלים והידע המתאימים, אמין למידע על בריאות

במחקר שנערך . בקרב מורים בבתי הספר עלול להפוך אותם ללא מתאימים כמודלים לחיקוי לתלמידים

מן  11%, בדומה לכך. מן המורים דיווחו על רכישת מוצרים ממכונות ממתקים 12%, בקרב בתי ספר

 (. et al., 2002 Kubik)לך היום מנות של פירות וירקות במה 1-המורים דיווחו כי צורכים פחות מ

על עמדותיהם והרגלי ', במסגרת מחקר שבדק את השפעתה של הכשרת צוות חינוכי בגן חובה וכיתה א

נבדקו עמדותיהם והרגלי התזונה של הצוות לפני ואחרי תוכנית , החיים של הצוות בנושאי תזונה

המחקר מצא כי יותר מורים שעברו . ההתערבות ובהשוואה לקבוצת ביקורת שלא עברה את ההתערבות
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התנגדו להגשת מזון מהיר במסגרת , את ההתערבות הפחיתו את השימוש בממתקים או מזון מהיר כפרס

 (. Arcan et al., 2013)הגן ולשימוש במזון לא בריא כחלק מאירועים חברתיים בבית הספר /בית הספר

מדווחים כי נוהגים לדלג באופן , ינוך גופנימן המורים לח 13%-מן המורות ו 21%כי , מחקר נוסף מצא

כי לא מעט , עוד נמצא. מן המורות דיווחו על הפרעות אכילה מתמשכות 11%-קבוע על ארוחת הבוקר ו

מן המורות עשו שימוש לרעה  19%, כך למשל. מורים השתמשו בדרכים מסוכנות לירידה במשקל

ם על כך כי מורים עלולים להעביר עמדות ממצאים אלו מצביעי. בהקאות יזומות 11%-במשלשלים ו

 (.O’Dea & Abraham, 2001)והתנהגויות לא בריאות לתלמידים 

על עמדות והרגלי התזונה ואורח החיים של , "בית ספר מקדם בריאות"במחקר שבדק את השפעת מסגרת 

שאינם מקדמי  ס"היה ידע רב בתזונה יותר לעומת ביה, ס מקדמי בריאות"מצא כי למורים מביה, המורים

הרגלי האכילה היו טובים יותר וצריכת פירות , בקרב מורים מבתי ספר מקדמי בריאות, כמו כן. בריאות

ס שאינם מקדמי בריאות "שיעור גבוה יותר של המורים בביה, לעומת זאת. וירקות נמצאה כגבוהה יותר

דיווחו על אי , תקין BMIבעלי דיווחו כי נוהגים לדלג על ארוחת הבוקר ושיעור גבוה יותר של מורים 

 (.et al., 2010 Chen)לעומת מורים מבתי ספר מקדמי בריאות , שביעות רצון מגופם ומשקלם

ניכרת על פני מחקרים , חשיבות קידום אורח חיים פעיל ותזונה בריאה בקרב מסגרות חינוכיות, לסיכום

קות ועלולים להוביל להשלכות שליליות הרגלי אורח חיים בריא מתחילים להתבסס כבר מגילאי הינ. רבים

לצוותים חינוכיים בגני ילדים ובבתי ספר השפעה רבה על עיצוב . בבגרות במידה ואינם מעוצבים כראוי

ישנה חשיבות רבה בהשקעת משאבים באנשי , על כן. הרגלים אלו בקרב ילדים ותינוקות וכן בקרב הוריהם

זאת על מנת לצמצם הרגלי אורח חיים , פנית בקרב ילדיםבהגברת מודעותם לתזונה ופעילות גו, חינוך

 .כבר מהגיל הרך, שליליים ולהגביר הרגלים חיוביים

 (TPB) להסבר התנהגויות בריאות ההתנהגות המתוכננת תיאוריית. 0.1 

אמונותיו , מסגרת מושגית להבנת יחסי הגומלין בין עמדות הפרט ישנה קבוצת מודלים המספקים

ולכן הם מקבלים , שאנשים הינם רציונאליים בדרך כלל, מודלים אלה מושתתים על ההנחה. והתנהגותו

הציפייה של , לפי מודלים אלה. המובילות אותם להתנהגות מסוימת, החלטות צפויות בנסיבות מוגדרות

שהתנהגות מסוימת תוביל או לא תוביל , האמונה( 1: נה סכום של שני מרכיביםהפרט לתוצאה מסוימת הי

הערכתו או תפיסתו הסובייקטיבית את ערך התוצאה  -ערך התוצאה עבור הפרט ( 2; לתוצאה מסוימת

וככל שהוא תופס אותה , ככל שהפרט מאמין שהתנהגותו תוביל לתוצאה המבוקשת, לפיכך. הסופית

 .יה שלו לבצע התנהגות מסוימת תעלהכך המוטיבצ, כמוערכת

 בתיאורית  משלבת ) The Theory of Planned Behavior -TPB (תיאורית ההתנהגות המתוכננת

תפיסת השליטה על ההתנהגות . תפיסת השליטה של הפרט על ההתנהגות: הפעולה ההגיונית מרכיב נוסף

חוסר שליטה , במילים אחרות .המדוברתמוגדרת כאמונה עד כמה יהיה קל או קשה לבצע את ההתנהגות 

תפיסה זו משפיעה על ההתנהגות באופן ישיר . נתפסת על ההתנהגות תהווה מחסום לביצוע ההתנהגות

מחקרים רבים השתמשו במודל ההתנהגות המתוכננת להבנת . ובאופן עקיף דרך הכוונה להתנהגות

 בריאותיותובכלל זה התנהגויות , התנהגויות חברתיות וניבוין

 (Werner, 2004  ;Blue,1995 Fishbein, 1980; Ajzen & ). 
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 המחקר מטרות .5

 על מטרת .5.0

שליטה התנהגותית , עמדות, על ידעלעידוד אורח חיים בריא של תוכנית ההתערבות  השפעתהלהעריך את 

 ,שנים 1-3לגיל הרך  בקרב הצוות המטפל במעונות ומשפחתונים (אורחות חיים)נתפסת ודפוסי התנהגות 

 .בעיר חיפה

  ספציפיות מטרות .5.5

 :לבדוק האם השתתפות בתוכנית ההתערבות הובילה

 עלייה בידע בקרב הצוות המטפל המעונות ובמשפחתונים 

 יצירת עמדות חיוביות בנוגע לאורח חיים 

 במסגרת פעילות המעון שליטה התנהגותית נתפסת  

  הצוות המטפל בקרב (אורחות חיים)דפוסי התנהגות 

 

 מחקר שיטות .1

  סוג המחקר .1.0

בנושא אורח חיים פעיל ובריא בקרב צוותי  המחקר הנוכחי הינו מחקר הערכה לתוכנית התערבות

תוכנית ההתערבות הועברה בקרב צוותי מעונות בעמותות . המשלב שיטות כמותניות ואיכותניות, המעונות

במסגרת המחקר . 2113, יולי-בעיר חיפה בין החודשים מרץ, (אמונה והעירייה, ת"נעמ, ו"ויצ)שונות 

 .נערכו ראיונות אישיים עם משתתפות התוכנית, בנוסף .הועברו שאלונים לפני ואחרי תוכנית ההתערבות

עמדות והתנהגות בנושא אורח חיים , ין דיווח צוות המעונות על ידעהמחקר בוצע באמצעות השוואה ב

 .לפני תוכנית ההתערבות ולאחריה, כפי שבאו לביטוי בשאלונים, בריא

 אוכלוסיית המחקר .1.5

העובדות במעונות , מטפלות ומבשלות, מנהלות: חברות צוות המעונות את כלל הנוכחי המחקר

את מפקחות על המעונות , וכן, בעיר חיפה מונה והעירייהא, ת"נעמ, ו"ויצ: ומשפחתונים השייכים ל

 .בעמותות השונות

 עובדות  98 מולאו על ידישאלוני המחקר , לפני שהחלה תוכנית ההתערבות ":לפני"אוכלוסיית ה

עם , כמו כן. מנהלות 21-מטפלות ו 11, מבשלות 9: מתוכן, שעמדו להתחיל את תוכנית ההתערבות

 .מנהלות ומבשלת אחת 3, מטפלות 1נערכו ראיונות עומק בקרב  ,תחילת תוכנית ההתערבות

 עובדות שעברו  11השאלונים בשנית   ענו על, עם סיום תוכנית ההתערבות ":אחרי"אוכלוסיית ה

נערכו , לאחר סיום התוכנית, כמו כן. מנהלות 13-מטפלות ו 11, מבשלות 7: מתוכן, את התוכנית

 .מפקחות של מעונות בעמותות השונות 1ראיונות עומק בקרב 
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 הליך המחקר .1.1

 :המחקר הנוכחי כלל שני תתי מחקר

, מנהלות)במסגרת מחקר ההערכה הכמותי הועברו שאלונים בקרב עובדות המעון  :מחקר כמותי. א

 (.1-3 נספחים)לפני התוכנית ולאחריה ( מטפלות ומבשלות

וד באופן ראשוני על המידה בה לדעתן התוכנית ללמעל מנת , עם תחילת התוכנית :מחקר איכותני. ב

ראיונות עומק חצי מובנים בקרב צוותי  נערכו, תרמה להן הן במישור האישי והן במישור המקצועי

 8בשלב זה רואיינו . (7ממצאי המחקר המקדים נמצאים בנספח )במסגרת מחקר מקדים , המעונות

, עירייה)מטפלות  1הראיונות בוצעו עם  .משתתפות בעלות תפקידים שונים ממעונות בעיר חיפה

פרוטוקול הראיון נמצא ) (.ו"ויצ)ומבשלת אחת ( עירייה ואמונה, ו"ויצ)מנהלות  3, (ת"אמונה ונעמ

 (. 1בנספח 

אשר השתתפו , מפקחות של מעונות בעמותות שונות 1רואיינו , כמו כן לאחר סיום התוכנית

 צוותי של המקצועית לעבודה בהשתלמות ההשתתפות תרומת עלעל מנת ללמוד , בהשתלמות

הן , התוכנית תרמה להן, לדעתן, על השינוי בעמדותיהן של המפקחות ועל המידה בה, המעונות

במהלך חודש דצמבר , ראיונות העומק נערכו לאחר ההשתלמות. במישור האישי והן במישור המקצועי

י נוחיותן של המפקחות בסביבת עבודתן הראיונות נערכו על פ. דקות 31-11כל ראיון ערך בין . 2111

  (.1פרוטוקול הראיון נמצא בנספח )

 

 כלי המחקר .1.1

 :במחקר הנוכחי נעשה שימוש במספר כלי מחקר

  :במחקר הכמותי

נורמות סובייקטיביות , שאלות על עמדות( א) :אשר כלל, עצמי למילוי אנונימי שאלון ":לפני" שאלון. 0

שאלות בנושא תפיסת חשיבות ( ב); תזונה והגנה מפני השמש, פעילות גופנית, עישון: והתנהגות בנושאים

שאלות בנושא תפיסת יכולת השפעת העובדות על התזונה וההאכלה ( ג); תזונה בריאה במסגרת המעון

בהתאם לתפקיד הספציפי של כל עובדת , השאלון כלל שאלות ייחודיות, בנוסף. במסגרת המעון

 :  הבא הפירוט פי לע (.מבשלת/מטפלת/מנהלת)

, כלל שאלות המתייחסות אל מדיניות התזונה והפעילות הגופנית במעון (:0נספח )שאלון מנהלות  .א

תמיכה ועידוד צוות , הרגלי האכילה והשתייה במעון, זמינות כלים ומתקנים לעידוד פעילות גופנית

המעון להקניית אורח חיים פעיל ובריא בקרב הילדים והשתתפות הורים בקידום בריאות ילדי 

 .המעון

הרגלי , כלל שאלות בנושא מדיניות התזונה והפעילות הגופנית במעון (:5ח נספ)ות שאלון מטפל .ב

 .האכילה והשתייה במעון

שאלות בנושא ידע ועמדות בנושא מדיניות תזונה והאכלה במסגרת  כלל (:1נספח )שאלון מבשלות  .ג

 .המעון
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זהה , (מבשלות/מטפלות/מנהלות)שאלון אנונימי למילוי עצמי על פי תפקיד העובדת  ":אחרי"שאלון . 5

צוותי  ועמדות תפיסות הערכתחלק ל, אשר כלל בנוסף, שהועבר בתחילת התוכנית, "לפני"לשאלון 

הקשר עם , בכל הנוגע למדיניות התזונה והפעילות הגופנית במעון, המעונות בעקבות תוכנית ההתערבות

ביטחון עצמי ושינויים  ,תחושת המסוגלות בהטמעת הרגלי אורח חיים בריא ופעיל במעון, הורי הילדים

 (.1נספח )בהרגלי החיים האישיים של חברות הצוות 

, מנהלות -המעונות צוותי עם עומק ראיונות לעריכת נבנו, מובנים חצי פרוטוקולים דפי :במחקר האיכותני

 :  הבא הפירוט פי על ,המעונות על המפקחות עם ראיונות עבור נוסף ופרוטוקול ,ומבשלות מטפלות

 (א: )הפרוטוקול כלל חמישה חלקים עיקריים (:2נספח )פרוטוקול ראיונות עומק עם צוותי המעונות . 0

יישום התוכנית  (ג); עמדות כלפי תוכנית ההתערבות( ב); ידע ועמדות בנושא תזונה ופעילות גופנית

ילות גופנית תפיסת מדיניות תזונה ופע( ה); תפיסות ועמדות בנוגע לשיתוף הורים (ד); במסגרת המעון

 .במעון

הפרוטוקול כלל שלושה  (:1נספח )פרוטוקול ראיונות עומק עם המפקחות על המעונות עמותות השונות . 5

( ב); המעונות ועמדותיהן של המפקחות ביחס תרומת התוכנית לצוותי תפיסותיהן( א: )חלקים עיקריים

תרומת ההשתלמות ( ג); הרךועמדותיהן של המפקחות ביחס להשתתפות בוועדה לגיל  תפיסותיהן

 .למפקחות

 

 משתני המחקר .1.2

   משתנים בלתי תלויים 

, ו"ויצ)העמותה /סוג הארגון, השכלה, ילדים, דת ,ארץ לידה, גיל: משתנים סוציו דמוגרפיים .1

 .(עירייה, אמונה, ת"נעמ

 .מבשלת, מטפלת, מנהלת: התפקיד במעון .2

 השתתפות בתוכנית ההתערבות .3

 משתנים תלויים .1.2.0

 ברמת הפרט וברמת המעון (הגנה מהשמש, פעילות גופנית, עישון, תזונההרגלי ) התנהגות דפוסי .0

האם ": 'לדוג ,(לא יודעת=3; כן=1) 1-3 בסולם של ,פריטים הבאיםלשל הנשאלות  ןנבדקו תשובותיה

האם " ?"האם את מתכוונת להפסיק לעשן בששת החודשים הקרובים"; "?ינת להפסיק לעשןיאת מעונ

פעמים בשבוע או  1= 1)? ; "את נוהגת לבצע פעילות גופנית באופן קבוע לפני או אחרי שעות העבודה

החודשים  1האם את מתכננת להתחיל ולבצע פעילות גופנית במהלך "( פחות מפעם בחודש= 1; יותר

; "סוכראני משתדלת להמעיט בכמות ה" ?"אני אוכלת רגיל בלי להקפיד על משהו מיוחד" ?"הקרובים

אני מרכיבה ; "אני חובשת כובע"; "אני משתמשת בקרם הגנה"; "אני משתדלת להרבות במוצרי חלב"

 ."משקפי שמש

נבדקו תשובותיהן של  עמדות ותפיסות ביחס לשמירת אורח חיים בריא במישור האישי והמקצועי .5

אני ": 'לדוג, (מסכימה מאד=7; לא מסכימה כלל=1) 1-7בסולם של  לפריטים הבאיםהנשאלות 

ביצוע פעילות גופנית יעזור לי "; "מאמינה כי אכילת מזונות מטוגנים יכולה לגרום לנזק בריאותי

אני מאמינה כי לטיב בריאות המזון שמוגש לילדים במעון חשיבות רבה "; "להרגיש טוב יותר עם גופי

 ."ני מאמינה כי אין נזק במתן ממתקים במהלך יום הפעילות במעוןא; "והשפעה על בריאותם
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נבדקו תשובותיהן של הנשאלות  מעוןב שמירת אורח חייםבנוגע ל שליטה התנהגותית נתפסת .1

אין ביכולתי לקבוע האם יוגש לילדי ": 'לדוג,(מסכימה מאד=7; לא מסכימה כלל=1) 1-7בסולם של 

; ןמאמינה כי יש ביכולתי להשפיע על מצב בריאותם של ילדי המעואני "; "המעון מזון בריא או לא

ההחלטה מה לבשל לתפריט ; "ניתן לי החופש לבחור את המצרכים והתבלינים שאיתם אבשל"

 ."הצהריים במעון בידיים שלי

נבדקו תשובותיהן של הנשאלות  :המעון בנוגע לשמירה על אורח חיים בריאיישום מדיניות . 1

האם קיימת במעון ": 'לדוג( ללא מדיניות כלל; מדיניות כתובה, כן=1) 1-3של  בסולם הבאיםלפריטים 

האם קיימת במעון מדיניות המגבילה צריכת מזונות ; "?המגבירה צריכת פירות וירקות מדיניות

  "?תנועה/האם קיימת במעון מדיניות בנושא פעילות גופנית"; "?ומשקאות מתוקים

 הנשאלות תשובות ממוצע שהינו מורכב משתנה :הורים בקידום בריאות ילדי המעון מעורבות .2

באיזו מידה הורי המעון משתתפים ": 'דוגל( תמיד=1; אף פעם=1) 1-1של  בסולם לפריטים הבאים

באיזו מידה את משוחחת עם ההורים בנושא תזונה "; "?בקביעת מדיניות המעון בנושא התזונה

 "?נבונה

 הנתוניםיתוח נ .1.1

נערכה סטטיסטיקה תיאורית של המשתנים הדמוגרפים בתוך כל . SPSSהניתוח נעשה באמצעות תוכנת 

, ANOVAנערכו מבחני , כמו כן. השונים נבחנו באמצעות מדדי קשרקבוצה והקשרים בין המשתנים 

חיים בין בתפיסות ובהרגלי אורח , ההבדלים בעמדות על מנת לבחון את, ומבחני חי בריבוע tמבחני 

עמדות והרגלי אורח חיים , את ההבדלים בתפיסות, וכן( מטפלות ומבשלות, מנהלות)הקבוצות השונות 

תוך שליטה במשתנים , נבחנו הקשרים, באמצעות רגרסיה לוגיסטית. לפני ואחרי תוכנית ההתערבות

 .לשם מובהקות סטטיסטית< 1.11 -נקבע כ p-ערך ה. מתערבים
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 האיכותניממצאי המחקר  .1

מפקחות  1רואיינו , במסגרת המחקר האיכותני. להלן יוצגו ממצאי החלק האיכותני של המחקר הנוכחי

בחודש , ראיונות העומק נערכו לאחר ההשתלמות. אשר השתתפו בהשתלמות, של מעונות בעמותות שונות

המפקחות בסביבת עבודתן  הראיונות נערכו על פי נוחיותן של. דקות 31-11כל ראיון ערך בין . 2111דצמבר 

 (. 1פרוטוקול הראיון נמצא בנספח )

מטרת המחקר האיכותני הייתה ללמוד מן המפקחות על תרומת ההשתתפות בהשתלמות לעבודה 

מבשלות ומנהלות וכן על התרומה לשינויים באורח החיים , המקצועית של צוותי המעונות כולל מטפלות

ה הייתה ללמוד על תרומת ההשתלמות למפקחות עצמן מבחינה המטר, כמו כן. האישי של חברות הצוות

אישית ומקצועית וכן על תפיסותיהן ועמדותיהן של המפקחות ביחס לחשיבות קידום בריאות בקרב 

 . המחקר האיכותני התייחס אל השתתפות המפקחות בוועדה לגיל הרך, בנוסף. המעונות

תרומת התוכנית . 2; הענות להשתלמות. 1: מרכזיותהממצאים האיכותניים יוצגו על פי מספר קטגוריות 

 .תרומת ההשתלמות למפקחות. 1; השתתפות המפקחות בוועדת הגיל הרך. 3; לעובדות המעון

תמות שעלו מן המפקחות של -להלן מוצגות הקטגוריות על פיהן נותחו ראיונות העומק וכן התמות והתת

 :המעונות בעמותות השונות

 תת תמה תמה קטגוריה

 הענות להשתלמות. 0

  רמת היענות ונשירה. א

 מניעים להשתתפות. ב

הזדהות , דוגמא אישית
 ומעורבות

 מודעות עצמית

תרומת התוכנית לעובדות . 5
 המעון

שינויים שעבר הצוות . א
  מבחינה אישית

שינויים שעבר הצוות מבחינה . ב
 מקצועית

שינויים בתחום הפעילות 
 הגופנית

 בתחום התזונהשינויים 

 תכנית ההתערבות. ג

 עבודה בקבוצות

 העמקה והעשרה

 כלים פרקטיים

 קושי ביישום הכלים

אינטראקציה עם שאר . ד
 הצוותים

 העשרה הדדית

הבדלים בין מעונות . ה
שהשתתפו בהשתלמות לבין 

 מעונות שלא השתתפו

עידוד ומוטיבציה להטמעת 

 שינויים

  נקודות לשיפור. ו
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השתתפות המפקחות . 1
 בוועדת הגיל הרך

חשיבות ההשתתפות בוועדת . א
 הגיל הרך לעבודה המקצועית

 שיתוף והפריה הדדית

 תהליכי הערכה ובקרה

תרומת ההשתלמות . 1
 למפקחת

  נקודות לשיפור. א

  משך זמן התוכנית. ב

 

 

 הענות להשתלמות. 0

 רמת היענות ונשירה . א

 -ניכר כי הייתה היענות גבוהה להשתתפות בהשתלמות מצד צוותי המעונות, על פי דיווחי המפקחות

שיתר הבנות , בנות 21-27, נוכחות 81%אצלנו התחילו די הרבה וסיימנו עם ": המטפלות והמבשלות

או בכל מעון יצ, מעונות שהתחילו את התוכנית במסגרת של פיילוט 1היו לנו "; "השתתפו לסירוגין

, ואחרי זה באמצע התוכנית הצטרפה לנו עוד מנהלת חדשה עם עוד מטפלת, בנות משהו כזה 1בסביבות 

 (.'מפקחת א" )מעונות 1כ "אז סה

המפקחות מדווחות על נשירה של חלק מן הצוות במהלך ההשתלמות על רקע , בחלק מן המעונות, עם זאת

וכן על רקע קושי  .."של מחלות, של עייפות, צ"של אחה, זה היה עניינים של יכולת": קשיים טכניים להגיע

על פי דיווחי המפקחות היה לעתים פער בציפיות של צוות המעון לבין . להתחבר אל התכנים בהשתלמות

אמרה , אחת ביקשה ממני לסיים אמרה שלא היה לא כל כך מעניין" :התכנים שעלו בהשתלמות עצמה

חלק מהמפקחות דיווחו על קושי בגיוס חלק , בנוסף ".מעשייותר , שהיא צריכה מבקשת יותר פרקטי

היו איזה , מבשלות לא הצלחנו לשתף בתוכנית": מעובדות המעון להשתלמות ועל נשירתן לאחר זמן לא רב

 (.'מפקחת א" )הן היו בשעורי תזונה ואחרי זה זה קצת פחות עניין אותן. שתיים שהתחילו ולא המשיכו

 מניעים להשתתפות. ב

 הזדהות ומעורבות , מא אישיתדוג

מתוך הראיונות עולה כי למפקחות היה חשוב להשתתף בהשתלמות על רקע החשיבות הרבה שמייחסות 

המפקחות דיווחו כי הרצון להוות דוגמא אישית לצוות המעון . לקידום בריאות בקרב ילדי וצוות המעונות

חת שם כי גם היה לי חשוב לתת את אני בחרתי באמת להיות נוכ": הניע אותן להשתתף בהשתלמות

אחת האמונות שליוותה את כל התהליך הזה זה ששינוי מתחיל מבפנים " ;('מפקחת ג" )הדוגמא האישית

שאם המטפלת תעבור שינוי בעצמה אז היא תהיה סוכנת שינוי יותר טובה ואותו דבר אני בתור הרכזת 

מספרות המפקחות כי , בנוסף(. 'מפקחת ב" )שלהם וגם להיות מסוגלת אחרי זה להעביר את התכנים

היה לי חשוב שהן ": השתתפותן תרמה להגברת חשיבות ההשתלמות ולעידוד ההיענות בקרב צוות המעון

 (.'מפקחת א)" יראו אותי מגיעה ושאני שותפה לזה ואני יודעת שזה לא פשוט להגיע אחרי יום עבודה

השתתף בהשתלמות על מנת להיות מעורבת בתהליך כי היה לה חשוב ל, בדומה לכך טענה אחת המפקחות

: כך מדווחת המרואיינת. אותו עובר הצוות וכן לפקח על יישום התכנים שהועברו במסגרת ההשתלמות

אתן זוכרות על ? או לפני שבוע? כל פעם באתי ואחרי מפגש ואמרתי לבנות אתן זוכרות מה דיברנו אתמול"

להיות מעורבת בתהליך לצורך , היה לי חשוב לשמוע"; ('גמפקחת " )?מה עשיתן בעקבות, מה דובר

 (.'מפקחת ג" )היומיומית שלי, הבקרה
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 מודעות עצמית

. ניכר כי המפקחות השתתפו בהשתלמות על מנת לשפר את עצמן מבחינה אישית ומקצועית, בנוסף

המפקחות מדווחות כי השתתפו בהשתלמות על מנת להגביר את מודעותן אל נושא אורח חיים פעיל ובריא 

מבחינת הנושא זה מעניין , תראי": ולהטמיע אותו לא רק בקרב הצוותים אלא גם בחייהן האישיים

(. 'מפקחת ב" )תהליכי ההרזיה איטיים יותר.. וכבר לא 11גם אני מתקרבת לגיל , כשלעצמו ברמה האישית

אני מאד מקפידה על ": המפקחות ציינו כי ההשתלמות אכן השפיעה על שינויים באורח חייהן באופן אישי

איזשהו נושא שיחה הקפדתי גם בבית עוד יותר וזה , פתאום שמתי לב שהקפדתי עוד יותר, שתייה למשל

 (.'מפקחת ג" )שלנו גם בבית עם הילדים

 תרומת התוכנית לעובדות המעון הלכה למעשה. 5

 שינויים שעבר הצוות מבחינה אישית. א

המפקחות מדווחות כי הגברת הידע והמודעות לאורח החיים בקרב עובדות המעון היה רווח מרכזי בקרב 

יבט האישי אני חושבת שהמטפלות שהשתתפו הרוויחו בה": אלו שהשתתפו בהשתלמות ברמה האישית

היו סדנאות שנוגעות באמת בשילוב הראייה של הצרכים של המעון והראייה של הצרכים האישיים , באמת

 (.'מפקחת א" )זה היה חשוב, זה היה יפה, שלהן

ם במודעות א, המפקחות מדווחות כי שמו לב לשינויים בהרגלי החיים של צוות המעון בעקבות התוכנית

אני ": גבוהה יותר לאורח החיים שלהן ואם בשינויים פרקטיים כגון הרגלי התזונה והפעילות הגופנית

ההשתלמות . או לעבודה, פתאום התחילו ללכת ברגל מהעבודה, יכולה לומר שיותר מחצי מהמטפלות

 (.'מפקחת ג" )התחילה לפני שנה וקצת הן הולכות באופן קבוע

 צוות מבחינה מקצועיתשינויים שעבר ה. ב

 שינויים בתחום הפעילות הגופנית

המפקחות מדווחות כי טרם ההשתלמות הייתה נכונות רבה בקרב צוותי המעונות לשלב פעילות גופנית 

תרומת ההשתלמות הייתה בהגברת הפעילות הגופנית הקיימת והטמעתה מעבר אל . בסדר היום של המעון

עם כל מיני שירים , עם פעילות גופנית, הלך עשו מפגשי בוקר עם תנועהעוד לפני ובמ": חוג או מפגש מוגדר

אני יודעת שעכשיו יש עוד יותר מודעות להכניס את זה מעבר . ודקלומים שהם גם הפעלות של הגוף

 (.'מפקחת א" )למפגשי בוקר גם לאורך היום ולכל מיני זמני מעבר כאלו של המשחק והפעילות גופנית

 ונהשינויים בתחום התז

המפקחות דיווחו על . ניכר כי השינוי הרחב ביותר שהתרחש בעקבות ההשתלמות היה בתחום התזונה

: שינויים שהתרחשו בעקבות התכנים שנרכשו בהשתלמות ועל המודעות שגברה בקרב צוותי המעונות

אוכל זה לא פינוק והילדים עוברים , זה ההבנה שאוכל זה לא נחמה, אחד הדברים הבולטים"

הבינו והפנימו כמה זה לא , עם חטיף, משחדים אותם עם משהו מתוק, הם גדלים לתוך זה, יאליזציהסוצ

אותה מפקחת מדווחת כי הגברת המודעות בקרב צוות המעון הביאה (. 'מפקחת ב" )בריא וכמה זה לא נכון

חנו הורסים ברגע שהם הבינו כמה שאנ": לשינויים בהתנהלות הכוללת לגבי מזון המוגש במסגרת המעון

כמה יש לזה , את הרגלי התזונה של הילדים כשאנחנו מרגיעים אותם עם אוכל ומפנקים אותם עם אוכל

 (. 'מפקחת ב" )זה הופסק חד וחלק בגבולות המשפחתון, השפעה שלילית לטווח רחוק



22 

 

צורת ניכר כי תרומת ההשתלמות הייתה לא רק בסוג האוכל המוגש במעון אלא אל הגברת המודעות לגבי 

כפית ומזלג אני , כף, שנבנה במיוחד מותאם לילדים, ם חדש מיוחד"סכו": ההגשה לילדים מבחינה פיזית

: כגון צורת הפנייה והצעת המזון לילדי המעון, רגשית-וכן מבחינה פסיכולוגית( 'מפקחת א" )יראה לך פה

זה המסר שאנחנו , ם רק מיםשותי -לא להגיד אין, כאילו אומרים לדבר על החיובי, אין שתייה ממותקת"

 (.'מפקחת ב" )מעבירים

כאשר צוות המעון החל להציב גבולות , ניכר כי השפעת ההשתלמות הגיעה עד להורי הילדים, בנוסף לכך

בכל הנוגע להכנסת מזון לא בריא אל המעון ובכך להגביר גם את מודעות ההורים לנושא תזונה בריאה 

מרגישות הרבה יותר בטוחות לעמוד מול ההורים ולדרוש מההורים לא ( המטפלות)הן ": בקרב הילדים

וללמד את ההורים לא לדחוף אוכל לא בריא בבוקר מאחר ומחכה להם ארוחה בריאה , להביא חטיפים

היו ילדים שממש נאלצנו לעשות להם גמילה משתייה ממותקת והיו ילדים ששתו "; ('מפקחת ב" )במסגרת

 (.'מפקחת ב" )האימהות לא הבינו שיש ערך קלורי לחלב, ת ההוריםזאת אומר. חלב בתור מים

אחת המפקחות דיווחה על שינויים מקבילים שנערכו , במקביל לשינויים שנערכו בעקבות ההשתלמות

זה יצא שבד בבד גם נעמת הוציאה תפריטים באמת מאד בריאים ": במסגרת הארגון בנושא התזונה

אצלנו התפריט הוא צמחי ואנחנו אוכלי דגים וסויה , ואנחנו אוכלים קינואה וכוסמת ובורגול: כוללים

אנחנו מאד . מיונז, קטשופ, מיצים ממותקים, אבקות מרק למיניהן -ויצאו מהתפריטים הרבה דברים

ניכר כי (. 'מפקחת א" )המבשלות מאד מודעות לזה, מאד מאד, מפחיתים במינון של התבלינים והמלח

מודעות לנושא ": עמיקה יותר של הנחיות וכללי הארגון בכל הנוגע למזון בריאההשתלמות תרמה להבנה מ

, להפחית למינימום הנושא של לא מרקי האבקות מרק האלה למיניהם. של המלח והסוכר בבישול עצמו

אבל היום אני מרגישה שהן מבינות לעומק למה , זה הנחיות שהיו עוד לפני זה. כמובן שלא אוכל מעובד

 (.'קחת במפ" )אסור

 תכנית ההתערבות. ג

כאשר נשאלו המפקחות על צורת העברתה של ההשתלמות או על תכנים שנצרבו בזיכרונן כבעלי השפעה 

 : ציינו המפקחות מספר מרכיבים בתוכנית אשר לדעתן היו המוצלחים ביותר, חיובית וכמחוללי שינוי

 העמקה והעשרה

בהשתלמות היה הידע וההעשרה שקיבלו מן המרצים  מתוך הראיונות ניכר כי אחד המרכיבים החזקים

המפקחות מספרות כי התכנים שהועלו היו מעניינים ונתנו ידע חדשני שהתחבר לעולם . בהרצאות השונות

דיאטות "הייתה ההרצאה הראשונה שנקראה ": כך מדווחת אחת המרואיינות, התוכן של הצוות

למה צריך שינוי של , דיאטה בסופו של דבר תשמין היא סיפרה ממש בקטע למה מישהי עושה, "משמינות

 (.'מפקחת ב" )לא דיאטות בזק למיניהן, למה צריך שינוי איטי ומתמשך יותר ולא זבנג וגמרנו, אורח חיים

המפקחות מדווחות על נושאים ייחודים שלדעתן היו המעניינים ביותר לצוות ושהיו חשובים לדעתן 

ניתנה להן הרצאה ": א בריאות העובדות עלה כבעל חשיבות מרכזיתנוש, כך למשל. בתוכנית ההשתלמות

" להתכופף, ממש לתת להן כלים איך יציבה, על ארגונומיה שזה גם היה מפגש מאד מאד משמעותי בשבילן

 (.'מפקחת א)

ניכר מדברי המפקחות כי העברת התיאוריה ותכנים בצורה פרונטאלית הייתה פחות אטרקטיבית , עם זאת

: דות המעון ציפו לקבל יותר עצות וכלים פרקטיים להתנהלות בנושא תזונה ופעילות גופנית במעוןוכי עוב

סוג הרצאה שהיא פרונטאלית ועם המון , זה בכלל משהו, מאד אהבתי שהם הביאו הרבה טיפים וכלים"



23 

 

רות המפקחות דיווחו כי ההרצאות הפחות מעניינות היו קשו (.'מפקחת ב" )תיאוריה זה פחות עובד

לעיתים לחזרתיות ולכך שהידע והתכנים היו ידועים כבר ולא חידשו או לא התחברו אל עולמן המקצועי 

מבחינת העברת תכנים ומבחינת . הייתה לנו מרצה אחת שלא התאימה וזה לא הלך": של נשות הצוות

להשתלמות היא חזרה על מה שהן כבר ידעו וכבר היה וחלק מהתכנים בכלל לא התאימו , תכנים עצמם

 (.'מפקחת ג" )הזאת

 כלים פרקטיים

ניכר כי ההרצאות שדווחו כמעניינות ביותר על ידי הצוות היו אלו שסיפקו כלים ועצות פרקטיות , כאמור

לעבודה בשטח ולהתמודדות היומיומית הן בעבודה עם הילדים והצוות במעונות והן עם אורח החיים 

יות וניתוח פעילו, המפקחות מדווחות על חיבור גדול יותר של הצוות לדוגמאות. האישי של העובדות

, שירים, כולל מטפלות שהשתתפו על הבמה, יותר הרצאה של דו רה מי, הייתה לנו סדנא": מקרים

ברמת חשיבה כזאת , זה מאד נגע ברגע שזה היה קרוב וברגע שבאמת היה ברמה יישומית.. ריקודים

שזה יהיה " ;('מפקחת א" )שממחר אני צריכה לראות איך אני מיישמת את זה גם במעון וגם בחיים שלי

ניתוח מקרים וכל , דוגמאות, פחות תיאוריות ודיבורים מסביב ויותר חיבור לפרקטיקה, מאד קונקרטי

הם גם , אז זה היה יפה מאד, זה מה שהיה גם. הנוגע לפעילות גופנית בגן ממש לרדת לרמה של הדגמות

הם מאד התלהבו מהרצאות שהיו משולבות לא רק הרצאה " ;('מפקחת ב" )ככה קיבלו דפים אחרי זה

 (. 'מפקחת ג"  )כשהקימו אותן אמרו להן תעשו ככה תעשו ככה. אלא גם איזושהי פעילות ממשית

הייתה סדנא ": להעשרה ולגיבוש הצוות, המפקחות ציינו כי הפעילויות והסדנאות תרמו להיענות גבוהה

בסוף ישבנו ביחד , היה מאד מהנה. ד מאושרות מהסדנא הזאתשל רידמן למבשלות והם הגיעו והיו מא

היה מאד יפה והמנהלות היו כולן שותפות והמנהלות מאד , ואכלנו המטפלות והמבשלות היו ובישלו ביחד

 (.'מפקחת א" )התמידו וכולם סיימו

 קושי ביישום הכלים

לא היה , קיבלו כלים לעבודתןעל אף שלמדו הרבה ו, המפקחות מדווחות כי בנושאים מסוימים, עם זאת

זה משהו שאני , הקטע של הארגונומיה מאד היה חשוב": ברור כיצד יהיה ניתן ליישם אותם בשטח

אז הקבוצה הזאת חידדה שוב את , אני גם הבאתי על זה הרצאות עוד לפני זה, היישום של זה בעייתי

המפקחות , בדומה לכך(. 'מפקחת ב" )לא פשוט, הנושא של סביבת העבודה ובריאות המטפלת בקטע הזה

, בתחום הפעילות הגופנית, כך למשל. מספרות כי חלק מהכלים שניתנו לא היו מותאמים לקהלי היעד

מספרת אחת המפקחות כי העצות שניתנו ביחס לשינויים באורח החיים לא תמיד היו מותאמות לגילאים 

, היא גם רופאת משפחה, שם רופאת ספורט הייתה": ולרמות תפקוד שונות בקרב עובדות צוות המעונות

 (.'מפקחת ב.." )11ויושבות פה נשים ממוצע גילאים , היא כל הזמן עודדה לרוץ ולרוץ ולרוץ

 עבודה בקבוצות על פי תפקידים

, המפקחות מדווחות כי הייתה חשיבות להפרדה בין עובדות בעלות תפקידים שונים במעון כגון מטפלות

חשיבות הפרדה זו , כמו כן. מנת להתמקד בהיבטים שונים הייחודיים בכל תפקידעל , מבשלות ומנהלות

לשאוב , כך שניתן היה להכיר, הייתה באינטראקציה בין עובדות בעלות תפקיד מסוים מארגונים שונים

לא הייתי מוותרת על קבוצות ": השארה ולקבל תמיכה מעובדות בעלות אותו תפקיד מארגון אחר

יש משהו מאד מיוחד בזה כי הקבוצות של אותו , יש הפריה הדדית. גונים זו הכוונהמעורבות חוצי אר

אני חושבת שכל הרעיונות שנתנו לנו ארגונים "; ('מפקחת ג" )ארגון במילא מכירות אחת את השנייה
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" לא הייתי מוותרת, על העבודה של המנהלות, אחרים זה מאד השפיע בכלל על העבודה של הצוותים

 (.'מפקחת ג)

. היו מפקחות שהיו בעד העברת ההשתלמות לכלל הצוות במאוחד ולא לערוך הפרדה תפקידית, עם זאת

מכיוון שהעבודה במעונות , העברת ההשתלמות ללא הפרדה תוכל לתרום לגיבוש הצוות ובנוסף, לטענתן

במעון ולא כלל הצוות צריך לדעת ולהכיר מרכיבים הקשורים לתפקידים נוספים , נעשית בשיתוף פעולה

לא , מטרה משותפת, תהליך משותף תורם להשגת היעדים בהמשך": רק להעמיק בתפקיד הספציפי שלהן

כי אם מבשלים רק בישול בריא אבל המטפלות הן המגישות , לא -רק שעכשיו איזה מבשלת תבשל בריא

הנושא של אכילה ו. את האוכל במעון אז הן גם צריכות להחזיק בידע הזה בשביל גם כן להעביר לילדים

" לא אני לא היית מפצלת. זה מנהלת שאמורה אחר כך לפקח על היישום של הדברים, משותפת עם הילדים

 (.'מפקחת ב)

 אינטראקציה עם שאר הצוותים. ד

 העשרה הדדית

המפקחות מדווחות כי ההשתלמות הביאה למפגש בין עובדות ממעונות שונים וכי האינטראקציה עם 

הם עברו סדנת בישול , יש גם מבשלות" :נות השונים הביאה ללמידה והעשרה הדדיתהצוותים מן המעו

. בריא ביחד אז כמובן שנוצרו שם שיחות שהעשירו את הידע שלהן מתוך כבר הידע שיש בשטח מהניסיון

יצא לי ללוות "; ('מפקחת ב" )קהילת אנשי מקצוע שמעשירים אחד את השני, וכן זה תמיד כמו קהילת ידע

א של מודעות עצמית שהעבירה לנו מירב וישבו שם גם מארגונים אחרים ואני מאד נהניתי מהמפגש סדנ

 (.'מפקחת א" )מבחינתי זה פתח לי לראות עוד, גם עם הבנות של ויצו, הזה

 :המפקחות מספרות כי עובדות נהנו מהחלפת הידע לגבי עבודתן כמו גם מן ההיכרות והמפגש החברתי

לי מטפלת ממעון אמונה מרשת אמונה ואמרה לי תקשיבי קודם כל היה לי כיף בטקס סיום נגשה א"

היה לי כיף להכיר אנשים אחרים ואני הייתי בקבוצת מנהלות וזה פשוט תענוג ללמוד ולדעת , להכיר אותך

זה לא היה המטרה העיקרית , אני חושבת שהיה לזה ערך מוסף"; ('מפקחת ג" )מה אנשים אחרים עושים

איך זה אצלכם ובואי תני טיפ איך את עושה  -זה המפגש הזה של קולגות כמובן שזה היה מפרה אבל אחרי

 (.'מפקחת ב" )את זה

הוביל ליצירת קשרים מקצועיים , המפגש עם צוותי מעונות שונים, ניכר כי מעבר להעשרה וההפריה הדדית

אני נוכחת , מהמחלקה של ילד ונועראני חלק ": בלתי פורמאליים בין שירותים הניתנים בארגונים שונים

אז מה , בועדות משתתפת בועדות לבניית תוכניות טיפול לגבי משפחות שיש שם בין השאר ילדים קטנים

אם אני צריכה לקדם אינטרסים של , שנקרא אני במרחק של שיחת טלפון יכולה לדעת איפה יש מקומות

 (.'מפקחת ב" )ם עוזרים לקדםילד זה או אחר משהו ביחסים הלא פורמאליים שנוצרו ג

 הבדלים בין מעונות שהשתתפו בהשתלמות לבין מעונות שלא השתתפו. ה

 עידוד ומוטיבציה להטמעת שינויים

המפקחות מדווחות על קושי להבדיל בין שינויים שנערכו בעקבות ההשתלמות לבין שינויים שהתרחשו 

רח החיים הובילו לכך שכלל המעונות בארגון אותם שינויים באו. במקביל בכלל המעונות בארגון מסוים

אנחנו בין החלוצים בתחום , זה מורכב מאד מבחינתי כי אנחנו התחלנו את התהליך": עברו את השינוי

, יש לנו ערכה של אורח חיים בריא. יש לנו כבר ערכות שהוצאנו, אנחנו עברנו תהליך מאד מקיף. הזה
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ת "זה באמת מדיניות של נעמ, בנושא התזונה זה אחיד"; ('מפקחת ג" )תזונה והאכלה וערכת התנועה

 (. 'מפקחת א" )בזה אין, שעובדת בשנתיים האחרונות והיא מטורפת

ציינו המפקחות כי , על אף שינויים מקבילים במעונות אחרים בעמותה כתוצאה משינוי ארגוני, עם זאת

את טכניקות ושיטות התערבות  ההשתלמות סייעה במתן עידוד ומוטיבציה לצוותי המעונות להטמיע

כל כך חידד ורענן שזה מדרבן יותר ": אם בעקבות שינויים ארגוניים ואם בעקבות ההשתלמות, שונות

כאשר אני כל הזמן בפגישות הקבוצתיות מכניסה ומדגישה וחוזרת ובביקורים שלי גם שוב פעם . ליישם

(. 'מפקחת ב" )לעבודה, וך את זה לאורח חייםלהפ, אני רואה שהן יותר בשלות ליישם את זה, מעלה את זה

לעומת , ההשתלמות סייעה בהטמעה טובה יותר של השינויים ובשימורם לטווח הארוך יותר, כמו כן

מבחינתי מה שזה עשה במעונות חיפה זה עזר לי להטמיע את הערכה ": מעונות שלא עברו את ההשתלמות

 (.'מפקחת ג" )השאלה איך משמרים אותם, יכיםכלומר כולנו עוברים תהל. הראשונה ממש להטמיע

חלק מן המפקחות ציינו כי שמו לב שבקרב המעונות שהשתתפו בהשתלמות השינויים נערכו בצורה , בנוסף

לעומת מעונות , מקיפה יותר וכי השינויים בתחום התזונה והפעילות הגופנית הוטמעו בצורה חזקה יותר

זה היה מאד משמעותי הנושא של הכנסת של , ונה שמאד נכנסראינו את הנושא של התז": שלא השתתפו

מעונות . אין ספק שהייתה לזה השפעה על המעון. בפעילות הגופנית ראינו שזה יותר מדובר במעון. התזונה

כל המערכת שלנו בגדול חוותה את הנושא של , חוו בגדול. פחות נחשפו לזה, אחרים כמובן שלא השתתפו

" ת אני מרגישה שעוד צריך לעשות עם זה עבודה בעיקר במעונות שלא השתתפופעילות גופני. התזונה

 (.'מפקחת א)

 נקודות לשיפור. ו

חלק מן . המפקחות ציינו מספר נקודות לשיפור ההשתלמות על מנת שתתאים יותר לצרכי הצוות

: ל התהליךהמפקחות ציינו את חשיבות העבודה בקבוצות קטנות להעברת הידע בקרב העובדות ולגיוסן א

, אני הייתי יותר מאפשרת קבוצות קטנות בצורת סדנא באופן סדנאי כי ברגע שזה מועבר באופן סדנאי"

מפקחות אחרות ציינו את חשיבות שיתוף וגיוס (. 'מפקחת ג" )זה שונה האינטראקציה עם המרצה אחרת

קטור הרבה יותר חשוב בחיי יש פ": ההורים לתהליך ועל כן ציינו כי זקוקות לכלים כיצד להביא לשיתופם

הילדים האלה וזה ההורים שלהם וכאן אנחנו בשלב שצריך לגייס הורים להיות חלק מהתהליך הזה ושם 

אמנם עברנו כמה מנהלות עברנו כמה מפגשים שנתנו אבל צריך . אנחנו צריכים עוד כלים איך מגייסים

 (.'מפקחת ב" )עוד אנדרנלין, איזשהו ליווי

 קחות בוועדת הגיל הרךהשתתפות המפ. 1

 חשיבות ההשתתפות בוועדת הגיל הרך לעבודה המקצועית. א

. המפקחות מדווחות על נכונות רבה להשתתפות בוועדה ורואות בה משמעותית ביותר לעבודתן במעונות

שיפור וקידום הבריאות לכי הועדה תרמה למפקחות למציאת פתרונות ודרכים , מן הראיונות עולה

הכול ההשתתפות שלנו בוועדה הזאת היא לא חלק מהעבודה שלי בפועל אבל אני מרגישה  סך": במעונות

אין ישיבת מנהלות "; ('מפקחת א" )בכל תחום וזה גם נותן לי מחשבה מה עוד צריך להמשיך, שהרווחתי

ושאנחנו עוד לא מקבלות החלטה בקבוצת מנהלות מה , שאני לא מעלה נושא שקשור לאורח חיים בריא

 (.'מפקחת ג" )ו הולכות לעשותאנחנ

אחת המפקחות ציינה בדבריה את תרומת הוועדה לקידום המודעות ולהגברת תשומת לב שמקדישה 

אותה מפקחת מספרת על העבודה עם הצוות לקידום . להתנהלות המעון בהקשר של קידום בריאות
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אז אני , מדברת עם הילדשאני רואה מטפלת שיושבת ומאכילה ילד ולא ": התנהלות בריאה יותר במעון

מה הוא , אני אומרת לה אז בדיוק עכשיו תחשבי על אותו ילד. אומרת איך יכולת לעשות את זה אחרת

וכשאני נכנסת למטבח אני מאד ככה מסתכלת על ? מה את מצפה שאת יושבת ומאכילה אותו, מצפה

מסתכלת ושואלת אותה מה  אני, אם יש לה חלוק, הלבוש של המטפלת אני שמה לב אם היא חובשת כובע

 (.'מפקחת ג" )היא בישלה

 שיתוף והפריה הדדית

כי ההשתתפות בועדת הגיל הרך תרמה להגברת הידע והמודעות בנושא בריאות , מתוך הראיונות עולה

פה אני ": כתוצאה מן הדיונים סביב הנושא ומרעיונות שעלו בקרב חברות הועדה השונות, בקרב המפקחות

וזה שכשבונים . אז כמובן שזו הפריה הדדית. וע שמתעסקות אם אותם תכנים כמוניפוגשת נשות מקצ

 (.'מפקחת ב" )תוכניות כאלו אז כל אחד בונה מהניסיון שלו כמובן שזה רק מוביל לתוצאות יותר מוצלחות

הוא שיתוף הפעולה הבין ארגוני שתורם לפיתוח , אחד ההיבטים החשובים של הועדה על פי המפקחות

, אני קודם כל רואה שיש ברמה שבין הארגונים": ת ודרכי התערבות לקידום נושא הבריאות במעונותשיטו

יכול להיות מצב של עבודה משותפת למען המטרה הזאת של אורח , יכול להיות מצב של שיתוף פעולה

 (.'מפקחת א" )חיים בריא בגיל הרך

 תהליכי הערכה ובקרה

אחת המפקחות ציינה כי הועדה תורמת לתהליך ההערכה והבקרה המתקיים במעונות לגבי תוכניות 

בנינו טופס בקרה שבטופס , איך נעשה, אני ממש שואלת מה נעשה": ושינויים בתחום קידום בריאות

ך אני לא שוכחת את זה מתו, כלומר זה נמצא כאן. בקרה תמיד יש לי שאלה בנושא של אורח חיים בריא

 (.'מפקחת ג" )אני מבקרת אני ממש מבקרת את זה, רוטינה מתוך לחץ

 תרומת ההשתלמות למפקחת. 1

ניכר כי ההשתלמות תרמה רבות למפקחות מבחינה אישית ומקצועית והן מדווחות כי , על פי הראיונות

ונת ונגעה אני מרגישה שהתוכנית הייתה מאד מעניינת ומגו": מעניינת ומעשירה, התוכנית הייתה מקיפה

אפילו אני חושבת שבאחד המפגשים עסקנו בעישון בקטנה . בהרבה תחומים, באמת, בהמון תחומים

המפקחות ציינו מספר מרכיבים בתוכנית שהיו  (.'מפקחת א" )וכאילו לא מרגישה שחסר משהו

ם אחת המפקחות ציינה לטובה הרצאה שתרמה לה ביותר וסיפקה כלי, כך למשל. משמעותיים בתרומתם

, זה היה מצוין ביותר, אני מאד אהבתי את הסדנא עם מירב בת אום": מקצועיים לעבודתה כמפקחת

לצאת , לשמוע, אני צריכה להיכנס, אני בן אדם מאד פרקטי, זה היה מאד פרקטי. הייתי ממשיכה איתה

 (.'מפקחת ג" )עם כלי ולצאת לעבודה

אשר , היו אלו שהועברו על ידי מרצים כריזמטיים, ניכר כי ההרצאות אליהן התחברו המפקחות ביותר

היא . אין דברים כאלה בעולם -ר בתיה גולדנבויים"ד": העבירו את תוכן ההרצאה בצורה מעניינת ומהנה

יסת מדברת בשפה שכל אחת תבין מדברת ללב מאד מגי, היא יורדת למה שנקרא לשטח, כריזמתית

המפקחות מדווחות כי המרצים שהיו מעניינים ביותר היו אלו שהפגינו התלהבות  (.'מפקחת ב" )לנושא

תראי בסך הכל רוב המרצים היו מאד משמעותיים כי גם הם כל כך ": ושניכר היה כי התחום יקר לליבם

 שהם מאמינים מאד בדבר הזה שהם, התמקדו בתחום התמקצעותם שראית שזה בא להם מהלב

 (.'מפקחת ב" )שזה מאד חשוב, מעבירים
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 נקודות לשיפור. א

המפקחות ציינו מספר היבטים אותם היה ניתן לשפר בתוכנית ההשתלמות על מנת להפוך ואתה 

אחת המפקחות העדיפה את הכלים המעשיים , בדומה לצוות עובדות המעונות. למותאמת יותר לצרכיהן

כלים מעשיים מה עושים איזה פעילויות תנועה עושים עם ילדים  השתלמות על": על פני תיאוריה ומתן ידע

מפקחת אחרת ציינה לטובה , עם זאת (.'מפקחת ג" )זה מה שהייתי עושה, בכל תחום בכל פינה בכיתה

החלקים העיוניים התיאורטיים בעיני הם : "יותר התיאוריה כבסיס מהותי ובלתי נפרד לפרקטיקה

ל על הנושא של דו רה מי שקצת פחות התחברתי כי היה חסר לי אני אמרתי לליאורה למש, הבסיס

 (.'מפקחת א) "?מה זה, מה תנועה לגוף, מה פעילות גופנית -תיאוריה במפגש הזה

הן , לטענתן. המפקחות ציינו את נושא שיתוף ההורים כנושא מהותי שיש לשים עליו את האצבע, כמו כן

ילדים לשתף פעולה עם המעונות בכל הנוגע לאורח חיים פעיל זקוקות לכלים כיצד לערב ולגייס את הורי ה

לשמוע להיות , אני כל הזמן חושבת איך אני מביאה את ההורים למעונות": במסגרת המעון ובבית, ובריא

כל הזמן חושבת על , ובאמת לקחת חלק ולעשות את אותם הדברים שאנחנו עושים פה רק בבית, שותפים

 (.'מפקחת ג" )זה

 מן התוכניתמשך ז. ב

זמני ומשך המפגשים היו מותאמים לצרכי המפקחות ואין צורך בשינוי בנושא , על פי אחת המרואיינות

שעות זה אבל אפילו  3 -אורך. וחצי זה הכי מוקדם שאפשר 1, שעות המפגשים זה שעות שאין אחרות": זה

על , עם זאת(. 'מפקחת א" )דילא חושבת שזה היה ארוך מי, לא יודעת. 8לא גמרנו אחרי , פחות לא תמיד

. התפרסה על פני שנה וחצי ולא הייתה רציפה, ההשתלמות עצמה הייתה ארוכה מידי, פי אותה מרואיינת

המרואיינת הציעה לקצר את התוכנית לשנה ולערוך מפגשים לעיתים תכופות יותר על מנת לשמור על 

, עם הקיץ באמצע וההפסקה, תר משנה ככההוא היה יו, משך התוכנית היה מאד ארוך": רציפות ועקביות

אני . מפגשים ושתתחיל שנה ותסתיים שנה באותה שנה 11נגיד , אולי פה אפשר לעשות אותו יותר קצר

 (.'מפקחת א" )יוני ולעשות ככה שהייה רצף מהמפגשים-חושבת שאולי באמת אפשר היה לעשות אוקטובר

להגברת הידע והמודעות בקרב צוות המעונות מתוך הראיונות עולה כי ההשתלמות תרמה  ,לסיכום

ניכר כי יישום התכנים שהועברו בא לביטוי במעונות עצמם . והמפקחות בכל הנוגע לתזונה ופעילות גופנית

המפקחות , כמו כן. צורת ההאכלה והגישה הכללית למזון, ובעבודה עם הילדים מבחינת סוג המזון המוגש

אם כי בתחום זה , ונות ביחס להכנסת פעילות גופנית אל סדר היוםמדווחות על שינוי קל במדיניות המע

מתוך הראיונות עולה כי שינויים התרחשו גם בקרב הצוות עצמו . טוענות כי עדיין קיים מקום לשיפור

כך שמטפלות החלו לצעוד ברגל לעבודה ודיווחו על מודעות גבוהה יותר ביחס למזון , מבחינה אישית

, כי במקביל להשתלמות נערכו שינויים רחבים בעמותות בנושא התזונה ועל כן, לצייןיש , עם זאת. ואכילה

 .התקשו המפקחות לעיתים לשים את האצבע על המקור לשינויים בקרב הצוות

עבודה בקבוצות קטנות : המרכיבים שעלו כתורמים להעברת המסר ולהיענות לתוכנית מצד הצוות היו

(. ת"למשל מטפלות ממעונות ויצו ונעמ)קיד ממעונות וארגונים שונים המורכבות מעובדות בעלות אותו תפ

עלה כי הרצאות בנושא בריאות העובדת וכן מרצים שנתנו כלים ועצות פרקטיות כיצד להטמיע את , כמו כן

. היו מרכיבים שתרמו להצלחת התוכנית, התכנים בנושאי תזונה ופעילות גופנית בעבודה ובחיי היומיום

עכבו את הצלחת התוכנית וגרמו להיענות נמוכה , הרצאות תיאורטיות יותר לקהל יעד גדול, לעומת זאת

נושא שהיה חסר בהשתלמות היה הקשר עם ההורים ביחס לתזונה ופעילות גופנית וצורת . מצד הצוות

מבחינת . ההתייחסות אל הורים אשר אינם משתפים פעולה עם כללים שונים של המעון בתחום התזונה
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עולה כי היא התפרסה על משך זמן רב מידי וכי רצוי לערוך אותה על פרק זמן קצר , מן ההשתלמותמשך ז

 .יותר ולעיתים תכופות יותר

דיווחו המפקחות כי הן רואות בה כבעלת חשיבות גבוהה והן מרבות , בנוגע להשתתפות בוועדה לגיל הרך

 . נויים שנערכו בעברובקרה על שי החלפת רעיונות, להשתמש בה לצורך העשרת הידע

 

 ממצאי המחקר הכמותי .2

 תיאור אוכלוסיית המחקר .2.0

מבשלות מטפלות או נשות מקצוע שונות המשמשות כשלוש תת קבוצות של אוכלוסיית המחקר כללה 

 ועיריית חיפה , אמונה, ת"נעמ, ו"במסגרת מעונות היום והמשפחתונים השייכים לרשתות ויצמנהלות 

מטפלות  11, מבשלות 9מתוכן , לפני תחילת תכניות ההתערבותעובדות  98שאלוני המחקר הועברו בקרב 

, עובדות שעברו את התוכנית 11בקרב שוב הועברו השאלונים , עם סיום תכנית ההתערבות. מנהלות 21-ו

 . מנהלות 13-מטפלות ו 11, מבשלות 7מתוכן 

מבשלות , רשל שלושת תת הקבוצות של אוכלוסיות המחק מוצגים הנתונים הדמוגרפיים 1-1 בטבלאות

 .ושל כלל אוכלוסיית המחקר בהתאמה, מטפלות ומנהלות

 

 (רציפים משתנים) מבשלות -המחקר אוכלוסיית תיאור: א0 טבלה

 N מקסימום מינימום סטית תקן ממוצע משתנה
 11 11 33 8.92 19.11 גיל

 

 (שמיים משתנים) מבשלות -המחקר אוכלוסיית תיאור: ב0 טבלה

 % N  משתנה

 ארץ לידה
 11.29 9 ישראל
 31.71 1 אחר

 דת

 93.33 11 יהודייה
 1.17 1 ערביה נוצרייה

 1.11 1 ערביה מוסלמית
 1.11 1 דרוזית
 1.11 1 בדואית

 1.11 1 אחר

 רמת דתיות
 11.29 2 דתי

 71.13 11 מסורתי
 11.29 2 חילוני

 ילדים
 111.11 11 יש
 1.11 1 אין

 השכלה
 

 

 13.33 2 בית ספר יסודה
חטיבת ביניים 

 11.11 9 ותיכון

 1.11 1 תואר ראשון
 1.11 1 תואר שני ומעלה
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 21.17 1 הכשרות מקצועיות

 ארגון עבודה

 21.17 1 ויצו
 11.11 1 נעמת
 33.33 1 אמונה
 1.11 1 עירייה
 1.11 1 אחר

 (רציפים משתנים) מטפלות -המחקר אוכלוסיית תיאור: א5 טבלה

 N מקסימום מינימום סטית תקן ממוצע משתנה

 91 11 21 9.13 11.81 גיל

 

 (שמיים משתנים) מטפלות -המחקר אוכלוסיית תיאור: ב5 טבלה

 % N  משתנה

 ארץ לידה
 73.79 71 ישראל

 21.21 27 אחר

 דת

 81.11 91 יהודייה
 8.11 9 ערביה נוצרייה

 1.81 1 ערביה מוסלמית
 1.11 1 דרוזית
 1.11 1 בדואית

 1.11 1 אחר

 רמת דתיות
 21.31 22 דתי

 11.19 12 מסורתי
 28.11 29 חילוני

 ילדים
 89.12 93 יש
 11.18 11 אין

 השכלה

 3.77 1 בית ספר יסודה
חטיבת ביניים 

 11.28 18 ותיכון

 12.21 13 תואר ראשון
 1.11 1 תואר שני ומעלה

 38.18 11 הכשרות מקצועיות

 ארגון עבודה

 11.11 17 ויצו
 18.11 11 נעמת

 27.31 29 אמונה
 1.11 1 עירייה

 2.83 3 אחר

 

 (משתנים רציפים)מנהלות  -תיאור אוכלוסיית המחקר :א1 טבלה

 N מקסימום מינימום סטית תקן ממוצע משתנה
 38 71 22 11.1238 19.1311 גיל

 (משתנים שמיים)מנהלות  -תיאור אוכלוסיית המחקר: ב0 טבלה

 % N  משתנה
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 ארץ לידה
 19.11 22 ישראל
 11.11 11 אחר

 רמת דתיות
 18.92 7 דתי

 31.11 13 מסורתי
 11.91 17 חילוני

 ילדים
 89.19 33 יש
 11.81 1 אין

 השכלה

 1.11 1 בית ספר יסודה
חטיבת ביניים 

 21.12 8 ותיכון

 29.73 11 תואר ראשון
 11.22 1 תואר שני ומעלה

 32.13 12 הכשרות מקצועיות

 ארגון עבודה

 11.81 1 ויצו
 11.11 21 נעמת
 18.92 7 אמונה
 1.11 2 עירייה
 11.81 1 אחר

 

 (משתנים רציפים)תיאור כלל אוכלוסיית המחקר  :א5 טבלה

 N מקסימום מינימום סטית תקן ממוצע משתנה

 117 71 22 9.7332 17.1181 גיל

 

 (משתנים רציפים)תיאור כלל אוכלוסיית המחקר  :ב1 טבלה

 % N  משתנה

 ארץ לידה
 19.18 117 ישראל
 31.12 17 אחר

 דת

 91.11 112 יהודייה
 1.37 11 נוצרייהערביה 

 3.18 1 ערביה מוסלמית
 1.11 1 דרוזית
 1.11 1 בדואית

 1.11 1 אחר

 רמת דתיות
 21.13 31 דתי

 18.71 71 מסורתי
 31.17 18 חילוני

 ילדים
 91.38 111 יש
 9.12 11 אין

 השכלה

 3.81 1 בית ספר יסודה
חטיבת ביניים 

 11.11 11 ותיכון

 11.19 21 תואר ראשון
 3.81 1 תואר שני ומעלה

 31.18 17 הכשרות מקצועיות
 11.82 21 ויצו ארגון עבודה
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 18.73 77 נעמת
 21.91 11 אמונה
 1.11 8 עירייה
 1.13 7 אחר

מועסקות במסגרת ן מרבית ,17הגיל הממוצע של המשתתפות עומד על , 1-1ות אטבלכפי שניתן לראות מ

ובעלות השכלה תיכונית או ( 91.38%)בעלות ילדים , (91.11%)רובן יהודיות (. 18.73%) ת"מעונות נעמ

כמו כן ניתן לראות כי ישנם הבדלים בין  (31.12%)וקרוב לשליש אינן ילדות ישראל ( 77.21%)מקצועית 

 ודת( קבוצת המנהלות משכילה יותר מקבוצת המטפלות)קבוצות המחקר השונות בגורמים כגון השכלה 

מהמשתתפות הינן  11%בעוד בקרב המטפלות , קבוצת המנהלות הינה חילונית יותר ויהודית כולה)

אך יחד עם זאת ישנם גם , (1.17%בקרב המבשלות עומד מספר המשתתפות הערביות על . ערביות

האחוז הגבוה יחסית של משתתפות שאינן ילידות כגון , מאפיינים בהם קבוצות המחקר דומות בניהן

אחוז המשתתפות ו, (המטפלות והמנהלות בהתאמה, בקרב המבשלות 31.12% -ו  21.21%, 31.71%) הארץ

יש לציין כי גורם זה עשוי להשפיע (. בקרב המבשלות 111%, בקבוצות השונות 91%-קרוב ל)בעלות ילדים 

במסגרת בין היתר על עמדותיהן ותפיסותיהן של המשתתפות ביחס לקיום אורח חיים בריא עבור ילדים 

 .המעון

 התנהגויות בריאות של קבוצות העובדות השונות במעונות .2.5

 עישון .2.5.0

מציגות את התנהגות העישון והתפיסה של אכיפת מדיניות איסור העישון במעונות בקרב  1-8ות אטבל

 ובקרב כלל אוכלוסיית המחקר מבשלות מטפלות ומנהלות, שלושת תת הקבוצות של אוכלוסיות המחקר

 אחרי ההתערבותלפני ו, בהתאמה

 

לפני ואחרי  מבשלותהתנהגות העישון ותפיסת אכיפת מדיניות איסור העישון במעונות בקרב ה :2 טבלה

 ההתערבות

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

 ?האם את מעשנת

 11.29 1 12.11 1 כן

 81.71 1 87.11 7 לא 1.91 1.11
אך , עישנתי בעבר

 1.11 1 1.11 1 הפסקתי

   11.17 7 13.33 8 כ"סה 

עד כמה מיישמים 
את האיסור על 

עישון במעון בו את 
 ?עובדת

 –באופן מוחלט , כן
אסור לעשן בתחומי 

 המעון
8 111.11 1 81.11 

ישנם  –באופן חלקי , כן 1.18 1.73
מקומות בהם ניתן 
 לעשן בתוך המעון

1 1.11 1 21.11 

אפשר לעשן  –בכלל לא 
 1.11 1 1.11 1 כמעט בכל מקום

   38.11 1 11.11 8 כ"סה 
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לפני ואחרי  מטפלותהתנהגות העישון ותפיסת אכיפת מדיניות איסור העישון במעונות בקרב ה :1 טבלה

 ההתערבות

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תוכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

 ?האם את מעשנת

 11.87 1 1.19 3 כן

 81.13 37 91.13 18 לא 1.31 2.11
אך , עישנתי בעבר

 8.71 1 1.19 3 הפסקתי

   11.82 11 18.18 11 כ"סה 

עד כמה מיישמים 
את האיסור על 

עישון במעון בו את 
 ?עובדת

 –באופן מוחלט , כן
אסור לעשן בתחומי 

 המעון
11 81.31 31 82.93 

ישנם  –באופן חלקי , כן 1.19 3.29
מקומות בהם ניתן לעשן 

 בתוך המעון
7 12.11 7 17.17 

אפשר לעשן  –בכלל לא 
 1.11 1 7.11 1 כמעט בכל מקום

   12.27 11 17.73 11 כ"סה 

 

לפני ואחרי  מנהלותהתנהגות העישון ותפיסת אכיפת מדיניות איסור העישון במעונות בקרב ה :1טבלה 

 ההתערבות

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

 ?האם את מעשנת

 11.38 2 32.11 8 כן

 71.92 11 18.1 17 לא 1.23 2.91
אך , עישנתי בעבר

 7.19 1 1.11 1 הפסקתי

   31.21 13 11.79 21 כ"סה 

עד כמה מיישמים 
את האיסור על 

עישון במעון בו את 
 ?עובדת

 –באופן מוחלט , כן
אסור לעשן בתחומי 

 המעון
11 11.22 9 91.11 

2.31 1.31 

 –באופן חלקי , כן
ישנם מקומות בהם 

ניתן לעשן בתוך 
 המעון

1 21.19 1 11.11 

אפשר  –בכלל לא 
לעשן כמעט בכל 

 מקום
2 8.71 1 1.11 

   31.31 11 19.71 23 כ"סה 
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התנהגות העישון ותפיסת אכיפת מדיניות איסור העישון במעונות בקרב כלל אוכלוסיית : 1 טבלה

 המחקר לפני ואחרי ההתערבות

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

 ?האם את מעשנת

 12.12 8 12.37 12 כן

 81.31 13 81.11 82 לא 1.12 1.19
אך , עישנתי בעבר

 7.18 1 3.19 3 הפסקתי

   11.19 11 19.11 97 כ"סה 

מיישמים עד כמה 
את האיסור על 

עישון במעון בו את 
 ?עובדת

 –באופן מוחלט , כן
אסור לעשן בתחומי 

 המעון
18 78.11 17 83.93 

1.13 1.13 

 –באופן חלקי , כן
ישנם מקומות בהם 

ניתן לעשן בתוך 
 המעון

13 11.91 9 11.17 

אפשר  –בכלל לא 
לעשן כמעט בכל 

 מקום
1 1.91 1 1.11 

   39.11 11 11.81 87 כ"סה 

עלה אחוז המדווחות על יישום האיסור (  7 טבלה)בעוד בקרב המנהלות , 1-8ות אטבלכפי שניתן לראות מ

הרי שבקרב המטפלות , לאחר ההתערבות 91%לפני ההתערבות לרמה של  11.22%-על עישון במעון מ

 82.93% -ו 81.31%)ההתערבות נשאר אחוז המדווחות על יישום האיסור דומה לפני ואחרי (  1 טבלה)

בקרב המבשלות ניתן אף לראות כי הייתה ירידה באחוז המדווחות על יישום האיסור במעונות (. בהתאמה

ממצא זה הינו מעניין מאחר (. לאחר ההתערבות 81%לפני ההתערבות לעומת  111%)בעקבות ההתערבות 

יש להדגיש כי ההבדלים בין . תפו במחקרוהוא עשוי להצביע על רציה חברתית בקרב המנהלות אשר השת

מה שיכול , הקבוצות לפני ואחרי ההתערבות אינם מובהקים סטטיסטית באף אחד מהמקרים המתוארים

 .לנבוע מגדלי מדגם קטנים יחסית בכל אחת מתת הקבוצות במחקר

פות בפועל באופן כללי ניתן לומר כי נראה שההתערבות לא השפיעה באופן משמעותי על התנהגות המשתת

לגבי תפיסת יישום . (12%-אחוז המעשנות לפני ואחרי ההתערבות דומה ועומד על קרוב ל)בתחום העישון 

אחוז )איסור העישון ברחבי המעון נראה כי הייתה עלייה מסוימת בהכרה באיסור בעקבות הפעילות 

ו משמעותי סטטיסטית אך הבדל זה אינ, (83.93%-ל 78.11% -המדווחות על איסור עישון מוחלט עלה מ

(p-value= 0.13) 
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 פעילות גופנית .2.5.5

מציגות את ההתנהגות האישית בתחום הפעילות הגופנית וכוונות ההתנהגות בתחום זה  9-12ות טבלא

ובקרב כלל אוכלוסיית מבשלות מטפלות ומנהלות , בקרב שלושת תת הקבוצות של אוכלוסיות המחקר

 .ההתערבותלפני ואחרי , בהתאמההמחקר 

 

 לפני ואחרי ההתערבות מבשלותהתנהגות וכוונות התנהגות בתחום הפעילות הגופנית בקרב ה: 1 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות
האם את נוהגת לבצע פעילות 

לפני או אחרי גופנית באופן קבוע 
 ?שעות העבודה

 12.81 3 77.78 7 כן
2.11 1.11 

 17.11 1 22.22 2 לא

   13.71 7 11.21 9 כ"סה 
האם את , במידה וענית לא

מתכננת להתחיל ולבצע פעילות 
החודשים  1גופנית במהלך 

 ?הקרובים

 33.33 1 1.11 1 כן

 11.17 2 1.11 1 לא --- ---

 1.11 1 1.11 1 לא יודעת

   111.11 3 1.11 1 כ"סה 
באיזו תדירות את נוהגת לעסוק 

לפני או , בפעילות גופנית כלשהי
 21לפחות , אחרי שעות העבודה

 ?דקות רצופות

לפחות פעם 
 111.11 3 111.11 8 בשבוע

פחות מפעם  --- ---
 1.11 1 1.11 1 בשבוע

   27.27 3 72.73 8 כ"סה 

אף על פי שכלל המבשלות דיווחו על ביצוע פעילות גופנית לפני או אחרי ,  9 טבלהכפי שניתן לראות מ

מהן דיווחו על ביצוע פעילות גופנית  77%רק , העבודה לפחות פעם בשבוע הן לפני ההתערבות והן לאחריה

יש להדגיש . לאחר ההתערבות 12.8%אחוז זה ירד אף יותר והגיע לרמה של . באופן קבוע לפני ההתערבות

מה שפוגע ביכולת להגיע להבדלים שהינם , ודל המדגם בקבוצת המבשלות הינו קטן ביותרכי ג

 .משמעותיים סטטיסטית בקבוצה זו

 לפני ואחרי ההתערבות מטפלותחום הפעילות הגופנית בקרב ההתנהגות וכוונות התנהגות בת: 01 טבלה

 
לפני   משתנה

 ההשתלמות
לאחר 

 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
ואחרי תוכנית לפני 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות
האם את נוהגת לבצע 

פעילות גופנית באופן קבוע 
לפני או אחרי שעות 

 ?העבודה

 11.17 21 13.97 31 כן

1.11 1.11 
 13.33 21 11.13 29 לא

   11.17 11 18.33 13 כ"סה 

האם את , במידה וענית לא
מתכננת להתחיל ולבצע 

 13.19 17 11.81 11 כן
1.12 1.11 

 28.21 11 11.81 1 לא
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 1פעילות גופנית במהלך 
 28.21 11 33.33 9 לא יודעת ?החודשים הקרובים

   19.19 39 11.91 27 כ"סה 
באיזו תדירות את נוהגת 
לעסוק בפעילות גופנית 

לפני או אחרי , כלשהי
 21לפחות , שעות העבודה
 ?דקות רצופות

פעם לפחות 
 81.31 19 87.88 29 בשבוע

1.12 1.81 
פחות מפעם 

 13.11 3 12.12 1 בשבוע

   11.11 22 11.11 33 כ"סה 

מהמטפלות מדווחות על ביצוע פעילות גופנית לפני או  81%אף על פי שמעל , 11 טבלהכפי שניתן לראות מ

לא . ביצוע פעילות גופנית באופן קבועמהן מדווחות על  11% -רק קרוב ל, אחרי העבודה לפחות פעם בשבוע

קיימים הבדלים משמעותיים סטטיסטית בדיווחי המטפלות בנוגע לביצוע פעילות גופנית לפני ואחרי 

 .ההתערבות

 לפני ואחרי ההתערבות מנהלותחום הפעילות הגופנית בקרב ההתנהגות וכוונות התנהגות בת: 00 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים לפני 
ואחרי תוכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- value 

רמת 
 מובהקות

האם את נוהגת לבצע 
פעילות גופנית באופן 
קבוע לפני או אחרי 

 ?שעות העבודה

 11.11 8 11.17 13 כן

1.18 1.11 
 38.11 1 11.83 11 לא

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 
האם , במידה וענית לא

מתכננת להתחיל את 
ולבצע פעילות גופנית 

החודשים  1במהלך 
 ?הקרובים

 11.11 1 11.11 1 כן

3.13 1.21 
 33.33 1 9.19 1 לא

 11.17 2 11.11 1 לא יודעת

   12.17 12 17.83 11 כ"סה 
באיזו תדירות את 

נוהגת לעסוק בפעילות 
לפני או , גופנית כלשהי

, אחרי שעות העבודה
 דקות 21לפחות 
 ?רצופות

לפחות פעם 
 38.11 8 11.91 13 בשבוע

פחות מפעם  ----- -----
 1.11 1 1.11 1 בשבוע

   38.11 8 11.91 13 כ"סה 

אין הבדלים משמעותיים במאפייני הביצוע של פעילות גופנית בקרב קבוצת , 11 טבלהלראות מ כפי שניתן

 .המנהלות לפני ואחרי ההתערבות

התנהגות וכוונות התנהגות בתחום הפעילות הגופנית בקרב כלל אוכלוסיית המחקר לפני : 05 טבלה

 ואחרי ההתערבות

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תוכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

 1.38 1.71 19.23 32 11.21 11 כןהאם את נוהגת לבצע 
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פעילות גופנית באופן 
או אחרי שעות  קבוע לפני
 ?העבודה

 11.77 33 13.71 12 לא

   11.37 11 19.13 91 כ"סה 
האם , במידה וענית לא

את מתכננת להתחיל 
ולבצע פעילות גופנית 

החודשים  1במהלך 
 ?הקרובים

 11.11 21 11.11 19 כן

1.11 1.11 
 31.18 17 13.11 1 לא

 21.17 13 31.81 11 לא יודעת

   18.71 11 11.31 38 כ"סה 
באיזו תדירות את נוהגת 
לעסוק בפעילות גופנית 

לפני או אחרי , כלשהי
 21לפחות , שעות העבודה
 ?דקות רצופות

לפחות פעם 
 91.91 31 92.19 11 בשבוע

1.17 1.77 
פחות מפעם 

 9.19 3 7.11 1 בשבוע

   37.93 33 12.17 11 כ"סה 

בקרב כלל אוכלוסיית המחקר הייתה ירידה באחוז המדווחות על ביצוע  12 טבלהשניתן לראות מכפי 

 19.23% -מהמשתתפות לפני ההתערבות ו 11.21%. )פעילות גופנית באופן קבוע בעקבות ההתערבות

הירידה שנצפתה לא הייתה (. מהמשתתפות אחרי ההתערבות דיווחו על ביצוע פעילות גופנית באופן קבוע

 . (p-value=0.38)משמעותית סטטיסטית 

 תזונה .2.5.1

מציגות את ההתנהגות האישית בתחום התזונה בקרב שלושת תת הקבוצות של אוכלוסיות  13-11ות אטבל

 לפני ואחרי ההתערבות, מבשלות מטפלות ומנהלות בהתאמה, המחקר

 לפני ואחרי ההתערבות התנהגות תזונתית בקרב המבשלות: 01 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

אוכלת רגיל בלי 
להקפיד על משהו 

 מיוחד

 11.17 1 11.29 1 תמיד
 83.33 1 17.11 1 לפעמים 1.31 2.11

 1.11 1 28.17 2 אף פעם
   11.11 1 13.81 7 כ"סה 

להמעיט משתדלת 
 בכמות השומנים

 17.11 1 17.11 1 תמיד
 28.17 2 12.81 3 לפעמים 1.11 1.21

 11.29 1 1.11 1 אף פעם
   11.11 7 11.11 7 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הקלוריות

 28.17 2 11.17 1 תמיד
 17.11 1 33.33 2 לפעמים 1.32 2.21

 11.29 1 1.11 1 אף פעם
   13.81 7 11.11 1 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות המלח

 12.81 3 71.13 1 תמיד
 12.81 3 11.29 1 לפעמים 1.17 1.11

 11.29 1 11.29 1 אף פעם
   11.11 7 11.11 7 כ"סה 
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משתדלת להמעיט 
 בכמות הסוכר

 12.81 3 81.71 1 תמיד
 12.81 3 11.29 1 לפעמים 1.22 3.11

 11.29 1 1.11 1 אף פעם
   11.11 7 11.11 7 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הבשר

 11.29 1 28.17 2 תמיד
 17.11 1 71.13 1 לפעמים 1.29 2.11

 28.17 2 1.11 1 אף פעם
   11.11 7 11.11 7 כ"סה 

משתדלת להרבות 
באכילת פירות 

 וירקות

 71.13 1 71.13 1 תמיד
 28.17 2 11.29 1 לפעמים 1.11 1.33

 1.11 1 11.29 1 אף פעם
   11.11 7 11.11 7 כ"סה 

משתדלת להרבות 
לחם )בדגנים מלאים 

אורז , חיטה מלאה
 ('מלא וכד

 12.81 3 71.13 1 תמיד

 17.11 1 28.17 2 לפעמים 1.28 1.11

 1.11 1 1.11 1 אף פעם

   11.11 7 11.11 7 כ"סה 

משתדלת להרבות 
 במוצרי חלב

 11.17 1 11.17 1 תמיד
 33.33 2 83.33 1 לפעמים 1.17 3.18

 1.11 1 1.11 1 אף פעם
   11.11 1 11.11 1 כ"סה 

על אף שבמבט ראשון נראה כי ישנם הפרשים גדולים באחוז המבשלות , 13 טבלהכפי שניתן לראות מ

הרגלי תזונה בהן נראה הבדל הרי שלא נמצאו , המדווחות על הרגלי תזונה שונים לפני ואחרי ההתערבות

וזאת בעקבות גדלי המדגם הקטנים ביותר , משמעותי סטטיסטית בקרב המבשלות לפני ואחרי ההתערבות

 .אשר היו בקבוצה זו בכל אחד משלבי המחקר

המשתנה היחיד לגביו ניתן לראות עליה בקרב קבוצת המבשלות בעקבות ההתערבות הוא ניסיון לריבוי 

  (.p-value=0.07לאחר ההתערבות  11.17% -לפני ההתערבות ו 11.17%. )רי חלבתמידי בצריכת מוצ

 התנהגות תזונתית בקרב המטפלות לפני ואחרי ההתערבות: 01 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

אוכלת רגיל בלי 
להקפיד על משהו 

 מיוחד

 29.27 12 32.19 17 תמיד
 11.98 21 19.12 31 לפעמים 1.91 1.21

 9.71 1 7.19 1 אף פעם
   11.19 11 11.91 12 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות השומנים

 11.31 27 39.11 23 תמיד
 31.31 11 11.72 31 לפעמים 1.11 1.12

 2.27 1 8.12 1 אף פעם
   13.11 11 11.81 18 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הקלוריות

 17.73 21 29.82 17 תמיד
 13.18 19 11.11 32 לפעמים 1.17 3.11

 9.19 1 11.11 8 אף פעם
   13.11 11 11.11 17 כ"סה 
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משתדלת להמעיט 
 בכמות המלח

 11.91 18 32.11 18 תמיד
 17.73 21 11.13 21 לפעמים 1.31 2.11

 11.31 1 21.13 12 אף פעם
   11.11 11 11.11 11 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הסוכר

 111.31 27 39.31 21 תמיד
 31.31 11 12.11 32 לפעמים 1.11 1.17

 2.27 1 8.21 1 אף פעם
   11.91 11 18.11 11 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הבשר

 27.91 12 11.39 11 תמיד
 18.11 21 11.11 33 לפעמים 1.11 1.29

 13.91 1 29.11 18 אף פעם
   11.31 13 18.11 11 כ"סה 

משתדלת להרבות 
 באכילת פירות וירקות

 11.11 29 13.11 21 תמיד
 28.89 13 18.33 29 לפעמים 1.19 1.71

 1.17 3 8.33 1 אף פעם
   12.81 11 17.11 11 כ"סה 

משתדלת להרבות 
לחם )בדגנים מלאים 

אורז מלא , חיטה מלאה
 ('וכד

 38.11 17 28.33 17 תמיד

 38.11 17 11.17 31 לפעמים 1.18 3.33

 22.73 11 11.11 9 אף פעם

   12.31 11 17.19 11 כ"סה 

משתדלת להרבות 
 במוצרי חלב

 19.19 21 33.33 21 תמיד
 29.11 13 11.17 31 לפעמים 1.13 1.99

 11.31 1 11.11 9 פעםאף 
   12.31 11 17.19 11 כ"סה 

אני מאמינה כי יש 
ביכולותיי לשנות את 

הרגלי האכילה של ילדי 
 המעון

     לא מסכימה

---- ----- 

מסכימה 
במידה 
 מועטה

    

     מסכימה
מסכימה 

     במידה רבה

       כ"סה 

ההתערבות הייתה עליה משמעותית סטטיסטית באחוז המטפלות בעקבות , 11 טבלהכפי שניתן לראות מ

אחרי  19.19% -לפני ההתערבות ו 33.33%)אשר דיווחו על ניסיון תמידי להרבות בצריכת מוצרי חלב 

כמו כן ניתן לראות כי קיימת מגמת עליה על גבול המובהקות הסטטיסטית (. p-value=0.03) ההתערבות

-לפני ההתערבות ו 39.11%)יסיון תמידי להמעיט בכמות השומנים באחוז המטפלות המדווחות על נ

ובאחוז המטפלות המדווחות על ניסיון תמידי להמעיט בכמות ( p-value=0.06)אחרי ההתערבות  11.31%

  (. p-value=0.06) אחרי ההתערבות 11.31% -לפני ההתערבות ו 39.31%)הסוכר 
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 לפני ואחרי ההתערבות מנהלותהתנהגות תזונתית בקרב ה: 02 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תוכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

אוכלת רגיל בלי להקפיד 
 על משהו מיוחד

 38.11 1 21.11 1 תמיד
 13.81 7 11.11 11 לפעמים 1.31 2.28

 7.19 1 21.11 1 אף פעם
   39.39 13 11.11 21 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות השומנים

 13.81 7 11.17 13 תמיד
 11.11 1 33.33 8 לפעמים 1.31 1.99

 1.11 1 12.11 3 אף פעם
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הקלוריות

 11.11 1 11.83 11 תמיד
 13.81 7 37.11 9 לפעמים 1.21 2.18

 1.11 1 11.17 1 אף פעם
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות המלח

 38.11 1 11.17 11 תמיד
 11.11 8 11.17 11 לפעמים 1.23 2.87

 1.11 1 11.17 1 אף פעם
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הסוכר

 13.81 7 11.11 12 תמיד
 11.11 1 37.11 9 לפעמים 1.11 1.81

 1.11 1 12.11 3 אף פעם
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הבשר

 11.11 1 11.17 1 תמיד
 38.11 1 11.83 11 לפעמים 1.12 1.21

 11.38 2 37.11 9 אף פעם
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

משתדלת להרבות 
 באכילת פירות וירקות

 13.81 7 71.83 17 תמיד
 11.11 1 21.11 1 לפעמים 1.31 2.18

 1.11 1 1.17 1 אף פעם
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

משתדלת להרבות 
לחם )בדגנים מלאים 

אורז מלא , חיטה מלאה
 ('וכד

 23.18 3 33.33 8 תמיד

 71.92 11 11.17 11 לפעמים 1.11 1.18

 1.11 1 21.11 1 אף פעם

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

משתדלת להרבות 
 במוצרי חלב

 31.77 1 11.17 13 תמיד
 13.81 7 29.17 7 לפעמים 1.31 2.37

 11.38 2 11.17 1 אף פעם
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

אף על פי שההבדלים בדיווח המנהלות לפני ואחרי ההתערבות אינם , 11 טבלהכפי שניתן לראות מ

ניתן לזהות מגמת עליה באחוז המנהלות המנסות לשפר את הרגלי התזונה שלהן , משמעותיים סטטיסטית

על ניסיון להפחית לפעמים בכמות  37.1%בעוד לפני ההתערבות דיווחו , כך למשל. בעקבות ההתערבות

י ההתערבות בעוד לפנ, בדומה לכך. (p-value=0.26) 13.8% -אחרי ההתערבות עלה אחוז זה ל, הקלוריות
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-p)לאחר ההתערבות  11.11% -עלה מספר זה ל, על ניסיון להפחית בכמות המלח לפעמים 11%דיווחו 

value=0.23 .) לפני ההתערבות ו 21%)תמונה דומה מתגלה גם לגבי ריבוי אכילת פירות וירקות לפעמים- 

לפני ההתערבות  11.171)ריבוי אכילת דגנים מלאים לפעמים ; (p-value= 0.35אחרי ההתערבות  11.11%

 -לפני ההתערבות ו 29.17%)וריבוי בצריכת מוצרי חלב ( p-value=0.06אחרי ההתערבות  71.92% -ו

 (.p-value=0.30אחרי ההתערבות  13.81%

 התנהגות תזונתית בקרב כלל אוכלוסיית המחקר לפני ואחרי ההתערבות: 01 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תוכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

אוכלת רגיל בלי להקפיד 
 על משהו מיוחד

 31.11 18 27.81 22 תמיד
 11.17 37 18.23 11 לפעמים 1.19 1.11

 8.33 1 13.92 11 אף פעם
   13.17 11 11.83 79 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות השומנים

 19.38 38 11.91 11 תמיד
 37.11 21 11.17 11 לפעמים 1.12 1.12

 3.13 2 8.99 8 אף פעם
       כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הקלוריות

 11.31 29 31.78 32 תמיד
 11.88 31 19.13 13 לפעמים 1.38 1.88

 7.81 1 13.79 12 אף פעם
   12.38 11 17.12 87 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות המלח

 11.13 21 37.93 33 תמיד
 11.11 32 12.13 37 לפעמים 1.22 3.12

 9.38 1 19.11 17 אף פעם
   12.38 11 17.12 87 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הסוכר

 17.81 37 11.11 12 תמיד
 39.11 21 11.11 12 לפעמים 1.19 3.31

 3.13 2 8.71 8 פעם אף
   11.13 11 18.97 92 כ"סה 

משתדלת להמעיט 
 בכמות הבשר

 31.11 19 17.39 11 תמיד
 13.97 31 13.21 19 לפעמים 1.11 1.11

 11.87 11 29.31 27 אף פעם
   11.11 13 19.31 92 כ"סה 

משתדלת להרבות 
 באכילת פירות וירקות

 13.18 11 12.71 18 תמיד
 32.31 21 39.11 31 לפעמים 1.11 1.81

 1.12 3 7.19 7 אף פעם
   11.17 11 18.33 91 כ"סה 

משתדלת להרבות 
לחם )בדגנים מלאים 

אורז מלא , חיטה מלאה
 ('וכד

 31.91 23 32.97 31 תמיד

 18.11 31 11.11 11 לפעמים 1.92 1.11

 11.13 11 11.18 11 אף פעם

   11.29 11 18.71 91 כ"סה 

משתדלת להרבות 
 במוצרי חלב

 13.97 31 37.78 31 תמיד
3.91 1.13 

 31.92 22 17.78 13 לפעמים
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 11.11 7 11.11 13 אף פעם

   11.18 13 18.82 91 כ"סה 

לא נצפה שינוי משמעותי סטטיסטית בהרגלי התזונה של המשתתפות  11 טבלהכפי שניתן לראות מ

 -מ)נצפתה מגמת עליה באחוז המדווחות על ניסיון להפחית בכמות השומנים , יחד עם זאת. במחקר

, (19.38% -ל 31.78% -מ)באחוז המדווחות על ניסיון להפחית בכמות הקלוריות , (19.38% -ל 11.91%

באחוז המדווחות על ניסיון ( 17.81% -ל 11.11% -מ)באחוז המדווחות על ניסיון להפחית בכמות הסוכר 

ובאחוז המדווחות על ניסיון להרבות בצריכת מוצרי חלב ( 31.11% -ל 17.39%-מ)ות הבשר להמעיט בכמ

  (.13.97% -ל 37.78%-מ)

 הגנה מפני השמש .2.5.1

מציגות את ההתנהגות האישית בתחום הגנה מהשמש בקרב שלושת תת הקבוצות של  17-21ות אטבל

לפני ואחרי , בהתאמהובקרב כלל אוכלוסיית המחקר מבשלות מטפלות ומנהלות , אוכלוסיות המחקר

 ההתערבות

 ה מהשמש בקרב המבשלות לפני ואחרי ההתערבותנהתנהגות אישית בתחום הג: 01 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

משתמשת בקרם 
 הגנה

בדרך 
 11.17 1 71.13 1 כלל כן

1.13 1.81 
בדרך 
 33.33 2 28.17 2 כלל לא

   11.11 1 13.81 7 כ"סה 

 מרכיבה משקפי שמש

בדרך 
 111.11 1 111.11 7 כלל כן

--- --- 
בדרך 
 1.11 1 1.11 1 כלל לא

   11.17 1 18.33 7 כ"סה 

 חובשת כובע

בדרך 
 11.11 2 11.11 3 כלל כן

1.11 1.11 
בדרך 
 11.11 2 11.11 3 כלל לא

   11.11 1 11.11 1 כ"סה 

ביגוד כמו שרוולים 
 ארוכים

בדרך 
 11.11 3 11.17 1 כלל כן

1.11 1.81 
בדרך 
 11.11 2 33.33 2 כלל לא

   11.11 1 11.11 1 כ"סה 
בכך שאת נמנעת 

מלהיות בשמש בין 
ועד  11:11השעות 
11:11 

בדרך 
 83.33 1 111.11 1 כלל כן

1.19 1.29 
בדרך 
 11.17 1 1.11 1 כלל לא

   11.11 1 11.11 1 כ"סה 

 שהייה בצל

בדרך 
 111.11 1 111.11 1 כלל כן

--- --- 
בדרך 
 1.11 1 1.11 1 כלל לא
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   11.11 1 11.11 1 כ"סה 

 ה מהשמש בקרב המטפלות לפני ואחרי ההתערבותנהתנהגות אישית בתחום הג: 01 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

משתמשת בקרם 
 הגנה

בדרך כלל 
 79.11 31 89.83 13 כן

2.11 1.11 
בדרך כלל 

 21.11 9 11.17 1 לא

   12.72 11 17.28 19 כ"סה 

מרכיבה משקפי 
 שמש

בדרך כלל 
 73.81 31 81.11 11 כן

2.11 1.11 
בדרך כלל 

 21.19 11 13.11 8 לא

   11.18 12 18.12 19 כ"סה 

 חובשת כובע

בדרך כלל 
 כן

31 17.13 21 11.91 
1.18 1.11 

בדרך כלל 
 38.11 11 12.37 21 לא

   11.18 12 18.12 19 כ"סה 

ביגוד כמו שרוולים 
 ארוכים

בדרך כלל 
 38.11 11 12.73 29 כן

2.11 1.11 
בדרך כלל 

 11.91 21 17.27 21 לא

   13.31 12 11.71 11 כ"סה 
בכך שאת נמנעת 

מלהיות בשמש בין 
ועד  11:11השעות 
11:11 

בדרך כלל 
 71.13 31 77.78 12 כן

1.11 1.17 
בדרך כלל 

 28.17 12 22.22 12 לא

   13.71 12 11.21 11 כ"סה 

 שהייה בצל

בדרך כלל 
 91.91 11 83.33 11 כן

1.21 1.27 
בדרך כלל 

 9.19 1 11.17 9 לא

   11.91 11 11.11 11 כ"סה 
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 ה מהשמש בקרב המנהלות לפני ואחרי ההתערבותנהתנהגות אישית בתחום הג: 01 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תוכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

 משתמשת בקרם הגנה
 

בדרך כלל 
 71.92 11 87.11 21 כן

1.19 1.11 
בדרך כלל 

 23.18 3 12.11 3 לא

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

 מרכיבה משקפי שמש

בדרך כלל 
 92.31 12 91.11 21 כן

1.23 1.12 
בדרך כלל 

 לא
1 1.11 1 7.19 

   31.21 13 11.79 21 כ"סה 

 חובשת כובע

בדרך כלל 
 11.11 8 11.11 11 כן

1.11 1.71 
בדרך כלל 

 38.11 1 11.11 11 לא

   31.21 13 11.79 21 כ"סה 

ביגוד כמו שרוולים 
 ארוכים

בדרך כלל 
 31.77 1 11.83 11 כן

1.79 1.37 
בדרך כלל 

 19.23 9 11.17 13 לא

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 
בכך שאת נמנעת 

בשמש בין  מלהיות
ועד  11:11השעות 
11:11 

בדרך כלל 
 92.31 12 81.11 21 כן

1.11 1.17 
בדרך כלל 

 7.19 1 11.11 1 לא

   31.21 13 11.79 21 כ"סה 

 שהייה בצל

בדרך כלל 
 91.17 11 92.11 23 כן

1.11 1.97 
בדרך כלל 

 8.33 1 8.11 2 לא

   32.13 12 17.17 21 כ"סה 

להתערבות לא הייתה השפעה משמעותית סטטיסטית על התנהגות , 17-19ות טבלאכפי שניתן לראות מ

ניתן לזהות מגמות שינוי , יחד עם זאת. ת השונות שהשתתפו במחקרוההגנה מהשמש בקרב הקבוצ

, כך למשל. משותפות בין שלושת הקבוצות הללו בהקשר של התנהגות הגנה מהשמש בעקבות ההתערבות

ה באחוז המדווחות על שימוש בקרם הגנה ובאחוז המדווחות על לבישת ביגוד בכל הקבוצות נראתה יריד

 . מגן כגון שרוולים ארוכים

בקרב קבוצת המטפלות וקבוצת המנהלות נראו גם ירידה באחוז המדווחות על הרכבת משקפי שמש ועליה 

שינוי לפני ואחרי בקבוצת המבשלות נשארו שני המדדים הללו ללא . באחוז המדווחות על חבישת כובע

 .ההתערבות
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 התנהגות אישית בתחום הגנה מהשמש בקרב כלל אוכלוסיית המחקר לפני ואחרי ההתערבות: 51 טבלה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תוכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

 משתמשת בקרם הגנה
 

בדרך כלל 
 77.78 19 87.78 79 כן

2.71 1.19 
בדרך כלל 

 22.22 11 12.22 11 לא

   11.18 13 18.82 91 כ"סה 

 מרכיבה משקפי שמש

בדרך כלל 
 81.11 18 91.11 82 כן

3.18 1.17 
בדרך כלל 

 21.11 12 9.89 9 לא

   39.71 11 11.21 91 כ"סה 

 חובשת כובע

בדרך כלל 
 11.12 31 11.17 11 כן

1.27 1.19 
בדרך כלל 

 38.98 23 13.33 39 לא

   39.11 19 11.11 91 כ"סה 

ביגוד כמו שרוולים 
 ארוכים

בדרך כלל 
 38.33 23 11.71 11 כן

2.11 1.11 
בדרך כלל 

 11.17 37 18.21 11 לא

   11.38 11 18.12 81 כ"סה 
בכך שאת נמנעת 

מלהיות בשמש בין 
ועד  11:11השעות 
11:11 

בדרך כלל 
 77.11 17 81.18 19 כן

1.37 1.11 
בדרך כלל 

 22.91 11 18.82 11 לא

   11.78 11 18.22 81 כ"סה 

 שהייה בצל

בדרך כלל 
 91.91 17 81.91 73 כן

1.92 1.33 
בדרך כלל 

 8.11 1 13.11 11 לא

   12.17 12 17.13 81 כ"סה 

 

המסכמת את הממצאים בנוגע להתנהגות האישית של כלל המשתתפות  21 טבלהכפי שניתן לראות מ

מגמות הירידה שנראו בקבוצות המחקר הנפרדות ברמת השימוש בקרם , במחקר בתחום ההגנה מהשמש

אם כי , מגיעות בניתוח על כלל המדגם קרוב יחסית למובהקות סטטיסטית, הגנה ובהרכבת משקפי שמש

 -ל 87.78%-חות על שימוש בקרם הגנה ירד בעקבות ההתערבות מאחוז המדוו. אינן מובהקות עדיין

77.78%  (1.19 (p-value= .91.11% -אחוז המדווחות על הרכבת משקפי שמש ירד בעקבות ההתערבות מ 

 .(p-value=0.07) 81% -ל
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 בפרט  ובמסגרת המעון לשמירת אורח חיים בריא בכללעמדות ותפיסות ביחס  .2.1

 עמדות .2.1.0

בקרב שלושת תת  עמדות המשתתפות בנוגע לשמירה על אורח חיים בריאמציגות את  21-23ות אטבל

 לפני ואחרי ההתערבות, מבשלות מטפלות ומנהלות בהתאמה, הקבוצות של אוכלוסיות המחקר

 בקרב המבשלות לפני ואחרי ההתערבותעמדות בנוגע לשמירה על אורח חיים בריא : 50 טבלה

 לאחר ההשתלמות לפני ההשתלמות 
הבדל בין  עמדות לפני 

ואחרי תכנית 
 ההשתלמות

 משתנה
 ממוצע

סטיית )
 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

 ממוצע
סטיית )

 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

t-value 
רמת 

 מובהקות

אני מאמינה כי אכילת 
מזונות מטוגנים יכולה לגרום 

 לנזק בריאותי

1.11 
(0.02) 81.72 2.11 

(5.11) 83.33 1.17 1.11 

אני מאמינה כי ביצוע פעילות 
ישפר את , גופנית באופן קבוע

 בריאותי

1.21 
(0.55) 83.33 2.01 

(5.51) 83.33 1.28 1.22 

אני מאמינה כי צריכה 
ממושכת של תזונה לא 
בריאה יכולה להוביל 

מחלות לב : למחלות כגון
 סוכרת ועוד, וכלי דם

1.10 
(1.11) 111.11 2.11 

(5.15) 11.17 1.31 1.22 

שמירה על תזונה בריאה 
תעזור לי להרגיש יותר טוב 

 עם גופי

1.21 
(1.11) 111.11 2.11 

(0.11) 83.33 1.21 1.21 

ביצוע פעילות גופנית יעזור לי 
 להרגיש יותר טוב עם גופי

1.11 
(1.10) 111.11 2.01 

(5.51) 11.11 1.81 1.12 

אני מאמינה כי לטיב 
שמוגש ובריאות המזון 

לילדים במעון חשיבות רבה 
 והשפעה על בריאותם

1.21 
(1.11) 111.11 1.11 

(1.15) 111.11 1.21- 1.83 

אני מאמינה שאין נזק * 
במתן ממתקים במהלך יום 

 הפעילות במעון

1.12 
(5.11) 37.11 1.01 

(5.11) 17.11 1.29- 1.77 

אני מאמינה כי עוגות * 
וממתיקים הם חלק חשוב 

 חגיגת יום הולדתבמהלך 

1.11 
(5.11) 12.11 1.51 

(5.01) 12.81 1.21 1.81 

חשוב לי שהילדים יאכלו בכל 
 ארוכה ירקות

1.11 
(1.11) 111.11 1.11 

(1.10) 111.11 1.11 1.31 

אני מעדיפה להכין אוכל * 
גם אם , שהילדים אוהבים

הוא פחות בריא ולא להכין 
אוכל בריא שלא בטוח 

 שיאכלו

1.11 
(5.11) 37.11 1.11 

(5.01) 11.11 1.19- 1.13 

המטבח במעון , לדעתי
מאפשר הקפדה על נהלי 

 התברואה

1.12 
(1.11) 111.11 1.12 

(1.21) 111.11 1.11 1.11 

 2.21 עמדות משוקללות
(0.01)  2.50 

(0.00)  1.11 1.12 
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, 1-7בסקלה של " משוקללותעמדות "בפריטים אלה נהפכו ערכים על מנת ליצור את המשתנה המורכב * 

 .בריאות תומכותמייצג עמדות ה 7כאשר 

, ההתערבות לא השפיעה באופן משמעותי סטטיסטית על עמדות המבשלות, 21 טבלהכפי שניתן לראות מ

אחרי  1.21-לפני ההתערבות ו 1.18ממוצע של )וכן לא הביאה לשינוי במדד העמדות המשוקללות שלהן 

מהסתכלות על כל אחד ממדדי העמדות בנפרד ניתן , יחד עם זאת(. ההתערבות במדד העמדות המשוקללות

בעמדות המבשלות בנוגע לשמירה על אורח חיים בריא אחרי , (ירידה בממוצע)לזהות שינוי לרעה 

כאמור באף אחד מהמקרים השינוי אינו משמעותי . ההתערבות בהשוואה לעמדותיהן לפני ההתערבות

 . סטטיסטית

 בקרב המטפלות לפני ואחרי ההתערבותעמדות בנוגע לשמירה על אורח חיים בריא : 55 טבלה

 לאחר ההשתלמות לפני ההשתלמות 
הבדל בין  עמדות לפני 

ואחרי תוכנית 
 ההשתלמות

 משתנה
 ממוצע

סטיית )
 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

 ממוצע
סטיית )

 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

t-value 
רמת 

 מובהקות

אני מאמינה כי אכילת 
מזונות מטוגנים יכולה לגרום 

 לנזק בריאותי

2.11 
(0.21) 81.21 1.01 

(0.11) 88.89 1.93- 1.31 

אני מאמינה כי ביצוע פעילות 
ישפר את , גופנית באופן קבוע

 בריאותי

1.12 
(1.11) 91.17 1.15 

(1.11) 111.11 1.23- 1.22 

אני מאמינה כי צריכה 
ממושכת של תזונה לא 
בריאה יכולה להוביל 

מחלות לב : למחלות כגון
 סוכרת ועוד, וכלי דם

1.11 
(1.11) 111.11 1.11 

(0.01) 91.11 1.31 1.72 

שמירה על תזונה בריאה 
תעזור לי להרגיש יותר טוב 

 עם גופי

1.21 
(0.12) 91.17 1.15 

(0.10) 97.78 1.19- 1.81 

ביצוע פעילות גופנית יעזור לי 
 להרגיש יותר טוב עם גופי

1.15 
(0.11) 91.17 1.11 

(1.12) 97.78 1.21- 1.23 

לטיב אני מאמינה כי 
ובריאות המזון שמוגש 

לילדים במעון חשיבות רבה 
 והשפעה על בריאותם

1.21 
(0.11) 91.31 1.11 

(1.11) 78.11 1.18- 1.11 

אני מאמינה שאין נזק * 
במתן ממתקים במהלך יום 

 הפעילות במעון

2.11 
(5.50) 71.13 2.15 

(5.01) 78.11 1.11- 1.18 

אני מאמינה כי עוגות * 
חלק חשוב וממתיקים הם 

 במהלך חגיגת יום הולדת

1.51 
(5.55) 11.11 1.12 

(5.51) 38.19 1.13 1.17 

 1.11 עמדות משוקללות
(1.11)  1.01 

(1.15)  1.11- 1.15 

 

, 1-7בסקלה של " עמדות משוקללות"בפריטים אלה נהפכו ערכים על מנת ליצור את המשתנה המורכב * 

 .בריאות תומכותמייצג עמדות ה 7כאשר 
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וכן לא הביאה , ההתערבות לא השפיעה באופן משמעותי על עמדות המטפלות 22 טבלהכפי שניתן לראות מ

אחרי ההתערבות במדד  1.18 -לפני ההתערבות ו 1.11ממוצע של )לשינוי במדד העמדות המשוקללות שלהן 

ות המטפלות גם מהסתכלות על כל אחד ממדדי העמדות בנפרד ניתן לראות כי עמד(. העמדות המשוקללות

 .בנוגע לשמירה על אורח חיים בריא נשארו כמעט זהות לפני ואחרי ההתערבות

 בקרב המנהלות לפני ואחרי ההתערבותעמדות בנוגע לשמירה על אורח חיים בריא : 51 טבלה

 לאחר ההשתלמות לפני ההשתלמות 
הבדל בין  עמדות 

לפני ואחרי תוכנית 
 ההשתלמות

 משתנה
 ממוצע

סטיית )
 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

 ממוצע
סטיית )

 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

t-value 
רמת 

 מובהקות

אני מאמינה כי אכילת 
מזונות מטוגנים יכולה לגרום 

 לנזק בריאותי

2.11 
(0.11) 81.1% 1.12 

(1.11) 111.1% 1.11- 1.11 

אני מאמינה כי ביצוע פעילות 
את ישפר , גופנית באופן קבוע

 בריאותי

1.11 
(1.21) 111.1% 1.11 

(1.11) 111.1% 1.13 1.11 

אני מאמינה כי צריכה 
ממושכת של תזונה לא 
בריאה יכולה להוביל 

מחלות לב וכלי : למחלות כגון
 סוכרת ועוד, דם

1.11 
(1.11) 91.1% 1.11 

(1.11) 111.1% 1.31- 1.18 

שמירה על תזונה בריאה 
תעזור לי להרגיש יותר טוב 

 עם גופי

1.11 
(1.12) 91.1% 1.11 

(1.11) 111.1% 1.19 1.12 

ביצוע פעילות גופנית יעזור לי 
 להרגיש יותר טוב עם גופי

1.11 
(1.10) 91.1% 1.11 

(0.11) 92.3% 1.21 1.21 

אני מאמינה כי לטיב 
ובריאות המזון שמוגש 

לילדים במעון חשיבות רבה 
 והשפעה על בריאותם

1.12 
(1.51) 111.1% 

1.15 
(1.51) 111.1% 1.11 1.11 

אני מאמינה שאין נזק * 
במתן ממתקים במהלך יום 

 הפעילות במעון

1.10 
(5.11) 37.1% 

1.11 
(5.11) 19.23% 1.17- 1.11 

אני מאמינה כי עוגות * 
וממתיקים הם חלק חשוב 
 במהלך חגיגת יום הולדת

1.01 
(0.11) 33.3% 1.21 

(0.21) 31.77% 1.17 1.11 

 1.05 משוקללותעמדות 
(1.21)  1.51 

(1.11)  1.15- 1.10 

 

, 1-7בסקלה של " עמדות משוקללות"בפריטים אלה נהפכו ערכים על מנת ליצור את המשתנה המורכב * 

 .בריאות תומכותמייצג עמדות ה 7כאשר 

הביאה וכן לא , ההתערבות לא השפיעה באופן משמעותי על עמדות המנהלות 23 טבלהכפי שניתן לראות מ

אחרי  1.27 -לפני ההתערבות ו 1.12ממוצע של )לשינוי משמעותי במדד העמדות המשוקללות שלהן 

מהסתכלות על כל אחד ממדדי העמדות בנפרד ניתן לראות מגמה (. ההתערבות במדד העמדות המשוקללות

עותי אף על פי שההתערבות לא הביאה לשינוי משמ. מעורבת בהשפעת ההתערבות על עמדות המנהלות

ניתן לראות מגמה קלה של עליה בממוצע של , סטטיסטית באף אחד ממדדי העמדות בקרב המנהלות
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עמדות הנוגעות לביצוע בעוד ב, מרבית העמדות הנוגעות לתזונה בקרב המנהלות בעקבות ההתערבות

 .פעילות גופנית נראית ירידה בממוצע בעקבות ההתערבות

 (perceived behavioral control) נתפסתהתנהגותית שליטה  .2.1.5

שמירה על אורח על ה נתפסתתנהגותית הה תפיסת המשתתפות בנוגע לשליטמציגות את  21-21ות אטבל

מבשלות מטפלות ומנהלות , בקרב שלושת תת הקבוצות של אוכלוסיות המחקרבמעון חיים בריא 

 לפני ואחרי ההתערבות, בהתאמה

לפני  המבשלותבקרב על שמירת אורח חיים בריא במעון  נתפסתתנהגותית התפיסת שליטה : 51 טבלה

 ואחרי ההתערבות

 לאחר ההשתלמות לפני ההשתלמות 
הבדל בין  עמדות לפני 

ואחרי תכנית 
 ההשתלמות

 משתנה
 ממוצע

סטיית )
 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

 ממוצע
סטיית )

 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

t-value 
רמת 

 מובהקות

אני מאמינה כי יש לי השפעה 
על תזונתם הבריאה של ילדי 

 המעון

1.10 
(1.11) 111.11 1.21 

(1.22) 111.11 1.18 1.17 

אין ביכולותיי לקבוע האם * 
יוגש לילדי המעון מזון בריא 

 או לא

1.21 
(5.20) 17.11 1.51 

(5.11) 28.17 1.93 1.37 

אני מאמינה כי יש ביכולותיי 
בריאותם של להשפיע על מצב 

 ילדי המעון

1.52 
(0.11) 87.11 2.11 

(1.11) 111.11 1.11 1.11 

ההחלטה מה לבשל לתפריט 
 הצהרים במעון בידיים שלי

1.12 
(5.11) 12.11 2.11 

(5.51) 11.17 1.18- 1.81 

ניתן לי החופש לבחור את 
המצרכים והתבלינים שאיתם 

 אבשל

2.21 
(0.12) 71.11 1.11 

(5.51) 81.11 1.11 1.11 

אני מרגישה שחסר לי הידע * 
להכנת אוכל בריא לילדי 

 המעון

2.11 
(5.11) 12.11 1.52 

(1.11) 111.11 1.99- 1.31 

 2.11 שליטה נתפסת משוקללת
(0.10)  2.01 

(1.11)  1.11 1.21 

ההתערבות לא הייתה בעלת השפעה משמעותית על תפיסת השליטה , 21 טבלהכפי שניתן לראות מ

ממוצע מדד השליטה העצמית ), על שמירת אורח החיים הבריא במעון בקרב המבשלות נתפסתה

יחד עם זאת מהסתכלות נפרדת על כל אחד ממדדי  (.1.11ולאחריה  1.11המשוקללת לפני ההתערבות היה 

השליטה הנתפסת ניתן לראות כי המבשלות חשו שיש להן יותר שליטה ויכולת לקבוע האם יוגש לילדים 

אין ביכולותיי לקבוע האם יוגש לילדי המעון מזון "ירידה בממוצע התשובות להיגד )זון בריא במעון מ

(. אחרי ההתערבות 3.29לפני ההתערבות לערך של  1.17מערך של , שהינו בעל קידוד הפוך, "בריא או לא

ון בריא כמו כן ניתן לראות כי לאחר ההתערבות חשו המבשלות כי חסר להן ידע הנחוץ לצורך הכנת מז

אני מרגישה שחסר לי הידע להכנת אוכל בריא לילדי "עליה בממוצע התשובות להיגד )לילדי המעון 

  (.לאחר ההתערבות 1.21לפני ההתערבות לערך של  1.11מערך של , "המעון
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לפני  מטפלותעל שמירת אורח חיים בריא במעון בקרב הנתפסת תנהגותית התפיסת שליטה : 52 טבלה

 ואחרי ההתערבות

 לאחר ההשתלמות לפני ההשתלמות 
הבדל בין  עמדות לפני 

ואחרי תכנית 
 ההשתלמות

 משתנה
 ממוצע

סטיית )
 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

 ממוצע
סטיית )

 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

t-
value 

רמת 
 מובהקות

אני מאמינה כי יש לי השפעה 
של ילדי על תזונתם הבריאה 

 המעון

2.11 
(0.11) 78.91 1.12 

(0.11) 78.72 1.81- 1.12 

אין ביכולותיי לקבוע האם * 
יוגש לילדי המעון מזון בריא 

 או לא

1.11 
(5.11) 31.18 1.11 

(5.51) 31.19 1.19- 1.92 

אני מאמינה כי יש ביכולותיי 
להשפיע על מצב בריאותם של 

 ילדי המעון

2.01 
(0.12) 11.13 

1.11 
(5.11) 13.11 1.91 1.31 

אני מאמינה כי יש לי את 
הידע להעברת פעילות גופנית 

 לילדי המעון

1.11 
(5.11) 19.11 2.11 

(0.21) 83.31 2.12- 1.11 

אני מאמינה כי יש לי את 
הכלים להעברת פעילות 

 גופנית לילדי המעון

2.15 
(0.11) 11.17 2.11 

(0.11) 81.19 2.21- 1.12 

יש לי את  אני מאמינה כי
הידע בנושא התזונה הנבונה 

 לילדי המעון

2.12 
(0.11) 19.19 2.11 

(0.11) 88.13 2.33- 1.12 

אני מאמינה כי יש לי את 
הכלים בנושא התזונה הנבונה 

 לילדי המעון

1.12 
(0.12) 11.17 2.11 

(0.22) 98.18 2.18- 1.13 

אני מאמינה כי יש לי את 
הידע לזהות מפגעי תברואה 

שטח פנימי )הגן  במבנה
 (וחיצוני

2.11 
(0.11) 81.27 

1.11 
(0.11) 91.11 2.18- 1.11 

 2.11 שליטה נתפסת משוקללת
(0.51)  2.21 

(0.11)  5.11- 1.11 

 

בסקלה של " שליטה נתפסת משוקללת"בפריטים אלה נהפכו ערכים על מנת ליצור את המשתנה המורכב * 

 .טובה שליטהמייצג  7כאשר , 1-7

ההתערבות הביאה לעליה משמעותית סטטיסטית במדדים שונים המצביעים  21 טבלהשניתן לראות מכפי 

 .על תפיסת השליטה העצמית של המטפלות בתחום של שמירת אורח חיים בריא במעונות

במדד המשוקלל של השליטה הנתפסת של המטפלות ניתן לראות עליה משמעותית סטטיסטית מממוצע 

עליה זו מצביעה על כך שההתערבות גרמה לתחושת שליטה . (p-value=0.04) 1.11לממוצע של  1.13של 

 .טובה יותר של המטפלות על השמירה על אורח חיים בריא במעון

ת השליטה על תחושומשמעותי סטטיסטית רבות השפיעה באופן חיובי באופן פרטני ניתן לראות כי ההתע

עליה )של המטפלות בידע ובכלים המאפשרים שמירה על אורח חיים בריא בתחום הפעילות הגופנית 

מערך " אני מאמינה כי שיש לי את הידע להעברת פעילות גופנית לילדי המעון"בממוצע התשובות להיגד 

ועליה בממוצע התשובות  (p-value=0.04)לאחר ההתערבות  1.71רך של לפני ההתערבות לע 1.98של 
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לפני  1.12מערך של " אני מאמינה כי שי לי את הכלים להעברת פעילות גופנית לילדי המעון"להיגד 

 (. p-value=0.02)לאחר ההתערבות  1.77ההתערבות לערך של 

השפיעה באופן חיובי ומשמעותי סטטיסטית על תחושת השליטה באופן דומה ניתן לראות כי ההתערבות 

עליה בממוצע )של המטפלות בידע ובכלים המאפשרים שמירה על אורח חיים בריא בתחום התזונה הנבונה 

 1.11מערך של " אני מאמינה כי שיש לי את הידע בנושא התזונה הנבונה לילדי המעון"התשובות להיגד 

אני "ועליה בממוצע התשובות להיגד  p-value=0.02;לאחר ההתערבות  1.81לפני ההתערבות לערך של 

לפני ההתערבות לערך של  1.91מערך של " מאמינה כי יש לי את הכלים בנושא התזונה הנבונה לילדי המעון

  =p-value). 1.13)לאחר ההתערבות  1.71

הידע לזהות  תאה כי יש לי אני מאמינ"בות להיגד עליה משמעותית סטטיסטית הייתה גם בממוצע התשו

לפני ההתערבות לערך  1.88מערך של , בקרב המטפלות(" שטח פנימי וחיצוני)מפגעי תברואה במבנה הגן 

 .p-value=0.04))לאחר ההתערבות  1.17של 

לפני  המנהלותעל שמירת אורח חיים בריא במעון בקרב  נתפסתתנהגותית תפיסת שליטה ה: 51 טבלה

 ואחרי ההתערבות

 לאחר ההשתלמות לפני ההשתלמות 
הבדל בין  עמדות 

לפני ואחרי תוכנית 
 ההשתלמות

 משתנה
 ממוצע

סטיית )
 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

 ממוצע
סטיית )

 (תקן

אחוז 
המשיבים 

 2שסימנו 
 ומעלה

t-value 
רמת 

 מובהקות

אני מאמינה כי יש לי השפעה 
על תזונתם הבריאה של ילדי 

 המעון

1.11 
(1.21) 111.1% 1.15 

(1.51) 111.1% 1.71- 1.19 

אין ביכולותיי לקבוע האם * 
יוגש לילדי המעון מזון בריא 

 או לא

1.11 
(5.12) 11.9% 2.10 

(5.52) 19.2% 1.11- 1.11 

אני מאמינה כי יש לי את 
הכלים והמיומנויות ברמת 
הידע בנושא התזונה הנבונה 

 לילדי המעון

2.11 
(0.01) 78.3% 1.11 

(1.11) 111.1% 3.91- 1.11 

אני מאמינה כי יש לי את 
הידע לזהות מפגעי תברואה 

שטח פנימי )במבנה הגן 
 (וחיצוני

1.11 
(1.12) 91.7% 1.12 

(1.11) 111.1% 1.17- 1.17 

 2.15 שליטה נתפסת משוקללת
(1.11)  1.11 

(1.21)  5.15- 1.12 

 

בסקלה של " שליטה נתפסת משוקללת"את המשתנה המורכב בפריטים אלה נהפכו ערכים על מנת ליצור * 

 .טובה שליטהמייצג  7כאשר , 1-7

שהינה על סף המובהקות הסטטיסטית במדד  ההתערבות הביאה לעליה 21 טבלהכפי שניתן לראות מ

 1.92מערך ממוצע של , השליטה הנתפסת המשוקללת של המנהלות על שמירת אורח חיים בריא במעון

  . (p-value=0.05)לאחר ההתערבות  1.11לפני ההתערבות לערך ממוצע של 



11 

 

לכלים , בתחושת השליטה הנתפסת של המנהלות בנוגע לרמת השפעתןכמו כן הביאה ההתערבות לעליה 

משמעותית העליה השפעה זו נראית ב. בנושא התזונה הנבונה לילדי המעוןולמיומנויות הידע שלהן 

אני מאמינה כי יש לי את הכלים והמיומנויות ברמת הידע בנושא " סטטיסטית בממוצע התשובות להיגד 

-p).לאחר ההתערבות 1.77לפני ההתערבות לערך של  1.71מערך של " ןהתזונה הנבונה לילדי המעו

value=0.00).  כמו כן נראית השפעה זו בעליה שהינה על סף המובהקות הסטטיסטית בממוצע התשובות

 1.17מערך של " אני מאמינה כי יש לי השפעה על תזונתם הבריאה של ילדי המעון"של המנהלות להיגד 

 . (p-value=0.09)לאחר ההתערבות  1.92ל לפני ההתערבות לערך ש

 מדיניות המעון לשמירה בריאות הילדים .2.1

מציגות את רמת ההיכרות והיישום של המשתתפות את מדיניות המעון בנוגע לשמירה על  27-29ות אטבל

מבשלות מטפלות ומנהלות , אורח חיים בריא במעון בקרב שלושת תת הקבוצות של אוכלוסיות המחקר

 לפני ואחרי ההתערבות, בהתאמה

חיים בריא בקרב רמת ההיכרות והיישום של מדיניות המעון בנוגע לשמירה על אורח  :51 טבלה

 לפני ואחרי ההתערבות מבשלותה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

המתכונים שאיתם אני 
מבשלת במעון הם אותם 
המתכונים שאני מבשלת 

 לבני משפחתי

 1.11 1 12.11 1 מסכימה

 111.11 1 37.11 3 לא בטוחה 1.17 1.17
לא 

 1.11 1 11.11 1 מסכימה

   38.11 1 11.11 8 כ"סה 

כאשר אני מבשלת לילדי 
המעון אני מקפידה 

 להמעיט בשימוש בשמן

 1.11 1 1.11 1 מסכימה

 1.11 1 12.11 1 לא בטוחה 1.11 1.17
לא 

 111.11 1 87.11 7 מסכימה

   38.11 1 11.11 8 כ"סה 

כאשר אני מבשלת אני 
מקפידה למדוד את כמות 
הסוכרים בהכנת המזון 

 י כלי מדידה"ע

 1.11 1 12.11 1 מסכימה

 11.11 2 12.11 1 לא בטוחה 1.32 2.21
לא 

 11.11 2 71.11 1 מסכימה

   33.33 1 11.17 8 כ"סה 

כאשר אני מבשלת אני 
מקפידה למדוד את כמות 

י "ע המלח בהכנת המזון
 כלי מדידה

 1.11 1 12.11 1 מסכימה

 11.11 2 21.11 2 לא בטוחה 1.18 1.17
לא 

 11.11 2 12.11 1 מסכימה

   33.33 1 11.17 8 כ"סה 

אני מכירה את הנהלים 
הקשורים לשמירה על 

 ניקיון המטבח

 1.11 1 1.11 1 מסכימה

 1.11 1 1.11 1 לא בטוחה --- ---
לא 

 111.11 1 111.11 7 מסכימה

   31.31 1 13.11 7 כ"סה 
 --- --- 1.11 1 1.11 1 מסכימהבמטבח המעון יש לי את 
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הכלים הנדרשים לאחסון 
 המזון כך שטיבו לא יפגע

 1.11 1 1.11 1 לא בטוחה
לא 

 111.11 1 111.11 8 מסכימה

   33.33 1 11.17 8 כ"סה 

 

המבשלות במעונות מדווחות כי במהלך בישול המזון לילדי המעון הן אינן  27 טבלהכפי שניתן לראות מ

מרבית המבשלות . )מקפידות בהכרח להמעיט בכמויות החומרים שאינם בריאותיים כגון שמן סוכר ומלח

"/ כאשר אני מבשלת לילדי המעון אני מקפידה להמעיט בשימוש בשמן"להיגדים  " לא מסכימה"ענו 

כאשר אני "/ "י כלי מדידה"י מקפידה למדוד את כמות הסוכרים בהכנת המזון עכאשר אני מבשלת אנ"

ההתערבות לא הביאה לשינוי "(. י כלי מדידה"מבשלת אני מקפידה למדוד את כמות המלח בהכנת המזון ע

משמעותי סטטיסטית בדיווח המבשלות בנוגע לנושאים אלה או לנושאים אחרים הנוגעים למדיניות 

 .יים בריא במעוןלשמירת אורח ח

רמת ההיכרות והיישום של מדיניות המעון בנוגע לשמירה על אורח חיים בריא בקרב : 51 בלהט

 לפני ואחרי ההתערבות מטפלותה

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות
הנהלים אני מכירה את 

הקשורים לשמירה על 
 ניקיון מבנה הגן

 97.78 11 91.92 11 כן
1.11 1.11 

 2.22 1 1.18 3 לא

   13.27 11 11.73 19 כ"סה 
אני מכירה את נהלי 
התברואה הקשורים 

 לתזונה בגן

 91.31 11 81.18 19 כן
3.11 1.18 

 1.11 2 11.12 9 לא

   12.17 13 17.13 18 כ"סה 
        

האם קיימת במעון 
מדיניות המגבירה צריכת 

 ?פירות וירקות

 111.11 13 91.31 13 כן
1.19 1.21 

 1.11 1 3.11 2 לא

   13.88 13 11.12 11 כ"סה 

האם קיימת במעון 
מדיניות המגבירה צריכת 

 ?מזונות עתירי סידן

 111.11 12 92.73 11 כן

3.18 1.17 
 1.11 1 7.27 1 לא

   13.31 12 11.71 11 כ"סה 
האם קיימת במעון 

מדיניות המגבירה צריכת 
 ?דגנים מלאים

 72.19 31 73.17 31 כן
1.12 1.88 

 27.91 12 21.13 13 לא

   11.71 13 13.21 19 כ"סה 
האם קיימת במעון 

מדיניות המגבילה צריכת 
מזונות ומשקאות 

 ?מתוקים

 83.72 31 83.11 11 כן

1.11 1.99 
 11.28 7 11.31 9 לא

   13.88 13 11.12 11 כ"סה 
 1.21 1.31 92.31 31 81.31 13 כןהאם קיימת במעון 
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מדיניות המצהירה 
מסיבות שבהם \שבחגיגות
פירות וירקות , יוגש מזון

 ?יהיו בין המזונות שיוגשו

 7.19 3 11.19 8 לא

   13.33 39 11.17 11 כ"סה 
האם קיימת במעון 

פעילות  מדיניות בנושא
 ?תנועה\גופנית

 97.11 11 91.12 18 כן
1.11 1.12 

 2.11 1 1.88 3 לא

   11.17 11 11.13 11 כ"סה 
האם המעון מעודד באופן 

פעיל פעילות 
תנועה לילדי \גופנית

המעון במהלך שהותם 
 ?במעון

 91.31 11 91.12 18 כן

1.17 1.79 
 1.11 2 1.88 3 לא

   11.71 13 11.21 11 כ"סה 
        

האם ארוחות הצהרים 
לילדי המעון מוגשות 

 ?סביב שולחן

 111.11 11 91.11 17 כל יום

1.18 1.11 
פעמים  2-3

 1.11 1 1.19 1 בשבוע

 1.11 1 1.11 1 פעם בשבוע
 1.11 1 1.19 1 אף פעם

   13.81 11 11.19 19 כ"סה 

האם כאשר הילדים 
אוכלים גם את יושבת 

השולחן ואוכלת סביב 
 ?איתם

 88.11 39 81.91 19 כל יום

1.92 1.81 
פעמים  2-3

 1.11 1 1.71 1 בשבוע

 2.27 1 3.11 2 פעם בשבוע
 9.19 1 8.77 1 אף פעם

   13.11 11 11.11 17 כ"סה 

האם מוגשים לילדים 
ירקות ופירות בזמן 

 ?הארוחות

 111.11 11 91.11 11 כל יום

1.18 1.11 
פעמים  2-3

 1.11 1 1.72 1 בשבוע

 1.11 1 1.11 1 פעם בשבוע
 1.11 1 1.72 1 אף פעם

   13.19 11 11.31 18 כ"סה 

האם את מעודדת את 
הילדים לאכול ירקות 

 ?במהלך הארוחה

 111.11 11 91.71 11 כל יום

2.11 1.29 
פעמים  2-3

 1.11 1 1.91 2 בשבוע

 1.11 1 1.11 1 פעם בשבוע
 1.11 1 1.71 1 אף פעם

   11.12 11 11.88 17 כ"סה 

האם חילקת לילדים 
בין ( נשנושים)חטיפים 
 ?הארוחות

 9.31 1 1.17 3 כל יום

1.31 1.71 
פעמים  2-3

 1.98 3 1.17 3 בשבוע

 23.21 11 18.97 11 פעם בשבוע
 11.17 21 71.19 11 אף פעם

   12.17 13 17.13 18 כ"סה 

האם את מציינת  חשיבות 
אכילה הירקות בפני 

 ?הילדים

 81.82 31 83.93 17 כל יום

1.77 1.12 
פעמים  2-3

 13.11 1 7.11 1 בשבוע

 2.27 1 3.17 2 פעם בשבוע
 2.27 1 1.31 3 אף פעם
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   11.11 11 11.11 11 כ"סה 
        

באיזו מידה את מעודדת 
ילדים לנסות לאכול 

 ?חדשיםמאכלים 

 88.37 38 11.11 31 במידה רבה

8.11 1.11 

במידה 
 1.98 3 21.12 11 בינונית

במידה 
 1.11 2 7.11 1 מועטה

 1.11 1 1.89 1 אף פעם לא
   11.79 13 11.21 13 כ"סה 

באיזו מידה את מעודדת 
ילדים לסיים את האוכל 

 ?מהצלחת

 11.12 28 11.17 23 במידה רבה

1.81 1.17 

במידה 
 21.93 9 12.81 21 בינונית

במידה 
 11.13 1 11.71 1 מועטה

 2.33 1 1.31 3 אף פעם לא
   13.13 13 11.17 11 כ"סה 

באיזו מידה את מעודדת 
את הפעילות 

תנועה של \הגופנית
 ?הילדים בחצר

 72.73 32 17.81 38 במידה רבה

1.79 1.11 

במידה 
 21.11 11 21.11 11 בינונית

במידה 
 2.27 1 3.17 2 מועטה

 1.11 1 3.17 2 אף פעם לא
   11.11 11 11.11 11 כ"סה 

האם את חושבת שמתקני 
החצר הקיימים מעודדים 

 ?תנועה\פעילות גופנית

 18.89 31 12.21 33 במידה רבה

1.13 1.17 

במידה 
 17.78 8 18.87 11 בינונית

במידה 
 11.11 1 11.32 1 מועטה

 2.22 1 7.11 1 אף פעם לא
   11.92 11 11.18 13 כ"סה 

באיזו מידה זמינים לילדי 
המעון חומרים העוסקים 

. תזונה)בתחום הבריאות 
היגיינה , פעילות גופנית

 ?(ועוד

 11.11 27 18.18 21 במידה רבה

1.13 1.21 

במידה 
 31.11 11 31.11 19 בינונית

במידה 
 1.11 2 9.12 1 מועטה

 1.11 1 1.77 3 אף פעם לא
   11.39 11 13.11 12 כ"סה 
        

האם את מעודדת את 
הילדים לשתות מים 

 ?במהלך היום

פעמים  1-3
 21.11 8 13.79 8 ביום

1.91 1.12 
פעמים  3-1
 31.91 11 13.11 21 ביום

פעמים  1-9
 13.19 17 13.11 21 ביום

 1.11 1 1.11 1 אף פעם
   11.21 39 19.79 18 כ"סה 

כמה פעמים ביום את 
מציינת את חשיבות 
שתיית המים בפני 

 ?הילדים

פעמים  1-3
 21.12 8 11.17 9 ביום

פעמים  3-1 1.77 1.11
 11.91 17 11.13 21 ביום

פעמים  1-9
 32.13 12 31.71 21 ביום
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 1.11 1 1.79 1 אף פעם
   39.78 37 11.22 11 כ"סה 

 

ישנה עליה בדיווח של המטפלות בנוגע להכרותן עם נהלי התברואה הקשורים  28 טבלהשניתן לראות מכפי 

כמו כן הייתה עלייה בדיווח . (p-value=0.08) לתזונה בגן שהינה על גבול המובהקות הסטטיסטית

שגם היא על גבול המובהקות , המטפלות על מדיניות המגבירה צריכת מזונות עתירי סידן במעון

ניתן לראות כי גם לפני ההתערבות דיווחו מרבית המטפלות על , מעבר לכך. (p-value=0.07)הסטטיסטית 

צריכת פירות וירקות )בתחום התזונה אם , קיום מדיניות המקדמת שמירה על אורח חיים בריא במעון

ואם בתחום הפעילות , (הגבלת מזונות ומשקאות מתוקים וכדומה, והגשתן באופן יומיומי במעון ובחגיגות

   (.עידוד פעילות גופנית ותנועה של הילדים וכדומה)הגופנית 

רמת ההיכרות והיישום של מדיניות המעון בנוגע לשמירה על אורח חיים בריא בקרב  :51 טבלה

 לפני ואחרי ההתערבות מנהלותה

לפני   
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות
אני מכירה את הנהלים 

הקשורים לשמירה על ניקיון 
לא היו , 1-7סקלה )מבנה הגן 
 (1עד  1תשובות מ

1 3 12.11 1 1.11 

1.71 1.18 
7 21 87.11 13 111.11 

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 
אני מכירה את נהלי התברואה 

סקלה )הקשורים לתזונה בגן 
 (1עד  1לא היו תשובות מ, 1-7

1 1 11.17 1 7.19 
1.18 1.11 

7 21 83.33 12 92.31 

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 
האם קיימת במעון מדיניות 

המגבירה צריכת פירות 
 ?וירקות

 111.11 13 111.11 21 כן
------ ----- 

 1.11 1 1.11 1 לא

   31.21 13 11.79 21 כ"סה 
האם קיימת במעון מדיניות 

המגבירה צריכת מזונות עתירי 
 ?סידן

 111.11 12 91.17 22 כן
1.11 1.31 

 1.11 1 8.33 2 לא

   33.33 12 11.17 21 כ"סה 
האם קיימת במעון מדיניות 

המגבירה צריכת דגנים 
 ?מלאים

 81.82 9 18.11 12 כן
3.19 1.11 

 18.18 2 12.11 13 לא

   31.11 11 19.11 21 כ"סה 
האם קיימת במעון מדיניות 

המגבילה צריכת מזונות 
 ?ומשקאות מתוקים

 91.17 11 92.11 23 כן
1.11 1.97 

 8.33 1 8.11 2 לא

   32.13 12 17.17 21 כ"סה 
האם קיימת במעון מדיניות 

מסיבות \המצהירה שבחגיגות
פירות , שבהם יוגש מזון

וירקות יהיו בין המזונות 
 ?שיוגשו

 81.12 11 71.11 18 כן

1.11 1.19 
 11.38 2 21.11 1 לא
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   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

קיימת במעון מדיניות האם 
 ?תנועה\בנושא פעילות גופנית

 111.11 13 92.11 23 כן
1.19 1.29 

 1.11 1 8.11 2 לא
   31.21 13 11.79 21 כ"סה 

האם המעון מעודד באופן פעיל 
תנועה לילדי \פעילות גופנית

 ?המעון במהלך שהותם במעון

 111.11 13 91.17 22 כן
1.11 1.28 

 1.11 1 8.33 2 לא

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 
האם קיימת במעון מדיניות 

בנושא תברואה בשטח 
 ?המטבח

 111.11 12 111.11 21 כן
------- ------- 

 1.11 1 1.11 1 לא

   32.13 12 17.17 21 כ"סה 
האם קיימת במעון מדיניות 
בנושא תברואה לשטח פנים 

 ?וחוץ הגן

 111.11 13 91.11 21 כן
1.13 1.11 

 1.11 1 1.11 1 לא

   31.21 13 11.79 21 כ"סה 

האם ארוחות הצהרים לילדי 
 ?המעון מוגשות סביב שולחן

 111.11 13 111.11 21 כן
------- ------- 

 1.11 1 1.11 1 לא
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

האם כאשר הילדים אוכלים 
גם את יושבת סביב השולחן 

 ?ואוכלת איתם

 11.17 8 78.91 11 כן
1.17 1.11 

 33.33 1 21.11 1 לא

   38.71 12 11.29 19 כ"סה 
כמה פעמים בשבוע מוגשים 
לילדים ירקות ופירות בזמן 

 ?הארוחות

 111.11 13 111.11 23 כן
------- ------- 

 1.11 1 1.11 1 לא

   31.11 13 13.89 23 כ"סה 
האם את מעודדת את הילדים 

במהלך לאכול ירקות 
 ?הארוחה

 92.31 12 111.11 23 כן
1.81 1.17 

 7.19 1 1.11 1 לא

   31.11 13 13.89 23 כ"סה 
כמה פעמים בשבוע חילקת 

בין ( נשנושים)לילדים חטיפים 
 ?הארוחות

 111.11 13 111.11 21 כן
-------- ------- 

 1.11 1 1.11 1 לא

       כ"סה 
כמה פעמים בשבוע את 

אכילה הירקות בפני חשיבות 
 ?הילדים

 92.31 12 91.11 22 כן
1.17 1.17 

 7.19 1 1.31 1 לא

   31.11 13 13.89 23 כ"סה 

האם את מעודדת את הילדים 
 ?לשתות מים במהלך היום

 

פעמים  1-3
 8.33 1 27.27 1 ביום

3.33 1.31 
פעמים  3-1
 11.11 1 11.91 9 ביום

פעמים  1-9
 33.33 1 31.82 7 ביום

 8.33 1 1.11 1 אף פעם
   31.29 12 11.71 22 כ"סה 

כמה פעמים ביום את מציינת 
את חשיבות שתיית המים בפני 

 ?הילדים

פעמים  1-3
 11.11 1 28.17 1 ביום

פעמים  3-1 1.19 1.39
 11.17 2 38.11 8 ביום

פעמים  1-9
 11.17 2 33.33 7 ביום
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 11.17 2 1.11 1 אף פעם
   31.31 12 13.11 21 כ"סה 

באיזו מידה את מדגישה בפני 
צוות הגן את חשיבות עידוד 
 ?ילדים לאכילת פירות וירקות

 111.11 13 83.33 21 במידה רבה

2.12 1.18 

במידה 
 1.11 1 1.17 1 בינונית

במידה 
 1.11 1 1.17 1 מועטה

 1.11 1 8.33 2 אף פעם לא
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

באיזו מידה את מדגישה בפני 
צוות הגן את חשיבות הפעילות 

 ?הגופנית של הילדים בחצר

 92.31 12 71.11 18 במידה רבה

2.11 1.11 

במידה 
 7.19 1 12.11 3 בינונית

במידה 
 1.11 1 1.17 1 מועטה

 1.11 1 8.33 2 אף פעם לא
   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

שמתקני האם את חושבת 
החצר הקיימים מעודדים 

 ?פעילות גופנית

 11.11 8 11.22 11 במידה רבה

1.11 1.19 

במידה 
 31.77 1 17.39 1 בינונית

במידה 
 7.19 1 13.11 3 מועטה

 1.11 1 1.31 1 אף פעם לא
   31.11 13 13.89 23 כ"סה 

באיזו מידה זמינים לילדי 
המעון חומרים העוסקים 

, תזונה)הבריאות בתחום 
 ?(היגיינה ועוד, פעילות גופנית

 13.11 7 19.19 13 במידה רבה

1.17 1.91 

במידה 
 27.27 3 31.82 7 בינונית

במידה 
 9.19 1 9.19 2 מועטה

 1.11 1 1.11 1 אף פעם לא
   33.33 11 11.17 22 כ"סה 

ישנה עליה שהינה על גבול המובהקות הסטטיסטית בדיווח המנהלות על  29 טבלהכפי שניתן לראות מ

מעבר להשפעה זו . (p-value=0.05)קיום מדיניות המגבירה צריכה של דגנים מלאים בעקבות ההתערבות 

כי המדיניות בנוגע , טבלהניתן להסיק מתוך תשובות המנהלות כפי שמופיעות ב, של ההתערבות עצמה

מסקנה זו נוגעת הן למדיניות בתחום . יא במעון הייתה קיימת עוד בטרם ההתערבותלעידוד אורח חיים בר

והן , (קיום ארוחה סביב שולחן ועוד, הגשת פירות וירקות במהלך הארוחה, צריכת פירות וירקות)התזונה 

 (.עידוד פעילות גופנית וכדומה)למדיניות בתחום הפעילות הגופנית 
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 על בריאות הילדים במסגרת המעוןמעורבות ההורים בשמירה  .2.2

ביחס למעורבות ההורים בשמירה על בריאות הילדים במסגרת המעון לפני  מנהלותתפיסת ה :11 טבלה

 ואחרי ההתערבות

לפני   משתנה
 ההשתלמות

לאחר 
 ההשתלמות

הבדל בין הפריטים 
לפני ואחרי תכנית 

 ההשתלמות

  N % N % χ
2
- 

value 
רמת 

 מובהקות

באיזו מידה הורי המעון 
משתתפים בקביעת 

מדיניות המעון בנושא 
 ?התזונה

 11.17 1 32.11 8 אף פעם

1.79 1.81 

לעיתים 
 33.33 1 11.11 11 רחוקות

לעיתים 
 קרובות

1 21.11 3 21.11 

 1.11 1 1.11 1 תמיד

   32.13 12 17.17 21 כ"סה 

באיזו מידה הורי המעון 
 משתתפים באירועים
, הקשורים לבריאות

אירועים שהמעון מארגן 
ימי : כמו

 ?הרצאות\ספורט

 21.11 3 21.11 1 אף פעם

1.28 1.91 

לעיתים 
 11.17 1 11.83 11 רחוקות

לעיתים 
 21.11 3 21.11 1 קרובות

 8.33 1 1.17 1 תמיד

   33.33 12 11.17 21 כ"סה 

באיזו מידה את משוחחת 
תזונה עם ההורים בנושא 

 ?נבונה

 1.11 1 1.31 1 אף פעם

1.83 1.18 

לעיתים 
 7.19 1 21.19 1 רחוקות

לעיתים 
 81.12 11 17.83 11 קרובות

 7.19 1 21.71 1 תמיד

   31.11 13 13.89 23 כ"סה 

באיזו מידה יש לך את 
הכלים להפעיל מגוון של 

פעילויות תנועה עם 
 ?הילדים

 71.92 11 71.83 17 במידה רבה

1.11 1.19 

במידה 
 23.18 3 29.17 7 בינונית

במידה 
 1.11 1.11 1.11 1.11 מועטה

 1.11 1.11 1.11 1.11 אף פעם לא

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 

באיזו מידה נערכות 
פעילויות לילדי הגן תחת 

 ?הצללה

 81.12 11 71.11 1 במידה רבה

1.77 1.17 

במידה 
 11.38 2 21.83 1 בינונית

במידה 
 1.11 1.11 1.17 1 מועטה

 1.11 1.11 1.11 1.11 אף פעם לא

   31.11 13 11.81 21 כ"סה 
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לא היה שינוי משמעותי סטטיסטית ברמת המעורבות של ההורים בשמירה , 31 טבלהכפי שניתן לראות מ

לזהות מגמת עליה בדיווח  ניתן, יחד עם זאת. על בריאות הילדים במסגרת המעון בעקבות ההתערבות

מהמנהלות לפני  17.83%. המנהלות על קיום שיחות עם ההורים בנושאי תזונה נבונה בעקבות ההתערבות

דיווחו על קיום שיחות בנושא עם ההורים לעיתים , מהמנהלות לאחר ההתערבות 81.12 -ההתערבות ו

על עריכת פעילויות לילדי הגן תחת  כמו כן ניתן לראות מגמת עליה בדיווח. p-value=0.18))קרובות 

מהמנהלות לאחר ההתערבות דיווחו על ערכית  81.12% -ו, מהמנהלות לפני ההתערבות 71%. הצללה

 .(p-value=0.67)הפעילויות תחת הצללה במידה רבה 

 

 והמלצות מסקנות. 1

נהלים הנוגעים לקידום אורח חיים בריא במסגרת המעונות הונחלו עוד בטרם החלה תכנית  :מסקנות

מרבית המשתתפות בתכנית ההתערבות , יחד עם זאת. ת בנושא"ההתערבות בעקבות הנחיות משרד התמ

 .דיווחו על שביעות רצון גבוהה מאוד מתכני תכנית ההתערבות ומאופן העברתה

בות במעונות דיווחו המשתתפות על עליה במודעותן לחשיבות מסגרת הגן בעקבות יישום תכנית ההתער

בהשפעה ובשמירה על בריאות הילדים בכלל ועל עלייה במודעותן לנושא הבריאות במסגרת המעון 

 .ובהתנהגותן בהקשר זה בפרט

ודדת כמו כן דיווחו המשתתפות כי התכנית העניקה להן ידע וכלים המאפשרים את יישום המדיניות המע

עליה זו בידע ובקיום . קידום אורח חיים בריא בתחום התזונה והפעילות הגופנית לילדים במסגרת המעון

 . במיוחד בקרב קבוצת המטפלות, הכלים אצל המשתתפות נראתה גם במסגרת המחקר הכמותי

מומלץ בזאת לקיים תכנית המשך , בהתאם לדברים שעלו מפי המשתתפות במהלך התכנית: המלצות

אשר במסגרתה יושם דגש על מתן ידע וכלים לצוות המעונות בתחום , תכנית ההתערבות שהתבצעהל

כמו כן מומלץ להפריד את . כמו גם בתחום הבריאות והתחלואה בגילאי הילדות, הפעילות הגופנית לילדים

 .תכנית ההתערבות לתכניות שונות לקבוצות העובדות השונות

טגיות שונות מהאסטרטגיה החינוכית שבה נעשה שימוש יתר במקרה מומלץ לשלב מגוון פעולות באסטר

 .התקשורת הסביבה וכדומה, אסטרטגיות אפשריות ליישום בעתיד הן אסטרטגיות ברמת המדיניות. זה

ניתן להוסיף למחזורי התכנית הבאים מיפוי ראשוני של צרכי נשות הצוות בתחום אורח החיים , בנוסף

זאת על מנת לאפשר השפעה של תכנית ההתערבות גם על ההתנהגות . ם על ידןכפי שמוגדרי, הבריא האישי

 .ולא רק במסגרת מקום עבודתן מול הילדים, יום שלהן -האישית של נשות הצוות עצמן בחיי היום
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 נספחים .1

 מנהלות –שאלון לתוכנית אורח חיים פעיל ובריא : 0נספח 

, 01עד  0דרגי את תשובתך בסולם של ? באופן כללי, באיזו מידה את שבעת רצון בימים אלו מחייך .0
 ? פירושו מאוד שבע רצון 01 -מאוד לא שבע רצון ו – 0כאשר 

 
 מאוד שבע רצון 11      9      8      7      1      1      1      3      2      1מאוד לא שבע רצון 

 

 ןשאלות בנושא עישו
 ?האם את מעשנת .5

 כן .א

 (1עבור לשאלה )לא  .ב

 (1עבור לשאלה )אך הפסקתי , עישנתי בעבר .ג

 

 _________ ?כמה סיגריות בממוצע את מעשנת ביום, במידה וענית כן .1

 

 ?האם את מעוניינת להפסיק לעשן .1

 כן .א

 (1דלג לשאלה )לא  .ב

 לא יודעת .ג
 

 ? האם את מתכוונת להפסיק לעשן בששת החודשים הקרובים, אם כן .2

 כן .א

 לא .ב

 לא יודעת .ג

 

 ?עד כמה מיישמים את האיסור על עישון במעון בו את עובדת .1

 . אסור לעשן בתחומי המעון -באופן מוחלט, כן .א

 . ישנם מקומות בהם ניתן לעשן בתוך המעון -באופן חלקי, כן .ב

 . אפשר לעשן כמעט בכל מקום -בכלל לא .ג
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 שאלות בנושא פעילות גופנית
 
 ?גופנית באופן קבוע לפני או אחרי שעות העבודההאם את נוהגת לבצע פעילות  .1

 כן .א

 (11עברי לשאלה)לא  .ב
 

 51לפחות ,  לפני או אחרי שעות העבודה, באיזו תדירות את נוהגת לעסוק בפעילות גופנית כלשהי .1
 ?דקות רצופות

 פעמים בשבוע או יותר 1 .א

 פעמים בשבוע -פעם .ב

 פעמים בחודש -פעם .ג

 פחות מפעם בחודש .ד

 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? איזו פעילות בדרך כלל את מבצעת,  1' ה מסבמידה וענית כן בשאל .1

 (שאינה בחדר כושר)ריצה / הליכה .א

 חדר כושר .ב

 (קבוצת ריצה ועוד/אירובי/יוגה/פילאטיס)חוג פרטי  .ג

 שחייה .ד

 _________אחר .ה

 לא מבצעת פעילות גופנית .ו

החודשים  1האם את מתכננת להתחיל ולבצע פעילות גופנית במהלך , 1' במידה וענית לא בשאלה מס .01
 ? הקרובים

 כן .א

 לא .ב

 לא יודעת .ג

 
 שאלות בנושא תזונה

 ?איך היית מתארת את התזונה שלך, באופן כללי

 אף פעם לפעמים תמיד 

 1 5 0 אוכלת רגיל בלי להקפיד על משהו מיוחד .00

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות השומנים  .05

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הקלוריות .01

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות המלח .01

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הסוכר .02

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הבשר  .01

 1 5 0 משתדלת להרבות באכילת פירות וירקות .01

, לחם מחיטה מלאה)משתדלת להרבות בדגנים מלאים  .01
 1 5 0 ('אורז מלא וכד

 1 5 0 משתדלת להרבות במוצרי חלב .01
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 ?איך את מגנה על עצמך מפני השמש בתקופת הקיץ
 

 אף פעם לעיתים רחוקות לפעמים תמיד 

 1 1 5 0 משתמשת בקרם הגנה .51

 1 1 5 0 מרכיבה משקפי שמש .50

 1 1 5 0 חובשת כובע .55

 1 1 5 0 ביגוד כמו שרוולים ארוכים  .51

מלהיות בשמש בכך שאת נמנעת  .51
 1 1 5 0 11:11ועד  11:11בין השעות 

 1 1 5 0 שהייה בצל .52

 צייני את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים
 
 

 אני מאמינה כי אכילת מזונות מטוגנים יכולה לגרום לנזק בריאותי .51
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד 

 

 ישפר את בריאותי, כי ביצוע פעילות גופנית באופן קבועאני מאמינה  .51
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

מחלות לב : אני מאמינה כי צריכה ממושכת של תזונה לא בריאה יכולה להוביל למחלות כגון .51
 סוכרת ועוד  , וכלי דם

 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 שמירה על תזונה בריאה תעזור לי להרגיש יותר טוב עם גופי .51
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 ביצוע פעילות גופנית יעזור לי להרגיש יותר טוב עם גופי .11
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 האנשים הקרובים לי חושבים כי עלי להימנע מתזונה לא בריאה .10
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 הבריאה של ילדי המעוןאני מאמינה כי יש לי השפעה על תזונתם  .15
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

אני מאמינה כי לטיב ובריאות המזון שמוגש לילדים במעון חשיבות רבה והשפעה על  .11
 בריאותם 

 מסכימה בכלללא :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 אין ביכולתי לקבוע האם יוגש לילדי המעון מזון בריא או לא .11
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 אני מאמינה שאין נזק במתן ממתקים במהלך יום הפעילות במעון .12
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 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 אני מאמינה כי עוגות וממתקים הם חלק חשוב במהלך חגיגת יום הולדת .11
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

אני מאמינה כי יש לי את הכלים והמיומנויות ברמת הידע בנושא התזונה הנבונה לילדי  .11
 המעון

 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 אני מכירה את הנהלים הקשורים לשמירה על ניקיון מבנה הגן .11
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 אני מכירה את נהלי התברואה הקשורים לתזונה בגן  .11
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 (שטח פנימי וחיצוני)אני מאמינה כי יש לי את הידע לזהות מפגעי תברואה במבנה הגן  .11
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 ת בודק בעת הבקרה במעון"אני מכירה את המרכיבים שמשרד התמ .10
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד          

 

 
 :השאלות הבאות מתייחסות למדיניות התזונה והפעילות הגופנית במעון

 

מדיניות , כן 
 כתובה

מדיניות , כן
 לא רשמית

 לא

האם קיימת במעון מדיניות המגבירה צריכת  .15
 ?פירות וירקות

0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות המגבירה צריכת  .11
 ?מזונות עתירי סידן

0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות המגבירה צריכת  .11
 ?דגנים מלאים

0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות המגבילה צריכת  .12
 ?מזונות ומשקאות מתוקים

0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות המצהירה  .11
פירות , מסיבות שבהם יוגש מזון/שבחגיגות

 ?וירקות יהיו בין המזונות שיוגשו

0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות בנושא פעילות  .11
 ?תנועה/גופנית

0 5 1 

האם המעון מעודד באופן פעיל פעילות גופנית  .11
 ?תנועה לילדי המעון במהלך שהותם במעון/

0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות בנושא תברואה  .11
 בשטח המטבח 

0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות בנושא תברואה  .21
 לשטח פנים וחוץ הגן

0 5 1 
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 הרגלי אכילה במעון
 5-1 כל יום 

פעמים 
 בשבוע  

 אף פעם פעם בשבוע

האם ארוחות הצהרים לילדי המעון מוגשות  .20
 ?סביב שולחן

1 2 3 1 

האם כאשר הילדים אוכלים גם את יושבת  .25
 ?סביב השולחן ואוכלת איתם

1 2 3 1 

כמה פעמים בשבוע מוגשים לילדים ירקות  .21
 ?ופירות בזמן האורחות

1 2 3 1 

האם את מעודדת את הילדים לאכול ירקות . 21
 במהלך הארוחה

1 2 3 1 

כמה פעמים בשבוע חילקת לילדים חטיפים . 21
 בין הארוחות ( נשנושים)

1 2 3 1 

כמה פעמים בשבוע את מציינת את חשיבות . 21
 אכילת הירקות בפני הילדים

1 2 3 1 

 
 הרגלי שתייה במעון

 0-1  
פעמים 

 ביום

פעמים  1-2
 ביום  

פעמים  2-1
 ביום

 אף פעם

האם את מעודדת את הילדים לשתות מים במהלך . 21
 הארוחות

1 2 3 1 

האם את מעודדת את הילדים לשתות מים במהלך . 11
 היום

1 2 3 1 

כמה פעמים ביום את מציינת את חשיבות שתיית . 10
 המים בפני הילדים

1 2 3 1 

 

 
 השתתפות הורים בקידום בריאות ילדי המעון

 
לעיתים  אף פעם 

 רחוקות 
לעיתים 
 קרובות 

 תמיד

באיזו מידה הורי המעון משתתפים בקביעת  .11
 מדיניות המעון בנושא התזונה

0 5 1 1 

באיזו מידה הורי המעון משתתפים באירועים .11
/ ימי ספורט)הקשורים לקידום בריאות ילדיהם 

 (הרצאות

0 5 1 1 

באיזו מידה את משוחחת עם  ההורים בנושא .11
 תזונה נבונה

0 5 1 1 

 

במידה  במידה רבה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 אף פעם לא

מדגישה בפני צוות הגן את באיזו מידה את . 15
 חשיבות עידוד  ילדים לאכילת פירות וירקות

1 2 3 1 

באיזו מידה את מדגישה בפני צוות הגן את . 11
 חשיבות הפעילות הגופנית של הילדים בחצר

1 2 3 1 

האם את חושבת שמתקני החצר הקיימים  .11
 מעודדים פעילות גופנית 

1 2 3 1 

באיזו מידה זמינים לילדי המעון חומרים  .12
, פעילות גופנית, תזונה)העוסקים בתחום הבריאות 

 ( היגיינה ועוד

1 2 3 1 
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במידה  במידה רבה 
 בינונית

במידה 
 מועטה 

אף פעם 
 לא

באיזו מידה יש לך את הכלים להפעיל מגוון של  .10
 פעילויות תנועה עם הילדים

1 2 3 1 

 באיזו מידה נערכות פעילויות לילדי הגן תחת הצללה .11
  

1 2 3 1 

 
 

 פרטים אישיים 
 

 _______ ?מהו גילך .20

 :ארץ לידה .25

 ישראל .א

 _______עלית לישראל באיזו שנה _____________  אחר  .ב

 ? מהי דתך .21

 יהודייה .א

 ערביה נוצרייה .ב

 ערביה מוסלמית .ג

 דרוזית  .ד

 בדואית .ה

 _________אחר  .ו

 ?כיצד הינך מגדירה את רמת הדתיות שלך .21

 דתי .א

 מסורתי .ב

 חילוני .ג

 __________אחר  .ד

 ?האם יש לך ילדים .22

 כן     .א

 לא .ב

 ?מהי השכלתך .21

 בית ספר יסודי .א

 חטיבת ביניים ותיכון .ב

 תואר ראשון .ג

 ומעלה תואר שני .ד

 הכשרות מקצועיות .ה

 ?רשת את עובדת/באיזה ארגון .21

 ויצו. א

 נעמת. ב

 אמונה. ג
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 עירייה. ד

 ?אחר . ה

 __________ספרות אחרונות של תעודת הזהות 1
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 מטפלות -שאלון לתוכנית אורח חיים פעיל ובריא : 5נספח 
 

, 01עד  0דרגי את תשובתך בסולם של ? באופן כללי, באיזו מידה את שביעת רצון בימים אלו מחייך .0
 ? פירושו מאוד שביעת רצון 01 -מאוד לא שביעת רצון ו – 0כאשר 

 
 מאוד שביעת רצון 11      9      8      7      1      1      1      3      2      1מאוד לא שביעת רצון 

 

 נושא עישוןשאלות ב
 ?האם את מעשנת .5

 כן .א

 (1עברי לשאלה )לא  .ב

 אך הפסקתי, עישנתי בעבר .ג

 

 _________ ?כמה סיגריות בממוצע את מעשנת ביום, במידה וענית כן .1

 

 ?האם את מעוניינת להפסיק לעשן .1

 כן .א

 (1דלג לשאלה )לא  .ב

 לא יודעת .ג
 

 ? האם את מתכוונת להפסיק לעשן בששת החודשים הקרובים, אם כן .2

 כן .א

 לא .ב

 יודעתלא  .ג

 

 ?עד כמה מיישמים את האיסור על עישון במעון בו את עובדת .1

 . אסור לעשן בתחומי המעון -באופן מוחלט, כן .א

 . ישנם מקומות בהם ניתן לעשן בתוך המעון -באופן חלקי, כן .ב

 . אפשר לעשן כמעט בכל מקום -בכלל לא .ג

 
 שאלות בנושא פעילות גופנית

 
 ?באופן קבוע לפני או אחרי שעות העבודההאם את נוהגת לבצע פעילות גופנית  .1

 כן .א

 (11עברי לשאלה )לא  .ב
 

דקות  51לפחות ,  אחרי שעות העבודה, באיזו תדירות את נוהגת לעסוק בפעילות גופנית כלשהי .1
 ?רצופות

 פעמים בשבוע או יותר 1 .א

 פעמים בשבוע -פעם .ב

 פעמים בחודש -פעם .ג

 פחות מפעם בחודש .ד

 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? פעילות בדרך כלל את מבצעת איזו,  1' במידה וענית כן בשאלה מס .1
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 (שאינה בחדר כושר)ריצה / הליכה .א

 חדר כושר .ב

 (קבוצת ריצה ועוד/אירובי/יוגה/פילאטיס)חוג פרטי  .ג

 שחייה .ד

 _________אחר .ה

 לא מבצעת פעילות גופנית .ו

 

החודשים  1לך האם את מתכננת להתחיל ולבצע פעילות גופנית במה, 1' במידה וענית לא בשאלה מס .01
 ? הקרובים

 כן .א

 לא .ב

 לא יודעת .ג

 שאלות בנושא תזונה
 ?איך היית מתארת את התזונה שלך, באופן כללי

 

 אף פעם לפעמים תמיד 

 1 5 0 אוכלת רגיל בלי להקפיד על משהו מיוחד .00

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות השומנים  .05

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הקלוריות .01

 1 5 0 המלחמשתדלת להמעיט בכמות  .01

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הסוכר .02

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הבשר  .01

 1 5 0 משתדלת להרבות באכילת פירות וירקות .01

, לחם מחיטה מלאה)משתדלת להרבות בדגנים מלאים  .01
 ('אורז מלא וכד

0 5 1 

 1 5 0 משתדלת להרבות במוצרי חלב .01
 

 
באיזו מידה את מסכימה עם ההיגדים 

 הבאים
 לא

 מסכימה
 מסכימה

 במידה מועטה
 מסכימה מסכימה

 במידה רבה

אני מאמינה כי יש ביכולתי לשנות את  .51
 הרגלי האכילה של ילדי המעון

0 5 1 1 

 
 

 ?איך את מגנה על עצמך מפני השמש בתקופת הקיץ
 

 אף פעם לעיתים רחוקות לפעמים תמיד 

 1 1 5 0 משתמשת בקרם הגנה .50

 1 1 5 0 מרכיבה משקפי שמש .55

 1 1 5 0 חובשת כובע .51

 1 1 5 0 ביגוד כמו שרוולים ארוכים  .51

בכך שאת נמנעת מלהיות בשמש בין  .52
 11:11ועד  11:11השעות 

0 5 1 1 

 1 1 5 0 שהייה בצל .51

 
 

 צייני את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים
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 אני מאמינה כי אכילת מזונות מטוגנים יכולה לגרום לנזק בריאותי .51
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד 

 

 ישפר את בריאותי, אני מאמינה כי ביצוע פעילות גופנית באופן קבוע .51
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     
 

מחלות לב : ה להוביל למחלות כגוןאני מאמינה כי צריכה ממושכת של תזונה לא בריאה יכול .51
 סוכרת ועוד  , וכלי דם

 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     
 

 שמירה על תזונה בריאה תעזור לי להרגיש יותר טוב עם גופי .11
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     
 

 ביצוע פעילות גופנית יעזור לי להרגיש יותר טוב עם גופי .10
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 האנשים הקרובים לי חושבים כי עלי להימנע מתזונה לא בריאה .15
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 אני מאמינה כי יש לי השפעה על תזונתם הבריאה של ילדי המעון .11
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 אני מאמינה כי לטיב ובריאות המזון שמוגש לילדים במעון חשיבות רבה והשפעה על בריאותם  .11
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 אין ביכולתי לקבוע האם יוגש לילדי המעון מזון בריא או לא .12
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 אני מאמינה שאין נזק במתן ממתקים במהלך יום הפעילות במעון .11
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

 אני מאמינה כי עוגות וממתקים הם חלק חשוב במהלך חגיגת יום הולדת .11
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 אני מאמינה כי יש ביכולתי להשפיע על מצב בריאותם של ילדי המעון .11
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 פעילות גופנית לילדי המעוןאני מאמינה כי יש לי את  הידע  להעברת  .11
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד    

 אני מאמינה כי יש לי את  הכלים  להעברת פעילות גופנית לילדי המעון .11

 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד     .10

 כי יש לי את הידע בנושא התזונה הנבונה לילדי המעון  אני מאמינה .15
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 אני מאמינה כי יש לי את הכלים בנושא התזונה הנבונה לילדי המעון  .11

 כימה בכלללא מס:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד    .11
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 אני מכירה את הנהלים הקשורים לשמירה על ניקיון מבנה הגן .12
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 אני מכירה את נהלי התברואה הקשורים לתזונה בגן  .11
 מסכימה בכלללא :   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 (שטח פנימי וחיצוני)אני מאמינה כי יש לי את הידע לזהות מפגעי תברואה במבנה הגן  .11
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 
 

 השתתפות הורים בקידום בריאות ילדי המעון
 

 לעיתים רחוקות אף פעם 
לעיתים 
 קרובות

 תמיד

מידה את משוחחת עם ההורים  באיזו .11
 ?בנושא תזונה נבונה

0 5 1 1 

 
 :השאלות הבאות מתייחסות למדיניות התזונה והפעילות הגופנית במעון

 

מדיניות , כן 
 כתובה

מדיניות , כן
 לא רשמית

 לא

האם קיימת במעון מדיניות המגבירה צריכת פירות  .11
 1 5 0 ?וירקות

צריכת מזונות האם קיימת במעון מדיניות המגבירה  .21
 1 5 0 ?(עתירי סידן

האם קיימת במעון מדיניות המגבירה צריכת דגנים  .20
 ?מלאים

0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות המגבילה צריכת מזונות  .25
 1 5 0 ?ומשקאות מתוקים

האם קיימת במעון מדיניות המצהירה  .21
פירות וירקות , מסיבות שבהם יוגש מזון/שבחגיגות

 ?שיוגשויהיו בין המזונות 
0 5 1 

האם קיימת במעון מדיניות בנושא פעילות  .21
 ?תנועה/גופנית

0 5 1 

תנועה /האם המעון מעודד באופן פעיל פעילות גופנית .22
 1 5 0 ?של ילדי המעון במהלך שהותם במעון

 

 
 כל יום

5-1 
פעמים 
 בשבוע

פעם 
 בשבוע

 אף פעם

האם ארוחות הצהרים לילדי המעון מוגשות סביב  .21
 ?שולחן

1 2 3 1 

האם כאשר הילדים אוכלים גם את יושבת סביב  .21
 ?השולחן ואוכלת איתם

1 2 3 1 

כמה פעמים בשבוע מוגשים לילדים ירקות ופירות  .21
 ?בזמן האורחות

1 2 3 1 

האם את מעודדת את הילדים לאכול ירקות במהלך  .21
 ?הארוחה

1 2 3 1 

כמה פעמים בשבוע חילקת לילדים חטיפים  .11
 ?הארוחותבין ( נשנושים)

1 2 3 1 

 1 3 2 1כמה פעמים בשבוע את מציינת את חשיבות אכילת  .10
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 ?הירקות בפני הילדים

 

במידה  
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

אף פעם 
 לא

באיזו מידה את מעודדת ילדים לנסות לאכול  .15
 ?מאכלים חדשים

1 2 3 1 

באיזו מידה את מעודדת ילדים לסיים את האוכל  .11
 ? מהצלחת

1 2 3 1 

באיזו מידה את מעודדת את הפעילות  .11
 ?תנועה של הילדים בחצר/הגופנית

1 2 3 1 

האם את חושבת שמתקני החצר הקיימים מעודדים  .12
 ? תנועה/פעילות גופנית

1 2 3 1 

איזו מידה זמינים לילדי המעון חומרים העוסקים ב .11
היגיינה , פעילות גופנית, תזונה)בתחום הבריאות 

 ?( ועוד
1 2 3 1 

 
 הרגלי שתייה במעון

 0-1 
פעמים 

 ביום

1-2 
פעמים 

 ביום

2-1 
פעמים 

 ביום
 אף פעם

האם את מעודדת את הילדים לשתות מים במהלך  .11
 ?היום

1 2 3 1 

כמה פעמים ביום את מציינת את חשיבות שתיית  .11
 ?המים בפני הילדים

1 2 3 1 

 
 

 פרטים אישיים 
 

 _______ ?מהו גילך .11

 
 :ארץ לידה .11

 ישראל .א

 _______באיזו שנה עלית לישראל _____________  אחר  .ב

 

 ? מהי דתך .10

 יהודייה .א

 ערביה נוצרייה .ב

 ערביה מוסלמית .ג

 דרוזית  .ד

 בדואית .ה

 _________אחר  .ו

 

 ?כיצד הינך מגדירה את רמת הדתיות שלך .15

 דתי .א

 מסורתי .ב

 חילוני .ג
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 __________אחר  .ד
 

 
 ?האם יש לך ילדים .11

 כן     .א

 לא .ב

 

 ?מהי השכלתך .11

 בית ספר יסודי .א

 ביניים ותיכוןחטיבת  .ב

 תואר ראשון .ג

 תואר שני ומעלה .ד

 הכשרות מקצועיות .ה
 

 
 ?רשת את עובדת/באיזה ארגון .12

 ויצו. א

 נעמת. ב

 אמונה. ג

 עירייה. ד

 ?אחר . ה

 

 ?אילו נושאים היית מבקשת שיכללו בתוכנית ההשתלמות הנוכחית

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 __________ספרות אחרונות של תעודת הזהות 1
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 מבשלות–שאלון לתוכנית אורח חיים פעיל ובריא : 1נספח 
 

, 01עד  0דרגי את תשובתך בסולם של ? באופן כללי, באיזו מידה את שביעת רצון בימים אלו מחייך .1
 ? פירושו מאוד שביעת רצון 01 -מאוד לא שביעת רצון ו – 0כאשר 

 
 מאוד שביעת רצון 11      9      8      7      1      1      1      3      2      1שביעת רצון מאוד לא 

 

 שאלות בנושא עישון
 ?האם את מעשנת .2

 כן .א

 (1עברי לשאלה )לא  .ב

 אך הפסקתי, עישנתי בעבר .ג

 

 _________ ?כמה סיגריות בממוצע את מעשנת ביום, במידה וענית כן .3

 

 ?לעשןהאם את מעוניינת להפסיק  .4

 כן .א

 (1דלג לשאלה )לא  .ב

 לא יודעת .ג
 

 ? האם את מתכוונת להפסיק לעשן בששת החודשים הקרובים, אם כן .5

 כן .א

 לא .ב

 לא יודעת .ג

 

 ?עד כמה מיישמים את האיסור על עישון במעון בו את עובדת .6

 . אסור לעשן בתחומי המעון -באופן מוחלט, כן .א

 . ישנם מקומות בהם ניתן לעשן בתוך המעון -באופן חלקי, כן .ב

 . אפשר לעשן כמעט בכל מקום -בכלל לא .ג

 
 שאלות בנושא פעילות גופנית

 
 ?האם את נוהגת לבצע פעילות גופנית באופן קבוע לפני או אחרי שעות העבודה .7

 כן .א

 (11עברי לשאלה )לא  .ב
 

 51לפחות ,  לפני או אחרי שעות העבודה, כלשהיבאיזו תדירות את נוהגת לעסוק בפעילות גופנית  .8
 ?דקות רצופות

 פעמים בשבוע או יותר 1 .א

 פעמים בשבוע -פעם .ב

 פעמים בחודש -פעם .ג

 פחות מפעם בחודש .ד
 

 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? איזו פעילות בדרך כלל את מבצעת,  1' במידה וענית כן בשאלה מס .9



81 

 

 (שאינה בחדר כושר)ריצה / הליכה .א

 חדר כושר .ב

 (קבוצת ריצה ועוד/אירובי/יוגה/פילאטיס)חוג פרטי  .ג

 שחייה .ד

 _________אחר .ה

 לא מבצעת פעילות גופנית .ו

 

החודשים  1האם את מתכננת להתחיל ולבצע פעילות גופנית במהלך , 1' במידה וענית לא בשאלה מס .11
 ? הקרובים

 כן .א

 לא .ב

 לא יודעת .ג

 
 שאלות בנושא תזונה

 ?שלךאיך היית מתארת את התזונה , באופן כללי
 

 אף פעם לפעמים  תמיד 

 1 5 0 אוכלת רגיל בלי להקפיד על משהו מיוחד .11

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות השומנים  .12

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הקלוריות .13

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות המלח .14

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הסוכר .15

 1 5 0 משתדלת להמעיט בכמות הבשר  .16

 1 5 0 באכילת פירות וירקותמשתדלת להרבות  .17

, לחם מחיטה מלאה)משתדלת להרבות בדגנים מלאים  .18
 ('אורז מלא וכד

0 5 1 

 1 5 0 משתדלת להרבות במוצרי חלב .19

 
 ?איך את מגנה על עצמך מפני השמש בתקופת הקיץ

 
 אף פעם לעיתים רחוקות לפעמים תמיד 

 1 1 5 0 משתמשת בקרם הגנה .21

 1 1 5 0 מרכיבה משקפי שמש .21

 1 1 5 0 חובשת כובע .22

 1 1 5 0 ביגוד כמו שרוולים ארוכים  .23

בכך שאת נמנעת מלהיות בשמש בין  .24
 11:11ועד  11:11השעות 

0 5 1 1 

 1 1 5 0 שהייה בצל .25

 צייני את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים
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 אני מאמינה כי אכילת מזונות מטוגנים יכולה לגרום לנזק בריאותי .26
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד 

 
 ישפר את בריאותי, אני מאמינה כי ביצוע פעילות גופנית באופן קבוע .27
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     
 

מחלות לב : אני מאמינה כי צריכה ממושכת של תזונה לא בריאה יכולה להוביל למחלות כגון .28
 סוכרת ועוד  , וכלי דם

 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     
 

 שמירה על תזונה בריאה תעזור לי להרגיש יותר טוב עם גופי .29
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     
 

 ביצוע פעילות גופנית יעזור לי להרגיש יותר טוב עם גופי .31
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 
 האנשים הקרובים לי חושבים כי עלי להימנע מתזונה לא בריאה .31
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 
 אני מאמינה כי יש לי השפעה על תזונתם הבריאה של ילדי המעון .32
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 
מוגש לילדים במעון חשיבות רבה והשפעה על אני מאמינה כי לטיב ובריאות המזון ש .33

 בריאותם 
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 
 אין ביכולתי לקבוע האם יוגש לילדי המעון מזון בריא או לא .34
 מסכימה בכלללא :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 
 אני מאמינה שאין נזק במתן ממתקים במהלך יום הפעילות במעון .35
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 
 אני מאמינה כי עוגות וממתקים הם חלק חשוב במהלך חגיגת יום הולדת .36
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 אני מאמינה כי יש ביכולתי להשפיע על מצב בריאותם של ילדי המעון .37
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 ההחלטה מה לבשל לתפריט הצהרים במעון בידיים שלי .38
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1  :   1:     1:     7מסכימה מאוד   

 המתכונים שאיתם אני מבשלת במעון הם אותם המתכונים שאני מבשלת לבני משפחתי  .39
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 ניתן לי החופש לבחור את המצרכים והתבלינים שאיתם אבשל .41
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7   מסכימה מאוד

 כאשר אני מבשלת לילדי המעון אני מקפידה להמעיט בשימוש בשמן .41
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 חשוב לי שהילדים יאכלו בכל ארוחה ירקות .42
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1   :  7מסכימה מאוד   

גם אם הוא פחות בריא ולא להכין אוכל בריא , אני מעדיפה להכין אוכל שהילדים אוהבים .43
 שלא בטוח שיאכלו
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 ?י כלי מדידה"למדוד את כמות הסוכרים בהכנת המזון עכאשר אני מבשלת אני מקפידה  .44
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 ?י כלי מדידה"כאשר אני מבשלת אני מקפידה למדוד את כמות המלח בהכנת המזון ע .45
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   
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 אני מרגישה שחסר לי הידע להכנת אוכל בריא לילדי המעון .46
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 אני מכירה את הנהלים הקשורים לשמירה על ניקיון המטבח .47
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 במטבח המעון יש לי את הכלים הנדרשים לאחסון המזון כך שטיבו לא יפגע .48
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 המטבח במעון מאפשר הקפדה על נהלי התברואה , לדעתי .49
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד   

 
 פרטים אישיים 

 

 _______ ?מהו גילך .51

 :ארץ לידה .51

 ישראל .א

 _______באיזו שנה עלית לישראל _____________  אחר  .ב

 ? מהי דתך .52

 יהודייה .א

 ערביה נוצרייה .ב

 ערביה מוסלמית .ג

 דרוזית  .ד

 בדואית .ה

 _________אחר  .ו

 ?כיצד הינך מגדירה את רמת הדתיות שלך .53

 דתי .א

 מסורתי .ב

 חילוני .ג

 __________אחר  .ד

 ?האם יש לך ילדים .54

 כן     .א

 לא .ב

 ?מהי השכלתך .55

 בית ספר יסודי .א

 חטיבת ביניים ותיכון .ב

 תואר ראשון .ג

 תואר שני ומעלה .ד

 הכשרות מקצועיות .ה
 ?רשת את עובדת/באיזה ארגון. 21
 ויצו. א

 נעמת. ב

 אמונה. ג

 עירייה. ד

 ?אחר . ה

 ?ההשתלמות הנוכחיתאילו נושאים היית מבקשת שיכללו בתוכנית 
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 השפעת תוכנית ההתערבות -"אחרי"שאלון  :1נספח 

 צייני את מידת הסכמתך עם ההיגדים הבאים
 

 

A.  את התפריט בגן הילדיםבעקבות תוכנית ההתערבות שיניתי 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד 

 

B.  פעילות בתנועה בקרב הילדים נערכת יום יום במעון / פעילות גופנית 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

C.  התוכנית הפחתתי את כמות הממתקים לילדי המעוןבעקבות 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

D. אני מקפידה על שתיית מים לילדי המעון  במשך כל שעות היום יותר מבעבר 
 לא מסכימה בכלל  :  1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

E. בעקבות התוכנית אני מקפידה על בישול עם פחות מלח 
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

F.  ישנה מדיניות ברורה במעון  לגבי התפריט עבור ארוחות בריאות בימי ההולדת 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

G. ישנה מדיניות ברורה בגן לגבי הבאת ממתקים וחטיפים במעון 
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

H. בעקבות התוכנית  עסקנו בפעילויות מקדמות בריאות יותר מבשנה שעברה 
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מאוד מסכימה     

 

I. בעקבות התוכנית ישנה במעון פעילות משותפת עם ההורים בתחום הבריאות 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד 

 

J.  ולשוחח על קידום בריאות ילדיהםאני מרגישה בטחון מקצועי לעמוד מול ההורים 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

K.  יש שיח במעון בנוגע לבריאות בין חברות הצוות 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

L.  קבלתי כלים איך להפעיל בתנועה את ילדי המעוןבעקבות התוכנית 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

M. לאכול ולגדול" -את המדיניות העדכנית של משרד הבריאות לתזונה אני מכירה." 
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 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

N. אני מאמינה ביכולת שלי לשנות את הרגלי בריאותי 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

O. אני מאמינה בקבלת סיפוק גם מניצחונות קטנים 
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

P. אני משתדלת להתאפק לפני שאני אומרת את דעתי 
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

Q. יש לי בטחון עצמי במסגרת העבודה 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד 

 

R. יש לי קשר טוב עם ההורים במעון 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

S. בעקבות התוכנית אני עוסקת בפעילות גופנית יותר מבעבר 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

T.  התוכנית הפחתתי את כמות הממתקים שבדרך כלל אני אוכלתבעקבות 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

U. קבעתי לעצמי יעדים ברורים לגבי הבריאות שלי בחיי האישיים  
 לא מסכימה בכלל:   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

 

V. בעקבות התוכנית קל לי יותר להתמקד במטרות שאני מציבה לעצמי 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד 

 

W. אני מקפידה על שתיית מים במשך כל היום יותר מבעבר 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

X. בעקבות התוכנית חלו שינויים באורח החיים האישי שלי 
 לא מסכימה בכלל :   1  :   2  :   3  :   1  :   1  :   1  :   7  מסכימה מאוד     

Y. בעקבות התוכנית חלו שינויים במסגרת המעון 
 לא מסכימה בכלל :   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד       

Z. או טופו יותר מבעבר, קוסקוס, בורגול: בעקבות התוכנית הוספתי לתפריט במעון 
 לא מסכימה בכלל:   1:     2:     3:     1:     1:     1:     7מסכימה מאוד       

 ?כניתבכמה מפגשים השתתפת בתו

 :אחר, לא, כן? האם קיבלת תעודת גמר בסיום תוכנית ההשתלמות
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 פרוטוקול ראיון למחקר המקדים: 2נספח 

 (:תזונה ופעילות גופנית)ידע לגבי תחום הבריאות 

 ?מהי בריאות עבורך? כיצד את תופסת את מושג הבריאות .1

 ?איך את שומרת על הבריאות שלך .2

 ?ועל חינוך בריאות הילדים? להיות אחראי על בריאות הילדיםכמה את חושבת שהמעון צריך  .3

 ?מבחינתך איזה נושא בריאות הכי חשוב שצריך לעסוק בו בגן .4

באיזה אספקטים של ? עד כמה לדעתך התפקיד שלך כולל את נושא הדאגה לבריאות הילדים .5

 ? בריאות

 (נמצא בסדר העדיפויות)עד כמה לדעתך להנהלת הגן נושא הבריאות חשוב  .6

? האם את יכולה לספר על התנהגויות העובדות בגן שתורמות לבריאות ולא תורמות לבריאות .7

 (?מה דעתך על זה –במידה וכן )? למשל האם יש מטפלות אשר מעשנות בגן

 

 עמדות כלפי תוכנית ההתערבות

 ?מה לפי דעתך מטרות התוכנית .1

 ?כיצד את חושבת שהתוכנית תורמת .2

 ?בעינייךמהי הצלחה של התוכנית  .3

 ?ומה הכי פחות? ולמה? מהו? מה הדבר שהכי מצא חן בעינייך עד כה לגבי התוכנית .4

האם במה שכן הופיע הרגשת שניתן לך מספיק ? אילו נושאים היית רוצה שיופיעו שעוד לא הופיעו .5

 ? מספיק כלים? ידע

 ?נהאו שיש צורך בתוכנית כזו לאורך כל הש? האם את חושבת שהתוכנית מספיק מעמיקה .6

 (מרצים/תכנים/זמן)? אם כן מה? האם היית משנה משהו בתוכנית זו .7

עד כמה חשוב לה ? לפי דעתך מה הכי חשוב למנהלת שלך מבין כל מה שלמדת (רק למטפלות) .8

 ? שבאמת תשני את הנהלים ואת הרגלי התזונה שהיו עד כה

 

 יישום התוכנית ועמדות של המשתתפות

וכמה הם ? אילו –אם כן ? מדיניות כתובה בנוגע לתזונה למשלהאם בגן שבו את עובדת קיימת  .1

 ?מיושמים

במהלך היום וגם ובאירועים בגן ביום ? האם יש מדיניות המגבילה צריכה של ממתקים לילדים .2

 ?צ"ואחה

ובאיזה אופן ? אילו כישורים וידע את חושבת שצריך להעביר לילדים בנושא של תזונה למשל .3

 ?ביטוי אצלך מיומנויות אלו באות לידי

 ?האם תוכנית זו כבר עכשיו מקנה לך כלים כיצד להתנהל בגן בנושאים כגון תזונה ופעילות גופנית .4

 ?לשינוי במעון בנושא בריאות הילדים( או לא להביא)איך את רואה שתוכנית זו יכולה להביא  .5

 

 שיתוף קהילתי
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 ?האם יצא לך לשתף את ההורים לגבי התוכנית שאת עוברת .1

איפה היית רואה אותם כמסייעים ואיזה , יכולה לרתום את ההורים לשינוי בריאותיאם היית  .2

 ?אופן

 ?איך זה היה לפני התוכנית? האם התוכנית נתנה לך את הביטחון לפנות להורים בנושא זה .3

 

 מדיניות המטפלות בהקשר לתזונה ופעילות גופנית

האם זה שונה לנהלים  –וכן  שהייתה השתנתה לאור התוכנית במידה( נהלים)האם המדיניות  .1

 ?האם יש הקפדה על שטיפת ידיים? האם מתחילים למדוד מלח' לדג*? כתובים

האם שינית את נהלים בגן לאור  -למנהלות ? האם המנהלות שינו את הנהלים בגן לאור התוכנית .2

 ?התוכנית

 

 סביבה תומכת בריאות

 ?במה? האם לאור התוכנית שיניתם את סביבת הגן .1

 ?לאור התוכנית( היגיינה/הצללה)איזה הרגלים מסוימים או משהו בסביבתך  האם שינית .2

ומה ? מה הם הקשיים? האם יש קשיים שעומדים בפניך כדי ליישם את מה שתרצי ואת לא יכולה .3

 ?יכול לעודד אותך ליישם

בלי קשר לתקציב איזה תוכנית ? אם היית יכולה לבחור תוכנית מהסוג הזה מה היית מעדיפה .4

 ?הייתה הכי מתאימה בהקשר של קידום בריאות בגן ילדים עבורך
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 פרוטוקול ראיונות בקרב מפקחות: 1נספח 

 

 עידוד אורח חיים בריא בקרב המפקחות במעונות ומשפחתונים בעיר חיפה ראיון חצי מובנה

  :זמן סיום                                      :   זמן התחלה:                                                  תאריך

 :שם הארגון

 :תפקיד

 :משך זמן הראיון

 

 הענות להשתלמות

 ?מדוע בחרת להשתתף בהשתלמות מה הניעה אותך לכך? האם השתתפת בהשתלמות  .1

 תרומת התוכנית לעובדות המעון הלכה למעשה 

אילו שינוים תוכלי ? בעקבות התוכניתהאם לדעתך היו שינויים משמעותיים בהתנהגות העובדות  .2

האינטראקציה עם ? המרצים? התכנים) ? מה לפי דעתך החלקים שגרמו לשינוי אם בכלל? לפרט לי

 (?שאר הצוותים במעונות

האם לדעתך נכון היה , (הנהלה, מבשלות, מטפלות)תוכנית ההשתלמות הועברה לכל הצוות של המעון  .3

 ?תוכלי לתאר לי? באיזה אופן ? היית עושה זאת אחרת האם? לבצע באופן הזה את ההשתלמות

במה לדעתך תרמו המפגשים בהשתלמות לאינטראקציה עם צוותים מרשתות אחרות של המעונות  .4

 ?האם ידוע לך על קשרים מקצועיים שנוצרו בין העובדות בעקבות התוכנית?   האחרים

שתתפו בהשתלמות ובין מעונות האם את רואה הבדלים בתחום אורח חיים בריא בין המעונות שה .5

 ?מהם, אם כן? שלא השתתפו

 השתתפות המפקחות בוועדת הגיל הרך 

האם היא תרמה לעבודתך המקצועית ? באיזו מידה השתתפותך בוועדת הגיל הרך הייתה חשובה לך .6

 ? באיזה אופן? כמפקחת

איזה אופן ראית את ב? האם ראית הבדלים בוועדת הגיל הרך בין אילו שהשתתפו בתוכנית ואילו שלא .7

 ?ההבדלים תוכלי לפרט לי בבקשה

 תרומת ההשתלמות למפקחת

איזה , איזה חלקים אהבת בתוכנית ? האם תוכלי לתאר לי מה היה מיוחד לפי דעתך בהשתלמות .8

 ?פחות

עד כמה את מאמינה ? עד כמה את רואה את ההשתלמות הנוכחית כתרומה משמעותית לעבודתך .9

 ?את עבודתך כמפקחת שהיא אכן שיפרה או שינתה

 (.? תכנים? לוח זמנים)? אם ניתן היה לתכנן את ההשתלמות הזו אחרת מה היית משנה .11
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 ממצאי המחקר האיכותני המקדים: 1נספח 

עידוד אורח חיים בריא בקרב הצוות המטפל במעונות ומשפחתונים בעיר חיפה ממצאים ראשוניים מתוך 

 :ראיונות חצי מובנים

 הקדמה

לעידוד אורח חיים בריא בקרב הצוות המטפל במעונות ומשפחתונים בעיר  ,תוכנית ההתערבותמטרת 

שנים בעיר חיפה בכדי לעודד אורח  1-3להכשיר את הצוותים החינוכיים במעונות היום לגיל הרך  ,חיפה

 .חיים בריא במעונות

התערבות לעידוד אורח נערך במטרה להעריך את השפעתה של תוכנית , מחקר הערכת תוכנית ההתערבות

 . עמדות והתנהגות בקרב הצוות המטפל המעונות ובמשפחתונים בעיר חיפה, חיים בריא על ידע

 . מטפלות ומבשלות, אוכלוסיית המחקר כוללת מנהלות

בשלב הראשוני של המחקר הועברו שאלונים לאוכלוסיית ההתערבות ובשלב הנוכחי נערכו ראיונות עומק 

ללמוד באופן ראשוני על המידה בה לדעתן ההכשרה תרמה להן הן במישור האישי  על מנת, חצי מובנים

משתתפות בעלות תפקיד שונה ומעונות ופעוטונים באזורים  8בשלב זה רואיינו . והן במישור המקצועי

 (עירייה ואמונה, ויצו)מנהלות  3, (אמונה ונעמת, עירייה)מטפלות  1הראיונות בוצעו עם . שונים בעיר חיפה

 (.ויצו)ומבשלת אחת 

. ח הנוכחי הינו מבט ראשוני על דעות ועמדות המשתתפות בתוכנית לעידוד אורח חיים פעיל ובריא"הדו

 (ב); (תזונה ופעילות גופנית)ידע לגבי תחום הבריאות  (א): הממצאים מחולקים על פי הקטגוריות הבאות

מדיניות  (ה); שיתוף קהילתי (ד); של הגננותיישום התוכנית ועמדות  (ג); עמדות כלפי תוכנית ההתערבות

 .סביבה תומכת בריאות (ו); המטפלות בהקשר לתזונה ופעילות גופנית

 (תזונה ופעילות גופנית)ידע לגבי תחום הבריאות . א

 :מטפלות

 .בעיקר תזונה ופעילות גופנית, מהראיון עולה כי המטפלות מאמינות שבריאות זה אורח חיים

לשמור על הגוף . לא לעשן, פעילות גופנית תזונה נכונה –בריאות . מתבססים על בריאותכל החיים שלנו "

 ".להקשיב לו, שלנו

 ".התעמלות וספורט גופני. לאכול בצורה נכונה, בריאות בשבילי זו אכילה נכונה"

 ".כל החיים שלנו מתבססים על בריאות, איכות חיים קודם כל"

מודעות להשפעת . המשפיע על בריאות הילדיםות הישירים המטפלות רואות בתפקידן אחד מהמקור

 .בנוסף מציינת כי התנהגות המטפלות במעון המשדרת מודל לחיקוי של הילדים, האוכל על הבריאות

 "אני מסבירה להם שצריך לשתות הרבה וצריך לאכול בריא, אני המכוונת שלהם, הוא הכי חשוב"

שאת אומרת אורח חיים בריא  את מעודדת את הילד שיהיה ברגע . זו מילת המפתח שלנו, הכי חשובה"

זה . פחות לכלוכים לרחוץ ידיים לאחר שירותים ולפני אוכל, פחות שתייה, גדול שידע פחות ממתקים

 "אני מלמדת את עצמי ואותם...דברים שהם לכל החיים ולא רק לעכשיו
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הייתי קונה גם הרבה לילדים אז זה , מאז שהתחלנו את קורס פתאום ממתקים וחטיפים זה ירד ממני"

 "ירד

רואות אחריות הרבה מהמטפלות מאמינות כי לגן ולהן יש חלק ניכר בהשפעה על בריאות הילדים ואף 

אך עם זאת הן לא הגורם היחיד  , כמעט מלאה של המעון לדאגה לבריאות הילדים ולחינוך לבריאות

 .להורים יש חלק ניכר, העיקרי

שהם נמצאים איתי יותר מאשר , שעות 8בגלל שאני איתם ...111%אז זה , ים אם מדברים על אחוז"

הילדים רואים שמנקים ...לפי דעתי יש לי חלק מאד גדול בבריאות שלהם ובניקיון שלהם ובתזונה, ההורים

 ".הילדים רואים את זה, ומטאטאים אחרי כל ארוחה או אחרי כל פעילות מנקים ומסדרים

נשמור אני , אני אומרת להם בוא נעשה תוכנית. האמהות לשמור ולא לתת חטיפיםאני הרבה מדברת עם "

 ."מתחילה ותשמרו אצלכם אבל אף פעם זה לא עובד

רוב התזונה הכי . בבית זה רק השלמות. אני חושבת שאת הארוחות הבסיסיות הם מקבלים פה במעון"

ם והם מקבלים פה ארוחת בוקר שעות מחיי היום יום שלה 8הם נמצאים פה , טובה זה מהגן בעצם

 ".וצהריים וגם ארוחת מנחה

 :מנהלות

, עם זאת. מהראיון עולה כי המנהלות מאמינות כי הגדרת הבריאות כוללת בתוכה תזונה ופעילות גופנית

 .מציינות את חשיבות הבריאות הנפשית

 "עצבניתלקחת את החיים בצורה רגועה ולא , פעילות גופנית, בריאות זה תזונה נכונה"

בסוף יום יש לי ...מצב פיזי שמאפשר לי לתפקד בצורה שהיא משביעה את רצוני שאני קמה מלאת כוחות"

 ".כח לחיי משפחה וילדים

להורים יש חלק ניכר , המנהלות רואות את המעון כמקום מרכזי האחראי לבריאות הילדים אך לא הבלעדי

 .ודרוש שיתוף פעולה בין ההורים למעון

. לדבר איתם על זה, חשוב שאנו נקנה להם את ההרגלים. ת שזה מתחלק בנינו לבין ההוריםאני חושב"

אחד אי אפשר לרקוד טנגו צריך ...גם ההורים וגם אנחנו כי ברגע שזה אחד, זה צריך להיות משולב, אבל

 "שניים

לות את אני לא חושבת שהוא האחראי הבלעדי אבל הוא בהחלט אחד מהגורמים המרכזיים שיכול להע"

 .תפקיד מרכזי, כן בהחלט. לקדם אותו להיות סוכן שינוי, הנושא למודעות

לדעתי זה המקום לחנך את הילדים או אפילו לחנך את , אנחנו כאן. ברמה הכי גבוהה, במאת האחוזים"

זה פשוט ללמד את ההורים , לדעתי בריאות זו לא דיאטה. ההורים דרך הילדים לאורח חיים בריא לילד

 ".ההורים לא מודעים להשלכות שיש בעתיד...ישה הנכונה לבריאותאת הג

מטפלות , המנהלות רואות בתפקידן חלק חשוב בהנעת תהליך השינוי וכסוכנות שינוי להורים, בנוסף

 .ולילדי הגן

אם . זה קרוב לליבי אז אני אהיה סוכנת שינוי יותר טובה, אני מאמינה שהשינוי מתחיל במטפלת עצמה"

יחוו על עצמן את הנושא של השינוי אני חושבת שהן יוכלו לשפר בתוך משפחתן וגם לקדם את המטפלות 

ההורים היו מביאים לילדים את השתייה הממותקת בתוך הבקבוק אז כבר אמרנו שזה ...זה מול ההורים
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ות ברגע שזה בא כהנחיה מלמעלה זה הקל על המטפל, אין לא שותים שום דבר חוץ ממים במשפחתון, נוהל

 ".להגיד להורים

 (".בימי הולדת)אני החלטתי שתהיה רק עוגה , זה עניין של החלטה, אני חושבת שיש לי מרכיב חשוב"

כשבאים ההורים ושואלים על סדר יום ואוכל ומה אוכלים אז אני לא רק סתם אומרת את התפריט אלא "

ממש מסבירה בפרטי פרטים את  אני... מסבירה למה אוכלים זאת וממה זה מורכב ומה צריך ולמה צריך

אנחנו מנצלים כל הזדמנות שיש פורום , גם באסיפת הורים אנחנו שמים דגש על האוכל הבריא...החשיבות

אני מנסה להחדיר בשיחה שההורים באים אלי לרישום אבל אני חושבת ...של הורים לדבר על האוכל

 ".מאד מאד חשוב אני חושבת שהוא, שצריך להתפשט עם הנושא הזה ולהפיץ אותו

 :מבשלת

כי בריאות עבורה זה אורח , ֹמהראיון עולה כי המבשלת מחזיקה באותה דעה של המטפלות והמנהלות

 .חיים אשר כולל תזונה ופעילות גופנית

 ".זה בעצם מה שמרכיב. פעילות, שזאת אומרת תזונה נכונה, אורח חיים בריא"

בגיל הרך על עתיד הילדים וכי כבר מגיל קטן רוכשים המבשלת מכירה בחשיבות תפקידה ובהשפעת תזונה 

 .הרגלים תזונתיים

כי פה אני מכינה מזון לבערך , אני מיישמת בעבודה וזה מאד חשוב. כל מה שאני עושה אני מבשלת בריא "

שנים ואלו השנים הראשונות של החיים ואם יתחילו את החיים  3חודשים עד  1ילד וכולם ילדים של  81

ממש ...רח חיים בריא והם יאכלו מזונות בריאים ואוכל נכון זה ילווה אותה לאורך כל החייםשלהם באו

 ".חשוב לשנים הראשונות ולפי דעתי אם מתחילים ככה אז ממשיכים ככה

 .ישנה חשיבות רבה למעורבות ההורית והשפעתה על הילדים, מנקודת מבטה של המבשלת

היו מבינים . ורח חיים בריא מעבירים להורים זה היה מעולהאני חושבת שאם את כל התוכנית הזו של א"

את זה שלא צריך לדחוס לילד מעבר למה שהוא צריך לאכול והיו מבינים איך להכין אוכל בריא 

מאד חשוב שזה יגיע להורים שיהיו . ההורים לא יודעים מה הם נותנים לילדים שלהם לאכול בחוץ...בבית

 ".בית ויעבירו את זה לילדיםמודעים ואז הם יישמו את זה ב

 עמדות כלפי תוכנית ההתערבות. ב

 :מטפלות

בנוסף מציינות כי התוכנית כבר , מהיקפה ורמתה, מהראיון עולה כי המטפלות מאד מרוצה מהתוכנית

, המטפלות מרגישות כי התוכנית מעניקה להם ידע. בשלב זה עזרה להן להכניס שינויים להתנהלות בגן

 .ויכולת לפתור בעיות בתחום הבריאותכלים שימושיים 

בינתיים הכל , לא היו דברים שנראו פחות רלוונטיים...היא כיפית ולא משעממת, כן היא ממש מעמיקה"

 ".מתאים

הורדתי את כל נושא הממתקים והמתיקות וזה משמה , יש פירות וירקות. כן היום אפשר בלי ממתקים"

 ".מהתוכנית
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למשל הייתי . יש המון דברים שלא ידעתי אותם וזה מאד עזר לי. אוהבתאני אישית מאד , תורמת מאד"

, ממש לדאוג שהאוכל לא יהיה מלוח, למשל המלח...מבשלת במרגרינה וזה מאד מסוכן ולא בריא בכלל

 ".לדאוג שיהיה אפשר לאכול אותו

אם ...ר עם חטיףלפניה הילדים היו נכנסים בבוק. הילדים היו אוכלים שונה לפני התוכנית, זו הצלחה"

פעם הייתי . הורה אומר לי שהוא רוצה שהילד יאכל חטיף אז אני אומרת לו שזה אצלו בבית ולא אצלי

 ".שותה מים( הילד)יש מים ואתה . היום אין דבר כזה, ממתיקה שתייה

אנחנו . זו אחלה תוכנית לפי דעתי. כל הקהילת נשים שבאה ומשתתפת, האויירה, הצורה שזה נעשה"

גם דברים שאת יודעת ואת מיישמת בבית ויש תמיד , כי מכל דבר את לומדת. ת להמשך של הישיבותמחכו

צריך להכניס את זה גם , אבל לא רק למעונות...ממש בצורה יפה ומעניינית, מעמיק מספיק. מה לחדש

 ". לתיכונים, לבתי ספר

 .ופעילות גופנית לגיל הרך נושאים נוספים שהמטפלות היו רוצות שימקדו בהן הינם מחלות בילדות

שיעולים ושילשולים כי , חום, מחלות, יותר התמקדו על תזונה והייתי שמחה שיתמקדו על בריאות הילד"

מה התסמינים , לתת לנו גבולות מתי כן לקבל ילד מתי לא. זה הדברים שפה אנחנו נלחמות עם ההורים

 ".נוקותלא רק בתי, לכל הגילאים. שילד עומד לפתח מחלה מסוימת

 ".איזה פעילות אפשר לעשות איתם כי הם מאד קטנים, לתת לנו. איזה פעילות אפשר לעשות איתם"

 :מנהלות

בעיניהן יתרון מרכזי של התוכנית הינו מתן ידע , מהראיון עולה כי המנהלות מאמינות בחשיבות התוכנית

 .קונקרטי אשר מקבלות וניתן ליישום בעבודתן השותפת של המטפלות

היא מאד תורמת כי . זה לא רק על תחום התזונה, היא תורמת כי היא משתרעת על המון המון תחומים"

זה נושאים מהיום ...היא מקיפה את הבריאות מכל הזוויות ומכל הצדדים שלה, היא חושפת בפנייך יריעה

כדי ליישם  כלומר לא צריך כלים מיוחדים, אלו נושאים שאפשר ליישם אותם, יום והם מאד מעניינים

 ".בחירות ולצאת לדרך, צריך פשוט לעשות החלטות, אותם

איך ליישם , ניתנים המון טיפים. נתנו את הדעת על ההתכוננות ועל יישום בהרצאות לצד הידע התיאורטי"

 ".זה מה שאנחנו רואים שהמטפלות מאד מעוניינות בו, בעצם את ההמלצות וזה הפלוס הגדול

אני באמת מאד מרוצה מההשתלמות , ן בתוכנית אז זה השיג את המטרהברגע שאתה מתחבר ומאמי"

זה נותן לנו להיות במקום שההורה שואל אותך , זה מעשיר אותנו, זה מקסים, זה מדהים, שאנו עושות

אנחנו פשוט מחכות מתוכנית , הלוואי וההורים יכלו לעבור אותה...שאלה ואתה יודע לענות וזה מאד חשוב

. הייתי רוצה שהרבה יותר מוסדות יהיו חשופים לתוכנית הזו. ייתי רוצה שכולם יידעו עליהכן ה...לתוכנית

בגנים כי התוכנית הזו היא מדהימה ומאד הייתי רוצה שהיא תיחשף , לחדיר את התוכנית הזו בבתי ספר

 ".להרבה יותר מוסדות ותחלחל לכלל עם ישראל

 :מבשלת

 .לחת התוכנית באה לביטוי ביישום התכנים הנלמדיםהמבשלת מאד מרוצה מהתוכנית ובעיניה הצ

אז זה  -פה בגן אני רואה מטפלות שמיישמות וגם מעבירות למשפחה שלהן בבית . אני רואה שמיישמים"

 ".עשה את שלו
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 יישום התוכנית ועמדות של המשתתפות .ג

 :מטפלות

אין נהלים כתובים אך  למשפחתונים, ת"במעונות ישנם נהלים דומים היות והם כפופים למשרד התמ

באופן גורף בכל המעונות והמשפחתונים ישנה מדיניות אשר אוסרת על . המפקחת דואגת לנהלים זהים

 .הבאת חטיפים וממתקים בימי הולדת ואירועים והסתפקות בעוגת יומולדת בלבד

בימי , בתחילת השנה אמרתי להם לגבי חטיפים פה אסור להכניס חטיפים. אמרתי להורים בעל פה"

 ".הולדת אפשר להביא עוגה שההורים מכינים בבית

עוגת יומולדת כן יש , מביאים ארוחת בוקר הילד שחוגג...אצלנו אין ממתקים בכלל גם לא בימי הולדת"

 ".היה מאד קשה להורים לקבל זאת. לא ממתק, והפתעה של הילד אבל זה משחק

עוגה אחת סמלית מדליקים . ממתקים למעון אין להכניס, ימי הולדת רק עוגת הבית שזה יהיה סמלי"

 ".נרות וזהו

במקום ממתקים וכל החטיפים יש . על זה אי אפשר לוותר גם בימי הולדת, העוגה היא הדבר המרכזי"

כשהילד הולך הביתה במקום שקית הפתעות יש משחק או משהו לא . ארוחת בוקר בריאה ואז העוגה

 ".ממתקים

 .משפיעה כבר בטווח הקצר וצפויה להשפיע בהמשך הדרךהמטפלות מציינות כי התוכנית 

 ".עכשיו אנחנו יותר מקפידים על הקטע הזה, כי תראי האוכל השתנה, כן"

 ".י זה שאנחנו מיישמות את מה שאנו רואות במפגשים"היא מביאה לשינוי ע"

 ".אם אנחנו המטפלות מתנהלות בצורה נכונה זה יכול להצליח בגדול"

 :מנהלות

מהראיונות עולה כי המנהלות כוננו נוהל המגביל ימי הולדת וחגיגות לעוגה בלבד במקביל לתחילת 

 .התוכנית או בעקבותיה

 ".גם בחגים וביום יום אין חטיפים וממתקים, ביומולדת מביאים רק עוגה"

ק עוגה בימי הולדת אנחנו מביאים אך ור, מגבילים את ההורים לא להביא את הילדים עם חטיפים לגן"

אנחנו מאד . לא פטל לא תה עם סוכר יש תה בלי סוכר. אין חטיפים אין בכלל דברים כאלה מתוקים, לילד

השנה הורדנו את כל הממרחי שוקולד וההורים קיבלו זאת ...משתדלים לשים דגש על אוכל בריא לילדים

 ".מאד יפה ורובם מרוצים מכך

שנה שעברה חגגו פה יומולדת והביאו בייגלה , עותיאני חוזרת לקטע של היומולדת כי זה מאד משמ"

לא צריך ..המון שנים גם המנהלת הקודמת וגם אני ניסוי להכניס שיומולדת זה לא... ווופלים ובמבה ועוגה

כ תפס אצל ההורים עד שאנחנו "אבל זה לא כ. אפשר לחגוג את זה אחרת, צריך את העוגה, ממתקים

 ".והעברתי את זה הלאה היה שינויברגע שאני החלטתי . פשוט החלטנו

 :מבשלת

 .מהראיון עולה כי ישנה הקפדה על הנהלים לגבי חטיפים וממתקים בחגיגות ובשגרת היום יום של הילדים
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הכריכים הם , פטל אסור. שלא לדבר על תפריט שהוא נטול מתוקים, יש רק עוגה, (יש הגבלה)ימי הולדת "

 ".פעם בשבוע זה יכול להיות עם חלווה או עם שוקולד אם אני עושה מאפה אז כן, ללא שוקולד

 שיתוף קהילתי .ד

 :מטפלות

ואף הן רואות ( עקב קשיי שפה -אלו שלא )מהראיון עולה כי חלק ניכר מהמטפלות שיתף את ההורים 

התוכנית נתנה למטפלות את הביטחון , בנוסף. אותם חלק אינטגרלי בסיוע לעידוד לאורח חיים בריא

 .להורים ולייעץ להםלפנות 

יש אמא אחת שיודעת כל מה שאנחנו עושים והיא מאד מעודדת היא אומרת לי בזכותך הוא שותה פחות "

 ".וזה נותן לך עוד כח להמשיך ולעשות את העבודה הזו( שתייה מתוקה)

 ".אכילה נכונה. לעשות תרגילים של ספורט, ללכת עם הילדים לקפוץ עם הילדים"

. לשתף פעולה עם הילד אם זה פעילות גופנית או עבודות יצירה, ת לבקשה ולרעיון הזהקודם כל להיענו"

 ".ההורים צריכים להוות דוגמא לילדים ולשתף איתנו פעולה יחד

גם מבחינת אוכל , ההורים יכולים לעשות עם הילדים בבית התעמלות(. עם ההורים)קצת קשה איתם "

 ".אחרי הכל זה הילדים שלהם, מזהותזונה נכונה הם גם צריכים להיות חלק 

 ".הם גם מתעניינים, גם ההורים היו מרוצים ששמעו שיצאנו להשתלמויות האלו, כן"

 :מנהלות

מהראיון עולה כי המנהלות משתפות את ההורים בתוכנית שהן עוברות ומאד גאות בכך ובידע שהן 

יש בעיתיות בגיוס , ם זאתע. דבר המאפשר להן להעביר את המסר להורים כמקור סמכות, רוכשות

 .ההורים לתהליך השינוי בעיניהן

אנחנו מרגישות שאנחנו במקום ...אני אומרת שאנחנו עוברות ואנחנו לומדות, כן ברור שאני משתפת"

 ".זה נותן לי בטחון ומעמד אחר, הם שואלים ואני יודעת מה לענות. יותר חכמות לתת תשובות, אחר

אם בקטע של המוזיקה שהם רואים . רואים את הדברים מיושמיים פה הם מאד התלהבו במיוחד שהם" 

 ".את הבנות עובדות לפי זה וגם בקטע של האוכל

זה כמו שאתה הולך לרופא ולא מערער על דבריו אז אותו דבר פה כשאתה בא , זה כמו כח המומחה, כן"

 ".הרבה יותר קל להעביר הלאה את הדברים. ויש לך את הידע המקצועי

היום ...יותר נראה לי לעשות חשיפה...אם זו קבוצה קטנה של ההורים אז שהיא תעזור, לא יודעת אני"

, היום אם עושים אסיפת הורים חצי באים חצי לא, הם מאד עסוקים אז לא יודעת, ההורים אין להם זמן

 ".מגיע אז לעשות הרבה ערבים זה לא יעבוד 11%ממש בקושי 

צריך לגרום , ת אינטרנס שלהם שהילדים יגדלו להיות מבוגרים בריאיםזה צריך להיו, שההורים ירצו"

אסור לנו לבוא . רק מהמקום של המוטיבציה שלהם, להם להאמין בזה שהם אלו שרוצים את השינוי

ממקום של פטרונים כי הרבה הורים מאמינים שהם יודעים שהם עושים דברים נכונים והם יודעים מה 

יכים להפיק מידה של הנאה בפעילויות האלו המשותפות ואם נצליח להביא הם צר...טוב לילדים שלהם
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אותם אז צריך לחשוב טוב טוב מה התכנים שנביא לתוך המפגשים כדי לרתום אותם ולהשאיר אותם 

 ".מעוניינים

 :מבשלת

מהראיון עולה כי המבשלת מרגישה כי התוכנית מהווה מקור מהימן למידע מה שמעודד להעביר את מידע 

 .זה הלאה ומשתפת את ההורים לגבי התוכנית

ולגבי התוכנית הזו אז יש מענה ואם יש זמן אני ...יש הורים שבאים ושואלים...כן כי בעצם יש אסמכתה"

 ".גם מרצה להם קצת

 מדיניות המטפלות בהקשר לתזונה ופעילות גופנית .ה

 מטפלות

, עם זאת. ת"היות והנהלים מוכתבים ממשרד התממהראיון עולה כי נהלים רבים לא שונו לנהלים כתובים 

 .היו שינויים קלים בהתנהלות המטפלות ושינויים ניכרים במשפחתונים

 ".הרבה ארוחה בנושא ירקות...טיגונים כמעט ולא. אני לא קונה, שמן והמרק עוף ירד מהבית"

 ".כל זה, כל הקטע של החטיפים והמתוקים, כן"

 ".שכן לקחנו לתשומת ליבנו המון דבריםאני יודעת לגבי המעון שלנו "

 :מנהלות

 .מהראיון עולה כי הנהלים לא השתנו באופן משמעותי אך היו שינויים קלים ושינויים שעתידים להיכנס

הלשטוף ידיים זה כבר . ו'פחות מלח וכ, כל הדברים הללו היה לנו גם לפני זה כל השטיפת ידיים, לא"

 ".אוטומטי

זה דבר שהוא , אבל מאד רוצים להוריד את כל החטיפים שמגיעים בבוקר למעוןעוד לא הגענו לנחלה "

 ".מאד מפריע לנו

 ".להוציא שתייה ממותקת, להוציא מזון מעובד"

 :מבשלת

 (.ת"ראוי לציין כי מדובר במעון הכפוף למשרד התמ)מהראיון עולה כי לא היה שינוי בנהלים 

, ה שצריך לעשות אנחנו עושים אבל כן העברנו למטפלותהבנו שמ, הנהלים לא השתנו בעקבות התוכנית"

 .שיהיו שותפות

 במעון זה לא כל המטפלות משתתפות בתוכנית*

 סביבה תומכת בריאות .ו

, אך. ת"מהראיון עולה כי המעונות לא שינו את סביבת הגן עקב היותם תחת פיקוח של משרד התמ

 .שינויים התבצעו בסביבת המשפחתונים

 ".רק חיזק שמה שאני עושה זה נכון( התוכנית)זה ...תחת פיקוח מה שיש פה תקיןהגן הוא , לא"
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שוטפת במקלחת זה יותר , שיניתי בעקבות התוכנית שאני לא מנקה במגבונים, היגיינה הייתה כל הזמן"

 ".נקי ואסטטי

מגבונים ומנקים גם לוקחים , עכשיו אני מדברת על ניקיון ושטיפת ידיים. יש לוח עם אורח חיים בריא"

 ".את הצעצועים

 .פרט למטפלת אחת כולן ציינו כי אין קשיים בליישם את השינויים

לפעמים הילדים כן באים עם ממתק לגן . זה לא תמיד מסתדר, כן להשתדל ללכת בדרך של רק אוכל בריא"

 ".בסדר לאט לאט אנחנו מטפטפים שזה לא מקובל. וההורים מביאים סוכריות אם אח נולד

אם היה מתאפשר היו רוצות לראות תכנים על משחקים , מטפלות מאד מרוצות ואוהבות את התוכניתה

 .פעילות גופנית מתאימה והפעלות במהלך ההרצאות, לילד

 ".שיתנו לנו טיפים למשחק של הילד. איך לגרום לו לשחק, איך להביא את הילד למשחק"

 ."מה מתאים לכל גיל, הרבה פעילות גופנית לילדים"

בכל זאת אנחנו באות , להפעיל אותנו יותר, חוץ מלענות על שאלה. יותר אינטראקציה בין המרצה לקהל"

 ".יותר לשתף אותנו פיזית בכל זאת זה יעורר אותנו יותר, אחרי יום עבודה

 :מנהלות

ל במידה והיה מתאפשר המנהלות היו רוצות שתוכנית זו תגיע לכ. מהראיון עולה כי הנהלים לא השתנו

 .המטפלות ואף להעביר את אותה תוכנית להורים

נגיד להביא ...אבל כן, שיש לך תקציבים אתה יכול ליישם את מה שאתה רוצה, הכול מתחיל ונופל בזה"

 ".לעשות את זה אולי בפורום יותר קטן. את כל ההרצאות האלו שכל הבנות פה ישמעו

ספציפי למשפחתונים שהמטפלת היא גם מנהלת  הייתי עובדת בקבוצות יותר קטנות ואולי משהו יותר" 

 ".וגם מבשלת וגם מנקה וגם מטפלת

 ".אם את שואלת מה הייתי רוצה זו הדרכה להורים"

. באמת צריך לשווק את זה,  ת היה יוצא עם התוכנית הזו למודעות של ההורים"הלוואי ומשרד התמ"

הילדים יושבים היום הרבה מול . וולפשוט עושים להם ע, ההורים לא מודעים מה הם עושים לילדים

 ".אוכלים חטיפים, אוכלים מול הטלוויזיה, אוכלים מול המחשב, לא זזים, מחשב

 :מבשלת

המבשלת מציינת כי יש גיבוי ותמיכה מלאים של ההנהלה כאשר יש , לא התבצעו שינויים בסביבת הגן

 .צורך להכניס שינוי בהקשר בריאותי

 .כולם מעורבים ומודעים לזה, ה הנהלה,התמיכה והגיבוי מכל הסובבים לא אין לי קשיים כי יש את"

 סיכום הממצאים: 0טבלה 

 התוכנית משתתפותממצאים מרכזיים מתוך ראיונות עם 

 ידע לגבי תחום הבריאות

 

  מרבית המשתתפות תופסות את מושג הבריאות כאורח חיים
 .הכולל תזונה נכונה וביצוע פעילות גופנית
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  מודעות להשפעת הגן על בריאות הילדיםהמשתתפות. 

 ההתערבות תוכנית כלפי עמדות

 
 היקפה ומגוון , מרמתה: המשתתפות מאד מרוצות מהתוכנית

 .התכנים בה היא עוסקת

 הגננות של ועמדות התוכנית יישום
 המשתתפות מרגישות כי ניתנו להם כלים , עוד טרם סיום התוכנית

 .שניתן ליישמם

 שיתוף קהילתי

 המשתתפות שיתפו את ההורים בתוכנית וזכו להתעניינות ועידוד. 

  התוכנית נותן למשתתפות את הביטחון להיות מקור להתייעצות
 .להורים כלפי ילדיהם

 לתזונה בהקשר המטפלות מדיניות
 גופנית ופעילות

 אך חל , לא היה שינוי במדיניות הכתובה במעונות ובמשפחתונים
 והתנהלותןשינוי במדיניות המשתתפות 

 סביבה תומכת בריאות
  המעונות כפופים לנוהלי )לא חל שינוי סביבתי ניכר לאור התוכנית

 .עם זאת המודעות לבריאות גברה, (ת"משרד התמ

 :חזקות התוכנית

  התוכנית מעניקה למשתתפות את המוטיבציה להניע וליצור את השינוי בסביבתם האישית

 .ובמעון

 לגשת להורים ולדרבן אותם לאורח חיים פעיל ובריא ובעצם כך הן  התוכנית מעניקה את הביטחון

 .מהוות סוכן שינוי

  התוכנית יוצרת עניין אצל המשתתפות והן חשות כי התוכנית מעמיקה ומושקעת דבר אשר מניע

 .אותן לדבוק בתוכנית

 :המלצות להמשך המחקר

במהלך הראיונות העלו . עוסקתלממצאים אלו חשיבות רבה לצורך המשך התוכנית ותכנים בה היא 

( נושא שאינו שיגרתי, כגון נושא בריאות ומחלות בילדות)המשתתפות נושאים בהם היו רוצות לקבל ידע 

ממצאי הראיונות יכולים לסייע (. כגון הפעלה בחלק מההרצאה)או אופן בו היו רוצות שהתכנים יועברו 

 .אות ואורח חיים בריאבבניית תוכניות התערבות שונות העוסקות בקידום ברי

 

 
 

 


