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 תקציר.

לבריאותם  להרגלי תזונה, אכילה ולדפוסי פעילות גופנית יש חשיבות רבה בהקשר רקע מדעי:

הפיסית והנפשית של בני אדם בכל הגילאים, ובמיוחד לילדים ובני נוער שגופם ונפשם עדיין 

בתהליכי צמיחה. החשיבות של דפוסי אכילה לבני נוער היא כפולה. ראשית, ההשפעה הישירה של 

 הרגלי התזונה האכילה והפעילות הגופנית על בריאותם והתפתחותם העכשווית; ושנית, ההשפעה

המשמעותית שיש להקניית הרגלי אכילה נכונים ופעילות גופנית תקינה בתקופת הנעורים על עיצוב 

דפוסי התנהגויות בריאות, אשר יהוו חלק אינטגרלי של אורח החיים של ילדים אלו, כאשר יתבגרו 

ארוך ויהפכו לבוגרים. לאורחות חיים אלו יהיו השלכות ישירות על בריאותו של האדם הבוגר לטווח 

ועל הסיכוי להימנע מתחלואת לב, מחלות כלי דם ומחלות ממאירות בהמשך החיים )קליינברג, 

2005  .) 

הוכח כי לפעילות גופנית סדירה יש יתרונות בולטים בקידום בריאות המתבגר. עיסוק 

בפעילות גופנית תורם לחיזוק הגוף ולשיפור הבריאות הפיזית, כגון: הפחתת שומנים, שיפור 

כי חילוף החומרים וצפיפות העצמות. לצד זאת, פעילות גופנית תורמת גם לקידום בריאות תהלי

נפשית, כגון: הפחתת תסמינים של דיכאון וחרדה ועלייה בדימוי העצמי, שיפור באיכות היחסים 

 (.1996רוזנברג, -עם קבוצת השווים והמשפחה ושיפור בהישגים קוגניטיביים ואקדמיים )זיבלר

ה, צריכה של מיני מזון ולעתים גם הרגלי דיאטה להורדת משקל, נרכשים דפוסי אכיל

ומתעצבים במהלך תקופת ההתבגרות וקשורים לגורמים חברתיים ותרבותיים שונים. מעבר לכך, 

יש לדפוסים אלו השפעה מכרעת על היבטים מרכזיים בחייהם הבוגרים בהמשך. כך משמש האוכל 

(. אנינות 2005בותי ולעיתים אף משקל דתי כבד' )קליינברג, 'מטפורה דומיננטית בעלת משקל תר

הטעם מתפתחת מרכישת הרגלים וחינוך, ומוצרי מזון ואופן ההגשה משקפים את מעמדו של האדם 

ומבטאים כוח כלכלי ותפיסת עולם צרכנית. תרבות המזון היא מדד חשוב של השתייכות ויש בה 

ו רוצים לחוש נכון, לנהוג נכון ובעיקר להיראות נכון' כדי להבדיל בין חברי קבוצות שונות. 'אנ

(. תרבות המזון מהווה פריזמה להצגת ההיסטוריה. חלוקת התפקידים סביב הבישול, 2005)גביעון, 

אופן האכילה ומקורות המזון, משלבים קודים חברתיים גלויים וסמויים ויכולים להעיד על מרקם 

רכת יחסים של שליטה, ניצול, כבוד או על היעדר כבוד החיים המשפחתיים והקהילתיים ועל 'מע

 (.   2005כלפי תרבותו של האחר' )קליינברג, 



  מטרות המחקר: 

 מטרות המחקר הנוכחי הן: 

( לבחון את ההבדלים בדפוסי ההתנהגויות הקשורות לתזונה, להרגלי אכילה ולפעילות גופנית 1)

 אל, בהתאמה לשכבת גיל ומגדר. בקרב בני נוער ערביים ובני נוער יהודים בישר

  ( לבחון את ההבדלים בין בני נוער ערביים ויהודים בהקשר לתמיכת הורים ולתרבות המשפחה.2)

( לבחון את הקשר בין תמיכת הורים ותרבות המשפחה ובין דפוסי התנהגויות תזונה, אכילה 3)

 לוסיית בני הנוער היהודים.ופעילות גופנית בקרב אוכלוסיית בני הנוער הערביים בהשוואה לאוכ

( מתקשרות קונספטואלית לאפשרות של הבדלים תרבותיים משמעותיים 3) -( ו2מטרות )

שיתכן וקיימים בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית בכל הנוגע לאופי מעורבות ההורים, 

 תרבות המשפחה ודפוסי תזונה ואכילה.

אור על ההבדלים התרבותיים והחברתיים בין שתי קבוצות  שפכוממצאי מחקר זה 

האוכלוסייה הללו, מידע שיאפשר "תפירת חליפה" של אסטרטגיות התערבות לחינוך לבריאות 

 במערכת החינוך לכל מגזר בנפרד. 

תלמידי בתי הספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים ובתי הספר ערביים,  אוכלוסיית המחקר:

(, המייצגים את בתי הספר היסודי, החטיבות 15 -ו 13, 11י׳ )גילאי -ח׳, ו הלומדים בכיתות: ו׳,

 והתיכונים. 

. 2014ישראל לשנת  WHO-HBSCעל ניתוח משני של נתוני סקר  מתבוסס המחקר שיטת המחקר: 

 World Health Organizationלאומי של ארגון הבריאות העולמי )-סקר זה נערך כחלק ממחקר רב

– Health Behavior in School-Aged Children (WHO-HBSC)מחקר ה .)- HBSC  נערך אחת

מדינות באירופה ובצפון אמריקה, ומטרתו לספק מערכת ניטור ומחקר על  50 -לארבע שנים בכ

בריאות הנוער במדינות השונות ולהעמיק את הידע וההבנה הקיימים בתחום התנהגויות בריאות, 

צעירים. אחת לארבע שנים מתבצע סקר בכל המדינות  הרגלי חיים וההקשרים שלהם אצל

השותפות למחקר, במקביל, תוך שימוש בפרוטוקול מדעי מתודולוגי משותף המחייב את כל 

(. המחקר מתבצע על ידי העברת שאלונים מפורטים למדגם Currie et al., 2014השותפים במחקר )

מתוארים התנאים  2013/14של שנת  מייצג בכל מדינה. בפרוטוקול המחקר הבינלאומי המחייב



המתודולוגיים של המחקר המחייבים כל מדינה השותפה בפרויקט בשלושה מישורים מרכזיים: 

 שאלון מחקר, המדגם ושיטת הדגימה.

מחקר זה מתמקד בהרגלי התזונה והדיאטה של תלמידים בישראל, וכן  ממצאים עיקריים: 

במאפיינים משפחתיים של התלמידים, כגון: תמיכת הורים, ותרבות משפחה, ובקשר ביניהם, בצד 

 דמוגרפיים של  התלמידים )מגזר ומגדר( ובין  משתניי המחקר.  אלו, נבדקו  הקשרים בין מאפיינים

 

להשערת המחקר תלמידים מהמגזר הערבי דיווחו על אכילת פירות  כי בהתאםמהממצאים עולה, 

( וכן בשיעור גבוה של 1.8SD= , 4.6=Mביחס למגזר היהודי ) (2.0SD= , 5.0=Mבשיעור גבוה )

(  בהתייחס 1.7SD= , 4.2=M( ביחס למגזר היהודי )1.9SD= , 5.0=Mדיווח על אכילת ממתקים )

 ין המגזרים. לאכילת ירקות לא נמצא הבדל מובהק ב

בנוסף נמצא כי בהתאם להשערת המחקר תלמידים במגזר היהודי מדווחים על ביצוע פעילות גופנית 

 .(2.2SD= , 3.4=M(  מתלמידים מהמגזר הערבי )2.2SD= , 3.7=Mבשכיחות  גבוהה יותר )

 גם נמצא כי בנות  מהמגזר הערבי והמגזר היהודי דיווחו על אכילת פירות וירקות בשיעור 

גבוה ביחס לבנים במגזר הערבי והיהודי כאחד, הן בדיווח על אכילת פירות והן בדיווח על אכילת 

ירקות, בהתייחס לאכילת פירות נמצא כי בנות מהמגזר הערבי מדווחות על אכילת בתדירות כבוהה 

 יותר ביחס לבנות במגזר היהודי.

יד  לדיווח על עשיית דיאטה, מהממצאים עולה כי קיים קשר מובהק בין מגזר ומגדר  התלמ 

כך בהתאם להשערת המחקר שיעור עשיית דיאטה בקרב בנות משני  המגזרים גבוה ביחס לבנים 

( לאחר מכן בנות מהמגזר 34%-משני המגזרים: שיעור הבנות מהמגזר היהודי הוא הגבוה ביותר )כ

 (  ולאחר מכן בנים מהמגזר היהודי והערבי.24%-היהודי )כ

ולה כי קיים קשר מובהק בין מגזר  התלמיד  לתמיכת הורים, אולם בניגוד  מהממצאים ע 

( ביחס 92%-להשערת המחקר שכיחות קלות שיחה עם לפחות הורה אחד גבוהה במגזר הערבי )כ

בנוסף, בנוסף, בהתאם להשערת המחקר נמצא כי תרבות משפחה נמצאה בשכיחות , למגזר היהודי

 , =2.1SD(ביחס למגזר היהודי  )2.0SD= , 5.5=Mהערבי  ) גבוהה יותר  באופן מובהק במגזר

5.3=M). 



מהממצאים עולה כי בנות מגלות יותר התנהגויות דיאטה והרגלי תזונה חיוביים יותר ביחס    

לבנים, אולם מדווחות פחות על ביצוע פעילות גופנית, עוד עולה מהנתונים כי ככל שגיל התלמיד 

התנהגויות דיאטה, הרגלי תזונה בריאים וביצוע פעילות גופנית שכיחה יורד כך הוא מדווח יותר על 

 יותר.

עוד עולה מהנתונים כי תלמידים מהמגזר הערבי מדווחים יותר על התנהגויות דיאטה, בצד דיווח    

 על הרגלי תזונה שליליים ושכיחות ביצוע פעילות גופנית נמוך ביחס למגזר היהודי.

משפחה חיובית ותמיכת הורים )קלות שיחה עם לפחות הורה אחד(  כמו כן מסתבר כי תרבות   

מנבאים בצורה חיובית הרגלי תזונה בריאה וביצוע פעילות גופנית אינטנסיבית כך שככל תרבות 

 המשפחה  משמעותית ותמיכת נוכחת הרגלי התזונה וביצוע פעילות גופנית  עולים בהתאמה.

מידים במגזר הערבי יש הרגלי תזונה פחות בריאים שלמרות שתל -עלה כ AMOSאחרי ניתוח    

ופחות טובים, והם עושים פחות פעילות גופנית, יש להם יותר תמיכה הורית מאשר תלמידים במגזר 

 היהודי, ותמיכה הורית יכולה לשפר הרגלי תזונה וביצוע פעילות גופנית. 

המנבאים דפוסי תזונה  מחקר זו נבדקו הגורמים החברתיים והתרבותייםב מסקנות עיקריות:

 והרגלי אכילה של בני נוער ערבים ויהודים בישראל.

ההתנהגויות הקשורות לתזונה  בדפוסיתוצאות המחקר מעידות באופן ברור על הבדלים    

והרגלי הדיאטה( ופעילות גופנית בקרב בני הנוער הערבים  ,: פירות, ירקות, ממתקיםאכילת)

והם עושים  ערבי יש הרגלי תזונה פחות טוביםדים במגזר הוהיהודים בישראל. למרות שלתלמי

תמיכה כיוון שפחות פעילות גופנית, יש להם יותר תמיכה הורית מאשר תלמידים במגזר היהודי, 

, ניתן להשתמש במידע זה על מנת לידע את רגלי תזונה וביצוע פעילות גופניתהורית יכולה לשפר ה

שינוי לטובה בדפוסי האכילה והפעילות הגופנית של  ההורים במגזר על היכולת שלהם לחולל

 ילדיהם.

זאת ועוד, על מנת לשפר את התנהגויות הקשורות לתזונה ודפוסי אכילה, הרגלי דיאטה, פעילות    

ניות עבודה חינוכיות גופנית, תמיכה הורית, ותרבות משפחה, נדרש ליווי חינוכי משמעותי ותכ

 ועצם במערכת החינוך וברשויות המקומיות. , דבר שצריך להיות מארוכות טווח

על כן, יתכן וממצאי חקר זה, ישמשו אנשי חינוך וטיפול בתחום קידום נוער במסגרות שונות    

כמקור להבנת גורמי הניבוי להתנהגויות התזונה והאכילה של בני הנוער הערבים והיהודים, ישפכו 



אור על הנקודות הדרושות התייחסות לגבי אופן העבודה המתאים בתכניות אלו ויתרמו לפיתוחן 

 במסגרות החינוכיות הקיימות, הפורמאליות והבלתי פורמאליות . קידומןו

 

 

 

 

 

 


