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ממצאי הסקר מציגים בצורה מפורטת את מעורבותם של בני נוער בישראל בפעילות גופנית .בין
הממצאים ישנם נתונים חיוביים ונתונים המצביעים על נקודות לטיפול ושיפור .ההמלצה לפעילות גופנית
מאומצת לפחות שעה ביום מיושמת על ידי  33%מבני הנוער וכ 32% -מבני הנוער מדווחים כי לא עסקו
בפעילות גופנית בשבוע האחרון כלל .יחד עם זאת ,מבין אלו שלא עוסקים בפעילות גופנית ,כ17% -
טוענים שהיו מעוניינים להיות מעורבים בפעילות שכזו .לפיכך ניתן ללמוד כי יש צורך בהגברת המודעות,
המוטיבציה והנגישות לפעילויות גופניות כדי להטות את הכף בקרב אלו שאינם עוסקים בספורט.
הבדלים בין בנים ובנות ניכרים בצורה בולטת לאורך הדוח .הפער הניכר מלמד על אוכלוסיית
יעד לעידוד למעורבות בפעילות גופנית .בנים מדווחים בשכיחות גבוהה יותר על עיסוק בפעילות גופנית
בכל המדדים לעומת בנות ,ואילו בנות מדווחות בשכיחות גבוהה יותר על כך שלא עסקו בפעילות גופנית
בשבוע האחרון כלל לעומת בנים .בעידן הנוכחי ,הדגש הגובר על מראה חיצוני והצורך לעמוד באידיאל
הרזון ,אשר מושמים ביתר שאת על הבנות ,הופך קהל יעד זה לחשוב במיוחד למעורבות בפעילות גופנית
ואורח חיים מאוזן בצורה בריאה.
בחינה של קבוצות הגיל לאורך הדוח מאפשרת ללמוד על היחס השונה לפעילות גופנית ,רמת
מעורבותם והמניעים לכך .נמצא כי עם העלייה בגיל ישנה ירידה במעורבות בפעילות גופנית .בהתאמה
ניתן לראות ,כי ככל שעולים בגיל ,פעילויות כדוגמת הפסקה פעילה מתרחשות בשכיחות נמוכה יותר
באופן משמעותי במסגרת הבית ספרית .לפיכך ,התאמה של פעילויות תוך התחשבות בגיל ,יכולה לענות
טוב יותר על הצרכים של הילדים ובני הנוער ובכך גם להעלות את מעורבותם בפעילות גופנית.
השוואה נוספת אשר נערכה לאורך הדוח הינה בין בני נוער ממעמד סוציו-אקונומי נמוך וגבוה.
הממצאים העולים מצביעים על צורך בהפניית משאבים ממשיים לאוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך
לטובת עידוד מעורבותם בפעילות גופנית.
ההשוואה בין המגזרים מראה על פערים המחייבים התייחסות .מתוך ממצאי המחקר עולה ,כי
לרוב הנבדקים יש מקום בבית אליו ניתן לצאת ולשחק ,ישנם פארקים בקרבת הבית וקיימים מגרשי
משחק בבתי-הספר .אולם ,ניתן להבחין כי בני נוער מן המגזר הערבי מדווחים בשכיחות נמוכה יותר על
המצאות של מתקני ספורט בקרבת ביתם.
יצויין ,כי הממצאים מעידים שפעילות גופנית מהווה גורם חוסן מפני מגוון התנהגויות סיכון,
מדדי נשירה סמויה ומצוקות נפשיות .נראה כי בני נוער רבים מעורבים בפעילות גופנית ואוהבים את
שיעורי החינוך הגופני .התמונה העולה מציגה עושר תיאורי ממנו ניתן להפיק מגוון המלצות יישומיות,
ביניהן:
 .3לעורר מודעות בקרב הורים לגבי ההשפעה של עצם מעורבותם בפעילות גופנית על מידת
מעורבות ילדם בפעילות גופנית ועל תרבות משפחה מלוכדת המעודדת פעילות גופנית במסגרת
המשפחה.
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 .3לפתח מודעות להשפעת הסביבה החברתית (קבוצת השווים) על מעורבות הילד בפעילות גופנית,
היינו לעודד פעילות גופנית המתבצעת בפעילות חברתית וקבוצתית כך שהרצייה החברתית
תהווה משיכה לפעילות.
 .1הסדרת דרכי הגעה לבית הספר כדי לעודד הליכה ונסיעה בטוחה באופניים על פני הגעה
בתחבורה.
 .4הנגשת מרחבים ייעודיים לספורט במרחבים העירוניים ,תוך התמקדות באזורים סוציו-
אקונומיים מוחלשים.
 .5טיפוח מגזרים בהם נמצאו חסכים המקשים על עידוד והגברת המעורבות בפעילות גופנית.
 .6התאמת מגוון סוגי פעילות גופנית לגילאים השונים ולנטייה הטבעית של הילדים ובני הנוער.
בפרוטוקול המחקר ובמסמך הרשמי של ארגון הבריאות העולמי המתאר את הפרויקט ( Booth
 )et al., 2001הוגדרו מספר מטרות ספציפיות ,ביניהן:
 .3להפיץ את תוצאות המחקר לקהלי יעד רלוונטיים ובכללם :חוקרים ,מעצבי מדיניות בתחום
הבריאות ,החינוך והרווחה ,אנשי מקצוע בתחום קידום רווחה ובריאות נוער ,מורים ומחנכים,
הורים ובני נוער וארגונים העוסקים בקידום נוער ,כולל ארגון הבריאות העולמי.
 .3לדרבן ולתרום לפיתוח מדיניות ותכניות לקידום וחינוך לבריאות לילדים ובני נוער בגיל בית
ספר.
לסיכום ,ישנה חשיבות בהפצת המידע לגורמים הרלוונטיים לצורך בניית תכניות ברמה הארצית,
ברמת הרשויות המקומיות וברמת המוסד החינוכי .יש לציין שסקר ה HBSC-נערך במסגרת בתי ספר,
ברם ,הנושאים הנחקרים בו מתמקדים בכל המרחבים אשר בהם בני נוער חיים ופועלים ,גם מחוץ לכותלי
בית הספר .מכאן ,שגם כיווני התערבות רלוונטיים חייבים לכלול פיתוח תכניות בכל המרחבים שבהן ניתן
להביא לשיפור בחיי היומיום של בני נוער .לכן ,יש להדגיש גם את המשפחה והקהילה כגורמים
המתאימים להתערבות וכן את הרשויות המקומיות כבעלות תפקיד מרכזי בנושא זה.
מומלץ להשתמש במערכת הסקרים של ה HBSC -בכדי לעמוד על מגמות לאורך זמן
ובהתקדמות לקראת השגת יעדים מדידים שנקבעו לתוכניות הלאומיות לקידום אורח חיים בריא ופעיל.
ניטור לאורך זמן מאפשר הערכת מגמות של עלייה או ירידה בתופעה מסוימת או בתת-אוכלוסיות
מסוימות אשר אליהן הופנו משאבי התערבות .עריכת סקר כל פרק זמן מוגדר מאפשר הערכה ממשית
לצורך תיקון ושיפור שוטפים.
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