
יוניליוור
לקידום הבריאות.

חברת יוניליוור ישראל, הרביעית בגודלה בייצור מוצרי צריכה בישראל ומהמובילות בעולם בענף מוצרי 
הצריכה, רואה עצמה מחויבת לקהילה בה היא פועלת ומשקיעה משאבים רבים בשיפור איכות מוצריה 

ובעידוד אורח חיים בריא בקרב עובדיה וצרכניה.

חברת יוניליוור ישראל מדורגת בין 5 החברות המובילות בארץ בתחום האחריות החברתית ופועלת תוך 
מודעות גבוהה להשפעת פעולותיה ומוצריה על הקהילה. יוניליוור רואה באחריות חברתית מרכיב מרכזי 

בפעילותה העסקית בישראל ובעולם.

יוניליוור ישראל מייצרת ומשווקת מוצרים בתחום המזון, בתחום הטיפוח האישי והבית, עם מותגים 
מובילים הנמצאים בכל בית בישראל.  



לקידום אורח חיים בריא בקרב ילדים
תפור עלי - לגדול בריא היא תוכנית לקידום הבריאות בבתי הספר ובגני הילדים שמטרתה 

להקנות לילדים ידע וכלים שיהיו להם לעזר ותמיכה בתהליכי שינוי והתפתחות אישית. 
התוכנית מתמקדת בחינוך לתזונה נבונה ועוסקת במספר תחומים עיקריים: דגש על חשיבותה 
של ארוחת הבוקר ואכילה מאוזנת במהלך היום, הגברת המודעות לפעילות גופנית כחלק 

מאורח חיים בריא, חשיבות ההיגיינה האישית וליווי תהליך ההתפתחות אצל מתבגרים. 
תוכנית ‘‘תפור עלי’’ פועלת משנת 2001 בשיתוף הרשויות המקומיות ואנשי מקצוע מתחום 

החינוך והבריאות ומיושמת באלפי בתי ספר וגני ילדים, כולל במגזר הערבי. 

‘‘התוכנית החשובה ביותר לחינוך לשמירה על אורח חיים בריא שמפעיל משרד החינוך בבתי 
הספר היא התכנית ‘‘תפור עלי’’ )מתוך דו’’ח מבקר המדינה 2008(.

‘‘תפור עלי’’ נבדקת מחקרית
תוכנית ‘‘תפור עלי’’  נבדקה מחקרית, ונמצאה תורמת לשיפור אורח חיים בריא בקרב
ילדים. במחקר שנערך בשנת 2008 בראשות פרופ’ אלון אליקים וד’’ר דני נמט בקרב

כ-310 תלמידים בגני הילדים שנחשפו לתוכנית  נמצא שכתוצאה מההתערבות הייתה:
ירידה באחוזי ה-BMI, שיפור ניכר בידע בנושא תזונה ושיפור משמעותי בהרגלי הפעילות 

הגופנית וברמת הכושר הגופני בקבוצת התערבות לעומת קבוצת ביקורת.

לקהילה ולהורים תרומה משמעותית בשינוי הרגלי ילדיהם. מחקר שנערך במסגרת התוכנית 
העלה את הצורך בגיוס הורים לתוכניות קידום בריאות על מנת לקדם ולתרום לשיפור אורח 
חיי הילדים. צורך זה עלה משמעותית אף בקרב הילדים עצמם, כאשר 83% מהם ביקשו:  
העלאת  הינו:  התוכנית  של  המרכזיים  מהאתגרים  שאחד  מכאן  שלי’’.  ההורים  עם  ‘‘דברו 

מודעות ההורים לתוכנית ‘‘תפור עלי- לגדול בריא’’ וגיוס הורים למעורבת בתהליך. 

‘‘תפור עלי’’ במשפחה ובקהילה
ללמידה  מרכזי  גורם  מהווה  והיא  הילדים  התנהגות  על  רבה  השפעה  ולסביבה  למשפחה 
חברתית ולפיכך לקידום אורח חיים בריא. התנהגותם של ההורים וגישתם האישית מעצבות 

את הדעות, הגישות והמיומנויות של הילד כמו גם את בטחונו העצמי והערכתו העצמית.

אחד האתגרים המרכזיים הוא העלאת מודעות ההורים לחשיבות מעורבות בקידום בריאות 
בכלל ולתוכנית ‘‘תפור עלי’’ בפרט.

‘‘תפור עלי’’ והמודל העירוני בחיפה 
המודל מבוסס על חשיבות מעורבותם של ההורים ופועל במספר מישורים על מנת לפגוש את 

ההורים ‘‘על הדרך’’ ולהעצים אותם כסוכני שינוי, המודל פותח ביחד עם עיריית חיפה וכלל:
*  מסע פרסום בעיר חיפה באמצעות שלטי חוצות עם מסר מוביל ‘‘תפור עלי - לגדול בריא בעיר חיפה’’. 

*  שילוט חוץ על גדרות בתי הספר ופוסטרים, ברוח הקמפיין הפרסומי ‘‘תפור עלי - לגדול בריא’’. 
*  פעילויות בנושא בריאות במדעטק להורים ולילדים. 

*  חלוקת קופסאות אוכל רב-פעמיות בצירוף מדבקה, תפריטים לארוחת עשר וטיפים לתזונה נבונה. 
*  פורום מומחים באתר העירוני הכולל נציגים מהמחלקה לבריאות הציבור של אוניברסיטת חיפה,

    בי’’ח רמב’’ם ורופא מומחה ברפואת משפחה. 
*  אתר אינטרנט אינטראקטיבי המציע שפע של מידע וכלים מעשיים להורים. 

*  תיגמול בתי ספר המקדמים בריאות בחיפה. 
*  הענקת פרסי חינוך על קידום הבריאות בחיפה.

*  פרסום המודל העירוני בחוזר מנהל מחוז, משרד החינוך בחיפה.

מסקר צרכני שנערך בעיר חיפה, אותרו ממצאים המעידים על תרומת התכנית לשיפור הרגלי 
התזונה בארוחת הבוקר בקרב הילדים ונמצא כי: פי 1.5 מהילדים מדווחים שהינם אוכלים 

ארוחת בוקר. כמו כן התחזק התהליך הבית ספרי בנושא התזונה.

כל מודל מנצח של שינוי חברתי דורש שיתוף פעולה חוצה מגזרים בין המגזר הפרטי,
המגזר הציבורי ואיגודים מקצועיים בעלי הידע להוביל קידום בריאות.

למגזר הציבורי יש מנדט להוביל שינוי חברתי, למגזר השלישי יש ידע וכלים להוביל שינוי 
חברתי ולמגזר הפרטי יש ידע ניהולי ומשאבים להוביל שינוי חברתי.

אתר האינטרנט ‘‘תפור עלי - לגדול בריא’’
נבונה. האתר מעניק מגוון  ותזונה  כולו בחינוך לבריאות  וייחודי מסוגו העוסק  אתר דינאמי 
עבודה  ערכות  ביניהם:  ולהורים,  למורים  לילדים,  מעשיים  עבודה  כלי  של  וחווייתי  עשיר 
הרצאות  מתוקשבות,  משימות  של  מאגר  הספר,  ובית  הגן  לגילאי  ייחודיות  אינטרנטיות 
)מיניסייט(, מאמרים מקצועיים, סרטים  אישי  אינטרנט  מתוקשבות, אפשרות להקמת אתר 
לצוותים  אינטראקטיבית  אישית  אימון  תוכנית  החודש,  כוכב  תחרות  משחקים,  מקצועיים, 
החינוכיים ולהורים, ראשונה מסוגה בפורמט אינטרנטי, המורכבת מ-8 יחידות אימון ופותחה 

במיוחד עבור אתר ‘‘תפור עלי’’ ע’’י אנאבלה שקד, תרפיסיטית ומאמנת אישית.

‘‘מבט בריא’’ - ניוזלטר רבעוני
כתבות  כולל  בריא’’  ‘‘מבט  מנכ’’ל.  בחוזר  בארץ  החינוך  מוסדות  לכל  שנשלח  ניוזלטר 
מקצועיות, הפעלות למורים וגננות, טיפים, עדכונים, ועוד. הגיליון הראשון פורסם לכבוד חג 

החנוכה ועסק בנושאי בריאות והפעלות ברוח החג.



תוכנית לקידום אורח חיים בריא
בקרב מבוגרים בחסות מזולה ותלמה

Dove מאמינה שיופי אמיתי קיים בכל אחת מאיתנו ומגיע במגוון צורות צבעים וגילאים

מניעה  פעולות  באמצעות  בריא  חיים  אורח  לקידום  מודל  הינו  שינוי  באמצעות  בריאות 
אחיות  רופאים,  כגון  אנשי מקצוע  מודל המשלב  בריאים,  הרגלים  לאימוץ  וחינוך  ראשונית 

ודיאטנים לבין התעשייה.
 

קידום אורח חיים בריא באמצעות פעילות מונעת הוא נושא מוסכם על אנשי מקצוע. האתגר 
הגדול הוא  בהטמעה של  אורח חיים בריא בקרב הציבור. לשם כך הוסכם עם אנשי מקצוע 
מכן  ולאחר  עצמו,  במטפל  ראשית  שתטפל  טווח  ארוכת  תכנית  לבנות  שונים  מתחומים 
עבור  חיקוי  מודל  יהווה  וכך  שלו,  היומיום  בהרגלי  מונעת  פעילות  ישלב  המטפל  במטופל. 

המטופלים. 

‘‘בריאות באמצעות שינוי’’ בהעלאת המודעות  במהלך השנים 2005-2008 עסקה התוכנית 
בקרב כ-600 אנשי מקצוע ובהטמעת הנושא בעבודתם היומיומית. התוצאות לא אחרו לבוא, 
מחקר מדעי שבחן והעריך את התהליך הוכיח כי הקהל המקצועי אכן מהווה מודל לחיקוי 
בקרב המטופלים. בנוסף, ברמה האישית, הרופאים שנחשפו למודל הצרו בעצמם את היקפי 
המותניים והפחיתו את הסיכוי שלהם ללקות במחלות כרוניות. עוד נמצא כי המודעות שלהם 
ליעילות המלצתם לפעילות  בנוגע  יותר  בטוחים  וכי הם  תזונתיות עלתה  לצורך בהמלצות 
ומוכנים  מונעת  יותר ברפואה  גם הראה שמרבית אנשי המקצוע מאמינים  גופנית. המחקר 

לעסוק בקידומה.
שנת 2009 התמקדה בהרחבת התוכנית והתאמתה לעבודה בקהילה

התוצאות המרשימות של הפעילות עם אנשי המקצוע, חיזקו את הרצון להרחיב את התוכנית, 
בקהילה  במרפאות  שינוי  בהובלת  הממוקדת  לתכנית  במטפל  בשינוי  הממוקדת  מתוכנית 

והפיכתן למרפאות פרואקטיביות.

ראשית, נפתח השלב הנוסף של התוכנית  בשיתוף עם שרותי בריאות כללית בחודש מרץ 2010, 
בו נערך כנס לפתיחת התהליך והתווית הדרך. בכנס השתתפו מרצים ומנחים מהשורה הראשונה,  

המשתתפים עברו מגוון סדנאות מעשירות ומהנות וניתנה יריית הזנקה לתהליך כולו.

החלק הארי של הפרויקט היה קידום אורח חיים בריא במרפאות בקהילה. הטמעת השינוי 
לימודיים  מפגשים  כלל  התהליך  המטפל.  הצוות  שעבר  חוויתי  תהליך  באמצעות  נעשתה 
הייתה לעודד רפואה פרואקטיבית, תוך מתן כלים  חווייתיים לצוותים. מטרת מפגשים אלו 
יוזמים הצוותים פרויקטים המעודדים רפואה  לאפקטיביות ועבודת צוות. במסגרת התהליך 
יוזם פרויקט עצמאי וחדשני בקהילה בה הוא נמצא, כאשר קהל  מונעת בקהילה. כל צוות 
מיוחדות. תכנון  בריאותיות  בעיות  היזומים הם אנשים מהשורה ללא  היעד של הפרויקטים 
שינוי.  הובלת  בתהליכי  ניסיון  בעלי  ארגונים  יועצים  והדרכת  בליווי  נעשה  הפרויקט  ויישום 
גם תהליך זה מלווה במחקר מדעי המודד ומעריך את השינוי שחל בצוות המטפל ובקהילה 

בעקבות המודל.

בעד עצמי היא תכנית חינוכית מניעתית לפיתוח דימוי עצמי ודימוי גוף חיוביים.
תכנית זו מיועדת לבני נוער בכיתות ו’- ח’ )גילאי 12-14( והוריהם.

התוכנית מתמקדת בהרחבת התפיסות והעמדות שקשורות לדמוי העצמי, הערכה עצמית, 
דימוי גוף ודימוי אידיאלי. 

מהעצמי,  מושפע  הוא  ואיך  והשונה  הדומה  ופנימי,  חיצוני  יופי  בין  אבחנה  עושה  התוכנית 
מהמודלים  שסביבנו,  מהסטריאוטיפים  החברתיות,  מהנורמות  מהמשפחה,  מההיסטוריה, 

שאנחנו מחקים ומעריצים ומהמדיה. 

והקימה את הקרן למען   DOVE חרטה על דגלה את המחויבות לעורר שינוי חברתי אמיתי 
עם  לגדול  נוער  לבני  ולעזור  חינוך  שינוי באמצעות  ליצור  - שנועדה  הדימוי העצמי  חיזוק 

תחושת ביטחון עצמי חזקה.
 DOVE מאמינה שיופי אמיתי קיים בכל אחת מאיתנו ומגיע במגוון צורות צבעים וגילאים.

*  50% מהילדות בגילאי 11 עד 13 מגדירות את עצמן כ’’שמנות’’
*  80% מבנות ה-13 כבר ניסו להוריד במשקל
*  רק 2% מהנשים מתארות את עצמן כ’’יפות’’

מטרות התכנית
*  לחשוף את המדריכים ובני הנוער למידע הקשור לדמוי עצמי ודמוי גוף.

*  לדון בגורמים שמשפיעים על דמוי גוף, דמוי עצמי והערכה עצמית.
*  קידום סביבה ידידותית ליצירת דמוי חיובי.

*  לעודד דיאלוג פתוח ושאלת שאלות על דמוי גוף ודמוי עצמי.
*  לספק כלים ומיומנויות לדיאלוג מיטיב על דמוי הגוף והדימוי העצמי.

התוכנית כיום
מדריכי התוכנית ‘‘בעד עצמי’’ בכל חלקי הארץ עברו הדרכה עם צוות המומחים אשר כתב את 
התוכנית, בהדרכה העשירו את ידיעות המדריכים בנושאים הקשורים בדימוי עצמי ודימוי גוף, 
וכן על ההשפעות הרחבות של הדימוי העצמי על חייו של האדם  אל מול החברה המערבית 
הביקורתית בה אנו חיים. במקביל  הודגשה  חשיבות העצמת בני הנוער לטובת חיזוק דימויים 
יצאו  המפורטות  התוכנית  בערכות  מצוידים  אלו  מהדרכות  המיטיבה.  ותחושתם  העצמי 
המדריכים לשטח והדריכו אותה בישובים השונים. התוכנית הועברה לאוכלוסיות שונות, בהן 
מושבניקים ועירונים, ותיקים ועולים חדשים, דתיים וחילוניים. כאשר לכולם הנגיעה בנושא זה 
הייתה רלוונטית ומטיבה. התוכנית הותאמה לכל קבוצה  כך שתשיג השפעה מירבית, כאשר 

הנושא הכללי הוא כה רחב ומהותי עד שכל אחד ואחד יכול בקלות למצוא את מקומו.  

מחקר
התכנית מלווה בשני מחקרים:

*  מחקר כמותי - הבוחן את היקף החשיפה של התכנית, שינוי עמדות ביחס לדימוי
   העצמי, שביעות רצון מהתכנית.

*  מחקר אקדמי - המבוצע ע’’י פרופ’ מוריה גולן הבוחן עמדות ביחס לדימוי העצמי
   ושביעות רצון מהתכנית.



לקידום אורח חיים בריא
בקרב עובדי יוניליוור ישראל.

תכנית הולכים על מסלול בריא פועלת ברחבי החברה משנת 2007 ועד היום.

מטרות התוכנית
*  העלאת רמת הידע והמודעות לחשיבות אימוץ הרגלים בריאים בקרב העובדים.

*  עידוד ליצירת שינוי הרגלים לאורח חיים בריא יותר בקרב העובדים.
*  הענקת תשתית נוחה וכלים מעשיים לעלות על המסלול הבריא.

התכנית הושקה ויצאה לדרך בימי בדיקות שהתבצעו בכל אתרי החברה ברחבי הארץ ובדקו 
נושאים כמו גובה, משקל, גמישות, היקף מותניים, אחוזי שומן בגוף, לחץ דם, דופק במנוחה 
חיים בריא. לאחר איסוף  ריאה. כל עובד מילא שאלון העדפות בתחום של אורח  ותפקודי 
גמילה  יוגה,  ספורט,  סדנת  שכללו:  להשתתפות  סדנאות  מספר  לעובדים  הוצעו  המידע 

מעישון, הפחתת לחץ ובישול בריא.
בשנים 2008-2009 התכנית המשיכה עם סדנאות נוספות של בישול בריא בדגש על שינוי 

התנהגותי וסדנה של כלכלת בית. 
ולקדם  צוות עובדים שמטרתו להניע את התכנית  בנוסף, בכל אחד מאתרי החברה הוקם 
אותה בקרב שאר העובדים, לתכנית הוכנס גם נושא שיפור חדרי האוכל השונים מבחינת 

המזון המוגש והמידע התזונתי המוצע לגביו.
החיים של  באורח  שינוי  נוצר  לבחון האם  נוספים שבאו  בדיקות  ימי  2009 התקיימו  בשנת 

עובדי החברה מתחילת התכנית בהשוואה לימי הבדיקות שבוצעו ב-2007.

תוצאות הממצאים
*  השנים 2007/9 דומות בנתונים בנושא ההשמנה )17.7%( ולעומתם קיים גידול

   בהשמנה בכלל האוכלוסייה.
*  בשנת 2009 גידול של 19% באחוזי שומן נמוכים לעומת 2007.

*  השנים 2007/9 דומות בנתונים: 53% מהעובדים נמצאים בגורם סיכון אחד בלבד
   למחלות איסכמיות )מחלות כרוניות(.

*  בשנת 2009 יש עליה של 16% ברצון לגמילה מעישון בקרב אוכלוסיית המעשנים.
*  בשנת 2009 כמות המעשנים ירדה ביוניליוור ב-4%.

*  בשנת 2009 עלייה של 9% בפעילות גופנית.
*  בשנת 2009, ירידה של 5.1% ברמת מתח ודאגה. מרבית העובדים תופסים עצמם

   מודאגים לעיתים רחוקות.

בשנת 2010 התוכנית מתמקדת בנושאים הבאים
*  יצירת כלים חדשים בנושא תזונה להטמעה ברחבי החברה.

*  התחלת שיתוף פעולה עם קופת חולים כללית.
*  שיתוף ומיזוג בידע וניסיון בין הצוותים הפועלים באתרים השונים.

*  הרצאות שוטפות נקודתיות ברמה אתרית בנושאי אורח חיים בריא.
*  המשך מינוף תפריטים בריאים במטבחי האתרים.

*  עובדי החברה מקבלים מסרים וטיפים בנושא אורח חיים בריא, באופן
   שוטף לאורך כל השנה.

בואו לבקר באתר מועדון הבריאות
http://emed.healthclub.co.il


