
לרך ת"מבסקר 
נתונים נבחרים  

רבקה  , 3חוה אלטמן, 2אופיר עינת , 1)חוקרת ראשית(בוקר -ר ליטל קינן"ד
1טל שמעוני,1דנה פרוסט, 5נירה פישר, 4אורלי עמרם, 3גולדשמיט

,  המחלקה לתזונה. 3תל אביב  , לשכת הבריאות. 2המרכז הלאומי לבקרת מחלות  .1
לילד ולמתבגר, המחלקה לאם .5לשכת הבריאות אשקלון    . 4



המחלקה לתזונה•
המרכז הלאומי לבקרת מחלות  •
המחלקה לחינוך וקידום בריאות•
לילד ולמתבגר, המחלקה לאם•
המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור•
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נתונים ברמה הארצית לגבי מצב הבריאות  לאסוף •
.  והתזונה של תינוקות



משך ואופי ההנקה והזנת התינוק בישראל , להעריך את שכיחות•
קבוצה  , מוצא, השכלתה, גיל האם(על פי משתנים דמוגרפיים 

).  מצב עבודה, מספר ילדים, דתיות, אוכלוסייה
משך ואופי ההנקה והזנת התינוק , להעריך את השיעורים•

.האםבישראל על פי משתנים בריאותיים והתנהגותיים של 
משך ואופי ההנקה והזנת התינוק , להעריך את שיעורי ההנקה•

.ולתינוקבישראל על פי משתנים הקשורים ללידה 
היענות להמלצות של משרד הבריאות בנושא מתן תוספים לבדוק •

.Dשל ברזל וויטמין 
סוג  , מועד התחלה( ל"בתמלאסוף מידע על אופי השימוש •

).תכשיר
.  להמלצות משרד הבריאות בנושא החיסוניםהיענות את לבדוק •



.סקר עוקבה :תבנית המחקר
:  הסקראוכלוסיית 

 2010ועד פברואר  2009בין ספטמבר האימהות שילדו כל •
.  ואושפזו ללידה בבתי חולים נבחרים בארץ

.  ערביות 1045יהודיות ו  1074גויסו •

:  הכללה-קריטריונים לאי
,  36+6כלומר נשים שילדו עד שבוע הריון   -שילדו פג נשים •

כולל
נשים שילדו שלישיות ויותר  •
נשים שאינן דוברות עברית או ערבית•



נהריה -ח לגליל המערבי"בי•
נצרת, ח סנט וינסנט"בי•
בעמק, ח המרכזי"בי•
ם"מרכז רפואי רמב•
ח הלל יפה"בי•
סוראסקיש "המרכז הרפואי תל אביב ע•
  -תל( שיבאחיים ש "מרכז רפואי ע•

)השומר
ח  אסף הרופא"בי•
מרכז רפואי שערי צדק•
ח סורוקה"בי•



ראיון קצר פנים אל פנים עם היולדת בבית  1.
היולדות לאחר הלידה

ראיון טלפוני בגיל חודשיים  2.

ראיון טלפוני בגיל ששה חודשים3.

ראיון טלפוני בגיל שנה4.

ראיון טלפוני בגיל שנתיים5.



שיעור ההיענות לשלב הגיוס בקרב היהודים היה •
.   79.9%ובקרב הערבים  79.7%

בקרב   39.4%שיעור ההיענות היה , שנתייםלאחר •
בקרב הערבים מסך הנשים  26.7%-ו היהודים

.שהסכימו להשתתף בסקר
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)30.4%(לא רוצה •
)11.6%(ההנקה קשה •
)10.1%(אין חלב •
)10.1%(בעיה בריאותית של האם •
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)50%-כ(לא היה מתוכנן  ההריון•
לא היה לי צורך•
שכחתי ליטול את התוסף•
הרופא לא המליץ לי•
לא יודעת מה זה•



מהערביות דיווחו כי  49.6%-מהיהודיות ו 63.9%•
.בבית היולדותהנקה בלבד לתינוקותיהן ביקשו 

מהערביות דיווחו  74.6%-מהיהודיות ו 64.7%•
.בבית היולדות ל"תמשלתינוק ניתנה 

בבית היולדות   ל"תמהסיבה השכיחה למתן •
.האמהותבקשת : הייתה

.  ניתנה ללא ידיעת האם ל"התמ, במספר מקרים•
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15 שקופית

totalרג1  יש לרשום .X יש טעות בתו בציר
רבקה גולדשמיט, 22/05/2013
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'חודש 6-12גיל עד גיל חודשיים  
אין מספיק חלב או שהחלב לא מספיק  

טוב
יהודיות   65%
ערביות 59%

ביהודיות   23.1%
בערביות 24.7%

כןלא מספקת במשקל עלייה
כןמכאבי בטן התינוק סבל

בעיות בשד או מבנה לא מתאים של  
הפטמות

כן

חוסר סיפוק  /חוסר נוחות, עייפות
מחוויות ההנקה

כןכן

ביהודיות   67.2%חזרה לעבודה
בערביות 46.9%

כןגמילה עצמית

כןכניסה להריון



 35.5% -ביהודיות ו 54%(חזרה לעבודה •
)בערביות

כדי שמישהו אחר יוכל להאכיל את התינוק  •
)בערביות 69.4% -ביהודיות ו 48.3%(

כמות החלב אינה מספקת•
קושי רק להניק•
התינוק בכה•
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