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 ?מהם ת"מבסקרי 
מחלות לתזונה והמרכז הלאומי לבקרת של המחלקה מפעל משותף 

,  1999-2001-מאז הסקר הראשון ב. במשרד הבריאות( ם"מלב)

וסקרים רבים נוספים השתמשו  , נוספיםסקרים לאומיים  4בוצעו 

למעט סקר  , הם סקרי חתךהסקרים . ת"מבבכלים ובשיטות של סקרי 

 .  שהוא סקר עוקבה, לרך ת"מב

    ת"מבפרסומים נבחרים של סקרי 

 מטרות
 קבוצות אוכלוסייה שונותבמדגם מייצג של ה אכילאפיון דפוסי 

פחמימות, שומנים, כולל חלבונים, חישוב צריכה של רכיבי תזונה  ,

 ויטמינים ומינרלים, אנרגיה

 כולל פעילות   -הקשורים למצב תזונתי בדיקת אורחות חיים

 נטילת תרופות ותוספי תזונה, עישון, שתיית אלכוהול, גופנית

לצורך קביעת שיעורי השמנה ועוד, ביצוע מדידות אנתרופומטריות 

בדיקת היענות להמלצות של משרד הבריאות 

אספקת מידע למעצבי מדיניות בריאות ומקבלי החלטות 

 

 

 

 יטותהשהמדגמים ו

 סקרים לאומיים שבוצעו עד כה

 הסקרים כמנוף לפיתוח כלים ועזרים

 ועדכון של המסד הישראלי  הרחבה
  ת"בינ -לנתוני תזונה 

 צמרת"שילוב הנתונים בתוכנת "
 נוספיםושימושים רבים 

  פיתוח מדריך מזון וכמויות בשתי
לזיהוי   -( ערבית, עברית)גרסאות 

 וכימות מזון
 לסיוע במדידת   -פיתוח מד זווית

 גובה בשטח
 פיתוח שאלוניFFQ 
  בניית שאלונים לסקרים רבים

 נוספים

 2014 - ביצוע ותכנון 

 25-64לגילאי , 1999-2001לאומי ראשון  ת"מבסקר 

 (  בבתי ספר)' יב-'לתלמידי כיתות ז, 2003-4צעיר  ת"מבסקר 

 ומעלה  65לגילאי , 2005-6זהב   ת"מבסקר 

 ואימהות( 0-2גילאי )לתינוקות , 2009-2012לרך  ת"מבסקר 

 2009-2011 -ראשון  ת"מבעוקבה במשתתפי סקר  ת"מבסקר 

 סקרים נלווים    

25-64נדגמים בגילאי  300 -שומני בנושא כבד  -על הכבד  ת"מב   

חיילים קרביים 500 -סקר עם כ - 2007-8בטירונים קרביים  ת"מב 

בוצע סקר חלוץ בלבד -במשטרה  ת"מב 

 www.health.gov.il/mabatאו באתר  03-7371500: ם"למלבניתן לפנות , עזרים, קבצי נתונים, קבלת נתונים, למידע נוסף

קבלת החלטות על הרכיב שיועשר וכמותו: העשרת מזון 

 הרגלי אכילהעל לפי נתונים : בריאותבניית תוכניות לקידום ,

תוכנית  , למשל. 'וכועישון , השמנה, פעילות גופנית

 2020ישראל בריאה , נתרןתוכנית להפחתת , "אפשריבריא"

 ועוד ת"בינשל עדכון סימון תזונתי לצרכים 

 על צריכה  לפי מידע : של מזהמי מזון מירביותקביעת רמות

 אוכלוסיותובתתי , האוכלוסייהתזונתית בכלל 

 חדשמזון ומזון וסיכונים לגבי תוספי הערכת חשיפה 

 למעונות, למוסדות, האוכלוסייהלכלל , מזוןבניית סלי 

 סטנדרטים לטיפול באי ביטחון תזונתי  קביעת 

בעיקר לקשישים וילדים, קביעת הנחיות לחברות הסעדה 

 כמו העברת נתונים לגורמים בינלאומייםWHO ,  לצורך

 מדינותבין השוואה 

 שימוש בנתונים וקביעת מדיניות

 בשיתוף  , (12-18לא כולל )ומעלה  2לבני  ת"מב-רבסקר
 (ס"למ)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 בבתי ספר  , 12-18לבני , 2צעיר  ת"מבסקר 

 5עד  4לילדים בני , 6שלב  -לרך ת"מבסקר 

 -( ת"מב)סקרים לאומיים על מצב הבריאות והתזונה 

 פיתוח שיטות ויצירת מאגרי נתונים 

 2,4בוקר ליטל קינן , 2,3שוחט תמי , 2טל שמעוני , 1גולדשמיטרבקה 

 אוניברסיטת  חיפה . 4אביב  אוניברסיטת תל . 3משרד הבריאות  , המרכז הלאומי לבקרת מחלות. 2  הבריאות משרד   ,המחלקה לתזונה. 1

 גיל' קב סקר

  

שאלון אורח   הערכה תזונתית מדגם

 חיים

שאלון  

 דמוגרפי

 בדיקות מדידות

  ת"מב

 ראשון

שחזור . שחזור מזון לכולם 3,246 25-64

 50%-מזון שני ל

   כן י ראיון"ע *י ראיון"ע

ת  "מב

 צעיר  

 11-19 6,274 FFQ- שחזור מזון , לכולם 

 10%-ל

שאלון למילוי  

 **עצמי 

שאלון למילוי  

 **עצמי

   כן

ת  "מב

 זהב  

-פה ודם ל כן *י ראיון"ע *י ראיון"ע שחזור מזון לכולם 1,799 ומעלה 65

20% 

 ת"מב

 לרך  

 תינוקות  

0-2   

2,119 

*** 

FFQ   לכולם בגיל שנה

 ושנתיים

ראיון 

 ****טלפוני

   לא ראיון טלפוני

 .ח"למעט הריאיון בגיוס בבח  "למעט בגיוס בבי**** בגיוס  ***בנוכחות ופיקוח סוקרים   , בכיתות**בית הנדגם  ב*


