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רקויותייומהובמ

1.1מבע

קידום הבריאות הוא תהליך המאפשר לאנשים להגביר את השליטה על בריאותם ולשפרה. זהו תהליך פוליטי-חברתי 

לחיזוק  פעולות  וכן  הבריאות,  על  המשפיעים  והכלכליים  הסביבתיים  החברתיים,  התנאים  לשינוי  פעולות  הכולל 

מיומנויות הפרט. 

לצורך השגת השפעה משמעותית על מצב הבריאות יש הכרח בשיתוף פעולה רב-תחומי; שימוש במגוון רחב של 

חינוך, חקיקה, צעדים בעלי השפעה כלכלית, שינוי ארגוני,  )ביניהן: תקשורת,  זו  זו את  וגישות המשלימות  שיטות 

פיתוח קהילתי ופעילויות מקומיות(, כל זאת תוך שאיפה לשיתוף הציבור בקבלת החלטות ובביצוען.

פעולות לקידום הבריאות מתבססות על ראיות הנאספות בשיטות מדעיות מקובלות. ראיות אלו מסייעות בהתוויית 

סדר עדיפויות, שיטות עבודה ודרכי הערכה, העונות על השאלה האם הפעולות השיגו את המטרה לשמה תוכננו. 

לאור האמור לעיל, יש חשיבות רבה לאיסוף נתונים בנושא ידע, עמדות והתנהגויות בריאות בישראל. מידע זה משמש 

בסיס לקביעת מדיניות וקביעת סדר העדיפויות בתחום החינוך לבריאות וקידום הבריאות. כמו כן, זהו בסיס לניטור 

ותחיקתיות המתבצעות בישראל, לשיפור אורח החיים  שינויים לאורך זמן, הנובעים, בין היתר, מפעילויות חינוכיות 

הקשור בבריאות. 

בריאות  והתנהגויות  עמדות  ידע,  על  נתונים  לאסוף  החלה  הבריאות  במשרד  בריאות  ולקידום  לחינוך  המחלקה 

)KAP=Knowledge, Attitudes, Practices( בישראל בשנת 1970. משנת 1994 החלה סדרת סקרים לאומיים 

בהם השתתפו מרואיינים בני 18 שנים ומעלה. הסקר הראשון נערך בשנת 1994 באמצעות ראיונות פנים אל פנים. 

בשנת 1995 בוצע סקר דומה בשיטה של ראיונות טלפוניים. בשנת 1996 נערך סקר נוסף, ולאור התוצאות הוחלט 

נוספים אחת  1998 סקרים  נערכו משנת  לכך,  לבצע את הסקרים בתדירות של אחת לשנתיים, בטלפון. בהתאם 

לשנתיים. בשנים 1996, 2002, 2004, 2006, 2008 ו- 2011 בוצעו סקרים מקבילים גם בקרב האוכלוסייה הערבית 

בישראל. 

בשנים 1998-1994 נערכו הסקרים על ידי המחלקה לחינוך וקידום בריאות באמצעות מכון המחקר "מדגם" והחל 

משנת 2000 נערכו הסקרים על ידי המחלקה לחינוך וקידום בריאות בשיתוף המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם( 

במשרד הבריאות, כחלק מתוכנית האב של המלב"ם לאיסוף שיגרתי של נתונים לאומיים על ידע, עמדות והתנהגויות 

בריאות של אוכלוסיית ישראל. 

בשנת 2011 נוספו שאלות חדשות לגבי ידע, עמדות והתנהגויות בריאות בנושאים שונים, כגון: עמדות כלפי החוק 

להגבלת העישון במקומות ציבוריים )שאלות V23-V24(, ידע בנוגע לזמן המומלץ לביצוע פעילות גופנית )שאלה 

V34(, מצב הבריאות הגופנית והנפשית )שאלות V49-V50(, הקפדה על ארוחה משפחתית )שאלה V54(, צריכת 

  .)V63-V64 ( ועמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מחלת נפש )שאלותV57 משקאות קרים ממותקים )שאלה

שאלות שהופיעו בשאלון הסקר בשנת 2008 ונגרעו ממנו בשנת 2011 עסקו בשימוש באמצעי הגנה מפני חשיפה 

לשמש, דיווח על מחלות או מצבים כרוניים, בדיקת לחץ דם, בדיקת כולסטרול, בדיקת העור, בדיקות לגילוי סרטן 

המעי הגס, בדיקת צפיפות העצם, עמדות לגבי הנקה בציבור, שביעות רצון כללית מהחיים, צריכת אלכוהול ותדירות 

צריכת פריטי מזון.   
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1.2יעדהובמ

לספק מידע על ידע, עמדות והתנהגות ביחס למגוון מדדי בריאות כבסיס לקביעת מדיניות לקידום הבריאות בישראל.

1.3רטמותייחודיות

1. לקבל מידע על הידע בנושאי התנהגויות בריאות, כגון: המלצות לפעילות גופנית.

2. לקבל מידע על עמדות בנושאים הקשורים לבריאות, כגון: עמדות כלפי אנשים המתמודדים עם מחלת נפש. 

3. לקבל מידע על התנהגויות בריאות, כגון: עישון, היגיינת פה והרגלי אכילה.

4. לקבל אומדנים על הימצאות התנהגויות ומצבי בריאות שונים, כגון: עישון והשמנה. 

1.4שיטות

1.4.1תקניתהרחבמ

סקר חתך מסוג:

Consecutive Cross-Sectional Study

1.4.2יוכלווייתהרחבמ

תושבי ישראל בני 21 ומעלה מתוך משקי בית בעלי קו טלפון נייח.

1.4.3שיטתהדגירה

בוצעה דגימה אקראית של מספרי טלפון של משקי בית באמצעות תוכנת "DATARINGS" המכילה נתונים על מנויי 

קו טלפון נייח בחברות "בזק" ו-"הוט" בישראל. 

1.4.4גודלהרדגם

גודל המדגם חושב לפי שיעורי המעשנים במגזר היהודי והערבי. האומדן לעישון בהווה בקרב בני 21 ומעלה היה 

21.9% באוכלוסייה היהודית ו- 27.2% באוכלוסייה הערבית )לפי ממצאי סקר KAP לשנת 2008(.

הגודל הנדרש למדגם האוכלוסייה היהודית בסקר KAP 2011 לקבלת אומדן של 21.9% עם שגיאה של 1.8% )מבחן 

דו צדדי( הוא כ- 2,200 נדגמים יהודים. הגודל הנדרש למדגם האוכלוסייה הערבית בסקר לקבלת אומדן של 27.2% 

.)WinPepi עם שגיאה של 2.0% )מבחן דו צדדי( עמד על 2,035 נדגמים ערבים )תוכנת

1.4.5שיעומיהיענות

תוכנת "DATARINGS" כוללת נתונים של מנויי קו טלפון נייח בחברות "בזק" ו-"הוט" בישראל. התוכנה מאפשרת 

הפקת מדגם אשכולות אקראי, תוך מתן ייצוג למחוזות על פי גודלם היחסי. באמצעות התוכנה הופקו 2 מדגמים 

אקראיים: מדגם של 11,689 משקי בית יהודים ומדגם של 11,024 משקי בית ערבים. 

מהמדגם נופו מספרי טלפון  שאינם עונים על קריטריוני ההכללה )בית עסק, משק בית ללא דייר מעל גיל 21 מהמין 

המבוקש, משיבים שגילו קשיי הבנה ויכולת להתראיין, קו מנותק, מספרי טלפון שאינם נענים לשיחות ממספר חסוי 
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ודוברי שפות שאינן שפות הסקר(. נפסלו גם 6 מספרי טלפון בשל תקלה טכנית. נותרו במדגמים 7,597 משקי בית 

יהודים ו- 7,450 משקי בית ערבים.

מכלל 7,597 משקי הבית היהודיים ו-7,450 משקי הבית הערביים עימם נוצר קשר,  1,147 מהיהודים )15.1%( ו- 625 

מהערבים )8.4%( סירבו להתראיין, ואילו 3,545 מהיהודים )46.6%( ו- 4,344 מהערבים )58.3%( לא אותרו. הגדרת 

אי האיתור התבססה על התקשרויות חוזרות: לכל משק בית, בו לא צלחה ההתקשרות הראשונית, נעשו עד חמישה 

שישה  בית שלאחר  משקי  היום.  של  שונות  ובשעות  שונים  בימים  שישה(,   – )ובסה"כ  נוספים  התקשרות  ניסיונות 

ניסיונות התקשרות לא נוצר עימם קשר )חיוג ללא תשובה, קו תפוס/שיחה ממתינה, משיבון, פקס, לא ניתן לראיין 

בזמן ההתקשרויות, לא נמצא בזמן ההתקשרות דייר מעל גיל 21, הפסיקו את הריאיון במהלכו( הוגדרו כמשקי בית 

ש"לא אותרו". 2,768 יהודים ו- 2,254 ערבים השלימו את השאלון הטלפוני ו- 87 )1.7%( מהם נפסלו מסיבות טכניות 

ואחרות. 

כאשר נלקחים בחשבון משקי הבית שענו על קריטריוני ההכללה, שיעור ההיענות הוא 33.4% בכל אוכלוסיית הסקר - 

36.4% בקרב יהודים ו- 30.2% בקרב ערבים. כאשר נלקחים בחשבון רק משקי הבית שגם ענו על קריטריוני ההכללה 

וגם אותרו, עומד שיעור ההיענות על 70.2% בכל אוכלוסיית הסקר – 68.3% בקרב יהודים ו- 72.6% בקרב ערבים 

)טבלה 1(.

1.4.6ייווףהנתונים

 Computer Assisted( המידע נאסף באמצעות ראיונות טלפוניים המבוססים על שאלונים מובנים וממוחשבים 

Telephone Interviewing , CATI( בעברית ובערבית )ראו נספחים( על ידי מראיינים מנוסים. הראיונות נערכו 
החל מאוגוסט 2010 ועד ספטמבר 2012.  
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טקלה1:ויכוםשיעומיההיענות

סה"כערביםיהודים ואחרים*

11,68911,02422,713סך משקי בית במדגם

7,5977,45015,047עונים על קריטריוני ההכללה

סרבו להשתתף
1,147

)15.1%(

625

)8.4%(

1,772

)11.8%(

לא אותרו
3,545

)46.6%(

4,344

)58.3%(

7,889

)52.4%(

ראיונות חלקיים
137

)1.8%(

227

)3.0%(

364

)2.4%(

רואיינו
2,768

)36.4%(

2,254

)30.2%(

5,022

)33.4%(

ראיונות שנפסלו
29

)**1.0%(

58

)**2.6%(

87

)**1.7%(

* נוצרים שאינם ערבים ומי שאין עבורם הגדרת דת.

** מכלל הראיונות שבוצעו בפועל.

1.4.7תכניהשילון

מאפיינים דמוגרפיים - גיל, מין, מוצא, הגדרה דתית, מצב משפחתי, סטאטוס עבודה והשכלה.   

הערכה סובייקטיבית של מצב הבריאות.  

ידע ועמדות בנושאים הקשורים לבריאות.  

התנהגויות בריאות: היגיינת הפה, עישון סיגריות, אורח חיים יושבני, פעילות גופנית ותזונה.   

1.4.8שלקיהעקודה

איסוף הנתונים נערך במספר שלבים:

שלב א' - ביצוע מחקר חלוץ )pilot study( לבחינת השאלות והרכב השאלון.

שלב ב' - ניתוח נתוני מחקר החלוץ וביצוע שינויים בגוף השאלון לקבלת השאלון הסופי.

שלב ג' - הפקת שני מדגמים אקראיים של מספרי טלפון במשקי בית, אחד לאוכלוסייה היהודית ואחד לאוכלוסייה 

הערבית. כל מדגם חולק ל-2 קבוצות, הכוללות נשים וגברים בנפרד. בהמשך הופקו מדגמים נוספים, שמוצו על מנת 

להגיע למספר הנדגמים הדרוש, תוך שמירה על התפלגות לפי מין, בדומה להתפלגות האוכלוסייה הכללית.
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שלב ד' - ביצוע התקשרויות למספרי הטלפון שעלו במדגם. בחירת המרואיין נערכה בתחילת ההתקשרות באמצעות 

שאלת סינון לגבי הגיל והמין של המרואיין, בהתאמה למדגם שהופק ולקריטריוני ההכללה. בעת ההתקשרות נשאל 

המרואיין/ת: "האם ניתן לדבר עם גבר שגילו מעל 21 שנה?" או: "האם ניתן לדבר עם אישה שגילה מעל 21 שנה?" 

בסקר  להשתתף  מרואיינים שהסכימו  עם  בוצעו  ראיונות  ההתקשרות.  תוצאת  קידוד  או  הריאיון  ביצוע   - ה'  שלב 

והתאימו לקריטריוני ההכללה )מעל גיל 21, מין מתאים ודוברי אחת השפות בהן נערכו הראיונות, דהיינו, עברית או 

ערבית( באמצעות שאלון ממוחשב. אם לא הייתה תשובה בניסיון ההתקשרות הראשון, בוצעו, לכל משק בית עוד 

חמישה ניסיונות התקשרות.

למרואיינים  וחזרה  הראיונות,  ביצוע  למחרת  כלל  בדרך  השאלונים,  בדיקת  ידי  על  איכות  בקרת  ביצוע   - ו'  שלב 

להשלמת פרטים חסרים במקרה הצורך.

שלב ז' - ביצוע בקרת איכות ובדיקות לוגיות לאיתור ערכים חריגים וטעויות הקלדה.

שלב ח' - עיבוד וניתוח הנתונים. 

שלב ט' - הצגת הנתונים בדו"ח.

1.4.9קבמתייכות

הדרכות מפורטות לגבי השאלון וסימולציית ראיונות במהלך הכשרת המראיינים.. 1

האזנה מדגמית לראיונות בזמן אמת ומתן משוב לסוקרים.. 2

פגישות רענון תקופתיות למראיינים במשך כל תקופת איסוף הנתונים. . 3

בדיקה של שאלונים מלאים לזיהוי שגיאות בסימון, ניסיון להשלמת מידע חסר ועוד.. 4

איתור ערכים חריגים או סותרים וטעויות הקלדה. . 5

1.4.10עיקודהנתוניםוהצגתם

הנתונים המוצגים עבור יהודים כוללים את קבוצת האוכלוסייה "יהודים ואחרים" )"אחרים" = נוצרים שאינם ערבים 

ומי שאין עבורם הגדרת דת(. 

הנתונים המוצגים בתחילת כל פרק הינם נתונים משוקללים )למעט נתונים המתייחסים לטבלאות המציגות ערכים 

גולמיים(; הנתונים המוצגים עבור כלל האוכלוסייה משוקללים לקבוצת אוכלוסייה, למין ולגיל; הנתונים המוצגים לפי 

ולמין; הנתונים  ולמין; הנתונים המוצגים לפי קבוצת האוכלוסייה משוקללים לגיל  גיל משוקללים לקב' אוכלוסייה 

המוצגים לפי קבוצת אוכלוסייה ומין משוקללים לגיל. הנתונים שוקללו לפי 4 קבוצות גיל קבועות ומוסכמות )34-21, 

49-35, 64-50, +65( המשמשות לצרכי שקלול לגיל בכל סקרי המלב"ם. שקלולים אלו בוצעו מאחר שהתפלגות הגיל 

והתפלגות קבוצת האוכלוסייה אינן זהות בין אוכלוסיית הסקר ואוכלוסיית ישראל )ראו פרק מאפיינים דמוגרפיים(. 

הטבלאות והתרשימים שבהם הנתונים מוצגים לפי גיל כוללים בדרך כלל חמש קבוצות גיל )34-21, 44-35, 54-45, 

64-55, +65(. בנוסף, הנתונים המוצגים בתרשימים עבור יהודים וערבים לפי מין וגיל אינם משוקללים. 

השוואה של נתוני סקר 2011 לנתונים של סקרי KAP משנים קודמות )2008-1994(, נעשתה עבור חלק מהמשתנים 

ומוצגת בטבלאות או בתרשימים. בשנת 2011 הנתונים המוצגים משוקללים לגיל 21 ומעלה. 
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פמב2
מאפיינים דמוגרפיים
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ריפייניםדרוגמפייםשליוכלווייתהרמויייניםקובמ

במסגרת הסקר רואיינו 5,022 אנשים. 87 )1.7%( ראיונות נפסלו מסיבות טכניות ואחרות. הדוח מציג נתונים מ- 4,935 

ראיונות של תושבי ישראל בני 21 ומעלה משתי קבוצות אוכלוסייה: 2,739 יהודים ואחרים )"אחרים" = נוצרים שאינם 

ערבים ומי שאין עבורם הגדרת דת( ו- 2,196 ערבים )מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים(. 47.8% מהמדגם היו גברים 

)N=2,360( ו- 52.2% היו נשים )N=2,575(. בטבלאות 1.1 ו- 1.2 מוצגת התפלגות אוכלוסיית המרואיינים לפי גיל, מין 

וקבוצת אוכלוסייה.  

)KAP(2011טקלה1.1ובמידע,ערדותוהתנהגות

התפלגותיוכלווייתהובמלפיגילורין–יהודיםויחמים

קבוצת גיל
סה"כנשים גברים

N%N%N%

21-3422817.824016.546817.1

35-4425720.033923.359621.8

45-5423518.326618.350118.3

55-6424218.932522.356720.7

+6532125.028619.660722.2

1,2831001,4561002,739100סך הכל

)KAP(2011טקלה1.2ובמידע,ערדותוהתנהגות

התפלגותיוכלווייתהובמלפיגילורין–עמקים

קבוצת גיל
סה"כנשים גברים

N%N%N%

21-3426624.727124.253724.5

35-4425123.337233.262328.4

45-5426524.626023.252523.9

55-6414613.613612.228212.8

+6514913.8807.122910.4

1,0771001,1191002,196100סך הכל
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טקלה2.1:ריפייניםדרוגמפייםשליוכלווייתהובמ–יהודים

מאפיינים
סה"כנשיםגברים

%N%N%N

N = 1,283N = 1,453N = 2,736מצב משפחתי

84.11,07979.81,15981.82,238נשואים/חיים עם בן/בת זוג

4.6597.41086.1167גרושים/פרודים

2.1278.01165.2143אלמנים

4.31184.8706.9188רווקים

N = 1,276N = 1,444N = 2,711רמת הדתיות

51.665444.364047.71,294חילונים

26.433430.443928.5773מסורתיים

14.918914.120314.5392דתיים

7.19011.21629.3252חרדים

N = 1,243N = 1,413N = 2,656השכלה

8-05.1646.8966.0160 שנות לימוד

11-99.31166.2877.6203 שנות לימוד

1225.732026.537426.1694 שנות לימוד 

מעל 12 שנות לימוד 

)השכלה לא אקדמית(
27.734422.431624.8660

32.139938.254035.4939השכלה אקדמית 

N = 1,275N = 1,449N = 2,724תעסוקה

65.883962.089863.81,737שכירים/עצמאיים 

3.1400.8111.951מובטלים

1.6201.7251.745סטודנטים

21.627619.528320.5559גמלאים

0.1114.32077.6208עקרות בית

7.8991.7254.6124אחר
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מאפיינים
סה"כנשיםגברים

%N%N%N

N = 1,017N = 1,142N = 2,159רמת ההכנסה נטו )למשק בית(

31.932444.050238.3826מתחת לממוצע

בתחום הממוצע

)12,000-8,001 ₪ לחודש(
29.730229.033129.3633

38.439127.130932.4700מעל הממוצע

N = 1,278N = 1,447N = 2,725מספר הילדים

12.61617.41079.8268אין ילדים

1-232.441432.947632.7890

3-444.657045.165344.91,223

5-68.31069.31348.8240

72.1275.3773.8104 ומעלה

N = 1,280N = 1,453N = 2,733גיל הילדים 

53.959052.469153.11,281לפחות ילד אחד עד גיל 18

46.169047.676246.91,452אין ילדים/כל הילדים מעל גיל 18

N = 590N = 691N = 1,281הורים לילדים עד גיל 18*

55.632854.637755.0705עד גיל 6 

58.834759.040858.9755גיל 12-7

44.226151.135347.9614גיל 18-13

התפלגות גילאי הורים** לילדים 

עד גיל 18
N = 590N = 691N = 1,281

21-3420.512124.717122.8292

35-4439.523347.232643.6559

45-5431.418524.717127.8356

55-647.8463.2225.368

65+0.850.110.56

* חלק מהמרואיינים נכללים ביותר מקטגוריה אחת. 
**הורים שיש להם לפחות ילד אחד עד גיל 18.
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טקלה2.2:ריפייניםדרוגמפייםשליוכלווייתהובמ–עמקים

מאפיינים
סה"כנשיםגברים

%N%N%N

N = 1,075N = 1,115N = 2,190מצב משפחתי

81.187283.092682.11,798נשואים/חיים עם בן/בת זוג

0.441.8201.124גרושים/פרודים

0.776.4713.678אלמנים

17.91928.89813.2290רווקים

N = 1,060N = 1,110N = 2,170רמת הדתיות

19.22036.06712.4270חילונים

42.745344.048843.4941מסורתיים

35.437544.749640.1871דתיים

2.7295.3594.188דתיים מאוד

N = 1,057N = 1,106N = 2,163השכלה

8-019.520622.524921.0455 שנות לימוד

11-916.617512.413714.4312 שנות לימוד

1224.125524.527124.3526 שנות לימוד 

מעל 12 שנות לימוד 

)השכלה לא אקדמית(
17.518519.221218.4397

22.323621.423721.9473השכלה אקדמית 

N = 1,065N = 1,112N = 2,177תעסוקה

70.975531.835450.91,109שכירים/עצמאיים 

4.7502.0223.372מובטלים

3.1332.4272.860סטודנטים

15.31632.2248.6187גמלאים

0.1161.268031.3681עקרות בית

5.9630.453.168אחר
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מאפיינים
סה"כנשיםגברים

%N%N%N

N = 968N = 972N = 1,940רמת ההכנסה נטו )למשק בית(

70.868578.676474.71,449מתחת לממוצע

בתחום הממוצע

)12,000-8,001 ₪ לחודש(
15.615114.213814.9289

13.61327.27010.4202מעל הממוצע

N = 1,075N = 1,115N = 2,190מספר הילדים

20.522011.312615.8346אין ילדים

1-213.214216.718615.0328

3-434.036639.944537.0811

5-618.920321.624120.3444

713.414410.511711.9261 ומעלה

N = 1,072N = 1,113N = 2,185גיל הילדים

56.160168.476162.31,362לפחות ילד אחד עד גיל 18

43.947131.635237.7823אין ילדים/כל הילדים מעל גיל 18

N = 601N = 761N = 1,362הורים לילדים עד גיל 18*

51.931244.333747.7649עד גיל 6

65.139167.551466.4905גיל 12-7

57.734761.646959.9816גיל 18-13

התפלגות גילאי הורים** לילדים 

עד גיל 18
N = 601N = 761N = 1,362

21-3411.06626.820419.8270

35-4439.323646.035043.0586

45-5439.323624.218430.8420

55-649.0543.0235.777

65+1.59000.79

*חלק מהמרואיינים נכללים ביותר מקטגוריה אחת. 
**הורים שיש להם לפחות ילד אחד עד גיל 18. 



ידע,ערדותוהתנהגויותקמייותקישמיל2011

22

בקרב    הכללית;  היהודית  באוכלוסייה  הגיל  מהתפלגות  שונה  בסקר  היהודים  אוכלוסיית  של  הגיל  התפלגות 

אוכלוסיית הגברים היהודים שהשתתפו בסקר ניכר ייצוג יתר של קבוצת הגיל המבוגרת )+65(, בעוד שבקרב 

64-55. בשני  בנות  ולקבוצת הנשים   44-35 בנות  יתר של קבוצת הנשים  בייצוג  ניתן להבחין  היהודיות  הנשים 

המינים בולט תת ייצוג של קבוצת הגיל הצעירה )34-21( )תרשימים 1א' ו- 1ב'(.

תמשים1י':התפלגותהיוכלווייהלפיגיל:

יוכלווייתישמילויוכלווייתהובמ–גקמיםיהודים)%(

  

32.9 
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וז
אח

 

 (שנים)קבוצת גיל 

 אוכלוסיית הסקר כלל האוכלוסייה

תמשים1ק':התפלגותהיוכלווייהלפיגיל:

יוכלווייתישמילויוכלווייתהובמ–נשיםיהודיות)%(
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התפלגות הגיל של אוכלוסיית הערבים בסקר שונה מהתפלגות הגיל באוכלוסייה הערבית הכללית. אוכלוסיית   

הגברים בסקר מתאפיינת בייצוג יתר של קבוצות הגיל המבוגרות )+45(. גם אוכלוסיית הנשים בסקר מתאפיינת 

בייצוג יתר של קבוצות הגיל המקבילות )בטווח הגילאים 64-35(. בשני המינים בולט תת ייצוג של קבוצת הגיל 

הצעירה )34-21( )תרשימים 1ג' ו- 1ד'(.

תמשים1ג':התפלגותהיוכלווייהלפיגיל:

יוכלווייתישמילויוכלווייתהובמ–גקמיםעמקים)%(
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תמשים1ד':התפלגותהיוכלווייהלפיגיל:

יוכלווייתישמילויוכלווייתהובמ–נשיםעמקיות)%(
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התפלגות אוכלוסיית הסקר לפי מין היתה דומה לזו של האוכלוסייה הכללית )תרשים 2(.  

תמשים2:התפלגותהיוכלווייהלפירין:יוכלווייתישמילויוכלווייתהובמ)%(
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בתרשים 3 מוצגת התפלגות המרואיינים בסקר לפי מחוז המגורים בהשוואה לאוכלוסיית ישראל. באופן כללי,   

ההתפלגות דומה, למעט תת ייצוג של האוכלוסייה הערבית במחוז הדרום )3.1% לעומת 9.4%, בהתאמה( וייצוג 

יתר שלה במחוזות ירושלים וצפון ) 22.7% לעומת 17.71% ו- 51.2% לעומת 46.3%, בהתאמה(. 

תמשים3:התפלגותהיוכלווייהלפירחוז:יוכלווייתישמילויוכלווייתהובמ)%(
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פמב3
ממצאים עיקריים
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ררצייםעיבמיים

יוכלווייתהובמ

במסגרת הסקר רואיינו 5,022 אנשים. 87 )1.7%( ראיונות נפסלו מסיבות טכניות ואחרות. הדוח מציג נתונים מ- 4,935 

ראיונות של תושבי ישראל בני 21 ומעלה משתי קבוצות אוכלוסייה: 2,739 יהודים ואחרים  )"אחרים" = מי שאינם 

ערבים ומי שאין עבורם הגדרת דת( ו- 2,196 ערבים )מוסלמים, נוצרים, דרוזים ואחרים(. 

העמכתרצקהקמייות

וקבוצת    מין  לגיל,  )בשקלול  "טוב מאוד"  או  כ"מצוין"  בריאותם הכללית  62.1% מהמרואיינים העריכו את מצב 

 .)p<0.05( 61.6% ביהודים ו- 64.0% בערבים ,)אוכלוסייה

בקרב יהודים, שיעור הגברים שהעריכו את מצב בריאותם הכללית כ"מצוין" או "טוב מאוד" היה גבוה יותר משיעור   

הנשים )64.0% ו- 59.4%, בהתאמה, p<0.05(. בקרב ערבים לא נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים )66.9% ו- 

62.9%, בהתאמה(.  

   .)p<0.05( שיעור המרואיינים שהעריכו את מצב בריאותם הכללית כ"מצוין" או "טוב מאוד" יורד עם הגיל

52.8% מהמרואיינים העריכו את מצב בריאותם הגופנית כ"טוב מאוד" )בשקלול לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה(.   

שיעור הערבים שהעריכו את מצב בריאותם הגופנית כ"טוב מאוד" גבוה יותר בהשוואה ליהודים )58.8% בהשוואה 

  .)p<0.05 ,ל- 51.7%, בהתאמה

64.1% מהמרואיינים העריכו את מצב בריאותם הנפשית כ"טוב מאוד" )בשקלול לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה(.   

 66.3%( לערבים  בהשוואה   1.3 פי  גבוה  מאוד"  כ"טוב  הנפשית  בריאותם  מצב  את  שהעריכו  היהודים  שיעור 

  .)p<0.05 ,בהשוואה ל- 52.8%, בהתאמה

הקשר בין הערכת מצב הבריאות הכללית לבין הערכת מצב הבריאות הגופנית חזק )ביהודים: rc=0.74 ובערבים:   

rc=0.71(. לעומת זאת, הקשר בין הערכת מצב הבריאות הכללית לבין הערכת מצב הבריאות הנפשית חלש יותר 

.)rc=0.33 :בערבים rc=0.45 :ביהודים(

עישון

20.6% מהמרואיינים דיווחו שהם מעשנים )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(.  

    .)p<0.05 ,שיעור העישון גבוה פי 1.3 בקרב ערבים בהשוואה ליהודים )24.9% ו- 19.8%, בהתאמה

שיעור המעשנים גבוה פי 1.9 בקרב גברים )27.2%( בהשוואה לנשים )14.5%(.  

שיעור העישון לפי קבוצת אוכלוסייה ומין הוא 24.0% בגברים יהודים, 16.0% בנשים יהודיות, 43.3% בגברים ערבים   

ו-6.5% בנשים ערביות. 

ירידה    חלה   ,2000 משנת  יציב.  היה  המעשנים  שיעור   1998-1994 השנים  בין  שנערכו  בסקרים  יהודים,  בקרב 

בשיעור המעשנים, מ- 27.1% בשנת 2000 ל- 19.8% בשנת 2011. בקרב ערבים, לא חל שינוי משמעותי בשיעור 

המעשנים בין השנים 2011-2002.

האחרונים,    החודשים   12 ב-  יותר,  או  אחד  יום  למשך  לעשן,  הפסיקו  כי  דיווחו  המעשנים  מהמרואיינים   31.7%

במטרה לנסות להיגמל מעישון. בקרב המרואיינים שניסו להפסיק  לעשן במהלך השנה האחרונה, שיעור הערבים 

שדיווחו כי הם מעוניינים להפסיק לעשן היה גבוה פי 1.2 מהשיעור ביהודים )63.6% ו- 52.5%, בהתאמה(. 
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החסם המדווח ביותר לגמילה מעישון הוא "הנאה מהעישון" )53.4%(. השיעור היה גבוה ביהודים פי 1.5 מאשר   

בערבים )64.2% ו- 41.9%, בהתאמה(.

בקרב מעשנים בהווה שהביעו עניין בהפסקת העישון, הגורם המדווח ביותר כתומך בהפסקת העישון הוא "מצב   

הבריאות" )44.0%(. השיעור היה גבוה בערבים פי 1.5 מאשר ביהודים )50.9% ו- 35.1%, בהתאמה(.   

בקרב מעשנים לשעבר, הגורם המדווח ביותר כתומך בהפסקת העישון הוא "קבלת החלטה אישית" )52.2%(.   

השיעור היה גבוה במקצת ביהודים בהשוואה לערבים )53.0% ו- 50.4%, בהתאמה(.  

   2.0 פי  בערבים  גבוה  היה  מעשן,  ביתם  מבני  מישהו  כי  שדיווחו  כיום  מעשנים  שאינם  הסקר  משתתפי  שיעור 

.)p<0.05 ,בהשוואה ליהודים )39.8% לעומת 20.0%, בהתאמה

בקרב    השיעור  מוחלט.  באופן  העבודה שלהם  במקום  מיושם  עישון  על  האיסור  כי  דיווחו  מהמרואיינים   69.6%

   .)p<0.05 ,יהודים היה גבוה פי 1.7 מאשר השיעור בערבים )83.3% ו- 48.2%, בהתאמה

31.1% מהמרואיינים דיווחו כי הם "מרגישים בטוחים במידה רבה להעיר למי שמעשנים במקום שבו העישון אסור"   

 48.0%( היהודים  משיעור   1.7 פי  גבוה  כך  שדיווחו  הערבים  שיעור  אוכלוסייה(.  ולקבוצת  למין  לגיל,  )בשקלול 

 .)p<0.05 ,בהשוואה ל- 27.7%, בהתאמה

יומחחייםפעילויומחחייםיושקני
35.0% מהמרואיינים דיווחו כי הם מבצעים פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות לפחות, שלוש פעמים בשבוע   

או יותר )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(. השיעור גבוה ביהודים פי 1.3 מאשר בערבים )36.4% ו- 27.7%, 

.)p<0.05 ,בהתאמה

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם מבצעים פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות לפחות, שלוש פעמים בשבוע   

או יותר, גבוה פי 1.8 בקרב בני +65 מאשר בקרב קבוצת הגיל 34-21 )49.1% בהשוואה ל- 27.9%, בהתאמה, 

.)p<0.05

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם מבצעים פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות לפחות, שלוש פעמים בשבוע   

יהודיות,  יהודים, 34.2% בנשים  יותר בגברים )37.4%( בהשוואה לנשים )32.7%(, 38.7% בגברים  יותר, גבוה  או 

31.0% בגברים ערבים ו- 24.5% בנשים ערביות. 

ועד כרבע מהמרואיינים הערבים    היהודים  בסקרים שנערכו במהלך השנים 2011-2000, כשליש מהמרואיינים 

דיווחו על ביצוע פעילות גופנית "כל יום או כמעט כל יום" )למעט בשנת 2006 בקרב ערבים(. פחות ממחצית 

מהמרואיינים היהודים וכמחצית או יותר מהמרואיינים הערבים דיווחו כי הם אינם מבצעים פעילות גופנית. 

בגברים     59.3%( הליכה  הינה  גופנית  פעילות  המבצעים  המרואיינים  בקרב  ביותר  המדווחת  הגופנית  הפעילות 

יהודים ו- 65.3% בנשים יהודיות; 61.0% בגברים ערבים ו- 77.6% בנשים ערביות(.

החסם המדווח ביותר לביצוע פעילות גופנית בקרב מרואיינים הוא "חוסר זמן" )53.4% בגברים יהודים, 53.2%   

בנשים יהודיות, 55.2% בגברים ערבים ו- 57.3% בנשים ערביות(.

החל משנת 2010, משך הזמן המומלץ לביצוע פעילות גופנית על ידי משרד הבריאות הוא לפחות 150 דקות   

בשבוע בעצימות מתונה )בהתאם להמלצת ארגון הבריאות העולמי(. מרבית המרואיינים )67.8%(, בשקלול לגיל, 

למין ולקבוצת אוכלוסייה, ציינו כי הם אינם יודעים מהי ההמלצה.  

מתבצעת    עבודתם  מרבית  כי  דיווחו   23.1% בישיבה,  מתבצעת  עבודתם  מרבית  כי  דיווחו  מהמרואיינים   54.1%

בעמידה, 15.0% דיווחו כי מרבית עבודתם מתבצעת בהליכה )תנועה בתוך חנות או משרד והזזת חפצים לא כבדים 

ונשיאתם(,  ו- 7.8% דיווחו כי מרבית עבודתם כרוכה בעבודה פיזית קשה )הרמת משאות כבדים  כמו תיקיות( 

בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה.   
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שיעור המרואיינים שדיווחו כי מרבית עבודתם מתבצעת בישיבה גדול פי 1.9 בקרב יהודים בהשוואה לערבים   

 .)p<0.05 ,57.8% בהשוואה ל- 30.5%, בהתאמה(

גברים ערבים    1.8 בקרב  פי  גבוה  פיזית קשה,  כרוכה בעבודה  כי מרבית עבודתם  שיעור המרואיינים, שדיווחו 

.)p<0.05 ,בהשוואה לגברים יהודים )18.0% בהשוואה ל- 10.2%, בהתאמה

27.5% מהמרואיינים דיווחו כי הם עוסקים בפעילויות משק הבית, לפחות שעתיים מדי יום, 61.2% דיווחו כי הם   

נוהגים ללכת ברגל לסידורים )10 דקות רצופות או יותר( לפחות 3 פעמים בשבוע במהלך חיי היומיום, 2.8% דיווחו 

כי הם נוהגים לרכב על אופניים ככלי תחבורה )10 דקות רצופות או יותר( לפחות 3 פעמים בשבוע, בשקלול לגיל, 

מין וקבוצת אוכלוסייה. 

1.8 בקרב    פי  גדול  יום,  הן עוסקות בפעילויות משק הבית, לפחות שעתיים מדי  כי  שיעור המרואיינות שדיווחו 

.)p<0.05 ,ערביות בהשוואה ליהודיות )77.0% בהשוואה ל- 41.9%, בהתאמה

שיעור המרואיינות שדיווחו כי הן נוהגות ללכת ברגל, לפחות 3 פעמים בשבוע, גדול פי 1.2 בקרב יהודיות בהשוואה   

.)p<0.05 ,לערביות )60.7% בהשוואה ל- 50.2%, בהתאמה

הם    כי  דיווחו   10.5% בטלוויזיה,  בצפייה  יום,  מדי  משעתיים  למעלה  מבלים  הם  כי  דיווחו  מהמרואיינים   20.6%

משתמשים במחשב בשעות הפנאי במשך שעתיים ביום לפחות, 5.1% דיווחו כי הם נוהגים לקרוא בשעות הפנאי 

במשך שעתיים ביום לפחות,  בשקלול לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה.    

36.5% מהמרואיינים דיווחו כי לדעתם הם אינם מבצעים די פעילות גופנית לשמירה על אורח חיים בריא )דירוג   

עצמי בין 1 - 4 על פני סולם של 1 - 10(, 40.6% מדרגים את עצמם בדרגות הביניים בסולם )דירוג עצמי בין 

5 - 7( ו- 22.9% דיווחו כי לדעתם הפעילות הגופנית שהם מבצעים מספיקה לשמירה על אורח חיים בריא )דירוג 

עצמי בין 8 - 10(.  

תזונה,שתייתריםוצמיכתרשביותרתועשים

תזונה

צריכה מרובה של ירקות ופירות והמעטה בצריכת שומן היו שני המאפיינים המובילים בדיווח על הרגלי תזונה בכל   

אוכלוסיית הסקר )74.3% ו- 73.9%, בהתאמה, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(. רוב הגברים דיווחו שהם 

משתדלים להקפיד על צריכה מרובה של ירקות ופירות )71.6% ביהודים ו- 67.9% בערבים( ורוב הנשים דיווחו 

שהן משתדלות להקפיד על המעטה בצריכת שומן )80.7% ביהודיות ו- 76.4% בערביות(. 

61.0% מהמרואיינים דיווחו כי הם נוהגים לאכול ארוחה משפחתית )לפחות עם בן משפחה אחד( "כל יום או כמעט   

יותר מהשיעור ביהודים, הן בגברים  ולקבוצת אוכלוסייה(. השיעור בערבים גבוה  יום" )בשקלול לגיל, למין  כל 

)83.0% ו- 55.0%, בהתאמה( והן בנשים )86.1% ו- 57.6%, בהתאמה(. 

יותר    גבוה  היה  יום"  או כמעט כל  יום  "כל  נוהגים לאכול ארוחה משפחתית  כי הם  שיעור המרואיינים שדיווחו 

בקרב מרואיינים שיש להם ילדים מאשר מרואיינים שאין להם ילדים או שילדיהם מעל גיל 18, גם בקרב היהודים 

.)p<0.05 ,( וגם בקרב הערבים )89.8% ו- 78.8%, בהתאמהp<0.05 ,61.3% ו- 52.4%, בהתאמה(

2.8% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לאכול מזון מוכן "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת   

.)p<0.05( 2.6% ביהודים ו- 3.7% בערבים ,)אוכלוסייה

4.2% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לאכול מזון מעובד "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת   

אוכלוסייה(, 4.1% ביהודים ו- 4.6% בערבים. 
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42.9% דיווחו כי הם חושבים שהרגלי האכילה שלהם מספיקים כדי לשמור על אורח חיים בריא )דירגו את עצמם   

8-10 בסולם(, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה. השיעור ביהודים וערבים היה כמעט זהה )42.8% ו-42.9%, 

בהתאמה(.

שתייתרים

ומי פילטר(  המרואיינים נשאלו על שתיית מי ברז ומים ממקורות אחרים )מים מבוקבקים, מים ממתקן סינון ביתי 

ומסרו דיווח נפרד עבור כל אחד מהמקורות שצוינו. 

50.0% מהמרואיינים דיווחו שהם בדרך כלל נוהגים לשתות מי ברז )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(,   

.)p<0.05( 45.9% ביהודים ו- 70.8% בערבים

הסיבה העיקרית להימנעות משתיית מי ברז הינה "לכלוך/עכירות" )42.9%(. השיעור היה גבוה בערבים פי 2.0   

מאשר ביהודים )66.9% ו- 32.7%, בהתאמה(. 

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  מבוקבקים  מים  לשתות  נוהגים  כלל  בדרך  שהם  דיווחו  מהמרואיינים   66.3%

.)p<0.05( 64.4% ביהודים ו- 76.0% בערבים ,)אוכלוסייה

46.6% מהמרואיינים דיווחו שהם בדרך כלל נוהגים לשתות מים ממתקן סינון ביתי )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת   

 .)p<0.05( 47.3% ביהודים ו- 42.6% בערבים ,)אוכלוסייה

14.7% מהמרואיינים דיווחו שהם בדרך כלל נוהגים לשתות מי פילטר )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(,   

14.4% ביהודים ו- 16.2% בערבים. 

צמיכתרשביותרתועשים

22.8% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לצרוך משקאות קרים ממותקים "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל,   

 .)p<0.05( 17.3% ביהודים ו- 51.8% בערבים ,)למין ולקבוצת אוכלוסייה

עם העלייה בגיל ישנה ירידה בשיעור המרואיינים שציינו כי הם צורכים משקאות קרים ממותקים. השיעור בגילאי   

 .)p<0.05 ,65 ומעלה נמוך פי 2.4 מהשיעור בגילאי 34-21 )13.2% ו- 32.3%, בהתאמה

יום"    יום או כמעט כל  9.7% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לצרוך משקאות עם תחליפי סוכר )"דיאט"( "כל 

 .)p<0.05( 10.7% ביהודים ו- 4.8% בערבים ,)בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(

יום" )בשקלול לגיל, למין    יום או כמעט כל  נוהגים לצרוך "מים בטעמים" "כל  דיווחו שהם  2.6% מהמרואיינים 

ולקבוצת אוכלוסייה(, 2.5% ביהודים ו- 2.6% בערבים. 

1.7% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לצרוך משקאות אנרגיה "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל, למין   

 .)p<0.05( 1.1% ביהודים ו- 5.1% בערבים ,)ולקבוצת אוכלוסייה

רדדרותגוף

מדד מסת הגוף חושב כיחס שבין המשקל בק"ג לריבוע הגובה במטרים. נתוני המשקל והגובה דווחו ע"י המרואיינים 

)פירוט על אופן הסיווג למצבי המשקל השונים נמצא בפרק 8(.

49.3% מהמרואיינים )50.5% ביהודים ו- 43.3% בערבים( הם במשקל תקין )BMI<25≥18.5(, בשקלול לגיל, למין   

ולקבוצת אוכלוסייה.

4.7% מהמרואיינים מסווגים בקטגורית תת משקל )BMI<18.5(, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה.  
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30.2% מהמרואיינים )29.3% ביהודים ו- 34.8% בערבים, p<0.05( נמצאים בעודף משקל )BMI<30≥25(, בשקלול   

לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה.

15.7% מהמרואיינים )15.1% ביהודים ו- 19.1% בערבים, p<0.05( סווגו בקטגוריה של השמנה )BMI≥30(, בשקלול   

לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה.

התנהגויותנוופותהבשומותלקמייות

שעותשינה

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  ביממה   )SD=1.3( שעות   6.6 הוא  באוכלוסייה  הממוצע  השינה  שעות  מספר 

אוכלוסייה(.   

למעלה ממחצית )52.5%( מהמרואיינים ישנים פחות מ- 7 שעות ביממה )שיעורים משוקללים לגיל, למין ולקבוצת   

אוכלוסייה(.  

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם ישנים כ- 9-7 שעות ביממה גבוה יותר בקרב ערבים בהשוואה ליהודים )49.4%   

.)p<0.05 ,ו- 44.1%, בהתאמה

היגיינתהפה

72.9% מהמרואיינים דיווחו כי הם מצחצחים שיניים לפחות פעמיים ביום )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(,   

.)p<0.05( 75.7% ביהודים ו- 58.1% בערבים

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  האחרונה  במהלך השנה  שיניים  במרפאת  ביקרו  כי  דיווחו  68.4% מהמרואיינים 

.)p<0.05( 70.3% ביהודים ו- 58.7% בערבים ,)אוכלוסייה

קדיבתררוגמפיה–נשים

82.6% מהנשים בגילאי 74-50 דיווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה במהלך השנתיים שקדמו לסקר )לאחר שקלול   

לגיל ולקבוצת אוכלוסייה(. 

שיעור הנשים היהודיות בגילאי 74-50 שדיווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה במהלך השנתיים שקדמו לסקר גבוה   

.)p<0.05 ,יותר משיעור הנשים הערביות שדיווחו על כך )83.7% ו- 76.8%, בהתאמה

שירושקריטותשיזוף

1.6% מהמרואיינים דיווחו כי השתמשו אי פעם במיטת שיזוף או בהתקן כלשהו לשיזוף מלאכותי )בשקלול לגיל,   

למין ולקבוצת אוכלוסייה(, 1.7% ביהודים ו- 1.3% בערבים. 

יחוכלפירתרודדיםעםרחלתנפש

49.9% מהמרואיינים הסכימו במידה רבה עם האמירה כי "טיפול עשוי לאפשר לאנשים הלוקים במחלות נפש   

לנהל חיים תקינים" )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(, 49.6% ביהודים ו- 51.7% בערבים.

ואכפתיים    נוטים להיות סבלניים  25.3% מהמרואיינים הסכימו במידה רבה עם האמירה כי "בדרך כלל אנשים 

 .)p<0.05( 22.6% ביהודים ו- 39.7% בערבים ,)כלפי חולים במחלות נפש" )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה
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הממצאים העיקריים של הסקר, בהתפלגות קבוצת אוכלוסייה ומין, מסוכמים בטבלה 1 שלהלן: 

טקלה1:ררצייםעיבמיים)שיעומיםרשובלליםלגילומווחיורךשל95%(

ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

%CI%CI%CI%CI

הערכת מצב בריאות )פרק 4(

הערכת מצב הבריאות 
הכללית כ"מצוין/טוב 

מאוד"
64.061.2-66.559.456.8-61.966.964.0-69.662.960.1-65.7

הערכת מצב הבריאות 
54.451.6-57.149.146.6-51.762.259.3-65.155.552.5-58.4הגופנית כ"טוב מאוד"

הערכת מצב הבריאות 
70.768.2-73.262.359.8-64.855.452.3-58.350.247.2-53.1הנפשית כ"טוב מאוד"

עישון )פרק 5(

24.021.7-26.416.014.2-18.043.340.4-46.36.55.2-8.1עישון בהווה

מעשנים המעוניינים 
55.049.0-60.949.643.1-56.163.558.9-67.864.253.3-73.8להפסיק לעשן

אורח חיים פעיל ואורח חיים יושבני )פרק 6(

ביצוע פעילות גופנית 
)לפחות 3 פעמים בשבוע, 

30 דקות רצופות(
38.736.0-41.434.231.8-36.731.028.3-33.824.522.1-27.1

תזונה, שתיית מים וצריכת משקאות )פרק 7(

אכילת ארוחה משפחתית 
)"כל יום או כמעט כל 

יום"(
55.052.3-57.857.655.0-60.283.080.6-85.186.183.9-88.1

48.345.5-51.043.741.2-46.372.469.7-75.069.266.5-71.9שתיית מי ברז 

צריכת משקאות קרים 
ממותקים )"כל יום או 

כמעט כל יום"(
22.320.1-24.712.610.9-14.459.056.0-62.044.741.7-47.7
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הרשךטקלה1:

ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

%CI%CI%CI%CI

מדד מסת גוף )פרק 8(

36.934.2-39.722.120.0-24.539.436.5-42.529.927.1-32.9עודף משקל 

15.513.5-17.614.712.9-16.719.517.1-22.018.816.4-21.4השמנה

התנהגויות נוספות הקשורות לבריאות )פרק 9(

משך שינה קצר )מתחת 

לשבע שעות(
57.955.2-60.650.648.0-53.243.840.8-46.844.541.5-47.4

צחצוח שיניים )לפחות 

פעמיים ביום(
67.564.8-70.083.581.4-85.348.545.5-51.667.664.7-70.3

ביצוע בדיקת ממוגרפיה 

בשנתיים שקדמו לסקר*
--83.779.5-86.9--76.871.7-81.6

שימוש במיטת שיזוף אי 

פעם
0.80.4-1.42.51.8-3.51.60.9-2.61.00.5-1.9

הסכמה במידה רבה עם 

האמירה: "טיפול עשוי 

לאפשר לאנשים הלוקים 

במחלת נפש לנהל חיים 

תקינים"

47.344.3-50.251.748.9-54.547.844.6-51.155.652.5-58.8

הסכמה במידה רבה עם 

האמירה: "בד"כ אנשים 

נוטים להיות סובלניים 

ואכפתיים כלפי חולים 

במחלות נפש" 

23.921.4-26.421.319.2-23.739.936.8-43.039.436.3-42.5

* נשים בגילאי 74-50
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פמב4
הערכת מצב הבריאות
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העמכהעצריתשלרצקהקמייותהכללית

המרואיינים נשאלו: "מהו מצב בריאותך בדרך כלל". אפשרויות התשובה היו: "מצוין", "טוב מאוד", "טוב", "לא כל כך 

 .)V1 טוב", "בכלל לא טוב" )שאלה

62.1% מהמרואיינים העריכו את מצב בריאותם הכללית כ"מצוין" או "טוב מאוד"  )בשקלול לגיל, מין וקבוצת   

 .)p<0.05( 61.6% ביהודים ו- 64.0% בערבים ,)אוכלוסייה

בקרב יהודים, שיעור הגברים שהעריכו את מצב בריאותם הכללית כ"מצוין" או "טוב מאוד" היה גבוה יותר משיעור   

הנשים )64.0% ו- 59.4%, בהתאמה, p<0.05(. בקרב ערבים לא נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים )66.9% ו- 

62.9%, בהתאמה(. 

שיעור המרואיינים שהעריכו את מצב בריאותם הכללית כ"מצוין" או "טוב מאוד" יורד עם הגיל )תרשימים 1א'   

 .)p<0.05 ,ו- 1ב'(. השיעור בבני 34-21 גבוה פי 3.9 מאשר השיעור בבני 65 ומעלה )85.9% ו- 22.3%, בהתאמה

טקלה1.1:העמכהעצריתשלרצקהקמייותהכללית,

)V1לפיבקוצתיוכלווייהורין–שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

מצב הבריאות הכללית
ערביםיהודים

נשיםגברים נשים גברים 

64.059.466.962.9מצוין/טוב מאוד

26.327.022.828.5טוב

7.610.86.95.6לא כל כך טוב

2.12.83.33.0בכלל לא טוב

טקלה1.2:העמכהעצריתשלרצקהקמייותהכלליתכ"רצוין"יו"טוקריוד",

)V1לפיריןובקוצתגיל-שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%()שילה

מין

סה"כ במדגם קבוצת גיל

משוקלל

לקב' אוכלוסייה ולגיל
21-3435-4445-5455-6465+

86.276.157.839.130.164.5גברים

85.575.157.939.216.459.9נשים
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תמשים1י':העמכהעצריתשלרצקהקמייותהכלליתכ"רצוין"יו"טוקריוד",

לפיריןובקוצתגיל*)%(-יהודים
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* הדיווחים בקרב יהודים בגילאי +75 מבוססים על מספר קטן של מרואיינים.

תמשים1ק':העמכהעצריתשלרצקהקמייותהכלליתכ"רצוין"יו"טוקריוד",

לפיריןובקוצתגיל*)%(-עמקים
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 (שנים)גיל  קבוצת

 נשים גברים

* הדיווחים בקרב ערבים בגילאי +75 מבוססים על מספר קטן של מרואיינים.



העמכתרצקהקמייות

39

העמכהעצריתשלרצקהקמייותהגופנית

המרואיינים נשאלו: "באופן כללי, מהו מצב הבריאות הגופנית שלך". אפשרויות התשובה היו: "טוב מאוד", "טוב", "לא 

 .)V49 כל כך טוב", "בכלל לא טוב" )שאלה

52.8% מהמרואיינים העריכו את מצב בריאותם הגופנית כ"טוב מאוד" )בשקלול לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה(.   

שיעור הערבים שהעריכו את מצב בריאותם הגופנית כ"טוב מאוד" גבוה יותר מהשיעור ביהודים )58.8% בהשוואה 

 .)p<0.05 ,ל- 51.7%, בהתאמה

והן    יותר משיעור הנשים, הן ביהודים  שיעור הגברים שהעריכו את מצב בריאותם הגופנית כ"טוב מאוד" גבוה 

 .)p<0.05 ,בערבים  )יהודים: 54.4% בגברים ו- 49.1% בנשים; ערבים: 62.2% בגברים ו- 55.5% בנשים

שיעור המרואיינים שהעריכו את מצב בריאותם הגופנית כ"טוב מאוד" יורד עם העלייה בגיל )תרשימים 2א' ו-   

 .)p<0.05 ,2ב'(. השיעור בבני 34-21 גבוה פי 3.9 מאשר השיעור בבני 65 ומעלה )73.3% ו- 18.9%, בהתאמה

טקלה2.1:העמכהעצריתשלרצקהקמייותהגופנית,

)V49לפיבקוצתיוכלווייהורין-שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

מצב הבריאות הגופנית
ערביםיהודים

נשיםגברים נשים גברים 

54.449.162.255.5טוב מאוד

35.736.328.535.4טוב

7.711.57.27.0לא כל כך טוב

2.23.02.02.1בכלל לא טוב

טקלה2.2:העמכהעצריתשלרצקהקמייותהגופניתכ"טוקריוד",

)V49לפיריןובקוצתגיל–שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%()שילה

מין

סה"כ במדגםקבוצת גיל

משוקלל

לקב' אוכלוסייה ולגיל
21-3435-4445-5455-6465+

74.962.751.136.325.155.7גברים

71.760.850.432.714.050.1נשים
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תמשים2י':העמכהעצריתשלרצקהקמייותהגופניתכ"טוקריוד",

לפיריןובקוצתגיל*)%(–יהודים
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 נשים גברים

* הדיווחים בקרב יהודים בגילאי +75 מבוססים על מספר קטן של מרואיינים.

תמשים2ק':העמכהעצריתשלרצקהקמייותהגופניתכ"טוקריוד",

לפיריןובקוצתגיל*)%(–עמקים
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* הדיווחים בקרב ערבים בגילאי +75 מבוססים על מספר קטן של מרואיינים.
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העמכהעצריתשלרצקהקמייותהנפשית

המרואיינים נשאלו: "באופן כללי, מהו מצב הבריאות הנפשית שלך". אפשרויות התשובה היו: "טוב מאוד", "טוב", "לא 

 .)V50 כל כך טוב", "בכלל לא טוב" )שאלה

64.1% מהמרואיינים העריכו את מצב בריאותם הנפשית כ"טוב מאוד" )בשקלול לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה(.   

שיעור היהודים שהעריכו את מצב בריאותם הנפשית כ"טוב מאוד" גבוה פי 1.3 מהשיעור בערבים )66.3% בהשוואה 

 .)p<0.05 ,ל- 52.8%, בהתאמה

בקרב יהודים, שיעור הגברים שהעריכו את מצב בריאותם הנפשית כ"טוב מאוד" היה גבוה יותר משיעור הנשים   

)70.7% ו- 62.3%, בהתאמה, p<0.05(. בקרב ערבים לא נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים )55.4% ו- 50.2%, 

בהתאמה(. 

3א'    )תרשימים  בגיל  העלייה  עם  יורד  מאוד"  כ"טוב  הנפשית  בריאותם  מצב  את  שהעריכו  המרואיינים  שיעור 

 .)p<0.05 ,ו- 3ב'(. השיעור בבני 34-21 גבוה פי 1.8 מאשר השיעור בבני 65 ומעלה )75.2% ו- 41.1%, בהתאמה

טקלה3.1:העמכהעצריתשלרצקהקמייותהנפשית,לפיבקוצתיוכלווייהורין–

)V50שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

מצב הבריאות הנפשית
ערביםיהודים

נשיםגברים נשים גברים 

70.762.355.450.2טוב מאוד

24.228.333.336.8טוב

4.38.17.29.1לא כל כך טוב

0.81.34.14.0בכלל לא טוב

טקלה3.2:העמכהעצריתשלרצקהקמייותהנפשיתכ"טוקריוד",

)V50לפיריןובקוצתגיל-שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%()שילה

מין

סה"כ במדגםקבוצת גיל

משוקלל

לקב' אוכלוסייה ולגיל
21-3435-4445-5455-6465+

75.474.662.561.555.068.1גברים

75.067.164.251.530.460.4נשים
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תמשים3י':העמכהעצריתשלרצקהקמייותהנפשיתכ"טוקריוד",

לפיריןובקוצתגיל*)%(-יהודים
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43.6 

80.2 
70.9 66.5 

52.5 

31.9 27.1 

0

20

40

60

80

100

21-34 35-44 45-54 55-64 65-74 +75 

וז
אח

 

 (שנים)קבוצת גיל 
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* הדיווחים בקרב יהודים בגילאי +75 מבוססים על מספר קטן של מרואיינים.

תמשים3ק':העמכהעצריתשלרצקהקמייותהנפשיתכ"טוקריוד",

לפיריןובקוצתגיל*)%(-עמקים
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 (שנים)קבוצת גיל 

 נשים גברים

* הדיווחים בקרב ערבים בגילאי +75 מבוססים על מספר קטן של מרואיינים.
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הבשמקיןהעמכתרצקהקמייותהכלליתלקיןהעמכתרצקהקמייותהגופניתוהנפשית

96.7% מהיהודים ו- 93.3% מהערבים שדיווחו על מצב בריאות גופנית "טוב מאוד", דיווחו על מצב בריאות כללית   

"טוב מאוד" או "מצוין" )טבלה 4.1(.

77.6% מהיהודים ו- 79.9% מהערבים שדיווחו על מצב בריאות נפשית "טוב מאוד", דיווחו על מצב בריאות כללית   

"טוב מאוד" או "מצוין" )טבלה 4.2(.

הקשר )לפי מקדם מתאם קרמר, rc( בין הערכת מצב הבריאות הכללית לבין הערכת מצב הבריאות הגופנית חזק )ביהודים:   

rc=0.74 ובערבים: rc=0.71( )טבלה 4.1(. לעומת זאת, הקשר בין הערכת מצב הבריאות הכללית לבין הערכת מצב הבריאות 

הנפשית חלש עד בינוני )ביהודים: rc=0.45 ובערבים: rc=0.33( )טבלה 4.2(.

טקלה4.1:שיעומהרמויייניםשדיווחועלרצקהקמייותהכללית"טוקריוד"יו"רצוין"

לפיהדיווחעלרצקהקמייותהגופנית)%(–יהודיםועמקים

מצב הבריאות הגופנית
מצב הבריאות הכללית "טוב מאוד" או "מצוין"

ערביםיהודים

96.793.3"טוב מאוד"

24.524.5פחות מ"טוב מאוד"

טקלה4.2:שיעומהרמויייניםשדיווחועלרצקהקמייותהכללית"טוקריוד"יו"רצוין"

לפיהדיווחעלרצקהקמייותהנפשית)%(–יהודיםועמקים

מצב הבריאות הנפשית
מצב הבריאות הכללית "טוב מאוד" או "מצוין"

ערביםיהודים

77.679.9"טוב מאוד"

31.148.6פחות מ"טוב מאוד"
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הבשמקיןהעמכתרצקהקמייותהגופניתלקיןהעמכתרצקהקמייותהנפשית

85.7% מהיהודים ו- 70.0% מהערבים שדיווחו על מצב בריאות גופנית "טוב מאוד", דיווחו על מצב בריאות נפשית   

"טוב מאוד" )טבלה 5( .

בינוני    הנפשית  הבריאות  מצב  הערכת  לבין  הגופנית  הבריאות  מצב  הערכת  בין   )rc קרמר,  מתאם  מקדם  )לפי  הקשר 

)ביהודים: rc=0.42 ובערבים: rc=0.41( )טבלה 5(.

טקלה5:שיעומהרמויייניםשדיווחועלרצקהקמייותהנפשית"טוקריוד"

לפיהדיווחעלרצקהקמייותהגופנית)%(–יהודיםועמקים

מצב הבריאות הגופנית
מצב הבריאות הנפשית "טוב מאוד"

ערביםיהודים

85.770.0"טוב מאוד"

45.728.2פחות מ"טוב מאוד"
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עישון

עישון בהווה הוגדר כתשובה חיובית על שאלה V11, "האם את/ה מעשן/ת?" ]"כן, כל יום" או "כן, מדי פעם"[.

שיעומיעישון

20.6% מהמרואיינים דיווחו שהם מעשנים )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(.  

    .)p<0.05 ,שיעור העישון גבוה פי 1.3 בקרב ערבים בהשוואה ליהודים )24.9% ו- 19.8%, בהתאמה

יהודים, 16.0%    )14.5%(; 24.0% בגברים  )27.2%( בהשוואה לנשים  גברים  1.9 בקרב  פי  גבוה  שיעור המעשנים 

בנשים יהודיות, 43.3% בגברים ערבים ו- 6.5% בנשים ערביות.  

שיעור העישון הנמוך ביותר נצפה בקרב בני 65+, הן בגברים והן בנשים )13.6% ו- 11.0% בהתאמה( )טבלה 1(.   

טקלה1:שיעומהרמויייניםשדיווחועלעישוןקהווה,

)V11לפיריןובקוצתגיל–שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%()שילה

מין

סה"כ במדגםקבוצת גיל

משוקלל

לקב' אוכלוסייה ולגיל
21-3435-4445-5455-6465+

33.528.927.223.213.627.2גברים

12.318.816.016.211.014.5נשים

תמשים1י':שיעומהרמויייניםשדיווחועלעישוןקהווה,לפיריןובקוצתגיל)%(–יהודים
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תמשים1ק':שיעומהרמויייניםשדיווחועלעישוןקהווה,לפיריןובקוצתגיל*)%(–עמקים
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 (שנים)קבוצת גיל 

 נשים גברים

* שיעור הדיווח בקרב נשים ערביות מבוסס על מספר קטן של מקרים.  

גילהתחלתעישוןוגילהפובתעישון

.)SD( הנתונים שלהלן מוצגים באמצעות ממוצעים וסטיות תקן

   .)SD=13.7( 39.9 והגיל הממוצע של הפסקת עישון הוא )SD=5.5( 19.4 הגיל הממוצע של התחלת עישון הוא

ו- SD=6.1( 20.2(, בהתאמה,     )SD=4.9( 18.8[ יותר מאשר ערבים יהודים מתחילים לעשן, בממוצע, בגיל צעיר 

p<0.05[. לא נמצא הבדל מובהק בגיל הפסקת העישון. 

גברים מתחילים לעשן, בממוצע, בגיל צעיר יותר בהשוואה לנשים ]SD=4.7( 18.6( ו- 21.1 )SD=6.6(, בהתאמה,   

p<0.05[. לא נמצא הבדל מובהק בגיל הפסקת העישון.

טקלה2:גילררוצעשלהתחלתעישוןוהפובתעישון,

)V13-V14לפיריןובקוצתיוכלווייה–גילררוצעווטייתתבן)שילות

התחלת עישון – גיל ממוצע 

)סטית תקן(

הפסקת עישון – גיל ממוצע 

)סטית תקן(

סך הכלערביםיהודיםסך הכלערביםיהודים

17.9גברים

)4.2(

19.2

)5.1(

18.6

)4.7(

40.4

)13.7(

 38.9

)14.2(

39.9

)13.9(

20.0נשים

)5.4(

 25.2

)8.5(

21.1

)6.6(

 40.5

)13.2(

 38.0

)13.9(

40.1

)13.3(
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קניקיתרעשנים

40.2% מהמרואיינים המעשנים )424 מתוך 1,056( דיווחו כי מישהו נוסף מבני ביתם מעשן.   

שיעור היהודים המעשנים שדיווחו כי מישהו נוסף מבני ביתם מעשן גבוה פי 1.2 משיעור הדיווח בערבים המעשנים   

 .)p<0.05 ,44.4% בהשוואה ל- 36.1%, בהתאמה(

 בקרב ערבים מעשנים, שיעור הנשים שדיווחו על בן בית נוסף שמעשן גבוה פי 2.2 משיעור הדיווח בגברים )67.1%   

ו- 30.5%, בהתאמה, p<0.05(. מגמה דומה נצפתה גם בקרב יהודים, אך ההבדל לא היה מובהק )48.3% מהנשים 

בהשוואה ל- 41.0% מהגברים( )טבלה 3(. 

   7.1%( לגברים  בהשוואה  נשים  אצל  יותר  גבוה  לבית  מחוץ  רק  שמעשן  בית  בן  על  שדיווחו  המעשנים  שיעור 

בהשוואה ל- 3.7%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 3(.

)V29טקלה3:שיעומהרעשניםשדיווחועלקןקיתרעשן)%()שילה

ערביםיהודים

נשים*גברים נשים גברים 

41.048.330.567.1בן בית מעשן

4.37.53.36.1בן בית שמעשן רק מחוץ לבית

* שיעור הדיווח בקרב נשים ערביות מבוסס על מספר קטן של נשים ערביות מעשנות.

צמיכתויגמיותיורית

הנתונים להלן מתייחסים למרואיינים שדיווחו כי הם מעשנים בהווה )N=1,018, 20.6%, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת 

אוכלוסייה(.  

צריכת 10 עד 20 סיגריות ביום דווחה על ידי רוב היהודים, גברים ונשים )63.6% ו- 54.0% בהתאמה(. בקרב ערבים,   

רוב הגברים דיווחו על צריכת 10 עד 20 סיגריות ביום )51.7%( ואילו רוב הנשים דיווחו על צריכה של פחות מ- 10 

סיגריות ביום )49.4%( )טבלאות 4.4-4.1(. 

גברים צורכים, בממוצע )סטית תקן=SD(, יותר סיגריות ביום בהשוואה לנשים ]יהודים: 15.2 )SD=10.8( בהשוואה   

 .]p<0.05 ,בהתאמה ,)SD=9.8( 10.6 -בהשוואה ל )SD=13.2( 20.6 :ערבים ;p<0.05 ,בהתאמה ,)SD=10.1( 12.9 -ל

שיעור המעשנים "הכבדים" )מעל 20 סיגריות ביום( גבוה פי 2.7 בקרב ערבים בהשוואה ליהודים )27.5% בהשוואה   

 .)p<0.05 ,ל- 10.1%, בהתאמה

יותר בגברים בהשוואה לנשים )23.5% בהשוואה ל-    שיעור המעשנים "הכבדים" )מעל 20 סיגריות ביום( גבוה 

.)p<0.05 ,8.4%, בהתאמה

יותר בנשים בהשוואה לגברים )40.6% בהשוואה    שיעור המעשנים "הקלים" )פחות מ- 10 סיגריות ליום( גבוה 

  .)p<0.05 ,ל- 20.2%, בהתאמה
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)V15_1טקלה4.1:התפלגותצמיכתהויגמיותהיוריתלפיבקוצתגיל)%(–גקמיםיהודים)שילה

מספר סיגריות/יום
קבוצת גיל

סה"כ
21-3435-54+55

<1026.119.031.124.7

10-2066.766.457.863.6

<207.214.711.111.6

)V15_1טקלה4.2:התפלגותצמיכתהויגמיותהיוריתלפיבקוצתגיל)%(–נשיםיהודיות)שילה

מספר סיגריות/יום
קבוצת גיל

סה"כ
21-3435-54+55

<1048.640.329.437.7

10-2048.652.957.654.0

<202.96.712.98.4

)V15_1טקלה4.3:התפלגותצמיכתהויגמיותהיוריתלפיבקוצתגיל)%(–גקמיםעמקים)שילה

מספר סיגריות/יום
קבוצת גיל

סה"כ
21-3435-54+55

<1020.717.314.117.4

10-2064.047.348.551.7

<2015.335.437.430.9

)V15_1טקלה4.4:התפלגותצמיכתהויגמיותהיורית*)%(–נשיםעמקיות)שילה

סה"כמספר סיגריות/יום

<1049.4

10-2042.0

<208.6

* לא הוצגה התפלגות לפי גיל עקב מספר קטן של נשים ערביות שדיווחו על עישון בהווה.
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רצקהעישון–השוויהלובמיםבודרים

בקרב יהודים, בסקרים שנערכו בין השנים 1998-1994 שיעור המעשנים היה יציב. לפי ממצאי הסקרים, משנת    

2000 ואילך, חלה ירידה בשיעור המעשנים, מ- 27.1% בשנת 2000 ל- 19.8% בשנת 2011 )טבלה 5.1(. בקרב 

ערבים, לא חל שינוי משמעותי בשיעור המעשנים בין השנים 2011-2002 )טבלה 5.2(.

בקרב יהודים, שיעור המרואיינים שדיווחו על הפסקת עישון לא השתנה בסקרים שנערכו בין השנים 2011-2000   

)טבלה 5.1(. לעומת זאת, בקרב ערבים עלה שיעור המרואיינים שדיווחו על הפסקת עישון מ- 7.4% ל- 11.2% 

ב- 2011 )טבלה 5.2(. 

טקלה5.1:התפלגותהרמויייניםלפירצקהעישון,שיעומיםרשובלליםלריןולגיל)%(–

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-1994)יהודים(

הרגלי עישון

שנת הסקר

1994*

n=2,924

1995*

n=3,005

1996*

n=2,957

1998*

n=2,981

2000

n=2,940

2002

n=3,295

2004

n=3,368

2006

n=2,272

2008

n=2,587

2011

n=2,739

2828282927.125.924.822.52219.8מעשנים בהווה

עישנו בעבר 
20.119.720.621.820.320.8--------והפסיקו

לא עישנו 
6165606152.754.454.655.757.759.4מעולם

* הנתונים המוצגים עבור השנים 1998-1994 הינם גולמיים עבור גילאי +18. 

טקלה5.2:התפלגותהרמויייניםלפירצקהעישון,שיעומיםרשובלליםלריןולגיל)%(–

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-1996)עמקים(

הרגלי עישון

שנת הסקר

1996*

n=485

2002

n=846

2004

n=988

2006

n=746

2008

n=1,599

2011

n=2,196

31.025.725.524.327.224.9מעשנים בהווה

עישנו בעבר 
4.71.017.99.411.2--והפסיקו

לא עישנו 
66.964.466.063.564.0--מעולם

* הנתונים המוצגים עבור שנת 1996 הינם גולמיים עבור גילאי +18. 
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בקרב יהודים, לפי הסקרים, משנת 2000 חלה ירידה בשיעור המעשנים יותר מ- 20 סיגריות )קופסה( ליום, לצד   

עליה בשיעור המעשנים 20-10 סיגריות ליום )טבלה 6.1(.   

בקרב ערבים, התפלגות המעשנים לפי צריכת סיגריות יומית בסקר בשנת 2011 דומה להתפלגות בסקר שבוצע   

בשנת 2002 )טבלה 6.2(. 

טקלה6.1:התפלגותהרעשניםלפיצמיכתויגמיותיורית)%(-יהודים

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-1994

מספר 

סיגריות/יום

שנת הסקר

1994*
n=800

1995*
n=833

1996*
n=843

1998*
n=851

2000
n=736

2002
n=772

2004
n=810

2006
n=471

2008
n=525

2011
n=514

<103634323640.623.530.734.232.630.7

20-103363939335.757.154.252.955.459.0

<203130292523.619.415.113.012.010.3

* הנתונים המוצגים עבור השנים 1998-1994 הינם עבור גילאי +18. 

טקלה6.2:התפלגותהרעשניםלפיצמיכתויגמיותיורית)%(–עמקים

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-1996

מספר 

סיגריות/יום

שנת הסקר

1996*

n=98

2002

n=209

2004

n=252

2006

n=164

2008

n=354

2011

n=528

<102121.517.517.117.822.3

20-102849.852.461.054.050.2

<205028.730.222.028.327.5

* הנתונים המוצגים עבור שנת 1996 הינם עבור גילאי +18. 
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לדתיים    בהשוואה  ומסורתיים  בחילוניים  לנשים,  בהשוואה  בגברים  יותר  גבוה  המעשנים  שיעור  השנים,  בכל 

ולחרדים/דתיים מאוד ובמרואיינים בעלי השכלה תיכונית או פחות בהשוואה לבעלי השכלה גבוהה )טבלאות 7.1 

ו- 7.2(.

טקלה7.1:שיעומהרעשניםלפירין,הגדמתדתיותומרתהשכלה)%(–יהודים

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-1998

מאפיינים
שנת הסקר

1998*200020022004200620082011

מין
33.026.128.827.624.025.621.7גברים

25.018.820.721.218.516.316.5נשים

רמת 

דתיות

31.023.126.726.123.123.022.0חילונים ומסורתיים

18.011.112.414.511.110.410.5דתיים 

12.07.17.09.26.58.77.5חרדים

השכלה
33.027.128.429.425.625.725.1תיכונית או פחות

23.016.620.320.317.518.014.9על תיכונית ואקדמית

* הנתונים המוצגים בשנת 1998 הינם עבור גילאי +18.

טקלה7.2:שיעומהרעשניםלפירין,הגדמתדתיותומרתהשכלה)%(–עמקים

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002

מאפיינים
שנת הסקר

20022004200620082011

מין
45.642.740.446.742.5גברים

8.29.18.65.87.3נשים

רמת 

דתיות

29.132.526.628.428.8חילונים ומסורתיים

18.916.016.116.519.4דתיים 

12.125.77.119.115.9דתיים מאוד

השכלה
28.628.026.424.026.2תיכונית או פחות

16.921.117.523.322.2על תיכונית ואקדמית
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)Trans-Theoretical Model - TTM(הרודלהטמנו-תייומטי

 Prochaska המודל הטרנס-תיאורטי הוא מודל שינוי התנהגות שפותח בשנות השמונים של המאה ה- 20 על ידי

ועמיתיו מאוניברסיטת רוד-איילנד, כבסיס לתוכניות התערבות וקידום בריאות בקהילה במגוון תחומים. השם "טרנס-

תיאורטי" מעיד על אוניברסאליות תהליכי השינוי ועל איחוד עקרונות ממספר תיאוריות למודל אחד. 

ייחודו של המודל הוא בהתייחסות לשינוי כתהליך דינאמי, הכולל חמישה שלבים של שינוי התנהגות לאורך זמן. 

הבעת כוונות ורצון לבצע שינוי התנהגותי הקשור לעישון מתייחסים לשלושת המרכיבים הראשונים במודל: 

שלב ה"קדם-הרהור" )Pre-contemplation(: קודם להכרה בהתנהגות "בעייתית" )עישון(. . 1

שלב ה"הרהור" )Contemplation(: בו מתעוררת ההכרה בבעיה ומובעת כוונה לשנות את ההתנהגות בעתיד . 2

הרחוק )כוונה להפסיק לעשן בחצי השנה הקרובה(. 

שלב ה"מוכנות" )Preparation(: בו מתייחסת כוונת השינוי לעתיד הקרוב )כוונה להפסיק לעשן בחודש הקרוב(.. 3

שני המרכיבים הנוספים הם:

שלב ה"פעולה" )Action(: בו אנשים נוקטים בפעולות לשינוי ההתנהגות בטווח של ששת החודשים האחרונים.. 1

יותר . 2 בו אנשים משמרים את השינוי שהושג בשלב הקודם לתקופה של   :)Maintenance( שלב ה"התמדה" 

משישה חודשים.

המעבר בין השלבים הוא דמוי ספירלה –  לצד ההתקדמות בין השלבים נצפית לעיתים "הידרדרות" )בדרך כלל 

לשלב ה"הרהור" או ה"מוכנות"( ולאחריה התקדמות מחודשת בתהליך השינוי.   

רוכנותלהפויבלעשן

האחרונים,    החודשים   12 ב-  יותר,  או  אחד  יום  למשך  לעשן,  הפסיקו  כי  דיווחו  המעשנים  מהמרואיינים   31.7%

במטרה לנסות להיגמל מעישון. השיעור היה גבוה פי 1.5 בערבים מאשר ביהודים )37.6% ו- 25.6%, בהתאמה( 

)טבלה 8.1(.

   ,25.6% ל-  בהשוואה   30.1%( לעשן  להפסיק  שניסו  היהודים  שיעור  ירד   2011 ו-   2008 מהשנים  הסקרים  לפי 

בהתאמה(, ולעומת זאת עלה השיעור בערבים )33.2% בהשוואה ל- 37.6%, בהתאמה( )טבלה 8.1(. 

בקרב הערבים שניסו להפסיק לעשן במהלך השנה האחרונה, שיעור המדווחים כי הם מעוניינים להפסיק לעשן   

היה גבוה פי 1.2 מהשיעור המקביל ביהודים )63.6% ו-52.5%, בהתאמה( )טבלה 8.2(. 

-)V16טקלה8.1:שיעומהרמויייניםשניוולהפויבלעשןרכללציקומהרעשנים)%()שילה

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2000

ניסו להפסיק לעשן
שנת הסקר

2000200220042006*2008*2011

58.760.456.361.230.125.6יהודים

62.773.053.433.237.6-ערבים

החל משנת 2008 שונתה השאלה מ- "האם ניסית להפסיק לעשן בעבר" ל- "ב- 12 החודשים האחרונים, האם הפסקת לעשן למשך    *

יום אחד או יותר, כדי לנסות להיגמל מעישון".
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טקלה8.2:הרמויייניםשדיווחוכיהםרעונייניםלהפויבלעשן

)V17קבמקרעשניםשניוולהפויבלעשן)%()שילה

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2000

מעוניינים להפסיק לעשן
שנת הסקר

200020022004200620082011

55.942.153.050.355.352.5יהודים

57.953.262.061.163.6_ערבים

לפי הסקרים מהשנים 2008 ו- 2011, שיעור המוכנות להפסיק לעשן )כוונה להפסיק לעשן בחודש הקרוב( ירד   

בקרב מעשנים יהודים )18.5% בהשוואה ל- 13.2%, בהתאמה(. בקרב מעשנים ערבים לא חל שינוי בשיעור זה 

)39.5% בשני הסקרים( )טבלאות 9.2-9.1(.

טקלה9.1:התפלגותהרעשניםהרעוניניםלהפויבלעשן

)V17-V19לפישלקיהרודלהטמנו-תייומטי)%(–יהודים)שילות

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2000

שלבי המודל 

הטרנס-תיאורטי
מוכנות להיגמל

שנת הסקר

2000*2002*2004*2006*20082011

שלב ה"קדם 

הרהור"

לא בששת 

החודשים הקרובים
59.363.463.368.466.468.5

שלב ה"הרהור"
בששת החודשים 

הקרובים
20.718.417.813.515.218.3

20.018.218.918.118.513.2בחודש הקרובשלב ה"מוכנות"

* הנתונים המוצגים בין השנים 2006-2000 הינם עבור גילאי +18. 
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טקלה9.2:התפלגותהרעשניםהרעוניניםלהפויבלעשן

)V17-V19לפישלקיהרודלהטמנו-תייומטי)%(–עמקים)שילות

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002

שלבי המודל 

הטרנס-תיאורטי
מוכנות להיגמל

שנת הסקר

2002*2004*2006*20082011

שלב ה"קדם 

הרהור"

לא בששת החודשים 

הקרובים
60.563.152.250.046.3

שלב ה"הרהור"
בששת החודשים 

הקרובים
10.514.712.310.514.3

29.122.235.639.539.5בחודש הקרובשלב ה"מוכנות"

* הנתונים המוצגים בין השנים 2006-2002 הינם עבור גילאי +18. 

חוריםלגרילהרעישון

בקרב המעשנים, החסם המדווח ביותר כמונע גמילה מעישון הוא "הנאה מהעישון" )53.4%(. השיעור היה גבוה   

ביהודים פי 1.5 מאשר בערבים )64.2% ו- 41.9%, בהתאמה(. 

החסם השני בשכיחותו כמונע גמילה מעישון הוא "היבטים רגשיים", כגון חשש משינוי במצב רוח, לחץ, עצבנות   

יתר )25.0%(. השיעור היה גבוה בערבים פי 1.5 מאשר ביהודים )29.9% ו- 20.3%, בהתאמה(. 

   1.8 פי  בערבים  גבוה  היה  השיעור   .)16.5%( הגמילה"  מכישלון בתהליך  "חשש  הוא  החסם השלישי בשכיחותו 

מאשר ביהודים )21.3% ו- 12.0%, בהתאמה(. 

)V21טקלה10:חורים*לגרילהרעישוןקבמקרעשניםקהווה**)%()שילה

גורמים חוסמים
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

64.763.740.748.6הנאה מהעישון

19.820.929.531.9היבטים רגשיים )לחץ, עצבנות, מצב רוח(

13.610.321.420.8חשש מכישלון בתהליך הגמילה

13.28.514.512.5מכור לעישון

2.79.83.61.4חשש מעליה במשקל

1.21.71.00הימצאות בחברת מעשנים

0000חשש מתופעות לוואי של התרופות לגמילה

* ניתן היה לדווח על יותר מאשר חסם אחד. 

** עישון בהווה הוגדר כתשובה חיובית על שאלה V11, "האם את/ה מעשן/ת?" ]"כן, כל יום" או "כן, מדי פעם"[.
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גומריםתורכיםקהחלטהלהפויבלעשן

הנתונים שלהלן מתייחסים למרואיינים שדיווחו כי הם מעשנים בהווה והביעו עניין בהפסקת עישון או עישנו בעבר 

והפסיקו )N=1,480 ,30.0%(, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה )לפי שאלות N=533( 10.8% .)V11-V12( מכלל 

המרואיינים הם מעשנים בהווה שדיווחו כי הם מעוניינים להפסיק לעשן ו- N=947( 19.2%( עישנו בעבר. 

עניין    שהביעו  )אלה  בהווה  שמעשנים  מרואיינים  בקרב  לעשן  להפסיק  בהחלטה  התומכים  המובילים  הגורמים 

ו"מצב  אישית"  החלטה  "קבלת  לעישון",  הקשורות  מחלות  מפני  "פחד  הם  בעבר  ושעישנו  העישון(  בהפסקת 

הבריאות".

גומריםתורכיםקהחלטהלהפויבלעשןקבמקרעשניםקהווה)שהקיעוענייןקהפובתעישון(

הגורם התומך המדווח ביותר בקרב מרואיינים אלה הוא "מצב הבריאות" )44.0%(. השיעור היה גבוה בערבים פי   

1.5 מאשר ביהודים )50.9% ו- 35.1%, בהתאמה(.  

הגורם התומך השני בשכיחותו בקרב מרואיינים אלה הוא "פחד מפני מחלות הקשורות לעישון" )41.6%(. השיעור   

היה גבוה יותר ביהודים מאשר בערבים )43.8% ו- 39.9%, בהתאמה(.  

הגורם התומך השלישי בשכיחותו בקרב מרואיינים אלה הוא "קבלת החלטה אישית" )19.9%(, 19.9% ביהודים   

ו- 19.8% בערבים.  

טקלה11.1:גומריםתורכים*קהחלטהלהפויבלעשןקבמקרעשניםקהווה**

)V22שרעונייניםקהפובתהעישון)%()שילה

גורמים תומכים
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

35.234.951.349.0מצב הבריאות

45.541.537.254.9פחד מפני מחלות הקשורות לעישון

16.624.520.913.7החלטה אישית 

9.79.414.15.9הוצאות כספיות גבוהות 

7.68.510.19.8לחץ מצד בני משפחה

2.83.81.13.9המלצת גורם רפואי

1.40.91.42.0לחץ מצד חברים

0.70.91.40החקיקה האוסרת עישון במקומות ציבוריים

* ניתן היה לדווח על יותר מאשר גורם תומך אחד. 

** עישון בהווה הוגדר כתשובה חיובית על שאלה V11, "האם את/ה מעשן/ת?" ]"כן, כל יום" או "כן, מדי פעם"[.



ידע,ערדותוהתנהגויותקמייותקישמיל2011

58

גומריםתורכיםקהחלטהלהפויבלעשןקבמקרעשניםלשעקמ

הגורם התומך המדווח ביותר בקרב מרואיינים אלה הוא "קבלת החלטה אישית" )52.2%(. השיעור היה גבוה יותר   

ביהודים מאשר בערבים )53.0% ו- 50.4%, בהתאמה(.  

הגורם התומך השני בשכיחותו בקרב מרואיינים אלה הוא "מצב הבריאות" )31.9%(. השיעור היה גבוה בערבים פי   

1.2 מאשר ביהודים )36.1% ו- 30.0%, בהתאמה(.  

   .)16.1%( לעישון"  הקשורות  מחלות  מפני  "פחד  הוא  אלה  מרואיינים  בקרב  בשכיחותו  השלישי  התומך  הגורם 

השיעור היה גבוה בערבים פי 1.5 מאשר ביהודים )20.8% ו- 14.0%, בהתאמה(.  

)V22טקלה11.2:גומריםתורכים*קהחלטהלהפויבלעשןקבמקרעשניםלשעקמ**)%()שילה

גורמים תומכים
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

54.450.650.748.9החלטה אישית 

29.231.337.628.9מצב הבריאות

12.316.721.815.6פחד מפני מחלות הקשורות לעישון

10.816.36.613.3לחץ מצד בני משפחה

3.64.75.74.4המלצת גורם רפואי

1.31.35.76.7הוצאות כספיות גבוהות 

1.01.30.92.2לחץ מצד חברים

0.50.902.2החקיקה האוסרת עישון במקומות ציבוריים

* ניתן היה לדווח על יותר מאשר גורם תומך אחד. 

**עישון בעבר הוגדר כתשובה חיובית על שאלה V12, "האם עישנת בעבר?" ]"כן, כל יום" או "כן, מדי פעם"[. 

חשיפהלעישוןכפוי)עישוןפויקי(

עישון כפוי )פסיבי( עלול להגביר את הסיכון לתחלואה, כגון סרטן ריאה, שבץ מוחי, מחלת לב כלילית ועוד. מבוגרים 

ריאה,  בתפקודי  וירידה  נשימה  בעיות  ריאה,  מחלות  אסתמה,  בתסמיני  מהחרפה  לסבול  נוטים  לעישון  הנחשפים 

בהשוואה למבוגרים שאינם נחשפים לעישון כפוי.

סביבת הבית מהווה את אחד המקומות העיקריים לחשיפה לעישון. לפיכך, הימנעות מעישון בסביבת הבית מפחיתה 

את החשיפה לעשן סיגריות בקרב בני בית שאינם מעשנים. בנוסף, מחקרים מלמדים כי מעשנים שהקפידו להימנע 

מעישון בסביבת הבית היו בעלי סיכויים גבוהים יותר לבצע ניסיונות גמילה מעישון ולהפחית את צריכת הסיגריות 

היומית.  
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חשיפהלרעשניםרבמקקניהקית

 )N=2,965( חלקם מעולם לא עישנו ,)N=3,912( הנתונים שלהלן מתייחסים למרואיינים שדיווחו כי אינם מעשנים בהווה

וחלקם עישנו בעבר )N=947(, 79.3%, 60.1% ו-19.2% בהתאמה, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה )לפי שאלות 

 .)V11-V12

שיעור הערבים )שאינם מעשנים כיום( שדיווחו כי מישהו מבני ביתם מעשן גבוה פי 2.0 מהשיעור המדווח ביהודים   

.)p<0.05 ,39.8% בהשוואה ל- 20.0%, בהתאמה(

יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים    שיעור המרואיינים )שאינם מעשנים כיום( שדיווחו על בן בית מעשן גבוה 

 )p<0.05 ,24.3% בגברים ערבים ו- 49.0% בנשים ערביות ;p<0.05 ,14.2% בגברים יהודים ו- 24.7% בנשים יהודיות(

)טבלאות 12.1 ו-12.2(.

שיעור הערבים )שאינם מעשנים כיום( שדיווחו כי מישהו מבני ביתם מעשן רק מחוץ לבית גבוה יותר מהשיעור   

 .)p<0.05 ,המדווח ביהודים )6.9% בהשוואה ל- 4.6%, בהתאמה

בקרב יהודים )שאינם מעשנים כיום(, שיעור המרואיינים שדיווחו על בן בית שמעשן רק מחוץ לבית גבוה יותר   

בקרב נשים בהשוואה לגברים )6.1% בהשוואה ל- 2.7%, בהתאמה, p<0.05(. בקרב ערבים )שאינם מעשנים כיום( 

ההבדל לא היה מובהק )7.8% מהנשים בהשוואה ל- 5.5% מהגברים( )טבלאות 12.1 ו- 12.2(. 

טקלה12.1:שיעומהרמויייניםשדיווחועלקןקיתרעשןלפיוטיטוועישון)%(-יהודים

)V29שילה(

מצב עישון

סה"כ - לא מעשנים כיוםלא עישנו מעולםעישנו בעבר והפסיקו

נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגברים

בן בית מעשן
19.629.810.723.514.224.7

בן בית מעשן 

מחוץ לבית
3.88.12.05.62.76.1

טקלה12.2:שיעומהרמויייניםשדיווחועלקןקיתרעשןלפיוטיטוועישון)%(-עמקים

)V29שילה(

מצב עישון

סה"כ - לא מעשנים כיוםלא עישנו מעולםעישנו בעבר והפסיקו

נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגברים

בן בית מעשן
20.959.626.448.524.349.0

בן בית מעשן 

מחוץ לבית
5.58.55.57.85.57.8
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חשיפהלעישוןקפיקיוקקמ

החוק  תוקן   2007 בשנת  לעישון.  להיחשף  עלולים  מעשנים  שאינם  מי  שבה  נוספת  סביבה  מהווים  וברים  פאבים 

להגבלת עישון במקומות ציבוריים וההגבלה הורחבה גם למקומות בילוי, כמו פאבים וברים. הנתונים שלהלן מתייחסים 

 .)V27 למרואיינים לא מעשנים, שדיווחו כי ביקרו בפאב או בבר במהלך השנה האחרונה )לפי שאלה

26.6% מהיהודים )34.3% מהגברים ו- 20.2% מהנשים( ו- 7.0% מהערבים )11.4% מהגברים ו- 4.4% מהנשים(,   

.)V27 שאינם מעשנים, דיווחו כי ביקרו בפאב או בבר במהלך השנה האחרונה )שאלה

68.7% מהמבקרים שאינם מעשנים, דיווחו על חשיפה לעישון בפאב או בבר. השיעור בקרב יהודים היה גבוה פי   

.)p<0.05 ,1.4 בהשוואה לערבים )71.9% ו- 52.2%, בהתאמה

לא נמצא הבדל מובהק בשיעור הדיווח על חשיפה לעישון בפאב או בבר בין גברים ונשים שאינם מעשנים )66.7%   

ו-71.3% , בהתאמה(, הן ביהודים והן בערבים. 

במגזר היהודי, שיעור המרואיינים שדיווחו על חשיפה לעישון בפאב או בבר יורד עם העלייה בגיל. השיעור בבני   

34-21 בהשוואה לזה שבבני +55 גדול פי 1.6 בקרב גברים )86.3% בהשוואה ל- 54.9%, בהתאמה, p<0.05( ופי 

1.5 בקרב נשים )83.1% ו- 54.5%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 13.1(. 

)V28טקלה13.1:דיווחעלחשיפהלעישוןקפיקיוקקמלפיבקוצתגיל)%(–יהודים)שילה

חשיפה לעישון כפוי
סה"כ קבוצת גיל

21-3435-5455+

86.370.854.969.9גברים

83.176.754.574.7נשים

)V28טקלה13.2:דיווחעלחשיפהלעישוןקפיקיוקקמ*)%(–עמקים)שילה

סה"כ חשיפה לעישון כפוי

51.5גברים

53.3נשים

* לא הוצגה התפלגות לפי גיל עקב מספר קטן של ערבים שדיווחו על ביקור בפאב או בבר. 

חובייוומעישוןקרבורותציקומייםוקרבורותעקודה

בקרב מעשנים בהווה )N=1018, 20.6%(, 33.9% מהיהודים ו- 33.4% מהערבים דיווחו על הפחתה בעישון בעקבות   

החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים )טבלה 14.1(.

או    בעישון  הפחתה  על  דיווחו  מהערבים   27.6% ו-  מהיהודים   21.1%  ,)19.2%  ,N=947( לשעבר  מעשנים  בקרב 

הפסקת עישון בעקבות החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים )טבלה 14.2(.     
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טקלה14.1:שיעומהרעשניםקהווהשדיווחועלהפחתהקעישון

)V23קעבקותהחובלהגקלתהעישוןקרבורותציקומיים)%()שילה

השפעת החוק על הפחתת העישון
ערביםיהודים

נשים*גבריםנשיםגברים

30.438.036.118.5הפחית בעישון

* שיעור הדיווח בקרב נשים ערביות מבוסס על מספר קטן של מקרים.  

טקלה14.2:שיעומהרעשניםקעקמשדיווחועלהפחתהקעישון

)V24קעבקותהחובלהגקלתהעישוןקרבורותציקומיים)%()שילה

השפעת החוק על הפחתת העישון
ערביםיהודים

נשים*גבריםנשיםגברים

16.620.722.42.9הפחית בעישון

3.31.96.212.1החליט להפסיק לעשן

* שיעור הדיווח בקרב נשים ערביות מבוסס על מספר קטן של מקרים.  

בקרב    השיעור  מוחלט.  באופן  העבודה שלהם  במקום  מיושם  עישון  על  האיסור  כי  דיווחו  מהמרואיינים   69.6%

יהודים היה גבוה פי 1.7 מאשר השיעור בערבים )83.3% ו- 48.2%, בהתאמה, p<0.05( )טבלאות 15.1 ו- 15.2(.

16.2% מהמרואיינים דיווחו כי האיסור על עישון כלל לא מיושם במקום עבודתם. השיעור בקרב ערבים היה גבוה   

פי 4.4 בהשוואה ליהודים )30.6% ו- 6.9%, בהתאמה, p<0.05( )טבלאות 15.1 ו- 15.2(.  

טקלה15.1:שיעומהרמויייניםשדיווחועליישוםהייוומעלעישוןקרבוםעקודתם

)V25לפיוטיטוועישון)%(–יהודים)שילה

יישום חוק איסור עישון 

במקומות עבודה

מצב עישון

מעשנים בהווה
עישנו בעבר 

והפסיקו
סה"כלא עישנו מעולם

80.178.686.083.3כן, באופן מוחלט

9.713.38.79.8כן, באופן חלקי

10.38.15.46.9בכלל לא
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טקלה15.2:שיעומהרמויייניםשדיווחועליישוםהייוומעלעישוןקרבוםעקודתם

)V25לפיוטיטוועישון)%(–עמקים)שילה

יישום חוק איסור 

עישון במקומות 

עבודה

מצב עישון

מעשנים בהווה
עישנו בעבר 

והפסיקו
סה"כלא עישנו מעולם

42.144.352.348.2כן, באופן מוחלט

20.519.122.021.2כן, באופן חלקי

37.436.625.730.6בכלל לא

רידתהנוחותיוהקיטחוןלהעימלרעשןעלעישוןקרבוםיוומ

המרואיינים נשאלו: "במקומות בהם העישון אסור, באיזו מידה את/ה מרגיש/ה בנוח או בטוח/ה להעיר לאדם המעשן 

בסביבתך". אפשרויות התשובה היו: "במידה רבה", "במידה בינונית", "במידה מועטה" או "כלל לא חש בנוח להעיר 

  .)V26 למעשן שהעישון אסור" )שאלה

31.1% מהמרואיינים דיווחו כי הם "מרגישים בטוחים במידה רבה להעיר למי שמעשנים במקום שבו העישון אסור"   

 48.0%( היהודים  משיעור   1.7 פי  גבוה  כך  שדיווחו  הערבים  שיעור  אוכלוסייה(.  ולקבוצת  למין  לגיל,  )בשקלול 

 .)p<0.05 ,בהשוואה ל- 27.7%, בהתאמה

8.7% מהמרואיינים דיווחו כי לא מפריע להם שמעשנים בסביבתם ולכן שאלה זו לא היתה רלבנטית לגביהם.   

שיעור היהודים שדיווחו כך היה גבוה משיעור הערבים )9.1% בהשוואה ל- 6.4%, בהתאמה(.  

טקלה16.1:שיעומהרמגישיםקטוחיםלהעימלרעשןעלעישוןקרבוםיוומ

)V26לפיוטיטוועישון)%(–יהודים)שילה

מידת הנוחות או הביטחון 

להעיר למעשן שהעישון 

במקום אסור

מצב עישון

מעשנים בהווה
עישנו בעבר 

והפסיקו
לא עישנו מעולם

סה"כ במדגם 

משוקלל לגיל

נשיםגברים נשיםגברים נשיםגבריםנשיםגברים

20.123.428.130.332.429.328.327.2במידה רבה

9.910.012.011.721.313.816.813.3במידה בינונית

6.95.64.97.89.59.88.29.5במידה מועטה

38.741.643.039.031.943.435.343.0כלל לא חש בנוח

24.519.512.011.34.93.611.47.1לא מפריע לו/ה שמעשנים
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טקלה16.2:שיעומהרמגישיםקטוחיםלהעימלרעשןעלעישוןקרבוםיוומ

)V26לפיוטיטוועישון)%(–עמקים)שילה

מידת הנוחות או הביטחון 

להעיר למעשן שהעישון 

במקום אסור

מצב עישון

מעשנים בהווה
עישנו בעבר 

והפסיקו
לא עישנו מעולם

סה"כ במדגם 

משוקלל לגיל

נשיםגברים נשיםגברים נשיםגבריםנשיםגברים

41.643.255.551.148.451.146.349.8במידה רבה

16.47.49.614.916.812.616.813.1במידה בינונית

7.52.58.34.38.27.98.38.3במידה מועטה

22.329.616.221.322.624.620.623.9כלל לא חש בנוח

12.317.310.58.53.93.88.04.9לא מפריע לו/ה שמעשנים

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם מרגישים בטוחים במידה רבה להעיר על עישון במקום אסור בשנת 2011 היה   

ו- 31.6%, בהתאמה(. לעומת זאת, שיעור המרואיינים שכלל לא חשו בנוח  דומה לשיעור בשנת 2008 )31.1% 

להעיר על עישון במקום אסור בשנת 2011 היה גבוה מהשיעור בשנת 2008 )36.5% ו- 27.1%, בהתאמה(.  

טקלה17.1:שיעומהרמגישיםקנוחיוקטוחיםלהעימלרעשןעלעישוןקרבוםקוהעישוןיוומ

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2008

)V26לפירין)%(–יהודים)שילה

מידת הנוחות או הביטחון 

להעיר למעשן שהעישון 

במקום אסור

KAP 2008KAP 2011

אוכלוסיית הסקר 

משוקלל לגיל

אוכלוסיית הסקר 

משוקלל לגיל

נשיםגבריםנשיםגברים

28.529.228.327.2במידה רבה

14.317.116.813.3במידה בינונית

8.59.68.29.5במידה מועטה

28.031.435.343.0כלל לא חש בנוח

20.712.811.47.1לא מפריע לו/ה שמעשנים
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טקלה17.2:שיעומהרמגישיםקנוחיוקטוחיםלהעימלרעשןעלעישוןקרבוםקוהעישוןיוומ

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2008

)V26לפירין)%(–עמקים)שילה

מידת הנוחות או הביטחון 

להעיר למעשן שהעישון 

במקום אסור

KAP 2008KAP 2011

אוכלוסיית הסקר 

משוקלל לגיל

אוכלוסיית הסקר 

משוקלל לגיל

נשיםגבריםנשיםגברים

50.148.246.349.8במידה רבה

13.412.316.813.1במידה בינונית

8.95.88.38.3במידה מועטה

10.424.320.623.9כלל לא חש בנוח

17.29.48.04.9לא מפריע לו/ה שמעשנים



יומחחייםפעילויומחחייםיושקני

65

פמב6
אורח חיים פעיל ואורח חיים יושבני 
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יומחחייםפעילויומחחייםיושקני

המרואיינים נשאלו על ביצוע פעילות גופנית ממוקדת בשעות הפנאי, ביצוע פעילות גופנית לא מכוונת במהלך חיי 

היומיום )בעבודה ובשעות הפנאי( ועל פעילויות במצב ישיבה )אורח חיים יושבני(.   

קיצועפעילותגופניתקשעותהפניי

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  קבוע  באופן  גופנית  פעילות  לבצע  נוהגים  הם  כי  דיווחו  מהמרואיינים   53.3%

 .)p<0.05 ,אוכלוסייה(. השיעור ביהודים גבוה פי 1.3 מהשיעור בערבים )55.5% ו- 41.8%, בהתאמה

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם נוהגים לבצע פעילות גופנית באופן קבוע גבוה יותר בגברים )56.9%( בהשוואה   

לנשים )50.0%(. השיעור המדווח לפי מין וקבוצת אוכלוסייה היה 58.8% בגברים יהודים, 52.5% בנשים יהודיות, 

47.2% בגברים ערבים ו- 36.7% בנשים ערביות. 

35.0% מהמרואיינים דיווחו כי הם מבצעים פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות לפחות, שלוש פעמים בשבוע   

או יותר )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(. השיעור גבוה ביהודים פי 1.3 מאשר בערבים )36.4% ו- 27.7%, 

 .)p<0.05 ,בהתאמה

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם מבצעים פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות לפחות, שלוש פעמים בשבוע   

או יותר, גבוה פי 1.8 בקרב בני +65 מאשר בקרב קבוצת הגיל 34-21 )49.1% בהשוואה ל- 27.9%, בהתאמה, 

.)p<0.05

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם מבצעים פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות לפחות, שלוש פעמים בשבוע   

או יותר, גבוה יותר בגברים )37.4%( בהשוואה לנשים )32.7%(, והשיעור שדווח לפי מין וקבוצת אוכלוסייה היה 

38.7% בגברים יהודים, 34.2% בנשים יהודיות, 31.0% בגברים ערבים ו- 24.5% בנשים ערביות.

טקלה1:דיווחועלקיצועפעילותגופניתשלושפעריםקשקועיויותמ

לפיריןובקוצתגיל-שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%(

)שילותV30ו-V32(-כללהיוכלווייה

מין
סה"כ במדגם משוקלל קבוצת גיל

לקב' אוכלוסייה ולגיל 21-3435-4445-5455-6465+

33.027.337.842.955.737.4גברים

22.726.738.341.944.032.7נשים



ידע,ערדותוהתנהגויותקמייותקישמיל2011

68

תמשים1י':דיווחועלקיצועפעילותגופניתשלושפעריםקשקועיויותמ

לפיבקוצתגילורין)%(–יהודים
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פעילותגופנית–השוויהלובמיםבודרים

בסקרים שנערכו בשנים 2000, 2002, ו- 2004 התשובות האפשריות לשאלה על תדירות ביצוע פעילות גופנית היו 

"כל יום/כמעט כל יום", "פעם-פעמיים בשבוע", "פעם-פעמיים בחודש" ו- "פחות מפעם בחודש". 

בסקרים שנערכו בשנת 2006, 2008 ו- 2011, התשובה "כל יום/כמעט כל יום" הוחלפה בתשובות המציינות את מספר 

הפעמים בשבוע שבהן בוצעה הפעילות. )לדוגמה: "3 פעמים בשבוע"( ומשך הפעילות המינימאלי הוגבל ל-20 דקות. 

בנוסף, בסקר שנערך בשנת 2011 משך הזמן המינימאלי לפעילות גופנית שונה מ- 20 דקות ל- 30 דקות. 

לצורך ההשוואה בין השנים, כל מי שדיווח כי הוא מבצע פעילות גופנית )30 דקות רצופות( לפחות שלוש פעמים 

בשבוע נכלל בקטגוריה "כל יום/כמעט כל יום". 

ועד כרבע מהמרואיינים הערבים    היהודים  בסקרים שנערכו במהלך השנים 2011-2000, כשליש מהמרואיינים 

דיווחו על ביצוע פעילות גופנית "כל יום או כמעט כל יום" )למעט בשנת 2006 בקרב ערבים(. פחות ממחצית 

מהמרואיינים היהודים וכמחצית או יותר מהמרואיינים הערבים דיווחו כי הם אינם מבצעים פעילות גופנית )טבלאות 

2.1 ו- 2.2(. 

טקלה2.1:תדימותקיצועפעילותגופנית,שיעומיםרשובלליםלריןולגיל

השוויהקיןובמיKAPקשנים2000–2011)%(–יהודים

תדירות הפעילות

שנת הסקר

2000

n=2,932

2002

n=3,291

2004

n=3,369

2006

n=2,273

2008

n=2,587

2011

n=2,676

32.532.831.937.634.237.1כל יום/כמעט כל יום 

21.122.026.415.116.716.5פעם-פעמיים בשבוע

2.82.12.10.41.00.9פעם-פעמיים בחודש

0.600.31.31.30.1פחות מפעם בחודש

43.043.039.345.645.645.5בכלל לא מבצעים
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טקלה2.2:תדימותקיצועפעילותגופנית,שיעומיםרשובלליםלריןולגיל

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002)%(–עמקים

תדירות הפעילות

שנת הסקר

2002

n=835

2004

n=987

2006

n=746

2008

n=1,598

2011

n=2,141

24.418.237.220.928.3כל יום/כמעט כל יום 

20.427.712.410.311.0פעם-פעמיים בשבוע

2.04.51.11.01.1פעם-פעמיים בחודש

0.300.61.30.4פחות מפעם בחודש

52.849.648.866.659.3בכלל לא מבצעים

בסקר הנוכחי, שיעור המרואיינים שביצעו פעילות גופנית בהתאם להמלצות* )35.0%( היה גבוה במעט מהשיעורים   

בסקרים  דומה  היה  להמלצות  בהתאם  גופנית  פעילות  ביצוע  על  שדיווחו  המרואיינים  שיעור  אחרים.  בסקרים 

השונים, למרות ההתייחסות להמלצות שונות. טווח השיעורים: 31.2% - 35.0% )טבלה 3(.

הכוונה להמלצות ארגון הבריאות הלאומי שהיו תקפות בישראל עד לשנת 2010: פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות, לפחות 3    *
פעמים בשבוע. 

טקלה3:שיעומהרמויייניםשדיווחועלקיצועפעילותגופניתקובמיםשקוצעוקישמיל–

שיעומיםרשובלליםלגיל,לריןולבקוצתיוכלווייה

מס' משתתפיםגוף מבצעשם הסקר
המלצות לפעילות 

גופנית

שיעורים

משוקללים לגיל, למין 

ולקבוצת אוכלוסייה 

)%(

סקר בריאות לאומי 

 2009
30 דקות ביום, 18,549 למ"ס 

לפחות

3 פעמים בשבוע

31.2%

 KAP 20114,93535.0%מלב"ם

 INHIS 2007-10 20 דקות ביום,10,331 מלב"ם

לפחות

3 פעמים בשבוע

33.9%

 KAP 2008
4,186 מלב"ם 

32.1%

33.0%

סקר הפעילות 

הגופנית בישראל 

2011-12

2,964 מלב"ם 

150 דקות 

מצטברות בשבוע 

במאמץ מתון או 75 

דקות במאמץ גדול

32.4%
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)V31 סוגי פעילות גופנית שדווחו על ידי המרואיינים )שאלה

הליכה היא הפעילות הגופנית המדווחת ביותר )59.3% בגברים יהודים ו- 65.3% בנשים יהודיות; 61.0% בגברים   

ערבים ו- 77.6% בנשים ערביות( )בתרשימים 2א', 2ב', 2ג' ו- 2ד'(.

במקום השני, לאחר הליכה, סוגי הפעילות הגופנית המדווחים בשכיחות הגבוהה ביותר על ידי גברים הם: שחיה/  

אופניים )22.4% ביהודים ו-15.9% בערבים( וריצה )18.3% ביהודים ו- 17.3% בערבים(. אצל נשים ניכרת העדפה 

לפעילות לעיצוב הגוף )25.5% ביהודיות ו- 10.0% בערביות(. 

תמשים2י':ווגיפעילותגופניתשדווחועלידיהרמוייינים)%(–גקמיםיהודים
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70

תמשים2ק':ווגיפעילותגופניתשדווחועלידיהרמוייינים)%(–נשיםיהודיות
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תמשים2ג':ווגיפעילותגופניתשדווחועלידיהרמוייינים)%(–גקמיםעמקים
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תמשים2ד':ווגיפעילותגופניתשדווחועלידיהרמוייינים)%(–נשיםעמקיות
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רוכנותלקצעפעילותגופניתעלפיהרודלהטמנו-תייומטי

בדומה לעישון, גם בנושא פעילות גופנית ניתן להתייחס לשלבים השונים של תהליך השינוי ההתנהגותי לפי המודל 

הטרנס-תיאורטי )ראו לעיל בפרק "עישון"(. 

בנושא ביצוע פעילות גופנית, לפי המודל הטרנס-תיאורטי, 21.1% מהאוכלוסייה נמצאים בשלב ה"קדם הרהור",   

7.7% בשלב ה"הרהור", 14.1% בשלב ה"מוכנות", 6.4% בשלב ה"פעולה" ו- 50.7% בשלב ה"התמדה". 

גופנית למעלה מששה    שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם נמצאים בשלב ה"התמדה", כלומר מבצעים פעילות 

חודשים, גבוה פי 1.5 באוכלוסייה היהודית מאשר באוכלוסייה הערבית )53.9% בהשוואה ל- 36.6%, בהתאמה, 

   .)p<0.05
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טקלה4:דיווחועלרוכנותלקיצועפעילותגופניתעפ"יהרודלהטמנו-תייומטי

)V30,V33,V35-V36לפיריןובקוצתיוכלווייה,רשובלללגיל)%()שילות

שלבי המודל הטרנס-תיאורטי מוכנות לבצע פעילות 

גופנית

ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

20.319.424.929.3לא ב- 6 החודשים הקרוביםשלב ה"קדם הרהור"

5.68.68.312.3כן ב- 6 חודשים הקרוביםשלב ה"הרהור"

כן בחודש הקרובשלב ה"מוכנות"
10.814.021.122.6

מבצעים פעילות גופנית במשך שלב ה"פעולה"

פחות מחצי שנה
5.38.04.26.0

מבצעים פעילות גופנית במשך שלב ה"התמדה"

חצי שנה או יותר
58.050.141.529.7

חוריםלקיצועפעילותגופניתקמרההרורלצת

המרואיינים שדיווחו כי אינם מבצעים פעילות גופנית, או שאינם מבצעים פעילות גופנית ברמה המומלצת, נשאלו 

לגבי החסמים לביצוע פעילות גופנית. ניתן היה לדווח על יותר מאשר חסם אחד.

65.0% מהמרואיינים דיווחו שאינם מבצעים פעילות גופנית ברמה המומלצת: 18.3% מהמרואיינים דיווחו כי הם   

נוהגים לבצע פעילות גופנית פחות משלוש פעמים בשבוע ו/או פחות מ- 30 דקות רצופות ו- 46.7% מהמרואיינים 

דיווחו כי אינם מבצעים פעילות גופנית כלל )משוקלל למין, לגיל ולקבוצת אוכלוסייה(.  

יהודיות,    בנשים   53.2% יהודים,  בגברים   53.4% זמן":  "חוסר  הוא  גופנית  פעילות  לביצוע  ביותר  המדווח  החסם 

55.2% בגברים ערבים ו- 57.3% בנשים ערביות )טבלה 5(.  

החסם השני בשכיחותו לביצוע פעילות גופנית הוא "גורמים אישיים", כמו חוסר חשק וחוסר הנאה מהפעילות:   

40.0% בגברים יהודים, 43.7% בנשים יהודיות, 26.5% בגברים ערבים ו- 23.3% בנשים ערביות )טבלה 5(. 

9 נשים ערביות )1.1%( שדיווחו כי אינן מבצעות פעילות גופנית ברמה המומלצת ציינו כי הסיבה לכך היא "אי   

מקובלות חברתית" )טבלה 5(
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טקלה5:חוריםלקיצועפעילותגופנית

)V37קבמקרמויייניםשיינםרקצעיםפעילותגופניתקמרההרורלצת*)%()שילה

גורמים חוסמים
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

53.453.255.257.3חוסר זמן

גורמים אישיים )חוסר חשק וחוסר הנאה 

מהפעילות(
40.043.726.523.3

14.014.616.616.0מגבלה פיזית/איסור רופא

4.63.65.05.2אין גורם מפריע

3.72.45.75.5אין צורך לבצע יותר פעילות גופנית

0.91.73.94.1היעדר מקום/ תנאים מתאימים ליד הבית

1.90.84.52.4מגבלות גיל

0.42.50.81.7מחיר יקר

0.90.80.30.4צורך בהדרכה לביצוע פעילות גופנית

0.40.20.30.4צורך בחברת אנשים לביצוע פעילות גופנית

0001.1אי מקובלות חברתית

הכוונה להמלצות ארגון הבריאות הלאומי שהיו תקפות בישראל עד לשנת 2010: פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות, לפחות 3    *

פעמים בשבוע. 

העמכתרשךהזרןהרורלץלקיצועפעילותגופניתקשקוע

החל משנת 2010, משרד הבריאות ממליץ על ביצוע פעילות גופנית בעצימות מתונה למשך 150 דקות בשבוע לפחות 

)בהתאם להמלצת ארגון הבריאות העולמי(. המרואיינים נשאלו אם הם מכירים המלצה זו.

מרבית המרואיינים )67.8%( ציינו כי הם אינם יודעים מה משך הזמן לביצוע פעילות גופנית המומלץ על ידי משרד   

הבריאות )משוקלל למין, לגיל ולקבוצת אוכלוסייה(.

בשקלול למין, לגיל ולקבוצת אוכלוסייה, 2.2% מהמרואיינים ידעו מהו פרק הזמן המומלץ המדויק - 150 דקות   

בשבוע )2.1% בגברים יהודים ו- 2.8% בנשים יהודיות; 0.4% בגברים ערבים ו- 1.3% בנשים ערביות(.

בשקלול למין, לגיל ולקבוצת אוכלוסייה, 16.1% מהמרואיינים ציינו הערכה מקורבת נכונה )בטווח של 180-120   

דקות( לגבי פרק הזמן השבועי המומלץ לביצוע פעילות גופנית )14.6% בגברים יהודים ו- 19.8% בנשים יהודיות; 

6.6% בגברים ערבים ו- 13.0% בנשים ערביות(.
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הבשמקיןהעמכתרצקהקמייותהכלליתופעילותגופנית

שיעור המרואיינים המבצעים פעילות גופנית ברמה המומלצת* בקרב אלה שהעריכו את מצב בריאותם כ"טוב   

מאוד" או "מצוין" גבוה פי 1.3 בהשוואה לאלה שהעריכו את מצב בריאותם כ"לא כל כך טוב" או "בכלל לא טוב" 

)34.7% בהשוואה ל- 25.9%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 6(. 

ממצא דומה נצפה גם בסקרים הקודמים בשנים 2008-2004 )טבלה 6(.  

הכוונה להמלצות ארגון הבריאות הלאומי שהיו תקפות בישראל עד לשנת 2010: פעילות גופנית למשך 30 דקות  רצופות, לפחות 3    *

פעמים בשבוע. 

טקלה6:דיווחועלקיצועפעילותגופניתקמרההרורלצת,לפיהעמכתרצקהקמייותהכללית)%(

)V1,V30,V32קיןהשנים2011-2004)שילותKAPהשוויהקיןובמי

הערכת מצב הבריאות הכללית
דיווחו על ביצוע פעילות גופנית ברמה המומלצת

2004200620082011

30.040.632.634.7טוב מאוד או מצוין

30.438.030.835.3טוב

28.030.019.725.9לא כל כך טוב או בכלל לא טוב

פעילות    מרואיינים שמבצעים  בקרב  "מצוין"  או  מאוד"  כ"טוב  בריאותם  מצב  את  שהעריכו  המרואיינים  שיעור 

גופנית ברמה המומלצת ובקרב אלה שאינם מבצעים פעילות גופנית ברמה זו, דומה )59.3% ו- 56.8%, בהתאמה(. 

"מצוין"    או  מאוד"  "טוב  בריאות  מצב  על  שדיווחו  המרואיינים  בשיעור  מובהק  הבדל  נמצא  לא  יהודים,  בקרב 

במרואיינים שמבצעים פעילות גופנית ברמה המומלצת בהשוואה לאלה שאינם מבצעים פעילות גופנית ברמה זו 

)53.8% ו- 56.9%, בהתאמה( )טבלה 7.1(. 

מובהק    באופן  יותר  גבוה  "מצוין"  או  מאוד"  "טוב  בריאות  מצב  על  שדיווחו  המרואיינים  שיעור  ערבים,  בקרב 

במרואיינים שמבצעים פעילות גופנית ברמה המומלצת בהשוואה לאלה שאינם מבצעים פעילות גופנית ברמה זו 

או כלל לא מבצעים פעילות גופנית )69.1% בהשוואה ל- 56.7%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 7.2(.

טקלה7.1:דיווחועלרצקהקמייותהכללית"טוקריוד"יו"רצוין"לפיקיצועפעילותגופנית)%(

)V1,V30,V32קיןהשנים2011-2004יהודים)שילותKAPהשוויהקיןובמי

ביצוע פעילות גופנית ברמה המומלצת
דיווחו על מצב הבריאות הכללית "טוב מאוד" או "מצוין"

2004200620082011

48.651.455.953.8מבצעים

51.946.547.556.9לא מבצעים
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טקלה7.2:דיווחועלרצקהקמייותהכללית"טוקריוד"יו"רצוין"לפיקיצועפעילותגופנית)%(

)V1,V30,V32קיןהשנים2011-2004עמקים)שילותKAPהשוויהקיןובמי

ביצוע פעילות גופנית ברמה המומלצת
דיווחו על מצב הבריאות הכללית "טוב מאוד" או "מצוין"

2004200620082011

59.671.469.669.1מבצעים

47.261.461.256.7לא מבצעים

פעילותגופניתקעקודה

מתבצעת    עבודתם  מרבית  כי  דיווחו   23.1% בישיבה,  מתבצעת  עבודתם  מרבית  כי  דיווחו  מהמרואיינים   54.1%

והזזת חפצים לא  או משרד  חנות  )תנועה בתוך  כי מרבית עבודתם מתבצעת בהליכה  דיווחו  בעמידה, 15.0% 

כבדים כמו תיקיות( ו- 7.8% דיווחו כי מרבית עבודתם כרוכה בעבודה פיזית קשה )הרמת משאות כבדים ונשיאתם( 

)שיעורים משוקללים לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה(.

שיעור המרואיינים שדיווחו כי מרבית עבודתם מתבצעת בישיבה גדול פי 1.9 בקרב יהודים בהשוואה לערבים   

 .)p<0.05 ,57.8% בהשוואה ל- 30.5%, בהתאמה(

שיעור המרואיינים שדיווחו כי מרבית עבודתם מתבצעת בעמידה גדול פי 1.3 בקרב ערבים בהשוואה ליהודים   

 .)p<0.05 ,29.4% בהשוואה ל- 22.1%, בהתאמה(

שיעור המרואיינים שדיווחו כי מרבית עבודתם מתבצעת בהליכה גדול פי 2.0 בקרב ערבים בהשוואה ליהודים   

 .)p<0.05 ,26.5% בהשוואה ל- 13.2%, בהתאמה(

ערבים    גברים  בקרב   1.8 פי  גבוה  קשה  פיזית  בעבודה  כרוכה  עבודתם  מרבית  כי  שדיווחו  המרואיינים  שיעור 

בהשוואה לגברים יהודים )18.0% בהשוואה ל- 10.2%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 8(.

)V38טקלה8:מרתהפעילותהגופניתקרבוםהעקודה,שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

רמת הפעילות הגופנית
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

57.558.030.231.3ישיבה

18.226.326.236.7עמידה

14.212.325.628.5הליכה

10.23.418.03.6עבודה פיזית קשה
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פעילותגופניתרצטקמת,לירכוונת,קרהלךחייהיוריום

כי    דיווחו  יום, 61.2%  מדי  הבית למעלה משעתיים  בפעילויות משק  עוסקים  כי הם  דיווחו  27.5% מהמרואיינים 

הם נוהגים ללכת ברגל לסידורים, 10 דקות רצופות או יותר, לפחות 3 פעמים בשבוע במהלך חיי היומיום, 2.8% 

דיווחו כי הם נוהגים לרכב על אופניים ככלי תחבורה לפחות 3 פעמים בשבוע, 10 דקות רצופות או יותר )שיעורים 

משוקללים לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה(. 

1.8 בקרב    פי  גדול  יום,  הן עוסקות בפעילויות משק הבית, לפחות שעתיים מדי  כי  שיעור המרואיינות שדיווחו 

ערביות בהשוואה ליהודיות )77.0% בהשוואה ל- 41.9%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 9.1(.

שיעור המרואיינות שדיווחו כי הן נוהגות ללכת ברגל, לפחות 3 פעמים בשבוע, גדול פי 1.2 בקרב יהודיות בהשוואה   

לערביות )60.7% בהשוואה ל- 50.2%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 9.2(.

שיעור קטן מהמרואיינים דיווחו כי הם נוהגים לרכב על אופניים לפחות 3 פעמים בשבוע )3.3% ביהודים ו ו- 1.0%   

.)p<0.05 ,בערבים

טקלה9.1:התפלגותיוכלווייתהובמלפירשךזרןהעיוובקפעילויותרשבקיתיוריוריות,

)V39שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

משך זמן
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

6.641.95.277.0למעלה משעתיים, מדי יום

68.550.839.516.4עד שעתיים, מדי יום

24.97.355.36.6לא עוסק בפעילויות אלה מדי יום

טקלה9.2:התפלגותיוכלווייתהובמלפיתדימותהליכהקמגלקרהלךחייהיוריום,

)V40שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

תדירות
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

363.460.763.750.2 פעמים בשבוע או יותר

19.421.418.629.9פחות מ- 3 פעמים בשבוע

17.218.017.720.0לא נוהג ללכת בכלל
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טקלה9.3:מכיקהעליופנייםקרהלךחייהיוריום

)V41שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

תדירות
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

34.91.81.70.3 פעמים בשבוע או יותר

6.32.55.91.3פחות מ- 3 פעמים בשבוע

88.895.792.598.5לא רוכב על אופניים בכלל

פעילותיושקניתקשעותהפניי

20.6% מהמרואיינים נוהגים לצפות בטלוויזיה למעלה משעתיים מדי יום )20.4% ביהודים ו- 22.0% בערבים(.  

10.5% מהמרואיינים דיווחו שהם משתמשים במחשב בשעות הפנאי במשך שעתיים לפחות. שיעור המרואיינים   

ערבים  בקרב  יותר  גדול  יום  מדי  משעתיים  למעלה  הפנאי  בשעות  במחשב  להשתמש  נוהגים  הם  כי  שדיווחו 

 .)p<0.05 ,בהשוואה ליהודים )13.5% בהשוואה ל- 9.9%, בהתאמה

5.1% מהמרואיינים נוהגים לקרוא בשעות הפנאי למעלה משעתיים מדי יום )5.2% ביהודים 4.6% בערבים(.  

4.3% מהמרואיינים דיווחו על שתיים או שלוש פעילויות יושבניות )שצוינו לעיל( שלכל אחת מהן הם מקדישים   

למעלה משעתיים ביום )שיעור משוקלל לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(. 

טקלה10.1:רשךהצפייהקטלוויזיהרדייום

)V42שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

משך זמן
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

21.519.322.421.3למעלה משעתיים מדי יום

56.555.360.563.2עד שעתיים מדי יום

3.83.68.28.7לא צופה בטלוויזיה מדי יום

18.121.98.85.8בכלל לא צופה בטלוויזיה
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טקלה10.2:רשךהשירושקרחשקקשעותהפניירדייום

)V43שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

משך זמן
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

12.47.617.69.5למעלה משעתיים מדי יום

59.446.339.436.1עד שעתיים מדי יום

4.88.013.014.8לא משתמש במחשב כל יום

23.538.030.039.5בכלל לא משתמש במחשב

טקלה10.3:רשךהזרןהרובדשלבמייהקשעותהפניירדייום

)V44שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

משך זמן
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

5.15.45.24.1למעלה משעתיים מדי יום

69.871.150.751.0עד שעתיים מדי יום

9.711.627.831.3לא קורא כל יום

15.511.916.413.7בכלל לא קורא

דימוגעצרישלקיצועפעילותגופניתלשרימהעליומחחייםקמיי

המרואיינים נשאלו: "בסולם של 1 עד 10, כאשר 10 היא הרמה הגבוהה ביותר, האם את/ה חושב/ת שאת/ה מבצע/ת 

 .)V45 מספיק פעילות גופנית, בכדי לשמור על אורח חיים בריא" )שאלה

36.5% מהמרואיינים דיווחו כי לדעתם הם אינם מבצעים די פעילות גופנית לשמירה על אורח חיים בריא )דירוג   

עצמי בין 1 - 4 על פני סולם של 1 - 10(, 40.6% מדרגים את עצמם בדרגות הביניים בסולם )דירוג עצמי בין 

5 - 7( ו- 22.9% דיווחו כי לדעתם הפעילות הגופנית שהם מבצעים מספיקה לשמירה על אורח חיים בריא )דירוג 

עצמי בין 8 - 10(.  

שיעור המרואיינים בדירוג עצמי 1 - 4, גבוה פי 1.2 בקרב ערבים בהשוואה ליהודים )37.3% ו- 32.0%, בהתאמה,   

  .)p<0.05

בקרב יהודים, שיעור הנשים בדירוג עצמי 1 - 4, גבוה פי 1.2 משיעור הגברים באותו הדירוג )40.6% ו-  33.8%,   

בהתאמה, p<0.05( )טבלה 11(. 

הקשר בין דירוג עצמי של ביצוע פעילות גופנית לבין ביצוע פעילות גופנית בפועל חלש עד בינוני )מקדם מתאם   

.)rc=0.34 :ומקדם מתאם קרמר בערבים rc=0.52 :קרמר ביהודים
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טקלה11:העמכהעצריתשלקיצועפעילותגופניתקרידהרופבתלשרימהעליומחחייםקמיי

)V45שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

מידת הביצוע
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

33.840.630.933.0במידה מועטה )4-1(

39.540.046.343.9במידה בינונית )7-5(

26.719.422.723.1במידה רבה )10-8(
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פמב7
תזונה, צריכת מים וצריכת משקאות 

מתועשים
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המגליתזונה

תייומהמגליתזונה

המרואיינים נשאלו האם הם משתדלים להמעיט או להרבות בצריכה של מוצרי המזון ומרכיביהם הבאים: שומן, מלח, 

סוכר, ירקות ופירות, דגנים מלאים, מוצרי חלב ובשר. כמו כן, נשאלו אם הם משתדלים להמעיט בכמות הקלוריות 

.)V53 שאלה(

צריכה מרובה של ירקות ופירות והמעטה בצריכת שומן היו שני הממצאים המובילים בדיווח על הרגלי תזונה בכל   

אוכלוסיית הסקר )74.3% ו- 73.9%, בהתאמה, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(. רוב הגברים דיווחו שהם 

משתדלים להקפיד על צריכה מרובה של ירקות ופירות )71.6% ביהודים ו- 67.9% בערבים( ורוב הנשים דיווחו 

שהן משתדלות להמעיט בצריכת שומן )80.7% ביהודיות ו- 76.4% בערביות( )תרשימים 1א-1ה(.  

המעטה בצריכת הסוכר והקלוריות נמנו עם הממצאים הבאים בשכיחותם בדיווח על הרגלי תזונה באוכלוסיית   

הסקר )למעט המעטה בקלוריות בקרב גברים יהודים( )תרשימים 1א-1ה(. 

שיעור המרואיינים שדיווחו שהם משתדלים להמעיט בצריכת בשר היה הנמוך ביותר מבין מרכיבי המזון הנבחרים   

שהוצגו בסקר )יהודים: 33.4% בגברים ו- 49.1% בנשים; ערבים: 42.8% בגברים ו- 50.5% בנשים( )תרשימים 1א-

1ה(.

ולקבוצת    למין  לגיל,  בשקלול  מיוחד,  משהו  על  להקפיד  בלי  רגיל,  אוכלים  שהם  דיווחו  מהמרואיינים   5.5%

  .)p<0.05 ,האוכלוסייה. שיעור זה בערבים היה גבוה יותר מאשר ביהודים )9.2% ו- 4.7%, בהתאמה

תמשים1י':יופןההבפדהעלצמיכהשלרמכיקייופמיטירזון)%(–יוכלווייתהובמ
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תמשים1ק':יופןההבפדהעלצמיכהשלרמכיקייופמיטירזון)%(–גקמיםיהודים
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תמשים1ג':יופןההבפדהעלצמיכהשלרמכיקייופמיטירזון)%(–נשיםיהודיות
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תמשים1ד':יופןההבפדהעלצמיכהשלרמכיקייופמיטירזון)%(–גקמיםעמקים
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ימוחהרשפחתית

61.0% מהמרואיינים דיווחו כי הם נוהגים לאכול ארוחה משפחתית )לפחות עם בן משפחה אחד( "כל יום או כמעט   

יותר מהשיעור ביהודים, הן בגברים  ולקבוצת אוכלוסייה(. השיעור בערבים גבוה  יום" )בשקלול לגיל, למין  כל 

)83.0% ו- 55.0%, בהתאמה( והן בנשים )86.1% ו- 57.6%, בהתאמה(.  

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם נוהגים לאכול ארוחה משפחתית  "כל יום או כמעט כל  יום", היה גבוה יותר   

בקרב מרואיינים שיש להם ילדים מאשר מרואיינים שאין להם ילדים, או שילדיהם מעל גיל 18, בקרב יהודים 

)61.3% ו- 52.4%, בהתאמה, p<0.05( ובקרב בערבים )89.8% ו- 78.8%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 1.1(.  

הורים* לילדים בוגרים נוהגים פחות לאכול ארוחה משפחתית "כל יום או כמעט כל יום" בהשוואה להורים לילדים   

צעירים יותר, בקרב יהודים )56.0% אצל הורים לילדים מעל לגיל 18 בהשוואה ל- 70.5% אצל הורים לילדים עד 

גיל 6( ובקרב ערבים )83.6% אצל הורים לילדים מעל לגיל 18 בהשוואה ל- 90.6% אצל הורים לילדים עד גיל 

6( )טבלה 1.2(. 

טקלה1.1:שיעומהרמויייניםהנוהגיםליכולימוחהרשפחתית"כליוםיוכרעטכליום",

)V54לפיוטיטווהומות)%(–יהודיםועמקים)שילה

סטאטוס הורות
ארוחה משפחתית כל יום או כמעט כל יום

ערביםיהודים

61.389.8יש ילדים עד גיל 18

52.478.8אין ילדים/ רק ילדים מעל גיל 18

טקלה1.2:שיעומההומים*קובמשנוהגיםליכולימוחהרשפחתית"כליוםיוכרעטכליום",

)V54לפיבקוצותגילייילדים)%(–יהודיםועמקים)שילה

גיל הילדים
ארוחה משפחתית כל יום או כמעט כל יום

ערביםיהודים

70.590.6 עד גיל 6

65.790.1עד גיל 12**

61.389.8עד גיל 18***

56.083.6רק מעל גיל 18

* מרואיינים שהם הורים לילד אחד לפחות.

** חלק מהמרואיינים נכללו גם בקטגוריה הקודמת )הורים לילדים עד גיל 6(.

*** חלק מהמרואיינים נכללו גם בקטגוריה הקודמת )הורים לילדים עד גיל 12(. 
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צמיכתרזוןרוכן

מוכן משקית  מוכן, תבשיל  "מנה חמה", מרק  )כמו  מוכן  מזון  נוהגים לאכול  נשאלו באיזו תדירות הם  המרואיינים 

וכדומה(.

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  כלשהי  בתדירות  מוכן  מזון  לאכול  נוהגים  שהם  דיווחו  מהמרואיינים   25.2%

אוכלוסייה(, 23.5% ביהודים ו- 34.0% בערבים.  

2.8% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לאכול מזון מוכן "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת   

אוכלוסייה(.

שיעור המרואיינים שדיווחו על אכילת מזון מוכן "כל יום או כמעט כל יום" גבוה בקרב ערבים בהשוואה ליהודים   

 .)p<0.05 ,3.7% ו- 2.6%, בהתאמה(

שיעור המרואיינים שדיווחו על אכילת מזון מוכן "כל יום או כמעט כל יום" גבוה יותר אצל גברים בהשוואה לנשים,   

בקרב יהודים )4.0% ו- 1.4%, בהתאמה, p<0.05( ובקרב ערבים )5.5%    ו- 1.9%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 2(.

טקלה2:שיעומהרמויייניםשדיווחועליכילתרזוןרוכןלפיבקוצתיוכלווייהורין–

)V55שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

תדירות צריכת מזון מוכן 
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

4.01.45.51.9כל יום או כמעט כל יום

10.56.012.29.5פעם עד פעמיים בשבוע

14.111.418.920.1פחות מפעם בשבוע

71.581.263.468.5כלל לא

צמיכתרזוןרעוקד

המרואיינים נשאלו באיזו תדירות הם נוהגים לאכול מזון מעובד, צמחי או בשרי )כמו שניצל, נקניקיות, קבב וכדומה(.

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  כלשהי  בתדירות  מעובד  מזון  לאכול  נוהגים  שהם  דיווחו  מהמרואיינים   49.6%

אוכלוסייה(, 49.6% ביהודים ו- 49.5% בערבים.  

4.2% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לאכול מזון מעובד "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת   

אוכלוסייה(, 4.1% ביהודים ו- 4.6% בערבים. 

בקרב יהודים, שיעור המרואיינים שדיווחו על אכילת מזון מעובד "כל יום או כמעט כל יום" היה גבוה אצל גברים   

בהשוואה לנשים )5.9% ו- 2.4%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 3(.

בקרב ערבים, שיעור המרואיינים שדיווחו על אכילת מזון מעובד "כל יום או כמעט כל יום" היה גבוה אצל גברים   

בהשוואה לנשים )7.4% ו- 1.7% בהתאמה, p<0.05( )טבלה 3(.
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טקלה3:שיעומהרמויייניםשדיווחועליכילתרזוןרעוקדלפיריןובקוצתיוכלווייה–

)V56שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

תדירות צריכת מזון מוכן 
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

5.92.47.41.7כל יום או כמעט כל יום

29.819.025.815.7פעם עד פעמיים בשבוע

21.221.524.823.6פחות מפעם בשבוע

43.157.241.959.0כלל לא

דימוגעצרישלהמגלייכילהלשרימהעליומחחייםקמיי

המרואיינים נשאלו: "בסולם של 1 עד 10, כאשר 10 היא הרמה הגבוהה ביותר, האם את/ה 

חושב/ת שהרגלי האכילה שלך מספיקים בכדי לשמור על אורח חיים בריא" )1 = לא מספיק בכלל, 

 .)V58 10 = מספיק בהחלט( )שאלה

42.9% דיווחו כי הם חושבים שהרגלי האכילה שלהם מספיקים כדי לשמור על אורח חיים בריא )דירגו את עצמם   

8-10 בסולם(, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה. השיעור ביהודים וערבים היה כמעט זהה )42.8% ו-42.9%, 

בהתאמה(.

על    לשמור  בכדי  מספיקים  שלהם  האכילה  שהרגלי  החושבים  המרואיינים  בשיעור  הגיל  עם  עליה  מגמת  יש 

הבריאות )בדירוג עצמי 8 - 10( )טבלה 4(. 

שיעור המרואיינים בדירוג עצמי 8 - 10, גבוה פי 1.8 בבני 65 ומעלה מאשר בבני 34-21 )60.9% בהשוואה ל-   

  .)p<0.05 ,34.6%, בהתאמה

בהתאמה,     ,34.1% ו-   61.0%(  34-21 בבני  השיעור  1.8 מאשר  פי  גבוה  ומעלה   65 בבני  השיעור  יהודים,  בקרב 

p<0.05( )תרשים 2א'(.

בהתאמה,     ,35.9% ו-   58.8%(  34-21 בבני  השיעור  1.6 מאשר  פי  גבוה  ומעלה   65 בבני  השיעור  ערבים,  בקרב 

p<0.05( )תרשים 2ב'(. 

טקלה4:שיעומהרמויייניםהחושקיםכיהמגליהיכילהשלהםרופיביםלשרימהעליומחחיים

)V58קמיי,לפיריןובקוצתגיל–שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%()שילה

מין
סה"כ במדגם משוקלל קבוצת גיל

לקב' אוכלוסייה ולגיל 21-3435-4445-5455-6465+

36.531.341.853.560.642.2גברים

32.638.548.050.961.043.5נשים
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תמשים2י':שיעומהרמויייניםשדיווחועלהבפדהעלהמגלייכילהקמרהרופבת

לשרימהעליומחחייםקמיי,לפיבקוצתגילורין)%(-יהודים

36.5 
29.4 

40.6 

53.4 
60.9 

31.9 
36.9 

47.7 50.3 

61.1 

0

10

20

30

40

50

60

70

21-34 35-44 45-54 55-64 +65 

וז
אח

 

 (שנים)קבוצת גיל 

 נשים גברים

תמשים2ק':שיעומהרמויייניםשדיווחועלהבפדהעלהמגלייכילהקמרהרופבת

לשרימהעליומחחייםקמיי,לפיבקוצתגילורין)%(-עמקים
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שתייתרים

ומי  ביתי  סינון  )מים מבוקבקים, מים ממתקן  ושתיית מים ממקורות אחרים  מי ברז  נשאלו על שתיית  המרואיינים 

פילטר( ומסרו דיווח נפרד עבור כל אחד מהמקורות שצוינו. 

שתייתריקמז

50.0% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים בדרך כלל לשתות מי ברז )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(.  

   .)p<0.05 ,שיעור הערבים שדיווחו על שתיית מי ברז גבוה פי 1.5 בהשוואה ליהודים )70.8% ו- 45.9%, בהתאמה

   )p<0.05 , 43.7% -שיעור הגברים שדיווחו על שתיית מי ברז גבוה יותר בהשוואה לנשים בקרב יהודים )48.3% ו

ובקרב ערבים )72.4% ו- 69.2%, בהתאמה, הבדל לא מובהק(. 

טקלה5:שיעומהרמויייניםשדיווחועלשתייתריקמז,לפיריןובקוצתגיל-

)V2שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%()שילה

מין
סה"כ במדגם משוקלל קבוצת גיל

לקב' אוכלוסייה ולגיל 21-3435-4445-5455-6465+

55.348.552.155.047.652.3גברים

45.747.149.045.952.847.8נשים

תמשים3י':שיעומהרמויייניםשדיווחועלשתיתריקמז,לפיבקוצתגילורין)%(-יהודים
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תמשים3ק':שיעומהרמויייניםשדיווחועלשתיתריקמז,לפיבקוצתגילורין)%(-עמקים
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שתייתריקמזקרחוזותהשונים

בקרב יהודים, שיעור הדיווח על שתיית מי ברז במחוז מרכז ובמחוז תל אביב הוא הנמוך ביותר )38.9% ו- 37.3%,   

בהתאמה(. בקרב ערבים, שיעור הדיווח על שתיית מי ברז במחוז חיפה הוא הנמוך ביותר )67.0%( )טבלה 6(.  

 

)V2טקלה6:התפלגותשתייתריקמזלפירחוז)%()שילה

קבוצת 

אוכלוסייה

מחוז

דרוםאיו"שירושליםתל אביב*מרכזחיפהצפון

56.642.638.937.356.961.147.9יהודים

71.467.074.0-71.9-79.4ערבים

* שיעור שתיית מי ברז בקרב מרואיינים ערבים במחוז תל אביב לא הוצג בשל מספרם הקטן )8 מרואיינים(

הירנעותרשתייתריקמז

מרואיינים שנמנעו משתית מי ברז נשאלו מדוע הם נמנעים )לא הוצעו להם תשובות(. ניתן היה למנות יותר מסיבה 

אחת.  

הסיבה העיקרית להימנעות משתיית מי ברז הינה "לכלוך/עכירות" )42.9%(. השיעור היה גבוה בערבים פי 2.0   

מאשר ביהודים )66.9% ו- 32.7%, בהתאמה(.  

הסיבה השנייה בשכיחותה להימנעות משתיית מי ברז הינה "טעם לא טוב" של המים )37.3%(. השיעור היה גבוה   

ביהודים פי 2.4 מאשר בערבים )45.3% ו- 18.6%, בהתאמה(.   



ידע,ערדותוהתנהגויותקמייותקישמיל2011

92

   17.3%  ,)17.3%( במים"  כלור/אבנית  "תכולת  הינה  ברז  מי  משתיית  להימנעות  בשכיחותה  השלישית  הסיבה 

ביהודים ו- 17.2% בערבים. 

שיעור קטן מהמרואיינים )1.2%( ציין כי אינו נוהג לשתות מים בכלל - נמנעים משתיית מי ברז, מים מבוקבקים   

)"מים מינרלים"(, מים ממתקן סינון ביתי ומי פילטר )כמו "בריטה"(, 1.5% ביהודים ו- 0.5% בערבים )טבלה 7(.   

)V6טקלה7:הויקותלהירנעותרשתייתריקמז)%()שילה

גורמים להימנעות משתית מי ברז
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

30.634.468.665.3המים עכורים/לא נקיים

42.048.015.021.9טעם המים אינו טוב

17.916.820.514.3תכולת כלור ו/או אבנית במים

20.015.013.011.2הרגל/נוחות השימוש במתקן או בבקבוקים

10.212.06.57.3המים מסוכנים לבריאות

1.71.40.30.6לא נוהג לשתות מים כלל

שתייתריםררבומותיחמים

ריםרקובקבים)"ריםרינמלים"(

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  מבוקבקים  מים  לשתות  נוהגים  כלל  בדרך  שהם  דיווחו  מהמרואיינים   66.3%

אוכלוסייה(.

שיעור המרואיינים הערבים שדיווחו על שתיית מים מבוקבקים גבוה משיעור היהודים )76.0% ו- 64.4%, בהתאמה,   

 .)p<0.05

ו- 74.0%,     78.1%( גבוה משיעור הנשים  היה  בקרב ערבים, שיעור הגברים שדיווחו על שתיית מים מבוקבקים 

p<0.05( )טבלה 8(.

בקרב יהודים, לא נמצא הבדל בין גברים לנשים )63.7% ו- 64.9% בהתאמה( )טבלה 8(.  

רתבןוינוןקיתי

46.6% מהמרואיינים דיווחו שהם בדרך כלל נוהגים לשתות מים ממתקן סינון ביתי )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת   

אוכלוסייה(.

ו- 42.6%, בהתאמה,    שיעור היהודים שדיווחו על שתיית מים ממתקן סינון ביתי גבוה משיעור הערבים )47.3% 

 .)p<0.05

לא נמצא הבדל בין גברים לנשים בשיעור המרואיינים שדיווחו על שתיית מים ממתקן סינון ביתי )יהודים: 49.1%   

ו- 45.8%, בהתאמה; ערבים: 43.5% ו- 41.7%, בהתאמה( )טבלה 8(. 
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ריפילטמ)רווג"קמיטה"ודוריו(

14.7% מהמרואיינים דיווחו שהם בדרך כלל נוהגים לשתות מי פילטר )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(.  

לא נמצא הבדל מובהק בשיעור המרואיינים שדיווחו על שתיית מי פילטר בין יהודים לערבים )14.4% ו- 16.2%,   

בהתאמה(.

לא נמצא הבדל בין גברים לנשים בשיעור המרואיינים שדיווחו על שתיית מי פילטר )יהודים: 14.5% ו- 14.2%,   

בהתאמה; ערבים: 14.7% ו- 17.6%, בהתאמה( )טבלה 8(.

טקלה8:דיווחועלשתייתריםרקובקבים,ריםררתבןוינוןקיתייוריפילטמ

)V3-V5לפיריןובקוצתיוכלווייה-שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילות

מקור מים לשתייה
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

63.764.978.174.0מים מינרלים

49.145.843.541.7מתקן סינון ביתי

14.514.214.717.6מי פילטר

צמיכתרשביותרתועשים-רשביותבמיםררותביםורשביותינמגיה

צמיכתרשביותבמיםררותבים

22.8% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לצרוך משקאות קרים ממותקים "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל,   

למין ולקבוצת אוכלוסייה(.

שיעור הערבים שדיווחו על צריכת משקאות קרים ממותקים "כל יום או כמעט כל יום" גבוה פי 3.0 מאשר ביהודים   

 .)p<0.05 ,51.8% ו- 17.3%, בהתאמה(

בקרב יהודים, שיעור הגברים שדיווחו על צריכת משקאות קרים ממותקים "כל יום או כמעט כל יום" גבוה פי 1.8   

בהשוואה לנשים )22.3% ו- p<0.05(. ,12.6% )טבלה 9(. 

בקרב ערבים, שיעור הגברים שדיווחו על צריכת משקאות קרים ממותקים "כל יום או כמעט כל יום" גבוה פי 1.3   

בהשוואה לנשים ) 59.0% ו- p<0.05( ,44.7% )טבלה 9(.
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טקלה9:צמיכתרשביותבמיםררותבים,לפיריןובקוצתיוכלווייה–

)V57_1שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

תדירות צריכת משקאות קרים ממותקים 
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

22.312.659.044.7כל יום או כמעט כל יום

3-48.64.411.513.2 פעמים בשבוע

1-222.421.815.718.7 פעמים בשבוע

10.69.05.38.8פחות מפעם בשבוע

36.152.28.414.6כלל לא

עם העלייה בגיל יש ירידה בשיעור המרואיינים שציינו כי הם צורכים משקאות קרים ממותקים. השיעור בגילאי 65   

.)p<0.05 ,ומעלה נמוך פי 2.4 מהשיעור בגילאי 34-21 )13.2% ו- 32.3%, בהתאמה

טקלה10:צומכיםרשביותבמיםררותבים"כליוםיוכרעטכליום",

)q1,V57_1לפיבקוצתגיל)%(-יהודיםועמקים)שילות

קבוצת גיל 
קבוצת אוכלוסייה

ערביםיהודים

21-3423.766.0

35-4418.746.1

45-5413.844.0

55-6412.236.2

+6512.127.8

רשביותעםתחליפיווכמ)"דייט"(

9.7% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לצרוך משקאות "דיאט" "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל, למין   

ולקבוצת אוכלוסייה(.

יותר בהשוואה לערבים    גבוה  יום"  כל  או כמעט  יום  "כל  "דיאט"  היהודים שדיווחו על צריכת משקאות  שיעור 

.)p<0.05 ,10.7% ו- 4.8%, בהתאמה(
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"ריםקטערים"

יום" )בשקלול לגיל, למין    יום או כמעט כל  נוהגים לצרוך "מים בטעמים" "כל  דיווחו שהם  2.6% מהמרואיינים 

ולקבוצת אוכלוסייה(, 2.5% ביהודים ו- 2.6% בערבים.  

יותר משיעור    יום" היה גבוה  יום או כמעט כל  שיעור הגברים הערבים שדיווחו על צריכת "מים בטעמים" "כל 

הנשים הערביות )3.7% ו- 1.6%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 11(.

רשביותינמגיה

1.7% מהמרואיינים דיווחו שהם נוהגים לצרוך משקאות אנרגיה "כל יום או כמעט כל יום" )בשקלול לגיל, למין   

ולקבוצת אוכלוסייה(. 

שיעור הערבים שדיווחו על צריכת משקאות אנרגיה "כל יום או כמעט כל יום" גבוה בהשוואה ליהודים )5.1%   

 .)p<0.05 ,ו- 1.1%, בהתאמה

בקרב יהודים, שיעור הגברים שדיווחו על צריכת משקאות אנרגיה "כל יום או כמעט כל יום" היה גבוה בהשוואה   

לנשים )1.7% ו- 0.5%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 11(.

בקרב ערבים, שיעור הגברים שדיווחו על צריכת משקאות אנרגיה "כל יום או כמעט כל יום" היה גבוה בהשוואה   

לנשים )8.5% בהשוואה ל- 1.9%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 11(.

 

טקלה11:דיווחועלצמיכתרשביותדייטטיים,"ריםקטערים"ורשביותינמגיה

"כליוםיוכרעטכליום",לפיריןובקוצתיוכלווייה–

 )V57_2-V57_4 שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילות

סוג משקה
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

10.111.24.05.5משקאות דיאטטיים )ללא סוכר(

2.72.43.71.6"מים בטעמים"

1.70.58.51.9משקאות אנרגיה
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פמב8
)BMI( מדד מסת הגוף
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רדדרותהגוף

בריבוע  במטרים  בגובה  הגוף  משקל  חלוקת  ידי  על  מחושב   BMI )Body Mass Index( גוף,  מסת  מדד 

( = BMI. בטבלה 1 מוצגות קטגוריות BMI לצד טווח ערכי BMI, לקבוצות הגיל השונות.  weight (kg)
height2(𝑚𝑚)) 

טקלה1:טווחעמכיBMIמצוייםלבקוצותגילקיוכלווייה

מצב משקל
BMI טווח ערכי

גיל 75 ומעלה*גילאי 74-65*מתחת לגיל 65

23.00≥22.00>18.5>תת-משקל

18.50-25.0022.00-26.9923.01-27.99משקל תקין

25.01-29.9927.00-29.9928.00-29.99עודף משקל

30.00≤30.00≤30.00≤השמנה

 * Heiat, A., Vaccarino, V., Krumholz, H. )2001(. An evidence-based assessment of federal guidelines
for overweight and obesity as they apply to elderly persons. Archives of Internal Medicine, 161, 1194-1203.

קטגוריית BMI של המרואיינים נקבעה על פי ערך מדד מסת הגוף, BMI, המבוסס על דיווח עצמי של המרואיינים 

 .)V46, V48 על משקל וגובה )שאלות

רשבלתבין

49.3% מהמרואיינים דיווחו נתונים המעידים על משקל תקין, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה.  

     .)p<0.05 ,שיעור המרואיינים במשקל תקין בקרב יהודים גבוה בהשוואה לערבים )50.5% לעומת 43.3%, בהתאמה

שיעור המרואיינים במשקל תקין בקבוצת הגיל 64-55 נמוך פי 1.9 מאשר בקבוצת הגיל 34-21 )34.2% לעומת   

 .)p<0.05 ,63.3%, בהתאמה

שיעור הנשים במשקל תקין )54.6%( גבוה יותר בהשוואה לגברים )43.9%( )ביהודים: 55.9% ו- 44.8%, בהתאמה;   

בערבים: 47.4% ו- 39.6%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 2 – נתונים מוצגים לפי מין וגיל(.
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טקלה2:שיעומרמויייניםקרשבלתבין,לפיריןובקוצתגיל-

שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%(

מין

סה"כ במדגםקבוצת גיל

משוקלל

לקב' אוכלוסייה ולגיל
21-3435-4445-5455-6465+

56.840.930.129.151.643.9גברים

69.654.948.939.046.054.6נשים

בגילאי 65 ומעלה סיווג המרואיינים כבעלי משקל תקין מבוסס על ערכי סף )של BMI( גבוהים יותר וטווח ערכים )של BMI( מצומצם    *

יותר לעומת מרואיינים מתחת לגיל 65.   

תתרשבל

4.7% מהמרואיינים דיווחו נתונים המעידים על תת משקל, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה.  

שיעור הנשים בתת משקל )6.8%( גבוה יותר בהשוואה לגברים )2.6%( )ביהודים: 7.3% בנשים ו- 2.8% בגברים;   

בערבים: 4.0% בנשים ו- 1.5% בגברים, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 3– נתונים מוצגים לפי מין וגיל(.

שיעור גבוה במיוחד של נשים בתת משקל נצפה בקבוצות הגיל 34-21 )10.6% ביהודיות ו- 7.5% בערביות( ו- +65   

)13.4% ביהודיות ו- 5.9% בערביות(. 

שיעור גבוה במיוחד של גברים בתת משקל נצפה בקבוצת הגיל +65 )9.4% ביהודים ו- 5.7% בערבים(.   

טקלה3:שיעומרמויייניםקתתרשבל,לפיריןובקוצתגיל–

שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%(

מין

סה"כ במדגםקבוצת גיל

משוקלל

לקב' אוכלוסייה ולגיל
21-3435-4445-5455-6465+

2.71.10.50.89.02.6גברים

9.94.61.41.913.06.8נשים

* בגילאי 65 ומעלה, סיווג המרואיינים כבעלי תת משקל מבוסס על טווח ערכים )של BMI( רחב יותר לעומת מרואיינים מתחת לגיל 65.   

עודףרשבל

30.2% מהמרואיינים דיווחו נתונים המעידים על עודף משקל, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה.   

שיעור המרואיינים בעודף משקל בקרב יהודים נמוך במקצת בהשוואה לערבים )29.3% לעומת 34.8%, בהתאמה,   

    .)p<0.05

שיעור המרואיינים בעודף משקל בקבוצת הגיל 64-55 גבוה פי 1.9 מאשר בקבוצת הגיל 34-21 )42.5% לעומת   

21.9%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 4 – נתונים מוצגים לפי מין וגיל(.

שיעור הגברים בעודף משקל )37.3%( גבוה יותר בהשוואה לנשים )23.3%( )ביהודים: 36.9% ו- 22.1%, בהתאמה;   

בערבים: 39.4% ו- 29.9%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 4– נתונים מוצגים לפי מין וגיל(.
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טקלה4:שיעומרמויייניםקעודףרשבל,לפיריןובקוצתגיל-

שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%(

מין

סה"כ במדגםקבוצת גיל

משוקלל 

לקב' אוכלוסייה ולגיל
21-3435-4445-5455-6465+

28.939.349.650.624.337.3גברים

15.125.528.134.821.123.3נשים

בגילאי 65 ומעלה, סיווג המרואיינים כבעלי עודף משקל מבוסס על ערכי סף גבוהים יותר וטווח ערכי BMI מצומצם יותר, לעומת    *

מרואניים מתחת לגיל 65 )טבלה 1(.   

רגרותקדיווחעלעודףרשבל-השוויהקיןובמי KAP קשנים2011-2002

בסקר שנערך בשנת 2011, נעשה שינוי בהגדרת "עודף משקל" בבני 65 ומעלה )ראה טבלה 1 שלעיל( ולכן קבוצת בעלי   

עודף משקל בבני +65 קטנה בהשוואה לסקרים קודמים. בסקרים קודמים בני 65 ומעלה, בעלי ערך BMI בטווח 25.01 – 

29.99, הוגדרו כבעלי עודף משקל, בעוד שבסקר הנוכחי הטווח היה מצומצם יותר ועמד על 27.00 – 29.99. 

במרבית השנים, ניתן להבחין במגמת עליה במדד מסת הגוף עם הגיל בקרב נשים יהודיות, בעוד שאצל גברים יהודים   

מגמה זו קיימת עד לגיל 54-45 )תרשימים 1א' ו- 1ב'(. 

תמשים1י':שיעומעודףרשבללפיבקוצותגיל

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002)%(–גקמיםיהודים
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 (שנים)קבוצת גיל 

KAP 2002 KAP 2004 KAP 2006 KAP 2008 KAP 2011

 )BMI )של  ערכים  וטווח  יותר  גבוהים   )BMI )של  ערכי סף  על  עודף משקל מבוסס  כבעלי  המרואיינים  סיווג  ומעלה,   65 בגילאי    *

מצומצם יותר לעומת מרואיינים מתחת לגיל 65.   
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תמשים1ק':שיעומעודףרשבללפיבקוצותגיל

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002)%(–נשיםיהודיות
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 (שנים)קבוצת גיל 

KAP 2002 KAP 2004 KAP 2006 KAP 2008 KAP 2011

 )BMI )של  ערכים  וטווח  יותר  גבוהים   )BMI )של  ערכי סף  על  עודף משקל מבוסס  כבעלי  המרואיינים  סיווג  ומעלה,   65 בגילאי    *

מצומצם יותר לעומת מרואיינים מתחת לגיל 65.   

תמשים1ג':שיעומעודףרשבללפיבקוצותגיל

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002)%(–גקמיםעמקים
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 (שנים)קבוצת גיל 

KAP 2002 KAP 2004 KAP 2006 KAP 2008 KAP 2011

 )BMI )של  ערכים  וטווח  יותר  גבוהים   )BMI )של  ערכי סף  על  עודף משקל מבוסס  כבעלי  המרואיינים  סיווג  ומעלה,   65 בגילאי    *

מצומצם יותר לעומת מרואיינים מתחת לגיל 65.   

בגלל מיעוט משתתפים בני +65, אוחדו קטגוריות הגיל 55-64 ו +65.   **

**
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תמשים1ד':שיעומעודףרשבללפיבקוצותגיל

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002)%(–נשיםעמקיות
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 (שנים)קבוצת גיל 

KAP 2002 KAP 2004 KAP 2006 KAP 2008 KAP 2011

 )BMI )של  ערכים  וטווח  יותר  גבוהים   )BMI )של  ערכי סף  על  עודף משקל מבוסס  כבעלי  המרואיינים  סיווג  ומעלה,   65 בגילאי    *

מצומצם יותר לעומת מרואיינים מתחת לגיל 65.   

בגלל מיעוט משתתפים בני 65+, אוחדו קטגוריות הגיל 55-64 ו 65+.   **

השרנה

15.7% מהמרואיינים דיווחו נתונים המעידים על השמנה, בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה.   

      .)p<0.05 ,שיעור ההשמנה נמוך ביהודים בהשוואה לערבים )15.1% לעומת 19.1%, בהתאמה

שיעור ההשמנה בקבוצת הגיל 64-55 גבוה פי 2.6 מאשר בקבוצת הגיל 34-21 )21.9% לעומת 8.5%, בהתאמה,   

p<0.05( )טבלה 5– נתונים מוצגים לפי מין וגיל(.

לא נמצא הבדל מובהק בין שיעור ההשמנה בגברים )16.2%( לבין השיעור בנשים )15.3%( )ביהודים: 15.5% ו-   

14.7%, בהתאמה; בערבים: 19.5% ו- 18.8%  בהתאמה( )טבלה 5– נתונים מוצגים לפי מין וגיל(.

טקלה5:שיעומההשרנה)BMI≥30(,לפיריןובקוצתגיל–

שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%(

מין
סה"כ במדגם משוקלל קבוצת גיל

לקב' אוכלוסייה ולגיל 21-3435-4445-5455-6465+

11.618.619.919.515.116.2גברים

5.415.021.624.320.115.3נשים

**
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רגרותקשיעומיההשרנההרדווחים-השוויהקיןובמי KAP קשנים2011-2002

לאורך השנים, בקרב יהודים ניכרת מגמת עליה בהשמנה עם הגיל וירידה קלה מעל גיל 65, למעט בנשים יהודיות   

בשנים 2004 וב- 2008, שאצלן העלייה נמשכת גם מעבר לגיל 65 )תרשימים 2א' ו- 2ב'(.

תמשים2י':שיעומהשרנהלפיבקוצותגיל
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תמשים2ג':שיעומהשרנהלפיבקוצותגיל
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* בגלל מיעוט משתתפים בני +65, אוחדו קטגוריות הגיל 55-64 ו +65.

תמשים2ד':שיעומהשרנהלפיבקוצותגיל
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* בגלל מיעוט משתתפים בני +65, אוחדו קטגוריות הגיל 55-64 ו +65.
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הבשמקיןוטיטוורותהגוףוקיצועפעילותגופנית

שיעור המבצעים פעילות גופנית ברמה המומלצת* נמוך יותר בקרב מרואיינים הסובלים מהשמנה לעומת מרואיינים 

 )p<0.05 ,ערבים: 21.3% לעומת 30.9%, בהתאמה ;p<0.05 ,במשקל תקין )יהודים: 33.6% לעומת 41.0%, בהתאמה

)טבלאות 6.1 ו- 6.2(.

הכוונה להמלצות ארגון הבריאות הלאומי שהיו תקפות בישראל עד לשנת 2010: פעילות גופנית למשך 30 דקות רצופות, לפחות 3    *
פעמים בשבוע.

טקלה6.1:רדווחיםעלקיצועפעילותגופנית,לפיוטיטוורותגוף)%(

)V30,V32,V46,V48יהודים)שילות

סטאטוס מסת הגוף

רמת ביצוע פעילות גופנית

לא מבצע פעילות גופנית
מבצע פעילות גופנית, 

פחות מהרמה המומלצת

מבצע פעילות גופנית 

ברמה המומלצת

40.618.541.0משקל תקין

41.118.140.8עודף משקל 

51.215.233.6השמנה

טקלה6.2:רדווחיםעלקיצועפעילותגופנית,לפיוטיטוורותגוף)%(

)V30,V32,V46,V48עמקים)שילות

סטאטוס מסת הגוף

רמת ביצוע פעילות גופנית

לא מבצע פעילות גופנית
מבצע פעילות גופנית, 

פחות מהרמה המומלצת

מבצע פעילות גופנית 

ברמה המומלצת

54.115.030.9משקל תקין

56.613.829.6עודף משקל 

67.611.121.3השמנה
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פמב9
התנהגויות נוספות הקשורות 

לבריאות
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התנהגויותנוופותהבשומותלקמייות

שעותשינה

לסביבה  בתגובתיות  וירידה  התנתקות  ישנה  השינה  במהלך  האדם.  הבסיסיים של  הצרכים  אחד  את  מהווה  שינה 

באופן זמני והפיך. משך השינה המומלץ למבוגרים הוא בין שבע לתשע שעות ביממה )הקרן הארצית למחקר השינה 

בארה"ב*(. המלצה זו מבוססת על ממצאי מחקרים שמלמדים על קשר בין משכי שינה קצרים )מתחת לשבע שעות( 

או ארוכים )מעל 9 שעות( לבין תחלואה )דוגמת סוכרת, השמנה ויתר לחץ דם( ואף סיכון מוגבר לתמותה.  

שעות השינה חושבו על פי דיווח עצמי על מספר שעות השינה במהלך היום והלילה בימות השבוע. 

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  ביממה   )SD=1.3( שעות   6.6 הוא  באוכלוסייה  הממוצע  השינה  שעות  מספר 

אוכלוסייה(.  

למעלה ממחצית )52.5%( מהמרואיינים ישנים פחות מ- 7 שעות ביממה )שיעורים משוקללים לגיל, למין ולקבוצת   

אוכלוסייה(.  

20.0% מהמרואיינים ישנים פחות מ- 6 שעות ביממה )שיעורים משוקללים לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(.    

            49.4%( ליהודים  בהשוואה  ערבים  בקרב  גבוה  ביממה  9-7 שעות  כ-  ישנים  הם  כי  המרואיינים שדיווחו  שיעור 

ו- 44.1%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 1– הנתונים מוצגים לפי קבוצת אוכלוסייה ומין(. 

בקרב יהודים, שיעור המרואיינים שדיווחו כי הם ישנים כ- 9-7 שעות ביממה גבוה יותר בנשים בהשוואה לגברים   

)47.5% ו- 40.4%, בהתאמה, p<0.05(. בקרב ערבים לא נמצא הבדל מובהק בין נשים לגברים )טבלה 1(.

טקלה1:התפלגותרשךהשינהקיררה,לפיבקוצתיוכלווייהורין

)V51-V52שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילות

משך שינה ביממה
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

57.950.643.844.5פחות מ- 7 שעות

9-740.447.550.748.1 שעות

1.71.95.47.4יותר מ- 9 שעות

*  How much sleep do we really need? )2013(. Retrieved October 3, 2013, from http://www sleepfoundation.

org/article/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need
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היגיינתפה

תדימותצחצוחשיניים

72.9% מהמרואיינים דיווחו כי הם מצחצחים שיניים לפחות פעמיים ביום )בשקלול לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(.  

שיעור המרואיינים שדיווחו על צחצוח שיניים פעמיים ביום או יותר גבוה פי 1.3 בקרב יהודים בהשוואה לערבים   

.)p<0.05 ,75.7% ו- 58.1%, בהתאמה(

ו- 64.4%,     81.0% – גבוה בהשוואה לגברים  יותר,  או  ביום  שיעור הנשים המדווחות על צחצוח שיניים, פעמיים 

בהתאמה )יהודים: 83.5% ו- 67.5%, בהתאמה; ערבים: 67.6% ו- 48.5%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 2(.

טקלה2:דיווחעלצחצוחשיניים,פערייםקיוםיויותמ

)V7לפיריןובקוצתגיל-שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%()שילה

מין
סה"כ במדגם משוקלל קבוצת גיל

לקב' אוכלוסייה ולגיל 21-3435-4445-5455-6465+

65.265.166.459.564.164.4גברים

78.581.982.182.582.181.0נשים

תמשים1י':דיווחעלצחצוחשיניים,פערייםקיוםיויותמ
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תמשים1ק':דיווחעלצחצוחשיניים,פערייםקיוםיויותמ

לפיבקוצתגילורין)%(-עמקים
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תדימותצחצוחשיניים–השוויהלובמיםבודרים

בין השנים 2011-2002 ניכרת מגמת ירידה בדיווח על אי צחצוח שיניים באוכלוסייה היהודית )מ- 1.3% בשנת   

2002 ל- 0.4% בשנת 2011( ובאוכלוסייה הערבית )מ- 4.7% ל-1.7%( )טבלאות 3.1 ו- 3.2(. 

בהשוואה לסקרים משנים קודמות, תדירות צחצוח השיניים פעם ביום או יותר נותרה יציבה בקרב יהודים וערבים   

)טבלאות 3.1 ו- 3.2(.

טקלה3.1:תדימותצחצוחשיניים,שיעומיםרשובלליםלריןולגיל)%(

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002–יהודים

תדירות צחצוח שיניים
שנת הסקר

20022004200620082011

74.875.172.270.575.7פעמיים ביום או יותר 

22.422.324.426.222.7פעם ביום

1.61.52.32.61.1מצחצח באופן לא סדיר

1.31.21.00.70.4לא מצחצח
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טקלה3.2:תדימותצחצוחשיניים,שיעומיםרשובלליםלריןולגיל)%(

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002–עמקים

תדירות צחצוח שיניים
שנת הסקר

20022004200620082011

65.059.163.655.958.1פעמיים ביום או יותר 

24.134.027.031.327.5פעם ביום

6.24.37.19.712.7מצחצח באופן לא סדיר

4.72.72.33.21.7לא מצחצח

שירושקחוטדנטלי-השוויהלובמיםבודרים

בדומה לסקרים משנים קודמות, מרבית המשיבים )68.1%( דיווחו כי אינם משתמשים בחוט דנטלי, בשקלול למין,   

לגיל ולקבוצת אוכלוסייה )טבלאות 4.1 ו- 4.2(

טקלה4.1:תדימותהשירושקחוטדנטלי,שיעומיםרשובלליםלריןולגיל)%(

)V8קשנים2011-2006–יהודים)שילהKAPהשוויהקיןובמי

תדירות השימוש
שנת הסקר

200620082011

12.814.714.6פעם ביום או יותר

5.75.05.6פעמיים-שלוש בשבוע

2.64.14.5פעם בשבוע

7.29.29.8לא סדיר/לעיתים רחוקות

71.767.065.6אף פעם
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טקלה4.2:תדימותהשירושקחוטדנטלי,שיעומיםרשובלליםלריןולגיל)%(

)V8קשנים2011-2006–עמקים)שילהKAPהשוויהקיןובמי

תדירות השימוש
שנת הסקר

200620082011

10.37.36.7פעם ביום או יותר

3.71.01.7פעמיים-שלוש בשבוע

2.70.51.4פעם בשבוע

2.37.78.9לא סדיר/לעיתים רחוקות

81.183.681.2אף פעם

קיבומיםקרמפיתשיניים

ולקבוצת    למין  לגיל,  )בשקלול  האחרונה  במהלך השנה  שיניים  במרפאת  ביקרו  כי  דיווחו  68.4% מהמרואיינים 

אוכלוסייה(.

שיעור המרואיינים שדיווחו על ביקור במרפאת שיניים במהלך השנה האחרונה גבוה פי 1.2 בקרב יהודים בהשוואה   

    .)p<0.05 ,לערבים )70.3% ו- 58.7%, בהתאמה

         67.0% )יהודים:  לנשים  בהשוואה  שיניים בשנה האחרונה  דיווחו שביקרו במרפאת  יותר מהגברים  נמוך  שיעור 

ו- 73.4%, בהתאמה; ערבים: 54.1% ו- 63.2%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 5(.

טקלה5:רועדהקיבומהיחמוןקרמפיתשיניים,לפיריןובקוצתיוכלווייה

)V9שיעומיםרשובלליםלגיל)%()שילה

ביקור אחרון במרפאת שיניים
ערביםיהודים

נשיםגבריםנשיםגברים

49.954.342.448.2בחצי השנה האחרונה

17.119.011.615.1בחצי שנה – שנה האחרונה

15.212.213.711.8בין שנה לשנתיים האחרונות

16.814.226.822.8מעל לשנתיים

0.90.25.42.2אף פעם לא

הסיבה העיקרית לביקור האחרון במרפאת שיניים בקרב גברים ונשים היו טיפולים כגון: סתימה, עקירה או טיפול   

שורש )תרשימים 2א' ו- 2ב'(.

שיעור המרואיינים שדיווחו כי הביקור האחרון במרפאת השיניים היה למטרה מניעתית )בדיקה שגרתית תקופתית   

ו- 29.4%, בהתאמה( בהשוואה לערבים )10.9%  יותר בקרב יהודים )21.6%   ע"י רופא וטיפול ע"י שיננית( גבוה 
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ו- 18.5%, בהתאמה(. מנגד, שיעור המרואיינים שדיווחו כי ביקור זה היה על רקע כאב שיניים או צורך בטיפול 

חירום גבוה יותר בקרב ערבים )17.8%( בהשוואה ליהודים )5.4%( )תרשימים 2א' ו- 2ב'(.

תמשים2י':ויקתהקיבומהיחמוןיצלמופישינייםלפירין
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קדיבתררוגמפיהקרהלךהשנתייםשבדרולובמ–)נשים(

לפי הנחיות משרד הבריאות, מומלץ לנשים בגילאי 74-50, בסיכון ממוצע לסרטן השד, לבצע בדיקת ממוגרפיה אחת 

לשנתיים. בישראל מופעלת תוכנית סריקה יזומה שבמסגרתה קופות החולים מזמינות את הנשים לבצע את הבדיקה, 

בהתאם להנחיה. עם זאת, גם נשים צעירות יותר דיווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה. 

שיעור הנשים בגילאי 74-50 שדיווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה במהלך השנתיים שקדמו לסקר עמד על 82.6%   

)לאחר שקלול לגיל ולקבוצת אוכלוסייה(. חלקן )66.9%( ביצעו בדיקה זו למטרת סריקה: 25.1% )31.3% ביהודיות 

ו- 17.3% בערביות( דיווחו כי סיבת הביצוע היתה בדיקה שגרתית ביוזמתן ו- 62.6% )53.0% ביהודיות ו- 74.6% 

בערביות( בעקבות הזמנה של קופת חולים.     

בגילאי 74-50 שיעור הנשים היהודיות שדיווחו על ביצוע בדיקת ממוגרפיה במהלך השנתיים שקדמו לסקר גבוה   

יותר בהשוואה לנשים הערביות )83.7% ו- 76.8%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 6(. 

טקלה6:נשיםשדיווחועלקיצועקדיבתררוגמפיהקרהלךהשנתייםשבדרולובמ

)V67לפיבקוצתגיל)%()שילה

קבוצת אוכלוסייה
קבוצת גיל

סה"כ
40-4950-74

69.3*83.7*41.5יהודיות

48.3*76.8*19.4ערביות

* שיעור משוקלל לגיל. 

משנת 2000 ועד לשנת 2011, נצפתה מגמת עליה בשיעור הנשים היהודיות בגילאי 74-50 שדיווחו על ביצוע   

בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות. השיעור בקרב נשים יהודיות בשנת 2011 היה גבוה פי 1.3 מהשיעור בשנת 

2000 )83.0%* ו- 65.1% בהתאמה( )טבלה 7.1(.

טקלה7.1:קיצועררוגמפיהעלפירועדהקדיבההיחמונה)%(

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2000-יהודיות

מועד הבדיקה האחרונה
שנת הסקר

200020022004200620082011

83.0*65.171.573.781.784.0במהלך השנתיים האחרונות

12.211.513.58.77.48.8לפני למעלה משנתיים

21.615.612.59.18.37.4לא עשו מעולם

1.11.30.30.50.30.8לא זוכרת/לא יודעת

* ללא הכללת הקטגוריה "לא זוכרת/לא יודעת" השיעור עומד על 83.7%
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טקלה7.2:קיצועררוגמפיהעלפירועדהקדיבההיחמונה)%(

השוויהקיןובמיKAPקשנים2011-2002–עמקיות*

מועד הבדיקה האחרונה
שנת הסקר

20022004200620082011

76.3**73.660.878.279.7במהלך השנתיים האחרונות

5.510.87.68.49.7לפני למעלה משנתיים

16.628.414.211.413.3לא עשו מעולם

4.2000.40.7לא זוכרת/לא יודעת

* בשל מגבלות גודל מדגם בשנים קודמות, לא ניתן להתייחס למגמת ביצוע ממוגרפיה לאורך השנים בקרב נשים ערביות.

** ללא הכללת הקטגוריה "לא זוכרת/לא יודעת" השיעור עומד על 76.8%

שירושקריטותשיזוף

1.6% מהמרואיינים דיווחו כי הם השתמשו אי פעם במיטת שיזוף או התקן כלשהו לשיזוף מלאכותי )בשקלול   

לגיל, למין ולקבוצת אוכלוסייה(.

לא נמצא הבדל מובהק בשיעור המרואיינים שדיווחו על שימוש במיטת שיזוף או התקן כלשהו לשיזוף מלאכותי   

בקרב יהודים בהשוואה לערבים )1.7% ו- 1.3%, בהתאמה(. 

בקרב מרואיינים בגילאי 34-21, 3.0% דיווחו כי השתמשו אי פעם במיטת שיזוף או התקן כלשהו לשיזוף מלאכותי   

)בשקלול למין ולקבוצת אוכלוסייה(, 3.2% ביהודים ו- 2.0% בערבים. 

או התקן כלשהו לשיזוף מלאכותי    שיזוף  על שימוש במיטת  דיווחו  נשים  יותר של  גבוה  יהודים, שיעור  בקרב 

ו- 0.8%, בהתאמה, p<0.05(. בקרב ערבים לא נמצא הבדל מובהק בשיעור דיווח זה  בהשוואה לגברים )2.5% 

)1.0% בנשים ו- 1.6% בגברים( )טבלה 8– נתונים מוצגים לפי מין וגיל(.

טקלה8:דיווחוכיהשתרשוייפעםקריטתשיזוףיוהתבןכלשהולשיזוףרליכותי

)V60לפיריןובקוצתגיל–שיעומיםרשובלליםלבקוצתיוכלווייה)%()שילה

מין
סה"כ במדגם משוקלל קבוצת גיל

לקב' אוכלוסייה ולגיל 21-3435-4445-5455-6465+

1.50.70.80.00.90.9גברים

4.52.41.00.90.72.3נשים
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יחוכלפירתרודדיםעםרחלתנפש

49.9% מהמרואיינים הסכימו במידה רבה עם האמירה כי "טיפול עשוי לאפשר לאנשים הלוקים במחלות נפש   

ו- 4.2% כלל לא  זו, 7.2% לא כל כך הסכימו  חיים תקינים", 38.7% הסכימו במידה מסוימת עם אמירה  לנהל 

הסכימו עם אמירה זו )בשקלול לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה(. 

לא נמצא הבדל מובהק בין יהודים לערבים בשיעור המרואיינים שהסכימו במידה רבה עם האמירה כי "טיפול עשוי   

לאפשר לאנשים הלוקים במחלות נפש לנהל חיים תקינים" )49.6% ו- 51.7%, בהתאמה(. 

שיעור נמוך יותר מהגברים )47.3%(, בהשוואה לנשים )52.3%(, הסכימו במידה רבה עם האמירה כי "טיפול עשוי   

לאפשר לאנשים הלוקים במחלות נפש לנהל חיים תקינים" )יהודים: 47.3% ו- 51.7, בהתאמה, p<0.05; ערבים: 

47.8% ו- 55.6%, בהתאמה, p<0.05( )טבלה 9.1(.

שיעור המרואיינים שהסכימו במידה רבה עם האמירה כי "טיפול עשוי לאפשר לאנשים הלוקים במחלות נפש   

לנהל חיים תקינים" היה דומה בכל קבוצות הגיל.

טקלה9.1:הוכירוקרידהמקהכיטיפולעשויליפשמלחולינפשלנהלחייםתבינים

)V63לפיריןובקוצותגיל)%()שילה

מין
סה"כ במדגם משוקלל קבוצת גיל

לקב' אוכלוסייה ולגיל 21-3435-4445-5455-6465+

44.853.148.645.545.847.3גברים

47.356.052.456.953.552.3נשים

25.3% מהמרואיינים הסכימו במידה רבה עם האמירה כי "בדרך כלל אנשים נוטים להיות סבלניים ואכפתיים כלפי   

חולים במחלות נפש", 33.5% הסכימו במידה מסוימת עם דעה זו, 30.2% לא כל כך הסכימו ו- 10.9% כלל לא 

הסכימו עם דעה זו )בשקלול לגיל, מין וקבוצת אוכלוסייה(. 

סבלניים    להיות  נוטים  אנשים  כלל  "בדרך  כי  האמירה  עם  רבה  במידה  שהסכימו  הערבים  המרואיינים  שיעור 

 .)p<0.05 ,ואכפתיים כלפי חולים במחלות נפש" גבוה פי 1.8 משיעור היהודים )39.7% ו- 22.6%, בהתאמה

לא נמצא הבדל מובהק בשיעור הגברים והנשים )26.5% ו- 24.2%, בהתאמה( שהסכימו במידה רבה עם האמירה   

ו- 21.3%,  )יהודים: 23.9%  נפש"  חולים במחלות  ואכפתיים כלפי  להיות סבלניים  נוטים  "בדרך כלל אנשים  כי 

בהתאמה; ערבים: 39.9% ו- 39.4%, בהתאמה( )טבלה 9.2(.

טקלה9.2:הוכירוקרידהמקהכיקדמךכללינשיםנוטיםלהיותוקלנייםויכפתיים

)V64כלפיחוליםקרחלותנפש,לפיריןובקוצתגיל)%()שילה

מין
סה"כ במדגם משוקלל קבוצת גיל

לקב' אוכלוסייה ולגיל 21-3435-4445-5455-6465+

24.520.329.030.434.126.5גברים

21.121.626.926.130.824.2נשים
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נופח1

שאלון הסקר בעברית
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 KAP 2011  סקר
 מחלות  לבקרת  הלאומי  המרכז

 והמחלקה לקידום בריאות
 משרד הבריאות מדינת ישראל

 
 הקדמה: שלום, שמי _______ ואני מתקשר/ת מטעם משרד הבריאות. האם הגעתי לטלפון _________? 

חשוב מאוד בקביעת מדיניות בריאות ומעלה כחלק מפרויקטים לאומיים בתחום הבריאות והוא  12משרד הבריאות עורך מחקר לבני 
 בישראל. האם תהיי/ה מוכן/ה לענות לי על מספר שאלות? כל מידע שתמסור הינו חסוי וישמש למטרות מחקר בלבד

 שנה לפני תחילת הראיון!!! 12יש לוודא כי גילו של המרואיין אינו מתחת ל  
  

 גיל
 

 

Soker ______________ 
   

 

 

date_int  ______________ 
   

 

 

 גיל ומין הנדגם
 

 

 אין להמשיך בראיון - סוקר: אם אין מידע על גיל המשיב 
 q1 ?באיזו שנה נולדת ____________ 
   

 

 

  
                _______  א:הו כלומר גילך 
   

 

 

age_1  45סוקר: אל תשאל, סמן אם מתחת לגיל 

   כן 
 לא 

 

 

 
 

 סמן את מין המרואיין -ר: אל תשאל סוק

   
 זכר

 נקבה 

 

 

 
 

V1 ?מהו מצב בריאותך בדרך כלל 
 

  

  2 . 5 מצוין . בכלל לא טוב 

  1 . 111 טוב מאוד . מסרב/ת לענות 

  3 . 333 טוב . לא יודע/ת 

  4 . לא כל כך טוב 
    

    

 

 

 

 

 תית מיםש
 לא להרתחת מים לשתייה חמה  -  סות לשתיית מים כשתייה קרההשאלות הבאות מתייח 
 

 

 V2  ?)האם בדרך כלל את/ה נוהג/ת לשתות מי ברז )ללא סינון  

  

2 . כן 
1 . דלג לשאלה                לאV3 
3 . לפעמים 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 
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 הרתחת מי ברז
 

 

V2_1 ?האם אתה מרתיח אותם 

  

2 . כן 
1 . לא 
3 . לפעמים 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 שתית מים אחרים

 
 

V3 ?האם בדרך כלל את/ה נוהג/ת לשתות מים מינרלים מבקבוקים או ממתקן ביתי 

  

2 . כן 
1 . לא                      

3 . לפעמים 
111 . מסרב                  

333 . יודע לא                

 

 

 

  
V4  (?4האם בדרך כלל את/ה נוהג/ת לשתות מים ממתקן סינון ביתי )כמו תמי 

 5כמו תמי -סוקר: מתקן סינון מתחת לברז 

  

2 . כן 
1 . לא 
3 . לפעמים 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

V5 כמו בריטה(?  ילטרהאם בדרך כלל את/ה נוהג/ת לשתות מי פ( 

  

2 . כן 
1 . לא 

3 . לפעמים 
111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 /             הימנעות משתית מי ברז
 
 V6  ?מדוע את/ה נמנע/ת או ממעיט/ה משתיית מי ברז 

 אפשר לסמן יותר מתשובה אחת -סוקר: לא להקריא 
   לא יודע מסרב לא כן  

V6_1  מי הברז מזוהמים / לא נקיים / מלוכלכים       
 V6_2 מי הברז אינם טעימים       

V6_3  מי הברז עכורים       
V6_4  מי הברז מסוכנים לבריאות       
V6_5 מי הברז מכילים כלור       
V6_6 מי הברז מכילים אבנית       

 שותה מי ברזמי שלא רק ל
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V6_7  מינרלים / יש מתקן סינוןאוהב מים מסוננים /        
 V6_8 ללא סיבה, הרגל        
 V6_9 נוח יותר להשתמש במתקן        
 V6_10 לא שותה מים        

 

 
 

 /        סיבה אחרת -הימנעות משתית מי ברז 
 

V6_444 ?מדוע את/ה נמנע/ת או ממעיט/ה משתיית מי ברז _________________________________ 
   

 

 

 

 היגיינת הפה
 

 

7Vהאם את/ה מצחצח/ת שיניים 

  

  2 . 111 פעם ביום . מסרב 
  1 . 333 פעמיים ביום או יותר . לא יודע 
  3 . מצחצח/ת באופן לא סדיר 

  
  4 . לא מצחצח/ת 

  
  5 . לא להקריא  שיניים תותבות   

 

 

 

  V8  האם את/ה משתמש/ת בחוט דנטאלי 

  

  2 . 6 פעם ביום . לא סדיר/לעיתים רחוקות יותר 
  1 . 7 פעמיים ביום או יותר .  אף פעם 
  3 .  8 שלוש בשבוע –פעמיים . לא יודע מה זה חוט דנטלי 
  4 . 111 פעם בשבוע . מסרב 
  5 .  333 שלוש בחודש –פעמיים . לא יודע 

 

 

 

 V9  נה במרפאת שיניים?מתי ביקרת בפעם האחרו 

  

  2 . 111 בחצי השנה האחרונה . מסרב 
  1 . 333 מעל חצי שנה ועד שנה . לא יודע 
  3 . יותר משנה ועד שנתיים 

  
  4 . מעל לשנתיים 

  
  5 . לא ביקרתי אף פעם V11   דלג לשאלה  

 

 

 

 
 סיבת הביקור האחרון במרפאת שיניים

V10 הביקור האחרון במרפאת השיניים? מה היתה סיבת 
 

 לא יודע מסרב לא כן  
 V10_1  בדיקה שיגרתית תקופתית ע"י רופא     
 V10_2  טיפול ע"י שיננית/ניקוי שיניים     
 V10_3  טיפול כמו סתימה, עקירה, טיפול שורש     
 V10_4  (ר שיניים, )אורתודנטיהטיפול כמו כתר, גשר, תותבות, השתלת שיניים, יישו     

V10_5  )טיפול חניכיים )כמו דלקת חניכיים, נסיגת חניכיים, ניקוי חניכיים, ניתוח חניכיים     
V10_6  טיפול עקב תאונה או נפילה     
V10_7  כאב, כאב שיניים, טיפול חירום     
V10_8   ניתוח      

 

 שותה מי ברז שלא מי רק ל
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 מרפאת שינייםסיבה אחרת לביקור ב
 

V10_444  סיבה אחרת לביקור במרפאת שיניים  
 
 

 
 

 

 עישון
 

 

 V11 ?האם את/ה מעשן/ת 

  

2 . דלג לשאלה                      כן, כל יוםV13 
1 . כן, מדי פעם                  

3 . לא 
111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 רעישון בעב
 

V12  ?האם עישנת בעבר 

  

2 . כן, כל יום 
1 . כן, מדי פעם 
3 . לא                       

111 . דלג לשאלה                                מסרבV25 

333 . לא יודע                

 

 

 

 

 
 גיל התחלת עישון

 

V13 ?שנים(  באיזה גיל התחלת לעשן(    ____________________________ 
 

 
 

 

 

 יל הפסקת עישוןג
 

V14 )באיזה גיל הפסקת לעשן? )שנים ___________________  
   

 

 

 כמות עישון
 

 

V15_1 ?מספר סיגריות ______ 
 

 V15 בממוצע? כמה סיגריות את/ה מעשנ/ת /עישנת 

  

2 . ביום 
1 . בשבוע 
3 . בחודש 
4 . לא מעשן סיגריות 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

   

 

 

  

V16  החודשים האחרונים, האם הפסקת לעשן למשך יום אחד או יותר, במטרה לנסות להיגמל מעישון? 21 -ב 
סוקר: אם דרוש, הדגש את מטרת הגמילה, לא בגלל שבת או מחלה וכדומה   

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . דלג לשאלה             סרבמV20 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

V22 דלג לשאלה  מי שהפסיק לעשן      

  מי שנגמלו מעישוןרק ל

 שמעשן כיום מי רק ל
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 מעונין להפסיק לעשן
 

 

V17 ?האם אתה/את מעוניין/ת להפסיק לעשן 

  

2 . כן                          

1 . לא               
111 . דלג לשאלה              מסרבV20 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 ן להפסיק לעשן בחצי השנה הקרובהמתכנ

 
 

V18  ?האם את/ה מתכנן/ת להפסיק לעשן בחצי שנה הקרובה 

  

2 . כן 

1 . לא 

111 . דלג לשאלה                       מסרבV20 

333 . לא יודע 

 

 

 

 

 
 

V19  הימים הבאים? 33 -לעשן בהאם את/ה מתכנן/ ת להפסיק 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 הימים הקרובים 03 -מתכנן להפסיק לעשן ב 

 
 תרופות בסל הבריאות

 
 

V20 ?האם ידוע לך שיש תרופות העוזרות לגמילה מעישון והן כלולות בסל הבריאות וניתן לקבלן עם מרשם מרופא 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . עלא יוד 

 

 

 

 
 

 מעונין להפסיק לעשן
 

 

V17 ?האם אתה/את מעוניין/ת להפסיק לעשן 

  

2 . כן                          

1 . לא               
111 . דלג לשאלה              מסרבV20 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 ן להפסיק לעשן בחצי השנה הקרובהמתכנ

 
 

V18  ?האם את/ה מתכנן/ת להפסיק לעשן בחצי שנה הקרובה 

  

2 . כן 

1 . לא 

111 . דלג לשאלה                       מסרבV20 

333 . לא יודע 

 

 

 

 

 
 

V19  הימים הבאים? 33 -לעשן בהאם את/ה מתכנן/ ת להפסיק 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 הימים הקרובים 03 -מתכנן להפסיק לעשן ב 

 
 תרופות בסל הבריאות

 
 

V20 ?האם ידוע לך שיש תרופות העוזרות לגמילה מעישון והן כלולות בסל הבריאות וניתן לקבלן עם מרשם מרופא 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . עלא יוד 

 

 

 

 
 

 מעונין להפסיק לעשן
 

 

V17 ?האם אתה/את מעוניין/ת להפסיק לעשן 

  

2 . כן                          

1 . לא               
111 . דלג לשאלה              מסרבV20 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 ן להפסיק לעשן בחצי השנה הקרובהמתכנ

 
 

V18  ?האם את/ה מתכנן/ת להפסיק לעשן בחצי שנה הקרובה 

  

2 . כן 

1 . לא 

111 . דלג לשאלה                       מסרבV20 

333 . לא יודע 

 

 

 

 

 
 

V19  הימים הבאים? 33 -לעשן בהאם את/ה מתכנן/ ת להפסיק 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 הימים הקרובים 03 -מתכנן להפסיק לעשן ב 

 
 תרופות בסל הבריאות

 
 

V20 ?האם ידוע לך שיש תרופות העוזרות לגמילה מעישון והן כלולות בסל הבריאות וניתן לקבלן עם מרשם מרופא 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . עלא יוד 
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 חסמים לגמילה מעישון
V21   ?מה, לדעתך, מונע ממך להפסיק לעשן 

אפשרית יותר מתשובה אחת -סוקר: לא להקריא תשובות   
 לא יודע  מסרב לא כן  

V21_1  חשש משינויי מצב רוח     
V21_2  חשש מעליה במשקל     
V21_3  חשש מאיבוד שליטה     
V21_4  חשש מכשלון     
V21_5  חשש מעצבנות יתר     
V21_6  מנסה ולא מצליח     
V21_7  אוהב לעשן / נהנה מהעישון / העישון עושה לי טוב     
V21_8 התמכרות, הרגל 
V21_9 חשש מתופעות לוואי של התרופות לגמילה          

V21_10גורם פסיכולוגי, לחץ          
V21_11 מעשנים אחרים בסביבה          

          
 חסמים אחרים לגמילה מעישון

 

 V21_444 סיבות אחרות המונעות ממך להגמל מעישון 
 

 
 גורמים תומכים בהחלטה להפסיק לעשן 
 V22 ?)מה גרם להחלטתך להפסיק לעשן )גורמים תומכים   

אפשרית יותר מתשובה אחת -יא תשובות סוקר: לא להקר  
 לא יודע  מסרב לא כן  

V22_1  פחד לחלות במחלות הקשורות לעישון     
V22_2  הרגשה או החלטה אישית     
V22_3  מצב בריאותי     
V22_4  )המלצה של רופא/ה )כל רופא/ה     
V22_5   זונאית, פיזיותרפיסטית, וכדומה()אחות, ת המלצה של גורם רפואי אחר     
V22_6   )לחץ של בני משפחה )בן/בת זוג, הורים, ילדים וכיו"ב     

 V22_7  לחץ של חברים     
V22_8  החקיקה האוסרת עישון במקומות ציבוריים     

V22_9 ההוצאה הכספית     

V22_444  אחר _________ –גורמים תומכים___________     
 

  רק למי שנגמלו מעישון  השפעת החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים למעשנים
 

V23   .בשנים האחרונות נחקקו חוקים להגבלת העישון במקומות עבודה ומקומות ציבוריים 
 עד כמה חוקים אלו השפיעו עליך כמעשן?

  

2 . לא השפיעו בכלל על הרגלי העישון שלי 
1 . אני מעשן פחות 
3 . אני מעשן יותר 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 מעשנים ומעשנים בעבר
 שמעוניין להפסיק לעשןרק למי 
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 השפעת החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים 
 

V24   .בשנים האחרונות נחקקו חוקים להגבלת העישון במקומות עבודה ומקומות ציבוריים 
 עד כמה חוקים אלו השפיעו עליך כמעשן?

  

2 . שפיעו בכלל על הרגלי העישון שלילא ה 
1 . עישנתי פחות 
3 . עישנתי יותר 
4 . החלטתי להפסיק לעשן 
5 . הפסקתי לעשן לפני כניסת החוק לתוקפו 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 עמדות כלפי עישון
 

 

V25  ?האם במקום העבודה שלך מיישמים את האיסור על עישון במקומות עבודה 

  

2 . כן, באופן מוחלט 
1 . באופן חלקיכן , 
3 . בכלל לא 
5 .  לא להקריא : רק עבור אנשים שעובדים בחוץ או עובדים לבד מהבית -לא רלוונטי  
4 .  לא להקריאלא עובד 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

V26  שן בסביבתך?במקומות בהם העישון אסור, באיזו מידה את/ה מרגיש/ה בנוח או בטוח/ה להעיר לאדם המע 

  

2 . במידה רבה 
1 . במידה בינונית 
3 . במידה מועטה 
5  כלל לא חש בנוח להעיר למעשן שהעישון אסור 
6 . זה לא מפריע לי שמעשנים לידי לא להקריא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 פאב -בר 

 
 

V27  נה?האם ביקרת בבר או בפאב במהלך השנה האחרו 

  

2 . כן 
1 . דלג לשאלה          לאV29 

111 . מסרב 

333 . לא יודע 

 

 

 

 
 עישון פסיבי / כפוי

 

V28  ?האם בפעם האחרונה שהיית בפאב או בבר נחשפת לעישון פסיבי כלומר לעשן סיגריות שעישנו באי הפאב 

  2 . כן 
1 . לא 
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111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 
 

 

 

 
 מעשנים בבית

 
 

V29  ?האם בביתך מישהו )אחר( מבני הבית מעשן 

  

2 . כן 
1 . לא 
4 . מעשן אך לא בתוך הבית 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 פעילות גופנית ממוקדת

 
 

V30   ,תעמלות, הן ריצה, הליכה לשם ספורט, שחיה, גוכהאם את/ה נוהג/ת לבצע בזמנך הפנוי פעילות גופנית באופן קבוע  
 יוגה, או כל ספורט אחר?

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . דלג לשאלה                מסרבV34 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 סוגי פעילות גופנית
 

V31   ?מהי הפעילות הגופנית העיקרית שאת/ה נוהג/ת לבצע 
 ם מה שאומר )אפשרית יותר מתשובה אחת(לרשו –סוקר: לא להקריא 

 

V31_1  ריצה 

 לא יודע מסרב  לא כן
V31_2   רק אם אומר ספינינג  סוקר: לא לקרואשחיה, אופניים/ אופני כושר     
V31_3  הליכה לשם ספורט/ הליכה על מסילת כושר     
V31_4  התעמלות אירובית, ריקוד קיקבוקסינג     
V31_5  חדר כושר, עבודה עם משקולות     
V31_6  התעמלות לעיצוב הגוף, התעמלות בונת עצם   

     , פילאטיסCכולל סטודיו  -סוקר: לא להקריא 

V31_7  משחקי כדור, טניס     
V31_8  יוגה, פלדנקרייז, אלכסנדר     
V31_9  צ'י-ג'ודו, קראטה, טאי     
     פנית אחרתפעילות גו

 

 
 

 

V31_444  פעילות גופנית עיקרית אחרת שאת/ה נוהג/ת לבצע ______________________________________ 
 

 

 דקות 03פעילות גופנית לפחות 
 

V32   דקות רצופות? 33באיזו תדירות )כמה פעמים( את/ה נוהג/ת בדרך כלל לעסוק בפעילות גופנית כלשהי, לפחות 

  2 . 5 פעמים בשבוע או יותר 
1 . 4  פעמים בשבוע 

 
 לא יודע  מסרב לא כן
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3 . 3 פעמים בשבוע 
4 . פעמיים בשבוע-פעם 
5 .  פעמיים בחודש-פעם 
6 . פחות מפעם בחודש 
7 . דקות 33 -אני מתעמל פחות מ 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 
 

 

 

 עילות גופנית למעלה מששה חודשיםפ
 

 

V33  אם את/ה נוהג/ת לעסוק בפעילות זו למעלה מששה חודשים?ה 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 המלצת משרד הבריאות
 

 

V34   .משרד הבריאות ממליץ לבצע פעילות גופנית מצטברת במהלך השבוע 
 האם ידוע לך מהו משך הזמן השבועי המומלץ?

  

2 .      תדקו    ______ 
1.      שעות   ______ 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 

  
 

  רק למי שאינם מבצעים כיום פעילות גופנית באופן קבוע
 

 

V35   החודשים הקרובים? 6האם את/ה מתכנן/ת להתחיל לבצע פעילות גופנית במהלך 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . דלג לשאלה                       מסרבV37 

333 . לא יודע 

 

 

 

 
 הימים הקרובים 03מתכנן/ת להתחיל לבצע פעילות גופנית במהלך 

 
 

V36   הימים הקרובים? 33האם את/ה מתכנן/ת להתחיל לבצע פעילות גופנית במהלך 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 
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 גורמים חוסמים
V37  ?מהן הסיבות המפריעות לך לבצע יותר פעילות גופנית 

 סמן כל מה שאומר -אחת  יותר מתשובה אפשרית   סוקר: לא להקריא,
 לא יודע מסרב לא כן  

V37_1   אין לי חשק     
V37_2  אין לי זמן     
V37_3 זה לא כף / אני לא נהנה / אני סובל     
V37_4 זה יקר     
V37_5 אין מקום / תנאים ליד הבית שלי     
V37_6 אני מוגבל פיזית / הרופא אסר עלי     
V37_7 עצלנות     
V37_8 אני עייף / אין לי כח     
V37_9 אני זקוק להדרכה כיצד לבצע פעילות גופנית     

V37_10 גיל     
V37_11 אף גורם לא מפריע לי לבצע פעילות גופנית     
V37_12 אני לא חושב שאני צריך לבצע יותר פעילות גופנית     
V37_13 אני זקוק לחברה כדי לבצע פעילות גופנית       
V37_14 בחברה שלי לא מקובל לבצע פעילות גופנית       

 

 
 פעילות גופנית בעבודה

 

V38   מרבית עבודתך מתבצעת ב: 
   סוקר: אם אומר/ת אם "יש לי מספר עבודות" אמור לו/ה: חשוב על כולן.

 מתנדב = עובד
 

  

2 . ישיבה 
1 . עמידה 
3 . הליכה )כמו תנועה בתוך חנות או משרד והזזת חפצים לא כבדים כמו תיקיות 
4 . ם(עבודה פיזית קשה )כולל הרמה או נשיאת משאות כבדי 
5 . לא להקריא        לא עובד 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 פעילות גופנית מצטברת, לא מכוונת במהלך חיי יומיום
 

 

V39  ?ביום ממוצע, כמה זמן אתה עוסק בפעילות יומיומית כגון, קניות, נקיון, כביסה, בישול, סידור הבית, טיפול בחצר ובגינה וכדומה 

  

  2 . 5 עד שעה ביום . לא עוסק בפעילויות האלה כל יום 
  1 . 111 שעה עד שעתיים ביום . מסרב 
  3 .  333 שעות 4יותר משעתיים ועד . לא יודע 
  4 .  שעות ביום 4מעל 
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V40  לעבודה, דקות רצופות, כדי להגיע  23משך יותר מ באיזו תדירות / כמה פעמים אתה נוהג ללכת ברגל במהלך חיי היומיום שלך ל
 לסידורים, לקניות וכדומה

 יש להבהיר כי לא מדובר בהליכה לשם ספורט, פעילות גופנית -סוקר: אם לא ברור 

  

  2 . 4-5 6  פעמים בשבוע, או יותר . לא הולך בכלל 
  1 . 3 111 פעמים בשבוע . מסרב 
  3 . 333 פעמיים בשבוע-פעם . לא יודע 
  4 . פעמיים בחודש-פעם   
  5 . פחות מפעם בחודש   

 

 

 

V41   דקות רצופות, כדי להגיע לעבודה,  23האם אתה נוהג לרכב על אופניים )תלת אופן( במהלך חיי היומיום שלך למשך יותר מ
 לסידורים, לקניות וכדומה 

 

  

  2 . 4-5 6 פעמים בשבוע, או יותר . לא רוכב על אופניים בכלל 
  1 . 3 111 פעמים בשבוע . מסרב 
  3 . 333 פעמיים בשבוע-פעם . לא יודע 
  4 . פעמיים בחודש-פעם 

  
  5 . פחות מפעם בחודש 

  

 

 

 

 
 אורח חיים יושבני/פעיל

 

V42 ?שכיבה/שרוע. לא תוך כדי עשיית משימות אחרות, כגון הכוונה רק לצפייה בישיבה ביום ממוצע, כמה זמן אתה יושב וצופה בטלויזיה/
 נקיון הבית

 סוקר: אם שואלים סוף שבוע או אמצע שבוע, הגד באמצע השבוע

  

  2 . 6 עד שעה ביום .  לא רואה טלויזיהבכלל  
  1 . 111 שעה עד שעתיים ביום . מסרב 
  3 .  333 שעות 4יותר משעתיים ועד . לא יודע 
  4 .  שעות ביום 4מעל 

  
  5 . לא רואה טלויזיה כל יום 

  

 

 

 

V43   ?ביום ממוצע, כמה זמן אתה משתמש במחשב, בשעות הפנאי כלומר מחוץ לשעות העבודה 
 סוקר: אם שואלים סוף שבוע או אמצע שבוע, הגד באמצע השבוע

  

  2 . 6 עד שעה ביום . בכלל לא משתמש במחשב 
  1 . 111 שעתיים ביום שעה עד . מסרב 
  3 .  333 שעות 4יותר משעתיים ועד . לא יודע 
  4 .  שעות ביום 4מעל 

  
  5 . לא משתמש במחשב כל יום 

  

 

 

 
 

V44  ביום ממוצע, כמה זמן אתה קורא, בשעות הפנאי? הכוונה לקריאת ספר, עיתון וכדומה 
 הגד באמצע השבוע סוקר: אם שואלים סוף שבוע או אמצע שבוע,

  

  2 . 5 עד שעה ביום . לא קורא כל יום 
  1 . 6 שעה עד שעתיים ביום . בכלל לא קורא 
  3 .  111 שעות 4יותר משעתיים ועד . מסרב 
  4 .  333 שעות ביום 4מעל . לא יודע 
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V45  היא הרמה הגבוהה ביותר,  23, כאשר 23עד  2בסולם של 
/ה חושב/ת שאת/ה מבצע/ת מספיק פעילות גופנית, בכדי לשמור על אורח חיים בריא?האם את

2 .2 לא מספיק בכלל

1 .1

3 .3

4 .4

5 .5

6 .6

7 .7

8 .8

9 .9

23 .23 מספיק בהחלט

22 .לא להקריא לדעתי, אין קשר בין פעילות גופנית ושמירה על הבריאות

111 .מסרב

333 .לא יודע

ממוגרפיה

V66 ?האם אי פעם עשית בדיקת ממוגרפיה, כלומר צילום רנטגן של השד

76לשאלה דלג                                כן

לא

63דלג לשאלה         מסרב

לא יודע

ממוגרפיה בשנתיים האחרונות

 V67 עשית ממוגרפיה? 1332 )סוקר אמור את שם החודש השוטף(אם בשנתיים האחרונות כלומר מ_________ ה

 76דלג לשאלה                                כן

לא

63דלג לשאלה                מסרב 

לא יודע

שנת הממוגרפיה האחרונה

V68 מוגרפיה האחרונה?באיזו שנה עשית את בדיקת המ ____________________

סיבת ביצוע בדיקת הממוגרפיה האחרונה

V69 ?מה היתה הסיבה לממוגרפיה האחרונה
סוקר: אפשרית יותר מתשובה אחת

לא יודעמסרבלאכן

V69_1  האם הבחנת שמשהו לא בסדר בשד שלך
בעצמך)לדוגמא, גוש(?
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V69_2 האם הרופא הבחין שמשהו לא בסדר במהלך 
     בדיקת השד האחרונה?

V69_3 שהיה משהו לא מבלי האם הרופא המליץ לך
     בסדר )בדיקה שגרתית(?

V69_4?בגלל מקרה של סרטן השד במשפחה     
V69_5 בעקבות הזמנה של קופת חולים     
V69_6 ?בדיקה שגרתית מיוזמתך     

 

 
 סיבה אחרת לביצוע הממוגרפיה האחרונה

 

V69_444  סיבה אחרת לביצוע הממוגרפיה האחרונה 
___________________________________________________________________________ 

   

 

 

 סרטן השד אצל קרובת משפחה
 

V70  בת( כלומר אמא או אחות, סרטן השד?האם היה או יש למישהי במשפחתך הקרובה )לא כולל 

  

 כן 
 לא 
 מסרב 
 לא יודע 

 

 

 

 

 גובה / משקל
 

 

V46  מה הגובה שלך בלי נעליים_______________ 
 000לא יודע  111סוקר: מסרב 

   

 

 

 
 אשה בהריון

 

 

V47    האם את כרגע בהיריון ?  כולל: 54סוקר: לנשים עד גיל 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

V48  ?מה משקלך בלי נעליים בבגדים קלים __________ 
   לא יודע 000         מסרב  111סוקר:     אם בהריון: לשאול על המשקל הרגיל לפני ההיריון 

 
 

 

 

 בריאות כללית
 

V49   שלך? הגופניתבאופן כללי, מהו מצב הבריאות 

  

2.      טוב מאוד 
1.      טוב 
3 .     לא כל כך טוב 
4 .     בכלל לא טוב 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 
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V50   שלך? הנפשיתבאופן כללי, מהו מצב הבריאות 

  

2 .     טוב מאוד 
1 .     טוב 
3 .     לא כל כך טוב 
4 .     בכלל לא טוב 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 שינה
 

V51  ? כמה שעות את/ ה ישנ/ה בלילה בדרך כלל  ___________________ 
 000לא יודע           111מסרב     הכוונה היא לאמצע השבוע סוקר: אם יש הבדל בין אמצע שבוע וסוף שבוע,

   

 

 

V52  ום?כמה שעות אתה ישן בדרך כלל במהלך הי __________________ 
 הכוונה היא לאמצע השבוע, סוקר: אם יש הבדל בין אמצע שבוע וסוף שבוע

 000לא יודע  111מסרב 
   

 

 

V52_1 פרט –עובד משמרות  סוקר: לא לשאול, רק אם אומר/ת ________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 תזונה
V53  ת את התזונה שלך? באופן כללי, איך היית מתאר/ 

 סוקר: להקריא את כל האפשרויות
  לא יודע  מסרב לא כן  

V53_1  משתדל/ת להמעיט בכמות השומן / בשומנים מסוגים מסוימים      
V53_2  משתדל/ת להמעיט בכמות הקלוריות      
V53_3  משתדל/ת להמעיט בכמות המלח      
V53_4  מות הסוכרמשתדל/ת להמעיט בכ      
V53_5  משתדל/ת להרבות בכמות הירקות והפירות      
V53_6  משתדל/ת להרבות בדגנים מלאים        
V53_7  משתדל/ת להרבות במוצרי חלב       

 

 ?צמחוני
 

 

V53_8  ]משתדל/ת להמעיט בכמות הבשר ]כל סוגי הבשר 

  

2 .     כן, משתדל להמעיט 
1.      כן, צמחוני 
3 .     לא 

111 . מסרב 
333 .  לא יודע 
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  אוכל רגיל
 

V53_9  אוכל/ת רגיל, בלי להקפיד על משהו מיוחד 
 סוקר שים לב: שאל שאלה זו רק אם ענה "לא" על כל השאלות הקודמות 

  היה לענות "לא" על כל השאלות הקודמות צריך -אם אומר "כן" 
    

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 הרגלי אכילה אחרים
 

 

V53_444txt כן מקפיד/ה? אילו הרגלי אכילה את/ה על __________________________________ 

   

 

 

 
 

 ארוחה משפחתית
 

 

V54   חות יחד עם בן משפחה נוסף אחד(באיזו תדירות אתה נוהג לאכול ארוחה משפחתית? )לפ 

  

2 . כל יום או כמעט כל יום 
1 . שלוש עד ארבע פעמים בשבוע 
3 . פעם עד פעמיים בשבוע 
4 .  פחות מפעם בשבוע 
5 . בכלל לא 
6 . לא להקריא חי לבד 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 צריכת מזון מוכן
 

 

V55  ת אתה אוכל מזון מוכן לשימוש כגון מנה חמה שקית, מרק מוכן, תבשיל מוכן משקית?באיזה תדירו 

  

2 . כל יום או כמעט כל יום 
1 . פעם עד פעמיים בשבוע 
3 . פחות מפעם בשבוע 
4 . בכלל לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

V56 שרי, כגון שניצל נקניקיות קבב וכו' ?באיזו תדירות אתה אוכל מזון מעובד, צמחי או ב 
 סוקר: הכוונה היא לסוגי מזון שנקנים מוכנים או מוכנים למחצה וקפואים

  

2 . כל יום או כמעט כל יום 
1 . פעם עד פעמיים בשבוע 
3 . פחות מפעם בשבוע 
4 . בכלל לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 
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 צריכת משקאות
V57  כעת אקריא לך רשימת סוגי משקאות, בבקשה אמור / אמרי לי כמה מכל סוג את/ה שותה בדרך כלל 

 

  
כל יום או 

 כמעט כל יום
3-4 

פעמים 
 בשבוע

פעמים  2-1
 בשבוע

פחות מפעם 
 בשבוע

בכלל 
 לא

 לא יודע מסרב

V57_1   שתייה קרה ממותקת כולל מיצים ושתייה
        )לא " דיאט"(    תוססת

V57_2  "משקאות "דיאט 
        סוקר: הכוונה למשקאות מומתקים בתחליף סוכר

V57_3  בקבוקים מוכנים(  בטעמים  מים(        
V57_4   משקאות אנרגיה 

,  xl"משקאות כמו רד בול,  סוקר: רק אם שואל אמור
 בלו"

       
 

 

 

 
 סיכום הרגלי אכילה

 
 

V58   היא הרמה הגבוהה ביותר,  23, כאשר 23עד  2בסולם של 
 האם את/ה חושב/ת שהרגלי האכילה שלך מספיקים בכדי לשמור על אורח חיים בריא?

  

2 .   2 לא מספיק בכלל 
1 .   1 
3 .   3 
4.    4 
5.    5 
6 .   6 
7 .   7 
8 .   8 
9 .   9 

23 . 23 מספיק בהחלט 
22 .  לא להקריאלדעתי, אין קשר בין אכילה ושמירה על הבריאות 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 השתייכות לקופת חולים
 

 

V59  ?לאיזו קופת חולים את/ה משתייך/ת 

  

  2 . 444 כללית . אחר, פרט 
  1 . 111 מכבי . מסרב 
  3 . 333 מאוחדת . לא יודע 
  4 . לאומית 

  
  5 . צבא 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



שילוןהובמקעקמית

137

 
 

 שימוש במיטות שיזוף
 

 

V60  האם אתה משתמש / השתמשת במיטת שיזוף, תא, מנורה או התקן אחר לשיזוף מלאכותי )לא כולל תוספים, תרסיסי צבע או
 תכשירים עוריים למיניהם?

  

2 . שנים האחרונות 5 -כן, ב 
1 . ניםש 5 -כן, לפני יותר מ 
3 . אף פעם 

111 . דלג לשאלה                       מסרבV63 
333 . לא יודע 

 

 

 

 

 פרטי השימוש במיטות שיזוף
 

 

V61   בתקופת השימושמהי תדירות השימוש שלך בהתקן לשיזוף מלאכותי? 
 ת השימוש""בתקופ הדגש -סוקר: אם אומר "זה היה מזמן", "עכשיו כבר לא משתמש " וכו 

  

2 . פעם בחודש או יותר 
1 . פעם בחצי שנה או יותר אך פחות מפעם בחודש 
3 . פעם בשנה 
4 . פחות )לעיתים יותר רחוקות( מפעם משנה 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 
 

V62 ?באיזה גיל השתמשת לראשונה במתקן לשיזוף מלאכותי 

  

2 .  28לפני גיל 
1.   28-35גיל 
3 .  35אחרי גיל 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 סטיגמה

 
 עם ההיגדים הבאים: מסכים עד כמה אתה 

 
 

V63   ,טיפול עשוי לאפשר לאנשים הלוקים במחלת נפש לנהל חיים תקינים 
 תקיניםהם יכולים לנהל חיים  –כלומר, אם אנשים הלוקים במחלות נפש מקבלים טיפול 

  

2 . מסכים במידה רבה 
1 . מסכים במידה מסוימת 
3 . לא כל כך מסכים 
4 . כלל לא מסכים 

111 . מסרב 

 

 

 

V64  בדרך כלל אנשים נוטים להיות סובלניים ואכפתיים כלפי חולים במחלות נפש 

  
2 . מסכים במידה רבה 
1 . מסכים במידה מסוימת 
3 .  כך מסכיםלא כל 
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4 . כלל לא מסכים 
111 . מסרב 
333 . לא יודע / לא זוכר 

 
 

 

 
 דמוגרפיה

 
 

bstate q2   ?באיזו ארץ נולדת 

  2 . דלג לשאלה               ישראלQ3 
1 . אחר 

 

 

 

 
 ארץ לידה

 
 

bstate q2_1 ארץ לידה _______________________ 

   

 

 

 aliya q4 ?דלג לשאלה               ______________ באיזו שנה עלית לישראלQ5 
   

 

 

 ארץ לידת האב
 

 

fstate q3 ?באיזו ארץ נולד אביך ______________________ 
   

 

 

 לאום, דת
 

 

 leom q5 האם אתה 

  

2 . יהודי 
1 .  נוצרי -ערבי 
3 .  מימוסל -ערבי 
6 . בדואי 
4 . נוצרי שאינו ערבי 
5 . דרוזי 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 
444 .  ,לפי פירוט באחר- q5_txt  ________________________ 

 

 

 

 .q5_txt  אחר –לאום _________________________ 
   

 

 

 selfdef q6 ?האם אתה מגדיר את עצמך 

  

2 . י/תחילונ 
1 . מסורתי/ת 
3 . דתי/ת 
4 . חרדי/ת 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 
999 . אחר 

 

 

 

 



שילוןהובמקעקמית

139

 
 

 מצב משפחתי
 

 

marital q7 ?מהו מצבך המשפחתי 

  

2 . נשוי/אה או חי עם בן זוג 
1 . גרוש/ה או פרוד/ה חי/ה בנפרד 
3 . אלמנ/ה 
4 . רווק/ה 

111 . מסרב 

 

 

 

q8 אם יש לך ילדים?ה 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . דלג לשאלה                       מסרבQ9 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 כמה ילדים

 
 

child q8_n ?כמה ילדים _____________ 
 

 
 

 

 גיל הילדים
 האם יש לך ילדים בגיל

  לא יודע מסרב לא כן  
child_age_1 מתחת לגיל שש      
child_age_2  שש עד שתים עשרה      
child_age_3 שלוש עשרה עד שמונה עשרה       

 

 עבודה
 

 

employ  q9  ?איך אתה מגדיר את עצמך בעיקר 

  

2 . שכיר 
1 . עצמאי 
3 . מובטל 

4 . 21דלג לשאלה                  סטודנטQ 
5 . פנסיונר                                
6 . פנסיונר שעובד 

7 . דלג לשאלה              עקרת ביתQ12 

8 . תלמיד ישיבה 
9 . חייל בחובה 

23 . דלג לשאלה                      לא עובד בגלל נכותQ12 

22 . חבר קיבוץ 
111 . מסרב לענות 

333 . ה דלג לשאל                       לא יודעQ12 

444 . אחר, פרט ______________________ 
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employ_txt q9 ?)איך אתה מגדיר את עצמך בעיקר )אחר _______________________ 

   

 

 

 

 עיסוק
 

 

 isuk q10 ?האם העיסוק שלך במקום עבודתך דורש עבודה פיזית, כלומר עבודת כפיים 

 

2 . כן 
1 . לא 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

.  

  isuk q10_txt ?במה אתה עוסק _________________________ 
   

 

 

 
 ממונה על עובדים

 
 

 q11 ?האם את/ה ממונה על עובדים במקום עבודתך 

  

2 . כן 
1 . לא 

111 . דלג לשאלה               מסרבQ12 

333 . לא יודע 

 

 

 

 
 כמה עובדים

 
 

 על כמה עובדים אתה ממונה? 1_11

  

2 . 2-5 עובדים 
1 . 6-23 עובדים 
3 . 22 עובדים או יותר 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 השכלה
 

 

 q12 ,או לימודי מקצוע?  כולל אוניברסיטה כמה שנים למדת בסך הכל   _________ 
 שלא הסתיימה( )לא כולל שנת לימודים  

 000לא יודע     111סוקר: מסרב 
   

 

 diploma q13 ?מהי התעודה הגבוהה ביותר שיש לך 
 סוקר: התחל להקריא

  

2 . תעודת בגרות תיכונית 
1 . תעודה מקצועית ללא בגרות 
3 . תעודה מקצועית עם בגרות 
4 . תואר אקדמי ראשון 
5 . מקביל כולל רופא  תואר אקדמי שני או תוארMD ברפואה 
6 .  תואר אקדמי שלישי 
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7 .  תעודת רבנות 
8 . )לימודי ישיבה )ללא תעודה 
9 . אין תעודה 

111 . מסרב/ת לענות 
333 . לא יודע 

 
 

 

 
 דיור והכנסה

 
 

 sleep q14 ?כמה אנשים ישנים בבית ברוב ימי השבוע ______________ 
 000לא יודע  111 סוקר: מסרב

   

 

 

rooms q15  ?כמה חדרים יש בבית כולל הסלון _______________ 
 000לא יודע  111סוקר: מסרב 

   

 

 

 Q17  שלך מהי בממוצע ההכנסה החודשית נטו הכוללת של משק הבית? 

  

2 .  ש"ח 4333 -מתחת ל 
1 .  ש"ח 8,333 -ל 4,332בין 
3 .  ש"ח 21,333 -ל 8,332בין 
4 .  ש"ח27,333 -ל 21,332בין 
5 .  ש"ח 27333מעל 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

  

income q16 ש"ח  23,533 -ההכנסה הממוצעת למשק בית היא כ- 
 הכוללת החודשית של משק הבית שלך היא: נטוהאם בממוצע ההכנסה 

  

2 . מעל הממוצע 
1 . מתחת לממוצע 
3.  בתחום הממוצע 

111 . מסרב 
333 . לא יודע 

 

 

 

 
 ____________________________________________________        הערות

            ________________________________________________________ 
 

 

 
 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה 
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נופח2
שאלון הסקר בערבית
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 kap 1022סקר 

 ة األمراض وقسم تطوير الصحةبالمركز الوطني لمراق
 وزارة الصحة دولة إسرائيل

 ؟_________لى هاتف رقمإهل وصلت  .وأنا أتصل من قبل وزارة الصحة _____ مرحبا، اسمي: :مقدمة

دا في فما فوق كجزء من مشاريع وطنية في مجال الصحة وهو مهم ج 12وزارة الصحة تجري بحثا ألبناء 
كل معلومة تعطيها ستبقى سرية تحديد السياسة الصحية في البالد هل أنت مستعد /ة لإلجابة عن بعض األسئلة؟ 

 وتستخدم فقط ألهداف البحث

 !!!عاما قبل بدء المقابلة  12يجب التأكد أن عمر الشخص الذي تجرى معه المقابلة ال يقل عن 
Soker                          _________                date_int __________ 

 عمر وجنس المستطلع

   ال تكمل المقابلة – للمستطلع: اذا ال يوجد معلومات عن عمر المجيب

Q1 أي أن عمرك هو    ___________ ؟في أي سنة ولدت:   ____________ 

Age_1  :45ال تسأل/ي سجل/ي اذا تحت جيل للمستطلع 

  نعم 
  ال 

 أنثى       ذكر          تسأل/ي سجل/ي جنس الشخص المتحدثال للمستطلع: 

V1 ؟ما هو وضعك الصحي بشكل عام 
1.    ممتاز 
2.    جيد جدا 
3.    جيد 
4.     حد ماالى ليس جيدا 
5.     ليس جيدا أبدا 

222 .  يرفض 
333.   ال يعرف 

  
 الماءشرب 

 تحضير مشروب ساخن(قبل  اءالمليس لغلي )شرب المياه كمشروب بارد األسئلة التالية تتطرق ل

V2 ؟ (بدون تصفية) مياه الحنفيةل أنت معتاد أن تشرب بشكل عام ه 
2.    نعم 
1 .   انتقل ل               الv3 
3 .   احيانا 

111 .   يرفض 
333 .   ال يعرف 
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 غلي مياه الحنفية
 

V2_1  مياه الحنفية؟هل تغلي 

2.    نعم 
1 .   ال 
3 .   أحيانا 

111 .  يرفض 
333 .  ال يعرف 

 
 شرب مياه أخرى

V3 ؟من قناني أو جهاز بيتي مياه معدنية ل أنت معتاد أن تشرب بشكل عامه 

2.    نعم 
1 .   ال 
3 .   أحيانا 

111 .   يرفض 
333 .   ال يعرف 

 

V4 ؟(5)مثل تامي  مياه من جهاز تصفية بيتي ل أنت معتاد أن تشرب بشكل عامه 
 5مثل تامي –للمستطلع: جهاز تصفية تحت الحنفية 

2.    نعم 
1 .   ال 
3 .   أحيانا 

111 .   يرفض 
333 .   ال يعرف  

 
V5 ؟)مثل بريتا( مياه ُمصفـّاة ل أنت معتاد أن تشرب بشكل عامه 

2.    نعم 
1 .   ال 
3 .   أحيانا 

111 .   يرفض 
333 .   ال يعرف 

 
 فقط للذي ال يشرب مياه الحنفية                           مياه الحنفية االمتناع عن شرب

V6 لماذا تمتنع أو تقلل من شرب مياه الحنفية؟ 
 ممكنة أكثر من إجابة واحدة -للمستطلع: ال تقراء 

 يرفض          ال يعرفنعم            ال                                                                              
V6_1  /وسخةمياه الحنفية ملوثة/ غير نظيفة                                                
V6_2 مياه الحنفية ليست طيبة المذاق                                                                                                          
V6_3 مياه الحنفية عكرة                                                                                                                                                                   
V6_4 مياه الحنفية خطرة على الصحة                                                                                                                                                                                                  
V6_5 مياه الحنفية تحتوي على الكلور                                                                                                                                                                                                                                                      
V6_6 مياه الحنفية تحتوي على ترسبات كلسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
V6_7 احب مياه مصفاه/ معدنية/ لدي جهاز تصفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

V6_8                             بال سبب/ عادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
V6_9                     استعمال الجهاز اسهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

V6_10                             ال اشرب الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                        فقط للذي ال يشرب مياه الحنفية          سبب آخر –االمتناع عن شرب مياه الحنفية 
V6_444 تنع أو تقلل من شرب مياه الحنفية؟ ______________________لماذا تم_________ 

  :نظافة الفم

V7 هل تفرك/ ين أسنانك؟ 
1.      مرة في اليوم 
2.       أو أكثر يوميامرتان 
3.      أفرك بشكل غير منظم 
4.     أفرك  ال 
5.        ال تقرا/ي   - صطناعيةاأسنان 

222.    يرفض 
333.   ال يعرف 

 
 

V8 خيط األسنان؟ ني/هل تستعمل 
 

1.     مرة في اليوم                                               
2.     مرتان أو أكثر يوميا 
3.     مرات في األسبوعثالث  – مرتان 
4.     في األسبوع مرة 
5.     ثالث مرات في الشهر – مرتان 
6.     حيان متباعدةأفي / بشكل غير منتظم 
7.     وال مرة 
8.    ال يعرف خيط االسنان 

222.   أرفض اإلجابة 
333.   ال اعرف 

 
 

V9 .؟ سنانعيادة طبيب األ آخر مرة متى زرت 
      1.       يرة                                                       في نصف السنة األخ 
 2.        حتى السنة  من نصف سنة اكثر 
 3.        اكثر من سنة إلى السنتين 
 4.       أكثر من سنتين 
 5.       انتقل لسؤال            لم أزورها أبدا v11                        
 222.   أرفض اإلجابة 
     333.     ال اعرف 
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V6_8                             بال سبب/ عادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
V6_9                     استعمال الجهاز اسهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

V6_10                             ال اشرب الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                        فقط للذي ال يشرب مياه الحنفية          سبب آخر –االمتناع عن شرب مياه الحنفية 
V6_444 تنع أو تقلل من شرب مياه الحنفية؟ ______________________لماذا تم_________ 

  :نظافة الفم

V7 هل تفرك/ ين أسنانك؟ 
1.      مرة في اليوم 
2.       أو أكثر يوميامرتان 
3.      أفرك بشكل غير منظم 
4.     أفرك  ال 
5.        ال تقرا/ي   - صطناعيةاأسنان 

222.    يرفض 
333.   ال يعرف 

 
 

V8 خيط األسنان؟ ني/هل تستعمل 
 

1.     مرة في اليوم                                               
2.     مرتان أو أكثر يوميا 
3.     مرات في األسبوعثالث  – مرتان 
4.     في األسبوع مرة 
5.     ثالث مرات في الشهر – مرتان 
6.     حيان متباعدةأفي / بشكل غير منتظم 
7.     وال مرة 
8.    ال يعرف خيط االسنان 

222.   أرفض اإلجابة 
333.   ال اعرف 

 
 

V9 .؟ سنانعيادة طبيب األ آخر مرة متى زرت 
      1.       يرة                                                       في نصف السنة األخ 
 2.        حتى السنة  من نصف سنة اكثر 
 3.        اكثر من سنة إلى السنتين 
 4.       أكثر من سنتين 
 5.       انتقل لسؤال            لم أزورها أبدا v11                        
 222.   أرفض اإلجابة 
     333.     ال اعرف 
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 سبب الزيارة االخيرة لعيادة االسنان

V10 . إلى عيادة طب األسنان؟ األخيرة ماذا كان سبب زيارتك 

 ال           يرفض          ال يعرف نعم                                                                                            
V10_1  عند الطبيب روتينيفحص موسمي                                                          
V10_2 שיננית( عالج عند مختصة بتنظيف األسنان(                                                                                                   
V10_3  ،ألعصابا عالجعالج مثل ملء الثقوب، اقتالع                                                                                                                                           
V10_4 جسر، طقم أسنان،عالج مثل تاج ،  
                                                                                                                                                                                               (سنانأجراحة ) ،تقويم أسنان، زراعة أسنان           
V10_5 (تنظيف وعمليات ،تراجع اللثة ،مثل التهابات) عالج لثة                                                                                                                                                                                                                                     
V10_6 عالج بسبب حادثة أو سقوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
V10_7 أآلم، أآلم االسنان، عالج الطوارئ                                                               

 V10_8                        عملية جراحية                                                              
                    

                                                                                                                                                                                                                                       
 سبب آخر لزيارة عيادة االسنان

V10_444 .يادة االسنانسبب آخر لزيارة ع ___________________________________ 

 التدخين

V11 .؟ين /هل تدخن 
1 .    نعم، كل يوم 
2 .                      انتقل لسؤال نعم، احياناv13      
3 .    ال 

222.    يرفض 
333 .    ال يعرف 

 
 التدخين في الماضي

V12 هل دخنت في الماضي؟ . 
1 .    يوم نعم، كل 
2 .                      نعم، احيانا 
3 .    ال 

222.                      انتقل لسؤال يرفضv25      
333 .   ال يعرف 
       

           

 جيل بداية التدخين

V13 .سنوات(________________ ؟في أي جيل بدأت التدخين( 

 

 كمية التدخين

V15 .انتقل لسؤال  -من اقلع عن التدخين؟                         بالمعدل دخنت / كم سيجارة تدخن/ينv22 
2.       باليوم 
1.      باألسبوع  
3.       بالشهر 
5.       ال يدخن السجائر 

111.       يرفض 
333.      ال يعرف 

 
V15_1___________عدد السجائر؟ . 

V16االشهر االخيرة توقفت عن التدخين لمدة يوم واحد أو أكثر، بهدف اإلقالع عن التدخين؟  21 -. هل في 

 فقط للمدخنين اليوم                                                                                                     

 للمستطلع: اذا لزم االمر، المقصود لهدف الفطام، وليس بسبب السبت او مرض  

2.      نعم 
1 .     ال 

111 .                    انتقل لسؤال يرفضv20 
333 .     ال يعرف 

 
 عن التدخين معني بالتوقف

 
V17هل أنت معني بالتوقف عن التدخين؟ . 

2.      نعم 
1 .     ال 

111 .                    انتقل لسؤال يرفضv20 
333 .     ال يعرف 

 
 

 يخطط بالتوقف عن التدخين في النصف السنة القريبة
 

V18 ؟التوقف عن التدخين في النصف السنة القريبة. هل أنت تخطط 
2.     نعم 
1 .    ال 

111 .                   انتقل لسؤال يرفضv20 
333 .    ال يعرف 

 
 

 االيام القريبة 03 –يخطط بالتوقف عن التدخين في 
 

V19؟االيام القريبة 33 –خطط بالتوقف عن التدخين في . هل أنت ت 
2.      نعم 
1 .     ال 

111 .                    يرفض 
333 .    ال يعرف 
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 كمية التدخين

V15 .انتقل لسؤال  -من اقلع عن التدخين؟                         بالمعدل دخنت / كم سيجارة تدخن/ينv22 
2.       باليوم 
1.      باألسبوع  
3.       بالشهر 
5.       ال يدخن السجائر 

111.       يرفض 
333.      ال يعرف 

 
V15_1___________عدد السجائر؟ . 

V16االشهر االخيرة توقفت عن التدخين لمدة يوم واحد أو أكثر، بهدف اإلقالع عن التدخين؟  21 -. هل في 

 فقط للمدخنين اليوم                                                                                                     

 للمستطلع: اذا لزم االمر، المقصود لهدف الفطام، وليس بسبب السبت او مرض  

2.      نعم 
1 .     ال 

111 .                    انتقل لسؤال يرفضv20 
333 .     ال يعرف 

 
 عن التدخين معني بالتوقف

 
V17هل أنت معني بالتوقف عن التدخين؟ . 

2.      نعم 
1 .     ال 

111 .                    انتقل لسؤال يرفضv20 
333 .     ال يعرف 

 
 

 يخطط بالتوقف عن التدخين في النصف السنة القريبة
 

V18 ؟التوقف عن التدخين في النصف السنة القريبة. هل أنت تخطط 
2.     نعم 
1 .    ال 

111 .                   انتقل لسؤال يرفضv20 
333 .    ال يعرف 

 
 

 االيام القريبة 03 –يخطط بالتوقف عن التدخين في 
 

V19؟االيام القريبة 33 –خطط بالتوقف عن التدخين في . هل أنت ت 
2.      نعم 
1 .     ال 

111 .                    يرفض 
333 .    ال يعرف 
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 ادوية في السلة الصحية

 
V20 . هل معلوم لديك عن وجود أدوية تساعد على الفطام من التدخين والتي مشمولة في السلة الصحية ويمكن الحصول

 عليها بواسطة وصفة طبيب؟

2.      نعم 
1 .     ال 

111 .                   يرفض 
333 .   ال يعرف 

  
 
 
 

 ام من التدخينمعيقات تمنع من الفط

V21 .؟يمنعك من التوقف عن التدخين, حسب رأيك, ماذا  

 يمكن أكثر من إجابة واحدة - للمستطلع: ال تقرأ اإلجابات

 نعم            ال           يرفض          ال يعرف                                                                     
V21_1 ات في المزاجالخوف من تغير                                                       
V21_2        الخوف من زيادة الوزن                                                                                                         
V21_3 الخوف من فقدان السيطرة                                                                                                                                                         
V21_4 الخوف من الفشل                                                                                                                                                                                                                 
V21_5      الخوف من العصبية الزائدة                                                                                                                                                                                                                                                     
V21_6                           احاول وال انجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
V21_7  /استمتع بالتدخين/         أحب التدخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 التدخين يجعلني اشعر أنني بحالة جيدة           
V21_8                       ادمان/ عادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V21_9          الخوف من اآلثار الجانبية لألدوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

V21_10 عامل النفسي/ الضغط                   ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
V21_11 آخرون حولي         نمدخنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 معيقات أخرى تمنع من الفطام من التدخين

V21_444أسباب أخرى تمنعك من الفطام من التدخين . 

 

 

 

 

 

 عوامل داعمة لقرار االقالع عن التدخين

 السؤال التالي ُمعد للذين يحاولون االنفطام وللمفطومين في السابق

 V22التوقف عن التدخين )عوامل داعمة(؟ ما الذي جعلك تقرر 

   ال تقرأ، ممكنة أكثر من إجابة واحدةللمستطلع:  

 

 نعم            ال           يرفض          ال يعرف                                                                      
 V22_1 خوف من اإلصابة باألمراض المتعلقة بالتدخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  V22_2 احساس أو قرار شخصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 V22_3 الوضع الصحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 V22_4                     )توصية من طبيب/ة )أي طبيب/ة                                
 V22_5  ،توصية من عامل طبي آخر)ممرضة                                               
 خصائية تغذية، معالج بالعالج الطبيعي، وما شابه( أ            
 V22_6  ضغط من قبل أفراد العائلة                                                           
 )زوج/ة، والدين، أوالد، الخ(            
 V22_7 ضغط من قبل األصدقاء                                                               
 V22_8 ن في سن القوانين التي تحظر التدخي                                                   
 األماكن العامة            
V22_9  المالي االنفاق                                                                            

 
 (عوامل داعمة اخرى )لقرار اإلقالع عن التدخين

V22_444 ى )لقرار اإلقالع عن التدخين(عوامل داعمة أخر 

 فقط للمدخنين اليوم                  للمدخنين قانون لتقييد التدخين في األماكن العامةالتأثير 

V23  عليك هذه القوانين؟ أثرتالعامة. كيف  واألماكنالعمل  أماكنتم سن قوانين لتقييد التدخين في  األخيرةفي السنوات 

1.     222                                               ؤثر بتاًتاتلم .       يرفض 
2 .   333                                               اقل أنا أدخن .  يعرفال  
3 .   أكثر أنا أدخن 

 عن التدخيناقلعوا فقط للذين                             قانون لتقييد التدخين في االماكن العامةالتاثير 

V24  العامة.  واألماكنالعمل  أماكنتم سن قوانين لتقييد التدخين في  األخيرةفي السنوات 

 ؟كمدخن عليك هذه القوانين أثرتكيف 

1.       بتاًتا تؤثرلم 
2 .     اقل دخنت 
3 .     أكثر دخنت 
4 .     قررت اإلقالع عن التدخين 
5   .   القانونقبل سن  اقلعت عن التدخين 

222 .    يرفض 
333 .    ال يعرف 
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 عوامل داعمة لقرار االقالع عن التدخين

 السؤال التالي ُمعد للذين يحاولون االنفطام وللمفطومين في السابق

 V22التوقف عن التدخين )عوامل داعمة(؟ ما الذي جعلك تقرر 

   ال تقرأ، ممكنة أكثر من إجابة واحدةللمستطلع:  

 

 نعم            ال           يرفض          ال يعرف                                                                      
 V22_1 خوف من اإلصابة باألمراض المتعلقة بالتدخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  V22_2 احساس أو قرار شخصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 V22_3 الوضع الصحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 V22_4                     )توصية من طبيب/ة )أي طبيب/ة                                
 V22_5  ،توصية من عامل طبي آخر)ممرضة                                               
 خصائية تغذية، معالج بالعالج الطبيعي، وما شابه( أ            
 V22_6  ضغط من قبل أفراد العائلة                                                           
 )زوج/ة، والدين، أوالد، الخ(            
 V22_7 ضغط من قبل األصدقاء                                                               
 V22_8 ن في سن القوانين التي تحظر التدخي                                                   
 األماكن العامة            
V22_9  المالي االنفاق                                                                            

 
 (عوامل داعمة اخرى )لقرار اإلقالع عن التدخين

V22_444 ى )لقرار اإلقالع عن التدخين(عوامل داعمة أخر 

 فقط للمدخنين اليوم                  للمدخنين قانون لتقييد التدخين في األماكن العامةالتأثير 

V23  عليك هذه القوانين؟ أثرتالعامة. كيف  واألماكنالعمل  أماكنتم سن قوانين لتقييد التدخين في  األخيرةفي السنوات 

1.     222                                               ؤثر بتاًتاتلم .       يرفض 
2 .   333                                               اقل أنا أدخن .  يعرفال  
3 .   أكثر أنا أدخن 

 عن التدخيناقلعوا فقط للذين                             قانون لتقييد التدخين في االماكن العامةالتاثير 

V24  العامة.  واألماكنالعمل  أماكنتم سن قوانين لتقييد التدخين في  األخيرةفي السنوات 

 ؟كمدخن عليك هذه القوانين أثرتكيف 

1.       بتاًتا تؤثرلم 
2 .     اقل دخنت 
3 .     أكثر دخنت 
4 .     قررت اإلقالع عن التدخين 
5   .   القانونقبل سن  اقلعت عن التدخين 

222 .    يرفض 
333 .    ال يعرف 
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 مواقف تجاه التدخين

V25  ؟عملك هل يطبق منع التدخين في مكان 

1.      بشكل تام نعم 
2.     نعم بشكل جزئي 
3.     بالمرة ال 
5.     او يعملون وحدهم في البيت فقط لألشخاص الذين يعملون في الخارج -ال تقرأ/ي      غير مالئم 
4.     ي/ال تقرأ       ال أعمل 

222.     يرفض 
333.     ال يعرف 

 
 

V26   ؟شخص مدخن حولكتنبه   باألمان بأنبالراحة أو لى أي حد تشعر/ين إ فيها التدخين  ممنوعفي أماكن 

1.     إلى حد كبير 
2.     إلى حد متوسط 
3.     بشكل قليل 
5.     ال أشعر أبدا بالراحة أن أنبه المدخن بأن التدخين ممنوع 
6.     ال يزعجني أن يدخنوا حولي  ال تقرأ 

222.     يرفض 
333.     ال يعرف 

 
 

 مقهى )حانة(

V27  أو حانة خالل السنة األخيرة؟ مقهىهل زرت 

1.     نعم 
2.     انتقل ل                الv29 

222.     يرفض 
333.     ال يعرف 

 
 

 التدخين السلبي 

  V28تعرضت لتدخين سلبي، بمعنى دخان السجائر التي يدخنها  مقهى او حانةي هل في الزيارة األخيرة لك ف
 ؟المقهىرواد 

1.     نعم 
2.     ال 

222.     يرفض 
333.     ال يعرف 

 

 
 مدخنون في البيت

V29   )؟ اد العائلةمن افر هل يوجد في بيتك مدخن )آخر 

2.     نعم 
1.     ال 
3.     يدخن ولكن ليس داخل البيت 

111.     يرفض 
333.     ال يعرف 

 

 نشاط بدني مركز

V30  مثل الركض، المشي للرياضة، السباحة، بأوقات الفراغ بشكل دائمهل أنت معتاد/ة على ممارسة نشاط بدني ،
  تمارين رياضية، يوغا، أو أي رياضة أخرى؟

2.     نعم 
1.     ال 

111.                           انتقل لسؤال يرفضv34  
333.     ال يعرف 

 

 أنواع النشاط البدني

V31 ما هو النشاط البدني األساسي الذي أنت معتاد/ة على تنفيذه؟ 

 سجل ما يقول )ممكنة أكثر من إجابة واحدة( –للمستطلع:  ال تقرأ  

 نعم            ال           يرفض          ال يعرف                                                                                        
V31_1 ركض                                                                                              
V31_2 دراجة ثابتة /سباحة، دراجة هوائية                                                                     

 للمستطلع: ال تقرأ: فقط إذا قال سبينينج           
V31_3 المشي للرياضة/ المشي على جهاز تدويس                                                                                                                                                          

V31_4 تمارين رياضية هوائية، رقص كيك بوكس                                                                                                                                                                                                        

V31_5 تمرن بمساعدة ثقاالت    ,غرفة لياقة بدنية                                                                                                                                                                                                                                                            

V31_6 ،تمارين بانية للعظم  تمارين رياضية لتنسيق الجسم                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                  ، بيالتيسC وأستودييشمل  –للمستطلع: ال تقرأ            
V31_7          ألعاب كرة، كرة المضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V31_8          يوغا، فلدنكرايس، الكسندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

V31_9 تشي-،تايرته جودو، كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 نشاط بدني آخر

V31_444 __________________________ نشاط بدني أساسي آخر الذي أنت معتاد/ة على تنفيذه 
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 مدخنون في البيت

V29   )؟ اد العائلةمن افر هل يوجد في بيتك مدخن )آخر 

2.     نعم 
1.     ال 
3.     يدخن ولكن ليس داخل البيت 

111.     يرفض 
333.     ال يعرف 

 

 نشاط بدني مركز

V30  مثل الركض، المشي للرياضة، السباحة، بأوقات الفراغ بشكل دائمهل أنت معتاد/ة على ممارسة نشاط بدني ،
  تمارين رياضية، يوغا، أو أي رياضة أخرى؟

2.     نعم 
1.     ال 

111.                           انتقل لسؤال يرفضv34  
333.     ال يعرف 

 

 أنواع النشاط البدني

V31 ما هو النشاط البدني األساسي الذي أنت معتاد/ة على تنفيذه؟ 

 سجل ما يقول )ممكنة أكثر من إجابة واحدة( –للمستطلع:  ال تقرأ  

 نعم            ال           يرفض          ال يعرف                                                                                        
V31_1 ركض                                                                                              
V31_2 دراجة ثابتة /سباحة، دراجة هوائية                                                                     

 للمستطلع: ال تقرأ: فقط إذا قال سبينينج           
V31_3 المشي للرياضة/ المشي على جهاز تدويس                                                                                                                                                          

V31_4 تمارين رياضية هوائية، رقص كيك بوكس                                                                                                                                                                                                        

V31_5 تمرن بمساعدة ثقاالت    ,غرفة لياقة بدنية                                                                                                                                                                                                                                                            

V31_6 ،تمارين بانية للعظم  تمارين رياضية لتنسيق الجسم                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                  ، بيالتيسC وأستودييشمل  –للمستطلع: ال تقرأ            
V31_7          ألعاب كرة، كرة المضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V31_8          يوغا، فلدنكرايس، الكسندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

V31_9 تشي-،تايرته جودو، كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 نشاط بدني آخر

V31_444 __________________________ نشاط بدني أساسي آخر الذي أنت معتاد/ة على تنفيذه 
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 دقيقة 03نشاط بدني على األقل 

V32  دقيقة متواصلة؟ 33على األقل على ممارسة نشاط بدني أيًا كان، بأي وتيرة )كم مرة( أنت معتاد/ة بشكل عام 

2.       5 مرات باألسبوع أو أكثر 
1.       4 مرات باألسبوع 
3.       3 مرات باألسبوع 
5.         مرتين باألسبوع –مرة 
4.         مرتين بالشهر –مرة 
6.        أقل من مرة بالشهر 
7.        دقيقة 33من  أتمرن أقل   

111.     يرفض 
333.     ال يعرف 

 

 

 نشاط بدني أكثر من ستة اشهر

V33 هل أنت معتاد/ة على ممارسة هذا النشاط أكثر من ستة أشهر؟ 

2.     نعم 
1.     ال 

111.     يرفض 
333.     ال يعرف 

 

 توصية وزارة الصحة

V34 ما هي المدة الزمنية األسبوعية  تعرفم خالل األسبوع. هل وزارة الصحة توصي بالقيام بنشاط بدني متراك
 بها؟ الموصي

2.     دقائق   __________ 
1.     ساعات  ___________ 

111.     يرفض 
333.     ال يعرف 

                                           

 

 فقط لمن ال يقوم بنشاط بدني حالًيا بشكل دائم 

V35 ني خالل الستة اشهر القريبة؟ هل تخطط/ تخططين لبدء القيام بنشاط بد 

2.  نعم 

1.  ال 

111.  انتقل لسؤال                 يرفضv37        

333.  ال يعرف 

 يوم القريبة 03تخطط/ تخططين لبدء القيام بنشاط بدني خالل الـ 
V36  يوم القريبة؟ 03هل تخطط/ تخططين لبدء القيام بنشاط بدني خالل الـ 

1.     نعم 
2.     ال 

222.     يرفض                 
000.     ال يعرف 

 عوامل معيقة

V37 ات بدنية أكثر؟عن القيام بنشاط كما هي العوامل التي تعيق 

 سجل كل ما يقول – ممكنة أكثر من إجابة واحدةمستطلع: ال تقرأ، 

 نعم            ال           يرفض          ال يعرف                                                                                  

V37_1  ليست لدي رغبة                                                                                          

V37_2  ليس لدي وقت                                                                                                

V37_3  أنا أعاني /أنا ال استمتع /انه ليس مرح                                                                      

V37_4  انه غالي                                                                                                   

V37_5  األوضاع بجانب بيتي /ال يوجد مكان                                                                    

V37_7  أنا مقيد جسديًا/ الطبيب منعني                                                                            

V37_8  كسل                                                                                                        

V37_9   قوةأنا تعب/ ليس لدي                                                                                    

V37_10  أنا بحاجة إلرشاد بكيفية القيام بنشاط بدني                                                             

V37_11 العمر                                                                                                      

V37_12  أي عامل يعيقني عن القيام بنشاط بدنيال يوجد                                                       

V37_13 ال اعتقد أني بحاجة للقيام بنشاط بدني أكثر                                                     
V37_14 انا بحاجة ألصدقاء لكي اقوم بنشاط بدني                                                       
V37_15 بمجتمعنا ليس مقبول القيام بنشاط بدني                                                         

 بدني في العمل نشاط

V38  عملك يتممعظم: 

  متطوع= عامل .  إذا كانت لديك عدة أعمال فكر فيها جميعا 

1.    جلوس 
2.    وقوف 
0.    (مثل الحركة داخل حانوت أو مكتب وإزاحة أغراض غير ثقيلة، مثل ملفات)مشي 
4.    يشمل رفع أو حمل حموالت ثقيلة() عمل جسماني صعب 
5.    ال تقراء ل       ال اعم 

222.    يرفض 
000.    ال يعرف 
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 يوم القريبة 03تخطط/ تخططين لبدء القيام بنشاط بدني خالل الـ 
V36  يوم القريبة؟ 03هل تخطط/ تخططين لبدء القيام بنشاط بدني خالل الـ 

1.     نعم 
2.     ال 

222.     يرفض                 
000.     ال يعرف 

 عوامل معيقة

V37 ات بدنية أكثر؟عن القيام بنشاط كما هي العوامل التي تعيق 

 سجل كل ما يقول – ممكنة أكثر من إجابة واحدةمستطلع: ال تقرأ، 

 نعم            ال           يرفض          ال يعرف                                                                                  

V37_1  ليست لدي رغبة                                                                                          

V37_2  ليس لدي وقت                                                                                                

V37_3  أنا أعاني /أنا ال استمتع /انه ليس مرح                                                                      

V37_4  انه غالي                                                                                                   

V37_5  األوضاع بجانب بيتي /ال يوجد مكان                                                                    

V37_7  أنا مقيد جسديًا/ الطبيب منعني                                                                            

V37_8  كسل                                                                                                        

V37_9   قوةأنا تعب/ ليس لدي                                                                                    

V37_10  أنا بحاجة إلرشاد بكيفية القيام بنشاط بدني                                                             

V37_11 العمر                                                                                                      

V37_12  أي عامل يعيقني عن القيام بنشاط بدنيال يوجد                                                       

V37_13 ال اعتقد أني بحاجة للقيام بنشاط بدني أكثر                                                     
V37_14 انا بحاجة ألصدقاء لكي اقوم بنشاط بدني                                                       
V37_15 بمجتمعنا ليس مقبول القيام بنشاط بدني                                                         

 بدني في العمل نشاط

V38  عملك يتممعظم: 

  متطوع= عامل .  إذا كانت لديك عدة أعمال فكر فيها جميعا 

1.    جلوس 
2.    وقوف 
0.    (مثل الحركة داخل حانوت أو مكتب وإزاحة أغراض غير ثقيلة، مثل ملفات)مشي 
4.    يشمل رفع أو حمل حموالت ثقيلة() عمل جسماني صعب 
5.    ال تقراء ل       ال اعم 

222.    يرفض 
000.    ال يعرف 
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 نشاط بدني متراكم، غير مقصود خالل الحياة اليومية

V39  بيوم عادي، كم من الوقت تقوم بفعاليات يومية مثل مشتريات، تنظيف، غسيل، طبخ، ترتيب البيت، عناية بالساحة
 والحديقة وما شابه؟

1.                                                                5حتى ساعة باليوم.    ال أقوم بهذه الفعاليات كل يوم 
2.                                                      222ساعة حتى ساعتين باليوم.    يرفض 
3.     333ساعات                                           4اكثر من ساعتين حتى.    ال يعرف 
4.     ساعات 4اكثر من 
 

 

V40 دقائق متواصلة، حتى  11رة/ كم مرة أنت معتاد على السير على األقدام خالل حياتك اليومية لمدة أكثر من بأي وتي
 ؟، للقيام بمشتريات وما شابهترتيبات؟ تصل للعمل، إلجراء

 بدنيالنشاط ال لمشي للرياضة/اضحًا، يجب التوضيح أن القصد ليس إن لم يكن واللمستطلع: 

1.     5-4 5وع، أو أكثر                                 مرات باألسب.     أقل من مرة بالشهر 
2.      3 6                                               مرات باألسبوع.    ال يمشي بتاتا 
3.       222                                         مرتين باألسبوع –مرة.      يرفض 
4.       333مرتين بالشهر                                            –مرة.    ال يعرف 
 

 

V41   دقائق  11هل أنت معتاد على ركوب دراجة هوائية )ثالثية العجالت( خالل حياتك اليومية لمدة أكثر من
 متواصلة، حتى تصل للعمل، إلجراء ترتيبات ، للقيام بمشتريات وما شابه؟

1.    5-4                                   5مرات باألسبوع، أو أكثر.    أقل من مرة بالشهر 
2.     3 6                                                مرات باألسبوع.    ال يركب دراجة هوائية بتاتا 
3.      222                                           مرتين باألسبوع –مرة.     يرفض 
4.      333 مرتين بالشهر                                             –مرة.    ال يعرف 
 

 نمط حياة جلوسي/ فعال

 

V42 فقط للمشاهدة جلوسًا/ استلقاًء/انبطاحًا. ليس أثناء القيام المقصود   بيوم عادي، كم من الوقت تجلس وتشاهد التلفاز؟

 ى، مثل تنظيف البيتبمهام أخر

 نهاية األسبوع أو منتصف األسبوع، فقل منتصف األسبوع في -إذا سألواللمستطلع: 

1.                                            6    حتى ساعة في اليوم.     ال أشاهد التلفاز بتاتًا 

2.                                    222   ساعة حتى ساعتين في اليوم.     يرفض 

3.      333                           ساعات 4أكثر من ساعتين وحتى.     ال يعرف 

4.      ساعات في اليوم 4أكثر من 

5.     ال أشاهد التلفاز كل يوم 
 

V43 بمعنى خارج ساعات العمل؟ بيوم عادي، كم من الوقت تستعمل الحاسوب، بأوقات الفراغ 

 ألوا نهاية األسبوع أو منتصف األسبوع، فقل منتصف األسبوعللمستطلع: إذا س

2.                                         6       حتى ساعة في اليوم.    ال استعمل الحاسوب بتاتًا 

1.                                       111ساعة حتى ساعتين في اليوم.     يرفض 

3.     333                           ساعات 5ين وحتى أكثر من ساعت.     ال يعرف 

5.      ساعات في اليوم 5أكثر من 

4.     ال استعمل الحاسوب كل يوم 
 

 

V44 بيوم عادي، كم من الوقت تقرأ، بأوقات الفراغ؟ القصد لقراءة كتاب، صحيفة وما شابه 

 سبوع، فقل منتصف األسبوعللمستطلع: إذا سألوا نهاية األسبوع أو منتصف األ

2.                                           6      حتى ساعة في اليوم.     بتاتًا أقرأال 

1.                                       111ساعة حتى ساعتين في اليوم.    يرفض 

3.      333                           ساعات 5أكثر من ساعتين وحتى.    ال يعرف 

5.      ساعات في اليوم 5أكثر من 

4.     ال أقرأ كل يوم 
 

 

V45  هو المستوى األعلى، هل تعتقد/ تعتقدين أنك تقوم/ تقومين بنشاط بدني كافي،  23، بحيث أن 23إلى  2بسلم من
 من أجل الحفاظ على نمط حياة صحي؟ 

2.    2 غير كافي إطالقا 

1.    1 

3.    3 

5.    5 

4.    4 

6.    6 

7.    7 

8.    8 

9.    9 

23.    23 كافي حتمًا 

22.     ال تقراءحسب رأيي، ال يوجد عالقة بين النشاط البدني وبين المحافظة على الصحة 

111.    يرفض 

333.    ال يعرف 
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V43 بمعنى خارج ساعات العمل؟ بيوم عادي، كم من الوقت تستعمل الحاسوب، بأوقات الفراغ 

 ألوا نهاية األسبوع أو منتصف األسبوع، فقل منتصف األسبوعللمستطلع: إذا س

2.                                         6       حتى ساعة في اليوم.    ال استعمل الحاسوب بتاتًا 

1.                                       111ساعة حتى ساعتين في اليوم.     يرفض 

3.     333                           ساعات 5ين وحتى أكثر من ساعت.     ال يعرف 

5.      ساعات في اليوم 5أكثر من 

4.     ال استعمل الحاسوب كل يوم 
 

 

V44 بيوم عادي، كم من الوقت تقرأ، بأوقات الفراغ؟ القصد لقراءة كتاب، صحيفة وما شابه 

 سبوع، فقل منتصف األسبوعللمستطلع: إذا سألوا نهاية األسبوع أو منتصف األ

2.                                           6      حتى ساعة في اليوم.     بتاتًا أقرأال 

1.                                       111ساعة حتى ساعتين في اليوم.    يرفض 

3.      333                           ساعات 5أكثر من ساعتين وحتى.    ال يعرف 

5.      ساعات في اليوم 5أكثر من 

4.     ال أقرأ كل يوم 
 

 

V45  هو المستوى األعلى، هل تعتقد/ تعتقدين أنك تقوم/ تقومين بنشاط بدني كافي،  23، بحيث أن 23إلى  2بسلم من
 من أجل الحفاظ على نمط حياة صحي؟ 

2.    2 غير كافي إطالقا 

1.    1 

3.    3 

5.    5 

4.    4 

6.    6 

7.    7 

8.    8 

9.    9 

23.    23 كافي حتمًا 

22.     ال تقراءحسب رأيي، ال يوجد عالقة بين النشاط البدني وبين المحافظة على الصحة 

111.    يرفض 

333.    ال يعرف 
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 مموغرافيا

V66 ي؟للثد أشعة تصوير أي مموغرافّيا، فحص مّرة أجريت هل 

2.     انتقل ل                       نعمv67 
1.     ال 

111.     انتقل ل               يرفضv70    
333.     ال يعرف 

 
 

 

 مموغرافيا في السنتين األخيرتين

 
 

 V67 ؟رافياأجريت مموغ 2002 للمستطلع قل اسم الشهر الشامل()______________ل في السنتين األخيرتين أي منه 

  

2.     انتقل ل                       نعمv68 
1.     ال 

111.     انتقل ل               يرفضv70    
333.     ال يعرف 

 
 

 

 
 سنة المموغرافيا األخيرة

 
 

V68 بأي سنة أجريت فحص المموغرافيا األخير؟ __________________________ 
 أي جيلفي ر السنة , اسأل للمستطلع اذا استصعبت تذك

   

 

 

 سبب اجراء فحص المموغرافيا األخير
V69ما هو سبب الفحص المموغرافيا األخير؟ 

 ممكنة أكثر من إجابة واحدةمستطلع: 
 
 ال يعرف يرفض ال نعم  
 

V69_1 (؟هل الحظت بنفسك َشيئًا غير عادي في َثدييِك)مثال كتلة     

 
V69_2 ؟ميز الطَّبيب شيئا غير عادي أثناء الفحص األخير للثدي هل     

  
V69_3  وجود شيئا غير عادي  دونهل نَصحِك الطَّبيب بالفحص

 ؟)فحص روتيني(
    

 
V69_4 ؟بسَبب حالة لسرطان الثَّدي بالعاِئَلة     

  
V69_5 ؟عقب َدعوة من صندوق المرضى     

 
V69_6 ؟ِبُمباَدرتك يفحص روتين     

 

 



שילוןהובמקעמקית

159

 سبب آخر الجراء فحص المموغرافيا األخير
 

 

V69_444  سبب آخر الجراء فحص المموغرافيا األخير 
___________________________________________________________________________ 

   

 

 

 سرطان الثدي عند أحد أفراد العائلة
 

 

V70 َسرطان َثدي؟ )ال يشمل البنت( أو يوَجد ِعند أحد أفراد عاِئلَتك الَقريبة، الَمقصود أمَِّك أو أختِك َهل كان 

  

2.     نعم 
1.     ال 

111.     يرفض                 
333.     ال يعرف 

 
 

 

 الوزنالطول / 

V46  ؟كم يبلغ طولك بدون الحذاء ______________ 

 333ال يعرف   111للمستطلع: يرفض 

 نساء حوامل

V47  ؟هل أنت حامل : يشمل 54للمستطلع: للنساء حتى سن 

2.     نعم 

1 .    ال 

111 .    يرفض 

333 .    ال يعرف 
 

V48 ؟ ____________بدون حذاء في مالبس خفيفة ،ما هو وزنك اليوم 

 ال يعرف 333يرفض   111للمستطلع:       السؤال عن الوزن قبل الحمل: إذا أنت حامال

 الصحة العامة

V49  ؟الجسمانيةما هو وضع صحتك ,عام بشكل 

2.     جيد جدا 

1 .    جيد 

3 .    الى حد ما ليس جيدا 

5 .    ليس جيدا بتاتا 

111 .    يرفض 

333 .    ال يعرف 
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  V50 ؟النفسانيةهو وضع صحتك  ما, عام بشكل 

2.     جيد جدا 

1 .    جيد 

3.     الى حد ما ليس جيدا 

5 .    ليس جيدا بتاتا 

111 .    يرفض 

333 .    ال يعرف 
 

 النوم

V51 عام؟ بشكل بالليل تنام ساعة كم __________ 

 للمستطلع: اذا كان فرق بين نصف األسبوع وآخر األسبوع المقصود هو لنصف األسبوع

 ال يعرف 333يرفض     111

V52 عام؟ بشكل نهارأل خالل تنام ساعة كم ____________   

 للمستطلع: اذا كان فرق بين نصف األسبوع وآخر األسبوع المقصود هو لنصف األسبوع

 ال يعرف 333يرفض     111

V52_1 فصل،  –يعمل باليل   للمستطلع: ال تسأل، فقط اذا قال/ت 

 

 التغذية

V53  ين تغذيتك؟ /بشكل عام كيف تصف    

 حتماالت للمستطلع: إقراء كل اال

 ال يعرف نعم        ال        يرفض                                                                                  

V53_1  من أنواع مختلفة/ أحاول التخفيف من كميات الدهنيات                      
V53_2 أحاول تقليل كمية السعرات                                                     
V53_3 أحاول تقليل كمية الملح                                                         
V53_4 أحاول تقليل كمية السكر                                                        
V53_5 اتالفواكه والخضرو أكل حاول اإلكثار منأ                                  
V53_6 الحبوب الكاملة أكل حاول اإلكثار منأ                                        
V53_7 منتجات الحليب ول اإلكثار مناحأ                                             
           

 

 

 نباتي ؟

V53_8 لحم )كل انواع اللحم(احاول تقليل كمية ال 
2.     نعم، احاول التقليل 
1 .    نعم، نباتي 
3 .    ال 

111 .   يرفض 
333.   ال يعرف 

 
 

 آكل عادي

V53_9  على شيء معينمواظبة آكل بشكل عادي دون 
 

 للمستطلع انتبه: اسال هذا السؤال فقط اذا اجاب "ال" على كل االسئلة الماضية
 االجابة "ال" على كل االسئلة الماضية يجب –اذا قال "نعم" 

 
2.     نعم 

1 .   ال 

111 .    يرفض 

333 .    ال يعرف 
 

 عادات أخرى لألكل

V53_444txt _____________________________على أي عادات أكل أنت تواظب/ي؟ 

 

 وجبة عائلية

V54 افراد العائلة( وجبة عائلية؟ )على االقل مع شخص واحد من تأكلوتيرة عادة  بأي 
 
2.                                    كل يوم او تقريبا كل يوم 

1.      األسبوعمرات في  أربعةثالثة حتى 

3.     األسبوعمرتان في -مرة                                

5.      األسبوعاقل من مرة في 

4.     بتاتا ال  

6.      ال تقراءأعيش بمفردي 

111.    يرفض 

333.    ال يعرف 
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 نباتي ؟

V53_8 لحم )كل انواع اللحم(احاول تقليل كمية ال 
2.     نعم، احاول التقليل 
1 .    نعم، نباتي 
3 .    ال 

111 .   يرفض 
333.   ال يعرف 

 
 

 آكل عادي

V53_9  على شيء معينمواظبة آكل بشكل عادي دون 
 

 للمستطلع انتبه: اسال هذا السؤال فقط اذا اجاب "ال" على كل االسئلة الماضية
 االجابة "ال" على كل االسئلة الماضية يجب –اذا قال "نعم" 

 
2.     نعم 

1 .   ال 

111 .    يرفض 

333 .    ال يعرف 
 

 عادات أخرى لألكل

V53_444txt _____________________________على أي عادات أكل أنت تواظب/ي؟ 

 

 وجبة عائلية

V54 افراد العائلة( وجبة عائلية؟ )على االقل مع شخص واحد من تأكلوتيرة عادة  بأي 
 
2.                                    كل يوم او تقريبا كل يوم 

1.      األسبوعمرات في  أربعةثالثة حتى 

3.     األسبوعمرتان في -مرة                                

5.      األسبوعاقل من مرة في 

4.     بتاتا ال  

6.      ال تقراءأعيش بمفردي 

111.    يرفض 

333.    ال يعرف 
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 استهالك االغذية الجاهزة

 

V55  ؟وتيرة تتناول األغذية الجاهزة لألكل مثل وجبة ساخنة )منا حما(، كيس شوربة جاهزة ، طبيخ جاهز بكيسبأي 

2.                                    كل يوم او تقريبا كل يوم 

1.     وع                               مرتان في االسب-مرة 

3.     اقل من مرة في االسبوع 

5.     بتاتا ال 

111.     يرفض 

333.     ال يعرف 
 
 

V56  بأي وتيرة تتناول أغذية ُمصنعة نباتية أو لحمّية مثل شرائح لحم )شنيتسل(، نقانق، كباب والخ...؟ 
 زة أو نصف جاهزة ومجمدةمستطلع: القصد ألنواع األغذية التي تُباع جاه

 
2.                                    كل يوم او تقريبا كل يوم 

1.     مرتان في االسبوع                               -مرة 

3.     اقل من مرة في االسبوع 

5.     بتاتا ال 

111.     يرفض 

333.     ال يعرف 
 
 

 استهالك المشروبات
 

V57 أ لك قائمة انواع مشروبات ، قل لي من فضلك كم من كل نوع تشرب بشكل عام؟سأقر 
 

 اقل من    بالمرة   يرفض    ال        5-3        1-2    كل يوم                                                         
 مرة في     مرة في     مرة في    ال                  يعرف    تقريبااو                                                         
           االسبوع    االسبوع    كل يوم     االسبوع                                                        

  
                                                          

 
V57_1 ائر مشروب بارد محلى يشمل عص                                                 

 ومشروب غازي) ليس دايت(
 

V57_2 مشروبات دايت                                                                       
 للمستطلع: القصد لمشروبات محاله ببدائل السكر

 
V57_3 )ماء بنكهات )زجاجات جاهزة                                                     

         
V57_4                          مشروبات الطاقة 

                                            "مشروبات مثل       للمستطلع: فقط اذا اجاب قل
 ، بلو" XLرد بول،  
 
 

 تلخيص عادات االكل
V58  هو المستوى األعلى، هل تعتقد/ تعتقدين أن عادات األكل خاصتك كافية للحفاظ  11، بحيث أن 11إلى  1بسلم من

  على نمط حياة صحي؟

1.     1  غير كافي إطالقا 

2.     2 

3.     3 

4.    4 

5.    5 

6.    6 

7.    7 

8.    8 

9.    9 

11.    11  في حتمًاكا 

11.     ال تقراء   وبين المحافظة على الصحة عادات االكل حسب رأيي، ال يوجد عالقة بين 

222.    يرفض 

333.    ال يعرف 
 االنضمام لصندوق المرضى

V59 بأي صندوق مرضى أنت عضو/ ة؟ 

1.    كالليت 

2.    مكابي 

3.    مؤحيدت 

4.    لؤميت 

5.    الجيش 

444.    آخر، فصل 

222.    يرفض 

333.    ال يعرف 
 

 استخدام سرير الدباغة

V60 هل تستخدم/استخدمت سرير السفع الشمسي)سرير الكتروضوئي(، مصباح، او جهاز آخر للسفع الشمسي
 االصطناعية) ال يشمل إضافات، بخاخ، لون او مستحضرات جلدية على أنواعها(؟

1.      رةسنوات األخي 5 -نعم، في أل 

2.      سنوات  5 -نعم، قبل أكثر من 

3.     وال مرة 

222.      يرفض             انتقل لv63 

333.     ال يعرف 
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 تلخيص عادات االكل
V58  هو المستوى األعلى، هل تعتقد/ تعتقدين أن عادات األكل خاصتك كافية للحفاظ  11، بحيث أن 11إلى  1بسلم من

  على نمط حياة صحي؟

1.     1  غير كافي إطالقا 

2.     2 

3.     3 

4.    4 

5.    5 

6.    6 

7.    7 

8.    8 

9.    9 

11.    11  في حتمًاكا 

11.     ال تقراء   وبين المحافظة على الصحة عادات االكل حسب رأيي، ال يوجد عالقة بين 

222.    يرفض 

333.    ال يعرف 
 االنضمام لصندوق المرضى

V59 بأي صندوق مرضى أنت عضو/ ة؟ 

1.    كالليت 

2.    مكابي 

3.    مؤحيدت 

4.    لؤميت 

5.    الجيش 

444.    آخر، فصل 

222.    يرفض 

333.    ال يعرف 
 

 استخدام سرير الدباغة

V60 هل تستخدم/استخدمت سرير السفع الشمسي)سرير الكتروضوئي(، مصباح، او جهاز آخر للسفع الشمسي
 االصطناعية) ال يشمل إضافات، بخاخ، لون او مستحضرات جلدية على أنواعها(؟

1.      رةسنوات األخي 5 -نعم، في أل 

2.      سنوات  5 -نعم، قبل أكثر من 

3.     وال مرة 

222.      يرفض             انتقل لv63 

333.     ال يعرف 
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 الدباغةاستخدام سرير تفاصيل 

V61 )؟في فترة االستعمالما هي الوتيرة التي استخدمت فيها سرير السفع الشمسي االصطناعي)سرير الكترضوئي 

 فترة االستعمال فيالقصد  -ن ال استخدم"في الماضي"، " اآل هذا للمستطلع: اذا قال " كان

2.     مرة في الشهر او أكثر 

1.     مرة في النصف سنة او أكثر ولكن اقل من مرة في الشهر 

3.     مرة في السنة 

5.      ( من مرة في السنةمتباعدةاقل)لفترات أكثر 

111.     يرفض 

333.     ال يعرف 
 

V62 لسفع االصطناعي؟مرة جهاز اي أي جيل استعملت الول ف 

2.      28قبل جيل 

1.      34-28جيل 

3.      34بعد جيل 

111.     يرفض 

333.    ال يعرف 
 

 معتقدات بدائية

 كم انت توافق على العبارات التالية:

V63  ممارسة  بإمكانهم -ان يمارسوا حياة سليمة، بمعنى اذا تلقوا عالج يمكن األشخاص المصابين بأمراض نفسيةالعالج
 حياتهم بشكل سليم

2.     أوافق بدرجة كبيرة 

2.     أوافق بدرجة معينة 

3.     ا الى حد مالست موافق 

4.     بتاتا الست موافق 

222.     يرفض 

333.    ال يعرف 
 

V64  نفسيةعام يميلون الناس إلى أن يكونوا صبورين ومكترثين لشأن المرضى المصابين بأمراض بشكل 

2.     أوافق بدرجة كبيرة 

2.     أوافق بدرجة معينة 

3.     لست موافقا الى حد ما 

4.     بتاتا الست موافق 

222.     يرفض 

333.     ال يعرف 

 ديموغرافيا
Q2 ؟ في أي دولة ولدت 

2.              انتقل لسؤال إسرائيلq3 

2.     _______________آخر 
 

 دولة الوالدة

Q2_1 __________________دولة الوالدة 

Q4        _________________انتقل لسؤال في أي سنة قدمت للبالد؟q5 

 دولة والدة االب
Q3 . ؟___________________االب والدةدولة  

 

 

 قومية، دين

Q5  أنت هل: 
1.     يهودي/ة 

2.     مسيحي / ة –ة /  عربي     

3.     ة / مسلم -ة/  عربي 

4.     بدوي / ة   

5.     مسيحي/ ة غير عربي / ة 

6.     درزي / ة 

222.     يرفض  

333.     ال يعرف 

444.     _________________آخر، فصل 
 

Q5_txt أخرى -قومية_________________ 
 

 

Q6  ؟ين نفسك  /هل تعرف  

2.     علماني/ ة 

1.     محافظ/ ة 

3.     متدين/ ة 

5.     متدين/ ة جدا 

111.     يرفض 

333.    ال يعرف 
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 ديموغرافيا
Q2 ؟ في أي دولة ولدت 

2.              انتقل لسؤال إسرائيلq3 

2.     _______________آخر 
 

 دولة الوالدة

Q2_1 __________________دولة الوالدة 

Q4        _________________انتقل لسؤال في أي سنة قدمت للبالد؟q5 

 دولة والدة االب
Q3 . ؟___________________االب والدةدولة  

 

 

 قومية، دين

Q5  أنت هل: 
1.     يهودي/ة 

2.     مسيحي / ة –ة /  عربي     

3.     ة / مسلم -ة/  عربي 

4.     بدوي / ة   

5.     مسيحي/ ة غير عربي / ة 

6.     درزي / ة 

222.     يرفض  

333.     ال يعرف 

444.     _________________آخر، فصل 
 

Q5_txt أخرى -قومية_________________ 
 

 

Q6  ؟ين نفسك  /هل تعرف  

2.     علماني/ ة 

1.     محافظ/ ة 

3.     متدين/ ة 

5.     متدين/ ة جدا 

111.     يرفض 

333.    ال يعرف 
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 الوضع العائلي
  Q7؟ما هو وضعك العائلي  

1.    حياة عيش مع شريك/ةاو أة  /متزوج  

2.      أعيش وحديمنفصل/ة  و أة  /مطلق  

3.      ة /أرمل 

4.      عزباء /أعزب 

222 .     يرفض 

333 .     ال يعرف 
Q8 .؟ أوالد لديك هل  

 2 .     نعم  

2 .       ال         

222 .      انتقل لسؤال               يرفضq9 

333 .    ال يعرف 
 

 كم ولد

Q8_n ________________كم ولد؟ 

 األوالد عمر
 بعمر:هل لديك أوالد 

 يرفض          ال يعرف          نعم           ال                                                                       
                         تحت ست سنوات                                               .2
                                                         من ست حتى اثني عشرة سنة. 1
                                                          من ثالثة عشرة حتى ثمانية عشرة سنة. 3

                  العمل
 Q9؟كيف تعّرف/ين نفسك بشكل أساسي  

1.     ة /أجير  

2.     ة /مستقل   

3.     ة عن العمل /عاطل 

4.     انتقل لسؤال                ة جامعي /طالبq12 

5.     ة /متقاعد 

6.      /أيام في األسبوع 3ة يعمل أو يتطوع على األقل متقاعد 

7.     انتقل لسؤال       ة بيت /ربq12 

8.     في معهد ديني ة/طالب 

2.     جندي/ ة بالخدمة اإللزامية 

10.     انتقل لسؤال     ال يعمل/ تعمل بسبب عجزq12 

11.     عضو/ة كيبوتس 

222.   يرفض  

333.  انتقل لسؤال             ال يعرفq12 
Employ q9_444_txt كيف تعّرف/ين نفسك بشكل أساسي )آخر(؟_____________ 

 المهنة

Q10  .يدوي ؟يعني عمل  ،ي مكان  العمل  يتطلب عمل جسمانيهل عملك ف 

 2.      نعم 

1.       ال 

111.     يرفض 

333.     ال يعرف 
 

Q10_txt _________________ ما هو عملك ؟    

 

 مسؤول عن عمال

Q11 ؟ هل أنت مسؤول عن عمال في مكان عملك 

2.     نعم 

1.     ال 

111.     انتقل لسؤال                 يرفضq12 

333.    ال يعرف 
 

 

 كم عامل

Q11_1 على كم عامل انت مسؤول؟ 

2.      واحد حتى خمسة عمال 

1.      ستة حتى عشرة عمال 

3.      عامل وأكثر أحد عشر 

111.    يرفض 

333.    ال يعرف 

 
 

  التعليم

Q12 . ؟يشمل جامعة او تعليم مهنة ؟ باإلجمالكم سنة تعلمت _____________     

 (ال يشمل سنة تعليمية غير منتهية)

 333ال يعرف       111للمستطلع: يرفض 
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 المهنة

Q10  .يدوي ؟يعني عمل  ،ي مكان  العمل  يتطلب عمل جسمانيهل عملك ف 

 2.      نعم 

1.       ال 

111.     يرفض 

333.     ال يعرف 
 

Q10_txt _________________ ما هو عملك ؟    

 

 مسؤول عن عمال

Q11 ؟ هل أنت مسؤول عن عمال في مكان عملك 

2.     نعم 

1.     ال 

111.     انتقل لسؤال                 يرفضq12 

333.    ال يعرف 
 

 

 كم عامل

Q11_1 على كم عامل انت مسؤول؟ 

2.      واحد حتى خمسة عمال 

1.      ستة حتى عشرة عمال 

3.      عامل وأكثر أحد عشر 

111.    يرفض 

333.    ال يعرف 

 
 

  التعليم

Q12 . ؟يشمل جامعة او تعليم مهنة ؟ باإلجمالكم سنة تعلمت _____________     

 (ال يشمل سنة تعليمية غير منتهية)

 333ال يعرف       111للمستطلع: يرفض 
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Q13.diploma ؟ما هي أعلى شهادة بحوزتك  

 ةالقراءللمستطلع: ابدأ 

2.     )شهادة بجروت )توجيهي 

1.      بدون بجروتشهادة مهنية 

3.      مع بجروتشهادة مهنية 

5.     لقب أكاديمي أول 

4.      او لقب موازي يشمل طبيب، لقب أكاديمي ثانيMD بالطب 

6.       لقب أكاديمي ثالث 

7.     شهادة من معهد ديني  

8.     ( تعليم في معهد ديني)دون شهادة 

9.     ال يوجد شهادة 

111.     يرفض 

333.     ال يعرف 
 

 السكن والدخل

sleep Q14 ؟____________كم شخص ينام بالبيت معظم أيام االسبوع 
 333ال يعرف       111للمستطلع: يرفض 

rooms Q15 ؟___________كم غرفة بالبيت, يشمل الصالون 
 333عرفال ي       111للمستطلع: يرفض 

 
Q17 ؟للبيت الشاملالصافي  ما هو معدل الدخل الشهري 

2.     شيكل 4,000 -أقل من 

1.     شيكل 8,300 -إلى 4001من 

3.     شيكل 12,000 -إلى  8,301 من 

5.    شيكل 17,000 إلى   12,001 من 

4.     شيكل 17,000 الفوق 

111.     يرفض 

333.     ال يعرف 
 

Q16 ؟والشهري لعائلتك ه الصافي لمدخولمعدل اهل .  جديد شيقل 23,433دخل الشامل الصافي للبيت معدل ال  
1.     اعلى من المعدل  

2.     اقل من المعدل 

3.     في مجال المعدل 

222.     يرفض 

333.    ال يعرف 
 

 مالحظات__________________________________________________________
 
 

                                  ُمشاركتك على شكرًا                                                                   
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נופח3
English Summary
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1.1   Background

Health promotion has been defined by the World Health Organization as the process of 

enabling people to increase control over their health and its determinants, and thereby 

improve their health. It can be seen as a process aimed at changing the social, environmental 
and economic conditions affecting health, and improving the individual's health through 

the acquisition of skills.

Data on health related knowledge, attitudes and behaviors are crucial for the formulation of 

health policy and for setting priorities in health education and health promotion activities. 

Tracking changes following educational interventions and new legislation is essential in 

order to evaluate their efficacy.

The Department of Health Education and Health Promotion in the Ministry of Health has 

been collecting data on health-related knowledge, attitudes and behaviors since 1970. A 

series of Knowledge, Attitude and Practices )KAP( national surveys was initiated in 1994, 

with participants aged 18 and above. The first survey, in 1994, was conducted via face-to-

face interviews, and in 1995 a similar survey was conducted by telephone. Since 1996, the 

surveys have been conducted by telephone every two years. In 1996, 2002, 2004, 2006, 2008 

and 2011 the surveys have been expanded to include the Arab population of Israel. 

In 1994, 1996 and 1998 the surveys were conducted by the Department of Health Education 

and Health Promotion. Since 2000, the survey has been conducted by the Israel Center 

for Disease Control )ICDC( in collaboration with the Department of Health Education and 

Health Promotion.

In 2011, a number of questions were added to examine the following topics in greater 

depth: Attitudes toward laws banning smoking in public areas, knowledge regarding 

the recommendations for weekly physical activity, physical and emotional health status, 

frequency of family meals, consumption of sweetened drinks and attitudes toward people 

with mental illnesses.

 The questions that were removed from the current survey related to protection from 

the sun, self-reported chronic diseases and conditions, frequency of blood pressure and 

cholesterol tests, examination of skin moles, screening for colorectal cancer, bone density 

tests, attitudes regarding breastfeeding, general life satisfaction, alcohol consumption and 

frequency of consumption of various foods.  
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1.2   Aim of the Survey
To provide information on health-related knowledge, attitudes and behaviors in the 

population of Israel, as a basis for the formulation of health promotion activities and the 

planning of health intervention programs.

1.3   Objectives
1. To obtain information on knowledge related to health issues, such as recommendations 

for physical activity.

2. To obtain information on attitudes related to health issues, such as attitudes toward 

people coping with mental illnesses.

3. To obtain information on health behaviors such as smoking, dental hygiene and eating 

habits.  

4. To obtain estimates on the prevalence of health behaviors and conditions such as 

smoking and obesity.  

1.4      Methods
1.1.1 Study design

Consecutive cross-sectional study
1.1.2 Study population

Residents of Israel, aged 21 and above, residing in households with an active landline 

telephone
1.1.3 Sampling method

A random sample of telephone numbers was produced, using the Datarings 

software which includes all landline telephone subscribers in Israel except for 

unlisted numbers.

1.1.4 Sample size
The size of the sample was calculated based on the prevalence of smoking in the 

Jewish and Arab populations in Israel, which was 21.9% and 27.2%, respectively, in the 

KAP survey of 2008. In order to obtain an estimated rate of 21.9% with an error of 

1.8% )two-sided(, the sample size required for the KAP 2011 survey was 2,200 for the 

Jewish population. In order to obtain an estimated rate of 27.2% with an error of 2.0% 

)two-sided(, the sample size required for the KAP 2011 survey was 2,035 for the Arab 

population.  
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1.1.5 Response rates
"DATARINGS" software provides a list of households including all subscribers of the 

two landline telephone companies in Israel. The software allows for generating a 

random sample of telephone numbers, stratified by district, to assure an accurate 

representation of the population, proportionate to geographic distribution. Two 

random samples were produced: A sample of 11,689 Jewish households and a sample 

of 11,024 Arab households.

 

Households that did not meet the inclusion criteria were excluded from the sample 

)including businesses, households without a resident older than 21 years of the 

required gender, respondents unable to complete the questionnaire because of 

a mental or physical condition, disconnected numbers and respondents who did 

not speak Hebrew or Arabic(. 7,597 Jewish households and 7,450 Arab households 

remained. 

Of the eligible 7,597 Jewish households and 7,450 Arab households, 1,147 Jewish 

respondents )15.1%( and 625 Arab respondents )8.4%( refused to participate in the 

survey, and 3,545 Jews )46.0%( and 4,344 Arabs )40.9%( could not be located during the 

interview period. 2,768 Jewish respondents and 2,254 Arab respondents completed 

the telephone interview questionnaire. 87 )1.7%( interviews were disqualified due 

to technical and other reasons. Excluding non-eligible telephone numbers, the 

response rate was 33.4% )36.4% among Jews and 30.2% among Arabs(. However, if 

the calculations of response rate were based on the number of eligible households 

where a respondent was available, the response rate would be 70.2% )68.3% among 

Jews and 72.6% among Arabs(. 
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Table 1. Summary of Response Rates

Jews and others Arabs Total

Households in the sample 11,689 11,024 22,713

Eligible households 7,597 7,450 15,047

Refusals 
1,147

)15.1%(

625

)8.4%(

1,772

)11.8%(

Could not be located
3,545

)46.6%(

4,344

)58.3%(

7,889

)52.4%(

Incomplete interviews 
137

)1.8%(

227

)3.0%(

364

)2.4%(

Complete interviews
2,768

)36.4%(

2,254

)30.2%(

5,022

)33.4%(

Disqualified interviews 
29

)1.0%*(

58

)2.6%*(

87

)1.7%*(

* Out of the completed interviews. 

1.1.6 Research instrument
The information was collected by means of a structured questionnaire, using 

computer-assisted telephone interviewing )CATI(, between August 2010 and 

September 2012. The interviews were conducted in Hebrew and in Arabic.  

1.1.7 The questionnaire
The questionnaire included the following topics:

  Demographic characteristics: age, sex, place of birth, religious affiliation and 
observance, marital status, employment and education.

  Self-assessment of health status.
  Knowledge and attitudes related to health issues.
  Health behaviors: dental hygiene, cigarette smoking, sedentary lifestyle, physical 
activity and nutrition.
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1.1.8 Data collection
1. A pilot study of the questionnaire
2. Construction of the final questionnaire based on the pilot study
3. Generating random samples of telephone numbers in the Jewish and in the 

Arab population
4. Telephone calls to numbers appearing in sample, screening for the required 

respondent )man or woman aged 21 and above(

5. Interview of the respondent

1.1.9 Quality control
1. Training of interviewers including detailed instructions regarding all questions
2. Interview simulations
3. Real-time ongoing auditing of a sample of interviews for each interviewer
4. Refresher training sessions
5. Review of questionnaires for mistakes in data entry, systematic errors, missing 

data etc.

1.1.10  Data analysis and presentation
Data are presented for the whole population, and separately by population group: 

Jews and Arabs. The data presented for Jews include "Jews and others" )"others" are 

defined as non-Arab Christians and individuals with unspecified religious affiliation(. 

Since the age and population group distribution of the survey sample was 

not identical to that of the Israeli population )see chapter on demographic 

characteristics(, the data presented in this report are generally weighted to the 

population distribution as follows:

Data presented for the whole population are weighted for population group, 

gender and age; data presented by age are weighted for population group and 

gender; data presented by population group are weighted by age and gender; and 

data presented by population group and gender are weighted for age. The data 

presented separately in graphs for Jews and for Arabs, by age and gender, are 

unweighted data.

Comparison of the 2011 survey data with  the data from previous KAP surveys 

)1996-2008(, is presented for selected variables. From 2008 on, the data presented 

are for age 21 and above. 
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Table 2: Main Findings 
Percentages weighted by age and 95% Confidence Intervals

Jews Arabs

Males Females Males Females

% CI % CI % CI % CI

Perception of health status (Chapter 4)

Self-assessment of 
general health status 
as "excellent" or "very 
good"  

64.0 61.2-66.5 59.4 56.8-61.9 66.9 64.0-69.6 62.9 60.1-65.7

Self-assessment of 
physical health status 
as "very good"

54.4 51.6-57.1 49.1 46.6-51.7 62.2 59.3-65.1 55.5 52.5-58.4

Self-assessment of 
mental health status 
as "very good"

70.7 68.2-73.2 62.3 59.8-64.8 55.4 52.3-58.3 50.2 47.2-53.1

Smoking (Chapter 5)

Current smoking 24.0 21.7-26.4 16.0 14.2-18.0 43.3 40.4-46.3 6.5 5.2-8.1

Smokers who wish to 
quit smoking 55.0 49.0-60.9 49.6 43.1-56.1 63.5 58.9-67.8 64.2 53.3-73.8

Active lifestyle (Chapter 6)

Physical activity at 
least 3 times per 
week for at least 30 
minutes

38.7 36.0-41.4 34.2 31.8-36.7 31.0 28.3-33.8 24.5 22.1-27.1

Nutrition, water and other beverages (Chapter 7)

Eating a meal with 
family ("every day" or 
"almost every day")

55.0 52.3-57.8 57.6 55.0-60.2 83.0 80.6-85.1 86.1 83.9-88.1

Drinking tap water 48.3 45.5-51.0 43.7 41.2-46.3 72.4 69.7-75.0 69.2 66.5-71.9

Drinking sweetened 
cold beverage ("every 
day" or "almost every 
day")

22.3 20.1-24.7 12.6 10.9-14.4 59.0 56.0-62.0 44.7 41.7-47.7

Body Mass Index (Chapter 8)

Overweight 
36.9 34.2-39.7 22.1 20.0-24.5 39.4 36.5-42.5 29.9 27.1-32.9

Obese
15.5 13.5-17.6 14.7 12.9-16.7 19.5 17.1-22.0 18.8 16.4-21.4



English Summary

177

Jews Arabs

Males Females Males Females

% CI % CI % CI % CI

Additional health-related behaviors (Chapter 9)

Sleeps less than 7 
hours daily 57.9 55.2-60.6 50.6 48.0-53.2 43.8 40.8-46.8 44.5 41.5-47.4

Brushes teeth at least 
twice a day 67.5 64.8-70.0 83.5 81.4-85.3 48.5 45.5-51.6 67.6 64.7-70.3

Mammography in the 
past two years*  - - 83.7 79.5-86.9 - - 76.8 71.7-81.6

Tanning bed ("ever") 0.8 0.4-1.4 2.5 1.8-3.5 1.6 0.9-2.6 1.0 0.5-1.9

Strongly agree with 
statement that: 
"treatment can help 
people with mental 
illness lead normal 
lives"  

47.3 44.3-50.2 51.7 48.9-54.5 47.8 44.6-51.1 55.6 52.5-58.8

Strongly agree 
with statement 
that: "people are 
generally caring 
and sympathetic to 
people with mental 
illness" 

23.9 21.4-26.4 21.3 19.2-23.7 39.9 36.8-43.0 39.4 36.3-42.5

* women aged 50-74
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