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 רשימת הטבלאות

 

 יענותה 3.1טבלה 

 השתן  דגימותמספר השאלונים ו 3.2טבלה 

 : דמוגרפיההסקראוכלוסיית ה 4.1טבלה 

 אורחות חיים והרגלי בריאות 4.2טבלה 

  כרוניתתחלואה צריכת נתרן )כפי שנמדד בשתן( ו 4.3טבלה 

 גיללאום וקבוצות , מיןשעות( לפי  24-לצריכת נתרן )כפי שנמדד באיסוף שתן  5.1טבלה 

וקבוצות  BMIשעות( לפי הכנסה, יתר לחץ דם,  24-לצריכת נתרן )כפי שנמדד באיסוף שתן  A5.1טבלה 

 משקל 
מתוקננת למשקל גוף, לצריכה קלורית שעות(  24-לצריכת נתרן )כפי שנמדד באיסוף שתן  5.2טבלה 

 ולקריאטינין

 צריכת נתרן על פי שאלון שחזור מזון לפי גיל, הכנסה ומשקל גוף 6.1טבלה 

 ( לפי גיל, לאום והכנסהFFQ) ת מזוןתדירות צריכ  צריכת נתרן על פי שאלון 6.2טבלה 

קבוצות מזון הכוללת  היומית הצריכה מסך כאחוז נתרן לצריכת מזון קבוצות התרומה של 6.3טבלה 

 שאלון שחזור מזון(כמדווח ב)

 הערכה סובייקטיבית של צריכת המלח והרגלי צריכת מלח 7.1טבלה 

 שעות( 24מאיסוף שתן ) נתרןהערכה סובייקטיבית של צריכת המלח וצריכת  7.2טבלה 

 סוגי המלח בשימוש ומקורות נוספים לנתרן 7.3טבלה 

 שימוש באבקות מרק/רטבים 7.4טבלה 

 צריכת בשר כשר 7.5טבלה 

 ערכי לחץ דם מדוד 8.1טבלה 

 ACC/AHAועל ידי   NHANES)רמות סף )כמקובל על פי 2ערכי לחץ דם מדוד לפי  8.2טבלה 

 -השוואה בין יתר לחץ דם מדווח )כן / לא( ויתר לחץ דם מדוד  )על פי ההגדרות של ה 8.3טבלה 

ACC/AHA )% 

 (NHANESהשוואה בין יתר לחץ דם מדווח )כן / לא( ויתר לחץ דם מדוד )על פי ההגדרות של  8.4טבלה 

 FFQ ת מזוןצריכת נתרן משאלון שחזור מזון ומשאלון תדירות צריכ 9.1טבלה 

 שעות 24 במשךצריכת נתרן משאלון שחזור מזון ומאיסוף שתן  9.2טבלה 

 שעות 24 במשךומאיסוף שתן  (FFQ) ןת מזוצריכת נתרן משאלון תדירות צריכ 9.3טבלה 

 (spotשעות ומדגימת שתן ) 24 במשךצריכת נתרן מאיסוף שתן  9.4טבלה 

בהתאם לקטגוריות של (,  spotשעות ומדגימת שתן ) 24 במשךצריכת נתרן מאיסוף שתן  9.5טבלה 

 spot-שעת ביצוע ה

שעות המוסברת על ידי משתנים נוספים כולל נתרן  24 במשךצריכת נתרן מאיסוף שתן  10.1טבלה 

 משחזור מזון

שעות המוסברת על ידי משתנים נוספים כולל נתרן  24 במשךצריכת נתרן מאיסוף שתן  10.2טבלה 

 (FFQ) מזוןצריכת משאלון תדירות 
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 . הקדמה1

 רקע  1.1

צריכת הוכח כי צמצום  ב. תמותהאת שיעורי הכלי דם וו את הסיכון למחלות לבמעלה צריכת נתרן גבוהה 
 לחץ דם עםאנשים בלחץ דם והן  עם יתראנשים בהן , לחץ הדם באופן משמעותי מפחית אתנתרן ה

ברמת המתבטאים  נתרןצריכת ה צמצוםיתרונות נוספים ל מעבר להפחתת יתר לחץ הדם קיימים .תקין
  .בריאות הצבור
כנית הלאומית לשיפור אחד מעמודי התווך של התל היהצריכת נתרן  צמצוםהצורך בכתוצאה מכך, 

 אמיניםאומדנים נדרשים  ,בדרך להשגת מטרה זו. 2011שהושקה בשנת  חיים, "אפשריבריא"האורחות 
כנית ת ה שלההשפע מידת לנטר אתאפשר ימידע זה  נתרן באוכלוסייה.הצריכת  אודות ועדכניים

 התערבות על הרגלי צריכת הנתרן בקרב האוכלוסייה בישראל. ה
אגף -על ידי משרד הבריאותזה מכבר בוצע שבאמצעות איסוף שתן הינו סקר ייחודי סקר ניטור נתרן 

ע"ש  תל אביב רפואיהמרכז שבבשיתוף עם המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם,  ,התזונה
לאחר הסקת המסקנות  ,סקר חלוץנערך  ראשית .סקר ניטור הנתרן נערך במתכונת ארצית .סוראסקי

 כה של. איסוף הנתונים החל אפוא במהל2016 עד 2014 בין השניםעצמו מסקר החלוץ בוצע הסקר 
, משום שלא באוכלוסייה (baseline) בסיס ערכימטרה לקבוע מתוך תכנית ההתערבות להפחתת נתרן 

התקופה שלפני תכנית ההתערבות להפחתת נתרן.  עםהשוואה ל הדרושיםאיסוף שתן היו בנמצא נתוני 
בנוסף . 2014-6 שניםין הב בישראלעל צריכת נתרן מספקות מידע מדויק ר ניטור הנתרן קשל סתוצאותיו 

  .הרגלים ועמדות הציבור בנושאים הקשורים לנתרן וצריכת מלחה, על המודעותמספק הסקר מידע 

 

נתרן: הקיימות שיטות שונות לקביעת צריכת מלח הוא המקור העיקרי לצריכת נתרן באוכלוסייה. 
יומני ו( FFQ) ת מזוןתדירות צריכ ןשעות, שאלו 24מזון של  שחזורשאלון  כגון ,תזונה שאלוני באמצעות

משום  אומדן מהימן ומדויק של צריכת הנתרןמספקים כלים אלה אינם . dietary records)אכילה )
הוספת מלח עקב מזון מבושל, או ב להעריך את כמויות המלחגם למרואיינים קשה . בהם חלקידיווח שה

  .אכילה זמןב
 hour urinary sodium-24שעות ) 24בשתן באיסוף של  תלכן יש צורך בבדיקת כמות הנתרן המופרש

output .)תקן "ל נחשבת מדידה זו( "הזהבgold standard)  90%-, מכיוון שכנתרןהלקביעת צריכת 
משרד הבריאות החליט לאמץ הערכת צריכת נתרן,  לצורך. [1,2,3,4] מהנתרן הנצרך מהמזון מופרש בשתן

   .של ארגון הבריאות העולמי לאיסוף שתן PAHO [5]את פרוטוקול 
אוסטרלי שבוצע  (אנליזה-מטהעל )-ניתוחצריכת נתרן גבוהה קיימת במדינות רבות אחרות בעולם. ב

 24 במשךמבוגרים אוסטרליים המבוססת על איסוף שתן בלאחרונה, דווח כי צריכת המלח הממוצעת 
הממוצעת למבוגרים  מלחבמחקר שנערך לאחרונה בארה"ב דווח כי צריכת ה .[6ג'/יום ] 9.0 הייתהשעות 
 [.7] מ"ג/יום נתרן( 3,608ג'/יום ) 9.02למעשה זהה,  הייתה

 הסקר מטרות  1.2

 לקבוע את ( צריכת הנתרן בקרב מבוגרים בישראל, כנקודת מוצאbaseline   לתוכנית )
 התערבות להפחתת צריכת הנתרן. 

 בין צריכת נתרן, כפי שנמדדה בכלים של הערכה תזונתית,  (קורלציה) לבדוק את המתאם
 שעות.    24 במשךצריכה על פי מדידת נתרן באיסוף שתן הלבין אומדן 

  פרמטרים נוספים הקשורים לצריכת נתרן והרגלי אכילה.למדוד 

 רמות נתרן ב להשוות-spot urine  שעות. 24 במשךשתן באיסוף לרמות נתרן הנמדדות 

 עמדות בנושאים הקשורים לנתרן וצריכת מלח.הידע וה להעריך את 
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  משתני הסקר 1.3

 א. תזונה 

, הרגלי FFQהנתונים שנבדקו היו: צריכת נתרן, לפי דווח בשאלון שחזור מזון, ולפי דווח בשאלון 
שימוש במלח )בעת בישול, ובזמן האכילה(, שימוש בתבלינים, שימוש באבקות מרק ורטבים 

 בעת בישול, שמירת כשרות ושימוש בבקר ועוף כשרים, ידע ועמדות בנושא נתרן.
 ב. אורח חיים ובריאות

הנתונים שנבדקו כללו: מצב הבריאות )אבחון אי פעם של מחלות מסוימות(, הרגלי פעילות 
  .ועישון גופנית, נטילת תרופות

 ג. שאלון דמוגרפי 
  .גיל, מין, מוצא, ארץ לידה, דת, רמת דתיות, מצב משפחתי, השכלה והכנסהמשתני השאלון:  

  שותפים לסקר 1.4

 ושרותי בריאות הציבור משרד הבריאותב יאותהמחלקה לקידום בראגף התזונה, 
 , המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, תל אביב

 וועדת היגוי 1.5

 14.11.2011 -חברי וועדת ההיגוי לסקר מונתה ע"י פרופ' איתמר גרוטו, ב

 
פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, מרכז  - חוקר ראשי

 רפואי ע"ש סוראסקי, תל אביב 
גב' מירי מרגליות, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם. מרכז רפואי ע"ש סוראסקי, 

 תל אביב
 רבקה גולדשמיט, אגף התזונה, משרד הבריאות

 ג, סטטיסטיקאית ואפידמיולוגית, אוניברסיטת תל אביבמור-ד"ר נירה קורן
 יוספה כחל, תחום גריאטריה, האגף לתזונה, משרד הבריאות

 ד"ר מיכאל בורשטיין, היחידה ליתר לחץ דם, בית חולים הדסה עין כרם
 התזונה אוניברסיטת אריאל המחלקה למדעימונה בועז,  פרופ'

 ד"ר זיוה שטל , האגף לתזונה, משרד הבריאות לשעבר 
 ד"ר דיקלה דהן, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות לשעבר 

 פרופ' ליטל קינן  בוקר, המרכז הלאומי לבקרת מחלות 
 פרופ' רונית אנדוולט, אגף התזונה, משרד הבריאות

 
 

 מבצעי הסקר  1.6

 בע"מ. חברת דיאלוג, ייעוץ ארגוני, מחקר והדרכה

 הסקר שיטות .2

 תהליך ביצוע הסקר 2.1

 בביתו של הנדגם.  מפגשים התקיימו שני
בו הוחתם הנדגם על טופס הסכמה מדעת, נמסר הציוד הנדרש  דקות 20-ארך כ -ראשוןה מפגשה

 שעות ובנוסף כלל הסבר מפורט על ביצוע איסוף השתן. 24לצורך איסוף השתן של 
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שאלון כללי במסגרתו מולאו תואם לאותו יום של סיום איסוף השתן. ראיון שארך כשעה  השני: המפגש
. נלקחה דגימה לפי הפרוטוקול מדידות אנתרופומטריות, לחץ דם ודופק נערכוכן וושני שאלוני תזונה, 

 , מספר שעות לאחר סיום איסוף השתן. spot urineמאיסוף השתן, ודגימה נוספת של 
 סיכום:

 שעות ע"י הנדגם  24תן במהלך איסוף ש 

  של אקראית איסוף דגימהspot urine  

 [ שעות ושאלון תדירות מזון ) 24שחזור מזון של  שאלוןשני שאלוני תזונהFFQ]) 

 כולל שאלות על מצב הבריאות, הרגלי אכילה, ידע ועמדות בנושא נתרן ה שאלון כללי
 ושאלות דמוגרפיות 

  מדידת משקל וגובה ) גובה ומשקל לצורך חישובBMI המשקל שימש גם לאימות ,
 שלמות איסוף השתן( 

 מדידת לחץ דם ודופק 
 במעבדה במרכז הרפואי תל אביב: 

 אביב.-, תלבדה של המרכז הרפואי ע"ש סוראסקיביצוע אנליזות של דגימות השתן במע  
 

 המדגם, אישור וועדת הלסינקי 2.2

 )יהודים וערבים( 45-64, 25-44  :גיל וצותקב 2 :מבוגרים מדגם מייצג של

 חישוב גודל המדגם 

גרם מלח  9.6-מגודל המדגם נקבע במטרה שבסקרים החוזרים, ניתן יהיה לזהות ירידה בצריכת הנתרן 

ביממה, בהנחה שבסקרי ההמשך ישתתפו נדגמים אחרים. לקבלת עוצמת מבחן של  מלח גרם 6-לכ

איש לפחות בכל אחת מארבעת  140, נדגמו 5%ההשערות ברמת מובהקות של  ובדיקת 80%לפחות 

 10%-כ  איש. אך תחת ההנחה כי 560קבוצות מין( גודל המדגם הנדרש הוא  2קבוצות גיל,  2הקבוצות )

   איש. 630 -מאיסופי השתן לא יהיו מלאים, נקבע גודל המדגם ל

"שירותי בריאות כללית", "מכבי שירותי בריאות"  : מבוטחים משלוש קופות החולים,אוכלוסיית המדגם

מבוטחים שנוטלים תרופות ספציפיות, ויש להם מחלות ברשימות לא נכללו  .לאומית"קופת חולים ו"

מסוימות, כפי שנקבעו בקריטריונים לאי הכללה. כחלק מתנאי המכרז למבצע הסקר, הוגדר שיש לעבוד 

יישובים בכל מחוז, למעט בירושלים )שבו אין  5-הפנים(, ולפחות במחוזות )כפי שמוגדרים במשרד  5-ב

 ישובים, בגודל המתאים(. 5

קופות החולים, הועברה אליהם רשימת הקריטריונים להכללה ולאי הכללה, רשימת  3-נערכה פניה  ל

מדגם. היישובים ובקשה להוציא את רשימת האנשים העומדים בקריטריונים לפי היישובים לצורך בניית  ה

קופ"ח לאומית העבירה רשימה עם פרטי התקשרות ששימשה לחישוב המדגם, 'שירותי בריאות כללית' 

, ללא  ו'מכבי שירותי בריאות' החזירו רשימות הכוללות את כל האנשים המתאימים לדרישות המדגם

. אנשים( 4019)שבו המדגם  הופקחדת ו, ומתוך הרשימה המאאוחדו פרטי התקשרות. הרשימות

הרשימה המצומצמת של הנדגמים שנבחרו למדגם הוחזרה לקופות החולים )כללית, מכבי( במטרה לקבל 

 עבורם פרטי התקשרות. 

 קריטריונים להכללה:   

  25אנשים מעל גיל 

  תושבים ומעלה 20,000אנשים הגרים ביישובים שגודלם 

  אנשים דוברי עברית, ערבית או רוסית 
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 הכללה     -קריטריונים לאי

 אנשים הנוטלים תרופות משתנות 

 אנשים הסובלים מאי ספיקת כליות 

  אנשים הסובלים מאי ספיקת לב, שבץ, מחלת כבד 

 נשים בהריון 

  )אנשים מאושפזים או שגרים במוסדות )לא כולל דיור מוגן 

 אנשים הסובלים מבריחת שתן 

   
  קבלת אישורים של וועדות האתיקה ) וועדות הלסינקי( של קופות החולים. 

לכל קופה יש וועדת אתיקה )הלסינקי( משלה והיה צורך לקבל אישור מכל וועדה בנפרד. פרוטוקול 

הסקר, שאלונים לדוגמה וטופס הסכמה מדעת נמסרו לכל אחת מקופות החולים. כל קופה אישרה את 

ו טפסים, על פי דרישת הקופה אליה משתייך הנדגם. טפסים אילו הוחתמו ע"י הסקר, לאחר מכן הוכנ

הנדגם בראיון הראשון יחד עם החתימה של הסוקר. במהלך הסקר, אישורים אלו הוארכו לפי הצורך. 

 שעות. 24 במשךעל השתתפות בסקר ואיסוף שתן  ₪ 400הוסבר לנדגם שיש תמורה, בגובה של 

 

 קביעת פגישות )ראיונות( יצירת קשר עם הנדגמים ו

יצירת קשר טלפוני עם הנדגמים  .אוחדו שהתקבלו מקופות החוליםפרטי ההתקשרות( רשימות הנדגמים 

הייתה באחריות חברת הסקרים. נבנו "מנות" לכל סוקר, בהתאם למקום מגוריו ועבודתו. נשלחו לנדגמים 

מכתבים שהוכנו בעברית ובערבית בשם החוקר הראשי, עם הסבר קצר והודעה שבקרוב ייצור עמם קשר 

לפונים על ידי חיפוש במרשם התושבים. נציג מהחברה המבצעת. היה צורך לאמת חלק מהכתובות והט

זמן קצר לאחר שליחת המכתבים, נוצר קשר טלפוני עם הנדגמים. במהלך השיחה הנדגם קיבל הסבר 

 שעות, ועל כך שיש תמורה כספית עבור האיסוף.  24אודות הצורך באיסוף שתן במהלך 

עקב קבלת כתובות לא מדויקות  ,עלו מספר בעיות בשלב שליחת המכתבים, בעיקר במגזר הערבי

 מקופות החולים, וכתוצאה מכך, המכתבים לא נמסרו.

הוכשר צוות בקרב החברה המבצעת )דיאלוג( לצורך יצירת קשר טלפוני ראשוני עם הנדגמים, לקבלת 

הסכמה להשתתף ולהתראיין לסקר. צוות החברה קבע, בהתאם ללוחות זמנים שמסרו הסוקרים, את 

. תכנית העבודה עם רשימות הראיונות העתידיות שיש לבצע הועברו לסוקרים בצורה מועדי הראיונות

 ממוחשבת. 

 

   כלים וציוד 2.3

 שאלון כללי עם שאלות על הרגלי בריאות ותזונה, דמוגרפיה  .1
 מב"ת של משרד הבריאות -, כפי שפותח והיה בשימוש בסקר רבFFQשאלון  -שאלון תזונתי  .2
 שעות  24זון של שחזור מ -שאלון  תזונתי  .3
 מכתב הסבר לנדגם  עם הנחיות לביצוע איסוף השתן .4
 (OMRONמד לחץ דם ודופק דיגיטלי ) .5
 משקל  דיגיטלי, וכלים למדידת גובה  .6
לשימוש  -מ"ל לסימון תכולה ולאחסון האיסוף 100ליטר, עם שנתות כל  2של  מכלים 2 .7

  הנדגם
 לשימוש הנדגם -השתן מכליתיק נישא לאחסון  .8
 לשימוש הסוקר -(spot-לאחסון דגימות השתן )מהאיסוף, מהצידנית  .9

 שעות 24מזרקים, לשליפת דגימת השתן מתוך האיסוף של  .10
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 לסימון הדגימות -מדבקות .11
 לשימוש ע"י הסוקר בעת הכנת דגימות השתן -כפפות .12
 קרחונים לשמירת הדגימות בטמפרטורה מתאימה .13
 תלושי שי לנדגם )כפי שהוסבר לעיל( .14

  

  , האיסוף וביצוע המדידותןהריאיומהלך  2.4

בראיון הראשון, לאחר החתמת הנדגם על הטפסים הנדרשים, מסר הסוקר לנדגם את הציוד, את מכתב 
ההסבר עם ההנחיות לביצוע איסוף השתן, ובנוסף ביקש מהנדגם לקבוע מועד לביצוע האיסוף. במקרים 

מהנדגם לייצור קשר עמו לאחר קביעת יום רבים, המועד לא נקבע מיד, מסיבות שונות, והסוקר ביקש 
 ה אקראיתדגימוהאיסוף, ובהתאם לכך נקבע מועד לראיון השני, שבו נאספה דגימה מאיסוף השתן, 

(spot),  לכל משתתף ניתן ,ןהריאיוהשאלונים מולאו והמדידות בוצעו לפי פרוטוקולים כתובים. בסיום 
 .  ה מראששנקבע דיניותלמבהתאם  הערכה על ההשתתפות בסקר אותכ תלוש שי

בסיום הריאיון השני, הסוקר לקח עמו את דגימות השתן והשאלונים, וקבע עם החברה מועד ושעה 
נהג מטעם החברה המבצעת, למעבדה באיכילוב. עקב אילוצים  באמצעותלהעברת  דף המידע והדגימות 

 ,השעותה בלבד, כמו כן הוגבלו -של זמני קבלה במעבדה, הימים לביצוע הריאיון השני הוגבלו לימים א
 צורך בהעברת הדגימות בטמפרטורה מתאימה. כיוון שהיה

  .נתוניםה ניתוח המשךולאחר מכן נשלחו למשרד הבריאות לחברת דיאלוג להקלדה בהשאלונים הועברו 
 

  אנליזות, הקלדה ועיבוד נתונים 2.5

 : אנליזות
המעבדה, נבדקו הפרטים המזהים, והדגימות  במעבדה נקלטו פרטי הנדגם לתוך מערכת ממוחשבת של

 : היו בוצעושאנליזות. האנליזות הוקפאו עד לביצוע ה
 שעות: קריאטינין, מגנזיום, נתרן, אשלגן, סידן, חלבון, מיקרואלבומין,  24מתוך איסוף השתן של .א

 specific gravity -אוסמולריות ו
  , מגנזיום, נתרן, אשלגן, סידן, חלבון, מיקרואלבומין: קריאטיניןspot -מתוך דגימת ה .ב

 .אוסמולריותו

 
באיסוף, ולפי ההתאמה שנרשמה שלמות האיסוף לפי כמות השתן  הלאחר קבלת התוצאות, נקבע

 לקריטריונים נוספים הכוללים מין, גיל, ורמת קריאטינין. 

 הקלדה: 

קובץ זה  .excelותוצאות הבדיקות נרשמו בקובץ   spot-שתן מהשעות,  24של  נתוני איסוף השתן

  הועבר למשרד הבריאות.

הוקלדו והנתונים  (FFQ) ת מזוןשאלוני תדירות צריכבנוסף,  .spssהשאלונים הכלליים הוקלדו בתכנת 

שעות הוקלדו על ידי דיאטנית המתמצאת  24שחזור המזון של  . שאלוניהומרו לכמות צריכה יומית

, תוכנה שפותחה ע"י משרד הבריאות לצורך עיבוד שאלוני תזונה. בקרת 3 גרסהבתוכנת צמרת 

עם סכום   excelההקלדה נעשתה ע"י משרד הבריאות. בסיום הקלדת שחזורי המזון, הופקו קבצי

 הנתונים, והם מוזגו עם שאר הקבצים. 

 גיוס סוקרים והדרכה 2.6

דוברת רוסית ודובר ערבית. הסוקרים עברו החברה המבצעת גייסה סוקרים מאזורים שונים בארץ, כולל 

התזונה, המדידות השאלון הכללי, שאלוני  -ימים, שבה הוצגו ותורגלו כל התכנים של הסקר 3הדרכה של 

 . והטכניקות ללקיחת דגימת שתן מתוך האיסוף האנתרופומטריות
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 (פיילוטחלוץ ) סקרביצוע  2.7

( שכלל את בדיקת השאלון ואת המדידות האנתרופומטריות. לא פיילוט) סקר חלוץבוצע  2014בשנת 

- הכולל בשאלון  ,שאלוןבקלים ועיבוד השאלונים, נעשו שינויים  סקר החלוץבוצעו איסופי שתן. לאחר 

FFQ. 
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1.e Introduction 

1.1e Background 

Excessive sodium intake increases the risk of cardiovascular disease and mortality. A decrease in sodium 

intake has been shown to contribute significantly to l blood pressure reduction in people with and 

without hypertension. Salt intake reduction is associated with other public health benefits in addition to 

blood pressure reduction. Thus, one of the main aims of the national program for improving lifestyle -

"Efsharibari"- "Healthy is Possible", is to reduce sodium intake in the general population. Achieving this 

goal requires reliable, up-to-date estimates of sodium consumption in the population, facilitating 

monitoring of intervention program impact on sodium consumption habits in the Israeli population. The 

sodium reduction intervention program was planned to take place over a period of nine years, and the 

sodium survey was to be carried out at three time points: at the beginning of the program, to establish 

baseline consumption, again after 4 years from the beginning and once again at the end of the sodium 

reduction intervention program. 

The sodium survey took 4 years, with the start at the beginning of the sodium reduction program and 

continued into the program. No date for the follow-up survey has yet been determined. 

There are different methods for determining sodium intake including 24-hour dietary recall 

questionnaires, FFQ questionnaires or dietary records. Each of these methods presents methodological 

challenges reflecting the difficulty in accurately measuring the salt used in cooking and at the table; 

additionally, individual day-to-day variation in sodium intake is large. Because these methods do not 

provide a reliable and accurate estimate of sodium intake, it is necessary to measure 24-hour urinary 

sodium output. This measurement is considered to be the gold standard for estimating sodium intake 

 [1, 2, 3 ,4]. The Ministry of Health adopted the "Protocol for population level sodium determination in 24-

hour urine samples" PAHO [5], which is the protocol of the World Health Organization for urine collection 

surveys to assess sodium intake. 

Excessive sodium intake exists in many countries worldwide. A recent Australian systematic review and 

meta-analysis reported the mean salt intake based upon 24 h urine collections for Australian adults was 

9.0 g/d. [6] and in the US a recent study reported the estimated mean sodium intake for adults was 9.02 

g/d (3608 mg/d sodium) [7]. 

1.2e Goals of the survey 

 Determine sodium intake among adults in Israel, as a baseline measure for a public health 

intervention program to reduce sodium intake 

 Estimate the correlation between sodium intake, as measured by dietary evaluation tools, to 

sodium measured by 24-hour urine collection 

 Measure additional factors related to sodium intake and eating habits. 

 Compare sodium levels in SPOT URINE to sodium levels measured from 24-hour urine collection 

 Test knowledge and attitudes on topics related to sodium and salt consumption 
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 In practice, due to a variety of difficulties including recruitment, budget and other issues that 

arose during the survey, the survey itself will not serve as a basis for setting goals, but rather as a 

report that provides accurate information on sodium consumption in Israel in the years 2015-6. 

1.3e Survey variables 

A. Diet: 

Sodium intake, based on the 24-hour dietary recall questionnaire, the FFQ questionnaire, salt usage 

habits (during cooking and eating), the use of spices, soup powders and sauces while cooking, keeping 

kosher and using kosher beef and poultry and knowledge and attitudes regarding sodium and salt usage. 

B. Lifestyle and health 

Health status (ever diagnosed with certain diseases), exercise habits, medication and smoking 

C. General questionnaire 

Age, sex, origin, country of birth, religion, level of religiosity, marital status, education and income 

1.4e Survey Partners 

Nutrition Division, Health Promotion department and Public Health Services, Ministry of Health 

Institute of Endocrinology, Metabolism and Hypertension, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv 

 

1.4e Steering Committee 

The members of the survey steering committee were appointed by Prof. Itamar Grotto, on November 

14, 2011.  

Chief Researcher: Prof. Naftali Stern, Director, Institute of Endocrinology, Metabolism and Hypertension, 

Sourasky Medical Center, Tel Aviv 

Ms. Miri Margaliot, Institute of Endocrinology, Metabolism and Hypertension, Sourasky Medical Center, 

Tel Aviv 

Rebecca Goldsmith, Nutrition Division, Ministry of Health 

Dr. Nira Koren-Morag, statistician and epidemiologist, Tel Aviv University 

Josepha Kachal, Geriatrics, Nutrition Division, Ministry of Health 

Dr. Michael Burstein, Hypertension Unit, Hadassah Ein Kerem Hospital 

Prof. Mona Boaz, Department of Nutrition Sciences, Ariel University 

Dr. Ziva Stahl, Department of Nutrition, Ministry of Health (formerly) 

Dr. Dikla Dahan, Public Health Services, Ministry of Health (formerly) 

Prof. Lital Keinan Boker, Israel Center for Disease Control 

Prof. Ronit Endevelt, Nutrition Division, Ministry of Health 

 

1.6e Survey Operations 

Dialog, Organizational Consulting, Research and Training Ltd. 
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2e. Methods 

2.1e The process of conducting the survey 

2 meetings were conducted in the interviewees home. 

The first meeting lasted about 20 minutes during which the participant signed the Informed Consent 
Form. The equipment required for the 24-hour urine collection was provided and a detailed explanation 
of the urine collection given. 
The second meeting was scheduled to correspond to the day of the completion of the 24-hour urine 
collection. An hour-long interview included the general questionnaire and the two nutrition 
questionnaires, as well as anthropometric measurements, blood pressure and heart rate according to 
the protocol. A sample was taken from the 24-hour urine collection, and another sample of spot urine 
was taken several hours after the urine collection was completed. 
Summary: 

• Collect urine during 24 hours by interviewee 
• Collect a spot urine sample 
• Two nutrition questionnaires [24-hour dietary recall and Food frequency (FFQ)] 
• General questionnaire - including questions about health status, eating habits, demographic 

questions, knowledge and attitudes regarding sodium  
• Weight and height measurements (for BMI calculation, weight was also used to verify urine 

collection integrity) 
• Blood pressure and heart rate were measured 
• Analysis of urine samples in the laboratory at the Tel Aviv Sourasky Medical Center 

 

2.2e Sample, Helsinki Committee approval 

A representative sample of adults - 2 age groups - 25-44, 45-64 (Jews and Arabs) 

Sample size: This was determined so that in repeat surveys it would be possible to identify a reduction in 

sodium consumption from the present level of 9.6 grams to approximately 6 grams per day at the 

conclusion and assuming that other interviewees will be included in the repeat surveys. To obtain a 

power of at least 80% and to test the hypotheses at a significance level of 5% - a minimum of 140 people 

in each of the four groups (2 age groups, 2 sex groups) were sampled. The sample size required was 560 

but assuming that about 10% of the urine collections would not be complete, the sample size was set to 

630 people. 

The sample population was comprised of subjects insured in the three Health Maintenance 

Organizations (HMOs-health funds) Clalit Health Services, Maccabi Health Services and Leumit Health 

Fund. The lists did not include policy holders who take specific medications and have certain diseases, as 

consistent with the exclusion criteria. Per survey protocol, five districts defined by the Ministry of the 

Interior were to be included, with representation from at least five localities within each district. An 

exception was Jerusalem, where five communities of the appropriate size do not exist. 

The list of localities was submitted to each district and a request was made to list people who meet the 

criteria for the purpose of generating the sample.  Leumit HMO transferred a list with the contact details 

used to calculate the sample, Clalit Health Services and Maccabi Health Services returned lists that 
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included all the people who fit the sample requirements, without contact details. The lists were 

combined, and a sample was generated, and the list of people selected for the sample from Maccabi and 

Clalit was returned to the HMOs in order to obtain contact details for these persons. 

Criteria for inclusion: 
• People over the age of 25 
• People living in localities with a population of 20,000 or more 
• People who speak Hebrew, Arabic or Russian 

 

Criteria for exclusion: 

• People taking diuretics 

• People suffering from kidney failure 

• People suffering from heart failure, stroke, and liver disease 

• Pregnant women 

• Persons hospitalized or living in institutions (not including sheltered housing) 

• People suffering from incontinence 

 

Obtaining approvals from the Ethics Committees (Helsinki Committees) of the health funds 

(HMOs). 

Each HMO has its own Ethics Committee (Helsinki) and approval had to be obtained from each 

committee separately. The survey protocol, sample questionnaires and informed consent form were 

given to each of the health funds. Each fund approved the survey, after which forms were prepared, 

according to the requirements of the fund to which the sampled person belongs. These forms were 

signed by the interviewee during the first interview and the interviewer's signature added. During the 

survey, these approvals were extended as necessary. It was explained to the respondent that there is a 

payment of NIS 400 for participation in the survey.  

Contacting interviewees and setting up meetings (interviews). 

The lists of sampled persons received from the HMOs were combined, and the survey company was 

responsible for making telephone contact with the samples. A list of interviewees was created for each 

surveyor, according to his place of residence and work. Letters were sent in Hebrew and Arabic in the 

name of the principal investigator, with a short explanation and a message that a representative of the 

survey company would shortly contact them. Some of the addresses and telephone numbers had to be 

verified by searching the Population Registry. Shortly after the letters were sent, a telephone call was 

made to the interviewees. During the conversation, potential participants received an explanation about 

the need to collect urine for 24 hours, and that there was a monetary reward for the collection. 

There were a number of problems at the time of sending the letters, mainly in the Arab sector due to the 

receipt of inaccurate addresses from the HMOs, and as a result, the letters were not delivered. 

A team was trained by the survey company (Dialogue) in order to establish initial telephone contact with 

the respondents, to obtain an agreement to participate and to be interviewed for the survey. The 

Company's team determined, in accordance with timetables provided by the interviewers, the dates of 
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the interviews. The work plan with the lists of future interviews to be carried out was transferred to the 

interviewers in a computerized manner 

2.3e Tools and equipment 

1. A general questionnaire querying demographics, health and nutrition habits 
2. Nutrition questionnaire - FFQ questionnaire, as developed and used in the Ministry of Health Rav-
Mabat survey 
3. Nutrition questionnaire - 24-hour dietary recall 
4. Explanatory letter to interviewees with instructions for urine collection 
5. Digital blood pressure and pulse meter (Omron)  
6. Digital scale and tools for measuring height 
7. 2 containers of 1 liter each, with 100 ml markings for urine collection storage and quantity 
determination 
8. Portable bag for storage of urine containers - for interviewee use 
9. Cooler for storing urine samples (from collection, from the SPOT) - for use by the interviewer 
10. Syringes, to retrieve urine sample from the 24-hour collection 
11. Stickers - to mark the urine samples 
12. Gloves - for use by the interviewer when preparing urine samples 

13. Ice packs to keep the samples at an appropriate temperature 

14. Gift voucher for the interviewees, as remuneration (as explained above) 

 

2.4e The course of the interview, the collection and the measurements 

In the first interview, after the interviewee signed the required forms, the interviewer provided the 

equipment, instructions for urine collection, and asked the participant to schedule sample collection. In 

many cases, the date was not determined immediately, for various reasons, and the interviewer asked 

the participant to contact him after determining the day of collection. At the end of the interview, the 

interviewer gave the participant a gift voucher according to the predetermined amount. 

At the end of the second interview, the interviewer retrieved urine samples and questionnaires.  

Additionally, the interviewer consulted the survey company regarding timing for sample transfer to the 

laboratory, reflecting limited laboratory hours and the need to transfer samples promptly at an 

appropriate temperature. 

The questionnaires were transferred to Dialog (the survey company) for data entry, data cleaning and 

initial analyses.   

2.5e Analyses, data entry and processing 

Analyses: 

In the laboratory, the details of the sample were entered into a laboratory computer system, the 

identifying details were checked, and the samples frozen until the analyses were performed. The 

analyses that were carried out: 

From the 24-hour urine collection: creatinine, magnesium, sodium, potassium, calcium, protein, 

microalbumin, osmolarity and specific gravity. 
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From the spot sample: creatinine, magnesium, sodium, potassium, calcium, protein, microalbumin, 

osmolarity. 

After the results were obtained, the completeness of the collection was determined by the amount of 

urine collected and according to other criteria, including sex, age, and creatinine level. 

Data entry: 

Urine collection data and urine from the SPOT and the results of the tests were recorded in the EXCEL file 

at the laboratory and this file was transferred to the Ministry of Health. The general questionnaires were 

entered in the SPSS program. In addition, FFQ nutrition questionnaires were entered and dietary 

frequency data converted to daily intake. 

The 24-hour dietary recall questionnaires were entered by a dietitian who is familiar with the Tzameret3 

dietary software, a program developed by the Ministry of Health to process nutrition questionnaires. 

When data entry of the dietary recalls was completed, EXCEL files were extracted with summary data, 

and these files were merged with the other data files. 

 

2.6e Recruiting and training 

The survey company recruited surveyors from various regions of the country, including a Russian speaker 

and an Arabic speaker. The interviewers underwent three days of training in which all the contents of the 

survey were presented and practiced - the general questionnaire, nutrition questionnaires, the 

anthropometric measurements, and the techniques for taking a urine sample from the 24-hour 

collection. 

 

2.7e Performing a pilot 

In 2014, a pilot test was conducted that included the examination of the questionnaire and the 

anthropometric measurements. No urine was collected. After the pilot and the questionnaire processing, 

minor changes were made to the questionnaire, including the FFQ questionnaire.  
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 היענות 3.

3. Compliance 

 היענות ואחוז משיבים 3.1

Table 3.1 Compliance and response rates 

1 
 פיילוט+ הסה"כ המדגם 

3985+34) 
4019  

Total number in sample 
including pilot (3985+34) 

2 
ניסיונות  לא בוצעו

 התקשרות
952  No contact attempted 

 * Cannot be contacted  986 לא ניתן להתקשר* 3

4 
אינו עומד בקריטריונים 

 להכללה
178  

Does not meet inclusion 
criteria 

 Potential interviewees (952+986+178)-4019= 1903 פוטנציאל לראיון 5

 **Refusals  1223 סירוב** 6

 Partial interviews  41 ראיון חלקי 7

 Completed interviews  639 ראיון שלם 8

 Total no. of interviews 41+639= 680 סך הראיונות ) חלקי ושלם( 9

 היענות )שלם + חלקי( % 10
35.7%

*** 
=1903-1223 

% Compliance (partial and 
complete interviews) 

 שלמיםראיונות  -היענות % 11
33.5%

*** 
= 1903-(1223+41) 

% Compliance (complete 
interviews) 

   *קו לא תקין/אין תשובה לאחר מספר ניסיונות/תפוס כל הזמן 

* Line disconnected/no answer after several attempts/ line constantly engaged 
 **בהתקשרות הראשונה הסכמה ואז סירוב/דחייה

** Refusal at first contact/ after initial agreement 
 לא נכללו ניסיונות התקשרות *** הנדגמים שלא בוצעו

*** Excluded samples that no contact was attempted 
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 השתן  דגימותומספר השאלונים  3.2

3.2 Number of completed urine samples and questionnaires 

 

שאלונים 
 שהושלמו

Completed 
questionnaires 

 שחזורי מזון

24-hour 
dietary 
recalls 

 דגימותסך 
 שתן

Total urine 
samples 

שתן  דגימות
 אמינות

Valid urine 
samples 

 FFQשאלוני
questionnaires 

Pilot 

 פיילוט
34 34 0 0 34 

 סקר

Survey 
605 605 633 598 605 

 סך הכל

Total 
639 636 633 598 639 

 

 סך הכל
All 

 קנפח שתן שנאסף בסמ"
Volume of urine 

collected 

Range 
Mean (SD) 

Median 
N 

140 - 5870 
1799 (841) 

1650 
598 

 הערות: 

 פיילוטהשתן בסקר איסופי לא בוצעו  .1

 ביחס למין/גיל/משקל שתןהקריאטינין ב /או הפרשתנפח והבין עקב אי התאמה שתן נפסלו  דגימות 35 .2

ששימש במהלך הסקר היה שונה במקצת מזה ששימש במהלך הפיילוט, ההבדלים נלקחו  FFQ -שאלון ה .3

 בחשבון בניתוח הנתונים

Comments:  

1. Urine samples were not collected during the pilot 

2. 35 urine samples were disqualified due to a discrepancy between volume and/or urinary 

creatinine relative to gender / age / weight 

3. The FFQ questionnaire used during the survey differed slightly to that used during the pilot, and 

the differences were taken into account in preparation of the analyses  
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 פעילות גופנית, עישון, תרופות -דמוגרפיה, אורח חיים :סקרה. אוכלוסיית 4

4. Study population: demography, lifestyle - physical activity, 

smoking, medications 

 

 : דמוגרפיהסקרהאוכלוסיית  4.1טבלה 
Table 4.1 Study population: Demography 

 

 
 
 

 קבוצת אוכלוסייה

Population 

Group 

 מין

Sex 

 קבוצת גיל

Age Group 

20-34 

N=136 

35-44 

N=159 

45-54 

N=167 

55-67 

N=177 

n % n % n % n % 

N=599 (93.7%) 

 יהודים ואחר

Jews & Other 

 גברים

Males 

N=258 

45 17.4 70 27.1 60 23.3 83 32.2 

 נשים

Females 

N=341 

65 19.1 83 24.3 102 29.9 91 26.7 

N=40 (6.3%) 

 ערבים

Arabs 

 גברים

Males 

N=30 

19 63.3 5 16.7 4 13.3 2 6.7 

 נשים

Females 

N=10 

7 70.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 

N=639 

 סה"כ במדגם

Total 

 גברים

Males 

N=288 

(45.1%) 

64 22.2 75 26.0 64 22.2 85 29.5 

 נשים

Females 

N=351 

(54.9%) 

72 20.5 84 23.9 103 29.3 92 26.2 

 This table continues on the next page טבלה זו ממשיכה בעמוד הבא
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 (המשך): דמוגרפיה סקרהאוכלוסיית  4.1טבלה 

Table 4.1 Study population: Demography (continued) 

 

 

 

  

  

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All 

  

70.7 248 72.6 209 71.5 457 
 ישראל
Israel 

 ארץ לידה
Country of 
birth Q5.2 29.3 103 27.4 79 28.5 182 

 אחר
Other 

12.3 43 18.1 52 14.9 95 
 רווק/ה
Single 

מצב 
 משפחתי
Family 
status 

Q5.3 

72.6 255 72.9 210 72.9 465 
נשוי/אה, חי/ה עם בן/בת 

 זוג
Married/Partner 

13.1 46 8.3 24 11.0 70 
 גרוש/ה

Divorced/separated 

1.7 6 0.7 2 1.3 8 
 אלמן/ה

Widow/widower 

52.4 184 51.0 147 51.8 331 
 חילוני

Secular 

 דתיות
Religiosity 

Q5.5 

27.1 95 29.2 84 28.0 179 
 מסורתי

Traditional 

12.5 44 13.9 40 13.1 84 
 דתי

Orthodox 

5.1 18 3.1 9 4.2 27 
 חרדי

Ultraorthodox 

2.8 10 2.8 8 2.8 18 
 אחר

Other 

10.3 36 12.5 36 11.3 72 
 אין תעודה

No certificate 
השכלה 
)תעודה 
גבוהה 
 ביותר(

Education 
(highest 

certificate) 

Q5.7 

35.1 122 28.5 82 32.1 204 
 תעודת בגרות

Bagrut/Matriculation 

7.2 25 13.2 38 9.9 63 
 תעודה מקצועית

Diploma 

47.4 165 45.8 132 46.7 297 
 תואר אקדמאי

Academic Degree 

This table continues on the next page טבלה זו ממשיכה בעמוד הבא 
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 (המשך): דמוגרפיה סקרהאוכלוסיית  4.1טבלה 
Table 4.1 Study population: Demography (continued) 

 

ממשתפי הסקר היו ערבים  6.3% רק-של ערבים בלתי מתוכנן תת ייצוג  נוצר, נדגמיםאיתור ב: עקב בעיות מוצא

 גיל באוכלוסייה. האותם קבוצות ב 14.2%לעומת 

, נשים 43.8%דומה להתפלגות באוכלוסייה )גברים ( 54.9%, נשים 45.1%גברים ( : ההתפלגות במדגםמין

56.2%.) 

 ומעלה.  55, וייצוג יתר של קב' הגיל 20-34תת ייצוג של קבוצת הגיל  נו: ישקבוצות גיל

 יתר של מחוז תל אביב.-ייצוג קיים: זמחו

 . מהנדגמים הם חילונים %51.8

 שנות לימוד לפחות. 12מהנדגמים הם בעלי השכלה של  88.9%

Origin: Because of locating problems, there is an under-representation of Arabs - 6.3% compared to 
14.2% for the same age groups in the population. 
Sex: The distribution in the sample (men 45.1% versus women 54.9%) is similar to the distribution in the 
population (men 43.8% versus women 56.2%). 
Age groups: There is under-representation of the 20-34 age group, and over-representation of the 55+ 
age group. 
District: There is over-representation of the Tel Aviv District. 
51.8% of the interviewees are secular.  
88.9% had at least 12 years of schooling. 
 

     

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All 

  

33.6 118 17.0 49 26.1 167 
<=6000 NIS 

הכנסה 
חודשית 
 אישית*

Personal 
monthly 
income 

(SES*) 
Q5.10 

29.3 103 29.5 85 29.4 188 
6000-10,000 

14.0 49 30.6 88 21.4 137 
>10000 

 לא רלוונטי 147 23.0 66 22.9 81 23.1
Not relevant/refuse 

 דרום 96 15 42 14.6 54 15.4
South 

 מחוז**
District ** 

(Dialog 
files) 

 חיפה 105 16.4 49 17 56 16
Haifa 

 ירושלים 61 9.5 26 9 35 10
Jerusalem 

 מרכז 102 16.0 52 18.1 50 14.2
Central 

 צפון 17 2.7 13 4.5 4 1.1
North 

 תל אביב 258 40.4 106 36.8 152 43.3
Tel Aviv 

* By personal net income in NIS *  לפי הכנסה נטו לאדם בש"ח 

** As defined by the Central Bureau of 
Statistics (CBS) 

 ** כפי שמוגדר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 .סטטיסטי מסשנתון  ,(מ"סשכה המרכזית לסטטיסטיקה )לנתונים ארציים מהלהשוואה ל: אוכלוסיית הסקר ייצוגיות

66 ,2015     

הנתונים הסטטיסטיים הלאומיים לגיל, קבוצת אוכלוסייה ומין מוצגים בהתאמה עבור קבוצות הגיל הרלוונטיות. 

 לקבוצות גיל, קבוצת אוכלוסייה או מין. ללא התאמההנתונים עבור המחוז הם ארציים, 

Representativeness of sample: National statistics- from Central Bureau of Statistics (Israel) Statistical 

Bullletin  No. 66,2015  

The national statistics for age, population group and sex are shown for the relevant age groups. The 

national statistics for district are countrywide, irrespective of age, population group or sex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 אוכלוסיית הסקר

Study 
population (%) 

אוכלוסיית המדינה 
 (למ"ס)מקור: 

National 
population 

(Source: CBS) (%) 

 מין

Sex 

 גברים

Males 
45.1 43.8 

 נשים

Females 
54.9 56.2 

 קבוצת אוכלוסייה

Population group 

 יהודים ואחר

Jews and 
other 

93.7 85.8 

 ערבים

Arabs 
6.3 14.2 

 קבוצות גיל

Age groups 

20-34 21.3 31.4 

35-44 24.9 26.7 

45-54 26.1 22.5 

55-67 27.7 20.1 

 מחוז

District 

 דרום
South 

15 14.4 

 חיפה
Haifa 

16.4 11.6 

 ירושלים
Jerusalem 

9.5 12.5 

 מרכז
Central 

16.0 24.5 

 צפון
North 

2.7 16.3 

 תל אביב
Tel Aviv 

40.4 16.2 
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 אורחות חיים והרגלי בריאות 4.2טבלה 

Table 4.2 Lifestyle and Health Habits 
 

 ערבים
Arabs 

 יהודים ואחר
Jews & 
Other 

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All 

  

% N % N % N % N % N   

27.5 11 23.7 142 22.8 80 25.3 73 23.9 153  

עישון 
 בהווה

Current 
Smoking 

Q4.3 

30.0 12 52.8 316 51.3 180 51.4 148 51.3 328 

 20לפחות 
 דקות בשבוע
At least 20 
minutes a 

week 

פעילות 
 גופנית

Physical 
activity 
Q4.6, 
Q4.7 

15.0 6 28.2 169 25.1 88 30.2 87 27.4 175 

בהתאם 
 להמלצות*

According to 
recommenda

tions* 

פעילות 
 גופנית

Physical 
Activity 

Q4.10, 
Q4.13 

This table continues on the next page טבלה זו ממשיכה בעמוד הבא 

 

 

 

מכלל הגברים,  30.2%עושים פעילות גופנית לפי ההמלצות ) משתתפי הסקר דיווחו כי הםמ 27.4%רק 

 מכלל הנשים(. 25.1%-ו

Only 27.4% of the interviewees exercise according to the recommendations (30.2% of all men and 25.1% 

of all women). 

 

 

  

ור אלה שדיווחו על משך . הנתונים הם עבבשבועדקות מצטברות לפחות  150פעילות גופנית במאמץ גדול/מתון למשך  *

 פעילות  גופנית שבועית )לא נעשתה הפרדה בין פעילות במאמץ מתון או פעילות במאמץ גדול(.

*150 weekly minutes or more of physical activity (intense and/or moderate). The numbers shown 

are for those with data for total weekly duration of activity (intense and /or moderate). 
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 )המשך(אורחות חיים והרגלי בריאות  4.2טבלה 

Table 4.2 Lifestyle and Health Habits (continued) 

 ערבים
Arabs 

 יהודים ואחר
Jews & 
Other 

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All 

  

27.5 11 40.6 243 46.7 164 31.3 90 39.7 254 
תמיד/לעתים 

 קרובות
Always/Often 

קורא 
הצהרות 
תזונתיות 
על תווית 

 המזון
Read 

nutrition 
claims 
on the 
Food 
label 

Q4.2.1 

72.5 29 59.4 356 53.3 187 68.8 198 60.3 385 

לעתים 
רחוקות/אף 

 פעם
Rarely/Never 

17.5 7 15.2 91 19.4 68 
10.4

# 
30 15.3 98 

תמיד/לעתים 
 קרובות

Always/Often 

קורא את 
כמות 
הנתרן 

על תווית 
 מזון

Read 
Sodium 
content 
of foods 

Q4.2.2 

82.5 33 84.8 508 80.6 283 
89.6

# 
258 84.7 541 

לעתים 
רחוקות/אף 

 פעם
Rarely/Never 

#- significant difference p=0.002        הבדל מובהק #p=0.002 

                            

 

. יותר (60%הצהרות תזונתיות ) מבחינת המזון תוויתהמידע על גבי  קורא את לא מהנדגמים  אחוז ניכר

על תווית המזון בתדירות גבוהה )תמיד או לעתים קרובות( לעומת  תזונתיות הצהרותנשים בודקות 

   בהתאמה(. 31.3%לעומת  46.7%) גברים

על  הנתרן תכולת( בודקים את נשיםמה 19.4%-ו, גבריםמה 10.4%) נדגמיםהמכלל  15.3%רק 

 בתדירות גבוהה. המזון תווית

  .כי ישנו עיון מועט בסימון הנתרן על תווית המזוןנראה 

 

46.7% of women and 31.3% of men check food labels frequently (always or often). Only 15.3% of the 
total sample (10.4% of the men and 19.4% of the women) frequently checked the sodium content on 
the food label. A significant percentage of respondents do not read the food label for nutrition claims 
(60%)  
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 תחלואה כרוניתוצריכת נתרן )כפי שנמדד בשתן(  4.3טבלה 

Table 4.3 Sodium intake (as measured by 24-hour urine collection)  

and selected health conditions  

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All  רופא )דיווח עצמי(אבחון אי פעם ע"י 

Ever diagnosed by a doctor (self-reported) Mean 
(SD) 

N 
Mean 
(SD) 

N 
Mean 
(SD) 

N 

3503 
(1534) 

9 
4547 

(1946) 
24 

4262 
(1879) 

33 
כן, ומקבל טיפול 

 תרופתי
Yes, on medication *סוכרת 

Diabetes* 
Q4_1_3 3526 

(1466) 
21 

4556 
(1793) 

11 
3880 

(1635) 
32 

כן, ולא מקבל טיפול 
 תרופתי

Yes, not on 
medication 

2649 
(655) 

5 
4389 

(1743) 
14 

3931 
(1706) 

19 
 כן

Yes 

 מחלת לב כלילית
Heart Disease 

Q4_1_4 

2742 
(717) 

4 
4308 

(1832) 
9 

3826 
(1712) 

13 
 כן

Yes 

 שבץ מוחי
Stroke 

Q4_1_5 

3269 
(1671) 

18 
4602 

(1795) 
28 

4080 
(1849) 

46 
כן, ומקבל טיפול 

 תרופתי
Yes, on medication 

 יתר לחץ דם*
Hypertension* 

Q4_1_7 
 

3341 
(1317) 

21 
4318 

(1593) 
22 

3841 
(1529) 

43 

כן, ולא מקבל טיפול 
 תרופתי

Yes, not on 
medication 

 תרופתי.*לא נמצאו הבדלים מובהקים בצריכת נתרן בין אלה בטיפול תרופתי לבין אלה ללא טיפול  

 *There were no significant differences in sodium intake between those taking medication and those not 
taking medication. 

של סוכרת, לא היה הבדל בצריכת הנתרן בין הנדגמים  אי פעםדווחו על אבחון מהנדגמים 11.3%: סוכרת

 ללא טיפול תרופתי.עם סוכרת אבל המקבלים טיפול תרופתי לסוכרת לעומת הנדגמים 

הנתרן בין הבדל בצריכת נמצא לא מהם של יתר לחץ דם,  אי פעםאבחון דווחו על מהנדגמים  15.7% לחץ דם

חשוב להדגיש כי הוצאו  טיפול תרופתי. מקבלים לאשאלא המקבלים טיפול תרופתי ליתר לחץ דם לעומת  אלה

כך שהשכיחות  לחץ דם,יתר רובם עם  ,אשר לוקחים תרופות המשפיעות על הפרשת נתרן הסקר נדגמיםמ

 בסקר הנוכחי. המצאנפן ניכר מזו שוה הכללית צפויה להיות גבוהה באילחץ דם באוכלוסייתר של  האמתית

אי דווחו על אבחון  2.5% ,של מחלת לב כלילית אי פעםדווחו על אבחון מהנדגמים  3.6%: מחלת לב ושבץ מוחי

עם הנדגמים שדיווחו כי אובחנו של שבץ מוחי. לא נמצאו הבדלים בצריכת הנתרן כפי שנמדד בשתן בין  פעם

  .עם מצבים אלה מעולםלבין אילו שדיווחו כי לא אובחנו מצבים אלה 

Diabetes: 11.3% of interviewees reported ever having been diagnosed with diabetes with no significant 
difference in sodium intake among those receiving diabetes medications and those not. 
Blood Pressure: 15.7% of interviewees reported ever having been diagnosed with hypertension with no 
significant difference in sodium intake among those with anti-hypertensive medications and those not. It 
is important to emphasize that samples taking drugs that affect sodium secretion were excluded from 
the survey, most of them with high blood pressure, so the actual prevalence of high blood pressure in 
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the general population is expected to be significantly higher than that found in this survey. Heart disease 
and stroke: 3.6% of interviewees reported ever having been diagnosed with coronary heart disease and 
2.5% reported having ever had a stroke. There were no significant differences in sodium intake as 
measured in urine between interviewees with coronary heart disease and those without, nor were there 
differences between those who had a stroke and those who had not. 

 

 שעות 24-לעל פי איסוף שתן –לפי בדיקות  -. צריכת נתרן5

5. Sodium intake as measured from urine 
 

 שעות( לפי מין,  24-לצריכת נתרן )כפי שנמדד באיסוף שתן  5.1טבלה 

 לאום וקבוצות גיל 

Table 5.1 Sodium intake (as measured in 24-hour urine collection) by sex, 

 population group and age groups  

 

 צריכת נתרן מ"ג/יום

Sodium intake mg/d 

N Mean (SD) Range Median P Value 
 סך הכל

Total  584 3831 (1688) 828-12,811 3542 - 

 גברים
Males 268 4362 (1843) 1311-12,811 4048 

p<0.0001    
 נשים

Females 316 3381 (1398) 828-8901 3197 

 יהודים ואחר
Jews & Other 551 3812 (1683) 828-12,811 3496 

NS 
 ערבים
Arabs 

33 4157 (1769) 1357-8096 3910 

קבוצות 
גיל 

 )שנים(

Age 
groups 
(years) 

20-34 127 3623 (1536) 828-8142 3519 

NS 
35-44 141 3921 (1992) 989-12,811 3381 

45-54 153 3974 (1647) 1173-9568 3588 

55-67 163 3780 (1543) 828-8349 3634 

  

נמצא הבדל שעות. לא  24בין גברים לנשים בצריכת הנתרן לפי איסוף השתן של  p<0.0001)נמצא הבדל מובהק )

 מובהק בצריכת הנתרן לפי לאום ולפי קבוצות גיל.

 

Sodium intake differed significantly (p<0.0001) between men and women, according to the 24-
hour urine collection. There were no significant differences in sodium intake by population 
group, or by age group.  
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 שעות(  24-לצריכת נתרן )כפי שנמדד באיסוף שתן  A5.1טבלה 

 וקבוצות משקל BMIהכנסה, יתר לחץ דם,  לפי

Table 5.1A Sodium intake (as measured in 24-hour urine collection) by income, hypertension, 

BMI and weight groups  

 

 צריכת נתרן מ"ג/יום

Sodium intake mg/d 

N 
Mean 

(SD) 
Range Median P Value 

הכנסה 

חודשית
1

 )₪( 

Monthly 

income1 
(NIS) 

<=6000  146 
3463 

(1554) ab 
828-9568 3243 

a p<0.0001 
b p<0.05 

6000-
10,000 173 

4147 

(1764) a 
897-9016 3864 

>10000 128 
4008 

(1663) b 
989-9982 3749 

 יתר לחץ דם
ונוטל  מדווח

טיפול 

 2תרופתי

Reported 
hypertension 

and taking 
medication 2 

Yes 46 
4080 

(1850) 
1265-8349 3761 

NS 

No 43 
3842 

(1530) 
1173-7935 3588 

יתר לחץ דם 
 )מדוד(

Hypertension 
(measured) 

Normal 198 
3415 

(1489) ab 
828-9982 3140 

a p<0.01 
b p<0.0001 

Elevated 52 
4309 

(1671) a 
1357-3568 3979 

Hyper-
tension 
stage 1* 

156 
3866 

(1885) 
1311-
12,811 

3404 

Hyper-
tension 

stage 2** 

143 
4180 

(1583) b 
1311-9016 3864 

 This table continues on the next page טבלה זו ממשיכה בעמוד הבא
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 שעות(  24-לצריכת נתרן )כפי שנמדד באיסוף שתן  A5.1טבלה 

 )המשך(וקבוצות משקל  BMIהכנסה, יתר לחץ דם,  לפי

Table 5.1A Sodium intake (as measured in 24-hour urine collection) by income, hypertension, 

BMI and weight groups (continued)  

 

 

 צריכת נתרן מ"ג/יום

Sodium intake mg/d 

N 
Mean 

(SD) 
Range Median P Value 

מדד מסת גוף 
 )קטגוריות(

BMI 

(categories) 

 

 תקין

Normal 
18.5-
24.99 

222 
3524 

(1608) a 
828-9982 3209 

a p<0.0001 
b p<0.05 

עודף 
 משקל

Overwei
ght 

25-29.99 

222 
3829 

(1722) b 
1219-
12,811 

3473 

 השמנה

Obese 

≤30 
125 

4360  

(1623) ab 
1357-9016 4186 

קבוצות משקל 
 )ק"ג(

Weight 
categories 

(kg) 

35-60 99 
2993 

 (1332) b 
828-8901 2806 

bp<0.05 
61-75 197 

3561 

 (1420) 
828-8119 3381 

76-90 177 
4102 

 (1809) 
1357-
12,811 

3772 

<90  97 
4704 

(1754) 
1357-9016 4738 

1
 1Personal income הכנסה לנפש

2
נטילת תרופות מסוימות ליתר לחץ דם עשויות להשפיע על הפרשת נתרן 

 

2Taking certain medications for hypertension which may influence sodium excretion 

*Hypertension Stage 1 (: 1יתר לחץ דם שלב ) SBP 130-139 mmHg or DBP 80-89 mmHg  

**Hypertension Stage 2 (:2לחץ דם שלב  יתר) SBP >=140 mmHg or DBP >=90 mmHg 

a,b  מובהקות בין קטגוריות עבור כל משתנה מציין 

a,b Specifies the significance between categories for each variable 
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נמצאו הבדלים מובהקים בצריכת הנתרן היה גבוה יותר.  החברתיצריכת הנתרן נמצאה גבוהה יותר ככל שהמצב 

בין הקבוצה במצב הסוציואקונומי הנמוך לבין הקבוצה במצב הסוציואקונומי הבינוני, ובין  המצב הסוציואקונומילפי 

כי מדובר במצב  להבהירהקבוצה במצב הסוציואקונומי הבינוני לבין הקבוצה במצב הסוציואקונומי הגבוה. יש 

 קונומי אישי ולא של משק בית.סוציוא

בצריכת נתרן בין הקבוצה עם לחץ  (p<0.01))תקין, יתר לחץ דם( נמצא הבדל מובהק  מדוד לחץ דםבקטגוריית 

 מדווח לחץ דם תנתרן בקטגורייהנדגמים עם לחץ דם תקין צרכו פחות  :דם תקין לעומת הקבוצה עם יתר לחץ דם

לוקחים  דיווחו כי לאש האללוקחים תרופות ליתר ל"ד לעומת שדיווחו כי לא נמצא הבדל בצריכת הנתרן בין אלה 

, כי הוצאו מהסקר נדגמים אשר לוקחים תרופות המשפיעות על הפרשת הנתרןלהדגיש חשוב  תרופות ליתר ל"ד.

 .רובם עם לחץ דם גבוה.

   BMIכאשרהקבוצות,  נמצאו הבדלים מובהקים בין  )BMIמדד מסת הגוף )ובקטגוריית  משקל הגוףבקטגוריית 

  היה קשור לצריכת נתרן גדולה יותר. גבוה יותר

Sodium consumption was related to the socioeconomic status (SES), such that higher sodium 
consumption was seen in higher SES groups: significant differences in sodium consumption existed 
between those in the low SES group and those in the middle SES group, and between those in the middle 
SES group and those in the high SES group.   
Sodium intake was significantly lower in participants with measured normal compared to measured high 
blood pressure, p<0.01).  
Among subjects reporting ever having been diagnosed with hypertension, no difference in sodium 
consumption was detected between subjects taking vs. those not taking anti- hypertensive medications. 
Subjects taking drugs that affect sodium secretion were excluded from the survey, most of them with 
high blood pressure. 
Subjects in the elevated BMI and body weight categories consumed more sodium than others.  
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שעות( מתוקננת למשקל גוף, לצריכה  24-ל)כפי שנמדד באיסוף שתן   צריכת נתרן 5.2טבלה 

 קלורית ולקריאטינין

Table 5.2 Sodium intake (as measured in 24-hour urine collection) adjusted for body weight, 

energy intake and creatinine 

 

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All 

)כפי שנמדד   צריכת נתרן
 24 במשךבאיסוף שתן 

 שעות(
Sodium intake (as 

measured in 24-hour urine 
collection) 

Mean 
(SD) 

N 
Mean 
(SD) 

N 
Mean 
(SD) 

N 

49.5* 
(21.0) 

305 
53.3* 
(23.0) 

265 
51.3  
(22.1) 

570 
 מתוקנן למשקל גוף

Adjusted 
for body weight, kg 

2307 
(1223.6) 

316 
2384 

(1716.9) 
266 

2342 
(1468.9) 

582 
 קלוריות 1000-מתוקנן ל

Adjusted 

for 1000 calories 

3.60 
(4.71) 

316 
3.97 

(8.84) 
268 

3.8 
(7.0) 

584 
 מתוקנן לקריאטינין )מ"ג(
Adjusted for creatinine, 

mg 

- - - - 
3.56 
(5.6) 

127 20-34 
מתוקנן 

לקריאטינין 
לפי קבוצות 

 גיל
Adjusted 

for 
creatinine, 
mg- by age 

groups 
 

- - - - 
4.6 

(12.2) 
141 35-44 

- - - - 
3.25 

(1.32) 
153 45-54 

- - - - 
3.69 

(4.19) 
163 55-67 

*significant at p<0.05 (2 tailed)   

 )כדי לנטרל את המשקל כגורם משפיע( השתן לק"ג משקל גוףאיסוף על פי לאחר תיקנון של צריכת הנתרן 

 בהתאמה(מ"ג  49.5 -ומ"ג  53.3( בצריכת הנתרן בין גברים ונשים )p<0.05נמצא הבדל מובהק )

ולאחר תיקנון למ"ג כדי לנטרל את הקלוריות כגורם משפיע( ; אלף קלוריותצריכה האנרגטית )לאחר תיקנון ל

על פי בצריכת הנתרן  לא נמצאו הבדלים מובהקים ,לקוי כגורם משפיע( כלייתי)כדי לנטרל תפקוד  קריאטינין

 השתן בין המינים או בין קבוצות גיל.איסוף 

After adjusting sodium intake as measured in urine collection for body weight, a significant 
difference was found (p <0.05) in sodium intake between men and women (53.3 and 49.5, 
respectively). 
After adjusting for 1000 calories and adjusting for creatinine (to neutralize impaired renal function as 
a confounder), no significant differences were found in sodium intake as measured in urine 
collection between the sexes or between the age groups.     
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 לפי שאלוני תזונה ואחוזי תרומה מקבוצות מזון - . נתוני  צריכת נתרן6

6. Sodium intake from food questionnaires and sodium contribution  

from food groups 

 צריכת נתרן על פי שאלון שחזור מזון לפי גיל, הכנסה ומשקל גוף 6.1טבלה 

Table 6.1 Sodium Intake, as estimated from 24-hour dietary recall questionnaires  

by age, income and weight 

 

 
 צריכת נתרן מ"ג/יום

Sodium intake mg/d 

N Mean (SD) Range Median P Value 
 סך הכל

Total  
633 

3043 

(1475) 
127 – 16,084 2769  

 גברים
Males 284 

3414 

(1460) 
127 - 9156 3182 

 
 נשים

Females 349 
2742 

(1420) 
453 – 16,084 2520 

 יהודים ואחר
Jews & Other 593 

3099 # 

(1476) 
127 – 16,084 2810 

p<0.0001 
 ערבים
Arabs 

40 
2217 # 

(1193) 
341 - 5220 2133 

קבוצות 
גיל 

 )שנים(

Age 
groups 
(years) 

20-34 135 
2941 

(1424) 
127 - 7045 2749 

 
35-44 155 

3217 

(1484) 
817 - 9156 2929 

45-54 167 
3013 

(1281) 
400 - 8497 2765 

55-67 176 
2999 

(1664) 
740 – 16,084 2678 

 

מ"ג  2217מ"ג,  3099מאשר הצריכה בקרב הערבים ) באופן מובהק בקרב היהודים צריכת הנתרן הייתה גבוהה

 . (p<0.0001)בהתאמה(, 

צריכת הנתרן הייתה הגבוהה  35-44לא נמצא הבדל מובהק בצריכת הנתרן בין קבוצות הגיל השונות. בקבוצת הגיל 

 מ"ג(.  3217ביותר )

   

Sodium intake was significantly higher in Jews than Arabs (3099 mg vs. 2217 mg, respectively) 
(p<0.0001). 
There was no significant difference in sodium intake between different age groups. In the 35-44 age 
group sodium intake was the highest (3217 mg). 
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 ( לפי גיל, לאום והכנסהFFQ) ת מזוןתדירות צריכ  צריכת נתרן על פי שאלון 6.2טבלה 

Table 6.2 Sodium Intake, as estimated from Food Frequency Questionnaires (FFQ)  

by age, nationality and income 

 

 

 צריכת נתרן מ"ג/יום

Sodium intake mg/d 

N Mean (SD) Range Median 
 סך הכל

Total  
608 3410 (2208) 14 – 25,933 3073 

 גברים
Males 273 3685 (2646) 239 – 25,933 3198 

 נשים
Females 335 3186 (1745) 14 – 14,894 2974 

קבוצות 
גיל 

 )שנים(

Age 
groups 
(years) 

20-34 128 3636 (2430) 14 – 14,894 3039 

35-44 149 3418 (3058) 60 – 25,933 3058 

45-54 161 3367 (1851) 264 – 14,089 2978 

55-67 170 3274 (1842) 239 – 16,796 3132 

 

. קבוצות הגילבין צריכת הנתרן הממוצעת בלא נמצא הבדל מובהק  FFQ -כפי שנמדד באמצעות דיווח ב

 מ"ג(.  3,636צריכת הנתרן הייתה הגבוהה ביותר ) 20-34בקבוצת הגיל 

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות.

הערכות יתר מהערכות ספקים בדרך כלל מ  FFQשאלונייש לקחת בחשבון כי על פי הספרות המקצועית, 

 .שעות 24-שחזור מזון ל תזונה המתבססות על

As measured by the FFQ, mean sodium intake did not significantly differ by age group. Subjects In the 20-
34 age group consumed more sodium (3636 mg) than other age groups. 
It should be taken into account that, according to the literature, over-evaluation is often obtained from 
nutrition assessments based on FFQ questionnaires as compared with data obtained from a dietary recall 
questionnaire. 

 

 .FFQשחזור מזון לבין צריכה לפי שאלון  השוואה בין צריכת נתרן לפי שאלון

 התקבלה צריכה גבוהה יותר מאשר הצריכה על פי שאלוני שחזור מזון.   FFQ-משאלוני ה

 מ"ג נתרן. 300-400בין הממוצעים נמצאו הבדלים של 

The FFQ questionnaires generated higher sodium intakes than the 24-hour dietary recalls. There was a 

difference of 300-400 mg sodium.   
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 קבוצות מזון הכוללת היומית הצריכה מסך כאחוז נתרן לצריכת מזון קבוצות התרומה של 6.3טבלה 

 שאלון שחזור מזון(כמדווח ב)

Table 6.3 Contribution of food groups to total sodium intake as a percentage of the total daily 

intake (As reported in 24-hour dietary recalls) 

 

 

 

 

 

 המזונות העיקריים התורמים לצריכת נתרן הם  לחם, ירקות )כולל מבושלים(, גבינה צהובה ועוף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחם, ירקות )כולל מבושלים(, גבינה צהובה ועוף.  :ניתן לראות כי המזונות העיקריים התורמים לצריכת נתרן הם

 

The main food groups contributing to sodium consumption are: bread, vegetables, yellow cheese, and 

chicken.  

  

16.6, לחם  

12.4, ירקות  

גבינה  
6.9, צהובה  

6.3, עוף  

,  פסטה/דגנים
6.2 

5.8, מרקים  

4.9, מאפים  

4.8, תפוחי אדמה  

4.6, בקר  

4.5, דגים  

3.4, אחר  
,  קטניות
3.4 

3.1, מאפים מתוקים  

2.8, ביצים  

2.7, אגוזים וגרעינים  

2.4, מוצרי חלב אחרים  

2.1, מוצרי בשר אחרים  

1.3, זיתים  

,  נקניקיות
1.3 

ממתקים 
ומשקאות  

1.2, מתוקים  

חטיפים  
, מלוחים
0.9 

0.8, מוצרי עוף אחרים  

, דגני בוקר
0.7 

0.4, רטבים  

פירות כולל  
, מיצי פירות

0.2 

0.2, שמנים  

26.9, אחר  
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 . הרגלי צריכת מלח והשוואה לצריכת נתרן כפי שנמדד באיסוף7

7. Sodium intake habits and comparisons to measured intake 

 

 צריכת המלח והרגלי צריכת מלח הערכה סובייקטיבית של 7.1טבלה 
Table 7.1 Subjective assessment of salt intake and habits 

 ערבים
Arabs 

 יהודים ואחר
Jews & 
Other 

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All   

% N % N % N % N % N 

72.5 29 45.7 274 46.4 163 48.6 140 47.4 303 
 תמיד/לפעמים

Always/ 

sometimes 

 
הוספת מלח 
 בעת האכילה

Add salt at 
table 

Q3.1new 
27.5 11 54.3 325 53.6 188 51.4 148 52.6 336 

לרוב לא/אף 
 פעם
Not 

usually/Never 

75.0 30 83.0 492 86.9 304 77.0 218 82.5 522 
לעתים 

 קרובות/תמיד
Always/often 

 
הוספת מלח 

 בבישול

Add salt in 
cooking 

Q3.2new 
25.0 10 17.0 101 13.1 46 23.0 65 17.5 111 

לפעמים/לעתים 
רחוקות/אף 

 פעם
Sometimes/ 

Rarely/Never 

30.0 12 19.2 112 22.2 76 17.0 48 19.9 124 

במידה רבה 
מאוד או במידה 

 רבה
A lot 

 צריכת מלח

Salt use 
(subjective) 

Q3.3new 

60.0 24 49.3 288 50.9 174 48.9 138 50.0 312 
 הכמות הרצויה

Desired 
amount 

10.0 4 31.5 184 26.9 92 34.0 96 30.1 188 

מידה מועטה או 
מידה מועטה 

 מאוד
Little/very 

little 

12.5 5 7.4 44 9.1 32 5.9 17 7.7 49 
 כן

Yes 
צרכני מלח 

 כבדים*
Heavy salt 

users* 
87.5 35 92.6 553 90.9 318 94.1 270 92.3 588 

 לא
No 

This table continues on the next page טבלה זו ממשיכה בעמוד הבא 
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 (המשך) הערכה סובייקטיבית של צריכת המלח והרגלי צריכת מלח 7.1טבלה 

Table 7.1 Subjective assessment of salt intake and habits (continued) 

 

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All   

% N % N % N 

80.9 283 72.6 209 77.1 492 
 כן

Yes 

דיאטה עתירת 
מלח גורמת 

 לבעיות רפואיות
High salt diet 

causes serious 
medical 

problems 
Q3.4new 

3.4 12 6.6 19 4.9 31 
 לא
No 

15.7 55 20.8 60 18.0 115 
 לא יודע

Don’t know 

67.5 237 62.2 179 65.1 416 
 יתר לחץ דם
High Blood 

pressure 

איזו בעיות 
 רפואיות

Which medical 
problems 

Q3.5 

9.1 32 7.3 21 8.3 53 
 אוסטיאופורוזיס
Osteoporosis 

5.4 19 6.6 19 5.9 38 
 סרטן הקיבה

Stomach cancer 

31.1 109 19.4 56 25.8 165 
 אבנים בכליות
Kidney Stones 

1.4 5 0.7 2 1.1 7 
 אף אחד מהנ"ל

None of the 
above 

7.4 26 6.9 20 7.2 46 
 לא יודע

Don't know 

25.4 89 26.6 76 25.9 165 
 חשוב מאוד

Very 

החשיבות של 
 הפחתת מלח

Importance of 
salt reduction 

Q3.6 

46.9 164 39.9 114 43.7 278 
 במידה מסוימת

To a certain 
extent 

23.4 82 26.2 75 24.7 157 
 לא חשוב בכלל

Not at all 

4.3 15 7.3 21 5.7 36 
 לא יודע

Don’t know 

43.1 151 39.4 113 41.4 264 
 כן

Yes 

נוקט פעולות  
להגבלת צריכת 

 המלח
Act to limit salt 

intake Q3.7 
תמיד" או "לעתים קרובות" ל "הוספת "ענה וגם ( 3.1ענה "תמיד" על "הוספת מלח בעת האכילה" ) :* צרכן מלח כבד הוגדר

 מלח סובייקטיבית  תצריכעל  רבה" לשאלהמידה במידה רבה מאוד" או "בענה "ו(, 3.2מלח בבישול" )

*Heavy salt user defined: where "add salt at table"(3.1) = always, and "add salt in cooking” (3.2) = 
always or often and “subjective use of salt” (3.3) = high 



38 

 

 . רציניות רפואיות לבעיות לגרום יכולה מלח עתירת שדיאטה יודעים מהנדגמים בלבד 77%

 חשובמהנדגמים השיבו ש 70%-ים בכליות. כציינו קשר לאבנ 25.8%-ציינו קשר ליתר לחץ דם, ו 65.1%מתוכם 

 .ציינו שאין לכך כל חשיבות 25%-חשוב במידה מסוימת להפחית מלח בדיאטה וקרוב ל מאוד/

 שלהם.  מלחדווחו כי הם פועלים באופן קבוע כדי להגביל את  צריכת ה 40%-כ

77% of respondents know that a high salt diet can cause serious medical problems.  Among those who 

reported that there was a link, 65.1% indicated a link to high blood pressure, and 25.8% reported a link 

to kidney stones. About 70% of the respondents said that it is very important/important to a certain 

extent to reduce salt in the diet. Close to 25% of the interviewees noted that it is not important to 

reduce salt intake. About 40% reported acting regularly to limit their salt intake. 

 

 

 שעות( 24הערכה סובייקטיבית של צריכת המלח וצריכת נתרן מאיסוף שתן ) 7.2טבלה 

Table 7.2 Subjective assessment of salt use and actual sodium intake 

 (From 24-hour urine collection) 

 

*As defined in table 7.1  7.1*כפי שהוגדר בטבלה 

 

 צריכת נתרן מאיסוף השתן

Sodium intake 
from 24-hour urine collection 

 סך הכל
All 

 גברים
Males 

 נשים
Females 

N 
Mean 

(SD) 
N 

Mean 

(SD) 
N 

Mean 

(SD) 

הוספת מלח 
 בעת האכילה

Add salt at 
table 

Q3.1new 

 תמיד/לפעמים

Always/ 

sometimes 
274 

3832 

(1770) 
126 

4459 

(1991) 
148 

3298 

(1351) 

 לרוב לא/אף פעם

Not usually/Never 
310 

3830 

(1615) 
142 

4275 

(1702) 
168 

3453 

(1437) 

הוספת מלח 
 בבישול

Add salt in 
cooking 

Q3.2new 

לעתים 
 קרובות/תמיד

Always/often 
479 

3828 

(1690) 
204 

4452 

(1883) 
275 

3365 

(1361) 

לפעמים/לעתים 
 רחוקות/אף פעם

Sometimes/ 

Rarely/Never 

99 
3818 

(1663) 
59 

4071 

(1646) 
40 

3445 

(1636) 

 צריכת מלח

Salt use 
(subjective) 

Q3.3new 

במידה רבה מאוד 
 או במידה רבה

A lot 
114 

3900 

(1677) 
45 

4433 

(1998) 
69 

3552 

(1335) 

 הכמות הרצויה

Desired amount 
284 

3789 

(1646) 
126 

4315 

(1871) 
158 

 
3368 

(1302) 

מידה מועטה או 
 מידה מועטה מאוד

Little/very little 
171 

3891 

(1741) 
91 

4393 

(1700) 
80 

 
3321 

(1617) 

צרכני מלח 
 כבדים*

Heavy salt 
users* 

 כן

Yes 
45 

3704 

(1587) 
15 

3991 

(2045) 
30 

3560 

(1318) 

 לא

No 
537 

3838 

(1699) 
252 

4383 

(1835) 
285 

3356 

(1405) 
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ההגדרה של "צרכן מלח כבד" נקבעה על פי הדיווח של שימוש רב בנתרן, בבישול או בשולחן  7.1בטבלה  כמצוין

צורך. לא נמצאו הבדלים מובהקים בצריכת הנתרן בשתן בין  דגםהנשועל פי ההערכה האישית לכמות המלח 

 מ"ג(. 3,838מ"ג( לבין אלא שהוגדרו כצרכני מלח לא כבדים ) 3,704צרכני המלח הכבדים )

As indicated in Table 7.1, the definition of "heavy salt user" was determined by the report of the use of 
sodium, in cooking or at the table and according to the personal assessment of the amount of salt used. 
There were no significant differences in urinary sodium consumption between heavy salt users (3,704 
mg) and those defined as non-heavy salt users (3,838 mg). 

 
. 

 סוגי המלח בשימוש ומקורות נוספים לנתרן 7.3טבלה 

Table 7.3 Type of salt used and other sodium sources  

 

 בתדירות גבוהה, בשולחןלאוכל ( מוסיפים מלח 47.4%:  כמחצית מהנדגמים )הוספת מלח בשולחן ו/או בבישול

 ללא הבדל בין המינים. פעמים(לתמיד או )

 מהגברים. 77%מהנשים לעומת  86.9%ישול תמיד או לעיתים קרובות, ( מוסיפים מלח בב82.5%רוב הנדגמים )

 דיווח על שימוש בתבלינים: 

 –; תיבול לעוף 9.2% -מלח לימון דווח על שימוש נרחב באבקות תיבול בבישול ו/או הוספה לאוכל בשולח. 

 21.8% –; תיבול לסטייק 19.7% –; תיבול לדג 18.8% –; תיבול לפיצה 40.7%

ציינו כי הם  20%-ציינו כי הם צורכים את הכמות הרצויה, וכ 50%לשאלה "כמה מלח אתה נוהג לצרוך", בתשובה 

 צורכים במידה רבה מאוד או במידה רבה.

 
 
 
 
 

 
 סך הכל

All 
 גברים
Males 

 נשים
Females 

N % N % N % 

סוג המלח המוסף 
 לאוכל בשלחן

Type of salt at 
used at table 

Q3.9 

 לא מוסיף

None 
165 26.1 84 29.7 81 23.2 

 רגיל*מלח 

Regular salt* 
453 71.7 194 68.6 259 74.2 

 מלח מועשר ביוד

Iodized salt 
7 1.1 3 1.1 4 1.1 

 תחליף מלח

Salt substitute 
7 1.1 2 0.7 5 1.4 

סוג מלח מוסף 
 לאוכל בבישול

Type of salt used 
in cooking   

Q3.10 

 לא מוסיף

None 
27 4.3 14 5.0 13 3.7 

 מלח רגיל**

Regular salt** 
584 92.8 261 92.9 323 92.8 

 מלח מועשר ביוד

Iodized salt 
7 1.1 3 1.1 4 1.1 

 תחליף מלח

Salt substitute 
11 1.7 3 1.1 8 2.3 

 (8(, מלח הימלאיה )2(                ** כולל מלח אטלנטי )3(, מלח הימלאיה )2* כולל מלח אטלנטי )

* includes Atlantic salt (2), Himalaya salt (3)            ** includes Atlantic salt (2), Himalaya salt (8) 
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Adding salt at the table and / or in cooking: About half of the interviewees (47.4%) add salt to food at the 
table frequently (always or sometimes), regardless of sex. 
The majority of interviewees (82.5%) add salt while cooking always or often, 86.9% of women compared 
to 77% of men. 
Reporting on the use of spices: Lemon Salt - 9.2%; seasoning for chicken - 40.7%; seasoning for pizza - 
18.8%; seasoning for fish - 19.7%; seasoning for steak - 21.8% 
In response to the question "How much salt do you consume?" 50% stated that they consume the 
desired amount, and about 20% said that they consume salt to a large extent. 
 

 

 שימוש באבקות מרק/רטבים 7.4טבלה 

Table 7.4 Use of soup powders/sauces 

 

 דווח על שימוש נרחב באבקות מרק ורטבים. אבקת מרק עוף, ורוטב סויה הם בשימוש הנפוץ ביותר.  ישנו 

 There is a great use of soup powders, seasoning powders, and sauces. Most commonly used are chicken 
soup powder and soy sauce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אבקות 
 מרק/רטבים

Soup 
powders/sauces 

Q3.13 

תכולת נתרן 
ממוצעת 

 גרם( 100)מ"ג/

Average 
sodium 

(mg/100 gr) 

דיווח על 
מספר 

 משתמשים

Reported 
number 
of users 

 אבקות מרק/רטביםשל  סוגים
 (משתמשים)מספר  

Types of soup powders/sauces (number of users) 

 אבקות מרק

Soup powders 
10,864 333 

 (, בקר, ירקות198מרק עוף )

Chicken soup (198), beef, vegetable 

 ציר מרק

Soup broth 
8,800 2 

 עוף/בקר   

Chicken/beef 

 רטבים

Sauces 
2,505 63 

צ'ילי, טבסקו, רוטב אלף האיים (, טריאקי, 29רוטב סויה )
 ואחרים

Soy (29), Teriyaki, Chili, Tabasco, 1000 Island dressing 
and others 
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 צריכת בשר כשר 7.5טבלה 

Table 7.5 Consumption of kosher meat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 נשים
Females 

 גברים
Males 

 סך הכל
All  

% N % N % N 

49.0 167 46.7 118 47.6 285 
 תמיד

Always 
 שמירת כשרות 
 (יהודים בלבד) 

Keep kosher 
(Jews only) 

Q3.14 

6.5 22 7.8 20 7.0 42 
 רק בבית

Only at home 

42.5 145 42.2 109 42.4 254 
 לא
No 

2.1 7 4.3 11 3.0 18 
 אחר

Other 

81.2 246 74.2 190 78.0 436 
 תמיד

Always  קונה בשר בקר
 מוכשר*

Buy ready 
koshered beef* 

Q3.15new 

8.3 25 15.6 40 11.6 65 
 לפעמים

Sometimes 

10.8 32 10.2 26 10.4 58 
 לרוב לא/אף פעם

Usually not/never 

86.6 272 81.7 206 84.5 478 
 תמיד

Always 
קונה בשר 

 עוף/הודו מוכשר*
Buy ready 
koshered 

chicken/turkey* 
Q3.16new 

6.7 21 10.7 27 8.5 48 
 לפעמים

Sometimes 

6.7 21 7.5 19 7.1 40 
 לרוב לא/אף פעם

Usually not/never 

*Of those who buy beef/chicken/turkey רק עבור הקונים בשר בקר/עוף/הודו* 
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 . לחץ דם8

8. Hypertension 

 

 The American College of Cardiology (ACC)and the American Heart Association (AHA) כפי שמוגדר על ידי:

 

As defined by the American College of Cardiology (ACC) and the American Heart Association (AHA) 

 Normal  )תקין( SBP <120 mmHg and DBP < 80 mmHg 

 Elevated ( )מוגבר  SBP 120-129 mmHg and DBP < 80 mmHg 

 Hypertension Stage 1  ( 1:)יתר לחץ דם שלב SBP 130-139 mmHg or DBP 80-89 mmHg  

 Hypertension Stage 2   (2:)יתר לחץ דם שלב SBP >=140  mmHg or DBP >=90 mmHg 

)2017-aha-guideline-bp-5pm-icles/2017/11/08/11/47/moncardiology/art-in-http://www.acc.org/latest(  

 

 ערכי לחץ דם מדוד* 8.1טבלה 

Table 8.1 Measured blood pressure*  

 2יתר ל"ד שלב 
Hypertension stage 2 

 1יתר ל"ד שלב 
Hypertension stage 1 

 מוגבר
Elevated 

 תקין
Normal  

% N % N % N % N 

25.5 153 28.8 173 9.5 57 36.3 218  
 סך הכל

All 

32.7 87 32.7 87 12.0 32 22.6 60 
 גברים
Males מין 

Sex 
19.7 66 25.7 86 7.5 25 47.2 158 

 נשים
Females 

8.1 10 24.2 30 12.9 16 54.8 68 20-34 
 קבוצות גיל

Age 
categories 

17.4 25 31.3 45 6.3 9 45.1 65 35-44 

29.9 49 31.1 51 9.8 16 29.3 48 45-54 

40.8 69 27.8 47 9.5 16 21.9 37 >=55  

* Users of diuretic medication were excluded *בסקר תרופות משתנות לא נכללו םנוטלימי ש 
 

  

http://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2017/11/08/11/47/mon-5pm-bp-guideline-aha-2017
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 ACC/AHAועל ידי   **NHANES)רמות סף )כמקובל על פי 2ערכי לחץ דם מדוד לפי  8.2טבלה 

Table 8.2 Measured blood pressure using 2 thresholds (as used in NHANES** and ACC/AHA) 

 

SBP/DBP* >=140/90 SBP/DBP* >=130/80 
 

% N % N 

25.4 153 54.2 326  
 סך הכל

All 

32.7 87 65.4 174 
 גברים
Males מין 

Sex 
19.7 66 45.4 152 

 נשים
Females 

8.1 10 32.2 40 20-34 

 קבוצות גיל
Age categories 

17.4 25 48.6 70 35-44 

29.9 49 61.0 100 45-54 

40.8 69 68.6 116 >=55  

**National Health and Nutrition Examination Survey SBP*  ,לחץ דם סיסטולי =DPB דם דיאסטולי = לחץ  

 

 
(. 8)פירוט בפרק המשתתפים. להגדרת יתר לחץ דם נעשה שימוש בשלושה מדדים שונים  לכללחץ דם ודופק נמדדו 

 55בקבוצת הגיל  SBP/DBP >=140/90 על פי מדד עם העלייה בגיל הייתה עלייה באחוז הנדגמים עם יתר לחץ דם.

 68.6%-ב נמצא יתר ל"ד,  SBP/DBP >=130/80 על פי מדד מהנדגמים ואילו 40.8%-נמצא יתר לחץ דם ב ומעלה
  .מהנדגמים באותה קבוצת גיל

Blood pressure and heart rate were measured in all participants. Three different measures were used to 
define hypertension (detailed in Chapter 8). With the age increase, there was an increase in the 
percentage of those with high blood pressure. In the 55 and over age group, according to the definition 
SBP / DBP> = 140/90, 40.8% of the interviewees had hypertension, while according to the definition  
SBP / DBP>= 130/80, 68.6% had hypertension in the same age group.  
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 )כן / לא( ויתר לחץ דם מדודהשוואה בין יתר לחץ דם מדווח  8.3טבלה 

 ( %ACC/AHA -של ה)על פי ההגדרות  

Table 8.3 Comparison between reported hypertension (yes/no) and measured hypertension 

(using ACC/AHA definitions) %  

 

 

 .2יתר ל"ד שלב נמצא מהנדגמים  59.3% -ב (,8בפרק  )המופיעים ACC/AHA -לפי ההגדרות ליתר ל"ד של ה
עם יתר ל"ד  30.5%)מהנדגמים שהוגדרו כבעלי יתר לחץ דם דווחו כי אין להם יתר לחץ דם ( 49.9%)חלק ניכר 

 (.2עם יתר ל"ד שלב  19.4% -, ו1שלב 

According to the AHA definitions (in Chapter 8), 59.3% of the interviewees were defined as having stage 
2 hypertension. A significant proportion (49.9%) of those diagnosed with high blood pressure reported 
not having hypertension (30.5% with hypertension stage 1, and 19.4% with stage 2).  

                                                      יתר ל"ד מדווח
Hypertension 

 יתר ל"ד מדוד

Hypertension 
(measured) 

 תקין

Normal 
 מוגבר

Elevated 

 1יתר ל"ד שלב 

Hypertension 
stage 1 

 2יתר ל"ד שלב 

Hypertension 
stage 2 

 יתר ל"ד מדווח
Hypertension (stated) 

  Q4_1_7 
Yes Yes Yes Yes 

 כן
Yes (N=91) 

16.5 5.5 18.7 59.3 

 לא

No (N=501) 
40.1 10.0 30.5 19.4 
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 ( ויתר לחץ דם מדודהשוואה בין יתר לחץ דם מדווח )כן / לא 8.4טבלה 

 (NHANES)על פי ההגדרות של   

Table 8.4 Comparison between reported hypertension (yes/no) and measured hypertension 

(using NHANES definitions)  

 

 
 :  ושל NHANESושל AHA/ ACC שללפי ההגדרות ליתר ל"ד 

 ( מהנדגמים שהוגדרו כבעלי יתר לחץ דם על פי המדד49.9%כמחצית ) ,SBP/DBP >=130/80  דווחו כי אין

 להם יתר לחץ דם.

  ,שהוגדרו כבעלי יתר לחץ על פי המדד 19.4%חלק ניכר מהנדגמים ,SBP/DBP >=140/90 דווחו כי אין ,

 להם יתר לחץ דם.

According to the definition of NHANES for hypertension: 

  About half (49.9%) of those diagnosed with high blood pressure according to  
        SBP / DBP > = 130/80 reported not having hypertension. 

 A significant proportion of the interviewees, 19.4%, who were classified as hypertensive 
according to the SBP / DBP > = 140/90, reported having no hypertension. 

 

 

 
  

 

  

                                                      יתר ל"ד מדווח
Hypertension 

 יתר ל"ד מדוד

Hypertension 
(measured) 

SBP/DBP>=130/80 SBP/DBP>=140/90 

ל"ד מדווחיתר                                                                  
Hypertension  (stated)  

Q4_1_7 

Yes No Yes No 

N % N % N % N % 
 כן

Yes (N=91) 
71 78.0 20 22.0 54 59.3 37 40.7 

 לא
No (N=501) 

250 49.9 251 50.1 97 19.4 404 80.6 
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 מתאם 9.

9. Correlations 

 FFQ ת מזוןצריכת נתרן משאלון שחזור מזון ומשאלון תדירות צריכ 9.1טבלה 

Table 9.1 Sodium intake from 24-hour dietary recall and from FFQ 

 

 
-בין צריכת הנתרן כפי שדווח בשחזורי מזון לבין צריכת הנתרן לפי שאלוני ה( r<0.1נמצאה קורלציה מאד נמוכה ) 

FFQ.ללא הבדל בין המינים , 

Correlation between sodium intake as reported in dietary recalls and sodium intake as reported in 
the FFQ questionnaires was poor (r<0.1), irrespective of sex. 

 שעות 24 במשךמשאלון שחזור מזון ומאיסוף שתן צריכת נתרן  9.2טבלה 

Table 9.2 Sodium intake from 24-hour dietary recall and 24-hour urine 

 

*Significant at 0.05 (2 tailed     ** Significant at 0.01 (2 tailed)  

( בין צריכת הנתרן כפי שדווח בשחזורי מזון לבין הצריכה על פי המדידה באיסוף השתן. r=0.215) מתאם נמוךנמצא 

 .(r=0.377) 20-34יותר בקרב צעירים בגילאי  מתאם גבוהנמצא 

Overall, the correlation between sodium intake as reported in dietary recalls and consumption according 

to measurement in 24-hour urine collection was poor (r=0.215). A stronger correlation was found among 

people aged 20-34 (r=0.377)   

 

 מתאם

Correlation 

נתרן משאלון 

FFQ  
Na –FFQ 

Mean (SD) 

 נתרן משחזור מזון
Na- 24-hour recall 

Mean (SD) 
N  

0.026 3419 (2213) 3064 (1488) 603 
 סך הכל

All 

-0.068 3699 (2654) 3427 (1470) 270 
 גברים
Males מין 

Sex 
0.088 3191 (1749) 2770 (1438) 333 

 נשים
Females 

 מתאם

Correlation 

נתרן מאיסוף 
 שתן

Na –urine 

Mean (SD) 

 נתרן משחזור מזון
Na- 24-hour 

recall 

Mean (SD) 

N  

0.215** 3835 (1690) 3070 (1486) 582 
 סך הכל

All 

0.137* 4374 (1845) 3429 (1468) 266 
 גברים
Males מין 

Sex 
0.192** 3381 (1398) 2767 (1435) 316 

 נשים
Females 

0.377** 3624 (1537) 2959 (1409) 127 20-34 

 קבוצות גיל
Age categories 

0.218* 3938 (2002) 3256 (1497) 139 35-44 

0.215** 3974 (1648) 3048 (1275) 153 45-54 

0.11 3781 (1543) 3017 (1702) 163 >=55 
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 שעות 24 במשךומאיסוף שתן  (FFQ) מזון צריכתצריכת נתרן משאלון תדירות  9.3טבלה 

Table 9.3 Sodium intake from FFQ and 24-hour urine 

 

** Significant at 0.01 (2 tailed) 

לבין הצריכה על פי המדידה באיסוף  FFQ-( בין צריכת הנתרן כפי שדווח בשאלוני הr=0.123) מתאם נמוך נמצא

  .בנשים רק נמצא ובהקמ מתאםהשתן. 

There was a weak correlation (r=0.123) between sodium intake as reported in the FFQ questionnaires and 
consumption according to measurement in the urine collection. A significant correlation was found only in 
women. 

 

 (spot)שעות ומדגימת שתן  24 במשךצריכת נתרן מאיסוף שתן  9.4בלה ט
Table 9.4 Sodium intake from 24-hour urine and spot 

*Significant at 0.05 (2 tailed)     ** Significant at 0.01 (2 tailed)  

בין צריכת הנתרן כפי נמדד באיסוף השתן לעומת צריכת הנתרן כפי אך מובהק ( r=0.232) מתאם נמוךנמצא 

 (.r=0.124)לעומת גברים   (r=0.259)יותר בקרב נשים מתאם גבוה . נמצאSPOT-שנמדד ב

 ( שעבר בין סיום איסוף השתן לבין זמן נטילתשחלפו )מספר השעות פרק הזמןלא נצא מתאם מובהק בין 

  .spot-ה דגימת

A weak but significant correlation (r=0.232) was found between sodium intakes as measured in the urine 
collection versus sodium intake as measured in the SPOT urine. This correlation was stronger among 
women (r=0.259) than men (r=0.124). 
A significant correlation between the time interval (number of hours elapsed) between the end of the 
urine collection and the time of the spot sample was not detected.  

 

 

 קורלציה
Correlation 

נתרן מאיסוף 
 שתן

Na –urine 

Mean (SD) 

  FFQנתרן משאלון 
Na –FFQ 

Mean (SD) 
N  

0.123** 3806 (1632) 3370 (2114) 555 
 סך הכל

All 

0.042 4326 (1752) 3582 (2424) 253 
 גברים
Males מין 

Sex 
0.185** 3370 (1383) 3193 (1799) 302 

 נשים
Females 

 קורלציה
Correlation 

נתרן מדגימת 

 (spotשתן )
Na –Spot 

Mean (SD) 

 נתרן מאיסוף שתן
Na –urine 

Mean (SD) 
N  

0.232** 2812 (1535) 3829 (1696) 577 
 סך הכל

All 

0.124* 3150 (1530) 4367 (1859) 262 
 גברים
Males מין 

Sex 
0.259** 2530 (1483) 3381 (1400) 315 

 נשים
Females 
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 , (spot) שעות ומדגימת שתן 24 במשךצריכת נתרן מאיסוף שתן  9.5בלה ט

 spot-בהתאם לקטגוריות של שעת ביצוע ה

Table 9.5 Sodium intake from 24-hour urine and spot- in relation to hour of spot 

 by time categories 

 

*Significant at 0.05 (2 tailed)      ** Significant at 0.01 (2 tailed) 

בוצעה מחצות  spot -כשדגימת ה spot -בין נתרן מאיסוף השתן ונתרן מדגימת ה מובהק מתאם נמצא 9.5בטבלה 

   בבוקר. 8איסופי השתן הסתיימו בשעות הבוקר המוקדמות לרוב עד השעה  בבוקר. 8ועד 

Table 9.5 demonstrates a significant correlation between sodium from the urine collection and sodium 
from the spot sample when the spot sample was performed from midnight to 8 am. 24-hour urine 
collection was completed in the early hours of the morning commonly up to 8 am. 
  

 קורלציה
Correlation 

נתרן מדגימת שתן 

(spot) 
Na –Spot 

Mean (SD) 

 נתרן מאיסוף שתן 
Na –urine 

Mean (SD) 
N  

0.469** 2634 (1306) 3869 (1863) 67 
 8:00חצות עד 

Midnight till 8:00  קטגוריות
שעות 
 -ביצוע ה
SPOT 

Time 
categories 

for spot 
sample 

0.278** 2780 (1500) 3917 (1642) 204 8:01- 12:00 

0.146 2733 (1537) 3616 (1423) 90 12:01 -  16:00  

0.149 2896 (1530) 3891 (1809) 146 
 עד חצות 16:01

16:01 till 
Midnight 
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 רגרסיות 10.

10. Regressions 

בין משתני המחקר במטרה לזהות אילו מהמשתנים הבלתי תלויים מנבאים את  לינארית נעשו ניתוחי רגרסיה
המשתנים התלויים בכל אחד מהניתוחים, ללא קשר למידת ההסבר שלהם את המשתנה התלוי. על המשתנה 

 המנבא )המשתנה הבלתי תלוי( להסביר באופן מובהק את השונות במשתנה העומד לבדיקה, נתרן מאיסוף שתן.
Linear regression analyses were performed to model outcome variables, in order to identify which of the 
independent variables predict the dependent variables in each of the analysis, regardless of the 
explanation of the dependent variable. The predictive variable (the independent variable) should clearly 
explain the variance in the variable tested, sodium from the urine collection. 

 

שעות המוסברת על ידי משתנים נוספים כולל נתרן  24 במשךצריכת נתרן מאיסוף שתן  10.1לה טב

 משחזור מזון

Table 10.1 Sodium intake from 24-hour urine explained by various variables including sodium 

from dietary recall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( בין ל"ד סיסטולי לבין צריכת נתרן מאיסוף (p=0.025מהרגרסיה מצביעים על כך שיש קשר מובהק  הממצאים

(. בעוד (p=0.001שתן ובנוסף בין צריכת נתרן כפי שדווח בשחזור המזון לבין צריכת הנתרן מאיסוף השתן 

 שהמשתנים מין, גיל, משקל גוף, וסוכרת אינם מסבירים את צריכת הנתרן מאיסוף השתן באופן מובהק.

מהשונות בצריכת הנתרן מאיסוף השתן מוסברת על ידי המשתנים שלעיל,  (R2 )לפי  20%ניתן לראות כי 

שיתר המשתנים אינם  שהמשתנים ל"ד סיסטולי וצריכת נתרן המדווח משחזור המזון מסבירים באופן מובהק בעוד

 המשתנה קריאטינין הוכנס כמשתנה מנטרל. מובהקים.

The regressions indicate a significant association (p=0.025) between systolic blood pressure (SBP) and 
sodium intake from the urine collection, as well as between reported sodium intake (dietary recalls) and 
sodium intake from urine collection (p = 0.001). The variables of sex, age and diabetes do not explain the 

 מובהקות
P value 

B (SE) 
Unstandardized 

Coefficients 

המשתנה התלוי: נתרן מאיסוף 
 שתן

Dependent variable:  Na from 
urine 

  
 המשתנים הבלתי תלויים
Independent variables 

0.178 210.2 (155.9) 
 מין
Sex 

0.572 -3.4 (6.0) 
 גיל
Age 

0.790 -47.9 (179.5) 
 משקל גוף

Body weight 

<0.001 0.99 (0.1) 
 קריאטינין

Creatinine 

0.025 9.3 (4.1) 
 ל"ד סיסטולי

Systolic blood pressure 

0.403 178.9 (213.6) 
 סוכרת

Diabetes 

0.001 0.15 (0.05) 
 נתרן משחזור מזון

Sodium from 24 Dietary recall 

Adjusted R2 = 0.2 
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sodium intake from urine collection significantly. It can be seen that 20% (R2) of the variance in sodium 
consumption from the urine collection is explained by the above variables.  
 

 

 

 שעות המוסברת על ידי משתנים נוספים  24 במשךצריכת נתרן מאיסוף שתן  10.2לה טב

 (FFQ) מזוןצריכת כולל נתרן משאלון תדירות 

Table 10.2 Sodium intake from 24-hour urine explained by various variables 

 including sodium from FFQ 

 

Adjusted R2 = 0.17      
( בין ל"ד סיסטולי לבין צריכת נתרן מאיסוף (p=0.025הממצאים מהרגרסיה מצביעים על כך שיש קשר מובהק 

אינם מסבירים את צריכת  FFQשתן. בעוד שהמשתנים מין, גיל, משקל גוף, סוכרת ונתרן כפי שדווח בשאלון 

 הנתרן מאיסוף השתן באופן מובהק.

מהשונות בצריכת הנתרן מאיסוף השתן מוסברת על ידי המשתנים שלעיל,  (R2 )לפי  17%ניתן לראות כי 

 המשתנה ל"ד סיסטולי מסביר באופן מובהק בעוד שיתר המשתנים אינם מובהקים.

 המשתנה קריאטינין הוכנס כמשתנה מנטרל.

The regressions indicate a significant association (p=0.025) between systolic blood pressure (SBP) and 
sodium intake from the urine collection. The variables of sex, age, diabetes and sodium intake as 
reported in the FFQ questionnaire do not explain the sodium intake from urine collection significantly.  
It can be seen that 17% (R2) of the variance in sodium consumption from the urine collection is explained 
by the variables (sex, age, body weight, SBP, creatinine, diabetes). The variable diastolic blood pressure 
significantly explains while the other variables are not significant. 
The creatinine variable was inserted as a covariate to reduce confounding. 

 

 

 מובהקות
P value 

 
t SE B 

המשתנה התלוי: נתרן מאיסוף 
 שתן

Dependent variable:  Na from 
urine 

 
 

  
 המשתנים הבלתי תלויים
Independent variables 

 מין 323.888 156.324 2.072 0.039
Sex 

 גיל 0.331- 6.093 0.054- 0.957
Age 

 משקל גוף 18.105 204.729 0.088 0.930
Body weight 

 קריאטינין 0.876 0.127 6.905 0.001>
Creatinine 

 ל"ד סיסטולי 9.376 4.169 2.249 0.025
Systolic blood pressure 

 סוכרת 184.011 215.086 0.856 0.393
Diabetes 

 FFQ -נתרן מ 0.048 0.033 1.456 0.146
Sodium from FFQ 
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 כום ממצאיםי. ס11

 

 המדגם ציגותדמוגרפיה וי
  .ערבים( 40 -יהודים ו 599ומעלה ) 20נדגמים בגילאי  639השתתפו 

, משתתפיםאיתור בנשואים. עקב בעיות  משתתפיםמה 72.9%הם ילידי ישראל.  משתתפיםמה 70%-: כמוצא

אותן ב 14.2%לעומת ממשתתפי הסקר היו ערבים  6.3% רק :של ערבים נתבלתי מתוכנ ותגייצ-תת הנוצר

 . הכללית אוכלוסייהב גילהקבוצות 

, נשים 43.8%)גברים  דומה להתפלגות באוכלוסייה( 54.9%, נשים 45.1%גברים (: ההתפלגות במדגם מין

56.2% .) 

 ומעלה.  55יתר של קבוצת הגיל  ציגות, וי20-34של קבוצת הגיל  ציגותי-תתקיימת : קבוצות גיל

 יתר של מחוז תל אביב. יציגות מת: קייותמחוז

שנות לימוד  12הם בעלי השכלה של  משתתפיםמה 88.9%. הם חילונים משתתפיםמה 51.8%: דת והשכלה

 לפחות.

 

 צריכת נתרן

 (6.1)טבלה שעות:  24. שאלוני תזונה: שחזור מזון של 1

מ"ג. בקרב  2,742מ"ג ובקרב הנשים  3,414מ"ג ליום, בקרב הגברים  3044צריכת הנתרן הממוצעת הייתה 

מ"ג בהתאמה(. הבדל  2,217מ"ג,  3,099היהודים צריכת הנתרן הייתה גבוהה מאשר הצריכה בקרב הערבים )

 .(p<0.0001) סטטיסטית זה נמצא מובהק

צריכת הנתרן  35-44השונות. ניתן לראות שבקבוצת הגיל  קבוצות הגיללא נמצא הבדל מובהק בצריכת הנתרן בין 

 מ"ג(.  3,217הייתה הגבוהה ביותר )

 (6.2)טבלה (: FFQ. שאלוני תזונה: תדירות צריכת מזון )2

  FFQעל פי הספרות המקצועית, בדרך כלל מתקבלות הערכות יתר מהערכות תזונה המתבססות על שאלוני

 בלים משאלון שחזור מזון.בהשוואה לנתונים המתק

מ"ג. לא נמצא  3,186מ"ג ובקרב הנשים  3,685מ"ג ליום, בקרב הגברים  3,410צריכת הנתרן הממוצעת הייתה 

צריכת הנתרן הייתה  20-34השונות. ניתן לראות שבקבוצת הגיל  קבוצות הגילהבדל מובהק בצריכת הנתרן בין 

 מ"ג(.  3,636הגבוהה ביותר )

 (5.1A, .15)טבלאות שעות:  24של . איסוף השתן 3

 מ"ג. 3,381מ"ג ובקרב הנשים  4,362בקרב הגברים  ;מ"ג ליום 3,831הממוצעת הייתה הכוללת צריכת הנתרן 

 בצריכת הנתרן לפי לאום ולפי קבוצות גיל.הבדל  נמצא. לא p<0.0001))הבדל זה היה מובהק סטטיסטית 

נמצאו הבדלים מובהקים בצריכת הנתרן . (הסוציואקונומי)כלכלי  -נקשרה בקשר ישר למצב החברתיצריכת הנתרן 

בין הקבוצה במצב הסוציואקונומי הנמוך לבין הקבוצה במצב הסוציואקונומי כלומר  .מצב הסוציואקונומיבהתאמה ל

אקונומי הגבוה. כאשר הצריכה הבינוני, ובין הקבוצה במצב הסוציואקונומי הבינוני לבין הקבוצה במצב הסוציו

 בית.הכי מדובר במצב סוציואקונומי אישי ולא של משק  יש לציין עליה במצב סוציואקונומי.עלתה עם 

תקין לבין הסובלים מיתר לחץ דם על פי ערכים  לחץ דםבצריכת נתרן בין בעלי  (p<0.01)נמצא הבדל מובהק 

 ן צרכו פחות נתרן. מדודים של לחץ דם. המשתתפים בעלי לחץ הדם התקי

 לא נמצא הבדל בצריכת הנתרן בין אלה הלוקחים תרופות ליתר ל"ד לעומת אלא שכן לוקחים תרופות ליתר ל"ד.

ה י)עלי  BMI-ה בינמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות, כאשר עלי BMI קטגורייתבו משקל הגוףבקטגוריית 

 יה בצריכת הנתרן.  יבעל לוותהבמשקל( 
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 (5.2ה טבל): נתרן לאחר תקנוןצריכת 

 כדי לנטרל את המשקל כגורם  לאחר תיקנון צריכת הנתרן מאיסוף השתן לק"ג משקל גוף(

 מ"ג 49.5 -ו מ"ג 53.3בצריכת הנתרן )בין גברים ונשים ( p<0.05נמצא הבדל מובהק ) משפיע(

 בהתאמה(.
 ולאחר תיקנון למ"ג  משפיע( הקלוריות כגורם צריכת )כדי לנטרל את  לאחר תיקנון לאלף קלוריות

בצריכת הנתרן מאיסוף  בין המינים או בין קבוצות גילמובהקים  לא נמצאו הבדלים ,קריאטינין

 (. 5.2השתן )פירוט ניתן למצוא בטבלה 

 

 ( 4.2)טבלה   הרגלי בריאות וקריאת סימון מזון

 מעשנים כיום. ציינו כי הם משתתפיםמה 23.9%
 74.9%-מכלל הגברים, ו 69.8%עומדים בהמלצות לביצוע פעילות גופנית שבועית )אינם  משתתפיםמה 72.6%

 בקרב הערבים. 85%-בקרב היהודים ו 71.8%מכלל הנשים(. 

 

תווית קורא את  לא משתתפיםאחוז ניכר מה :תווית המזוןהמצוינת בבדיקת הצהרות תזונתיות ותכולת נתרן 

 יותר תווית המזון בתדירות גבוההב הצהרות תזונתיות(. נשים בודקות 60%הצהרות תזונתיות ) הכוללת המזון

 בהתאמה(.  31.3%לעומת  46.7%גברים ) מאשר)תמיד או לעיתים קרובות( 

 תכולת הנתרןאת  בתדירות גבוהה מהנשים( בודקים 19.4%-מהגברים, ו 10.4%) משתתפיםמכלל ה 15.3%רק 

   המזון.תווית ב המצוינת

 .העניין בתכולת הנתרן במצוינת בתווית המזון מועט.נראה כי 

 

 (4.3)טבלה  מצב הבריאות

מהמשתתפים דיווחו על אבחון סוכרת אי פעם. מתוכם, לא נמצא הבדל בצריכת הנתרן בין  11.3%: סוכרת

 המקבלים טיפול תרופתי לסוכרת לבין אלא ללא טיפול תרופתי לסוכרת.

המשתתפים דיווחו על אבחון יתר לחץ דם אי פעם. מתוכם, לא נמצא הבדל בצריכת הנתרן מ 15.7% :לחץ דם

בקרב המשתתפים המקבלים טיפול תרופתי ליתר ל"ד לבין המשתתפים ללא טיפול תרופתי ליתר ל"ד. חשוב 

פרשת להדגיש כי לא עובדו שאלונים של משתתפים אשר דיווחו במהלך הסקר על נטילת תרופות המשפיעות על ה

 הנתרן, רובם בעלי יתר לחץ דם.

 -יתר ל"ד של ה לש הפי ההגדר לע (8.3)טבלה יתר לחץ דם. למודעות  שבקרב חלק מהמשתתפים איןייתכן 

AHA חלק ניכר 2בקבוצה המוגדרת יתר ל"ד שלב  משתתפיםמה 59.3%( נמצאו 8בפרק  )המופיעים .

 , 1עם יתר ל"ד שלב  30.5%שהוגדרו כבעלי יתר לחץ דם דווחו כי אין להם יתר לחץ דם ) משתתפיםמה

 (.2עם יתר ל"ד שלב  19.4% -ו

  מ"מ כספית 130/80 כערךעל פי הגדרה של יתר לחץ דם  :(8.4)טבלהSBP/DBP>= : ( 49.9%כמחצית )

 .שהוגדרו כבעלי יתר לחץ דם דווחו כי אין להם יתר לחץ דם משתתפיםמה

  מ"מ כספית 140/90כערך של  דם הגדרת לחץעל פיSBP/DBP >=140/90 :משתתפיםחלק ניכר מה ,

 , דווחו כי אין להם יתר לחץ דם.לחץ דם שהוגדרו כבעלי יתר19.4%

דווחו על  2.5%מהמשתתפים דיווחו שאובחנה בהם מחלת לב כלילית בזמן כלשהו.  3.6%: מחלת לב ושבץ מוחי

בעבר. לא נמצאו הבדלים בצריכת הנתרן כפי שנמדד בשתן בין המשתתפים שדיווחו על אבחנה אבחון שבץ מוחי 

 של מחלת לב או שבץ מוחי לבין אלו שדיווחו כי לא אובחנו כחולים במחלות אלה.

 (7)פרק  מלח והקשר בין צריכת מלח לבריאותת הרגלי צריכ

בעת הישיבה מלח לאוכל  ( מוסיפים47.4%) משתתפיםכמחצית מה :ו/או בבישולהאוכל שולחן ליד הוספת מלח 

 )תמיד או לפעמים(, ללא הבדל בין המינים. שולחן בתדירות גבוההליד ה

 77%מהנשים לעומת  86.9% :בישול תמיד או לעיתים קרובותעת הלח ב( מוסיפים מ82.5%) משתתפיםרוב ה

 מהגברים.
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כי הם  ענו 20%-כי הם צורכים את הכמות הרצויה, וכ 50%ענו בתשובה לשאלה "כמה מלח אתה נוהג לצרוך", 

 במידה רבה מאוד או במידה רבה.מלח צורכים 

 נדגמים שחשבו שצריכת המלח שלהם מועטה, צרכו למעשה כפליים מהכמות המומלצת.

 

 

 :ידע בנושא מלח ובעיות הקשורות לצריכה עודפת

 77%  לבעיות רפואיות רציניותשדיאטה עתירת מלח יכולה לגרום ידעו מהמשתתפים . 

 ציינו קשר לאבנים בכליות. 25.8%-ציינו קשר ליתר לחץ דם, ו 65.1%מתוכם       

 תזונתם. להפחית מלח ב "מסוימת במידה חשובאו  מאוד חשוב"השיבו ש משתתפיםמה 70%-כ 

   .כללהפחתת מלח אינה חשובה ציינו ש 25%-קרוב ל

 להגביל את  צריכת נתרן שלהם. על מנתווחו כי הם פועלים באופן קבוע יד 40%-כ  

  ,הגדרה של "צרכן מלח כבד" נקבעה לפי דיווח עצמי על שימוש רב בנתרן, בבישול או ליד השולחן

ובהתאם להערכה אישית של כמות צריכת המלח. לא נמצאו הבדלים מובהקים בהפרשת הנתרן בשתן 

 מ"ג(.  3,838מ"ג( לבין אלה שלא הוגדרו כצרכני מלח כבדים ) 3,704בין צרכני המלח הכבדים )

 

. מבין הרוכשים בשר כשרותעל שומרים תמיד ( 47.6%) משתתפים)בקרב יהודים בלבד(: כמחצית מה רותכש

 תמיד קונים עוף מוכשר. 84.5%מבין הרוכשים בשר עוף,  ;בקר מוכשרבשר תמיד קונים  78%בקר, 

ערבות ה זו בתכנית ההתייש התייחסות לסוג ,צריכת הנתרןעליה בתרומה רבה ל ידוע שלבשר כשרמאחר ש

 להפחתת נתרן. 

 

לאוכל דווח על שימוש נרחב באבקות תיבול בבישול ו/או הוספה  :צריכת אבקות תיבול, אבקות מרק ורטבים

דווח על שימוש נרחב באבקות מרק ורטבים. אבקת מרק עוף, , (, כמו כן40.7% :)בעיקר תיבול לעוף בשולחן

 ורוטב סויה הם בשימוש הנפוץ ביותר. 

 

 סברו(. חלק מהמשיבים 1.1%ומלח מיודד ) (1.7%שימוש מזערי בתחליפי מלח ) דווח על :ימושסוגי המלח בש

ממצא זה מצביע  .למלח שולחן םבהרכב יםזה םלמרות שה ,אינם מלחים רגילים.מלח אטלנטי ומלח הימלאיה ש

 . אלה מוצריםחוסר ידע לגבי  על

  

קבוצות המזון העיקריות מדיווח הצריכה על פי שאלוני התזונה ( 6.3)טבלה  :קבוצות מזון ותרומתן לצריכת נתרן

מלוחים, תפוחי אדמה ריכת הנתרן הן: לחם, ירקות, גבינה צהובה, עוף, דגנים, מרקים, מאפים מעלות את צה

צריכת עליה בגבוהה, אך תרומתם ל נהאי לא מבושלים או לא מעובדים דגניםבירקות וב נתרןה ובקר. תכולת

 .  'וכותוספת של רטבים בעקבות מלח בבישול/או   מוסףשלרוב  משוםיחסית ה גדולהנתרן 

 

 (9)פרק  :(קורלציותמתאם )

 מתאם נמוך צאנמ (r<0.1 בין צריכת הנתרן כפי שדווח בשחזורי המזון לבין צריכת הנתרן כפי שדווח )

 , ללא הבדל בין המינים.FFQ-בשאלוני ה

 מתאם נמוך נמצא (r=0.215 בין צריכת )על פי המדידה  הנתרן כפי שדווח בשחזורי המזון לבין הצריכה

בקרב היהודים  המתאם, (r-=0.377) 20-34יותר בקרב צעירים בגילאי  מתאם גבוה באיסוף השתן. נמצא

((r=0.232  חזקהייתה ( יותר מאשר בקרב הערביםr=0.121  .) 

 מתאם נמוך נמצא (r=0.123בין צריכת הנתרן כפי שדווח בשאלונ )י ה-FFQ  לבין הצריכה על פי המדידה

  .(r=0.042) , אך לא בגברים(r=0.185) בנשים נמצא מתאם גבוה. באיסוף השתן

 מתאם נמוך נמצא r=0.232) צריכת הנתרן כפי נמדד באיסוף השתן לעומת צריכת הנתרן כפי שנמדד ( בין

  .(r=0.124) בגברים לא אך, (r=0.259) בנשים נמצא מתאםה. p<0.01)) . הבדל זה נמצא מובהקSPOT-ב
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 טוב ומובהק מתאם נמצא (p<0.01) ה בין נתרן הנמדד באיסוף השתן ונתרן הנמדד מדגימת-

spot כשדגימת ה- spot  איסופי השתן הסתיימו  קרוב לשעת סיום האיסוף. בבוקר 8בוצעה מחצות ועד

 בבוקר. 8בשעות הבוקר המוקדמות לרוב עד השעה 
   

 (10)פרק  רגרסיות:

לינארית שהמשתנה התלוי בהם היה רמת הנתרן המופרשת בשתן, בכדי לזהות  רגרסיההופעלו מודלים של 

רגרסיה אחת כללה צריכת נתרן משחזורי המזון וברגרסיה השנייה נכללה צריכת  משתנים מסבירים אפשריים.

 . FFQ -הנתרן משאלוני ה

 גבוהה  נתרן רמתלבין  גבוה ( בין ל"ד סיסטולי(p=0.025על קשר מובהק הצביעו הממצאים מהרגרסיה הראשונה 

(. בעוד (p=0.001איסוף השתן בהנתרן  רמתשתן ובנוסף בין צריכת נתרן כפי שדווח בשחזור המזון לבין האיסוף ב

לא היו מובהקים במודל  וצריכת נתרן המדווח משאלוני שחזור מזוןסוכרת מין, גיל, משקל גוף,  כגון משתניםש

 .R2)  (0.21=איסוף השתןבהנתרן  רמותההבדלים באת  היטב אינם מסביריםככל הנראה משתני ו-הרב

 

 נתרן רמתלבין  גבוה ( בין ל"ד סיסטולי(p=0.025גם כן על קשר מובהק  הצביעוהממצאים מהרגרסיה השנייה 

לא  FFQנתרן כפי שדווח בשאלון צריכת מין, גיל, משקל גוף, סוכרת ו כגון משתניםשתן. בעוד שהאיסוף גבוהה ב

איסוף בהנתרן  רמותההבדלים באת  היטב אינם מסביריםמשתני וככל הנראה -היו מובהקים במודל הרב

 .R2)  (0.17=השתן

 המשתנה קריאטינין הוכנס כמשתנה מנטרל.

 

 

 סיכום

מהכמות המומלצת למבוגרים. מרבית  ולהגרם ליום, כמעט כפ 9.6, המחקרבאוכלוסיית הממוצעת צריכת המלח 

לחם, ירקות   :נתרן הםהצריכת את ם מעליהמומלצת, המזונות העיקריים ה לכמות ברמע רכה מלחהאוכלוסייה צ

אנשים טועים בהערכתם  .מלחהל צריכת ע יםבדיווח ת חסר)כולל מבושלים(, גבינה צהובה ועוף. ישנה הערכ

 למעשהמלח שלהם ביחס לכמות המלח שצרכו הצריכת  שלהסובייקטיבית 

מודעת לנזקים  האינהיא וסימון תזונתי את תכולת הנתרן שמצוינת באינה בודקת דיווחה כי מרבית האוכלוסייה 

 של מלח. רבהכתוצאה מצריכה הנגרמים הבריאותיים 

מדויקת יותר  כי הערכת צריכת המלח מאיסוף שתן גורסתה המקצועית ספרותתואמים את הסקר זה  ממצאי

 חסר של צריכת המלח. ןלאומד ביאיםתזונה מהשאלוני  תזונה.השאלוני באה להערכת הצריכה המדווחת בהשוו

  .שתן לבין יתר לחץ דם סיסטוליכפי שנמדד באיסוף ה הנמצא קשר בין צריכת מלח גבוה

מצריכת יתר של  הנגרמים האוכלוסייה לנזקים הבריאותייםמודעות  רופילשהצורך  מצביעים עלממצאים אלה 

הצריכה  בהפחתת להתמקדהמסרים בנושא תזונה בהקשר זה על תזונה. הדגש על חינוך לשינוי הרגלי  תוך נתרן,

 רטבים ואבקות. בבישול הביתי, לרבות שימוש במלח ובתיבולה צמצוםמוצרים עתירי נתרן )מוצרים מעובדים(,  של

ינו ולבחון את השפעת הסימון בחזית האריזה ופעולות ההסברה שצשנים על מנת  3-4יש לבצע סקר חוזר בעוד 

 הציבור. על מודעותעל צריכת הנתרן ו
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11. Summary of findings  

 
Demography and representation of the sample 
Included in the survey were 639 (599 Jews and 40 Arabs) participants all aged 20 years or older.  
Origin: About 70% of the interviewees were Israeli-born. 72.9% were married. Due mainly to locating 
problems, there is an under-representation of Arabs - 6.3% compared to 14.2% for the same age groups 
in the population. 
Sex: The distribution in the sample is similar to the distribution in the population (men 45.1% versus 
women 43.8%). 
Age groups: There is under-representation of the 20-34 age group, and over-representation of the 55+ 
age group. 
District: There is over-representation of the Tel Aviv District. 
88.9% of the interviewees have at least 12 years of education. 
 

Sodium intake 
1. Nutrition questionnaires: 24-hour dietary recall (Table 6.1) 
The average sodium intake was 3043 mg / day, 3414 mg for men and 2742 mg for women. The sodium 
intake for Jews was significantly (p<0.0001) higher than among Arabs (3099 mg and 2217 mg, 
respectively). 
There was no significant difference in sodium intake across age groups. Sodium intake was the highest 
(3217 mg) in the 35-44 age group. 
 
2. Nutrition questionnaires: Frequency of food intake (FFQ): (Table 6.2) 
According to the literature, FFQ questionnaires tend to over-estimate dietary intake compared to dietary 
recall questionnaire estimates. 
According to the FFQ, mean sodium intake was 3410 mg / day, 3685 mg for men and 3186 mg for 
women, and there was no significant difference in sodium intake across age groups. Using this method, 
sodium intake was the highest (3636 mg) in the 20-34 age group. 
 
3. 24-hour urine collection: (Table 5.1)  
The mean sodium intake was 3831 mg / day, with a significant difference in sodium intake between men 
and women, 4362 mg and 3381 mg respectively (p<0.0001). 
No significant differences were found in intake according to population group or age.  
 There were significant differences in sodium consumption according to the socioeconomic status (SES) 
between those in the low SES group and those in the middle SES group, and between those in the middle 
SES group and those in the high SES group.   
In the blood pressure category (normal, high blood pressure), there was a significant difference in 
sodium intake (p<0.01) between those with normal blood pressure and those with hypertension. Those 
with normal blood pressure consumed less sodium.  
Among subjects with reported hypertension, there was no difference in sodium consumption between 
those taking medication for hypertension, and those not taking medication.  
Increased BMI was associated with increased sodium consumption.  
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Sodium intake after adjustment: (Table 5.2) 
 After adjusting sodium intake as measured in urine collection for kg body weight, a significant 

difference was found (p <0.05) in sodium intake between men and women (53.3 and 49.5, 
respectively). 

 After adjusting for 1000 calories and adjusting for creatinine, no significant differences were 
found in sodium intake as measured in urine collection between the sexes or between the 
age groups. 

 
Health habits and reading food labeling (Table 4.2)  
23.9% of the population identified as present smokers. 
Only 27.4% of the interviewees reported participating in weekly exercise (30.2% of all men and 25.1% of 
all women). Weekly exercise was reported among 28.2% among Jews and only 15% of Arabs. 
Checking nutrition claims and sodium content on the food label: 46.7% of women and 31.3% of men 
check food labels frequently (always or often). Only 15.3% of the total sample (10.4% of the men and 
19.4% of the women) frequently checked the sodium content on the food label. A significant percentage 
of respondents do not read the food label for nutrition claims (60%) and about 85% of the interviewees 
rarely or never examine the sodium content on the food label.  

The amount of sodium indicated on the food label seems to be of little interest. 
 

Health status (Table 4.3) 
Diabetes: 11.3% of the interviewees reported ever having been diagnosed with diabetes and there was 
no significant difference in sodium intake among those receiving diabetes medication and those without 
diabetes medication. 
Blood pressure: 15.7% of the interviewees reported ever having been diagnosed with hypertension and, 
there was no significant difference in sodium intake among those treated with anti-hypertensive 
medications and those not. 
There was a lack of awareness of the presence of hypertension in the sample. (Table 8.3) According to 
the AHA definitions (in Chapter 8), 59.3% of the interviewees in the group were defined as having stage 2 
hypertension. A significant proportion of those diagnosed with high blood pressure reported not having 
hypertension (30.5% with hypertension stage 1, and 19.4% with stage 2).  
 

 (Table 8.4): According to the definition of NHANES hypertension: about half (49.9%) of those 
diagnosed with high blood pressure according to the SBP / DBP> = 130/80 reported not having 
hypertension. 

 A significant proportion of the interviewees, 19.4%, who were classified as hypertensive 
according to the SBP / DBP> = 140/90, reported having no hypertension. 

Heart disease and stroke: 3.6% of the interviewees reported ever having been diagnosed with coronary 
heart disease and 2.5% reported having ever had a stroke. There were no significant differences in 
sodium intake as measured in urine between interviewees with coronary heart disease and those 
without, nor were there differences between those who had a stroke and those who had not. 
 
 

Consumption habits of salt and the relationship between salt consumption and health (Chapter 
7) 
Adding salt at the table and / or in cooking: About half of the interviewees (47.4%) add salt at the table 
food frequently (always or sometimes), regardless of sex. 
The majority of respondents (82.5%) added salt in cooking always or often, 86.9% of women compared 
to 77% of men. 
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In response to the question "How much salt do you consume?" 50% stated that they consume the 
desired amount, and about 20% said that they consume salt to a large extent. 
 
Knowledge of salt and problems related to excess consumption: 

• 77% of the participants know that a high salt diet can cause serious medical problems.  
• Among those reporting that there was a connection between a high salt diet and serious medical 
problems, 65.1% indicated a connection to high blood pressure, and 25.8% a connection kidney stones. 
• Only a quarter of the respondents (25.9%) said that it is very important to reduce salt on the diet, 
while another 43.7% thought it was important to reduce salt intake. Close to 25% of the interviewees 
noted that it is not important to reduce salt intake. 
• About 40% reported that they regularly try to limit their sodium intake. 
There were no significant differences in urinary sodium measured between heavy salt consumers  
(3704 mg) and those defined as non-heavy salt consumers (3838 mg). The definition of "heavy salt 
consumer" has been determined by the reported use of a lot of salt in cooking and/or at the table and 
according to personal assessment of the amount of salt needed. 
  
Kashrut (among Jews only): About half of the interviewees (47.6%) always keep kosher. 
Of those who purchase beef, 78% always buy kosher beef, of those who purchase poultry, 84.5% always 
buy kosher poultry. 
Since kosher meat is known to be a major contributor to sodium intake, this issue is addressed in the 
sodium reduction intervention program. 
 
Consumption of powders, soup powders and sauces: Extensive use of seasoning in cooking and / or 
adding to the table (mainly poultry seasoning, 40.7%) was reported, as well as extensive use of soup and 
sauces. Chicken soup powder, and soy sauce are most commonly used. 
 
Types of salt used: Minimal use of salt substitutes (1.7%) and "special" salts (1.1%) was reported. It 
should be noted that some participants reported Atlantic salt and Himalayan salt as "special" salts, 
although they are identical in composition to table salt. This finding indicates a lack of knowledge about 
these products.  
 
Food groups and their contribution to sodium consumption (Table 6.3)  
Based on the consumption reported in the 24-hour dietary recall questionnaires the main food groups 
that contribute to sodium consumption are: bread, vegetables, yellow cheese, chicken, cereals, soups, 
salted pastries, potatoes and beef. The sodium content in uncooked or unprocessed vegetables and 
grains is not high, but their contribution to the increase in sodium consumption is relatively high because 
salt is usually added in cooking or due to the addition of sauces, etc. 
 

Correlations: (Chapter 9) 
• Weak correlation (r< 0.1) was found between sodium intake as reported in dietary recalls and sodium 
intake as reported in the FFQ questionnaires, irrespective of sex. 
• Weak correlation (r=0.215) between sodium intake as reported in dietary recalls and consumption 
according to measurement in 24-hour urine collection. A stronger correlation was found among young 
people aged 20-34 (r=0.377). The correlation among Jews (r=0.232) was stronger than among Arabs 
(r=0.121). 
• Weak correlation (r=0.123) between sodium intake as reported in the FFQ questionnaires and 
consumption according to measurement in the urine collection. A stronger correlation was found among 
women than men (r=0.185 and r=0.042, respectively). 
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• A weak correlation (r=0.232) was found between sodium intake as measured in the urine collection 
versus sodium intake as measured in the SPOT urine. This difference was found to be significant 
(p<0.01). A stronger correlation was found among women than men (r=0.259 and r=0.124, respectively). 
• A significant (p<0.01) correlation was found between sodium measured by urine collection and sodium 
measured by the spot sample when the spot sample was performed from midnight to 8 am close to the 
hour of completion of the 24-hour urine collection. 
 
 

Linear Regressions: (Chapter 10) 
One regression was performed to predict sodium intake measured using urine collection.  In this analysis, 
dietary sodium as measured by 24-hour dietary recalls was included as a predictor variable.  Systolic 
blood pressure and sodium intake reported from 24-hour dietary recalls significantly predicted sodium 
intake from the urine collection (p=0.001). Sex, age and diabetes did not significantly explain sodium 
intake from urine collection. The model explains 20% of variation in sodium consumption estimated from 
the urine collection.  
 
The findings from the second regression of sodium intake measured from the urine collection was 
developed using dietary sodium intake measured using the FFQ.  This regression also identified a 
significant association (p= 0.025) between SBP and sodium intake measured from the urine collection. 
Sex, age, body weight, SBP, creatinine, diabetes and FFQ-reported sodium did not significantly explain 
variation in sodium intake. The model explained 17% of the variability in sodium consumption from the 
urine collection. 
 

Summary 
Salt consumption among the Israeli population is high, 9.6 grams per day, almost double the 
recommended amount for adults. Most of the population consumes above the recommended amount. 
The main foods that contribute to sodium intake are bread, vegetables (including cooked), yellow cheese 
and chicken.  There is an underestimation of sodium intake. People's subjective estimation of their salt 
use is erroneous. Even those who consider their intake to be low were found in practice to consume 
double the recommended amount. Most people do not check the sodium content on the nutrition label 
and most are not aware of the potential damage to health as a result of a high salt intake.  
The findings of this survey are consistent with the scientific literature that reports that the salt intake, as 
measured from a 24-hour urine collection is more precise than the estimated consumption reported in 
nutrition questionnaires. 
 
Use of nutrition questionnaires lead to an under estimation of salt consumption. 
These findings indicate a need to improve the population's understanding and awareness of the health 
hazards from excess sodium consumption, with an emphasis on education to change dietary habits. The 
focus should be on reducing consumption of high-sodium products (processed products), reducing the 
use of salt and seasoning in home cooking, including sauces and seasoning powders. 
A repeat survey should be carried out in 3-4 years to examine the impact of front-of-pack labeling and 
public information activities directed at sodium consumption and the public’s knowledge. 
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