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דבר ראש המרכז הלאומי לבקרת מחלות

המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב”ם( והמחלקה לתזונה במשרד הבריאות עוסקים מזה למעלה מעשור בפיתוח וביצוע סקרי 

תזונה ובריאות לאומיים בקרב קבוצות גיל שונות. סקר מב”ת לרך שבוצע בשנים 2009-12 התמקד בתינוקות ופעוטות מגיל לידה 

השוואה  ונעשתה  זמן  נקודות  בחמש  בישראל  ופעוטות  תינוקות  של  התזונה  הרגלי  הוערכו  הסקר  במסגרת  שנתיים.   גיל  ועד 

להמלצות הקיימות. נאסף מידע על הרגלי הבריאות של התינוק ובני משפחתו, ידע ועמדות לגבי תזונת התינוק, קבלת חיסונים 

ומצב הבריאות של התינוק.

פרסום חשוב זה מתמקד בהיבטים שונים של תזונת תינוקות ופעוטות, וכולל נתונים על שיעורי הנקה, אופי ההנקה, משך ההנקה 

וגורמים אפשריים היכולים להשפיע על משך ואופי ההנקה. 

ברכת תודה שלוחה למנהלים ועובדי מחלקות נוספות שהיו שותפים לסקר זה: המחלקה לחינוך וקידום בריאות שגם הקצתה את 

המימון לסקר, המחלקה לאם, לילד ולמתבגר והמחלקה לסיעוד בשירותי בריאות הציבור.  

תודה מיוחדת לכל חברי ועדת ההיגוי, למנהלות הסקר, ולכל מי שסייע בהקלדה, עיבוד הנתונים, כתיבה ובהפקת הפרסום. אני 

מקוה כי בסיס הנתונים העשיר שנאסף, שרק חלק קטן ממנו מופיע בפרסום זה, ישמש להמשך מחקר ויסייע בידי אנשי מקצועות 

ובקביעת  הקיימות  ההמלצות  יישום  מידת  להערכת  הסקר  בממצאי  להיעזר  יוכלו  המדיניות  שקובעי  תקוותי  בנוסף,  הבריאות. 

המלצות חדשות.      

פרופ’ תמי שוחט   ינואר 2014               
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פרק 1 | מבוא

פרק 1. מבוא

1.1 רקע

הסקר הלאומי לגבי מצב הבריאות והתזונה )מב"ת( בקרב תינוקות ופעוטות בישראל )סקר מב"ת לרך( בוצע על ידי המרכז הלאומי 
לבקרת מחלות והמחלקה לתזונה במשרד הבריאות ובשיתוף המחלקה לחינוך וקידום בריאות, המחלקה לאם, לילד ולמתבגר והמחלקה 

לסיעוד בשירותי בריאות הציבור. הסקר החל בספטמבר 2009 והסתיים ביוני 2012.
סקר מב"ת לרך הינו סקר עוקבה לאומי שנועד לאסוף נתונים ברמה הארצית לגבי מצב הבריאות והתזונה של תינוקות. במסגרת הסקר 
הוערכו הרגלי התזונה של תינוקות ופעוטות מהלידה עד גיל שנתיים בהשוואה להמלצות הקיימות, הרגלי הבריאות של התינוק ובני 
משפחתו )אכילה משפחתית, שימוש בתוספי תזונה, צחצוח שיניים(, ידע ועמדות לגבי תזונת התינוק, קבלת חיסונים ומצב הבריאות 

של התינוק.
מהסקר התקבל מידע על שיעורי הנקה, משך הנקה, הקשר בין ידע האם, עמדותיה ומקורות התמיכה שלה לבין משך ואופי ההנקה. כמו 
כן, ניתן להעריך מנתוני הסקר את ההשפעה של התכניות הקיימות בישראל לקידום הנקה ולגבש תכניות התערבות נוספות. ממצאי 

הסקר יאפשרו גם בניית בסיס נתונים למעקב אחר מגמות בהזנת תינוקות ופעוטות לאורך שנים, לשימוש קובעי מדיניות וחוקרים.

1.2 מטרות הסקר

1. להעריך את שיעורי ההנקה, משך ואופי ההנקה והזנת התינוק בישראל על פי משתנים דמוגרפיים )גיל האם, השכלה, מוצא, קבוצות 
אוכלוסייה, דתיות, מספר ילדים, מצב עבודה(. 

2. להעריך את שיעורי ההנקה, משך ואופי ההנקה והזנת התינוק בישראל על פי משתנים בריאותיים והתנהגותיים של האם )הרגלי 
עישון, מצב בריאות, ניסיון קודם בהנקה, כוונה להניק(. 

3. להעריך את שיעורי ההנקה, משך ואופי ההנקה והזנת התינוק בישראל על פי משתנים הקשורים ללידה ולתינוק )סוג לידה, משקל 
לידה, לידת יחיד או תאומים, הדרכה להנקה טרום לידה, שימוש במערכות תומכות(. 

4. לאסוף נתונים על הגורמים המשפיעים על התחלת הנקה, משך זמן ההנקה והפסקתה )עמדות של האם, השפעה סביבתית, תנאים 
מקדמי הנקה בבית החולים, חשיפה לפרסום של תרכובות מזון לתינוקות(. 

.D 5. לבדוק היענות להמלצות של משרד הבריאות בנושא מתן תוספים של ברזל וויטמין
6. לאסוף מידע על אופי השימוש בתרכובת מזון לתינוקות )תמ"ל(: מועד התחלה, סוג תרכובת ועוד.

7. להשוות אפיונים ספציפיים )משך הנקה, מתן תוספים( בין תינוק בודד לבין תאומים.
8. להשוות בין שיעורי ההנקה )בלעדית ולא בלעדית( בארץ לנתונים בין-לאומיים על פי הגדרות של ארגון הבריאות העולמי. 

9. לבדוק את ההיענות להמלצות משרד הבריאות בנושא החיסונים. 
10. להשוות את נתוני ההנקה לנתוני סקר קודם שנערך בשנת 2000.

11. לבנות מסד נתונים למעקב אחר מגמות הזנת תינוקות ופעוטות לאורך שנים. 

תבנית המחקר: סקר עוקבה.

1.3 שיטות

1.3.1 אוכלוסיית הסקר
אוכלוסיית הסקר כללה את כל האימהות שאושפזו ללידה בבתי חולים נבחרים בארץ בתאריכים נבחרים בין ספטמבר 2009 ועד 

פברואר 2010. 

קריטריונים לאי-הכללה: נשים שילדו שלישיות ויותר, נשים שמראש לא התכוונו להישאר בארץ לתקופת הסקר )שנתיים(, נשים 
שאינן דוברות עברית או ערבית ונשים שילדו פג - כלומר נשים שילדו לפני שבוע הריון  36+6, כולל. 

אישורי ועדת האתיקה לביצוע הסקר - הסקר קיבל את אישור ועדת הלסינקי בכל בית חולים בו גויסו יולדות לסקר. 

הסכמה מדעת - כל יולדת חתמה לפני מילוי השאלון הראשון על טופס הסכמה מדעת המפרט את כל שלבי הסקר, שמות האחראים 
לסקר וזכויות המשתתפת בהקשר לסקר. טפסי ההסכמה היו ספציפיים לכל בית חולים, על פי הנוסח שדרשה ועדת הלסינקי של 

אותו בית חולים.  

1.3.2 מסגרת הדגימה

את  מייצגים  מרכזיים אשר  חולים  בתי  ב-10  נקובים  בתאריכים  בריאים שנולדו  לתינוקות  האימהות  ככלל  נקבעה  הדגימה  מסגרת 
קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל.  שמות בתי החולים שנבחרו מופיעים בטבלה 1. המרכז הרפואי רבין - בית חולים בלינסון נבחר 
להשתתף בסקר, אך היות ולא התקבל ממנו אישור ועדת הלסינקי, לא השתתף. בטבלה 1 מפורטת התפלגות הלידות בבתי החולים 

שנבחרו מסך הלידות בכל בתי החולים בארץ ומסך כל הלידות בכל בתי החולים שנבחרו.
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טבלה 1: מספר לידות בשנת 2005 בישראל על פי בתי החולים הנבחרים ולפי קבוצת אוכלוסייה*

בית
חולים**

מספר לידות בבתי החולים המשתתפים בסקר 
בשנת 2005

%
מסך הלידות 

בישראל
לשנת 2005

% מסך הלידות בשנת 2005 
בבתי החולים המשתתפים בסקר

יהודים 
לאערביםואחרים

% מסך הלידות סה"כידוע
ביהודים

% מסך הלידות 
בערבים 

2145371315160094.22.19.7נהריה

55260912527891.90.16.8סנט וינסנט

1981221110542973.01.95.8המרכזי העמק

2126138015136572.52.13.6רמב"ם

152722672838222.71.55.9הלל יפה

865810736391286.38.50.3סוראסקי

995629105100907.09.70.1שיבא

520497412463024.45.12.6אסף הרופא

737988724685125.97.22.3בלינסון

9230102749103067.29.02.7שערי צדק

52016498241119408.35.117.1סורוקה

534622170216887685253.452.356.9סה"כ

* הנתונים מתבססים על נתוני האגף למידע ומחשוב במשרד הבריאות.
** השמות המלאים של בתי החולים שהשתתפו בסקר: המרכז הרפואי לגליל המערבי בנהריה )נהריה(, בית החולים הצרפתי סנט וינסנט דה פאול בנצרת 
)סנט וינסנט(, מרכז רפואי העמק בעפולה )מרכז רפואי העמק(, רמב”ם הקריה הרפואית לבריאות האדם בחיפה )רמב”ם(, המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה 
)הלל יפה(, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי )סוראסקי(, המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא בתל השומר )שיבא(, המרכז הרפואי אסף הרופא בצריפין 
)אסף הרופא(, מרכז רפואי רבין בפתח תקווה )בלינסון(, המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים )שערי צדק( והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה בבאר 

שבע )סורוקה(.

עבור כל בית חולים חושב מספר היולדות שיש לגייס באופן פרופורציונלי  לאחוז הלידות, לפי קבוצת אוכלוסייה, באותו בית חולים 
מסך כל הלידות בבתי החולים המשתתפים. היות ובית חולים בילינסון לא השתתף, גויסו יולדות נוספות למה שתוכנן   בבתי חולים 
סמוכים לו במרכז הארץ )שיבא, סוראסקי ואסף הרופא(. הסוקרות גייסו יולדות במהלך תקופת הגיוס באופן עוקב עד הגעה למכסת 
בית החולים )כפי שחושבה בגודל המדגם(. בטבלה 2 מפורטת התפלגות הדגימה המתוכננת בבתי החולים שהשתתפו לעומת הדגימה 

בפועל.

טבלה 2: התפלגות הדגימה בבתי החולים – דגימה מתוכננת לעומת דגימה בפועל לפי קבוצת אוכלוסייה

בית חולים

דגימה בפועל דגימה מתוכננת

ערביותיהודיותערביותיהודיות

שיעור מתוכנן  
להדגם  

מספר מתוכנן  
להדגם 

שיעור מתוכנן  
להדגם  

מספר מתוכנן  
להדגם 

מספר האימהות 
שנדגמו 

מספר האימהות 
שנדגמו 

5502525051263נהריה

00101000103סנט וינסנט

5501010061100המרכזי בעמק

5505505049רמב”ם

5501010052104הלל יפה

15150+56002300סוראסקי

15150+56002020שיבא

10100+38550+14673אסף הרופא

1515055000בלינסון*

1515055016674שערי צדק

1010025250116279סורוקה

1001000100100010751045סה"כ

* ראה הערה עמ’ 11 פיסקה 1.3.2
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1.3.3 שיעורי ההיענות

 הראיונות נערכו ב-5 שלבים: גיוס )ראיון פנים אל פנים בבית החולים במהלך אשפוז הלידה(, ו-4 ראיונות טלפוניים כאשר מלאו לתינוק
חודשיים, חצי שנה, שנה ושנתיים. בטבלה 3 מפורטים תאריכי הביצוע של שלבי הסקר.

טבלה 3: תאריכי הביצוע של שלבי הסקר לפי קבוצת אוכלוסייה

מועדסוג התשאולשלב
תאריכי ביצוע

ערביותיהודיות

פנים אל פנים - בבית חולים1
בזמן אשפוז

16/2/10 – 3/11/093/11/09 – 4/9/09)כ-3-1 ימים לאחר הלידה(

7/6/10 – 8/2/1011/1/10 – 11/11/09לאחר חודשייםטלפוני לבית המרואיינת2

10/8/10 – 11/7/1010/6/10 – 4/3/10לאחר 6 חודשיםטלפוני לבית  המרואיינת3

7/3/11 – 8/12/1028/11/10 – 10/10/10לאחר שנהטלפוני לבית המרואיינת4

13/6/12 – 3/1/1220/11/11 – 10/10/11לאחר שנתייםטלפוני לבית המרואיינת5

יולדות,  גיוס  ותאריכי  חולים  בית  על-פי   ,2009 בשנת  ההכללה  לקריטריוני  שהתאימו  היולדות  מסך  חושב  בגיוס  ההיענות  שיעור 
בהסתמך על נתוני הלידה שנמסרו על ידי משרד הבריאות. שיעורי ההיענות עבור שלבים 2-5 )ראיונות חודשיים עד שנתיים( חושבו 
מסך הנשים שהסכימו להשתתף בסקר המתאימות לקריטריוני ההכללה. שיעור ההיענות לשלב הגיוס בקרב היהודים היה 79.7% 
ובקרב הערבים - 79.9%. לאחר שנתיים, שיעור ההיענות היה 49.5% בקרב היהודים ו-33.6% בקרב הערבים, מסך הנשים שהסכימו 

להשתתף בסקר )טבלה 4(.
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טבלה 4: ההיענות בסקר מב"ת לרך לפי קבוצת אוכלוסייה ושלב הסקר 

סה"כ מדגםערביותיהודיותשלבי הסקר

 1. פנייה ראשונה )שלב הגיוס בלידה(

138213162698אומדן הדגימה הפוטנציאלית )שלב הגיוס בלידה(*1.

אין מידע209סך הנשים שסירבו להשתתף1.1

27633מי שילדו פג ונמצאו כלא מתאימות לקריטריוני הכללה בעת הגיוס 1.2

110110512152סך הנשים שהסכימו להשתתף**1.3

107410452119סך הנשים המשתתפות המתאימות לקריטריוני ההכללה 1.4

79.779.979.8אחוז היענות לגיוס1.5

 2. פנייה שנייה )לאחר חודשיים(

15564219סך הנשים שסירבו להתראיין2.1

84296380סך הנשים שלא נוצר עימן קשר טלפוני2.2¹

213סך הנשים שלא נוצר עימן קשר מסיבות אחרות² 2.3

6447111סך הנשים שנוצר איתן קשר אך לא רואיינו2.4³

 6111323 712סך הנשים שרואיינו העונות לקריטריוני ההכללה2.5

66.358.562.4היענות לאחר חודשיים )מסך הנשים שגויסו על פי  סעיף 1.4( 2.6

 3. פנייה שלישית )לאחר 6 חודשים(

179334513סך הנשים שסירבו להתראיין3.1

164198362סך הנשים שלא נוצר עימן קשר טלפוני3.2¹

3811סך הנשים שלא נוצר עימן קשר מסיבות אחרות3.3²

10849157סך הנשים שנוצר איתן קשר אך לא רואיינו3.4³

554408962סך הנשים שרואיינו העונות לקריטריוני ההכללה3.5

51.639.045.4אחוז היענות לאחר חצי שנה )מסך הנשים שגויסו על פי  סעיף 1.4(3.6

 4. פנייה רביעית )לאחר שנה(

101131232סך הנשים שסירבו להתראיין4.1

278399658סך הנשים שלא נוצר עימן קשר טלפוני4.2¹

011סך הנשים שלא נוצר עימן קשר מסיבות אחרות4.3²

12168189סך הנשים שנוצר איתן קשר אך לא רואיינו4.4³

515378893סך הנשים שרואיינו העונות לקריטריוני ההכללה4.5

48.036.242.1אחוז היענות לאחר שנה )מסך הנשים שגויסו על פי  סעיף 1.4(4.6

 5. פנייה חמישית )לאחר שנתיים(

129196325סך הנשים שסירבו להתראיין5.1

97134231סך הנשים שלא נוצר עימן קשר טלפוני5.2¹

000סך הנשים שלא נוצר עימן קשר מסיבות אחרות5.3²

702191סך הנשים שנוצר איתן קשר אך לא רואיינו5.4³

532351883סך הנשים שרואיינו העונות לקריטריוני ההכללה5.5

49.533.641.7אחוז היענות לאחר שנתיים )מסך הנשים שגויסו על פי  סעיף 1.4(5.6

1.  התקשרויות שלא צלחו מסיבות שונות, כדוגמת: חיוג ללא תשובה: משיבון/שיחה ממתינה/קו תפוס בכל ניסיונות ההתקשרות החוזרים/פקס/קו טלפון 
לא מחובר, מספר טלפון שגוי.

לא רואיינו מסיבות אחרות: המשפחה עזבה את הארץ לפחות לשנה, האם או התינוק נפטרו, האם או התינוק מאושפזים בבית חולים, האם שוהה    .2
     בחו”ל זמנית. 

3.   לא רואיינו משום שלא ניתן לראיין בגלל מוגבלות של המרואיינת, אין שפה משותפת, בוצע ראיון חלקי או היתה דחייה.
*  מספר היולדות הפוטנציאליות לתקופת הסקר בבתי החולים שהשתתפו בסקר, חושב מתוך נתוני אמת על תפוסת יולדות בבתי החולים בשנת 2009, 

   תוך התייחסות למספר ימי הגיוס בסקר.
**  נכללו גם נשים שמראש ציינו כי אינן מעוניינות להשאר במעקב.
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בטבלה 5 מפורט אחוז ומספר הנשים שהשתתפו בסקר ברצף בכל הראיונות. 

טבלה 5: אחוז הנשים שהשתתפו בסקר ברצף, לפי קבוצת אוכלוסייה 

שלבי הסקר

ערביותיהודיות

מספר הנשים 
שהשתתפו 

בראיון 

מתוכן הנשים  שהשתתפו 
בעוקבה ברצף עד הראיון 

הנוכחי

מספר הנשים 
שהשתתפו 

בראיון

מתוכן הנשים  שהשתתפו 
בעוקבה ברצף עד הראיון 

הנוכחי
Nn%Nn%

100---1001045---1074ראיון גיוס

100---100611---712ראיון גיל חודשיים

55448587.540835186ראיון גיל חצי שנה

51532763.537820654.5ראיון גיל שנה

53226249.235113337.9ראיון גיל שנתיים

1.3.4 איסוף הנתונים ותהליך ביצוע הסקר 

משך הסקר היה כשנתיים ובמהלכו נאספו נתונים על העוקבה בארבע נקודות זמן, ביחס לתאריך הלידה.

השאלון
המידע נאסף באמצעות שאלונים מובנים משני סוגים:

א. שאלון לראיון קצר פנים אל פנים בזמן הגיוס בבתי החולים )שאלון 1(.
ב. שאלונים ממוחשבים לראיון טלפוני. השאלונים הותאמו לשלב הסקר )שאלונים 2-5(.

כל השאלונים תורגמו לשפה הערבית. השאלונים נשלחו לתרגום לחברה חיצונית, ולאחר מכן נבדק התרגום על ידי עובדת דוברת 
ערבית של משרד הבריאות ונערכו בהם תיקונים.  

השאלונים כללו פרטים דמוגרפיים, שאלות על הזנת התינוק, מצב הבריאות של האם ושל התינוק/פעוט, הרגלי העישון של האם, 
תמיכה בקהילה, ידע ועמדות בנוגע להנקה וחיסונים, גורמים המשפיעים על אופן ההאכלה ונטילת תוספי תזונה. כל שאלון כלל שאלות 

ייחודיות המתאימות לגיל התינוק/פעוט כגון שאלות בנוגע ללידה, לשהות במחלקת יולדות, קבלת חיסונים וצחצוח שיניים. 
שאלון לתאומים - בשאלון לגיל חודשיים הורכב שאלון נפרד לאמהות לתאומים, בו הופרדו חלק מהשאלות עבור כל תאום בנפרד.  

עקב היענות נמוכה, לא הופרדו השאלות בשאר שלבי השאלון, והאמהות נשאלו בהמשך רק לגבי התאום שנולד ראשון. 
שאלוני "מסרבות" - בכל שלב נעשתה פנייה מחדש לכל האמהות שגויסו, גם אלו שלא נענו בשלב הקודם. היות והיו נשים שלא רואיינו 
בשלב מסוים אך נענו לראיון בשלב מתקדם יותר )לדוגמה לא אותרו או לא נענו בגיל חודשיים אבל אותרו ונענו לראיון בגיל חצי 
שנה(, נבנו שאלונים מיוחדים לגילאי ששה חודשים ו-12 חודשים, ובהם  שולבו שאלות משאלונים קודמים )חודשיים וששה חודשים 

בהתאמה(, כך שאפשר היה לקבל את המידע המירבי ביחס לאותה מרואיינת. 
שלב הגיוס 

מראיינות בבתי החולים, בעזרת האחיות, איתרו את הנשים שילדו במהלך התקופה שהוגדרה תוך שהייתן במחלקות היולדות וביצעו 
איסוף נתונים ראשוני במסגרת ראיון פנים אל פנים )נתונים דמוגרפיים, לידת יחיד, תאומים או שלישיות ויותר, נתוני הילד – מין, משקל 
לידה, סוג לידה, כוונה להניק, ופרטים לצורך התקשרות עתידית: מספרי טלפון, מקום מגורים(. במועד זה התבקשו היולדות לחתום 

על הסכמה מדעת להשתתפותן בסקר.
שלב ההתקשרות הטלפונית

לאחר  אם  ככושלת  נחשבה  טלפונית  התקשרות  מובנה.  שאלון  באמצעות  מיומנות,  טלפוניות  סוקרות  ידי  על  נעשתה  ההתקשרות 
שמונה ניסיונות לא נוצר קשר עם הנמענת )מספר מנותק, מספר ללא תשובה, מספר תפוס, משיבון(. 

שי ליולדת
1. בשלב הגיוס, כל יולדת שהסכימה להשתתף בסקר קיבלה בסיום השאלון שי: מגנט ובו מספרי טלפון לשעת חרום, פרטים להתקשרות 
למבצעי הסקר, ומועדי ההתקשרות הצפויים. ניתן היה להפריד את המגנט ל-2 חלקים: א. מסגרת שמשמשת גם כמסגרת לתמונה 
המוצמדת למשטח מתכתי )כדוגמת המקרר(. ב. חלק פנימי המכיל את המידע ומשמש כמגנט בפני עצמו שנצמד למשטח מתכתי 

)דוגמת המקרר(.
2. כדי להעלות את ההיענות של נשים בראיון גיל שנה, הוצע להן שי: מד גובה לילדים המוצמד לקיר. מד הגובה המאויר נשלח ליולדות 

בדואר, על פי הכתובת המעודכנת, לאחר ביצוע הראיון.
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1.3.5 בקרת איכות ראיונות ובקרת איכות השאלונים

בקרת איכות ראיונות
הבקרה על איסוף הנתונים ואיכות הנתונים נעשתה במספר דרכים. כל המראיינות, דוברות ערבית ועברית, הודרכו לגבי אופן התשאול 
ומילוי השאלון על ידי הצוות האחראי בהדרכה מרוכזת )הכוללת הדמייה(. בשלב הגיוס, התלוותה לכל סוקרת נציגה מצוות הסקר 
לאחר שתוקנו הטעויות,  ורק  הראיונות הראשונים,  על  לסוקרת משוב  נתנה  הנציגה  החולים.  בבית  היולדת  עם  לפגישה הראשונה 
המשיכה הסוקרת את הראיונות באופן עצמאי. הבקרה לדוברות הערבית בוצעה על ידי עובדת דוברת ערבית של משרד הבריאות 
שהוכשרה למטרה זו, בנוכחות נציגה דוברת עברית מצוות הסקר. בתום החודש הראשון לאיסוף הנתונים נערכה פגישת רענון נהלים 

לכל הסוקרות.
לפני כל סבב של ראיונות טלפוניים )שלבים 2-4( התקיימה הדרכה מרוכזת על השאלון הספציפי לכל שלב. לאחר שבועיים, נערכו 
האזנות לראיונות ע"י חברת ועדת ההיגוי במרכז ההתקשרויות )ההאזנות לראיונות בערבית נערכו בליווי עובדת דוברת ערבית של 
משרד הבריאות המכירה את הסקר(. ניתן משוב לסוקרות על הראיון. סוקרת שרמת הראיון שלה הייתה נמוכה, הופסקה עבודתה 

בפרויקט. בקרת תשאול נערכה לפחות פעם אחת לכל סוקרת, בכל שלב של הסקירה )חודשיים, חצי שנה ושנה(. 
בראיון גיל שנתיים )שלב 5( נערכו הראיונות הטלפוניים באמצעות מערכת המאפשרת האזנה לראיונות באמצעות האינטרנט, באופן 
מאובטח, בכל רגע נתון. צוות הסקר )דובר עברית וערבית( האזין לראיונות הראשונים של כל סוקרת, תוך מתן משוב לכל ראיון בנפרד. 
רק לאחר שרמת הראיון היתה מספקת, אושר לסוקרת להמשיך לראיין באופן עצמאי. כל שבועיים נבחר אקראית ראיון מכל סוקרת, 
ונערכו האזנות. האחראי על הסוקרות קיבל את סיכום ההאזנות בכל פעם. סוקרת שרמת הראיון שלה לא השביעה רצון – עבודתה 

הופסקה.

בקרת איכות שאלונים
כל השאלונים בשלב הגיוס הועברו במרוכז מהחברה המבצעת למלב"ם, לצורך בקרת איכות השאלונים. נבדקו שגיאות בסימון ונבדקה 
עקביות התשובות. מידע חסר בשאלונים הושלם בשיחה טלפונית למרואיינת. חלק מהנתונים הוצלבו מול מרשם האוכלוסין במשרד 

הפנים. השאלונים הוחזרו לחברה המבצעת לשם הקלדה.
השאלונים שמולאו בשלבים 2-5 הם שאלונים ממוחשבים. בדיקת ההקלדה של השאלונים בוצעה ב-2 דרכים עיקריות: 

1. בקרת ערכים חריגים וקביעת טווח למשתנים רציפים 
2. ניסוח שאילתות לוגיות ואיתור טעויות. 

בנוסף, בשלב 5 הייתה אפשרות לחזור ולהאזין להקלטת הראיון כדי לוודא את נכונות המידע המוקלד.

1.3.6 עיבוד הנתונים

עיבוד הנתונים התבצע באמצעות תוכנת SPSS )גרסה 21(. עיבוד הנתונים המשוקללים לפי קבוצת אוכלוסייה נעשה באמצעות תוכנת 
SAS )גרסה 9.13(. בחינת השערות לגבי נתונים רציפים נעשתה על ידי Student t-Test או Mann-Whitney ולגבי נתונים קטגוריאליים, 
 Chi Chi-Square Test. מאפייני הנשים שלא נענו לביצוע הסקר הושוו למאפייני הנשים הנענות והמאותרות על ידי מבחני  על ידי 
Square  ו- Student t-Test, בהתאם לסוגי המשתנים. חלק מהראיונות הטלפוניים בוצעו באיחור רב ולכן חלק מהנתונים לא נכנסו 

לעיבודים הסטטיסטיים )כאשר לגיל התינוק השפעה על ההתנהגות הצפויה(. 
נתוני כלל המדגם )סך הכל( שוקללו על פי קבוצת אוכלוסייה )75.3% יהודיות ו-24.7% ערביות( וזאת בהתאם לאחוז לידות החי משנתון 

סטטיסטי לישראל 2011 מספר 62 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס(. 
מספרן של כלל הנשים )N( בכל התפלגות מייצג את הנשים שנענו לשאלון ושענו לשאלה.

השוואה להמלצות
משרד הבריאות מעדכן את ההנחיות לטיפול בתינוק באופן תקופתי. בזמן ביצוע הסקר ה"מדריך לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט 
2009" היווה את ההנחיה הרלבנטית, ולפיו נמדדה התנהגות האימהות והתינוקות. גם ההתנהגות המדווחת בנושא מניעת חנק והשכבת 
התינוק הושוותה להנחיות משרד הבריאות על פי ההמלצות המקובלות במועד הראיון. בדצמבר 2012 יצא "מדריך להזנת התינוק" 
חדש, עם שינוי עבור חלק מההמלצות. התייחסות לכך מובאת בפרקים המתאימים. ההנחיות הרלבנטיות למועד הראיון של משרד 

הבריאות מופיעות בתחילת כל פרק על פי הנושא.

1.4  אפיון הנשים שלא נענו לסקר: השוואה עם הנשים שנענו 

נערכה השוואה בין נתוני הנשים שנענו לראיונות גיל חודשיים, גיל חצי שנה, גיל שנה וגיל שנתיים לנתוניהן של הלא נענות להשתתפות 
באותם שלבי סקר. ההשוואה נערכה באמצעות נתונים מתוך שאלון הגיוס הנוגעים לסוג הלידה, הדרכה להנקה במהלך ההריון, כוונה 
להניק, משך הנקה מתוכנן, ניסיון הנקה בעבר, ומשתנים דמוגרפים )מספר ילדים, רמת דתיות ושנות לימוד(. להלן מוצגים המשתנים 

בהם נמצא הבדל מובהק בין הנענות לבין הלא נענות.
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1.4.1 ראיון גיל חודשיים

נמצא הבדל מובהק במספר שנות הלימוד בין הנענות לבין הלא נענות להשתתפות: מספר שנות הלימוד הממוצע גבוה יותר בקרב 
הנשים שהשתתפו בראיון. בקרב נשים ערביות נמצא גם הבדל מובהק במספר הילדים: מספר הילדים הממוצע היה גבוה יותר בקרב 
הנשים שלא נענו להשתתף, והבדל מובהק גם בקבלת הדרכה להנקה במהלך ההריון: אחוז גבוה יותר מהנשים שלא נענו להשתתף 

קיבלו הדרכה להנקה במהלך ההריון )טבלה 6(.

טבלה 6: הבדלים בין הנשים שנענו לראיון גיל חודשיים לבין הנשים שלא נענו, לפי קבוצת אוכלוסייה

ראיון
גיל חודשיים

ערביותיהודיות

נשים שהשתתפו 
בראיון

נשים שלא נענו 
pלהשתתף

נשים שהשתתפו 
בראיון

נשים שלא נענו 
pלהשתתף

NNNN
מספר שנות 
0.001<70814.635714.20.01360711.34319.7לימוד ממוצע

מספר ילדים 
7111.33621.3NS5142.53722.80.04ממוצע

קיבלו הדרכה 
להנקה במהלך 

ההריון )%( 
70716.735813.7NS60722.7431280.05

1.4.2 ראיון גיל חצי שנה

נמצא הבדל מובהק במספר שנות הלימוד בין הנענות לבין הלא נענות להשתתפות: מספר שנות הלימוד הממוצע גבוה יותר בקרב 
הנשים שהשתתפו בראיון. בקרב נשים יהודיות נמצא גם הבדל מובהק בכוונה להניק ובמשך ההנקה: אחוז גבוה יותר מהנשים היהודיות 
יותר לעומת הלא נענות. בקרב ערביות, נמצא הבדל מובהק  ודיווחו על משך הנקה מתוכנן ארוך  שנענו להשתתף התכוונו להניק, 
במספר הילדים: מספר הילדים הממוצע היה גבוה יותר בקרב הלא נענות להשתתפות. נמצאו הבדלים גם ברמת הדתיות: בקרב הנשים 
היהודיות והערביות שהשתתפו בראיון היה אחוז נמוך יותר הן של חילוניות והן של דתיות-חרדיות, לעומת הנשים שלא נענו להשתתף 

)טבלה 7(.

טבלה 7: הבדלים בין הנשים שנענו לראיון גיל חצי שנה לבין הנשים שלא נענו, לפי קבוצת אוכלוסייה

ראיון
גיל חצי שנה

ערביותיהודיות

נשים שהשתתפו 
בראיון

נשים שלא נענו 
pלהשתתף

נשים שהשתתפו 
בראיון

נשים שלא נענו 
pלהשתתף

NNNN
מספר שנות לימוד 

55114.851414.10.00040711.76319.90.000ממוצע

מספר ילדים 
5541.35191.3NS3492.35372.80.000ממוצע

54692.350887.60.01140498.862898.4NSהתכוונו להניק )%(

משך הנקה מתוכנן 
:)%(

עד 3 חודשים
בין 3 חודשים לשנה

מעל שנה

5039.5
65.6
16.5

44713.6
59.5
13.6

0.0224001.3
34.8
44.3

6183.2
27.7
47.2

NS

רמת הדתיות )%(:
חילונית

מסורתית
דתייה - חרדית

54543.1
25.5
31.4

50947.2
26.9
25.9

0.024065.4
61.0
33.5

6326.7
69.6
23.4

0.001
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1.4.3 ראיון גיל שנה

נמצא הבדל מובהק במספר שנות הלימוד בין הנענות לבין הלא נענות להשתתפות: מספר שנות הלימוד הממוצע היה גבוה יותר בקרב 
הנשים שהשתתפו בראיון. בקרב יהודיות נמצא כי אחוז גבוה יותר מהנשים שנענו להשתתף קיבלו הדרכה להנקה ודיווחו על משך 
הנקה מתוכנן ארוך יותר לעומת הלא נענות להשתתפות. בנוסף, נמצא גם הבדל ברמת הדתיות, כאשר בקרב הנשים היהודיות הנענות 
להשתתפות, אחוז החילוניות והמסורתיות היה נמוך יותר ואחוז החרדיות גבוה יותר, לעומת הנשים היהודיות שלא נענו להשתתף 

)טבלה 8(.

טבלה 8: הבדלים בין הנשים שנענו לראיון גיל שנה לבין הנשים שלא נענו, לפי קבוצת אוכלוסייה

ראיון
גיל  שנה

ערביותיהודיות

נשים שהשתתפו 
בראיון

נשים שלא נענו 
pלהשתתף

נשים שהשתתפו 
בראיון

נשים שלא נענו 
pלהשתתף

NNNN

51314.755214.20.00437511.566310.10.000מספר שנות לימוד ממוצע

 קיבלו הדרכה להנקה 
51218.955312.70.00537622.166226.6NSבמהלך ההריון )%(

משך הנקה מתוכנן )%(:
עד 3 חודשים

בין 3 חודשים לשנה
מעל שנה

4579.4
66.5
16.4

49313.4
59.2
14.0

0.0073701.6
30.8
48.9

6472.9
30.2
44.4

NS

רמת הדתיות )%(:
חילונית

מסורתית
דתייה - חרדית

50943.4
24.0
32.6

54546.6
28.3
25.1

0.0233737.0
63.3
29.7

6656.0
68.0
26.1

NS

1.4.4 ראיון גיל שנתיים

נמצא הבדל מובהק במספר שנות הלימוד בין הנענות לבין הלא נענות: מספר שנות הלימוד הממוצע גבוה יותר בקרב הנשים שהשתתפו 
בראיון. בקרב היהודיות נמצא הבדל מובהק בניסיון הנקה בעבר: אחוז גבוה יותר מהנשים שנענו להשתתפות הניקו בעבר ואחוז נמוך 
יותר לא הניקו בעבר או שזהו ילדן הראשון.  בנוסף, נמצא גם הבדל במשך ההנקה המתוכנן: הנשים היהודיות שנענו להשתתף תכננו 
להניק תקופת זמן ארוכה יותר לעומת הנשים שלא נענו. בקרב הערביות נמצא הבדל במספר הילדים הממוצע, שהיה גבוה יותר בקרב 

הנשים שלא נענו לעומת הנענות להשתתפות )טבלה 9(.
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פרק 1 | מבוא

טבלה 9: הבדלים בין הנשים שנענו לראיון גיל שנתיים לבין הנשים שלא נענו, לפי קבוצת אוכלוסייה

ראיון
גיל  שנתיים

ערביותיהודיות

נשים שהשתתפו 
בראיון

נשים שלא נענו 
pלהשתתף

נשים שהשתתפו 
בראיון

נשים שלא נענו 
pלהשתתף

NNNN
מספר שנות לימוד 

ממוצע
52814.953714.00.00034811.769010.10.000

5321.255411.33NS3032.395832.710.015מספר ילדים ממוצע

ניסיון הנקה בעבר )%(:
הניקו בעבר

לא הניקו בעבר
זהו ילדן הראשון

527
 56.1
 4.9
 38.9

535
 48.6
 8.6
 42.8

0.01348
75.6
7.5
17.0

690
72.6
7.5
19.9

NS

משך הנקה מתוכנן )%(:
עד 3 חודשים

בין 3 חודשים לשנה
מעל שנה

478
 8.8
 65.1
 17.6

472
 14.2
 60.4
 12.7

0.006342
1.8
33.9
45.3

676
2.8
28.7
46.4

NS

1.5 מושגים

הנקה בלעדית )exclusive breastfeeding( – הזנה בחלב אם בלבד )כולל חלב אם שאוב(, ללא כל תוספת של נוזלים כלשהם או מזון 
אחר, פרט לתוספי ויטמינים ומינרלים.

הנקה שליטה )predominant or full breastfeeding( – הזנה בחלב אם כמקור מזון עיקרי, תוספי תזונה וטעימות מזון בכמות קטנה.

הנקה כוללת )Any breastfeeding( – הזנה בלעדית או הזנה בחלב אם בתוספת מזון משלים ו/או בתוספת תמ"ל.

לתינוקות  תזונה  כמקור  לשמש  הנועד  מזון  מוצר   –  )infant formula; follow-on formula( )תמ"ל(  לתינוק  מזון  תרכובות   »
ופעוטות, במקום חלב אם באופן מלא או חלקי. 

« מזון משלים )complementary food( - כל סוגי המזון המוצק והנוזלי שאינו חלב אם, תמ"ל או תמ"ל המשך.
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2
מאפיינים דמוגרפיים

 Demographic
characteristics
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פרק 2 | מאפיינים דמוגרפיים

Education and religious observance     // השכלה ונטייה דתית

טבלה 2.1: השכלה ונטייה דתית לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 1: questions 36 ,38 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלות

מאפיינים דמוגרפיים
Demographic characteristics

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=1057

Arabs ערביות
N=1039

n%n%

השכלה
Education

אין תעודה
No certificate959.047445.6

תעודת בגרות
Matriculation certificate38736.628427.3

תעודה מקצועית ללא בגרות
 Professional certificate without

Matriculation certificate
514.8535.1

תואר אקדמי
Academic degree48345.720119.3

Other  *413.9272.6אחר

 נטייה דתית 
 Religious

observance

Jews יהודיות
N=1056

Arabs ערביות
N=1040

n%n%

Secular   47545.0666.3חילונית

Traditional   27626.168866.2מסורתית

Religious  12511.827326.3דתית

Ultra-Orthodox   17816.9111.1חרדית

Other  20.220.2אחר

* תחת קטגוריית "אחר" נכללו מזכירות רפואית, הנדסאי, הנהלת חשבונות, מזכירות כללית, תעודה טכנולוגית, סייעת, לבורנטית ועוד.

*"Other" includes medical secretary, engineer, accountancy, general secretarial, technology certificate, dental hygienist, 
laboratory technician, and other certificates. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

   Mother’s age, number of גיל האם, מספר הילדים במשפחה, מצב משפחתי //  
children, marital status

טבלה 2.2: מאפיינים דמוגרפיים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 1: questions 33 ,32 מספרים מוחלטים ואחוזים ממוצע וסטיית תקן )שאלון 1: שאלות

מספר הילדים במשפחה
)לא כולל הרך הנולד(

Number of children in the family
)not including the newborn infant(

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=1073

Arabs ערביות
N=937

n%n%

אין ילדים נוספים
No other children42039.111512.3

ילד אחד
One child30228.123825.4

2-3 ילדים
2 - 3 children26324.535638.0

4 ילדים ומעלה
4 children or more888.222824.3

 n
ממוצע

)סטיית תקן(
 Mean )SD(

n
ממוצע

)סטיית תקן(
 Mean )SD(

גיל האם )שנים(
 Mother's age (years)1062)5.4( 30.31029)5.4( 28.1

« 96.7% מהנשים היהודיות ו- 99.4% מהנשים הערביות נשואות או חיות עם בן/בת זוג. 
« 2.2% מהנשים היהודיות ו- 0.6% מהנשים הערביות רווקות. 

« 1.0% מהנשים היהודיות גרושות או פרודות.
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פרק 2 | מאפיינים דמוגרפיים

Family net monthly income           // הכנסה ממוצעת חודשית נטו למשפחה
according to 2 months interview                   על פי ראיון גיל חודשיים

 
טבלה 2.3: הכנסה ממוצעת חודשית נטו למשפחה לפי קבוצת אוכלוסייה 

)Questionnaire 2: questions 114 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

הכנסה חודשית בשקלים*
Monthly Income in NIS*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

 Arabs ערביות
N=609

n%n%

Up to 3,400  446.28013.1עד

3,401 - 5,5009012.721435.1

5,501 - 8,20010815.211819.4

8,201 - 14,10024434.48714.3

14,101 ומעלה
  and over 

9613.6152.5

לא יודעת  
Don’t know 344.87011.5

מסרבת
Refuses 8311.7254.1

לא רלוונטי ** 
 Not relevant  **111.5------

*   קטגוריות ההכנסה מבוססות על נתוני מדרגות ההכנסה של הלמ"ס מתוך שנתון 2008, פרסום מספר 59.
** חברת קיבוץ/ מושב שיתופי, סטודנטית שלא עובדת.    

*     Income categories are based on the CBS income categories from the 2008 yearbook, publication number 59.
**   Member of kibbutz/collective settlement, non-working student.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Employment status before delivery      // סוג התעסוקה סמוך ללידה
 according to 2 months interview                    על פי ראיון גיל חודשיים

טבלה 2.4: סוג התעסוקה סמוך ללידה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: questions 96 ,97 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלות

סוג התעסוקה סמוך ללידה 
 Employment before delivery

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

 Arabs ערביות
N=609

n%n%

Self-employed  476.6101.6עצמאית

Employee  54376.521234.8שכירה

Not employed  11716.538463.1לא עובדת

Other  30.430.5אחר

  Mother's place of birth        // מקום לידת האם

טבלה 2.5:  התפלגות מקום הלידה של האם בקרב יהודיות
)Questionnaire 1: question 39 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1:  שאלה

מקום הלידה
Place of birth

Jews יהודיות
N=710

n%

ישראל
Israel 80074.7

אסיה והמזרח תיכון
Asia and  the Middle East50.5

ברה"מ לשעבר
Former Soviet Union )FSU(17216.1

אפריקה
Africa171.6

אירופה 
Europe403.7

צפון אמריקה 
North America252.3

מרכז ודרום אמריקה
Central and South America121.1
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3
שהייה בבית החולים

Hospital stay
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פרק 3 | שהייה בבית החולים

 Mode of delivery                 // אופן הלידה

טבלה 3.1: אופן הלידה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 1: question 8 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלה

אופן הלידה
 Mode of delivery 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ במדגם
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

Jews יהודיות
N=1072

 Arabs ערביות
N=1042

n%n%%

לידה רגילה )ללא סיוע(
Vaginal delivery (unassisted(74069.077474.370.3

לידה רגילה בסיוע ואקום או מלקחיים
 Vaginal delivery assisted with vacuum 

 or forceps
353.3191.82.9

לידה בניתוח קיסרי שאינו מתוכנן 
Non-elective Caesarean section15414.413212.713.9

לידה בניתוח קיסרי מתוכנן
Elective Caesarean section14313.311711.212.8

 Pain relief during vaginal delivery          // שיכוך כאבים בלידה רגילה

טבלה 3.2: קבלת טיפול לשיכוך כאבים בזמן לידה רגילה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 1: question 11 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלה

  קבלת טיפול לשיכוך כאבים 
בזמן לידה רגילה

Pain relief during vaginal delivery

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ במדגם
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

Jews יהודיות
N=773

 Arabs ערביות
N=771

n%n%%

ללא 
None24331.433142.934.3

אפידורל
Epidural47261.115920.651.1

זריקת טשטוש )פטידין(
Injection (pethidine(354.520927.110.1

אפידורל + זריקת טשטוש )פטידין(
Epidural and Injection (pethidine(111.4476.12.6

Other *121.6253.22.0אחר

* תחת קטגוריית "אחר" נכלל שיכוך כאבים באמצעות מסכה )גז צחוק(, הרדמה מקומית, כדור לשיכוך  כאבים, לא יודעת, ועוד.

* "Other" included pain relief with gas (mask), local anesthetic ,fluids, Oral analgesics, doesn’t know, etc. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Rooming-in arrangement       // אופן השהות עם התינוק בבית החולים

טבלה 3.3: אופן השהות עם התינוק בבית החולים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 1 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

אופן השהות המועדף עם התינוק
 בבית החולים

 Preferred rooming-in
arrangement

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ במדגם
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

Jews יהודיות
N=710

 Arabs ערביות
N=611

n%n%%

במשך כל היום וכל הלילה )ביות מלא(
All day and night (full rooming-in(21229.923137.831.8

ביום אך לא בלילה )ביות חלקי(
Rooming-in during the 

day but not at night 
27839.221535.238.2

בעיקר בשעות ההאכלה
Mainly during feeding time14620.614924.421.5

אין העדפה מיוחדת
There was no preference699.7152.57.9

אחר
Other50.710.20.6

אופן השהות בפועל עם התינוק 
בבית החולים

Actual rooming-in arrangement

Jews יהודיות
N=711

 Arabs ערביות
N=611

n%n%%

במשך כל היום וכל הלילה  )ביות מלא(
All day and night (full rooming-in(20328.617829.128.7

ביום אך לא בלילה )ביות חלקי(
Rooming-in during the day 

but not at night 
27939.222837.338.8

בעיקר בשעות ההאכלה
Mainly during feeding time19227.019431.828.2

אחר
Other375.2111.84.4

אופן השהות המועדף עם התינוק לעומת אופן השהות בפועל

יהודיות:
« 73% מהנשים היהודיות שהו עם תינוקן בבית החולים בהתאם להעדפתן.  

« 7.6% העדיפו ביות מלא אך בפועל תינוקן לא היה איתן במשך כל היום וכל הלילה.
« 7.3% העדיפו כי תינוקן יהיה עימן ביום אך לא בלילה ו- 1.7% העדיפו כי תינוקן יהיה 

   עימן בעיקר בשעות ההאכלה ובפועל השהות היתה שונה. 

ערביות:
« 79% מהנשים הערביות שהו עם תינוקן בבית החולים בהתאם להעדפתן. 

« 11.6% העדיפו ביות מלא אך בפועל תינוקן לא היה איתן במשך כל היום וכל הלילה.
« 4.4% העדיפו כי תינוקן יהיה עימן ביום אך לא בלילה ו- 1.5% העדיפו כי תינוקן יהיה 

   עימן בעיקר בשעות ההאכלה ובפועל השהות היתה שונה. 
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פרק 3 | שהייה בבית החולים

 Reasons for the difference between the           סיבות להבדל בין אופן השהייה המועדף 
 preferred and actual rooming -    עם התינוק במחלקת היולדות
in arrangement             // לבין השהייה בפועל

           
טבלה 3.4: סיבות להבדל בין אופן השהייה המועדף עם התינוק במחלקת היולדות לבין השהייה בפועל לפי קבוצת 

)Questionnaire 2: question 2 אוכלוסייה מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבות להבדל בין אופן השהייה המועדף עם התינוק 
במחלקת היולדות לבין השהייה בפועל

 Reasons for the difference between the preferred
and actual rooming-in arrangement

קבוצת אוכלוסייה
 Population group

Jews יהודיות
N=165

 Arabs ערביות
N=124

n%n%

בית החולים לא אפשר לי 
לממש את בחירתי*

The hospital did not support my choice*
6841.28669.4

שיניתי את דעתי לאחר הלידה
I changed my mind after the birth3320.086.5

אחרי ניתוח קיסרי
After a Caesarean section137.9118.9

בעיה בריאותית של התינוק
 Infant's health problem1911.564.8

לא יודעת
Don't know42.454.0

אחר
Other2817.086.5

* מדיניות בית החולים השפיעה על השהות בפועל של התינוק באופנים שונים. חלק מהנשים דיווחו כי ביקשו להיות עם התינוק באופן חלקי ובשל 
מדיניות בית החולים, התינוק שהה עימן במשך כל היום וכל הלילה. לעומת זאת, חלק מהנשים ביקשו להיות עם התינוק באופן מלא ובשל מדיניות בית 

החולים התינוק שהה עימן באופן חלקי.

* The hospital policy influenced the hospital stay in different ways. Some of the women reported that they had requested to be 
with the infant part of the time, but because of hospital policy, the infant was with them all day and night. Others, however, 
requested to be with their infants all the time, and because of hospital policy, the infant was with them only part of the time. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Mother's request for exclusive       // בקשת היולדת להנקה בלבד בבית החולים
 breastfeeding in the hospital

טבלה 3.5: בקשת היולדת להנקה בלבד בבית החולים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 17 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

היולדת ביקשה הנקה בלבד 
בבית החולים

 The mother requested exclusive
 breastfeeding in the hospital

קבוצת אוכלוסייה
 Population group

סה"כ במדגם
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

Jews יהודיות
N=649

 Arabs ערביות
N=595

n%n%%

Yes   41563.929549.660.4כן

No   23436.130050.439.6לא

 Feeding infant with infant formula         // מתן תמ"ל לתינוק במחלקת היולדות
in maternity ward

טבלה 3.6: מתן תמ"ל לתינוק במחלקת היולדות לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 9 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

מתן תמ"ל לתינוק במחלקת היולדות
Feeding infant with infant formula 

in the maternity ward 

קבוצת אוכלוסייה
 Population group

סה"כ במדגם
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

Jews יהודיות
N=711

 Arabs ערביות
N=611

n%n%%

Yes   46064.745674.667.2כן

No  23633.214123.130.7לא

לא זוכרת /לא יודעת
Don't know /don’t remember152.1142.32.2

« 58.6% מהתינוקות של נשים יהודיות אשר ילדו בלידה רגילה קיבלו תמ”ל בבית החולים לעומת 80.7% מהתינוקות של נשים 
יהודיות אשר ילדו בניתוח קיסרי.

« 69.9% מהתינוקות של נשים ערביות אשר ילדו בלידה רגילה קיבלו תמ”ל בבית היולדות לעומת 87.8% מהתינוקות של נשים 
ערביות אשר ילדו ניתוח קיסרי.
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 Reasons for feeding the infant         //  סיבות למתן תמ"ל לתינוק במחלקת היולדות
with infant formula in the maternity ward

טבלה 3.7: סיבות למתן תמ"ל לתינוק במחלקת היולדות לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 10 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבות למתן תמ"ל לתינוק במחלקת היולדות
 Reasons for feeding the infant with infant  formula  

 in maternity ward

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=459

 Arabs ערביות
N=456

n%n%

האם רצתה לנוח
The mother wanted to rest18540.322749.8

לא היה מספיק חלב אם
Not enough breast milk11424.812026.3

האם לא רצתה להניק
The mother did not want to breastfeed4810.571.5

התינוק לא רצה לינוק
The infant did not want to breastfeed224.8235.0

קשיים בהנקה
Difficulties with breastfeeding224.8122.6

הצוות נתן על דעת עצמו ללא ידיעת האם
The staff gave without the mother's consent204.4255.5

אחרי ניתוח קיסרי
After Cesarean section143.1122.6

העדפת האם
Mother's preference122.651.1

בעיות בריאות של התינוק
 Infant's health problems71.5102.2

בעיות בריאות של האם
Mother's health problems61.3102.2

התינוק בפגייה
The infant was in the premature nursery40.951.1

אחר
Other51.1------



34

סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Giving a pacifier in the maternity ward       //  מתן מוצץ במחלקת היולדות

טבלה 3.8: מתן מוצץ לתינוק במחלקת היולדות לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 11 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

מתן מוצץ לתינוק במחלקת היולדות
 Pacifier given to infant
in the maternity ward

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ במדגם
משוקלל לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews יהודיות

N=712
 Arabs ערביות

N=611

n%n%%

Yes   38554.120333.248.9כן

No  32745.940866.851.1לא

 Initiative for giving a pacifier in the         // היוזמה למתן המוצץ במחלקת היולדות
maternity ward

טבלה 3.9: החלטה על מתן מוצץ לתינוק במחלקת היולדות לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 12 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

היוזמה למתן המוצץ 
במחלקת היולדות 

Initiative for giving a pacifier
in the maternity ward 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=385

 Arabs ערביות
N=202

n%n%

של האם
The mother20453.012260.4

של בן משפחה אחר
Another family member10.321.0

של הצוות שהחליט ללא ידיעת האם
Staff decision, without mother's consent16743.46733.2

של הצוות והמשפחה ביחד
The staff and the family together112.9115.4

לא זוכרת
Don't remember20.5------
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המלצות  משרד הבריאות

המלצות משרד הבריאות להזנת תינוקות     
על פי המדריך לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט 12009

« ההנקה הינה ההזנה הטבעית והמותאמת לצרכי התינוק.

« חלב אם מספק בדרך כלל את הצרכים התזונתיים של התינוק הגדל עד גיל חצי שנה.

« תינוקות בריאים, הניזונים מחלב אם או תמ”ל בלבד, אינם זקוקים לתוספת מים או נוזלים אחרים. המעבר למזון  
   מוצק מצריך השלמת נוזלים.

« הנקה בלעדית או שליטה רצויה עד גיל חצי שנה, והמשך הנקה בתוספת מזון משלים לחלב אם עד גיל שנה ואף 
   יותר מכך, כל עוד ההנקה מתאימה לאם או לתינוק.

« מומלץ כי כל התינוקות יתחילו בהזנה משלימה בסביבות השבוע ה-26 לחיי התינוק )6 חודשים(.

« החשיפה למזון משלים לחלב אם לא תתבצע לפני השבוע ה- 17 לחיים )4 חודשים(. בין גיל 17 ל-26 שבועות, 
   עיקר תזונת התינוק תתבסס על חלב אם )הנקה שליטה( או תמ”ל. 

   החשיפה לטעימות מזון בתקופה זו תעשה בכמויות קטנות.

1 הנחיות אלה היו תקפות במועד ביצוע המחקר.

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות
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 Intention to breastfeed              // כוונה להניק

טבלה 4.1: כוונה להניק את התינוק )נשאלו לאחר הלידה( לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 1: question 16 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלה

כוונה להניק
)נשאלו לאחר הלידה(

 Intention to breastfeed 
)asked following delivery(

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ
משוקלל לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for 

population group
Jews יהודיות

N=1073
Arabs ערביות

N=1041

n%n%%

Yes   94988.4101797.790.7כן

 No  1059.8151.47.7לא

לא החליטה
Undecided191.890.91.5

Planned duration of breastfeeding         // משך הנקה מתוכנן

טבלה 4.2: משך הנקה מתוכנן )נשאלו לאחר הלידה( לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 1: question 17 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלה

כוונה להניק –
עד איזה גיל?*

Intention to breastfeed -  
until what age?*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ
משוקלל לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for 

population group
Jews יהודיות

N=950
Arabs ערביות

N=1018

n%n%%

עד חודש
Up to one month80.880.80.8

בין 1-3 חודשים
Between 1-3 months10110.6171.78.4

בין 3-6 חודשים
Between 3-6 months29931.5696.825.4

בין חצי שנה לשנה
Between 6 months – 1 year29731.324123.729.4

יותר משנה
More than 1 year14415.246946.022.8

לא יודעת
Don't know10110.621421.013.2

* התפלגות הנשים אשר ענו כי מתכוונות להניק.

* The distribution of women who answered that they intend to breastfeed.

כ- 12% מהיהודיות לא מתכוונות להניק. הסיבות העיקריות לכוונה לא להניק בקרב יהודיות היו “לא רוצה” )30.4%(, “ההנקה 
קשה” )11.6%(, “אין חלב” )10.1%( ו”בעיה בריאותית של האם” )10.1%(. בקרב ערביות הרוב המוחלט מתכוונות להניק )98%(.
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 Exclusive breastfeeding rates           // שיעורי הנקה בלעדית
 

טבלה 4.3: הנקה בלעדית על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 22 Questionnaire 3: question 1 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 22 שאלון 3: שאלה

הנקה בלעדית
Exclusive breastfeeding

קבוצת אוכלוסייה
Population group 

סה"כ משוקלל לקב' 
אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews  יהודיותArabs  ערביות

n/N%n/N%%

חודשיים לאחר לידה
Two months after delivery435/70861.4289/60947.558.0

חצי שנה לאחר לידה
Six months after delivery123/54622.550/40612.320.0

 Rates of any breastfeeding   // שיעורי הנקה כוללת
)Exclusive breastfeeding and breastfeeding  )הנקה בלעדית והנקה עם תוספת תמ”ל ו/או מזון(

 with addition of formula and/or food(  

טבלה 4.4: הנקה כוללת על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 23 שאלון 3: שאלה 2 שאלון 4: שאלה 2    

)Questionnaire 2: question 23 ,Questionnaire 3: question 2, Questionnaire 4: question 2

הנקה כוללת
Any breastfeeding

קבוצת אוכלוסייה
Population group

 סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews  יהודיותArabs  ערביות

n/N%n/N%%

חודשיים לאחר הלידה
Two months after delivery501/70671.0531/60987.275.0

חצי שנה לאחר הלידה
Six months after delivery282/54751.5263/40764.654.8

שנה לאחר הלידה
A year after delivery131/48926.8135/36636.929.3

שנתיים לאחר הלידה
Two  years after delivery11/5322.112/3483.42.4
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שיעורי הנקה 

תרשים 1: שיעורי הנקה בלעדית 

התרשימים הבאים מתארים את שיעור האימהות המניקות באופן בלעדי מהלידה ועד גיל חצי שנה )תרשים 1( ובאופן משולב 
מהלידה ועד גיל שנה )תרשים 2( לפי קבוצת אוכלוסייה. 

הציר האופקי מתאר את משך ההנקה )בחודשים( והציר האורכי מתאר את שיעור הנשים המניקות עבור אותה נקודת זמן מקרב 
משתתפות העוקבה. 

נכללו רק נשים שהשתתפו בסקר החל מהגיוס ובראיונות עוקבים: חודשיים, חצי שנה ושנה )נשים שענו לשאלון בגיוס ובגיל 
חודשיים בלבד לא נכללו בחישוב(.  

על פי התרשים המתאר את שיעור האימהות המניקות באופן בלעדי )תרשים 1(, ניתן לראות עד גיל חודש שיעורי הנקה דומים 
בקרב האימהות היהודיות והאימהות הערביות. 

מגיל חודש ועד גיל חצי שנה, שיעורי ההנקה הבלעדית ביהודים גבוהים מהשיעורים בערבים.
בגיל 3 חודשים רק 42.6% מהתינוקות היהודים ו- 33.1% מהתינוקות הערבים מקבלים הנקה בלעדית.
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תרשים 2: שיעורי הנקה כוללת 
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על פי התרשים המתאר את שיעור האימהות המניקות בכל האופנים )בלעדי ומשולב( )תרשים 2(, ניתן לראות כי בכל גיל, 
שיעור סך ההנקה גבוה בקרב אימהות ערביות לעומת אימהות יהודיות.

 בגיל 3 חודשים 45.5% מהתינוקות היהודים ו 64.3% מהתינוקות הערבים יונקים חלב אם.
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 Planned breastfeeding duration           משך הנקה מתוכנן לעומת משך הנקה בפועל 
 versus actual breastfeeding duration                   // בקרב יהודיות 
   among Jews                

טבלה 4.5: משך הנקה מתוכנן לעומת משך הנקה בפועל בקרב יהודיות 
 )Questionnaire 1: questions 16,17 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלות

בקרב יהודיות
N=670

)n( % משך הנקה מתוכנן
Planned duration of breastfeeding

משך הנקה בפועל
 Actual duration of

breastfeeding

לא מתכוונת
להניק

Doesn't
intend to

breastfeed

עד חודש
 Up to one

month

 בין 1-3 
חודשים

Between  
1-3 months

 בין 3-6 
חודשים

Between  
3-6 months

בין חצי שנה 
לשנה

Between  
6 months- 

1 year

בין שנה 
לשנתיים

Between  
1 year -  
2 years

מעל
שנתיים

 Over two
years

לא הניקה
Didn't breastfeed)53( 74.60)5( 7.3)3( 1.3)5( 2.5)3( 3.3)1(12.5

עד חודש
Up to one month)16( 22.5)1( 25)21( 30.9)48( 21.3)24( 11.8)3( 3.30

מעל חודש
 ועד שלושה חודשים

 Over one month to
three months

)1( 1.4)2( 50.0)18( 26.5)36( 16.0)18( 8.8)10( 11.0)1( 12.5

מעל שלושה חודשים
ועד חצי שנה

 Over three months to
six months

)1( 1.4)1( 25.0)15( 22.0)65( 28.9)33( 16.3)9( 9.9)3( 37.5

מעל חצי שנה ועד שנה
 Over six months to one

year
00)5( 7.3)43( 19.1)73( 36.0)28( 30.70

מעל שנה
ועד שנתיים

 Over one year to two
years

00)4( 5.9)29( 12.9)48( 23.6)37( 40.6)3( 37.5

מעל שנתיים 
Over two years000)1( 0.44)2( 1.0)1( 1.00

משך הנקה מתוכנן 
סה"כ

 Total intended duration 
of breastfeeding

)71( 100)4( 100)68( 100)225( 100)203( 100)91( 100)8( 100

« חלק ניכר מהנשים היהודיות התכוונו להניק בין שלושה חודשים לחצי שנה.  
« בקרב נשים שהתכוונו להניק עד שנה,  רוב הנשים הניקו בפועל כפי שהתכוונו או הניקו יותר. 

« בקרב נשים שהתכוונו להניק מעל שנה ועד שנתיים: 40% הניקו כפי שהתכוונו.
« בקרב נשים שהתכוונו להניק מעל שנתיים, הרוב הניקו פחות )מדובר במספר קטן של נשים(.

« בקרב נשים שלא התכוונו להניק – כ- 23% מהן הניקו לתקופה קצרה )עד חודש(.

משך הנקה קצר מהמתוכנן  משך הנקה על פי המתוכנן  משך הנקה ארוך מהמתוכנן 
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 Planned breastfeeding duration   משך הנקה מתוכנן לעומת משך הנקה בפועל
versus actual breastfeeding duration among Arabs בקרב ערביות // 

טבלה 4.6: משך הנקה מתוכנן לעומת משך הנקה בפועל בקרב ערביות 
)Questionnaire 1: questions 16,17 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלות

בקרב ערביות
N=430

)n( % משך הנקה מתוכנן
Planned duration of breastfeeding

משך הנקה בפועל
 Actual duration of

breastfeeding

לא מתכוונת
להניק

Doesn't
intend to

breastfeed

עד חודש
 Up to one

month

 בין 1-3 
חודשים

Between  
1-3 months

 בין 3-6 
חודשים

Between  
3-6 months

בין חצי שנה 
לשנה

Between  
6 months -  

1 year

בין שנה 
לשנתיים

Between  
1 year -  
2 years

מעל
שנתיים

 Over two
years

לא הניקה
Didn't breastfeed

)4( 66.6)1( 33.30)2( 5.4)3( 2.2)5( 2.6)1( 2

עד חודש
Up to one month

)1( 16.6)1( 33.3)1( 14.2)8( 21.6)19( 13.9)12( 6.2)3( 6.2

מעל חודש
 ועד שלושה חודשים

 Over one month to
three months

0)1( 33.3)6( 85.7)12( 32.4)16( 11.7)21( 10.9)4( 8.3

מעל שלושה חודשים
ועד חצי שנה

 Over three months to
six months

)1( 16.600)10( 27.0)29( 21.3)34( 17.6)7( 14.6

מעל חצי שנה ועד שנה
 Over six months to one

year
000)5( 13.5)39( 28.6)30( 15.5)17( 35.4

מעל שנה
ועד שנתיים

 Over one year to two
years

0000)30( 22.0)84( 43.5)15( 31.2

מעל שנתיים 
Over two years00000)7( 3.6)1( 2.0

משך הנקה מתוכנן 
סה"כ

 Total intended duration 
of breastfeeding

)6( 100)3( 100)7( 100)37( 100)136( 100)193( 100)48( 100

רוב הנשים הערביות התכוונו להניק מעל חצי שנה. 
בקרב הנשים שהתכוונו להניק בין חצי שנה ועד שנתיים, כמחצית מהן הניקו כפי שהתכוונו או יותר.

רוב הנשים הערביות שהתכוונו להניק מעל גיל שנתיים, הניקו בפועל פחות. 60% מהן הניקו בין חצי שנה לשנתיים.

בקרב נשים יהודיות וערביות, 
 (p<0.001) נמצא קשר מובהק בין כוונה להניק לבין הנקה בפועל

(p<0.001) נמצא קשר מובהק בין משך הנקה מתוכנן לבין משך הנקה בפועל

משך הנקה קצר מהמתוכנן  משך הנקה על פי המתוכנן  משך הנקה ארוך מהמתוכנן 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

  Exposure to formula in the hospital versus    חשיפה לתמ"ל בבית החולים
actual breastfeeding duration מול משך הנקה בפועל // 

טבלה 4.7: חשיפה לתמ"ל בבית החולים מול משך הנקה בפועל 
)Questionnaire 2: question 9 מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון 2: שאלה

 חשיפה לתמ"ל בבית החולים  מול משך הנקה בפועל 
בקרב יהודיות 

 Exposure to formula in the hospital versus 
actual breastfeeding duration among Jews

חשיפה לתמ"ל בבית החולים
Exposure to  formula in the hospital

משך הנקה בפועל
Actual duration of breastfeeding

Yes  כן
N=419 

No  לא
N=205

n%n%

לא הניקה
Didn't breastfeed7517.910.5

עד חודש
Up to one month8119.32110.2

מעל חודש ועד שלושה חודשים
Over one month to three months6315.0199.3

מעל שלושה חודשים ועד חצי שנה
Over three months to six months7016.74421.5

מעל חצי שנה ועד שנה
Over six months to one year7818.66230.2

מעל שנה 
 Over one year5212.45828.3

 חשיפה לתמ"ל בבית החולים מול משך הנקה בפועל 
בקרב ערביות

 Exposure to formula in the hospital versus 
actual breastfeeding duration among Arabs

Yes  כן
N=343 

No  לא
N=94

n%n%

לא הניקה
Didn't breastfeed185.211.1

עד חודש
Up to one month3811.166.4

מעל חודש ועד שלושה חודשים
Over one month to three months6619.255.3

מעל שלושה חודשים ועד חצי שנה
Over three months to six months6519.02122.3

מעל חצי שנה ועד שנה
Over six months to one year6519.02223.4

מעל שנה 
 Over one year9126.53941.5

חשיפה לתמ”ל וכוונה להניק

« בקרב נשים שתינוקותיהן נחשפו לתמ”ל בבית החולים, 13.3% מהיהודיות ו- 1.5% מהערביות הצהירו כי הן לא מתכוונות  
   להניק. 

« בקרב נשים שתינוקותיהן לא נחשפו לתמ”ל בבית החולים, 98.3% מהיהודיות ו- 97.9% מהערביות הצהירו כי הן מתכוונות 
   להניק.

« בקרב הנשים היהודיות שהתכוונו להניק,  62.6% מהתינוקות קיבלו תמ”ל בבית החולים לעומת 96.8% מהתינוקות בקרב 
   נשים יהודיות שלא התכוונו להניק.

« בקרב הנשים הערביות שהתכוונו להניק, 76.5% מהתינוקות קיבלו תמ”ל בבית החולים לעומת 77.8% מהתינוקות בקרב  
   נשים ערביות שלא התכוונו להניק.
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פרק 4 | הנקה

 Pain relief during normal delivery (vaginal) versus   שיכוך כאבים בלידה רגילה
 actual breastfeeding duration מול משך הנקה בפועל  // 

טבלה 4.8: שיכוך כאבים בלידה רגילה מול משך הנקה בפועל 
)Questionnaire 1: question 11 מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון 1: שאלה

שיכוך כאבים בלידה רגילה 
מול משך הנקה בפועל  בקרב יהודיות 

 Pain relief during normal delivery (vaginal) versus 
 actual breastfeeding duration among Jews

שיכוך כאבים בלידה רגילה
Pain relief during delivery

משך הנקה בפועל
Actual breastfeeding duration

Yes  כן
N=373 

No  לא
N=168

n%n%

לא הניקה
Didn't breastfeed318.395.4

עד חודש
Up to one month7419.82213.1

מעל חודש ועד שלושה חודשים
Over one month to three months5113.72011.9

מעל שלושה חודשים ועד חצי שנה
Over three months to six months7820.92514.9

מעל חצי שנה ועד שנה
Over six months to one year8522.84526.8

מעל שנה 
 Over one year5414.54728.0

שיכוך כאבים בלידה רגילה 
מול משך הנקה בפועל בקרב ערביות

 Pain relief during normal delivery (vaginal) versus 
actual breastfeeding duration among Arabs

Yes  כן
N=243 

No  לא
N=152

n%n%

לא הניקה
Didn't breastfeed93.795.9

עד חודש
Up to one month208.2149.2

מעל חודש ועד שלושה חודשים
Over one month to three months3112.82214.5

מעל שלושה חודשים ועד חצי שנה
Over three months to six months5422.22415.8

מעל חצי שנה ועד שנה
Over six months to one year5221.43221.1

מעל שנה 
 Over one year7731.75133.6

« בנשים יהודיות, שיעור ההנקה מעל שנה היה גבוה באופן מובהק בקרב נשים שלא השתמשו במשככי כאבים בלידה רגילה 
לעומת נשים שהשתמשו במשככי כאבים בלידה רגילה.

« בנשים ערביות לא נמצא הבדל מובהק במשך ההנקה בין נשים שהשתמשו במשככי כאבים בלידה רגילה לבין נשים שלא 
השתמשו במשככי כאבים בלידה רגילה. 



46

סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Breastfeeding initiation in the delivery room             // ניסיון הנקה בחדר הלידה

טבלה 4.9: ניסיון הנקה בחדר הלידה על פי סוג הלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 1: question 8, Questionnaire 2: question 13 מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון 1: שאלה 8 ,שאלון 2: שאלה

סה"כ ניסיון הנקה בחדר הלידה
 Total breastfeeding initiation in  

the delivery room

קבוצת אוכלוסייה
Population group

 סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews יהודיות

N=711
Arabs ערביות

N=610

n%n%%

30042.223939.241.4

  Of whom:                      :מתוכן        

לאחר לידה רגילה
After normal (vaginal) delivery

Jews  יהודיות
N=517

Arabs ערביות
N=448

n%n%

28555.121447.8

לאחר ניתוח קיסרי
After Caesarean section

Jews  יהודיות
N=192

Arabs ערביות
N=162

n%n%

157.82515.4

  Of whom:                      :מתוכן        

לאחר ניתוח קיסרי מתוכנן
After elective Caesarean section

Jews  יהודיות
N=94

Arabs  ערביות
N=78

n%n%

66.4911.5

לאחר ניתוח קיסרי שאינו מתוכנן
 After non-elective Caesarean

section

Jews יהודיות
N=98

Arabs ערביות
N=84

n%n%

99.21619.0

« קיים קשר בין סוג הלידה ובין ניסיון הנקה בחדר הלידה.
« בקרב יהודיות וערביות לאחר לידה רגילה,  אחוז גבוה יותר של נשים  ניסו להניק בחדר הלידה לעומת נשים לאחר ניתוח 

קיסרי.
« בסקר הנוכחי, אחוז קטן מהנשים הניקו בחדר הלידה לאחר ניתוח קיסרי אך נראה כי יש הבדל בניסיון הנקה בחדר הלידה 

בין נשים שעברו ניתוח קיסרי מתוכנן לעומת נשים אשר עברו ניתוח קיסרי שאינו מתוכנן, הן ביהודיות והן בערביות.
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פרק 4 | הנקה

 Reasons for not breastfeeding סיבות לאי הנקה בחדר הלידה //    
in the delivery room

טבלה 4.10: סיבות לאי הנקה בחדר לידה לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 2: question 14 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבות לאי הנקה בחדר הלידה
 Reasons for not breastfeeding

in the delivery room

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews   יהודיות
N=411

Arabs  ערביות
N=371

n%n%

לא הוצע לי על ידי הצוות בחדר הלידה
The staff of the delivery room 

 didn't suggest it 
11528.012734.2

עברתי ניתוח קיסרי ולא הציעו לי להניק
 I had a caesarean section and they didn't  

suggest I breastfeed
10926.59726.1

לא התאפשר לי להניק מסיבה רפואית הקשורה בי
 I wasn't able to breastfeed since I had 

 a medical problem
6215.15915.9

לא רציתי להניק
I didn't want to breastfeed4611.2164.3

עברתי ניתוח קיסרי ולא רציתי להניק 
I had a Caesarean section and
I did not want to breastfeed 

368.8318.4

לא התאפשר לי להניק מסיבה רפואית הקשורה בתינוק
 I wasn't able to breastfeed since the infant had  

 a medical problem
225.482.2

הרגשתי חולשה/עייפות/רציתי לנוח
I felt weak/tired/I wanted to rest102.4236.2

אחר
Other112.7102.7

בקרב 54.5% מהיהודיות ו- 60.3% מהערביות, הסיבה המדווחת העיקרית לאי הנקה בחדר לידה קשורה בצוות 
חדר הלידה )“לא הוצע לי על ידי הצוות בחדר הלידה” ו-”עברתי ניתוח קיסרי ולא הציעו לי להניק”(.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Breastfeeding in the first 24           // הנקה ב- 24 השעות הראשונות לאחר הלידה
 hours after delivery

טבלה 4.11: הנקה ב- 24 השעות הראשונות לאחר הלידה על פי סוג הלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 1: question 8 Questionnaire 2: question 15 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלה 8 שאלון 2: שאלה

 הניקה ב- 24 השעות 
הראשונות לאחר הלידה
Breastfed in the first  

24 hours after delivery

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews יהודיות

N=712
Arabs ערביות

N=611
n%n%%

54977.150682.878.5

 הניקה ב- 24 השעות 
הראשונות לאחר לידה רגילה

Breastfed in the first  
24 hours after normal 

(vaginal) delivery

Jews  יהודיות
N=517

Arabs  ערביות
N=448

n%n%

42882.839989.1

 הניקה ב- 24 השעות 
הראשונות לאחר ניתוח קיסרי

Breastfed in the first  
24 hours after

caesarean section

Jews  יהודיות
N=193

Arabs  ערביות
N=163

n%n%

12162.710765.6
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פרק 4 | הנקה

 Factors affecting the decision to             // גורמים המשפיעים על ההחלטה להניק
  breastfeed at 2 months interview בריאיון גיל חודשיים   

טבלה 4.12.1: מידת ההשפעה של גורמים שונים על ההחלטה להניק לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 49 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 גורמים המשפיעים על 
ההחלטה להניק*

Factors affecting the 
decision to breastfeed*

 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=625

Arabs ערביות
N=592

השפיע במידה 
רבה

 Greatly
influenced

השפיע במידה 
מסוימת

 Influenced
 to a certain

extent

 לא השפיע / 
לא רלוונטי

Did not  
influence/ 

not relevant

השפיע במידה 
רבה

 Greatly
influenced

השפיע במידה 
מסוימת

 Influenced
 to a certain

extent

 לא השפיע / 
לא רלוונטי

Did not   
influence/ 

not relevant

n%n%n%n%n%n%

בן הזוג
Spouse/partner17828.511017.633754.026845.38013.524441.2

אמא
Mother14723.59715.538161.028047.39215.522037.1

חמות
 Mother in-law 

9815.76410.246374.122738.311018.625543.1

חברים/ חברות
Friends7111.412019.243469.414624.713823.330852.0

אחות טיפת חלב
 Nurse at Well-baby clinic10717.17712.344170.618531.316527.924240.9

 רופא )ילדים, נשים, משפחה 
או אחר(

 Physician )pediatrician,
OB/GYN, family  or other

7211.5589.349579.216227.416628.026444.6

צוות בית החולים
  Hospital staff10216.310216.342167.315225.716127.227947.1

קורס הכנה ללידה
Prenatal course7812.5528.349579.2254.2457.652288.2

ניסיון מוצלח בהנקה של ילד 
קודם**

Successful experience  in 
breastfeeding a previous 

child**

24564.8328.510126.731568.9265.711625.4

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.
   .N=457 ערביות , N=387 בניתוח הנתונים נכללו רק  נשים שיש להן ילד קודם. יהודיות **

*  Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table. 
** The data analysis includes only women who have an older child, Jews N=387, Arabs N=457.  
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Factors affecting the decision to         // גורמים המשפיעים על ההחלטה להניק
 breastfeed at 2 months interview - continued בריאיון גיל חודשיים - המשך  

טבלה 4.12.2: מידת ההשפעה של גורמים שונים על ההחלטה להניק לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 49 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

גורמים המשפיעים על 
ההחלטה להניק*

Factors affecting the 
decision to breastfeed*

 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=625

Arabs ערביות
N=592

השפיע במידה 
רבה

 Greatly
influenced

השפיע במידה 
מסוימת

 Influenced
 to a certain

extent

לא השפיע/לא 
רלוונטי
Did not 

influence/not 
relevant

השפיע במידה 
רבה

 Greatly
influenced

השפיע במידה 
מסוימת

 Influenced
 to a certain

extent

לא השפיע / לא 
רלוונטי
Did not   

influence/not 
relevant

n%n%n%n%n%n%

שיקול כלכלי
Financial reasons538.59815.747475.8294.926244.330150.8

הימנעות מהריון
To prevent pregnancy365.8528.353785.9355.922938.732855.4

קשר טוב עם הילד
Good bond with the infant52984.6375.9599.556395.161.0233.9

בריאות התינוק
Health of the infant58293.1132.1304.857697.830.5101.7

אינטרנט/ ספרות/ עיתונות**
Information from books/ 
internet/ newspapers**

17227.513521.631850.920735.1264.435660.4

 * הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.
  .N=589 ערביות **

* Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table. 
** Arabs N=589. 

« בראיון גיל חודשיים, רוב הנשים היהודיות והערביות דיווחו על רצון ב”קשר טוב עם הילד” ו”בריאות התינוק” כמשפיעים 
על ההחלטה להניק.

חלב.  טיפת  אחות  ושל  וחמות(  אם  הזוג,  )בן  המשפחה  של  גדולה  השפעה  על  גבוהים  באחוזים  מדווחות  הערביות   » 
ביהודיות, ההשפעה של בן הזוג והאם קיימת, אך באחוזים נמוכים יותר.  

קודם”  ילד  של  בהנקה  מוצלח  “ניסיון  הם:  וביהודיות  בערביות  להניק  בהחלטה  רב  משקל  ניתן  להם  נוספים  גורמים   »
ו-”אינטרנט/ספרות/עיתונות”.
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פרק 4 | הנקה

 Reasons for discontinuing breastfeeding  // סיבות להפסקת ההנקה
before 2 months לפני גיל חודשיים   

טבלה 4.13.1: סיבות להחלטה להפסיק להניק לפני גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 51 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבות להפסקת ההנקה*
Reasons for discontinuing breastfeeding*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=177

Arabs ערביות
N=98

סיבות הקשורות באם
Reasons related to the mother

n%n%

כמות או איכות החלב
Milk quality or quantity11565.05859.2

עייפות, חוסר נוחות / חוסר סיפוק מחוויית ההנקה
  Fatigue, discomfort/ dissatisfaction with breastfeeding3922.077.1

קשיים בטכניקת  ההנקה
Difficulties with breastfeeding technique3218.11212.2

בעיות בשד )זיהום, דלקת ועוד(
 Breast problems (infection, inflammation etc.)3117.51515.3

מבנה לא מתאים של הפטמות
Unsuitable nipple structure2715.32121.4

מחלת האם
Mother's illness1910.71717.3

סיבות הקשורות בתינוק
Reasons related to the infant

n%n%

התינוק סבל מכאבי בטן
Infant had stomach pains 3720.944.1

חוסר עלייה מספקת במשקל
Inadequate weight gain2916.41616.3

גמילה עצמית
Self-weaning158.52626.5

תינוק ישנוני
Sleepy infant105.677.1

מחלת התינוק
Infant's illness105.633.1

סיבות נוספות 
Other reasons

n%n%

חזרה לעבודה
Return to work84.555.1

הגיע הזמן לגמול
"Time to wean“63.41111.2

יציאה לטיול/נסיעה
Traveling21.1------

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table. 



52

סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Reasons for discontinuing breastfeeding       //  סיבות להפסקת ההנקה 
 before 2 months - continued   לפני גיל חודשיים - המשך

טבלה 4.13.2: סיבות להחלטה להפסיק להניק לפני גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה
 )Questionnaire 2: question 51 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבות להפסקת ההנקה*
Reasons for discontinuing breastfeeding*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=177

Arabs ערביות
N=98

סיבות נוספות 
Other reasons

n%n%

חוסר תמיכה של אנשי מקצוע
 Lack of professional staff support179.6------

רופא או איש מקצוע יעץ להפסיק
 Advice from physician or medical personnel147.988.2

בעבודה אין תנאים להנקה או שאיבת חלב
 No conditions at work for breastfeeding or 

milk expressing
21.1------

חוסר תמיכה של המשפחה 
)הפריע לחיי החברה או הזוגיות(

 Lack of family support 
)interfered with social life or spousal relationship(

21.111.0

בן הזוג רצה גם להאכיל או רצה בהפסקת הנקה
 Spouse also wanted to feed infant or 

wanted breastfeeding stopped
10.611.0

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table. 
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פרק 4 | הנקה

  Reasons for discontinuing  breastfeeding       // סיבות להפסקת ההנקה 
between age 2-6 months בין גיל חודשיים ועד גיל חצי שנה  

טבלה 4.14.1: סיבות להחלטה להפסיק להניק בין גיל חודשיים ועד גיל חצי שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 3: question 23 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

סיבות להפסקת ההנקה*
Reasons for discontinuing breastfeeding*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=135

Arabs ערביות
N=66

סיבות הקשורות באם
Reasons related to the mother

n%n%

כמות או איכות החלב
Milk quality or quantity5440.03147.0

עייפות, חוסר נוחות / חוסר סיפוק 
מחוויית ההנקה

 Fatigue, discomfort/ dissatisfaction with
  breastfeeding

1611.9812.1

בעיות בשד )זיהום, דלקת ועוד(
Breast problems (infection, inflammation etc.)85.9913.6

מחלת האם
Mother's illness75.257.6

קשיים בטכניקת  ההנקה
 Difficulties with breastfeeding technique64.423.0

מבנה לא מתאים של הפטמות
Unsuitable nipple structure43.0812.1

סיבות הקשורות בתינוק
Reasons related to the infant

n%n%

חוסר עלייה מספקת במשקל
Inadequate weight gain1410.4913.6

גמילה עצמית
Self-weaning1410.42131.8

התינוק סבל מכאבי בטן
Infant had stomach pains 

75.269.1

מחלת התינוק
Infant's illness53.757.6

תינוק ישנוני
Sleepy infant10.723.0

 * הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Reasons for discontinuing breastfeeding סיבות להפסקת ההנקה //  
 between age 2-6 months - continued             בין גיל חודשיים ועד גיל חצי שנה - המשך

טבלה 4.14.2: סיבות להחלטה להפסיק להניק בין גיל חודשיים ועד גיל חצי שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 3: question 23 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

סיבות להפסקת  ההנקה*
Reasons for discontinuing breastfeeding*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=135

Arabs ערביות
N=66

סיבות נוספות 
Other reasons

n%n%

חזרה לעבודה
Return to work4936.31522.7

בעבודה אין תנאים להנקה או שאיבת חלב
 No conditions at work for breastfeeding or 

milk expressing
1511.134.5

הגיע הזמן לגמול
”Time to wean“1410.457.6

בן הזוג רצה גם להאכיל 
או רצה בהפסקת הנקה

 Spouse also wanted to feed infant, or 
wanted breastfeeding stopped

85.9---------

רופא או איש מקצוע יעץ להפסיק
Advice from physician or medical personnel64.434.5

חוסר תמיכה של אנשי מקצוע
Lack of professional staff support21.5---------

חוסר תמיכה של המשפחה 
)הפריע לחיי החברה או הזוגיות(

Lack of family support )interfered with social life or 
spousal relationship)

21.5---------

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table. 
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פרק 4 | הנקה

Reasons for discontinuing breastfeeding        // סיבות להפסקת ההנקה
between age 6–12 months   בין גיל חצי שנה ועד גיל שנה

טבלה 4.15: סיבות להחלטה להפסיק להניק בין גיל חצי שנה ועד גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 4: question 18 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

סיבות להפסקת  ההנקה*
Reasons for discontinuing breastfeeding*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=117

ערביות
Arabs
N=77

סיבות הקשורות באם
Reasons related to the mother

n%n%

כמות או איכות החלב
Milk quality or quantity2723.11924.7

עייפות, חוסר נוחות / חוסר סיפוק מחוויית ההנקה
 Fatigue, discomfort/ dissatisfaction with breastfeeding1613.71418.2

מחלת האם
Mother's illness54.356.5

סיבות הקשורות בתינוק
Reasons related to the infant

n%n%

גמילה עצמית
Self-weaning4135.01924.7

מחלת התינוק
Infant's illness------22.6

סיבות נוספות 
Other reasons

n%n%

הגיע הזמן לגמול
”Time to wean“2622.23950.6

חזרה לעבודה
Return to work2117.967.8

הריון
Pregnancy1412.01316.9

יציאה לטיול
 Traveling65.111.3

בעבודה אין תנאים להנקה או שאיבת חלב
No conditions at work for

breastfeeding or milk expressing 
54.311.3

חוסר תמיכה של המשפחה )הפריע לחיי החברה או הזוגיות(
Lack of family support )interfered with social life or spousal 

relationship)
43.4------

רופא או איש מקצוע יעץ להפסיק
Advice from physician or medical personnel------45.2

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are represented in the table. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Attitude towards future breastfeeding        // יחס כלפי הנקה עתידית 
 according to 12 months interview על פי ראיון גיל שנה  

טבלה 4.16: יחס כלפי הנקה עתידית על פי ראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 4: questions 33, 32 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלות

 לו היית יולדת ילד נוסף, האם היית 
מניקה אותו?

If you give birth to another child,  
will you breastfeed him/her? 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

 סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

 population group
Jews יהודיות

N=515
Arabs ערביות

N=378

n%n%%

Yes   45488.235694.289.6כן

No  458.7123.27.4לא

לא יודעת 
Don't know163.1102.63.0

האם תמליצי לנשים אחרות להניק?
Would you recommend to other  

women to breastfeed?

Jews יהודיות
N=515

Arabs ערביות
N=378

 סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group

n%n%%

Yes   48393.837599.295.1כן

No  132.520.52.0לא

לא יודעת 
Don't know193.710.32.8
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פרק 4 | הנקה

 Conditions at work that enable     תנאים במקום העבודה המאפשרים 
 breastfeeding or expressing of breast milk        // הנקה או שאיבת חלב אם 
 according to 6 months interview על פי ראיון גיל חצי שנה  

טבלה 4.17: תנאים במקום העבודה המאפשרים הנקה או שאיבת חלב אם לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 3: question 75 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

המצאות תנאים במקום העבודה המאפשרים
הנקה או שאיבת חלב אם*

Conditions at work that enable breastfeeding or  
expressing of breast milk*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=316

Arabs ערביות
N=118

n%n%

כן
Yes 

המצאות תנאים להנקה
Conditions for breastfeeding299.265.1

המצאות תנאים לשאיבת חלב אם
Conditions enabling expressing breast milk4413.932.5

המצאות תנאים גם להנקה וגם לשאיבת חלב
 Conditions for breastfeeding and for 

expressing breast milk
7523.72016.9

לא, אין תנאים המאפשרים להניק או לשאוב חלב אם
No, there are no conditions for breastfeeding

or for expressing breast milk 
11235.48370.3

לא יודעת, לא בדקתי
I don’t know, I have not checked4815.243.4

אחר
Other82.521.7

* בקרב נשים אשר ענו כי הן עובדות מחוץ לבית. 
* Among women who answered that they work away from home.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Conditions at work that enable   סוג התנאים במקום העבודה המאפשרים
breast feeding or expressing breast milk    // הנקה או שאיבת חלב אם

טבלה 4.18: סוג התנאים במקום העבודה המאפשרים הנקה או שאיבת חלב אם לפי קבוצת אוכלוסייה
) Questionnaire 3: question 76 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

סוג התנאים במקום העבודה
 )המאפשרים להניק או לשאוב חלב אם(*

Conditions at work 
(that enable breastfeeding or express breast milk) * 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=315

Arabs ערביות
N=118

n%n%

חדר נפרד
A separate room12840.63025.4

מקרר
A refrigerator24377.15042.4

הקצאת זמן
Time to do so14646.34033.9

אישור ממונה
Permission from a supervisor15549.24336.4

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table. 
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5
הנקה – הדרכה ותמיכה

 Breastfeeding
 guidance and

support
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פרק 5 | הנקה – הדרכה ותמיכה

Breastfeeding guidance during pregnancy   // הדרכה להנקה במהלך ההריון

טבלה 5.1: הדרכה להנקה במהלך ההריון ומסגרת ההדרכה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 1 question 14,15 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלות

הדרכה להנקה
 במהלך ההריון
 Breastfeeding

guidance
during pregnancy 

מסגרת ההדרכה להנקה
Breastfeeding guidance setting

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ במדגם
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

 Jews  יהודיות
N=1068

Arabs  ערביות
N=1038

n%n%%

כן
Yes

קורס הכנה ללידה
Prenatal course101 9.4  18 1.7

קורס הנקה
Breastfeeding course5 0.5212.0

התחנה לבריאות המשפחה
 )טיפת חלב(

  Family Health Center
)Well baby clinic(

21 2.017216.5

שילוב של מספר מסגרות
מהאפשרויות לעיל*

Combination of several settings*
4 0.412 1.1

קופת חולים, בי"ח / מרכז לבריאות האישה
HMO )Kupat Holim(, hospital/ 

women's health center
16 1.520 1.9

אינטרנט / ספרים
Internet / books------7 0.7

אחר
Other60.64 0.4

ללא פירוט
 No details14 1.35 0.5

סה"כ
Total16715.625925.017.9

לא
 No89884.177975.081.9

לא זוכרת 
Don't remember30.3------0.2

* שילוב של מספר מסגרות – קורס הכנה ללידה וקורס הנקה, קורס הכנה ללידה והתחנה לבריאות המשפחה, קורס הנקה והתחנה לבריאות המשפחה, 
קורס הכנה ללידה והנקה והתחנה לבריאות המשפחה.

*Combination of several settings- prenatal courses with breastfeeding courses, prenatal course and Center of family Health, 
  breastfeeding course and Center of family Health, Breastfeeding and prenatal course and Center of family Health. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Breastfeeding guidance during pregnancy    הדרכה להנקה במהלך ההריון
 according to number of children על פי מספר הילדים בבית //  

טבלה 5.2: הדרכה להנקה במהלך ההריון על פי מספר הילדים בבית ולפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 1: questions 33 ,14 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלות

הדרכה להנקה
במהלך ההריון

Breastfeeding guidance
 during pregnancy

מספר הילדים בבית
 )ללא התינוק החדש(

 Number of children
)not including the newborn( 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=167

Arabs ערביות
N=224

n%n%

כן
Yes

אין עוד ילדים
No other children14486.23113.8

ילד אחד
One child137.86328.1

שני ילדים
Two children53.04017.9

שלושה ילדים
Three children42.43214.3

ארבעה ילדים ומעלה
Four children and more10.65825.9

Jews  יהודיות
N=897

Arabs ערביות
N=707

n%n%

לא
No

אין עוד ילדים
No other children27630.88311.7

ילד אחד
One child28531.817524.8

שני ילדים
Two children17920.016423.2

שלושה ילדים
Three children707.811616.4

ארבעה ילדים ומעלה
Four children and more879.716923.9

« לרוב הנשים היהודיות אשר דיווחו כי קיבלו הדרכה להנקה במהלך ההריון, אין עוד ילדים בבית. 
« בקרב ערביות, נראה כי אין קשר בין מספר הילדים ובין קבלת הדרכה להנקה במהלך ההריון. 
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פרק 5 | הנקה – הדרכה ותמיכה

Breastfeeding guidance in hospital        // הדרכה להנקה בבית החולים

טבלה 5.3: הדרכה להנקה בבית החולים לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 2: question 3 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

הדרכה להנקה בבית החולים
Breastfeeding guidance in hospital

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ במדגם
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

N=712

ערביות
Arabs
N=611

n%n%%

קיבלו הדרכה כלשהי להנקה בבית החולים
Received any form of breastfeeding guidance in hospital41958.833154.257.7

מסגרת ההדרכה להנקה*
Setting of breastfeeding guidance*

n%n%%

קיבלו שיחה או הדרכה קבוצתית בנושא ההנקה
 Had a group discussion or guidance session 

on breastfeeding
30442.724139.441.9

קיבלו שיחה או הדרכה פרטנית בנושא ההנקה
Had private guidance session on breastfeeding31844.719331.641.4

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת.

*Womem were asked about each item separately.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Community support for breastfeeding -     // תמיכה להנקה בקהילה
according to 2 months interview   על פי ראיון גיל חודשיים

טבלה 5.4: תמיכה בקהילה לנשים מניקות חודשיים לאחר הלידה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2 question 85 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

תמיכה בקהילה*
Community support*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews  יהודיות
N=624

Arabs  ערביות
N=592

במידה רבה
 To a large

extent

במידה מועטה
 To a small

extent

בכלל לא
Not at all

במידה רבה
 To a large

extent

במידה מועטה
 To a small

extent

בכלל לא
Not at all

n%n%n%n%n%n%

אחות טיפת חלב**
A Well baby center 

nurse**
8413.516025.737960.86811.59816.642672.0

יועצת הנקה במסגרת פרטית 
בתשלום

 A lactation counselor  in a
private setting for a fee

7111.4345.451983.230.340.758598.8

רופא
Physician182.9396.356790.9223.7325.453890.9

בני משפחה
Family members13722.012520.036258.09616.211619.638064.2

חברים / חברות
Friends7812.59815.744871.8305.1396.652388.3

תקשורת **
 )רדיו, טלוויזיה, עיתונות(

Media )radio, television, 
newspapers( **

396.3548.753085.1101.7406.854291.6

אינטרנט
Internet7311.710016.045172.3244.1477.952188.0

חברות תמ"ל 
)פורמולות( **

Infant formula 
manufacturers**

71.1233.759395.210.281.458398.5

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. נשים שכלל לא הניקו, לא נשאלו את השאלה. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו  בחיוב.
.N=623 האחוז מחושב מתוך **

* Women were asked about each item separately. Women who never breastfed, were not asked. Positive responses are presented 
in the table.

** Percentages were calculated based on a total of 623

« חודשיים לאחר הלידה, רוב הנשים דיווחו כי כלל לא נעזרו במקורות תמיכה להנקה בקהילה. 
« הגורם העיקרי עליו דיווחו הנשים היהודיות והערביות כי נעזרו בו במידה רבה, היו בני משפחה.  
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פרק 5 | הנקה – הדרכה ותמיכה

Community support for breastfeeding    // תמיכה להנקה בקהילה
according to 6 months interview על פי ראיון גיל חצי שנה  

טבלה 5.5: תמיכה בקהילה לנשים מניקות חצי שנה לאחר הלידה לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 3: question 66 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

תמיכה בקהילה*
Community support*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=553

Arabs ערביות
N=408

במידה רבה
 To a large

extent

במידה מועטה
 To a small

extent

בכלל לא
Not at all

במידה רבה
 To a large

extent

במידה מועטה
 To a small

extent

בכלל לא
Not at all

n%n%n%n%n%n%

אחות טיפת חלב
A Well baby center nurse16229.318132.721038.010926.714836.315137.0

יועצת הנקה במסגרת פרטית 
בתשלום

 A lactation counselor in 
a private setting for a fee

478.56010.844680.75914.511728.723256.9

רופא
Physician417.46912.544380.1368.88119.929171.3

בני משפחה
Family members14626.410318.630455.010525.712630.917743.4

חברים / חברות
Friends8515.49316.837567.8358.65814.231577.2

תקשורת
 )רדיו, טלוויזיה, עיתונות(

 Media )radio, television,
 )newspapers

203.6417.449289.0256.14210.334183.6

אינטרנט
Internet7914.38114.639371.1389.35313.031777.7

חברות תמ"ל )פורמולות( 
 Infant formula
manufacturers

142.5448.049589.571.7163.938594.4

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. נשים שכלל לא הניקו, לא נשאלו את השאלה. 

* Women were asked about each item separately. Women who never breastfed, were not asked.  

« חצי שנה לאחר הלידה, נשים יהודיות וערביות דיווחו על שימוש גדול יותר במקורות התמיכה להנקה )לעומת הדיווח של 
חודשיים לאחר הלידה(.  

« הגורמים העיקריים בהם נעזרו הנשים היהודיות והערביות במידה רבה הם אחות טיפת חלב ובני משפחה.  



66

סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Sources of information about breastfeeding        // מקורות מידע לגבי הנקה

טבלה 5.6.1: מקורות מידע לגבי הנקה על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה 
) Questionnaire 2: question 58 Questionnaire 3: question 44 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 58  שאלון 3: שאלה

מקורות מידע לגבי הנקה*
 Sources of information  

about breastfeeding*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

חודשיים לאחר הלידה
Two months after giving birth

חצי שנה לאחר הלידה
Six months after giving birth

יהודיות
Jews

N=712

ערביות
Arabs
N=611

יהודיות
Jews

N=554

ערביות
Arabs
N=408

n%n%n%n%

משפחה
Family41858.750081.834462.134785.0

אחות טיפת חלב
Well baby center nurse29741.724640.324043.327366.9

אינטרנט
Internet31143.715425.224043.315137.0

חברים
Friends30743.121234.723642.617943.9

יועצת הנקה
  Lactation counselor27839.0579.324043.316340.0

קורסים ולימודים 
כולל ספרים

Courses or books
23933.614223.215828.514234.8

 פרסומים של קופות חולים, 
בתי חולים

  Publications of HMOs,
hospitals

16122.613522.111821.318645.6

פרסומים של משרד הבריאות
Publications of the Ministry 

of Health
14920.98914.611921.514134.6

רופא
Physician13018.316126.411520.817442.6

עיתונות
Newspapers11916.76911.39517.111227.5

טלוויזיה
Television10815.210817.78315.012430.4

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are represented in the table. 
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פרק 5 | הנקה – הדרכה ותמיכה

 Sources of information on breastfeeding-    // - מקורות מידע לגבי הנקה
continued המשך 

טבלה 5.6.2: מקורות מידע לגבי הנקה על פי  זמן מהלידה ועל פי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 58 Questionnaire 3: question 44 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 58 שאלון 3: שאלה

מקורות מידע לגבי 
הנקה*

 Sources of 
information about 

breastfeeding*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

חודשיים לאחר הלידה
Two months after giving birth

חודשיים לאחר הלידה
Two months after giving birth

יהודיות
Jews

N=712

ערביות
Arabs
N=611

יהודיות
Jews

N=554

ערביות
Arabs
N=408

n%n%n%n%

רדיו
Radio598.3518.36111.08921.8

דיאטנית
Dietitian507.0396.4529.47618.6

ידע אישי
Personal knowledge263.791.5285.1215.1

ספרי קודש
Holy writings10.1101.6--------92.2

אין מקורות
No sources212.950.8132.320.5

         
* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are represented in the table.

חודשיים לאחר הלידה, מקורות המידע העיקריים בנושא הנקה עליהם דיווחו הנשים היהודיות היו משפחה, אינטרנט,   »
חברים, אחות טיפת חלב ויועצת הנקה. הנשים הערביות דיווחו בעיקר על משפחה כמקור מידע עיקרי ובנוסף גם על 

אחות טיפת חלב.   
« חצי שנה לאחר הלידה, דיווחו הנשים היהודיות על אותם מקורות מידע עיקריים – משפחה, אינטרנט, חברים, אחות טיפת 
חלב ויועצת הנקה. הנשים הערביות דיווחו על מקורות מידע נוספים מלבד משפחה ואחות טיפת חלב – חברים, יועצת 

הנקה, רופא ופרסומים של קופות חולים/בתי חולים.  
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6
שימוש בתרכובת מזון 

לתינוקות )תמ”ל(
 Use of infant

formula
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פרק 6 | שימוש בתרכובת מזון לתינוקות )תמ”ל(

המלצות  משרד הבריאות

הנחיות משרד הבריאות להכנת תרכובת מזון לתינוקות )תמ”ל( עד גיל שנה בבית - 
יותרעל פי המדריך לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט 12009 בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות

1 הנחיות זהות מופיעות במדריך המעודכן לשנת 2012.

אינה  ההנקה  כאשר  לחיים.  הראשונה  השנה  תום  עד  לפחות  פגים,  כולל  התינוקות,  לכל  המיטבית  התזונה  היא  הנקה 
אפשרית, או בשל בחירת האם, יש להזין את התינוקות בתרכובות מזון לתינוקות )תמ”ל( על בסיס חלבון חלב פרה.

תינוקות ופעוטות בשנים הראשונות לחייהם רגישים לזיהומים שונים הנגרמים בין היתר על ידי מחוללי מחלות הנמצאים 
במזון. הכנה נאותה של תמ”ל, תוך הקפדה על מיהול לפי הנחיות היצרן ושמירה על כללי היגיינה נאותים, עשויה למנוע 

תחלואה בקרב תינוקות הניזונים מתמ”ל. 

דגשים בהכנת תמ”ל
הרתחת המים המשמשים להכנת תמ”ל: 

« יש להשתמש במי ברז קרים או מים מבקבוקים או מים ממתקנים עם תו תקן ישראלי  
   המתוחזקים על פי הוראות היצרן. 

« חובה להרתיח את כל סוגי המים במשך 2 דקות רצופות במיכל מכוסה. 
« יש לכסות את המיכל המשמש להרתחה ולקרר את המים לטמפרטורת החדר.

ניקוי הבקבוקים והציוד המשמש להכנת התמ”ל: 

« ניקוי הבקבוקים יעשה לאחר כל האכלה.
« יש לנקות היטב את הבקבוקים, הפטמות, המכסים והטבעות וכן את כל הכלים המשמשים 

   להכנת התמ”ל באמצעות מברשות ניקוי מיוחדות ולהשתמש במים חמים ובסבון.
« יש לשטוף היטב את כל החלקים במים חמים )חשוב לוודא שהחורים של הפטמות פתוחים 

).65°c על ידי מעבר מים נקיים דרכם - ניתן לנקות במדיח בטמפרטורה של   
« לאחר מכן יש להרתיח במשך חמש דקות רצופות בסיר כשהם מכוסים במים.

« להוציא את הנ”ל מהמים הרותחים ולייבש באוויר בתנאים המונעים זיהום. 
« אסור לייבש על גבי מגבת מטבח .

« יש לייבש על מתקן ייבוש כשפתחי הבקבוקים כלפי מטה.
« קיימת אפשרות של שימוש בסטריליזטור ביתי. השימוש בהתאם להוראות היצרן.

הכנת התמ”ל: 

יש למהול את התמ”ל בהתאם להוראות היצרן.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Reasons for adding infant formula  סיבות להוספת תמ”ל )בנוסף להנקה( //        
 (in addition to breastfeeding) בראיון על פי גיל חודשיים 
at 2 months interview

טבלה 6.1: סיבות להוספת תמ”ל )בנוסף להנקה( בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 53 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבות להוספת תמ”ל*
Reasons for adding

infant formula *

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=358

ערביות
Arabs
N=386

n%n%

כמות חלב האם אינה מספקת
Insufficient quantity of  breast milk21760.625265.3

התינוק בכה
The infant cried13236.921054.4

קושי רק להניק
Difficulty in exclusive breastfeeding12434.613133.9

על מנת שמישהו אחר יוכל להאכיל את התינוק
In order to enable feeding by someone else8824.621054.4

התינוק לא עלה מספיק במשקל
The infant didn’t gain enough weight6117.06015.5

מגבלה רפואית של האם
A medical limitation related to the mother4512.6143.6

האחות ייעצה להוסיף
 On nurse’s advice4111.5389.8

חזרה לעבודה
Return to work3910.95714.8

הרופא ייעץ להוסיף
On physician’s advice3910.9359.1

החלטה מראש על תקופת ההנקה
Predetermined period of breastfeeding3810.6379.6

מגבלה רפואית של התינוק
A medical limitation related to the infant143.971.8

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table.
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פרק 6 | שימוש בתרכובת מזון לתינוקות )תמ”ל(

  Type of infant formula                                                                        // סוג התמ”ל הנבחר
at 2 months interview                  בראיון על פי גיל חודשיים

טבלה 6.2: סוג התמ”ל בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 24 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סוג התמ”ל
Type of infant formula

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=387

ערביות
Arabs
N=363

n%n%

תמ”ל על בסיס חלבי
Dairy formula31185.735892.5

תמ”ל למהדרין*
Mehadrin formula*318.5-------

תמ”ל על בסיס צמחי
Non-dairy formula102.830.8

תמ”ל ללא לקטוז
Lactose-free formula51.430.8

תמ”ל לפגים
Formula for

premature infants 
10.310.3

אחר
Other51.4225.7

 
* תמ”ל עם הכשר נוסף, למהדרין, חלבי.

* A dairy based formula, with strict  kosher certification.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Main reason for choosing type of formula       // סיבה עיקרית לבחירת סוג התמ”ל
 at 2 months interview                     בראיון גיל חודשיים

טבלה 6.3: סיבה עיקרית לבחירת סוג התמ”ל לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 2: question 25 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבה עיקרית לבחירת סוג התמ”ל 
Main reason for choosing type of formula 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=363

ערביות
Arabs
N=387

n%n%

ניסיון קודם עם התמ”ל )ילדים קודמים(
Previous experience with this formula

)with older children( 
12634.717043.9

התינוק קיבל תמ”ל זו בבית החולים
The infant received this formula in hospital7119.69023.3

המלצה מחברה / משפחה
Recommendation from a friend/family5114.04110.6

תכולת הרכיבים בפורמולה
The nutrient contents of the formula287.7205.2

המלצה מרופא
Recommendation from a physician205.5359.0

קבלת דוגמית
Received it as a sample102.810.3

כשרות
Kosher dietary laws92.5------

מחיר
Cost71.910.3

המלצה מטיפת חלב
Recommendation from well baby center61.7123.1

נוחה לשימוש מידי פעם
 Convenient for occasional use61.771.8

המלצה מהאינטרנט
Recommendation from the internet30.810.3

אחר
Other267.292.3
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פרק 6 | שימוש בתרכובת מזון לתינוקות )תמ”ל(

 Reasons for adding infant formula      // )סיבות להוספת תמ”ל )בנוסף להנקה
 (in addition to breastfeeding)                       בראיון גיל חצי שנה
at 6 months interview 

טבלה 6.4: סיבות להוספת תמ”ל )בנוסף להנקה( בראיון גיל חצי שנה לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 3: question 25 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

סיבות עיקריות להוספת תמ”ל*
Main reasons for infant formula addition*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews
N=87

ערביות
Arabs
N=124

n%n%

חזרה לעבודה
Return to work4754.04435.5

על מנת שמישהו אחר יוכל להאכיל את התינוק
 In order to enable feeding by someone else4248.38669.4

כמות חלב האם אינה מספקת
Insufficient quantity of milk3236.85141.1

קושי רק להניק
Difficulty in exclusive breastfeeding2124.13729.8

התינוק בכה
The infant cried1618.44737.9

החלטה מראש על תקופת ההנקה
Predetermined period of breastfeeding1213.81612.9

התינוק לא עלה מספיק במשקל
The infant didn’t gain enough weight1112.62822.6

הרופא ייעץ להוסיף
On physician’s advice89.21713.7

האחות ייעצה להוסיף
On nurse’s advice78.02116.9

מגבלה רפואית של התינוק
 A medical limitation related to the infant22.321.6

מגבלה רפואית של האם
A medical limitation related to the mother44.632.4

* הנשים נשאלו על כל סעיף בשאלה נפרדת. בטבלה מוצגים הנתונים עבור הנשים שהשיבו בחיוב.

* Women were asked about each item separately. Positive responses are presented in the table.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Type of infant formula סוג התמ”ל //           

טבלה 6.5: סוג התמ”ל על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 3: question 3 Questionnaire 4: question 3 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה 3 שאלון 4: שאלה

 סוג התמ”ל 
בראיון גיל חצי שנה

 Type of infant formula 
at 6 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=402

ערביות
Arabs
N=284

n%n%

תמ”ל על בסיס חלבי
Dairy formula35087.126493.0

תמ”ל למהדרין
Mehadrin formula235.731.1

תמ”ל על בסיס צמחי
Vegetarian formula112.720.7

תמ”ל ללא לקטוז
Lactose-free formula92.2------

אחר
other92.2155.3

 סוג התמ”ל 
בראיון גיל שנה

 Type of infant formula 
at 1 year interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=418

ערביות
Arabs
N=235

n%n%

תמ”ל על בסיס חלבי
Dairy formula33078.919281.7

תמ”ל למהדרין
Mehadrin formula5613.4------

תמ”ל על בסיס צמחי
Vegetarian formula174.152.1

תמ”ל ללא לקטוז
Lactose-free formula41.010.4

אחר
other112.63715.7
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פרק 6 | שימוש בתרכובת מזון לתינוקות )תמ”ל(

Infant formula use שימוש בתמ”ל //            
 at 2 years interview          בראיון גיל שנתיים

טבלה 6.6: שימוש בתמ”ל בראיון גיל שנתיים על פי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 5: questions 7 ,6 ,4 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלות

שימוש בתמ”ל
 Infant  formula use

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=532

ערביות
Arabs
N=350

n%n%

שימוש באופן קבוע בתמ”ל
 Regular use of infant formula23143.47922.6

סוג התמ”ל בשימוש 
)בקרב המשתמשות באופן קבוע בתמ”ל(

Type of infant formula  (among regular users) 

יהודיות
Jews

N=231

ערביות
Arabs
N=77

n%n%

תמ”ל על בסיס חלבי
Dairy formula20689.26280.5

תמ”ל על בסיס צמחי
Vegetarian formula125.267.8

לא יודעת/אחר
Don’t know/other  

135.6911.7

סיבות למתן תמ”ל 
)בקרב המשתמשות באופן קבוע בתמ”ל(

Reasons for infant formula use
)among regular users(  

יהודיות
Jews

N=231

ערביות
Arabs
N=76

n%n%

הפעוט מבקש לשתות תמ”ל / אוהב לשתות תמ”ל
The toddler wanted to drink/likes formula7934.21722.4

מתוך הרגל / פינוק
Habit/as a treat6929.91317.1

להשלמת התזונה
To supplement infant’s nutritional intake3615.667.9

תמ”ל זה בריא ומכיל ויטמינים / בריא יותר מלשתות חלב פרה
 Formula is healthy and contains vitamins/is healthier than

cows’ milk
2711.71823.7

המלצת רופא / רוקח
Physician’s/pharmacist’s recommendation166.933.9

הוא במשקל נמוך/ רזה לדעת האם
The mother considers the infant underweight41.7------

הוא עדיין תינוק
Still a baby------22.6

 יש צורך במתן תמ”ל עד גיל 3
 Infant formula should be given until age 3 

------56.6

אחר
Other 

------1215.8
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Type of water used for infant         // סוג המים בשימוש להכנת תמ”ל
 formula preparation

טבלה 6.7: סוג המים בשימוש להכנת תמ”ל על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 29 Questionnaire 3: question 9 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 29 שאלון 3: שאלה

סוג המים בשימוש להכנת תמ”ל
 בראיון גיל חודשיים

Type of water used for infant formula preparation 
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=363

ערביות
Arabs
N=387

n%n%

מי ברז לא מסוננים
Unfiltered tap water9225.313234.1

מי ברז מסוננים
Filtered tap water7420.48020.7

מים מינרלים מבקבוק
Bottled mineral water5013.812131.3

מים מינרלים ממתקן
Mineral water from a water filtering device10930.05414.0

מים ממקור לא מוגדר
Undefined water source3810.5------

סוג המים בשימוש להכנת תמ”ל
בראיון גיל חצי שנה

Type of water used for infant formula preparation 
at 6 months interview 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=401

ערביות
Arabs
N=283

n%n%

מי ברז לא מסוננים
Unfiltered tap water10726.710436.7

מי ברז מסוננים
Filtered tap water8922.25118.0

מים מינרלים מבקבוק
Bottled mineral water389.56723.7

מים מינרלים ממתקן
 Mineral water from a water filtering device10726.76021.2

מים ממקור לא מוגדר
Undefined water source6015.010.4
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פרק 6 | שימוש בתרכובת מזון לתינוקות )תמ”ל(

Boiling water for infant formula preparation             // הרתחת המים להכנת התמ”ל

טבלה 6.8: הרתחת המים להכנת התמ”ל על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 30 Questionnaire 3: question 10 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 30 שאלון 3: שאלה

הרתחת המים להכנת תמ”ל
בראיון גיל חודשיים 

Boiling water for infant formula preparation  
at 2 months interview  

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=363

ערביות
Arabs
N=387

n%n%

כן, תמיד
Yes, always31486.533085.3

לפעמים
Sometimes30.841.0

לרוב לא
Usually not215.8133.4

לא, אני משתמשת במים חמים ממתקן
No, I use hot water from a water filtering device256.94010.3

הרתחת המים להכנת  תמ”ל
בראיון גיל חצי שנה

Boiling water for infant  formula preparation  
at 6 months interview  

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=399

ערביות
Arabs
N=284

n%n%

כן, תמיד
Yes, always29573.923582.7

לפעמים
Sometimes51.372.5

לרוב לא
Usually not348.5113.9

לא, אני משתמשת במים חמים ממתקן
No, I use hot water from a water filtering device6516.33110.9
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 Bottle washing           // שטיפת בקבוקים

טבלה 6.9: שטיפת בקבוקים על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 36 Questionnaire 3: question 16 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 36 שאלון 3: שאלה

שטיפת בקבוקים 
בראיון גיל חודשיים 

 Bottle washing 
 at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=363

ערביות
Arabs
N=387

n%n%

במים בלבד
With water only164.44210.9

במים וסבון
With soap and water33592.333386.0

במדיח הכלים
In a dishwasher92.551.3

אחר
Other30.871.8

שטיפת בקבוקים
בראיון גיל חצי שנה
 Bottle washing 

at 6 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=399

ערביות
Arabs
N=284

n%n%

במים בלבד
With water only194.8155.3

במים וסבון
With soap and water36090.224887.3

במדיח הכלים
In a dishwasher153.8186.3

אחר
Other51.331.1
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פרק 6 | שימוש בתרכובת מזון לתינוקות )תמ”ל(

 Sterilization of bottles             // סטריליזציה )עיקור( לבקבוקים

טבלה 6.10: סטריליזציה )עיקור( לבקבוקים על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 37 Questionnaire 3: question 17 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 37 שאלון 3: שאלה

סטריליזציה )עיקור( לבקבוקים 
בראיון גיל חודשיים

  Sterilization of bottles 
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=363

ערביות
Arabs
N=387

n%n%

מרתיחה בקבוקים בסיר עם מים 
Boils the bottles in a pot with water21258.433085.3

בסטריליזטור למיקרוגל
In a sterilizer in the microwave10027.561.6

עם טבליות או שקיות מיוחדות
With tablets or special  bags20.661.6

האם חושבת שעושה סטריליזציה
 אך משתמשת באמצעים שאינם מעקרים

Mother mistakenly believes that the method she uses
  sterilizes the bottles 

174.7143.6

 האם לא מבצעת סטריליזציה לבקבוקים
 The mother does not sterilize the bottles 318.5318.0

אחר 
Other10.3------

סטריליזציה )עיקור( לבקבוקים בראיון גיל חצי שנה 
  Sterilization of bottles 
at 6 months interview

יהודיות
Jews

N=401

ערביות
Arabs
N=283

n%n%

מרתיחה בקבוקים בסיר עם מים 
Boils the bottles in a pot with water13734.219769.6

בסטריליזטור למיקרוגל
In a sterilizer in the microwave10125.262.1

עם טבליות או שקיות מיוחדות
With tablets or special  bags------20.7

האם חושבת שעושה סטריליזציה
 אך משתמשת באמצעים שאינם 

מעקרים:
Mother mistakenly believes
 that the method she uses

 sterilizes the bottles:  

שופכת מים רותחים על הבקבוקים 
או לתוך הבקבוקים

Pours boiling water over
or into the bottles 

7619.06824.0

אמצעים אחרים
Other methods51.231.1

האם לא מבצעת סטריליזציה לבקבוקים
The mother does not sterilize the bottles8020.062.1

אחר
Other20.510.4
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

היבטים נוספים בהכנת תמ”ל 

הן מתחילות  כי בעת הכנת התמ”ל,  )99.2%( מדווחות  והערביות   )98.3%( היהודיות  רוב הנשים  גיל חודשיים,  בראיון   »
במדידת המים בבקבוק ואז מוסיפות אבקה - על פי הוראות היצרן. השאר דיווחו על  סדר הפוך או שיטה אחרת בהכנת 

התמ”ל.

כי בהכנת  דיווחו  ו- 98.6% מהנשים הערביות  גיל חצי שנה, נמצאו אחוזים דומים. 98.0% מהנשים היהודיות  « בראיון 
התמ”ל הן מתחילות במדידת המים בבקבוק ואז מוסיפות אבקה - על פי הוראות היצרן. השאר דיווחו על סדר הפוך או 

אחר בהכנת התמ”ל.
)שאלון 2: שאלה 31 שאלון 3: שאלה 11 (

« על פי ההנחיות, יש להרתיח את המים ולקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנת התמ”ל.
« בראיון גיל חודשיים, 9.4% מהנשים היהודיות ו- 1.5% מהנשים הערביות משתמשות להכנת התמ”ל במים רותחים, 85.4% 

מהנשים היהודיות ו- 96.4% מהנשים הערביות משתמשות במים פושרים והשאר משתמשות במים קרים. 

« בראיון גיל חצי שנה, 10.8% מהנשים היהודיות ו- 1.4% מהנשים הערביות משתמשות להכנת התמ”ל במים רותחים, 
85.7% מהנשים היהודיות ו- 96.8% מהנשים הערביות משתמשות במים פושרים והשאר משתמשות במים קרים.

)שאלון 2: שאלה 32 שאלון 3: שאלה 12 (

« בראיון גיל חודשיים, 73.6% מהנשים היהודיות ו- 79.4% מהנשים הערביות לא מחממות את התמ”ל לפני ההגשה, 16.3% 
מהנשים היהודיות ו- 16.2% מהנשים הערביות מחממות בתוך סיר/מיכל עם מים חמים, 2.8% מהנשים היהודיות ו- 2.3% 
מהנשים הערביות מחממות במחמם בקבוקים, 7.2% מהנשים היהודיות ו- 1.8% מהנשים הערביות מחממות במיקרוגל 

והשאר דיווחו על אופן חימום אחר.

« בראיון גיל חצי שנה, 79.1% מהנשים היהודיות ו- 75.1% מהנשים הערביות לא מחממות את התמ”ל לפני ההגשה, 11.3% 
מהנשים היהודיות ו- 17.5% מהנשים הערביות מחממות בתוך סיר/מיכל עם מים חמים, 1.8% מהנשים היהודיות ו- 2.1% 
מהנשים הערביות מחממות במחמם בקבוקים, 7.0% מהנשים היהודיות ו- 3.5% מהנשים הערביות מחממות במיקרוגל 

והשאר דיווחו על אופן חימום אחר.
)שאלון 2: שאלה 33 שאלון 3: שאלה 13(  



83

7
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הנקה וחיסונים 
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פרק 7 | ידע ועמדות אודות הנקה וחיסונים 

    Attitudes towards breastfeeding               // עמדות לגבי הנקה
at 2 months interview                       בראיון גיל חודשיים

טבלה 7.1.1: עמדות לגבי הנקה בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 עמדות לגבי הנקה 
 בראיון גיל חודשיים

Attitudes towards breastfeeding
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

1

ההנקה היא חלק
מתפקיד האם

Breastfeeding is
part of the

mother's role

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent52273.558796.4

212417.5142.3

3304.230.5

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all294.150.8

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion50.7------

2
חשוב שאימהות יניקו
It is important for 

mothers to breastfeed

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent60785.559798.0

27110.061.0

3192.720.3

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all101.440.7

5- אין לי עמדה
I don't have an opinion30.4------

3

בחברה שלנו אימא יכולה 
להתגאות בכך שהיא מניקה
 In our society, a mother 
 can take pride in the fact

that she breastfeeds

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent57180.451784.9

28211.5426.9

3223.1132.1

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all172.4325.3

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion182.550.8

4

הנקה היא פעולה
טבעית וקלה

לביצוע
Breastfeeding is a

natural and easy activity

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent40857.554289.0

217724.9457.4

3608.561.0

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all557.7132.1

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion101.430.5
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    Attitudes towards breastfeeding - continued        // עמדות לגבי הנקה - המשך
 at 2 months interview                            בראיון גיל חודשיים

טבלה 7.1.2: עמדות לגבי הנקה בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 עמדות לגבי הנקה 
 בראיון גיל חודשיים

Attitudes towards breastfeeding
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

5
ההנקה היא חוויה מהנה
 Breastfeeding is an

enjoyable experience

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent47166.356192.1

212517.6264.3

3456.371.1

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all486.8132.1

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion213.020.3

6
ההנקה מכאיבה 

Breastfeeding is painful

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent11516.28113.3

216923.815825.9

39613.5294.8

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all30743.233955.7

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion233.220.3

7
ההנקה מביכה 

 Breastfeeding is
embarrassing

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent476.66811.2

28011.310216.7

38712.3376.1

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all48368.040065.7

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion131.820.3

8

ההנקה מגבילה
את האם 

 Breastfeeding limits
the mother

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent24734.836159.3

222832.19415.4

38512.0325.3

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all14119.912119.9

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion91.310.2
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פרק 7 | ידע ועמדות אודות הנקה וחיסונים 

    Attitudes towards breastfeeding - continued         // עמדות לגבי הנקה - המשך
at 2 months interview                               בראיון גיל חודשיים

טבלה 7.1.3: עמדות לגבי הנקה בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 עמדות לגבי הנקה 
 בראיון גיל חודשיים

Attitudes towards breastfeeding
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

9

כשמניקים קשה 
לצאת מהבית 

 Leaving the house is 
difficult when
breastfeeding 

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent17825.112320.2

220428.79615.8

38411.811118.2

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all23733.427945.8

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion71.0------

10
ההנקה חוסכת כסף

Breastfeeding
saves money

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent53375.146576.4

210915.47312.0

3294.1213.4

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all294.1467.6

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion101.440.7

*  לצורך חישוב הציון הממוצע של העמדות בעד הנקה, בהיגדים 6-9 סולם התשובות עבר היפוך.

* For calculating the average score for the attitudes towards breastfeeding, the scale of statements 6-9 was reversed. 

« חושב ציון ממוצע של עמדות בעד הנקה* )שאלות 1-10(. נמצא כי ההבדל בציון הממוצע של עמדות בעד הנקה 
בקרב יהודיות ובקרב ערביות הוא קטן והמגמה הכללית היא עמדה בעד הנקה.

)SD 0.36( 1.59  ,ובקרב ערביות )SD 0.43( 1.72 בקרב יהודיות, הציון הממוצע של עמדות נטה להיות בעד הנקה והיה »
.Mann-Whitney, pv<0.001   
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 Attitudes towards breastfeeding and               // עמדות לגבי הנקה וחזרה לעבודה
returning to work at 2 months interview                 בראיון גיל חודשיים

טבלה 7.2: עמדות לגבי הנקה וחזרה לעבודה בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

עמדות לגבי הנקה וחזרה לעבודה 
בראיון גיל חודשיים

Attitudes towards breastfeeding
 and returning to work
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

1

חזרה לעבודה 
מצריכה הפסקת הנקה 
Going back to work 

necessitates
cessation

of breastfeeding

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent12016.98714.3

215722.110116.6

314019.76510.7

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all27638.935257.8

5- אין לי עמדה
I don't have an opinion172.440.7

2

לאימא מניקה יהיו 
פחות היעדרויות 

מהעבודה
 Breastfeeding

 mothers will have
                                                              less from work absenteeism

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent679.46110.0

27811.0386.2

311416.1548.9

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all30042.340766.8

5- אין לי עמדה
I don't have an opinion15021.2498.0

3

מקום עבודה צריך לספק לעובדות 
מניקות מקום מתאים לשאיבת חלב

 The workplace needs to 
 provide breastfeeding 

 mothers with an appropriate
place to express milk

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent55778.546376.0

2709.9294.8

3213.0284.6

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all425.97712.6

5- אין לי עמדה
I don't have an opinion202.8122.0

« מתוך הנתונים עולה קושי של חלק מהנשים להמשיך להניק לאחר חזרה לעבודה: 39% מהיהודיות ו- 30.9% מהערביות 
מסכימות כי חזרה לעבודה מצריכה הפסקת הנקה.

« 58.4% מהיהודיות ו-75.7% מהערביות לא מסכימות כי לאימא מניקה יהיו פחות היעדרויות מהעבודה.
« 88.4% מהיהודיות ו- 80.8% מהערביות מסכימות כי מקום העבודה צריך לספק לעובדות מניקות מקום מתאים לשאיבת 

חלב.
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פרק 7 | ידע ועמדות אודות הנקה וחיסונים 

  Attitudes towards breastfeeding in public   // עמדות לגבי הנקה בציבור
at 2 months interview               בראיון גיל חודשיים

טבלה 7.3: עמדות לגבי הנקה בציבור בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 עמדות לגבי הנקה בציבור 
 בראיון גיל חודשיים

Attitudes towards breastfeeding in public
at 2 months interview 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

1

זכותה של אישה
להניק במקום ציבורי

It is a woman’s
right to

breastfeed in a
public place

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent41758.715825.9

213018.36811.2

37610.7467.6

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all8211.533755.3

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion50.7------

2

אני מרגישה בנוח כאשר אישה מניקה 
 לידי במקום ציבורי כגון מרכז קניות, 

בית קפה, גינה ציבורית וכו'
I feel comfortable

when a woman breastfeeds near  
me in a public place such as a

shopping center, a coffee shop,  
park, etc.

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent44863.122336.6

29313.17211.8

37210.1325.3

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all9213.027545.2

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion50.771.1

« בלטו הבדלים בין יהודיות לערביות בנושא של הנקה בציבור.
« רוב הנשים הערביות חושבות שלאישה אין זכות להניק במקום ציבורי ואחוז ניכר לא מרגישות בנוח כאשר אשה מניקה 
לידן. זאת בניגוד לרוב הנשים היהודיות החושבות שזכותה של האישה להניק במקום ציבורי וגם מרגישות בנוח בנוכחות 

אשה מניקה.



90

סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Attitudes towards breastfeeding and use of infant      // עמדות לגבי הנקה ותמ"ל
formula at 2 months interview בראיון גיל חודשיים  

טבלה 7.4: עמדות לגבי הנקה ןתמ"ל בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 עמדות לגבי הנקה ותמ"ל 
 בראיון גיל חודשיים

Attitudes towards breastfeeding
and use of infant formula 

at 2 months interview 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

1

חברות תמ"ל הן מקור אמין 
למידע על תזונת תינוקות

 Infant formula companies are a
 credible source of information

 on infant nutrition

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent16823.712921.2

222231.332853.9

314420.36110.0

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all9913.97812.8

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion7710.8132.1

2

מתן תמ"ל מדי פעם 
אינו פוגע בהנקה

 Giving an occasional bottle
 of infant formula doesn’t

 interfere with
                                                       breastfeeding

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent34548.613922.8

214820.819632.2

3649.0335.4

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all8912.523338.3

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion649.081.3

3

תמ"ל טובה 
לתינוק כמו חלב אם

  Infant formula is as good
for infants as breast milk

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent7811.0467.6

211716.5365.9

316222.8559.0

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all32746.146876.8

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion263.740.7

ו-85.8%  מהיהודיות   68.9% בהנקה.  פוגע  אינו  פעם  מידי  תמ”ל  מתן  כי  מסכימות  מהערביות  ו-55%  מהיהודיות   69.4%  »
מהערביות לא מסכימות כי תמ”ל טובה לתינוק כמו חלב אם. 

« על פי הבדלים אלו בין יהודיות וערביות, ניתן היה להסיק כי נשים ערביות נוטות פחות לשלב תמ”ל והנקה בעוד עמדת 
היהודיות תומכת יותר בשילוב של תמ”ל והנקה. 

« עם זאת, על פי שיעורי ההנקה הבלעדית והמשולבת בגיל חודשיים, כפי שמוצגים בפרק 3 )טבלאות 3.3-3.4(, עולה דפוס 
פעולה )הנקה( שונה: דוקא נשים ערביות נוטות יותר מיהודיות לשלב הזנה באמצעות הנקה ותמ”ל.
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פרק 7 | ידע ועמדות אודות הנקה וחיסונים 

 Knowledge about breastfeeding               // ידע כללי לגבי הנקה
 at 2 months interview                בראיון גיל חודשיים

טבלה 7.5.1: ידע כללי לגבי הנקה בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 ידע כללי לגבי הנקה 
בראיון גיל חודשיים

Knowledge about breastfeeding 
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

1

חשוב להוסיף מים
לתינוק היונק

It is important to give
water to a

breastfed infant

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent567.912821.0

2466.57011.5

37911.1386.2

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all44863.136159.3

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion8111.4122.0

2

מוצץ בחודש הראשון
 יכול להפריע להנקה

 A pacifier in the first month 
 can interfere with 

breastfeeding

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent8211.59615.8

2638.9589.5

38612.1294.8

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all35049.338362.9

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion12918.2437.1

3

לתינוק שאינו יונק
יש יותר שלשול

 A non breastfed infant
is more likely to have

diarrhea

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent547.611518.9

2456.37312.0

3659.2345.6

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all21730.629949.1

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion32946.38814.4

4

לתינוק שיונק יש
יותר דלקות אוזניים

 A breastfed infant has more 
ear infections

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent101.4579.4

2172.46310.3

3608.5335.4

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all40657.238563.2

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion21730.67111.7
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

   Knowledge about breastfeeding - continued         // ידע כללי לגבי הנקה - המשך
at 2 months interview           בראיון גיל חודשיים

 
טבלה 7.5.2: ידע כללי לגבי הנקה בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 

)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 ידע כללי לגבי הנקה 
בראיון גיל חודשיים

Knowledge about breastfeeding
at 2 months interview 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

5

תינוק שמקבל רק הנקה ובוכה 
הרבה – סימן שאין מספיק חלב 

אם
When an infant who only 

breastfeeds cries
 a lot, it means that there  
isn't enough breast milk

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent15822.325541.9

215722.119331.7

315121.37011.5

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all20028.28514.0

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion446.261.0

6

כדי להניק אימא צריכה להיות 
בריאה לחלוטין

In order to breastfeed,
 a mother needs to be 

completely healthy

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent28840.647978.7

213619.2467.6

310214.4162.6

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all14820.8599.7

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion365.191.5

7

הנקה תכופה מפחיתה את הסיכוי 
להיכנס להריון

Frequent breastfeeding 
lessens the chance of 
becoming pregnant

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent9313.113822.7

211516.28914.6

311315.910617.4

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all23733.423939.2

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion15221.4376.1
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פרק 7 | ידע ועמדות אודות הנקה וחיסונים 

Knowledge about breastfeeding - continued            // ידע כללי לגבי הנקה - המשך
at 2 months interview           בראיון גיל חודשיים

 
טבלה 7.5.3: ידע כללי לגבי הנקה בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 

)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 ידע כללי לגבי הנקה 
בראיון גיל חודשיים

Knowledge about breastfeeding
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

8

 אישה מניקה צריכה להימנע 
ממזונות מסוימים

A breastfeeding woman needs 
to avoid certain foods

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent39255.245274.2

213719.3437.1

3578.0132.1

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all9813.89315.3

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion263.781.3

9

ההנקה עוזרת לאימא 
לחזור לגזרה הקודמת

Breastfeeding helps the mother 
return to her previous figure

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent24734.837761.9

215722.1538.7

3699.7274.4

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all15421.713722.5

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion8311.7152.5

* לצורך חישוב הציון הממוצע של הידע הכללי בנושא הנקה, בהיגדים  1, 4, 5, 6, 8 אשר אינם תואמים את עמדת משרד הבריאות, סולם  התשובות עבר 
היפוך .

* For calculating the average score for the knowledge about breastfeeding, the scale of statements 1,4,5,6,8 ,which do not match 
   the position of the Ministry of Health, was reversed. 

« חושב ציון ממוצע של הידע הכללי לגבי הנקה* )שאלות 1-9(. נמצא כי ההבדל בציון הממוצע של הידע הכללי בנושא הנקה 
בקרב יהודיות וערביות הוא קטן. 

)SD 0.39 SD 0.42( ובקרב ערביות, 2.74 ) ׂׂ  « בקרב יהודיות, הציון הממוצע של ידע כללי בנושא הנקה הוא 2.49 )
)Mann-Whitney, pv<0.001(

« ההבדל בציון הממוצע בקרב יהודיות וערביות יכול להעיד על פערי ידע בנושא הנקה. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

  Attitudes towards immunization עמדות לגבי חיסונים //      
 at 2 months interview                       בראיון גיל חודשיים

טבלה 7.6.1: עמדות לגבי חיסונים בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 עמדות לגבי חיסונים 
בראיון גיל חודשיים

Attitudes towards immunization  
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

1

 אני מתכננת לחסן את הילד 
שלי לפי הנחיות משרד 

הבריאות
 I intend to immunize my
 infant according to the

 Ministry of 
Health guidelines

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent62588.254789.8

2436.1172.8

3162.371.1

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all213.0365.9

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion40.620.3

2

אני לא מתכננת
לחסן את הילד שלי 
 I don’t intend to

              immunize my infant

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent223.1254.1

240.681.3

3395.520.3

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all64190.357394.1

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion40.610.2

3

אני מתכוונת לחסן 
את ילדי באופן סלקטיבי, 

כלומר לפי בחירה 
אישית שלי 

 I intend to immunize  
my infant  in a selective

manner, according
to my personal

choice

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent9112.86711.0

2446.2142.3

3547.6152.5

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all51372.351183.9

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion81.120.3

רוב הנשים היהודיות והערביות מתכננות לחסן את ילדן על פי הנחיות משרד הבריאות. מיעוט קטן לא מתכננות לחסן.
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פרק 7 | ידע ועמדות אודות הנקה וחיסונים 

  Attitudes towards immunization - continued               // עמדות לגבי חיסונים - המשך
at 2 months interview                בראיון גיל חודשיים

 
טבלה 7.6.2: עמדות לגבי חיסונים בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 

)Questionnaire 2: question 56 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

 עמדות לגבי חיסונים 
בראיון גיל חודשיים 

Attitudes towards immunizations
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=609

n%n%

4

חיסונים מונעים 
מחלות מסוכנות

 Vaccines prevent
dangerous diseases 

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent48468.254188.8

214520.4396.4

3375.2111.8

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all202.8132.1

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion243.450.8

5

החיסונים עצמם
יותר מסוכנים 

מהמחלות שהם מונעים 
 Vaccines

are more dangerous
than the diseases 

they prevent

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent283.97111.7

2689.6355.7

312717.9243.9

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all41157.945775.0

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion7610.7223.6

« רוב הנשים היהודיות והערביות חושבות כי חיסונים מונעים מחלות מסוכנות ורובן לא מסכימות כי החיסונים עצמם יותר 
מסוכנים מהמחלות שהם מונעים.

« יחד עם זאת, כ 13.5% מהנשים היהודיות ו- 17.4% מהנשים הערביות מאמינות כי החיסונים מסוכנים יותר מהמחלות שהם 
מונעים. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

  Attitudes towards immunizations עמדות לגבי חיסונים //     
at 1 year interview                    בראיון גיל שנה

טבלה 7.7: עמדות לגבי חיסונים בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 4: question 29 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

 עמדות לגבי חיסונים 
בראיון גיל שנה 

Attitudes towards immunizations  
at 1  year interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=515

Arabs ערביות
N=378

n%n%

 אין קשר בין חיסונים
 לבעיות התפתחות

)כולל אוטיזם(
 There is no connection

 between immunizations and
 developmental problems

)including autism(

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent17033.019351.1

214728.54010.6

3438.3154.0

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all305.87920.9

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion12524.35113.5
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פרק 7 | ידע ועמדות אודות הנקה וחיסונים 

 Attitudes towards infant feeding עמדות לגבי תזונת התינוק //     
at 1 year interview             בראיון גיל שנה

טבלה 7.8: עמדות לגבי תזונת התינוק בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 4: question 29 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

 עמדות לגבי תזונת התינוק 
בראיון גיל שנה 

 Attitudes towards infant feeding 
at 1  year interview

קבוצת אוכלוסייה
Population Group

Jews יהודיות
N=515

Arabs ערביות
N=378

n%n%

1

חשוב מאוד שהתינוק יסיים 
את כל האוכל שהוגש לו

 It is very important that the
  infant finishes all the food

offered to him

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent458.712633.3

28616.77118.8

318736.37018.5

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all19537.910527.8

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion20.461.6

2

מנה של תמ"ל 
היא תחליף לארוחה

 A bottle of infant formula 
is a meal substitute

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent10019.48021.2

215429.96216.4

313927.06617.5

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all7915.315641.3

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion438.3143.7

3

חשוב לאפשר לתינוק 
לאכול בעצמו

It is important to allow
the infant to feed himself 

1 – מסכימה מאוד
Agree to a large extent30960.026469.8

218836.56416.9

3132.5266.9

4 – לא מסכימה כלל
Don't agree at all51.0215.6

5 - אין לי עמדה
I don't have an opinion------30.8
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8
תזונת התינוקות

 Infant nutrition
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

המלצות  משרד הבריאות

המלצות משרד הבריאות להזנת תינוקות     
על פי המדריך לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט 12009

מלידה עד חצי שנה: 
« חלב אם מספק בדרך כלל את הצרכים התזונתיים של התינוק הגדל עד גיל חצי שנה. תינוק שאינו יונק או יונק חלקית 

יקבל תרכובת מזון לתינוק )תמ”ל( מועשרת בברזל.
« לאחר גיל חצי שנה, הזנה בלעדית בחלב אם אינה ממלאה את על צרכי התינוק ברכיבי תזונה. מומלץ כי כל התינוקות 

יתחילו בהזנה משלימה בסביבות השבוע ה- 26 לחיי התינוק )6 חודשים(. 
« אין לחשוף התינוק לטעימות מזון משלים לפני השבוע ה-17 לחייו )4 חודשים(.

« בין גיל 17 ל-26 שבועות, עיקר תזונת התינוק יתבסס על חלב אם )הנקה שליטה( או תמ”ל. החשיפה לטעימות מזון 
בתקופה זו תעשה בכמויות קטנות )במדריך המעודכן לשנת 2012 הודגש כי כאשר נעשית חשיפה לפני גיל 6 חודשים 
החשיפה תעשה בכמויות מזעריות. לאחר גיל 6 חודשים כמויות המזון תגדלנה בהדרגה, עד להגעה לכמות המתאימה 

לארוחה(.
« ניתן להוסיף מזונות בעלי פוטנציאל אלרגני גבוה )כמו בוטנים, ביצים, דגים ושומשום(, במרקם מתאים )מרוסק / טחון( 

לתפריט התינוק בין הגילאים 17-26 שבועות.
« רצוי לחשוף את התינוק למזון המכיל גלוטן בין גיל 4 ל-7 חודשים, עדיף בשילוב הנקה.

מגיל חצי שנה ועד גיל שנה:
« מומלץ להמשיך בהנקה.

« יש להוסיף מזונות מתפריט המשפחה להשלמת הצרכים התזונתיים של התינוק הגדל והמתפתח. מומלץ שהתינוק 
יאכל מגוון מזונות מכל קבוצות המזון על פי פירמידת המזון הישראלית. במשך השנתיים הראשונות לחיים לא מומלצת 
האנרגיה  בצריכת  הפחתה  עקב  ובהתפתחות,  בגדילה  לפגיעה  מחשש  התינוק  בתפריט  כולסטרול  או  שומן  הגבלת 

וחומצות השומן החיוניות.
« כדי למנוע מחסור בברזל, מומלץ להגיש לתינוק מזונות עשירים ומועשרים בברזל. 

« מתום החודש התשיעי לחיי התינוק ניתן להוסיף מוצרי חלב ניגר )לבן, אשל, יוגורט, מעדני חלב, רויון ועוד( וגבינות 
)במדריך המעודכן לשנת 2012, אין הגבלת גיל לצריכת מוצרי חלב, אולם בשל השכיחות הגבוהה של אנמיה בישראל, 

חשוב להקפיד שמוצרי חלב לא יהוו מרכיב מרכזי בתזונת התינוק(.

מגיל שנה ואילך:
« ניתן להוסיף חלב פרה מפוסטר 3% לתפריט התינוק. לפני גיל שנה, ניתן להוסיף כמות קטנה של חלב כחלק ממאכלים 

מורכבים )פשטידות, לביבות, מרקים, רטבים(. 
« ניתן להוסיף דבש.

שתייה:
« תינוקות בריאים, הניזונים מחלב אם או תמ”ל בלבד, אינם זקוקים לתוספת מים או נוזלים אחרים. המעבר למזון מוצק 

מצריך השלמת נוזלים.
« משקאות ממותקים בסוכר )תה על בסיס אבקה או גרגירים להכנת תה לתינוקות או רגיל, מיצי פירות, מיצים ומשקאות 

מוגזים( אינם מומלצים בשל תכולת הסוכר הגבוהה שבהם והמחסור ברכיבי תזונה אחרים.
« מאחר ואין מידע מלא לגבי הבטיחות בשימוש בתרכובות, תערובות וחליטות צמחים, יש להימנע מהשימוש בהן במהלך 

ההריון, ההנקה ושנות החיים הראשונות.
« משקה )“חלב”( על בסיס צמחי – כמו סויה, אורז, שקדים )פרט לתמ”ל על בסיס חלבון סויה(, אפילו אם הוא מועשר, 

אינו מהווה ארוחה במקום חלב אם או תמ”ל.

הנחיות כלליות:
« לקראת סוף השנה הראשונה לחיי התינוק רצוי להגביר בהדרגה את המעבר למאכלים מוצקים יותר, “אוכל אצבעות” 
)מזון בגודל ובמרקם הניתן לתפיסה באצבעות התינוק( ומזונות מתפריט המשפחה הנאכלים יחד עם כל בני המשפחה.
« התנהגויות אכילה חשובות בתקופה זו כוללות נטילת מזון מתוך כף, לעיסה, האכלה עצמית באצבעות או כף ושתייה 

עצמאית מכוס.

הנחיות למניעת חנק: 
« יש להימנע ממאכלים העלולים לגרום לחנק בילדים מתחת לגיל חמש שנים. 

« אין לתת מזונות כגון פירות וירקות קשים, ענבים, נקניקיות, סוכריות, פיצוחים, דגים עם עצמות אלא אם מצמצמים את 
הסכנה הנשקפת מהם על-ידי חיתוך לחתיכות קטנות, ריסוק, גירוד או טחינה )דוגמא: יש לחתוך את הנקניקיות לאורך 

ולחתיכות קטנות טרם הגשתן, יש לחתוך את הענבים טרם הגשתם(.
« מתן סוכריות ופופקורן בגילאי שנה ושנתיים נחשב מסוכן.

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות

1 הנחיות אלה היו תקפות במועד ביצוע המחקר.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Exposure to food חשיפה למזונות //             
 at 2 months interview                        בראיון גיל חודשיים

טבלה 8.1: חשיפה למזונות בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 40 מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון 2: שאלה

חשיפה למזונות בראיון גיל חודשיים* 
האם התינוק קיבל אי פעם את המזונות הבאים?
Exposure to food at 2 months interview* 

Has the infant ever had any of these foods?

קבוצת אוכלוסייה
Population group

תינוקות יהודים
Jews

N=688

תינוקות ערבים
Arabs
N=556

n%n%
דייסה מועשרת 

 Enriched cooked cereal121.7234.1

קורנפלור )כדייסה או בתוספת לבקבוק(
Cornflour (as cooked cereal or added to a bottle)192.881.4

לחם/פיתה/קרקר/גריסיני
Bread/pita/crackers/breadsticks------10.2

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/תפו”א/בטטה
 Rice/pasta/wheat/couscous/potato/sweet potato------20.4

בשר/עוף
                                               Chicken/beef10.1------

ביצה
                                                                       Egg------10.2

קטניות )שעועית לבנה/חומוס/עדשים(
Legumes (white beans/chickpeas/lentils)------10.2

פירות משומרים 
Preserved fruits30.430.5

פרי או ירק טרי או מבושל
                    Fresh or cooked fruits or vegetables71.050.9

חלב פרה
                                                        Cow’s milk10.1------

מוצרי חלב פרה
                                          Cow milk products------------

גיל חודשיים. בטבלה מוצגות   ו- 91.1% מהערביות  שענו בראיון  גיל התינוקות הוגבל עד 3.9 חודשים. הניתוח כלל 97% מהיהודיות  בניתוח הנתונים,   *
התשובות החיוביות.

* In the analysis, the age of the infant was limited to 3.9 months. The analysis included 97% of the Jewish women and 91.1% of 
the Arab women who answered the two-month questionnaire. Positive answers are presented in the table.

הרוב המוחלט של הנשים היהודיות והערביות נענו להמלצות ולא חשפו את תינוקותיהן למזונות משלימים בראיון גיל חודשיים. 
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

Average age (in months) of commencement         )גיל ממוצע )בחודשים 
 of exposure to selected foods       // בעת חשיפה למזונות נבחרים 
until age 6 months                                    עד גיל שישה חודשים

טבלה 8.2.1: גיל ממוצע )בחודשים( בעת חשיפה למזונות עד גיל שישה חודשים לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 3: question 20 מספרים מוחלטים, ממוצע וסטיית תקן  )שאלון 3: שאלה

 גיל ממוצע )בחודשים( בעת חשיפה 
למזונות נבחרים 

 Average age (in months) of
 commencement of exposure to

selected foods

קבוצת אוכלוסייה
Population group סה”כ משוקלל 

לקב’ אוכלוסייה
Total

 weighted for 
population group

תינוקות יהודים 
Jews

 תינוקות ערבים
Arabs

מזונות נבחרים
Selected foods

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

דייסה מועשרת 
Enriched cooked cereal1514.9

)1.0(1624.5
)1.2(3134.8

)1.0(

קורנפלור
 )כדייסה או תוספת לבקבוק(

Cornflour (as cooked cereal or  
added to a bottle)

984.5
)1.1(974.7

)1.0(1954.6
)1.0(

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/
תפו”א/בטטה

Rice/pasta/wheat/couscous/ 
 potato/sweet potato

3324.9
)0.8(3064.9

)0.8(6384.9
)0.8(

לחם/פיתה/קרקר/גריסיני
Bread/pita/crackers/breadsticks1305.5

)0.8(1385.4
)0.7(2685.4

)0.8(

אבוקדו
Avocado2405.2

)0.8(785.2
)0.9(3185.2

)0.8(

ממרח חומוס/טחינה
Hummus spread/tahini1565.4

)0.7(2755.1
)0.8(4315.3

)0.7(

ממרח שוקולד/חלבה
Chocolate spread/halvah355.2

)0.9(1425.0
)0.9(1775.1

)0.9(

דבש
Honey105.2

)0.8(544.6
)1.2(645.0

)0.9(

בשר
Beef1235.4

)0.7(1185.6
)0.7(2415.4

)0.7(

עוף
Chicken2175.3

)0.7(1385.5
)0.7(3555.4

)0.7(

דג )כולל טונה(
Fish (including tuna)465.5

)0.8(555.5
)0.7(1015.5

)0.4(

ביצה
Egg795.5

)0.8(1295.5
)0.8(2085.5

)0.8(

קטניות )שעועית לבנה, חומוס גרגירים, 
עדשים, אפונה(

Legumes (white beans, chickpeas,  
lentils, peas)

805.4
)0.7(2145.3

)0.7(2945.4
)0.7(
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Average age (in months) of commencement                 גיל ממוצע  בעת 
 of exposure to selected foods - continued              // חשיפה למזונות נבחרים- המשך 
until age 6 months                                עד גיל שישה חודשים

טבלה 8.2.2: חשיפה למזונות עד גיל שישה חודשים לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 3: question 20 מספרים מוחלטים, ממוצע וסטיית תקן )שאלון 3: שאלה

גיל ממוצע )בחודשים( בעת חשיפה 
למזונות נבחרים 

 Average age (in months) of
 commencement of exposure to

selected foods

קבוצת אוכלוסייה
Population group סה”כ משוקלל 

לקב’ אוכלוסייה
Total

 weighted for 
population group

תינוקות יהודים 
Jews

תינוקות ערבים 
Arabs

מזונות נבחרים
Selected foods

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

ירקות טריים
Fresh vegetables1895.1

)0.9(2195.1
)0.9(4085.1

)0.9(

ירקות מבושלים
Cooked vegetables3194.8

)0.8(2895.0
)0.8(6084.9

)0.8(

פירות טריים
Fresh fruits3464.9

)0.9(3084.8
)0.8(6544.8

)0.8(

פירות משומרים 
 Preserved fruits1545.1

)0.9(1294.8
)0.9(2835.0

)0.9(

שוקו
Chocolate milk45.3

)1.0(615.1
)0.8(655.2

)0.9(

חלב פרה
Cow’s milk75.6

)0.5(225.1
)1.0(295.4

)0.7(

גבינה לבנה או קוטג’
White or cottage cheese375.5

)0.8(345.3
)0.6(715.5

)0.7(

יוגורט לא ממותק או שמנת
Yogurt or sour cream175.5

)0.8(1175.2
)0.8(1345.4

)0.8(

מעדני חלב או גבינה מתוקים
 או יוגורט לבן עם סוכר

Sweetened milk or cheese desserts  
or yogurt with sugar

365.5
)0.5(1135.3

)0.8(1495.4
)0.6(

עוגיה או ביסקוויט
Cookie or biscuit2375.6

)0.7(2565.3
)0.8(4935.5

)0.7(
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

 Foods eaten as part of a meal           // צריכת מזונות כחלק מארוחה 
at 6 months interview בראיון גיל חצי שנה  

טבלה 8.3.1: צריכת מזונות כחלק מארוחה בראיון גיל חצי שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 3: question 20 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

צריכת מזונות כחלק מארוחה
 בראיון גיל חצי שנה*

Foods eaten as part of a meal 
 at 6 months interview*

קבוצת אוכלוסייה
Population  group

 סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group

תינוקות יהודים 
Jews

N=466

תינוקות ערבים 
Arabs
N=350

n%n%%
דייסה מועשרת

  Enriched cooked cereal15833.913739.135.2

קורנפלור )כדייסה או תוספת לבקבוק(
Cornflour (as cooked cereal or added to a bottle)9320.08925.421.3

דגני בוקר לא ממותקים
Unsweetened breakfast cereals51.120.60.9

דגני בוקר ממותקים
Sweetened breakfast cereals10.220.60.3

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/תפו”א/בטטה
Rice/pasta/wheat/couscous/potato/sweet potato 

25654.923667.458.0

לחם/פיתה/קרקר/גריסיני
Bread/pita/crackers/breadsticks398.45214.910.0

חמאה/מרגרינה וממרחים שומניים אחרים
Butter/margarine and other fatty spreads40.910.30.7

אבוקדו
Avocado11825.3154.320.1

ממרח חומוס/טחינה
Hummus spread/tahini357.5318.97.8

ממרח שוקולד/חלבה
Chocolate spread/halvah61.330.91.2

דבש
Honey10.210.30.2

בשר
Beef13328.56017.125.7

עוף
Chicken28360.78724.951.9

דג )כולל טונה(
Fish (including tuna)214.592.64.0

ביצים
Eggs5110.95515.712.1

קטניות )שעועית לבנה, חומוס גרגירים, עדשים, אפונה(
Legumes (white beans, chickpeas, lentils, peas)6012.915343.720.5

סויה
Soy20.410.30.4

* בניתוח הנתונים גיל התינוקות הוגבל עד 8.9 חודשים. הניתוח כלל 98.1% מהיהודיות ו- 100% מהערביות שענו בריאיון גיל חצי שנה. בטבלה מוצגת  
   התפלגות התשובות החיוביות. 

* In the analysis, the age of the infants was limited to age 8.9 months. The analysis included 98.1% of the Jewish women and 
   100% of the Arab women who answered the six month questionnaire. Positive answers are presented in the table.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Foods eaten as part of a meal - continued        // צריכת מזונות כחלק מארוחה - המשך 
at 6 months interview בראיון גיל חצי שנה  

טבלה 8.3.2: צריכת מזונות כחלק מארוחה בראיון גיל חצי שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 3: question 20 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

צריכת מזונות כחלק מארוחה
 בראיון גיל חצי שנה*

Foods eaten as part of a meal 
 at 6 months interview*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

 סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group

תינוקות יהודים 
Jews

N=466

תינוקות ערבים 
Arabs
N=350

n%n%%
ירקות טריים

Fresh vegetables10322.18524.322.6

ירקות מבושלים
Cooked vegetables36177.524971.175.9

פירות טריים
Fresh fruits32068.724971.169.3

פירות מבושלים
Cooked fruits6012.94512.912.9

פירות משומרים 
 Preserved fruits16134.510630.333.5

שוקו
Chocolate milk20.420.60.5

חלב פרה
Cow’s milk71.582.31.7

גבינה לבנה או קוטג’
White or cottage cheese245.230.94.1

יוגורט לא ממותק או שמנת
Yogurt or sour cream183.9339.45.2

מעדני חלב או גבינה מתוקים
 או יוגורט לבן עם סוכר

Sweetened milk or cheese desserts  
or yogurt with sugar

388.27220.611.2

מעדנים על בסיס סויה
Soy-based desserts---------------

גבינה צהובה או גבינה מותכת
Hard yellow or processed cheese10.210.30.2

עוגיה או ביסקוויט
Cookie or biscuit398.47621.711.7

* בניתוח הנתונים גיל התינוקות הוגבל עד 8.9 חודשים.  הניתוח כלל 98.1% מהיהודיות ו- 100% מהערביות  שענו בריאיון גיל חצי שנה. בטבלה מוצגת 
התפלגות התשובות החיוביות. 

* In the analysis, the age of the infants was limited to age 8.9 months. The analysis included 98.1% of the Jewish women and 
100% of the Arab women who answered the six- month questionnaire. Positive answers are presented in the table.

« בקרב תינוקות יהודיים, המזונות העיקריים המהווים חלק מארוחה הם ירקות מבושלים )77.5%(, פירות טריים )68.7%(, עוף 
 ,)28.5%( בשר   ,)33.9%( מועשרת  דייסה   ,)34.5%( משומרים  פירות   ,)54.9%( וכו’(  )אורז/פסטה/חיטה  פחמימות   ,)60.7%(

אבוקדו )25.3%( וירקות טריים )22.1%(. 
אחד(,  כל   71.1%( טריים  ופירות  מבושלים  ירקות  הם  מהארוחה  חלק  המהווים  העיקריים  המזונות  ערבים,  תינוקות  בקרב   »
פחמימות )67.4%(, קטניות )43.7%(, דייסה מועשרת )39.1%(, קורנפלור )25.4%(, עוף )24.9%(, ירקות טריים )24.3%(, ומעדני 

חלב או גבינה מתוקים או יוגורט לבן עם סוכר )20.6%(. 
« 8.4% מהתינוקות היהודים ו-21.7% מהתינוקות הערבים אוכלים עוגיות או ביסקוויטים.
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 Average age of onset of consumption   גיל ממוצע בעת התחלת
of selected foods as part of a meal  // צריכת מזונות נבחרים כחלק מארוחה
at 6 months interview     בראיון גיל חצי שנה

טבלה 8.4.1: גיל ממוצע )בחודשים( בעת התחלת צריכת מזונות נבחרים כחלק מארוחה לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 3: question 20 מספרים מוחלטים, ממוצע וסטיית תקן )שאלון 3: שאלה

גיל ממוצע )בחודשים( בעת התחלת  צריכת מזונות 
נבחרים כחלק מארוחה

 Average age (in months) of onset of
 consumption of selected foods as part of a

 meal

קבוצת אוכלוסייה
Population group

 סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group

תינוקות יהודים 
Jews

N=466

תינוקות ערבים 
Arabs
N=350

מזונות נבחרים
Selected foods

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

דייסה מועשרת
  Enriched cooked cereal1945.4

)1.2(1375.0
)1.3(3315.2

)1.3(

קורנפלור
 )כדייסה או תוספת לבקבוק(

Cornflour 
)as cooked cereal or added to a bottle(

1105.0
)1.3(915.0

)1.1(2015.0
)1.2(

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/תפו”א/בטטה
 Rice/pasta/wheat/couscous/potato/sweet

 potato
3185.9

)1.0(2395.7
)0.8(5575.8

)0.9(

לחם/פיתה/קרקר/גריסיני
Bread/pita/crackers/breadsticks546.4

)1.1(525.9
)0.9(1066.2

)1.1(

אבוקדו
Avocado1505.8

)0.9(155.2
)0.7(1655.7

)0.9(

ממרח חומוס/טחינה
Hummus spread/tahini546.1

)1.0(315.9
)0.8(856.0

)0.9(

בשר
Beef1716.0

)1.0(626.1
)0.7(2336.0

)0.9(

עוף
Chicken3475.9

)0.9(896.2
)0.7(4366.0

)0.9(

דג )כולל טונה(
Fish (including tuna)346.6

)0.9(105.7
)1.4(446.4

)1.1(

ביצים
Eggs706.4

)1.1(565.9
)0.9(1266.2

)1.1(

קטניות )שעועית לבנה, חומוס גרגירים, עדשים, אפונה(
)Legumes (white beans, chickpeas, lentils, peas876.3

)1.0(1565.9
)0.8(2436.1

)1.0(



108
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 Average age of onset of consumption of   גיל ממוצע בעת התחלת צריכת
 selected foods as part of a meal      // מזונות נבחרים כחלק מארוחה - המשך
 continued - at 6 months interview    בראיון גיל חצי שנה
   

טבלה 8.4.2: גיל ממוצע )בחודשים( בעת התחלת צריכת מזונות נבחרים כחלק מארוחה לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 3: question 20 מספרים מוחלטים, ממוצע וסטיית תקן )שאלון 3: שאלה

גיל ממוצע )בחודשים( בעת התחלת  
צריכת מזונות נבחרים כחלק מארוחה

 Average age (in months) of onset of
 consumption of selected foods as

part of a meal

קבוצת אוכלוסייה
Population group סה”כ משוקלל 

לקב’ אוכלוסייה
 Total weighted for 

population group
תינוקות יהודים 

Jews
N=466

תינוקות ערבים 
 Arabs
N=350

מזונות נבחרים
Selected foods

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

n

גיל ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

ירקות טריים
Fresh vegetables1385.9

)1.1(875.3
)1.1(2255.7

)1.1(

ירקות מבושלים
Cooked vegetables4405.6

)0.9(2525.7
)0.8(6925.6

)0.9(

פירות טריים
Fresh fruits3905.5

)0.9(2525.3
)1.0(6425.5

)1.0(

פירות מבושלים
Cooked fruits745.5

)0.9(465.3
)1.2(1205.5

)1.0(

פירות משומרים 
 Preserved fruits2005.6

)1.1(1065.2
)1.0(3065.5

)1.1(

עוגיה או ביסקוויט
Cookie or biscuit596.0

)1.1(775.7
)0.9(1365.8

)1.0(

שוקו*
Chocolate milk*27.0

)1.4(25.5
)0.7(

חלב פרה*
Cow’s milk*76.9

)1.2(85.1
)1.6(

גבינה לבנה או קוטג’*
White or cottage cheese*246.5

)1.0(35.3
)0.6(

יוגורט לא ממותק או שמנת*
Yogurt or sour cream*186.1

)1.3(335.8
)1.0(

מעדני חלב או גבינה מתוקים או יוגורט 
לבן עם סוכר*

Sweetened milk or cheese desserts  
or yogurt with sugar*

386.5
)1.1(725.6

)0.9(

*  בניתוח הנתונים העוסקים בגיל התחלת צריכת מוצרי חלב,  גיל התינוקות הוגבל עד 8.9 חודשים. 

* In the analysis regarding  age of onset of consumption of dairy products, age of infants was limited to 8.9 months. 
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 Infants who had never consumed foods         תינוקות אשר מעולם לא צרכו מזון
from the different food groups          // מקבוצות המזון השונות
at 1 year interview          בראיון גיל שנה

טבלה 8.5: תינוקות אשר מעולם לא צרכו מזון מקבוצות המזון השונות בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 4: question 5 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

תינוקות אשר לא צרכו מזון מקבוצות המזון 
השונות בראיון גיל שנה

 Infants who had never consumed foods 
 from the different food groups

at 1 year interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

תינוקות יהודים 
Jews

N=515

תינוקות ערבים 
 Arabs
N=378

n%n%

דגנים ופחמימות
Cereals and carbohydrates--------------------20.5

מזונות עשירים בחלבונים:
בשר, עוף, דג, ביצים, קטניות

 Protein-rich foods: beef, chicken, fish, eggs
and legumes

10.210.3

מזונות עשירים בחלבונים: מוצרי חלב
Protein-rich foods:  dairy products224.3164.2

פירות וירקות
Fruits and vegetables------------10.3

ממתקים
Sweets7214.0133.4
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Average daily frequency of offering foods        תדירות יומית ממוצעת בה מקבל
 from different food groups to the infant       // תינוק מזונות מקבוצות המזון 
at 1 year interview           בראיון גיל שנה

טבלה 8.6: תדירות יומית ממוצעת בה מקבל תינוק מזונות מקבוצות המזון בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 4: question 5 ממוצע, סטיית תקן וטווח )שאלון 4: שאלה

תדירות יומית ממוצעת בה מקבל תינוק 
מזונות מקבוצות המזון

בראיון גיל שנה 
 Average daily  frequency 

 of offering foods from different 
food groups to the infant

at 1 year interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה”כ
משוקלל לקב’ 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
 population

group

תינוקות יהודים 
Jews

N=515

תינוקות ערבים 
 Arabs
N=378

ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

טווח
Range

ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

טווח
Range

ממוצע
)סטיית תקן(

Mean
)SD(

דגנים ופחמימות
Cereals and carbohydrates

3.8
)1.6(0.3-10.03.5

)1.9(0.0-10.03.8
)1.7(

מזונות עשירים בחלבונים:
בשר, עוף, דג, ביצים, קטניות

 Protein-rich foods:  beef, chicken,
fish, eggs and legumes

2.0
)1.1(0.0-8.31.8

)1.3(0.0-8.02.0
)1.2(

מזונות עשירים בחלבונים:
מוצרי חלב

Protein-rich foods: dairy products

2.1
)1.3(0.0-10.01.6

)1.5(0.0-8.62.0
)1.3(

פירות וירקות
Fruits and vegetables

3.2
)1.3(0.7-15.02.8

)1.5(0.0-13.03.1
)1.4(

ממתקים
Sweets0.6

)0.6(0.0-8.00.7
)0.7(0.0-4.00.6

)0.7(
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 Weekly consumption of various foods          // צריכה שבועית של פריטי מזון שונים 
at 1 year interview   בראיון גיל שנה

טבלה 8.7.1: צריכה שבועית של פריטי מזון שונים בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 4: question 5 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

צריכת פריטי מזון שונים
לפחות פעם בשבוע בראיון גיל שנה

 Consumption of various  foods at least once a week
at 1 year interview 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

 סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group

תינוקות יהודים 
Jews

N=515

תינוקות ערבים 
 Arabs
N=378

n%n%%

דגנים ופחמימות
 Cereals and

carbohydrates

דייסות
Cooked cereals33464.916443.459.5

דגני בוקר לא ממותקים
Unsweetened breakfast cereals14428.07820.626.1

דגני בוקר ממותקים
Sweetened breakfast cereals6512.64411.612.4

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/תפו”א/בטטה
Rice/pasta/wheat/couscous/potato/

sweet  potato
51399.635593.998.2

לחם/פיתה/קרקר/גריסיני
Bread/pita/crackers/breadsticks49996.931483.193.5

מזונות עשירים 
בשומנים

High-fat foods

חמאה/מרגרינה וממרחים שומניים אחרים
 Butter / margarine and other fatty

spreads
12925.0266.920.6

אבוקדו
Avocado28355.019150.553.9

ממרח חומוס/טחינה
Hummus spread / tahini37071.824865.670.3

מזונות עשירים 
בחלבונים:

בשר, עוף, דג, ביצים, 
קטניות

  Protein-rich foods:
 beef, chicken, fish,
eggs and legumes

בשר  
Beef36871.525467.270.4

עוף
Chicken50097.128374.991.6

דג
Fish31060.210628.052.3

ביצים
Eggs45187.728475.184.6

קטניות
Legumes35869.529076.771.3

סויה
Soy7514.651.311.3

מזונות עשירים 
בחלבונים:
מוצרי חלב

  Protein-rich foods:
dairy products

שוקו או חלב בטעמים
Chocolate milk or flavored milk428.215340.516.1

חלב פרה 3% ומעלה
Cow’s milk )3% and above(14227.611229.628.1

חלב פרה 1%
Cow’s milk )1%(81.682.11.7

גבינה לבנה או קוטג’
White or cottage cheese44987.212733.673.9
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  Weekly consumption of various    // צריכה שבועית של פריטי מזון שונים - המשך
foods - continued at 1 year interview  בראיון גיל שנה

טבלה 8.7.2: צריכה שבועית של פריטי מזון שונים בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 4: question 5 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

צריכת פריטי מזון שונים
לפחות פעם בשבוע בראיון גיל שנה

Consumption of various foods at least once a week
at 1 year interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה”כ
משוקלל לקב’ 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
 population

group

תינוקות יהודים 
Jews

N=515

תינוקות ערבים 
 Arabs
N=378

n%n%%

מזונות עשירים 
בחלבונים:
מוצרי חלב

  Protein-rich foods:
dairy products

יוגורט לא ממותק או שמנת
Yogurt or sour cream22944.521155.847.3

מעדני חלב או גבינה מתוקים
או יוגורט לבן עם סוכר

Sweetened milk or cheese desserts 
or yogurt with sugar

37773.212934.163.6

מעדנים על בסיס סויה
Soy-based desserts30.630.80.6

גבינה צהובה או גבינה מותכת
Yellow or processed cheese21141.011430.238.3

פירות וירקות
 Fruits and
vegetables

ירקות טריים
Fresh vegetables46089.333087.388.8

ירקות מבושלים
Cooked vegetables50097.132285.294.1

פירות טריים
Fresh fruits49596.135393.495.4

פירות מבושלים
Cooked fruits5911.5236.110.1

פירות משומרים 
 Preserved fruits14027.23910.323.0

ממתקים
Sweets

ממרח שוקולד/חלבה
Chocolate spread/halvah18335.515841.837.1

במבה או חטיף מלוח
)בייגלה, דובונים(

Bamba or other salted snacks
39576.729377.576.9

« בראיון גיל שנה, בקרב תינוקות יהודים וערבים  דווח על חשיפה רחבה למזון ממותק, ממתקים וחטיפים. 
« 76.7% מהתינוקות היהודים ו-77.5% מהתינוקות הערבים מקבלים לפחות פעם בשבוע חטיף )כגון במבה, בייגלה, דובונים(. 

בהם נכללים 19.2% מהתינוקות היהודים ו- 32.3% מהתינוקות הערבים אשר מקבלים חטיף לפחות פעם ביום.
« 73.2% מהתינוקות היהודים ו-34.1% מהתינוקות הערבים מקבלים לפחות פעם בשבוע מעדני חלב או גבינה מתוקים או יוגורט 
לבן עם סוכר. בהם נכללים 39.6% מהתינוקות היהודים ו-15.6% מהתינוקות הערבים אשר מקבלים מעדני חלב לפחות פעם 

ביום.
« 40.5% מהתינוקות הערבים שותים לפחות פעם בשבוע שוקו או חלב בטעמים. בהם נכללים 14.6% מהתינוקות הערבים אשר 

שותים שוקו או חלב בטעמים לפחות פעם ביום.
« 35.5% מהתינוקות היהודים ו- 41.8% מהתינוקות הערבים מקבלים לפחות פעם בשבוע ממרח שוקולד או חלבה.
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

 Frequency of consumption of various foods              // תדירות צריכת פריטי מזון 
at 2 years interview among Jewish toddlers  בראיון גיל שנתיים בקרב פעוטות יהודים

טבלה 8.8.1: תדירות צריכת פריטי מזון בגיל שנתיים בקרב פעוטות יהודים
)Questionnaire 5: question 8 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

תדירות צריכת פריטי מזון 
בקרב פעוטות יהודים

Frequency of  consumption of foods
among Jewish toddlers 

N=532

פעם ביום 
ויותר

 Once a day
or more

מספר 
פעמים 
בשבוע

 Several
 times a
 week

פחות מפעם 
בשבוע

 Less than
 once a

week

לא מקבל
 Doesn’t
receive

אחר
Other

n%n%n%n%n%

דגנים ופחמימות
 Cereals and

carbohydrates

דייסות
 Cooked cereals12423.35610.5193.633362.6-------

דגני בוקר לא ממותקים
Unsweetened breakfast cereals10018.821440.2213.919436.530.6

דגני בוקר ממותקים
Sweetened breakfast cereals5410.216631.2366.827251.140.8

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/
תפו”א/בטטה

Rice/pasta/wheat/couscous/
potato /sweet potato

42880.510319.4------------10.2

לחם/פיתה/קרקר/גריסיני
Bread/pita/crackers/breadsticks46787.85410.2-------81.530.6

מזונות עשירים 
בשומנים

High-Fat foods

חמאה/מרגרינה וממרחים
 שומניים אחרים

 Butter/margarine and other 
fatty spreads

529.812623.7244.532661.340.8

אבוקדו
Avocado285.321540.45310.023043.261.1

ממרח חומוס/טחינה
Hummus spread/tehina8415.831759.6264.910119.040.8

מזונות עשירים 
בחלבונים:

בשר, עוף, דג, 
ביצים, קטניות
 Protein-rich
 foods:  beef,
 chicken, fish,

 eggs and
legumes

בשר
Beef489.038973.1234.36612.461.1

עוף
Chicken11621.840776.510.240.840.8

נקניקיות בשריות
 Meat sausages50.911120.911120.929956.261.1

דג )כולל טונה(
Fish (including tuna)203.839474.1295.58616.230.6

ביצים
Eggs14928.035366.481.5224.1-----

קטניות
Legumes5710.735266.2377.07614.3101.9

סויה ומוצרי סויה
 Soy and soy products132.49117.1427.938171.650.9
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Frequency of consumption of various foods        // תדירות צריכת פריטי מזון - המשך 
 continued at 2 years interview among Jewish toddlers בראיון גיל שנתיים בקרב פעוטות יהודים  

טבלה 8.8.2: תדירות צריכת פריטי מזון בגיל שנתיים בקרב פעוטות יהודים 
)Questionnaire 5: question  8 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

תדירות צריכת פריטי מזון 
בקרב פעוטות יהודים

Frequency of  consumption of foods
among Jewish toddlers 

N=532

פעם ביום 
ויותר

 Once a day
or more

מספר פעמים 
בשבוע

 Several times
 a week

פחות מפעם 
בשבוע

 Less than
once a week

לא מקבל
 Doesn’t
receive

אחר
Other

n%n%n%n%n%

מזונות עשירים 
בחלבונים:
מוצרי חלב

 Protein-rich
 foods:  dairy

products

שוקו או חלב בטעמים
 Chocolate milk or flavored

milk
10820.313725.8336.225447.7-----

חלב פרה 3% ומעלה
Cow’s milk )3% and 

above(
19236.114427.1101.918334.430.6

חלב פרה 1%
Cow’s milk )1%(61.191.730.651296.220.4

גבינה לבנה או קוטג’
White or cottage cheese26549.820738.981.5519.610.2

יוגורט לא ממותק או שמנת
Yogurt or sour cream529.815128.4193.630958.110.2

מעדני חלב או גבינה מתוקים 
או יוגורט לבן עם סוכר
Sweetened milk or  

cheese desserts or yogurt 
with sugar

13625.624045.1254.713124.6------

מעדנים על בסיס סויה
Soy-based desserts20.420.410.252598.720.4

גבינה צהובה
 או  גבינה מותכת

 Yellow or processed
cheese

407.536167.9346.49618.010.2

פירות וירקות
 Fruits and
vegetables

ירקות טריים
Fresh vegetables44784.05911.130.6224.110.2

ירקות מבושלים
Cooked vegetables25948.722742.771.3326.071.3

פירות טריים
Fresh fruits41878.610018.8------142.6------
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

Frequency of consumption of various foods         // תדירות צריכת פריטי מזון - המשך 
 continued at 2 years interview among Jewish toddlers                בראיון גיל שנתיים בקרב פעוטות יהודים

טבלה 8.8.3: תדירות צריכת פריטי מזון בגיל שנתיים בקרב פעוטות יהודים 
)Questionnaire 5: question 8 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

תדירות צריכת פריטי מזון 
בקרב פעוטות יהודים

Frequency of  consumption of foods
among Jewish toddlers 

N=532

פעם ביום 
ויותר

 Once a day
or more

מספר פעמים 
בשבוע

 Several times
 a week

פחות מפעם 
בשבוע

 Less than
once a week

לא מקבל
 Doesn’t
receive

אחר
Other

n%n%n%n%n%

פירות וירקות
 Fruits and
vegetables

פירות מבושלים
Cooked fruits30.6305.6285.346787.840.8

פירות משומרים 
 Preserved fruits61.1132.481.550394.520.4

ממתקים
ומזון מהיר

 Sweets and
fast food

חטיף שוקולד
Chocolate bar8816.530056.4478.89618.010.2

ממרח שוקולד/ חלבה/דבש
 Chocolate spread/

halvah/honey
6011.325447.7387.117633.140.8

במבה או חטיף מלוח
)בייגלה, דובונים(

 Bamba or other salted
snacks

7113.340075.2407.5203.810.2

פיצה
Pizza10.216631.222141.514427.1------

המבורגר
Hamburger------203.8509.446286.8------

פלאפל
Falafel10.2193.69517.941678.210.2

« בראיון גיל שנתיים, 46.1% מהפעוטות היהודים צרכו שוקו או חלב בטעמים מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 20.3% 
מהפעוטות שצרכו פעם ביום או יותר.

« 70.7% צרכו מעדני חלב או גבינה מתוקים או יוגורט לבן עם סוכר מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 25.6% שצרכו פעם 
ביום או יותר.

«  72.9% צרכו חטיף שוקולד מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 16.5% שצרכו פעם ביום או יותר.
« 59% צרכו ממרח שוקולד/חלבה/דבש מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 11.3% שצרכו פעם ביום או יותר.

«  88.5% צרכו חטיף )כגון במבה, בייגלה, דובונים( מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 13.3% שצרכו פעם ביום או יותר.



116
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Frequency of consumption of various foods         // תדירות צריכת פריטי מזון
at 2 years interview among Arab toddlers                 בראיון גיל שנתיים בקרב פעוטות ערבים

טבלה 8.9.1: תדירות צריכת פריטי מזון בגיל שנתיים בקרב פעוטות ערבים 
)Questionnaire 5: question 8 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

תדירות צריכת פריטי מזון 
בקרב פעוטות ערבים

Frequency of  consumption of foods
among Arab toddlers 

פעם ביום 
ויותר

 Once a day
or more

מספר 
פעמים 
בשבוע

 Several
 times a
 week

פחות מפעם 
בשבוע

 Less than
 once a

week

לא מקבל
 Doesn’t
receive

אחר
Other

Nn%n%n%n%n%

דגנים 
ופחמימות

 Cereals and
carbohydrates

דייסות
 Cooked cereals3504914.0267.4102.926375.120.6

דגני בוקר לא ממותקים
 Unsweetened breakfast

cereals
3496819.58524.4113.218051.651.4

דגני בוקר ממותקים
Sweetened breakfast cereals3493610.36819.5102.922564.5102.9

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/
תפו”א/בטטה

Rice/pasta/wheat/couscous/
potato /sweet potato

34916647.617249.341.110.361.7

לחם/פיתה/קרקר/גריסיני
Bread/pita/crackers/

breadsticks
34930487.13810.920.610.341.1

מזונות עשירים 
בשומנים

High-fat foods

חמאה/מרגרינה וממרחים
 שומניים אחרים

 Butter/margarine and other
fatty spreads

348164.63710.6174.927679.320.6

אבוקדו
Avocado349185.216747.9349.712535.851.4

ממרח חומוס/טחינה
Humus spread/tahini3487120.420659.2339.53510.130.9

מזונות עשירים 
בחלבונים:

בשר, עוף, דג, 
ביצים, קטניות
 Protein-rich
 foods:  beef,
 chicken, fish,

 eggs and
legumes

בשר
Beef3464011.626275.7164.6236.651.4

עוף
Chicken3486819.526877.010.351.461.7

נקניקיות בשריות
 Meat sausages348123.411833.95014.416146.372.0

דג )כולל טונה(
Fish (including tuna)34761.718051.910129.15917.010.3

ביצים
Eggs34610730.920559.2113.2195.541.2

קטניות
Legumes347246.925673.83710.7257.251.4

סויה ומוצרי סויה
 Soy and soy products34672.0257.2144.027579.5257.2
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

Frequency of consumption of various foods       // תדירות צריכת פריטי מזון - המשך
continued at 2 years interview among Arab toddlers  בראיון גיל שנתיים בקרב פעוטות ערבים

טבלה 8.9.2: תדירות צריכת פריטי מזון בגיל שנתיים בקרב פעוטות ערבים 
)Questionnaire 5: question 8 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

תדירות צריכת פריטי מזון 
בקרב פעוטות ערבים

Frequency of  consumption of foods
among Arab toddlers 

פעם ביום 
ויותר

 Once a day
or more

מספר 
פעמים 
בשבוע

 Several
 times a

week

פחות מפעם 
בשבוע

 Less than
 once a

week

לא מקבל
 Doesn’t
receive

אחר
Other

Nn%n%n%n%n%

מזונות עשירים 
בחלבונים:
מוצרי חלב

 Protein-rich
 foods: dairy

products

שוקו או חלב בטעמים
 Chocolate milk or 

flavored milk
34614040.513338.4185.25315.320.6

חלב פרה 3% ומעלה
Cow’s milk )3% and above(34520860.35014.551.47822.641.2

חלב פרה 1%
Cow’s milk )1%(343123.551.530.931993.041.2

גבינה לבנה או קוטג’
White or cottage cheese3466217.915745.4195.510329.851.4

יוגורט לא ממותק או שמנת
Yogurt or sour cream3468223.716447.4174.97722.361.7

מעדני חלב או גבינה מתוקים או 
יוגורט לבן עם סוכר

Sweetened milk or cheese 
desserts or yogurt with sugar

3466619.112837.0144.013438.741.2

מעדנים על בסיס סויה
Soy-based desserts34610.3102.910.331089.6246.9

גבינה צהובה
 או  גבינה מותכת

Yellow or processed cheese
3463510.117550.6308.79828.382.3

פירות וירקות
 Fruits and
vegetables

ירקות טריים
Fresh vegetables34726977.56819.610.361.730.9

ירקות מבושלים
Cooked vegetables3468925.720860.1164.6298.441.2

פירות טריים
Fresh fruits34728983.35315.310.320.620.6

פירות מבושלים
Cooked fruits34651.4164.672.031791.610.3

פירות משומרים 
 Preserved fruits34572.0236.7123.529986.741.2



118
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Frequency of consumption of various foods       // תדירות צריכת פריטי מזון - המשך
continued at 2 years interview among Arab toddlers  בראיון גיל שנתיים בקרב פעוטות ערבים

טבלה 8.9.3: תדירות צריכת פריטי מזון בגיל שנתיים בקרב פעוטות ערבים 
)Questionnaire 5: question 8 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

תדירות צריכת פריטי מזון 
בקרב פעוטות ערבים

  Frequency of  consumption of foods
among Arab toddlers

פעם ביום 
ויותר

 Once a day
or more

מספר פעמים 
בשבוע

 Several
 times a
 week

פחות מפעם 
בשבוע

 Less than
once a week

לא מקבל
 Doesn’t
receive

אחר
Other

Nn%n%n%n%n%

ממתקים
ומזון מהיר

 Sweets and
fast food

חטיף שוקולד
Chocolate bar34918051.612435.5133.7277.751.4

 ממרח שוקולד/ 
חלבה/דבש

 Chocolate spread/
halvah/honey

3486117.516346.83610.38524.430.9

במבה או חטיף מלוח
)בייגלה, דובונים(
Bamba or other
salted snacks 

34616547.715645.1113.2113.230.9

פיצה
Pizza34630.912636.415143.66518.810.3

המבורגר
Hamburger345-------247.03710.728382.010.9

פלאפל
Falafel34641.28223.716347.19326.941.2

« בראיון גיל שנתיים, 78.9% מהפעוטות הערבים צרכו שוקו או חלב בטעמים מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 40.5% 
מהפעוטות שצרכו פעם ביום או יותר.

« 56.1% צרכו מעדני חלב או גבינה מתוקים או יוגורט לבן עם סוכר מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 19.1% שצרכו פעם 
ביום או יותר.

« 87.1% צרכו חטיף שוקולד מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 51.6% שצרכו פעם ביום או יותר.
« 64.3% צרכו ממרח שוקולד/חלבה/דבש מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 17.5% שצרכו פעם ביום או יותר.

« 92.8% צרכו חטיף מלוח )כגון במבה, בייגלה, דובונים( מספר פעמים בשבוע. בתוכם נכללים 47.7% שצרכו פעם ביום או יותר.
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 Beverages offered to the infant              // מתן שתייה לתינוק 
  at 2 months interview                    בראיון גיל חודשיים

טבלה 8.10: מתן שתייה לתינוק בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: question 21 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

מתן שתייה לתינוק אי פעם 
 Beverages ever offered to the infant

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group

תינוקות יהודים 
Jews

N=712

תינוקות ערבים
Arabs
N=611

n%n%%
תה ממותק או תה לתינוקות

    Sweetened tea or tea for infants283.9609.85.4

תה לא ממותק
Unsweetened tea202.810.22.2

מים מינרלים ממותקים
Sweetened mineral water162.2345.63.1

מים מינרלים לא ממותקים
Unsweetened mineral water578.011518.810.7

מי ברז או מסוננים
Tap water or filtered water669.37211.89.9

מיצים )מפירות או ירקות(
Juice (fruit or vegetable)81.1325.22.1

תה צמחים
Herbal Tea152.122036.010.5

לא קיבל אף אחד מהמשקאות שהוזכרו
Had none of these52573.736860.270.4

מתן שתייה לתינוק ב- 24 שעות האחרונות 
 Beverages offered to the infant in the

last 24 hours

תינוקות יהודים 
Jews

N=712

תינוקות ערבים
Arabs
N=611

 סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
n%n%%

תה ממותק או תה לתינוקות
    Sweetened tea or tea for infants182.5345.63.3

תה לא ממותק
Unsweetened tea111.510.21.2

מים מינרלים ממותקים
Sweetened mineral water81.1243.91.8

מים מינרלים לא ממותקים
Unsweetened mineral water304.29014.76.8

מי ברז או מסוננים
Tap water or filtered water324.5528.55.5

מיצים )מפירות או ירקות(
Juice (fruit or vegetable)30.4162.61.0

לא קיבל אף אחד מהמשקאות שהוזכרו
Had none of these59283.142569.679.8
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Frequency of offering beverages to the infant                    // תדירות מתן שתייה לתינוק
at 6 months interview                 בראיון גיל חצי שנה

טבלה 8.11: מתן שתייה לתינוק בראיון גיל חצי שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 3: question 21 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

תדירות מתן שתייה 
לתינוקות 

 Frequency
 of offering

 beverages to the
 infant

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות 
Jews 

N=553

ערביות 
Arabs 
N=408

לעיתים קרובות
Often

לעיתים רחוקות
Rarely

אף פעם
Never

לעיתים קרובות
Often

לעיתים רחוקות
Rarely

אף פעם
Never

n%n%n%n%n%n%
תה לתינוקות

       Tea for infants193.4559.947986.6204.94611.334283.8

תה רגיל
Regular tea40.7173.153296.261.54410.835887.7

תה צמחים
Herbal tea224.0397.149289.0348.312731.124760.5

מים מינרלים
Mineral water18433.39116.527850.325863.25413.29623.5

מי ברז
Tap water9917.9458.140974.09924.34912.026063.7

מים מסוננים
Filtered water9817.7488.740773.69824.0338.127767.9

מיצים )מפירות או 
ירקות(

Juice )fruit or 
vegetable(

498.99817.740673.49022.119046.612831.4
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

Frequency of offering beverages to the infant         // תדירות מתן שתייה לתינוק
at 1 year interview among Jews                   בראיון גיל שנה בקרב יהודים

טבלה 8.12: מתן שתייה לתינוק בראיון גיל שנה בקרב יהודים 
)Questionnaire 4: question 6 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

תדירות מתן שתייה לתינוקות 
בקרב יהודים

Frequency of offering
 beverages to the infant 

among Jews

יהודים
Jews

N=515

תדירות יומית
 Daily

frequency

תדירות שבועית
 Weekly

frequency

פחות מפעם 
בשבוע

 Less than once
a week

אף פעם לא
Never

n%n%n%n%
מי ברז לא מסוננים

Unfiltered tap water17433.961.261.232863.8

מים מינרלים
Mineral water18936.7142.7101.930258.6

מים מסוננים
Filtered water25449.340.881.624948.3

תה לתינוקות
Tea for infants203.9152.9------48093.2

תה צמחים
Herbal tea336.4377.230.644285.8

תה רגיל
Regular tea173.3326.2------46690.5

מיצים )מפירות או ירקות(
Juice (fruit or vegetable) 407.810320.020.437071.8

משקה קל או שתייה ממותקת מתרכיז
 Soft drinks or drinks made from

sweetened  syrup
356.88316.120.439576.7

בראיון גיל שנה, 22.9% מהתינוקות היהודים שותים משקה קל או שתייה ממותקת מתרכיז לפחות פעם בשבוע .
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Frequency of offering beverages to the infant            // תדירות מתן שתייה לתינוק
at 1 year interview among Arabs         בראיון גיל שנה בקרב ערבים

טבלה 8.13: מתן שתייה לתינוק בראיון גיל שנה בקרב ערבים 
)Questionnaire 4: question 6 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

תדירות מתן שתייה לתינוקות 
בקרב ערבים

Frequency of offering
 beverages to the infant 

among Arabs

ערבים
Arabs
N=378

תדירות יומית
 Daily

frequency

תדירות שבועית
 Weekly

frequency

פחות מפעם 
בשבוע

 Less than once
a week

אף פעם לא
Never

n%n%n%n%
מי ברז לא מסוננים

Unfiltered tap water14137.3133.4112.921356.3

מים מינרלים
Mineral water17446.0205.3123.217245.5

מים מסוננים
Filtered water9124.192.441.127472.5

תה לתינוקות
Tea for infants123.271.920.535794.4

תה צמחים
Herbal tea318.26517.292.427372.2

תה רגיל
Regular tea256.68322.0174.525366.9

מיצים )מפירות או ירקות(
Juice (fruit or vegetable) 9224.318047.6246.38221.7

משקה קל 
או שתייה ממותקת מתרכיז

 Soft drinks or drinks made from
 sweetened  syrup

4110.86216.4195.025667.7

בראיון גיל שנה, 27.2% מהתינוקות הערבים שותים משקה קל או שתייה ממותקת מתרכיז לפחות פעם בשבוע .
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

Daily average number  of cups or bottles     מספר ממוצע יומי של כוסות או
of beverages given to the infant        // בקבוקי שתייה הניתנים לתינוק
at 1 year interview                        בראיון גיל שנה

טבלה 8.14: מספר ממוצע של כוסות או בקבוקי שתייה ביום בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 4: question 6 מספרים מוחלטים, ממוצע, טווח וסטיית תקן )שאלון 4: שאלה

מספר ממוצע יומי של כוסות או בקבוקי 
שתייה הניתנים לתינוק בראיון גיל שנה

 Daily average number of cups or bottles
 of beverages offered to the infant 

at 1 year interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודים 
Jews 

ערבים 
Arabs

Nממוצע
Mean

טווח
 )סטיית תקן(
Range (SD)

Nממוצע
Mean

טווח
 )סטיית תקן(
Range (SD)

מי ברז לא מסוננים
Unfiltered tap water1782.10.14-7.0

)1.3(1521.90.07-12.0
)1.7(

מים מינרלים
Mineral water572.10.07-7.0

)1.3(722.00.14-7.0
)1.5(

מים מסוננים
Filtered water2552.30.14-6.0

)1.3(981.90.14-7.0
)1.2(

תה לתינוקות
Tea for infants341.00.07-3.0

)0.8(190.90.14-2.0
)0.6(

תה צמחים
Herbal tea700.80.07-3.0

)0.7(960.50.14-3.0
)0.5(

תה רגיל
Regular tea490.60.14-2.0

)0.6(1080.40.07-1.0
)0.3(

מיצים )מפירות או ירקות(
Juice (fruit or vegetable) 1430.60.07-4.0

)0.7(2700.60.07-3.5
)0.5(

משקה קל 
או שתייה ממותקת מתרכיז

 Soft drinks or drinks made from
 sweetened  syrup

1160.60.14-6.0
)0.8(1030.60.14-2.0

)0.4(
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Frequency of offering beverages to the toddler       // תדירות מתן שתייה לפעוט
at 2 years interview among Jews                  בראיון גיל שנתיים בקרב יהודים

טבלה 8.15: מתן שתייה לפעוט בראיון גיל שנתיים בקרב יהודים 
)Questionnaire 5: question 9 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

תדירות מתן שתייה לפעוטות 
בראיון גיל שנתיים בקרב יהודים

Frequency of offering
beverages to the toddler 

at 2 years interview among Jews 

יהודים
Jews  
N=532

תדירות יומית
 Daily

frequency

תדירות שבועית
 Weekly

frequency

אף פעם לא
Never

 לא יודעת/ 
לא זוכרת
 Don’t 

 know/ don’t
remember

n%n%n%n%
מי ברז לא מסוננים

Unfiltered tap water18334.4122.330056.4377.0

מים מינרלים
Mineral water18134.0346.427351.3448.3

מים מסוננים
Filtered water24445.981.522742.75310.0

תה לתינוקות
Tea for infants152.8101.950594.920.4

תה צמחים
Herbal tea6412.08015.038372.050.9

תה רגיל
Regular tea5810.911120.935466.591.7

מיצים )מפירות או ירקות(
Juice (fruit or vegetable) 489.020538.526850.4112.1

משקה קל 
או שתייה ממותקת מתרכיז

 Soft drinks or drinks made from
sweetened  syrup

9818.522241.820538.661.1

בראיון גיל שנתיים, 60.3% מהפעוטות היהודים שותים משקה קל  או שתייה ממותקת מתרכיז לפחות פעם בשבוע .
1.1% מהפעוטות היהודים לא שותים מים בתדירות יומית ו- 0.4% אף פעם לא שותים מים.
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

Frequency of offering beverages to the toddler    // תדירות מתן שתייה לפעוט
at 2 years interview among Arabs                  בראיון גיל שנתיים בקרב ערבים

טבלה 8.16: מתן שתייה לפעוט בראיון גיל שנתיים בקרב ערבים 
)Questionnaire 5: question 9 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

תדירות מתן שתייה לפעוטות 
בראיון גיל שנתיים בקרב ערבים

Frequency of offering
Beverages to the toddler 

 at 2 years interview among 
Arabs

N
תדירות יומית

 Daily
frequency

תדירות שבועית
 Weekly

frequency

אף פעם לא
Never

 לא יודעת/ 
לא זוכרת
 Don’t

 know/ don’t
remember

n%n%n%n%
מי ברז לא מסוננים

Unfiltered tap water34620559.272.011934.4154.3

מים מינרלים
Mineral water3439928.9257.319857.7216.1

מים מסוננים
Filtered water3478424.282.324570.6102.9

תה לתינוקות
Tea for infants34772.041.233396.030.9

תה צמחים
Herbal tea3463811.08123.422364.541.2

תה רגיל
Regular tea3477421.313037.514140.620.6

מיצים )מפירות או ירקות(
Juice (fruit or vegetable) 34611533.214441.67922.882.3

משקה קל 
או שתייה ממותקת מתרכיז

 Soft drinks or drinks made from
sweetened  syrup

34611834.110630.610931.5133.8

בראיון גיל שנתיים, 64.7% מהפעוטות הערבים שותים משקה קל  או שתייה ממותקת מתרכיז לפחות פעם בשבוע .
0.3% מהפעוטות הערבים לא שותים מים בתדירות יומית ו- 0.3% אף פעם לא שותים מים.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Daily average number  of cups or bottles         מספר ממוצע יומי של כוסות או
of beverages given to the infant                  // בקבוקי שתייה הניתנים לתינוק
at 2 year interview                       בראיון גיל שנתיים

טבלה 8.17: מתן שתייה לפעוט בראיון גיל שנתיים לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 5: question 9 מספרים מוחלטים, ממוצע, טווח, וסטיית תקן )שאלון 5: שאלה

מספר ממוצע של כוסות או בקבוקי שתייה 
ביום בראיון גיל שנתיים

 Daily average number of cups 
 or bottles of beverages offered

to the toddler
at 2 years interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות 
Jews

ערבים 
Arabs

Nממוצע
Mean

טווח
 )סטיית תקן(
Range (SD)

Nממוצע
Mean

טווח
 )סטיית תקן(
Range (SD)

מי ברז לא מסוננים
Unfiltered tap water1923.00.03-10.0

)0.2(2103.60.07-10.0
)1.2(

מים מינרלים
Mineral water2152.50.07-10.0

)2.0(1233.20.04-12.0
)2.6(

מים מסוננים
Filtered water2523.00.14-10.0

)1.8(913.70.14-12.5
)2.5(

תה לתינוקות
Tea for infants251.00.14-4.0

)0.9(110.70.07-1.0
)0.4(

תה צמחים
Herbal tea1440.70.01-5.0

)0.7(1190.50.04-2.0
)0.4(

תה רגיל
Regular tea1690.60.04-4.0

)0.7(2030.60.04-4.0
)0.6(

מיצים )מפירות או ירקות(
Juice (fruit or vegetable) 2530.40.01-4.0

)0.5(2580.80.04-5.0
)0.8(

משקה קל 
או שתייה ממותקת מתרכיז

 Soft drinks or drinks made from
sweetened  syrup

3200.80.01-9.0
)1.0(2211.00.04-5.0

)0.9(
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

Frequency of family meals      // תדירות ארוחות משפחתיות

טבלה 8.18: תדירות ארוחות משפחתיות לפי קבוצת אוכלוסייה 
 )Questionnaire 4: question 9 Questionnaire 5: question 14 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלה 9 שאלון 5: שאלה

תדירות ארוחות משפחתיות
 בראיון גיל שנה

Frequency of family meals
at 1 year interview 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

N=515

ערביות
Arabs
N=378

n%n%%
כל פעם או כמעט כל פעם שאנחנו אוכלים

 Every time or almost every time that we eat30859.835694.268.3

בעיקר בסופי שבוע או בשבתות
Mainly on weekends or on Shabbat18235.361.627.0

כמעט ולא
Hardly ever101.920.51.6

אין סדר קבוע 
There is no regular routine152.9143.73.1

תדירות ארוחות משפחתיות
 בראיון גיל שנתיים

 Frequency of family meals
at 2 years interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

N=532

ערביות
Arabs
N=337

n%n%%
כל יום  או כמעט כל יום 

Every day or almost every day36067.728985.872.1

2-4  פעמים במהלך ימי השבוע
2-4 times a week8616.23711.014.9

בעיקר בסופי שבוע או בשבתות
Mainly on weekends or on Shabbat7814.761.811.5

כמעט ולא
Hardly ever20.420.60.4

אין סדר קבוע 
There is no regular routine61.130.91.1

« בראיון גיל שנה ובראיון גיל שנתיים מדווחות האימהות היהודיות על תדירות נמוכה יותר של ארוחות משפחתיות ביחס לדיווח 
האימהות הערביות.

« בראיון גיל שנה ושנתיים מדווחות 59.8% ו- 67.7% מאימהות היהודיות בהתאמה כי הן אוכלות ארוחה משפחתית עם הילד 
בכל יום או כמעט כל פעם שהם ביחד.  

« לעומת זאת, 94.2% ו- 85.8% מהאימהות הערביות מדווחות בראיון גיל שנה ושנתיים בהתאמה כי הן אוכלות ארוחה משפחתית 
עם הילד בכל פעם או כמעט כל פעם שהם ביחד. 
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Location of the meals the infant eats at home        // מיקום ארוחות התינוק בבית 
at 1 year interview  בראיון גיל שנה

           
טבלה 8.19: מיקום הארוחות שהתינוק אוכל בבית בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה

)Questionnaire 4: question 17 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

מיקום ארוחות התינוק בבית 
בראיון גיל שנה

Location of the meals the infant eats at home
at 1 year interview

קבוצת אוכלוסייה
Population Group

סה”כ
משוקלל לקב’ 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

N=515

ערביות
Arabs
N=378

n%n%%

ליד השולחן*
At the table*  

תמיד
Always38073.825266.772.0

לעיתים קרובות
Often7815.16918.315.9

לפעמים
Sometimes458.7349.08.8

אף פעם לא 
Never122.3215.63.1

מול הטלוויזיה*
In front of the 

television*   

תמיד
Always295.68723.09.9

לעיתים קרובות
Often305.88322.09.8

לפעמים
Sometimes10420.210728.322.2

אף פעם לא 
Never28254.89926.247.7

תוך כדי משחק*
Whilst at play*

תמיד
Always183.5205.33.9

לעיתים קרובות
Often336.44010.67.4

לפעמים
Sometimes11822.912332.525.3

אף פעם לא 
Never34667.219351.163.2

במגרש המשחקים
או בגינה*

In the playground or in 
the garden*

תמיד
Always30.641.10.7

לעיתים קרובות
Often203.971.93.4

לפעמים
Sometimes13426.06717.724.0

אף פעם לא 
Never35869.529678.371.7

*  לא הוצגה קטגוריית “לא רלוונטי”.         
                      

* “Not relevant” category is not included in the above table. 
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

 Location of the meals the toddler eats                 // מיקום ארוחות הפעוט בבית
at home at 2 years interview  בראיון גיל שנתיים

טבלה 8.20: מיקום הארוחות שהפעוט אוכל בבית בראיון גיל שנתיים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 5: question 13 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלה

מיקום ארוחות הפעוט בבית 
בראיון גיל שנתיים

 Location of the meals the toddler eats 
at home at 2 years interview

קבוצת אוכלוסייה
Population Group

סה”כ
משוקלל לקב’ 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

N=487

ערביות
Arabs
N=305

n%n%%

ליד השולחן*
At the table*  

תמיד
Always37376.622674.176.0

לעיתים קרובות
Often9118.73411.116.8

לפעמים
Sometimes204.13310.85.8

אף פעם לא
Never20.4113.61.2

מול הטלוויזיה*
In front of the 

television*   

תמיד
Always326.66220.710.1

לעיתים קרובות
Often5110.53411.410.7

לפעמים
Sometimes12325.38829.426.3

אף פעם לא
Never26855.011538.550.9

תוך כדי משחק
Whilst at play

תמיד
Always30.631.00.7

לעיתים קרובות
Often183.7103.53.6

לפעמים
Sometimes8216.88529.519.9

אף פעם לא
Never38478.919066.075.7

במגרש המשחקים
או בגינה*

In the playground or in 
the garden*

תמיד
Always10.2-------0.1

לעיתים קרובות
Often91.8113.82.3

לפעמים
Sometimes9619.79031.122.5

אף פעם לא
Never38178.216958.573.4

*  לא הוצגה קטגוריית “לא רלוונטי”.                    

* “Not relevant” category is not included in the above table. 
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Compliance with the recommendations             // היענות להמלצות למניעת חנק
to prevent choking at 1 year interview  בראיון גיל שנה

טבלה 8.21: היענות להמלצות למניעת חנק בראיון גיל שנה לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 4: questions 10-15 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלות

היענות להמלצות למניעת חנק
בראיון גיל שנה*

Compliance with the recommendations
 to prevent choking

 at 1 year interview*

קבוצת אוכלוסייה
Population Group

סה”כ
משוקלל לקב’ 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

N=515

ערביות
Arabs
N=378

n%n%%

האם התינוק אוכל 
נקניקיות?

Does the infant eat 
sausages?

לא
No41981.427171.779.0

כן, אופן הכנת 
נקניקיות

לאכילה לתינוק:
Yes, method 
of preparing 
the sausages 

before serving 
to the infant: 

בהתאם להמלצות
 According to the

  recommendations8015.56517.215.9

לא בהתאם להמלצות
 Not according to the

recommendations
163.14211.15.1

האם התינוק
 אוכל ענבים?

Does the infant eat 
grapes?

לא
No20339.420353.742.9

כן, אופן הכנת 
ענבים 

לאכילה לתינוק:
Yes, method of 
preparing the 
grapes before 
serving  to the 

infant:

בהתאם להמלצות
 According to the

  recommendations
29857.915139.953.4

לא בהתאם להמלצות
 Not according to the
 recommendations

142.7246.33.6

התינוק אוכל סוכריות – לא בהתאם להמלצות
The infant eats hard candy -

 not according to the recommendations 
183.514037.011.8

התינוק אוכל פופקורן – לא בהתאם להמלצות
The infant eats popcorn -

  not according to the recommendations  
71.45915.64.9

* מבוסס על הנחיות משרד הבריאות למניעת חנק בקרב תינוקות ופעוטות. על פי ההנחיות, יש לחתוך את הנקניקיות לאורך ולחתיכות קטנות טרם הגשתן, 
יש לחתוך את הענבים טרם הגשתם. מתן סוכריות ופופקורן בגיל שנה נחשב מסוכן.

* Based on the MOH’s recommendations for  preventing choking amongst infants and toddlers . According to the recommendations, 
sausages must be cut lengthwise and into small pieces before serving. Grapes must be cut before serving.  It is considered 
dangerous to offer hard candy and popcorn to infants aged 1 year. 

« בגיל שנה, דווח כי 37% מהתינוקות הערבים אוכלים  סוכריות ו-15.6% אוכלים פופקורן, בניגוד להמלצות. כמו כן, דווח גם על 
אכילת סוכריות ופופקורן בקרב תינוקות יהודים, אם כי באחוזים נמוכים יותר.
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פרק 8 | תזונת התינוקות 

Compliance with the recommendations          // היענות להמלצות למניעת חנק
to prevent choking at 2 years interview  בראיון גיל שנתיים

טבלה 8.22: היענות להמלצות למניעת חנק בראיון גיל שנתיים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 5: questions 20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 5: שאלות

היענות להמלצות למניעת חנק
בריאיון גיל שנתיים*

Compliance with the recommendations
to prevent choking

 at 2 years interview*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

N=480

ערביות
Arabs
N=332

n%n%%

האם הפעוט אוכל 
נקניקיות?

Does the toddler eat 
sausages?

No 26254.615747.350.5לא

כן,
אופן הכנת נקניקיות

לאכילה לפעוט:
Yes, method of 
preparing the 

sausages before 
serving  to the 

toddler:

בהתאם להמלצות
 According to the

  recommendations
17035.47021.130.4

לא בהתאם להמלצות
 Not according to the
 recommendations

4810.010531.714.9

Jews יהודיות
N=532

Arabs ערביות
N=345

האם הפעוט
 אוכל ענבים?

Does the toddler eat 
grapes?

No 6311.83911.311.7לא

כן,  אופן הכנת ענבים
לאכילה לפעוט:
Yes, method of 

preparing the grapes 
before serving to 

the toddler:

בהתאם להמלצות
 According to the

 recommendations
34965.614842.960.0

לא בהתאם להמלצות
 Not according to the
 recommendations

12022.615845.828.3

Jews יהודיות
N=489

Arabs ערביות
N=313

הפעוט אוכל סוכריות – לא בהתאם להמלצות
The toddler eats hard candy – not according to the recommendations 23147.226985.956.8

Jews יהודיות
N=489

Arabs ערביות
N=313

הפעוט אוכל פופקורן – לא בהתאם להמלצות
The toddler eats popcorn – not according to the recommendations  10721.918659.431.2

 * מבוסס על הנחיות משרד הבריאות למניעת חנק בקרב תינוקות ופעוטות. על פי ההנחיות יש לחתוך את הנקניקיות לאורך ולחתיכות קטנות טרם הגשתן.
יש לחתוך את הענבים טרם הגשתם. מתן סוכריות ופופקורן בגיל שנתיים נחשב מסוכן.

* Based on the MOH’s recommendations for  preventing choking amongst infants and toddlers. According to the recommendations, 
  sausages must be cut lengthwise and into small pieces before serving. Grapes must be cut before serving.  It is considered 
  dangerous to offer hard candy and popcorn to infants aged 2 years. 

נענה להמלצות למניעת חנק בכל הנוגע למתן  אינו  כי אחוז בלתי מבוטל מהאמהות היהודיות  נמצא  גיל שנתיים,  « בראיון 
נקניקיות וענבים לפעוט.

« בקרב נשים ערביות נמצא חוסר היענות אף גבוה יותר להמלצות למניעת חנק בנוגע למתן נקניקיות וענבים. 
« כמו כן נמצא כי אחוז ניכר מהפעוטות היהודים ורוב הפעוטות הערבים אוכלים סוכריות ופופקורן, בניגוד להמלצות.
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Independent eating          // אכילה באופן עצמאי

טבלה 8.23: אכילה עצמאית לפי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 4: שאלות 7, 8 שאלון 5: שאלות 10, 11 

)Questionnaire 4: questions 7, 8 Questionnaire 5: questions 10, 11

אכילה באופן עצמאי בראיון גיל שנה
Independent eating at age 1 year

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

N=515

ערביות
Arabs
N=378

n%n%%
 האם נותנת לתינוק לאכול בעצמו מזונות שאוחזים ביד 

)כמו פרי, קציצה, לחם(
The mother gives the infant food that he can hold  

in his hand  )such as fruit, meatball, bread(

48393.836997.694.7

 האם נותנת לתינוק לאכול בעצמו מזונות שאוכלים בכפית 
)כמו יוגורט, גבינה, מרק, מחית(

The mother gives the infant food to be eaten with a 
spoon (such as yogurt, cheese, soup, puree)

23946.420955.348.6

אכילה באופן עצמאי בראיון גיל שנתיים
Independent eating at age 2 years

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group

Jews  יהודיות
N=532

Arabs ערביות
N=347

n%n%%
האם נותנת לפעוט לאכול בעצמו מזונות שאוחזים ביד

)כמו פרי, קציצה, לחם(
The mother gives the toddler food that he can hold  

in his hand  )such as fruit, meatball, bread(

52799.134499.199.1

Jews  יהודיות
N=496

Arabs ערביות
N=320

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group
n%n%%

 האם נותנת לפעוט לאכול בעצמו מזונות שאוכלים בכפית 
)כמו יוגורט, גבינה, מרק, מחית(

The mother gives the toddler food to be eaten  
with a spoon (such as yogurt, cheese, soup, puree(

47595.829993.495.2

מזונות  בעצמם  לאכול  לתינוקותיהן  נותנות  והערביות  היהודיות  הנשים  של  המוחלט  הרוב  ושנתיים,  שנה  גיל  בראיון   » 
שאוחזים ביד.

« בראיון גיל שנה, כמחצית מהנשים נותנות לתינוקותיהן לאכול בעצמם מזונות שאוכלים בכפית. בראיון גיל שנתיים, הרוב 
המוחלט של האימהות היהודיות והערביות נותנות לפעוטותיהן לאכול בעצמם מזונות שאוכלים בכפית.
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פרק 9 | תוספי תזונה לאם ולתינוק 

המלצות  משרד הבריאות

המלצות משרד הבריאות למתן תוספי תזונה לאם, לפני ההריון, במהלכו ולאחריו:
)מתוך נהלי בריאות הציבור באתר משרד הבריאות(

תוסף חומצה פולית 
« מומלץ לצרוך כדור חומצה פולית, 400 מק”ג, יום-יום בגיל הפוריות.

« במהלך ההריון מומלץ להמשיך ולצרוך חומצה פולית לצורך התפתחות העובר וגדילתו הנאותה וכן למניעת אנמיה אצל 
האשה.

תוסף ברזל 
« מומלץ לצרוך תוסף ברזל מתום החודש השלישי להריון ועד שישה שבועות לאחר הלידה. 

המלצות משרד הבריאות למתן תוספי תזונה לתינוקות: 
על פי המדריך לאנשי מקצוע להזנת התינוק והפעוט 2009

D ויטמין
« מתן תוסף ויטמין D3 לכל תינוק )שיונק ושאינו יונק( החל מהלידה ועד תום החודש השנים עשר לחיים. 

« המינון היומי המומלץ הינו: 400 יחידות בינלאומיות של ויטמין D3 מידי יום. 

תוסף ברזל
« מתן תוסף ברזל לכל תינוק מתום החודש הרביעי עד תום החודש השניים עשר לחייו.

« מינון התוסף: 7.5 מ”ג ליממה עד תום החודש השישי ו- 15 מ”ג ליממה מתחילת החודש השביעי ועד תום החודש השניים 
עשר )במדריך המעודכן לשנת 2012 עודכן כי יש להמשיך את מתן הברזל עד תום החודש השמונה עשר(.

 « מתן התוסף הוא ללא קשר לרמת ההמוגלובין שבדם התינוק ולרמות הברזל בתפריטו )מניעה ראשונית של חסר ברזל(. 
)במדריך המעודכן לשנת 2012 עודכן כי ניתן להפסיק את תוסף הברזל בגיל 12 חודשים, בילדים שביצעו ספירות דם והם לא 
נמצאו אנמיים ולא נמצאה עדות לחוסר ברזל בדמם, כפי שמתבטא בערך MCV של 74 ויותר. ילדים עם אנמיה יש להפנות 

לטיפול באנמיה במינון מתאים(.

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות

1  הנחיות אלה היו תקפות במועד ביצוע המחקר.
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 Folic acid supplementation נטילת חומצה פולית           
 prior to conception          // לפני הכניסה להריון

טבלה 9.1: נטילת חומצה פולית לפני הכניסה להריון לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question  70 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

נטילת חומצה פולית 
לפני הכניסה להריון 

Folic acid supplementation
 prior to conception 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews יהודיות

N=710
Arabs ערביות

N=609

n%n%%
כן, כל יום

Yes, every day39956.214824.348.3

לא, התחלתי ליטול חומצה פולית לאחר שנכנסתי להריון
No, I started taking folic acid supplementation

after conception 
23533.133254.538.4

לא נטלתי בכלל חומצה פולית בהריון האחרון
I did not take any folic acid supplementation

in the last pregnancy 
7610.712921.213.3

 Reason for not taking folic acid סיבה לאי נטילת חומצה פולית  
supplementation prior to conception לפני הכניסה להריון // 

טבלה 9.2: סיבה לאי נטילת חומצה פולית לפני הכניסה להריון לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 73 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבה לאי נטילת חומצה פולית 
לפני הכניסה להריון 

Reason for not taking folic acid supplementation
prior to conception 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=311

Arabs ערביות
N=460

n%n%
ההריון לא היה מתוכנן 

 The pregnancy was unplanned16352.421145.9

לא היה לי צורך
 I had no need3912.5408.7

שכחתי ליטול את התוסף
I forgot to take the supplement3912.5306.5

הרופא לא המליץ לי
The physician did not recommend it258.06514.1

לא יודעת מה זה
I don't know what it is237.47516.3

גרם להרגשה לא טובה
It made me feel unwell92.9214.6

לא אוהבת תרופות
I don't like medications61.9163.5

אחר  
Other72.320.4
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Iron supplementation during pregnancy     // נטילת ברזל במהלך ההריון

טבלה 9.3: נטילת ברזל במהלך ההריון לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 1: question 26 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלה

נטילת ברזל במהלך ההריון  
 Iron supplementation during pregnancy

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews יהודיות

N=1067
Arabs ערביות

N=1041

n%n%%
כן 
Yes96390.377674.586.4

כן, לקחתי לתקופה קצרה והפסקתי
Yes, only for a short while, then I stopped343.216015.46.2

לא 
 No706.610510.17.4

  Reason for not taking iron                                 // סיבה לאי נטילת ברזל במהלך ההריון
 during pregnancy

טבלה 9.4: סיבה לאי נטילת ברזל במהלך ההריון לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 1: question 27 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלה

סיבה לאי נטילת ברזל במהלך ההריון  
Reason for not taking iron supplementation

 during pregnancy 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=82

Arabs ערביות
N=245

n%n%

לא היה לי צורך
I had no need3340.27430.2

גרם להרגשה לא טובה
It made me feel unwell 1619.53313.5

שכחתי ליטול את התוסף
I forgot to take the supplement1518.38233.5

לא הומלץ ע"י הרופא 
It was not recommended by the physician1315.993.7

עצלות
Laziness44.9------

לא נוטלת תרופות
Don't take medication------114.5

אחר
Other11.23614.7
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Vitamin D supplementation for the infant       // לתינוק D מתן ויטמין

טבלה 9.5: מתן ויטמין D על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 41 שאלון 3: שאלה 27 שאלון 4: שאלה 22

 )Questionnaire 2: question 41 Questionnaire 3: question 27 Questionnaire 4: question 22

מתן ויטמין D בראיון גיל חודשיים 
Vitamin D supplementation

at 2 months interview 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group

Jews  יהודיות
N=710

Arabs ערביות
N=610

n%n%%

כן, מקבל היום
 Yes, receives at present67695.258295.495.3

קיבל בעבר אך אינו מקבל כעת
Received in the past,  but not at present40.6------0.4

לא קיבל אף פעם
 Never received304.2284.64.3

מתן ויטמין D בגיל חצי שנה
Vitamin D supplementation

at 6 months interview

Jews יהודיות
N=553

Arabs ערביות
N=408

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group
n%n%%

כן, מקבל היום
 Yes, receives at present53196.039797.396.3

קיבל בעבר אך אינו מקבל כעת
Received in the past,  but not at present101.871.71.8

לא קיבל אף פעם
 Never received122.241.01.9

מתן ויטמין D בגיל שנה
Vitamin D supplementation

at 1 year interview

Jews יהודיות
N=515

Arabs ערביות
N=378

סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group
n%n%%

כן, מקבל היום
 Yes, receives at present40678.831282.579.7

קיבל בעבר אך אינו מקבל כעת
Received in the past,  but not at present9418.26216.417.8

לא קיבל אף פעם
 Never received152.941.12.5
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 Mean age of commencement of                                גיל התחלת מתן 
 Vitamin D supplementation for the infant          // לתינוק D ויטמין

טבלה 9.6: גיל התחלת מתן ויטמין D לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 42 ממוצע, סטיית תקן, טווח )שאלון 2: שאלה

גיל התחלת 
D מתן ויטמין

 Age of commencement
of vitamin D

 supplement 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for
 population

group

Jews  יהודיות
N=675

Arabs  ערביות
N=581

 ממוצע 
)סטיית תקן(
Mean )SD(

טווח
range

ממוצע 
)סטיית תקן(
Mean )SD(

טווח
range

ממוצע
 )סטיית תקן(
Mean )SD( 

 D גיל התחלת מתן ויטמין 
)בחודשים(

Age of commencement 
of vitamin D supplement

 )in months(

0.5  )0.5(0.0-2.80.6 )0.7(0.0-8.70.5  )0.5(

 Reasons for not giving Vitamin D                                       // לתינוק D סיבות לאי מתן ויטמין 
to the infant at 2 months interview                בראיון גיל חודשיים

טבלה 9.7: סיבות לאי מתן ויטמין D לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 46 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה

סיבות לאי מתן ויטמין D בראיון גיל חודשיים
Reasons for not giving vitamin D

at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews  יהודיות
N=30

Arabs  ערביות
N=28

n%n%
חוסר היענות 

)כגון: "לא קניתי", "עדיין לא התחלתי לתת" ועוד(
 Lack of compliance

(for example "I haven't bought", "I haven't started to add") 

1446.71657.1

חוסר אמונה במתן תוספי תזונה
Don’t believe in giving nutrition supplements1033.313.6

לא הומלץ ע"י רופא או אחות טיפת חלב
It was not recommended by the physician or the nurse620.01035.7

מחיר התוסף )יקר(
The price of the  supplement )expensive(------13.6
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Iron supplementation for the infant        // מתן ברזל לתינוק

טבלה 9.8: מתן תוסף ברזל על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 3: question 32 Questionnaire 4: question 23 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה 32 שאלון 4: שאלה

מתן תוסף ברזל לתינוק
בראיון גיל חצי שנה

Iron supplementation for the infant
 at 6 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews  יהודיות

N=553
Arabs  ערביות

N=408

n%n%%

כן, מקבל היום
 Yes, receives at present49689.738995.391.1

קיבל בעבר אך אינו מקבל כעת
Received in the past,  but not at present142.520.52.0

לא קיבל אף פעם
 Never received437.8174.26.9

מתן תוסף ברזל לתינוק
בראיון גיל שנה

Iron supplementation for the infant
 at 1 year interview

Jews  יהודיות
N=514

Arabs  ערביות
N=378

סה"כ משוקלל 
לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
n%n%%

כן, מקבל היום
 Yes, receives at present42682.934089.984.6

קיבל בעבר אך אינו מקבל כעת
Received in the past,  but not at present6612.8328.511.8

לא קיבל אף פעם
 Never received224.361.63.6

 Age of commencement of iron       // גיל התחלת מתן ברזל לתינוק
supplementation to the infant

טבלה 9.9: גיל התחלת מתן תוסף ברזל לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 3: question 33 ממוצע, סטיית תקן וטווח )שאלון 3: שאלה

גיל התחלת מתן תוסף ברזל 
 Age of commencement 
 of iron supplementation

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ משוקלל לקב' 
אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews יהודיות

N=467
Arabs ערביות

N=334

ממוצע
 )סטיית תקן(
Mean )SD(

טווח
range

ממוצע 
)סטיית תקן(
Mean )SD(

טווח
range

ממוצע 
)סטיית תקן(
Mean )SD(

גיל התחלת מתן ברזל  
)בחודשים(

Age of commencement 
of iron supplemenation  

)in months(

4.1
)0.9(

1.0-8.04.1
)0.8(

1.0-7.04.1
)0.9(
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 Reasons for not giving iron supplementation           // סיבות לאי מתן ברזל לתינוק
 to the infant at 6 months interview     בראיון חצי שנה

טבלה 9.10: סיבות לאי מתן תוסף ברזל בראיון חצי שנה לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 3: question 38 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה

סיבות לאי מתן ברזל לתינוק 
בראיון גיל חצי שנה

Reasons for not giving
iron supplementation to the infant

at 6 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews 
N=43

ערביות
Arabs 
N=17

n%n%

חוסר היענות 
)כגון: "לא קניתי", "עדיין לא התחלתי לתת" ועוד(

 Lack of compliance
(for example "I haven't bought", "I haven't started to add")

1534.9529.4

חוסר אמונה במתן תוספי תזונה
Don’t believe in giving nutrition supplements1432.615.9

לא הומלץ ע"י רופא או אחות טיפת חלב
It was not recommended by the physician or the nurse1023.3952.9

אחר
Other49.3211.8
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  Other nutrition supplements         // מתן תוספי תזונה אחרים
טבלה 9.11: מתן תוספי תזונה אחרים לפי קבוצת אוכלוסייה

)Questionnaire 2: question 47 Questionnaire 5: questions 23, 21 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 47 שאלון 5:  שאלות

מתן תוספי תזונה אחרים )מעבר להמלצות(
בראיון גיל חודשיים

Other nutrition supplements
 at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
 Population group

יהודיות
Jews 

N=709

ערביות 
Arabs
N=609

n%n%

No    68296.250182.3לא

כן
Yes

תכשירים להקלה על כאבי בטן או גזים
supplements to relieve stomach pain or gas 142243.9

Iron  50.7396.4ברזל

Herbal tea 10.1426.9תה צמחים

Other   71.030.5אחר

Total  273.810817.7סה”כ

מתן תוספי תזונה בריאיון גיל שנתיים
Nutrition supplementations

at 2 years interview

יהודיות
Jews 

N=532

ערביות 
Arabs
N=345

n%n%

No    41177.330789.0לא

כן
Yes

Vitamin C 244.520.6ויטמין

Iron  193.6174.9ברזל

Probiotics  152.8פרוביוטיקה------

Multivitamin  152.841.2מולטי ויטמין

Herbal supplements  101.9תכשירים צמחיים------

Omega 3  81.530.9אומגה

Homeopathic remedies 61.1תכשירים הומאופטיים------

Vitamin D  61.141.2ויטמין

Other   183.482.3אחר

Total  12122.73811.0סה”כ

« בגיל חצי שנה  ענו על השאלה 547 יהודיות ו- 407 ערביות. 98.7% מהיהודיות ו- 99.8% מהערביות ענו כי התינוק אינו מקבל 
תוסף תזונה אחר.   

ו- 99.7% מהערביות ענו כי התינוק אינו מקבל  ו- 387 ערביות. 94.8% מהיהודיות  יהודיות  « בגיל שנה ענו על השאלה 515 
תוסף תזונה אחר. בקרב היהודיות, 5.2% מהנשים )27 נשים(, דיווחו כי הילד מקבל תוסף אחר, מתוכן 10 נשים דיווחו על מתן 

פרוביוטיקה. 
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10
בריאות התינוק

Infant’s health
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פרק 10 | בריאות התינוק 

תנוחת שינה מומלצת עד גיל שנה:
 )מתוך המלצות למניעת מוות בעריסה באתר משרד הבריאות(

יש להשכיב את התינוק על הגב לכל שינה: שנת לילה ושנת יום.
« יש לשים לב שכל המטפלים בתינוק: הורים, סבים, מטפלת, מעון וכדומה מקפידים על השכבת התינוק אך ורק על הגב 

בשעת שינה ולא על הבטן.
« השכבה על הצד אינה מומלצת ואינו בטיחותית.

מומלצת שינה באותו החדר עם התינוק אך לא באותה מיטה. 
« שינה משותפת באותו חדר מהווה גורם מפחית סיכון לתסמונת מוות בעריסה. 

« שינה במיטת מבוגר מעלה את הסיכון לחנק משמיכות מרובות, שמיכות פוך, כריות ובני אדם.
« ניתן להניק או להאכיל את התינוק, או להרגיעו במיטת מבוגר אך יש להעביר את התינוק למיטתו לשינה.

שינה במיטת מבוגר היא מסוכנת במיוחד במצבים הבאים: 
« כאשר התינוק מתחת לגיל 3 חודשים

« כאשר אחד מההורים מעשן, אפילו אם אינו מעשן בחדר השינה
« כאשר האם עישנה בהריון

« כאשר אחד מההורים עייף במיוחד
« כאשר אחד מההורים משתמש בתרופות מרדימות, אלכוהול או סמים

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות

המלצות  משרד הבריאות
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 Infant's sleeping position         // תנוחת השינה של התינוק

טבלה 10.1: תנוחת שינה של התינוק על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 62 Questionnaire 3: question 49 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 62 שאלון 3: שאלה

תנוחת השינה של התינוק
 בראיון גיל חודשיים*

Infant’s sleeping position
 at 2 months interview*

קבוצת אוכלוסייה
 Population group

 סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group

יהודיות
Jews 

N=708

ערביות 
Arabs
N=594

n%n%%
על הגב

On his/her back36651.711519.443.7

על הבטן 
On his/her stomach12117.1183.013.6

לפעמים על הגב 
ולפעמים על הצד

 Sometimes on his/her back and 
sometimes on his/her side

10414.729950.323.5

אין תנוחה קבועה
There is no fixed position9012.714824.915.7

אחר
Other273.8142.43.4

תנוחת השינה של התינוק 
בראיון גיל חצי שנה 

Infant’s sleeping position
at 6 months interview 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

 סה”כ משוקלל 
לקב’ אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group

יהודיות
Jews 

N=553

ערביות 
Arabs
N=408

n%n%%
על הגב

On his/her back25245.611528.241.3

על הבטן 
On  his/her stomach12222.1297.118.4

לפעמים על הגב 
ולפעמים על הצד

 Sometimes on his/her back and 
sometimes on his/her side

7713.910124.816.6

אין תנוחה קבועה
There is no fixed position7112.814535.518.4

אחר
Other315.6184.45.3

* בניתוח הנתונים גיל התינוקות הוגבל עד 5.9 חודשים. הניתוח כלל 100% מהיהודיות ו- 97.7% מהערביות. 

* In the analysis, the infant's age was limited to 5.9 months. The analysis included 100% of the Jews and 97.7% of the Arabs. 
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 Infant's sleeping place             // מקום השינה של התינוק

טבלה 10.2: מקום השינה של התינוק על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 2: question 63 Questionnaire 3: question 50 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 63 שאלון 3: שאלה

מקום השינה של התינוק 
בראיון גיל חודשיים 

Infant's sleeping place   
at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
 Population group

סה"כ
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

יהודיות
Jews 

N=709

ערביות 
Arabs
N=609

n%n%%
בחדר ההורים במיטה נפרדת

 או עריסה
 In the parents' room in a separate bed 

or crib

58282.150883.482.4

בחדר ההורים במיטת ההורים 
In the parent’s room
 in the parent’s bed 

517.2569.27.7

בחדר אחר
In another room7610.7437.19.8

אחר
Other------20.30.1

מקום השינה של התינוק
בראיון גיל חצי שנה

Infant's sleeping place
at 6 months interview

יהודיות
Jews 

N=553

ערביות 
Arabs
N=408

סה”כ
משוקלל לקב’ 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

n%n%%
בחדר ההורים במיטה נפרדת

 או עריסה
 In the parent’s room in a separate bed 

or crib

31757.334283.863.9

בחדר ההורים במיטת ההורים 
In the parent’s room
 in the parent’s bed 

325.8266.45.9

בחדר אחר
In  another  room20236.5379.129.7

אחר
Other20.430.70.5
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 Food allergies or intolerance     // )אלרגיות או רגישות למזון )דיווח עצמי
 (self report) at 1 year interview בראיון גיל שנה 

טבלה 10.3: אלרגיות או רגישות למזון )דיווח עצמי( לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 4: question 38 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 4: שאלה

אלרגיות או רגישות למזון
Food allergies or intolerance

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=515

ערביות
Arabs
N=378

n%n%

חלב פרה
Cow's milk234.571.9

בוטנים )כולל במבה(
Peanuts  (including Bamba)81.630.8

חלבון ביצה
 Egg white61.241.1

שומשום
 Sesame51.010.3

סויה
Soy20.410.3

דגים
Fish10.210.3



149

פרק 10 | בריאות התינוק 

Brushing teeth                // צחצוח שיניים
at 2 years interview בראיון גיל שנתיים             

טבלה 10.4: צחצוח שיניים בראיון גיל שנתיים לפי קבוצת אוכלוסייה
)Questionnaire 5: questions 46, 45 ,44 מספרים ממוצעים ואחוזים )שאלון 5: שאלות

צחצוח שיניים
Brushing teeth

קבוצת אוכלוסייה
Population group

Jews יהודיות
N=532

Arabs ערביות
N=345

n%n%

כן
Yes47489.123367.5

לא 
 No5710.711232.5

מסרבת לענות
 Refuses to answer10.2------

תדירות הצחצוח
Frequency of brushing

Jews יהודיות
N=474

Arabs ערביות
N=233

n%n%

כל יום, פעמיים ביום, בוקר וערב
Twice a day, morning and evening17937.85423.2

כל יום, פעם ביום, בערב
 Once a day,  in the evening10622.46025.8

כל יום, פעם ביום, בבוקר
Once a day, in the morning6814.33715.9

4-6 פעמים בשבוע
4-6 times a week5110.82812.0

1-3 פעמים בשבוע
1-3 times a week5110.84921.0

אחר
Other194.052.1

אופן צחצוח השיניים
Method of brushing teeth

Jews יהודיות
N=474

Arabs ערביות
N=233

n%n%

הילד מצחצח שיניים עצמאית
The toddler brushes his teeth himself8517.95523.6

מבוגר מצחצח שיניים לילד
An adult brushes the toddler's teeth9920.94519.3

שילוב של צחצוח שיניים עצמאי עם עזרה ממבוגר
The toddler brushes with an adult's help28860.813256.7

אחר
Other20.410.4
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חיסונים

Immunization
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פרק 11 | חיסונים 

חיסונים הניתנים לתינוקות ופעוטות:
)מועדי חיסונים בילדות על פי המלצות משרד הבריאות בזמן ביצוע סקר מב”ת לרך(

לתינוקות  ניתן  לא  ולכן   1.1.11 ב-  החיסונים  לתכנית  הוכנס  השגרה,  בחיסוני  היום  שניתן  הרוטה  נגיף  כנגד  החיסון 
שהשתתפו בסקר מב”ת לרך בחיסוני השגרה.

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות

המלצות  משרד הבריאות

דלקת כבד
B

פלצת )טטנוס( 
אסכרה )דיפטריה(

שעלת 
שיתוק ילדים

המופילוס 
אינפלואנזה

b 
פנוימוקוק

חצבת 
חזרת 
אדמת 

אבעבועות רוח

דלקת כבד
A 

בלידה, בבית 
החולים

מנה ראשונה

מנה שנייה1 חודש

מנה ראשונהמנה ראשונה2 חודש

מנה שנייהמנה שנייה4 חודש

מנה שלישיתמנה שלישית6 חודש

מנה ראשונהמנה שלישיתמנה רביעית12 חודש

מנה ראשונה18 חודש

מנה שנייה24 חודש
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Intention to immunize the infant        // כוונה לחסן את התינוק
at enrollment interview               בראיון גיוס

 
טבלה 11.1: כוונה לחסן את התינוק כפי שנשאלו בריאיון גיוס לפי קבוצת אוכלוסייה

)Questionnaire 1: question 22 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 1: שאלה

 כוונה לחסן את התינוק  
בראיון גיוס

 Intention to immunize the
infant at enrollment

interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

יהודיות
Jews

N=1072

ערביות
Arabs

N=1042

n%n%%

כן 
Yes102895.9103999.796.8

לא החליטה 
Undecided323.030.32.3

לא
No 

121.1-------0.8
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פרק 11 | חיסונים 

Compliance with immunizations היענות לחיסונים //         
 

טבלה 11.2: היענות לחיסונים לפי קבוצת אוכלוסייה 
מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה  59 שאלון 4: שאלה 47 שאלון 5: שאלה 48

)Questionnaire 3: question 59 Questionnaire 4: question 47 Questionnaire 5: question 48

היענות לחיסונים*
Compliance with immunizations*

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
 population

group

יהודיות
Jews

ערביות
Arabs

n/N%n/N%%

B צהבת
Hepatitis B

צהבת – מנה ראשונה בבי"ח
Hepatitis 1st dose

at birth
540/55397.6401/40898.397.8

צהבת - מנה שנייה בגיל חודש
Hepatitis 2nd dose

at age 1 month
538/55397.3407/40899.897.9

צהבת – מנה שלישית בגיל חצי שנה
Hepatitis 3rd dose
at age 6 months

503/51597.7375/37899.298.0

"מחומשת"
DTaP

IPV-HiB-

"מחומשת" – מנה ראשונה בגיל חודשיים
DTaP-IPV-HiB 1st dose

at age 2 months
539/55397.5407/40899.898.0

"מחומשת" – מנה שנייה בגיל 4 חודשים
DTaP -IPV-HiB 2nd dose

at age 4 months
525/55394.9406/40899.596.1

"מחומשת" – מנה שלישית בגיל 6 חודשים
DTaP-IPV-HiB 3rd dose

at age 6 months
500/51597.1375/37899.297.6

"מחומשת" – מנה רביעית בגיל שנה
DTaP-IPV-HiB 4th dose

at age 1 year
378/39396.2252/25798.196.6

חצבת, חזרת, אדמת, אבעבועות רוח בגיל שנה
Mumps, Measles, Rubella, Varicella

at age 1 year
376/39395.7252/25798.196.3

חיסון צהבת A בגיל שנה וחצי
Hepatitis A

at age 18 months
370/39394.1255/25799.295.4

* לא נאסף מידע אודות חיסון נגד פנוימוקוקים )פרבנר( ולכן לא מוצגת ההתפלגות בטבלה.  

* No data were collected for Pneumococcal conjugate vaccine (Prevenar), therefore the distribution is not shown in the table.
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Additional immunizations               // חיסונים נוספים

טבלה 11.3: חיסונים נוספים על פי זמן מהלידה ולפי קבוצת אוכלוסייה 
מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 3: שאלה 62 שאלון 4: שאלות 49,50 שאלון 5: שאלה 51

)Questionnaire 3: question 62 Questionnaire 4: questions 49,50  Questionnaire 5: question 51

חיסונים נוספים בראיון חצי שנה
Additional immunizations

at 6 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

יהודיות
Jews

N=553

ערביות
Arabs
N=407

n%n%
חיסון נגד נגיף רוטה

Rotavirus vaccination16830.4143.4

חיסונים נוספים בראיון שנה
Additional immunizations

at 1 year interview

יהודיות
Jews

N=515

ערביות
Arabs
N=378

n%n%
חיסון נגד נגיף רוטה

Rotavirus vaccination8416.3------

חיסון נגד שפעת
Influenza vaccination132.510.3

חיסונים נוספים בראיון שנתיים
Additional immunizations

at 2 years interview

יהודיות
Jews

N=398

ערביות
Arabs
N=254

n%n%
חיסון נגד נגיף רוטה

Rotavirus vaccination184.552.0

חיסון נגד שפעת
Influenza vaccination389.593.5
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12
מדדים אנתרופומטריים

 Anthropometric
measurements
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פרק 12 | מדדים אנתרופומטריים 

מדדים אנתרופומטריים

         .WHO_Anthro v.3.2.2 העיבודים נערכו באמצעות תוכנת »
.)SD score( או ציון סטיית התקן )z-score( נעשה שימוש בציון »

« שיטת מיון זו הומלצה על ידי ה- WHO )ארגון הבריאות העולמי( בשל יכולתה לתאר מצב תזונתי )כולל הקצוות הקיצוניים 
של ההתפלגות( ובשל האפשרות להפיק סיכום סטטיסטי.

« בשיטה זו ניתן לקבל אומדן לאחוזונים בהתאם להמרה הבאה:

ציון  Z אחוזונים

SD ≤ Z ≤ +1 SD 1-בין אחוזון 15 )כולל( ועד אחוזון 85 )כולל(

SD ≤ Z < -1 SD 2-קטן מאחוזון 15 ועד אחוזון 3 )כולל(

Z ≤ +2 SD > 1+גדול מאחוזון 85 ועד אחוזון 97 )כולל(

Z < -2 SDקטן מאחוזון 3

2SD < Z+גדול מאחוזון 97
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

מדדים אנתרופומטריים

« המדדים האנתרופומטריים שנבדקו הם יחס משקל לגובה, יחס גובה לגיל ויחס משקל לגיל.   
« נתוני הגובה והמשקל מבוססים על דיווח עצמי של האם.       

« העיבודים נעשו לפי קבוצות אוכלוסייה, מין וגיל.
« התפלגות קבוצות הגיל בחודשים מפורטת להלן:

קבוצת גיל 0-3 
חודשים

סטיית תקןטווח גילאים )חודשים(גיל ממוצע )חודשים(

2.980.3 – 2.10.9יהודים

2.70.3 – 2.01.0ערבים

קבוצת גיל 4-6 
חודשים

6.980.8 – 5.94.0יהודים

6.980.9 – 5.64.0ערבים

קבוצת גיל 7-12 
חודשים

12.982.1 – 10.87.0יהודים 

12.981.8 – 11.27.0ערבים
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פרק 12 | מדדים אנתרופומטריים 

Distribution of  z-scores for weight-for  // של יחס משקל לגובה Z התפלגות ציוני
height among Jewish infants  בקרב תינוקות יהודים

טבלה 12.1: התפלגות ציון Z של יחס משקל לגובה בגילאים שונים בקרב יהודים 
מספרים מוחלטים ואחוזים  

יהודים 
Jews  

Weight-for-Height       )%(      יחס משקל לגובה

קטן מאחוזון 3
 Below the 3rd

 percentile

 מאחוזון 3 )כולל( 
ועד קטן מאחוזון 15

 From the 3rd
 percentile

 )included( to
 below the 15th

percentile

 בין אחוזון 15 )כולל( 
ועד אחוזון 85 

)כולל(
 Between the

 15th percentile
 )included( and the

85th percentile
)included(

 גדול מאחוזון 85 
ועד אחוזון 97 

)כולל(
 Above the 85th

 percentile
 to the 97th

percentile
)included(

גדול מאחוזון 
97

 Above the 97th
 percentile

גיל 0-3 חודשים
Age 0-3 months

Z < -2 SD-2 SD ≤ Z < -1 SD-1 SD ≤ Z ≤ +1 SD+1 SD < Z ≤ +2 SD+2 SD < Z

n%n%n%n%n%
Boys בנים

N=257176.63915.213351.83814.83011.7

Girls בנות
N=234104.3219.014963.73113.3239.8

Total סה"כ
N=491275.56012.228257.46914.05310.8

גיל 4-6 חודשים
Age 4-6 months

Boys בנים
N=11765.12319.76656.41412.086.8

Girls בנות
N=10122.065.97877.2109.955.0

Total סה"כ
N=21883.72913.314466.12411.0136.0

גיל 7-12 חודשים
Age 7-12 months

Boys בנים
N=16663.62313.99859.02716.3127.2

Girls בנות
N=14453.5128.38458.33322.9106.9

Total סה"כ
N=310113.63511.318258.76019.4227.1
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Distribution of z-scores for weight-for  // של יחס משקל לגובה Z התפלגות ציוני
height among Arab infants  בקרב תינוקות ערבים

טבלה 12.2: התפלגות ציון Z של יחס משקל לגובה בגילאים שונים בקרב ערבים 
מספרים מוחלטים ואחוזים   

ערבים
Arabs

Weight-for-Height       )%(      יחס משקל לגובה

קטן מאחוזון 3
 Below the 3rd

 percentile

 מאחוזון 3 )כולל( 
ועד קטן מאחוזון 15

 From the 3rd
 percentile

 )included( to
 below the 15th

percentile

בין אחוזון 15 )כולל( 
ועד אחוזון 85 

)כולל(
 Between the

 15th percentile
 )included( and the

85th percentile
)included(

גדול מאחוזון 85 ועד 
אחוזון 97 )כולל(

 Above the 85th
 percentile

 to the 97th
percentile
)included(

גדול מאחוזון 
97

 Above the 97th
 percentile

גיל 0-3 חודשים
Age 0-3 months

Z < -2 SD-2 SD ≤ Z < -1 SD-1 SD ≤ Z ≤ +1 SD+1 SD < Z ≤ +2 SD+2 SD < Z

n%n%n%n%n%
Boys בנים

N=197115.62412.29648.73517.83115.7

Girls בנות
N=17674.0116.310760.83017.02111.9

Total סה"כ
N=373184.8359.420354.46517.45213.9

גיל 4-6 חודשים
Age 4-6 months

Boys בנים
N=11521.7119.66758.31916.51613.9

Girls בנות
N=9800.01111.26465.31818.455.1

Total סה"כ
N=21320.92210.313161.53717.4219.9

גיל 7-12 חודשים
Age 7-12 months

Boys בנים
N=8722.378.05360.91618.4910.3

Girls בנות
N=7911.322.55367.11417.7911.4

Total סה"כ
N=16631.895.410663.93018.11810.8
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פרק 12 | מדדים אנתרופומטריים 

Distribution of z-scores for            //  של יחס משקל לגובה Z תרשימים: התפלגות ציוני
 weight for height

Age 0-3 months   גיל 0-3 חודשים

Jews   יהודים                                Diagram 12.1 תרשים  Arabs   ערבים                              Diagram 12.2 תרשים     

Age 4-6 months   גיל 4-6 חודשים

Jews   יהודים                                Diagram 12.3 תרשים  Arabs   ערבים                             Diagram 12.4 תרשים      

Age 7-12 months   גיל 7-12 חודשים

Jews   יהודים                                Diagram 12.5 תרשים  Arabs   ערבים                             Diagram 12.6 תרשים      

WHO standards בנות בנים

z-scorez-score

z-score

z-score

z-score

z-score
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Distribution of z-scores for height-for-age // של יחס גובה לגיל Z התפלגות ציוני
among Jewish infants  בקרב תינוקות יהודים

 
טבלה 12.3: התפלגות ציון Z של יחס גובה לגיל בגילאים שונים בקרב תינוקות יהודים

מספרים מוחלטים ואחוזים   

יהודים 
Jews

Height-for-Age       )%(      יחס גובה לגיל

קטן מאחוזון 3
 Below the 3rd

 percentile

 מאחוזון 3 )כולל( 
ועד קטן מאחוזון 15

 From the 3rd
 percentile

 )included( to
 below the 15th

percentile

 בין אחוזון 15 
)כולל( ועד אחוזון 

85 )כולל(
 Between the

 15th percentile
 )included( and the

85th percentile
)included(

 גדול מאחוזון 85 
ועד אחוזון 97 

)כולל(
 Above the 85th

 percentile
 to the 97th

percentile
)included(

גדול מאחוזון 
97

 Above the 97th
 percentile

גיל 0-3 חודשים
Age 0-3 months

Z < -2 SD-2 SD ≤ Z < -1 SD-1 SD ≤ Z ≤ +1 SD+1 SD < Z ≤ +2 SD+2 SD < Z

n%n%n%n%n%
Boys בנים

N=257228.64116.014456.03011.7207.8

Girls בנות
N=234239.83615.414562.02510.752.1

Total סה"כ
N=491459.27715.728958.95511.2255.1

גיל 4-6 חודשים
Age 4-6 months

Boys בנים
N=117108.61210.37564.11412.065.1

Girls בנות
N=101

76.998.96261.41615.876.9

Total סה"כ
N=218177.8219.613762.83013.8136.0

גיל 7-12 חודשים
Age 7-12 months

Boys בנים
N=1662816.93822.97344.0169.6116.6

Girls בנות
N=1441611.12316.07753.52114.674.9

Total סה"כ
N=3104414.16119.715048.43711.9185.8
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פרק 12 | מדדים אנתרופומטריים 

Distribution of z-scores for height-for-age // של יחס גובה לגיל Z התפלגות ציוני
  among Arab infants בקרב תינוקות ערבים 

טבלה 12.4: התפלגות ציון Z של יחס גובה לגיל בגילאים שונים בקרב תינוקות ערבים
מספרים מוחלטים ואחוזים   

ערבים 
Arabs 

Height-for-Age       )%(      יחס גובה לגיל

קטן מאחוזון 3
 Below the 3rd

 percentile

 מאחוזון 3 )כולל( 
ועד קטן מאחוזון 15

 From the 3rd
 percentile

 )included( to
 below the 15th

percentile

בין אחוזון 15 )כולל( 
ועד אחוזון 85 

)כולל(
 Between the

 15th percentile
 )included( and the

85th percentile
)included(

גדול מאחוזון 85 ועד 
אחוזון 97 )כולל(

 Above the 85th
 percentile

 to the 97th
percentile
)included(

גדול מאחוזון 
97

 Above the 97th
 percentile

גיל 0-3 חודשים
Age 0-3 months

Z < -2 SD-2 SD ≤ Z < -1 SD-1 SD ≤ Z ≤ +1 SD+1 SD < Z ≤ +2 SD+2 SD < Z

n%n%n%n%n%
Boys בנים

N=1973216.24824.49648.7126.194.6

Girls בנות
N=1762413.63117.610056.8179.742.3

Total סה"כ
N=3735615.07921.219652.6297.8133.5

גיל 4-6 חודשים
Age 4-6 months

Boys בנים
N=115119.6119.67666.11412.232.6

Girls בנות
N=9844.11313.35657.11818.477.1

Total סה"כ
N=213157.02411.313262.03215.0104.7

גיל 7-12 חודשים
Age 7-12 months

Boys בנים
N=872427.61517.23742.555.866.9

Girls בנות
N=79810.1911.44557.01316.545.1

Total סה"כ
N=1663219.32414.58249.41810.8106.0
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

 Distribution of z-scores for height  // של יחס גובה לגיל Z תרשימים: התפלגות ציוני
   for-age

                     

Age 0-3 months   גיל 0-3 חודשים

Jews   יהודים                               Diagram 12.7 תרשים  Arabs   ערבים                             Diagram 12.8 תרשים      

Age 4-6 months   גיל 4-6 חודשים

Jews   יהודים                               Diagram 12.9 תרשים  Arabs   ערבים                           Diagram 12.10 תרשים      

Age 7-12 months   גיל 7-12 חודשים

Jews   יהודים                             Diagram 12.11 תרשים  Arabs   ערבים                           Diagram 12.12 תרשים      

WHO standards בנות בנים
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פרק 12 | מדדים אנתרופומטריים 

Distribution of z-scores for weight-for-age // של יחס משקל לגיל Z התפלגות ציוני
among Jewish infants בקרב תינוקות יהודים 

טבלה 12.5: התפלגות ציון Z של יחס משקל לגיל בגילאים שונים בקרב תינוקות יהודים
מספרים מוחלטים ואחוזים   

יהודים 
Jews 

Weight-for-Age )%(    משקל לגיל

קטן מאחוזון 3
 Below the 3rd

 percentile

 מאחוזון 3 )כולל( 
ועד קטן מאחוזון 15

 From the 3rd
 percentile

 )included( to
 below the 15th

percentile

בין אחוזון 15 )כולל( 
ועד אחוזון 85 

)כולל(
 Between the

 15th percentile
 )included( and the

85th percentile
)included(

 גדול מאחוזון 85 
ועד אחוזון 97 

)כולל(
 Above the 85th

 percentile
 to the 97th

percentile
)included(

גדול מאחוזון 
97

 Above the 97th
 percentile

גיל 0-3 חודשים
Age 0-3 months

Z < -2 SD-2 SD ≤ Z < -1 SD-1 SD ≤ Z ≤ +1 SD+1 SD < Z ≤ +2 SD+2 SD < Z

n%n%n%n%n%
Boys בנים

N=25783.13714.417869.23112.031.2

Girls בנות
N=23452.13615.416972.2219.031.3

Total סה"כ
N=491132.77314.934770.75210.661.2

גיל 4-6 חודשים
Age 4-6 months

Boys בנים
N=11721.72017.18169.2119.432.6

Girls בנות
N=10133.098.97372.31312.333.0

Total סה"כ
N=21852.32913.315470.62411.062.8

גיל 7-12 חודשים
Age 7-12 months

Boys בנים
N=166137.82816.99557.22515.053.0

Girls בנות
N=14464.2128.39767.42517.442.3

Total סה"כ
N=310196.14012.919261.95016.192.9
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סקר מצב בריאות ותזונה לאומי מלידה עד גיל שנתיים 2009-2012

Distribution of z-scores for Weight-for-Age // של יחס משקל לגיל Z התפלגות ציוני
among Arab infants  בקרב תינוקות ערבים

טבלה 12.6: התפלגות ציון Z של יחס משקל לגיל בגילאים שונים בקרב תינוקות ערבים
מספרים מוחלטים ואחוזים

ערבים 
Arabs 

Weight-for-Age )%(  משקל לגיל

קטן מאחוזון 3
 Below the 3rd

 percentile

 מאחוזון 3 )כולל( 
ועד קטן מאחוזון 15

 From the 3rd
 percentile

 )included( to
 below the 15th

percentile

בין אחוזון 15 )כולל( 
ועד אחוזון 85 

)כולל(
 Between the

 15th percentile
 )included( and the

85th percentile
)included(

גדול מאחוזון 85 
ועד אחוזון 97 

)כולל(
 Above the 85th

 percentile
 to the 97th

percentile
)included(

גדול מאחוזון 
97

 Above the 97th
 percentile

גיל 0-3 חודשים
Age 0-3 months

Z < -2 SD-2 SD ≤ Z < -1 SD-1 SD ≤ Z ≤ +1 SD+1 SD < Z ≤ +2 SD+2 SD < Z

n%n%n%n%n%
Boys בנים

N=197136.62713.714071.1147.131.5

Girls בנות
N=17642.32715.312168.82212.321.1

Total סה"כ
N=373174.65414.526170.0369.751.3

גיל 4-6 חודשים
Age 4-6 months

Boys בנים
N=11500.0119.68775.71613.910.9

Girls בנות
N=9800.077.17172.51616.344.1

Total סה"כ
N=21300.0188.515874.23215.052.4

גיל 7-12 חודשים
Age 7-12 months

Boys בנים
N=8789.21213.85158.61416.122.3

Girls בנות
N=7922.545.15367.11417.767.6

Total סה"כ
N=166106.0169.610462.72816.984.8
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פרק 12 | מדדים אנתרופומטריים 

 Distribution of z-scores for weight // של יחס משקל לגיל Z תרשימים: התפלגות ציוני
                        for-age

Age 0-3 months   גיל 0-3 חודשים

Jews   יהודים                               Diagram 12.13 תרשים  Arabs   ערבים                            Diagram 12.14 תרשים      

Age 4-6 months   גיל 4-6 חודשים

Jews   יהודים                              Diagram 12.15 תרשים  Arabs   ערבים                            Diagram 12.16 תרשים      

Age 7-12 months   גיל 7-12 חודשים

Jews   יהודים                               Diagram 12.17 תרשים  Arabs   ערבים                             Diagram 12.18 תרשים     

WHO standards בנות בנים

z-scorez-score
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z-score

z-score

z-score
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13
הרגלי עישון

Smoking habits
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פרק 13 | הרגלי עישון

המלצות  משרד הבריאות

עישון ועישון סביל במהלך ההריון ואחריו:
)מתוך המלצות להתנהלות בריאה בהריון באתר משרד הבריאות(

יש להימנע מעישון ומחשיפה לעשן סיגריות ונרגילה במהלך ההריון.

« עישון וחשיפה לעישון בתקופת ההריון מזיקים לאישה ועלולים לפגוע בעובר.
« בחשיפה לעישון סביל )האישה לא מעשנת בעצמה אך נחשפת לעשן במשרד או בבית(, הרעלים מצטברים בדם האם 

ועוברים דרך חבל הטבור ישירות אל העובר. 

עישון וחשיפה לעישון במהלך ההריון עלולים לפגוע באם ובעובר באופנים הבאים:

« פגיעה בהתפתחות העובר 
« משקל נמוך בלידה 

« לידת פג
« מומים מולדים, בעיקר חיך ושפה שסועים
« מחלות בדרכי הנשימה אצל התינוק והאם

)SIDS( הגדלת הסיכון לתסמונת מוות בעריסה »
« הגדלת הסיכון לקשיי למידה כגון הפרעת קשב וריכוז בילד

אין לעשן בסביבת התינוק.

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות
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 Maternal smoking prior to and during           // עישון האם לפני ההריון ובמהלכו 
pregnancy according to 2 months interview  על פי ראיון גיל חודשיים

טבלה 13.1: עישון האם לפני הריון ובמהלכו לפי קבוצת אוכלוסייה 
)Questionnaire 2: questions  80 ,79 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלות

  עישון האם לפני ההריון 
Maternal smoking - prior to pregnancy 

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 weighted for
population group

יהודיות
Jews

N=710

ערביות
Arabs
N=609

n%n%%

כן
Yes14019.791.515.2

לא
No57080.360098.584.8

עישון האם במהלך ההריון*
Maternal smoking - during pregnancy *

יהודיות
Jews

N=140

ערביות
Arabs
N=9

n%n%

המשיכה לעשן
Continued
smoking

המשיכה לעשן כמו קודם
Continued to smoke as before 18 12.9 2 22.2

הפחיתה בעישון
Reduced  smoking 37 26.4 5 55.6

הגבירה את העישון
Increased  smoking 2 1.4 --- ---

סה"כ 
Total 57 40.7 7 77.8

הפסיקה לעשן
Ceased smoking 83 59.3 2 22.2

* בקרב מעשנות
* Among smokers            
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 Maternal smoking עישון האם //           

טבלה 13.2: עישון האם לפי קבוצת אוכלוסייה
מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלה 78 שאלון 3: שאלה 64 שאלון 4: שאלה 54 שאלון 5: שאלה 53  

)Questionnaire 2: question 78 Questionnaire 3: question 64 Questionnaire 4: question 54 Questionnaire 5: question 53

עישון האם
בראיון גיל חודשיים

Maternal smoking at 2 months interview

קבוצת אוכלוסייה
Population group

סה"כ
משוקלל לקב' 

אוכלוסייה
Total

 Weighted for
population group

יהודיות
Jews

N=710

ערביות
Arabs
N=609

n%n%%

כן
Yes9313.191.510.2

לא
No61786.960098.589.8

עישון האם
בראיון גיל חצי שנה

Maternal smoking at 6 months interview 

יהודיות
Jews

N=553

ערביות
Arabs
N=408

n%n%%

כן
Yes8415.220.511.6

לא
No46984.840699.588.4

עישון האם
בראיון גיל שנה

Maternal smoking at 1 year interview

יהודיות
Jews

N=515

ערביות
Arabs
N=378

n%n%%
כן

Yes7915.320.511.7

לא
No43684.737699.588.3

עישון האם
בראיון גיל שנתיים

Maternal smoking at 2 years interview

יהודיות
Jews

N=532

ערביות
Arabs
N=345

n%n%%
כן

Yes7814.761.711.5

לא
No45485.333998.388.5
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The infant’s exposure to cigarette smoke      // חשיפת התינוק לעשן סיגריות
at 2 months interview                             בראיון גיל חודשיים

 
טבלה 13.3: חשיפת התינוק לעשן סיגריות בראיון גיל חודשיים לפי קבוצת אוכלוסייה

)Questionnaire 2: questions 82 ,83 ,84 מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון 2: שאלות

התדירות בה נחשף התינוק לעישון סביל
 Frequency of the infant's exposure

 to passive smoking  

קבוצת אוכלוסייה
Population Group

סה"כ
משוקלל לקב' אוכלוסייה

Total
 weighted for

population group
Jews  יהודים

N=710
Arabs ערבים

N=609

n%n%%

כן
Yes

Every day  40.6101.60.8כל יום

Almost every day  20.3172.80.9כמעט כל יום

Occasionally  17023.929047.629.8לפעמים

Total  17624.831752.031.5סה"כ

Never  53475.229247.968.5אף פעם

תדירות העישון בתוך הבית 
כאשר התינוק נמצא בבית

 Frequency of smoking in the house when 
the infant is present

Jews  יהודיות
N=709

Arabs ערביות
N=609

n%n%%

כן
Yes

Every day  131.8183.02.1כל יום

Almost every day  30.4254.11.3כמעט כל יום

Occasionally  172.4538.74.0לפעמים

Total  334.69615.87.4סה"כ

Never  67695.351384.292.6אף פעם

תדירות העישון בתוך הרכב 
כאשר התינוק נמצא בתוך הרכב 

 Frequency of smoking in the car when 
the infant is present

Jews  יהודיות
N=709

Arabs ערביות
N=609

n%n%%

כן
Yes

Every day  30.50.1-------כל יום

Almost every day  81.30.3-------כמעט כל יום

Occasionally  71.0426.92.4לפעמים

Total  71.0538.72.9סה"כ

Never  67695.355390.894.2אף פעם

Not relevant  0.52.9 3 3.7 26 לא רלוונטי

כ- 25% מהתינוקות היהודים ו- 52% מהתינוקות הערבים היו חשופים לעישון סביל בריאיון גיל חודשיים.
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שאלוני הסקר - שאלון 1 -  לאחר הלידה

המחלקה לחינוך וקידום בריאות                          המרכז הלאומי לבקרת מחלות   משרד הבריאות  
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר                             המחלקה לתזונה    

המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור        

סקר  תזונת התינוק - מב”ת לרך
שאלון  1 – לאחר הלידה           

מספר יולדת: 
תאריך:  

שעת הראיון:  

שם בית החולים:    שם מחלקת היולדות:   שם הסוקרת:  

פרטים על הלידה
לסוקרת, הקריאי: כל השאלות שאשאל אותך כעת מתייחסות רק ללידה הנוכחית.

1. האם הייתה זו לידת )קראי את האפשרויות(:
יחיד  .1

תאומים     .2
יותר מתאומים – הפסק ראיון  .3

2. מה היה שבוע ההריון של הלידה ?  ____________
 

3. מה היה תאריך הלידה של התינוק/התאומים? ____/____/____ )יום /חודש/שנה( 

4. באיזה יום בשבוע ילדת?  לסוקרת, עגלי:   א    ב    ג    ד    ה    ו   ש

5. באיזו שעה ילדת? )סוקרת- רשמי לפי שעון 24 שעות(  ________________ 

לסוקרת: בשאלות 7-6 עני לפי מספר הילודים בלידה הנוכחית בלבד

תינוק 2תינוק 1

1. זכר             2. נקבה1. זכר            2. נקבה6. מין התינוק

_________ גרם7. משקל לידה של התינוק
333. לא זוכרת

_________ גרם
333. לא זוכרת

8. האם הלידה הייתה )קראי את האפשרויות(:
לידה רגילה  )לא כולל ואקום או מלקחיים(  .1

לידת  ואקום או מלקחיים                                עברי לשאלה 10    .2
לידה בניתוח קיסרי שאינו מתוכנן )חירום(  .3

לידה בניתוח קיסרי מתוכנן )אלקטיבי(  .4

9. מה הייתה הסיבה לניתוח המתוכנן? ___________________________________________

10. איך את מגדירה את הלידה?
קלה  .1

סבירה )לא קלה ולא קשה(  .2
קשה  .3

קשה מאד  .4

11. האם קיבלת חומרים לשיכוך כאבים בלידה?
כן, אפידורל  .1

כן, זריקת טשטוש )פטידין(  .2
כן, הרדמה כללית )למקרה של ניתוח קיסרי(   .3

מסיכה )גז צחוק(  .4
כן, אחר, פרטי _______________  .5

לא  .6
9.    לא יודעת

}
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12. איפה התבצע מעקב ההריון שלך? אפשר לסמן יותר מתשובה אחת
רופא קופת חולים  .1

רופא פרטי                           עברי לשאלה 14  .2
טיפת חלב  .3

מרכז לבריאות האישה  .4
עברי לשאלה 13 מרפאה להריון בסיכון גבוה   .5
עברי לשאלה 14 לא הייתי במעקב הריון    .6

13. מה הייתה הסיבה למעקב במרפאה להריון בסיכון גבוה? ____________________________

14. האם קיבלת הדרכה בנושא הנקה במהלך ההריון?
כן  .1

עברי לשאלה 16  לא     .2
9.    לא זוכרת

15. ממי או באיזו מסגרת קיבלת את ההדרכה על הנקה במהלך ההריון? 
7.   קורס הכנה ללידה והנקה וטיפת חלב 4.   קורס הכנה ללידה וקורס הנקה   קורס הכנה ללידה   .1
8.   אחר, פרטי:_________________ 5.   קורס הכנה ללידה וטיפת חלב   קורס הנקה    .2

6.   קורס הנקה וטיפת חלב 3טיפת חלב    .3

16. האם את מתכוונת להניק את תינוקך?
כן    .1

לא         עברי לשאלה 18  .2
לא החלטתי עדיין         .3

אחר, פרטי: _______________________     .4

17. עד איזה גיל את מתכוונת להיניק?   
עד חודש  .1

בין חודש לשלושה חודשים  .2
בין שלושה חודשים לששה חודשים  .3

בין ששה חודשים לשנה  .4
בין שנה לשנתיים  .5

יותר משנתיים  .6
9.    לא יודעת   

לאחר שאלה 17 עברי לשאלה 19

18.  מדוע את לא מתכוונת להניק? ___________________________________

19. האם הנקת בעבר? לסוקרת הקריאי: “הכוונה לתינוק אחר”
כן  .1

עברי שאלה 21                          לא       .2
עברי לשאלה 22 לא, זה הילד הראשון   .3

20. כמה זמן הנקת את הילד שנולד לפני )שם התינוק/ת( ?
______ ימים   או   _____   חודשים     או   _____   שנים

21. מהו תאריך הלידה של התינוק הקודם שלך?   1.  |__|__|__|__ / __|__ / __|__|             
לסוקרת: במקרה שאינה יודעת תאריך לועזי אנא שאלי על תאריך עברי: 

תאריך עברי:   ______        _________          ___________
                           יום                    חודש                         שנה

22. האם את מתכוונת לחסן את התינוק/ת לפי הוראות משרד הבריאות?
כן  .1

לא החלטתי עדיין  .2
לא  .3

אחר, פרטי: _____________  .4

פרטים על האם

23. האם נטלת חומצה פולית או ויטמינים המכילים חומצה פולית בחודשים שלפני ההריון האחרון? 
כן, כל יום  .1

כן, 4-6 פעמים בשבוע      .2
כן, 1-3 פעמים בשבוע   .3

לא      עברי לשאלה 25  .4

}

עברי לשאלה 19{



181
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24. כמה חודשים לפני ההריון התחלת? 
________ חודשים   .1

לקחתי כל הזמן ללא קשר להריון                עברי לשאלה 26  .2
9.    לא יודעת/לא זוכרת

                              
25. מאיזו סיבה לא לקחת חומצה פולית או ויטמינים המכילים חומצה פולית?

הרופא לא המליץ לי  .1
ההריון לא היה מתוכנן או לא היה זמן   .2

שכחתי ליטול את התוסף  .3
לא יודעת מה זה  .4
לא היה לי צורך  .5

אחר, פרטי: _________________________  .6

26. האם נטלת תוסף ברזל לחוד או כחלק ממולטיויטמין במהלך ההריון?
כן           עברי לשאלה 28  .1
כן, לקחתי לתקופה קצרה והפסקתי  .2

לא  .3

27. מהן הסיבות לכך שלא נטלת תוסף ברזל במהלך ההריון? 
הרופא לא המליץ לי  .1

לא היה לי צורך  .2
שכחתי ליטול את תוסף הברזל  .3

אחר, פרטי: _________________________  .4

28. מה הגובה שלך בס”מ? ______ ס”מ    )333( לא יודעת/לא זוכרת     )222( מסרבת

29. מה היה משקלך בקילוגרמים בתחילת ההריון? _______ ק”ג    )333( לא יודעת/לא זוכרת  )222( מסרבת

30. מה היה משקלך לפני הלידה/בתום ההריון? _______ ק”ג     )333( לא יודעת/לא זוכרת    )222( מסרבת

31. האם סבלת במהלך ההריון מ: 
2. לא 1. כן  סוכרת הריונית   .1
2. לא 1. כן  רעלת הריון     .2
2. לא 1. כן  לחץ דם גבוה           .3
2. לא 1. כן  כולסטרול גבוה         .4
2. לא 1. כן  בצקות                     .5
2. לא 1. כן  אחר, פרטי_______     .6

32. באיזו שנה נולדת? |__|__| 19  

33. כמה ילדים יש לך בבית? )לא כולל הרך הנולד( |__|__|  ילדים 
    

34. מה מצבך המשפחתי? 
נשואה או חיה עם בן/בת זוג  .1

רווקה  .2
גרושה או פרודה  .3

אלמנה                                             .4
אחר, פרטי: ______________  .5

           
35. האם את?      

יהודיה  .1
נוצרית שאינה ערביה  .2

ערביה נוצרית  .3
ערביה מוסלמית )לא בדואית(  .4

דרוזית  .5
בדואית - ערביה מוסלמית  .6

אחר, פרטי: ______________  .7

36.  האם את מגדירה את עצמך כ:  
5. אחר, פרטי: ____________ 4. חרדית   1. חילונית     2. מסורתית      3. דתייה   

37. כמה שנים בסה”כ למדת בכל בתי הספר? )לא כולל שנת לימודים שלא הסתיימה( ____ שנים 

}
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38.  מהי התעודה הכי גבוהה שיש לך? 
תעודת בגרות )תיכונית(  .1

תעודה מקצועית ללא בגרות  .2
תעודה מקצועית עם בגרות  .3

תואר אקדמי ראשון  .4
תואר אקדמי שני  .5

תואר אקדמי שלישי  .6
תעודה אחרת, פרט: ________________________  .7

אין תעודה  .8
לא יודעת/ לא זוכרת  .9

222. מסרבת

39. באיזו ארץ נולדת? 
עברי לשאלה 41 ישראל         .1

ארץ אחרת, פרטי: _______________________  .2

40. באיזו שנה עלית לארץ ? |__|__|19   |__|__|20

41. באיזו ארץ נולד אביך? 
2.   ארץ אחרת, פרטי: _______________ ישראל        .1

42. באיזו ארץ נולדה אמך? 
2.   ארץ אחרת, פרטי: _______________ ישראל        .1

43. באיזו קופת חולים את חברה?
שירותי בריאות כללית   .1

מכבי שירותי בריאות  .2
קופת חולים מאוחדת  .3
קופת חולים לאומית  .4

שירותי בריאות של צה”ל  .5
לא יודעת/לא זוכרת  .6

44. האם יש לך כיום ביטוח רפואי משלים דרך הקופה שלך?
3.   לא יודעת/לא זוכרת 2.   לא   כן    .1

45. האם את מתכוונת להישאר בישראל בשנתיים הקרובות?
כן  .1

לא, פרטי:_____________________________________________________  .2

לסוקרת הקריאי: “תודה על שיתוף הפעולה”. 
“כעת אבקשך לתת בידי את פרטייך לצורך המשך ההתקשרות עימך בעתיד, כפי שהוסבר לך קודם. האם את מסכימה?”

46. סטטוס: 1. מסכימה )עברי למילוי הפרטים האישיים(           2.  לא מסכימה       עברי לשאלה 47

47. למה אינך מעוניינת להשתתף בסקר?________________________________________

פרטי היולדת להתקשרות 
מס’ יולדת ______

שם פרטי:_____________      שם משפחה:_________________

כתובת:  רחוב: ___________ מספר בית: ____ שכונה: ___________
             עיר: ___________  מיקוד: _________

טלפון בבית: _________________/ ____ 
טלפון נוסף : _________________/ ____ 
טלפון קרוב משפחה: ____________/ ____ 

טלפון נייד: _________________/ ______
דוא”ל: ____________________________

לאיזו תחנת טיפת חלב את משתייכת? א. עיר________________________  ב. רחוב/שם התחנה_______________
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המחלקה לחינוך וקידום בריאות                     המרכז הלאומי לבקרת מחלות   משרד הבריאות  
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר                        המחלקה לתזונה    

המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור        

סקר  תזונת התינוק - מב”ת לרך
שאלון  2 – גיל חודשיים          

מספר שאלון:_____________
שעת התחלה_____________
תאריך: _________________

סוקר/ת קרא/י: שלום. שמי __________ ואני מתקשר/ת מטעם משרד הבריאות.
האם אפשר לדבר עם גברת _____________?

כי  לך  ונתת את הסכמתך להשתתף בסקר בנושא תזונת התינוק. אני מזכירה  יצרנו עימך קשר במחלקת היולדות  לפני כחודשיים 
התשובות הינן חסויות, ובשום אופן לא יפורסמו פרטים אישיים כגון שמות, או מספרי טלפון.  האם תוכלי לענות על מספר שאלות 

בדקות הקרובות?
1. כן )אם כן - להתחיל בראיון(

2. לא )שאלי: מתי אפשר יהיה להתקשר? _______________ )לתאם מועד אחר(.
3. אם עונה “לא מעוניינת/מסרבת”... אז שאלי “האם אפשר לדעת מדוע”? ___________________ ולאחר מכן לומר: “תודה רבה 

לך ויום טוב” )ולסיים את השיחה(.

1. מה שם התינוק/ת שלך? ____________  
סוקרת, לשימושך צייני את מין התינוק: בן / בת

לסוקרת, קראי: “האם תוכלי להביא את פנקס המעקב מטיפת חלב של )שם התינוק/ת(?”

1. השהות במחלקת יולדות/בית יולדות 

שלך,  האחרונה  ללידה  מתייחסות  השאלות  הלידה.  לאחר  היולדות  במחלקת  השהות  לגבי  אשאל  הבאות  “בשאלות  קראי:  סוקרת: 
והתינוק/תינוקת שנולד/ה אז, אלא אם נאמר אחרת” . 

2. מה הייתה הדרך המועדפת עלייך באופן עקרוני להיות עם התינוק/ת במחלקת היולדות?
במשך כל היום וכל הלילה  .1

ביום אבל לא בלילה  .2
בעיקר בשעות ההאכלה  .3

לא הייתה לי העדפה מיוחדת  .4
אחר, פרטי:___________  .5

3. האם בבית היולדות )שם התינוק/ת( היה/הייתה איתך? )קראי את האפשרויות(: 
במשך כל היום וכל הלילה  .1

ביום אבל לא בלילה  .2
בעיקר בשעות ההאכלה  .3

לא הייתה לי העדפה מיוחדת  .4
אחר, פרטי:___________  .5

4. למה היה הבדל בין הדרך המועדפת על ידך לשהיית התינוק לבין שהיית התינוק איתך בפועל? __________

5. האם בזמן שהותך במח’ יולדות קיבלת?

2. לא1. כן

12שיחה או הדרכה קבוצתית בנושא הנקה1

12שיחה או עזרה פרטנית בנושא הנקה2

6. האם ביקשת לקבל ייעוץ או עזרה לגבי הנקה בזמן שהותך בבית היולדות?
עברי לשאלה 8 כן        .1
עברי לשאלה 7  לא       .2
עברי לשאלה 8 333.   לא זוכרת      
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7. מדוע לא?
היה לי ניסיון קודם בהנקה  .1
מפני שלא התכוונתי להניק  .2

מפני שלא ידעתי כי ניתן לקבל הדרכה בנושא הנקה  .3
הציעו לי הדרכה )לא היה צריך לבקש(  .4

כבר תודרכתי במסגרת אחרת לגבי ההנקה  .5
אחר, פרטי: _____________________  .6

8.  האם, למיטב ידיעתך, ניתנה ל )שם התינוק/ת( שתייה )מים, מים עם סוכר או תה( בבית היולדות, בימים שלאחר הלידה?
לא    .1

כן, ע”י הצוות  .2
כן, על ידך )האם(  .3

333.  לא זוכרת/ לא יודעת

9. האם נתנו ל )שם התינוק/ת( פורמולה לתינוקות בבית היולדות?  
כן  .1

לא        עברי לשאלה 11  .2
333.  לא זוכרת/ לא יודעת   עברי לשאלה 11

10. מדוע  )שם התינוק/ת( קיבל/ה פורמולה בבית היולדות?
כי לא רציתי להניק בכלל  .1

ביקשתי לתת פורמולה כי רציתי לנוח  .2
כי התינוק לא רצה לינוק  .3

כי לא היה לי מספיק חלב   .4
אחר: פרטי______________  .5

11. האם התינוק/ת קיבל/ה  מוצץ בבית היולדות?
כן  .1

עברי לשאלה 13 לא      .2

12. מי יזם את נתינת המוצץ ל )שם התינוק/ת( בבית היולדות בפעם הראשונה?
אני ביקשתי  .1

בן משפחה אחר  .2
הצוות החליט ללא ידיעתי  .3

הצוות והמשפחה ביחד  .4
אחר, פרטי: _________________  .5

333. לא זוכרת/ לא יודעת
 

13. האם היה ניסיון הנקה )חשיפת התינוק לשד( בחדר הלידה )מיד לאחר הלידה(?
עברי לשאלה 15 כן       .1

לא  .2

14. מהי הסיבה העיקרית לכך? 
לא הוצע לי ע”י הצוות בחדר הלידה  .1

לא רציתי להניק  .2
לא התאפשר לי להניק מסיבה רפואית הקשורה בתינוק  .3

לא התאפשר לי להניק מסיבה רפואית הקשורה בי  .4
עברתי ניתוח קיסרי ולא רציתי להניק  .5

עברתי ניתוח קיסרי ולא הציעו לי להניק  .6
אחר, פרטי: __________________  .7

15. האם )שם התינוק/ת( ינק/ה  ב-24 שעות הראשונות לאחר הלידה? 
עברי לשאלה 17 )הנקה בלעדית( כן      .1

לא   .2

16. האם )שם התינוק/ת( ינק/ה אי פעם אפילו לזמן מועט )כולל חלב אם שאוב(?
1.  כן 

עברי לשאלה 18 2.  לא    

17. האם ביקשת הנקה בלבד בבית החולים? 
כן  .1

לא   .2
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2. הזנת התינוק

לסוקרת, אנא הקריאי: “עכשיו אשאל אותך על הזנת התינוק/ת כיום”.
 

18. במהלך 24 השעות האחרונות צייני ממה ניזונ/ה )שם התינוק/ת(? 

אם כן:2. לא1. כןהמזון

2. לא1. כן19. האם את מניקה במהלך הלילה?12חלב אם בהנקה1

12חלב אם בשאיבה2

12פורמולה3

12חלב פרה4

12אחר: פרטי:_______5

20. לסוקרת, הקריאי: עכשיו אשאל אותך על מספר הפעמים ש)שם התינוק/ת( אכל/ה ב- 24 השעות האחרונות:

A .1. סוג ההזנה
כן

 .2
לא

B. מס’ בקבוקים/
האכלות ליום

12חלב אם1. 

12תמ”ל-פורמולה2. 

12אחר: ____________3. 

21. האם )שם התינוק/ת( קיבל/ה את המשקאות הבאים:

B. ב- 24 השעות האחרונות     A.  אי פעם

2. לא1. כן2. לא1. כן

לאכןלאכןתה ממותק או תה לתינוקות1

לאכןלאכןתה לא ממותק2

לאכןלאכןמים מינרלים ממותקים3

לאכןלאכןמים מינרלים לא ממותקים4

לאכןלאכןמי ברז או מסוננים5

לאכןלאכןמיצים )מפירות או ירקות(6

לאכןלאכןאחר: ____________7

 22. עד איזה גיל )שם התינוק/ת( ינק/ה או קיבל/ה חלב אם שאוב ללא כל תוספות של פורמולות לתינוקות,
 מזון כלשהו או שתייה )מים ותה(? 

|____|____| ימים   .1
|____|____| שבועות   .2
|____|____| חודשים  .3

עברי לשאלה 38 )על אכילה מחוץ לבית( עדיין יונק/ת ללא כל תוספות    .4
עברי לשאלה 24 לא ינק/ה כלל     .5

333 . לא זוכרת

23. עד איזה גיל )שם התינוק/ת( ינק/ה או קיבל/ה חלב אם שאוב בסך הכל?
)סוקרת: יש לשים לב שהתשובה בשאלה הקודמת אינה גבוהה מהתשובה בשאלה זו(

פחות משבוע )|____| ימים(      .1
|____|____| שבועות  .2
|____|____| חודשים  .3

עברי לשאלה 38 )על אכילה מחוץ לבית( עדיין יונק/ת ללא תוספות     .4
עדיין יונק/ת עם תוספת פורמולה  .5

333 . לא זוכרת
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24. מה סוג הפורמולה בה את בדרך כלל מאכילה את תינוקך כיום?
     

        1ADVANCE  1 אופטימיל 253מטרנה חלבית 133סימילאק

2ADVANCE  2 אחר, פרטי_____________26מטרנה צמחית 141סימילאק

3ADVANCE  3 מטרנה צמחית 152סימילאק

מטרנה צמחית 163סימילאק טופ 41

מטרנה מהדרין 171סימילאק טופ 52

מטרנה מהדרין 182סימילאק טופ 63

7FREE מטרנה מהדרין 193סימילאק טופ

מטרנה לילה טוב 20סימילאק איזומיל 1 8

מטרנה סנסיטיב פגים21סימילאק איזומיל 92

מטרנה 22TO GOסימילאק ניאושור10

אופטימיל 231מטרנה חלבית 111

אופטימיל 2 24מטרנה חלבית 122
        

25. מהי הסיבה העיקרית שבגינה בחרת בפורמולה זו? )לא להקריא תשובות(
התינוק קיבל פורמולה זו בבית החולים  .1

יש לי נסיון קודם עם הפורמולה )מילדי הבוגרים(  .2
היא יותר זולה  .3

קיבלתי אותה כדוגמית  .4
קיבלתי המלצה מ:_____________ )אינטרנט / ֳחֶבֳרה / טיפת חלב / רופא(  .5

בגלל תכולת הרכיבים בפורמולה  .6
כי נוחה לשימוש מידי פעם  .7

אחר, פרטי: _______________________  .8

26. האם בעבר קיבל/ה )שם התינוק/ת( פורמולות אחרות?
כן  .1

עברי לשאלה 29 לא     .2

27. אנא צייני את שמות כל הפורמולות שקיבל/ה )שם התינוק/ת( אי פעם:
אפשר לסמן יותר מתשובה אחת

        1ADVANCE  1 אופטימיל 253מטרנה חלבית 133סימילאק

2ADVANCE  2 אחר, פרטי: _____________26מטרנה צמחית 141סימילאק

3ADVANCE  3 מטרנה צמחית 152סימילאק

מטרנה צמחית 163סימילאק טופ 41

מטרנה מהדרין 171סימילאק טופ 52

מטרנה מהדרין 182סימילאק טופ 63

7FREE מטרנה מהדרין 193סימילאק טופ

מטרנה לילה טוב 20סימילאק איזומיל 1 8

מטרנה סנסיטיב פגים21סימילאק איזומיל 92

מטרנה 22TO GOסימילאק ניאושור10

אופטימיל 231מטרנה חלבית 111

אופטימיל 2 24מטרנה חלבית 122

28. מהי הסיבה העיקרית לשינוי הפורמולות?
גזים ו/או כאבי בטן לתינוק  .1

הרופא או אחות המליצו על פורמולה אחרת  .2
כי בן משפחה או חבר המליץ על פורמולה אחרת  .3
אחר, פרטי: _______________________  .4
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29. כאשר את מכינה פורמולה לתינוקך, במה את משתמשת בדרך כלל? 
מי ברז לא מסוננים  .1

מי ברז מסוננים  .2
מים מינרלים מבקבוק  .3
מים מינרלים ממתקן  .4

אחר, פרטי: ________________________  .5

30.  האם את מרתיחה את המים להכנת הפורמולה?
כן, תמיד  .1
לפעמים  .2
לרוב לא  .3

לא, אני משתמשת במים חמים ממתקן  .4

31. איך את מתחילה את הכנת הפורמולה?
מודדת מים בבקבוק ומוסיפה אבקה  .1
מודדת אבקה לבקבוק ומוסיפה מים  .2

אחר, פרטי: ________________________  .3

32. בהכנת הפורמולות, האם המים שאת שמה בבקבוק בדרך כלל הם:
רותחים  .1
פושרים  .2

קרים  .3
אחר, פרטי: ________________________  .4

33. אם את מחממת את הפורמולה לפני ההגשה, באיזה אופן את מחממת? 
לא מחממת  .1

בתוך סיר/מיכל עם מים חמים  .2
מחממת במחמם בקבוקים  .3

במיקרוגל  .4
אחר, פרטי: ________________________  .5

34. בדרך כלל, האם את מכינה את הפורמולה:
מרוכזת  .1
מדוללת  .2

עברי לשאלה 36 לפי הוראות היצרן     .3

35.  מהי הסיבה העיקרית לכך? ______________________________________________

36. כיצד את נוהגת לשטוף את הבקבוקים? 
במים בלבד  .1
במים וסבון  .2

במדיח הכלים  .3
אחר, פרטי: ________________________  .4

37. כיצד את מבצעת סטריליזציה )עיקור( לבקבוקים? 
מרתיחה את הבקבוקים בסיר עם מים רותחים  .1

בסטריליזטור למיקרוגל  .2
טבליות או שקיות מיוחדות  .3

איני מבצעת סטריליזציה לבקבוקים  .4
אחר, פרטי: ________________________  .5

        
38. כאשר את מאכילה את )שם התינוק/ת( מחוץ לבית האם את בדרך כלל:

לוקחת איתך חלב אם שאוב                               1.

מכינה את הפורמולה לפני שאת יוצאת מהבית2.

מכינה את הפורמולה בעת השהות מחוץ לבית3.

לרוב מניקה 4.

אף פעם לא מאכילה את התינוק מחוץ לבית    5.

אחר, פרטי: _____________________6.
                                                                                                      

אם ענתה “כן” {
עברי לשאלה 40
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39. האם את שומרת את החלב בקירור עד הארוחה?
כן  .1

לא     .2

40. האם )שם התינוק/ת(  קיבל אי פעם את המזונות הבאים:

2. לא1. כן

לאכןדייסה מועשרת1

לאכןקורנפלור )כדייסה או תוספת לבקבוק(2

לאכןלחם/פיתה/קרקר/גריסיני3

לאכןאורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/תפו”א/בטטה4

לאכןבשר/עוף5

לאכןביצה6

לאכןקטניות )שעועית לבנה/חומוס/עדשים(7

לאכןפירות משומרים כגון גרבר8

לאכןפרי או ירק טרי או מבושל9

לאכןחלב פרה10

לאכןמוצרי חלב פרה11

לאכןפורמולה לתינוקות12

3. תוספי תזונה

?D 41. האם )שם התינוק/ת( מקבל/ת תוסף ויטמין
כן  .1

קיבל בעבר, אך אינו מקבל כעת   .2
עברי לשאלה 46           לא קיבל אף פעם     .3

עברי לשאלה 47 לא יודעת      .4

  ?D 42. בן כמה היה/הייתה )שם התינוק/ת( כשהתחיל/ה לקבל תוסף ויטמין
____ ימים   או   ____ שבועות  

333.  לא זוכרת / לא יודעת

43. מהו שם התכשיר של ויטמין D אותו מקבל/ת או קיבל/ה  )שם התינוק/ת(? 
טיפטיפות )כצט(  .1

ויטמידין )דר’ פישר(  .2
די-טיפות D-drops  )פלוריש(  .3

אחר, פרטי: ________________  .4
 

44. כמה טיפות של ויטמין D מקבל/ת או קיבל/ה )שם התינוק/ת( כל פעם?
לא יודעת/לא זוכרת   .1

________ טיפות  .2

   ?D 45. באיזו תדירות מקבל/ת )שם התינוק/ת( את הויטמין
כל יום  .1

4-6 פעמים בשבוע  .2
1-3 פעמים בשבוע                עברי לשאלה 47  .3

פחות מפעם בשבוע  .4

?D 46. מהן הסיבות לכך ש)שם התינוק/ת(  אינו/ה מקבל/ת תוסף ויטמין
לא הומלץ לי על ידי רופא או אחות טיפת חלב  .1

אני לא מאמינה במתן תוספי תזונה  .2
התוסף יקר לנו  .3

אחר: _______________________________________  .4

47. האם )שם התינוק/ת( מקבל/ת תוסף תזונה אחר )כגון ויטמינים, מינרלים או צמחי מרפא, פוליקוז(?
כן  .1

עברי לסעיף 4 )גורמים המשפיעים על אופן ההאכלה( לא       .2

}
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48. איזה תוסף אחר מקבל/ת )שם התינוק/ת(? 
תכשירים להקלה על כאבי בטן או גזים כגון גליקול, גרייפווטר, בייבי קל  .1

אחר, פרטי: ____________________   .2

 4. גורמים משפיעים על אופן ההאכלה

הפניה לשאלות הבאות:

לפנות לשאלהשאלה 23שאלה 22

33349תשובות 1-4 או 333

55תשובה 5

51תשובות 1-3

56 - סעיף ידע ועמדותתשובה 4

53תשובה 5

 49. אקריא לך כעת רשימה של גורמים. אמרי לי עבור כל אחד מהם מה היתה מידת ההשפעה שלהם 
על החלטתך להניק את )שם התינוק(.

סיבות ההנקה
1. במידה  

רבה
2. במידה 
מסוימת

3. לא 
השפיע

4. לא
 רלוונטי

34  2   1מידת ההשפעה של בן-זוגך1.

34 2   1מידת ההשפעה של אמך2.

34  2   1חמותך3.

34 2   1חברים, חברות4.

34 2   1אחות טיפת חלב5.

34 2   1רופא )ילדים, נשים, משפחה או אחר(6.

234   1צוות  בית החולים7.

234   1קורס הכנה ללידה8.

34 2   1ניסיון מוצלח בהנקה של ילד קודם9.

34  2   1שיקול כלכלי )חלב אם לא עולה כסף(10.

34  2   1רצונך לא להיכנס להריון11.

34  2   1רצונך בקשר טוב עם הילד12.

34  2   1ההנקה על בריאות תינוקך13.

34 12מידע מהאינטרנט, ספרות, עיתונות14.

50. האם היה גורם אחר שהשפיע על החלטתך להניק שאותו לא הזכרתי?
כן, מהו? ___________________________________________   .1

לא  .2

לסוקרת: חיזרי לשאלה 23. אם ענתה 1-3 עברי לשאלה 51. אם ענתה בשאלה 23 תשובה 4 עברי לשאלה 56. אם ענתה בשאלה 23 
תשובה 5 עברי לשאלה 53.
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 51. אקריא לך כעת רשימה של סיבות. הפעם אמרי לי עבור כל אחת אם נכון שהייתה זו סיבה להחלטתך
להפסיק להניק את )שם התינוק/ת(.

2. לא1. כןסיבות להחלטה להפסיק להניק

   2  1  הפסקת להניק כי לא היה לך מספיק חלב או החלב לא היה מספיק טוב1.

הפסקת להניק בגלל מבנה לא מתאים של פטמות2.
   2  1   )שטוחות, הפוכות, קטנות, גדולות(

הפסקת להניק בגלל בעיות בשד כמו: כאבים או סדקים 3.
   2  1בפטמות, זיהום, דלקת או גודש

הפסקת להניק בגלל עייפות, חוסר נוחות, לא מספיק זמן או4.
   2  1חוסר סיפוק מחוויית ההנקה

הפסקת להניק בגלל קשיים בטכניקה של ההנקה  5.
   2  1או הצמדות לא טובה של התינוק לשד

הפסקת להניק בגלל מחלה או אשפוז שלך או נטילת 6.
   2  1תרופות על ידך

   2  1הפסקת להניק בגלל מחלה או אשפוז של התינוק7.

הפסקת להניק בגלל שהתינוק בכה, היה עצבני, סבל מקוליק8.
   2  1 או כאבי בטן

הפסקת להניק בגלל חוסר עליה מספקת במשקל, 9.
   2  1תינוק רעב או לא מסופק

   2  1הפסקת להניק בגלל שהתינוק גמל את עצמו10.

   2  1הפסקת להניק בגלל שהתינוק ישנוני11.

   2  1הפסקת להניק כי הגיע הזמן לגמול12.

   2  1הפסקת להניק בגלל יציאה לטיול13.

   2  1 הפסקת להניק בגלל חזרה לעבודה14.

   2  1הפסקת להניק כי בעבודה אין תנאים להנקה או שאיבת חלב15.

   2  1הפסקת להניק בגלל חוסר תמיכה של אנשי מקצוע16.

הפסקת להניק בגלל חוסר תמיכה של המשפחה,17.
   2  1ההנקה הפריעה לחיי החברה או הזוגיות

הפסקת להניק בגלל שבן הזוג רצה גם להאכיל, 18.
   2  1או רצה שאפסיק להניק

   2  1הפסקת להניק כי הרופא או איש מקצוע ייעץ לך להפסיק19.

52. האם היה גורם אחר שהשפיע על החלטתך להפסיק להניק שאותו לא הזכרתי קודם?
כן. מהו? _______________________________________  .1

לא   .2
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53. לסוקרת: שאלה זו תשאל כל אם שענתה בשאלה 23 תשובה 5
אקריא לך כעת רשימה של סיבות. אמרי לי עבור כל אחת מהן אם נכון שהייתה זו סיבה להחלטתך להוסיף פורמולה ל )שם התינוק/ת(. 

2. לא1. כןסיבות להוספת פורמולה

12  הוספת פורמולה כי חזרת לעבודה1.

12  הוספת פורמולה כי לא היה לך מספיק חלב2.

12כי הוא/ היא בכה/בכתה הרבה3.

12כי היה לך קשה רק להניק4.

12כי התינוק לא עלה מספיק במשקל5.

12כי החלטת מראש להניק מלא לתקופה מוגבלת6.

12כי הרופא ייעץ לך להוסיף7.

12 כי האחות ייעצה לך להוסיף8.

12בגלל מגבלה רפואית של התינוק9.

12בגלל מגבלה רפואית שלך10.

12 כדי שמישהו אחר יוכל להאכיל את התינוק11.

54. האם היה גורם אחר שהשפיע על החלטתך להוסיף פורמולה שאותו לא הזכרתי קודם?
1.  כן    מהו? _______________________________________ 

2.  לא 
עברי לסעיף הבא )ידע ועמדות(

55. מהי הסיבה העיקרית שבגינה לא הנקת בכלל?
לסוקרת: שאלה זו תשאל כל אם שענתה בשאלה 22 תשובה 5

____________________________________________
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5. ידע ועמדות

 56. אקריא לך מספר משפטים. אנא אמרי לי האם את מסכימה או לא מסכימה לנאמר 
בסולם של 1-4, כאשר 1= מסכימה מאד  ו- 4= לא מסכימה כלל

 .1
מסכימה

 מאד
23

4. לא
מסכימה

 כלל

אין לי 
דעה

333      1234זכותה של אישה להניק במקום ציבורי1. 

333      1234חשוב שאמהות יניקו2.

333      1234חזרה לעבודה מצריכה הפסקת הנקה3.

תינוק שמקבל רק הנקה ובוכה הרבה - סימן שאין מספיק 4.
333      34 12חלב אם

333      1234ההנקה היא חוויה מהנה 5.

חברות הפורמולה לתינוקות הן מקור אמין למידע על תזונת 6.
333      1234תינוקות

333      1234חיסונים מונעים מחלות מסוכנות7.

333      1234ההנקה חוסכת כסף8.

333      1234מוצץ בחודש הראשון יכול להפריע להנקה9.

333      1234הנקה תכופה מפחיתה את הסיכוי להכנס להיריון10.

333      1234לאמא מניקה יהיו פחות העדרויות מהעבודה11.

333      1234החיסונים עצמם יותר מסוכנים מהמחלות שהם מונעים12.

333      1234לתינוק שיונק יש יותר דלקות אזניים13.

333      1234ההנקה מכאיבה        14.

333      1234חשוב להוסיף מים לתינוק היונק15.

אני מתכננת לחסן את הילד שלי לפי ההנחיות של משרד16.
333      1234הבריאות

333      1234כדי להניק, אמא צריכה להיות בריאה לחלוטין17.

333      1234בקבוק פורמולה מידי פעם אינו פוגע בהנקה18.

333      1234לתינוק שאינו יונק יש יותר שלשולים19.

333      1234אישה מניקה צריכה להימנע ממזונות מסוימים20.

אני מתכוונת לחסן את ילדי באופן סלקטיבי, כלומר לפי21.
333      1234בחירה אישית שלי

333      1234ההנקה מביכה              22.

333      1234כשמניקים קשה לצאת מהבית23.

333      1234ההנקה עוזרת לאמא לחזור לגזרה הקודמת24.

333      1234אני לא מתכננת לחסן את הילד שלי25.

פורמולה טובה לתינוק כמו חלב אם   ]לסוקרת: פורמולה26.
333      1234 זו אבקה שמוהלים במים להכנת מזון בבקבוק[

אני מרגישה בנוח כאשר אשה מניקה לידי במקום ציבורי, כגון 27.
333      4 123מרכז קניות, בית קפה, גינה ציבורית  וכדומה.

מקום עבודה צריך לספק לעובדות מניקות, מקום 28.
333      1234מתאים לשאיבת חלב

333      1234בחברה שלנו, אמא יכולה להתגאות בכך שהיא מניקה35.

333      1234הנקה היא פעולה טבעית וקלה לביצוע36

333      1234ההנקה מגבילה את האם37

333      1234ההנקה היא חלק מהתפקיד של האם38.
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לסוקרת, הקריאי: “שתי השאלות הבאות מתייחסות להנקה באופן כללי”.

57. עד איזה גיל רצוי להניק לפי דעתך? )לא להקריא אפשרויות(
לא רצוי להיניק כלל  .1

עד גיל ___________  שבועות   /    חודשים   /   שנים  - לסוקרת: עגלי את המתאים  .2
אחר, פרטי: _________________  .3

222. מסרבת לענות

58. מהם מקורות המידע שלך על הנקה? סמני את כל האפשרויות
רופא    .1

אחות טיפת חלב   .2
יועצת הנקה   .3

דיאטנית  .4
טלוויזיה  .5

רדיו  .6
עיתונות  .7

פרסומים של משרד הבריאות   .8

6. מצב הבריאות של התינוק

לסוקרת קראי: “כעת אשאל על מצב הבריאות של תינוקך”.

59. בן כמה היה )שם התינוק/ת( כשנשקל ונמדד בפעם האחרונה?  
לסוקרת הקריאי: “בבקשה תני לי את המועד האחרון שבו )שם התינוק/ת( נמדד גם לאורך וגם למשקל”

בן 8-10 שבועות  .1
בן 6-7 שבועות  .2
בן 4-5 שבועות  .3

עברי לשאלה 62 קטן מ- 4 שבועות     .4
5.     אחר, פרטי: _________________

60. מה היה משקלו האחרון של )שם התינוק/ת( בקילוגרמים? 
__________ ק”ג 

)לסוקרת: להעזר בכרטיס טיפת חלב(

61. מה היה אורכו  המדוד האחרון של )שם התינוק/ת( בסנטימטרים? 
__________ סנטימטר

)לסוקרת: להעזר בכרטיס טיפת חלב(

62. באיזו תנוחה את בדרך כלל משכיבה את )שם התינוק/ת( לישון?
על הגב  .1

על הבטן  .2
לפעמים על הגב ולפעמים על הצד  .3

אין תנוחה קבועה  .4
אחר, פרטי: _______________  .5

63. היכן ישן )שם התינוק/ת( בלילה לרוב?
בחדר ההורים במיטה נפרדת או עריסה  .1

בחדר ההורים במיטת ההורים  .2
בחדר אחר  .3

אחר, פרטי:  __________________  .4

64. האם )שם התינוק/ת( נמצא/ת בבירור רפואי או אובחן/נה לגבי בעיות רפואיות מסוימות?
כן  .1

עברי לשאלה 67 לא      .2

65. איזה מחלות או בעיות רפואיות אובחנו
 או בבירור אצל )שם התינוק/ת(?

 66. האם הופנית עקב המחלה 
לגורם אחר למעקב או טיפול?

 1. כן                 2. לא____________________________1.

 1. כן                 2. לא____________________________2.

 1. כן                 2. לא____________________________3.

9.    פרסומים של קופות חולים, בתי חולים  
קורסים ולימודים כולל ספרים  .10

אינטרנט   .11
משפחה  .12

חברים  .13
אחר, פרט: ________________  .14

אין מקורות מידע  .15
222. מסרבת לענות 
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67. האם אושפז/ה )שם התינוק/ת( בבית חולים אי פעם?
כן  .1

עברי לסעיף 7 )בריאות האם( לא      .2

68. כמה זמן היה )שם התינוק/ת( מאושפז/ת בבית החולים? 
_____ ימים

69. מהי סיבת האשפוז?
_____________________  .1
_____________________  .2

7. בריאות האם 

לסוקרת הקריאי: “ עכשיו אשאל אותך מספר שאלות על מצב הבריאות שלך”.

70. האם נטלת חומצה פולית או ויטמינים המכילים חומצה פולית בחודשים שלפני ההריון האחרון? 
כן  .1

לא, התחלתי ליטול ח’ פולית לאחר שנכנסתי להיריון    .2
לא נטלתי בכלל ח’ פולית בהריון האחרון      .3

71. כמה חודשים לפני ההריון התחלת? 
________ חודשים   .1

לקחתי כל הזמן ללא קשר להריון                  .2
לא יודעת/לא זוכרת  .3

                              
72.  באיזו תדירות נטלת את החומצה הפולית?

כל יום  .1
4-6 פעמים בשבוע              עברי לשאלה 74  .2

1-3 פעמים בשבוע   .3

73. מאיזו סיבה לא לקחת חומצה פולית או ויטמינים המכילים חומצה פולית לפני ההריון?
הרופא לא המליץ לי  .1

ההריון לא היה מתוכנן או לא היה זמן   .2
שכחתי ליטול את התוסף  .3

לא יודעת מה זה  .4
לא היה לי צורך  .5

אחר, פרטי: _________________________  .6
                                             

74. האם נטלת תוסף ברזל לאחר הלידה?
עברי לשאלה 76 כן      .1

לא  .2

75. מהן הסיבות לכך שלא נטלת תוסף ברזל לאחר הלידה? 
הרופא לא המליץ לי  .1

לא היה לי צורך  .2
שכחתי ליטול את תוסף הברזל  .3

הרופא אמר לי שאין צורך  .4
אחר, פרטי: _________________________  .5

 
76. האם את נוטלת תרופות על בסיס קבוע?

כן  .1
עברי לסעיף  הבא )הרגלי עישון( לא      .2

77. אילו תרופות את נוטלת על בסיס קבוע?
_________________________  .1
_________________________  .2
_________________________  .3

}

עברי לשאלה 73{
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8. הרגלי עישון 

78. האם את מעשנת כיום?
כן   .1

לא   .2

79. האם עישנת באופן קבוע לפחות סיגריה אחת ביממה לפני שהיית בהריון הנוכחי?  
כן  .1

עברי לשאלה 81 לא        .2

80. האם שינית את הרגלי העישון שלך בתחילת ההריון  או במהלכו?
לא, המשכתי לעשן כמו קודם, עם _____סיגריות ליום  .1

כן, הפחתתי את העישון מ- _____ סיגריות ל- ______ סיגריות ליום  .2
כן, הגברתי את העישון מ- _____ סיגריות ל- ______ סיגריות ליום  .3

כן, הפסקתי לעשן  .4
אחר, פרטי: ________________________________  .5

81. מי מעשן בבית? )אפשר לענות יותר מתשובה אחת(
את )האם(  .1

בן זוגך )האב(  .2
אדם אחר שגר בבית  .3

אף אחד  .4
אחר, פרטי: ____________________________  .5

82. באיזו תדירות מעשנים בתוך הבית כשהתינוק/ת נמצא/ת? )לא משנה באיזה חדר(
כל יום  .1

כמעט כל יום  .2
לפעמים  .3
אף פעם  .4

83. באיזו תדירות מעשנים בתוך הרכב כשתינוק/ת נמצא/ת?
כל יום  .1

כמעט כל יום  .2
לפעמים  .3
אף פעם  .4

5.     לא רלוונטי - אין רכב/אין נסיעות ברכב
  

84. באיזו תדירות נחשף/ת התינוק/ת לעישון סביל )פסיבי(?
כל יום  .1

כמעט כל יום  .2
לפעמים  .3
אף פעם  .4
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9. תמיכה בקהילה

לסוקרת: לא לשאול את שאלה 85 את אלו שלא הניקו כלל.

85. באיזו מידה נעזרת בגורמים הבאים בנושא הנקה )עבור שם התינוק/ת(?

3. בכלל לא2. במידה מועטה1. במידה רבה

1123. אחות טיפת חלב

2123. יועצת הנקה במסגרת פרטית )בתשלום(

3123. רופא

4123. בני משפחה

5123. חברים/חברות

6123. תקשורת )רדיו, טלוויזיה, עיתונות(

7123. אינטרנט

8123. קבוצות תמיכה של ___________

9123. קו חם או יעוץ טלפוני של __________

10123. חברות של פורמולה

11123. אחר, _________________

86. האם היו קשיים הקשורים להזנת תינוקך?
כן  .1

עברי לשאלה 90 לא      .2

87. מה היו הקשיים בהזנת התינוק? 
בעיות בפטמות  .1

דלקת או כאבים בשד  .2
לשון קשורה לתינוק  .3

לא היה לי מספיק חלב  .4
התינוק לא ינק היטב  .5

אחר, פרטי: __________________________________  .6

88. האם מישהו ייעץ או עזר לך בקשיים אלו?  
כן  .1

עברי לשאלה 90 לא      .2

89. מי  ייעץ לך או עזר לך בפתרון הבעיות בהזנת התינוק.  אפשר לסמן יותר מתשובה אחת
7.  קורסים ולימודים    1.  רופא     

8.  אינטרנט            2.  אחות טיפת חלב   
9.  פורום 3.  יועצת הנקה    

10.  משפחה     4.  דיאטנית    
11.  חברים  5.  פרסומים של משרד הבריאות               

12.  אחר, פרט: _____________ 6.  פרסומים של קופות חולים, בתי חולים    

90. אילו גורמים לדעתך חסרים בקהילה והיו עוזרים לך בהנקה אילו היו זמינים?
_______________________  .1
_______________________  .2

333. לא יודעת

91. האם במהלך ההריון האחרון או לאחריו הציעו לך מתנה או הטבה אחרת מחברת פורמולות? 
כן  .1

עברי לשאלה 93 לא        .2
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92.  מה הציעו לך?  
פורמולה  .1

בקבוק/ים  .2
חיתולים  .3

חוברות מידע/ עלוני מידע  .4
מגבונים לחים  .5

דיסק שירים/ לוח שנה  .6
שוברי הנחה  .7

תה לתינוקות/ מיץ   .8
מוצץ  .9

מים מינרלים  .10
אחר, פרטי:_______________________  .11

                 
93. האם את נוהגת בדרך כלל לפנות לקו חם?

כן  .1
לא   .2

333. לא יודעת 

94.  במידה שמשרד הבריאות יפתח קו חם בנושא תזונת תינוקות, האם את חושבת שהיית פונה לשירות זה?
עברי לסעיף 10  )דמוגרפיה( כן      .1

לא  .2
עברי לסעיף 10  )דמוגרפיה( 333. לא יודעת     

95. מדוע לא תפני לשירות זה?  __________________________________________________

10. פרטים דמוגרפים

סוקרת קרא/י: “ברשותך, כמה שאלות קצרות עליך ועל משפחתך”. 

96. האם עבדת לפני הלידה או עד סמוך לה?
כן  .1

עברי לשאלה 102 לא      .2
   

97. האם את בעיקר עצמאית או שכירה?
עצמאית  .1
שכירה   .2

98. במה עבדת בעיקר עד סמוך ללידה? 
 _________________________________

99. האם עבדת בעיקר מהבית או מחוץ לבית?
עבדתי בעיקר מהבית  .1

עבדתי בעיקר מחוץ לבית  .2
אחר, פרטי: ______________________  .3

100. האם את מתכוונת לחזור או שחזרת לעבודה?
כן  .1

לא                         .2
לא יודעת                          .3

כבר חזרתי לעבוד   .4

101. באיזה גיל של התינוק את מתכוונת לחזור לעבודה או חזרת לעבודה? _________ 
ימים / שבועות / חודשים / שנים

לסוקרת: עגלי את המתאים

102. מה מצבך המשפחתי? 
נשואה או חיה עם בן/בת זוג  .1

רווקה  .2
גרושה או פרודה     .3

אלמנה                                            .4
אחר, פרטי: ______________  .5

}

}

עברי לשאלה 102

עברי לשאלה 110
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103. באיזו שנה נולד בן זוגך? _____ 19  

104. באיזו ארץ נולד בן זוגך? 
עברי לשאלה 106 ישראל         .1

ארץ אחרת, פרטי: _______________  .2

105. באיזו שנה עלה בן זוגך לארץ? ____________

106. באיזו ארץ נולד אביו של בן זוגך )חמך(?  
ישראל  .1

אחר, פרטי: ________________  .2
333  )לא יודעת(

107. באיזו ארץ נולדה אמו של בן זוגך )חמותך(?
ישראל  .1

אחר, פרטי: ________________   .2
333 )לא יודעת(

108. כמה שנים בסך הכל למד בן זוגך בכל בתי הספר? )לא כולל שנת לימודים שלא הסתיימה( 
____ שנים  .1

לא יודעת )333(  .2

109. מהי התעודה הכי גבוהה שיש לבן זוגך? 
תעודת בגרות )תיכונית(  .1

תעודה מקצועית ללא בגרות  .2
תעודה מקצועית עם בגרות  .3

תואר אקדמי ראשון  .4
תואר אקדמי שני  .5

תואר אקדמי שלישי  .6
תעודת רבנות או לימודי ישיבה  .7

תעודה אחרת, פרטי: ________________________  .8
אין תעודה  .9

333. לא יודעת/ לא זוכרת
222 . מסרבת

110. כמה אנשים גרים בבית בדרך קבע, לא כולל דייר בשכירות, חייל בחובה וסטודנט שגרים מחוץ לבית?  ________

111. כמה חדרים יש בבית, המשמשים למגורים – כולל סלון?  ________ 

112. כמה ילדים יש לך? לא כולל הילד האחרון )בן חודשיים( _________

113. אנא צייני את הגיל של כל אחד מילדייך )לא כולל את האחרון - בן חודשיים(:
לסוקרת: נא לציין גיל בדיוק של 1/2 שנה בלבד

1234567891011ילד מספר

גיל נוכחי

114. מהי ההכנסה הממוצעת החודשית נטו, מכל המקורות, של כל משק הבית? 
עד 3,400 ₪   .1

מ-3,401 עד 5,500 ₪  .2
מ-5,501 עד 8,200 ₪  .3

מ-8,201 עד 10,500 ₪  .4
מ-10,501 עד 14,100 ₪  .5
מ-14,101 עד 16,700 ₪  .6
מ-16,701 עד 24,700 ₪  .7

24,701 ₪ או יותר  .8
לא יודעת  .9

מסרבת  .10
לא רלוונטי )חבר קיבוץ, סטודנטית שלא עובדת, מושב שיתופי(  .11



199

שאלוני הסקר - שאלון 2 -  גיל חודשיים

האם אוכל לשוחח בקצרה עם בן זוגך? מדובר במספר שאלות קצרות
לסוקרת: אם אינו זמין שאלי: מתי אוכל לשוחח עימו? __________________
האם יש מספר טלפון נוסף שאפשר להתקשר אליו? ___________________

אם האם או האב מסרבים אנא שאלי: מדוע אינך מסכים/מה? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 לסיום קראי: ”תודה רבה על שיתוף הפעולה. תשובותיך תעזורנה למשרד הבריאות בכל הנוגע למתן המלצות לגבי תזונת תינוקות”.

11. שאלות לבן/בת הזוג

סוקרת קראי: שלום. שמי ________ ואני מתקשרת מטעם משרד הבריאות. בת זוגתך משתתפת בסקר של משרד הבריאות על 
תזונת פעוטות והפנתה אותנו אליך. ברשותך, אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות קצרות. זה יארך כ- 2 דקות. 

 115. אקריא לך מספר משפטים. אנא אמור לי האם אתה מסכים או לא מסכים לנאמר 
בסולם של 1-4, כאשר  1= מסכים מאד  ו- 4= לא מסכים כלל

1. מסכים
 מאד

23 
4. לא

מסכים
 כלל

אין לי  
  דעה

34333 12    חשוב שאמהות יניקו1

פורמולה טובה לתינוק כמו חלב אם ]לסוקרת: פורמולה2
1234333    זו אבקה שמוהלים במים להכנת מזון בבקבוק[

1234333    זכותה של אשה להניק במקום ציבורי3

אני מרגיש בנוח כאשר אשה מניקה לידי במקום ציבורי, כגון 4
1234333    מרכז קניות, בית קפה, גינה ציבורית וכדומה.

מקום עבודה צריך לספק לעובדות מניקות, מקום מתאים 5
1234333    לשאיבת חלב

116. עד כמה חשוב לך ש )שם התינוק/ת( ינק/תינק?
חשוב מאד  .1

חשוב  .2
לא כל-כך חשוב  .3
לא חשוב בכלל  .4

אחר, פרטי: _______________  .5

117. עד איזה גיל רצוי להניק לפי דעתך? )לא להקריא אפשרויות(
לא רצוי להניק כלל  .1

עד גיל ___________  שבועות /  חודשים / שנים - לסוקרת: עגלי את המתאים  .2
כמה שאפשר או כמה שרוצים  .3

אחר, פרטי: _________________  .4
222. מסרב לענות

סוקרת קראי: ”תודה רבה על שיתוף הפעולה. תשובותיך תעזורנה למשרד הבריאות בכל הנוגע למתן המלצות לגבי תזונת תינוקות”.
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המחלקה לחינוך וקידום בריאות                          המרכז הלאומי לבקרת מחלות   משרד הבריאות  
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר                             המחלקה לתזונה    

המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור        

סקר  תזונת התינוק - מב”ת לרך
שאלון  3 – גיל חצי שנה          

מספר שאלון:_____________
שעת התחלה_____________
 )יהיה זהה למספר השאלון הראשון של בי”ח( מספר יולדת:______________
תאריך: _________________

סוקרת קראי: שלום. שמי _____________ ואני מתקשר/ת מטעם משרד הבריאות.
האם אפשר לדבר עם גברת _____________ ? 

לפני כ-4 חודשים ראיינו אותך לסקר בנושא תזונת התינוק. התינוק שלך כבן חצי שנה, והייתי רוצה לשאול אותך מספר שאלות. אני 
מזכירה לך כי התשובות הינן חסויות, ובשום אופן לא יפורסמו פרטים אישיים כגון שמות, או מספרי טלפון.  האם תוכלי לענות על 

מספר שאלות ב-20 הדקות הקרובות?
כן )אם כן- להתחיל בראיון(  .1

מעוניינת/מסרבת...  "לא  עונה  אם  אחר(.  מועד  לתאם   _______________ להתקשר”?  יהיה  אפשר  "מתי  )שאלי  לא   .2 
אז שאלי "האם אפשר לדעת מדוע”? ___________________

ולאחר מכן לומר: "תודה רבה לך ויום טוב" )ולסיים את השיחה(.
מה שלומך?...

סוקרת, אנא רשמי כאן את שם התינוק/ת מתוך הקובץ והקריאי: 
"בשאלון נתייחס ל__________ )שם התינוק/ת( אלא אם אציין אחרת".  האם הוא בן / בת? )עגלי(

לסוקרת, קראי: "האם תוכלי להביא את את פנקס המעקב מטיפת חלב ופנקס החיסונים של )שם התינוק/ת(?"

1. הזנת התינוק

לסוקרת, אנא הקריאי: "עכשיו אשאל אותך על הזנת התינוק/ת"
 

1. עד איזה גיל )שם התינוק/ת( ינק/ה או קיבל/ה חלב אם שאוב ללא כל תוספות של פורמולות לתינוקות, 
מזון כלשהו או שתייה )מים ותה(? 

|____|____| ימים   .1
|____|____| שבועות   .2
|____|____| חודשים  .3

עדיין יונק/ת ללא כל תוספות  .4
לא ינק/ה כלל     .5

333 . לא זוכרת

2. עד איזה גיל )שם התינוק/ת( ינק/ה או קיבל/ה חלב אם שאוב בסך הכל?
)מראיינת: יש לשים לב שהתשובה בשאלה הקודמת אינה גבוהה מהתשובה בשאלה זו(

פחות משבוע )|____| ימים(      .1
|____|____| שבועות  .2
|____|____| חודשים  .3

עברי לשאלה 18 )אכילה מחוץ לבית( עדיין יונק/ת  ללא תוספות     .4
עדיין יונק/ת עם תוספת מזון )ללא פורמולה(    .5

עדיין יונק/ת עם תוספת פורמולה ו/או מזון  .6
333 . לא זוכרת

}

}

עברי לשאלה 3



201

שאלוני הסקר - שאלון 3 -  גיל חצי שנה

3 מה סוג הפורמולה בה את בדרך כלל מאכילה את תינוקך כיום? )אפשר לסמן עד 2 תשובות(
אם ענתה תשובה 8, 9, 14-16 עברי לשאלה 4  

1ADVANCE  1 אופטימיל 253מטרנה חלבית 133סימילאק

2ADVANCE  2 26מטרנה צמחית 141סימילאק........other.אחר, פרטי

3ADVANCE  3 מטרנה צמחית 152סימילאק

מטרנה צמחית 163סימילאק טופ 41

מטרנה מהדרין 171סימילאק טופ 52

מטרנה מהדרין 182סימילאק טופ 63

7FREE מטרנה מהדרין 193סימילאק טופ

מטרנה לילה טוב 20סימילאק איזומיל 1 8

מטרנה סנסיטיב פגים21סימילאק איזומיל 92

מטרנה 22TO GOסימילאק ניאושור10

אופטימיל 231מטרנה חלבית 111

אופטימיל 2 24מטרנה חלבית 122

לסוקרת: בקשי מהמרואינת להביא את קופסת הפורמולה ולהקריא את שם המוצר והסוג שעל האריזה במידה שמתקשה.

4. מהי הסיבה לכך שתינוקך אוכל פורמולה צמחית? __________________________________

5. האם בעבר קיבל/ה )שם התינוק/ת( פורמולות אחרות?
כן  .1

עברי לשאלה 9 לא      .2

6. אנא צייני את שמות הפורמולות שקיבל/ה )שם התינוק/ת( אי פעם: 
)אפשר לסמן עד 2 תשובות עיקריות(

1ADVANCE  1 אופטימיל 253מטרנה חלבית 133סימילאק

2ADVANCE  2 26מטרנה צמחית 141סימילאק........other .אחר, פרטי

3ADVANCE  3 מטרנה צמחית 152סימילאק

מטרנה צמחית 163סימילאק טופ 41

מטרנה מהדרין 171סימילאק טופ 52

מטרנה מהדרין 182סימילאק טופ 63

7FREE מטרנה מהדרין 193סימילאק טופ

מטרנה לילה טוב 20סימילאק איזומיל 1 8

מטרנה סנסיטיב פגים21סימילאק איזומיל 92

מטרנה 22TO GOסימילאק ניאושור10

אופטימיל 231מטרנה חלבית 111

אופטימיל 2 24מטרנה חלבית 122
         

7. מהי הסיבה העיקרית לשינוי הפורמולות?
עברי לשאלה 9   _________________________________________________  .1

)לא להקריא( התינוק/ת אלרגי או רגיש לפורמולה חלבית )או חלב פרה(  .2

8. מי אמר לך ש )שם התינוק/ת( אלרגי או רגיש לחלב פרה? אפשר לבחור יותר מתשובה אחת 
רופא   .1

דיאטנית  .2
אחות   .3

מרפא אלטרנטיבי או הומאופת  .4
אני בעצמי   .5

הורים, בן משפחה  .6
חברים   .7

אחר, פרטי: _______________________  .8
לא יודעת/לא זוכרת  .9
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9. כאשר את מכינה פורמולה לתינוקך, במה את משתמשת בדרך כלל? 
מי ברז לא מסוננים  .1

מי ברז מסוננים  .2
מים מינרלים מבקבוק  .3
מים מינרלים ממתקן  .4

אחר, פרטי: _________________  .5

10.  האם את מרתיחה בסיר או בקומקום את המים להכנת הפורמולה?
כן, תמיד  .1
לפעמים  .2
לרוב לא  .3

לא, אני משתמשת במים חמים ממתקן  .4

11. איך את מתחילה את הכנת הפורמולה?
מודדת מים בבקבוק ומוסיפה אבקה  .1
מודדת אבקה לבקבוק ומוסיפה מים  .2

אחר, פרטי: _________________  .3

12. בהכנת הפורמולות, האם המים שאת שמה בבקבוק בדרך כלל הם:
רותחים  .1
פושרים  .2

קרים  .3
אחר, פרטי: _________________  .4

13. אם את מחממת את הפורמולה לפני ההגשה, באיזה אופן את מחממת? 
לא מחממת  .1

בתוך סיר/מיכל עם מים חמים  .2
מחממת במחמם בקבוקים  .3

במיקרוגל  .4
אחר, פרטי: _____________________________________  .5

14. בדרך כלל, האם את מכינה את הפורמולה:
מרוכזת  .1
מדוללת  .2

עברי לשאלה 16 לפי הוראות היצרן     .3

15. מהי הסיבה העיקרית לכך? ______________________________________________

16. כיצד את נוהגת לשטוף את הבקבוקים? 
במים בלבד  .1
במים וסבון  .2

במדיח הכלים  .3
אחר, פרטי: _________________  .4

17. כיצד את מבצעת סטריליזציה )עיקור( לבקבוקים? 
מרתיחה את הבקבוקים בסיר עם מים רותחים  .1

בסטריליזטור למיקרוגל  .2
טבליות או שקיות מיוחדות  .3

איני מבצעת סטריליזציה לבקבוקים  .4
)לא להקריא( שופכת מים רותחים על הבקבוקים או לבקבוקים  .5

אחר, פרטי: _________________  .6

18. כאשר את מאכילה את )שם התינוק/ת( מחוץ לבית בחלב אם או פורמולה האם את בדרך כלל:
לוקחת איתך חלב אם שאוב                                 .1

מכינה את הפורמולה לפני שאת יוצאת מהבית  .2
מכינה את הפורמולה בעת השהות מחוץ לבית       .3

לרוב מניקה    .4
עברי לשאלה 20 אף פעם לא מאכילה את התינוק מחוץ לבית  בחלב אם או פורמולה      .5

אחר, פרטי: _________________  .6

19. האם את שומרת את החלב בקירור עד הארוחה?
כן  .1

לא     .2

}
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20. האם )שם התינוק/ת( קיבל או מקבל היום את המזונות הבאים כטעימות או כחלק מארוחה?  
סוקרת- יש לשאול את הגיל בחודשים

ארוחהטעימות

קב' מזון 
)למשרד(

2. לא1. כןפריט המזון
.3

התחיל
מגיל 

2. לא1. כן
.3

התחיל
מגיל  

1

דייסות 
ופחמימות 

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןדייסה מועשרת

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןקורנפלור )כדייסה או תוספת לבקבוק(2

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןדגני בוקר לא ממותקים3

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןדגני בוקר ממותקים4

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןאורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/בטטה/תפ"א5

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןלחם/פיתה/קרקר/גריסיני6

7

שומנים 

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןחמאה/מרגרינה וממרחים שומניים אחרים

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןאבוקדו8

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןממרח חומוס/טחינה9

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןממרח שוקולד/חלבה10

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןדבש

12

מזונות 
עשירים  

בחלבון 

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןבשר

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןעוף13

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןדג )כולל טונה(14

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןביצים15

16
קטניות )שעועית לבנה, חומוס גרגירים, 

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןעדשים, אפונה(

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןסויה17

18

פירות 
וירקות 

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןירקות טריים

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןירקות מבושלים19

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןפירות טריים20

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןפירות מבושלים21

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןפירות משומרים כגון גרבר22

23

מוצרי 
חלב 

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןשוקו

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןחלב פרה24

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןגבינה לבנה או קוטג'25

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןיוגורט לא מומתק או שמנת26

27
מעדני חלב או גבינה מתוקים או יוגורט לבן 

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןעם סוכר

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןמעדנים על בסיס סויה28

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןגבינה צהובה או גבינה מותכת29

30
מזון תינוקות

||||||||||||||2. לא1. כן||||||||||||||||||||||||||חלב אם 

____ 2. לא1. כן||||||||||||||||||||||||||פורמולה לתינוקות31

____ 2. לא1. כן____ 2. לא1. כןעוגיה או ביסקויטאחר32
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21. האם )שם התינוק/ת( קיבל/ה את המשקאות הבאים:
)בשאלה 22 לאפשר 2 תשובות(

שם המשקה
לעיתים 
קרובות

לעיתים
רחוקות

אף פעם 
לא

22. האם קיבל 
בכוס 

או בבקבוק 

2. בכוס1. בבקבוק

2. בכוס1. בבקבוק  3    2    1   1. תה לתינוקות

2. בכוס1. בבקבוק  3    2    1   2. תה רגיל

2. בכוס1. בבקבוק  3    2    1   3. תה צמחים

2. בכוס1. בבקבוק  3    2    1   4. מים מינרלים

2. בכוס1. בבקבוק  3    2    1   5. מי ברז 

2. בכוס1. בבקבוק  3    2    1   6. מים מסוננים

2. בכוס1. בבקבוק  3    2    1   7. מיצים )מפירות או ירקות(

2. בכוס1. בבקבוק  3    2    1   8. אחר: _____________

2. גורמים משפיעים על אופן ההאכלה

הפניה לשאלות הבאות:

לפנות לשאלה:שאלה 2 תשובה:
אחרת לפנות 

לשאלה:

12727.  פחות משבוע    

22327.  אם גדול מ-7 שבועות

32327. אם גדול מ-2 חודשים

42727. עדיין יונק ללא כל תוספות

525. עדיין יונק עם תוספת פורמולה

3332727 – לא זוכרת
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23. אקריא לך כעת רשימה של סיבות. הפעם אמרי לי עבור כל אחת אם נכון שהייתה זו סיבה 
להחלטתך להפסיק להניק את )שם התינוק/ת(. 

2. לא1. כןסיבות להחלטה להפסיק להניק

   2  1  הפסקת להניק כי לא היה לך מספיק חלב או החלב לא היה מספיק טוב1. 

   2  1  הפסקת להניק בגלל מבנה לא מתאים של פטמות )שטוחות, הפוכות, קטנות, גדולות(2.

   2  1  הפסקת להניק בגלל בעיות בשד כמו: כאבים או סדקים בפטמות, זיהום, דלקת או גודש3.

   2  1  הפסקת להניק בגלל עייפות, חוסר נוחות, לא מספיק זמן או חוסר סיפוק מחוויית ההנקה4.

   2  1  הפסקת להניק בגלל קשיים בטכניקה של ההנקה או הצמדות לא טובה של התינוק לשד5.

   2  1  הפסקת להניק בגלל מחלה או אשפוז שלך או נטילת תרופות על ידך6.

   2  1  הפסקת להניק בגלל מחלה או אשפוז של התינוק7.

   2  1  הפסקת להניק בגלל שהתינוק בכה, היה עצבני, סבל מקוליק או כאבי בטן8.

   2  1  הפסקת להניק בגלל חוסר עליה מספקת במשקל, תינוק רעב או לא מסופק9.

   2  1  הפסקת להניק בגלל שהתינוק גמל את עצמו10.

   2  1  הפסקת להניק בגלל שהתינוק ישנוני11.

   2  1  הפסקת להניק כי הגיע הזמן לגמול12

   2  1  הפסקת להניק בגלל יציאה לטיול13.

   2  1  הפסקת להניק בגלל חזרה לעבודה14.

   2  1  הפסקת להניק כי בעבודה אין תנאים להנקה או שאיבת חלב15.

   2  1  הפסקת להניק בגלל חוסר תמיכה של אנשי מקצוע16.

הפסקת להניק בגלל חוסר תמיכה של המשפחה, ההנקה הפריעה לחיי החברה או 17
   2  1  הזוגיות

   2  1  הפסקת להניק בגלל שבן הזוג רצה גם להאכיל, או רצה שאפסיק להניק18.

   2  1  הפסקת להניק כי הרופא או איש מקצוע ייעץ לך להפסיק19.

24 .האם היה גורם אחר שהשפיע על החלטתך להפסיק להניק שאותו לא הזכרתי קודם?
1.    כן.  מהו? _______________________________________ 

2.    לא
 

 25. אקריא לך כעת רשימה של סיבות. הפעם אמרי לי עבור כל אחת מהן אם נכון שהייתה זו סיבה 
להחלטתך להוסיף פורמולה ל )שם התינוק/ת(. 

2. לא1. כןסיבות להוספת פורמולה

   2   1הוספת פורמולה כי חזרת לעבודה1. 

   2   1הוספת פורמולה כי לא היה לך מספיק חלב2.

   2   1כי הוא/ היא בכה/בכתה הרבה3.

   2   1כי היה לך קשה רק להניק4.

   2   1כי התינוק לא עלה מספיק במשקל5.

   2   1כי החלטת מראש להניק מלא לתקופה מוגבלת6.

   2   1כי הרופא ייעץ לך להוסיף7.

   2   1כי האחות ייעצה לך להוסיף8.

   2   1בגלל מגבלה רפואית של התינוק9.

   2   1בגלל מגבלה רפואית שלך10.

   2   1כדי שמישהו אחר יוכל להאכיל את התינוק11.

26. האם היה גורם אחר שהשפיע על החלטתך להוסיף פורמולה שאותו לא הזכרתי קודם?
כן.   מהו? _______________________________________   .1

לא   .2
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3. תוספי תזונה

?D 27. האם )שם התינוק/ת( מקבל תוסף ויטמין
כן  .1

עברי לשאלה 29            קיבל בעבר, אך אינו מקבל כעת     .2
עברי לשאלה 31           לא קיבל אף פעם      .3

עברי לשאלה 32  לא יודעת       .4

   ?D 28. באיזו תדירות מקבל/ת )שם התינוק/ת( את הויטמין
כל יום  .1

4-6 פעמים בשבוע  .2
עברי לשאלה 30 1-3 פעמים בשבוע                   .3

פחות מפעם בשבוע  .4

?D 29. מהן הסיבות לכך שתינוקך אינו מקבל כעת תוסף ויטמין
_____________________________________  .1
_____________________________________  .2

30. מהו שם התכשיר של ויטמין D אותו מקבל/ת או קיבל/ה  )שם התינוק/ת(? 
טיפטיפות )כצט(  .1

ויטמידין )דר' פישר(  .2
די-טיפות D-drops  )פלוריש(                        עברי לשאלה 32  .3

בייבי 3D )ויטמד(  .4
אחר, פרטי: ________________  .5

   
?D 31. מהן הסיבות לכך שתינוקך לא קיבל תוסף ויטמין

לא הומלץ לי על ידי רופא או אחות טיפת חלב  .1
אני לא מאמינה במתן תוספי תזונה  .2

התוסף יקר לנו  .3
אחר:_______________________________  .4

32. האם )שם התינוק/ת( מקבל/ת תוסף ברזל?
כן  .1

עברי לשאלה 39 קיבל בעבר, אך אינו מקבל כעת     .2
עברי לשאלה 38          לא קיבל אף פעם     .3

עברי לשאלה 40 לא יודעת       .4
 

33. בן כמה היה/הייתה )שם התינוק/ת( כשהתחיל/ה לקבל תוסף ברזל?  
1. __ __ חודשים  

333.  לא זוכרת/ לא יודעת

34. באיזו תדירות מקבל/ת )שם התינוק/ת( את הברזל?   
כל יום  .1

4-6 פעמים בשבוע  .2
1-3 פעמים בשבוע                  .3

פחות מפעם בשבוע  .4

35. מהו שם התכשיר של ברזל אותו מקבל/ת )שם התינוק/ת(? 
טיפטיפות פריפל 3 )כצט(  .1

אחר, פרטי: ______________________    .2

36. כמה טיפות של תוסף ברזל מקבל/ת  )שם התינוק/ת( כיום?
________ טיפות

37. כמה טיפות של תוסף ברזל קיבל/ה )שם התינוק/ת( כשהתחילה לקבל ברזל? 
________ טיפות

עברי לשאלה 40                                         

38. מהן הסיבות לכך שתינוקך לא קיבל תוסף ברזל?
לא הומלץ לי על ידי רופא או אחות טיפת חלב  .1

עברי לשאלה 40 אני לא מאמינה במתן תוספי תזונה                            .2
התוסף יקר לנו  .3

אחר: _______________________________  .4

}

}

}
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39. מדוע הפסקת לתת ל)שם התינוק/ת( ברזל? ____________________________________

40. האם )שם התינוק/ת( מקבל/ת תוסף תזונה אחר )כגון ויטמינים, מינרלים או צמחי מרפא, פוליקוז(?
כן  .1

עברי לסעיף 4 )ידע ועמדות( לא      .2

41. מהו שם התוסף האחר אותו מקבל/ת )שם התינוק/ת(?  ____________________________
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4. ידע ועמדות

42. אקריא לך מספר משפטים. אנא אמרי לי האם את מסכימה או לא מסכימה לנאמר 
בסולם של 1-4, כאשר 1= מסכימה מאד  ו- 4= לא מסכימה כלל

 .1
מסכימה

 מאד
23

4. לא
מסכימה

 כלל

אין לי 
דעה

1234333 זכותה של אישה להניק במקום ציבורי1.

4333 123 חשוב שאמהות יניקו2.

1234333חזרה לעבודה מצריכה הפסקת הנקה3.

1234333 תינוק שמקבל רק הנקה ובוכה הרבה - סימן שאין מספיק חלב אם4.

1234333  ההנקה היא חוויה מהנה 5.

חברות הפורמולה לתינוקות הינן מקור אמין למידע 6.
1234333 על תזונת תינוקות

1234333 חיסונים מונעים מחלות מסוכנות7.

1234333  ההנקה חוסכת כסף8.

1234333 מוצץ בחודש הראשון יכול להפריע להנקה9.

1234333 הנקה תכופה מפחיתה את הסיכוי להכנס להריון10.

1234333 לאמא מניקה יהיו פחות העדרויות מהעבודה11.

1234333 החיסונים עצמם יותר מסוכנים מהמחלות שהם מונעים12.

34333 12 לתינוק שיונק יש יותר דלקות אזניים13.

1234333 ההנקה מכאיבה        14.

1234333 חשוב להוסיף מים לתינוק היונק15.

1234333 אני מתכננת לחסן את הילד שלי לפי ההנחיות של משרד הבריאות16.

1234333 כדי להניק, אמא צריכה להיות בריאה לחלוטין17.

34333 12 בקבוק פורמולה מידי פעם אינו פוגע בהנקה18.

34333  12 לתינוק שאינו יונק יש יותר שלשולים19.

1234333 אישה מניקה צריכה להימנע ממזונות מסוימים20.

אני מתכוונת לחסן את ילדי באופן סלקטיבי, כלומר לפי בחירה אישית 21.
1234333 שלי

1234333 ההנקה מביכה              22.

34333 12 כשמניקים קשה לצאת מהבית23.

1234333 ההנקה עוזרת לאמא לחזור לגזרה הקודמת24.

1234333 אני לא מתכננת לחסן את הילד שלי25.

פורמולה טובה לתינוק כמו חלב אם  ]לסוקרת: פורמולה26.
1234333 זו אבקה שמוהלים במים להכנת מזון בבקבוק[

אני מרגישה בנוח כאשר אשה מניקה לידי במקום 27.
1234333 ציבורי, כגון מרכז קניות, בית קפה, גינה ציבורית וכדומה.

מקום עבודה צריך לספק לעובדות מניקות, מקום מתאים לשאיבת 28.
1234333 חלב

1234333 החיסונים בטוחים לשימוש33.

1 .באופן כללי עד כמה חשוב שילדך יקבל את כל החיסונים34.
23חשוב מאד

4. לא 
חשוב
בכלל 

333
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43. עד איזה גיל רצוי להניק לפי דעתך? )לא להקריא אפשרויות – אם האם נותנת תשובה לא ספציפית, 
אנא מקדי אותה לתשובה ספציפית(

לא רצוי להניק כלל  .1
עד גיל ___________  שבועות /  חודשים / שנים  - לסוקרת: עגלי את המתאים  .2

אחר, פרטי: _________________  .3
222. מסרבת לענות

44. מהם מקורות המידע שלך על הנקה?  סמני את כל האפשרויות
רופא                   .1

אחות טיפת חלב                .2
יועצת הנקה                      .3
דיאטנית         .4

טלוויזיה                       .5
רדיו                      .6
עיתונות       .7

פרסומים של משרד הבריאות              .8
222. מסרבת לענות

5. מצב הבריאות של התינוק

לסוקרת: אנא בקשי מהאם להביא את פנקס המעקב של טיפת חלב. אם אין באפשרותה המשיכי בשאלון ובררי האם אפשר יהיה 
להשלים את הפרטים על אורך ומשקל בזמן אחר.

סוקרת הקריאי: "האם תוכלי להביא את פנקס המעקב על המשקל והאורך?"

45. באיזה תאריך נשקל ונמדד תינוקך בפעם האחרונה?   ____/ ____/ ____ 
אם לא ענתה על שאלה זו עברי לשאלה הבאה. אם ענתה דלגי לשאלה 47.

46. בן כמה היה תינוקך כשנשקל ונמדד בפעם האחרונה?
______ חודשים

                   
47. מה היה משקלו האחרון של תינוקך בקילוגרמים?  

_______ ק"ג )אם משקל וגובה מתאריך אחר יש לציין את התאריך ______/ _____/ _____ (

48. מה היה אורכו  המדוד האחרון של תינוקך בסנטימטרים?
_________ סנטימטר )אם משקל וגובה מתאריך אחר יש לציין את התאריך _____/ _____/ _____ (

49. באיזו תנוחה את בד"כ משכיבה את )שם התינוק/ת( לישון?
על הגב  .1

על הבטן  .2
לפעמים על הגב ולפעמים על הצד  .3

אין תנוחה קבועה  .4
אחר, פרטי: __________________  .5

50. היכן ישן התינוק בלילה לרוב?
בחדר ההורים במיטה נפרדת או עריסה  .1

בחדר ההורים במיטת ההורים  .2
בחדר אחר  .3

אחר, פרטי: __________________  .4

51. האם )שם התינוק/ת( נמצא/ת בבירור רפואי או אובחן/נה לגבי בעיות רפואיות מסוימות?
כן  .1

עברי לשאלה 54 לא     .2

52. איזה מחלות או בעיות רפואיות אובחנו
 או בבירור אצל תינוקך?

 53. האם הופנית עקב המחלה 
לגורם אחר למעקב או טיפול?

 1. כן                 2. לא____________________________1.

 1. כן                 2. לא____________________________2.

 1. כן                 2. לא____________________________3.

54. האם אושפז/ה )שם התינוק/ת( בבית חולים בארבעת החודשים האחרונים?
כן  .1

עברי לסעיף 6 )בריאות האם( לא     .2

9.  פרסומים של קופות חולים, בתי חולים
10. קורסים ולימודים כולל ספרים

11. אינטרנט
12. משפחה

13. חברים 
14. אחר, פרטי: ______________

15.  אין מקורות מידע
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55. כמה זמן היה )שם התינוק/ת( מאושפז/ת בבית החולים? 
_____ ימים

56. מהי סיבת האשפוז?
_____________________  .1
_____________________  .2

6. בריאות האם 

57. האם את נוטלת תרופות על בסיס קבוע?
כן  .1

עברי לסעיף 7 )חיסונים( לא     .2

58. אילו תרופות את נוטלת על בסיס קבוע?
_________________________  .1
_________________________  .2
_________________________  .3

7. חיסונים 

לסוקרת, הקריאי: כעת אשאל אותך על כל החיסונים שניתנו לתינוקך. תוכלי להיעזר בפנקס החיסונים.
לסוקרת: אם ענתה בשאלה 59 "כן" עברי לשאלה 61, אם ענתה בשאלה 59 "לא" עברי לשאלה 60

60. מדוע לא?59. האם קיבל?החיסון

_______________________________1. כן     2. לאבבי"ח - צהבת- מנה 11.

_______________________________1. כן     2. לאבגיל חודש - צהבת- מנה 2 2.

_______________________________1. כן     2. לאבגיל חודשיים - מחומש - מנה 1 3.

_______________________________1. כן     2. לאבגיל 4 חודשים מחומש- מנה 2 4.

_______________________________1. כן     2. לאבגיל 1/2 שנה מחומש- מנה 3 5.

61. האם )שם התינוק/ת( קיבל/ה חיסון אחר?
כן  .1

עברי לשאלה 63 לא     .2

62. אילו חיסונים אחרים קיבל/ה )שם התינוק/ת(?
      

שם החיסון

.1

.2

.3

63. מהיכן את שואבת מידע אודות החיסונים?

1. כן     2. לאמקור המידע       

1. כן      2. לאבני משפחה וחברים1.

1. כן      2. לאאחות טיפת חלב2.

1. כן      2. לארופא ילדים/רופא משפחה3.

1. כן      2. לאאינטרנט4.

1. כן      2. לאספרות מקצועית5.

1. כן      2. לאעיתונות כללית6.

1. כן      2. לאאחר: פרטי,___________7.
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8. הרגלי עישון 

64. האם את מעשנת כיום?
כן   .1

עברי לסעיף 9 )תמיכה בקהילה( לא     .2

65. כמה סיגריות את מעשנת? ________   ליום  /  לשבוע 
לסוקרת: עגלי את המתאים

9. תמיכה בקהילה

66. באיזו מידה נעזרת לאחרונה בגורמים הבאים בנושא הנקה ותזונת תינוקות?

3. בכלל לא2. במידה מועטה1. במידה רבה

3    112. אחות טיפת חלב

3    212. יועצת הנקה

3    312. רופא

3    412. בני משפחה

3    512. חברים/חברות

3    612. תקשורת )רדיו, טלויזיה, עיתונות(

3    712. אינטרנט

3    812. קבוצות תמיכה של ___________

9. קו חם או יעוץ טלפוני של 
_________________________12    3

3    1012. חברות של פורמולה

3    1112. אחר___________________

67. האם קיבלת בארבעת החודשים האחרונים דוגמיות של פורמולות לתינוקות או מזונות אחרים המיועדים לתינוקות? 
כן  .1

לא      .2

68. האם את חברה במועדון של אחת מחברות הפורמולות?
כן  .1

לא      .2

69.  האם אימך הניקה אותך כשהיית תינוקת?
כן  .1

לא  .2
לא יודעת  .3

10. פרטים דמוגרפיים

מראיינת קראי: "ברשותך, כמה שאלות קצרות עליך ועל משפחתך". 

70. איזה מהמצבים הבאים מתאר הכי טוב את מצב התעסוקה שלך כיום?
אני עובדת/לומדת מחוץ לבית  .1

אני עובדת מהבית   .2
עברי לשאלה 78 אני לא עובדת     .3

אחר, פרטי: _________________________________________          .4

71. בן/בת כמה היה/היתה )שם התינוק/ת( כאשר חזרת לעבוד?
פחות מחודשיים  .1

בין חודשיים עד פחות מ- 3 חודשים  .2
בין 3 חודשים עד פחות מ- 4 חודשים  .3
בין 4 חודשים עד פחות מ- 5 חודשים  .4
בין 5 חודשים עד פחות מ- 6 חודשים  .5

6 חודשים ויותר  .6
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72. כמה שעות בשבוע את עובדת?
פחות מ-21 שעות  .1
בין 21 ל-30 שעות  .2
בין 31 ל-40 שעות  .3

מעל 40 שעות  .4

73. כמה שעות בממוצע במהלך היום את נמצאת בנפרד מתינוקך? 
פחות מ- 3 שעות ביום  .1

3-6 שעות ביום  .2
יותר מ- 6 שעות ביום  .3

 
74. מתי את נמצאת בנפרד מתינוקך בדרך כלל ב:

שעות היום  .1
שעות הלילה  .2

משתנה  .3
אחר, פרטי: ________________________________  .4

75. האם יש לך תנאים במקום העבודה המאפשרים לך להניק או לשאוב חלב אם?
כן, תנאים להנקה  .1

כן, תנאים לשאיבת חלב אם  .2
כן, תנאים גם להנקה וגם לשאיבת חלב  .3

לא, אף אחד מהם   .4
לא יודעת, לא בדקתי  .5

אחר, פרטי: ________________________________  .6

76. האם במקום עבודתך יש לצורך שאיבת החלב:

1. כן            2. לא              3. לא יודעתחדר נפרד1

1. כן            2. לא              3. לא יודעתמקרר2

1. כן            2. לא              3. לא יודעתהקצאת זמן3

1. כן            2. לא              3. לא יודעתאישור ממונה4

77. היכן אוכל/ת )שם התינוק/ת(?
סוקרת, לאחר שאלה זו עברי לשאלה 80 )מקצוע(

3. במעון2. במשפחתון1. בבית
4. בבית של 

המטפלת
6. אחר:5. אצל סבתא

6 _______5        4     3        2    11. בשעות הבוקר

6 _______5        4     3        2    21. בשעות הצהריים

6 _______5        4     3        2    31. בשעות אחר הצהריים

6 _______5        4     3        2    41. בשעות הערב

78 . האם את מתכוונת לחזור לעבודה?
כן  .1

לא                        .2
לא יודעת             .3

79. באיזה גיל של התינוק את מתכוונת לחזור לעבודה? 
_________  חודשים / שנים

לסוקרת: עגלי את המתאים   

80. מה מקצועך? __________________________

81. במה את עובדת? ________________________
                                               

עברי לשאלה 82 {
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82. מה מצבך המשפחתי? 
נשואה או חיה עם בן/בת זוג  .1

רווקה  .2
גרושה או פרודה  .3

אלמנה                                             .4
אחר, פרטי: ________________________________  .5

מראיינת קראי: "תודה רבה על שיתוף הפעולה. תשובותיך תעזורנה למשרד הבריאות בכל הנוגע למתן המלצות לגבי תזונת תינוקות".
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המחלקה לחינוך וקידום בריאות                          המרכז הלאומי לבקרת מחלות   משרד הבריאות  
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר                             המחלקה לתזונה    

המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור        

סקר  תזונת התינוק - מב”ת לרך
שאלון  4 – גיל שנה          

שעת התחלה_____________
 )יהיה זהה למספר השאלון הראשון של בי”ח( מספר יולדת:______________
תאריך: _________________

סוקרת קראי: שלום. שמי _______________ ואני מתקשר/ת מטעם משרד הבריאות.
האם אפשר לדבר עם גברת _______________ ?

לפני כחצי שנה ראיינו אותך לסקר בנושא תזונת הילד. הילד שלך כבן שנה, והייתי רוצה לשאול אותך מספר שאלות. אני מזכירה לך 
כי התשובות הינן חסויות, ובשום אופן לא יפורסמו פרטים אישיים כגון שמות, או מספרי טלפון. כאות תודה להשתתפותך בסקר, אנו 

נשלח לך שי צנוע – עבורך ועבור ילדך. האם תוכלי לענות על מספר שאלות ב-15 הדקות הקרובות?
כן  )אם כן - להתחיל בראיון(.  .1

לא  )שאלי “מתי אפשר יהיה להתקשר”? _______________ לתאם מועד אחר. אם עונה “לא מעוניינת/מסרבת... אז שאלי   .2 
 “האם אפשר לדעת מדוע” ? _______________________ 

ולאחר מכן לומר: “תודה רבה לך ויום טוב” ולסיים את השיחה(.

מה שלומך?...
סוקרת, אנא רשמי כאן את שם הילד/ת מתוך הקובץ והקריאי: 

“בשאלון נתייחס ל_______________ )שם הילד/ה( אלא אם אציין אחרת”. האם הוא  בן / בת  )עגלי(
לסוקרת, קראי: “האם תוכלי להביא את פנקס המעקב מטיפת חלב ופנקס החיסונים של )שם הילד/ה(?”

1. הזנת התינוק

לסוקרת, אנא הקריאי: “עכשיו אשאל אותך על הזנת הילד/ה”
 

2. עד איזה גיל )שם הילד/ה(  ינק/ה או קיבל/ה חלב אם או חלב אם שאוב בסך הכל? 
פחות משבוע )|____| ימים(      .1

|____|____| שבועות  .2
|____|____| חודשים  .3

עברי לשאלה 4 עדיין יונק/ת עם תוספת מזון ללא פורמולה     .4
עדיין יונק/ת עם תוספת פורמולה ו/או מזון  .5

לא ינק/ה כלל, ומקבל פורמולה כעת  .6
עברי לשאלה 4 לא ינק/ה כלל, ואינו מקבל פורמולה כעת      .7

333 . לא זוכרת

3.  מהו סוג הפורמולה בה את בדרך כלל מאכילה את תינוקך כיום?

1ADVANCE  1 אופטימיל 253מטרנה חלבית 133סימילאק

2ADVANCE  2 26מטרנה צמחית 141סימילאקXXXXXXXXX
3ADVANCE  3 מטרנה צמחית 152סימילאק

מטרנה אקסטרה קר 271מטרנה צמחית 163סימילאק טופ 41

מטרנה אקסטרה קר 282מטרנה מהדרין 171סימילאק טופ 52

מטרנה אקסטרה קר 293מטרנה מהדרין 182סימילאק טופ 63

7FREE מטרנה לילה טוב אורז30מטרנה מהדרין 193סימילאק טופ

מטרנה ללא לקטוז31מטרנה לילה טוב קורנפלור20סימילאק איזומיל 1 8

לא מקבל פורמולה כיום21XXXXXXXXXXXXX32סימילאק איזומיל 92

אחר, פרטי: _______33מטרנה 22TO GOסימילאק ניאושור10

אופטימיל 231מטרנה חלבית 111

אופטימיל 2 24מטרנה חלבית 122

 לסוקרת: בקשי מהמרואיינת להביא את קופסת הפורמולה ולהקריא את המידע שעל האריזה במידה שמתקשה.
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4. באיזה גיל התחיל )שם הילד( לקבל חלב פרה )לא כולל מוצרי חלב(?
לא קיבל אף פעם  .1

_________ חודשים )רשמי חודשים במספר(  .2

5. כמה פעמים ביום או בשבוע מקבל הילד את המזונות הבאים? 
מספר פעמים ביום – להגביל בין 0-7 )כולל נקודה עשרונית ל-0.5, 0.25(

מספר פעמים בשבוע - להגביל בין 0-14 )כולל נקודה עשרונית ל-0.5, 0.25(

קב’ 
מזון 

)למשרד(
פריט מזון

1. אף 
פעם

2.מס’ 
פעמים ביום   

3. מספר 
פעמים 
בשבוע

4. פחות 
מפעם 
בשבוע

5. לא יודעת

1

דייסות 
ופחמימות 

145דייסות

145דגני בוקר לא ממותקים2

145דגני בוקר ממותקים3

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/בטטה/4
145תפ”א

145לחם/פיתה/קרקר/גריסיני5

6

שומנים 

חמאה/מרגרינה וממרחים שומניים 
145אחרים

145אבוקדו7

145ממרח חומוס/טחינה8

145ממרח שוקולד/חלבה/דבש9

10

מזונות 
עשירים  

בחלבון 

145בשר

145עוף11

145דג )כולל טונה(12

145ביצים13

קטניות )שעועית לבנה, חומוס 14
145גרגירים, עדשים, אפונה(

15

פירות 
וירקות 

145סויה

145ירקות טריים16

145ירקות מבושלים17

145פירות טריים18

145פירות מבושלים19

145פירות משומרים כגון גרבר20

21

מוצרי 
חלב 

145שוקו או חלב בטעמים

145חלב פרה 3% ומעלה22

145חלב פרה 231%

145גבינה לבנה או קוטג’24

145יוגורט לא מומתק או שמנת25

מעדני חלב או גבינה מתוקים או יוגורט 26
145לבן עם סוכר

145מעדנים על בסיס סויה27

145גבינה צהובה או גבינה מותכת28

145פורמולה תמ”ל29

145חלב אםחלב אם30

145במבה או חטיף מלוח  )ביגלה, דובונים(אחר31
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6. כמה כוסות או בקבוקים מהמשקאות הבאים מקבל הילד ביום או בשבוע?

קב’ מזון 
)למשרד(

פריט מזון

 1. אף 
פעם

2. מס’ 
כוסות או 
בקבוקים 

ביום

3. מס’ 
כוסות 

או בקבוקים
בשבוע

4. לא יודעת
 לא זוכרת

1

משקאות

14מי ברז לא מסוננים  

14מים מינרלים 2

14מים מסוננים  3

14תה לתינוקות  4

14תה צמחים     5

14תה רגיל     6

14מיצים )מפירות או מירקות(   7

14שתיה ממותקת )מתרכיז או משקה קל8

7. האם את בד”כ נותנת לילד לאכול בעצמו מזונות כמו פרי, קציצה, לחם )דברים שאוחזים ביד(?
כן  .1

לא  .2

8. האם את בד”כ נותנת לילד לאכול בעצמו מזונות כמו יוגורט, גבינה, מרק, מחית )דברים שאוכלים בכפית(?
כן  .1

לא  .2

9. כמה פעמים בשבוע אתם אוכלים ארוחה משפחתית יחד עם )שם הילד/ה(? 
כל פעם או כמעט כל פעם שאנחנו ביחד  .1

בעיקר בסופי שבוע או שבתות  .2
כמעט ולא   .3

אין סדר קבוע   .4

10.האם הילד אוכל נקניקיות?
כן  .1

עברי לשאלה 12 לא     .2

11. איך את מכינה בדרך כלל את הנקניקיות טרם הגשתן?
חותכת לאורך ולחתיכות קטנות  .1

חותכת לעיגולים  .2
נותנת נקניקיה שלמה  .3

אחר  .4

12.האם הילד אוכל ענבים?
כן  .1

עברי לשאלה 14 לא      .2

13. איך את מכינה בדרך כלל את הענבים טרם הגשתם?
חותכת  .1

נותנת שלם  .2

14. האם הילד אוכל סוכריות?
כן  .1

לא  .2

15. האם הילד אוכל פופקורן?
כן  .1

לא  .2
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16. היכן אוכל/ת )שם הילד/ה( את הארוחות הבאות?

3. במעון2. במשפחתון1. בבית
4. בבית של 

המטפלת
5. אחר:

__________

112345. ארוחת בוקר

212345. ארוחת צהריים

 312345. ארוחת ערב
      

17.  הארוחות ש)שם הילד( אוכל בבית )לא אצל מטפלת או מעון( מתבצעות:

לא רלוונטיאף פעם לאלפעמיםלעיתים קרובות    תמידמקום

5 4  123ליד השולחן1.

5 1234מול הטלוויזיה2.

5 1234תוך כדי משחק3.

5 1234במגרש המשחקים, בגינה4.

2. גורמים משפיעים על אופן ההאכלה
               

הפניה לשאלות הבאות:

אחרת, לפנות לשאלהלפנות לשאלהשאלה 2 תשובה:

12222

22222

31822- אם גדול מ-6 חודשים

42222

520

62222, 7 או 333

18. אקריא לך כעת רשימה של סיבות. הפעם אמרי לי עבור כל אחת אם נכון שהייתה זו סיבה 
להחלטתך להפסיק להניק את )שם התינוק(. 

2. לא1. כןסיבות להחלטה להפסיק להניק

12  הפסקת להניק כי לא היה לך מספיק חלב או החלב לא היה מספיק טוב1.

הפסקת להניק בגלל עייפות, חוסר נוחות, לא מספיק זמן או חוסר סיפוק מחוויית 2.
12ההנקה

12הפסקת להניק בגלל מחלה או אשפוז שלך או נטילת תרופות על ידך3.

12הפסקת להניק בגלל מחלה או אשפוז של התינוק4.

12הפסקת להניק בגלל שהתינוק גמל את עצמו5.

12הפסקת להניק כי הגיע הזמן לגמול6.

12הפסקת להניק בגלל יציאה לטיול7.

12הפסקת להניק בגלל חזרה לעבודה8.

 2  1הפסקת להניק כי בעבודה אין תנאים להנקה או שאיבת חלב9.

הפסקת להניק בגלל חוסר תמיכה של המשפחה,10.
12ההנקה הפריעה לחיי החברה או הזוגיות

2  1הפסקת להניק כי הרופא או איש מקצוע ייעץ לך להפסיק11.

19 .האם היה גורם אחר שהשפיע על החלטתך להפסיק להניק שאותו לא הזכרתי קודם?
כן.   מהו? _______________________________________  .1

לא  .2
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20. אקריא לך כעת רשימה של סיבות. הפעם אמרי לי עבור כל אחת מהן אם נכון שהייתה זו סיבה להחלטתך 
להוסיף פורמולה ל )שם התינוק/ת(. 

2. לא1. כןסיבות להוספת פורמולה

12הוספת פורמולה כי חזרת לעבודה1.

12הוספת פורמולה כי לא היה לך מספיק חלב2.

12כי החלטת מראש להניק מלא לתקופה מוגבלת3.

12כי הרופא ייעץ לך להוסיף4.

12כי האחות ייעצה לך להוסיף5.

12בגלל מגבלה רפואית של התינוק6.

12בגלל מגבלה רפואית שלך7.

21. האם היה גורם אחר שהשפיע על החלטתך להוסיף פורמולה שאותו לא הזכרתי קודם?
כן.   מהו? _______________________________________   .1

לא   .2

3. תוספי תזונה

?D 22. עד איזה גיל קיבל/ה )שם הילד/ה( תוסף ויטמין
D עדיין מקבל/ת תוסף ויטמין  .1

עד גיל _____ חודשים             .2
לא קיבל אף פעם   .3

לא יודעת   .4

23. עד איזה גיל קיבל/ה )שם הילד/ה( תוסף ברזל?
עדיין מקבל/ת תוסף ברזל   .1

עד גיל _____ חודשים    עברי לשאלה 25   .2
לא קיבל אף פעם         .3
לא יודעת        .4

24. באיזו תדירות מקבל/ת )שם הילד/ה( את הברזל?   
כל יום  .1

4-6 פעמים בשבוע  .2
1-3 פעמים בשבוע   .3
פחות מפעם בשבוע  .4

אחרי שאלה זו עברי לשאלה 26

25. אם הפסקת לתת ברזל לפני גיל שנה, ל)שם הילד/ה( מדוע? _____________________________

26. האם )שם הילד/ה( מקבל/ת תוסף תזונה אחר )כגון ויטמינים, מינרלים או צמחי מרפא, פוליקוז(?
כן  .1

עברי לסעיף 4 )ידע ועמדות( לא      .2

27. מהו שם התוסף האחר אותו מקבל/ת )שם הילד/ה(?  ______________________
   

28. מהי כמות התוסף האחר אותו מקבל/ת )שם הילד/ה(?  ______________________

עברי לשאלה 26 {
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4. ידע ועמדות

 29. אקריא לך מספר משפטים. אנא אמרי לי האם את מסכימה או לא מסכימה לנאמר 
בסולם של 1-4, כאשר 1= מסכימה מאד  ו- 4= לא מסכימה כלל

 .1
מסכימה

 מאד
23

.4
לא

מסכימה
 כלל

אין לי 
דעה

1234333 זכותה של אישה להניק במקום ציבורי  1.

1234333 חזרה לעבודה מצריכה הפסקת הנקה3.

1234333 לאמא מניקה יהיו פחות העדרויות מהעבודה11.

1234333 החיסונים עצמם יותר מסוכנים מהמחלות שהם מונעים12.

1234333 ההנקה עוזרת לאמא לחזור לגזרה הקודמת24.

אני מרגישה בנוח כאשר אשה מניקה לידי במקום ציבורי, כגון מרכז 27.
1234333 קניות, בית קפה, גינה ציבורית וכדומה.

מקום עבודה צריך לספק לעובדות מניקות, מקום מתאים לשאיבת 28.
1234333 חלב

1234333 אין קשר בין חיסונים לבעיות התפתחות )כולל אוטיזם(29.

1234333 חשוב מאד שהפעוט יסיים את כל האוכל שהוגש לו30.

1234333מנה של פורמולה היא תחליף לארוחה31.

1234333 חשוב לאפשר לילד לאכול בעצמו 32.

30. עד איזה גיל רצוי להיניק לפי דעתך? )לא להקריא אפשרויות(
לא רצוי להניק כלל  .1

עד גיל ___________  שבועות /  חודשים / שנים  - לסוקרת: עגלי את המתאים  .2
אחר, פרטי: _________________  .3

222. מסרבת לענות

31. מהם מקורות המידע שלך על תזונת הילד? סמני את כל האפשרויות 
רופא  .1

אחות טיפת חלב  .2
יועצת הנקה   .3

דיאטנית  .4
טלוויזיה  .5

רדיו               .6
עיתונות   .7

פרסומים של משרד הבריאות  .8

32. לו היית יולדת ילד נוסף, האם לפי דעתך היית מניקה אותו?
כן  .1

לא  .2
לא יודעת  .3

אחר, פרטי: _____________________________  .4

33. האם תמליצי לנשים אחרות להניק?
כן  .1

לא  .2
לא יודעת  .3

אחר, פרטי: _____________________________  .4

פרסומים של קופות חולים, בתי חולים  .9
קורסים ולימודים  .10

אינטרנט  .11
משפחה  .12

חברים  .13
חברות מסחריות )כמו חברות מזון(  .14
אחר, פרטי: ______________  .15
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5. מצב הבריאות של התינוק

סוקרת הקריאי: ”האם תוכלי להביא את פנקס המעקב על המשקל והאורך, כדי שאוכל לקבל מידע לגבי האורך והמשקל 
של )שם התינוק/ת(?”

34. באיזה תאריך נשקל ונמדד תינוקך בפעם האחרונה? 
לא זוכרת/ לא יודעת )לא להקריא(  .1

משקל וגובה מתאריך שונה  .2
תאריך:____________________          .3

*תאריך השקילה של )שם התינוק/ת(: ________________
*תאריך מדידת האורך של )שם התינוק/ת(  _____________

35. בן כמה היה תינוקך כשנשקל ונמדד בפעם האחרונה?  ______ חודשים.
             

36. מה היה משקלו האחרון של תינוקך בקילוגרמים?  ______ ק”ג  

37. מה היה אורכו המדוד האחרון של תינוקך בסנטימטרים?  ______ סנטימטר  

38. האם ילדך אלרגי או רגיש לאחד או יותר מהמזונות הבאים?

39. האם קיבל?38. אלרגי או רגישהמזון
40.מי אמר לך ש )שם הילד/ה(

 אלרגי או רגיש לגורם זה?

_________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  בוטנים, במבה1.

_________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  חלב פרה2.

_________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  שומשום3.

_________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  דגים4.

_________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  חלבון ביצה5.

_________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  סויה6.

_________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  אחר, פרטי: _______7.

41. האם )שם הילד/ה( נמצא/ת בבירור רפואי או אובחן/נה לגבי בעיות רפואיות מסוימות בחצי השנה האחרונה?
כן  .1

עברי לשאלה 44 )על אשפוז( לא     .2

42. איזה מחלות או בעיות רפואיות אובחנו
 או בבירור אצל תינוקך בחצי שנה אחרונה?

 43. האם הופנית עקב המחלה 
לגורם אחר למעקב או טיפול?

 1. כן                 2. לא____________________________1.

 1. כן                 2. לא____________________________2.

 1. כן                 2. לא____________________________3.

44. האם אושפז/ה )שם הילד/ה( בבית חולים בחצי השנה האחרונה?
כן  .1

עברי לשאלה 47 לא     .2

45. כמה זמן היה )שם הילד/ה( מאושפז/ת בבית החולים?  ______ ימים

46. מהי סיבת האשפוז?
__________________________________  .1
__________________________________  .2
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6. חיסונים 

לסוקרת, הקריאי: כעת אשאל אותך על כל החיסונים שניתנו לילדך. תוכלי להיעזר בפנקס החיסונים.
לסוקרת: אם ענתה בשאלה 47 “כן” המשיכי בשאלה 47, לסעיף הבא. אם ענתה בשאלה 47 “לא” עברי לשאלה 48.

48.מדוע לא?47. האם קיבל?החיסון

גיל 6 חודשים1.
_______________________________1. כן     2. לאצהבת- מנה 3

גיל 6 חודשים2.
_______________________________1. כן     2. לאמחומש - מנה 3

גיל שנה3.
_______________________________1. כן     2. לאמחומש - מנה 4

.4
גיל שנה

חצבת, חזרת, 
אדמת

_______________________________1. כן     2. לא

49. האם )שם הילד/ה( קיבל/ה חיסון שלא הזכרתי בחצי השנה האחרונה?
כן  .1

עברי לסעיף 7 )בריאות האם( לא     .2

50. אילו חיסונים נוספים קיבל/ה )שם הילד/ה( בחצי השנה האחרונה?
      

51. האם ניתן באופן פרטי?50. שם החיסון

1. כן      2. לא1.

1. כן      2. לא2.

1. כן      2. לא3.

7. בריאות האם 

52. האם את בהריון כעת?
עברי לשאלה 54 כן     .1

לא  .2
לא יודעת/מסרבת  .3

53. האם ילדת מאז לידת )שם הילד/ה( ילד נוסף?
כן  .1

לא  .2

8. הרגלי עישון 

54. האם את מעשנת כיום?
כן  .1

עברי לסעיף 9 )פרטים דמוגרפיים( לא     .2

55. כמה סיגריות את מעשנת?  ________  ליום  /   לשבוע
לסוקרת: עגלי את המתאים

9. פרטים דמוגרפיים

סוקרת קראי: “ברשותך, כמה שאלות קצרות עליך ועל משפחתך”. 

56. איזה מהמצבים הבאים מתאר הכי טוב את מצב התעסוקה שלך כיום?
אני עובדת מחוץ לבית  .1

אני עובדת מהבית   .2
עברי לשאלה 59 אני לא עובדת     .3
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57. בן/בת כמה היה/הייתה )שם הילד/ה( כאשר חזרת לעבוד?
עברי לשאלה 59 עד פחות מחצי שנה     .1

חצי שנה ויותר, _______ חודשים  .2
לסוקרת, השלימי מספר חודשים

58. במה את עובדת? ________________________

59. מה מצבך המשפחתי? 
נשואה או חיה עם בן/בת זוג  .1

רווקה  .2
גרושה או פרודה  .3

אלמנה                                             .4
אחר, פרטי: ______________  .5

60. כדי לשלוח את השי עבורך ועבור ילדך אני זקוקה לכתובת דואר מעודכנת שלך.
מהי כתובתך?  ישוב ________________ רח’ ________________  מספר ________ מיקוד________________

או                   ישוב ________________ת.ד .________________  מיקוד ________________

מראיינת קראי: ”תודה רבה על שיתוף הפעולה. תשובותיך תעזורנה למשרד הבריאות בכל הנוגע למתן המלצות לגבי תזונת 
 תינוקות”.
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המחלקה לחינוך וקידום בריאות                          המרכז הלאומי לבקרת מחלות   משרד הבריאות  
המחלקה לאם, לילד ולמתבגר                             המחלקה לתזונה    

המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור        

סקר  תזונת התינוק - מב”ת לרך
שאלון  5 – גיל שנתיים          

מספר שאלון:_____________
שעת התחלה_____________
 )יהיה זהה למספר השאלון הראשון של בי”ח( מספר יולדת:______________
תאריך: _________________

סוקר/ת קרא/י: שלום. שמי _____________ ואני מתקשר/ת מטעם משרד הבריאות.
האם אפשר לדבר עם גברת _____________ ? 

לפני שנתיים, בזמן השהייה במחלקת היולדות לאחר הלידה, הסכמת להשתתף בסקר על תזונת תינוקות. לפני כשנה נערך הראיון 
האחרון. הילד שלך כבן שנתיים, והייתי רוצה לשאול אותך מספר שאלות. אני מזכירה לך כי התשובות הינן חסויות, ובשום אופן לא 

יפורסמו פרטים אישיים כגון שמות, או מספרי טלפון. האם תוכלי לענות על מספר שאלות ב-15 הדקות הקרובות?
כן  )אם כן- להתחיל בראיון.(  .1

לא  )שאלי “מתי אפשר יהיה להתקשר?:_________________ לתאם מועד אחר(. אם עונה “לא מעוניינת/מסרבת... אז שאלי   .2
“האם אפשר לדעת מדוע”? ___________________ ולאחר מכן לומר: “תודה רבה לך ויום טוב” )ולסיים את השיחה(.

מה שלומך?...
סוקרת, אנא רשמי כאן את שם הילד/ת מתוך הקובץ והקריאי: 

“בשאלון נתייחס ל____________ )שם הילד/ה( אלא אם אציין אחרת”. האם _______הוא בן / בת  )עגלי(
לסוקרת, קראי: “האם תוכלי להביא את פנקס המעקב מטיפת חלב ופנקס החיסונים של )שם הילד/ה(?”

1. הזנת הפעוט

לסוקרת, אנא הקריאי: “עכשיו אשאל אותך על הזנת הילד/ה”

1. עד איזה גיל )שם הילד/ה( ינק/ה או קיבל/ה חלב אם שאוב בסך הכל?
עברי לשאלה 4 פחות מ- ½ שנה או לא ינק כלל     .1
עברי לשאלה 3 |____|____| חודשים     .2

עדיין יונק   .3
עברי לשאלה 3 333. לא זוכרת    

2. עד מתי את מתכוונת להמשיך להניק? 
עד גיל __________ שנים של )שם הילד/ה(  עברי לשאלה 4

3. מהן הסיבות להפסקת ההנקה?  
________________________________  .1
________________________________  .2

4.  האם )שם הילד/ה( מקבל תמ”ל – פורמולה באופן קבוע? 
כן    .1

עברי לשאלה 8 לא      .2

5. מה שם התמ”ל – פורמולה שמקבל )שם הילד/ה( בדרך כלל? ________________

6. האם התמ”ל פורמולה היא:    
על בסיס חלב פרה       .1

על בסיס סויה      .2
אחר, פרטי: _______________________  .3

7. מדוע מקבל )שם הילד/ה( תמ”ל )פורמולה( כיום? _________________________________
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8. האם מקבל )שם הילד/ה( את המזונות הבאים בחודש האחרון? 

קב’ 
מזון 

)למשרד(
פריט מזון

יותר 
מפעם 

ביום

פעם 
ביום

 3-6
פעמים 
בשבוע

 1-2
פעמים 
בשבוע

פחות 
מפעם 
בשבוע

לא 
מקבל

לא 
יודעת/ 

לא 
זוכרת

1

דייסות 
ופחמימות 

4567  3    12  דייסות

4567  3    12  דגני בוקר לא ממותקים2

4567  3    12  דגני בוקר ממותקים3

אורז/פסטה/חיטה/קוסקוס/בטטה/4
4567  3    12  תפ”א

4567  3    12  לחם/פיתה/קרקר/גריסיני5

6

שומנים 

חמאה/מרגרינה וממרחים שומניים 
4567  3    12  אחרים

4567  3    12  אבוקדו7

4567  3    12  ממרח חומוס/טחינה8

4567  3    12  חטיף שוקולד43

4567  3    12  ממרח שוקולד/חלבה/דבש9

10

מזונות 
עשירים  

בחלבון 

4567  3    12  בשר

4567  3    12  עוף11

4567  3    12  דג )כולל טונה(12

4567  3    12  ביצים13

קטניות )שעועית לבנה, חומוס גרגירים, 14
4567  3    12  עדשים, אפונה(

4567  3    12  סויה ומוצרי סויה15

4567  3    12  נקניקיות בשריות44

16

פירות וירקות 

4567  3    12  ירקות טריים

4567  3    12  ירקות מבושלים17

4567  3    12  פירות טריים18

4567  3    12  פירות מבושלים19

4567  3    12  פירות משומרים כגון גרבר20

21
מוצרי חלב 

4567  3    12  שוקו או חלב בטעמים

4567  3    12  חלב פרה 3% ומעלה22

4567  3    12  חלב פרה 231%

4567  3    12  גבינה לבנה או קוטג’24

4567  3    12  יוגורט לא מומתק או שמנת25

מעדני חלב או גבינה מתוקים או יוגורט 26
4567  3    12  לבן עם סוכר

4567  3    12  מעדנים על בסיס סויה27

4567  3    12  גבינה צהובה או גבינה מותכת28

4567  3    12  פורמולה תמ”ל29

4567  3    12  חלב אםחלב אם30

4567  3    12  במבה או חטיף מלוח  )ביגלה, דובונים(אחר31

40

מזון מהיר 

4567  3    12  פיצה

4567  3    12  המבורגר41

4567  3    12  פלאפל42
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9. כמה כוסות או בקבוקים מהמשקאות הבאים מקבל הילד ביום או בשבוע?

 )למשרד(
1. אף 
פעם

2. מס’ כוסות 
או בקבוקים 

ביום

3.מס’ כוסות 
או בקבוקים

בשבוע

4. לא יודעת
/ לא זוכרת

1

משקאות

4______________1מי ברז לא מסוננים 

4______________1מים מינרלים 2

4______________1מים מסוננים 3

4______________1תה לתינוקות 4

4______________1תה צמחים5

4______________1תה רגיל6

4______________1מיצים )מפירות או מירקות(7

4______________1שתיה ממותקת )מתרכיז או משקה קל(8

10. האם את בד”כ נותנת לילד לאכול בעצמו מזונות כמו פרי, קציצה, לחם )דברים שאוחזים ביד(?
כן  .1

לא. מדוע לא? _______________  .2

11. האם את בד”כ נותנת לילד לאכול בעצמו מזונות כמו יוגורט, גבינה, מרק, מחית )דברים שאוכלים בכפית(?
כן  .1

לא. מדוע לא? _______________  .2

12. היכן אוכל/ת )שם הילד/ה( את הארוחות הבאות?

3. במעון2. במשפחתון1. בבית
4. בבית של 

המטפלת
5. אחר:

__________

112345. ארוחת בוקר

212345. ארוחת צהריים

312345. ארוחת ערב

13.  הארוחות ש)שם הילד( אוכל בבית )לא אצל מטפלת או מעון( מתבצעות:

לא רלוונטיאף פעם לאלפעמיםלעיתים קרובות    תמידמקום

45 123ליד השולחן1.

12345מול הטלוויזיה2.

345 12תוך כדי משחק3.

345 12במגרש המשחקים, בגינה4.

14. כמה פעמים בשבוע את או הורה אחר אוכל ארוחה משפחתית יחד עם )שם הילד/ה(? 
כל יום או כמעט כל יום   .1

2-4 פעמים במהלך ימי השבוע  .2
בעיקר בסופי שבוע או שבתות  .3

כמעט ולא   .4
אין סדר קבוע   .5

15.האם הילד אוכל נקניקיות?  
כן  .1

עברי לשאלה 17 לא     .2

16. איך את מכינה בדרך כלל את הנקניקיות טרם הגשתן?
חותכת לאורך ולחתיכות קטנות  .1

חותכת לעיגולים  .2
נותנת נקניקיה שלמה  .3

אחר  .4
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17. האם הילד אוכל ענבים?
כן  .1

עברי לשאלה 19 לא    .2

18. איך את מכינה בדרך כלל את הענבים טרם הגשתם?
חותכת  .1

נותנת שלם  .2

19. האם הילד אוכל סוכריות?
כן  .1

לא   .2

20. האם הילד אוכל פופקורן?
כן  .1

לא   .2

21. האם )שם הילד/ה( מקבל/ת תוסף תזונה )כגון ויטמינים, מינרלים או צמחי מרפא, פוליקוז(?
כן  .1

עברי לסעיף 3 )מצב הבריאות של הפעוט( לא      .2

22. מי המליץ לך על נטילת התוסף? ______________________
       

23.  מהו שם התוסף אותו מקבל/ת )שם הילד/ה(? ______________________
   

24. מהי כמות התוסף אותו מקבל/ת )שם הילד/ה(? ______________________

25. האם )שם הילד/ה( מקבל/ת תוסף תזונה נוסף )כגון ויטמינים, מינרלים או צמחי מרפא, פוליקוז(?
כן  .1

עברי לסעיף 3 )מצב הבריאות של הפעוט( לא      .2

26. מי המליץ לך על נטילת התוסף? ______________________
      

27.  מהו שם התוסף אותו מקבל/ת )שם הילד/ה(? ______________________
   

28. מהי כמות התוסף אותו מקבל/ת )שם הילד/ה(? ______________________

3. מצב הבריאות של הפעוט

סוקרת הקריאי: “האם תוכלי להביא את פנקס המעקב על המשקל והאורך? 

29. בן כמה היה )שם הילד/ה( כשנשקל ונמדד בפעם האחרונה? 
  

___________ חודשים   .1
___________ שנים  .2

לא זוכרת / פנקס המעקב אינו זמין לי  .3

הערה: חשוב שמדידת משקל ואורך יהיו מאותו התאריך.

30. מה היה משקלו האחרון של )שם הילד/ה(  בקילוגרמים?  _______ ק”ג 
                                                                                    

31. מה היה אורכו המדוד האחרון של )שם הילד/ה(  בסנטימטרים?  _______ סנטימטר

32. האם הילד אלרגי למזון או משקה מסוימים?
כן  .1

עברי לשאלה 38  לא     .2
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33. האם )שם הילד/ה(  אלרגי לאחד או יותר מהגורמים הבאים? 
לסוקרת: שאלה 35 תשאל רק בקרב מי שענו בשאלה 33 “כן”.

האלרגן
33. אלרגי או 

רגיש
34. האם קיבל

35. מי אמר לך ש )שם הילד/ה(
 אלרגי או רגיש לגורם זה?

_____________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  בוטנים )כולל במבה(1.

_____________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  חלב פרה2.

_____________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  שומשום3.

_____________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  דגים4.

_____________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  חלבון ביצה5.

_____________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  סויה6.

אחר, פרטי 7
_____________________1. כן     2. לא1. כן     2. לא      333  _________

36. האם היתה ל)שם הילד/ה( אלרגיה שחלפה?
כן  .1

עברי שאלה  38 לא     .2

37. לאיזה מזון )היתה אלרגיה שחלפה(?  _____________________

38 . האם )שם הילד/ה( נמצא/ת בבירור רפואי או אובחן/נה לגבי בעיות רפואיות מסוימות בשנה האחרונה?
כן  .1

עברי לשאלה 41 )על אשפוז( לא     .2

39. איזה מחלות או בעיות רפואיות אובחנו
 או בבירור אצל תינוקך בשנה האחרונה?

 40. האם הופנית עקב המחלה 
לגורם אחר למעקב או טיפול?

 1. כן                 2. לא____________________________1.

 1. כן                 2. לא____________________________2.

 1. כן                 2. לא____________________________3.

41. האם אושפז/ה )שם הילד/ה( בבית חולים בשנה האחרונה?
כן  .1

עברי לשאלה 44  לא     .2

42. כמה זמן היה )שם הילד/ה( מאושפז/ת בבית החולים?  _____ ימים

43. מהי סיבת האשפוז?
_____________________  .1
_____________________  .2

44. האם )שם הילד/ה( מצחצח שיניים?
כן  .1

עברי לסעיף 4 )חיסונים( לא     .2

45. באיזו תדירות מצחצח )שם הילד/ה( שיניים?
כל יום, פעמיים ביום, בוקר וערב  .1

כל יום, פעם ביום, בערב  .2
כל יום, פעם ביום, בבוקר  .3

4-6 פעמים בשבוע  .4
1-3 פעמים בשבוע  .5

אחר, פרטי: ___________________________  .6

46. מי מצחצח את השיניים ל)שם הילד/ה( בדרך כלל?
הילד בעצמו  .1

מבוגר מצחצח לילד  .2
שילוב של צחצוח הילד לבד עם עזרה ממבוגר  .3

אחר, פרטי: __________________________  .4
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47. בן כמה היה )שם הילד/ה( כשהתחיל לצחצח שיניים?
____________ חודשים  .1

____________ שנים   .2

4. חיסונים 

לסוקרת, הקריאי: כעת אשאל אותך על כל החיסונים שניתנו לילדך. תוכלי להיעזר בפנקס החיסונים.
לסוקרת: אם ענתה בשאלה 48 “כן” המשיכי בשאלה 48, לסעיף הבא. אם ענתה בשאלה 48 “לא” עברי לשאלה 49.

49.מדוע לא?48. האם קיבלהחיסון

מחומש - מנה 14.
_______________________________1. כן     2. לאגיל שנה

.2
חצבת, חזרת,

אדמת, אבעבועות
רוח - גיל שנה

_______________________________1. כן     2. לא

.3 - A צהבת
_______________________________1. כן     2. לאגיל שנה וחצי

50. האם )שם הילד/ה( קיבל/ה בשנה האחרונה חיסון שלא הזכרתי?
כן  .1

עברי לסעיף 5 )הרגלי עישון( לא     .2

51. אילו חיסונים נוספים קיבל/ה )שם הילד/ה( בשנה האחרונה?
      

52. האם ניתן באופן פרטי?51. שם החיסון

1. כן      2. לא1.

1. כן      2. לא2.

1. כן      2. לא3.

5. הרגלי עישון 

53. האם את מעשנת כיום?
כן   .1

עברי לשאלה 55  לא     .2

54. כמה סיגריות את מעשנת? ________   ליום  /  לשבוע 
לסוקרת: עגלי את המתאים

55. האם בן הזוג שלך מעשן כיום?
כן    .1

לא    .2
לא רלוונטי )אין בן זוג(  .3

6. ידע ועמדות

56. מהם מקורות המידע שלך על תזונת הילד/ה? סמני את כל האפשרויות 
רופא  .1

אחות טיפת חלב   .2
יועצת הנקה   .3

דיאטנית  .4
טלוויזיה  .5

רדיו   .6
עיתונות  .7

57. האם את מכירה את הנחיות משרד הבריאות למניעת חנק בתינוקות ופעוטות? 
כן  .1

לא  .2

15. אחר, פרטי: __________________ 8. פרסומים של משרד הבריאות
9. פרסומים של קופות חולים, בתי חולים

10. קורסים ולימודים
11. אינטרנט
12. משפחה 

13. חברים
14. חברות מסחריות )כמו חברות מזון(
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58. האם את מכירה את הנחיות משרד הבריאות לצחצוח שיניים של פעוטות?
כן  .1

לא  .2

59. האם )שם הילד/ה( נמצא/ת במעקב של טיפת חלב? 
עברי לשאלה 61 כן     .1
עברי לשאלה 60  לא      .2

60. מדוע לא?  ___________________________________  עברי לשאלה 62

61. האם )שם הילד/ה( נמצא/ת במעקב טיפת חלב ל: 
באופן סדיר למעקב מלא כולל חיסונים  .1

לחיסונים בלבד  .2
אחר, פרטי: ___________________________________  .3

 62. אקריא לך מספר משפטים. אנא אמרי לי האם את מסכימה או לא מסכימה לנאמר 
בסולם של 1-4, כאשר 1= מסכימה מאד  ו- 4= לא מסכימה כלל   

1. מסכימה
 מאד

23
4. לא מסכימה

 כלל
אין לי 

דעה

12345זכותה של אישה להניק במקום ציבורי1.

12345חזרה לעבודה מצריכה הפסקת הנקה3.

12345ההנקה היא חוויה מהנה 5.

פרסומות של חברות הפורמולה לתינוקות הינן מקור 6.
12345אמין למידע על תזונת תינוקות

45 123חיסונים מונעים מחלות מסוכנות7.

12345לאמא מניקה יהיו פחות היעדרויות מהעבודה11.

12345החיסונים עצמם יותר מסוכנים מהמחלות שהם מונעים12.

12345לתינוק שיונק יש יותר דלקות אוזניים13.

12345לתינוק שאינו יונק יש יותר שלשולים19.

12345אישה מיניקה צריכה להימנע ממזונות מסוימים20.

12345כשמניקים קשה לצאת מהבית23.

12345ההנקה עוזרת לאמא לחזור לגזרה הקודמת24.

פורמולה טובה לתינוק כמו חלב אם ]לסוקרת: פורמולה 26.
12345זו אבקה שמוהלים במים להכנת מזון בבקבוק[

אני מרגישה בנוח כאשר אשה מניקה לידי במקום ציבורי, 27.
45 123כגון מרכז קניות, בית קפה, גינה ציבורית וכדומה.

מקום עבודה צריך לספק לעובדות מניקות, מקום 28.
2345 1מתאים לשאיבת חלב

12345אין קשר בין חיסונים לבעיות התפתחות )כולל אוטיזם(29.

12345חשוב מאד שהפעוט יסיים את כל האוכל שהוגש לו30.

12345מנה של פורמולה היא תחליף לארוחה31.

12345חשוב לאפשר לילד לאכול בעצמו32.

12345החיסונים בטוחים לשימוש  33.

12345ארוחות משפחתיות תורמות למניעת השמנה35.
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7. פרטים דמוגרפים

סוקרת קראי: “ברשותך, כמה שאלות קצרות עליך ועל משפחתך”. 

63. איזה מהמצבים הבאים מתאר הכי טוב את מצב התעסוקה שלך כיום?
אני עובדת מחוץ לבית  .1

אני עובדת מהבית   .2
עברי לשאלה 66 אני לא עובדת    .3

אחר, פרטי: ______________   .4

64. בן/בת כמה היה/היתה )שם הילד/ה( כאשר חזרת לעבוד?
 _______ חודשים

לסוקרת, השלימי מספר חודשים

65. במה את עובדת? ________________________

66. מה מקצועך?  __________________________

67. האם ילדת מאז לידת )שם הילד/ה( ילד נוסף?
כן  .1

עברי לשאלה 69 לא     .2

68. מהו תאריך הלידה של הילד שילדת אחרי )שם הילד/ה(?
____ / ____ / ____  .1

שנה  /   חודש  /   יום  
____ / ____ / ____  .2

שנה  /   חודש  /   יום     )למקרה של שני ילדים שנולדו מאז(  

69. מה מצבך המשפחתי? 
נשואה או חיה עם בן/בת זוג  .1

רווקה  .2
גרושה או פרודה  .3

אלמנה                                             .4
אחר, פרטי: ______________  .5

70. מהי ההכנסה הממוצעת החודשית נטו, מכל המקורות, של כל משק הבית? 
עד 3,400 ₪   .1

מ-3,401 עד 5,500 ₪  .2
מ-5,501 עד 8,200  ₪  .3
מ-8,201 עד 10,500 ₪  .4

מ-10,501 עד 14,100 ₪  .5
מ-14,101עד 16,700 ₪  .6
מ-16,701 עד 24,700 ₪  .7

24,701  ₪ או יותר  .8
לא יודע/ת  .9

מסרב/ת  .10
לא רלוונטי )חבר קיבוץ, סטודנטית שלא עובדת, מושב שיתופי(  .11

מראיינת קראי: ”תודה רבה על שיתוף הפעולה. תשובותיך תעזורנה למשרד הבריאות בכל הנוגע למתן המלצות לגבי תזונת 
פעוטות”.
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67. Have you given birth to another toddler since (name of toddler) was born? 
1. Yes
2. No    go to the question 69

68. What is the date of birth of thetoddler born after (name of toddler)? 
1. ________ (yy)________ (mm)________ (dd)
2. ________ (yy)________ (mm)________ (dd)    (if two children were born)
 
69. What is your marital status? 
1. Married or living with a spouse
2. Single 
3. Divorced/separated 
4. Widow
5. Other, specify: _________________________

70. What is the average monthly net income (after taxes), from all sources, from all household members? 
1. Up to 3,400 NIS
2. 3,401-5,500 NIS
3. 5,501-8,200 NIS
4. 8,201-10,500 NIS
5. 10,501-14,100 NIS
6. 14,101-16,700 NIS
7. 16,701-24,700 NIS
8. 24,701 NIS and over
9. I don’t know
10. Refuses to answer
11. Not relevant (kibbutz member, a student who doesn’t work, a member of a communal moshav)
     
Interviewer read: Thank you for your cooperation. Your answers will assist the Ministry of Health in 
giving recommendations for toddler nutrition.
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62. I’m going to read a number of statements. Please tell me if you agree or disagree, on a scale of 1-4 
with 1 being “I strongly agree” and 4 “I don’t agree at all”.

1
 Strongly

agree
2 3

4
 Don’t

agree at all

5
 I have no

opinion
1                                                                                   It is a woman’s right to breastfeed in a public  place 1 2 3 4 5

3   Going back to work necessitates cessation of 
                                                                                 breastfeeding 1 2 3 4 5

5         Breastfeeding is an enjoyable experience 1 2 3 4 5

6  Child  formula companies are a credible source of 
 information on child nutrition 1 2 3 4 5

7    Vaccines  prevent  dangerous diseases 1 2 3 4 5

11  Breastfeeding mothers will have less absenteesim from
                                                               work 1 2 3 4 5

12  Vaccines are more dangerous than the diseases they
   prevent 1 2 3 4 5

13       A breastfed child has more ear infections 1 2 3 4 5
19                                                                              A  child not breastfed has more  diarrhea 1 2 3 4 5
20                                                                  A  breastfeeding  woman needs to avoid certain foods 1 2 3 4 5

23  Leaving the house is difficult  when you are
 breastfeeding 1 2 3 4 5

24 Breastfeeding helps the mother return to her previous fi
                                                                gure 1 2 3 4 5

26
Infant formula is as good for child as mother’s milk (to 
the interviewer: formula is powder which is mixed with 
water in order to prepare a bottle feed). 

1 2 3 4 5

27
I feel comfortable when a woman breastfeeds near me  
in a public place such as a shopping center, a coffee 
shop, public park, etc.                                         

1 2 3 4 5

28 The workplace needs to provide an appropriate place for 
breastfeeding mothers to express milk 1 2 3 4 5

29  There is no connection between immunizations to
 )developmental  problems (including Autism 1 2 3 4 5

30  It is very important that the child  finishes all the food
offered to him 1 2 3 4 5

31 A portion of formula is a substitute for a meal 1 2 3 4 5
32 It is important  to allow the child  to feed  himself 1 2 3 4 5
33                           Vaccinations are safe to use 1 2 3 4 5
35  Family meals contribute to the prevention of obesity 1 2 3 4 5

7. Demography

Interviewer read:  With your permission, a few questions about you and your family

63. Which of the following situations best describes your employment today? 
1. I work away from home
2. I work from home
3. I don’t work    go to question 66
4. Other. specify: ____________________

64. How old was (name of toddler) when you returned to work? 
________ months )interviewer, fill in the number of months)

65. What is your field of work? _________________________

66. What is your profession? _________________________
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5. Smoking Habits

53. Do you currently smoke? 
1. Yes
2. No    go to question 55 

54. How many cigarettes do you smoke?  ________ a day /________ a week   
Interviewer: circle appropriately

55. Does your spouse currently smoke? 
1. Yes
2. No
3. Not relevant (no spouse)

6.  Knowledge and Attitudes

56. What are your sources of information on child nutration? (mark all the possibilities) 
1. Physician 
2. Tipat Halav (Well Baby Center) nurse
3. Lactation counselor 
4. Dietitian 
5. Television 
6. Radio 
7. Newspapers 
8. Publications of the Department of Health 
9. Publications of HMO’s,  hospitals 
10. Courses or books 
11. Internet 
12. Family 
13. Friends 
14. Companies, such as food companies
15. Other, specify:  ____________________

57. Are you familiar with the Department of Health’s recommendations for preventing choking in infants 
and toddlers? 
1.   Yes   
2. No 

58. Are you familiar with the Department of Health’s recommendations for brushing of toddlers teeth?  
1. Yes   
2. No 

59. Is (name of toddler) under follow-up at Tipat Halav (Well Baby Center)? 
1. Yes   go to question 61
2. No    go to question 60

60. Why not? _______________________________________________ go to question 62 

61. Is (name of toddler) under supervision at Tipat Halav (Well Baby Center):  
1. On a regular basis for follow up including vaccinations?
2. Only for vaccinations
3. Other, specify: _________________________
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42.  For how long was (name of toddler) hospitalized? __________  days 

43.  What was the reason for the hospitalization?          
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________

44. Does (name of toddler) brush his/her teeth? 
1. Yes
2. No    go to section 4 (Vaccinations)

45. How frequently does (name of toddler) brush his/her teeth? 
1. Every day, twice a day, morning and evening
2. Every day, once a day in the evening
3. Every day, once a day in the morning
4. 4-6 times a week
5. 1-3 times a week
6. Other, specify:  ____________________

46. Who usually brushes (name of toddler) teeth? 
1. The toddler him/herself
2. An adult brushes the toddler’s teeth
3. Combination of the toddler and help from an adult
4. Other, specify:  ____________________

47. How old was (name of toddler) when he/she started to brush his/her teeth? 
1. ________ months
2. ________ years

4.  Vaccinations

To the interviewer, read: Now I’m going to ask about all of the vaccinations your child received.  You can
refer to your child’s vaccination booklet for help. 
To the interviewer: If she answers “yes” to question 48 continue question 48. If she answers “no” to
question 48 go to question 49

Vaccination 48. Did he/she 
receive it? 49. Why not?

1. DTaP-IPV-HiB 4th dose at age 1 year 1.  Yes   2.  No __________________________ 
2. Mumps, Rubella, Measles, Varicella at age 1 year 1.  Yes   2.  No __________________________
3. Hepatitis A vaccination at age 18 months 1.  Yes   2.  No __________________________

50. Did (name of toddler) receive any other vaccinations in the past year that were not mentioned?
1. Yes
2. No    go to section 5 (Smoking Habits)

51. What other vaccinations did (name of toddler) receive in the last year? 

Name of vaccination  52. Was it given privately? 
1. 1. No        2. Yes
2. 1. No        2. Yes
3. 1. No        2. Yes
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3.  The Toddler’s Health

Interviewer read:  Could you please bring your toddler’s Tipat Halav booklet with information on weight 
and length? 

29. How old was (name of toddler) the last time his/her length and weight was last measured? 
1. ________ months
2. ________ years
3. Don’t remember/ the booklet is not available

Remark: it is important that the weight and length measurements are from the same date.

30. What was (name of toddler)’s most recent weight in kilograms? 
________ kg 

31. What was (name of toddler)’s most recent length in centimeters?
________ cm

32. Is the toddler allergic or sensitive to a specific food or drink?
1. Yes
2. No   go to question 38    

33. Is (name of infant) allergic to one or more of the following?
Interviewer: ask question 35 only to those who answered “Yes” to question 33

Food 33. Allergic or sensitive 34. Did the child ever 
have

35. Who told you that 
the child is allergic or 

sensitive to this food??
1        Peanuts/ Bamba 1. Yes   2. No   333. Don’t know 1. Yes   2. No _______________________
2        Cows milk 1. Yes   2. No   333. Don’t know 1. Yes   2. No _______________________
3        Sesame 1. Yes   2. No   333. Don’t know 1. Yes   2. No _______________________
4        Fish 1. Yes   2. No   333. Don’t know 1. Yes   2. No _______________________
5        Egg yolk 1. Yes   2. No   333. Don’t know 1. Yes   2. No _______________________
6        Soy 1. Yes   2. No   333. Don’t know 1. Yes   2. No _______________________
7. Other, pecify:____ 1. Yes   2. No   333. Don’t know 1. Yes   2. No _______________________

36. Did (name of toddler) have an allergy that pasted? 
1. Yes
2. No     go to question 38

37. To which food was the allergy that passed? ____________________________________ 

38. Is (name of toddler) undergoing some sort of medical inquiry or has he/she been diagnosed with 
specific medical problems in the past year? 
1. Yes
2. No    go to question 41 

39. What illnesses or health problems was (name of 
toddler) diagnosed with, or being inquired for in the last 
year?

40. Was he/she referred to another 
person for follow-up or treatment?

 1. ____________________________________________________ 1. Yes       2.  No

2. ____________________________________________________ 1. Yes 2.  No

3. ____________________________________________________ 1. Yes 2.  No

41. Was (name of toddler) hospitalized in the past year? 
1. Yes
2. No    go to question 44
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14. How many times a week do you or another parent eat a family meal together with (name of toddler)? 
1. Every day or almost every day
2. 2-4 times during the week (on weekdays)   
3. Mainly on weekends or on “Shabbat”
4. Almost never
5. There is no fixed a routine
 
15. Does the toddler eat sausages?    
1. Yes
2. No      go to question 17 

16. How do you usually prepare the sausages before serving them?   
1. I cut them lengthwise and into small pieces
2. I cut them into rings
3. I give a whole sausage
4. Other

17. Does the toddler eat grapes? 
1. Yes
2. No    go to question 19

18. How do you usually prepare the grapes before serving them? 
1. I cut them
2. I give them whole

19. Does the toddler eat sweets (lollies)? 
1. Yes
2. No

20. Does the toddler eat popcorn? 
1. Yes
2. No

21. Does (name of toddler) receive nutrition supplements (such as vitamins, minerals, herbal 
supplements, Polycose)? 
1. Yes
2. No   go to section 3 (The Toddler’s Health)

22. Who recommended taking the supplement?______________________

23. What are the names of the supplement that (name of toddler) receives? 
______________________________________________________________

24. What is the amount of the supplement that (name of toddler) receives?
______________________________________________________________

25. Does (name of toddler) receive another nutrition supplements (such as vitamins, minerals, herbal 
supplements, Polycose)? 
1. Yes
2. No   go to section 3 (The Toddler’s Health)

26. Who recommended taking the supplement? ______________________

27. What is the name of the supplement that (name of toddler) receives? 
___________________________________________________________________

28. What is the amount of the supplement that (name of toddler) receives? 
__________________________________________________________________
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40
Fast food

Pizza 1 2 3 4 5 6 7
41 Hamburger 1 2 3 4 5 6 7
42 Falafel 1 2 3 4 5 6 7

9. How many cups or bottles of the following drinks does the toddler have a day or a week? 

Name of drink 1. Never 2. No. of cups 
or bottles a day

3. No. of cups 
or bottles a 

week

4. Don’t 
know/don’t 
remember

1. Unfiltered tap water                          1 4

2. Mineral water                   1 4

3. Filtered water                    1 4

4. Infant tea                   1 4

5. Herbal tea                         1 4

6. Regular tea                       1 4

7. Juice (fruits or vegetables) 1 4

8.Soft drinks or drinks made of sweetened 
syrup 1 4

10. Do you usually allow the toddler to feed himself foods such as fruit, meat patties, bread (finger 
food)?   
1. Yes
2. No. Why not? ________________________

11. Do you usually allow the toddler to feed himself foods such as yogurt, cheese, soup, puree - foods 
which are eaten with a spoon? 
1. Yes
2. No. Why not?  ________________________

12. Where does (name of toddler) eat the following meals?  

1. At home 2. In family day 
care

3. At the day 
care center

4. At the 
caregiver’s 

home
5. Other: 

 Breakfast 1 2 3 4 5
 Lunch 1 2 3 4 5
 Dinner 1 2 3 4 5

13. The meals (name of toddler) eats at home (not with the caregiver or at the day care center) take   
place: 

Place Always Often Sometimes Never Not 
relevant

1. At the table  1 2 3 4 5
2. In front of the television   1 2 3 4 5
3. While playing       1 2 3 4 5
4. In the playground or in the garden 1 2 3 4 5
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7.  Why does (name of toddler) receive formula now? 
__________________________________________

8. Has (name of toddler) received the following foods in the past month?

Food group Food item

More 
then 

once a 
day

Once 
a day

3-6 
times a 
week 

1-2 
times a 
week

Less 
than 

once/
week

Doesn’t 
recieve

Don’t 
know/
Don’t 

remember
1

Cereals
 and
starches

   Porridge 1 2 3 4 5 6 7

2  Unsweetened breakfast
 cereal 1 2 3 4 5 6 7

3  Sweetened breakfast
 cereal 1 2 3 4 5 6 7

4
Rice/pasta/wheat/

  couscous/  potato/
 sweet potato

1 2 3 4 5 6 7

5  Bread/pita/crackers/
  breadsticks 1 2 3 4 5 6 7

6

Fats

 Butter/margarine/ other
 fatty spreads 1 2 3 4 6 7

7  Avocado 1 2 3 4 5 6 7
8  Humus spread/  tehini 1 2 3 4 5 6 7

9 Chocolate spread/
 halvah/honey 1 2 3 4 5 6 7

10

 Protein-rich
foods

 Beef 1 2 3 4 5 6 7
11  Chicken 1 2 3 4 5 6 7
12 Fish (including tuna) 1 2 3 4 5 6 7
13  Eggs 1 2 3 4 5 6 7

14 Legumes (white beans, 
chickpeas, lentils, peas) 1 2 3 4 5 6 7

15 Soy and soy products 1 2 3 4 5 6 7
44 Meat sausage 1 2 3 4 5 6 7
16

 Fruits and
vegetables

 Fresh vegetables 1 2 3 4 5 6 7
17  Cooked vegetables 1 2 3 4 5 6 7
18  Fresh  fruits 1 2 3 4 5 6 7
19  Cooked fruits 1 2 3 4 5 6 7
20  Preserved fruits 1 2 3 4 5 6 7

21

 Dairy
products

 Chocolate milk or
flavored milk 1 2 3 4 5 6 7

22 Cow’s milk )3% and 
above(  1 2 3 4 5 6 7

23 Cow’s milk )1%( 1 2 3 4 5 6 7
24  White or cottage cheese 1 2 3 4 5 6 7

25  Unsweetened Yogurt or
 sour cream 1 2 3 4 5 6 7

26
 Sweetened milk or
 cheese dessserts or
 yogurt with sugar

1 2 3 4 5 6 7

27  Soy-based desserts 1 2 3 4 5 6 7

28  Yellow or  processed
 cheese 1 2 3 4 5 6 7

29 Infant foods  Infant  formula 1 2 3 4 5 6 7
30 Breast Milk  Breast milk 1 2 3 4 5 6 7
31 Other  Bamba or salted snack 1 2 3 4 5 6 7
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Infant Nutrition Survey - MABAT INFANT
Questionnaire 5 - For age 2 year

Time of interview: ________
Number )of mother( ______      
Date: __________________     

Interviewer, read:  Hello, my name is _____________ and I am calling on behalf of the Ministry of 
Health.  Is it possible to speak to ________________?
Two years ago, while you were in the maternity ward, after birth, you agreed to participate in a survey 
regarding child nutrition. About 1 year the last interview took place. Your child is now two years old. I 
wanted to ask you a few questions. I want to remind you that your answers are confidential, and on no 
account will personal details such as your name or your telephone number be publicized. 
Is it possible for you to answer a few questions in the next 15 minutes?
1. Yes (If yes, begin the survey)
2. No (If no, ask: When will you be available? to fix another time) 
If the answer is “I’m not interested” then ask, “May I ask why?”  ______________________________  
After she gives her answer, say, “Thank you and have a good day” (now, end the interview).

How are you? 
Interviewer: record here the name of the child from the file, and read:     
In the interview, I will relate to (name of the child), unless stated otherwise. 
Is the child a boy or girl? Interviewer: circle
Interviewer, read: “Could you please bring (name of the child)’s Tipat Halav (Well Baby Center)  booklet? 

1. Toddler Nutrition

Interviewer read: “Now I am going to ask you some questions about feeding your child”

1. Until what age did (name of toddler) breastfeed or receive expressed breast milk? 
1. Less than half a year or  did not breastfeed at all  go to question 4
2. ______ months       go to question 3
3. He/she is still breastfeeding     
333. I don’t remember     go to question 3

2. Until when do you intend to breastfeed? 
Untill (name of toddler) is _______ years old  go to question 4

3. What were the reasons for cessation of breastfeeding? 
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________ 

4. Does (name of toddler) regularly receive infant formula? 
1. Yes  
2. No     go to question 8

5. What type of formula do you generally feed (name of toddler) now? 
____________________________

6. Is the formula: 
1. Cow milk-based   
2. Soy-based    
3. Other, specify: ____________________________ 
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57. How old was (name of infant) when you returned to work? 
1. Less than 6 months  go to question 59
2. 6 months or more: _________ months.     Interviewer: fill in number of months.

58. What field do you work in? __________________________________________ 

59. What is your marital status? 
1. Married or living with my spouse
2. Single 
3. Divorced/separated 
4. Widowed
5. Other, specify: _______________________ 

60. In order to send the gift for you and your infant, I need your current mailing address. What is your 
address? 
City: _______________ Street: _______________ Number:______  postcode: _______________
Or:  
Town/Yishuv ________________________ P.O.Box _______________ Postcode _______________

Interviewer read: Thank you for your cooperation. Your answers will assist the Ministry of Health in 
giving recommendations for infant nutrition.
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46. What was the reason for the hospitalization?
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________

6.  Vaccinations

To the interviewer, read: Now I’m going to ask about all of the vaccinations your infant has had.  You can 
refer to your infant’s vaccination booklet for help.
To the interviewer: If she answers “yes” to question 47 continue question 47. If she answers “no” to 
question 47 go to question 48

Vaccination 47. Did he/she 
receive it? 48. Why not?

1. Hepatitis 3rd dose at age 6 months 1.  Yes   2.  No __________________________ 
2. DTaP-IPV-HiB 3rd dose at age 6 months 1.  Yes   2.  No __________________________
3. DTaP-IPV-HiB 4th dose at age 1 year 1.  Yes   2.  No __________________________
4. Mumps, Rubella, Measles, Varicella at age 1 year 1.  Yes   2.  No __________________________

49. Did (name of infant) receive any other vaccinations in the past six months? 
1. Yes
2. No   go to the section 7 (The Mother’s Health)

50.  What other vaccinations did (name of infant) receive in the past six months?

Name of vaccination  51. Was it given privately? 
1. 1. No        2. Yes
2. 1. No        2. Yes
3. 1. No        2. Yes

7.  The Mother’s Health

52. Are you pregnant at the moment?   
1. Yes    go to question 54
2. No
3. Don’t know/refuses to answer (don’t read) 

53. Have  you given birth to another infant since (name of infant)’s birth?  
1. Yes
2. No

8. Smoking  Habits

54. Do you currently smoke? 
1. Yes
2. No   go to section 9 (Demography)

55. How many cigarettes do you smoke?  
1. ________ a week/________ a day Interviewer: circle appropriately

9. Demography

To the interviewer, read:  With your permission, a few questions about you and your family.

56. Which of the following situations best describes your employment today? 
1. I work/study away from home
2. I work from home
3. I don’t work   go to question 59
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5.  The Infant’s Health
Interviewer read:  Could you please bring your infant’s Tipat Halav (Well Baby Center) booklet with 
information on weight and length so that I can get information about (name of infant)’s weight and length?

34. What was the last date that your infant’s weight and height were measured? 
1. I don’t remember/I don’t know (don’t read)
2. The weight and length were taken on different days (see below)
3. Date: ____________________ 

Date of weight of (name of infant): _____________
Date of height of (name of infant): _____________

35. . How old was (name of infant) the last time his/her length and weight were measured? 
________ months

36.  What was your infant’s recent weight in kilograms?
________  kg 

37. What was (name of infant)’s recent length in centimeters?  
________ cm

38. Is the infant allergic or sensitive to one or more of the following foods? 

Food 38. Allergic or sensitive? 39. Did the infant  
ever have?

40. Who told you 
that the infant is 

allergic or sensitive 
to this food? 

1        Peanuts/ Bamba 1. Yes   2. No     333. Don’t know 1. Yes   2. No     
2        Cows milk 1. Yes   2. No     333. Don’t know 1. Yes   2. No     
3        Sesame 1. Yes   2. No     333. Don’t know 1. Yes   2. No     
4        Fish 1. Yes   2. No     333. Don’t know 1. Yes   2. No     
5        Egg yolk 1. Yes   2. No     333. Don’t know 1. Yes   2. No     
6        Soy 1. Yes   2. No     333. Don’t know 1. Yes   2. No     
7 Other, specify:______ 1. Yes   2. No     333. Don’t know 1. Yes   2. No     

41.Is (name of infant) undergoing some sort of medical check or has he/she been diagnosed with specific 
medical problems? 
1. Yes
2. No   go to question 44

42. What illnesses or health problems was (name of infant) 
diagnosed with, or being inquired for?

43. Was he/she referred to another 
person for follow-up or treatment?

 1. ____________________________________________________ 1. Yes    2. No

 2. ____________________________________________________ 1. Yes 2. No

 3. ____________________________________________________ 1. Yes 2. No

44. Was (name of infant) hospitalized in the past six months? 
1. Yes
2. No   go to question 47

45. For how long was (name of infant) hospitalized? 
________ days
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4.  Knowledge and Attitudes

29. I’m going to read a number of statements.  Please tell me if you agree or disagree, on a scale of 1-4  
with 1 being  “I strongly agree” and 4 “I don’t agree at all”

1
Strongly 

agree
2 3

4
Don’t  

agree at all

5
I don’t 
know

1 It is a woman’s right to breastfeed in a public place 1 2 3 4 333
3 Going back  to work necessitates cessation of  breastfeeding 1 2 3 4 333

11 Breastfeeding mothers will have less absenteeism from work 1 2 3 4 333
12 Vaccines are more dangerous than the diseases they prevent 1 2 3 4 333
24 Breastfeeding helps the mother return to her previous figure 1 2 3 4 333

27
I feel comfortable when a woman breastfeeds near me, in a 
public place such as a shopping center, a coffee shop, public 
park, etc.

1 2 3 4 333

28 The workplace needs to provide breastfeeding mothers with 
an appropriate place to express milk 1 2 3 4 333

29 There is no connection between immunizations to 
developmental problems (including autism).         1 2 3 4 333

30 It is very important that the infant finishes all the food that is 
offered  to him.    1 2 3 4 333

31 A bottle of infant formula is a meal substitute 1 2 3 4 333
32 It is important to allow the infant to feed himself. 1 2 3 4 333

30. In your opinion, until what age is it desirable to breastfeed? )don’t read the answers(   
1. It is not desirable to breastfeed at all
2. Until age _________ weeks/months/years    Interviewer: circle appropriately                                                
3. Other, specify: _________________________ 
222. Refuses to answer
 
31. What are your sources of information on breastfeeding? (read all the possibilities) 
1. Physician 
2. Tipat Halav (Well Baby Center) nurse
3. Lactation counselor 
4. Dietitian 
5. Television 
6. Radio 
7. Newspapers 
8. Publications of the Ministry of Health 
9. Publications of HMO’s,  hospitals 
10. Courses or books 
11. Internet 
12. Family 
13. Friends 
14. Companies, such as food companies
15. Other, specify:  _________________________

32. If you give birth to another child, do you think you will breastfeed? 
1. Yes
2. No
3. Don’t know
4. Other, specify:  _________________________

33. Would you recommend to other women to breastfeed? 
1. Yes
2. No
3. Don’t know
4. Other, specify:  _________________________
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19. Was there another factor that influenced your decision to stop breastfeeding that I haven’t 
mentioned?  
1. Yes, what was it? _______________________________________
2. No

20. I am going to read you a list of reasons.  For each one, tell me if it was a reason for your decision to 
add formula to (name of infant)’s diet.

Reasons to add formula 1.  Yes 2.  No
1 Because you returned to work       1 2
2 Because you didn’t have enough milk    1 2
3 Because you decided in advance to fully breastfeed, for a limited time  1 2
4 Because the physician recommended that you add   1 2
5 Because the nurse recommended that you add     1 2
6 Because of a medical limitation related to the infant  1 2
7 Because of a medical limitation related to yourself   1 2

21. Was there another factor that influenced your decision to add formula that I have not already 
mentioned? 
1. Yes, what was it? _______________________________________
2. No

3. Nutritional Supplements

22. Until what age did (name of infant) receive vitamin D?   
1. He/she is still receiving a vitamin D supplement
2. Untill age ________ months
3. Never received it
4. Don’t know
 
23. Until what age did (name of infant) receive an iron supplement? 
1. 1. He/she is still receiving an iron supplement 
2. Untill age ____ months   go to question 25 
3. Never received it
4. Don’t know

24. How often does (name of infant) receive the iron supplement? 
1. Every day
2. 4-6 times a week
3. 1-3 times a week
4. Less than once a week

Go to question 26

25. If you stopped giving the iron supplement to (name of infant) before age 1, what was the reason? 
______________________________________________________________________
 
26. Does (name of infant) receive another nutrition supplements (such as vitamins, minerals, herbal 
supplements, Polycose)? 
1. Yes
2. No   go to section 4 (Knowledge and Attitudes)

27. What is the name of the other supplement that (name of infant) receives? 
______________________________________________________________________

28. What is the amount of the other supplement that (name of infant) receives? 
______________________________________________________________________

go to question 26
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14. Does the child eat sweets (lollies)?
1. Yes
2. No 

15. Does the child eat popcorn? 
1. Yes
2. No 

16. Where does ((name of infant) eat the following meals?  

1. At home 2. In family day 
care

3. At the day 
care center

4. At the 
caregiver’s 

home

5. Other: 
__________

 Breakfast 1 2 3 4 5
 Lunch 1 2 3 4 5
 Dinner 1 2 3 4 5

17. The meals he (name of infant) eats at home (not with the caregiver or at the day care center) take 
place: 

 Place Always Often Sometimes Never Not  relevant
1. At the table  1 2 3 4 5
2. In front of the television   1 2 3 4 5
3. While playing 1 2 3 4 5
4. In the playground, in the garden 1 2 3 4 5

2. Factors Influencing Feeding Practices

Answer to question 2 Turn to question… Else,  turn to question
1. Less than a week 22 22
2. If more than 7 weeks 23 22
3. If more than 6 months 18 22
4. Still breastfeeds without additions 22 22
5. Still breastfeeds with addition of formula 20
6. 6,7 or  333 22 22

18. I’m going to read a list of reasons. For each one, tell me if it was a reason that you decided to stop 
breastfeeding (name of infant).

Reasons you decided to stop breastfeeding 1. Yes 2.  No
1. I stopped breastfeeding because I didn’t have enough milk/my milk wasn’t good enough 1 2
2. …because of fatigue,  discomfort, not enough time, or dissatisfaction  with the breast  
    feeding experience                                                                            1 2

3. …because of my illness, my hospitalization, or my taking medication 1 2
4. …because of the infant's  illness, or hospitalization                             1 2
5. …because the infant  weaned him/herself                                           1 2
6. …because it was time to wean the infant                                          1 2
7. …because I went on  a trip       1 2
8. …because I returned to work         1 2
9. …because there are no conditions at work for breastfeeding or for milk expressing                                             1 2
10. …because of lack of family support, breastfeeding interfered with my social life  or  spousal  
       relationship          1 2

11. … because a physician or other professional advised me to stop            1 2
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6. How many cups or bottles of the following drinks does the infant have a day or a week?
(for question 22 both answers are possible)

Name of drink 1. Never 2. No. of cups 
or bottles a day

3. No. of cups 
or bottles a 

week

4. Don’t 
know/don’t 
remember

1. Unfiltered tap water  1 4

2. Mineral water 1 4

3. Filtered water                1 4

4. Infant tea                   1 4

5. Herbal tea                         1 4

6. Regular tea                      1 4

7. Juice (fruit or vegetable) 1 4

8. Soft drinks or drinks made of sweetened   
    syrup 1 4

 
7. Do you usually allow the infant to feed himself foods such as fruit, meat patties, bread (finger foods)?  
1. Yes
2. No 

8. Do you usually allow the infant to feed himself foods such as yogurt, cheese, soup, puree (foods eaten 
with a spoon)?  
1. Yes
2. No 

9. How many times a week do you eat a family meal together with (name of infant)? 
1. Every time or almost every time we are together    
2. Mainly on weekends or on “Shabbat”
3. Almost never
4. There is no regular routine

10. Does the infant eat sausages?    
1. Yes
2.    No    go to question 12  

11. How do you usually prepare the sausages before serving them?   
1. I cut them lengthwise and into small pieces
2. I  cut them into rings
3. I give a whole sausage
4. Other

12. Does the infant eat grapes? 
1. Yes
2. No   go to question 14

13. How do you usually prepare the grapes before serving them?
1. I cut them
2. I give them whole
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5. How many times a day or a week does the infant receive the following foods?  
No. of times per day- limit to 0-7 (including a decimal point to 0.5, 0.25)
No. of times/week - limit to 0-14 (including a decimal point to 0.5, 0.25) 

Food 
group Food item 1.

Never

2.
no. of 
times/

day

3.
no. of 
times/
week

4.
Less 
than 

once/
week

5.
Don’t 
know 

1

Cereals
and 
starches

Porridge 1 4 5
2 Unsweetened breakfast cereal 1 4 5
3 Sweetened breakfast cereal 1 4 5

4 Rice/pasta/wheat/couscous/
potato/ sweet potato 1 4 5

5 Bread/pita/crackers/ breadsticks 1 4 5

6

Fats

Butter/margarine/other fatty 
spreads 1 4 5

7 Avocado 1 4 5
8 Humus spread/ tahini 1 4 5
9 Chocolate spread/halvah/ honey 1 4 5

10

Protein 
rich
foods

Beef 1 4 5
11 Chicken 1 4 5
12 Fish (including tuna) 1 4 5
13 Eggs 1 4 5

14 Legumes (white beans, chickpeas, 
 lentils, peas) 1 4 5

15 Soy 1 4 5
16

Fruits and 
vegetables

Fresh vegetables 1 4 5
17 Cooked vegetables 1 4 5
18 Fresh  fruits 1 4 5
19 Cooked fruits 1 4 5
20 Preserved fruits )such as ”Gerber“( 1 4 5
21

Dairy 
products

Chocolate milk or flavored milk 1 4 5
22 Cow’s milk ) 3% and above( 1 4 5
23 Cow’s milk )1%( 1 4 5
24 White or cottage cheese 1 4 5

25 Unsweetened Yogurt or sour 
cream 1 4 5

26 Sweetened milk or cheese desserts 
or yogurt with sugar 1 4 5

27 Soy-based desserts 1 4 5
28 Hard yellow or processed cheese 1 4 5

29 Infant 
foods Infant formula 1 4 5

30 Breast 
Milk Breast milk 1 4 5

31 Other Bamba or other salted snack 1 4 5
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3. What type of formula do you generally feed your infant now? (Up to 2 answers possible) 

1 Similac Advance 1 17 Materna Mehadrin 1
2 Similac Advance 2 18 Materna Mehadrin 2
3 Similac Advance 3 19 Materna Mehadrin 3
4 Similac Top 1 20 Materna Good Night cornflour
5 Similac Top 2 21 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6 Similac Top 3 22 Materna To Go
7 Similac Top Free 23 Optimil 1
8 Similac Isomil 1 24 Optimil 2
9 Similac Isomil 2 25 Optimil 3

10 Similac Neosure 26 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11 Materna Dairy 1 27 Materna Extra Care 1
12 Materna Dairy 2 28 Materna Extra Care 2
13 Materna Dairy 3 29 Materna Extra Care 3
14 Vegetarian Materna 1 30 Materna Good Night Rice
15 Vegetarian Materna 2 31 Materna Lactose free
16 Vegetarian Materna 3 32  Not currently receiving formula

33  Other, specify: ___________

Interviewer: Ask the interviewee to bring the tin of formula and to read the brand name and type if she 
has difficulty.  

4. At what age did (name of infant) receive cows’ milk? 
1. He/she never received it
2. ________ months 
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Ministry of Health 
Department of Health Education and Promotion         The Israel Center for Disease Control
The Department of Mother, Child and Adolescent Health     The Nutrition Department                                                                                                             
The Public Health Nursing Department   
                               

Infant Nutrition Survey - MABAT INFANT
Questionnaire 4 - For age 1 year

Time of interview: ________
Number )of mother( ______      
Date: __________________     

Interviewer, read: Hello, my name is ___________ and I am calling on behalf of the Ministry of Health.  
Is it possible to speak to __________?
About 6 months ago, we interviewed you for a survey about your infant’s food intake and health. Your 
infant is now one year old. I wanted to ask you a few questions. I want to remind you that your answers 
are confidential, and on no account will personal details such as your name or your telephone number be 
publicized. We thank you for your participation in the survey and a small gift  will be sent  to you. 
Is it possible to ask you a few questions in the next 15 minutes?
1. Yes (If yes, begin the survey)
2. No (If no, ask: When will you be available? to fix another time) 
If the answer is “I’m not interested” then ask, “May I ask why?”  ______________________________
_________________ After she gives her answer, say, “Thank you and have a good day” (Now, end the 
interview).
How are you? 
Interviewer: record here the name of the infant from the file, and read:  
In the interview, I will relate to (name of the infant), unless stated otherwise. Is the infant a boy or girl?  
Interviewer: circle

Interviewer: read “Could you please bring (name of the infant)’s Tipat Halav booklet?

1.  Infant Nutrition

Interviewer read: “Now I am going to ask you some questions about feeding your infant”

2. Until what age did (name of infant) breastfeed or receive expressed breast milk? 
1. Less than a week  (________ days) 
2. ________ weeks 
3. ________ months 
4. He/she is still breastfeeding with the addition of food, but not formula   go to question 4
5. He/she is still breastfeeding with the addition of food, and/or formula 
6. He/she did not breastfeed at all and is currently receiving formula 
7. He/she did not breastfeed at all and is not currently receiving formula  go to question 4
333. I don’t remember
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77.  Where does (name of infant) eat?
To the interviewer: After this question, go to question 80 (Profession)

1.  At home
2.  In the 

family day 
care centre 

3.  In a day 
care center

4. In the 
caregiver's 

home

5.  With 
his/her 

grandmother
6.  Other: 

1.  During the morning 1 2 3 4 5 6______ 
2. Lunch time 1 2 3 4 5 6______
3. Mid- afternoon  1 2 3 4 5 6______
4. Evening 1 2 3 4 5 6______

78. Do you plan to return to work? 
1. Yes
2. No    
3. Don’t know  

79.  How old will your infant be when you plan to return to work? ______ months/years
Interviewer: Circle appropriately

80. What is your profession? ___________________________________________

81. What field do you work in? __________________________________________ 

82. What is your marital status?
1. Married or living with my spouse
2. Single 
3. Divorced/separated 
4. Widow
5. Other, specify: ____________________________

Interviewer read: Thank you for your cooperation. Your answers will be helpful to the Ministry of Health 
and will assist with the recommendations for infant nutrition.

}

go to question 82
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10. Demography

To the interviewer, read:  With your permission, a few questions about you and your family.

70. Which of the following situations best describes your employment today? 
1. I work/study away from home
2. I work from home
3. I don’t work   go to question 78
4. Other, specify: __________________________ 

71. How old was (name of infant) when you returned to work? 
1. Less than 2 months
2. Between 2 and less than 3 months
3. Between 3 and less than 4 months
4. Between 4 and less than 5 months
5. Between 5 and less than 6 months
6. 6 months and more

72. How many hours a week do you work? 
1. Less than 21 hours
2. Between 21 to 30 hours
3. Between 31 to 40 hours
4. More than 40 hours

73. How many hours on average a day are you apart from your infant? 
1. Less than 3 hours a day
2. 3 - 6 hours a day
3. More than 6 hours a day

74. When are you generally apart from your infant? 
1. During the day
2. During the night
3. It varies
4. Other, specify: __________________________ 

75. Do you have conditions at work that allow you to breastfeed or express breast milk? 
1. Yes, conditions enabling breastfeeding 
2. Yes, conditions enabling expressing breast milk
3. Yes, conditions enabling breastfeeding and for expressing breast milk
4. No, none of these
5. I don’t know, I have never checked
6. Other, specify: __________________________ 

76. At your work place, in order to express breast milk, is there? 

1 A separate room                      1.  Yes     2.  No     3.  Don’t know
2 A refrigerator                            1.  Yes     2.  No     3.  Don’t know
3 Time to do so                            1.  Yes     2.  No     3.  Don’t know
4 Permission from a supervisor   1.  Yes     2.  No     3.  Don’t know
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62. What other vaccinations did (name of infant) receive?
1. ___________________________________________________________
2.   ___________________________________________________________
3.   ___________________________________________________________

63. Where do you get your information on vaccinations?

Source of information 1.  Yes      2.  No
1. Family members and friends              1.  Yes      2.  No
2. A nurse at the Tipat halav )Well Baby Center(                  1.  Yes      2.  No
3. Pediatrician /family physician 1.  Yes      2.  No
4. Internet                                         1.  Yes      2.  No
5. Professional literature 1.  Yes      2.  No
6. General newspapers                          1.  Yes      2.  No
7. Other, specify:_______________________________ 1.  Yes      2.  No

8. Smoking  Habits

64. Do you currently smoke?
1. Yes
2. No   go to section 9 (Community Support)

65. How many cigarettes do you smoke?_______ a week/a day
Interviewer: Circle appropriately

9. Community Support

66. To what extent were you recently helped by the following with the subject of breastfeeding and 
infant nutrition?  
 

1.  To a large 
extent

2.  To a small 
extent 3.  Not at all

1.  A Tipat Halav (Well Baby Center) nurse 1 2 3
2.  A Lactation counselor 1 2 3
3.  Physician 1 2 3
4.  Family members 1 2 3
5.  Friends 1 2 3
6.  Media (radio, television, newspapers) 1 2 3
7.  Internet 1 2 3
8. Support groups of:_________________ 1 2 3
9. Hotline or telephone counseling 
of:___________ 1 2 3

10.  Infant formula manufacturers 1 2 3
11. Other, specify:_______________ 1 2 3

67. In the last 4 months have you received infant formula samples or other foods intended for infants? 
1. Yes
2. No

68. Are you a member of one of the formula companies' clubs? 
1. Yes
2. No

69. Did your mother breastfeed you when you were an infant? 
1. Yes
2. No
3. I don’t know
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52.  What illnesses or health problems was (name of infant) 
diagnosed with, or being inquired for?

53. . Was he/she referred to another 
person for follow-up or treatment?

1. ________________________________________________________ 1. Yes  2.  No

2. ________________________________________________________ 1. Yes 2.  No

3. ________________________________________________________ 1. Yes 2.  No

54. Was (name of infant) hospitalized in the past four months? 
1. Yes
2.    No  go to the section 6 (Mother’s Health)

55. How long was (name of infant) hospitalized? 
 __________ days 

56. What was the reason for the hospitalization?
1. ___________________________________________________________
2.   ___________________________________________________________

6.  The Mother’s Health

57. Do you take any medications on a regular basis?
1. Yes
2.    No   go to section 7 (Vaccinations)

58. What medications do you take on a regular basis? 
1. ___________________________________________________________
2.   ___________________________________________________________
3.   ___________________________________________________________

7.  Vaccinations

To the interviewer, read: Now I’m going to ask you about all of the vaccinations your infant received.  You 
can refer to your infant’s vaccination booklet for help.
To the interviewer:  If she answers question 59 “yes” go to question 61.  If she answers “no” go to question 
60

Vaccination 59. Did he/she receive it? 60.  Why not?

1. Hepatitis 1st dose at birth 1. Yes    2.  No  ____________________________________

2. Hepatitis  2nd  dose at age 1 month 1. Yes    2.  No  ____________________________________

3. DTaP-IPV-HiB 1st dose
at age 2 months 1. Yes    2.  No  ____________________________________

4. DTaP -IPV-HiB 2nd dose
at age 4 months 1. Yes    2.  No  ____________________________________

5. DTaP-IPV-HiB 3rd dose
at age 6 months 1. Yes    2.  No  ____________________________________

61. Did (name of infant) receive any other vaccinations? 
1. Yes
2. No   go to question 63
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44. What are your sources of information on breastfeeding? (mark all the possibilities) 
1. Physician 
2. Tipat Halav (Well Baby Center) nurse
3. Lactation counselor 
4. Dietitian 
5. Television 
6. Radio 
7. Newspapers 
8. Publications of the Ministry of Health 
9. Publications of HMO's, hospitals 
10. Courses or books 
11. Internet 
12. Family 
13. Friends 
14. Other, specify  _____________________ 
15. No sources

5.  The Infant’s Health 

To the interviewer: Ask the mother to get the infant’s Tipat Halav (Well Baby Center) booklet.  If she doesn’t 
have it, continue with the survey and determine whether you can complete the sections on weight and 
height another time.
Interviewer, read: Could you please bring your infant’s Tipat Halav (Well Baby Center) booklet with 
information on weight and length?

45. What was the last date that your infant’s weight and height were measured? 
Date ______ /______ /______

To the interviewer: If she didn’t answer this question, go to the next question. If she answered, go to 
question 47

46. How old was (name of infant) the last time his/her length and weight was last measured?
______ months

47. What was your infant’s recent weight in kilograms?
______ kg (If the weight and length are from different dates, write the date (____ /____ /____ )

48. What was (name of infant)’s most recent length in centimeters? 
______ cm (If the weight and length are from different dates, write the date (____ /____ /____ )

49. In what position do you usually put (name of infant) to sleep? 
1.   On his/her back
2. On his/her stomach
3. Sometimes on his/her back and sometimes on his/her side
4. There is no fixed position 
5. Other, specify: _____________________  

50. Where does (name of infant) usually sleep at night? 
1. In the parent's room in a separate bed or crib
2. In the parent's room in the parent's bed
3. In a different room
4. Other, specify: ___________________ 

51. Is (name of infant) undergoing some sort of medical inquiry or has he/she been diagnosed with 
specific medical problems? 
1. Yes
2. No   go to question 54
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4.  Knowledge and Attitudes

42. I’m going to read to you a number of statements.  
Please tell me if you agree or disagree, on a scale of 1-4  with 1 being  “I strongly agree” and 4 “I don’t agree  
at all”

1
Strongly 

agree
2 3

4 Don't 
agree  
at all

Don't 
have an 
opinion 

1.  It is a woman’s right to breastfeed in a public place 1 2 3 4 333
2.  It is important that mothers breastfeed 1 2 3 4 333
3.  Going back  to work necessitates cessation of  breastfeeding 1 2 3 4 333
4.  An infant  who only breastfeeds and  cries a  lot – means that there   
     isn't enough breast milk 1 2 3 4 333

5.  Breastfeeding is an enjoyable experience 1 2 3 4 333
6.  Infant  formula companies are a credible source of information on  
     infant nutrition 1 2 3 4 333

7.  Vaccines prevent dangerous diseases 1 2 3 4 333
8.  Breastfeeding saves money 1 2 3 4 333
9.  A pacifier in the first month can interfere with breastfeeding 1 2 3 4 333
10.  Frequent breastfeeding lessens the chance of becoming  pregnant 1 2 3 4 333
11.  Breastfeeding mothers will have less absenteeism from work 1 2 3 4 333
12.  Vaccines are more dangerous than the diseases they prevent 1 2 3 4 333
13.  A breastfed infant has more ear infections 1 2 3 4 333
14.  Breastfeeding is painful 1 2 3 4 333
15.  It is important to give water to a breastfed infant 1 2 3 4 333
16.  I intend to immunize my infant according to the Ministry of Health  
       guidelines 1 2 3 4 333

17.  In order to breastfeed, a mother needs to be completely healthy 1 2 3 4 333
18.  An occasional bottle of formula doesn’t interfere with breastfeeding 1 2 3 4 333
19. An infant not breastfed has more diarrhea 1 2 3 4 333
20.  A breastfeeding woman needs to avoid certain foods 1 2 3 4 333
21.  I intend to immunize my infant in a selective manner, according to my     
       personal choice 1 2 3 4 333

22.  Breastfeeding  is embarrassing 1 2 3 4 333
23.  Leaving the house is difficult when breastfeeding 1 2 3 4 333
24.  Breastfeeding helps the mother return to her previous figure 1 2 3 4 333
25.  I don’t intend to immunize my infant 1 2 3 4 333
26.  Formula is as good for babies as mother’s milk (to the Interviewer: 
       formula is powder which is mixed with water in order to prepare a  
       bottle feed). 

1 2 3 4 333

27.  I feel comfortable when a woman breastfeeds near me, in a public  
       place such as a shopping center, a coffee shop, public park, etc. 1 2 3 4 333

28.  The workplace needs to provide an appropriate place to express milk  
       for  breastfeeding mothers  1 2 3 4 333

33.  Vaccinations are safe to use                         1 2 3 4 333

34. Generally, how important is it that your child receive all the 
       vaccinations

1. Very 
important 2 3

4. Not 
important 

at all
333

43. In your opinion, until what age is it desirable to breastfeed? (don’t read the answers)
1. It is not desirable to breastfeed at all
2. Until age _________ days/weeks/months/years  Interviewer: Circle appropriately
3. Other, specify:____________________________
222. Refuses to answer
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38. What are the reasons that your infant did not receive an iron supplement?
1. It was not recommended by the physician or the nurse   
2. I don’t believe in giving nutritional supplements    
3. The supplement is too expensive for us     go to question 40
4. Other, specify: ________________      

39. Why did you stop giving the iron supplement to (name of infant)? 
________________________________________________________________

40. Does (name of infant) receive another nutrition supplements (such as vitamins, minerals, herbal 
supplements, Polycose)?
1. Yes
2. No      go to section 4 (Knowledge and Attitudes)

41. What is the name of the other supplement that (name of infant) receives?  
________________________________________________________________

}
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3. Nutritional Supplements

27. Does (name of infant) receive a vitamin D supplement? 
1. Yes
2. Received in the past, but not at present  go to question 29
3. Never received it     go to question 31
4. I don’t know     go to question 32

28. How frequently does (name of infant) get vitamin D? 
1. Every day      
2. 4-6 times a week     
3. 1-3 times a week     go to question 30
4. Less than once a week    

29. What are the reasons that your infant does not receive a vitamin D supplement now? 
__________________________________________________________________________

30. what is the name of the vitamin D supplement that (name of infant) received?
1.   Drops (CTS)     
2. Vitamidin (Dr Fischer)   
3. D- drops (Flourish)      go to question 32
4. Infant D3 (Vitamed)    
5. Other, specify: _____________________  

31. What are the reasons that your infant did not receive a vitamin D supplement?
1. It wasn’t recommended by a physician or a Tipat Halav (Well Baby Center) nurse
2. I don’t believe in giving nutritional supplements
3. The supplement is expensive for us
4. Other, specify: _____________________ 

32. Does (name of infant) receive an iron supplement?
1. Yes
2. Received it in the past, but not at present go to question 39
3. Never received it      go to question 38
4. I don’t know      go to question 40

33. How old was (name of infant) when he/she began to receive the iron supplement? 
1. _______ months
333. I don’t remember/I don’t know 

34. How often does (name of infant) receive the iron supplement? 
1. Every day
2. 4-6 times a week
3. 1-3 times a week
4. Less than once a week

35. What is the name of the iron supplement  (name of infant) receives?
1. Tiptipot Ferripel (CTS) 
2. Other, specify: _____________________ 

36. How many drops of iron supplement does (name of infant) receive now? 
______ drops

37. How many drops of iron supplement did (name of infant) receive when he/she began taking the 
supplement?     
______ drops   go to question 40

}

}
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23. I’m going to read a list of reasons.  For each one, tell me if it was one of the reasons you decided to 
stop breastfeeding (name of infant).

Reasons you decided to stop breastfeeding 1. YES 2.  NO
1. I stopped breast feeding because I didn’t have enough milk/my milk wasn’t good enough                                                                                  1 2
2.  …because of unsuitable nipple structure (flat, inverted, small, large)                                                                                                      1 2
3.  …because of problems with my breasts such as: pain, cracked nipples, infection, inflammation,  
        or engorgement                                        1 2

4. …because of fatigue,  discomfort, not enough time, or dissatisfaction  with the breast feeding  
       experience                                                                                                                              1 2

5.  …because of  difficulties with breastfeeding technique or because of  the infant's poor  latching 
        on to the breast                                                                1 2

6. …because of my illness, my hospitalization or my taking medications   1 2
7. …because of the infant's  illness  or hospitalization                          1 2
8. …because the infant cried, was irritable, suffered  with colic or stomach pain                                                                                                           1 2
9. …because the infant didn’t  gain enough weight, was  hungry or wasn't satisfied                                                                                                              1 2
10. …because the infant weaned him/herself                                       1 2
11. …because the infant was drowsy                                                    1 2
12. …because it was time to wean the infant                                        1 2
13. …because I went on  a trip                                                             1 2
14. …because I returned to work                                                            1 2
15. …because there are no conditions for breastfeeding or for expressing milk at work                                                                                                              1 2
16. …because of lack of  support by professionals                              1 2
17. … because of lack of family support, breastfeeding interfered with my social life or spousal  
          relationship                                                          1 2

18. ...because my partner also wanted to feed the infant or wanted me to stop breastfeeding                                                                                        1 2
19. …because a physician or other professional advised me to stop        1 2

24. Was there another factor that influenced your decision to stop breastfeeding that wasn’t mentioned?
1. Yes, what was it? _______________________________________
2. No

25. I am going to read you a list of reasons.  For each one, tell me if it was a reason that you decided to 
add formula to (name of infant)’s diet.

Reasons for adding formula 1.  YES 2.  NO
1 Because you returned to work                                          1 2
2 Because you didn't have  enough milk                             1 2
3 Because your infant cried a lot                                           1 2
4 Because it was difficult for you to breastfeed exclusively 1 2
5 Because the  infant didn't gain enough weight                  1 2
6 Because you decided in advance  to fully breastfeed, for a limited time                                                                                          1 2
7 Because the physician recommended that you add             1 2
8 Because the nurse recommended that you add              1 2
9 Because of a medical limitation related to the infant           1 2

10 Because of a medical limitation related to yourself          1 2
11 So that someone else could  feed the infant                    1 2

26. Was there another factor that influenced your decision to add formula that I have not already 
mentioned? 
1. Yes, what was it? _________________________________ 
2. No
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Tastes Meal
Food 
group Food item 1. Yes 2. No 3. From 

Age 1.  Yes 2.  No 3. from  
Age 

23

Dairy 
products

Chocolate milk 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
24 Cow’s milk 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
25 White or cottage cheese 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
26 Yogurt or sour cream 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___

27 Sweetened milk or cheese desserts or 
yogurt with sugar 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___

28 Soy-based desserts 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
29 Hard yellow or processed cheese 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
30 Infant 

foods
Breast milk 1. Yes 2. No ___

31 Infant  formula 1. Yes 2. No ___
32 Other Cookies or biscuits 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___

 
21. Did (name of infant) receive any of the following drinks? (for question 22 both answers are possible)

Name of drink Often Rarely Never
22.  In a bottle or in a cup?

1. In a bottle 2. In a cup
1. Infant tea              1 2 3 1. In a bottle 2. In a cup
2. Regular tea                   1 2 3 1. In a bottle 2. In a cup
3. Herbal tea                    1 2 3 1. In a bottle 2. In a cup
4. Mineral water                 1 2 3 1. In a bottle 2. In a cup
5. Tap water                       1 2 3 1. In a bottle 2. In a cup
6. Filtered water               1 2 3 1. In a bottle 2. In a cup
7. Juice (fruit or vegetable) 1 2 3 1. In a bottle 2. In a cup
8. Other, specify: _______ 1 2 3 1. In a bottle 2. In a cup

2. Factors Influencing Feeding Practices

Answer to question 2 Refer to question  Else, turn to question
1.  Less than a week 27 27
2.  If more than  7 weeks 23 27
3.  If more than 2 months 23 27
4. Still breastfeeds without additions 27 27
5. Still breastfeeds with addition of formula 25
333.  Don’t remember 27 27
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17. How do you generally sterilize the bottles? 
1. I boil them in a pot with water
2. In a sterilizer in the microwave
3. With tablets or special  bags
4. I don’t sterilize the bottles
5. (don’t read) I pour boiling water over or into the bottles
6. Other, specify: _____________________

18. When you feed (name of infant) away from home do you usually:  
1. Take expressed breast milk with you
2. Prepare formula before you leave home
3. Prepare the formula while you are out      
4. Generally I breastfeed         
5. I never feed the infant away from home with breast milk or formula   go to question 20
6. Other, specify: _____________________     

19. Do you keep the milk refrigerated until the meal? 
1. Yes
2. No

20.  Has (name of infant) received or receives any of the following foods as a taste or as part of a meal?  
)Interviewer: you must ask the age in months)

Tastes Meal
Food 
group Food item 1. Yes 2.  No 3. From 

Age 1. Yes 2.  No 3. from  
Age

1

Cereal
and 
starches

Enriched cooked cereals 1. Yes 2. No ___ 1. Yes 2. No ___

2 Cornflour (as porridge  or added to a 
bottle) 1. Yes 2. No ___ 1. Yes 2. No ___

3 Unsweetened breakfast cereals 1. Yes 2. No ___ 1. Yes 2. No ___
4 Sweetened breakfast cereals 1. Yes 2. No ___ 1. Yes 2. No ___

5 Rice/pasta/wheat/couscous/   potato /
sweet potato 1. Yes 2. No ___ 1. Yes 2. No ___

6 Bread/pita/crackers/ breadsticks 1. Yes 2. No ___ 1. Yes 2. No ___
7

Fats

Butter/margarine/other fatty spreads 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
8 Avocado 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
9 Humus spread/ tahini 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___

10 Chocolate spread/ halvah 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
11 Honey 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
12

Protein
-rich foods

Beef 1. Yes 2. No ___ 1. Yes 2. No ___
13 Chicken 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
14 Fish (including tuna) 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
15 Eggs 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___

16 Legumes (white beans, chickpeas,  
lentils, peas) 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___

17 Soy 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
18

Fruits and 
vegetables

Fresh vegetables 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
19 Cooked vegetables 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
20 Fresh fruits 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
21 Cooked fruits 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___
22 Preserved fruits )such as "Gerber"( 1. Yes 2. No ____ 1. Yes 2. No ___

}



46E

Questionnaires - Questionnaire 3 - For age 6 months

8. Who told you that (name of infant) was allergic or sensitive to cow’s milk?
(You can  choose more than one answer) 
1. Physician 
2. Dietitian
3. Nurse
4. An alternative medicine practitioner or homeopath
5. I myself
6. My parents or a family member 
7. My friends
8. Other, specify _____________________
9. I don’t know/I don’t remember

9. When you prepare the formula for your infant, what do you generally use? 
1. Unfiltered tap water
2. Filtered tap water
3. Bottled mineral water
4. Mineral water from a water filtering device
5. Other, specify: _____________________

10. Do you boil the water in a pot or a kettle when preparing the formula? 
1. Yes, always
2. Sometimes
3. Usually not
4. No, I use hot water from a filtering device

11. How do you begin the preparation of the formula? 
1. I measure the water in the bottle and then add the powder
2. I measure the powder in the bottle and then add the water
3. Other, specify: _____________________

12. When preparing formula, is the water you add to the bottle generally: 
1. Boiling
2. Lukewarm
3. Cold
4. Other, specify: _____________________

13. If you heat the formula before feeding your infant, how do you heat it? 
1. I don’t heat it
2. In a pot/container filled with hot water
3. In a bottle warmer
4. In a microwave
5. Other, specify: _____________________

14. In general, do you prepare the formula? 
1. Concentrated 
2. Diluted 
3. According to the manufacturer's instructions on the package  go to question 16

15. What is the main reason for this? ______________________________ 

16. How do you generally wash the bottles? 
1. With water only
2. With soap and water
3. In a dishwasher
4. Other, specify: _____________________
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3. What type of formula do you generally feed your infant now? (Up to 2 answers are possible)
If the answers are number 8,9,14 or 16 go to question 4, else go to question 5 

1 Similac Advance 1 14 Vegetarian Materna 1
2 Similac Advance 2 15 Vegetarian Materna 2
3 Similac Advance 3 16 Vegetarian Materna 3
4 Similac Top 1 17 Materna Mehadrin 1
5 Similac Top 2 18 Materna Mehadrin 2
6 Similac Top 3 19 Materna Mehadrin 3
7 Similac Top Free 20 Materna Good Night
8 Similac Isomil 1 21 Materna Sensitive for Premature babies
9 Similac Isomil 2 22 Materna To Go

10 Similac Neosure 23 Optimil 1
11 Materna Dairy 1 24 Optimil 2
12 Materna Dairy 2 25 Optimil 3
13 Materna Dairy 3 26 Other, specify: _____ 

Interviewer: Ask the interviewee to bring the tin of formula and to read the brand name and type if she 
has difficulty.

4. What is the reason that (name of infant) receives non-dairy formula? 
___________________________________________________________

5. Has (name of infant) ever received any other type of formula? 
1. Yes
2. No   go to question 9

6. Can you tell me the names of all the formula (name of infant) have ever received? (you can mark up 
to 2 answers) 

1 Similac Advance 1 14 Vegetarian Materna 1
2 Similac Advance 2 15 Vegetarian Materna 2
3 Similac Advance 3 16 Vegetarian Materna 3
4 Similac Top 1 17 Materna Mehadrin 1
5 Similac Top 2 18 Materna Mehadrin 2
6 Similac Top 3 19 Materna Mehadrin 3
7 Similac Top Free 20 Materna Good Night
8 Similac Isomil 1 21 Materna Sensitive for Premature babies
9 Similac Isomil 2 22 Materna To Go

10 Similac Neosure 23 Optimil 1
11 Materna Dairy 1 24 Optimil 2
12 Materna Dairy 2 25 Optimil 3
13 Materna Dairy 3 26 Other, specify: _______ 

7.  What was the main reason for the change of formula? 
1. ___________________________________________________________   go to question 9
2. (don’t read this aloud) The infant is allergic or sensitive to dairy formula (or cow’s milk)
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Ministry of Health 
Department of Health Education and Promotion         The Israel Center for Disease Control
The Department of Mother, Child and Adolescent Health     The Nutrition Department                                                                                                             
The Public Health Nursing Department   
                               

Infant Nutrition Survey - MABAT LARACH
Questionnaire 3 - For age 6 months 

Questionnaire number: _________ 
Time of interview: _____
Number )of mother( ______      
Date: _______________     

Interviewer, read:  Hello, my name is _______ and I am calling on behalf of  the Ministry of Health.  Is it 
possible to speak to __________?
4 months ago we interviewed you for a survey about your infant’s food intake and health.  Now that your 
infant is 6 months old I wanted to ask you a few questions. I want to remind you that your answers are 
confidential, and on no account will personal details such as your name or your telephone number be 
publicized.  Is it possible to ask you a few questions in the next 20 minutes?
1. Yes.  (If yes, begin the survey)
2. No (If no, ask:  When will you be available? (to fix another time)  If the answer is, “I’m not interested” 

then ask, “May I ask why?” ___________________After she gives her answer, say, “Thank you and 
have a good day” (Now, end the interview).

How are you? 
Interviewer:  record  here the name of the infant from the file, and read:  
In the interview, I will relate to (name of the infant), unless stated otherwise. Is the infant a boy or girl? 
Interviewer: circle
Interviewer, read: “Could you please bring (name of the infant)’s Tipat Halav booklet and vaccination 
booklet? 

1.  Infant Nutrition

Interviewer read: “Now I am going to ask you some questions about feeding your infant”

1. Until what age did (name of infant) breastfeed or receive expressed breast milk without the addition 
of any infant formula, food or drinks (water and tea)?   
1. ________ days 
2. ________ weeks 
3. ________ months 
4. He/she is still breastfeeding without any additions
5. He/she  did  not breastfeed at all     
333. I don’t remember

2. Until what age did (name of infant) breastfeed or receive expressed milk? 
)Interviewer: Pay attention that the answer to the previous question is not higer than the answer to this 
question).   
1. Less than a week (________ days( 
2. ________ weeks
3. ________ months 
4. She/he is still  breastfeeding without any additions 
5. She/he is still breastfeeding with the addition of food (without formula)    go to question 18
6. She/he is still breastfeeding with the addition of formula and/or food
333. I don’t remember

}

go to question 3
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114. What is your average net monthly income, from all sources, of all the household?  
1. Up to 3,400 NIS
2. 3,401-5,500 NIS
3. 5,501-8,200 NIS
4. 8,201-10,500 NIS
5. 10,501-14,100 NIS
6. 14,101-16,700 NIS
7. 16,701-24,700 NIS
8. 24,701 NIS and over
9. I don’t know
10. Refuses to answer
11. Not relevant (kibbutz member, a student who doesn’t work, a member of a communal moshav)

Is it possible for me to speak with your spouse? ?  I’d like to ask a few short questions.  
To the Interviewer: If the person says ”He is not available,“ say, ”When will it be possible to speak with 
him? ___________ 
Is there another number I can use to call him? _______
If the mother or father refuse, ask, “May I ask why you don’t agree?”__________________ 

Thank you for your cooperation.  The answers you gave will be helpful to the Ministry of Health and will 
assist with the recommendations for infant nutrition.

11. Questions for the Spouse

To the interviewer, read: Hello, my name is ___________  and I am calling on behalf of the Ministry of Health. 
Your spouse is participating in a survey of the Ministry of Health about infant nutrition and she referred us to 
you.  With your permission, I’d like to ask you a few short questions. It will take about 2 minutes.

115. I’m going to read you some statements.  Please tell me if you agree or disagree 
on a scale of 1-4 with 1 meaning “I strongly agree” and 4 meaning “I don’t agree at all”

1
Strongly 

agree
2 3

4
Don’t 

agree at all
Don’t have 
an opinion 

1.  It is important for mothers to breastfeed 1 2 3 4 333
2.  Formula is as good for babies as breast milk (this refers to powder 
formula with water added to feed the infant with a bottle) 1 2 3 4 333

3.  It is a woman’s right to breastfeed in public 1 2 3 4 333
4.  I feel comfortable when a woman breastfeeds near me, in a public 
place, such as a shopping center, coffee house, public park etc 1 2 3 4 333

5.  The workplace needs to provide an appropriate place for 
breastfeeding mothers to express milk 1 2 3 4 333

116. How important is it for you that (name of infant) breastfeed? 
1. Very important
2. Important
3. Not very important
4. Not at all important
5. Other, specify: _____________________

117. in your opinion,  until what age it is desirable to breastfeed (don’t read the possibilities) 
1. It is not desirable to breastfeed at all
2. Until age ___________ weeks/ months/ years    (Interviewer: circle appropriate answer)
3. As much as possible, or as much as she wants
4. Other, specify: _____________________
222. Refuses to answer

Thank you for your cooperation. The answers you gave are very helpful to the Ministry of Health. You 
provided a great service in helping us to understand infant nutrition.
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101.  When the infant is what age do you plan to return, or did you return, to work? 
_______ days/weeks/months/ years   )Interviewer: circle appropriately(

102. What is your family status? 
1. Married or living with my spouse
2. Single       
3. Divorced/separated     
4. Widow      go to question 110
5. Other, specify: _____________________  
 
103. When was your partner born?   19_____

104. Where was your partner born? 
1. In Israel    go to question 106
2. Another country, specify: _____________________ 

105. What year did your spouse come to Israel? ______________ 

106. Where was your spouse’s father (father-in-law) born born? 
1. Israel
2. Another country, specify: _____________________ 
333. Don’t know

107. Where was your spouse’s mother (mother-in-law)  born? 
1. Israel
2. Another country, specify: _____________________ 
333. Don’t know

108. How many years did your spouse learn in school? (not including an incomplete year) 
1. ___________ years
2. I don’t know (333)

109. What the highest degree your spouse has? 
1. Matriculation certificate (high school)
2. Professional certificate without Matriculation certificate
3. Professional certificate with Matriculation certificate
4. Bachelor’s degree
5. Master’s degree
6. Doctorate
7. Rabbinic diploma or Yeshiva studies
8. Other certificate, specify: _____________________ 
9. No degree/diploma
333. I don’t know/I don’t remember
222. refuse

110. How many people live in your house on a permanent basis, not including a tenant, soldiers in 
compulsory military service and students living away from home? ______

111. How many rooms are there in the house (for residential purposes), including the living room? 
______

112. How many children do you have?  Not including your last child (the 2 month old)  ______

113. Please tell me the age of each of your children? (not including the last child - 2 month old)

Child number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Age

}
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91. During your last pregnancy were you offered any gift or other benefit an infant formula company?  
1. Yes
2. No   go to question 93

92. What did they offer you? 
1. Formula   
2. A bottle/s   
3. Diapers   
4. Information pamphlets 
5. Wet wipes 
6. A music CD / calendar 
7. Discount coupons 
8. Tea for infants /juice 
9. A pacifier 
10. Mineral water 
11. Other, specify: ______________________________

93. Do you usually turn to a hotline? 
1. Yes
2. No
333. I don’t know

94. .  If the Ministry of Health was to open a hotline for infant feeding, do you think you would turn to 
this hotline? 
1. Yes   go to section 10 (Demography)
2. No
333. I don’t know go to section 10 (Demography)

95. Why wouldn’t you utilize this service? 
_______________________________________________________________________

10. Demography

Read: With your permission, I’d like to ask you a few questions about you and your family.

96. Did you work before giving birth? 
1. Yes
2. No      go to question 102
3. Refuses to answer 

97. Are you mainly self-employed or an employee? 
1. Self-employed
2. Employee
3. Refuses to answer 

98. What type of work did you do until giving birth?
 __________________________

99. Did you work mainly from home or outside of the home? 
1. I mainly worked from home
2. I mainly worked away from home  
3. Other, specify: ______________________________

100. Do you plan to return, or have you returned, to work? 
1. Yes
2. No      
3. I don’t know    
4. I have already returned to work  

}

go to question 102
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9. Community Support

To the Interviewer: Don’t ask question 85 if the infant has never breastfed

85. To what extent were you helped by the following regarding breastfeeding of (name of infant)  

1.  To a large 
extent

2.  To a small 
extent 3.  Not at all

1.  A  Tipat Halav (Well Baby Center) nurse                               1 2 3
2.  A lactation counselor  in a private setting (payed)  1 2 3
3.  Physician                                               1 2 3
4.  Family members                                   1 2 3
5.  Friends                                                1 2 3
6.  Media (radio, television, newspapers) 1 2 3
7.  Internet                                           1 2 3
8.  Support groups of:_______________                 1 2 3
9.  A hotline or telephone counseling of:___________ 1 2 3
10.Infant formula manufacturers 1 2 3
11. Other, specify: _____________________ 1 2 3

86. Did you have any difficulties related to feeding your infant? 
1. Yes
2. No   go to question 90

87. What were the difficulties with feeding your infant?
1. Problems with the nipples 
2. Inflammation or breast pain 
3. Tongue tied infant 
4. I didn’t have enough milk 
5. My infant didn’t breastfeed well 
6. Other, specify _____________________ 

88. Was there anyone who advised you or helped you with these difficulties? 
1. Yes
2. No   go to question 90

89. Who advised you or helped you solve the feeding problems with your infant?
You can mark more than one answer 
1. A physician  
2. A Tipat Halav (Well Baby Center) nurse 
3. A lactation counselor 
4. A dietitian 
5. Publications of the Ministry of Health
6. Publications of the HMO’s, hospital 
7. Courses or studies 
8. The internet 
9. A forum 
10. Family
11. Friends
12. Other, specify: _________________________

90. In your opinion, what factors are lacking in your community that would help you breastfeed if they 
were available? 
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
333. I don’t know 
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75. What were the reasons that you didn't take an iron supplement after giving birth? 
1. My physician did not recommend it
2. I didn’t need to
3. I forgot to take the iron supplement
4. The physician told me there was no need to
5. Other, specify: ______________________________ 

76. Do you take any medications on a regular basis? 
1. Yes
2. No   go to section 8 (Smoking habits)

77. What medications do you take on a regular basis? 
1. _________________________________________ 
2. _________________________________________
3. _________________________________________

8. Smoking Habits

78. Do you currently smoke? 
1. Yes
2. No

79. Did you smoke regularly at least 1 cigarette a day before your recent pregnancy? 
1. Yes
2.    No  go to question 81

80.  Did you change your smoking habits at the beginning of, or during, your pregnancy? 
1. No, I continued to smoke as before, with _____ cigarettes a day
2. Yes, I reduced  my smoking, from _____ cigarettes to _____ cigarettes a day
3. Yes, I increased  my smoking, from _____ cigarettes to _____ cigarettes a day
4. Yes, I stopped smoking
5. Other, specify: _____________________  

81. Who smokes in the house? (you can mark more than one option)
1. You (the mother) 
2. Your spouse (the father) 
3. Someone else who lives in the house 
4. No one
5. Other, specify: _____________________ 

82. How often is there smoking in the house while the infant is present (it doesn’t matter in whice room)? 
1. Every day
2. Almost every day
3. Sometimes 
4. Never

83. How often is there smoking in the car when the infant is present? 
1. Every day
2. Almost every day
3. Sometimes 
4. Never 
5. Not relevant (no car/ no car travel) 

84. How often is the infant exposed to passive smoking? 
1. Every day
2. Almost every day
3. Sometimes  
4. Never 
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64. Is (name of infant) undergoing some sort of medical inquiry or has he/she been diagnosed with 
specific medical problems?  
1. Yes
2. No       go to answer 67

65 .What illnesses or health problems was (name of 
infant) diagnosed with, or being inquired for?

66. Was he/she referred to another person for  
follow-up or treatment?

1 ________________________________ 1.Yes 2.  No
2 ________________________________ 1.Yes 2.  No
3 ________________________________ 1.Yes 2.  No

67. Was (name of infant) ever hospitalized? 
1. Yes
2. No      go to section 7 (mother’s health)
 
68. For how long  was (name of infant) hospitalized?     
_________ days 

69. What was the reason for the hospitalization? 
1. _________________________________________ 
2. _________________________________________

7.  The Mother’s Health

To the interviewer, Read: Now I’m going to ask you some questions about your health.

70. Did you take a folic acid supplement or a vitamin supplement that contains folic acid in the months 
preceding your last pregnancy?
1.    Yes
2. No, I started taking a folic acid supplement after conception         
3. No, I did not take any folic acid supplement in the last pregnancy    

71. How many months before your pregnancy did you start? 
1. _________ months
2. I took the supplement all the time, unrelated to the pregnancy
3. I don’t know/I don’t remember

72. How often did you take the folic acid supplement? 
1. Every day             
2. 4-6 times a week   go to question 74
3. 1-3 times a week   

73. What was the reason that you decided not to take folic acid or vitamin supplements that contain 
folic acid before your pregnancy?  
1. The physician did not recommend it
2. The pregnancy was unplanned or there wasn’t time
3. I forgot to take the supplement
4. I didn’t know what it is
5. I had no need 
6. Other, specify: _________________________ 

74. Did you take an iron supplement after giving birth? 
1. Yes  go to question 76
2. No

}

 go to question 73

}
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Interviewer, read: "The next two questions relate to breastfeeding in general". 

57. Until what age is it desirable to breastfeed? )don’t read the answers(   
1. It is not desirable to breastfeed at all
2. Until age ________ days/weeks/months/years (Interviewer: circle appropriately(
3. Other, specify: ___________________________ 
222. Refuses to answer

58. What are your sources of information on breastfeeding? (Mark all the possibilities) 
1. Physician     
2. Tipat Halav (Well Baby Center) nurse 
3. Lactation counselor  
4. Dietitian 
5. Television 
6. Radio  
7. Newspapers 
8. Publications of the Ministry of Health 
9. Publications of HMO’s, hospitals
10. Courses or books 
11. Internet 
12. Family 
13. Friends 
14. Other, specify: ___________________________
15. No sources 
222. Refuses to answer 

6. The Infant’s Health
 
Read: Now I’m going to ask you about your infant’s health. 

59. How old was (name of infant) the last time he/she was measured and weighed?  
Interviewer, read: "Please relate to the last time (name of infant) was measured and weighed". 
1. Between 8 – 10 weeks
2. Between 6 -  7 weeks
3. Between 4 – 5 weeks
4. Less than 4 weeks   go to question 62
5. Other, specify: ________________________________ 

60. What was (name of infant)’s recent weight in kilograms? 
________  kg 
)To the Interviewer: refer to the Tipat halav booklet(

61. What was (name of infant)’s recent length in centimeters? 
________  cm 
)To the Interviewer: refer to the Tipat halav booklet(

62. In what position do you usually put (name of infant) to sleep? 
1. On his/her back
2. On his/her stomach
3. Sometimes on his/her back and sometimes on his/her side
4. There is no fixed position
5. Other, specify:  ________________________________ 

63. Where does (name of infant) usually sleep at night? 
1. In the parent's room in a separate bed or crib
2. In the parent's room in the parent's bed
3. In a different room
4. Other, specify: __________________________________ 



36E

Questionnaires - Questionnaire 2 - 2 months

55.  What was the main reason that you decided not to breastfeed?
Interviewer: ask each mother who gave the answer 5 to question 22 _____________________________

5. Knowledge and Opinions

56.  I’m going to read to you a number of statements.  
Please tell me if you agree or disagree, on a scale of 1-4  with 1 being  “I strongly agree” and 4 “I don’t 
agree at all”

1
Strongly 

agree
2 3

4 Don't 
agree at 

all

Don't 
have an 
opinion 

1.  It is a woman’s right to breastfeed in a public place 1 2 3 4 333
2.  It is important that mothers breastfeed 1 2 3 4 333
3.  Going back  to work necessitates cessation of  breastfeeding 1 2 3 4 333
4. An infant  who only breastfeeds and cries a lot - means that there 
isn't enough breast milk 1 2 3 4 333

5.  Breastfeeding is an enjoyable experience 1 2 3 4 333
6.  Infant  formula companies are a credible source of information 
on infant nutrition 1 2 3 4 333

7.  Vaccines prevent dangerous diseases 1 2 3 4 333
8.  Breastfeeding saves money 1 2 3 4 333
9.  A pacifier in the first month can interfere with breastfeeding 1 2 3 4 333
10.  Frequent breastfeeding lessens the chance of becoming  
pregnant 1 2 3 4 333

11.  Breastfeeding mothers will have less absenteeism from work 1 2 3 4 333
12.  Vaccines are more dangerous than the diseases they prevent 1 2 3 4 333
13.  A breastfed infant has more ear infections 1 2 3 4 333
14.  Breastfeeding is painful 1 2 3 4 333
15.  It is important to give water to breastfed infant 1 2 3 4 333
16.  I intend to immunize my infant according to the Ministry of 
Health guidelines 1 2 3 4 333

17.  In order to breastfeed, a mother needs to be completely healthy 1 2 3 4 333
18.  An occasional bottle of formula doesn’t interfere with 
breastfeeding 1 2 3 4 333

19. An infant not breastfed has more diarrhea 1 2 3 4 333
20.  A breastfeeding woman needs to avoid certain foods 1 2 3 4 333
21.  I intend to immunize my infant in a selective manner, according 
to my personal choice 1 2 3 4 333

22.  Breastfeeding  is embarrassing 1 2 3 4 333
23.  Leaving the house is difficult when breastfeeding 1 2 3 4 333
24.  Breastfeeding helps the mother return to her previous figure 1 2 3 4 333
25.  I don’t intend to immunize my infant 1 2 3 4 333
26.  Infant formula is as good for infants as mother’s milk (to the 
Interviewer: formula is powder which is mixed with water in order 
to prepare a bottle feed). 

1 2 3 4 333

27.  I feel comfortable when a woman breastfeeds near me, in a 
public place such as a shopping center, a coffee shop, public park, 
etc. 

1 2 3 4 333

28.  The workplace needs to provide an appropriate place for 
breastfeeding mothers to express milk 1 2 3 4 333

35.  In our society, a mother can take pride in the fact that she 
breastfeeds 1 2 3 4 333

36.  Breastfeeding is a natural and easy activity 1 2 3 4 333
37.  Breastfeeding limits the mother 1 2 3 4 333
38.  Breastfeeding is part of the mother's role 1 2 3 4 333
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51. I’m going to read to you a list of reasons.  Each time I say one, tell me if it was one of the reasons you 
decided to stop breastfeeding.

Reasons you decided to stop breastfeeding 1. Yes 2. No
1. I stopped breastfeeding because I didn’t have enough milk/my milk wasn’t good enough 1 2
2.   …because of unsuitable nipple structure (flat, inverted, small, large) 1 2
3.   …because of problems in the breast such as: pain, cracked nipples, infection, inflammation,  
         or engorgement                                                            1 2

4.   …because of fatigue, discomfort, not enough time, or dissatisfaction  with the breast 
         feeding experience                                                                            1 2

5.   …because of  difficulties with breastfeeding technique or because of the infant's poor 
         latching  on to the breast                                                                                 1 2

6.   …because of my illness, my hospitalization or my taking medications 1 2
7.   …because of the infant's  illness or hospitalization                             1 2
8.   …because the infant cried, was irritable, suffered  with colic or  stomach pains         1 2
9.   …because the infant didn’t gain enough weight, was hungry or wasn't satisfied 1 2
10. …because the infant weaned him/herself                                           1 2
11. …because the infant was drowsy                                                     1 2
12. …because it was time to wean the infant                                          1 2
13. …because I went on a trip                                                              1 2
14. …because I returned to work                                                           1 2
15. …because there are no conditions for breastfeeding or for expressing milk at work                                             1 2
16. …because of lack of professional breastfeeding staff support                           1 2
17. …because of lack of family support, interfered with my social life or spousal relationship          1 2
18. ...because my partner also wanted to feed the infant or wanted me to stop breastfeeding                                                                                      1 2
19. …because a physician or other professional advised me to stop            1 2

52. Was there another factor that influenced your decision to stop breastfeeding that wasn’t mentioned? 
1. Yes, what was it? __________________________________________
2. No 

53. To the Interviewer:  This question applies to question 23 if the answer was 5.  Say: 
I am going to read a list of reasons. For each one, tell me if it was a reason for your decision to add 
formula to (name of infant).

Reasons for adding formula 1. Yes 2.  No
1 Because you returned to work                                                    1 2
2 Because you didn't have enough milk                                         1 2
3 Because your infant cried a lot                                                    1 2
4 Because it was difficult for you to breastfeed exclusively               1 2
5 Because the infant didn't gain enough weight                              1 2
6 Because you decided in advance to fully breastfeed for a limited time 1 2
7 Because the physician recommended that you add                       1 2
8 Because the nurse recommended that you add                              1 2
9 Because of a medical limitation related to the infant                      1 2

10 Because of a medical limitation related to yourself                      1 2
11 In order to enable feeding by someone else                               1 2

54. Was there another factor that influenced your decision to add formula that wasn’t already 
mentioned? 
1. Yes, what were they? __________________________________ 
2. No 
Go to the next section ("knowledge and attitudes" )
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48. What other supplements does (name of infant) receive? 
1. Things to ease stomach pains and gas like Glicol, Gripe water, Baby Kal
2. Other, specify: __________________________ 

4.  Factors influencing feeding practices

For the next series of questions

Question 22 Question 23 Refer to question
Answers 1-4 or 333 49

Answer 5 55
Answers 1-3 51

Answer 4 56 (beginning  
of section 5)

Answer 5 53

49. I’m going to read a list of factors. For each one tell me what was the degree of influence on your 
decision to breastfeed (name of infant).

Reasons to breastfeed 1. Very much
2. To a 
certain 
extent

3. It didn’t 
influence me

4. Not 
relevant  

)don't read(
1. Degree of influence of your spouse/ partner           1 2 3 4
2. Degree of influence of  your mother              1 2 3 4
3.                             … your mother-in-law    1 2 3 4
4.                             … your friends             1 2 3 4
5.                             … nurse at Tipat halav (Well Baby Center)  1 2 3 4

6.                                 Physician )pediatrician, OB/GYN,          
                                family( or other                1 2 3 4

7.                                 The hospital staff        1 2 3 4
8.                                 Prenatal course 1 2 3 4

9.                                 Successful experience  in 
                                breastfeeding a previous child                                                        1 2 3 4

10.                                 Financial reasons )breast milk does not 
                                cost money(                 1 2 3 4

11.                                 To prevent pregnancy             1 2 3 4
12.                                 Desire to bond well with the infant           1 2 3 4

13.                                 Influence of breastfeeding on the 
                                health of  the infant                                                      1 2 3 4

14.                                 Information from books, internet, 
                                newspapers              1 2 3 4

 
50. Was there another factor that influenced your decision to breastfeed that I haven't mentioned? 
1. Yes, what was it? __________________________________________
2. No 

To the Interviewer:  Go back to question 23.  If she answered 1-3, go to question 51.  If she answered 4 in 
question 23, go to question 56.  If she answered 5 in question 23, go to question 53.
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39. Do you keep the milk refrigerated until the meal? 
1. Yes
2. No

40. Has (name of infant) ever received the following foods?

1. Enriched cooked cereal            1. Yes 2.  No
2. Cornflour (as cereal or added to a bottle)             1. Yes 2.  No
3. Bread/pita/crackers/breadsticks              1. Yes 2.  No
4. Rice/pasta/wheat/couscous/potato/sweet potato 1. Yes 2.  No
5. Chicken/meat                                                   1. Yes 2.  No
6. Egg                                                                       1. Yes 2.  No
7. Legumes (white beans/chickpeas/lentils)             1. Yes 2.  No
8. Preserved fruit )such as "Gerber"(                            1. Yes 2.  No
9. Fresh or cooked fruits or vegetables                     1. Yes 2.  No

10. Cow’s milk                                                        1. Yes 2.  No
11. Cow milk products                                           1. Yes 2.  No
12. Infant  formula                                                   1. Yes 2.  No

5. Nutritional Supplements

41. Does (name of infant) receive a vitamin D supplement? 
1. Yes
2. Received in the past, but not at present
3. Never received it    go to question 46
4. I don’t know    go to question 47

42. How old was (name of infant) when he/she began to receive the vitamin D? 
_____ days  or  _____ weeks     
333. Don’t remember/don't know 

43. What is the name of the vitamin D supplement (name of infant) received or receives? 
1. Drops (CTS)
2. Vitamidin (Dr Fischer)
3. D- drops (Flourish) 
4. Other, specify: __________________________ 

44. How many drops of vitamin D does or did (name of infant) receive each time? 
1. Don’t know/don’t remember
2. ________ drops 

45. How frequently does (name of infant) receive vitamin D? 
1. Every day
2. 4-6 times a week
3. 1-3 times a week
4. Less than once a week

46. What are the reasons that (name of infant) does not receive a vitamin D supplement? 
1. It was not recommended by the physician or the Tipat Halav (Well Baby Center) nurse  
2. I don’t believe in giving nutrition supplements
3. The supplement is expensive 
4. Other, specify: __________________________ 

47. Does (name of infant) receive another nutrition supplements (such as vitamins, 
minerals, herbal supplements, Polycose)? 
1. Yes
2. No   go to  section 4 (“Factors influencing feeding practices")

}

 go to question 47
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29. When you prepare the formula for your infant, what do you generally use?
1. Unfiltered tap water
2. Filtered tap water
3. Bottled mineral water
4. Mineral water from a water filtering device
5. Other, specify: __________________________ 

30. Do you boil the water when preparing the formula? 
1. Yes, always
2. Sometimes
3. Usually not
4. No, I use hot water from a water filtering device

31. How do you begin the preparation of the formula? 
1. I measure the water in the bottle and then add the powder
2. I measure the powder in the bottle and then add the water
3. Other, specify: __________________________ 

32. When preparing formula, is the water you put in the bottle generally: 
1. Boiling
2. Lukewarm
3. Cold
4.   Other, specify: __________________________

33. If you heat the formula before giving it to your infant, how do you heat it? 
1. I don’t heat it
2. In a pot/container filled with hot water
3. In a bottle warmer
4. In a microwave
5. Other, specify: __________________________  

34. In general, do you prepare the formula? 
1. Concentrated 
2. Diluted 
3. According to the manufacturer's instructions on the package  go to question 36

35. What is the main reason for this?____________________________________________________

36. How do you generally wash the bottles? 
1. With water only
2. With soap and water
3. In a dishwasher
4. Other, specify: __________________________  

37. How do you generally sterilize the bottles? 
1. I boil them in a pot with water
2. In a sterilizer in the microwave
3. With tablets or special bags
4. I don’t sterilize the bottles
5. Other, specify: __________________________  

38. When you feed (name of infant) away from home do you generally:
1. Take expressed breastmilk with you
2. Prepare the formula before you leave home
3. Prepare the formula while you are out
4. Generally I breastfeed
5. I never feed the infant away from home
6.   Other, specify: __________________________

}

 go to question 46
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24.  What type of formula do you generally  feed your infant now?  

1 Similac Advance 1 14 Vegetarian Materna 1
2 Similac Advance 2 15 Vegetarian Materna 2
3 Similac Advance 3 16 Vegetarian Materna 3
4 Similac Top 1 17 Materna Mehadrin 1
5 Similac Top 2 18 Materna Mehadrin 2
6 Similac Top 3 19 Materna Mehadrin 3
7 Similac Top Free 20 Materna Good Night
8 Similac Isomil 1 21 Materna Sensitive for Premature babies
9 Similac Isomil 2 22 Materna To Go

10 Similac Neosure 23 Optimil 1
11 Materna Dairy 1 24 Optimil 2
12 Materna Dairy 2 25 Optimil 3
13 Materna Dairy 3 26 Other, specify: __________________ 

25.  What is the main reason that you chose this formula? (don’t read the answers) 
1. The infant received this formula in the hospital
2. I had previous experience with this formula (with older children)
3. It is cheaper
4. I received it as a sample
5. I received a recommendation from: _________ (the internet/a friend/Tipat Halav/physician)
6. Because of the nutrient content of this formula
7. Because it is convenient to use occasionally
8. Other, specify: __________________________ 

26. Has (name of infant) received another kind of formula in the past? 
1. Yes
2. No   go to answer 29

27. Can you tell me the names of all the formulae (name of infant) has ever received? 
)you can mark more than one answer( 

1 Similac Advance 1 14 Vegetarian Materna 1
2 Similac Advance 2 15 Vegetarian Materna 2
3 Similac Advance 3 16 Vegetarian Materna 3
4 Similac Top 1 17 Materna Mehadrin 1
5 Similac Top 2 18 Materna Mehadrin 2
6 Similac Top 3 19 Materna Mehadrin 3
7 Similac Top Free 20 Materna Good Night
8 Similac Isomil 1 21 Materna Sensitive for Premature babies
9 Similac Isomil 2 22 Materna To Go

10 Similac Neosure 23 Optimil 1
11 Materna Dairy 1 24 Optimil 2
12 Materna Dairy 2 25 Optimil 3
13 Materna Dairy 3 26 Other, specify: _______

28. What was the main reason for the change of formula?
1. The  infant had gas/stomach pains
2. The doctor or nurse suggested a different formula
3. Because someone in my family or a friend suggested a different formula
4. Other, specify: _____________________ 
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16.  Did (name of infant) ever breastfeed, even for a short while, (including expressed milk)? 
1. Yes
2. No             go to question 18

17. Did you request exclusive breastfeeding in the hospital? 
1. Yes
2. No 

2.  Feeding the Infant

To the interviewer read: “Now I’m going to ask you questions about how you feed your infant now”

18. During the past 24 hours how was (name of infant) fed?

Food 1. Yes 2.  No If yes
1.  Breast milk Yes No 19.  Do you breastfeed at night? 1. Yes 2.  No
2.  Expressed breast milk Yes No
3.  Formula Yes No
4.  Cows milk Yes No
5. Other, specify:________________ Yes No

20. To the interviewer, read: Now I’m going to ask you about the number of times (name of infant) ate 
in the last 24 hours: 

A. Type of feeding 1. Yes 2.  No B. Number of bottles/feedings per day:
1. Breast milk Yes No
2. Infant  formula Yes No
3. Other, specify:__________ Yes No

21.  Did (name of infant) ever have any of the following drinks?

A. Ever B. In the past 24 hours
1 Sweetened tea or tea for infants            1. Yes 2.  No 1. Yes 2.  No
2 Unsweetened tea         1. Yes 2.  No 1. Yes 2.  No
3 Sweetened mineral water     1. Yes 2.  No 1. Yes 2.  No
4 Unsweetened mineral water 1. Yes 2.  No 1. Yes 2.  No
5 Tap water or filtered water    1. Yes 2.  No 1. Yes 2.  No
6 Juice (from fruit or vegetables) 1. Yes 2.  No 1. Yes 2.  No
7 Other, specify:__________               1. Yes 2.  No 1. Yes 2.  No

22. Until what age did (name of infant) breastfeed or receive expressed breast milk without the addition 
of any infant formula, food or drinks (water and tea)? 
1.   _____ days       
2. _____ weeks    
3. _____ months  
4. He/she is still breastfeeding without any additions  go to question 38
5. He/she  did  not breastfeed at all     go to question 24
6. I don’t remember

23. Until what age did (name of infant) breastfeed or receive expressed milk? )Interviewer: Pay attention 
that the answer to the previous question is not higher than the answer to the current question).
1. Less than a week ( _____ days) 
2. _____ weeks                            
3. _____ months                           
4. She/he is still breastfeeding without any additions  go to question 38
5. She/he is still breastfeeding with the addition of formula
6. I don’t remember
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6.  Did you ask for help from a lactation consultant when you were in hospital? 
1. Yes    go to question 8
2. No     go to question 7
3. I don’t remember   go to question 8

7.  Why not? 
1. I had previous experience with breastfeeding
2. I didn’t intend to breastfeed 
3. I didn’t know that there was breastfeeding counseling available
4. Breastfeeding counseling was offered (I didn’t need to ask)
5. I received counseling from another source regarding breastfeeding 
6. Other, specify: ________________________ 

8. To the best of your knowledge, was (name of infant) given a drink (water, sugar water, or tea) in
hospital, in the days following the birth? 
1. No
2. Yes, by the staff
3. Yes, by me (mother) 
4. I don’t know/I don’t remember

9. Was (name of infant) given infant formula in hospital? 
1. Yes
2. No          go to question 11
3. I don’t remember/I don’t know   go to question 11

10. Why did (name of infant) receive formula in hospital?
1. Because I did not want to breastfeed at all
2. I requested that they give formula because I wanted to rest
3. Because the infant  did not want to breastfeed
4. Because I did not have enough milk
5. Other, specify: ________________________ 

11.  Was (name of infant) given a pacifier in hospital? 
1. Yes
2. No       go to question 13

12.  Who initiated giving (name of infant) the pacifier the first time in hospital? 
1. I asked
2. Another family member 
3. The staff decided without my knowledge
4. The staff and the family together
5. Other, specify: ________________________ 

13.  Did you try to breastfeed (expose the infant to the breast) in the delivery room (immediately after 
giving birth)? 
1. Yes    go to question 15
2. No      

14.  What was the main reason for this?
1. It was not suggested by the staff of the delivery room 
2. I didn’t want to breastfeed
3. I wasn’t able to breastfeed for a reason related to the infant’s health 
4. I wasn’t able to breastfeed for a reason related to my health
5. I had a caesarean section and I did not want to breastfeed
6. I had a caesarean section and they didn’t suggest  I breastfeed
7. Other, specify:____________________

15.  Did (name of infant) breastfeed within the first 24 hours after birth? 
1. Yes            go to question 17 (exclusive breastfeeding)
2. No
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Ministry of Health 
Department of Health Education and Promotion         The Israel Center for Disease Control
The Department of Mother, Child and Adolescent Health     The Nutrition Department                                                                                                             
The Public Health Nursing Department   
                               

Infant Nutrition Survey - MABAT INFANT
Questionnaire 2 – 2 months 

Questionnaire number: _______ 
Time of interview: ___________
Date: _____________________

     
Interviewer, read:  Hello, my name is __________ and I am calling on behalf of  the Ministry of Health.  Is 
it possible to speak to __________?
Two months ago we spoke with you in the maternity ward and you agreed to participate in a survey about 
your infant’s food intake and health.  I want to remind you that your answers are confidential, and on no 
account will personal details such as your name or your telephone number be publicized. 
Is it possible to ask you a few questions?
1. Yes (begin the survey)
2. Not convenient now (If no, ask:  When will you be available? to fix another time)
3. If the answer is, “I’m not interested” then ask, “May I ask why?”______________  After she gives her 

answer, say, “Thank you and have a good day” Now, end the conversation.

1. What is your infant’s name? ________________ 
Interviewer read: ”As we continue, we will relate to details in your child’s health record. Could you please 
bring (name of the infant)’s Tipat halav booklet? Interviewer- mark the sex of the infant:  1. Boy  2. Girl  

1. Hospital stay

Interviewer read: “In the following questions I will ask you about details regarding your recent delivery.  
The questions only relate to your current delivery and to your infant who was just born, unless I state 
otherwise.”

2.  What was your preference in principle for being with your infant in the hospital? 
1. All day and night
2. During the day but not at night
3. Mainly during feeding times
4. I had no particular preference
5. Other, specify: ____________________________

3. Was (name of infant) with you in the hospital? 
1. All day and night
2. During the day but not at night
3. Mainly during feeding times
4. There was no specific time or way
5. Other, specify: ____________________________

4.  Why was there a difference between your preference for the amount of time you spent with your 
infant in the hospital and the amount of time you actually spent with him/her?
_____________________________________________________________________________

5.  While you were in hospital did you receive?

1. A group discussion or guidance session on breastfeeding       1. Yes 2.  No
2. Personal help or a private guidance session on breastfeeding 1. Yes 2.  No
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42. In which country was your mother born? 
1.   Israel
2. Other country, specify ___________________

43. In which Kupat holim (HMO) are you a member? 
1. Clalit Health Services
2. Maccabi Health Services
3. Kupat Holim Meuhedet
4. Kupat Holim Leumit
5. Army Health Services
6. Don't know/don’t remember

44. Do you have supplementary medical insurance through your HMO (Kupat holim)? 
1. Yes      
2. No  
3. Don't know/don’t remember

45. Do you intend to stay in Israel over the next two years? 
1. Yes  
2. No (give details) __________________________________ 

To the interviewer - Read: “Thank you for your cooperation”.
Now I’ll ask you for your details for further contact with you in the future, as I explained to you before. 
Do you agree? 

46. Status:  
1. Agree        go to "Contact details of woman who gave birth" 
2. Disagree    go to question 47 

47. Why aren’t you interested in participating in the survey? 
__________________________________________________

Contact details of the woman who gave birth (Mother's number): _________________

First Name _____________ Family name _____________ 

Address: Street _____________ House number ____  Neighborhood _____________
City/Town ______  Zip Code ________ 

Telephone number home _____________

Telephone number other _____________

Telephone number family member _________________ 
Cellular phone number_____________ 

E-mail _________________________________ 

To which Tipat Halav (Well Baby Center) do you belong? 
City: _____________                                                                                           
Street: _______________ 
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31. During your pregnancy, did you suffer from:  
1. Gestational diabetes  1. Yes      2. No 
2. Toxemia of pregnancy  1. Yes      2. No 
3. Hypertension   1. Yes      2. No 
4. Hypercholesterolemia  1. Yes      2. No 
5. Edema    1. Yes      2. No 
6. Other, specify: ___________ 1. Yes      2. No 

32. In which year were you born? 19_____ 

33. How many children do you have at home (not including the newborn infant)?
______ children 

34. What is your family status? 
1. Married or living with a partner
2. Single
3. Divorced/separated
4. Widow
5. Other, specify ___________________ 

35. Are you: 
1. Jewish
2. Christian, non Arab
3. Christian Arab 
4. Muslim Arab (non Bedouin)
5. Druze
6. Bedouin (Muslim Arab)
7. Other specify ___________________

36. Do you define yourself as? 
1. Secular    
2. Traditional   
3. Religious   
4. Ultra-Orthodox (Haredi)   
5. Other, specify ___________________

37. How many years did you study in school? (not including years that you didn’t  finish)? 
______ years 

38. What is your highest degree? 
1. Matriculation certificate (high school)
2. Professional certificate without Matriculation certificate
3. Professional certificate with Matriculation certificate.
4. Bachelors degree
5. Masters degree
6. Doctorate
7. Other certificate, specify ___________________ 
8. No certificate
222. refuse

39. In which country were you born? 
1. Israel             go to question 41          
2. Other country, specify ___________________

40. In which year did you immigrate to Israel?  19   ___   20____ 

41. In which country was your father born? 
1. Israel            
2. Other country, specify ___________________
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20. For how long did you breastfeed the child before (name of infant)? 
________ days    ________ months    ________ years

21. What was the date of birth of your previous child?  ____________________ 
Interviewer: If she doesn't know the civil date, then ask about the Hebrew date. 

22. Do you intend to immunize your baby, according to the Ministry of Health's recommendations? 
1. Yes
2. I haven’t decided yet
3. No
4. Other, specify: ________________________

Mother’s Details

23. Did you take folic acid or vitamins containing folic acid in the months preceding the last pregnancy? 
1. Yes, every day
2. Yes, 4-6 times a week
3. Yes, 1-3 times a week
4. No                  go to question  25

24. How many months before the (last) pregnancy did you start? 
1. ________ months                                  
2. I took it all the time regardless to the pregnancy 
9. Don’t know/don't remember 

25. What was the reason you didn't take folic acid, or vitamins containing folic acid? 
1. The physician didn’t recommend it
2. The pregnancy was unplanned or there wasn't time
3. I forgot to take the supplement
4. I don’t know what it is
5. I had no need 
6. Other, specify:________________________
 
26. Did you take an iron supplement separately or as part of a multivitamin during the pregnancy? 
1. Yes                 go to question  28
2. Yes, only for a short while and then I stopped
3. No

27. What are the reasons you did not take the iron supplement during the pregnancy? 
1. It was not recommended by the physician 
2. I had no need
3. I forgot to take the iron supplement 
4. Other, specify: _________________________  

28. What is your height? 
_______ cm 
333. Don’t know/don’t remember  
222. Refuses 

29. What was your weight at the beginning of the pregnancy? 
_______ kg   
333. Don’t know/don’t remember  
222. Refuses 

30. What was your weight at the end of the pregnancy? 
_______ kg   
333. Don’t know/don’t remember  
222. Refuses 

}

 go to question 26
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11. Did you get pain relief medications during the delivery? 
1. Yes, epidural
2. Yes, injection (pethidine)
3. Yes, general anesthesia (for caesarean section)
4. Mask (laughing gas)
5. Yes, something else, specify: ______________
6. No 
7. I don’t know

12. Where did you have monitoring of the pregnancy? (You can mark more than one answer) 
1.  HMO (Kupat Holim) physician
2.  Private physician
3.  Tipat Halav (Well Baby Center)        go to question 14      
4.  Center for Women's Health
5.  Clinic for high risk pregnancy              go to question 13
6.  Didn’t have any monitoring                 go to question 14 

13. What was the reason for monitoring in a clinic for high risk pregnancy? 
______________________________________________________________

14. Did you get breastfeeding guidance during pregnancy?
1. Yes
2. No                     go to question 16
9.   Don’t remember

15. Where did you get the breastfeeding guidance during your pregnancy?  
1. Birth preparation course
2. Breastfeeding course
3. Tipat Halav (Well Baby Center)
4. Prenatal course and breastfeeding course  
5. Prenatal course and Tipat Halav (Well Baby Center)               
6. Breastfeeding course and Tipat Halav (Well Baby Center)
7. Prenatal course, breastfeeding course and Tipat Halav (Well Baby Center)
8. Other, specify_______________________
                                                                                  
16. Do you intend to breastfeed your baby?  
1. Yes
2. No                               go to question 18                  
3. Haven’t decided yet 
4. Other, specify______________________   

17. Until what age do you intend to breastfeed your baby?  
1. Up to one month
2. Between 1-3 months
3. Between 3-6 months
4. Between 6 months -1 year
5. Between 1-2 years
6. More than 2 years
9. Don't know 

After question 17, go to question 19

18. Why don't you intend to breastfeed? 
_____________________________________

19. Did you breastfeed in the past? (Interviewer: This refers to another child) 
1. Yes
2. No                                     go to question 21
3. No, this is my first child      go to question 22

}

}

go to question 19
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Ministry of Health 
Department of Health Education and Promotion         The Israel Center for Disease Control
The Department of Mother, Child and Adolescent Health     The Nutrition Department                                                                                                             
The Public Health Nursing Department   
                               

Infant Nutrition Survey - MABAT INFANT
Questionnaire 1- Following Birth

Number )of mother( _______
Time of interview: _________ 
Date: ___________________   
Hospital: _________________ 
Name of Maternity Department ______ 
Interviewer name: _________

Details Regarding the Delivery
To the interviewer, read:” All the questions I will ask you now relate to the current delivery only.
1. Was it a delivery of: (Read all the options) 
1. Singleton
2. Twins
3. More than twins - stop the interview

2. What was the week of pregnancy at delivery? ______ 

3. What was the date of birth of the infant/twins? ___ /___ /___ )day/month/year( 
 
4. On which day of the week did you deliver? 
To the interviewer- circle: Sunday/ Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday

5. At what time (hour) did you deliver? )Interviewer-use 24 hour time scale) ________ 

To the interviewer - for questions 6-7 answer according to number of offspring in the current delivery 
only:

Infant  1 Infant  2
6. Infant’s gender 1.Male  2.Female 1.Male  2.Female 

7. Infant’s weight _____ gr    
333. Don’t remember

_____ gr     
333.Don’t remember

8. Was the delivery: (Read all the options) 
1. Vaginal delivery (no vacuum or forceps)     
2. Vacuum or forceps delivery    go to question 10
3. Non elective caesarean section (emergency)  
4. Elective caesarean section (elective)

9. What was the reason for the elective caesarean? 
__________________________________________ 

10. How would you define the delivery? 
1. Easy
2. Reasonable (not easy, nor difficult)
3. Difficult
4. Very difficult

}
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Table 9: Differences between participants and non-participants in two years 
interview, by population group 

Two years interview
Jews

Participants Non-participants 
p

N N
Average number of years of schooling 528 14.9 537 14 0.000
Past breastfeeding experience (%): 
Breastfed in the past
Did not breastfeed in the past
This is their first child

527
56.1 
4.9 

38.9 
535

48.6 
8.6 

42.8 
0.01

Planned duration of breastfeeding (%):
Up to three months 
Between three months and one year 
 More than one year

478
8.8 

65.1 
17.6 

472
14.2 
60.4 
12.7 

0.006

Arabs
Average number of year of schooling 348 11.7 690 10.1 0.000
Average number of children 303 2.39 583 2.71 0.015

1.5 Terms 

Exclusive breastfeeding - Feeding only breast milk (including expressed breast milk), without any addition 
of any fluids or food other than vitamins and minerals.

Predominant or full breastfeeding - Feeding breast milk as a main food source, nutritional supplements 
and food tasting in small quantities.

Any breastfeeding - Exclusive breastfeeding or feeding breast milk plus complementary foods and /or the 
addition of infant formula.

» Formula - Food product designed for use as a source of nutrition for infants and toddlers, instead of 
breast milk (infant formula; follow-on formula), completely or partially.

» Complementary food - – All types of solid and liquid food that is not breast milk, infant formula or 
follow-on formula.
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1.4.3 One year interview

At the one-year interview, the average number of years of schooling was found to be significantly higher 
among participants than non-participants. Among Jewish women a higher percentage of participants 
received breastfeeding training and reported on longer planned breastfeeding duration than non-
participants. A difference was also found in religiosity level: the percentage of secular and traditional was 
lower and the percentage of orthodox was higher among participating women versus non- participating 
women (Table 8).

Table 8: Differences between participants and non-participants in one year 
interview, by population group 

One year interview
Jews

Participants Non-participants 
p

N N
Average number of years of schooling 513 14.7 552 14.2 0.004

Received breastfeeding training during pregnancy )%( 512 18.9 553 12.7 0.005
 Planned duration of breastfeeding (%):
 Up to three months
 Between three months and one year
More than one year

457
9.4

66.5
16.4

493
13.4
59.2
14.0

0.007

 Level of religiosity (%) 
                           Secular 
 Traditional 
Religious/Orthodox

509
43.4
24

32.6
545

46.6
28.3
25.1

0.023

Arabs
Average number of years of schooling 375 11.5 663 10.1 0.000

1.4.4 Two year interview

At the two-year interview, the average number of years of schooling was found to be significantly higher 
among participants than non-participants. Among Jewish women a significant difference was found in 
past breastfeeding experience: a higher percentage of participating women breastfed in the past and 
a lower percentage did not breastfeed in the past or were first-time mothers. In addition, a significant 
difference was found, among Jewish women, in planned breastfeeding duration: participants planned to 
breastfeed for longer than non participants. Among Arab women, a significant difference was found in 
the average number of children, which was higher among non-participants than participants (Table 9).
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Table 6: Differences between participants and non-participants in two 
months interview, by population group

Two months interview
Jews

Participants Non- participants 
p

N N

Average number of years of schooling 708 14.6 357 14.2 0.013

Arabs

Average number of years of schooling 607 11.3 431 9.7 0.001>

Average number of children 514 2.5 372 2.8 0.04

Received breastfeeding training during 
pregnancy (%) 607 22.7 431 28 0.05

1.4.2 Six months interview

At the six-months interview, the average number of years of schooling was found to be significantly higher 
among participants than non-participants. Significant differences were also found, among Jewish women, 
in the intention to breastfeed and in the planned duration of breastfeeding: a higher percentage of Jewish 
women who participated in the interview intended to breastfeed, and reported on a longer planned 
duration of breastfeeding than the non-participating women. Among Arab women a significant difference 
was found in the number of children: the average number of children was higher among non- participating 
women. Differences were also found in the level of religiosity: among both Jewish and Arab women who 
participated in the interview there was a lower percentage of secular and religious/orthodox versus non-
participating women (Table 7).

Table 7: Differences between participants and non-participants in six month's 
interview, by population group

Six months interview

Jews

Participating women Non- participating 
women p

N N
 Average number of years of schooling 551 14.8 514 14.1 0.000
Intended to breastfeed )%( 546 92.3 508 87.6 0.011

Planned duration of breastfeeding (%):     
Up to three months
Between three months and one year
More than one year

503
9.5

65.6
16.5

447
13.6
59.5
13.6

0.022

 Level of religiosity (%): 
 Secular
 Traditional
Religious/orthodox

545
43.1
25.5
31.4

509
47.2
26.9
25.9

0.02

Arabs
 Average number of years of schooling 407 11.7 631 9.9 0.000
Average number of children 349 2.3 537 2.8 0.000

 Level of religiosity (%):
  Secular
 Traditional
Religious/orthodox

406
5.4
61

33.5
632

6.7
69.6
23.4

0.001
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1.3.6 Statistical analysis

Statistical analysis was carried out by means of the SPSS program (version 21). Statistical analysis of the 
data weighted by population group was carried out by means of the SAS program (version 9.13).
Statistical significance of continuous variables was tested using the Students T Test or Mann-Whitney. 
Statistical significance of categorical variables was tested using the Chi Square Test. Characteristics of the 
women who refused to participate were compared with the characteristics of the participating women by 
means of the Chi Square Test and Students T Test, according to type of variable. Some of the telephone 
interviews were conducted at a very late stage and therefore some of the data was not included in the 
statistical analysis (in cases where the infant’s age had affect on the expected behavior).
Total sample data were weighted according to population group (75.3% -Jews and 24.7% Arabs), in 
accordance with population data published in the Statistical Abstract of Israel 2011 Number 62 of the 
Central Bureau of Statistics (CBS).
The total number of all women (N) in each distribution represents the women who responded to the 
questionnaire and answered the question.

Comparison with the recommendations

The Ministry of Health periodically updates the guidelines for infant care. At the time of the survey the 2009 
version of the “Guide for professionals for feeding infants and toddlers” was the relevant guide, according 
to which behavior of the mother and infant was measured. Reported choking prevention behavior and 
infant’s sleeping practices were also compared with the recommendations of the Ministry of Health at the 
time of the interview. In December 2012 the new “Infant Feeding Guide” was released with updates of 
some of the recommendations. References are presented in the relevant chapters. The relevant guidelines 
of the Ministry of Health are located at the beginning of each chapter according to the topic.

1.4 Characteristics of women who refused to participate: comparison with 
women who participated

Data of women who participated in the interviews (two months, six months, one year and two years) were 
compared with data of non-participating women at the various stages of the survey. The comparisons 
were made using data from the recruitment questionnaire relating to the mode of delivery, breastfeeding 
training during pregnancy, intention to breastfeed, planned breastfeeding duration, past breastfeeding 
experience and demographic variables (number of children, level of religiosity and years of schooling). 
Presented below are the variables where significant differences were found between 

1.4.1 Two months interview

A significant difference was found in the educational level of non- participating and participating women:  
the average number of years of schooling was higher among participants. Significant differences were also 
found, in Arab women, in the average number of children and in breastfeeding training during pregnancy:  
the average number of children was higher among non- participating women and breastfeeding training 
during pregnancy was more common among participants than non-participants 
(Table 6).
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Telephone interview stage 

Telephone calls were made by skilled telephone interviewers, using a structured questionnaire. The call 
was considered unsuccessful if after eight attempts no contact was made with the recipient (disconnected 
number, unanswered number, busy number, voice mail(

Gift for the mother

1. At the recruitment stage, each mother who agreed to participate in the survey received a gift at the end 
of the interview: a magnet with emergency phone numbers, contact details of the survey personnel and 
expected dates for future contact. The magnet could be separated into 2 parts: a. A rectangle to be used 
as a picture frame, which can be attached to a metal surface (such as the refrigerator). b. The center 
part containing the information which can also be attached to a metal surface (such as the refrigerator). 

2. To increase the response rate at the one year interview, mothers were offered a small gift: a child’s 
height measure to be attached to the wall. The illustrated height measure was sent to mothers by mail, 
after the one-year interview.

1.3.5 Interview and questionnaire quality control 

Interview quality control

Monitoring of data collection and quality of data was carried out in several ways. All interviewers, Hebrew 
and Arabic speakers, were instructed by the survey staff on how to conduct the interview and how to fill 
out the questionnaire, during a group training session (including simulation exercises). At the recruitment 
stage, a survey representative accompanied every interviewer to the first meeting with the woman in 
the hospital. The representative gave the interviewer feedback on several inital interviews, and only after 
mistakes had been corrected, did the interviewer continue independently. The supervision for Arabic 
speakers was performed by an Arabic-speaking employee of the Ministry of Health who was trained for 
this purpose, in the presence of a Hebrew-speaking survey member. A meeting with all interviewers was 
held at the end of the first month, in order to review the procedures.
Before each stage of the telephone interviews (stages 2-4) a group training session was held for the 
specific questionnaire. After the first two weeks of interviews, the interviews were monitored by a 
member of the steering committee in the call center (the Arabic interviews were monitored together with 
an Arabic-speaking employee). The interviewers received feedback on the interview. Interviewers whose 
interviewing level was not sufficient, discontinued working. Interview supervision was held at least once 
for every interviewer at each stage of the survey (two months, six months and one year).
 At the two-year interview (stage 5), the telephone interviews were conducted using a system that allows 
secure monitoring of the calls over the internet, at any time. Survey staff (Hebrew and Arabic) listened to 
the initial interviews of every interviewer, providing feedback to the interviewer. Only after the interview 
level was found to be satisfactory, was the interviewer allowed to continue interviewing independently. 
Every two weeks, a random interview was chosen for every interviewer and was monitored. An interviewer 
whose interviewing level was not sufficient discontinued working.

Questionnaire quality control

At the recruitment stage, all questionnaires were collectively transferred from the survey company to the 
ICDC for questionnaire quality control. Errors in the marking and consistency of the answers were checked.  
Missing information in the questionnaires was completed by a telephone call to the interviewee. Parts of 
the data were cross-referenced with the population registry. Questionnaires were returned to the survey 
company for data entry.
The questionnaires that were filled out in stages 2-5 were computerized questionnaires. Monitoring of the 
data entry was carried out in two ways:   
1. Checking for outliers and setting a range for continuous variables   
2. Logic checks and correction of errors.
In addition, in step 5 there was the additional option of returning to the recording of the interview in order 
to verify the data.
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Table 5 presents numbers and percentages of women who participated consecutively in all the survey

Table 5: Percentage of women who participated consecutively in all the 
survey interviews, by population group

Arabs Jews

Survey stages

Of these: women who 
consecutively participated in 
the cohort until the current 

interview

 Number of
 women who

 participated in
the survey

 Of these: women who
 consecutively participated in
 the cohort until the current

interview

 Number of
 women who

 participated in
the survey

%nN%nN

100---1045100---1074 Recruitment
interview

100---611100---712 Two months
interview

8635140887.5485554 Six months
interview

54.520637863.5327515One year interview
37.913335149.2262532Two  years interview

1.3.4 Data collection and survey implementation

The duration of the survey was approximately two years, during which data were collected at four points 
of time relative to the date of birth.

The Questionnaire

Data were collected using structured questionnaires of two types:
a. A short face to face questionnaire for the recruitment stage in the hospitals (questionnaire 1).
b. Computerized questionnaires for the telephone interview. The questionnaires were adapted according  
    to the survey stage (questionnaires 2-5).
All questionnaires were translated from Hebrew into Arabic. The questionnaires were translated by an 
outside company, and then the translation was tested by an Arabic-speaking employee of the Ministry of 
Health and corrections were made.
The questionnaires included demographic information, questions about infant feeding, health status of 
the mother and the infant/toddler, the mother’s smoking habits, community support, knowledge and 
attitudes about breastfeeding and immunization, factors affecting the feeding method and the use of 
nutrition supplements. Each questionnaire included age-appropriate questions such as questions about 
birth, time in the maternity ward, immunization and teeth brushing.
Twins Questionnaire –the two months questionnaire had a separate questionnaire for mothers of twins, 
which asked some of the questions for each twin alone. Due to low response, at the later stages the 
mothers were asked only about the first-born twin.
Questionnaires  for “refusers” - At every stage, all mothers who were initially recruited were contacted 
again, including those missed at the previous stage. Since there were women who were not interviewed 
at one stage but were interviewed at a later stage (for example, they were not found or refused to 
participate at two months but were contacted again and agreed to be interviewed at six months), special 
questionnaires were created for children aged six months and 12 months, which incorporated questions 
from the previous questionnaires (two and six months, respectively), so that maximum information could 
be obtained for that interviewee.

Recruitment stage

IInterviewers in hospitals, with the help of nurses, located the women who had given birth during the 
defined period. Initial data collection was performed during their stay in the maternity ward, by means of 
a face to face interview (demographics, single birth, twins, triplets or more, infant data - sex, birth weight, 
birth type, intention to breastfeed, and details for future contact: phone numbers and place of residence). 
Mothers were asked at that time to sign an informed consent for participation in the survey.
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Table 4: Calculation of response rates for the Mabat Infant survey, by population 
group and survey stage

Survey stage Jews Arabs Total sample
1. First approach (recruitment stage in hospital)

1. An estimate of the potential sample (birth recruitment stage)* 1382 1316 2698

1.1 Total number of women who refused to participate 209 No 
information

1.2 Women who gave birth to a premature infant or did not meet other 
inclusion criteria 27 6 33

1.3 Total number of women who agreed to participate** 1101 1051 2152
1.4 Total participating women who meet the inclusion criteria 1074 1045 2119
1.5 Response rate to recruitment 79.7 79.9 79.8

2. Second approach (after two months)
2.1 Total number of women who refused to be interviewed 155 64 219
2.2 Total number of women who could not be reached by telephone   ¹ 84 296 380
2.3 Total number of women who were not contacted  for other reasons ² 2 1 3
2.4 Total number of women who were contacted but not interviewed ³ 64 47 111
2.5 Total number of women interviewed who met inclusion criteria  712 611  1323

2.6 Response rate (%) after two months (out of total number of women 
recruited as in section 1.4) 66.3 58.5 62.4

3. Third approach (after six months)

3.1 Total number of women who refused to be interviewed 179 334 513

3.2 Total number of women who could not be reached by telephone   ¹ 164 198 362
3.2 Total number of women who were not contacted  for other reasons ² 3 8 11
3.4 Total number of women who were contacted but not interviewed ³ 108 49 157

3.5 Total number of women interviewed who met inclusion criteria 554 408 962

3.6 Response rate (%) after six months (out of total number of women 
recruited as in section 1.4) 51.6 39.0 45.4

4. Fourth approach (after one year)
4.1 Total number of women who refused to be interviewed 101 131 232
4.2 Total number of women who could not be reached by telephone   ¹ 278 399 658
4.3 Total number of women who were not contacted  for other reasons ² 0 1 1
4.4 Total number of women who were contacted but not interviewed ³ 121 68 189
4.5 Total number of women interviewed who met inclusion criteria 515 378 893

4.6 Response rate (%) after one year (out of total number of women recruited 
as in section 1.4) 48.0 36.2 42.1

5. Fifth approach (after two years)

5.1 Total number of women who refused to be interviewed 129 196 325

5.2 Total number of women who could not be reached by telephone   ¹ 97 134 231
5.3 Total number of women who were not contacted  for other reasons ² 0 0 0
5.4 Total number of women who were contacted but not interviewed ³ 70 21 91

5.5 Total number of women interviewed who met inclusion criteria 532 351 883

5.6 Response rate (%) after two years (out of total number of women recruited 
as in section 1.4) 49.5 33.6 41.7

1. Unsuccessful telephone contact for various reasons, such as unanswered call/ voice mail / call waiting / busy line in all attempts 
to contact / fax / phone line not connected, incorrect phone number.

2. Were not interviewed for other reasons: family left the country for at least a year, mother or baby died, mother or baby 
hospitalized, mother temporarily abroad. 

3. Were not interviewed because of disability of interviewee, language problems, partial interview or refusal.
* The number of potential mothers in the participating hospitals for the survey period was calculated from the actual data for 

maternity occupancy in hospitals in 2009, with reference to the number of days of recruitment in the survey.
** Also includes women who stated that they would not be willing to continue follow-up.
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Table 2: Distribution of hospital sampling – planned sampling versus actual 
sampling by population group and hospital

Hospital

Planned sampling Actual sampling
Jews Arabs Jews Arabs

Planned % to 
be  sampled

Planned 
number to be  

sampled 

Planned % to 
be  sampled

Planned 
number to be  

sampled 

Actual
number 
sampled 

Actual
number 
sampled 

Nahariya 5 50 25 250 51 263
Saint Vincent 0 0 10 100 0 103
Emek Medical 

Center 5 50 10 100 61 100

Rambam 5 50 5 50 50 49
Hillel Yaffe 5 50 10 100 52 104
Sourasky 15 150+56 0 0 230 0

Sheba 15 150+56 0 0 202 0
Assaf Harofeh 10 100+38 5 50+ 146 73

Beilinson* 15 150 5 50 0 0
Shaare Zedek 15 150 5 50 166 74

Soroka 10 100 25 250 116 279
Total 100 1000 100 1000 1075 1045

*  See P. 12E, paragraph 1.3.2

1.3.3 Response rates

The interviews were conducted in 5 stages: recruitment (face to face interview in the hospital during 
hospitalization for giving birth), and 4 telephone interviews when the infant reached the age of two 
months, six months, one year and two years. The dates of the survey stages are presented in Table 3.

Table 3: Dates of the survey stages by population group

Type of interview Time
Date 

Jews Arabs

1 Face to face - in hospital
During hospitalization 

(About 1-3 days after giving 
birth(

4/9/09 - 3/11/09  3/11/09 – 16/2/10

2 Telephone to interviewee's home After two months 11/11/09 – 8/2/10 11/1/10 – 7/6/10
3 Telephone to interviewee's home After six months 4/3/10 – 11/7/10 10/6/10 – 10/8/10
4 Telephone to interviewee's home After one year 10/10/10 – 8/12/10 28/11/10 – 7/3/11
5 Telephone to interviewee's home After two years 10/10/11 – 3/1/12 20/11/11 – 13/6/12

The response rate for the recruitment stage was computed from the total number of mothers meeting 
the inclusion criteria in 2009, according to the hospital and the recruitment dates, based on birth data 
provided by the Ministry of Health. Response rates for stages 2-5 (interviews from two months to two 
years) were calculated from the total number of women who agreed to participate in the survey and met 
the inclusion criteria. The response rate among Jews in the recruitment stage was 79.7% and among Arabs 
79.9%. After two years, the response rate (out of all the women who agreed to participate in the survey) 
was 49.5% among Jews and 33.6% among Arabs (Table 4).
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gave birth prematurely (i.e. before week 36+6, inclusive).

Ethics Committee approval for the survey - The survey was approved by the Helsinki Ethics Committee in 
all hospitals where women were recruited for the survey.

Informed consent: Before the commencement of the first interview, each woman signed an informed 
consent form detailing all phases of the survey, the names of those responsible for the survey and her 
rights as a participant in the survey. Consent forms were specific to each hospital, in the format required 
by the Ethics Committee of the hospital.

1.3.2 The sampling framework

The sampling frame included all mothers of healthy infants born on defined dates at 10 major hospitals 
representative of the various population groups in Israel. The names of  the participating hospitals appear 
in Table 1. One hospital (Rabin Medical Center/Beilinson) was selected to participate in the survey but was 
subsequently removed from the list of participating hospitals since approval from the Ethics Committee 
was not obtained. Table 1 presents the numbers of births in the selected hospitals as a proportion of total 
births in all hospitals in Israel, and as a proportion of all births at the selected hospitals.

Table 1: Number of births in selected hospitals in 2005, by population group*

Hospital**

Number of births in 2005 in
 hospitals 

participating in the survey
%

 of total 
births in 

Israel in 2005

% of total births in 2005 in 
the hospitals 

participating in the survey 

Jews and 
others Arabs Unknown Total

% of total 
births among 

Jews

% of total 
births among 

Arabs
Nahariya 2145 3713 151 6009 4.2 2.1 9.7

Saint Vincent 55 2609 125 2789 1.9 0.1 6.8
Emek Medical 

Center 1981 2211 105 4297 3 1.9 5.8

Rambam 2126 1380 151 3657 2.5 2.1 3.6
Hillel Yaffe 1527 2267 28 3822 2.7 1.5 5.9
Sourasky 8658 107 363 9128 6.3 8.5 0.3

Sheba 9956 29 105 10090 7 9.7 0.1
Assaf Harofeh 5204 974 124 6302 4.4 5.1 2.6

Beilinson 7379 887 246 8512 5.9 7.2 2.3
Shaare Zedek 9230 1027 49 10306 7.2 9 2.7

Soroka 5201 6498 241 11940 8.3 5.1 17.1
Total 53462 21702 1688 76852 53.4 52.3 56.9

* Data based on data received from the Health Information Division, Ministry of Health.
** Full names of medical centers participating in the survey: The Western Galilee Hospital in Nahariya (Nahariya), French 

Hospital Saint Vincent de Paul in Nazareth (Saint Vincent), Emek Medical Center in Afula (Emek Medical Center), Rambam 
Health Care Campus in Haifa (Rambam), Hillel Yaffe Medical Center in Hadera (Hillel Yaffe), The Tel Aviv Sourasky Medical 
Center (Sourasky), The Chaim Sheba Medical Center in Tel Hashomer (Sheba), Assaf Harofeh Medical Center in Zerifin (Assaf  
Harofeh), Rabin Medical Center in Petah Tikva (Beilinson), Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem (Shaare Zedek) and 
Soroka Medical Center in Beer Sheva (Soroka).

For each hospital, the number of mothers to be recruited for the study sample was calculated according 
to the proportion of births in the specific hospital, out of all births in the participating hospitals. Since 
Beilinson Hospital did not participate, more mothers than planned were recruited from nearby hospitals 
in central Israel (Sheba, Sourasky and Assaf Harofeh). Mothers were recruited until the hospital quota was 
reached (as calculated in the sample size). 
Table 2 presents the planned sampling distribution as compared with the actual sampling in the participating 
hospitals.
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Chapter 1. Introduction

1.1 Background

The National Health and Nutrition Survey of infants and toddlers in Israel, Mabat Infant (“Mabat Larach”) 
was carried out by the Israel Center for Disease Control (ICDC) together with the Nutrition Department of 
the Israel Ministry of Health, and with the cooperation of the Health Education and Promotion Department, 
the Mother, Child and Adolescent Department and the Public Health Nursing Department. The Survey 
started in September 2009 and ended in June 2012.   
The Mabat Infant Survey is a national cohort survey that was designed with the purpose of collecting basic 
data, on a national basis, on the health and nutrition status of infants.  In this survey, food intake of infants 
and toddlers from birth until age two years was assessed in comparison with the existing recommendations, 
and data were collected regarding  health behaviors (family meals, use of nutrition supplements, teeth 
brushing), knowledge and attitudes regarding nutrition, immunization and the infant’s health status.
The survey obtained information on breastfeeding rates, breastfeeding duration, and the associations 
between the mother’s knowledge and attitudes and her sources of support and the duration and nature 
of breastfeeding. In addition, using the survey data, it will be possible to estimate the influence of the 
existing programs in Israel to promote breastfeeding, and to formulate additional intervention programs.
The survey findings will facilitate the construction of a data base for monitoring trends in the nutrition of  
infants and toddlers over the years, for the use of policy makers and researchers.

1.2 Aims of the Survey 

1. Assessment of breastfeeding rates, duration and nature of breastfeeding and infant feeding in Israel 
according to demographic variables (maternal age, education, ethnicity, population group, religious 
level, number of children and job status).

2. Assessment of breastfeeding rates, duration and nature of breastfeeding and infant feeding in Israel 
by behavioral and health variables related to the mother (smoking habits, health status, previous 
experience with breastfeeding and breastfeeding intention).

3. Assessment of breastfeeding rates, duration and nature of breastfeeding and infant feeding in Israel 
according to birth and infant-related variables (type of birth, birth weight, birth of singleton or twins, 
prenatal breastfeeding training and use of support systems).

4. Collection of  data on factors affecting the initiation of breastfeeding, duration and termination of 
breastfeeding (mother’s attitudes, environmental influences, conditions supporting breastfeeding in 
the hospital, exposure to advertisments of infant formula).

5. Assessment of compliance with the recommendations of the Ministry of Health regarding 
supplementation of iron and vitamin D.

6. Collection of information on the use of infant formula (age of initiation, type of formula and other 
variables).

7. Comparison of specific characteristics (duration of breastfeeding and supplementation) of singleton 
and twin infants.

8. Comparison of breastfeeding rates (exclusive and non-exclusive) in Israel with international data 
according to the definitions of the World Health Organization.

9. Assessment of compliance with Ministry of Health recommendations on immunization.
10. Comparison of breastfeeding data with data from the first survey held in 2000.
11. Construction of a database for monitoring trends in the nutrition of infants and toddlers.

Survey design: Cohort survey 

1.3 Methods

1.3.1 Survey population

The survey population included all mothers who gave birth on specific dates between September 2009 
and February 2010 and were hospitalized for childbirth in selected hospitals in Israel.

Exclusion criteria: Women who gave birth to triplets and more, women who did not intend to stay in the 
country for the survey period )two years(, women who did not speak Hebrew or Arabic and women who 
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A Message from the Director, Israel Center for Disease 
Control

The Israel Center for Disease Control (ICDC) and the Nutrition Department of the Ministry of Health 
have been involved for over a decade in developing and carrying out national surveys on health and 
nutrition among different age groups.
The MABAT Infant Survey, which was carried out from 2009-2012, focused on newborns and toddlers 
from birth to age two .The survey assessed the diets of infants and toddlers in Israel at five points in 
time and comparisons were made with the current recommendations.
Information was collected on health habits, knowledge and attitudes regarding infant feeding, 
immunizations and health status of the infant.
This important publication covers many aspects of infant and toddler nutrition, and includes data on 
breastfeeding rates, breastfeeding practices, duration of breastfeeding and factors that may influence 
breastfeeding practices and duration.
Our sincere thanks go to the heads and employees of other departments who contributed to this 
survey: The Department of Health Promotion and Education, who also allocated funding for the 
survey, the Department of Mother, Child and Adolescent Health and the Department of Nursing in 
Public Health Services.
Special thanks to all members of the Steering Committee, to the survey administrators, and all those 
who assisted in data entering, data processing, and in writing and producing this publication.  I hope 
that the rich dataset created by the MABAT Infant Survey, only a small part of which appears in this 
publication, will be used for further research and will be of use to health professionals. In addition, 
I hope that policy makers will use the survey findings to assess the implementation of existing 
recommendations and to formulate new recommendations.

Professor Tamy Shohat                            January 2014
Director, Israel Center for Disease Control
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