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המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם( והמחלקה לתזונה במשרד הבריאות עוסקים מזה למעלה 

מעשור בפיתוח וביצוע סקרי תזונה ובריאות לאומיים בקרב קבוצות גיל שונות בישראל. סקר מב"ת 

בנדגמים מסקר מב"ת הראשון שבוצע הינו סקר ייחודי שהתמקד  2559-11עוקבה שבוצע בשנים 

, אשר הסכימו להישאר במעקב, ורואיינו בשנית, כעשור לאחר הראיון הראשון. 1999-2551בשנים 

במסגרת הסקר הוערכו הרגלי התזונה בהשוואה  .53-47בעת הראיון השני היו המרואיינים בני 

סקר חיים, הידע, העמדות ועוד. להמלצות הקיימות, וכן נאספו פרטים לגבי מצב הבריאות, אורחות ה

זה איפשר להצליב את נתוני התזונה והרגלי הבריאות של אותם אנשים בשתי תקופות זמן, בהפרש 

 של עשור. הסקר מהווה שלב נוסף בהליך מתמיד של ניטור מצב הבריאות והתזונה של האוכלוסייה

 בעוקבה של נדגמים.

 

העבודה המסורה של אנשים רבים. תודה שלוחה סקר עוקבה מסוג זה אינו יכול להתקיים ללא 

לחוקרים, למנהלות הסקר, לסוקרים ולכל מי שסייע בהקלדת הנתונים, עיבוד הנתונים, כתיבה 

 ובהפקת הפרסום. 

 

תקוותי שנוכל בעתיד לבצע סקרי עוקבה נוספים על מנת להמשיך בתהליך ניטור השינויים לאורך זמן 

 לי ההחלטות ולמעצבי המדיניות. ולספק נתונים למקב ,באוכלוסייה

 

 

 

 

 

 בוקר-דר' ליטל קינן                                 2517אפריל 
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 רקע 9.9

 
משימה חשובה של משרד הבריאות היא להבטיח את המצב התזונתי הטוב ביותר של האוכלוסייה. 

 הערכה, אנליזה וניטור הינם מרכיבים חיוניים של פעולות המכוונות לשיפור הבריאות. 

מצב  ,סקרי בריאות ותזונה לאומיים הם אמצעים חיוניים ויעילים לתיאור מצב הבריאות הכללי

חייה של האוכלוסייה. ממצאי הסקרים הללו מספקים נתונים מדעיים המשמשים את  התזונה ואורחות

מקבלי ההחלטות בניסוח מדיניות ובתכנון התערבויות הן לגבי הציבור הרחב והן לגבי קבוצות 

אוכלוסייה מסוימות. המידע שמתקבל מהסקרים משמש בסיס להערכת מדדי בריאות בקרב 

 קבוצות בסיכון מוגבר לתחלואה.-אורך זמן ולזיהוי תתיהאוכלוסייה, לניטור שינויים ל

( וארגון המזון והחקלאות WHOסקרי בריאות ותזונה לאומיים לפי המלצות ארגון הבריאות העולמי )

(FAOנערכים תקופתית במדינות רבות. בישראל )   את פיתוחן פגע ביכולת למקסם המחסור במידע

של קווים מנחים המתייחסים לאוכלוסיית  המדויק ניסוחםשל תוכניות לקידום הבריאות ועיכב את 

נערך סקר "מב"ת ראשון", הסקר  1999-2551קבוצות בפרט. לכן, בשנים -יישראל בכלל ולתת

. סקרי מב"ת נוספים נערכו 23-57הלאומי הראשון על מצב הבריאות והתזונה )מב"ת( בישראל לבני 

ומעלה בשנים  53מב"ת צעיר"( ועל אוכלוסיית בני )" 2555-2557יב' בשנים -על תלמידי כיתות ז'

, וסקר עוקבה בנושא 2555)"מב"ת זהב"(. בנוסף נערך סקר הנקה לאומי מקיף בשנת  2553-2555

 )מב"ת לרך"(. 2559-2512תזונת התינוק בשנים 

סקר מב"ת עוקבה תוכנן על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות והמחלקה לתזונה במשרד הבריאות 

, אורח החיים ומצב הבריאות במטרה לתעד שינויים בצריכה התזונתית 2559-2511ע בשנים ובוצ

לאחר עשור. הסקר בוצע על ידי חברת גיאוקרטוגרפיה. הסקר התמקד בנדגמים שהסכימו להישאר 

אודות ונתונים , ואיפשר להצליב נתוני תזונה 1999-2551במעקב מסקר מב"ת ראשון שנערך בשנים 

של אותם אנשים בשתי תקופות זמן, בהפרש של עשור. הסקר מהווה  ומצב הבריאותאורח החיים 

ידי על זונה של האוכלוסייה. המחקר אושר שלב נוסף בהליך מתמיד של ניטור מצב הבריאות והת

 ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא.

 

 מטרות הסקר 9.4

 יעד 9.4.9

 2559-2511-ו   1999-2551ת ואורח החיים בין השנים להשוות מגמות בצריכת המזון, מצב הבריאו

 .53-47בקבוצת נדגמים בני 

  רקע ושיטות 
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 מטרות ספציפיות  9.4.4

 
  להשוות את מאפייני הצריכה התזונתית )אנרגיה, מקרונוטריאנטים ומיקרונוטריאנטים( בשנים

 .2559-2511ובשנים  1999-2551

 1999כגון: עישון, פעילות גופנית ושתיית אלכוהול בשנים  להשוות התנהגויות הקשורות לבריאות-

 .2559-2511ובשנים  2551

  ,להשוות משתני בריאות כגון: לחץ דם, מחלותBMI הרגלי יציאות, צריכת תרופות ותוספי תזונה ,

 .2559-2511ובשנים  1999-2551בשנים 

 אות לאורך זמן.לבדוק את הקשר בין השינויים בהרגלי האכילה לשינויים במצב הברי 

 

 תרומה ספציפית של המחקר 9.4.8 

הסקר מאפשר מעקב אחר שינויים בשתי תקופות זמן ושינויים הקשורים לגיל במאפייני הצריכה 

 התזונתית, התנהגויות בריאות ומצב הבריאות, וזיהוי קשרים בין משתנים אלה.

  

 סקר עוקבה: תבנית המחקר

 שיטות 9.8

 אוכלוסיית הסקר 9.8.9

-1999אשון שבוצע בין השנים אוכלוסיית הסקר התבססה על עוקבת המשתתפים בסקר מב"ת הר

שנים, הגיל  23-57, שהסכימו להתראיין בשנית. גילם בעת הגיוס לסקר מב"ת הראשון היה 2551

. סקר מב"ת עוקבה התבצע כעשור לאחר מכן. אוכלוסיית סקר העוקבה מנתה 75.5הממוצע היה 

ממוצע היה ה. הגיל 53-47ני ערבים ב 13.3%-יהודים ו 37.2%בי ישראל, מהם נדגמים, תוש 515

 נשים.  33.5%-גברים והיו  77.3%. 37.1

מאפיינים דמוגרפיים של מדגם סקר העוקבה הושוו לאותם מאפיינים דמוגרפיים של מדגם סקר מב"ת 

ם הדמוגרפיים כגון: יש לקחת בחשבון כי חלק מהמשתני ראשון ונמצא הבדל מובהק בין המדגמים.

     בגיל. ההשכלה והכנסה, עשויים להשתנות עם העליי

סקר העוקבה אושר על ידי ועדת האתיקה של המרכז הרפואי ע"ש שיבא ומשרד   הסכמה מדעת

הבריאות. כל מרואיין חתם, לפני תחילת הראיון, על טופס הסכמה מדעת למילוי השאלון, הסכמה 

לבדיקות דם, הסכמה לבדיקת שתן והסכמה להישאר במאגר הנתונים בתום הסקר )בפועל בשני 

 ם והשתן(.הסקרים לא התבצעו בדיקות הד

רקע ושיטות 
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 מסגרת הדגימה 9.8.4

מרואיינים מתוך סך המרואיינים מהמדגם המקורי מסקר מב"ת ראשון )לא כולל מדגם שכנים(  455

שחתמו בזמנו על טופס הסכמה מדעת והסכימו להישאר במעקב היוו את מסגרת הדגימה לסקר 

 הנוכחי. 

הבאים: מספר זהות, שם משפחה ושם פרטי, שם עבור כל נדגם היו ידועים הפרטים המזהים 

משפחה קודם )חשוב בעיקר לנשים צעירות(, כתובת המגורים, מספרי הטלפון, מין ושנת הלידה. 

נעשה איתור כתובות באתר משרד הפנים לצורך עדכון, והושלמו מספרי טלפון בחיפוש באתר בזק. 

קבלו בשלב הראשון של סקר מב"ת כמו כן, הושלמו פרטי התקשרות מטפסי ההסכמה מדעת שהת

. עבור נדגמים מהמגזר הערבי, שאיתור מספרי הטלפון שלהם דרך אתר בזק 1999-2551בשנים 

 הניב תוצאות חלקיות בלבד, נערכו ניסיונות איתור דרך המועצות המקומיות.

 שיעור ההיענות 9.8.8

מו על טופס הסכמה מדעת ערבים( חת 154-יהודים ו 529נדגמי סקר מב"ת ראשון ) 455כאמור, 

 437ו ערבי(. לכן נשאר 1-יהודים ו 11נפטרו ) 12להמשך מעקב. בבדיקה שנערכה התגלה כי 

 3ערבים(,  79-יהודים ו 259נדגמים בסך הכל ) 513רבים(. רואיינו ע 155 -יהודים ו 513נדגמים )

ערבים(  79 -יהודים ו 251) 515שאלונים הוצאו עקב טעויות הקלדה במספרי הנדגם, לכן נמצאו רק 

 72.7%) 71.1%. שיעור ההיענות שחושב הינו 1999-2551 מתאימים לנדגמי הסקר שבוצע בשנים

 (.בקרב הערבים 55%-בקרב היהודים ו

 : מסגרת הדגימה ושיעור ההיענות בסקר מב"ת עוקבה Aטבלה

 סה"כ ערבים יהודים 
 סה"כ נדגמי מב"ת מהדגימה האקראית המקורית )ללא מדגם

 שכנים( בסקר מב"ת ראשון
907 287 1,194 

 766 137 629 מתוכם: חתמו על הסכמה מדעת להמשך מעקב

 12 1 11 נפטרו במהלך הזמן

 754 136 618 הועברו לחברה המבצעת

 318 49 269 מתוכם: שאלונים שלמים

 310 49 261 מתוכם: שאלונים של נדגמים הניתנים לזיווג 

 41.1 36.0 42.2 שיעור ההיענות
 

 איסוף הנתונים ותהליך ביצוע הסקר  9.8.2

בהם נתקלה ובגלל קשיים  בוצע במשך כשנתיים, באופן לא רציף, מסיבות מנהלתיות איסוף הנתונים

 באיסוף הנתונים.החברה המבצעת 
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 שלב ההתקשרות אל הנדגמים

אל הנדגמים נשלח מכתב מקדים מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות ובו תיאור סקר מב"ת העוקבה, 

בקשה להצטרף לסקר והתראה לגבי שיחת טלפון אודות הסקר שעתידה להתבצע אליהם בקרוב. 

שבוע עד שבועיים מיום שליחת המכתב התקשרו טלפונית לנדגמים מתאמים מהחברה המבצעת, 

פנים נקבע עם המסכימים, תוך -אל-תם להשתתף בסקר. מועד לראיון פניםושאלו אותם לגבי הסכמ

מסירת שם הסוקר/ת שעתיד/ה לבצע את הראיון. שיחות אלו התבצעו בעברית, בערבית וברוסית. 

התקשרות טלפונית נחשבה ככושלת אם לאחר שמונה ניסיונות לא נוצר קשר עם הנמען )מספר 

 , משיבון(. מנותק, מספר ללא תשובה, מספר תפוס

 השאלון

השאלון כלל פרטים דמוגרפיים על הנדגם ועל בני משפחתו, שאלות לגבי מצב הבריאות, לחץ דם, 

ביטחון תזונתי, צריכת אלכוהול, פעילות גופנית, הרגלי עישון, הרגלי אכילה ודיאטה, אלרגיה ורגישות 

ידע בענייני מלגבי מקורות הלמזון, שימוש בתוספי תזונה ותרופות, ידע ועמדות בנוגע לתזונה ו

תזונה, הרגלי יציאות, בריאות השן, ונתונים אנתרופומטריים )גובה ומשקל(. כמו כן, כלל השאלון 

השעות  27שעות בו נתבקשו הנדגמים לשחזר את צריכת המזון שלהם במשך  27שחזור מזון של 

ת האישית. בנוסף לכך, מהנדגמים נערך שחזור מזון שני לצמצום השונו 25% -שקדמו לראיון. ל

(. איסוף הנתונים נועד לצורך FFQנערך גם תשאול של שאלון תדירות צריכת מזון ) 25%לאותם 

חישוב הצריכה התזונתית ותוכנן לשקף את הרגלי התזונה של אוכלוסיית המדגם בכל עונות השנה 

 ובכל ימות השבוע. 

יסיות, ב"מדריך מזון וכמויות" ובעזרי במהלך הראיון בסקר מב"ת עוקבה השתמשו המראיינים בכרט

 מדידה כגון ספל מדידה, כף וכפית, כדי לסייע בזיהוי ובהערכת כמויות המזון הנצרכות. 

השאלון תורגם מעברית לשתי שפות נוספות: ערבית ורוסית. הראיונות התבצעו בשפה המועדפת על 

 המרואיין. 

 שאלון שחזור המזון

 התשאול לגבי שחזור המזון נעשה בשני שלבים: 

המרואיינים נתבקשו למסור רשימה מהירה של המזונות והמשקאות שאכלו ושתו ולפרט  .1

 באילו שעות במהלך היום נצרכו.

המרואיינים נתבקשו לענות על שאלות נוספות לגבי זמן האכילה, מקום האכילה ולאיזו  .2

ן נתבקשו המרואיינים בשלב זה למסור מידע מדויק כ-ארוחה שייך כל פריט מזון שנאכל. כמו

 יותר לגבי אותם פריטי מזון או משקאות שאכלו ושתו ולכמת אותם. 

כדי לסייע למרואיינים לזהות את סוגי המזון וכמויותיו במהלך השחזור, הוכן "מדריך מזון וכמויות". 

כב פריטי המזון ופרק של המדריך כולל שני פרקים עיקריים: פרק של שאלות מפורטות לגבי הר

 תמונות של פריטי מזון, והוא מקיף 555צילומי מזונות בצבע לצורך הערכת הכמות. במדריך, מעל 
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את רוב המזונות הנצרכים בארץ, עם מתן דגש למזונות שמאופי צורתם, קיים קושי מובנה בהערכת 

מזונות אופייניים לעדות כמותם. לדוגמה: קציצות ומחית תפוחי אדמה )פירה(. המדריך כולל גם 

מסוימות כגון אינג'רה, מוסכן, לחמא עג'ין, כנאפה ועוד. הגרסה הראשונה של המדריך פורסמה על 

. הגרסה הנוכחית, בה נעשה שימוש בסקר זה, 1993ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות בנובמבר 

 .2559פורסמה בשנת 

 .הסטטיסטיים מתבססים על נתונים משחזורי המזון הראשונים בלבד )ביקור ראשון(הניתוחים 

 (FFQשאלון תדירות צריכת מזון )

בשיטה של בדיקת תדירות צריכת מזון מתבקשים הנשאלים לדווח על צריכה רגילה, לרוב בהתייחס 

שבועי או חודשי ועל לשנה שקדמה לסקר, של פריטי מזון לפי רשימת מזונות מוגדרת, על בסיס יומי, 

א לאפיין את הרגלי האכילה של הנדגמים לאורך יפי גודל מנת צריכה מוגדרת. מטרת השאלון ה

 תקופה.

בשאלון תדירות צריכת המזון בסקר מב"ת עוקבה צוינו כמויות של מנה אחת עבור כל פריט מזון, 

סקר, ביום, בשבוע או והמרואיינים התבקשו לציין את הכמות הנצרכת בדרך כלל, בשנה שקדמה ל

פריטים מהקבוצות הבאות: מוצרי  93בחודש מתוך רשימת פריטים. שאלון תדירות צריכת המזון כלל 

-רטבים-דגנים, דברי מאפה, פירות, ירקות, שמנים-דגים, ביצים, קטניות, לחם-עוף-חלב, בשר

 .חטיפים ומשקאות-ממרחים, ממתיקים, ממתקים

 הראיון 

ים פנים אל פנים בביתם באמצעות שאלון מובנה כמתואר לעיל, על ידי הראיון נערך עם הנדגמ

 מראיינים שעברו הכשרה מיוחדת. 

( תוך FFQשעות, ושאלון תדירות צריכת מזון ) 27מהנדגמים נערך שחזור מזון שני של  25%-בקרב כ

 ימים מהראיון הראשון.  5-15

מן ממוצע לשחזור המזון השני כולל שאלון דקות )כולל שחזור המזון(. ז 55ממוצע זמן הראיון היה 

FFQ  דקות 73היה . 

 מדידות אנתרופומטריות   

מדידות אנתרופומטריות בוצעו על מנת להשיג מידע באופן סטנדרטי ואובייקטיבי, בנוסף לדיווח 

העצמאי של הנדגם. המדידות כללו: משקל וגובה, היקף מותניים, היקף ירכיים והיקף זרוע. כל 

המדידות בוצעו בבגדים קלים. כל המדידות נערכו פעמיים וחושב ממוצע. בסקר העוקבה שיעור 

למדידת המשקל. מדד  95.2%-למדידת הגובה ו 95.9%ות למדידות האנתרופומטרית היה ההיענ

מדד חושב חושב על ידי חלוקת המשקל המדוד בק"ג בריבוע הגובה במטרים.  (BMI)מסת הגוף 

 מהמדגם. 92.9% עבור ,על סמך מדידות ,מסת הגוף

ליו, נרשמה הערה. מדידת המשקל והגובה נמדדו ללא נעליים, אך אם המרואיין סרב לחלוץ נע

 ק"ג ובעלי דיוק של 155בוצעה בעזרת מאזניים אנלוגיים המותאמים למשקל מרבי של  המשקל
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ק"ג. המאזניים  הונחו על רצפה ללא שטיח וכוילו לפני השקילה. במקרה ששתי השקילות נבדלו  5.3 

סרט מדידה קפיצי. מד נמדד בעזרת  הגובהק"ג, נשקל המרואיין פעם שלישית.  1-זו מזו ביותר מ

זווית )ישר זווית( מאלומיניום שימש לקביעת קו המפגש של קודקוד הראש עם הקיר/הדלת ומדבקות 

מ"מ, נמדד הגובה  3-שימשו לסימון נקודת המפגש. במקרה ששתי המדידות נבדלו זו מזו ביותר מ

מטר לכל היותר,  1.3נמדד בעזרת סרט גמיש, המאפשר מדידה של  היקף המותנייםפעם שלישית. 

בחלק הצר ביותר של הגוף, במקום הקפל הנוצר בהתכופפות לצד. במקרה ששתי המדידות נבדלו זו 

נעשתה אף היא בעזרת אותו  היקף הירכייםמ"מ, נמדד ההיקף פעם שלישית. מדידת  3-מזו ביותר מ

גן הירכיים. גם סרט מדידה גמיש, הסרט הונח אופקית על ירכי המרואיין, בחלק הרחב ביותר של א

 מ"מ, נערכה מדידה שלישית. 3-כאן, אם שתי המדידות נבדלו זו מזו ביותר מ

MAC  נמדד בעזרת אותו סרט גמיש, עם שתי מדידות סביב הזרוע בנקודת האמצע.  היקף הזרוע

 מ"מ, נערכה מדידה שלישית.   3המדידות היה מעל  2אם ההפרש בין 

של משקל תקין, משקל עודף והשמנה מבוססת על ההגדרה של  BMIהחלוקה לשלוש קטגוריות 

 ארגון הבריאות העולמי.

 הבסיס הישראלי של נתונים תזונתיים )בינ"ת( 

לעיבוד המידע שנאסף על צריכת המזון היה צורך להיעזר בבסיס נתונים אשר יתרגם את נתוני 

י של כל פריט מזון. לצורך כך נעשה שימוש בבסיס הנתונים צריכת המזון למידע על ההרכב התזונת

התזונתיים הישראלי הקיים )בינ"ת( שהורחב ועודכן ממגוון מקורות, בתוכנת "צמרת", בד בבד עם 

איסוף הנתונים. בסיס הנתונים ממשיך להתעדכן באופן שוטף על סמך השינויים בכל אחד ממקורות 

ן שוטף. לפיכך עשויים בעתיד להיות שינויים בנתונים המידע הללו, שאף הם מתעדכנים באופ

 המוצגים. 

 קליטת הנתונים

 קליטת הנתונים נעשתה בעזרת שלוש תוכנות:

לאחר    SASוהומרו לקובצי  Excel( הנתונים הכלליים התקבלו מהחברה המבצעת בפורמט 1 

 בדיקתם.

רישום וחישוב צריכה תזונתית, המאפשרת "צמרת", ( הקלדת שחזורי המזון התבצעה בתוכנת 2 

והשוואה להמלצות תזונתיות. התוכנה פותחה על ידי המחלקה לתזונה של משרד הבריאות 

בסיס ישראלי של נתונים תזונתיים, שפותח ומתוחזק על ידי  –ומתבססת על נתוני התזונה של בינ"ת 

 Excel ם, הופקו דוחותהמחלקה לתזונה במשרד הבריאות. לאחר השלמת קלט נתוני המזון והתיקוני

 .SASסופיים שיובאו לתכנת  

 (.21)גרסה  SPSS( עיבודים חלקיים נערכו בתוכנת 5 
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 הקלדת הנתונים 9.8.5

 שיטת הקלדת שחזורי המזון:

תחילה הוקלדו השחזורים למסך "קליטת שאלון" עם פרטים מזהים. לאחר קליטת השאלון הוקלד 

 מקום(. ו , זמן, צירוףעצמו, לרבות שאר הפרטים אודות הצריכה )ארוחהשחזור המזון 

דוחות(  5תוכנת "צמרת" מאפשרת בכל עת, במהלך ההקלדה או בסיומה, הכנת קבצים שונים )

 שהם: 

המסכמים מה שנאכל )שמות, קודים וכמויות של פריטים שנצרכו, ארוחות, צירופים,  ,"Eatקובצי "א. 

להמשך עיבודים  SASמתוך תוכנת "צמרת" לתוכנת הקבצים מיובאים שעות ומקומות אכילה(. 

 סטטיסטיים.

 , המסכמים את הצריכה התזונתית של הנדגמים, לרבות כל רכיבי התזונה."Growקובצי "ב. 

  להמשך עיבודים סטטיסטיים. SASמתוך תוכנת "צמרת" לתוכנת  םהקבצים מיובאי
-, שבו רשימת כל פריטי המזון המצויים בבסיס הנתונים, לרבות ערכים תזונתיים ל"Foodקובץ "ג. 

רכיבי תזונה, וניתן לשומרו כקובץ  79-גרם מזון. לכל פריט מזון יש שם, קוד וערכים תזונתיים ל 155

Excel.  קובץ זה מיובא לתוכנתSAS .להמשך עיבודים סטטיסטיים 

 

 השוואת הנתונים להמלצות

 Dietary -לאומיות. כבסיס להמלצות שימשו ה-נתוני הצריכה של רכיבי התזונה הושוו להמלצות הבין

Reference Intakes  (DRI). 

 מורכב מארבעה ערכים עבור רוב רכיבי התזונה: DRI-ה 

1. Requirement (EAR)Estimated Average  -  רמת הצריכה היומית המוערכת כמספקת

 מסוימת. מיןמהאוכלוסייה הבריאה בקבוצת גיל ו 35%את צרכיה של 

2. Adequate Intake (AI) -  רמת הצריכה המספקת / ההולמת, בהיעדר מידע מבוסס לקביעת

 .EAR-ה

5. Recommended Daily Allowance (RDA) - ת כמספקת רמת הצריכה היומית, המוערכ

 מסוימת. מין( הבריאה בקבוצת גיל ו93%את צרכיה של מרבית האוכלוסייה )

7. Tolerable Upper Intake Level (UL) - רבית שעדיין ימבטא את רמת הצריכה היומית המ

 מסוימת. מיןאינה גורמת נזקי בריאות לאוכלוסייה, בקרב מרבית האוכלוסייה בקבוצת גיל ו

, שכן אלו EARשל רכיבי התזונה לבין ההמלצות שימשו לרוב נתוני להשוואה בין רמת הצריכה 

, שימשו כבסיס להמלצה נתוני EARמתאימים להשוואות בין אוכלוסיות. במקרים בהם לא היו נתוני 

AIנתוני ה .-RDA  שימשו לרכיבים שלגביהם אין המלצה שלEAR  אוAI  במקרים בהם לא היו נתוני .

 DRIתונים מהשימשו כבסיס להמלצה נ-American Heart Association (AHA). 
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 בקרת איכות

בקרת איכות והזנת הנתונים נעשתה במגוון דרכים הן עבור הנתונים הכלליים והן עבור נתוני שחזור 

צריכת המזון. הצוות המנהל את הסקר השקיף במישרין על מדגם מהראיונות של כל מראיין. כל 

 השאלונים נבדקו במרכז הלאומי לבקרת מחלות בידי צוות שאומן לכך במיוחד. 

ימים, שכללה תרגול  2פורט הוכן לכל מראיין והשיטות נלמדו בסדנת הדרכה בת פרוטוקול הדרכה מ

 ראיונות. 

 מערכת בקרת האיכות כללה:

 בקרת איכות הראיון: ליווי הסוקר ע"י צוות בקרת איכות. .1

 נערכו מפגשי "רענון" לשמירה על אחידות הראיון לאורך כל תקופת איסוף הנתונים.  .2

שב. בסיום הסקר נעשתה בקרת איכות לשאלונים על ידי בדיקה השאלונים מולאו ישירות למח .5

 של הקבצים ושאלות לוגיות.

דוחות  Excelשעות, הופקו בפורמט  27לאחר השלמת קלט נתוני שחזור צריכת המזון של  .7

המסכמים את צריכת המזון. הדוחות הללו נבדקו כדי לאתר נתונים חריגים, כמויות בלתי 

הולמות, חוסר התאמה בין השעות לארוחות, כמויות חסרות וכן שימוש לקוי בקודים. כל טעויות 

 ההקלדה שנמצאו, תוקנו. 

כים תזונתיים במוצרים תוכנת "צמרת" עודכנה. הוספו לה מוצרי מזון חדשים ונעשה שינוי של ער .3

 קיימים לפי הצורך.  

 

 עיבוד הנתונים 9.8.1

(. עיבודים חלקיים נעשו גם בתוכנת 9.1.5)גרסה  SASעיבוד הנתונים התבצע בתוכנת  .1

SPSS  (. ניתוח רכיבי התזונה התבצע בתוכנת "צמרת". הופקו דוחות 21)גרסהExcel 

המוקלדים לשם השוואת תשובות  SASומוזגו עם נתוני  SASסופיים שיובאו לתוכנת 

 הנדגמים במב"ת ראשון ומב"ת עוקבה.

התבצע עיבוד חד משתני )ממוצעים, התפלגויות, מדדי פיזור על כל אחד מהמשתנים  .2

 העיקריים(.

 כל המבחנים הסטטיסטיים הינם מבחנים מזווגים.  .5

 . Wilcoxonומבחן  Paired t-testבחינת ההשערות לגבי נתונים רציפים נעשתה על ידי  .7

  McNemar's test.עבור נתונים קטגוריאליים, בחינת ההשערות נעשתה על ידי  .3

בטבלאות עם מספר תשובות לאותה שאלה, כאשר נמצא הבדל סטטיסטי מובהק רק בחלק  .5

אם אין * ולא צוין אחרת, אזי לא נמצא הבדל  .מהתשובות, מופיעה * לציון המובהקות

 סטטיסטי מובהק.

בין שני הסקרים, הערכים המדווחים עבור תדירות ביצוע פעילות גופנית לצורך ההשוואה  .4

 במב"ת עוקבה קובצו לקטגוריות זהות לאלו של סקר מב"ת ראשון.

רקע ושיטות 
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מאפיינים דמוגרפיים של מדגם סקר העוקבה הושוו לאותם מאפיינים דמוגרפיים של מדגם  .3

בהתאם לסוגי המשתנים וזאת על   T-Test-ו  Chi Squareסקר מב"ת ראשון על ידי מבחני

מנת לקבוע האם מדגם העוקבה מייצג את אוכלוסיית סקר מב"ת הראשון. המשתנים שנבדקו 

 הם דת, מידת הדתיות, השכלה, הכנסה נטו מהעבודה והכנסה נטו מכל המקורות. 

בוצע  חלק מהטבלאות מציגות ממוצעים בלתי מזווגים עקב מגבלות המדגם. למרות זאת, .9

מבחן סטטיסטי מזווג לצורך השוואת הממוצעים האישיים בין שתי תקופות הזמן. לפיכך 

בטבלאות אלו מוצג ממוצע ההפרשים, המתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא 

 לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן.

 553 -שימוש ב שאלונים. בניתוח התזונתי נעשה 515לניתוח הנתונים הסופי הוכנסו   .15

 .הוצאו עקב נתונים חסרים 3שאלונים, 

רקע ושיטות 
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 611-גברים ו 631שעות, של  42בסקר הושוו מאפייני הצריכה התזונתית, על פי שחזור מזון של 

)מועד בו היו בני  6111-4006היו נתונים מסקר מב"ת ראשון שנערך בשנים , עבורם 33-42נשים בני 

. להלן הממצאים העיקריים 4001-4066שנים( ונתונים מסקר מב"ת עוקבה שנערך בשנים  43-12

 שעלו מהשוואת מאפייני הצריכה של משתתפי הסקר בין שתי תקופות הזמן.

השוואת הצריכה להמלצות. בטבלאות הראשונות הפרקים עוסקים בנושאים הנוגעים לצריכת המזון וב

מוצגים ערכים אבסולוטיים )צריכת רכיבי תזונה( ולאחר מכן מוצגים ערכים בתקנון לאנרגיה )צפיפות 

רכיבי תזונה(. בטבלאות המופיעות בפרק זה מוצגים נתונים מזווגים ונתונים לא מזווגים. האחוזים של 

( מחושבים מתוך סך התשובות של נדגמי סקר מב"ת Crosstabsהנתונים המוצלבים בתוך הטבלה )

 .6111-4006ראשון 

 .להשוואת הנתונים של שני הסקרים בוצעו מבחנים סטטיסטיים מזווגים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 הגדרות

 -לאומיות. כבסיס להמלצות שימש ה-נתוני הצריכה של רכיבי התזונה הושוו להמלצות הבין
Dietary Reference Intakes (DRI)ה .-DRI ערכים עבור רוב רכיבי התזונה: 2-מורכב מ 

 

 Estimated Average Requirement (EAR) -  רמת הצריכה היומית המוערכת

 מסוימת. מיןמהאוכלוסייה הבריאה בקבוצת גיל ו 30%כמספקת את צרכיה של 

 Adequate Intake (AI) -  רמת הצריכה המספקת / ההולמת, בהיעדר מידע מבוסס

 .EAR-לקביעת ה

 Recommended Daily Allowance (RDA) -  רמת הצריכה היומית, המוערכת

 מין( הבריאה בקבוצת גיל ו19%כמספקת את צרכיה של מרבית האוכלוסייה )

 מסוימת.

 Tolerable Upper Intake Level (UL) - ית מבטא את רמת הצריכה היומ

המירבית שעדיין אינה גורמת נזק בריאותי לאוכלוסייה, בקרב מרבית האוכלוסייה 

 מסוימת. מיןבקבוצת גיל ו

  להשוואה בין רמת הצריכה של רכיבי התזונה לבין ההמלצות שימשו לרוב נתוניEAR ,

, שימשו EARשכן אלו מתאימים להשוואות בין אוכלוסיות. במקרים בהם לא היו נתוני 

שימשו לרכיבים שלגביהם אין המלצה של  RDA-. נתוני הAIמלצה נתוני כבסיס לה

EAR  אוAI . 

  במקרים בהם לא היו נתוניDRI שימשו להמלצה נתוני , American Heart 

Association (AHA). 

 לאומיות-המלצות בין
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

  Nutrient intake       צריכת רכיבי תזונה

 לפי סקר –: צריכת רכיבי תזונה 1.1טבלה 
 סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג ממוצע,

Table 1.1: Comparison of nutrient intake by survey 
Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
P Value 

 *ממוצע ההפרשים
Mean of the 
differences* 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

N=305 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
N=305 רכיב התזונה 

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

0.0007 -171 
 אנרגיה (818) 1839 (708) 1668

Energy  
(Kilocalories/day) 1572 1688 

NS 2 
 חלבון (38) 70 (34) 72

 Protein   
(gr/day) 66 63 

 
<0.0001 

 
-45 

 פחמימות (103) 232 (86) 187
Carbohydrates   

(gr/day) 177 215 

NS -5 
 שומן (43) 71 (38) 66

 Fat  
(gr/day) 57 60 

0.0012 2.6 
סיבים תזונתיים   (9.8) 17.3 (11.8) 19.9

Dietary Fiber  
 (gr/day) 18.0 14.8 

0.0087 60 
 סידן (297) 519 (354) 578

 Calcium      
(mg/day) 494 464 

NS 18 
 מגנזיום (214) 351 (196) 369

Magnesium    
(mg/day) 320 290 

NS -130 
 נתרן (1473) 2838 (1555) 2708

 Sodium   
(mg/day) 2389 2577 

NS -13 
 אשלגן (1169) 2613 (1088) 2600

 Potassium   
(mg/day) 2443 2499 

NS 10 
 זרחן (511) 1076 (477) 1086

 Phosphorus    
(mg/day) 1010 974 

 .* מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.  
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 Nutrient intake        צריכת רכיבי תזונה

 

 לפי סקר –: צריכת רכיבי תזונה 1.1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.1.1: Comparison of nutrient intake by survey 
Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
P Value 

 *ממוצע ההפרשים
Mean of the 
differences* 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

N=305 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
N=305 רכיב התזונה 

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

0.0011 1.6 
 ברזל (6.3) 10.1 (7.0) 11.7

 Iron  
(mg/day) 10.6 8.8 

NS 0.0 
 אבץ (5.6) 8.9 (5.2) 8.9

Zinc  
 (mg/day) 7.5 7.4 

NS 0.0 
 נחושת (0.8) 1.4 (0.8) 1.4

Copper  
(mg/day) 1.2 1.2 

0.0449 13 
 A ויטמין (420)  226 (755) 536

Vitamin A (RAE)  
(µg/day)   328 336 

NS -0.1 
 E ויטמין (5.8) 7.0 (5.0) 6.9

Vitamin E  
(mg/day) 5.7 5.3 

NS -14 
 C ויטמין (108) 122 (109) 108

Vitamin C  
(mg/day) 70 91 

NS 0.0 
 תיאמין (0.8) 1.0 (0.5) 1.0

Thiamin  
(mg/day) 0.9 0.8 

NS 0.0 
 ריבופלבין (0.8) 1.6 (0.8) 1.6

Riboflavin  
(mg/day) 1.4 1.4 

0.0166 2.6 
 ניאצין (15.2) 21.1 (13.8) 23.7

Niacin  
(mg/day) 20.7 16.9 

0.0075 0.2 
 B6    ויטמין (0.8) 1.5 (0.9) 1.7

Vitamin B6  
(mg/day) 1.5 1.4 

 * מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן.  
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.  
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 

  Nutrient intake       צריכת רכיבי תזונה

 
 לפי סקר –: צריכת רכיבי תזונה 1.1.1טבלה 

 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג 
Table 1.1.1: Comparison of nutrient intake by survey 

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test  
 

 מובהקות
P Value 

 *ממוצע ההפרשים
Mean of the 
differences* 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

N=305 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
N=305  התזונהרכיב 

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 65 
 פולאט (152) 247 (208) 312

Folate  
(µg/day) 267 216 

NS 0.5 
 B12 ויטמין (3.3) 3.0 (4.7) 3.5

Vitamin B12  
(µg/day) 2.3 2.0 

NA** NA** 
  D ויטמין --- (215) 114

Vitamin D  
(IU/day) 50 --- 

NS 22 
 כולסטרול (216) 249 (253) 271

Cholesterol  
(mg/day) 197 181 

0.0345 -1.8 
 ח. שומן רוויות  (12.4) 20.2 (11.9) 18.4

Saturated fatty acids   
 (gr/day) 15.5 17.6 

NS 1.6 
 ח. שומן חד בלתי רוויות (16.1) 23.4 (15.5) 25.1

Monounsaturated fatty 
acids (MUFA) (gr/day)  20.8 19.6 

0.0499 -1.8 
 ח. שומן רב בלתי רוויות (13.4) 18.3 (12.8) 16.5

Polyunsaturated fatty 
acids (PUFA) (gr/day) 12.7 15.0 

NS -1.2 

14.4 (11.4) 15.6 (11.9) 
 ח. לינולאית

 ( 6)אחת מחומצות אומגה 
Linoleic acid  

(An Omega 6 fatty acid) 
(gr/day) 

11.2 12.7 

NS 0.1 

1.8 (1.5) 1.6 (1.2) 
  לינולנית - αח. 

 3))אחת מחומצות אומגה   
 α - Linolenic acid    

(An Omega 3 fatty acid) 
(gr/day) 

1.3 1.4 

  * מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן.  

*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
 .6111לא היו קיימים בתוכנה בשנת  Dכיוון שערכי ויטמין  Dלא ניתן להשוות את צריכת ויטמין  **  

  

21



 

 

 

 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 Nutrient intake - males       גברים - צריכת רכיבי תזונה
 

 לפי סקר – גברים רכיבי תזונה של : צריכת1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.1: Comparison of nutrient intake in males by survey 
Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
P Value 

 *ההפרשיםממוצע 
Mean of the 
differences* 

 עוקבה

 2009-2011 
Age 35-74 

 N=136  גברים

 מב"ת ראשון

 1999-2001   
Age 25-64 

 רכיב התזונה N=136  גברים
Nutrient 

Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

0.0005 -315 
 אנרגיה (916) 2210 (805) 1895

Energy  
(Kilocalories/day) 1801 2078 

NS -3 
 חלבון (44) 86 (39) 83

Protein  
(gr/day) 73 77 

 
<0.0001 

 
-62 

 פחמימות (115) 271 (100) 210
Carbohydrates  

(gr/day) 198 255 

 
0.027 

 
-11 

 שומן (51) 86 (43) 75
Fat  

(gr/day) 11 78 

NS 2.7 
 סיבים תזונתיים  (10.5) 18.8 (13.8) 21.4

Dietary Fiber 
 (gr/day) 19.4 17.1 

0.028 90 
 סידן (314) 549 (430) 639

Calcium  
(mg/day) 527 478 

NS -4 
 מגנזיום (247) 423 (224) 419

Magnesium  
(mg/day) 377 352 

NS -336 
 נתרן (1551) 3397 (1737) 3062

Sodium  
(mg/day) 2763 3051 

NS -74 
 אשלגן (1305) 2912 (1228) 2838

 Potassium  
(mg/day) 2828 2708 

NS -52 
 זרחן (540) 1274 (554) 1222

 Phosphorus   
(mg/day) 1072 1173 

 .* מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן  
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 Nutrient intake - males      גברים  - צריכת רכיבי תזונה

 לפי סקר – גברים : צריכת רכיבי תזונה של1.1.1טבלה 
 מזווגממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי  

  Table 1.1.1: Comparison of nutrient intake in males by survey  
 Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
P Value 

 *ממוצע ההפרשים
Mean of the 
differences* 

 עוקבה

 2009-2011 
Age 35-74 

 N=136  גברים

 ראשוןמב"ת 

 1999-2001   
Age 25-64 

 רכיב התזונה N=136  גברים
Nutrient 

Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

NS 1.3 
 ברזל (7.5) 11.9 (8.3) 13.2

Iron  
(mg/day) 10.8 10.2 

NS -0.7 
 אבץ (6.8) 10.9 (6.1) 10.2

Zinc  
(mg/day) 8.5 9.0 

NS -0.2 
  נחושת (0.9) 1.7 (0.9) 1.5

Copper   
(mg/day) 1.3 1.5 

NS 86 
  A  ויטמין (496) 472 (787) 558

Vitamin A (RAE)   
(µg/day)   332 357 

NS -0.6 
 E ויטמין (7.0) 8.2 (6.0) 7.6

Vitamin E   
(mg/day) 5.9 6.8 

NS -15 
 C ויטמין (99) 114 (85) 99

Vitamin C  
(mg/day) 66 83.1 

NS 0.0 
 תיאמין (0.8) 1.1 (0.6) 1.1

Thiamin  
(mg/day) 0.9 0.9 

NS 0.0 
 ריבופלבין (0.9) 1.8 (0.9) 1.8

Riboflavin  
(mg/day) 1.6 1.6 

NS 1.6 
 ניאצין (17.7) 27.1 (15) 28.7

Niacin   
(mg/day) 25.2 23.5 

NS 0.2 
 B6ויטמין  (0.9) 1.8 (1.1) 1.9

Vitamin B6   
(mg/day) 1.7 1.6 

 .* מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן  
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 Nutrient intake - males      גברים  - צריכת רכיבי תזונה
 

 לפי סקר – גברים : צריכת רכיבי תזונה של1.1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג 

  Table 1.1.1: Comparison of nutrient intake in males by survey  
 Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
P Value 

 *ממוצע ההפרשים
Mean of the 
differences* 

 עוקבה 
 2009-2011 

Age 35-74 
 N=136  גברים

 מב"ת ראשון

 1999-2001   
Age 25-64 

 רכיב התזונה N=136  גברים
Nutrient 

Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

0.014 59 
 פולאט (180) 291 (229) 350

Folate  
(µg/day) 305 252 

NS 0.4 
 B12ויטמין  (4.4) 3.7 (5.7) 4.1

Vitamin B12  
(µg/day) 2.4 2.3 

NA** NA** 
  D ויטמין ---- (212) 111

Vitamin D  
(IU/day) 51 ---- 

NS 17 
 כולסטרול (256) 312 (314) 330

Cholesterol  
(mg/day) 230 240 

NS -2.6 
21.4 (13.7) 23.9 (14.8) 

 רוויות   ח. שומן
Saturated fatty 

acids  
  (gr/day) 

18.2 20.2 

NS -0.8 

28.1 (17.2) 28.9 (18.4) 
 ח. שומן חד בלתי

 רוויות
Monounsaturated 
fatty acids (MUFA) 

(gr/day)  
23.3 24.9 

0.0125 -4.0 

18.6 (14.3) 22.6 (15.5) 
ח. שומן רב בלתי 

 רוויות
Polyunsaturated 

fatty acids (PUFA) 
(gr/day) 

14.9 19.1 

0.036 -3.0 

16.3 (13.0) 19.3 (13.8) 
 ח. לינולאית

)אחת מחומצות   
 6)   אומגה

Linoleic acid 
  (An Omega 6 

fatty acid) (gr/day) 
12.4 16.9 

NS 0.0 

2.0 (1.6) 2.0 (1.4) 
 לינולנית  - α ח.

מחומצות )אחת 
  3)אומגה

α - Linolenic acid    
 (An Omega 3 fatty 

acid) (gr/day) 
1.5 1.7 

 .* מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן   
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   

 .6111לא היו קיימים בתוכנה בשנת  Dכיוון שערכי ויטמין   Dלא ניתן להשוות את צריכת ויטמין  ** 
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  .בקרב הגברים, נמצאה ירידה מובהקת בסך הצריכה הקלורית היומית הממוצעת 

  ככל הנראה, ירידה זו נבעה מירידה מובהקת בצריכה הממוצעת היומית של הפחמימות והשומן

)ירידה בצריכת חומצות שומן בלתי רוויות( שכן לא היה שינוי מובהק בצריכת החלבון הממוצעת 

 היומית.

 ת בצריכה הממוצעת היומית של סידן ופולאט.נמצאה עליה מובהק 

  נתרן אך ללא מובהקות סטטיסטית. הנמצאה ירידה בצריכת 
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 Nutrient intake - females       נשים - צריכת רכיבי תזונה
 

  לפי סקר – נשים : צריכת רכיבי תזונה של1.1טבלה 

 מזווגממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע ההפרשים ומבחן סטטיסטי 

  Table 1.1: Comparison of nutrient intake in females by survey  
Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
P Value 

 *ממוצע ההפרשים
Mean of the 
differences* 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 N=169    נשים  

ראשוןמב"ת   
1999-2001   

Age 25-64 
 N=169    נשים  

 רכיב התזונה
Nutrient 

Mean (SD) Mean (SD) 
Median Median 

NS -55 
 אנרגיה (579) 1541 (558) 1486

Energy  
(Kilocalories/day) 1421 1531 

 
0.0268 

 
6 

 חלבון (26) 57 (26) 63
Protein  
(gr/day) 58 50 

 
<0.0001 

 
-31 

 פחמימות (79) 201 (68) 169
Carbohydrates   

(gr/day) 167 195 

NS -1 
 שומן (31) 59 (32) 58

Fat  
(gr/day) 48 52 

0.008 2.6 
 סיבים תזונתיים (9.0) 16.1 (9.8) 18.7

Dietary Fiber  
 (gr/day) 17.0 13.7 

NS 35 
 סידן (280) 494 (270) 529

Calcium  
(mg/day) 467 428 

0.027 35 
 מגנזיום (163) 294 (160) 328

Magnesium   
(mg/day) 297 250 

NS 35 
 נתרן (1239) 2387 (1331) 2422

Sodium  
(mg/day) 2242 2156 

NS 36 
 אשלגן (986) 2372 (921) 2408

Potassium  
(mg/day) 2295 2225 

NS 60 
 זרחן (426) 916 (370) 976

Phosphorus  
(mg/day) 944 811 

 .* מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן  
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 Nutrient intake - females      נשים  - צריכת רכיבי תזונה
 

 לפי סקר – נשים של: צריכת רכיבי תזונה 1.1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע ההפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג

  Table 1.1.1: Comparison of nutrient intake in females by survey  

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 
 

 מובהקות  
P Value 

 *ממוצע ההפרשים
Mean of the 
differences* 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 N=169   נשים

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 
 רכיב התזונה N=169   נשים

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

0.0006 1.7 
 ברזל (4.6) 8.7 (5.4) 10.4

Iron   
(mg/day) 9.6 7.3 

NS 0.6 
 אבץ (3.7) 7.2 (4.0) 7.8

Zinc   
(mg/day) 7.0 6.5 

NS 0.1 
 נחושת (0.5) 1.2 (0.6) 1.3

Copper  
(mg/day) 1.1 1.1 

NS 102 
 A ויטמין (346) 417 (730) 518

Vitamin A (RAE)  
(µg/day) 326 314 

NS 0.3 
 E ויטמין (4.4) 6.0 (4.0) 6.3

Vitamin E   
(mg/day) 5.3 4.9 

NS -12 
 C ויטמין (115) 127 (125) 115

Vitamin C  
(mg/day) 72 95 

NS 0.0 
 תיאמין (0.7) 0.9 (0.4) 0.9

Thiamin  
(mg/day) 0.8 0.7 

NS 0.0 
 ריבופלבין (0.7) 1.4 (0.6) 1.4

Riboflavin  
(mg/day) 1.3 1.3 

0.0021 3.4 
 ניאצין (10.6) 16.3 (11.3) 19.8

Niacin  
(mg/day) 16.9 13.8 

0.0094 0.2 
 B6 ויטמין  (0.7) 1.3 (1.8) 1.5

Vitamin  B6   
(mg/day) 1.3 1.2 

 .* מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן   
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 Nutrient intake - females       נשים  - צריכת רכיבי תזונה
 

 לפי סקר – נשים : צריכת רכיבי תזונה של1.1.1טבלה 
 מזווגממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע ההפרשים ומבחן סטטיסטי 

  Table 1.1.1: Comparison of nutrient intake in females by survey  

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 
 

 מובהקות  
P Value 

 *ממוצע ההפרשים
Mean of the 
differences* 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 N=169   נשים

ראשוןמב"ת   
1999-2001 

Age 25-64 
 רכיב התזונה N=169   נשים

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 70 
 פולאט (115) 212 (186) 282

Folate  
(µg/day) 247 187 

0.0475 0.6 
 B12  ויטמין (1.9) 2.4 (3.8) 3.0

Vitamin B12  
(µg/day) 2.1 1.9 

NA** NA** 
 D  ויטמין ---- (217) 117

Vitamin D  
(IU/day) 48 ---- 

NS 26 
 כולסטרול (160) 199 (177) 225

Cholesterol   
(mg/day) 163 147 

NS -1.2 
 ח. שומן רוויות (9.2) 17.2 (9.7) 16.0

Saturated fatty acids   
(gr/day) 13.8 16.2 

0.0052 3.6 
 ח. שומן חד בלתי רוויות (12.3) 19.1 (13.5) 22.7

Monounsaturated fatty 
acids (MUFA)  (gr/day) 19.0 15.5 

NS -0.1 
 ח. שומן רב בלתי רוויות (10.2) 14.8 (11.1) 14.7

Polyunsaturated fatty 
acids (PUFA) (gr/day) 11.3 11.8 

NS 0.2 

12.8 (9.7) 12.6 (9.0) 
 ח. לינולאית

)אחת מחומצות אומגה  6)  
Linoleic acid   

(An Omega 6 fatty 
acid) (gr/day) 

10.2 10.2 

NS 0.2 

1.6 (1.3) 1.4 (0.9) 
  לינולנית – αח. 

 3) )אחת מחומצות אומגה
α - Linolenic acid 

 (An Omega 3 fatty 
acid) (gr/day) 

1.1 1.2 

 

 .ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן* מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם 
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   

 .6111לא היו קיימים בתוכנה בשנת  Dכיוון שערכי ויטמין  D* לא ניתן להשוות את צריכת ויטמין *  
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 ירידה מובהקת בסך הצריכה היומית הממוצעת של הפחמימות, עליה  מצאהבקרב הנשים, נ

מובהקת בצריכה היומית הממוצעת של החלבון ושל חומצות השומן הבלתי רוויות. נמצאה 

 ירידה בסך הצריכה הקלורית היומית הממוצעת אך ללא מובהקות סטטיסטית. 

  ,ניאצין, ויטמין נמצאה עליה מובהקת בצריכת סיבים תזונתיים, מגנזיום, ברזלB6 פולאט ,

 . B12וויטמין 

 .באשר לנתרן, נצפתה עליה בצריכה אך ללא מובהקות סטטיסטית 
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  *Nutrient density            *רכיבי תזונהצפיפות 
   

 לפי סקר –קילוקלוריות  1,111-: צריכת רכיבי תזונה מתוקנן ל1.1טבלה 
 ומבחן סטטיסטי מזווגממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים 

Table 1.4: Nutrient density standardized to 1,000 kilocalories  
 by survey 

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות 
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

N=305 

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 
N=305 רכיב התזונה 

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 6.0 
 חלבון (11.7) 38.1 (13.2) 44.1

Protein  
(gr/day) 43.2 36.7 

<0.0001 16 
 פחמימות (28) 130 (27) 114

Carbohydrates  
(gr/day) 113 131 

NS 0.8 
 שומן (10.0) 37.3 (10.5) 38.1

Fat  
(gr/day) 37.6 37.2 

<0.0001 2.6 
 סיבים תזונתיים (4.9) 9.9 (6.2) 12.4

Dietary Fiber 
(gr/day) 11.4 9.1 

<0.0001 68 
 סידן (152) 300 (193) 368

Calcium  
(mg/day) 328 261 

<0.0001 37 
 מגנזיום (104) 200 (140) 237

Magnesium  
(mg/day) 204 166 

NS 97 
 נתרן (531) 1567 (807) 1664

Sodium  
(mg/day) 1567 1512 

0.0002 154 
 אשלגן (534) 1496 (590) 1651

Potassium  
(mg/day) 1594 1413 

<0.0001 76 
 זרחן (175) 597 (181) 672

Phosphorus  
(mg/day) 662 566 

 קילוקלוריות. 6,000-רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, מיקרוגרם( מתוקנן לצפיפות * 
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .פרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן* מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע הה*
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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  *Nutrient density       *צפיפות רכיבי תזונה
 

 לפי סקר –קילוקלוריות  1,111-: צריכת רכיבי תזונה מתוקנן ל1.1.1טבלה 
 חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווגממוצע, סטיית תקן, 

Table 1.4.1: Nutrient density standardized to 1,000 kilocalories  
by survey 

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 מובהקות 
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

N=305 

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 
N=305 רכיב התזונה 

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 1.5 
 ברזל (2.5) 5.6 (3.1) 7.1

Iron  
(mg/day) 6.4 5.1 

0.0007 0.6 
 אבץ (1.9) 4.8 (2.1) 5.4

Zinc  
(mg/day) 5.0 4.4 

NS 0.1 
 נחושת (0.4) 0.8 (0.3) 0.8

Copper  
(mg/day) 0.8 0.7 

0.0003 93 
  A ויטמין  (202) 421 (431) 341

Vitamin A (RAE)  
(µg/day) 226 203 

0.0354 0.4 
 E ויטמין (2.4) 3.8 (2.7) 4.2

Vitamin E   
(mg/day) 3.6 3.2 

NS -3.7 
 C ויטמין (68.0) 72.4 (69.3) 68.6

Vitamin C  
(mg/day) 47.1 50.7 

0.0075 0.1 
 תיאמין (0.4) 0.5 (0.3) 0.6

Thiamin  
(mg/day) 0.6 0.5 

0.0003 0.1 
 ריבופלבין (0.4) 0.9 (0.5) 1.0

Riboflavin  
(mg/day) 0.9 0.8 

<0.0001 3.5 
 ניאצין (6.9) 11.7 (9.5) 15.2

Niacin  
(mg/day) 12.9 9.7 

<0.0001 0.2 
 B6 ויטמין  (0.4) 0.8 (0.5) 1.0

Vitamin B6  
(mg/day) 0.9 0.8 

<0.0001 54 
 פולאט (63) 137 (97) 191

Folate  
(µg/day) 172 124 

0.0014 0.5 
 B12ויטמין  (1.4) 1.6 (2.3) 2.1

Vitamin B12  
(µg/day) 1.4 1.2 

 .קילוקלוריות 6,000-של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, מיקרוגרם( מתוקנן לצפיפות רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה *   
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן **
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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  *Nutrient density                *הצפיפות רכיבי תזונ
 

 לפי סקר –קילוקלוריות  1,111-: צריכת רכיבי תזונה מתוקנן ל1.1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.4.2: Nutrient density standardized to 1,000 kilocalories  
 by survey 

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 
 

 מובהקות  
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

N=305 

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 
N=305 רכיב התזונה 

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

NA*** NA*** 

 D ויטמין  --- (147.5) 72.7
Vitamin D  
(IU/day) 33.8 --- 

0.0103 24 

 כולסטרול (115) 136 (119) 159
Cholesterol    

(mg/day) 131 107 

NS 0.0 

 ח. שומן רוויות (4.0) 10.8 (4.6) 10.8
Saturated fatty acids   

(gr/day) 10.0 10.1 

<0.0001 2.4 

 בלתי רוויות ח. שומן חד (4.7) 12.2 (5.5) 14.6
Monounsaturated fatty 
acids (MUFA)  (gr/day) 13.7 11.6 

NS 0.3 

 ח. שומן רב בלתי רוויות (4.5) 9.5 (4.4) 9.2
Polyunsaturated fatty 
acids (PUFA) (gr/day) 8.4 8.9 

NS 0.0 

8.0 (3.9) 8.0 (4.1) 
  ח. לינולאית  

 6) )אחת מחומצות אומגה  
Linoleic acid 

 (An Omega 6 fatty acid) 
(gr/day) 

7.4 7.7 

0.0003 0.2 

1.0 (0.6) 0.9 (0.4) 
  לינולנית - αח. 

 3))אחת מחומצות אומגה   
α- Linolenic acid 

 (An Omega 3 fatty acid) 
(gr/day) 

0.9 0.8 

 קילוקלוריות. 6,000-מיקרוגרם( מתוקנן לצפיפות רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, *   
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן **
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   

 .6111לא היו קיימים בתוכנה בשנת  Dכיוון שערכי ויטמין  D* לא ניתן להשוות את צריכת ויטמין **
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

  Nutrient density* - males     גברים - *צפיפות רכיבי תזונה
   

  לפי סקר –קילוקלוריות 1,111-מתוקנן ל גברים צריכת רכיבי תזונה של :1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.1: Nutrient density in males standardized to 
 1,000 kilocalories - by survey  

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
2009-2011 

Age 35-74 
  N=136 גברים

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 
N=136  גברים   

 רכיב התזונה
Nutrient 

 Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 5.9 
 חלבון (12.4) 39.3 (14.2) 45.2

Protein  
(gr/day) 43.5 38.0 

<0.0001 14.5 
 פחמימות (28) 127 (29) 112

Carbohydrates   
(gr/day) 113 126 

NS 1.1 
 שומן (10.1) 37.3 (10.2) 38.4

Fat  
(gr/day) 37.6 37.7 

<0.0001 2.7 
 סיבים תזונתיים  (5.0) 9.0 (6.6) 11.7

Dietary Fiber  
(gr/day) 9.9 8.1 

<0.0001 93 
 סידן (139) 264 (202) 356

Calcium   
(mg/day) 308 233 

0.0158 39 
 מגנזיום (113) 204 (172) 243

Magnesium   
(mg/day) 194 165 

NS 70 
 נתרן (502) 1587 (779) 1657

Sodium  
(mg/day) 1595 1520 

0.0007 216 
 אשלגן (482)1373 (621) 1589

Potassium  
(mg/day) 1548 1289 

0.0002 75 
 זרחן (155) 589 (180) 664

Phosphorus  
(mg/day) 648 561 

 קילוקלוריות. 6,000-צפיפות רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, מיקרוגרם( מתוקנן ל*   
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן **
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

  Nutrient density* - males      גברים - *צפיפות רכיבי תזונה
 

 לפי סקר –קילוקלוריות  1,111-מתוקנן ל גברים : צריכת רכיבי תזונה של1.1.1טבלה 
 ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווגממוצע, סטיית תקן, חציון, 

Table 1.1.1: Nutrient density in males standardized to 
 1,000 kilocalories - by survey   

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test  

 מובהקות  
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
2009-2011 

Age 35-74 
 N=136 גברים

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 
N=136  גברים  רכיב התזונה 

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 1.5 
 ברזל (2.7) 5.5 (2.7) 6.9

Iron  
(mg/day) 6.4 4.9 

NS 0.5 
 אבץ (2.0) 4.9 (2.2) 5.4

Zinc  
(mg/day) 4.9 4.5 

NS 0.0 
 נחושת (0.6) 0.8 (0.3) 0.8

Copper  
(mg/day) 0.7 0.7 

0.0027 94 
 A ויטמין (178) 215 (353) 308

Vitamin  A (RAE)   
(µg/day)   219 180 

NS 0.4 
 E ויטמין (2.4) 3.6 (3.0) 4.1

Vitamin  E   
(mg/day) 3.3 3.2 

NS -0.1 
 C ויטמין (50.0) 54.5 (46.7) 54.3

Vitamin C  
(mg/day) 40.3 43.6 

0.0434 0.1 
 תיאמין (0.4) 0.5 (0.2) 0.6

Thiamin  
(mg/day) 0.5 0.4 

0.0017 0.2 
 ריבופלבין (0.3) 0.8 (0.5) 1.0

Riboflavin  
(mg/day) 0.9 0.8 

0.0004 3.7 
 ניאצין (7.5) 12.8 (10.7) 16.5

Niacin  
(mg/day) 14.3 11.2 

<0.0001 0.2 
   B6ויטמין (0.3) 0.8 (0.4) 1.0

Vitamin  B6   
(mg/day) 0.9 0.7 

<0.0001 53 
 פולאט (71) 134 (87) 187

Folate  
(µg/day) 168 121 

NS 0.5 
 B12ויטמין   (1.8) 1.7 (2.3) 2.1

Vitamin B12  
(µg/day) 1.4 1.1 

 קילוקלוריות. 6,000-רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, מיקרוגרם( מתוקנן לצפיפות *   
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .פרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמןמתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע הה **
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 Nutrient density* - males       גברים - *צפיפות רכיבי תזונה
 

 סקרלפי  –קילוקלוריות  1,111-מתוקנן ל גברים : צריכת רכיבי תזונה של1.1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.1.2: Nutrient density in males standardized to 
 1,000 kilocalories - by survey 

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test  
 

 מובהקות  
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
2009-2011 

Age 35-74 
  N=136 גברים

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 
N=136  רכיב התזונה   גברים 

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

NA*** NA*** 
 Dויטמין  --- (124.0) 60.3

Vitamin D  
(IU/day) 31.8 --- 

0.0228 30 
 כולסטרול (95) 137 (125) 166

Cholesterol  
(mg/day) 141 113 

NS 0.5 
11.0 (4.6) 10.6 (4.3) 

 ח. שומן רוויות  
Saturated fatty acids  (gr/day) 

10.2 9.8 

0.0029 1.8 
 ח. שומן חד בלתי רוויות (4.8) 12.6 (5.5) 14.4

Monounsaturated fatty Acids 
(MUFA)  (gr/day) 13.7 11.8 

NS -0.5 
 ח. שומן רב בלתי רוויות (4.4) 9.7 (4.2) 9.2

Polyunsaturated fatty acids 
(PUFA) (gr/day) 8.9 9.3 

NS -0.2 

 ח. לינולאית (4.0) 8.2 (3.9) 8.0
  6))אחת מחומצות אומגה

Linoleic acid 
(An Omega 6 fatty acid) (gr/day) 

7.6 8.0 

0.0144 0.2 

 לינולנית  - αח.  (0.4) 0.8 (0.6) 1.0
 3))אחת מחומצות אומגה   

α - Linolenic acid    
 (An Omega 3 fatty acid) (gr/day) 

0.9 0.8 

 קילוקלוריות. 6,000-צפיפות רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, מיקרוגרם( מתוקנן ל*  
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן **
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   

 .6111לא היו קיימים בתוכנה בשנת  Dכיוון שערכי ויטמין  D* לא ניתן להשוות את צריכת ויטמין **
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  נמצאה עליה מובהקת בצריכת הרכיבים הבאים ( 6.2.4, 6.2.6, 6.2בקרב כל אוכלוסיית המדגם )טבלאות

תיאמין, , Eויטמין , Aויטמין  , אבץ,מגנזיום, אשלגן, זרחן, ברזלקק"ל: סיבים תזונתיים, סידן,  6,000-ל

 B12.וויטמין  ולאטפ ,B6ריבופלבין, ניאצין, ויטמין 

 קק"ל אך ללא מובהקות סטטיסטית. 6,000-באשר לנתרן, נצפתה עליה בצריכה ל 

 קילוקלוריות )קק"ל(, נמצאה עליה מובהקת בצריכת כמות החלבון  6,000 -בקרב הגברים, לאחר תיקנון ל

לא נמצא שינוי מובהק בצריכת . ירידה מובהקת בצריכת כמות הפחמימות הממוצעתוהממוצעת היומית 

החד  כמות השומן הממוצעת היומית )למרות שנצפתה עליה מובהקת סטטיסטית בצריכת חומצות שומן

 לינולנית(.–αבלתי רוויות ובצריכת חומצה 
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

       Nutrient density* - females נשים - *צפיפות רכיבי תזונה
 

 לפי סקר –קילוקלוריות 1,111-מתוקנן ל נשים : צריכת רכיבי תזונה של1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.6: Nutrient density in females standardized to 
1,000 kilocalories - by survey 

 Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 
 

 מובהקות   
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 N=169  נשים

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
 רכיב התזונה N=169  נשים

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 6.0 
 חלבון (11.1) 37.2 (12.4) 43.3

Protein  
(gr/day) 42.5 36.4 

<0.0001 -16 
 פחמימות (28) 133 (26) 116

Carbohydrates   
(gr/day) 113 134 

NS 0.5 
 שומן (9.9) 37.4 (10.7) 37.9

Fat  
(gr/day) 37.4 36.9 

<0.0001 2.5 
 סיבים תזונתיים (4.8) 10.6 (5.8) 13.0

Dietary Fiber  
 (gr/day) 12.0 9.7 

0.0018 49 
 סידן (157) 329 (186) 377

Calcium  
(mg/day) 340 307 

0.0004 36 
 מגנזיום (96) 196 (108) 234

Magnesium  
(mg/day) 209 168 

NS 119 
 נתרן (555) 1550 (831) 1669

Sodium  
(mg/day) 1563 1477 

NS 105 
 אשלגן (550) 1596 (561) 1706

Potassium  
(mg/day) 1631 1549 

<0.0001 76 
 זרחן (189) 602 (182) 671

Phosphorus  
(mg/day) 679 571 

 קילוקלוריות. 6,000-צפיפות רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, מיקרוגרם( מתוקנן ל*  
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן **
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 Nutrient density* - females       נשים - *צפיפות רכיבי תזונה
 

 לפי סקר –קילוקלוריות 1,111-מתוקנן ל נשים רכיבי תזונה של: צריכת 1.1.1טבלה 
 ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.6.1: Nutrient density in females standardized to 
1,000 kilocalories - by survey 

 Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test  

 מובהקות   
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 N=169  נשים

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
 רכיב התזונה N=169  נשים

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 1.5 
 ברזל (2.3) 5.7 (3.4) 7.2

Iron  
(mg/day) 6.4 5.1 

0.0047 0.6 
 אבץ (1.7) 4.7 (2.0) 5.3

Zinc  
(mg/day) 5.1 4.4 

0.0015 0.1 
 נחושת (0.2) 0.8 (0.3) 0.9

Copper  
(mg/day) 0.8 0.7 

0.0193 93 
 A ויטמין (216) 275 (484) 368

Vitamin A (RAE)  
(µg/day)   242 220 

NS 0.4 
 E ויטמין (2.5) 3.9 (2.4) 4.3

Vitamin  E   
(mg/day) 3.9 3.2 

NS 6.6 
 C ויטמין (76.6) 86.8 (81.5) 80.2

Vitamin  C   
(mg/day) 52.0 59.6 

NS 0.1 
 תיאמין (0.4) 0.6 (0.3) 0.6

Thiamin  
(mg/day) 0.6 0.5 

NS 0.1 
 ריבופלבין (0.4) 0.9 (0.4) 1.0

Riboflavin  
(mg/day) 0.9 0.8 

<0.0001 3.3 
 ניאצין (6.3) 10.8 (8.3) 14.1

Niacin   
(mg/day) 12.5 9.0 

<0.0001 0.2 
 B6ויטמין  (0.4) 0.9 (0.5) 1.1

Vitamin  B6   
(mg/day) 0.9 0.8 

<0.0001 54 
 פולאט (56) 140 (105) 194

Folate  
(µg/day) 175 126 

0.006 0.5 
   B12ויטמין (1.1) 1.6 (2.2) 2.1

Vitamin  B12   
(µg/day) 6.3 1.3 

 קילוקלוריות. 6,000-צפיפות רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, מיקרוגרם( מתוקנן ל*  
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן **
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 Chapter 1 - Nutrient Intake              צריכת רכיבי תזונה - 1פרק  

 Nutrient density* - females       נשים - *צפיפות רכיבי תזונה
 

 לפי סקר –קילוקלוריות 1,111-מתוקנן ל נשים : צריכת רכיבי תזונה של1.1.1טבלה 
 ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווגממוצע, סטיית תקן, חציון, 

Table 1.6.2: Nutrient density in females standardized to 
1,000 kilocalories - by survey 

 Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 
 

 מובהקות  
P Value 

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 N=169  נשים

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
 רכיב התזונה N=169  נשים

Nutrient 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

NA*** NA*** 
 Dויטמין  --- (163.1) 82.7

 Vitamin  D   
(IU/day) 39.2 --- 

NS 19 
 כולסטרול (129) 135 (114) 154

Cholesterol   
(mg/day) 121 91 

NS -0.4 
 רוויותח. שומן  (3.8) 11.0 (4.5) 10.6

Saturated fatty acids  
 (gr/day) 10.0 10.5 

<0.0001 2.8 
 רוויותח. שומן חד בלתי  (4.7) 11.9 (5.5) 14.8

Monounsaturated fatty acids 
(MUFA) (gr/day) 13.9 11.6 

NS -0.2 
 ח. שומן רב בלתי רוויות   (4.7) 9.3 (4.5) 9.2

Polyunsaturated fatty acids 
(PUFA) (gr/day) 8.1 8.6 

NS 0.1 

 ח. לינולאית (4.1) 7.9 (3.9) 8.0
 6))אחת מחומצות אומגה   

Linoleic acid    
 (An Omega 6 fatty acid) (gr/day) 7.4 7.5 

0.008 0.2 

 לינולנית  - αח.  (0.5) 0.9 (0.6) 1.0
 3))אחת מחומצות אומגה   

α- Linolenic acid    
 (An Omega 3 fatty acid) (gr/day) 0.9 0.8 

 קילוקלוריות. 6,000-צפיפות רכיבי תזונה מתייחסת לצריכה של כל רכיב תזונה )גרם, מ"ג, מיקרוגרם( מתוקנן ל*   
*Nutrient density refers to the consumption of each nutrient (gr, mg, µg) standardized to 1,000 kilocalories. 

 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי בשתי תקופות הזמן **
**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   

 .6111לא היו קיימים בתוכנה בשנת  Dכיוון שערכי ויטמין  Dלא ניתן להשוות את צריכת ויטמין ** *  
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 נמצאה עליה מובהקת בצריכת  קילוקלוריות )קק"ל(, 6,000 -בקרב הנשים, בדומה לגברים, לאחר תיקנון ל

לא נמצא שינוי . ירידה מובהקת בצריכת כמות הפחמימות הממוצעתו כמות החלבון הממוצעת היומית

שומן החומצות  מובהק בצריכת כמות השומן הממוצעת היומית )למרות שנראתה עליה מובהקת בצריכת

  לינולנית(. - αחומצה  בלתי רוויות ובצריכתחד ה

 קק"ל:  סיבים תזונתיים, סידן, מגנזיום, זרחן,  6,000-הקת בצריכת הרכיבים הבאים לנמצאה עליה מוב

 . B12, פולאט וויטמין B6, ניאצין, ויטמין Aברזל, אבץ, נחושת  ויטמין 

 קק"ל אך ללא מובהקות סטטיסטית. 6,000-באשר לנתרן, נצפתה עליה בצריכה ל 

 

40



 

 
 

 Nutrient Intake  - 2 Chapter            צריכת רכיבי תזונה  - 2פרק  

2222222  

 

 

 

 

 

  

Chapter 2 

Nutrient Intake 
Comparison with recommendations  
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 להמלצות התאםב –צריכת רכיבי תזונה של גברים 

Nutrient intake in males – in accordance with the recommendations  

 
  לפי סקר ,בהתאם להמלצות– גברים : צריכת רכיבי תזונה של1.2טבלה 

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג
Table 1.1: Nutrient intake in males,  

 in accordance with the recommendations, by survey  

           Absolute numbers, percentages and paired statistical test 
 

 EAR - Estimated Average Requirement    AI - Adequate Intake  
 מצביע על עליה מובהקת    – צבע כחול

    או פחות מכך. AIצריכת הנתרן המומלצת היא לפי ערכי  *         

* The recommended sodium intake is in accordance with AI values or less.  

  

 מובהקות  
P Value   

   צריכה בהתאם להמלצות
Intake in accordance with the 

 recommendations המלצה 
Recommendation 

 גברים
 Males  

 רכיב התזונה
Nutrient 

 עוקבה

  2009-2011 
Age 35-74 

 N=136  גברים

 ראשוןמב"ת 

  1999-2001 
Age 25-64 

 N=136  גברים

% n % n 

0.0106 16.2 22 6.6 9 
Age 19-50: 38 
Age >50: 30 

 סיבים תזונתיים
Dietary Fiber 
(gr/day)) - AI 

0.0243 25.7 35 15.4 21 
Age 19-70: 800 
Age >70: 1000 

 סידן
Calcium   

(mg/day) - EAR 

NS 55.2 75 50.0 68 
Age 19-30: 330 
Age >30: 350 

 מגנזיום
Magnesium   

(mg/day) - EAR 

NS 8.1 11 7.4 10 
Age 19-50: 1500 
Age 51-70:1300 
Age >70: 1200 

 *נתרן
Sodium  *  

(mg/day) - AI 

NS 9.6 13 9.6 13 Age >19: 4700 

 אשלגן
Potassium   

(mg/day) - AI 

NS 94.1 128 91.2 124 Age >19: 580 

 זרחן
Phosphorus   

(mg/day) - EAR 

NS 89.0 121 89.0 121 Age >19: 6 
 ברזל
Iron   

(mg/day) - EAR 

NS 44.1 60 44.9 61 Age >19: 9.4 
 אבץ

Zinc   
(mg/day) - EAR 
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  להמלצות בהתאם –צריכת רכיבי תזונה של גברים 

Nutrient intake in males – in accordance with the recommendations  

  
 לפי סקר ,בהתאם להמלצות– גברים צריכת רכיבי תזונה של: 1.2.2טבלה 

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.1.1: Nutrient intake in males,  
 in accordance with the recommendations, by survey  

Absolute numbers, percentages and paired statistical test 

 EAR - Estimated Average Requirement  

  

  

 

  

 מובהקות  
P Value   

  צריכה בהתאם להמלצות
Intake in accordance with the 

 recommendations 
 המלצה

Recommendation 
 גברים

 Males 

 רכיב התזונה
Nutrient 

 עוקבה

  2009-2011 
Age 35-74 

 N=136  גברים

 מב"ת ראשון

  1999-2001 
Age 25-64 

 N=136  גברים

% n % n 

NS 90.4 123 93.4 127 Age >19: 0.7 
 נחושת

Copper   
(mg/day) - EAR 

NS 2..2 38 22.1 03 Age >19: 625 

 A ויטמין
Vitamin  A (RAE)   

(µg/day) -  EAR 

NS 12.5 17 14.0 19 Age >19: 12 
 E ויטמין

Vitamin  E   
(mg/day) - EAR 

NS 45.6 62 57.4 78 Age >19: 75 
 C ויטמין

Vitamin  C   
(mg/day) - EAR 

NS 47.1 64 40.4 55 Age >19: 1 
 תיאמין

Thiamin   
(mg/day) - EAR 

NS 79.4 108 77.2 105 Age >19: 1.1 
 ריבופלבין

Riboflavin   
(mg/day) - EAR 

NS 89.0 121 83.1 113 Age >19: 12 
 ניאצין

Niacin   
(mg/day) - EAR 

NS  70.6 96 72.1 98 
Age 19-50: 1.1 
Age >50: 1.4 

   B6  ויטמין
Vitamin  B6   

(mg/day) - EAR 
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  להמלצות התאםב –צריכת רכיבי תזונה של גברים 
Nutrient intake in males – in accordance with the recommendations 

  

 לפי סקר ,בהתאם להמלצות– גברים צריכת רכיבי תזונה של: 1.2.1טבלה 

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 1.1.2: Nutrient intake in males,  
 in accordance with the recommendations, by survey  

Absolute numbers, percentages and paired statistical test 

   

 מובהקות
P Value 

  צריכה בהתאם להמלצות
Intake in accordance with the 

 recommendations 
 המלצה

Recommendation 
 גברים

 Males  
 

 רכיב התזונה
Nutrient 

 2009-2011עוקבה  
Age 35-74 

 N=136  גברים

 2111מב"ת ראשון 

Age 25-64 
 N=136  גברים

% n % n 

<0.0001 47.1 64 2..2 38 Age >19: 320 
 פולאט

Folate   
(µg/day) - EAR 

NS 60.3 82 58.1 79 Age >19: 2 
 B12 ויטמין

Vitamin  B12   
(µg/day) - EAR 

 *NA  5.9 8 
 
--- 
 

 
Age >19: 400 

 

 D ויטמין
Vitamin  D   

(IU/day) - EAR 

NS 40.4 55 41.2 56 Age >19: 300 
 כולסטרול

Cholesterol   
(mg/day) - AHA 

NS 38.2 52 49.3 67 
Age 19-50: 17 
Age >50: 14 

 ח. לינולאית
 6) )אחת מחומצות אומגה

Linoleic acid 
 (An Omega 6 fatty acid) 

(gr/day) - AI 

NS 47.1 64 54.4 74 Age >19: 1.6 

  לינולנית - αח. 
 3) )אחת מחומצות אומגה 

α- Linolenic acid  
(An Omega 0 fatty acid) 

(gr/day) - AI 

 .9222לא היו קיימים בתוכנה בשנת  Dכיוון שערכי ויטמין  D* לא ניתן להשוות את צריכת ויטמין   
  EAR - Estimated Average Requirement    AI - Adequate Intake   AHA – American Heart Association 

 מצביע על עליה מובהקת    – צבע כחול

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 עליה מובהקת באחוז הגברים הצורכים סיבים תזונתיים  , נמצאהבעשור שחלף בין שני הסקרים
בסקר עוקבה( אך מדובר  96.2% -בסקר מב"ת ראשון ל 6.6% -בהתאם להמלצות או מעליהן )מ

 באחוז נמוך.

  נמצאה עליה מובהקת באחוז הגברים הצורכים סידן בהתאם או מעל להמלצות אך בשני הסקרים
 בהתאמה(.  0%...-ו 6%..6כה מההמלצות  )צריכת הסידן בקרב רוב הגברים היתה נמו

 29.2%-ו 22.6%)צרכו מעל להמלצה בשתי תקופות הזמן  גבריםרוב ה ,באשר לצריכת הנתרן 
 או פחות מכך. AI -בהתאמה(. יש לזכור כי צריכת הנתרן המומלצת היא על פי ערכי ה

 לצה בשני הסקרים נמצא כי בקרב אחוז משמעותי מהגברים צריכת הברזל היומית היתה מעל להמ
(62.3% .)  

  ויטמין גברים צריכת הבשני הסקרים, בקרב מרביתA (...2% 2.9%.-ו) ויטמין צריכת וE 

  (66.3% 8%..6 -ו)  מתחת להמלצות.  היתה 

  צרכו גברים רוב העדיין להמלצות, אך התאם פולאט במובהקת באחוז הגברים הצורכים עליה נמצאה
 .בהתאמה( 82.2%-ו 2.9%.פולאט מתחת להמלצות )
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 ביחס להמלצות –צריכת רכיבי תזונה של נשים 

Nutrient intake in females – in accordance with the recommendations  
 

  לפי סקר ,בהתאם להמלצות – נשים : צריכת רכיבי תזונה של1.1טבלה 
 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג 

Table 1.1: Nutrient intake in females  
 in accordance with the recommendations, by survey  

    Absolute numbers, percentages and paired statistical test 

 

  EAR - Estimated Average Requirement    AI - Adequate Intake    
  מצביע על עליה מובהקת – צבע כחול

 .או פחות מכך AIצריכת הנתרן המומלצת היא לפי ערכי * 
* The recommended sodium intake is in accordance with AI values or less. 

  

 מובהקות   
P Value  

  צריכה בהתאם להמלצות
Intake in accordance with the 

 recommendations 
 המלצה

Recommendation 
 נשים

Females  
 

 

 רכיב התזונה
Nutrient 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 
 N=169  נשים  

 מב"ת ראשון 
1999-2001 

Age 25-64 
 N=169  נשים  

% n % n 

3.3992 29.6 50 17.8 30 
Age 19-50: 25 
Age >50: 21 

 סיבים תזונתיים
Dietary Fiber   

(gr/day)) - AI 

NS 7.7 13 12.4 21 
Age 19-50: 800 
Age >50: 1000 

 סידן  
Calcium 

(mg/day) - EAR 

3.39.9 59.2 100 46.2 78 
Age 19-30: 255 
Age >30: 265 

 מגנזיום  
Magnesium 

(mg/day) - EAR 

NS 29.0 06 29.2 0. 
Age 19-50: 1500 
Age 51-70:1300 
Age >70: 1200 

  *נתרן
Sodium* 

 (mg/day) - AI 

NS 1.8 3 1.8 3 Age >19: 4700 

 אשלגן
Potassium   

(mg/day) - AI 

NS 85.8 145 80.5 136 Age >19: 580 

 זרחן  
Phosphorus 

(mg/day) - EAR 

<0.0001 78.7 133  54.4 92  
Age 19-50: 8.1 
Age >50: 5.0 

 ברזל
Iron   

(mg/day) - EAR 

NS 53.3 90  43.8 74  Age >19: 6.8 
 אבץ  

Zinc 
(mg/day) - EAR 
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  להמלצות התאםב –נשים צריכת רכיבי תזונה של 

Nutrient intake in females – in accordance with the recommendations  
  

 לפי סקר ,בהתאם להמלצות – נשים צריכת רכיבי תזונה של: 11.1.טבלה 
 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג 

Table 1.1.2: Nutrient intake in females  
 in accordance with the recommendations, by survey 

    Absolute numbers, percentages and paired statistical test 

 

 מובהקות   
P Value 

  צריכה בהתאם להמלצות
Intake in accordance with the 

 recommendations  המלצה 
Recommendation 

 נשים
Females  

 

 רכיב התזונה

Nutrient 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 
 N=169  נשים 

 מב"ת ראשון 
1999-2001 

Age 25-64 
 N=169  נשים 

% n % n 

NS 83.4 141  84.6 143  Age >19: 0.7 
 נחושת

Copper   
(mg/day) - EAR 

NS 30.2 51  28.4 48 Age >19: 500 

 A ויטמין
Vitamin  A (RAE)  
(µg/day) -  EAR 

NS 8.3 14  7.7 13 Age >19: 12 
 E ויטמין

Vitamin  E  
(mg/day) EAR 

3.3926 58.0 98  71.0 120  Age >19: 60 
 C ויטמין

Vitamin  C  
(mg/day) - EAR 

NS 42.0 71  33.7 57  Age >19: 0.9 
 תיאמין

Thiamin  
(mg/day) - EAR 

NS 74.6 126  69.8 118  Age >19: 0.9 
 ריבופלבין

Riboflavin  
(mg/day) - EAR 

3.39. 76.9 130  64.5 109  Age >19: 11 
 ניאצין

Niacin  
(mg/day) - EAR 

NS 57.4 97  54.4 92  
Age 19-50: 1.1 
Age >50: 1.3 

 B6 ויטמין
Vitamin  B6   

(mg/day) - EAR 

 EAR - Estimated Average Requirement    
 מצביע על עליה מובהקת    - צבע כחול

 מצביע על ירידה מובהקת - כתוםצבע 
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  להמלצות התאםב –צריכת רכיבי תזונה של נשים 
Nutrient intake in females – in accordance with the recommendations 

  
 לפי סקר ,בהתאם להמלצות – נשים צריכת רכיבי תזונה של: 21.1.טבלה 

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג 

Table 1.1.1: Nutrient intake in females  
 in accordance with the recommendations, by survey 

    Absolute numbers, percentages and paired statistical test 

 

 מובהקות   
P Value 

  צריכה בהתאם להמלצות
Intake in accordance with the 

 recommendations  
 המלצה

Recommendation 
 נשים

Females 

 רכיב התזונה
Nutrient 

 עוקבה

  2009-2011 
Age 35-74 

 N=169  נשים  

 מב"ת ראשון

  1999-2001 
Age 25-64 

 N=169  נשים  

% n % n 

<0.0001 32.0 54  13.6 23  Age >19: 320 
 פולאט

Folate  
(µg/day) - EAR 

NS 50.3 85  43.2 73  Age >19: 2 
  B12 ויטמין

Vitamin  B12   
(µg/day) - EAR 

*NA 8.9 15 
 
--- 
 

Age >19: 400 
 

 D ויטמין
Vitamin  D  

(IU/day)- EAR 

NS 29.0 49  22.5 38  Age >19: 300 
 כולסטרול

Cholesterol  
(mg/day) - AHA 

NS 44.4 75  43.8 74  
Age 19-50: 12 
Age >50: 11 

 ח. לינולאית  
 6) אומגה)אחת מחומצות 

Linoleic acid 
(An Omega 6 fatty acid) 

(gr/day) - AI 

NS 51.5 87  51.5 87  Age >19: 1.1 

 לינולנית  - αח. 
 3) )אחת מחומצות אומגה  

α - Linolenic acid    
 (An Omega 0 fatty acid) 

(gr/day) - AI 

 .9222לא היו קיימים בתוכנה בשנת  Dכיוון שערכי ויטמין  D* לא ניתן להשוות צריכת ויטמין   
 EAR - Estimated Average Requirement    AI - Adequate Intake   AHA – American Heart Association 

   מצביע על עליה מובהקת    – צבע כחול
 

 

    בעשור שחלף בין שני הסקרים, נמצאה עליה מובהקת באחוז הנשים הצורכות סיבים תזונתיים בהתאם
 בסקר עוקבה(. 22.6% -בסקר מב"ת ראשון ל 6%..9 -להמלצות או מעליהן )מ

 ( והאשלגן 22.0%-ו 6%..6בשני הסקרים, נמצא כי בקרב הרוב המוחלט של הנשים, צריכת הסידן )
 בשתי התקופות( היתה נמוכה מההמלצות.  26.2%)

 ( 6.-ו 6.9%.באשר לצריכת הנתרן, רוב הנשים צרכו מעל להמלצה בשתי תקופות הזמן..%  .)בהתאמה
 או פחות מכך. AI -יש לזכור כי צריכת הנתרן המומלצת היא על פי ערכי ה

  שון מהנשים בסקר מב"ת רא %...8עבור ברזל נמצאה עליה מובהקת בין שתי תקופות הזמן, כאשר
 . קבה צרכו בהתאם להמלצותבסקר עו %..6.-ו צרכו בהתאם להמלצות

 נשים, צריכת ויטמין בשני הסקרים, בקרב מרבית הA (.9.6% וצריכת ויטמין  62.6%-ו )בהתאמהE 
 בהתאמה( היתה מתחת להמלצות.   %..29 -ו 29.0%)

  נמצאה עליה מובהקת באחוז הנשים הצורכות פולאט בהתאם להמלצות, אך עדיין רוב הנשים צרכו
 בהתאמה(. 66.3%-ו %..66פולאט מתחת להמלצות )

 נשים צרכו חומצה בשני הסקרים, רק כמחצית מהα-  ( לפי ההמלצות0לינולנית )אחת מחומצות אומגה.  
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 קלוריות מחלבון כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית 
Calories from protein as a percentage of total daily calorie intake  

 
 חוז מסך ממוצע הקלוריות מחלבון הנצרכות ליום כא :1.2טבלה 

 לפי סקר ומין היומית*, הצריכה הקלורית
  ממוצע, סטיית תקן, חציון, ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג 

Table 2.3: Mean daily intake of protein as a percentage 
 of total daily energy intake*, by survey and sex 

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
  P Value 

ממוצע 
 הפרשיםה

Mean of the 
differences 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
   מין

Sex Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 2.4 

96.9 (8..)  98..    (8.3)  
 Malesגברים  

n=136 
9... 98.2 

<0.0001 2.4 

9..0 (8.3)  9..2   (...)  
 Femalesנשים 

n=169 
9..3 9..8 

<0.0001 2.4 

9... (8.0)  98.0 (...)  
 Totalסך הכל 

N=305 
9..0 9... 

 .   (According to 4 kilocalories/gram)קילוקלוריות/גרם .לפי *           
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  -קלוריות מחלבון כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית 
  להמלצות התאםב

  Calories from protein as a percentage of total daily calorie intake – 
 in accordance with the recommendations 

 

 כאחוז מסך  : התפלגות הצריכה הממוצעת היומית של קלוריות מחלבון2.4טבלה 
 לפי סקר ומין, להמלצות התאםב הקלורית היומיתהצריכה 

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 2.4: Distribution of mean daily intake of calories from protein  
as a percentage of total daily energy intake  

 in accordance with the recommendations*, by survey and sex 
Absolute numbers, percentages and paired statistical test  

 

 **מובהקות    
  P Value 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 מב"ת  ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
 צריכת קלוריות מחלבון

 *בהתאם להמלצות 
 Sexמין  

% n % n 

NS 

 גברים    21%Below-מתחת ל 92 8.8 8 ..0
Males 
n=136 
44.6% 

 According to 21-23%לפי ההמלצה  124 91.2 922 94.9

 Above 23%מעל  --- --- 2 9.8

NS 

 נשים    21%Below-מתחת ל 92 11.2 6 4.7
Females 

n=169 
55.4% 

 According to 21-23%לפי ההמלצה  9.2 88.2 963 94.7

 Above 23%מעל  9 0.6 9 0.6

0.006 

    21%Below-מתחת ל 09 10.2 13 4.3
 סך הכל
Total 
N=305 

 According to 21-23%לפי ההמלצה  2.3 89.5 289 94.8

 Above 23%מעל  9 0.3 3 1.0

 מסך הצריכה הקלורית היומית. 08%-93%משרד הבריאות ממליץ כי אחוז הקלוריות מחלבון יהיה בין  * 

 נדגמים שלא כלל את הקטגוריה "מעל ההמלצות" עקב מספר קטן של נדגמים. 039** בוצע מבחן סטטיסטי מזווג עבור  
 2אשון הם השתייכו לקטגוריה נדגמים נוספים לא נכללו בעיבוד הסטטיסטי עקב אי יכולת לזווג אותם, בסקר מב"ת רשני  

 "מעל ההמלצות".  0ההמלצה" ובסקר עוקבה הם השתייכו לקטגוריה  "לפי
* The Ministry of Health recommends: the percentage of calories from protein should be between  
 10 - 35% of the total daily calorie intake.  

 

    בקרב גברים ונשים, נמצאה עליה מובהקת בצריכת אחוז הקלוריות מחלבון מסך הצריכה

 הקלורית היומית. 

 2-ו 66.2%הנשים בשתי תקופות הזמן ) צריכה זו היתה בהתאם להמלצות בקרב רוב...% 

 בהתאמה(. 2%..2-ו 29.2%בהתאמה( ובקרב רוב הגברים )

 

49



 

 
 

 Nutrient Intake  - 2 Chapter            צריכת רכיבי תזונה  - 2פרק  

2222222  

 

 

 קלוריות מפחמימות כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית 
 Calories from carbohydrates as a percentage of  

total daily calorie intake 
 

 

 : ממוצע הקלוריות מפחמימות הנצרכות ליום כאחוז מסך 1.3טבלה 
 הצריכה הקלורית היומית*, לפי סקר ומין

  ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג ממוצע, סטיית תקן, חציון, 
Table 2.3: Mean daily intake of carbohydrates 

 as a percentage of total daily energy intake*, by survey and sex 
Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
  P Value 

ממוצע 
 הפרשיםה

Mean of the 
differences 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 ןמי  Sex 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

<0.0001 -5.8 
44.8 (11.5) 50.6 (11.3) 

 Males גברים
n=136 45.2 50.5 

<0.0001 -6.5 
46.5 (10.2) 53 (11.2) 

 Females נשים
n=169 45.3 53.8 

<0.0001 -6.2 
 Totalסך הכל  (11.3) 51.9 (10.8) 45.7

N=305 45.2 52.2 

 .  (According to 4 kilocalories/gram)קילוקלוריות/גרם .לפי *             
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 –קלוריות מפחמימות כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית 
 להמלצות  התאםב

 Calories from carbohydrates as a percentage of total daily calorie  
intake – in accordance with the recommendations 

 

 : התפלגות הצריכה הממוצעת היומית של קלוריות מפחמימות 1.2טבלה 
 , לפי סקר ומיןלהמלצות התאםב לורית היומיתאחוז מסך הצריכה הקכ

  מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג 
Table 2.2: Distribution of mean daily intake of calories from carbohydrates 

 as a percentage of total daily energy intake  
in accordance with the recommendations*, by survey and sex 

Absolute numbers, percentages and paired statistical test 
 

 מובהקות   
P Value 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
 מפחמימותצריכת קלוריות 

 Sex  מין *בהתאם להמלצות 

% n % n 

0.0061 

    53%Below-מתחת ל 39 28.7 65 47.8
 Males גברים

n=136 
44.6% 

 According to 52-23%לפי ההמלצה  85 62.5 64 47.1

 Above 23%מעל  12 8.8 7 5.2

<0.0001 

 נשים    53%Below-מתחת ל 40 23.7 83 49.1
Females 

n=169 
55.4% 

 According to 52-23%לפי ההמלצה  107 63.3 82 48.5

 Above 23%מעל  22 13.0 4 2.4

<0.0001 

    53%Below-מתחת ל 79 25.9 148 48.5

 Total סך הכל
N=305 

 According to 52-23%לפי ההמלצה  192 63.0 146 47.9

 Above 23%מעל  34 11.2 11 3.6

 מסך הצריכה הקלורית היומית. 65%-45%* משרד הבריאות ממליץ כי אחוז הקלוריות מפחמימות יהיה בין   
* The Ministry of Health recommends: the percentage of calories from carbohydrates should be 
between 45% - 65% of the total daily calorie intake. 

 

 

 

 

  

 ם, נמצאה ירידה מובהקת בצריכת אחוז הקלוריות מפחמימות מסך הצריכה בקרב גברים ונשי

 הקלורית היומית. 
 

  הנשים צריכה זו היתה בהתאם  60.0%-מהגברים ו 62.5%בסקר מב"ת ראשון, בקרב

להמלצות. כעבור עשור, נמצאה ירידה בצריכה זו. בקרב כמחצית מהגברים וכמחצית מהנשים, 

 ך הצריכה הקלורית היומית היתה בהתאם להמלצות. אחוז הקלוריות מפחמימות מס
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 קלוריות משומן כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית 
 Calories from fat as a percentage of total daily calorie intake 

 

 

 : ממוצע הקלוריות משומן הנצרכות ליום כאחוז 2.7טבלה 
 מסך הצריכה הקלורית היומית*, לפי סקר ומין

 ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג ממוצע, סטיית תקן, חציון,
Table 2.7: Mean daily intake of fat, as a percentage 

 of total daily energy intake*, by survey and sex 
Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 

 

 מובהקות  
  P Value 

ממוצע 
 הפרשיםה

Mean of 
the 

differences 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64   מיןSex 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

NS 1.0 
  Males גברים (9.1) 33.5 (9.2) 34.5

n=136 33.9 33.9 

NS 0.5 
 Females נשים (9.0) 33.7 (9.6) 34.1

n=169 33.7 33.2 

NS 0.7 
 Total סך הכל (9.0) 33.6 (9.4) 34.3

N=305 33.8 33.5 

 . (According to 9 kilocalories/gram)קילוקלוריות/גרם 2* לפי        
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 להמלצות  התאםב –קלוריות משומן כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית 
Calories from fat as a percentage of total daily calorie intake – 

in accordance with the recommendations 
 

 

 : התפלגות הצריכה הממוצעת היומית של קלוריות משומן2.8טבלה 
 לפי סקר ומין ,להמלצות התאםב כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג

Table 2.8: Distribution of mean daily intake of calories from fat 
as a percentage of total daily energy intake 

in accordance with  the recommendations*, by survey and sex 

Absolute numbers, percentages and paired statistical test 
 

 מובהקות  
P Value 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
 צריכת קלוריות משומן

 Sex  מין *בהתאם להמלצות 

% n % n 

NS 

 גברים    11%Below-מתחת ל 8 5.9 11 8.1
 Males 

n=136 
44.6% 

 According to 11-23%לפי ההמלצה  68 50.0 62 45.6

 Above 23%מעל  60 44.1 63 46.3

NS 

נשים     11%Below-מתחת ל 8 4.7 7 4.1
Females 

n=169 
55.4% 

 According to 11-23%לפי ההמלצה  90 53.0 87 51.5

 Above 23%מעל  71 42.0 75 44.4

NS 

 סך הכל    11%Below-מתחת ל 16 5.3 18 5.9
 Total 

N=305 
 According to 11-23%לפי ההמלצה  158 51.8 149 48.9

 Above 23%מעל  131 43.0 138 45.3

 מסך הצריכה הקלורית היומית.  35%-20%* משרד הבריאות ממליץ כי אחוז הקלוריות משומן יהיה בין  
* The Ministry of Health recommends: the percentage of calories from fat should be between 20% - 35% of the 
total daily calorie intake. 
  

 

    הקלוריות מסך הצריכה הקלורית מאחוז כבקרב גברים ונשים, לא נמצא שינוי בצריכת שומן

 היומית. 

  בסקר מב"ת ראשון, כמחצית מהגברים והנשים צרכו בהתאם להמלצות וכעבור עשור לא נמצא

 שינוי משמעותי.

  ת מהגברים והנשים, צריכת השומן כאחוז מהקלוריות היתה מעל ההמלצו 3%.נמצא כי מעל

 בשתי תקופות הזמן.
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 קלוריות מחומצות שומן כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית
Calories from fatty acids as a percentage of total daily calorie intake 

  
 

 : ממוצע הקלוריות מחומצות שומן הנצרכות ליום כאחוז 1.1טבלה 
          לפי סקר ומין מסך הצריכה הקלורית היומית*,

   ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג ממוצע, סטיית תקן, חציון,

Table 2.1: Mean daily intake of fatty acids as a  
percentage of total daily energy intake*, by survey and sex  

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 
 

 קלוריות מחומצות שומן רוויות כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית**
Calories from saturated fatty acids as a percentage of total daily calorie intake 

 מובהקות  
  P Value 

ממוצע 
 הפרשיםה

Mean of 
the 

differences 

 עוקבה 
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64   מיןSex 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

NS 0.4 
 Malesגברים   (3.9) 9.5 (4.2) 9.9

n=136 9.2 8.8 

NS -0.4 
 Femalesנשים  (3.4) 9.9 (4.1) 9.6

n=169 9.0 9.5 

NS 0.0 
 Total סך הכל (3.6) 9.7 (4.1) 9.7

N=305 9.0 9.1 

 שומן רב בלתי רוויות כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית***קלוריות מחומצות 
Calories from polyunsaturated fatty acids as a percentage of total daily calorie 

intake 

 מובהקות  
  P Value 

ממוצע 
 הפרשים
Mean of 

the 
differences 

 עוקבה 
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64   מיןSex 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

NS -0.5 
 Malesגברים  (4.0) 8.8 (3.8) 8.3

n=136 8.0 8.4 

NS -0.1 
 Femalesנשים  (4.2) 8.4 (4.1) 8.2

n=169 7.3 7.8 

NS -0.3 
 Totalסך הכל  (4.1) 8.6 (3.9) 8.3

N=305 7.6 8.0 

 (.  (According to 9 kilocalories/gramקילוקלוריות/גרם 2* לפי 
 מהקלוריות משומן רווי.  93%-%. -** משרד הבריאות ממליץ לצרוך כ

ועדת התזונה של הארגון האמריקאי  2390. בשנת ויותאין המלצה ספציפית לצריכה של חומצות שומן רב בלתי רו ***
 מהצריכה .%2ממליצה שעד  ( Association's Nutrition CommitteeThe American Heartלבריאות הלב )

     הקלורית היומית יבוא מחומצות שומן רב בלתי רוויות וחד בלתי רוויות יחד.
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 כאחוז מסך חד בלתי רוויות קלוריות מחומצות שומן 
  הצריכה הקלורית היומית

Calories from monounsaturated fatty acids as a percentage of 
 total daily calorie intake  

  
 

 הנצרכות ליום  *חד בלתי רוויות: ממוצע הקלוריות מחומצות שומן 11.1.טבלה 
          לפי סקר ומין, *אחוז מסך הצריכה הקלורית היומית*כ

   ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג ממוצע, סטיית תקן, חציון,

Table 2.9.1: Mean daily intake of monounsaturated fatty acids*  
as a percentage of total daily energy intake**, by survey and sex  

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 
 

ועדת התזונה של הארגון האמריקאי  2390חד בלתי רוויות. בשנת  לצריכה של חומצות שומןאין המלצה ספציפית  * 
הקלורית  מהצריכה .%2ממליצה שעד  (The American Heart Association's Nutrition Committeeלבריאות הלב )

 היומית יבוא מחומצות שומן רב בלתי רוויות וחד בלתי רוויות יחד.
 (. (According to 9 kilocalories/gramקילוקלוריות/גרם 2** לפי 

  

 מובהקות  
  P Value 

ממוצע 
 הפרשיםה

Mean of 
the 

differences 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64   מיןSex 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

0.0029 1.6 
 Malesגברים  (4.3) 11.3 (5.0) 12.9

n=136 12.3 10.7 

<0.0001 2.5 
 Femalesנשים  (4.2) 10.7 (4.9) 13.3

n=169 12.5 10.4 

<0.0001 2.1 
 Totalסך הכל  (4.3) 11.0 (4.9) 13.1

N=305 12.4 10.5 
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      -קלוריות מחומצות שומן רוויות כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית 
  להמלצות התאםב

Calories from saturated fatty acids as a percentage of total 
daily calorie intake - in accordance with the recommendations 

 
 

 : התפלגות הצריכה הממוצעת היומית של קלוריות מחומצות שומן רוויות 1.21טבלה 
 ומין, לפי סקר להמלצות התאםב לורית היומיתכאחוז מסך הצריכה הק

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג 
 Table 2.21: Distribution of mean daily intake of calories from saturated fatty 

acids as a percentage of total daily energy intake in accordance with the 
recommendations*, by survey and sex 

Absolute numbers, percentages and paired statistical test 

 

 מובהקות  
P Value 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
 מחומצות צריכת קלוריות 

 *בהתאם להמלצות  שומן רוויות
 Sex  מין

% n % n 

NS 

 Males גברים Below  7%-מתחת ל 41 30.2 31 22.8
n=136 
44.6% 

 According to 7-21%לפי ההמלצה   42 30.9 48 35.3

 Above  21%מעל  53 39.0 57 41.9

NS 

  Femalesנשים Below  7%-מתחת ל 32 18.9 47 27.8
n=169 
55.4% 

 According to 7-21%לפי ההמלצה   62 36.7 53 31.4

 Above  21%מעל  75 44.4 69 40.8

NS 

 Below  7%-מתחת ל 73 23.9 78 25.6
 Total סך הכל

N=305 
 According to 7-21%לפי ההמלצה   104 34.1 101 33.1

 Above  21%מעל  128 42.0 126 41.3

 מהקלוריות משומן רווי. 93%-%. -* משרד הבריאות ממליץ לצרוך כ  
* The Ministry of Health recommends:  the percentage of calories from saturated fatty acids should be 

between 7% - 10% of the total daily calorie intake. 
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 כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית  קלוריות מחומצה לינולאית

 Calories from linoleic acid as a percentage of total 
 daily calorie intake 

 
 

 ( 2: ממוצע הקלוריות מחומצה לינולאית )אחת מחומצות אומגה 2.11טבלה 
 הנצרכות ליום כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית*, לפי סקר ומין

  ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג ממוצע, סטיית תקן, חציון, 
Table 2.11: Mean daily intake of linoleic acid (an omega 6 fatty acid) 

 as a percentage of total daily energy intake*, by survey and sex 

Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test 
 

 מובהקות  
  P Value 

ממוצע 
 הפרשיםה

Mean of 
the 

differences 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 מין  Sex 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

NS -0.2 
 Males  גברים (3.6) 7.4 (3.5) 7.2

n=136 6.8 7.2 

NS 0.1 
 Females נשים (3.7) 7.1 (3.5) 7.2

n=169 6.7 6.7 

NS 0.0 
 Total סך הכל (3.7) 7.2 (3.5) 7.2

213N= 6.7 6.9 

 (.  (According to 9 kilocalories/gramקילוקלוריות/גרם 2* לפי     
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  - כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית קלוריות מחומצה לינולאית
 להמלצות התאםב

Calories from linoleic acid as a percentage of total daily calorie 
intake – in accordance with the recommendations 

 

התפלגות הצריכה הממוצעת היומית של קלוריות מחומצה לינולאית )אחת  :.212טבלה 
 , לפי סקר ומיןלהמלצות התאםב לורית היומית( כאחוז מסך הצריכה הק2מחומצות אומגה 

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג
Table 2.21: Distribution of mean daily intake of calories from linoleic acid       

(an omega 6 fatty acid) as a percentage of total daily energy intake, in 
accordance with the recommendations* by survey and sex 

Absolute numbers, percentages and paired statistical test 
 

 מובהקות   
P Value 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
צריכת קלוריות מחומצה לינולאית 

  *בהתאם להמלצות
 Sexמין  

% n % n 

NS 

 Below  3%-מתחת ל 40 29.4 41 30.2
 Males  גברים

n=136 
 44.6% 

 According to 3-21%לפי ההמלצה   64 47.1 67 49.3

 Above  21%מעל  32 23.5 28 20.6

NS 

 Below  3%-מתחת ל 53 31.4 55 32.5
 Females נשים

n=169 
 55.4% 

 According to 3-21%לפי ההמלצה   87 51.5 77 45.6

 Above  21%מעל  29 17.2 37 21.9

NS 

 Below  3%-מתחת ל 93 30.5 96 31.5

 Total סך הכל
N=305 

 According to 3-21%לפי ההמלצה   151 49.5 144 47.2

 Above  21%מעל  61 20.0 65 21.3

 מסך הצריכה הקלורית היומית. 93%-8%משרד הבריאות ממליץ כי אחוז הקלוריות מחומצה לינולאית יהיה בין * 
* The Ministry of Health recommends: the percentage of calories from linoleic acid should be between 
5% - 10% of the total daily calorie intake. 
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  כאחוז מסך הצריכה הקלורית היומית ניתלינול-αקלוריות מחומצה 
 Calories from α-linolenic acid as a percentage of  

total daily calorie intake 
 

 

 ( 2לינולנית )אחת מחומצות אומגה -α: ממוצע הקלוריות מחומצה 2.13טבלה 
  היומית*,  לפי סקר ומיןהנצרכות ליום כאחוז מסך הצריכה הקלורית 

 ממוצע הפרשים ומבחן סטטיסטי מזווג ממוצע, סטיית תקן, חציון,
Table 2.13: Mean daily intake of α-linolenic acid (an omega 3 fatty acid)  

as a percentage of total daily energy intake*, by survey and sex 
Mean, standard deviation, median, mean of the differences and paired t-test  

 

 מובהקות  
  P Value 

ממוצע 
 הפרשיםה

Mean of 
the 

differences 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 מין  Sex 
Mean (SD) Mean (SD) 

Median Median 

0.0144 0.1 
 Males  גברים (0.4) 0.8 (0.5) 0.9

n=136 0.8 0.7 

0.0080 0.1 
 Females נשים (0.4) 0.8 (0.6) 0.9

n=169 0.8 0.7 

0.0003 0.1 
 Total סך הכל (0.4) 0.8 (0.6) 0.9

213N= 0.8 0.7 

 (. (According to 9 kilocalories/gramקילוקלוריות/גרם 2* לפי       
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 לינולנית   - αקלוריות מחומצה 
  להמלצות התאםב–מסך הצריכה הקלורית היומית  כאחוז

 Calories from α-linolenic acid as a percentage of total daily calorie intake – 
in accordance with  the recommendations 

 

 לינולנית  - α : התפלגות הצריכה הממוצעת היומית של קלוריות מחומצה2.14טבלה 
 מיןו, לפי סקר להמלצות התאםלורית היומית( ב)אחוז מסך הצריכה הק

 מספרים מוחלטים, אחוזים ומבחן סטטיסטי מזווג
Table 2.14: Distribution of mean daily intake of calories from α-linolenic acid 

(as a percentage of total daily energy intake)  
 in accordance with the recommendations, by survey and sex 

Absolute numbers, percentages and paired statistical test  
   

 מובהקות   
P Value 

 עוקבה
2009-2011 
Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001   

Age 25-64 
 צריכת קלוריות מחומצה

  α-לינולנית בהתאם להמלצות*  
 Sex  מין

% n % n 

NS 

 Below  1.2%-מתחת ל 50 36.8 40 29.4

  Malesגברים   
n=136 
44.6% 

 According to 1.2-2.1%לפי ההמלצה   64 47.1 65 47.8

 Above  2.1%מעל  22 16.2 31 22.8

0.0197 

 Below  1.2%-מתחת ל 69 40.8 65 38.5
נשים  

Females 
n=169 
55.4% 

 According to 1.2-2.1%לפי ההמלצה   79 46.8 61 36.1

 Above  2.1%מעל  21 12.4 43 25.4

0.0203 

 Below  1.2%-מתחת ל 119 39.0 105 34.4

 Total סך הכל
N=305 

 According to 1.2-2.1%לפי ההמלצה   143 46.9 126 41.3

 Above  2.1%מעל  43 14.1 74 24.3

 .מסך הצריכה הקלורית היומית 9.2%-3.6%לינולנית יהיה בין -αמשרד הבריאות ממליץ כי אחוז הקלוריות מחומצה  *
* The Ministry of Health recommends: the percentage of calories from α-linolenic acid should be between 
0.6% - 1.2% of the total daily calorie intake. 
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 . BMI -תחלואה, אלרגיות ו ;פרק זה עוסק בנושאים הנוגעים למצב הבריאות

 נתונים מזווגים.בטבלאות המופיעות בפרק זה מוצגים 

( מחושבים מתוך סך התשובות של Crosstabsהאחוזים של הנתונים המוצלבים בתוך הטבלה )

 .9111-1009נדגמי סקר מב"ת ראשון 

 להשוואת הנתונים של שני הסקרים בוצעו מבחנים סטטיסטיים מזווגים.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

BMI (Body Mass Index)  = מדד מסת הגוף 
 על פי הנוסחה: משקלו של האדם )בקילוגרמים(, מחולק בגובהו בריבוע )במטרים(.המדד מחושב 

 
על פי משרד הבריאות, ובהתאמה להגדרת ארגון הבריאות העולמי, השמנת יתר מוגדרת כמדד 

  .ומעלה 30מסת גוף של 

 הגדרה
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 הערכה עצמית -מצב הבריאות 
Health status - self assessment 

 
 הערכה עצמית -מצב הבריאות : 1.3 טבלה

 (04, שאלון עוקבה: שאלה 04נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 
Table 3.1: Health status - self assessment   
Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: question 40, Cohort questionnaire: question 47) 

 

 

 *מצב הבריאות
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=304 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=304 

 טוב מאוד או טוב
Very good or good 

n=260 
85.5% 

 לא כל כך טוב או 
 לא טוב בכלל
Fair or poor 

n=44 
14.5% 

 טוב מאוד או טוב
Very good or good 

n=267 
87.8% 

n 244 23 

% 91.4 8.6 

 לא כל כך טוב או
 לא טוב בכלל 

Fair or poor 
n=37 
12.2% 

n 16 21 

% 43.1 56.8 

 בניתוח הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות.*     
 

 

  
  ,כעבור עשור, לא נמצא הבדל מובהק בדיווח על מצב הבריאות. רוב הנדגמים

בסקר עוקבה, דיווחו שהם במצב בריאותי  88.8% -בסקר מב"ת ראשון ו 8%..8

 "טוב מאוד" או "טוב". 

 19.9%  מהנדגמים שהגדירו את מצב בריאותם "טוב מאוד" או "טוב" בסקר מב"ת

 ם כעבור עשור. ראשון, דיווחו על מצב בריאות זה ג

  מהנדגמים שהגדירו את מצב בריאותם "לא כל כך טוב" או "לא טוב  8%..8רק

 בכלל" בסקר מב"ת ראשון, דיווחו על מצב בריאות זה גם כעבור עשור. 
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 מחלות )דווח עצמי(
Self-reported disease 

 

 מחלה שאובחנה על ידי רופא  : דיווח על1.3טבלה 
 (04, שאלון עוקבה: שאלה 03מוחלטים ואחוזים*  )שאלון מב"ת: שאלה  נתונים מזווגים: מספרים

Table 3.2: Self-reported disease diagnosed by a doctor 
 Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: question 41, Cohort questionnaire: question 49) 

 
 אוסטיאופורוזיס* 
Osteoporosis 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74  N=304 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64  N=304 

 Yesכן  
n=34  11.2% 

 Noלא 
n=270  88.8% 

 Yesכן  
n=15  4.9% 

n 8 7 

% 53.3 46.7 

 Noלא 
n=289  95.1% 

n 26 263 

% 9.0 91.0 

 רמת כולסטרול גבוהה* 
Hypercholesterolemia 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74  N=303 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64  N=303 

 Yesכן  
n=115  1..4% 

 Noלא 
n=188  03.4% 

 Yesכן  
n=45  30.4% 

n 38 7 

% 84.4 15.6 

 Noלא 
n=258  .8.1% 

n 77 181 

% 29.8 70.2 

 רמת טריגליצרידים גבוהה*
Hypertriglyceridemia 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74  N=303 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64  N=303 

 Yesכן  
n=50  16.5% 

 Noלא 
n=253  83.5% 

 Yesכן  
n=25  8.3% 

n 16 9 

% 64.0 36.0 

 Noלא 
n=278  91.7% 

n 34 244 

% 12.2 87.8 

 .(p<0.05בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות )*           

 
  

 
  

64



 

 
 

 Health status  - 3Chapter                 מצב הבריאות        - 3פרק  

3 

 

 

 מחלות )דווח עצמי( 
Self-reported disease  

 

 : דיווח על מחלה שאובחנה על ידי רופא  1.3.3טבלה 
 (04, שאלון עוקבה: שאלה 03מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 3.2.3: Self-reported disease diagnosed by a doctor 
Absolute numbers and percentages  

(Mabat questionnaire: question 41, Cohort questionnaire: question 49) 
 

* אנמיה מחוסר ברזל  
Iron deficiency anemia 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74  N=304 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64  N=304 

  Yes כן
n=55  18.1% 

 Noלא 
n=249  81.9% 

 Yesכן  
n=81  26.6% 

n 32 49 

% 39.5 60.5 

 Noלא 
n=223  73.4% 

n 23 200 

% 10.3 89.7 

* סוכרת  
Diabetes 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74  N=303 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64  N=303 

 Yesכן  
n=43  14.2% 

 Noלא 
n=260  85.8% 

 Yesכן  
n=13  4.3% 

n 10 3 

% 76.9 23.1 

 Noלא 
n=290  95.7% 

n 33 257 

% 11.4 88.6 

 סרטן*
Cancer 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74  N=303 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64  N=303 

 Yesכן  
n=19  0.1% 

 Noלא 
n=284  93.7% 

 Yesכן  
n=7  2.3% 

n 8 1 

% .9.9 18.. 

 Noלא 
n=296  44.4% 

n 99 282 

% 4.7 95.3 

 (.p<0.05*בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות )                

            

                                
                      

                         

                     
       

  
  
 

                      
 

              
 

כעבור עשור, נמצאה עליה מובהקת באחוז התחלואה המדווחת 

 (3.1.9)טבלה  (, סוכרת וסרטן3.1ופרוזיס, היפרליפידמיה )טבלה באוסטא

בסקר העוקבה לעומת סקר מב"ת ראשון. ניתן לייחס עליה זו, בחלקה, 

לעובדה כי גיל הנדגמים עלה בעשור וידוע כי ישנו קשר בין גיל ובין סוג 

 תחלואה זו.
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 אלרגיה או רגישות למזון

Food allergy or sensitivity 
 

 : אלרגיה או רגישות למזון  1.1טבלה 
   (38, שאלון עוקבה: שאלה 1נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 3.3: Food allergy or sensitivity 
Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: question 3, Cohort questionnaire: question 15) 

 

 אלרגיה/רגישות למזון*
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=308 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=308 

 Yesכן 
n=12 
1.4% 

 Noלא 
n=296 
96.1% 

 Yesכן 
n=29 
9.4% 

n 7 22 

% 24.1 75.9 

 Noלא 
n=279 
44.0% 

n 8 274 

% 1.8 98.2 

 (.p=0.002בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ) *       
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BMI 38 מחושב על פי גובה ומשקל מדודים38 -ומעלה או מתחת ל , 
BMI 38 and above or below, calculated according to measured 

height and weight 
 

 , לפי סקר ומין  38 -ומעלה או מתחת ל BMI  38: 1.0טבלה 
 (34, שאלון עוקבה: : פרק 48,40נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת שאלות 

Table 3.4: BMI 25 and above or below, by survey and sex 
Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: questions 95, 96, Cohort questionnaire: chapter 17) 
 

BMI 
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=304 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=304 

BMI <25 
n=92  34.2% 

BMI ≥25 
n=177  65.8% 

BMI < 25 
n=106  39.4% 

n 72 34 

% 67.9 32.1 

BMI ≥ 25 
n=163  60.6% 

n 20 143 
% 12.3 87.7 

Males - BMI    - גברים
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=130 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=130 

BMI <25 
n=38  29.2% 

BMI ≥25 
n=92  70.8%  

BMI < 25 
n=42  32.3% 

n 30 12 

% 71.4 28.6 

BMI ≥ 25 
n=88  67.7% 

n 8 80 

% 9.1 90.9 

Females - BMI נשים -  

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=139 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=139 

BMI <25 
n=54  38.8% 

BMI ≥25 
n=85  61.2% 

BMI < 25 
n=64  46.0% 

n 42 22 

% 65.6 34.4 

BMI ≥ 25 
n=75  54.0% 

n 12 63 

% 16.0 84.0 

 
 
 
  

  
  

 אחוז בעליBMI ≥ 25   משקל והשמנת יתר( היה גבוה יותר בסקר )קטגוריית עודף

(. עליה זו נמצאה הן %..0.לעומת  8.8%.העוקבה מאשר בסקר מב"ת ראשון )

 בקרב הגברים והן בקרב הנשים.

 .בניתוח הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין שתי תקופות הזמן 
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BMI 14 מדודיםמחושב על פי גובה ומשקל  ,14 -עלה או מתחת לומ 
BMI 30 and above or below, calculated according to measured 

height and weight 
 

 , לפי סקר ומין  14 -ומעלה או מתחת ל BMI  14: 3.5טבלה 
 (34, שאלון עוקבה: : פרק 48,40נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת שאלות 

  Table 3.5: BMI 30 and above or below, by survey and sex 
Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: questions 95, 96, Cohort questionnaire: chapter 17) 

 

BMI 
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=269 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=269 

BMI <30 
n=206  76.6% 

BMI ≥30 
n=63  23.4% 

BMI < 30 
n=219  81.4% 

n 191 28 

% 87.2 12.8 

BMI ≥ 30 
n=50  18.6% 

n 15 35 
% 30.0 70.0 

Males - BMI    -* גברים
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=130 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=130 

BMI <30 
n=95  73.1% 

BMI ≥30 
n=35  26.9% 

BMI < 30 
n=109  83.9% 

n 88 21 

% 80.7 19.3 

BMI ≥ 30 
n=21  16.2% 

n 7 14 

% 33.3 66.7 

Females - BMI נשים -  
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=139 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=139 

BMI <30 
n=111  79.9% 

BMI ≥30 
n=28  20.1% 

BMI < 30 
n=110  79.1% 

n 103 7 

% 93.6 6.4 

BMI ≥ 30 
n=29  20.9% 

n 8 21 

% 27.6 72.4 

 .(p=0.013בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ) *    
 

 
  

  
  

 אחוז בעליBMI ≥ 30   קטגוריית השמנת יתר( היה גבוה יותר בסקר העוקבה(

(. אך בניתוח הסטטיסטי %..98לעומת  13.9%מאשר בסקר מב"ת ראשון  )

 המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין הסקרים. 

  הסובלים מהשמנת יתר בחלוקה לפי מין, נמצאה עליה מובהקת באחוז הגברים

(p=0.013בקרב הנשים, 1%..1-ל 1%..9-( )מ .) נמצאה ירידה קלה באחוז

 (, אך השינוי לא נמצא מובהק.10.9%-ל 10.1%-הסובלות מהשמנת יתר )מ
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26.6 26.7 27.5** 26.7 

17

22

27

32

37

Male N=138 Female N=172

M
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an
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M
I 

mabat

cohort

BMI ממוצע מחושב על פי גובה ומשקל מדודים 
Mean BMI calculated according to measured height and weight 

 

 לפי סקר ולפי מין  ממוצע   BMI: 3.6טבלה 
 , 48,40נתונים מזווגים: ממוצע, סטיית תקן, חציון, טווח וממוצע הפרשים  )שאלון מב"ת שאלות 

 (34שאלון עוקבה: : פרק 

Table 3.6: Mean BMI, by survey and sex  
Paired data: Mean, standard deviation, median, range and mean of differences 

 (Mabat questionnaire: questions 95, 96, Cohort questionnaire: chapter 17) 

 

BMI 

 מב"ת ראשון 
1999-2001 

Age 25-64 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 
ממוצע 
 *ההפרשים

Mean of the 
differences* 

 מובהקות
P Value Mean (SD) Mean (SD) 

Median (Range) Median (Range) 

Males - BMI   - גברים
n=130 

26.7 (3.4) 27.3 (3.7) 
0.6 P= 0.006 

26.6 (17.3-34.0) 27.0 (17.8-35.9) 

Females - BMI נשים -
n=139 

26.4 (5.2) 26.9 (5.1) 
0.5 NS 

25.4 (16.7-42.3) 25.7 (13.1-44.2) 

All BMI כל המדגם    
N=269  

26.5 (4.4) 27.1 (4.5) 
0.6 P= 0.003 

26.1 (16.7-42.5) 26.5 (13.1-44.2) 

 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי *  
*Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   

 
  

 
  

  
 

 
 

 בניתוח הסטטיסטי המזווג, נמצאה עליה מובהקת ב-BMI   המדוד בין סקר מב"ת ראשון ובין

 (.p= 0.003עוקבה )הסקר 

 ( בחלוקה על פי מין, נמצאה עליה מובהקת בקרב הגבריםp=0.006 אך בקרב הנשים לא ,)

 בניתוח הסטטיסטי  המזווג.  BMI -נמצא הבדל מובהק ב

  ( מהגברים עלו במשקל בעשור שחלף בין סקר 930/.91) %...1מעיבוד נוסף נמצא כי

( מהנשים עלו במשקל באותה 89/931) 88.3%ראשון לסקר העוקבה, לעומתם רק  מב"ת

 תקופה.
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 צריכת אלכוהול, דיאטות, עישון ופעילות גופנית. ;פרק זה עוסק בנושאים הנוגעים לאורחות החיים

 )למעט טבלאות שבהן צוין אחרת(.בטבלאות המופיעות בפרק זה מוצגים נתונים מזווגים 

( מחושבים מתוך סך התשובות של נדגמי Crosstabsהאחוזים של הנתונים המוצלבים בתוך הטבלה )

 .9111-1009סקר מב"ת ראשון 

 .בוצעו מבחנים סטטיסטיים מזווגיםלהשוואת הנתונים של שני הסקרים 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

  

 עישון

  ממליץ להימנע מעישון.משרד הבריאות 
  9למניעהבעולם הניתן  9ארגון הבריאות העולמי הכריז כי עישון הינו גורם המוות מספר . 
 הסיכון היחסי  של מקרי המוות כתוצאה מסרטן הריאה. 58%-עישון הטבק אחראי לכ

RR),Relative risk)  גבוה יותר במעשנים בהשוואה ללא  10לסרטן הריאה הוא בערך פי

עישון מורידה את הסיכון להתפתחות סרטן ריאה, אך גם במעשנים  מעשנים. הפסקת

 . 1לשעבר, הסיכון גבוה מאנשים שלא עישנו מעולם

  נרשם אחוז המעשנים הנמוך ביותר אי פעם בארץ: שיעור המעשנים הגיע 1092בשנת 
  119מהאוכלוסייה הבוגרת מעל גיל  95.1% -ל . 

 

  פעילות גופנית
 על פי המלצת ארגון הבריאות העולמי ומשרד הספורט יש לבצע פעילות גופנית: 

  )במאמץ מתון )עליה בינונית בקצב הנשימה ובפעימות הלב, תחושת חום והזעה קלה

 .דקות מצטברות לפחות בשבוע 980למשך 

 או

  עליה גדולה בקצב הנשימה ובפעימות הלב, תחושת חום פעילות גופנית במאמץ גדול(

 .דקות מצטברות לפחות בשבוע 18והזעה מרובה( למשך 

 או

  .שילוב של שניהם 
 

  המלצות משרד הבריאות לפעילות גופנית בגיל המבוגר:

  ומעלה לבצע מגוון פעילות גופנית המשלבת את ארבעת סוגי התרגול  58מומלץ לבני
, בניית כוח שרירים, אימון יציבות ושיווי משקל "ריאה "אירובי -סיבולת לבבניית  הבאים:

 וגמישות.
 

 
1 WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008. Fresh and Alive: 
MPOWER. Internet site: 
http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf. Accessed 
March 10, 2008. 
1092דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל   2  
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking_2013.pdf 
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 אלכוהול
 , המציין כי:CDC9 -משרד הבריאות מאמץ את ההמלצות של ה

 למערכת בריאותיים ליתרונות במחקרים נקשרה בינונית עד נמוכה ברמה אלכוהול צריכת 
 הדם. וכלי הלב

 משמעותי גורם בה לראות ומקובל תחלואה מצבי של רחב למגוון מובילה מופרזת שתייה 
 .ובתמותה בתחלואה

 

 
 "1010מינוח על פי התכנית הלאומית "לעתיד בריא  
 

 יותר או ,בגברים ביום משקה מנות -2 מ יותר של ממוצעת צריכה כבדה )מסוכנת(: שתיינות
-8 ו לגברים בשבוע יותר או משקה מנות - 15 כ להגדיר גם מקובל בנשים. אחד ביום ממשקה

 .בשבוע לנשים יותר או משקה מנות
 

 ריכוז בהעלאת המתבטא אלכוהול צריכת של דפוס (binge drinking): אפיזודית שתיינות
 משקה מנות 5 של  לצריכה שקול זה כלל, דפוס בדרך .ומעלה 0.08% של בדם לרמה האלכוהול

 של זמן פרק לנשים, לרוב תוך יחיד באירוע ומעלה משקה מנות - 4 ו יחיד לגברים באירוע ומעלה
 .כשעתיים

 
 ברמה נשנות שליליות השפעות חווה אדם שבו : מצבלאלכוהול והתמכרות לרעה שימוש

 .אלכוהול מצריכת כתוצאה הנפשית והחברתית, הגופנית,
 

 :CDC -על פי ההנחיות של ה

  יש להקפיד על צריכה מתונה של אלכוהול, לא יותר משני משקאות לגברים ועד משקה אחד
 לנשים ליום. 

 מ"ל ליקר  19(, 91%מ"ל יין ) 941(, 8%מ"ל בירה ) 249 -מנת משקה מוגדרת כשווה ערך ל
תייחסים לאחוז האלכוהול (. )האחוזים בסוגריים מ40%מ"ל משקה חריף ) 42 -( ו14%)

 הממוצע במשקה(.
 

 גרם אלכוהול. 94מוגדרת כמשקה המכיל  מנת משקה
 

1Centers for Disease Control and Prevention:  
http://www.cdc.gov/alcohol/index.htm 
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 צריכת אלכוהול
Alcohol consumption 

 
 : צריכת אלכוהול בשנה האחרונה לא כולל קידוש והבדלה בשבת1.4טבלה 

   ( 12, שאלון עוקבה: שאלה 14נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלה 
Table 4.1: Alcohol consumption during the last year not including  

Kiddush/Havdala on Shabbat 
Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: question 21, Cohort questionnaire: question 23) 
 

 צריכת אלכוהול בשנה האחרונה
 לא כולל קידוש והבדלה* 

 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes כן
n=151 
49.3% 

 Noלא 
n=155 
50.7% 

 Yesכן 
n=215 
70.3% 

n 139 76 

% 64.7 35.3 

 Noלא 
n=91 
29.7% 

n 91 79 

% 13.2 86.8 

 .(p<0.0001בניתוח סטטיסטי המזווג נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בקרב הקבוצות ) *            
 

 

  ( כעבור עשור נמצאה ירידה מובהקתp<0.0001 באחוז הנדגמים  ) השותים

 .)41.2%-ל 10.2% -אלכוהול )מ

 28.2%  דיווחו כעבור עשור שהם לא 9111-1009מהנדגמים ששתו בשנים ,

, 9111-1009מהנדגמים שלא שתו בשנים  92.1%שתו בשנה האחרונה. 

 דיווחו כעבור עשור כי הם שתו בשנה האחרונה.
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 צריכת אלכוהול
Alcohol intake  

 
  לפי סקר –/שבוע( םאלכוהול בקרב הצורכים בלבד )גר: צריכת 1.1טבלה 

  ממוצע, סטיית תקן וחציון מזווגים:לא נתונים 
Table 1.1: Comparison of alcohol quantity intake (grams/week)  

amongst consumers only, by survey 

Unpaired data: Mean, standard deviation and median 

 

         Unpaired data           נתונים לא מזווגים                                                                         

 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001 

Age 25-64 סוג המשקה 

Type of drink Mean (SD) 
n 

Mean (SD) 
n 

Median  Median  

18.4 (38.7) 
44 

21.4 (33.6) 
78 

 בירה לבנה
Beer 5.9 8.5 

15.5 (23.7) 
57 

11.2 (18.1) 
70 

 יין אדום
Red wine 4.2 4.1 

6.9 (5.9) 
15 

6.1 (8.5) 
47 

 יין לבן
White wine 4.2 4.1 

12.7 (11.5) 
10 

12.6 (19.2) 
25 

 ליקר )כמו ליקר שוקולד, ייגרמייסטר(
Liqueur 6.8 3.8 

24.1 (37.9) 
33 

62.0 (120.3) 
26 

משקה חריף )כמו ויסקי, קוניאק, 
 וודקה, ערק(

Spirits 15.8 15.4 

31.9 (23.4) 
4 

39.0 (44.2) 
2 

קוקטייל אלכוהולי )כמו ג'ין וטוניק, 
  וודקה תפוזים וכו'(

Cocktail 27.9 39.0 

32.7 (44.5) 
87 

34.3 (79.4) 
138 

 סך הצריכה
Total 13.5 11.4 

   

 

 כמות אלכוהול הממוצעת הנצרכת בשבוע, נמוכה בהרבה מההנחיות של ה- CDC 

גרם/שבוע(,  125.1גרם/יום ) 24.9-לצריכת אלכוהול מתונה, שהן: לגברים לא יותר מ

 גרם/שבוע(.  991.4גרם/יום ) 91.9לנשים עד 

  הגברים ) 9111-1009בשנים(n=82  גרם אלכוהול בשבוע,  80.5צרכו בממוצע

 גרם/שבוע. n=53 90.1)והנשים )

 הממוצעת לשבוע בקרב הגברים,  ת האלכוהולצאה ירידה בצריככעבור עשור, נמ

((n=56  40.8הם צרכו בממוצע ( גרם אלכוהול בשבוע. בקרב הנשיםn=34 נמצאה )

 /שבוע.גרם 10.5עליה בצריכה הממוצעת השבועית והן צרכו בממוצע  
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 צריכת אלכוהול 
Alcohol intake  

 
  לפי סקר –/שבוע( ם: צריכת אלכוהול בקרב הצורכים בלבד )גר1.1.4טבלה 

 וממוצע הפרשים ממוצע, סטיית תקן ,חציון נתונים מזווגים:
Table 1.1.4: Comparison of alcohol intake (grams/week)  

amongst consumers only, by survey 

Paired data: Mean, standard deviation, median and mean of the differences 

         

            Paired dataנתונים מזווגים                                                   

ממוצע 
 **ההפרשים

Mean of the 
differences** 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 מב"ת ראשון

1999-2001 

Age 25-64 סוג המשקה*  

Type of drink Mean (SD) Mean (SD) 
Median  Median  

4.4 
 

20.6 (48.2) 25.0 (33.6) 
 בירה לבנה

Beer  n=27 
5.9 8.5 

0.5 
 

17.1 (24.2) 17.6 (24.5) 
 יין אדום

Red wine  n=31 
7.0 6.8 

-0.2 
 

5.6 (4.4) 5.3 (4.2) 
 יין לבן

White wine  n=6 
3.9 4.1 

-13.8 
 

ליקר )כמו ליקר שוקולד,  (3.4) 6.1 (12.4) 19.9
 ייגרמייסטר(

Liqueur  n=5 23.4 3.8 

5.4 
 

25.7 (23.1) 31.0 (35.6) 
 משקה חריף

)כמו ויסקי, קוניאק,    
 וודקה, ערק(

Spirits  n=16 
15.8 15.4 

-3.0 
 

37.8 (48.2) 34.8 (43.5) 
צריכההסך   

Total  n=67 
16.2 16.9 

 
 בניתוח הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בסך צריכת כמות האלכוהול ובכמות הצריכה של סוגי  *

 .לא נמצאו נדגמים מזווגים -המשקאות האלכוהוליים השונים, בין שני הסקרים. עבור צריכת קוקטייל 
 .מתייחס לממוצע ההפרש האישי של כל נדגם ולא לממוצע ההפרש הקבוצתי **

**Refers to the average intrapersonal difference and not to the average group difference.   
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 שתיית משקה אלכוהולי לפחות פעם בשבוע

Alcoholic beverage consumption at least once a week  
 

 : שתיית משקה אלכוהולי לפחות פעם בשבוע, לפי סוג המשקה 1.2טבלה 
   (12, שאלון עוקבה: שאלה 11נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 4.2: Alcoholic beverage consumption at least once a week, 
 by type of beverage 

 Paired data: absolute numbers and percentages  
(Mabat questionnaire: question 11, Cohort questionnaire: question 12) 

 

*סך כל סוגי המשקה  
Total all types of beverages* 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=308 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=308 

 Yes כן
n=44  14.3% 

 Noלא 
n=264  85.7% 

 Yesכן 
n=71  23.1% 

n 25 46 

% 35.2 64.8 

 Noלא 
n=237  76.9% 

n 19 218 

% 8.0 92.0 

 *בירה לבנה 
    Beer* 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes כן
n=8  2.6% 

 Noלא 
n=298  97.4% 

 Yes כן
n=34  11.1% 

n 3 31 

% 8.8 91.2 

 Noלא 
n=272  ...8% 

n 5 267 

% 1.8 98.2 

 יין אדום
Red wine 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes כן
n=31  10.1% 

 Noלא 
n=275  89.9% 

 Yes כן
n=26  8.5% 

n 11 15 

% 42.3 57.7 

 Noלא 
n=280  91.5% 

n 20 260 

% 7.1 92.9 

 יין לבן
White wine 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes כן
n=5  1.6% 

 Noלא 
n=301  98.4% 

 Yes כן
n=11  3.6% 

n --- 11 

% --- 100.0 
 Noלא 

n=295  96.4% 

n 5 290 

% 1.7 98.3 
 .(p<0.0001בניתוח סטטיסטי המזווג נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בקרב הקבוצות ) *
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  שתיית משקה אלכוהולי לפחות פעם בשבוע

Alcoholic beverage consumption at least once a week   
 

 : שתיית משקה אלכוהולי לפחות פעם בשבוע, לפי סוג המשקה 1.2.4טבלה 
(12שאלון עוקבה: שאלה  11מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלה נתונים מזווגים: מספרים   

Table 4.2.4: Alcoholic beverage consumption at least once a week, 
 by type of beverage 

Paired data: absolute numbers and percentages 
 (Mabat questionnaire: question 11, Cohort questionnaire: question 12) 

 

 ליקר
Liqueur 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes כן
n=3  1.0% 

 Noלא 
n=303  99.0% 

 Yes כן
n=9  2.9% 

n --- 9 

% --- 100.0 

 Noלא 
n=297  97.1% 

n 3 294 

% 1.0 99.0 

 משקה חריף
Spirits 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes כן
n=11  3.6% 

 Noלא 
n=295  96.4% 

 Yes כן
n=15  4.9% 

n 5 10 

% 33.3 66.7 

 Noלא 
n=291  95.1% 

n 6 285 

% 2.1 97.9 

 קוקטייל
Cocktail 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes כן
n=2  0.7% 

 Noלא 
n=304  99.3% 

 Yesכן 
n=1  0.3% 

n --- 1 

% --- 100.0 

 Noלא 
n=305  99.7% 

n 2 303 

% 0.7 99.3 
 .במבחן הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות             
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 כל הסוגים -שמירת דיאטה 
On any type of diet 

  
  : דיאטה מכל סוג שהוא1.1טבלה 

 ( 12, שאלון עוקבה: שאלה 11ואחוזים )שאלון מבת: שאלה מספרים מוחלטים 

Table 4.4: On any type of diet  
Absolute numbers and percentages  

(Mabat questionnaire: question 24, Cohort questionnaire: question 27) 

 
 

 *דיאטה מכל סוג שהוא
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=307 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=302 

 Yes כן
n=64 
20.8% 

 Noלא 
n=243 
79.2% 

 Yesכן 
n=90 
29.3% 

n 22 81 

% 25.1 52.2 

 Noלא 
n=217 
70.7% 

n 29 955 

% 94.2 58.1 

 (.p=0.007)בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין הקבוצות  *        

             
 
 

 
                     

 
                 

 

  עשור, נמצאה ירידה מובהקת בדיווח הנדגמים כי הם עושים כעת דיאטה.כעבור 

 11.2% דיווחו כי הם "עושים כעת דיאטה", מהנדגמים בסקר מב"ת ראשון 

 מהם דיווחו כך כעבור עשור.  25.1%רק  

 10.1% הם "לא עושים כעת דיאטה"כי דיווחו  ראשון מב"ת מהנדגמים בסקר, 

 מהם דיווחו כי הם כן "עושים כעת דיאטה". 94.2%כעבור עשור, 
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 דיאטה לירידה או שמירה על המשקל

Diet for weight reduction or weight maintenance 
 

 משקלה: דיאטה לירידה או שמירה על 1.2טבלה 
   28), שאלון עוקבה: שאלה  25)שאלון מב"ת: שאלהמספרים מוחלטים ואחוזים 

Table 4.5: Diet for weight reduction or weight maintenance 
 Absolute numbers and percentages  

(Mabat questionnaire: question 25, Cohort questionnaire: question 28) 

 

 דיאטה לירידה או שמירה על המשקל*
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=307 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=307 

 Yes כן
n=48 
42.6% 

 Noלא 
n=259 
84.4% 

 Yesכן 
n=69 
22.5% 

n 21 48 

% 30.4 69.6 

 Noלא 
n=238 
22.2% 

n 27 211 

% 11.3 88.7 

 .p=0.02)) בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין הקבוצות *     

 
 

 
 
 
 

  בעשור שחלף בין הסקרים, נמצאה ירידה מובהקת באחוז הנדגמים שדיווחו כי הם עושים

 דיאטה לירידה או שמירה על המשקל. 

  מהנדגמים אשר בסקר מב"ת ראשון דיווחו כי הם "עושים דיאטה לירידה או  20.4%רק

 שמירה על המשקל", דיווחו כך גם כעבור עשור. 

  ם אשר בסקר מב"ת ראשון דיווחו כי הם "לא עושים דיאטה לירידה מהנדגמי 77.5%מתוך

מהנדגמים הללו דיווחו כי הם  99.2%או שמירה על המשקל", נמצא שינוי כעבור עשור. 

 עושים דיאטה לירידה או שמירה על המשקל.   
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לא לירידה או לשמירה על המשקל -דיאטה אחרת   

On another diet, not for weight reduction or weight maintenance 

  

  לא לירידה או לשמירה על המשקל ,*: דיאטה אחרת1.6טבלה  
  )24, שאלון עוקבה: שאלה .1מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 4.6: On another diet, not for weight reduction or weight maintenance 
Absolute numbers and percentages  

(Mabat questionnaire: question 28, Cohort questionnaire: question 31)  
 

 **דיאטה אחרת 
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=285*** 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=285*** 

 Yes כן
n=14 
4.9% 

 Noלא 
n=271 
95.1% 

 Yesכן 
n=29 
10.2% 

n 3 26 

% 10.3 89.7 

 Noלא 
n=256 
89.8% 

n 11 245 

% 4.3 95.7 

 * דיאטה אחרת: דיאטה דלת שומן, דלת נתרן ודלת סוכר.
  .p=0.02)** בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין הקבוצות )

  ערכים חסרים. 18זו היו  הבשאל ***
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על המשקלסיבות והנחיות לדיאטה לירידה או לשמירה   
Reasons and advice for weight reduction or weight maintenance diet  

 

  תן הנחיות לדיאטה לירידה או לשמירה על המשקל: סיבות ומ1.2טבלה 
 )רק עבור מי שענה כי עושה דיאטה( 

 (18,22שאלות , שאלון עוקבה: 16,12: מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלות נתונים לא מזווגים

Table 4.7: Reasons and advice for weight reduction or weight maintenance diet  
(only for those on a diet)  

Unpaired data: Absolute numbers and percentages  
(Mabat questionnaire: questions 26, 27, Cohort questionnaire: questions 29, 30) 

  

      Unpaired data     נתונים לא מזווגים                                                                              

 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74  N=42 

   1999-2001מב"ת ראשון 

Age 25-64  N=71 הסיבה לדיאטה 
Reason for the diet 

% n %  n 

14.6 7* 11.3 8 
 המליץרופא 

Recommended by a physician 

10.6 5 4.2 3 
 דיאטן המליץ

Recommended by a dietitian 

4.3 2 1.4 1 
 מרפא אלטרנטיבי המליץ 

Recommended by an alternative 
medicine practitioner 

29.2 14* 28.2 20 
 החלטה עצמית מסיבות בריאותיות

My own decision for health reasons 

59.6 28 78.9 56 
 החלטה עצמית לרזות

My own decision - to lose weight 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74  N=48 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64  N=71 
 הנחיות לדיאטה

Advice for the diet 

12.5 6 1.5 2 
 הנחיה מרופא

From the physician 

22.9 11 14.1 90 
 הנחיה מדיאטן

From a dietitian 

6.3 3 8.5 6 
 ספרים, חומר מקצועי

From books, professional material 

54.2 26 78.9 56 
 ידע עצמי

From self knowledge 

 * N=48     

  לירידה או שמירה על המשקל היא  להחלטה לביצוע דיאטההעיקרית  הסיבהנמצא כי

ובסקר  15.1% -"החלטה עצמית לרזות" בשתי תקופות הזמן )בסקר מב"ת ראשון 

 (. 81.5% -עוקבה 

  נמצא כי רק מיעוט מהנדגמים דיווחו כי החליטו על ביצוע דיאטה בעקבות המלצת

 (. 90.5%, 4.1%( או דיאטן )94.5%, 99.2%רופא )

 ,הגיעו בעיקר מידע עצמי  ההנחיות לביצוע הדיאטה כמו כן, בשתי תקופות הזמן

 (. 84.1%-ו 15.1%)

  נמצא כי רק מיעוט מהנדגמים דיווחו כי קיבלו הנחיות לביצוע הדיאטה מרופא

 (.11.1%, 94.9%( או מדיאטן )91.8%, 1.5%)
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   עישון כיום
Current smoking status 

 
 עישון כיום )סיגריות, סיגרים, מקטרת ונרגילה(   :..1טבלה 

 ( 1., שאלון עוקבה: שאלה 62מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלה 
Table 4..: Current smoking status 

 (Cigarettes, cigars, pipe and hookah) 
Absolute numbers and percentages  

 (Mabat questionnaire: question 65, Cohort questionnaire: question 84) 

 

 

 עישון כיום*
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74 
N=307 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=307 

 Yes כן
n=52 
16.8% 

 Noלא 
n=255 
83.1% 

 Yesכן 
n=70 
22.8% 

n 45 28 

% 54.2 28.1 

 Noלא 
n=237 
22.1% 

n 1 120 

% 2.0 11.0 

 .p=0.002)) בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין הקבוצות *             
 

     

 
   מהנדגמים  28.1%בעישון בין שתי תקופות הזמן.  8.1%נמצאה ירידה של

אשר דיווחו בסקר מב"ת ראשון כי הם מעשנים, דיווחו כעבור עשור כי הם לא 

 מעשנים.

 2.0% ,דיווחו בסקר  מהנדגמים שדיווחו בסקר מב"ת ראשון כי אינם מעשנים

 .עוקבה כי הם מעשניםה
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 דקות לפחות 42למשך  פעילות גופנית כלשהי בשבוע רגיל
Any physical activity in a typical week for at least 10 minutes  

 
  לפי סקר ומין  לפחות*דקות  42: פעילות גופנית כלשהי בשבוע רגיל למשך 1.8טבלה 

 (22, 22, .6, שאלון עוקבה: שאלות 62, .2מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלות 

Table 4.8: Any physical activity in a typical week for at least 10 minutes*  
by survey and sex  

Absolute numbers and percentages  
(Mabat questionnaire: questions 58, 60, Cohort questionnaire: questions 68, 70, 73) 

 

 פעילות גופנית כלשהי בשבוע רגיל
 כל המדגם** –דקות לפחות  42למשך 

Total  

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes כן
n=169   55.2% 

 Noלא 
n=137   44.8% 

 Yesכן 
n=149   48.7% 

n 99 50 

% 66.4 33.6 

 Noלא 
n=157   51.3% 

n 70 87 

% 44.6 55.4 

 פעילות גופנית כלשהי בשבוע רגיל
 **גברים –דקות לפחות  42למשך 

Males 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=136 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=136 

 Yes כן
n=78   57.4% 

 Noלא 
n=58   42.6% 

 Yes כן
n=70   51.5% 

n 52 18 

% 74.3 25.7 

 Noלא 
n=66   48.5% 

n 26 40 

% 39.4 60.6 

 פעילות גופנית כלשהי בשבוע רגיל
**נשים –דקות לפחות  42למשך   

Females 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=170 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=170 

 Yes כן
n=91   53.5% 

 Noלא 
n=79   46.5% 

 Yes כן
n=79   46.5% 

n 47 32 

% 59.5 40.5 

 Noלא 
n=91   53.5% 

n 44 47 

% 48.4 51.6 

 * לצורך ההשוואה בין שני הסקרים, הערכים המדווחים עבור תדירות ביצוע פעילות גופנית בסקר מב"ת עוקבה
 קובצו לקטגוריות זהות לאילו של סקר מב"ת ראשון. 

הנשים ובקרב כל  ,נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בקרב הגברים לא בניתוח הסטטיסטי המזווג **
 אוכלוסיית המדגם.    

   
 פעילות בקרב הנשים המבצעים  1.0%-בקרב הגברים ו 5.0% -נמצאה עליה של כ

, אך ללא מובהקות בין שתי תקופות הזמן דקות לפחות, 90גופנית כלשהי למשך 

 . סטטיסטית

  ( התמידו בביצוע פעילות 81.8%( מאשר נשים )14.2%עשור, יותר גברים )כעבור

 גופנית.
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 דקות שבועיות של פעילות גופנית

Total weekly minutes of physical activity 
 

 : פעילות גופנית מצטברת בדקות/שבוע של סך כל סוגי הפעילות הגופנית,1.42טבלה 
 לפי סקר ומין  – בלבדבקרב העושים פעילות גופנית 

   ( 26, שאלון עוקבה: שאלה 64,61,62ממוצע, סטיית תקן וחציון )שאלון מב"ת: שאלות 

Table 4.12: Comparison of cumulative exercise measured in minutes/week,  
amongst physical active only, by survey and sex 

Mean, standard deviation and median 
 (Mabat questionnaire: questions 61, 62, 63, Cohort questionnaire: question 76) 

 
          Unpaired data        נתונים לא מזווגים                                        

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001  

Age 25-64 
פעילות גופנית מצטברת 

*בדקות/שבוע  
 Mean (SD) נתונים לא מזווגים

n 
Mean (SD) 

n 
Median  Median  

191.5  (155.2) 
78 

914.1 (944.1) 
71 

 גברים
Males 180.0 140.0 

189.1 (176.1) 
92 

193.2 (157.1)  
80 

 נשים
Females 135.8 137.3 

199.9 (166.8) 
170 

184.6 (151.0) 
151 

 סך הכל
Total 150.0 139.5 

 
 
 
 

                     Paired dataנתונים מזווגים                                                 

 עוקבה
 2009-2011 

Age 35-74 

 מב"ת ראשון
1999-2001  

Age 25-64 
 פעילות גופנית מצטברת

  בדקות/שבוע*
 Mean (SD) Mean (SD) נתונים מזווגים

Median  Median  

 גברים (156.0) 185.2 (168.7) 234.4
Males 
n=52 180.0 142.5 

 נשים (166.9) 219.3 (170.9) 203.6
Females 

n=47 139.5 180.0 

 סך הכל (161.3) 201.4 (169.6) 219.8
Total 
n=99 165.0 180.0 

  ביצוע פעילות* לצורך ההשוואה בין שני הסקרים, הערכים המדווחים עבור תדירות 
  ופנית בסקר העוקבה קובצו לקטגוריות זהות לאילו של סקר מב"ת ראשון.ג
 לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בסך הדקות Wilcoxon)מזווג )הסטטיסטי הניתוח ב

 של פעילות גופנית בין הגברים, הנשים ובסך כל הנדגמים, בין שני הסקרים.השבועיות 
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גופניתבהמלצות לפעילות עמידה   
Physical activity in accordance with the recommendations 

 

 בהמלצות לפעילות גופנית*  עמידה: 1.44טבלה 
 (76, שאלון עוקבה: שאלה 64,61,62,61)שאלון מב"ת: שאלות   מספרים מוחלטים ואחוזים לפי סקר ולפי מין

Table 4.14: Physical activity in accordance with the recommendations*  
Absolute numbers and percentages  

(Mabat questionnaire: questions 61,62,63,64, Cohort questionnaire: question 76)     

*
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פ
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ומשרד הספורט, יש לבצע פעילות גופנית במאמץ מתון )עליה על פי המלצת ארגון הבריאות העולמי   *

דקות מצטברות לפחות  980בינונית בקצב הנשימה ובפעימות הלב, תחושת חום והזעה קלה( למשך 
בקצב הנשימה ובפעימות הלב, תחושת חום בשבוע או פעילות גופנית במאמץ גדול )עליה גדולה 

 דקות מצטברות לפחות בשבוע או שילוב של שניהם. 18והזעה מרובה( למשך 
דקות מצטברות בשבוע, נכללו גם אלו שדיווחו  980 -בקרב העוסקים בפעילות גופנית למשך פחות מ     

 וסקים בפעילות גופנית כלל.כי עוסקים בפעילות גופנית, אך פחות מעשר דקות כל פעם, ואלו שאינם ע
 לא נעשתה הפרדה בין פעילות במאמץ מתון או פעילות במאמץ גדול.בניתוח הנתונים      

     ( בשיעור העומדים בהמלצותp<0.05מובהק ) סטטיסטינמצא הבדל בניתוח הסטטיסטי המזווג  **
 בקבוצת הגברים. לפעילות גופנית

 בהמלצות לפעילות גופנית  עמידה
 Totalהמדגם    כל

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 

N=306 

>=150 minutes 
n=88   28.8% 

 

<150 minutes 
n=218   71.2% 

 

>=150 minutes 
n=73    23.9% 

n 35 38 

% 47.9 52.1 

<150 minutes 
n=233    76.1% 

n 53 180 
% 22.7 77.3 

בהמלצות לפעילות גופנית  עמידה
  Males** גברים

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=136 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=136 

>=150 minutes 
n=48   35.3% 

 

<150 minutes 
n=88   64.7% 

 

>=150 minutes 
n=34    25.0% 

n 21 13 

% 61.8 38.2 

<150 minutes 
n=102    75.0% 

n 27 75 

% 26.5 73.5 

 בהמלצות לפעילות גופנית עמידה
 Females  נשים  

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=170 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=170 

>=150 minutes 
n=40   23.5% 

 

<150 minutes 
n=130   76.5% 

 

>=150 minutes 
n=39   22.9% 

n 14 25 

% 35.9 64.1 

<150 minutes 
n=131   77.1% 

n 26 105 

% 19.8 80.2 

  בקרב גברים, בעשור שחלף בין הסקרים, נמצאה עליה מובהקת באחוז הנדגמים העומדים

 לא נמצא שינוי משמעותי.  פעילות גופנית שבועית. בקרב נשיםבהמלצות למשך 

 59.5%  מהגברים אשר נמצאו בסקר מב"ת ראשון כי עומדים בהמלצות למשך פעילות גופנית

 מהנשים.  28.1%שבועית, עמדו בהמלצות גם על פי סקר העוקבה. זאת לעומת 

  15.8%כעבור עשור, נמצא שינוי חיובי בעמידה בהמלצות למשך פעילות גופנית שבועית בקרב 

פעילות גופנית שבועית  אלו, לא עמדו בהמלצות למשךמהנשים. נדגמים  91.5%-מהגברים ו

 בסקר מב"ת ראשון אך בסקר העוקבה נמצא כי הם עומדים בהמלצות.
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חשיבות ל ,לעמדות בנושא תזונה וצרכנות קשר בין תזונה ובריאות,לפרק זה עוסק בנושאים הנוגעים 

 קניית מוצרי מזון וקריאת תוויות המזון.של גורמים שונים בעת 

 בטבלאות המופיעות בפרק זה מוצגים נתונים מזווגים )למעט טבלאות שבהן צוין אחרת(.

מחושבים מתוך סך התשובות של נדגמי  (Crosstabsהאחוזים של הנתונים המוצלבים בתוך הטבלה )

 .9111-1009סקר מב"ת ראשון 

 .בוצעו מבחנים סטטיסטיים מזווגיםלהשוואת הנתונים של שני הסקרים 

 

 

 
 

 

 

 )סימון המזון( תווית המזון
לרבות שם המזון, תכולתו,  של המוצר, שנועדה לספק מידע כללי על המוצר, זהות" "תעודת הינה התווית

מיובא(, ערכים תזונתיים של המוצר ותאריך אחרון לשימוש. רכיבי  מרכיביו, שם ופרטי היצרן, ארץ הייצור )למוצר

שימת מפורטים בסדר תכולה יורד. חומרי טעם, צבעי מאכל, חומרי שימור וכדומה צריכים להופיע בר המזון

 חלקם לפחות בשם קבוצתי.  הרכיבים,
 

 סימון תזונתי

הסימון התזונתי כולל את הערכים . , הסימון התזונתי מחויב על מזון ארוז מראש1על פי תקנות בריאות הציבור

השומנים  יש לפרט את הערך הקלורי, תכולת החלבונים, הפחמימות, התזונתיים שבמוצר ואת כמויותיהם.

מיליליטר למזון  900גרם מזון מוצק או  900 -ל מבוטא כטריגליצרידים(, כולסטרול והנתרן )מתוכם שומן רווי

 .נוזלי

במסגרת הסימון הנוסף ניתן גם לפרט כמויות של רכיבי תזונה אחרים, כגון סיבים תזונתיים, סוכרים, עמילנים, 

 ומינרלים. ויטמינים

 זונה של מוצרי מזון שונים.בין כמויות רכיבי הת הסימון התזונתי מסייע בהשוואה
 

 על תווית המזון מונחים

 היעדר החומר )כגון: כולסטרול, נתרן, שומן( אשר הושג באמצעות תהליך הייצור. -"נטול"

 .)כגון: כולסטרול, נתרן, שומן( שמטבעו אינו מכיל את הרכיב מציין העדר החומר - "ללא"

)כולסטרול, נתרן או שומן( הופחתו לפחות  הוא כינוי השוואתי ומציין שהערך הקלורי או תכולת החומר "מופחת"

והפחתה של  עבור הערך הקלורי, כולסטרול ושומן; 1/2 -דומה: לפחות עד ל בנקוב בתקן, בהשוואה למוצר מזון

 עבור נתרן. 2/3 -עד ל

 ך הקלורי בהשוואה למוצר דומהמהער 9/2 -כאשר הושגה הפחתה ב - "מופחת קלוריות"

 ."לייט"-ו קלה"","קל" ניתן לסמנו בנוסף גם בכינויים

נוזלי, )למעט מוצרי חלב  גר' מוצר במזון 900 -קלוריות ל 10 -הקלורי אינו גדול מ כאשר הערך - ""דל קלוריות

לכנות מוצרים אלו גר'. מותר  900 -קלוריות ל 30נוזליים(. עבור מזון מוצק ומוצרי חלב נוזליים, עד 

 ."דיאט"או  "דיאטתי" מוצר בכינויים:

 
1
http://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/Pages/labeling.aspx 

 

 2
 9112)סימון תזונתי (  תקנות בריאות הציבור )מזון(

 

 
 

 
  

 1הגדרות על פי משרד הבריאות
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 מידת העניין בקשר שבין תזונה ובריאות 
The extent of interest in the relationship between nutrition and health 

 
 : מידת העניין בקשר שבין תזונה ובריאות1.1טבלה 

 ( 11, שאלון עוקבה: שאלה 22נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 5.1: The extent of interest in the relationship between nutrition and health 
Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: question 32, Cohort questionnaire: question 41) 
   

 *מידת העניין בקשר בין תזונה ובריאות
 2009-2011עוקבה 

Age 35-74   N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64  N=306 

 מידה רבה מאוד או
 מידה רבה

Very large  or  
large extent 

n=231  75.5% 

 מידה מועטה או 
 בכלל לא

Small extent or 
 not at all 

n=75  24.5% 

 מידה רבה מאוד או מידה רבה
Very large  or large extent 

n=193   63.1% 

n 165 28 

% 85.5 14.5 

 מידה מועטה או בכלל לא
Small extent or not at all 

n=113  36.9% 

n 66 47 

% 58.4 41.6 

 .(p<0.0001בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בקרב הקבוצות ) *             
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 על הרגלי תזונה  השפעת מידע
Effect of information on nutrition habits 

 

 בין תזונה ובריאות על הרגלי התזונה: השפעת מידע לגבי הקשר 1.2טבלה 
 42), שאלון עוקבה: שאלה 22נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 5.2: Nutrition habits influenced by information regarding  
nutrition and health 

Paired data: Absolute numbers and percentages 
 (Mabat questionnaire: question 33, Cohort questionnaire: question 42) 

 

 מידע לגבי הקשרהשפעת 
 בין תזונה ובריאות 

 על הרגלי התזונה*

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74   N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64   N=306 

 מידה רבה מאוד או
 מידה רבה

Very large  or large extent 
n=223 72.9% 

 מידה מועטה או
בכלל לא   

Small extent or not at all 
n=83  27.1% 

 מידה רבה מאוד או מידה רבה
Very large  or large extent 

n=123  40.2% 

n 104 19 

% 84.6 15.4 

 מידה מועטה או בכלל לא
Small extent or not at all 

n=183  59.8% 

n 119 64 

% 65.0 35.0 

 (.p<0.0001* בניתוח הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בקרב הקבוצות )        
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בסקר העוקבה, נמצאה עליה באחוז המתעניינים בקשר שבין תזונה ובריאות לעומת סקר

( שלא התעניינו בקשר 3%..7(. מעל מחצית מהנדגמים )57.7%עומת ל 12.9%מב"ת ראשון )

כי הם מתעניינים בקשר בין תזונה ובריאות  1001-1099, דיווחו בשנים 9111-1009זה בשנים 

 (. 7.9)טבלה 

 הושפעו ממידע לגבי הקשר שבין  םכי הרגלי תזונת ולאחר עשור, עלה אחוז הנדגמים  שדיווח

 (.  7.1( )טבלה 51.1%-ל 30.1% -תזונה ובריאות )מ

 17.0%  כי למידע על הקשר שבין תזונה ובריאות ישנה  9111-1009מהנדגמים שדיווחו בשנים

השפעה מועטה על הרגלי התזונה שלהם, דיווחו, כעבור עשור, על השפעה רבה או רבה מאוד 

 (.   7.1)טבלה  של מידע זה על הרגלי התזונה

  בפרק זה, עשויים להיות קשורים לגיל הנדגמים, לשינויים שינויים אלו ושינויים נוספים שיוצגו

 במודעות לבריאות ולגורמים נוספים.  
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  מקורות המידע לגבי הקשר בין תזונה ובריאות
 Sources of information regarding nutrition and health 

  
 : מקורות המידע לגבי הקשר בין תזונה ובריאות1.2טבלה 

  43), שאלון עוקבה: שאלה 21נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 
Table 5.3: Sources of information regarding nutrition and health  

Paired data: Absolute numbers and percentages 
 (Mabat questionnaire: question 34, Cohort questionnaire: question 43) 

 

 *עיתונות
Newspapers 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=305 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=305 

 Yes  כן
n=143 
46.9% 

 No לא 
n=162 
53.1% 

 Yes  כן
n=168  55.1% 

n 94 74 

% 56.0 44.0 

 No  לא
n=137  44.9% 

n 49 88 

% 35.8 64.2 

  טלוויזיה
Television 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes  כן
n=148 
48.4% 

 No  לא
n=158 
51.6% 

 Yes  כן
n=125  40.8% 

n 66 59 

% 52.8 47.2 

 No  לא
n=181  59.2% 

n 82 99 

% 45.3 54.7 

 *משפחה
Family 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yesכן  
n=114 
37.3% 

 No  לא
n=192 
62.7% 

 Yesכן  
n=78  25.5% 

n 43 35 

% 55.1 44.9 

 No לא 
n=228  74.5% 

n 71 157 

% 31.1 68.9 

 (.p<0.05* במבחן הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות )              
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  מקורות המידע לגבי הקשר בין תזונה ובריאות 
 Sources of information regarding nutrition and health  

  
 : מקורות המידע לגבי הקשר בין תזונה ובריאות1.2.1טבלה 

  43), שאלון עוקבה: שאלה 21נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלה 
Table 5.3.1: Sources of information regarding nutrition and health  

Paired data: Absolute numbers and percentages 
 (Mabat questionnaire: question 34, Cohort questionnaire: question 43) 

 

 חברים
Friends 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yesכן  
n=84 
27.5% 

 No  לא
n=222 
72.5% 

 Yesכן  
n=76  24.8% 

n 32 44 

% 42.1 57.9 

 No  לא
n=230  75.2% 

n 52 178 

% 22.6 77.4 

 רופא
Physician 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes  כן
n=81  26.5% 

 No  לא
n=225  73.5% 

 Yes  כן
n=63  20.6% 

n 12 40 

% 36.5 63.5 

 No  לא
n=243  79.4% 

n 58 185 

% 23.9 76.1 

 פרסומים של קופות חולים,
 בתי חולים  

Publications of the Health Funds, 
 hospitals 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=305 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=305 

 Yes  כן
n=66  21.6% 

 No לא 
n=239  48.1% 

 Yes  כן
n=65  21.3% 

n 19 46 

% 29.2 70.8 

 No  לא
n=240  78.7% 

n 47 193 

% 19.6 80.4 

   .במבחן הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות                       
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   מקורות המידע לגבי הקשר בין תזונה ובריאות
Sources of information regarding nutrition and health   

 
 : מקורות המידע לגבי הקשר בין תזונה ובריאות2.1.2טבלה 

  43), שאלון עוקבה: שאלה 21נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלה 
Table 5.3.2: Sources of information regarding nutrition and health  

Paired data: Absolute numbers and percentages  
(Mabat questionnaire: question 34, Cohort questionnaire: question 43) 

 

 * רדיו
Radio 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes  כן
n=47  15.4% 

 No  לא
n=259  84.6% 

 Yes  כן
n=82  26.8% 

n 17 65 

% 20.7 79.3 

 No  לא
n=224  73.2% 

n 30 194 

% 13.4 86.6 

 פרסומים של משרד הבריאות*
Publications of the  
Ministry of Health  

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes  כן
n=42  12.4% 

 No  לא
n=264  86.3% 

 Yes  כן
n=68  22.2% 

n 17 51 

% 25.0 75.0 

 No  לא
n=238  77.8% 

n 25 213 

% 10.5 89.5 

*אינטרנט  
Internet 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes  כן
n=127 
41.5% 

 No  לא
n=179 
58.5 

 Yes  כן
n=17 
  5.6% 

n 13 4 

% 76.5 23.5 

 No  לא
n=289 
  94.4% 

n 114 175 

% 39.3 60.6 

 .(p<0.05* במבחן הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות )              
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   מקורות המידע לגבי הקשר בין תזונה ובריאות
Sources of information regarding nutrition and health   

 
 : מקורות המידע לגבי הקשר בין תזונה ובריאות3.1.2טבלה 

  43), שאלון עוקבה: שאלה 21נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים )שאלון מב"ת: שאלה 
Table 5.3.3: Sources of information regarding nutrition and health 

Paired data: Absolute numbers and percentages 
(Mabat questionnaire: question 34, Cohort questionnaire: question 43)  

 

 דיאטן
Dietitian 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=306 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=306 

 Yes  כן
n=48 

  15.7% 

 No  לא
n=258 
  84.3% 

 Yes  כן
n=41 

  13.4% 

n 10 31 

% 24.4 75.6 

 No  לא
n=265 
  86.6% 

n 38 227 

% 14.3 85.7 

 *קורסים ולימודים
Courses and studies 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=305 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=305 

 Yesכן  
n=18 
5.9% 

 No  לא
n=287 
94.1% 

 Yesכן  
n=34 
11.1% 

n 5 29 

% 14.7 85.3 

 No  לא
n=271 
88.9% 

n 13 258 

% 4.8 95.2 

 .(p<0.05* במבחן הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות )            

 

 

 

  

 ריאות היו וב בשתי תקופות הזמן, מקורות המידע העיקריים לקשר בין תזונה

 .3%..3-ו %..30טלוויזיה ו 31.1% -ו 77.9%עיתונות : התקשורת

  ניתן לראות את השינוי שחל בתקופת זמן זו בשימוש באינטרנט. בסקר מב"ת

בסקר  39.7%ציינו את האינטרנט כמקור מידע לעומת  7.1%ראשון רק 

 העוקבה. 

 עיקרי לקשר בין תזונה מידע בשני הסקרים, גורמים מקצועיים לא היוו מקור 

, פרסומים של קופות 97.5%-ו 92.3%, דיאטן 11.7-ו 10.1%בריאות )רופא ו

-ו 11.1%ופרסומים של משרד הבריאות  19.1%-ו 19.2%חולים ובתי חולים 

92.5% .) 
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 מידת החשיבות של גורמים שונים בעת קניית מוצרי מזון 
Importance of various factors when purchasing food 

 
 : מידת החשיבות של גורמים שונים בעת קניית מוצרי מזון1.1טבלה 

   (11, שאלון עוקבה: שאלה 21נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 
Table 5.4: Importance of various factors when purchasing food 

Paired data: Absolute numbers and percentages 
(Mabat questionnaire: question 35, Cohort questionnaire: question 44) 

 

 ירמח
Price 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=297 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=297 

 חשוב מאוד או חשוב
Very important  

or important 
n=202  68.0% 

 לא כל כך חשוב או 
 לא חשוב בכלל

Not too important   
 or not at all important 

n=95  32.0% 

 חשוב מאוד או חשוב
Very important or important 

n=196  66.0% 

n 152 44 

% 77.6 22.3 

 לא כל כך חשוב או 
 לא חשוב בכלל

Not too important  or  
not at all important 

n=101  34.0% 

n 50 51 

% 49.5 50.5 

 המדף,החנות וכד'ניקיון המוצר, 
Cleanliness of product, shelf, 

 store etc. 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=298 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=298 

 חשוב מאוד או חשוב
Very important  

or important 
n=285  95.6% 

 לא כל כך חשוב או 
 לא חשוב בכלל

Not too important  or  
not at all important 

n=13  4.4% 

 חשוב מאוד או חשוב
Very important or important 

n=292  98.0% 

n 281 11 

% 96.2 3.8 

 לא כל כך חשוב או 
 לא חשוב בכלל

Not too important  or  
not at all important 

n=6  2.0% 

n 4 2 

% 66.7 33.3 

 הקבוצות.במבחן הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין  
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 מידת החשיבות של גורמים שונים בעת קניית מוצרי מזון 
Importance of various factors when purchasing food  

 

 : מידת החשיבות של גורמים שונים בעת קניית מוצרי מזון  1.1.1טבלה 
   (11שאלה , שאלון עוקבה: 21נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 5.4.1: Importance of various factors when purchasing food 
Paired data: Absolute numbers and percentages 

(Mabat questionnaire: question 35, Cohort questionnaire: question 44) 
 

 תאריך אחרון
לשימוש   

Product expiry  
date 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=297 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 

N=297 

 חשוב מאוד או חשוב
Very important or important 

n=278  93.6% 

 לא כל כך חשוב או 
 לא חשוב בכלל

Not too important  or  
not at all important 

n=19  6.4% 

 חשוב מאוד או חשוב
Very important  

or important 
n=282  94.9% 

n 267 15 

% 94.7 5.3 

 לא כל כך חשוב או 
 לא חשוב בכלל

Not too important  or  
not at all important 

n=15  5.1% 

n 11 4 

% 73.3 26.7 

 תוויות המזון
Food labels 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=294 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=294 

 חשוב מאוד או חשוב
Very important  

or important 
n=207  70.4% 

 לא כל כך חשוב או 
 לא חשוב בכלל

Not too important or  
not at all important 

n=87  29.6% 

 חשוב מאוד או חשוב
Very important  

or important 
n=210  71.4% 

n 154 56 

% 73.3 26.7 

 לא כל כך חשוב או 
 לא חשוב בכלל

Not too important  or  
not at all important 

n=84 28.6% 

n 53 31 

% 63.1 36.9 

 במבחן הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות. 

 
 

 
 
 

  הגורמים העיקריים שנמצאו בשני הסקרים כחשובים וחשובים מאוד בעת קניית מוצרי מזון היו

 (. 12.1%, 13.1%( ותאריך אחרון לשימוש )17.1% -ו 0%..1ניקיון )ה

 ( והמחיר50.3%-ו 59.3%מהנדגמים בשני הסקרים דיווחו כי תוויות המזון ) 50% -כ 
  בעת קניית מוצרי מזון.( חשובים או חשובים מאוד 0%..1 -ו 11.0%)     
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 מידע הנבדק בעת קריאת תווית המזון  
The information checked on the food label  

 
 : מידע הנבדק בעת קריאת תווית המזון  1.1טבלה 

 )11,  שאלון עוקבה: שאלה 23נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 5.5: The information checked when reading the food label  
Paired data: Absolute numbers and percentages 

(Mabat questionnaire: question 36, Cohort questionnaire: question 45) 

 

  רכיבים
Ingredients  

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=302 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=302 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=155  51.3% 

 רחוקות או אף פעםלעתים 
Seldom or never 

n=147  48.7% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=147  48.7% 

n 95 52 

% 64.6 35.4 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=155  51.3% 

n 60 95 

% 38.7 61.3 

 * צבעי מאכל
Food colors 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=302 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=302 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=167  55.3% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=135  44.7% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=108  35.8% 

n 82 26 

% 75.9 24.1 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=194  64.2% 

n 85 109 

% 43.8 56.2 

 * חומרים משמרים
Preservatives 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=301 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=301 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=153  50.8% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=148  49.2% 

 קרובותתמיד או לעתים 
Always or often 

n=127  42.2% 

n 89 38 

% 70.1 29.9 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=174  57.8% 

n 64 110 

% 36.8 63.2 

 (.p<0.05* במבחן הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות )  
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 מידע הנבדק בעת קריאת תווית המזון  
The information checked on the food label   

 
 : מידע הנבדק בעת קריאת תווית המזון  1.1.1טבלה 

 )11,  שאלון עוקבה: שאלה 23נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 5.5.1: The information checked when reading the food label 
Paired data: Absolute numbers and percentages  

(Mabat questionnaire: question 36, Cohort questionnaire: question 45) 

 
 הצהרות תזונתיות כגון: 
 דל שומן, לייט, דל נתרן

Nutrition claims such as: 
Low fat, light, low sodium 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=300 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=300 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=174  58.0% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=126  12.4% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=190  32.2% 

n 127 63 

% 66.8 33.2 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=110  36.7% 

n 47 63 

% 42.7 57.3 

 טבלת הסימון התזונתי
  )קלוריות, פחמימות וכו'( 

Nutrition facts table 
 (Calories, carbohydrates etc.) 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=301 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=301 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=179  59.5% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=122  40.5% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=162  53.8% 

n 118 44 

% 72.8 27.2 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=139  46.2% 

n 61 78 

% 43.9 56.1 

 במבחן הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות.    
 

 
 
 
 
 
 

  

]הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום 
של נקודה מעניינת. באפשרותך 

למקם את תיבת הטקסט בכל מקום 
במסמך. השתמש בכרטיסיה כלי 

תיבת טקסט כדי לשנות את העיצוב 
 ציטוט.[של תיבת הטקסט 

  כשבוחנים את המידע הנבדק על תווית המזון, בסקר העוקבה נמצאה עליה באחוז

הנדגמים הבודקים את המידע עבור מרבית הקטגוריות שנשאלו לגביהם )למעט הצהרות 

 תזונתיות(. 

  בסקר עוקבה %..27נמצא שינוי מובהק בקטגוריות צבעי מאכל )בסקר מב"ת ראשון ,

       (%..70בסקר עוקבה  31.1%מב"ת ראשון ( וחומרים משמרים )בסקר 77.2%

  . (5.5)טבלה 
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 מידע הנבדק בטבלת הסימון התזונתי 
 The information checked on the nutrition facts table  

 
 מידע הנבדק בטבלת הסימון התזונתי 1.3טבלה 

 )13שאלון עוקבה: שאלה  , 23נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 5.6: The information checked on the nutrition facts table  
Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: question 39, Cohort questionnaire: question 46) 
 

 קלוריות
Calories 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=243 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=243 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=150  61.7% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=93  38.3% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=151  62.1% 

n 115 36 

% 76.2 23.8 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=92  37.9% 

n 35 57 

% 38.0 62.0 

 חלבון 
Protein 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=201 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=201 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=64  31.8% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=137  68.2% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=75  37.3% 

n 31 44 

% 41.3 58.7 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=126  62.7% 

n 33 93 

% 26.2 73.8 

 .במבחן הסטטיסטי המזווג לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות  
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 מידע הנבדק בטבלת הסימון התזונתי  
 The information checked on the nutrition facts table  

 
 נבדק בטבלת הסימון התזונתיה: מידע 1.3.1טבלה 

 )13,  שאלון עוקבה: שאלה 23נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 5.6.1: The information checked on the nutrition facts table 
 Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: question 39, Cohort questionnaire: question 46) 
 

 *שומן
Fat 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=244 

1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=244 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=158  64.8% 

 רחוקות או אף פעםלעתים 
Seldom or never 

n=86  35.2% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=125  51.2% 

n 90 35 

% 72.0 28.0 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=119  48.8% 

n 68 51 

% 57.1 42.9 

 שומן רווי*
Saturated fat 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=244 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=244 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=153  62.7% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=91  37.3% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=114  46.7% 

n 82 32 

% 71.9 28.1 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=130  53.3% 

n 71 59 

% 54.6 45.4 

 כולסטרול*
Cholesterol 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=244 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 

N=244 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=156  63.9% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=88  36.1% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=117  48.0% 

n 90 27 

% 76.9 23.1 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=127  52.0% 

n 66 61 

% 52.0 48.0 

 (.p<0.05* במבחן הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ) 
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 מידע הנבדק בטבלת הסימון התזונתי  
 The information checked on the nutrition facts table  

 
 נבדק בטבלת הסימון התזונתיה: מידע 1.3.2טבלה 

 )13,  שאלון עוקבה: שאלה 23נתונים מזווגים: מספרים מוחלטים ואחוזים  )שאלון מב"ת: שאלה 

Table 5.6.2: The information checked on the nutrition facts table 
 Paired data: Absolute numbers and percentages 

 (Mabat questionnaire: question 39, Cohort questionnaire: question 46) 
 

*פחמימות  
Carbohydrates 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=243 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=243 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=120  49.4% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=123  50.6% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=99  40.7% 

n 63 36 

% 63.6 36.4 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=144  59.3% 

n 57 87 

% 39.6 60.4 

 * נתרן )מלח(
    Sodium (salt) 

 2009-2011עוקבה 
Age 35-74 

N=243 
1999-2001 מב"ת ראשון    

Age 25-64 
N=243 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=97  39.9% 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=146  60.1% 

 תמיד או לעתים קרובות
Always or often 

n=61  25.1% 

n 43 18 

% 70.5 29.5 

 לעתים רחוקות או אף פעם
Seldom or never 

n=182  74.9% 

n 54 128 

% 29.7 70.3 

 (.p<0.05* במבחן הסטטיסטי המזווג נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות )     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

נמצאה עליה מובהקת בין שתי תקופות הזמן באחוז הנדגמים הבודקים את המידע בטבלת 

(, 11.5%עומת ל 31.5%(, שומן רווי )%..13עומת ל 79.1%הסימון התזונתי, אודות שומן )

 0%..3כולסטרול )ו (21.1%עומת ל 17.9%נתרן ), (31.3% עומת ל 30.5%פחמימות )

   (.21.9%עומת ל
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               שאלון מב"ת ראשון       

 

 

  מס' שאלון

    

 
 משרד הבריאות

 המחלקה לתזונה                              המרכז הלאומי      
 שירותי בריאות הציבור       לבקרת מחלות  

 

 1שחזור  שאלון
 

   שם הסוקר: ______________סמל הסוקר 
 
   

 
 
 

 דוח ריאיון
 

 
 )הקף בעיגול את היום(  א  ב  ג  ד  ה  ו  ז                שחזור מזון  ליוםהריאיון התקיים בתאריך:__________         

 האם היה צורך בעדכון הכתובת? כן/לא         אם "כן", מה הכתובת החדשה?__________________

     שעת התחלה:               

    
_______________________________________________________________________ 

 רכזת סיכום

 השאלון הגיע למרכז  בתאריך:....................... בשעה:..................

 הוקלד ע"י:....................בתאריך:...................         נבדק:..................................... דורש תיקון כן/לא

 נוספים: ______________תיקונים  תיקוני הסוקר הוחזרו בתאריך: __________

 סיום טיפול: כן/לא ע"י :____________ השאלון הוקלד סופית בתאריך:___________

 או  שכן_______ לנדגם_____________מספר נדגם______________  
    

 1/1שנת לידה:________________ מין  
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               שאלון מב"ת ראשון       

 

 
"היות שיש אנשים רבים שלא התנסו  :איון, קראילאחר שישבתם ואתם מוכנים להתחיל בר - לסוקר

לקרוא סדרת שאלות  בעבר בריאיון מסוג זה, ברשותך, תן לי להסביר בקצרה את צורת הריאיון. אני עומד
בדיוק לפי ניסוחן. אתה תתבקש לענות בשתי צורות: בחלק מהשאלות, תוכל  להשיב במילים שלך ובחלק אחר 
תצטרך לבחור תשובה אחת המתאימה ביותר לך, מתוך כמה אפשרויות שאקרא בפניך. יש שאלות שבהן ניתן 

אתה מרגיש שהשאלה לא ברורה לך, לבחור יותר מתשובה אחת מתאימה. בכל שלב במהלך השאלון, אם 
  אנא תאמר לי זאת. נתחיל בשאלות על הרגלי האכילה שלך".

 

 . הרגלי אכילה1
 

 האם אתה מגדיר את עצמך צמחוני או טבעוני?. 1

 . כן, צמחוני או טבעוני 1
  3עבור לשאלה        -. לא, אף אחד מהם 2

 
 וסמן את התשובותקרא את כל האפשרויות  :. האם אתה נמנע מאכילת1
 

 לא נמנע כן נמנע  
 2 1 . בשר )בקר, כבש וכו'(1 
 2 1 . עוף, הודו2 
 2 1 . דגים 3 
 2 1 . מוצרי חלב פרה4 
 2 1 . ביצים 5 
 . אחר, פרט _____________________________6 
 
  האם יש לך אלרגיה או רגישות לסוג מזון מסוים? .3

 . כן 1
 5לשאלה  עבור - . לא2      

 

 קרא את כל האפשרויות וסמן את התשובות ? -האם יש לך אלרגיה או רגישות ל. 4
 

 לא, אין כן, יש  

 2 1 . חיטה1 
 2 1 . בוטנים, אגוזים, שקדים 2 
 2 1 . פול  3 
 2 1 . חלב פרה4 
 2 1 . ביצים 5 
 . אחר, פרט _______________________________6 

  

 תוספי תזונה .א
 
ויטמין, ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, שמן -האם בחודש האחרון לקחת תוספי תזונה כגון: מולטי .5

 דגים, ברזל, סידן?
 . כן 1
 9עבור לשאלה  - . לא2
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               שאלון מב"ת ראשון       

 

  8לשאילת שאלה  1עזר בכרטיס מספר יה

 . אילו תוספי תזונה אתה לוקח?6
פרט כל אחד מתוספי התזונה 

נפרדת בטור שמזכיר הנדגם בשורה 
 7-8זה, ואחר כך עבור לשאלות 

 לגבי כל אחד מתוספי התזונה.

 . מי המליץ לך על נטילת  7

 _______________?ה  

 )ציין את שם תוסף התזונה(

 

. באיזה תדירות אתה לוקח 8
 את ה_____________  ?

 ציין את שם תוסף התזונה() 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________

______________ 
 )רשום את שם התוסף(

 . רופא1
 . דיאטנית2
 . מרפא  אלטרנטיבי3
 . יוזמה אישית 4
  אחר, פרט______ המלצת .5

 פעמים בשבוע 5-7. 1
 פעמים בשבוע 3-4. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 1-3. 4
 . פחות מפעם בחודש5
 . אחר, פרט: _______6

 

 
_______________________________________________________________________________________

________________ 
 )רשום את שם התוסף(

 . רופא1
 . דיאטנית2
 . מרפא  אלטרנטיבי3
 . יוזמה אישית 4
  פרט______אחר,  המלצת .5

 פעמים בשבוע 5-7. 1
 פעמים בשבוע 3-4. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 1-3. 4
 . פחות מפעם בחודש5
 . אחר, פרט: _______6

 

 
_______________________________________________________________________________________

____________________ 
 )רשום את שם התוסף(

 

 . רופא1
 . דיאטנית2
 . מרפא  אלטרנטיבי3
 . יוזמה אישית 4
  אחר, פרט______ המלצת .5

 פעמים בשבוע 5-7. 1
 פעמים בשבוע 3-4. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 1-3. 4
 . פחות מפעם בחודש5
 . אחר, פרט: _______6

 

 
_______________________________________________________________________________________

__________________ 
 )רשום את שם התוסף(

 . רופא1
 . דיאטנית2
 . מרפא  אלטרנטיבי3
 . יוזמה אישית 4
  אחר, פרט______ המלצת .5

 פעמים בשבוע 5-7. 1
 פעמים בשבוע 3-4. 2
 בשבועפעמים  1-2. 3
 פעמים בחודש 1-3. 4
 . פחות מפעם בחודש5
 . אחר, פרט: _______6

 

 
_______________________________________________________________________________________

___________________ 
 )רשום את שם התוסף(

 . רופא1
 . דיאטנית2
 . מרפא  אלטרנטיבי3
 . יוזמה אישית 4
  אחר, פרט______ המלצת .5

 פעמים בשבוע 5-7. 1
 פעמים בשבוע 3-4. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 1-3. 4
 . פחות מפעם בחודש5
 . אחר, פרט: _______6

 

  .תוספי מזון, המשך לרשום בדף נוסף 5-לסוקר: אם הנדגם יציין יותר מ 

 
 

 הערות נוספותתוספי תזונה: 
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 שחזור המזוןב. 

 קרא: בשאלות הבאות אבקש ממך פרטים על כל מה שאכלת ושתית אתמול. -לסוקר  
 

בבוקר של  0044בבוקר של אתמול, יום_____ ועד  0044-מה אכלת מ. 9
 -"בעבודה מקדימה נמצא כי ב :ך, קראיצראם )היום, יום________? 

 (בבוקר ניתן להבדיל בין יממה ליממה". 0044
פרט כל דבר שאכלת ושתית בבית ומחוץ לבית, בארוחות ובין הארוחות, 

 כולל חטיפים וממתקים, קפה ותה, משקאות קלים ואלכוהוליים. 
לסוקר: רשום כל פריט בשורה נפרדת ורק כאשר סיים הנדגם לפרט 

 .11 עבור לשאלה

באיזו שעה . 11
התחלת 

לאכול/לשתות את 
 הפריט?

         
 

   המהירההרשימה  

    א.

    ב.

    ג.

    ד.

    ה

    ו.

    ז.

    ח.

    ט.

    י.

    יא.

    יב.

    יג.

    יד.

    טו.

    טז.

    יז.

    יח.

    יט.

    כ.

    כא

    כב.

    כג.

    כד.

    כה.

    כו.

    כז.

    כח.

    כט.

    ל.
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יש מזונות שאנשים שוכחים שאכלו אותם, או שאכלו אותם בהיסח דעת. נסה להיזכר אם  קרא: -לסוקר 
שכחת לדווח על אחד המזונות הבאים0 משקאות חמים, משקאות קרים )כולל מים(, משקאות חריפים, 

 ממתקים, חטיפים מתוקים ומלוחים, פירות, ירקות, לחם. 
 

  1כרטיס מספר 

 היתה?איזו ארוחה זו  איפה אכלת?

 . בוקר1 . בבית )מזון מהבית(1

 עשר / ביניים. 2 . בבית )מזון מוכן, קנוי(2

 צהרייםבוקר + . 3 . במקום העבודה )מזון מהבית(3

 . צהריים4 . במקום העבודה )מזון מוכן, קנוי(4

 . ארבע / ביניים5 . במקום העבודה )במזנון/בחדר אוכל(5

 ערב +  צהריים. 6 . במסעדה6

 ערב .7 אחר, פרט_______________. 7

 לילה. 8 

 אחר, פרט__________ .9 

  

 
כעת אשאל אותך פרטים נוספים על המזונות והמשקאות שציינת. אשאל אותך איפה אכלת,  קרא: - לסוקר

ואם פריט זה היה חלק מארוחה. אם תיזכר במשהו נוסף, אמור לי. כאשר אשאל על הכמות שאכלת או שתית, 
 להיעזר בדוגמאות שאציע, בכלים שבביתך, או במידע שרשום על אריזת הפריט.תוכל 

 

 טבלת תיאור המזון
ב"רשימה המהירה"  . סמן 5ואת שמו לטור  2-ו 1: העתק מהרשימה המהירה את אות הפריט והשעה לטור לסוקר
על  7-ו 6טורים את כך  , ואחר2, תוך הצגת כרטיס מספר 4-ו 3טור  את ליד הפריט שהעתקת ועבור למלאשבטור 

 ב"מדריך מזון וכמויות". שפי השאלות המנחות 

 אות
 פריט

איפה  שעה
 אכלת/

שתית פריט 
 זה? 

איזו ארוחה 
 זאת היתה? 

.  איזו כמות 11 .  תיאור המזון / המשקה11 שם הפריט
 אכלת/שתית?

1 1 3 4 5 6 7 
    1.   

    1.   

    3.   

    4.   

    5.   

    6.   

    7.   

    8.   

    9.   

    11.   

    11.   
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 אות
 פריט

איפה  שעה
אכלת/שתי

ת פריט 
 זה? 

איזו ארוחה 
 זאת היתה? 

.  איזו כמות 11 .  תיאור המזון / המשקה11 שם הפריט
 אכלת/שתית?

1 1 3 4 5 6 7 

    11.   

    13.   

    14.   

    15.   

    16.   

    17.   

    18.   

    19.   

    11.   

    11.   

    11.   

    13.   

    14.   

    15.   

 
    16.   

    17.   

    18.   

    19.   

    31.   

    31.   

    31.   

    33.   

    34.   

    35.   

    36.   

    37.   

    38.   

    39.   

    41.   

    41.   

    41.   

    43.   

    44.   

    45.   

    46.   

    47.   

    48.   

    49.   

    51.   

    51.   

    51.   
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 . האם כמות המזון שאכלת אתמול דומה לכמות שאתה אוכל בדרך כלל?13
 15עבור לשאלה  -. כן, דומה 1        

  . לא, אתמול אכלתי פחות מהרגיל  2         
 . לא, אתמול אכלתי יותר מהרגיל 3         

 )לא יודע(  77 
 

 . מהי הסיבה העיקרית שבגללה אכלת אתמול כמות שונה מזו שאתה אוכל בדרך כלל?14
 . דיאטה1

 . חופשה, טיול, נסיעה2       
 . חוסר זמן3

 . חג/שבת4     
 ברתי. אירוע משפחתי או ח5      

 . מתח, שעמום6
 . מחלה, הרגשה לא טובה7
  . צום8
 . אחר, פרט:_______________________________9

 

 ג. כשרות
 

 . האם אתה שומר כשרות?15
 . כן, תמיד1
 . כן, רק בבית2
 . אחר  פרט: ____________________________3
 . לא 4

 . האם אתה מכשיר בשר ו/או עוף בבית? 16
 . כן, תמיד1
 . לפעמים2
 תמיד קונה מוכשר -. אף פעם לא 3
 . לא4
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  ד. שתיית אלכוהול
  

 בשאלות הבאות אשאל לגבי שתיית אלכוהול.קרא:  - לסוקר
 

. האם בשנה האחרונה שתית משקה אלכוהולי כלשהו, כגון: בירה לבנה, יין, ויסקי, קוניאק, וודקה, 17
 ליקר, כולל שתייה בקידוש ו/או הבדלה בשבתות?

 . כן 1  
 24עבור לשאלה  -. לא 2     
 

. האם בשנה האחרונה שתית 18
משקה אלכוהולי, לא כולל מיץ ענבים 

ציין      בשבת, ב___________?
    את הזמן

. איזה משקה אתה שותה 19
 בדרך כלל ב ___________? 

    ציין את הזמן          

 . כמה שתית בממוצע11
 3כרטיס  הצג בכל פעם?

1 2 3 4 

קידוש בימי 
 שישי

 19המשך בשאלה  - . כן1

 עבור לשורה          - . לא2

 הבאה          

 יין לבן .1
 יין אדום מתוק .2
 יין אדום יבש .3
משקה אלכוהולי  .4

 _אחר, פרט:_____

 _____ לגימות
 _____ כוסיות
 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

קידוש 
בשבת 
 בבוקר

 19שאלה בהמשך  - . כן1

 עבור לשורה           - . לא2

 הבאה           

 יין לבן .1
 יין אדום מתוק .2
 יין אדום יבש .3
משקה אלכוהולי  .4

 אחר, פרט:______

 _____ לגימות
 _____ כוסיות
 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

 הבדלה
 19שאלה בהמשך  - . כן1

           אלהעבור לש - . לא2

 הבאה           

 יין לבן .1
 יין אדום מתוק .2
 יין אדום יבש .3
משקה אלכוהולי  .4

 אחר, פרט:______

 _____ לגימות
 _____ כוסיות
 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

 

  

109



 

   
 

               שאלון מב"ת ראשון       

 

 

בשנה האחרונה שתית .  האם 11
 פעם  אחת לפחות ______ )לא כולל

ציין את שם  בקידוש והבדלה(?
    המשקה

. באיזו תדירות שתית את 11

 1הצג כרטיס  ה___________?
 ציין את שם המשקה    

 . כמה שתית בממוצע13
כל פעם  )לא כולל  קידוש 

 3הצג כרטיס  והבדלה(?

1 2 3 0 

 בירה לבנה
 22שאלה בהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - . לא2

 הבאה           

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -.  פעם3

 פעמים בחודש              3 -.  פעם4

 .  אחר, פרט _______ 5

  לשורהעבור        . פחות מפעם בחודש   6

 הבאה                               )לא יודע (  77

 _____ לגימות
 _____ כוסיות
 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

 יין אדום
 22שאלה בהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - . לא2

 הבאה           

 בשבועפעמים   5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -.  פעם3

 פעמים בחודש              3 -.  פעם4

 .  אחר, פרט _______ 5

  עבור לשורה       . פחות מפעם בחודש   6

 הבאה                               )לא יודע (  77

 _____ לגימות
 כוסיות_____ 

 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

 יין לבן
 22שאלה בהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - . לא2

 הבאה           

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -.  פעם3

 פעמים בחודש              3 -.  פעם4

 .  אחר, פרט _______ 5

  עבור לשורה       . פחות מפעם בחודש   6

 הבאה                               )לא יודע (  77

 _____ לגימות
 _____ כוסיות
 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

 ליקר
 22שאלה בהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - . לא2

 הבאה           

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -.  פעם3

 פעמים בחודש              3 -.  פעם4

 .  אחר, פרט _______ 5

  עבור לשורה       . פחות מפעם בחודש   6

 הבאה                               )לא יודע (  77

 _____ לגימות
 _____ כוסיות
 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

משקה 
,חריף  
 ויסקי,

 קוניאק,
 וודקה, ערק

 22שאלה בהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - . לא2

 הבאה           

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -.  פעם3

 פעמים בחודש              3 -.  פעם4

 .  אחר, פרט _______ 5

  עבור לשורה       . פחות מפעם בחודש   6

 הבאה                               )לא יודע (  77

 _____ לגימות
 _____ כוסיות
 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

משקה 
אלכוהולי 

 אחר, פרט:
________ 

 22שאלה בהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - . לא2

 הבאה           

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -.  פעם3

 פעמים בחודש              3 -.  פעם4

 .  אחר, פרט _______ 5

  עבור לשורה       . פחות מפעם בחודש   6

 הבאה                               )לא יודע (  77

 _____ לגימות
 _____ כוסיות
 _____ כוסות
 _____ פחיות

 _____ בקבוקים
 _____ אחר, פרט: ________

 ( לא יודע77)

 

 הערות נוספותשתיית אלכוהול: 
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 ה. דיאטה
 

 בשאלות הבאות אשאל לגבי דיאטות. קרא: - לסוקר
 

 . האם אתה עושה כעת דיאטה כלשהי, כגון דיאטה לירידה במשקל, דיאטה לשמירה על המשקל, 14
 דיאטה מסיבה רפואית או מסיבה אחרת?      

 . כן   1
 32עבור לשאלה  - . לא2

 
 . האם אתה עושה דיאטה להורדה במשקל או לשמירה על המשקל?15

 . כן  1
 28עבור לשאלה  -. לא 2

 
 שנבחרו סמן את כל האפשרויות אתה עושה את הדיאטה? . מאיזו סיבה16

 .  המלצת רופא1  
 .  המלצת דיאטנית2  
 .  המלצת מרפא אלטרנטיבי3  
 .  החלטה עצמית מסיבות בריאותיות4  
 .  החלטה עצמית מתוך רצון לרזות5  
 .  הצטרפות לאדם אחר שעושה דיאטה6  
 .  סיבה אחרת, פרט:___________________7  

 
 שנבחרו סמן את כל האפשרויות . ממי קיבלת הנחיות לביצוע הדיאטה?17

 .  רופא1  
 .  דיאטנית )ייעוץ פרטני או קבוצתי(2  
 .  תוכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה )שלא על ידי דיאטנית(3  
 .  ספרים, חומר מקצועי4  
 .  ידע עצמי5  
 .  מקור אחר, פרט:____________________6  

 

 (28, קרא "נוספת" במקום "אחרת" בשאלה 25סוקר: אם ענה "כן" לשאלה )ל 

 . האם אתה עושה דיאטה אחרת )שאינה דיאטה להורדה או לשמירה על המשקל(?18
 .  כן  1  
 32עבור לשאלה  -.  לא 2  

 
 שנבחרו סמן את כל האפשרויות . איזו דיאטה אתה עושה?19

 .  דלת שומן או דלת כולסטרול1  
 דלת מלח או דלת נתרן  .2  
 .  דלת סוכר 3  
 .  אחרת, פרט: ____________________4  

 
 שנבחרו סמן את כל האפשרויות . מאיזו סיבה אתה עושה את הדיאטה/ות?31

 . המלצת הרופא1  
 . המלצת דיאטנית2  
 . המלצת מרפא אלטרנטיבי3  
 . החלטה עצמית מסיבות בריאותיות4  
 אחר שעושה דיאטה. הצטרפות לאדם 5  
 . סיבה אחרת, פרט: ________________6  
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 שנבחרו סמן את כל האפשרויות . ממי קיבלת הנחיות לביצוע הדיאטה?31

 .  רופא1  
 .  דיאטנית )ייעוץ פרטני או קבוצתי(2  
 .  תוכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה )שלא על ידי דיאטנית(3  
 .  ספרים, חומר מקצועי4  
 ידע עצמי  .5  
 .  מקור אחר, פרט: __________________6  

 
  . עמדות בנושא תזונה1
 

 בשאלות הבאות אשאל לגבי עמדותיך בעניינים הקשורים לתזונה. קרא: -לסוקר 

  33,32לשאלות  4הצג כרטיס מספר 
 . באיזו מידה אתה מתעניין בקשר שבין תזונה לבריאות?31

 . במידה רבה מאוד 1  
 רבה . במידה2

 . במידה מועטה  3  
 . בכלל לא4  

 

 . באיזו מידה הרגלי התזונה שלך מושפעים ממידע או מפרסומים לגבי הקשר שבין תזונה לבריאות?33
 במידה רבה מאוד  .1  

 . במידה רבה2

 . במידה מועטה  3  
 . בכלל לא4

 

 שנבחרו האפשרויותסמן את כל  ?. מהם מקורות המידע שלך לגבי הקשר שבין תזונה לבריאות34
 .   פרסומים של קופות חולים, בתי חולים7    .  רופא1

 .   קורסים ולימודים8   .  דיאטנית2  
 .   אינטרנט9   .  טלוויזיה3  

 . משפחה11    .  רדיו4
 . חברים11   .  עיתונים5
 . אחר, פרט: _________________12 .  פרסומים של משרד הבריאות6
 
 

קונה מוצרי מזון, עד כמה חשוב לך . כאשר אתה 35
הקף ו 4הצג כרטיס  כל אחד מהגורמים האלה?

  המתאימה. את התשובה בעיגול
  ."לא רלוונטי"רשום  ,אם לא קונה     

חשוב 
 מאוד

לא כל כך  חשוב
 חשוב

לא חשוב 
 בכלל

 4 3 2 1 מחיר
 4 3 2 1 ניקיון המוצר, המדף, החנות וכדומה

 4 3 2 1 התאריך האחרון לשימוש
 4 3 2 1 תוויות המזון
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 "מידע אמין" 38שאלה ל"מידע מובן" ו 37לשאלה  5לסוקר: הצג כרטיס 

. כאשר אתה קורא את המידע בתווית המזון, האם אתה בודק 36

 ציין את סוג המידע את ___________________ ?
. עד כמה מידע 37

 זה מובן?
. עד כמה מידע 38

 זה אמין?

רשימת הרכיבים, 
המפרטת מה מכיל 
המוצר, כגון קמח, 
 סוכר, אבקת ביצים

 . תמיד1
 37 המשך בשאלה      . לעתים קרובות 2
 . לעתים רחוקות3
 . אף פעם4

 . מובן מאוד1
 . מובן2
 . לא כל כך מובן3
 . לא מובן בכלל4

 )לא יודע( 77

 . אמין מאוד1
 . אמין2
 . לא כל כך אמין3
 . לא אמין בכלל4

 )לא יודע( 77
 . תמיד1 רשימת צבעי המאכל

 37 המשך בשאלה      . לעתים קרובות 2
 . לעתים רחוקות3
 . אף פעם4

 . מובן מאוד1
 . מובן2
 . לא כל כך מובן3
 . לא מובן בכלל4

 )לא יודע( 77

 . אמין מאוד1
 . אמין2
 . לא כל כך אמין3
 . לא אמין בכלל4

 )לא יודע( 77

רשימת / נוכחות 
 חומרים משמרים

 . תמיד1
 37 המשך בשאלה      . לעתים קרובות 2
 . לעתים רחוקות3
 . אף פעם4

 . מובן מאוד1
 . מובן2
 . לא כל כך מובן3
 . לא מובן בכלל4

 )לא יודע( 77

 . אמין מאוד1
 . אמין2
 . לא כל כך אמין3
 . לא אמין בכלל4

 )לא יודע( 77

הצהרות תזונתיות, 
דל  דל שומן, לייט, כגון

 נתרן

 . תמיד1
 37 המשך בשאלה      . לעתים קרובות 2
 . לעתים רחוקות3
 . אף פעם4

 . מובן מאוד1
 . מובן2
 . לא כל כך מובן3
 . לא מובן בכלל4

 )לא יודע( 77

 . אמין מאוד1
 . אמין2
 . לא כל כך אמין3
 . לא אמין בכלל4

 )לא יודע( 77

הצהרות בריאותיות, 
כגון טוב להורדת לחץ 

להקלת מתח,  דם,
 לשיפור הזיכרון

 . תמיד1
 37 המשך בשאלה      . לעתים קרובות 2
 . לעתים רחוקות3
 . אף פעם4

 . מובן מאוד1
 . מובן2
 . לא כל כך מובן3
 . לא מובן בכלל4

 )לא יודע( 77

 . אמין מאוד1
 . אמין2
 . לא כל כך אמין3
 . לא אמין בכלל4

 )לא יודע( 77

סימון הטבלת 
תזונתי, שמפרטת ה

את תכולת הקלוריות, 
 111-פחמימות וכו' בה

 גרם מזון

 . תמיד1
 37 המשך בשאלה      . לעתים קרובות 2
 . לעתים רחוקות3
 . אף פעם4

 . מובן מאוד1
 . מובן2
 . לא כל כך מובן3
 . לא מובן בכלל4

 )לא יודע( 77

 . אמין מאוד1
 . אמין2
 . לא כל כך אמין3
 . לא אמין בכלל4

 )לא יודע( 77

  
 
 

. כאשר אתה קורא את טבלת הסימון 39
התזונתי, האם אתה בודק את המידע 

ועגל  התשובה  5הצג כרטיס  לגבי:

 המתאימה

לעיתים  תמיד
 קרובות

לעיתים 
 רחוקות

 אף פעם

 4 3 2 1 קלוריות )אנרגיה(
 4 3 2 1 חלבונים
 4 3 2 1 סך שומן
 4 3 2 1 שומן רווי
 4 3 2 1 כולסטרול
 4 3 2 1 פחמימות

 4 3 2 1 נתרן )מלח( 
 4 3 2 1 רכיבים נוספים, פרט___________
 4 3 2 1 רכיבים נוספים, פרט___________

 
 הערות נוספותעמדות:  
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 בריאותה. מצב 3
 

 בשאלות הבאות אשאל לגבי מצב בריאותך. קרא: -לסוקר     
 

 . מה מצב הבריאות שלך באופן כללי?41
 טוב מאוד .1
 טוב .2
 לא כל כך טוב .3
 לא טוב בכלל .4

 
 לסוקר: שאל לגבי "טיפול" רק אם ענה "כן".   פעם רופא אבחן אצלך:-. האם אי41

 האם אתה מקבל טיפול תרופתי? לא כן 

 . לא2. כן          1 2 1 אנמיה מחוסר ברזל
 . לא2. כן          1 2 1 אוסטאופורוזיס, דלדול עצמות

 . לא2כן          . 1 2 1 כולסטרול גבוה
 . לא2. כן          1 2 1 רמה גבוהה של טריגליצרידים 

 . לא2. כן          1 2 1 יתר לחץ דם 
 . לא2. כן          1 2 1 סוכרת תלויה באינסולין )לא סוכרת הריונית(

 . לא2. כן          1 2 1 סוכרת לא תלויה באינסולין )לא סוכרת הריונית(
 . לא2. כן          1 2 1 שבץ מוחי

 . לא2. כן          1 2 1 סרטן
 

 פעם עברת:-. האם אי41

 לא כן  

 2 1 התקף לב )אוטם שריר הלב(
 2 1 ניתוח מעקפים

 2 1 צנתור עם בלון / סטנט )טיפולי(
 2 1 צנתור בלי בלון / סטנט )אבחוני(

 
 . האם אתה מקבל טיפול/תרופה כלשהם על בסיס קבוע?43

 . כן    1    

 45עבור לשאלה . לא  2
 

 . איזו תרופה אתה מקבל ומאיזו סיבה? 44

 סיבה  שם התרופה
  
  
  
  

 
 הערות נוספותמצב הבריאות: 
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  51לסוקר: אם הנדגם הוא גבר, עבור לשאלה 
 

לשם שמירת הפרטיות. אבקש ממך להצביע על  -שתי השאלות הבאות מופיעות על כרטיס  קרא: -סוקר 

בקש מהנדגם לציין את התשובה  ,46,45 אלותבזמן שאילת ש 6הצג את כרטיס התשובה המתאימה. 
  השאלון.גבי על ה אותורשום 

 

 . האם את?45

 47עבור לש' . כעת בהיריון       1                              

 . לא בטוחה שאני בהיריון2
 . אחרי לידה ומניקה3
 . אף אחד מהם4

 

 .  האם את?46
 . לא2  . כן     1             א.  לוקחת גלולות למניעת היריון?            
 . לא2   . כן    1  , לאחר כריתת רחם ו/או שחלות(?ב.  בטיפול הורמונלי חלופי )לגיל המעבר  

 
 (51" המשך בשאלה 1)אם ענתה "  ילדת?. כמה ילדים 47

 
 . האם הינקת את הילדים?48

 כן   .1
 51עבור לשאלה  - לא .2

 
כיום,  ()בשנים של הילד וגילשאל מה ו במשבצת המתאימה סמן   כמה זמן הינקת?. לגבי כל ילד, 49

  רשום אותו ליד מספרו. 
 1 1 3 4 5 6 7 8 9 11 

           בכלל לא
           עד שבועיים 

           עד חודש
           עד חודשיים

           חודשים 3עד 
           חודשים 4עד 

           שנהעד חצי 
           עד שנה

           יותר משנה
אחרי כמה  זמן  

נתת 
מזון/משקה 

נוסף על 
ההנקה? הקף 

בעיגול מה 
 הוסף

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

 

 ( מסרב לענות88( לא יודע/לא זוכר    )77)  ?                      . מה הגובה שלך )בלי נעליים (בס"מ 51

 

 . מתי נשקלת בפעם האחרונה?51
 . היום1 
 . השבוע2 
 . החודש3 
 . לפני יותר מחודש4 

 ( מסרב לענות88) ( לא יודע/לא זוכר 77)                   )בלי נעליים, בבגדים קלים ( בק"ג?. מה משקלך 51
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 ( מסרב לענות88( לא יודע/לא זוכר    )77)                        )בק"ג(? 18. מה היה משקלך בגיל 53

 

 . האם משקלך השתנה בשנתיים האחרונות?54
 ק"ג או יותר 5עלייה של  .1
 ק"ג או יותר 5של ירידה  .2
 57ק"ג( עבור לשאלה  5-אין שינוי )פחות מ .3
 ק"ג או יותר 5גם עלייה וגם ירידה של  .4
 אחר, פרט:____________________ .5

 

 . האם השינויים היו עקב דיאטה להורדת משקל? 55
 . כן1
 . לא2

 )לא יודע( 77
 

 דיאטה להורדת משקל?. האם בשנתיים האחרונות היו עליות וירידות חוזרות במשקלך עקב 56
 . כן1
 . לא2

 

   . פעילות גופנית4
 
 השאלות הבאות מתייחסות לפעילות גופנית. קרא: -לסוקר    
 

 האפשרויותאת קרא  -. לגבי פעילות גופנית בעבודה, האם רוב הזמן )יותר ממחצית הזמן( אתה 57
 וסמן אחת. 

 עובד בישיבה .1
 עובד בעמידה .2
 הולך במישור בקצב רגיל .3
 עבודה פיזית קלהעושה  .4
 עושה עבודה פיזית קשה  .5

 לא יודע 77
 

. האם בשנה האחרונה אתה עוסק באופן קבוע בפעילות גופנית בשעות הפנאי, פעילות הנמשכת 58
 דקות ברציפות וגורמת לנשימה מואצת ולהזעה? 11לפחות 

  כן .1

 61עבור לשאלה  - לא .2
 

 7כרטיס מספר הצג  . באיזו  תדירות אתה עושה פעילות זו?59

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 61עבור לשאלה   פעמים בשבוע  3. 2

 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 61עבור לשאלה  -. פעם בחודש או פחות 5

 

 11. האם בשנה האחרונה אתה עוסק באופן קבוע בפעילות גופנית בשעות הפנאי הנמשכת לפחות 61
 דקות ברציפות?

  .  כן1
 65עבור לשאלה  - .  לא2
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 64 ,62לשאלות  7הצג כרטיס  -לסוקר 
 

. האם אתה עוסק באופן קבוע ב 16
 .ציין שם פעילות _____? -

,אם 62אם "כן", עבור לשאלה 
"לא", עבור לשורה הבאה. לסוקר: 
 הקף בעיגול את הפעילויות שציין

. באיזו תדירות אתה 16
 ________? -עוסק ב 

אם ציין  .פעילותשם ציין 
מפעילות אחת, שאל יותר 

 ל יחד.ועל תדירות הכ

משך  ו. מה16
כל בהפעילות 

 פעם?

. כמה זמן ברציפות אתה 16
לסוקר:  ______? -עוסק ב 

פעילות. אם ציין יותר שם ציין 
מפעילות אחת, רשום הפעילות 

 .זמן הכי הרבהבה עוסק ש
 הליכה בקצב 
 בינוני / מהיר

 

 עבור - . כן1

      62' לש

עבור  - . לא2

 לשורה הבאה

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

 ריצה 
 )כולל על מכשיר(

 עבור - . כן1

      62' לש

עבור  - . לא2

 לשורה הבאה

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 _______
 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

רכיבה על אופניים 
 )כולל על מכשיר(

 

 עבור - . כן1

      62' לש

עבור  - . לא2

 לשורה הבאה

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

 שחייה
 

 עבור - . כן1

      62' לש

עבור  - . לא2

 לשורה הבאה

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

 התעמלות אירובית 
)כולל התעמלות 

אירובית על 
בחדר  מכשירים

 כושר(

 עבור - . כן1

      62' לש

עבור  - . לא2

 לשורה הבאה

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

 עבור - . כן1 משחקי כדור

      62' לש

עבור  - . לא2

 לשורה הבאה

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

 ריקוד 
 )כולל ריקודי עם(

 עבור -. כן 1
      22' לש

עבור  -. לא 2
 לשורה הבאה 

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

התעמלות לעיצוב 
כולל הגוף, 

מכשירים לחיזוק 
 שרירים

 עבור - . כן1

      62' לש

עבור  - . לא2

 לשורה הבאה

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

התעמלות קלה: 
יוגה, פלדנקרייז, 
 אלכסנדר וכדומה.

 עבור - . כן1

      62' לש

עבור  - . לא2

 לשורה הבאה

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

פעילות אחרת, 
 פרט:________

 עבור - . כן1

      62' לש

   עבור  - . לא2

 65' לש

 פעמים או יותר בשבוע  4. 1
 פעמים בשבוע 3. 2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 . פעם בחודש או פחות5

 
 _______

 דקות

 . פחות מחצי שנה1
 חודשים עד שנה 7. 2
 שנים  5-1. 3
 שנים 5-. יותר מ4

 
 

   
 

 נוספות הערות: פעילות גופנית
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   הרגלי עישון .5
 

 בשאלות הבאות אשאל לגבי עישון. קרא: -לסוקר 

 
 . האם אתה מעשן כיום?65

 67עבור לשאלה  - . כן1

 66עבור לשאלה  - . לא כיום, אבל עישנתי בעבר2

 71לשאלה עבור  - . לא, אף פעם לא עישנתי3
 
 

 ____ שנים/חודשים     . לפני כמה זמן הפסקת לעשן?66
 

 . באיזה גיל התחלת לעשן? 67
 

 

 שנבחרו סמן את כל האפשרויות . מה אתה מעשן כיום או עישנת בעבר?68
 

 69עבור לשאלה       סיגריות .1

  . סיגרים2  . 1
 . מקטרת3                . 2
 . נרגילה4                . 3
 _____ . אחר, פרט5                . 0

5 .    

{ 
 

 71המשך בשאלה 

 
 . כמה סיגריות ליום אתה מעשן / נהגת לעשן?69

 

 פרטים דמוגרפיים על הנדגם
 

 .כעת אשאל אותך כמה שאלות כלליות על עצמך :קרא - לסוקר
 לידה(השנת את אם ות הגילשים לב ש :סוקר)            . בן כמה אתה?71

 
 

 . באיזו ארץ נולדת? 71
 73עבור לשאלה    . ישראל1   
 ___________ . ארץ אחרת, פרט2   

 
 

 19... באיזו שנה עלית לישראל?  71
 

 . באיזו ארץ נולד אביך?73
 . ישראל1  
 . אחר, פרט: ________________2  
 )לא יודע(  77  

 
 . באיזו ארץ נולד הסבא )אבי האב(?74

 . ישראל1
 . אחר, פרט: ________________ 2  
 )לא יודע(  77  
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 . באיזו ארץ נולדה אמך?75
 . ישראל1  
 . אחר, פרט: ________________2  
 )לא יודע(  77  

 
 . באיזו ארץ נולדה הסבתא )אם אמך(?76

 . ישראל1
 . אחר, פרט: ________________  2  
 )לא יודע(  77  

 
 . מה מצבך המשפחתי? 77

 . רווק/ה1  
 . נשוא/ה2
 . גרוש/ה3
 . אלמן/ה4
 . חי/ה בנפרד5
 . אחר, פרט: ________________6

 
 –.  האם אתה 78

 . יהודי 1  
 . ערבי מוסלמי  2  
 . ערבי נוצרי3  
 . דרוזי4  
 . נוצרי5  
 . אחר, פרט: ________________6  

 

 
 . האם אתה מגדיר את עצמך כ:79

 . חילוני1
 . מסורתי2
 . דתי 3
 . חרדי4
 . אחר, פרט: ________________5

 
 ________________________________ . מה מקצועך?81

 

 . האם בשלושת החודשים האחרונים אתה:81
 .   לא עובד בגלל מחלה/נכות/מוגבלות7                        עובד כשכיר                       .1
 ה.   בחופשת ליד8     עובד כעצמאי .2
 .   גימלאי9     סטודנט שעובד .3
  . לא עובד/מובטל11   עובד כבן משפחה ללא תשלום .4
 . לא עובד מסיבה אחרת, פרט: _______11     עקרת בית .5
 . אחר, פרט: ____________________ 12    סטודנט )ואינך עובד( .6

 
 

 יחס לעיסוק האחרון.י, אם אינו עובד כרגע, הת82-84לסוקר: בשאלות 
 

 _____________________________ מה העבודה העיקרית שאתה עושה כיום במקום העבודה?. 81
 
 

 . האם בעבודתך/בעיסוקך אתה מנהל צוות?83
 סוקר: בקש שיציין כמה() כן, אני מנהל ___ עובדים .1

 לא .2
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 . מהו סידור העבודה שלך?84

 יום בלבד .1
 יום + שעות נוספות, לעתים קרובות .2
 י או סבב קצרבוקר / ערב, סבב שבוע .3
 שלוש משמרות, סבב שבועי  .4
 ערב קבוע או לילה קבוע .5
 אחר, פרט__________________   .6

 
   (?. כמה שנים בסך הכול למדת בכל בתי הספר )לא כולל שנת לימודים שלא הסתיימה85

 
 . מהי התעודה הכי גבוהה שיש לך? 86

 . תעודת בגרות )תיכונית(1   
 . תואר אקדמי ראשון2   
 . תואר אקדמי שני 3   
 אקדמי שלישי. תואר 4   
 . תעודה מקצועית5   
 . תעודה אחרת, פרט:________________________6   

 . אין תעודה7
 

 8 הצג כרטיס מספר . מהי ההכנסה החודשית שלך נטו מהעבודה?87
 שקל 1,441-.   פחות מ1
 שקל 3,111-ל 1,441.   בין 2
 שקל 4,511-ל 3,111.   בין 3
 שקל 6,111-ל 4,511.   בין 4
 שקל 9,111-ל 6,111בין   . 5
 שקל 12,111-ל 9,111.   בין 6
 שקל 15,111-ל 12,111.   בין 7
 שקל 18,111-ל 15,111.   בין 8
 שקל 24,111-ל 18,111.   בין 9

 שקל 24,111-. יותר מ11
 . לא רלוונטי )חבר קיבוץ, סטודנט שאינו עובד, מושב שיתופי(11

  (  מסרב לענות 88)
 

  הכנסות ממקור אחר )מוסדות ממשלתיים, פנסיה, רכוש, אנשים פרטיים(?. האם יש לך 88
 . כן1   
 . לא2   

 

 אשאל אותך כעת כמה שאלות כלליות על משפחתך0   - לסוקר: קרא
 

 . כמה אנשים מתגוררים בבית בדרך קבע )לא כולל דייר בשכירות, חייל בחובה, סטודנט שגר במעונות 89
 או מחוץ לבית(? 
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 במשבצת המתאימה . סמן . פרט את מספר המתגוררים בבית לפי סוג הקירבה אליך09

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

         בן/בת זוג
         הורה 

         סב/סבתא
         בן/בת

         אח/אחות
         שותף/חבר
 _____ אחר, פרט

 
        

 
 ____ שירותים וחדרים המשמשים לצורכי עסקים בלבד(? . כמה חדרים יש בדירה )לא כולל מטבח,91

    
 
 

 מקבל קצבה/השלמת שכר )למעט קצבת ילדים( מהביטוח הלאומי? הקבועים. האם מישהו מבני הבית 91
  . כן1  
 94המשך לשאלה     . לא2  

 
 

 . איזו קצבה? 93
 מס' המקבלים סוג הקצבה

 _______ נכות
 _______ שאירים

 _______ אחר, פרט:
  

 

 
 8. מהי ההכנסה הממוצעת החודשית נטו, מכל המקורות, של כל משק הבית? הצג כרטיס מספר 94

 שקל 1,441-.   פחות מ1
 שקל 3,111-ל 1,441.   בין 2
 שקל 4,511-ל 3,111.   בין 3
 שקל 6,111-ל 4,511.   בין 4
 שקל 9,111-ל 6,111.   בין 5
 שקל 12,111-ל 9,111.   בין 6
 שקל 15,111-ל 12,111בין    .7
 שקל 18,111-ל 15,111.   בין 8
 שקל 24,111-ל 18,111.   בין 9

 שקל 24,111-. יותר מ11
 . לא רלוונטי )חבר קיבוץ, סטודנט שאינו עובד, מושב שיתופי(11

 מסרב לענות( 88)
  

 

 רופומטריות תמדידות אנ
 
 ולמדוד אותך.עכשיו, ברשותך, אני מבקש לשקול  :לסוקר קרא  

 
 _____כן/לא, פרט:  נעל עץ/פלסטיק/מתכתזווית  . _______   2 . _______  1 גובה )ס"מ(: . 95

  ____כן/לא, פרט:  נעל . _______   2  _______. 1 משקל )ק"ג(:      . 96
  כן/לאמדידה עצמית   . _______   2   _______ .1 מותניים )ס"מ(:  . 97
  כן/לאמדידה עצמית   . _______   2   _______ .1 ירכיים )ס"מ(:    .98
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 . וכו' סא גלגלים, מחלהיסירוב, כ - הסיבהאת אם אין אפשרות לשקול או למדוד ציין : סוקר

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -הסקר, אנו מציעים למשתתפים לתת דגימת דם לביצוע  בדיקות דם לרמות שומנים וסוכר  . במסגרת99

 הכול על חשבון משרד הבריאות. האם אתה מוכן לבצע בדיקת דם?

 לא .1
 111עבור לשאלה  - כן .2
 (_________________________אחר, פרט )לדוגמה: מוכן רק אם יבואו אלי הביתה .3
  

 להגיע לביצוע  הבדיקה? . לאיזה מקום תהיה מוכן111

 . לא2  . כן 1 :תחנה לבריאות המשפחה באזור מגוריך  .1

  . לא2 . כן  1 מרפאה של קופת חולים באזור  מגוריך:  .2
 

 תודה על שיתוף הפעולה. : קרא - לסוקר

 

 איון. יבסיום הרהבאים סוקר: מלא את הפרטים 

 שעת סיום: 

 האם היו קשיי הבנה בריאיון?  כן/לא               האם היו קשיי שפה בריאיון?    כן/ לא

 האם השאלון נענה במלואו?  כן/לא האם היו קשיי היענות / שיתוף פעולה?  כן/לא

 ________________________________________________________ אם לא, מדוע? 

 ____________________________הערות נוספות: ____________________________
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 שאלון מב"ת עוקבה
 מספר שאלון________

 ____מספר נדגם____

 

 משרד הבריאות
 לתזונההמחלקה                             המרכז הלאומי         

 שירותי בריאות הציבור           לבקרת מחלות     
 

                                      שאלון

 

 

 

 

 

 

 

 

   שם הסוקר: ______________סמל הסוקר 

 

   

 

 דו"ח ראיון

 

 )עגל את היום(   א   ב   ג    ד   ה    ו     ז                יום שחזור מזון  עלהראיון התקיים בתאריך:__________         

     שעה התחלה:              

    

 יישוב:   זכר / נקבה  :מין

123



 

 

       Cohort questionnaire              שאלון מב"ת עוקבה       

 

סדרת שאלות. אתה תתבקש לענות בשתי צורות: בחלק מהשאלות, תוכל   אקרא בפניך. אני -לסוקר קרא

להשיב במילים שלך ובחלק תצטרך לבחור תשובה אחת המתאימה ביותר לך, מתוך מספר אפשרויות שאקרא 

רשאי/ת שלא לענות  את/ה. , ואני אציין זאתאחת מתאימהבפניך. ישנן שאלות שבהן ניתן לבחור יותר מתשובה 

בכל שלב במהלך השאלון, אם אתה מרגיש שהשאלה לא ברורה לך,  על כל השאלות שבשאלון או על חלק מהן.

 אנא תאמר לי זאת.

  שחזור המזון. 1

 בשאלות הבאות אבקש ממך פרטים על כל מה שאכלת ושתית אתמול.  :קרא, לסוקר

בבוקר של  0:44בבוקר של אתמול, יום_____ ועד  0:44-מה אכלת מ

"בעבודה מקדימה נמצא כי  :ך, קראיצראם )היום, יום________? 

 (בבוקר ניתן להבדיל בין יממה ליממה". 0:44 -ב

פרט כל דבר שאכלת ושתית בבית ומחוץ לבית, בארוחות ובין 

הארוחות, כולל חטיפים וממתקים, קפה ותה, משקאות קלים 

 ואלכוהוליים. 

באיזו שעה התחלת 

לאכול/לשתות את 

 הפריט?

         

 

   הרשימה המהירה 

    א.

    ב.

    ג.

    ד.

    ה

    ו.

    ז.

    ח.

    ט.

    י.

    יא.

    יב.

    יג.

    יד.

    טו.

    טז.

    יז.

    יח.

    יט.

    כ.

    כא

    כב.

    כג.

    כד.

    כה.

    כו.

    כז.

    כח.

    כט.

    ל.

 

יש מזונות שאנשים שוכחים שאכלו אותם, או שאכלו אותם בהיסח דעת. נסה להיזכר אם  קרא: ,לסוקר

שכחת לדווח על אחד המזונות הבאים: משקאות חמים, משקאות קרים )כולל מים(, משקאות חריפים, 

 ממתקים, חטיפים מתוקים ומלוחים, פירות, ירקות, לחם. 

124



 

 

       Cohort questionnaire              שאלון מב"ת עוקבה       

 

 

  1כרטיס מספר 

 היתה? איזו ארוחה זו איפה אכלת/שתית?

 . טרום בוקר1 . בבית )מזון מהבית(1

 . בוקר2 . בבית )מזון מוכן, קנוי(2

 . עשר / ביניים3 . במקום העבודה )מזון מהבית(3

 . צהריים0 . במקום העבודה )מזון מוכן, קנוי(0

 . ארבע / ביניים5 . במקום העבודה )במזנון/בחדר אוכל(5

 . ערב6 לאפל..( פאכילה ברחוב ) פיצה, המבוגר,  . במסעדה, כולל6

 לילה .7 . אחר, פרט_______________7

 . שתייה/ארוחה לא מוגדרת8 

משך  אכילה/שתייה לאורך כמה שעות/ .9 

 היום

 . אחר, פרט__________14 
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איפה אכלת,  כעת אשאל אותך פרטים נוספים על המזונות והמשקאות שציינת. אשאל אותך: קרא, לסוקר

במשהו נוסף, אמור לי. כאשר אשאל על הכמות שאכלת או  /י ואם פריט זה היה חלק מארוחה. אם תיזכר

 להיעזר בדוגמאות שאציע, בכלים שבביתך, או במידע שרשום על אריזת הפריט. /ישתית, תוכל

 טבלת תיאור המזון

 . סמן 5ואת שמו לטור  2-ו 1: העתק מהרשימה המהירה את אות הפריט והשעה לטור לסוקר

, תוך הצגת כרטיס מספר 4-ו 3טור  את ליד הפריט שהעתקת ועבור למלאשבטור ב"רשימה המהירה" 

 ב"מדריך מזון וכמויות". שעל פי השאלות המנחות  7-ו 6טורים את , ואחר כך 1

 אות
 פריט

איפה  שעה
 אכלת/
שתית 

 פריט זה? 

איזו 
ארוחה 

זאת 
 היתה? 

איזו כמות    משקהה / תיאור המזון   שם הפריט
 אכלת/שתית?

1 2 3 4 5 6 7 
    1.   

    2.   

    3.   

    4.   

    5.   

    6.   

    7.   

    8.   

    9.   

    11.   

    11.   

    12.   

    13.   

    14.   

    15.   

    16.   

    17.   

    18.   

    19.   

    21.   

    21.   

    22.   

    23.   

    24.   

    25.   

    26.   

    27.   

    28.   

    29.   

    31.   

    31.   

    32.   

    33.   

    34.   

    35.   

    36.   

    37.   

    38.   

    39.   
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 אות
 פריט

איפה  שעה
 אכלת/
שתית 

 פריט זה? 

איזו 
ארוחה 

זאת 
 היתה? 

איזו כמות    משקהה / תיאור המזון   שם הפריט
 אכלת/שתית?

1 2 3 4 5 6 7 

    41.   

    41.   

    42.   

    43.   

    44.   

    45.   

    46.   

    47.   

    48.   

סוקר: לאחר סיום שחזור המזון, אנא חזור על כל הפריטים הרשומים בשחזור בקצרה, כדי לוודא 

 1שהנדגם לא שכח משהו. לאחר מכן עבור לשאלה 

 דומה לכמות שאתה אוכל בדרך כלל?  האם כמות המזון  שאכלת אתמול .1

 3עבור לשאלה  -דומה  .  כן,1        

    . לא, אתמול אכלתי פחות מהרגיל2         

  . לא, אתמול אכלתי יותר מהרגיל3         

 3עבור לשאלה  - )לא יודע(  333 

 

  שבגללה אכלת אתמול כמות שונה מזו שאתה אוכל בדרך כלל? העיקריתמהי הסיבה  .  2

 . דיאטה1
 טיול, נסיעה. חופשה, 2       

 . חוסר זמן3
 . חג/שבת0     
 . אירוע משפחתי או חברתי5      

 . מתח, שעמום6
 . מחלה, הרגשה לא טובה7
                     . צום8
 . אחר, פרט:_______________________________9
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  אכילה . הרגלי2

 השאלות הבאות מתייחסות להרגלי האכילה שלך: סוקר, קרא:

 2הראה כרטיס  באיזו תדירות קיימים ההרגלים הבאים אצלך? .3

.לעיתים 2 .תמיד1  

 קרובות

.לעיתים 3

 רחוקות
 .אף פעם4

 0 3 2 1 אכילה בעמידה   1

 0 3 2 1 אכילה מהסיר/תבנית/קערה/מחבת 2

 0 3 2 1 אכילה בזמן צפייה בטלוויזיה או קריאה או עבודה 3

 0 3 2 1 אכילה כאשר משועמם 0

 0 3 2 1 אכילה כאשר כועס 5

 0 3 2 1 אכילה בזמן לחץ או תסכול או מסכנות 6

 0 3 2 1 כשאתה נכנס הביתה אכילה מיד 7

 0 3 2 1 אכילה מפוזרת אחר הצהריים 8

 0 3 2 1 אכילה בשעות הערב המאוחרות או הלילה 9

 0 3 2 1 אכילה שלא ליד שולחן האוכל 14

 

 אנשים אוכלים במהירות שונה. לפי דעתך, קצב האכילה שלך הוא: . 4

 איטי .1
 רגיל .2
 מהיר .3

 

  כשמגיעה שעת הארוחה ואתה לא רעב, מה תעשה? .5

 לא תאכל .1
 תאכל פחות .2
 תאכל אותו הדבר .3
 שמגיעה שעת הארוחה ואיני רעב  לא קורה אף פעם .0

 
 
  באיזו תדירות בשבוע אתה אוכל ארוחה משפחתית?. 6

 כמעט כל פעם שאני עם המשפחה או חלק ממנהכל פעם או  .1
 בעיקר בסופי שבוע או בשבתות וחגים .2
 כמעט ולא  .3
 אין סדר קבוע  .0
 אני גר לבד או איני גר עם המשפחה  -לא רלוונטי .5
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  מה אתה מורח בדרך כלל על הלחם/לחמנייה/פיתה?. 7

 חמאה .1
 מרגרינה )לכל סוגיה( .2
 מיונז )לכל סוגיו(  .3
 שמן .0
 .מהממרחים האלובד"כ לא מורח  .5

 
 ? האם אתה נוהג לאכול את העוף עם העור .8

 לא אוכל עוף בכלל .1
 כן, תמיד .2
  כן, לפעמים .3

 לא  .0
 
 . האם אתה משתמש במלח עם העשרה של יוד? 9

 כן .1
 לא .2
 לא יודע .3

 
  . האם אתה מוסיף מלח לאוכל בשולחן  ?11

 כן, תמיד .1
 כן, לפעמים .2
 לרוב לא .3

 אף פעם .0
 

 

, ולא כולל משקאות כולל מים, שתייה חמה, שתייה קרה, מהי כמות השתייה שלך ביום בדרך כלל  .11

". אם שתה גם בכוסות 0בליטרים. אם לא שותה, רשום " אואנא ציין/י את הכמות, בכוסות אלכוהוליים? 

 וגם בליטרים, רשום ב" אחר". 

 אחר,פרט כמות בליטרים כמות בכוסות הנוזל

  ____ליטרים     כוסות ____    מים. 1

  ____ליטרים     כוסות ____    שתייה חמה. 2

  ____ליטרים     כוסות ____    מים( א כוללשתייה קרה )ל. 3

  ____ליטרים     כוסות ____ לא כולל בקפה או בתהחלב . 0

  ____ליטרים     כוסות ____ . מרק 5

, פרט/י:  אחר. 6

__________    

  ____ליטרים       כוסות ____
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 אפשר לענות יותר מתשובה אחת הכוונה לא לאלכוהול?  ,מה מניע אותך לשתות .12

 תחושת צמא . 1
 הימצאות שתייה. 2
 אכילה. 3
 מודעות לגבי חשיבות שתייה. 0
 הרגל/הנאה. 5
 צבע השתן. 6
 _____________  :/יפרט, אחר. 7

 

 כצמחוני או טבעוני? . האם אתה מגדיר את עצמך13

 כן, צמחוני   .1

 כן, טבעוני    .2

  לא, אף אחד מהם . 3

 

   המתאימות התשובותכל קרא את כל האפשרויות, וסמן את  אוכל? לאאילו מזונות אתה . 14

 בשר )בקר, כבש וכו'( .1
 עוף, הודו .2
 דגים .3
 מוצרי חלב   .0
 ביצים .5
 אחר, פרט:__________________________ .6

 

 . האם יש לך אלרגיה לסוג מזון מסוים? 15

 כן . 1

        17עבור לשאלה  -לא . 2

 

   המתאימות התשובותכל קרא את כל האפשרויות, וסמן את  ? לאילו מזונות יש לך אלרגיה. 16

 . אגוזים8 . חיטה1

 . דגנים שמכילים גלוטן9 . פירות ים2

 . סלרי ) כרפס(14 . ביצים3

 . חרדל11 . חלב0

 . שומשום12 . בוטנים5

 (SO 2. מטה בי סלפייט )13 . דגים6

 . תורמוס10 . סויה7

 
 . אחר, פרט:______________15

 

 . האם אתה שומר כשרות?17

 כן, תמיד .1

 . כן, רק בבית2

 . אחר  פרט: _________________3

  . לא0
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  . שתיית אלכוהול3

 שתיית אלכוהול.בשאלות הבאות אשאל לגבי  -לסוקר: קרא  

או משקה אלכוהולי אחר במסגרת  . האם בשנה האחרונה שתית משקה אלכוהולי כלשהו, כגון יין, ויסקי18

 קידוש ו/או הבדלה?

 . כן 1  
 23עבור לשאלה   -לא  .2  

 

  איזה שתייה אתה שותה בקידוש בערבי שבת וערבי חגים בדרך כלל?  19

 . יין אדום מתוק1

 . יין אדום יבש2

 . שתייה חריפה )וודקה, ויסקי וכדומה(3

 . אחר , פרט: _______________0

 . לא שותה5
 

 3הצג כרטיס . איזו כמות אתה שותה בקידוש בערבי שבת וערבי חגים בדרך כלל ? 21

 ______לגימות1.1

 _____ כוסיות1.2

 _____ כוסות1.3

 _____ פחיות1.0
 _____בקבוקים1.5
 לא יודע 333

 

  . איזה שתייה אתה שותה בקידוש בצהרי שבת וצהרי חגים בדרך כלל? 21

 . יין אדום מתוק1

 . יין אדום יבש2

 . שתייה חריפה )וודקה, ויסקי וכדומה(3

 . אחר , פרט: ______________0

 . לא שותה5
 

  3הצג כרטיס . איזו כמות אתה שותה בקידוש בצהרי שבת וצהרי חגים בדרך כלל?  22

 ______לגימות1.1

 _____ כוסיות1.2

 _____ כוסות1.3

 _____ פחיות1.0
 _____בקבוקים1.5
 לא יודע 333
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האם בשנה האחרונה  שתית משקה אלכוהולי כלשהו, כגון: בירה לבנה, יין, ויסקי, קוניאק, וודקה,  .23

 כולל שתייה בקידוש ו/או הבדלה בשבתות? לא ליקר,

 כן . 1  
  27עבור לשאלה   - לא .2     

 
.  האם בשנה האחרונה שתית פעם  אחת 24

 לא כולל    ציין את שם המשקה ______לפחות 

 בקידוש והבדלה?

. באיזו תדירות שתית את 25

  ?___________ה

 . כמה שתית בממוצע26

כל פעם  )לא כולל  קידוש 

 3הצג כרטיס  והבדלה(?

1 2 3 0 

 25שאלה בהמשך  - כן .1 בירה לבנה. 1

 עבור לשורה           - לא. 2

 הבאה           

 
 . _____________פעמים בשבוע1
 
 . _____________פעמים בחודש2
 
לדלג פחות מפעם בחודש  ). 3

 למשקה הבא(

 לגימות _____. 1
 _____ כוסיות. 2
 _____ כוסות. 3
 _____ פחיות. 0
 בקבוקים _____. 5
 אחר, פרט:________ _____..6
 ( לא יודע333)

 25 שאלהבהמשך  - כן .1 יין אדום. 2

 עבור לשורה           - לא. 2
 הבאה           

 
 . _____________פעמים בשבוע1
 
 . _____________פעמים בחודש2
 
לדלג . פחות מפעם בחודש  )3

 למשקה הבא(

 לגימות _____. 1
 _____ כוסיות. 2
 _____ כוסות. 3
 _____ פחיות. 0
 בקבוקים _____. 5
 אחר, פרט:________ _____..6
 ( לא יודע333)

 25 שאלהבהמשך  - כן .1 יין לבן. 3

 עבור לשורה           - לא. 2

 הבאה           

 
 . _____________פעמים בשבוע1
 
 . _____________פעמים בחודש2
 
לדלג . פחות מפעם בחודש )3

 למשקה הבא(

 לגימות _____. 1
 _____ כוסיות. 2
 _____ כוסות. 3
 _____ פחיות. 0
 בקבוקים _____. 5
 אחר, פרט:________ _____..6
 ( לא יודע333)

, ליקר. 4  
כמו ליקר 

שוקולד 
  ויגרמייסטר

 25 שאלהבהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - לא. 2
 הבאה           

 
 . _____________פעמים בשבוע1
 
 . _____________פעמים בחודש2
 
לדלג . פחות מפעם בחודש )3

 למשקה הבא(

 לגימות _____. 1
 _____ כוסיות. 2
 _____ כוסות. 3
 _____ פחיות. 0
 בקבוקים _____. 5
 אחר, פרט:________ _____..6
 ( לא יודע333)

. משקה 5
 כמו ,חריף
 ויסקי,

 קוניאק,
 וודקה, ערק

 25 שאלהבהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - לא. 2

 הבאה           

 
 . _____________פעמים בשבוע1
 
 . _____________פעמים בחודש2
 
לדלג . פחות מפעם בחודש )3

 למשקה הבא(

 לגימות _____. 1
 _____ כוסיות. 2
 _____ כוסות. 3
 _____ פחיות. 0
 בקבוקים _____. 5
 אחר, פרט:________ _____.6
 ( לא יודע333)

. קוקטייל 6
אלכוהולי כמו 

ג'ין וטוניק, 
וודקה תפוזים 

 וכו'

 25 שאלהבהמשך  - כן .1

 עבור לשורה           - לא. 2

 הבאה           

 
 . _____________פעמים בשבוע1
 
 . _____________פעמים בחודש2
 
לדלג . פחות מפעם בחודש )3

 למשקה הבא(

 לגימות _____. 1
 _____ כוסיות. 2
 _____ כוסות. 3
 _____ פחיות. 0
 בקבוקים _____. 5
 אחר, פרט:________ _____..6
 ( לא יודע333)

משקה . 7
אלכוהולי אחר, 

 פרט:
________ 

 

 25 שאלהבהמשך  - כן .

           27שאלה עבור ל - לא. 2

 

 
 . _____________פעמים בשבוע1
 
 _____________פעמים בחודש. 2
 
ר בוע. פחות מפעם בחודש )3

 לסעיף הבא(

 

 לגימות _____. 1
 _____ כוסיות. 2
 _____ כוסות. 3
 _____ פחיות. 0
 בקבוקים _____. 5
 אחר, פרט:________ _____..6
 ( לא יודע333)
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  ותדיאטהרגלי תזונה ו. 4

 בשאלות הבאות אשאל לגבי דיאטות. :קרא ,לסוקר

 האם אתה עושה כעת דיאטה כלשהי כגון דיאטה לירידה במשקל, דיאטה לשמירה על משקל, דיאטה  .27

 מסיבה רפואית או מסיבה אחרת?       

 . כן   1

 35עבור לשאלה   -  . לא2

 האם אתה עושה דיאטה להורדה במשקל או לשמירה על משקל? .28

 . כן  1

 31עבור לשאלה   -  . לא2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   סמן את כל האפשרויות  מאיזו סיבה אתה עושה את הדיאטה? .29

 .  המלצת רופא1  

 .  המלצת דיאטנית2  

 .  המלצת מרפא אלטרנטיבי3  

 .  החלטה עצמית מסיבות בריאותיות0  

 .  החלטה עצמית מתוך רצון לרזות5  

 פרט:___________________.  סיבה אחרת, 6  
 

   סמן את כל האפשרויות  ממי קיבלת הנחיות לביצוע הדיאטה? .31

 .  רופא1
 .  דיאטנית )ייעוץ פרטני או קבוצתי(2
 .  תכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה )שלא על ידי דיאטנית(3
 . המלצת מרפא אלטרנטיבי0
 .  ספרים, חומר מקצועי5
 .  ידע עצמי6
 מקור אחר, פרט:_______________.  7

 

 

 (31, קרא "נוספת" במקום "אחרת" בשאלה 22סוקר: אם ענה "כן" לשאלה ל)

 )שאינה דיאטה להורדה או שמירה על משקל(? / נוספת. האם אתה עושה דיאטה אחרת31

 כן    .1  
 35עבור לשאלה   -  .  לא 2

 

 האפשרויותסמן את כל . איזו דיאטה אתה עושה?   32

 .  דלת שומן או דלת כולסטרול1  
 .  דלת מלח או דלת נתרן2  
 .  דלת סוכר3  

 .  אחרת, פרט: ____________________0   
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 סמן את כל האפשרויות. מאיזו סיבה אתה עושה את הדיאטה/ות?  33

 .  המלצת הרופא1  

 . המלצת דיאטנית2  

 . המלצת מרפא אלטרנטיבי3  

 החלטה עצמית מסיבות בריאותיות.  0  

 ________________ סיבה אחרת, פרט:  .5  

 

   סמן את כל האפשרויות  . ממי קיבלת הנחיות לביצוע הדיאטה?34

 .  רופא1
 .  דיאטנית )ייעוץ פרטני או קבוצתי(2
 .  תכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה )שלא על ידי דיאטנית(3
 . המלצת מרפא אלטרנטיבי0
 .  ספרים, חומר מקצועי5
 .  ידע עצמי6
 .  מקור אחר, פרט:_______________7

 

 ( מסרב222)   ( לא יודע/לא זוכר  333)    ________בס"מ ?     . מה הגובה שלך )ללא נעליים (35

 . מתי נשקלת בפעם האחרונה?36

 . היום1

 . השבוע2

 . החודש3

 . לפני יותר מחודש0

 

 מסרב (222)לא יודע/לא זוכר     (333 )  ______. מה משקלך )ללא נעליים ,בבגדים קלים ( בק"ג ?   37

       מסרב (222)לא יודע/לא זוכר     (333 )    __________)בק"ג(?     18. מה היה משקלך בגיל 38
 )לסוקר: אם אינו זוכר לנסות להזכיר לפי סיום בית הספר או גיוס לצבא(

 

 השנים האחרונות שינית את הרגלי התזונה שלך?   5 -. האם ב39

 . כן 1                          

 41 עבור לשאלה  - . לא 2                          

 
 

 . __________________________________1.מהן הסיבות לשינוי בהרגלי התזונה?     41

                                                         2___________________________________. 
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 תזונה . עמדות בנושא5

 בשאלות הבאות אשאל לגבי עמדותיך בנושאים הקשורים לתזונה.: קרא ,לסוקר

 . באיזו מידה אתה מתעניין בקשר שבין תזונה ובריאות?41

 . רבה מאד 1  

 . רבה2

   . מועטה3

 . בכלל לא0  
 

 באיזו מידה הרגלי התזונה שלך מושפעים ממידע לגבי הקשר שבין תזונה ובריאות?. 42

 . רבה מאד 1  

 . רבה2

 . מועטה  3  

 לאבכלל . 0

 

  סמן את כל האפשרויות. מהם מקורות המידע שלך לגבי הקשר שבין תזונה ובריאות?  43

 . רדיו7 . רופא1
 . אינטרנט8 . דיאטנית2
 קורסים ולימודים. 9        חולים, בתי חוליםפרסומים של קופות . 3
 .משפחה14 פרסומים של משרד הבריאות. 0
 . חברים11 . עיתונות5
 . אחר, פרט_____________12 . טלוויזיה6
 

 

 . כאשר אתה קונה מוצרי מזון, 44

 . 4הצג כרטיס  _____?עד כמה חשוב לך
 ."לא רלוונטי"רשום  ",לא קונהעונה "אם  

 חשוב. 1
 מאוד

לא כל . 3 חשוב. 2
 כך חשוב

לא . 4
חשוב 
 בכלל

לא 
 רלוונטי

 5 0 3 2 1 מחיר. ה1

 5 0 3 2 1 ניקיון המוצר, המדף, החנות וכדומה. 2

 5 0 3 2 1 תאריך האחרון לשימוש. ה3

 5 0 3 2 1 תוויות המזון. 0
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. כאשר אתה קורא את המידע בתווית 45
המזון, האם אתה בודק את 

?_____________ 

 ציין את סוג המידע            2הצג כרטיס 

 . לעיתים2 . תמיד1
 קרובות

 . לעיתים3
 רחוקות

 . אף פעם4

רשימת הרכיבים, המפרטת מה מכיל המוצר, . 1

 כגון קמח, סוכר, אבקת ביצים
1 2 3 0 

 0 3 2 1 מאכל נוכחות צבעי. 2

 0 3 2 1 נוכחות חומרים משמרים. 3

דל שומן, לייט, דל  תזונתיות, כגון הצהרות. 0

 נתרן
1 2 3 0 

 0 3 2 1 .  רשימת אלרגנים5

תזונתי, שמפרטת את תכולת הסימון הטבלת . 6

 גרם מזון 144-פחמימות וכו' בההקלוריות, 

 (47עבור לשאלה  4)אם ענה 

1 2 3 0 

 

. כשאתה קורא את טבלת הסימון התזונתי, 46

 2הצג כרטיס  האם אתה בודק את המידע לגבי:

לעתים . 2 תמיד. 1
 קרובות

לעתים . 3
 רחוקות

 אף פעם. 4

 0 3 2 1 קלוריות )אנרגיה(. 1

 0 3 2 1 חלבונים. 2

 0 3 2 1 סך שומן. 3

 0 3 2 1 שומן רווי. 0

 0 3 2 1 כולסטרול. 5

 0 3 2 1 פחמימות. 6

 0 3 2 1 נתרן )מלח(. 7

 0 3 2 1 רכיבים נוספים, פרט___________. 9

 0 3 2 1 רכיבים נוספים, פרט___________. 14

 

  מצב  בריאותי .6
  

 בשאלות הבאות אשאל לגבי מצב בריאותך. :קרא ,לסוקר

 . מה מצבך הבריאותי באופן כללי?47

 טוב מאוד  .1
 טוב  .2
 לא כל כך טוב  .3
 .   לא טוב בכלל0

 

 ומינך?. איך את/ה מעריך/כה את מצב בריאותך בהשוואה לבני גילך 48

 אותו הדבר  .1
 יותר טוב  .2
 פחות טוב  .3
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 אם "כן" שאל על טיפוללסוקר: .  האם אי פעם רופא איבחן אצלך:   49

 
   , ומקבל כן. 1

 טיפול תרופתי

לא מקבל , וכן. 2

 טיפול תרופתי

 . מסרב4 . לא3

 0 3 2 1 אנמיה מחוסר ברזל. 1

 0 3 2 1 אוסטאופורוזיס, דלדול עצמות. 2

 0 3 2 1 גבוה כולסטרול. 3

 0 3 2 1 טריגליצרידים. רמה גבוהה של 0

 נסולין )לא יסוכרת תלויה בא. 5

 סוכרת הריונית(   
1 2 3 0 

  נסולין יסוכרת לא תלויה בא. 6

 )לא סוכרת הריונית(   
1 2 3 0 

 0 3 2 1 . מחלת לב כלילית7

 0 3 2 1 שבץ מוחי. 8

 0 3 2 1 סרטן. 9

 0 3 2 1 פרקים( . ארטריטיס  ) דלקת14

 0 3 2 1 . כבד שומני11

 0 3 2 1 . צליאק12

 

 . האם אי פעם עברת:51

 . באיזו שנה ?51 מסרב לא כן 

 התקף לב )אוטם שריר . 1

 לב(ה    
1 2 222 1  ___ .2  _____ .3____ . 

 . ____3. _____  2. ___  1 222 2 1 ניתוח מעקפים. 2

 . ____3_____  . 2. ___  1 222 2 1 צנתור. 3

 

   . שאלות בנושא לחץ דם7

  בדק את לחץ הדם שלך?אחר שרופא או איש צוות רפואי תה הפעם האחרונה ימתי הי .51

 . לפני פחות מחודש1
 חודשים 6-מ עד פחותבין חודש  .2
 עד שנהדשים וח 6בין . 3
 . מעל שנה0
    53לשאלה  עבור - נבדקתי /ת/ לא לא יודע. 5

 

 

 מהי התדירות בה נבדק לחץ הדם שלך על ידי רופא או איש צוות רפואי?בערך  .52

 לפחות פעם בחודשיים.   1
 . פעם בחודשיים עד פעם בחצי שנה2
 . פעם בשנה3
 . לא קבוע/לא סדיר0
 . לא יודע/ת/ לא זוכר/ת5
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 ?צוות רפואי על ידי רופא או איש הדם האחרון שנמדד אצלךלחץ האם ידוע לך  .53

 |__|__|__|   סיסטולי )ערך גבוה(  / |__|__|__|  דיאסטולי )ערך נמוך(  . כן  1

 . לא יודע/ת/ לא זוכר/ת2
 
 

 ?יתר לחץ דם או לחץ דם גבוהפעם רופא אמר לך שיש לך  איהאם  .54

                      . כן1
                       לא . 2
         56 עבור לשאלה     . לא יודע/ת /לא זוכר/ת 3
 

   או לחץ דם גבוה? באיזה גיל נאמר לך לראשונה שיש לך יתר לחץ דם. 55

 |__|__| שנים            . 1 

 ר/תלא זוכלא יודע/ת/ . 2 
 

 האם אי פעם רופא יעץ לך לקחת תרופות לטיפול בלחץ הדם שלך? .56

     . כן1

  60ה לשאל עבורלא   . 2

 

 תרופות ללחץ דם? /תה לוקח/האם כיום את. 57

 60ה לשאל עבור. כן, באופן קבוע   1

         52ה לשאל עבור   . כן, אך לא באופן קבוע2

 55ה לשאל עבור  לא. 3
 

 ? __________________________באופן קבועשאינך לוקח/ת את התרופות  העיקרית. מהי הסיבה 58

 60ה לשאל עבור  

 

 ?______________________________כיוםשאינך לוקח/ת את התרופות  העיקרית. מהי הסיבה 59

 

     האם את/ה בודק/ת את לחץ הדם שלך בבית?. 61
    

           . כן1
 63עבור לשאלה   לא. 2
 

 לחץ הדם שלך בבית )בדיקה עצמית(?  /תמהי התדירות בה את/ה בודקבערך  .61

 פעם ביום. לפחות 1

 פעמים בשבוע 0-6. 2

 פעמים בשבוע 1-3 .3

 . פחות מפעם בשבוע0

 לא קבוע/ לא סדיר. 5

 /ת/ לא זוכר/ת. לא יודע6
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 ?בבית )בדיקה עצמית( מהו לחץ הדם האחרון שנמדד אצלך. 62

 |__|__|__|   סיסטולי )ערך גבוה( /|__|__|__|  . דיאסטולי )ערך נמוך(1

 . לא יודע/ת/ לא זוכר/ת2
 

 ?(מוניטור)בדיקת  שעות 24לחץ דם עם מכשיר שצמוד אליך האם ביצעת אי פעם בדיקת  .63

 . כן1
 . לא2

 לות, למעט טיפול תרופתי, להורדת לחץ דם?והאם אמר לך רופא או איש צוות רפואי אחר לעשות פע .64

 . כן1              
 עבור לסעיף הבא –לא  .2              

 

 כדי להוריד לחץ דם?לעשות  רפואי אחררופא או איש צוות לך  אילו פעולות אמר. 65

 לרדת במשקל?  להקפיד על משקלך או  65.1
 66.1 עבור לשאלה   כן. 1

                                                לא. 2
 הבאה לשורה עבור    לא זוכר/ת /. לא יודע/ת3

האם את/ה מקפיד/ה על משקל גוף תקין  66.1 
 או ירדת במשקל?

 . כן1
 . לא2
 לא זוכר/ת /לא יודע/ת. 3

את צריכת המלח או הנתרן באוכל  להפחית 65.2
 שלך?

 66.2 עבור לשאלה   כן. 1

                                                לא. 2
 הבאה לשורה עבור    לא זוכר/ת /. לא יודע/ת3

את צריכת המלח או  /הה מפחית/אתהאם  66.2
 הנתרן?

 כן. 1
 לא. 2
 לא זוכר/ת /לא יודע/ת. 3

 לעשות יותר פעילות גופנית?  65.3
 66.3 עבור לשאלה   כן. 1

                                                לא. 2
 הבאה לשורה עבור    לא זוכר/ת /. לא יודע/ת3

 ה עושה פעילות גופנית?/אתהאם  66.3
 כן. 1
 לא. 2
 לא זוכר/ת /לא יודע/ת. 3

כלשהו )למשל תזונה לקחת תוסף   65.4
, מולטיויטמין, ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים

   ?תכשיר הומאופטי, כטפול להורדת לחץ דם
 66.4 עבור לשאלה   כן. 1

                                                לא. 2
 הבא סעיףל עבור    לא זוכר/ת /. לא יודע/ת3

 האם לקחת תרופה זו?  66.4 
 . כן1
 . לא2
 לא זוכר/ת /לא יודע/ת. 3
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  פעילות .8

 השאלות הבאות מתייחסות לפעילות גופנית.קרא: , לסוקר

 

   בדרך כלל:עוסק בפעולות הבאות,  ה. כמה זמן ביום את67

  מס' דקות/שעות ביום  

1 
צופה בסרטים, סדרות, תוכניות ספורט 

 או מחשב DVD, בטלוויזיהואחרות 
 או   . ______ דקות1
 שעות . ______2

 . לא עוסק3

 או   . ______ דקות1 )בשעות הפנאי( במחשב  משתמש/ת 2
 שעות . ______2

 . לא עוסק3

 או   . ______ דקות1 קורא חומר מודפס 3
 שעות. ______ 2

 . לא עוסק3

 

 מכוונת בשעות הפנאי:עילות גופנית לגבי פ

כגון: הכוונה לפעילות מכוונת בשעות הפנאי שלך? בפעילות גופנית  עוסק/תהאם את/ה , בשבוע רגיל . 68

 .דקות רצופות 24לפחות  משחקי כדור, הליכה, ריצה, שחייה, התעמלות

       . כן  1
  70שאלה לדלג ל       . לא2
 

  בפעילות גופנית, כולל כל סוגי הפעילויות? /תה עוסק/באיזו תדירות בד"כ את,  . בשבוע רגיל69
 פעמים או יותר בשבוע 5 .1
 פעמים בשבוע  0 .2
 פעמים בשבוע .3
 פעמיים בשבוע-פעם .0
 פחות מפעם בשבוע   .5

 
 דקות?  11שנמשכת לפחות  מאומצת. בשבוע רגיל, האם את/ה עוסק/ת בפעילות גופנית 71

)לדוגמא: ריצה, הליכה מהירה,  הלבהנשימה או רבה בקצב  או עליה הגורמת להזעה רבההכוונה לפעילות, 

 פעילות אירובית, וכדומה(. 

 כן .1

 73לשאלה  לדלג      לא . 2

 

    ?גופנית מאומצת זוה עושה פעילות /את, באיזו תדירות בשבוע רגיל.  71

   . לא יודע333 . מסרב  222בשבוע     פעמים______ . 2    ביום פעמים   _____ .1       

 

 ?מאומצת זופעילות גופנית מקדיש לה /את בסה"ככמה זמן , בשבוע רגיל. 72

 . לא יודע333. מסרב    222        שעות______ . 2דקות     _____.1       
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      ?דקות 11לפחות  שנמשכת מתונה גופנית פעילותב ת/עוסק ה/את האם, רגיל בשבוע. 73

)לדוגמא: הליכה במהירות  הלבאו עליה מעטה בקצב הנשימה או  הגורמת להזעה קלההכוונה לפעילות, 

 בינונית, שחיה איטית וכדומה(.

 כן   .1
 (75יש לדלג לשאלה  – 62,70,73)הערה: אם ענה "לא בשאלות  76לדלג לשאלה     . לא2
 

 ?גופנית מתונה זוה עושה פעילות /ת, באיזו תדירות אשבוע רגילב.  74

 . לא יודע333. מסרב    222בשבוע     פעמים _____ .2ביום      פעמים  _____ .1      

 ?מתונה זופעילות גופנית מקדיש לה /את בסה"ככמה זמן , בשבוע רגיל.   75

 . לא יודע333. מסרב    222שעות                   ___.2דקות    ____. 1

 (76יש לעבור לשאלה  – 62,70,73)אם ענה "כן" אפילו רק באחת מהשאלות 

   ?ת/עוסק ה/את מכוונת גופנית פעילות ובאיז, רגיל . בשבוע76
 (אחת משאלה יותר על לענות ניתן) ברצף להקריא 

 
 . לא2 . כן1

אם כן, כמה 
 פעמים בשבוע?

אם כן, כמה זמן בכל 
פעם בממוצע 

 )דקות(?

 _______דקות _______ 2 1 )כולל על מכשיר(  , ג'וגינגריצה .1

 )כולל על מכשיר(, הליכה .2
 הליכה מהירה 2.1               

 הליכה במהירות איטית 2.2               

1 
1 

2 
2 

_______ 
_______ 

 _______דקות
 _______דקות

)כולל על מכשיר  רכיבה על אופניים .3
 וספינינג(

 רכיבה מאומצת  3.1
 רכיבה קלה 3.2

1 
1 

2 
2 

_______ 
_______ 

 _______דקות
 _______דקות

 שחיה .0
 שחיה בקצב מהיר 0.1                

 שחייה בקצב איטי   0.2                

1 
1 

2 
2 

_______ 
_______ 

 _______דקות
 _______דקות

 _______דקות _______ 2 1 אומנותי  מכשירים או מחולעל התעמלות  .5

 דקות_______ _______ 2 1 עבודה עם משקולות, פיתוח שרירים .6

כמו כדורגל, כדורסל, כדוריד,  משחקי כדור .7
 טניס, סקווש וכדומה

1 2 
_______ 

 _______דקות

לא עיצוב הגוף )מתונה כגון: התעמלות  .8
(, יוגה, או פילאטיס cכגון סטודיו  -להקריא

 פלדנקרייז, אלכסנדר, טאי צ'י

1 2 

_______ 
 _______דקות

 

 _______דקות _______ 2 1 ג'ודו, קראטה גון:יות לחימה כואומנ .9

 _______דקות _______ 2 1 ריקודי עם או ריקודים אחרים .14

     . פעילות גופנית אחרת? 000       
 פרט_________________       

1 2 
_______ 

 _______דקות
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 . האם בשנה האחרונה שינית את הרגלי הפעילות הגופנית שלך?77

 . כן, אני עוסק יותר בפ"ג  1                 

 . כן, אני עוסק פחות בפ"ג   2                 

 20עבור לשאלה  –. ללא שינוי 3                 

 , פרט:________________________________אחר. 0                 

 

 . ______________________ 1 . מהן הסיבות לשינוי הרגלי הפעילות הגופנית?78

 20עבור לשאלה . _____________________ 2       

                                                                                 

 .  מהי הסיבה העיקרית לכך שאינך עוסק בפעילות גופנית?79
 

 . אין לך זמן1
 . אתה עייף2
 נהנה מפעילות  גופנית. אתה משתעמם או לא 3
 . יש לך בעיה בריאותית או גופנית0
 . זה לא נראה לך חשוב5
 . יקר לך מדי6
 : __________________________. אחר, פרט7

 

   מתבצע ב: עיסוקךמרבית , פעילות גופנית בעבודה. לגבי 81

לחשוב אם יש לך מספר עבודות, לסוקר הקרא: הכוונה לעבודה או עיסוק אחר יומיומי. 

   (על כולן.  מתנדב = עובד

 ישיבה .1
 עמידה .2
 (כמו תנועה בתוך חנות או משרד והזזת חפצים לא כבדים, כמו תיקיות)הליכה  .3
 (כולל הרמה או נשיאת משאות כבדים)עבודה קשה  .0
 לא עובד   .5
 לא יודע / לא בטוח / לא רוצה לענות .6

 
 

  פעילות גופנית במהלך חיי יומיום

 5העזר בכרטיס   את/ה מבצע/ת את הפעילויות הבאות בחיי היום יום: . כל כמה זמן81

 כל יום או  

כמעט כל 

 יום

כמה פעמים 

 בשבוע

כפעם 

 שבועב

פחות מפעם 

 בשבוע

 בכלל לא או

 לא רלוונטי

 5 0 3 2 1 עולה במדרגות  .1

מרחקים ברגל  /כתהולך .2

 קצרים 
1 2 3 0 5 

 5 0 3 2 1 על אופניים  /תרוכב .3

 5 0 3 2 1 בגינהעובד/ת  .4

 5 0 3 2 1 שוטף/ת מכונית במו ידיך .5
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 שעות_____________ בדרך כלל?  בלילה . כמה שעות אתה ישן82
 ) אם יש הבדל בין אמצע שבוע וסוף שבוע, להגיד באמצע השבוע(

 
 

 שעות_____________  ?במהלך היום. כמה שעות אתה ישן בדרך כלל 83
 וסוף שבוע, להגיד באמצע השבוע() אם יש הבדל בין אמצע שבוע 

 

  . הרגלי עישון9

 בשאלות הבאות אשאל לגבי עישון. :קרא ,לסוקר

 , כולל נרגילה?. האם אתה מעשן כיום84

 27עבור לשאלה   -כן  .1

 לא כיום, אבל עישנתי בעבר .2
 53עבור לשאלה  - לא, אף פעם לא עישנתי .3

 

    שבועותאו_____    חודשים או ____  שנים  ____הפסקת לעשן?  זמןלפני כמה . 85

                                   לא יודע /לא זוכר(  333) או אחר_____

                                                                                                                 

 האפשרויותסמן את כל מי עזר לך להפסיק לעשן?   .86

 . אני בעצמי1               

 . קורס גמילה2               

 . רופא3               

 . בן משפחה 0               

 . תכשיר/תרופה5               

 . אחר, פרט____________________  6               

 

 סמן את כל האפשרויות מה אתה מעשן כיום או עישנת בעבר?. 87

 . סיגריות      1

 25עבור לשאלה . סיגרים          2

 25עבור לשאלה . מקטרת         3

 50לשאלה עבור . נרגילה           0

 . אחר, פרט: _____________________5

 

  סיגריות ליום/ לשבוע ______________ ?אתה מעשן / נהגת לעשן או לשבוע . כמה סיגריות ליום88

 

 לא יודע /לא זוכר( 333)   שנים___________ . באיזה גיל התחלת לעשן? 89

 52אם לא מעשן או לא עישן נרגילה עבור לשאלה 

 

 לא יודע /לא זוכר( 333)   שנים___________  ?נרגילה באיזה גיל התחלת לעשן. 91
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 ____ פעמים בחודש_____פעמים בשבוע או  .  באיזו תדירות אתה מעשן  או עישנת בעבר נרגילה?91

 

 .  האם אי פעם נאמר לך על ידי רופא או איש צוות רפואי אחר להפסיק לעשן?92

 כן .1
 לא .2

 

 . בטחון תזונתי 11

בביתך בשנה שעברה, ואם היה לך כסף  השאלות הבאות מתייחסות לצריכת אוכל " קרא/י:  ת/לסוקר

לי  /ידיהמתארים מצב המזון בבית. נא הגדי משפטים נמספיק כדי לקנות את האוכל הדרוש. אני אקריא לך ש
 אחריםהבני ביתך עבור או  עבורךלפעמים נכון או בכלל לא נכון   לרוב נכון,אם המשפט שאקריא הוא 

 6הצג כרטיס  55, 54סוקר, לשאלות  ."חודשים שעברוה 12-ב

 

   קנינו לא הספיק, ולא היה לנו כסף כדי לקנות יותר".או שקניתי  "האוכל. 93

 לרוב נכון. 1

 לפעמים נכון. 2

 לא נכון  בכלל. 3

 /תלא יודע. 0

 /ת לענותמסרב. 5

 

 " לא היה לנו מספיק כסף לאכול ארוחות מאוזנות". . 94

 לרוב נכון. 1

 לפעמים נכון. 2

 בכלל לא נכון . 3

 /ת. לא יודע0

 /ת לענות. מסרב5

 

ה או /, האם את____________(שעברה: חודש ושנה תאריך צייןחודשים שעברו, מאז )ה 12-ב  .95

 מבוגרים אחרים בבית צמצמו בגודל הארוחות או דילגו על ארוחות מחוסר כסף לקנות מזון? 

 כן. 1

 לא             . 2

 57עבור לשאלה               /תלא יודע. 3

      לענות /ת. מסרב0

 

  ?  תדירות זה קורה ובאיז .96

 כמעט כל חודש. 1

 חודשים כן, חודשים לא . 2

 ם במשך השנהירק חודש אחד או חודשי. 3

 /תלא יודע. 0
 

144



 

 

       Cohort questionnaire              שאלון מב"ת עוקבה       

 

  חודשים שעברו, אכלת פחות ממה שרצית כי לא היה מספיק כסף כדי לקנות אוכל?ה 12-האם ב .97

 . כן1

 לא. 2

 /תלא יודע. 3

 /ת לענותמסרב. 0

 

  ולא אכלת, כי לא היה לך מספיק כסף לקנות אוכל?  /החודשים שעברו, היית רעבה 12-ב האם .98

 כן. 1

 לא. 2

 /תלא יודע. 3

 /ת לענותמסרב. 0

 

 

  בריאות השןשאלות על . 11

 מתי היית בפעם האחרונה אצל רופא שיניים? . 99

 . בחצי השנה האחרונה1

 . בשנה האחרונה2

 . בשנתיים האחרונות3

 . מעל שנתיים0

 

 את מצב בריאות הפה שלך?איך את/ה מגדיר/ה .  111

 . טוב מאד1

 102דלג על הטבלה, עבור לשאלה . טוב                 2

 . סביר3

 . גרוע0
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חודשים האחרונים, היו לך ה תכמה פעמים, בששעכשיו, אבקש ממך להגיד לי "לסוקר, קרא: 

מתאימה לך תותבות. תוכל/י לבחור את התשובה שהכי הבעיות הקשורות למצב הפה, השיניים או 

 . "מהכרטיס שאציג לך

111 
 7 מספר כרטיסהצג  

 עקב בעיות שיניים, פה או שיניים תותבות:...

אף 

 פעם

לעיתים 

רחוקות 

 מאוד

 לפעמים
לעיתים 

 קרובות

לעיתים 

קרובות 

 מאוד

 5 0 3 2 1 כלשהן ...האם היו לך  בעיות  בהיגוי של  מילים  1

 5 0 3 2 1 ...חוש הטעם שלך פגיעה בהאם הרגשת  2

 5 0 3 2 1 ...בפה?ים האם הרגשת כאב 3

כלשהו בגלל  מזוןשת אי נוחות באכילת הרגהאם  4

 בעיות בפה?...
1 2 3 0 5 

 5 0 3 2 1 היית מודע/ת לחוסר נוחות ...האם  5

 5 0 3 2 1 /ה ...                     חות מתייהאם ה 6

 5 0 3 2 1 ... השביע את רצונךלא שת תפריט לכאהאם  7

 5 0 3 2 1 ...ארוחתך  היית צריך/ה  להפסיקהאם  8

 5 0 3 2 1                ... /העוגגיש רלהר הקשקרה שהיה לך האם  9

גרמו או שיניים תותבות  פה האם בעיות שיניים, 11

 ? או מבויש/ת /הת נבוךוהילך ל
1 2 3 0 5 

או שיניים תותבות גרמו האם בעיות פה, שיניים,  11

 לך להיות קצת עצבני/ת עם אנשים אחרים?
1 2 3 0 5 

  העיסוקים האם נתקלת בקשיים  בביצוע   12

 ... ים שלךהרגיל
1 2 3 0 5 

 5 0 3 2 1   ...שחייך פחות מספקיםהרגשת האם באופן כללי  13

 5 0 3 2 1               ... ם היית במצב של חוסר תפקוד כלליהא 14

 

  היציאות שאלות על הרגלי. 12

 יציאות" -"עכשיו אשאל על פעולות המעיים  לסוקר, קרא:
 

 2הצג כרטיס מספר  האם בששת החדשים האחרונים סבלת מהתופעות הבאות: .112

 כן, לפעמים לא  מסרב
 כן, לעתים 

 קרובות

 

 . עצירות1 1 2 3 222
 . שלשול2 1 2 3 222
 . גזים4 1 2 3 222

 . התאמצות בעת פעולת מעיים5 1 2 3 222

 . הרגשה שלא התרוקנת באופן מלא6 1 2 3 222
 

   ___ ליום או _________לשבוע    ?רך כלל. מהי תדירות היציאות שלך בד113

 

 . מהו מרקם היציאות שלך בדרך כלל?114
 . מיימי1
 . רך2
 . קשה3
 . קשה מאד0
 . מסרב5
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האם את/ה נוטל/ת תרופה משלשלת ,אמצעי אחר )חוקן, תה מיוחד..(, תוסף תזונה או מזון מיוחד . 115

 שאמור להשפיע על היציאות? 

      כן. 1

 107עבור לשאלה  -לא   . 2

 

 שלושהלכל היותר פרט/י  ?נגד עצירות תרופות/אמצעים/מזון/תוספי תזונה את/ה משתמש/תלו באי. 116

 השכיחים ביותר.

1 ._______________________ 

2_______________________ . 

3_______________________ . 

 
   105לסוקר: אם הנדגם הוא גבר, עבור לשאלה 

למטרת שמירת פרטיות. אבקש ממך להצביע על  -שאלות הבאות  מופיעות  על כרטיס שתי ה -סוקר: קרא

  107,102בזמן שאילת ש. , 5הצג את כרטיס מספר  .התשובה המתאימה
 

 . האם את?117

 105אלה עבור לש. כעת בהריון       1

 . לא בטוחה שאני בהריון2

 . אחרי לידה ומניקה3

 . אף אחד מהם0
 

 האם את?  .118

 למניעת הריון? או אמצעי הורמונלי אחר לוקחת גלולות א.    

 . לא2. כן       1     

 לאחר כריתת רחם ו/או שחלות(?או חלופי )לגיל המעבר,  יהורמונאלב.  בטיפול   
 . לא2 . כן      1     

 

  פרטים דמוגרפיים. 13

 "כעת אשאל אותך כמה שאלות על עצמך." קרא: ,לסוקר
 

 : שים לב שזה מתאים לשנת לידה(סוקר) __________בן כמה אתה? .119

                                

 . באיזו ארץ נולדת? 111

 ארץ אחרת, פרט_______________. 2        112עבור לשאלה . ישראל     1   

  

 _____________באיזו שנה עלית לארץ?. 111
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 . באיזו ארץ נולד אביך?112

 )לא יודע(  333אחר ,פרט: ________________. .2       . ישראל1  

    

 . באיזו ארץ נולדה אמך?113

   א יודע(ל) 333_______.. אחר ,פרט:_________2        ישראל. 1  

   

 . מה מצבך המשפחתי? 114

 רווק/ה .1
 או חי עם בן/בת זוג נשוא/ה .2
 או חי בנפרד גרוש/ה .3
 אלמן/ה .0
 אחר, פרט______________ .5

 

 .  האם אתה?115

 יהודי  .1
 נוצרי שאינו ערבי .2
 ערבי מוסלמי .3
 ערבי נוצרי .0
 דרוזי .5
 פרט:.______________אחר,  .6

 

 . האם אתה מגדיר את עצמך כ:116

 . חילוני1

 . מסורתי2

 . דתי 3

 . חרדי0

 . אחר, פרט.:_________________5

 

)לא  מבית ספר יסודי כולל  אוניברסיטה ולימודי מקצוע למדת בכל בתי הספר בסך הכלכמה שנים . 117

 ____________(?  סיימתכולל שנת לימודים שלא 

 

 מהי התעודה הכי גבוהה שיש לך?  .118

 תעודת בגרות )תיכונית( .1
 תעודה מקצועית ללא בגרות .2
 תעודה מקצועית עם בגרות .3
 תואר אקדמי ראשון .0
 תואר אקדמי שני .5
 תואר אקדמי שלישי .6
 תעודת רבנות או לימודי ישיבה .7
 תעודה אחרת, פרט:________________________ .8
 אין תעודה .9
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 באיזו קופת חולים את/ה חבר/ה?    .119               

  כללית . שירותי בריאות1          

 שירותי בריאות מכבי. 2           

 מאוחדת. קופת חולים 3           

 לאומית. קופת חולים 0           

 . שירותי בריאות של צה"ל5           

 . לא יודע/ת, לא זוכ/רת6           

 

 ?או ביטוח נוסף )פרטי( האם יש לך כיום ביטוח רפואי משלים דרך הקופה שלך .121

 . כן1
 . לא  2
 לא יודע/ת / לא זוכר/ת. 3
 

, סטודנט מחוץ לבית כמה אנשים מתגוררים בבית בדרך קבע )לא כולל דייר בשכירות, חייל בחובה. 121

 _______ שגר במעונות או מחוץ לבית(? 

 בבית ומה גילם  )בשנים מלאות(? . מי האנשים שגרים122

 . בן משפחה אחר7  . שותף/פה6  . סבא/סבתא5  . בן/בת0  . אח/אחות3  . הורה2  . בן/בת זוג1

 ____אחר" פרט ". 8
 

אנשים הגרים 
 בבית

)בחר  קרבה
מהאפשרויות 

 לעיל(
 גיל

אנשים הגרים 
 בבית

)בחר  קרבה
מהאפשרויות 

 לעיל(
 גיל

1.    6.   

2.   7.   

3.   8.   

0.   9.   

5.   14.   

 

 או דיירי משנה לא כולל  מטבח, שירותים וחדרים שמשמשים לצורכי עסקים -כמה חדרים יש בדירה .123

 _____________  בלבד?

 

  . עבודה ותעסוקה14

 . איך אתה מגדיר את עצמך בעיקר?124

 שכיר .1
 עצמאי .2
 מובטל .3
 סטודנט .0
 פנסיונר .5
 עקר/ת בית .6
 תלמיד ישיבה .7
 עובד בגלל נכות לא .8
 אחר, פרט: ___________________  .9
 (  מסרב לענות 222)
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 _______________מה מקצועך? ___. 125

 

 __________________יום במקום העבודה? כ. מה העבודה העיקרית שאתה עושה 126

 

 10 פרהעזר בכרטיס מסבאיזה מהתחומים הבאים הינך מועסק/ת: . 127

 הקף בעיגול את הסעיף המספרי המתאים 

 דלקים, גומי ומוצרי פלסטיק זיקוק נפט, כימיה, תרופות, חומרי ניקוי והדברה, כימיים: כימיה ומוצרים  .1

  נייר, דפוס. ,נגרות תעשיית עץ,  בניה ומוצרי בניה, בניין, עץ ונייר:  .2

 רינגוהמשקאות, קייט  תעשיית המזון  מזון ושירותי מזון:  .3

 חקלאות, ייעור ודיג  חקלאות:  .0

 תעשיה בסיסית של מתכת )התכה, יציקה, הלחמות, ציפויים(  מתכת:  .5

 , כלי טיס, כלי הובלה. מוצרי מתכת, מכונות, מכונאות, כלי עבודה  מוצרי מתכת:  .6

  חשמל ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה.  7

וציוד  ונאות ולמחשבים, רכיבים אלקטרונייםתעשיית מכונות למשרד, לחשבטק: -תעשיית היי  .8

   ציוד תעשייתי לבקרה ולפיקוח וציוד רפואי מדעי.  לתקשורת, אלקטרוני 

 רפואה וסיעוד, מקצועות הבריאות בריאות: . 9

 אומנות, בידור, ספורט .14

 פקידות, מסחר, תכנות, מקצועות חופשיים עבודה משרדית: .11

 ניקיון, אחזקה, שרותי תחבורה ונמלים, מספרות ומכוני יופי, שרותי כביסה,  שירותים: .12

 , שירותי מחשב, שירותי מחקר ופיתוח, שירותי הנדסה. הארחה      

  מוסדות חינוך, מחקר והוראה.. 13

 טקסטיל, מוצרי בד, מוצרי עור, נעליים. 10

 . אחר, פרט: ____________________________________15

 130עבור לשאלה  – . לא מועסק/ת כרגע16

 
 במסגרת תחום עיסוקך פרט את התפקיד אותו אתה מבצע בפועל:. 128

 ניהול. 1
 מחקר. 2
 שרות ואדמיניסטרציה. 3
 הוראה, חינוך. 0
 ייצור. 5
 יעוץ. 6
 שיווק ומכירות. 7
 אחר  ___________________. 8

 

 _____________ שנים   ?הנוכחיתמועסק בעבודתך ך הזמן בו הינ ךמש. מהו 129
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  11הצג כרטיס מספר  . מהי ההכנסה החודשית שלך נטו מהעבודה?131

 ₪ 2444עד  .1
 ₪ 2441-3444בין  .2
 ₪ 3441-0444בין  .3
 ₪ 0441-5444בין   .0
 ₪ 5441-6444בין  .5
 ₪ 6441-7544בין  .6
 ₪ 7541-14,444בין  .7
 ₪ 14,441-10,444בין  .8
 ש"ח 10,441מעל  .9

 )למשל קיבוץ, סטודנט שלא עובד, מושב שיתופי(לא רלוונטי  . 14
 מסרב לענות . 11

 

 . האם יש לך הכנסות ממקור אחר )מוסדות ממשלתיים, פנסיה, רכוש הון, אנשים פרטיים (? 131

 כן .1
   לא .2

   

 12הצג כרטיס מספר ? נטו, מכל המקורות,  של כל משק הבית הממוצעת החודשית. מהי ההכנסה 132

 ₪ 2544עד  .1
 ₪ 2541-0444בין  .2
 ₪ 0441-5444בין  .3
 ₪ 5441-6544בין   .0
 ₪ 6541-8444בין  .5
 ₪ 8441-14,444בין  .6
 ₪ 14,441-13,444בין  .7
 ₪ 13,441-17,444בין  .8
 17,441-20,444בין  .9

 ש"ח 20,441מעל  .14
 לא רלוונטי )למשל קיבוץ, סטודנט שלא עובד, מושב שיתופי( .11
 מסרב לענות .12

 

 . תרופות15

 ?ו/או תוספי תזונה )כולל ויטמינים(באופן קבוע תרופות  /תה לוקח/האם את. 133

 כן. 1
 140שאלה עבור ל    לא. 2
 

האם תוכל/י להביא את כל התרופות, כולל הומיאופתיות,  ו/או  תוספי תזונה )כולל ויטמינים( שאת/ה . 134

 ?בנרות ובזריקות כולל דרך הפה,, באופן קבועלוקח/ת 

   התרופותלסוקר/ת: המשך לטבלת כן     .1

 140עבור לשאלה   לא, זה בטיפול של מישהו אחר    .2

 לא, לא מוכן/ה להביא                        .3
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. התרופות והתוספים מופיעים ברשימה ממוחשבת. יש לבחור   תרופה ותוסף כל ת: חשוב לרשום/לסוקר

 יש, את התרופה/תוסף )והמינון, אם יש( המתאימים. אם התרופה/תוסף אינו מופיע ברשימה הממוחשבת
כל אחד בשורה יש להעתיק את השם מהאריזה. יש לרשום  .לרשום באנגלית באותיות דפוס ברורות

 . מינוןול לגבי סיבה ושא, ולנפרדת
 אם כמות התרופה אינה במ"ג, יש לציין כך.  אם לוקח לסירוגין, יש לסמן" לסירוגין" בתדירות.

 13הצג כרטיס מספר  

 

 המלצת אחר, פרט_____________. .5  יוזמה אישית .4מרפא אלטרנטיבי    .3דיאטנית    .2  רופא  .1:הממליץ

135 . 
שם התרופה/ 

התוסף )+יצרן 
 התוסף(
באותיות לרשום 
  לועזיות

האם 
התרופה 

הינה 
 ?תוסף

 . כן1
 . לא2

136 .
 כמות

 .מ"ג1 
. לא 2

במ"ג 
)רשום 
כמות 

 ויחידה(

137. 
הסיבה  

ללקיחת 
התרופה/ 

 תוסף

. האם 138
אתה לוקח את 

 התרופה:
  . כל יום1
. מספר 2

 פעמים בשבוע
 . נוטל בשבוע3
 . לסירוגין0

כמה יחידות של 
 התרופה כל פעם?

139. 
 המליץ עלמי  

 לקיחת התרופה/
 תוסף

לסוקר: מתוך 
רשימת הממליצים 

 בשורה העליונה

מס' 
 פעמים

מס' 
 יחידות

1.   1._____  
. לא 2

 יודע/ת

     

2.   1.______ 
. לא 2

 יודע/ת

     

3.   1.______ 
. לא 2

 יודע/ת

     

0.   1.______ 
. לא 2

 יודע/ת

     

5.   1.______ 
. לא 2

 יודע/ת

     
 

6.   1______ 
. לא 2

 יודע/ת

     

7.   1______ 
. לא 2

 יודע/ת

     

8.   1.______  
. לא 2

 יודע/ת

     

9.   1.______ 
. לא 2

 יודע/ת

     

14.   1.______ 
. לא 2

 יודע/ת
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 . האם יש בבית טלפון קווי נייח פעיל, לדוגמה: בזק, הוט? 141

 . כן1

 מדידות ל"ד ודופק 16לשאלה סעיף עבור ,  . לא2
 

 . האם כשאתה בבית אתה משתמש בטלפון הנייח לשיחות יוצאות?141

 . כן, בדרך כלל1
 . כן לפעמים2
 . לא3
 

 האם כשאתה בבית אתה עונה לשיחות נכנסות בטלפון הנייח? .142

 . כן, בדרך כלל1
 . כן, לפעמים2
 . לא3

  ודופק מדידת לחץ דם. 16

מדידת " לפי הפרוטוקול , יש לבצע שתי בדיקות לחץ דם ודופק עוקבות בהפרש של דקה :ת/הוראות לסוקר

 ".  ת  זהב"סקר מב –לחץ דם ודופק 

לחץ דם . 1 תנוחה
 סיסטולי

לחץ דם . 2
 דיאסטולי 

 סיבות לאי בצוע המדידה. 4 דופק. 3

   1.1  ישיבה
|__|__|__| 

לא בוצע  1.11
 4. עבור לש

1.1   
|__|__|__| 

לא בוצע   1.11
 4. עבור לש

1.1   
|__|__|__| 

לא בוצע  1.11
 4. עבור לש

 ה/סרב. 1
 המכשיר לא תקין. 1
 מגבלה גופנית. 1

 1.1  
|__|__|__| 

לא בוצע  1.11
 4. עבור לש

1.1   
|__|__|__| 

לא בוצע  1.11
 4. עבור לש

1.1   
|__|__|__| 

לא בוצע  1.11
 4. עבור לש

 ה/סרב. 1
 תקיןהמכשיר לא . 1
 מגבלה גופנית. 1

 1.1  
|__|__|__| 

לא בוצע  1.11
 4. עבור לש

1.1   
|__|__|__| 

לא בוצע  1.11
 4 .עבור לש

1.1   
|__|__|__| 

לא בוצע  1.11
 4. עבור לש

 ה/סרב. 1
 המכשיר לא תקין. 1
 מגבלה גופנית. 1
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 אנתרופומטריות מדידות . 17

 עכשיו ,ברשותך, אני מבקש לשקול ולמדוד אותך. : לסוקר קרא      

  מדידות

 (')סמגובה 
 . מסרב2. מסכים   1

 . לא2. כן   1   נמדד/ה עם נעליים

1. _______ 
2. _______ 
3. _______ 

 (')סמ  ירכייםהיקף  
 . מסרב2. מסכים   1

 . לא2. כן  1   מדידה עצמית

1. ______ 
2. ______ 
3. ______ 

 )ק"ג( משקל
 מסרב. 2. מסכים   1
 . לא2. כן   1   /ה עם נעלייםשקלנ

1. ______ 
2. ______ 
3. ______ 

 (')סמ (MAC)  היקף זרוע

 . מסרב2. מסכים   1
1. ______ 
2. ______ 
3. ______ 
  

 ('ם  )סמיתניוהיקף  מ
 . מסרב2. מסכים   1

 . לא2. כן  1   מדידה עצמית

1. ______ 
2. ______ 
3. ______ 

 

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה.  -לסוקר: קרא

 

 סוקר: מלא את כך הפרטים בסיום הראיון. 

 :שעת סיום: 

              לאהאם היו קשיי שפה בראיון?   כן/

 האם היו קשיי הבנה בראיון?  כן/לא

  האם היו קשיי היענות/ שיתוף פעולה?  כן/לא

 האם השאלון נענה במלואו?  כן/לא

 ולא, מדוע? _________________________________________________________ במידה

 ____________________________________________________________ -הערות נוספות
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