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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
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  סקרים לאומיים בנושא בריאות ותזונה מהווים אמצעי מקובל ויעיל לתיאור מצב

הבריאות, מצב התזונה ואורחות חייה של האוכלוסייה. 

  ממצאי הסקרים משמשים את מקבלי ההחלטות בניסוח מדיניות ובתכנון

התערבויות. 

 .עד כה לא בוצע סקר מצב בריאות ותזונה לאומי בקבוצת הגיל 2-11 שנים

  סקר "מב"ת לילד" נערך בשנים 2015-2016 על ידי המרכז הלאומי לבקרת

מחלות בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואגף התזונה במשרד הבריאות. 

 .הסקר נועד לספק מידע עדכני על מצב התזונה והבריאות בקרב ילדים בישראל

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

 רקע



 שך

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

 ,הערכת הצריכה התזונתית היומית הממוצעת (קלוריות, פחמימות

סיבים, חלבונים, שומן, שומן רווי, ויטמינים, מינרלים וכו'). 

  בדיקת ההתאמה בין הצריכה התזונתית לבין ההמלצות התזונתיות

המקובלות ואיתור אוכלוסיות בסיכון. 

  הערכת שכיחות הרגלים הקשורים בבריאות (פעילות גופנית, עישון

כפוי, נטילת תרופות ותוספי תזונה, ועוד). 

 .(צמחונות, ארוחות משפחתיות ועוד) הערכת שכיחות הרגלי תזונה

 מטרות



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

  הערכת השכיחות של אי-ביטחון תזונתי ואיתור הגורמים הקשורים

לאי-ביטחון תזונתי. 

 .(לפי אחוזונים BMI ,משקל, גובה) תיאור התפלגות מבנה הגוף

 .הערכת שכיחות הרגלים הקשורים בבריאות השן

 

 מטרות - המשך



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

תבנית המחקר - מחקר חתך 

שיטת הדגימה – מדגם שכבות ארצי 

דגימה אקראית בשכבות של 2,272 בני 2-11 ממרשם האוכלוסין.   

היענות 

שיעור ההיענות הכללי הינו 78.9% (1,792 משתתפים). 

 

 

 שיטות



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

איסוף הנתונים 

באמצעות שאלון מובנה שמולא במהלך ראיון פנים-אל-פנים עם הורה בבית  

הנדגם (74.4% אמהות, 25.3% אבות והשאר בני משפחה אחרים) 

שאלון הסקר הורכב ממספר חלקים: 

  שאלון אורח חיים והרגלי בריאות - שאלון במגוון נושאים: הרגלי אכילה

ודיאטות, מצב הבריאות, פעילות גופנית, עישון כפוי, ועוד.   

 מדידות אנתרופומטריות - גובה ומשקל

  ריאיון שחזור מזון של 24 שעות  - שחזור צריכת המזון ב-24 השעות

שקדמו לריאיון. 

 

 

 

 

 שיטות - המשך



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

 ממצאים נבחרים

הערה: 

הנתונים המוצגים בפרסום הם נתונים משוקללים לכלל אוכלוסיית ישראל על פי 

מקדמי ניפוח שסיפקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המבוססים על קבוצת 

אוכלוסייה, איזור גיאוגרפי של מקום המגורים, היום בשבוע שאליו התייחס 

שחזור המזון ומין מוצלב עם קבוצות גיל.   



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

 

אוכלוסיית המדגם - התפלגות לפי  

 קבוצת גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין*

Study population – age, population-group and sex distribution* 

 Age group   קבוצת גיל

מין  קבוצת אוכלוסייה 
 N 6-11 שנים years years 2-5 שנים   Sex  Population group

 %  n %  n

בנים 
64.6 427 35.4 234 661 

 Boys  יהודים ואחרים

 Jews & others בנות
68.1 436 31.9 204 640 

 Girls 

בנים 
67.8 175 32.2 83 258 

 Boys 
ערבים 

 Arabs
בנות 

64.4 150 35.6 83 233 
 Girls 

בנים 
65.5 602 34.5 317 919 

 Boys 
סה"כ 

 Total
בנות 

67.1 586 32.9 287 873 
 Girls 

* Raw data  נתונים גולמיים * 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
עודף משקל והשמנה 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים  Measured BMI* 

category (WHO 

 percentiles) בנות בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 
   Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 
 

עודף משקל 

11.0 7.0 14.8 8.2 7.6 5.9  Overweight

 85%≤BMI percentile<97%

השמנה 

5.9 9.1 6.4 11.5 5.5 6.6  Obesity

 BMI percentile≥97%

2*BMI= Kg/m  



עודף משקל והשמנה  המרכז הלאומי לבקרת מחלות
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
הצורך בביצוע דיאטה לפי תפיסת ההורה 

סה"כ  Total תפיסת ההורה את  years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 
הצורך של ילדו לבצע 

דיאטה 

בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים  Child’s need to diet, 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys as perceived by 

 parent

דיאטה להרזיה 
7.8 5.1 12.7 9.5 3.3 1.1 

 Weight loss diet

דיאטה להשמנה 
6.7 8.4 8.0 8.1 5.6 8.6 

 Weight gain diet

אין לילד צורך בדיאטה 
85.5 86.6 79.3 82.4 91.1 90.3 

 No need



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
תפיסת ההורה לגבי הצורך של ילדו לבצע  

דיאטה לפי קבוצת אוכלוסייה ומין הילד (%) 

Parent's perception on child's need 
for diet (%), by sex - Jews 
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מקום אכילת ארוחת הצהריים   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

בדרך כלל לפי קבוצת גיל ומין (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים  מקום אכילת ארוחת 

הצהריים בדרך כלל 

בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים  Where lunch is 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys   usually eaten 

בבית 
51.9 46.0 61.3 57.4 43.3 35.9 

 At home

במסגרת החינוכית 
39.3 45.5 28.4 34.9 49.2 54.9 

 Educational setting

בבית ובמסגרת  

החינוכית 
8.8 8.5 10.2 7.7 7.5 9.2 

Home and 

 educational setting

* בטבלה לא נכללים 1.6% מסך העונים שציינו כי אינם אוכלים ארוחת צהריים או אוכלים במקום אחר.  
* The Table does not include those reporting not eating lunch or eating lunch in a different location (1.6%). 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
מקום אכילת ארוחת הצהריים  בדרך כלל  

לפי קבוצת אוכלוסייה ומין (%) 

Where children usually eat lunch (%), 
by sex - Jews 
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תדירות אכילת ארוחות צהריים   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

משפחתיות* לפי קבוצת גיל ומין (%) 

סה"כ  Total תדירות אכילת ארוחות   years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 
צהריים משפחתיות 

 
בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

Frequency of eating 
 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

 family lunch

כל יום או כמעט כל יום 
38.9 33.0 38.8 35.2 39.1 31.1 

 Daily or almost daily

3-5 פעמים בשבוע 
10.8 10.5 14.3 11.2 7.6 9.9 

 3-5 times/week

1-2 פעמים בשבוע 
43.0 51.4 38.8 49.5 46.8 53.1 

 1-2 times/week

פחות מפעם בשבוע 
2.1 2.1 2.6 1.9 1.6 2.2 

 Less than once/week

אף פעם 
5.2 3.0 5.5 2.3 5.0 3.7 

 Never

*A meal eaten with at least one of the parents                                                            ארוחה משותפת לפחות עם אחד ההורים *

   



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
תדירות אכילת ארוחות צהריים  

משפחתיות* לפי קבוצת אוכלוסייה ומין (%) 

Frequency of eating family lunch (%), 
by sex - Arabs 
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 *A meal eaten with at least one of the parents                                                             ארוחה משותפת לפחות עם אחד ההורים *



תדירות אכילת ארוחות ערב   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

משפחתיות* לפי קבוצת גיל ומין (%) 

סה"כ  Total תדירות אכילת ארוחות   years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 
ערב משפחתיות 

 
בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

Frequency of eating 
 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

 family dinner 

כל יום או כמעט כל יום 
63.8 63.6 60.5 59.8 66.8 67.1 

 Daily or almost daily

3-5 פעמים בשבוע 
17.6 16.8 19.7 17.1 15.7 16.5 

 3-5 times/week

1-2 פעמים בשבוע 
15.7 15.8 16.2 19.4 15.3 12.6 

 1-2 times/week

פחות מפעם בשבוע 
1.2 1.6 1.4 1.7 0.9 1.6 

 Less than once/week

אף פעם 
1.8 2.1 2.2 2.0 1.4 2.3 

 Never

 *A meal eaten with at least one of the parents                                                              ארוחה משותפת לפחות עם אחד ההורים *



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
תדירות אכילת ארוחות ערב משפחתיות*  

לפי קבוצת אוכלוסייה ומין (%) 

Frequency of eating family dinner (%), 
by sex - Jews 
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 *A meal eaten with at least one of the parents                                                              ארוחה משותפת לפחות עם אחד ההורים *



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
אי-בטחון תזונתי 

 לפי קבוצת אוכלוסייה (%) 

קבוצת אוכלוסייה 

 Population group  סה"כ ביטחון תזונתי 

 Total   Food security ערבים יהודים ואחרים 

 Arabs  Jews & others 

ביטחון תזונתי נמוך של משקי הבית 
5.4 12.6 3.2 

 Households with low food security

משקי בית עם בטחון תזונתי נמוך שבהם חיים ילדים  

בביטחון תזונתי נמוך  
3.1 6.8 1.9 

Households with low food security that 

 include children with low food security

ביטחון תזונתי נמוך מאוד של משקי הבית 

 Households with very low food security4.3 13.4 1.5 

משקי בית עם בטחון תזונתי נמוך מאוד שבהם חיים  

ילדים בביטחון תזונתי נמוך 

Households with very low food security that 
4.2 13.2 1.4 

 include children with low food security



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
גיוון - מספר סוגי ירקות שנאכלו בשבועיים  

האחרונים לפי קבוצת גיל ומין (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים  מספר סוגי הירקות  

שנאכלו בשבועיים  

האחרונים   
בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים  Number of types of 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys vegetable eaten in 

 the last two weeks

 1.9  4.0  2.2  3.2  1.6  4.7  0

6.1 8.5 6.4 8.7 5.8 8.3  1-2

46.9 49.8 45.6 48.6 48.1 50.9  3-6

45.2 37.7 45.9 39.5 44.6 36.1  7-13



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
גיוון - מספר סוגי ירקות שנאכלו בשבועיים  

האחרונים לפי קבוצת אוכלוסייה ומין (%) 

Number of types of vegetable 
eaten in the last two weeks (%), 

by sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
גיוון - מספר סוגי פירות שנאכלו בשבועיים  

האחרונים לפי קבוצת גיל ומין (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים  מספר סוגי הפירות  

שנאכלו בשבועיים  

האחרונים   
בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים  Number of types of 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys fruit eaten in the 

 last two weeks

2.1 4.8 3.0 5.8 1.3 3.8  0

17.1 18.9 18.8 22.3 15.4 15.8  1-2

69.7 67.6 68.2 63.6 71.0 71.2  3-6

11.2 8.8 10.0 8.3 12.3 9.2  7-13



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
גיוון - מספר סוגי פירות שנאכלו בשבועיים  

האחרונים לפי קבוצת אוכלוסייה ומין (%) 

Number of types of fruit eaten in 
the last two weeks (%), by sex - 
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התנהגות אכילה – הילד אוכל פחות   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

כשהוא עייף לפי קבוצת גיל ומין (%) 

Eating behavior – child eats less when tired (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות תמיד או לעיתים   בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 
 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys קרובות 

 Always or often

42.7 43.0 33.0 36.2 51.4 49.2 



התנהגות אכילה – הילד אוכל פחות כשהוא   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

עייף לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין  

 (%)

Eating behavior – child always or 
often eats less when tired (%), by 

age group (yrs) and sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
התנהגות אכילה – הילד אוהב מגוון רחב  

של מזונות לפי קבוצת גיל ומין (%) 

Eating behavior – child enjoys a wide variety of foods (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות תמיד או לעיתים   בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 
 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys קרובות 

 Always or often

51.2 46.3 48.7 45.1 53.4 47.4 



התנהגות אכילה – הילד אוהב מגוון רחב   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

של מזונות לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת  

גיל ומין (%) 

Eating behavior – child always or often 
enjoys a wide variety of foods (%), by 
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Eating behavior – child always or often 
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התנהגות אכילה – הילד משאיר מזון על   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

הצלחת בסיום הארוחה לפי קבוצת גיל ומין  

 (%)

Eating behavior – child leaves food on his/her plate 
 at the end of a meal (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות תמיד או לעיתים   בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 
 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys קרובות 

 Always or often

35.4 32.2 29.9 28.2 40.4 35.8 



התנהגות אכילה – הילד משאיר מזון על   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

הצלחת בסיום הארוחה לפי קבוצת  

אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין (%) 

Eating behavior – child always or 
often leaves food on his/her plate 

 at the end of a meal (%), by age 
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Eating behavior – child always or 
often leaves food on his/her plate 

 at the end of a meal (%), by age 
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התנהגות אכילה – הילד יאכל את המאכלים   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

האהובים עליו גם אם יהיה שבע לפי קבוצת  

גיל ומין (%) 

Eating behavior – child finds room to eat his/her 
 favorite food even when s/he is full (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות תמיד או לעיתים   בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 
 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys קרובות 

 Always or often

42.6 45.8 42.8 43.4 42.4 47.9 



התנהגות אכילה – הילד יאכל את המאכלים   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

האהובים עליו גם אם יהיה שבע               

לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין (%) 

Eating behavior – child always or 
often finds room to eat his/her 

favorite food even when s/he is full  
(%), by age group (yrs) and sex - Jews 
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Eating behavior – child always or often 
finds room to eat his/her favorite food 

even when s/he is full (%), by age 
group (yrs) and sex - Arabs 
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צמחונות*/טבעונות** לפי קבוצת גיל   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

ומין (%) 

Vegetarianism*/Veganism** (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

1.7 1.3 2.0 1.4 1.5 1.1 

*צמחונות הוגדרה על פי דיווח ההורה על הימנעות הילד מאכילת בשר ועוף 
*Vegetarianism defined by parental report on child’s abstinence from eating meat and poultry 

** טבעונות הוגדרה על פי דיווח ההורה על הימנעות הילד מאכילת בשר, עוף, דגים, מוצרי חלב פרה וביצים 

**Veganism defined by parental report on child’s abstinence from eating meat, poultry, fish, cow milk 
products and eggs.  
 

0.8% הוגדרו (על ידי ההורה) כצמחונים, בהשוואה ל- 1.5% שדווח כי הם נמנעים מצריכת בשר ועוף.  

0.8% were defined (by their parent) as vegetarian, whereas 1.5% were reported by parent as abstaining from 
 eating meat and poultry. 

0.7% הוגדרו (על ידי ההורה) כטבעונים, בדומה ל- 0.5% שדווח כי הם נמנעים מצריכת בשר, עוף, דגים, מוצרי חלב 
פרה וביצים.   

0.7% were defined (by their parent) as vegan, in accordance with parental report on child’s abstinence from 
eating meat, poultry, fish, cow milk products and eggs (0.5% of the participants).  
 

 



צמחונות/טבעונות לפי קבוצת   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין (%) 

Vegetarianism/Veganism (%), by age 
group (yrs) and sex - Jews 
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פעילות גופנית* על פי ההמלצות מגיל   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

5 לפי קבוצת אוכלוסייה ומין (%) 

Physical activity* from age 5 according to 
 recommendations (%) 

סה"כ   ערבים  יהודים ואחרים 

 Total  Arabs  Jews & others

בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

29.3 47.3 34.5 58.8 27.8 43.6 

* על פי ארגון הבריאות העולמי (WHO) מומלץ לילדים ובני נוער בגילאי 5-17 לבצע פעילות גופנית מתונה עד מאומצת לפחות  

60 דקות ביום. 

*According to recommendations of WHO, children and youth aged 5–17 should accumulate at least 60 
minutes of moderate- to vigorous-intensity physical activity daily. 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

Sleep duration recommendations: 

שעות שינה על פי ההמלצות* לפי  

קבוצת גיל ומין (%) 

Sleep according to recommendations* (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

87.1 85.3 87.7 88.9 86.4 82.1 

*According to the “Israel Sleep Research Society” 

 Age Recommended 

 (years) (hours/day) 

1-2 11-14 

3-5 10-13 

6-13 9-12 



שעות שינה על פי ההמלצות* לפי   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין (%) 

*According to the “Israel Sleep Research Society” 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
אבחון אי פעם של אנמיה מחוסר ברזל לפי  

קבוצת גיל ומין* (%) 

Diagnosis (ever) of anemia* (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

5.2 9.2 4.3 6.8 6.0 11.4 

* דיווח ההורה על אבחון על ידי רופא 
 * Reported by parent based on a physician's diagnosis

 



אבחון אי פעם של אנמיה מחוסר ברזל לפי   המרכז הלאומי לבקרת מחלות

קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין (%) 

Diagnosis (ever) of anemia 

(%), by age group (yrs) and sex 
- Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
אבחון אי פעם של אסתמה לפי קבוצת גיל  

ומין* (%) 

Diagnosis of asthma* (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

4.8 7.7 4.8 9.4 4.8 6.1 

* דיווח ההורה על אבחון על ידי רופא 
 * Reported by parent based on a physician's diagnosis

 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
אבחון אי פעם של אסתמה לפי קבוצת 

אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין (%) 

Diagnosis (ever) of asthma (%), by age 
group (yrs) and sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צחצוח שיניים (לפחות פעם ביום) לפי  

קבוצת גיל ומין (%) 

 Brushing teeth at least once a day (%)

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

76.2 76.3 79.8 76.4 72.8 76.3 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צחצוח שיניים (לפחות פעם ביום) לפי  

קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין (%) 

Brushing teeth at least once a day 
(%), by age group (yrs) and sex - 

Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
חשיפה לעישון כפוי 

 לפי קבוצת גיל ומין (%) 

 Total  סה"כ years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 
Exposure to 

  passive smoking 
בנות  בנים  בנות  בנים  בנות  בנים 

 
 Girls  Boys  Girls  Boys  Girls  Boys 

בכלל לא 
67.9 70.9 66.9 70.1 68.8 71.5 

Not at all 

במידה מועטה 
24.1 20.7 24.4 19.3 23.9 22.0 

 Minor

במידה רבה מאד או רבה 
8.0 8.4 8.7 10.6 7.3 6.5 

Very great or great 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
חשיפה לעישון כפוי 

 לפי קבוצת אוכלוסייה ומין (%) 

Exposure to passive smoking (%), 
by sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות

 נתוני צריכה תזונתית
אנרגיה, חלבון, פחמימות, סך סוכרים,  

 D  שומן, נתרן, סידן, ויטמין



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של אנרגיה (קק"ל)   

לפי קבוצת גיל ומין 

Average daily intake of energy (kcal) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

1517 (547) 1611 (551) 1429 (527) 
בנים 

 Boys 
1455 1547 1373 

1377 (481) 1436 (508) 1321 (447) 
בנות 

 Girls 
1323 1346 1271 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של אנרגיה (קק"ל)  

לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Mean daily energy intake (kcal), by age 
group (yrs) and sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של חלבון (גרם)    

לפי קבוצת גיל ומין 

Average daily protein intake (grams) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

60 (27) 62 (27) 57 (26) 
בנים 

 Boys 
55 58 53 

55 (24) 56 (25) 53 (23) 
בנות 

 Girls 
51 51 51 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של חלבון (גרם) לפי  

קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Mean daily protein intake (grams), by 
age group (yrs) and sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
קלוריות מחלבון כאחוז מסך הצריכה 

הקלורית היומית לפי קבוצת גיל ומין 

Calories from protein as percentage of total 
 daily calorie intake

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

15.8 (4.3) 15.5 (4.4) 16.0 (4.2) 
בנים 

 Boys 
15.5 15.0 15.8 

15.9 (4.5) 15.7 (4.6) 16.2 (4.5) 
בנות 

 Girls 
15.5 15.3 15.7 

DRI acceptable protein 
Age 

 distribution range
 group

 (percent of energy)

5-20 1-3 

10-30 4-18 



קלוריות מחלבון כאחוז מסך הצריכה  המרכז הלאומי לבקרת מחלות

הקלורית היומית לפי קבוצת אוכלוסייה,  

קבוצת גיל ומין 

Calories from protein as percentage of 
total daily calorie intake, by age group 

(yrs) and sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של פחמימות (גרם)  

לפי קבוצת גיל ומין 

Average daily carbohydrate intake (grams) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

199 (76) 211 (79) 188 (72) 
בנים 

 Boys 
192 202 178 

180 (68) 189 (72) 172 (63) 
בנות 

 Girls 
170 178 163 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של פחמימות (גרם) 

לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Mean daily carbohydrates intake 
(grams), by age group (yrs) and sex - 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
קלוריות מפחמימות כאחוז מסך הצריכה 

הקלורית היומית לפי קבוצת גיל ומין 

Calories from carbohydrates as percentage 
 of total daily calorie intake

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

52.7 (8.5) 52.4 (8.5) 53.1 (8.4) 
בנים 

 Boys 
53.3 52.8 54.5 

52.3 (8.3) 52.8 (8.7) 51.9 (7.8) 
בנות 

 Girls 
52.8 53.9 51.9 

על פי ה- DRI, עבור ילדים בגילאי 1-18 שנים מומלץ שאחוז הקלוריות מפחמימות ינוע בין 45%-65% מסך הצריכה הקלורית היומית. 

According to the DRI (Dietary Reference Intake), the recommendation is that children ages 1-18 should consume 
45%-65% of their total daily calorie intake from carbohydrates. 



קלוריות מפחמימות כאחוז מסך הצריכה  המרכז הלאומי לבקרת מחלות

הקלורית היומית לפי קבוצת אוכלוסייה,  

קבוצת גיל ומין 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של סך סוכרים* (גרם) 

לפי קבוצת גיל ומין 

Average daily total sugar intake (grams) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

68 (39) 67 (39) 68 (38) 
בנים 

 Boys 
61 60 62 

62 (33) 63 (35) 61 (32) 
בנות 

 Girls 
57 57 57 

*"סך הסוכרים" כולל סוכר טבעי וסוכר מוסף 

  *Total sugar includes natural and added sugars



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של סך סוכרים (גרם) 

לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Mean daily total sugar intake 
(grams), by age group (yrs) and sex - 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
קלוריות מסך סוכרים כאחוז מסך הצריכה 

הקלורית היומית לפי קבוצת גיל ומין 

Calories from total sugar as percentage of 
 total daily calorie intake

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

18.3 (8.6) 17.0 (8.2) 19.6 (8.7) 
בנים 

 Boys 
17.0 15.9 18.4 

18.3 (7.8) 17.7 (7.8) 18.8 (7.7) 
בנות 

 Girls 
17.6 16.9 18.1 

*"סך הסוכרים" כולל סוכר טבעי וסוכר מוסף 

  *Total sugar includes natural and added sugars



קלוריות מסך סוכרים כאחוז מסך הצריכה  המרכז הלאומי לבקרת מחלות

הקלורית היומית לפי קבוצת אוכלוסייה,  

קבוצת גיל ומין 
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100 Jews 

80

 t 60

necreP 40

19.6 18.6 17.7 20 16.8 

0

Age 2-5 Age 6-11

Boys Girls

Calories from total sugar as 
percentage of total daily calorie 

intake, by age group (yrs) and sex - 
Arabs 

100

80

 t
n 60

ecreP 40

19.6 19.5 17.5 17.9 
20

0

Age 2-5 Age 6-11

Boys Girls



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של שומן (גרם)   

לפי קבוצת גיל ומין 

Average daily fat intake (grams) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

52 (23) 56 (23) 48 (22) 
בנים 

 Boys 
48 53 42 

47 (21) 49 (22) 45 (19) 
בנות 

 Girls 
43 46 42 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של שומן (גרם) לפי  

קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Mean daily fat intake (grams), by age 
group (yrs) and sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
קלוריות משומן כאחוז מסך הצריכה 

הקלורית היומית לפי קבוצת גיל ומין 

Calories from fat as percentage of total daily 
 calorie intake

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

30.5 (7.1) 31.2 (7.1) 29.8 (7.0) 
בנים 

 Boys 
30.2 30.5 30.0 

30.7 (6.9) 30.6 (7.2) 30.8 (6.6) 
בנות 

 Girls 
30.1 29.9 30.2 

DRI acceptable protein 
Age 

 distribution range
 group

 (percent of energy)

30-40 1-3 

25-35 4-18 



קלוריות משומן כאחוז מסך הצריכה  המרכז הלאומי לבקרת מחלות

הקלורית היומית לפי קבוצת אוכלוסייה,  
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של נתרן (מיליגרם)   

לפי קבוצת גיל ומין 

Average daily sodium intake (milligrams) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

2290 (1008) 2447 (1016) 2145 (978) 
בנים 

 Boys 
2166 2344 1985 

2188 (1134) 2278 (1072) 2104 (1182) 
בנות 

 Girls 
2033 2124 1981 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של נתרן (מיליגרם)  

לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Mean daily sodium intake (mg), by age 
group (yrs) and sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכת נתרן בהתאם להמלצות* (%) לפי  

קבוצת גיל ומין 

Sodium consumption according to the 
recommendations* (%) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group מין 
 Total  Sex

years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנים 
10.2 10.4 9.9 

 Boys 

בנות 
13.9 14.7 13.1 

 Girls 

רק  11.9% מהילדים צורכים נתרן בהתאם להמלצות:   

10.2% מהבנים ו- 13.9% מהבנות. 

כל השאר (88.1%) צורכים נתרן בכמות הגבוהה מההמלצות. 

(AI=Adequate Intake) DRI ערכי 

קבוצת  גיל 
  Sodium (mg/day) נתרן

 Age group

 1000  1-3

 1200  4-8

 1500  9-13

*מומלץ שצריכת הנתרן היומית לא תעלה על ערכי ה-DRI  המפורטים בטבלה 

*Daily sodium intake should not exceed the DRI values presented in the table 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכת נתרן בהתאם להמלצות (%) לפי  

קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של סידן (מיליגרם)   

לפי קבוצת גיל ומין 

Average daily calcium intake (milligrams) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

579 (293) 573 (298) 584 (288) 
בנים 

 Boys 
538 529 549 

531 (285) 528 (277) 534 (293) 
בנות 

 Girls 
476 473 476 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכה יומית ממוצעת של סידן (מיליגרם)  

לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Mean daily calcium intake (mg), by 
age group (yrs) and sex - Arabs 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכת סידן מתחת לערכי הייחוס* (%)    

לפי קבוצת גיל ומין 

Calcium consumption less than the reference values* (%) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group מין 
 Total  Sex

years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנים 
75.2 87.4 64.0 

 Boys 

בנות 
80.2 89.8 71.3 

 Girls 

(*EAR=estimated average requirement) DRI  

קבוצת  גיל 
  Calcium (mg/day) סידן

 Age group   :EAR ,77.6% מהילדים צורכים סידן מתחת לערכי הייחוס
 500 75.2% מהבנים ו- 80.2% מהבנות. 1-3 
 800  4-8

 1100  9-13



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכת סידן מתחת לערכי הייחוס (%)   

לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Calcium consumption less than the 
reference values, EAR, (%), by age 

group (yrs) and sex - Jews 
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
 D צריכה יומית ממוצעת של ויטמין

(מיקרוגרם) לפי קבוצת גיל ומין 

Average daily vitamin D intake (mcg) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group 
 Total

years 6-11 שנים מין  years 2-5 שנים 
 Sex

 Mean (SD)  Mean (SD)  Mean (SD)

 Median  Median  Median

3.9 (4.4) 3.8 (4.4) 3.9 (4.4) 
בנים 

 Boys 
2.8 2.7 3.0 

3.2 (3.2) 3.2 (3.7) 3.2 (2.7) 
בנות 

 Girls 
2.5 2.4 2.7 



צריכה יומית ממוצעת של ויטמין D  המרכז הלאומי לבקרת מחלות
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 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכת ויטמין D מתחת לערכי הייחוס* (%)  

לפי קבוצת גיל ומין 

Vitamin D consumption less than the reference values* (%) 

קבוצת גיל 
סה"כ   Age group מין 
 Total  Sex

years 6-11 שנים  years 2-5 שנים 

בנים 
95.3 94.5 96.1 

 Boys 

בנות 
96.6 96.1 97.0 

 Girls 

(*EAR=estimated average requirement)  

  (mg/day) D ויטמין קבוצת  גיל 

   :EAR ,מתחת לערכי הייחוס D 95.9% מהילדים צורכים ויטמין  Vitamin D  Age group

 10 95.3% מהבנים ו- 96.6% מהבנות. 1-13 



 המרכז הלאומי לבקרת מחלות
צריכת ויטמין D מתחת לערכי הייחוס (%)  

לפי קבוצת אוכלוסייה, קבוצת גיל ומין 

Vitamin D consumption less than 
the reference values, EAR, (%), by 

age group (yrs) and sex - Arabs 
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