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דבר מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות

הסקר הראשון של מב"ת לילד בוצע בשנים 2015-2016 והתייחס לקבוצת גיל שטרם נחקרה עד כה 

 בהקשר זה: בני 2-11 שנים. סקר זה היה חלק מסקר רב-מב"ת, סקר לאומי שנערך באמצעות ראיון 

פנים-אל-פנים במדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל בגילאי 2-11 ו-18 ומעלה, ושבוצע בשיתוף  של

 משרד הבריאות ]המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם( והאגף לתזונה[ והלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה )למ"ס(.

מטרותיו העיקריות של סקר מב"ת לילד היו להעריך את צריכת המזון והרכב התזונה בקרב  קבוצת

 גיל זו, לאמוד את הימצאות עודף המשקל וההשמנה, הרגלי בריאות שונים והתנהגויות אכילה. כן 

נאספו נתונים על הסיכון לחוסר תזונתי ועל גורמים הנקשרים לכך, כמו גם המצב התפקודי, תח לואת

 רקע ועוד. ידוע כי חשיפות בריאותיות שונות בגיל הרך עשויות להשפיע בטווח הארוך על מצב 

 הבריאות והתפקוד בגיל המבוגר, ולכן יש חשיבות רבה לתיעוד נתונים אלה בקבוצת גיל זו,  אשר

 מבססת את התנהגויות האכילה וההעדפות שלה בתקופת הילדות. נתוני סקר מב"ת לילד  מספקים

תמונת מצב ראשונית לעת הזו, אשר תשמש כבסיס להשוואות בסקרי מב"ת לילד עתידיים.

 סקר זה הוא נדבך נוסף בסדרת סקרי מב"ת, סקרי חתך על מצב הבריאות והתזונה בקבוצות גיל 

שונות בישראל שמתבצעים מאז שנת 1999. מסד נתוני סקרי מב"ת מהווה מאגר מידע  חיוני

 שמשמש את קובעי המדיניות במשרד הבריאות ובעלי עניין נוספים. אני תקווה כי גורמים אלה ינצלו 

 את המידע החשוב המופיע בפרסום זה ככלי בקבלת החלטות שיסייעו ביצירת סביבה תומכת  בריאות

עבור האוכלוסייה בישראל, וכבסיס למחקר בתחום.

סקר זה לא יכול היה להתממש לולא עבודתם הקפדנית והמסורה של אנשים רבים, בכללם צוות 

 המלב"ם והאגף לתזונה, עובדי הלמ"ס, הסוקרים בשטח וכמובן הנדגמים עצמם. תודתי שלוחה 

 לכולכם.

 בברכה

 פרופ' ליטל קינן-בוקר
מנהלת המלב"ם
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וקע ושיטות

 רקע1.
סקרים לאומיים המתמקדים בנושאי בריאות ותזונה הם אמצעי חיוני ויעיל לתיאור מצב הבריאות 

הכללי, מצב התזונה ואורחות החיים של האוכלוסייה. הסקר הלאומי הראשון בנושא מצב הבריאות 

והתזונה )מב״ת( במבוגרים בישראל - מב״ת ראשון - בוצע בין השנים 1999-2001, ובעקבותיו 

 בוצעו סקרים נוספים במהלך השנים לקבוצות גיל שונות. הסקר הנוכחי, סקר מב"ת לילד, בוצע 
 בתקופה שבין אפריל 2015 ליוני 2016, על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות בשיתוף  הלשכה

 המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( ואגף התזונה במשרד הבריאות. זהו הסקר הראשון שנערך  במדגם

 אקראי של ילדים בני 2-11 שנים, ובמהלכו הוערכו צריכת המזון, מצב הבריאות, הרגלי  בריאות

 )פעילות גופנית, עישון סביל, הרגלי אכילה( והתנהגות האכילה של הילדים באמצעות הוריהם.

ממצאי הסקר יאפשרו להעניק מענה תזונתי הולם לצורכי האוכלוסייה, לגבש המלצות  מתאימות

 לצריכת מזון, ולפעול לשיפור איכות חיי הילדים בישראל. הנתונים המדעיים המופקים מהסקר 
ישמשו את מקבלי ההחלטות בניסוח מדיניות וגיבוש תכניות התערבות. המידע יכול להיות לעזר  גם

 עבור האקדמיה, התעשייה, ארגונים אל-ממשלתיים והתנדבותיים, ולתרום למימוש יעדי העל של 

 "התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא".

מטרות הסקר2. 
 להעריך את כמויות וסוגי המזון הנצרכים בקרב אוכלוסיית בני 2-11 שנים החיים בקהילה  1.

 בישראל, ולחשב צריכה יומית של אנרגיה, סך פחמימות, סוכרים, סיבים תזונתיים, 

 חלבונים, סך שומן, שומן רווי, שומן חד בלתי רווי, שומן רב בלתי רווי, כולסטרול,  ויטמינים

 ומינרלים בקרב אוכלוסייה זו.

 להשוות את הצריכה התזונתית של הילדים, לפי תת קבוצות באוכלוסייה, לערכי  הייחוס 2.

 )DRIs - Dietary Reference Intakes(. המקובלים
 לאפיין את הרכב הארוחות וצירופי המזון באוכלוסייה זו.3.

 להעריך את הקשרים בין המצב התזונתי לבין גורמים מסבירים שונים, כגון מצב הבריאות,  4.

 תחלואה, אורח חיים, תפקוד, מין וגיל.

 לזהות אזורים ותת קבוצות באוכלוסייה המאופיינים במחסור תזונתי ולבחון  גורמים 5.

 המגבירים את הסיכון לחוסר תזונתי.

 להעריך את שכיחות ההרגלים הקשורים לבריאות )פעילות גופנית, עישון סביל,  נטילת 6.
 תרופות ותוספי תזונה(.

 להעריך את השכיחות של אי- ביטחון תזונתי, ולאתר גורמים הקשורים למצב זה. 7.

 לתאר את הימצאות עודף משקל והשמנה באוכלוסיית הילדים על פי הגדרות  ארגון 8.

 הבריאות העולמי.
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 סקו וב נוב״ת לילד - סקו לאונו* ואשון במשא מצב הבריאות והתחנה בבני 2-11 שחם 2015-2016

 שיטות 3.
 תבנית המחקר 3.1

 סקר חתך

 מסגרת הדגימה3.2
 ילדים בני 2-11 שנים, הנכללים במרשם האוכלוסין והעונים לתנאי ההכללה הבאים: בנים ובנות בני 

 כל הדתות החיים בקהילה, חיים בישראל )עולים חדשים- רק אלו הנמצאים בישראל חצי  שנה

 ומעלה( ושאינם מתגוררים במקומות שצורת הישוב שלהם שייכת ל-"שבטי בדואים", "נקודה  שאינה

 יישוב", "מוקד תעסוקה" ו"סמל קיבוצי".
 , מחנות צה"ל, יישובים קטנים עם עשרות תושבים  בלבד1 לא נכללו חלק קטן מהיישובים המוסדיים

 ותושבים הרשומים ביישובי רצועת עזה וצפון השומרון שפונו בשנת 2005.

 שיטת הדגימה3.3
 המדגם הופק מתוך מרשם האוכלוסין של 2014 )בניכוי מי שהיגרו מהמדינה( במדגם אשכולות  דו-

 שלבי.

מדגם הסקר 3.4 
 נדגמו 1,991 פרטים באמצעות דגימת אשכולות דו-שלבית:

 בשלב ראשון נדגמו אזורים סטטיסטיים בתוך שכבות גיאוגרפיות. א.

 בשלב השני הוצאו בכל אזור סטטיסטי שנדגם 15 נפשות אשר עונות על  הגדרת ב.

 האוכלוסייה המפורטת בסעיף 3.2 )"מסגרת הדגימה"( לעיל.
 הדגימה התפרשה על פני 135 יישובים ב-7 מחוזות.

 המדגם הופק פעמיים בשל טעות שהתגלתה במדגם הראשון ושגרמה להפסקת העבודה בשטח,  עד

 להפקת דגימה נוספת )מתוקנת(. עם זאת, המשיבים במדגם הראשון נכללו בקובץ הנתונים  הסופי.

חשוב לציין כי המדגם בוצע עבור ילדים בני 2-11, אולם המרואיינים בפועל היו הורי הנדגמים.

 פרטים נוספים לגבי דגימת האוכלוסייה ניתן לקבל בפנייה למרכז הלאומי לבקרת מחלות 
).icdc@moh.gov.il (דוא"ל: 

מוסדות בעלי תכונות של יישוב ,שאינם כלולים בתחום המוניציפלי של יישובים אחרים.1 
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 שיעור ההיענות 3.5
שיעור ההיענות חושב כמספר המשיבים מתוך המדגם, לא כולל מקרים שנדגמו אך נמצא כי  אינם

 עונים על קריטריוני הדגימה. שיעור ההיענות הכללי היה 79.6%, 77.1% בקרב יהודים ו- 87.4% 

 בקרב ערבים.

אוכלוסיית הסקר 3.6 
 אוכלוסיית הסקר מנתה בפועל 1,792 ילדים )1,301 יהודים ואחרים ]נוצרים שאינם ערבים ו כאלה

 ללא סיווג[ ו-491 ערבים( בני 2-11 שנים העונים לקריטריוני הדגימה ואשר הסכימו  )באמצעות

 הוריהם( להשתתף בסקר.

יש לציין כי רוב מוחלט מהילדים )97.1% בקרב היהודים ו-99.6% בקרב הערבים( הם  ילידי

 ישראל, ולכן אין התייחסות למקום הלידה בעיבוד התוצאות. כמו כן, רוב מוחלט של בני 2-5 

 )96.1% סה"כ; 98.5% בקרב יהודים ו-88.1% בקרב ערבים( וכל בני 6-11 נמצאו במ סגרת

 חינוכית כלשהי בעת הריאיון, ולכן גם למשתנה זה אין התייחסות בעיבוד הנתונים.

 הסכמה מדעת3.7
 הסקר אושר על ידי הועדה לאתיקה של משרד הבריאות, וכל מרואיין )הורה/אפוטרופוס( חתם, לפני 

 תחילת הריאיון, על טופס הסכמה מדעת למילוי השאלון ולביצוע מדידות אנתרופומטריות בילדו/ה.

 הליך הסקר 4.
 ההתקשרות עם הנדגמים 4.1

 אל הורי הילדים שנדגמו נשלח מכתב מקדים, ובו תיאור סקר מב"ת, והתראה לקראת ביקור  סוקר

בביתם.

 לנדגמים שעבורם נמצא מספר טלפון נערכה התקשרות טלפונית במטרה לתאם פגישה לצורך 

 ביצוע הריאיון. אם מספר הטלפון היה שגוי או ללא מענה או שלא נמצא מספר טלפון, יצא  הסוקר

 לבית הנדגם לביצוע הריאיון. אם אף אחד מהורי הנדגם לא נמצא בבית הושארה עבורו גלויה  עם

 הסבר קצר ובקשה ליצירת קשר טלפוני.

הראיונות התבצעו בעברית או בערבית על פי העדפת הנדגם.



2015-2016שנים2-11בבניוהתחנהת1הבו*אמצבבנושאואשקלאומיסקר-לילדנוב״תובסקר               

14

 איסוף הנתונים ותהליך ביצוע הסקר 4.2

השאלון 4.2.1 
שאלון הסקר כלל פרטים דמוגרפיים, שאלות על מצב הבריאות, דפוסי צחצוח שיניים,  המצב

 התפקודי, צריכת תרופות ותוספי תזונה, צריכת אלכוהול, פעילות גופנית, עישון סביל, הרגלי אכילה 

ודיאטה, התנהגות אכילה, אי ביטחון תזונתי והרגלי פעילות מעיים. כמו כן, השאלון כלל שחזור  מזון

 של 24 שעות. איסוף הנתונים תוכנן לשקף את הרגלי התזונה של אוכלוסיית הילדים בכל עונות 

 השנה ובכל ימות השבוע.

 הריאיון 4.2.2
 ריאיון פנים-אל-פנים נערך לאחד ההורים/אפוטרופוס בנוכחות הילד, בביתם, באמצעות ש אלון

 הסקר, על ידי מראיינים שעברו הכשרה מיוחדת. זמן הריאיון הממוצע היה שעה.

 מדידות אנתרופומטריות4.2.3
 מדידות גובה ומשקל של הילדים בוצעו על ידי המראיין על פי פרוטוקול מובנה. שיעור ההיענות 

למדידת המשקל היה 82.0% ולמדידת הגובה - 81.2%.

כל המדידות בוצעו בלבוש קל וללא נעלים. אם הילד סרב לחלוץ נעליו, נרשמה הערה על כך 

 בשאלון. מדידת המשקל בוצעה בעזרת מאזניים אנלוגיים המותאמים למשקל מירבי של 130 ק״ג 

ובעלי דיוק של 1 ק"ג. המאזניים הונחו על רצפה ללא שטיח וכוילו לפני השקילה. מדידת  המשקל

בוצעה פעמיים. במקרה ששתי השקילות נבדלו זו מזו ביותר מ-1 ק"ג, נשקל הילד פעם שלישית. 

 הגובה נמדד בעזרת סרט מדידה קפיצי. מד זווית )ישר זווית( קשיח מאלומיניום שימש לקביעת קו 

המפגש של קודקוד הראש עם הקיר/הדלת ומדבקות שימשו לסימון נקודת המפגש. מדידות  הגובה

 גם הן בוצעו פעמיים ובמקרה ששתי המדידות נבדלו זו מזו ביותר מ-5 מ"מ, נמדד הגובה פעם 
שלישית. אם הילד לא חלץ את נעליו, נמדד גובה עקב הנעל בנפרד והופחת מהגובה הנמדד  בעת

עיבוד הנתונים. התוצאה הסופית נרשמה כגובה הילד. על פי נתוני הגובה והמשקל המדודים חושב 

 מדד מסת הגוף )Body Mass Index, BMI(. נתוני המשקל, הגובה וה- BMI הומרו לאחוזונים ולציוני 

.)WHO( תקן בהתאם לגיל ולמין, לפי סטנדרט הגדילה שנקבע על ידי ארגון הבריאות העולמי 

הערכת עודף משקל והשמנה 4.2.4 
, המתבססות על אחוזוני מדד מסת  הגוףWHOסטטוס המשקל של הילדים נקבע על פי הגדרות ^

)BMI(^ המותאמים למין ולגיל. עודף משקל הוגדר BMI )שנמצא בטווח שבין סטיית תקן אחת )כולל 

 שווה או גבוה מ-2 סטיות  BMI ועד לשתי סטיות תקן מהממוצע )אחוזון 85-97(. השמנה הוגדרה כ-

תקן מהממוצע )<אחוזון 97(.
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 התנהגות אכילה4.2.5
Child Eating - CEBQ  דיווח שכיחות היבטים שונים של התנהגויות אכילה נבדק על בסיס שאלון 

2 Behaviour Questionnaireהשאלון המקורי כולל 35 היגדים המחולקים ל-8 היבטים של  התנהגות . 

 אכילה. בשאלון מב"ת לילד נכללו 21 היגדים המתמקדים ב-5 היבטים של התנהגות  אכילה:

 אכילת-יתר ממניעים רגשיים, אכילת-חסר ממניעים רגשיים, בררנות אכילה, דחף מוגבר ל אכילה

 ותחושת שובע מוקדמת. סולם התשובות דורג מ-1 )אף פעם( עד 5 )תמיד(. לכל היבט  של

 התנהגות תזונתית חושב, עבור כל נדגם, ציון ממוצע של כל ההיגדים המתאימים.

צריכת מזון 4.2.6 
 לצורך חישוב הצריכה התזונתית, נעשה שימוש בשאלון "שחזור מזון של 24 שעות"; על  פיו

 התבקשו ההורים לשחזר את צריכת המזון של ילדם במהלך 24 השעות שקדמו לריאיון. י לדים

בגילאי 6 שנים ומעלה התבקשו לסייע להורים במילוי השאלון.

 כדי לסייע למרואיינים לזהות את סוגי המזון ואת כמויותיו במהלך השחזור נעשה שימוש ב"מדריך 

 מזון וכמויות", שפותח והופק על ידי משרד הבריאות בשנת 2009. במדריך כלולים תצלומים  רבים

של מאכלים שכיחים בישראל וכן שאלות מפורטות לגבי מזון )כגון: האם המזון נקנה או הוכן  בבית,

 אופן הכנת המזון, האם הוא נאכל עם תוספות, אחוז השומן במזון וכו'(, על מנת לאפיין באופן מדויק 

ככל הניתן את פריט המזון/המשקה שנצרך.
 במהלך הריאיון השתמשו המראיינים בכרטיסיות, ב"מדריך מזון וכמויות" ובעזרי מדידה כגון כוס 

 מדידה, כף וכפית, כדי לסייע בהערכת כמויות המזון הנצרכות.

 מידע מלא אודות צריכת המזון נאסף עבור 1,768 נדגמים )98.7%(.

 קליטת השאלונים והנתונים 4.3
הסוקרים אשר בצעו את הראיונות נפגשו פעמיים בחודש עם רכזי הסקר לצורך מסירת השא לונים.

 הרכזים וידאו את שלמות הנתונים והמסמכים שהוגשו. הטפסים הועברו למטה הלמ"ס, ומשם 

 לתחום הבריאות בלמ"ס, שם נקלטו הפרטים הכלליים בטבלת מעקב.

שאלוני שחזורי המזון נשלחו למשרד הבריאות. טופסי ההסכמה תויקו והשאלונים הועברו ל למ"ס

 לצורך הקלדתם. ההקלדה בוצעה על ידי קלדניות שהוכשרו לכך, למערכת קליטה שפותחה עבור 

 שאלוני הסקר בתוכנת Blaise. שאלוני שחזורי המזון הוקלדו ונותחו בתוכנת "צמרת".

2 Wardle, J., Guthrie, C. A., Sanderson, S., & Rapoport, L. )2001(. Development of the children’s 
eating behaviour questionnaire. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 963-970.
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 בקרת איכות 4.4
בקרה על עבודת הסוקרים4.4.1 

 הסקר נוהל ובוצע באופן ידני ללא מערכת ממוחשבת, והבקרה על הסוקרים )המראיינים( בוצעה 

 במספר דרכים:

 דיווח יומי: דוחות עבודה יומיומיים הוגשו על ידי הסוקרים לאחראים. דוחות אלה ספקו  מידע 1-

אודות מספר הסוקרים הפעילים בכל שבוע, משך הזמן הנדרש לפעילותם, הספק עבודתם ועוד.

התקשרות עם הנדגמים: רכזי הסקר יצרו קשר טלפוני עם הנדגמים, במטרה לבחון את אמינות  2-

 הנתונים ויחס הסוקרים לנדגמים. התקשרויות אלה בוצעו אל 10% מהנדגמים.
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 ליווי מקצועי: רכזת המטה ורכזי הסקר ליוו כל סוקר במהלך ראיון, לפחות אחת בחודש. 3-

 בקרת שאלונים4.4.2
כל השאלונים הוקלדו למערכת הקליטה בלמ"ס, כולל שאלונים שמולאו באופן חלקי. מערכת 

ההקלדה תוכנתה על בסיס שאלון תקן, בו הוגדרו ערכי תשובה אפשריים וטווחים סבירים למשתנים 

 רציפים, למניעת אפשרות הקלדה של ערכים שגויים. עדכון ושיפור מרכיבים בתוכנה בוצעו באופן 

שוטף בהתאמה לצרכים שעלו במהלך ההקלדה.

 בנוסף לבקרה המובנית בתוכנה זו, רכזת הנושא עמדה בקשר ישיר ויומיומי עם הקלדניות ונתנה 

 מענה לשאלות שהתעוררו. תוך כדי הקלדת השאלונים, תועדו ליקויים או חסרים בסימון  תשובות.

הליקויים מוינו לפי סוקר ומרחב והועברו לרכזים האחראיים להמשך טיפול.

 בסיום ההקלדה הופק קובץ נתונים ממערכת תוכנת קליטת השאלון. לצורכי בקרה נוספת נבדקו 

 שלמות הנתונים וטווחי הערכים. בהתאם לצורך, בוצעה בדיקה בשאלון המקור, או במרשם האוכ לוסין.

 כל מקרה תוקן לגופו.

 . Excel עבור שאלוני שחזור המזון הופקו דוחות המסכמים את צריכת המזון ורכיבי התזונה בפורמט

הבקרה כללה בדיקות לאיתור נתונים חריגים, כמויות בלתי הולמות, חוסר התאמה בין  השעות

 לארוחות, כמויות חסרות וכן שימוש לקוי בקודים. כל טעויות ההקלדה שנמצאו - תוקנו. בסיום הופקו 

 סופיים. Excel דוחות

 עיבוד הנתונים 4.5
 )גרסה SAS enterprise.)7.1 עיבוד הנתונים נערך בתוכנת 

שקלול הנתונים4.5.1 
הנתונים המוצגים בפרסום הם נתונים משוקללים לכלל אוכלוסיית ישראל על פי מקדמי ניפוח 

 שסיפקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אשר מבוססים על קבוצת אוכלוסייה, קבוצה גיאוגרפית, 

יום שחזור המזון ומין מוצלב עם קבוצות גיל.
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 ההתפלגות הגולמית של המשתנים הכלולים בפרסום מפורטת בנספח א.

 הבסיס הישראלי של נתונים תזונתיים (בינ"ת)4.5.2
עיבוד המידע לגבי צריכת המזון התאפשר באמצעות מסד הנתונים בינ"ת - בסיס ישראלי של 

 נתונים תזונתיים. תוכנת "צמרת", בה מוטמע מסד הנתונים, שימשה להקלדת שחזורי המזון 

 ובאמצעותה הופק המידע על ההרכב התזונתי של כל פריט מזון שנצרך. מסד נתונים ייחודי  זה

 )בינ"ת( הורחב ועודכן ממגוון מקורות מידע בד בבד עם איסוף הנתונים, והוא ממשיך להת עדכן

 באופן שוטף. הנתונים המוצגים בפרסום זה מעודכנים לתקופת איסוף המידע.

 השוואת צריכת רכיבי התזונה לערכי ייחוס4.5.3
נתוני הצריכה של רכיבי התזונה הושוו לערכי יחוס בין-לאומיים שאומצו על ידי מדינת ישראל. כבסיס 

 . ^DRI מורכב מ-4 ערכים עבור רוב רכיבי )Dietary Reference Intake )DRIלערכי הייחוס שימש ה- 

 התזונה:

Recommended Daily Allowance )RDA(  רמת הצריכה היומית המוערכת כמספקת את צרכיה של - 

 כמעט כל האוכלוסייה )98%( הבריאה בקבוצת גיל ומין מסוימים.

Estimated Average Requirement )EAR(רמת הצריכה היומית המוערכת כמספקת את צרכיה  של - 

 50% מהאוכלוסייה הבריאה בקבוצת גיל ומין מסוימים.
Adequate Intake )AI(-או ה RDA^ רמת הצריכה המספקת / ההולמת, בהיעדר מידע מספק לקביעת - 

.EAR 

Tolerable Upper Intake Level )UL( רמת הצריכה היומית המרבית, שעדיין אינה מזיקה לרוב - 

 האוכלוסייה בקבוצת גיל ומין מסוימים.

להשוואה בין רמת הצריכה של רכיבי תזונה שונים לבין ערכי הייחוס שימשו לרוב נתוני ^EAR, שכן 

 אלו מתאימים להשוואה של נתוני אוכלוסייה. כאשר אין מידע מספק לקביעת ערכי EAR, נעשה שימוש 
 בנתוני ה-^ המשמשים להשוואת הצריכה של פרטים באוכלוסייה.

בדוח זה מוצגים נתונים נבחרים מכלל המידע שנאסף.





סיכום הממצאים





פרק 1- מאפייני□ דמוגרפיים של אוכלוסיית המדגם

o 2-5 מדגם הסקר כלל: 51.3% בנים ו- 48.7% בנות, 72.6% יהודים ו- 27.4% ערבים, 33.7% בני 
 שנים ו-66.3% בני 6-11 שנים.

o 35. 4% מהילדים בני 2-11 שנים מקיימים אורח חיים חילוני: 45.3% מהיהודים ו-9.2% מהערבים,   

 25.3% מקיימים אורח חיים דתי: 13.8% מהיהודים ו-55.7% מהערבים.

o :5.9% שיעור הילדים בני 2-11 שנים שאימהותיהם בעלות השכלה של 0-8 שנות לימוד עומד על 
 2.7% מהיהודים ו- 16.2% מהערבים. שיעור הילדים שאימהותיהם בעלות תואר אקדמי עומד על 

38.2%: 45.0% מהיהודים ו-16.6% מהערבים.

o  יותר משליש )37.7%( מהילדים בני 2-11 שנים נמצאים מתחת לקו העוני: 28.7% מהיהודים 

 ו- 67.9% מהערבים. )הגדרת קו העוני על פי נתונים מדוח העוני של המוסד לביטוח לאומי  שנת

.)2014

 

 סיכום הממצאים

 

 פרק 2 - מצב הבריאות

% o 9.0 מהילדים בני 2-11 שנים הם בעלי עודף משקל: 7.8% מהיהודים ו-12.5% מהערבים.  7.5% 

 מהילדים מוגדרים כשמנים: 7.3% מהיהודים ו-8.3% מהערבים.

על פי תפיסת ההורים, 6.4% מהילדים בני 2-11 שנים זקוקים לדיאטה להרזיה: 5.0% מהיה ודיםס

 ו-10.8% מהערבים, 7.6% זקוקים לדיאטה להשמנה: 5.7% מהיהודים ו-13.6% מהערבים ו-86.0% 

לא זקוקים לדיאטה כלשהי: 89.3% מהיהודים ו-75.6% מהערבים.

  

 

 

 

 11.9% מהילדים בני 2-11 שנים הוגדרו כפגים כאשר נולדו על ידי גורם רפואי: 11.3%  מהיהודיםס

ו-13.8% מהערבים.

 

 ב-7.3% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה אי פעם אנמיה מחוסר ברזל על ידי רופא: 7.3%  מהיהודיםס

ו-7.1% מהערבים.

 

 ב-6.3% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה אי פעם קצרת )אסתמה( על ידי רופא: 7.6% מהיהודים ס

ו-2.1% מהערבים.
 

 ב-0.4% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה דגנת )צליאק( על ידי רופא: 0.3% מהיהודים ו-0.8% ס

מהערבים.

 

 ב-4.0% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה אלרגיה למזון כלשהו בשנה האחרונה: 4.5%  מהיהודיםס

 ו-2.4% מהערבים. שלושת המזונות שנמצאו כגורמים לאלרגיה בשכיחות הגבוהה ביותר היו חלב 

 )0.6%(, פול )0.4%( ובוטנים )0.4%(.

0.3% מהילדים בני 2-11 שנים סובלים מעצירות תמיד: 0.3% מהיהודים ו-0.4% מהערבים,  1.8%ס

סובלים מעצירות לעיתים קרובות: 1.1% מהיהודים ו-3.9% מהערבים, 8.1% סובלים מעצירות 
 

 לעיתים רחוקות: 7.8% מהיהודים ו-8.7% מהערבים ו-89.9% לא סבלו מעצירות אף פעם:  90.8%

מהיהודים ו-87.1% מהערבים.

 על ידי רופא: ADHD(  6.1%( ב-5.5% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה הפרעת קשב וריכוזס

 מהיהודים ו-3.5% מהערבים.
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 5.5% מהילדים בני 2-11 שנים נוטלים בין 1-5 תרופות באופן קבוע: 5.7% מהיהודים ו-4.9% ס 

 מהערבים.
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 סך משקי הבית בעלי ביטחון תזונתי נמוך או נמוך מאד עומד על 9.7%: 4.6% בקרב הי הודיםס

 ו-26.0% בקרב הערבים. סך הילדים בעלי ביטחון תזונתי נמוך עומד על 7.5%: 3.5% בקרב היהודים 

 ו- 20.1% בקרב הערבים.

פרק 3 - אוררו רויים

o 76.3% מהילדים בני 2-11 שנים מצחצחים שיניים לפחות פעם ביום: 82.7% מהיהודים ו-55.6%  

מהערבים.

o  סך שעות השינה ביממה בקרב 86.2% מהילדים בני 2-11 שנים עונה להמלצות החברה הישראלית 

 לחקר השינה: 86.8% מהיהודים ו-84.3% מהערבים, 84.1% מבני 2-5 שנים ו-88.3% מבני  6-11

 שנים.

o 38.7% מהילדים בני 5-11 שנים עומדים בהמלצות ארגון הבריאות העולמי לביצוע פעילות גופנית. 

o 69. 4% מהילדים בני 2-11 שנים לא חשופים כלל לעישון סביל: 76.0% מהיהודים ו- 48.5% 

 מהערבים, 22.3% חשופים לעישון סביל במידה מועטה: 20.2% מהיהודים ו-29.4% מ הערבים

 ו-8.2% חשופים לעישון סביל במידה רבה מאד או רבה: 3.9% מהיהודים ו-22.1% מהערבים.

 1.5% מהילדים בני 2-11 שנים מקיימים אורח חיים צמחוני או טבעוני: 1.9% מהיהודים ו- 0.1%ס

 מהערבים.

 4.9% מהילדים בני 2-11 שנים נוטלים בין 1-3 תוספי תזונה באופן קבוע: 5.8% מהיהודים ו-1.8% ס

 מהערבים. תוספי התזונה שניטלו בשכיחות הגבוהה ביותר, עפ״י הדיווח, הם: מולטי-ויטמין )28.4% (,

 ויטמין 14.7%( C( !-Nutriceuticals - תוספי תזונה המשמשים לצרכים רפואיים )13.8%(.

 

 10.3% מהילדים בני 2-11 שנים נוטים לבררנות אכילה, 10.4% הם בעלי תחושת שובע מו קדמת,ס 

 3.6% ו-13.3%, בהתאמה, נוטים לאכילת יתר או חסר ממניעים רגשיים.

פרק 4 - רררל- אכ-לה ושתזה

 48.8% מהילדים בני 2-11 שנים אוכלים את ארוחת הצהריים בדרך כלל בבית: 45.9% מהיהודים ס

ו-58.3% מהערבים, 42.5% במסגרת החינוכית: 47.9% מהיהודים ו-25.3% מהערבים.  8.6%

 אוכלים את ארוחת הצהריים פעמיים באותו היום, גם בבית וגם במסגרת החינוכית: 6.2% מהיהודים 

 ו-16.4% מהערבים.

 55.7% מהילדים בני 2-11 שנים אוכלים ארוחת בוקר משותפת לפחות עם אחד ההורים, בין 1-2  ס
פעמים בשבוע: 63.5% מהיהודים ו-30.4% מהערבים. כרבע 24.4% מהילדים אוכלים ארוחת  בוקר

 משותפת כל יום או כמעט כל יום: 14.6% מהיהודים ו-56.1% מהערבים. 11.0% מהילדים אינם 

 אוכלים ארוחת בוקר משותפת במהלך כל השבוע: 13.5% מהיהודים ו-2.7% מהערבים.

47.4% מהילדים בני 2-11 שנים אוכלים ארוחת צהריים משותפת לפחות עם אחד ההורים, בין  1-2ס

 פעמים בשבוע: 53.5% מהיהודים ו-27.6% מהערבים. 35.9% מהילדים אוכלים ארוחת צהריים 



 

 משותפת כל יום או כמעט כל יום: 29.0% מהיהודים ו-58.2% מהערבים. 4.1% מהילדים אינם 

 אוכלים ארוחת צהריים משותפת במהלך כל השבוע 4.9% מהיהודים ו-1.5% מהערבים.

o 63.7% מהילדים בני 2-11 שנים אוכלים ארוחת ערב משותפת לפחות עם אחד ההורים, כל יום  או 

כמעט כל יום: 58.2% מהיהודים ו-81.7% מהערבים. 15.8% מהילדים אוכלים ארוחת ערב משותפת 

 בין 1-2 פעמים בשבוע: 18.8% מהיהודים ו-6.1% מהערבים. 2.0% מהילדים אינם אוכלים ארוחת 

 ערב משותפת במהלך כל השבוע: 1.7% מהיהודים ו-2.8% מהערבים.

45.1% מהילדים בני 2-11 שנים אינם אוכלים ארוחות מול הטלוויזיה או המחשב אף פעם:  49.1%ס

 מהיהודים ו-31.8% מהערבים. 22.9% מהילדים אוכלים ארוחות מול הטלוויזיה או המחשב כל יום או 

 כמעט כל יום: 20.5% מהיהודים ו-30.9% מהערבים. 15.2% מהילדים אוכלים ארוחות  מול

הטלוויזיה או המחשב בין 1-2 פעמים בשבוע: 14.4% מהיהודים ו-17.6% מהערבים.

 

 

 

 

 

□,הממצאסיכום
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 70.0% מהילדים בני 2-11 שנים אינם אוכלים ארוחות תוך כדי משחק בבית אף פעם: 75.8%  ס

 מהיהודים ו-51.3% מהערבים. 5.7% מהילדים אוכלים ארוחות תוך כדי משחק בבית כל יום או  כמעט

 כל יום: 4.1% מהיהודים ו-10.8% מהערבים. 10.7% מהילדים אוכלים ארוחות תוך כדי משחק  בבית
 בין 1-2 פעמים בשבוע: 9.4% מהיהודים ו-14.8% מהערבים.

72.6% מהילדים אינם אוכלים ארוחות במגרש המשחקים או בגינה אף פעם: 78.6%  מהיהודים ס

 ו-53.4% מהערבים. 2.3% מהילדים אוכלים ארוחות במגרש המשחקים או בגינה כל יום או כמעט כל 

 יום: 1.2% מהיהודים ו-5.7% מהערבים. 10.5% מהילדים אוכלים ארוחות במגרש המשחקים  או

 בגינה בין 1-2 פעמים בשבוע: 8.9% מהיהודים ו-15.7% מהערבים.
 7.3% מהילדים בני 2-11 שנים אכלו בין 1-2 סוגי ירקות בשבועיים האחרונים: 9.1%  מהיהודים ס

 ו-1.6% מהערבים, 48.4% מהילדים אכלו בין 3-6 סוגי ירקות: 49.9% מהיהודים ו- 43.6%

 מהערבים, 41.4% מהילדים אכלו בין 7-13 סוגי ירקות: 37.4% מהיהודים ו-54.2% מהע רבים,

 ו-2.9% מהילדים לא צרכו ירקות כלל בשבועיים האחרונים 3.7% מהיהודים ו-0.6% מהערבים.

 18.0% מהילדים בני 2-11 שנים אכלו בין 1-2 סוגי פירות בשבועיים האחרונים: 20.3%  מהיהודיםס

 ו-10.4% מהערבים, 68.6% מהילדים אכלו בין 3-6 סוגי פירות: 66.0% מהיהודים ו- 77.2%

 מהערבים, 9.9% מהילדים אכלו בין 7-13 סוגי פירות: 9.5% מהיהודים ו-11.4% מהערבים, ו- 3.5%
 מהילדים לא צרכו פירות כלל בשבועיים האחרונים 4.3% מהיהודים ו-1.0% מהערבים.

צריכת המשקאות )מים, משקאות חמים, משקאות קלים, משקאות ממותקים בממתיק מלאכותי ומיצי  ס

 פירות( היומית בקרב בני 2-11 שנים הינה בממוצע 4.4 כוסות: 4.4 כוסות ביהודים ו-4.5 כוסות 

 בערבים.

 94.5% מהילדים בני 2-11 שנים שותים בעיקר מים: 4.2 כוסות ביהודים ו-3.8 כוסות בערבים.ס

 1.6% מהילדים צורכים משקאות ממותקים בממתיק מלאכותי. מבין הצורכים, בני 2-5 שנים שותים ס

 בממוצע 0.4 כוסות ליום ובני 6-11 שנים שותים בממוצע 1.6 כוסות ליום של משקאות מ ומתקים

 בממתיק מלאכותי.



               

 9רק 5 - צריכת אנרגיה ורכיבי חזונה

 הצריכה היומית הממוצעתרכיב תזונה

 1,449.0אנרגיה (קק״ל)
 57.0חלבונים (גרם)

 190.0פחמימות (גרם)
 50.0שומנים (גרם)

 16.0שומן רווי (גרם)
 17.8שומן חד בלתי רווי (גרם)
 11.8שומן רב בלתי רווי (גרם)

 1.5חומצות שומן רב בלתי רווי מסוג אומגה-3 (גרם)
 225.0כולסטרול (מיליגרם)

 65.0סך סוכרים (גרם)
15.0סיבים תזונתיים (גרם)
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 רכיב 
 תזונה

ממצאי הסקרהמלצות

 DRIהמלצות ה- 
(Dietary reference intake)

הצריכה 
היומית 

הממוצעת 
כאחוז מסך 

 האנרגיה 
(%) 

% 
הצ ורכים
 בהתאם 

 להמלצות

% 
 הצורכים 

 מעל
להמלצות

 %
 הצורכים 
 מתחת

 להמלצות

חלבון

 קבוצת גיל 
 (שנים)

 המלצות
DRI^ 

16.090.24.15.7 2-35-20% 

4-1110-30% 

שומן

 קבוצת גיל 
 (שנים)

 המלצות
DRI^ 

31.050.322.627.1 2-330-40% 

4-1125-35% 

65%53.076.16.217.8-45%פחמימות

 סיבים 
תזונתיים

קבוצת 
 גיל 

 (שנים)
בנותבנים

-12.3-87.7 1-31919 
4-82525 

9-133126

24



 

 רכיב תזונה

 
 
 
 

 הצריכה היומית הממוצעת כאחוז 
מסך האנרגיה (%)

9.9שומן רווי
11.0שומן חד בלתי רווי
7.1שומן רב בלתי רווי

18.3סך סוכרים

פרק 6 - מינרלים

הצריכה היומית הממוצעת (מ"ג/יום)רכיב תזונה

556סידן
864זרחן
9.1ברזל

206מגנזיום
6.7אבץ

1,785אשלגן
2,241נתרן

רכיב תזונה
EAR 1 ערכי ייחוס 

 % הצורכים מתחת מיליגרם/יום
 קבוצת גיל  EARלערכי ייחוס

 (שנים)

הממצא'□סימם

 

 
בנות בנים

סידן
1-3 500500

77.6 4-8 800800
9-13 1,1001,100

זרחן
1-3 460460

25.6 4-8 500500
9-13 1,2501,250

ברזל
1-3 3.03.0

9.1 4-8 4.14.1
9-13 5.95.7

מגנזיום
1-3 6565

14.7 4-8 110110
9-13 200200

אבץ
1-3 2.52.5

23.8 4-8 44
9-1377
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1 EAR: Estimated Average Requirement 



               

רכיב תזונה
AI  2 ערכי ייחוס

§  % הצורכים בהתאםמיליגרם/יום

 קבוצת גיל  AIלערכי ייחוס
 (שנים)
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AI 

אשלגן
1-3 3000

3.0 4-8 3800
9-13 4500

*ןנתר
1-3 <1000

11.9 4-8 <1200
9-13 <1500

שווה או מעל ערכי הייחוס§
מומלץ שצריכת הנתרן היומית לא תעלה על ערכי ^AI המפורטים בטבלה *

2 AI: Adequate Intake 

 פרק 7- ויטמינים

 רכיב תזונה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הצריכה היומית הממוצעת
380ויטמין A (מק״ג)

1.2תיאמין - ויטמין B1 (מ״ג)
1.6ריבופלבין - ויטמין B2 (מ״ג)

16.1ניאצין - ויטמין B3 (מ״ג)
1.4ויטמין B6 (מ״ג)

2.8ויטמין B12 (מק״ג)
237פולאט (מק״ג)

63ויטמין C (מ״ג)
3.6ויטמין D (מק״ג)

5.9ויטמין E (מ״ג)
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רכיב תזונה
EAR 1 ערכי ייחוס

 % הצורכים מתחת 
 קבוצת גיל  EARלערכי ייחוס

 (שנים)

הממצאיםסימם

בנות בנים

ויטמין A (מק״ג)
1-3 210210

55.3 4-8 275275
9-13 445420

תיאמין (מ״ג)
1-3 0.50.5

17.5 4-8 0.60.6
9-13 0.90.9

ריבופלבין (מ״ג)
1-3 0.50.5

11.1 4-8 0.60.6
9-13 0.90.9

ניאצין (מ״ג)
1-3 66

18.0 4-8 88
9-13 1212

ויטמין B6 (מ״ג)
1-3 0.40.4

11.2 4-8 0.50.5
9-13 0.80.8

ויטמין B12 (מק״ג)
1-3 0.70.7

17.2 4-8 1.01.0
9-13 1.51.5

פולאט (מק״ג)
1-3 120120

33.2 4-8 160160
9-13 250250

ויטמין C (מ״ג)
1-3 1313

30.2 4-8 2222
9-13 3939

1-13101095.9 ויטמין D (מק״ג)

ויטמין E (מ״ג)
1-3 55

64.2 4-8 66
9-1399
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דמוגרפי'□מאפייני□-1פרק

0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0

0

J
י

J==.========.===============.===============.===============.========ס

 קבוצת אוכלוסייה, מין וגיל
Population group, sex and age 

0 

 J מדגם הסקר כלל 51.3% בנים ו-48.7% בנות, 72.6% יהודים ו-27.4% ערבים, 33.7% בני 
 2-5 שנים ו-66.3% בני 6-11 שנים.

 טבלה 1.1: התפלגות אוכלוסיית המדגם לפי קבוצת אוכלוסייה, מין וגיל 
 מספרים מוחלטים ואחוזים

 קבוצת אוכלוסייה
Population 

group 
 מין

Sex N

Age group קבוצת גיל 

 years 2-5 שניםyears 6-11שנים 

n %n%

 יהודים ואחרים
Jews & others 

Boys 66123435.442764.6 בנים

Girls 64020431.943668.1 בנות

 ערבים
Arabs 

Boys 2588332.217567.8 בנים

Girls 2338335.615064.4 בנות

 סה״כ
Total 

Boys 91931734.560265.5 בנים

31

Girls87328732.958667.1בנות 



 2015-2016שנים 2-11בבניוהתזונההבריאותמצבבנושאראשוןלאומיסקר-לילדמבייתרבסקר

u----------------------------------------------------------------0 
o 

0 0 

 

 

 

32 

 

9.2%-  35.4% מהילדים בני 2-11 שנים מקיימים אורח חיים חילוני ( 45.3% מהיהודים ו
 מהערבים). 25.3% מהילדים בני 2-11 שנים מקיימים אורח חיים דתי ( 13.8% מהיהודים ו-

 55.7% מהערבים).

אוכלוסייה לפי קבוצת דתית טבלה 1.2 : נטייה
 uestionמספרים מוחלטים ואחוזים שאלה 1.11 

 הייטנ תיתד

Religious observance 
 םידוהי םירחאו

Jews & others 
 םיברע

Arabs 
 כ"הס

Total 

n % n% n % 

 ת/ינוליח

Secular 
588 45.3 45 9.2 633 35.4 

 ת/יתרוסמ

Traditional 
304 23.4 142 29.1 446 25.0 

 הי/יתד

Rel ig ious/Orthodox 
179 13.8 272 55.7 451 25.3 

 ת/ידרח

U ltra-orthodox 
202 15.6 18 3.7 220 12.3 

תד  רoח/טסאיתא

Atheist/No religion 
6 0.50 0 6 0.3 

חרוא םייח *ברוע מ

Mixed lifestyle* 
19 1.5 11 2.3 30 1.7 

במשק הבית*  שילוב של יותר מאורח חיים אחד

*A combination of more than one lifestyle in the household 
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אוכלוסייה האם על פי קבוצת טבלה 1.3 : השכלת
 uestionsמספרים מוחלטים ואחוזים שאלות 15.1 , 15.2 

האם  השכלת

 (שנות לימוד)

Maternal education 
( years attained ) 

 יהודים ואחרים

Jews & 
others 

 ערבים

Arabs 
הכל  סך

Total 

n % n % n % 

 0-8 שנים
0-8 Years 

30 2.7 81 16.2 111 5.9 

 9-12 שנים
9-12 Years 

357 28.4 246 50.6 603 33.7 

אקדמאי לא -  13 שנים ומעלה
13 years or more - lliill academic 

27523.9 75 16.7 350 22.2 

אקדמאי -  13 שנים ומעלה
13 years or more - academic 

608 45.0 83 16.6 691 38.2 
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67.9%-  37.7% מהילדים בני 2-11 שנים חיים מתחת לקו העוני ( 28.7% מהיהודים ו
 מהערבים).

אוכלוסייה טבלה : מצב העוני לפי קבוצת
 uestionsמספרים מוחלטים ואחוזים שאלות 1.14 , 15.5 

העוני  *מצב

Poverty status * 

 יהודים ואחרים

Jews & 
others 

 ערבים

Arabs 
 סה"כ

Total 

n % n % n % 

לקו העוני  מתחת

Below poverty line 
290 28.7 288 67.9 578 37.7 

 חושב על פי נתונים מודח העוני של המוסד לביטוח לאומי שנת 2014 , לוח 2 עמוד 4*
* Calculated according to data from the 'Poverty Report of the National Insurance Institute, 2014 Table 
2 page 4 ' 

 קישור לודח העוני של המוסד לביטוח לאומי שנת 2014 :
https://www.btl.qov.il/Publications/oni report/Documents/oni2014.pdf 

https://www.btl.qov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2014.pdf
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Figure 2.1.2: Frequency of 
overweight and obesity (%), by 

sex -Arabs 

Figure 2.1.1: Frequency of 
overweight and obesity (%), by 

sex-Jews 
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-12.5% מהערבים). משקל ( 7.8% מהיהודים ו בעלי עודף הם  9.0% מהילדים בני 2-11 שנים
-8.3% מהערבים). מהשמנה ( 7.3% מהיהודים ו  7.5% מהילדים בני 2-11 שנים סובלים

גיל ומין והשמנה לפי קבוצת משקל טבלה 2.1 : עודף
 uestionsאחוזים שאלות 3.1-3.2 

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים yearsשנים 

% % % 

משקל  *עודף

Overweight*  
85o/oSBMI percentile < 97% 

 בנים

Boys 
5.9 8.2 7.0 

 בנות

Girls 
7.6 14.8 11.0 

 *השמנה

Obesity* 
BMI percentile ~ 97% 

 בנים

Boys 
6.6 11.5 9.1 

 בנות

Girls 
5.5 6.4 5.9 

ארגון הבריאות * עודף משקל והשמנה הוגדרו עפ"י אחוזוני BMI בהתאם לעקומות הגדילה (מתואמות מין וגיל) של
וגובה מדודים. העולמי. חישוב BMI מבוסס על נתוני משקל

* Overweight and obesity were categorized using age- and sex-adjusted BMI percentiles according to 
the WHO Growth Charts, based חס measured weight and height . 

0Girls 

8.3 
6.2 

D Boys 

9.0 

20 

15 

...., 
C: 

~ 10 .... 
Q) 
 ..ם

5 

 ,--L.LJL::..::..::..ג.--'------,---LLL<l:..::ו..--'-----+ 0

Obesity Overweight 

E::;J Girls 

11.3 

5.1 

D Boys 

16.8 
20 

15 
...., 
C: 

~ 10 .... 
Q) 
 ..ם

5 

 ~==---י----_-Lנ=.JLL--י------1- 0

Obesity Overweight 
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Figure 2.2.2: Parent's 
perception סח child's need for 

diet (%), by sex - Arabs 

Figure 2.2.1: Parent's 
perception סח child's need for 

diet (%), by sex - Jews 
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 על פי תפיסת ההורים, 6.4% מהילדים בני 2-11 שנים זקוקים לדיאטה להרזיה ( 5.0%

 מהיהודים ו-10.8% מהערבים), 7.6% זקוקים לדיאטה להשמנה ( 5.7% מהיהודים ו-13.6%

-75.6% מהערבים). זקוקים לדיאטה כלשהי ( 89.3% מהיהודים ו  מהערבים) ו- 86.0% לא

גיל ומין ההורה לפי קבוצת דיאטה לפי תפיסת בביצוע  טבלה 2.2 : הצורך
 uestionאחוזים שאלה 15 . 7

של הצורך את ההורה  תפיסת

דיאטה  ילדו לבצע

Child's need to diet, as 
perceived by parent 

 מין

Sex 

גיל Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים yearsשנים 

% % % 

 דיאטה להרזיה

Weight loss diet 

 בנים

Boys 
1.1 9.5 5.1 

 בנות

Girls 
3.3 12.7 7.8 

 דיאטה להשמנה

Weight gain diet 

 בנים

Boys 
8.6 8.1 8.4 

 בנות

Girls 
5.6 8.0 6.7 

בדיאטה  אין לילד צורך

No need 

 בנים

Boys 
90.3 82.4 86.6 

 בנות

Girls 
91.1 79.3 85.5 

100 D Boys 0 Girls 

80 

..., 
C 60 QJ 
u 
'--
QJ 
 40 ..ם

20 

4.06.1 
0 

Weight loss diet Weight gain diet No need 

1::::! Girls D Boys 

76.175,1 

100 

80 

~ 60 
u 
'--
QJ 

 40 ..ם

20 

0 +---  י---י'-'י'-'י-'י--"יי-~---'"=-'י'--~---""" ........

Weight loss dietWeight gain diet No need 
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Figure 2.3.2: Preterm birth (%), 
by age group (yrs) and sex -

Arabs 

Figure 2.3.1: Preterm birth (%), 
by age group (yrs) and sex - Jews 
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 11.9% מהילדים בני 2-11 שנים הוגדרו כפגים כאשר נולדו על ידי גורם רפואי ( 11.3%
 מהיהודים ו-13.8% מהערבים).

גיל ומין פגות לפי קבוצת טבלה 2.3 : שכיחות
 uestionאחוזים שאלה 2.1 

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים years שנים 

% % % 

 בנים

Boys 
11.7 12.6 12.1 

 בנות

Girls 
11.6 11.7 11.6 

 סה"כ

Total 
11.6 12.2 11.9 

 דיווח ההורה על אבחון על ידי גורם רפואי*

* Reported by parent based סח a physicianיs diagnosis 

ם aGirls::ו Boys 
40 

30 
..., 
C 
Q) 

:.: 20 
Q) 
 ..ם

10 

 0-+-י---י-'יי"יי'-...נ::..::...::---,--י--י'----..::...::..::.-=,--

Age 6-11 Age 2-5 

E;JGirls D Boys 40 

30 

..., 
~ 20 u .... 
Q) 
 ..ם

10 

 0--1---י--~-=__~:,.::--י--.:::.:::.ו....ג::.:::.:::_

Age 6-11 Age 2-5 
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Figure 2.4.1: Diagnosis (ever) of Figure 2.4.2: Diagnosis (ever) of 
anemia (%), by age group (yrs) anemia (%), by age group (yrs) 

and sex - Jews and sex - Arabs 
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 דיווח ההורה על אבחון על ידי רופא "

* Reported by parent based סח a physicianיs diagnosis 

 ב-7.3% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה אי פעם אנמיה מחוסר ברזל על ידי רופא ( 7.3%
-7.1% מהערבים).  מהיהודים ו

גיל ומין ברזל לפי קבוצת אנמיה מחוסר של טבלה 2.4 : אבחון אי פעם
 uestionאחוזים שאלה 7.7.1 

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים years שנים 

%% % 

 בנים

Boys 
11.4 6.8 9.2 

 בנות

Girls 
6.0 4.3 5.2 

 סה"כ

Total 
8.8 5.6 7.3 

D Boys וzנGirls 
100 

80 
..., 
 60 פ
u 
'-

~ 40 -

20 11.7 6.8 6.0 3.9 
0 

Age 2-5 Age 6-11 

100 -
D Boys Ea Girls 

80 

..., 
60 -C 

QJ 
u 
'-
QJ 

 ..ם 40

20 
8.9 5.4 

0 

Age 2-5 Age 6-11 
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Figure 2.5.1: Diagnosis (ever) of Figure 2.5.2: Diagnosis (ever) of 

asthma (%), by age group (yrs) asthma (%), by age group (yrs) 

and sex - Jews and sex - Arabs 
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 דיווח ההורה על אבחון על ידי רופא,..

* Reported by parent based סח a physicianיs diagnosis 

 ב-6.3% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה אי פעם קצרת (אסתמה) על ידי רופא ( 7.6%
 מהיהודים ו- o/o 2.1 מהערבים).

גיל ומין (אסתמה) לפי קבוצת קצרת של  טבלה 2.5 : אבחון אי פעם
 uestionאחוזים שאלה 7.7.2

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים years שנים 

% % % 

 בנים

Boys 
6.1 9.4 7.7 

 בנות

Girls 
4.8 4.8 4.8 

 סה"כ

Total 
5.5 7.2 6.3 

D Boys ו;::;~ Girls 
60 -

50 -

..., 40 
C: 
 aנ

30 u .... 
 aנ
- 20 ..ם

11.9 
10 -

0 

Age 2-5 Age 6-11 

D Boys ו::a Girls 
60 -

50 

..., 40 
C: 
 .... a 30 uנ
 aכ
 20 ..ם

10 
2.0 1.9 

0 

Age 2-5 Age 6-11 
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 ב-0.4% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה דגנת (צליאק) על ידי רופא ( 0.3% מהיהודים :
-0.8% מהערבים).  ו
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Figure 2.6.1: Diagnosis of celiac Figure 2.6.2: Diagnosis of celiac 

(%), by age group (yrs) and sex - (%), by age group (yrs) and sex -

Jews Arabs 
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 דיווח ההורה על אבחון על ידי רופא*

* Reported by parent based סח a physicianיs diagnosis 

גיל ומין דגנת (צליאק) לפי קבוצת טבלה 2.6 : אבחון של
 uestionאחוזים שאלה 7.7.5 

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים years שנים 

% % % 

 בנים

Boys 
0.2 0.6 0.4 

 בנות

Girls 
0.2 0.6 0.4 

 סה"כ

Total 
0.2 ** 0.6 ** 0.4** 

בשתי קבוצות הגיל**  אחוזים זהים בקרב הבנים והבנות

** Same percentages among boys and girls within each age group 

10 D Boys QGirls 
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..... 6 -
C: 
QJ 
u .... 

4 -QJ 
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0.6 0.2 0.0 0.3 
---י 0
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D Boys t:;:JGirls 
10 

8 
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6 C: 

QJ 
u .... 
QJ 4 0. 

2.0 
2 

0.8 
0.0 
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Age 2-5 Age 6-11 
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Figure 2.7.1: Food allergy in the Figure 2.7.2: Food allergy in the 
last year (%), by age group (yrs) last year (%), by age group (yrs) 

and sex - Jews and sex - Arabs 
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 ב-4.0% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה אלרגיה למזון כלשהו בשנה האחרונה ( 4.5%
-2.4% מהערבים). שלושת המזונות שנמצאו כגורמים לאלרגיה בשכיחות  מהיהודים ו

ביותר היו חלב ( 0.6% ,) פול ( 0.4% ) ובוטנים ( 0.4% .)  הגבוהה

גיל ומין אלרגיה למזון לפי קבוצת טבלה 2.7 : הימצאות
 uestionאחוזים שאלה 7.10 

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים years שנים 

% % % 

 בנים

Boys 
5.3 3.1 4.3 

 בנות

Girls 
3.5 4.0 3.7 

 סה"כ

Total 
4.4 3.5 4.0 

10 D Boys E;J Girls 

8 

..., 6 
C: 4.6 Q) 
u 
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0.4%-  0.3% מהילדים בני 2-11 שנים סובלים מעצירות תמיד ( 0.3% מהיהודים ו
-3.9% מהערבים)  מהערבים), 1.8% סובלים מעצירות לעיתים קרובות ( 1.1% מהיהודים ו

-87.1% מהערבים). פעם ( 90.8% מהיהודים ו אף סבלו מעצירות -89.9% לא  ו

גיל ומין טבלה 2.8 : תדירות עצירות לפי קבוצת
 uestionאחוזים שאלה 10.3 

 תדירות עצירות

Frequency of 
constipation 

 מין

Sex 

גיל Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים yearsשנים 

%% % 

 תמיד

Always 

 בנים

Boys 
0.4 0.2 0.3 

 בנות

Girls 
0.2 0.3 0.3 

 לעיתים קרובות

Often 

 בנים

Boys 
0.7 2.2 1.4 

 בנות

Girls 
1.5 2.8 2.1 

 רחוקותלעיתים

Seldom 

 בנים

Boys 
6.3 8.8 7.5 

 בנות

Girls 
7.9 9.6 8.7 

פעם  אף

Never 

 בנים

Boys 
92.6 88.9 90.8 

 בנות

Girls 
90.4 87.3 88.9 



הבריאותמצב- 2פרק

Figure 2.8.1: Frequency of constipation (%), by sex - Jews 
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Figure 2.8.2: Frequency of constipation (%), by sex - Arabs 
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 דיווח ההורה על אבחון על ידי רופא,;

* Reported by parent based סח a physicianיs diagnosis 

וריכוז  קשב  על ידי רופא ( 6.1%( ADHD ) ב-5.5% מהילדים בני 2-11 שנים אובחנה הפרעת
-3.5% מהערבים).  : מהיהודים ו

0 

: 
0 0 

~--------------------· _ o 

וריכוז  קשב הפרעת של גיל ומין( ADHD ) טבלה 2.9 : אבחון  לפי קבוצת
uestion אחוזים שאלה 7.7.6 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

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

Sex 

% % % 

 7.0 12.3 2.2 בנים
Boys 

 3.8 7.7 0.4 בנות
Girls 

 5.5 10.1 1.3 סה"כ
Total 

 

Figure 2.9.1: Diagnosis of ADHD Figure 2.9.2: Diagnosis of ADHD 
(%), by age group (yrs) and sex - (%), by age group (yrs) and sex -

Jews Arabs 
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Figure 2.10.2: Routine use of 
medications (%), by age group 

(yrs) and sex - Arabs 

Figure 2.10.1: Routine use of 
medications (%), by age group 

(yrs) and sex - Jews 
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 5.5% מהילדים בני 2-11 שנים נוטלים בין 1-5 תרופות באופן קבוע ( 5.7% מהיהודים
-4.9% מהערבים).  ו

גיל ומין לפי קבוצת באופן קבוע  טבלה 2.10 : צריכת תרופות
uestion 7.3 אחוזים שאלה 

תרופות  מספר

Number of 
medications 

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים years שנים 

% % % 

0 

 Boys94.2 90.9 92.6בנים

 Girls98.9 93.9 96.5בנות

1-5 

 Boys5.8 9.1 7.4בנים

 Girls1.1 6.1 3.5בנות
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 סך משקי הבית בעלי ביטחון תזונתי נמוך או נמוך מאד עומד על 9.7% ( 4.6% בקרב

-26.0% בקרב הערבים). סך הילדים בעלי ביטחון תזונתי נמוך עומד על 7.5%  היהודים ו
הערבים). היהודים ו- % 20.1 בקרב  ( 3.5% בקרב

אוכיווoייה  טבלה 2.11 : אי-ביטחון תזונתי לפי קבוצת
uestions אחוזים שאלות 14.1-14.18 

 ביטחון תזונתי

Food security 

אוכלוסייה  Population groupקבוצת
 סה"כ

Total  יהודים ואחרים

Jews & others 
 ערבים

Arabs 

% % % 

בטחון תזונתי נמוך עם בית  משקי

Households with 
low food security 

3.2 12.6 5.4 

בטחון תזונתי נמוך עם בית  משקי

חיים ילדים בביטחון תזונתי נמוך  שבהם

Households with low food 
security that include children 

with low food security 

1.9 6.8 3.1 

בטחון תזונתי נמוך מאוד עם בית  משקי

Households with 
~ low food security 

1.5 13.4 4.3 

בטחון תזונתי נמוך מאוד עם בית  משקי

חיים ילדים בביטחון  שבהם

 *תזונתי נמוך

Households with ~ low food 
security that include children 

with low food security*  

1.4 13.2 4.2 

מאד*  לא נמצאו במדגם ילדים עם ביטחון תזונתי נמוך

* No children with very low food security were found in the sample 



  





יחייםאורח- 3פרק
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! o 
0 

Figure 3.1.2: Brushing teeth at 
least once a day (%), by age 
group (yrs) and sex - Arabs 

Figure 3.1.1: Brushing teeth at 
least once a day (%), by age 
group (yrs) and sex - Jews 
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 76.3% מהילדים בני 2-11 שנים מצחצחים שיניים לפחות פעם ביום ( 82.7% מהיהודים
-55.6% מהערבים).  ו

גיל ומין ביום) לפי קבוצת פעם  טבלה 3.1 : צחצוח שיניים (לפחות
__  אחוזים שאלה 8.1

 uestion  _,....כ:..-

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 2-5 years 6-11שנים years שנים 

% % % 

 Boys 76.3 76.4 76.3בנים

 Girls72.8 79.8 76.2בנות 

 76.3 78.0 74.6סה"כ
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Figure 3.2.2: Total hours of sleep 
per day in accordance with the 
recommendations (%), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 

 

Figure 3.2.1: Total hours of sleep 
per day in accordance with the 
recommendations (%), by age 

group (yrs) and sex - Jews 
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 סך שעות השינה ביממה בקרב 86.2% מהילדים בני 2-11 שנים הינו על פי ההמלצות
-88.3% מבני 6-11 שנים). -84.3% מהערבים, % 84.1 מבני 2-5 שנים ו  ( 86.8% מהיהודים ו

* 

גיל ומין שינה ביממה לפי קבוצת  טבלה 3.2 : שעות
 uestionsממוצע, סטיית תiו , חציו ואחוזים שאלות 6.10-6.11

גיל  קבוצת

Age group 
2-5 years 6-11שנים yearsשנים 

 סה"כ

Total 
 מין

Sex 
 בנים

Boys 
 בנות

Girls 
 בנים

Boys 
 בנות

Girls 
 בנים

Boys 
 בנות

Girls
- שינה  שעות

 ממוצע ::1: [סטיית תקן]
 (חציון}

Sleep duration {hours ) -
Mean :!:: [Standard deviation ] 

{ Median ) 

10.6 :t 
[ 1.2 ] 

( 11.0 ) 

10. 7 :t 
[ 1.0 ] 

( 11.0 ) 

9.7 :t 
[ 0.9 ] 

( 10.0 ) 

9.8 :t 
[ 1.0 ] 

( 10.0 ) 

10.2 :t 
[ 1.2 ] 

( 10.0 ) 

10.3 :t 
[ 1.1 ] 

( 10.0 ) 

השינה שעות שסך  אחוז הילדים

ביממה הינו על פי ההמלצות  *שלהם

Percentage of children whose 
total hours of sleep per day is 

in accordance with the 
recommendations * 

82.1 86.4 88.9 87.7 85.3 87.1 

 "According to the "Israel Sleep Research Society*לפי "החברה הישראלית לחקר השינה"*
Sleep duration recommendations: 

Age 
(years) 

Recommended 
(hours/day) 

1-2 11-14 

3-5 10-13 

6-13 9-12 
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הזמן הממוצע (סטיית תקן) של ביצוע פעילות גופנית בקרב כלל בני 5-11 שנים הוא 64 ( 54 ) דקות ביום, 

(סטיית גופנית*, הזמן הממוצע לפעילות בני 5-11 שנים, העומדים בהמלצות ביום. בקרב  והחציון הוא 47 דקות
ביום. 38.7% מהילדים עומדים פעילות גופנית הוא 112 ( 57 ) דקות ביום, והחציון הוא 92 דקות ביצוע  תקן) של

גופנית. פעילות לביצוע  בהמלצות

אוכלוסייה ומין  טבלה 3.3 : פעילות גופנית ביום בבני 5-11 שנים לפי קבוצת
uestions 6.1-6.3 ממוצע, סטיית תiו , חציו ואחוזים שאלות 

אוכלוסייה  קבוצת

Population group  
 יהודים ואחרים

Jews & others  
 ערבים

Arabs  
 oהייכ 

Total  

 מין

Sex  
 בנים

Boys  
 בנות

Girls 
 בנים

Boys 
 בנות

Girls  
 בנים

Boys  
 בנות

Girls    

-  פעילות גופנית

 ממוצע :f: [סטיית תקן]
 (חציון)

Physical activity -
Mean :f: [Standard 

deviation ] 
( Median )  

67 :t [ 56 ] 
( 54 ) 

50 :t [ 33 ] 
( 43 ) 

98 :t [ 74 ] 
( 76 ) 

62 :t [ 59 ] 
( 43 ) 

75 :t [ 62 ] 
( 57 ) 

52 :t [ 41 ] 
( 43 )      

 אחוז הילדים העומדים

לפעילות  בהמלצות

 *גופנית

Percentage 
meeting the 

physical activity 
recommendations * 

43.6 27.8 58.8 34.5 47.3 29.3  

 

פעילות גופנית מתונה עד *  על פי ארגון הבריאות העולמי ( WHO ) מומלץ לילדים ובני נוער בגילאי 5-17 שנים לבצע
 מאומצת לפחות 60 דקות ביום.

*According to the WHO recommendations, children and youth aged 5-17 years should accumulate at 
least 60 minutes of moderate- to vigorous-intensity physical activity daily . 
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-48.5% מהערבים},  69.4% מהילדים בני 2-11 שנים לא חשופים כלל לעישון סביל ( 76.0% מהיהודים ו
-8.2% חשופים -29.4% מהערבים} ו  22.3% חשופים לעישון סביל במידה מועטה ( 20.2% מהיהודים ו

-22.1% מהערבים}. או רבה ( 3.9% מהיהודים ו מאד במידה רבה  לעישון סביל

גיל ומין  טבלה 3.4 : חשיפה לעישון סביל לפי קבוצת
 uestion 13.1 אחוזים שאלה

 חשיפה לעישון

 סביל

Exposure to 
passive 
smoking 

 מין

Sex

גיל  Age group קבוצת
 סה"כ

Total 
 2-5 years 6-11 שנים years  שנים 

% % % 

 בכלל לא

Not at all 

 בנים

Boys  
71.5 70.1 70.9  

 בנות

Girls  
68.8 66.9 67.9 

 במידה מועטה

Minor 

 

 בנים

Boys  
22.0 19.3 20.7  

 בנות

Girls  
23.9 24.4 24.1 

 במידה רבה

או רבה  מאד

Very great or 
great 

 בנים

Boys  
6.5 10.6 8.4  

 בנות

Girls 
7.3 8.7 8.0  

Figure 3.4.2: Exposure to 
passive smoking (%), by sex -

Arabs 
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Figure 3.4.1: Exposure to passive 
smoking (%), by sex -

Jews 
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o================================================================o 
0 0 

 1.5% מהילדים בני 2-11 שנים מקיימים אורח חיים צמחוני או טבעוני ( 1.9% מהיהודים :
 %-ו 0.1 מהערבים).

0 

! 
0 

 0--------------------------------------------------- ____________ס
גיל ומין  טבלה 3.5 : צמחונות/טבעונות לפי קבוצת

 uestion 4.4 אחוזים שאלה

 מין

Sex 

גיל  סה"כ Age groupקבוצת

Total 2-5 years 6-11 שנים years  שנים 

% % % 

  Boys 1.1 1.4 1.3בנים

 Girls 1.5 2.0 1.7בנות

 1.5 1.7 1.3סה"כ

ועוף* בשר  צמחונות הוגדרה על פי דיווח ההורה על הימנעות הילד מאכילת

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

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

 

ועוף . בשר  0.8% הוגדרו (על ידי ההורה) כצמחונים, בהשוואה ל- 1.5% שדווח כי הם נמנעים מצריכת
0.8% were defined (by their parent) as vegetarian, whereas 1.5% were reported by parent as 
abstaining from eating meat and poultry . 

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

0.7% were defined (by their parent) as vegan, in accordance with parental report חס child's 
abstinence from eating meat, poultry, fish, cow milk products and eggs (0.5% of the participants .) 
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Figure 3.5.1: 
Vegetarianism/Veganism (%), by 

age group (yrs) and sex - Jews 

Figure 3.5.2: 
Vegetarianism/Veganism (%), by 
age group (yrs) and sex - Arabs 
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0 ( 
 4.9% מהילדים בני 2-11 שנים נוטלים בין 1-3 תוספי תזונה באופן קבוע ( 5.8% מהיהודים ו-1.8% מהערבים).
14.7%) C תוספי התזונה שניטלו בשכיחות הגבוהה ביותר, עפ"י הדיווח, הם: מולטי-ויטמין ( 28.4% ,) ויטמין 

תוספי תזונה המשמשים לצרכים רפואיים ( 13.8% .) - Nutriceuticals -ו 
! 

: ! 
 ם========~~====~=~=~~~=~===~==~==~~~=~~=~~--~~--~~=~~-=~~========י

גיל ומין  טבלה 3.6 : צריכת תוספי תזונה לפי קבוצת
uestion 7.3 אחוזים שאלה 

תוספי  מספר

 תזונה

Number of 
dietary 

supplements 

גיל  Age group קבוצת
 סה"כ

Total מין 

Sex 2-5 years 6-11  שנים years שנים 

% % % 

0 

 Boys 94.3 94.4 94.4בנים

 

 Girls95.6 96.4 96.0בנות 

1-3 

 

 Boys5.7 5.6 5.6בנים 

 Girls 4.4 3.6 4.0בנות

20 

D Boys E3 Girls 

15 

..., 
C 

10 Q) 
u .... 
Q) 6.7 
 .ג

5 

0 

Age 2-5 Age 6-11 

20 

D Boys 12:!Girls 

15 
+-' 
C 

~ 10 .... 
Q) 

cג. 

5 
2.1 

0 0 .0 

Age 2-5 Age 6-11 

 

Figure 3.6.1: Routine use of 
dietary supplements 

(%), by age group (yrs) and sex -
Jews 

Figure 3.6.2: Routine use of 
dietary supplements 

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

.

c
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0----------------------------------------------------------------0 0 0 
 10.3% מהילדים בני 2-11 שנים נוטים לבררנות אכילה, 10.4% בעלי תחושת שובע

בהתאמה. ממניעים רגשיים,  0 מוקדמת, 3.6% ו-13.3% נוטים לאכילת יתר או חסר

ם

o _ ---------

ם
_ o 

גיל ומין אכילה לפי קבוצת  טבלה 3.7 : התנהגויות
 uestions 16.1.1-16.1.21 אחוזים* שאלות

 Age group קבוצת גיל
 סה"כ

Total אכילה  התנהגות

Eating behavior 
 מין

Sex 2-5 years 6-11 שנים years  שנים 

% % % 

 אכילת-יתר ממניעים רגשיים

שמחה  כגון דאגה, או

Emotional overeating e.g . 
related to worry, excitement 

 בנים

Boys  
2.4 4.2 3.3 

 בנות

Girls 
3.8 4.2 4.0 

 אכילת-חסר ממניעים רגשיים

 כגון כעס, עייפות

Emotional 
undereating 

e.g. related to anger, fatigue 

 בנים

Boys  
13.9 11.3 12.7  

 בנות

Girls  
16.1 11.5 13.9  

אכילה  בררנות

Food fussiness  

 בנים

Boys 
12.5 12.2 12.3  

 בנות

Girls  
6.0 10.5 8.1 

מובגר לאכילה  דחף

Food responsiveness 
( lncreased urge to eat ) 

 בנים

Boys  
2.5 7.1 4.7 

 בנות

Girls  
3.7 7.4 5.5 

מוקדמת שובע  תחושת

Satiety responsiveness 
( Premature satiety ) 

 

 בנים

Boys 
10.1 10.4 10.2 

 בנות

Girls  
9.9 11.2 10.5  

אכילה נתונה ...  ציון ממוצע 4 ומעלה (=לעיתים קרובות או תמיד) בהתנהגות
 * Average score 4 and above ( =סften ס r always) in a given eating behavior 
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אכילה ושתיה הרגלי -  פרק 4

                                          

                                

--u 
 48.8% מהילדים בני 2-11 שנים אוכלים את ארוחת הצהריים בדרך כלל בבית ( 45.9% 

25.3%- -58.3% מהערבים), 42.5% במסגרת החינוכית ( 47.9% מהיהודים ו  מהיהודים ו
-8.6% אוכלים את ארוחת הצהריים פעמיים באותו היום, בבית ובמסגרת  מהערבים) ו

 החינוכית ( 6.2% מהיהודים ו-16.4% מהערבים).

: 
j 
j 
D 

~======================================-============ ====== ==-L 
גיל ומין כלל לפי קבוצת בדרך ארוחת הצהריים  טבלה 4.1 : מקום אכילת

 uestion 1.13 אחוזים שאלה

ארוחת  מקום אכילת

כלל  הצהריים בדרך

Where lunch is 
usually eaten 

 מין

Sex 

גיל  סה"כ Age groupקבוצת

Total 2-5 years 6-11  שנים yearsשנים  

% % % 

 בבית

At home 

 בנים

Boys  
35.9 57.4 46.0 

 בנות

Girls 
43.3 61.3 51.9 

החינוכית  במסגרת

Educational setting 

 בנים

Boys  
54.9 34.9 45.5 

 בנות

Girls  
49.2 28.4 39.3 

 בבית ובמסגרת

 החינוכית

Home and 
educational setting 

 בנים

Boys  
9.2 7.7 8.5  

 בנות

Girls  
7.5 10.2 8.8  

Figure 4.1.2: Where children 
usually eat lunch (%), by sex -

Arabs 
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~----------------------------------------------------------------0 

 55.7% מהילדים בני 2-11 שנים אוכלים ארוחת בוקר משותפת (לפחות עם אחד ההורים) בין 1-2
-30.4% מהערבים), כרבע ( 24.4% ) מהילדים אוכלים ארוחת  פעמים בשבוע ( 63.5% מהיהודים ו
-56.1% מהערבים) ו-11.0% מהילדים  בוקר משותפת כל יום או כמעט כל יום ( 14.6% מהיהודים ו

-7% . 2 מהערבים). השבוע ( 13.5% מהיהודים ו כל במהלך משותפת בוקר  o o ________________________________________________________________ אינם אוכלים ארוחת

גיל ומין לפי קבוצת משפחתיות בוקר ארוחות אכילת  טבלה 4.2 : תדירות
uestion 4.7.1 אחוזים שאלה 

ארוחות אכילת  תדירות

 בוקר משפחתיות

Frequency of eating 
family breakfast 

 מין

Sex 

גיל   Age group קבוצת
 סה"כ

Total 
2-5 years 6-11 שנים years  שנים 

% % %  

כל יום כמעט  כל יום או

Daily or almost 
daily  

 בנים

Boys  
24.2 22.8 23.5  

 בנות

Girls  
27.6 23.0 25.4 

בשבוע  3-5 פעמים
3-5 times/week 

 

 בנים

Boys  
6.9 5.4 6.2  

 
 בנות

Girls  
3.3 5.7 4.5 

בשבוע  1-2 פעמים
1-2 times/week 

 

 בנים

Boys 
54.6 59.3 56.8  

 
 בנות

Girls  
55.7 53.1 54.5 

בשבוע מפעם  פחות

Less than 
once/week 

 

 בנים

Boys  
1.3 3.3 2.3 

 בנות

Girls  
4.3 5.9 5.1 

פעם  אף

Never 

 בנים

Boys  
13.0 9.3 11.3  

 בנות

Girls  
9.0 12.5 10.7  

לפחות עם אחד ההורים *  A meal eaten with at least one parent*ארוחה משותפת
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Figure 4.2.1: Frequency of eating family breakfast (%), by 
sex -Jews 

Figure 4.2.2: Frequency of eating family breakfast (%), by 
sex -Arabs 
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ההורים * לפחות עם אחד A meal eaten with at least one parent*ארוחה משותפת

(לפחות עם אחד ההורים} בין 1-2  47.4% מהילדים בני 2-11 שנים אוכלים ארוחת צהריים משותפת
-27.6% מהערבים}, 35.9% מהילדים אוכלים ארוחת צהריים  פעמים בשבוע ( 53.5% מהיהודים ו
-4.1% מהילדים אינם -58.2% מהערבים} ו  משותפת כל יום או כמעט כל יום ( 29.0% מהיהודים ו

-1.5% מהערבים} . כל השבוע ( 4.9% מהיהודים ו במהלך משותפת צהריים  אוכלים ארוחת

גיל ומין לפי קבוצת ארוחות צהריים משפחתיות אכילת  טבלה 4.3 : תדירות
 question 4.7.2 ) אחוזים (שאלה

ארוחות אכילת  תדירות

 צהריים משפחתיות

Frequency of eating 
family lunch 

 מין

Sex 

Age group גיל  קבוצת
 סה"כ

Total 
2-5 years 6-11 שנים years שנים 

  %%%  

כל יום כמעט  כל יום או

Daily or almost 
daily

 בנים

Boys 
31.1 35.2 33.0  

 
 בנות

Girls   
39.1 38.8 38.9  

בשבוע  3-5 פעמים
3-5 times/week

 בנים

Boys 
9.9 11.2 10.5  

 
 בנות 

Girls 7.6 14.3 10.8  

בשבוע   1-2 פעמים
1-2 times/week 

 
 בנים

Boys 53.1 49.5 51.4 

 בנות

Girls 46.8 38.8 43.0  

בשבוע מפעם  פחות

Less than 
once/week 

 בנים

Boys 2.2 1.9 2.1 

 בנות

Girls 1.6 2.6 2.1  

פעם אף

Never 

 בנים

Boys 3.7 2.3 3.0 

 בנות

Girls 5.0 5.5 5.2 
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Figure 4.3.1: Frequency of eating family lunch (%), by sex -
Jews 

IZI Girls DBoys 

Figure 4.3.2: Frequency of eating family lunch (%), by sex -
Arabs 
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ההורים * לפחות עם אחד A meal eaten with at least one parent*ארוחה משותפת

u----- ------------------------------------------------------
 63.7% מהילדים בני 2-11 שנים אוכלים ארוחת ערב משותפת (לפחות עם אחד ההורים} כל יום או ס

-81.7% מהערבים}, 15.8% מהילדים אוכלים ארוחת ערב  כמעט כל יום ( 58.2% מהיהודים ו
-2.0% מהילדים אינם  משותפת בין 1-2 פעמים בשבוע ( 18.8% מהיהודים %-ו 6.1 מהערבים} ו

-2.8% מהערבים}. השבוע ( 1.7% מהיהודים ו כל במהלך משותפת ערב ס אוכלים ארוחת
0 -------- ------------ ----L-

גיל ומין לפי קבוצת משפחתיות ארוחות ערב אכילת  טבלה 4.4 : תדירות
 uestion 4.7.3 אחוזים שאלה

-"---'"------~---------"--

ארוחות  תדירות אכילת

 ערב משפחתיות

Frequency of eating 
family dinner 

 מין

Sex  

גיל  Age group קבוצת
 סה"כ

Total 
 2-5 years6-11  שנים years שנים 

 
% % %  

כל יום כמעט  כל יום או

Daily or almost 
daily 

 בנים

Boys  
67.1 59.8 63.6 

 בנות

Girls 
66.8 60.5 63.8 

בשבוע  3-5 פעמים
3-5 times/week 

 בנים

Boys 
16.5 17.1 16.8 

 
 בנות

Girls 
15.7 19.7 17.6 

בשבוע  1-2 פעמים
1-2 times/week 

 
 בנים

Boys 12.6 19.4 15.8  

 בנות

Girls 15.3 16.2 15.7 

בשבוע מפעם  Less than  פחות
once/week

  
 בנים

Boys 1.6 1.7 1.6 

 בנות 

Girls 0.9 1.4 1.2   

פעם  אף

Never

 בנים

Boys 2.3 2.0 2.1  
 בנות 

Girls 1.4 2.2 1.8   
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Figure 4.4.1: Frequency of eating family dinner (%), by sex -
Jews 

Figure 4.4.2: Frequency of eating family dinner (%), by sex -
Arabs 
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============== === ==o 1== ==================== 
ם 0  

 

 

אף פעם %( 49.1  % 45.1 מהילדים בני 2-11 שנים אינם אוכלים ארוחות מול הטלוויזיה או המחשב
 מהיהודים ו-31.8% מהערבים}, 22.9% מהילדים אוכלים ארוחות מול הטלוויזיה או המחשב כל יום

-30.9% מהערבים} ו-15.2% מהילדים אוכלים ארוחות מול  או כמעט כל יום ( 20.5% מהיהודים ו

בשבוע ( 14.4% מהיהודים ו-17.6% מהערבים}. בין 1-2 פעמים המחשב  0 0 הטלוויזיה או
~======= ======================================================= i 

גיל ומין לפי קבוצת המחשב ארוחות מול הטלוויזיה או אכילת  טבלה 4.5 : תדירות
uestion 4.6.2 אחוזים שאלה

 תדירות

Frequency of 
eating in front of 

TV/computer 

 מין

Sex 

גיל  סה"כ Age groupקבוצת

Total  2-5 years6-11  שנים years שנים 

% % %  

כל יום כמעט  כל יום או

Daily or almost 
daily 

 בנים

Boys 24.1 25.4 24.7   
 בנות

Girls 19.3  23.121.1 

בשבוע  3-5 פעמים
3-5 times/week  

 בנים

Boys 10.7 13.1 11.9 

 בנות

Girls 9.2  13.311.1 

בשבוע  1-2 פעמים
1-2 times/week 

 בנים

Boys 15.6 10.4 13.2 

 בנות

Girls 16.5 18.3 17.4 

בשבוע מפעם  פחות

Less than 
once/week 

 בנים

Boys 4.6 5.4 5.0 

 בנות

Girls 5.6 5.8 5.7 

פעם  אף

Never 

 בנים

Boys 45.1 45.7 45.4 

 בנות

Girls 49.4 39.5 44.7 
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Figure 4.5.1: Frequency of eating meals in front of the TV 
or computer (%), by sex - Jews 

Figure 4.5.2: Frequency of eating meals in front of the TV 
or computer (%), by sex - Arabs 
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 70.0% מהילדים בני 2-11 שנים אינם אוכלים ארוחות תוך כדי משחק בבית אף פעם ( 75.8%
-51.3% מהערבים}, 5.7% מהילדים אוכלים ארוחות תוך כדי משחק בבית כל יום או  מהיהודים ו

-10.7% מהילדים אוכלים ארוחות תוך כדי -10.8% מהערבים} ו  כמעט כל יום ( 4.1% מהיהודים ו
-14.8% מהערבים}. בשבוע ( 9.4% מהיהודים ו בין 1-2 פעמים בבית  משחק

0 
0 

j 
j 0 

i===== ========-== =====- ======-= ---====== =-= == ======J 
גיל ומין בבית לפי קבוצת משחק ארוחות תוך כדי אכילת  טבלה 4.6 : תדירות

uestion 4.6.3 אחוזים שאלה 

 תדירות

Frequency of 
eating while playing

 מין

Sex 

גיל  Age group קבוצת
 סה"כ

Total 
 

2-5 years6-11   שנים years שנים 

% % % 

כל יום כמעט  כל יום או

Daily or almost 
daily 

 בנים

Boys 7.6 5.5 6.6 

 בנות

Girls 6.42.9 4.8 

בשבוע  3-5 פעמים
3-5 times/week 

 

 בנים

Boys 7.1 5.8 6.5 

 בנות

Girls 8.7 7.5 8.1 

בשבוע  1-2 פעמים
1-2 times/week 

 בנים

Boys 12.1 9.2 10.7 

 בנות

Girls 12.2 9.1 10.7 

בשבוע מפעם  פחות

Less than 
once/week 

 בנים

Boys 5.8 6.8 6.3 

 בנות

Girls 5.7 7.2 6.4 

פעם  אף

Never 

 בנים

Boys 67.4 72.7 69.9 

 בנות

Girls 67.0 73.4 70.0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

70 



100 

80 

...., 
60 C: 

Q) 
u 
'--
Q) 
 ..ם

40 

20 

0 
Daily or 3-5/week 1-2/week Less than Never 

almost daily 1/week 

DBoys 0 Girls 

100 

80 

...., 60 
C: 
Q) 
u 
'--
Q) 

 ..ם 40

20 

0 

DBoys D Girls 

55.7 
46.7 

Daily or 3-5/week 1-2/week Less than Never 
almost daily 1/week 

ושתיהאכילההרגלי- 4פרקו

Figure 4.6.1: Frequency of eating meals while playing at 
home (%), by sex - Jews 

Figure 4.6.2: Frequency of eating meals while playing at 
home (%), by sex - Arabs 
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o= == ============= ====== === ============== ==== ======== ==o 
ס

 

 

 72.6% מהילדים אינם אוכלים ארוחות במגרש המשחקים או בגינה אף פעם ( 78.6% מהיהודים
-53.4% מהערבים}, 2.3% מהילדים אוכלים ארוחות במגרש המשחקים או בגינה כל יום או כמעט  ו

המשחקים או במגרש -10.5% מהילדים אוכלים ארוחות  כל יום ( 1.2% מהיהודים ו-5.7% מהערבים} ו
-7% . 15 מהערבים}.  בגינה בין 1-2 פעמים בשבוע ( 8.9% מהיהודים ו

גיל ומין המשחקים/בגינה לפי קבוצת במגרש ארוחות אכילת  טבלה 4.7 : תדירות
 uestion 4.6.4 אחוזים שאלה

 תדירות

Frequency of 
eating in 

playground/garden 

 מין

Sex

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total  2-5 years6-11  שנים years שנים  
% % % 

כל יום כמעט  כל יום או

Daily or almost 
daily 

 בנים

Boys 2.8 2.2 2.5   
 בנות

Girls   2.4 1.6 2.0 

בשבוע  3-5 פעמים
3-5 times/week 

 בנים

Boys 3.9 3.8 3.8  
 בנות

Girls 4.7 4.2 4.5 

בשבוע  1-2 פעמים
1-2 times/week 

  
 בנים

Boys 16.5 7.6 12.3  
 בנות

Girls 9.0 8.1 8.6 

בשבוע מפעם  פחות

Less than 
once/week 

 
 בנים

Boys 10.7 8.3 9.6  
 בנות

Girls 11.5 11.4 11.4 

פעם  אף

Never 

 
 בנים

Boys 66.1 78.1 71.8  
 בנות

Girls 72.5 74.6 73.5  
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Figure 4.7.1: Frequency of eating meals in playground/ 
garden (%), by sex - Jews 

Figure 4.7.2: Frequency of eating meals in playground/ 
garden (%), by sex - Arabs 
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Number of vegetable types eaten in the last two weeks*מספר סוגי הירקות שנאכלו בשבועיים האחרונים*

 7.3% מהילדים בני 2-11 שנים אכלו בין 1-2 סוגי ירקות בשבועיים האחרונים %( 9.1 מהיהודים
43.6%- -1.6% מהערבים}, 48.4% מהילדים אכלו בין 3-6 סוגי ירקות ( 49.9% מהיהודים ו  ו
-54.2% מהערבים}  מהערבים}, 41.4% מהילדים אכלו בין 7-13 סוגי ירקות ( 37.4% מהיהודים ו

-0.6% מהערבים}. בשבועיים האחרונים ( 3.7% מהיהודים ו כלל -2.9% מהילדים לא צרכו ירקות  j ו
L===============================================================J 

גיל ומין  טבלה 4.8 : צריכת מגוון ירקות לפי קבוצת
l אחוזים (שאלה  auestion 4.8

סוגי הירקות  מספר

 שנאכלו בשבועיים

 האחרונים

Number of types of 
vegetable eaten in 
the last two weeks 

 מין

Sex 

גיל  Age groupקבוצת
 סה"כ

Total 
 2-5 years6-11 שנים years שנים 

% % % 

0 
  Boys4.7 3.2 4.0בנים 

 
 Girls1.6 2.2 1.9בנות 

1-2 
  Boys8.3 8.7 8.5בנים 

 Girls5.8 6.4 6.1בנות 

3-6 
 Boys50.9 48.6 49.8בנים 

 Girls48.1 45.6 46.9בנות 

7-13 
 Boys36.1 39.5 37.7בנים 

 Girls44.6 45.9 45.2בנות 
 

Figure 4.8.2: Number of types of 
vegetable eaten in the last two 

weeks (%), by sex - Arabs 

Figure 4.8.1: Number of types of 
vegetable eaten in the last two 

weeks (%), by sex - Jews 
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o ======= ================================================== ====~ 

 ם

  

  

סוגי הפירות שנאכלו בשבועיים האחרונים* Number of fruit types eaten in the last two weeks*מספר

 18.0% מהילדים בני 2-11 שנים אכלו בין 1-2 סוגי פירות בשבועיים האחרונים ( 20.3% מהיהודים
77.2%- -10.4% מהערבים), 68.6% מהילדים אכלו בין 3-6 סוגי פירות ( 66.0% מהיהודים ו  ו
-11.4% מהערבים) ו-3.5%  מהערבים), 9.9% מהילדים אכלו בין 7-13 סוגי פירות ( 9.5% מהיהודים ו

-1.0% מהערבים). בשבועיים האחרונים ( 4.3% מהיהודים ו כלל  0 מהילדים לא צרכו פירות

==========J ~ t============== ===================================== 

גיל ומין  טבלה 4.9 : צריכת מגוון פירות לפי קבוצת
uestion 4.9 אחוזים שאלה 

סוגי פירות  מספר

 שנאכלו בשבועיים

 האחרונים

Number of types 
of fruit eaten in 

the last two 
weeks 

 מין

Sex 

גיל  Age group קבוצת
 סה"כ

Total 
2-5 years 6-11 שנים years שנים 

% % %  

0 
  Boys3.8 5.8 4.8בנים 

 Girls 1.3 3.0 2.1בנות

1-2 
  Boys 15.8 22.3 18.9בנים

 
 Girls 15.4 18.8 17.1בנות

3-6 
 Boys 71.2 63.6 67.6בנים

 
  Girls 71.0 68.2 69.7בנות

7-13 
 Boys 9.2 8.3 8.8בנים

 
 Girls 12.3 10.0 11.2בנות

 

Figure 4.9.2: Number of types of 
fruit eaten in the last two weeks 

(%), by sex - Arabs 

Figure 4.9.1: Number of types of 
fruit eaten in the last two weeks 

(%), by sex - Jews 
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מ 0
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 cup = 250 ml*כוס = 250 מ"ל*
אנרגיה ומים בטעמים**  משקאות קלים כוללים משקאות ממותקים, משקאות

**Soft drinks include sweetened drinks, energy drinks and flavored water 

 הצריכה של משקאות בקרב בני 2-11 שנים הינה בממוצע 4.4 כוסות ( 4.4 כוסות ביהודים
-4.5 כוסות בערבים).  ו

: 

0 

אוכלוסייה (כוסות ביום) לפי קבוצת משקאות  טבלה 4.10 : צריכת
 source: 24hr ממוצע , סטיית תiו וחציו

הקשמה  גוס

Type of beverage 

 םידוהי

Jews 
 םיברע

Arabs 
 כ"הס

Total    
Mean no. of 
cups (5D) 

Mean no. of 
cups (5D) 

Mean no. of 
cups (5D)    

Median Median Median 

 םימ

Water 

3.9 (2.2) 3.5 (2.4) 3.8 (2.3) 

4.0 3.0 4.0 

 תואקשמ םימח

Hot drinks 

0.1 (0.4) 0.3 (0.5) 0.2 (0.4) 

0.0 0.0 0.0 

**םילק תואקשמ

Soft drinks** 

0.3 (0.7) 0.7 (1.0) 0.4 (0.8) 

0.0 0.0 0.0 

םיקתוממ  תואקשמ

 קיתממב יתוכאלמ

Dietetic soft drinks 

0.0 (0.2) 0.0 (0.1) 0.0 (0.2) 

0.0 0.0 0.0 

 יצימ תוריפ

Fruit juice 

0.0 (0.2) 0.0 (0.2) 0.0 (0.2) 

0.0 0.0 0.0 

 כ"הס

Total 

4.4 (2.3) 4.5 (2.5) 4.4 (2.3) 

4.1 4.0 4.0 
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  cup = 250 ml *כוס = 250 מ"ל*
אנרגיה ומים בטעמים**  משקאות קלים כוללים משקאות ממותקים, משקאות

המופיעים בטבלה אחד מבין המשקאות אף  2.4% מהילדים בני 2-11 לא דיווחו על צריכת
** Soft drinks include sweetened drinks, energy drinks and flavored water

2.4% of 2-11 year olds did not report consuming any of the drinks listed in the table

-3.8 כוסות  94.5% מהילדים בני 2-11 שנים שותים בעיקר מים ( 4.2 כוסות ביהודים ו
 בערבים).

0 

0 

הצורכים בלבד, בקרב (כוסות ביום) משקאות  טבלה 4.11 : צריכת
אוכלוסייה  לפי קבוצת

-~ source: 24hr ממוצע, סטיית תiו וחציו

הקשמה  גוס

Type of 
beverage 

 זוחא םיכרוצה

 ללכמ

 הייסולכואה

Consumers 
as percent 

of total 
population 

 םידוהי

Jews  
 םיברע

Arabs 
 כ"הס

Total

Mean no. of 
cups (5D) 

Mean no. of 
cups (5D) 

Mean no. of 
cups (5D) 

Median Median Median 

 םימ

Water 
94.5 

4.2 (2.0) 3.8 (2.3) 4.1 (2.1) 

4.0 3.6 4.0 

 תואקשמ םימח

Hot drinks 
20.5 

0.9 (0.6) 0.8 (0.5) 0.9 (0.6) 

0.8 0.8 0.8 

לקםי תואקשמ **

Soft drinks**
27.8 

1.2 (1.0) 1.4 (1.0) 1.3 (1.0) 
 0.9 1.3 1.0 

םיקתוממ  תואקשמ

 קיתממב יתוכאלמ

Dietetic soft 
drinks 

1.6 
1.4 (1.3)  1.2 (0.4) 1.4 (1.3)

1.0 1.4 1.0 

 יצימ תוריפ

Fruit juice 
4.4 

0.6 (0.5) 1.0 (0.4) 0.6 (0.5) 

0.5 0.8 0.7 
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 cup = 250 ml*כוס = 250 מ"ל*
אנרגיה ומים בטעמים**  משקאות קלים כוללים משקאות ממותקים, משקאות

המופיעים בטבלה אחד מבין המשקאות אף  2.4% מהילדים בני 2-11 לא דיווחו על צריכת
** Soft drinks include sweetened drinks, energy drinks and flavored water 

2.4% of 2-11 year olds did not report consuming any of the drinks listed in the table

בממתיק מלאכותי. מבין הצורכים, בני 2-5 שנים  1.6% מהילדים צורכים משקאות ממותקים
 שותים בממוצע 0.4 כוסות ליום ובני 6-11 שנים שותים בממוצע 1.6 כוסות ליום של

בממתיק מלאכותי.  משקאות ממותקים

ס
ם
ם
 0ם
 0ם

 ~=~-~~===----====---====---====-- == == ====--=====---====-=ם
הצורכים בלבד , בקרב (כוסות ביום) משקאות  טבלה 4.12 : צריכת

גיל  לפי קבוצת
source: 24hr ו וחציוiממוצע, סטיית ת -~--

הקשמה  גוס

Type of 
beverage 

 זוחא םיכרוצה

 ללכמ

 הייסולכואה

Consumers 
as percent 

of total 
population 

 2-5 years 6-11 םינש years כ"הס  םינש 

Total 

Mean no. of 
cups (5D) 

Mean no. of 
cups (5D) 

Mean no. of 
cups (5D) 

Median Median Median 

 םימ

Water 94.5 
4.0 (2.0) 4.2 (2.2) 4.1 (2.1) 

4.0 4.0 4.0 

 תואקשמ םימח

Hot drinks 20.5 
0.8 (0.6) 0.9 (0.6) 0.9 (0.6) 

0.8 0.8 0.8 

םילק ** תואקשמ

Soft drinks** 27.8 
1.2(1.0) 1.4 (1.0) 1.3 (1.0) 

0.7 1.3 1.0 
 תואקשמ םיקתוממ

 קיתממב יתוכאלמ

Dietetic soft 
drinks 

1.6 
0.4 (0.3) 1.6 (1.3) 1.4 (1.3) 

0.2 1.3 1.0 

 יצימ תוריפ

Fruit juice 4.4 
0.6 (0.4) 0.7 (0.6) 0.6 (0.5) 

0.5 0.7 0.7 
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פרק  5
צריכת אנרגיה ורכיבי תזונה

Chapter 5 
Consumption of 

energy and nutrients





תזונה ורכיבי אנרגיה צריכת - פרק 5

=o ~ ====== ~ === ~ ==================== ~ ================ ~~ o===e•e•• e•===== 
0 0 
j 

 

 

 צריכת האנרגיה הממוצעת בקרב בני 2-11 שנים היא 1,449 קק"ל ביום ( 1,430 קק"ל/יום
-1,510 קק"ל/יום בערבים).  ביהודים ו

0 
0 

גיל ומין אנרגיה (קקייל/יום) לפי קבוצת  5.1 : צריכת
 ממוצע , סטיית תiו וחציו

o _______ -~=~-

 ןימ

Sex 

 Age group תצובק ליג
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years םינש 

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

 Median MedianMedian Median  

 םינב

Boys 
1346 (493) 1521 (547) 1698 (542) 1517 (547) 

1321 1449 1677 1455 

 תונב

Girls 
1294 (414) 1366 (464) 1500 (567) 1377 (481) 

1246 1327 1387 1323 

 כ"הס

Total 
1322 (459) 1445 (514) 1604 (563) 1449 (520) 

1280 1393 1546 1395 

Figure 5.1.2: Mean daily energy 
intake (kcal), by age group (yrs) 

and sex - Arabs 

Figure 5.1.1: Mean daily energy 
intake (kcal), by age group (yrs) 

and sex - Jews 
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59- בני 2-11 שנים היא 57 גרם ביום ( 57 גרם/יום ביהודים ו בקרב  צריכת החלבון הממוצעת
 גרם/יום בערבים).

: 
0 
0 
=============================================================== 0 

 טבלה 5.2 : צריכת חלבונים (גרם/יום) לפי קבוצת גיל ומין
 ממוצע , סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex  

ליג  Age groupתצובק

 

 כ"הס

Total 2-3 years םינש 
 4-8 years9-11 םינש years  םינש 

Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
53 (23) 60 (27) 66 (28) 60 (27) 

51 55 64 55 

 תונב

Girls  
53 (23) 55 (24) 57 (25) 

 

55 (24) 

49 51 53 51 

 כ"הס

Total  
53 (23)57 (26) 61 (27) 57 (26) 

49 53 58 

 

53 

Figure 5.2.1: Mean daily protein 
intake (grams), by age group 

(yrs) and sex - Jews 
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Figure 5.2.2: Mean daily protein 
intake (grams), by age group (yrs) 

and sex - Arabs 
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o================================================================o 
0 0 

: 

 

 

 צריכת הפחמימות הממוצעת בקרב בני 2-11 שנים היא 190 גרם ביום ( 188 גרם/יום
-197 גרם/יום בערבים).  ביהודים ו

o 

: 0 

ם 0

י 0----------------------------------------------------------------
גיל ומין (גרם/יום) לפי קבוצת פחמימות  טבלה 5.3 : צריכת

תiו וחציו  ממוצע , סטיית

 ןימ

Sex 

ליג  Age groupתצובק
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years םינש 

Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
181 (67) 198 (77) 222 (77) 199 (76) 

174 188 215 192 

 תונב

Girls 
166 (58) 180 (67) 195 (78) 180 (68) 

158 174 183 170 

 כ"הס

Total 
174(63) 189 (73) 209 (79) 190 (73) 

163 181 202 181 

Figure 5.3.1: Mean daily 
carbohydrate intake (grams), by 
age group (yrs) and sex - Jews 
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Figure 5.3.2: Mean daily 
carbohydrate intake (grams), by 
age group (yrs) and sex - Arabs 
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52- בני 2-11 שנים היא 50 גרם ביום ( 49 גרם/יום ביהודים ו בקרב  צריכת השומן הממוצעת

 גרם/יום בערבים).

0 

ם 0
ם 0

 י======================== =~======================= =============

-----
 טבלה 5.4 : צריכת שומנים (גרם/יום) לפי קבוצת גיל ומין

 ממוצע, סטיית תקן וחציון

 ןימ

Sex 

ליג  Age groupתצובק
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years םינש 

Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
44 (22) 52 (22) 59 (25) 52 (23) 

39 50 57 48 

 תונב

Girls 
44 (17)46(19)53 (26) 47 (21) 

41 43 49 43 

 כ"הס

Total 
44 (20) 49 (21) 56 (25) 50 (22) 

40 46 53 46 

Figure 5.4.1: Mean daily fat 
intake (grams), by age group 

(yrs) and sex - Jews 
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o======== ======================================================o 
: 

 

 

 הצריכה הממוצעת של פחמימות, שומנים וחלבונים כאחוז מסך האנרגיה היומית הנצרכת היא
בהתאם כל אבות המזון את  53%, % 31 ו- 16% , בהתאמה. 42.2% מבני 2-11 שנים צורכים
להמלצות, o/50.3° , שומנים ו- o/90.2° , חלבונים). בהתאם  להמלצות o) A/° 76.1 צורכים פחמימות

: 
o j 

0 

0 ~== == = ==== = = == 0 

גיל ומין האנרגיה היומית לפי קבוצת אבות המזון כאחוז מסך  טבלה 5.5 : צריכת

ליג  תצובק

Age group 
 ןימ

Sex 

* 

% Carbohydrates
תומימחפ %

*  
 

% Fat
** םינמוש%

** 
* 

% 
םינובלח %

Protein*  

Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) 

2-3 years םינש 

 םינב

Boys 
54.1 (8.6) 29.1 (7.3) 15.8 (4.1) 

 תונב

Girls 
51.4 (7.2) 30.8 (6.1) 16.4 (4.4) 

4-8 years םינש 

 םינב

Boys 52.3 (8.2) 30.8 (6.8) 15.8 (4.3) 

 תונב

Girls 
52.7 (8.2) 30.3 (6.9) 16.0 (4.6) 

9-11 years םינש  

 םינב

Boys 
52.4 (8.9) 31.1 (7.4) 15.5 (4.5) 

 תונב

Girls 
52.3 (9.3) 31.5 (7.7) 15.3 (4.5) 

של 4 קק"ל ל-1 גרם*  בחישוב

 בחישוב של 9 קק"ל ל-1 גרם**
Based חס calculation of 9 kcal 

per 1 gram 
* 

Based חס calculation of 9 
kcal per 1 gram 
**

-DRl -אבות המזון, עפ"י ה של  A ה nפלגות מומלצת

AMDR (Acceptable macronutrient distribution range ,) 
according to DRI 

 קבוצת גיל

AQe Qr סup 
 %פחמימות

% Carbohydrates Fat 
 %שומנים

% 
 %חלבונים

% Protein 
2-3 years שנים  

45-65 
30-40 5-20 

4-11 years 10-30 25-35 שנים 

Figure 5.5.1: Macronutrients as 
percentage of total energy 

intake - Jews 
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Figure 5.5.2: Macronutrients as 
percentage of total energy 

intake - Arabs 
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u----------------------------------------------------------------0 0 

 

 

ביום ( 15.9 בני 2-11 שנים הינה 16.0 גרם בקרב של חומצות שומן רוויות  הצריכה הממוצעת
 גרם/יום ביהודים ו-16.0 גרם/יום בערבים).

0 

גיל ומין חומצות שומן רוויות (גרם) לפי קבוצת של  טבלה 5.6 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תקן וחציון

 ןימ

Sex 

Age groupתצובק ליג 
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years םינש 

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

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
14.9 (7.1) 16.9 (7.8) 18.0 (9.2) 16.6 (8.0) 

13.9 15.7 16.6 15.6 

 תונב

Girls 
14.7 (7.1) 14.9 (7.3) 16.8 (9.9) 15.2 (7.9) 

12.7 13.7 15.0 13.8 

 כ"הס

Total 
14.8 (7.1) 15.9 (7.6) 17.4 (9.6) 16.0 (8.0) 

13.7 14.6 16.2 14.6 

Figure 5.6.1: Mean daily SFA 
intake (grams), by age group 

(yrs) and sex - Jews 
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Figure 5.6.2: Mean daily SFA 
intake (grams), by age group 

(yrs) and sex - Arabs 
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o================================================================o 
0 0 

: 

 

 

בני 2-11 שנים היא 9.9% מסך האנרגיה*הצריכה הממוצעת של אנרגיה משומן רווי  בקרב
-9.7% בערבים). הנצרכת ( 10.0% ביהודים ו  היומית

של 9 קק"ל ל-1 גרם שומן רווי *  calculation of 9 kcal per 1 gram of SFA סח Based  *בחישוב

j 
: : 
0 0 
0 =============== =============-== == 0 

צריכת שומן רווי כאחוז מסך של  טבלה 5.7 : צריכה יומית
גיל ומין  האנרגיה היומית לפי קבוצת

 ,עצוממ תייטס ןקת ןויצחו

 ןימ

Sex 

Age groupתצובק ליג 
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8םינש years9-11םינש years   םינש 

Mean % {SD) Mean % {SD) Mean % {SD) Mean % {SD) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
10.0 (3.3) 10.1 (3.4) 9.5 (3.6) 9.9 (3.4) 

9.7 9.9 9.0 9.7 

 תונב

Girls 
10.2 (3.4) 9.9 (3.7) 9.9 (4.0) 10.0 (3.7) 

9.6 9.3 9.5 9.5 

 כ"הס

Total 
10.0 (3.3) 10.0 (3.5) 9.7 (3.8) 9.9 (3.6) 

9.6 9.6 9.2 9.6 
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Figure 5.7.1: SFA intake as 
percentage of total daily energy 
intake, by age group (yrs) and 

100 sex (mean) - Jews 
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Figure 5.7.2: SFA intake as 
percentage of total daily energy 
intake, by age group (yrs) and 

100 - sex (mean) - Arabs 
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0 ================================================================ 1 
ם 0
0 

 

 

 הצריכה הממוצעת של חומצות שומן חד בלתי רוויות בקרב בני 2-11 שנים היא 17.8 גרם
 ביום ( 17.3 גרם/יום ביהודים ו- 19.4 גרם/יום בערבים).

: 
0 

בלתי רוויות (גרם) חומצות שומן חד של  טבלה 5.8 : צריכה יומית
גיל ומין  לפי קבוצת
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

Age groupתצובק ליג 
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8םינש years 9-11םינש years םינש 

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

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
15.1 (8.8) 18.6 (9.3) 22.0 (10.9) 18.5 (9.8) 

12.7 17.2 19.6 16.6 

 תונב

Girls 
16.4 (7.4) 16.5 (8.0) 19.8 (10.7) 17.1 (8.6) 

14.5 15.4 17.0 15.6 

 כ"הס

Total 
15.7 (8.2) 17.6 (8.7) 20.9 (10.8) 17.8 (9.2) 

13.7 16.2 18.4 16.0 

Figure 5.8.1: Mean daily MUFA 
intake (grams), by age group 

(yrs) and sex - Jews 
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Figure 5.8.2: Mean daily MUFA 
intake (grams), by age group 

(yrs) and sex - Arabs 
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0 

 

 

בני 2-11 שנים היא 11.0% מסך בלתי רווי* בקרב אנרגיה משומן חד של  הצריכה הממוצעת

הנצרכת ( 10.8% ביהודים ו-11.5% בערבים).  האנרגיה היומית
0 

0 
0 
0 

ס __________ ========-==------------------- =====- ======

בלתי רווי* של 9 קק"ל ל-1 גרם שומן חד  calculation of 9 kcal per 1 gram of MUFA סח Based  *בחישוב

צריכת בלתי רווי כאחוז מסך שומן חד של  טבלה 5.9 : צריכה יומית
גיל ומין האנרגיה היומית לפי קבוצת

~----------- ממוצע, סטיית תקן וחציון 

 ןימ

Sex 

ליג  Age groupתצובק
 כ"הס

Total 2-3 years  
  םינשyears 9-11םינש years 4-8םינש

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

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
10.0 (3.9) 10.9 (3.5) 11.5 (4.2) 10.8 (3.8) 

9.5 10.7 10.8 10.4 

 תונב

Girls 
11.5 (3.7) 10.8 (3.7) 11.7 (4.0) 11.1 (3.8) 

10.8 10.3 11.0 10.6 

 כ"הס

Total 
10.7 (3.9) 10.9 (3.6) 11.6(4.1) 11.0 (3.8) 

10.0 10.5 10.9 10.5 

Figure 5.9.1: MUFA intake as 
percentage of total daily energy 
intake, by age group (yrs) and 

100 
sex (mean) - Jews 
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Figure 5.9.2: MUFA intake as 
percentage of total daily energy 
intake, by age group (yrs) and 

sex (mean) - Arabs 
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 הצריכה הממוצעת של חומצות שומן רב בלתי רוויות בקרב בני 2-11 שנים היא 11.8 גרם
 ביום ( 11.7 גרם/יום ביהודים ו-12.1 גרם/יום בערבים).

 2015-2016שנים 2-11בבניוהתזונההבריאותמצבבנושאראשוןלאומיסקר-לילדמבייתרבסקר

ס
ס
ס
ס
ס
ס
ס

 ס~======== =========== = = =========== ===== ===============ס

בלתי רוויות (גרם) של חומצות שומן רב  טבלה 5.10 : צריכה יומית
גיל ומין  לפי קבוצת

 ממוצע, סטיית תקן וחציון

ס
0 

-----------~ 

 ןימ

Sex 

Age groupתצובק ליג 
 כ"הס

Total 2-3 years  
 םינש years 9-11םינש years 4-8םינש

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

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
9.8 (7.9) 12.7 (7.7) 14.5 (8.6) 12.4 (8.1) 

8.0 11.1 12.8 10.6 

 תונב

Girls 
9.7 (5.3) 11.1 (6.6) 12.6 (7.4) 11.1 (6.6) 

8.2 9.6 10.7 9.4 

 כ"הס

Total 
9.7 (6.8) 11.9 (7.2) 13.6 (8.1) 11.8 (7.4) 

8.0 10.4 12.2 10.2 

Figure 5.10.1: Mean daily PUFA 
intake (grams), by age group 

(yrs) and sex - Jews 
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Figure 5.10.2: Mean daily PUFA 
intake (grams), by age group 

(yrs) and sex - Arabs 
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תזונהורכיביאנרגיהצריכת- 5פרק

 0ם----------------------------------------------------------------0 .

! 

 

 

 בקרב בני 2-11 שנים היא % 1 . 7 מסך*הצריכה הממוצעת של אנרגיה משומן רב בלתי רווי
-7.0% בערבים). הנצרכת ( 7.2% ביהודים ו  האנרגיה היומית

! 
: 0 
ם 0

~---------------________ o 

של 9 קק"ל ל-1 גרם שומן רב בלתי רווי*  Based on calculation of 9 kcal per 1 gram of PUFA  *בחישוב

צריכת בלתי רווי כאחוז מסך שומן רב של  טבלה 5.11 : צריכה יומית
גיל ומין  האנרגיה היומית לפי קבוצת

 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

Age groupתצובק ליג 
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8םינש years 9-11םינש years םינש 

Mean % {SD) Mean % {SD) Mean % {SD) Mean % {SD) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
6.2 (3.0) 7.4 (3.2) 7.5 (3.4) 7.2 (3.2) 

5.8 7.0 7.1 6.7 

 תונב

Girls 
6.6 (2.7) 7.1 (3.1) 7.4 (2.7) 7.1 (2.9) 

6.5 6.7 7.4 6.7 

 כ"הס

Total 
6.4 (2.8) 7.3 (3.2) 7.4 (3.0) 7.1 (3.1) 

6.2 6.8 7.3 6.7 

Figure 5.11.1: PUFA intake as 
percentage of total daily energy 
intake, by age group (yrs) and 

sex (mean) - Jews 
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Figure 5.11.2: PUFA intake as 
percentage of total daily energy 
intake, by age group (yrs) and 

sex (mean) - Arabs 
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 הצריכה הממוצעת של חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג אומגה 3 בקרב בני 2-11 שנים
-1.2 גרם/יום בערבים). ביום ( 1.5 גרם/יום ביהודים ו  היא 1.5 גרם

0 
0 

0 

------- -----------------~ o_ --- ----------
אומגה 3 (גרם) בלתי רוויות מסוג חומצות שומן רב של  טבלה 5.12 : צריכה יומית

גיל ומין  לפי קבוצת
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

ליג  Age groupתצובק
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8םינש years 9-11םינש yearsםינש  

Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
1.2 (0.7) 1.6(1.3) 1.7(1.1) 1.5 (1.2) 

1.0 1.3 1.5 1.2 

 תונב

Girls 
1.3 (0.8) 1.4(1.0) 1.5 (0.9) 1.4 (1.0) 

1.1 1.2 1.4 1.2 

Total 
 (1.1)1.5 (1.0) 1.6 (1.2)1.5 (0.7) 1.2 כ"הס

1.1 1.2 1.4 1.2 

Figure 5.12.1: Mean daily 
omega 3 intake (grams), by age 

group (yrs) and sex - Jews 
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Figure 5.12.2: Mean daily 
omega 3 intake (grams), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 
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0----------------------------------------------------------------u B 0 

: 

 

 

 הצריכה הממוצעת של כולסטרול בקרב בני 2-11 שנים הינה 225 מיליגרם ביום ( 232
-201 מיליגרם/יום בערבים).  מיליגרם/יום ביהודים ו

o 

: 
0 
o _________ -------==== --== -===-== ----

גיל ומין כולסטרול (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 5.13 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

ליג  Age groupתצובק
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8םינש years 9-11םינש years םינש 

Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
198(139) 227 (171) 257 (200) 226 (172) 

192 190 230 197 

 תונב

Girls 
243 (195) 215(170) 227 (207) 223 (183) 

183 183 167 178 

 כ"הס

Total 
219(169) 221 (170) 243 (204) 225 (177) 

186 185 204 187 

 

Figure 5.13.1: Mean daily 
cholesterol intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 

Q Girls 

273 

D Boys 

@ 
w 
ili ¾ 

300 269 
1/ 

199 ~ 

:.k 
m 
 ,.......ב...:._,...._--.------י= ...........--~L:...:...:..--י---+ 0 ¾ ~

200 
 ס.ס

E 

100 

Age 2-3 Age 4-8 Age 9-11 

Figure 5.13.2: Mean daily 
cholesterol intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 
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0 

: 
0 

0 
o ~~ LO== 

-------0----------0 

 הממוצעת בקרב בני 2-11 שנים היא 65 גרם ביום ( 64 גרם/יום ביהודים* צריכת הסוכרים
-69 גרם/יום בערבים).  ו

 Total sugar includes natural and added sugars*"סך הסוכרים" כולל סוכר טבעי וסוכר מוסף *

0 

0 
0 

====== =========~~~===== ====== ======== 0 

גיל ומין סוכרים (גרם) לפי קבוצת של  טבלה 5.14 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תקן וחציון

 ןימ

Sex

ליג  כ"הס Age group תצובק

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years םינש 
  

Mean {SD)  Mean {SD) Mean {SD) Mean {SD) 

Median  Median Median Median 

 םינב

Boys
66 (37) 68 (38) 71 (43) 68 (39)

60   61 6261

 

 

  

 תונב

Girls
61 (32)61 (32)65 (38)62 (33)    

54 575957     

 כ"הס

Total
64 (35)64 (35)68 (41) 65 (36)   

56 59 61 59
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Figure 5.14.2: Mean daily intake 
of total sugars (grams), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 

Figure 5.14.1: Mean daily intake 
of total sugars (grams), by age 

group (yrs) and sex - Jews 
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תזונהורכיביאנרגיהצריכת- 5פרק

ס----------------------0 0-----------------------------------------

 בקרב בני 2-11 שנים היא 18.3% מסך* הצריכה הממוצעת של אנרגיה מסך סוכרים
 ( 18.2% ביהודים ו-18.7% בערבים).** האנרגיה היומית הנצרכת

 Total sugar includes natural and added sugars* "סך הסוכרים" כולל סוכר טבעי וסוכר מוסף *

של 4 קק"ל ל-1 גרם סוכר**  בחישוב

 

**  Based סח calculation of 4 kcal per 1 gram of sugar 

0 

צריכת האנרגיה היומית סוכרים כאחוז מסך סך של  טבלה 5.15 : צריכה יומית
גיל ומין  לפי קבוצת

----- ממוצע, סטיית תקן וחציון

 
 ןימ

Sex

 Age group תצובק ליג
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years  9-11 םינש yearsםינש   
 

Mean % {SD)  
 

Mean % {SD) Mean % {SD) Mean % {SD) 

Media Median Median Median n 

 םינב (9.2) 20.2 (8.2) 18.1 (8.6) 16.8 (8.6) 18.3

Boys19.8   16.7 15.9 17.0 

 תונב

Girls
19.0 (7.4) 18.3 (7 .9) 17.5 (7.6) 18.3 (7.8) 

18.8   17.6 16.6 17.6 

 כ"הס

Total
19.6 (8.5) 18.2 (8.1) 17.1 (8.1) 18.3 (8.2) 

19.2   17.2 16.2 17.4 

Figure 5.15.1: Total sugars 
intake as percentage of total 
daily energy intake, by age 

group (yrs) and sex (mean) -

Figure 5.15.2: Total sugars 
intake as percentage of total 
daily energy intake, by age 

group (yrs) and sex (mean) -
100 -
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.~~ ~~ 0 
0 0 
בני 2-11 שנים היא 15 גרם ביום ( 15 גרם/יום 8 בקרב סיבים תזונתיים של  הצריכה הממוצעת

 ביהודים ו-16 גרם/יום בערבים).

גיל ומין סיבים תזונתיים (גרם) לפי קבוצת של  טבלה 5.16 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex

ליג  Age group תצובק
 כ"הס

Total  2-3 years 4-8 םינש years  9-11 םינש yearsםינש   
 

Mean (SD)  
 

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

Median  Median Median Median 

 םינב

Boys
13 (6) 15 (8) 17 (8) 15 (8) 

12   13 16 13 

 תונב

Girls
14 (6) 14 (7) 15 (8) 15 (7) 

14 13 14 13   

 כ"הס

Total
14 (6) 15 (8) 16 (8) 15 (8) 

 1413 15 13
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Figure 5.16.2: Mean daily 
dietary fiber intake (grams), by 
age group (yrs) and sex - Arabs 

 

Figure 5.16.1: Mean daily 
dietary fiber intake (grams), by 
age group (yrs) and sex - Jews 
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תזונהורכיביאנרגיהצריכת- 5פרק

0----------------------------------------------------------------0 0 0 
!  o 12.3% מבני 2-11 שנים צורכים סיבים תזונתיים בהתאם להמלצות ( 11.3% מהיהודים 

-15.8% מהערבים).  ! ו
ם

---------------------------- ______ס

גיל ומין לפי קבוצת להמלצות בהתאם  טבלה 5.17 : אחוז הצורכים סיבים תזונתיים

 מין

Sex 

 סה"כ Age groupקבוצת גיל

Total  2-3 years 4-8 שנים years 9-11 שנים years  שנים 
 

 בנים

Boys 
18.8 10.1 8.2 11.7 

 
 בנות

Girls 
27.4 9.6 8.3 13.1  

 

 סה"כ

Total 
22.8 9.8 8.3 12.3 

 ערכי DRI (AI ) עבור רכיב התזונה

 קבוצת גיל

Age group 
 Dietary fiber (gram/day ) סיבים תזונתיים

 Girls בנות Boysבנים 
1-3 years 19 19 שנים 

4-8 years 25 25 שנים 

9-13 years 26 31 שנים 

Figure 5.17.2: Dietary fiber 
consumption according to the 
recommendations (%), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 

Figure 5.17.1: Dietary fiber 
consumption according to the 
recommendations (%), by age 

group (yrs) and sex - Jews 
ם Boys 1:':] Girls 
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 2015-2016שנים 2-11בבניוהתזונההבריאותמצבבנושאראשוןלאומי-סקרלילדמבייתרבסקר

Dietary Reference lntake (DRI ) -  ערכי הייחוס

ה- DRl מורכב מ-4 ערכים עבור רוב רכיבי התזונה:

 - Recommended Daily Allowance (RDA )רמת הצריכה היומית המוערכת כמספקת את צרכיה של כמעט כל 

בקבוצת גיל ומין מסוימת. האוכלוסייה ( 98% ) הבריאה

 - Estimated Average Reguirement (EAR )50% רמת הצריכה היומית המוערכת כמספקת את צרכיה של 

גיל ומין מסוימת. מהאוכלוסייה הבריאה בקבוצת

 - Adeguate lntake (AI ). EAR או RDA -מספק לקביעת ה /ההולמת, בהיעדר מידע הצריכה המספקת רמת

 - Tolerable Upper lntake Level (UL )רמת הצריכה היומית המרבית, אשר אינה מזיקה לרוב האוכלוסייה 

גיל ומין מסוימת.  בקבוצת

 השוואת הצריכה התזונתית להמלצות:

 להשוואה בין רמת הצריכה של רכיבי תזונה שונים לבין ערכי הייחוס שימשו לרוב נתוני ה- EAR , שכן אלו מתאימים

בין אוכלוסיות.  להשוואות

מספק לקביעת ערכי EAR , נתוני ה- Al שימשו כבסיס להשוואה. לא נמצא מידע  כאשר

מתבססים על הפרסום:  המזונות המצוינים בפרק זה כמקורות עיקריים לרכיבי התזונה

Krause יs Food & the Nutrition Care Process, by Mahan L. Kathleen, Escott-Stump, Sylvia, Raymond 
Janicel, 13th Edition , 2012 

Dietary Reference lntake (DRI)  

The DRI consists of 4 values for most nutrients: 

Recommended Daily Allowance {RDA} - The daily intake level estimated as adequate for the 

requirements of almost all (98%) of the healthy population of a specific gender and age group. 

Estimated Averaqe Requirement {EAR} - The daily intake level estimated as adequate for the 

requirements of 50% of the healthy population of a specific gender and age group. 

Adequate Intake {AI} - Adequate/Suitable intake level when the information is not sufficient for 

the estimation of RDA or EAR. 

Tolerable Upper Intake Level {UL} - The maximum daily intake level which will not harm most 

of the population of a certain gender rס age group. 

Comparison of the intake levels with the reference values: 

For the comparison of the intake levels with the reference values, EAR levels were generally used; 

these are measures which are appropriate for comparison of populations. In cases when there were 

not enough data to establish an EAR, AI values were used as a basis for comparison. 

The food items listed in this chapter as major sources of the nutrients are based סח the 
following: 
Krauseיs Food & the Nutrition Care Process, by Mahan L. Kathleen, Escott-Stump, Sylvia, Raymond 
Janicel, 13th Edition, 2012 
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מינרלים- 6פרק

 הצריכה הממוצעת של סידן בקרב בני 2-11 שנים היא 556 מיליגרם ביום ( 536 מיליגרם/יום

-619 מיליגרם/יום בערבים).  ביהודים ו

גיל ומין סידן (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 6.1 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex

ליג  Age group תצובק
 כ"הס

Total  2-3 years 4-8 םינש years  9-11 םינש years  םינש 

 
Mean (5D)  

 
Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

Median  Median Median Median 

 םינב

Boys

590 (285) 572 (299) 586 (284) 579 (293) 

 572  525 535 538 

 תונב

Girls

555 (278)  516 (284) 552 (294) 531 (285) 

480 
 

459494 476  

 כ"הס

Total

574 (283)  545 (293) 570 (289) 556 (290) 

 
530 493 510 502  

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לסידן בתזונה כוללים חלב ומוצריו, סרדינים, עלים ירוקים (קייל, תרד), ברוקולי, שקדים,

טופו מועשר, שומשום.

E:J Girls D Boys 1000 

800 

600 
 ס.ס

E 
400 

200 

 0 י-+י-=-,-----'-e:L.ו....--....1.:>-נ.......,::<-----=,--

Age 2-3 Age 4-8 Age 9-11 

Figure 6.1.2: Mean daily calcium 
intake (mg), by age group (yrs) 

and sex - Arabs 

Figure 6.1.1: Mean daily 
calcium intake (mg), by age 
group (yrs) and sex - Jews 
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ע
ם

o : 72.3%-  77.6% מבני 2-11 שנים צורכים סידן מתחת לערכי הייחוס ( 79.3% מהיהודים ו
 1 מהערבים).

םם
 יי=='-- ____ס

גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת  טבלה 6.2 : אחוז הצורכים סידן

 ןימ

Sex 

ליג  כ"הס Age group תצובק

Total 2-3 years  4-8 םינש years  9-11 םינש yearsםינש    
 {%) {%) {%){%) 

    
 םינב

Boys 
41.981.894.175.2

 

    
 תונב

Girls 
50.885.795.480.2

 

   
 כ"הס

Total 
46.083.794.777.6 

 

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Re uirement 

 קבוצת גיל

Age group 
 Calcium (mg/day ) סידן

 

1-3 years 500 שנים  

4-8 years 800 שנים  

9-13 years 1,100 שנים 

Figure 6.2.2: Calcium 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 

Figure 6.2.1: Calcium 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 
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מינרלים- 6פרק

זרחן בקרב בני 2-11 שנים היא 864 מיליגרם ביום ( 856 מיליגרם/יום של  הצריכה הממוצעת

-889 מיליגרם/יום בערבים).  ביהודים ו

גיל ומין זרחן (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 6.3 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

ליג  Age group תצובק
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years  םינש 

Mean (5D) Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D)    
 

Median  MedianMedian Median  

    
 םינב

Boys

825 (321) 903 (365)967 (383)898 (362)

  801 846 948852   

   
 תונב

Girls

830 (318) 817 (325)860 (354) 828 (330)

   802 770809776  
 

    
 כ"הס

Total

827 (320)860 (349)916 (373)864 (349)

 
  802 801873820  

בשר, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב ובנוסף  מקורות עיקריים (לפי הספרות) לזרחן כוללים מזונות עשירים בחלבונים כדוגמת

גם אגוזים, קטניות ודגנים.

Figure 6.3.2: Mean daily 
phosphorus intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 

Figure 6.3.1: Mean daily 
phosphorus intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 
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 ר===============================================================~

 ! 27.5%-  25.6% מבני 2-11 שנים צורכים זרחן מתחת לערכי הייחוס ( 25.0% מהיהודים ו
 D מהערבים).

D 
D 

L===============================================================• 

גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת  טבלה 6.4 : אחוז הצורכים זרחן

 ןימ 

Sex  

 כ"הס Age group תצובק ליג

Total 2-3 years  4-8 םינש years  9-11 םינש years  םינש 

{%) {%) {%) {%) 
 םינב

Boys  
10.7 9.4 77.7 23.6 

 תונב

Girls  
9.3 15.6 85.7 27.7 

 כ"הס

Total 
10.1 12.5 81.6 25.6 

 ערכי ייחוס בעור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Re uirement 

 קבוצת גיל

Age group 
 Phosphorus (mg/day ) זרחן

 

1-3 years 460 שנים  

4-8 years 500 שנים  

9-13 years 1,250 שנים 

Figure 6.4.2: Phosphorus 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 

Figure 6.4.1: Phosphorus 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 
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מינרלים- 6פרק

בני 2-11 שנים היא 9.1 מיליגרם ביום ( 9.1 מיליגרם/יום בקרב  הצריכה הממוצעת של ברזל

-9.0 מיליגרם/יום בערבים).  ביהודים ו

גיל ומין ברזל (מיליגרם) לפי קבוצת של טבלה 6.5 : צריכה יומית
ח_צ_יו----י--- ת_iו UL ו,___ ---~------- __________ מ_מ_וצע, סטיית

 ןימ

Sex

ליג  Age group תצובק
 כ"הס

Total  2-3 years 4-8 םינש years  9-11 םינש years  םינש 

 
Mean (5D)  

 
Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

   Median MedianMedianMedian  

    
 םינב

Boys

9.2 (4.1) 9.2 (4.2)10.7 (5.6)9.5 (4.5)

  8.5 8.39.88.6   

    
 תונב

Girls

8.5 (4.2) 8.5 (4.1)9.7 (5.5)8.7 (4.4)

  7.8 7.88.88.0  
 

    
 כ"הס

Total

8.9 (4.1)8.8 (4.2)10.2 (5.6)9.1 (4.5)

  8.2 8.19.48.3  
 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לברזל בתזונה כוללים בשר (כולל חלקי פנים ובשר רזה), עוף, שעועית ירוקה, דגנים

מלאים, קטניות, ירקות, פירות יבשים.

Figure 6.5.2: Mean daily iron 
intake (mg), by age group (yrs) 

and sex - Arabs 

 

Figure 6.5.1: Mean daily iron 
intake (mg), by age group (yrs) 

and sex - Jews 
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 % 9.1 מבני 2-11 שנים צורכים ברזל מתחת לערכי הייחוס ( 7% . 8 מהיהודים ו-10.6% 
 מהערבים).

0 

-------------------L 
גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת  טבלה 6.6 : אחוז הצורכים ברזל

 מין

Sex

 סה"כ Age groupקבוצת גיל

Total 2-3 years 4-8 שנים years 9-11 שנים years  שנים 
 

 
)%{ )%{ )%{ )%{  

 בנים

Boys 
3.6 5.0 16.4 6.6  

 

 בנות

Girls 
4.1 9.9 20.2 11.8  

 

 סה"כ

Total 
3.8 7.4 18.2 9.1 

 

 ערכי ייחוס בעור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Re uirement 

 קבוצת גיל

Age group 
 lron (mg/day ) ברזל

 Boys בניםGirls בנות 
1-3 years3.0 3.0  שנים  

4-8 years4.1 4.1  שנים 

9-13 years 5.7 5.9 שנים  

Figure 6.6.1: lron consumption Figure 6.6.2: lron consumption 
less than the reference values, less than the reference values, 
EAR, by age group (yrs) and sex EAR, by age group (yrs) and sex 

(%)-Jews (%) - Arabs 
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מינרלים- 6פרק

 הצריכה הממוצעת של מגנזיום בקרב בני 2-11 שנים היא 206 מיליגרם ביום ( 201 0

-223 מיליגרם/יום בערבים).  מיליגרם/יום ביהודים ו

גיל ומין מגנזיום (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 6.7 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex

ליג  Age groupתצובק
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש yearsםינש   
  

   Mean (5D) Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D)  

Median  Median Median Median 

 םינב

Boys

197 (74)  212 (92) 239 (96) 214 (90) 

 196  192 225 197 

 תונב

Girls

199 (71)  195 (79) 208 (85) 199 (79) 

192  
 

185 195 189 

 כ"הס

Total

198 (73) 204 (86) 224 (92) 206 (85) 

 
195  188 209 195 

מקורות עיקריים (לפי הספרות) למגנזיום בתזונה כוללים זרעים, אגוזים, קטניות, דגנים, ירקות ירוקים.

Figure 6.7.2: Mean daily 
magnesium intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 

Figure 6.7.1: Mean daily 
magnesium intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 

 

GGirls D Boys 

234 
202 

300 

250 

200 201191 

¼ 
E° 150 ~ 

100 ~ ¼ 
1/// ?} 

50 ~ m
 ~-=>.L,-1---,---'י'"=י---י--~='יייייייייי'-+ 0

Age 9-11 Age 4-8 Age 2-3 

EaGirls D Boys 300 

250 246 256 227 
211 

 : ... ~ 200 ס.ס
E 150 /4 

100 m 
% 

50 ?j 
 ,.......ב>LLו..--י---,..L=--י-~-==י--י-+ 0

Age 9-11 Age 4-8 Age 2-3 

 

107 



 

 2015-2016שנים 2-11בבניוהתזונההבריאותמצבבנושאראשוןלאומי-סקרלילדמבייתרבסקר

~ 
G 
n 
! o 13.7%-14.7% מבני 2-11 שנים צורכים מגנזיום מתחת לערכי הייחוס ( 15.0% מהיהודים ו 

 0 מהערבים).
0 

גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת  טבלה 6.8 : אחוז הצורכים מגנזיום

 ןימ

Sex 

ליג  כ"הס Age group תצובק

Total  2-3 years  4-8 םינש years  9-11  םינש years  םינש  
{%)  {%) {%) {%) 

 םינב

Boys
0.9  7.3 38.3 12.1 

  

 תונב

Girls
1.0  10.5 53.5 17.4 

  

 כ"הס

Total 
1.0 8.9 45.7 14.7 

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Requirement 

 קבוצת גיל

Age group 
Magnesium (mg/day ) מגנזיום 

1-3 years 65 שנים  

4-8 years 110 שנים  

9-13 years 200 שנים 

Figure 6.8.2: Magnesium 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 

Figure 6.8.1: Magnesium 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 
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מינרלים- 6פרק

0 
0 
0 

 הצריכה הממוצעת של אבץ בקרב בני 2-11 שנים היא 6.7 מיליגרם ביום ( 6.4 מיליגרם/יום
-7.4 מיליגרם/יום בערבים).  ביהודים ו

: 
: 

D 0 
D 0 

===============================================================D ~ D 

גיל ומין (מיליגרם) לפי קבוצת אבץ של  טבלה 6.9 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

ליג  כ"הס Age group תצובק

Total  2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years  םינש 

   Mean (5D) Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D)  
 

   Median MedianMedianMedian  

  
 םינב

Boys

6.3 (2.9) 6.9 (3.5)7.6 (4.1) 6.9 (3.5) 

 6.1 5.96.8 6.2   

    
 תונב

Girls

6.3 (3.1) 6.2 (3.2)7.5(11.4)6.5 (5.8)

  6.0 5.66.1 5.7   

    
 כ"הס

Total

6.3 (3.0) 6.5 (3.4)7.5 (8.4)6.7 (4.7)

   6.0 5.76.55.9  
 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לאבץ בתזונה כוללים בשר, כבד, דגים, עוף, דגני בוקר מועשרים, חלב ומוצריו, דגנים מלאים, שעועית
יבשה, סויה וקטניות אחרות, אגוזים, זרעים.

Figure 6.9.2: Mean daily zinc 
intake (mg), by age group (yrs) 

and sex - Arabs 

Figure 6.9.1: Mean daily zinc 
intake (mg), by age group (yrs) 

and sex - Jews 
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 0 22.8%-  23.8% מבני 2-11 שנים צורכים אבץ מתחת לערכי הייחוס %( 24.1 מהיהודים ו
 מהערבים).

גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת אבץ  טבלה 6.10 : אחוז הצורכים

 ןימ

Sex

 כ"הס Age group תצובק ליג

Total  2-3 years  4-8 םינש years  9-11 םינש years  םינש   
   {%) {%){%){%)  

 םינב

Boys
2.7 16.251.1 21.1  

  

 תונב

Girls
6.2 21.5 63.2 26.7 

 

 כ"הס

Total
4.3 18.8 57.0 23.8 

  

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונהר

EAR IEstimated Avera םe Requirement נ 

 קבוצת גיל

Age group 
 Zinc (mg/day ) אבץ

 

1-3 years 2.5 שנים  

4-8 years 4 שנים 

9-13 years 7 שנים 

Figure 6.10.2: Zinc consumption 
less than the reference values, 
EAR, by age group (yrs) and sex 

(%) -Arabs 

Figure 6.10.1: Zinc consumption 
less than the reference values, 
EAR, by age group (yrs) and sex 

(%)-Jews 
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הצריכה הממוצעת של אשלגן בקרב בני 2-11 שנים היא 1,785 מיליגרם ביום ( 1,727
 

 מיליגרם/יום ביהודים ו-1,970 מיליגרם/יום בערבים).
0

גיל ומין אשלגן (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 6.11 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

 Age group תצובק ליג
 כ"הס

Total 2-3 years4-8 םינש years9-11 םינש years םינש   

Mean (5D) Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D)    
 

Median MedianMedianMedian 

 םינב

Boys 

1692 (712)1814 (833) 1976 (943) 

  

1818 (836) 

16491640 1839 

 

1663  

 תונב

Girls 

1810 (748) 1727 (772) 1752 (770) 1749 (767) 

1741 1579 1692 1640 

 כ"הס

Total 

1747 (732) 1771 (805)1869 (872)1785 (804)    

1669 1609 1763 1656 

טרי, מוצרי חלב. בשר  מקורות עיקריים (לפי הספרות) לאשלגן בתזונה כוללים פירות, ירקות,
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Figure 6.11.2: Mean daily 
potassium intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 

Figure 6.11.1: Mean daily 
potassium intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 
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-7.8% מהערבים). להמלצות ( 1.5% מהיהודים ו בהתאם  3.0% מבני 2-11 שנים צורכים אשלגן
נמוכה מהמומלץ. ברמה צורכים אשלגן  השאר

גיל ומין לפי קבוצת להמלצות בהתאם  טבלה 6.12 : אחוז הצורכים אשלגן

 מין

Sex 

גיל   סה"כAge groupקבוצת

Total  2-3 years4-8 שנים years 9-11 שנים years שנים  
)%{ )%{ )%{ )%{ 

 בנים

Boys  
6.3 2.9 1.5 3.7 

 בנות

Girls 
7.2 2.0 0.8 2.3 

 

 סה"כ

Total 
6.7 2.4 1.1 3.0 

 

 ערכי DRI (AI ) עבור רכיב התזונה

 קבוצת גיל

Age group 
Potassium (mg/day ) אשלגן 

1-3 years 3000שנים 

4-8 years 3800 שנים 

9-13 years 4500 שנים 
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Figure 6.12.1: Potassium Figure 6.12.2: Potassium 
consumption according to the consumption according to the 
recommendations, AI, by age recommendations, AI, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews group (yrs) and sex (%) - Arabs 
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 הצריכה הממוצעת של נתרן בקרב בני 2-11 שנים היא 2,241 מיליגרם ביום ( 2,169

-2,470 מיליגרם/יום בערבים).  מיליגרם/יום ביהודים ו

גיל ומין נתרן (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 6.13 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

ליג  Age group תצובק
 כ"הס

Total 2-3 years4-8 םינש years9-11 םינש years םינש    
 

Mean (5D)Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

MedianMedianMedianMedian 

 

    

   
 םינב

Boys 

1966 (863)2323 (1023)2566 (1017)2290 (1008) 

188721662470

 

2166     

 תונב

Girls 

2068 (864)2161 (1159)2402 (1276)2188 (1134)     

198120312161 2033     

 כ"הס

Total 

2013 (865)2243 (1095)2488 (1151)2241 (1072) 

194420932326

    

 
2105     

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לנתרן בתזונה כוללים מלח (סודיום כלוריד), מזון מעוב,ד מזון משומר.

Figure 6.13.2: Mean daily 
sodium intake (mg), by age 
group (yrs) and sex - Arabs 
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Figure 6.13.1: Mean daily 
sodium intake (mg), by age 
group (yrs) and sex - Jews 
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 11.9% מבני 2-11 שנים צורכים נתרן בהתאם להמלצות ( 11.7% מהיהודים ו-12.8% 
בגוהה מהמומלץ. ברמה צורכים נתרן השאר  מהערבים).

לפי קבוצת גיל ומין להמלצות בהתאם  טבלה 6.14 : אחוז הצורכים נתרן

 ןימ

Sex 

 כ"הסAge groupתצובק ליג 

Total 2-3 years 4-8 םינש years9-11 םינש years םינש   

{%){%) {%) {%)  
 םינב

Boys 
11.6 7.9 13.9 10.2 

 

 תונב

Girls 
9.3 12.219.813.9   

 
 כ"הס

Total 
10.510.0 16.711.9   

 

 בעור רכיב התזונה DRI (AI ) ערכי

 קבוצת גיל

Age group 
Sodium* ( mg/day) * נתרן

 

 1-3 years1000 >  שנים 

 4-8 years1200 >  שנים 

 9-13 years1500 >  שנים 

בטבלה* שצריכת הנתרן היומית לא תעלה על ערכי ה- DRl (AI ) המפורטים  מומלץ

* Daily sodium intake should not exceed the DRI (AI) values presented in the table 
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Figure 6.14.1: Sodium Figure 6.14.2: Sodium 
consumption according to the consumption according to the 
recommendations, AI, by age recommendations, AI, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews group (yrs) and sex (%) - Arabs 
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- Dietary Reference lntake (DRI )ערכי הייחוס  

 ה- DRl מורכב מ-4 ערכים עבור רוב רכיבי התזונה:

 Recommended Daily Allowance (RDA )רמת הצריכה היומית המוערכת כמספקת את צרכיה של כמעט כל -

בקבוצת גיל ומין מסוימת.  האוכלוסייה ( 98% ) הבריאה

 Estimated Average Reguirement (EAR ) 50% רמת הצריכה היומית המוערכת כמספקת את צרכיה של -

גיל ומין מסוימת.  מהאוכלוסייה הבריאה בקבוצת

 Adeguate lntake (AI ). EAR או RDA -מספק לקביעת ה /ההולמת, בהיעדר מידע הצריכה המספקת רמת -

 Tolerable Upper lntake Level (UL )רמת הצריכה היומית המרבית, אשר אינה מזיקה לרוב האוכלוסייה -

גיל ומין מסוימת.  בקבוצת

 השוואת הצריכה התזונתית להמלצות:

, שכן אלו מתאימים EAR  להשוואה בין רמת הצריכה של רכיבי תזונה שונים לבין ערכי הייחוס שימשו לרוב נתוני ה-

בין אוכלוסיות.  להשוואות

מספק לקביעת ערכי  EAR, נתוני ה- Al שימשו כבסיס להשוואה. לא נמצא מידע  כאשר

 המזונות המצוינים בפרק זה כמקורות עיקריים לרכיבי התזונה מתבססים על הפרסום:

Krause יs Food & the Nutrition Care Process, by Mahan L. Kathleen, Escott-Stump, Sylvia, Raymond 
Janicel, 13th Edition , 2012 

Dietary Reference lntake (DRI)  

The DRI consists of 4 values for most nutrients:  

Recommended Daily Allowance {RDA} - The daily intake level estimated as adequate for the 

requirements of almost all (98%) of the healthy population of a specific gender and age group. 

Estimated Averaqe Requirement {EAR} - The daily intake level estimated as adequate for the 

requirements of 50% of the healthy population of a specific gender and age group. 

Adequate Intake {AI} - Adequate/Suitable intake level when the information is not sufficient for 

the estimation of RDA or EAR. 

Tolerable Upper Intake Level {UL} - The maximum daily intake level which will not harm most 

of the population of a certain gender rס age group. 

Comparison of the intake levels with the reference values:  

For the comparison of the intake levels with the reference values, EAR levels were generally used; 

these are measures which are appropriate for comparison of populations. In cases when there were 

not enough data to establish an EAR, AI values were used as a basis for comparison. 

The food items listed in this chapter as major sources of the nutrients are based סח the 
following: 
Krauseיs Food & the Nutrition Care Process, by Mahan L. Kathleen, Escott-Stump, Sylvia, Raymond 
Janicel, 13th Edition, 2012 
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 הצריכה הממוצעת של ויטמין A בקרב בני 2-11 שנים היא 380 מיקרוגרם ביום ( 399 
-321 מיקרוגרם/יום בערבים).  מיקרוגרם/יום ביהודים ו

גיל ומין ויטמין A (מיקרוגרם) לפי קבוצת של  טבלה 7.1 : צריכה יומית
ן ןויצחו תק  עצוממ, תייטס

 ןימ

Sex 

Age group תצובק ליג 
 כ"הס

Total 2-3 years4-8 םינש years9-11 םינש years  
 םינש

Mean {SD)Mean {SD)Mean {SD)Mean {SD) 

MedianMedianMedianMedian 

   

    
 

    

 םינב

Boys 

428 (480)356 (343)353 (442)372 (399) 

280248238248 

    

     

 תונב

Girls 

474 (950)379 (453)330 (335)390 (580) 

250261224250 

    

     

 כ"הס

Total 

449 (738)367 (401)342 (395)380 (495) 

274250234250 

    

    
 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לויטמין A בתזונה כוללים מזון מהחי כגון: כב,ד חלב, חלמון ביצה, וכן מזונות מהצומח
 (בצורת קרוטן) כגון: גזר, תר,ד בטטה וירקות ירוקים.
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Figure 7.1.2: Mean daily vitamin 
A intake (mcg), by age group 

(yrs) and sex - Arabs 

Figure 7.1.1: Mean daily vitamin 
A intake (mcg), by age group 

(yrs) and sex - Jews 
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 55.3% מבני 2-11 שנים צורכים ויטמין A מתחת לערכי הייחוס ( 53.1% מהיהודים
-62.3% מהערבים). ם ו

גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת  טבלה 7.2 : אחוז הצורכים ויטמין A מתחת

 ןימ

Sex 

ו

 כ"הסAge groupתצובק ליג 

Total 2-3 years4-8 םינש years9-11 םינש years םינש 
     

{%){%){%){%)     

   
 םינב

Boys 
36.657.1 77.455.9 

 

    
 תונב

Girls 
39.253.576.754.6 

 

   
 כ"הס

Total 
37.855.377.1 55.3 

 

 ערכי ייחוס בעור רכיב התזונה

EAR (Estimated Avera םe Requirement ן 

 קבוצת גיל

Age group 
Vitamin A ( mcg/day ) ויטמין 

Girls בנות Boysבנים  
1-3 years210 210  שנים  

 4-8 years275 275 שנים  

 9-13 years420 445 שנים 
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Figure 7.2.2: Vitamin A 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 

Figure 7.2.1: Vitamin A 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 
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 הצריכה הממוצעת של תיאמין בקרב בני 2-11 שנים היא 1.2 מיליגרם ביום ( 1.2 מיליגרם/יום

 ביהודים ו-1.1 מיליגרם/יום בערבים).

0 

גיל ומין תיאמין (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 7.3 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

Age group תצובק ליג 
 כ"הס

Total 2-3 years4-8 םינש years9-11 םינש years  
 םינש

Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D) 

MedianMedianMedianMedian 

   

    
 

    

    
 םינב

Boys 

1.1 (0.5)1.2 (0.8)1.4 (0.8)1.2 (0.8) 

1.11.11.21.1     

    
 תונב

Girls 

1.0 (0.5)1.1 (0.6)1.1 (0.6)1.1 (0.6) 

1.01.01.01.0     
 

   
 כ"הס

Total 

1.1 (0.5)1.1(0.7)1.3 (0.7)1.2 (0.7) 

1.01.01.21.0     
 

בתזונה כוללים כדב, שמרים, דגנים מלאים וירקות עליים.  מקורות עיקריים (לפי הספרות) לתיאמין

5 D Boys 0Girls 
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3 
 םס
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1.1 1.1 
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Age 2-3 Age 4-8 Age 9-11 

5 D Boys i:ב Girls 
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 םס

E 
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1.2 1.2 
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Age 2-3 Age 4-8 Age 9-11 

ויטמינים- 7פרק

--------------------------------------------------------------u 
0 
ח

Figure 7.3.1: Mean daily thiamin Figure 7.3.2: Mean daily thiamin 
intake (mg), by age group (yrs) intake (mg), by age group (yrs) 

and sex - Jews and sex - Arabs 
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18.5%-  5% . 17 מבני 2-11 שנים צורכים תיאמין מתחת לערכי הייחוס ( 2% . 17 מהיהודים ו
 0 מהערבים).

גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת  טבלה 7.4 : אחוז הצורכים תיאמין

 ןימ

Sex 

 כ"הסAge groupתצובק ליג 

Total 2-3 years4-8 םינש years9-11 םינש years םינש     
{%){%){%){%)     

    
 םינב

Boys 
8.911.729.214.9 

 

    
 תונב

Girls 
13.416.635.720.2 

 

   
 כ"הס

Total  
11.014.1 32.317.5 

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Requirement 

 קבוצת גיל

Age group 
Thiamin (mg/day ) תיאמין 

 1-3 years0.5 שנים 

 4-8 years0.6 שנים 

 9-13 years0.9 שנים 

 a Girls D Boys::ו
100 -

80 

40 -

1= 60 
QJ 
u 
'-
QJ 
 ..ם

20 

0 

Age 9-11 Age 4-8 Age 2-3 
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 40 ש
 ..ם

20 
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Figure 7 .4.2: Thiamin 

consumption less than the 

reference values, EAR, by age 

group (yrs) and sex (%) - Arabs 

Figure 7.4.1: Thiamin 

consumption less than the 

reference values, EAR, by age 

group (yrs) and sex (%) - Jews 
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 הצריכה הממוצעת של ריבופלבין בקרב בני 2-11 שנים היא 1.6 מיליגרם ביום ( 1.7

 מיליגרם/יום ביהודים ו-1.3 מיליגרם/יום בערבים).

D 

D ס____ _ 

גיל ומין ריבופלבין (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 7.5 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex

 כ"הסAge groupתצובק ליג 

Total 2-3 years4-8םינש yearsםינש
 9-11 yearsםינש 

Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D) 

MedianMedianMedian Median 

   

    

   

   
 םינב

Boys 

1.7 (0.9)1.6 (0.9)1.6 (1.0) 1.7 (0.9) 

1.51.51.4 1.5     

  
 תונב

Girls 

1.6 (0.9)1.5 (1.0)1.4 (0.9)1.5 (0.9) 

1.4 1.31.21.3 

  

   
 

    
 כ"הס

Total 

1.7 (0.9)1.6 (0.9)1.5 (1.0)1.6 (0.9) 

1.41.41.3 1.4    
 

Figure 7.5.2: Mean daily 
riboflavin intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לריבופלבין בתזונה כוללים ירקות עליים (כמו תרד), בשר, עוף, דגים, חלב, מוצרי חלב,

 דגנים ולחם.
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:.f_.ו-:,.::.::.:ו__j ::;.נ-=ו.__ן_ L.]__ .0--1-נ-::.::.:ן 

Age 9-11 Age 4-8 Age 2-3 

tzl Girls D Boys 5 

4 

3 

2 

1 

 ס.ס

E 

--, <LLL .....ו.,c-'----r-=-"""""'--י----r--=-...גe:L.-0-+-י 

Age 9-11 Age 4-8 Age 2-3 

ויטמינים- 7פרק

u -----------~---------------~-----------------------------~--~~-ם 
D 
D 

Figure 7.5.1: Mean daily 
riboflavin intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 

_ 
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 D 16.6%-11.1% מבני 2-11 שנים צורכים ריבופלבין מתחת לערכי הייחוס ( 9.3% מהיהודים ו 
 מהערבים).

גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת  טבלה 7.6 : אחוז הצורכים ריבופלבין

 מין

Sex

 סה"כAge groupקבוצת גיל 

Total  2-3 years4-8שנים years 9-11שנים years שנים 
 

 
)%{ )%{ )%{ )%{  

 בנים

Boys 
2.7   

 
7.322.39.5 

 בנות

Girls 
3.1    

 
9.132.612.7 

 סה"כ

Total 
2.9   

 
8.227.311.1 

 ערכי ייחוס בעור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Requirement 

 קבוצת גיל

Age group 

 

 Riboflavin (mg/day )ריבופלבין 

1-3 years0.5שנים  

 4-8 years0.6שנים  

 9-13 years0.9שנים  

Figure 7.6.2: Riboflavin 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 

Figure 7.6.1: Riboflavin 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 
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ויטמינים- 7פרק

0 

---

בני 2-11 שנים היא 16.1 מיליגרם ביום ( 16.5 מיליגרם/יום של ניאצין בקרב  הצריכה הממוצעת

 ביהודים ו- 14.9 מיליגרם/יום בערבים).

גיל ומין ניאצין (מיליגרם) לפי קבוצת של טבלה 7.7 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תקן וחציון 

 ןימ

Sex

Age groupתצובק ליג 

-----------~

 כ"הס

Total 2-3 years 4-8םינש years9-11םינש years םינש  

    
 

 

Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D)Mean (5D) 

   

 

MedianMedianMedianMedian 

   
 םינב

Boys 

16.6 (8.8)16.9 (9.4)18.2 (9.2)17.1 (9.3) 

     

 

14.915.216.315.5 

   
 תונב

Girls 

14.2 (7.3)15.1 (8.0)15.8 (8.2)15.0 (7.9) 

    
 

 

13.713.814.313.8 

  
 כ"הס

Total 

15.5 (8.3)16.0 (8.8)17.0 (8.9) 16.1 (8.7) 

    
 

Figure 7.7.2: Mean daily niacin 
intake (mg), by age group (yrs) 

and sex - Arabs 

14.214.515.514.6 

בשר, עוף, דגים, בוטנים, שמרים, חלב.  מקורות עיקריים (לפי הספרות) לניאצין בתזונה כוללים

Figure 7.7.1: Mean daily niacin 
intake (mg), by age group (yrs) 

and sex - Jews 

123 

IZIGirls D Boys 50 

40 

00 
30 

E 
17-0 16.0 16.6 15.7 

~ 0 +...-J ......... """"'י'L.......,---'-......IL"'-'L~-'--=<1........, 

20 

10 

Age 2-3 Age 4-8 Age 9-11 

E;JGirls D Boys 
50 

40 

30 

20 

10 

 סס

E 

 0---1--....נ:.:::.:::.:ו. _j.;: ,נ.......י---= .......L-י--- :t-- .ג::.=~

Age 4-8 Age 9-11 Age 2-3 



F1יlti1 iDJeiil6l:JגOiיfliifiJ(eנ13ilii)0113111NEFii!lll,bJi,Jfl\iEbftJeill6JfEllיltiiי · 

r----------------------------------------------------------------n 8 G 

:  j 
: 

 18.0% ינבמ 2-11 םינש םיכרוצ ןיצאינ תחתמ יכרעל סוחייה (16.0% םידוהיהמ ו-24.4%
 .)םיברעהמ

n 

0-~----------- - ----------- -------------------- ---------------0 
גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת  טבלה 7.8 : אחוז הצורכים ניאצין

 ןימ

Sex

 כ"הסAge groupתצובק ליג 

Total    2-3 years4-8םינש years9-11םינש yearsםינש  
  

 

{%){%){%) {%) 

   
 

 

 םינב

Boys 
8.913.130.715.7 

   

 

 תונב

Girls 
12.416.838.020.4 

 

   
 

 כ"הס

Total 
10.514.934.218.0 

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Re uirement 

 קבוצת גיל

Age group
 Niacin (mg/day )ניאצין 

 

 1-3 years6 שנים  

 4-8 years8 שנים  

 9-13 years12 שנים  

Figure 7.8.2: Niacin 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 

Figure 7.8.1: Niacin 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 
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של ויטמין  בני 2-11 שנים היא 1.4 מיליגרם ביום, הן ביהודים והן86 הצריכה הממוצעת  בקרב

 בערבים.

ויטמין  של  (מיליגרם) לפי קבוצת גיל ומין 86 טבלה 7.9 : צריכה יומית
 ,עצוממ תייטס ןקת ןויצחו

 ןימ

Sex 

Age group ליג  תצובק
 כ"הס

Total 2-3 םינש years 4-8 םינש years 9-11 םינש years 

Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 

1.5 (0.9) 1.5 (1.0) 1.6 (1.0) 1.5 (1.0) 

1.3 1.3 1.4 1.3 

 תונב

Girls 

1.4 (0.8) 1.3 (0.8) 1.3 (0.8) 1.3 (0.8) 

1.3 1.2 1.2 1.2 

 כ"הס

Total 

1.5 (0.9) 1.4 (0.9) 1.5 (0.9) 1.4 (0.9) 

1.3 1.2 1.3 1.3 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לויטמין B6 בתזונה כוללים גרגרי חומוס , כב,ד טונה , סלמון , חזה עוף , תפוחי אדמה  ,

 בננות .
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7.9.1: Mean daily vitamin 

86 intake (mg), by age group 
(yrs) and sex - Jews 

7.9.2: Mean daily vitamin 
86 intake (mg), by age group 

(yrs) and sex - Arabs 
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לערכי הייחוס ( 10.4% מהיהודים ו-8613.9% 11.2% מבני 2-11 שנים צורכים ויטמין   מתחת
 מהערבים).

גיל ומין86 טבלה 7.10 : אחוז הצורכים ויטמין  לערכי הייחוס לפי קבוצת  מתחת

 מין

Sex 

 סה"כ Age groupקבוצת גיל

Total 

-

2-3 years 4-8 שנים years 9-11 שנים years שנים 

)%( )%( )%( )%( 

 בנים

8oys 
4.5 7.3 21.2 10.0 

 בנות

Girls 
6.2 11.1 24.8 12.6 

 סה"כ
Total 

5.3 9.2 22 .9 11 .2 

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונה

EAR IEstimated Avera ו:ו e Reauirement 1 [ נ 

 קבוצת גיל

Age group  
( mg/day ) Vitamin 86 ויטמין 

 years 0.4 1-3 שנים

 years 0.5 4-8 שנים

 years 0.8 9-13 שנים
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.., 
C 60 QJ 
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'-
QJ 40 a. 

20 
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7.10.1: Vitamin 86 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 

7.10.2: Vitamin 86 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 
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 בקרב בני 2-11 שנים היא 2.8 מיקרוגרם ביום ( 8122.9 הצריכה הממוצעת של ויטמין 

-2.6 מיקרוגרם/יום בערבים).  מיקרוגרם/יום ביהודים ו

של ויטמין  גיל ומין812 טבלה 7.11 : צריכה יומית  (מיקרוגרם) לפי קבוצת
 ,עצוממ תייטס ןקת ןויצחו

0 

 ןימ

Sex 

 Age group תצובק ליג
 כ"הס

Total 

- -

2-3 years4-8  םינש years 9-11 םינש years םינש 

Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 

3.0 (2.0) 3.0 (2.6) 3.0 (2.8) 3.0 (2.5) 

2.6 2.3 2.1 2.4 

 תונב

Girls 

3.0 (4.5) 2.5 (2.4) 2.5 (2.1) 2.6 (2.9) 

2.2 2.0 2.0 2.1 

 כ"הס

Total 

3.0 (3.4) 2.8 (2.5) 2.7 (2.5) 2.8 (2.7) 

2.4 2.2 2.0 2.2 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לויטמין 812 בתזונה כוללים אברים פנימיים (כב,ד כליות) , בשר , דגים , חלב, ביצים

 וגבינות .
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7.11.1: Mean daily 
vitamin 812 intake (mcg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 

7.11.2: Mean daily 
vitamin 812 intake (mcg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 
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לערכי הייחוס ( 15.6% מהיהודים 812 17.2% מבני 2-11 שנים צורכים ויטמין  מתחת
-22.3% מהערבים).  ו

גיל ומין812 טבלה 7.12 : אחוז הצורכים ויטמין  לערכי הייחוס לפי קבוצת  מתחת

 ןימ

Sex 

Age groupתצובק ליג 

0 
0 
0 
 י== ===== = =~ ===== = = == ====== = = ==== = ~= ~===~=== 0

- -

 כ"הס

Total 2-3 years4-8  םינש years9-11  םינש years םינש 

(%) (%) (%) (%) 
 םינב

8oys 
8.0 15.4 29.2 15.8 

 תונב

Girls 
9.3 15.6 38.0 18.7 

 כ"הס

Total 
8.6 15.5 33 .5 17.2 

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Re uirement 

 קבוצת גיל
Age group 

 Vitamin 812 ( mcg/day ) ויטמין 

1-3 years 0.7 שנים 

4-8 years 1.0 שנים 

9-13 years1.5  שנים 
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7.12.1: Vitamin 812 

consumption less than the 
reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 

7.12.2: Vitamin 812 

consumption less than the 
reference values, EAR, by age 

group (yrs) and sex (%) - Arabs 



ויטמינים- 7פרק

 הצריכה הממוצעת של פולאט בקרב בני 2-11 שנים היא 237 מיקרוגרם ביום ( 242

-222 מיקרוגרם/יום בערבים).  מיקרוגרם/יום ביהודים ו
0 

פולאט של גיל ומין* טבלה 7.13 : צריכה יומית  (מיקרוגרם) לפי קבוצת
 ,עצוממ תייטס ןקת ןויצחו

 ןימ

Sex 

 Age groupתצובק ליג
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8םינש years 9-11םינש years םינש 

Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 
231(115) 235 (128) 277 (161) 242 (134) 

227 210 248 220 

 תונב

Girls 
233 (178) 227 (127) 243 (163) 231 (147) 

202 203 216 205 

 כ"הס

Total 
232 (148) 231 (128) 261 (163) 237 (140) 

214 206 227 212 

בגוף האדם .* בגוף האדם לחומצה פולית, שהינו החומר הפעיל התמרה במזון, העובר המרכיב הטבעי הנמצא -   פולאט
*Folate is the natural compound found in food . Folate metabolizes in the human body to folic acid, the 
active form of this vitamin in humans . 
 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לפולאט בתזונה כוללים כב,ד בשר רזה , פטריות , עלים וירקות ירוקים , תפוחי אדמה, חיטה

 מלאה , שעועית יבשה .
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7.13.1: Mean daily Folate 
intake (mcg), by age group (yrs) 

and sex - Jews 

7.13.2: Mean daily Folate 
intake (mcg), by age group (yrs) 

and sex - Arabs 
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----------------------------------------------------------0 ~ 0 
0 

 33.2% מבני 2-11 שנים צורכים פולאט מתחת לערכי הייחוס %( 31.1 מהיהודים %-ו 40.1 
 מהערבים).

o 

0 

ם

---------------------------------------------------------------~ 
גיל ומין* טבלה 7.14 : אחוז הצורכים פולאט לערכי הייחוס לפי קבוצת מתחת

 ןימ

Sex 

 Age groupתצובק ליג
-

 כ"הס

Total 2-3 years4-8  םינש years9-11  םינש years םינש 

{%) {%) {%) {%) 
 םינב

Boys 
17.9 31.0 50.4 31.5 

 תונב

Girls 
16.5 32.5 63.6 35.0 

 כ"הס
Total 

17.2 31 .7 56 .8 33.2 

בגוף האדם . *  נו החומר הפעיל י שה בגוף האדם לחומצה פולית , התמרה במזון , העובר המרכיב הטבעי הנמצא -  פולאט

* Folate is the natural compound found in food . Folate metabolizes in the human body to folic acid , the 
active form of this vitamin in humans . 

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונה

EAR (Estimated Average Requirement ) 

 קבוצת גיל

Age group 
 Folate (mcg/day) טאלופ 

1-3 years120  שנים 

4-8 years 160 שנים 

9-13 years 250 שנים 
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7.14.1: Folate 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 

7.14.2: Folate 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 



ויטמינים- 7פרק

----------------r 
של ויטמין בני 2-11 שנים היא 63 מיליגרם ביום ( 61 מיליגרם/יום C הצריכה הממוצעת  בקרב

-68 מיליגרם/יום בערבים).  ביהודים ו

של ויטמין גיל ומין C טבלה 7.15 : צריכה יומית  (מיליגרם) לפי קבוצת
 ממוצע , סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

ליג  Age group תצובק
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years םינש 
9-11 

years 
 םינש

Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 

60 (60) 59 (61) 67 (65) 61 (62) 

131 

38 40 50 41 

 תונב

Girls 

73 (69) 62 (65) 65 (65) 65 (66) 

56 42 47 44 

 כ"הס

Total 

66 (65) 61 (63) 66 (65) 63 (64) 

43 41 49 43 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לויטמין C בתזונה כוללים פלפל, פירות הדר, ברוקולי, תותים, עגבניות, כרוב ניצנים, מנגו .
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Figure 7.15.1: Mean daily 
vitamin C intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 

7.15.2: Mean daily 
vitamin C intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 
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j : -C25.0% 30.2% מבני 2-11 שנים צורכים ויטמין   מתחת לערכי הייחוס ( 31.8% מהיהודים ו
 מהערבים).

 
: 
0 
0 

1 

--------------י
גיל ומיןC טבלה 7.16 : אחוז הצורכים ויטמין  לערכי הייחוס לפי קבוצת  מתחת

 ןימ

Sex  

ליג  כ"הס Age groupתצובק

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years םינש 

(%) (%) (%) (%) 

 םינב

Boys 
17.0 34.2 42.7 31.9 

 תונב

Girls 
14.4 30.0 43.8 28.4 

 כ"הס
Total 

15.8 32 .1 43.2 30.2 

חוס בעור רכיב התזונה י יי יערכ  י
EAR IEstimated Avera םe Reauirementl 

 קבוצת גיל

Age group 

וו

( mg/day) Vitamin C ויטמין 

 years 13 1-3 שנים

 years 22 4-8 שנים

 years 39 9-13 שנים
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7.16.1: Vitamin C 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 

7.16.2: Vitamin C 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 



ויטמינים- 7פרק

סם--------------------------------------~-------------------------,
 :ם

 בקרב בני 2-11 שנים היא 3.6 מיקרוגרם ביום ( D 3.8 הצריכה הממוצעת של ויטמין

-2.9 מיקרוגרם/יום בערבים).  מיקרוגרם/יום ביהודים ו

ם
ייי-

ס

L 

ויטמין של גיל ומין D טבלה 7.17 : צריכה יומית  (מיקרוגרם) לפי קבוצת
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex  

Age group תצובק ליג 
 כ"הס

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years םינש 

Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

Median Median Median 

133 

Median 

 םינב

Boys 

4.3 (4.1) 3.8 (4.5) 3.7 (4.1) 3.9 (4.4) 

3.3 2.8 2.7 2.8 

 תונב

Girls 

3.5 (2 .9) 3.2 (3 .1) 3.2 (3 .8) 3.2 (3 .2) 

3.1 2.5 2.2 2.5 

 כ"הס

Total 

3.9 (3.6) 3.5 (3.9) 3.4 (4.0) 3.6 (3.9) 

3.2 2.7 2.5 2.7 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לויטמין D בתזונה כוללים שמן דגים ודגים שמנים , חמאה , שמנת , חלמון ביצה , כבד .
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Figure 7.17.1: Mean daily 
vitamin D intake (mcg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 

7.17.2: Mean daily 
vitamin D intake (mcg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 
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~----------------------------------------------------------------D D 
ם
ם

-D98.2% 95.9% מבני 2-11 שנים צורכים ויטמין ס לערכי הייחוס ( 95.2% מהיהודים ו  מתחת
 מהערבים).

j 
כ

גיל ומיןD טבלה 7.18 : אחוז הצורכים ויטמין  לערכי הייחוס לפי קבוצת  מתחת

 ןימ

Sex 

ליג   כ"הסAge groupתצובק

Total 2-3 years 4-8 םינש years 9-11 םינש years םינש 

(%) (%) (%) (%) 
 םינב

Boys 
94.6 96.7 94.5 95.3 

 תונב

Girls 
94.9 96.7 97.7 96.6 

 כ"הס

Total 
94.7 96.7 96.1 95.9 

 ערכי ייחוס עבור רכיב התזונה

EAR Estimated Avera e Re uirement 

 קבוצת גיל

Age group 
( mcg/day ) Vitamin D ויטמין 

 years 10 1-13 שנים

D Boys fZI Girls 

96.2 96.1 93. 96.7 

;{ 
100 

80 ..., 
60 ~ 

u 
'-

40 ~ 

20 

 0--+--י"-'י-'י'ד--'ייי'--י'י--'-"י-'י~--'י"י-"יייר--"-'

Age 2-3 Age 4-8 Age 9-11 

Figure 

0Girls D Boys 

100 

..., 80 
C: 

~ 60 
'-

~ 40 

20 

 ~-"-'י-'-"--י--~-'-'--'י-"-י-..........,,......L'י=---+ 0

Age 2-3 Age 4-8 Age 9-11 

Figure 

134 

7.18.1: Vitamin D 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 

7.18.2: Vitamin D 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 



ויטמינים- 7פרק

בני 2-11 שנים היא 5.9 מיליגרם ביום, הן ביהודים והן של ויטמין E בקרב  הצריכה הממוצעת

 בערבים.

גיל ומין ויטמין E (מיליגרם) לפי קבוצת של  טבלה 7.19 : צריכה יומית
 ממוצע, סטיית תiו וחציו

 ןימ

Sex 

Age group תצובק ליג 
 כ"הס

Total 
 years 9-11 םינש years 4-8 םינש years 2-3 םינש

Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) Mean (5D) 

Median Median Median Median 

 םינב

Boys 

5.5 (3.8) 6.0 (3.9) 7.1 (4.1) 6.1 (3.9) 

4.4 5.1 6.3 5.1 

 תונב

Girls 

5.6 (3.2) 5.5 (3.1) 6.2 (3.9) 5.7 (3.3) 

4.8 4.9 5.2 4.9 

 כ"הס

Total 

5.5 (3 .5) 5.7 (3.5) 6.7 (4 .1) 5.9 (3.6) 

4.5 5.0 5.6 5.0 

 מקורות עיקריים (לפי הספרות) לויטמין E בתזונה כוללים שמן צמחי , דגנים מלאים , אגוזים , זרעים , אספרגוס .
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7.19.1: Mean daily 
vitamin E intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Jews 

7.19.2: Mean daily 
vitamin E intake (mg), by age 

group (yrs) and sex - Arabs 
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65.9%-  64.2% מבני 2-11 שנים צורכים ויטמין E מתחת לערכי הייחוס ( 63.6% מהיהודים ו
 מהערבים).

גיל ומין לערכי הייחוס לפי קבוצת  טבלה 7.20 : אחוז הצורכים ויטמין E מתחת

 ןימ

Sex 

ליג  כ"הס Age groupתצובק

Total 
 years 9-11 םינש years 4-8 םינש years 2-3 םינש

(%) (%) (%) (%) 
 םינב

Boys 
59.8 60.8 74.5 61.8 

 תונב

Girls 
55.7 67.1 82.2 66.7 

 כ"הס
Total 

57.9 63 .9 78 .2 64.2 

יב התזונה  ערכי ייחוס בעור רכ

EAR Estimated Avera e Re uirement 

( mg/day) Vitamin E ויטמין 
 קבוצת גיל

Age group 

 years 5 1-3 שנים

 years 6 4-8 שנים

 years 9 9-13 שנים
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7.20.1: Vitamin E 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Jews 

7.20.2: Vitamin E 
consumption less than the 

reference values, EAR, by age 
group (yrs) and sex (%) - Arabs 



 

 





גולמייםנתונים-נספח

בפרסום משתנים המוצגים של א: נתונים גולמיים  נספח

אוכלוסייה ומין  לפי קבוצת

Appendix A: Crude rates of the variables included in the publication , 
by population group and sex 

 המשתנה

Variable 

 סה"כ

Total 

 יהודים

Jews 
 ערבים

Arabs 
 בנים

Males 
 בנות

Females 
 בנים

Males 
 בנות

Females 
N n/N n/N n/N n/N 

fi)im "( :ווז:.ןwז
והשמנה משקל  2.1 עודף

2.1 Overweight and obesity 
 עודף משקל

Overweight 
85% ~ BMI percentile < 97% 

40/502 54/477 23/222 37/196 
 

1397  
 השמנה

Obesity 
BMI percentile > 97% 

49/502 36/477 28/222 11 / 196 
 

ההורה דיאטה לפי תפיסת  2.2 הצורך בביצוע
2.2 Child's need to diet, as perceived by parent 

 דיאטה להרזיה

Weight loss diet 

1768 

39/652 53/628 30/256 35/232 

 דיאטה להשמנה
Weight gain diet 

43/652 32/628 37/256 23/232 

אטה בדי לד צורך י ן לי  א
No need 

570/652 543/628 189/256 174/232 

 2.3 פגות
2.3 Preterm birth 

1781 73/658 62/634 37/257 35/232 

אנמיה מחוסר  2.4 אבחון אי פעם של
 ברזל

2.4 Diaanosis of anemia (ever ) 
1746 49/639 32/621 26/257 13/229 

(אסתמה) קצרת  2.5 אבחון אי פעם של
2.5 Diaanosis of asthma (ever ) 1745 66/639 40/620 5/257 6/229 

דגנת (צליאק) של  2.6 אבחון
2.6 Diagnosis of celiac 1745 3/639 2/620 2/257 3/229 

 2.7 אלרגיה למזון כלשהו בשנה
 האחרונה

2.7 Any food allergy in the last 
year 

1772 30/650 31/632 9/258 4/232 

 2.8 עצירות
2.8 Constipation 

 תמיד

Always 

1756 

1/648 2/623 1/257 1/228 

 לעיתים קרובות

Often 
8/648 11/623 11/257 10/228 

 לעיתים רחוקות

Seldom 
51/648 56/623 21/257 20/228 

פעם  אף

Never 
588/648 554/623 224/257 197/228 

139 
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סה"כ
ערביםיהודים

Total 
Jews Arabs 

בנותבניםבנותבניםהמשתנה

Variable Males Females Males Females 

N n/N n/N n/N n/N 

וריכוז קשב הפרעת  2.9 אבחון של
2.9 Diagnosis of ADHD 1746 64/640 42/620 17/257 2/229 

באופן קבוע  2.10 צריכת תרופות
2.10 Routine use of medications 

0 

1792 

606/661 605/640 239/258 228/233 

1-5 55/661 35/640 19/258 5/233 

 2.11 אי-בטחון תזונתי
2.11 Food insecurity 

 משקי בית עם בטחון תזונתי נמוך

Households with low food security 
1771 20/650 14/632 31/257 29/232 

שבהם  משקי בית עם בטחון תזונתי נמוך

 חיים ילדים בביטחון תזונתי נמוך

Households with low food security 
that include children with low food 
security 

1751 11/640 9/622 13/257 15/232  

 משקי בית עם בטחון תזונתי נמוך מאוד

Households with ver :צ low food 
security 

1771 6/650 13/632 41/257 21 / 232 

 משקי בית עם בטחון תזונתי נמוך מאוד

 שבהם חיים ילדים בביטחון תזונתי נמוך
Households with ver :צ low food 
security that include children with 
low food security 

1751 5/640 13/622 40/257  21 / 232

140 



גולמייםנתונים-נספח

םיברע םידוהי
 Arabs Jewsכ"הס
Total 

תונב םינב תונב םינב הנתשמה

Females Males Females Males Variable 

n/N n/N n/N n/N N 

 ~-!illlt

םעפ  3.1 חוצחצ םייניש תוחפל(
 )םויב

3.1 Brushing teeth (at least 
once a day) 

1772 553/651 563/631 157/258 135/232 

הממיב הניש  3.2 תועש
3.2 Hours of sleep per day 1741 549/640 546/618 217/255 192/228 

 3.3 תוליעפ תינפוג
3.3 Physical activity 1372 244/495 154/501 120/202 58/174 

 3.4 הפישח ןושיעל ליבס
3.4 Exposure to passive smoking 

 

 ללכב אל

Not at all 

1773 

497/652 449/631 117/258 117/232 

 הדימב הטעומ

Minor 
124/652 151/631 77/258 71/232 

וא הבר  הדימב הבר דאמ

Very great or great 
31/652 31/631 64/258 44/232 

 3.5 תונועבט/תונוחמצ
3.5 VegetarianismNeganism 

1782 13/656 15/637 0/258 1/231 

 3.6 תכירצ יפסות הנוזת ןפואב עובק
3.6 Routine use of dietary supplements 

0 
1792 

616/661 610/640 253/258 232/233 

1-3 45/661 30/640 5/258 1/233 

הליכא  3.7 תויוגהנתה
3.7 Eating behaviors 

 רתי-תליכא םיעינממ םיישגר ןוגכ

החמש , וא  הגאד

Emotional overeating e.g. 
related to worry, excitement 

1633 18/586 18/582 16/245 13/220 

 רסח-תליכא םיעינממ םיישגר ןוגכ
, תופייע  סעכ

Emotional undereating 
e.g. related to anger, fatigue 

1744 70/632 74/625 39/256 37/231 

 תונררב הליכא
Food fussiness 

1760 100/643 60/628 12/258 15/231 

 ףחד רבגומ הליכאל

Food responsiveness 
(lncreased urge to eat) 

1755 26/641 33/627 27/256 21/231 

עבוש תמדקומ  תשוחת

Satiety responsiveness 
(Premature satiety ) 

1759 56/642 49/628 36/258 44/231 
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סה"כ
ערביםיהודים

Jews Arabs 
המשתנה

Total 
בנותבניםבנותבנים

Variable Males Females Males Females 
N n/N n/N n/N n/N 

( lt iF.J • . ' -
כלל הצהריים בדרך ארוחת  4.1 מקום אכילת
4.1 Where children usually eat lunch 

 בבית

At home 

1763 

314/647325/628 157/256 151/232  

 במסגרת החינוכית

Educational setting303/647 262/628 54/256 46/232  
 בבית ובמסגרת החינוכית

Home and educational setting 30/647 41/628 45/256 35/232 

משפחתיות בוקר ארוחות אכילת  4.2 תדירות
4.2 Frequency of eating family breakfast 

 כל יום או כמעט כל יום
Daily or almost daily 

1775 

99/654 92/634 129/256 125/231 

 3-5 פעמים בשבוע
3-5 times/week 36/654 28/634 26/256 16/231 

 1-2 פעמים בשבוע
1-2 times/week 418/654 387/634 83/256 72/231 

בשבוע מפעם  פחות

Less than once/week 
21/654 40/634 8/256 9/231 

פעם  אף

Never 
80/654 87/634 10/256 9/231 

ארוחות צהריים משפחתיות אכילת  4.3 תדירות
4.3 Frequency of eating family lunch 

 כל יום או כמעט כל יום

Daily or almost daily 

1776 

166/656 198/633 158/256 142/231 

 3-5 פעמים בשבוע
3-5 times/week 79/656 77/633 23/256 24/231 

 1-2 פעמים בשבוע
1-2 times/week 370/656 299/633 67/256 59/231 

 פחות מפעם בשבוע

Less than once/week 
18/656 18/633 4/256 4/231 

פעם  אף

Never23/656 41 / 633 4/256 2/231  
ארוחות ערב משפחתיות אכילת  4.4 תדירות

4.4 Frequency of eating family dinner 
 כל יום או כמעט כל יום

Daily or almost daily 

1776 

389/655 381/634 205/256 192/231 

 3-5 פעמים בשבוע
3-5 times/week 122/655 131/634 20/256 17/231  

 1-2 פעמים בשבוע
1-2 times/week 123/655 102/634 17/256 13/231 

בשבוע מפעם  פחות

Less than once/week 
10/655 8/634 5/256 4/231 

פעם  אף

Never 
11/655 12/634 9/256 5/231 
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גולמייםנתונים-נספח

רע·םיב םידוהי
 Arabs Jewsכ"הס

תונב םינב תונב
Total הנתשמה

םינב

Females Males Females Males Variable 

n/N n/N n/N n/N N 

תוחורא לומ היזיוולטה וא בשחמה תליכא  4.5 תורידת
4.5 Frequency of eating meals in front of the TV or computer 

 לכ םוי וא טעמכ לכ םוי

Daily or almost daily 

1780 

155/657 116/633 80/258 73/232 

 3-5 םימעפ עובשב
3-5 times/week 

77/657 78/633 45/258 30/232 

 1-2 םימעפ עובשב
1-2 times/week 

85/657 104/633 31/258 56/232 

עובשב םעפמ  תוחפ

Less than once/week 
38/657 41/633 10/258 13/232 

םעפ  ףא

Never 
302/657 294/633 92/258 60/232 

תיבב קחשמ תוחורא ךות ידכ תליכא  4.6 תורידת
4.6 Frequency of eating meals while playing at home 

 לכ םוי וא טעמכ לכ םוי

Daily or almost daily 

1777 

28/655 15/632 25/258 20/232 

 3-5 םימעפ עובשב
3-5 times/week 

27/655 26/632 24/258 35/232 

 1-2 םימעפ עובשב
1-2 times/week 

51/655 40/632 35/258 36/232 

עובשב םעפמ  תוחפ

Less than once/week 
37/655 39/632 22/258 18/232 

םעפ  ףא

Never 
512/655 512/632 152/258 123/232  

הניגב/םיקחשמה שרגמב תוחורא תליכא  4.7 תורידת
4.7 Frequency of eating meals in playground or garden 

 לכ םוי וא טעמכ לכ םוי

Daily or almost daily 

1778 

6/657 9/632 17/258 10/231 

 3-5 םימעפ עובשב
3-5 times/week 

9/657 12/632 27/258 25/231 

 1-2 םימעפ עובשב
1-2 times/week 

49/657 39/632 47/258 30/231 

עובשב  תוחפ םעפמ

Less than once/week 
56/657 58/632 25/258 38/231 

םעפ  ףא

Never 
537/657 514/632 142/258128/231  

 4.8 תכירצ ןווגמ תוקרי
4.8 Eating a variety of vegetables 

0 

1792 

29/661 14/640 1/258 3/233 

1-2 73/661 49/640 5/258 7/233 

3-6 337/661 309/640 120/258 88/233 

7-13 222/661 268/640 132/258 135/233 
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סה"כ
בים·עריהודים

Total 
Jews Arabs 

המשתנה
בנותבניםבנותבנים

Variable Males Females Males Females 
N n/N n/N n/N n/N 

 4.9 צריכת מגוון פירות
4.9 Eating a variety of fruits 

144 

0 

1792 

39/661 18/640 5/258 3/233 

1-2 143/661 121/640 29/258 23/233 

3-6 429/661 427/640 192/258 185/233 

7-13 50/661 74/640 32/258 22/233 

(כוסות/יום) משקאות  4.10 צריכת
4.10 Consumption of beverages (cups/day ) 

 סך המשקאות

Total beverages 
1770 651 632 256 231 

הצורכים בלבד בקרב (כוסות/יום) משקאות -4.12 : צריכת  4.11 ו
4.11 & 4.12: Consumption of beverages (cups/day)- consumers only 

 מים

Water 
1671 612 599 244 216 

 משקאות חמים

Hot drinks 
362 94 102 85 81 

קלים  משקאות
Soft drinks 

485 141 106 135 103 

 משקאות ממותקים בממתיק מלאכותי
Dietetic soft drinks 

29 11 13 2 3 

 מיצי פירות

Fruit juice 
78 36 28 7 7 



 





לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
Central Bureau of Statistics
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 שאלון מב״ת ילדים
 לגילאי 2-11

vifa רג,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחד עם משרד הבריאות מבצעת סקר על הרגלי בריאות 
ותזונה בקרב ילדים בגילאי 2-11. המידע שנאסף מאפשר למשרד הבריאות לקבל מידע 
 עדכני לגבי הרגלי התזונה והבריאות של הילדים במדינת ישראל. למידע שיתקבל יש 

 חשיבות גבוהה בשמירה על בריאות האוכלוסייה לאורך זמן.
 לפני תחילת הראיון התבקשת לחתום על טופס הסכמה מדעת להשתתפות בסקר מרצ ונך

 החופשי.
 היענותך חשובה מאוד, ואנו מודים לך מראש על הסכמתך להשתתף בסקר.

 שםהסוקר:

 מספר עובד:

___________________________

__________________________ הראיון התקיים בתאריך:

 שחזור המזון התבצע עבור יום )הקף בעיגול את היום(
א ב ג ד ה ו ש

שעת התחלה:

  

    

 
 

מק״ט: 2031
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מראיין נשים. הנך כאשר התאמות לבצע הקפד בלבד. מטעמי נוחות בלשון זכר מנוסחות והתשובות השאלות  ~ לסוקר:

 1 . שאלות כלליות 
כלליות. שאלות כמה אשאל תחילה  הקרא/י:

לילד? 1. , שלך הקרבה יחס  מה

 אמאו.

 אבא 2 .

פרט: 3 .  אחר,

המשיב: 1.2 של פרטי  שם

המשיב: 1.3 של משפחה  שם

הילד: 1.4 של פרטי  שם

הילד: 1.5 של משפחה  שם

הילד? 1.6 של  { <---/ ___ ; ___ מהו תאריך הלידה

 יוםחודששנה

בכרטיס נדגם הלידה לשנת מתאימה שהתשובה בדוק  לסוקר:

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

לפי הגבולות הנוכחיים? 1.7 א l }' נולד הילד  באיזו

 ישראלו.

פרט 2 .  א l }' אחרת,

 מסרב99 . לא יודע 98 .

הנוכחיים? 1.8 לפי הגבולות האב א l }' נולד  באיזו

 מסרב 99 .לא יודע98 . 

הנוכחיים? 1.9 לפי הגבולות האם א l }' נולדה  באיזו

 מסרב 99 .לא יודע98 . 

פי גילו? 1.10 על הבית במשק הגרים המשפחה בין ילדי  מהו מיקום הילד

לרשום 2 . יש האמצעי הבית 3-יל-די-ם_ו_הילד הוא במשק גרים אם גמא: לדו במספר, מיקום הילד את לרשום יש  ~ לסוקר:
 מסרב 99 .לא יודע 98 .

הבית? 1.11 למשק השייכים האנשים של  מהו אורח החיים העיקרי מבחינה דתית

 חילוני/לא דתיו.

כל כך דתי 2 .  מסורתי/לא

 דתי 3 .

 חרדי/דתי מאוד4 . 

דת 5 .  אתאיסטי/חסר

 אורח חיים מעורב6 . 

מסרב99 . לא יודע98 . 
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רוב ימי השבוע: 1.12 במהלך הילד נמצא  באיזו מסגרת

משפחהו. קרוב או בבית הילד בבית אחר, משפחה או בן הורה  עם

אחר 2 . הילד/בכל בית בביתה/בבית מטפלת, אצל או ביתית במשפחתון במסגרת  לסוקר: הכוונה לשהייה

 במעון יום 3 .

 בגן פרטי או ציבורי 4 .

הספר 5 .  בבית

 _ אחר,פרט: __________ 6 .

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

כלל?13 . 1  בדרך הצהריים ארוחת את  היכן אוכל הילד

 בביתו.

החינוכית 2 .  במסגרת

באותו היום 3 . פעמיים החינוכית, במסגרת וגם בבית  גם

אוכל 4 .  לא

 _ __________ אחר,פרט: 5 .

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

בדירה באופן קבוע? 1.14 הגרים כולל אותך, האנשים  מיהם

ברוב ימי השבוע. מח l }' לבית או מי שגר במעונות סטודנט שגר בשכירות, כולל דייר  לא

הראשון יהיה המרואיין . כאשר יחסי קרבה, טבלת מתוך מהאפשרויות אחת הקרבה יחס בעמודת רשום  לסוקר:
שעונה על השאלון ולא הילד.  ~- ~~ שים לב כי המרואיין הוא המבוגר

עמ' 1 עזר חוברת למרואיין  הצג

 1 . 14 . 1מ o"ד
פרטי  שם

1.14.2 
משפחה  שם

1.14.3 
קרבה  יחס

הטבלה  מתוך

1.14.4 
לידה  שכת

 ו

2 

3 

4 

5 

6  

7 

8 

9 

10 
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לשאלה 1.14.3 קרבה יחסי  טבלת

6Ff·ג~•IJ13)~F•it6iliiנ~iflil@•OiגiU1~FiiW 

המרואייןו.

זוג 2 . בן זוג/בת

בן/בת מאומצים 3 . בן/בת לסוקר: כולל

הבת 4 . הבן או של זוג בן/בת

נכד/נכדה 5 .

הורה 6 .

זוג 7 . בן/בת של הורה

אח/אחות 8 .

 גיס/גיסה 9 .

 סבא/סבתא סר.

.  דוו/דודה ו ו

יין/אחיינית 12 .  אח

פרט 13. אחר, משפחה  קרוב

אומנת 14 .  במשפחה  ילד

 שוחף/ה לדירה 15.

בית 16. משק עובד/ת  מטפל/ת,

 אחר,פרט 17 . 

.ו  ושירותים15 מטבח אין לכלול הכולל בדירה? החדרים מספר  מהו

 > > לסוקר: ניתן לרשום חצאי חדרים
 מסרב 99 .לא יודע 98 .
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הסקרשאלון

 2 . לידה ותזונה בינקות

ילדך ולתזונה בינקותו. של ללידה מתייחסות הבאות השאלות  הקרא/י:

ידי גורם רפואי?ו . 2 על הוגדר כפג הילד נולד הוא כאשר  האם

. כן  ו

 לא 2 .

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

בלידה? 2.2 הילד משקל   ג"ק----מה היה

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

נולד בלידה: 2.3 הילד  האם

 יחידניתו.

 תאומים 2 .

 שלישיה 3 .

 רביעיה או יותר 4 .

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

אפילו לזמן מועט? 2.4 שאוב, אם חלב כולל אם, חלב בעבר ינק הילד  האם

.  כן ו

לשאלה 2.8 2 .  לא עבור

לשאלה 2.8 99 .לא יודע 98 .  מסרב עבור

פורמולה 2.5 של תוספות כל ללא ~ם חלב ז"א קיבל לזמן כלשהו, שאוב ~ם חלב או קיבל בלעדית הנקה ינק הילד  האם

או שתייה (מים ותה)?  לתינוקות, מזון כלשהו

בביה"ח. פורמולה לתינוקות של בקבוק שקיבל למקרה ולא באחריות ה~ם, שהתינוק לתקופה לסוקר: הכוונה  > הערה
. כן  ו

לשאלה 2.7 2 .  לא עבור

לשאלה 2.7 99 .לא יודע 98 .  מסרב עבור

~ 
ימים .lli שבועות .lli חודשים .lli שנים, מהאפשרויות אחת בשאלות 2.6 , 2.7 2.8-1 רשום  לסוקר:

לחודשים ולרשום 15 חודשים. ושלושה חודשים יש להמיר שנה של במקרה  לדוגמא:

לזמן כלשהו? 2.6 שאוב ~ם חלב או קיבל בלעדית הנקה ינק איזה גיל הילד  עד

 _ __ / ___ / ___ / ___ ו.

 שניםחודשיםשבועותימים

מסרב99 . לא יודע98 . 
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או מזון? 2.7 פורמולה לתינוקות עם כולל בשילוב שאוב, ~ם חלב קיבל ינק או איזה גיל הילד  עד

 _ __ ; ___ ; ___ ; ___ ו.

 שניםחודשיםשבועותימים

 מסרב99 . לא יודע 98 .

פורמולה לתינוקות? 2.8 או ~ם חלב לראשונה למזון שאינו נחשף כאשר היה הילד כמה  בן

פורמולה מזון ולא נחשבת  ~} לסוקר: דייסה
 _ __ ; ___ ; ___ ; ___ ו.

 שניםחודשיםשבועותימים

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

המזו לשחזור עבור כעת לסוסו:
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ילדו. על מראיין הורה הנן וכאשר נשים מראיין הנן כאשר התאמות לבצע הקפד בלבד. נוחות מטעמי בלשון זכר מנוסחות השאלות  לסוקר:
(. s עמוד) בסוף שאלון זה לשאלות 1-2 המופיעות לעבור תשכח אל הטבלה מילוי לב! בסיום  שים

מהירה  רשימה
אתמול. ושתית שאכלת מה כל על פרטים ממך אבקש הבאות  הקרא/י: בשאלות

עזר 1  טבלת

אכלת/שתית?  איפה

(מזון מהבית)ו.  בבית

(מזון מוכן, קנוי) 2 .  בבית

העבודה (מזון מהבית) 3 .  במקום

(מזון מוכן, קנוי) 4 . העבודה  במקום

אוכל) 5 . (במזנון/בחדר העבודה  במקום

ברחוב 6 . אכילה כולל  במסעדה,
וכד') פלאפל המבורגר,  (פיצה,

משפחה 7 . בני חברים,  אצל

וכד') 8 . משחק  בחוץ (בקולנוע, חוג,

וכד')9 .  רכבת אוטובוס,  בנסיעה (מכונית,

. אוכל (דיור מוגן וכד') 0 ו  בחדר

 במועדון קשישיםו ו .

פרט: 12 .  אחר,

 ~ ..; בצהרון 13 . 
t"" 
 ם
 ח
~ 
 ח
t"" 

(אוכל מהבית)14 .  הספר /בבית  בגן
 

(מזון קנוי, מהמזנון) 15 . הספר /בבית  בגן

עזר 2  טבלת

זו הייתה? ארוחה  איזו

בוקרו.  טרום

 בוקר 2 .

/ביניים3 .   עשר

 צהריים 4 .

/ביניים5 .   ארבע

 ערב 6 .

 לילה 7 .

(נשנוש)8 .  מוגדרת לא /ארוחה  שתייה

היום 9 . /משך שעות כמה לאורך /שתייה  אכילה

 אחר, פרטסר.

יום __ועד 4:00 אתמול, של מ-4:00 בבוקר אכלת  מה

היום, יום ? של  בבוקר

ובין בארוחות לבית, ומחוץ בבית ושתית שאכלת דבר כל  פרט

קלים משקאות ותה, קפה וממתקים, כולל חטיפים  הארוחות,

 ואלכוהוליים.

שעה  באיזו

 התחלת

 לאכול /
את  לשתות

 הפריט?

ו/ ליד  סמן
פריט  כל

 לאחר

 העברתו

 לטבלת

 תיאור המזון

 ~הרשימה המהירה
 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז

 ח

 ט

 י

 יא

 יב

 יג

 יד

 טו

 טז

 יז

 יח

 יט

 כ

 בא

 כב

 כג

 כד

 כה

משקאות חמים, משקאות הבאים: המזונות אחד לדווח על שכחת אם להיזכר נסה אותם, שאכלו שוכחים שאנשים  הקרא/י: יש מזונות

לחם. חטיפים מתוקים ומלוחים, פירות, ירקות, ממתקים, חריפים, משקאות (כולל מים), קרים
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מארוחה. חלק זה היה פריט ואם אכלת, איפה אותך אשאל שציינת. והמשקאות המזונות על נוספים פרטים אותך אשאל כעת  הקרא/י:

או בכלים שבביתך, או שתית, תוכל להיעזר בדוגמאות שאציע, שאכלת על הכמות אשאל אמור לי. כאשר  אם תיזכר במשהו נוסף,

אריזת הפריט. על שרשום  במידע

המזון תיאור  טבלת
עבור כל פריט שמו לטור 5 . סמן Y' ב"רשימה המהירה" לטורים 1-2,ואת אות הפריט והשעה את מהרשימה המהירה העתק  לסוקר:
מכן בעמוד 2 . לאחר העזר חוברת הצגת עזר 1 2-1 " תוך "טבלאות מתוך תיאור המזון, טורים 3 4-1 בטבלת את למלא עבור  שהעתקת.

שב"מדריך מזון וכמויות". המנחות השאלות פי טורים 6 7-1 על את  מלא

 אות

 פריט

 איפהשעה

 אכלת/

 שתית

 פריט

 זה?

 (ראה

 טבלת

 עזר ו)

 איזו

 ארוחה

 זאת

 הייתה?

טבלת  (ראה

 עזר 2 )

הפריט המזון / המשקהשם אכלתתיאור כמות  איזו

 /שתית?

1 2 3 4 5 6 7 

 ו .

. 2 

. 3 

 . 4 

. 5 

. 6 

. 7 

. 8 

. 9 

 סר.

 ו ו .

. 12 
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 אות

 פריט

 איפהשעה

 אכלת/

 שתית

 פריט

 זה?

 (ראה

 טבלת

 עזר 1 )

 איזו

 ארוחה

 זאת

 הייתה?

טבלת  (ראה

 עזר 2 )

הפריט המזון / המשקהשם אכלתתיאור כמות  איזו

 /שתית?

1 2 3 4 5 6 7 

. 13 

. 14 

. 15 

. 16 

. 17 

 . 18 

 . 19 

. 20 

. 21 

 . 22 

. 23 

. 24 

 . 25 

. 26 

. 27 

. 28 
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 אות

 פריט

 איפהשעה

 אכלת/

 שתית

 פריט

 זה?

 (ראה
 טבלת

 עזר ו)

 איזו

 ארוחה

 זאת

 הייתה?

טבלת  (ראה
 עזר 2 )

הפריט המזון / המשקהשם אכלתתיאור כמות  איזו

 /שתית?

1 2 3 4 5 6 7 

. 29  

 

 

 

 

 

 

 

. 30 

. 31 

. 32 

. 33 

. 34 

. 35 

. 36 

משהו. שכח לא שהנדגם כדי לוודא בקצרה, בשחזור כל הפריטים הרשומים על חזור אנא שחזור המזון, סיום לאחר  לסוקר:

כלל?ו) בדרך אוכל שאתה לכמות דומה אתמול שאכלת המזון כמות  האם

מוזן 1 . דומה D"Oשחוזך  כן,

ה 22 .  מהרגיל yבןך 7'שא 7' אכלתי פחות אתמול  לא,

ה 2 3 . אכלתי יותר מהרגיל yבןך 7'שא 7' אתמול  לא,

מוזן  OD.99?ב7'א 1ו 7ע 98.  D"Oשחוזך

כלל? 2 ) בדרך אוכל שאתה שונה מזו כמות אתמול אכלת שבגללה  מהי הסיבה העיקרית

 דיאטהו.

נסיעה 2 . טיול,  חופשה,

 חוסר זמן 3 .

 חג/שבת 4 .

או חברתי 5 . משפחתי  אירוע

שעמום 6 .  מתח,

טובה 7 . לא הרגשה  מחלה,

 צום 8 .

 ______________ אחר, פרט: 9 .

  OD?בl.99'א 711ע 98.

מספר 3 . לפרק חזור מספר 2 , בשאלון ילדים לפרק חזור בשאלון מבוגרים לשאלון, חזור כעת לסוקר:
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המזו שחזור מילוי לאחר המש לסוiור:

אנתרופומטריות  מדידות . 3
שלו. הגובה את ולמדוד הילד את לשקול מבקש אני ברשותך, עכשיו, הקרא/י:

ההסכמה. בטופס הסכמתו את נתן ההורה להן המדיודת את רק לבצע הקפד ן ~לסוקר: ___ ,,, 
ומשקל? גובה לילדך שנמדוד תסכים עכשיו האם הראיון: תחילת לפני מדידות על לחתום שסרב הורה שאל

ההסכמה. בטופס המתאים במקום אותו החתם הסכים, אם

המדידות. את תבצע אל לאי-שקט נכנס או התנגדות מביע הילד אם אותו, ולשקול גובהו את למדוד מתכוון אתה כי לילד הסבר

לסוקרמדידות הנחיות

משקל )ג"ק( 3.1

ו .

. 2 

. 3 

לשקול 4 . ניתן לא

סירוב999 . 

הורה/ילד המסרב: הגורם

.ו . 3 נעליים?ו עם נשקל האם

משקל. מדידות לבצע 2 חובה

זו שונות המשקל של המדידות שתי אם

שקילה לבצע יש ק"ג, מ-ו ביותר מזו

שלישית.
. לא2 . כןו

גובה )'מס( 3.2

 ו .

 . 2

 . 3

למדוד4 .  ניתן לא

סירוב999 . 

הורה/ילד המסרב: הגורם

נעליים? 1 . 3.2 עם נמדד האם

גובה. מדידות לבצע 2 חובה

ביותר מזו זו שונות המדידות שתי אם

שלישית. מדידה לבצע יש מ"מ, מ-5
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 4 . הרגלי אכילה 
ילדך. של על הרגלי האכילה אשאל הבאות בשאלות  הקרא/י:

צמחוני או טבעוני?1 . 4  הילד  האם

 . לשאלה 14.3 עבור מהם אחד  אף

צמחוני2 .   הילד

 הילד טבעוני3 . 

לשאלה 994.3 . לא יודע98 .   מסרב עבור

צמחוני או טבעוני? 4.2  מאיזה גיל הילד

 מסרב99 . לא יודע98 . 

צמחוני או טבעוני? 4.3 ההורים הוא אחד  האם

או טבעוניםו. צמחונים לא הם  ההורים

או טבעונית2 .  צמחונית האמא  כן,

צמחוני או טבעוני3 .  האבא  כן,

או טבעונים4 .   כן, שני ההורים צמחונים

 מסרב99 . לא יודע98 . 

לכך? 4.4 העיקרית הסיבה מה אוכל אינו ואם אותם, אוכל לא או אוכל הילד האם אשאל אחד כל לגבי סוגי מזונות, לך אקריא  כעת

השמאלית לשאלה 4.5 בעמודה אוכל" עבור "לא ענה אם  לסוקר:

אוכלסוג המזון אוכל?4.5 אוכל/לא לא שהילד לכך  מהי הסיבה העיקרית

ובו')4.4.1 כבש (בקר,  בשר
הבאהו. לשורה  אוכל yבור

לשאלה 1 245 . אוכל yבור  לא

 מסרב99 .לא יודע98 .

אוהבו .  לא

 רגיש2 . 

 צמחוני או טבעוני3 .   4.5.1  

פרט4 .     אחר,

 מסרב99 . לא יודע98 . 

 עוף, הודו 4.4.2

הבאהו . לשורה  אוכל yבור

לשאלה 24.5.2 . אוכל yבור  לא

 מסרב99 .לא יודע98 .

אוהבו .  לא

 רגיש2 . 

 צמחוני או טבעוני3 .   4.5.2 

פרט4 .     אחר,

 מסרב99 . לא יודע98 . 

 דגים4.4.3

הבאהו . לשורה  אוכל yבור

לשאלה 24.5.3 . אוכל yבור  לא

 מסרב99 .לא יודע98 .

אוהבו .  לא

 רגיש2 . 

 צמחוני או טבעוני3 .   4.5.3  

פרט4 .     אחר,

 מסרב99 . לא יודע98 . 

4.4.4 
חלב פרה  מוצרי

 (כולל גבינה, לבן,

 מעדנים)

הבאהו . לשורה  אוכל yבור

לשאלה 24.5.4 . אוכל yבור  לא

 מסרב99 .לא יודע98 .

אוהבו .  לא

 רגיש2 . 

 צמחוני או טבעוני3 .   4.5.4  

פרט4 .     אחר,

 מסרב99 . לא יודע98 . 

 ביצים4.4.5

לשאלה 4.6ו . ר  אוכל yבו

לשאלה 24.5.5 . אוכל yבור  לא

 מסרב99 .לא יודע98 .

אוהבו .  לא

 רגיש2 . 

 צמחוני או טבעוני3 .   4.5.5  

פרט4 .     אחר,

מסרב99 . לא יודע98 . 
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לימודית/צהרון? 4.6 מטפלת/מעון/מסגרת אצל לא הבאים, מהמקומות אחד בכל ילדך של הארוחות אכילת  מהי תדירות

בין הארוחות אוכל שהילד או פרי לנשנוש כמו חטיף ולא מסודרת ארוחה  לסוקר: הכוונה לאכילת

עמ' 3 עזר חוברת למרואיין  הצג

 כל יום אומקום

כל  כמעט

 יום

3-5 

 פעמים

 בשבוע

1-2 

 פעמים

 בשבוע

 פחות

 מפעם

 בשבוע

פעם יודעאף  מסרבלא

תוך 4.6.1 לא  ליד השולחן,

 צפייה בטלויזיה
  99 98 5 4 3 2ו

 מול הטלויזיה או 4.6.2

 המחשב
  99 98 5 4 3 2ו

4.6.3  
בבית 3 2 משחק,   99 98 5 4ותוך כדי

המשחקים, 4.6.4  במגרש

 בגינה
  99 98 5 4 3 2ו

כולל סופי שבוע? 4.7 הבאות בארוחות ההורים, אחד עם לפחות ארוחה משותפת, אוכל ילדך  באיזו תדירות

בבית. הילד עם והם גרים במידה סבא/סבתא או ההורים אחד בה שישתתף בתנאי אך אחר, מקום בכל או ה oבתא,במ oעדה אצל בבית, יכולה להיות הארוחה  לסוקר:

עמ' 4 עזר חוברת למרואיין  הצג

 כל יום אוהארוחה

כל  כמעט

 יום

3-5 

 פעמים

 בשבוע

1-2 

 פעמים

 בשבוע

 פחות

 מפעם

 בשבוע

פעם יודעאף  מסרבלא

בוקר 4.7.1   99 98 5 4 3 2וארוחת

צהריים 4.7.2   99 98 5 4 3 2וארוחת

ערב 4.7.3   99 98 5 4 3 2וארוחת

משומרים ובו'? 4.8 מבושלים, האחרונים, כולל טריים, בשבועיים הילד אכל  אילו ירקות

  6.ו .

.2 .7  

.3 .8  

.4 .9  

 סר. 5.

ובו'? 4.9 משומרים מבושלים, האחרונים, כולל טריים, בשבועיים הילד אכל רות  אילו פי

ו .  6.

.7  .2 

.8  .3 

.9  .4 

.רס .5 
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 5 . הרגלי שתיה 
ילדך. של לגבי הרגלי השתייה אשאל הבאות בשאלות  הקרא/י:

ושתייה קרה?1 . 5  חמה שתייה סודה, כולל מים, בדרך כלל, ילדך ביום או בשבוע של השתייה  מהי כמות

ו ליטר יש 5 כוסות. ב- או בליטרים, בכוסות הכמות את ציין אנא  לסוקר:

ממנה הוכנה הסודה . לסוג המים בהתאם כמים, נחשבת  סודה

 לסוקר:
ם ' יו י ן i:נ~פשבו םב ם j2] ~ :Z ~םם :Z l!.l 

שותההנוזל /לא  שותה
5.2 

 תדירות

5.3 

בכוסות  כמות

5.4 

בליטרים יודעכמות  מסרבלא

5 . 1 . 1 
לא  מי ברז

 מסוננים

לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור  לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי2 .
  99 98ליטריםכוסות 

  ----

5.1.2 

 מי ברז מסוננים

 (לדוג': תמי 4 או

 בריטה)

לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור  לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי . 2
  99 98ליטריםכוסות 

 ----

 מים מינרלים5.1.3
לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור  לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי 2 .
  99 98ליטריםכוסות 

 ----

5.1.4 

או סודה  מים

 בטעמים,

במתיקות  מים

 מעודנת

לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור   לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי2 .
  99 98ליטריםכוסות 

 ----

5.1.5 

 שתייה

 ממותקת

 כולל מוגזת

 (לא כולל מים)

לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור   לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי2 .
  99 98ליטריםכוסות 

 ----

5.1.6 
 משקאות

 אנרגיה

לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור  לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי 2 .
  99 98ליטריםכוסות 

 ----

5.1.7 
או  מי'} פירות

פירות  נקטר

לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור  לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי2 . 
  99 98ליטריםכוסות 

 ----

תה5.1.8 או  קפה
לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור   לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי2 .
  99 98ליטריםכוסות 

 ----

5.1.9 

או שוקו  חלב

חלב כולל  לא

 שמוסיפים

 לקורנפלקס

לשאלות 5.2 עד 5.4ו .  שותה עבור

הבאה2 . לשורה שותה עבור   לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי2 .
  99 98--ליטריםכוסות-- 

 

5.1 . 10 
פרט/י: לשאלות 5.2 עד 5.4ו .אחר,  שותה עבור

הבאה2 . לשאלה שותה עבור   לא

 בסיס יומיו.

 בסיס שבועי2 .
 99 98ליטריםכוסות 

 ----

160 \.. 



הסקרשאלוןו

לפרק 6 . בלבד. לילדי הגן עבור הספר בית מופנות לילדי הבאות  לסוקר: 2 השאלות

הספר? 5.5 בבית כלל מברזייה או מקולר בדרך שותה ילדך  האם

.  כןו

 לא2 . 

 מסרב99 . לא יודע98 . 

הספר? 5.6 לבית בקבוק מים כלל בדרך לוקח ילדך  האם

.  כןו

 לא2 . 

מסרב99 . לא יודע98 . 
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 .& פעילות
ילדך. של לגבי פעילות אשאל הבאות  הקרא/י: בשאלות

האחרון שאינו כולל חופשות. בשבוע הפעילות את ביצע ילדך האם מהן ציין אחת לגבי כל פעילויות שונות, לך  אקריא

בפעילות. עסק הזמן בו הילד ומשך תישאל גם לגבי תדירות ילדך, שביצע  ביחס לפעילות

האחרון לשבוע להתייחס מהמרואיין בקש אנא הספר/הגן מבית חופשה שאחרי בשבוע לימודית,אם הראיון נערך מסגרת בו יש שגרתי לשבוע הכוונה  לסוקר:

החינוכית. במסגרת שהה יוני בו הילד בחודש האחרון השבוע אוגוסט המרואיין ידווח על בחודש הראיון נערך אם למשל לימודית. מסגרת  בו היתה

שם הפעילות 6 . 1 

ו- 6.3 לשאלות 6.2 "כן" yבור אם yכה  6.2לסוקר:

 פעמיםכמה

 בשבוע?

6.3 

בממוצעזמןכמה

בדקות?פעם,בכל

 לא כן
 לא

 רלוונטי

דקות 3 2ובגןאוהספרבביתספורטשיעור 1 . 1 . 6

דקות 3 2והספר)ביתבמסגרת(לאריצה 6.1.2

דקות 3 2והספר)ביתבמסגרת(לאשחיה 6.1.3

דקות 3 2והספר)ביתבמסגרת(לאהכלבעםטיולכוללהליכה, 6.1.4

6.1.5 
 אוחשמלייםלאקורקינטאואופנייםעלרכיבה

 רולרבליידסאוסקייטבורדעלרכיבה
 3 2 ו

 דקות

6.1.6 
 אוקרקעהתעמלותאומכשיריםעלהתעמלות

 אומנותיתהתעמלות
 3 2 ו

 דקות

6.1.7 
 טניס,כדוריד,כדורסל,כדורגל,כמו:כדורמשחקי

 הספר)בביתשיעורבמסגרת(לאוכדומהסקווש
 3 2 ו

 דקות

 3 2וקפוארהקראטה,ג'ודו,כגון:לחימהאומנויות 6.1.8
 דקות

 3 2וריקוד/מחול 6.1.9
 דקות

דקות 3 2ושעשועיםבגןבמתקניםמשחק 1.10 . 6

דקות 3 2ו Wii, Xbox kinectב-משחקכדיתוךגופניתפעילות 6.1.11

6 . 1.12 

 אומחשבבתוכניותאובטלויזיה/וידאוצפיה

כוללמחשבבמחשב/אינטרנט/משחקישימוש

 נייד/בטאבלטבטלפון

 3 2ו

דקות

 3 2וגן)לילדירלוונטי""לאסמן(לסוקר:ביתשיעוריהכנת 1.13 . 6
 דקות

 3 2ולו)כשמקריאיםאוקורא(כשהואספריםקריאת 1.14 . 6
 דקות

 3 2ונגינהבכלינגינה 1.15 . 6
 דקות

6 . 1.16 
 אוקופסהמשחקיבצעצועים,בביתמשחק

 דימיוןמשחקי
 3 2 ו

 דקות

6 . 1.17 
 פרט/י:אחרת,פעילות

 3 2 ו
דקות
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לשאלה 10 . 6 . בלבד. לילדי גן עבור הספר שאלות 6.4 עד 6.9 מופנות לילדי בית  לסוקר:

 פנויות.האוכלעללשאולהקפדלסוקר:הספר?ביתאלילדךמגיעכיצד 6.4

הספר בית אל  הגעה

לשאלות 6.5 6.6-1 עבור "כן" ענה לא כן לסוקר אם
פעמים  6.5 כמה

 בשבוע?

זמן  6.6 כמה

בדקות? הכל,  סך

--- דקותפעמים 2והליכה 6.4.1

אופניים או קורקינט 6.4.2 --- דקותפעמים 2ורכיבה על

או אוטובוס 6.4.3 --- פעמים 2ונסיעה במכונית

על כל האופנויות. 6.7 לשאול הקפד הספר? לסוקר:  כיצד חוזר ילדך מבית

הספר מבית  חזרה

לשאלות 6.8 6.9-1 עבור "כן" ענה  לא כןלסוקר אם
פעמים  6.8 כמה

 בשבוע?

זמן  6.9 כמה

בדקות? הכל,  סך

 דקותפעמים--- 2והליכה 6.7.1

אופניים או קורקינט 6.7.2  דקותפעמים--- 2ורכיבה על

או אוטובוס 6.7.3  פעמים--- 2ונסיעה במכונית

השבוע? 10 . 6 באמצע היום במהלן ילדך ישן האם כלל,  בדרך

 כן yבורלשאלה 6101ו.

לשאלה ו ו 6 2 .  לא yבור

 מסרב yבור לשאלה 11 6 99 .לא יודע 98 . 

השבוע:  6.10.1 באמצע היום במהלן ישן ילדך שעות כמה כלל, ______ שעות.בדרך

השבוע:  6.11 באמצע בלילה ישן ילדך שעות כמה כלל, .תועש------ בדרך

באמצע השבוע? 6.12 ילדך הולך לישון בערב שעה באיזו כלל,  _______ בדרך

בה הילד נכנס למיטה. לשעה של 24 שעות. הכוונה בשעון השעה את לסוקר: יש לציין

163 



 2015-2016שנים 2-11בבנווהתזונההבריאותמצבבנושאראשוןלאומוסקר- 1ל 1למב"תרבסקר

 7 . מצב בריאות 
ילדך. של בריאותו למצב מתייחסות הבאות השאלות  הקרא/י:

כולל ויטמינים, כגון: מולטי ויטמין, מינרלים, סיבים תזונתיים,ו . 7 תרופות ו/או תוספי תזונה, קבוע נוטל באופן הילד  האם

פרוביוטיקה כולל תכשירים הומיאופתיים? צמחי מרפא,  מחזקי תיאבון,

 כןו .

לשאלה 77 2 .  לא yבור

לשאלה 77 99 . לא יודע  98 .  מסרב yבור

נוטל שהילד כולל תכשירים הומיאופתיים, ו/או תוספי תזונה כולל ויטמינים כל התרופות, את הבא בבקשה  הקרא/י:

או בזריקות. בנרות דרך הפה,  באופן קבוע, כולל

ותוספי התזונה. התרופות את מביא שההורה המתן עד  >)} לסוקר:
הבאות: 7.2 מהאפשרויות אחת לסמן  יש

התרופותו. את  המרואיין הביא

לשאלה 77 2 . אחר yבור מישהו של בטיפול שזה מכיוון התרופות את הביא לא  המרואיין

לשאלה 77 3 . התרופות yבור את להביא מסרב  המרואיין

7.3 

התרופה/התוסף  שם

בשורה תרופה/תוסף כל  לסוקר: רשום

הבאות. לעמוודת ואז yבור זה, בטור  כפרדת

אבותיות התרופה/תוסף שם את לרשום  יש

( CONCERTA למשל)זיותגודלותy לו 

7.4 

היצרן  שם

 לסוקר:

גודלות לועזיות באותיות לרשום  יש

( TEVA למשל) 

 7.5 

את לקחת מלי'}  מי ה

 התרופה/תוסף?

יותר לבחור אפשר  לסוקר:

אחת.  מתשובה

 7.6 

את לוקח  באיזו תדירות הילד

 התרופה/התוסף?

את ורשום מהאפשרויות, אחת  לסוקר: בחר

הפעמים.  מספר

מבין האפשרויות אחת רק למלא יש לב,  שים

או חודש) שבוע  (יום,

 

 רופאו.ו .

דיאטנית 2 .

אלטרנטיבי 3 . מרפא

אישית 4 . יוזמה

פרט: 5 .  אחר,

ביוםו .  פעמים

בשבוע 2 .  פעמים

בחודש 3 . פעמים

 רופאו. 2 .

דיאטנית 2 .

אלטרנטיבי 3 . מרפא

אישית 4 . יוזמה

פרט: 5 .  אחר,

ביוםו .  פעמים

בשבוע 2 .  פעמים

בחודש 3 .  פעמים

 רופאו. 3 .

דיאטנית 2 .

אלטרנטיבי 3 . מרפא

אישית 4 . יוזמה

פרט: 5 . אחר,

ביוםו .  פעמים

בשבוע 2 .  פעמים

בחודש 3 .  פעמים
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הבאות: 7.7 או יותר מהבעיות אחת הילד אצל אובחנה פעם אי  האם

 טיפולמקבלהילדהאם 7.8 7.8לשאלהעבור"כן"ענהאםהבאה,לשורהעבור"לא"ענהאםלסוקר:
 זו?לבעיהקבועתרופתי

לאכןלאכן האבחון

 2ו 2וברזלמחוסראנמיה 7.7.1

 2ו 2וספסטית)(ברונכיטיסאסתמה 7.7.2

 2ו 2ובדםגבוהיםשומנים 7.7.3

 2ו 2ו ) type(ונעוריםסוכרת 7.7.4

 2ו 2וצליאק 7.7.5

 2ו 2ו ) ADD/ADHD (וריכוזקשבהפרעות 7.7.6

 2ו 2ואפילפסיה 7.7.7

 2ו 2והגופניתבהתפתחותאובגדילההפרעות 7.7.8

 2ו 2והשמנה 7.7.9

 2ו 2ופרט/י:אחר, 7.7.10

 2ו 2ופרט/י:אחר, 7.7.11

 2ו 2ופרט/י:אחר, 7.7.12

או בעירוי או בזריקה לשריר? 7.9 הפה דרך האחרונה בשנה אנטיביוטיקה קיבל הילד  האם

. כן ו

 לא 2 .

 מסרב 99 . לא יודע 98 .

אלרגיה למזון כלשהו? 10 . 7 לילד האחרונה היתה בשנה  האם

. כן ו

לשאלה 714 2 .  לא yבור

לשאלה 14 7 99 . לא יודע 98 .  מסרב yבור
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7.11 

 האחרונה?בשנהאלרגיהלילדהיתההבאיםמהמזונותלאילו

 הבאה.לשורהעבוראחרת 7.12,לשאלהעבור"כן"ענהאםלסוקר:

7.12 

 האלרגיה?אתאיבחןמי

 5עמ'עזרחוברתלנדגםהצג

 לפיהמאבחןמספראתרשוםלסוקר:

 הטבלה.שבתחתיתהמילון

 מסרביודעלא לאכן המזוןסוג

 99 98 2ופרהחלב 1 . 7.11

 99 98 2וביצים 7.11.2

 99 98 2ודגים 7.11.3

 99 98 2ואגוזים 7.11.4

 99 98 2ובוטנים 7.11.5

 99 98 2ופרט/י:אחר, 7.11.6

 99 98 2ופרט/י:אחר, 7.11.7

 99 98 2ופרט/י:אחר, 7.11.8

לשאלה 7.12 מאבחן  מילון סוג

ילדים/משפחה 1 . לאלרגיה (אלרגולוג) 2 . רופא מומחה דרכי עיכול 3 . רופא למחלות מומחה  רופא

אלטרנטיבי 5 . דיאטנית 4 . אחר, פרט 7 . אחות 6 . מרפא  ________ המלצת

למזון? בגיל 7.13 אובחנה האלרגיה הראשונה  שנים.באיזה גיל

 מסרב 99 . לא יודע 98 .

בשאלה ו ו . 7, אלרגיה שודוחה חייבת להיות אלרגיה ראשונה לא - שים לב  לסוקר:

זו בשאלה ועליה יש להשיב שאובחנה הראשונה והיא שחלפה אלרגיה שהיתה  יתכן

הילד, פרטיות על העזר כדי לשמור בחוברת מופיעות הבאות שתי השאלות  הקרא/י:

התשובה המתאימה. מספר את וענה רק השאלות את קרא  אנא

התשובה. ~ מספר את רק שיאמר ובקש השאלה מספר את רק לנדגם הקרא  >)} לסוקר:
עמ' 6 עזר חוברת לנדגם  הצג

ילדך הוא: 7.14 של מבנה הגוף  לדעתך,

 תקיןו.

נמוך 2 .  משקל

משקל 3 .  בעודף

 שמן 4 .

 98 . לא יודע 99 . מסרב

לדיאטה כלשהי? 7.15 כי ילדך זקוק חושב אתה  האם

להרזיהו . דיאטה  כן,

להשמנה 2 . דיאטה  כן,

 לא 3 .

 מסרב 99 . לא יודע 98 .
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 8 . בריאות השן 

ילדך. של השן לבריאות מתייחסות הבאות השאלות  הקרא/י:

צחצוח שיניים y"י ההורהו . 8 כלל? לסוקר: כולל בדרן שיניים הילד מצחצח  באיזו תדירות

 פעמיים ביום או יותרו .

בערב2 .  ביום, אחת  פעם

בבוקר3 .  ביום, אחת  פעם

בשבוע 4 .   4-6 פעמים

בשבוע 5 .   2-3 פעמים

בשבוע6 .   פעם

בשבוע7 .  מפעם  פחות

לפרק 89 .  פעם yבור  אף

 מסרב99 . לא יודע98 . 

כלל? 8.2 בדרן השיניים לילד את מצחצח  מי

בעצמוו .  הילד

לילד2 .  מצחצח אחר או בוגר  מבוגר

אחר3 .  או בוגר עזרה ממבוגר עם בעצמו צחצוח הילד של  שילוב

 מסרב99 . לא יודע98 . 

כלל? 8.3 בדרן השיניים את הילד מצחצח שיניים משחת  באיזו

לילדיםו . מיוחדת  משחה

מבוגרים2 .  של  משחה

לפרק 39 .  שיניים yבור משחת  ללא

 מסרב yבור לפרק 999 . לא יודע98 . 

פלואוריד? 8.4 עם שיניים במשחת שימוש הילד כולל של צחצוח השיניים כלל בדרן  האם

.  כןו

 לא2 . 

מסרב99 . לא יודע98 . 
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לילדים מגיל 5 ומעלה  -  9 . המצב התפקודי

מרכיב משקפיים?ו . 9 אם לראות גם לילדך יש קושי  האם

אין קושיו .  לא,

קושי מועט2 .   כן,

קושי רב3 .   כן,

בכלל4 .  רואה  לא

 מסרב99 . לא יודע98 . 

שמיעה? 9.2 מרכיב מכשיר אם לשמוע גם לילדך יש קושי  האם

אין קושיו .  לא,

קושי מועט2 .   כן,

קושי רב3 .   כן,

בכלל4 .  שומע  לא

 מסרב99 . לא יודע98 . 

לילדך יש קושי בהליכה? 9.3 האם לילדים בני גילו,  בהשוואה

אין קושיו .  לא,

קושי מועט2 .   כן,

קושי רב3 .   כן,

בכלל4 .  יכול  לא

 מסרב99 . לא יודע98 . 

להתלבש? 9.4 או יומיומיות כמו לאכול פעולות לילדך יש קושי בביצוע  האם

אין קושיו .  לא,

קושי מועט2 .   כן,

קושי רב3 .   כן,

בכלל4 .  יכול  לא

 מסרב99 . לא יודע98 . 

יש קושי להבינו? 9.5 האם ילדך מדבר,  כאשר

אין קושיו .  לא,

קושי מועט2 .   כן,

קושי רב3 .   כן,

בכלל4 .  יכול  לא

 מסרב99 . לא יודע98 . 

לילדך יש קושי לזכור דברים? 9.6 האם בני גילו, אחרים לילדים  בהשוואה

אין קושיו .  לא,

קושי מועט2 .   כן,

קושי רב3 .   כן,

בכלל4 .  יכול  לא

מסרב99 . לא יודע98 . 
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דברים? 9.7 ללמוד לילדך יש קושי האם בני גילו, אחרים לילדים  בהשוואה

אין קושיו .  לא,

קושי מועט2 .   כן,

קושי רב3 .   כן,

בכלל4 .  יכול  לא

מסרב99 . לא יודע98 . 
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 10 . הרגלי יציאות 
על פרטיות הילד, העזר כדי לשמור בחוברת מופיעות הבאות השאלות  הקרא/י:

המתאימה. התשובה מספר את רק וענה השאלות את קרא  אנא

עמ' 7 עזר חוברת לנדגם  הצג

כלל?1 . 10  בדרך הילד של היציאות אומהי תדירות  בוע.---

 מסרב99 . לא יודע98 . 

----לש ,םויל-

כלל? 10.2 בדרך הילד של היציאות מרקם  מהו

 מיימיו.

 רך2 . 

 קשה3 . 

מאד4 .   קשה

 מסרב99 . לא יודע98 . 

סובל מעצירות? 10.3 הילד  האם

תמידו.  כן,

לעיתים קרובות2 .   כן,

לעיתים רחוקות3 .   כן,

 לא4 . 

מסרב99 . לא יודע98 . 
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לילדיםמגיל B ומעלה  -  11 . התבגךןת

מגיל 8 ומעלה. רק לשאול זה יש בפרק השאלות כל את לסוקר: שים לב,

לשאלה 3 . 11·- בן עבור לשאלות 2 . 1 1- 1 . 11 ,אם הנדגם הוא עבור בת היא הנדגמת -- אם

הילד. פרטיות העזר כדי לשמור בחוברת מופיעות הבאות השאלות  הקרא/י:

המתאימה. התשובה מספר את רק וענה השאלות את קרא  אנא

התשובה. מספר את רק שיאמר ובקש השאלה מספר את רק לנדגם הקרא  ~»> לסוקר:
עמ' 8 עזר חוברת לנדגם  הצג

 בנות (מגיל 8 ומעלה)

בתך? . 11 1 אצל השדיים הנצת/הופעת החלה  באיזה גיל

הופיעה עדייןו.  לא

 לפני גיל 28 . 

גיל סר3 .   בין גיל 8 עד

גיל 412 .   בין גיל סר עד

פנות 4 באו הופיעה בגיל 10 בדיוק יש לבחור אם  # ,/ לסוקר:
-'L..=. '  מסרב99 . לא יודע98 .  "'

החודשי (וסת)? 11.2 המחזור את כשקיבלה בתך כמה היתה  בת

הופיע עדייןו .  לא

 לפני גיל 28 . 

גיל סר3 .   בין גיל 8 עד

גיל 412 .   בין גיל סר עד

פנות 4 באו בגיל 10 בדיוק יש לבחור הופיע אם  >)} לסוקר:
 מסרב99 . לא יודע98 . 

 בנים (מגיל 8 ומעלה)

עמ' 9 עזר חוברת לנדגם  הצג

או זקן)? 11.3 או פאות (שפם פנים לראשונה שיער בנך אצל  באיזה גיל הופיע

הופיע עדייןו .  לא

 לפני גיל 28 . 

גיל סר3 .   בין גיל 8 עד

גיל 412 .   בין גיל סר עד

פנות 4 באו בגיל 10 בדיוק יש לבחור הופיע אם  >)} לסוקר:
מסרב99 . לא יודע98 . 

~ 
ו
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לילדים מגיל 8 ומעלה -  12 . שתיית אלכוהול

קידוש)? 1 . 12 של במסגרת אלכוהוליים (לא משקאות שותה הילד  האם

. כן 1

לפרק 13 2 .  לא yבור

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

 לסוקר:
מבין האפשרויות אחת רק למלא  יש

12.2 

המשקה סוג את  ציין

שותה  שהילד

12.3 

שותה ילדך  באיזו תדירות

זה?  משקה

12.4 

שילדך הממוצעת הכמות  מהי

פעם? כל  שותה

12.5 

את שותה הילד מי  עם

 המשקה?

12.2.1 

כל יום 1 .

בשבוע 2 .  1-6 פעמים

בחודש  3 . 1-3 פעמים

בחודש 4 . מפעם פחות

מסרב99 . לא יודע 98 .

כוסיות 1 .

כוסות 2 .

פחיות 3 .

אחר 4 .

מסרב 99 .לא יודע 98 .

ההורה/ההורים 1 . עם ביחד

 באופן עצמאי 2 .

ההורים 3 . עם ביחד  לפעמים

באופן עצמאי  ולפעמים

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

12.2.2 

כל יום 1 .

בשבוע  2 . 1-6 פעמים

בחודש 3 .  1-3 פעמים

בחודש 4 . מפעם פחות

מסרב 99 .לא יודע 98 .

כוסיות 1 .

כוסות 2 .

פחיות 3 .

אחר 4 .

מסרב99 . לא יודע 98 .

ההורה/ההורים 1 . עם  ביחד

 באופן עצמאי 2 .

ההורים 3 . עם ביחד  לפעמים

באופן עצמאי  ולפעמים

מסרב 99 .לא יודע 98 .
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 13 . עישון פסיבי

שעישנו לידו. 1 . 13 אחרים אחרים ? הכוונה לאנשים של לעישון באיזו מידה היה ילדך חשוף האחרון,  בחודש

מאוד 1 . רבה  במידה

רבה 2 .  במידה

 במידה מועטה 3 .

לפרק 14 4 . לא yבור  בכלל

לפרק 14 99 .לא יודע 98 .  מסרב yבור

אחרים? 13.2 של חשוף לעישון האחרון, היכן היה ילדך  בחודש

מסרביודעלאלאכן מקום

 99 98 2 1בבית 1 .13.2

 99 98 2 1הספרבבית 13.2.2

13.2.3 
 באירועים,חברים,אצללדוגמה:אחר,במקום

 ציבורייםבמקומות
1 2 98 99 
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 14 . בטחון תזונתי 

בשכה קודמת.____ שעברו מאז חודש האחרונים ב-12 החודשים בביתך אוכל לצריכת מתייחסות הבאות  הקרא/י: השאלות

נכון לא בכלל נכון או לפעמים לרוב נכון, הוא שאקריא המשפט אם לי אמור המזון בבית. נא מצב את המתארים משפטים שלושה לך  אקריא

ביתך האחרים. או yבור בכי  עבורך

עוד". 1 . 14 לקנות לפני שיהיה לנו כסף האוכל את שנגמור  "חששתי

 לרוב נכוןו.

נכון 2 .  לפעמים

נכון 3 . לא  בכלל

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

יותר". 14.2 ולא היה לנו כסף כדי לקנות הספיק, לא  "האוכל שקניתי או קנינו

 לרוב נכוןו.

נכון 2 .  לפעמים

נכון 3 . לא  בכלל

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

ארוחות מאוזנות". 14.3 לאכול כסף  "לא היה לנו מספיק

 לרוב נכוןו.

נכון 2 .  לפעמים

נכון 3 . לא  בכלל

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

לשאלה 14.4 יש להמשיך ,תשובה 1 (לרוב נכון) או 2 (לפעמים נכון), מהשאלות 14.1-14.3 או יותר אחת על ענה אם  לסוקר:

לשאלה 11 . 14 עבור השאלות נכון) או 98 , 99 לכל לא ענה תשובה 3 (בכלל כלכלי? 14.4 ' אם מצב בגלל ארוחות על או דילגו הארוחות בגודל צמצמו בבית אחרים או מבוגרים אתה האם שעברו,  ב-12 החודשים

 כןו .

לשאלה 14.6 2 .  לא עבור

לשאלה 14.6 99 .לא יודע 98 .  מסרב עבור

זה קורה ? 14.5  באיזו תדירות

חודשו .  כמעט כל

בכולם 2 . לא אך מהחודשים,  בחלק

בשנה 3 . או חודשיים  רק חודש

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

אוכל? 14.6 כסף כדי לקנות היה מספיק לא כי שרציתם ממה פחות אכלתם שעברו, ב-12 החודשים  האם

 כןו .

 לא 2 .

מסרב 99 .לא יודע 98 .
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אוכל? 14.7 לקנות כסף מספיק לכם היה לא כי אכלתם, ולא רעבים הייתם בבית אחרים ומבוגרים אתה שעברו, ב-12 החודשים  האם

 כן 1 .

 לא 2 .

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

אוכל? 14.8 לקנות כסף מספיק לכם היה לא כי במשקל ירדתם בבית אחרים ומבוגרים אתה בשנה האחרונה,  האם

 כן 1 .

 לא 2 .

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

לאוכל? 14.9 כסף היה מספיק לא כי שלם יום אכלתם לא בבית אחרים ומבוגרים אתה האם האחרונה, השנה  במהלך

 כן 1 .

לשאלה 11 . 14 2 .  לא עבור

לשאלה 14.11 99 .לא יודע 98 .  מסרב עבור

זה קורה? 14.10  באיזו תדירות

 כמעט כל חודש 1 .

בכולם 2 . לא אך מהחודשים,  בחלק

בשנה 3 . או חודשיים חודש  רק

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

לרוב נכון, הוא שאקריא המשפט אם לי אמור ילדיהם. של המזון מצב אמרו על שאנשים משפטים כמה לך  הקרא/י: אקריא

לגיל 18 . מתחת וגילם נכון לגבי הילד/ים הגרים בבית לא נכון או בכלל  לפעמים

לרשותנו הלך ונגמר". 14.11 שעמד הכסף הילדים, כי את להאכיל מזונות זולים כדי מספר  "סמכנו על

 לרוב נכון 1 .

נכון 2 .  לפעמים

נכון 3 . לא  בכלל

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

היה לנו כסף". 14.12 לא ארוחות מאוזנות, כי לילדים לתת  "לא היה באפשרותנו

 לרוב נכון 1 .

נכון 2 .  לפעמים

נכון 3 . לא  בכלל

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

אוכל". 14.13 מספיק יכולנו לקנות לא אכלו מספיק כי לא  "הילדים

 לרוב נכון 1 .

נכון 2 .  לפעמים

נכון 3 . לא  בכלל

 מסרב 99 .לא יודע 98 .

לשאלה 14.14 . להמשיך ,יש מהשאלות 11-14.13 . 14 או יותר אחת ענו תשובה 1 (לרוב נכון) או 2 (לפעמים נכון) על אם רק  לסוקר:

לפרק 15 . עבור השאלות נכון) או 98 , 99 לכל לא ענו תשובה 3 (בכלל  אם

לאוכל? 14.14 כסף היה מספיק לא הילד/ים כי של בגודל הארוחות צמצמתם ב-12 החודשים האחרונים,  האם

 כן 1 .

 לא 2 .

מסרב 99 .לא יודע 98 .
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לאוכל? 14.15 כסף היה מספיק לא כי ארוחות ב-12 החודשים האחרונים הילד/ים דילג/ו על  האם

 כןו .

לשאלה 214.17 .   לא עבור

לשאלה 9914.17 . לא יודע98 .   מסרב עבור

זה קורה? 14.16  באיזו תדירות

חודשו .  כמעט כל

בכולם2 .  לא אך מהחודשים,  בחלק

בשנה3 .  או חודשיים  רק חודש

 מסרב99 . לא יודע98 . 

אוכל? 14.17 עוד לקנות היה/היו רעב/ים ולא יכולת שלך הילד/ים האחרונים, ב-12 החודשים  האם

 כןו .

 לא2 . 

 מסרב99 . לא יודע98 . 

לאוכל? 14.18 כסף היה מספיק לא כי שלם אכל/ו יום לא שלך הילד/ים האם  ב-12 החודשים האחרונים,

 כןו .

 לא2 . 

מסרב99 . לא יודע98 . 
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 15 . השכלה והכנסות 

והכנסות. תעסוקה לגבי השכלה, אשאל הבאות בשאלות  הקרא/י:

שנת1 . 15  כולל (לא אוניברסיטה ולימודי מקצוע יסודי, כולל ספר מבית הספר בתי בכל האם למדה בסה"כ שנים  כמה

סיימה)? שלא  .םינש------לימודים

 מסרב99 . לא יודע98 . 

האם? 15.2 שקיבלה או התואר הגבוה ביותר  מה התעודה

בתיכון ולא סיימה)ו. שלמדה מי את ביניים (כולל חטיבת של בי"ס יסודי או של סיום  תעודת

בגרות)2 .  תיכון (שאינה תעודת ספר בית של סיום  תעודת

בגרות3 .   תעודת

אקדמית4 .  שאינה תעודה בי"ס על-תיכוני של סיום  תעודת

אקדמית5 .  אקדמי ראשון . B.A , או תואר מקביל כולל תעודה  תואר

(כולל . M.D דוקטור ברפואה)5 .  אקדמי שני . M.A , או תואר מקביל  תואר

אקדמי שלישי, Ph.D , או תואר מקביל7 .   תואר

שצוינו8 .  מהתעודות אחת אף קיבלה  לא

אחרת, פרט/י:9 .   _____________ תעודה

 מסרב99 . לא יודע98 . 

לימודים 15.3 שנת כולל (לא אוניברסיטה ולימודי מקצוע יסודי, כולל ספר מבית הספר בתי בכל האב למד בסה"כ שנים כמה

סיים)? .םינש--- ---שלא

 מסרב99 . לא יודע98 . 

שקיבל האב? 15.4 או התואר הגבוה ביותר  מה התעודה

בתיכון ולא סיים)ו. שלמד מי את ביניים (כולל חטיבת של בי"ס יסודי או של סיום  תעודת

בגרות)2 . תיכון (שאינה תעודת ספר בית של סיום  תעודת

בגרות3 .  תעודת

אקדמית4 . שאינה תעודה בי"ס על-תיכוני של סיום  תעודת

אקדמית5 . כולל תעודה אקדמי ראשון . B.A , או תואר מקביל  תואר

(כולל . M.D דוקטור ברפואה)5 . אקדמי שני . M.A , או תואר מקביל  תואר

אקדמי שלישי, Ph.D , או תואר מקביל7 .  תואר

שצוינו8 . מהתעודות אחת אף קיבל  לא

אחרת, פרט/י:9 .  תעודה

מסרב 99 .   לא יודע98 . 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________ 
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ביטוח לאומי וביטוח 15.5 (מס הכנסה, אחרי תשלומי מיסים הבית, נטו לחודש, משק בני כל של השוטפות ההכנסות  מהו סך

וקצבאות, מתמיכות מריבית, מרכוש, מעבודה עצמאית, מעבודה שכירה, הבית משק בני כל של  בריאות)? כולל הכנסות

אחרת. שוטפת הכנסה  מפנסיות וכל

עמ' O ו עזר חוברת לנדגם  הצג

 עד 2,500 ש"ח1 . 

- 2,501 ש"ח2 . 4,000 

- 4,001 ש"ח3 . 5,000 

- 5,001 ש"ח4 . 6,500 

- 6,501 ש"ח5 . 8,000 

- 8,001 ש"ח 10,000 . 6

- 10,001 ש"ח7 . 13,000 

- 13,001 ש"ח8 . 17,000 

- 17,001 ש"ח9 . 24,000 

 24,001 ש"ח ויותרסר.

 אין הכנסותו ו.

מסרב99 .לא יודע 98 .
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 16 . התנהגות אכילה

ילדך. 16.1 של האכילה להתנהגות זה מתייחס  פרק

המשיב של זה מיועד למילוי עצמי פרק  לסוקר:

ילדך. של האכילה להתנהגות ביותר המתאימה האפשרות את וסמן הבאים המשפטים את קרא  אנא

 תמיד
 לעיתים
 קרובות

 לפעמים
 לעיתים
 רחוקות

 אף

 פעם

 לא
 יודע

 מסרב

 99 98 5 4 3 2וגדולתאבוןיששלילילד 1 . 1 . 16

16.1.2 
 לאכולמסרבשליהילדבהתחלה

 חדשיםמזונות
 99 98 5 4 3 2 ו

 99 98 5 4 3 2וכועסכשהואפחותאוכלשליהילד 16.1.3

16.1.4 
 מאכליםלטעוםאוהבשליהילד

 חדשים
 99 98 5 4 3 2 ו

 99 98 5 4 3 2ועייףכשהואפחותאוכלשליהילד 16.1.5

 99 98 5 4 3 2ולאכולמבקשהזמןכלשליהילד 16.1.6

16.1.7 
 אוכלהיהשליהילדלו,מרשיםהיואם

 מדייותר
 99 98 5 4 3 2 ו

 99 98 5 4 3 2ומזונותשלרחבמגווןאוהבשליהילד 16.1.8

16.1.9 
 הצלחתעלמזוןמשאירשליהילד
 הארוחהבסיום

 99 98 5 4 3 2 ו

16 . 1 . 10 
 שליהילדהאפשרות,אתלוהיתהאם
 הזמןרובאוכלהיה

 99 98 5 4 3 2 ו

16.1.11 
 שהואלפנישבענעשהשליהילד

 הארוחהאתמסיים
 99 98 5 4 3 2 ו

 99 98 5 4 3 2ושמחכשהואיותראוכלשליהילד 1.12 . 16

16 . 1.13 
 אוכלעםשליהילדאתלרצותקשה

 בארוחות
 99 98 5 4 3 2 ו

 99 98 5 4 3 2ומצוברחכשהואפחותאוכלשליהילד 1.14 . 16

 99 98 5 4 3 2ובקלותשבענעשהשליהילד 1.15 . 16

16 . 1.16 
 מקוםלויהיהשבעשליהילדאםגם

 עליוהאהוביםהמאכליםאתלאכול
 99 98 5 4 3 2 ו

16 . 1 . 17 
 אםארוחהלאכולמסוגללאשליהילד
 הארוחהלפניקצרזמןקטןמשהואכל

 99 98 5 4 3 2 ו

16 . 1.18 
 שלאמזונותלטעוםמעונייןשליהילד
 כןלפניטעם

 99 98 5 4 3 2 ו

16 . 1.19 
 אוהבלאשהואמחליטשליהילד
 אותולטעוםבליגםמסוייםמאכל

 99 98 5 4 3 2 ו

16.1.20 
 יהיהתמידשליהילדאפשר,היהאם
 בפהאוכלעם

 99 98 5 4 3 2 ו

16 . 1.21 
 אועצבניכשהואיותראוכלשליהילד

 מודאג
 99 98 5 4 3 2 ו
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לצוני התקשרות: שלן הטלפון מספר  מהו

 קידומתמס' טלפון
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A Message from the Director, Israel Center for Disease Control (ICDC) 

The First MABAT Kids Survey was conducted in 2015-2016, and relates to an age group 
which has not thus far been addressed: children aged 2-11. The survey was part of the 
Greater MABAT (Rav-MABAT) Survey, a national survey carried out by means of a face-to- 
face interview of a national sample of the population of Israel aged 2-11 and 18 and over. 
The survey was carried out in collaboration between the Israel Ministry of Health [The Israel 
Center for Disease Control (ICDC) and the Nutrition Division] and the Central Bureau of 
Statistics (CBS). 

The main objectives of the MABAT Kids Survey were to assess the food consumption of this 
age group, to estimate the prevalence of overweight and obesity, various health behaviors 
and nutritional habits. In addition, data were collected on food security and related risk 
factors, on functional status, chronic diseases and other parameters. It is well known that 
various health exposures at an early age may influence longer term health outcomes in 
adulthood. It is therefore important to document these variables in this young age group, at 
the time when habits are being formed as the basis for nutritional behaviors and 
preferences. The data gathered in the MABAT Kids Survey provide for the first time, an up- 
to-date picture which will serve as the basis for comparisons and the examination of trends 
in future surveys. 

This survey is an important additional element in the series of cross-sectional MABAT Health 
and Nutrition Surveys conducted among various age groups in Israel since 1999. The MABAT 
database is an essential tool used by policy-makers in the Ministry of Health as well as other 
organizations. I hope that these parties will make use of the important information 
presented in this publication as a decision-making tool that will help create a health-
supporting environment for the population, and as a basis for research in the field. 

This survey would not have been possible without the dedicated and meticulous work of 
many people, including the staff of the ICDC and the Nutrition Division, the CBS staff, the 
interviewers, and of course, the study participants. My sincere thanks to you all. 

Prof. Lital Keinan-Boker 

Director 

Israel Center for Disease Control (ICDC) 

Israel Ministry of Health
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Background and Methods

1. Background 
National surveys focusing on health and nutrition are an essential and effective 

means of describing the overall health, nutritional status and lifestyle of the 

population. The first national health and nutrition survey (Mabat) of the adult 

population in Israel was carried out between the years 1999-2001 and following this 

survey, surveys were carried out for other age groups in the following years. The 
current survey, "Rav Mabat Kids", was conducted between April 2015 and June 

2016, by the Israel Center for Disease Control in collaboration with the Central 

Bureau of Statistics (CBS) and the Nutrition Division of the Ministry of Health. This is 

the first survey to be undertaken in a random sample of children age 2-11. In the 

survey, food intake, health status, health-related habits (physical activity, passive 

smoking, eating habits) and children's eating behaviors were evaluated through 

questions directed to the parents. 

The findings of the survey will enable the provision of an appropriate nutritional 
response to the needs of the population, to formulate appropriate recommendations 

for food consumption and to act to improve the quality of children's lives in Israel. The 

scientific data generated by the survey will serve policy makers in the formulation of 

policy and the planning of intervention programs. The findings will be of value to the 

academic world, to industry, to non-governmental organizations (NGOs) and to 

volunteer organizations, and contribute to achieve the main goals of "The national 

program for promoting an active and healthy lifestyle". 

2. Aims of the Survey 
1. To estimate the types and quantities of food consumed among the community 

dwelling population of those age 2-11 in Israel and to calculate the daily 

consumption of energy, total carbohydrates, sugars, dietary fiber, protein, total 

fat, saturated fat, polyunsaturated fat, cholesterol, vitamins and minerals in 

this population. 

2. To compare the nutrient intakes of children in the various sub-groups of the 

population with the accepted reference intakes (DRI - Dietary Reference 

Intakes). 

3. To describe meals composition and foods consumed together in this 

population.

11E



Rav Mabat Kids - First National Health and Nutrition Survey Ages 2-11 Years 2015-2016

4. To assess the associations between nutrition status and explanatory variables 

such as health status, morbidity, lifestyle, functional status, age and sex. 

5. To identify areas and sub-population groups at risk for nutrient deficiencies 

and factors associated with nutritional deficiency. 

6. To assess the prevalence of lifestyle behaviors associated with health 

(physical activity, passive smoking, use of medications and nutrition 

supplements). 

7. To assess the prevalence of food insecurity and to identify factors related 

to this condition. 

8. To describe the prevalence of overweight and obesity in the child 

population according to the definitions of the World Health Organization. 

3. Methods 
3.1 Study design 
Cross sectional 

3.2 The sampling framework 
Children aged 2-11 included in the Population Registry, who meet the following 

inclusion criteria: girls and boys of all religions living in the community, living in Israel 

(new immigrants - only those who resided in Israel for six months or more) and not 

residing in locations defined as "Bedouin tribes", "non-recognized localities", 

"employment centers" and “collective symbols". 

Excluded were a small number of the institutional settlements1, military camps, small 

settlements with only dozens of residents and individuals registered in former Gaza 

Strip and northern Samaria settlements who had been evacuated in 2005. 

1  Institutions with characteristics of a locality, but are not included in the municipal area of other localities. 

3.3 The sampling method 
The sample was generated from the Population Registry 2014 (excluding those who 

had emigrated) in a two-stage cluster sample.
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3.4 The survey sample 
1991 persons were sampled in a two-stage cluster sample: 

A. In the first stage, statistical areas were sampled according to geographic strata. 

B. In the second stage, in each statistical area, 15 persons were sampled, who 

met the population criteria, as outlined above in paragraph 3.2 "The sampling 

framework". 

The sampling covered 135 localities in 7 districts. 

The sample was generated twice because of discovery of a problem with the first 

sample, which necessitated a cessation of work in the field, until generation of an 

additional correct sample. Nevertheless, those interviewed from the first sample were 
included in the final data analysis. 

It is important to note that the sample was generated of children age 2-11, but in 

actuality the interviewees were their parents. 

Further information on the sampling can be obtained from the Israel Center for 
Disease Control (at the following address: icdc@moh.gov.il) 

3.5 Response rate 
The response rate was calculated as the number of respondents out of the gross 

sample, excluding those sampled who did not meet the inclusion criteria. The overall 

response rate was 79.6% (77.1% among Jews and 87.4% among Arabs). 

3.6 The survey population 
The final sample comprised 1,792 children (1,301 Jews and others [Non-Arab 

Christians and those unclassified] and 491 Arabs) aged 2-11 years who met the 

sampling criteria and agreed, by means of their parents, to participate in the survey. 

It is important to note that the vast majority of the children (97.1% of the Jews and 

99.6% of the Arabs) were born in Israel, and so there was no reference to birthplace 

in the analysis of the results. Similarly, the vast majority of those age 2-5 (96.1% in 

total, 98.5% among Jews and 88.1% among Arabs) and all of those aged 6-11 were 

in some sort of educational framework at the time of the interview, so that there is not 

attention paid to this variable in the data analysis.

13E
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3.7 Informed consent 
The survey was approved by the Ethics Committee of the Ministry of Health and each 

interviewee (parent/guardian) signed an informed consent before commencement of 

the interview, for the questionnaire and for the anthropometric measurements for 

his/her child. 

4. Survey Procedure 
4.1 Establishing contact with sample persons 
A preliminary letter was sent to parents of the sampled children, describing the 
MABAT survey and notifying of an impending visit by a surveyor in their home. 

For respondents for whom a telephone number was found, a telephone call was 

made to arrange a meeting for the interview. If the telephone number was incorrect 

or unanswered or if a telephone number was not found, the interviewer went to the 

interviewee's home for the interview. If neither of the parents was home, a postcard 

was left with a short explanation and a request to make telephone contact. 

The interviews were conducted in Hebrew or Arabic, according to the interviewee’s 

preference. 

4.2 Data collection and survey process 

4.2.1 The questionnaire 
The survey included demographic details, questions about health status, 

toothbrushing, functional status, use of medications and nutrition supplements, 

alcohol consumption, physical activity, passive smoking, eating and dieting habits, 

eating behaviors, food insecurity and bowel habits. The questionnaire also included a 

24 hour dietary recall. The questionnaire was designed to reflect the nutrition habits 

of the child population during the year and for all days of the week. 

4.2.2 The interview 
The interview was conducted face-to-face with one of the parents/guardians, 
in the presence of the child, in their home, using the survey questionnaire, by 

specially trained interviewers. The average interview time was 1 hour.
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4.2.3 Anthropometric measurements 
Height and weight measurements of the children were performed by the interviewer 

according to a structured protocol. Compliance with the anthropometric 

measurements was 82.0% for weight and 81.2% for height. All measurements were 

carried out in light clothing without shoes. If the child refused to remove his shoes, 

a note was made on the questionnaire. Weight measurements were performed 

using an analog scale suitable for weighing up to 130 kg, with accuracy of 1 kg. The 

scales were placed on an uncarpeted floor and calibrated before weighing. The 

weight measurement was performed twice. If the measurements differed by more 

than 1 kg, the weight was measured a third time. Height was measured using a 

spring coil measuring tape. A rigid aluminum angle was used to determine the 
intersection of the meeting point of the top of the head with the wall/door; stickers 

were used to mark the meeting point. The height measurements were performed 

twice. If the two measurements differed by more than 5 mm, the height was 

measured a third time. If the child did not take off his shoes, the heel height was 

measured and this deducted from the measured height, at the time of data analysis. 

The final result was recorded as the child's height. According to the measured 

height and weight data, the Body Mass Index (BMI) was calculated. The height, 

weight and BMI data were converted to percentiles and standard scores by sex and 

age, according to the Growth Standards of the World Health Organization. 

4.2.4 Estimation of overweight and obesity 
The weight status of the children was determined according to WHO definitions, 

based on age- and sex-adjusted BMI percentiles. Overweight is defined as BMI 

between one to two standard deviations from the norm (85th-97th percentiles). 

Obesity is defined as BMI greater than or equal to 2 standard deviations from the 

norm (> 97th percentile).
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4.2.5 Eating Behavior 
The frequency reported of various domains (aspects) of eating behavior was 

measured based on the Child Eating Behavior Questionnaire (CEBQ).2 The original 

questionnaire included 35 statements divided into 8 domains of eating behavior. In 

the Mabat Child survey, 21 statements were included, focusing on 5 domains of 

eating behavior: overeating for emotional reasons, undereating for emotional 

reasons, eating fussiness, increased urge to eat and premature satiety. The scale 

for answers ranged from 1 (never) to 5 (always). For each domain, the average 

score of the relevant statements was calculated. 

2  Wardle J, Guthrie C A, Sanderson S & Rapoport L (2001) Development of the children's eating behavior 
questionnaire Journal of Child Psychology and Psychiatry 42 963-970 

4.2.6 Food Intake 
In order to estimate dietary intake, 24-hour dietary recalls were carried out, wherein 

the parents were asked to recall their child's food intake in the 24 hours that 

preceded the interview. Children aged 6 and above were asked to assist their 

parents in completing the questionnaire. In order to assist the interviewees in 

identifying food types and quantities during the food recall, a “Food and Food 

Quantities Guide” was used which was developed and produced in 2009 by the 

Ministry of Health. The guide includes many photographs of Israeli foods as well as 
detailed questions (such as: whether the food was purchased or prepared at home, 

the method of preparation, whether it was eaten with side-dishes, the fat percentage 

of the food etc.) so as to characterize as exactly as possible the food/beverage item 

consumed. During the interview, interviewers used cards, the Food and Food 

Quantities Guide, and measuring aids such as a measuring cup, a tablespoon and a 

teaspoon, to facilitate quantification of foods consumed. Complete information on 

food intake was collected for 1768 (98.7%) of those sampled. 

4.3 Receipt of questionnaires and data 
The interviewers who carried out the survey arrived twice a month to meet with the 

coordinators to remit the questionnaires. The coordinators checked the integrity of 

data and documents. All the material received was transferred to the Central

16E



Background and Methods

Bureau of Statistics (CBS) and from there to the health division at the CBS, where 

the general details were entered in a follow-up table. 
The 24-hour dietary recall questionnaires were sent to the Ministry of Health. The 

consent forms were filed and the questionnaires were transferred to the CBS for 

data entry. The data entry was performed at the CBS by trained personnel using a 

data entry system developed specifically for the survey with the BLAISE software. 
The dietary recall questionnaires were entered and analyzed in the Tzameret 

Program. 

4.4 Quality assurance 
4.4.1 Quality assurance of interviewers' work :
The survey was conducted and performed manually without a computerized system, 

and quality control of the interviewers was carried out in several ways: 

1. Daily reports: Daily work reports were given by the interviewers to their 

supervisors. These reports gave an indication of the number of active interviewers 

each week, time needed for the work, work output and more. 

2. Communication with interviewees: The coordinators made telephone contact with 

the interviewees to ascertain the reliability of the data and the manner in which the 

interviewers related to the interviewees. These contacts were made for 10% of the 
interviewees. 

3. Professional accompaniment: The national and regional coordinators 

accompanied each interviewer during an interview, at least once a month. 

4.4.2 Questionnaire quality assurance 
All questionnaires were entered in the data entry system at the CBS, including partial 

questionnaires. The data entry system was programmed based on a standard 

system, in which possible response values and reasonable ranges were defined for 

continuous variables, to prevent the entering of values not in range. Elements of the 

data entry software were regularly adjusted and improved in accordance with needs 

which arose during data entry. 

In addition to the defined quality assurance, the coordinator was in direct and daily 

contact with the data entry staff and answered questions that arose. As the 

questionnaires were entered, mistakes or missing data in the questionnaire were

17E



Rav Mabat Kids - First National Health and Nutrition Survey Ages 2-11 Years 2015-2016

noted. These were sorted according to interviewer and area and were transferred to 

the regional coordinators for further attention. 

At the end of the data entry, a data file was produced from the questionnaire data 

entry system. For additional quality assurance the integrity of the data and the ranges 

of values were examined. As per need, original questionnaires were examined or the 

Population Registry was checked. Each case was corrected accordingly. 

For the 24-hour recall questionnaires reports were produced in Excel format 

summarizing food and nutrients consumption. These reports were checked to detect 

irregular data, inappropriate amounts, mismatch between hours and meals, missing 

quantities, and incorrect use of codes. All data entry errors found were corrected. 

Final Excel reports were produced. 

4.5 Data processing 
Data processing was carried out in the SAS Enterprise program (Version 7.1). 

4.5.1 Weighting of data 
The data presented in this publication are weighted for the total Israeli population 

by weighting factors provided by the Central Bureau of Statistics and are based on 

population group, geographic area, dietary recall day and sex linked with age 

groups. 

Appendix A presents the crude data (in numbers) for the variables in the 

publication. 

4.5.2 The Israeli Food and Nutrient database (BINAT) 
The processing of the Food Intake data was carried out using the Israel Food and 

Nutrient database -BINAT. The Tzameret software program, which incorporates 

the database, served the entry of the dietary recall data, and reports of nutrients in 
all foods consumed were generated from the program. This unique database was 

expanded and updated from several sources, at the same time as the data 

collection, and it continues to be updated on an ongoing basis.
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4.5.3 Comparison of data with Dietary Reference Intakes 
Data on nutrient consumption were compared with international reference values, as 

adopted by Israel. As a basis for the reference values, the Dietary Reference Intakes 

(DRI) was used. 

The DRI consists of 4 values for each nutrient: 

Recommended Daily Allowance (RDA) - The daily intake level estimated as providing 

for the requirements of almost all (98%) of the healthy population of a specific sex 

and age group. 

Estimated Average Requirement (EAR) - The daily intake level estimated as 
providing for the requirements of 50% of the healthy population of a specific sex and 

age group. 

Adequate Intake (AI) - An adequate/suitable intake level when the information is not 

sufficient for the estimation of RDA or EAR. 

Tolerable Upper Intake Level (UL) - The maximum daily intake level which will not 
harm most of the population of a specific sex and age group. 

For the comparison of the intake levels with the recommendations, EAR levels were 

generally used; these are measures which are appropriate for comparison of 

populations. In cases when there is insufficient information for determination of the 

EAR, the AI, which compares individual intakes in the population, is used as a basis 

for comparison. 

In this publication only selected data from all the data collected are presented.
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Summary of Findings

Chapter 1־ Demographics 
o  The survey sample included: 51.3% boys and 48.7% girls, 72.6% Jews and 27.4% 

Arabs, 33.7% age 2-5 years and 66.3% age 6-11 years. 

o  35.4% of the children age 2-11 years have a secular lifestyle: 43.5% of the Jews 

and 9.2% of the Arabs; 25.3 % have a religious lifestyle: 13.8% of the Jews and 
55.7% of the Arabs. 

o  The proportion of children age 2-11 years whose mothers have 0-8 years of 

education is 5.9%: 2.7% of the Jews and 16.2% of the Arabs. The proportion of 
children whose mothers have an academic degree is 38.2%: 45.0% of the Jews 

and 16.6% of the Arabs. 

o  More than one-third (37.7%) of the children age 2-11 years live below the poverty 

line: 28.7% of the Jews and 67.9% of the Arabs. (The definition of the poverty line 
in based on the poverty report of the National Insurance Institute of 2014). 

Chapter 2- Health status 

o  9.0% of the children age 2-11 years are overweight: 7.8% of the Jews and 12.5% 

of the Arabs. 7.5% of the children are defined as obese: 7.3% of the Jews and 
8.3% of the Arabs. 

o  According to the parents' perception, 6.4% of the children age 2-11 years are in 

need of a weight reduction diet: 5.0% of the Jews and 10.8% of the Arabs. 7.6% 
are in need of a diet for weight gain: 5.7% of the Jews and 13.6% of the Arabs. 

86.0% do not need any type of diet: 89.3% of the Jews and 75.6% of the Arabs. 

o  11.9% of the children age 2-11 years were defined by a physician as premature at 

birth: 11.3% of the Jews and 13.8% of the Arabs. 

o  7.3% of the children age 2-11 years were diagnosed by a physician as having had 

iron deficiency anemia at any stage: 7.3% of the Jews and 7.1% of the Arabs. 

o  6.3% of the children age 2-11 years were diagnosed by a physician as having had 

asthma at any stage: 7.6% of the Jews and 2.1% of the Arabs. 

o  0.4% of the children age 2-11 years were diagnosed by a physician as having had 

celiac disease at any stage: 0.3% of the Jews and 0.8% of the Arabs. 

o  4.0% of the children age 2-11 years were diagnosed as having any type of food 

allergy in the past year: 4.5% of the Jews and 2.4% of the Arabs. The three most 
frequent foods found as causes of allergy were milk (0.6%), fava beans (0.4%) and 

peanuts (0.4%).
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o  0.3% of children age 2-11 years always suffer from constipation: 0.3% of the Jews 

and 0.4% of the Arabs. 1.8% suffer frequently: 1.1% of the Jews and 3.9% of the 

Arabs, and 8.1% suffer infrequently: 7.8% of the Jews and 8.7% of the Arabs, while 

89.9% never suffer from constipation: 90.8% of the Jews and 87.1% of the Arabs. 

o  5.5% of the children age 2-11 years were diagnosed by a physician as having 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): 6.1% of the Jews and 3.5% of the 
Arabs. 

o  5.5% of the children age 2-11 years take between 1-5 medications on a regular 

basis: 5.7% of the Jews and 4.9% of the Arabs. 

o  The proportion of households suffering from low or very low food security is 9.7%: 

4.6% among the Jews and 26.0% among the Arabs. The proportion of children with 
low food security is 7.5%: 3.5% among the Jews and 20.1% among the Arabs. 

Chapter 3 - l_rf le 

o  76.3% of the children age 2-11 years brush their teeth at least once daily: 82.7% of 
the Jews and 55.6% of the Arabs. 

o  The total daily number of hours of sleep among 82.6% of the children age 2-11 

years meets the recommendations of the Israeli Society for Sleep Research: 86.8% 
of the Jews and 84.3% of the Arabs, 84.1% of those age 2-5 years and 88.3% of 

those age 6-11 years. 

o  38.7% of the children age 5-11 years meet the recommendations of the World 
Health Organization for physical activity. 

o  69.4% of the children age 2-11 years are not exposed at all to passive smoking: 

76.0% of the Jews and 48.5% of the Arabs. 22.3% are exposed to passive smoking 
to a limited extent: 20.2% of the Jews and 29.4% of the Arabs, whereas 8.2% are 

very exposed to passive smoking: 3.9% of the Jews and 22.1% of the Arabs. 

o  1.5% of the children age 2-11 years are vegetarian or vegan: 1.9% of the Jews and 

0.1% of the Arabs. 
o  4.9% of the children age 2-11 years take between 1-3 nutrition supplements on a 

regular basis: 5.8% of the Jews and 1.8% of the Arabs. The most frequently taken 

supplements, according to the reporting, are: multivitamins (28.4%), Vitamin C 

(14.7%) and Nutriceuticals -nutrition supplements which serve medical needs 
(13.8%).
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o  10.3% of the children age 2-11 years tend to be fussy regarding food, 10.4% report 

early satiety and 3.6% and 13.3% respectively tend to overeat or under eat for 

emotional reasons. 

Chapter 4־ Food and beverages consumption 

o  48.8% of the children age 2-11 years usually eat lunch (midday meal) at home: 

45.9% of the Jews and 58.3% of the Arabs, whereas 42.5% have it in the education 
setting: 47.9% of the Jews and 25.3% of the Arabs. 8.6% have a midday meal twice 

in one day, at home and in the education setting- 6.2% of the Jews and 16.4% of 

the Arabs. 

o  55.7% of the children age 2-11 years eat a breakfast meal jointly with at least one 

parent 1-2 times a week: 63.5% of the Jews and 30.4% of the Arabs. About a 
quarter of the children (24.4%) eat a joint breakfast every day or almost every day: 

14.6% of the Jews and 56.1% of the Arabs. 11.0% of the children don’t eat a joint 

breakfast the whole week: 13.5% of the Jews and 2.7% of the Arabs. 
o  47.4% of the children age 2-11 years eat a lunch (midday) meal jointly with at least 

one parent 1-2 times a week: 53.5% of the Jews and 27.6% of the Arabs. 35.9% eat 

a joint lunch every day or almost every day: 29.0% of the Jews and 58.2% of the 

Arabs. 4.1% of the children don’t eat a joint lunch the whole week: 4.9% of the Jews 
and 1.5% of the Arabs. 

o  63.7% of the children age 2-11 years eat a joint evening meal with at least one 

parent every day or almost every day: 58.2% of the Jews and 81.7% of the Arabs. 
15.8% eat a joint evening meal 1-2 times a week: 18.8% of Jews and 6.1% of 

Arabs. 2.0% of the children don’t eat a joint evening meal the whole week: 1.7% of 

the Jews and 2.8% of the Arabs. 

o  45.1% of the children age 2-11 years never eat a meal in front of the television or 

computer: 49.1% of the Jews and 31.8% of the Arabs. 22.9% of the children eat a 
meal in front of the television or computer every day or almost every day: 20.5% of 

the Jews and 30.9% of the Arabs. 15.2% of the children eat a meal in front of the 

television or computer 1-2 times a week: 14.4% of the Jews and 17.6% of the 

Arabs. 

o  70.0% of the children age 2-11 years never eat their meals while at play at home: 

75.8% of Jews and 51.3% of Arabs. 5.7% of the children eat their meals every day 
or almost every day while at play at home: 4.1% of the Jews and 10.8% of the 
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Arabs. 10.7% of the children eat their meals while at play at home 1-2 times a 

week: 9.4% of the Jews and 14.8% of the Arabs. 

o  72.6% of the children age 2-11 years never eat their meals in the playground/park 

or the garden: 78.6% of the Jews and 53.4% of the Arabs. 2.3% of the children eat 

their meals every day or almost every day in the playground/park or the garden: 

1.2% of the Jews and 5.7% of the Arabs. 10.5% of the children eat their meals 

while in the playground/park or the garden 1-2 times a week: 8.9% of the Jews and 

15.7% of the Arabs. 

o  7.3% of the children age 2-11 years ate 1-2 types of vegetable in the past fortnight: 

9.1% of the Jews and 1.6% of the Arabs, whereas 48.4% of the children ate 3-6 
types of vegetable: 49.9% of the Jews and 43.6% of the Arabs. 41.4% of the 

children ate between 7-13 types of vegetable: 37.4% of the Jews and 54.2% of the 
Arabs. 2.9% of the children did not eat vegetables at all in the past fortnight: 3.7% 

of the Jews and 0.6% of the Arabs. 

o  18.0% of the children age 2-11 years ate 1-2 types fruit in the past fortnight: 20.3% 

of the Jews and 10.4% of the Arabs, whereas 68.6% of the children ate 3-6 types of 
fruit: 66.0% of the Jews and 77.2% of the Arabs. 9.9% of the children ate between 

7-13 types of fruit: 9.5% of the Jews and 11.4% of the Arabs. 3.5% of the children 

did not eat fruit at all in the past fortnight: 4.3% of the Jews and 1.0% of the Arabs. 

o  The daily beverage consumption (water, hot drinks, soft drinks, artificially- 

sweetened drinks and fruit juices) among children age 2-11 years was 4.4 cups: 4.4 
cups among the Jews and 4.5 cups among the Arabs. 

o  94.5% of the children age 2-11 years drink mainly water: 4.2 cups among the Jews 

and 3.8 cups among the Arabs. 

o  1.6% of the children age 2-11 years drink artificially sweetened drinks. Among the 

consumers (those who drink) those age 2-5 years drink on average 0.4 cups daily, 
whereas those age 6-11 years drink on average 1.6 cups of artificially- sweetened 

beverages daily.
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cr־i E ־־ter 5 - Consump ener^Y and !nutrients 

Nutrient Mean daily consumption 

Energy (Kcal) 1,449.0 
Protein (grams) 57.0 
Carbohydrates (grams) 190.0 
Fats (grams) 50.0 
Saturated fatty acids (grams) 16.0 
Monounsaturated fatty acids (grams) 17.8 
Polyunsaturated fatty acids (grams) 11.8 
Omega 3 PUFA (grams) 1.5 
Cholesterol ( milligrams) 225.0 
Total sugars (grams) 65.0 
Dietary Fiber (grams) 15.0 

Nutrient 

Recommendations Survey findings 

DRI (Dietary reference 
intake) 

recommendations 

Mean 
average 

daily 
intake as a 
percenta-
ge of the 
total daily 

calorie 
intake (%) 

% in 
adherence 

to the 
recommend 

-ations 

% above 
the 

recommend 
-ations 

% below the 
recommend 

-ations 

Protein 

Age 
group 
(years) 

DRI 
recommend 

-ations 
16.0 90.2 4.1 5.7 

2-3 5-20% 

4-11 10-30% 

Fat 

Age 
group 
(years) 

DRI 
recommend 

-ations 
31.0 50.3 22.6 27.1 

2-3 30-40% 

4-11 25-35% 

Carbohydrates 45%-65% 53.0 76.1 6.2 17.8 

Dietary Fiber 

Age 
group 
(years) 

Boys Girls

- 12.3 - 87.71-3 19 19 
4-8 25 25 

9-13 31 26
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Nutrient Mean average daily intake as a percentage of the 
total daily calorie intake (%) 

Saturated fatty acids 9.9 
Monounsaturated fatty acids 11.0 
Polyunsaturated fatty acids 7.1 
Total sugars 18.3 

Chapter u - Minerals 

Nutrient Mean daily consumption 
(milligrams/day) 

Calcium 556 
Phosphorus 864 
Iron 9.1 
Magnesium 206 
Zinc 6.7 
Potassium 1,785 
Sodium 2,241 

Nutrient 
Reference values EAR1 

mg/day % below the 
reference 

values EARAge group 
(years) Boys Girls 

Calcium 
1-3 500 500 

77.64-8 800 800 
9-13 1,100 1,100 

Phosphorus 
1-3 460 460 

25.64-8 500 500 
9-13 1,250 1,250 

Iron 
1-3 3.0 3.0 

9.14-8 4.1 4.1 
9-13 5.9 5.7 

Magnesium 
1-3 65 65 

14.74-8 110 110 
9-13 200 200 

Zinc 
1-3 2.5 2.5 

23.84-8 4 4 
9-13 7 7 

1EAR: Estimated Average Requirement
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Nutrient 
Reference values AI2 

mg/day % according§ 

to reference 
values AIAge group 

(years) AI 

Potassium 
1-3 3000 

3.04-8 3800 
9-13 4500 

Sodium* 
1-3 <1000 

11.94-8 <1200 
9-13 <1500 

§  Equal or above the reference val ues 
*  Daily sodium intake should not exceed the AI values presented in the table 
2  AI: Adequate Intake 

Chapter 7 - Vitamins 

Nutrient Mean daily consumption 
Vitamin A (mcg) 380 
Thiamin - Vitamin B1 (mg) 1.2 
Riboflavin - Vitamin B2 (mg) 1.6 
Niacin - Vitamin B3 (mg) 16.1 
Vitamin B6 (mg) 1.4 
Vitamin B12 (mcg) 2.8 
Folate (mcg) 237 
Vitamin C (mg) 63 
Vitamin D (mcg) 3.6 
Vitamin E (mg) 5.9
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Nutrient 

Daily reference values 
EAR1 % below the 

reference 
values EARAge 

group 
(years) 

Boys Girls 

Vitamin A (mcg) 
1-3 210 210 

55.34-8 275 275 
9-13 445 420 

Thiamin (mg) 
1-3 0.5 0.5 

17.54-8 0.6 0.6 
9-13 0.9 0.9 

Riboflavin (mg) 
1-3 0.5 0.5 

11.14-8 0.6 0.6 
9-13 0.9 0.9 

Niacin (mg) 
1-3 6 6 

18.04-8 8 8 
9-13 12 12 

Vitamin B6 (mg) 
1-3 0.4 0.4 

11.24-8 0.5 0.5 
9-13 0.8 0.8 

Vitamin B12 (mcg) 
1-3 0.7 0.7 

17.24-8 1.0 1.0 
9-13 1.5 1.5 

Folate (mcg) 
1-3 120 120 

33.24-8 160 160 
9-13 250 250 

Vitamin C (mg) 
1-3 13 13 

30.24-8 22 22 
9-13 39 39 

Vitamin D (mcg) 1-13 10 10 95.9 

Vitamin E (mg) 
1-3 5 5 

64.24-8 6 6 
9-13 9 9

1EAR: Estimated Average Requirement 
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Ministry of Health 
Israel Center for Disease Control 

Survey Questionnaire 

Interviewee numbe r_ 
Sex __ 

I 

Central Bureau of Statistics 

RAV MABAT KIDS QUESTIONNAIRE 
Ages 2-11 

Greetings, 
The Central Bureau of Statistics, together with the Ministry of Health, is conducting a survey 
on health and nutrition habits among children aged 2-11. The information collected enables 
the Ministry of Health to obtain updated information regarding the nutritional and health 
habits of the children in Israel. The information received is of great importance in maintaining 
the health of the population over time. 
Prior to the interview you were asked to sign a form of informed consent to participate in the 
survey of your own free will. 
Your response is very important, and we thank you in advance for agreeing to participate in 
the survey. 

Interviewer Name: __________ Interviewer Number: __________ _ 

Date of interview: _______ _ 

Food recall on day (circle appropriate day) 1 2 3 4 5 6 7 

Commencement time: ____ _ 
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To the interviewer: The questions and answers are phrased in the masculine form for convenience 
only. Be sure to make adjustments when you interview women. 

1. GENERAL QUESTIONS 
Read: First, I will ask a few general questions. 

1.1 What is your relationship to the child? 
1. Mother 
2. Father 
3. Specify:  ______________________

1.2 First name of the respondent: 

1.3 Family name of the respondent:  ___________________

1.4 First name of the child:  ___________________

1.5 Family name of the child:  ___________________

1.6 What is the birth date of the child? Year __ / Mon th/ Day 
To the interviewer: Check that the answer corresponds to the year of birth on the samples card 
98.  Don't know  99.  Refuse 

1.7 In what country was the child born according to the present boundaries? 
1.  Israel 
2. Other country, specify:  ______________________
98  Don’t know  99. Refuse 

1.8 In what country was the father born according to the present borders? 

98  Don’t know  99.  Refuse 

1.9 In what country was the mother born according to the present borders? 

98  Don’t know 99.  Refuse 

1.10 What is the birth order of the child among the children of the family who live in the household 
according to his age? 

To the interviewer: The child's birth order should be listed as a number, for example: If three 
children live in the household and the child is the middle one, he should be listed as 2. 
98  Don’t know  99.  Refuse 

1.11 What is the main religious lifestyle of the people belonging to the household? 
1. Secular/non-religious 
2. Traditional/not so religious 
3. Religious 
4. Ultra-orthodox/very religious 
5. Atheist/no religion 
6. Mixed lifestyle 

98 Don’t know  99.  Refuse 

1.12 In what educational framework is the child most of the week? 
1. With a parent or other family member, in the child's home or in a relative's home 
2. At a pre-nursery care group or with a caregiver, in her home/in the child's home/in any other home 
To the interviewer: The intention is in a framework in a (private) home 

3.  At a day care center 
4. In a private or public kindergarten 
5.  At school 

6. Other, specify: ______________________
98  Don’t know 99.  Refuse
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1.13 Where does the child usually eat lunch?
1. At home
2. In the educational framework
3. Both at home and in the educational framework, twice on the same day
4. He doesn't eat
5. Other, specify:

98 Don’t know 99.
__________________

 Refuse

1.14 Who are the people, including you, who live in the house on a permanent basis? Not including 
a tenant paying rent, a student living in dormitories or someone living outside the house most days 
of the week.
To the interviewer: Record in the relationships column one of the following, where the interviewee 
is number 1. Note that the interviewee is the adult who answers the questionnaire and not the 
child.

Serial 
no.

1.14.1
First name

1.14.2 
Family name

1.14.3 
Relationship 

(from table below)
1.14.4 

Year of birth

1
2
3
4
5

Relationship table for question 1.14.3
1. The interviewee
2. Spouse/partner
3. Son/Daughter (Interviewer: includes adopted)
4. Spouse/partner of son/daughter _
5. Grandson/granddaughter
6. Parent
7. Parent of spouse/partner
8. Sister/Brother ־
9. Brother/sister- in-law

10. Grandfather/Grandmother
11. Aunt/Uncle
12. Niece/Nephew
13. Other family member , specify 
14. A foster child
15. Room-mate
16. Caregiver, housekeeper, domestic worker
17. Other, specify

1.15 How many rooms are there in the apartment you live in? Do not include kitchen, bathrooms

To the interviewer: Half rooms can be included
98 Don’t know 99. Refuse
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2. BIRTH AND NUTRITION IN INFANCY
Read: The following questions relate to your child's birth and his nutrition in infancy.

2.1 When the child was born, was he defined as being premature by a medical person?
1. Yes
2. No
98. Don’t know 99. Refuse

2.2 What was the child's weight at birth?Kg
98. Don’t know 99. Refuse

2.3 Was the child born as?
1. A singleton
2. A twin
3. A triplet
4. A quadruplet or more
98. Don’t know 99. Refuse

2.4 Has the child ever breastfed, including expressed breast milk, even for a little while?
1. Yes
2. No - go to question 2.8
98. Don’t know 99. Refuse - go to question 2.8

2.5 Did the child breastfeed exclusively or receive expressed milk for any period, i.e. received 
breastmilk without any additions of infant formula, any food or drink (water and tea)?
To the interviewer: This refers to the period when the baby is under the mother's care, and not in 
cases where he received infant formula in hospital.

1. Yes
2. No - go to question 2.7
98 Don’t know 99. Refuse - go to question 2.7

To the interviewer: In questions 2.6, 2.7 and 2.8, write one of the options: days or weeks or months 
or years, for example: in the case of one year and three months, it is necessary to convert and write 
15 months.

2.6 Until what age did the child breastfeed exclusively or receive expressed breast milk for any 
period?

1._____ (days) /______ (weeks) /______ (months) /______ (years)
98 Don’t know 99. Refuse

2.7 Until what age did the child breastfeed or received expressed breast milk, including in 
combination with infant formula or food?

1._____ (days) /______ (weeks) /______ (months) /______ (years)
98 Don’t know 99. Refuse

2.8 How old was the child when he was first exposed to food other than breast milk or infant 
formula?
To the interviewer: Porridge is considered as food and not as formula.

1._____ (days) /______ (weeks) /______ (months) /______ (years)
98 Don’t know 99. Refuse

To the interviewer: Now proceed to the 24 -hour food recall!
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24 hour food recall
Read: In the following questions you will be asked about what you ate and drank yesterday.

What did you eat from 4 a.m. 
yesterday_____until 4 a.m.
today____?
Specify everything you ate 
and drank, in the house and 
outside of the house, at 
mealtimes and in between, 
including sweets and snacks, 
coffee, tea soft drinks, 
alcoholic drinks etc.

What 
time 
did you 
begin 
to eat 
/drink 
the 
item?

Mark V for
every item 
after 
copying it 
to the 
food/drink
description
column

 

 
 

The quick list V CARD 1
A Where did you eat/drink?

1. At home (home cooked food)
2. Home (ready-made/bought food)
3. At work (home-prepared food)
4. At work( ready-made/bought food)
5. At work (cafeteria/dining room)
6. Restaurant
7. At home of friends, family
8. Away from home (cinema, game, group 
activity
9. While travelling (car, bus ,train)
10. Dining room (sheltered housing)
11. Day Care Center for the Elderly
12. Other, specify:____________
13. After-school child-care facility
14. In kindergarten/school (food from home)
15. In kindergarten/school (bought food, from a 
kiosk/cafeteria)

B
C

D
E
F
G
H

I
J
K
L
M
N
O
P
Q CARD 2
R Which meal was it?

1. Before breakfast
2. Breakfast
3. Mid-morning snack
4. Lunch
5. Mid-afternoon snack
6. Dinner
7. Late night snack
8. Undefined meal/drink (snack)
9. Food/ drink consumed over several hours
10. Other ,specify:_______________

S
T
U
V
W
X
Y
Z

Read: “There are foods which people forget they ate or drank. Try to remember if you forgot to mention one of 

these foods: hot drinks, cold drinks (including water), alcoholic drinks, sweets, salty snacks, fruits, vegetables, 
bread”.
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Read: “I would now like to ask you for additional details regarding the food and drinks you mentioned. I will ask 
where you ate and if this item was part of a meal. If you remember something else, tell me. When I ask you 
about the quantity you ate or drank, you can use the examples I suggest, the dishes in your house or the 
information on the wrapper/packet”.

Food/Drink description table
To the interviewer - Transfer, from the Quick List, the item letter and hour to columns 1 and 2, and item name to 
column 5. Mark ^ on the Quick List in the column next to the item you’ve copied. Go on to complete columns 3 
and 4 using Cards 1-2, and afterwards, complete columns 6 and 7 using the questions in the “Food and Food 
Quantities Guide”._________ ________ ___________ _______________________________ _____________
Item 
Letter Hour

Where 
did you 
eat/drink
this 
item?
(see Help 
booklet 
table 1)

 

Which 
meal 
was 
it?
(see 
Help 
booklet 
table 2)

Item name Food/drink description What 
quantity did 
you 
eat/drink?

1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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To the interviewer: Continue after completion of the 24 hour food recall.

3. ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS
READ: Now, with your permission, I would like to weigh the child and measure his height.

To the interviewer: Carry out only measurements for which the parent gave consent in the informed 
consent form.

Ask a parent who refused to sign for doing measurements before the interview began: Do you now 
agree to us measuring your child's height and weight? If he agrees, have him sign in the 
appropriate place on the consent form.

Explain to the child that you are going to measure his/her height and weight. If the child expresses 
opposition or becomes restless, do not perform the measurements.

Measurement Instructions to interviewer
3.1 Weight (kg)
1._____________
2._____________
3._____________
4. Cannot be 

measured
999. Refuse

The refusal factor: 
parent / child

3.1.1 Weighed with shoes?
2 measurements must be carried 
out. If the 2 measurements are 
more than 1 kg apart, carry out a 
3rd measurement.1. Yes 2. No

3.2 Height (cm)
1._____________
2._____________
3._____________
4. Cannot be 

measured
999. Refuse

The refusal factor: 
parent / child

3.2.1 Measured with shoes?
2 measurements must be carried 
out. If the 2 measurements are 
more than 5 mm apart, carry out a 
3rd measurement.

1. Yes

To the 
interviewer: 
measure height
of heel in cm

 

Height of heel: 
____________cm

2.No
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4. EATING HABITS
READ: In the following questions I will ask about your child's eating habits.

4.1 Is the child vegetarian or vegan?
1. Neither of these - go to question 4.3
2. The child is vegetarian
3. The child is vegan
98. Don’t know 99. Refuse - go to question 4.3

4.2 From what age has the child been vegetarian or vegan? 
98. Don’t know 99. Refuse

4.3 Is one of the parents vegetarian or vegan?
1. The parents are not vegetarians or vegans
2. Yes, the mother is vegetarian or vegan
3. Yes, the father is vegetarian or vegan
4. Yes, both parents are vegetarians or vegans
98. Don’t know 99. Refuse 

4.4. Now I will read to you types of foods. For each one I will ask whether the child eats or does not 
eat it, and if s/he does not eat, what is the main reason?
To the interviewer: If the parent answered "Don't eat it", go to question 4.5 in the left column.

Type of food Eats / Doesn't Eat
4.5 What is the main reason that the child 

does not eat?

4.4.1 Meat
(beef, veal, lamb, etc.)

1. Eats
2. Doesn't eat - go to 
question 4.5.1

98. Don’t know
99. Refuse

4.5.1

1. Does not like
2. Sensitive
3. Vegetarian or vegan
4. Other, specify

98. Don’t know 99. Refuse
_______

4.4.2 Chicken, turkey

1. Eats
2. Doesn't eat - go to 
question 4.5.2

98. Don’t know
99. Refuse

4.5.2

1. Does not like
2. Sensitive
3. Vegetarian or vegan
4. Other, specify

98. Don’t know 99. Refuse
_______

4.4.3 Fish

1. Eats
2. Doesn't eat - go to 
question 4.5.3

98. Don’t know
99. Refuse

4.5.3

1. Does not like
2. Sensitive
3. Vegetarian or vegan
4. Other, specify

98. Don’t know 99. Refuse
_______

4.4.4
Dairy products 
(cow's milk) 
(including cheese, 
yogurt, desserts)

1. Eats
2. Doesn't eat - go to 
question 4.5.4

98. Don’t know
99. Refuse

4.5.4

1. Does not like
2. Sensitive
3. Vegetarian or vegan
4. Other, specify

98. Don’t know 99. Refuse
_______

4.4.5 Eggs

1. Eat
2. Doesn't eat - go to 
question 4.5.5

98. Don’t know
99. Refuse

4.5.5

1. Does not like
2. Sensitive
3. Vegetarian or vegan
4. Other, specify

98. Don’t know 99. Refuse
_______
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4.6. What is the frequency of your child's meals in any of the following places, not with a caregiver 
/ in a creche/learning framework /afternoon child care facility?
To the interviewer: The intention is to eating a regular meal and not to snacking such as with a 
snack or fruit that the child eats between meals.
Show the help booklet page 3

Location
Every day 
or almost 
every day

3-5 
times a
week

 
1-2 

times a
week

 
Less than

once a 
week

 
Never Don’t

know
 Refuse

4.6.1
At the table, not 
while watching 
television

1 2 3 4 5 98 99

4.6.2
In front of the TV 
or the computer 1 2 3 4 5 98 99

4.6.3
While playing, at 
home 1 2 3 4 5 98 99

4.6.4
In the playground, 
in the garden 1 2 3 4 5 98 99

4.7. How often does your child eat a meal, at least with one of the parents, at the following meals
including weekends?

 

To the interviewer: The meal can be at home, at grandmother's home, in a restaurant, or anywhere 
else, but only if one of the parents or grandparent takes part in it if they live with the child at home.
Show the help booklet page 4

The meal Every day 
or almost 
every day

3-5 
times a 
week

1-2 times 
a week

Less than 
once a 
week

Never Don’t 
know Refuse

4.7.1 Breakfast 1 2 3 4 5 98 99
4.7.2 Lunch 1 2 3 4 5 98 99
4.7.3 Dinner 1 2 3 4 5 98 99

4.8 What vegetables did the child eat during the past two weeks, including fresh, cooked, 
conserved, etc.?
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

4.9 What fruits did the child eat during the past two weeks, including fresh, cooked, conserved, 
etc.?
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
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5. DRINKING HABITS
READ: In the following questions I will ask about your child's drinking habits.
5.1 What is the amount your child usually drinks a day or week, including water, soda water, hot 
drinks and cold drinks?
To the interviewer: Please specify the quantity in cups or liters, 1 liter has 5 cups. Soda water is 
considered water, depending on the type of water from which the soda was prepared.
To the interviewer: Please fill only one of the options (5.3 or 5.4).____ ______________________

The liquid Drink/don't 
drink

5.2 
Frequency

5.3 
Amount 
in cups

5.4 
Amount 
in liters

Don’t
know

 Refuse

5.1.1 Tap water, not 
filtered

1. Drink 
go to questions 
5.2 to 5.4
2. Don't drink 
go to the next line

1. Daily 
basis 
2. Weekly
basis

 ___cups ___liters 98 99

5.1.2
Tap water, filtered 
(for example: Tami 4
or Brita)

 

1. Drink 
go to questions 
5.2 to 5.4
2. Don't drink 
go to the next line

1. Daily 
basis
2. Weekl
basis

y ___cups liters 98 99

5.1.3 Mineral water

1. Drink 
go to questions 
5.2 to 5.4
2. Don't drink 
go to the next line

1. Daily 
basis
2. Weekly
basis

 ___cups liters 98 99

5.1.4
Flavored water or 
soda, water with 
mild sweetness

1. Drink 
go to questions 
5.2 to 5.4
2. Don't drink 
go to the next line

1. Daily 
basis
2. Weekly 
basis

___cups liters 98 99

5.1.5

Flavored drinks 
including carbonated 
drinks (not including 
water)

1. Drink
go to questions
5.2 to 5.4
2. Don't drink
go to the next line

1. Daily 
basis
2. Weekly
basis

 ___cups liters 98 99

5.1.6 Energy drinks

1. Drink 
go to questions 
5.2 to 5.4
2. Don't drink 
go to the next line

1. Daily 
basis
2. Weekly 
basis

___cups liters 98 99

5.1.7 Fruit juice or fruit 
nectar

1. Drink 
go to questions 
5.2 to 5.4
2. Don't drink 
go to the next line

1. Daily 
basis
2. Weekly 
basis

___cups liters 98 99

5.1.8 Coffee or tea

1. Drink 
go to questions 
5.2 to 5.4
2. Don't drink 
go to the next line

1. Daily 
basis
2. Weekly
basis

 ___cups liters 98 99

5.1.9

Milk or chocolate 
drink, excluding 
milk added to 
cornflakes

1. Drink
go to questions
5.2 to 5.4
2. Don't drink
go to the next line

1. Daily 
basis
2. Weekly 
basis

___cups liters 98 99

5.1.10 Other, specify:
1. Drink 
go to questions 
5.2 to 5.4
2. Don't drink -go
to the next ques.

 

1. Daily 
basis
2. Weekly 
basis

___cups liters 98 99
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To the interviewer: The following 2 questions are addressed to school-aged children only. For 
preschoolers go to chapter 6.

5.5 Does your child usually drink from a drinking fountain or a water cooler at school?
1. Yes
2. No
98. Don’t know 99. Refuse

5.6 Does your child usually take a water bottle to school?
1. Yes
2. No
98. Don’t know 99. Refuse
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6. Activity
READ: In the following questions I will ask about your child's activity.
I'll read you various activities. For each one of them, indicate whether your child performed the 
activity during the past week, which does not include vacations. Regarding your child's activity, you 
will also be asked about the frequency and duration of the child's activity.

Fo the interviewer: The intention is to a routine week, in which there is a learning framework. If the 
nterview takes place during the week after the school/kindergarten vacation, please ask the 
nterviewee to refer to the last week in which there was a learning framework. For example, if the 
nterview is conducted in August, the interviewee will report on the last week of June in which the 
child was in the educational framework.

6.1 The name of the activity
To the interviewer: if answered "yes", go to questions 6.2 
and 6.3

6.2 
How many

times 
weekly?

 
6.3 

How much time 
each on average, in 

minutes?Yes No Not 
relevant

6.1.1 Sport lesson at school or in 
kindergarten

1 2 3 ______minutes

6.1.2 Running (not within the school 
framework)

1 2 3 ______minutes

6.1.3 Swimming (not within the 
school framework)

1 2 3 ______minutes

6.1.4
Walking, including walking the 
dog (not within the school 
framework)

1 2 3 ______minutes

6.1.5
Riding on non-electric bicycle
or scooter or skateboarding or 
rollerblading

 
1 2 3 ______minutes

6.1.6 Exercise on equipment or floor 
exercises or gymnastics

1 2 3 ______minutes

6.1.7
Ball games such as football, 
basketball, handball, tennis, 
squash, etc. (not as part of a 
school lesson)

1 2 3 ______minutes

6.1.8 Martial arts such as Judo, 
Karate, Capoeira

1 2 3 ______minutes

6.1.9 Dancing 1 2 3 ______minutes

6.1.10 Playing in playground facilities 1 2 3 ______minutes

6.1.11 Exercising while playing on 
Wii, Xbox kinect

1 2 3 ______minutes

6.1.12
Watching TV/video or computer
programs or using computer/ 
internet/computer games on 
mobile phone/tablet

 
1 2 3 ______minutes

6.1.13
Doing homework (to the 
interviewer: mark "Not 
relevant" for kindergarten 
children)

1 2 3 ______minutes

6.1.14 Reading (when he reads or 
when read to him)

1 2 3 ______minutes

6.1.15 Playing musical instruments 1 2 3 ______minutes

6.1.16 Playing at home with toys, 
board games or fantasy games

1 2 3 ______minutes

6.1.17 Other, specify:___________ 1 2 3 ______minutes
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To the interviewer: Questions 6.4 through 6.9 are relevant to school children only. For kindergarten 
children, go to question 6.10 

6.4 How does your child go to school? 
To the interviewer: Be sure to ask about all the options. 

Going to school 

To the interviewer: If 
answered "yes", go to 
questions 6.5 and 6.6 

6.5 How many 
times a week? 

6.6 How long in total, in 
minutes? Yes No 

6.4.1 Walk 1 2 times minutes 

6.4.2 Cycling or by scooter 1 2 times minutes 
6.4.3 Traveling by car or bus 1 2 times 

6.7 How does your child come back from school? 
To the interviewer: Be sure to ask about all the options. 

Coming back from school 

To the interviewer: If 
answered "yes", go to 
questions 6.8 and 6. 9 

6.8 How many 
times a week? 

6.9 How long in total, in 
minutes? Yes No 

6.7.1 Walk 1 2 times minutes 

6.7.2 Cycling or by scooter 1 2 times minutes 
6.7.3 Traveling by car or bus 1 2 times 

6.10 Does your child usually sleep during the day on weekdays? 
1. Yes - go to question 6.10.1 
2. No - go to question 6.11 
98. Don't know 99. Refuse - go to question 6.11 

6.10.1 How many hours does your child usually sleep during the day on weekdays? 
___ hours 

6.11 How many hours does your child sleep usually during the night on weekdays? 
___ hours 

6.12 What time in the evening does your child usually go to sleep on weekdays? 

ll'o the interviewer: The time must be recorded accordin to the 24 hour clock. This is when the child 
gets into bed. 
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7. Health Status
READ: The following questions relate to your child's health status.

7.1 Does your child regularly take medications and/or supplements, including vitamins, such as 
multivitamins, minerals, dietary fiber, appetite stimulants, herbal remedies, and probiotics 
including homeopathic preparations?

1. Yes
2. No - go to question 7.7
98. Don’t know 99. Refuse - go to question 7.7

READ: Please bring all medications, including homeopathic preparations and/or supplements, 
including vitamins taken regularly by the child, including orally, suppositories or injections.

To the interviewer: Wait until the parent brings the medications and supplements.

7.2 Please select one of the following options:
1. The interviewee brought the medications.
2. The interviewee did not bring the medications because it was in someone else's care - go to question 7.7
3. The interviewee refuses to bring the medications - go to question 7.7

7.3 Medication/ supplement 
Name

To the interviewer:
Write down each medication 
/supplement in a separate row in 
this column, then go to the next 
columns.
The drug name/supplement should 
be written in capital letters 
(For example, CONCERTA).

7.4 
Manufacturer 
Name

To the 
interviewer:
Write in capital 
letters 
(For example, 
TEVA).

7.5 Who suggested 
take the medication/
supplement?

 

To the interviewer:
You may choose more 
than one answer.

7.6 How often does 
your child take the 
medication/ 
supplement?

To the interviewer: 
Choose one option, and 
write the number of 
times.
Note that only one of the 
options is required (Day, 
week or month).

1. 1. Doctor
2. Dietitian
3. Alternative medicine 
practitioner
4. Personal initiative
5. Other, 
specify:_ _

1. times a day
2. times a week
3. times a month

2. 1. Doctor
2. Dietitian
3. Alternative medicine 
practitioner
4. Personal initiative
5. Other, 
specify:_ _

1. times a day
2. times a week
3. times a month

3. 1. Doctor
2. Dietitian
3. Alternative medicine 
practitioner
4. Personal initiative
5. Other, 
specify:_ _

1. times a day
2. times a week
3. times a month
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7.7 Has the child ever been diagnosed with one or more of the following problems:

To the interviewer: If answered "No", go to the next 
line. If answered "Yes", go to question 7.8

7.8 Is the child taking medication 
regularly for this problem?

Diagnosis Yes No Yes No

7.7.1 Iron deficiency anemia 1 2 1 2

7.7.2 Asthma (spastic 
bronchitis) 1 2 1 2

7.7.3 Hyperlipidemia 1 2 1 2

7.7.4 Juvenile Diabetes 
(type 1) 1 2 1 2

7.7.5 Celiac disease 1 2 1 2

7.7.6 ADD/ADHD 1 2 1 2

7.7.7 Epilepsy 1 2 1 2

7.7.8 Disorders of growth or 
physical development 1 2 1 2

7.7.9 Obesity 1 2 1 2

7.7.10 Other, specify:_______ 1 2 1 2

7.7.11 Other, specify:_______ 1 2 1 2

7.7.12 Other, specify:_______ 1 2 1 2

7.9 Has the child received antibiotics in the past year through the mouth or infusion or injection 
into the muscle?

1. Yes
2. No
98. Don’t know 99. Refuse

7.10 Has the child had any food allergies in the past year?
1. Yes
2. No - go to question 7.14
98. Don’t know 99. Refuse - go to question 7.14
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7.11 To which of the following foods has the child had allergy in the last
year?

 

To the interviewer: If answered "Yes", go to question 7.12, else go to the next 
line.

7.12 Who diagnosed 
the allergy?
Show the help booklet 
page 5.
To the interviewer:
Record the diagnostician 
according to the key below 
the table.

Type of the food Yes No Don’t know Refuse

7.11.1 Cow's milk 1 2 98 99

7.11.2 Eggs 1 2 98 99

7.11.3 Fish 1 2 98 99

7.11.4 Nuts 1 2 98 99

7.11.5 Peanuts 1 2 98 99

7.11.6 Other food, specify:__ 1 2 98 99

7.11.7 Other food, specify:__ 1 2 98 99

7.11.8 Other food, specify:__ 1 2 98 99

7.11.9 Bean 1 2 98 99

7.11.10 Peach 1 2 98 99

7.11.11 Food coloring 1 2 98 99

7.11.12 Gluten 1 2 98 99
Key to diagnostician for question 7.12

1. Pediatrician/Family physician 2. Allergy Specialist 3. Gastroenterologist 4. Dietitian
5. Alternative practitioner 6. Nurse 7. Other, specify: _

7.13 At what age was the first allergy detected? At age years
98. Don’t know 99. Refuse

To the interviewer: Note - the first allergy does not have to be an allergy reported in question 7.11. It may 
have been an allergy that has passed and is the first to be diagnosed, and so should be answered in this 
question.

Read: The following two questions appear in the booklet in order to protect the privacy of the child. Please read 
the questions and answer only the appropriate answer number.
To the interviewer: Read to the Interviewee only the number of the question and ask him/her to say only the 
answer number Show the help booklet page 6

7.14 In your opinion, your child's body shape is:
1. Satisfactory
2. Underweight
3. Overweight
4. Obese
98. Don’t know 99. Refuse

7.15 Do you think your child needs any type of diet?
1. Yes, a diet for weight reduction
2. Yes, a diet for weight gain
3. No
98. Don’t know 99. Refuse
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8. DENTAL HEALTH
Read: The following questions relate to your child's dental health.

8.1 How often does your child usually brush his teeth?
To the interviewer: Including tooth brushing by the parent

1. Twice a day or more
2. Once a day, in the evening
3. Once a day, in the morning
4. 4-6 times a week
5. 2-3 times a week
6. Once a week
7. Less than once a week
8. Never - go to chapter 9
98. Don’t know 99. Refuse

8.2 Who usually brushes the child's teeth?
1. The child herself/himself
2. An adult or adolescent brushes the child's teeth
3. A combination of brushing teeth by the child herself/himself with help from an adult or 
adolescent.

98. Don’t know 99. Refuse

8.3 With what toothpaste does the child usually brush his teeth?
1. Special toothpaste for children
2. Toothpaste for adults
3. Without toothpaste - go to chapter 9
98. Don’t know 99. Refuse - go to chapter 9

8.4 Does your child's tooth brushing usually include using toothpaste with fluoride?
1. Yes
2. No
98. Don’t know 99. Refuse
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9. FUNCTIONAL STATUS — For children aged 5 and up

9.1 Does your child have difficulty seeing, even if wearing glasses?
1. No, no difficulty
2. Yes, some difficulty
3. Yes, a lot of difficulty
4. Cannot see at all
98. Don’t know 99. Refuse

9.2 Does your child have difficulty hearing, even if using a hearing aid?
1. No, no difficulty
2. Yes, some difficulty
3. Yes, a lot of difficulty
4. Cannot hear at all
98. Don’t know 99. Refuse

9.3 Compared to children his age, does your child have difficulty walking?
1. No, no difficulty
2. Yes, some difficulty
3. Yes, a lot of difficulty
4. Cannot walk at all
98. Don’t know 99. Refuse

9.4 Does your child have difficulty performing daily tasks such as eating or dressing?
1. No, no difficulty
2. Yes, some difficulty
3. Yes, a lot of difficulty
4. Cannot perform daily tasks at all
98. Don’t know 99. Refuse

9.5 When your child speaks, is there any difficulty in understanding him?
1. No, no difficulty
2. Yes, some difficulty
3. Yes, a lot of difficulty
4. Cannot perform daily tasks at all
98. Don’t know 99. Refuse

9.6 Compared to other children his age, does your child have difficulty remembering things?
1. No, no difficulty
2. Yes, some difficulty
3. Yes, a lot of difficulty
4. Cannot remember things at all
98. Don’t know 99. Refuse

9.7 Compared to other children her/his age, does your child have difficulty learning things?
1. No, no difficulty
2. Yes, some difficulty
3. Yes, a lot of difficulty
4. Cannot learn things at all
98. Don’t know 99. Refuse
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10. BOWEL HABITS 

Read: The following questions appear in the help booklet in order to protect the child's privacy. 
Please read the questions and answer only the appropriate answer number. 

Show the help booklet page 7. 

10.1 What is the usual frequency of your child's bowel movements? 
__ a day, or ___ a week 

98. Don't know 99. Refuse 

10.2 What is the usual texture of your child's bowel movements? 
1. Watery 

2. Soft 
3. Hard 
4. Very hard 
98. Don't know 99. Refuse 

10.3 Does the child suffer from constipation? 
1. Yes, always 
2. Yes, often 
3. Yes, seldom 
4. No 
98. Don't know 99. Refuse 

11. SEXUAL MATURITY - For children aged 8 and up 

To the interviewer: Please note that all questions in this chapter should be asked only from age 8 and up. If 
the child is a girl, go to questions 11.1-11.2. If the child is a boy, go to question 11.3. 

Read: The following questions appear in the help booklet in order to protect the child's privacy. 
Please read the questions and answer only the appropriate answer number. 

To the interviewer: Read only the number of the question and ask to say only the answer number. 

Show the help booklet page 8 

Girls (aged 8 and up) 

11.1 At what age did your daughter begin to develop breasts 
1. Have not yet appeared 
2. Before age 8 
3. Between the ages of 8 and 10 
4. Between the ages of 10 and 12 

To the interviewer: If appeared at exactly 10 years old, choose option 4. 
98. Don't know 99. Refuse 

11.2 How old was your daughter when she started menstruation? 
1. Has not yet started 
2. Before age 8 
3. Between the ages of 8 and 10 
4. Between the ages of 10 and 12 

To the interviewer: If started at exactly 10 years old, choose option 4. 
98. Don't know 99. Refuse 
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Boys (aged 8 and up) 

Show the help booklet page 9. 

11.3 How old was your son when facial hair first appeared (e.g. mustache or sideburns or beard)? 
1. Has not yet appeared 
2. Before age 8 
3. Between the ages of 8 and 10 
4. Between the ages of 10 and 12 

To the interviewer: If appeared at exactly 10 years old, choose option 4. 
98. Don't know 99. Refuse 

12. ALCOHOL CONSUMPTION - For children aged 8 and up 

12.1 Does the child drink alcoholic beverages (not including Kiddush)? 
1. Yes 
2. No - go to chapter 13 
98. Don't know 99. Refuse 

12.2 
Specify the type of 
beverage that the child 
drinks 

12.2.1 

12.2.2 

12.3 
How often does 
your child drink 
that beverage? 

1. Every day 
2. 1-6 times a week 
3. 1-3 times a 
month 
4. Less than once a 
month 
98. Don't know 
99. Refuse 

1. Every day 
2. 1-6 times a week 
3. 1-3 times a 
month 
4. Less than once a 
month 
98. Don't know 
99. Refuse 
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To the interviewer: Fill 
only one of the options 

12.4 
What is the average 
amount that your child 
drinks every time? 

1. __Small  glasses 
2. __Glasses  
3. __Cans  
4. Other: 
98. Don't know 
99. Refuse 

1. __Small  glasses 
2. __Glasses  
3. __Cans  
4. Other: 
98. Don't know 
99. Refuse 

12.5 
With whom does your 
child drink the 
beverage? 

1. Together with the 
parent/parents 
2. Alone 
3. Sometimes together 
with the parents and 
sometimes alone 
98. Don't know 
99. Refuse 

1. Together with the 
parent/parents 
2. Alone 
3. Sometimes together 
with the parents and 
sometimes alone 
98. Don't know 
99. Refuse 
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13. PASSIVE SMOKING
13.1 In the last month, to what extent was your child exposed to smoking of others? 
The meaning is that other people smoked next to him.

1. To a very great extent
2. To a great extent
3. To a minor extent
4. Not at all - go to chapter 14
98. Don’t know 99. Refuse - go to chapter 14

13.2 In the last month, where was your child exposed to the smoking of others?

Place Yes No Don’t know Refuse

13.2.1 At home 1 2 98 99

13.2.2 At school 1 2 98 99

13.2.3 In another place, for example: with 
friends, in events, in public places 1 2 98 99
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14. FOOD SECURITY
Read: The following questions refer to the food eaten in your household in the last 12 months, since 
(current month) _______of last year.
I’m going to read you three statements describing the food situation at home. For these statements, 
please tell me whether the statement was often true, sometimes true, or never true for you or for other 
household members.

14.1 “I worried that our food would run out before we would have money to buy more.”
1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true

98. Don’t know 99. Refuse

14.2 “The food I bought or we bought didn’t last, and we didn’t have money to buy more.”
1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true
98. Don’t know 99. Refuse

14.3 “We couldn’t afford to eat balanced meals.”
1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true
98. Don’t know 99. Refuse

To the interviewer: If answered one or more of questions 14.1-14.3 answer 1 (often true) or 2 (sometimes 
true) go to question 14.4. If answered answer 3 (never true) or 98, 99 to all the questions go to question 14.11

14.4 In the last 12 months, did you or other adults in your household cut the size of your meals 
or skip meals because there wasn’t enough money for food?
1. Yes
2. No - go to question 14.6
98. Don’t know 99.Refuse - go to question 14.6

14.5 How often did this happen?
1. Almost every month
2. Some months, but not every month
3. Only one or two months

98. Don’t know 99. Refuse

14.6 In the last 12 months, did you ever eat less than you wanted because there wasn't enough 
money to buy food?
1. Yes
2. No

98. Don’t know 99. Refuse

14.7 In the last 12 months, did you and other adults in your household go hungry and not eat 
because you didn’t have enough money to buy food?
1. Yes
2. No

98. Don’t know 99. Refuse

14.8 In the past year, did you and other adults in your household lose weight because there 
wasn’t enough money for food?

1. Yes
2. No

98. Don’t know 99. Refuse
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14.9 In the past year, did you and other adults in your household not eat for a whole day 
because there wasn’t enough money to buy food?
1. Yes
2. No - go to question 14.11

98. Don’t know 99. Refuse - go to question 14.11

14.10 How often did this happen?
1. Almost every month
2. Some months, but not every month
3. Only one or two months

98. Don’t know 99. Refuse
Read: I’m going to read you several statements that people have said about the food 
situation of their children. For these statements, please tell me whether the statement was 
often true, sometimes true or never true for the child/children under the age of 18 living in 
your house.

14.11"We relied on only a few low cost foods to feed our children, because we were running out 
of money to buy food.”
1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true

98. Don’t know 99. Refuse

14.12 “We could not feed our children balanced meals because we did not have enough money.”
1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true

98. Don’t know 99. Refuse

14.13 “Our children were not eating enough as we couldn’t afford enough food.”
1. Often true
2. Sometimes true
3. Never true

98. Don’t know 99. Refuse
To the interviewer: Only if answered answer 1 (often true) or 2 (sometimes true) to one or more of questions 
14.11-14.13, continue to question 14.14. If answered answer 3 (never true) or 98,99, go to chapter 15.

14.14 In the last 12 months, did you ever reduce the size of your children’s meals because there 
wasn’t enough money for food?
1. Yes
2. No

98. Don’t know 99. Refuse

14.15 In the last 12 months, did the children skip meals because there was not enough money 
for food?
1. Yes
2. No - go to question 14.17

98. Don’t know 99. Refuse - go to question 14.17

14.16 How often did this happen?
1. Almost every month
2. Some months, but not every month
3. Only one or two months

98. Don’t know 99. Refuse

14.17 In the last 12 months, was your child/children hungry and you could not buy more food?
1. Yes
2. No

98. Don’t know 99. Refuse

14.18 In the past year, did your child/children not eat for a full day because there wasn’t 
enough money for food?

1. Yes
2. No

98. Don’t know 99. Refuse
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15. EDUCATION AND INCOME 

Read: I will now ask some questions related to education, employment and income. 

15.1. How many years, in total, has the child's mother studied, starting from primary 
school, including university and professional studies (not including a year of 
study that she didn't complete)? ____ years 

98. Don't know 99. Refuse 

15.2 What is the highest certificate the child's mother has? 
1. Primary school/intermediate school diploma (including studied in secondary school but did 

not graduate) 
2. Secondary school diploma - no matriculation 
3. Secondary school diploma - matriculation 
4. Post-secondary school diploma (non-academic track) 
5. First academic degree (BA or similar degree) 
6. Second academic degree (MA or similar degree, including medical doctor) 
7. Third academic degree (PhD or similar degree) 
8. None of the degrees/certificates mentioned 
9. Other certificate, specify: 
98. Don't know 99. Refuse 

_____ _ 

15.3. How many years, in total, has the child's father studied, starting from primary 
school, including university and professional studies (not including a year of 
study that he didn't complete)? ____ years 

98. Don't know 99. Refuse 

15.4 What is the highest certificate the child's father has? 
1. Primary school / intermediate school diploma (including studied in secondary school but did 

not graduate) 
2. Secondary school diploma - no matriculation 
3. Secondary school diploma - matriculation 
4. Post-secondary school diploma (non-academic track) 
5. First academic degree (BA or similar degree) 
6. Second academic degree (MA or similar degree, including medical doctor) 
7. Third academic degree (PhD or similar degree) 
8. None of the degrees/certificates mentioned 
9. Other certificate, specify: 
98. Don't know 99. Refuse 

_____ _ 

15.5 What is the total household net monthly income. in NIS, after taxes (income tax, national 
insurance and health tax)? including income of all household members from salaried work, self
employment, property, interest, support and allowances, pensions and from any other current income. 

Show the help booklet page 10 

1. Up to 2,500 NIS 
2. 2,501 - 4,000 NIS 
3. 4,001 - 5,000 NIS 
4. 5,001 - 6,500 NIS 
5. 6,501 - 8,000 NIS 
6. 8,001 - 10,000 NIS 
7. 10,001 - 13,000 NIS 
8. 13,001 - 17,000 NIS 
9. 17,001 -24,000 NIS 
10. 24,001 NIS and more 
11. No income 

98. Don't know 99. Refuse 
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16. EATING BEHAVIOR
16.1 This chapter refers to your child's eating behavior. 
To the interviewer: This chapter is intended for self-fulfillment by the respondent.
Please read the following sentences and indicate the best option referring your child's eating 
behavior.

Always Often Some
times

Seldom Never Don’t 
know

Refuse

16.1.1 My child has a big 
appetite

1 2 3 4 5 98 99

16.1.2 At first my child refuses 
new foods

1 2 3 4 5 98 99

16.1.3 My child eats less when 
he is angry

1 2 3 4 5 98 99

16.1.4 My child enjoys tasting 
new foods

1 2 3 4 5 98 99

16.1.5 My child eats less when 
he is tired

1 2 3 4 5 98 99

16.1.6 My child is always asking 
for food

1 2 3 4 5 98 99

16.1.7 If allowed to, my child 
would eat too much

1 2 3 4 5 98 99

16.1.8 My child enjoys a wide 
variety of foods

1 2 3 4 5 98 99

16.1.9 My child leaves food on 
his plate at the end of a 
meal

1 2 3 4 5 98 99

16.1.10 Given the choice, my 
child would eat most of 
the time

1 2 3 4 5 98 99

16.1.11 My child becomes full 
before his meal is finished

1 2 3 4 5 98 99

16.1.12 My child eats more when 
he is happy

1 2 3 4 5 98 99

16.1.13 My child is difficult to 
please with meals

1 2 3 4 5 98 99

16.1.14 My child eats less when 
moody

1 2 3 4 5 98 99

16.1.15 My child becomes full up 
(sated) easily

1 2 3 4 5 98 99

16.1.16 Even if my child is full up, 
he finds room to eat his 
favorite food

1 2 3 4 5 98 99

16.1.17 My child cannot eat a 
meal if he has had a 
snack just before the 
meal

1 2 3 4 5 98 99

16.1.18 My child is interested in 
tasting food he hasn’t 
tasted before

1 2 3 4 5 98 99

16.1.19 My child decides that he 
doesn’t like a food, even 
without tasting it

1 2 3 4 5 98 99

16.1.20 If given the chance, my 
child would always have 
food in his mouth

1 2 3 4 5 98 99

16.1.21 My child eats more when 
irritated or worried

1 2 3 4 5 98 99
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What is your phone number for contact purposes?

Area code Phone number

To the interviewer: Explain to the interviewee that this is solely for purposes of checking.

Thank you for your cooperation!

To the interviewer: Give the interviewee the thank you card and gift 
Make sure to put all the measuring equipment you used back into the bag.

To the interviewer: Complete the following details at the end of the interview.

Time (at end): ____________

Were there language difficulties during the interview? Yes/no

Were there problems with understanding during the interview? Yes/no

Were there problems with compliance/cooperation? Yes/no

Other comments: ________________________________________________________________

Did the child help fill out the questionnaire/answer some of the questions? Yes/no

Help child comments:

Was the interviewee assisted by another person in order to fill out the questionnaire? Yes/no

If yes, by whom? __________

Help another person comments:

Was the interviewee assisted by the kindergarten teacher/caregiver in order to fill out the 24-hour 
food recall? Yes/no

Kindergarten teacher/caregiver comments:
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