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      שאלון' מס

 
 משרד הבריאות

 המחלקה לתזונה                               המרכז הלאומי      
 שירותי בריאות הציבור        לבקרת מחלות  

 

   1VISNUMשחזור                                kod2  שאלון

 
           

       
  נפהשם  

   
 
 
 
 

 ח ראיון"דו
 

  Intdate     Intday             

 א   ב   ג    ד   ה    ו     ז   (   עגל את היום) יום שחזור מזון  על__          __:הראיון התקיים בתאריך

       

 ?__________________מה הכתובת החדשה" כן"לא         אם /כן? האם היה צורך בעדכון הכתובת

  –מס סוקר ( 1-70)    :               שעה התחלה

 שם יישוב ( ס"לפי הלמ)      

  קוד יישוב( ס"לפי הלמ)      

    
_______________________________________________________________________ 

 סיכום רכזת

  ..:......בשעה........ השאלון הגיע למרכז  בתאריך

    לא/דורש תיקון כן:..................................... נבדק:...................         בתאריך:..............י"הוקלד ע

 ______________: תיקונים נוספים _________: תיקוני הסוקר הוחזרו בתאריך

   סמל הסוקר ___________: שם הסוקר

 _____________לנדגם_______ או  שכן _______ Int_______מספר נדגם
      

 Sex  1/2מין  _______________  byear _:שנת לידה
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 לא/כן: סיום טיפול _____:י "ע ___:השאלון הוקלד סופית בתאריך

היות וישנם אנשים רבים שלא התנסו בעבר " -קרא, לאחר שישבתם ואתם מוכנים להתחיל בראיון-לסוקר

אני עומדת לקרוא סדרת שאלות בדיוק . רה את צורת הראיוןתן לי להסביר בקצ, ברשותך, בראיון מסוג זה

תוכל  להשיב במילים שלך ובחלק תצטרך , בחלק מהשאלות: אתה תתבקש לענות בשתי צורות. לפי ניסוחן

ישנן שאלות שבהן ניתן . מתוך מספר אפשרויות שאקרא בפניך, לבחור תשובה אחת המתאימה ביותר לך

אנא , אם אתה מרגיש שהשאלה לא ברורה לך, בכל שלב במהלך השאלון. לבחור יותר מתשובה אחת מתאימה

 . " נתחיל בשאלות על הרגלי האכילה שלך. תאמר לי זאת

 הרגלי אכילה .1

 
1Q1 .האם אתה מגדיר את עצמך כצמחוני או טבעוני? 

 צמחוני או טבעוני , כן. 1
  3עבור לשאלה        -אף אחד מהם , לא. 2

 

 וסמן את התשובות, קרא את כל האפשרויות: מאכילתהאם אתה נמנע  .2

 לא נמנע כן נמנע  

Q2_1 1 . 2 1 ('כבש וכו, בקר)בשר 

Q2_2 2 .2 1 הודו, עוף 

Q2_3 3 . 2 1 דגים 

Q2_4 4 .2 1 מוצרי חלב  פרה 

Q2_5 5 . 2 1 ביצים 

Q2_6 פרט , אחר_____________________________. 
 

Q2_7 7  .2 1 דגנים 

Q2_8 8 .2 1 קטניות 

Q2_9 9 .2 1 פיצוחים 

Q2_10 10 .2 1 שוקולד,תה,קפה 

Q2_11 11 .2 1 מזון אחר 

Q2_12 12 .2 1 פירות וירקות 

 

3Q 3. האם יש לך אלרגיה או רגישות לסוג מזון מסוים ? 
 כן .  1

 5עבור לשאלה  -לא . 2      
 

4Q 4 .וסמן את התשובות, האפשרויות קרא  את כל?  -האם יש לך אלרגיה או רגישות ל 
 אין, לא יש, כן  

Q4_1 1 .2 1 חיטה 

Q4_2 2 .2 1 שקדים , אגוזים, בוטנים 

Q4_3 3 .  2 1 פול 

Q4_4 4 .2 1 חלב פרה 

Q4_5 5 . 2 1 ביצים 

Q4_6 6 . פרט , אחר_______________________________ 
 

Q4_7 7 . 2 1 ירקות 

Q4_8 8 . 2 1 חריף/ תבלינים 
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Q4_9 9 . 2 1 דגים 

Q4_10 11 .2 1 שוקולד, תה, קפה 

Q4_11 11 . 2 1 קטניות 

Q4_12 12 .2 1 אלכוהול 

Q4_13 13 .2 1 שומשום 

Q4_14 14 .2 1 מזון אחר 

Q4_15 15 .2 1 פירות 

  

 תוספי תזונה .א
 
5Q 5. סיבים תזונתיים, מינרלים, ויטמינים, מולטי ויטמין: האם  בחודש האחרון לקחת תוספי תזונה כגון ,

 ?סידן, ברזל, שמן דגים
 כן . 1
 9עבור לשאלה  -לא . 2

 
 

   8לשאילת שאלה   1העזר בכרטיס מספר 
  

פרט ? אילו תוספי תזונה אתה לוקח .6

כל אחד מתוספי התזונה שמזכיר 

, הנדגם בשורה נפרדת בטור זה
לגבי  7-8ואחר כך עבור  לשאלות 
 .כל אחד מתוספי התזונה

 מי המליץ לך על נטילת   .7
 _______________?ה  
 (ציין את שם תוסף התזונה)
 

באיזה תדירות אתה לוקח את . 8
 _____________  ?ה
 (ציין את שם תוסף התזונה) 
 
 

 

6_1Q 
 

 

________________________________________________________________________________________
_____________ 

 (רשום את שם התוסף)

kod6_1 
 

 Q7_1_1 רופא. 1
 דיאטנית. 2
 מרפא  אלטרנטיבי.  3
 יוזמה אישית . 4

 Q7_1_2_פרט, המלצת אחר. 5
 חברים. 6
 משפחה. 7
 חנות טבע/חברה מסחרית. 8
 רפואי-איש מקצוע פרא.9

 אחר.10
 מדיה.11
 לא זוכר 77

 Q8_1_1 פעמים בשבוע 5-7. 1

 פעמים בשבוע 3-4. 2

 פעמים בשבוע 1-2. 3

 בחודשפעמים  1-3. 4

 פחות מפעם בחודש. 5

 _________: פרט, אחר. 6

Q8_1_2 

 

6_2Q 
 

________________________________________________________________________________________

_______________ 
 (רשום את שם התוסף)

kod6_2 
 

 Q7_2_1 רופא. 1

 דיאטנית. 2
 מרפא  אלטרנטיבי.  3
 יוזמה אישית . 4

 Q7_2_2 פרט, המלצת אחר. 5
 חברים. 6
 משפחה. 7
 חנות טבע/חברה מסחרית. 8
 רפואי-איש מקצוע פרא.9

 אחר.10
 מדיה.11
 לא זוכר 77

 Q8_2_1 פעמים בשבוע 5-7. 1

 פעמים בשבוע 3-4. 2

 פעמים בשבוע 1-2. 3

 פעמים בחודש 1-3. 4

 פחות מפעם בחודש. 5

 _________: פרט, אחר. 6

Q8_2_2 

 
3_6Q 
 

 
________________________________________________________________________________________

___________________ 
 (רשום את שם התוסף)

kod6_3 

 Q7_3_1 רופא. 1

 דיאטנית. 2
 מרפא  אלטרנטיבי.  3
 יוזמה אישית . 4

 Q7_3_2__פרט, המלצת אחר. 5
 חברים. 6
 משפחה. 7
 חנות טבע/מסחריתחברה . 8
 רפואי-איש מקצוע פרא.9

 אחר.10

 Q8_3_1  פעמים בשבוע 5-7. 1

 פעמים בשבוע 3-4. 2

 פעמים בשבוע 1-2. 3

 פעמים בחודש 1-3. 4

 פחות מפעם בחודש. 5

 _________: פרט, אחר. 6
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פרט ? אילו תוספי תזונה אתה לוקח .6

כל אחד מתוספי התזונה שמזכיר 
, הנדגם בשורה נפרדת בטור זה

לגבי  7-8ואחר כך עבור  לשאלות 
 .כל אחד מתוספי התזונה

 מי המליץ לך על נטילת   .7
 _______________?ה  
 (ציין את שם תוסף התזונה)
 

באיזה תדירות אתה לוקח את . 8
 _____________  ?ה
 (ציין את שם תוסף התזונה) 
 
 

 מדיה.11
 Q8_3_2 לא זוכר 77

 

4_6Q 
 

________________________________________________________________________________________
_________________ 

 (רשום את שם התוסף)

kod6_4 
 

 Q7_4_1 רופא. 1

 דיאטנית. 2
 מרפא  אלטרנטיבי.  3
 יוזמה אישית . 4

 Q7_4_2_פרט, המלצת אחר. 5
 חברים. 6
 משפחה. 7
 חנות טבע/מסחריתחברה . 8
 רפואי-איש מקצוע פרא.9

 אחר.10
 מדיה.11
 לא זוכר 77

 Q8_4_1 פעמים בשבוע 5-7. 1

 פעמים בשבוע 3-4. 2

 פעמים בשבוע 1-2. 3

 פעמים בחודש 1-3. 4

 פחות מפעם בחודש. 5

 _________: פרט, אחר. 6

Q8_4_2 

5_6Q 
________________________________________________________________________________________

__________________ 
 (רשום את שם התוסף)

kod6_5 
 

 Q7_5_1 רופא. 1

 דיאטנית. 2
 מרפא  אלטרנטיבי.  3
 יוזמה אישית . 4

 Q7_5_2_פרט, המלצת אחר. 5
 חברים. 6
 משפחה. 7
 חנות טבע/מסחריתחברה . 8
 רפואי-איש מקצוע פרא.9

 אחר.10
 מדיה.11
 לא זוכר 77

 Q8_5_1 פעמים בשבוע 5-7. 1

 פעמים בשבוע 3-4. 2

 פעמים בשבוע 1-2. 3

 פעמים בחודש 1-3. 4

 פחות מפעם בחודש. 5

 _________: פרט, אחר. 6

Q8_5_2 

 , נוסףהמשך לרשום בדף , תוספי מזון -5אם הנדגם יציין יותר מ: לסוקר
 

 :הערות נוספות
 
 
 
 

Tos1 – tos15 
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 .בשאלות הבאות אבקש ממך פרטים על כל מה שאכלת ושתית  אתמול -קרא: לסוקר שחזור המזון . ב
 

 4:11ועד _____ יום, בבוקר של אתמול 4:11 -מה אכלת מ. 9
 :קרא, במידת הצורך________? יום, בבוקר של היום

בבוקר ניתן להבדיל בין  4:11 -בעבודה מקדימה נמצא כי ב"
 ".יממה ליממה

בארוחות ובין , פרט כל דבר שאכלת ושתית בבית ומחוץ לבית
שתיית , שתיית קפה ותה, כולל חטיפים וממתקים, הארוחות

רשום כל פריט בשורה : לסוקר. משקאות קלים ואלכוהוליים
 .11 נפרדת ורק כאשר סיים הנדגם לפרט עבור לשאלה

באיזו  .11
התחלת  שעה

לשתות /לאכול
 ?את הפריט

         
 

  הרשימה המהירה 
 2כרטיס מספר   

 ?איפה אכלת     .א
  .ב

 
 (מזון מהבית)בבית. 1   

 (קנוי,מזון מוכן) בבית  2     .ג

 (מזון מן הבית)במקום העבודה. 3     .ד

 (קנוי,מזון מוכן) במקום העבודה. 4     ה

 (בחדר אוכל/במזנון)במקום העבודה. 5     .ו

 במסעדה. 6     .ז

 _______________פרט,אחר. 7     .ח

      .ט

      .י

 ?איזו ארוחה זו היתה     .יא

 בוקר.1     .יב

 ביניים/ עשר  .2     .יג

 צהרים+בוקר. 3      .יד

 צהרים. 4     .טו

 ביניים/ ארבע . 5     .טז

 ערב+ צהרים . 6     .יז

 ערב. 7     .יח

 לילה. 8     .יט

 __________פרט,אחר. 9     .כ

      כא

      .כב

      .כג

      .כד

      .כה

      .כו

      .כז

      .כח

      .כט

      .ל

      .לא

      .לב

      .לג
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נסה להיזכר אם . או שאכלו אותם בהיסח דעת, יש מזונות שאנשים שוכחים שאכלו אותם -קרא: לסוקר
, משקאות חריפים, (כולל מים)משקאות קרים , משקאות חמים: שכחת לדווח על אחד מהמזונות הבאים

 . לחם, ירקות, פירות, חטיפים מתוקים ומלוחים, ממתקים
 
 

 

, אשאל אותך איפה אכלת. כעת אשאל אותך פרטים נוספים על המזונות והמשקאות שציינת  -קרא: לסוקר
, כאשר אשאל על הכמות שאכלת או שתית. אמור לי, אם תיזכר במשהו נוסף. היה חלק מארוחה ואם פריט זה

 .או במידע שרשום על אריזת הפריט, בכלים שבביתך, תוכל להיעזר בדוגמאות שאציע
 

 טבלת תיאור המזון

" רשימה המהירה"ב סמן . 5ואת שמו לטור  2 -ו 1העתק מהרשימה המהירה את אות הפריט והשעה לטור : לסוקר.
  6ואחר כך  טורים , 2תוך הצגת כרטיס מספר ,  4ו  3בטור ליד הפריט שהעתקת ועבור למלא טור 

 ". מדריך מזון וכמויות"על פי השאלות המנחות ב 7 -ו

 אות
 פריט

איפה  שעה
/אכלת

שתית 
פריט 

 ? זה

איזו 
ארוחה 

זאת 
 ? היתה

איזו   .12 משקה/תיאור המזון . 11 שם הפריט
כמות 
 ?שתית/אכלת

1 2 3 4 5 6 7 
    1.   

    2.   

    3.   

    4.   

    5.   

    6.   

    7.   

    8.   

    9.   

    11.   

    11.   

    12.   

    13.   

    14.   

    15.   

    16.   

    17.   

    18.   

    19.   
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    21.   

    21   

    22   

    23   

    24   

    25.   
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 Q13 ?האם כמות המזון  שאכלת אתמול דומה לכמות שאתה אוכל בדרך כלל .13

 15עבור לשאלה  -דומה ,כן .  1        
    אתמול אכלתי פחות מהרגיל, לא. 2         

  אתמול אכלתי יותר מהרגיל, לא. 3         
 (לא יודע)  77 
 

 Q14 ?מהי הסיבה  העיקרית שבגללה אכלת אתמול כמות שונה מזו שאתה אוכל בדרך כלל.  14

 דיאטה. 1
 נסיעה, טיול, חופשה. 2       

 חוסר זמן. 3
 שבת/חג. 4     
 אירוע משפחתי או חברתי. 5      

 שעמום, מתח .6
 הרגשה לא טובה, מחלה. 7
  צום. 8

   Q14_1 _______________________________:פרט, אחר. 9
 הריון .10
 מזג אויר .11
 סידור עבודה .12
 שינוי תיאבון/אוכל מועדף .13
 סדר יום שונה מהרגיל .14
 ללא סיבה מיוחדת .15
 אחר .16
 

 כשרות. ג

 Q15 ?האם אתה שומר כשרות .15

 תמיד, כן. 1
 רק בבית, כן. 2

 Q15_1  ___________________________: אחר  פרט. 3
 לא. 4
 באופן חלקי. 5
  משתדל לרוב. 6
 

 Q16? או עוף בבית/האם אתה מכשיר בשר ו  .16

 תמיד, כן. 1
 לפעמים. 2
 תמיד קונה מוכשר -אף פעם לא. 3
 לא. 4
 לא יודע. 5
 

 .בשאלות הבאות אשאל לגבי שתיית אלכוהול  -קרא: לסוקר    שתיית אלכוהול. ד

כולל  ,ליקר, וודקה, קוניאק, ויסקי, יין, בירה לבנה: כגון, האם בשנה האחרונה  שתית משקה אלכוהולי כלשהו .17

 Q17 ?או הבדלה בשבתות/שתייה בקידוש ו

 כן . 1

     24עבור לשאלה   -לא  .2   
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שתית , האם בשנה האחרונה  . 21
 לא כולל)______ פעם  אחת לפחות 

בקידוש    ציין את שם המשקה
 ?(והבדלה

באיזו תדירות שתית את . 22
 1. הצג  כרטיס___________?    ה
 ציין את שם המשקה    

 כמה שתית בממוצע. 23
לא כולל  קידוש )כל פעם  
 3הצג כרטיס  ?(והבדלה

1 2 3 4 

 בירה לבנה

Q21_1 

המשך בשאלה -כן  .1
22 

 עבור לשורה          -לא .2

 הבאה        

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 שאלהבהמשך פעמים בשבוע           3-4.  2

  23פעמיים בשבוע                  -פעם.  3

 Q22_1_1פעמים בחודש              3 -פעם.  4

  Q22_1_2 _פרט, אחר.  5

 עבור לשורה       פחות מפעם בחודש. 6

  הבאה(                               לא יודע )  77

 Q23_1_1 לגימות_____

Q23_1_2 
 כוסיות_____ 
 כוסות_____ 
 פחיות_____ 
 בקבוקים______
 _____:פרט, אחר____ 

Q23_1_3 

 לא יודע( 77)

 יין אדום

Q21_2 
המשך בשאלה -כן  .1

22 

 עבור לשורה          -לא .2

 הבאה        

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -פעם.  3

 Q22_2_1פעמים בחודש              3 -פעם.  4

  Q22_2_2 פרט, אחר.  5

 עבור לשורה    פחות מפעם בחודש. 6

  הבאה(                               לא יודע )  77

 

 Q23_2_1 לגימות_____

Q23_2_2 
 כוסיות_____ 
 כוסות_____ 
 פחיות_____ 
 בקבוקים______
 ____:פרט, אחר____ 

Q23_2_3 

 לא יודע( 77)

שתית משקה , האם בשנה האחרונה  18
לא כולל מיץ ענבים  בשבת , אלכוהולי

   ציין את הזמן  ___________?    ב

איזה משקה אתה שותה בדרך . 19
 ___________? כלל ב 
 ציין את הזמן             

 כמה שתית בממוצע. 21
 3הצג כרטיס ? כל פעם  

1 2 3 4 

קידוש בימי 
 שישי

Q18_1 

 19המשך בשאלה -כן  .1

 עבור לשורה          -לא . 2

 הבאה          

  Q19_1 יין לבן .1
 יין אדום מתוק .2
 יין אדום יבש .3
, משקה אלכוהולי אחר .4

 Q19_4 ________:פרט

  Q20_1 Q20_4 לגימות_____

 כוסיות_____ 

 כוסות_____ 

 פחיות_____ 

 בקבוקים______

 Q20_7 ________:פרט, אחר____ 

 לא יודע( 77)

קידוש 
בשבת 
 בבוקר

Q18_2 

 19המשך בשאלה -כן  .1

 עבור לשורה          -לא . 2

 הבאה           

 Q19_2  יין לבן .1
 יין אדום מתוק .2
 יין אדום יבש .3
,   משקה אלכוהולי אחר .4

 Q19_5 ____:פרט

  Q20_2 Q20_5 לגימות_____

 כוסיות_____ 

 כוסות_____ 

 פחיות _____

 בקבוקים______

 Q20_8 _______:פרט, אחר____ 

 לא יודע( 77)

 הבדלה

Q18_3 
 19המשך בשאלה -כן  .1

 עבור לשאלה          -לא . 2

 הבאה            

   Q19_3 יין לבן .1

 יין אדום מתוק .2

 יין אדום יבש .3

, משקה אלכוהולי אחר .4

 Q19_6 _______:פרט

  Q20_3 Q20_6 לגימות_____

 כוסיות_____ 
 כוסות_____ 

 פחיות_____ 
 בקבוקים______

 Q20_9 ________:פרט, אחר____ 

 לא יודע( 77)
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 יין לבן

Q21_3 
המשך בשאלה -כן  .1

22 

 עבור לשורה          -לא .2

 הבאה        

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

  23פעמיים בשבוע                  -פעם.  3

  Q22_3_1פעמים בחודש             3 -פעם.  4

  Q22_3_2 _פרט, אחר.  5

 עבור לשורה    פחות מפעם בחודש. 6

  הבאה(                               לא יודע )  77

 

 Q23_3_1 לגימות_____

Q23_3_2 

 כוסיות_____ 

 כוסות_____ 

 פחיות_____ 

 בקבוקים______

 Q23_3_3_____:פרט, אחר____ 

 לא יודע( 77)

 ליקר

Q21_4 
המשך בשאלה -כן  .1

22 

 עבור לשורה          -לא ..2

 הבאה        

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -פעם.  3

 Q22_4_1פעמים בחודש              3 -פעם.  4

  Q22_4_2 _פרט, אחר.  5

 עבור לשורה    פחות מפעם בחודש. 6

  הבאה(                               לא יודע )  77

 Q23_4_1  לגימות_____

 Q23_4_2 כוסיות_____ 

 כוסות_____ 

 פחיות_____ 

 בקבוקים______

 Q23_4_3 _____:פרט, אחר____ 

 לא יודע( 77)

שתייה 
 ,חריפה
 ,ויסקי

 ,קוניאק
 ערק, וודקה

Q21_5 

המשך בשאלה -כן  .1
22 

 עבור לשורה          -לא .2

 הבאה        

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -פעם.  3

 Q22_5_1פעמים בחודש              3 -פעם.  4

  Q22_5_2 ___פרט, אחר.  5

 עבור לשורה    פחות מפעם בחודש. 6

  הבאה(                               לא יודע )  77

 Q23_5_1 לגימות_____

 Q23_5_2 כוסיות_____ 

 כוסות_____ 

 פחיות_____ 

 בקבוקים______

 Q23_5_3 ___:פרט, אחר____ 

 ( לא יודע)77

משקה 
אלכוהולי 

 :פרט, אחר

Q21_6 

המשך בשאלה -כן  .1
22 

 עבור לשאלה          -לא .2

 הבאה        

ALCOTXT 

 

 פעמים בשבוע  5-7.  1

 המשך בשאלהפעמים בשבוע           3-4.  2

 23פעמיים בשבוע                  -פעם.  3

 Q22_6_1פעמים בחודש              3 -פעם.  4

  Q22_6_2 __פרט, אחר.  5

 עבור לשאלה    פחות מפעם בחודש. 6

  הבאה(                               לא יודע )  77

 Q23_6_1 לגימות_____

 Q23_6_2 כוסיות_____ 

 כוסות_____ 

 פחיות_____ 

 בקבוקים______

 Q23_6_3_____:רטפ, אחר____ 
 לא יודע( 77)

 
 

 

 
 
 
 
 

 הערות נוספות-שתיית אלכוהול
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 דיאטה. ה
 .בשאלות הבאות אשאל לגבי דיאטות -קרא: לסוקר

 

 דיאטה , דיאטה לשמירה על משקל, האם אתה עושה כעת דיאטה כלשהי כגון דיאטה לירידה במשקל .24

 Q24 ?מסיבה רפואית או מסיבה אחרת       
 כן   .  1
 32עבור לשאלה   -לא  . 2

 

 Q25 ?האם אתה עושה דיאטה להורדה במשקל או לשמירה על משקל .25

 כן  . 1

 28עבור לשאלה   -לא  . 2
 

  סמן את כל האפשרויות?  מאיזו סיבה אתה עושה את הדיאטה .26

 Q26_1 המלצת רופא.  1  

 Q26_2  המלצת דיאטנית.  2  

  Q26_3 המלצת מרפא אלטרנטיבי.  3  

 Q26_4  החלטה עצמית מסיבות בריאותיות.  4  

 Q26_5 החלטה עצמית מתוך רצון לרזות.  5  

 Q26_6 הצטרפות לאדם אחר שעושה דיאטה.  6  

 Q26_7  ________:פרט, סיבה אחרת.  7  

 Q26_8מסיבות אסטטיקה . 8  

  Q26_9 לחץ משפחתי. 9  

  Q26_10 סיבות אחרות. 10  

  Q26_11 שמירת משקל תקין. 11  

   
 

 סמן את כל האפשרויות?  ממי קיבלת הנחיות לביצוע הדיאטה .27

 Q27_1 רופא.  1  

 Q27_2 (קבוצתיייעוץ פרטני או )דיאטנית .  2  

 Q27_3 (שלא על ידי דיאטנית)תכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה .  3  

 Q27_4 חומר מקצועי, ספרים.  4  

 Q27_5 ידע עצמי.  5  

 Q27_6  _____________:פרט, מקור אחר.  6  

  Q27_7 משפחה/ מחברים. 7  

  Q27_8 ממקור אחר. 8  

  Q27_9 מהמדיה. 9  
 

 (28בשאלה " אחרת"במקום " נוספת"קרא , 25לשאלה " כן"אם ענה : לסוקר) 

 Q28 ?(שאינה דיאטה להורדה או שמירה על משקל)האם אתה עושה דיאטה אחרת  .28

 כן  .  1  

 32עבור לשאלה   -לא  .  2  

 

 סמן את כל האפשרויות?   איזו דיאטה אתה עושה .29

 Q29_1 דלת שומן או דלת כולסטרול.  1  

 Q29_2 או דלת נתרןדלת מלח .  2  

 Q29_3 דלת סוכר .  3  

 Q29_4 ____________________: פרט, אחרת.  4  
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 סמן את כל האפשרויות?  ות/מאיזו סיבה אתה עושה את הדיאטה .31

 Q30_1 המלצת הרופא.  1  

 Q30_2 המלצת דיאטנית. 2  

  Q30_3 המלצת מרפא אלטרנטיבי. 3  

 Q30_4  בריאותיותהחלטה עצמית מסיבות .  4  

 Q30_5 הצטרפות לאדם אחר שעושה דיאטה. 5  

 טקסט Q30_6________________  Q30_7: פרט, סיבה אחרת  6  
 

 סמן את כל האפשרויות?  ממי קיבלת הנחיות לביצוע הדיאטה .31

 Q31_1 רופא.  1  

 Q31_2 (ייעוץ פרטני או קבוצתי)דיאטנית .  2  

 Q31_3 (שלא על ידי דיאטנית)תכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה .  3  

 Q31_4 חומר מקצועי, ספרים.  4  

 Q31_5 ידע עצמי.  5  

 Q31_6 _________________: פרט, מקור אחר.  6  

        Q31_7 משפחה/ חברים. 7  

  Q31_8 גורם אחר. 8  

  Q31_9 גורם רפואי אחר. 9  

  Q31_10 מהמדיה. 10  

 

 עמדות בנושא תזונה. 2
 .בשאלות הבאות אשאל לגבי עמדותיך בנושאים הקשורים לתזונה -קרא: לסוקר

 

  33,32לשאלות  4הצג כרטיס מספר 

 Q32 ?באיזו מידה  אתה מתעניין בקשר שבין תזונה ובריאות .32

 במידה רבה מאד . 1  
 במידה רבה. 2

 במידה מועטה  . 3  
 בכלל לא. 4  

 לא יודע. 5  
 

 Q33 ?באיזו מידה  הרגלי התזונה שלך מושפעים ממידע או מפרסומים לגבי הקשר שבין תזונה ובריאות .33

 במידה רבה מאד . 1  
 במידה רבה. 2

 במידה מועטה  . 3  
 בכלל לא. 4
 לא יודע. 5
 
 
 
 

 סמן את כל האפשרויות?  מהם מקורות המידע שלך לגבי הקשר שבין תזונה ובריאות .34

 Q34_9 בתי חולים, פרסומים של קופות חולים. Q34_3   7 רופא.  1

  Q34_10 קורסים ולימודים. Q34_4   8 דיאטנית.  2  

 Q34_11 אנטרנט.Q34_5   9 טלוויזיה.  3  

 Q34_1 משפחה. Q34_6    11 רדיו. 4

 Q34_2 חברים. Q34_7   11 עיתונות. 5

 Q34_12 _________________: פרט, אחר. Q34_8 12 פרסומים של משרד הבריאות. 6
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  Q34_13 עבודה/ קולגות. 13

  Q34_14 רפואה אלטרנטיבית. 14

  Q34_15 עלונים/ תוויות מזון . 15

  Q34_16 ספרים. 16

  Q34_17 שום דבר. 17

  Q34_18 סביבה/ עיסוק . 18

  Q34_19 עצמי. 19

  Q34_20 שכנים. 20

  Q34_21 בת זוג/ בן. 21
 
 
 
 
 

עד כמה חשוב לך כל , כאשר אתה קונה מוצרי מזון .35
ועגל את התשובה  4הצג כרטיס ? אחד מגורמים אלה

  .לא רלוונטי.. אם לא קונה אז רשום  המתאימה

לא כל כך  חשוב חשוב מאוד
 חשוב

לא חשוב 
 בכלל

 לא יודע

 Q35_1 1 2 3 4 5 מחיר

 Q35_2 1 2 3 4 5 החנות וכדומה, המדף, ניקיון המוצר

 Q35_3 1 2 3 4 5 תאריך האחרון לשימוש

 Q35_4 1 2 3 4 5 תוויות המזון
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 "מידע אמין" 38ושאלה " מידע מובן" 37לשאלה  5הצג כרטיס   –: לסוקר

האם אתה , כאשר אתה קורא את המידע בתווית המזון .36
 ציין את סוג המידע___________________ ? את  בודק

עד כמה מידע זה  .37
 ?מובן

עד כמה  מידע זה  .38
 ?אמין

, רשימת הרכיבים
המפרטת מה מכיל 

, קמח: כגון, המוצר
 אבקת ביצים, סוכר

 תמיד.  1
 37 המשך בשאלהלעתים קרובות   .  2
 Q36_1   לעתים רחוקות. 3

 אף פעם. 4
 לא יודע 77

  Q37_1 מובן מאוד. 1
 מובן. 2
 לא כל כך מובן. 3
 לא מובן בכלל. 4

 (לא יודע) 77

 Q38_1 אמין מאד .1

 אמין. 2
 לא כל כך אמין. 3
 לא אמין בכלל. 4

 (לא יודע) 77

 תמיד.  1 רשימת צבעי המאכל
 37 המשך בשאלהלעתים קרובות   .  2
  Q36_2    לעתים רחוקות. 3

 אף פעם. 4
 לא יודע 77

 Q37_2 מובן מאוד. 1

 מובן. 2
 לא כל כך מובן. 3
 לא מובן בכלל. 4

 (לא יודע) 77

 Q38_2 אמין מאד. 1

 אמין. 2
 לא כל כך אמין. 3
 לא אמין בכלל. 4

 (לא יודע) 77

נוכחות / רשימת 
 חומרים משמרים

 תמיד.  1
 37 המשך בשאלהלעתים קרובות   .  2
  Q36_3       לעתים רחוקות. 3

 אף פעם. 4
 לא יודע 77

 Q37_3 מובן מאוד. 1

 מובן. 2
 לא כל כך מובן. 3
 לא מובן בכלל. 4

 (לא יודע) 77

 Q38_3 אמין מאד. 1

 אמין. 2
 לא כל כך אמין. 3
 לא אמין בכלל. 4

 (לא יודע) 77

, הצהרות תזונתיות
דל , לייט, דל שומן:כגון
 נתרן

 תמיד.  1
 37 המשך בשאלהלעתים קרובות  .  2
   Q36_4 לעתים רחוקות. 3

 אף פעם. 4
 לא יודע 77

  Q37_4 מובן מאוד. 1

 מובן. 2
 מובןלא כל כך . 3
 לא מובן בכלל. 4

 (לא יודע) 77

 Q38_4 אמין מאד. 1

 אמין. 2
 לא כל כך אמין. 3
 לא אמין בכלל. 4

 (לא יודע) 77

, הצהרות בריאותיות
טוב להורדת לחץ : כגון
, להקלת מתח, דם

 .לשיפור הזיכרון

 תמיד.  1
 37 המשך בשאלהלעתים קרובות   .  2
   Q36_5 רחוקותלעתים . 3

 אף פעם. 4
 לא יודע 77

 Q37_5 מובן מאוד. 1

 מובן. 2
 לא כל כך מובן. 3
 לא מובן בכלל. 4

 (לא יודע) 77

 Q38_5 אמין מאד. 1

 אמין. 2
 לא כל כך אמין. 3
 לא אמין בכלל. 4

 (לא יודע) 77

, טבלת סימון תזונתי
שמפרטת את תכולת 

, פחמימות, הקלוריות
 גרם מזון 111ב ' וכו

 תמיד.  1
 37 המשך בשאלהלעתים קרובות   .  2
   Q36_6 לעתים רחוקות. 3

 אף פעם. 4
 לא יודע 77

 Q37_6 מובן מאוד. 1

 מובן. 2
 לא כל כך מובן. 3
 לא מובן בכלל. 4

 (לא יודע) 77

 Q38_6 אמין מאד. 1

 אמין. 2
 לא כל כך אמין. 3
 לא אמין בכלל. 4

 (לא יודע) 77

 
 

כאשר אתה קורא את טבלת הסימון . 39
 :האם אתה בודק את המידע לגבי, התזונתי

 ועגל  התשובה המתאימה 5הצג כרטיס 

לעיתים  תמיד
 קרובות

לעיתים 
 רחוקות

 לא יודע אף פעם

 Q39_1 1 2 3 4 5    (אנרגיה)קלוריות 

 Q39_5 1 2 3 4 5 חלבונים

 Q39_2  1 2 3 4 5 סך שומן

 Q39_3  1 2 3 4 5   שומן רווי

 Q39_4  1 2 3 4 5 כולסטרול

 Q39_6 1 2 3 4 5  פחמימות

 Q39_7 1 2 3 4 5( מלח)נתרן 

 Q39_8  1 2 3 4 5 סיבים 

 Q39_9 1 2 3 4 5ויטמינים 

 Q39_10 1 2 3 4 5ברזל  

 Q39_11 1 2 3 4 5 סידן 

 Q39_12 1 2 3 4 5סוכר 

 Q39_13 1 2 3 4 5מינרלים 

 Q39_14 1 2 3 4 5רכיבים אחרים 
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 .בשאלות הבאות אשאל לגבי מצב בריאותך -קרא: לסוקר       בריאותימצב  . 3
 

 Q40 ?מה מצבך הבריאותי באופן כללי .41  

 טוב מאוד  .1
 טוב  .2
 לא כל כך טוב  .3
 לא טוב בכלל.   4 
 

 ".כן"רק אם ענה " טיפול"שאל לגבי  –: לסוקר:   האם אי פעם רופא איבחן אצלך  .41

 ?האם אתה בטיפול תרופתי לא כן 
  Q41_1_2 לא. 2כן          . Q41_1_1  1 2 1 אנמיה מחוסר ברזל

 Q41_2_2      לא. 2כן          . Q41_2_1 1 2 1 דלדול עצמות, אוסטיאופורוזיס

  Q41_3_2 לא. 2כן          . Q41_3_1  1 2 1 כולסטרול גבוה

  Q41_4_2 לא. 2כן          . Q41_4_1  1 2 1  טריגליצרידים גבוהים

 Q41_5_2  לא. 2כן          . Q41_5_1 1 2 1יתר לחץ דם 
 (לא  סוכרת הריונית), תלויה באנסולין, סוכרת

Q41_6_1 
  Q41_6_2 לא. 2כן          . 1 2 1

 (לא  סוכרת הריונית)לא תלויה באנסולין ,סוכרת 
Q41_7_1 

 Q41_7_2  לא. 2כן          . 1 2 1

  Q41_8_2 לא. 2כן          . Q41_8_1 1 2 1 שבץ מוחי

 Q41_9_2  לא. 2כן          . Q41_9_1 1 2 1 סרטן
 

 :האם אי פעם עברת .42
 לא כן  

 Q42_1 1 2  (אוטם שריר לב)התקף לב 

 Q42_2  1 2 ( ניתוח מעקפים
 ( (טיפולי)סטנט /צנתור עם בלון

Q42_3 
1 2 

 (איבחוני)סטנט / צנתור בלי בלון 
) Q42_4 

1 2 

 

   Q43 ( ?תרופה כלשהו על בסיס קבוע/האם אתה מקבל  טיפול .43

 כן    . 1    

 45עבור לשאלה לא  .  2
 

 Q44_12_1 ,Q44_12_2 המשתנים הם עד? איזו תרופה אתה מקבל ולאיזו סיבה. 44
 סיבה  שם התרופה

Q44_1_1 Q44_1_2 
Q44_2_1 Q44_2_2 

Q44_3_1 Q44_3_2 

Q44_4_1 Q44_4_2 

Q44_5_1 Q44_5_2 
Q44_6_1 Q44_6_2 

Q44_7_1 Q44_7_2 

Q44_8_1 Q44_8_2 

Q44_9_1 Q44_9_2 
Q44_10_1 Q44_10_2 

 atc1…atc12  קידוד תרופות         
 

   הערות נוספות: מצב בריאותי
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  51עבור לשאלה , אם הנדגם הוא גבר: לסוקר

אבקש ממך להצביע על . למטרת שמירת פרטיות -שאלות הבאות   מופיעות  על כרטיס שתי ה -קרא: סוקר
-ובקש מהנדגם לציין את התשובה   45,46. בזמן שאילת ש, 6הצג את כרטיס מספר . התשובה המתאימה

 . על השאלוןורשום  התשובה 
 

 Q45  ?האם את .45

 47. עבור לשכעת בהריון       . 1                              
 לא בטוחה שאני בהריון. 2
 אחרי לידה ומניקה. 3
 אף אחד מהם. 4
 

 ?האם את  .46
   Q46_1 לא. 2כן        . 1?           לוקחת גלולות למניעת הריון.  א  

    Q46_2 לא. 2כן      .  1?    (או שחלות/לאחר כריתת רחם ו, לגיל המעבר)בטיפול הורמונלי חלופי .  ב  

                                                                                                                                              

  
 

  Q47 ( 51המשך בשאלה " 1"אם ענתה )  ?כמה ילדים ילדת  .47
 

         Q48 ?האם הינקת את הילדים .48
         כן .1

    51עבור לשאלה   - לא. 2  .2

ורשום , הילדשל ( בשנים)ובקש את גיל הנוכחי , במשבצת המתאימה סמן  ? כמה זמן הנקת, ילד כללגבי  .49.

 Q49_15 המשתנים הם עד ". מספרו,אותו על יד 

 Q49_

1_1 

Q49_

2_1 

Q49_

3_1 
Q49_

4_1 
Q49_

5_1 

Q49_

6_1 

Q49_

7_1 

Q49_

8_1 

Q49_

9_1 

Q49_ 

10_1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
 AGE1 AGE2 AGE3 AGE4 AGE5 AGE6 AGE7 AGE8 AGE9 AGE10 גיל הילד בשנים

           בכלל לא
           עד שבועיים 

           עד חודש
           עד חודשיים

           חודשים 3עד 
           חודשים 4עד 

           עד חצי שנה
           עד שנה

           יותר משנה
אחרי כמה  זמן  

הוספת מזון 
שתייה בנוסף /

עגל מה ? להנקה
 הוסף

Q49_

1_2 

 
 חודשים

 
 מזון

 שתייה
Q49_

1_3  

Q49_

2_2 

 
 חודשים

 
 מזון

 שתייה
Q49_

2_3 

Q49_

3_2 

 
 חודשים

 
 מזון

 שתייה
Q49_

3_3 

Q49_

4_2 

 
 חודשים

 
 מזון

 שתייה
Q49_

4_3 

Q49_

5_2 

 
 חודשים

 
 מזון

 שתייה
Q49_

5_3 

Q49_

6_2 

 
 חודשים

 
 מזון

 שתייה
Q49_

6_3 

Q49_

7_2 
 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

Q49_

7_3 

Q49_

8_2 
 

 חודשים
 

 מזון
 שתייה

Q49_

8_3 

Q49_

9_2 

 
 חודשים

 
 מזון

 שתייה
Q49_

9_3 

Q49_ 

10_2 

 
 חודשים

 
 מזון

 שתייה
Q49_ 

10_3 

 מסרב (88) …זוכר לא /לא יודע Q50                         (77)?  מ "בס(ללא נעליים )מה הגובה שלך  .51

  Q51 ?מתי נשקלת בפעם האחרונה .51

 היום. 1 
 השבוע. 2 
 החודש. 3 
 יותר מחודשלפני . 4 

 מסרב (888) …זוכר לא /לא יודע Q52                              (777) ?ג "בק( בבגדים קלים ,ללא נעליים )מה משקלך  .52
 

 מסרב (888) …זוכר לא /לא יודע Q53                                                  (777)?       (ג"בק) 18מה היה משקלך בגיל  .53



 17 

  Q54 ?האם משקלך  השתנה   בשנתיים האחרונות  .54

 ג או יותר"ק 5עליה של   .1
 ג או יותר"ק 5ירידה של   .2

 57עבור לשאלה  (ג"ק 5פחות מ )ללא שינוי  .3
 קג  או יותר 5גם עלייה וגם ירידה  של  .4

 עקב מחלה .5

 לידה,עקב הריון .6
 Q54_1 ____________________ :פרט,אחר .0
 

  Q55? עקב דיאטה להורדת משקלהאם השינויים היו  . 55
 כן.. 1
 לא. 2

 (לא יודע) 77
 מסרב 88

 
  Q56 ?עקב דיאטה להורדת משקל, היו עליות וירידות חוזרות במשקלך  האם בשנתיים האחרונות 56

 כן. 1 
 לא. 2 
 לא יודע .77 
 

 .השאלות הבאות מתייחסות לפעילות גופנית :לסוקר קראפעילות גופנית . 4
 

 Q57 .קרא האפשרויות וסמן אחת? אתה( יותר  ממחצית הזמן)האם רוב הזמן . בעבודה פעילות גופניתלגבי  . 57
                                                                                                                                                                    

 עובד בישיבה. 1
 עובד בעמידה. 2

 הולך במישור בקצב רגיל. 3   
 עושה עבודה פיזית קלה. 4   

 עושה עבודה פיזית קשה. 5
 לא יודע .77

  

דקות ברציפות  21האם בשנה האחרונה  אתה עוסק באופן קבוע בפעילות גופנית בשעות הפנאי  הנמשכת לפחות   .58

    Q58 ?וגורמת לנשימה מואצת ולהזעה

  כן. 1 
 61עבור לשאלה  - לא. 2             

 

     Q59 7הצג כרטיס מספר ? באיזו  תדירות אתה עושה פעילות זו .59

 ארבע פעמים או יותר בשבוע . 1
 61עבור לשאלה   פעמים  בשבוע 3. 2

 פעמים  בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 61עבור לשאלה  –פעם בחודש או פחות . 5

 ?דקות ברציפות 11האם בשנה האחרונה  אתה עוסק באופן קבוע בפעילות גופנית בשעות הפנאי הנמשכת לפחות  .61
Q60 

  כן.  1
 65עבור לשאלה  - לא.  2
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 62,64לשאלות  7הצג כרטיס  –-לסוקר 

 -האם אתה עוסק באופן קבוע ב  .61
 ציין את שם הפעילות _____?

אם ,62עבור לשאלה , "כן"אם 
: לסוקר. עבור לשורה הבאה, "לא"

 הקף בעיגול את הפעילויות שציין

באיזו תדירות אתה  .62
 ________? -עוסק ב 

אם  .ציין את הפעילות 
שאל , ציין מפעילות אחת

 .על תדירות  הכל  יחד

מהי  .63
משך 

הפעילות כל 
 ?פעם

כמה זמן ברציפות אתה . 64
ציין : לסוקר?______ -עוסק ב 

אם ציין  יותר . תאת הפעילו
רשום הפעילות , מפעילות אחת

 .בה עוסק הכי הרבה זמן
הליכה בקצב בינוני 

  Q61_1 מהיר/ 
 

 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

  פעמים או יותר בשבוע 4.1
 פעמים בשבוע 3.2

 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש  2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_1 

 
 _______

  Q63_1 דקות

  Q64_1  שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

כולל על -ריצה

  Q61_2 מכשיר
 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

  פעמים או יותר בשבוע 4.1
 פעמים בשבוע 3.2

 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_2 

 _______

  Q63_2 דקות
  Q64_2 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

רכיבה על אופניים 
 (כולל על מכשיר)

Q61_3 
 

 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

  פעמים או יותר בשבוע 4.1
 פעמים בשבוע 3.2

 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_3 

 
 _______

  Q63_3 דקות

  Q64_3 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

  Q61_4 שחייה
 

 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

  או יותר בשבוע פעמים 4.1
 פעמים בשבוע 3.2

 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_4 

 
 _______

  Q63_4 דקות

  Q64_4 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

, התעמלות אירובית
כולל התעמלות 

אירובית על 
מכשירים בחדר 

  Q61_5 כושר

 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

  פעמים או יותר בשבוע 4.1
 פעמים בשבוע 3.2

 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_5 

 
 _______

  Q63_5 דקות

  Q64_5 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

 משחקי כדור

Q61_6 
 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

  פעמים או יותר בשבוע 4.1
 פעמים בשבוע 3.2

 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_6 

 
 _______

  Q63_6 דקות

  Q64_6 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

כולל ריקודי , ריקוד

  Q61_7 עם
 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

 פעמים או יותר בשבוע  4.1

 פעמים בשבוע 3.2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_7 

 
 _______

  Q63_7 דקות

  Q64_7 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

התעמלות לעיצוב 
כולל , הגוף

מכשירים לחיזוק 

  Q61_8 שרירים

 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

 פעמים או יותר בשבוע  4.1

 פעמים בשבוע 3.2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_8 

 
 _______

  Q63_8 דקות

  Q64_8 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

: התעמלות קלה
, פלדנקרייז, יוגה

 .אלכסנדר וכדומה
Q61_9  

 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

 לשורה הבאה 

 פעמים או יותר בשבוע  4.1

 פעמים בשבוע 3.2
 פעמים בשבוע 1-2. 3
 פעמים בחודש 2-3. 4
 פעם בחודש או פחות. 5

Q62_9 

 
 _______

  Q63_9 דקות

  Q64_9 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4
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 -האם אתה עוסק באופן קבוע ב  .61
 ציין את שם הפעילות _____?

אם ,62עבור לשאלה , "כן"אם 
: לסוקר. עבור לשורה הבאה, "לא"

 הקף בעיגול את הפעילויות שציין

באיזו תדירות אתה  .62
 ________? -עוסק ב 

אם  .ציין את הפעילות 
שאל , ציין מפעילות אחת

 .על תדירות  הכל  יחד

מהי  .63
משך 

הפעילות כל 
 ?פעם

כמה זמן ברציפות אתה . 64
ציין : לסוקר?______ -עוסק ב 

אם ציין  יותר . תאת הפעילו
רשום הפעילות , מפעילות אחת

 .בה עוסק הכי הרבה זמן
, פעילות אחרת

Q61_10 
__________:פרט

___ Q61_10_1   

 עבור–כן .  1

      62.לש    

עבור –לא . 2

  65לשאלה 

 פעמים או יותר בשבוע  4.1
 פעמים בשבוע 2.2

 פעמיים בשבוע-פעם. 3
 פחות מפעם בשבוע. 4
 פחות מפעם בחודש. 5

Q62_10 

 
 _______

 דקות

Q63_10 

  Q64_10 שנה ½פחות מ . 1

 חודשים עד שנה 7. 2 
 שנים  1-5בין .   3
 שנים 5מעל ל . 4

 
 .גופנית פעילות-הערות    

 
 
 
 

 .בשאלות הבאות אשאל לגבי עישון -קרא: לסוקר  הרגלי עישון. 5

 
     Q65 ?האם אתה מעשן כיום .65

 67עבור לשאלה  –כן . 1

 66עבור לשאלה -   אבל עישנתי בעבר, לא כיום. 2

 71עבור לשאלה  – אף פעם לא עישנתי, לא. 3
 
 

  Q66 חודשים/שנים …? לפני כמה זמן הפסקת לעשן .66
   

  Q67  ?באיזה גיל התחלת לעשן .67

 

  Q68_1 סמן את כל האפשרויות ?מה אתה מעשן כיום או עישנת בעבר .68

 69עבור לשאלה       סיגריות. 1

 סיגרים . 2
 71המשך בשאלה          מקטרת. 3

 נרגילה.  4
 __________פרט         , אחר.  5

     
                                      Q69 נהגת לעשן/ כמה סיגריות ליום אתה מעשן  .69

 פרטים דמוגרפיים על הנדגם
 

 .כעת אשאל אותך כמה שאלות כלליות על עצמך: -קרא: לסוקר 

        Q70 (שים לב שזה מתאים לשנת לידה: סוקר )                          ? בן כמה אתה    .71
 

 Q71     ?באיזו ארץ נולדת. 71

 73עבור לשאלה      ישראל. 1   
 moza (לפי יבשות) _______________פרט, ארץ אחרת. 2   
 

Value mozax  1 = 'Israel'  2 = 'Asia'  3= 'Africa'  4= 'USSR'  5= 'Europe'  6= 'America'  7= 'Oceania' ; 

 
 

   Q72 19..?באיזו שנה עלית לארץ . 72

 aliyay  - 8 ס"קטגוריות של שנת עליה לפי למ: 
 1948לפני  .1
2. 1948-1951 
3. 1952-1960 
4. 1961-1964 
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5. 1965-1971 
6. 1972-1979 
7. 1980-1989 
 עד היום -1999 .8

 
 
 
 

  Q73 ?באיזו ארץ נולד אביך. 73

 ישראל. 1  
 (לפי יבשות). ________________: פרט,אחר . 2  
 (לא יודע)  77  
 

  Q74 ?(אבי האב)באיזו ארץ נולד הסבא . 74

 ישראל. 1
 (לפי יבשות)________________ :פרט,אחר . 2  
 (לא יודע)  77   
 

  Q75 ?באיזו ארץ נולדה אמך . 75

 ישראל. 1   
 (לפי יבשות)__________ :פרט,אחר . 2   
 (לא יודע)  77   
 

  Q76 ?(אם אמך)באיזו ארץ נולדה הסבתא . 76

 ישראל. 1
 (לפי יבשות)________________ :פרט,אחר . 2  
 לא יודע. 3  
 

  Q77? מה מצבך המשפחתי. 77

 ה/רווק. 1   
 ה/נשוא. 2   
 ה/גרוש. 3   
 ה/אלמן. 4   
 ה בנפרד/חי. 5   
 Q77_1 ______________פרט, אחר. 6   

 

  Q78 ?האם אתה   .78

 יהודי  .1
 ערבי מוסלמי . 2
 ערבי נוצרי. 3 
 דרוזי. 4 
 נוצרי. 5 
 Q78_1 ______________:.פרט, אחר. 6 

 

  Q79 :האם אתה מגדיר את עצמך כ .79

 חילוני. 1   
 מסורתי. 2   
 דתי . 3   
 חרדי. 4   
 Q79_1 _________________.:פרט, אחר. 5   

 
          ס "סמל מקצוע לפי למ Q80      QQ 80 ? _______________________________מה מקצועך     .81

 cbs  coding for profession                                     
 

  Q81 :חודשים האחרונים  אתה 3האם ב   . 81

 מוגבלות/נכות/לא עובד בגלל מחלה.   7                  עובד כשכיר                            .1
 בחופשת לידה.   8      עובד כעצמאי .2
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 גימלאי.   9     סטודנט שעובד .3

   Q81_1 מובטל/לא עובד. 11   עובד כבן משפחה ללא תשלום .4
 Q81_2 _______:פרט, לא עובד מסיבה אחרת. 11     עקרת בית .5
 _________________ :פרט, אחר. 12    (ואינך עובד)סטודנט  .6

 חבר קיבוץ. 13
 
 

 ..התיחס לעיסוק האחרון, אם אינו עובד כרגע, 82-84בשאלות : לסוקר 

    Q82 _________Q82_1 ?מהי העבודה העיקרית שאתה עושה היום במקום העבודה,  אם הנך עובד .82
QQ 82 ס סמל מקצוע עיקרי"למ 

 

 Q83  ?בעיסוקך אתה מנהל צוות/האם בעבודתך. 83

  Q83_1 (בקש שיציין כמה: סוקר )עובדים ___ אני מנהל , כן  .1

 לא .2
 

  Q84? מהו סידור עבודתך, אם הנך עובד.  84

 יום בלבד .1
 לעיתים קרובות, שעות נוספות+ יום   .2
 סבב שבועי או סבב קצר, ערב/ בוקר  .3
 סבב שבועי, שלוש משמרות  .4
 ערב קבוע או לילה קבוע .5
 Q84_1  __________________פרט, אחר  .6
 משרה חלקית .7
 לא קבוע, משתנה .8

 לא רלוונטי/ עקרת בית/ לא עובד .9

   מסרב  .88

  Q85    ?(לא כולל שנת לימודים שלא הסתיימה)למדת בכל בתי הספר  בסך הכלכמה שנים . 85
 

  Q86? מהי התעודה הכי גבוהה שיש לך .86

 (תיכונית)תעודת בגרות . 1   
 תואר אקדמי ראשון. 2   
 תואר אקדמי שני . 3   
 תואר אקדמי שלישי. 4   
 תעודה מקצועית. 5   
 Q86_1 ____________________:פרט, תעודה אחרת. 6   

  אין תעודה. 7
 סיים תיכון ללא בגרות .8

 מסרב. 88
 

   Q87 8 הצג כרטיס מספר? מהי ההכנסה החודשית שלך נטו מהעבודה .87

 ח"ש 1,441 -מתחת ל. 1
 ח"ש 3,111 - 1,441. 2
 ח"ש 4,511 - 3,111. 3
 ח"ש 6111 - 4,511. 4
 ח"ש 9,111 - 6,111. 5
 ח"ש 12,111 - 9,111. 6
 ח"ש 15,111 - 12,111. 7
 ח"ש 18,111 - 15,111. 8
 ח"ש 24,111 - 18,111. 9

 ח"ש 24,111מעל . 11
 (מושב שיתופי, סטודנט שלא עובד, לא רלוונטי למשל קיבוץ. )11
 מסרב  88
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  Q88? (אנשים פרטיים , רכוש הון, פנסיה, מוסדות ממשלתיים )האם יש לך הכנסות ממקור אחר  .88

 כן. 1   
 לא. 2   

 

 :  אשאל אותך כעת כמה שאלות כלליות על משפחתך -קרא: לסוקר
 

 סטודנט שגר במעונות , חייל בחובה, לא כולל דייר בשכירות)כמה אנשים מתגוררים בבית בדרך קבע  .89
  Q89? (או מחוץ לבית

 המתאימהבמשבצת  סמן . פרט  את מספר  האנשים המתגוררים בבית לפי קירבה אליך. 91
  1 2 3 4 5 6 7 8 

Q90_1_1 בת זוג/בן         

Q90_2_1  הורה         

Q90_3_1 סבתא/סב         

Q90_4_1 בת/בן         

Q90_5_1 אחות/אח         

Q90_6_1 חבר/שותף         

Q90_7_1 פרט,אחר_____         
 

   Q91 ? וחדרים שמשמשים לצורכי עסקים בלבדשירותים , לא כולל  מטבח -כמה חדרים יש בדירה .91
    

 

   Q92 ?מביטוח לאומי( למעט קצבת ילדים)השלמת שכר /מקבל קצבה  הקבועיםהאם מישהו מבני הבית . 92

  כן. 1  
 94המשך לשאלה     לא. 2  
 

 ? איזו קצבה .93
 האנשים שמקבלים. מס סוג הקצבה

 ___  Q93_1 נכות

 ___  Q93_2 שארים

 ___    Q93_4 :פרט Q93_3 ,אחר
 

 
   Q94 8הצג כרטיס מספר ? של כל משק הבית,  מכל המקורות, נטו הממוצעת החודשיתמהי ההכנסה  .94

 ח"ש 1,441 -מתחת ל. 1
 ח"ש 3,111 - 1,441. 2
 ח"ש 4,511 - 3,111. 3
 ח"ש 6111 - 4,511. 4
 ח"ש 9,111 - 6,111. 5
 ח"ש 12,111 - 9,111. 6
 ח"ש 15,111  - 12,111. 7
 ח"ש 18,111 - 15,111. 8
 ח"ש 24,111 - 18,111. 9

 ח"ש 24,111מעל .11
 (מושב שיתופי, סטודנט שלא עובד, למשל קיבוץ-לא רלוונטי. )11
 מסרב  88
  לא יודע 77
 
 
 

 

 מדידות אנטרופומטריות 

 . לשקול ולמדוד אותךאני מבקש , ברשותך,עכשיו : לסוקר קרא      

95 .  Q95     2                         1   (:מ"ס)גובה Q95_1                      לא  / ןכ מתכת   נעל /פלסטיק / זווית עץ

 תזוויסוג                                                                                                           …:פרט
 

96. Q96  2       .                   1( :ג"ק)קלמש      .Q96_1                               
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       WAIST2 

 

 97 .WAIST   לא/מדידה עצמית כן                              2.                            1(  מ"ס)מותניים Q97c   
 

 

       HIP2 

98. HIP   לא/מדידה עצמית כן.                          2.                       1(  מ"ס)ירכיים Q98c   
 
 
 
 

 . כולל את הסיבה, ציין כך-..(מחלה, כסא גלגלים, סירוב)אם אין אפשרות לשקול או למדוד -סוקר

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

הכל על  -וסוכר, אנו מציעים  למשתתפים לתת דגימת דם לביצוע  בדיקות דם לרמות שומנים, במסגרת הסקר .99 

  Q99 ?האם אתה מוכן לבצע בדיקת דם. חשבון משרד הבריאות

 לא  .1

 111עבור לשאלה  -כן  .2

 Q99_1____________________ (מוכן רק אם יבואו אלי הביתה: לדוגמה)פרט , אחר  .3

 ?לאיזה מקום תהיה מוכן להגיע לביצוע  הבדיקה .111

  Q100 לא. 2כן  .  1.     באיזור  מגוריך, תחנה לבריאות המשפחה  .1

   Q100_1 לא. 2כן  . 1.       מרפאה של קופת חולים  באיזור  מגוריך  .2

 

 . תודה על שיתוף הפעולה -קרא: לסוקר

 

 . מלא את כך הפרטים בסיום הראיון: סוקר

  END1: שעת סיום

  END4 לא/כן?  האם היו קשיי הבנה בראיון                END2 לא/ כן?    האם היו קשיי שפה בראיון

  END5 לא/כן?  האם השאלון נענה במלואו  END3 לא/כן?  שיתוף פעולה/ האם היו קשיי היענות

 _____________________________________________________     END6 ?מדוע, במידה ולא

 ___________________________________________________        END7  -הערות נוספות

END8 
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 (מילוי עצמי)         שאלות  על הרגלי היציאות
 MISPARNI :מספר נדגם         

 לבין ( צואה/ פעולת מעיים) כדי להעריך את הקשר האפשרי בין הרגלי היציאות 
 השאלות הם . ת לענות על השאלות הבאות/ה  מתבקש/את, תזונה ובריאות

 .י חופשי לפנות לסוקר/הרגש, אם ברצונך לשאול לבירור. למילוי עצמי
 .לצורך השאלון נשתמש במושג יציאות

 
   Q1S י אפשרות אחת/סמן? כ"ך בדמהי תדירות היציאות  של. 1

 ליום 5מעל  .1
 ליום 3-5בין  .2
 ליום 1-2בין  .3
 לשבוע 5-6 .4
 לשבוע 3-4 .5
 לשבוע 1-2 .6

 

   Q2S  י אפשרות אחת/סמן? האם שעת היציאות היא קבועה .2

 תמיד באותה שעה .1
 כ קבועה"בד .2
 אינה קבועה   .3

 

. אפשר לסמן יותר מאפשרות אחת ? כ"בד, מהו זמן היציאות.   3
 4י בשאלה /פרט

  3פירוט לשאלה . 4

 Q31S בשעות הבוקר. 1
 

 לפני ארוחה. 1
 בזמן ארוחה. 2
 אחרי ארוחה. 3
 ללא קשר לארוחה. 4

 Q32S  בשעות הצהרים. 2

 

 לפני ארוחה. 1
 בזמן ארוחה. 2
 אחרי ארוחה. 3
 ללא קשר לארוחה. 4

 Q33S    בשעות הערב. 3
 

 לפני ארוחה. 1
 בזמן ארוחה. 2
 ארוחהאחרי . 3
 ללא קשר לארוחה. 4

 

תוסף תזונה או מזון מיוחד שאמור להשפיע , ..( תה מיוחד, חוקן)אמצעי אחר ,( משלשלת)ת תרופה /ה נוטל/האם את. 5
 Q5S   ? על היציאות

 6עבור לשאלה   כן .1
 8עבור לשאלה לא    .2
  ____________     (:פרט)אחר  .3

 

 ?ת/ה משתמש/אתתוספי תזונה / מזון/ אמצעים/באיזה תרופות. 6
 

 כמה זמן  סיבה תדירות תוסף תזונה/ מזון/ אמצעי/תרופה
 ?..(חודשים, שנים)

code 611S code 621S code 631S code 641S 

code 612S code 622S code 632S code 642S 

code 613S code 623S code 633S code 643S 

code 614S code 624S code 634S code 644S 
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 .לסמן יותר מאפשרות אחת אפשר ?מזון מיוחד/תוסף תזונה/אמצעי/מי המליץ על שימוש בתרופה  .7

 Q71S רופא .1

 Q72S  דיאטנית .2

 Q73S מרפא אלטרנטיבי .3

 Q74S  רוקח .4

 Q75S יוזמה אישית .5

  ___________________________  (:פרט)Q76S  אחר .6

 Q77Sומשפחה  חברים .7
 

 Q8S י אפשרות אחת/סמן .?האם העישון משפיע או השפיע על היציאות שלך . 8
 אף פעם לא עישנתי .1
 וזה גרם להגברה, עישנתי בעבר .2
 וזה לא  השפיע, עישנתי בעבר .3
 ת וזה גורם להגברה/אני מעשן .4
 ת וזה אינו משפיע /אני מעשן .5
 Q8PTEXTS _____________________________________:פרט, אחר .6

 

 Q9S י אפשרות אחת/סמן ?מהי התדירות הרצויה  של היציאות, לדעתך. 9

 ליום 5מעל  .1
 ליום 3-5בין  .2

 ליום 1-2בין  .3
 עם ביום פ .4
 לשבוע 5-6 .5
 לשבוע 3-4 .6
 לשבוע 1-2 .7
 Q9PTEXTS _____________________________(:פרט)אחר .8

  Q10S י אפשרות אחת/סמן ?ה מגדירה את הרגלי היציאות שלך בדרך כלל/איך את. 11

 סובל מעצירות .1
 סובל משלשול .2
 תקין .3

 ________________ (:פרט)אחר  .4
 

 Q11S ?ת מגזים/ה סובל/האם את.11
 לעיתים קרובות, כן .1
 לעיתים רחוקות , כן .2
 בכלל לא  .3

 Q11PTEXTS ____________________________ (פרט)אחר  .4
 

 Q12S  ?(אחר, גורמי עצירות, מגבירים)האם ישנם מזונות מסוימים המשפיעים על הרגלי היציאות שלך  .12
 13עבור לשאלה  כן . 1
 14עבור לשאלה  לא . 1
 

 :י לגבי המזונות המשפיעים על הרגלי היציאות שלך/פרט. 13
 אחר גורם לעצירות גורם להגברה מזון

code 1311S Q1312S   Q1313S     Q131peruS 

code 1321S Q1322S   Q1323S     Q132peruS 

code 1331S Q1332S   Q1333S     Q133peruS 
code 1341S Q1342S Q1343S     Q134peruS 

 
 

 

 .לסמן יותר מאפשרות אחת אפשר? מה מניע אותך לשתות. 14
 Q141S תחושת צמא .1
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   Q142S   הימצאות שתייה .2
 Q143S  אכילה .3
 Q144S   מודעות לגבי חשיבות שתייה .4
 Q145S צבע השתן .5
       Q14PTEXTS __________________________________(: פרט) Q146S  אחר .6

 
 (שתייה קרה, שתייה חמה, כולל מים) מהי כמות השתייה שלך ביום בדרך כלל . 15
 Q1512S   ליטרים_____________________ או / כוסות     Q1511S_ __       ______________מים

 Q1522S   ליטרים_____________________  או / כוסות      Q1521S _      __________שתייה חמה 
 Q1532S    ליטרים______________________ או / כוסות   Q1531S _______( למעט מים)שתייה קרה 

 Q1542S    ליטרים______________________ או / כוסות   Q15411S___        _____________ חלב
 Q15PRT2S   ליטרים_____________________   או / כוסות    Q15PRT1S _________________אחר

Q15PTEXTS 
 

 
 Q16S   ____?ה בדרך כלל/ה ישן/יממה את/כמה שעות ביום.16

 
 תודה על שיתוף הפעולה

 

 

 


