
סקר ידע, עמדות והתנהגויות  
בריאות בישראל 2017 

 (KAP 2017)
הסקר נערך בקביעות על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות בשיתוף המחלקה לחינוך 

וקידום בריאות, שירותי בריאות הציבור   
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מבוא 

 

 

 

  סקרי בריאות מהווים כלי לאיסוף מידע לצורך קידום בריאות
האוכלוסייה. 

 

  הנתונים הנאספים בסקרי בריאות מסייעים בהתוויית סדרי

עדיפות בתחומי הבריאות ומהווים בסיס לתכנון פעולות לקידום  

הבריאות.   

 

  תוכניות קידום בריאות מאפשרות לאנשים להגביר את השליטה

על בריאותם ולשפרה. 
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מבוא 

 
 

 

 

  משנת 1994 משרד הבריאות החל לבצע סקרי ידע, עמדות

והתנהגויות בריאות (KAP) בתדירות ממוצעת של אחת לשנתיים  

או לשלוש שנים. 

 

  נערכים על ידי המרכז הלאומי KAP החל משנת 2000 סקרי

לבקרת מחלות (המלב"ם) בשיתוף המחלקה לחינוך וקידום  

בריאות במשרד הבריאות.   

 

  הסקר הראשון בשנת 1994 נערך באמצעות ראיונות פנים אל

פנים. בשנת 1995 בוצע סקר דומה באמצעות ראיונות טלפוניים.  

לאור תוצאותיו הוחלט לבצע את הסקרים הבאים בטלפון.   
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יעד ומטרות הסקר 
יעד הסקר:   

לספק מידע על ידע, עמדות והתנהגויות בריאות בקרב האוכלוסייה  

הבוגרת בישראל כבסיס לקביעת מדיניות לקידום הבריאות. 

 

מטרות הסקר: 

 

  לאסוף מידע על ידע, עמדות והתנהגויות בנושאים הקשורים

לבריאות, דוגמת דפוסי עישון, ביצוע פעילות גופנית ודפוסי  

תזונה. 

  לאמוד את הימצאותם של מצבי בריאות שונים, כגון עודף משקל

והשמנה.   
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שיטות 

 

 

 

  .בשנים האחרונות חלה עליה בשיעור משקי הבית ללא טלפון נייח

על מנת לשמור על ייצוגיות המדגמים עלה הצורך להוסיף  

לדגימה מרואיינים בעלי טלפון נייד.   

 

  בשנים 2013-1994 שבוצעו על מדגם מייצג KAP בניגוד לסקרי

שכלל טלפונים נייחים בלבד, סקר KAP 2017 בוצע על מדגם 
שכלל טלפונים נייחים ו/או ניידים. 

 

  הכללת טלפונים ניידים תרמה לייצוגיות טובה יותר של אוכלוסיית

 .KAP 2017 הסקר ב
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שיטות 
 .תבנית המחקר: מחקר חתך

  אוכלוסיית הסקר: תושבי ישראל בני 18 ומעלה* המתגוררים במשקי
בית בעלי קו טלפון נייח ו/או נייד. 

  שיטת הדגימה: דגימת אשכולות. שני מדגמים אקראיים של מספרי טלפון
(נייחים ו/או ניידים) במשקי בית (מדגם נפרד לאוכלוסייה היהודית ולאוכלוסייה הערבית), על  

פי התפלגות כל אוכלוסייה במחוזות המגורים. שני המדגמים מוצו. 

  איסוף הנתונים: ראיונות טלפוניים המבוססים על שאלונים מובנים

וממוחשבים בעברית ובערבית.   

 ,אוכלוסיית הסקר**: 6,207 מרואיינים תושבי ישראל

                                3,579 יהודים ואחרים*** ו- 2,628 ערבים.   

   .שיעורי היענות: 49.2% מהנדגמים, 53.7% ביהודים ו- 44.2% בערבים

 

 

 
 

 

 

* ב של מספר מועט של מרואיינים בגילאים 20-18 בסקר, הנתונים עבור קבוצת גיל זו אינם מוצגים.   

** האוכלוסייה שרואיינה בפועל, לא כולל ראיונות שנפסלו.   

 *** נוצרים שאינם ערבים ומי שאין עבורם הגדרת דת, המתגוררים בקרב האוכלוסייה היהודית.   



 

שלבים בביצוע הסקר 
 .בניית שאלון מחקר וקליטתו במערכת הסקרים הממוחשבת

  לבחינת השאלות והרכב (pilot study) ביצוע מחקר חלוץ
השאלון. 

  ניתוח נתוני מחקר החלוץ וביצוע שינויים בגוף השאלון לקבלת
השאלון הסופי. 

  הפקת שני מדגמים אקראיים (יהודים וערבים) של מספרי טלפון
במשקי בית. 

 .ביצוע התקשרויות למספרי הטלפון שעלו במדגם

 .ביצוע הריאיון או קידוד תוצאת ההתקשרות

  ביצוע בקרת איכות ובדיקות לוגיות לאיתור ערכים חריגים וטעויות
הקלדה על השאלונים המוקלדים. 

   .(בשלבי הכנה) עיבוד הנתונים והצגתם בדו"ח מסכם
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אוכלוסיית הסקר 
יהודים ואחרים*   

לפי מין וקבוצות גיל 

 
 

 

 

סה"כ  נשים    גברים    

 %  N  %  N  %  N קבוצת גיל 

 18.0  646  16.6  323  19.8  323  21-34

 17.1  613  17.9  349  16.2  264  35-44

 20.8  745  23.2  453  17.9  292  45-54

 20.8  745  20.1  392  21.7  353  55-64

 23.3  830  22.2  434  24.4  396  65+

 100  3,579  100  1,951  100  1,628 סה"כ 

* נוצרים שאינם ערבים ומי שאין עבורם הגדרת דת, המתגוררים בקרב האוכלוסייה היהודית.   
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אוכלוסיית הסקר 
אוכלוסיית הסקר בהשוואה לאוכלוסיית ישראל 

גברים יהודים 
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אוכלוסיית הסקר 
אוכלוסיית הסקר בהשוואה לאוכלוסיית ישראל 

נשים יהודיות 
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אוכלוסיית הסקר 
ערבים   

לפי מין וקבוצות גיל 

 

 
 

 

 

סה"כ  נשים    גברים    

 %  N  %  N  %  N קבוצת גיל 

 23.6  620  19.4  251  27.7  369  21-34

 22.6  594  22.2  287  23.0  307  35-44

 22.4  589  22.6  293  22.2  296  45-54

 16.9  443  20.1  261  13.7  182  55-64

 14.5  382  15.7  203  13.4  179  65+

 100  2,628  100  1,295  100  1,333 סה"כ 
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אוכלוסיית הסקר 
אוכלוסיית הסקר בהשוואה לאוכלוסיית ישראל 

גברים ערבים 
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אוכלוסיית הסקר 
אוכלוסיית הסקר בהשוואה לאוכלוסיית ישראל 

נשים ערביות 
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אופן הצגת הנתונים ושקלולם 

 

 
 

 

 

 

  .(%) נתוני הבריאות מוצגים בטבלאות ובתרשימים באמצעות שיעורי הימצאות

  (Confidence Intervals) בנוסף, עבור השיעורים בטבלאות מוצגים רווחי סמך

 .(95% CI) 95% ברמת ביטחון של

  התפלגות הגילאים, המינים, קבוצות האוכלוסייה וסטאטוס בעלות על טלפון

נייח אינן זהות בין אוכלוסיית הסקר ואוכלוסיית ישראל. 

  השיעורים המשוקללים מחושבים על פי המשקלים היחסיים של קבוצת

אוכלוסייה, מין, קבוצת גיל ובעלות על טלפון נייח באוכלוסייה הכללית הבוגרת  

בישראל כך שישקפו בקירוב את השיעורים באוכלוסייה. 

  ,הנתונים המוצגים עבור כלל האוכלוסייה משוקללים לקבוצת אוכלוסייה, למין

לקבוצת גיל ולבעלות על טלפון נייח. 

  הנתונים המוצגים לפי קבוצת אוכלוסייה ומין משוקללים לקבוצת גיל ולבעלות על

טלפון נייח. 

  הנתונים המוצגים לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצת גיל משוקללים למין ולבעלות על

טלפון נייח. 

  הנתונים המוצגים לפי קבוצת אוכלוסייה, מין וקבוצת גיל משוקללים לבעלות על

טלפון נייח.    14



ממצאים עיקריים  תכנים 

 
 

 

 

 

 הערכת מצב הבריאות

 

 עישון

 

 (עודף משקל והשמנה) מדד מסת גוף

 

   פעילות גופנית

 

 דפוסי תזונה
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ממצאים עיקריים 
הערכה עצמית של מצב הבריאות  לפי קבוצת אוכלוסייה ומין  % 

 
 

 

ערבים  יהודים ואחרים 
 (n=2,628)  (n=3,579)

סה"כ  נשים  גברים  נשים  גברים 
 (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)

 66.8  68.4  73.2  63.2  68.8 מצב הבריאות הכללית 
 (65.6-67.9)  (64.4-72.4)  (69.4-77.0)  (61.3-65.0)  (67.0-70.7) (מצוין/טוב מאוד) 

 53.6  56.3  64.4  50.3  54.1 מצב הבריאות הגופנית 
 (52.3-54.8)  (52.0-60.6)  (60.3-68.5)  (48.3-52.2)  (52.1-56.1) (טוב מאוד) 

 67.3  50.5  57.9  67.7  72.5 מצב הבריאות הנפשית 
 (66.2-68.5)  (46.1-54.8)  (53.7-62.1)  (65.9-69.6)  (70.8-74.3) (טוב מאוד) 
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ממצאים עיקריים 
הערכה עצמית של מצב הבריאות הכללית (כמצוין/טוב מאוד) 

בכלל אוכלוסיית הסקר לפי קבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
הערכה עצמית של מצב הבריאות הכללית (כמצוין/טוב מאוד) 

באוכלוסיית הסקר היהודית לפי מין וקבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
הערכה עצמית של מצב הבריאות הכללית (כמצוין/טוב מאוד) 

באוכלוסיית הסקר הערבית לפי מין וקבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
עישון  לפי קבוצת אוכלוסייה ומין  % 

 

ערבים   יהודים ואחרים 
 (n=2,628)  (n=3,579)

סה"כ  נשים  גברים  נשים  גברים 
 (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)

 19.8  7.3  39.0  16.7  21.6 עישון סיגריות בהווה  
 (18.8-20.8)  (5.1-9.6)  (34.8-43.2)  (15.3-18.1)  (20.0-23.2) (כל יום/מדי פעם) 

 19.1  5.6  15.7  16.5  25.5 עישון סיגריות בעבר   
 (18.1-20.1)  (3.6-7.6)  (12.6-18.8)  (15.0-17.9)  (23.7-27.2) (כל יום/מדי פעם) 

 58.3  63.7  67.3  46.0  54.9 מעוניין בהפסקת עישון* 
 (55.6-61.0)  (54.4-73.1)  (63.2-71.4)  (40.6-51.4)  (49.4-60.4) (כן) 

 0.3  0  1.2  <0.1  0.6 שימוש בסיגריה אלקטרונית 
 (0.2-0.5)  ()  (0.3-2.1)  ()  (0.3-0.8) (כן) 

* בקרב מעשנים בהווה (689 יהודים ו- 620 ערבים, נתון לא משוקלל). 
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ממצאים עיקריים 
עישון סיגריות בהווה (כל יום/מדי פעם)   

בכלל אוכלוסיית הסקר לפי קבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
עישון סיגריות בהווה (כל יום/מדי פעם)   

באוכלוסיית הסקר היהודית לפי מין וקבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
עישון סיגריות בהווה (כל יום/מדי פעם) 

באוכלוסיית הסקר הערבית לפי מין וקבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
עישון סיגריות בהווה – לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 

השוואה בין סקרי KAP במספר נקודות זמן*  % 
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 .KAP 2017 קו המגמה מקוטע בשל השינוי שבוצע בשיטת הדגימה החל מסקר *
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ממצאים עיקריים 
מדד מסת גוף  לפי קבוצת אוכלוסייה ומין  % 

 

 

 

ערבים  יהודים ואחרים 
 (n=2,628)  (n=3,579)

סה"כ  נשים  גברים  נשים  גברים 
 (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)

 2.4  3.3  1.0  3.6  1.4 תת משקל 
 (2.0-2.8)  (1.7-4.9)  (0.1-1.9)  (2.9-4.3)  (0.9-1.9)  (BMI<18.5)

 47.5  42.5  36.2  56.0  42.2 משקל תקין 
 (46.2-48.7)  (38.1-46.9)  (32.0-40.4)  (54.0-57.9)  (40.2-44.2)  (18.50-24.99 BMI)

 35.4  33.4  42.7  27.7  42.0 עודף משקל 
 (34.1-36.6)  (29.2-37.7)  (38.4-47.0)  (25.9-29.4)  (40.0-44.0)  (25.00-29.99 BMI)

 14.8  20.8  20.1  12.8  14.4 השמנה 
 (13.8-15.7)  (17.1-24.4)  (16.6-23.6)  (11.5-14.1)  (13.0-15.8)  (30≤BMI)

* מדד מסת גוף, BMI (Body Mass Index), מחושב על ידי חלוקת משקל הגוף (ק"ג) בגובה  
weight (kg)

( 2heightבמטרים בריבוע  (m)
 25
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ממצאים עיקריים 
   (25≤BMI) עודף משקל והשמנה

בכלל אוכלוסיית הסקר לפי קבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
   (25≤BMI) עודף משקל והשמנה

באוכלוסיית הסקר היהודית לפי מין וקבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
   (25≤BMI) עודף משקל והשמנה

באוכלוסיית הסקר הערבית לפי מין וקבוצת גיל  % 
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ממצאים עיקריים 
עודף משקל (BMI 25.00-29.99) – לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 

השוואה בין סקרי KAP במספר נקודות זמן*  % 
 

 

 .KAP 2017 קו המגמה מקוטע בשל השינוי שבוצע בשיטת הדגימה החל מסקר *
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ממצאים עיקריים 
השמנה (BMI≥30) – לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 

השוואה בין סקרי KAP במספר נקודות זמן*  % 
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 .KAP 2017 קו המגמה מקוטע בשל השינוי שבוצע בשיטת הדגימה החל מסקר *
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ממצאים עיקריים 
עודף משקל והשמנה (BMI≥25) – לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 

השוואה בין סקרי KAP במספר נקודות זמן*  % 
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 .KAP 2017 קו המגמה מקוטע בשל השינוי שבוצע בשיטת הדגימה החל מסקר *
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ממצאים עיקריים 
ביצוע פעילות גופנית  לפי קבוצת אוכלוסייה ומין  % 

 

 

 

ערבים  יהודים ואחרים 
 (n=2,628)  (n=3,579)

סה"כ  נשים  גברים  נשים  גברים 
 (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)

 55.0  38.3  47.3  55.6  59.6 פעילות גופנית 
 (53.8-56.3)  (34.1-42.4)  (43.0-51.5)  (53.7-57.5)  (57.7-61.6) (כן, מבצע) 

 30.7  18.1  27.5  29.4  35.5 פעילות גופנית כמומלץ* 
 (29.5-31.9)  (14.8-21.4)  (23.7-31.3)  (27.6-31.1)  (33.6-37.4) (כן) 

* בהתאם להמלצת משרד הבריאות בישראל משנת 2010: פעילות גופנית בעצימות בינונית למשך 
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150 דקות לפחות בשבוע או פעילות גופנית בעצימות גבוהה למשך 75 דקות לפחות בשבוע או  

שילוב שווה ערך.   
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ממצאים עיקריים 
ביצוע פעילות גופנית כמומלץ (לפחות 150 דקות בשבוע)   

בכלל אוכלוסיית הסקר לפי קבוצת גיל  % 
 

 

* פעילות גופנית בעצימות בינונית למשך 150 דקות לפחות בשבוע או פעילות גופנית בעצימות  

גבוהה למשך 75 דקות לפחות בשבוע או שילוב שווה ערך.   
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ממצאים עיקריים 
ביצוע פעילות גופנית כמומלץ (לפחות 150 דקות בשבוע)   

באוכלוסיית הסקר היהודית לפי מין וקבוצת גיל  % 
 

 

* פעילות גופנית בעצימות בינונית למשך 150 דקות לפחות בשבוע או פעילות גופנית בעצימות  

גבוהה למשך 75 דקות לפחות בשבוע או שילוב שווה ערך.   
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ממצאים עיקריים 
ביצוע פעילות גופנית כמומלץ (לפחות 150 דקות בשבוע)   

באוכלוסיית הסקר הערבית לפי מין וקבוצת גיל  % 
 

 

* פעילות גופנית בעצימות בינונית למשך 150 דקות לפחות בשבוע או פעילות גופנית בעצימות  

גבוהה למשך 75 דקות לפחות בשבוע או שילוב שווה ערך.   
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ממצאים עיקריים 
ביצוע פעילות גופנית כמומלץ*  לפי קבוצת אוכלוסייה ומין 

השוואה בין סקרי KAP במספר נקודות זמן**  % 
 

 

* בהתאם להמלצות הנהוגות באותן שנים. 

 .KAP 2017 קו המגמה מקוטע בשל השינוי שבוצע בשיטת הדגימה החל מסקר **
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ממצאים עיקריים 
ביצוע פעילות גופנית כמומלץ*  לפי קבוצת אוכלוסייה ומין   

השוואה בין שני סקרים שונים**  % 

 
 

 

* פעילות גופנית בעצימות בינונית למשך 150 דקות לפחות בשבוע או פעילות גופנית בעצימות  

גבוהה למשך 75 דקות לפחות בשבוע או שילוב שווה ערך.   

** KAP 2017- ידע, עמדות והתנהגויות בריאות בישראל PA 2016 ,2017- סקר פעילות גופנית  

 .(https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICDC_380.pdf) 2016  37
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ממצאים עיקריים 
שיעור ההשתתפות בעשר הפעילויות הגופניות השכיחות ביותר 

בכלל אוכלוסיית הסקר*  % 
 

 

* בקרב מרואיינים שדיווחו על ביצוע פעילות גופנית אחת או יותר (2,030 יהודים ו- 1,060 ערבים, 

נתון לא משוקלל).   
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ממצאים עיקריים 
שיעור ההשתתפות בחמש הפעילויות הגופניות השכיחות ביותר 

באוכלוסיית הסקר היהודית לפי מין*  % 
 

 

* בקרב מרואיינים שדיווחו על ביצוע פעילות גופנית אחת או יותר (953 גברים ו- 1,077 נשים, 

נתון לא משוקלל).   
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ממצאים עיקריים 
שיעור ההשתתפות בחמש הפעילויות הגופניות השכיחות ביותר 

באוכלוסיית הסקר הערבית לפי מין*  % 
 

 

* בקרב מרואיינים שדיווחו על ביצוע פעילות גופנית אחת או יותר (595 גברים ו- 465 נשים, 

נתון לא משוקלל).   
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ממצאים עיקריים 
סיווג הפעילויות הגופניות שדווחו בסקר לפי סוג האימון 
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כוח וגמישות  אירובי וכוח  אירובי 

פילטיס  התעמלות אירובית   פעילויות חוץ: הליכה,  

וקיקבוקס  

  

  

יוגה, פלדנקרייז  התעמלות לעיצוב וחיזוק 

  

  

  

טאי צ'י  אימון כולל בחדר כושר 
 

ריצה, רכיבה על  

אופניים, רכיבה על  

סוסים. 

פעילויות בבית או בחדר  

כושר: שימוש באופני  

כושר, הליכה על מסילה, 

ריצה על מסילה. 

משחקי כדור: כדורגל, 

כדורסל, כדורעף, 

כדורשת, טניס/סקווש. 

פעילויות במים: שחיה, 

גלישת גלים, חתירה,  
צלילה. 
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ממצאים עיקריים 
סיווג הפעילויות הגופניות שדווחו בסקר לפי סוג האימון  המשך 
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אירובי, גמישות וכוח  אירובי וגמישות  כוח 

ג'ודו  ריקוד  התעמלות בונה עצם 

  

קראטה  הרמת משקולות בחדר 

כושר 

 

שימוש במכשירי כושר 

בלבד* 

* למעט שימוש באופני כושר ו/או במסילה. 
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ממצאים עיקריים 
שיעור ההשתתפות בפעילויות גופניות לפי סוג האימון 

בכלל אוכלוסיית הסקר*  % 
 

 

* בקרב מרואיינים שדיווחו על ביצוע פעילות גופנית אחת או יותר (2,030 יהודים ו- 1,060 ערבים, 

נתון לא משוקלל).   
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ממצאים עיקריים 
שיעור ההשתתפות בפעילויות גופניות לפי סוג האימון 

באוכלוסיית הסקר היהודית לפי מין*  % 
 

 

* בקרב מרואיינים שדיווחו על ביצוע פעילות גופנית אחת או יותר (953 גברים ו- 1,077 נשים, 

נתון לא משוקלל).   

 44

100

81.5 

80
67.1 

א 60

זוח 35.9  40 30.8 
25.3 

20
4.9 4.3 5.3 

1.2 1.0 2.2 0.4 
0

אירובי  אירובי   כוח  כוח   אירובי   אירובי,   אירובי  אירובי   כוח   אירובי   כוח  אירובי,  
וכוח  וגמישות וגמישות  גמישות   וכוח  וגמישות וגמישות  גמישות  

וכוח  וכוח 

גברים יהודים  נשים יהודיות 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



ממצאים עיקריים 
שיעור ההשתתפות בפעילויות גופניות לפי סוג האימון 

באוכלוסיית הסקר הערבית לפי מין*  % 
 

 

* בקרב מרואיינים שדיווחו על ביצוע פעילות גופנית אחת או יותר (595 גברים ו- 465 נשים, 

נתון לא משוקלל).   
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ממצאים עיקריים 
דפוסי תזונה  לפי קבוצת אוכלוסייה ומין  % 

 

 
ערבים  יהודים ואחרים 
 (n=2,628)  (n=3,579)

סה"כ  נשים  גברים  נשים  גברים 
 (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)  (95% CI)

 59.6  78.6  71.9  59.7  52.9 אכילת ארוחה משפחתית* 
 (58.4-60.9)  (75.1-82.1)  (68.1-75.8)  (57.8-61.6)  (51.0-54.9) (כל יום/כמעט כל יום) 

 70.5  72.9  68.4  73.0  67.8 אכילת לחם מקמח מלא 
 (69.4-71.7)  (69.0-76.7)  (64.5-72.4)  (71.3-74.7)  (65.9-69.7) (כן) 

 23.7  31.6  28.8  23.3  21.3 המלחת המזון לפני טעימתו 
 (22.6-24.8)  (27.6-35.6)  (24.9-32.7)  (21.7-24.9)  (19.7-23.0) (כן) 

הפחתה בצריכת מוצרי מזון  
 68.6  77.2  61.7  73.8  64.0

מעובדים ומתועשים** 
 (67.1-70.1)  (73.8-80.4)  (58.4-64.9)  (71.1-76.5)  (61.1-66.9)

(כן, בהשוואה לשנה שעברה) 

* לפחות עם בן משפחה אחד. 

** הפחתת הצריכה של מוצרים כגון: נקניקיות, מנה חמה ועוד מטעמי שמירה על הבריאות בקרב 
מרואיינים שצרכו אי פעם מזונות מעובדים (2,059 יהודים ו- 1,525 ערבים, נתון לא משוקלל). 46 
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תודות 
כתיבה ועריכה 

 דולב קרולינסקי

 ד"ר דבורה פרנקנטל

 ד"ר מיכל ברומברג

   מירי זטלאוי

 

איסוף הנתונים ובקרה 

  

 

 

 

חברי המערכת 

 תאנה ענב

  נדיה גוהאר

 גלעד בשן

   ,סוקרי יחידת הסקרים

      ההממררככזז  ההללאאווממיי  ללבבקקררתת  ממחחללוותת  

 

 

 פרופ' ליטל קינן בוקר

 פרופ' תמי שוחט

 ניבה מנור

 דולב קרולינסקי

 תאנה ענב

 אניקה יפרח

 

עיבוד הנתונים   

   מירי זטלאוי

 דולב קרולינסקי

 יוליה בליודניקוב

 ריטה דיכטיאר
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