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 בנושא:  2017החברתי  הסקרמתוך  בריאותלקט נתונים בנושאי 
 חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות  -רפואה מונעת 

Selected Data on Health from the 2017 Social Survey:  

Preventive Medicine - Immunizations and Medical Examinations 

for the Early Detection of Malignant Diseases 

 , אלא אם כן צוין אחרתומעלה 20בני 

 92%  אינם מחסנים  4%, מחסנים את ילדיהם בקביעות שהם ווחויד 17-0מההורים לילדים בגיל

 .בקביעות

 26%  ומעלה 75 בניבקרב  65% ,בשנה האחרונה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתיתומעלה  20מבני. 

 66% 35%, לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת דם סמוי בצואה בדיקה לגילויאי פעם עשו  74-50 מבני 

  .בשנה האחרונה נבדקו

 47% נבדקו  37%, לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת בדיקת קולונוסקופיהאי פעם עשו  74-50 בנימ

  .שנים האחרונותה חמשב

 90%  בשנתיים  ובדקנ 77% ,לגילוי סרטן השד ממוגרפיה בדיקתאי פעם עשו  74-50 ותבנמהנשים

 האחרונות.

 64%  הרחם משטח צוואר בדיקת אי פעם ושע 65-25בנות מהנשים (PAP) לגילוי סרטן בצוואר הרחם, 

 בשנתיים האחרונות.נבדקו  42%

 .הבוגרת בישראל ועל רווחתה החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייההסקר 

 7,300-כבביתם במסגרתו רואיינו  .2017מהלך בברחבי הארץ הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

התמקד  2017-קבוע וחלק מתחלף, שבשאלון הסקר כולל גרעין  מיליון איש. 5.5-המייצגים כ ,ומעלה 20איש בני 

 .לנושא השנתי בדיקות רפואיות וחיסונים שייכותהשאלות על  .2010, כפי שהיה בסקר בריאות ואורח חיים נושאב

 .בריאות בשל קשיים כלכליים יבוויתורים בנושאעסקה  קודמתההודעה ה .בסדרת הודעות בנושא הישניהודעה זו 

http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201819181
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 חיסונים

 17-01בגיל  חיסון ילדים

, בכל החיסונים בהתאם לגיל מחסנים את ילדיהם בקביעות ווחו שהםיד 17-0מההורים לילדים בגיל  92%

 מהחילונים. 89%-מהחרדים ו 93%מהערבים;  95%-מהיהודים ו 91%הילד, 

הורים לילדים המ 2%-אינם מחסנים את ילדיהם בקביעות וכאחוז אחד אינם מחסנים את ילדיהם בכלל. כ 4%-כ

 ווחו שאינם מחסנים את ילדיהם בקביעות, מכיוון שלדעתם החיסונים אינם בטוחים או אינם יעילים.יד 17-0בגיל 

 2עונתית חיסון נגד שפעת

 27%-ים וגברמה 24% :בשנים עשר החודשים האחרונים עונתיתנגד שפעת קיבלו חיסון ומעלה  20 מבני 26%

  מהערבים. 24%-מהיהודים ו 26%מהנשים, 

  ומעלה. 75בגיל  65%-המתחסנים עולה עם הגיל ומגיע ל אחוז

 מהחילונים.  29%מהחרדים לעומת  14% אחוז המתחסנים יורד עם העלייה במידת הדתיות:

קרב אנשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת ב 22%אחוז המתחסנים עולה עם רמת ההכנסה: 

 2,000-היא יותר מבחודש במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש מהגרים  28%-ש"ח ו 2,000היא עד לנפש )ברוטו( 

 ש"ח. 

 11% ,מהערבים 17%-ו מהיהודים 24% ומעלה, 75בקרב בני  62% ומעלה, 20מבני  23%התחסנו  2010-ב

 .מהחילונים 25%-ו מהחרדים

 2017, 2010בשנים עשר החודשים האחרונים, עונתית התחסנו נגד שפעת ומעלה ש 20בני  - 1תרשים 

 

                                                 
 באתר משרד הבריאות -להמלצות משרד הבריאות לחיסוני שגרה הניתנים לתינוקות ולילדים קישור  1
 באתר משרד הבריאות -הבריאות לחיסון נגד שפעת קישור להמלצות משרד  2

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Tests_drugs_and_vaccines/Pages/Vaccines_In_Elderly.aspx
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  1ממאירות בדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות

 2והחלחולת בדיקת דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס

 73% ;מהנשים 47%-מהגברים ו 55% :בדיקה לגילוי דם סמוי בצואה אי פעםו שעומעלה  40 מבני 51%

מהגברים  25%, עשו את הבדיקה בשנה האחרונה 23%. מהחילונים 51%-ו מהחרדים 37% ;74-60מבני 

 .מהחילונים 21%-מהחרדים ו 18% ;מהערבים 27%-מהיהודים ו 22% ;74-60מבני  36% ;מהנשים 21%-ו

 משנתיים ועד חמש שנים. יותרנבדקו לפני  9%-משנה ועד שנתיים ו יותרעשו את הבדיקה לפני  13%

נבדקו לפני  16%, עשו את הבדיקה בשנה האחרונה 35%עשו את הבדיקה אי פעם,  66% :74-50בקרב בני 

 משנתיים ועד לפני חמש שנים.  יותרנבדקו לפני  11%-משנה ועד לפני שנתיים ו יותר

 3והחלחולת לגילוי סרטן במעי הגס בדיקת קולונוסקופיה

 -40מבני  18% ;מהנשים 36%-מהגברים ו 41% :עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה ומעלה 40בני מ 38%

מהחרדים  20% ;מהערבים 26%מהיהודים לעומת  41% ;ומעלה 60מבני  54%-ו 59-50מבני  38%, 49

 2,000ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד מהגרים במשקי בית שבהם  27%מהחילונים.  43%לעומת 

במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מהגרים  46%, לעומת עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה ש"ח

 ש"ח. 4,000מעל 

 42% ;מהנשים 27%-מהגברים ו 31% :האחרונותשנים חמש העברו את הבדיקה ב ומעלה 40 מבני 29%

מהגרים  22%מהחילונים.  33%מהחרדים לעומת  12% ;מהערבים 22%-מהיהודים ו 30% ;74-60 מבני

שנים חמש העברו את הבדיקה ב ש"ח 2,000במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 

  ש"ח. 4,000ההכנסה החודשית לנפש היא מעל מהגרים במשקי בית שבהם  35%, לעומת האחרונות

 מחמש שנים. יותר עברו את הבדיקה לפני  9%

 10%, שנים האחרונותחמש העברו את הבדיקה ב 37%עשו את הבדיקה אי פעם,  47%: 74-50קרב בני ב

  חמש שנים.מ יותרנבדקו לפני 

נבדקו בשל גילם או במסגרת  35%נבדקו בגלל בעיה רפואית,  37% :קודמאלה שנב, מבין סיבת הבדיקה

 . בצואה בעקבות בדיקת דם סמויאו רקע משפחתי  נבדקו מסיבה אחרת, כגון 28%-ר, ובדיקת סק
  

                                                 
 באתר משרד הבריאות -קישור להנחיות משרד הבריאות בנושא מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות  1
 .ומעלה 40ה הוצגה לבני השאל שנה.אחת לבדק היל 74-50בריאות ממליץ לבני המשרד  2
שנמצאים בקבוצת סיכון להיבדק באמצעות קולונוסקופיה על פי המלצת הרופא למי משרד הבריאות ממליץ  3

 .ומעלה 40. השאלה הוצגה לבני המטפל

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/04022013_2.aspx
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 2017ומעלה שעברו בדיקת קולונוסקופיה,  40בני  - 2תרשים 
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 ממאירות לגילוי מוקדם של מחלות בדיקות ייעודיות לנשים

 1בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד

מהערביות,  54%מהיהודיות, לעומת  77% :ומעלה עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה 40בנות מהנשים  74%

 מהמסורתיות והחילוניות.  79%-יות ותמהד 74%מהחרדיות,  49%

 .74-60בגיל  94%-, ו59-50בגיל  86%, 49-40בגיל  40%אחוז עולה עם הגיל: ה

במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש בקרב נשים  56%-עם רמת ההכנסה: מהאחוז עולה 

 ש"ח. 4,000במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש מעל בקרב נשים  84%-ועד לש"ח,  2,000היא עד 

 33% ;מהערביות 44%מהיהודיות לעומת  60% :נבדקו בשנתיים האחרונותומעלה  40בנות מהנשים  57%

 .74-60מבנות  80%-, ו59-50מבנות  74%, 49-40מבנות  31% ;מהחילוניות 64%מהחרדיות לעומת 

 .שניםמשנתיים ועד חמש  יותרלפני נבדקו ומעלה  40בנות מהנשים  10%

 10%-ו ,בשנתיים האחרונותעשו את הבדיקה  77%עשו את הבדיקה אי פעם,  90%: 74-50 ותבקרב בנ

 משנתיים ועד לפני חמש שנים. יותרנבדקו 

ווחו שהן עברו יד 57% .עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה ןומעלה שה 40מהנשים בנות  70%ווחו יד 2010בשנת 

 .שניםמשנתיים ועד חמש  יותרעברו את הבדיקה לפני  8%-את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו

 2017, 2010בשנתיים האחרונות,  ומעלה שעשו בדיקת ממוגרפיה 40נשים בנות  - 3תרשים 

 

                                                 
שנה אחת ל להיבדק ולנשים בקבוצת סיכון ,שנתייםאחת בדק היל 74-50משרד בריאות ממליץ לנשים בנות  1

 ומעלה. 40. השאלה הוצגה לנשים בנות 40מגיל 
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 1(PAP) הרחם משטח צוואר הרחם לגילוי סרטן בצוואר

 27%מהיהודיות לעומת  68%: אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם וומעלה עבר 25מהנשים בנות  61%

, 39-25מבנות  57% ;מהחילוניות 76%-ת ומהמסורתיו 67%מהדתיות,  58% ,מהחרדיות 42% ;מהערביות

 ומעלה. 75מבנות  41%-ו 74-60מבנות  60%, 59-40מבנות  70%

 24% ;מהערביות 17%מהיהודיות לעומת  40% :נבדקו בשנתיים האחרונותומעלה  25נות מהנשים ב 37%

 24%-ו 59-50מבנות  39%, 49-40מבנות  48%, 39-25מבנות  42% ;מהחילוניות 49%מהחרדיות לעומת 

 .שניםמשנתיים ועד חמש  יותרלפני נבדקו ומעלה  25בנות מהנשים  12%. 74-60מבנות 

 13%-ובשנתיים האחרונות, עשו את הבדיקה  42%עשו את הבדיקה אי פעם,  64%: 65-25 ותבקרב בנ

 משנתיים ועד חמש שנים. יותרנבדקו לפני 

ווחו שהן יד 30%ומעלה שהם עשו אי פעם בדיקת צוואר הרחם.  25מהנשים בנות  45%ווחו יד 2010בשנת 

 .שניםמשנתיים ועד חמש  יותרעברו את הבדיקה לפני  15%-עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו

 2017שנים האחרונות, חמש הומעלה שעשו בדיקת משטח צוואר הרחם ב 25נשים בנות  - 4תרשים 

 

 לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס

 7201 הסקר החברתי שאלוןל

 למחולל הלוחות של הסקר החברתי

                                                 
שלוש שנים. הבדיקה נכללת בסל התרופות בגיל אחת לבדק היל 65עד  25משרד בריאות ממליץ לנשים בנות  1

 ומעלה. 35הופנתה השאלה לבנות  2010 ובסקר ומעלה 25הוצגה השאלה לנשים בנות  2017בסקר . 54-35

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=569
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=569
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/quex_he2017.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/quex_he2017.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/

