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  :2017מתוך הסקר החברתי  ואורח חיים, בריאות בנושאילקט נתונים 

 משקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה

Selected Data on Health and Way of Life, from the 2017 Social Survey:  

Weight, Dieting, Nutrition and Eating Habits 

 , אלא אם כן צוין אחרתומעלה 20בני 

 מהנשים. 41%-ו מהגברים 55% :שמנההאו  עודף משקל ב שלצבמ הם( 48%) האוכלוסייהמחצית מכ 

 52% מהערבים. 41%-מהיהודים ו 54% ;מהגברים 46% לעומת מהנשים 58% :ים לרדת במשקלרוצ 

 21%  מהערבים. 16%-מהיהודים ו 22%. מהגברים 18%לעומת  מהנשים 24% :בפועל דיאטהעושים 

 47% בשנתיים האחרונות. נפגשו עם דיאטנית 15% .מגורם מקצועי הנחיות עושים דיאטה קיבלואלה שמ 

 41%  מהערבים. 28%-מהיהודים ו 44%: מנות ירקות ביום 3אוכלים לפחות 

 45%  ומעלה 65בקרב בני  53%: ביום רימנות פ 2אוכלים לפחות. 

 30% מהיהודים 26%-ומהערבים  56% :ם ביוםיאוכלים מאכלים המכילים דגנים מלאים לפחות פעמי. 

 60% מהערבים. 75% ;מהנשים 55%לעומת מהגברים  66% :ם בשבועיאוכלים קטניות לפחות פעמי  

 29% מהחרדים 61%מהערבים;  8%מהיהודים לעומת  34% :ם בשבועיאוכלים דגים לפחות פעמי. 

 26%  מהיהודים 21%-ומהערבים  46%: פעמים בשבוע 3אוכלים בשר אדום או בשר מעובד לפחות.  

 38%  כוסות משקה ממותק ביום 5שותים לפחות  17% :כוסות משקה ממותק ביום 3שותים לפחות.  

 42% מהערבים 24%לעומת מהיהודים  47%: ת מוצרי מזוןובודקים רכיבים או סימון תזונתי שעל אריז.  

  מהגברים. 35%-ו מהנשים 43% בנושא תזונה: מושפעים ממחקרים ומפרסומים 39%הרגלי התזונה של 

 ותוללוח םמיתרשיהלנתוני 

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

 7,300-כבביתם במסגרתו רואיינו  .2017במהלך ברחבי הארץ ית לסטטיסטיקה הסקר נערך על ידי הלשכה המרכז

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

 .זהלנושא  שייכותמשקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה השאלות על  .2010כפי שהיה בסקר  ,בבריאות ואורח חיים

בריאות  יבוויתורים בנושא ועסק תוקודמה ותההודע .בריאות ואורח חיים השנתי נושאמתוך ה תישילשההודעה הזו 

 .ובחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות בשל קשיים כלכליים

http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201819181
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201819181
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201819214
/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201819262
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 1(BMI) -מדד מסת הגוף 

מהגברים  55% :נמצאים במצב של עודף משקל, השמנה או השמנת יתר (48%ומעלה ) 20כמחצית מבני 

ומעלה.  45 מבני 60%-ו 44-20מבני  37%מהערבים;  54%מהיהודים לעומת  46%מהנשים;  41%לעומת 

  .בהתאמה( 26%לעומת  39%)בכל קבוצות הגיל  עודף משקל יותר מנשיםב נמצאיםגברים 

 2017 ,, אחוזיםומין (BMI) מדד מסת הגוףומעלה לפי  20. בני 1תרשים 

 

 וייעוץ תזונתי דיאטה

 87%-ומבעלי עודף משקל  68%מבעלי משקל תקין,  31%: לרדת במשקל רוצים( 52%מחצית מהאוכלוסייה )כ

 . רוצים לעלות במשקל 6%-ו להישאר באותו משקל מעוניינים 35% מאלה שבמצב השמנה והשמנת יתר.

שיעור הנשים  ,תקין משקלםאלה שבקרב  (.46%לעומת  58%) נשים מעוניינות לרדת במשקל יותר מגברים

 (. בהתאמה ,14%לעומת  44%משיעור הגברים המעוניינים לרדת במשקל ) 3המעוניינות לרדת במשקל גבוה פי 

 26%מבעלי משקל תקין,  14%מהנשים;  24%-מהגברים ו 18%: בפועל מהאוכלוסייה עושים דיאטה 21%

 .משקלבכל  ,דיאטה מגבריםיותר שים עושות מאלה שבמצב השמנה והשמנת יתר. נ 36%-מבעלי עודף משקל ו

 .(19%לעומת  23%ועושים יותר דיאטה ) (48%לעומת  56%) 44-20מבני  יותרלרדת במשקל ם רוצי ומעלה 45בני 

 (.16%לעומת  22%ועושים יותר דיאטה ) (41%לעומת  54%)יותר מערבים ים לרדת במשקל רוציהודים 

 31%-ו או דיאטנית יועץ תזונה ,, כגון רופאהנחיות לדיאטה מגורם מקצועיעושים דיאטה קיבלו אלה שמ 47%

   .מכריםאינטרנט, משפחה או  ,קבוצת תמיכה, ספרים, תכנית מאורגנתקיבלו הנחיות מגורם אחר, כגון: 

 שנתיים ועד חמש שנים.מ יותרלפני קיבלו ייעוץ  7% ,בשנתיים האחרונות קיבלו ייעוץ תזונתי מדיאטנית 15%

 המעוניינים לרדת במשקל והעושים דיאטה.עודף משקל, לא חלו שינויים מהותיים באחוזי הנמצאים ב 2010מאז 

                                                 
)מטרים בריבוע(. החישוב  בריבוע ( מחושב באמצעות חלוקת המשקל )ק"ג( בגובהBMIמדד מסת הגוף ) 1

-29.9משקל תקין;  - 24.9-18.5תת משקל;  - 18.4נעשה על פי דיווח עצמי על גובה ומשקל. ערכי המדד: עד 
 השמנת יתר. -ומעלה  35השמנה;  - 34.9-30עודף משקל; - 25
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 2017 ,מדד מסת הגוף ומין, אחוזיםלפי  דיאטה,עושים והרוצים לרדת במשקל הומעלה  20. בני 2תרשים 

 
  2017, 2010, אחוזים רצון לרדת במשקל ודיאטה,ומדד מסת הגוף, ומעלה לפי  20בני  .3תרשים 

 

 מצב הבריאותמשקל והערכת 

קרב ב 35% ;בקרב בעלי עודף משקל 45% ;מבעלי משקל תקין מעריכים את מצב בריאותם 'טוב מאוד' 61%

 מצב השמנה והשמנת יתר. אנשים ב

 44-20בגיל  :בעלי משקל תקין, בכל קבוצת הגילגבוה יותר בקרב  'דוטוב מא'ם בריאותהמעריכים את  אחוז

 58%-עלי עודף משקל ובקרב ב 69%ד, לעומת ומבעלי משקל תקין מעריכים את מצב בריאותם טוב מא 74%

 בריאותםמצב מבעלי משקל תקין מעריכים את  49%: 64-45במצב השמנה או השמנת יתר. בגיל בקרב אנשים 

 השמנה או השמנת יתר.בקרב אנשים במצב  28%-בקרב בעלי עודף משקל ו 38%ד, לעומת וטוב מא
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  2017 ,גיל ומדד מסת הגוף, אחוזיםלפי , דוטוב מא מעריכים את מצב בריאותםהומעלה  20בני  .4תרשים 

 

 1הרגלי אכילה

משקי בית שבהם גרים בה; מערביםיותר יהודים  ;מגבריםיותר נשים  :2מנות ירקות ביום 3אוכלים לפחות  41%

 ש"ח. 2,000לנפש עד שקי בית שבהם ההכנסה יותר ממש"ח,  2,000 מעלההכנסה החודשית הממוצעת לנפש 

משקי בית שבהם ההכנסה רים בהג ;64-20בני מ יותרומעלה  65בני : 3ביוםרי מנות פ 2אוכלים לפחות  45%

 ש"ח. 2,000עד היא שקי בית שבהם ההכנסה לנפש ש"ח יותר ממ 2,000 מעלהחודשית הממוצעת לנפש 

ערבים : חיטה מלאהלחם או פסטה מ כגון ,4ם ביוםיהמכילים דגנים מלאים לפחות פעמיאוכלים מאכלים  31%

 ש"ח יותר מהגרים 2,000עד היא הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש יהודים; יותר מ

  ש"ח. 2,000-יותר מהיא במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש 

 יהודים.יותר מערבים  מנשים;יותר  גברים: 5בשבועים יאוכלים קטניות לפחות פעמ 60%

 .(28%לעומת  61%יותר מחילונים ) חרדים; ערביםיותר מיהודים  :ם בשבועיאוכלים דגים לפחות פעמי 29%

 :המבורגר ,קבב ,, נקניקיותנקניק כגון ,6פעמים בשבוע 3מעובד לפחות בשר אוכלים בשר אדום או  26%

  יהודים.יותר מומעלה; ערבים  65בני מ יותר 64-20שים; בני נמיותר גברים 

ומעלה;  65יותר מבני  64-20גברים יותר מנשים; בני  :1כוסות משקה ממותק ביום 3שותים לפחות  38%

 כוסות משקה ממותק ביום.  5שותים לפחות  17%ערבים יותר מיהודים. 

                                                 
 .באתר משרד הבריאותקישור להמלצות לתזונה ים תיכונית  1
 מנות ירקות ביום.  5משרד הבריאות ממליץ לאכול לפחות  .ה, פלפלייחידה של מלפפון, עגבני כגון 2
 ביום.  רימנות פ 3-2משרד הבריאות ממליץ לאכול מלון. בינוני, פלח  יחידה של תפוז, תפוח, אשכול ענבים כגון 3
 בורגול, תפוח אדמה, אורז מלא, כוסמת, גריסים שיבולת שועל, קינואה. , שיפון, כוסמין,מלאה כולל: חיטה 4
5
 .כגון עדשים, שעועית לבנה, גרגרי חומוס 
 . ובשר בקרהודו  ,ולאכול חלקים רזים של עוף מעובדבשר ודום אמשרד הבריאות ממליץ להמעיט בצריכת בשר  6

https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/mediterranean/Pages/default.aspx
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 2017לנפש במשק הבית, אחוזים,מין, קבוצת אוכלוסייה והכנסה גיל, לפי  ,הרגלי אכילה -לוח א 

 
 

 

 הרגלי תזונה

 ערבים יותר מיהודים. :2משתמשים בשמן זית כשמן עיקרי בתוספת למזון 79%

  ערבים יותר מיהודים. :משתמשים בשמן זית כשמן עיקרי בבישול ובטיגון 41%

מגברים; יהודים יותר  נשים :ת מוצרי המזוןובודקים רכיבים או סימון תזונתי שעל אריזומעלה  20מבני  42%

 בעלי השכלה גבוהה יותר מבעלי השכלה נמוכה. ;ומעלה 65מבני יותר  64-20ני בערבים; יותר מ

גברים; יהודים יותר מנשים  :בריאה תזונה בנושארסומים פמושפעים ממחקרים או מ 39%התזונה של הרגלי 

  .יותר מבעלי השכלה נמוכה בעלי השכלה גבוהה; ומעלה 65בני יותר מ 64-20ערבים, בני יותר מ

 2017מין, קבוצת אוכלוסייה והכנסה לנפש במשק הבית, אחוזים,גיל, לפי  תזונה,הרגלי  - בלוח 

 

                                                                                                                                                                          

 
 מים בטעמים, קפה או תה בתוספת סוכר.כולל: מיץ ממותק בסוכר, משקה תוסס ממותק, משקה אנרגיה,  1
 משרד הבריאות ממליץ להמעיט בצריכת מאכלים ומשקאות עם תוספת סוכר.  
 משרד הבריאות ממליץ לצרוך שמנים מהצומח עם עדיפות לשמן זית, שמן קנולה, אבוקדו, אגוזים, שקדים, 2
 .משומשום מלאגרעיני חמנייה ודלעת( וטחינה גולמית  גרעינים ללא המלחה )כגון 

לפחות 3 מנות 

ירקות

לפחות 2 מנות 

פרי

מאכלים 

מדגנים מלאים 

לפחות פעמיים

לפחות 3 כוסות 

משקה ממותק

קטניות לפחות 

פעמיים

דגים לפחות 

פעמיים

בשר אדום או 

מעובד לפחות 

3 פעמים

41.044.830.038.160.129.025.6סך הכל

38.443.430.843.865.530.432.2גברים

43.546.031.832.855.027.619.2נשים

64-2040.843.029.540.660.827.427.6

6542.050.232.226.256.936.315.8 ומעלה

44.344.224.534.957.433.520.6יהודים

27.546.755.251.274.87.545.8ערבים

29.638.641.049.262.824.928.4עד 2,000 ש"ח

44.447.628.635.559.629.324.6מעל 2,000 ש"ח

מין

קבוצת אוכלוסייה

הכנסה לנפש 

במשק הבית 

גיל

הרגלי אכילה בשבוע הרגלי אכילה ביום

בבישולבסלט

79.341.042.139.1סך הכל

78.040.936.634.8גברים

80.641.147.443.2נשים

64-2079.942.143.340.2

6576.536.036.733.8 ומעלה

75.839.046.642.0יהודים

96.751.424.227.4ערבים

79.236.632.031.3עד 2,000 ש"ח

81.142.545.342.9מעל 2,000 ש"ח

הכנסה לנפש במשק 

הבית )ברוטו בחודש(

משתמשים בשמן 

זית כשמן עיקרי

בודקים רכיבים 

או סימון תזונתי 

במוצרי מזון

הרגלי התזונה 

מושפעים ממחקרים 

ומפרסומים בנושא

גיל

מין

קבוצת אוכלוסייה
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  2017 ,, אחוזיםוהשכלהומעלה לפי הרגלי תזונה  20בני  - 5תרשים 

 

 לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס

 7201 הסקר החברתי שאלוןל

 למחולל הלוחות של הסקר החברתי

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/

