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 פעילות גופנית :2017מתוך הסקר החברתי  ואורח חיים, בריאות בנושאילקט נתונים 

Selected Data on Physical Activity, from the 2017 Social Survey 

 , אלא אם כן צוין אחרתומעלה 20בני 

 30%  פעמים בשבוע שלושלפחות  1בקביעותים פעילות גופנית שעומיליון נפש(  1.7-)כומעלה  20מבני 

 32%  מהנשים 27%מהגברים,  37%, 2המלצות ארגון הבריאות העולמיבהתאם לעושים פעילות גופנית 

 25% (ימ 1.4-כ )מהנשים 19%-ו מהגברים 31% :לפחות פעם בשבוע מאומצתגופנית פעילות  יםשעוליון 

 35% ומעלה 65מבני  39%: לפחות פעם בשבוע ,עוסקים בפעילות גופנית מתונהמיליון נפש(  1.9-)כ 

 18% ומעלה 65מבני  15%-ו 44-20מבני  20% :עוסקים בפעילות לחיזוק שריריםאלף נפש(  980-)כ 

 :סוגי פעילות שכיחים  

 מהערבים 17%מהיהודים,  31% ,64-45מבני  34% :כפעילות גופנית הולכים מיליון נפש( 1.6-)כ 29%

  ומעלה 65מבני  17%מהנשים;  19% ,מהגברים 8% :התעמלותב עוסקיםאלף נפש(  730-)כ 13%

 44-20מבני  16%מהנשים;  10%-מהגברים ו 16%: מתאמנים במכשירי כושרנפש(  710-)כ 13%

  מהיהודים 14%; 44-20מבני  18%מהנשים;  7%-מהגברים ו 17%: רציםאלף נפש(  660-)כ 12%

 טניס, ריקוד ,(4%)גל או כדורסל כדור(, 4%( אופניים )6%שחייה ), כגון: עוסקים בפעילות אחרת 18%

 :מקום פעילות עיקרי 

  (3%או ים ) בריכה (,4%)חוף או  חיק הטבע(, 20%) רחוב או פארק ציבוריכגון:  ,בחוץים אמנמת 27%

  (6%) ביתאו ב ,(8%) סטודיו או אולם ספורט(, 10%) חדר כושר :כגון ,במקום סגורים אמנמת 24%

 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 הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

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

  .זהלנושא  שייכות פעילות גופניתהשאלות על  .2010כפי שהיה בסקר  ,בבריאות ואורח חיים

בריאות בשל קשיים  יבוויתורים בנושא ועסק תוקודמ ותהודע .בריאות ואורח חיים השנתי נושאמה תרביעיהודעה זו 

 והרגלי אכילה ובמשקל, דיאטה, תזונה .בחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות ,כלכליים

                                                 
 לפחות עשר דקות ברצף, בשלושת החודשים האחרונים. 1
 .דקות של פעילות גופנית מתונה בשבוע, או שילוב שלהם 150גופנית מאומצת, או דקות של פעילות  75 2

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
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201819262
/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201819314
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 פעילות גופניתק בוסיע

: 1פעמים בשבוע שלושלפחות  ,בפעילות גופנית בקביעותעוסקים מיליון נפש(  1.7-ומעלה )כ 20מבני  30%

 דתייםו חרדיםמ( יותר 36%(, חילונים )16%ערבים )יותר מ( 33%יהודים ) (,27%( יותר מנשים )34%גברים )

  (.28%) 44-20מבני יותר ( 36%)ומעלה  65ובני  (30%)

אך פחות  ,(33%עודף משקל )ו (32%תקין )משקל בעלי יותר בקרב רווח בקביעות  העיסוק בפעילות גופנית

 ,(26%במצב השמנה והשמנת יתר )( ואלה ש21%הנמצאים בתת משקל ) אלהבקרב 

 37% תעודת בגרות.בקרב חסרי  20%, לעומת בקביעות מבעלי תעודה אקדמית עוסקים בפעילות גופנית 35%

בקרב הגרים  20%ש"ח, לעומת  4,000 מעלמשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש מהגרים ב

עוסקים בפעילות  מהמעריכים את בריאותם כטובה 32% .ש"ח 2,000לנפש עד שקי בית שבהם ההכנסה במ

 מאלה המעריכים את בריאותם כלא טובה.  20%, לעומת פעמים בשבוע 3גופנית בקביעות, לפחות 

 (.2010-ב 31%)בקביעות  לא חלו שינויים מהותיים באחוזי העוסקים בפעילות גופנית 2010מאז שנת 

 2017תכונות נבחרות, אחוזים לפי  בקביעות, ומעלה העוסקים בפעילות גופנית 20בני  -. 1תרשים 

 

 סוגי פעילות גופנית

 בין שלושה סוגים של פעילות גופנית: פעילות מאומצת, פעילות מתונה ופעילות לחיזוק שרירים. ןבחינהוג לה

 ריצה, הליכה, כגון: היא פעילות הגורמת להזעה רבה ולעלייה רבה בקצב פעימות הלב ,פעילות גופנית מאומצת

היא פעילות הגורמת להזעה קלה ולעלייה מועטה בקצב  ,פעילות גופנית מתונה; פעילות אירובית מהירה,

 ,פעילות גופנית לחיזוק שריריםלא מהירה;  על אופניים, שחייהלא מהירה רכיבה  : הליכה,כגון פעימות הלב,

 הרמת משקולות. התעמלות, עיצוב גוף, כגון:היא פעילות המיועדת לחיזוק ובניית שרירי הגוף, 

                                                 
 החודשים האחרונים. שלושתדקות ברצף, ב עשרלפחות   1
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 1תוהמלצפעילות גופנית בהתאם ל

 דקות של פעילות גופנית 75 לעשות 64-18לבני  ציםממליומשרד הבריאות ( WHOארגון הבריאות העולמי )

מבני  32% ., או שילוב שלהםדקות ברצף 10, לפחות בשבוע דקות של פעילות גופנית מתונה 150 או, מאומצת

, או בשבוע דקות ומעלה של פעילות מתונה 150או  ,דקות ומעלה של פעילות מאומצת 75עושים ומעלה  20

 ( יותר34%) 44-20(; בני 17%( יותר מערבים )35%(; יהודים )27%( יותר מנשים )37%: גברים )שילוב שלהם

הכנסה  עםהבית  יבמשק(; הגרים 16%( יותר מחסרי תעודת בגרות )40%(; אקדמאים )29%ומעלה ) 65מבני 

 (.17%) ש"ח 2,000עד  לנפששקי בית שבהם ההכנסה מהגרים במ( יותר 41%) ש"ח 4,000בחודש מעל לנפש 

 2017לפי תכונות נבחרות, אחוזים  ,המלצותבהתאם לומעלה העוסקים בפעילות גופנית  20בני  - 2תרשים 

 

 מאומצת גופנית פעילות

 19%מהגברים, לעומת  31% :2מאומצת גופנית בפעילותעוסקים מיליון נפש(  1.4-)כ ומעלה 20מבני  25%

 31%מהערבים;  14%מהיהודים, לעומת  27%; מעלהו 65 גילב 10%לעומת  ,44-20מבני  33% מהנשים;

 33% בקרב חסרי תעודת בגרות; 9%מבעלי תעודה אקדמית, לעומת  33%מהחרדים.  16%מהחילונים, לעומת 

  .ש"ח 2,000עד בעלי הכנסה לנפש בקרב  14%ש"ח, לעומת  4,000 מעלמשק בית בבעלי הכנסה לנפש מ

לפחות עוסקים בפעילות גופנית מאומצת  12% ,פעם עד פעמיים בשבוע עוסקים בפעילות גופנית מאומצת 13%

 ש(אייליון מ)כ 19% : גברים יותר מנשים, צעירים יותר ממבוגרים, יהודים יותר מערבים.שלוש פעמים בשבוע

( 25%) 44-20בני  (;14%( יותר מנשים )24%: גברים )בשבועדקות  75מעל  עושים פעילות גופנית מאומצת

 6%(; 10%( יותר מחרדים )25%(; חילונים )11%( יותר מערבים )21%(; יהודים )7%ומעלה ) 65יותר מבני 

  .בשבוע דקות 75עד ים פעילות גופנית מאומצת שעו (איש אלף 340-)כנוספים 

 .(25%) מאומצת העוסקים בפעילות גופנית יבאחוזמשמעותיים ים שינויו לא חל 2010מאז 

                                                 
 ((WHO ארגון הבריאות העולמי ;משרד הבריאותקישורים להמלצות:  1
 עשר דקות ברצף, בשלושת החודשים האחרונים.פעם בשבוע, לפחות לפחות   2

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/ICDC/HealthAndLifestyle/Phisical_Activity/Pages/default.aspx
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/


4 
 פעילות גופנית – 2017נתונים מתוך סקר חברתי 

28/10/2018 

 2017, לפי תכונות נבחרות, אחוזים מאומצת ומעלה העוסקים בפעילות גופנית 20בני  - 3תרשים 

 

 פעילות גופנית מתונה

 39% :: ללא פער בין גברים ונשים1בפעילות גופנית מתונהעוסקים מיליון נפש(  1.9-)כומעלה  20מבני  35%

מבעלי תעודה  43%מהערבים;  17%מהיהודים, לעומת  39%; 44-20מבני  32%, לעומת ומעלה 65מבני 

ש"ח,  4,000 מעלמשק בית מבעלי הכנסה לנפש ב 43%בקרב חסרי תעודת בגרות;  21%אקדמית, לעומת 

עמים לפחות שלוש פ מתונהעוסקים בפעילות  19% .ש"ח 2,000בקרב בעלי הכנסה לנפש עד  22%לעומת 

עד  מתונהעוסקים בפעילות  20%. פעם עד פעמיים בשבוע מתונהעוסקים בפעילות גופנית  17% .בשבוע

  דקות בשבוע. 150מעל  מתונהעושים פעילות גופנית  15%, שעתיים וחצי בשבוע

  .(37%) מתונה באחוזי העוסקים בפעילות גופניתהותיים מלא חלו שינויים  2010מאז 

 2017, לפי תכונות נבחרות, אחוזים מתונה ומעלה העוסקים בפעילות גופנית 20בני  - 4תרשים 

 

                                                 
 לפחות פעם בשבוע, לפחות עשר דקות ברצף, בשלושת החודשים האחרונים. 1
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 פעילות גופנית לחיזוק שרירים

 15%-ו 44-20מבני  20% :1בפעילות גופנית לחיזוק שריריםעוסקים אלף נפש(  980-)כומעלה  20מבני  18%

מבעלי  24%מהחרדים;  9%החילונים, לעומת מ 24%מהערבים;  5%מהיהודים, לעומת  21%; ומעלה 65מבני 

משקי בית שבהם ההכנסה החודשית מהגרים ב 25%בקרב חסרי תעודת בגרות;  7%תעודה אקדמית, לעומת 

  .ש"ח 2,000לנפש עד שקי בית שבהם ההכנסה בקרב הגרים במ 7%ש"ח, לעומת  4,000 מעללנפש 

נוספים עושים פעילות לחיזוק שרירים  8%, פעמיים בשבועעד עושים פעילות גופנית לחיזוק שרירים פעם  10%

 . שלוש פעמים בשבוע או יותר

 .(17%) לחיזוק שרירים באחוזי העוסקים בפעילות גופניתמהותיים לא חלו שינויים  2010מאז 

 2017, לפי תכונות נבחרות, אחוזים לחיזוק שרירים ומעלה העוסקים בפעילות גופנית 20בני  - 5תרשים 

 

 וגי פעילות גופניתס

 44-20( יותר מבני 33%ומעלה ) 45בני  :פעילות גופניתכהולכים  מיליון נפש( 1.6-ומעלה )כ 20מבני  29%

יותר  (34%; בעלי הכנסה גבוהה )(20%יותר מחסרי תעודת בגרות )( 33%)(; בעלי תעודה אקדמית 25%)

 (.21%מבעלי הכנסה נמוכה )

חילונים (; 3%) ערבים( יותר מ16%) יהודים ,יוגה, פילטיס(כגון: ) בהתעמלות עוסקיםאלף נפש(  730-)כ 13%

חסרי ( יותר מ20%) םיאאקדמ (;13%) 64-20בני יותר מ (17%) ומעלה 65בני (; 12%מחרדים ) ( יותר17%)

 (.7%) מבעלי הכנסה נמוכה( יותר 18%)בעלי הכנסה גבוהה  (;6%) תעודת בגרות

עושים  אלף נפש( 990-)כ 18%-ו רציםאלף נפש(  660-)כ 12%, במכשירי כושרמתאמנים נפש(  710-)כ 13%

 .טניס, ריקוד, ספורט ימי (,4%אופניים ) ,(4%גל או כדורסל )כדור(, 6%שחיה )כגון:  ,פעילות גופנית אחרת

                                                 
 עשר דקות ברצף, בשלושת החודשים האחרונים. לפחות 1
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 2017, אחוזים נבחרות ותתכונלפי  ,פעילות גופניתהליכה לצורך ומעלה העוסקים ב 20בני  - 6תרשים 

 

 הגופניתפעילות המקום 

(; 10%יותר מערבים ) (23%) יהודים (;18%מנשים ) ( יותר23%)גברים  :פארקאו ברחוב ב מתאמנים 20%

 (16%) מחסרי תעודת בגרות( יותר 22%) םיאאקדמ; (20%מחילונים ) ( יותר30%) חרדים

 ומעלה 45מבני ( יותר 21%) 44-20בני  :דר כושרח סטודיו,, אולם :כגון, סגור ייעודיים במקום אמנמת 18%

מחסרי ( יותר 24%) םיאאקדמו (8%) מחרדיםיותר  (24%חילונים ) ;(9%) מערבים ( יותר20%יהודים ); (15%)

 .(8%) תעודת בגרות

  .(3%ים )ב ריכה אובב, (4%) חוףבאו חיק הטבע (, ב6%) ביתב :כגון ים במקום אחראמנמת 13%

 לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס 

 7201 הסקר החברתי שאלוןל

 ולל הלוחות של הסקר החברתילמח

 בשנתון הסטטיסטי  2017ללוחות הסקר החברתי 

 2010ללוח בנושא פעילות גופנית מסקר חברתי 

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://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=shnaton%2Fshnatonh_new.htm&CYear=2018&Vol=69&CSubject=7
http://www.cbs.gov.il/publications12/seker_hevrati10/pdf/t22.pdf

