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לעומק נו חמסגרת הנושא נבב .בריאות ואורח חייםהוא  2017לשנת  סקרהשל  מרכזינושא הה

עוסקות במגוון הסקר שאלות  היבטים הקשורים לבריאות ולאורח החיים של האוכלוסייה בישראל.

הרגלי  ;מוגבלות ;יומי-םובהם: הערכת מצב הבריאות; תפקוד יו ,אורח החייםבריאות והיבטים של 
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  .תחושות ומצבים רגשיים ;ביטחון תזונתי ;קשיים כלכליים
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באתר האינטרנט שנים קודמות מופיעים לו 2017 לשנת נתונים מהסקר החברתיפרסום זה,  לענוסף 

של הסקר לוחות המחולל ב שתמשהבאתר ניתן ל .של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)

  הסקר. ם שלנתוניהמידע נרחב מתוך בסיס שליפה ועיבוד של המאפשר חברתי, ה

שותפות היו בלמ"ס נוספות סקר החברתי, יחידות תחום ה לעהאחראי , כלכלה-מיקרומלבד אגף 

מתודולוגיה  אגףב ,אגף מערכות מידעבאגף סקרים, ב םלעובדי. אנו מודים ויהוללנוהסקר  תכנוןל

 .השותפות בהפקת פרסום זה עלהוצאה לאור  ובאגףהסברה אגף דוברות, תקשורת ובסטטיסטית, 

תודה מיוחדת לאנשי משרד הבריאות על הייעוץ המקצועי והסיוע בגיבוש שאלון הסקר ועל 

  שעליהן מבוסס המבוא לפרסום זה. הערותיהם המועילות במהלך הכנת ההודעות לתקשורת,

  ,בברכת קיץ בריא  

  אורן- מרב יפתח  

  כלכלה-מנהלת אגף בכיר מיקרו  

  2019 –ט ירושלים, תשע"
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 כללי

בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. הנערך , 2002הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף משנת 

ובוחן גם את  של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתההסקר מספק מידע על תנאי החיים 

תפיסות הפרט לגבי היבטים שונים בחייו. במחזור השישה עשר של הסקר, שנערך ברחבי הארץ 

 מיליון נפש בגילים אלו. 5.5-ומעלה, המייצגים כ 20בני  7,230, רואיינו בבתיהם 2017במהלך שנת 

ר נושא שנתי מתחלף, הנחקמו ,הסקר החברתי מורכב מנושאים קבועים, הנחקרים מדי שנה

גם בסקר החברתי נחקר  . נושא זה"בריאות ואורח חייםנושא "להסקר  יוחד 2017בשנת בהרחבה. 

2010. 

 ממצאים עיקריים

 נושאים קבועים

 2017ומעלה,  20מדדי רווחה סובייקטיביים בקרב בני 

 עתידב הערכתםומהחיים ומהמצב הכלכלי שביעות רצון  .1

מרוצים  33% – 1מרוצים מחייהם 89%ומעלה מדווחים על שביעות רצון כללית מהחיים:  20בני 

(. 2002בשנת  83%)המרוצים מחייהם  באחוזבכך נמשכת מגמת העלייה מרוצים.  56%מאוד ועוד 

 .חייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובותכי  ומעלה מעריכים 20מבני  54%

המרוצים מחייהם. שביעות הרצון מהחיים יורדת עם העלייה  באחוזלא נמצא פער בין גברים לנשים 

 ( אינם מרוציםאישאלף  596-)כ 11% ומעלה. 75בקרב בני  85%-ל 24–20בקרב בני  92%-מ ,בגיל

 2מחייהם.

 ;מהנשים 61%-מהגברים ו 64%: מרוצים ממצבם הכלכלי (אישמיליון  3.4-)כ ומעלה 20מבני  62%

 מהערבים. 53%-מהיהודים ו 65%

הכנסה מהגרים במשקי בית שבהם ה 45%שביעות רצון מהמצב הכלכלי קשורה לרמת ההכנסה: 

הגרים מ 53%לעומת  ,מרוצים ממצבם הכלכליש"ח  2,000עד  היאלנפש  3)ברוטו לחודש( ממוצעתה

במשקי בית שבהם הגרים מ 77%-ש"ח ו 4,000–2,001 היא לנפשה במשקי בית שבהם ההכנס

 ש"ח. 4,000-גבוהה מלנפש הכנסה ה

 36%-מהנשים ו 38%: אינם מרוצים ממצבם הכלכלי (אישמיליון  2-)כ ומעלה 20מבני  37%

 אינם (אישאלף  553-)כ 10%מהחרדים.  30%מהיהודים;  35%מהערבים לעומת  47% מהגברים;

 ממצבם הכלכלי. כלל מרוצים

                                                            
 מכאן ואילך, כולל "מרוצים מאוד" ו"מרוצים". 1
 מכאן ואילך, כולל "כלל לא מרוצים" ו"לא כל כך מרוצים". 2
 ברוטו לחודש. =מכאן ואילך, "הכנסה ממוצעת"  3
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מעריכים שמצבם  37%, מצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובותכי  ומעלה מעריכים 20מבני  45%

להעריך(. אחוז  אינם יודעים 9%פחות )טוב מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה  9%-ו ,הכלכלי לא ישתנה

 47%ערבים ) לעומתהמעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות גבוה יותר בקרב יהודים 

מהאנשים  52%(. , בהתאמה44%-ו 61%) ילוניםלעומת ח חרדים , בהתאמה( ובקרב40%-ו

 מימ 30%המשתתפים בכוח העבודה מעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות, לעומת 

 מהבלתי מועסקים מעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות. 57%שאינם בכוח העבודה. 

)למזון, לחשמל,  מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית ומעלה 20מבני  68%

הערבים. בקרב היהודים, חילונים מצליחים לכסות את מ 45%מהיהודים לעומת  73% – לטלפון וכד'(

 (., בהתאמה68%-ו 77%הוצאותיהם יותר מחרדים )

 55% :משק הביתמצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של  אינםון איש( ימיל 1.7-)כ 31%

במשקי בית שבהם שני בני הזוג אינם עובדים  64–25מהיהודים. בקרב בני  26%מהערבים לעומת 

 במשקי בית שבהם אחד מבני הזוג עובד 39% , לעומתמצליחים לכסות את ההוצאות אינם 49%

לכסות  כלל מצליחים אינםאלף איש(  327-)כ 6%במשקי בית שבהם שני בני הזוג עובדים.  29%-ו

 .משק הבית את הוצאות

מהמצב  המרוצים(, 2002-ב 83%מהחיים ) המרוצים יבאחוזעלייה נצפתה  2017–2002בשנים 

צפוי ש המעריכים(, 53%לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית ) המצליחים(, 48%הכלכלי )

במדדים אלו חל שיפור הן  (.36%הכלכלי ) םכי צפוי שיפור במצב והמעריכים( 48%ם )השיפור בחיי

 ערבים, אולם בקרב הערבים האחוזים נמוכים יותר.היהודים הן בקרב הבקרב 

 

1. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי

והערכתם בעתיד
2017–2002

0

20

40

60

80

100

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

ם
זי

חו
א

מרוצים מחייהם

מרוצים ממצבם הכלכלי

מצליחים לכסות את ההוצאות
החודשיות של משק הבית

מעריכים שבשנים הקרובות
חייהם יהיו טובים יותר

מעריכים שבשנים הקרובות
מצבם הכלכלי יהיה טוב יותר



- 19 - 

 

 תחושת עוני .2

מהערבים לעומת  28% 4:הרגישו עניים בשנה האחרונה אלף איש( 627-)כ ומעלה 20מבני  11%

 7%-ו 64–45מבני  11%, 44–20בני מ 13%יותר ממבוגרים:  הרגישו עניים צעירים .מהיהודים 8%

 10%-מהרווקים ו 15%וכך מהגרושים הרגישו עניים בשנה האחרונה,  17% .ומעלה 65מבני 

שאינם בכוח  מימ 15%מהבלתי מועסקים הרגישו עניים, לעומת  26% .מהנשואים ומהאלמנים

 28%במשקי בית שבהם שני בני הזוג אינם עובדים  64–25מהמועסקים. בקרב בני  9%-העבודה ו

י בית שבהם שני במשק 8%-במשקי בית שבהם אחד מבני הזוג עובד ו 15%הרגישו עניים, לעומת 

 בני הזוג עובדים.

שהרגישו  ממי 28% :גבוהים ביחס לכלל האוכלוסייה באחוזים ,תחושת עוני מלווה במצוקות נוספות

 לעאין  18%-כלל האוכלוסייה(; למ 11%אינם מרוצים מחייהם )דיווחו כי הם עניים בשנה האחרונה 

כלל מ 9%אין קשר עם חברים ) 16%-כלל האוכלוסייה(; למ 7%בשעת משבר או מצוקה ) סמוךי למ

 17%כלל האוכלוסייה(; מ 4%אינם מרוצים מהקשר שלהם עם בני משפחתם ) 7%האוכלוסייה(; 

ות לישון לעיתים קרובות דאגות מפריע 27%-כלל האוכלוסייה(; למ 6%חשים דיכאון לעיתים קרובות )

חשים  22%בכלל האוכלוסייה(;  6%חשים בודדים לעיתים קרובות ) 14%כלל האוכלוסייה(; מ 12%)

 מי( מ45%כלל האוכלוסייה(. קרוב למחצית )מ 12%ליחים להתמודד עם בעיותיהם )מצ אינםשהם 

חושבים  29%שהרגישו עניים אופטימיים ומעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות, 

אינם  10%חושבים שמצבם הכלכלי יורע בשנים הקרובות ) 15%-ו ,שמצבם הכלכלי לא ישתנה

 להעריך(. יודעים

                                                            
החודשים שקדמו לריאיון. מכאן ואילך, בכל מקום שמוזכר בו תקופה "אחרונה" הכוונה  12-ב 4

 לתקופה שלפני הריאיון.

2. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי

והערכתם בעתיד, ולפי קבוצת אוכלוסייה
2017
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ומעלה שאינם מצליחים כלל לכסות את הוצאות משק  20לאורך השנים ניכרת ירידה באחוז בני 

 הבית.

 

 ויתורים בשל קשיים כלכליים .3

 ויתורים בתזונה

בגלל קשיים ויתרו על אוכל  אלף איש( דיווחו שבשנה האחרונה הם 409-)כומעלה  20מבני  8%

מהמסורתיים  7%מהדתיים,  6%מהחרדים,  10%מהיהודים;  6%מהערבים לעומת  14%כלכליים: 

מהגרים במשקי בית שבהם  19%מהנשואים;  7%מהגרושים לעומת  14%מהחילונים;  4%-ו

 .ש"ח 2,000עד  היא לנפש ההכנסה הממוצעת

 12%בשל קשיים כלכליים: אכלו פחות משרצו  אלף איש( דיווחו שבשנה האחרונה הם 394-)כ 7%

 4%-מהמסורתיים ו 8%מהדתיים,  6%מהחרדים,  11%מהיהודים;  6%מהערבים לעומת 

מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה  17%מהנשואים;  6%מהגרושים לעומת  15%מהחילונים; 

 "ח.ש 2,000עד  היא הממוצעת לנפש

לפחות פעם ביומיים בשל קשיים כלכליים: ויתרו על ארוחה חמה  אלף איש( דיווחו שהם 286-)כ 5%

 2%-מהדתיים ו 3% ,מהחרדים ומהמסורתיים 5%מהיהודים;  3%מהערבים לעומת  14%

מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה  15%מהנשואים;  5%מהגרושים לעומת  12%מהחילונים; 

 ש"ח. 2,000עד  היא הממוצעת לנפש

3. בני 20 ומעלה, לפי תחושת עוני

וחוסר יכולת לכסות את הוצאות משק הבית
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 ויתורים בתחום הבריאות

 8%. שנה האחרונהבנזקקו לתרופות במרשם רופא  (מיליון איש 3.7-)כומעלה  20בני מ 67%-כ

 5%מהערבים לעומת  20%בשל קשיים כלכליים: ויתרו על התרופות  אלף איש( 277-)כ מהם

במשקי בית שבהם ההכנסה  מהגרים 21%מהנשואים;  7%מהגרושים לעומת  13%מהיהודים; 

–2,001היא במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש מהגרים  9% ש"ח, 2,000עד היא לנפש  הממוצעת

ממי  22%ש"ח;  4,000-גבוהה מבמשקי בית שבהם ההכנסה לנפש  מהגרים 2%-ש"ח ו 4,000

 בשל קשיים כלכליים. יהןטוב וזקוקים לתרופות, ויתרו על ם אינומצב בריאות שדיווחו כי

 281-מהם )כ 9%. שנה האחרונהבנזקקו לטיפול רפואי  מיליון איש( 3.1-)כ ומעלה 20בני מ 57%

מהיהודים;  8%מהערבים לעומת  16%בשל קשיים כלכליים:  על הטיפול ויתרואלף איש( דיווחו שהם 

 ויתרו על הטיפול, וכך ש"ח 2,000עד היא לנפש  מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת 21%

במשקי בית מהגרים  4%-ו ש"ח 4,000–2,001היא  במשקי בית שבהם ההכנסה לנפשמהגרים  12%

 ש"ח. 4,000-גבוהה מ שבהם ההכנסה לנפש

 11%תרופות בשל קשיים כלכליים )ארוחה חמה ועל לאורך השנים ניכרת ירידה באחוז המוותרים על 

לל נותר גבוה מהאחוז בכ, אך בקרב הערביםהאחוז ירד גם  (.2013שנת ב בשני המדדים

 האוכלוסייה.

 שביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים .4

 52%-מרוצים מאוד ו 35%) שהם גרים בהמהדירה  באופן כללי מרוציםומעלה  20מבני  88%

, 80%-ו 92%הגרים בדירה בבעלותם מרוצים מהדירה יותר מהגרים בשכירות )מרוצים(. 

 (.בהתאמה

 אינם מרוצים. 12%-ומרוצים(,  58%-מרוצים מאוד ו 27%) השכניםמרוצים מהיחסים עם  85%

מרוצים(. יהודים מרוצים  50%-מרוצים מאוד ו 34%) מאזור מגוריהםבאופן כללי מרוצים  84%

 (., בהתאמה69%-ו 88%) מאזור המגורים יותר מערבים

האחוז הגבוה ביותר של מרוצים  ,תושבים ויותר( 000,200שמונה הערים הגדולות )שבהן  מתוך

 בבאר שבע נמצא הנמוך ביותרהאחוז ו ,(90%יפו )-מאזור מגוריהם נמצא בראשון לציון ובתל אביב

 מהערבים(. 49%-מהיהודים ו 88% ;74%) ובירושלים (79%)

 מערבים יהודים מרוצים מהניקיון יותר באזור מגוריהם.מרוצים מהניקיון ומעלה  20מבני  53%

 ,תושבים ויותר( 100,000שש עשרה הערים הגדולות )שבהן תוך (. מ, בהתאמה39%-ו 57%)

( ובכפר סבא 74%האחוז הגבוה ביותר של מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם נמצא בראשון לציון )

 22%-מהיהודים ו 41% ;34%( ובירושלים )33%בבת ים ) נמצא הנמוך ביותרהאחוז ו ,(71%)

 מהערבים(.
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, הגנים הציבוריים והפארקים באזור מרוצים מכמות השטחים הירוקים ומעלה 20מבני  55%

השטחים כמות מרוצים מהאחוז הגבוה ביותר של  ,מתוך שש עשרה הערים הגדולות מגוריהם.

 48% ;32%( ובירושלים )42%בבני ברק ) –הנמוך ביותר האחוז ו ,(85%בכפר סבא )נמצא הירוקים 

 מהערבים(. בלבד 2%-ומהיהודים 

 

  

4. בני 20 ומעלה המרוצים מהניקיון באזור מגוריהם

בערים הגדולות )100,000 תושבים ויותר()1(
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5. בני 20 ומעלה המרוצים מכמות השטחים הירוקים,

הגנים הציבוריים והפארקים באזור מגוריהם

בערים הגדולות )100,000 תושבים ויותר()1(
2017
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האחוז הגבוה ביותר  ,הערים הגדולות מתוךבאזור מגוריהם. מרוצים מהתחבורה הציבורית  40%

 (.33%בנתניה ) – הנמוך ביותרהאחוז ו ,(61%מרוצים מהתחבורה הציבורית נמצא בחיפה )של 

מהערבים.  33%מהיהודים לעומת  56%באזור מגוריהם: מרוצים ממצב הכבישים והמדרכות  53%

נמצא בראשון  האחוז הגבוה ביותר של מרוצים ממצב הכבישים והמדרכות ,הערים הגדולות מתוך

 מהערבים(. 20%-מהיהודים ו 48% ;37%ירושלים )ב – והנמוך ביותר ,(74%לציון )

הערים הגדולות, האחוז הגבוה  מתוךבאזור מגוריהם. מפריע זיהום האוויר  ומעלה 20מבני  34%-ל

 נמצא הנמוך ביותרהאחוז ו ,(48%נמצא בחיפה ) להם זיהום האוויר מפריעמדווחים שביותר של 

 .(24%בנתניה )( ו22%בראשון לציון )

 63%-מהגברים ו 84%בשעות החשכה באזור מגוריהם: מרגישים בטוחים ללכת לבדם  73%

ערים הגדולות, האחוז הגבוה ביותר של החשים ביטחון ה תוךמ ומעלה. 65מבני  64%מהנשים; 

 ללכת לבדם אינם מרגישים בטוחים 23% (.63%באשקלון ) – והנמוך ביותר ,(89%נמצא בבני ברק )

 .מגוריהם באזור

 דת ומידת דתיות .5

-נוצרים )ערבים ולא – 3%-ומוסלמים  – 14%, ומעלה הם יהודים 20מאוכלוסיית ישראל בני  78%

 דרוזים, חסרי דת או אתאיסטים. הם היתר .ערבים(

 – 21%דתיים, -מסורתיים – 12%דתיים,  – 12%מגדירים עצמם חרדים,  10%בקרב היהודים 

: אחוז החרדים גבוה יותר בקרב הצעיריםלא דתיים, חילונים.  – 44%-לא כל כך דתיים ו-מסורתיים

 ומעלה. 65 בלבד מבני 4% מגדירים עצמם חרדים, לעומת 44–20מבני  14%

לא כל כך -גדל אחוז החרדים בקצב קבוע. בשנים אלו קטן אחוז המסורתיים 2017–2002בשנים 

 ניכר. שינוידתיים לא השתנה -ואילו שיעור החילונים והמסורתיים ,דתיים

לא  – 16%-לא כל כך דתיים ו – 21%מגדירים עצמם דתיים מאוד או דתיים,  63% 5בקרב הערבים

 הדתיים עלה. ואחוז ,דתיים מאודהערבים האחוז קטן בהדרגה  2017–2002בשנים דתיים. 

בקרב היהודים לא נצפו הבדלים ניכרים במידת הדתיות בין גברים לנשים. לעומת זאת, בקרב 

 מהגברים. 51%מהנשים מגדירות עצמן דתיות מאוד או דתיות, לעומת  76%הערבים 

ומעלה מגדירים  65מבני  85%יותר אצל מבוגרים: בקרב הערבים אחוז הדתיים מאוד והדתיים גבוה 

 .44–20מבני  56%או דתיים, לעומת  עצמם דתיים מאוד

מהחרדים  38%: משהיו בעבר דתיים יותר הםהיום ומעלה מדווחים ש 20מהיהודים בני  18%

 דתיים ומעלה מדווחים שהיום הם 20מבני  20%מהחילונים.  4%-מהמסורתיים ו 23%ומהדתיים, 

 מהחילונים. 24%-מהמסורתיים ו 24% משהיו בעבר:פחות 

                                                            
 כולל ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים ודרוזים. 5
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 נהיגה .6

 64%לעומת  יש רישיון מהגברים 85%-ל .יש רישיון נהיגהמיליון איש(  4-ומעלה )כ 20מבני  74%-ל

הם  מהחילונים 83%בקרב היהודים  .מהערבים 65%לעומת  יש רישיון מהיהודים 77%-ול ,מהנשים

 מהחרדים. 47%בעלי רישיון נהיגה, לעומת 

 ומעלה. 75בקרב בני  42%-ל 44–20 קרב בניב 79%-מ ,אחוז בעלי רישיון הנהיגה יורד עם הגיל

 

בעלי בקרב  88%-לה על השכלה בקרב חסרי תעוד 49%-מ ,עולה עם ההשכלהאחוז בעלי הרישיון 

 תעודה אקדמית.

מהגרים  55%החזקת רישיון נהיגה: בין ל במשק הביתלנפש  ההכנסה הממוצעתנמצא קשר בין 

 גבוה יותררישיון נהיגה. האחוז  הם בעלי ש"ח 2,000היא עד לנפש במשקי בית שבהם ההכנסה 

ובקרב הגרים ( 69%ש"ח ) 4,000–2,001היא בקרב הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש 

 .(88%) ש"ח 4,000-גבוהה מלנפש  במשקי בית שבהם ההכנסה

המעריכים מ 80%-ל ,74–20בקרב בני החזקת רישיון נהיגה: בין ל מצב הבריאותנמצא קשר בין 

 טוב. ובריאותם אינמצב מעריכים שמה 53%בריאותם טוב יש רישיון נהיגה, לעומת מצב ש

  

6. בני 20 ומעלה בעלי רישיון נהיגה, לפי תכונות נבחרות
2017
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 64–25הכנסה מעבודה בגילי העבודה ותעסוקה רישיון נהיגה, 

מי מ 57%-למהבלתי מועסקים ו 72%-מהמועסקים, ל 86%-ל)גילי העבודה(  64–25בקרב בני 

החזקת רישיון נהיגה: בין . נמצא קשר בין ההכנסה מעבודה ליש רישיון נהיגה שאינם בכוח העבודה

–4,001היא מהמועסקים שהכנסתם  75%-וש"ח  4,000עד היא  מהמועסקים שהכנסתם 67%

 14,000–7,501 המשתכריםמועסקים בקרב גבוה יותר  האחוז הם בעלי רישיון נהיגה.ש"ח  7,500

 .(98%) ש"ח 14,000-יותר מ המשתכריםובקרב מועסקים  (93%)ש"ח 

 תדירות נהיגה

 נוהגים בכל יום או כמעט בכל יוםמבעלי הרישיון(  72%מיליון איש;  2.9-ומעלה )כ 20מבני  54%

 5%-ו ,נוהגים פעמיים בשבוע או פחות 9% ,פעמים בשבוע 4–3נוהגים  6% ,פעמים בשבוע( 7–5)

 כלל.מבעלי הרישיון( אינם נוהגים  7%)

 10%מהנשים ) 7%מהנשים.  44%מהגברים נוהגים בכל יום או כמעט בכל יום, לעומת  64%

 מהגברים. 4%מבעלות הרישיון( אינן נוהגות כלל, לעומת 

 מהערבים. 46%מעט בכל יום, לעומת מהיהודים נוהגים בכל יום או כ 56%

נוהגים בכל ומעלה  75מבני  20%-ו 74–65מבני  43%, מבעלי הרישיון( 74%) 64–20מבני  58%

רישיון בגיל זה, אינם ה( מבעלי 24%ומעלה, שהם כרבע ) 75מבני  10%. יום או כמעט בכל יום

 נוהגים כלל.

, כמעט בכל יום בכל יום אומהאקדמאים בעלי רישיון(, נוהגים  79%מבעלי תעודה אקדמית ) 69%

 מבעלי הרישיון חסרי תעודה(. 60%)על השכלה  הבקרב חסרי תעוד 30%לעומת 

ש"ח נוהגים בכל יום או  4,000-לנפש גבוהה מהממוצעת מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה  70%

 ש"ח. 2,000עד  היא מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש 31%כמעט בכל יום, לעומת 

בכל יום או כמעט ש"ח נוהגים  14,000-גבוהה מ מהעבודה שהכנסתם 64–25י מהמועסקים בנ 89%

 ש"ח. 4,000עבודה היא עד המהמועסקים שהכנסתם מ 41%, לעומת בכל יום

 29%-מועסקים ו מהבלתי 50%, לעומת פעמים בשבוע 7–5נוהגים  64–25בני מהמועסקים  70%

 מי שאינם בכוח העבודה.מ

לעומת  בכל יום או כמעט בכל יום, בריאותם טוב נוהגיםמצב מהמעריכים ש 75% 74–20בקרב בני 

 טוב. ובריאותם אינמצב מהמעריכים ש 58%
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 תעסוקה .7

 64–25בגילי העבודה  שיעורי תעסוקה

היו  2017לאורך השנים. בשנת  במגמת עלייה היה 64–25של בני התעסוקה  שיעור בקרב היהודים

 .2002-ב ,בהתאמה ,66%-ו 78%לעומת  ,מהנשים 82%-ומהגברים  84%מועסקים 

. 2017–2002בשנים  51%-ל 41%בין  היו 64–25שיעורי התעסוקה של גברים בני  בקרב החרדים

 .70% – נשים חרדיותושל , 51%גברים חרדים היה  שלשיעור התעסוקה  2017בשנת 

 

7. בני 20 ומעלה, לפי מין, גיל ותדירות נהיגה
2017
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8. שיעור התעסוקה של גברים יהודים בני 25–64

בקרב חרדים ולא-חרדים
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 . בשנה זו היו מועסקים56% היה 2017בשנת  64–25שיעור התעסוקה של בני  בקרב הערבים

 .2002בשנת  מהנשים 20%-ו מהגברים 65% , לעומתמהנשים 36%-ומהגברים  76%

 

 שביעות רצון מהעבודה ומההכנסה

 90%מהנשים;  90%-מהגברים ו 88% –מרוצים מעבודתם  64–25מהמועסקים בני  89%

 מהעצמאים. 92%-שכירים ומה 89%מהערבים;  83%-מהיהודים ו

ש"ח  4,000מבעלי הכנסה של עד  82%: גבוהה יותר ההכנסהככל ששביעות הרצון מהעבודה עולה 

 ש"ח. 7,500-הגבוהה ממבעלי הכנסה  92%מרוצים מעבודתם, לעומת 

9. שיעור התעסוקה של נשים יהודיות בנות 25–64

בקרב חרדיות ולא-חרדיות
2017–2002
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10. שיעור התעסוקה של ערבים בני 25–64, לפי מין
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 57%מהגברים לעומת  66% – עבודההממרוצים מהכנסתם  64–25מהמועסקים בני  61%

 מהעצמאים. 65%-מהשכירים ו 61%מהערבים;  59%-מהיהודים ו 62% ;מהנשים

מבעלי הכנסה  72%עבודה, לעומת הש"ח מרוצים מהכנסתם מ 4,000מבעלי הכנסה של עד  41%

 ש"ח. 7,500-הגבוהה מ

 ביטחון תעסוקתי

)ללא שינוי  בשנה הקרובה חוששים לאבד את עבודתם דיווחו כי הם ומעלה 20מהמועסקים בני  7%

סיכוי גדול שימצאו מהמועסקים מעריכים שאם יאבדו את עבודתם יש  62%. (קודמותהשנים מה

 אחרת, לפחות ברמת ההכנסה שיש להם כיום. עבודה

 

 קשרים חברתיים ותחושת בדידות .8

 מהנשים. 62%-מהגברים ו 57% – מרוצים מאוד מהקשר עם בני משפחתםומעלה  20מבני  59%

 כלל. מרוצים לא כל כך מרוצים או אינם 4%-, ומהקשר רוציםמ 36%

האחוז  יתם הם נפגשים או מדברים בטלפון.שא אין חבריםש( איאלף  480-ומעלה )כ 20מבני  9%-ל

 ומעלה. 65בני בקרב  17%-ו 64–45בני בקרב  11%, 44–20בקרב בני  5%עולה עם הגיל: 

 25% – תים קרובות או לפעמיםילע דותחשים בדיש( אימיליון  2.1-ומעלה )כ 20מבני  21%

מבני  20%עולה עם הגיל:  האחוזתים קרובות. יחשים בדידות לע 6%מהגברים.  18%-מהנשים ו

ומעלה  65מבני  11%תים קרובות או לפעמים. יומעלה חשים בדידות לע 65מבני  30%-ו 64–20

 .64–20מבני  5%תים קרובות, לעומת יחשים בדידות לע

11. מועסקים בני 20 ומעלה החוששים לאבד את עבודתם בשנה הקרובה 

ומעריכים כי סיכוייהם למצוא עבודה אחרת קטנים
2017–2002
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 – בשעת משבר או מצוקהשאין להם על מי לסמוך ש( חשים אי אלף 380-ומעלה )כ 20מבני  7%

 גבוה יחסית של אנשים שאין להם על מי לסמוך נמצא בקרב אחוזמהנשים.  6%-מהגברים ו 8%

בקרב הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה ( ו16%ערבים )(, בקרב 16%חסרי תעודה על השכלה )

 (.15%) ש"ח 2,000עד  הממוצעת לנפש היא

 התנדבות .9

בפעילות התנדבותית  .ומעלה 20מבני  21%מיליון ישראלים, שהם  1.1-התנדבו כ 2017בשנת 

 15%-ו 64–20מבני  22%מהערבים,  8%-מהיהודים ו 24%מהנשים,  19%-מהגברים ו 22% עסקו

 גבוה, בהתאמה( 33%-ו 38%תיים )הדחרדים ואחוז המתנדבים הבקרב היהודים  ומעלה. 65מבני 

 (.21%חילונים )הסורתיים והמ מאחוז המתנדבים

נוספים התנדבו  13%-ו ,התנדבו באופן פרטי 43%או כמה ארגונים,  במסגרת ארגוןהתנדבו  44%

בתחום העזרה לנזקקים )כגון בעיקר התנדבו  הן במסגרת ארגון הן באופן פרטי. במסגרת ארגון

 החינוך.בתחום וקשישים, נכים, מעוטי יכולת, נוער במצוקה( 

 

 14%שעות ויותר בחודש,  10 התנדבו 34%, שעות בחודש 9בפעילות זו עד  ומהמתנדבים עסק 44%

 פעמי בשנה האחרונה.-התנדבו באופן חד 5%-מספר שעות לא קבוע בחודש, ו התנדבו

 התנדבות ורווחה אישית

מרוצים מאוד  47% ;על שביעות רצון מהחייםדיווחו מהם  95% – מתנדבים מרוצים יותר מחייהם

 מרוצים. –נוספים  48%-שאינם מתנדבים( ו מימ 29%)לעומת 

לעומת ) מעריכים שחייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובותמהם  64% – מתנדבים אופטימיים יותר

 .(שאינם מתנדבים ממי 51%

12. בני 20 ומעלה שהתנדבו במסגרת ארגון, לפי תחום פעילות

2017

אחר)1(
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תרבות
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בריאות
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חינוך
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40%

)1( כולל הגנה ושמירה על הטבע; פעילות דתית.
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 חשים בדידות לעיתים רחוקות או כלל לא דיווחו שהם 82% – מתנדבים חשים פחות בדידות

 .(שאינם מתנדבים מימ 77% לעומת)

 

 תרומות .10

)לא כולל  לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים בשנה האחרונה תרמו כסףומעלה  20מבני  59%

מהערבים. אחוז גבוה של תורמים  40%-מהיהודים ו 64% – תרומות לקרובי משפחה או לחברים(

בקרב הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה  ,(, בהתאמה80%-ו 89%) ודתיים נצפה בקרב חרדים

תרמו לארגונים  49%(. 67%בעלי תעודה אקדמית )בקרב ( ו68%ש"ח ) 4,000-גבוהה מהממוצעת 

 תרמו גם לארגונים ומוסדות וגם לאנשים פרטיים. 35%-תרמו לאנשים פרטיים, ו 16%ומוסדות, 

 1,000–501תרמו  12%ש"ח,  500–101תרמו  32%, האחרונה ש"ח בשנה 100תרמו עד  29%

( 52%ש"ח נפוצה בעיקר בקרב חרדים ) 1,000ש"ח. תרומה מעל  1,000-יותר מתרמו  22%-ש"ח, ו

 (.43%ובקרב דתיים )

 6מוגבלות תפקודית חמורה .11

מהנשים  16%-ל 7:מוגבלות תפקודית חמורהיש  אלף איש( 818-)כ ומעלה 20מבני  15%-ל

קרב ב 27%-התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה למהגברים. שכיחות המוגבלות  14%-לו

                                                            
אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה הוא מי שמתקשה קושי רב, או שאינו יכול כלל, לעשות אחת  6

או יותר מהפעולות האלה: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ, 
 .להמלצות האו"ם להגדרת מוגבלותלזכור או להתרכז. בהתאם 

אחוז האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, כיוון שהנתונים אינם כוללים דיירי  7
מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל 

 מוגבלותם.

13. בני 20 ומעלה, לפי התנדבות ורווחה אישית
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http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/wg_short_measure_on_disability.pdf
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 48%-מהנשים ו 55%ומעלה ) 75 קרב בניב 52%-מהגברים( ול 23%-מהנשים ו 29%) 74–65בני 

 מהגברים(.

 

ללכת או לעלות במדרגות. המוגבלות השנייה בכלל האוכלוסייה היא המוגבלות השכיחה ביותר 

להתרחץ או  –ומעלה  65או להתרכז, ובקרב בני  ומעלה היא לזכור 20בשכיחותה בקרב בני 

 להתלבש.

 

14. בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה, לפי מין וגיל

2017
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 ועמדות בנוגע לעבודה תעסוקה ,מוגבלות, השכלה

מהאנשים  27%, לעומת חסרי תעודת בגרותהם  תפקודית חמורה עם מוגבלות 64–25מבני  49%

אנשים ללא מה 39%, לעומת תעודה אקדמיתמהאנשים עם מוגבלות יש  19%-ללא מוגבלות. ל

כמו כן אנשים עם מוגבלות מועסקים פחות, עובדים פחות בעבודות הקשורות לתחום  מוגבלות.

 לימודיהם ומשתכרים פחות.

 

פחות מעבודתם ומהכנסתם וחוששים יותר לאבד את מרוצים חמורה תפקודית מועסקים עם מוגבלות 

 עבודתם.

 

16. בני 25–64, לפי מוגבלות, מצב תעסוקה והכנסה
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 והמצב הכלכלי החייםהערכת ותחושת בדידות מוגבלות, 

פחות מרוצים  והם ,מוגבלות חמורה חשים יותר בדידות, יש להם פחות קשרים חברתיים אנשים עם

 לעתידם. נוגעבפחות אופטימיים ומחייהם 

 והערכת החיים והמצב הכלכלי ומעלה, לפי גיל, מוגבלות, תחושת בדידות 20בני  .לוח א

2017 

 אחוזים

 בני -
20–64 

עם 
מוגבלות 
תפקודית 

 חמורה

 בני
20–64 

ללא 
מוגבלות 
תפקודית 

 חמורה

 בני
 ומעלה 65

עם 
מוגבלות 
תפקודית 

 חמורה

 בני
 ומעלה 65

ללא 
מוגבלות 
תפקודית 

 חמורה

(5.6) 20.3 3.4 16.6 חשים בדידות לעיתים קרובות  

 חשים שאין להם על מי לסמוך
 8.0 11.9 5.4 16.0 בשעת משבר או מצוקה 

 12.0 26.0 6.2 14.0 אין להם קשר עם חברים

 7.6 24.7 8.4 26.6 אינם מרוצים מחייהם

 מעריכים שבשנים הקרובות
 14.0 23.3 3.4 9.3 חייהם יהיו טובים פחות 

 23.5 39.2 36.4 59.0 אינם מרוצים ממצבם הכלכלי

 מעריכים שבשנים הקרובות
 15.3 14.5 6.5 15.0 מצבם הכלכלי יהיה טוב פחות 

 בעלי רמת מהימנות נמוכה בשל מיעוט מקרים. ( = נתונים )
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 בריאות ואורח חיים –נושא שנתי 

חברתי הבסקר  גם, שנבדק "בריאות ואורח חיים"נחקר בהרחבה הנושא  2017חברתי הבסקר 

2010. 

הנושא השנתי בחן לעומק מגוון היבטים הקשורים לבריאות ולאורח החיים של האוכלוסייה בישראל. 

ובהם: הערכת מצב הבריאות; תפקוד  ,שאלות העוסקות במגוון היבטים של אורח החייםהנושא כלל 

משקל ודיאטה; תזונה והרגלי  ;בדיקות וחיסונים –יומי; מוגבלות; הרגלי שינה; רפואה מונעת -םיו

בריאות; זכויות במערכת  יאכילה; פעילות גופנית; עישון; ביטוחי בריאות; חיפוש מידע בנושא

 .הבריאות; ויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים; ביטחון תזונתי; תחושות ומצבים רגשיים

 הערכה עצמית של מצב הבריאות .1

( 33%) שליש נוספיםו ,דומצב בריאותם טוב מאכי  מדווחים (51%) ומעלה 20מחצית מבני 

 – לא כל כך טוב או כלל לא טוב מצב בריאותםכי  מדווחים 16%מצב בריאותם טוב. כי  מדווחים

מהנשים. אחוז המדווחים על מצב בריאות לא טוב עולה עם הגיל ומגיע  17%-מהגברים ו 14%

על מצב בריאות לא טוב גבוה יותר בקרב הערבים בכל  יםדווחמומעלה. אחוז ה 75בקרב בני  57%-ל

 קבוצות הגיל.

ין ההערכה העצמית של מצב הבריאות: ככל שרמת ההכנסה נמצא קשר שלילי בין רמת ההכנסה לב

הגרים במשקי בית שבהם  בקרב 25%-מ יורד: – המדווחים על מצב בריאות לא טוב אחוז כך עולה,

הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה בקרב  10%-ש"ח ל 2,000עד  ההכנסה הממוצעת לנפש היא

 ש"ח. 4,000-מלנפש גבוהה 
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 ובעיות בשינה שינהרגלי ה .2

 שעות שינה ביממה

 12%-מהיהודים ו 18% :נשיםלשעות ביממה, ללא פער בין גברים  5ומעלה ישנים עד  20מבני  17%

 ,שעות 6ישנים  29% ומעלה. 65מבני  21%-ו 64–45מבני  18%, 44–20מבני  14%מהערבים; 

מהנשים;  26%-מהגברים ו 23% :יותרשעות ו 8 ביממה ישנים 25% שעות. 7נוספים ישנים  29%-ו

 ומעלה. 65מבני  28%-ו 64–45מבני  19%, 44–20מבני  26% ;מהערבים 48%-מהיהודים ו 19%

 

  

18. בני 20 ומעלה, לפי גיל ומספר שעות שינה ביממה
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 קושי להירדם או לישון

להירדם או מתקשים  15%: מתקשים להירדם או לישון במשך לילה שלםומעלה  20מבני  26%

 11%-מהיהודים ו 16%מהנשים;  18%-מהגברים ו 12% – בכל לילה או כמעט בכל לילהלישון 

נוספים מתקשים להירדם או לישון במשך לילה שלם פעמיים עד שלוש פעמים  11%מהערבים. 

 44–25קרב בני ב 10%-מ עולה עם הגילבקביעות  או לישון אחוז המתקשים להירדם בשבוע.

 ומעלה. 75 קרב בניב 36%-ל

אז  :2010בהשוואה לשנת  שינוי ניכר במשך לילה שלם לא השתנו אחוזי המתקשים להירדם או לישון

בכל לילה או כמעט התקשו להירדם או לישון  14%להירדם או לישון במשך לילה שלם,  25%התקשו 

 פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע. בלילההתקשו להירדם או לישון ברציפות  11%ועוד  ,בכל לילה

 

 דאגות המפריעות לישון

 10% – לעיתים קרובות דאגות הפריעו להם לישוןבשנה האחרונה  דיווחו כיומעלה  20מבני  12%

המתקשים להירדם או לישון לילה שלם מ 40%ומעלה;  75בני מ 21%ים; נשמה 15%-ים וגברמה

 בכל לילה או כמעט בכל לילה.

  

19. בני 20 ומעלה, לפי קושי להירדם או לישון במשך לילה שלם

2017
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 תחושת עייפות

מהגברים  11% – חשים עייפות רבה 14% :במשך היום כלשהי חשים עייפותומעלה  20מבני  54%

 עייפות מסוימת במשך היום.חשים נוספים  39%ומעלה.  75מבני  21%מהנשים;  18%-ו

 31%-מהגברים ו 25% – במידה כלשהי העייפות פוגעת בתפקודםכי חשים  ומעלה 20מבני  28%

מהגברים  5% – בתפקודם דופוגעת מא העייפותכי חשים  6%ומעלה.  75מבני  43% ;מהנשים

 ות פוגעת בתפקודם במידה מסוימת.חשים שהעייפ 22%ומעלה.  75מבני  16% ;מהנשים 7%-ו

 

 תרופות שינה

 6% – נטלו תרופות שינה במרשם רופא דיווחו כי בחודש האחרון הם ומעלה 20מבני  7%

תרופות שינה בכל  ונטל 4%ומעלה.  75בני מ 30%-ו 74–65מבני  15%מהנשים;  8%-מהגברים ו

 ומעלה. 75בני מ 23%-ו 74–65מבני  10% – לילה או כמעט בכל לילה

  

20. בני 20 ומעלה, לפי גיל ובעיות בשינה
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 רפואה מונעת .3

 חיסונים

 חיסון נגד שפעת

 26%מהנשים;  27%-מהגברים ו 24%בשנה האחרונה:  8נגד שפעת התחסנוומעלה  20מבני  26%

ומעלה.  75 בקרב בני 65%-מהערבים. אחוז המתחסנים עולה עם הגיל ומגיע ל 24%-מהיהודים ו

לעומת  התחסנו נגד שפעת, מהחרדים 14%: יורדת ותהדתימידת ככל ש עולהאחוז המתחסנים 

במשקי בית שבהם  מהגרים 22%מהחילונים. אחוז המתחסנים עולה עם רמת ההכנסה:  29%

מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש  28%-ש"ח ו 2,000עד היא נפש ל ממוצעתההכנסה ה

 ש"ח. 2,000-מגבוהה 

מהיהודים  24%ומעלה;  75בני מ 62% ;ומעלה 20מבני  23% נגד שפעת התחסנו 2010שנת ב

 מהחילונים. 25%-מהחרדים ו 11% ;מהערבים 17%-ו

 

 17–0 ניחיסון ילדים ב

 91% 9:, בהתאם לגיל הילדמחסנים את ילדיהם בקביעות 17–0בני מההורים לילדים  92%

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

 2%-מחסנים את ילדיהם כלל. כ אינםוכאחוז אחד  ,מחסנים את ילדיהם בקביעות אינם 4%-כ

 מההורים אינם מחסנים את ילדיהם בקביעות כיוון שלדעתם החיסונים אינם בטוחים או אינם יעילים.

                                                            
 .באתר משרד הבריאותהמלצות משרד הבריאות לחיסון נגד שפעת ראו  8
 .באתר משרד הבריאותלתינוקות ולילדים ראו  המלצות משרד הבריאות לחיסוני שגרה הניתנים 9

21. בני 20 ומעלה שהתחסנו נגד שפעת, לפי תכונות נבחרות
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https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/HealthPromotionAndPreventiveMedicine/Tests_drugs_and_vaccines/Pages/Vaccines_In_Elderly.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx
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 10אירותבדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ממ

 מעי הגס והחלחולתדיקת דם סמוי בצואה לגילוי סרטן הב

 21%-מהגברים ו 25%בשנה האחרונה:  בדיקה לגילוי דם סמוי בצואהו שומעלה ע 40מבני  23%

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

יותר משנתיים ועד  נבדקו לפני 9%-ו ,עד שנתייםושנה יותר מלפני  נבדקוומעלה  40מבני  13% .74

 .חמש שנים

לפני יותר משנה ועד נבדקו  16%-ו ,ו את הבדיקה בשנה האחרונהשע 35% 74–50בקרב בני 

 .שנתיים

 מעי הגס והחלחולתהיה לגילוי סרטן יקולונוסקופ

מהנשים;  36%-מהגברים ו 41%במהלך חייהם:  היבדיקת קולונוסקופיו שומעלה ע 40מבני  38%

 מהחילונים. 43%מהחרדים לעומת  20%מהערבים;  26%-מהיהודים ו 41%

ו שע ומעלה 60מבני  54%-ו 59–50מבני  38%, 49–40מבני  18%אחוז הנבדקים עולה עם הגיל: 

 .במהלך חייהם יהיבדיקת קולונוסקופ

 30%מהנשים;  27%-מהגברים ו 31%בחמש השנים האחרונות:  נבדקוומעלה  40מבני  29%

 9% .74–60מבני  42%מהחילונים;  33%מהחרדים לעומת  12%מהערבים;  22%-מהיהודים ו

 לפני יותר מחמש שנים. נבדקו

 ,שנים האחרונותהבחמש  נבדקו 37% במהלך חייהם:ו את הבדיקה שע 47% 74–50בקרב בני 

 מחמש שנים.יותר נבדקו לפני  10%-ו

נבדקו בשל גילם או במסגרת  35%בשל בעיה רפואית,  ומעלה שנבדקו עשו זאת 40מבני  37%

 נבדקו מסיבה אחרת כגון רקע משפחתי או בעקבות בדיקת דם סמוי בצואה. 28%-בדיקת סקר, ו

  

                                                            
 .באתר משרד הבריאותהנחיות משרד הבריאות למניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות ראו  10

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/04022013_2.aspx
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 בדיקות ייעודיות לנשים לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

 ממוגרפיה לגילוי סרטן השד

 44%-מהיהודיות ו 60%בשנתיים האחרונות: בדיקת ממוגרפיה ו שומעלה ע 40מבנות  57%

 59–50מבנות  74%, 49–40מבנות  31%מהחילוניות;  64%מהחרדיות לעומת  33%מהערביות; 

 יותר משנתיים ועד חמש שנים. ומעלה נבדקו לפני 40מבנות  10%. 74–60מבנות  80%-ו

יותר משנתיים ועד חמש נבדקו לפני  10%-ו ,בשנתיים האחרונות נבדקו 77% 74–50בקרב בנות 

 .שנים

דיווחו שהן  8%עוד נבדקו בשנתיים האחרונות, ושהן דיווחו ומעלה  40מבנות  57% 2010בשנת 

 .יותר משנתיים ועד חמש שנים נבדקו לפני

 

 (PAPמשטח צוואר הרחם לגילוי סרטן בצוואר הרחם )

, 39–25מבנות  42%בשנתיים האחרונות: בדיקת משטח צוואר הרחם ו שומעלה ע 25מבנות  37%

 17%מהיהודיות לעומת  40%; 74–60מבנות  24%-ו 59–50מבנות  39%, 49–40מבנות  48%

יותר  נבדקו לפניומעלה  25מבנות  12%מהחילוניות.  49%מהחרדיות לעומת  24%מהערביות; 

 .משנתיים ועד חמש שנים

יותר משנתיים ועד חמש  נבדקו לפני 13%-ו ,בשנתיים האחרונות נבדקו 42% 65–25בקרב בנות 

 .שנים

22. בנות 40 ומעלה שעשו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות,

לפי תכונות נבחרות

2017 ,2010
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דיווחו שהן  11%ועוד  ,בשנתיים האחרונות נבדקושהן דיווחו ומעלה  35מבנות  40% 2010בשנת 

 11.יותר משנתיים ועד חמש שנים לפני נבדקו

 

  

                                                            
 ומעלה. 35היא הוצגה לבנות  2010ומעלה, ובסקר  25הוצגה השאלה לבנות  2017בסקר  11

23. בנות 25 ומעלה שעשו בדיקת משטח צוואר הרחם,

לפי תכונות נבחרות
2017
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 ותזונהדיאטה  ,משקל .4

 BMI –מדד מסת הגוף 

מהגברים  55%: עודף משקל, השמנה או השמנת יתר בעלי הם (48%)ומעלה  20כמחצית מבני 

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

 בהתאמה(. ,26%לעומת  39%עודף משקל יותר מנשים בכל קבוצות הגיל ) הם בעליומעלה. גברים 

 

 מצב הבריאות ה עצמית שלמשקל והערכ

בעלי מ 45% , וכךמצב בריאותם טוב מאודשבעלי משקל תקין מעריכים שהם ומעלה  20בני מ 61%

 או השמנת יתר.השמנה מבעלי  35%-ועודף משקל 

ת ובריאותם טוב מאוד גבוה יותר בקרב בעלי משקל תקין, בכל קבוצ שמצבאחוז המעריכים 

 69%בריאותם טוב מאוד, לעומת שמצב מבעלי משקל תקין מעריכים  74% 44–20בקרב בני  הגיל:

מבעלי משקל  49% 65–45 קרב בניהשמנה או השמנת יתר. ב מבעלי 58%-בעלי עודף משקל ומ

השמנה או  מבעלי 28%-בעלי עודף משקל ומ 38%מצב בריאותם טוב מאוד, לעומת שתקין מעריכים 

 השמנת יתר.

)BMI – 24. בני 20 ומעלה, לפי מין ומשקל )לפי מדד מסת הגוף

2017
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 דיאטה וייעוץ תזונתי

מבעלי עודף משקל  68%מבעלי משקל תקין,  31% – רוצים לרדת במשקלומעלה  20מבני  52%

רוצים לעלות  6%-ו ,מעוניינים להישאר באותו משקל 35%השמנת יתר. או השמנה  מבעלי 87%-ו

 במשקל.

 44%שקל תקין בעלי ממהגברים. בקרב  46%לעומת  ,נשים מעוניינות לרדת במשקלהמ 58%

 מהגברים. 14%לעומת  ,מהנשים מעוניינות לרדת במשקל

מבעלי משקל תקין,  14%מהנשים;  24%-מהגברים ו 18%: עושים דיאטהומעלה  20מבני  21%

 מגבריםיותר השמנת יתר. נשים עושות דיאטה או השמנה בעלי מ 36%-מבעלי עודף משקל ו 26%

 (.BMIמדד מסת הגוף )טווחי בכל 

25. בני 20 ומעלה המעריכים שמצב בריאותם טוב מאוד,

)BMI – לפי גיל ומשקל )לפי מדד מסת הגוף
2017
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ועושים יותר דיאטה ( 48%לעומת  56%) 44–20ומעלה רוצים לרדת במשקל יותר מבני  45בני 

( ועושים יותר דיאטה 41%לעומת  54%(. יהודים רוצים לרזות יותר מערבים )19%לעומת  23%)

 (.16%לעומת  22%)

מהעושים דיאטה קיבלו הנחיות לדיאטה מגורם מקצועי כגון רופא, יועץ תזונה או דיאטנית.  47%

, או חומר מקצועי מאורגנת, קבוצת תמיכה, ספרים, אינטרנט כניתונעזרו בגורם אחר כגון ת 31%

 7%-ובשנתיים האחרונות,  קיבלו ייעוץ תזונתי מדיאטניתומעלה  20מבני  15% מכרים.או משפחה 

 .יותר משנתיים ועד חמש שנים קיבלו ייעוץ לפני

המעוניינים לרדת באחוז  ,(49%) עודף משקל בעלי באחוז ניכריםלא חלו שינויים  2010שנת מ

 .(21%) העושים דיאטהבאחוז ו (54%) במשקל

 הרגלי אכילה ותזונה

 12אכילההרגלי 

, גברים לעומתנשים  . האחוז גבוה יותר בקרבמנות ירק ביום 3לפחות אוכלים  ומעלה 20מבני  41%

שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש גבוהה הגרים במשקי בית  ובקרב ערבים לעומתיהודים  בקרב

 ש"ח. 2,000עד היא הכנסה לנפש ה שבהםהגרים במשקי בית לעומת  ש"ח 2,000-מ

 64–20בני  לעומתומעלה  65בני האחוז גבוה יותר בקרב  .מנות פרי ביום 2לפחות אוכלים  45%

הגרים לעומת ש"ח  2,000-גבוהה מלנפש הממוצעת  הכנסהה שבהם הגרים במשקי בית ובקרב

 ש"ח. 2,000היא עד במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש 

                                                            
 .באתר משרד הבריאותתיכונית ראו -המלצות לתזונה ים 12

26. בני 20 ומעלה הרוצים לרדת במשקל או עושים דיאטה,

)BMI – לפי מין ומשקל )לפי מדד מסת הגוף
2017
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ערבים  בוה יותר בקרבגהאחוז  .מאכלים המכילים דגנים מלאים לפחות פעמיים ביוםאוכלים  31%

ש"ח  2,000לנפש היא עד הממוצעת  הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה ובקרב יהודיםלעומת 

 ש"ח. 2,000-מ גבוהההגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש לעומת 

. האחוז גבוה בקרב גברים לעומת נשים, בקרב וסות משקה ממותק ביוםכ 3לפחות  שותים 38%

כוסות משקה  5שותים לפחות  17%ומעלה ובקרב ערבים לעומת יהודים.  65לעומת בני  64–20בני 

 ממותק ביום.

ערבים ובקרב  נשים לעומתגברים האחוז גבוה בקרב  :קטניות לפחות פעמיים בשבוע אוכלים 60%

 יהודים.לעומת 

חרדים  ובקרב ערבים לעומתיהודים האחוז גבוה בקרב : דגים לפחות פעמיים בשבוע אוכלים 29%

 חילונים.לעומת 

 לעומתגברים האחוז גבוה בקרב  .פעמים בשבוע 3בשר אדום או בשר מעובד לפחות  אוכלים 26%

 יהודים. לעומתערבים  ובקרב ומעלה 65בני לעומת  64–20בני  , בקרבנשים

 2017 תכונות נבחרות,לפי לפי הרגלי אכילה ו ,ומעלה 20 בני ב.לוח 

 אחוזים

 הרגלי אכילה בשבוע הרגלי אכילה ביום -

- 
לפחות 

מנות  3
 ירק

לפחות 
מנות  2

 פרי

מאכלים 
מדגנים 
מלאים 
לפחות 
 פעמיים

 3לפחות 
כוסות 
משקה 
 ממותק

קטניות 
לפחות 
 פעמיים

דגים 
לפחות 
 פעמיים

בשר 
אדום או 
מעובד 
 3לפחות 
 פעמים

 25.6 29.0 60.1 38.1 31.0 44.8 41.0 - סך הכל

 32.2 30.4 65.5 43.8 30.8 43.4 38.4 גברים מין

 19.2 27.6 55.0 32.8 31.8 46.0 43.5 נשים

 27.6 27.4 60.8 40.6 29.5 43.0 40.8 64–20 גיל

 15.8 36.3 56.9 26.2 32.2 50.2 42.0 ומעלה 65

 20.6 33.5 57.4 34.9 24.5 44.2 44.3 יהודים קבוצת אוכלוסייה

 45.8 7.5 74.8 51.2 55.2 46.7 27.5 ערבים

 הכנסה ממוצעת
 )ברוטו לחודש( 
 לנפש 
 במשק הבית 

 28.4 24.9 62.8 49.2 41.0 38.6 29.6 ש"ח 2,000עד 

 24.6 29.3 59.6 35.5 28.6 47.6 44.4 ש"ח 2,000מעל 
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 הרגלי תזונה

 41%-ו ,, כגון בסלטכשמן העיקרי בתוספת למזון בשמן זית משתמשיםומעלה  20מבני  79%

 מיהודים. משתמשים בשמן זית יותר ערבים 13.בטיגון ואכשמן עיקרי בבישול  בו משתמשים

על אריזות מוצרי המזון, והרגלי התזונה של בודקים רכיבים או סימון תזונתי ומעלה  20מבני  42%

נשים יותר בקרב  יםגבוה יםאחוז. הבנושא תזונה בריאה מושפעים ממחקרים ומפרסומים 39%

בעלי  ובקרב ומעלה 65בני לעומת  64–20 בני , בקרבערבים לעומתיהודים  , בקרבגבריםלעומת 

 .חסרי תעודת בגרותלעומת  תעודה אקדמית

 2017 תכונות נבחרות,לפי לפי הרגלי תזונה ו ,ומעלה 20בני  ג.לוח 

 אחוזים

- - 

משתמשים 
זית בשמן 

כשמן 
 עיקרי

תוספת כ
 לסלט

משתמשים 
בשמן זית 

כשמן 
עיקרי 
 בבישול

 או בטיגון

כיבים בודקים ר
או סימון תזונתי 

 על אריזות
 מוצרי המזון

הרגלי התזונה 
מושפעים שלהם 

ממחקרים 
ומפרסומים לגבי 

 תזונה בריאה

 39.1 42.1 41.0 79.3 סך הכל

 34.8 36.6 40.9 78.0 גברים מין

 43.2 47.4 41.1 80.6 נשים

 40.2 43.3 42.1 79.9 64–20 גיל

 33.8 36.7 36.0 76.5 ומעלה 65

 42.0 46.6 39.0 75.8 יהודים קבוצת אוכלוסייה

 27.4 24.2 51.4 96.7 ערבים

 הכנסה ממוצעת
 )ברוטו לחודש( 
 לנפש במשק הבית 

 31.3 32.0 36.6 79.2 ש"ח 2,000עד 

 42.9 45.3 42.5 81.1 ש"ח 2,000מעל 

 פעילות גופנית .5

 פעילות גופנית עושים

פעילות  עשודיווחו כי בשלושת החודשים האחרונים הם  (אישמיליון  1.7-ומעלה )כ 20מבני  30%

 : האחוז גבוה יותר בקרבלפחות שלוש פעמים בשבועדקות ברצף,  10לפחות , גופנית בקביעות

עושים (. אחוז ה16%-ו 33%ערבים )לעומת יהודים  בקרבו (27%-ו 34%נשים ) לעומתגברים 

ומעלה(,  65מבני  36%לעומת  44–20מבני  28%ככל שהגיל עולה )עולה  בקביעות פעילות גופנית

, ככל שההשכלה מהחילונים( 36%לעומת  מהדתיים ומהחרדים 30%יורדת ) ככל שמידת הדתיות

                                                            
משרד הבריאות ממליץ לצרוך שמנים מהצומח, ובעיקר שמן זית, שמן קנולה, אבוקדו, אגוזים,  13

 )כגון גרעיני חמנייה ודלעת( וטחינה גולמית משומשום מלא.שקדים, גרעינים ללא המלחה 
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( וככל שההכנסה מבעלי תעודה אקדמית 35%לעומת  מחסרי תעודת בגרות 20%) גבוהה יותר

ש"ח לעומת  2,000לנפש היא עד הממוצעת ההכנסה  מהגרים במשקי בית שבהם 20%) גבוהה יותר

 .ש"ח( 4,000-לנפש גבוהה מ מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה 37%

מהמעריכים  20%פעילות גופנית, לעומת  עושים מאוד או טוב מהמעריכים שמצב בריאותם טוב 32%

 .או כלל לא טוב טוב לא כל כךשמצב בריאותם 

עודף בקרב בעלי ( ו32%יותר בקרב בעלי משקל תקין ) גבוהפעילות גופנית בקביעות  אחוז העושים

 (.26%השמנת יתר )או השמנה  בעלי( ו21%משקל )-תת לעומת בעלי (33%משקל )

 .(31%) 2010שנת ל בקביעות לא השתנה שינוי ניכר בהשוואה פעילות גופנית העושיםאחוז 

 

 סוגי פעילות גופנית

נהוג להבחין בין שלושה סוגים של פעילות גופנית: פעילות מאומצת, פעילות מתונה ופעילות לחיזוק 

בקצב פעימות  גדולההיא פעילות הגורמת להזעה רבה ולעלייה  פעילות גופנית מאומצת שרירים.

היא פעילות הגורמת להזעה קלה ולעלייה  פעילות גופנית מתונההלב כגון ריצה, פעילות אירובית; 

פעילות בקצב פעימות הלב כגון הליכה, רכיבה לא מהירה על אופניים, שחייה לא מהירה;  קטנה

התעמלות, עיצוב  היא פעילות המיועדת לחיזוק ולבנייה של שרירי הגוף כגון גופנית לחיזוק שרירים

 גוף, הרמת משקולות.ה

27. בני 20 ומעלה העושים פעילות גופנית בקביעות, לפי תכונות נבחרות

2017
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 14פעילות גופנית בהתאם להמלצות

פעילות גופנית  לעשות 64–18( ומשרד הבריאות ממליצים לבני WHOארגון הבריאות העולמי )

 10לפחות  דקות בשבוע, 150 פעילות גופנית מתונה לפחות , אובשבוע דקות 75 מאומצת לפחות

פעילות גופנית בהתאם  עושיםדיווחו כי הם ומעלה  20מבני  32%. לשלב ביניהןדקות ברצף, או 

–20(; בני 17%-ו 35%(; יהודים יותר מערבים )27%-ו 37%להמלצות האלה: גברים יותר מנשים )

 40%יותר מחסרי תעודת בגרות ) בעלי תעודה אקדמית(; 29%-ו 34%ומעלה ) 65יותר מבני  44

יותר מהגרים  ש"ח 4,000-גבוהה מלנפש הממוצעת  סההכנה שבהם (; הגרים במשקי בית16%-ו

 (.17%-ו 42%ש"ח ) 2,000עד היא הכנסה לנפש שבהם הבמשקי בית 

 פעילות גופנית מאומצת

פעילות  עשודיווחו כי בשלושת החודשים האחרונים הם ש( אימיליון  1.4-ומעלה )כ 20מבני  26%

; (19%-ו 31%גברים יותר מנשים ) – בשבועלפחות פעם דקות ברצף,  10לפחות  גופנית מאומצת

חילונים יותר  ;(14%-ו 27%יהודים יותר מערבים ) ;(10%-ו 33%) ומעלה 65 יותר מבני 44–20בני 

הגרים  ;(15%-ו 33%) חסרי תעודת בגרותמיותר  בעלי תעודה אקדמית(; 16%-ו 31%מחרדים )

מהגרים במשקי בית שבהם יותר  ש"ח 4,000-מ במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש גבוהה

 (.14%-ו 33%) ש"ח 2,000עד  היא הכנסה לנפשה

לפחות פעילות גופנית מאומצת  עשו 12%עד פעמיים בשבוע.  פעילות גופנית מאומצת עשו 13%

 ; יהודים יותר מערבים.ומעלה 65בני ר מיות 44–20בני : גברים יותר מנשים; שלוש פעמים בשבוע

 24%בשבוע: גברים יותר מנשים )דקות  75-יותר מ פעילות גופנית מאומצת עשו איש()כמיליון  19%

(; 11%-ו 21%(; יהודים יותר מערבים )7%-ו 25%ומעלה ) 65יותר מבני  44–20(; בני 14%-ו

 דקות בשבוע. 75פעילות מאומצת עד  עשו 6%(. עוד 10%-ו 25%חילונים יותר מחרדים )

 .(25%) 2010בהשוואה לשנת  שינוי ניכר ת מאומצת לא השתנהים פעילות גופניושעאחוז ה

                                                            
 .אתר משרד הבריאות; ( (WHOאתר ארגון הבריאות העולמיראו  14

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

פעילות  עשודיווחו כי בשלושת החודשים האחרונים הם ש( אימיליון  1.9-ומעלה )כ 20מבני  36%

 32%ומעלה לעומת  65מבני  39% – פעם בשבוע דקות ברצף, לפחות 10 לפחות גופנית מתונה

פעילות גופנית מתונה עולה  העושים. אחוז מהערבים 17%מהיהודים לעומת  39%; 44–20 מבני

( וככל מבעלי תעודה אקדמית 43%לעומת  חסרי תעודת בגרותמ 26%ככל שההשכלה גבוהה יותר )

 2,000מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש היא עד  22%שההכנסה גבוהה יותר )

 .(ש"ח 4,000-מ שבהם ההכנסה לנפש גבוהההגרים במשקי בית מ 43%לעומת  ש"ח

מתונה גופנית פעילות  עשונוספים  19%-ו ,עד פעמיים בשבוע פעילות גופנית מתונה עשו 17%

 15%-ומתונה עד שעתיים וחצי בשבוע,  גופנית עילותפ עשו 20% .לפחות שלוש פעמים בשבוע

 .דקות בשבוע 150-יותר מ פעילות גופנית מתונה עשו

 (.37%) 2010בהשוואה לשנת  כמעט לא השתנהפעילות גופנית מתונה  העושיםאחוז 

28. בני 20 ומעלה העושים פעילות גופנית מאומצת, לפי תכונות נבחרות
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 פעילות גופנית לחיזוק שרירים

פעילות  עשודיווחו כי בשלושת החודשים האחרונים הם ש( איאלף  980-ומעלה )כ 20מבני  18%

 15%-ו 44–20מבני  20% –דקות ברצף, לפחות פעם בשבוע  10לפחות  גופנית לחיזוק שרירים

פעילות גופנית לחיזוק שרירים  העושים. אחוז מהערבים 5%מהיהודים לעומת  21%ומעלה;  65מבני 

(, ככל שההשכלה גבוהה מהחילונים 24%מהחרדים לעומת  9%)עולה ככל שמידת הדתיות יורדת 

( וככל שההכנסה גבוהה יותר מבעלי תעודה אקדמית 24%לעומת  חסרי תעודת בגרותמ 10%) יותר

 25% ש"ח לעומת 2,000מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש היא עד  7%)

 .(ש"ח 4,000-מגבוהה לנפש  מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה

גופנית פעילות  עשונוספים  8%-ופעילות גופנית לחיזוק שרירים עד פעמיים בשבוע,  עשו 10%

 .שלוש פעמים בשבוע לפחותלחיזוק שרירים 

 (.17%) 2010בהשוואה לשנת  כמעט לא השתנהפעילות גופנית לחיזוק שרירים  העושיםאחוז 

29. בני 20 ומעלה העושים פעילות גופנית מתונה, לפי תכונות נבחרות
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 הליכה כפעילות גופנית

 ,לצורך פעילות גופנית הלכודיווחו כי בשלושת החודשים האחרונים הם  ומעלה 20מבני  29%

 45בני גברים ונשים. פעילות גופנית דומה בקרב לצורך אחוז ההולכים  .כפעילות גופנית עיקרית

עולה ככל  לצורך פעילות גופנית אחוז ההולכים. (25%-ו 33%) 44–20יותר מבני הולכים  ומעלה

 21%)( וככל שההכנסה גבוהה יותר מהחרדים 35%לעומת  מהחילונים 29%) עולה שמידת הדתיות

מהגרים  34%לעומת  ש"ח 2,000לנפש היא עד  מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת

עיקרית  כפעילות גופנית הולכיםאחוז ה(. ש"ח 4,000-במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש גבוהה מ

 .(24%-ו 33%) תיכונית-על החסרי תעודתיכונית מבקרב -גבוה יותר בקרב בעלי השכלה על

30. בני 20 ומעלה העושים פעילות גופנית לחיזוק שרירים,

לפי תכונות נבחרות
2017
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 ם נוספים של פעילות גופניתסוגי

 התעמלותא יהגופנית העיקרית שלהם הדיווחו כי הפעילות אלף איש(  730-)כ ומעלה 20מבני  13%

 חילונים , בקרב(3%-ו 16%ערבים )לעומת יהודים האחוז גבוה יותר בקרב  .)כגון יוגה, פילטיס(

חסרי תעודה על השכלה כלשהי , בקרב בעלי תעודה אקדמית לעומת (12%-ו 17%חרדים ) לעומת

ש"ח  4,000-גבוהה מ הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש ובקרב (6%-ו 20%)

 710-)כ 13%(. 7%-ו 18%ש"ח ) 2,000לעומת הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש היא עד 

 אלף איש( 990-)כ 18%-ו ,אלף איש( רצים 660-)כ 12%איש( מתאמנים במכשירי כושר, אלף 

טניס, ריקוד (, 4%(, אופניים )4%(, כדורגל או כדורסל )6%ם פעילות גופנית אחרת כגון שחייה )שיעו

 ספורט ימי.או 

 מקום הפעילות הגופנית

יהודים יותר , (18%-ו 23%נשים )יותר מ גברים :ברחוב או בפארקמתאמנים ומעלה  20מבני  20%

חסרי יותר מובעלי תעודה אקדמית  (20%-ו 30%חילונים )יותר מחרדים , (10%-ו 23%ערבים )מ

כגון אולם, סטודיו,  סגור במקום ייעודימתאמנים  18%(. 16%-ו 22%) ה על השכלה כלשהיתעוד

 יהודים , בקרב(15%-ו 21%ומעלה ) 45בני לעומת  44–20בני האחוז גבוה יותר בקרב  .חדר כושר

בקרב בעלי תעודה ( ו8%-ו 24%)לעומת חרדים חילונים  , בקרב(9%-ו 20%ערבים )לעומת 

(, 6%כגון בבית ) במקום אחר מתאמנים 13%(. 10%-ו 24%אקדמית לעומת חסרי תעודת בגרות )

 (.3%(, בבריכה או בים )4%בחיק הטבע או בחוף )

31. בני 20 ומעלה ההולכים לצורך פעילות גופנית, לפי תכונות נבחרות
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 עישון .6

או  בתדירות כלשהי סיגריה, סיגר, מקטרת מעשנים כיום מילון איש( 1.3-)כומעלה  20מבני  23%

 נרגילה.

 עישון סיגריות

אחוז  .(2010-ב 24%) אחת ביוםמעשנים לפחות סיגריה  מיליון איש( 1.2-)כומעלה  20מבני  22%

 44–20בני  בקרבהאחוז גבוה  .(15%-ו 30%נשים ) כפול מבקרב גבריםהמעשנים סיגריות בקרב 

 הגבריםמ 48%(. 21%-ו 26%) לעומת יהודים ערבים ( ובקרב11%-ו 26%ומעלה ) 65בני לעומת 

אחוז  היהודים אצל. מהנשים הערביות 5%-ו היהודים מהגברים 26% , לעומתמעשנים הערבים

 (.11%דתיים וחרדים )גבוה מבקרב ( , בהתאמה22%-ו 26%מסורתיים וחילונים ) המעשנים בקרב

 (.13%-ו 27%) מבעלי תעודה אקדמית שניים ויותרמעשנים פי  כלשהי על השכלה חסרי תעודה

מהגברים לעומת  53%(: 2010-ב 55%סיגריות ביום ) 10-מעשנים יותר מ 46% מעשניםתוך המ

 64%מהיהודים לעומת  41%ומעלה;  45מבני  54%לעומת  44–20מבני  37% ;מהנשים 32%

 סיגריות ביום. 20-מעשנים יותר ממהמעשנים  10%מהערבים. 

 

  

32. בני 20 ומעלה המעשנים סיגריות, לפי תכונות נבחרות
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 גיל התחלת העישון

 ,19–18בגיל  – 24%, 17–16בגיל התחילו  23%, 16מהמעשנים התחילו לעשן לפני גיל  24%

 17%, לעומת 16מהגברים התחילו לעשן לפני גיל  27%ומעלה.  20בגיל התחילו לעשן  30%-ו

 24–20מבני  33%מהנשים.  35%, לעומת 20מהגברים התחילו לעשן לאחר גיל  27%מהנשים. 

מהמעשנים הגרים במשקי בית  30%ומעלה.  65מבני  20%לעומת  ,16התחילו לעשן לפני גיל 

 23%, לעומת 16ש"ח התחילו לעשן לפני גיל  2,000עד  הממוצעת לנפש היא שבהם ההכנסה

מהיהודים  47%ש"ח.  2,000-לנפש גבוהה מבמשקי בית שבהם ההכנסה מהמעשנים הגרים 

, 18מהערבים התחילו לעשן לפני גיל  45% .19–18התחילו בגיל  26%-ו, 18התחילו לעשן לפני גיל 

 .19–18 התחילו בגיל 16%-ו

 עישוןהניסיון להפסקת 

 ,ניסו להפסיק לעשן בעבר 37%(, 2010-ב 22%) מנסים כיום להפסיק לעשן ניםמהמעש 20%

מהגברים המעשנים מנסים כיום להפסיק לעשן, לעומת  23%לא ניסו כלל להפסיק לעשן.  42%-ו

 39%להפסיק לעשן, לעומת כלל מהנשים המעשנות לא ניסו  50%מהנשים המעשנות.  15%

 65מבני  13%המעשנים מנסים להפסיק לעשן, לעומת  64–20מבני  21%מהגברים המעשנים. 

 .המעשנים ומעלה

 עישנו בעבר ואינם מעשנים כיום

 21%מהנשים;  14%-מהגברים ו 24%: עישנו בעבר ואינם מעשנים כיוםומעלה  20מבני  19%

לנפש גבוהה הממוצעת מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה  25%מהערבים;  7%-מהיהודים ו

 ש"ח. 2,000היא עד מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש  11%ש"ח לעומת  4,000-מ

 סיגריות ביום. 20-עישנו יותר מ 20%-סיגריות ביום, ו 10-שעישנו בעבר עישנו יותר מ ממי 52%

–18בגיל  – 29%, 17–16בגיל  התחילו 25%, 16לעשן לפני גיל  התחילושעישנו בעבר  ממי 19%

, 30לעשן לפני גיל  הפסיקושעישנו בעבר  ממי 31%ומעלה.  20לעשן בגיל  התחילו 27%-ו, 19

 ומעלה. 50הפסיקו לעשן בגיל  24%-ו ,49–40הפסיקו בגיל  19%, 39–30הפסיקו לעשן בגיל  25%

 סיבות להפסקת העישון

מבני  13%ומעלה לעומת  65מבני  39%: בעיה בריאותית הפסיקו לעשן בגלל בעבר ממי שעישנו 26%

 47%או לבריאות בני משפחתם:  חשש מנזק עתידי לבריאותםבשל לעשן הפסיקו  44% .44–20

הפסיקו לעשן מסיבה אחרת כגון לחץ מצד המשפחה או הסביבה,  26% .מהנשים 39%-מהגברים ו

 .מהנשים 33%-ו מהגברים 21%היריון:  או כספית גבוהה הוצאה בעיה אסתטית,

 שהפסיקו לעשן השתתפו בסדנה או קיבלו ייעוץ להפסקת העישון במסגרת קופת החולים. ממי 7%
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 חשיפה לעישון של אחרים )עישון פסיבי(

: (2010-ב 71%במידה כלשהי בחודש האחרון )נחשפו לעישון של אחרים  ומעלה 20מבני  66%

נחשפים גבוה של  אחוזמדי פעם או לעיתים רחוקות.  – 36%-ו ,לעיתים קרובות לעישון נחשפו 30%

 .(60%) שאינם מעשנים מי( לעומת 88%לעישון של אחרים נמצא בקרב המעשנים )

יותר  נחשפים לעישון צעירים(, ו60%-ו 72%נחשפים לעישון של אחרים יותר מנשים ) גברים

נחשפים לעישון  ערבים .ומעלה 65 מבני 40%-ו 64–45מבני  64%, 44–20מבני  76%ממבוגרים: 

יותר  לעישוןנחשפים  כתעודה הגבוהה ביותר בעלי תעודת בגרותו ,(64%-ו 74%יהודים )מ יותר

 (.60%-ו 77%אקדמית ) תעודה בעלימ

אצל  – 22%בעבודה, אליו נחשפו  25%ומעלה נחשפו לעישון של אחרים בבית,  20מבני  19%

נחשפו לעישון במקומות ציבוריים  26%-ו ,סגוריםציבוריים באירועים ובמקומות  – 22%חברים, 

 15.פתוחים

  

                                                            
 כיוון שבשאלה היה אפשר לבחור ביותר ממקום אחד. 100%-האחוזים מסתכמים ביותר מ 15

33. בני 20 ומעלה שעישנו בעבר,

לפי גיל ההתחלה וההפסקה של העישון וסיבת ההפסקה
2017

0

20

40

60

80

100

עד 15 16–17 18–19 20+ עד 29 30–39 40–49 50+ חשש

מנזק

עתידי

לבריאות

בעיה

בריאותית

אחר

גיל התחלת העישון גיל הפסקת העישון הסיבה להפסקת העישון

ם
זי

חו
א



- 56 - 

 ביטוחי בריאות .7

 חוליםהמבוטחים בקופות 

במכבי  – (25%רבע )ומבוטחים בשירותי בריאות כללית, ( 53%)ומעלה  20כמחצית מבני 

 16.מבוטחים בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות. השאר שירותי בריאות

בני  – 21%-ו ,64–45בני הם  27% ,44–20מהמבוטחים בשירותי בריאות כללית הם בני  52%

 (.14%) נמוך יותר ומעלה 65בני  בקרב מבוטחי מכבי ומאוחדת אחוזומעלה.  65

גבוה  קופה זושירותי בריאות כללית. אחוז הערבים המבוטחים בומעלה מבוטחים ב 20רוב בני 

 מהערבים מבוטחים במכבי. 8%-מהיהודים ו 29%(. 50%-ו 71%מאחוז היהודים )

 ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים

 86%-ל: (2010-ב 76%) ביטוח בריאות משלים של קופת החוליםומעלה יש  20מבני  77%-ל

בקרב  עלה מעט אחוז בעלי ביטוח משלים 2010מהערבים. בהשוואה לשנת  38%-למהיהודים ו

 ., בהתאמה(44%-ו 83%) הערבים בקרב וירדהיהודים 

מהיהודים  40%-לשלא במסגרת קופת חולים: פרטי  בריאותביטוח מהאוכלוסייה יש  35%-ל

 הן (27%-ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי )מ 2010שנת מהערבים. בהשוואה ל 12%-לו

 , בהתאמה(.4%-ו 32%) בקרב הערביםהן בקרב היהודים 

 :פרטי בריאותמשלים של קופת החולים וגם ביטוח  בריאות ביטוחומעלה יש  20מבני  32%-ל

גם ביטוח משלים של קופת חולים היו  26%-ל 2010שנת מהערבים. ב 8%-לומהיהודים  38%-ל

 מהערבים. 4%-ולמהיהודים  30%-לוגם ביטוח פרטי: 

                                                            
 .ובאתר משרד הבריאות באתר המוסד לביטוח לאומיאומדן המבוטחים בקופות החולים מפורט  16

https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/haveruth1/2018/Documents/capitatia_012018.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HealthInsuranceLaw_09122018.xlsx
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–20בקרב בני  73%-עולה עם הגיל מ של קופת החולים משלים בריאות בביטוחאחוז המבוטחים 

מבני  40%-וכך ל, פרטי בריאותביטוח יש  44–20מבני  33%-ומעלה. ל 65בקרב בני  85%-ל 44

יחים יותר פרטיים שכ בריאות ומעלה. ביטוחי בריאות משלימים וביטוחי 65מבני  30%-לו 65–45

 הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש גבוההמ 90%-ל בקרב בעלי הכנסה גבוהה:

הגרים במשקי בית מ 50%-לזאת,  לעומת יש ביטוח פרטי. 53%-ול ,ביטוח משליםיש ח ש" 4,000-מ

 .יש ביטוח פרטי 12%-ול ,יש ביטוח משליםש"ח  2,000עד  שבהם ההכנסה לנפש היא

 ביטוח (,88%) ביטוח בריאות משליםמבוטחים שיש להם המכבי שירותי בריאות מובילה באחוז 

, 31%-ו 33%, 78%) שירותי בריאות כללית ואחריה ,(41%( או שני הביטוחים )43%בריאות פרטי )

 .בהתאמה(

34. בני 20 ומעלה, לפי קבוצת אוכלוסייה וביטוחי בריאות
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 מצב הבריאות וביטוחי בריאות ה עצמית שלהערכ

חולים היש ביטוח משלים של קופת  79%-מאוד או טוב ל טובבקרב המעריכים שמצב בריאותם 

 ללא כבקרב המעריכים שמצב בריאותם  ,, בהתאמה17%-ו 70%לעומת  ,יש ביטוח פרטי 38%-ול

 טוב. כך טוב או כלל לא

 ביטוחי בריאות פרטיים

 25%-מהערבים. ל 5%-ולמהיהודים  31%-ל – לניתוחים פרטיים ומעלה יש ביטוח 20מבני  25%-ל

הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה הממוצעת לנפש מ 42%-ל: להתייעצות עם רופאים יש ביטוח

. ש"ח 2,000מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש היא עד  6%-ולש"ח  4,000-גבוהה מ

ומעלה.  65מבני  16%-ול 64–45מבני  29%-ל :לתרופות שאינן בסל הבריאות יש ביטוח 22%-ל

יש  19%-ל מהחרדים. 11%-לומהחילונים  30%-ל: להשתלות וטיפולים בחו"ל יש ביטוח 20%-ל

 ש"ח 4,000-מ גבוההמהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש  32%-ל: פרטי יסיעוד ביטוח

לרפואת  יש ביטוח 11%-ל ש"ח. 2,000מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש היא עד  4%-ול

תי ביטוח לשירויש  6%-חסרי תעודת בגרות. למ 5%-לאקדמית ו תעודה מבעלי 17%-ל: שיניים

 ומעלה. 75בני מ 10%-ל: רפואת חירום

התייעצות עם ל, (20%) לניתוחים עלייה בשיעור בעלי ביטוח פרטינצפתה  2010שנת בהשוואה ל

ביטוח לו (16%) השתלות וטיפולים בחו"לל, (17%) תרופות שאינן בסל הבריאותל, (18%) רופאים

 .(15%) יסיעודי פרט

35. בני 20 ומעלה המבוטחים בקופת חולים, לפי קופה וביטוחי בריאות
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 מידע בנושאי בריאותחיפוש  .8

. האחוז מספיק על זכויותיהם במערכת הבריאותמידע שאין להם ומעלה חושבים  20מבני  48%

תעודה מבעלי  36%: מספיקמידע שיש להם חושבים  30%. (58%) בקרב הערבים גבוה יותר

 .בשנה האחרונה לא חיפשו מידע על זכויותיהם 21%חסרי תעודת בגרות. מ 22%אקדמית לעומת 

: בשלושת החודשים האחרונים מידע הקשור לבריאותבאינטרנט חיפשו ומעלה  20מבני  48%

אקדמית  תעודהמבעלי  67%מהערבים;  33%-ומהיהודים  52%; מהנשים 51%-ו מהגברים 45%

בקרב בני  32%-ל 44–20בקרב בני  54%-מ האחוז יורד עם הגילחסרי תעודת בגרות. מ 25%-ו

 ומעלה. 65

 49%: באופן מלא הרצויאת המידע  השיגושחיפשו מידע בנושאי בריאות דיווחו שהם  ממי 43%

 .מידע חלקי השיגו 50%חסרי תעודת בגרות. מ 37%אקדמית לעומת  תעודהמבעלי 

האחוז עולה  .מידע על מחלה או בעיה בריאותית שחיפשו מידע בנושאי בריאות חיפשו ממי 57%

חיפשו מידע על  47% .(71%כל כך טוב או כלל לא טוב )לא מצב בריאותם שהמעריכים בקרב 

 76%. זכויות במערכת הבריאותחיפשו מידע על  37%-ו ,בריא מניעת מחלות, בדיקות ואורח חיים

או איש צוות רפואי כגון אחות  באמצעות רופאחיפשו מידע  32%; באמצעות האינטרנטחיפשו מידע 

 .בדרך אחרת מידע חיפשו 53%או דיאטנית; 

  

36. בני 20 ומעלה בעלי ביטוח בריאות פרטי, לפי סוג
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 מונחים, הגדרות והסברים

 אוכלוסיית הסקר

דיירים גם . אוכלוסיית הסקר כוללת ומעלה 20האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בני 

במוסדות שאינם טיפוליים, כגון מעונות סטודנטים, מרכזי קליטה ודיור מוגן לאוכלוסייה המבוגרת. 

 שהו בארץ שישה חודשים לפחות.הם  2016בסוף שנת עולים חדשים נכללו באוכלוסיית הסקר אם 

אסירים בבתי סוהר; דיירים במוסדות טיפוליים )כגון בתי  :קבוצות שאינן נכללות באוכלוסיית הסקר

שהו בחו"ל יותר משנה  2016בסוף שנת אבות ובתי חולים לחולים במחלות כרוניות(; תושבי ישראל ש

; שבטי 2016שנת  סוףברציפות; דיפלומטים ועולים שהגיעו לישראל פחות משישה חודשים לפני 

 בדווים ותושבים הגרים מחוץ ליישובים.

 צורת יישוב

יישובים עירוניים ויישובים כפריים. ההבחנה ביניהם  –היישובים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות 

 )מספר התושבים(. מבוססת על גודל היישוב

 :(2016)בסוף  קבוצות על פי גודלם-מסווגים לתת תושבים ויותר, 2,000, שבהם יישובים עירוניים

: ירושלים, תל תושבים 200,000-כוללים שמונה יישובים שבהם יותר מיישובים עירוניים גדולים 

שבעה יישובים שבהם יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה ובאר שבע, וכן -אביב

 , בת ים, חולון, רחובות ורמת גן.תושבים: אשקלון, בית שמש, בני ברק 200,000–100,000

 תושבים. 100,000–2,000ביישובים העירוניים נכללים גם יישובים שבהם 

תושבים, כוללים קיבוצים, מושבים )כולל מושבים שיתופיים(  2,000-, שבהם פחות מיישובים כפריים

 ויישובים כפריים אחרים.

 יישובי פיתוח

: בית שאן, חצור הגלילית, טבריה, יקנעם עילית, בצפון יישובים. 25ברשימת יישובי הפיתוח נכללים 

 תרשיחא, נצרת עילית, עכו, עפולה, צפת, קריית שמונה ושלומי.-כרמיאל, מגדל העמק, מעלות

ה, ירוחם, מצפה רמון, נתיבות, ערד, קריית אופקים, אילת, בית שמש, דימונה, יבנ :במרכז ובדרום

 גת, קריית מלאכי ושדרות.

 משק בית

 תקציב יש להםו ,בדירה באופן קבוע ברוב ימות השבוע יחד או קבוצת אנשים הגרים אחד אדם

 גם קבוצת אנשים שאינם משפחה. לכלולמשותף למזון. משק בית יכול  הוצאות

 חזקה בדירה

דירה בבעלות, דירה בשכירות, או חזקה אחרת כגון דירה בדמי מפתח, צורת החזקה על דירה כוללת 

 דיור מוגן, דירה בבעלות של אחרים ללא תשלום כגון דירה של חברי קיבוץ שיתופי, או הסדר אחר.
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 מספר הילדים במשק הבית

 .17–0מספר הילדים במשק הבית שגילם 

 צפיפות דיור

בדירה )כולל חצאי חדרים וסלון, לא כולל  מספר הנפשות במשק הבית מחולק במספר החדרים

פחות מנפש אחת לחדר; צפיפות  –מטבח, שירותים וחדר המשמש לעסק בלבד(. צפיפות דיור נמוכה 

 יותר משתי נפשות לחדר. –נפש אחת עד שתי נפשות לחדר; צפיפות גבוהה  –בינונית 

 מצב משפחתי

 ורווקים. נשואים )כולל נשואים החיים בנפרד(, גרושים, אלמנים

 קבוצת אוכלוסייה

יש הבחנה בין שתי קבוצות אוכלוסייה: יהודים ואחרים, וערבים. השיוך לקבוצת אוכלוסייה מבוסס על 

 יישוב מגוריו.בעל ארץ הלידה שלו ושל אביו והדת ו יווח, דהגדרה עצמית של הנדגם על דתו

 יהודים ואחרים

יהודיים, נוצרים המתגוררים ביישובים מעורבים ושארץ כולל יהודים, נוצרים המתגוררים ביישובים 

 הלידה שלהם או של אביהם אינה ערבית; חסרי סיווג דת ובני דת אחרת לפי הגדרתם.

 ערבים

 דיים, נוצרים המתגוררים ביישוביםיהו-כולל מוסלמים, דרוזים, נוצרים המתגוררים ביישובים לא

 מעורבים שארץ הלידה שלהם או של אביהם ערבית. ערביי מזרח ירושלים נכללים באוכלוסיית הסקר.

 ואילך 1990עולי 

 או לאחר מכן. 1990כולל יהודים ואחרים בלבד, שעלו לישראל בשנת 

 מידת דתיות

 ,לא כל כך דתיים(; לא דתיים-דתיים ומסורתיים-: חרדים; דתיים; מסורתיים )מסורתייםיהודים

 חילונים.

 תיים; לא כל כך דתיים; לא דתיים.דתיים מאוד; ד )מוסלמים, נוצרים ודרוזים(:בני דתות אחרות 
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 השכלה

על מוסד הלימודים האחרון ועל תעודת ההשכלה או התואר  הנדגםעל דיווח  יםמבוססהנתונים 

הגבוהים ביותר שקיבל בבית ספר או במסגרת המקנה תעודה רשמית )לא כולל תעודת סיום קורס, 

 השתלמות וכד'(.

 למדו

 לפי התעודה הגבוהה ביותר שהתקבלה: תמחולקקבוצה זו שלמדו במוסד לימודים כלשהו.  מי

שלמדו ולא קיבלו  מי)כולל י או חטיבת ביניים, או ללא תעודה תעודת סיום בית ספר יסוד .1

 תעודה כלשהי(

 תעודת סיום בית ספר תיכון )שאינה תעודת בגרות( .2

 תעודת בגרות .3

 תיכון )שאינה תעודה אקדמית(-תעודת סיום מוסד על .4

 .M.Aאו תואר מקביל(, תואר אקדמי שני ) .B.Aתואר אקדמי ראשון ) –תעודה אקדמית  .5

 או תואר מקביל( .PH.Dאו תואר מקביל, כולל דוקטור לרפואה(, תואר אקדמי שלישי )

 שאינה אחת מהמפורטות לעיל. –תעודה אחרת  .6

 תעסוקה

 מועסקים

אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע הקובע )השבוע שהסתיים בשבת שלפני מועד הריאיון( 

ים בקיבוצים )בשירותים ובענפים אחרים(; בעבודה כלשהי תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת; עובד

צבא קבע.  אנשישעות או יותר ללא תשלום; מי שנעדרו זמנית מעבודתם;  15בני משפחה שעבדו 

 גם חיילים בשירות חובה נכללים במועסקים. 2013משנת 

 בלתי מועסקים

רבעת אנשים שלא עבדו כלל )אף לא שעה אחת( בשבוע הקובע, שחיפשו עבודה באופן פעיל בא

השבועות שקדמו לשבוע הקובע, והיו יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע לו הוצעה להם עבודה 

 מתאימה )"זמינות לעבודה"(.

 בכוח העבודה

 ומעלה שהיו "מועסקים" או "בלתי מועסקים" בשבוע הקובע, לפי ההגדרות המפורטות לעיל. 20בני 

 אינם בכוח העבודה

בשבוע הקובע. כולל תלמידים; מתנדבים ללא  "בלתי מועסקים"או  "מועסקים"ומעלה שלא היו  20בני 

תמורה כספית; עקרות בית שלא עבדו אף שעה אחת מחוץ למשק הבית; מי שאינם מסוגלים לעבוד; 

 שלא עבדו אף שעה אחת בשבוע הקובע. מי; וכו' רנטהמפנסיה, מחיים מקצבה, מי ש
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 מעמד בעבודה

 קבוצות:המועסקים מחולקים לשלוש 

מועסקים שעבדו אצל אדם אחר תמורת שכר יומי, חודשי, קבלני או בתמורה אחרת  – שכירים

 (.2013כלשהי, כולל חברי קואופרטיב, אנשי צבא קבע וחיילים בשירות חובה )החל משנת 

 מנהלי חברה בבעלותם או בשליטתם.כן בעלי עסק או המקבלים תשלום מלקוחות ו – עצמאים

 חברי קיבוץ ובני משפחה העובדים ללא תשלום. – אחר

 הכנסה

מבוסס על דיווח המרואיינים על טווח ההכנסה האישית ברוטו  –)ש"ח(  הכנסה אישית ברוטו לחודש

 לחודש, מכל מקומות העבודה שלהם, לפני ניכוי המס.

מכל ההכנסה )ברוטו/נטו( של כל בני משק הבית  –בית ההכנסה כוללת )ברוטו/נטו( למשק 

המקורות: מעבודה, מפנסיה, מקצבאות, משכר דירה וכד'. מבוסס על דיווח המרואיינים על טווח 

 ההכנסה הכוללת של משק הבית.

מבוסס על דיווח המרואיינים על טווח  – )ש''ח( בית ברוטו לחודשההכנסה ממוצעת לנפש במשק 

לפני ניכוי המס. לכל משק בית  ההכנסה הכוללת ברוטו לחודש, של כל בני משק הבית מכל המקורות,

הובא בחשבון הערך שבאמצע הטווח שדווח, והוא חולק במספר הנפשות במשק הבית. ההכנסות 

 –ש"ח לחודש; הכנסה בינונית  2,000עד  –לנפש במשק בית קובצו לשלוש קטגוריות: הכנסה נמוכה 

 ש"ח לחודש. 4,000מעל  –ש"ח לחודש; הכנסה גבוהה  4,000–2,001
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 בריאות ואורח חיים –שא שנתי נו

 ִתקנון לגיל

מצב הבריאות, נעשה ִתקנון )סטנדרטיזציה( לגיל בחלק מהעמודות לגיל הבשל הקשר המובהק בין 

 השוואה בין קבוצות שונות, הנבדלות בהרכב הגילים בלוחות בנושא בריאות. הִתקנון לגיל מאפשר

, 64–45, 44–20: גיל שלוש קבוצות , לפיהסקראוכלוסיית ב ים. הִתקנון מבוסס על הרכב הגילבהן

 ומעלה. 65

 17מוגבלות תפקודית חמורהאדם עם 

 לראות, לשמוע, :האלה הפעולותמיותר  או לעשות אחת ,או שאינו יכול כלל, מתקשה קושי רבמי ש

 .להתרחץ, לזכור או להתרכזאו ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש 

 ממאירותבדיקות לגילוי מוקדם של מחלות 

משרד הבריאות ממליץ לבני  בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת. – דם סמוי בצואה

 ומעלה. 40השאלה הוצגה לבני  שנה.ב פעםיבדק ומעלה שבקבוצת סיכון( לה 40)ולבני  74–50

בני למשרד הבריאות ממליץ . והחלחולת מעי הגססרטן המוקדם של בדיקה לגילוי  – היקולונוסקופי

 40השאלה הוצגה לבני  ם.חמש שניב פעםהנחיית רופא ב להיבדקקבוצת סיכון ומעלה שב 40

 ומעלה.

שנתיים, פעם בלהיבדק  74–50 לגילוי סרטן השד. משרד בריאות ממליץ לבנותבדיקה  –ממוגרפיה 

 ומעלה. 40השאלה הוצגה לבנות  .שנהפעם בצת סיכון להיבדק ומעלה שבקבו 40בנות ול

בריאות ממליץ ה(. משרד PAPלגילוי סרטן בצוואר הרחם )בדיקת  בדיקה –משטח צוואר הרחם 

השאלה  הבדיקה נכללת בסל התרופות. 54–35לבנות שלוש שנים. פעם בלהיבדק  65–25 לבנות

 ומעלה. 25הוצגה לבנות 

 חיסון נגד שפעת

לנשים בהיריון, לחולים במחלות  עד חמש,חצי שנה  בניומעלה, לילדים  65משרד הבריאות ממליץ לבני 

 כרוניות, לאנשים בקבוצות סיכון ולצוות רפואי להתחסן בכל שנה.

 משקל ותזונה

מחושב על ידי חלוקת המשקל )בק"ג( בגובה  – (BMI – Body Mass Index) מדד מסת הגוף

 – 29.9–25.0משקל תקין;  – 24.9–18.5 משקל;-תת – 18.4בריבוע(. ערכי המדד: עד  יםמטרב)

ים על דיווח עצמי של הנתונים מבוסס .השמנת יתר –ויותר  35השמנה;  – 34.9–30.0עודף משקל; 

 משקל וגובה.

                                                            
 Washington Group on Disabilityמוגבלות. לפרטים: לפי המלצות האו"ם להגדרת  17

Statistics. 

https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting8/interpreting_disability.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting8/interpreting_disability.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting8/interpreting_disability.pdf
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 שלהם BMI-ה ך(. אנשים שערBMIמבוסס על מדד מסת הגוף ) – עודף משקל והשמנת יתר

הם בעלי  30.0-גבוה משלהם  BMI-ואנשים שערך ה ,עודף משקלהם בעלי  29.9–25.0 הוא

 .השמנה או השמנת יתר

 5. משרד הבריאות ממליץ לאכול , בגודל בינוניפלפל של מלפפון, עגבנייה או כגון יחידה – מנת ירק

 מנות ירק ביום.

. או אבטיח, בגודל בינוני אשכול ענבים, פלח מלון אגס, בננה, תפוז, תפוח,יחידה של כגון  – מנת פרי

 .ביוםפרי מנות  3–2 משרד הבריאות ממליץ לאכול

כגון לחם או פסטה מקמח מלא )חיטה, שיפון, כוסמין(, בורגול,  – מאכלים המכילים דגנים מלאים

 אורז מלא, כוסמת, גריסים, שיבולת שועל, קינואה. משרד הבריאות ממליץ לצרוך דגנים מלאים.

לצרוך בגרגירים. משרד הבריאות ממליץ  או בסלט , חומוסלבנה שעועית עדשים, כגון –קטניות 

 קטניות.

כגון מיץ ממותק בסוכר, משקה תוסס ממותק, משקה אנרגיה, מים בטעמים, קפה  – משקה ממותק

משרד הבריאות ממליץ להמעיט בצריכת משקאות  י.דיאטטלא כולל משקה  או תה בתוספת סוכר.

 המכילים סוכר.

משרד הבריאות  , פסטרמה.כגון נקניק, נקניקיות, קבב, המבורגר – בשר אדום או בשר מעובד

 הודו.וממליץ להמעיט בצריכת בשר אדום ובשר מעובד ולאכול במקומם חלקים רזים של עוף 

 פעילות גופנית

פעילות גופנית כלשהי הנמשכת לפחות עשר דקות ברצף, לפחות פעם בשבוע,  – פעילות גופנית

 . פעילות גופנית נחלקת לשלושה סוגים:שקדמו לריאיוןלושת החודשים שב

גורמת להזעה רבה ולעלייה גדולה בקצב פעימות הלב כגון פעילות ה – ות גופנית מאומצתפעיל

 ריצה, פעילות אירובית.

 גורמת להזעה קלה ולעלייה קטנה בקצב פעימות הלב כגוןה פעילות – פעילות גופנית מתונה

 .לא מהירה יהישחרכיבה לא מהירה על אופניים, הליכה, 

שרירי הגוף כגון התעמלות, עיצוב  ה שלבנייללחיזוק ופעילות  – שריריםפעילות גופנית לחיזוק 

 משקולות.הרמת גוף, ה

, הנמשכת לפחות עשר דקות ברצף פעילות גופנית כלשהי עושים – פעילות גופנית בקביעות עושים

 .לפחות שלוש פעמים בשבוע

דקות בשבוע,  75לפחות פעילות גופנית מאומצת  עושים – פעילות גופנית בהתאם להמלצות עושים

 .משלבים ביניהןאו , דקות בשבוע 150 או פעילות גופנית מתונה לפחות
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 עישון

 לפחות סיגריה אחת ביום. ניםהמעש אנשים – כיום ניםמעש

 כיום. ניםמעש םבעבר לפחות סיגריה אחת ביום, ואינ נושעיש אנשים – בעבר נועיש

 ביטוחי בריאות

, שירותי בריאות באחת מארבע קופות החולים המוכרות: כלליתמבוטחים  – בקופת חולים מבוטחים

 .שירותי בריאות , מאוחדת, לאומיתשירותי בריאות מכבי

השירותים הבסיסי כפי שמוגדר שאינם כלולים בסל ) נוספים שירותי בריאות – משליםבריאות ביטוח 

המשלימים והרכבם שונים בכל . שמות הביטוחים ממלכתי( שמציעות קופות החולים בריאותבחוק 

 קופה.

 ביטוח לקבלת שירותי בריאות מחברות פרטיות, שלא במסגרת קופת חולים. – פרטי בריאותביטוח 
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 שיטת הסקר

 מסגרת הדגימה

שמסגרת הדגימה שלו מבוססת על קובץ מרשם  הסקר החברתי הוא הסקר הראשון של הלמ"ס

. 2016קובץ מרשם התושבים היה מעודכן לאפריל  2017התושבים של משרד הפנים. עבור סקר 

מסגרת הדגימה נבחנת בעיקר לפי טיב הכיסוי של אוכלוסיית הסקר: כיסוי חסר של  ה שלאיכות

רום למאמץ חקירה מיותר של אנשים וכיסוי יתר עלול לג ,הטיות באומדנים ליצורהאוכלוסייה עלול 

נוכו מקובץ מרשם התושבים  כןלהגדלת העלויות. ל ובעקבות זאת הסקר באוכלוסייתשאינם נכללים 

חלק מקבוצות האוכלוסייה בשייכות לאוכלוסיית הסקר. זיהוי רשומות המיועדות לניכוי  אינןרשומות ש

ופיע בקובץ מרשם התושבים, כגון משתנה סקר נגזר ישירות מהמידע המבאוכלוסיית ה נכללותשאינן 

שייכות לאוכלוסיות הסקר, -. לגבי חלק מהתכונות המגדירות איומטה 19הגיל, שבו נוכו כל בני 

זיהוי הרשומות בעלות תכונות אלו מורכב וחשוף ולכן המידע במרשם איננו מושלם, או לא קיים, 

בתהליך ו ינם חלק מאוכלוסיית הסקר,אלטעויות. כך למשל, ישראלים החיים באופן קבוע בחו"ל 

-כדי לאתרם ולנכותם. מרשם התושבים חשוף לאיגרת הדגימה נעשו פעולות מיוחדות מס ה שלהכנה

, שעקרונית אמורים להיכלל במדגם, הנמצאים בארץ יותר משנה כיסוי של תושבים ארעיים ותיירים

 אך בפועל אינם נכללים בסקר.

מדגם יעיל, בהשוואה  להוציאמשתנים דמוגרפיים המאפשרים מספר רב של יש במרשם התושבים 

נהליים אחרים. לעומת זאת, המרשם כולל מספר רב של נפשות ילמדגמים המוצאים ממקורות מ

בסקר הנדגמים מיועדים לחקירה גם אם שבמרשם איננה כתובת מגוריהם בפועל. מאחר  ןשכתובת

את מכבידה  . פעולה זונדגמיםהלאיתור  הלהם אינם גרים בכתובת המופיעה במרשם, נדרשת פעו

 איתור.-עבודת השדה וחשופה לשיעור משמעותי של אי

אוכלוסיית הסקר כוללת עולים חדשים הנמצאים בארץ לפחות חצי שנה. כדי לכלול עולים אלו, שלא 

חודשים, הוצא מדגם של תוספת עולים  יותר משישהנכללו בקובץ מרשם התושבים אך שוהים בארץ 

 .2016לסוף  2016ריל , המכיל את כל העולים שעלו בין אפ2016חדשים מהקובץ המעודכן לסוף 
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 שיטת הדגימה

ומעלה. קבוצות התכנון  20איש בני  7,500-גודל המדגם תוכנן כך שמספר המשיבים הצפוי יהיה כ

)ושונות מהמחזורים  2016–2013בשנים היו זהות לאלו שנקבעו לקראת הסקר  2017בסקר 

יהודים קבוצות התכנון של הקודמים של הסקר(: קבוצות התכנון של יהודים ילידי הארץ אוחדו עם 

)חמש קבוצות גיל(  64–20(. בקבוצה המאוחדת לעיל בגילים 1990שהם עולים ותיקים )עלו לפני 

בנוגע נהלי המבוסס בעיקר על מידע יחרדים על פי מקור מ-בין לאבחנה בין חרדים והנעשתה 

השנים  10-בחנה בין אקדמאים בוגרי אוניברסיטאות או סטודנטים בהמוסדות הלימוד. נעשתה ל

 86-אוכלוסייה. המדגם תוכנן ב קבוצת * מין * האחרונות, לבין מי שאינם כאלה בחלק מקבוצות הגיל

וצות אוכלוסייה )ערבים ממזרח קב 4משילוב שלושת המשתנים: קבוצות הן  56קבוצות תכנון. 

ואילך, ויהודים ילידי הארץ או שעלו לפני  1990מזרח ירושלים, יהודים עולי שאינם מירושלים, ערבים 

, 24–20קבוצות גיל ) 7-קבוצות מין )גברים ונשים( ו 2נהלי(, יואינם חרדים לפי המקור המ 1990

קבוצות תכנון נוספות היו עבור חרדים  10(. ומעלה 75, 74–65, 64–55, 54–45, 44–35, 34–25

בוגרי  היו עבורקבוצות תכנון  20-(, ו64–20קבוצות גיל ) 5-שאינם עולים חדשים, לפי מין ו

נפש,  7,500-כ ,השנים האחרונות. גודל המדגם הצפוי של המשיבים 10-אוניברסיטאות וסטודנטים ב

-תכנון(. על סמך ההנחות לשיעורי איתוכנן יחסית לגודל הקבוצה )מספר הנפשות במסגרת קבוצת 

בוצה התקבל הגודל הדרוש שייכות לאוכלוסיית הסקר )מקרה אפס(, בכל ק-ההשבה )מקרה נפל( ואי

 .1:646 –והמינימלית  1:376 –, המקסימלית 1:587הסתברות הדגימה הממוצעת הייתה לדגימה. 

נפשות בני  8,300-גם )שבהם כמקרים במד 15הנפשות ביישובים שבהם היו צפויים להתקבל לפחות 

שכבת דגימה הייתה קבוצת תכנון. בכל שכבה  ובו כלשלבי, -ומעלה(, נדגמו במדגם שכבות חד 20

 83%-י מאפיינים גאוגרפיים. בסך הכל כפשיטתי של נפשות לאחר מיון הקובץ על -הוצא מדגם מקרי

 שלבית.-מדגם הוצא בשיטה דגימה חדמה

הראשון חולקו היישובים שלבי. בשלב -ומעלה הוצא מדגם דו 20בני  8,300-ביישובים שבהם פחות מ

שיטתי -שני הוצא מדגם מקריהוהוצא מדגם של יישובים יחסית לגדלם. בשלב  ,אוגרפיותלשכבות ג

של נפשות ביישובים שנדגמו לאחר מיון הרשומות לפי מאפייני קבוצות התכנון. הסתברות הדגימה 

רות הסופית )כפל הסתברות של שני השלבים( תהיה קבועה. בשלב השני הותאמה כך שההסתב

הוצא מדגם תוספות של עולים חדשים  2016נפשות כנדרש. בסוף  15-בשיטה זו התקבל מדגם של כ

נפש כדי  9,600ולא נכללו במסגרת הדגימה העיקרית. בסך הכל כלל המדגם  2016שעלו מאפריל 

 משיבים לסקר. 7,500-לקבל כ
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 שיטת האמידה

הנתונים הנאספים בסקר החברתי מבוססים על מדגם של נפשות מהאוכלוסייה. כדי להפיק אומדנים 

קבוצות באוכלוסייה, יש לחשב לכל משיב בסקר -עם תכונות נחקרות על כלל האוכלוסייה ועל תת

צג". שיטת האמידה קשורה י"מישהוא מקדם ניפוח, המבטא את אומדן מספר הנפשות באוכלוסייה 

דגימה ולבעיות שונות הנובעות מאיסוף הנתונים. אחת מהבעיות השכיחות היא שלא כל לשיטת ה

-בהכרח בתכונותיהם לפרטים שכן השיבו )אי אינם דומיםהנדגמים השיבו לסקר. פרטים שלא השיבו 

ולכן עלולות להיווצר הטיות באומדני הסקר. שיטת האמידה מיועדת לצמצם  ,השבה אינפורמטיבית(

כיסוי של האוכלוסייה ומשונות בגודלי -השבה אינפורמטיבית, מתת-העלולות לנבוע מאי הטיותבעיקר 

 המדגם לפי תכונות שלא השתתפו בתכנון מדגם הסקר, כגון תכונות עבודה והשכלה.

ראשון כל משיב קיבל מקדם ניפוח ראשוני, השווה התהליך האמידה כלל שלושה שלבים: בשלב 

ההשבה. מקדם הניפוח הראשוני מבטא את -בגורם תיקון לאי הסתברות הדגימה למכפלת היפוך

שני נבחרו האוגרפי צר; בשלב ם ואת דיפרנציאליות ההשבה בחתך גהדיפרנציאליות בתכנון המדג

נהליים או נאמדת בסקר גדול אחר ימשתנים שהתפלגותם ידועה ממקורות מ תוךמשתני התאמה מ

א הקשר החזק ביותר עם אוסף משתני חקירה אדם חודשי(, שלהם נמצ הנעשה בלמ"ס )סקר כוח

שלישי חושבו מקדמי הניפוח הסופיים בשיטת המרכזיים בשאלון הגרעין של הסקר. בשלב 

לפיה מתאימים את התפלגות המדגם המנופח במקדמי הניפוח של השלב הקודם לחמש ו ,Raking-ה

 התפלגויות של אומדנים חיצוניים:

 קבוצות. 38 ך הכלס – מורחב שק ביתאוכלוסייה * גודל מאומדני משקי בית לפי קבוצת  .1

 קבוצות. 12 סך הכל – מין * מצב משפחתי * + לפי קבוצת אוכלוסייה20אומדני נפשות בגיל  .2

 11 סך הכל – השכלה * תכונות כוח עבודה * + לפי קבוצת אוכלוסייה20אומדני נפשות בגיל  .3

 .וצותקב

+ לפי קבוצת אוכלוסייה * קבוצות גאוגרפיות * הבחנה בין חרדים 20אומדני נפשות בגיל  .4

(, עבור 64–20 גיליםנהליים )על סמך מוסד לימודים אחרון( לבין יתר האוכלוסייה )ביממקורות מ

 קבוצות. 27 ך הכלס – האוכלוסייה ביישובים יהודיים ומעורבים

ך הכל ס –אוגרפיות * מין * קבוצות גיל כלוסייה * קבוצות ג+ לפי קבוצת או20אומדני נפשות בגיל  .5

 קבוצות. 234
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   לוחות



- 72 - 

  הערות הסבר

  שטח הכיסוי של הנתונים הסטטיסטיים

  הנתונים הסטטיסטיים מתייחסים לשטח הכלכלי של מדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת.

. OECD-SNA(על פי הגדרת  )The economic territory of a country(שטח כלכלי של מדינה   .א

  ):OECD, Glossary of Statistical Terms: ולפירוט מלא של ההגדרה, רא

השטח הכלכלי של מדינה כולל את השטח הגאוגרפי שממשלה מנהלת, ושבו אין מגבלות על 

  והון. מעבר של אנשים, סחורות

  כלכלי של מדינת ישראל:השטח ה

 על פי הגדרה זו, השטח הכלכלי של מדינת ישראל הוא בהתאם לסעיף ב להלן.

  :מחוז ונפה  .ב

 6 קיימים שלפיה ,מדינת ישראל של הרשמית נהליתיהמ החלוקה לפי מוגדרים והנפות המחוזות

  .נפות 15-ו מחוזות

  כולל יישובים ישראליים באזור יהודה והשומרון.

  בלוחות סימנים מיוחדים

  נתונים שאין להם משמעות בגלל מבנה הלוח  =  ריק

  חוסר מקרים  =  -

  מספר קטן של מקרים , המבוססים על30%–15% שלנתונים בעלי טעות דגימה יחסית   =  )( 

 של יותרטעות דגימה יחסית בעלי  , כוללשאינם ניתנים לפרסום או נתונים נתונים בלתי ידועים  =  ..

  30%-מ
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  שנתיים- רב לוחות

2002–2017 



לוחות רב-שנתיים למ"ס, הסקר החברתי 2017

2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

3,962.14,042.04,230.54,309.94,410.94,491.94,574.54,655.64,779.84,945.64,972.35,014.55,173.75,274.35,375.95,479.2סך הכל – אלפים

שביעות רצון מהחיים 

82.681.881.881.983.184.885.986.288.588.086.285.787.488.788.388.6מרוצים מאוד או מרוצים 

17.017.917.817.416.514.713.613.411.211.613.313.912.110.711.110.9לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

הערכת החיים בעתיד

48.346.551.751.052.453.856.755.955.752.348.949.554.551.754.753.7יהיו טובים יותר

29.829.826.626.626.926.324.528.027.528.028.029.529.129.628.230.5לא ישתנו

12.613.910.811.69.98.99.07.67.68.611.411.58.58.47.96.3יהיו טובים פחות

שביעות רצון מאזור המגורים

81.079.679.781.180.982.183.083.983.883.883.583.283.183.783.083.9מרוצים מאוד או מרוצים 

18.920.320.018.818.917.716.815.916.016.016.416.616.716.116.815.9לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

תחושת בדידות 

32.233.032.031.030.330.628.929.624.825.826.627.825.623.223.121.4חשים בדידות(1)

13.311.711.711.410.99.610.19.57.69.39.711.47.57.27.37.0אין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה

13.612.413.212.512.811.111.712.29.09.09.19.511.19.77.58.8אין קשר עם חברים

46.651.151.954.458.161.964.367.671.172.473.674.271.172.072.271.4משתמשים במחשב(2)

32.338.242.146.851.9-59.463.167.568.970.870.875.077.473.781.6משתמשים באינטרנט(2)

הערכה עצמית של מצב הבריאות

76.877.476.877.378.979.179.779.781.181.383.579.984.383.983.684.2טוב מאוד או טוב 

23.022.523.222.521.120.720.120.218.918.516.420.015.516.016.115.7לא כל כך טוב או כלל לא טוב

מידת דתיות – יהודים

5.96.48.06.77.57.88.08.28.88.89.48.99.09.59.710.2חרדים

10.09.38.79.89.89.59.811.79.610.09.910.511.010.810.911.5דתיים

13.012.211.613.413.813.513.913.313.715.113.613.512.512.012.812.3מסורתיים-דתיים

28.427.326.725.025.025.526.325.224.423.322.623.323.723.822.321.4מסורתיים-לא כל כך דתיים

42.544.444.845.043.643.441.741.443.542.543.943.443.443.644.044.3לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות

3.93.5(4.1)8.711.29.58.25.54.45.87.97.57.48.54.84.5דתיים מאוד

41.943.844.145.144.144.744.044.350.750.247.350.749.751.653.455.3דתיים

23.323.022.523.525.130.931.527.119.122.825.621.323.623.421.521.4לא כל כך דתיים

25.722.023.623.025.219.918.720.622.819.318.423.122.120.621.119.5לא דתיים

שביעות רצון מהמצב הכלכלי

48.347.747.549.952.653.154.956.560.759.655.852.757.559.159.862.3מרוצים מאוד או מרוצים 

51.452.152.249.747.246.444.843.139.040.044.047.041.940.539.837.0לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

הערכת המצב הכלכלי בעתיד

36.135.540.740.443.545.247.747.348.144.740.338.946.144.346.745.4יהיה טוב יותר

36.132.932.333.133.332.330.433.432.832.432.735.033.834.033.536.5לא ישתנה

19.322.115.914.912.211.612.410.49.511.416.617.312.011.310.98.7יהיה טוב פחות

מועסקים

שביעות רצון מהעבודה

81.383.480.882.984.084.884.086.687.188.187.386.087.688.487.188.9מרוצים מאוד או מרוצים 

18.516.619.116.915.915.115.813.312.711.712.513.712.211.312.610.8לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

שביעות רצון מההכנסה

44.748.748.150.653.254.952.957.959.360.659.656.159.659.058.861.4מרוצים מאוד או מרוצים 

55.050.951.448.746.344.546.741.840.238.739.943.240.040.040.837.7לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

16.216.515.514.212.78.69.512.29.68.49.912.88.08.18.47.0חוששים לאבד את העבודה(3)

(1) "לעיתים קרובות" או "לפעמים, מדי פעם".

(2) בשנים 2002–2006 – שימוש במחשב ובאינטרנט בחודש שקדם לריאיון.

     משנת 2007 – שימוש בשלושת החודשים שקדמו לריאיון. ב-2007 לא נשאלה שאלה על שימוש באינטרנט.

     עד שנת 2013 – שימוש באינטרנט באמצעות מחשב בלבד. משנת 2014 – שימוש באינטרנט באמצעות מחשב או טלפון נייד.  

(3) "חשש גדול מאוד" או "חשש גדול" לאבד את העבודה בשנה הקרובה.

לוח א. בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות, 2002–2017

שנת סקר

אחוז מסך הכל
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לוחות רב-שנתיים למ"ס, הסקר החברתי 2017

2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

3,962.14,042.04,230.54,309.94,410.94,491.94,574.54,655.64,779.84,945.64,972.35,014.55,173.75,274.35,375.95,479.2סך הכל – אלפים

82.681.881.881.983.184.885.986.288.588.086.285.787.488.788.388.6מרוצים(1) מהחיים

מין

83.582.683.282.784.285.887.886.788.888.187.485.987.788.688.288.2גברים

81.781.080.481.282.184.084.185.688.387.985.285.587.188.788.488.9נשים

גיל

44–2085.884.084.785.286.588.088.289.491.290.488.687.589.390.589.790.3

64–4579.679.378.879.180.482.784.884.787.187.186.084.886.187.586.587.6

6576.478.676.975.776.077.679.677.381.981.578.481.483.785.087.185.1 ומעלה

קבוצת אוכלוסייה

83.682.682.983.184.185.986.587.088.888.587.788.189.890.089.891.5יהודים ואחרים

84.483.583.683.784.786.486.987.689.489.088.488.690.290.590.491.8מזה: יהודים

75.676.175.375.477.579.482.881.987.585.479.173.176.182.180.775.3ערבים

48.347.747.549.952.653.154.956.560.759.655.852.757.559.159.862.3מרוצים(1) ממצבם הכלכלי

מין

48.649.449.551.955.655.858.557.660.460.057.154.858.559.961.063.8גברים

48.046.145.648.049.850.651.655.461.059.254.550.756.558.358.760.9נשים

גיל

44–2046.045.546.548.951.352.453.854.960.058.653.548.953.756.457.460.5

64–4547.046.044.548.150.551.954.455.959.658.556.953.558.258.559.861.1

6559.258.357.056.961.258.459.963.665.664.961.563.668.768.867.169.8 ומעלה

קבוצת אוכלוסייה

49.048.249.751.454.755.157.158.160.759.957.755.059.660.561.864.4יהודים ואחרים

50.249.550.452.255.856.158.359.261.961.158.956.060.761.863.265.2מזה: יהודים

43.543.635.141.640.542.943.247.960.559.846.140.847.552.149.352.9ערבים

81.079.679.781.180.982.183.083.983.883.883.583.283.183.783.083.9מרוצים(1) מאזור המגורים

מין

81.180.080.581.681.982.283.483.484.083.983.483.383.383.982.883.9גברים

80.979.279.080.679.982.082.784.383.683.783.583.183.083.683.283.9נשים

גיל

44–2078.277.678.178.878.680.982.983.583.683.382.182.181.182.381.682.7

64–4582.679.579.381.681.982.482.583.382.983.285.383.384.584.983.583.5

6588.186.986.688.087.186.084.786.786.786.684.786.787.586.286.688.3 ומעלה

קבוצת אוכלוסייה

81.679.780.281.982.182.583.684.984.585.285.185.286.186.686.187.1יהודים ואחרים

82.179.980.582.282.382.984.185.484.785.985.785.686.887.086.987.5מזה: יהודים

77.279.377.276.373.979.980.178.580.376.375.373.169.170.066.969.2ערבים

מועסקים

81.383.480.882.984.084.884.086.687.188.187.386.087.688.487.188.9מרוצים(1) מהעבודה

מין

79.082.079.280.882.083.183.285.485.987.487.084.685.586.786.387.9גברים

84.285.082.885.786.586.884.988.088.688.987.587.790.090.388.090.0נשים

גיל

44–2080.683.580.782.283.384.384.685.786.787.786.785.986.587.886.288.5

64–4582.383.080.883.984.685.883.188.087.588.387.785.788.889.288.189.1

6587.184.985.088.491.783.580.888.391.791.790.789.192.791.390.392.2 ומעלה

קבוצת אוכלוסייה

82.284.181.984.285.585.384.487.587.688.988.288.189.289.488.089.9יהודים ואחרים

83.084.982.385.086.286.185.388.188.489.588.988.789.690.188.690.2מזה: יהודים

73.276.272.072.670.480.380.979.783.882.580.670.877.382.080.583.0ערבים

(1) "מרוצים מאוד" או "מרוצים".

אחוז מסך הכל

שנת סקר

לוח ב. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון ותכונות נבחרות, 2002–2017

- 75 -





 

- 77 - 

  גרעין לוחות

2017 



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

מרוצים מאוד 
או מרוצים

מרוצים 
מאוד

מרוצים מאוד 
או מרוצים

מרוצים 
מאוד

4,853.41,779.12,940.73,414.5594.92,486.2סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.288.632.553.762.310.945.4סך הכל

מין

2,665.088.232.153.863.812.646.5גברים

2,814.288.932.853.560.99.244.3נשים

גיל

24–20620.891.942.278.363.015.672.2

44–252,268.889.936.769.159.810.063.3

64–451,626.687.529.243.161.110.830.8

74–65595.685.424.423.868.211.012.6

(7.0)75367.484.617.811.972.48.4 ומעלה

מצב משפחתי

3,578.090.735.151.266.211.242.0נשואים

36.6(6.2)409.079.321.244.745.4גרושים

(10.8)(5.3)269.279.013.317.659.3אלמנים

1,223.087.532.771.757.312.765.7רווקים

קבוצת אוכלוסייה

4,506.591.434.855.164.310.846.4יהודים ואחרים

4,289.291.835.855.565.211.246.7    מזה: יהודים

972.775.321.546.952.910.940.4ערבים

872.285.821.849.752.14.043.4עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים

436.797.757.071.869.113.160.5חרדים

491.995.844.761.671.713.252.3דתיים

1,442.190.332.954.563.410.144.3מסורתיים

1,899.690.530.951.063.911.143.7לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות

628.879.121.547.152.19.738.7דתיים מאוד ודתיים

439.772.618.947.353.110.542.9לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה

5,417.888.732.754.162.510.945.7למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

840.579.724.639.054.67.627.9 חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
832.586.232.749.555.59.542.9 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.091.034.267.060.012.259.5תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.789.932.753.163.79.244.7 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.992.135.755.670.813.447.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית 
(ברוטו לחודש)

950.280.929.655.545.06.445.4עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.485.830.752.152.98.343.8–4,000 ש''ח

1,994.592.836.253.376.515.645.7מעל 4,000 ש"ח 

סך הכל

מעריכים שבשניםמרוצים מחייהם
הקרובות
חייהם

יהיו טובים יותר

אחוז מסך הכל

לוח 1. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי והערכתם בעתיד
 ולפי תכונות נבחרות, 2017

מעריכים שבשנים מרוצים ממצבם הכלכלי
הקרובות

מצבם הכלכלי
יהיה טוב יותר
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לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

מרוצים מאוד 
או מרוצים

מרוצים 
מאוד

מרוצים מאוד 
או מרוצים

מרוצים 
מאוד

אלפים

5,479.288.632.553.762.310.945.4סך הכל

מספר ילדים במשק הבית 

03,043.487.229.146.263.011.337.7

2–11,595.789.534.463.860.710.754.9

4–3670.991.339.461.363.110.555.7

52.0(6.3)5169.294.447.162.861.0 ויותר

מספר בני משק הבית שעובדים

0824.180.722.728.161.39.221.0

11,560.686.729.654.858.210.345.0

23,094.491.636.559.964.711.652.0 ויותר

צפיפות דיור(1)

2,533.389.430.146.767.812.837.5נמוכה

2,491.488.935.360.259.110.053.2בינונית

47.1(4.2)436.182.029.957.449.5גבוהה

מחוז מגורים

612.691.228.161.558.56.150.7ירושלים

874.783.231.953.562.013.046.4הצפון

691.485.232.245.358.511.540.3חיפה

1,382.691.334.052.865.911.543.2המרכז

986.890.328.452.162.69.442.8תל אביב

739.386.734.854.260.011.947.0הדרום

64.7(12.3)191.896.051.172.271.7אזור יהודה והשומרון(2)

שביעות רצון מהחיים

4,853.457.067.611.948.3מרוצים מאוד או מרוצים

23.1(2.3)596.328.321.1לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

3,414.596.141.256.548.0מרוצים מאוד או מרוצים
2,029.776.317.949.441.6לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

(1) צפיפות נמוכה – פחות מנפש אחת לחדר; צפיפות בינונית – נפש אחת עד שתי נפשות לחדר; צפיפות גבוהה – יותר משתי נפשות לחדר.

(2) יישובים ישראליים.

מעריכים שבשנים 
הקרובות

מצבם הכלכלי
יהיה טוב יותר

סך הכל

מעריכים שבשניםמרוצים מחייהם
הקרובות
חייהם

יהיו טובים יותר

מרוצים ממצבם הכלכלי

אחוז מסך הכל

לוח 1. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי והערכתם בעתיד

 

 ולפי תכונות נבחרות, 2017 (המשך)
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לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

(ברוטו לחודש)
מעל2,001–4,000עד

4,000 ש"חש"ח2,000 ש"ח

950.21,195.41,994.53,718.72,939.52,505.4סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.217.321.836.467.953.645.7סך הכל

מין
2,665.016.620.140.669.254.246.6גברים
2,814.218.123.432.466.653.144.9נשים

גיל
24–20620.819.418.321.473.258.945.5
44–252,268.820.222.335.166.460.546.3
64–451,626.616.420.241.363.652.448.7
74–65595.611.624.642.772.343.047.6

75367.49.827.638.279.625.226.6 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.019.324.138.366.955.946.0נשואים
409.016.619.439.758.345.744.1גרושים
269.213.525.334.366.828.525.3אלמנים
1,223.012.615.130.274.155.249.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.511.121.041.672.958.848.9יהודים ואחרים
4,289.211.320.641.673.059.448.4    מזה: יהודים

972.746.425.412.544.629.831.0ערבים

872.211.230.936.569.645.448.8עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
436.741.021.08.667.551.715.4חרדים
491.913.725.528.777.668.231.9דתיים

1,442.19.822.940.368.460.146.7מסורתיים
1,899.64.917.653.776.758.461.6לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.850.725.19.141.825.628.2דתיים מאוד ודתיים 

229.242.723.217.148.534.235.0לא כל כך דתיים
208.719.632.829.158.143.546.2לא דתיים

השכלה
5,417.817.021.836.768.254.146.2למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.537.721.914.649.833.121.3 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.519.025.626.059.049.635.7 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.016.619.430.970.956.948.5תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.717.025.035.567.853.744.8 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.96.320.157.080.064.962.5תעודה אקדמית

הכנסה אישית (ברוטו לחודש)(4)
551.525.626.219.063.153.840.1עד 4,000 ש"ח

4,001929.118.930.230.060.353.043.9–7,500 ש"ח
1,684.13.718.968.478.570.863.4מעל 7,500 ש"ח 

הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית 
(ברוטו לחודש)
950.239.034.420.9עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.458.450.037.2–4,000 ש''ח
1,994.584.366.564.6מעל 4,000 ש"ח 

סך הכל

מצליחים לכסות 
את ההוצאות 
החודשיות של 
משק הבית(1)

יצאו לנופש
בשנה האחרונה(2)

בחו"לבארץ(3)

לוח 2. בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ויציאה לנופש ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מסך הכל

   הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית
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לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

(ברוטו לחודש)
מעל2,001–4,000עד

4,000 ש"חש"ח2,000 ש"ח

אלפים

5,479.217.321.836.467.953.645.7סך הכל
מספר ילדים במשק הבית 

03,043.410.219.643.173.149.048.1
2–11,595.719.326.232.664.360.746.1
4–3670.934.022.924.455.959.741.5

5169.260.716.355.147.316.4 ויותר

מספר בני משק הבית שעובדים
0824.123.124.532.067.432.430.8
11,560.627.821.129.463.547.640.3

23,094.410.521.541.170.262.452.4 ויותר

צפיפות דיור(5)
2,533.36.217.151.976.655.354.0נמוכה
2,491.420.528.426.763.656.142.8בינונית
436.164.712.22.842.630.115.4גבוהה

מחוז מגורים
612.637.016.423.160.342.333.9ירושלים
874.727.727.525.961.446.943.1הצפון
691.414.227.738.162.050.044.8חיפה
1,382.67.718.244.072.458.750.5המרכז

986.89.515.646.775.756.754.7תל אביב
739.318.927.832.866.257.440.3הדרום

191.822.326.527.176.067.039.0אזור יהודה והשומרון(6)

שביעות רצון מהחיים
4,853.415.821.138.171.757.148.3מרוצים מאוד או מרוצים

596.329.727.823.537.926.926.0לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.512.518.544.784.160.252.3מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.725.527.622.741.043.035.0לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

(1) מצליחים ללא כל קושי, או מצליחים, לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית (כולל הוצאות למזון, לחשמל, לטלפון וכדומה).

(2) ב-12 החודשים שקדמו לריאיון.

(3) נופש או טיול שכלל לינה מחוץ לבית.

(4) מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה.

(5) צפיפות נמוכה – פחות מנפש אחת לחדר; צפיפות בינונית – נפש אחת עד שתי נפשות לחדר; צפיפות גבוהה – יותר משתי נפשות לחדר.

(6) יישובים ישראליים.

אחוז מסך הכל

לוח 2. בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ויציאה לנופש ולפי תכונות נבחרות, 2017 (המשך)

סך הכל

מצליחים לכסות    הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 
את ההוצאות 
החודשיות של 
משק הבית(1)

יצאו לנופש
בשנה האחרונה(2)

בחו"לבארץ(3)
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לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

מדירת 
המגורים 
באופן 
כללי

מהיחסים 
עם 

השכנים

מאזור 
המגורים 
באופן 
כללי

משירותי 
איסוף 
האשפה
באזור
המגורים

מכמות
השטחים
הירוקים
באזור
המגורים

מהניקיון
באזור
המגורים

ממצב
הכבישים
והמדרכות
באזור
המגורים

מהתחבורה
הציבורית
באזור
המגורים

4,799.74,638.44,598.53,734.33,018.32,915.12,877.92,174.81,853.11,813.64,005.4סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.287.684.783.968.255.153.252.539.733.833.173.1סך הכל

מין

2,665.087.685.883.970.756.454.754.237.330.832.184.2גברים

2,814.287.683.683.965.853.951.851.041.936.634.062.6נשים

גיל

24–20620.888.682.480.971.755.060.053.948.129.233.372.7

44–252,268.885.784.883.267.352.854.349.637.235.533.175.3

64–451,626.687.684.883.566.254.548.751.836.436.334.375.5

74–65595.691.085.787.669.660.651.357.244.831.233.569.0

75367.491.785.889.473.363.258.064.046.924.426.755.9 ומעלה

מצב משפחתי

3,578.088.486.484.967.854.151.551.037.734.532.474.3נשואים

409.080.678.979.967.359.350.751.741.935.937.668.1גרושים

269.290.187.285.669.059.861.663.044.030.930.449.2אלמנים

1,223.087.281.081.969.455.657.354.844.031.834.276.4רווקים

קבוצת אוכלוסייה

4,506.588.584.287.172.464.356.256.839.833.333.175.9יהודים ואחרים

4,289.289.184.587.572.464.456.756.438.833.533.176.0     מזה: יהודים

972.783.586.569.248.612.339.432.939.236.333.160.2ערבים

872.279.681.181.067.463.246.065.756.132.135.572.8עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים

436.789.491.392.268.552.149.054.649.636.434.177.7חרדים

491.987.287.388.274.159.157.651.841.537.229.373.6דתיים

1,442.189.384.386.572.865.857.657.739.634.934.371.3מסורתיים

1,899.689.382.587.172.567.557.557.035.330.632.779.7לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות

628.884.087.071.548.011.237.733.438.036.031.559.6דתיים מאוד ודתיים

437.981.984.867.555.326.244.440.545.534.735.663.0לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה

5,417.887.684.784.068.355.453.352.639.733.733.073.4למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

840.583.386.080.263.342.750.250.244.033.931.466.3 חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
832.588.584.482.270.151.654.051.741.835.033.669.0 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.087.683.482.569.358.054.252.842.631.632.272.7תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.787.285.784.266.256.350.752.141.435.333.373.2 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.989.484.487.670.361.255.154.433.833.634.079.5תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית
(ברוטו לחודש)

950.279.085.076.558.535.844.743.345.137.934.263.7עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.485.783.382.267.252.551.651.746.335.734.368.4–4,000 ש''ח

1,994.591.785.488.571.865.058.155.133.830.532.282.0מעל 4,000 ש"ח 

חזקה בדירה

3,699.091.685.284.767.954.052.852.337.833.632.472.3בעלות

1,307.780.183.383.069.060.554.654.045.534.336.775.6שכירות

463.477.284.480.367.549.152.350.138.333.427.773.2אחר(4)

מחוז מגורים

612.684.987.876.450.635.935.738.736.226.630.771.2ירושלים

874.788.885.681.665.140.553.743.640.432.929.269.9הצפון

691.487.481.980.469.251.253.048.845.747.233.167.7חיפה

1,382.690.685.288.074.165.260.459.433.929.534.374.9המרכז

986.887.582.487.471.764.053.855.245.536.740.278.5תל אביב

739.382.883.882.566.357.247.260.039.736.130.770.2הדרום

191.889.391.489.680.769.775.858.637.420.322.884.0אזור יהודה והשומרון(5)

אחוז מסך הכל

סך הכל

זיהום
האוויר
באזור
המגורים
מפריע(2)

לוח 3. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים ולפי תכונות נבחרות, 2017

מרגישים 
בטוחים(3)

 ללכת 
לבד באזור
המגורים 
בשעות 
החשכה

רעש 
מחוץ 
לדירה 

מפריע(2)

מרוצים(1)
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מדירת 
המגורים 
באופן 
כללי

מהיחסים 
עם 

השכנים

מאזור 
המגורים 
באופן 
כללי

משירותי 
איסוף 
האשפה
באזור
המגורים

מכמות
השטחים
הירוקים
באזור
המגורים

מהניקיון
באזור
המגורים

ממצב
הכבישים
והמדרכות
באזור
המגורים

מהתחבורה
הציבורית
באזור
המגורים

אלפים

5,479.287.684.783.968.255.153.252.539.733.833.173.1סך הכל

צורת יישוב

4,289.289.184.587.572.464.456.756.438.833.533.176.0יהודים – סך הכל

3,867.789.283.886.971.763.155.557.041.433.834.075.5יישובים עירוניים – סך הכל

200,0001,518.488.882.687.369.061.552.957.441.436.536.172.1 תושבים ויותר – סך הכל

318.792.085.387.655.048.340.547.939.528.736.671.1  ירושלים

309.188.281.691.372.767.460.458.640.742.443.077.8  תל אביב-יפו

155.689.184.084.372.059.253.441.657.451.032.775.4  חיפה

172.490.080.991.484.074.173.974.834.621.930.275.3  ראשון לציון

154.289.579.085.071.753.251.051.342.447.833.970.1  פתח תקווה

141.181.381.985.674.074.752.273.651.939.031.071.4  אשדוד

127.688.580.878.961.159.339.558.034.339.632.264.3  באר שבע

140.588.285.588.069.664.052.762.132.624.442.063.9  נתניה

100,000641.686.084.384.866.256.740.548.446.636.040.474.3–199,999 תושבים – סך הכל

84.781.874.579.264.154.241.651.540.836.140.360.9  אשקלון

95.987.385.686.064.541.543.241.456.642.036.088.5  בני ברק

83.682.883.075.869.644.628.246.547.630.348.267.6  בת ים

123.984.277.283.060.265.745.057.849.543.547.574.4  חולון

93.493.393.093.972.559.339.446.043.128.637.779.4  רחובות

108.687.187.586.268.071.448.846.941.238.338.474.1  רמת גן

51.585.195.290.866.551.627.144.947.024.728.071.6  בית שמש

50,000638.389.783.387.475.367.763.058.041.830.432.078.1–99,999 תושבים

2,0001,069.491.385.487.276.966.563.660.937.930.728.479.5–49,999 תושבים

456.587.785.582.770.055.752.157.143.431.427.573.8  מזה: יישובי פיתוח

214.687.781.478.971.257.351.552.246.333.227.671.7          בצפון

241.987.789.286.068.954.352.661.540.929.727.475.7          בדרום

419.888.391.293.778.176.368.151.415.531.324.380.6יישובים כפריים

מחוז מגורים

411.291.686.688.659.450.741.046.738.425.433.972.4ירושלים

399.988.984.585.374.469.361.251.835.829.125.475.9הצפון

483.788.181.384.774.863.458.053.347.851.032.074.1חיפה

1,269.491.385.690.175.768.762.060.833.129.932.876.8המרכז

916.888.282.687.771.363.653.754.644.137.241.079.2תל אביב

620.085.184.284.069.862.151.061.538.534.030.271.1הדרום

188.289.891.690.180.869.675.957.837.220.723.383.6אזור יהודה והשומרון(5)

972.783.586.569.248.612.339.432.939.236.333.160.2ערבים – סך הכל

960.283.586.469.048.312.139.232.739.036.733.560.0יישובים עירוניים – סך הכל

100,000225.575.290.355.939.811.029.327.837.331.625.669.2 תושבים ויותר

22.119.929.629.524.168.9..184.071.391.049.229.4  מזה: ירושלים

2,000734.786.185.273.050.912.542.234.139.538.335.957.1–99,999 תושבים

מחוז מגורים

23.320.629.528.823.369.3..189.972.291.250.230.3   מזה: ירושלים

447.788.686.877.756.013.146.934.543.436.932.964.5           הצפון

164.088.984.270.852.113.343.532.636.638.436.446.3           חיפה
33.732.037.826.856.136.7..76.786.181.258.345.1           המרכז

(1) "מרוצים מאוד" או "מרוצים".

(2) "מפריע מאוד" או "מפריע".

(3) "בטוחים מאוד" או "בטוחים".

(4) כולל דירה בדמי מפתח, דיור מוגן, דירה בבעלות של אחרים ללא תשלום, או הסדר דיור אחר.

(5) יישובים ישראליים.

לוח 3. בני 20 מעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים ולפי תכונות נבחרות, 2017 (המשך)

אחוז מסך הכל

סך הכל

מרגישים 
בטוחים(3)

 ללכת 
לבד באזור
המגורים 
בשעות 
החשכה

מרוצים(1)

רעש 
מחוץ 
לדירה 

מפריע(2)

זיהום
האוויר
באזור
המגורים
מפריע(2)
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טוב
מאוד, 
מתוקנן 
לגיל(1)

  טוב 
מאוד

טוב

לא כל 
כך טוב 
או כלל 
לא טוב

טוב 
יותר

לא 
השתנה

טוב 
פחות

יש בעיה 
בריאותית
או פיזית

הבעיה 
מפריעה(3) 
בפעולות 
יום-יומיות

2,795.52,795.51,817.1862.2578.43,966.1927.61817.61183.7סך הכל – אלפים

 אלפים

5,479.251.051.033.215.710.672.416.933.221.6סך הכל
מין

2,665.051.552.333.314.310.275.014.733.020.0גברים
2,814.250.649.833.017.110.969.919.033.323.1נשים
גיל

24–20620.882.315.6(2.1)16.077.76.216.28.2
44–252,268.867.826.85.412.378.09.619.711.5
64–451,626.638.742.019.18.172.519.239.626.0
74–65595.617.347.635.18.261.430.359.340.4

45.848.774.056.8(5.5)39.356.6(4.0)75367.4 ומעלה
מצב משפחתי

3,578.050.948.835.815.49.673.317.033.721.5נשואים
409.042.836.642.720.39.866.123.740.629.3גרושים
47.045.869.354.5(7.1)32.057.2(10.7)269.241.0אלמנים
1,223.053.071.322.66.114.377.48.221.112.0רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.553.151.833.814.310.673.316.033.420.8יהודים ואחרים
4,289.254.253.033.213.810.673.515.833.120.5    מזה: יהודים

972.741.547.330.022.510.468.421.032.325.5ערבים
872.236.834.740.225.09.969.520.338.625.5עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
19.412.2(7.7)14.178.0(6.2)436.765.573.320.5חרדים
491.956.356.632.411.111.473.914.730.219.4דתיים

1,442.151.848.934.216.911.070.018.936.424.3מסורתיים
1,899.652.950.335.514.09.375.015.734.619.8לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.837.439.533.826.410.165.823.836.229.1דתיים מאוד ודתיים

437.945.153.828.917.311.470.617.928.621.2לא כל כך דתיים ולא דתיים
השכלה
5,417.851.251.533.215.210.672.816.632.721.1למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.540.834.032.933.18.264.727.245.335.7 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.548.648.834.516.712.869.617.332.923.3 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.054.063.128.18.714.173.612.324.213.8תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון
862.745.943.339.517.010.071.818.138.625.3 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.957.457.932.99.18.678.213.129.115.6תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית

(ברוטו לחודש)
950.240.845.030.524.612.664.123.337.829.7עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.447.546.231.422.312.268.419.438.126.6–4,000 ש''ח
1,994.557.855.334.610.08.977.013.931.716.8מעל 4,000 ש"ח

שביעות רצון מהחיים
4,853.453.754.233.512.211.074.114.830.318.3מרוצים מאוד או מרוצים

59.234.055.747.5(6.7)596.329.826.829.743.5לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

3,414.557.055.833.310.810.875.213.928.816.1מרוצים מאוד או מרוצים
2,029.741.443.233.023.710.267.821.840.530.7לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

(1) אחוז המעריכים שבריאותם טובה מאוד, מתוקנן לפי שלוש קבוצות גיל: 20–44, 45–64, 65 ומעלה. 
(2) בעיה הקיימת שישה חודשים או יותר.

(3) "מפריעה מאוד" או "מפריעה".

 אחוז מסך הכל

הערכה עצמית של מצב הבריאות

לוח 4. בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של מצב הבריאות ובעיה בריאותית או פיזית

בעיה בריאותית או פיזית(2)

סך הכל

ולפי תכונות נבחרות, 2017
מצב הבריאות הנוכחי 
לעומת מצב הבריאות 

לפני שנה
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מחשב
חיבור 

לאינטרנט
סך 

הכל(2)

באמצעות
 טלפון 
נייד

כל יום 
או כמעט 
בכל יום

לצורך 
עבודה

לצורך 
לימודים

4,565.24,338.23,913.54,470.04,152.24,148.72,623.11,742.7סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.283.379.271.481.675.875.747.931.8סך הכל

מין

2,665.084.780.373.183.076.977.351.532.9גברים

2,814.282.078.169.880.274.774.344.530.8נשים

גיל

24–20620.886.580.577.588.685.184.840.448.7

44–252,268.885.880.379.389.886.284.962.340.0

64–451,626.685.082.469.080.776.574.750.926.4

74–65595.679.877.361.670.056.261.218.413.2

(6.9)(5.3)75367.461.058.338.741.624.331.8 ומעלה

מצב משפחתי

3,578.084.379.770.980.874.274.249.228.0נשואים

409.075.874.869.982.678.076.346.027.4גרושים

(9.3)(10.7)269.255.752.536.942.732.234.5אלמנים

1,223.089.085.081.192.089.489.052.949.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה

4,506.586.882.877.483.977.078.052.232.1יהודים ואחרים

4,289.286.582.477.383.877.077.952.632.2    מזה: יהודים

972.767.062.243.870.969.965.127.830.3ערבים

872.288.385.375.485.977.678.745.930.5עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים

436.758.434.656.446.524.332.730.116.8חרדים

491.986.281.474.782.376.376.054.342.2דתיים

1,442.185.883.472.684.680.179.048.229.4מסורתיים

1,899.693.592.786.191.986.987.860.435.0לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות

628.861.956.536.265.064.259.121.423.4דתיים מאוד ודתיים

437.979.476.161.681.278.375.339.039.5לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה 

5,417.884.079.972.282.376.476.448.432.2למדו

מזה: 
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

840.554.647.129.546.641.238.012.06.6 חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
832.578.673.457.776.971.169.132.018.6 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.090.486.880.491.487.286.748.942.2תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.785.580.775.884.075.575.947.229.5 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.996.294.292.795.589.692.274.345.8תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.264.955.144.866.259.557.022.421.0עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.481.877.569.078.972.172.444.731.5–4,000 ש''ח

1,994.593.192.086.292.287.288.565.338.5מעל 4,000 ש''ח

יש בביתם 
משתמשים 
במחשב –
סך הכל(1)

משתמשים באינטרנט(1)

אחוז מבני 20 ומעלה

לוח 5. בני 20 ומעלה, לפי שימוש במחשב ובאינטרנט ולפי תכונות נבחרות, 2017

בני 20 
ומעלה – 
סך הכל
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חיפוש 
מידע

רשתות
חברתיות 
וקבוצות 
דיון

דואר 
אלקטרוני

הורדת 
קבצים

קניותתשלומים
קבלת 
שירותי 
ממשל

שיחות 
טלפון
או וידאו

משחקים

4,193.84,021.03,643.33,082.22,388.02,201.42,061.02,066.71,294.0סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.276.573.466.556.343.640.237.637.723.6סך הכל

מין

2,665.078.373.367.958.647.844.039.738.225.8גברים

2,814.274.873.565.154.139.636.635.737.221.6נשים

גיל

24–20620.883.983.575.573.640.141.029.241.735.9

44–252,268.885.683.777.467.155.753.348.441.929.1

64–451,626.675.071.963.150.041.436.337.136.417.3

74–65595.663.356.648.636.127.219.422.733.014.8

75367.436.726.227.820.311.08.811.418.611.6 ומעלה

מצב משפחתי

3,578.075.471.364.752.643.440.039.837.320.5נשואים

409.076.876.465.555.441.334.333.637.724.8גרושים

20.311.9(11.7)(10.0)269.238.732.029.722.315.9אלמנים

1,223.088.187.680.174.650.949.238.242.934.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה

4,506.579.374.972.458.848.645.241.540.622.3יהודים ואחרים

4,289.279.374.672.658.749.045.241.939.522.2    מזה: יהודים

972.763.666.238.944.420.416.919.724.629.7ערבים

872.280.178.168.560.942.542.833.856.824.7עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים

(3.4)436.737.221.140.922.022.515.821.910.9חרדים

491.978.672.372.560.947.843.543.231.914.5דתיים

1,442.178.978.068.459.544.939.638.138.426.0מסורתיים

1,899.689.385.082.965.758.556.448.648.725.6לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות

628.857.260.932.336.615.711.113.820.624.8דתיים מאוד ודתיים

437.974.675.852.857.328.629.129.037.534.9לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה 

5,417.877.374.067.256.844.040.638.038.123.9למדו

מזה: 
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

840.537.937.920.427.912.37.78.913.415.8 חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
832.568.768.350.847.631.126.523.626.124.2 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.087.385.578.767.347.346.137.641.431.9תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.779.373.266.952.041.036.235.537.424.8 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.993.287.390.470.865.162.160.854.121.9תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

950.256.755.938.641.818.115.717.722.825.0עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.473.170.461.253.838.335.636.136.623.2–4,000 ש''ח
1,994.589.285.284.066.260.757.551.848.224.2מעל 4,000 ש''ח

(1) בשלושת החודשים שקדמו לריאיון.

(2) באמצעות מחשב או טלפון נייד.

אחוז מבני 20 ומעלה

לוח 5. בני 20 ומעלה, לפי שימוש במחשב ובאינטרנט ולפי תכונות נבחרות, 2017 (המשך)

מטרות השימוש באינטרנט
בני 20 

ומעלה – 
סך הכל
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מלא – 35 
שעות או יותר

חלקי – 34 
שעות או פחות

אלפים – 3,794.83,643.72,955.2676.91,684.3סך הכל

אלפים
אחוז מבני
20 ומעלה

אחוז מכוח 
העבודה

אחוז מבני 
20 ומעלה

5,479.269.396.081.118.830.7סך הכל

מין
2,665.075.296.688.311.724.8גברים
2,814.263.795.473.026.736.3נשים

גיל
24–20620.871.093.178.721.629.0
34–251,173.782.894.880.219.717.2
44–351,095.185.396.985.214.814.7
54–45860.081.496.785.414.218.6
64–55766.669.597.582.117.730.5

65962.922.497.956.143.677.6 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.070.096.782.117.830.0נשואים
409.071.697.578.720.728.4גרושים
81.4(37.5)269.218.695.360.7אלמנים
1,223.077.693.880.319.622.4רווקים

מספר ילדים במשק הבית
03,043.461.695.678.920.938.4

2–11,595.780.996.584.915.119.1
4–3670.978.196.782.517.621.9

5169.261.895.467.531.938.2 ויותר

קבוצת אוכלוסייה
4,506.572.796.280.919.027.3יהודים ואחרים
4,289.272.696.380.819.127.4    מזה: יהודים

972.753.294.882.317.446.8ערבים

3,869.273.795.881.518.326.3ילידי ישראל

872.273.396.382.117.726.7עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
436.757.592.963.436.142.5חרדים
491.970.095.976.224.130.0דתיים

1,442.173.897.181.718.226.2מסורתיים
1,899.675.796.284.315.624.3לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.844.095.279.420.256.0דתיים מאוד ודתיים

437.969.895.086.213.930.2לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.869.896.081.118.830.2למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.540.095.672.027.760.0 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.571.294.982.717.028.8 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.072.595.177.422.627.5תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון
862.771.495.780.219.828.6 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.981.397.385.114.718.7תעודה אקדמית

בני 20 
ומעלה –
סך הכלסך הכל

אינם
בכוח

העבודה

לוח 6. בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מהמועסקים

בכוח העבודה
מהם: מועסקים

היקף עבודה בשבוע
סך הכל

- 88 -



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

מלא – 35 
שעות או יותר

חלקי – 34 
שעות או פחות

אלפים
אחוז מבני 
20 ומעלה

אחוז מכוח 
העבודה

אחוז מבני 
20 ומעלה

5,479.269.396.081.118.830.7סך הכל
הכנסה ממוצעת לנפש במשק 

הבית (ברוטו לחודש)
950.248.389.466.933.151.7עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.467.396.279.520.832.7–4,000 ש''ח
1,994.579.998.287.612.420.1מעל 4,000 ש"ח

שביעות רצון מהחיים
4,853.471.496.281.518.428.6מרוצים מאוד או מרוצים 

596.352.594.278.021.747.5לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.569.997.282.417.530.1מרוצים מאוד או מרוצים 

2,029.768.694.079.120.731.4לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.676.596.381.917.923.5טוב מאוד או טוב

862.230.692.769.630.169.4לא כל כך טוב או כלל לא טוב

לוח 6. בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות, 2017 (המשך)

בני 20 
ומעלה –
סך הכל

אינם
בכוח

העבודה

אחוז מהמועסקים

בכוח העבודה
מהם: מועסקים

היקף עבודה בשבוע
סך הכל

סך הכל
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ביישוב 
המגורים

מחוץ 
ליישוב 
המגורים

רכב 
פרטי(1)

תחבורה 
ציבורית(2)

אחר(3)

פחות 
מרבע שעה

(עד 14 
דקות)

רבע שעה 
עד חצי שעה 
(15 עד 29 

דקות)

חצי שעה 
ויותר (30 
דקות או 

יותר)

1,576.51,924.42,196.8675.2631.01,156.0931.81,264.31,146.8סך הכל – אלפים

אלפיםאלפים
אחוז מסך 

הכל

5,479.23,643.766.543.352.860.518.617.433.026.636.048.8סך הכל
מין

2,665.01,934.772.636.658.065.114.017.929.125.338.846.4גברים

2,814.21,709.160.750.847.055.323.816.837.428.032.951.8נשים

גיל

24–20620.8410.066.137.538.038.139.321.832.621.842.949.4

44–252,268.81,826.080.541.356.962.917.017.331.526.737.852.8

64–451,626.61,196.673.646.952.464.214.516.734.427.732.344.7

65962.9211.021.951.248.563.315.513.637.829.427.532.5 ומעלה

מצב משפחתי

3,578.02,420.867.743.255.465.814.016.533.126.735.649.1נשואים

409.0285.369.852.048.052.925.017.134.628.333.143.2גרושים

(57.1)(20.1)(27.3)46.1(17.1)(33.6)45.0(31.5)269.247.717.767.0אלמנים

1,223.0890.072.839.448.549.528.419.831.325.639.049.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה

4,506.53,153.370.042.553.159.320.016.832.826.936.150.3יהודים ואחרים

4,289.22,997.469.942.453.160.319.416.433.126.935.850.8    מזה: יהודים

972.7490.550.448.351.068.29.421.434.024.335.839.3ערבים

872.2610.570.647.050.544.831.720.228.328.739.744.1עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים

436.7233.253.465.034.130.833.628.739.726.028.858.1חרדים

491.9330.167.137.155.959.523.214.129.424.942.059.2דתיים

1,442.11,033.271.743.152.161.119.916.136.327.332.846.9מסורתיים

1,899.61,384.372.939.456.564.815.715.330.627.337.550.2לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות

23.837.422.034.738.9(7.3)628.8263.541.950.349.268.1דתיים מאוד ודתיים

437.9290.666.445.653.362.417.219.428.329.236.738.3לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה

5,417.83,632.867.143.252.960.618.517.433.026.536.148.9למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

840.5321.638.351.946.250.521.425.937.124.929.739.6 חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
832.5562.367.547.349.956.616.623.941.026.027.245.5 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.0791.968.945.145.053.126.617.634.825.336.349.7תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון
862.7589.468.344.952.659.417.119.533.029.032.542.1 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.91,366.479.137.660.469.614.511.727.426.942.754.2תעודה אקדמית

(ברוטו לחודש)(5) הכנסה אישית

551.551.632.937.337.921.737.724.534.148.4עד 4,000 ש"ח

4,001929.151.247.652.522.621.736.428.131.344.5–7,500 ש"ח

1,684.134.463.572.910.713.528.426.341.250.8מעל 7,500 ש"ח 

היקף משרה

2,827.041.558.164.515.217.732.227.036.549.2מלאה

679.658.840.950.024.917.642.226.526.744.5חלקית

מעמד בעבודה

3,134.841.054.660.320.718.131.927.637.649.0שכירים

9.437.819.225.146.5(5.7)477.456.243.364.2עצמאים

שביעות רצון מהעבודה

3,159.544.054.562.616.617.033.927.334.447.8מרוצים מאוד או מרוצים 

383.747.951.455.021.521.832.224.139.453.1לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

מקום עבודה עיקרי

1,576.550.017.225.460.226.511.637.0ביישוב המגורים

1,924.471.217.111.314.127.452.152.5מחוץ ליישוב המגורים

משך הגעה לעבודה אמצעי הגעה לעבודהמקום עבודה עיקרי
משך 

ההגעה 
לעבודה 
מפריע(4)

לוח 7. מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מקום העבודה העיקרי ולפי תכונות נבחרות, 2017 

בני 20 
ומעלה –
סך הכל

אחוז מהמועסקים 

מזה:
מועסקים
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ביישוב 
המגורים

מחוץ 
ליישוב 
המגורים

רכב 
פרטי(1)

תחבורה 
ציבורית(2)

אחר(3)

פחות 
מרבע שעה

(עד 14 
דקות)

רבע שעה 
עד חצי שעה 
(15 עד 29 

דקות)

חצי שעה 
ויותר (30 
דקות או 

יותר)

אלפיםאלפים
אחוז מסך 

הכל

5,479.23,643.766.543.352.860.518.617.433.026.636.048.8סך הכל

צורת יישוב

4,289.22,997.469.942.453.160.319.416.433.126.935.850.8יהודים – סך הכל

3,867.72,665.368.945.050.659.021.116.433.027.235.851.3יישובים עירוניים – סך הכל

200,0001,518.41,014.366.859.437.155.423.318.030.131.234.551.8 תושבים ויותר – סך הכל

23.734.536.457.2(13.7)318.7181.957.180.915.950.932.3  ירושלים

309.1224.072.563.334.146.722.025.737.434.024.948.3  תל אביב-יפו

29.832.731.637.1(13.3)155.6105.467.765.830.258.223.6  חיפה

29.826.637.853.5(12.7)(15.9)172.4123.371.534.658.469.6  ראשון לציון

30.843.057.1(21.3)(13.2)(18.6)154.2112.673.037.959.266.0  פתח תקווה

37.453.6(28.4)34.1(26.4)(18.6)141.185.560.656.740.154.1  אשדוד

31.834.228.338.6(19.3)(22.0)56.7(25.4)127.690.771.070.7  באר שבע

44.665.3(22.8)31.1(17.1)140.591.965.450.748.550.129.4  נתניה

100,000641.6425.966.440.754.854.224.316.830.730.436.348.6–199,999 תושבים

50,000638.3454.171.141.053.762.718.715.236.924.834.550.0–99,999 תושבים

2,0001,069.4771.072.130.964.364.117.714.635.721.637.952.9–49,999 תושבים

456.5323.370.856.938.753.918.723.949.724.022.338.8  מזה: יישובי פיתוח

20.846.722.824.940.6(16.3)214.6147.768.851.643.560.0          בצפון

241.9175.672.661.434.648.720.626.552.325.020.137.1          בדרום

מחוז מגורים

411.2249.060.572.624.352.926.915.928.630.935.253.6ירושלים

399.9277.169.343.452.261.512.222.044.622.627.444.0הצפון

483.7343.070.939.157.561.719.014.433.928.033.045.5חיפה

1,269.4941.174.132.361.966.617.512.430.123.941.954.4המרכז

916.8630.268.742.054.755.221.917.731.132.931.749.6תל אביב

620.0429.169.254.540.856.918.422.639.527.030.242.3הדרום

54.871.6(18.6)24.7(14.0)188.2128.068.025.068.957.527.1אזור יהודה והשומרון(6)

972.7490.550.448.351.068.29.421.434.024.335.839.3ערבים – סך הכל

960.2482.350.248.251.167.89.521.633.924.036.239.5יישובים עירוניים – סך הכל

28.246.737.5(18.4)(14.4)(21.0)63.8(14.4)100,000225.5103.045.785.6 תושבים ויותר

56.234.5(29.2)(8.4)(11.4)(15.9)72.7(11.6)184.074.240.388.4  מזה: ירושלים

23.638.222.933.340.2(6.4)2,000734.7379.251.638.061.068.8–99,999 תושבים

מחוז מגורים

53.332.8(30.6)(10.4)(11.6)(14.8)73.6(11.4)189.979.742.088.6  מזה: ירושלים

26.540.421.631.839.2(5.8)447.7238.253.237.861.766.4          הצפון

38.244.9(23.6)32.4(13.3)(11.8)164.085.352.041.256.874.0          חיפה
(39.9)(35.0)(23.1)(40.5)....76.742.054.846.453.684.8          המרכז

(1) רכב פרטי או מסחרי, כולל אופנוע, קטנוע וכד'.

(2) אוטובוס ציבורי, מונית שירות או רכבת.

(3) הסעה שמארגן מקום העבודה, אופניים, ברגל, דרך אחרת. 

(4) "מפריע מאוד" או "מפריע", למועסקים שמשך ההגעה שלהם לעבודה הוא רבע שעה ויותר. 
מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (5)

(6) יישובים ישראליים.

אחוז מהמועסקים 

מזה:
מועסקים

משך הגעה לעבודהמקום עבודה עיקרי
משך 

ההגעה 
לעבודה 
מפריע(4)

לוח 7. מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מקום העבודה העיקרי ולפי תכונות נבחרות, 2017 (המשך)

בני 20 
ומעלה –
סך הכל

אמצעי הגעה לעבודה
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מהעבודהעצמאיםשכירים
מההכנסה 
מהעבודה

חוששים 
לאבד את 
העבודה(2)

מעריכים 
שימצאו 
עבודה 

אחרת(3)

מרוצים(1)
לא 

מרוצים(5)

3,134.8477.43,159.52,164.5246.22,189.11,406.52,121.41,372.5סך הכל – אלפים

אלפיםאלפים
אחוז 

מסך הכל

5,479.23,643.766.586.013.188.961.47.062.165.960.238.9סך הכל
מין

2,665.01,934.772.682.416.687.965.97.460.866.462.336.7גברים
2,814.21,709.160.790.29.190.056.46.563.665.457.841.4נשים

גיל
24–20620.8410.066.197.3(2.2)86.259.1(9.4)78.342.167.531.6
34–251,173.7921.678.591.18.488.260.98.076.265.757.441.8
44–351,095.1904.582.684.414.889.763.97.171.970.555.044.5
54–45860.0677.178.783.615.689.562.26.054.468.258.240.5
64–55766.6519.667.881.617.588.556.7(5.5)37.265.765.533.3

18.161.776.622.1(5.1)65962.9211.021.967.928.792.265.2 ומעלה
מצב משפחתי

3,578.02,420.867.784.014.990.163.26.360.269.859.539.9נשואים
48.961.057.940.5(7.0)409.0285.369.883.715.885.952.5גרושים
(28.4)71.6(56.5)(36.8)..90.348.0(17.2)269.247.717.781.9אלמנים
1,223.0890.072.892.47.186.359.89.374.054.462.436.2רווקים

מספר ילדים במשק הבית
03,043.41,792.458.985.513.488.159.66.856.461.662.236.5

2–11,595.71,244.978.087.911.689.261.67.268.068.258.141.5
4–3670.9506.775.583.515.291.367.57.267.273.756.642.7

64.969.468.330.9..88.760.3(15.4)5169.299.758.984.6 ויותר
קבוצת אוכלוסייה

4,506.53,153.370.086.013.189.961.86.262.166.358.440.6יהודים ואחרים
4,289.22,997.469.985.713.490.262.36.162.367.558.740.4    מזה: יהודים

972.7490.550.486.113.483.058.812.061.962.571.028.5ערבים
3,869.22,731.470.685.513.489.863.07.265.169.460.938.5ילידי ישראל

872.2612.970.391.38.482.854.36.559.951.655.142.7עולי 1990 ואילך
מידת דתיות – יהודים

63.968.465.034.1(5.0)436.7233.253.485.114.989.762.9חרדים
64.472.556.442.4(4.4)491.9330.167.190.38.590.765.7דתיים

1,442.11,033.271.786.712.690.260.27.457.464.860.638.4מסורתיים
1,899.61,384.372.984.214.690.463.05.865.367.656.642.8לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.8263.541.988.111.782.660.311.359.961.771.827.9דתיים מאוד ודתיים

437.9290.666.486.413.084.655.011.562.055.567.032.0לא כל כך דתיים ולא דתיים
השכלה
5,417.83,632.867.186.013.189.061.47.062.265.960.239.0למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
67.230.7..840.5321.638.385.913.483.554.011.543.8 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
62.036.7(43.1)832.5562.367.585.613.889.558.26.854.8 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.0791.968.989.59.988.060.77.967.333.564.434.8תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.7589.468.384.314.388.759.36.557.059.559.540.2 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.91,366.479.185.014.190.765.55.768.975.055.943.5תעודה אקדמית
מעמד בעבודה

מזה:
3134.83134.888.560.76.763.965.259.739.4שכירים 
477.4477.491.666.28.750.570.863.136.1עצמאים

הכנסה ממוצעת לנפש 
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.2410.643.287.511.282.344.914.355.159.662.436.6עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.4773.964.789.210.187.056.39.062.560.959.139.9–4,000 ש''ח

1,994.51,565.678.585.014.591.769.75.066.072.058.341.4מעל 4,000 ש"ח 
הכנסה אישית (ברוטו לחודש)(6)

551.5551.592.47.683.044.212.459.540.572.325.5עד 4,000 ש"ח
4,001929.1929.192.87.286.849.38.363.855.661.637.5–7,500 ש"ח

7,500 ש"ח  1,684.11,684.185.214.791.773.15.165.175.256.543.3מעל
(1) "מרוצים מאוד" או "מרוצים".

"חשש גדול מאוד" או "חשש גדול" שיאבדו את עבודתם בשנה הקרובה. יש (2)
אם יאבדו את עבודתם. לפחות ברמת ההכנסה שלהם כיום, "סיכוי גדול מאוד" או "סיכוי גדול" שימצאו עבודה אחרת, יש (3)

(4) "במידה רבה" או "במידה מסוימת", עבור מועסקים שלמדו במוסד על-תיכון או במוסד אקדמי.
(5) "לא כל כך מרוצים" או "כלל לא מרוצים".

מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (6)

בני 20 
ומעלה –
סך הכל

מזה:
מועסקים

שביעות רצון מהאיזון 
שבין העבודה לתחומי 

חיים אחרים

אחוז מהמועסקים

לוח 8. מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מעמד בעבודה ועמדות בנושא עבודה ולפי תכונות נבחרות, 2017

עבודתם 
קשורה 
לתחום 

לימודיהם 
(4)

ביטחון בתעסוקה מרוצים(1)מעמד בעבודה

- 92 -



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

מרוצים 
מאוד

מרוצים
כל יום או 
כמעט כל 

יום

פעם או 
פעמיים 
בשבוע

פעמיים 
בחודש 
או פחות

3,249.71,995.54,990.02,460.22,012.4505.61,174.4382.9סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.259.336.491.144.936.79.221.47.0סך הכל
מין

2,665.057.038.691.042.439.19.417.97.7גברים
2,814.261.534.391.247.334.59.124.76.3נשים
גיל

44–202,889.661.734.495.153.334.27.518.04.9
64–451,626.657.437.888.736.241.710.322.69.2
74–65595.654.840.686.735.138.712.825.99.3

75367.456.439.176.833.331.112.236.09.5 ומעלה
מצב משפחתי

3,578.059.937.190.039.139.611.216.87.1נשואים
37.711.3(5.4)409.050.338.491.147.537.6גרושים
(9.1)269.253.539.881.137.929.213.551.3אלמנים
1,223.061.933.296.362.529.63.922.94.8רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.563.232.292.147.335.19.521.05.1יהודים ואחרים
4,289.264.331.292.047.634.89.420.95.0    מזה: יהודים

972.741.456.286.233.844.28.223.515.8ערבים
872.248.944.990.543.236.810.225.26.9עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(3.5)436.771.326.793.055.628.58.910.3חרדים
(5.0)491.967.927.690.744.534.611.623.2דתיים

1,442.166.129.790.847.534.38.822.56.4מסורתיים
1,899.660.434.393.146.736.59.421.64.3לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.839.259.283.630.144.49.123.017.4דתיים מאוד ודתיים

437.944.650.991.341.143.36.924.412.1לא כל כך דתיים ולא דתיים
השכלה
5,417.859.636.291.345.136.79.221.26.9למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.549.446.379.836.834.18.629.315.8 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.559.434.888.641.638.58.422.89.9 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.064.832.194.957.131.36.418.74.2תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.759.236.793.043.738.710.521.86.2 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.961.534.395.043.839.811.117.63.3תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

950.249.346.684.240.634.29.424.014.6עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.458.137.790.941.739.49.824.27.8–4,000 ש''ח

1,994.564.831.195.146.039.19.919.13.4מעל 4,000 ש"ח 
שביעות רצון מהחיים

4,853.463.034.092.647.535.69.317.55.5מרוצים מאוד או מרוצים
596.329.956.379.824.346.68.451.818.8לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

תחושת בדידות
1,174.445.145.183.236.236.110.714.4לעיתים קרובות או לפעמים, מדי פעם

4,274.363.334.093.447.537.08.85.0לעיתים רחוקות או אף פעם 
הערכה עצמית של מצב הבריאות

4,612.661.934.693.547.537.18.717.25.5טוב מאוד או טוב
862.245.546.378.231.035.012.044.015.0לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) כולל פגישה או שיחה בטלפון או בסקייפ, לא כולל הודעות ומסרונים.
(2) "לעיתים קרובות" או "לפעמים, מדי פעם".

אחוז מסך הכל

תדירות הקשר עם חברים(1)

סך הכל
יש קשר עם 
חברים(1)

לוח 9. בני 20 ומעלה, לפי קשר עם בני משפחה וחברים ותחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות, 2017

חשים 
בדידות(2)

חשים שאין 
להם על מי 

לסמוך 
בשעת 

משבר או 
מצוקה

מרוצים מהקשר
עם בני המשפחה
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דרך
ארגון

באופן
פרטי

דרך ארגון 
וגם באופן 
פרטי

10+עד 9
לא קבוע 
או חד-
פעמי

עזרה 
לנזקקים

חינוך 
ותרבות

אחר(4)

502.7482.4148.1494.8388.2220.6261.1165.0223.8סך הכל – אלפים

אלפיםאלפים
אחוז 

מסך הכל
5,479.21,133.820.744.342.513.143.634.219.540.125.334.4סך הכל

מין
2,665.0590.822.244.939.715.443.337.616.640.721.437.9גברים
2,814.2542.919.343.745.710.644.030.622.639.430.130.0נשים

גיל
44–202,889.6648.922.543.242.414.346.730.420.543.226.230.4
64–451,626.6338.320.841.545.712.845.532.119.335.822.041.7

35.5(28.3)36.2(15.4)25.656.4(8.1)65962.9146.615.255.936.1 ומעלה 

מצב משפחתי
3,578.0751.121.042.743.713.646.133.617.940.026.133.7נשואים
(46.5)..(35.9)(23.2)(23.9)47.0..409.080.819.834.156.6גרושים
(39.6)......(51.7)....(44.5)(51.0)(10.8)269.229.0אלמנים
37.537.222.541.725.233.1(13.8)1,223.0272.922.351.135.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.51,060.023.544.542.513.044.033.419.841.224.733.8יהודים ואחרים
4,289.21,032.724.144.941.913.144.333.219.741.724.833.3    מזה: יהודים

(41.8)(34.7)(23.5)(14.1)38.546.3(14.4)972.773.87.642.443.3ערבים

45.3(19.9)(33.8)43.629.321.4(10.8)872.2129.914.935.253.5עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
37.5(16.7)44.7(8.4)41.746.7(16.4)436.7167.038.231.552.1חרדים
(28.1)(17.5)54.4(16.5)54.327.3(17.0)491.9159.832.536.346.7דתיים

1,442.1302.421.046.741.611.742.432.822.240.628.730.7מסורתיים
1,899.6394.620.852.935.711.543.530.323.637.127.335.6לא דתיים, חילונים

השכלה
5,417.81,130.720.944.442.513.143.734.319.440.025.434.4למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
50.7..(35.0)(10.9)39.544.6(12.4)840.592.511.036.151.5 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
33.2(15.1)37.336.321.550.9(10.4)832.5129.215.542.446.8 (שאינה תעודת בגרות)

39.939.818.741.827.730.5(14.4)1,149.0242.921.150.435.3תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

37.6(24.4)44.034.818.137.9(12.8)862.7184.221.438.448.8 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.9481.327.945.640.913.548.028.721.338.028.733.0תעודה אקדמית

הכנסת אישית (ברוטו לחודש)(5)
(28.7)(27.1)39.034.623.144.2(12.8)551.5142.925.947.140.1עד 4,000 ש"ח

35.8(19.3)39.731.524.044.9(13.4)4,001929.1169.518.241.145.5–7,500 ש"ח
1,684.1432.525.744.940.914.355.024.519.343.221.735.1מעל 7,500 ש"ח 

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

(30.0)(28.7)41.3(14.3)45.538.4(12.7)950.2156.216.431.755.6עד 2,000 ש"ח
48.932.716.545.123.531.4(12.9)2,0011,195.4241.720.242.644.5–4,000 ש''ח

1,994.5482.124.250.136.413.545.931.920.637.024.938.1מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה
3,643.7859.223.643.442.514.046.829.221.041.623.834.3מועסקים

35.230.234.5(14.7)33.650.1(10.2)1,835.4274.615.047.142.6לא מועסקים(6)

(1) ב-12 החודשים שקדמו לריאיון.
(2) סך שעות ההתנדבות בחודשים שבהם עסקו בפעילות התנדבותית.

(3) אלה שהתנדבו במסגרת ארגון נשאלו על תחום ההתנדבות.
(4) בריאות, שמירה על הסביבה, סדר ציבורי, פעילות דתית ועוד.

מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (5)
(6) בלתי מועסקים או אינם בכוח העבודה. 

מסגרת ההתנדבות

לוח 10. בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית, לפי מאפייני הפעילות ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מהעוסקים בפעילות התנדבותית
אחוז מהמתנדבים

דרך ארגון

עסקו בפעילות 
התנדבותית(1)

תחום ההתנדבות(3) שעות התנדבות בחודש(2)

סך הכל
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ארגונים 
ומוסדות

אנשים 
פרטיים

ארגונים 
וגם אנשים 
פרטיים

עד
100
ש"ח

–101
500
ש"ח

–501
1,000
ש"ח

מעל
1,000
ש"ח

אלפים – 1,588.3508.21,126.1939.71,035.6397.0716.2סך הכל

אחוז אלפיםאלפים
מסך הכל

5,479.23,227.758.949.215.734.929.132.112.322.2סך הכל
מין

2,665.01,581.459.348.115.736.024.532.212.427.4גברים
2,814.21,646.458.550.315.733.833.532.012.217.2נשים
גיל

44–202,889.61,669.257.843.418.338.129.132.011.823.5
64–451,626.61,020.262.752.314.433.027.032.414.221.2
74–65595.6351.459.060.211.428.233.432.79.520.6

19.1(11.7)28.532.729.3(8.0)75367.4187.050.963.5 ומעלה
מצב משפחתי

3,578.02,301.064.348.113.438.424.232.613.125.7נשואים
15.1(10.3)409.0237.958.259.317.622.637.333.2גרושים
(18.5)(7.6)28.840.028.2(10.1)269.2117.343.661.1אלמנים
1,223.0571.446.747.125.627.243.330.310.911.7רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.52,839.863.053.013.633.330.531.211.922.4יהודים ואחרים
4,289.22,749.264.152.813.233.929.431.412.123.0    מזה: יהודים

972.7388.039.921.531.746.719.138.615.420.4ערבים

14.6(7.4)872.2439.550.456.018.525.647.427.0עולי 1990 ואילך
– יהודים מידת דתיות

17.415.451.7(8.7)63.9(4.2)436.7390.189.331.7חרדים
48.211.721.217.943.4(8.3)491.9391.479.643.2דתיים

1,442.1936.064.951.717.031.334.832.910.817.5מסורתיים
1,899.61,020.853.765.615.119.039.539.29.99.1לא דתיים, חילונים

– בני דתות אחרות מידת דתיות
628.8238.037.918.432.448.916.641.712.621.9דתיים מאוד ודתיים

437.9186.442.631.530.338.230.732.716.215.5לא כל כך דתיים ולא דתיים
השכלה
5,417.83,205.059.249.415.734.829.132.012.422.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.5406.048.341.514.743.524.628.511.529.9 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.5458.855.147.815.836.432.131.99.519.9 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.0617.753.849.119.431.437.232.211.115.7תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.7566.965.747.017.435.628.931.214.620.7 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.91,152.366.754.313.032.525.333.613.424.9תעודה אקדמית

הכנסה אישית (ברוטו לחודש)(2)
18.3(9.2)551.5280.550.941.724.034.338.229.2עד 4,000 ש"ח

4,001929.1510.554.946.718.235.034.432.211.718.7–7,500 ש"ח
1,684.11,209.171.853.214.032.722.235.814.526.1מעל 7,500 ש"ח 

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.2448.647.235.120.044.625.128.512.428.8עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.4698.058.445.116.937.933.328.412.223.4–4,000 ש''ח

1,994.51,346.067.556.814.228.926.437.213.321.6מעל 4,000 ש"ח 
מצב תעסוקה 

3,643.72,313.463.549.416.234.227.533.012.822.9מועסקים
1,835.4914.449.848.714.536.633.329.711.120.4לא מועסקים(3)

(1) לארגונים או לאנשים פרטיים (לא כולל קרובי משפחה וחברים) ב-12 החודשים שקדמו לריאיון.
מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (2)

(3) בלתי מועסקים או אינם בכוח העבודה. 

לוח 11. בני 20 ומעלה שתרמו כסף, לפי יעד התרומה וסכום התרומה ולפי תכונות נבחרות, 2017

סכום התרומה

אחוז מהתורמים

יעד התרומה

תרמו כסף(1) סך הכל
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סך הכל
מזה: ויתרו על 
טיפול רפואי

סך הכל
מזה: ויתרו על 

תרופות
ויתרו על
אוכל

אכלו פחות 
משרצו

ויתרו על 
ארוחה חמה

3,107.3280.83,678.3277.3408.6394.3286.4326.5627.1סך הכל – אלפים

אלפים
אחוז

מסך הכל
אחוז ממי 

שנזקקו לטיפול
אחוז

מסך הכל
אחוז ממי

שנזקקו לתרופות

5,479.256.79.067.17.57.57.25.26.011.4סך הכל
מין

2,665.053.68.363.76.77.37.65.25.611.6גברים
2,814.259.79.770.48.27.66.85.26.311.3נשים
גיל

44–202,889.650.47.858.45.36.76.94.95.313.1
64–451,626.657.011.869.711.29.28.06.38.411.3

6.8(3.9)65962.975.08.089.17.16.66.74.4 ומעלה 
מצב משפחתי

3,578.055.89.068.37.37.16.44.66.29.9נשואים
409.061.815.370.312.713.915.212.29.816.6גרושים
(9.7)(5.1)(7.6)(7.9)9.2(10.8)89.1(9.2)269.278.2אלמנים
1,223.053.06.557.95.16.16.74.34.114.8רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.557.57.767.35.06.06.23.45.47.9יהודים ואחרים
4,289.257.37.567.34.86.06.13.45.57.6    מזה: יהודים

972.753.315.966.519.614.112.013.68.627.9ערבים
1990 ואילך 4.112.6(3.3)872.260.29.067.76.57.88.4עולי

יהודים – מידת דתיות
8.1(5.6)(5.2)9.610.6(5.5)53.4(7.9)436.739.3חרדים
(4.7)(4.3)(3.4)(6.0)(5.7)(5.0)65.0(8.2)491.956.5דתיים

1,442.156.610.167.27.27.47.54.56.89.0מסורתיים
1,899.662.15.571.13.03.94.02.24.77.2לא דתיים, חילונים

בני דתות אחרות – מידת דתיות
628.856.516.469.222.614.411.613.89.230.1דתיים מאוד ודתיים

22.0(6.8)63.712.712.211.511.0(14.4)439.750.6לא כל כך דתיים ולא דתיים
השכלה
5,417.856.58.766.97.37.27.05.05.911.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.563.915.271.518.314.412.512.411.020.0 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.547.414.560.711.710.410.98.48.211.1 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.055.77.864.85.05.75.83.65.013.2תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

5.810.1(3.6)68.85.96.87.7(6.5)862.757.3 (שאינה תעודה אקדמית)
3.06.4(1.4)3.42.9(1.9)1,727.957.24.768.1תעודה אקדמית

(ברוטו לחודש)(3) הכנסה אישית
551.553.211.662.010.510.79.56.98.818.4עד 4,000 ש"ח

4,001929.152.610.763.28.08.98.56.17.413.4–7,500 ש"ח
3.94.7(1.2)2.32.6(1.2)62.7(3.6)1,684.151.0מעל 7,500 ש"ח 

הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית 
(ברוטו לחודש)
950.257.520.965.420.518.717.315.213.630.4עד 2,000 ש"ח

2,0011195.456.812.068.59.410.49.56.87.211.6–4,000 ש''ח
2.63.9(0.8)1.81.7(2.0)1994.556.73.870.2מעל 4,000 ש"ח 

מספר בני משק הבית שעובדים
0824.171.512.481.910.810.811.28.17.313.7
11560.656.29.966.19.79.69.37.36.814.4

23094.453.17.463.75.35.55.13.45.29.3 ויותר
מספר ילדים במשק הבית

03043.461.19.071.77.86.66.84.35.09.7
2–11595.752.68.162.96.37.97.26.27.013.1
4–3670.950.010.560.0(6.8)8.68.06.36.514.5

(15.8)(11.5)(8.0)(11.2)(14.0)(18.2)53.1(13.4)5169.242.4 ויותר
שביעות רצון מהחיים

4853.455.47.165.95.25.45.23.34.79.2מרוצים מאוד או מרוצים
596.367.321.877.523.823.922.721.015.729.5לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3414.554.03.264.82.72.21.91.31.44.1מרוצים מאוד או מרוצים

2029.761.217.771.215.016.316.111.813.623.9לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים
הערכה עצמית של מצב הבריאות

4612.651.05.362.73.65.25.13.54.99.6טוב מאוד או טוב
862.287.420.590.822.119.618.314.511.621.2לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) ב-12 החודשים שקדמו לריאיון.
(2) כולל הוצאות למזון, לחשמל, לטלפון וכדומה.
(3) מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה.

אחוז מסך הכל

אינם מצליחים 
כלל לכסות את 

ההוצאות 
החודשיות של 
משק הבית(2)

הרגישו 
עניים

לוח 12. בני 20 ומעלה, לפי ויתורים מסיבות כלכליות והרגשת עוני(1) ולפי תכונות נבחרות, 2017

ביטחון תזונתי

סך הכל

נזקקו לתרופות במרשםנזקקו לטיפול רפואי
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כתיבהקריאהדיבור

חלשה(2)בינונית טובה(1)חלשה(2)בינונית טובה(1)חלשה(2)בינונית טובה(1)

4,643.5389.7444.24,488.3361.0629.94,373.7398.6705.4סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.284.77.18.181.96.611.579.87.312.9סך הכל

מין
2,665.088.16.85.084.76.29.282.17.410.5גברים
2,814.281.57.411.079.37.013.777.77.115.1נשים

גיל
44–202,889.689.55.94.688.85.35.987.75.66.7
64–451,626.683.08.88.179.47.713.077.18.514.4
74–65595.677.66.815.570.87.621.666.59.323.9

75367.466.69.823.657.010.632.451.111.936.9 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.084.57.48.181.86.511.779.97.412.7נשואים
8.375.99.115.073.78.817.2(7.5)409.084.0גרושים
39.1(9.4)34.351.5(10.1)27.555.6(8.7)269.263.7אלמנים
1,223.090.55.73.990.05.24.888.05.96.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.591.14.34.587.94.67.585.35.59.2יהודים ואחרים
4,289.293.13.73.290.24.05.887.65.07.3   מזה: יהודים

972.755.320.024.654.215.929.854.415.729.9ערבים

872.260.716.522.752.314.533.247.514.437.9עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
4.2(3.5)92.3(2.5)(3.4)94.1..(2.7)928.696.7חרדים ודתיים

1,442.193.04.03.089.54.65.986.75.67.5מסורתיים
1,899.691.33.84.888.83.97.386.15.28.7לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.846.121.232.745.716.437.846.415.837.8דתיים מאוד ודתיים

437.966.017.516.662.613.823.661.614.024.5לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.885.37.07.782.76.610.780.67.312.0למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.569.812.817.360.213.626.257.213.629.2 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
88.86.84.485.49.35.3(2.3)832.590.37.5 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.089.65.05.489.34.56.288.24.96.9תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.781.98.49.880.06.013.978.46.814.8 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.989.54.55.987.84.87.486.05.18.8תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.266.514.119.463.212.024.862.212.325.5עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.479.28.512.275.58.416.172.98.818.3–4,000 ש''ח

1,994.593.34.12.691.44.04.689.05.25.8מעל 4,000 ש"ח 

(1) "טובה מאוד" או "טובה".
(2) "חלשה" או "לא יודע כלל".

אחוז מסך הכל

סך הכל 

הערכה עצמית של רמת השליטה בעברית

לוח 14. בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של רמת השליטה בעברית ולפי תכונות נבחרות, 2017

- 98 -



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

סך הכל
מתוקנן 
לגיל(2)

ללכת או לעלות 
במדרגות

לזכור או 
להתרכז

להתלבש או 
להתרחץ

לראות(4)לשמוע(3)

817.5817.5527.8275.0173.8135.7125.8סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.214.914.99.65.03.22.52.3סך הכל

מין
2,665.013.814.18.34.62.82.92.0גברים
2,814.216.015.610.95.43.52.12.6נשים

גיל
44–202,889.67.02.54.2(0.7)(0.7)(0.8)
64–451,626.616.411.04.62.6(2.8)(2.3)
74–65595.626.520.0(4.9)6.9(3.9)(3.3)

75367.451.742.913.419.013.012.0 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.014.213.59.54.02.52.52.0נשואים
(3.5)(2.9)(4.6)(5.9)409.018.316.212.3גרושים
269.245.016.735.814.418.510.510.6אלמנים
....(1.2)1,223.09.214.73.35.7רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.513.613.18.44.52.62.31.9יהודים ואחרים
4,289.213.713.18.44.52.72.42.0    מזה: יהודים

4.1(3.3)972.720.825.815.27.55.6ערבים

(2.5)(2.1)(3.1)872.215.214.010.64.6עולי 1990 ואילך

השכלה
5,417.814.414.59.24.82.82.32.1למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.529.824.621.89.87.95.95.0 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
(2.1)(2.1)(2.2)832.515.96.610.14.8 (שאינה תעודת בגרות)

(1.4)(0.8)(1.6)1,149.010.813.15.74.9תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

(2.1)(2.6)(2.9)(3.7)862.714.513.58.9 (שאינה תעודה אקדמית)
(1.0)(1.5)(1.4)1,727.98.58.75.03.0תעודה אקדמית

מצב תעסוקה
(0.9)1.2(0.5)3,643.78.09.03.43.6מועסקים

1,835.428.622.622.17.88.45.05.1לא מועסקים(5)
הכנסה ממוצעת לנפש

(ברוטו לחודש) במשק הבית
4.6(4.0)950.221.425.015.08.06.2עד 2,000 ש"ח

(2.8)2,0011,195.419.218.113.65.54.12.7–4,000 ש''ח
(1.3)2.2(1.4)1,994.510.19.55.83.1מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים
4,853.412.312.57.64.02.22.11.9מרוצים מאוד או מרוצים

(5.4)(5.2)596.335.432.725.413.310.4לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.511.511.07.33.42.22.01.7מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.720.421.713.47.74.63.23.3לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים

הערכה עצמית של מצב הבריאות
1.10.9(0.4)4,612.66.87.22.23.2טוב מאוד או טוב

862.258.550.849.414.918.110.110.0לא כל כך טוב או כלל לא טוב
לעשות אחת או יותר מהפעולות המפורטות בלוח.  מתקשים קושי רב, או אינם יכולים כלל, (1)

כיוון שבסקר לא נכללו דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים      שיעור האנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה באוכלוסייה גבוה יותר בפועל,
הגדרת מוגבלות תפקודית חמורה – לפי המלצות האו"ם.      וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.

65 ומעלה. ,64–45 מתוקנן לפי שלוש קבוצות גיל: 20–44, (2)
מתקשים לשמוע גם כשמרכיבים מכשיר שמיעה. (3)

מתקשים לראות גם כשמרכיבים משקפיים. (4)
בלתי מועסקים או אינם בכוח העבודה. (5)

לוח 15. בני 20 ומעלה, לפי מוגבלות תפקודית חמורה ולפי תכונות נבחרות, 2017

בני 20 
ומעלה – 
סך הכל

אחוז מבני 20 ומעלה

יש מוגבלות תפקודית
חמורה(1)

מתקשים קושי רב או אינם יכולים כלל
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לוח 16. בני 20 ומעלה, לפי קשיים בראייה או בשמיעה ולפי תכונות נבחרות, 2017

סך 
הכל

קושי 
מועט

קושי רב 
או כלל 
לא רואים

סך 
הכל

קושי 
מועט

קושי רב
או כלל

לא שומעים

3,042.1162.91,311.4834.1708.3125.8731.2595.4135.7סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.255.53.023.915.212.92.313.310.92.5סך הכל

מין
2,665.052.23.323.913.811.82.014.311.42.9גברים
2,814.258.62.724.016.614.02.612.410.32.1נשים

גיל

44–202,889.637.6(0.9)12.88.88.0(0.8)5.24.5(0.7)

64–451,626.671.62.228.117.715.4(2.3)15.112.3(2.8)

74–65595.681.87.741.023.019.6(3.3)27.623.7(3.9)

75367.482.414.664.842.130.112.046.833.813.0 ומעלה

מצב משפחתי

3,578.058.93.324.314.912.92.013.811.32.5נשואים

(2.9)17.214.2(3.5)28.817.714.2(3.4)409.067.7גרושים

53.938.127.510.635.124.610.5(7.3)269.276.9אלמנים

..5.95.4..14.710.29.3(1.0)1,223.036.8רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.562.33.224.615.113.21.914.211.92.3יהודים ואחרים
4,289.262.53.324.715.113.12.014.412.02.4    מזה: יהודים

(3.3)20.715.711.64.19.36.0(1.8)972.724.2ערבים

1990 ואילך (2.1)12.810.7(2.5)25.217.615.1(2.6)872.260.4עולי

השכלה
5,417.855.72.923.514.812.82.113.110.82.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.551.05.335.524.319.35.020.614.75.9 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
(2.1)13.411.2(2.1)21.612.510.4(2.8)832.551.5 (שאינה תעודת בגרות)

(0.8)8.17.3(1.4)16.910.99.5(2.3)1,149.046.8תעודת בגרות
תעודת סיום מוסד על-תיכון
(2.6)15.412.7(2.1)25.814.612.5(2.8)862.761.7 (שאינה תעודה אקדמית)

(1.5)11.39.9(1.0)1,727.963.02.421.814.013.0תעודה אקדמית

מצב תעסוקה

8.97.71.2(0.9)3,643.752.31.717.911.010.2מועסקים

1,835.462.05.536.023.518.45.122.317.25.0לא מועסקים(3)

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

(4.0)26.819.114.64.613.59.5(3.1)950.243.3עד 2,000 ש"ח

13.410.82.7(2.8)26.318.816.0(2.4)2,0011,195.456.2–4,000 ש''ח

14.612.32.2(1.3)1,994.562.53.223.712.811.5מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים

4,853.456.52.722.213.611.71.912.210.12.1מרוצים מאוד או מרוצים

(5.2)21.916.6(5.4)37.628.322.9(4.5)596.347.4לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

3,414.557.93.222.213.111.41.712.810.82.0מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.751.62.626.818.715.43.314.010.83.2לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

הערכה עצמית של מצב הבריאות

4,612.653.52.218.110.810.00.99.68.51.1טוב מאוד או טוב
862.266.36.954.938.828.810.033.523.510.1לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) מתקשים לראות, כולל מתקשים לראות גם כשמרכיבים משקפיים. 
(2) מתקשים לשמוע, כולל מתקשים לשמוע גם כשמרכיבים מכשיר שמיעה.

(3) בלתי מועסקים או אינם בכוח העבודה.

אחוז מבני 20 ומעלה

 מתקשים לראות 
ו/או לשמוע 

במידה כלשהי –
סך הכל(1)(2)

בני 20 
ומעלה – 
סך הכל

מתקשים לראות(1)
מרכיבים 
מכשיר 
שמיעה

מתקשים לשמוע(2)

מרכיבים 
משקפיים
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חושבים שבאופן 
כללי יש להיזהר 

מאנשים

חושבים שניתן 
לבטוח במרבית 

האנשים

במערכת 
הבריאות

במערכת 
המשפט

בממשלה

3,033.92,259.94,199.43,002.92,187.11,441.5763.2732.8סך הכל – אלפים

אלפים
5,479.255.441.276.654.839.926.313.913.4סך הכל

מין
2,665.056.939.877.356.542.125.813.814.5גברים
2,814.253.942.676.053.237.926.714.012.3נשים

גיל
44–202,889.656.042.077.153.538.431.515.614.4
64–451,626.654.741.575.056.140.322.213.813.5
74–65595.657.837.279.059.242.217.610.611.4

75367.449.540.576.051.846.617.57.18.1 ומעלה
מצב משפחתי

3,578.055.441.678.055.540.324.513.712.4נשואים
409.054.140.171.453.035.525.613.813.9גרושים
(8.5)(5.8)269.253.038.672.244.843.417.4אלמנים
1,223.056.341.275.555.539.633.816.517.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.549.546.975.056.642.523.616.015.3יהודים ואחרים
4,289.249.247.274.756.842.323.416.315.7    מזה: יהודים

972.782.715.084.146.728.138.74.54.5ערבים

872.250.144.478.147.847.726.79.212.7עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
436.751.644.177.119.134.342.811.513.2חרדים
491.945.252.078.049.661.623.919.020.2דתיים

1,442.156.040.473.259.451.120.714.117.1מסורתיים
1,899.644.451.874.565.532.620.818.414.0לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
(2.7)(2.9)628.880.017.785.343.726.934.0דתיים מאוד ודתיים

(7.0)437.981.716.482.552.735.243.87.4לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.855.341.476.655.039.926.314.113.5למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.571.923.678.040.036.426.75.87.9 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.568.129.473.050.741.427.09.411.8 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.057.040.978.457.641.126.514.415.2תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.757.938.575.250.639.924.312.213.0 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.938.757.777.365.040.126.821.216.1תעודה אקדמית

מחוז מגורים
612.657.538.081.039.928.532.313.39.4ירושלים
874.767.029.876.754.338.331.810.410.7הצפון
691.460.136.274.555.539.328.614.913.1חיפה
1,382.650.745.976.359.741.822.218.115.7המרכז

986.849.847.574.961.038.224.912.814.4תל אביב
739.357.039.676.151.847.923.09.513.1הדרום

(18.1)(21.1)191.834.263.083.646.850.623.1אזור יהודה והשומרון(4)

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.271.626.379.739.732.833.77.38.9עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.458.238.576.650.943.628.213.612.5–4,000 ש''ח

1,994.545.052.778.168.040.922.119.515.6מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים
4,853.452.844.078.056.941.724.414.714.2מרוצים מאוד או מרוצים

596.376.519.967.239.526.242.48.16.9לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.551.145.979.558.744.022.214.714.5מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.762.933.672.248.633.233.312.711.4לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.653.743.477.457.340.525.615.314.4טוב מאוד או טוב

862.264.129.872.641.636.929.86.48.1לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) "במידה רבה" או "במידה מסוימת".
(2) חשו אפליה ב-12 החודשים שקדמו לריאיון בשל גיל, לאום, מוצא, דת, אמונה, מין, נטייה מינית, מוגבלות או צבע עור. 

(3) ברמה המקומית או הארצית, ב-12 החודשים שקדמו לריאיון.
(4) יישובים ישראליים.

לוח 17. בני 20 ומעלה, לפי אמון, תחושת אפליה ומעורבות אזרחית ולפי תכונות נבחרות, 2017

 אחוז מסך הכל

סך הכל

נותנים אמון(1)אמון כללי
חשו אפליה 

כלשהי בשנה 
האחרונה(2)

היו מעורבים 
בחיים 

הציבוריים או 
הפוליטיים(3)

חושבים 
שביכולתם 
להשפיע על 

מדיניות 
הממשלה
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אינם נוהגים כללפעמיים או פחות3–4 פעמים5–7 פעמים

4,054.82,935.2347.9479.2287.3סך הכל – אלפים
אלפים

5,479.274.053.66.38.75.2סך הכל
מין

2,665.084.564.26.79.83.8גברים
2,814.264.043.56.07.86.6נשים
גיל

44–202,889.678.755.87.311.34.1
64–451,626.676.460.84.85.94.8
74–65595.664.843.46.75.59.1

10.0(6.3)(4.9)75367.441.520.3 ומעלה 
מצב משפחתי(1)

מזה: 
3,578.077.459.86.07.04.6נשואים
8.9(6.4)(4.8)409.067.046.6גרושים
1,223.075.245.18.716.05.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.575.955.16.18.95.7יהודים ואחרים
4,289.276.956.26.29.05.4    מזה: יהודים

(3.3)972.765.346.37.48.2ערבים
872.257.737.54.37.48.6עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(5.6)10.8(2.6)436.746.727.6חרדים
(5.6)10.8(6.5)491.975.853.0דתיים

1,442.178.058.45.88.05.7מסורתיים
1,899.683.061.97.28.75.1לא דתיים, חילונים

השכלה
5,417.874.654.16.48.85.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.548.929.54.88.75.7 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.572.553.35.98.64.8 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.077.449.69.013.25.5תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.771.955.15.76.15.0 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.987.969.06.17.45.3תעודה אקדמית

מצב תעסוקה
3,794.883.665.85.78.33.8מועסקים

1,684.352.426.07.99.78.6לא מועסקים(2)
הכנסה אישית (ברוטו לחודש)(3)

551.567.437.49.115.05.9עד 4,000 ש"ח
4,001929.174.855.55.79.93.6–7,500 ש"ח

1,684.194.681.84.55.23.1מעל 7,500 ש"ח 
הכנסה ממוצעת לנפש

במשק הבית (ברוטו לחודש)
950.254.930.95.811.27.0עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.468.649.16.47.65.5–4,000 ש''ח
1,994.588.470.06.67.44.6מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.679.258.96.69.04.5טוב מאוד או טוב

862.246.325.14.97.29.0לא כל כך טוב או כלל לא טוב
(1) הנתונים על אלמנים אינם מוצגים בשל מיעוט מקרים.

(2) בלתי מועסקים או אינם בכוח העבודה.
מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (3)

אחוז מסך הכל

 סך הכל

לוח 18. בני 20 ומעלה, לפי רישיון נהיגה ותדירות נהיגה בשבוע ולפי תכונות נבחרות, 2017 

בעלי רישיון 
נהיגה

תדירות נהיגה בשבוע

- 102 -



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2017

סך הכל
הרגישו 

לחוצים(1)
לא הרגישו 

מלאי מרץ(2)

דאגות 
הפריעו להם 

לישון(1)

הרגישו חוסר 
עניין או הנאה 
בפעולותיהם(3)

היו במצב רוח 
ירוד או הרגישו 
חסרי תקווה(3)

 לא הצליחו 
להתמודד עם 
בעיותיהם(4)

הרגישו 
מדוכאים(1)

1,183.21,050.2671.8442.5397.1376.4314.3סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.221.619.212.38.17.26.95.7סך הכל

מין
2,665.018.218.09.67.76.36.34.8גברים
2,814.224.820.214.88.58.17.46.6נשים

גיל
44–202,889.623.511.38.67.16.14.14.7
64–451,626.620.321.215.17.97.07.36.3
74–65595.618.833.917.48.98.511.57.1

75367.416.948.320.515.315.218.99.3 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.019.218.211.36.66.06.34.3נשואים
12.2(7.4)409.031.625.622.611.812.3גרושים
269.222.449.822.017.315.220.713.1אלמנים
1,223.025.213.19.59.27.65.36.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.523.118.012.27.16.14.85.4יהודים ואחרים
4,289.223.417.812.37.26.04.85.4    מזה: יהודים

972.714.624.712.412.512.816.37.5ערבים

872.221.724.313.78.26.96.55.5עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
..(2.9)(2.4)(2.6)(4.8)436.711.610.1חרדים
(4.1)(4.0)(6.0)(4.9)491.920.612.711.1דתיים

1,442.125.521.116.48.97.76.47.2מסורתיים
1,899.625.218.411.47.45.54.25.4לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.813.827.011.612.113.318.97.5דתיים מאוד ודתיים

(6.9)437.916.019.013.211.711.110.3לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.821.618.612.17.97.06.55.5למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.520.635.119.012.111.318.69.8 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.522.119.816.69.18.97.77.5 (שאינה תעודת בגרות)

4.9(3.5)1,149.024.613.010.86.66.5תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.718.718.311.28.56.84.94.1 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.921.313.97.95.84.52.83.7תעודה אקדמית

מצב תעסוקה
3,643.722.312.39.86.24.82.93.9מועסקים

1,835.420.232.717.211.712.114.79.4לא מועסקים(5)
הכנסה ממוצעת לנפש

במשק הבית (ברוטו לחודש)
950.220.326.016.012.613.514.58.3עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.422.423.615.39.48.78.37.0–4,000 ש''ח
1,994.522.113.88.95.34.42.43.4מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים
4,853.419.315.49.55.74.84.43.5מרוצים מאוד או מרוצים

596.339.648.933.826.926.626.823.3לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.516.013.27.94.84.23.42.9מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.731.029.119.713.512.312.610.4לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.619.511.58.35.44.53.13.5טוב מאוד או טוב

862.233.160.033.422.621.827.017.8לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) "לעיתים קרובות", ב-12 החודשים שקדמו לריאיון.
(2) השיבו "לעיתים רחוקות" או "אף פעם לא" לשאלה "ב-12 החודשים האחרונים, האם הרגשת מלא מרץ?".

(3) "ביותר ממחצית הימים" או "בכל יום, או כמעט בכל יום" בשבועיים שקדמו לריאיון.
(4) השיבו "לעיתים רחוקות" או "אף פעם לא", לשאלה "ב-12 החודשים האחרונים, האם הרגשת שאתה יכול להתמודד עם הבעיות שלך?".

(5) בלתי מועסקים או אינם בכוח העבודה.

לוח 19. בני 20 ומעלה, לפי מצבים רגשיים ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מסך הכל
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67+8עד 5

בכל לילה או 
כמעט בכל 

לילה, מתוקנן 
לגיל(3)

בכל לילה 
או כמעט 
בכל לילה

פעמיים–
שלוש 
בשבוע

פעם בשבוע
או פחות

915.31,602.31,584.41,342.0821.5821.5603.6749.6סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.216.729.228.924.515.015.011.013.7סך הכל

מין
2,665.016.832.128.122.512.312.19.213.0גברים
2,814.216.626.529.726.317.417.812.814.3נשים

גיל
44–202,889.614.429.529.426.29.59.514.2
64–451,626.618.230.531.419.217.212.213.3
74–65595.620.528.524.925.222.514.213.2

75367.422.222.520.433.235.712.312.4 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.016.430.829.722.714.514.910.913.8נשואים
409.022.131.625.919.820.223.015.110.7גרושים
12.4(11.4)269.226.021.921.727.821.933.9אלמנים
1,223.013.725.529.330.714.28.59.814.6רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.517.831.830.419.415.515.811.112.5יהודים ואחרים
4,289.218.132.330.118.815.515.911.212.5    מזה: יהודים

972.711.817.222.148.212.411.010.719.0ערבים

872.214.527.432.724.516.617.911.012.4עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
8.3(6.0)436.713.237.134.414.211.29.3חרדים
491.919.135.629.914.812.612.912.111.9דתיים

1,442.120.430.827.620.417.818.713.211.7מסורתיים
1,899.617.231.331.119.815.516.110.614.1לא דתיים, חילונים

השכלה
5,417.816.629.429.024.515.014.910.913.7למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.519.524.723.931.115.718.813.513.8 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.518.530.126.224.516.716.811.710.8 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.015.727.928.427.513.310.810.114.0תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.716.931.427.723.516.817.611.513.7 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.914.631.333.719.813.713.49.614.8תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

950.215.823.426.334.017.215.912.117.5עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.417.928.226.726.918.118.711.714.1–4,000 ש''ח

1,994.516.831.631.220.112.813.59.713.9מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים
4,853.415.630.430.323.113.513.410.213.6מרוצים מאוד או מרוצים

596.324.520.218.336.125.126.717.614.7לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.514.829.431.723.611.812.210.113.3מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.720.029.124.426.020.519.812.514.5לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.614.730.330.823.610.810.39.913.7טוב מאוד או טוב

862.227.523.518.329.236.640.216.813.6לא כל כך טוב או כלל לא טוב
(1) ביום ובלילה, לא כולל בסוף שבוע.

(2) בחודש שקדם לריאיון.
(3) התקשו לישון בכל לילה או כמעט בכל לילה בחודש שקדם לריאיון, מתוקנן לפי שלוש קבוצות גיל: 20–44, 45–64, 65 ומעלה.

התקשו להירדם או לישון במשך לילה שלם(2)

אחוז מסך הכל

לוח 20. בני 20 ומעלה, לפי שעות שינה ביממה ובעיות בשינה ולפי תכונות נבחרות, 2017

סך הכל

מספר שעות שינה ביממה(1)
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סך הכל
עייפות 
רבה

עייפות 
מסוימת

סך הכל
במידה
רבה

במידה 
מסוימת

סך הכל
בכל לילה 
או כמעט 
בכל לילה

2,937.1786.92,150.21,529.5335.31,194.2373.1240.4סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.253.614.439.227.96.121.86.84.4סך הכל

מין
2,665.048.310.837.524.74.720.05.83.9גברים
2,814.258.717.740.931.07.423.57.84.9נשים

גיל
44–202,889.654.114.040.126.24.321.81.9(1.1)
64–451,626.651.113.637.527.55.821.77.33.9
74–65595.651.913.838.128.310.018.315.310.3

75367.463.321.441.943.115.627.529.523.0 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.052.913.739.227.05.721.36.43.8נשואים
(7.7)409.056.618.737.832.59.622.910.3גרושים
269.261.921.140.842.513.828.725.320.3אלמנים
(1.6)1,223.052.813.439.426.04.521.52.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.556.314.042.227.45.621.87.04.6יהודים ואחרים
4,289.255.913.942.027.35.621.77.04.6    מזה: יהודים

(3.3)972.741.315.925.530.58.621.96.0ערבים

872.258.916.542.429.86.723.08.45.9עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(2.1)(3.6)20.7(3.8)436.753.49.743.724.5חרדים
(3.4)(5.2)22.1(5.1)491.956.710.945.827.2דתיים

1,442.156.215.640.628.36.022.37.64.8מסורתיים
1,899.655.914.441.527.05.721.37.75.2לא דתיים, חילונים

השכלה
5,417.853.614.239.427.86.021.86.74.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.551.515.935.634.111.123.012.57.8 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.549.613.136.525.95.620.37.55.2 (שאינה תעודת בגרות)

(2.2)(3.1)1,149.054.614.639.925.45.020.4תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.755.516.339.227.57.320.27.55.0 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.954.812.542.327.23.723.65.53.3תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

950.251.417.433.931.510.121.47.94.9עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.456.017.039.132.48.923.57.95.6–4,000 ש''ח

1,994.555.012.342.725.73.622.16.53.9מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים
4,853.452.612.739.925.54.720.75.73.6מרוצים מאוד או מרוצים

596.361.227.234.147.317.430.015.410.3לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.550.011.039.023.14.019.15.73.7מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.759.719.939.836.19.626.48.55.5לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.649.810.539.322.22.919.33.41.9טוב מאוד או טוב

862.274.135.039.158.723.435.325.317.9לא כל כך טוב או כלל לא טוב
(1) בחודש שקדם לריאיון.

(2) תרופות שינה במרשם רופא, בחודש שקדם לריאיון.

אחוז מסך הכל

לוח 21. בני 20 ומעלה, לפי תחושת עייפות ותרופות שינה ולפי תכונות נבחרות, 2017

סך הכל

נטלו תרופות שינה(2)חשו שהעייפות פוגעת בתפקודםהרגישו עייפות במשך היום(1)
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בעיה 
בריאותית

גיל, 
בדיקת 
סקר

סיבה 
אחרת 

(3)

1,594.6725.5394.1284.21,205.6914.7280.9442.4416.5335.1סך הכל – אלפים

אלפים

3,155.250.523.012.59.038.229.08.936.734.527.8סך הכל

מין
1,495.754.524.913.110.540.530.99.432.738.028.4גברים
1,659.547.021.312.07.736.127.38.540.731.027.2נשים

גיל
49–401,024.720.35.26.44.317.512.05.360.8(5.3)33.5
59–50802.758.432.513.78.237.931.06.733.134.831.8
74–60960.673.036.417.712.954.342.211.730.642.026.2

75367.459.017.013.113.854.637.616.236.540.920.7 ומעלה

מצב משפחתי
2,390.850.923.812.59.038.529.58.736.034.628.8נשואים
38.132.627.0(8.1)35.727.6(9.2)350.251.124.511.7גרושים
266.455.118.014.111.446.433.111.936.838.922.6אלמנים
(22.5)(24.4)49.0(8.0)24.316.3(4.8)(10.9)(15.3)147.835.5רווקים

קבוצת אוכלוסייה
2,697.250.922.311.89.940.230.29.732.337.029.7יהודים ואחרים
2,556.450.822.211.69.940.530.39.831.937.629.5    מזה: יהודים

(10.8)(12.7)76.4(4.0)26.222.1(3.8)458.048.627.116.4ערבים

554.750.024.113.97.835.927.08.836.537.725.9עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(24.2)(30.3)(41.7)(8.3)(11.6)20.4(6.5)(8.5)177.236.818.0חרדים
(22.4)38.438.3(10.8)41.830.5(9.8)(10.3)268.750.922.1דתיים

906.452.724.111.910.940.430.19.934.134.629.7מסורתיים
1,195.751.221.212.29.643.433.39.728.239.931.3לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
(9.7)(10.8)79.5(3.0)24.621.5(4.0)344.645.025.215.1דתיים מאוד ודתיים

(26.1)(16.4)57.4(7.3)32.124.8(4.8)178.255.030.217.3לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
3,096.550.623.012.59.138.529.28.936.434.827.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
594.253.527.713.78.034.225.58.054.228.315.4 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
488.346.424.39.27.435.126.38.638.233.626.7 (שאינה תעודת בגרות)

386.247.419.712.49.338.128.28.934.233.031.9תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

554.853.324.312.79.041.431.69.734.933.530.5 (שאינה תעודה אקדמית)
1,068.350.620.313.110.541.131.89.329.039.531.2תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

(21.9)(19.9)58.2(5.0)26.721.5(5.3)490.440.923.110.6עד 2,000 ש"ח
2,001712.651.525.214.46.636.826.99.644.328.526.1–4,000 ש''ח

1,275.557.123.313.512.445.835.410.328.240.231.1מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
2,372.146.920.511.49.135.626.98.530.937.730.4טוב מאוד או טוב 

778.861.730.615.88.746.135.310.350.426.921.8לא כל כך טוב או כלל לא טוב

השאלה הוצגה לבני 40 ומעלה.

פעם בחמש שנים. השאלה הוצגה לבני 40 ומעלה.
(3) כולל רקע משפחתי, בעקבות בדיקת דם סמוי בצואה, סיבה אחרת.

אחוז מבני 40 ומעלה

בני 40 
ומעלה – 
סך הכל

עשו בדיקת קולונוסקופייה(2)עשו בדיקת דם סמוי בצואה(1)

סך הכל
בשנה 
האחרונה

לפני יותר 
משנה ועד 
שנתיים

לפני יותר 
מחמש 
שנים

(1) בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת. משרד הבריאות ממליץ לבני 50–74 (ולבני 40 ומעלה שבקבוצת סיכון) להיבדק פעם בשנה.

(2) בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת. משרד הבריאות ממליץ לבני 40 ומעלה שבקבוצת סיכון להיבדק בהנחיית רופא

לוח 22. בני 40 ומעלה, לפי בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות ולפי תכונות נבחרות,2017

סיבת הבדיקה

אחוז ממי שנבדקו

לפני יותר 
משנתיים 
ועד חמש 
שנים

סך הכל
בחמש 
השנים 
האחרונות

אחוז מבני 40 ומעלה
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סך הכל
בשנה 
האחרונה

לפני יותר 
משנה ועד 
שנתיים

לפני יותר 
משנתיים 
ועד חמש 
שנים

סך הכל
בשנה 
האחרונה

לפני יותר 
משנה ועד 
שנתיים

לפני יותר 
משנתיים 
ועד חמש 
שנים

1,220.1567.8384.0161.91,521.4521.0396.6309.1סך הכל – אלפים

אלפים

2,507.673.534.223.19.860.720.815.812.3סך הכל

גיל
39–25848.056.523.718.611.2
49–40531.540.019.111.66.369.628.519.413.8
59–50404.286.345.028.89.270.123.915.113.8
74–60515.193.747.032.59.559.111.512.113.7

(7.1)(5.8)(6.0)75208.784.320.118.620.340.8 ומעלה

מצב משפחתי
1,736.972.335.923.68.764.322.716.912.9נשואות
64.322.414.813.4(10.2)265.876.735.024.5גרושות
(9.8)(6.8)(7.1)218.381.226.123.314.342.9אלמנות
(9.5)48.717.917.0(11.5)(12.8)286.660.830.4רווקות

קבוצת אוכלוסייה
2,093.576.735.524.010.667.223.217.313.6יהודיות ואחרות
1,977.576.735.524.010.567.723.117.113.8    מזה: יהודיות

(5.8)27.48.58.5(4.7)414.153.726.417.9ערביות

459.277.933.925.811.360.723.917.710.9עולות 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודיות
(6.9)(7.0)(17.0)41.8(8.9)(14.3)(18.8)173.149.2חרדיות
14.7(12.4)58.219.8(9.3)(16.8)221.473.740.7דתיות 

712.279.135.624.012.366.922.114.713.6מסורתיות 
866.779.236.627.09.576.126.222.415.0לא דתיות, חילוניות

מידת דתיות – בנות דתות אחרות
(5.1)(7.6)(7.9)25.9(4.8)330.753.123.419.5דתיות מאוד ודתיות

(9.7)(15.3)(14.4)42.3..(16.5)132.468.740.7לא כל כך דתיות ולא דתיות

השכלה
12.6(15.9)2,462.973.634.623.39.661.321.1למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
9.4(5.5)39.611.6(9.9)339.972.834.721.6 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
56.618.014.610.2(11.1)327.370.530.022.8 (שאינה תעודת בגרות)

57.920.914.411.6(9.2)422.672.133.322.3תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

441.774.732.824.010.759.419.112.813.8 (שאינה תעודה אקדמית)
928.875.638.124.48.473.526.722.414.4תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

(6.6)41.213.012.3(6.0)442.256.326.819.2עד 2,000 ש"ח
2,001604.272.830.724.911.359.621.314.513.5–4,000 ש''ח

857.084.441.626.210.075.627.020.215.1מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
2,029.170.634.222.39.563.622.617.412.9טוב מאוד או טוב 

476.781.434.025.410.648.012.69.010.1לא כל כך טוב או כלל לא טוב

השאלה הוצגה לבנות 40 ומעלה.

השאלה הוצגה לבנות 25 ומעלה.

לוח 23. נשים בנות 25 ומעלה, לפי בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מבנות 25 ומעלהאחוז מבנות 40 ומעלה

בנות 25 
ומעלה –
סך הכל

(1) בדיקה לגילוי סרטן השד. משרד הבריאות ממליץ לבנות 50–74 להיבדק פעם בשנתיים, ולבנות 40 ומעלה שבקבוצת סיכון – פעם בשנה.

(2) בדיקה לגילוי סרטן בצוואר הרחם (בדיקת PAP). משרד הבריאות ממליץ לבנות 25–65 להיבדק פעם בשלוש שנים.

עשו בדיקת משטח צוואר הרחם(2)עשו בדיקת ממוגרפיה(1) 
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סך הכל
התחסנו נגד 

שפעת(1)
הורים המחסנים את ילדיהם 

בקביעות(2)

1,397.32,074.3סך הכל – אלפים

אחוז מההורים לילדים בני 0–17אחוז מסך הכל אלפים

5,479.225.591.9סך הכל

מין
2,665.024.293.0גברים
2,814.226.790.9נשים

גיל
44–202,889.615.293.9
64–451,626.623.091.5
74–65595.658.0..

-75367.464.8 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.027.793.1נשואים
409.026.385.3גרושים
(37.2)269.251.5אלמנים
1,223.013.185.5רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.525.991.0יהודים ואחרים
4,289.226.190.8    מזה: יהודים

972.723.895.1ערבים

872.225.891.3עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
436.713.893.1חרדים
491.922.193.7דתיים

1,442.127.290.7מסורתיים
1,899.629.288.9לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.826.095.1דתיים מאוד ודתיים

437.920.096.0לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.825.292.1למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.533.093.0 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.525.692.8 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.019.494.3תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון
862.726.091.6 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.924.790.8תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק הבית 

(ברוטו לחודש)
950.222.092.3עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.428.091.7–4,000 ש''ח
1,994.528.191.7מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.621.192.8טוב מאוד או טוב 

862.248.982.0לא כל כך טוב או כלל לא טוב
(1) ב-12 החודשים שקדמו לריאיון.

(2) הורים שחיסנו את ילדיהם בני 0–17 בכל חיסוני השגרה בטיפת חלב או בבית הספר.

לוח 24. בני 20 ומעלה, לפי חיסונים ולפי תכונות נבחרות, 2017
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תת-משקל 
(עד 18.4)

משקל תקין 
(24.9–18.5)

עודף משקל 
(29.9–25.0)

השמנה 
(34.9–30.0)

השמנת יתר 
(+35)

184.32,317.21,770.4641.5213.0סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.23.442.332.311.73.9סך הכל

מין
2,665.01.739.339.012.83.5גברים
2,814.24.945.225.910.64.3נשים

גיל
44–202,889.65.251.825.88.82.2
64–451,626.6(1.3)32.240.514.95.7
74–65595.6..31.039.514.76.9

(4.0)30.335.316.0..75367.4 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.02.239.035.913.04.4נשואים
(5.0)36.234.014.1(4.6)409.0גרושים
(5.7)29.933.513.5..269.2אלמנים
(1.7)1,223.06.856.821.16.6רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.53.543.731.911.23.5יהודים ואחרים
4,289.23.643.931.711.13.4    מזה: יהודים

35.634.113.85.7(2.7)972.7ערבים

38.035.513.35.0(2.6)872.2עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(5.3)39.928.89.8(3.9)436.7חרדים
(2.6)40.532.012.6(4.0)491.9דתיים

1,442.13.544.431.212.13.3מסורתיים
1,899.63.445.532.710.23.2לא דתיים, חילונים

השכלה
5,417.83.442.532.511.73.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
33.631.715.35.8(2.5)840.5 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
(3.3)40.331.813.9(3.1)832.5 (שאינה תעודת בגרות)

(2.8)1,149.05.849.527.39.7תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

37.238.912.14.7(2.3)862.7 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.92.945.933.410.03.3תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.24.238.930.012.66.2עד 2,000 ש"ח
39.934.513.34.5(2.6)2,0011,195.4–4,000 ש''ח

1,994.52.244.535.111.93.0מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים
4,853.43.342.932.811.33.4מרוצים מאוד או מרוצים

36.928.714.97.4(3.9)596.3לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.53.142.133.612.03.0מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.73.842.630.311.45.2לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.63.645.032.510.52.9טוב מאוד או טוב

27.831.518.29.0(2.3)862.2לא כל כך טוב או כלל לא טוב
(1) מדד מסת הגוף (BMI) מחושב על ידי חלוקת המשקל (בק"ג) בגובה (במטרים בריבוע).

הנתונים מבוססים על דיווח עצמי של משקל וגובה.

לוח 25. בני 20 ומעלה, לפי מדד מסת הגוף (BMI) ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מסך הכל

סך הכל

(1)(BMI) מדד מסת הגוף
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לרדת 
במשקל

להישאר 
באותו 
משקל

לעלות 
במשקל

בשנתיים 
האחרונות

לפני יותר
משנתיים 
ועד חמש 
שנים

גורם 
מקצועי(1)

גורם 
אחר(2)

2,830.11,939.7333.6832.8402.21,147.3541.7360.1סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.251.735.46.115.27.320.947.231.4סך הכל

מין
2,665.045.539.28.512.56.317.747.827.8גברים
2,814.257.531.83.817.78.324.046.833.9נשים

גיל
44–202,889.648.136.18.513.16.619.239.638.4
64–451,626.661.330.12.818.48.025.051.528.3
74–65595.649.839.0(4.7)16.49.320.860.3(20.8)

(10.3)17.060.6(7.3)15.4(3.8)75367.439.847.8 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.055.434.03.916.37.721.549.830.0נשואים
24.244.130.4(8.2)14.7(6.5)409.057.231.9גרושים
(35.0)19.146.3(6.5)14.9(5.2)269.237.546.7אלמנים
1,223.042.038.312.512.26.218.640.135.6רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.553.936.16.215.48.122.146.332.1יהודים ואחרים
4,289.254.035.96.315.78.222.347.032.0    מזה: יהודים

972.741.032.05.514.14.015.752.926.8ערבים

872.253.437.06.113.27.120.546.433.4עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
14.17.722.550.029.7(4.6)436.752.336.6חרדים
491.955.533.77.916.17.423.242.438.9דתיים

1,442.153.835.67.315.97.924.041.732.4מסורתיים
1,899.654.236.65.515.98.720.752.530.0לא דתיים, חילונים

השכלה
5,417.851.935.46.115.37.321.047.131.5למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
(22.7)15.349.7(3.3)840.541.039.15.413.9 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.550.634.88.212.18.619.944.328.2 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.047.536.29.014.76.321.043.335.0תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.756.034.75.115.88.322.950.329.7 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.958.733.64.017.68.823.548.134.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

950.244.831.07.013.45.616.948.929.0עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.452.237.15.316.27.824.148.331.9–4,000 ש''ח

1,994.557.234.75.016.88.422.947.731.7מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים
4,853.452.135.35.815.27.521.346.432.0מרוצים מאוד או מרוצים

(25.9)596.349.036.18.815.36.617.655.9לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
3,414.551.336.85.315.07.521.046.630.2מרוצים מאוד או מרוצים

2,029.752.433.17.515.67.221.048.633.4לא כל כך מרוצים או כלל לא מרוצים 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.652.135.75.814.07.121.043.734.3טוב מאוד או טוב

(15.1)862.249.333.57.321.58.320.866.7לא כל כך טוב או כלל לא טוב
(1) כגון רופא, יועץ תזונה, דיאטנית.

(2) כגון תוכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה, ספרים, אינטרנט או חומר מקצועי, משפחה או מכרים.

לוח 26. בני 20 ומעלה, לפי יחס למשקל ודיאטה ולפי תכונות נבחרות, 2017 

אחוז מהעושים דיאטה

סך הכל

אחוז מסך הכל

עושים דיאטה לירידה במשקל
או לשמירה עליו

סך הכל

ביחס למשקלם הנוכחי, רוצים:
קיבלו ייעוץ תזונתי 

מדיאטנית
מקור ההנחיות לדיאטה

- 113 -



לוחות הנושא השנתי - בריאות ואורח חיים למ"ס, הסקר החברתי 2017

0 12+30 12+30 12+3

533.91,238.01,382.52,247.91,108.31,868.51,397.81,055.01,857.31,925.71,001.4694.8סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.29.722.625.241.020.234.125.519.333.935.118.312.7סך הכל

מין
2,665.010.823.925.538.421.534.425.418.034.835.217.512.5גברים
2,814.28.821.325.043.519.033.825.620.433.135.119.012.8נשים

גיל
44–202,889.69.423.026.640.125.235.223.615.433.935.917.512.7
64–451,626.610.322.024.142.116.732.227.622.633.635.919.011.6

65962.99.722.423.142.011.433.827.925.234.331.619.514.6 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.09.122.825.041.918.234.226.520.534.435.018.112.5נשואים
409.011.318.824.043.116.834.227.719.536.035.219.19.7גרושים
269.212.423.125.035.414.433.725.223.234.432.115.418.1אלמנים
1,223.010.523.326.339.028.534.022.114.731.636.119.313.0רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.59.922.022.744.020.933.925.518.937.237.217.97.8יהודים ואחרים
4,289.210.021.722.644.321.133.825.718.537.536.817.97.7    מזה: יהודים

972.78.925.537.027.517.335.225.721.018.825.520.235.5ערבים

872.29.624.024.739.216.532.725.323.831.739.719.59.1עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
436.78.626.626.637.324.736.325.512.941.431.419.47.8חרדים
(5.9)491.910.721.925.040.918.134.230.716.441.834.817.5דתיים

1,442.112.822.120.443.123.833.023.218.840.735.515.97.8מסורתיים
1,899.68.020.122.947.619.033.926.320.033.239.519.38.0לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.88.124.039.626.715.737.324.521.620.224.519.635.8דתיים מאוד ודתיים

437.99.827.930.431.119.630.627.521.619.231.020.928.9לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.89.622.525.241.320.134.125.619.333.935.318.212.5למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.515.822.927.431.823.333.125.417.237.626.118.018.3 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.513.623.623.937.224.931.224.718.040.832.215.711.3 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.09.323.924.741.023.835.522.517.033.334.519.013.2תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.78.625.225.139.617.833.426.221.732.337.518.611.6 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.95.219.625.349.015.135.427.821.330.040.719.010.2תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

950.212.427.130.029.622.938.022.116.530.927.920.121.1עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.49.924.326.239.219.232.426.921.533.935.015.815.3–4,000 ש''ח

1,994.57.820.124.047.618.534.227.020.233.239.518.58.8מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.68.621.725.343.220.133.825.919.333.736.218.311.9טוב מאוד או טוב

862.216.127.624.629.220.935.823.218.935.229.918.316.6לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) כגון יחידה של מלפפון, עגבנייה או פלפל, בגודל בינוני. משרד הבריאות ממליץ לאכול 5 מנות ירק ביום.
(2) כגון יחידה של תפוז, תפוח, אגס, בננה, אשכול ענבים, פלח מלון או אבטיח, בגודל בינוני. משרד הבריאות ממליץ לאכול 2–3 מנות פרי ביום.  

(3) כגון לחם או פסטה מחיטה מלאה, אורז מלא, בורגול, כוסמת, גריסים. משרד הבריאות ממליץ לצרוך דגנים מלאים. 

אחוז מסך הכל

סך הכל

לוח 27. בני 20 ומעלה, לפי הרגלי אכילה יומיים (ירקות, פירות ודגנים מלאים) ולפי תכונות נבחרות, 2017

 מאכלים המכילים דגנים מלאים(3)פירות(2)ירקות(1)

מספר פעמים שאוכלים ביום
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0 12+30 12+30 12+3

840.41,305.91,163.82,130.51,491.42,273.6993.0594.51,786.71,355.4897.71,400.3סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.215.323.821.238.927.241.518.110.932.624.716.425.6סך הכל

מין

2,665.011.922.022.543.026.640.918.911.523.924.918.232.2גברים

2,814.218.625.620.035.027.842.117.410.240.824.614.719.2נשים

גיל

44–202,889.615.023.220.240.929.342.016.59.824.825.117.631.6

64–451,626.615.024.121.738.726.341.718.810.538.026.115.020.5

65962.916.925.323.633.322.539.821.814.647.021.315.115.8 ומעלה

מצב משפחתי

3,578.013.825.022.538.124.643.019.510.633.725.716.923.0נשואים

409.020.124.818.935.628.441.715.812.641.624.111.822.1גרושים

269.223.721.522.031.724.939.119.314.543.921.817.516.1אלמנים

1,223.016.520.618.343.835.137.714.710.223.922.716.336.3רווקים

קבוצת אוכלוסייה

4,506.517.525.021.135.823.742.221.012.636.526.515.221.2יהודים ואחרים

4,289.217.124.921.336.123.642.421.112.437.026.915.020.6    מזה: יהודים

14.516.521.945.8(2.8)972.75.418.621.853.043.638.44.7ערבים

872.226.322.319.731.020.338.524.316.330.923.414.530.6עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים

33.341.020.148.832.210.87.8(5.6)436.712.331.527.228.6חרדים

491.917.227.520.933.416.846.923.112.640.530.613.714.4דתיים

1,442.116.226.121.935.319.847.919.112.734.427.316.321.1מסורתיים

1,899.618.722.019.739.132.339.217.610.235.324.415.324.6לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות

15.117.422.343.8(2.1)(4.6)18.421.753.043.239.0(5.8)628.8דתיים מאוד ודתיים

14.315.521.147.9(7.1)437.99.220.421.248.240.137.38.2לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה

5,417.815.424.021.238.727.041.618.210.932.624.816.425.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

840.511.223.224.340.427.740.318.39.432.521.918.126.1 חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
832.515.825.519.738.228.142.017.510.833.524.316.225.3 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.015.322.319.941.830.841.516.29.627.722.916.032.6תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.717.026.720.235.323.540.820.212.833.424.716.524.9 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.916.423.222.037.825.342.718.811.534.927.815.821.1תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.212.123.823.239.630.338.718.36.629.222.818.128.4עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.417.123.720.238.227.342.717.210.831.124.517.526.4–4,000 ש''ח

1,994.514.924.421.538.827.741.119.210.833.826.116.123.6מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.614.523.821.339.827.041.918.111.031.425.416.626.0טוב מאוד או טוב

862.220.124.121.133.828.239.718.610.339.121.115.523.3לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) כגון עדשים, שעועית לבנה, חומוס בסלט או בגרגירים. משרד הבריאות ממליץ לצרוך קטניות.

(2) כגון נקניק, נקניקיות, קבב, המבורגר, פסטרמה. משרד הבריאות ממליץ להמעיט בצריכת בשר אדום ובשר מעובד ולאכול במקומם חלקים רזים של עוף והודו.

אחוז מסך הכל

לוח 28. בני 20 ומעלה, לפי הרגלי אכילה שבועיים (קטניות, דגים ובשר) ולפי תכונות נבחרות, 2017 

סך הכל

מספר פעמים שאוכלים בשבוע

 בשר אדום או בשר מעובד(2)דגיםקטניות(1)
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02–14–3+5
בתוספת 
לסלט

בבישול או 
בטיגון

1,892.91,448.61,158.4931.34,345.22,247.02,307.92,141.5סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.234.526.421.117.079.341.042.139.1סך הכל

מין

2,665.029.925.322.321.578.040.936.634.8גברים

2,814.238.927.520.012.880.641.147.443.2נשים

גיל

44–202,889.626.229.123.520.579.342.743.438.8

64–451,626.640.523.719.315.580.941.043.142.6

65962.949.423.117.38.976.536.036.733.8 ומעלה

מצב משפחתי

3,578.035.725.721.316.781.039.943.340.8נשואים

409.039.819.721.217.577.744.443.739.2גרושים

68.331.431.829.1(9.2)269.249.323.615.6אלמנים

1,223.026.131.521.919.577.245.340.536.3רווקים

קבוצת אוכלוסייה

4,506.538.225.519.615.875.538.846.041.6יהודים ואחרים

4,289.238.625.619.415.575.839.046.642.0    מזה: יהודים

972.717.530.828.522.796.751.424.227.4ערבים

872.235.826.921.314.769.334.339.934.6עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים

436.734.326.120.118.261.114.650.941.0חרדים

491.938.028.317.714.974.627.643.740.4דתיים

1,442.134.324.622.417.774.636.643.939.0מסורתיים 

1,899.642.825.417.413.580.549.448.444.8לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות

628.819.430.630.719.196.350.921.926.4דתיים מאוד ודתיים

437.917.329.625.027.290.647.928.829.6לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה

5,417.834.626.421.117.179.341.042.539.4למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

840.527.527.425.518.775.031.623.823.0 חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון

832.527.826.723.120.871.133.735.129.8 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.030.627.121.220.280.942.941.537.1תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון
862.734.925.621.916.977.537.846.641.7 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.943.825.917.512.485.349.653.952.5תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.223.127.426.023.279.236.632.031.3עד 2,000 ש"ח

2,0011,195.432.026.722.818.377.033.641.037.0–4,000 ש''ח

1,994.541.825.918.313.983.547.947.846.5מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות

4,612.633.726.621.617.380.542.544.540.8טוב מאוד או טוב
862.238.725.718.915.672.932.829.529.7לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) כגון מיץ ממותק בסוכר, משקה תוסס ממותק, משקה אנרגיה, מים בטעמים, קפה או תה בתוספת סוכר. לא כולל משקה דיאטטי. 
משרד הבריאות ממליץ להמעיט בצריכת משקאות המכילים סוכר.

מספר כוסות ביום:

אחוז מסך הכל

לוח 29. בני 20 ומעלה, לפי צריכת שתייה ממותקת, שימוש בשמן זית ומודעות לתזונה נכונה 

סך הכל

משתמשים בשמן זית 
בודקים רכיבים כשמן עיקרי

או סימון תזונתי 
על אריזות 
מוצרי המזון

הרגלי האכילה 
שלהם 

מושפעים 
ממחקרים או 
פרסומים לגבי 
תזונה בריאה

 2017 ולפי תכונות נבחרות,

שותים משקאות ממותקים(1)
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יותר משעתייםעד שעתיים3+עד 2

2,811.81,656.41,398.1725.0673.1767.4596.9סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.251.330.225.513.212.314.010.9סך הכל

מין
2,665.054.533.930.715.416.016.114.6גברים
2,814.248.326.819.411.28.812.07.4נשים

גיל
44–202,889.652.428.232.518.315.118.614.0
64–451,626.650.630.320.310.110.711.09.3

6.65.34.4(3.4)65962.949.336.29.8 ומעלה

מצב משפחתי(4)
מזה:

3,578.049.828.322.111.910.712.69.5נשואים
(7.3)(8.1)(7.9)409.049.229.715.48.4גרושים
1,223.059.336.439.820.819.822.017.8רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.556.433.327.214.613.215.511.7יהודים ואחרים
4,289.256.633.227.314.813.215.611.7    מזה: יהודים

972.727.816.214.46.78.27.17.3ערבים

872.251.733.423.011.312.311.111.9עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(5.7)9.8(7.6)436.746.829.015.58.1חרדים
491.957.530.729.718.012.120.98.7דתיים

1,442.154.832.124.812.812.713.711.1מסורתיים
1,899.659.835.531.317.015.117.114.2לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.825.615.511.85.66.56.05.8דתיים מאוד ודתיים

437.935.720.519.69.011.29.410.2לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.851.730.525.213.412.414.211.0למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
5.3(4.0)5.5(4.2)840.530.419.69.3 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.545.224.820.110.99.611.09.1 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.055.132.932.316.816.218.613.7תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.752.333.721.010.311.511.79.2 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.962.935.432.718.415.118.913.9תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.232.319.713.76.27.97.16.6עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.447.528.019.711.48.811.48.4–4,000 ש''ח

1,994.562.737.233.017.816.018.414.6מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.655.532.228.715.314.116.112.6טוב מאוד או טוב

(1.6)(3.0)(2.5)(2.3)862.229.019.54.6לא כל כך טוב או כלל לא טוב

לוח 30. בני 20 ומעלה, לפי פעילות גופנית ולפי תכונות נבחרות, 2017

בני 20 
ומעלה –
סך הכל

עשו 
פעילות 

גופנית – 
סך הכל(1)

עשו 
פעילות 
גופנית 

בקביעות(2)

עשו פעילות גופנית מאומצת(3)

סך הכל(1)
שעות בשבועפעמים בשבוע

אחוז מבני 20 ומעלה
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3+עד 2
עד 

שעתיים
יותר 

משעתיים
3–4עד 2

1,945.5918.61,026.91,147.0743.9998.4541.8456.5סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.235.516.818.720.913.618.29.98.3סך הכל

מין
2,665.035.116.219.720.314.519.18.710.7גברים
2,814.234.417.317.821.512.716.811.06.1נשים

גיל
44–202,889.632.118.714.421.310.720.311.69.3
64–451,626.637.117.220.422.314.515.68.96.8

65962.938.710.129.017.520.714.56.38.1 ומעלה

מצב משפחתי(4)
מזה:

3,578.034.516.718.521.313.115.19.06.3נשואים
(8.5)(7.9)409.035.815.122.118.217.016.4גרושים
1,223.036.919.817.922.314.128.314.414.5רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.538.618.520.823.015.320.611.69.4יהודים ואחרים
4,289.238.818.720.823.215.320.711.79.3    מזה: יהודים

3.4(2.1)972.717.38.79.211.55.75.4ערבים

872.235.113.821.818.616.216.07.68.9עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(3.4)(5.8)436.736.914.823.424.411.89.2חרדים
491.938.219.319.625.512.718.411.57.6דתיים

1,442.139.220.220.023.615.220.310.610.1מסורתיים
1,899.639.118.421.222.116.724.114.110.5לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
(2.6)..(3.5)628.817.37.910.011.16.1דתיים מאוד ודתיים

(6.2)(4.1)437.920.511.59.713.17.410.1לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.835.116.918.921.113.718.110.08.4למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
3.8(3.0)840.520.87.414.412.38.06.6 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.530.115.715.319.110.612.85.97.0 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.036.219.217.821.714.522.311.711.1תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.737.115.722.520.716.316.88.18.9 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.942.721.421.726.216.124.215.29.4תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

3.7(3.6)950.222.19.913.313.68.47.3עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.434.115.419.420.013.914.58.06.9–4,000 ש''ח

1,994.542.521.022.025.616.825.214.810.8מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.637.118.619.222.714.120.011.29.2טוב מאוד או טוב

(3.6)(3.2)862.222.36.816.111.510.56.8לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) לפחות 10 דקות ברצף, לפחות פעם בשבוע, בשלושת החודשים שקדמו לריאיון.
(2) לפחות 10 דקות ברצף, לפחות שלוש פעמים בשבוע, בשלושת החודשים שקדמו לריאיון.

(3) פעילות הגורמת להזעה רבה ולעלייה גדולה בקצב פעימות הלב כגון ריצה, פעילות אירובית.
(4) הנתונים על אלמנים אינם מוצגים בשל מיעוט מקרים.

(5) פעילות הגורמת להזעה קלה ולעלייה קטנה בקצב פעימות הלב כגון הליכה, רכיבה לא מהירה על אופניים, שחייה לא מהירה.
(6) פעילות לחיזוק ולבנייה של שרירי הגוף כגון התעמלות, עיצוב הגוף, הרמת משקולות.

פעמים בשבוע

אחוז מבני 20 ומעלה

לוח 30. בני 20 ומעלה, לפי פעילות גופנית ולפי תכונות נבחרות, 2017 (המשך)

בני 20 
ומעלה –
סך הכל

עשו פעילות גופנית לחיזוק שרירים(6)עשו פעילות גופנית מתונה(5)

סך הכל(1)
שעות בשבועפעמים בשבוע

סך הכל(1)
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הליכה
התעמלות
 ועיצוב 
הגוף(3)

אימון 
במכשירי 
כושר(4)

אחר(5)ריצה
רחוב או 
פארק

מקום 
ייעודי 

סגור(6)
אחר(7)

2,811.81,568.5731.2710.6662.0986.31,120.0992.7693.2סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.251.328.613.313.012.118.020.418.112.7סך הכל

מין
2,665.054.528.97.816.417.423.423.217.413.8גברים
2,814.248.328.318.69.77.112.917.818.811.6נשים

גיל
44–202,889.652.424.812.716.318.120.520.020.711.6
64–451,626.650.633.612.39.97.715.821.415.014.1

14.320.215.713.2(1.6)65962.949.331.817.08.0 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.049.829.712.610.29.516.521.216.012.3נשואים
14.619.415.114.5(7.1)409.049.229.614.710.4גרושים
11.513.113.512.5..(5.3)269.239.323.415.3אלמנים
1,223.059.326.414.723.623.625.020.126.213.0רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.556.431.115.514.113.320.022.820.013.4יהודים ואחרים
4,289.256.631.215.614.313.520.023.020.413.1    מזה: יהודים

972.727.817.43.27.56.58.99.59.39.1ערבים

872.251.727.813.912.49.417.821.514.016.1עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
13.230.07.58.7(5.9)(4.0)436.746.834.611.5חרדים
491.957.534.215.912.016.117.830.217.59.7דתיים

1,442.154.831.814.215.313.118.722.420.811.5מסורתיים
1,899.659.829.217.416.714.823.019.823.816.1לא דתיים, חילונים

השכלה
5,417.851.728.913.513.112.218.220.618.312.7למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
8.315.67.67.2(3.9)840.530.419.66.45.5 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.545.226.58.49.910.214.021.513.110.4 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.055.127.213.718.519.721.020.822.411.9תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.752.333.513.011.48.717.522.116.113.9 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.962.933.319.515.714.123.421.724.416.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

950.232.320.67.16.76.79.716.26.99.2עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.447.529.411.88.89.315.421.913.811.6–4,000 ש''ח

1,994.562.733.917.717.715.923.922.425.215.0מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.655.530.314.414.713.920.021.520.313.5טוב מאוד או טוב

7.114.66.18.2(2.1)(3.7)862.229.019.77.7לא כל כך טוב או כלל לא טוב
(1) לפחות 10 דקות ברצף, לפחות פעם בשבוע, בשלושת החודשים שקדמו לריאיון.

(2) בשאלה היה אפשר לבחור ביותר מסוג אחד של פעילות גופנית.
(3) כגון התעמלות, יוגה, פילטיס, פלדנקרייז, עיצוב הגוף.
(4) כגון אופני כושר, אליפטיקל, מולטי טריינר, משקולות.

(5) כגון משחקי כדור, שחייה, אופניים, טניס, ריקוד, אמנויות לחימה, ספורט ימי.
(6) כגון אולם ספורט, סטודיו, חדר כושר.

(7) כגון בית, חיק הטבע, חוף הים, ים, בריכה. 

לוח 31. בני 20 ומעלה, לפי סוג פעילות גופנית ומקומה ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מבני 20 ומעלה

מקום פעילות עיקריסוג פעילות גופנית(2)

בני 20 
ומעלה –
סך הכל

עשו 
פעילות 

גופנית – 
סך הכל(1)

- 119 -



לוחות הנושא השנתי - בריאות ואורח חיים למ"ס, הסקר החברתי 2017

18+20–1619–17עד 11+2115–620–110–5
מנסים 
כיום

ניסו 
בעבר

לא ניסו 
כלל

1,209.7329.7326.3431.8121.9284.5279.0284.5361.7244.7452.4511.9סך הכל – אלפים

אלפים
אחוז

מסך הכל

5,479.222.127.327.035.710.123.523.123.529.920.237.442.3סך הכל

מין
2,665.029.922.624.739.513.227.023.622.127.422.938.438.6גברים
16.822.026.334.815.035.549.6(3.9)2,814.214.736.331.328.4נשים

גיל
24–20620.822.432.132.330.8..33.229.628.5(8.7)(20.9)23.955.2
44–252,268.826.431.627.733.27.523.325.522.428.920.836.143.0
64–451,626.622.520.823.541.314.421.318.325.035.421.242.836.0

43.843.3(12.9)44.5(18.0)(17.5)(19.9)(16.6)28.136.7(18.7)65962.911.0 ומעלה

מצב משפחתי(3)
מזה:

3,578.019.127.024.736.411.922.922.024.131.020.541.837.6נשואים
45.636.8(17.5)26.739.8(16.8)(16.7)(10.3)30.940.9(17.8)409.031.7גרושים
27.526.822.523.220.826.253.0(7.0)1,223.030.131.629.931.6רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.521.229.529.533.47.623.124.025.527.520.236.942.8יהודים ואחרים
4,289.220.930.129.332.87.722.324.526.027.220.336.343.4    מזה: יהודים

972.726.118.717.444.519.425.019.716.239.120.239.440.4ערבים

34.816.819.429.021.543.235.3(6.7)872.222.926.929.536.9עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
28.744.3(27.1)(21.7)26.530.4(21.4)..928.611.031.828.932.8חרדים ודתיים

20.224.929.125.820.334.545.0(8.9)1,442.125.727.130.034.0מסורתיים
24.223.722.329.718.539.641.8(6.7)1,899.622.032.428.931.9לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
45.834.1(20.1)41.8(16.3)(15.1)26.8(18.2)46.8(12.9)(22.2)628.817.0דתיים מאוד ודתיים

35.221.436.442.3(16.5)437.939.317.123.241.018.727.221.1לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.822.227.327.135.79.923.523.023.629.920.237.442.4למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
27.921.235.343.5(13.6)840.527.015.919.242.822.235.722.8 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
22.025.727.724.615.440.544.1(9.3)832.530.519.727.443.6 (שאינה תעודת בגרות)

22.824.125.327.820.928.650.4(5.9)1,149.025.732.030.231.9תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

22.316.525.435.925.343.131.6(8.1)862.723.224.334.033.6 (שאינה תעודה אקדמית)
14.724.325.235.818.942.438.3(5.1)1,727.913.143.924.226.9תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.223.718.421.341.918.429.618.215.536.719.840.639.5עד 2,000 ש"ח
22.623.623.130.721.538.939.5(10.0)2,0011,195.423.025.826.737.5–4,000 ש''ח

1,994.521.032.827.432.57.322.524.126.626.720.139.140.6מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.622.028.427.835.68.221.923.725.329.119.936.743.3טוב מאוד או טוב

34.221.841.237.0(14.2)862.222.321.422.835.919.932.119.5לא כל כך טוב או כלל לא טוב

(1) לפחות סיגריה אחת ביום. 
(2) בקופסת סיגריות רגילה יש 20 סיגריות.

(3) הנתונים על אלמנים אינם מוצגים בשל מיעוט מקרים.  

ניסיון להפסקת העישוןגיל התחלת העישון

אחוז מהמעשנים סיגריות

לוח 32. בני 20 ומעלה, לפי עישון סיגריות ולפי תכונות נבחרות, 2017

מעשנים 
סיגריות 

(1)
סך הכל

מספר סיגריות שמעשנים ביום(2)
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לעיתים 
קרובות

מדי פעם
לעיתים 
רחוקות

בעבודהבביתכלל לא
אצל 
חברים

במקום 
ציבורי 
סגור

במקום 
ציבורי 
פתוח

3,610.91,654.3970.5986.11,858.01,050.71,379.21,178.51,205.51,397.7סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.265.930.217.718.033.919.225.221.522.025.5סך הכל

מין
2,665.071.834.519.018.328.016.134.425.924.627.3גברים
2,814.260.326.116.517.739.522.116.417.319.523.8נשים

גיל
24–20620.882.344.723.813.817.726.837.937.831.938.5
44–252,268.874.136.019.418.725.920.632.227.026.728.6
64–451,626.663.526.717.019.836.018.822.215.918.420.8

65962.940.113.011.016.159.611.75.47.410.617.9 ומעלה

מצב משפחתי(3)
מזה:

3,578.063.026.217.219.617.522.617.520.022.6נשואים
409.063.634.215.114.336.921.824.423.420.126.1גרושים
1,223.082.145.021.715.417.825.237.536.131.635.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.564.228.816.818.635.616.225.917.319.824.9יהודים ואחרים
4,289.264.328.716.818.835.516.125.817.420.325.1    מזה: יהודים

972.774.036.722.115.226.033.022.041.132.028.3ערבים

872.259.028.715.315.040.915.826.414.414.823.5עולי 1990 ואילך
מידת דתיות – יהודים

436.745.914.913.617.453.68.711.49.112.819.4חרדים
491.957.921.315.221.441.98.420.610.618.423.1דתיים

1,442.171.235.717.617.928.620.230.320.023.926.3מסורתיים
1,899.664.828.317.319.235.016.626.918.919.725.8לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.870.531.921.517.129.531.717.234.829.427.2דתיים מאוד ודתיים

437.976.142.521.512.123.931.629.844.930.328.2לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.866.030.217.718.133.719.125.321.622.125.6למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.565.633.718.613.334.326.717.524.519.823.0 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.570.338.218.313.829.421.533.122.921.422.6 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.076.641.219.116.323.324.233.330.428.532.9תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.761.928.516.017.438.116.325.117.320.723.2 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.959.518.417.024.140.312.320.416.020.024.8תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.268.033.319.415.331.926.817.029.427.730.0עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.465.532.416.616.534.318.325.920.719.224.3–4,000 ש''ח

1,994.566.226.018.122.133.715.328.219.522.426.1מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.667.930.918.118.931.918.727.822.423.026.3טוב מאוד או טוב

862.255.726.715.613.444.221.811.116.716.721.4לא כל כך טוב או כלל לא טוב

עישון
1,209.788.059.520.77.812.034.346.041.630.031.1מעשנים(4)

4,261.259.621.816.920.940.214.819.215.719.723.9אינם מעשנים

(1) בחודש שקדם לריאיון.
(2) הנתונים מסתכמים ביותר מ-100% כיוון שבשאלה היה אפשר לבחור ביותר ממקום אחד.

(3) הנתונים על אלמנים אינם מוצגים בשל מיעוט מקרים. 
(4) לפחות סיגריה אחת ביום. 

אחוז מסך הכל

לוח 34. בני 20 ומעלה, לפי חשיפה לעישון של אחרים (עישון פסיבי) ולפי תכונות נבחרות, 2017

נחשפו 
לעישון 

של 
אחרים(1)

סך הכל

מקום החשיפה לעישון של אחרים(1)(2)תדירות החשיפה לעישון של אחרים(1)
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לאומיתמאוחדתמכביכללית

2,919.61,394.1639.7402.44,234.7סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.253.325.411.77.377.3סך הכל

מין
2,665.053.024.412.07.274.2גברים
2,814.253.526.511.47.580.2נשים

גיל
44–202,889.652.924.411.76.973.2
64–451,626.648.630.313.07.980.1

65962.962.420.29.67.884.8 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.053.925.812.27.380.9נשואים
409.045.031.313.29.974.5גרושים
80.9(9.3)(10.6)269.264.415.5אלמנים
1,223.051.724.69.96.266.8רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.549.429.111.67.285.7יהודים ואחרים
4,289.250.128.511.57.286.4    מזה: יהודים

972.771.38.412.08.038.3ערבים

872.235.837.316.98.775.2עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
436.732.123.928.914.581.3חרדים
84.6(8.3)491.954.020.413.0דתיים

1,442.157.124.18.96.885.6מסורתיים
1,899.647.835.19.15.788.8לא דתיים, חילונים

השכלה
5,417.852.925.711.87.477.7למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.562.415.212.68.857.1 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.558.120.310.39.778.2 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.051.026.110.76.374.9תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון
862.752.025.712.08.881.7 (שאינה תעודה אקדמית)

1,727.947.433.212.65.587.4תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.258.414.716.39.750.4עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.456.223.310.48.576.9–4,000 ש''ח

1,994.550.731.310.15.689.5מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.651.626.512.17.378.5טוב מאוד או טוב

862.262.619.99.57.870.4לא כל כך טוב או כלל לא טוב

קופת חולים
2,919.678.0כללית
1,394.187.6מכבי

639.770.2מאוחדת
402.471.0לאומית

(1) לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל הבריאות.

לוח 35. בני 20 ומעלה, לפי קופת חולים וביטוח בריאות משלים ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מסך הכל

סך הכל
בעלי ביטוח בריאות מבוטחים בקופת חולים

משלים של קופת 
החולים(1)
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ניתוחים
התייעצות

 עם 
רופאים

תרופות 
שאינן 
בסל 

הבריאות

השתלות 
וטיפולים 
בחו"ל

סיעודי 
פרטי

רפואת 
שיניים

רפואת 
חירום 
וביטוח 
אחר

אלפים – 1,894.51,763.61,392.31,355.01,226.31,073.31,056.5597.4517.2סך הכל

אלפים

5,479.234.632.225.424.722.419.619.310.99.4סך הכל

מין
2,665.035.732.626.825.123.821.519.811.49.3גברים
2,814.233.531.824.124.421.117.818.810.49.6נשים

גיל
44–202,889.633.330.523.323.221.018.816.211.49.2
64–451,626.639.637.332.130.828.624.424.112.59.7

65962.929.828.720.619.216.013.820.46.89.8 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.040.237.730.630.027.323.722.912.510.7נשואים
10.2(7.3)409.031.929.322.121.018.116.519.8גרושים
(6.8)(3.4)11.0(7.2)(7.9)(10.4)269.216.616.611.3אלמנים
1,223.023.020.514.413.712.711.410.39.26.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.539.537.429.929.126.323.022.312.610.2יהודים ואחרים
4,289.240.238.430.529.826.923.622.812.910.3    מזה: יהודים

5.9(2.9)972.711.98.14.84.54.43.75.5ערבים

872.226.422.818.216.615.813.512.07.27.9עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
(3.7)(3.5)(6.7)436.716.915.712.011.711.211.0חרדים 
(5.8)491.932.330.725.623.821.619.018.510.7דתיים

1,442.138.836.527.327.424.021.222.214.311.7מסורתיים 
1,899.648.847.138.637.634.129.628.214.712.0לא דתים, חילונים

השכלה
5,417.834.932.525.625.022.619.819.511.09.5למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
4.1(1.9)840.512.110.57.56.75.75.56.3 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.528.526.717.616.216.013.215.39.17.9 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.029.327.120.319.617.915.615.510.48.4תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.735.431.726.424.822.118.319.510.210.5 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.952.750.041.641.737.433.430.617.313.2תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק הבית

4.2(2.7)950.211.58.96.15.65.14.34.4עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.428.526.219.318.516.614.514.68.18.6–4,000 ש''ח

1,994.553.451.042.241.237.633.731.817.813.4מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.637.835.128.127.525.022.021.012.210.1טוב מאוד או טוב

862.217.416.510.810.18.56.59.94.25.7לא כל כך טוב או כלל לא טוב

קופת חולים
2,919.632.830.923.223.020.017.519.411.29.3כללית
1,394.142.840.534.332.730.926.723.012.710.9מכבי

639.733.028.223.322.220.518.114.99.08.4מאוחדת
402.431.928.921.621.419.718.318.29.19.9לאומית

(1) שלא במסגרת קופת חולים. לא כולל ביטוח רפואי לנסיעות לחו"ל.  

לוח 36. בני 20 ומעלה, לפי ביטוחי בריאות פרטיים ולפי תכונות נבחרות, 2017

אחוז מסך הכל

סך הכל

סוג ביטוח בריאות פרטי 

בעלי 
ביטוח 
בריאות 
פרטי(1)

בעלי
ביטוח 
בריאות 

משלים וגם 
ביטוח 
בריאות 
פרטי
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חושבים שיש 
להם מידע 
מספיק

חושבים שאין 
להם מידע 
מספיק

אינם מחפשים 
מידע

1,632.32,641.71,139.52,636.2סך הכל – אלפים

אלפים

5,479.229.848.220.848.1סך הכל

מין
2,665.028.249.421.144.6גברים
2,814.231.347.020.551.4נשים

גיל
44–202,889.628.948.821.753.5
64–451,626.630.547.520.147.8

65962.931.447.519.132.4 ומעלה

מצב משפחתי
3,578.031.548.318.948.4נשואים
409.027.249.821.848.6גרושים
269.226.450.121.320.5אלמנים
1,223.026.447.025.953.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,506.530.046.122.451.5יהודים ואחרים
4,289.230.145.922.451.6    מזה: יהודים

972.728.857.813.432.5ערבים

872.229.347.121.750.7עולי 1990 ואילך

מידת דתיות – יהודים
436.728.152.818.820.5חרדים
491.928.547.022.847.9דתיים

1,442.128.949.519.750.0מסורתיים
1,899.632.041.425.160.8לא דתיים, חילונים

מידת דתיות – בני דתות אחרות
628.824.762.313.027.7דתיים מאוד ודתיים

437.934.151.714.241.0לא כל כך דתיים ולא דתיים

השכלה
5,417.830.147.920.848.6למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
840.518.858.921.616.3 חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
832.527.049.022.135.0 (שאינה תעודת בגרות)

1,149.029.946.922.854.6תעודת בגרות 
תעודת סיום מוסד על-תיכון

862.732.050.415.948.6 (שאינה תעודה אקדמית)
1,727.936.241.521.066.9תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק הבית (ברוטו לחודש)

950.222.961.515.228.8עד 2,000 ש"ח
2,0011,195.433.248.916.445.5–4,000 ש''ח

1,994.534.042.722.261.6מעל 4,000 ש"ח 

הערכה עצמית של מצב הבריאות
4,612.630.845.922.251.3טוב מאוד או טוב

862.224.060.813.530.8לא כל כך טוב או כלל לא טוב

קופת חולים
2,919.630.647.620.444.8כללית
1,394.130.245.023.858.8מכבי

639.727.255.116.842.3מאוחדת
402.426.853.619.043.3לאומית

(1) בשלושת החודשים שקדמו לריאיון.

אחוז מסך הכל 

לוח 37. בני 20 ומעלה, לפי מידע בנושאי בריאות ולפי תכונות נבחרות, 2017

סך הכל

חיפשו מידע על זכויות במערכת הבריאות
באינטרנט מידע 

בנושאי 
בריאות(1)
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  טבלת פרטים על בני משק הבית .1פרק 
  

  באופן קבוע? >/ את גרה אתה גר<היא הכתובת בה >מידע ממרשם < האם  1.10          

  לסוקר:  הנח את חוברת העזר בהישג יד

    1.30  -עבור לשאלה                  כן              . 1                     

  1.20.2 -שאלההמשך ל                           לא              . 2                

    1.30  -שאלהעבור ל         לא ידוע, מסרב               

         

  באופן קבוע? >/ את גרה אתה גר<בה   מהי הכתובת   1.20.2           

  ____________ ישובים)   lookup(בחירה באמצעות   שם ישוב:                         

  

  ____________ ישובים)   lookup(בחירה באמצעות  :  שם רחוב       1.20           

  

  ____________ מספר בית:    1.20.1           

  

  __________מספר דירה:     1.20.3           

  

  .שאל כעת על האנשים הגרים בדירה באופן קבועא  1.30           

                   ENTER  לסוקר: הקש       

                                             

  נוסח לנדגם                    

  שמך : שם פרטי   1.40          

  ENTERלסוקר: קרא את השם הפרטי של הנדגם, תקן במידת הצורך והקש                

  

  נוסח ליתר הנפשות בדירה           

        דים הלומדים במוסדות ילחיילים בשירות סדיר וכן כולל:  מי הם האנשים הגרים בדירה באופן קבוע? מלבדך,  1.40       

  חינוך עם פנימייה, כולל כתות יב.

  .ENTERהקש  -לסוקר: אם אין נפשות נוספות במשק הבית               

      

  ____________ :שם פרטי             

  

  נוסח לנדגם                         
  _________: שם משפחתך  1.50        

  .   ENTERלסוקר: קרא את שם המשפחה של הנדגם, תקן במידת הצורך והקש                

      1.60 -שאלההמשך  ל                

                                              
  נוסח ליתר הנפשות בדירה          

  
  ___________שם משפחה:  1.50       

                       .ENTERוהקש   לסוקר: אם שם המשפחה של הפרט זהה לשם המשפחה הרשום מעל, הקלד שתי נקודות   

                1.70 -עבור לשאלה            
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  :________________משמאל כולל סיפרת ביקורת וכולל אפסים ?מהו  מספר תעודת הזהות שלך  1.60     

  הנפש בדירה > אליך ?שם  <רבה של ימהו יחס הק   1.70    

    לסוקר: יש לרשום בן או בת מאומצים כ"בן"/ "בת"              

 (אופנות חסומה לקלידה)                                                            הנדגם.  1

 1.40עבור לנפש הבאה לשאלה                                               ן זוג / בת זוגב.  2

 ן / בתב.  3

 של הבן או הבתזוג הבן /בת .  4

 / הנכד.  5

 ההור.  6

 הורה של בן/ בת הזוג.  7

 אח/ אחות.  8

 גיס/ גיסה.  9

 סבא/ סבתא.  10

 דוד/ דודה.  11

 אחיין/ אחיינית.  12

                                                  קרוב משפחה אחר.  13

 1.40עבור לנפש הבאה לשאלה                                        ילד ממשפחה אומנת.  14

 שותף/ שותפה לדירה.  15

  מטפל/ ת או עובד/ת משק בית.  16

                                                   לא קרוב אחר.  17

  1.40עבור לנפש הבאה לשאלה                                                     לא ידוע, מסרב                              

  

  

 טבלת תקציב מזון משותף      
 בסיום פירוט הנפשות החיות בדירה מתבצעת הבדיקה הבאה:

   1.100-ל לטבלת מ"ב עבוראם הנדגם הוא הנפש היחידה הגרה בדירה    ●

       לטבלת מ"ב עבור(בן/בת)   3=1.70  או (בן/בת זוג)   2=1.70הגרים בדירה מסומנים בשאלה יתר  כלאם  ●   

  ושאל על כל הנפשות החיות בדירה   1.100-ל    

   1.80כל השאר המשך בשאלה    ●

  ? האם לכל הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון  1.80     

   ושאל על כל הנפשות החיות בדירה 1.100-ל לטבלת מ"ב עבור           כן    .      1            

         1.90 - המשך לשאלה           לא    .2         

    ושאל על כל הנפשות החיות בדירה 1.100- ל לטבלת מ"ב עבור לא ידוע, מסרב                                     
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  תך?יה יש תקציב הוצאות משותף למזון אלמי מבין הגרים בדיר  1.90    

   ?הנפש בדירה>שם  <ל                

  כן             .1

  לא             .2

          לא ידוע, מסרב                                      

  

  נוסח לנדגם             
   >שם הנדגם<לסוקר: הקלד את מינו של     1.100   

                                                
          נוסח ליתר בני משק הבית            

  >  שם בן משק הבית < כעת אשאל  על   1.100  
                                                                           

  :>שם בן משק הבית < האם              

  זכר.  1

  נקבה.  2

   
   סח לנדגםנו            

  1.120עבור לשאלה       נולדת ?איזו שנה ב   1.110 

          
  נוסח ליתר בני משק הבית      
   ?>שם בן משק הבית > </ נולדה נולד<באיזו שנה    1.110

                                                                                                

               1.190עבור לשאלה      )2100 -1890(טווח                    

   1.110.1 -המשך לשאלה                     לא ידוע, מסרב 

                         

  נוסח לנדגם             

  <בן  כמה אתה / בת כמה את >  ?  1.110.1

   חרון.לסוקר: יש למלא את הגיל ביום ההולדת הא          

  1.120 -עבור לשאלה                                         

  נוסח ליתר בני משק הבית          

  ___________________________________  ?>שם בן משק הבית <<בן / בת> כמה     1.110.1

  
  1.190-עבור לשאלה                                         

  
  ? נולדת על פי הגבולות הנוכחיים ץאראיזו ב  1.120

  לסוקר: אם <ענה/ענתה> "ברית המועצות", בקש פירוט לפי הגבולות הנוכחיים          

 1.130 -העבור לשאל                       ישראל                 .1        

  1.150 - עבור לשאלה         )(פירוט ארצות         .15-2         

  ארצות  lookup - המשך לשאלה                               אחר           . 16         
  1.130 - עבור לשאלה           לא ידוע             

   1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                      מסרב                          

lookup  ארצות    

  ENTERוהקש   רץ הלידה, בחר בארץ המתאימהשל א אותיות ראשונות 3לסוקר: הקלד 
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  1.150 -המשך לשאלה   ________    

          על פי הגבולות הנוכחיים? נולד אביך  ארץאיזו ב  1.130

                                             לסוקר: אם <ענה/ענתה> "ברית המועצות", בקש פירוט לפי הגבולות הנוכחיים           

 1.140עבור לשאלה                          ישראל  .               1           

  1.140עבור לשאלה         )(פירוט ארצות.         15-2           

  ארצות  lookup -המשך לשאלה                              אחר.            16           
  1.140 -עבור לשאלה      לא ידוע /מסרב               

                                               

lookup ארצות    

  .ENTERאותיות ראשונות של ארץ הלידה, בחר בארץ המתאימה והקש   3לסוקר: הקלד 

  1.140 -המשך לשאלה________     

     

  על פי הגבולות הנוכחיים? נולדה אימך  ארץאיזו ב 1.140  

  סוקר: אם <ענה/ענתה> "ברית המועצות", בקש פירוט לפי הגבולות הנוכחייםל            

 1.160עבור להוראת תזרים לפני                          ישראל  .               1           

  1.160עבור להוראת תזרים לפני          )(פירוט ארצות        .15-2            

  ארצות  lookup -המשך לשאלה                               אחר   .         16            
  1.160בור להוראת תזרים לפני ע     לא ידוע /מסרב               

                 

lookup  ארצות    

  .ENTERאותיות ראשונות של ארץ הלידה, בחר בארץ המתאימה והקש   3לסוקר: הקלד  

  1.160תזרים לפני עבור להוראת ________     

  

  שנה עלית לישראל? איזו ב   1.150

   1.160 פניעבור להוראת תזרים ל ) 2100 -1890(טווח                                           

   1.150.1 -המשך לשאלה                                         לא ידוע               

   1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                                            מסרב               

  
  
                                                                                                          לפני כמה שנים עלית לישראל?   1.150.1  

  )210-0טווח (                                     

   לא ידוע, מסרב                        
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   ?>אתה / את <האם   1.160    

                                                                                   
 1.170 -המשך לשאלה                 >/ נשואהנשוי < 1

           בהתאמה למצב המשפחתילנוסח <חי /חיה> בנפרד                2

             (חיים בנפרד ישאלו על שנת נישואיהם)<גרוש / גרושה>                  3

 <אלמן / אלמנה> 4

 >                 רווק / רווקה< 5

      1.190עבור לשאלה                      לא ידוע, מסרב                                         

  

  באיזו שנה <התחתנת / התגרשת/ התאלמנת >?   1.170  

  תופיע ההערה לסוקר: 1,2= 1.160אם    

  לסוקר: יש למלא תאריך נישואים נוכחיים   

                                    1.180- עבור לשאלה   )       2100 - 1920(טווח                                                            

    1.170.1 -המשך לשאלה                                     לא ידוע                                                      

      1.180-עבור לשאלה                                                         מסרב                                         
  

  נוסח לנדגם                  

   לפני כמה שנים <התחתנת / התגרשת/ התאלמנת >?   1.170.1

   1.180 - המשך לשאלה                     )100-0(טווח                                                       

  לא ידוע, מסרב                                                       
  

  נוסח לנדגם נשוי או חי בנפרד                   

  ,  כולל הנישואין נוכחיים ?>נשואה/נשוי <כמה פעמים היית    1.180
  

    נוסח לנדגם גרוש או אלמן           

  ?>נשואה/נשוי <כמה פעמים היית    1.180

                       )9-1(טווח                                                       

                    

   ?>עובד / עובדת> < 1.40 -שם בן משק הבית <האם  1.190 

      התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה . לסוקר: לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות         

  .אזרחית         

  כן, עובד .1

   בצה"ל                     בשירות קבע  .2

   ל"ירות חובה בצהבש .3

                                          לא עובד  .4

  

  לימודים כלשהו?  במוסד > / למדה או לומדת למד  או  לומד>   < 1.40 -שם בן משק הבית < האם   1.210

   1.220 -המשך לשאלה                                  רק בעבר / למדה> למד<            .1                                      

       בחופשהכולל  ,כיום / לומדת> לומד<             .2                                      

  1.100-עבור לנפש הבאה במ"ב ל    כלל  במוסד  לימודים  / למדה> למד<לא              .3                                              

         1.220 - המשך לשאלה                           לא ידוע, מסרב       
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  + 17השאלה נשאלת רק על בני משק בית בני        

   ?> 1.40 - שם בן משק הבית > </שקיבלהשקיבל <מהי התעודה או התואר הגבוה  ביותר   1.220 

                                                                                                          1לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד            

 תעודת סיום של בית ספר תיכון (שאינה תעודת בגרות) .1

                                                                                             תעודת בגרות .2

                                     שאינה תעודה אקדמיתתיכוני -תעודת סיום של בי"ס על .3

             , או תואר מקביל כולל תעודה אקדמיתB.Aתואר אקדמי ראשון  .4

 רפואה) בדוקטור   M.D, או תואר מקביל (כולל M.Aתואר אקדמי שני   .5

  תואר מקביל , אוPh.D תואר אקדמי שלישי  .6

   אחת מהתעודות שצוינואף  / קיבלה> קיבל<לא  .7
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  דירה, רכב ועזרהפרטים על  .2פרק 
  כעת אשאל על דיור, רכב ועזרה בבית  2.10 

                                                             ENTERלסוקר: הקש         

         
    הנדגם יחיד/ה במ"ב              

  :היא <אתה גר / את גרה>האם הדירה בה     2.20 

  
  במ"ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת           

  : האם הדירה בה אתם גרים היא     2.20  

  2לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           

 2.50עבור לשאלה  - דירה ב<בעלותך/  בעלותכם> .1

 2.30עבור לשאלה  -בשכירות דירה .2

 דיור מוגן .3

 2.50עבור לשאלה א משלמים שכר דירה. כולל קיבוצים       דירה בבעלות אחרים ול .4

 דירה בדמי מפתח .5

 2.20.1המשך לשאלה  -אחר .6

 

  ביקורת לוגית:

  אם הסוקר קולד אופנות "אחר" עולה בפניו ההערה הבאה: 

  יות הקיימותומהאופנ"לסוקר נא בדוק שנית אם התשובה שייכת לאחת 

 .1סמן אופנות  - אם הדירה בבעלות אחד מבני משק הבית .1

 .2אופנות  -מעונות = שכירות, סמן .2

  ).2) או שוכר מהקיבוץ (אופנות 4ברר האם חבר קיבוץ (אופנות  - דירה בקיבוץ .3

אם הנדגם מתגורר ללא תשלום בדירה (או ביחידת דיור) שבבעלות בן משפחה או חבר,  .4

 . 4סמן אופנות  -משק הבית של הנדגםשאינו שייך ל

 , ופרט."6במקרה אחר סמן אופנות  .5

  

                                            2.50 -עבור  ל           ___________     <פרט / פרטי>? > / שלכם שלך<מהו הסדר המגורים   2.20.1

  

  את הדירה ?  >שכרת / שכרתם<ממי   2.30    

  3לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           

 מאדם פרטי .1

 2.50עבור לשאלה  -      מחברה לדיור ציבורי, כגון: "עמידר", "חלמיש", "פרזות", "שקמונה" .2

 ממוסד לימודים, כגון: מעונות סטודנטים או ישיבות .3

 מממשלה, רשות מקומית, קיבוץ או מושב שיתופי, וכדומה .4

  2.30.1המשך לשאלה  -אחר .5

  

    ___________   <פרט / פרטי> את הדירה ?/ שכרתם> שכרת <ממי  2.30.1  
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     מטבח, שירותים וחדר   לא כוללסלון, כולל  כולל חצאי חדרים? >, אתם גריםאתה גר / את גרה / <בכמה חדרים   2.50

  .לעסק בלבד המשמש          

  לסוקר: ניתן לרשום חצאי חדרים          

  
  )0.5 - 9.5(טווח                                                     

  

   2.60 -המשך לשאלהאם הדירה בבעלות הנדגם  .1

                          2.70 -לשאלה המשך -  כל השאר .2

  
  דירה נוספת?  >בבעלותכם<בבעלותך / האם יש   2.60  

             כן           .1

 2.80עבור לשאלה                               לא   .2
  

                 לא ידוע/ מסרב         
              

  דירה?  >בבעלותכםבבעלותך / <האם יש    2.70 

  כן                 .1

 לא  .2

             לא ידוע/ מסרב       

   

  מכונית פרטית או מסחרית? >לרשותכם לרשותך / <האם עומדת   2.80

     טרקטורון או כלי רכב מנועיים דו גלגליים: אופנוע, משאית, לא כולל עה טון משקל כולל. עד ארבלסוקר:        
  טוסטוס קטנוע,       

  
    2.90 - המשך לשאלה                          כן             .1

   2.100 - עבור לשאלה                  לא                 .2
        מסרב לא ידוע,                       

  

  ? > לרשותכם לרשותך / < מדותעוכמה מכוניות   2.90

       2.90.1 אם עומדת מכונית אחת לרשות משק הבית המשך בשאלה)            9-1(טווח                                                 

  2.90.2בית עבור לשאלה אם יש יותר ממכונית אחת לרשות משק ה                             

    2.110עבור לשאלה          מסרבלא ידוע, 

  

  האם המכונית <בבעלותך/בבעלותכם>?   2.90.1

  כן .1

   2.110עבור לשאלה                  לא .2

             לא ידוע/ מסרב     

  

  מתוכן, כמה מכוניות  <בבעלותך/בבעלותכם>? 2.90.2

  

    2.110עבור לשאלה                  ) 9-1(טווח                                                        

              לא ידוע/ מסרב                                                          
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  פרטית או מסחרית?  מכונית  >לרשותכם <לרשותך /  ,  האם עמדה החודשים האחרונים עשר- בשנים 2.100

            כן       .  1

               לא .2

  

  עוזרת או מטפלת המקבלת תשלום? >בביתכםמועסקת  <בביתך /  האם   2.110  

    2.111לשאלה המשך                         . כן1    

                               .  לא2    

      3.10 -3לפרק עבור                                    לא ידוע, מסרב                       

  

   ?כמה שעות בשבוע מועסקת העוזרת או המטפלת  2.111

     לסוקר: הכוונה לשעות שבועיות, אם העוזרת/מטפלת מועסקת בתדירות נמוכה יותר חלק באופן יחסי למספר          

  שעות שבועיות.          

  ם מטפלת יש לרשום את מספר השעות של שתיהן יחד.לסוקר: אם במשק הבית יש גם עוזרת וג         

  ) 0.5-. 336.0(טווח                                               

         

     

    עוסקת ב:העוזרת או המטפלת האם  2.112  

  2.120עבור לשאלה        עבודות בית, כגון: ניקיון, בישול                                                        .1

  טיפול בבן משק הבית, כגון: בילדים, בקשישים .2

  גם עבודות בית וגם בטיפול בבן משק בית .3

   2.120עבור לשאלה                                                 לא ידוע, מסרב        

  
  .ם משלם עבור העוזרת או המטפלתאקרא בפניך רשימה של גורמים מממנים, ענה לגבי כל אחד מהם הא  2.120
  לא-2כן, -1ולכל שאלה הקש: ,   Enter-ו   1לסוקר: הקש           

  
 2.120.1    

  הנדגם יחיד/ה במ"ב   
  <אתה / את>

  במ"ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת
     אתם

  .     לסוקר: השייכים למשק הבית

  לא-2  כן -1

  לא-2  כן -1  כגון: ביטוח לאומי, לשכת רווחהמוסד או גוף ציבורי     2.120.2  

  2.120.3  
  הנדגם יחיד/ה במ"ב 

  מישהו אחר
  

   במ"ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת
  מישהו אחר שאינו שייך למשק הבית

  לא-2  כן -1
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  עמדות על מגורים. 3פרק 

   .שוב ובדירהיביאפתח בשאלות לגבי מגוריך   שונים. תייחסות אליך ואל דעותיך בנושאיםמ שאקראהשאלות     3.10      

       ENTERלסוקר: הקש                

                                           

  ?> הנדגם שם הישוב בו גר <ב  / את גרה> אתה גר< מאיזו שנה    3.110  
  0ע"דון "לא יסמ – "מספר שנים"לסוקר: אם הנדגם עונה            

  אם הנדגם מציין כי גר מספר שנים בדירה או ביישוב, עבר לגור במקום אחר, וחזר לגור באותה                     

  יש לשאול על השנה שבה הוא נכנס לגור בדירה או ביישוב  - דירה או ישוב בה גר לראשונה                    

  בפעם האחרונה.                    

  3.120 -עבור לשאלה       )          2100 -1890(טווח                                                             

   3.110.1  -המשך לשאלה                                                          לא ידוע        

  3.120 -בור לשאלהע                                                      מסרב 

  

  ? >הנדגם שם הישוב בו גר <ב   / את גרה> אתה גר< כמה שנים   3.110.1     

  לסוקר: עגל לחצאי שנים                    

  )0.5 – 99(טווח                                                   

  

  

  ? >/ את גרה אתה גר< בו  שמהאזור  מרוצה >/ את אתה<האם באופן כללי,   3.120    

  לסוקר: הצג למרואיין את חוברת העזר               
  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

  לא ידוע, מסרב                                      
  

  האם אתה מרוצה מהתחבורה הציבורית באזור מגוריך?  3.130   

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  מרוצהלא כל כך  .3

  בכלל לא מרוצה  .4

  לא משתמש בתחבורה ציבורית][ .5
  

  לא ידוע, מסרב
  

      / את  אתה גר<בו שבאזור   ,מרוצה מכמות השטחים הירוקים, הגנים הציבוריים או הפארקים >/ את אתה< האם  3.140 

  ?>גרה             

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה .4

  לא ידוע, מסרב                                       
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  ?/ את גרה> אתה גר< בו שמרוצה מהניקיון באזור  / את> אתה<האם   3.150
  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה .4

  לא ידוע, מסרב
  

  באזור מגוריך?  אשפההאם אתה מרוצה משירותי איסוף ה   3.150.1

 מרוצה מאד .1

 מרוצה .2

 כך מרוצה-לא כל .3

 ל לא מרוצה בכל .4

 לא ידוע, מסרב

 
, ריחות של ביוב או היעשן ממכוניות או מאזור תעשי, כגון: בו אתה גרשהאם מפריע לך זיהום האוויר באזור   3.160

  ?פסולת

  מאוד מפריע .1

  מפריע .2

  מפריעלא כל כך  .3

  מפריעבכלל לא  .4

  לא ידוע, מסרב                                     
  
  

/ את  אתה גר<בו שללכת לבדך בשעות החשיכה באזור  ה >בטוח המרגיש/ את  יש בטוחמרג אתה<האם   3.170

  ?גרה>

  מאוד /בטוחה> בטוח< .1

  /בטוחה> בטוח< .2

  /בטוחה> בטוח<לא כל כך  .3

  /בטוחה> בטוח<בכלל לא  .4

 [לא <יוצא/ יוצאת> מהבית] .5

  לא ידוע, מסרב
  

      רוחב הכבישים והמדרכות, תאורה  גר? כגוןשבו אתה האם אתה מרוצה ממצב הכבישים והמדרכות באזור   3.200 

  מספקת, שילוט וכדומה.            

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה .4

  לא ידוע, מסרב                                  
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  בדירה זו ? / את גרה> אתה גר<איזו שנה מ   3.20

  ע"דון "לא יסמ – "מספר שנים"לסוקר: אם הנדגם עונה              

        3.30 -עבור לשאלה)                2100 - 1890(טווח                                                  
       3.20.1 - אלההמשך לש                                                                  לא ידוע                                     

    3.30 -עבור לשאלה                                                                    מסרב                                  

  

  בדירה זו?   / את גרה> אתה גר<מה שנים כ  3.20.1     

  .  מן "לא ידוע"ס -אם הנדגם עונה "מספר שנים"  .לסוקר: עגל לחצאי שנים        

  )0.5 – 99(טווח                                                       

  

  ?/ את גרה>  אתה גר<בה שמרוצה מהדירה  / את> אתה<האם באופן כללי,     3.30      

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

  לא ידוע, מסרב                                            
  

  האם מפריע לך בדירה רעש שבא מבחוץ?   3.90

 מפריע מאד .1

                                              מפריע .2

 כך מפריע-לא כל .3

                        בכלל לא מפריע  .4

  לא ידוע, מסרב
  

         
  מרוצה מהיחסים עם שכניך? >/ את אתה<האם     3.80  

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

  [אין שכנים] .5

  לא ידוע, מסרב       
  

  האם בשכונה שלך אנשים משתפים פעולה כדי לשפר את השכונה?  3.100

  כן, במידה רבה  .1

  כן, במידה מסוימת  .2

 לא כל כך .3

 בכלל לא .4

 [אין צורך בשיפור]  .5

  לא ידוע, מסרב 
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  אורח חיים . בריאות ו4פרק 

   .אשאל אותך לגבי בריאות ותפקודכעת    4.10  

        ENTERלסוקר: הקש            

                                    

  מהו מצב בריאותך, בדרך כלל?     4.20 

  טוב מאוד .1

  טוב .2

  לא כל כך טוב .3

  בכלל לא טוב  .4

     לא ידוע, מסרב                           
  
  

  איך היית< מתאר/מתארת> את  מצב בריאותך כיום: ,אותך לפני שנהבאופן כללי,  בהשוואה למצב ברי 4.25

  מאשר לפני שנה הרבה יותר טוב עכשיו .1

 מאשר לפני שנה עכשיוקצת יותר טוב  .2

 בערך כמו לפני שנה .3

 קצת יותר גרוע  .4

  הרבה יותר גרוע .5

 לא ידוע, מסרב
  

  

  .חודשים או יותר שישהת האם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי?  הכוונה לבעיה הקיימ   4.30

                      4.40 המשך בשאלה                              כן .1

 4.80 לשאלהעבור                 לא .2

     לא ידוע, מסרב       
  

  
    האם בעיה זו מפריעה לך בפעולות יומיומיות?    4.40 

     4.50המשך בשאלה                  מפריעה מאוד  .1

                               יעהמפר .2

  לא כל כך מפריעה         .3

     4.80לשאלה עבור              בכלל לא מפריעה .4

            לא ידוע, מסרב                      

                                  

  או לעלות במדרגות?ללכת  יש לך קושיהאם   4.50

  . אין קושי1

  .יש קושי מועט2

  יש קושי רב .3

  . לא <יכול/ יכולה> בכלל4

   לא ידוע, מסרב                          
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  להתלבש או להתרחץ? יש לך קושיהאם   4.60   

  . אין קושי1

  .יש קושי מועט2

  . יש קושי רב3

  . לא <יכול/ יכולה> בכלל4

  לא ידוע, מסרב

  

  

  קיון, קניות, סידורים מחוץ לבית ינכגון  ?פעולות הקשורות במשק הבית האם יש לך קושי לבצע   4.90

  וכדומה?           

  . אין קושי1

  .יש קושי מועט2

  . יש קושי רב3

  . לא <יכול/ יכולה> בכלל4

  לא ידוע, מסרב                          

  

  ? לזכור או להתרכז יש לך קושיהאם   4.80

  . אין קושי1

  .יש קושי מועט2

  . יש קושי רב3

  ל/ יכולה> בכלל. לא <יכו4

  לא ידוע, מסרב                                

  

  האם <אתה/את> <מרכיב/ מרכיבה>  משקפיים או עדשות מגע?  4.20.1.1

   לסוקר: כולל משקפי קריאה           

  כן .1

 לא  .2

 לא ידוע, מסרב 
  

  .גם כש<אתה מרכיב/ את מרכיבה> משקפייםהאם יש לך קושי לראות?   4.20.1    

  . אין קושי1

  .יש קושי מועט2

  . יש קושי רב3

  . לא רואה בכלל4

  לא ידוע, מסרב                                
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 האם <אתה נעזר/את נעזרת> במכשיר שמיעה?   4.70

 כן  .1

 לא  .2

  לא ידוע, מסרב 

 

  האם  יש לך קושי לשמוע?    4.20.2

  ה לקושי לשמוע גם כשמרכיב את מכשיר השמיעה.לסוקר: אם הנדגם מרכיב מכשיר שמיעה הכוונ         

  . אין קושי1

  .יש קושי מועט2

  . יש קושי רב3

  . לא <שומע/ שומעת> בכלל4

  לא ידוע, מסרב    
  

  

  כעת אשאל מספר שאלות בנושא שינה, המתייחסות לחודש האחרון.  4.120

  

 _________?שבוע בסוף שאינהלילה ביממה כולל ביום וב> ישנה את/  ישן אתה< שעות כמה, כלל בדרך  4.121

  .בלילה רביעי יום ועד שבת ממוצאי הכוונה: לסוקר      

  בחודש האחרון, האם היה לך קושי להירדם או לישון במשך לילה שלם?  4.130

  . בכל לילה או כמעט בכל לילה1

  שלוש בשבוע-. פעמיים2

  . פעם בשבוע או פחות3

  . לא היה לך קושי כזה בחודש האחרון4

  

  בחודש האחרון, האם הרגשת <עייף או מנומנם/ עייפה או מנומנמת> במשך היום?  4.140  

  הרגשת עייפות רבה  .1

  4.150המשך בשאלה   הרגשת עייפות מסוימת           .2

  לא כל כך  .3

 4.160.1עבור לשאלה בכלל לא                        .4

  לא ידוע, מסרב 

  

  תפקוד שלך?שציינת פגעה בהעייפות  האם  4.150
 במידה רבה כן,  .1

 במידה מסוימת                                            כן,  .2

 כך -לא כל .3

 בכלל לא .4

 לא ידוע, מסרב 
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  בעיות העייפות שציינת סיכנו אותך בנהיגה? האם  4.160  
 כן .1

 לא .2

 לא ידוע, מסרב 

  

  שיעזרו לך לישון?  מרשםהאם בחודש האחרון נטלת תרופות  4.160.1
 4.160.2המשך בשאלה ן                               כ .1

 4.171עבור לשאלה לא                                .2

  לא ידוע, מסרב

  

  באיזו תדירות נטלת אותן?  4.160.2

 כל לילה .1

  פעמיים עד שלוש בשבוע .2

  כפעם בשבוע .3

 לעתים רחוקות יותר .4

  לא ידוע, מסרב 
 

 ים, האם קיבלת חיסון נגד שפעת? עשר החודשים האחרונ -בשנים  4.171

 כן .1

 לא  .2

  לא ידוע, מסרב
  

  ומעלה ( 40אם הנדגמ/ת בןMinn 1.100=1/2  וגםGil=>40 4.170)  המשך בשאלה 

   שנה ומעלה (  25אם הנדגמת בתMinn 1.100=2  וגםGil=>25 4.170) המשך בשאלה 

  4.180עבור לשאלה   -אחרת  

  

  הנעשות לשם גילוי מוקדם כעת אשאל לגבי בדיקות שונות    4.170

 ומעלה  40הנדגמת בת  אם)Minn 1.100=2  וגםGil=>40 4.170.7) עבור לשאלה  

 ומעלה ( 25הנדגמת בת  אם Minn 1.100=2  וגםGil=>25 4.170.9) עבור לשאלה  

 ומעלה 40בן  הנדגם אם )Minn 1.100=1 וגם  Gil => 40  ( 4.170.13עבור לשאלה  

 4.180 אחרת עבור לשאלה  

  

  האם עשית אי פעם בדיקת ממוגרפיה?  4.170.7

 4.170.81המשך לשאלה כן                        .1

 4.170.9עבור לשאלה                לא  .2

  לא ידוע, מסרב 
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  ?מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.81  

  4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

  ודשים האחרוניםעשר הח -בשנים .1

  עד שנתייםלפני יותר משנה  .2

  עד חמש שניםמשנתיים  לפני יותר .3

 חמש שניםלפני יותר מ .4
  לא ידוע, מסרב 

  
 

  ומעלה 25השאלה תוצג לנשים מגיל   

  ? papהאם עשית אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם  4.170.9

  4.170.101המשך בשאלה כן                             .1

 לא .2

אחרת עבור לשאלה  4.170.13עבור לשאלה ומעלה  40אם הנדגמת בת      מסרבלא ידוע, 

4.180  

  ?מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.101

  4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

  עשר החודשים האחרונים -בשנים .1

  עד שנתייםלפני יותר משנה  .2

  עד חמש שניםלפני יותר משנתיים  .3

 חמש שניםיותר מלפני  .4
  לא ידוע, מסרב 

 

 4.170.13שאלה שנה ומעלה המשך ב 40הנדגמ/ת בן/בת  אם  

 4.180 אחרת עבור לשאלה   

  
  ? עשית אי פעם בדיקת דם סמוי בצואההאם  4.170.13

 4.170.141המשך בשאלה               כן  .1

 לא         .2

     4.180אחרת עבור לשאלה , 4.170.15 עבור לשאלהשנה ומעלה  40בן/בת  אם לא ידוע, מסרב   

  
  מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה? 4.170.141

  4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

  עשר החודשים האחרונים -בשנים .1

  עד שנתייםלפני יותר משנה  .2

  עד חמש שניםלפני יותר משנתיים  .3

 חמש שניםלפני יותר מ .4
 לא ידוע, מסרב 
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  ומעלה 40תוצג לבני השאלה   

  סקופיה? והאם עשית אי פעם בדיקת קולונ  4.170.15
  

           4.170.61המשך בשאלה               כן  .1

 לא        .2

  4.180עבור לשאלה    לא ידוע, מסרב   

  

  ? מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה  4.170.161

  4ד לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמו              

  עשר החודשים האחרונים -בשנים .1

  לפני יותר משנה עד שנתיים .2

  לפני יותר משנתיים עד חמש שנים .3

 לפני יותר מחמש שנים .4
 לא ידוע, מסרב 

  
  

  מה הייתה הסיבה שעשית את הבדיקה? אפשרית יותר מתשובה אחת  4.170.162

  בעיה בריאותית .1

  סרטן המעי הגס אצל קרובי משפחהלסוקר: רקע משפחתי   .2

  בצואה בות בדיקת דם סמויבעק .3

    , בדיקת סקרעקב גיל .4

 סיבה אחרת .5
  לא ידוע, מסרב 

 

 כעת אשאל על גובה ומשקל.  4.180

  

  ?מה הגובה שלך, ללא נעליים  4.190  

  לסוקר: התשובה בסנטימטרים        

  נטימטרים . ללא חצאי סאם הנדגם אינו זוכר את הגובה במדויק, שאל על הגובה בערך                   

        

  )50 – 250(טווח  _________       
  

  מה משקלך כיום, בבגדים קלים וללא נעליים?  4.200

  ריוןילסוקר: אם אישה אומרת לך שהיא בהריון, שאל על משקלה לפני הה

  . ללא חצאי סנטימטריםאם הנדגם אינו זוכר את המשקל במדויק, שאל על המשקל בערך          

   

  )20 – 300(טווח  _________ ___      
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  .כעת אשאל אותך שאלות בנושא תזונה והרגלי אכילה  4.350  

  האם היית רוצה:  4.210

  לרדת במשקל .1

     4.220המשך בשאלה    להישאר באותו משקל  .2

 לעלות במשקל  .3

      4.225עבור לשאלה          ך] [לא אכפת ל .4

                     
  <אתה/ את> עושה דיאטה לצורך ירידה במשקל או שמירה על המשקל? האם  4.220 

 כן .1

 לא .2

  לא ידוע, מסרב 
  

  דיאטנית?קיבלת אי פעם ייעוץ תזונתי מ האם 4.225

  בנוגע לעצמולסוקר:  הנדגם נפגש עם דיאטנית 
   4.225.1המשך בשאלה              כן .1

              לא .2

  4.352, אחרת עבור לשאלה  4.230אלה עבור לש 1=4.220אם   לא ידוע, מסרב 

  

  מתי נפגשת עם דיאטנית בפעם האחרונה? 4.225.1

  4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד            

  עשר החודשים האחרונים-בשנים .1

  עד שנתייםלפני יותר משנה  .2

  עד חמש שניםלפני יותר משנתיים  .3

 חמש שניםלפני יותר מ .4

  ]לא נפגשתי[ .5

  לא ידוע, מסרב 

  

  דיאטה?לממי קיבלת את ההנחיות העיקריות  4.230

  5לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           

  רופא .1

  דיאטנית, בייעוץ אישי או קבוצתי .2

  תכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה .3

  ספרים, אינטרנט או חומר מקצועי .4

  משפחה או מכרים .5

 גורם אחר הנחיות מ יקיבלת .6

 הנחיות  יקיבלתלא  .7

  מסרב לא ידוע, 
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ביום: כולל מיצים ממותקים  בדרך כלל, כמה כוסות משקאות ממותקים, קרים או חמים, <אתה/את> שותה 4.351
  מיצים טבעיים, משקאות ממותקים תוססים, משקאות אנרגיה, מים בטעמים, קפה או תה בתוספת סוכר.  ,בסוכר

  6לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

  . טייםא כולל משקאות דיאטלסוקר: ל

   ת)פוזיציו 2 ( כוסות _______

  לא ידוע, מסרב 

  
  

  ? בבישול  או בטיגון שמן העיקריבשמן זית כ / את משתמשת>אתה משתמש< האם  4.352

 כן .1

 לא .2

  לא ידוע, מסרב 

  
   בתוספת למזון כגון: בסלט?האם < אתה משתמש/ את משתמשת> בשמן זית כשמן העיקרי  4.352.1

 כן .1

 לא .2

  לא ידוע, מסרב 

  
  . וכדומה יחידה אחת של מלפפון, עגבנייה, פלפלקות אתה אוכל ביום? מנה= לדוגמה, כמה מנות ירבדרך כלל,  4.353

  . אם פחות ממנה ביום רשום אפסכולל ירקות מבושלים  :לסוקר

   )עם נקודה עשרונית פוזיציות 3 ( מנות ______

  לא ידוע, מסרב 

  
פלח של תפוח, אגס, אשכול קטן של ענבים או  מנה= יחידה אחת שלנות פרי אתה אוכל ביום? בדרך כלל, כמה מ 4.354

  מלון. 

  אם פחות ממנה ביום רשום אפס  :לסוקר

   )פוזיציות עם נקודה עשרונית 3( מנות ______

  לא ידוע, מסרב 
  

ון לחם או פסטה מחיטה מלאה, <אתה אוכל/את אוכלת> מאכלים המכילים דגנים מלאים, כג ביום כמה פעמים 4.355.4 

   אורז מלא, בורגול, כוסמת, גריסים?

  לסוקר: אם פחות מפעם ביום רשום אפס

   )0-7טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 
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   :המוצרים האלה<אתה אוכל/את אוכלת> את  בשבועכמה פעמים  4.355

  לסוקר: הכוונה לשבוע רגיל

  בוע רשום אפסאם פחות מפעם בש                      

  98אם לא קבוע הקלד                       

  

י שעל אריזת מוצרי מזון, הכוונה לבדוק את הרכיבים או את הסימון התזונת / את נוהגת>נוהג האת<האם  4.356

 כולסטרול, צבעי מאכל, קלוריות, מלח וכדומה.

 כן .1

 לא .2

  לא ידוע, מסרב 

  

   הרגלי התזונה שלך מושפעים  ממחקרים או מפרסומים לגבי תזונה בריאה? האם 4.430

 כן .1

 לא .2

  וע, מסרב לא יד
  

  כעת אשאל אותך שאלות בנושא פעילות גופנית  4.240
          

ה, יהליכה, ריצה, שחי ילות גופנית? הכוונה לפעילות כמובשלושת החודשים האחרונים, האם עסקת בפע 4.250

  . התעמלות, משחקי כדור

הרמת משאות או עמידה  . עבודות פיזיות כגוןלסוקר: הכוונה לפעילות גופנית שהנדגם עושה מתוך בחירה
  אינן נחשבות לעיסוק בפעילות גופנית, לצורך השאלה.  –ממושכת 

 4.260המשך בשאלה          כן .1

 4.440עבור לשאלה  לא               .2

  4.270המשך בשאלה   לא ידוע     

  4.440עבור לשאלה  מסרב            

  

  

  

 מספר שאלה

 כמה פעמים  
  )0-21(טווח 

לא ידוע, 
  מסרב 

    המבורגר, נקניקיות, קבב, נקניק פסטרמה -בשר אדום או בשר מעובד   4.355.1

  

  

  קטניות כגון עדשים, שעועית לבנה, חומוס בסלט או בגרגירים  4.355.2
  
  

 

  

  םדגי  4.355.3
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  אחתאפשרית יותר מתשובה  תה עוסק/את עוסקת>?באיזה ספורט או פעילות גופנית <א בדרך כלל,  4.260

  7לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

  קל, ספינינג, משקולות וכד')ושר (הליכון, אופני כושר, אליפטימכשירי כאימון ב .1

  ריצה .2

  הליכה .3

  שחייה .4

 אופניים .5

  התעמלות .6

  כדורגל .7

  כדורסל .8

 יוגה/ פילאטיס/ עיצוב הגוף/ פלדנקרייז וכד' .9

 ריקוד .10

  כדורעף / כדורידכדורשת/  .11

  טניס .12

 מנויות לחימהא .13

  ספורט ימי .14

 אחר  .15
 לא ידוע, מסרב 

  4.260.1.1המשך בשאלה  15=4.260אם 

  4.265עבור לשאלה אחרת 

 

  )פוזיציות 75(_____________________   מהו הספורט או הפעילות הגופנית האחרת?  4.260.1.1

  לא ידוע, מסרב 

  > בפעילות הגופנית?היכן בעיקר <אתה עוסק/את עוסקת 4.265

  8לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד    

  בבית .1

  בחדר כושר .2

  באולם ספורט או בסטודיו .3

  ברחוב או בפארק באזור המגורים .4

  בחיק הטבע או בחוף הים .5

 כהבברי .6

 בים .7
  לא ידוע, מסרב 

  
  שריריםחיזוק  4.310והשאר אותה אצל הנדגם עד שאלה   9לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

אנו מבחינים בין שלושה סוגים של פעילות גופנית: פעילות מאומצת, פעילות מתונה ופעילות לחיזוק שרירים.   4.270
  נשאל על כל אחד מהם בנפרד.

ריצה, הליכה יה רבה בקצב פעימות הלב, לדוגמה, פעילות גופנית מאומצת היא פעילות הגורמת להזעה רבה ולעלי 4.271
   ירובית.מהירה, פעילות א

    דקות ברצף? 10בשלושת החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות גופנית מאומצת, שנמשכה לפחות 

 כן .1

 4.290עבור לשאלה לא                               .2

  לא ידוע, מסרב 
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  עסקת בפעילות גופנית מאומצת? בשבועבדרך כלל, כמה פעמים  4.280

  "0רשום " - ות מפעם בשבועלסוקר: אם התשובה היא פח          

  
   )0-14טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 

  4.290עבור לשאלה , לא ידוע, מסרב 0=4.280אם  

  בדרך כלל, כמה שעות בשבוע עסקת בפעילות גופנית מאומצת?   4.280.1

 )0-168טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 

  מספר דקות:  4.280.2

 )1-59טווח  ( ______

  ב לא ידוע, מסר

  

: הליכה, לדוגמה בקצב פעימות הלב,  מועטהה יהיא פעילות הגורמת להזעה קלה ולעלי מתונהגופנית  פעילות  4.290

בשלושת החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות גופנית מתונה, שנמשכה  .באופן מתון ,הירכיבה על אופניים, שחי

  דקות ברצף?  10לפחות 

 כן .1

 4.310עבור לשאלה        לא                        .2

  לא ידוע, מסרב 

  

  עסקת בפעילות גופנית מתונה? בשבוע בדרך כלל, כמה פעמים 4.300

  "0רשום " -  ר: אם התשובה היא פחות מפעם בשבועלסוק        
  

 )0-14טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 

  

  4.310עבור לשאלה  לא ידוע, מסרב  ,0=4.300אם   

  מה שעות בשבוע עסקת בפעילות גופנית מתונה?  בדרך כלל, כ 4.300.1

 )0-168טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 

  מספר דקות:  4.300.2

 )0-59טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 
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פעילות גופנית לחיזוק שרירים היא פעילות המיועדת לחיזוק ובניית שרירי הגוף, לדוגמה התעמלות, עיצוב גוף,   4.310

  האם עסקת בפעילות גופנית לחיזוק שרירים?שלושת החודשים האחרונים, ב הרמת משקולות.

 כן .1

 4.440עבור לשאלה לא                               .2

  לא ידוע, מסרב 

 עסקת בפעילות גופנית לחיזוק שרירים? בשבועבדרך כלל, כמה פעמים  4.320

  "0רשום " - לסוקר: אם התשובה היא פחות מפעם בשבוע        
  

 )0-14טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 

  
  .  כעת אשאל אותך שאלות בנושא עישון 4.440

  
  האם <אתה מעשן / את מעשנת> כיום? 4.450

  ייחשב עישון בכל תדירות. לסוקר: עישון כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת או נרגילה,         

 4.480שאלה עבור לכן                               .1

 4.460שאלה המשך ב                       לא        .2

  לא ידוע, מסרב 

  האם עישנת בעבר? 4.460

  . ייחשב עישון בכל תדירותלסוקר: עישון כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת או נרגילה, 

 4.481עבור לשאלה כן                                .1

 4.540עבור לשאלה לא                               .2

  דוע, מסרב לא י

  
  כמה סיגריות <אתה מעשן / את מעשנת> בדרך כלל ביום? 4.480

 אם לא מעשן רשום אפס . סיגריות 20קופסה= גריות ולא קופסאות.ייש לציין מספר ס לסוקר:
  )0-60( טווח  ______

  לא ידוע, מסרב 

  
  שעישנת. הכוונה לפעם הראשונה  באיזה גיל התחלת לעשן? 4.490

 ) 5-105( טווח  ______

  לא ידוע, מסרב 

  
  האם <אתה/ את> מנסה כעת או ניסית בעבר להפסיק לעשן? 4.500

  ניסיתי בעבר ומנסה גם כעת .1

  ניסיתי רק בעבר .2

  מנסה רק כעת .3

 לא ניסיתי אף פעם .4

  לא ידוע, מסרב
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  כמה סיגריות נהגת לעשן ביום?  4.481
  בכמות הגדולה ביותרלסוקר: הכוונה לתקופה שבה עישן          
  אם לא מעשן רשום אפס . סיגריות 20קופסה= יש לציין מספר סיגריות ולא קופסאות.      

 ) 0-60טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 

  

  שעישנת. באיזה גיל התחלת לעשן? הכוונה לפעם הראשונה  4.491

 ) 5-105( טווח  ______

  לא ידוע, מסרב 
  

  

  שעישנת.  באיזה גיל הפסקת לעשן? הכוונה לפעם האחרונה 4.501
  

 ) 5-105טווח  ( ______

  לא ידוע, מסרב 
  

  מה הסיבה העיקרית לכך שהפסקת לעשן?  4.511

  10לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

  בעיה בריאותית  .1

  משפחתךחשש מנזק עתידי לבריאות שלך או של בני  .2

  לחץ מצד המשפחה או הסביבה .3

  הוצאה כספית גבוהה .4

  רע ושיניים צהובותריח בעיה אסתטית, לדוגמה,  .5

 ריוןיה לנשים: .6
  לא ידוע, מסרב 

  

האם השתתפת בסדנה או קיבלת יעוץ טלפוני במסגרת קופת חולים כדי להפסיק לעשן? הכוונה לפעם האחרונה   4.521
  שעישנת. 

 כן .1
 לא .2

  לא ידוע, מסרב                               
  

שופה> לעישון של אחרים? הכוונה לאנשים אחרים שעישנו היית <חשוף/ ח תדירותבאיזו , בחודש האחרון  4.540
  בסביבתך.

 כל יום, לעתים קרובות  .3
  4.550 המשך בשאלה                מדי פעם            .4

 לעתים רחוקות  .5
                                 בכלל לא .6
  4.610עבור לשאלה                    לא ידוע, מסרב  .7

 , היכן היית <חשוף/חשופה> לעישון של אחרים? הכוונה לאנשים אחרים שעישנו בסביבתך.בחודש האחרון 4.550
  אפשרית יותר מתשובה אחת.

  11הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוקר: 

  בבית .1

  בעבודה .2

  אצל חברים .3

  באירועים, במקומות ציבוריים סגורים .4

 במקומות ציבוריים פתוחים  .5

  לא ידוע, מסרב 
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  ך שאלות בנושא ביטוחי בריאות.כעת אשאל אות 4.610 

  באיזו קופת חולים <אתה חבר/ את חברה>? 4.620 

  כללית .1

      4.630המשך בשאלה                                                       מכבי  .2

  מאוחדת .3

  לאומית  .4

 אחר [כולל משרת/ משרתת בצבא] .5

 4.660עבור לשאלה                                        לא ידוע, מסרב 

<כללית מושלם או כללית מושלם פלטינום>/ < מכבי מגן זהב או פת החולים, כגון האם יש לך ביטוח משלים של קו 4.630

  מכבי שלי>/< מאוחדת עדיף או מאוחדת שיא>/ < לאומית כסף /לאומית זהב >?

 כן                                .1

 לא                             .2

    לא ידוע, מסרב 

ביטוח רפואת שיניים, מינוי לשירותי רפואת  במסגרת קופת חולים? כגון שלא, פרטיהאם יש לך ביטוח רפואי  4.640
 חרום? 

לסוקר: לביטוח פרטי אין קשר לקופות החולים או לביטוח המשלים של הקופה. ביטוח בריאות פרטי לא כולל 
  ביטוח רפואי בעת נסיעה לחו"ל

                     4.650המשך בשאלה                       כן       .1

                   4.660עבור לשאלה          לא           .2

    4.650המשך בשאלה                    לא ידוע

  4.660עבור לשאלה                      מסרב 

  ביטוח מסוג זה:בי כל אחד מהם, האם יש לך אקרא בפניך רשימה של סוגי ביטוח. <ציין/צייני> לג 4.650

  12לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

  מה מכסה הביטוח הרפואי האחר?  4.650.9
  פוזיציות) 100(_____________________  

  לא ידוע, מסרב 

  לא -2  כן -1  ביטוח רפואת שיניים  4.650.1

  לא -2  כן -1  ביטוח סיעודי, שלא במסגרת קופת החולים  4.650.2

  לא -2  כן -1  ביטוח לביצוע ניתוחים באופן פרטי  4.650.3

  לא -2  כן -1  ן כלולות בסל הבריאותביטוח לתרופות שאינ  4.650.4

  לא -2  כן -1  ביטוח להתייעצות עם רופאים פרטיים  4.650.5

  לא -2  כן -1  מינוי לשירותי רפואת חירום, כגון שח"ל, נטלי  4.650.6

  לא -2  כן -1  ביטוח להשתלות ולטיפולים מצילי חיים בחו"ל  4.650.7

  לא -2  כן -1    4.650.9המשך לשאלה   ביטוח רפואי אחר   4.650.8
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  האם יש לך מידע מספיק על <זכויותיך/זכויותייך> במערכת הבריאות? 4.660

  כן  .1

  4.655המשך בשאלה                                        לא  .2

  4.680עבור לשאלה   > ][לא < מחפש/ מחפשת .3

  4.655המשך בשאלה                  לא ידוע, מסרב 

         

  זמתך מידע הקשור לבריאות? האם בשנה האחרונה חיפשת בי 4.655

 4.656המשך בשאלה                                  כן .1

 4.680עבור לשאלה                                 לא  .2

  לא ידוע, מסרב 

  

  באיזה נושא חיפשת מידע הקשור לבריאות? אפשרית יותר מתשובה אחת.  4.656

  זכויות במערכת הבריאות .1

  מחלה או בעיה בריאותית .2

 במניעת מחלות, כולל בדיקות או אורח חיים בריא .3

  

  האם הצלחת להשיג את המידע הרצוי?  4.657

  כן, באופן מלא .1

  כן, חלקית  .2

 לא  .3
 לא ידוע, מסרב 

  

  אפשרית יותר מתשובה אחת.ים ניסית להשיג את המידע הדרוש? לו דרכיבא 4.659

  13הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוקר: 

  דיאטנית או אחותכגון איש צוות רפואי אחר  רופא או .1

  אתר האינטרנט של משרד הבריאות  .2

 מוקד טלפוני או אתר אינטרנט של קופות החולים .3

  אתרי אינטרנט אחרים .4

  לל אינטרנטלא כורדיו, טלוויזיה  גוןורת אחרים, כאמצעי תקש .5

  מוקד טלפוני של משרד הבריאות  .6

   חברים בני משפחה או  .7
 אחר .8

  לא ידוע, מסרב 
  

  באופן כללי כיצד היית מגדיר את מצב בריאותך: 4.680

  טוב מאוד .4

  טוב  .5

  סביר .6

  לא כל כך טוב .7

 בכלל לא טוב  .8
  לא ידוע, מסרב 
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  האם נולדו לך ילדים?      4.100

  םלסוקר: יש לכלול ילדים שנולדו חיים, גם אם אינם חיים כיו          

   4.110 המשך לשאלה             כן       .1

  5.10שאלה עבור ל                           לא      .2
  לא ידוע, מסרב                                               

    
  כמה ילדים נולדו לך?     4.110

  ר: יש לכלול ילדים שנולדו חיים גם אם אינם חיים כיוםלסוק            

  )1-30(טווח                  

            לא ידוע, מסרב           
  

  כולל 17נדגמים שיש להם ילדים עד גיל נשאלים 

  <ילדיך/ילדייך> בכל חיסוני השגרה בטיפת חלב /בבית ספר על פי גילו?   האם חיסנת את  4.690

  5.10 עבור לשאלה           תמיד .1

  4.700המשך בשאלה לא תמיד                .2

 בכלל לא  .3

  5.10 עבור לשאלהלא ידוע, מסרב     

  

  אפשרית יותר מתשובה אחת.מה הייתה הסיבה שבגללה בחרת לא לחסן?  4.700

 החיסונים לא בטוחים או לא יעילים  .1

  5.10המשך בשאלה                             המליץ לי לא לחסןרופא  .2

  4.700.1עבור לשאלה                                          תסיבה  אחר .3

  5.10המשך בשאלה                                           לא ידוע, מסרב 

  

  פוזיציות) 75( ______:_________<פרט/פרטי> אחר 4.700.1.1 

  לא ידוע , מסרב 
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  . דת5פרק 

  אשאל אותך לגבי דת כעת 5.10   

                                                             ENTER לסוקר: הקש          

      

  :/ את> אתה<האם     5.20   

    5.40 - עבור לשאלה                             / יהודיה> יהודי< .1

                         / מוסלמית> מוסלמי< .2
    5.30 - עבור לשאלה                           ריה>/ נוצנוצרי < .3

                            / דרוזית>דרוזי  < .4

    5.20.1 -המשך לשאלה                                          אחר        .5
   6.10 -6עבור לפרק                               מסרבלא ידוע,       

  

  :/ את> אתה<האם   5.20.1   

   6.10 -6עבור לפרק    / אתאיסטית> אתאיסט<ללא דת,  .1

   5.20.2  -המשך לשאלה                  דת אחרת   .2

       6.10 - 6עבור לפרק                               לא ידוע, מסרב                                        

  
    _____________   ?דתך  מהי   5.20.2   

    ע, מסרבלא ידו
  
 

  רואה את עצמך כ: / את> אתה<האם     5.30    

                            מאוד / דתית>  דתי< .1

  / דתית> דתי< .2

 5.30.1המשך בשאלה / דתית>                  דתי<לא כל כך   .3

   / דתית> דתי<לא  .4

                       לא ידוע, מסרב       

  

   בו גדלת היה:שאם הבית , ה15כשהיית בן/בת  5.30.1

  דתי מאוד .1

  5.120עבור לשאלה                             דתי  .2

 לא כל כך דתי  .3

                                  לא דתי  .4

 לא ידוע, מסרב  
  

  רואה את עצמך כ: / את> אתה<האם     5.40     

                                                                            / חרדית>חרדי < .1

                                               / דתית> דתי< .2

                                                           דתית> –/ מסורתית דתי –מסורתי < .3

  / דתית>            דתי < לא כל כך - / מסורתית> מסורתי< .4

  ת>   ,  חילוני תדתי/  דתי ,  חילוני<לא  .5

                        לא ידוע, מסרב       
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  בו גדלת היה: ש, האם הבית 15כשהיית בן/בת   5.50

                                           חרדי   .1

                                        דתי        .2

                                                              דתי  ,מסורתי .3

            דתי  לא כל כך , סורתימ .4

  ידתי ,  חילונ לא  .5

 לא ידוע, מסרב 

  
  במהלך חייך, בהשוואה להיום, האם:   5.120   

  הפכת להיות יותר <דתי/דתיה> .1

 מידת הדתיות שלך לא השתנתה .2

 הפכת להיות פחות <דתי/ דתיה> .3

  לא ידוע, מסרב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

- 159 -  
  

  נהיגה  ןורישיומודים,שפות, קורסים, שירות צבאי ליכישורים:. 6ק פר
  

  כעת אשאל אותך על לימודים   6.10

                                                                        ENTER   לסוקר: הקש         

  

  )1=5.20 וגם 1=1.100נוסח לגברים יהודים (  

  כולל ישיבה וקורסים להכשרה מקצועית. במוסד לימודים כלשהו? / את לומדת> אתה לומד<האם למדת או      6.20

  )2=1.100) ולנשים (1=5.20 וגם 1=1.100נוסח לגברים לא יהודים (  

  כולל  קורסים להכשרה מקצועית. במוסד לימודים כלשהו? / את לומדת> אתה לומד<האם למדת או   6.20

   6.31המשך לשאלה                                                   רק בעבר     תלמד .1

                    כולל  בחופשה ,כיום / לומדת>לומד< .2

      6.71 לשאלהעבור                        כלל  במוסד  לימודים     תלא למד  .3

                                                                                                     לא ידוע, מסרב  
  

  טבלת מוסדות לימוד:

 )1=6.20נוסח למי שלמד רק בעבר ( 

  כעת אשאל באילו מוסדות למדת במהלך חייך. 6.31
                                                                  ENTER   לסוקר: הקש               

  
   )2=6.20(נוסח למי שלומד כיום   

  כעת אשאל באילו מוסדות למדת ו< אתה לומד /את לומדת >   כיום.  6.31
                ENTER לסוקר: הקש                  

                                                   

  , תיכון? חטיבת ביניים,יסודיהאם למדת  בבתי ספר:   6.31.1

  י"ס יסודי  כולל: חדר, כותאבלסוקר: ב                 

  בי"ס  תיכון כולל: בי"ס אקסטרני המכין לבגרות, ישיבה קטנה וישיבה תיכונית                             

  6.31.2המשך בשאלה                    . כן1

   6.31.3עבור לשאלה               לא .2

  לא ידוע,מסרב        

  , תיכון? יסודי, חטיבת ביניים :ספרה יתבכמה שנים למדת בכל  6.31.2

  לסוקר: עגל לחצאי שנים           

  לסוקר: מספר שנים בפועל           

  ) 0.5-90.0(טווח                          

  

 בי"ס לטכנאים והנדסאים, מוסד,  כיתות יג' ויד' על תיכוני לא במסלול אקדמי, כגוןהאם למדת  בבית ספר   6.31.3

  וגננות, בי"ס לאחיות? להכשרת מורים

  6.31.4המשך בשאלה                        כן.   1

   6.31.5עבור לשאלה         .  לא           2

  לא ידוע, מסרב 
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  כמה שנים למדת בבית ספר על תיכוני?   6.31.4

  לסוקר: עגל לחצאי שנים             

  ) 0.5-90.0(טווח                                         

  

  מכינה קדם אקדמית או במכינה קדם הנדסאים?האם למדת ב   6.31.5

  6.31.6המשך בשאלה          כן        .1

  6.31.7עבור לשאלה                    לא .2

  לא ידוע, מסרב

 

  כמה שנים למדת במכינה?   6.31.6

  לסוקר: עגל לחצאי שנים        

  ) 0.5-90.0(טווח                                        

  המעניקים תואר אקדמי?האם למדת  במוסדות  לימוד    6.31.7 

  6.31.8המשך בשאלה          כן .1

  6.31.9עבור לשאלה - )1=5.20 וגם 1=1.100(לגברים יהודיים       לא    .2

              6.31.11עבור לשאלה  - לכל השאר                          

  כמה שנים למדת במוסדות לימוד המעניקים תואר אקדמי?  6.31.8    

  לסוקר: מספר שנים בפועל ולא מספר שנים אקדמיות          

  עגל לחצאי שנים                    

  ) 0.5-90.0(טווח                                         

           

   ):1=5.20  וגם 1=1.100(בלבד  יוצג לגברים יהודים      

  האם למדת  בישיבות , כולל:  גבוהה, גדולה,  הסדר, כולל?  6.31.9  

  לסוקר: לא כולל ישיבה קטנה וישיבה תיכונית.           

  6.31.10המשך בשאלה                 כן .1

 6.31.11עבור לשאלה                לא .2

  לא ידוע, מסרב                  

  כמה שנים למדת בישיבות?  6.31.10    

  לסוקר: עגל לחצאי שנים            

  ) 0.5-90.0(טווח                                         

  

  האם למדת  בקורסים  להכשרה מקצועית, כגון: הנהלת חשבונות, תכנות, נגרות?  6.31.11

  6.31.12המשך בשאלה                       כן .1

  6.31.13עבור לשאלה                    לא  .2

  לא ידוע, מסרב                               
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  כמה שנים למדת בקורסים להכשרה מקצועית?  6.31.12

  לסוקר: עגל לחצאי שנים  

  ) 0.5-90.0(טווח                                         

  האם למדת  במוסד לימודים אחר?  6.31.13

קר: אם הנדגם ענה "כן", וודא עם הנדגם שהלימודים אינם לתואר אקדמי, אינם עבור הכשרה מקצועית, סול

שנות לימוד ומשך הלימודים  12ספר על תיכוני (בי"ס על תיכוני= לימודי תעודה, נדרשו -ואינם לימודים בבית

  שנה לפחות)

  6.31.14המשך בשאלה                              כן .1

 6.31.16עבור לשאלה                            לא .2

  לא ידוע, מסרב                                    

  מהו  שם מוסד  הלימודים? _______________   6.31.14 

  כמה שנים למדת  במוסד  זה?  6.31.15

  לסוקר: עגל לחצאי שנים             

  ) 0.5-90.0(טווח                                          

  

  שנות לימוד? )90.0 -0.5סה"כ למדת   ___________ (טווח    6.31.16

  לסוקר: אם ישנה טעות במספר שנות הלימוד, חזור לשאלות הרלוונטיות ותקן את הטעות.              

 בשני מוסדות לימוד, יש לחשב את מספר השנים המצטבר.אם הנדגם למד במקביל          
  

  נוסח למי שלמד רק בעבר 
  ? מהו סוג  מוסד  הלימודים האחרון בו למדת   6.40

  
    נוסח למי שלומד כיום   

  ? > אתה לומד / את לומדת<מהו סוג  מוסד  הלימודים  בו    6.40

      ספר על תיכוני לא במסלול אקדמי-בית.  1

 מכינה קדם אקדמית או קדם הנדסאים        .  2

 ודים לקראת תואר אקדמימוסד לימ.  3

 לא כולל ישיבה תיכונית -"ישיבה גדולה".  4

  קורסים להכשרה מקצועית              .  5                          

   >6.31.14  <שם מוסד לימודים אחר לפי .  6

          לא ידוע, מסרב            

      

  מהי התעודה או התואר הגבוה  ביותר שקיבלת?  6.50

  1לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                          

  6.71עבור לשאלה                        )תעודת סיום של בית ספר תיכון (שאינה תעודת בגרות . 1  

                                                                         תעודת בגרות  .  2                                     

   תיכוני  שאינה תעודה אקדמית-תעודת סיום של בי"ס על.  3                                     

            6.60עבור ל                             כולל תעודה אקדמית   , או תואר מקבילB.Aתואר אקדמי ראשון .  4                              
  רפואה) בדוקטור   M.D, או תואר מקביל (כולל M.Aתואר אקדמי שני  . 5                                     

              , או תואר מקביל  Ph.Dתואר אקדמי שלישי .  6                                     

             6.71 עבור ל                               ות שצוינו    תעודמה אחת לא קיבלת אף.  7 

      לא ידוע, מסרב
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  לומדים במוסד אקדמי:כן שלמדו או - 1אופנות  6.31.7נשאלים רק נדגמים שענו בשאלה       

  היכן למדת לתואר או לתעודה האקדמית?  6.60

  לסוקר: התייחס לתואר הגבוה ביותר

 בארץ                            .  1   
  בחוץ לארץ                         .   2                                          
  , מסרבידועלא       

  

  
  

שלמדו או לומדים במוסד  6.31.7) וגם ענו בשאלה 2שלומדים כיום (אופנות  6.20נו בשאלה : לנדגמים שע1נוסח 
  לקראת תואר אקדמי:

  מהו  מקצוע הלימודים העיקרי שלמדת או ש <אתה/את> לומד במוסד האקדמי?  6.61

 Enter שקאותיות של מקצוע הלימודים. אם שם מקצוע הלימודים לא מופיע, קלוד "אחר", ה 3לסוקר: הקלד 

  ורשום את שם מקצוע הלימוד.

   Lookup  מקצועות  
  

שלמדו במוסד לקראת תואר  6.31.7) וגם ענו בשאלה 1שלמדו רק בעבר (אופנות  6.20: לנדגמים שענו בשאלה 2נוסח 
  אקדמי:

  מהו  מקצוע הלימודים העיקרי שלמדת במוסד האקדמי? 6.61

 Enter הקששם מקצוע הלימודים לא מופיע, קלוד "אחר",  אותיות של מקצוע הלימודים. אם 3לסוקר: הקלד 

  ורשום את שם מקצוע הלימוד.
  

   מקצועות   Lookup מהו מקצוע  הלימוד?______________________   6.61.1  

 

  סמן באיזו שפה אתה מראיין  סוקר:ל  6.71  

  ברית                   ע .1

               וסית    ר .2

  רבית ע .3
  

  הנדגמים: נשאלים כל

  בשפה העברית?  ךמהי רמת ידיעותי  6.99

                                                              ENTERלסוקר: הקש          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  6.210 עבור לשאלההראיון נערך בערבית) וגם (נוצרי  אואם הנדגם מוסלמי  

 6.200 -המשך לשאלה כל השאר  

  אם שרתת בצה"ל?ה  6.200

   6.211 עבור לשאלה                                                        ן כ.   1 
   6.210 - המשך לשאלה                                                          אל.   2              

         לא ידוע, מסרב                           

  

  מספר שאלה   

. טובה 1

  מאוד

. לא יודע 5  . חלשה4   . בינונית3  . טובה2

  בכלל

  5  4  3  2  1  בדיבור 6.100

  5  4  3  2  1  בקריאה 6.110

  5  4  3  2  1  בכתיבה 6.120
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  ?שית שירות לאומיעהאם    6.210

  ן כ .1

  אל .2
  לא ידוע, מסרב                           

  

  התקבל לעבודה? דעתך, באיזו מידה משפיע השירות הצבאי על הסיכוי לל  6.211

  משפיע מאוד .1

  משפיע .2

  לא  כל כך משפיע .3

 בכלל לא משפיע .4

  לא ידוע, מסרב 
 

  נהיגה? ןהאם יש לך רישיו 6.220

  למכונית, אופנוע, קטנוע וכדומה. ןכולל רישיולסוקר:         
  

    6.230 -המשך לשאלה                            כן .1
   7.10 -7עבור לפרק                                         אל .2

         לא ידוע, מסרב                            
  

  ברכב? >אתה נוהג / את נוהגת< כמה פעמים בשבוע  6.230

  למכונית, אופנוע, קטנוע וכדומה. ןכולל רישיולסוקר:          
  בשבוע רגיל. כמה פעמים הכוונה לכמה ימים בשבוע                     

  שבע פעמים בשבוע חמש עד  .1

  שלוש עד ארבע פעמים בשבוע  .2

 פעם או פעמיים בשבוע  .3

  פחות מפעם בשבוע  .4

  אף פעם לא  .5

   לא ידוע, מסרב
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  שימוש במחשב ובאינטרנט .7פרק 
  במחשב ובאינטרנט.  שימושכעת אשאל על  7.10  

   ENTER לסוקר: הקש           

                                                         

 טאבלט. לא כולל טלפון נייד.תך? כולל מחשב נייד והאם יש מחשב בבי    7.20

  7.50 המשך בשאלה    -                          כן .1

  7.140עבור לשאלה                 לא .2
  לא ידוע, מסרב                      

  

  האם יש חיבור לאינטרנט בביתך?   7.50      
  כן .1

 לא  .2

  לא ידוע, מסרב                      
  

  . לא כולל טלפון נייד.כולל מחוץ לבית ושת החודשים האחרונים, האם השתמשת במחשב?לבש  7.140

                         כן .1

                           לא .2

  לא ידוע, מסרב              

  
  

  ולל דואר אלקטרוני?ושת החודשים האחרונים, האם השתמשת באינטרנט, כלבש  7.141

 כן  .1

 לא .2

  לא ידוע, מסרב              

  

  בשלושת החודשים האחרונים, האם השתמשת באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד?   7.230      

  WiFi  -אלחוטית כולל באמצעות רשתלסוקר:                

  

  כן .1

 לא .2

   אין טלפון נייד או אין אפשרות חיבור לאינטרנט]  -[לא רלוונטי  .3

  לא ידוע, מסרב        

 ) המשך  - )1=7.230השתמש באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד ( או) 1=7.141אם השתמש באינטרנט

 . 7.240בשאלה 

 8.10עבור לשאלה  –כל השאר  .  
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<אתה משתמש/את משתמשת> באינטרנט? כולל שימוש באינטרנט לצורך  בשבועבדרך כלל, כמה פעמים     7.240

  עבודה?

  ם או כמעט כל יוםכל יו .1

  פעם או פעמיים בשבוע .2

 פחות מפעם בשבוע .3

  לא ידוע, מסרב                            

 

    ? באינטרנטהשתמשת ושת החודשים האחרונים, לאיזה צורך בשל  7.160

                                                             לא - 2כן,  -1ולכל סיבה הקש   ENTER   לסוקר: הקש         

  . לא2  . כן1  לצורך עבודה ? באינטרנט האם השתמשת   7.160.1

  . לא2  . כן1  לצורך לימודים ? באינטרנטהאם השתמשת   7.160.2

חיפוש מידע? כגון: חשבון בנק, חדשות, מוקדי  לצורך האם השתמשת באינטרנט  7.160.3

  מידע ושירות, היכרויות.

  . לא2  . כן1

  . לא2  . כן1  ? דואר אלקטרוני לצורך באינטרנטשתמשת האם ה 7.160.4

ורשתות חברתיות? כגון:  לצורך קבוצות דיון באינטרנטהאם השתמשת   7.160.5

WhatsApp , ,טוויטר  ,פורומים, פייסבוק, סקייפצ'טים  

  . לא2  . כן1

  . לא2  . כן1  ? ברשת או הורדת משחקים לצורך משחקים באינטרנטהאם השתמשת  7.160.6

, ? כגון: גזפעולות בנקאיות ותשלום חשבונות לצורך באינטרנטהאם השתמשת   7.160.7

  וטלפון.  חשמל

  . לא2  . כן1

צפייה או הורדה של קבצים ? כגון: תמונות, לצורך  באינטרנטהאם השתמשת  7.160.8

  ? מוזיקה, סרטים

  . לא2  . כן1

מוצרי שירותים? כגון:  קניית מוצרים או לצורך באינטרנטהאם השתמשת  7.160.9

  חשמל, נופש , כרטיסי טיסה, כרטיסים לאירועי תרבות וספורט.

  . לא2  . כן1

לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה באמצעות  באינטרנטהאם השתמשת  7.160.10

  טפסים, קבלת אישורים ותעודות?הורדה או מילוי האינטרנט, כגון: 

  . לא2  . כן1

או שיחת  חות טלפון או וידאו, כגון: סקייפ לצורך שי נטרנטהאם השתמשת באי 7.160.11

   ועידה בוידאו

  . לא2  . כן1

  . לא2  . כן1  לצורך חיפוש מידע בנושא בריאות?  האם השתמשת באינטרנט  7.160.12
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         תעסוקה. 8פרק 

  עת אשאל לגבי פעילות ותעסוקהכ   8.10

                                                                ENTER  לסוקר: הקש          

  
   3, 2לא ישאלו אופנות  6.200נדגמים שענו שלא שירתו בצה"ל       

  האם עבדת בשבוע שעבר?  8.30

  לסוקר: השבוע שהסתיים בשבוע שעבר.         

  ביתה ועבודה בהתנדבות.בלא כולל עבודת עקרת בית                    

  התנדבות בשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית.                   

   wp.60.8ר לתזרים לפני עבוכן,  עבדת בשבוע שעבר                      .1

                                     היית בשירות קבע בצה"ל                                              .2

                                         היית בשירות חובה בצה"ל      .3

   8.40 -המשך לשאלהלא עבדת בשבוע שעבר                       .4

                לא ידוע, מסרב           

  

   עדרת בשבוע שעבר ?נהאם יש לך עבודה ממנה   8.40

  לסוקר: כולל עסק        

  ממקום עבודתם. לסוקר: מורים בשנת שבתון ייחשבו לנעדרים        

  wp.60.8ר לתזרים לפני עבון                                                       כ .1

                             8.50המשך לשאלה   א                                                    ל .2

                            wp.60.8ר לתזרים לפני עבו             יום] 30[הובטחה עבודה תוך  .3
המשך לשאלה                               לא ידוע, מסרב                 

8.50                                                                                                                                

  השבועות שעברו? פן פעיל  בארבעתהאם חיפשת עבודה באו  8.50

   8.630עבור לשאלה ן                                                       כ .1

 np.750.8עבור לשאלה                                          א        ל .2
  8.630אלה עבור לש                               לא ידוע, מסרב                            

  

  ד בשבוע שעבר?ואם היו מציעים לך עבודה מתאימה, האם היית <יכול / יכולה> להתחיל לעב  8.630

  lp.600.1.8עבור לשאלה                     ן                  כ  .1

   8.640המשך לשאלה א                                                         ל .2

  lp.600.1.8עבור לשאלה                                    לא ידוע, מסרב                                     
  

  שבגללה לא יכולת להתחיל לעבוד בשבוע שעבר?  העיקריתמהי הסיבה   8.640

                                         מדתל .1
  wp.60.8לתזרים לפני ר עבו                                      יית חולהה .2

    יית במילואיםה .3

  א היה סידור לילדים    ל .4

    640.1 .8המשך לשאלה                                       סיבה אחרת .5

  lp.600.1.8עבור לשאלה                      לא ידוע , מסרב
 

              __________מהי הסיבה?    8.640.1  
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 ) 8) עבור לשאלה1= 8.40) או נעדר מעבודתו בשבוע שעבר (1= 8.30אם עבד בשבוע שעבר.wp.60  
  )43(עמ' 

 ) עבור לשאלה2=  8.30אם משרת בקבע (8.wp.230    'עמ)46 (  
 ) עבור 1=6.31.7) או אקדמיים (1=6.31.3תיכוניים ( - ) ולמד לימודים על3=  8.30אם חייל חובה (

  )47(עמ'   wp.232.8לה ) , כל השאר עבור לשא46(עמ'  wp.231.8לשאלה 
  עבור לשאלה 3=  8.40יום ( 30אם הובטחה עבודה תוך (8.le.730  'עמ)52(  
 עבור לשאלה1=  8.50השבועות האחרונים ( 4-אם חיפש עבודה ב (8.lp.600.1   'עמ)51(  
 ) עבור לשאלה 2=8.50אם לא שייך לכוח העבודה( 8.np.750   'עמ)53( 

 הבא בגלל: לימודים, לא היה סידור לילדים או סיבה אחרת עבור  אם לא יכול להתחיל לעבוד שבוע
 )53(עמ'  ne.730.8לשאלה 

 ) עבור לשאלה 8.640אם לא יכול להתחיל לעבוד (8.lp.600.1  'עמ)51(  
  
  

         
  

  צב נוכחימעובד: 
  

8.wp.60     ?<בכמה מקומות עבודה <אתה עובד / את עובדת  
  

  )9-1(טווח      __________                   

                                               לא ידוע, מסרב               

  
8.wp.70     כעת אשאל  פרטים על מקום עבודתך  העיקרי .   

                                                               ENTERלסוקר: הקש                     

  
8.wp.80   ם העבודה?  ________וו שם מקמה  

  לא ידוע, מסרב                   

  

8.wp.90   מהי הפעילות העיקרית של מקום העבודה? כגון: ייצור, תיקון, מכירה סיטונית , מכירה קמעונית  

                   __________    

  לא ידוע, מסרב                    

  

8.wp.100   תה עובד / את עובדתא<באיזה אגף או מחלקה<?  

  
                    __________    

  לא ידוע, מסרב                    

  

8.wp.110    אתה עובד / את עובדת<מהי פעולתו העיקרית של האגף או המחלקה בה< ?    

  
                    __________    

  לא ידוע, מסרב                  
  
  

  8.wp.120 טכנאי /    <וי,  שרי >  פקיד / פקידת<עושה  בעיקר במקום עבודה זה ? כגון: ><אתה / את  איזו עבודה  

  ___________  טלפון >טכנאית                    

  לא ידוע, מסרב                     
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8.wp.130   >פול ברשיונות    עושה במקום עבודה זה,  כגון: טי >את הפעולות העיקריות <שאתה / שאת  >תאר / תארי  

    __________   יבוא,  תיקון מכשירי טלפון                     

  לא ידוע, מסרב                       

  

  8.wp.140____________ (אם יש) ?מהו תואר המשרה שלך  במקום עבודה זה  

  לא ידוע, מסרב                          

   

8.wp.150   אתה / את> :במקום עבודה זה, האם>  

  14לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                  

  <שכיר / שכירה>  .1

  <עצמאי: בעל עסק או מקבל תשלום מלקוחות/  עצמאית: בעלת עסק או מקבלת תשלום  .2

  מלקוחות >                                                  

  שליטה) 51%בשליטתך (לפחות < מנהל / מנהלת > חברה בע"מ בבעלותך או  .3

                                                              בר / חברת> קואופרטיבח< .4

  בר / חברת> קיבוץ ח< .5

  <בן /בת> משפחה <העובד / העובדת> ללא תשלום .6

  
  לא ידוע/ מסרב                                                 

  

 8 -טיב או לא ידוע/ מסרב המשך לשאלהאם שכיר או חבר קואופר.wp.160   

 8 - כל השאר עבור לשאלה.wp.170   

  

  8.wp.160         את שכרך ? >אתה מקבל / את מקבלת<האם  

    wp.170.8  - עבור לשאלה                            ממקום העבודה .1

    wp.170.8  -עבור לשאלה          ח אדם           ומחברת כ .2

   wp.160.1.8 - המשך לשאלה                                              אחר .3

    wp.170.8  -עבור לשאלה              לא ידוע, מסרב  
  

8.wp.160.1   ?ממי <אתה מקבל / את מקבלת> את שכרך ____________  

  לא ידוע/ מסרב                          

                                      

 8.wp.170    שם מקום העבודה< בדרך כלל, כמה שעות בשבוע <אתה עובד / את עובדת > כולל שעות נוספות < ב <  /      

  כולל גם שעות הכנה) –למורים ולאמנים ( ?>  במקום העבודה (העיקרי)                       
  98הקלד  עסוקר: אם עובד מספר שעות לא קבול                            

  

   )1 - 97(טווח   __________                               
  לא ידוע, מסרב               

  

 8   -אם עובד ביותר ממקום עבודה אחד המשך לשאלה.wp.180  

  8עבור לבדיקת סה"כ שעות לפני  - כל השאר.wp.190 
 



 

- 169 -  
  

8.wp.180    כולל  <     ,> כולל שעות  נוספות  בכל מקומות העבודהבדרך כלל, כמה שעות בשבוע <אתה עובד / את עובדת  

  )כולל גם שעות הכנה –למורים ולאמנים ( > /  במקום העבודה העיקרי > שם מקום העבודהב <                    
                                  98קבוע הקלד  סוקר: אם עובד מספר שעות לאל                 

  ) 1 -97(טווח                                       

  א ידוע, מסרב ל                     
    

  ) 8/לא ידוע/מסרב) המשך ל 98אם מספר שעות העבודה השבועיות אינו ברור.wp.190   

  8שעות שבועיות וגם עובד במקום אחד ( 35- אם עובד פחות מ.wp.50  =1      וגם שכיר או חבר ( 

 wp.200.8 -טיב עבור לקואופר     

  8 -שעות שבועיות עבור ל 35- אם עובד פחות מ.wp.210 

   8 -שעות או יותר עבור ל 35אם עובד.wp.230  
 

 8.wp.190   שלושים וחמש שעות או יותר בשבוע?<אתה עובד / את עובדת >בדרך כלל, האם  

 ן כ .1

  אל .2

  לא ידוע, מסרב                                       
                         

 8שעות שבועיות ( 35- אם עובד בד"כ פחות מ.wp.190  =2) 8) וגם עובד במקום אחד.wp.50 =1  וגם (
 wp.200.8 - ) המשך לwp.150= 1,4.8שכיר או חבר קואופרטיב (

 8שעות שבועיות ( 35- אם עובד בד"כ פחות מ.wp.190  =28 -) עבור ל.wp.210 

  8ועיות או יותר (שעות שב 35עובד בד"כ  אם.wp.190 =18 -) עבור ל.wp.230 
 

8.wp.200  ?האם עבודתך נחשבת למשרה מלאה  

   wp.230.8 -עבור לשאלה                                       ן   כ .1

   wp.210.8 -עבור לשאלה                      א         ל .2

  לא ידוע, מסרב           
                      

     תוצג על מסך אחד wp.210.10  - 8.wp.210.8רת שאלות  סד
  

8.wp.210    פחות משלושים וחמש שעות בשבוע > שאתה עובד / שאת עובדת<מה הסיבות לכך  ?   

  לא -2כן,  -1ולכל סיבה הקש   ENTERלסוקר: הקש                   

    

  ) wp.150=1,4.8( נוסח לשכירים וחברי קואופרטיב             

8.wp.210.1   יפשת עבודה במשרה מלאה אך לא מצאתח  

  ) wp.150=2,3.8(נוסח לעצמאים ומנהלי חברות              
8.wp.210.1   אין לך מספיק לקוחות או עסקאות  

  לא -2  כן-1

8.wp.210.3   לא -2  כן-1  עבודה  מסוג זה בדרך כלל  עובדים פחות משלושים וחמש שעות בשבועב  

8.wp.210.4    לא -2  כן-1  לעבוד יותר מסיבות של מחלה, מום, נכות וכדומה >/יכולהלא <יכול  

8.wp.210.5   לא -2  כן-1  בפנסיה או גיל גבוה  

8.wp.210.6   >מטפלת> בילדים, בבן משפחה או במשק הבית /טפל מ  
  לא -2  כן-1

8.wp.210.7    לומדת> /<לומד  
  לא -2  כן-1

8.wp.210.8    לא -2  כן-1  מעוניינת> לעבוד יותר משלושים וחמש שעות בשבוע /יין <מעונ  לא  

8.wp.210.9    לא -2  כן-1  סיבה אחרת  

  
 wp.201.10.8 -המשך ל
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8.wp. 210.10  ___________  ?מהי הסיבה  

    

  8מקרים של תשובות "כן" עבור ל 1-0יש   8.210.1-210.9אם בסדרה.wp.230  

  8כל השאר המשך ל.wp.220 

  
8.wp.220  גללה <אתה/את>  עובד פחות משלושים וחמש שעות       בות שציינת, מהי הסיבה העיקרית שמבין הסיב  

  בשבוע?                   

  -wp.210.10 8.wp.210.1.8אופנויות זהות לנוסח הטקסטים בסדרה  1– 10       

   

  .-wp.210.10 8.wp.210.1.8על המסך יוצגו רק הסיבות עליהן ענה "כן" בסדרה 

  
  נוסח למי שעובד או נעדר מעבודתו             

8.wp.230  > שם מקום העבודהבאופן כללי, האם <אתה / את> מרוצה מעבודתך <ב-.wp.80 8      במקום העבודה  / <  

  הנוכחי (העיקרי)  ?                     

                                                 
 בא קבע נוסח למשרתים בצ            

 8.wp.230                                      ? באופן כללי, האם <אתה / את> מרוצה מעבודתך בשירות קבע  

  רוצה מאודמ .1

  הרוצמ .2

  א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצהב .4

  לא ידוע, מסרב                   
  

  8אם משרת בקבע המשך בשאלה.wp.231  
  
  

  6.31.5, 6.31.3שאלות  –ל תכוני או במוסד אקדמי ישאלו רק נדגמים שלמדו בבית ספר ע

    wp.80.8 -נוסח למי שמסר את שם מקום עבודתו ב             

 8.wp.231   שם מקום העבודה ב <האם עבודתך-.wp.80 8   < האקדמיים או העל תיכוניים? קשורה לתחום לימודיך  

  
  שרתים בקבע, ולחיילים בשירות חובה נוסח למי שלא מסר את שם מקום עבודתו, למ             

8.wp.231    האקדמיים או העל תיכוניים? קשורה לתחום לימודיךבמקום העבודה הנוכחי (העיקרי) האם עבודתך 

  כן, במידה רבה .1

 כן, במידה מסוימת .2

 לא כל כך .3

 בכלל לא .4

  [אין תחום לימודים] .5

  

  8לשאלה  עבור –נדגם שמקום העבודה שלו קשור לתחום לימודיו.wp.233 

 ) 8נדגם שמקום העבודה לא קשור לתחום לימודיו.wp.231 =3 /4 /5  וכל שאר הנדגמים שלא הגיעו (

  wp.232.8המשך ב - , כולל משרתים בקבע וחיילים בשירות חובהwp.231.8לשאלה 

 ) 8נדגם שענה כי מקום עבודתו קשור לתחום לימודיו.wp.231= 1, 2 8) עבור לתזרים אחרי.wp.232 . 
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  8.wp. 232?באיזו מסגרת למדת את העבודה אותה <אתה/את>  עושה במקום עבודה זה  

  לסוקר: אם למד ביותר ממסגרת אחת, יש לבחור את מסגרת הלימוד העיקרית                 

  במקום העבודה, נוכחי או קודם .1

  בקורס שאינו במסגרת מקום העבודה .2

 לימוד עצמי, כגון: מאינטרנט או ספרים .3

 ית ספר תיכון או צבא במסגרת ב .4
  

  8אם משרת בצבא קבע או חייל בשירות חובה עבור לשאלה.wp.240.2  
 8 - המשך ב כל השאר.wp.240  

  
  נוסח לעובד במקום עבודה אחד              

8.wp.240 ?<באיזה ישוב <אתה עובד / את עובדת   

   נוסח לעובד במספר מקומות עבודה               

8.wp.240  שם מקום העבודהשוב <אתה עובד / את עובדת>? <התייחס / התייחסי> <לעבודתך ב <באיזה י - wp.80. 8        

  >  / למקום עבודתך העיקרי>?  

  wp.240.2.8-לעבור             <שם הישוב בו מתגורר>ב   .1

                  wp.240. 1.8 -המשך ל                        בישוב אחר  .2

                                    בישובים שונים  .3

          wp.270.8 עבור להוראת תזרים לפני    בחו"ל]                                            [  .4

                        wp.270.8 -עבור ל                                   לא ידוע, מסרב                                  

  
  2נוסח ראשון: לאופנות               

8.wp.240.1    ? <מהו שם הישוב בו <אתה עובד / את עובדת   

  ישובים)   lookup(בחירה באמצעות ____________                          

   3נוסח שני: לאופנות               

8.wp.240.1    ?מהו שם הישוב  בו <אתה/את>  עובד בעיקר  

  לסוקר: אם הנדגם עובד במספר ישובים קלוד "מספר ישובים"                    

  

8.wp.240.2  ?איך אתה מגיע למקום העבודה ברוב ימות השבוע  

  לסוקר: אמצעי הגעה עיקרי.       

  אמצעי ההגעה העיקרי= האמצעי שבאמצעותו נעשה המרחק הרב ביותר.                   

  דקות.            15- ר ב"רגל" רק אם ההליכה ברגל נמשכת יותר מיש לבחו                     

  15לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                   

  . ברכב פרטי או מסחרי, כולל אופנוע וכדומה1

  . באוטובוס ציבורי או במונית שירות2

  . ברכבת 3

 wp.250.8-המשך ל     . בהסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה                4

  . באופניים5

  . ברגל6

  . אחר7

  wp.270.8להוראת תזרים לפני עבור     -. עובד מהבית]                                                      8[
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8.wp.250    למקום עבודתך (העיקרי)>? שם מקום העבודה >< ל <בדרך כלל, כמה זמן לוקח לך להגיע /                                             

 wp.270.8עבור להוראת תזרים לפני דקות)                                  14חות מרבע שעה (עד פ .1

        דקות ) 29 – 15בע שעה עד חצי שעה (ר .2

                                          דקות )    44 – 30י שעה עד שלושת רבעי  שעה (צח .3

  wp.260.8 -המשך ל             דקות )   59 – 45לושת רבעי שעה עד  שעה (ש .4

     דקות)  60-89עה עד שעה וחצי (ש .5
 דקות או יותר) 90עה וחצי  או יותר (ש .6

    [זמן לא קבוע] .7

  לא ידוע, מסרב 
  

8.wp.260            משך הזמן שלוקח לך להגיע לעבודה?האם מפריע לך  

  פריע מאודמ .1

                                                                                פריעמ .2

  א כל כך מפריעל .3

  כלל לא מפריעב .4

  לא ידוע, מסרב                   
 

 290-אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום עבור לשאלה.wp.8   

 270- המשך לשאלה א קבע אם משרת בצב.wp.8               

  9.10אם חייל בשירות חובה עבור לשאלה                                                                                             

  270- לא ידוע, מסרב) המשך לשאלה אועצמאי ( אושכיר או חבר קואופרטיב אם.wp.8   

  
  לשכירים, לחברי קואופרטיב או לא ידוע, מסרב אווסח לאנשי צבא קבע נ            

8.wp.270     את  עבודתך בשנה הקרובה? >תאבד / תאבדי<לדעתך, האם יש חשש כי  

  
  נוסח לעצמאים              

8.wp.270   בשנה הקרובה?    שלא תהיה לך עבודהלדעתך, האם יש חשש  

  ין חשש כללא .1

  שש קטן ח .2

  שש גדול ח .3

  שש גדול מאוד ח .4
  לא ידוע, מסרב                                     

  

8.wp.280     אם <תאבד / תאבדי> את  עבודתך, מה הסיכוי כי <תמצא / תמצאי> עבודה אחרת ,  לפחות ברמת ההכנסה  

  שיש לך כיום?                   

  יכוי גדול מאודס .1

  יכוי גדול ס .2

  יכוי קטןס .3

  ין סיכוי כללא .4

  א אחפש]ל[ .5
  לא ידוע, מסרב                                  
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8.wp.281  ?<אם היית <יכול / יכולה> להרשות לעצמך מבחינה כלכלית לא לעבוד בכלל, האם היית <עובד/ עובדת  

  כן .1

 לא  .2

  לא ידוע, מסרב                                      

  

8.wp.290   במקום העבודה הנוכחי  (העיקרי) /     שם מקום העבודה>< ב <כמה שנים <אתה עובד / את עובדת /<  

  בשירות קבע>?                       

    לסוקר: רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                                                                

  0רשום  - ם עובד פחות משנהא                                 

  מספר שנים מלאות:                           

   )  60-0(טווח              

  לא ידוע, מסרב 

  

8.wp.290.1  0רשום  -מספר שנים מלאות בלבד לסוקר: אם ציין  

  מספר חודשים:                  

   ) 11-0(טווח              

  

  

   ) 8אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום.wp.150 =5,6 8) עבור להקדמה.we.520 

  8 - כל השאר עבור ל.wp.320   
  
  

  קבע  נוסח לעובד במקום אחד ולאנשי צבא                            

8.wp.320     מרוצה מהכנסותיך מעבודתך? >אתה / את<האם  
  
  

  נוסח לעובד ביותר ממקום אחד                         
8.wp.320   מרוצה מהכנסותיך מכל מקומות העבודה? >אתה / את<האם  

  

  רוצה מאודמ   .1

  רוצהמ   .2

  א כל כך מרוצהל   .3

  צהוכלל לא מרב   .4

  לא ידוע, מסרב             

  

 8ם משרת בקבע המשך בשאלה א.wp.800. 

  אם עצמאי או מנהל חברה בע"מ או חבר קיבוץ, בן משפחה ללא תשלוםאו לא ידוע/ מסרב עבור

 .wp.424.8ל

 8שאלה אם שכיר או חבר קואופרטיב המשך ב.wp.800 . 
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ומשרתים בצבא  חבר קואופרטיב -4שכיר, אופנות  –1אופנות   wp.150.8נשאלים רק נדגמים אשר ענו בשאלה
  קבע

8.wp.800  .עני>ענה< .אקרא לך רשימה של הטבות יש מעסיקים שנותנים לעובדיהם, בנוסף למשכורת, הטבות שונות/             

  : אותה האם תנאי עבודתך כוללים-לגבי כל אחת מהן                  

  לא  - 2כן   -1ולכל סיבה הקש   Enterלסוקר: הקש                 
  

  1 -כן  2-לא
8.wp.800.1    השתתפות בתשלום לביטוח חיים  

  

  1 -כן  2-לא
8.wp.800.2   החל מהיום הראשוןתשלום מלא בעבור ימי מחלה ,  

  1 -כן  2-לא
8.wp.800.4   השתתפות בקרן השתלמות  

  1 -כן  2-לא
8.wp.800.5   השתתפות ברווחים או באופציות למניות  

    של המעסיק העומד לשימושך רכב   wp.800.6.8  1 -כן  2-לא

   השתתפות באחזקת הרכב   wp.800.7.8  1 -כן  2-לא

  1 -כן  2-לא
8.wp.800.8    :ילדים, עתון יומיארוחות, השתתפות בלימודים של טלפון סלולרי, הטבות אחרות 

  וכדומה 

  השתתפות בתשלום עבור קורסים והשתלמויות   wp.800.11.8  1 -כן  2-לא

 wp.800.10.8אם ענה כן עבור לשאלה  - תשלום מלא בעבור ימי חופשה        wp.800.9.8  1 -כן  2-לא
  

8.wp.800.10   _____   ?לכמה ימי חופשה בתשלום מלא <אתה/את> זכאי בשנה    

  8אם משרת בקבע עבור לשאלה.wp.424 

  
 

8.wp.800.20   ביטוח מנהלים, קופת גמל? האם תנאי עבודתך כוללים השתתפות של המעסיק בתכנית פנסיה, כולל  

  כן .1

                               לא  .2

  לא ידוע, מסרב         
  
  

   מועסקים
8.wp.424  באיזו מידה <אתה/ את> מרוצה מהאיזון בין הזמן ש< אתה מקדיש/ את מקדישה> לעבודה תמורת תשלום

  והזמן ש< אתה מקדיש/ את מקדישה> לתחומים אחרים בחייך?

  מרוצה מאוד .1

  רוצהמ .2

  לא כל כך מרוצה  .3

 בכלל לא מרוצה  .4

  לא ידוע, מסרב 
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  עבד בארץ אי פעםעובד: 

8.we.520   שנות עבודתך אי פעם. לכעת אשאל  על כ   

       ENTERלסוקר: הקש                     
  

  נוסח למי ששירת בצה"ל                              
8.we.530     כולל שירות     ?ץ ובחו"ל בכל מקומות העבודה, כולל מקום עבודתך הנוכחיכמה שנים בסך הכל עבדת באר  

  בצבא קבע, לא כולל שירות חובה.                       

  כל השאר                      

8.we.530    כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ ובחו"ל בכל מקומות העבודה, כולל מקום עבודתך הנוכחי?   

  סוקר:כולל שירות לאומי אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד, יש לספור כל  שנה פעם אחת                ל  )(לשני הנוסחים 

.                                      0רשום  - ם עובד פחות משנהארשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים. בלבד                     

   )  99-0(טווח    __________ מספר שנים מלאות                      
  

8.we.530.1  0רשום  -לסוקר: אם ציין מספר שנים מלאות בלבד  

    )11-0(טווח    __________ים: מספר חודש                 

  מצב נוכחי מחפש עבודה:   

  8.lp.600.1?האם את/ה מחפש/ת עבודה יותר משלושה חודשים  

  כן .1

 לא .2

   

8.lp.620   המתאימה לך? שבגללה לא מצאת עבודה עיקריתהמבין הסיבות הבאות, מהי הסיבה  

   16לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                      

   כי אין עבודה במקצוע שלך .1

 כי אין עבודה באזור מגוריך .2

 שעות עבודה, כי לא הייתה עבודה מתאימה  מבחינת: שכר,  .3

  עניין בעבודה, כישורים גבוהים  מדיי       

  חוסר בהכשרה מתאימה,  קשיי שפה בגלל חוסר ניסיון,  .4

 לךשלה ממושכת חגלל מגבלה גופנית, נכות  או מב .5

  את מטפלת> בבני משפחה או במשק הביתכי <אתה מטפל/  .6

  מבוגר מדיי, עיר מדייצגלל גיל: ב .7

  lp. 610.9.8 - עבור ל                                     סיבה אחרת     .8

  

8.lp. 610.9    תאימהממהי הסיבה לכך שלא מצאת עבודה?    __________    

  

  

  

  

  

                                    

  le.730.8 -עבור ל
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   פעםאי : מחפש עבודה

    le.730.8 -המשך לשאלהיום  30אם מחפש עבודה או הובטחה עבודה תוך  ●
  

                         
8.le.730  ובחו"ל ? או האם עבדת אי פעם בארץ  

  שירות חובה בצה"ל לא כולל עבודת עקרת בית             לא כולל לסוקר: כולל עבודה מטעם מוסד ישראלי בחו"ל.             

  בביתה ועבודה בהתנדבות, התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית              

  le.810.8המשך לשאלה ן                                כ .1

    9.10עבור להקדמה    א                          ל .2

  לא ידוע, מסרב     

8.le.810     __________?  0.5, כולל נקודה עשרונית כגון 99-0(טווח     כמה שנים <אתה/את>   לא עובד/ת  (   

  

8.le.520 שנות עבודתך אי פעם. לכעת אשאל  על כ    

                                                    ENTERלסוקר: הקש                

  

  נוסח למי ששירת בצה"ל                           
8.le.530    כולל שירות בצבא קבע)( ?עבדת בארץ ובחו"ל בכל מקומות העבודהכמה שנים בסך הכול  

  כל השאר    

8.le.530   כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו"ל בכל מקומות העבודה?   

  סוקר: כולל שירות לאומי , אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד, יש לספור כל שנה פעם אחת      ל  (לשני הנוסחים) 

  מספר שנים            0רשום  - ם עובד פחות משנהא, רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשיםבלבד                      

  מלאות:                     

  )  99-0_____________   (טווח                      

  לא ידוע, מסרב                       

  

8.le.530.1  0רשום  -ים מלאות בלבדלסוקר: אם ציין מספר שנ  

  מספר חודשים:                 
                       
  )  0.5, כולל נקודה עשרונית כגון 11-0_____________    (טווח                       

  
לא ידוע, מסרב               
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  מצב נוכחי לא שייך לכוח העבודה:

8.np.750  ת>  לעבוד עכשיו בעבודה המתאימה לך?האם <אתה מעוניין / את מעוניינ  

  np.760.8 -ל המשך                                        כן .1

 ne.730.8עבור לפרק לא שייך לכח עבודה אי פעם                              לא .2

  לא ידוע/ מסרב

  

8.np.760   וניםרלכך שלא חיפשת עבודה בארבעת השבועות האח העיקריתסיבה המהי?  

  17ד לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמו              

  ומד / לומדת>  ל.   < 1

  מבוגר מדיי   , עיר מדייצגלל גיל: ב .   2

  לךשלה ממושכת חגלל מגבלה גופנית, נכות  או מב    .3

  כי <אתה מטפל / את מטפלת>  בבני משפחה או במשק הבית.    4

  ך        כי אין עבודה באזור מגורי   .5

  כי אין עבודה במקצוע שלך   .6

  כי אין עבודה מתאימה מבחינת: שכר, שעות עבודה , עניין בעבודה   .7

  בגלל חוסר ניסיון, בגלל חוסר הכשרה מתאימה או בגלל קשיי שפה       .8

     np.760.1.8 - המשך ל                                                                                                    סיבה אחרת.   9

 ne.730.8 - עבור ללא ידוע, מסרב                                                                                                                    
                                                                       

8.np.760.1   תאימהממהי הסיבה לכך שלא חיפשת עבודה?_______________  

  

  
   אי פעם: לא שייך לכוח העבודה

  
  לחלק זה יגיעו כל מי שהם "לא שייכים לכוח העבודה"

  

8.ne.730    ל?”האם עבדת אי פעם בארץ ובחו  

  שירות חובה בצה"ל לא כוללעבודה מטעם מוסד ישראלי בחו"ל.  כולללסוקר:                  

  לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות                           

  התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית                            

 ne.810.8המשך לשאלה                                ןכ .1

 . 9.10בור לשאלה ע                    אל .2

   לא ידוע/מסרב
  

8.ne.810  ? 0.5כגון  כולל נקודה עשרונית 0-99(טווח  ____________  כמה שנים <אתה/את>  לא עובד (         

       

 ne.730.8 -עבור ל
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8.ne.520 שנות עבודתך אי פעם. לכעת אשאל  על כ    
            ENTERלסוקר: הקש                 

  
  

  ה"ל נוסח למי ששירת בצ                  
8.ne.530   כולל שירות בצבא קבע)( ?כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו"ל  בכל מקומות העבודה  

  כל השאר           

8.ne.530   כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו"ל  בכל מקומות העבודה?   

  ם אחת בלבד סוקר: אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד, יש לספור כל שנה פעל (לשני הנוסחים)

רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                                                                                  

  0רשום  -ם עובד פחות משנהא                             

  מספר שנים מלאות:                             

  

   )  99-0טווח _______________     (                             

  

8.ne.530.1  0רשום  -לסוקר: אם ציין מספר שנים מלאות בלבד  

    דשים:מספר חו                            
  

    )0.5כולל נקודה עשרונית כגון  11-0(טווח    _______________
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  נופש .9פרק 

  
  כעת אשאל על נופש בארץ ובחוץ לארץ.   9.10

                                            ENTERלסוקר: הקש          

  

  שכלל לינה מחוץ לבית? ,ארץבנופש או לטיול החודשים האחרונים, האם יצאת ל עשר-שניםב  9.20

                     ן  כ .1

               אל .2

  לא ידוע/ מסרב          

  

  
  ?חוץ לארץביצאת לנופש או לטיול ם האחרונים, הא עשר החודשים-שניםב  9.30

  
 ן                     כ .1

   א    ל .2

  לא ידוע/ מסרב
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  וחברים הקשר עם בני משפח .10רק פ
  .אל אותך לגבי הקשר שלך עם בני משפחה ועם חבריםשעת אכ 10.10

                     ENTERלסוקר: הקש              
  

  האם <אתה מרוצה / את מרוצה>  מהקשר שלך עם בני משפחתך?     10.20

  רוצה מאוד מ .1

  רוצה                                         מ .2

   א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצהב .4
  .    [ אין משפחה]5        

  לא ידוע/ מסרב               
  

  האם יש לך חברים שאיתם <אתה נפגש או מדבר / את נפגשת או מדברת> בטלפון?   10.120

  לא כולל הודעות ומסרונים שיחה בסקייפ.סוקר: כולל  ל           

     10.130 -המשך ל           ן           כ .1

    10.150  -בור לע                   א  ל .2
  לא ידוע/ מסרב                                 

  

  כל כמה זמן <אתה נפגש או מדבר / את נפגשת או מדברת> בטלפון עם חברים? 10.130

  ל יום או כמעט כל יוםכ. 1

  עם או פעמיים בשבועפ. 2

  עם או פעמיים בחודשפ. 3

  חות מפעם בחודשפ. 4

  ידוע/ מסרב לא     
  

  תה מרגיש / את מרגישה> בדידות?אבהם <שהאם יש מצבים  10.150

  תים קרובותעל .1

  פעמים מדי פעםל .2

  תים רחוקותעל .3

 ף פעם לא   א .4
  לא ידוע/ מסרב       

  

  אילו היית במשבר או במצוקה, האם ישנם אנשים שעל עזרתם <אתה יכול / את יכולה> לסמוך? 10.160 

  ןכ .1

 אל .2

  במסרלא ידוע/       

  

  או שיש להיזהר מהם?, האם ניתן לבטוח במרבית האנשים באופן כללי  10.170

  ניתן לבטוח במרבית האנשים .1

  יש להיזהר מאנשים .2

  לא ידוע/ מסרב                       
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  . פעילות התנדבותית12רק פ
   פעילות התנדבותית עת אשאל עלכ 12.10

   ENTERלסוקר: הקש          

  

  , האם עסקת בפעילות התנדבותית? אחרוניםהחודשים העשר -יםבשנ 12.20.1  
  קנים, לילדים וכדומה, באופן פרטי או במסגרת של ארגון    זלעולים, ל( לא תשלוםלסוקר: כולל: עזרה ל             

  או תנועה,  כגון : ויצ"ו, המשמר  האזרחי, ועד הורים.)                        
  לא כולל : מתן תרומות, עזרה לבן משפחה או לחברים.                        

      12.30 - משך לה                         כן  .   1
    12.80 - בור לע        לא                      .   2

  לא ידוע/ מסרב                                    
                                                                              

  

  דבותית  בה עסקת היא:נהאם הפעילות  ההת  12.30

   12.40 -בור לעמסגרת ארגון או ארגונים כגון: יד שרה, מגן דוד אדום, משמר אזרחי, משטרה  ב.   1

    12.70 -בור לע       אופן פרטי                                                ב.   2

   12.40 -בור לע       ם במסגרת ארגון וגם באופן פרטי         ג  . 3

    12.70 -בור לע                               לא ידוע/ מסרב     

  

  האם עסקת בפעילות התנדבותית ביותר מארגון אחד?  12.40

  כן.  1

  לא.  2

  לא ידוע/ מסרב                                           
  

     2=  12.40נוסח למתנדב בארגון אחד בלבד        
  ?> אתה מתנדב / את מתנדבת< בו מהו שם הארגון   12.50

  1=  12.40נוסח למתנדב במספר ארגונים        

   ___________ יותר שעות ?> אתה מתנדב / את מתנדבת< בו מהו שם הארגון    12.50

  

  תה מתנדב/ את מתנדבת>?מהו תחום הפעילות של הארגון בו <א    12.51
    18לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           
  לסוקר: אם עסק במספר תחומים, בחר את התחום בו עסק מספר רב יותר של שעות          
  לסוקר: הכוונה לתחום בו עוסק הארגון, ולא לפעילות בה עוסק המתנדב. לדוגמה, אדם שמתנדב              

  פעילות דתית). -7תחום הבריאות (ולא  -1תחום ההתנדבות הוא  -לערוך קידוש לחולים בבי"ח          

                 חולים           -תחום הבריאות, כגון: מד"א, בתי.   1

  עזרה לנזקקים כגון: מוגבלים, קשישים, נכים, מיעוטי יכולת, נוער במצוקה.   2

  חינוך .   3

  תרבות.   4

  נה ושמירה על הטבע ובעלי חייםהג.   5

  סדר  ציבורי, כגון: משטרה, צבא, משמר אזרחי.   6

  פעילות דתית.   7

   12.51.1 -להמשך                  תחום אחר                                                       .   8

  12.70 - עבור ל                                                             לא ידוע/ מסרב                                           

  

  __________________   מהו התחום?  12.51.1  

 -עבור ל
12.70 
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  סקת בפעילות התנדבותית?ע חודשבבסה"כ בחודשים בהם התנדבת, כמה שעות    12.70  

  כל המקומות.        לסוקר: אם התנדב במספר מקומות, יש לרשום את סך כל השעות ב            

  998לסוקר: אם הנדגם אמר מספר שעות לא קבוע,  הקלד             

  997מי, הקלד עאם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פ                       

                  )0 - 996(טווח    ___________               

              997  

                998   

  לא ידוע/ מסרב                     

  

פרטיים, לא כולל האם תרמת כסף לארגונים חברתיים או לאנשים אחרונים, החודשים העשר - בשנים 12.80

  משפחה וחברים?לקרובי 

  12.90המשך בשאלה                        כן   .  1

                      לא     .  2

  13.10עבור לשאלה                          לא ידוע/ מסרב        

         

  למי תרמת כסף?    12.90  

  . לארגונים ומוסדות1

  . לאנשים פרטיים2

  . גם לארגונים ומוסדות וגם לאנשים פרטיים3

  לא ידוע/ מסרב                                     

  

  עשר החודשים האחרונים, מהו סכום הכסף שתרמת?  -בשנים 12.100

  ש"ח 100עד .   1

  ש"ח 500 -101בין .   2

  ש"ח  501-1000בין .   3

  ש"ח 1000מעל  .   4

  לא ידוע/ מסרב                                       
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  מתחומים שוניםשביעות רצון . 13פרק 

  עת אשאל אותך לגבי שביעות רצון מתחומים שונים.כ 13.10

  ENTERלסוקר: הקש          

                                                                  

  באופן כללי, האם <אתה / את> מרוצה מחייך?   13.20  

  רוצה מאודמ.   1

  רוצהמ.   2

  א כל כך מרוצהל.   3

  כלל לא מרוצהב.   4

  לא ידוע/ מסרב                                    
  

  שבת> שבהשוואה להיום החיים שלך :בשנים הקרובות, האם <אתה חושב / את חו  13.30 

  יהיו יותר טובים .   1

  לא ישתנו.   2

  יהיו פחות טובים .   3

  לא ידוע/ מסרב                                       
  

  מרוצה ממצבך הכלכלי? האם <אתה / את>  13.40

  רוצה מאודמ.   1

  רוצה מ.   2

  א כל כך מרוצהל.   3

  כלל לא מרוצה ב.   4

  לא ידוע/ מסרב                                       

  

  בשנים הקרובות, האם <אתה חושב / את חושבת>  שבהשוואה להיום מצבך הכלכלי:  13.50 

  יותר טוב  יהיה.   1

  לא ישתנה.   2

  יהיה פחות טוב .   3

  לא ידוע/ מסרב                                       
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  כלי. מצב כל14פרק 
  
     או מנהל חברה קואופרטיב, עצמאי שכיר, חבר  וגםאם עובד או נעדר מעבודתו בשבוע שעבר   ●

    14.01 -המשך ל בבעלותו    

    14.01 - המשך לאו חייל בשירות חובה אם משרת בקבע   ●

   14.80 -עבור ל כל השאר  ●

  
  
  בשאלות הבאות אשאל על הכנסות ברוטו ונטו מעבודה   14.01  

                                                                  ENTERלסוקר: הקש             

  

   )wp.150=1,4.8( או חברי קואופרטיבנוסח לשכירים        

  ?לפני ניכויים) מכל מקומות עבודתךמה היתה הכנסתך ברוטו (  ,<שם החודש שעבר> בחודש שעבר, חודש  14.10

  קר: אם לא ידוע מהו הברוטו, בקש לבדוק בתלוש משכורתלסו         

  19ר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוק         

         

  )wp.150=2,3.8( או מנהלי חברות בבעלותםנוסח לעצמאים        

 >, מה היתה הכנסתך ברוטו מכל מקומות עבודתך (כולל שכר שם החודש שעברבחודש שעבר, חודש < 14.10

  עסק)?והכנסה מ

                                     לסוקר: אם הוא שותף בעסק, שאל רק על חלקו ברווח. אם ידועה רק הכנסתו השנתית ברוטו, חלק          

  .12 -אותה ב         
  19 לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד         

  

  ש"ח 2,000ד ע  .  1  

  "חש 2,001-3,000  .  2  

  ש"ח 3,001-4,000  .  3  

  ש"ח 4,001-5,000  .  4  

  ש"ח 5,001-6,000 .  5   

  ש"ח 6,001-7,500.   6   

  ש"ח 7,501-10,000 .  7   

  ש"ח 10,001-14000 .  8   

  ש"ח 14,001-21,000  . 9   

  ש"ח 21,000מעל   .10  

   14.80שלפני שאלה  עבור לתזריםות  ]         [לא היו הכנס.  11                 

   14.11 -עבור ל              לא ידוע                                      

        14.80עבור לתזרים שלפני שאלה                 מסרב                     
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  או חייל בשירות חובה  )wp.150=1,4.8( או חברי קואופרטיבנוסח לשכירים        

  ?, קופות גמלת, כגון: מס הכנסה, ביטוח מנהליםאחר הורדוה הייתה הכנסתך נטו מ   14.11

  בקש לבדוק בתלוש משכורתקר: אם לא ידוע מהו הנטו לסו             

  19בעמוד  לסוקר: הצג למרואיין את החוברת          

   

  )wp.150=2,3.8( או מנהלי חברות בבעלותםנוסח לעצמאים        

    סתך נטו לאחר הורדות, כגון: מס הכנסה, ביטוח מנהלים, קופות גמל? (כולל שכר והכנסה מה הייתה הכנ 14.11

  מעסק )? 

                  לסוקר: אם הוא שותף בעסק, שאל רק על חלקו ברווח. אם ידועה רק הכנסתו השנתית נטו, חלק אותה          

  .12 -ב         

  19ברת בעמוד לסוקר: הצג למרואיין את החו         

  ש"ח 2,000ד ע.   1   

  ש"ח 2,001-3,000.    2  

  ש"ח 3,001-4,000.    3  

  ש"ח 4,001-5,000.    4  

  ש"ח 5,001-6,000.   5   

  ש"ח 6,001-7,500.   6   

  ש"ח 7,501-10,000.   7   

  ש"ח 10,001-14000.   8   

  ש"ח 14,001-21,000.   9   

  ש"ח    21,000.  מעל 10  

  [ לא היו הכנסות  ].  11 

  לא ידוע/ מסרב                       

   

            נוסח ליחיד/ה במ"ב           

  לכסות את כל ההוצאות החודשיות שלך למזון,  לחשמל, לטלפון  וכדומה?  מצליחה> /אתמצליח  אתה<האם    14.80

                                          

  הבית שלו יש לפחות עוד נפש אחת  ח למי שבמשקנוס          

שאלות הבאות מתייחסות לכל בני משק הבית. האם אתם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של ה 14.80

  משק הבית למזון, לחשמל, לטלפון וכדומה?

  
  צליח/ מצליחה/ מצליחים> ללא כל קושימ< .  1       

  יחים>צליח/ מצליחה/ מצלמ< .  2       

  צליח/ מצליחה/ מצליחים>                       מא כל כך <ל.   3        

  צליח/ מצליחה/ מצליחים>מבכלל לא <.   4        

  לא ידוע/ מסרב                  
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  בשאלות הבאות אשאל על הכנסות ברוטו ונטו של משק הבית 14.105

      ENTERלסוקר: הקש            

                                                              

     הכוללת  ההכנסה  / ,רוטובהכוללת  תךהכנס<מה  הייתה ,<שם החודש שעבר>חודש חודש שעבר,  ב   14.110

    מעבודה, מפנסיה, מקצבאות,  משכר דירה וכדומה? מקורות:ה  מכל > בני משק הבית לכשל , רוטוב              

  20ר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוק           

  ש"ח 2,500ד ע.    1  

  ש"ח 2,501-4,000.    2  

  ש"ח 4,001-5,000.    3  

    14.111 - עבור ל                               ש"ח 5,001-6,500.    4  

  ש"ח 6,501-8,000.   5   

  ש"ח 8,001-10,000.   6   

  ש"ח 10,001-13,000.   7   

  ש"ח 13,001-17,000.   8   

  ש"ח 17,001-24,000.   9   

    ויותר₪  24,001.  10  

                          15.10שאלה עבור ל                      [אין הכנסות].  11               

    14.111 -עבור ל                            לא ידוע                         

   15.10שאלה עבור ל                          רבמס  

  

        מקורות ההכנסה:  מכל מה הייתה <הכנסתך נטו / ההכנסה נטו של כל משק הבית> לאחר הורדות,    14.111  

     מעבודה, מפנסיה, מקצבאות,  משכר דירה וכדומה?                 

  20 בעמודלסוקר: הצג למרואיין את החוברת               

  ש"ח 2,500עד   .1

  ש"ח 2,501 – 4,000 .2

  ש"ח                              4,001 – 5,000 .3

  ש"ח 5,001 – 6,500 .4

  ש"ח 6,501 – 8,000 .5

  ש"ח 8,001 – 10,000 .6

  ש"ח 10,001 – 13,000 .7

  ש"ח 13,001 – 17,000 .8

  ש"ח 17,001 – 24,000 .9

  ש"ח ויותר 24,001 .10

  [ אין הכנסות ] .11

      לא ידוע, מסרב                                                
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  רווחת האוכלוסייה בישראל. 15פרק 
  .שונות בתקופות הכלכלי מצבך על אשאל כעת  15.10

  עני/ה? ה/אתש חשבת שבהן תקופות היו האם ם,היו ועד עשרה- ל חמשגי מאז  15.20

         קרובות לעתים .1

 15.30 בשאלה המשך                                          פעם דיעמים, מלפ .2

 רחוקות לעתים .3

  15.70עבור לשאלה                                                      לא פעם אף .4

    לא ידוע/מסרב 

 
 עני/ה? ה/אתש חשבת האחרונה בפעם מתי  15.30

 האחרונה בשנה .1
 שנים חמש עד שנהיותר מ לפני .2
 שנים משחיותר מי לפנ .3

    סרב לא ידוע/מ

  
  י?רפוא לטיפול זקוק היית האם ,האחרונים החודשיםעשר -שניםב  15.70

  לא כולל טיפול שיניים לסוקר: כולל ביקור בתשלום אצל רופא

 15.80 המשך בשאלה                                                             כן .1
 15.110עבור לשאלה                                                            לא  .2

  לא ידוע/ מסרב
  

  ם?כלכליי קשיים בגלל ,רפואי טיפול עלת ויתר האם ,האחרונים החודשיםעשר -שניםב  15.80

 לא כולל טיפול שיניים במסגרת פרטית.לסוקר: 

 כן .1
 לא .2

 לא ידוע/ מסרב
 

 א?רופ במרשם לתרופות זקוק היית האם ,םהאחרוני החודשים עשר-שניםב  15.110

 15.120המשך בשאלה                                                         כן .1
 15.250 עבור לשאלה                                                         לא .2

 לא ידוע/ מסרב
 

 ?םכלכליי קשיים א, בגללרופ במרשם תרופות עלת ויתר האם, האחרונים החודשיםעשר -בשנים 15.120

 כן .1
 לא .2

  לא ידוע/ מסרב

 קשיים כלכליים? בגלל אוכל עשר החודשים האחרונים, האם ויתרת על-בשנים 15.170

 כן .1

 לא .2

  לא ידוע/ מסרב     

 קשיים כלכליים? בגלללפחות פעם ביומיים, , ארוחה חמה האם ויתרת על עשר החודשים האחרונים,-בשנים 15.250

 כן .1

 לא .2

  לא ידוע/ מסרב     
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 קשיים כלכליים? עשר החודשים האחרונים, אכלת פחות ממה שרצית בגלל-שניםהאם ב 15.180

 כן .1

 לא .2

  לא ידוע/ מסרב     
  

עשר החודשים האחרונים. אפשרויות -כעת אשאל שאלות המתייחסות למצבים רגשיים שונים בשנים 15.230

  אף פעם לא.   -4תים רחוקות, לע- 3לפעמים, מדי פעם, -2קרובות, תים לע או תמיד -1התשובה הן: 

  21לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

         -1    שאלה 
או  תמיד

לעתים 
  קרובות

2- 
לפעמים, 
 מדי פעם

3- 
לעתים 

 רחוקות 

4-            
אף פעם 

  לא 

הרגשתהאם ,עשר החודשים האחרונים- בשנים 15.240.1
  ?לחוץ

  
       1           

  

  
       2  

  
       3  

  
        4  

  
הרגשתהאם,עשר החודשים האחרונים- בשנים 15.240.2

  ?מדוכא
  

       1           
  

  
       2  

  
       3  

  
        4  

  
 הרגשתהאם עשר החודשים האחרונים- בשנים 15.240.3

  ?שלך הבעיות עם להתמודד את/ה יכול/הש
  

       1           
  

  
       2  

  
       3  

  
        4  

  
הרגשתהאם עשר החודשים האחרונים,- בשנים 15.240.4

  ?מרץ מלא
  

       1           
   

  
       2  

  
       3  

  
        4  

  
דאגותהאם, עשר החודשים האחרונים- בשנים 15.240.5

  ?לישון לך הפריעו
  

       1           
  

  
       2  

  
       3  

  
        4  

  
  

  ?     או לא הרגשת הנאה בפעילויות שלךנים, האם קרה שלא מצאת עניין רובמהלך השבועיים האח 15.240.6

  22לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                

  2אם קרה פעם אחת יש לסמן אופנות              

 לא קרה בכלל  .1

 קרה במספר ימים .2

 הימיםת ציקרה ביותר ממח .3

 קרה כל יום או כמעט כל יום .4

  לא ידוע , מסרב 

  

<חסר/חסרת> או מצב רוח ירוד, <מדוכא/מדוכאת>,  , האם קרה שהרגשת השבועיים האחרוניםבמהלך  15.240.7

  וה?ותק

  22לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           

  2אם קרה פעם אחת יש לסמן אופנות           

 לא קרה בכלל  .1

 קרה במספר ימים .2

 קרה ביותר ממחצית הימים .3

 או כמעט כל יוםקרה כל יום  .4

  לא ידוע , מסרב 
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  מעורבות אזרחית  .א.21פרק 
  

  ואמור: 23ר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוק

עשר החודשים האחרונים, האם היית < - בשניםו<ציין/ צייני> :  23< עיין/עייני> ברשימה שבעמוד   21.55

  ת?או הארצימעורב/ מעורבת> בחיים הציבוריים או הפוליטיים, ברמה המקומית 

 21.60עבור לשאלה  -כן                               .1

  21.110עבור לשאלה  לא                               .2

  לא ידוע/מסרב

  

בחיים הציבוריים והפוליטיים ברמה  >תמעורב מעורב/< ניתן להיות על דרכים שונות בהן שאל א 21.60

, בדרכים הבאות < מעורב/ מעורבת> האם היית , רוניםהחודשים האח עשר-שניםב .המקומית והארצית

  לא-2כן, -1הן: אפשרויות התשובה

  .לא2  .כן1  חתמת על עצומה?  21.60.1

  .לא2  .כן1 ?עקרוניותכלשהו מסיבות  ית מוצריקנ מוצר או על עלהשתתפת בחרם   21.60.2

  .לא2  .כן1  השתתפת בהפגנה או בצעדת מחאה?  21.60.3

  .לא2  .כן1  ?סיפה, בכנס פוליטי או בחוג ביתהשתתפת בא  21.60.4

21.60.5  
גורם ממשלתי, גורם בשלטון המקומי, נבחר ציבור יצרת קשר עם 

  ?בשלטון המרכזי או המקומי

  .לא2  .כן1

21.60.6  
עבדת או פעלת לטובת מפלגה פוליטית או בקבוצה הפועלת לקידום 

  ?מטרה כלשהי

  .לא2  .כן1

21.60.7  
טית באחד מאמצעי התקשורת, לרבות ברשת הבעת את דעתך הפולי

  האינטרנט? 

  .לא2  .כן1

  .לא2  .כן1  השתתפת בתהליכי עיצוב מדיניות?  21.60.8

  

 

  להשפיע על מדיניות הממשלה?< אתה יכול/את יכולה> להערכתך, האם  21.110

  כן, במידה רבה .1

  כן, במידה מסוימת .2

  לא כל כך .3

 בכלל לא .4

  לא ידוע/ מסרב
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  שלטוןהן במוסדות אמוב. .21פרק 

כן, -2כן, במידה רבה, -1, אפשרויות התשובה הן:   במוסדות הבאים אמון ה נותן/ את נותנת>את< האם   21.130

   : בכלל לא-4לא כל כך, -3במידה מסוימת, 

כן, במידה  -1    שאלה

  רבה

כן,  -2

במידה 

  מסוימת

לא כל -3

  כך 

 בכלל לא-4

  4          3         2          1           הממשלה  21.130.2

  4          3         2          1           מערכת המשפט  21.130.3

  4          3         2          1           מערכת הבריאות  21.130.13

  

  24לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד  21.140

, שלילית לאנשים, בגלל  מוצאםשונה ו . אפליה היא התייחסותבכל תחומי החיים כעת אשאל אותך לגבי אפליה

את התשובה  י/ציינ, את מספר השאלה בפניך אקריא . לא- 2כן,  - 1אפשרויות התשובה הן:  גילם, דתם וכו'.

   :שבחרת

  לסוקר: הכוונה לתחושת אפליה בישראל  

  

  לא -2  כן -1    שאלה

  לא -2  כן -1  האם חשת אפליה בגלל הגיל שלךעשר החודשים האחרונים - בשנים  1

  לא -2  כן -1  הלאום שלך האם חשת אפליה בגללעשר החודשים האחרונים - בשנים  2

  לא -2  כן -1  המוצא, העדה שלך האם חשת אפליה בגללעשר החודשים האחרונים - בשנים  3

  לא -2  כן -1  האם חשת אפליה בגלל הדת, האמונה שלך עשר החודשים האחרונים- בשנים  4

  לא -2  כן -1  המין שלך האם חשת אפליה בגללונים עשר החודשים האחר- בשנים  5

  לא -2  כן -1 הנטייה המינית שלך האם חשת אפליה בגללעשר החודשים האחרונים - בשנים  6

האם חשת אפליה בגלל מוגבלות, פיסית או עשר החודשים האחרונים, - בשנים  7

  נפשית שלך

  לא -2  כן -1

  לא -2  כן -1  צבע עורך יה בגללעשר החודשים האחרונים, האם חשת אפל- בשנים  8
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