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 דברפתח 

 

רמת החיים כלכלתה המתקדמת ולמרות  ,ישראלבמהווה בעיה הביטחון התזונתי  יתסוגי

-איביטוי כה חריף לעוני כמו היינו מצפים שכן , שמטרידהעובדה זו  .בה ההממוצעת הגבוה

מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי יהווה תופעה זניחה בחברה שלנו. ביטחון תזונתי 

נובעים ההתמקד בקשיי נגישות למזון ש ,4100נתוני  פי-על זה בדוחנושא לראשונה לנדרש 

משרד החקלאות של ותיק ואיכותי סקר דוח על מבחינה מתודולוגית נשען ה ממצוקה כלכלית.

הקיצוץ את השפעת  ם כךלא כולל א. הוא 4104-מעדכן את הנתונים להנוכחי . הדוח ינהאמריק

 על הביטחון התזונתי. בקצבאות הילדים

סיון משק הבית לנווט בין יננובעת בין היתר מביטחון התזונתי -מחקרים מראים שתופעת האי

מאחר הוצאות לא גמישות כגון תשלום שכר דירה או חשבון חשמל לבין תשלומים גמישים יותר. 

ה שמשפחה במצוק חיוניתבאיטיות ובהדרגה, זו הוצאה הוצאת המזון שאפשר לצמצם את 

בהוצאות חיוניות אחרות שהן פחות גמישות, כמו שכר  מקצצתכלכלית מצמצמת עוד לפני שהיא 

 ביטחון התזונתי הופך להיות מנת חלקן של משפחות עניות רבות. -הדירה. כך האי

היא במשפחות עם ילדים: הרי ברור שתזונה תזונתי הביטחון -איתופעת השל מיוחד ב הקש הפגיע

חשובה של הגם ליכולתו להתרכז במשימה אלא לרווחת הילד לא רק תנאי בסיסי היא הולמת 

 עתידו הכלכלי.את  פיתוח ההשכלה והיכולות הקוגניטיביות, וביסוסן כדי להבטיח

-ונמצאות באי בגיל העבודהקיום  המקבלות גמלאותחושף ששיעור המשפחות הנוכחי הדוח 

 העיקרי נובע מכךהבדל הקנה. יקיום בעת ז גמלאותגבוה בהרבה מזה של מקבלי  ביטחון תזונתי

 שרמת הקצבאות של זקנים גדולה בהרבה מזו של המשפחות בגיל העבודה. 

על אף העובדה שהם העוני, ממדי דוח עם אלה של  יםעקבי שהממצאיםהדוח גם מראה 

 של שני המסמכים. אמינות התוצאותעובדה זו מחזקת את . מתבססים על מדגמים שונים

צוותו על ואלכסנדר גאליה על הכנת הדוח, לשאול נמרודי ו נתנאלה ברקלי ,מירי אנדבלדל התוד

הטל על העריכה הלשונית, ולנירה עמיר על -, למיה עורבזהביצוע הסקרים הטלפוניים בנושא רגיש 

 ההדפסה.

 
 

 ד"ר דניאל גוטליב
 

 סמנכ"ל מחקר ותכנון
 

  



 
 

  



 
 

 תמצית

 

, 4104שנת ב , שנעשההשניסקר הביטחון התזונתי והממצאים מדוח זה מציג את שיטת המחקר 

-שנה קודם לכן, ב נעשההסקר הארצי הראשון  משפחות )כהגדרתן בסקר, ראו להלן(. 0,311כלל ו

 . בשני הסקרים המשפחות תושאלו בטלפון .משפחות 5,011-כלל כו  ,4100

 ביטחון-איחיים ב 01.1%-מתושבי ישראל חיים בביטחון תזונתי ו 10.4%, םממצאיהפי -על

תזונתי  ביטחון-אימהמשפחות החיות ב 55%-כ תזונתי ניכר. ביטחון-איב הםב 1.0% ,תזונתי

נעזרות ברמות שונות בגורמי סיוע, רובם המכריע בארגוני סיוע, כדי לשפר את מצב הביטחון 

ושיעורי העוני  ביטחון-איהתזונתי שלהן. הממצאים מורים על התאמה גבוהה בין שיעורי ה

עולה מהנתונים כי עוד  לקבוצות אוכלוסייה שונות. 1דוח העוני והפערים החברתייםבהמחושבים 

 , במשפחות ערביותילדים ויותר( 2 שבהןהתזונתי בולטת במשפחות גדולות ) ביטחון-איתופעת ה

עם  תזונתי.ביטחון -קרוב לכמחציתן של הקבוצות הללו נמצאות באי :הוריות-ובמשפחות חד

 –ביטחון התזונתי נמוכה בהשוואה למצבן הכלכלי -איהבמשפחות היהודיות החרדיות רמת  ,זאת

תזונתי נמוכה  ביטחון-אי, חיות בביטחון תזונתי. גם בקרב הקשישים נמצאה רמת 3/2-רובן, כ

 . 00.1% –למדי 

-באי 02%-וכ ביטחון תזונתי-מהמשפחות המקבלות קצבאות מביטוח לאומי חיות באי 44%-כ

 ביטחון תזונתי ניכר. הבולטות בהן הן משפחות המקבלות גמלה להבטחת הכנסה וקצבת נכות.

ביטחון התזונתי -בדומה לנתוני העוני הארציים, מתברר כי בירושלים ובצפון קיימת רמת האי

 33%-כ – יותר כשמדובר בנפשות חמורבהתאמה )המצב אף  41%-וכ 40%-הגבוהה ביותר, כ

המשפחות  שיעורבהתאמה. לעומת זאת בתל אביב ובמרכז  23%-ו 33% – בילדיםו ,(בשניהם

 .%02-כ – ביטחון תזונתי נמוך ביותר-הנמצאות במצב של אי
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 מבוא
 

. זהו 2102מציג את שיטת המחקר ואת הממצאים שהתקבלו מסקר הביטחון התזונתי של  זה דוח

 המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי. נהלימ שהשע בנושא זה הסקר הארצי השני

בין את התוצאות כדי להשוות  1.הקודםשיטת חישוב המשקלים שופרה בדוח זה בהשוואה לדוח 

של המשפחות, הנפשות  ותשיטת החישוב החדשה לקביעת המשקלאת הפעלנו  שתי השנים

תנו מעט שההמוצגים בפרסום זה  2100-ל בנוגעהמספרים עקב כך . 2100גם על סקר  – 2והילדים

את  שפרפשר לוא   ותקביעת המשקלאת שיטת שיפר השינוי  ,. עם זאתקודםפרסום הבהשוואה ל

 נתוני שני הסקרים ואת ההשוואה ביניהם.

: מוקדיםמושתת על שלושה ביטחון תזונתי  ,פי הגדרות מקובלות של ארגון הבריאות העולמי-על

 נגישות( ב; )באופן עקביכמויות מספקות של מזון  אספקה של , שנועדה להבטיחהמזון זמינות( א)

 שימוש( ג) , שנועדה להבטיח שיש למשפחה די משאבים כדי להשיג מזון בכמות מספקת;למזון

היינו  3.מודעות המשפחה לשימוש הולם במזוןאת את תנאי התברואה, המים ו ןוחבה, במזון

ביטחון -. אופי האימספקת לכלל האוכלוסייהכלכלית מצא נגישות נבמדינות מפותחות שמצפים 

כלכלי של -היבט החברתיעיקר בממקד את שאלת הביטחון התזונתי במפותחות ות מדינבתזונתי ה

. התזונתי הביטחון על שוויון-והאיון את מידת ההשפעה של מצב העוני נגישות למזון ובצורך לבחה

, הדברים מטבעאך הוא לא מטופל במחקר הנוכחי.  חשובפקיד תשימוש במזון לסביר להניח שגם 

 בעיקר ,מפותחות מדינות של בהקשר מתעורר למזון נגישות של יבטבה תזונתי ביטחון-לאי החשש

 רווחהה מדדי של הגבוהה הרמה למרות גבוהים הכלכלי שוויון-יוהא  העוני מדדי שבהן במדינות

. ב"ארהל בישראל המצב בין בהשוואה מיוחד עניין אפוא יש זו מבחינה. לנפש התוצר כגון כלליתה

 בסוגיית עניין כלל בדרך אין שוויון-ואי עוני של למדי נמוכות רמות שבהן מפותחות במדינות

 . התזונתי הביטחון

בשנים האחרונות כחמישית מהמשפחות, רבע מהנפשות  היאשל משפחות בישראל תחולת העוני 

 בגמלאותמהגבוהים במדינות המפותחות. הקיצוצים  ואהעוני בישראל ה ףושליש מהילדים. היק

כניות כלכליות של הממשלה והגילויים בתקשורת על והקיום בתחילת שנות האלפיים במסגרת ת

 משרדית-ןבתחום צריכת המזון, הובילו להקמתה של ועדה בי יה לסיועיהתרחבות התופעה של פנ

מנכ"ל  שלוועדה, בראשותו ב ."לבחינת אחריות המדינה להבטחת הביטחון התזונתי של אזרחיה"

גופים  ם שלאנשי אקדמיה ונציגי ,משרדי הממשלה השוניםשל נציגים היו משרד הרווחה, 

 ,דיוניםב. 2112 במארסהמלא שפורסם המלצותיה בדוח והיא הגישה את  ,מעורבים נוספים

מוסדר ועדכני של מסד נתונים  ובלט היעדרשבהם השתתפו גם נציגים מהמוסד לביטוח לאומי, 

 שניםשביצוין  חומרתה.על ביטחון תזונתי ו-היקף התופעה של איעל  לקבל מידעהמאפשר 

                                                           
 וממצאים הסקר מהלך – 1122 תזונתי ביטחון .(2102) ד' וגוטליב א' גאליה, א' פרומן, נ' ברקלי, מ' אנדבלד  1

 .לאומי לביטוח המוסד של המחקרים בסדרת 012' מס פרסום, עיקריים
 כך. במדינה הנדגמים של הייצוגיות מידת את מבטאים הם. במדגם התצפיות של ניפוח מקדמי הם המשקלות  2

  מייצגת היא משפחות כמה לדעת חשוב ,מסוימים הדמוגרפי מאפייני בעלת אישה ינהירוא במדגם אם הלדוגמ
 .האוכלוסייה בכלל

 ירחיב הבא הדוח(. izationWorld Health Organ) העולמי הבריאות ארגון של התזונתי הביטחון הגדרת זו  3
 לנוכח היתר בין זאת. זה בתחום שאלות הוספת באמצעות בריאותית מבחינה התזונה איכות של היבטב

 '.וכו בולמיה, אנורקסיה, תזונה-תת, מאוזנת לא דיאטה של תופעות של התרחבות
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 אתזון והתזונה( משרד הבריאות )המרכז הלאומי לבקרת מחלות ושירותי המ  עשה 2110-0111 

 שבו ,46-22בגילים  הסקר הבריאות והתזונה הלאומי הראשון בקרב מדגם מייצג של אוכלוסיי

ביטחון תזונתי -איבנוגע לנבחנו דפוסי צריכת המזון והתזונה בישראל. אולם תפיסת משקי הבית 

הסוגיה  שבחן את  מחקר משרד הבריאותומכון ברוקדייל  כוער 2112-לא נבדקה בהיקף ארצי. ב

ארציים -וסיפק לראשונה אומדנים כלל ,לבין דפוסי התזונה של משקי הבית בינהואת הקשר  הזו

מאז לא נבחנה הבעיה, אף שהמדיניות הכלכלית שהונהגה בתחילת שנות האלפיים ש אאל לבעיה.

תופעת  העמיקה ככל הנראה אתוהילדים,  במסגרתה קוצצו קצבאות הקיום )הבטחת הכנסה(שו

 טחון תזונתי.  בי-האי

שמינהל המחקר והתכנון של המוסד, העוסק זה ארבעה עשורים בעיבוד  הוחלטלאומי הבביטוח 

לבדוק את היקף התופעה האמורה באופן  יושוויון בישראל, יקבל על-ובפרסום נתוני העוני והאי

 שוטף. 

משפחות  4,611-כונדגמו בו  2102, שממצאיו מובאים בפרסום זה, נעשה בשנת השניהסקר 

שיטת משפחות(.  2,411-כ נדגמו ,2100של  ,סקר הקודםב)המייצגות את כלל המשפחות בישראל 

משרד החקלאות  בידיפותח על שאלון דומה ש התבססו תטלפונית, והשאלו ההתשאול הית

בסיס  תמהווסובייקטיביות, הקשת רחבה של התנהגויות ותחושות  שבדק ,(USDAי )נהאמריק

ביטחון תזונתי. לשאלון זה הוספו שאלות שונות, -ומרה שונות של איח לרמותלפיתוח מדד 

 חברתיות, המותאמות למשק ולחברה בישראל.-דמוגרפיות וכלכליות

יוצג מערך המחקר. יפורטו בו אופן בניית המדגם, ניתוח הנפל ובניית הבא, פרק ב', בפרק 

האוכלוסייה. בהמשך יובאו  המשקלות לצורך קביעת הייצוג של המשפחות שעלו במדגם את כלל

 תזונתי. הביטחון -פרטים על הדרך שבה חושב מדד האי

רמת הביטחון התזונתי בישראל לפי קבוצות אוכלוסייה  עלממצאים מפורטים  יוצגו ג'פרק ב

והקשר בין  ,ביטחון-חומרת האי ,בגורמי חוץ ההסתייעותמידת וחתכים גיאוגרפיים ואחרים, 

 קבוצות אוכלוסייה שונות.בתזונתי המדווחת, הביטחון -רמת העוני לבין רמת האי

 לעקוב אחר וסיףהסקר, אולם מינהל המחקר של הביטוח הלאומי י שהלא נע 2106-ו 2102בשנים 

פי -את הסקר מעת לעת ועל רוךתזונתי מסיבות של מחסור כלכלי בישראל ויע ביטחון-איתופעת ה

 הצרכים גם בעתיד. 
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 חקר ובניית המדדבניית המדגם, שיטת המ

 

 המדגםבניית 

)אם  26עם ילדים עד גיל  ,או זוג יחידכיחידה של  4לצורכי הסקר הוגדרה משפחה )או משק בית(

 הם אינם נשואים(. ראש המשפחה הוגדר כמבוגר בעל ההכנסות הגבוהות ביותר.

משק  לע, כאשר כל פרט שנדגם נשאל 5יותרו 02מבוגרים בני של  ןה בסקרשנכללו  המשפחות

מידע מקיף על מאפייני  שבהםלאומי, הביטוח הבצי ודגימה שימשו קה. כמסגרת 6הבית כולו

  .2100, לחודשים ינואר עד דצמבר תושבי ישראלשל  הותעסוק הדמוגרפי

שאינם  26-02 ני( ומספר הילדים ביחיד+( במשפחה הוא ההורים )זוג נשוי או 02מניין המבוגרים )

 ם אלה מתגוררים בבית הוריהם. דים הלא נשואים בגיליהילשרוב הנחה ב ,נשואים

לצורך הדגימה במחקר זה נדרש מאגר של ו ,מאגר המידע של מינהל המחקר מסודר לפי נפשות

. כדי להתגבר על בעיה זו נדגמו כל חודש 26-02נשואים בגילים -הורים וילדיהם הלא –משפחות 

 ,מאוכלוסיית המבוגרים( 000,111)פרומיל  ערךנפשות )מבוגרים(, המהוות ב 2,111-כשלב ראשון כ

באמצעות הצלבה  הורכבומיליון מבוגרים. המשפחות השייכות למבוגרים הנדגמים  2-הנאמדת בכ

נדגמים ובני משפחותיהם בקובץ הנתונים של הביטוח ל בנוגעשל קשרי המשפחה הקיימים 

נשואים -ומים כילדיהם הלאהלאומי. כך למשל אותרו הפרטים הנשואים לנדגמים והפרטים שרש

 בנוגע. לילדים לא נשואים אלה הופעל אלגוריתם להשלמת המידע המשפחתי 26-02בגילים 

 הורים ואחיהם. ל

נדגמו בכל אחד  ןשמתוכ ,משפחות 6,111-2,111-כל חודש קובץ של כבבסיום התהליך נוצר 

היה סיכוי  +02גיל ב רבות משפחות. מאחר שלמשפחה המונה נפשות 0,111-מהחודשים הללו כ

של נפשות בוגרות כך שבכל שכבה יהיה  גבוה יותר להיכלל במדגם, נעשה שימוש במדגם שכבות

בכל שכבה נדגם מספר משפחות כך שיובטח  שלכל משפחה  לכל משפחה מספר זהה של מבוגרים.

סתכם יבכל שכבה נדגם אחוז מסוים כך שמספר הנדגמים יהיה סיכוי שווה להיכלל במדגם. 

 שיטה כדלקמן:הלפי  ,בכל חודשמשפחות  0,111-בסופו של דבר ב

 :כמוצג בשורה הבאה Xמבוסס על הסכום חישוב מספר הנדגמים בכל שכבה 

(0)           X
k

NNNN k  .....
32

32
1

 

N אשרכ i
כלומר בשכבה שבה מספר המבוגרים במשפחה , i-הוא מספר משקי הבית בשכבה ה 

𝑛𝑘הוא  iלכן מספר המשפחות הנדגמות בכל שכבה  .i-שווה ל =
1000

𝑋
∗
𝑁𝑖

𝑖
 . 

                                                           
 פרק יתבראש האמור פי על מוגדר המקרים ובשני בית משק למונח זה בפרסום חופף משפחה במונח השימוש  4

 .זה
 מיב שמדובר הנחהב ,יום 11-מ יותר ל"בחו ששהו מי וכן ח"בקופ חברים אינםש יותרו 42 בני מהמדגם הושמטו  5

 .בארץ חיים אינם או בחיים שאינם
 .שבהם הראשון רק נלקח, בית משק מאותו פרטים שני במדגם עלו שבהם הספורים במקרים  6
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 𝑋𝑘−1את  k-1-יש צורך לחשב למשל בשלב ה 0,111-כדי להבטיח שמספר הנדגמים ישתווה ל

 כמוצג בשורה הבאה: 

(2)         
ik

k X
k

NNNN 
 




1
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132
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𝑘-ואז מספר המשפחות בשכבה ה − 𝑛𝑘−1הוא   1 =
1000−𝑛𝑘

𝑋𝑘−1
∗
𝑁𝑘−1

𝑘−1
באותו האופן חושבו שוב  . 

 וכן הלאה2k, ונדגמו משקי הבית בשכבה ושכבה ההסתברויות לדגימת משקי הבית בכל שכבה

 . עד לשכבה הראשונה

 

 תיאור המדגם

מתאר את  2ח מציג את מספר הנדגמים מדי חודש לפי מספר נפשות במשק הבית, ולו 0לוח 

 .ההמדגם שהוצא לפי מאפייני דמוגרפי

 1121בוגרות במשק הבית, הנפשות המספר משקי בית שנדגמו לפי מספר : 2לוח 

  
  

 בוגרות במשק הביתהנפשות המספר 
 5+ 4 3 2 1 סך הכל

 מספרים
 

12,006  
 

5,987  
 

4,574  
    

874  
    

432  
    

139  
 1.2 3.6 7.3 38.1 49.9 100.0 אחוזים

 

שתי נפשות  22%-בכמחצית ממשקי הבית שנדגמו נפש בוגרת אחת, כבש ,0מלוח  אפשר לראות

 . יותר או נפשות בוגרות 2 ובשאר משקי הבית ,ארבע נפשות 6%-כבשלוש נפשות,  7%-בכבוגרות, 

הם ערבים. קרוב  04%-כו ואילך( 11-)משנות ה הם עוליםמהנדגמים  27%-ככי  עולה, 2מלוח 

 וא 42בני  02%-כורק  62-20 בנימהנדגמים  21%-שליש רווקים. ככוחצית מהנדגמים נשואים למ

מחוזות תל אביב והמרכז לראות ש עוד אפשר ( הם ללא ילדים.24%-מרבית משקי הבית )כ יותר.

 כוללים יחד כמעט מחצית הנדגמים. 
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 1112 (,=006,12Nשל משקי הבית שנדגמו ) המאפייני דמוגרפי: 1לוח 

 אחוזים מספרים  המאפיין

 ערבים 
  

                                  
1,901  15.83 

 גברים

 

                                  
5,704  47.51 

 עולים

 

                                  
4,451  37.07 

 נשואים
  

                                  
5,495  45.77 

                                   1 פשות בוגרות במשק הביתמספר נ
5,987  49.87 

2                                   
4,574  38.1 

3                                       
874  7.28 

4                                       
432  3.6 

5+                                       
139  1.16 

                                 0 מספר ילדים במשק הבית
10,285  85.67 

1                                       
550  4.58 

2                                       
501  4.17 

3                                       
375  3.12 

4+ 
                                      

295  
2.46 

                                   21עד  גיל הנשאל )לפי קבוצות(
3,142  26.51 

45-31                                   
3,627  30.6 

64-46                                   
2,888  24.36 

+65                                   
2,197  18.53 

 ירושלים מחוז
                                  

1,286  10.71 

 צפון
                                  

1,812  15.09 

 חיפה
                                  

1,541  12.84 

 מרכז
                                  

2,814  23.44 

 ביבא תל
                                  

2,463  20.51 

 דרום
                                  

1,715  14.28 
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 קביעת המשקלות

להסיק מממצאי המדגם על כלל האוכלוסייה בארץ, יש צורך בשקלול התצפיות וניפוחן לרמה  כדי

של כלל האוכלוסייה תוך התחשבות בשיעורי הנפל )הדיפרנציאליים כאמור בין קבוצות שונות(. 

עם  כלומראפשר להשתמש בכל תצפיות המשפחות ללא משקלות ) היה בעיית הנפל לולא, תעקרוני

אך לנוכח העובדה שהדגימה המקורית סובלת משיעורי נפל לא אחידים לפי  ,(0משקל של 

מאפיינים שונים, יש צורך להפעיל משקלות לצורך איזון שיעורי הנפל השונים, כך שככל שהנפל 

וגדול יותר ככל  0-מגדול יותר כך המשקל של משפחות הסובלות משיעורי נפל גבוהים יהיה גדול 

  ששיעור הנפל גדול יותר.

במצב  די היה ,בוגרים במשק הבית לייצוגיצוג משפחות במדגם לייצוג ילדים או יכדי לעבור מ

 להשתמש במספר המבוגרים ובמספר הילדים במשק הבית.כדי אידיאלי של העדר נפל 

חולקו התצפיות במדגם לשלוש קבוצות עיקריות וכל צורך התחשבות בנפל בקביעת המשקלות ל

 עבור יישובים גדוליםבשנתית החישובים נעשו ברמה  .)פירוט בנספח( תקבוצה חולקה לתת קבוצו

 ברשימה זו. מופיעיםהיישובים שאינם  שבהםעבור מחוזות בו (מפורטים בנספחה)

נה, י, אם היא רואיkינו )דהיינו "נפל"(. במשפחה יאם לא רוא Y-וב רואיינואם  X-נסמן נדגמים ב

 . 1ואחרת  k,mY  =0ינה אזי י, ואם לא רוא1ואחרת   km1= X,אזי   

 לנפשות מבוגרות

Xn,k = Xm,k * nk , Yn,k = Ym,k * nk ;   nk = k נפשות מבוגרות במשפחה  

Xc,k = Xm,k * ck , Yc,k = Ym,k * ck ;   ck =  ילדים עד גיל 02 במשפחה  

 כמשפחה, נפשות מבוגרות וילדים בהתאמה. לצורך חישוב המשקל המתוקן i=m,n,cנגדיר 

 למשפחה

 נגדיר 

 וכן נגדיר 

𝑋𝑖,𝑘 כך מתקבל כי המשקל של תצפית שרואיינה הוא   +
𝑌𝑖

𝑋𝑚
. 

הכפלת  באמצעותלאחר קביעת המשקלות הבסיסיים, נעשה ניפוח של המדגם לכלל האוכלוסייה 

המשקל הבסיסי ביחס הבא: 
םדגם

אוכלוסייה
כאשר יחס זה חושב לפי מספר המשפחות, הנפשות או  

 הילדים באוכלוסייה ובמדגם. 
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 תיאור אוכלוסיית המדגם בפועל 

, 0, כמוצג בלוח 2102שנדגמו מינואר עד דצמבר  משפחות 4,060הנפל  בניכויאוכלוסיית המדגם ב

 .0 מוצג בלוח 2102-מספר הנדגמים לכל חודש ב .פחותמש 2,160,002 תמייצגהיא ו

 

 1121המדגם בפועל לפי חודש,  : 3לוח 

 אחוז מספר נדגמים חודש מדגם

 7.4 471 ינואר

 7.9 502 פברואר

 8.3 526 מרץ

 8.6 545 אפריל

 8.1 512 מאי

 7.9 500 יוני

 7.9 499 יולי

 8.5 537 אוגוסט

 8.2 522 ספטמבר

 9.5 600 אוקטובר

 9.0 569 נובמבר

 8.8 560 דצמבר

 

-דומה לאוכלוסיית המדגם ב ,6, המתוארת בלוח )נתונים "מנופחים"( 2102-ב אוכלוסיית המדגם

שיעור משקי הבית . הם יהודים חרדיםב 2.2% ,משקי הבית הם יהודיםמ 26.4%-מראה שו ,2100

בהם  2.2%-כמשקי הבית, סך מ 02%-כ הואו 2100-ב שיעורםלעומת עלה בכחמישית הערביים 

( משפחות עם 41%-רובן )כ – ממשקי הבית הם משפחות עם ילדים 61%-מ יותר ממזרח ירושלים.

ממשקי  2%-כ .יותרילדים ו ארבעהנוספים עם  21%-כילדים, כחמישית עם שלושה ילדים ו 2-0

 21%-בכ. 0.0%ומשקלן בכלל האוכלוסייה הוא  הוריות-משפחות חד הםהבית עם ילדים 

שיעור  .01-מ בני פחות ניםהמרואיי ורבע מן 62-00גיל המרואיין הוא מאוכלוסיית המדגם 

-כ ואילו שיעור המרואיינים בגיל פנסיה ירד בשיעור זהה. 00%-בכ עלה  46-64 בניהמרואיינים 

חמישית כ ,הם קשישים. כרבע ממשקי הבית מתגוררים באזור המרכזמהמרואיינים  02%

 הם מאזור ירושלים. 01%-כומתגוררים בתל אביב, 
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 1121( , אחוזיםהמדגם לפי קבוצות אוכלוסייה )שקלול משפחות: 4לוח 

שיעור  קבוצות אוכלוסייה
 מספר תצפיות באוכלוסייה

   
 2,222 26.4 יהודים
 262 2.2 חרדים
 2,212 71.2 חרדיםלא 

 212 07.6 0111-עולים מ
 742 06.7 ערבים

 012 2.4 מזרח ירושלים

 2,201 62.2  סך הכל –משפחות עם ילדים 
 0,722 24.0 ילדים 2-0
 2,212 22 ילדים 2-0

 202 2.2 ארבעה ילדים ויותר
 272 6.4 חמישה ילדים ויותר

 261 2.2 הוריות-משפחה חד
 2,270 61.0 משפחה עם זוג הורים

   גיל ראש משק הבית
 0,422 22.2 21עד 

62-20 22.2 0,224 
46-64 20.4 2,111 
42+ 06.6 221 

 124 02.6 בגיל פרישה *

   מספר שנות לימוד
 260 2.1 2עד 
02-1 61.2 2,410 
 2,202 21.4 ויותר 02

משפחות עם ראש משק בית בגיל 
 העבודה

  

 2,022 21.4 משפחה עובדת
 602 4.4 משפחה לא עובדת בגיל העבודה

 2,241 22.2 מפרנס יחיד
 2,222 66.2 שני מפרנסים ויותר

   משפחות שמקבלות קצבת קיום
 2,220 24.2 מקבלי קצבה )לא כולל קצבת ילדים(

 217 2.2 הבטחת הכנסה
 426 01.2 נכות

 0,014 01.7 זיקנה לרבות השלמת הכנסה

   מחוז
 224 01.6 מחוז ירושלים

 121 02.2 מחוז צפון
 261 02.2 מחוז חיפה
 0,272 26.2 מחוז מרכז

 0,262 21.2 מחוז תל אביב
 262 06.1 מחוז דרום
 ויותר. 41ויותר, נשים בנות  47* גברים בני 
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 ביטחון תזונתי-בניית המדד לאי

משרד ה של המתודולוגיל נשען עכאמור על שאלון מובנה ש שהתבסס, תהליך בניית המדד

שאלות  02בין היתר  היושאלון ב .2מוצג באופן מפורט בנספח  ,(USDA)החקלאות האמריקני 

  7ביטחון התזונתי במשפחה.-איהלרמת  הסיכוןלברר את  שנועדוגרעין 

טחון יבסולם בהקטגוריות הבאות  רבעאאחת מלשויך כל משק בית סיכום התשובות  פי-על

, טחון תזונתי עם רעב מתוןיב-אי )ג( ,טחון תזונתי קל0מתוןיב-אי ב() טחון תזונתי,יב)א(  :תזונתי

 .ניכרטחון תזונתי עם רעב יב-אי)ד( 

שתי לאחד את  2100-בעוד של ממש, החלטנו רעב למעשה  איןבמדינה מפותחת שהעובדה לנוכח 

וד גם השנה שמרנו על איחו ,טחון תזונתי ניכריב-איהקטגוריות האחרונות לקטגוריה אחת של 

אספקת המזון בנוגע לקשיים בהביעו חשש מסוים משפחות ששתי הקטגוריות. לפיכך הוגדרו 

הביעו חשש רב שמשפחות אילו טחון תזונתי קל, ויב-אישנתונות למשפחות כתקציב המזון בו

 טחון תזונתי ניכר.יב-איהוגדרו כסובלות מבנושא זה 

 

 

  

                                                           
 במצבים והימצאותם שלהם התזונתי ביטחון-האי לתחושות בנוגע שאלות סדרת על ביתה משקי ענו תחילה      7

 של חמורים פחות מצבים על נשאלו בהדרגה. (ילדים ללא משפחותול ילדים עם משפחותל ונותש שאלות) כאלו
 יטחוןהב בסולם הניקוד את לקבוע כדי. יותר חמורים מצבים על נשאלו, לתשובות ובהתאם, תזונתי ביטחון-אי

 – אפשריות היו תשובות שלוש שבהם במקרים(. 1=קוד) שלילי או( 0=קוד) חיוביל קודדו תשובותה, התזונתי
 שתי נחשבו – בשנה שניים או אחד חודש רק, בשנה חודשיםכמה  ,כמעט כל חודשאו  פעם אף, לפעמים, לרוב

 .חיובית כתשובה הראשונות התשובות
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 םממצאי

 
 ביטחון תזונתי בכלל האוכלוסייה 

 – 02.2% –היתר ו ,2102-ב על ביטחון תזונתידיווחו  מהמשפחות  20.2%הסקר מורים כי  ממצאי

שיעור המשפחות המצויות  ,לפי המדגם ביטחון ניכר.-באיבהן  2.4%ביטחון תזונתי, -מצויות באי

-החיות באי גדל מהר קצת יותר משגדל מספר המשפחות, ובכלל המשפחותבביטחון תזונתי 

חלקן של  – בלבד( 1.2%)גידול של  2100לעומת קבוצה שנשארה יציבה  – ביטחון תזונתי

 –דול יותר בקרב ילדים השיפור היה אף ג .06.6%-ביטחון תזונתי ניכר הצטמצם ב-המשפחות באי

-מובהק סטטיסטית, חומרת האי ינו. בעוד שהשיפור בביטחון התזונתי הכללי א04.7%ירידה של 

ה הביטחון התזונתי הניכר עדיין גבו-מובהק. עם זאת רמת האיביטחון התזונתי הצטמצמה באופן 

ביטחון -בניגוד לשיפור הכללי באי .(0, תרשים 2)לוח  ילדים 222,111 בהןנפשות,  767,111 –

 (.4לוח הוריות )-חלה בו הרעה בקרב משפחות חד ,התזונתי הניכר

ה לירידה קנרשמה  ,וילדים משפחות )כהגדרתן בסקר(, נפשות עלהנתונים מציג את ה ,2לוח לפי 

טחון יהבמובהקת סטטיסטית.  אך היא אינהתזונתי בין שתי השנים, הביטחון -האיברמת 

מכאן  .41.0% –נמוך יותר היה , ובקרב הילדים הוא 74.4%-ל 2102-בגיע הנפשות התזונתי לפי 

 תזונתי.  ביטחון-איחיים ב –שליש כ –שאר הילדים ש

 באוכלוסייה ילדיםהנפשות והתי בכלל המשפחות, התזונ הביטחוןרמת : 5לוח 

  1121-ו 1122 ,)מספרים ואחוזים(

 

 

 

סך המשפחות 

)אלפים(

שיעור 

באוכלוסיה )%(

מספר הנפשות 

)אלפים(

שיעור 

באוכלוסיה )%(

מספר הילדים 

)אלפים(

שיעור 

באוכלוסיה )%(

2,8271007,5591002,438100סך הכל

2,29581.25,79376.61,68369.1בביטחון תזונתי

53218.81,76623.475530.9באי-ביטחון תזונתי

28910.21,01913.547019.3באי-בטחון תזונתי קל0מתון

2438.67479.928511.7באי-בטחון תזונתי ניכר

2,7731007,4551002,380100סך הכל

2,24280.95,68976.31,62568.3בביטחון תזונתי

53119.11,76623.775531.7באי-ביטחון תזונתי

2478.988711.941317.4באי-ביטחון תזונתי קל0מתון

28410.287911.834214.4באי-ביטחון תזונתי ניכר

541.91041.4582.4סך הכל

532.41041.8583.6בביטחון תזונתי

10.20.00.00.00.0באי-ביטחון תזונתי

4217.013214.95713.8באי-ביטחון תזונתי קל0מתון

41-14.4-132-15.0-57-16.7-באי-ביטחון תזונתי ניכר

שינוי בין 2012 ל-2011

ילדיםנפשותמשפחות

2012

2011
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70.818.410.8משפחות עם ילדים - סה"כ

73.816.99.3    משפחות עם 3-1 ילדים

58.024.817.2    משפחות עם 4 ילדים ויותר

54.624.021.3    חד-הוריות

71.615.612.8משפחות עם ילדים - סה"כ

75.414.410.2    משפחות עם 3-1 ילדים

53.221.725.0    משפחות עם 4 ילדים ויותר

54.324.820.8    חד-הוריות

0.82.8-2.0-משפחות עם ילדים - סה"כ

1.62.5-0.9-    משפחות עם 3-1 ילדים

4.83.1-7.8    משפחות עם 4 ילדים ויותר

0.3-0.80.5    חד-הוריות

2012

2011

השינוי בין 2012 ל-2011

סוגי אוכלוסיה שונים
ביטחון 

תזונתי

אי-ביטחון 

תזונתי קל

אי-ביטחון 

תזונתי ניכר

1121-ו 1122, וילדים נפשות, משפחות בקרב וניכר לק תזונתי ביטחון-אי: 2 תרשים  

 

 אוכלוסייה לפי קבוצותביטחון תזונתי 

בכלל  בדומה למגמותמציג את רמת הביטחון התזונתי אצל משפחות עם ילדים.  4לוח 

, ובמקביל ירד 2102-ב 02.6%-ל 2100-ב 02.4%-מ עלתה התזונתירמת הביטחון האוכלוסייה, 

ביטחון ה. בהתאמה 01.2%-ל 02.2%-מ –ביטחון ניכר -שיעור המשפחות עם ילדים שנמצאות באי

משפחות קטנות מצב בבהשוואה ל יותרובמשפחות עם ארבעה ילדים  במידה ניכרתירוד תזונתי ה

יותר ממחציתן  קצת הוריות:-במשפחות חד למצבדומה  והוא( 70%-76%-לעומת כ 22%) יותר

 .(20.2%ניכר ) ואמתון  ביטחון-איחיות ב – 26% –חיות בביטחון תזונתי, והיתר 

 1121-ו 1122 ,)אחוזים( משפחות עם ילדיםבקרב רמת הביטחון התזונתי : 6לוח 

 

  

10.2 8.6
11.8 9.9

14.3 11.8

8.9 10.2

11.9 13.5

17.7 20.4

0

5

10

15

20

25

30

35

2100 2102 2100 2102 2100 2102

משפחות נפשות ילדים

אי ביטחון תזונתי חמור אי ביטחון תזונתי מתון
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 1122-1121, )אחוזים(של ראש משק הבית  גיל ותקבוצ תזונתי לפי ביטחון-אישיעורי : 7לוח 

גיל של ראש 
 משק הבית

 ילדים נפשות משפחות

ביטחון -אי
 –תזונתי 
 סך הכל

ביטחון -אי
 תזונתי קל

ביטחון -אי
תזונתי 
 ניכר

ביטחון -אי
 –תזונתי 
 סך הכל

ביטחון -אי
 תזונתי קל

ביטחון -אי
תזונתי 
 ניכר

-אי
ביטחון 
 –תזונתי 
 סך הכל

-אי
ביטחון 
תזונתי 
 קל

-אי
ביטחון 
תזונתי 
 ניכר

1121 

 1.2 21.4 21.0 7.2 06.6 20.7 4.6 00.2 07.4 21עד גיל 

62-20 22.6 02.2 01.2 22.2 07.1 01.1 20.0 01.1 00.2 

46-64 02.2 7.1 01.4 20.2 1.4 02.2 22.4 04.2 04.6 

 02.2 1.2 27.2 2.1 6.0 01 6.1 2.2 2.7 ויותר 42גיל 

1122 

 00.1 07.2 21.0 2.2 01.2 02.2 7.2 2.6 02.4 21ל עד גי

62-20 26.1 02.4 00.2 21 04.6 02.4 22 02.4 02.6 

46-64 21.1 7.2 02.2 22.0 2.7 06.6 22 00.2 20.2 

 02.0 00 21.0 1.6 2.7 02.0 1 2.2 02.6 ויותר 42גיל 

 )אחוזים( 1122-ל 1121השינוי בין 

 -21 21 2 -06 61 02 -00 22 02 21עד גיל 

62-20 2 02 01- 0- 1 02- 2- 7 04- 

46-64 2- 2 02- 4- 01 02- 0- 27 22- 

 0 -06 -6 -27 00 -26 -64 02 -21 ויותר 42גיל 

 

משפחות בשלב גידול הילדים, טחון תזונתי אפיין בעיקר יב-אישל מצב  2102-גם ב ,2100-בדומה ל

התזונתי של המשפחות הצעירות  ביטחון-אירמת ה .(7ועד הפנסיה )לוח  20 בני – גילי הבינייםב

. במשפחות בין שתי השנים 07.4%-ל 02.4%-, עלתה מ21ביותר, שבהן ראש המשפחה עד גיל 

ראש )יותר  המבוגרותבמשפחות  היתה עלייה קלה, אך( 62המבוגרות מהן )ראש המשפחה עד גיל 

 02.6%-מ –בשיעור ניכר  התזונתי ביטחון-האי אצל הקשישים ירד .ירדההיא  (46-64 ןהמשפחה ב

 הניכר. ביטחון-איירידה במ נובעת, כאשר עיקר הירידה 2.7%-ל

את  יםבנספח מציג 2-ו 0 ותלוחו ,משפחות פיהתזונתי לביטחון -מציג את נתוני האי 2לוח 

  ילדים.וות הנתונים באותו פירוט לנפש

מהמשפחות עם  24.4%אה כי מרבמשפחה  המפרנסים מספר לפיבחינת מצב הביטחון התזונתי 

שני עם (, ואילו במשפחות 2100-ב 24%-תזונתי )בהשוואה ל ביטחון-אימפרנס אחד מדווחות על 

 .בלבד 02%-כ מדווחות על כךמפרנסים 

ביטחון התזונתי בקרב -רמת האי .פערים ניכריםה לאום או דת לפי אוכלוסייה קבוצותבקרב 

משפחות עולים . יהודיםבקרב מהרמה  2פי יותר מ, (2100-ב 62%)לעומת  64%-כערבים גבוהה: 

בקרב חרדים )מי  בשתי השנים(. 04%-ביטחון תזונתי )כ-מתאפיינות ברמה נמוכה יחסית של אי

 הןרמות העוני, כפי שלפי  ויביטחון התזונתי נמוכה מהצפ-שהגדירו עצמם כך בסקר( רמת האי

(. רמה זו 22%) 2100 לעומת, שיפור 2102-ב 26%-גיעה להממדי העוני. היא  ותמדוח ותכרומ
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-איבהשוואה ל למדיגבוהה מהממוצע הכללי, אך המתאם שלה עם רמת ההכנסה נמוך אומנם 

 עם רמת הכנסה דומה.אחרות קבוצות ביטחון התזונתי של 

 ייחודב – בגיל העבודה קיום קצבאות מקבליבקרב קיימות תזונתי  ביטחון-אירמות גבוהות של 

בתווך נמצאות משפחות  (.2100-ב 22%-)לעומת כ 20%-כ – הבטחת הכנסהל גמלה מקבליבקרב 

-רמת האימנגד, . 2102-ב 21%-כ –גבוה למדי ביטחון תזונתי -מאי ותמקבלי קצבאות נכות הסובל

יתר מקבלי זו של מ במידה ניכרתנמוכה  קנה והשלמת הכנסהימקבלי קצבת זביטחון התזונתי של 

 . 4.1% –נמוכה במיוחד ניכר בקרבם ביטחון תזונתי -כיחות של אי. הש02% –קצבאות קיום 

נמוך יותר ככל תזונתי ה ביטחון-איהנמצא כי  ,של ראש משק הבית ההשכלה רמתלפי  מבדיקה

-כביטחון התזונתי היה -שיעור האי 2102-רב יותר. בראש משק הבית שמספר שנות הלימוד של 

בעלי השכלה בקרב  01%-בעלי השכלה תיכונית וכרב בק 27%-כ ,בעלי השכלה יסודיתבקרב  22%

 תזונתי בקבוצות אלו. ביטחון-איגבוהה. לא חלו שינויים גדולים בין שתי השנים ברמות ה

תזונתי לכל אחת מקבוצות הביטחון -בנספח הלוחות מובאים רווחי הסמך לרמת האי 2בלוח 

 האוכלוסייה. 

  1121-ו 1122, )אחוזים( בוצות נבחרותבק של משפחות רמת הביטחון התזונתי: 8לוח 

 

80.919.110.281.218.88.60.4-1.6-15.7סך הכל

86.014.16.886.014.06.00.0-0.7-11.8יהודים

72.028.010.875.724.27.55.1-13.6-30.6מזה: חרדים

51.748.229.953.946.123.24.3-4.4-22.4ערבים

89.011.08.492.17.85.03.5-29.1-40.5בגיל פרישה*

עולים

83.716.27.183.716.36.70.00.6-5.6עולים מ-1990

74.725.310.783.117.07.611.2-32.8-29.0עולים מ-2000

מצב תעסוקה

82.117.98.781.618.37.7-0.62.2-11.5ראש משק בית עובד

74.026.014.073.426.612.1-0.82.3-13.6מפרנס אחד

88.211.84.788.211.84.30.00.0-8.5שני מפרנסים ויותר

שנות לימוד

65.634.423.567.332.720.32.6-4.9-13.6עד 8

12-973.426.614.273.326.711.9-0.10.4-16.2

1390.39.63.989.710.24.0-0.76.32.6 ויותר

77.522.513.779.120.911.72.1-7.1-14.6מקבלי קצבאות ביטוח לאומי

48.052.033.348.651.331.81.3-1.3-4.5הבטחת הכנסה

65.534.520.870.229.815.07.2-13.6-27.9נכות

86.613.49.088.012.06.91.6-10.4-23.3זיקנה עם השלמת הכנסה

*גברים בני 67 ויותר, נשים בנות 62 ויותר.

שיעור השינוי )%(

ביטחון תזונתי
אי-ביטחון 

תזונתי

מזה:              

אי-ביטחון 

תזונתי ניכר

20112012

אי-ביטחון 

תזונתי

מזה:          

אי-ביטחון 

תזונתי ניכר

ביטחון 

תזונתי

אי-ביטחון 

תזונתי

מזה:         

אי-ביטחון 

תזונתי ניכר

ביטחון 

תזונתי
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 ביטחון תזונתי-של אי ביותר ותהגבוה תורמה כי מלמדת מחוזות לפי התזונתי הביטחון בחינת

 במחוזות האוכלוסייה הרכב בשל .בהתאמה 24%ו 22%-כ – וירושלים צפוןה במחוזות קיימות

 חרדיםיהודים ו וערבים פוןבצ ערבים) גדולות משפחות של למדי גבוה בשיעור המאופיינת ,אלו

-מ יותר. ביטחון תזונתי-נמצאים באי מחוז בכל מהילדים 61%-וכ מהנפשות כשליש –( בירושלים

-איה שיעור הדרום באזור גם .ניכר תזונתי ביטחון-אי תחוו אלו מחוזות בשני המשפחותמ 01%

 יצוין. ניכר נתיתזו ביטחון-אי חוותן מה עשיריתו, 22%-לכ ומגיע גבוה משפחותשל  ביטחון

. תצפיות מיעוט בשל בלוחות נכללה לא, יםומבדו רובהב המורכבת, בדרום הערבים שאוכלוסיית

 ומגיעה מאוד גבוהה בקרבם התזונתי ביטחון-האי שרמת לכך מהסקר אינדיקציות יש זאת עם

עור שי ובמרכז אביב בתל זאת לעומת .ניכר ביטחון-באי חיות ןמחצית כמעט, מהמשפחות 202-לכ

החמורה  ברמה ןמחצית כמעט) 06%-כ – הרבהב נמוך תזונתי ביטחון-באי הנמצאות המשפחות

 (. יותר

 לוח 9: רמת אי-ביטחון תזונתי לפי מחוז )אחוזים(, 1122 ו-1121

  

2011 2012 
בטחון 
 תזונתי

אי ביטחון 
סך  -תזונתי 
 הכל

מזה: אי 
ביטחון 

 תזונתי ניכר

בטחון 
 תזונתי

אי ביטחון 
סך  -תי תזונ

 הכל

מזה: אי 
ביטחון 

 תזונתי ניכר

 משפחות
 8.6 18.8 81.2 10.2 19.1 80.9 סך הכל
 11.1 26.0 74.0 15.7 29.5 70.5 ירושלים

 11.9 27.5 72.5 15.3 27.7 72.3 צפון
 8.7 17.4 82.6 9.6 18.4 81.6 חיפה
 6.7 13.9 86.1 7.6 14.0 86.1 מרכז

 6.7 14.5 85.5 7.4 13.4 86.6 תל אביב
 10.0 21.6 78.4 11.1 20.8 79.2 דרום

 נפשות
 9.9 23.4 76.6 11.8 23.7 76.3 סך הכל
 11.2 32.1 67.9 18.6 36.5 63.6 ירושלים

 13.7 33.4 66.6 17.6 33.9 66.1 צפון
 10.7 21.1 78.9 10.9 22.3 77.7 חיפה
 7.2 15.2 84.8 7.8 14.8 85.2 מרכז

 7.4 18.2 81.8 8.0 16.4 83.7 תל אביב
 12.5 27.7 72.2 13.5 27.2 72.8 דרום

 ילדים
 11.7 31.0 69.1 14.4 31.8 68.3 סך הכל
 11.0 39.1 60.9 22.9 46.7 53.3 ירושלים

 16.3 42.7 57.2 20.7 44.3 55.7 צפון
 13.7 27.7 72.3 14.4 30.6 69.4 חיפה
 7.9 18.4 81.5 8.4 16.8 83.2 מרכז

 8.7 26.4 73.6 9.3 22.9 77.1 תל אביב
 16.5 38.5 61.5 17.1 37.3 62.7 דרום
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 ביטחון תזונתי עוני ו

לפי תזונתי הטחון יב-אימעניין להשוות את ממדי העוני כפי שמדווחים בדוח ממדי העוני למצב ה

 הראמ 2תרשים  , כמצופה לכאורה.בין השניים מתאם חיובי גבוה והאם יש ,אוכלוסייהקבוצות 

כגון  ,תזונתי לבין תחולת העוניהביטחון -מדד האיגובה בין  התאמהי ברוב הקבוצות יש כ

משפחות ערביות  ילדים ויותר, ארבעהמשפחות עם  הבטחת הכנסה,משפחות המקבלות ב

ותחולת  22%-ביטחון תזונתי של יותר מ-)בעלות רמת אימועטה ומשפחות שראשן בעל השכלה 

תזונתי נמוכה הביטחון -איהמנגד ניצבות המשפחות שבהן רמת  8.(%66-עוני משפחות של יותר מ

למדי: קשישים, משפחות בעלות שני מפרנסים ויותר ומשפחות שראשן בעל השכלה גבוהה )רמת 

 הןת דופן ו(. יוצא21%-מ פחותותחולת עוני משפחות  00.2%-מ פחותביטחון תזונתי -אי

 בהן 2%-, אף שכ07.4%תזונתי נמוך של  ביטחון-לאי ותהמגיע 21המשפחות שראשן עד גיל 

 נמצאות מתחת לקו העוני. 

 תמונה מגלה( העוני עומק) ההכנסות פער ליחס התזונתי ביטחון-האי מדד בין ההתאמה בדיקת

אך פער  (06%) ביטחון התזונתי נמוכה למדי-רמת האיהיהודיות בחלק מהמשפחות : מעט שונה

 ביטחון-אי רמת עם 21 גיל עד שראשן משפחות בקרב .(01)לוח  22%-ההכנסות גבוה ומגיע לכ

 עם גבוהה השכלה בעלי בקרב כך גם .24% של בשיעור – גבוה הכנסות פער יחס ,07.4% של תזונתי

 .22% בשיעור גבוה הכנסות פער יחס אך 01.2% של תזונתי ביטחון-אי רמת

ן תזונתי בקבוצות ביטחו-גם על ההבדלים המעטים בשיעורי האי מצביעים 2-ו 2תרשימים 

 9ביטחון התזונתי עם ממדי העוני.-על מתאם ניכר של האיאוכלוסייה שונות בין שתי השנים, וגם 

ביטחון התזונתי והן של העוני, שכן מדובר -תוצאה זו מחזקת את מהימנות הממצאים הן של האי

אילו מדגם מקורו של מדגם העוני בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו –במדגמים ממקורות שונים 

ביטחון התזונתי מקורו בביטוח הלאומי. ממצא זה מהווה אפוא תשובה הולמת למי שמטיל -האי

 ספק בממצאי העוני.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 להניח סביר. במזון שימוש של רכיב התזונתי הביטחון הגדרת כוללת( WHO) העולמי תהבריאו ארגון לפי, כזכור       8

 .הלימוד שנות מספר עם גם ולכן והשכלה ידע עם משתפר במזון שהשימוש
 . 2102-ל העוני ונתוני 2102-ול 2100-ל מתייחסים תזונתיה ביטחון-האי נתוני   9
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ביטחון התזונתי, תחולת העוני של משפחות, עומק העוני )יחס פער -האי ישיעור: 21לוח 

 1121נבחרות, (*, לפי קבוצות FGTלפי מדד ההכנסות( וחומרת העוני )

 

ביטחון 
 תזונתי

 ביטחון תזונתי-אי

תחולת 
 של עוניה

 משפחות

עומק העוני 
)יחס פער 
 ההכנסות(

חומרת 
העוני 

(FGT) סך הכל 
-מזה: אי

ביטחון תזונתי 
 ניכר

 0.0438 34.7% 19.9% 8.6 18.8 81.2 ך הכלס
 0.0256 31.8% 14.2% 6.0 14.0 86.0 יהודים
 0.1146 37.8% 53.5% 23.2 46.1 53.9 ערבים

 0.1152 38.4% 54.3% 7.5 24.2 75.7 חרדים

 0.0266 26.8% 19.4% 5.0 7.8 92.1 קשישים

 0.0236 28.4% 13.1% 6.7 16.3 83.7 0111-מ עולים       
 0.0567 35.8% 26.8% 10.8 29.2 70.8 ילדים עם משפחות

 0.0373 33.5% 20.4% 9.3 26.2 73.8 ילדים 2-0 עם משפחות
 0.1108 38.3% 56.7% 17.2 42.0 58.0 יותרו ילדים 6 עם משפחות

 0.0666 36.3% 30.8% 21.3 45.4 54.6 הוריות-חד

 הנשאל של התעסוק מצב       
      

 0.0229 28.7% 13.8% 7.7 18.3 81.6 עובד
 0.0540 30.9% 25.9% 12.1 26.6 73.4 אחד מפרנס
 0.0047 20.8% 4.6% 4.3 11.8 88.2 ויותר מפרנסים שני

 לימוד שנות: הנשאל השכלת       
      

 0.1209 39.9% 44.2% 20.3 32.7 67.3 2 עד
12-9 73.3 26.7 11.9 23.6% 33.5% 0.0486 
02+ 89.7 10.2 4.0 12.2% 33.2% 0.0261 
 הבית משק ראש של גיל

      
 0.0600 35.6% 25.4% 6.4 17.6 82.4 21 עד

62-20 74.6 25.4 10.2 21.7% 35.1% 0.0497 
46-64 81.5 18.5 10.6 15.1% 36.1% 0.0332 
 0.0242 24.7% 19.8% 4.9 8.7 91.3 ויותר 42

לאומיה ביטוחמה קצבאות מקבלי         
    

 0.1343 39.7% 63.3% 31.8 51.3 48.6 הכנסה הבטחת
 0.0345 29.4% 24.4% 15.0 29.8 70.2 נכות

 .2100לשנת נתוני העוני מתייחסים *   
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של  ושיעורי תחולת העוני  1121-וב 1122-המשפחות בשל ביטחון תזונתי -שיעורי אי: 1תרשים 

  1121-בקבוצות האוכלוסייה  המקבילות ב * משפחות

 

 .* מיוצגים במספרים שעל העמודות

 

 ( 1121פיזור קבוצות האוכלוסייה לפי תחולת העוני וחומרת העוני ): 3תרשים 
 (1121תזונתי )ה ביטחון-איה לעומת
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בקבוצות הכנסה שונות. לצורך בדיקת  משפחותגם על רמת ההכנסה של  אפשר ללמודמהסקר 

שההכנסה נופלת בתווך שבין  שהתבסס על ההנחהההכנסה לנפש נעשה חיוץ של ההכנסה 

ק ההכנסה למספר הנפשות במשחולקה לאחר מכן  .המינימום והמקסימום שבכל קבוצת הכנסה

 הכנסה לנפש.ביטחון התזונתי עומד ביחס הפוך ל-איהשכצפוי מראה  6תרשים  .הבית

 1121, תזונתיביטחון -לאי לחודש( )ש"ח הקשר בין ההכנסה לנפש: 4תרשים 

 

 

 

y = 1.1122x - 1.1112
R² = 1.4272
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 הבארגונים ובמשפח הסתייעות

מידת ההסתייעות של משפחות בעלות רמות שונות של ל בנוגע את תוצאות הסקר מציג 00לוח 

 םבארגוני ההסתייעות מראים כי םממצאיה. משפחהקרובי ובבארגוני סיוע  – תזונתי ביטחון

 07%-כמשפחות. יתר הביטחון תזונתי אלא גם בקרב -חיה באישקיימת לא רק בקרב האוכלוסייה 

בארגונים ולא  – 04%-כ – ן, רובבגורמים אחריםנעזרות שחיות בביטחון תזונתי משפחות ן המ

-מיותר  כאשר ,22%-כ ,בהרבהגבוה תזונתי שיעור הנעזרים  ביטחון-איב . בקרב החייםהבמשפח

שיעור ירידה ב 2102-בחלה  2100-. בהשוואה להמשפחקרובי בנעזרים בארגונים והיתר  בהם 11%

מן המשפחות הנעזרות  20%-כ .22%-לכ 40.6%-מ ,במשפחהבארגוני סיוע או המשפחות שנעזרו 

 .2100-ב 27%-מת כלעו בארגוני סיוע 2102-ב נעזרו

 1121-ו 1122, בגורמי חוץ לצורך שיפור רמת הביטחון התזונתי הסתייעות: 22לוח 

 רמת הביטחון התזונתי במשפחה

2011 2012 

 סך הכל
 נעזרים

מזה: 
נעזרים 
בארגוני 
 סיוע

 סך הכל
 נעזרים

מזה: 
נעזרים 
בארגוני 
 סיוע

 16.1 16.9 15.8 16.7 חיים בביטחון תזונתי

 51.2 54.9 57.0 61.4 ביטחון תזונתי-יחיים בא
 47.7 51.4 52.6 57.7 ביטחון תזונתי קל-חיים באי      
 55.3 59.0 60.9 64.6 ביטחון תזונתי ניכר-חיים באי      

 

-איתזונתי ניכר לעומת החיים ב ביטחון-איבארגוני הסיוע גבוהה במעט אצל החיים ב ההסתייעות

 .2100נקודות האחוז לעומת  4-בהתאמה, ירידה של כ 62%-כו 22%-כ –תזונתי קל  ביטחון

 הן לראות כי אפשרמשפחה לפי קבוצות אוכלוסייה. בו םמציג את שיעור הנעזרים בארגוני 02 לוח

תזונתי, שיעור הנעזרים בארגוני  ביטחון-איבבביטחון תזונתי והן באלה שחיות במשפחות החיות 

הוריות, -מקבלי הבטחת הכנסה, משפחות חדבקרב וא הגבוה ביותר ה המשפחבקרובי סיוע או 

-ב –שיעור הנעזרים גבוה במיוחד  ,ביטחון-באי החיים בקרב חרדים .10חרדיםמשפחות גדולות ו

. שיעור גבוה של משפחות נעזרות נמצא בקרב משפחות שראשן אינו עובד 71%-לכהוא הגיע  2102

בקרב לא עובדים בגיל  20%-רב החרדים ובק 27% היה שיעור זה 2100-ב – (44%בגיל העבודה )

 2102-ב 42%-העבודה. שיעור גבוה נמצא גם בקרב משפחות המקבלות הבטחת הכנסה ונכות )כ

 (. 2100-ושיעור דומה ב

תזונתי ונעזרות בארגוני סיוע או  ביטחון-אישיעור המשפחות החיות בכי  ,02 עוד עולה מלוח

(. 21%-עולים ומשפחות עם שני מפרנסים ויותר )כנמוך ביותר בקרב ערבים,  בקרובי משפחה

 . 42% 2100-ב היה שיעור זה בקרב המשפחות הערביות

 

 

                                                           
 .חרדיות משפחותל גדולות משפחות בין חפיפה יש כמובן  10
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  תזונתי ביטחון עם משפחות בקרב במשפחה או סיוע בארגוני הנעזרים שיעור: 21לוח 
 1121-ו 1122, נבחרות תוקבוצ, ניכרו קל תזונתי ביטחון-ואי

  
 קבוצת אוכלוסייה

  

2011 2012 

 יטחון תזונתיב
ביטחון תזונתי -אי

 או ניכר מתון
 ביטחון תזונתי

ביטחון תזונתי -אי
 או ניכר מתון

עזרה 
ממשפחה 
או 

 מארגונים

עזרה 
אינטנסיבית 
ממשפחה 
או 

 מארגונים 

עזרה 
ממשפחה 
או 

 מארגונים

עזרה 
אינטנסיבית 
ממשפחה 
או 

 מארגונים 

עזרה 
ממשפחה 
או 

 מארגונים

עזרה 
אינטנסיבית 
ממשפחה 
או 

 מארגונים 

עזרה 
ממשפחה 
או 

 מארגונים

עזרה 
אינטנסיבית 
ממשפחה 
או 

 מארגונים 

 48.3 54.9 13.9 16.9 53.5 61.4 13.2 16.6 סך כל האוכלוסייה

 49.8 57.9 13.6 16.7 52.1 61.0 13.0 16.3 יהודים

 56.0 69.6 22.2 31.6 69.2 87.0 21.9 30.4 חרדים

 49.0 56.6 13.1 15.8 49.6 57.3 12.5 15.5 לא חרדים יהודים

 44.8 48.7 16.6 19.0 56.1 62.2 15.3 20.7 ערבים

 43.1 49.6 14.1 17.2 43.8 51.7 13.0 16.8 0111-עולים מ

 47.4 50.8 10.6 11.7 44.2 53.0 12.1 15 קשישים* 

 47.3 53.0 27.3 33.1 59.7 65.4 22.5 27.9 הוריות-חד

                 ל ראש משק הביתגיל ש

 47.2 54.4 19.1 23.1 62.8 70.1 17.4 21.4 21עד 

62-20 17.0 13.0 64.1 54.9 20.1 16.7 55.9 48.6 

 48.4 54.4 8.7 11.3 50.7 57.8 8.7 11.7 עד פרישה 64

 49.4 52.9 11.0 12.8 38.6 44.5 14.2 16.6 ויותר 42

 47.2 54.3 15.7 20.1 54.4 63.1 12.3 16.7 משפחות עם ילדים

 46.7 51.7 16.0 19.7 51.7 59.9 12.2 16.1 ילדים 2-0

 47.5 53.4 14.9 18.7 50.8 59.2 11.6 15.5 ילדים 2-0

 45.4 55.7 20.5 27.2 62.7 72.1 17.2 24.9 ילדים ויותר 6

 47.9 58.6 20.0 29.2 66.7 77.1 18.0 27.1 ילדים ויותר 2

 46.9 54.2 15.1 19.3 53.4 62.5 11.7 16.0 שני הורים

                 השכלה של ראש משק הבית

 44.8 50.2 17.4 20.0 52.1 58.6 24.4 27.1 שנות לימוד 2עד 

 50.6 58.0 15.1 18.7 53.3 60.8 12.7 16.9 שנות לימוד 02-1

 45.3 50.9 12.6 15.3 55.1 65.1 11.6 14.7 שנים ויותר 02

                 ראש משק הבית מצב תעסוקה של

 46.3 53.4 13.4 16.6 51.6 60.2 11.3 14.7 עובד

 59.9 66.2 20.2 24.2 69.7 81.1 27.0 31.6 לא עובד בגיל עבודה

 48.5 55.3 17.3 20.8 54.6 61.8 16.7 20.9 מפרנס אחד

 42.4 49.9 10.8 13.8 46.6 57.5 7.9 10.8 שני מפרנסים ויותר

 52.0 58.0 13.9 16.8 50.1 58.0 15.7 19.0 ות מהביטוח הלאומימקבלי קצבא

 58.6 62.4 34.0 41.6 56.2 63.3 24.8 30.5 מקבלי הבטחת הכנסה

 52.3 60.3 15.3 19.5 51.7 62.5 15.8 20.8 מקבלי קצבת נכות

   מחוז
   

        

 42.0 50.3 14.0 19.3 57.9 69.9 16.6 19.8 ירושלים

 48.0 53.7 13.8 16.1 54.0 58.6 13.9 18.5 הצפון

 51.3 55.9 14.4 16.6 46.8 56.5 13.3 16.2 חיפה

 44.7 51.6 12.4 15.5 56.3 63 11.4 14.3 מרכז

 53.0 58.6 14.8 17.1 49.3 56.5 12.4 15.8 תל אביב

 52.5 57.2 13.9 17.2 55.9 62.4 14.5 17.8 דרום
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 ביטחון תזונתי-א באילהימצשל המשפחה  יםהסיכוימודל לבחינת 

)לוח  תזונתי בכלל ביטחון-איאת הגורמים למצב של  חוןיוצג מודל לוגיסטי שמטרתו לבבסעיף זה 

 oddsאת יחס הסיכויים ) יםמציג ותלוחה. ב(02)לוח  בפרט ניכרתזונתי  ביטחון-איושל  א(02

ratios למאפיינים השונים  בנוסףאו מתון(, כאשר  ניכרתזונתי ) ביטחון-אי( להימצא במצב של

 סיכוייםיחס ה. לנפש ש"ח 2,511הכנסה עד הוכנס המשתנה של הכנסה נמוכה, שנבחר להיות 

המשלימה לה )במקרה של שתי קבוצות, משקי בית השייכים לקבוצה  של הוא היחס בין הסיכויים

 ביטחון-להימצא במצב של אי בלוח במקרה של יותר משתי קבוצות( שצוינהאו לקבוצת בסיס 

  .המהווה קבוצת ייחוס ,משקי בית בקבוצת הבסיס לבין הסיכויים שלתזונתי, 

לנפש לחודש( משפיעה במידה  ש"ח 0,211לבד )עד בהכנסה נמוכה כי  יםמלמד ב02-א ו02לוחות 

תזונתי )לוח  ביטחון-איומעלה את יחס הסיכויים להימצא ב תזונתי ביטחון-האירבה ביותר על 

בהשוואה  –בהתאמה  0.2או  2.2ב( בשיעור של 02)לוח  ניכרונתי תז ביטחון-איא( או ב02

 למשפחות שבהן ההכנסה לנפש גבוהה יותר.

 ביטחון-איהחזקת ההכנסה הנמוכה כקבועה מותירה עדיין קבוצות רבות בסיכון להימצאות ב

וה נמוכה ובינונית נותרים כולם ביחס סיכויים גב השכלהבעלי ותזונתי: ערבים, חרדים, עולים 

קבוצתי. לפחות חלק  ביטחון-איקבוצות ההשוואה שלהן, להיות במצב של  לעומתומובהק 

מההסבר נעוץ בכך שמשתנה ההכנסה אינו מנכה את כל ההשפעה של הכנסה נמוכה )כלומר גם 

תזונתי בשל גורמים של  ביטחון-אילנפש עשויות להימצא במצב של  ש"ח 2,111משפחות עם 

משפחות שאין  לעומתלהימצא במצב זה  2של כמעט פי  ןעם ילדים סיכו מחסור כלכלי(. למשפחות

בהשוואה ליתר המשפחות. מקבלי קצבאות  2הוריות סיכון של פי -בהן ילדים, ולמשפחות חד

הימצא ל ייהםהקיום של הביטוח הלאומי )נכות והבטחת הכנסה במקרה זה( מעלים את סיכו

יותר  22%בשיעור של  –של מחסור כלכלי כאמור  גם לאחר ניכוי חלקי –תזונתי  ביטחון-איב

 ממשפחות אחרות.

)כלומר כזה שמתלווה אליו  ניכרתזונתי  ביטחון-איהמציג את יחסי הסיכויים להימצא ב ,ב02לוח 

מוציא קבוצות אחדות כמו עולים וחרדים מקבוצות הסיכון, אולם  ,לעתים תחושת רעב(

בסיכון  –די הביטוח הלאומי על ידי קצבאות קיום ומשפחות הנתמכות בי הוריות-החדהמשפחות 

בלוח  2-הוריות עולה יחס הסיכויים מכ-החד)אצל המשפחות  זהויותר להימצא במצב  0.2של פי 

ב כאשר שני הממצאים מובהקים ססטיסטית(. בולט במיוחד יחס הסיכויים 02בלוח  2.2-א לכ02

ימוד(, המגדילות את הסתברותן להימצא שנות ל 2נמוכה )עד  השכלהן בעלי יהשל משפחות שראש

 יתר המשפחות. לעומתויותר  6פי  ניכרתזונתי  ביטחון-איבמצב של 
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  1121, תוצאות ממודל לוגיסטי – תזונתי ביטחון-איהסיכויים להימצא במצב של : א23לוח 

 משתני רגרסיה
יחס הסיכויים 

(odds ratio) 
 מובהק רמת מובהקות

 * 0001.> 0.290 יהודים
 * 0.0034 1.559 חרדים
 * 0.0037 0.517 קשישים

 * 0.0014 1.465 0111-עולים מ
   0.4559 1.190 2111-עולים מ

   0.5559 1.155 21רמ"ב עד גיל 
   0.1181 1.459 62-20 בגילרמ"ב 

 ** 0.0419 1.584 46-64 רמ"ב בגיל

 * 0001.> 2.778 משפחות עם ילדים
 * 0001.> 2.081 חד הוריות

 * 0001.> 4.594 השכלה יסודית

 * 0001.> 2.320 השכלה תיכונית

 * 0001.> 0.587 עובדים
 ** 0.0138 1.352 מהמוסד לביטוח לאומימקבלי קצבאות 

 ** 0.026 1.533 מקבלי הבטחת הכנסה
 *** 0.066 1.295 מקבלי קצבת נכות

   0.6981 1.056 ירושלים

   0.5372 0.924 צפון
   0.1778 0.838 חיפה
   0.1533 0.853 מרכז
   0.1984 1.171 דרום

 ** 0.0161 2.183 ש"ח 0,211הכנסה לנפש עד 

 

* p<0.01    
**   p<0.05 
***  p<0.1 
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  1121, לוגיסטיתוצאות ממודל   – ניכרתזונתי  ביטחון-איהסיכויים להימצא במצב של : ב23לוח 

 משתני רגרסיה
יחס הסיכויים 

(odds ratio) 
 מובהק רמת מובהקות

 * 0001.> 0.269 יהודים
   0.3019 1.282 חרדים
   0.1162 0.656 קשישים

   0.2654 1.210 0111-עולים מ
   0.3003 1.404 2111-עולים מ

   0.3958 1.299 21רמ"ב עד גיל 
 ** 0.0232 1.976 62-20רמ"ב בגיל 
 * 0.002 2.333 46-64 רמ"ב בגיל

   0.1617 1.192 חות עם ילדיםמשפ
 * 0001.> 2.390 חד הוריות

 * 0001.> 4.231 השכלה יסודית
 * 0001.> 2.152 השכלה תיכונית

 * 0.0018 0.645 עובדים
 * 0.0016 1.627 מהביטוח הלאומימקבלי קצבאות 

 ** 0.036 1.563 מקבלי הבטחת הכנסה
   0.5232 1.116 מקבלי קצבת נכות

   0.863 0.966 ירושלים
   0.1462 0.774 צפון
   0.9565 0.990 חיפה
   0.9126 0.983 מרכז
   0.1708 1.259 דרום

   0.1171 1.803 ש"ח 0,211הכנסה לנפש עד 

 

ים נמוכים במחצית או בשליש במקרה של משפחות ימלמדת גם על סיכו בחינת יחסי הסיכויים

)בהתאמה( בהשוואה למשפחות שאינן  ניכרכללי או   תזונתי ביטחון-איעובדות להימצא במצב של 

עובדות. לא נמצאו הבדלים מובהקים בממד גיאוגרפי, כאשר כל יתר המשתנים מוחזקים 

 כקבועים. 
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  11השוואה בין ארה"ב לישראל – תזונתי ביטחון-אי

י נשאלון דומה לזה של משרד החקלאות האמריק מבוסס עלסקר הביטחון התזונתי של ישראל 

USDA.  2102-למהתוצאות המרכזיות של שני הסקרים  אחדותניסיון להשוות  מציג להלן 06לוח. 

 ביטחון התזונתי בין ארה"ב לישראל-השוואה של שיעור האי: 24לוח 

ארה"ב ישראל
14.5 18.8 כלל המשפחות
20.0 29.2 משפחות עם ילדים
35.4 45.4 משפחות חד-הוריות
8.8 7.9  משפחות עם ראש משק בית בגיל פרישה

תחולת העוני הכללית של ישראל ושל ארה"ב  OECD-ברקע ההשוואה ידוע כי לפי הגדרת ה

 הרמה בישראל גבוהה מזו שבארה"ב. – ביטחון התזונתי-ואילו בנוגע לאי  12,זוקרובות זו ל

 

 

 

  

                                                           
statistics-us/key-the-in-security-assistance/food-nutrition-http://www.ers.usda.gov/topics/food-' ר  11

aphics.aspx#.Us_QfPQW1qWgr ו- 
Coleman-Jensen, A, Nord, & M. Singh. A. (2013).  Household food security in the 

United States in 2012. ERR-155, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. 
 .22' עמ', ב2 םתרשי, 2102, בישראל החברתיים והפערים העוני ממדי דוח     12

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Pages/default.aspx 

http://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/key-statistics-graphics.aspx#.Us_QfPQW1qW
http://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/key-statistics-graphics.aspx#.Us_QfPQW1qW
http://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/key-statistics-graphics.aspx#.Us_QfPQW1qW
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 לוחות :2נספח 

 1121-ו 1122,   )אחוזים( קבוצות נבחרות ,תזונתי של נפשותרמת הביטחון ה: 2לוח 

  
  
  

2011 2012 
טחון יב

 תזונתי
ביטחון -אי

 תזונתי קל
ביטחון -אי

 תזונתי
 ניכר

טחון יב
 תזונתי

ביטחון -אי
 תזונתי קל

ביטחון -אי
 תזונתי
 ניכר

 9.9 13.5 76.6 11.8 11.9 76.3 סך הכל

 6 10.4 83.7 6.9 9.6 83.6 יהודים

 25.7 26.2 48.1 32.1 21.7 46.2 רביםע

 7.9 20 72 11.1 24 64.9 חרדים

 6 3.1 91 8.6 2.9 88.5 קשישים

       

 עולים
 6.3 11.5 82.2 6.7 9.4 84.0 0111-עולים מ      

 6.9 9.9 83.2 9.5 16.3 74.2 2111-עולים מ

 מצב תעסוקה       
 8.9 13.8 77.3 9.7 12.2 78.2 עובד      

 14 19.9 66 16.4 16.9 66.7 מפרנס אחד

 4.9 9.2 85.9 4.9 8.8 86.3 שני מפרנסים ויותר

 שנות לימוד       
 26.4 14.4 59.3 30.9 12.8 56.3 2עד       

02-1 67.6 16.4 16 66.6 19.1 14.3 

+13 87.3 8.1 4.6 87.4 8.7 3.9 

 14.5 12.7 72.8 17.7 12.3 70.1 כ"סה  – לאומיהביטוח מהמקבלי קצבאות        

 36.4 23.8 39.8 39.4 22.8 37.8 הבטחת הכנסה

 15.3 19.2 65.5 24.2 16.6 59.2 נכות

 7.8 5.1 87.2 10.1 5.4 84.6 קנה לרבות עם השלמת הכנסהיז
 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 לוח 1: רמת הביטחון התזונתי של ילדים, קבוצות נבחרות )אחוזים(, 1122 ו-1121

  
  

2011 2012 

ביטחון 
 תזונתי

ביטחון -אי
 תזונתי קל

ביטחון -אי
 תזונתי
 ניכר

ביטחון 
 תזונתי

ביטחון -אי
 תזונתי קל

ביטחון -אי
 תזונתי
 ניכר

  

 11.7 19.3 69.1 14.4 17.4 68.3 סך הכל

 6.2 15.3 78.5 7.5 14.2 78.2 יהודים

 27.7 30.6 41.7 34.7 26.7 38.6 ערבים

 8 22.9 69.1 11.8 29 59.3 חרדים

 17.6 7.6 74.8 13.9 0 86.1 קשישים

       

 עולים
      

 5.5 17.5 77 1.7 4.7 93.6 0111-עולים מ

 7 11.6 81.4 0 10.3 89.7 2111-עולים מ

 מצב תעסוקה       
 10.1 18.9 71 11.1 17.3 71.6 עובד      

 15.5 27.4 57 19.3 24.8 55.9 מפרנס אחד

 5.8 12.1 82.1 5 11.7 83.4 סים ויותרשני מפרנ

 שנות לימוד       
 41.6 21 37.4 50.2 12.9 36.9 2עד       

02-1 56.5 24.1 19.4 56.6 25.9 17.6 

+13 81.9 12.5 5.5 83.1 13.3 3.6 

 21.1 23 55.9 29.5 23.3 47.3 כ"הס – לאומיהביטוח מהמקבלי קצבאות        

 38.9 31 30 49.7 29.4 20.9 הבטחת הכנסה

 14.4 28.6 57 30.1 23.4 46.4 נכות

 16.8 8.3 74.9 28.8 16.5 54.7 זקנה לרבות עם השלמת הכנסה
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 1121, נבחרותקבוצות  ,ביטחון תזונתי-לאירווחי סמך : 3 לוח

 
בחוסר ביטחון 

גבול – תזונתי
 תחתון

בחוסר ביטחון 
 תזונתי

בחוסר ביטחון 
גבול – תזונתי

 עליון

 19.8 18.8 17.8 סך הכל

 14.9 14.0 13.1 יהודים

 49.7 46.1 42.5 ערבים

 28.9 24.3 19.6 חרדים

 9.6 7.9 6.1 קשישים

 18.8 16.3 13.8 0111-עולים מ

 22.6 16.9 11.3 2111-עולים מ

 30.9 29.2 27.5 משפחות עם ילדים

 28.1 26.2 24.4 ילדים 2-0משפחות עם 

 46.4 42.0 37.6 יותרוילדים  6משפחות עם 

 52.0 45.4 38.7 הוריות-חד

 19.5 18.4 17.3 משפחה עובדת

 39.1 34.4 29.6 משפחה עובדת בגיל העבודה

 28.4 26.6 24.7 מפרנס יחיד

 13.0 11.8 10.6 ויותר מפרנסים 2

 36.8 32.7 28.6 שנות לימוד 2עד 

שנות לימוד 1-02  25.0 26.7 28.5 

 11.3 10.3 9.2 ודויותר שנות לימ 02

 19.5 17.6 15.7 21עד גיל 

 27.4 25.4 23.3 62-20גיל 

 20.9 19.1 17.3 עד גיל הפרישה 64מגיל 

 10.4 8.6 6.8 מעל גיל הפרישה

הבטחת גמלה למקבלי 
 הכנסה

44.3 51.4 58.4 

 33.4 29.8 26.2 מקבלי קצבת נכות

 28.7 22.6 16.5 ריםימקבלי קצבת שא

 12.2 10.5 8.7 קנהמקבלי קצבת זי
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 מדגם לצורך קביעת המשקלותב תת קבוצותהו פירוט הקבוצות: 1נספח 

. ערבים, יהודים ועולים.0  

.ויותר 21, 22-21, 22גילאים: עד  0.2  

ויותר. 6, 2, 2, 0, 1מס' ילדים:  0.2.2  

מצב משפחתי: נשוי, אחרת. 0.2.2.6  

ות היו קטנות מדי נעשו הקלות בתנאים לפי קבוצות אך במקרים שהקבוצ 41חלוקה זו הניבה 

חלוקה  - ; בתנאי מס' ילדיםויותר 41ובני  ופחות 41חלוקה לבני  - למשל, בתנאי גילאים .הצורך

  .+2-ו 0, 1-ל

 

בהם נעשו חישובי המשקלות:שרשימת היישובים הגדולים   

הרצליה, , ם, גבעתייםי ברק, בת אביב יפו, בני , תלאשדוד, מודיעין, בית שמש, ירושלים, חיפה

לציון, רחובות,  תקווה, ראשון סבא, לוד, אשקלון, נתניה, פתח אתא, כפר תחדרה, חולון, קריי

   שבע, נהריה.  גן, רעננה, באר רמלה, רמת
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 נספח 3: תהליך בניית המדד לאי-ביטחון תזונתי

 השאלות .א

קדמות לשלב הבא תלויה בתשובות על השאלון מורכב משלושה שלבים עוקבים, כאשר ההת

 השאלות בשלבים שקדמו לו.

תזונתי מתוך הסקר הישראלי והקריטריונים לדילוג  ביטחון-אינבנה מדד  שלפיהןהשאלות 

 עליהן: 

להחליט ששלב זה יהיה קריטריון לדילוג מלא לבעלי  אפשר. 21-01, 1שלב האפס: שאלות  .0

עוני( או לצרף אותו לקריטריון דילוג על השלב מקו  2הכנסות גבוהות )הכנסתם גבוהה פי 

 השני.

 .22-20השלב הראשון: שאלות   .2

שלב השני: אם על כל אחת מהשאלות בשלב הראשון היו תשובות חיוביות ל מעברקריטריון  .2

השאלון  את עוברים לשלב השני, אחרת מסיימים – 6או  2היתה  1או שהתשובה בשאלה 

 )דילוג מלא על שלב(.

 .20-24: שאלות  השלב השני .6

שלב השלישי: אם על כל אחת מהשאלות בשלב השני היו תשובות חיוביות ל מעברקריטריון  .2

 עוברים לשלב השלישי, אחרת מסיימים את השאלון )דילוג מלא על שלב(. –

 .22-22השלב השלישי: שאלות  .4

 

 התשובותתהליך קידוד  .ב

. אם בשאלה מסוימת יש שליליותו חיוביותלאחר שישנו מסד נתונים צריך לקדד את התשובות ל

שתי האופציות החיוביות יותר מומרות לתשובה חיובית אחת. הקידוד  ,יותר משתי אופציות

 :0פי לוח -נעשה על

 ישנם מספר כללים לקידוד:

 .שאלות שלא נענו עקב דילוג מלא מסומנות כשליליות 

 מסומנות (ליתשלי( לנשאל עקב תשובתו הקודמת )םשאלות שלא נקראו )דילגו עליה 

 . שליליתכשאלות  

 שאלות המכוונות למשפחות עם ילדים, מסומנות כ-missing  .אצל משפחות ללא ילדים 

 ( מסרב לענותאו  לא יודעתשובות שלא נענו מכל סיבה שהיא )ושאלות שדילגמ חוץ 

 .  missing-( מסומנות כscreened outעליהן ) 

  



32 
 

 תזונתי ביטחון-אי קידוד התשובות של הסקר למדידת :2לוח 

 תשובה "שלילית" מספר שאלה
 1 –קוד 

 תשובה "חיובית"
 2 –קוד 

 ערך חסר
 . -קוד 

20 

 לא נכון בכלל
 )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 

 לרוב נכון,
 לפעמים נכון

 

 לא יודע,
 מסרב לענות

 
22 

22 

 לא יודע, 26
 מסרב לענות,
 22 ללא ילדים

 לא נכון בכלל 24
 )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 לרוב נכון,
 לפעמים נכון

 לא יודע,
 מסרב לענות,
 ללא ילדים

 לא 27
 לא יודע, כן )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 מסרב לענות

22 
 חודשים, 2או  0רק 

 01"לא" בשאלה 
 )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 כמעט כל חודש,
 חודשים כן
 חודשים לא

 לא יודע,
 לענותמסרב 

 לא 21
 לא יודע, כן )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 מסרב לענות
 לא 21

 לא יודע, כן )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(
 20 מסרב לענות

 לא 22
 לא יודע, כן )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 מסרב לענות

22 
 חודשים, 2או  0רק 

 02"לא" בשאלה 
 )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 מעט כל חודש,כ
 חודשים כן
 חודשים לא

 לא יודע,
 מסרב לענות

 לא 26
 )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 
 כן

 לא יודע,
 מסרב לענות,
 22 ללא ילדים

24 
 חודשים, 2או  0רק 

 22"לא" בשאלה 
 )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 כמעט כל חודש,
 חודשים כן
 חודשים לא

 לא יודע,
 מסרב לענות,

 לדיםללא י

 לא 27
 כן )או דילוג מלא בשל שלב הקודם(

 לא יודע,
 מסרב לענות,
 22 ללא ילדים

 

 תזונתי ביטחון-ת אילפי רמ ומיונם מלאות תשובותתהליך דירוג משקי בית עם  .ג

 

 ,יש צורך בביצוע בדיקה האם יש ערכים חסרים בנתונים. אם נמצאו ערכים כאלה ראשיתא(   

בערכים שליליים או חיוביים, או להשתמש  החסרים הערכים את יףמחלהבכלי  שצריך להשתמ

להשתמש בכלי  אפשר ,קטנה החסרים פרופורציה של הערכיםה)אם  rasch הנקראת בטכניקה

 חסרים(.הערכים הפשוט לשם החלפת 

קשורות למשפחות עם ילדים ומשפחות ללא ילדים. במקרה של התשובות  כוללתהמדידה 

 שאלות. 01-שאלות ובמקרה של משפחות ללא ילדים מדובר ב 02-בר במשפחות עם ילדים מדו
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"חיוביות" לכל משק בית. לאחר מכן צריך להשתמש התשובות המספר  הוא חישובשלב הבא הב( 

 קבוצה הוא שייך. ולאיזוכל משק בית  ביטחון תזונתי של-ת האירמ מתקבלתואז  2 בלוח

 לוח 1: ערכי סולם אי-ביטחון תזונתי ורמות ביטחון תזונתי על-פי מספר תשובות חיוביות

 סולםערך לפי  מספר תשובות "חיוביות"
של מדד ביטחון 
תזונתי משנת 

299813 

 תזונתי ביטחוןרמת 
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 תזונתי עם רעב
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 נספח 4: שאלון סקר אי ביטחון תזונתי

 ביטחון תזונתילשאלון 

 ____________?ל הגעתי האם. לאומי מביטוח ת0מתקשר ואני___________  שמי, שלום

  

 באופן במדגם עלה שלכם הטלפון מספר. מזון צריכת בנושא טלפוני סקר הארץ בכל עורכים אנו
 יכול הבית מבני מבוגר אחר מישהו או ה0את האם. ישראל אוכלוסיית את כמייצגים, מקרי

 ?דקות מספר לי להקדיש

 שאלות פתיחה 

 (לסמן אלא, לשאול לא) המרואיין מין .2

 נקבה ) ( 

  זכר ) ( 

 :לידה שנת. 1

 ( מהרשימה בחר) 

 (להקריא) קבוע באופן בבית גרים האם. 3

 ים0ילד עם זוג ) ( 

 ים0ילד ללא זוג ) ( 

 ים0ילד+  הורה ) ( 

 יחיד אדם ) ( 

   פרט, אחר ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 ( ילד, אבא, סבא) דורות שלוש ) ( 

 (?משותף מזון מתקציב שאוכלים הכוונה) בבית קבוע באופן גרים אנשים כמה. 4

 (  מהרשימה בחר) 

 :14 עד 28 מגיל מבוגרים מספר. 5

 ( מהרשימה בחר) 

 ההגבו ההכנסה בעל האדם הוא הבית משק ראש) הבית משק לראש שלך הקירבה יחס מה. 6
 (ביותר המבוגר האדם - מעבודה הכנסות אין אם. ביותר

 הבית משק ראש אני ) ( 

 הזוג בת0בן ) ( 

 בן ) ( 
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 בת ) ( 

 סבא ) ( 

 סבתא ) ( 

 :   פרט, אחר ) ( 

 ?28 לגיל מתחת ילדים בבית יש האם. 7

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 ?כמה. 8

 ( מהרשימה בחר) 

 ביטחון תזונתילשלב "אפס" של המדד 

 שעברה בשנה בביתך אוכל לצריכת מתייחסות הבאות השאלות

 בשנה בביתך שנצרך האוכל את טוב הכי באופן מתאר הבאים מהמשפטים משפט איזה. 9
 ?שעברה

 לאכול רוצים שאנו מהסוגים מזון מספיק לנו יש ) ( 

 רוצים שאנו מהסוגים תמיד לא אבל, מספיק לנו יש ) ( 

 מספיק לא לפעמים ) ( 

 מספיק לא קרובות לעיתים ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 סיבה זו אם לי אמור נא, סיבה כל לגבי. מספיק אוכלים תמיד לא שאנשים לכך סיבות מספר להלן
 לכם מתאימה

מספיק"  לא קרובות "לעיתים-מספיק" ו לא לאוכל )לעונים "לפעמים כסף מספיק אין. 21
 (9בשאלה 

 כן ) ( 

 לא ) ( 

  יודע לא ) ( 

 לא קרובות "לעיתים-מספיק" ו לא בישול )לעונים "לפעמים או לקניות זמן מספיק אין. 22
 (9מספיק" בשאלה 

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 
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 קרובות "לעיתים-מספיק" ו לא לסופרמרקט )לעונים "לפעמים/  למכולת להגיע מידי קשה. 21
 (9מספיק" בשאלה  לא

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

-מספיק" ו לא המשפחה )לעונים "לפעמים מבני יותר או אחד של דיאטה על שמירה. 23
 (9מספיק" בשאלה  לא קרובות "לעיתים

 כן ) ( 

 לא ) ( 

  יודע לא ) ( 

מספיק"  לא קרובות "לעיתים-מספיק" ו לא שעובד )לעונים "לפעמים תנור בבית אין. 24
 (9בשאלה 

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 קרובות "לעיתים-מספיק" ו לא בריאות )לעונים "לפעמים בעיות בגלל לאכול או לבשל קשה. 25
 (9מספיק" בשאלה  לא

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

רוצים"  שאנו מהסוגים תמיד לא אבל, מספיק לנו לאוכל )לעונים "יש כסף מספיק אין. 26
 (9בשאלה 

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 שאנו מהסוגים תמיד לא אבל, מספיק לנו זמין )לעונים "יש ונאי רוצה שאני ןהמזו סוג. 27
 (9רוצים" בשאלה 

 כן ) ( 

 לא ) ( 

  יודע לא ) ( 

 שאנו מהסוגים תמיד לא אבל, מספיק לנו לבישול )לעונים "יש או לקניות זמן מספיק אין. 28
 (9רוצים" בשאלה 
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 כן ) ( 

 לא ) ( 

  יודע לא ) ( 

 מהסוגים תמיד לא אבל, מספיק לנו לסופרמרקט )לעונים "יש/למכולת להגיע ימיד קשה. 29
 (9רוצים" בשאלה  שאנו

 כן ) ( 

 לא ) ( 

  יודע לא ) ( 

 תמיד לא אבל, מספיק לנו המשפחה )לעונים "יש מבני יותר או אחד של דיאטה על שמירה. 11
 (9רוצים" בשאלה  שאנו מהסוגים

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 עיוד לא ) ( 

 ביטחון תזונתילשלב ראשון של המדד 

 לי אמור, משפט כל לגבי. בבית אצלם המזון מצב על אנשים שאמרו משפטים כמה לך אקריא
 נכון לא בכלל או נכון לפעמים, נכון לרוב היה הוא ביתה ולבני לך האם, האחרונה בשנה

 "עוד לקנות כסף לנו שיהיה לפני האוכל את שנגמור( חששתי) חששנו. "12 

 נכון לרוב ) ( 

 נכון לפעמים ) ( 

 בכלל נכון לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

  לענות מסרב ) ( 

 "יותר לקנות כדי כסף לנו היה ולא, הספיק לא שקנינו האוכל. "11

 נכון לרוב ) ( 

 נכון לפעמים ) ( 

 בכלל נכון לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 "מאוזנות חותארו לאכול כסף מספיק לנו היה לא. "13

 נכון לרוב ) ( 
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 נכון לפעמים ) ( 

 בכלל נכון לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

  לענות מסרב ) ( 

 הלך לרשותנו שעמד הכסף כי, הילדים את להאכיל כדי זולים מזונות מספר על סמכנו. "14
 )שאלה למשפחות עם ילדים( "ונגמר

 נכון לרוב ) ( 

 נכון לפעמים ) ( 

 בכלל נכון לא ) ( 

 יודע לא ()  

  לענות מסרב ) ( 

)שאלה למשפחות  "כסף לנו היה לא כי מאוזנות ארוחות לילדים לתת באפשרותנו היה לא. "15
 עם ילדים(

 נכון לרוב ) ( 

 נכון לפעמים ) ( 

 בכלל נכון לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 ביטחון תזונתילשלב שני של המדד 

 )שאלה למשפחות עם ילדים( "אוכל מספיק לקנות יכולנו לא כי מספיק אכלו לא הילדים. "16

 נכון לרוב ( ) 

 נכון לפעמים ( ) 

 בכלל נכון לא ( ) 

 יודע לא ( ) 

 לענות מסרב ( ) 

 על דילגו או הארוחות בגודל צמצמו בבית אחרים מבוגרים או אתה האם, האחרונה בשנה. 17
 ?מזון לקנות כסף מחוסר ארוחות

 כן ( ) 

 לא ( ) 

 יודע לא ( ) 
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 לענות מסרב ( ) 

 ?קורה זה תדירות באיזה. 18

 חודש כל כמעט ( ) 

 לא חודשים, כן חודשים ( ) 

 השנה במשך חודשיים או אחד חודש רק ( ) 

 יודע לא ( ) 

 לענות מסרב ( ) 

 ?אוכל לקנות כדי כסף מספיק היה לא כי שרציתם ממה פחות אכלתם האחרונה בשנה האם. 19

 כן ) ( 

 לא ( ) 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 היה לא כי, אכלתם ולא רעבים הייתם בבית אחרים ומבוגרים אתה, האחרונה בשנה האם. 31
 ?אוכל לקנות כסף מספיק לכם

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 מספיר לכם היה לא כי במשקל ירדתם בבית אחרים ומבוגרים אתה, האחרונה בשנה האם. 32
 ?אוכל לקנות כסף

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 
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 תזונתי ביטחוןלשלב שלישי של המדד 

 היה לא כי שלם יום אכלתם לא בבית אחרים ומבוגרים אתה האם, האחרונה השנה במהלך. 31
 ?לאוכל כסף מספיק

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 ?קורה זה דירותת באיזה. 33

 חודש כל כמעט ) ( 

 לא חודשים, כן חודשים ) ( 

 השנה במשך חודשיים או אחד חודש רק ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 ?לאוכל כסף מספיק היה לא כי ים/הילד של הארוחות בגודל צמצמתם האחרונה בשנה האם. 34
 )שאלה למשפחות עם ילדים(

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 דעיו לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

)שאלה  ?לאוכל כסף מספיק היה לא כי ארוחות על דילגו ים/הילד האחרונה בשנה האם. 35
 למשפחות עם ילדים(

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 )שאלה למשפחות עם ילדים( ?קורה זה תדירות באיזה. 36

 חודש כל כמעט ) ( 

 לא חודשים, כן חודשים ) ( 

 השנה במשך חודשיים או אחד חודש רק ( ) 
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 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

)שאלה  ?אוכל עוד לקנות יכולת ולא, ים/רעב היו/היה שלך ים/הילד, האחרונה בשנה האם. 37
 למשפחות עם ילדים(

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 מספיק היה לא כי שלם יום במשך ואכל לא בבית הילדים האם, האחרונה השנה במהלך. 38
 )שאלה למשפחות עם ילדים( ?לאוכל כסף

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 

 תזונתי ביטחוןשאלות נוספות על 

 אוכל להשיג כדי בחברים או משפחה בבני שנעזרת קרה זמן כמה כל, שעברה השנה במהלך. 39
 ?שלך המשפחה לבני או לך

 חודש לכ כמעט ) ( 

 חודש בכל לא אבל, חודשים במספר ) ( 

 בלבד חודשיים או אחד חודש רק ) ( 

 פעם אף ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 כדי, מזון המספק, התנדבותי בארגון שנעזרת קרה זמן כמה כל, שעברה השנה במהלך. 41
 ?שלך המשפחה לבני או לך אוכל להשיג

 חודש כל כמעט ) ( 

 חודש בכל לא אבל, חודשים במספר ) ( 

 בלבד חודשיים או אחד חודש רק ) ( 

 פעם אף ) ( 

 יודע לא ) ( 
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 לענות מסרב ) ( 

 הארגון של סיוע לקבל כדי חברתיים לשירותים המחלקה של אישור להציג התבקשת האם. 42
 ?ההתנדבותי

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 ?מגוריך שבאזור חברתיים לשירותים המחלקות י"ע ההתנדבותי לארגון הופנית האם. 41

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 ?זה לסיוע שנזקקת למרות סיוע לקבל פנית לא האם. 43

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 ?בכיתה וקשב ריכוז קשיי היו ים/לילד האם, האחרונה השנה במהלך. 44

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 ?מספיקה לא וןמז צריכת בכלל בעיקר היה שזה חושב אתה האם. 45

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 לכם שאין בגלל פחות ממנו קונים או מיוחד מזון קניית על מוותרים שאתם קורה כמה עד. 46
 ?כלכלית מצוקה בגלל לכך כסף

 קורה לא ) ( 

 רחוקות לעיתים ) ( 

 לפעמים ) ( 

 קרובות לעיתים ) ( 

 תמיד ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ( ) 
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 החודשים 3-ב אחרים ושירותים מוצרים לרכוש כדי מזון צריכת על ויתרת או צמצמת האם. 47
 ?האחרונים

 כן ) ( 

 לא ) ( 

 יודע לא ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 שאלות דמוגרפיה ומצב כלכלי

 הון, קצבאות, פנסיה, עבודה) המקורות מכל שלכם לחודש נטו המשפחתית ההכנסה מהי. 48
 ?בממוצע'( ווכ

 ח"ש 2,111 עד ) ( 

 ח"ש 01,111-ל ח"ש 2,111 בין ) ( 

 ח"ש 02,111-ל ח"ש 01,111 בין ) ( 

 ח"ש 02,111-מ יותר ) ( 

 לענות מסרב ) ( 

 ?כמה. 49

 ח"ש 0,111 עד ) ( 

 ח"ש 2,111 עד 0,111-מ ) ( 

 ח"ש 2,111 עד 2,111-מ ) ( 

 ח"ש 6,111 עד 2,111-מ ) ( 

 ח"ש 2,111 עד 6,111-מ ) ( 
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Abstract 

This report presents the research methods and findings from the second food 

security survey conducted by the National Insurance Institute (NII), relating to 2012. 

The first such national survey in this series was held in 2011. Both surveys used the 

method of questioning by means of phone interviews. The 2011 survey included 

approximately 5,600 families (as defined in the survey, see below), while the 2012 

survey included 6,300 representative families from throughout the country.  

The respondents answered a structured questionnaire designed to examine the 

subject of food security. The research report details the sampling and investigation 

methods and brings the key socio-economic findings from the survey. 

 

According to the survey findings, 81.2 % of Israeli residents have food security as 

compared to 18.8% living in food insecurity, among whom 8.6% have significant food 

insecurity. About 55% of the families living in food insecurity at the various degrees 

use assistance, mostly from organizations, to improve their food security situation. 

The findings indicate a high correlation between the rates of food insecurity and 

poverty rates as calculated in the NII report of "Poverty and Social Gaps" for the 

various population groups. The figures also show that the phenomenon of food 

insecurity is particularly prominent among large families (families with 4 or more 

children), Arab families and single-parent families, with rates of food insecurity of 

about 50% in each of these population groups. However, the level of food insecurity 

in Haredi (Ultra-Orthodox) Jewish families is lower than their poverty rates: most of 

them – about 3/4 – have food security. Among the elderly too food insecurity is 

relatively low: 11.0%.  

About 22% of the families that receive benefits from the NII live in food insecurity –

14% of these in significant food insecurity. Most notable are the families that receive 

income support or disability benefits. Similarly to the case with the national poverty 

data, an analysis by geographical dispersion shows that Jerusalem and the northern 

district have the highest levels of food insecurity: 26% and 28 % of families, 

respectively. The situation is even more severe regarding individuals and children: 

about 33% of the individuals in both these areas, and of 39% and 43% (respectively) 

of the children live in food insecurity. However, in Tel Aviv and the Central districts, 

the percentage of families living in food insecurity is relatively low: about 14%. 
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