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 שלום רב,

 מגמת צמחונות וטבעונות בישראל ובעולם: הנדון

על תזונה צמחונית או  המתבססיםמספר האנשים בישראל ל ע ,שנמצאוככל  ,נתוניםההלן ל לבקשתך,

 .תזונה צמחונית או טבעונית בעולםבכיוון מגמות על וטבעונית 

 :המרכזיים הממצאים להלן

  ידי גופים רשמיים -עלנתונים של איסוף שיטתי ין כיום א בכלל בישראל ובעולםנראה כי

 .תיטבעונאו  תיצמחונשל תזונה בכיוון  המגמ יכולים להעיד על שינויש

  או  צמחונות תלהעיד על מגמכדי אין בהם צריכת מזון, אך ביש נתונים על מגמות בישראל

 .מחיריםשינוי בבהם ומאזן המזון,  שינויל טבעונות, שכן עשויים להיות גורמים אחרים

  0.0% את עצמם הגדירו 0959בשנת  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבסקר החברתי שערכה 

הלשכה  לסקר בריאות ותזונה לאומי מקיף שצמחונים או טבעונים. מכלל האוכלוסייה 

 .0951-0954מתוכנן בשנים  המרכז הלאומי לבקרת מחלותעם המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף 

 צמחונות וטבעונות בישראל .1

 רקע .1.1

במידה רבה  יםנובע, ה"צמחונות" ו"טבעונות"מונחים ה לששונות  תפיסותלהקדים ולומר כי יש  חשוב

זונתם תאינם כוללים בנהוג לאפיין צמחונים כאנשים ש למשל 1.אנשיםת של ועצמיה ותהגדרהממגוון 

אפיין ל אפשראוכלים דגים. באופן דומה, ומגדירים עצמם צמחונים שאנשים  עם זאת, יש .מוצרי בשר

ירקות, למשל  עלמבוססת  תזונתם)בשר, חלב, ביצים( ו מי שנמנעים מאכילת כל מוצר מן החיטבעונים כ

אינם נמנעים הם שאף טבעונים עצמם את מגדירים נשים שיש אועם זה  ,פירות, קטניות ואגוזים

 לעמשמעיים -ג נתונים חדיהצלמגוון ההגדרות קשה בשל שלפיכך חשוב לציין דבורים.  מאכילת דבש

 .מדינות אחרותבהן בישראל והן מספר הצמחונים והטבעונים 

                                                 

1 Johanna Dwyer, "Vegetarian Diets", Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, 2003.  
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 נתונים .1.2

גופים רשמיים רלוונטיים ובהם משרד הבריאות, משרד ללצורך איסוף הנתונים פנינו למשרדי ממשלה ו

נמסר כי יחידת סקרי  טטיסטיקהסרכזית למשכה הוהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מהל החקלאות

ריאות ותזונה לאומי לערוך סקר ב ותתזונה שבמשרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתכננ

מלבד  2.צמחונים וטבעונים לעגם נתונים בו  ויכללי, שלקבוצות גיל שונות 0951-0954)מב"ת( כולל  בשנת 

 עם נתונים בנושא, כמפורט להלן.  סקרים מתוכננים מצאנו שני סקרים

יחידת סקרי תזונה במטרה  5998במרכז הלאומי לבקרת מחלות שבמשרד הבריאות הוקמה בשנת 

 נערך סקר בריאות ותזונה לאומי 0995–5999 אסוף מידע על הרגלי התזונה של תושבי ישראל. בשניםל

 . 04–01 ינגברים ונשים ב 0,406שהקיף  ,ראשון)מב"ת( 

 :2001–1111בסקר מב"ת  בנושא צמחונות וטבעונותהמרכזיים הממצאים 

 8.1% 9.8% בקרב הנשים ים.עצמם צמחונים או טבעונאת הגדירו משתתפים בסקר הכלל מ 

 .2.0%בקרב הגברים ו

 מאשר  0.6-גבוה פיהיה  (59%יהודים )הבקרב  יםשיעור המגדירים עצמם צמחונים או טבעונ

 .(4.6%ערבים )הבקרב 

 ים נמצא בקרב נשים טבעונ ים אועצמם צמחונאת מגדירים נסקרים שוה ביותר של השיעור הגב

04.3–61 ביותר נמצא בקרב גברים ערבים בני. השיעור הנמוך 14–61 יהודיות בקבוצת הגיל
 

בריאות ואורח ", 0959 לשנת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסקר החברתינמצאו נתונים נוספים 

 להלן תמציתם.". חיים

השכלה(, והכנסה אוכלוסייה, קבוצת לפי תכונות נבחרות )מין, ומעלה צמחונים או טבעונים  20י בנ

20104 

 בכלל רשיעו מאפיין
 האוכלוסייה

 0.0% לוסך הכ

 מין

 5.0% בקרב גברים

 4% בקרב נשים

 קבוצת אוכלוסייה

 0.8% בקבוצת האוכלוסייה היהודית

 -- בקבוצת האוכלוסייה הערבית

  

                                                 

 , דוארהכנסת של והמידע המחקר מרכז פניית על מענהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב ראש ענף הפצת מידע, שלומית כהן 2
 .0954בפברואר  55אלקטרוני, 

חלק א'  ,0995–5999, סקר מצב בריאות ותזונה )מב"ת( לאומי ראשוןהמרכז הלאומי לבקרת מחלות,  – משרד הבריאות 3
 .0996, ממצאים כלליים

ומעלה, לפי תזונה והרגלי אכילה ולפי תכונות  09: בני 04לוח , 0959 החברתי הסקרהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  4
 .0950במאי  09-ב פורסם, 0959נבחרות, 

http://www.old.health.gov.il/Download/pages/mabatA_191109.pdf
http://www.old.health.gov.il/Download/pages/mabatA_191109.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications12/seker_hevrati10/pdf/t24.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications12/seker_hevrati10/pdf/t24.pdf
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 הכנסה

 4,999–4,999-0,995הכנסה בקרב בעלי 
 ש"ח

0.4% 

 6.5% ש"ח ומעלה 4,995הכנסה  בקרב בעלי 

 השכלה

סיום תיכון שאיננה עלי תעודת קרב בב
 בגרות

5.2% 

 6.2% בקרב בעלי תעודת בגרות

 6.8% בקרב בעלי תעודה אקדמית

 

דווח על שיעור נמוך יותר של צמחונים או טבעונים שהגדירו  0959בסקר החברתי לשנת  ,הטבלהלפי 

מרכז במענה על פניית (. 8.1%לעומת  0.0%)סקר מב"ת שממצאיו פורטו לעיל מאשר בעצמם כאלה 

-אין הסבר חדכי  במרכז הלאומי לבקרת מחלותיחידת הסקרים המחקר והמידע של הכנסת נמסר מ

נסקרים את ההגדרות שהוצגו שוני בהגדרות או בהבנת המנובע נתונים וייתכן כי הוא במשמעי לפער 

 5להם.

ן קבוצות פערים בינמצאו  טטיסטיקהסרכזית למשכה הנראה כי גם בסקר הל סקר מב"תכמו ב עם זאת,

של  שיעור גבוה יותריש ו ,לצמחונות ו/או טבעונות מגברים נשים נוטות יותרוגם לפי סקר זה אוכלוסייה, 

 המחקריםבשני שציין ל ש, יכמו כןלערבים.  השוואהיהודים ב קרבב פי הגדרתם-צמחונים וטבעונים על

שונות )בעלי תעודת בגרות רמות השכלה בין  טבעוניםהצמחונים והלהצביע על פערים בשיעורי  הקש

  בהשוואה לבעלי תעודה אקדמית(.

 טבעונות,ב ואהסיבות לבחירה בצמחונות  גם נבדקו טטיסטיקהסרכזית למשכה ההחברתי של הלבסקר 

 להלן.שבטבלה והממצאים מפורטים 

 20106 לפי הסקר החברתי טבעונותב ואלבחירה בצמחונות  ותסיבה

שיעור מסך הצמחונים  סיבה
 והטבעונים

 68.2% אידיאולוגית, מצפונית או מוסרית

 52.5% בריאותית

 60.0% העדפה, טעם

 8% אחר

 

ל הוצאות משקי בית על עו ווצריכת ושיווק, מזון אספקתעל נתונים  יש ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה

כדי להעיד על מגמת צמחונות או טבעונות, שכן עשויים אלה אין בנתונים ש יש לצייןאך  7,מיני מזונות

 .מחיריםשינוי בבהם ומאזן המזון, בלהיות גורמים אחרים לשינוי 

                                                 

 .0954בפברואר  52, שיחת טלפון, משרד הבריאות, המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,מרכזת סקרים בתזונהטל שמעוני,  5
 , מחולל הלוחות.0959 החברתי הסקר נתוניהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  6
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 צמחונות וטבעונות בעולם .2

 אחר מגמות צמחונות וטבעונות בעולם. יםלאומיים רשמיים העוקב-ןלא נמצאו גופים ביבבדיקתנו 

ברשותם  יןנמסר כי א על פנייתנו הפרלמנט האירופימחלקת מחקרי מדיניות של מענה של למשל, ב

 לדאגה קשורהאורח חיים כצמחונות בחירה בבמסמך של מכון מחקר גרמני נטען כי  8.הזושא נתונים בנ

גדול בשיעור  רפע שי כי עולה מהמסמךעוני, בריאות וסביבה. כגון  אחריםולנושאים חיים -רווחת בעליל

. כמו כן האוכלוסייה(כלל של שיעור הצמחונים עשוי להגיע לכשליש מ)בהודו למ הצמחונים בין מדינות

פערים  שרוב יש יותר צמחונים במדינות שההכנסה הממוצעת בהן נמוכה, אף שיפי -לעכי  במסמך צוין

מדינות שכי מאחר המסמך ם וכיסצוין בבין מדינות עניות. עם זאת גם ים גדולים בשיעור הצמחונ

מגמת ואילו לצפות לעלייה חדה בצריכת הבשר העולמית,  שב מהיר, יצהכנסה צומחות בק מעוטות

 9.הרבה יותר אטיתגידול בשיעור הצמחונים ה

. חשוב לציין כי גרמניהבוהברית -ארצותצמחונים וטבעונים בעל  שנמצאו בחיפוש מקוון נתוניםלהלן 

 צמחונות ים )כגון ארגוניארגונים לא ממשלתי הוא םהנתוני מקור יוכ משנים עברו,הם  חלק מהנתונים

 מקורם.שנת הנתונים ו נוחיים(. בכל מקרה יצוי-בעליהגנה על ו/או 

  הברית-ארצות .2.1

 לעמידע  ףאוסארגון זה אינו הברית -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ארצותלפי אתר האינטרנט של 

עורך  The Vegetarian Resource Groupממשלתי -הארגון הלא 10.מספר הצמחונים והטבעונים במדינה

  להלן נתונים נבחרים.ו 11זה, סקרים בנושא

לפי תכונות נבחרות  ,(דגים ואאינם אוכלים בשר, עוף צמחונים )שהם  הברית-בארצות ומעלה 11בני 

 201212-ו 2002, 1111בשנים השכלה(, והכנסה אוכלוסייה,  וצתקב)מין, 

 כללמ % מאפיין
 האוכלוסייה

1111 

 כללמ %
 האוכלוסייה

2002 

 כללמ %
 האוכלוסייה

2012 

 4% 0.6% 0.1% לוסך הכ

                                                                                                                                                      

: שיווק מוצרים 5לוח ,  0956ספטמבר –יולי רבעון לסטטיסטיקה של חקלאותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  למשל: ראו 7
 .0954, פורסם בינואר כמויות –חקלאיים נבחרים 

 ממוצעת למשק בית עלההוצאה את ה בין היתר טיקהסשכה המרכזית לסטטית בודקים בלבסקרי הוצאות משקי בי, כמו כן
 .(אינם מפורסמים השנייהממצאי הקטגוריה )וצרי צמחונות וטבעונות" "מו "תחליפי בשר צמחוניים"

כמויות על מספר הצמחונים והטבעונים בישראל ואף לא בהכרח על  למדלאמורים האין בנתונים שחשוב לציין  כאמור,
 הבשר, העוף והדגים הנצרכות בפועל.

 , דוארהכנסת של והמידע המחקר מרכז פניית על מענהפרלמנט האירופי, ב דרוהר, מחלקת מחקר מדיניות-מריון שמידט 8
 . 0954בפברואר  52אלקטרוני, 

9 Eimear Leahy, Seán Lyons and Richard S. J. Tol, An estimate of the number of vegetarians in the world, 

ESRI working paper No. 340, Leibniz Information Centre for Economics, 2010. 
10 https://ask.census.gov/faq.php?id=5000&faqId=599.  
 (. ראו:ינוהתרופות האמריק המזון נהלימ) FDA-מופיע גם באתר האינטרנט של ה 0990תוצאות סקר שערכו בשנת  11

Charles Stahler, How many adults are vegetarian?, Vegetarian Journal Issue 4, 2006. 

 ל כמה אלפים בודדים.ש, הסקרים נערכים על מדגם קטןשיש לציין 
12 The Vegetarian Resource Group, How many people are vegetarian?, Organization website, Accessed: 17 

February, 2014. 

http://www.cbs.gov.il/publications13/agriculture_q201303/pdf/t01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/agriculture_q201303/pdf/t01.pdf
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/50160/1/632222107.pdf
https://ask.census.gov/faq.php?id=5000&faqId=599
http://www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/98fr/FDA-1998-P-0032-bkg-reference01.pdf
http://www.vrg.org/nutshell/faq.htm#poll
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 מין

 6% 0% 5.2% בקרב גברים

 1% 6% 6.0% בקרב נשים

 קבוצת אוכלוסייה

 6% -- 5.0% בקבוצת האוכלוסייה הלבנה

 0% -- 6.1% יתנאמריק-אפרובקבוצת האוכלוסייה ה

 8% -- -- בקבוצת האוכלוסייה ההיספנית

 הכנסה

 61,999-נמוכה מבעלי הכנסה בית  ימשקבקרב 
 לשנהדולר 

-- -- 4% 

                    בקרב משקי בית בעלי הכנסת בסך
 לשנהדולר  21,999–19,999

-- -- 4% 

 השכלה

 1% -- -- פחות  ואתיכונית בקרב בעלי השכלה 

 6% -- -- תקולג' חלקיבקרב בעלי השכלת 

 1% -- -- בוגרי קולג'בקרב בוגרי 

 

 ם)כלומר אינ םטבעוניהם מהאוכלוסייה  5%כי  לעיל,ש, המפורט בטבלה 0950עוד נמצא בסקר של שנת 

הברית -לפי סקר זה גם בארצותממצאים בישראל, בו כמ(. ביצים ואמוצרי חלב  ,בשר, עוף, דגים יםאוכל

בין רמות השכלה בשיעור הצמחונים  ובהקהבדל מ לא נמצאולצמחונות יותר מגברים, נשים נוטות 

 והכנסה שונות.

 גרמניה .2.2

טבעונים או ה צמחוניםהמספר  לעסטטיסטיקה רשמית ומהימנה  נמצאהלא בבדיקתנו כאמור, 

טבעוני ובאגודות או  מקורו בארגונים המעודדים אורח חיים צמחוני בנושא המידע הזמיןב ורבאירופה. 

במספר חלה עלייה קלה  0999משנת ( VEBU) ארגון הצמחונות הגרמנילפי חיים. למשל, -בעלילהגנה על 

משרד של  במגזיןנתונים אלו מופיעים גם  13מיליון איש. 0.88-כהם  0956שנת בוהצמחונים בגרמניה, 

 שהם 9%-)כ לפיו שיעור הצמחונים בגרמניה הוא הגבוה ביותר במדינות אירופהש ,הקנדשל החקלאות 

בחמש  מידה ניכרתגדל ב באירופה כי שיעור הצמחונים במגזין זה כמו כן נטען .(מיליון גברים ונשים 2-כ

כי מדי האגודה הבריטית לצמחונות מדווחת כי ו ,שנים האחרונות, לצד ירידה בצריכת הבשר לנפשה

  14לצמחונים. בבריטניה אנשים 1,999-כ הופכים שבוע

 כתיבה: נעמה טשנר

 אישור: יובל וורגן, ראש צוות

 "דברי הכנסת"עריכה לשונית: מערכת 
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