
שיטה: המחקר נערך במסגרת סקרי אומניבוס טלפוניים בקרב 500 משיבים, בגילאי 18 ומעלה,
המהווים מדגם ארצי ומייצג של אוכלוסיה זו בישובים היהודיים במדינת ישראל.

הסקר בוצע במהלך השבוע השני של חודש ינואר 2011.

טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית בנסיבות דגימה זו הוא 4.4% +, ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.

אבקשך לחשוב על קנייה של מוצרי מזון שונים ולומר לי, מהם הגורמים החשובים והמשפיעים עלייך ביותר, 

I ושאותם אתה בודק, כאשר אתה קונה מוצרי מזון כלשהם? - צוין
סה"כ

34.6%מחיר המוצר / עלות המוצר
8.0%החברה המייצרת / המותג של המוצר

2.0%נראות האריזה / הציורים על האריזה / הכיתוב על האריזה
0.4%גודל האריזה / נפח האריזה

1.4%מבצעים על המוצר / הנחות על המוצר
21.9%טריות המוצר / תאריך ייצור המוצר / תאריך תפוגה

4.3%הערכים התזונתיים / הסימון התזונתי / טבלת סימון תזונתי של המוצר
7.3%רכיבי המוצר / מה המוצר מכיל / ממה המוצר עשוי

1.7%שיהיה מוצר דיאטטי / מוצר קל / מוצר שמתאים לדיאטה
2.8%ללא חומרים משמרים / שיהיה מוצר בלי חומר משמר

0.8%מוצר שלא מכיל סוכר / מוצר שמתאים לסוכרתיים
0.8%מקום הייצור / איפה ייצרו את המוצר / ארץ הייצור
2.7%שיהיה מוצר טבעי / עשוי מחומרים טבעיים בלבד

5.8%כשרות / הכשר / שתהיה כשרות למוצר / סוג הכשרות
2.2%שיהיה טעים

0.6%אחר
2.7%לא יודע

100.0%סה"כ
NN=500

q14

אבקשך לחשוב על קנייה של מוצרי מזון שונים ולומר לי, מהם הגורמים החשובים והמשפיעים עלייך ביותר, 

ושאותם אתה בודק, כאשר אתה קונה מוצרי מזון כלשהם? - סה"כ צוין

סה"כ

61.2%מחיר המוצר / עלות המוצר
22.4%החברה המייצרת / המותג של המוצר

8.4%נראות האריזה / הציורים על האריזה / הכיתוב על האריזה
4.8%גודל האריזה / נפח האריזה

9.2%מבצעים על המוצר / הנחות על המוצר
51.3%טריות המוצר / תאריך ייצור המוצר / תאריך תפוגה

13.9%הערכים התזונתיים / הסימון התזונתי / טבלת סימון תזונתי של המוצר
21.2%רכיבי המוצר / מה המוצר מכיל / ממה המוצר עשוי

6.0%שיהיה מוצר דיאטטי / מוצר קל / מוצר שמתאים לדיאטה
8.1%ללא חומרים משמרים / שיהיה מוצר בלי חומר משמר

2.6%מוצר שלא מכיל סוכר / מוצר שמתאים לסוכרתיים
3.9%מקום הייצור / איפה ייצרו את המוצר / ארץ הייצור
6.2%שיהיה מוצר טבעי / עשוי מחומרים טבעיים בלבד

13.4%כשרות / הכשר / שתהיה כשרות למוצר / סוג הכשרות
4.9%שיהיה טעים

2.3%אחר
2.7%לא יודע

242.5%סה"כ
NN=500
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התפלגות בסיסית



על גבי האריזות של מוצרי המזון השונים, מודפסת טבלת סימון תזונתי, המספקת לנו מידע לגבי ערכם התזונתי של המזונות השונים. 

האם אתה נוהג או שאינך נוהג לקרוא או לבדוק את טבלת הסימון התזונתי הנמצאת על גבי האריזות של מוצרי המזון השונים אותם אתה נוהג לצרוך?

סה"כ

17.0%תמיד קורא ובודק
24.0%בדרך כלל קורא ובודק
17.3%לפעמים קורא ובודק

10.4%בדרך כלל לא קורא ובודק
30.2%אף פעם לא קורא ובודק

1.2%לא יודע / לא זוכר
100.0%סה"כ

NN=500
q16

מדוע אתה לא נוהג לקרוא או לבדוק את טבלת הסימון התזונתי? ומדוע עוד?

(בקרב מי שציינו "בדרך כלל לא קורא ובודק" / "אף פעם לא קורא ובודק") 

סה"כ

70.7%חוסר עניין / לא מעניין אותי / אין לי עניין בזה
3.7%הטבלאות קטנות / קשה לקרוא את הטבלאות / הטבלאות לא ברורות

10.9%לא מבין בזה / לא יודע מה המשמעות של הסימון התזונתי
4.2%יותר מדי פרטים / עומס של פרטים / עודף מידע / מידע מבלבל

10.4%לא מאמין בזה / לא מאמין שזה אמיתי
1.5%חוסר זמן

5.3%קונים דברים שמכירים
3.4%אחר

110.0%סה"כ
NN=203

q17

ועד כמה לפי דעתך טבלת הסימון התזונתי המופיעה על גבי אריזות של מוצרי המזון השונים הנמכרים כיום הינה מובנת וברורה או שאינה מובנה וברורה?

סה"כ

19.2%מאוד מובנת וברורה
43.1%די מובנת וברורה

19.5%לא כל כך מובנת וברורה
8.3%כלל לא מובנת וברורה

9.9%לא יודע
100.0%סה"כ

NN=500
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טבלת הסימון התזונתי המופיעה על גבי מוצרי מזון שונים מספקת לנו מידע לגבי ערכם התזונתי של המזונות השונים וכוללת חמישה מרכיבים עיקריים. 

אבקשך לומר לי, מבין מרכיבים אלו, איזה מרכיב הינו המרכיב החשוב ביותר מבחינתך?

סה"כ

32.0%אנרגיה (קלוריות)
9.3%חלבונים
7.3%פחמימות

4.6%נתרן
24.0%שומנים

10.7%אף אחד מהם
6.5%כולם באותה מידה

5.6%לא יודע
100.0%סה"כ

NN=500
q19

כעת אבקשך לחשוב על מוצרי המזון אותם אתה נוהג לקנות ולומר לי, עד כמה הימצאות של מרכיבים כגון: 

חומרים משמרים, חומרים מייצבים, צבעי מאכל וכדומה, משפיעה או לא משפיעה על המוצרים אותם אתה בוחר לקנות?

סה"כ

37.5%מאוד משפיעה
27.8%די משפיעה

16.1%לא כל כך משפיעה
15.5%כלל לא משפיעה

3.1%לא יודע
100.0%סה"כ

NN=500
q20


