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פרמטרים  
כלליים
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?מוצר מסויםלקניית מה מידת השפעתו על החלטה , עבור כל אחד מהפרמטרים הבאים•

טעם

מחיר

בריאות

נוחות

עמידות
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ניתן לבחור יותר מתשובה  )? על איזה מידע אתם מסתכלים באריזות המזון והמשקאות שבחרתם לקנות•
(  אחת

תאריך תפוגה  

ערכים תזונתיים

רשימת מרכיבים

גודל אריזה וכמות תכולה

קלוריות ונתונים תזונתיים נוספים

מותג

הוראות וזמן הכנה

הצהרות על יתרונות תזונתיים

ותוויתמקור המוצר 

הצהרות על יתרונות בריאותיים

מידע על חוסר מרכיב תזונתי מסוים
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או צפייה  , האם עשית אחת מהפעולות הבאות כתוצאה מקריאת ספר או מאמר•
(  ניתן לבחור יותר מתשובה אחת)? בסרט

שינית את המזון שרכשת

/  דיברת על זה עם החברים

המשפחה שלך

כתבת על זה במדיה חברתית

אחר

לא עשית שום פעולה  
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שיספקו מידע מדויק על הנושאים  כדי ביותר הייתם סומכים על אילו , מבין המקורות שלהלן•
?הבאים

סוג המזון שתאכלובטיחות המזון

תזונאית/ דיאטנית

הרופא האישי שלך

סוכנויות ממשלתיות

אתרי אינטרנט בנושאי בריאות

חבר או בן משפחה

מאמן כושר

חקלאי

מומחה מזון בטלוויזיה

,  בלוגרים של מזון

בריאות ותזונה

חברות או יצרני מזון
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?אתה סומך על כל אחד מהדברים הבאיםעד כמה•

סומך במידה רבה מסוימתסומך במידה  סומך במידה מועטת לא סומך כלל

קניות בחנות באופן אישי

קניות ברשת

בטיחות המזון המיוצר באזור המדינה שלך

בטיחות המזון המיוצר במדינה אחרת

בטיחות של מזון ממסעדה מקומית

בטיחות של מזון ממסעדה של רשת ארצית

עצה מרופא מפורסם על מזון או תזונה  

עצה מספורטאי על מזון או תזונה  

עצה מידוען על מזון או תזונה  

פוליטיקאים מקומיים

פוליטיקאים לאומיים

כ אמון"סה

84%

50%

71%

24%

55%

49%

31%

26%

17%

13%

9%
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סגנון אכילה  
בריא
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(שאלה פתוחה)? מגדיר מזון בריאאיך אתה•

רכיבים מסוימים( או מכיל רמות נמוכות)אינו מכיל 

טוב בשבילך

מכיל רכיבים מסוימים

ללא רכיבים מלאכותיים או תוספים

טבעי

לא מעובד

מרכיבים בודדים

אורגני

טרי

מזין

אחר

לא יודע

ללא שומן/ מעט

ללא סוכר/ מעט

ללא קלוריות/ מעט

ללא פחמימות/ מעט

ללא כולסטרול/ מעט

ללא נתרן/ מעט

אחר

אינו מכיל רכיבים מסוימים

טוב בשבילך

לו  מזון שגורם לגופי להרגיש טוב ואין 

.שליליתשום השפעה עליו 

שטוב בשבילך ויש בו ויטמינים מזון 

.ומינרלים שהגוף שלנו צריך

מכיל רכיבים מסוימים

גבוה  , ומינרליםבויטמיניםגבוה 

ומכיל מעט  נמוך בסוכר , בחלבון

.קלוריות

מזון בריא הוא אחד המספק קלוריות  

בצורה שלתזונתיות 

סוכר נמוך , חלבון, שומנים בלתי רוויים

.ומינימום חומרים משמרים או כימיקלים

סגנון  
אכילה  

בריא
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(שאלה פתוחה)? מגדיר סגנון אכילה בריאאיך אתה•

גודל המנה/ מתינות

הכללת מאכלים מסוימים שאני מגדיר כבריאים

שוניםמאכלים השילוב הנכון של 

לאכול רק מזון שאני מגדיר כבריא  

הגבלת מאכלים מסוימים שאני מגדיר כלא בריאים

הארוחות/עיתוי האכילה 

הימנעות ממזון מעובד

מזון טבעי

בישול מזון בדרך מסוימת

מזון אורגני

אחר

לא יודע

גודל המנה/ מתינות

הכללת מאכלים מסוימים שאני מגדיר כבריאים

סגנון אכילה בריא הוא לאכול הכול  

.במתינות ובאופן הולם

,  אכילת מספר מנות של פירות

ומוצרי חלב  סיבים , חלבונים, ירקות

.על בסיס יומי

השילוב הנכון של מאכלים שונים

סגנון אכילה בריא כולל תזונה 

.מאוזנת היטב ללא מזונות מעובדים

ללא מרכיבים מלאכותיים או חומרים משמרים  

מה יש בו/ לדעת על המקום שממנו בא המזון 

כמות הקלוריות קשורה למתינות  

כל מה שאוכלים על פני תקופה ארוכה של זמן

מזון שאינו מהונדס גנטית

גמיש וקל לתחזוקה לאורך זמן

בקרה על כמויות ולא  / מתינות

.אכילת מופרזת

.פירות וירקות בכל ארוחה

סגנון  
אכילה  

בריא
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(שאלה פתוחה)כשמוזכר לגבי אוכל ? בשבילך" טבעי"המשמעות של המונחמה•

ללא חומרים משמרים או תוספים

ישר מן הטבע/ מרכיבים טבעיים

ללא מרכיבים מלאכותיים  

/  חומרי הדברה / הורמונים / כימיקלים ללא 

אנטיביוטיקה

ללא עיבוד

ללא שינויים או שיפורים

דבר שנתון לחוסר רגולציה

אורגני

אחר

לא יודע

ללא חומרים משמרים או תוספים

ישר מן הטבע/ מרכיבים טבעיים

תוספים או  , חומרים משמריםללא 

.מזון מעובדלא . צבעי מאכל

לא מיוצרים במפעל מזון אלא גדלים  

.בטבע
אינו מהונדס גנטית

חומרים מזינים טבעיים  

,  כלומר. המושרשים במוצרי המזון

כל כימיקלים מלאכותיים  לא ל

כדי לשפר את חיי  שהוסיפו למזון 

.המדף או הטעם

לא נעשה  ; נלקח ישר מן המקור

.שימוש בכימיקלים כלשהם

ישר מהמקור/ מקומי

טרי

סגנון  
אכילה  

בריא



?התאמצת לעשות, אם בכלל, אילו מהפעולות הבאות, במהלך השנה האחרונה•
החל בשנה החולפת עושה  כבר יותר משנה לא עושה כרגע לא בטוח

אוכל יותר פירות וירקות

עושה שינויים קטנים כדי להשיג תזונה  

.  כוללת בריאה

י שתיית מים ומשקאות  "מפחית קלוריות ע

.ללא קלוריות/ דלים

מפחית במזון עם סוכר גבוה

אוכל יותר מזון עם דגנים מלאים

צורך מנות קטנות יותר

מפחית במזון עם הרבה מלח

מפחית במזון עם שומן רווי

לחם ובוחר  , מרק: משווה נתרן במאכלים כמו

.במאכלים עם המספרים הנמוכים יותר

/  מפחית בחלב מלא שומן וצורך חלופה נמוכה

ללא שומן

מאזן קלוריות כדי לנהל את המשקל שלי

כ  "סה

עשייה

סגנון  
אכילה  

בריא



(ניתן לבחור יותר מתשובה אחת)? שלךאילו מהגורמים הבאים הניעו אותך לעשות מאמץ לשנות את הרגלי האכילה •

רציתי להוריד במשקל

רציתי להגן על הבריאות שלי לטווח ארוך  

בעתידולמנוע בעיות בריאותיות 

להרגיש טוב יותר ולהיות עם יותר  רציתי 

אנרגיה

למנוע עלייה במשקלרציתי 

הבחנתי בשינוי במראה החיצוני שלי

החיצוני שלירציתי למנוע שינויים במראה 

חברים  טובה עבור רציתי לתת דוגמה 

ובני משפחה

עם בעיה בריאותיתאובחנתי

אחר

מספר השינויים הממוצע  

שבוצע בשנה האחרונה

סגנון  
אכילה  

בריא



?כמה סביר אתה חושב שתשתמש או תמשיך להשתמש בכל אחת מהשיטות הבאות לניהול משקל בשנה הבאה•

מאד סביר סביר במידה מסוימת לא מאד סביר לא סביר בכלל לא בטוח

היוםלהיות פעיל יותר לאורך 

להשקיע יותר זמן בפעילות גופנית

אכילת מנות קטנות יותר של  

מה שאתם אוכלים עכשיו

הגבלת סוגים ספציפיים של מזון  

או קבוצות מזון

אכילת חטיפים בתדירות נמוכה יותר

ארוחות קטנות בתדירות  אכילת 

גבוהה יותר

הגבלת מספר הקלוריות במזון  

שאתם אוכלים

אכילה איטית יותר ובתשומת לב

אכילה בחוץ בתדירות נמוכה יותר

כ  "סה

סבירות

סגנון  
אכילה  

בריא



?במסעדותבעת אכילה בחוץ ( קלוריותכמו ספירת )במידע תזונתי השתמשת , אם בכלל, איך•

2016 2015

אני לא אוכל משהו בחוץ מבלי לבדוק קודם  

את המידע התזונתי

כדי  תזונתי במידע שתמש אני באופן קבוע מ

האפשרויות באכילה בחוץלהחליט מה 

כדי להחליט  תזונתי במידע לפעמים משתמש אני 

מה האפשרויות באכילה בחוץ

אבל לא נתתי את  , הבחנתי במידע תזונתי לפני כן

תשומת ליבי לכך

לא הבחנתי או ראיתי שום מידע תזונתי בעת  

אכילה במסעדות  

סגנון  
אכילה  

בריא



?ארוחת ערבבאכילת כמה זמן אתה מבלה באופן אישי , ביום חול ממוצע•

'דק0-5

'דק5-15

'דק15-30

'דק30-45

או יותר' דק45

33%
'דק15-פחות מ

:2015סקר מזון ובריאות 

או הכנת ארוחת בבישול כמה זמן אתה מבלה באופן אישי 
?ממוצע בשבועערב ביום 

'דק0

'דק15-פחות מ

'דק15-30

'דק30-45

או יותר' דק45

שעה או יותר

סגנון  
אכילה  

בריא



?לגרום לעלייה במשקלשהכי סביר לדעתך מקור הקלוריות מהו •

סוכר

פחמימות

חלבון

שומנים

כל המקורות  

אותו דבר

לא בטוח

סגנון  
אכילה  

בריא
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רכיבים 
תזונתיים



חלבון

סיבים תזונתיים

דגנים מלאים

ויטמינים

אשלגן

חומרי טעם טבעיים

3שומן אומגה 

פריוביוטיקה

צבעי מאכל טבעיים

6שומן אומגה 

מזונות מועשרים

דגנים מעובדים מועשרים

סויה

ביוטיקה-פרה

קפאין

ממתיקים דלי קלוריות

סטיביה

שומן חד ורב בלתי רווי

שומנים

פלבנואידים

גלוטן

מנסים  % 
לצרוך

מנסים  % 
להגביל או  

להימנע

?באיזו מידה אתה מנסה לצרוך או למנוע את הדברים הבאים•

רכיבים  

תזונתיים



מנסים  % 
לצרוך

?באיזו מידה אתה מנסה לצרוך או למנוע את הדברים הבאים•

מזון ארוז

מלח/ נתרן

מיץ מרוכז מפרי הצמח  

סוכר באופן כללי

שומן רווי

סוכרלוז

ממתיק מלאכותי

סוכרוז

אשלגן

פרוקטוז

חומרי טעם וריח מלאכותיים

חומרים משמרים

חומרי צבע מלאכותיים

סירופ תירס גבוה פרוקטוז

מזון מהונדס גנטית

מונוסודיום גלוטמט

תוספת סוכרים

מנסים  % 
להגביל או  

להימנע

רכיבים  

תזונתיים



:  לגבי הבריאות של כל אחד מהמרכיבים הבאים, אם בכלל, כיצד דעתך השתנתה, בשנה האחרונה•

יותר בריא ללא שינוי פחות בריא לא בטוח

דגנים מעובדים מועשרים

דגנים מלאים

חלבון מן החי

חלבון מן הצומח

שומן רווי

שומן חד ורב בלתי רווי

:שני הגורמים העיקריים המשפיעים על שינוי דעת הצרכנים

יותר בריא פחות בריא

חברים/משפחה22%

פגישה עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות

כותרת בתקשורת או מאמר
13%

חברים/משפחה16%

כותרת בתקשורת או מאמר13%

חברים/משפחה15%

קריאת מחקר מדעי20%

חברים/משפחה17%

כותרת בתקשורת או מאמר17%

תזונאים  22%

קריאת מחקר מדעי15%

חברים/משפחה19%

תזונאים  14%

חברים/משפחה17%

כותרת בתקשורת או מאמר14%

חברים/משפחה15%

קריאת מחקר מדעי12%

חברים/משפחה16%

בטלויזיהמומחה מזון 
11%

בלוגרים בריאות ותזונה

קריאת מחקר מדעי10%

חברים/משפחה12%

כותרת בתקשורת או מאמר18%

קריאת מחקר מדעי15%

פגישה עם אנשי מקצוע16%

בתחום הבריאות

קריאת מחקר מדעי15%

רכיבים  

תזונתיים



?  ומאיזה אתה מעדיף להימנעמנסה לצרוך איזה אתה , מבין מקורות החלבון הבאים•

עופות

ביצים

דגים

אגוזים, שעועית

חלב ומוצרי חלב

בשר בקר

בשר חזיר

סויה

אחר

מנסים  % 
לצרוך

מנסים  % 
להגביל או  

להימנע

רכיבים  

תזונתיים



?עכשיוצורך יותר חלבון ממה שאתה צורך הסיבות לכך שאינך מהסיבות הבאות הן אילו •

זו הסיבה, כן זו לא הסיבה, לא לא בטוח

אני כבר מקבל מספיק חלבון

יותריקרים מזונות עם חלבון הם לפעמים 

אני לא יודע אילו מזונות מכילים חלבון

מספיק דרכים להכין מזונות עם חלבוןמכיר אני לא 

זה לוקח יותר מדי זמן להכין מזונות עם חלבון

רכיבים  

תזונתיים



כמו חומצות  , הסיבות לכך שאינך צורך יותר שומנים בלתי רוויים בריאיםאילו מהסיבות הבאות הן •
?צורך עכשיוממה שאתה , 3שומן אומגה 

זו הסיבה, כן זה לא הסיבה, לא לא בטוח

יותר מידי שומנים בלתי  / מספיקאני כבר מקבל 

רוויים בריאים

הם לפעמים  שומנים בלתי רוויים בריאים מזונות עם 

יותריקרים 

שומנים בלתי  אני לא יודע אילו מזונות מכילים 

רוויים בריאים

שומנים  מספיק דרכים להכין מזונות עם מכיר אני לא 

בלתי רוויים בריאים

בריאים אינם טובים  רוויים בלתי מזונות עם שומנים 

לבריאות שלך

רכיבים  

תזונתיים



?אילו מהסיבות הבאות הן הסיבות לכך שאינך צורך יותר דגנים מלאים ממה שאתה צורך עכשיו•

זו הסיבה, כן זו לא הסיבה, לא לא בטוח

דגנים מלאיםאני כבר מקבל מספיק 

מעובדים  דגנים אני לא יודע למה אני צריך לצרוך 

מועשרים

אינם טובים  מועשרים מעובדים דגנים מזונות עם 

לבריאות שלך

אני לא יודע למה אני צריך לצרוך דגנים מלאים

דגנים מלאיםאני לא יודע אילו מזונות מכילים 

דגנים מעובדים מועשריםאני כבר מקבל מספיק 

רכיבים  

תזונתיים



אילו יתרונות בריאותיים אתה מעוניין  . ליתרונות בריאותייםחומרים מזינים רבים במזון קשורים •
(3בחר עד )? מהמזון שאתה אוכללקבל 

ניהול המשקל/ ירידה במשקל

בריאות העיכול

בריאות השרירים

בריאות העצמות

חוסן

אנרגיה מוגברת

בריאות הלב וכלי דם

הזדקנות בריאה

בריאות הנפש

קוגניציה/ זיכרון משופר

אף אחד

רכיבים  

תזונתיים



:  לגבי הבריאות של כל אחד מהמרכיבים הבאים, אם בכלל, כיצד דעתך השתנתה, בשנה האחרונה•

יותר בריא ללא שינוי פחות בריא לא בטוח

:שני הגורמים העיקריים המשפיעים על שינוי דעת הצרכנים

יותר בריא פחות בריא

חברים/משפחה18%

חברים/משפחה28%

תזונאים23%

קריאת מחקר מדעי19%

כותרת בתקשורת או מאמר15%

כותרת בתקשורת או מאמר19%חברים/משפחה12%

קריאת מחקר מדעי15%

כותרת בתקשורת או מאמר12%

כותרת בתקשורת או מאמר17%

קריאת מחקר מדעי15%

כותרת בתקשורת או מאמר23%

סוכר טבעי

תוספת סוכר

ממתיקים דלי קלוריות

רכיבים  

תזונתיים



.  דלי קלוריותאו משקאות המכילים ממתיקים / ו צורך לפעמים מזונות מוקדם יותר ציינת כי אתה •
(שמתאיםבחר כל מה )? הסיבות שלך לעשות זאתמהן 

את המספר הכולל של קלוריות  לסייע להפחית כדי 

אני צורךש

כדי שאוכל לצרוך עוד מזונות שאני אוהב

אחר

העדפה של טעם

כדי לנהל את המצב הבריאותי

כדי למנוע בעיות בריאותיות עתידיות

אני לא מנסה לצרוך ממתיקים דלי קלוריות, אף אחד

רכיבים  

תזונתיים



?אם בכלל, הבאות נכונותאילו מההצהרות , למיטב ידיעתך•

כמות מתונה של סוכרים יכולה להיות חלק מתזונה  

בריאה

אנשים עם סוכרת יכולים לכלול כמה מאכלים  

ומשקאות עם סוכר כחלק מהתזונה הכוללת  

שלהם

סוכרים הנמצאים באופן טבעי במזונות  

אחריםיותר מסוכרים ומשקאות הם בריאים 

מהתזונה כדי  לחלוטין סוכרים למנוע זה לא הכרחי 

לרדת במשקל

אמת שקר לא בטוח

רכיבים  

תזונתיים



(שמתאיםכל מה בחר )? להפחית את צריכת הסוכרכדי עושה אילו פעולות אתה •

שותה מים במקום משקאות קלוריים לעיתים קרובות

מפחית את צריכת הפירות

מחליף את המשקאות הקלוריים במשקאות דלי קלוריות

מהתזונה שלימסויימיםמשקאות / מוריד מזונות

משקאות/ לא מוסיף סוכר למזון

מפחית את מספר הקלוריות שאני צורך כל יום

אף אחד

/  מסתכל בתווית הערכים התזונתיים כדי לבחור מזון

משקאות עם פחות סוכר

רוכש אופציות ללא סוכר כאשר הן זמינות  / מזמין

משתמש בממתיקים דלי קלוריות במקום להוסיף סוכר

רכיבים  

תזונתיים



מגביל שימוש מזון  או כסיבה העיקרית מדוע אתה נמנע מחשיב איזו אתה האפשרויות הבאות מבין •
?ארוז

מזון ארוז מכיל מרכיבים מלאכותיים או חומרים משמרים

מזון ארוז רע לסביבה

ומלח, שומן, ארוז יש תוספת סוכרבמזון 

מזון ארוז לא בריא

מזון ארוז מידי יקר

אחר

אין יתרונות תזונתיים למזון ארוז

במזון ארוז יש יותר מידי רכיבים

מזון ארוז לא בטוח לשימוש

רכיבים  

תזונתיים



?כסיבה העיקרית מדוע אתה צורך מזון ארוזמחשיב איזו אתה האפשרויות הבאות מבין •

הוא נוחמזון ארוז 

מזון ארוז הוא נגיש

מזון ארוז בטוח לשימוש

אחר

מזון ארוז חוסך לי זמן

מזון ארוז יש יתרונות תזונתייםל

רכיבים  

תזונתיים
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ג"וחואריזה , חדשנות פוגשת טכנולוגיה
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