
 קנייה ומדיה  , סקר לבחינת שינוי בהרגלי צריכה

 הקורונהבתקופת 
 

 2020סוף יולי 



 מתודולוגיה

 (לא כולל חרדים)ממדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל + 18גברים ונשים  500סקר ייעודי אינטרנטי בקרב •

 של חברת  הסקר הופץ באמצעות פאנל הצרכנים המוביל בישראל  •

 27.7.20-28.7.20הופץ בתאריכים הסקר •

 אחרתאלא אם כן רשום , כל הממצאים מוצגים מכלל המדגם•

 



 פירוט הממצאים



 , מעל למחצית מהאוכלוסייה נפגעה כלכלית בתקופת הקורונה

אינם  ' מהאוככרבע , ציינו שההכנסה שלהם ירדה משמעותית 20% -קרוב ל

 (לפני תחילת הקורונה 13%לעומת )ת "בחל/מובטלים/עובדים

  לא השתנתה, ירדה, עלתה: שלךההכנסה של משק הבית , האם בעקבות הקורונה

  עלתה הרבה
 עלתה מעט 3%

4% 

 לא השתנתה
39% 

 ירדה מעט
36% 

 ירדה הרבה
18% 

7% 

 עלתה

54% 

 ירדה

 שינוי ברמת ההכנסה בעקבות הקורונה

59% 

18% 
12% 

1% 
7% 

1% 
5% 

50% 

17% 17% 

7% 7% 
1% 

5% 

שכיר משרה  
 מלאה

שכיר משרה  
 חלקית

 פנסיונר בחופשת לידה עצמאי ת"חל לא עובד/מובטל

 מצב תעסוקתי לפני הקורונה וכיום

 כיום בתקופת הקורונה לפני הקורונה

 :ת"חל/לא עובדים/מובטלים

 13%:              לפני הקורונה•

 24%: כיום בתקופת הקורונה•



חלה עליה מאוד משמעותית בשהות בבית במהלך השבוע ועליה בשיעור  
לבין אלו   TAקיים שיעור דומה של צרכנים שיותר מזמינים , המבשלים בבית

 TAשפחות מזמינים 

75% 
60% 

29% 

-6% -2% 

-21% 

19% 
6% 

25% 

5% 

24% 

 Take awayמזמינים  אוכל  מבשלים בבית  שוהים בבית במהלך השבוע

 כלל לא באותה מידה כמו בעבר פחות בהשוואה לעבר יותר בהשוואה לעבר

 וחילוניים 18-49הם בעיקר בני  TAמזמיני 

 

 " :יותר בהשוואה לעבר"ציינו שהזמינו 
 18-49בני •

 מסורתיים/ חילוניים•

 " :יותר בהשוואה לעבר"ציינו ששוהים בבית 

 נשים•

 נשואים•
 (+50ובעיקר )  +40בני •
 מסורתיים/חילוניים•

 לא עובדים/ ת"בחל/מובטלים•

 " :יותר בהשוואה לעבר"ציינו שמבשלים 

 נשים•

 18-49בני •
 מסורתיים/חילוניים•

 באותה מידה כמו בעבר, פחות בהשוואה לעבר, יותר בהשוואה לעבר: שוהים במהלך השבוע, האם בעקבות הקורונה

 כלל לא מבשלים, בעברבאותה מידה כמו , פחות בהשוואה לעבר, בהשוואה לעבר יותר:בביתהאם בעקבות הקורונה מבשלים 
 בכלל TAלא מזמינים , באותה מידה כמו בעבר, פחות בהשוואה לעבר, יותר בהשוואה לעבר: TAמזמינים , האם בעקבות הקורונה

 השינוי נטו  %  8%+ 58%+ 69%+
 אלו שהגדילו צריכה פחות אלו שהפחיתו צריכה% 



העלייה המשמעותית היא בצריכת מוצרי ניקיון וחיטוי אישיים וקניית מזון ומשקאות באופן 

 אך שינוי מינורי בצריכת משקאות מוגזים ואלכוהוליים, כללי

 (אולי כחלק משמירה על הבריאות ומניעת מחלות)עליה קטנה בצריכת תוספי תזונה 

13% 
17% 

12% 

31% 

49% 

81% 

-9% -9% 
-3% 

-9% -12% 

-1% 

44% 46% 

33% 

59% 

39% 

14% 

33% 
28% 

52% 

4% 

,  יין -שותים משקאות אלכוהוליים 
 קניית מזון ומשקאות קניית מוצרי ניקיון ופארם צורכים תוספי תזונה שותים משקאות מוגזים בירות ומשקאות אלכוהוליים

משתמשים במוצרי ניקיון וחיטוי  
 להיגיינה אישית

 כלל לא ללא שינוי קונה פחות בהשוואה לעבר/צורך קונה יותר בהשוואה לעבר/צורך

 :באותה מידה כמו בעבר כל אחת מהקטגוריות הבאות/ פחות/צורכים יותר, האם בעקבות הקורונה

שיעור צרכני תוספי תזונה  

גבוה יותר בקרב נשים ובני  

60  + 

 

": יותר בהשוואה לעבר"ציינו 
 30-49בני 

 מסורתיים/ חילוניים

 ": יותר בהשוואה לעבר"ציינו 
 18-49בני 

 מסורתיים

שיעור צרכני משקאות מוגזים  

גבוה יותר בקרב גברים ובני  

18-49 

 

יותר "ציינו ששותים 

 18-49בני ": בהשוואה לעבר

 ":יותר בהשוואה לעבר"ציינו 
 18-39בני 

שיעור צרכני משקאות 

אלכוהוליים גבוה יותר בקרב  

 וחילוניים 18-49בני , גברים

 

יותר בהשוואה  "ציינו ששותים 

 מסורתיים  /חילוניים": לעבר

+4% 

 השינוי נטו  % 
 אלו שהגדילו צריכה פחות אלו שהפחיתו צריכה% 

+8% +9% 

+22% +37% 

+80% 



 והפסיקו לקנות בחנויות פיזיות Online -מהמדגם ציינו שעברו לקנות רק ב 15%
 גדולות בשיעורים דומים/ והשאר עברו לחנויות קטנות, לא שינו את הרגלי הקנייה בחנויות 55%

13% 
17% 

55% 

15% 

עבר לקנות בחנויות גדולות ופחות בחנויות  
 קטנות

עבר לקנות בחנויות קטנות ופחות בחנויות  
 גדולות

והפסיק לקנות בחנויות   Online -עבר רק ל הרגלי הקנייה לא השתנו

 פיזיות

  30-39עברו לאונליין בעיקר בני 

 +(50ופחות בני )

עברו לקנות בחנויות קטנות  

 +40בעיקר בני 

 :הקורונההאם בעקבות 



 Online-ניקיון ופארם ב, משקאות, כמחצית מהאוכלוסייה קונה מוצרי מזון
 בתקופת הקורונה Online -מהמדגם הגדילו את הקנייה ב  27%-23%

 ולאחריה רמי לוי וסופר פארם בדומה, רשת האונליין המובילה היא שופרסל אונליין

23% 
27% 

-5% -5% 

23% 25% 

49% 
44% 

 קונים מוצרי ניקיון ופארם

Online 
 קונים מוצרי מזון ומשקאות

Online 

 כלל לא ללא שינוי קונים פחות בהשוואה לעבר קונים יותר בהשוואה לעבר

 :בכלל לא באונליין/ באותה מידה/פחות/קונים יותר, האם בעקבות הקורונה

64% 

28% 26% 

  Online -ניקיון ופארם ב, משקאות, מוצרי מזון בחודשיים האחרוניםמהמדגם הזמינו  54%
 (:N=272)הממצאים מוצגים בקרב אלו שהזמינו 

10% 8% 9% 7% 7% 

3% 4% 

 ?(לאיסוף עצמי או משלוח)משקאות ומוצרי ניקיון ופארם בחודשיים האחרונים , מאיזה אתרי אינטרנט הזמנת מזון

2% 2% 2% 1% 

הקונים באונליין מזון ומשקאות  

  30-39בני , הם בעיקר חילוניים

 +50ופחות בני 

הקונים באונליין מוצרי ניקיון  

 30-49ופארם הם בעיקר בני 

 

אלו שקונים יותר בהשוואה לעבר  
 18-39הם בני 

 השינוי נטו  % 

+18% +22% 



 הרגלי צריכה מדיה



עליה משמעותית בעיקר בגלישה באתרי אינטרנט   -עליה בצריכת מדיה בתקופת הקורונה 

 Netflix -בערוצי טלוויזיה ישראליים ובמשמעותית בצפייה ועליה  Facebook -וב

54% 
49% 

31% 

9% 

48% 
44% 

17% 

-2% -3% -4% -2% 
-6% -4% -6% 

42% 39% 

27% 

6% 

36% 

19% 

28% 

1% 
9% 

38% 

83% 

11% 

33% 

49% 

F אתרי אינטרנט I T
צפיה בערוצי טלויזיה  

N ישראלים
צפיה בערוצי פנאי ולייף  

 סטייל

 כלל לא באותה מידה פחות יותר

 :כלל לא בכל אחד מהבאים/ באותה מידה/פחות/ יותר: צופה/אתה גולש, האם בעקבות הקורונה

צופי הערוצים הם יותר נשים  

ויותר  + 30ובני 

 גרושים/נשואים

 

אלו שציינו שצופים יותר  

,  נשים: בהשוואה לעבר הם

 +50ובני 

צופי הערוצים הם מעט  

 יותר נשים  

 

אלו שצופים יותר  

,  בהשוואה לעבר הן נשים

 40-49ובני  18-29בני 

אלו שגולשים יותר  

:  בהשוואה לעבר הם
רווקים  , 18-29בני 

לא  /מובטלים, וגרושים

 עובדים

אלו שגולשים יותר  

:  בהשוואה לעבר הם
,  רווקים, 18-29בני 

 לא עובדים/מובטלים

 

אלו שגולשים יותר  

:  בהשוואה לעבר הם
 רווקים, 18-29בני 

אלו שגולשים יותר  

:  בהשוואה לעבר הם
,  רווקים, 18-29בני 

 לא עובדים/מובטלים

 

  בנטפליקסהצופים 

 18-49הם יותר בני 

 

אלו שצופים יותר  

:  בהשוואה לעבר הם
 רווקים, 18-29בני 

 השינוי נטו  % 

+52% 
+46% 

+27% 

+7% 

+42% +40% 

+11% 




