
אברהם מנחם
זרם הליטאי, 3+ נשוי , ר עילית"בית, 28

עצמאי

"רק בלי אינטרנט וסרטים, חיים מאושרים"

מתמצא בסביבה ממוחשבת  

שימוש גבוה ברשת האינטרנט  

מתעניין ברכישת ידע פונקציונאלי בלבד מתעניין ברכישת ידע חדש  

האינטנרטלא התנסה מעולם ברשת 

לא מתמצא בסביבה ממוחשבת

תסכולים  צרכים  מטרות  

רוצה להיות מעודכן  

בחדשות של הקהילה  

החרדית ולמצות זכויות  
המגיעות לי   

אני מרגיש שאני מפספס הרבה  

.  בקהילה שלי, ממה שקורה סביבי

בנוסף אני יודע שמגיעות לי זכויות  

נוספות שאני לא מצליח להבין איך  
להגיע אליהן  

צריך ללמוד איך לקבל רק את המידע  

.  לתפעל אינטרנט כשר, הרלוונטי אליי

אינני רוצה להיחשף לעולם , כמו כן
התכנים החילוני שנמצא באינטרנט  

:נקודות שיש לקחת בחשבון

יותר מובייל מדסקטופ
עברית–אנגלית 

זמני היום  

אינטרנט כשר  

תמונות ותכנים  

סימנים  , גולשי צעד ראשון

מוסכמים  

שמירת שבת  
פרסום בעיקר בעיתונים

מגלה לנו שהחרדים גולשים בעיקר  , המתמחה בציבור החרדי ,MAXDIGITALשל חברת הפרסום מחקר

ניתן למצוא את  , 2015-בין עשרת האתרים הפופולריים ביותר בציבור החרדי ב. לאתרי חדשות ותוכן חרדיים

עם  , במקום השני" בחדרי חרדים"ואת , ביקורים בחודש2,987,432עם , במקום הראשון" כיכר השבת"

ביניהם  , ניתן למצוא ברשימה הפותחת עוד אתרים רבים הפונים לציבור החרדי. ביקורים בחודש1,694,988

.שהם למעשה תחנות רדיו, "קול חי"ו, "קול ברמה"

נכנסו  , "כיכר השבת"לאתר -נתוני הכניסות לאתרים ממחישים עד כמה הגלישה בנייד נפוצה בקרב החרדים

.כניסות מהנייד36%יש " בחדרי חרדים"-גם ל, מהגולשים דרך הנייד27%

ובאתר  , מהכניסות אליו מתבצעות דרך הנייד44%-ש" נטשטורעם"הגולשים בנייד נוכחים מאוד באתר 

.מהכניסות לאתר48%–כמעט חצי מהתנועה מגיעה מהניידים של החרדים " שטיבל"

גלישה מהדסקטופגלישה מהנייד  

https://www.isoc.org.il/sts-data/11121


שרה מאיר
...זרם , 5+ נשואה , חריש, 32

שכירה בחברת שיווק

"ל"יקנה גם בארץ וגם בחו, מודעסשיקנה מי "

מתמצאת בסביבה ממוחשבת  

שימוש גבוה ברשת האינטרנט  

מתעניינת ברכישת ידע פונקציונאלי בלבד מתעניינת ברכישת ידע חדש  

האינטנרטלא התנסתה מעולם ברשת 

לא מתמצאת בסביבה ממוחשבת

תסכולים  צרכים  מטרות  

רוצה להוזיל עלויות של  
משק הבית

הוצאות הדיור והצריכה שלי ושל ילדי  

רק תופחות ואני לא מצליחה לנהל  

את ההוצאות בצורה שמשווה  

מחירים וחוסכת מבלי שאשקיע יותר  
מדי מזמני

צריכה להגיע למבצעים ומוצרים  
.  המתאימים לי ולמשפחתי, הנכונים

:נקודות שיש לקחת בחשבון

יותר מובייל מדסקטופ
עברית–אנגלית 

זמני היום  

אינטרנט כשר  

תמונות ותכנים  

סימנים  , גולשי צעד ראשון

מוסכמים  

שמירת שבת  
פרסום בעיקר בעיתונים

ויש  , תמיד יש את האופציה של להחזיר, לא צריכה לצאת מהבית עם ילדים קטניםאת ...נוחברור שזה יותר "

".הרבה פעמים גם האיכות יותר טובה מאשר בארץ. גם הרבה יותר מבחר

אין לי כוח  , אני אישה עובדת. פחות ממחירי הארץ50%לי לפחות יוצא ...מאתריםאני כבר שנים מזמינה רק "

."וזמן להסתובב בקניונים ובחנויות

גלישה מהדסקטופגלישה מהנייד  



עמיר חאלד
3+נשוי, חורה, 35

עובד במפעל בנגב  

מתמצא בסביבה ממוחשבת  

שימוש גבוה ברשת האינטרנט  

מתעניין ברכישת ידע פונקציונאלי בלבד מתעניין ברכישת ידע חדש  

האינטנרטלא התנסה מעולם ברשת 

לא מתמצא בסביבה ממוחשבת

תסכולים  צרכים  מטרות  

רוצה לדעת לתקשר עם 

הרשויות בנושא חובות  

וזכויות ועם הילדים כדי  
להיות יותר מעורב  

שמצד  , זקוק להכוונה והדרכה ממוקדת

אחד לא תהיה שיעור בית ספר ארוך  

ומצד שני תהיה מספיק שימושית  

צריך בנוסף כלי מותאם  . ומעניינת

וידידותי למי שלא גדל ברשתות  
החברתיות ובסביבה של אפליקציות  

גלישה מהדסקטופגלישה מהנייד  

אנגלית  /למי שאינו דובר עברית

ההתמצאות בעולם הדיגיטלי  , שוטפת
עלולה להיות בלתי אפשרית  

.משתמשים רק בסלולרי לצורך הגלישה28%-משתמשים באינטרנט מהמחשב ו50%הציבור הערבי רק בקרב "

השפיע על הרגלי השימוש  , ממחיש כיצד האימוץ הרחב של הטלפונים החכמים בישראל, הערביתהאוכלוסיהבקרב סקרה

טוענים שהסיבה לכך היא מחסור  2%רק , מהאזרחים הערבים הטוענים כי אינם גולשים באינטרנט כלל25%מתוך . באינטרנט

או כי הם לא  , (48%)הסיבה שבגינה הם לא גולשים באינטרנט היא כי האינטרנט לא מעניין אותם . מגוריהםבאיזורבתשתית 

באופן  , ועדיין ניתן למצוא פערים מהותיים בהרגלי השימוש של שני המגזרים(. 43%)יודעים להשתמש באינטרנט או במחשב 

מהאזרחים הערבים לא מבצעים תשלומים או מקצרים תורים בעזרת  74%, כך לדוגמה. שעלול להשפיע על איכות החיים

מהם לא מבצעים פעולות או ממלאים טפסים באינטרנט  84%; (במגזר היהודי שלא עושים זאת32%לעומת רק )האינטרנט 

כמחצית  (. מהיהודים39%לעומת )מהאזרחים הערבים לא מבצעים קניות ברשת 71%-ו( מהאזרחים היהודים40%לעומת רק )

49%-ו18%לעומת )לא מורידים תוכנות למחשב 63%-מהציבור הערבי לא עושה שימוש ברשת למשלוח דואר אלקטרוני ו

"(.בהתאמה, מהציבור היהודי

https://www.isoc.org.il/sts-data/11215


נסרין כביר
3+נשואה, חורה, 45

מורה בבית ספר יסודי

תסכולים  צרכים  מטרות  

רוצה להיות מסוגלת  

לתקשר בצורה יעילה עם  

התלמידים ועם מקום  
העבודה  

זקוקה להדרכה על אמצעי תקשורת  
,  איך לשלוח מיילים–אפשריים עבורי 

לראות מה קורה  , לצרף קבצים

ברשתות החברתיות של התלמידים  
ולהיות מסוגלת להגיב בצורה פעילה  

אין מישהו שידריך אותי בסבלנות על 

התלמידים שלי  , הנושאים השונים

בקצב כל כך הכלוהילדים שלי עושים 
מהיר שאני לא מצליחה לעקוב  

"שמעליהם שיעור הגולשים יורד45מתחיל בגילאי בגלישה באינטרנטהפער הבין דורי, במגזר הערבי"

מתמצאת בסביבה ממוחשבת  

שימוש גבוה ברשת האינטרנט  

מתעניינת ברכישת ידע פונקציונאלי בלבד מתעניינת ברכישת ידע חדש  

האינטנרטלא התנסתה מעולם ברשת 

לא מתמצאת בסביבה ממוחשבת

גלישה מהדסקטופגלישה מהנייד  



מקורות מידע  

החרדי  איך מקימים אתרים למגזר :שחורהכשחווית משתמש פוגשת כיפה 
http://createmagazine.co.il/design/%D7%9B%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-

%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-
%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A7/#more-1937

https://www.isoc.org.il/sts-data/11121נתוני גלישה באינטרנט 

-http://max-digital.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AAהחרדי הדיגיטלועידת 
%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C/

שימושים  , סדרי יום.2016התקשורת בישראל : בין שמרנות למודרניזציה פרק שביעי מתוך הדוח השנתי:2016התקשורת החרדית 
http://newsite.aunmedia.org/wp-content/uploads/2017/05/2016_P7.pdf

עדיין קיים פער דיגיטלי בישראל: 2016סקר איגוד האינטרנט 
https://www.isoc.org.il/sts-data/11217

איך מגדירים פרסונה 
http://uniqui.co.il/personas/

http://createmagazine.co.il/design/%D7%9B%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A7/#more-1937
https://www.isoc.org.il/sts-data/11121
http://max-digital.co.il/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C/
http://newsite.aunmedia.org/wp-content/uploads/2017/05/2016_P7.pdf
https://www.isoc.org.il/sts-data/11217

