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מתודולוגיה

עבודת השדהשיטה ומדגם

2-5/04/2020 גברים ונשים  400מדגם של בקרב מחקר •
.מהמגזר החרדי20-55בגילאי 

מכון המחקר  הסקר נערך באמצעות •
KANTAR
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שינויים בהרגלי הגלישה באינטרנט בעקבות משבר הקורונה   

?כיצד מצב הקורונה השפיע על הגלישה שלך באינטרנט, בהשוואה לעבר
?או מחשב/באמצעות טלפון ו, אתה גולש באינטרנט( באמצע שבוע)כמה שעות ביום , בתקופה הנוכחית של משבר הקורונה, נסה להעריך

22% 33% כלל המגזר החרדי45%

ללא שינוי  קצת יותר   גולשים באינטרנט הרבה יותר

?כיצד מצב הקורונה השפיע על הגלישה באינטרנט ?כמה שעות גולשים ביום בממוצע

שעות  5

שעות בממוצע 6נשים מדווחות על 
בקרב גברים4.5לעומת 

78%
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מקורות המידע במגזר החרדי

"?איך אתה נוהג להתעדכן בחדשות ולקבל מידע על התפשטות הקורונה, במצב הנוכחי של משבר הקורונה"

56%

40%

25%

39%

30%

8%

אתרי אינטרנט המיועדים למגזר  ,ynet)אתרי חדשות רגילים 
(ישראל היום, וואלה

, פייסבוק)רשתות חברתיות 
(טוויטר

מפה לאוזן 
(עבודה/משפחה/חברים)

רבנים ומובילי דיעה במגזר מודעות רחוב/פשקווילים

דיווחו כי בעת הנוכחית הם מתעדכנים בחדשות ומידע על הקורונהמהחרדים 82%
דרך מקורות מידע דיגיטליים
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שינויים בהרגלי השימוש במקורות המידע בעקבות משבר הקורונה  

?  הבאיםבערוצי המדיה כיצד מצב הקורונה השפיע על השימוש שלך , בהשוואה לעבר

52%

34%

30%

15%

13%

23%

8%

2%

3%

1%

2%

2%

60%

36%

33%

16%

15%

25%

כ שימוש במדיה דיגיטלית"סה

אתרי אינטרנט המיועדים לציבורים חרדיים  

ישראל היום וכדומה  , וואלה, YNETאתרי החדשות באינטרנט כמו 

טוויטר וכדומה  , רשתות חברתיות כמו פייסבוק

רדיו אינטרנטי  

רשת  13ערוץ , קשת12ערוץ , 11ערוצי טלוויזיה ישראלים כמו ערוץ כאן 

הגבירו שימוש שיעור המשתמשים החדשים כ התחילו להשתמש יותר מבעבר"סה
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שונים בעקבות משבר הקורונה  אינטרנט שינויים בשימושי 

"?כיצד מצב הקורונה השפיע על השימושים שלך בתחומים הבאים, לעברבהשוואה "
"?האם להערכתך תמשיכו בשימושים הבאים, ייגמרמשבר הקורונה כאשר "

46%

28%

27%

25%

14%

12%

3%

5%

60%

40%

30%

30%

זום , סקייפ, שיחות וידאו באמצעות ווטסאפ
או אפליקציות אחרות

עבודה מהבית שמצריכה חיבור לאינטרנט

צפייה בתכני וידאו און ליין דרך יוטיוב וכדומה  

שיעורי תורה / שיעורים תורניים באינטרנט 
און ליין

הגבירו שימוש שיעור המשתמשים החדשים כ התחילו להשתמש יותר מבעבר"סה

19%

14%

10%

5%

9%

8%

5%

6%

32%

18%

16%

19%

יפסיקו להשתמש מתלבטים ימשיכו להשתמש

?כיצד מצב הקורונה השפיע על שימושי אינטרנט שונים ?האם ימשיכו להשתמש אחרי משבר הקורונה
(מתוך כלל המגזר החרדי)

שיחות וידאו

עבודה מהבית

אונלייןבוידאוצפייה 

שיעורי תורה אונליין
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קנייה באונלייןהרגלי 

"?איך משבר הקורונה הנוכחי השפיע על הרגלי הקנייה שלכם באינטרנט בהשוואה לעבר"

33% 5% כלל המגזר החרדי35%

ללא שינוי  התחלנו לראשונה לקנות באינטרנט בתקופה זו קונים כיום יותר באינטרנט

?כיצד מצב הקורונה השפיע על הרגלי הקניה באינטרנט

מאלה שקונים באינטרנט מעריכים שימשיכו לקנות אונליין גם אחרי שיסתיים 59%
(מכלל המגזר החרדי24%מהווים )משבר הקורונה 
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איזה מוצרים קונים דרך האינטרנט  

"?מהמוצרים הבאים קניתם לאחרונה באינטרנט בגלל או לאור משבר הקורונהאיזה "

38% 36%

29%

21%

14% 14%
8%

4%

מוצרי מזון ומשקאות בגדים ונעלים מוצרים ואביזרים  
לבית

,  מוצרי מחשב
אלקטרוניקה, סלולר

מוצרי קוסמטיקה  
וטיפוח אישי

ספרים תרופות צעצועים, משחקים
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שיחות וידיאו מרובות משתתפים  

?  סקייפ וכדומה, teamsתוכנת , Zoomהאם יצא לך להשתמש בתוכנות או אפליקציות שמאפשרות שיחות וידיאו מרובות משתתפים כמו , בעקבות המצב הנוכחי של משבר הקורונה

?  לאיזה צרכים השתמשת, אם כן

37%
63%

לא משתמשים משתמשים

41%

24% 23%

3%

בני משפחה או חברים שיעורי תורה או 
לימודים אחרים

פגישות / ענייני עבודה 
עבודה

שיעורי ספורט

?עם מי משוחחים


