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 מס׳ הערות:
 בסוגרים מרובעים [] - הערות לקוראים. לא יופיעו בסקר עצמו1.

 

  מה הסקר ייתן לנו?

 

  תמונת מצב קיים: איך מזמינים תור לרופא? איך מבצעים פעולות של העיריה?1.

 מהן המוטיבציות העיקריות לשימוש בדיגיטל?  חסכון בזמן, חסכון בכסף2.

 חסמים לשימוש באינטרנט באופן כללי: האם מדובר בעניין של נגישות? מדרון חלקלק? חשש3.

  מהתמכרות?

 חסמים לשימוש בשירותים שונים  - האם מדובר בחוסר היכרות? תפיסת מסוגלות? עניין חינוכי? עניין4.

 עקרוני כי הרבנים אסרו?

 נגישות דרך גורם מתווך - אילו פעולות מבצעים איתו, באיזו תדירות, חסמים לשימוש עצמי5.

  אילו צרכים יש לאוכלוסיה? באיזה תחום חיים עלינו להתמקד?6.

 

 [הסקר מנוסח בלשון זכר, פנייה לנשים תעשה בלשון נקבה]

 
 [פתיחה]

  
  שלום! מדבר יוני מחברת קיימא,

 אנו זקוקים לעזרתך למען שיפור וייעול של שירותים שונים עבורך ועבור תושבי העיר.
 נשמח אם תענה לנו על מספר שאלות קצרות בנוגע לשירותי בריאות, בנקים ושירותי העירייה כדי ללמוד על

 השימוש בהם.
  

 הסקר הינו אנונימי לחלוטין ולא ניתן לקשר בין תשובותיך לבין פרטים אחרים אודותיך.
 
 

  [שאלות מקדימות]
 
 

 האם אתה תושב ירושלים?❏
 ·       כן

 ·       לא

 

  מהו המגדר שלך?❏
 ·       גבר

 ·       אישה
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 האם את/ה נשוי או רווק?
 יש ילדים , אן כן כמה?

 

   האם אתה נשוי או רווק?❏

 ·       רווק

 ·       נשוי

 ·       אחר

 

     [למי שנשוי] האם יש לך ילדים?❏

 ·       כן

 ·       לא

  

  [למי שיש ילדים] כמה ילדים יש לך בני 18 ומטה?❏

  

   [למי שיש ילדים] כמה ילדים יש לך בני 19 ומעלה?❏

 

  
 מתי בפעם האחרונה השתמשת בשירותים רפואיים (למשל, עברת בדיקה אצל רופא  בקופת❏

  חולים, ביקשת מרשם לתרופה, יצרת קשר עם המוקד הטלפוני וכו׳)?
  במהלך החודש האחרון ·
  למעלה מחודש, אך במהלך השנה האחרונה ·
  למעלה משנה, אך במהלך שלושת השנים האחרונות ·
 לפני יותר משלוש שנים ·

 
 

 [מוטיבציות כלליות]
 

 באיזו מידה כל אחד מהאמירות הבאות נכונה לגביך? (1 – בכלל לא, 2 – באופן חלקי, 3 –❏

  מאוד)
  ·       כשאני עושה קניות, אני מרבה לחפש מבצעים ולהשתמש בקופונים [חסכון בכסף]

 ·       סדר היום שלי הוא מאוד עמוס ולעיתים קרובות אני לא מספיק לבצע את הסידורים

  שלי [חסכון בזמן]



 

 ·       כשאני נתקל בבעיה או בסוגיה מסוימת מעניין אותי לדעת באיזה אופן אנשים

  אחרים היו מתמודדים איתה [שימוש ברשתות חברתיות]
  ·       חשוב לי לדעת מהן הזכויות שלי כאזרח ואיך אני יכול למצות אותן [מיצוי זכויות]

  ·       בכל הזדמנות אפשרית אני מחפש כיצד ניתן לחסוך עוד כסף [חסכון בכסף]
 ·       כשאני עומד בתור כדי לקבל שירות מסוים (למשל, בבנק, בקופת חולים או בסופר

 מרקט) אני מרגיש שאני מבזבז את הזמן שלי [חסכון בזמן]

 

 

 האם בסופר מרקט שאתה קונה בו יש אפשרות לשלם על המוצרים ללא קופאי/ת (כלומר,❏

 בעמדה עם מכשיר ברקוד או אפליקציה ייעודית לקניות)?
 ·       כן

 ·       לא

 

 [למי שקיים אצלו השירות] האם שילמת בעבר על המוצרים שרכשת בסופרמרקט ללא הקופאי/ת❏

 (כלומר, בעמדה עם מכשיר ברקוד או אפליקציה ייעודית לקניות)?

 ·       כן

 ·       לא

 

 [למי שלא משתמש] באיזו מידה כל אחת מהסיבות הבאות יכולה להסביר מדוע אינך משתמש❏

  בשירות של רכישה בסופרמרקט ללא קופאי/ת?

 ·       איני מחזיק כרטיס אשראי הדרוש לביצוע התשלום בדרך זו

 ·       אני מעדיף לשלם על הקניות שלי במזומן

 ·       אני לא חושב שאצליח להעביר את המוצרים ולבצע את התשלום בעצמי

  ·       אני חושב שלשלם כך זה מסובך ומסורבל

 ·       ברוב הפעמים ההמתנה בתור בסופרמרקט אינה אורכת הרבה זמן

 ·       אני מעדיף שלא לגעת במכשירים טכנולוגיים שיכול להיות שהם מחוברים לאינטרנט

 ·       כשאני מבצע פעולות בכרטיס אשראי אני מעדיף שבן אדם יעשה זאת ולא מחשב

 

 האם בקניות בסופר יש אופציה לקנות ללא קופאית? אם כן האם אתה משתמש בה,
 למה כן למה לא?

 
  [חסמים לשימוש: הזמנת תור לרופא, בדיקת עו״ש, העברת כספים]]

 



 

 [האם אנשים תופסים את השימוש באינטרנט כיעיל יותר?]
 להערכתך, כמה זמן (בדקות) לוקח להזמין תור לרופא בשיחה דרך המוקד הטלפוני? [מספר בין❏

 0 ל-60 דקות]
 

להערכתך, כמה זמן (בדקות) לוקח להזמין תור לרופא ע״י הגעה פיזית לסניף? [מספר בין 0 ל-❏

  60 דקות]
  

 להערכתך, כמה זמן (בדקות) לוקח להזמין תור לרופא ע״י שימוש באמצעים טכנולוגיים? [מספר❏

  בין 0 ל-60 דקות]

 האם אתה מבצע קניות בסופר מרקט באמצעים ללא תור, מכשיר ברקוד או אפליקציה לקניות?❏

 
 [הקדמה] בשאלות הבאות נבקש ממך לחשוב על רוב האנשים בסביבה הקרובה שלך.❏

 

  [חלק א׳: הזמנת תור לרופא]

 

  להערכתך, איך רוב האנשים בסביבתך מזמינים תור לרופא?❏
  ·       הם מגיעים פיזית לסניף ועושים זאת עם פקיד

  ·       הם מתקשרים למוקד הטלפוני
  ·       הם עושים זאת דרך האינטרנט (בעצמם או שמישהו אחר עושה זאת עבורם)

 

 [שאלות לאנשים שאינם מזמינים תור לרופא דרך האינטרנט]
  להערכתך, איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?❏

 ·       רוב האנשים היו רוצים להזמין תור בצורה יעילה יותר, גם אם הדבר כולל שימוש

 באינטרנט
 ·       רוב האנשים היו רוצים להזמין תור בצורה יעילה יותר, אך הם אינם רוצים להשתמש

 באינטרנט מסיבות אידיאולוגיות ודתיות  [סיום]
  ·       רוב האנשים אינם מעוניינים להזמין תור לרופא בצורה יעילה יותר

 
 [רק אנשים עם חסמים שאינם אידיאולוגיים]

  [חסמים לשימוש באינטרנט באופן כללי]
 

 [נגישות]
 



 

 להערכתך, איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?❏

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שרוצים להזמין תור דרך האינטרנט משתמשים במחשב שאינו

 מחובר לאינטרנט

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שרוצים להזמין תור דרך האינטרנט משתמשים בדואר אלקטרוני,

  אך הם אינם מבצעים פעולות אחרות באינטרנט

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שרוצים להזמין תור דרך האינטרנט משתמשים באינטרנט לביצוע

 של פעולות אחרות

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שהיו רוצים להזמין תור דרך האינטרנט אינם משתמשים במחשב

  או באינטרנט

 

  [רק אנשים שמשתמשים בדוא״ל או באינטרנט - חסמים]

 

 לפניך מספר סיבות שיכולות להסביר מדוע אנשים שמשתמשים במחשב ואינטרנט אינם מזמינים❏

 תור לרופא דרך האינטרנט. באיזו מידה כל אחת מהסיבות מסבירה מדוע רוב אנשים בסביבה

  שלך אינם מזמינים תור דרך האינטרנט? (1 - בכלל לא, 3 - במידה רבה)

 ·       אין להם דפדפן (גוגל) שניתן לפתוח בו את אתר קופת חולים או שהמכשיר שהם משתמשים

  בו אינו מאפשר ללחוץ על לינק / קישור

 ·       ההרשמה לשירות של קופת החולים מחייבת שליחת הודעת טקסט ומכשיר הטלפון שלהם

 אינו תומך בכך

 ·       האתר של קופת החולים אינו אתר כשר

 ·       האפליקציה של קופת החולים אינה כשרה

 

 

  [רק אנשים שלא משתמשים באינטרנט - חסמים]

 
 לפניך מספר סיבות שיכולות להסביר מדוע אנשים אינם משתמשים בעמדות מחשב ציבוריות,❏

 כדוגמת חדרי מחשבים להשכרה לפי דקות הקיימים בשכונות רבות בערים חרדיות. באיזו מידה

כל אחת מהסיבות מסבירה מדוע רוב אנשים בסביבה שלך אינם מזמינים תור דרך האינטרנט? (

  1 - בכלל לא, 3 - במידה רבה)
  ·       המחיר עבור השימוש בעמדות גבוה מדי והם אינם יכולים לעמוד בו

 ·       אין באזור המגורים שלהם או במרחק סביר ממנו מקום עם עמדות מחשב ציבוריות

 ·       הם אינם מעוניינים לבצע פעולות שיכולות לחשוף פרטים אישיים בנוגע אליהם בצורה

  פומבית



 

  ·       אין עמדות פנויות בשעות שבהן אנשים מעוניינים לגלוש

 ·       שימוש בעמדת מחשב באחד מהמקומות שמציעים שירות כזה נתפסת כלא לגיטימית

 

 עבור השאלה הבאה עליך לדמיין את הסיטואציה הבאה: שאול, בחור בגילך מהקהילה שלך❏

 מתקשר למוקד הטלפוני בכל פעם שהוא מעוניין להזמין תור לרופא. שאול אינו משתמש

 באינטרנט שכן הוא חושש שברגע שיתחיל לעשות זאת הוא עלול להתמכר ולגרום לבזבוז זמן.

 להערכתך, איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?
  ·       שאול מייצג מעט מאוד אנשים מהסביבה שלי שאינם משתמשים באינטרנט

  ·       שאול מייצג חלק מהאנשים בסביבה שלי שאינם משתמשים באינטרנט

  ·       שאול מייצג את רוב האנשים בסביבה שלי שאינם משתמשים באינטרנט

 

 אנשים כמו שאול חוששים שאם יתחילו להשתמש באינטרנט, גם אם רק לביצוע פעולה כמו❏

 הזמנת תור לרופא, הם עלולים להתפתות להיכנס גם לאתרים עם תכנים לא רצויים. להערכתך,

 איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 ·      החשש המתואר מאפיין חששות של מעט מאוד אנשים מהסביבה שלי שאינם משתמשים

  באינטרנט

 ·       החשש המתואר מאפיין חששות של חלק מהאנשים בסביבה שלי שאינם משתמשים

  באינטרנט

 ·     החשש המתואר מאפיין חששות של מעט מאוד אנשים מהסביבה שלי שאינם משתמשים

  באינטרנט

 

 

 [לכולם]

 

 להערכתך, אם רוב האנשים בסביבתך שאינם מזמינים תור לרופא דרך האינטרנט יחליטו❏

 להתחיל לעשות זאת בדרך זו, כיצד ההחלטה תתקבל בקרב הקהילה שלהם?
  ·       רוב האנשים בקהילה שלי יתנגדו להחלטה להחלטה מסוג כזה

  ·       רוב האנשים בקהילה שלי לא יתנגדו אך גם לא יתמכו בהחלטה מסוג כזה
  ·       רוב האנשים בקהילה שלי יתמכו בהחלטה מסוג כזה

 

 
  [חסמים לשימוש ספציפי בשירות - מסוגלות והיכרות]

 



 

 להערכתך, איזה חלק מתוך האנשים שאינם מזמינים תור דרך האינטרנט מכירים את האפשרות❏

 לעשות זאת?
  ·       מעט מאוד אנשים מהסביבה שלי מודעים לאפשרות הזו

  ·       חלק מהאנשים בסביבתי מודעים לאפשרות הזו וחלק לא
  ·       רוב האנשים בסביבתי מודעים לאפשרות הזו

 
 
 השאלה הבאה מתייחסת לאנשים בסביבה שלך שאינם מזמינים תור לרופא דרך האינטרנט.❏

  להערכתך, איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?
 ·       רובם חושבים שהזמנת תור באינטרנט לוקחת יותר זמן מאשר הזמנת תור בדרכים

  אחרות

 ·       רובם חושבים שהזמנת תור באינטרנט לוקחת זמן דומה להזמנת תור בדרכים

 אחרות

 ·       רובם חושבים שהזמנת תור באינטרנט לוקחת פחות זמן מאשר הזמנת תור בדרכים

 אחרות
 

 
   מהי מידת ההסכמה שלך עם כל אחד מהמשפטים הבאים?❏

 (1 - במידה מועטה, 3 - במידה רבה)

 ·       אם רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מזמינים תור דרך האינטרנט ישבו ליד מחשב,

 הם ידעו איך להיכנס לאתר האינטרנט של קופת חולים
 ·       אם רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מזמינים תור דרך האינטרנט יכנסו לאתר

  קופת חולים, הם ידעו להגיע למקום בו מתבצעת הזמנת התורים
 ·       רוב האנשים בסביבה שלי אינם יודעים למי לפנות כדי לקבל פרטים (שם משתמש

  וסיסמא) שיאפשרו להם לבצע פעולות מבלי להגיע לסניף קופת החולים
 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מזמינים תור דרך האינטרנט חושבים שזה דבר

 מסובך

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מזמינים תור דרך האינטרנט צריכים שמישהו אחר יסביר

 להם איך לעשות זאת

 ·      אם רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מזמינים תור דרך האינטרנט יעשו זאת דרך

  האינטרנט, הם יתקשרו למוקד כדי לוודא את הזמנת התור

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מזמינים תור דרך האינטרנט חוששים מגורם זר שיכול

 לגנוב את הפרטים האישיים שלהם דרך האינטרנט



 

 

 
  [שאלות לאנשים שמזמינים תור לרופא דרך האינטרנט]

 
 מבין המשפטים הבאים, איזה משפט להערכתך מתאר בצורה הטובה ביותר❏

 את רוב האנשים בסביבה שלך שמזמינים תור דרך האינטרנט?

 ·       רובם עושים זאת בעצמם, מבלי להיעזר באף אדם אחר

 ·       רובם עושים זאת בעצמם, אך יש אדם אחר שמדריך אותם איך לעשות זאת

 ·       רובם מבקשים ממישהו אחר שיש לו גישה לאינטרנט לעשות את זה עבורם

 

 
  [למי שמשתמש דרך גורם מתווך]

 

  מהי מידת ההסכמה שלך עם כל אחד מהמשפטים הבאים? (1 - במידה מועטה, 3 - במידה❏

   רבה)
 ·       אנשים שמסייעים לאחרים לבצע פעולות באינטרנט עושים לעיתים קרובות

  באמצעות מחשב במקום העבודה
 ·        אנשים שמסייעים לאחרים לבצע פעולות באינטרנט עושים לעיתים קרובות

  באמצעות המחשב שלהם
 ·     אנשים שמסייעים לאחרים לבצע פעולות באינטרנט עושים לעיתים קרובות באמצעות

  מחשב בעמדה ציבורית
 ·       אנשים שמסייעים לאחרים לבצע פעולות באינטרנט עושים לעיתים קרובות

  באמצעות הטלפון שלהם
 

  להערכתך, באיזו תדירות אנשים הנעזרים באדם אחר בביצוע פעולות דרך האינטרנט עושים❏

  זאת?
 ·       לפחות פעם אחת בשבוע

 ·       פחות מפעם בשבוע, אך לפחות פעם אחת בחודש

  ·       יותר מפעם אחת, אך מספר פעמים ספורות

 ·       פעם אחת בודדה או בכלל לא

  



 

  להערכתך, באיזו תדירות אנשים הנעזרים באדם אחר בביצוע פעולות באינטרנט מבקשים לבצע❏

  את הפעולות הבאות? (1 – לעיתים רחוקות, 3 – לעיתים קרובות)
  ·       בדיקת תיבת הדואר האלקטרוני

 ·       חיפוש מידע בנוגע למיצוי זכויות – למשל, איך ניתן לקבל החזר מביטוח לאומי, האם

  אני זכאי להנחה בארנונה וכו׳
  ·       ביצוע פעולות בנקאיות כמו העברת כספים, התעדכנות במצב העובר ושב וכו׳

 ·       ביצוע פעולות בתחום הבריאות כמו הזמנת תור לרופא, קבלת תוצאות בדיקות,

  הזמנת מרשמים וכו׳
  ·       רכישת מוצרים באינטרנט

  ·       הרשמה למוסדות חינוך
  ·       תשלום של חשבונות, כמו חשבון חשמל, מים וארנונה

 

  האם לדעתך ישנן פעולות נוספות שאנשים הנעזרים באדם אחר בביצוע פעולות❏

  באינטרנט מבקשים לבצע? [שאלה פתוחה]

 

   להערכתך, באיזו מידה כל אחת מהסיבות הבאות יכולה להסביר מדוע אנשים שנעזרים באדם❏

 אחר לביצוע פעולות באינטרנט אינם עושים זאת בעצמם? (1 – במידה מועטה, 3 – במידה

  רבה)
  ·       הם חושבים שביצוע פעולות כאלו זהו דבר מסובך ומסורבל

  ·       הם לא יודעים איך לבצע את הפעולות האלו בעצמם
  ·       הם אינם רוצים להיחשף לתכנים לא רצויים

  ·       אין להם מכשיר זמין שהם יכולים לבצע בו את הפעולות
  ·       הם לא רוצים להשתמש באינטרנט בעצמם כי הם חוששים מהתמכרות ומבזבוז זמן

  

 האם לדעתך ישנן סיבות נוספות המסבירות מדוע אנשים שאתה מכיר שנעזרים באדם אחר❏

 לביצוע פעולות באינטרנט אינם עושים זאת בעצמם? [שאלה פתוחה]
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  [למי שמשתמש באינטרנט בעצמו]
 
 להערכתך, באיזה תדירות רוב האנשים שמזמינים תור לרופא דרך האינטרנט עושים זאת בכל❏

 אחת מהדרכים הבאות?
  ·       באמצעות המחשב שלהם



 

  ·       באמצעות מחשב במקום העבודה שלהם
  ·       באמצעות מחשב בעמדת אינטרנט ציבורית

  ·       עמדה שמותקנת בסניף קופת החולים (קיוסק) או במתנ"ס
  ·       באמצעות הטלפון שלהם

 

 
 להערכתך, מהו שיעור האנשים בסביבה שלך שמבקשים ממך לבצע עבורם פעולות באינטרנט?❏

  [מספר בין 0 ל-100%]
 

  

 להערכתך, באיזו תדירות אתה מתבקש ע״י אנשים בסביבה שלך לבצע עבורם פעולות❏

  באינטרנט?
 ·       לפחות פעם אחת בשבוע

 ·       פחות מפעם בשבוע, אך לפחות פעם אחת בחודש

  ·       יותר מפעם אחת, אך מספר פעמים ספורות

 ·       פעם אחת בודדה או לעולם לא
  

 באיזו תדירות אתה מתבקש ע״י אנשים בסביבה שלך לעזור להם ולבצע עבורם את הפעולות❏

  הבאות? (1 – לעולם לא, 2 – לפעמים, 3 – לעיתים קרובות)
  ·       בדיקת תיבת הדואר האלקטרוני

 ·       חיפוש מידע בנוגע למיצוי זכויות – למשל, איך ניתן לקבל החזר מביטוח לאומי, האם

  אני זכאי להנחה בארנונה וכו׳
  ·       ביצוע פעולות בנקאיות כמו העברת כספים, התעדכנות במצב העובר ושב וכו׳

 ·       ביצוע פעולות בתחום הבריאות כמו הזמנת תור לרופא, קבלת תוצאות בדיקות,

  הזמנת מרשמים וכו׳
  ·       רכישת מוצרים באינטרנט

  ·       הרשמה למוסדות חינוך
  ·       תשלום של חשבונות, כמו חשבון חשמל, מים וארנונה

  

 להערכתך, באיזו מידה כל אחת מהסיבות הבאות יכולה להסביר מדוע אנשים בסביבה שלך❏

 שנעזרים בך לביצוע פעולות באינטרנט אינם עושים זאת בעצמם? (1 – לא מסבירה בכלל, 2 –

  מסבירה באופן חלקי, 3 – מסבירה במידה רבה)
  ·       הם חושבים שביצוע פעולות כאלו זהו דבר מסובך ומסורבל



 

  ·       הם לא יודעים איך לבצע את הפעולות האלו בעצמם
  ·       הם אינם רוצים להיחשף לתכנים לא רצויים

  ·       אין להם מכשיר זמין שהם יכולים לבצע בו את הפעולות
  ·       הם חוששים מהתמכרות לאינטרנט ובזבוז זמן

 
  האם בסניף קופת החולים שלך יש עמדה לביצוע פעולות באופן עצמאי?❏

 ·       כן

 ·       לא

 

  האם בסניף הבנק שלך יש עמדה לביצוע פעולות באופן עצמאי?❏
 ·       כן

 ·       לא

 
 

 [חלק ב׳: העברת כסף דרך הבנק]
 
  האם ברשותך חשבון בנק?❏

 ·       כן

 ·       לא [מדלג על חלק ב׳]

 

  האם אתה מחזיק בכרטיס אשראי?❏
 ·       כן

  ·       לא

 

 11.   להערכתך, איך רוב האנשים בסביבתך (המחזיקים בחשבון בנק)  מעבירים כסף מהחשבון שלהם

  לחשבון אחר?

  ·       הם מגיעים פיזית לסניף ומבצעים את ההעברה עם פקיד
  ·       הם מגיעים פיזית לסניף ומבצעים את ההעברה דרך מכשיר ייעודי בסניף

  ·       הם מתקשרים למוקד הטלפוני
  ·       הם מבקשים ממישהו אחר שיש לו גישה לאינטרנט לבצע את ההעברה עבורם

  ·      הם מבצעים בעצמם את ההעברה דרך האינטרנט
 

 [רק למי שלא משתמש]



 

 להערכתך, איזה חלק מתוך האנשים שאינם מעבירים כסף מחשבון לחשבון דרך האינטרנט❏

 מכירים את האפשרות לעשות זאת?
  ·       מעט מאוד אנשים מהסביבה שלי מודעים לאפשרות הזו

  ·       חלק מהאנשים בסביבתי מודעים לאפשרות הזו וחלק לא
  ·       רוב האנשים בסביבתי מודעים לאפשרות הזו

 
 השאלה הבאה מתייחסת לאנשים בסביבה שלך שאינם מבצעים העברה של כסף מחשבון אחד❏

  לאחר דרך האינטרנט. להערכתך, איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?
 ·       רובם חושבים שהעברת כסף דרך האינטרנט לוקחת יותר זמן מאשר ביצוע

 ההעברה בדרכים אחרות

 ·       רובם חושבים שהעברת כסף דרך האינטרנט לוקחת זמן דומה לביצוע ההעברה

 בדרכים אחרות

 ·       רובם חושבים שהעברת כסף דרך האינטרנט לוקחת פחות זמן מאשר ביצוע

 ההעברה בדרכים אחרות
 

 
   מהי מידת ההסכמה שלך עם המשפטים הבאים?❏

 (1 - במידה מועטה, 3 - במידה רבה)

 ·       אם רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מבצעים העברות מהחשבון שלהם דרך

 האינטרנט ישבו ליד מחשב, הם ידעו איך להיכנס לאתר האינטרנט של הבנק

 ·       אם רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מבצעים העברות מהחשבון שלהם דרך

 האינטרנט יכנסו לאתר הבנק, הם יצליחו למצוא בתוכו את המקום בו מבצעים

 העברה של כסף מהחשבון

 ·      רוב האנשים בסביבה שלי אינם יודעים למי לפנות כדי לקבל פרטים (שם משתמש

 וסיסמא) שיאפשרו להם לבצע פעולות מבלי להגיע לסניף הבנק שלהם

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מבצעים העברות מהחשבון שלהם דרך האינטרנט

 חושבים שזה דבר מסובך

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מבצעים העברות מהחשבון שלהם דרך האינטרנט צריכים

 שמישהו אחר יסביר להם איך לעשות זאת

 ·      אם רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מבצעים העברות מהחשבון שלהם דרך

 האינטרנט יעשו זאת, הם יתקשרו למוקד כדי לוודא את ההעברה

 ·       רוב האנשים בסביבה שלי שאינם מבצעים העברות מהחשבון שלהם דרך האינטרנט

 חוששים מגורם זר שיכול לגנוב את הפרטים האישיים שלהם דרך האינטרנט



 

 

 השאלה הבאה מתייחסת לרוב האנשים בסביבה שלך. איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא❏

  הנכון ביותר?

 ·       רוב האנשים שיראו עמדה לביצוע פעולות באופן עצמאי בסניף הבנק יעדיפו לבצע פעולות

  דרך פקיד

 ·        רוב האנשים שיראו עמדה לביצוע פעולות באופן עצמאי בסניף הבנק יעדיפו לבצע פעולות

  דרך פקיד, אלא אם כן יעמוד ליד העמדה נציג שיכול לעזור להם

 ·        רוב האנשים שיראו עמדה לביצוע פעולות באופן עצמאי בסניף הבנק ישתמשו בה

 

 [רק למי שלא משתמש בקיוסק] לפניך מספר סיבות שיכולות להסביר מדוע אנשים אינם❏

 משתמשים בעמדות לשימוש עצמי בתוך סניף הבנק. באיזו מידה כל אחת מהסיבות מסבירה

 מדוע רוב האנשים בסביבה שלך בוחרים שלא להשתמש בעמדות? (1 - בכלל לא, 3 - במידה

  רבה)

 ·       הם מעדיפים לקבל שירות מפקיד אם הם כבר נמצאים בסניף

  ·       ביצוע פעולות בעמדה נראה להם מסובך

  ·       הם חוששים שהמחשב עלול  לטעות - כלומר, יעביר כסף לחשבון הלא הנכון
  ·       אין המתנה בתור לקבלת שירות מפקיד

  ·       הם חוששים לטעות - כלומר, להעביר כסף לחשבון הלא נכון

 
 [תפיסות לגבי סינון אתרים, שימוש בעמדת מחשב ציבורית והתמכרות]

 
 האם אתה מכיר פתרונות המאפשרים להשתמש באינטרנט מבלי להיחשף לתוכן ותמונות שהם❏

  לא רצויים?
  ·      כן

 ·      לא
 
 [למי שמכיר סינון] אילו חברות מספקות פתרונות לסינון תכנים ותמונות באינטרנט? [שאלה❏

  פתוחה]
 

 [למי שמכיר סינון] מהי מידת ההסכמה שלך עם כל אחד מהמשפטים הבאים? (1 - בכלל לא, 3 -❏

  במידה רבה)

   ·       הפתרונות הקיימים היום לסינון אתרים מתיישבים עם הערכים של הקהילה שלי



 

 ·       שימוש באינטרנט בציבור (בחנויות מחשבים או במקום העבודה) מבטיח שימוש נקי

 ככל האפשר

 ·       אני חושב שהפתרונות הקיימים היום לסינון אתרים מונעים מאנשים להיחשף לתוכן

 בעייתי

 ·       כניסה לחנות מחשבים כדי לצורך שימוש בעמדת מחשב נתפסת בעיני הקהילה שלי

 כצעד לגיטימי

 

  מהי מידת ההסכמה שלך עם כל אחד מהמשפטים הבאים?❏
 ·       רוב האנשים שמשתמשים באינטרנט מבזבזים את הזמן שלהם על דברים שהם לא

  חשובים
  ·       רוב האנשים שמשתמשים באינטרנט מקדישים פחות זמן למשפחה שלהם

 ·       רוב האנשים שמשתמשים באינטרנט משתמשים בו למשך יותר זמן במהלך היום

  ממה שהיו רוצים
  ·       רוב האנשים שמשתמשים באינטרנט מקדישים פחות זמן ללימוד תורה

 
 עד כמה שידוע לך, מהי העלות של השימוש בעמדת מחשב אישית בחנויות המחשבים? (למשל,❏

 תשלום שעתי בסה״כ 20 שקלים לשעה, כרטיסיה של 6 כניסות בעלות של 100 ש״ח, תשלום

 של חצי שקל עבור דקת שימוש וכו׳) [שאלה פתוחה]
 

  [צרכים ותחומי חיים מעניינים]
 

    לפניך רשימה של פעולות שיכולות לשפר את חייך ואת חיי הסובבים אותך. עבור כל פעולה,❏

 ציין באיזו מידה אנשים שאתה מכיר היו רוצים ללמוד איך לבצע אותה: (1 – במידה מועטה, 3 –

  במידה רבה)
  ·       להזמין תור לרופא מבלי להמתין על הקו במוקד הטלפוני [בריאות]

  ·       לקבל תוצאות של בדיקות מבלי לגשת לסניף קופת החולים [בריאות]
 ·       להכיר את הזכויות שמגיעות לי מהמדינה ואיך לממש אותך, כמו: קצבת ילדים, דמי

 אבטלה וכו׳ [מיצוי זכויות], הביטוחים, החסכונות, הפנסייה,
 ·       ללמוד איך ניתן לקבל שירותים ממשלתיים כמו הנפקת תעודת זהות או קבלת

 שירות בתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) מבלי להמתין בתור בסניף [שירותי

  ממשלה]
  ·       להגיש טפסים לביטוח לאומי מבלי לגשת לסניף [שירותי ממשלה]



 

 ·       להשוות מחירים בין מס׳ חנויות שונות במהירות כדי להשיג את המוצר הזול ביותר

  [קניות]
 ·       לקנות מוצרים מבלי שצריך להסתובב בחנויות בעיר ובכל שעה שנוח לעשות זאת

  [קניות]
 ·       לדעת אילו חסכונות יש  על שמי ועל שם קרובים שלי שנפטרו - למשל, חיסכון

  פנסיוני, ביטוח חיים עם חיסכון וכו׳  [מיצוי זכויות]

 ·       להעביר כסף מהחשבון שלי לחשבון אחר או לבדוק את מצב העובר ושב מבלי

  להמתין על הקו במוקד הטלפוני [בנקאות]
  ·       ללמוד איך ניתן לקבל שירות בסניף הבנק מבלי להמתין בתור [בנקאות]

  ·       ללמוד איך לנהל את ההכנסות וההוצאות כדי לשמור על הכסף טוב יותר [בנקאות]

 ·       לדעת אילו ביטוחים יש על שמי ועל שם קרובים שלי שנפטרו - למשל, ביטוח חיים,

  ביטוח דירה, ביטוח בריאות וכו׳ [מיצוי זכויות]

 אתר הר הביטוח

 אתר הר הכסף

 
 [נגישות של המשיב על השאלון]

  

  השאלות הבאות הן שאלות רשות ובאפשרותך לציין אם אינך מעוניין להשיב עליהן.

 

  אם ברצונך לשתף, האם יש לך חשבון דואר אלקטרוני (אי-מייל)?❏

 ·       כן

 ·       לא

 ·       אינני מעוניין לענות על שאלה זו

 

  [למי שיש מייל] כשאתה בודק את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, באיזו תדירות אתה עושה❏

 זאת בכל אחת מהדרכים הבאות? (1 - לעתים רחוקות, 3 - לעתים קרובות)
 ·       דרך המחשב שלי

 ·       דרך המחשב במקום העבודה שלי

 ·       בטלפון שלי

 ·       דרך המחשב של מישהו אחר שאני מכיר

 ·       דרך הטלפון של מישהו אחר שאני מכיר

 ·       דרך עמדת מחשב לשימוש אישי בחנות מחשבים

  



 

  אם ברצונך לשתף, האם מילאת בעבר טופס אלקטרוני כדי לקבל שירות מסוים (למשל, טופס❏

 בביטוח לאומי, טופס לקבלת הנחה בארנונה וכו׳)?

 ·       כן

 ·       לא

 ·       אינני מעוניין לענות על שאלה זו
 

  אם ברצונך לשתף, האם יש לך חשבון משתמש באתר קופת החולים שלך?❏

 ·       כן

 ·       לא

 ·       אינני מעוניין לענות על שאלה זו

 

  אם ברצונך לשתף, האם יש לך חשבון משתמש באתר הבנק שלך?❏

 ·       כן

 ·       לא

 ·       אינני מעוניין לענות על שאלה זו

 

 [דמוגרפיה]
 

 
 לסיום, נודה לך אם תענה על מספר שאלות בנוגע לעצמך.

  

   מהו הגיל שלך? [מס׳ בין 16 ל-70]❏

  

   האם עבדת במהלך שלושת החודשים האחרונים?❏

 ·       כן

 ·       לא

  

   [למי שנשוי] האם בת הזוג שלך עובדת בימים אלו?❏

 ·       כן

 ·       לא

  

  



 

  אם ברצונך לשתף, באיזו שכונה אתה מתגורר? [שאלה פתוחה]❏

  

   מהו מוסד הלימודים האחרון בו למדת או שהנך לומד בו כרגע?❏

  ·       בית ספר תיכון

 ·       ישיבה קטנה

 ·       ישיבה גדולה

 ·       כולל

 ·       אוניברסיטה

 ·       מכללה

 ·       אחר:

 ·       אף אחד מבין המצוינים לעיל

  

  אם ברצונך לשתף, לאיזו קהילה אתה משתייך?❏

 ·       ליטאים

 ·       חסידות

 ·       ספרדים

 ·       חב״ד

 ·       אחר:

 ·       אינני מעוניין לענות על שאלה זו

  


