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

 
 האם צריך לשאול הגדרה עצמית של חרדי.

 

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

 
 [פתיחה]

  
 שלום!

 אנו זקוקים לעזרתך למען שיפור וייעול של שירותים שונים עבורך ועבור תושבי העיר.
 נשמח אם תענה לנו על מספר שאלות קצרות בנוגע לאופן השימוש שלך במחשב ובאינטרנט.

  
 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

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

 

 
 



  [תחומי חיים - במה עוסקים היום?]
 
 לפניך רשימה של פעולות שניתן לבצע דרך האינטרנט. באיזו תדירות אתה מבצע כל אחת❏

 מהפעולות? (1 - לעיתים רחוקות, 3 - לעיתים קרובות)

  ·       הזמנת תור לרופא דרך אתר האינטרנט או האפליקציה של קופת החולים [בריאות]
 ·       קבלת תוצאות של בדיקות דרך אתר האינטרנט או האפליקציה של קופת החולים

  [בריאות]
 ·       חיפוש מידע על הזכויות שמגיעות לי מהמדינה ואיך לממש אותך, כמו: קצבת ילדים,

  דמי אבטלה וכו׳ [מיצוי זכויות]
 ·       הזמנת תור לסניף משרד הפנים לצורך הנפקת תעודת זהות או שינוי כתובת

  [שירותי ממשלה]

  ·       כתיבת הודעות בפורומים [חברתי]

  ·       הגשת טפסים לביטוח לאומי דרך אתר האינטרנט[שירותי ממשלה]

  ·       ביצוע השוואת מחירים במספר אתרים כדי למצוא את המוצר הזול ביותר [קניות]
  ·       ביצוע רכישות בכרטיס אשראי דרך האינטרנט [קניות]

 ·       פרסום שאלות באתר שאלות ותשובות [חברתי]

 ·       העברת כסף מחשבון לחשבון דרך אתר האינטרנט או האפליקציה של הבנק

  [בנקאות]
  ·       בירור העובר ושב דרך אתר האינטרנט או האפליקציה של הבנק [בנקאות]

  ·       הפקדת צ׳ק דרך אתר האינטרנט או האפליקציה של הבנק [בנקאות]

 ·       ניהול ההכנסות וההוצאות שלי ושל משפחתי דרך תוכנה או אפליקציה לניהול כספים

  [בנקאות]

  ·       תקשורת עם בני משפחה וחברים רחוקים [חברתי]

 ·       חיפוש ביטוחים וחסכונות על שמי שלא נעשה בהם שימוש - למשל, ביטוח חיים,

  ביטוח דירה, ביטוח בריאות וכו׳ [מיצוי זכויות]

 
 

LSE מבוסס על מחקר [Measuring Digital Skills Scale]   
 

 [ביצוע פעולות]
 

 האם מילאת בעבר טופס אלקטרוני כדי לקבל שירות או כדי לפתוח חשבון משתמש באתר מסוים❏

 (למשל, טופס לשינוי פרטים בביטוח לאומי, טופס לפתיחת חשבון משתמש באתרי קניות וכו׳)



 ·       כן

 ·       לא

 
 

  [למי שממלא טפסים אלקטרוניים]
 באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון לגביך? (1 - לא נכון בכלל, 5 - נכון במידה רבה)❏

 ·       אם אדרש להעלות קובץ (למשל, אישור מסוים) בזמן שאני ממלא טופס באינטרנט,

 אני מאמין שאדע איך לעשות זאת

 ·       בדרך כלל, כשאני מתחיל למלא טופס באינטרנט אני מצליח להשלים את התהליך

 ·       בדרך כלל כשאני ממלא טופס ואחד השדות שאני מכניס בו שגויים, אני מצליח לתקן

  את הבעיה

 

 האם יש לך חשבון דואר אלקטרוני (אי מייל)?❏

 ·       כן

 ·       לא

 
 [למי שיש חשבון מייל] באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון לגביך? (1 - לא נכון בכלל,❏

 5 - נכון במידה רבה)

 

 ·       אני יודע איך לשמור קבצים שנשלחו אליי בדואר האלקטרוני [ביצוע פעולות]

 ·       אני יודע איך להעביר דואר אלקטרוני לתיקיית ״דואר זבל״ (ספאם) [ביצוע פעולות]

 ·       אני יודע איך לפתוח קבצים שנשלחו אליי בדואר האלקטרוני [ביצוע פעולות]

 ·       ברוב המקרים, אני פותח הודעות דואר אלקטרוני שאינני מכיר את השולח שלהן

 [בטיחות]

 

 האם באחד המכשירים שאתה משתמש בהם כדי לבצע פעולות באינטרנט יש לך אפשרות❏

  להשתמש בשירותי ענן כמו גוגל דרייב ודרופבוקס?

 ·       כן

 ·       לא

 ·       איני יודע מה זה ענן, גוגל דרייב או דרופבוקס

 

 [למי שמכיר שירותי ענן] באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון לגביך? (1 - לא נכון❏

 בכלל, 5 - נכון במידה רבה)



 ·       אני יודע איך לשתף מסמכים עם אנשים אחרים כך שנוכל לעבוד על מסמך בו-זמנית

 ולראות את השינויים אחד של השני בזמן אמת (גוגל דוקס)

 ·       אני יודע איך להעלות קבצים לענן (גוגל דרייב או דרופבוקס)

  ·       השתמשתי בשירותים כמו גוגל דרייב או דרופבוקס לפחות פעם אחת

 

 [מידע]
 

 [האם יש דפדפן?] נניח שברצונך למצוא את מספר הטלפון של סניף הבנק שלך. האם באחד❏

 המכשירים שאתה משתמש בהם כדי לבצע פעולות באינטרנט יש  לך את האפשרות לחפש את

  מספר הטלפון?

 ·       כן

 ·       לא

 

 

 [לאנשים שיש להם דפדפן - האם משתמשים בו?] באיזו תדירות אתה מחפש מידע באינטרנט❏

  (למשל, מספר הטלפון של סניף קופת החולים שלך, תנאי זכאות לקצבת ילדים וכו׳)?

 ·       אני לא מחפש מידע באינטרנט

  ·       לעיתים רחוקות

 ·       לעיתים קרובות

  ·       ברוב הפעמים שאני משתמש באינטרנט אני מחפש מידע

 

 באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון לגביך? (1 - לא נכון בכלל, 5 - נכון במידה רבה)❏

 ·       אם מצאתי אתר מעניין, אני יודע איך לשמור אותו לקריאה חוזרת (״מועדפים״)

 [ביצוע פעולות]

  ·       בדרך כלל קשה לי לשים לב אם ביקרתי כבר בעבר באתר שאני גולש בו

 ·       בהרבה מהמקרים, כשאני מנסה לחפש מידע אני מתייאש באמצע לפני שהצלחתי

 למצוא את מה שרציתי

 ·      אני מוצא שקשה לי לאמת מידע שמצאתי באינטרנט

 ·       ברוב הפעמים אני מצליח למצוא את המידע שאני מחפש באינטרנט

 ·       בדרך כלל כשאני מחפש משהו באינטרנט, קשה לי למצוא את צירוף המילים הנכון

 כדי למצוא מה שאני מחפש

 ·       אם רוב האתרים היו דומים אחד לשני (מבחינת הנראות שלהם), היה לי קל  יותר

  למצוא בהם את מה שאני צריך



 ·      הייתי רוצה שמישהו אחר ישב איתי ויסביר לי איך למצוא מידע באינטרנט מסונן

 וכשר בצורה יעילה יותר

 ·      אני מוצא שקשה לי למצוא שוב אתר שביקרתי בו בעבר

 ·      אני מרגיש שאני יודע מה עליי לעשות כדי לדעת אם מידע שמצאתי באינטרנט הוא

 נכון או לא

 ·      אני מוצא שהרבה אתרים שאני מבקר בהם בנויים בצורה מבלבלת כך שלא ברור לי

 מה עליי לעשות כדי למצוא את מה שאני צריך

 

 [לאנשים שיש להם דפדפן - חסימה] איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר❏

  לגביך?

 ·       לעיתים רחוקות כשאני מחפש מידע באינטרנט, האתרים שאני מנסה להיכנס אליהם

 חסומים

 ·         לפעמים כשאני מחפש מידע באינטרנט, האתרים שאני מנסה להיכנס אליהם

 חסומים

 ·         לעיתים קרובות כשאני מחפש מידע באינטרנט, האתרים שאני מנסה להיכנס

 אליהם חסומים

 

 

 [בטיחות]
 
  האם ביצעת בעבר פעולות בכרטיס האשראי שלך באינטרנט?❏

  ·       כן

  ·       לא

 

 באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון לגביך? (1 - לא נכון בכלל, 5 - נכון במידה רבה)❏

 ·       כשאני רוכש באינטרנט מוצר באינטרנט אני בודק האם מופיעים באתר יש פרטי

  קשר של החנות או המוכר

 ·       כשאני מוסר את פרטי כרטיס האשראי שלי אני מוודא שאני מכיר את האתר ואת

 החברה ממנה אני רוכש

 ·       ברוב הפעמים שאני רוכש מוצרים באינטרנט המוצר שאני מקבל אינו תואם את

 הציפיות שלי מבחינת המאפיינים שלו (הגודל, הצורה, הצבע, התאמה לצורך

  שלשמו הוא נקנה וכו׳)



 ·      ברוב הפעמים שאני רוכש מוצרים באינטרנט  המוצר שאני מקבל באיכות גרועה יותר

  ממה שאני מצפה

 

 האם נרשמת בעבר לשירותים שונים באינטרנט המחייבים מסירה של פרטים אישיים (למשל,❏

 שם, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני)?

 ·       כן

 ·       לא

 

  האם נדרשת בעבר לייצר סיסמא לאתר או שירות שנרשמת אליו באינטרנט?❏

 ·       כן

 ·       לא

 

 [אנשים שמשתמשים בסיסמאות] באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון לגביך? (1 - לא❏

 נכון בכלל, 5 - נכון במידה רבה)

  ·       יש לי סיסמא אחת או שתיים שאני משתמש בהן כשאני נדרש לייצר סיסמא

 ·       ברוב הפעמים, כשאני נדרש לייצר סיסמא אני משתמש בסיסמא מאוד פשוטה שקל

 לזכור כמו ״1234״ או ״54321״

 ·      ברוב הפעמים, כשאני נדרש לייצר סיסמא אני משתמש בפרט מזהה כמו מספר

 הטלפון שלי, תעודת הזהות שלי או כתובת הדואר האלקטרוני שלי

 ·      אני שומר את רוב הסיסמאות שלי במכשיר שאני משתמש בו לביצוע פעולות

  באינטרנט

 

 השאלה הבאה מתייחסת למצב בו כחלק מתהליך ההרשמה לשירותים שונים עליך לקבל הודעת❏

 טקסט לטלפון שלך כדי להמשיך בתהליך. איזה משפט מבין המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר

text_msg_barriers  ?לגביך 

 ·       בחלק קטן מהמקרים, כשאני מנסה להירשם לשירות מסוים אני לא יכול להמשיך

 בתהליך כי הטלפון שלי לא מקבל הודעות

 ·       בחלק מהמקרים, כשאני מנסה להירשם לשירות מסוים אני לא יכול להמשיך

 בתהליך כי הטלפון שלי לא מקבל הודעות

 ·       בחלק גדול מהמקרים, כשאני מנסה להירשם לשירות מסוים אני לא יכול להמשיך

  בתהליך כי הטלפון שלי לא מקבל הודעות

 

 



  מהי רמת הקריאה שלך בשפה האנגלית?❏

 ·       טובה מאוד

 ·       רמה בסיסית

  ·       לא טובה

 

 

  באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון לגביך? (1 - לא נכון בכלל, 3 - נכון במידה רבה)❏

 ·       אני מרגיש שאם רמת האנגלית שלי הייתה גבוהה יותר, הייתי יכול לבצע יותר

if_my_english_was_better_i_could_do_more  פעולות דרך האינטרנט 

 ·       אני מרגיש שאם רמת האנגלית שלי הייתה גבוהה יותר, הייתי יכול למצוא מידע

 שאני מחפש באינטרנט יותר בקלות

if_my_english_was_better_i_could_search_more_easly 

 ·       אני מרגיש שרמת האנגלית שלי מאפשרת לי להיכנס לכל האתרים שאני רוצה

my_level_of_english_is_fine_for_stuff_i_want להיכנס אליהם 

 ·       הייתי רוצה לשפר את רמת האנגלית שלי כדי שאוכל לבצע יותר פעולות דרך

i_would_like_to_omprove_my_english  האינטרנט 

 ·       אני מרגיש שאם רמת האנגלית שלי הייתה גבוהה יותר היה לי יותר ביטחון לבצע

 פעולות באינטרנט

 

  [מודעות לשירותים שונים]

  האם שמעת בעבר על אתר כל זכות?❏

  ·       שמעתי את השם, אך מעולם לא נכנסתי אליו כי הוא אינו פתוח עבורי

  ·       שמעתי את השם, אך אני לא בטוח למה הוא משמש

 ·       שמעתי את השם, אך מעולם לא נכנסתי אליו כי המידע בו לא רלוונטי אליי  או לא

  מעניין אותי

  ·       שמעתי את השם, ונכנסתי אליו לפחות פעם אחת

 ·       איני מכיר את האתר כל זכות

 

  האם שמעת בעבר על האתר הר הכסף או הר הביטוח?❏

  ·       שמעתי את השם, אך מעולם לא נכנסתי אליו כי הוא אינו פתוח עבורי

  ·       שמעתי את השם, אך אני לא בטוח למה הוא משמש

 ·       שמעתי את השם, אך מעולם לא נכנסתי אליו כי המידע בו לא רלוונטי אליי  או לא

  מעניין אותי



  ·       שמעתי את השם, ונכנסתי אליו לפחות פעם אחת

       איני מכיר את האתר הר הכסף או את האתר הר הביטוח

 

 

 

 

 [נגישות]
 מהו המכשיר שבאמצעותו אתה עונה על שאלון זה?❏

 ·       המחשב שלי

 ·       המחשב במקום העבודה שלי

 ·       הטלפון שלי

 ·       המחשב של מישהו אחר שאני מכיר

 ·       הטלפון של מישהו אחר שאני מכיר

 ·       עמדת מחשב ציבורית באחת מחנויות המחשבים

 ·       אחר:

 
  [למי שמשתמש בטלפון] מהו המשפט הנכון ביותר לגביך?❏

 ·      יש לי אפשרות להוריד אפליקציות למכשיר שאני משתמש בו כרגע

 ·       יש לי אפשרות להוריד אפליקציות למכשיר שאני משתמש בו כרגע, אך רק

 אפליקציות מאושרות

 ·     אין לי אפשרות להוריד אפליקציות למכשיר שאני משתמש בו כרגע

 

 
 מלבד היום, מתי בפעם האחרונה השתמשת במכשיר בו אתה משתמש כרגע?❏

 ·       אתמול

 ·       לא אתמול, אך באחד הימים במהלך השבוע האחרון

 ·       לא במהלך השבוע האחרון, אך באחד מהימים במהלך השבועיים האחרונים

  ·       לפני יותר משבועיים

 
  [למי שענה שהוא השתמש בשבוע האחרון]

 
 באיזו תדירות אתה משתמש בכל אחד מהבאים? (1 - לעיתים רחוקות, 3 - לעיתים קרובות)❏

 ·       מחשב ללא חיבור לאינטרנט



 ·       מחשב עם חיבור למייל בלבד

 ·       מחשב עם חיבור לאינטרנט

 ·       טלפון עם חיבור לאינטרנט, ללא דפדפן  (כלומר, אם יישלח אליך לינק/קישור לאתר

 שידוע שהוא  כשר ומאושר ע״י כל חברות הסינון תוכל להיכנס אליו)

 ·       טלפון עם חיבור לאינטרנט

 ·        עמדת מחשב ציבורית בחנות מחשבים או במתנ״ס

 

 
 [נגישות של המשיב על השאלון]

  

  האם יש לך חשבון משתמש המאפשר לבצע פעולות באתר/אפליקציה של קופת החולים שלך?❏

 ·       כן

 ·       לא

 

 

 האם יש לך חשבון משתמש באתר הבנק שלך?❏

 ·       כן

 ·       לא

 

 [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

  

   מהו המצב המשפחתי שלך?❏

 ·       רווק



 ·       נשוי

 ·       גרוש

 ·       אלמן

  

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

 ·       כן

 ·       לא

  

     [למי שאינו רווק] 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?❏

  
  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

  

 


