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 מבוא

 

דפוסי  רחב במטרה לבחון את הלבקשתכם, מכון המחקר מאגר מוחות ערך סקר דעת קהל בקרב הציבור 
 .השימוש באינטרנט בכלל ובמדיה החברתית בפרט

 השיטה

 , ירושליםרשות התחרות מזמין הסקר ומענו

 פרופ' יצחק כ"ץ, מאגר מוחות עורך הסקר ומענו
 6109101תל אביב  9154, ת.ד 2השלושה 

 -27.1.2021 התאריכים והשעות בהם בוצע הסקר
3.2.2021 

 נספח א' פירוט שאלות הסקר

 קיים אינטרנטיפאנל  הביצועשיטת 

מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה  סוג האוכלוסייה
 ומעלה 13גילאי הישראלית, ב

 2,042 מספר האנשים שהשתתפו בסקר בפועל 

 95%ברמת ביטחון של  2.2% גודל הטעות הסטטיסטית
 

 עורכי הסקר

 

 .של פרופ' יצחק כ"ץ בניהולומחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ מכון  -הסקר בוצע ע"י מאגר מוחות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

                                                                                                                                                                     
                     

 03-6168579: 'פקס   , 03-5726000טל:  , 6109101תל אביב  9154, ת.ד 2השלושה 

www.maagar-mochot.co.il 

2 

 הממצאיםתקציר 

 השימוש הרב ביותר במהלך שלושת החודשים האחרונים, נעשה באפליקציות/באתרים הבאים:  
 (94%וואטסאפ ) (1
 (86%יוטיוב ) (2
 (80%פייסבוק ) (3
 (61%אינסטגרם ) (4
 (57%פייסבוק מסנג'ר ) (5

 

 באפליקציות/באתרים הבאים: השימוש היומי הרב ביותר )מס' פעמים ביום( נעשה 
 (93%וואטסאפ ) (1
 (72%פייסבוק ) (2
 (59%אינסטגרם ) (3

 
 : באפליקציות/באתרים ( נעשה+ פעם פעמיים ביום השימוש היומי הרב ביותר )מס' פעמים ביום

 (97%וואטסאפ ) (1
 (85%פייסבוק ) (2
 (76%אינסטגרם ) (3
 (69%יוטיוב ) (4

 

 :באפליקציות/באתרים הסיבות העיקריות לשימוש
המשתמש  לקבל מידע בנושאים שמעניינים את( ו66%) להעביר את הזמן :פייסבוקקרב משתמשי ב
 (.53%) לשמור על קשר עם חברים או בני משפחה(. 59%)
 להעביר את הזמןו (59%המשתמש ) לקבל מידע בנושאים שמעניינים אתו :טוויטרקרב משתמשי ב
(38% .) 
 לשמור על קשר עם חברים או בני משפחה( ו69%) להעביר את הזמן :אינסטגרםקרב משתמשי ב
(43%.) 
 (. %25)העביר את הזמן ל( ו78%צפות בוידאו או לשמוע מוזיקה )ל :יוטיובקרב משתמשי ב
( ולשתף תמונות 89%) לשמור על קשר עם חברים או בני משפחה :וואטסאפקרב משתמשי ב

 (.43%וסרטונים )
 (66%) קשר עם חברים או בני משפחה לשמור על: פייסבוק מסנג'רקרב משתמשי ב
 

 שנסקרו, הינה באמצעות אפליקציה ייעודית בלבד.   אתריםביותר, בכול המועדפת דרך השימוש ה
 

 חשיבותם של שני שיקולים שנסקרו, ביחס לשימוש: 
, כמות האנשים מישראל שמשתמשים באותו אתר או אפליקציה, השיקול של פייסבוקלמשתמשי 

כמות האנשים מהעולם שמשתמשים באותו אתר או , והשיקול של 45%-חשוב )חשוב+חשוב מאוד( ל
 .  38%-, חשוב )חשוב+חשוב מאוד( לאפליקציה

 
, כמות האנשים מישראל שמשתמשים באותו אתר או אפליקציה, השיקול של אינסטגרםלמשתמשי 

מהעולם שמשתמשים באותו אתר או כמות האנשים , והשיקול של 46%-חשוב )חשוב+חשוב מאוד( ל
 .  42%-, חשוב )חשוב+חשוב מאוד( לאפליקציה

 
, כמות האנשים מישראל שמשתמשים באותו אתר או אפליקציה, השיקול של וואטסאפלמשתמשי 

כמות האנשים מהעולם שמשתמשים באותו אתר או , והשיקול של 54%-חשוב )חשוב+חשוב מאוד( ל
 .  37%-מאוד( ל, חשוב )חשוב+חשוב אפליקציה
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 (.25%והרגל ) (29%: זמינות, נגישות ונוחות )על אחרים פייסבוקהעדפת הסיבות העיקריות ל
 

 (. 29%פורמט נוח ומהנה ): על אחרים העדפת אינסטגרםהסיבות העיקריות ל
 

 (. 41%( ופופולריות )42%פורמט נוח ): על אחרים העדפת וואטסאפהסיבות העיקריות ל
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 הממצאים

 מהו גילך?. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . באילו מהאפליקציות או האתרים הבאים השתמשת בשלושת החודשים האחרונים?2

 
 
 
 

 
 
 

 כלל המדגם התשובות

13-17 8% 

18-29 27% 

30-44 30% 

45-59 19% 

60-74 13% 

75+ 3% 

 100% סה"כ

 כלל המדגם התשובות

 80% (Facebook. פייסבוק )1

 16% (Twitter. טוויטר )2

 61% (Instagram. אינסטגרם )3

 22% (Pinterest. פינטרסט )4

 15% (Linkedin. לינקדאין )5

 13% (Snapchat. סנאפצ'ט )6

 33% (Telegram. טלגרם )7

 86% (Youtube. יוטיוב )8

 94% (WhatsApp. וואטסאפ )9

 3% (Reddit. רדיט )10

 2% (Tumblrטמבלר ). 11

 0.4% (Stayfriends. סטייפרינדס )12

 10% (imessage. איימסג' )13

14 .Odnoklassniki.ru 2% 

15 .ok.ru 0% 

 22% (TikTok. טיקטוק )16

 57% (Facebook Messenger. פייסבוק מסנג'ר )17

 2% . אתר או אפליקציה אחרים של מדיה חברתית 18

 - סה"כ
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 שלושת החודשים האחרונים, נעשה באפליקציות/באתרים הבאים:  מהלך השימוש הרב ביותר ב
 (94%וואטסאפ ) (6
 (86%יוטיוב ) (7
 (80%פייסבוק ) (8
 (61%אינסטגרם ) (9

 (57%פייסבוק מסנג'ר ) (10
 

 
 :2לשאול לגבי כל אפליקציה שסומנה בשאלה  6-3שאלות 

 האתר/ אפליקציה(? . בדרך כלל, באיזו תדירות אתה משתמש ב: )שם3.1-3.17

 
 :השימוש היומי הרב ביותר )מס' פעמים ביום( נעשה  באפליקציות/באתרים הבאים

 (93%וואטסאפ ) (4
 (72%פייסבוק ) (5
 (59%אינסטגרם ) (6

 
 
 
 

מספר  התשובות
פעמים 

 ביום

 -פעם
פעמיים 

 ביום

מספר 
פעמים 
 בשבוע

מספר 
פעמים 
 בחודש

 -פעם
פעמיים 
 בחודש

בתדירות 
נמוכה 

 יותר

 סה"כ

 72% 13% 8% 3% 2% 2% 100% (Facebook. פייסבוק )1

 32% 21% 23% 14% 5% 5% 100% (Twitter. טוויטר )2

. אינסטגרם 3
(Instagram) 59% 17% 14% 5% 3% 2% 100% 

 17% 13% 32% 22% 9% 7% 100% (Pinterest. פינטרסט )4

 14% 14% 29% 25% 11% 7% 100% (Linkedin. לינקדאין )5

 21% 12% 29% 205 12% 6% 100% (Snapchat. סנאפצ'ט )6

 32% 19% 23% 14% 7% 5% 100% (Telegram. טלגרם )7

 44% 25% 22% 6% 2% 1% 100% (Youtube. יוטיוב )8

. וואטסאפ 9
(WhatsApp) 93% 4% 2% 0.5% 0.5% 0% 100% 

 17% 11% 30% 23% 14% 5% 100% (Reddit. רדיט )10

 19% 25% 16% 12% 16% 12% 100% (Tumblr. טמבלר )11

. סטייפרינדס 12
(Stayfriends) 25% 25% 12% 13% 25% 0% 100% 

 30% 18% 28% 16% 6% 2% 100% (imessage. איימסג' )13

14 .Odnoklassniki.ru 28% 16% 25% 22% 9% 0% 100% 

15 .ok.ru - - - - - - - 

 44% 18% 21% 6% 6% 5% 100% (TikTok. טיקטוק )16

. פייסבוק מסנג'ר 17
(Facebook Messenger) 28% 17% 28% 19% 5% 3% 100% 

. אתר או אפליקציה 17
 100% 0% 2% 10% 24% 12% 52% אחרים 
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 : באפליקציות/באתרים ( נעשה+ פעם פעמיים ביום השימוש היומי הרב ביותר )מס' פעמים ביום
 (97%וואטסאפ ) (5
 (85%פייסבוק ) (6
 (76%אינסטגרם ) (7
 (69%יוטיוב ) (8

 
 

 פעמיים ביום"-פעם" או "יום. עבור כל אתר/אפליקציה בו ציין שמשתמש "מספר פעמים ב4.1-4.17
להערכתך, כמה זמן הקדשת בממוצע בכל יום לשימוש ב:)שם , : חשוב על השבוע האחרון3 בשאלה

 האתר/ אפליקציה(?

 
 
 

  

עד חצי  התשובות
 שעה

מעל חצי 
שעה ועד 

 שעה

מעל שעה 
ועד 

 שעתיים

מעל 
שעתיים 

 שעות 5ועד 

 5מעל 
 שעות

 סה"כ

 24% 28% 28% 13% 7% 100% (Facebook. פייסבוק )1

 53% 24% 17% 4% 2% 100% (Twitter. טוויטר )2

 30% 24% 26% 13% 7% 100% (Instagram. אינסטגרם )3

 41% 27% 22% 8% 2% 100% (Pinterest. פינטרסט )4

 48% 26% 16% 7% 3% 100% (Linkedin. לינקדאין )5

 54% 21% 14% 8% 3% 100% (Snapchat. סנאפצ'ט )6

 46% 25% 17% 8% 4% 100% (Telegram. טלגרם )7

 24% 27% 28% 15% 6% 100% (Youtube. יוטיוב )8

 16% 23% 28% 21% 12% 100% (WhatsApp. וואטסאפ )9

 33% 22% 34% 11% 0% 100% (Reddit. רדיט )10

 43% 36% 7% 14% 0% 100% (Tumblr). טמבלר 11

 50% 25% 0% 25% 0% 100% (Stayfriends. סטייפרינדס )12

 57% 16% 13% 7% 7% 100% (imessage. איימסג' )13

14 .Odnoklassniki.ru 57% 14% 14% 15% 0% 100% 

15 .ok.ru - - - - - - 

 31% 22% 24% 16% 7% 100% (TikTok. טיקטוק )16

 Facebookפייסבוק מסנג'ר ). 17
Messenger) 50% 20% 17% 8% 5% 100% 

 100% 0% 18% 26% 15% 41% . אתר או אפליקציה אחרים 17
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. עבור כל אתר/אפליקציה בו ציין שמשתמש "מספר פעמים בשבוע" או "מספר פעמים 5.1-5.17
האחרונים. להערכתך, כמה : חשוב על שלושת החודשים 3 בחודש" או "בערך פעם בחודש" בשאלה

 זמן הקדשת בממוצע בכל יום לשימוש ב:)שם האתר/ אפליקציה(?

 
 

  

עד חצי  התשובות
 שעה

מעל חצי 
שעה ועד 

 שעה

מעל שעה 
ועד 

 שעתיים

מעל 
שעתיים 

 שעות 5ועד 

 5מעל 
 שעות

 סה"כ

 28% 22% 21% 15% 14% 100% (Facebook. פייסבוק )1

 41% 26% 20% 9% 4% 100% (Twitter. טוויטר )2

 40% 25% 19% 9% 7% 100% (Instagram. אינסטגרם )3

 39% 24% 22% 10% 5% 100% (Pinterest. פינטרסט )4

 43% 28% 21% 4% 4% 100% (Linkedin. לינקדאין )5

 49% 20% 16% 10% 5% 100% (Snapchat. סנאפצ'ט )6

 48% 17% 21% 10% 4% 100% (Telegram. טלגרם )7

 15% 27% 26% 20% 12% 100% (Youtube) . יוטיוב8

 26% 30% 24% 9% 11% 100% (WhatsApp. וואטסאפ )9

 35% 44% 9% 9% 3% 100% (Reddit. רדיט )10

 33% 45% 11% 0% 11% 100% (Tumblr. טמבלר )11

 100% 0% 0% 0% 0% 100% (Stayfriends. סטייפרינדס )12

 63% 21% 12% 2% 2% 100% (imessage. איימסג' )13

14 .Odnoklassniki.ru 53% 13% 20% 14% 0% 100% 

15 .ok.ru - - - - - - 

 39% 25% 23% 6% 7% 100% (TikTok. טיקטוק )16

 Facebook. פייסבוק מסנג'ר )17
Messenger) 53% 22% 14% 5% 6% 100% 

 100% 14% 22% 14% 36% 14% . אתר או אפליקציה אחרים 18
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מהן הסיבות העיקריות לכך שאתה משתמש ב: ]שם האתר/ אפליקציה[? )להציג . 6.1-6.17
 תשובות( 5ברוטציה, ניתן לסמן עד 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 וואטסאפ יוטיוב טלגרם סנאפצ'ט לינקדאין פינטרסט אינסטגרם טוויטר פייסבוק התשובות

 26% 52% 28% 57% 10% 36% 69% 38% 66% להעביר את הזמן

להביע דעות ולקדם 
 12% 5% 6% 8% 7% 4% 9% 24% 19% מיזמים

לצרכים מקצועיים כולל 
 24% 9% 13% 8% 82% 15% 10% 11% 25% חיפוש עבודה

לקבל מידע בנושאים 
 24% 37% 44% 9% 31% 73% 39% 59% 59% שמעניינים אותך

לשמור על קשר עם חברים 
 89% 5% 26% 22% 15% 3% 43% 12% 53% או בני משפחה

 3% 12% 8% 12% 4% 6% 41% 34% 13% לעקוב אחרי מפורסמים

 43% 9% 9% 29% 5% 10% 34% 8% 23% לשתף תמונות וסרטונים

לצפות בוידאו או לשמוע 
 11% 78% 31% 9% 4% 10% 18% 9% 19% מוזיקה

 7% 2% 4% 9% 16% 1% 13% 8% 10% להכיר אנשים חדשים

לחפש ולרכוש מוצרים 
 4% 6% 12% 2% 4% 25% 11% 4% 21% ושירותים

 2% 2% 6% 12% 3% 10% 2% 2% 2% סיבה אחרת

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ

פייסבוק  טיקטוק Odnoklassniki.ru Ok.ru איימסג' סטייפרינדס טמבלר רדיט התשובות
 מסנג'ר

 16% 74% - 28% 19% 25% 75% 63% להעביר את הזמן

 7% 8% - 6% 8% 12% 16% 6% להביע דעות ולקדם מיזמים

לצרכים מקצועיים כולל חיפוש 
 15% 6% - 13% 16% 0% 19% 8% עבודה

לקבל מידע בנושאים 
 15% 15% - 19% 18% 25% 34% 52% שמעניינים אותך

לשמור על קשר עם חברים או 
 66% 9% - 47% 59% 25% 13% 6% בני משפחה

 5% 26% - 34% 6% 50% 12% 11% לעקוב אחרי מפורסמים

 11% 19% - 16% 11% 50% 19% 5% לשתף תמונות וסרטונים

לצפות בוידאו או לשמוע 
 5% 42% - 12% 4% 25% 16% 16% מוזיקה

 8% 11% - 6% 4% 12% 6% 5% להכיר אנשים חדשים

לחפש ולרכוש מוצרים 
 12% 2% - 0% 5% 25% 6% 6% ושירותים

 6% 2% - 3% 9% 0% 3% 2% סיבה אחרת

 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% סה"כ
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 הסיבות העיקריות לשימוש:
 

המשתמש  לקבל מידע בנושאים שמעניינים אתו (%66) להעביר את הזמן :פייסבוקמקרב משתמשי 
 (.53%) לשמור על קשר עם חברים או בני משפחה(. 59%)

 
 להעביר את הזמןו (59%המשתמש ) לקבל מידע בנושאים שמעניינים את :טוויטרמקרב משתמשי 

(38% .) 
 

 לשמור על קשר עם חברים או בני משפחה( ו69%) להעביר את הזמן :אינסטגרםמקרב משתמשי 
(43%.) 

 
 (. %25)העביר את הזמן ל( ו%78)צפות בוידאו או לשמוע מוזיקה ל :יוטיובמקרב משתמשי 

 
( ולשתף תמונות 89%) לשמור על קשר עם חברים או בני משפחה :וואטסאפמקרב משתמשי 

 (.43%וסרטונים )
 

 (66%) לשמור על קשר עם חברים או בני משפחה :פייסבוק מסנג'רמקרב משתמשי 
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. באיזו דרך אתה נוהג להשתמש באתרים או אפליקציות הבאות )אפליקציה ייעודית או 7.1-7.17
 (?Google chrome, Safari, Explorerדפדפן כמו 

 
 הינה באמצעות אפליקציה ייעודית בלבד.  , שנסקרו אתריםבכול ה, ביותר מועדפתדרך השימוש ה

 
 

  

אפליקציה  התשובות
 בלבד

בעיקר 
 אפליקציה

אפליקציה 
ודפדפן באופן 

 שווה

בעיקר 
 דפדפן

דפדפן 
 בלבד

 סה"כ

 51% 23% 14% 6% 6% 100% (Facebook. פייסבוק )1

 50% 21% 12% 9% 8% 100% (Twitter. טוויטר )2

 75% 15% 5% 3% 2% 100% (Instagram. אינסטגרם )3

 55% 15% 10% 12% 8% 100% (Pinterestפינטרסט ). 4

 28% 18% 16% 21% 17% 100% (Linkedin. לינקדאין )5

 82% 12% 5% 0% 1% 100% (Snapchat. סנאפצ'ט )6

 65% 17% 9% 6% 3% 100% (Telegram. טלגרם )7

 37% 20% 25% 13% 5% 100% (Youtube. יוטיוב )8

 63% 23% 12% 1% 1% 100% (WhatsApp. וואטסאפ )9

 37% 16% 11% 11% 25% 100% (Reddit. רדיט )10

 40% 19% 16% 19% 6% 100% (Tumblr. טמבלר )11

 38% 12% 25% 13% 12% 100% (Stayfriends. סטייפרינדס )12

 78% 13% 5% 1% 3% 100% (imessage. איימסג' )13

14 .Odnoklassniki.ru 50% 16% 16% 9% 9% 100% 

15 .ok.ru - - - - - - 

 80% 13% 4% 2% 1% 100% (TikTok. טיקטוק )16

 Facebook. פייסבוק מסנג'ר )17
Messenger) 61% 20% 11% 5% 3% 100% 

 100% 17% 12% 7% 19% 45% . אתר או אפליקציה אחרים 18
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 שמשתמש בפייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ: 2לשאול לגבי מי שסימן בשאלה  13-8שאלות 
:  כאשר 2. למשתמשים בפייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ ]שאלה נפרדת לכל אתר[ לפי שאלה 8-9

כל אחד מהשיקולים אתה בוחר להשתמש ב: ]פייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ[ עד כמה חשוב לך 
 הבאים?

 השיקולים

 פייסבוק -מידת החשיבות

1 
חשוב 
 מאוד

2 
 חשוב

3 
לא כל כך 

 חשוב

4 
כלל לא 

 חשוב
 סה"כ

. כמות האנשים מישראל שמשתמשים 8
%20 באותו אתר או אפליקציה  %25  %27  28% 100% 

. כמות האנשים מהעולם שמשתמשים 9
%15 באותו אתר או אפליקציה  %23  %32  30% 100% 

 

 השיקולים

 אינסטגרם -מידת החשיבות

1 
חשוב 
 מאוד

2 
 חשוב

3 
לא כל כך 

 חשוב

4 
כלל לא 

 חשוב
 סה"כ

. כמות האנשים מישראל שמשתמשים 8
%20 באותו אתר או אפליקציה  %26  %28  26% 100% 

. כמות האנשים מהעולם שמשתמשים 9
%15 באותו אתר או אפליקציה  %27  %31  27% 100% 

 

 השיקולים

 וואטסאפ -מידת החשיבות

1 
חשוב 
 מאוד

2 
 חשוב

3 
לא כל כך 

 חשוב

4 
כלל לא 

 חשוב
 סה"כ

. כמות האנשים מישראל שמשתמשים 8
%32 באותו אתר או אפליקציה  %22  %20  26% 100% 

. כמות האנשים מהעולם שמשתמשים 9
%17 באותו אתר או אפליקציה  %20  %30  33% 100% 

 
 חשיבותם של שני השיקולים הנ"ל: 

, כמות האנשים מישראל שמשתמשים באותו אתר או אפליקציה, השיקול של פייסבוקלמשתמשי 
כמות האנשים מהעולם שמשתמשים באותו אתר או , והשיקול של 45%-חשוב )חשוב+חשוב מאוד( ל

 .  38%-, חשוב )חשוב+חשוב מאוד( לאפליקציה
 

, כמות האנשים מישראל שמשתמשים באותו אתר או אפליקציהשל  , השיקולאינסטגרםלמשתמשי 
כמות האנשים מהעולם שמשתמשים באותו אתר או , והשיקול של 46%-חשוב )חשוב+חשוב מאוד( ל

 .  42%-, חשוב )חשוב+חשוב מאוד( לאפליקציה
 

, כמות האנשים מישראל שמשתמשים באותו אתר או אפליקציה, השיקול של וואטסאפלמשתמשי 
כמות האנשים מהעולם שמשתמשים באותו אתר או , והשיקול של 54%-חשוב )חשוב+חשוב מאוד( ל

 .  37%-, חשוב )חשוב+חשוב מאוד( לאפליקציה
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. מדוע אתה מעדיף להשתמש ב]פייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ[ לעומת אפליקציות ואתרים 10

 )שאלה פתוחה( אחרים שמשמשים אותך לצרכים דומים?

 פייסבוק התשובות

 29% . זמינות, נגישות, נוחות1

 25% . הרגל2

 11% . כמות המשתמשים3

 3% . אוהב/ת את האתר/ אפליקציה4

 12% . הרבה תוכן ועניין5

 2% עבודה/ צרכי פרסום ושיווק .6

 6% שמירה על קשר. 7

 1% ורחב יותר שיתוף מידע נוח יותר. 8

 4% . אין סיבה9

 6% פייסבוק. לא מעדיפה את 10

 1% . סיבות אחרות11

 100% סה"כ

 
 (.25%והרגל ) (29%פייסבוק: זמינות, נגישות ונוחות )העדפת הסיבות העיקריות ל

 

 אינסטגרם התשובות

 29% . פורמט נוח ומהנה1

 12% . הרגל2

 10% . מעניינת וייחודית3

 3% . אוהב/ת את האפליקציה4

 8% . הרבה תוכן ועניין5

 1% עבודה/ צרכי פרסום ושיווק. 6

 19% כמות משתמשים/ קשר עם חברים ומשפחה. 7

 3% . שיתוף מידע נוח יותר ורחב יותר8

 7% . אין סיבה9

 7% . לא מעדיפה את אינסטגרם10

 1% . סיבות אחרות11

 100% סה"כ

 
 (. 29%פורמט נוח ומהנה ): אינסטגרםהעדפת הסיבות העיקריות ל
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 וואטסאפ התשובות

 41% פופולריות. 1

 42% . פורמט נוח2

 0.2% . אבטחת מידע3

 2% . אוהב/ת את האפליקציה4

 3% . הכי טובה5

 7% . הרגל6

 1% . לצרכי עבודה7

 3% . אין סיבה8

 1% . לא מעדיפה את וואטסאפ9

 0.3% . סיבות אחרות10

 100% סה"כ

 
 (. 41%( ופופולריות )42%פורמט נוח ): טסאפאווהעדפת הסיבות העיקריות ל
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: במידה ולא 2. למשתמשים בפייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ ]שאלה נפרדת לכל אתר[ לפי שאלה 11
ניתן יהיה יותר להשתמש ב]פייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ[, לאיזה אתר או אפליקציה אחרים 

 )שאלה פתוחה( תשקול לעבור?

 פייסבוק התשובות

 43% . לא יודע/ת1

 4% (Twitter. טוויטר )2

 24% (Instagram. אינסטגרם )3

 1% סיגנל. 4

 1% (Linkedin. לינקדאין )5

 0.06% (Snapchat. סנאפצ'ט )6

 3% (Telegram. טלגרם )7

 0.25% (Youtube. יוטיוב )8

 4% (WhatsApp. וואטסאפ )9

 0.25% (Reddit. רדיט )10

 0.13% (Tumblr. טמבלר )11

 0.06% (imessage. איימסג' )12

13 .Odnoklassniki.ru 0.06% 

 0.7% (TikTok. טיקטוק )14

 0.13% (Facebook Messenger. פייסבוק מסנג'ר )15

 2% . אתר או אפליקציה אחרים16

 17% . לא אעבור17

 100% סה"כ
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 אינסטגרם התשובות

 33% . לא יודע/ת0

 18% (Facebook. פייסבוק )1

 3% (Twitter. טוויטר )2

 2% (Pinterest. פינטרסט )3

 0.2% (Linkedin. לינקדאין )4

 2% (Snapchat. סנאפצ'ט )5

 3% (Telegram. טלגרם )6

 2% (Youtube. יוטיוב )7

 6% (WhatsApp. וואטסאפ )8

 0.34% (Tumblr. טמבלר )9

 6% (TikTok. טיקטוק )10

 1% . אתר או אפליקציה אחרים11

 23% . לא אעבור12

 100% סה"כ

 
 

 וואטסאפ התשובות

 40% . לא יודע/ת0

 15% . סיגנל1

 26% . טלגרם2

 0.7% . איימסג'3

 3% . אינסטגרם4

5 .SMS 6% 

6 .VIBER 2% 

 0.4% טיקטוק. 7

 2% פייסבוק. 8

 4% פייסבוק מסנג'ר. 9

 0.4% . טוויטר10

 0.34% . סנאפצ'ט11

 0.23% אפליקציות אחרות. 12
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 . )להציג למי שמשתמש בפייסבוק( האם יוטיוב יכולה לשמש עבורך לאותם צרכים כמו פייסבוק?12

 אחוזים התשובות

 13% . כן1

 87% . לא2

 100% סה"כ

 
 

. )להציג למי שמשתמש באינסטגרם( האם יוטיוב יכולה לשמש עבורך לאותם צרכים כמו 13
Instagram? 

 אחוזים התשובות

 16% . כן1

 84% . לא2

 100% סה"כ
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 שאלות רקע
 

 . מגדר:14

 כלל המדגם התשובות

 45% . זכר1

 54% . נקבה2

 100% סה"כ

 
 

 מהו מצבך המשפחתי?. 15

 כלל המדגם התשובות

 44% רווק. 1

 48% נשוי. 2

 6% גרוש. 3

 0% פרוד. 4

 2% אלמן. 5

 100% סה"כ

 
 ?השכלתך. מהי 16

 כלל המדגם התשובות

 16% יסודית. 1

 4% תיכונית חלקית. 2

 19% תיכונית מלאה. 3

 17% על תיכונית. 4

 33% תואר ראשון -אקדמאית . 5

 12% תואר שני ומעלה -אקדמאית . 6

 0% מכינה. 7

 100% סה"כ
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 שח נטו לחודש, 17,200 . מקובל לומר שההכנסה הממוצעת למשפחה בישראל )שני בני הזוג( הינה17
 האם במשפחה שלכם ההכנסה היא מעל לממוצע זה או מתחת לממוצע?

 כלל המדגם התשובות

 28% הרבה מתחת לממוצע. 1

 19% מעט מתחת לממוצע. 2

 20% כמו הממוצע. 3

 17% מעט מעל הממוצע. 4

 6% הרבה מעל הממוצע. 5

 10% איני מעוניין להשיב. 6

 100% סה"כ
 
 
 

 מהו אזור מגוריך .18

 כלל המדגם התשובות

 11% 02 -ירושלים . 1

 28% 03 -מרכז . 2

 33% 04 -צפון . 3

 20% 08 -דרום . 4

 8% 09 -שרון . 5

 100% סה"כ

 
 

 . מהו הלאום שלך?19

 כלל המדגם התשובות

 84% יהודי. 1

 12% ערבי מוסלמי. 2

 2% ערבי נוצרי. 3

 2% דרוזי. 4

 100% סה"כ
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 שאלון מדיה חברתית ורשתות חברתיות
בכלל ובמדיה השימוש באינטרנט דפוסי ללמוד על  במטרה בקרב הציבור הרחבסקר קצר ך עור שלום, מכון המחקר מאגר מוחות

 על מספר שאלות.באופן כנה הסקר אנונימי ומיועד לצרכים סטטיסטיים בלבד ואודה לך אם תשיב/י החברתית בפרט. 
 
 ומעלה. 13גילך?____ שנים. להמשיך רק עם בני . מהו 1
 
 בשלושת החודשים האחרונים? השתמשת  . באילו מהאפליקציות או האתרים הבאים2

  )להציג ברוטציה, ניתן לסמן כמה תשובות(
 (Reddit. רדיט )10 (Facebook. פייסבוק )1
 (Tumblr. טמבלר )11 (Twitter. טוויטר )2
 (Stayfriends. סטייפרינדס )12 (Instagram. אינסטגרם )3
 (imessage. איימסג' )13 (Pinterest. פינטרסט )4
 14 .Odnoklassniki.ru (Linkedin. לינקדאין )5
 15 .ok.ru (Snapchat. סנאפצ'ט )6
 (TikTok. טיקטוק )16 (Telegram. טלגרם )7
 (Facebook Messenger. פייסבוק מסנג'ר )17 (Youtube. יוטיוב )8
 . אתר או אפליקציה אחרים של מדיה חברתית )פירוט(18 (WhatsApp. וואטסאפ )9

 
 :2לשאול לגבי כל אפליקציה שסומנה בשאלה  3-6שאלות 

 
 ב: )שם האתר/ אפליקציה(?באיזו תדירות אתה משתמש . בדרך כלל, 3.1-3.17

 

 
: חשוב על השבוע 3 בשאלה" יוםם ביפעמי-פעם" או "יוםבפעמים  "מספרעבור כל אתר/אפליקציה בו ציין שמשתמש . 4.1-4.17

 ב:)שם האתר/ אפליקציה(? להערכתך, כמה זמן הקדשת בממוצע בכל יום לשימוש, האחרון
  חצי שעהעד . 1
 חצי שעה ועד שעהמעל  .2
  שעה ועד שעתייםמעל  .3
 שעות  5עד ומעל שעתיים  .4
 שעות  5מעל  .5
 

בשבוע" או "מספר פעמים בחודש" או "בערך פעם פעמים  "מספרעבור כל אתר/אפליקציה בו ציין שמשתמש . 5.1-5.17
:)שם לשימוש בבכל יום  הקדשת בממוצע, כמה זמן שלושת החודשים האחרונים. להערכתךעל  חשוב:  3בשאלהבחודש" 

 האתר/ אפליקציה(?
  חצי שעהעד . 1
 חצי שעה ועד שעהמעל  .2
  שעה ועד שעתייםמעל  .3
 שעות  5עד ומעל שעתיים  .4
 שעות  5מעל  .5
 

  

 . מספר פעמים ביום1
 פעמיים ביום            -. פעם2
 פעמים בשבוע. מספר 3
 . מספר פעמים בחודש4
 פעמיים בחודש-. פעם5
 . בתדירות נמוכה יותר6
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 תשובות( 5 עדתר/ אפליקציה[? )להציג ברוטציה, ניתן לסמן . מהן הסיבות העיקריות לכך שאתה משתמש ב: ]שם הא6.1-6.17
 להעביר את הזמן

 להביע דעות ולקדם מיזמים
 לצרכים מקצועיים כולל חיפוש עבודה

 לקבל מידע בנושאים שמעניינים אותך
 לשמור על קשר עם חברים או בני משפחה

 לעקוב אחרי מפורסמים
 לשתף תמונות וסרטונים

 או לשמוע מוזיקהלצפות בוידאו 
 להכיר אנשים חדשים

 לחפש ולרכוש מוצרים ושירותים
 ת, פרט/י:______אחרסיבה 

 
 

 ,Google chrome. באיזו דרך אתה נוהג להשתמש באתרים או אפליקציות הבאות )אפליקציה ייעודית או דפדפן כמו 7.1-7.17

Safari, Explorer?) 
 . אפליקציה בלבד1
 . בעיקר באפליקציה 2
 . אפליקציה ודפדפן באופן שווה3
 . בעיקר דפדפן 4
 . דפדפן בלבד5

 
 שמשתמש בפייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ: 2לשאול לגבי מי שסימן בשאלה  8-13שאלות 

 
:  כאשר אתה בוחר להשתמש ב: 2לפי שאלה  אינסטגרם/וואטסאפ ]שאלה נפרדת לכל אתר[/למשתמשים בפייסבוק .8-9

 השיקולים הבאים?חשוב לך כל אחד מעד כמה ]פייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ[ 
 1 השיקולים

חשוב 
 מאוד

2 
 חשוב

3 
לא כל 

כך 
 חשוב

4 
כלל לא 

 חשוב

ו אתר או משתמשים באותמישראל שכמות האנשים . 8
 אפליקציה

    

ו אתר או משתמשים באותמהעולם שכמות האנשים . 9
 אפליקציה

    

 
. מדוע אתה מעדיף להשתמש ב]פייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ[ לעומת אפליקציות ואתרים אחרים שמשמשים אותך לצרכים 10

 דומים?
 

 
במידה ולא ניתן יהיה יותר להשתמש : 2 לפי שאלה . למשתמשים בפייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפ ]שאלה נפרדת לכל אתר[11
 [, לאיזה אתר או אפליקציה אחרים תשקול לעבור?פייסבוק/אינסטגרם/וואטסאפב]

 
 

 ?האם יוטיוב יכולה לשמש עבורך לאותם צרכים כמו פייסבוק. )להציג למי שמשתמש בפייסבוק( 12
 
 
 

 ?Instagramהאם יוטיוב יכולה לשמש עבורך לאותם צרכים כמו . )להציג למי שמשתמש באינסטגרם( 13
 

 
  

 . כן1
 . לא2

 . כן1
 . לא2
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 :שהתווספו רקע נתוני
 . נקבה2. זכר   1   . מגדר: 14
 

 . מהו מצבך המשפחתי?15
 
 
 
 
 
 

 . מהי השכלתך?16
 
 
 
 
 
 
 
 

האם במשפחה שלכם  שח נטו לחודש, 17,200. מקובל לומר שההכנסה הממוצעת למשפחה בישראל )שני בני הזוג( הינה 17
 ההכנסה היא מעל לממוצע זה או מתחת לממוצע?

 
 
 
 
 
 
 

 ?. מהו אזור מגוריך18
 
 
 
 
 
 

 . מהו הלאום שלך?19
 
 
 
 
 

 
 
 

 רווק. 1
 נשוי. 2
 גרוש. 3
 פרוד. 4
 אלמן. 5

 יסודית. 1
 תיכונית חלקית. 2
 תיכונית מלאה. 3
 על תיכונית. 4
 תואר ראשון -אקדמאית . 5
 תואר שני ומעלה -אקדמאית . 6
 מכינה. 7

 הרבה מתחת לממוצע. 1
 מעט מתחת לממוצע. 2
 כמו הממוצע. 3
 הממוצע מעט מעל. 4
 הרבה מעל הממוצע. 5
 איני מעוניין להשיב. 6

 02 -ירושלים . 1
 03 -מרכז . 2
 04 -צפון . 3
 08 -דרום . 4
 09 -שרון . 5

 יהודי. 1
 ערבי מוסלמי. 2
 ערבי נוצרי. 3
 דרוזי. 4


