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עיקרי הממצאים

בחינת התפיסות והעמדות של הציבור כלפי  
.מגפת הקורונה



4

1/2עיקרי הממצאים 

מודעות וקיום ההנחיות
הינם האמצעים שנמצאים במודעות של הציבור כפעולות שהוא יכול שמירת מרחק ושמירה על היגיינה , עטית מסכה

.  לבצע על מנת להגן על עצמו ומשפחתו

 ועקביותהנחיות ברורות אכיפה ו, הגבלת התקהלויותהמדינה יכולה לסייע באמצעות סבור כי הציבור  .

אולם שיעור נמוך יותר מציית להנחיות של רחיצת ידיים , מרבית הציבור מעיד על עצמו כי הוא מציית להנחיות

.מרחקושמירת 
 שכן במדינות אחרות ההנחיה על פרק זמן קצר יותר  ;מידיזמן ארוך נתפס בעיקר כפרק –רחיצת ידיים למשך דקה

".שניות20שהרי הלכלוך יורד כבר אחרי "כמו כן לא ברור ההיגיון בכך . שמתאים גם למה שרגילים
 ליישוםכקשה מאוד נתפס –מטרים 2שמירת  .

 במגזר  . והזלזולחוסר הפחד מעבר לתחושת , מונעים את השימוש במסכהחום ומחנק , חוסר נוחות–עטית מסכה

נתפסים כאמצעים  אכיפה וקנסות , הנחיות ברורות, מעבר לכך. המסכההחרדי בולט מאוד המחנק ואי האוורור עם 

הציבור מעוניין יותר שהמדינה תעזור לו באמצעות אכיפה  . במגזר הערבי בולטת הציפיה לאכיפה. לקיום ההנחיה

.ופחות באמצעות קנסות בעיקר במגזר החרדי
ובשיעור , הן על ידי שיטור ופיקוח והן על ידי בעלי העסקים, מרבית הציבור מעוניין באכיפת ההנחיות–אכיפה

.הערביגבוה בקרב המגזר 
באיזוריםאולם בעיקר , מרבית הציבור סבור כי יש להשתמש בסגר על מנת לעצור את התחלואה בנגיף–סגר

.במגזר הערבי יותר סבורים שצריך סגר מלא ואילו בחרדי יותר סבורים שלא צריך סגר. אדומים
 והחרדימרבית קהל היעד מרגיש אחריות אישית ויותר במגזרים הערבי –אחריות אישית.

 אולם חסמים נוספים  , הציבור תופס את מי שלא נכנס לבידוד למרות שצריך כמזלזל–חסמים לכניסה לבידוד

.בולטים הינם הקושי בבידוד והיעדר הכנסה
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2/3עיקרי הממצאים 

תסמינים והחשש מהמגפה
באופן נעזר  כאשר . הקורונההם התסמינים שנמצאים במודעות הפעילה של מרבית הציבור כתסמיני ושיעול , חום

.  מציין הציבור גם את השיעול

 מחלות רקעולאחריה בעלי , קבוצת הסיכון היא אנשים מבוגריםהציבור סבור כי מרבית  .

 נמוך יותר כשמדובר  ושיעור , או שיעול של בן משפחה רק כרבע מהציבור יפנה לבדיקת קורונה/של חום ו במצב

.הילדים יותר נוטים לקחת לרופא המשפחה ומחכים בבית לראות איך זה מתפתחאת . בילד

לא מעוניין לדעת את  אולם שיעור לא מבוטל, החסמים לביצוע בדיקת קורונה הינם בעיקר הנחה שזה וירוס רגיל

זמינות  . מבידודבמיוחד במגזר החרדי בולט החשש , על מנת לא להיות מוגדר כחולה ולהיכנס לבידודהתשובה 

.הבדיקות והסברה ברורה מתי יש לגשת לבדיקות יסייעו לכך שיותר אנשים יבצעו אותן

 חלפהשסכנת מגפת הקורונה שיעור זניח סבור  .
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3/3עיקרי הממצאים 

חשיפה

כרבע מהציבור מצהיר כי השתתף או מכיר אנשים שהשתתפו באירועים שנערכו שלא על פי הנחיות משרד הבריאות  ,

.ובשיעור גבוה יותר בקרב המגזרים הערבי והחרדי

 ובשיעור גבוה יותר במגזר הערבי והחרדי, מהציבור שמעו או הכירו באופן אישי אנשים שהפרו חובת בידודכרבע.

 את הטלפון למקומות ציבוריים או העביר אותו למצב טיסהאיתוכעשירית מהציבור מצהיר כי לא לקח -טלפון נייד  ,

.ובשיעור גבוה יותר במגזר הכללי, מרביתם יותר מפעם אחת
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פירוט הממצאים

תפיסות הציבור במשבר הקורונה
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ממה שאתה יודע ושמעת מהן הפעולות שאותן אתה יכול לבצע על מנת לסייע במאמץ להגן על עצמך ועל המשפחה שלך 
(שאלה פתוחה)? מפני נגיף הקורונה

לבצע על מנת לסייע  הציבורמודעות לפעולות שעל 
ומשפחתובמאמץ להגן על עצמו 

.  כ היגיינה ומרחק"אח, עטית מסכה צוינה על ידי השיעור הגבוה ביותר כאמצעי הגנה מפני הנגיף

79%

31%

28%

27%

19%

17%

14%

10%

5%

5%

5%

3%

לעטות מסיכה

לשטוף ידיים הייטב

לשמור מרחק

לשמור על היגינה

הימנעות מהתקהלות

מטר מרחק2

ריחוק חברתי

לחטא ידיים

לצאת רק למקומות שחייבים

להשאר בבית

להישמע ולשמור על הנחיות

לשים כפפות

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

כ ציינו  "סה

מרחק
68%

כ ציינו  "סה

היגיינה
62%



64%

26%

24%

14%

14%

20%

8%

11%

10%

6%

5%

2%

לעטות מסיכה

לשטוף ידיים הייטב

לשמור מרחק

לשמור על היגינה

הימנעות מהתקהלות

מטר מרחק2

ריחוק חברתי

לחטא ידיים

לצאת רק למקומות שחייבים

להיות בבית

להישמע להנחיות

לשים כפפות

81%

28%

28%

29%

21%

17%

12%

11%

2%

4%

6%

1%

לעטות מסיכה

לשטוף ידיים הייטב

לשמור מרחק

לשמור על היגינה

הימנעות מהתקהלות

מטר מרחק2

ריחוק חברתי

לחטא ידיים

לצאת רק למקומות שחייבים

להיות בבית

להישמע להנחיות

לשים כפפות
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ממה שאתה יודע ושמעת מהן הפעולות שאותן אתה יכול לבצע על מנת לסייע במאמץ להגן על עצמך ועל המשפחה שלך 
(שאלה פתוחה)? מפני נגיף הקורונה

לבצע על מנת לסייע  הציבורמודעות לפעולות שעל 
ומשפחתובמאמץ להגן על עצמו 

.לעומת זאת ציינו יותר יציאה רק כשחייבים. ובאופן ספציפי לגבי מסכה והיגיינה, הערבי ציינו פחות פרטים באופן כלליבמגזר 

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 
נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

84%

34%

30%

31%

20%

15%

17%

10%

4%

5%

4%

3%

לעטות מסיכה

לשטוף ידיים הייטב

לשמור מרחק

לשמור על היגינה

הימנעות מהתקהלות

מטר מרחק2

ריחוק חברתי

לחטא ידיים

לצאת רק למקומות שחייבים

להיות בבית

להישמע להנחיות

לשים כפפות

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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(שאלה פתוחה)? המדינה צריכה לעשות על מנת לסייע לאזרחים להגן על עצמם, לדעתך, מה

לבצע על מנת לסייע  המדינהתפיסת הפעולות שעל 
משפחתםלאזרחים להגן על עצמם ועל 

.          וכן מענקים כספיים, והנחיות ואכיפההסברה הרבה , הציבור סבור כי המדינה יכולה לסייע באמצעות הגבלת התקהלויות

.והנחיותהסברה עם העלייה בגיל צוינו יותר 

29%

22%

14%

13%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

הגבלת התקהלויות ואיזורים אדומים

הסברה והנחיות ברורות ועקביות, הרבה פרסומת

אכיפת ההנחיות

מענקים כספיים

היגיינה/כפפות/להקפיד על חבישת מסכה

מוצרי הגיינה/כפפות /לחלק מסיכות חינם

בדיקות רבות

קנסות

להמשיך כמו שנעשה עד היום

לקדם חיסון/למצוא חיסון 

בידוד במקרה הצורך

להחזיר משק

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



33%

13%

11%

15%

9%

3%

5%

3%

1%

1%

2%

1%

הגבלת התקהלויות  

הסברה  , הרבה פרסומת

אכיפת ההנחיות

מענקים כספיים  

…/  להקפיד על חבישת מסכה 

...כפפות /לחלק מסיכות חינם

בדיקות רבות

קנסות

להמשיך כמו שנעשה עד היום

למצוא חיסון  

בידוד במקרה הצורך

להחזיר משק

28%

26%

18%

12%

10%

5%

4%

1%

5%

1%

2%

1%

הגבלת התקהלויות  

הסברה  , הרבה פרסומת

אכיפת ההנחיות

מענקים כספיים  

…/  להקפיד על חבישת מסכה 

...כפפות /לחלק מסיכות חינם

בדיקות רבות

קנסות

להמשיך כמו שנעשה עד היום

למצוא חיסון  

בידוד במקרה הצורך

להחזיר משק
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(שאלה פתוחה)? המדינה צריכה לעשות על מנת לסייע לאזרחים להגן על עצמם, לדעתך, מה

לבצע על מנת לסייע  המדינהתפיסת הפעולות שעל 
משפחתםלאזרחים להגן על עצמם ועל 

במגזר הכללי , כפעולה הבולטת שהמדינה יכולה לעשות על מנת לסייע לאזרחיםצויינהבכל המגזרים הגבלת ההתקהלויות 

.בדומה לאכיפת ההנחיות והמענקים הכספייםצויינהכאשר במגזר הערבי היא , במקום השני ההסברהובחרדי 

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 
נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

28%

23%

14%

13%

6%

7%

6%

5%

3%

2%

5%

2%

הגבלת התקהלויות  

הסברה  , הרבה פרסומת

אכיפת ההנחיות

מענקים כספיים  

היגיינה/להקפיד על חבישת מסכה 

...כפפות /לחלק מסיכות חינם

בדיקות רבות

קנסות

להמשיך כמו שנעשה עד היום

למצוא חיסון  

בידוד במקרה הצורך

להחזיר משק

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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?כל אחד מהאמצעים הבאים אנא ציין האם אתה מקפיד עליולגבי 

מהביתעטית מסכה בכל יציאה –שמירה על ההנחיות 

. הרוב הגורף של הציבור מקפיד על עטית מסכה

95% 95% 94% 95%

4% 1% 5% 4%

1% 4% 1% 2%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

לא הקפדתי בעבר  
וגם לא כיום

הקפדתי בעבר  
אבל לא כיום

מקפיד כיום

94% 95% 96% 95%

5% 3% 2% 4%

2% 2% 2% 2%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט    אוגוסט   

ללא  )כללי 

(חרדים
חרדים ערבים כלל הציבור

18-34 35-54 55+ כלל הציבור

פילוח לפי מגזר פילוח לפי גיל

הבדל מובהק
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?כל אחד מהאמצעים הבאים אנא ציין האם אתה מקפיד עליולגבי 

הימנעות מהתקהלויות–שמירה על ההנחיות 

.אם כי המשמעת בקרב צעירים יותר מתרופפת, מרבית הציבור מעיד על עצמו כי הוא נמנע מהתקהלויות

88% 87% 86% 87%

10% 10% 11% 10%

3%
4% 3% 3%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

לא הקפדתי בעבר  
וגם לא כיום

הקפדתי בעבר  
אבל לא כיום

מקפיד כיום

82% 88% 94% 87%

15%
9% 4%

10%

4%
3% 3% 3%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

ללא  )כללי 

(חרדים
חרדים ערבים כלל הציבור

18-34 35-54 55+ כלל הציבור

פילוח לפי מגזר פילוח לפי גיל

הבדל מובהק



14

?כל אחד מהאמצעים הבאים אנא ציין האם אתה מקפיד עליולגבי 

מהביתעטית מסכה בכל יציאה –שמירה על ההנחיות 

.  הרוב הגורף של הציבור מצהיר כי מקפיד לעטות מסכה בכל יציאה מהבית

95% 95% 94% 95%

4% 1% 5% 4%

1% 4% 1% 2%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

לא הקפדתי בעבר  
וגם לא כיום

הקפדתי בעבר  
אבל לא כיום

מקפיד כיום

94% 95% 96% 95%

5% 3% 2% 4%

2% 2% 2% 2%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט    אוגוסט   

ללא  )כללי 

(חרדים
חרדים ערבים כלל הציבור

18-34 35-54 55+ כלל הציבור

פילוח לפי מגזר פילוח לפי גיל
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?כל אחד מהאמצעים הבאים אנא ציין האם אתה מקפיד עליולגבי 

הימנעות מהתקהלויות–שמירה על ההנחיות 

.בגילהעליהויותר עם מרבית הציבור מעיד על עצמו כי הוא נמנע מהתקהלויות

88% 87% 86% 87%

10% 10% 11% 10%

3%
4% 3% 3%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

לא הקפדתי בעבר  
וגם לא כיום

הקפדתי בעבר  
אבל לא כיום

מקפיד כיום

82% 88% 94% 87%

15%
9% 4%

10%

4%
3% 3% 3%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

ללא  )כללי 

(חרדים
חרדים ערבים כלל הציבור

18-34 35-54 55+ כלל הציבור

פילוח לפי מגזר פילוח לפי גיל

הבדל מובהק
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?כל אחד מהאמצעים הבאים אנא ציין האם אתה מקפיד עליולגבי 

מטר מאנשים2שמירת מרחק של –שמירה על ההנחיות 

.אם כי פחות עם הירידה בגיל ובמגזר החרדי, מטר2מרבית הציבור מקפיד על שמירת מרחק 

82% 74%
86% 81%

13%
18%

9% 13%

5% 8% 5% 6%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

לא הקפדתי בעבר  
וגם לא כיום

הקפדתי בעבר  
אבל לא כיום

מקפיד כיום

75% 83% 89% 81%

18%
12%

8%
13%

7% 6% 4% 6%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

ללא  )כללי 

(חרדים
חרדים ערבים כלל הציבור

18-34 35-54 55+ כלל הציבור

פילוח לפי מגזר פילוח לפי גיל

הבדל מובהק
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?כל אחד מהאמצעים הבאים אנא ציין האם אתה מקפיד עליולגבי 

רחיצת ידיים למשך דקה–שמירה על ההנחיות 

.אולם פחות עם הירידה בגיל ובמגזר החרדי, קרוב לשלושת רבעי הציבור מקפיד על רחיצת ידיים למשך דקה

69%
60%

83%
70%

17%
21%

12%

17%

14% 19%
6% 13%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

לא הקפדתי בעבר  
וגם לא כיום

הקפדתי בעבר  
אבל לא כיום

מקפיד כיום
63% 71%

82%
70%

21%
17%

10%
17%

16% 13% 9% 13%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט   אוגוסט   

ללא  )כללי 

(חרדים
חרדים ערבים כלל הציבור

18-34 35-54 55+ כלל הציבור

פילוח לפי מגזר פילוח לפי גיל

הבדל מובהק
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(שאלה פתוחה)? אנשים לא מקפידים על רחיצת ידיים למשך כדקה, לדעתך, מדוע

כדקהחסמים לקיום ההנחיה של רחיצת הידיים למשך 

במשך דקה  תופסים פחות את רחיצת הידיים מבוגרים . וכן כדבר שמתעצלים לעשותו, רחיצת ידיים למשך כדקה נתפס זמן ארוך

.ארוךכזמן 

25%

14%

14%

10%

7%

6%

5%

4%

בזבוז זמן/ פרק זמן ארוך 

עצלות

חוסר מודעות

מרגישים שזה נגמר

מתוך הרגל לרחוץ פחות מדקה

מתוך זלזול בהנחיות

אדישות

טרחה/ קשה לביצוע 

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



17%

7%

10%

7%

11%

10%

8%

3%

בזבוז זמן/ פרק זמן ארוך 

עצלות

חוסר מודעות

מרגישים שזה נגמר

מתוך הרגל לרחוץ פחות מדקה

מתוך זלזול בהנחיות

אדישות

טרחה/ קשה לביצוע 

25%

17%

20%

12%

4%

3%

2%

7%

בזבוז זמן/ פרק זמן ארוך 

עצלות

חוסר מודעות

מרגישים שזה נגמר

מתוך הרגל לרחוץ פחות מדקה

מתוך זלזול בהנחיות

אדישות

טרחה/ קשה לביצוע 
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(שאלה פתוחה)? אנשים לא מקפידים על רחיצת ידיים למשך כדקה, לדעתך, מדוע

כדקהחסמים לקיום ההנחיה של רחיצת הידיים למשך 

במגזר החרדי מציינים יותר את חוסר המודעות  , מעבר לכך, רחיצת הידיים למשך דקה נתפסת כזמן ארוך בקרב כל המגזרים

.במגזר הערבי מציינים קצת יותר כי ההרגל הוא לרחוץ פחות מדקה". טרחה"וכן את התפיסה שזה " זה נגמר"והתחושה ש

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 
נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

28%

16%

12%

11%

6%

6%

5%

3%

בזבוז זמן/ פרק זמן ארוך 

עצלות

חוסר מודעות

מרגישים שזה נגמר

מתוך הרגל לרחוץ פחות מדקה

מתוך זלזול בהנחיות

אדישות

טרחה/ קשה לביצוע 

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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?  מטרים בין אדם לאדם במקומות ציבוריים2אנשים לא שומרים על ההנחיה של שמירת מרחק של , לדעתך, מדוע
(שאלה פתוחה)

מטרים2חסמים לקיום ההנחיה של שמירת מרחק 

לא מאמינים בה ושבלתי אפשרי לקיים אותה , החסם העיקרי לקיום ההנחיה של שמירת מרחק הינו כי היא נתפסת כקשה ליישום
.  במקומות ציבוריים

.את חוסר האמון בהנחיהבעוד צעירים ציינו פחות , ליישוםמבוגרים ציינו פחות את הקושי 

30%

15%

9%

9%

8%

6%

3%

3%

לא שמים לב/ מאד קשה ליישום 

לא מאמינים בזה

,  בלתי אפשרי במקומות כמו קניונים
'צ וכד"תח, סופרים

לי זה לא יקרה/ שאננות 

חוסר מודעות

חוסר אכפתיות

כן מקפידים

חוסר אחריות

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



20%

17%

9%

8%

6%

3%

5%

9%

לא שמים לב/ מאד קשה ליישום 

לא מאמינים בזה

,  בלתי אפשרי במקומות כמו קניונים
'צ וכד"תח, סופרים

לי זה לא יקרה/ שאננות 

חוסר מודעות

חוסר אכפתיות

כן מקפידים

חוסר אחריות

45%

7%

9%

6%

10%

5%

4%

1%

לא שמים לב/ מאד קשה ליישום 

לא מאמינים בזה

בלתי אפשרי במקומות כמו 
'צ וכד"תח, סופרים, קניונים

לי זה לא יקרה/ שאננות 

חוסר מודעות

חוסר אכפתיות

כן מקפידים

חוסר אחריות
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?  מטרים בין אדם לאדם במקומות ציבוריים2אנשים לא שומרים על ההנחיה של שמירת מרחק של , לדעתך, מדוע
(שאלה פתוחה)

מטרים2חסמים לקיום ההנחיה של שמירת מרחק 

בקרב המגזר הכללי והערבי שיעור גבוה  , החרדים שיעור גבוה יותר המצהירים כי קשה לקיים את חובת שמירת המרחקבקרב 

.יותר שמצהיר שאנשים לא מאמינים אפקטיביות של זה

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 
נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

29%

17%

9%

10%

8%

8%

2%

2%

לא שמים לב/ מאד קשה ליישום 

לא מאמינים בזה

,  בלתי אפשרי במקומות כמו קניונים
'צ וכד"תח, סופרים

לי זה לא יקרה/ שאננות 

חוסר מודעות

חוסר אכפתיות

כן מקפידים

חוסר אחריות

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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אנשים לא שומרים על ההנחיה של עטית מסכה לאורך זמן כאשר הם נמצאים בחברת אנשים אחרים  , לדעתך, מדוע
(שאלה פתוחה)? (שאינם המשפחה המצומצמת שלהם)

מסכהחסמים לקיום ההנחיה של עטית 

צוין  הנוחות חוסר . לזלזללאחריה התחושה שניתן , מסכה לאורך זמן הינו תחושת המחנק וחוסר הנוחותלעטיתהחסם העיקרי 

.בגילהעלייהעם הזלזול צוין יותר , בגילהירידהעם יותר 

48%

23%

5%

6%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

מחניק/חם /לא נוח 

לא פוחדים/ זלזול 

לא מאמינים ביעילות  

חוסר מודעות לחשיבות המסכה

חוסר אחריות

מחשבה שלי זה לא יקרה

מעייף/נמאס כבר

טיפשות

עצלנות

חוסר אמון במשרד הבריאות

הרוב מקפידים/כן מקפידים

לא רגילים

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



33%

23%

5%

5%

7%

1%

3%

1%

1%

2%

6%

4%

מחניק/חם /לא נוח 

לא פוחדים/ זלזול 

לא מאמינים ביעילות  

חוסר מודעות לחשיבות המסכה

חוסר אחריות

מחשבה שלי זה לא יקרה

מעייף../נמאס כבר

טיפשות

עצלנות

חוסר אמון במשרד הבריאות

כן מקפידים

לא רגילים

58%

15%

5%

10%

2%

2%

4%

3%

3%

1%

3%

1%

מחניק/חם /לא נוח 

לא פוחדים/ זלזול 

לא מאמינים ביעילות  

חוסר מודעות לחשיבות המסכה

חוסר אחריות

מחשבה שלי זה לא יקרה

מעייף/נמאס כבר

טיפשות

עצלנות

חוסר אמון במשרד הבריאות

כן מקפידים

לא רגילים
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אנשים לא שומרים על ההנחיה של עטית מסכה לאורך זמן כאשר הם נמצאים בחברת אנשים אחרים  , לדעתך, מדוע
(שאלה פתוחה)? (שאינם המשפחה המצומצמת שלהם)

מסכהחסמים לקיום ההנחיה של עטית 

יותר חוסר המודעות ופחות תפיסת צוייןבמגזר החרדי . מסכהלעטיתבכל המגזרים עולה חסם החום והמחנק כחסם העיקרי 

.  הציבור כמזלזל

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 
נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

51%

27%

4%

5%

3%

4%

2%

3%

2%

3%

1%

1%

מחניק/חם /לא נוח 

לא פוחדים/ זלזול 

לא מאמינים ביעילות  

חוסר מודעות לחשיבות המסכה

חוסר אחריות

מחשבה שלי זה לא יקרה

מעייף/נמאס כבר

טיפשות

עצלנות

חוסר אמון במשרד הבריאות

כן מקפידים

לא רגילים

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים



24

שאינם המשפחה  )לאנשים לעטות מסכה לאורך זמן כאשר הם נמצאים בחברת אנשים אחרים , לדעתך, מה יגרום
(שאלה פתוחה)? המצומצמת שלהם

זמןלקיום ההנחיה של עטית מסכה לאורך מניעים

. כגורמים שיכולים לגרום לאנשים לקיים את ההנחיה של עטית מסכה לאורך זמןנתפסים ואכיפה קנס , הנחיות ברורות ומפורטות

.ומעלה פחות מציינים את הקנס כמניע ויותר את האכיפה55בקרב גילאי 

34%

22%

20%

7%

5%

4%

4%

3%

3%

הנחיות והוראות ברורות ומפורטות

קנס

אכיפה

מסכה נוחה ואוורירית

רק כשיחטפו או שמישהו קרוב יחלה

הפחדה

מודעות סביבתית/ אחריות אישית

הסבר על הנזקים שיכולים להיות

הוכחה מדעית  / מחקרים רפואיים בנושא 
שהמסכה עוזרת

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



25%

20%

16%

3%

4%

7%

8%

3%

2%

הנחיות והוראות ברורות ומפורטות

קנס

אכיפה

מסכה נוחה ואוורירית

רק כשיחטפו או שמישהו קרוב  
יחלה

הפחדה

מודעות סביבתית/ אחריות אישית

הסבר על הנזקים שיכולים להיות

הוכחה  / מחקרים רפואיים בנושא 
מדעית שהמסכה עוזרת

43%

15%

22%

12%

5%

2%

3%

5%

4%

הנחיות והוראות ברורות ומפורטות

קנס

אכיפה

מסכה נוחה ואוורירית

רק כשיחטפו או שמישהו קרוב  
יחלה

הפחדה

מודעות סביבתית/ אחריות אישית

הסבר על הנזקים שיכולים להיות

הוכחה  / מחקרים רפואיים בנושא 
מדעית שהמסכה עוזרת
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שאינם המשפחה  )לאנשים לעטות מסכה לאורך זמן כאשר הם נמצאים בחברת אנשים אחרים , לדעתך, מה יגרום
(שאלה פתוחה)? המצומצמת שלהם

זמןלקיום ההנחיה של עטית מסכה לאורך מניעים

.וכן האכיפה אבל פחות הצורך בקנס, מסכהלעטיתהצורך בהנחיות ברורות ומפורטות בולט מאוד במגזר החרדי כמניע 

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 
נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

33%

25%

21%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

הנחיות והוראות ברורות ומפורטות

קנס

אכיפה

מסכה נוחה ואוורירית

רק כשיחטפו או שמישהו קרוב יחלה

הפחדה

מודעות סביבתית/ אחריות אישית

הסבר על הנזקים שיכולים להיות

הוכחה מדעית / מחקרים רפואיים בנושא 
שהמסכה עוזרת

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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(פתוחהשאלה )? אנשים לא נכנסים לבידוד למרות שעל פי הנחיות משרד הבריאות הם צריכים להיכנס, לדעתך, מדוע

חסמים לכניסה לבידוד על פי ההנחיות

הקושי בבידוד וחוסר הרצון להפסיד ימי עבודה הם המניעים  , מעבר לתפיסתם של מי שלא נשמע להנחיות הבידוד כחסרי אחריות

.בגילהעליהתפיסת הזלזול עולה עם . המשמעותיים

הבדל מובהק

24%

21%

16%

11%

7%

5%

4%

4%

חוסר אכפתיות/ זלזול 

קשה להיות בבידוד

לא רוצים להפסיד עבודה

חוסר אחריות

לא מאמינים שנדבקו

לא מאמינים שזה נחוץ

לא מאמינים למקבלי ההחלטות

חכמולוגים/ טפשים 

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר
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(פתוחהשאלה )? אנשים לא נכנסים לבידוד למרות שעל פי הנחיות משרד הבריאות הם צריכים להיכנס, לדעתך, מדוע

חסמים לכניסה לבידוד על פי ההנחיות

,                                        במגזר החרדי יותר מציינים את הקושי ואת חוסר האמונה בנחיצות הבידוד ובמקבלי ההחלטות

.ובמגזר הכללי את איבוד ימי העבודה

הבדל מובהק

26%

20%

14%

12%

9%

4%

2%

2%

חוסר אכפתיות/ זלזול 

קשה להיות בבידוד

לא רוצים להפסיד עבודה

חוסר אחריות

לא מאמינים שנדבקו

לא מאמינים שזה נחוץ

לא מאמינים למקבלי ההחלטות

חכמולוגים/ טפשים 

15%

28%

12%

6%

5%

10%

7%

3%

חוסר אכפתיות/ זלזול 

קשה להיות בבידוד

לא רוצים להפסיד עבודה

חוסר אחריות

לא מאמינים שנדבקו

לא מאמינים שזה נחוץ

לא מאמינים למקבלי ההחלטות

חכמולוגים/ טפשים 

(ללא חרדים)כללי 
נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

27%

19%

19%

12%

7%

3%

4%

5%

חוסר אכפתיות/ זלזול 

קשה להיות בבידוד

לא רוצים להפסיד עבודה

חוסר אחריות

לא מאמינים שנדבקו

לא מאמינים שזה נחוץ

לא מאמינים למקבלי ההחלטות

חכמולוגים/ טפשים 

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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?באיזו מידה אתה מרגיש שיש לך אחריות אישית על בריאותם של האנשים בסביבה הקרובה והרחוקה שלך

האישיתתחושת האחריות 

תחושת האחריות  . הקרובהכי הם חשים אחריות על בריאותם של האנשים בסביבה מעל שלושה רבעים מכלל הציבור מעידים 

.עם העלייה בגילגבוהה יותר במגזרים הערבי והחרדי ועולה 

הבדל מובהק

37% 35%

50%

40%

39% 47%

31%

39%

16%
11% 13% 14%

5% 5% 4% 5%
2% 2% 2% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט    אוגוסט   

כלל לא

במידה מועטה

במידה בינונית

במידה רבה

במידה רבה מאוד

כללי 

(ללא חרדים)
חרדים ערבים כלל הציבור

79%
81%82%

76%
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?האם יוחזר הסגר במידה ואנשים לא יעמדו בהנחיות משרד הבריאות כיצד להתנהג, ממה שאתה מבין ויודע

בהנחיותמודעות לכך שהסגר יחזור במידה ואנשים לא יעמדו 

מודעים לכך מאשר החרדי פחות במגזר . כשלושת רבעי הציבור מודע לכך שהסגר יחזור במידה ואנשים לא יעמדו בהנחיות

.בהנחיות עולה עם העלייה בגילכי הסגר יוחזר עקב אי עמידה שיעור הסוברים . במגזר הכללי והערבי

הבדל מובהק

20%
13%

29%

20%

53%

54%

48%

52%

22%
31%

19%
24%

5% 2% 4% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט    אוגוסט   

בטוח שלא

חושב שלא

חושב שכן

בטוח שכן

כללי 

(ללא חרדים)
חרדים ערבים כלל הציבור

72%
77%

67%

73%
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?צריכה להיות אכיפה של ההנחיות למניעת התפשטות נגיף הקורונה על ידי גופי שיטור ופיקוח, האם לדעתך

אכיפה ההנחיות על ידי שיטור ופיקוח

.ופיקוחמרבית הציבור מסכימים כי צריכה להיות אכיפה של ההנחיות על ידי גופי שיטור 

.מידת ההסכמה במגזר החרדי נמוכה יותר משאר המגזרים

.עם העלייה בגילעולה באכיפת ההנחיות הצידוד 

הבדל מובהק

46%

37%
45% 44%

39%

43%

40% 40%

11%
14%

10% 11%

4% 6% 5% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט    אוגוסט   

בטוח שלא

חושב שלא

חושב שכן

בטוח שכן

כללי 

(ללא חרדים)
חרדים ערבים כלל הציבור

84%85%
80%

85%
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,  מנהלי העסקים כגון סופרים, מטרים בין אדם לאדם בעסקים שלהם2על מנת שאנשים ישמרו מרחק , לדעתך, האם
?צריכים להיות אחראיים על האכיפה, מסעדות, חנויות

אכיפה ההנחיות על ידי מנהלי העסקים

.העסקיםמרבית הציבור מסכימים כי צריכה להיות אכיפה של ההנחיות על ידי מנהלי 

.לעומת שאר המגזריםגבוהה יותר המגזר הערבי מידת ההסכמה בקרב 

.העסקים גבוה יותר בקרב נשים ועולה עם העלייה בגילי מנהלי "צורך באכיפת ההנחיות עשיעור הסבורים כי ישנו 

הבדל מובהק

30%
22%

40%

30%

46%

49%

42%

46%

17%
18%

13%
16%

7% 11%
5% 8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

אוגוסט אוגוסט   אוגוסט    אוגוסט   

בטוח שלא

חושב שלא

חושב שכן

בטוח שכן

כללי 

(ללא חרדים)
חרדים ערבים כלל הציבור

76%

82%

71%
76%
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?על מנת לעצור את התחלואה בנגיף הקורונה צריך לעשות סגר, לדעתך, האם

תפיסת הסגר כאמצעי לעצירת התחלואה בנגיף הקורונה

אולם מרביתם סבורים שיש צורך בסגר רק ,  מרבית הציבור סבור כי יש להשתמש בסגר על מנת לעצור את התחלואה בנגיף

ובקרב  , בקרב החרדים שיעור גבוה יותר סבור שאין צורך בסגר. ובעיקר במגזר החילוני, בהם יש תחלואה גבוההבאיזורים

.הערבים שיעור גבוה יותר שסבורים שצריך סגר מלא

הבדל מובהק

19% 23%
32%

23%

57%

29%

32%
45%

6%

18%

15% 11%

22%
34%

25% 25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(ללא חרדים)כללי  חרדים ערבים כלל הציבור

לא צריך לעשות סגר בשביל לעצור  
את התחלואה

צריך לעשות סגר רק בסופש

צריך לעשות סגר רק באיזורים  
בהם יש תחלואה גבוהה

צריך לעשות סגר מלא
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?            שכאשר אנשים חשים אותם הם צריכים ללכת להיבדק, מהם התסמינים של הקורונה, ממה שאתה יודע ושמעת
(שאלה פתוחה)

בדיקהנעזרת לתסמינים המחייבים בלתימודעות 

.השיעולבמקום השני , מרבית הציבור ידע לציין כי חום הינו תסמין המחייב בדיקה

.סחרחורות צוינו יותר בקרב נשים ועם העלייה בגילאו חולשה 

83%

57%

46%

25%

17%

6%

6%

חום

שיעול

איבוד תחושת טעם וריח

קשיי נשימה

סחרחורת/חולשה

כאב ראש

שיעול יבש

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



71%

46%

21%

21%

23%

7%

6%

חום

שיעול

איבוד תחושת טעם וריח

קשיי נשימה

סחרחורת/חולשה

כאב ראש

שיעול יבש

86%

60%

62%

29%

19%

9%

6%

חום

שיעול

איבוד תחושת טעם וריח

קשיי נשימה

סחרחורת/חולשה

כאב ראש

שיעול יבש

34

?            שכאשר אנשים חשים אותם הם צריכים ללכת להיבדק, מהם התסמינים של הקורונה, ממה שאתה יודע ושמעת
(שאלה פתוחה)

בדיקהנעזרת לתסמינים המחייבים בלתימודעות 

.כאשר במגזר הערבי השיעור נמוך יותר, רוב הציבור מהמגזר הכללי והחרדי מציין שחום הוא התסמין המוביל

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 

86%

60%

50%

25%

14%

5%

5%

חום

שיעול

איבוד תחושת טעם וריח

קשיי נשימה

סחרחורת/חולשה

כאב ראש

שיעול יבש

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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(הוצגה רשימה)? מצריכות שאדם יבצע בדיקת קורונה, לדעתך, אילו מהתופעות הבאות

בדיקהלתסמינים המחייבים נעזרתמודעות 

.נשימהוהריח וקשיי אובדן חוש הטעם , שיעול, התסמינים מובילים שצוינו כמחייבים בדיקה הם חום, במודעות הנעזרת

86%

79%

79%

78%

40%

34%

31%

29%

25%

18%

13%

9%

חום

שיעול

אבדן חוש הריח והטעם

קשיי נשימה או קוצר נשימה

כאב גרון

עייפות

כאבים בגוף

כאב ראש

כאבים או לחץ בחזה

שלשולים

אובדן יכולת דיבור או תנועה

שינוי בגוון האצבעות  

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר

הבדל בין המגזרים



85%

67%

79%

59%

56%

35%

47%

41%

35%

23%

18%

חום

קשיי נשימה או קוצר נשימה

שיעול

אבדן חוש הריח והטעם

כאב גרון

כאבים בגוף

עייפות

כאב ראש

כאבים או לחץ בחזה

שלשולים

אובדן יכולת דיבור או תנועה

88%

86%

80%

90%

29%

25%

26%

25%

17%

16%

6%

חום

קשיי נשימה או קוצר נשימה

שיעול

אבדן חוש הריח והטעם

כאב גרון

כאבים בגוף

עייפות

כאב ראש

כאבים או לחץ בחזה

שלשולים

אובדן יכולת דיבור או תנועה

36

(הוצגה רשימה)? מצריכות שאדם יבצע בדיקת קורונה, לדעתך, אילו מהתופעות הבאות

בדיקהלתסמינים המחייבים נעזרתמודעות 

.ארבעת התסמינים המובילים שצוינו בשקף הקודם הנם משותפים לכלל המגזרים

.הערבישיעור המציינים את תסמין אובדן חוש הטעם והריח נמוך משמעותית במגזר 

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 

85%

80%

78%

82%

39%

33%

31%

26%

24%

17%

14%

חום

קשיי נשימה או קוצר נשימה

שיעול

אבדן חוש הריח והטעם

כאב גרון

כאבים בגוף

עייפות

כאב ראש

כאבים או לחץ בחזה

שלשולים

אובדן יכולת דיבור או תנועה

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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(שאלה פתוחה)? ממה שאתה יודע או ששמעת מי נחשבים בקבוצת הסיכון לווירוס הקורונה

הקורונהנעזרת להגדרת קבוצת הסיכון לווירוס בלתימודעות 

.הקורונהלוירוסכשלושה רבעים מהציבור ציינו את המבוגרים כנחשבים בקבוצת הסיכון 

.סיכוןמציניים את בעלי מחלות הרקע כקבוצת 70%מעל 

74%

46%

11%

11%

10%

9%

8%

5%

5%

4%

2%

60מעל גיל / אנשים מבוגרים 

בעלי מחלות רקע

חולי סוכרת

הסובלים ממחלות כרוניות

הסובלים ממחלות נשימתיות

מערכת חיסון חלשה

בעיות לב

הסובלים מלחץ דם

בעלי עודף משקל

חולים בסרטן

מעשנים

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



61%

36%

7%

9%

6%

6%

4%

9%

4%

1%

1%

60מעל גיל / אנשים מבוגרים 

בעלי מחלות רקע

חולי סוכרת

הסובלים ממחלות כרוניות

בעיות לב

מערכת חיסון חלשה

הסובלים מלחץ דם

הסובלים ממחלות נשימתיות

חולים בסרטן

מעשנים

בעלי עודף משקל

70%

59%

16%

8%

11%

12%

6%

11%

3%

4%

7%

60מעל גיל / אנשים מבוגרים 

בעלי מחלות רקע

חולי סוכרת

הסובלים ממחלות כרוניות

בעיות לב

מערכת חיסון חלשה

הסובלים מלחץ דם

הסובלים ממחלות נשימתיות

חולים בסרטן

מעשנים

בעלי עודף משקל

38

(שאלה פתוחה)? ממה שאתה יודע או ששמעת מי נחשבים בקבוצת הסיכון לווירוס הקורונה

הקורונהנעזרת להגדרת קבוצת הסיכון לווירוס בלתימודעות 

.אנשים מבוגרים ובעלי מחלות רקע צוינו כקבוצות הסיכון המובילות בכל המגזרים

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 

82%

44%

10%

13%

7%

8%

5%

11%

5%

2%

6%

60מעל גיל / אנשים מבוגרים 

בעלי מחלות רקע

חולי סוכרת

הסובלים ממחלות כרוניות

בעיות לב

מערכת חיסון חלשה

הסובלים מלחץ דם

הסובלים ממחלות נשימתיות

חולים בסרטן

מעשנים

בעלי עודף משקל

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים



0% 0 0 0

לוקח אותו מיד לבצע בדיקת קורונה

לוקח אותו מיד לרופא משפחה

מטפל בו בבית ומחכה לראות איך זה מתפתח 
ומבודד אותו מהאחרים

מטפל בו בבית ומחכה לראות איך זה מתפתח 
ומתנהג כרגיל

39

או  /בהנחה ולילדך היה חום ו/ ? מה היית עושה, או היה לו חום/מידה ואתה או מישהו מהמשפחה שלך היה משתעל ו
?מה היית עושה, שיעול

שיעולאו /פעולה במקרה של חום ו

במגזר החרדי שיעור גבוה יותר  . כמחצית מהציבור מעדיך לטפל בבית במי שיש לו חום ושיעול ובשיעור גבוה יותר במקרה של ילדים

.  ציינו כי יטפלו בו בבית אך יבודדו אותו מהאחרים

הבדל מובהק

11% 11% 13% 11%

38% 46%
30% 38%

27%
20%

29%
26%

25% 23% 28% 25%

אוגוסט 2אוגוסט 3אוגוסט 4אוגוסט

לוקח אותו מיד לבצע בדיקת קורונה

לוקח אותו מיד לרופא משפחה

מטפל בו בבית ומחכה לראות איך  
זה מתפתח ומבודד אותו מהאחרים

מטפל בו בבית ומחכה לראות איך  
זה מתפתח ומתנהג כרגיל

17% 20% 22% 19%

39%
47% 34% 40%

29%
20%

29% 26%

16% 14% 15% 15%

אוגוסט 2אוגוסט 3אוגוסט 4אוגוסט

או שיעול עצמי  /במצב של חום ו 

או של בן משפחה

או שיעול  /במצב של חום ו 

(בקרב הורים)של ילד 

כללי 

(ללא חרדים)
חרדים ערבים כלל הציבור
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?  לדעתך אנשים שחשים חום ושיעול לא הולכים לבצע בדיקת קורונה, מדוע, ממה שאתה מכיר את הציבור הישראלי
(שאלה פתוחה)

קורונהחסמים לביצוע בדיקת 

מעבר לכך הם  , הסיבה המשמעותית ביותר לכך שאנשים לא הולכים לבצע בדיקת קורונה הינה כי מניחים שזה סתם וירוס

. הבדיקהמפחדים שיצטרכו להיכנס לבידוד  ומתוצאת 

24%

19%

12%

9%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

הם מניחים שזה לא קורונה וזה יעבור  
תסמינים דומים לסתם וירוס/ 

פוחדים שיצטרכו להכנס לבידוד

חוששים מהתשובה

חוסר איכפתיות/ זלזול 

לי זה לא יקרה

פוחדים להדבק בזמן הבדיקה

קופות חולים לא  /רופאי משפחה
ממהרים לתת הפנייה

לא רוצים להיות מוגדרים כחולי  
קורונה

אין אכיפה

לא  / כי זה תהליך מעיק ולא פשוט 
נגיש

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



21%

10%

6%

1%

11%

6%

2%

1%

16%

0%

…הם מניחים שזה לא קורונה  

…פוחדים שיצטרכו להכנס  

חוששים מהתשובה

לי זה לא יקרה

חוסר איכפתיות/ זלזול 

…לא רוצים להיות מוגדרים  

פוחדים להדבק בזמן הבדיקה

…קופות חולים  /רופאי משפחה

אכיפה

…כי זה תהליך מעיק ולא פשוט  

19%

31%

13%

4%

9%

2%

4%

4%

5%

…הם מניחים שזה לא קורונה  

…פוחדים שיצטרכו להכנס  

חוששים מהתשובה

לי זה לא יקרה

חוסר איכפתיות/ זלזול 

…לא רוצים להיות מוגדרים  

פוחדים להדבק בזמן הבדיקה

…קופות חולים  /רופאי משפחה

אכיפה

…כי זה תהליך מעיק ולא פשוט  
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?  לדעתך אנשים שחשים חום ושיעול לא הולכים לבצע בדיקת קורונה, מדוע, ממה שאתה מכיר את הציבור הישראלי
(שאלה פתוחה)

קורונהחסמים לביצוע בדיקת 

.במגזר הערבי מציינים כי אין אכיפהבעוד , החרדיהפחד מכניסה לבידוד גבוה יותר במגזר 

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 

27%

19%

14%

8%

8%

3%

7%

6%

3%

הם מניחים שזה לא קורונה וזה 
תסמינים דומים לסתם וירוס/ יעבור 

פוחדים שיצטרכו להכנס לבידוד

חוששים מהתשובה

לי זה לא יקרה

חוסר איכפתיות/ זלזול 

לא רוצים להיות מוגדרים כחולי  
קורונה

פוחדים להדבק בזמן הבדיקה

קופות חולים לא /רופאי משפחה
ממהרים לתת הפנייה

אין אכיפה

לא / כי זה תהליך מעיק ולא פשוט 
נגיש

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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שאלה )? במידה והם חשים תסמינים של הנגיף, גורם ליותר אנשים ללכת לבצע בדיקת קורונה, לדעתך, מה היה
(פתוחה

מניעים אפשריים לביצוע בדיקת קורונה  

זמינות ונגישות הבדיקות והפחתת הבירוקרטיה וכן מודעות והסברה נתפסים כמניעים שיכולים לגרום לכך שאנשים עם תסמינים  

.  ייגשו לבצע בדיקות

27%

26%

6%

5%

5%

3%

25%

הסברה והפחדה, יותר מודעות

פחות  / נגישות/ זמינות 
בירוקרטיה

תוצאה מהירה

ביטחון כלכלי+ תמריצים 

חשש מבידוד

חוק/ חיוב בבדיקה

לא יודע

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



34%

19%

2%

6%

2%

4%

הסברה והפחדה, יותר מודעות

נגישות/ זמינות 

תוצאה מהירה

ביטחון כלכלי/ תמריצים 

חשש מבידוד

שליחת אנשים  / חיוב בבדיקה 
להיבדק

25%

22%

6%

3%

4%

1%

הסברה והפחדה, יותר מודעות

נגישות/ זמינות 

תוצאה מהירה

ביטחון כלכלי/ תמריצים 

חשש מבידוד

שליחת אנשים  / חיוב בבדיקה 
להיבדק
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שאלה )? במידה והם חשים תסמינים של הנגיף, גורם ליותר אנשים ללכת לבצע בדיקת קורונה, לדעתך, מה היה
(פתוחה

מניעים אפשריים לביצוע בדיקת קורונה  

.במגזר הערבי בולט יחסית הצורך בהסברה ובמגזר הכללי תפיסת חוסר הזמינות

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 

26%

31%

7%

6%

6%

4%

הסברה והפחדה, יותר מודעות

נגישות/ זמינות 

תוצאה מהירה

ביטחון כלכלי/ תמריצים 

חשש מבידוד

חוק/ חיוב בבדיקה

חרדים ערבים

הבדל בין המגזרים
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?האם לדעתך סכנת מגפת הקורונה חלפה

תפיסת סכנת מגפת הקורונה כחלפה

.ובשיעור גבוה יותר במגזר הכללי, חלפהאינו סבור שהמגפה הרוב הגורף של הציבור 

הבדל מובהק

2% 1% 4% 2%
4% 3%

6%
4%

22% 31%
26%

25%

69% 58% 55% 64%

3%
8% 9% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

יולי 4יוני 6יוני 8יוני

לא יודע

בטוח שלא

חושב שלא

חושב שכן

בטוח שכן

כללי 

(ללא חרדים)
חרדים ערבים כלל הציבור
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?שלא התקיימו על פי הנחיות משרד הבריאות, אחריםארועיםחתונות או , האם אתה מכיר אנשים שהשתתפו במסיבות

השתתפות באירועים שלא על פי הנחיות משרד הבריאות

ובשיעור  , כרבע מהציבור מצהיר כי השתתף או מכיר אנשים שהשתתפו באירועים שנערכו שלא על פי הנחיות משרד הבריאות

.גבוה יותר בקרב המגזרים הערבי והחרדי

הבדל מובהק

18%

34% 33%
25%

3%

7% 5%

4%

80%

62% 63%
72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(ללא חרדים)כללי  חרדים ערבים כלל הציבור

לא השתתפתי או מכיר אנשים  
שהשתתפו בארוע כזה

השתתפתי בעצמי בארוע כזה, כן

מכיר אנשים שהשתתפו בארוע  , כן
כזה
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האם שמעת או שאתה מכיר באופן אישי אנשים שעל פי הנחיות של משרד הבריאות היו צריכים להיכנס 
?והם לא עשו זאתלבידוד 

הפרת הנחיית בידוד

.ובשיעור גבוה יותר במגזר הערבי והחרדי, כרבע מהציבור שמעו או הכירו באופן אישי אנשים שהפרו חובת בידוד

הבדל מובהק

12%

26%
19% 17%

5%

11%

7%
7%

1%

2%

1%
1%

83%

61%
73% 76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(ללא חרדים)כללי  חרדים ערבים כלל הציבור

לא שמעתי או מכיר אנשים שלא  
נכנסו לבידוד למרות שהיו צריכים

במשפחתי היו אנשים שלא נכנסו 
לבידוד למרות שהיו צריכים

אנשים שלא  , באופן אישי, אני מכיר
נכנסו לבידוד למרות שהיו צריכים

שמעתי על אנשים שלא נכנסו  
לבידוד למרות שהיו צריכים
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איזה מידע חסר לך ושהיית  , האם אתה מרגיש שחסר לך מידע לגבי כיצד להימנע מהידבקות בנגיף הקורונה אם כן
(שאלה פתוחה)? רוצה

חסרמידע 

.  מידעכי לא חסר להם , באופן פתוח, מרבית הציבור ציינו

5%

3%

2%

1%

1%

1%

0.8%

1%

1%

0.6%

0.4%

0.2%

0.0%

0.0%

85%

ללא פירוט, כן

הנחיות מדוייקות וברורות

חידוד תהליכי ההדבקה

כיצד נמנע מהידבקות בקורונה

שקיפות לגבי החולים

מידע על המחלה עצמה

מתי לשים מסכה

חידוד תסמיני המחלה

היכן ואיך עושים בדיקה

הדבקות ממשטחים

מחקרים והתפתחויות בתחום

מה עם החיסון

הנחיות לגבי בתי הספר

מידע הקשור בילדים

לא חסר

הבדל מובהק

כלל הציבור

נושאים נוספים צוינו  

בשיעורים נמוכים יותר



10%

2%

2%

2%

1%

1%

0.2%

1%

1%

0.0%

0.1%

1%

0.0%

0.0%

82%

ללא פירוט, כן

הנחיות מדוייקות וברורות

חידוד תהליכי ההדבקה

כיצד נמנע מהידבקות בקורונה

שקיפות לגבי החולים

מידע על המחלה עצמה

מתי לשים מסכה

חידוד תסמיני המחלה

היכן ואיך עושים בדיקה

הדבקות ממשטחים

מחקרים והתפתחויות בתחום

מה עם החיסון

הנחיות לגבי בתי הספר

מידע הקשור בילדים

לא חסר

4%

4%

3%

1%

1%

0.2%

3%

0.4%

1%

1%

0.4%

0.2%

0.0%

0.0%

83%

ללא פירוט, כן

הנחיות מדוייקות וברורות

חידוד תהליכי ההדבקה

כיצד נמנע מהידבקות בקורונה

שקיפות לגבי החולים

מידע על המחלה עצמה

מתי לשים מסכה

חידוד תסמיני המחלה

היכן ואיך עושים בדיקה

הדבקות ממשטחים

מחקרים והתפתחויות בתחום

מה עם החיסון

הנחיות לגבי בתי הספר

מידע הקשור בילדים

לא חסר
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איזה מידע חסר לך ושהיית  , האם אתה מרגיש שחסר לך מידע לגבי כיצד להימנע מהידבקות בנגיף הקורונה אם כן
(שאלה פתוחה)? רוצה

חסרמידע 

.במגזר החרדי ציינו קצת יותר את נושא ההנחיות הברורות

הבדל מובהק

(ללא חרדים)כללי 

3%

3%

3%

2%

1%

1%

0.2%

1%

1%

1%

1%

0.0%

0.0%

0.0%

86%

ללא פירוט, כן

הנחיות מדוייקות וברורות

חידוד תהליכי ההדבקה

כיצד נמנע מהידבקות בקורונה

שקיפות לגבי החולים

מידע על המחלה עצמה

מתי לשים מסכה

חידוד תסמיני המחלה

היכן ואיך עושים בדיקה

הדבקות ממשטחים

מחקרים והתפתחויות בתחום

מה עם החיסון

הנחיות לגבי בתי הספר

מידע הקשור בילדים

לא חסר

חרדים ערבים
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האם יצא שלא לקחת את הטלפון שלך או שהעברת אותו למצב טיסה כאשר , במהלך החודשים האחרונים
?הגעת למקומות ציבוריים

אי שימוש בטלפון הנייד בהגעה למקומות ציבוריים

,  מרביתם יותר מפעם אחת, את הטלפון למקומות ציבוריים או העביר אותו למצב טיסהאיתוכעשירית מהציבור מצהיר כי לא לקח 

.ובשיעור גבוה יותר במגזר הכללי

הבדל מובהק

4% 5% 4% 4%
7%

10% 9% 8%

90%
85% 87% 88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(ללא חרדים)כללי  חרדים ערבים כלל הציבור

לא יצא לי

יצא לי יותר מפעם אחת

יצא לי פעם אחת


