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 רקע

 

 . בוצע סקר בקרב מדגם ארצי מייצג 1/4/2020 ךבתארי

 +. 18מרואיינים, גברים ונשים בגילאי  508הסקר בוצע באמצעות פאנל אינטרנטי ונדגמו בו 

 .4.5%±טעות הדגימה הינה 

 

 הסקר בוצע ע"י מכון המחקר של חברת דיאלוג, בפיקוחו של פרופ' קמיל פוקס.

 

חלק מהשאלות נשאלו בסקר קודם שאלות בנושא וירוס הקורונה. שמונה במסגרת הסקר נשאלו 

 ויוצגו בדוח באופן השוואתי.  17-18/3/2020 -ו 23-24/3/2020, שבוצע ע"י דיאלוג בתאריכים

 ממצאי הסקר. להלן
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 ממצאי הסקר

 התחושה שאתה בידיים טובות .א

  

סקר  

 נוכחי
 2גל 

בנושא טיפול  

הממשלה 

במשבר קורונה,  

באיזו מידה אתה 

מרגיש שאתה 

 בידיים טובות?

 14% 15%   במידה רבה מאוד 

 34% 38%   במידה רבה 

 32% 31%   במידה בינונית 

 13% 11%   במידה מועטה 

 7% 4%   כלל לא

Total   100% 100% 

N= 508 501 

 בכל הקשור )במידה רבה מאוד +במידה רבה(  בידיים טובותהם מרגישים שהם כי ציינו מהמרואיינים  54% 

כי הם   48%וזו עלייה משמעותית בהשוואה לסקר הקודם שבוצע לפני שבוע, בו ציינו  לטיפול במשבר הקורונה,  

 חשים שהם בידיים טובות. 

 ?)במידה בינונית עד כלל לא( מרגיש בידיים טובות  לאמי  

 (61%+ )65מבוגרים בגילאי   •

 ( 51%)  גרושים וגרושות •

 ( 54%מהממוצע )   מעטבעלי הכנסה נמוכה  •

 ( 50%בעלי הכנסה גבוה בהרבה מהממוצע )  •

 ( 62%חילוניים )  •

 ( 57%)תושבי השרון   •
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 מצב תעסוקתי בעת משבר הקורונה .ב

 1גל  2גל  סקר נוכחי  

כלל  

 המדגם 

מבין 

אלה 

שעבדו 

 קודם 

כלל 

 המדגם 

מבין 

אלה 

שעבדו 

 קודם 

כלל 

 המדגם 

מבין אלה 

שעבדו 

 קודם 

 22% 17% 24% 19%  מהבית  כרגילעובד  

 --  -- 

בעניין 

העבודה, 

האם בימים  

 אלה אתה: 

עובד כרגיל 

 מהמשרד 
 19% 24% 24% 31% 

 57% 44% 53% 41% 48% 38%  סה"כ עובד כרגיל

הוצאתי לחופשה 

 ( ת"חל)ללא תשלום 
 30% 38% 30% 39% 28% 36% 

 8% 6% 7% 6% 7% 6%  מנצל ימי מחלה

פוטרתי בעקבות 

 משבר הקורונה 
 5% 6%     

לא עבדתי קודם ולא  

 עובד כיום 
 22%  23%  -- 22%  -- 

Total 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N= 508 408 501 400 503 391 

 בעקבות משבר הקורונה.  פוטרומהמרואיינים  6%מהנתונים עולה כי   

 53%לעומת  48%)  עובדים כרגילמרואיינים שציינו כי הם  פחותהמגמה שנראתה בסקר הקודם ממשיכה ו 

 . (31%לעומת  24%) שעובדים מהמשרד כרגילאנשים   פחותוכן כי ישנם  (57%לעומת  

 איזו אוכלוסיות פוטרו? 

 ( 4%לעומת    8%יותר גברים מנשים ) •

 (6%- 3%לעומת    9%לעומת האחרים )  18-24יותר גילאי  •

 ( 3%( לעומת נשואים ונשואות ) 10%ושים וגרושות  ) ( וגר8%יותר רווקים ורווקות ) •

 ( 5%-3%( לעומת האזורים האחרים ) 11%יותר מאזור השרון ) •
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 מבין אלה שעבדו קודם – החשש לאבד את העבודה בעקבות משבר הקורונה .ג

 
סקר  

 נוכחי
 1גל  2גל 

בעקבות המשבר שנוצר 

בשל מחלת הקורונה,  

האם אתה חושש למקום  

שלך לאחר  העבודה 

 שהמשבר יגמר?

 13% 18% 16%  מאוד חושש 

 27% 28% 38%  חושש 

 40% 46% 54%  סה"כ חוששים

 35% 33% 28%  כ חושש"לא כ 

 24% 20% 17%  כלל לא חושש

Total 
 100% 100% 100% 

N= 408 400 391 

 חוששים יותר מהמרואיינים גבוה בהשוואה לסקר הקודם, שיעור המגמה שנראתה בסקר הקודם ממשיכה, ו 

 (.  40%לעומת  46%לעומת  54%  ) את עבודתם בעקבות משבר הקורונה לאבד )מאוד חוששים + חוששים( 
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 הקפדה על הנחיות משרד הבריאות .ד

 1גל  2גל  סקר נוכחי  

באיזו מידה אתה 

מקפיד או לא  

מקפיד על 

ההנחיות של משרד 

 הבריאות? 

 46% 61% 61%  מאוד מקפיד על כל ההנחיות 

 48% 34% 35%  מקפיד על מרבית ההנחיות

 6% 4% 4%  מקפיד על חלקן 

 0% 0% 0%  לא מקפיד כלל

Total 
 100% 100% 100% 

N= 508 501 503 

 .  61%ד על מועושיעור המקפידים מאוד על הנחיות משרד הבריאות נשאר זהה לזה שנמצא בסקר הקודם 

לעומת   68%על ההנחיות בהשוואה ליתר האוכלוסיות ) הציבור החרדי מקפיד יותרממצאי הסקר עולה כי 

57% -61% .) 
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 החשש להידבק בוירוס הקורונה .ה

 1גל  2גל  סקר נוכחי  

באיזו מידה אתה חושש 

או לא חושש כי תדבק  

 בוירוס הקורונה? 

 14% 18% 16%  מאוד חושש 

 49% 47% 45%  חושש 

 31% 29% 33%  כ חושש"לא כ 

 7% 6% 6%  כלל לא חושש

Total 
 100% 100% 100% 

N= 508 501 503 

בסקר  65%לעומת    61%קודם ועומד על  המעט בהשוואה לסקר ירד נה ו קורהשיעור החוששים להידבק בוירוס  

 קודם. ה
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 הערכת מצב הרוח .ו

סקר   

 נוכחי
 2גל 

דרג בסולם 

את   1-10של 

מצב הרוח 

שלך כאשר 

מציין,    10

מצב רוח 

 1-מצויין ו

מציין מצב  

 רוח מדוכדך

1-5   38% 38% 

6-7   32% 33% 

8-10   29% 29% 

 סה"כ

N= 508 501 

 סה"כ
100% 100% 

 6.1 6.10 ממוצע

N= 508 501 

 2.18 2.15 סטיית תקן

  38%כאשר  6.1ועומד על  ונשאר בדיוק כמו שהיה לפני שבוע נמוך-בינונימצב הרוח הממוצע של המרואיינים  

 (. 1-5מהמרואיינים ציינו כי מצב רוחם נמוך )

חושש לאבד את  ובין המידה שהוא  מצב הרוח של המרואייניםמשמעותי בין קשר י ישנו כמהנתונים עולה  

 לאחר משבר הקורונה, כאשר ככל שהמרואיינים חוששים יותר כך מצב רוחם פחות טוב.   מקום עבודתו

 4.9 –מאוד חושש  •

 6.0 –חושש  •

 6.4 –לא כ"כ חושש  •

 6.5 –כלל לא חושש  •

כמו כן, ככל ששגרת החיים של המרואיינים השתנתה בכל הקשור לסטטוס התעסוקתי שלהם, כך הם מצויים  

 במצב רוח פחות טוב: 

 6.2 –עובד כרגיל במשרד  •

 6.1 –עובד כרגיל מהבית  •

 6.0 –הוצאתי לחל"ת  •

 5.6  –מנצל ימי חופש  •

 5.5 –פוטרתי  •
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 שאלה חדשה –מיפוי החששות  .ז

  

כלל 

 המדגם

 קבוצת גיל

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

מבין   

מהנושאים  

הבאים, מה  

הנושא  

שהכי 

מטריד 

אותך בימים 

 אלה? 

החשש שבני משפחתי 

המבוגרים ידבקו בוירוס 

 הקורונה

  

38% 44% 53% 45% 38% 24% 9% 

החשש שהמשבר ימשך 

 לתקופה ארוכה

  
35% 32% 27% 22% 32% 57% 52% 

החשש מהמצב הכלכלי 

 של משפחתי 

  
20% 19% 16% 30% 21% 15% 15% 

החשש שאדבק בוירוס 

 הקורונה

  
7% 5% 4% 3% 9% 4% 24% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N= 508 88 121 100 98 68 33 

 

( הינם שתי  35%( ושהמשבר ימשך לתקופה ארוכה ) 38%החשש שבני המשפחה המבוגרים ידבקו בקורונה )  

 החששות הגדולות ביותר של המרואיינים.  

 נה הם:ו קורה משפחתם המבוגרים ידבקו בוירוסמהחשש שבני יותר כאשר מוטרדים  

 53%-44%  – 18-24גילאי  •

 47% -רווקים  •

 (35%לעומת חרדים וחילונים )  42%  –מסורתיים ודתיים  •

 הם:  שהמשבר ימשך לתקופה ארוכהמהחשש יותר כאשר מוטרדים  

 38%  –נשים  •

 57%-52%  -+  55גילאי  •

 52%  –גרושים וגרושות  •

 45% –בעלי הכנסה הרבה מעל הממוצע  •

 47% –תושבי השרון   •

 הם:  למצב הכלכלי של משפחתםמהחשש יותר כאשר מוטרדים  

 23% – גברים •

 30%  – 35-44גילאי  •

 25% –לממוצע מתחת בעלי הכנסה הרבה  •

 24% –הממוצע  מעלבעלי הכנסה הרבה  •
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 שאלה חדשה –ליל הסדר  .ח

  

כלל 

 המדגם

 קבוצת גיל

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

האם אתה   

מתכוון לקיים 

 ,את ההנחיה

לחגוג את ליל  

הסדר רק עם 

המשפחה  

 הגרעינית שלך?

 100% 97% 92% 95% 92% 85% 93%   כן

  1% 2% 4% 2% 6% 3%   לא

  1% 6% 1% 7% 9% 4%   לא יודע

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

N= 

508 88 121 100 98 68 33 

 

 המרואיינים סבורים כי ימלאו את ההנחיה לגבי חגיגת ליל הסדר. עולה כי רובם המכריע של מהממצאים   

שיעורים גבוהים, יחסית, של כאלה שציינו כי אינם יודעים או שלא יחגגו את ליל הסדר במסגרת המשפחה  

 הגרעינית הם: 

 9% –גברים  •

 15%  – 18-24גילאי  •

 12% –רווקים  •

 9% –לממוצע מתחת בעלי הכנסה הרבה  •

 13% –הממוצע  למעבעלי הכנסה הרבה  •

 (  10%( וחרדים )9%(, דתיים ) 8%מסורתיים )  •

 

 

 תוכלו להמשיך ולהתעדכן בפלטפורמות השונות: 

 אתר דיאלוג

 שלנו ייסבוק עמוד הפ

 שלנו ינקדין עמוד הל 

 

 

 בברכה,

 סימה חזן 

 דיאלוג  ,המחקרמנהלת תחום 

 

 

https://dialogue.co.il/
https://www.facebook.com/%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-353272785059210/
https://www.facebook.com/%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%95%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-353272785059210/

