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  הציבור החרדי –סקר קורונה 

08/11/2020  

ההתמודדות  מהי מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים הבאים, המובילים את .1

  משרד הבריאות: נגיף הקורונה: עם

  

 

  

  

  

  

הבאים, המובילים את ההתמודדות מהי מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים  .2

  משרד האוצר נגיף הקורונה: עם

  

 

  

  

  

  

מהי מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים הבאים, המובילים את ההתמודדות  .3

  צה"ל ופיקוד העורף נגיף הקורונה: עם

  

 

  

  

  

  

    

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  21.2 21.3 42.2 27.9  אמון בכללאין לי 

  51.1  46.8  43.1  46.7 יש לי די מעט אמון

  20.4  26.4  10.7  19.7  יש לי די הרבה אמון

  5.9  3.4  1.9  3.7  יש לי הרבה מאוד אמון

  1.4  2.2  2.1  2.0  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  25.3 25.7 31.9 27.9  אין לי אמון בכלל

  36.6  42.7  34.2  37.0 יש לי די מעט אמון

  22.2  16.0  13.4  17.5  יש לי די הרבה אמון

  4.2  1.5  3.9  3.6  יש לי הרבה מאוד אמון

  11.7  14.1  16.6  14.0  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  14.4 15.2 21.7 17.0  אין לי אמון בכלל

  23.1  29.8  30.3  26.8 יש לי די מעט אמון

  38.9  30.6  25.2  32.0  יש לי די הרבה אמון

  18.7  13.9  11.3  15.1  יש לי הרבה מאוד אמון

  4.9  10.5  11.4  9.1  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ
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מהי מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים הבאים, המובילים את ההתמודדות  .4

  משטרת ישראל נגיף הקורונה: עם

  

 

  

  

  

  

מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים הבאים, המובילים את ההתמודדות מהי  .5

  בתי חולים נגיף הקורונה: עם

  

 

  

  

  

  

מהי מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים הבאים, המובילים את ההתמודדות  .6

  הפוליטיקאים החרדים נגיף הקורונה: עם

  

 

  

  

  

  

את ההתמודדות מהי מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים הבאים, המובילים  .7

  המנהיגות הרבנית נגיף הקורונה: עם

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  56.6 56.7 66.8 59.1  אין לי אמון בכלל

  28.2  27.4  25.8  27.4 יש לי די מעט אמון

  10.1  10.2  4.4  8.4  יש לי די הרבה אמון

  3.8  2.7  1.2  2.7  יש לי הרבה מאוד אמון

  1.2  2.9  1.9  2.4  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  15.9 12.4 24.1 17.2  אין לי אמון בכלל

  31.9  28.8  32.9  30.9 יש לי די מעט אמון

  31.5  35.4  25.6  31.4  יש לי די הרבה אמון

  17.3  18.7  11.0  15.7  הרבה מאוד אמוןיש לי 

  3.4  4.7  6.5  4.7  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  18.4 16.8 22.3 19.8  אין לי אמון בכלל

  27.2  22.4  29.7  26.3 יש לי די מעט אמון

  31.7  34.3  25.6  30.1  יש לי די הרבה אמון

  19.0  21.1  16.1  18.7  יש לי הרבה מאוד אמון

  3.8  5.4  6.3  5.1  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  2.2 1.7 2.6 2.4  אין לי אמון בכלל

  4.9  4.8  3.7  4.6 יש לי די מעט אמון

  14.8  9.5  10.1  12.0  יש לי די הרבה אמון

  75.5  81.6  81.8  78.1  יש לי הרבה מאוד אמון
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מהי מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים הבאים, המובילים את ההתמודדות  .8

  ראש הממשלה נתניהו נגיף הקורונה: עם

  

  

  

  

  

  

  

  

מהי מידת האמון שיש לך באישים ובגורמים המקצועיים הבאים, המובילים את ההתמודדות  .9

  ראש העיר שלך נגיף הקורונה: עם

  

  

  

  

  

 

 

 

 ?עד כמה שאתה יודע, האם מגפת הקורונה מהווה סכנת נפשות  .10

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  2.5  2.4  1.8  2.9  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  16.6 25.8 40.2 27.0  אין לי אמון בכלל

  36.4  34.8  34.0  34.8 יש לי די מעט אמון

  28.3  25.2  14.6  23.0  הרבה אמוןיש לי די 

  16.1  8.6  7.0  11.3  יש לי הרבה מאוד אמון

  2.6  5.5  4.2  3.9  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  11.7 9.3 20.0 13.3  אין לי אמון בכלל

  17.6  20.9  26.2  21.4 יש לי די מעט אמון

  34.1  33.7  30.0  32.9  יש לי די הרבה אמון

  34.0  29.9  18.9  27.9  יש לי הרבה מאוד אמון

  2.7  6.2  4.9  4.6  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  42.6 52.2 33.3 43.4  בטוח שכן

  34.2  33.5  37.0  34.4 חושב שכן

  12.6  9.3  18.0  13.4  חושב שלא

  7.9  3.5  6.1  5.6  בטוח שלא

  2.8  1.5  5.6  3.1  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ



 

4 
 

האם אתה חושש או לא חושש בימים אלה שאתה או מי מבני משפחתך יידבק בנגיף  .11

 הקורונה?

  

  

  

  

  

  

  

  

האם אתה מאמין או לא מאמין כי על ידי הידבקות מכוונת ניתן להגיע ל"הדבקת עדר",  .12

 שתגן על כלל הציבור מהמגפה?

  

  

  

  

  

  

  

  

 לדעתך, אילו שיקולים הנחו את מקבלי ההחלטות במאבקם בנגיף הקורונה? .13

    

    

  

  

  

  

 ?מהיכן את/ה מקבל מידע לגבי נגיף הקורונה (הסכנה שבו, דרכי הפעולה הנדרשות וכדומה) .14

 ניתן לסמן יותר מתשובה אחת (כן/לא לגבי כל אפשרות)

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  22.1 19.9 12.9 18.4  חושש מאוד

  29.9  32.0  21.3  28.3 די חושש

  19.2  24.2  30.3  24.4  לא כל כך חושש

  27.1  22.8  32.9  26.9  כלל לא חושש

  1.7  1.1  2.5  2.0  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  16.5 8.3 12.4 12.3  מאמין מאוד

  11.5  10.9  13.8  12.0 די מאמין

  19.2  22.9  19.3  21.0  לא כל כך מאמין

  40.7  52.3  35.7  42.7  כלל לא מאמין

  12.0  5.5  18.9  12.0  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  3.6 3.7 3.2 3.6  רק שיקולים בריאותיים

  37.7  32.3  19.9  30.3 בריאותייםבעיקר שיקולים 

  38.2  44.7  47.7  43.8  בעיקר שיקולים פוליטיים

  14.7  11.8  24.5  16.4  רק שיקולים פוליטיים

  5.7  7.5  4.7  6.1  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

כלל   

  המדגם

  ספרדי  ליטאי  חסידי

מידע שהגיע מאדם אחר (בן משפחה, 

  חברי קהילה, רב הקהילה)

74.6 76.5 80.1 68.1  

  60.1  73.5  78.7  70.3 עיתונות חרדית

  44.4  48.7  53.7  48.5  קווי מידע
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 בהערכת הסיכון של מחלת הקורונה?  הכי סומך/תעל מי מהבאים את/ה  .15

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

לדעתך, האם צריך או לא צריך לשתף רבנים בקביעת מדיניות לגבי ההתמודדות עם נגיף  .16

  הקורונה?

  

  

  

  

  

  

  

  

 ?נבדקת לפחות פעם אחת להימצאות נגיף הקורונה האם .17

  36.6  37.3  23.7  33.6  אינטרנט

  28.5  30.1  32.9  31.1  רחוב מודעות

  43.4  46.3  40.0  44.0  פרסומים של הרשות המקומית

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  0.5 0.5 0.4 0.6  פוליטיקאים חרדים

  58.2 58.1 72.0 61.4  רבנים

  4.2 2.0 1.4 2.6  הממשלה והיועצים שלוראש 

  22.1 27.7 13.8 22.0  מומחי רפואה

  1.1 1.1 2.2 1.8  הרשות המקומית

  2.1 1.1 2.4 1.9  אחר

  2.2  1.4  3.1  2.1 אף אחד מהם/רק על עצמי

  6.6  3.6  2.8  4.5  הקב"ה/השם

  1.7  1.3  0.3  1.1  לא יודע

  1.5  3.2  1.6  2.0  מומחי רפואה רבנים+

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  78.1 79.1 80.7 77.6  בטוח שצריך

  14.7  15.4  12.9  15.3 חושב שצריך

  3.5  2.3  1.7  3.1  חושב שלא צריך

  1.4  2.3  1.7  2.0  בטוח שלא שצריך

  2.4  0.8  3.0  2.0  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

כן. נמצאתי חיובי, אך לא 

  היו לי סימפטומים

3.9 3.1 6.2 2.8  

כן. נמצאתי חיובי, והייתי 

 חולה

14.9  14.1  16.2  15.3  

  32.1  36.4  19.2  29.2  כן, ונמצאתי שלילי

  49.8  41.2  63.6  52.1  לא נבדקתי
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 האם מישהו מבני ביתך חולה או שהיה חולה קורונה פעיל (סימפטומטי)? .18

  

  

  

  

השפעות רפואיות עלולות להיות  האם אתה מאמין או לא מאמין לטענה שלמחלת הקורונה .19

 ארוכות טווח, גם אם לחולה אין כרגע סימפטומים?

  

  

  

  

  

 

 

  

  

על פי הנתונים של משרד הבריאות שיעורי ההדבקה והתחלואה בציבור החרדי גבוהים מאוד.  .20

 לשיעורי ההדבקה והתחלואה הגבוהים האלה?העיקרי לדעתך, מי או מה הגורם 

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  38.2 45.0 46.3 42.7  כן

  61.8  55.0  53.7  57.3 לא

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

מאמין מאוד שלקורונה יש 

השפעות רפואיות ארוכות 

  טווח

36.1 31.0 45.8 31.9  

  38.4 32.1 26.1 32.6  די מאמין

  11.1 10.4 17.1 12.8  לא כל כך מאמין

כלל לא מאמין שלקורונה 

  יש השפעות ארוכות טווח

8.1 10.8 3.6 10.8  

  7.9 8.2 15.0 10.4  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

כלל   

  המדגם

  ספרדי  ליטאי  חסידי

  56.1 62.4 56.4 57.8  צפיפות המגורים של הציבור החרדי

הממשלה שלא העבירה את המידע 

  מתאים לציבור החרדי

8.1 6.2 5.5 11.8  

הנחיות הרבנים להמשיך בשגרת 

  החיים

2.2 2.8 1.4 2.2  

אי הציות להוראות הממשלה של 

  הציבור החרדי

4.4 1.4 5.0 6.3  

חוסר ההתחשבות של מי שנתן את 

  ההוראות באורח החיים החרדי

12.3 15.8 11.3 10.2  

העדר אכיפה של ההנחיות במגזר 

  החרדי

1.9 1.3 2.4 1.7  

  3.6 4.0 1.7 3.0  אחר

  2.8 2.5 5.8 3.8  לא יודע/שום גורם/כלום
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  )100%-סה"כ הגורמים שנמסרו (גורם ראשון + גורם שני, מסתכם ליותר מ .21

  

  

  

  

  

  

  

 מאז תחילת משבר הקורונה מצבי הכלכלי: .22

  1.8 1.4 0.7 1.4  הכל/כל התשובות/כמעל כל התשובות

אין יותר תחלואה/נתונים לא נכונים/לא 

  מאמין לטענה

4.1 6.3 3.6 2.7  

בשל ריבוי הבדיקות/יש יותר בדיקות 

  במגזר

0.9 1.7 0.4 0.9  

  100  100  100  100  סה"כ

כלל   

  המדגם

  ספרדי  ליטאי  חסידי

  72.5 77.1 72.3 73.6  צפיפות המגורים של הציבור החרדי

הממשלה שלא העבירה את המידע 

  מתאים לציבור החרדי

21.2 14.3 16.0 32.3  

 הנחיות הרבנים להמשיך בשגרת

  החיים

3.9 3.5 3.6 4.0  

אי הציות להוראות הממשלה של 

  הציבור החרדי

10.3 6.1 9.9 13.8  

חוסר ההתחשבות של מי שנתן את 

  ההוראות באורח החיים החרדי

32.8 38.0 34.6 26.1  

העדר אכיפה של ההנחיות במגזר 

  החרדי

4.3 3.3 4.2 5.5  

  5.7 8.1 4.8 6.0  אחר

  2.8 2.5 5.8 3.8  לא יודע/שום גורם/כלום

  1.8 1.4 0.7 1.4  הכל/כל התשובות/כמעל כל התשובות

אין יותר תחלואה/נתונים לא נכונים/לא 

  מאמין לטענה

4.8 6.5 4.6 3.6  

בשל ריבוי הבדיקות/יש יותר בדיקות 

  במגזר

1.6 3.3 1.0 0.9  

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  15.4 12.0 21.1 16.2  הרבה יותר גרוע

  22.8 22.7 28.2 24.9  מעט יותר גרוע

  47.7 56.0 42.9 48.3  כמו שהיה, לא השתנה

  6.8 5.1 3.7 5.4  מעט יותר טוב

  5.8 1.8 2.4 3.3  הרבה יותר טוב

  1.5 2.4 1.7 2.0  לא יודע/ת
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על ההנחיות של משרד הבריאות בנוגע להתגוננות או לא מקפיד  באיזו מידה אתה מקפיד  .23

 מנגיף הקורונה:

 

  

  

  

  

  

  

 עם איזו מהטענות הבאות את/ה הכי מסכים: .24

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים: .25

  :החרדיםהסיקור של הרחוב החרדי בכלי התקשורת החילוניים מוטה נגד 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  1.9 1.6 8.5 4.2  כלל לא מקפיד

  12.3 9.8 22.2 14.4  מקפיד במידה מועטה

  41.6 35.9 35.1 37.5  מקפיד במידה רבה

מקפיד במידה רבה מאוד/ 

  באופן מלא

43.9 34.3 52.7 44.1  

  100  100  100  100  סה"כ

כלל   

  המדגם

  ספרדי  ליטאי  חסידי

עם התפשטות הגל השני של הקורונה 

היה צריך להמשיך את כל הלימודים 

  התורניים בישיבות ובתלמודי התורה

67.4 77.7 64.4 62.0  

עם התפשטות הגל השני של הקורונה 

צריך לעצור את כל הלימודים היה 

  התורניים בישיבות ובתלמודי התורה

16.0 8.8 15.7 22.9  

  15.1 19.9 13.5 16.7  לא להקריא:  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  3.9 2.6 4.5 3.6  כלל לא מסכים

  3.2 2.1 3.1 3.2  לא כל כך מסכים

  11.0 15.2 7.1 11.7  די מסכים

  80.7 75.4 81.1 78.2  מסכים מאד

  1.2 4.7 4.1 3.3  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ
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 המשפטים הבאים:האם אתה מסכים או לא מסכים עם  .26

  :הפוליטיקאים החרדים הגנו כהלכה על הציבור שלהם מפני החלטות פוגעניות

  

  

  

  

  

  

  

  

 האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים: .27

העובדה שעל החרדים נאסר להתפלל בבתי הכנסת שעה שלא חרדים יכלו לקיים הפגנות 

  :היא הוכחה לאפליה נגד הציבור החרדי בישראל

  

  

  

  

  

  

  

  

 האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים: .28

  :מגפת הקורונה היא עונש משמים לעם ישראל

  

  

  

  

  

  

  

  

בגילים שעד סיום בית ספר יסודי לדעתך, האם הורים חרדים ששלחו ללימודים את בניהם  .29

 גם בתקופות הסגר פעלו נכון או לא נכון?

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  19.0 18.1 22.8 20.0  כלל לא מסכים

  20.8 17.4 20.9 20.0  לא כל כך מסכים

  31.6 28.3 28.1 29.9  די מסכים

  20.3 28.5 18.8 21.8  מסכים מאד

  8.4 7.6 9.3 8.4  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  5.5 9.6 6.3 7.3  כלל לא מסכים

  12.5 8.3 3.2 8.8  לא כל כך מסכים

  17.9 19.5 15.9 17.4  די מסכים

  62.3 58.5 73.2 63.9  מסכים מאד

  1.7 4.1 1.4 2.6  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  11.1 14.6 29.8 18.6  כלל לא מסכים

  3.0 3.4 7.8 5.0  לא כל כך מסכים

  17.5 8.1 7.2 11.0  די מסכים

  44.3 47.1 19.4 36.6  מסכים מאד

  24.1 26.7 35.7 28.8  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  29.5 33.4 51.4 36.9  בטוח שפעלו נכון

  18.9 20.0 21.1 20.4  חושב שפעלו נכון

  17.3 22.1 6.2 16.0  חושב שפעלו לא נכון
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 חרדים:- לאחרדים ללדעתך, כיצד השפיע משבר הקורונה בישראל על מערכת היחסים בין  .30

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי  -נערך על בנושא החרדים והקורונהסקר 

איש ואשה  860, רואיינו 8/11/2020-21/10בין התאריכים בטלפון לדמוקרטיה. בסקר, שנערך 

הבוגרת בישראל בגילאי החרדית המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה  העברית, בשפה

. עבודת השדה 95%ברמת ביטחון של  .%±43ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם  18

 https://dataisrael.idi.org.ilהנתונים המלא ראו:  . לקובץ"סקר כהלכה"בוצעה על ידי 

 

  20.7 11.8 5.8 13.0  בטוח שפעלו לא נכון

  13.7 12.6 15.5 13.7  יודעלא 

  100  100  100  100  סה"כ

  ספרדי  ליטאי  חסידי  כלל המדגם  

  63.3 57.1 65.1 61.1  הזיק מאוד

  28.4 32.0 25.9 29.4  די הזיק

  3.0 1.4 1.3 2.0  די שיפר

  0.5 2.3 0.9 1.5  שיפר מאוד

  4.8 7.3 6.7 6.0  לא יודע/ת

  100  100  100  100  סה"כ


