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 דמוגרפיה
 
 
 

  ?מה הוא הגיל שלך
10% 65+ 
48% 45-64 
31% 30-44 
9% 18-29 
 18פחות מ 0%

  )2788 מתוך 2736ענו (
 

  ?מין
 זכר 67%
 נקבה 29%

  )2788 מתוך 2671ענו (
 

  שנת עליה
 1989לפני  3%

 1991עד  1989מ 31%
 1994 עד 1992מ 16%
 1998 עד 1995מ 22%
 2002 עד 1999מ 18%
 2009 עד 2003מ 7%

  )2788 מתוך 2724ענו (
 

  ?השכלה. 33
 )דוקטור(תואר שלישי  6%

  )MA(תואר שני  42%
 )BA(תואר ראשון  17%
  ס להנדסאים  "ביה 22%
 תיכון 9%
 ס ללא בגרות "ביה 1%

  )2788 מתוך 2711ענו (
 
 



 
 
 

 חיבור לאינטרנט: נושא
 
 
 

  ?כמה זמן אתה משתמש באינטרנט
  פחות מחצי שנה 1%
  מחצי שנה עד שנה 2%
 שנתיים-שנה 7%

  ארבע שנים-שלוש 10%
   שניםעיותר מארב 73%
 מתקשה לענות  4%

  )2788 מתוך 2696ענו (
  

  :)אפשרית יותר מאשר תשובה אחת(מקום העיקרי לשימוש באינטרנט 
  תבי  92%
  עבודה  41%
  מקום לימודים  4%
 אחר  6%
  מתקשה לענות   0%

  )2788 מתוך 2702ענו (
 

 ?מהו סוג החיבור לאינטרנט אצלכם בבית
  אין לי מחשב בבית 0%
  מחשב בבית לא מחובר לאינטרנט 0%
 dial-upבזק  3%

  אינטרנט מהיר של בזק  41%
 אינטרנט מהיר של הוט  41%
  אחר  8%
  מתקשה לענות/ לא יודע  2%

  )2788 מתוך 2685ענו (
 

  ?משתמשים באינטרנט בבית) כולל אותך(כמה חברי משפחה המתגוררים עימך 
  אף אחד 5%

  אחד 19%
  שניים 31%
  שלושה 25%
  ארבעה 12%
  חמישה ויותר 4%

  )2788 מתוך 2696ענו (
 
 



 
 

  
 

  ?מהו ספק באינטרנט אצלכם בבית
  אין לי אינטרנט בבית 0%

   קוי זהב 012 –ינטרנט זהב א  31%
   013 ברק –ן 'נטויז  24%
   בזק בינלאומי014  31%
  אחר  7%
 מתקשה לענות/ לא יודע 3%

  )2788 מתוך 2685ענו (
 

  ?כמה זמן ביום אתה גולש
  כמעט ולא גולש 0%
   דקות30-פחות מ 1%

   דקות עד שעה30-מ 12%
  משעה אחת ועד שלוש שעות 45%
  ה שעותמשלוש עד שמונ 26%
  יותר משמונה שעות 10%
  מתקשה לענות 2%

  )2788 מתוך 2704ענו (
 
  :בשבוע 

  כמעט ולא גולש 0%
  יום אחד 1%
  יומיים 1%
  שלושה ימים 1%
  ארבעה ימים 3%
  חמישה ימים 7%

   ימיםששה 10%
  שבעה ימים 68%
 מתקשה לענות 3%

  )2788 מתוך 2636ענו (
 

  ?)אפשרית יותר מאשר תשובה אחת(לאינטרנט האם אתה משתמש בחיבור נייד 
  לא 49%
  מחשב נייד  35%
  מחשב כף יד 10%
  טלפון נייד 22%

  )2788 מתוך 2700ענו (
 
 



 
 

  מגמת הפעילות באינטרנט: נושא
 
 

 )אפשרית יותר מאשר תשובה אחת( ?באינטרנט לאחרונהאילו פעולות עשית מ. 16
  ל"דואהשתמשתי ב 84%

 ICQ (רותי העברת הודעותבשי השתמשתי 20%
  )וכדומה

   וכדומהSkypeהתקשרתי דרך  49%
  עברתי על חדשות ברוסית/קראתי 92%
  עברתי על חדשות בעברית/קראתי 28%
  עברתי על חדשות באנגלית/קראתי 13%
  התעניינתי במזג אוויר 49%
  חיפשתי מידע 75%
  בלוגים, קהילות, בקרתי בפורומים 33%
 ון תוכנהעדכ, ההורדה 37%
  ביקרתי במאגרי תמונות, פרסמתי תמונות 23%
  ת מוזיקההורד 28%
  ת סרטיםהורד 39%
 -online-TVצפיתי ב 23%
   online שחקתי במשחקי  19%
  היכרויותביקרתי באתרי  9%

  ביקרתי באתרים פורנוגרפיים 14%
  קניותעשיתי  14%

 ,בדיקת חשבון בנק(פעולות בנקאיות ופיננסיות  46%
  )תשלום חשבונות וכדומה

  אחר 18%
  )2788 מתוך 2716ענו (

 
  ?יהאם אתם נוהגים לקרוא חדשות בטלפון סלולאר

 כל הזמן 5%
 לפעמים 9%
 לעתים רחוקות מאוד 9%

 לא קורא בכלל 73%
  )2788 מתוך 2704ענו (

 
 ? משלךאו אתר אינטרנט, האם יש לך בלוג

  כן 21%
 לא 76%

  )2788 מתוך 2705ענו (
 
 



 
 

 רכישות וההתייחסות לפרסום: נושא
 

 ? החודשים האחרונים ביצעת קניות דרך אינטרנט12כמה פעמים ב . 17
  אף פעם 50%
  פעם אחת 10%
  פעמיים 8%

  ארבע-שלוש 12%
  בין חמש לעשר 6%
  יותר מעשר 4%
  לא זוכר 4%
  לא רוצה לענות 3%

  )2788 מתוך 2711ענו (
 

  ?)אפשרית יותר מאשר תשובה אחת(ם קנית דרך האינטרנט אלו מוצרים ושרותי. 18
  תכנות מחשב, מחשבים 23%
 משחקי מחשב 3%

 ספרים 13%
 (CD, DVD)סרטים , מוזיקה 3%

  קונצרטים וכדומה, כרטיסים לתיאטרון 21%
 חבילות תיירות, בתי מלון, כרטיסי טיסה 24%
 )רהיטים וכדומה, מוצרי חשמל(מוצרי בית  25%
 ביגוד 3%
 מוצרי קוסמטיקה 3%
 אביזרים, מתנות, פרחים 5%
 )סושי וכדומה, פיצה(מזון  3%
 מוצרי ארוטיקה 1%
  מידע בתשלום 6%

 אחר 20%
  )2788 מתוך 1922ענו (
 

 ?)אפשרית יותר מאשר תשובה אחת(מה הם אמצעי תשלום שלך בקניות דרך אינטרנט 
   דרך אינטרנטכרטיס אשראי 45%
  דרך טלפוןכרטיס אשראי 16%
12% PayPal 
 העברה בנקאית 3%

  (Western Unionהעברה חוץ בנקאית  3%
WebMoneyוכדומה (  

5% SMS 
 אחר 15%

  )2788 מתוך 1982ענו (



 
  ?עם אלו מהמשפטים הבאים על פרסום באינטרנט אתה מסכים

על כניסה " מחיר"בשבילי פרסום באינטרנט זה  63%
 חופשית לאתרים

אני מוכן לשלם דמי כניסה לאתרים רק על מנת  2%
 שלא לראות את הפרסום בהם

  מתקשה לענות/לא יודע 30%
  )2788 מתוך 2672ענו (

 
  ?מה אתה חושב על אפשרות לבצע קניה מייד לאחר קליק על פרסומת ומעבר לחנות באינטרנט

 זה מאוד נוח וזה העתיד 15%

 את הקניה כך נוח לחפש מוצר או שרות אבל 15%
 עצמה אני  מעדיף לעשות בטלפון או אישית

פרסום והצעות מסחריות באינטרנט לא  42%
 מעניינים אותי 

 מתקשה לענות/לא יודע 22%
  )2788 מתוך 2633ענו (
 

מדובר על כל קניה הן באינטרנט והן  (טהאם ביצעת קניה בעקבות פרסומת שראית באינטרנ
  )בחנויות רגילות

 כן 29%
 לא 55%
 מתקשה לענות 12%

  )2788 מתוך 2676ענו (
 
 
 

  אתרי אינטרנט: נושא
 
 

  ?האם קיימים אתרי אינטרנט שאתה מבקר
 )אפשרית יותר מאשר תשובה אחת(

באופן קבוע והם העיקריים 
  במהלך הימים האחרונים מבחינתך

1% 1% anons.co.il 
3% 5% click4.co.il 

24% 31% cursorinfo.co.il 
16% 22% isra.com 
31% 38% israelinfo.ru 
13% 21% izrus.co.il 
24% 31% mignews.com 
4% 6% mnenia.zahav.ru 
4% 7% narod.co.il 

44% 50% newsru.co.il 



8% 9% orbita.co.il 
4% 6% rusisrael.com 

8% 11% 7kanal.com 
(sedmoykanal.com) 

5% 7% souz.co.il 
7% 9% strana.co.il 

43% 47% zahav.ru 
39% 48% zman.com 
7% 6% gazeta.ru 

14% 17% lenta.ru 
22% 25% newsru.com 
2% 2% rbc.ru 
3% 4% utro.ru 
1% 1% il.msn.com (msn.co.il) 
2% 2% haaretz.co.il 
3% 4% themarker.com 
5% 7% nana10.co.il 
3% 3% nrg.co.il 

14% 19% walla.co.il 
17% 19% ynet.co.il 
 אחר  29%

2788 ענו מתוך 2685 2691  
 
 
 

 ?)אפשרית יותר מאשר תשובה אחת(באיזה מנוע חיפוש אתה משתמש יותר 
89% Google 
2% MSN/Live.com 
9% Yahoo 
0% GoGo 

12% Mail.ru 
22% Rambler 
23% Yandex 
1% Aport  
1% Nigma  
  אחר 5%
  כמעט ולא משתמש 1%
 ה לענותמתקש 1%

  )2788 מתוך 2703ענו (
 
 
 



 
  ?באיזו תדירות אתם משתמשים במנועי חיפוש

  כל הזמן  45%
  כמה פעמים ביום  27%
  פעם ביום  5%

  פעם בכמה ימים  13%
  פעם בשבוע ופחות  4%
 כמעט ולא משתמש/ לא משתמש 1%

  )2788 מתוך 2700ענו (
 
 

 
  ?)תשובה אחתאפשרית יותר מאשר ( ל אתה משתמש" דוא ספקאיזהב

51% Gmail.com 
11% Yahoo.com 
36% Mail.ru 
14% Rambler.ru 
9% Yandex.ru 
7% Walla.com 

24% 
 –אינטרנט זהב (של ספקי האינטרנט  ל"דוא

 בזק 014, 013 ברק –ן 'נטויז,  קוי זהב012
   ) בינלאומי

  אחר  ל"דוא 20%
  ל"דואלא משתמש ב 2%

  )2788 מתוך 2709ענו (
 
 
 

אפשרית יותר מאשר תשובה (? איזו מבין האפשרויות הבאות, אם כן? האם אתה מבקר בפורומים
 ?)אחת

0% aviv7.com/forum 
8% besedka.co.il 
3% coolfold.com/phorum 
2% forum.israelinfo.ru 
3% forum.narod.co.il 
2% forum.souz.co.il 
0% is.co.il 
2% israel-forum.org 
1% israel-globe.org/forums 
1% megapolis.org/forum 

  אחר 34%
  לא מבקר בפורומים 52%

  )2788 מתוך 2618ענו (



 
אפשרית יותר מאשר תשובה (?  או קורא, חבר קבוע,אתה רשוםשבהן רשתות חברתיות מה הן 

 :)אחת
14% FaceBook 
2% MySpace 
2% Live Internet 

16% LiveJournal  
  וקלסניקיאודנ 65%
  וקונטקטי 17%
  מוי קרוג 6%

  אחר 12%
 רשתות חברתיותאני לא מבקר ב 24%

  )2788 מתוך 2684ענו (
 

 
ואיזה מקור קיבלתם את , שקיבלתם ביומיים האחרונים, מבחינתכם, נא לציין מקורות ומידע חשוב

  ?אותו המידע
 שיחות עם חברים 31%
 טלוויזיה ברוסית 43%
  ריתטלוויזיה בעב 22%
 רדיו ברוסית 23%
 רדיו בעברית 17%
 עיתונים ברוסית 17%
 עיתונים בעברית 7%
 אתרי אינטרנט ברוסית 86%
  אתרי אינטרנט בעברית 22%
 אתרי אינטרנט באנגלית ושפות אחרות 13%
 בלוגים ורשתות חברתיות ברוסית 23%
 בלוגים ורשתות חברתיות בעברית 1%

ת באנגלית ושפות בלוגים ורשתות חברתיו 4%
 אחרות

 אחר 11%
  )2788 מתוך 2702ענו (

 
 


