תוצאות הסקר "מה נשאיר אחרינו?"
במאי-יוני  3402נערך הסקר "מה נשאיר אחרינו?" – הסקר הראשון שנערך בישראל שהתייחס
לתכנים הדיגיטליים שנשאיר אחרינו ,ושישאירו אחריהם היקרים לנו.
הסקר נערך על ידי הבלוג "אבק דיגיטלי" של ורד שביט וביוזמתו ,בשיתוף פעולה עם הבלוגים
"חדר  "404של עידו קינן וג'וני זילבר ו" -מדע אחר" של ד"ר רועי צזנה .תוצאות הסקר עובדו על
ידי הבלוג "אבק דיגיטלי" ומוצגות בו באופן בלעדי.
תוצאות הסקר מוצגות במסמך זה.

שיטה
הסקר הופץ באופן דיגיטלי בלבד ,באמצעות שירותי אתר .SurveyMonkey
גישה לסקר התבצעה באמצעות קישור ספציפי למטרה זו ,שפורסם במספר בלוגים ורשתות
חברתיות ,בעיקר כאלו העוסקים/ות בתרבות דיגיטלית .הסקר היה נגיש בעברית בלבד ,והיה זמין
למילוי בין התאריכים  5במאי ו 0-ביוני  .3402במהלך תקופה זו 545 ,משתתפים ענו על הסקר או
על חלקו.
הסקר היה אנונימי ,על מנת להבטיח את כנות המשתתפים ,ולא נאספו פרטים מזהים ,למעט
כתובת ה ,IP -שנרשמה על מנת להבטיח שמשתתף אחד לא ימלא את הסקר מספר פעמים.

משתתפים
 545משתתפים ענו על הסקר אך רק  540השלימו אותו .נתוניהם הדמוגרפיים של המשתתפים
מוצגים בגרפים הבאים:

יותר נשים מאשר גברים
ענו על הסקר ,אם כי
ההתפלגות
מובחנת

לא

הייתה
מבחינה

סטטיסטית.
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רוב המשתתפים בסקר הם בגילאי  35עד  .04כמחציתם נשואים או נמצאים בזוגיות ,והשאר
רווקים או גרושים.

רובם מגדירים את עצמם כחילונים או כאתאיסטים מאזור תל אביב והמרכז.
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תוצאות
המשתתפים נשאלו לגבי עמדותיהם במקרה שיקירם ילך לעולמו – האם לדעתם על ספק השירות
לתת גישה לחשבון המשתמש של המנוח כברירת מחדל? כלומר ,כאשר המנוח לא חיווה את דעתו
בנושא עוד בחייו.
מהגרפים המוצגים להלן ניתן ללמוד שרובם המכריע מצדד במתן גישה לחשבון המשתמש
כברירת מחדל לקרובי משפחה מדרגה ראשונה (הורים ,ילדים ,בני ובנות זוג) .עוד ניתן ללמוד
שרוב המשתתפים מאמינים שהחלטתם האם להיכנס או לא לחשבון המשתמש של המנוח עשויה
להשתנות באם המנוח ייתן את הרשאתו האישית למתן גישה ,אך רובם גם מאמינים שעמדתם לא
תשתנה אם יהיה מדובר בהרשאה כללית .כלומר ,אם זו המדיניות הכללית של האתר שבו היו
חשבונות המשתמש של המנוח.
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נכונות לתת גישה לבני/בנות הזוג
עד כמה היו המשתתפים במחקר נכונים לתת גישה לבני ולבנות הזוג שלהם לחשבונות המשתמש
האלקטרוניים שלהם לאחר מותם הם? מהגרפים המוצגים להלן ניתן ללמוד כי קיימת שונות
בנכונות כפונקציה של סוג המידע שייחשף בפני בן או בת הזוג.

כך ,בעוד רוב המשתתפים מביעים
נכונות גבוהה לשתף את בן/בת זוגם
בתוכן

הדוא"ל,

הטלפון

הנייד

והרשתות החברתיות שלהם ,קרוב
למחציתם (כ 04%-מהם) מביעים
נכונות נמוכה לשתף את בן/בת הזוג
בהיסטוריית הגלישה ובהיסטוריית
מנועי החיפוש שלהם.
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נכונות לתת גישה להורים
בניגוד למגמה שהסתמנה באשר לבני הזוג ,הנכונות לתת גישה לחשבונות המשתמש של
המשתתפים להוריהם הייתה נמוכה בהרבה .בין שליש לארבעים אחוזים מהמשתתפים הביעו
נכונות נמוכה לשתף את ההורים ברשתות החברתיות ,בדוא"ל ובטלפון הנייד לאחר מותם.
המגמה מחריפה כשהם נשאלים על המידע שהסתמן כרגיש גם כלפי בני הזוג :היסטוריית הגלישה
והחיפוש במנועי החיפוש .כאן ,רובם של המשתתפים (כ )54%-מביעים נכונות נמוכה לשתף את
הוריהם במידע זה.
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נכונות לתת גישה לילדים
לאחר שנשאלו על בני הזוג ועל הוריהם ,התבקשו המשתתפים לדרג את נכונותם לשתף את המידע
הדיגיטלי שהשאירו אחריהם עם ילדיהם .גם כאן ,התמונה העולה מהגרפים היא כי הנכונות
לשתף בהיסטוריית הגלישה ומנועי החיפוש היא הנמוכה ביותר ,אולם הנכונות לשתף בשאר סוגי
המידע גבוהה מזו שהובעה כלפי ההורים ,אך נמוכה מזו שהובעה כלפי בני הזוג.
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רצון בגישה לתכני בן/בת הזוג
למדנו כבר שהנכונות לשתף את בן/בת הזוג גבוהה בסוגי מידע אחדים ,ונמוכה באחרים .על מנת
לבחון עד כמה המשתתפים היו רוצים שבן או בת הזוג שלהם ישתף אותם במידע הדיגיטלי
אודותיו לאחר מותו ,הם התבקשו לדרג את רצונם בגישה לתכנים אלו ,לפי סוג המידע.
מהנתונים ניתן לראות ,שגם כאן יש רגישות כלפי היסטוריית הגלישה ומנועי החיפוש ,שלגביהם
קרוב למחצית המשתתפים הביעו רצון נמוך בגישה .מנגד ,בשאר סוגי המידע הם הביעו רצון גבוה
בגישה.
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רצון בגישה לתכני ההורים
בהשוואה לנכונות לשתף את ההורים במידע הדיגיטלי לאחר המוות ,הרצון להיחשף למידע
הדיגיטלי של ההורים לאחר לכתם גבוה יותר ,אם כי גם כאן ניתן לראות שהרצון נמוך בהשוואה
לבני הזוג ,ורוב המשתתפים לא רוצים להיחשף להיסטוריית החיפוש והגלישה של הוריהם .בעוד
הרצון הגבוה ביותר למידע של בני הזוג היה הרשת החברתית שלהם ,הרצון הגבוה ביותר למידע
על ההורים הוא תכני הטלפון הנייד שלהם.
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רצון בגישה לתכני הילדים
לראשונה ניתן לזהות שינוי מגמה ביחס להיסטוריית הגלישה והחיפוש של הנפטר .יותר
משתתפים הביעו רצון גבוה להיחשף לתכנים אלו מאשר רצון נמוך .ככלל ,ניתן גם לראות שאחוז
גבוה מאוד מהמשתתפים מביעים רצון גבוה בגישה לתכני הילדים ,בהשוואה לרצונם בגישה דומה
לבני הזוג ולהורים.
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הדדיות בין הנכונות למתן גישה לאחר המוות והרצון
בגישה לתכניו של האחר לאחר מותו
עד כמה המשתתפים ,שהביעו רצון גבוה בגישה לתכנים הדיגיטליים של האחר ,היו נכונים בעצמם
לתת גישה לתכנים הדיגיטליים שלהם? בכדי לענות על שאלה זו בוצע פילוח רק בקרב המשיבים
שהביעו רצון גבוה בגישה לתכני המנוח/ה ,ונבחנה מידת הנכונות שלהם להעניק גישה לתכנים
הדיגיטליים שלהם לאחר מותם .כפי שניתן ללמוד מהגרפים המוצגים להלן ,מידת ההדדיות היא
בסך הכל גבוהה ,כאשר  97%ומעלה מקרב
המשתתפים שהביעו רצון גבוה בגישה לתכנים
הדיגיטליים של בן או בת זוגם הביעו גם נכונות
גבוהה לשתף את בן/בת הזוג במידע הדיגיטלי
אודותיהם לאחר מותם הם.
ההדדיות בקרב המשתתפים שהביעו רצון גבוה
בגישה לתכנים הדיגיטליים של הוריהם נמוכה
בהשוואה לזו של בני הזוג ,אך עדיין קיימת
ומובהקת מבחינה סטטיסטית ,כאשר לפחות
 55.5%מהם הביעו נכונות גבוהה לשתף את הוריהם
במידע הדיגיטלי אודותיהם לאחר מותם הם.
דפוס תשובות מעניין נמצא ביחס למידע הדיגיטלי
של הילדים :נרשמה הדדיות גבוהה בין הרצון
הגבוה במידע ובין הנכונות לשתף במידע כאשר
מדובר בדוא"ל ( ,)5..5%ברשתות החברתיות
( )59.3%ובטלפון הנייד ( ,)50.5%אך כאשר מדובר
בהיסטוריית הגלישה ובהיסטוריית מנועי החיפוש,
רוב המשתתפים שהביעו רצון גבוה לקבל גישה
לתכנים אלה של ילדיהם לאחר פטירתם ,הביעו
נכונות נמוכה או בינונית לשתף את ילדיהם במידע
הדיגיטלי אודותיהם לאחר מותם הם.
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הבדלים בין המינים
מבחני חי בריבוע לבחינת אי תלות ,שהשוו את התפלגות השכיחות בין נשים לגברים
בתשובותיהם ,העלו כי לא קיימים הבדלים מובהקים בין גברים לנשים בנוגע לתכנים דיגיטליים
של הרשת החברתית ,הטלפון הנייד והדוא"ל ,אך קיים הבדל מובהק כאשר הדבר נוגע
להיסטוריית הגלישה והחיפוש ,שבהם גברים נכונים פחות מאשר נשים לתת גישה למידע
הדיגיטלי אודותיהם .מעניין לציין ,עם זאת ,כי לא נמצאו הבדלים בין גברים לנשים במידה בה
הם מעוניינים בגישה למידע של בני או בנות זוגם באשר להיסטוריית הגלישה והיסטוריית מנועי
החיפוש שלהם.

גם לגבי נכונות לתת גישה לתכנים הדיגיטליים של ההורים ,ורצון לקבל גישה לתכנים הדיגיטליים
של ההורים ,נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים רק בנכונות לתת גישה להיסטוריית
הגלישה ומנועי החיפוש .וגם כאן ,יותר גברים מביעים נכונות נמוכה בהשוואה לנשים.
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באופן לא מפתיע ,ההבדל בין המינים חוזר גם כאשר הם נשאלים לגבי מתן גישה לתכני
היסטוריית הגלישה והחיפוש שלהם לילדים שלהם לאחר מותם .גם כאן ,ובדומה לממצא לגבי
ההורים ,הנכונות הכללית לתת גישה היא נמוכה ,ויותר גברים מאשר נשים מביעים נכונות נמוכה
לתת גישה למידע זה.
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חיוב בחוק לאפשר להורים גישה לתכני ילדם לאחר פטירתו
עמדת מעל מחצית המשתתפים היא שיש לחייב בחוק גישה של הורים לתכני הילדים שלהם לאחר
פטירת הילד .כרבע מהם מאמינים שעל הילד לתת את הסכמתו האקטיבית לפני שניתן יהיה לתת
גישה להוריו באשר לתכניו הדיגיטליים.
התמיכה בחיוב בחוק גישה של הורים לתכני הילדים שלהם לאחר פטירת הילד גם ללא הסכמה
מצידו אף עולה לכ 52%-בקרב הורים בפועל .כלומר ,בקרב אלה שהיו להם ילדים בזמן שמילאו
את הסקר .בקרב אוכלוסיה זו ,רק  09%מאמינים שעל הילד לתת את הסכמתו האקטיבית לפני
שניתן יהיה לתת גישה להוריו באשר לתכניו הדיגיטליים.

בהתאם לגרפים הקודמים ,המשתתפים ברובם
היו נגד מתן שיקול הדעת לילד לגבי מתן גישה
לתכניו הדיגיטליים לאחר מותו ,וההתנגדות
הייתה רבה יותר אף בקרב הורים בפועל ,שם רק
שליש ענו שיש לתת לקטין להחליט האם הוריו
יקבלו גישה לתכניו הדיגיטליים.
יש לציין שבקרב המשתתפים לא היה מדגם גדול
דיו של קטינים בכדי לבחון את עמדותיהם הם
בנושא זה באופן משביע רצון (השתתפו 05
קטינים).
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