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  :2020מתוך הסקר החברתי לקט נתונים 
 פשיעה ברשתסייבר ובטיחות פרטיות, 

Selected Data from the 2020 Social Survey on 
Online Privacy and Cybercrime  

 ומעלה 20בקרב בני 
 .פרטיות ברשתהיש לחוקק חוקים להגנה על סבורים כי  83% 
מהם נפגעו מהונאה בנקאית או  20%, נפגעו מפשיעה ברשת מיליון איש, 1.1, מהאוכלוסייה 20% 

 .גניבת פרטים של כרטיס אשראימ
שגרמו נזק למידע או לתוכנות במחשב או  כנה זדוניתווירוס או ת 1מהמשתמשים באינטרנט גילו %20 

 .בטלפון הנייד שלהם
 ,, יפנו למשטרה49%מחצית מהמשתמשים באינטרנט,  אם יפלו קורבן לפשעי רשת, למי ידווחו? 

 .דווחו כלללא י 18%-לאתר האינטרנט הרלוונטי ויפנו  8.3%
% 32-מהנשים ו 45%לרשת:  מעלים תמונות של ילדיהם 18מההורים לילדים מתחת לגיל  38% 

 מהגברים.
 ,ילדיהם משתמשים באינטרנט מדווחים כימיליון איש  1.5, 18ילדים מתחת לגיל ל מההורים 66% 

 מהם:
 מה ילדיהם עושים ברשת 2אינם יודעים %15

 התקינו מערכות בטיחות במכשירים שבשימוש הילדים 37%
 השימוש של הילדים ברשתאת הגבילו את הגישה ו 56%

מידע על תנאי . הסקר מספק 2002, מדי שנה מאז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנערך על ידי הסקר החברתי 
, תעסוקה, נופש, קשר עם בני אינטרנטבריאות, השכלה, שימוש בדיור, רכב, בנושאי:  ישראל תהחיים של אוכלוסיי

 שביעות רצון ואמון., משפחה וחברים, פעילות התנדבותית, מצב כלכלי
יומנויות דיגיטליות, נגישות למידע, קבלת מ –ישראל בעידן הדיגיטלי  בנושאעסק הסקר בהרחבה  2020בשנת 

ברשת, שימוש באפליקציות, רשתות חברתיות, קבלת שירותים ברשת, תקשורת, מסחר, תחבורה ותיירות 
שירותי ממשל ברשת, כלכלת רשת כולל שירותי בנקאות, שימושים בטלפון חכם, בטיחות סייבר ופשיעה ברשת, 

השאלון נערך בשיתוף פעולה עם מטה ישראל דיגיטלית. פרטיות ואבטחת מידע וביטחון ילדים באינטרנט. 
 .בגילים אלו מיליון איש 7.5-צגים כיהמי ,ומעלה 20איש בני  7,249נו ירואי 2020הסקר החברתי  במסגרת

שימוש , מסחר ובנקאות ברשת ,סוגי שימוש באינטרנט: 2020מהסקר החברתי  קישורים להודעות קודמות
, המקורות של הציבור למידע חדשותי, מקווניםשימוש בשירותי ממשל , אזרחים ותיקים, בטלפון חכם

 .בריאות באינטרנט יבנושא ומידע שירותיםקבלת , קשרים חברתיים ורשתות בעידן הטכנולוגי
                                                 

 אי פעם. 1
 לא כל כך או בכלל לא יודעים. 2
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 ומעלה 20בקרב בני 

 באינטרנטוהגנה פרטיות 
 89%מהנשים,  85%-מהגברים ו 81%פרטיות ברשת, הסבורים כי יש לחוקק חוקים להגנה על  83%

 מבעלי השכלה שאינה אקדמית. 80%מבעלי תעודה אקדמית לעומת 

ש"ח  2,000לנפש) סבורים כך יותר מבעלי הכנסה נמוכה (עד  ש"ח 4,000-יותר מגבוהה ( 1בעלי הכנסה

 בהתאמה. ,77%-ו 86% -לנפש) 

מאלה  51%מצדדים בחקיקה, לעומת  86% –מהאוכלוסייה  90% מבין המשתמשים באינטרנט, שהם

 שאינם משתמשים באינטרנט.

 ברים ונשים בשיעור דומה;ג :שמידע אישי שלהם אינו בטוח ברשתמכך  2מהאוכלוסייה מודאגים %62

 64% –בהתאמה; יהודים יותר מערבים  ,46%לעומת  67% – ומעלה 65יותר מבני  44-20צעירים בני 

 בהתאמה. 49%לעומת 

 מבין המשתמשים באינטרנט
ומעלה;  65ני מב 36%-ו 44-20עירים בני מהצ 63% :בחודשים האחרונים 12-סמה ביהחליפו ס 56% 

 47%-מבעלי תעודה אקדמית ו 69% ערבים;המ 22%-מהיהודים ו 62%מהנשים;  52%-מהגברים ו 60%

 קדמית.מחסרי השכלה א

 % מהנשים.18-מהגברים ו 26% ,נוהגים למחוק את היסטוריית הגישה שלהם באינטרנט 22%

מאלה שאינם  43%-מהמועסקים ו 58%כנת הגנה כגון אנטי וירוס, נורטון וכד': ומשתמשים בת 53%

מחסרי השכלה  43%-דה אקדמית ומבעלי תעו 71%; מהערבים 19%-מהיהודים ו 60%; מועסקים

 .אקדמית

 כנה זדונית שגרמו נזק למידע או לתוכנות במחשב או בטלפון הנייד שלהם.ווירוס או ת 3גילו %20

% מהגברים, 32-מהנשים ו 45%מעלים תמונות של ילדיהם לרשת:  18מההורים לילדים מתחת לגיל  39%

 מהערבים. 28%-מהיהודים ו 42%

 פשיעה ברשת
; ומעלה 65מבני  10%-ו 44-20ני מב 23% :נפגעו מפשיעה ברשת מיליון איש, 1.1-, כמהאוכלוסייה 20%

מהחילונים בקרב  29%-מהחרדים ו 10%מחסרי השכלה אקדמית;  15%-מבעלי תעודה אקדמית ו 30%

 היהודים.

נפגעו מהונאה  20%או דרישות לפרטים אישיים,  ףמזוי דוא"לקיבלו  41%מבין אלה שנפגעו ברשת, 

 מהנשים חוו הטרדה מינית. 11%של כרטיס אשראי. גניבת פרטים מבנקאית או 

  

                                                 
 הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית, ברוטו לחודש. 1
 במידה רבה או במידה מסוימת. 2
 אי פעם. 3
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 2020חברתי הסקר ההפגיעה, אחוזים,  מהותומעלה שנפגעו באינטרנט, לפי  20בני  – 1תרשים 

 

 מבין המשתמשים באינטרנט
מבעלי תעודה אקדמית  83% יכוי להיות קורבן פשיעה באינטרנט:מאמינים שבשנים האחרונות עלה הס 74%

 .מהחילונים בקרב היהודים 82%-מהחרדים ו 66%מחסרי השכלה אקדמית;  69%-ו

 39%לימות מילולית ופיזית או בריונות: אנחשפו לתכנים פוגעניים באינטרנט, כולל  מיליון איש, 1.6-, כ31%

 ם בקרב היהודים.מהחילוני 41%-מהחרדים ו 23%ומעלה.  65מבני  13%-ו 44-20מבני 

לאתר האינטרנט יפנו  8.3%, , יפנו למשטרה49%אם יפלו קורבן לפשעי רשת, למי ידווחו? מחצית, 

 .כלל לא ידווחו 18%-הרלוונטי ו

 ומעלה המשתמשים באינטרנט, 20בני אחוז  – 2תרשים 
 2020חברתי הסקר ה, 1ו במקרה של פגיעה ברשתגורם שידווחו להלפי 

 
  

                                                 
 כולל אלה שנפגעו, לפי הגורם אליו פנו. 1
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 בטיחות של ילדים ברשת
. לדיהם משתמשים באינטרנטימדווחים כי  ,מיליון איש 1.5-, כ18ילדים מתחת לגיל ל מההורים 66%

  .מהחרדים 13%-מהדתיים ו 74%מהמסורתיים,  74%מהחילונים,  75% היהודים:ההורים בקרב 

ש"ח  2,000עד של בעלי הכנסה מ 49%שיעור אלה שילדיהם משתמשים באינטרנט עולה עם ההכנסה: 

 לנפש. ש"ח 4,000-מ של יותרבעלי הכנסה מ 72% לעומת לנפש

 שילדיהם משתמשים באינטרנט 18מתוך ההורים לילדים מתחת לגיל 
 :שילדיהם גולשים באינטרנטמכך חוששים  63%

 גברים ונשים בשיעור דומה;

 בהתאמה); ,58%-ו 68%(ומעלה  45חוששים יותר מהורים בני  44הורים צעירים עד גיל 

 , בהתאמה). 60%לעומת  75%הורים ערבים חוששים יותר מיהודים (

 .על הסיכונים ברשתלהם מוסרים כי שוחחו עם ילדיהם והסבירו  83%

 , בהתאמה).51%-ו 62%הגבילו את זמן השימוש של הילדים ברשת, יהודים יותר מערבים ( 59%

 :ברשתילדיהם השימוש של את הגבילו את הגישה ו 56%

 ;בהתאמה) ,40%לעומת  70%הורים מבוגרים יותר (מיותר  44הורים צעירים עד גיל 

 .אמה)בהת ,50%-ו 58%יהודים יותר מערבים (

 .התקינו מערכות בטיחות במכשירים שבשימוש הילדים 37%

 .קיבלו הדרכות בנושא שמירה על בטיחות ילדים ברשת 37%

מההורים  26%) מוסרים כי אינם יודעים מה לעשות כדי להימנע מפגיעה ברשת, 25%רים (ורבע מהה

 .ית הספרבקיבלו אותה במסגרת  –מההורים שקיבלו הדרכה  61%הערבים.  םמההורי 23%-היהודים ו

 מה ילדיהם עושים ברשת. 1אינם יודעים %15

 ילדיהם נחשפו ל"שיימינג" (ביוש), לנידוי או לחרם באינטרנט. – 4.7%

 .מההורים מעידים כי ילדיהם היו קורבנות לבריונות ברשת 3.2%

  

                                                 
 לא כל כך או בכלל לא יודעים. 1
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 18לילדים מתחת לגיל הורים  – 3תרשים 
 רנט,עולות הנוגעות לשימוש הילדים באינטפלפי התייחסויות ו

 2020חברתי הסקר האחוזים, 

 

 לדף הסקר החברתי באתר הלמ"ס

 2020לשאלון הסקר החברתי 

 למחולל הלוחות של הסקר החברתי

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-2020.aspx
https://surveys.cbs.gov.il/Survey/survey.htm
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