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האם הממשלה פועלת נכון 

?מהמשבר הבריאותיליציאה 

12%כן

45%לא

43%יש מקום לשיפור



האם הממשלה פועלת נכון ליציאה  

?מהמשבר הכלכלי

14%כן

56.5%לא

29.5%יש מקום לשיפור



?כיצד היית מגדיר את החלטות הממשלה

13%דאגה לשלום ובריאות הציבור

61%פוליטיקה

15%יותר מדי הפחדות

11%תשובות אחרות



ת על משרד הבריאות בכל  /ה סומך/האם את

?הקשור להנחיות במשבר הקורונה

16%כן

15%לא

17%שומע רק לרב שלי

עם הזמן , בהתחלה סמכתי עליהם

התחלתי להבין שההחלטות לא מקצועיות

45%

7%תשובות אחרות



בתקופת משבר  הממשלהדרגו את התנהלות 

הקורונה

32.8%גרוע1
56.3%

23.5%לא טוב2

28.7%28.7%ככה ככה3

11%טוב מאד4
15%

4%מצויין5



ראש הממשלה  דרגו את התנהלות 

בתקופת משבר הקורונה

23%גרוע1
41%

18%לא טוב2

26.3%ככה ככה3

18%טוב מאד4
32.7%

14.7%מצויין5



הפוליטיקאים  דרגו את התנהלות 

בתקופת משבר הקורונההחרדים 

31%גרוע1
46%

15%לא טוב2

20%ככה ככה3

17%טוב מאד4
34%

17%מצויין5



לבין אנשים זהירים " מכחישי קורונה"העולם מתחלק בין 

?  באיזה צד אתם. שנשמרים

ספרדיםחסידיםליטאיםכלל הסקר

הקורונה  , נשמרים וזהירים

מפחידה ועלולה להזיק
58%56%18%26%

. הקורונה לא כל כך מזיקה

ה"עוברים את זה בקלות ב
25%31%43%25%

17%13%39%49%תשובות שונות



?איפה נבדקתם לקורונה

42.7%סך נדבקים חרדים בקורונה

64.1%דרייב אין/בדיקה בקופת חולים

5.9%בדיקה פרטית

30%נשארנו בבית עד שהבראנו, לא נבדקנו

57.3%לא נדבקנו



פילוח לפי מגזר? איפה נבדקתם לקורונה

ספרדיםחסידיםליטאים

60%47.5%60.1%לא נדבקו

40%52.5%39.9%אחוז נדבקים

74.2%47.7%70%דרייב אין/בדיקה בקופת חולים

6.6%6.3%5%בדיקה פרטית

נשארנו בבית עד , לא נבדקנו

שהבראנו
19.2%46%25%



?מדוע לא עשיתם בדיקה: מי שחלה בקורונה ולא נבדק

58%נזהרנו וזהו. אין לזה משמעות

18%הרב אמר שלא צריך

/ ח או לא אישרו "לא נבדקתי כי לא ענו לי בקופ

24%'  זה מזיק לציבור החרדי וכו/ לא רצינו שיטילו סגר 



כיצד עברתם את תקופת  : שאלה לנדבקים

?ההידבקות בקורונה

3%קשה מאד

25%קל מאד

14%בינוני

58%לא נדבקנו



?איפה התפללתם בעיקר בתקופת משבר הקורונה

21%בכל מצב בבית הכנסת

60%שטח פתוח/ בחצר 

19%בבית



האם צריך להחזיר את הילדים למוסדות החינוך  

?באופן מלא

36.2%ומצלאמגנאתורה . בלי לחשוש, מלאמלא 

49.3%'וכוריחוקים, קפסולות, בצורה זהירה

8.5%את הבנות עדיין לא, את הבנים כן
6%תשובות אחרות



?  האם צריך להחזיר את הילדים למוסדות החינוך באופן מלא

פילוח לפי מגזר

ספרדיםליטאיםחסידים

58.5%32.5%30%ומצלאמגנאתורה . בלי לחשוש, מלאמלא 

37%55.5%61%'וכוריחוקים, קפסולות, בצורה זהירה

4.5%12%9%את הבנות עדיין לא, את הבנים כן



האם נכון יהיה להמשיך בחתונות מצומצמות גם  

?בעיקר מסיבות כלכליות, אחרי משבר הקורונה

49%כן

38.5%לא

12.5%תשובות אחרות



?עד כמה מטרידה ההסתה נגד הציבור החרדי

57%מטרידה מאד

14%לא מטרידה

20%שימשיכו לקנא בנו

9%תשובות אחרות



?למי הצבעתם בבחירות האחרונות

67.3%יהדות התורה

25.5%ס"ש

1.5%ימינה

1.8%הליכוד

0.6%עוצמה יהודית

0.8%כחול לבן

0.5%העבודה

0%ישראל ביתנו

0.5%הרשימה המשותפת

1.5%לא הצבענו



?  מי הכי מתאים לעמוד בראשות הממשלה

כלל הנשאלים

45%בנימין נתניהו

17%אריה דרעי

14.7%נפתלי בנט

1.9%בני גנץ

1%יאיר לפיד

20.4%אף אחד מהרשימה/ מועמדים אחרים 



?  מי הכי מתאים לעמוד בראשות הממשלה

פילוח לפי מגזר
ספרדיםליטאיםחסידים

46%57%42%בנימין נתניהו
7.9%15%39.5%אריה דרעי

23.5%12.5%12.5%נפתלי בנט
2.6%1.8%1%בני גנץ

20%13.7%5%אף אחד/ מועמדים אחרים 



השתייכות קהילתית של משתתפי הסקר

23%חסידי

43.5%ליטאי

24%ספרדי

1.5%העדה החרדית

1.3%לי"חרד

1.8%דתי לאומי

3.3%אחר

1%ד"חב

0.6%חילונים



?איזה עיתון יומי אתם קוראים

10.3%המודיע

12.5%המבשר

35.7%יתד נאמן

4%הפלס

27.8%לא קוראים

9.7%עיתון אחר



(אפשר יותר מעיתון אחד)? איזה שבועון אתם קוראים

40%משפחה

16.4%בקהילה

6.3%הדרך

2.5%ד"כפר חב

2.3%המחנה החרדי

5.5%רשת קו עיתונות

7%מקומון

2.2%מרווה לצמא

10%לא קורא

7.8%אחר



?לאיזו תחנת רדיו אתם מאזינים

(אפשר יותר מתחנה אחת)

48.5%קול חי

29.3%מיוזיקקול חי 

6.5%קול ברמה

3.4%מורשת

11%תחנות אחרות

1.3%לא מאזינים



?כמה נפשות אתם בבית

11%

27.5%

311%

411.7%

515%

612.6%

712.5%

89.1%

94.9%

14.7%ויותר10



:האם מאז החל משבר הקורונה מצבכם הכלכלי

36%הורע

55%ללא שינוי

9%השתפר



:ההכנסה הממוצעת שלכם היא

25.7%נמוכה

49.6%ממוצעת

16.6%מעל הממוצע

3.3%הרבה מעל הממוצע

4.8%תשובות אחרות


