
 

 ((EESSSS))  האירופאיהאירופאי  החברתיהחברתי  בסקרבסקר  ישראלישראל
 

. ומדיניות ציבורית מחקר והוראהשנועד לקדם הינו פרויקט תשתית במדעי החברה  (ESS)הסקר החברתי האירופי 

ביזמת האקדמיה הלאומית  מטרתו ליצור בסיס נתונים על עמדות, ערכים והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן.

הסקר נערך מדי  .והחלל הטכנולוגיה, המדע משרד ידי-על מנוהלת והשתתפותה למדע הצטרפה ישראל לסקר

 גם השוואה בין מדינות.ומאפשר השוואה לאורך זמן, כמו  2002שנתיים מאז שנת 

 חוקרים לעניין העשויים רבים נושאים מקיף הוא. שאלות 400 -מ למעלה כולל האירופי החברתי הסקר שאלון

 הון,  בפוליטיקה עניין כמו בנושאים ליבה שאלות כולל הסקרמדעי החברה, החינוך, המשפט והניהול  תחומימגוון ב

, חברתית הדרה כלפי עמדות, בסיסיים אנושיים ערכים, סובייקטיבית רווחה תחושת, אפליה, במוסדות ואמון חברתי

 בנושאים שאלות השאלון כולל בנוסף. בהם ושימוש שונים תקשורת לאמצעי חשיפה(, ואזרחית אתנית) זהות, דת

עמדות הכוללים: עמדות כלפי הגירה, מעורבות אזרחית ודמוקרטיה, עבודה, משפחה ורווחה, גילנות,  מתחלפים

כלפי מדינת הרווחה, אמון במערכת החוק והמשפט הפלילי, הבנה והערכה של הדמוקרטיה, רווחה אישית 

   .וחברתית, אי שווין בבריאות והגורמים לו

 .וההורים הזוג בת/בן, הנחקר על( ותעסוקה השכלה כולל) מפורט חברתי-דמוגרפי מידע גם כולל הסקר

, באירופה עמיתים עם פעולה לשיתופייכולים לשמש כבסיס ו ל תשלוםנגישים לכל אחד ללא כנתוני הסקר 

 .בקורסים וסמינרים לשימושומחקר  תלמידיעבור  וכן השונות המחקר לקרנות המוגשות מחקר להצעות כבסיס

הקול קורא להצעת נושאים מזמין חוקרים להציע נושאים לנושאים המתחלפים.   ESS: פרויקט היםנושאים מתחלפ

 .באתר הפרויקט ובאתר מכון ב.י. כהן לסבב התשיעי יפורסם בעתיד. הודעה על כך תפורסם מתחלפים

בלוזן. פרטים על הכנס ניתן למצוא באתר ה  2016יערך ביולי  ESSהכנס הבינלאומי השלישי של פרויקט ה 

ESS :w.europeansocialsurvey.org/about/conferencehttp://ww  

, אביב-תל באוניברסיטתלחקר דעת קהל  כהן י.ב מכון ידי-על תנעשו בכך הכרוכות וההכנות בישראל השדה עבודת

 .שונות ומדיסציפלינות מאוניברסיטאות נציגיםשכוללת  היגוי ועדת בהנחיית

סדנאות להצגת הפרויקט ו ייעוץביוזמת משרד המדע הטכנולוגיה והחלל,  ,מציעמכון ב.י. כהן 

  והכרת הורדת הנתונים והעבודה איתם.

  bicoheness@tauex.tau.ac.ilל:  לייעוץ ולתיאום סדנאות, ניתן לפנות במייל

   /http://bicohen.tau.ac.il/index.php/he: אתר מכון ב.י. כהן

    /ESS :http://www.europeansocialsurvey.org-אתר ה :ולהורדת נתונים ללא עלותמידע על הסקר 
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