
 
 

 (ESS) האירופאי החברתי בסקר ישראל
 

( ESSברצוננו לעודד אתכם/ן, חוקרים וחוקרות באקדמיה הישראלית, להסתייע בנתוני הסקר החברתי אירופי  )

. נתוני הסקר נגישים לכל אחד ואחת ללא תשלום ויכולים וטפת במהלך השנהבמסגרת עבודת ההוראה הש

לסייע בהעברת קורסים מתודולוגיים שונים )מבוא לסטטיסטיקה, מבוא לשיטות מחקר כמותניות ועוד(, זאת דרך 

 שילוב דוגמאות מן הסקר בשיעורים עצמם ועד למסד נתונים רחב שדרכו הסטודנטים/ות יכולים/ות לתרגל את

(. כמו כן, מסד הנתונים הנגיש מסייע לתלמידי/ות מחקר SPSS, STATA, SASהחומר הנלמד בשיעורים )

מצורף סילבוס של סמינר מתודולוגי בו למייל זה כמו כן, ודוקטורנטים/יות עבור עבודת התזה, הדוקטורט ועוד. 

ודוגמא ממצגת בקורס "שיטות מחקר כמותניות" המשלבת  לעבודה  ESSמוצע לסטודנטים מסד הנתונים של ה 

 . דוגמא מתוך נתוני הסקר

 

כמו כן, מכון ב.י כהן מציע יעוץ וסדנאות להצגת הפרויקט, הכרת מסד הנתונים והעבודה איתם. כל אלו 

ר , אך מחויבים בתיאום מראש )דרך כתובת מייל זה(. סדנאות אלו הועברו בהצלחה במספללא תשלום נעשים

אביב, אוניברסיטת חיפה, -מוסדות אקדמאים מובילים בארץ, וכן במרכזי מידע ומחר, לדוגמא: אוניברסיטת תל

המכללה למנהל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת ועוד. כיום, מוסדות אלו, ואחרים, נעזרים בנתוני הסקר באופן 

ועל כן  ESSגמאות לשימוש בנתוני ה אנו מקימים מאגר מקוון שיכיל דובימים אלו נרחב. חשוב לציין כי 

 ESSנשמח אם תוכלו לשלוח )חזרה למייל( מחקרים, סילבוסים, ניירות עמדה שברשותכם שנעזרו בנתוני ה

 להכנסתם. 

 

( הינו פרויקט תשתית במדעי החברה שנועד לקדם מחקר והוראה ESSהלכה למעשה, הסקר החברתי האירופי )

ומדיניות ציבורית. מטרתו ליצור בסיס נתונים על עמדות, ערכים והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן. ישראל 

. , הטכנולוגיה והחללמשרד המדע ידי-מנוהלת עלהצטרפה לסקר ביזמת האקדמיה הלאומית למדע והשתתפותה 

 , ומאפשר השוואה לאורך זמן, כמו גם השוואה בין מדינות.2002מדי שנתיים, משנת  הסקר נערך

 

שאלות. הוא מקיף נושאים רבים העשויים לעניין חוקרים במגוון תחומי מדעי  400 –שאלון הסקר כולל למעלה מ 

חברתי ואמון  החברה, החינוך, המשפט והניהול הסקר כולל שאלות ליבה בנושאים כמו עניין בפוליטיקה ,הון

במוסדות ,אפליה ,תחושת רווחה סובייקטיבית ,ערכים אנושיים בסיסיים ,עמדות כלפי הדרה חברתית ,דת ,זהות 

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

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

הרווחה, אמון במערכת החוק והמשפט הפלילי, הבנה והערכה של הדמוקרטיה, רווחה אישית וחברתית, אי שווין 

חברתי מפורט )כולל השכלה ותעסוקה (על -בבריאות והגורמים לו. חשוב לציין כי הסקר כולל גם מידע דמוגרפי

 וג וההורים.הנחקר ,בן/בת הז

 

להכרת הפרויקט ולשימוש  ולתיאום סדנאות בבניית סילבוסים ולשילוב נתוני הסקר בקורסים מתודולוגיים ץוייעל

  bicoheness@tauex.tau.ac.il, ניתן לפנות במייל: בנתונים

(: לצורך הורדת הנתונים באתר , ללא עלות)יש להירשם באתרמידע על הסקר ולהורדת נתונים ללא עלות 

http://www.europeansocialsurvey.org/  

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

 בברכה,
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