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14-11  IL          

 !חובה למלא

 שעת התחלה של ביצוע הראיון: 

 _________[: INWSHH] שעה 16-11: _______ [INWSMM]דקות 11-19

 תאריך ביצוע הראיון:

 : _______[INWDDS] יום INWMMS _______ :20-21]] חודש INWYYS _______ :22-21]] שנה 24-21 

 
21-29 A1. [TVTOT] 

ביום רגיל באמצע השבוע, כמה זמן בסך הכל אתה מקדיש לצפייה  [1כרטיס ]השתמש ב
   בטלביזיה?

    A3 -עבור ל . כלל לא מקדיש זמן  00
 . פחות מחצי שעה01
 . חצי שעה עד שעה02
 . שעה עד שעה וחצי01
 . שעה וחצי עד שעתיים                           04
 . שעתיים עד שעתיים וחצי01
 שעות 1. שעתיים וחצי עד  06
 שעות  1 -. יותר מ01
 לא יודע: לא להקריא. 11
 
 
10-11 A2 .[TVPOL] 

זמן הצפייה שלך בטלביזיה שוב, ביום רגיל באמצע השבוע, כמה מ [1כרטיס ]השתמש ב
 . פוליטיקה וענייני אקטואליהלחדשות או לתוכניות על מוקדש 

 . כלל לא מקדיש זמן 00
 . פחות מחצי שעה01
 . חצי שעה עד שעה02
 . שעה עד שעה וחצי01
                         . שעה וחצי עד שעתיים        04
 . שעתיים עד שעתיים וחצי01
 שעות 1. שעתיים וחצי עד  06
 שעות  1. יותר מ 01
 לא יודע: לא להקריא. 11
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 :לכולם

12-11  A3.  [PPLTRST] 
באופן כללי, האם לדעתך ניתן לתת אמון ברוב האנשים, או  [2כרטיס ]השתמש ב

בקשרים עם אנשים? דרג את תשובתך בסולם הנע שתמיד יש מקום לחשדנות מסוימת 
פירושו, שניתן  10 –פירושו שתמיד יש מקום לחשדנות מסוימת, ו  0, שבו 10עד  0 –מ 

 לתת אמון ברוב בני האדם.
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

ניתן לתת 
 אמון

ברוב 
 האנשים

תמיד יש          
 מקום

לחשדנות 
 מסוימת

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 
 

14-11 A4 .[PPLFAIR] 
האם לדעתך רוב האנשים ינסו לנצל אותך אם יש להם ההזדמנות,  [3כרטיס ]השתמש ב

 או ינסו להיות הוגנים כלפיך?
לא 

: להקריא
 לא יודע

רוב 
האנשים 

ינסו 
להיות 
 הוגנים

רוב          
האנשים 
 ינסו לנצל

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
16-11 A5 .[PPLHLP] 

האם לדעתך, בדרך כלל, אנשים משתדלים לעזור לאחרים או  [4כרטיס ]השתמש ב
 שבדרך כלל הם דואגים לעצמם?

לא 
: להקריא
 לא יודע

אנשים 
בדרך כלל 
משתדלים 

לעזור 
 לאחרים

אנשים          
בדרך כלל 

דואגים 
 לעצמם

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 
 

 
 ו לשאול כמה שאלות על פוליטיקה וממשלעכשיו ברצוננ

 
11B1  .[POLINAR] 

 האם אתה... ?עד כמה אתה מתעניין בפוליטיקה
 . מתעניין מאוד1
 . מתעניין למדי2
 . כמעט ולא מתעניין1
 . כלל לא מתעניין4
 לא יודע: לא להקריא. 1
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סדות הבאים. דרג רוחש אמון לכל אחד מן המו אישיתבאיזו מידה אתה  [5כרטיס ]השתמש ב
 10 -פירושו שאתה כלל לא רוחש אמון למוסד ו  0כאשר,   10 -ל 0תשובתך על רצף הנע בין 

 שאתה רוחש לו אמון מלא.  

לא  
: להקריא
 לא יודע

רוחש 
אמון 

 מלא

כלל          
לא 

רוחש 

 אמון

19-40 B2  הכנסת
[TRSTPRL]   

1110911614121 0

41-42 B3  [TRSTLGL] 

 ערכת המשפטיתהמ        
1110911614121 0

43-44 B4 [TRSTPLC]
 המשטרה

1110911614121 0

41-46B5[TRSTPLT]
 הפוליטיקאים                    

1110911614121 0

41-41 B6[TRSTPRT] 
מפלגותה        

1110911614121 0

49-10 B7[TRSTEP] 
הפרלמנט האירופי                    

1110911614121 0

11-12 B8 [TRSRUN] 
 האו"ם                       

1110911614121 0

11 B9[VOTE] 
כיום יש אנשים שאינם מצביעים בבחירות מסיבה זו או אחרת. האם הצבעת בבחירות 

 ?(2002 פברואראחרונות לכנסת )בחודש ה
 . כן                   1

 B11 –עבור ל   . לא  2
B11 –עבור ל     . לא זכאי לבחור 1
 B11 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 1
 

14-11B10 [PRTVTIL] 
   לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות אלה?

 1 ודהמפלגת העב מימד -התנועה הירוקה  11

 2 ליכוד עלה ירוק 12

 1 קדימה  הירוקים 11

 4 ש"ס חד"ש 14

 1 מר"צ בל"ד  11

 6 מפד"ל החדשה –הבית היהודי  רע"מ תע"ל  16

 1 יהדות התורה אחר____________________  11

 1 גימלאים פתק לבן/פתק ריק לא להקריא:  11

 9 ישראל ביתנו לא הצבעתי לא להקריא:  19

 מסרב להשיב להקריא:לא   11
 : לא יודעלא להקריא  11
 

 10 )התקווה, תקומה, א"י שלנו, מולדת( האיחוד הלאומי
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 :לכולם
יש דרכים שונות באמצעותן ניתן לנסות לשפר דברים בישראל או למנוע החמרה במצב. האם 

 החודשים האחרונים, עשית משהו מהדברים הבאים: 12במהלך 

לא לאכן
: להקריא

ודעלא י

16B11 [CONTPLT] 
 יצרת קשר עם פוליטיקאי, פקיד ממשל או פקיד בשלטון המקומי

121

11B12 [WRKPRTY] 
 עבדת במפלגה פוליטית או בקבוצת פעולה 

121

      11 B13  [WRKORG] 
 עבדת בארגון או באיגוד אחר

121

19B14 [BADGE] 
 ייןענדת או הצגת תג/סטיקר של קמפ

121

60B15 [SGNPTIT] 
 חתמת על עצומה

121

61B16 [PBLDMN] 
 לקחת חלק בהפגנה ציבורית חוקית

121

62B17 [BCTPRD] 
 החרמת מוצרים מסוימים

121

 :לכולם
 

61 B18a [CLSPRTY] 
 האם יש מפלגה מסוימת שאתה מרגיש קרוב אליה יותר מאשר לכל המפלגות האחרות? 

 כן          . 1
B18d –עבור ל      . לא   2
 B18d –עבור ל      לא יודע: לא להקריא. 1
 

64-61 B18b [PRTCLIL] ?לאיזו מהן   

 1 מפלגת העבודה מימד -התנועה הירוקה  11

 2 ליכוד עלה ירוק 12

 1 קדימה  הירוקים 11

 4 ש"ס חד"ש 14

 1 מר"צ בל"ד  11

 6 מפד"ל החדשה –ית היהודי הב רע"מ תע"ל  16

 אחר____________________  11

 

 1 יהדות התורה

 1 גימלאים יש עתיד  20

   עם שלם  21

   התנועה 22

 9 ישראל ביתנו B18d –עבור ל        מסרב להשיב לא להקריא:  11

ומה, א"י שלנו, )התקווה, תק האיחוד הלאומי B18d – עבור ל       לא יודע: לא להקריא  11
 מולדת(

10 
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66 B18c [PRTDGCL] 
  :באיזו מידה אתה מרגיש קרוב למפלגה זו? האם אתה מרגיש שאתה

 . קרוב מאוד1
 . קרוב למדי2
 . לא קרוב1
 . בכלל לא קרוב4
 לא יודע: לא להקריא. 1

 
61-61 B18d מוקרטי? משטר ד עםבאיזו מידה חשוב לך לחיות במדינה [ 6כרטיס ]השתמש ב 

פירושו,  10 –פירושו כלל לא חשוב, ו  0, שבו 10עד  0 –את תשובתך בסולם הנע מ  דרג
 חשוב לחלוטין.

 
לא 

: להקריא
 לא יודע

כלל לא           חשוב ביותר
 חשוב

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

69-10 B18e ה דמוקרטית? דרג בסך הכל, באיזו מידה לדעתך ישראל הינ [7כרטיס ]השתמש ב
פירושו  10-פירושו כלל לא דמוקרטית ו 0, שבו 10עד  0 –את תשובתך בסולם הנע מ 

 דמוקרטית לחלוטין.
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

דמוקרטית 
 לחלוטין

כלל לא          
 דמוקרטית

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

 
11-12 B19 [LRSCALE] 

טיקה, אנשים מדברים לעיתים על "שמאל" ו"ימין". היכן בפולי [8כרטיס ]השתמש ב
 פירושו ימין? 10 -פירושו שמאל ו  0היית ממקם את עצמך בסולם שבו 

לא 
: להקריא
 לא יודע

 שמאל          ימין

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
11-14 B20 [STFLIFE] 

רצון בימים אלה מחייך באופן  , באיזו מידה הנך שבעבסך הכל [2כרטיס ]השתמש ב
פירושו מאוד  10 -פירושו מאוד לא שבע רצון ו  0כללי? דרג את תשובתך, על סולם שבו 

 שבע רצון.
לא 

: להקריא
 לא יודע

מאד שבע 
 רצון

מאד לא          
שבע 
 רצון

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 

11-16 B21 [STFECO] 
ן כללי, באיזו מידה אתה שבע רצון מהמצב הכלכלי הנוכחי באופ [2כרטיס ]השתמש ב

 בישראל?
לא 

: להקריא
מאד שבע 

 רצון
מאד לא          

שבע 



 

 1 

 רצון לא יודע

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

11-11 B22 [STFGOV] 
עכשיו כשאתה חושב על הממשלה בישראל, באיזו מידה אתה  [2כרטיס ]השתמש ב
 היא מבצעת את תפקידה? בו האופן ששבע רצון מ

לא 
: להקריא
 לא יודע

מאד שבע 
 רצון

מאד          
לא 

שבע 
 רצון

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 
 

19-10 B23 [STFDEM] 
בסך הכל, באיזו מידה אתה שבע רצון מהאופן שבו הדמוקרטיה  [2כרטיס ]השתמש ב

 פועלת בישראל?
לא 

: להקריא
 לא יודע

מאד שבע 
 רצון

מאד          
לא 

שבע 
 רצון

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

11-12  B24 [STFEDU] 
 באופן כללי, מה אתה חושב על מצב החינוך בישראל כיום?  [10כרטיס ]השתמש ב

לא 
: להקריא
 לא יודע

מאד           מאד טוב
 רע

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

11-14 B25 [STFHLTH] 
באופן כללי, מה אתה חושב על מצב שירותי הבריאות בישראל  [10כרטיס ]השתמש ב

 כיום?
לא 

: להקריא
 לא יודע

 מאד רע          מאד טוב

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מהמשפטים הבאים: [11כרטיס ]השתמש ב

וד מא
מסכים

 באמצע,מסכים
ולא מסכים 

מסכים

 לא 
מסכים

מאוד לא 
מסכים

לא 
: להקריא
 לא יודע

11 B26 [GINCDIF] 
צריכה לפעול הממשלה 

 לצמצום פערי שכר

121411 

16 B27 [FREEHMS] 
הומואים ולסביות צריכים 

להיות חופשיים לחיות את 
 חייהם כרצונם.

121411 

 



 

 1 

 
11-11  B28 [ כאשר חושבים על האיחוד האירופי, יש הטוענים שתהליך 12כרטיס ]השתמש ב

האיחוד של אירופה צריך להעמיק.  אחרים טוענים שתהליך האיחוד כבר הרחיק יתר על 
 המידה.

 מהי עמדתך לגבי תהליך האיחוד האירופאי? 
משמעו "  10 -מידה", ומשמעו "התהליך הרחיק יתר על ה 0, כאשר 10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 

 תהליך האיחוד של אירופה צריך להעמיק"
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

תהליך 
האיחוד 
צריך 

 להעמיק

תהליך האיחוד          
כבר הרחיק 

 יתר על המידה

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 
 
 

 
 

 כעת, נשאל מספר שאלות לגבי אנשים מארצות אחרות הבאים לחיות בישראל
 

19 B29 [IMSMETM] 
בני אותו גזע באיזו מידה, לדעתך, ישראל צריכה לאפשר לאנשים [13כרטיס ]השתמש ב

 כמו רוב תושביה, לבוא לחיות כאן?  או אותה קבוצה אתנית
 . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
 . לאפשר למספר מסוים2
 . לאפשר למעטים1
 . לא לאפשר לאף אחד4
 לא יודע: לא להקריא. 1
 

 
90 B30 [IMDFETN] 

מזו של רוב  שונהמה בקשר לאנשים מגזע או מקבוצה אתנית  [13כרטיס ]השתמש ב
 התושבים בישראל?

 . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
 . לאפשר למספר מסוים2
 . לאפשר למעטים1
 . לא לאפשר לאף אחד4
 לא יודע: לא להקריא. 1
 

91 B31 [IMPCNTR] 
 ?מארצות עניות מחוץ לאירופהשים מה ביחס לאנ [13כרטיס ]השתמש ב

 . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
 . לאפשר למספר מסוים2
 . לאפשר למעטים1
 . לא לאפשר לאף אחד4
 לא יודע: לא להקריא. 1
 
 

 
 
 
 



 

 9 

    92-91 B32 [IMBGECO] 
האם היית אומר שבדרך כלל זה טוב או רע לכלכלת ישראל  [14כרטיס ]השתמש ב

 רצות אחרות? שאנשים באים הנה מא
לא 

: להקריא
 לא יודע

טוב 
 לכלכלה

רע          
 לכלכלה

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 
 

 

94-91 B33 [IMUECLT] 
האם היית אומר שחיי התרבות בישראל בדרך כלל נעשים דלים  [15כרטיס ]השתמש ב

  יותר או עשירים יותר על ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן?
לא 

: להקריא
 לא יודע

חיי התרבות 
עשירים 

 יותר

חיי התרבות          
 דלים יותר

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 
 
 

96-91 B34 [IMWBCNT] 
האם ישראל נעשתה מקום טוב יותר או רע יותר לחיות בו על ידי  [16כרטיס ]השתמש ב

 האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן?
לא 

 :להקריא
 לא יודע

מקום טוב 
יותר לחיות 

 בו

מקום רע          
יותר לחיות 

 בו

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 
 

 
 

 :שאלות עליך ועל החיים שלך מספר כעת,
 

91-99 C1 [HAPPY] 
 עד כמה היית אומר שאתה מאושר?  בסך הכל, [17כרטיס ]השתמש ב

 
לא 

: להקריא
 לא יודע

מאד 
 מאושר

ד לא מא         
 מאושר

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

100-101 C2 [SCLMEET] 
עם חברים, קרובי משפחה או  חברתיתבאיזו תדירות אתה נפגש  [18כרטיס ]השתמש ב

 עמיתים לעבודה.
 . אף פעם01
 . פחות מפעם בחודש02
 . פעם בחודש01
 . כמה פעמים בחודש04
 . פעם בשבוע01
 וע. כמה פעמים בשב06
 . כל יום01
 לא יודע: לא להקריא. 11
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102-101 C3^ [INMDISC]  
עם כמה אנשים, אם בכלל, אתה יכול לשוחח בעניינים  [12כרטיס ]השתמש ב

 אינטימיים ואישיים? 
 

 0 . אף אחד

1 1. 

2 2. 

3 3. 

4-6 .4 

7-9 .5 

 6. או יותר 10 

 .88 לא יודע: לא להקריא

 
 

104 C4 [SCLACT] 
בהשוואה לאנשים בני גילך, באיזו תדירות ,היית אומר שאתה  [20כרטיס ]השתמש ב

 חברתית?  משתתף בפעילות
 . הרבה פחות מרוב האנשים 1
 . פחות מרוב האנשים2
 . בערך באותה מידה1
 . יותר מרוב האנשים4
 . הרבה יותר מרוב האנשים1
 לא יודע: לא להקריא. 1

 
 

101 C5 [CRMVCT] 
 או אחד מבני משק הבית שלך נפלתם קורבן לשוד או לתקיפה בחמש השניםהאם אתה 

 האחרונות?
 . כן1
 . לא2
 לא יודע: לא להקריא. 1
 
 

106 C6 [AESFDRK] 
בטוח ללכת לבד בשכונת מגוריך לאחר רדת החשיכה? האם אתה  אתה מרגישעד כמה 

 מרגיש:
 . מאוד בטוח1
 . בטוח2
 . לא בטוח1
 . מאוד לא בטוח4
 לא יודע: לא להקריא. 1
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 :השאלות הבאות עוסקות בך
 

101 C7 [HEALTH] 
 מהו מצב בריאותך באופן כללי? האם תוכל לומר כי הוא:

 . מאוד טוב1
 . טוב2
 . סביר1
 . לא טוב4
 . מאוד לא טוב1
 : לא רלוונטילא להקריא. 6
 לא יודע: לא להקריא. 1
 
 

101 C8 [HLTHHMP] 
צורה כלשהי בפעילויות היום יום שלך בגלל מחלה מתמשכת או האם אתה מוגבל ב

  נכות, חולשה או בעיה נפשית כלשהי?
 . כן, במידה רבה1
 . כן, במידה מסוימת2
 . לא1
 : לא רלוונטילא להקריא. 6
 לא יודע: לא להקריא. 1
 
 
 

 
109 C9 [RLGBLG] 

 האם אתה רואה את עצמך כמי שמשתייך לדת או עדה דתית מסוימת?
 . כן1
 C11 -עבור ל . לא 2
 C11 -עבור ל : לא יודע לא להקריא. 1
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110-111C10 [RLGDNIL] 
 מהי דתך?

 

 יהודי
 

 C13 -עבור ל   יהודי    . 1

 C13 -עבור ל         . מוסלמי סוני610 מוסלמי

 C13 -עבור ל  . זרם איסלמי אחר690 

  

 C13 -עבור ל             נוצרי קתולי   . 1 נוצרי

 C13 -עבור ל     נוצרי פרוטסטנטי   . 2 

 C13 -עבור ל     נוצרי אורתודוקסי   . 1 

 C13 -עבור ל         זרם נוצרי אחר   . 4 

  

 C13 -עבור ל                   . דרוזי610 דרוזי

  

 C13 -עבור ל    יזם, הינדואיזם[]כמו למשל בודה דת אסייתית   . 1 אחר

 C13 -עבור ל    , שאינה נוצריתתדת אחר   . 1 

  

 המשך    . מסרב1111 מסרב: לא להקריא

 המשך   . אין תשובה9999 אין תשובה: לא להקריא

 
114  C11 [RLGBLGE] 

 ראית את עצמך כאדם המשתייך לדת או עדה דתית מסוימת? אי פעםהאם 
     . כן  1
 C13 -עבור ל . לא 2
 C13 -עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 1
 

 

111-111C12 [RLGDEIL] 
  ו?לאיז

 יהודי
 

 .     יהודי  1

 . מוסלמי סוני        610 מוסלמי

 . זרם איסלמי אחר 690 

  

 .    נוצרי קתולי            1 נוצרי

 .    נוצרי פרוטסטנטי    2 

 .    נוצרי אורתודוקסי    1 

 .    זרם נוצרי אחר       4 

  

 . דרוזי                  610 דרוזי

  

 ]כמו למשל בודהיזם, הינדואיזם[    דת אסייתית.    1 אחר

    , שאינה נוצריתתדת אחר.    1 

  

 . מסרב   1111 : מסרבלא להקריא

 שובה  . אין ת9999 : אין תשובהלא להקריא
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1/2    dup 1-4   
 

 לכולם:
 

6-1       C13 [RLGDGR] 
ללא קשר להשתייכותך הדתית, כיצד היית מגדיר את מידת  [21כרטיס ]השתמש ב

 הדתיות שלך?
לא 

: להקריא
 לא יודע

כלל לא            מאד דתי
 דתי

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

1-9C14 [RLGATND] 
פרט לאירועים מיוחדים כמו חתונות והלוויות, באיזו תדירות  [22כרטיס ש ב]השתמ

 אתה משתתף בפעילות דתית מאורגנת כיום?
 . כל יום01
 . יותר מפעם בשבוע02
 . פעם בשבוע01
 . לפחות פעם בחודש04
 . רק  בימי חג ומועד01
 . לעיתים פחות קרובות06
 . אף פעם01
 לא יודע: לא להקריא. 11
 
 

10-11 C15 [PRAY] 
פרט לזמן שאתה משתתף בפעילות דתית, באיזו תדירות, אם  [22כרטיס ]השתמש ב

 בכלל, אתה נוהג להתפלל?
 . כל יום1
 . יותר מפעם בשבוע2
 . פעם בשבוע1
 . לפחות פעם בחודש4
 . רק  בימי חג ומועד1
 . לעיתים פחות קרובות6
 . אף פעם1

 לא יודע: לא להקריא. 11
 
 

12  C16 [DSCRGRP] 
 האם היית מתאר את עצמך כחבר בקבוצה המופלת לרעה בישראל?

 . כן         1

C18  -עבור ל    . לא 2
 C18 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 1
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C17 [DSCRGRP] 
 על איזה רקע קיימת אפליה כנגד הקבוצה שאליה אתה משתייך? 

 )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(
 כן 

ימת אפליה כנגד קי
הקבוצה שאליה 

 אתה משתייך

 לא
קיימת אפליה כנגד 

הקבוצה שאליה אתה 

    יךמשתי

11  [DSCRRCE] 0 1 צבע או גזע 

14  [DSCRNTN]0 1 לאום 

11  [DSCRRLG]0 1 דת 

16  [DSCRRLNG]0 1 שפה 

11  [DSCRETN]0 1 קבוצה אתנית 

11  [DSCRAGE]0 1 גיל 

19  [DSCRGND]0 1 מגדר 

20  [DSCRSEX]0 1 נטייה מינית 

21  [DSCRDSB]0 1 נכות 

22 ]DSCROTH[ 0 1 _________ : אחרלא להקריא 

21 ]DSCRDK[ 0 1 : לא יודעלא להקריא 

24 ]DSCRREF[ 0 1 : מסרבלא להקריא 

21 ]DSCRNAP[ 0 1 : לא רלוונטילא להקריא 

26 ]DSCRNA[ 0 1 : אין תשובהלא להקריא 

 
 

21 C18 [CTZCNTR] ?האם אתה אזרח ישראל 
 C19  -עבור ל     . כן 1
 . לא2
 לא יודע: לא להקריא. 1
 

21-29 [a] C19 [CTZSHIPB]   ?פרט _______________________ באיזו אזרחות הנך מחזיק 
 לא יודע: לא להקריא. 11

 תווים 2קידוד אלפאנומרי, , ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 
 

10  C20 [BRNCNTR] ?האם נולדת בישראל 

 C23 –עבור ל   . כן  1
 . לא )המשך(2

 C23 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 1
 

11-12 [a ]C21 [CNTBRTHB] ?פרט __________________________  באיזו מדינה נולדת 
 לא יודע: לא להקריא. 11

 תווים 2 קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 
11-16  C22 [LIVECNTA] 

 באיזו שנה עברת לגור לראשונה בישראל?
 בשנת ____________________

 לא יודע: לא להקריא. 1111
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C23 בדרך כלל בבית ? איזו שפה או שפות אתה מדבר 
 ציין/י עד שתי שפות 

 תוים  1 קידוד אלפאנומרי  ISO 693-2קידוד למשרד: 
 

11-19 [LNGHOM1]  [a] ______________________ 
 לא יודע: לא להקריא. 111

      

40-42 [LNGHOM2] [a]       ______________________ 

 יהיאין שפה שנ: לא להקריא. 000
 לא יודע: לא להקריא. 111

 

41 C24 [BLGETMG] 
 האם אתה משתייך לקבוצת מיעוט אתנית בישראל?

 . כן1
 . לא2
 לא יודע: קריאלא לה. 1
 

44  C25 [FACNTR] ?האם אביך נולד בישראל 

           C27  -עבור ל      . כן  1
 . לא     )המשך( 2

           C27  -עבור ל          לא יודע: לא להקריא. 1

 
41-46 [a] C26 [FBRNCNTA] 

 ]אם לא נולד בישראל[ באיזו ארץ נולד אביך?
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1וד קידלמשרד: 

 
      ______________________________ 

 לא יודע: לא להקריא. 11
 

41 C27 [MOCNTR] ?האם אמך ילידת ישראל 

 D1–עבור ל  . כן  1
 . לא )המשך(2

 D1–עבור ל       לא יודע: לא להקריא. 1
 
 
 

41-49 [a ]C28 [MBRNCNTA] 
 ה בישראל[ באיזו ארץ נולדה אמך?]אם לא נולד

 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 
      ______________________________ 

 לא יודע: לא להקריא. 11
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 :לכולם
 

10 D1 החודשים האחרונים, באיזו תדירות היית מעורב  12במהלך  [23כרטיס ]השתמש ב
 תנדבותיים או ארגוני צדקה?בעבודה עבור ארגונים ה

 
 לפחות פעם בשבוע. 1
 לפחות פעם בחודש. 2
 לפחות פעם בשלושה חודשים. 1
 לפחות פעם בששה חודשים. 4
 לעתים פחות תכופות. 1
 אף פעם. 6

 לא יודע: לא להקריא. 11

 
 

כעת ברצוננו לשאול אותך כמה שאלות לגבי האופן שבו אתה רואה את 
 עצמך ואת החיים שלך.

 
 
 

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים  [24כרטיס ]השתמש ב
 הבאים:  

  
מאוד 

מסכים

 באמצע,מסכים

ולא מסכים 
מסכים

 לא 

מסכים

מאוד לא 

מסכים

לא 

: להקריא
 לא יודע

11 D2  אני תמיד אופטימי לגבי
 העתיד שלי.

121411 

12 D3  באופן כללי, אני מרגיש
 .לגבי עצמימאד חיובי 

121411 

11 D4  לפעמים אני מרגיש
 שאני כישלון.

121411 

 
 



 

 11 

כעת אקריא לך רשימה של רגשות או התנהגויות שיתכן שהיו לך [ 25כרטיס ]השתמש ב
 במהלך השבוע האחרון. 

 במהלך השבוע האחרון, כמה מהזמן... 
בכלל לא 
או כמעט 

בכלל לא

חלק 
מהזמן

כל הזמן רוב הזמן
או כמעט 

כל הזמן

לא 
: להקריא

 לא יודע

14 D5 ?12141 הרגשת מדוכא 

11 D6 ,היה  הרגשת שכל מה שעשית

 מאמץ?

12141 

16 D7 12141 תה חסרת מנוחה?ישנתך הי 

11 D8 ?12141 היית שמח 

11 D9 ?12141 הרגשת בודד 

19 D10 ?12141 נהנית מהחיים 

60 D11 12141 וב?הרגשת עצ 

61 D12  לא יכולת להניע את עצמך

 לעשות כלום?

12141 

 
 

 וכמה מהזמן במהלך השבוע האחרון...
בכלל לא 

או כמעט 
בכלל לא

חלק 

מהזמן

כל הזמן רוב הזמן

או כמעט 
כל הזמן

לא 

: להקריא
 לא יודע

62 D13 ?12141 היתה לך הרבה אנרגיה 

61 D14  12141   חרד?הרגשת 

64 D15 ?12141 הרגשת רגוע ושלו 

 
 

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים  [26כרטיס ]השתמש ב
  הבאים:  

מאוד 

מסכים

 באמצע,מסכים

ולא מסכים 
מסכים

 לא 

מסכים

מאוד לא 

מסכים

לא 

: להקריא
 לא יודע

61 D16  אני מרגיש שאני חופשי
ות את להחליט לעצמי כיצד לחי

 חיי

121411 

66 D17  בחיי היומיום שלי יש לי
מעט מאד הזדמנויות להפגין את 

 היכולות שלי.

121411 

61 D18  רוב הזמן אני חש
 תחושת הישג ממה שאני עושה.

121411 

61 D19  כאשר דברים
משתבשים בחיי, בדרך כלל 

לוקח לי הרבה זמן לחזור 
 לשגרה.

121411 
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 ...באיזו מידה [27כרטיס ]השתמש ב
במידה  כלל לא

 רבה מאד

לא 

: להקריא

 לא יודע

69 D20  אתה לומד דברים
 חדשים בחייך?

0 1 2 1 4 1 6 1 

10 D21  אתה מרגיש שאנשים
 באזור מגוריך עוזרים אחד לשני?

0 1 2 1 4 1 6 1 

11 D22  אתה מרגיש שאנשים
 מתייחסים אליך בכבוד?

0 1 2 1 4 1 6 1 

 
באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים  [28כרטיס ]השתמש ב

  הבאים:  
מאוד 

מסכים

 באמצע,מסכים

ולא מסכים 
מסכים

 לא 

מסכים

מאוד לא 

מסכים

לא 

: להקריא
 לא יודע

12 D23  באופן כללי אני מרגיש שמה
שאני עושה בחיים שלי הוא בעל ערך 

 ומועיל.

121411 

11 D24  ,על פי מצב הדברים הנוכחי
עתיד  לגבימלא תקווה להיות קשה לי 
 העולם. 

121411 

14 D25  ישנם דברים רבים שאני מרגיש
 שאני טוב בהם.

121411 

11 D26  עבור רוב האנשים בישראל
החיים נעשים גרועים יותר ולא טובים 

 יותר.

121411 

16 D27 ות עם האנשים אני חש הזדה
 באזור מגורי.

121411 

 
11-11 D28 עד כמה אתה מפנה זמן לעשות דברים שאתה באמת רוצה  [22כרטיס ]השתמש ב

פירושו  10-פירושו כלל לא ו 0, שבו 10עד  0 –לעשות? דרג את תשובתך בסולם הנע מ 
 לחלוטין.

לא 
: להקריא
 לא יודע

 כלל לא            תמיד

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

19-10 D29 באיזו מידה אתה מרגיש שהאנשים הקרובים אליך מעריכים  [22כרטיס ]השתמש ב
 אותך?

לא 
: להקריא
 לא יודע

 כלל לא            לחלוטין

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

11-12 D30 יות חשובות עד כמה קל או קשה לך להתמודד עם בע [30כרטיס ]השתמש ב
 10-פירושו בקושי רב ו 0, שבו 10עד  0 –שצצות בחייך? דרג את תשובתך בסולם הנע מ 

 פירושו בקלות רבה.
לא 

: להקריא
 לא יודע

  קשה מאד           קל מאד

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 
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 בדרך כלל, כמה מהזמן היית אומר שאתה... [31כרטיס ]השתמש ב
 

  
 
 

19-90 D34 גיל, באיזו תדירות אתה מודע ומעריך את הסובב ביום ר[ 32כרטיס ]השתמש ב
 אותך?

 
לא 

: להקריא
 לא יודע

  אף פעם           תמיד

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

91-92 D35 באיזו מידה אתה מרגיש שיש לך תחושת כיוון בחייך? דרג  [33כרטיס ]השתמש ב
 פירושו לחלוטין. 10-כלל לא ו פירושו 0, שבו 10עד  0 –את תשובתך בסולם הנע מ 

 
לא 

: להקריא
 לא יודע

 כלל לא            לחלוטין

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

91-94 D36 באיזו מידה אתה מקבל עזרה ותמיכה מהאנשים הקרובים  [34כרטיס ]השתמש ב
פירושו כלל  0, שבו 10עד  0 –אליך כאשר אתה זקוק לכך? דרג את תשובתך בסולם הנע מ 

 פרושו לחלוטין. 6-לא ו
 

: לא להקריא
 לא יודע

 כלל לא        לחלוטין

11 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

91-96 D37 באיזו מידה אתה נותן עזרה ותמיכה לאנשים הקרובים אליך  [34כרטיס ]השתמש ב
 כאשר הם זקוקים לכך?

 
: לא להקריא

 לא יודע
 כלל לא        לחלוטין

11 06 01 04 01 02 01 00 

 
 
 
 
 
 
 

כל 
 הזמן

: לא להקריאכלל לא
 לא יודע

11-14 D31   מתעניין
 במה שאתה עושה?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

11-16 D32   שקוע במה 
 שאתה  עושה?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

11-11 D33   נלהב לגבי
 מה שאתה עושה?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 
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91-91 D38 בחברה שלנו, יש אנשים שנוטים להיות בצמרת ויש אנשים  [35כרטיס ]השתמש ב
 שנוטים להיות בתחתית. 

 לפניך סולם הנע מהצמרת לתחתית. היכן היית ממקם את עצמך בסולם זה כיום?
 

  

        שלנו צמרת החברה 10

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

  שלנו תחתית החברה 0

 
 לא יודע: לא להקריא  11

 

 
 
 

99-100 D39 בכמה משבעת הימים האחרונים עשית פעילות גופנית  [36כרטיס ]השתמש ב
 דקות או יותר?  20רצופה במשך 

: יש לכלול מטלות משק בית כגון עבודות בבית או בגינה אם צוינו, כל עוד נמשכו מראייןל
 תרדקות או יו 20

 
 אף יום. 0
 יום אחד. 1
 יומיים. 2
 שלושה ימים. 1
  ארבעה ימים. 4
 חמישה ימים. 1
 . ששה ימים6
 . שבעה ימים1

 לא יודע: לא להקריא. 11
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כעת נשאל כמה שאלות על דמוקרטיה ובהמשך נשאל כיצד מתנהלת 
 הדמוקרטיה בישראל.

 

מוקרטיה באופן ראשית, נשאל אותך באיזו מידה לדעתך חשובים דברים שונים בד
 אין תשובות נכונות או לא נכונות רק אמור לי בבקשה את דעתך. כללי.

 
 :לכולם

 

 ... באופן כללילדעתך, באיזו מידה חשוב שבדמוקרטיה  [37כרטיס ]השתמש ב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביותר  חשוב 
בדמוקרטיה 
באופן כללי

כלל לא חשוב  
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא
 לא יודע

101-102 E1    שהבחירות
הכלליות תהיינה 
 חופשיות והוגנות?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

101-104  E2   שבוחרים
משוחחים על פוליטיקה 
עם אנשים שהם מכירים 

לפני שהם מחליטים 
 כיצד להצביע?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

101-106 E3    שמפלגות
פוליטיות שונות מציעות 

אלטרנטיבות ברורות 
 ת לשניה?אח

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

101-101 E4    שמפלגות
האופוזיציה חופשיות 
 לבקר את הממשלה?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

109-110 E5    שאמצעי
התקשורת חופשיים 

 לבקר את הממשלה?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 
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ולא בישראל, באיזו מידה  באופן כללידמוקרטיה  ועדיין במחשבה על [37כרטיס ]השתמש ב
 ...באופן כלליחשוב לדעתך בדמוקרטיה 

 

 

1/1     dup 1-4  
 

 

ולא בישראל, באיזו מידה  באופן כלליועדיין במחשבה על דמוקרטיה  [37כרטיס ]השתמש ב
 ...באופן כלליחשוב לדעתך בדמוקרטיה 

 

ביותר חשוב 
בדמוקרטיה 
באופן כללי

כלל לא חשוב  
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא
 לא יודע

111-112 E6  שאמצעי
התקשורת יספקו 

לאזרחים מידע מהימן 
את  ריךלהעשיאפשר 
 ?הממשלה

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

111-114 E7  שזכויותיהם
של קבוצות מיעוטים 

 ?תהיינה מוגנות

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

111-116 E8  שלאזרחים
תהיה המילה האחרונה 

בנושאים הפוליטיים 
החשובים ביותר, 

בהצבעה ישירה עליהם 
 באמצעות משאל עם?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

111-111 E9  שמהגרים
יקבלו זכות הצבעה 

בבחירות הכלליות רק 
 לאחר קבלת אזרחות?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

119-120 E10   שבתי
המשפט יתייחסו לכולם 

 באופן שווה?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

121-122 E11  שבתי
המשפט יוכלו למנוע 

מהממשלה לפעול 
 מעבר לסמכותה?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

ביותר חשוב 
בדמוקרטיה 
באופן כללי

חשוב כלל לא  
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא
 לא יודע

6-1 E12   שמפלגות
ירות מכהנות יענשו בבח

כאשר הן עשו עבודה 
 גרועה?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

1-9  E13  שהממשלה
תגן על כל האזרחים 

 מפני עוני?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

10-11 E14   שהממשלה
תסביר את ההחלטות 

 שלה לבוחרים?

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

12-11 E15    שהממשלה
תפעל לצמצום פערים 

 ?ברמות ההכנסה

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 
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14-11 E16 באופן כלליובאיזו מידה חשוב לדעתך בדמוקרטיה  [37כרטיס ]השתמש ב... 
 

פוליטיקאים ש
קחו בחשבון יי

את דעתן של 
ממשלות 

באירופה לפני 

שהם מקבלים 
 החלטות?

ביותר חשוב 
בדמוקרטיה 
 באופן כללי

חשוב כלל לא          
בדמוקרטיה 
באופן כללי

א ל
: להקריא
 לא יודע

 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 

 
כעת אשאל כמה שאלות באותם נושאים, אבל הפעם, על האופן שבו לדעתך 

מתנהלת הדמוקרטיה בישראל כיום. שוב, אין תשובות נכונות או לא נכונות, אז 
 בבקשה אמור לי מה אתה חושב.

 
שכל אחד מהמשפטים הבאים מתאים  באיזו מידה אתה חושב [38כרטיס ]השתמש ב

פירושו שאתה חושב שהמשפט  0, שבו 10עד  0 –דרג את תשובתך בסולם הנע מ  ?לישראל
 פירושו שאתה חושב שהוא מתאים לחלוטין. 10-כלל לא מתאים ו

 

 
 
 
 

מתאים 
לחלוטין

כלל לא  
מתאים

לא 
: להקריא
 לא יודע

16-11 E17   הבחירות
הכלליות בישראל הן 

 ופשיות והוגנותח

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

11-19 E18   הבוחרים
בישראל משוחחים על 

פוליטיקה עם אנשים 
שהם מכירים לפני שהם 
 מחליטים כיצד להצביע

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

20-21 E19   מפלגות
פוליטיות שונות בישראל 

מציעות אלטרנטיבות 
 יה.יברורות אחת לשנ

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

22-21 E20   מפלגות
האופוזיציה בישראל 
חופשיות לבקר את 

 הממשלה

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

24-21 E21    אמצעי
התקשורת בישראל 
חופשיים לבקר את 

 הממשלה

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 
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באיזו מידה אתה חושב שכל אחד מהמשפטים הבאים מתאים ו [38כרטיס ]השתמש ב

  ?לישראל
 

 
 

אחד מהמשפטים וכעת אמור לי בבקשה באיזו מידה אתה חושב שכל  [38כרטיס ]השתמש ב
:הבאים מתאים לישראל

מתאים 
לחלוטין

כלל לא  
מתאים

לא 
: להקריא
 לא יודע

26-21 E22    אמצעי
התקשורת בישראל 

לאזרחים מידע מספקים 
מהימן שיאפשר להעריך 

 את הממשלה

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

21-29 E23    זכויותיהם של
קבוצות מיעוטים בישראל 

 מוגנות

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

10-11 E24    לאזרחים
בישראל יש את המילה 

האחרונה בנושאים 
הפוליטיים החשובים 

ביותר, בהצבעה ישירה 
עליהם באמצעות משאל 

 עם

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

12-11 E25    בתי המשפט
בישראל מתייחסים 
 לכולם באופן שווה

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

מתאים 

לחלוטין

לא כלל  

מתאים

לא 
: להקריא
 לא יודע

14-11 E26    מפלגות
מכהנות בישראל 

נענשות בבחירות כשהן 
 עושות עבודה גרועה

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

16-11 E27    הממשלה
בישראל מגנה על כל 

 האזרחים מפני עוני

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

11-19 E28    הממשלה
בישראל מסבירה את 

 ההחלטות שלה
 לבוחרים

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 

40-41 E29     הממשלה
בישראל פועלת לצמצום 

 פערים ברמת ההכנסה

10 9 1 1 6 1 4 1 2 1 0 11 
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42-41 E30 אתה חושב שהמשפט הבא מתאים לישראלובאיזו מידה [ 38כרטיס ]השתמש ב? 

שפוליטיקאים 

 בישראל לוקחים
בחשבון את 

דעתן של 
ממשלות 

באירופה לפני 

שהם מקבלים 
 החלטות?

חשוב כלל לא           ביותר  מתאים
מתאים

לא 
: להקריא
 לא יודע

 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
 

 
 חת מבין שתי אפשרויות. לבחור א , תחילה,בשאלות הבאות, אבקש ממך

 . באופן כלליקרטיה ואחר כך אשאל באיזו מידה לדעתך חשובה בחירתך לדמ
 . בישראל כיוםלבסוף, אבקש ממך לחשוב על עניין זה 

 זכור שאין תשובות נכונות או לא נכונות, אז אמור לי בבקשה מה אתה חושב.

 
44 E31 אם בדמוקרטיה כל אחד צריך, יש דעות שונות לגבי השאלה ה [32כרטיס ]השתמש ב

 או לא צריך, להיות חופשי להביע את דעותיו הפוליטיות, אפילו אם הן קיצוניות. 
 ?באופן כללילדעתך, איזה משפט מתאר את מה שהכי טוב לדמוקרטיה 

 : סמן תשובה אחת בלבד. מראייןל

חור תשובה שהכי לא צויינו באופן מפורש, נסה לגשש: 'נסה בבקשה לב 8, או 2, 1אם תשובות 
 מתאימה לדעתך'.

 
 
 כל אחד צריך להיות חופשי להביע את דעותיו . 1

 הפוליטיות, אפילו אם הן קיצוניות    

 
   עבור לשאלהE32 

 יש למנוע מאנשים בעלי דעות קיצוניות להביע את . 2
 דעתם באופן חופשי   

   עבור לשאלהE34 

 E33אלה עבור לש   : תלוי בנסיבותלא להקריא .1
   עבור לשאלהE33 1. לא יודעלא להקריא : 

 

 E31בשאלה  1מי שענה 
 

41-46 E32 שכל  באופן כלליטיה רבאיזו מידה לדעתך חשוב בדמוק [40כרטיס ]השתמש ב
 אחד יהיה חופשי להביע את דעותיו הפוליטיות, אפילו אם הן קיצוניות?

ביותר חשוב 
בדמוקרטיה 
 באופן כללי

חשוב לא  כלל         
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
 

 E31בשאלה  8או  5, 1מי שענה 
 

41-41 E33 חופשי להביע את  בישראל כיוםבאיזו מידה לדעתך כל אחד  [41כרטיס ]השתמש ב
 דעותיו הפוליטיות, אפילו אם הן קיצוניות?

לא ל לאכל          לחלוטין

: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

   עבור לשאלהE36 
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 E31בשאלה  2מי שענה 
 

49-10 E34 למנוע  באופן כלליבאיזו מידה לדעתך חשוב בדמוקרטיה  [40כרטיס ]השתמש ב
 מאנשים בעלי דעות קיצוניות להביע את דעתם באופן חופשי?

ביותר חשוב 
בדמוקרטיה 

 ן כלליבאופ

חשוב כלל לא          
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
11-12 E35 באיזו מידה לדעתך מונעים מאנשים בעלי דעות קיצוניות  [41כרטיס ]השתמש ב

 להביע את דעתם באופן חופשי? בישראל כיום
לא כלל לא          לחלוטין

: אלהקרי
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
 לכולם

 
11 E36 לפעמים הממשלה לא מסכימה עם מה שרוב הציבור חושב  [42כרטיס ]השתמש ב

 שהכי טוב למדינה. 
 ?באופן כללילדעתך, איזה משפט מתאר את מה שהכי טוב לדמוקרטיה 

 : סמן תשובה אחת בלבד. מראייןל

לא צויינו באופן מפורש, נסה לגשש: 'נסה בבקשה לבחור תשובה שהכי  8, או 2, 1אם תשובות 
 מתאימה לדעתך'.

 
 את המדיניות המתוכננת בתגובה לדעתו של רוב הציבור לשנותעל הממשלה . 1

 
   עבור לשאלהE37 

 מדיניות המתוכננת בתגובה לדעתו של ב לדבוק )לא לשנות(על הממשלה . 2
 רוב הציבור    

  לה עבור לשאE39 

 E38עבור לשאלה    : תלוי בנסיבותלא להקריא .1
   עבור לשאלהE38 1. לא יודעלא להקריא : 

 

 
 E36בשאלה  1מי שענה 

14-11 E37 שהממשלה  באופן כללילדעתך, עד כמה חשוב בדמוקרטיה  [43כרטיס ]השתמש ב
 תשנה את המדיניות המתוכננת בתגובה לדעתו של רוב הציבור?

תר ביוחשוב 
בדמוקרטיה 
 באופן כללי

חשוב כלל לא          
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 

 E36בשאלה  8או  5, 1מי שענה 
16-11 E38 משנה את  בישראל כיוםבאיזו תדירות, לדעתך, הממשלה  [44כרטיס ]השתמש ב

 תו של רוב הציבור?המדיניות המתוכננת בתגובה לדע

 
לא אף פעם          תמיד

: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 

 

   41עבור לשאלהE 
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 E36בשאלה  2מי שענה 
 

11-19 E39 באופן כללילדעתך, באיזו מידה חשוב בדמוקרטיה  [43כרטיס ]השתמש ב 
 תגובה לדעתו של רוב הציבוראת המדיניות המתוכננת ב )לא תשנה( תדבקשהממשלה 

ביותר חשוב 
בדמוקרטיה 
 באופן כללי

חשוב כלל לא          
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
60-61 E40 לדעתך, באיזו תדירות הממשלה בישראל כיום דבקה  [44כרטיס ]השתמש ב

 דעתו של רוב הציבור?במדיניות המתוכננת בתגובה ל
לא אף פעם          תמיד

: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
 לכולם

 
62 E41 יש מדינות שבהן הממשלה מורכבת ממפלגה אחת; ובמדינות  [45כרטיס ]השתמש ב

 אחרות הממשלה מורכבת מקואליציה של שתי מפלגות או יותר. 
 ?באופן כלליאת מה שהכי טוב לדמוקרטיה  לדעתך, איזה משפט מתאר

 : סמן תשובה אחת בלבד. מראייןל

לא צויינו באופן מפורש, נסה לגשש: 'נסה בבקשה לבחור תשובה שהכי  8, או 2, 1אם תשובות 
 מתאימה לדעתך'.

 
 הממשלה מורכבת ממפלגה אחת. כאשר 1

 
   עבור לשאלהE42 

 E44עבור לשאלה    י מפלגות או יותרהממשלה מורכבת מקואליציה של שת. כאשר 2
 E45עבור לשאלה    : תלוי בנסיבותלא להקריא .1

   עבור לשאלהE45 1. לא יודעלא להקריא : 
 

 
 41Eבשאלה  1מי שענה 

61-64 E42 שהממשלה  באופן כללילדעתך, עד כמה חשוב בדמוקרטיה  [46כרטיס ]השתמש ב
 תהיה מורכבת ממפלגה אחת?

 ביותרחשוב 
בדמוקרטיה 
 באופן כללי

חשוב כלל לא          
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא

 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
 :האחרונה בנושא זה וכעת לשאלה

61-66 E43 מורכבת ממפלגה  בישראללדעתך, באיזו תדירות הממשלה  [47כרטיס ]השתמש ב
 אחת?
לא אף פעם          תמיד

: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 

   עבור לשאלהF1 
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 E41בשאלה  2מי שענה 
 

61-61 E44 באופן כללילדעתך, באיזו מידה חשוב בדמוקרטיה  [46כרטיס ]השתמש ב 
 שהממשלה תהיה מורכבת מקואליציה של שתי מפלגות או יותר?

ביותר חשוב 
בדמוקרטיה 
 באופן כללי

חשוב כלל לא          
בדמוקרטיה 
באופן כללי

לא 
: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
 E41בשאלה  8או  5, 2מי שענה 

 
 :האחרונה בנושא זה וכעת לשאלה

69-10 E45 מורכבת  בישראללדעתך, באיזו תדירות הממשלה  [47כרטיס ]השתמש ב
 מקואליציה של שתי מפלגות או יותר?

לא אף פעם          תמיד
: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 

 
, ברצוני לשאול אותך כמה פרטים על עצמך ועל אנשים אחרים כעת

 במשק ביתך

11-12 F1 [HHMMB]  במשק בית זה? באופן קבועילדים, גרים אותך וכמה אנשים, כולל 
 

 _____________ 
 יודע לא: לא להקריא. 11

 
 :למראיין
  המרואייןעבור : ראשית, הפרטים הבאיםמלא את 

מהמבוגר ביותר  ,שאר בני הבית בסדר גילאים יורדכך, עבור -אחרו
 :ועד הצעיר ביותר

 

 :אייןוהמרעבור . 1
 

 שם פרטי: _____________________
 

11 F2  [GNDR]אין תשובהלא להקריא. 9                        . אשה2. גבר                    1:   מין : 
 

14-11 F3  [YRBRN]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111
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 :[המרואייןלא כולל את ] עבור המבוגר מבין חברי משק הבית. 2
 

 שם פרטי: _____________________
 

11 F2 [GNDR2]אין תשובהלא להקריא. 9         . מסרב1         אשה        . 2     . גבר    1:   מין : 
 

19-12 F3   [YRBRN2]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 
11-14 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA2] [48כרטיס ]השתמש ב 
 
 בת זוג. בעל/אשה/בן או 1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
 
 

 

 :ר הגילאיםעבור הבא אחריו בסד. 3
 

 שם פרטי: _____________________
 

11 F2  [GNDR3]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1. אשה                2. גבר         1:   מין : 
 

16-19 F3  [YRBRN3]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 
90-91 F4  למרואייןקרבה: 

[RSHIPA3] [48כרטיס ]השתמש ב 

 

 בעל/אשה/בן או בת זוג. 1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבא להקריאל. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 4
 

 שם פרטי: _____________________
 

92 F2 [GNDR4]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1. אשה                 2. גבר         1:   מין : 
 

91-96 F3  [YRBRN4]שנת לידה__________________ :___________ 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 

91-91 F4   למרואייןקרבה: 
[RSHIPA4] [48כרטיס ]השתמש ב 

 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אחיות חורגים, מאומצים(אח/אחות )כולל אחים ו. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
 

 
 
 
 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 5
 

 שם פרטי: _____________________
 

99 F2  [GNDR5]אין תשובהלהקריא לא. 9. מסרב         1. אשה                 2. גבר         1:  מין : 
 

100-101 F3  [YRBRN5]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 
104-101 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA5] [48כרטיס ]השתמש ב 
 
 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 ל בבית(בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגד. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 6
 

 שם פרטי: _____________________
 

106 F2   [GNDR6]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1. אשה              2. גבר         1:   מין : 
 

101-110 F3  [YRBRN6]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 

111-112 F4   למרואייןקרבה: 
[RSHIPA6] [48כרטיס ]השתמש ב 

 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
 

5/4  1-4 dup 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 7
 

 שם פרטי: _____________________
 
6 F2   [GNDR7]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1. אשה               2. גבר         1:   מין : 
 

1-10 F3  [YRBRN7]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 
11-12 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA7] [48כרטיס ]השתמש ב 
 
 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 חרקרוב משפחה א. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 8
 

 שם פרטי: _____________________
 

11 F2   [GNDR8]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1. אשה               2. גבר         1:   מין : 
 

14-11 F3  [YRBRN8]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 
11-19 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA8] [48כרטיס ]השתמש ב 
 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 ניםהורה של בן הזוג/ הורים אומ הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11

 

 
 
 
 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 2
 

 שם פרטי: _____________________
 

20 F2  [GNDR9]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1     . אשה          2. גבר         1:   מין : 
 

21-24 F3  [YRBRN9]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 
21-26 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA9] [48כרטיס ]השתמש ב 
 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(בן/בת)כולל חורג, מאומץ . 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 10
 

 ____________שם פרטי: _________
 

21 F2   [GNDR10]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1. אשה              2. גבר         1:   מין : 
 

21-11 F3  [YRBRN10]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 
 

12-11 F4   למרואייןקרבה: 
[RSHIPA10] [48כרטיס ]השתמש ב 

 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: יאלא להקר. 11

 

 
 
 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 11
 

 שם פרטי: _____________________
 

14 F2   [GNDR11]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1. אשה              2. גבר         1:   מין : 
 

11-11 F3  [YRBRN11]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 
19-40 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA11] [48כרטיס ]השתמש ב 
 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 12
 

 שם פרטי: _____________________
 

41 F2   [GNDR12]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         1. אשה              2. גבר         1:   מין : 
 

42-41 F3  [YRBRN12]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 1111
 לא יודע: לא להקריא. 1111

 

46-41 F4   למרואייןקרבה: 
[RSHIPA12] [48כרטיס ]השתמש ב 

 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 ן הזוג/ הורים אומניםהורה של ב הורה/. 1
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 1
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11

 
 
 
 

  : : למשרדלמשרד
41 F5  [ICPART1] רשום האם המרואיין :למראיין  
 6Fה עבור לשאל  וג   . מתגורר עם בעל/אשה/בן או בת ז1
 F7עבור לשאלה       לכל השאר. 2
 F7עבור לשאלה   : לא רלוונטי  לא להקריא. 9

 

 :בן/ת זוגאו עם בעל/אשה/בן  שמתגוררשמתגורר לכל מי
 7Fעבור לשאלה  למראיין: אם לא מתגורר עם בעל/אשה/בן או בת זוג  

 
49-10 F6 [RSHPSTS]  

 זוג.ציינת  שאתה מתגורר עם בן או בת  [42כרטיס ]השתמש ב
 איזה מבין התיאורים הבאים מתאר את הקשר שלכם?

 

 1Fעבור לשאלה    . נשואים כחוק1
 1Fעבור לשאלה    פי חוק-המוכר על אך לא במעמד גר עם בן/ת הזוג -בזוגרות . 1
 1Fעבור לשאלה    פי חוק-המוכר/ת עלגר עם בן/ת הזוג  -. בזוגרות 4
 F7עבור לשאלה    גרושים כחוק. 6

 F7עבור לשאלה    : מסרבלא להקריא. 11
 F7עבור לשאלה    לא יודע: לא להקריא. 11
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 :לכולם
 
11 F7 [LVGPTNEA]   התגוררת עם בן או בת זוג מבלי שהייתם נשואים )או  אי פעםוהאם

 נשואים בנישואים אזרחיים(?
 . כן              1
 . לא2
 : מסרב לא להקריא. 1
  דעלא יו: לא להקריא. 1

 
12 F8 [DVRCDEVA]  היית גרוש או התרת נישואים אזרחיים? אי פעםוהאם 

 . כן              1
 . לא2
 : מסרב לא להקריא. 1
  לא יודע: לא להקריא. 1

 

 :למשרד
11 F9  [ICPART2] רשום האם המרואיין :למראיין  
 10Fהמשך לשאלה   וג   . מתגורר עם בעל/אשה/בן או בת ז1
 11Fעבור לשאלה        השארלכל . 2

 

 :למשרד
14 F10  [ICCOHBT] רשום האם המרואיין :למראיין  
 11Fהמשך לשאלה     [6Fבשאלה  4]תשובה מתגורר בזוגרות עם בן או בת זוג . 1
 12Fעבור לשאלה        כל השאר. 2

 
 

  למי שמתגורר בזוגרותלמי שמתגורר בזוגרות     - או  גר עם בן/ת זוג שלאשלאלכל מי 
 

11-16 F11 [MARSTS] [50כרטיס ]השתמש ב 
 שלך. במצב המשפחתי החוקישאלה זו עוסקת 

 האם אתה:
 ]למראיין: סמן תשובה אחת בלבד[

 
  כחוק נשוי. 1
 כחוק גרוש. 4
  נפטרהחוקי אלמן/בן הזוג . 1
  מעולם לא נישא-רווק. 6

  : מסרבלא להקריא. 11
  לא יודע: לא להקריא. 11
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 :לכולם
 

11  F12 [CHLDHM] :האם 

      F14  שאלהעבור ל  . יש לך ילדים החיים בבית 1
 המשך    . אין לך ילדים החיים בבית2

 

 
 

11  F13  .[CHLDHHE] 
הכוונה  ?היו לך ילדים שהתגוררו איתך במשק הביתהאם אי פעם 

גם לילדים מאומצים, ילדים חורגים, ילדים של בן/בת הזוג, ילדים 
 במסגרת אומנות.

 ן. כ1
 . לא2
 : מסרבלא להקריא. 1
 לא יודע: לא להקריא. 1

 

 
 לכולם:

 
 

19 F14 [DOMICIL]  
איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את אזור  [51כרטיס ]השתמש ב

 מגוריך?
 . עיר גדולה1
 . פרוורים או פאתי עיר גדולה2
 . עיירה או עיר קטנה1
 . יישוב כפרי4
 . חווה או בית בכפר1
 לא יודע: לא להקריא. 1
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60-61  F15 [EDLVDIL]  

 שרכשת? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  [52כרטיס ]השתמש ב

  

 למראיין:
  "רכישת השכלה" משמעה:

 -או ,מסלול ההשכלהקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 

 
 

  

      44444444סמן:  סמן:    מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברבבהגבוהה ביותר הגבוהה ביותר   וות השכלתת השכלתרכש ארכש אאם אם 

      FF1155RR  ––עבור לעבור לוו

  
 

 
   להקלדה

 השכלה יסודית םלא סיי 1 0000
 יסודית 2 1110
 חטיבת ביניים 1 2110
 ללא תעודת בגרות( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  4 1110
 עם תעודת בגרות עיונית( עיונית בה תיכונית)כולל ישיעיונית תיכונית  1 1110
 ללא תעודת בגרות( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  6 1211
 בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית 1 1212
 עם תעודת בגרות מקצועית( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  1 1210
 מכינה קדם אקדמית 9 4110
 על תיכונית לא אקדמית  10 4220

 תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית( ,)לדוגמא 
 על תיכונית לא אקדמית  11 1200

 (B.Aתעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת הוראה ללא  ,)לדוגמא 
לדוגמא  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמוממכללה אקדמית B.Aתואר ראשון,  12 6100

 .B.Edבוגר בחינוך, 
בוגר לדוגמא  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,  11 6200

 .B.Edבחינוך, 
 . לדוגמא(Ms.Cאו תואר דומה ) ממכללה אקדמית M.Aתואר שני  14 1110
 מאוניברסיטה M.Aתואר שני  11 1200
 או וטרינר, לדוגמא D.M.Dניים, (, או תואר דומה כמו רופא שיM.Dתואר ד"ר לרפואה ) 16 1210
 , דוקטור למשפטים(LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ) Ph.Dתואר שלישי,  11 1000

   
 מדינות ברית המועצות לשעברברכש את השכלתו  4444 4444
 : אחרלא להקריא 1111 1111
 : מסרבלא להקריא 1111 1111
 לא יודע: לא להקריא 1111 1111
 : אין תשובהלהקריאלא  9999 9999
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  מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברבבלמי שרכש את השכלתו הגבוהה ביותר למי שרכש את השכלתו הגבוהה ביותר 
 

64-61  F15R [EDLVDIL_R]  
 מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשת? ["מדינות ברית המועצות לשעבר"כרטיס ]השתמש ב
 למראיין: 

  "רכישת השכלה" משמעה:
 -ההשכלה, או מסלולקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 

 
 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 0000

 Начальная школа .2 . יסודית2 1130

שנות לימוד(,  1-9. בית ספר תיכוני לא מלא )1 2110
 עיתעם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצו

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 

образовании, но без профессионального 
образования 

. השכלה מקצועית בסיסית )מוסד ללימודי 4 2290

מקצוע(, אך ללא השכלה כללית תיכונית 
 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 

ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 
образования 

שנות  10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה )1 1110

לימוד בבית ספר( עם תעודת בגרות, אך ללא 
 השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 

образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 6 3230

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני לא ללימודי מקצוע 
 (שנות לימוד 9-1מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 

 и начальное профессиональное образование 

после окончания (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  
)9 классов-средней школы: 8неполной  

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 7 4230

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 
לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע

 (שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 

 и начальное профессиональное образование 
после окончания (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

)11 классов-средней школы: 10 полной 

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 8 5200
בגרות( והשכלה מקצועית תיכונית )מוסד 

 שנות לימוד( 1-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
и среднее специальное образование (окончил 

техникум, училище, колледж: 3-4 года обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 ואר ראשון ב.א.. ת9 6200

(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 
системе обучения) 

 

1200 

. השכלה אקדמית )גבוהה( מלאה )לפי 10

 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.(
 

 או

 
 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 

(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה )תואר מדעי(11 1000

 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 1111

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא.7777 1111

 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא.8888 1111

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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 :לכולם
61-69 F16 [EDUYRS]  

 במתכונת חלקית או מלאה,  _____________ ?   כמה שנות לימודים מלאות סיימת
 כולל שנות לימוד חובה

 : רשום התשובה בשנים שלמותלמראיין      
 

 לא יודע: לא להקריא. 11
     
 

F17A   
 ם למה שעשית במהלך השבועאיזה מהתיאורים הבאים מתאי [53כרטיס ]השתמש ב

 האחרון. 
 :סמן את כל התיאורים המתאימיםלמראיין: 

 
 כן 

למה שעשית  מתאים
במהלך השבוע 

    האחרון

 לא
למה שעשית  מתאים

במהלך השבוע 

    האחרון

10  [PDWRK] או נעדר זמנית[ ]שכיר, עצמאי,  עבודה בשכר[
 עובד בעסק משפחתי[

1 0 

11 [EDCTN] חופשה מהלימודים ]לא במימון , או בלימודים
 המעסיק[ 

2 0 

12 [UEMPLA] 0 3 ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל 

11 [UEMPLI] מחפש עבודה  לא, מעוניין בעבודה אבל מובטל
 באופן פעיל

4 0 

14 [DSBLD] 0 5 באופן קבוע  חולה או נכה 

11 [RTRD] 0 6 בגימלאות 

16 [CMSRV] 0 7 אומישירות צבאי סדיר או שירות ל 

11 [HSWRK]  0 8 אחרים ובאנשים עקרת בית, כולל טיפול בילדים 

11 [DNGOTH] 0 9 : אחרלא להקריא 

19-10 [DNGDK] 0 11 : לא יודעלא להקריא 

11-12 [DNGREF] 0 11 : מסרבלא להקריא 

11-14 [DNGNA] 0 99 : אין תשובהלא להקריא 
 

 
 

11 F17B  [ICOMDNG] בחר ם המרואייןרשום הא :למראיין 
 

 המשך  F17A  בשאלה  מתיאור אחדמתיאור אחד  יותריותר. 1

 

 F17Dעבור לשאלה   F17A  בשאלה  בלבדבלבד  אחדאחדתיאור תיאור . 2
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16-11 F17C  [MAINACT]  
למה שעשית  המתאים ביותרואיזה מהתיאורים הבאים הוא  [53כרטיס ]השתמש ב

 :סמן רק תשובה אחתבמהלך השבוע האחרון. 
 

 נעדר זמנית[ ]שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי[ ]או עבודה בשכר. 01
 , או בחופשה מהלימודים ]לא במימון המעסיק[ לימודים. 02
 ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל. 01
 מחפש עבודה באופן פעיל לא, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מובטל. 04
 באופן קבוע  חולה או נכה. 01
 בגימלאות. 06
 שירות לאומי שירות צבאי סדיר או. 01
 עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים. 01
 : אחרלא להקריא. 09
 לא יודע: לא להקריא. 11

 
 
 

 

 :למשרד
 

11 F17D  [ICPDWRK]  

 :, ורשום האם המרואייןFF1177AAלתשובה בשאלה לתשובה בשאלה התייחס  :למראיין

 

 F21עבור לשאלה    [A11F בשאלה 1]תשובה  עובד בשכרעובד בשכר. 1

 

 המשך  F17A  ] בשאלה 1עד  2]תשובות  עובד בשכרעובד בשכר  לאלא 2

 

 

  ::עובד בשכרעובד בשכר  שלאשלאלמי למי 
 21Fעבור לשאלה  למראיין: אם עובד בשכר  

 
 

19 F18 [CRPDWK]  
 ברצוני רק לוודא, האם עסקת בעבודה כלשהי בשכר )למשך שעה או יותר( במהלך שבעת 

 הימים האחרונים?

   F21 –עבור ל   . כן  1
           . לא            2
 לא יודע: לא להקריא. 1
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90 F19 [PDJOBEV] ?האם היית מועסק אי פעם בעבודה בשכר 
 . כן              1

 F36   –עבור ל    . לא  2
 F36   –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 1
 

91-91 F20 [PDJOBYR]  ?באיזו שנה הועסקת לאחרונה בעבודה בשכר
________ _____________ 

 לא יודע: לא להקריא. 1111
 
 

  :מראייןל
  בשאלות הבאות: 
 ;הנוכחיתשאל על העבודה : אם המשיב עובד

 .האחרונהעל העבודה אם לא עובד: שאל 
 

     אם עובד ביותר מעבודה אחת, התייחס לעבודה העיקרית 
  ]מספר השעות השבועיות הרב ביותר[.

יוק מבחינת השעות, התייחס אם עובד בשתי עבודות שוות בד
 .גבוה יותרההשכר לעבודה בעלת 

 

 
 

94 F21 [EMPLREL]  היית:/שלך האם אתה]או האחרונה[ בעבודה העיקרית 
   F23 –עבור ל   . שכיר 1
 . עצמאי )המשך(2

  F23  –עבור ל  . עובד בעסק של המשפחה שלך  1
 F23 –עבור ל   לא יודע: לא להקריא. 1
 
  

91-99 F22 [EMPLNO]  ?כמה עובדים )אם בכלל( יש/או היו לך 

 F24 –עבור ל   פרט את מס' העובדים: _____________  
 F24 –עבור ל           לא יודע: לא להקריא. 11111

 
 

 למראיין: אם שכיר או עובד בעסק של המשפחה
 

100 F23 [WRKCTRA]  האם יש/או היה לך חוזה עבודה 
     . לפרק זמן בלתי מוגבל1
 . לפרק זמן מוגבל2
 אין/לא היה חוזה עבודה. 1
 לא יודע: לא להקריא. 1
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 אם עובד או עבד בעבר:
 

101 F24 [ESTSZ]  
כמה אנשים )כולל אותך( מועסקים/היו מועסקים במקום שבו אתה עובד/עבדת בדרך 

 כלל? 
 10 -. פחות מ 1
 24עד  10. 2
1 .21  - 99 
4 .100  - 499 
 או יותר 100. 1
 לא יודע: לא להקריא. 1
 

102  F25 [JBSPV]  בעבודה העיקרית שלך, האם יש לך/היתה לך אחריות לפקח על  עובדים
 אחרים?

 . כן                          1
 F27   –עבור ל       . לא    2
 F27 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 1
 
 

101-101 F26 [NJBSPV]  
 על כמה אנשים אתה אחראי או היית אחראי? ______________________ 

 לא יודע: לא להקריא. 11111
 

 
 :באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לךבנוגע לעבודתך, [ 54כרטיס ]השתמש ב

 
לא  

: להקריא
 א יודעל

יש לי 
שליטה 

 מוחלטת 

אין לי          
שום 

 השפעה

101-09 F27 
[WKDCORGA]   

להחליט איך לארגן את 

 יום העבודה שלך? 

1110911614121 0

110-111 F28  [IORGACT] 

להשפיע על החלטות 

הקשורות למקום 

 העבודה שלך?

1110911614121 0

 
112-111 F29 [WKHCT]  

 לא כולל שבוע )בעבודתך העיקרית(,ב אתה עובד / עבדתבסיסיות שעות עבודה  כמה
 שעות נוספות בתשלום או ללא תשלום?__________________________

 לא יודע: לא להקריא. 1111

116-119 F30 [WKHTOT]  
 אתהללא קשר לשעות הבסיס או לשעות העבודה המפורטות בחוזה, כמה שעות 

או שעות נוספות בתשלום  כוללעובד/עבדת בדרך כלל בשבוע )בעבודה העיקרית שלך(, 
 שלא בתשלום.

 פרט את מספר השעות: __________________ 
 לא יודע: לא להקריא. 1111
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5/5       1-4 dup 

 
6-1 F31 [NACER2]  

 /עבדתציין מהו תחום הפעילות העיקרי של החברה/הארגון שבו עבדת/הנך עובד
__________________________________________________________________________ 

 טורים NACE REV.2  1קידוד למשרד: 

 לא יודע: לא להקריא. 111
 
 

9-10  F32 [TPORGWK]  
 באיזה סוג של ארגון אתה עובד או עבדת?  [55כרטיס ]השתמש ב

 : סמן תשובה אחת בלבדלמראיין
 ]במשרדי הממשלה או רשויות מקומיות[ עובד מדינה. 1
 חינוך או עובדים של משרד הבריאות[]מורים עובדי משרד ה סקטור ציבורי. 2
 חברה בבעלות ציבורית/חברה ממשלתית. 1
 חברה פרטית/סקטור פרטי. 4
 עצמאי. 1
 . אחר6

 לא יודע: לא להקריא. 11
 

 
 

 F33 )מה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלך? )פרט ככל הניתן  
 

__________________________________________________________________________ 
 למשרד: 

11-11  ISCO-08[com][ISCO-88]44  טוריםטורים

טוריםטורים  occupCBS[    11_[[למ"ס  11-16
 

 לא יודע: לא להקריא. 11111
 

F34 ?בעיסוק העיקרי שלך, איזה סוג של עבודה אתה עושה/עשית רוב הזמן  
 

      __________________________________________________________________________ 

 

F34a ?איזו הכשרה או כישורים נדרשים/נדרשו לתפקיד  

 

    ___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

19  F35 [WRKAC6M]  
 6אחרונות, האם עבדת בתשלום במדינה אחרת, למשך תקופה של השנים ה 10במהלך 

?חודשים או יותר
 . כן1
 . לא 2
 לא יודע: לא להקריא. 1
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 :למשרד
20 F35a   

 :, ורשום האם המרואייןDDFF1177לתשובה בשאלה לתשובה בשאלה התייחס  :למראיין

 המשך   [D11F בשאלה 1]תשובה  עובד בשכרעובד בשכר. 1

 F36עבור לשאלה   F17D  ] בשאלה 1עד  2]תשובות  עובד בשכרעובד בשכר  לאלא 2

 
 

21-22  F35b   
 בסך הכל, באיזו מידה אתה מרוצה מעבודתך הנוכחית? [56כרטיס ]השתמש ב

 : אם יותר מעבודה אחת, על המרואיין להשיב לגבי עבודתו העיקרית.למראיין
 

 לחלוטין

 מרוצה

לחלוטין          

לא מרוצה

לא 
: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 

 
21-24  F35c   

ובאיזו מידה אתה מרוצה מהאיזון בין הזמן שאתה מקדיש  [56כרטיס ]השתמש ב 
 לעבודה תמורת תשלום והזמן שאתה מקדיש להבטים אחרים בחייך?

 
 לחלוטין

 מרוצה

לחלוטין          

לא מרוצה

לא 
: להקריא
 לא יודע

10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 11 
 

  ::לכולםלכולם
 

21 F36 [UEMP3M]  
 מובטל, וחיפשת עבודה במשך פרק זמן של יותר משלושה חודשים? אי פעם האם היית 

 . כן1

   F39 –עבור ל   . לא 2
   F39   שאלהל עבור  לא יודע: לא להקריא. 1
 

26  F37 [UEMP12M]  
 חודשים או יותר? 12נמשכה  ]בהן היית מובטל[האם אחת התקופות הללו 

 . כן1
 . לא2
 לא יודע: לא להקריא. 1
 

21  F38 [UEMP5YR]  
השנים  5הייתה במהלך בהן היית מובטל יותר משלשה חודשים, האם אחת התקופות 

 האחרונות?
 . כן1
 . לא2
 לא יודע: לא להקריא. 1

 
 

21  F39 [MBTRU] ועי או ארגון דומה?היית חבר באיגוד מקצאו ש אתה חבר האם 
 , כעת. כן1
 . כן, בעבר2
 . לא1
 לא יודע: לא להקריא. 1
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29-10  F40 [HINCSRCA]  

חשוב על הכנסותיהם של כל בני הבית ועל כל ההכנסות  [57כרטיס ]השתמש ב

 של משק הבית שלך?  העיקריהמתקבלות במשק הבית בכללו, מהו מקור ההכנסה 

 . שכר או משכורת1
 )לא כולל חקלאות(מתעסוקה עצמאית . הכנסה 2
 תוחקלא. הכנסה מתעסוקה ב1
 . גמלאות4
 . דמי אבטלה 1
 . קצבאות סעד אחרות או מענקים6
 . הכנסה מהשקעות, חסכונות, ביטוח או רכוש1
 . הכנסה ממקורות אחרים1

 : מסרבלא להקריא. 11
 לא יודע: לא להקריא. 11
 
 

11-12  F41 [HINCTNTA]  
של משק הבית שלך מכל המקורות, אחרי  הכוללתמהי ההכנסה נטו  [58 כרטיס]השתמש ב

 ך יודע את הסכום המדויק, נסה להעריך.נניכויי מיסים וניכויי חובה אחרים? אם אי
1(     .J )י 
2(    .R) צ 
1(    .C ) ג 
4(   .M) מ 
1(    .F) ו 
6(    .S) ק 
1(    .K) כ 
1(    .P) ע 
9(    .D) ד 

10(  .H) ח 
 : מסרבלא להקריא .11

 : לא יודעלא להקריא. 11
 

11  [HINCFEL] F42  
אלו מהתיאורים הבאים מתאים ביותר להרגשתך לגבי ההכנסה  [52כרטיס ]השתמש ב

 שלך? משק הביתהנוכחית של 
 . חי בנוחות מההכנסה הנוכחית1
 . מסתדר עם ההכנסה הנוכחית2
 הכנסה הנוכחית. מתקשה לחיות מה1
 . מתקשה מאוד לחיות מההכנסה הנוכחית4
 לא יודע: לא להקריא. 1

 :למשרד
 

14  F43 [ICPART3]  
 אתה:האם  -תרשה לי לשאול שוב

 . מתגורר עם בעל/אישה/בן זוג 1

   F52 –עבור ל   . לא מתגורר )עם אחד מאלה( 2
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  ::לבן הזוגלבן הזוגמתייחסות מתייחסות   1155FFעד עד   4444FFאלות אלות שש
 2F5עבור לשאלה    ין: אם לא מתגורר עם בעל/אשה/בן זוגלמראי

 
 

11-11  F44 [EDLVPDIL]  

 של בן הזוג ? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  [60כרטיס ]השתמש ב
 

 

 למראיין:
  "רכישת השכלה" משמעה:

 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 רמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[מסלול השכלה בו אין תעודה פו סיום 

 

 

   4444סמן:   מדינות ברית המועצות לשעברבהגבוהה ביותר  ורכש את השכלתאם 

   F44R –עבור לו
 

 
   להקלדה

 השכלה יסודית םלא סיי 1 0000
 יסודית 2 1110
 חטיבת ביניים 1 2110
 ת בגרותללא תעוד( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  4 1110
 עם תעודת בגרות עיונית( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  1 1110
 ללא תעודת בגרות( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  6 1211
 בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית 1 1212
 רות מקצועיתעם תעודת בג( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  1 1210
 מכינה קדם אקדמית 9 4110
 על תיכונית לא אקדמית  10 4220

 תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית( ,)לדוגמא 
 על תיכונית לא אקדמית  11 1200

 (B.Aתעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת הוראה ללא  ,)לדוגמא 
לדוגמא  לל תואר אקדמי כמו, או תואר דומה הכוממכללה אקדמית B.Aתואר ראשון,  12 6100

 .B.Edבוגר בחינוך, 
לדוגמא בוגר  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,  11 6200

 .B.Edבחינוך, 
 . לדוגמא(Ms.Cאו תואר דומה ) ממכללה אקדמית M.Aתואר שני  14 1110
 מאוניברסיטה M.Aתואר שני  11 1200
 או וטרינר, לדוגמא D.M.D(, או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dר לרפואה )תואר ד" 16 1210
 , דוקטור למשפטים(LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ) Ph.Dתואר שלישי,  11 1000

   
 מדינות ברית המועצות לשעבררכש את השכלתו ב 4444 4444
 : אחרלא להקריא 1111 1111
 : מסרבלא להקריא 1111 1111
 לא יודע: לא להקריא 1111 1111
 : אין תשובהלא להקריא 9999 9999
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  מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברשרכש את השכלתו הגבוהה ביותר שרכש את השכלתו הגבוהה ביותר   לבן זוגלבן זוג
 

19-42  F44R [EDLVPIL_R]  
 מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשת? "[ מדינות ברית המועצות לשעבר"כרטיס ]השתמש ב

 למראיין: 

  מעה:"רכישת השכלה" מש
 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 
 

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 0000

 Начальная школа .2 . יסודית2 1130

ות לימוד(, שנ 1-9. בית ספר תיכוני לא מלא )1 2110

 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 

образовании, но без профессионального 
образования 

. השכלה מקצועית בסיסית )מוסד ללימודי 4 2290
יכונית מקצוע(, אך ללא השכלה כללית ת

 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 
ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 

образования 

שנות  10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה )1 1110
לימוד בבית ספר( עם תעודת בגרות, אך ללא 

 השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 

образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 6 3230

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני לא ללימודי מקצוע 
 (שנות לימוד 9-1מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 

 и начальное профессиональное образование 

после окончания (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  
)9 классов-средней школы: 8неполной  

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 7 4230
בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני  י מקצועללימוד

 (שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
 и начальное профессиональное образование 

после окончания (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

)11 классов-средней школы: 10 полной 

תיכונית מלאה )עם תעודת . השכלה כללית 8 5200

בגרות( והשכלה מקצועית תיכונית )מוסד 

 שנות לימוד( 1-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 

и среднее специальное образование (окончил 

техникум, училище, колледж: 3-4 года обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 6200

(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 
системе обучения) 

 

1200 

. השכלה אקדמית )גבוהה( מלאה )לפי 10

 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.(
 

 או
 

 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 

(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה )תואר מדעי(11 1000

 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 1111

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא.7777 1111

 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא.8888 1111

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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F45A איזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשה בן/בת הזוג  [61כרטיס ]השתמש ב

 במהלך השבוע האחרון. סמן את כל התיאורים המתאימים:
 כן 

למה שעשה  מתאים

במהלך  בן/בת הזוג
    השבוע האחרון

 לא
למה  מתאים

שעשה בן/בת הזוג 

במהלך השבוע 

    האחרון

41   [PDWRKP]או נעדר זמנית[ ]שכיר, עצמאי, עובד ] עבודה בשכר
 בעסק משפחתי[

1 0 

44   [EDCTNP]או בחופשה מהלימודים ]לא במימון לימודים ,
 המעסיק[ 

2 0 

41   [UEMPLAP]0 3 ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל 

46  ]UEMPLIP[ מחפש  לא, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מובטל
 עבודה באופן פעיל

4 0 

41  ]DSBLDP[ 0 5 באופן קבוע  חולה או נכה 

41  ]RTRDP[ 0 6 בגימלאות 

49  ]CMSRVP[ 0 7 שירות צבאי סדיר או שירות לאומי 

10  ]HSWRKP[ 0 8 עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים 

11  ]DNGOTHP[ 0 9 : אחרלא להקריא 

11-12  ]DNGDKP[ 0 11 יודע: לא לא להקריא 

14-11   [DNGNAPP] 0 66 : לא רלוונטילא להקריא 

11-16  ]DNGREFP[ 0 11 : מסרבלא להקריא 

19-11  ]DNGNAP[ 0 99 : אין תשובהלא להקריא 
 

 

60  F45B [ICOMDNP]  בחר בן/בת הזוגרשום האם  :למראיין 
 המשך  F45A  יותר מתיאור אחד בשאלה . 1
 F45dעבור לשאלה   F45A  בשאלה  ד בלבדתיאור אח. 2
 

 
61-62  F45C  [MNACTP]  

שעשה בן/בת למה  המתאים ביותרואיזה מהתיאורים הבאים הוא  [61כרטיס ]השתמש ב
 במהלך השבוע האחרון. סמן רק תשובה אחת:הזוג 

 
 ]או נעדר זמנית[ ]שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי[ עבודה בשכר. 01
 ו בחופשה מהלימודים ]לא במימון המעסיק[ , אלימודים. 02
 ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל. 01
 מחפש עבודה באופן פעיל לא, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מובטל. 04
 באופן קבוע  חולה או נכה. 01
 בגימלאות. 06
 שירות צבאי סדיר או שירות לאומי. 01
 עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים. 01
 : אחרלא להקריא. 09
  לא יודע: לא להקריא. 11
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 :למשרד

61 F45D  [ICPPDWK]  

 :בן/ת הזוג של המשיב, ורשום האם AA4455FFלתשובה בשאלה לתשובה בשאלה התייחס  :למראיין

 

 F47עבור לשאלה    [A41F בשאלה 1]תשובה  עובד בשכרעובד בשכר. 1

 המשך  F45A  ] בשאלה 1עד  2]תשובות  עובד בשכרעובד בשכר  לאלא 2

 

 :תמורת שכר לא עובדלא עובדזוג אם בן/בת ה
 

64  F46 [CRPDWKP]  
 אם בן הזוג עבד בעבודה בשכר )שעה או יותר( בשבעת הימים האחרונים?ה

 המשך  . כן 1
 F52   –עבור ל  . לא 2
 F52  –עבור ל   לא יודע: לא להקריא. 1
 
 

 תמורת שכר: עובדעובדאם בן/בת הזוג 
 

 F47  העיסוק העיקרי שלו? )פרט ככל הניתן(מה השם או התואר של  
 

__________________________________________________________________________ 
 למשרד: 

69-61  8[com]0-ISCO]ISCOCOP[44  טוריםטורים
טוריםטורים  occup]PCBS[11_למ"ס  12-10

 
 לא יודע: א להקריאל. 11111

 
 

 F48 עשה רוב הזמן?או  בעיסוק העיקרי שלו, איזה סוג של עבודה הוא עושה  
 

__________________________________________________________________________ 

F49 נדרשו לתפקיד?או  איזו הכשרה או כישורים נדרשים  
 

___________________________________________________________________________ 

11  F50 [EMPRELP] בעבודה העיקרית של בן הזוג האם הוא 
 שכיר    1
 עצמאי   )המשך( 2
 משפחתי שלך העובד בעסק  1
  לא יודע: לא להקריא. 1
 

 

14-16 F51[WKHTOTP] 
לו(? כולל שעות כמה שעות בן הזוג עובד בדרך כלל בשבוע )בעבודה העיקרית ש

 _____________________ נוספות בתשלום או שלא בתשלום.  
 

 לא יודע: לא להקריא. 111
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  לכולם:לכולם:
 

11-10  F52 [EDLVFDIL]  

 שרכש אביך? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  [62כרטיס ]השתמש ב
 

 למראיין:
  "רכישת השכלה" משמעה:

 -השכלה, אומסלול הקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 

 
 

 

   4444סמן:   מדינות ברית המועצות לשעברבהגבוהה ביותר  ורכש את השכלתאם 

   F52R –עבור לו
 

 

 
   להקלדה

 השכלה יסודית םלא סיי 1 0000
 יסודית 2 1110
 חטיבת ביניים 1 2110
 ללא תעודת בגרות( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית ית תיכונ 4 1110
 עם תעודת בגרות עיונית( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  1 1110
 ללא תעודת בגרות( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  6 1211
 בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית 1 1212
 עם תעודת בגרות מקצועית( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתצועית מקתיכונית  1 1210
 מכינה קדם אקדמית 9 4110
 על תיכונית לא אקדמית  10 4220

 תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית( ,)לדוגמא 
 על תיכונית לא אקדמית  11 1200

 (B.Aתעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת הוראה ללא  ,)לדוגמא 
לדוגמא  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמוממכללה אקדמית B.Aואר ראשון, ת 12 6100

 .B.Edבוגר בחינוך, 
לדוגמא בוגר  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,  11 6200

 .B.Edבחינוך, 
 . לדוגמא(Ms.Cאו תואר דומה ) ממכללה אקדמית M.Aתואר שני  14 1110
 מאוניברסיטה M.Aתואר שני  11 1200
 או וטרינר, לדוגמא D.M.D(, או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dתואר ד"ר לרפואה ) 16 1210
 , דוקטור למשפטים(LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ) Ph.Dתואר שלישי,  11 1000

   
 מדינות ברית המועצות לשעבררכש את השכלתו ב 4444 4444
 : אחרלא להקריא 1111 1111
 : מסרבלא להקריא 1111 1111
 לא יודע: לא להקריא 1111 1111
 : אין תשובהלא להקריא 9999 9999
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למדינות ברית המועצות למדינות ברית המועצות הגבוהה ביותר הגבוהה ביותר רכש את השכלתו רכש את השכלתו   אאאם האבאם האב

  לשעברלשעבר
11-14  F52R [EDLVFDIL _R]  

 הגבוהה ביותר שרכשת? מהי רמת ההשכלה "[מדינות ברית המועצות לשעברב"כרטיס ]השתמש ב
 למראיין:

  "רכישת השכלה" משמעה:
 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 

 
 

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 0000

 Начальная школа .2 . יסודית2 1130

שנות לימוד(,  1-9. בית ספר תיכוני לא מלא )1 2110

 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 

образования 

יסית )מוסד ללימודי . השכלה מקצועית בס4 2290

מקצוע(, אך ללא השכלה כללית תיכונית 

 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 

ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 

образования 

שנות  10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה )1 1110

לימוד בבית ספר( עם תעודת בגרות, אך ללא 

 עיתהשכלה מקצו

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 6 3230
בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

ית ספר תיכוני לא לאחר סיום בללימודי מקצוע 

 (שנות לימוד 9-1מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
 и начальное профессиональное образование 

после окончания (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  

)9 классов-средней школы: 8неполной  

תעודת . השכלה כללית תיכונית מלאה )עם 7 4230

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 (שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 

 и начальное профессиональное образование 

после окончания (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 
)11 классов-ней школы: 10сред полной 

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 8 5200

בגרות( והשכלה מקצועית תיכונית )מוסד 
 שנות לימוד( 1-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 

и среднее специальное образование (окончил 
техникум, училище, колледж: 3-4 года обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 6200
(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 

системе обучения) 

 
1200 

. השכלה אקדמית )גבוהה( מלאה )לפי 10
 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.(

 
 או

 

 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 
(по системе без подразделения на бакалавра и 

магистра) 
или  

Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 ומה )תואר מדעי(. תואר שלישי או אחר ד11 1000

 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 1111

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא.7777 1111

 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא.8888 1111

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובההקריאלא ל.9999 9999
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 פחות או יותר 14כשהיית בן 
 

11  F53 [EMPRF14] ?האם אביך עבד כשכיר, עצמאי, או שלא עבד כלל 

 )המשך(  . שכיר 1
 )המשך( . עצמאי2
    F56    –עבור ל   . לא עבד 1

    F56    –עבור ל   14. האב נפטר/לא חי בבית כשהמרואיין היה בן 4
    F56 שאלהעבור ל   לא יודע: לא להקריא. 1

 

EXCEL F54  )מה היה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלו )פרט ככל הניתן 
 

______________________________________________________________________ 
 טורים 20אלפאנומרי לא לסימול. למשרד: 

 
16-11  F55 [OCCF14B]  

את סוג העבודה  הטובה ביותרמהתיאורים מתארים בצורה  זהאי [63כרטיס ]השתמש ב
 ? 14בן פחות או יותר שעשה אביך כשהיית 

 למראיין: תן למרואיין לבחור את הקטגוריה המתאימה עבורו.

  עיסוקים פרופסיונליים וטכניים. 01

 רואה חשבון –אמן  –מהנדס  –מורה  –כגון: רופא 
 

 עיסוקים מינהליים בכירים . 02
 באיגוד מקצועי בכיר – בכירפקיד ממשלתי  –מנהל בעסק גדול  –כגון: בנקאי 

 
 . פקידות03

 מנהל חשבונות –מנהל משרד  –פקיד  –כגון: מזכיר 
 

 . מכירות04
 סוכן ביטוח -בחנות מוכר –בעל חנות  –כגון: מנהל מכירות 

 
 . שירותים05

 ביטחוןכוחות  – מעצב שיער – ]סיעודי או בילדים[ מטפל –מלצר  –קצין משטרה  –מסעדה  כגון: בעל
 

 . עיסוקים מקצועיים06
 חשמלאי – עובד תעשייה מקצועי –מדפיס  –מכונאי רכב  –כגון: מנהל עבודה 

  
 . עיסוקים מקצועיים למחצה07

 אופה –במתכת  עובד – נגר–עובד במפעל שימורים  –נהג אוטובוס   –כגון: בנאי
 

 . עיסוקים לא מקצועיים08
 פועל בלתי מקצועי בתעשייה –ר משו –כגון: פועל  

 
 . עיסוקים חקלאיים02

 דייג – נהג טרקטור –פועל חקלאי  –כגון: בעל משק 
 

 לא יודע: לא להקריא. 11
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11-91  F56 [EDLVMDIL]  

 שרכשה אמך?  רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמה  [64כרטיס ]השתמש ב

 
 

 למראיין:
  "רכישת השכלה" משמעה:

 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 

 
 

 

 4444סמן:  מדינות ברית המועצות לשעברבהגבוהה ביותר  האת השכלת הרכשאם 

   F56R –עבור לו
 

 

 
   הלהקלד

 השכלה יסודית םלא סיי 1 0000
 יסודית 2 1110
 חטיבת ביניים 1 2110
 ללא תעודת בגרות( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  4 1110
 עם תעודת בגרות עיונית( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  1 1110
 ללא תעודת בגרות( ועיתמקצ )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  6 1211
 בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית 1 1212
 עם תעודת בגרות מקצועית( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  1 1210
 מכינה קדם אקדמית 9 4110
 על תיכונית לא אקדמית  10 4220

 תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית( ,)לדוגמא 
 א אקדמית על תיכונית ל 11 1200

 (B.Aתעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת הוראה ללא  ,)לדוגמא 
לדוגמא  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמוממכללה אקדמית B.Aתואר ראשון,  12 6100

 .B.Edבוגר בחינוך, 
לדוגמא בוגר  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,  11 6200

 .B.Edבחינוך, 
 . לדוגמא(Ms.Cאו תואר דומה ) ממכללה אקדמית M.Aתואר שני  14 1110
 מאוניברסיטה M.Aתואר שני  11 1200
 או וטרינר, לדוגמא D.M.D(, או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dתואר ד"ר לרפואה ) 16 1210
 וקטור למשפטים(, דLL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ) Ph.Dתואר שלישי,  11 1000

   
 מדינות ברית המועצות לשעבררכש את השכלתו ב 4444 4444
 : אחרלא להקריא 1111 1111
 : מסרבלא להקריא 1111 1111
 לא יודע: לא להקריא 1111 1111
 : אין תשובהלא להקריא 9999 9999
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מדינות ברית המועצות מדינות ברית המועצות בברכשה את השכלתה הגבוהה ביותר רכשה את השכלתה הגבוהה ביותר   מאמאאם האאם הא

  לשעברלשעבר
92-91  F56R [EDLVMDIL_R]  

אמא מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר ש "[מדינות ברית המועצות לשעברב"כרטיס ]השתמש ב
  ?הרכששלך 

 למראיין:

  "רכישת השכלה" משמעה:
 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 ים[מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביני סיום 

 
 

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 0000

 Начальная школа .2 . יסודית2 1130

שנות לימוד(,  1-9. בית ספר תיכוני לא מלא )1 2110
 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 

образовании, но без профессионального 
образования 

. השכלה מקצועית בסיסית )מוסד ללימודי 4 2290

מקצוע(, אך ללא השכלה כללית תיכונית 
 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 

ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 
образования 

שנות  10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה )1 1110

לימוד בבית ספר( עם תעודת בגרות, אך ללא 
 השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 

образования. 

שכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת .ה6 3230
בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני לא ללימודי מקצוע 
 (שנות לימוד 9-1מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
 и начальное профессиональное образование 

после окончания й  (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лице
)9 классов-средней школы: 8неполной  

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 7 4230

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 
לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע

 (שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 

 и начальное профессиональное образование 
после окончания (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

)11 классов-средней школы: 10 полной 

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 8 5200
בגרות( והשכלה מקצועית תיכונית )מוסד 

 שנות לימוד( 1-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с аттестатом) 
и среднее специальное образование (окончил 

техникум, училище, колледж: 3-4 года обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 6200

(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 
системе обучения) 

 

1200 

. השכלה אקדמית )גבוהה( מלאה )לפי 10

 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.(
 

 או

 
 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 

(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה )תואר מדעי(11 1000

 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 1111

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא.7777 1111

 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא.8888 1111

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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 פחות או יותר 14כשהיית בן 
96  F57 [EMPRM14] 

 האם אמך עבדה כשכירה, כעצמאית או לא עבדה?

 ()המשך   . שכירה  1
 . עצמאית  )המשך( 2
    F60  לשאלהעבור   . לא עבדה  1
    F60  לשאלהעבור     14. האם נפטרה/נעדרה כשהמרואיין היה בן 4

    F60  לשאלהעבור   לא יודע: לא להקריא. 1

EXCEL  F58  )מה היה השם או התואר של עיסוקה העיקרי? )פרט ככל הניתן

_____________________________________________________________________ 

 טורים 20אלפאנומרי לא לסימול. למשרד: 

 
 

91-91 F59 [OCCM14B]  
את סוג העבודה  הטובה ביותרמהתיאורים מתארים בצורה  זהאי[65כרטיס ]השתמש ב

 ? 14בן פחות או יותר כשהיית  שעשתה אמא שלך
 ין לבחור את הקטגוריה המתאימה עבורו.למראיין: תן למרואי

  עיסוקים פרופסיונליים וטכניים. 1

 רואה חשבון –אמן  –מהנדס  –מורה  –כגון: רופא 
 
 עיסוקים מינהליים בכירים . 2

 באיגוד מקצועי בכיר – בכירפקיד ממשלתי  –מנהל בעסק גדול  –כגון: בנקאי 
 
 . פקידות3

 מנהל חשבונות –מנהל משרד  –פקיד  –כגון: מזכיר 
 
 . מכירות4

 סוכן ביטוח -בחנות מוכר –בעל חנות  –כגון: מנהל מכירות 
 
 . שירותים5

 כוחות הביטחון-מעצב שיער – ]סיעודי או בילדים[ מטפל –מלצר  –קצין משטרה  –כגון: בעל מסעדה 
 
 . עיסוקים מקצועיים6

 חשמלאי – יעובד תעשייה מקצוע –מדפיס  –מכונאי רכב  –כגון: מנהל עבודה 
  

 . עיסוקים מקצועיים למחצה7
 אופה –עובד במתכת  – נגר–עובד במפעל שימורים  –נהג אוטובוס   –כגון: בנאי

 
 . עיסוקים לא מקצועיים8

 פועל בלתי מקצועי בתעשייה –ר משו –כגון: פועל  
 
 . עיסוקים חקלאיים2

 דייג-נהג טרקטור –פועל חקלאי  –כגון: בעל משק 
 

 לא יודע: ריאלא להק. 11
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  לכולם:לכולם:

99 F60 [ATNCRSE] 
החודשים האחרונים, האם השתתפת בקורס כלשהו או נכחת בהרצאה או בכנס  12במהלך 

 ?על מנת לשפר את כישוריך בעבודה
    . כן1
   . לא2
   לא יודע: לא להקריא. 1

 
 

  למראיין: חובה למלאלמראיין: חובה למלא
 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

 

 ראיון:  שעת סיום ה

 _________ [:INWEHH] שעה 100-101: ________ [INWEMM] דקות 102-101 

 תאריך סיום הראיון:

 [: ______INWDDE]יום 104-101__ ____ [:INWMME]חודש 106-101_______  [:INWYYE]שנה 101-111 
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נספח נספח 

  מתודולוגי:מתודולוגי:
 
 

 

 !למראיין: חובה למלא

 

 גי: תאריך ביצוע הנספח המתודולו

 _______ [: SUPSDD]יום 112-111_______ [: SUPSMON]חודש 114-111______  [:SUPSYY]שנה 116-119

 



 

 11 

5/6       1-4 dup 

  F1Hחלק 
[ כעת אקריא תיאורים של אנשים שונים. באיזו מידה כל אחד מהאנשים הללו A]השתמש בכרטיס 

 דומה או לא דומה לך
לא 

 :להקריא
 לא יודע

לא 
 :להקריא
 מסרב

כלל 
לא 

דומה 
לי

לא 
דומה לי

קצת 
דומה 

לי

די דומה 
לי

דומה 
לי

מאוד 
דומה לי

1 1 6 1 4 1 2 1 6 A [IPCRTIV_M]  חשוב לו להעלות רעיונות חדשים
ולהיות יצירתי. הוא אוהב לעשות דברים בדרך מקורית 

 משלו.

1 1 6 1 4 1 2 1 1  B [IMPRICH_M] ה חשוב לו להיות עשיר. הוא רוצ
 שיהיה לו הרבה כסף ודברים יקרים.

1 1 6 1 4 1 2 1 1  C [IPEQOPT_M]  לדעתו חשוב שכל אדם בעולם
יזכה ליחס שווה. הוא מאמין, שלכל אחד מגיעות 

 הזדמנויות שוות בחיים.

1 1 6 1 4 1 2 1 9 D [IPSHABT_M]  חשוב לו להפגין את כישוריו. הוא
 ה.רוצה שאנשים יעריכו את מה שהוא עוש

1 1 6 1 4 1 2 1 10 E [IMPSAFE_M]  חשוב לו לחיות בסביבה
בטוחה.  הוא נמנע מכל דבר העלול לסכן את 

 ביטחונו. 

1 1 6 1 4 1 2 1 11 F [IMPDIFF_M]  הוא אוהב הפתעות, ותמיד
מחפש דברים חדשים לעשות. הוא סבור שחשוב 

 לעשות הרבה דברים שונים בחיים.

1 1 6 1 4 1 2 1 12  G [IPFRULE_M]  הוא מאמין שאנשים צריכים
לעשות מה שאומרים להם.  הוא חושב שבני האדם 

צריכים לפעול לפי החוקים והכללים כל הזמן, גם 
 כאשר איש אינו מסתכל.

1 1 6 1 4 1 2 1 11  H [IPUDRST_M]  חשוב לו להקשיב לאנשים
השונים ממנו.  אפילו שהוא לא מסכים אתם, הוא 

 להבין אותם. עדיין רוצה

1 1 6 1 4 1 2 1 14 I [IPMODST_M]  חשוב לו להיות צנוע וענו.  הוא
 משתדל לא למשוך תשומת לב.

1 1 6 1 4 1 2 1 11 J [IPGDTIM_M]  חשוב לו ליהנות מהחיים, הוא
 פנק" את עצמו.לאוהב ל"

1 1 6 1 4 1 2 1 16 K [IMPFREE_M]  חשוב לו להחליט בעצמו על
 אוהב להיות חופשי, ולא תלוי באחרים. מעשיו. הוא

1 1 6 1 4 1 2 1 11   [IPHLPPL_M] L חשוב לו מאוד לעזור לאנשים
 סביבו.  הוא רוצה לדאוג לרווחתם.

1 1 6 1 4 1 2 1 11  [IPSUCES_M] M   חשוב לו להצליח מאוד. הוא
 מקווה שאנשים יכירו בהישגיו.

1 1 6 1 4 1 2 1 19 N[IPSTRGV_M] וב לו שהממשלה תבטיח חש
את בטחונו מפני כל איום. הוא רוצה שהמדינה תהיה 

 חזקה כדי שתוכל להגן על אזרחיה.

1 1 6 1 4 1 2 1 20 O [IPADVNT_M] ות ואוהב אהוא מחפש הרפתק
לקחת סיכונים. הוא רוצה שיהיו לו חיים מלאי 

 ריגושים.

1 1 6 1 4 1 2 1 21 P [IPBHPRP_M]  תמיד כמו חשוב לו להתנהג
שצריך. הוא רוצה להימנע מלעשות כל דבר שנחשב 

 "לא בסדר".

1 1 6 1 4 1 2 1 22 Q [IPRSPOT_M]  חשוב לו לזכות בהערכה
 מאחרים.  הוא רוצה שאנשים יעשו מה שהוא אומר.

1 1 6 1 4 1 2 1 21  [IPLYLFR_M] R   .חשוב לו להיות נאמן לחבריו
 רובים לו.הוא רוצה להיות מסור לאנשים הק

1 1 6 1 4 1 2 1 24  [IMPENV_M] S  הוא מאמין בכל לבו, שאנשים
 צריכים לדאוג לטבע. שמירה על הסביבה חשובה לו.

1 1 6 1 4 1 2 1 21 T [IMPTRAD_M]  המסורת חשובה לו. הוא
משתדל לנהוג לפי המנהגים שהונחלו ע"י הדת שלו 

 או המשפחה שלו.

1 1 6 1 4 1 2 1 26 U [IMPFUN_M]  הוא מחפש כל הזדמנות
אפשרית ליהנות. חשוב לו לעשות דברים הגורמים לו 

 הנאה.
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 [IF1-IF9 חלק]לשימוש המשרד 

21/1  6. VERSION    
1.  F2F  גרסהA 
 

לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר 
 שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. 

זכר בתשובותיך הקודמות אלא בבקשה אל תנסה להי

 התייחס אליהן כאל שאלות חדשות לחלוטין.
  

אופן שבו אתה רואה את עצמך ואת ל הראשונות מתייחסות שאלותה
 החיים שלך.

 
 

21-29 IF1 השתמש ב[ כרטיסA2 ] ,מתעניין במה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל
  עושה?

 
לא 

: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  מתעניין

כלל לא          
 מתעניין

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
10-11 IF2 השתמש ב[ כרטיסA3 ] ,שקוע במה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל

  ?עושה
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  שקוע

כלל לא          
 שקוע

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
12-11 IF3 השתמש ב[כרטיס A4 ] ,נלהב לגבי מה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל

 שאתה עושה?
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  נלהב

כלל לא          
 נלהב

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 
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כעת אקריא לך רשימה של רגשות או התנהגויות שיתכן שהיו לך [ 5Aכרטיס ]השתמש ב
 רון. במהלך השבוע האח

 במהלך השבוע האחרון, כמה מהזמן... 
בכלל לא 

או כמעט 
בכלל לא

כל הזמן 

או כמעט 
כל הזמן

לא 

: להקריא
 לא יודע

14 IF4 ?01211 הרגשת מדוכא 

11 IF5 01211 תה חסרת מנוחה?ישנתך הי 

16 IF6 ?01211 הרגשת בודד 

 

בישראל ת הדמוקרטיה שאלות על האופן שבו לדעתך מתנהל ולסיום, כמה
 .כיום

 

11--11 IF7 מפלגות האופוזיציה בישראל חופשיות תדירות לדעתך באיזו  [6כרטיס ]השתמש ב

 ?לבקר את הממשלה
לא 

: להקריא
 לא יודע

 אף פעם          תמיד

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 

19-40 IF8 השתמש ב[ כרטיסA6]  קשורת בישראל חופשיים אמצעי התתדירות לדעתך באיזו

 ?לבקר את הממשלה
לא 

: להקריא
 לא יודע

 אף פעם          תמיד

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 

41-42 IF9 השתמש ב[ כרטיסA6]  אמצעי התקשורת בישראל מספקים תדירות לדעתך באיזו

 ?לאזרחים מידע מהימן שיאפשר להעריך את הממשלה
לא 

: להקריא
 לא יודע

 אף פעם          ידתמ

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

 
 

41 BI1 [FXLTPH]  וכדומה[ 077יש במשק הבית קו טלפון נייח ]בזק, האם? 
 . כן1
 . לא2
 : מסרבלא להקריא. 1
 לא יודע: לא להקריא. 1

 
44-92/X 
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27-43/X 
 

 [IF10-IF18 חלק]לשימוש המשרד 
44/2  6. VERSION    

2.  F2F  גרסהB 
 

לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר 

  שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. 

בבקשה אל תנסה להיזכר בתשובותיך הקודמות אלא בבקשה אל תנסה להיזכר בתשובותיך הקודמות אלא 

  ן כאל שאלות חדשות לחלוטין.ן כאל שאלות חדשות לחלוטין.התייחס אליההתייחס אליה
  

  
אופן שבו אתה רואה את עצמך ואת ל הראשונות מתייחסות שאלותה

 החיים שלך.
 

 
41-46 IF10 השתמש ב[ כרטיסB2 ] ,מתעניין במה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל

  שאתה עושה?
 

לא 
: להקריא

 לא יודע

לגמרי 
  מתעניין

כלל לא      
 מתעניין

11 06 01 04 01 02 01 00 

 
41-41 IF11 השתמש ב[ כרטיסB3 ] ,שקוע במה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל

  ?עושה
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  שקוע

כלל לא      
 שקוע

11 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

49-10 IF12 השתמש ב[ כרטיסB4 ] ,נלהב לגבי מה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל
 שאתה עושה?

 
 לא

: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  נלהב

כלל לא      
 נלהב

11 06 01 04 01 02 01 00 
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כעת כמה שאלות על רגשות או התנהגויות שיתכן שהיו לך במהלך השבוע ו
 האחרון. 

 

11 IF13 השתמש ב[ כרטיסB5]  במהלך השבוע האחרון הרגשת מדוכאמידה באיזו? 

 
: לא להקריא

 לא יודע
 מדוכא
 ביותר

כלל לא   
 מדוכא

1 01 02 01 00 

 

12 IF14 השתמש ב[ כרטיסB6 ] במהלך השבוע  שנתך הייתה חסרת מנוחהמידה באיזו

 האחרון?
: לא להקריא

 לא יודע
חסרת 
 מנוחה
 ביותר

כלל לא   
חסרת 
 מנוחה

1 01 02 01 00 

 

11 IF15 השתמש ב[ כרטיסB7 ] במהלך השבוע האחרון? הרגשת בודדמידה באיזו 

 
: להקריאלא 

 לא יודע
 בודד
 ביותר

כלל לא   
 בודד

1 01 02 01 00 

 
 

בישראל שאלות על האופן שבו לדעתך מתנהלת הדמוקרטיה  ולסיום, כמה
 .כיום

14-11 IF16 השתמש ב[ כרטיסB8]  מפלגות האופוזיציה בישראל חופשיות לדעתך  מידהבאיזו

 ?לבקר את הממשלה
לא 

: להקריא
 לא יודע

 לל לא כ           תמיד

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 

16-11 IF17 השתמש ב[ כרטיסB8]  אמצעי התקשורת בישראל חופשיים לדעתך  מידהבאיזו

 ?לבקר את הממשלה
לא 

: להקריא

 לא יודע

 כלל לא          תמיד

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 

11-19 IF18 השתמש ב[ כרטיסB8]  אמצעי התקשורת בישראל מספקים לדעתך  מידהבאיזו

 ?לאזרחים מידע מהימן שיאפשר להעריך את הממשלה
לא 

: להקריא
 לא יודע

 כלל לא          תמיד

11 10 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
60 BI1 [FXLTPH]  וכדומה[ 077יש במשק הבית קו טלפון נייח ]בזק, האם? 

 . כן1
 . לא2
 : מסרבלא להקריא. 1
 לא יודע: לא להקריא .1

 

61-92/x 
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27-60/X 
 

 [ IF19-IF27 חלק]לשימוש המשרד 
61/1  6. VERSION    

1.  F2F  גרסהC 
 

לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר 

  שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. 

בבקשה אל תנסה להיזכר בתשובותיך הקודמות אלא בבקשה אל תנסה להיזכר בתשובותיך הקודמות אלא 

  התייחס אליהן כאל שאלות חדשות לחלוטין.התייחס אליהן כאל שאלות חדשות לחלוטין.
  

צות אחרות הבאים לחיות אנשים מארל הראשונות מתייחסות שאלותה

 בישראל
 

    62-61 IF19 השתמש ב[ כרטיסC2]  האם היית אומר שבדרך כלל זה טוב או רע לכלכלת
 ישראל שאנשים באים הנה מארצות אחרות? 

 
: לא הקריא

 לא יודע
טוב 

 לכלכלה
רע      

 לכלכלה

11 06 01 04 01 02 01 00 
 

 

64-61 IF20 השתמש ב[ כרטיסC3] ומר שחיי התרבות בישראל בדרך כלל נעשים האם היית א
 דלים יותר או עשירים יותר על ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן? 

 
: לא הקריא

 לא יודע
חיי התרבות 

עשירים 
 יותר

חיי התרבות      
 דלים יותר

11 06 01 04 01 02 01 00 

 
 

66-61 IF21 השתמש ב[ כרטיסC4] ב יותר או רע יותר לחיות בו על האם ישראל נעשתה מקום טו
 ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן?

 
: לא הקריא

 לא יודע

מקום טוב 

יותר לחיות 
 בו

מקום רע      

יותר לחיות 
 בו

11 06 01 04 01 02 01 00 
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אופן שבו אתה רואה את עצמך ואת החיים ל הבאות מתייחסות שאלותה
 שלך.

61 IF22 השת[כרטיס מש בC5 ] ,מתעניין במה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל
  עושה?

לא 
: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  מתעניין

כלל לא    
 מתעניין

1 04 01 02 01 00 

 
69 IF23 השתמש ב[ כרטיסC6 ] ,שקוע במה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל

  ?עושה
לא 

: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  שקוע

לל לא כ   
 שקוע

1 04 01 02 01 00 

 
10 IF24 השתמש ב[ כרטיסC7 ] ,נלהב לגבי מה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל

 עושה?
לא 

: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  נלהב

כלל לא    
 נלהב

1 04 01 02 01 00 

 

כמה שאלות על רגשות או התנהגויות שיתכן שהיו לך במהלך השבוע  ולסיום,
  .האחרון

 
11-12 IF25 השתמש ב[ כרטיסC8 ] במהלך השבוע האחרון? הרגשת מדוכאמידה באיזו 

לא 
: להקריא
 לא יודע

 מדוכא
 ביותר

כלל לא         
 מדוכא

11 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 

11-14 IF26 השתמש ב[ כרטיסC9 ] במהלך השבוע  שנתך הייתה חסרת מנוחהמידה באיזו

 האחרון?
לא 

: להקריא
 ודעלא י

חסרת 
 מנוחה
 ביותר

כלל לא         
חסרת 
 מנוחה

11 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 

11-16 IF27 השתמש ב[ כרטיסC10 ] במהלך השבוע האחרון? הרגשת בודדמידה באיזו 
לא 

: להקריא
 לא יודע

כלל לא          ביותר בודד
 בודד

11 09 01 01 06 01 04 01 02 01 00 

 
77/X 

 
11 BI1 [FXLTPH]  וכדומה[ 077יש במשק הבית קו טלפון נייח ]בזק, האם? 

 . כן1
 . לא2
 : מסרבלא להקריא. 1
 לא יודע: לא להקריא. 1

 
79-92 /X 
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27-78 /X 
 

 [ IF28-IF36 חלק]לשימוש המשרד 
19/4  6. VERSION    

4.  F2F  גרסהD 
 

לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר 

  שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. 

בותיך הקודמות אלא בותיך הקודמות אלא בבקשה אל תנסה להיזכר בתשובבקשה אל תנסה להיזכר בתשו

  התייחס אליהן כאל שאלות חדשות לחלוטין.התייחס אליהן כאל שאלות חדשות לחלוטין.
  

אנשים מארצות אחרות הבאים לחיות ל הראשונות מתייחסות שאלותה

 בישראל
 

    10IF28  השתמש ב[ כרטיסD2]  האם היית אומר שבדרך כלל זה טוב או רע לכלכלת ישראל
 שאנשים באים הנה מארצות אחרות? 

 
: לא הקריא

 לא יודע
טוב 

 לכלכלה
רע    

 לכלכלה

1 4 1 2 1 0 
 

 

11 IF29 השתמש ב[ כרטיסD3]  האם היית אומר שחיי התרבות בישראל בדרך כלל נעשים
 דלים יותר או עשירים יותר על ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן? 

 
: לא הקריא

 לא יודע
חיי 

התרבות 
עשירים 

 יותר

חיי    
התרבות 

דלים 
 יותר

1 4 1 2 1 0 

 
 

12 IF30 השתמש ב[ כרטיסD4]  האם ישראל נעשתה מקום טוב יותר או רע יותר לחיות בו על
 ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן?

 
: לא הקריא

 לא יודע
מקום 

טוב יותר 
 לחיות בו

מקום    
רע יותר 
 לחיות בו

1 4 1 2 1 0 
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ואה את עצמך ואת החיים אופן שבו אתה רל הבאות מתייחסות שאלותה
 שלך.

11 IF31 השתמש ב[ כרטיסD5 ] ,מתעניין במה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל
  עושה?

לא 
: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  מתעניין

כלל לא  
 מתעניין

1 02 01 00 

 
14 IF32 השתמש ב[ כרטיסD6 ] ,שקוע במה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל

  ?עושה
לא 

: הקריאל
 לא יודע

לגמרי 
  שקוע

כלל לא  
 שקוע

1 02 01 00 

 
11 IF33 השתמש ב[ כרטיסD7 ] ,נלהב לגבי מה שאתה  כמה היית אומר שאתהעד בדרך כלל

 עושה?
לא 

: להקריא
 לא יודע

לגמרי 
  נלהב

כלל לא  
 נלהב

1 02 01 00 

 

בוע כמה שאלות על רגשות או התנהגויות שיתכן שהיו לך במהלך הש ולסיום,
  .האחרון

 
16-11 IF34 השתמש ב[ כרטיסD8 ] במהלך השבוע האחרון? הרגשת מדוכאמידה באיזו 

לא 
: להקריא
 לא יודע

 מדוכא
 ביותר

כלל לא     
 מדוכא

11 01 04 01 02 01 00 

 

11-19 IF35 השתמש ב[ כרטיסD9 ] במהלך השבוע  שנתך הייתה חסרת מנוחהמידה באיזו

 האחרון?
לא 

: להקריא
 דעלא יו

חסרת 
 מנוחה
 ביותר

כלל לא     
חסרת 
 מנוחה

11 01 04 01 02 01 00 

 

90-91 IF36 השתמש ב[ כרטיסD10 ] במהלך השבוע האחרון? הרגשת בודדמידה באיזו 
לא 

: להקריא
 לא יודע

כלל לא      ביותר בודד
 בודד

11 01 04 01 02 01 00 

 
 
 

92 BI1 [FXLTPH]  וכדומה[ 077]בזק,  יש במשק הבית קו טלפון נייחהאם? 
 . כן1
 . לא2
 : מסרבלא להקריא. 1
 לא יודע: לא להקריא. 1
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  למראיין:למראיין:

  הודה למרואיין וסיים הראיוןהודה למרואיין וסיים הראיון* * 

  שאלות שאלות הה, , השאלות הבאותהשאלות הבאותכעת מלא את כעת מלא את * * 

 למראייןלמראיין      
 

 

  שאלות למראייןשאלות למראיין  --    JJחלק חלק 
 

91 J1 [RESCLQ]  אלה כלשהי?ביקש הבהרות לש המשיבהאם 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . לא יודע1

94  J2 [RESRELQ ] נרתע מלהשיב לשאלות כלשהן? שהמשיבהאם הרגשת 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . לא יודע1
 
 

91  J3 [RESBAB ] משתדל להשיב לשאלות כמיטב יכולתו? שהמשיבהאם הרגשת 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . לא יודע1
 

96 J4 [RESUNDQ ] מבין את השאלות? שהמשיבככלל, האם הייתה לך הרגשה 
 . אף פעם לא1
 . כמעט שלא2
 די פעם. מ1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . לא יודע1
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91 J4b [RESDIST]  כאשר אתה חושב ספציפית על השאלות שמודדות את הבנת
התקשה להבחין  שהמשיב(, באיזו תדירות הרגשת E1-E45הדמוקרטיה )כלומר שאלות 

 בין דמוקרטיה באופן כללי לבין הדמוקרטיה בישראל?
 . אף פעם לא1
 . כמעט שלא2
 . מדי פעם1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . לא יודע1
 
 

91 J5 [PREINTF ]?האם נכח בראיון אדם נוסף, שהתערב בראיון 
 . כן  1
 J7 –עבור ל  . לא  2
 

J6  )מי היה האדם הנוסף? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת 

 לא כן 

99    [PREWHP]  0 1 הזוגבעל/אישה/בן 

100   [PRESD]  )0 1 בן/בת )כולל ילדים חורגים /מאומצים 

101   [PREPPIL ]0 1 הורה/הורה בן הזוג/הורים אומנים 

102   [PREOREL ]0 1 קרוב משפחה אחר 

101    [PRENREL ]0 1 אחר שאינו קרוב משפחה 

104    [PREDK ]0 1 לא יודע 

101   [PRENAP ]0 1 לא רלוונטי 

106   [PRENA ]0 1 אין תשובה 
 

HEB/101-109    J7  .[INTLNGA ]?באיזו שפה התבצע הראיון   HEB 
 
 
110-112     J8  .[INTNUM ] מראייןקוד:   _______________________ 
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EXCEL J9  .[ACOMINT ] :אם יש לך הערות נוספות על הראיון, אנא כתוב אותן 
 

_____________________________________________________________ 

 טורים 10למשרד: אלפאנומרי 
 
 
 

5/7       1-4 dup 
 
 
 

6/1  J13.  [SUPQAD2]       1 
 פנים[-אל-]השאלון הנוסף מולא פנים 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :המראיין

 
          1 INTGNDR  :מין 

 . גבר1

 . אשה2

 
 

         1-10 INTAGEA _________ :גיל 
 
 
 

 
 
 

  ה על הזמן שהשקעת במענה על שאלות אלה.ה על הזמן שהשקעת במענה על שאלות אלה.תודתוד



 

 10 

 

 :משבצת סיום ראיון
 

 : ________יום 11-12חודש: __________  11-14: ________   שנה 11-11תאריך ביצוע הראיון: 
 

 ישוב: ___________________ 19-22
 

 אזור סטטיסטי: _________________ 21-26
 

 שם המרואיין: ________________________ 
 

 כתובת: _____________________________             
  

 _____ )קידומת(21-29טלפון: ____________________     10-16
 
 
 

 מספר מראיין: _____________ 11-19שם המראיין:    _____________________ 
 

 גרסה _______ 40
 

 מספר כתובת_______________
 

 
 
 

 :לשימוש המשרד
 
 

 :מחוז 41
 
 .ירושלים1

 . צפון2

 . חיפה1

 . מרכז4

 . תל אביב1

 . דרום6

 . אזור יהודה והשומרון1


