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ISSP  2014 -אזרחות סקר דעת קהל בנושא 

משמעו כלל לא  1כאשר  7עד  1ישנן דעות שונות לגבי 'מה זה להיות אזרח טוב'. בסולם של 

 משמעו מאוד חשוב, באיזו מידה חשוב בעיניך כל אחד מהדברים הבאים: 7 -חשוב ו

    

  
 12כרטיס 

 

 
כלל 
לא 

 חשוב

      
מאוד 
 חשוב

לא 
 :להקריא

לא יכול 
 לבחור

לא 
 :להקריא
מסרב 

אין 
 תשובה

68 (V5)  9 8 7 6 5 4 3 2 1 להצביע תמיד בבחירות 

69 (V6)  לא לנסות אף פעם
 להתחמק מתשלום מיסים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 (V7)  לציית תמיד לחוקים
 ולתקנות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

71 (V8)  על פעולות לפקוח עין
 הממשל

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

72 (V9)  להיות פעיל בארגונים
 חברתיים ופוליטיים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73 (V10)  לנסות ולהבין את דרך
החשיבה של אנשים בעלי 

 דעות שונות משלך

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

74 (V11)  להעדיף מוצרים
מסיבות פוליטיות, ערכיות או 

 סביבתיות על אף שעלותם
 גבוהה יותר

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75 (V12)  לעזור לאנשים
בישראל שמצבם גרוע יותר 

 משלך

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 (V13)  לעזור לאנשים ברחבי
העולם שמצבם גרוע יותר 

 משלך

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 ?מה דעתך לגבי הקבוצות הבאות לגבי קיום מפגשים ציבוריים ,בחברה יש קבוצות שונות

77 .(V14)  ?(13)כרטיס האם לדעתך, יש להרשות לדתיים קיצוניים לקיים מפגשים ציבוריים 
 . בהחלט יש להרשות1
 . כנראה שיש להרשות2
 . כנראה שאין להרשות3
 . בטוח שאין להרשות4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
 

78 .(V15)  האם לדעתך יש להרשות לאנשים הרוצים להפיל את הממשלה בכוח לקיים מפגשים
 (13)כרטיס ציבוריים? 

 . בהחלט יש להרשות1
 . כנראה שיש להרשות2
 . כנראה שאין להרשות3
 . בטוח שאין להרשות4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
 

79 .(V16)  האם לדעתך יש להרשות לאנשים בעלי דעות קדומות כנגד קבוצות גזע או קבוצות
 (13)כרטיס אתניות לקיים מפגשים ציבוריים? 

 . בהחלט יש להרשות1
 . כנראה שיש להרשות2
 . כנראה שאין להרשות3
 . בטוח שאין להרשות4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
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 ות פוליטיות וחברתיות שאנשים יכולים לקחת בהן חלק.יולפניך דרכים שונות לפעיל
 עבור כל אחת מהם אנא ציין:

 האם עשית משהו מהדברים הבאים בשנה האחרונה 

 האם עשית משהו מהדברים הבאים בעבר רחוק יותר 

 האם לא עשית משהו מהדברים הבאים, אבל יתכן שתעשה 

  מהדברים הבאים ואף פעם לא תעשה אותם בשום נסיבות.או, שלא עשית משהו 
 

 )למראיין: הכוונה גם באינטרנט(

  
 

 14כרטיס 
 

עשית 
בשנה 

 האחרונה

עשית 
בעבר 
רחוק 
 יותר

 
לא עשית 
אבל יתכן 
 שתעשה

לא עשית, 
ואף פעם 
לא תעשה 

 אותם 

לא 
 להקריא:
לא יכול 
 לבחור

לא 
 :להקריא

מסרב אין 
 תשובה

80 (V17)  9 8 4 3 2 1 עצומהחתמת על 

81 (V18)  החרמת, או רכשת
בכוונה, מוצרים מסוימים 

מסיבות פוליטיות, ערכיות או 
 סביבתיות

1 2 3 4 8 9 

82 (V19) 9 8 4 3 2 1 השתתפת בהפגנה 

83 (V20)  השתתפת באסיפה או
 כינוס פוליטי

1 2 3 4 8 9 

84 (V21)  יצרת קשר, או ניסית
ליצור קשר עם פוליטיקאי או 

איש ציבור כדי לבטא את 
 דעותיך 

1 2 3 4 8 9 

85 (V22)  תרמת כסף, או גייסת
כספים לפעילות פוליטית או 

 חברתית

1 2 3 4 8 9 

86 (V23)  פנית לתקשורת או
הופעת בתקשורת כדי לבטא 

 דעותיךאת 

1 2 3 4 8 9 

87 (V24)  פוליטיות הבעת דעות
 באינטרנט

1 2 3 4 8 9 

 
88 .(V25)  באיזו תדירות אתה עושה שימוש בתקשורת, כולל טלוויזיה, עיתונים רדיו ואינטרנט, כדי

 (15)כרטיס  ?ייםפוליטאו מידע בנושאים חדשות קבל ל
 . מספר פעמים ביום1
 . פעם ביום2
 בשבוע ימים 5-6. 3
 בשבוע ימים 3-4. 4
 בשבוע ימים 1-2. 5
 יום בשבועמ. פחות 6
 . אף פעם7
 . לא להקריא: לא ליכול לבחור8
 . לא להקריא: אין תשובה, מסרב9
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89 .(V26)  יש לך קשר, כולל אנשים עימם בממוצע ביום רגיל באמצע השבוע, עם כמה אנשים

פנים, -אל-זה יכול להיות קשר פנים -אתה מתגורר )קשר הכוונה לקשר של "אחד על אחד" 
 (16)כרטיס בטלפון, באינטרנט, או דואר( יש לכלול רק אנשים המוכרים לך. 

 אנשים 0-4. 1
2 .5-9 
3 .10-19  
4 .20-49 
 ומעלה 50. 5
 יט. לא להקריא: לא יכול לבחור/להחל8
 . לא להקריא: אין תשובה, מסרב9
 

לעיתים אנשים משתייכים לקבוצות או ארגונים שונים. עבור כל אחד מהגופים הבאים, אנא ציין האם 
 אתה:

  משתייך לקבוצה ומשתתף באופן פעיל 

 משתייך לקבוצה אך לא משתתף באופן פעיל 

 השתייכת לקבוצה בעבר אבל כבר לא משתייך 

 או, מעולם לא השתייכת 

  
 17כרטיס 

 
 

משתייך 
לקבוצה 
ומשתתף 
 באופן פעיל

משתייך 
לקבוצה אך 
לא משתתף 
 באופן פעיל

השתייכתי 
לקבוצה 

בעבר אבל 
 כבר לא

מעולם לא 
 השתייכתי

לא 
 להקריא:
לא יכול 
 לבחור

לא 
 :להקריא

מסרב אין 
 תשובה

90 (V27) 9 8 4 3 2 1 מפלגה פוליטית 

91 (V28)  איגוד מקצועי או
פרופסיונלית או אגודה 
 עסקית

1 2 3 4 8 9 

92 (V29)  ארגון דתי כמו
בית כנסת, כנסיה, 

 מסגד

1 2 3 4 8 9 

93 (V30)  מועדון ספורט או
קבוצה לפעילויות פנאי 

 או תרבות

1 2 3 4 8 9 

94 (V31)  ארגון התנדבותי
 אחר

1 2 3 4 8 9 
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 משמעו כלל לא חשוב  1כאשר  7עד  1ישנן דעות שונות לגבי זכויות אדם בדמוקרטיה. בסולם של 
 :לדעתךמשמעו מאוד חשוב, באיזו מידה חשוב  7 -ו

  
 18כרטיס 

כלל לא 
 חשוב

מאוד      
 חשוב

לא 
 להקריא
לא יכול 
 לבחור

לא 
 :להקריא
מסרב 

אין 
 תשובה

95 (V32)  שלכל האזרחים תהיה רמת חיים
 מספקת

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 (V33)  שרשויות השלטון יכבדו ויגנו על
 זכויות של מיעוטים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

97 (V34)  שלאנשים יינתנו יותר הזדמנויות
 להשתתף בקבלת החלטות ציבוריות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

98 (V35)  שלאזרחים תהייה אפשרות
להשתתף בפעילות של מרי אזרחי 

 מתנגדים לפעולות הממשלהכאשר הם 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

99 (V36) זכויות  וכבדי ותשממשל
 ללא קשר לנסיבותדמוקרטיות 

 ]למראיין: הכוונה לכל מצב[

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 (V37) בפשעים  רשעושאנשים שהו
 חמורים יאבדו את זכויותיהם כאזרחים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 (V38) אזרחים שאינם תושבים לש
תהיה  זמן ממושך בישראל השוהים

 לכנסתזכות הצבעה בבחירות 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

102 (V39)  שלאזרחים תהיה הזכות שלא
 להצביע

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

103 (V40) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ששירותי בריאות יסופקו לכולם 

 
 באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים למשפטים הבאים:

  
 19כרטיס 

 
 

מסכים 
 מאד

באמצע  מסכים
  'מסכים')

 ו'לא מסכים'(

לא 
 מסכים

מאד לא 
 מסכים

 לא להקריא
לא יכול 
 לבחור

 :לא להקריא
מסרב אין 

 תשובה

104 (V41)  לאנשים כמוני אין כל
אפשרות להשפיע על מה 

 שהממשלה עושה

1 2 3 4 5 8 9 

105 (V42)  אני לא חושב שלממשלה
אכפת ממה שאנשים כמוני 

 חושבים

1 2 3 4 5 8 9 

106 (V43)  אני חושב שיש לי הבנה
די טובה של הבעיות 

הפוליטיות החשובות בפניהן 
 ניצבת ישראל

1 2 3 4 5 8 9 

107 (V44)  אני חושב שלרוב
האנשים בישראל ידע רב 

משלי בענייני פוליטיקה 
 וממשל

1 2 3 4 5 8 9 
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 שלדעתך אינו צודק או מזיק.תה דנה בהצעת חוק ינניח כי הכנסת הי. 108
(V45) ?במקרה זה, עד כמה סביר שאתה לבדך, או עם אנשים אחרים, תנסה לעשות משהו בקשר לכך  

 (20)כרטיס 
 . מאד סביר1
 . די סביר2
 . לא כל כך סביר3
 . כלל לא סביר4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
 

109 .(V46)  אם היית עושה דבר שכזה, עד כמה זה סביר שהכנסת היתה נותנת תשומת לב רצינית 
 (20)כרטיס לדרישות שלך? 

 . מאד סביר1
 . די סביר2
 . לא כל כך סביר3
 . כלל לא סביר4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
 

110 .(V47)  (21)כרטיס  בפוליטיקה?עד כמה אתה מתעניין 
 . מתעניין מאד1
 . מתעניין למדי2
 . לא כל כך מתעניין3
 . כלל לא מתעניין4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
 

111-112 .(V48)  את  מקם. היכן היית מ"ימין"ו "שמאל"על לעיתים מדברים בפוליטיקה אנשים
 (22)כרטיס  ?ןימי פירושו 10-שמאל ופירושו  0  בסולם שבועצמך 
 לא להקריא ימין          שמאל

 לא יכול לבחור

 :לא להקריא
 אין תשובה, מסרב

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 
 
 

 באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים למשפטים הבאים:

  
 

 23 כרטיס
 

מסכים 
 מאד

באמצע  מסכים
 )מסכים 

 ו'לא מסכים'(

לא 
 מסכים

מאד לא 
 מסכים

לא 
 להקריא
לא יכול 
 לבחור

לא 
 :להקריא
 מסרב 

אין 
 תשובה

113 (V49)  רוב הזמן אנו יכולים
לבטוח באנשים בממשלה 

 שיעשו מה שנכון

1 2 3 4 5 8 9 

114 (V50)  רוב הפוליטיקאים
נמצאים בפוליטיקה רק 
בגלל מה שהם יכולים 

 להשיג מכך באופן אישי

1 2 3 4 5 8 9 
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  6 .(V51)  באיזו מידה אתה חושב שאנשים ינסו לנצל אותך אם תהיה להם הזדמנות, ובאיזו מידה הם ינסו להיות
 (24)כרטיס הוגנים? 

 . ינסו לנצל כמעט כל הזמן1
 . ינסו לנצל רוב הזמן2
 . ינסו להיות הוגנים רוב הזמן3
 . ינסו להיות הוגנים כמעט כל הזמן4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9

 
  7 .(V52) אנשים  באופן כללי, האם היית אומר כי ניתן לבטוח באנשים או שיש מקום לחשדנות ביחסים עם

 (25)כרטיס  ם?אחרי
 . כמעט תמיד ניתן לבטוח באנשים1
 . בדרך כלל ניתן לבטוח באנשים 2
 אחרים. בדרך כלל יש מקום לחשדנות ביחסים עם אנשים 3
 . כמעט תמיד יש מקום לחשדנות ביחסים עם אנשים אחרים4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9

 
8 .(V53) ?באיזו מידה אתה משוחח על פוליטיקה כאשר אתה נפגש עם חברים, קרובים או עמיתים לעבודה 

 (26)כרטיס 

 . לעיתים קרובות1
 . מדי פעם2
 לעיתים רחוקות. 3
 . כלל לא4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
 
9 .(V54)  כאשר יש לך דעה מוצקה בעניין פוליטי, באיזו מידה אתה מנסה לשכנע חברים, קרובים או

 (26)כרטיס  עמיתים לעבודה, להסכים עם דעותיך?
 . לעיתים קרובות1
 . מדי פעם2
 לעיתים רחוקות. 3
 . כלל לא4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור 8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
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 על הפוליטיקה בישראל. באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים למשפטים הבאים:כעת חשוב 

  
 27כרטיס 

מסכים 
 מאד

 באמצע )מסכים  מסכים
 ו'לא מסכים'(

לא 
 מסכים

מאד לא 
 מסכים

 לא להקריא
 לא יכול לבחור

 :לא להקריא
 מסרב 

 אין תשובה

10 (V55)  מפלגות
פוליטיות מעודדות 

אנשים להיות פעילים 
 בפוליטיקה

1 2 3 4 5 8 9 

11 (V56)  מפלגות
פוליטיות לא מציעות 

לבוחרים אלטרנטיבות 
 אמיתיות*

1 2 3 4 5 8 9 

12 (V57)  משאלי עם הם
דרך טובה להחליט 
בשאלות פוליטיות 

 חשובות

1 2 3 4 5 8 9 

 * הכוונה להבדלים אמיתיים במצע המפלגות
 

13 .(58V) בהתייחס לספירת הקולות ולדיווח על  הגונותהאחרונות בישראל, עד כמה הן היו  במחשבה על הבחירות
 (א28)כרטיס ההצבעה? 

 )למראיין: הגונות הכוונה ישרות(

 . מאד הגונות 1
 . הגונות במידה מסוימת2
 הגונות ולא בלתי הגונות לא –. באמצע 3
 . לא כל כך הגונות 4
 . מאד לא הגונות5
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9
 
 

14 .(59V) בהתייחס להזדמנות שניתנה  הוגנותהאחרונות בישראל, עד כמה הן היו  במחשבה על הבחירות
 (ב28)כרטיס למועמדים ולמפלגות להתחרות על קולות הבוחרים?  

 . מאד הוגנות 1
 . הוגנות במידה מסוימת2
 לא הוגנת וגם לא בלתי הוגנת –. באמצע 3
 . לא כל כך הוגנות 4
 . מאד לא הוגנות5
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 תשובה. לא להקריא: מסרב להשיב, אין 9
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15 .(V60)   ?(29)כרטיס במחשבה על השירות הציבורי בישראל, עד כמה הוא מחויב לשרת את הציבור 
 . מאד מחויב 1
 . מחויב במקצת2
 . לא כל כך מחויב 3
 . כלל לא מחויב4
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 . לא להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה9

 
 

16 .(V61)  ?(30)כרטיס עד כמה, לדעתך, נפוצה השחיתות במגזר הציבורי בישראל 
 . כמעט ואף אחד לא מעורב בכך1
 . מספר קטן של אנשים מעורב בכך2
 . מספר לא קטן אך גם לא גדול של אנשים מעורב בכך 3
 . הרבה אנשים מעורבים בכך 4
 . כמעט כל אחד מעורב בכך5
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 להקריא: מסרב להשיב, אין תשובה . לא9

 
 

17-18 .(V62)  ?בסך הכול, כמה טוב פועלת הדמוקרטיה בישראל כיום 
 פירושו מאד טוב. 10 -פירושו מאד לא טוב ו 0כאשר  10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 

 (31)כרטיס 
 לא להקריא מאוד לא טוב          מאוד טוב

 לא יכול לבחור

 :לא להקריא
 אין תשובה, מסרב

10987654321 09899
 

19-20 .(V63)  שנים, כמה טוב פעלה הדמוקרטיה בישראל אז?  10ומה לגבי לפני 
 פירושו מאד טוב. 10 -פירושו מאד לא טוב ו 0כאשר  10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 

 (31)כרטיס 
 לא להקריא מאוד לא טוב          מאוד טוב

 לא יכול לבחור

 :לא להקריא
 אין תשובה, מסרב

10987654321 09899
 

21-22 .(V64)  שנים מעכשיו, כמה טוב לדעתך, תפעל הדמוקרטיה בישראל אז?  10ומה לגבי 
 פירושו מאד טוב. 10 -לא טוב ופירושו מאד  0כאשר  10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 

 (31)כרטיס 
 לא להקריא מאוד לא טוב          מאוד טוב

 לא יכול לבחור

 :לא להקריא
 אין תשובה, מסרב

10987654321 09899
 
 

X23-29  
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החלק האחרון כולל פרטים אישיים. נזכיר כי כל הפרטים שתמסור הינם חסויים 
 והשימוש בהם יהיה לצורך סטטיסטיקה בלבד ולביצוע בקרה על המראיינים:

 
30 .(Sex )האם אתה: 

 . גבר1
 . אישה2

 
34-31 .(Birth?באיזו שנה נולדת ) ______________  ספרות( 4 -)רשום ב 

 : מסרב להשיבלא להקריא. 9997
 : אין תשובהלא להקריא. 9999

 
35-36 .(Educyrsכמה שנות לימוד מלאות סיימת ))רשום שנים( ____________ ? 

 . אין השכלה פורמלית0
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

38-37 .(IL_degr)23כרטיס  ( מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך? )ישראל 

 . אין השכלה פורמלית1
 . יסודית 2
 . תיכונית מקצועית חלקית )לא סיים תיכון מקצועי(3
 . תיכונית מקצועית מלאה, אך ללא תעודת בגרות4
 תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות. 5
 . תיכונית עיונית חלקית )לא סיים תיכון עיוני(6
 . תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות7
 . תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות8
 . ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות 9

 . ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות10
 ישיבה על תיכונית, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים וכו'(. על תיכונית )סמינר, 11
 . אוניברסיטאית חלקית )לא סיים אוניברסיטה, אין תואר(12
 או גבוה יותר( BA. אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי )13
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

39 .(Marital מהו )?מצבך המשפחתי הפורמלי 

 . נשוי1
 . חי עם בן זוג קבוע עם הסכם חיים משותפים2
 . פרוד, לא גר עם בן הזוג3
 . גרוש4
 . אלמן5
 . רווק, מעולם לא נישא6
 סרב להשיבמ: לא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
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הכוונה לעבודה תמורת שכר כמו שכיר, עצמאי  -בעבודה  עוסקותהשאלות הבאות 

 אינו עובדלפחות שעה אחת בשבוע. אם המרואיין  ,או עובד עבור עסק משפחתי

של מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, שביתה וכדומה יש כמו למ באופן זמני

 עבודה רגיל. להתייחס לשבוע 
 

40 .(Work )אתה יוםהאם כ:  
 המשך לשאלה הבאה ←. עובד בעבודה תמורת שכר   1

 43עבור לשאלה  ←. לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבדת בעבר  2
 (17הבא )עמוד בעמוד  63-64עבור לשאלה  ←. מעולם לא עבדת תמורת שכר  3
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

42-41 .(Wrkhrs כמה שעות ) ( בשבוע, עובד )בד"כאתה בממוצע 
 שעובד תמורת כסף(. שבועיות _________)רשום מספר שעות  כולל שעות נוספות

אם עובד עבור יותר ממעסיק אחד או אם שכיר וגם עצמאי, אנא ציין את סך שעות למראיין: 
 .עובד המרואייןהעבודה הכולל ש

 שעות שבועיות או יותר 96. 96
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

אם אתה מועסק ביותר ממקום עבודה אחד, או שאתה מועסק ועצמאי, אנא התייחס 

 שלך. יעיקרהלמקום העבודה 

אם פרשת )יצאת לפנסיה( או כרגע לא עובד, אנא התייחס למקום העבודה האחרון 

 שלך. יעיקרה

 
43 .(Emprel האם אתה ) או עובד בעסק השייך למשפחה?שכיר, עצמאי 

 . שכיר1
 . עצמאי שאינו מעסיק עובדים2
                      מה מספר העובדים שאתה  (Nemploy). 47-44 ←שמעסיק עובדים  . עצמאי3

  )רשום(_______? לא כולל אותך מעסיק,                                                         
 עובדים או יותר 9995. 9995עובד בעסק השייך למשפחה                               .4
 אין תשובה: לא הקריא. 9999                                 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

48 .(Wrksup?האם אתה ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים ) 
 )רשום(________? על כמה עובדים אתה ממונה (supN)  .52-49    ←   . כן1
 עובדים או יותר 9995. 9995                                                                    . לא2
 אין תשובה: לא הקריא. 9999                                   : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : לא יודעלהקריאלא . 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
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53 .(Typorg1 האם אתה ) עובד בארגון שהוא למטרות רווח או בארגון שאינו
 למטרות רווח )מלכ"ר(?

 . בארגון למטרות רווח1
 . בארגון שאינו למטרות רווח )מלכ"ר(2
 : עצמאילא להקריא. 4
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

54 .(Typorg2האם מקום עבודתך שייך למגזר הציבורי או ) ?הפרטי 

 במגזר הציבורי. עובד 1
 . עובד במגזר הפרטי2
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

 (IL_occup -.)למ"ס 55 -58
62- 59( .ISCO88) 

תאר בצורה מפורטת את עיסוקך או את עבודתך העיקרית )אם לא עובד, יש להתייחס 

 האחרון( קרייעהלעיסוק 

אלא נהג  –)למראיין: לא הגדרה כללית כמו פועל, אלא פועל בייצור תמרוקים; לא נהג 
 אלא פקיד כח אדם וכו'( –אלא רופא עיניים; לא פקיד  –אוטובוס; לא רופא 

 _______________________________________________________________רשום: 
 (?או היה *** מהו תואר המשרה  או התפקיד )אם יש

 )למשל מהנדס ראשי, אחראי משמרת, סגן מנהל מפעל, מנהל מחלקת כספים וכו'(
 רשום: _______________________________________________________________

 (אין תואר –ציין בפירוש  –תואר  )אם אין
 

 ? __________________________________________תעובד או עבדאתה *** היכן 
 )רשום מקום עבודה כמו, לדוגמה, בנק לאומי, בזק, קופ"ח לאומית וכו'(.

 
64-63 .(Mainstat)  ?מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבך כיום

אם המרואיין אינו עובד באופן זמני כמו למשל מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, ( 33כרטיס )
  שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל.

 עובד תמורת שכר )שכיר, עצמאי או עובד בעסק משפחתי(. 1
 המחפש עבודה מובטל. 2
 , גם אם כרגע בחופשה מהלימודיםסטודנט. תלמיד או 3
 בהכשרה מקצועית. מתלמד או 4
 באופן קבוע . נכה או חולה5
 גמלאי/פנסיונר. 6
 . אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים7
 . בשירות צבאי או בשירות לאומי8
 . אחר9

 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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65 .(Unionהאם אתה חבר או היית חבר, באיגוד מקצועי ) או ארגון דומה? 

 . כן, חבר כיום           1
 . פעם הייתי חבר אבל עכשיו אני לא           2
 . מעולם לא הייתי חבר באיגוד מקצועי   3
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

67-66 .(RLIGGRP) ?מהי דתך 
 . ללא דת0
 תוליק. נוצרי 1
 נוצרי פרוטסטנטי. 2
 . נוצרי אורתודוכסי3
 . נצרות אחרת4
 . יהודי5
 . מוסלמי6

 . דת אחרת10
 . דרוזי  11

 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

 . האם אתה רואה את עצמך כ:68

 . חרדי, דתי מאוד    1
 . דתי       2
 'דתי' – . מסורתי3
     'לא דתי' – מסורתי. 4
    . חילוני, לא דתי5
 / לא יודע/ מסרב: אין תשובהלא להקריא. 9
 

70-69 .(Attend באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית, לא כולל אירועים )
 43כרטיס ? מיוחדים כמו בר מצווה וכדומה

 . פעם ביום או יותר0
 . מספר פעמים בשבוע או יותר1
 . פעם בשבוע2
 שלוש בחודש-פעמיים. 3
 . בערך אחת לחודש4
 . מספר פעמים בשנה5
 . בערך פעם בשנה6
 . פחות מפעם בשנה7
 . אף פעם8

 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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72-71 .(Topbot בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות )
את עצמך  ממקםלהיות בתחתית. לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית. היכן היית 

 (35כרטיס ) בדרוג זה?
 . צמרת10

9  
8 

7 
6 

5 

4 
3 

2 
 . תחתית1

 : לא יודעלא להקריא. 98

 : מסרבלא להקריא. 99
 

73 .(Vote_le יש אנשים שלא )מצביעים בבחירות מסיבה כזו או אחרת, האם אתה 
 ?2013אר ינוהצבעת בבחירות האחרונות לכנסת שהתקיימו ב

 המשך לשאלה הבאה ←. כן, הצבעתי    1
 בעמוד הבא 76-77עבור לשאלה  ←. לא, לא הצבעתי    2
 בעמוד הבא  76-77עבור לשאלה  ←. לא הייתה לי זכות הצבעה בבחירות האחרונות    0

 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

75-74 .(il_prty)  2013בבחירות האחרונות לכנסת, שהתקיימו בינואר , 

 לאיזו מפלגה הצבעת?

 1 מפלגת העבודה 
 2 ישראל ביתנו - הליכוד 
 3 יש עתיד בראשות יאיר לפיד 
 4 קדימה 
 5 ש"ס 
 6 התנועה החדשה מרצ 
 7 הבית היהודי  
 8 יהדות התורה )אגודת ישראל/דגל התורה( 
 9 התנועה בראשות ציפי ליבני 
 10 הירוקים 
 11 עלה ירוק 
 12 עוצמה לישראל 
 13 חד"ש 
 14 בל"ד 
 15 רע"מ תע"ל 
 95 אחר:____________________________ 
 96 פתק לבן לא להקריא: 
 97 מסרב להשיב לא להקריא: 
 98 לא יודע לא להקריא: 
 99 אין תשובה לא להקריא: 
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77-76( .il_ETHN1 באיזו )?המשך( בישראל. 90__ באיזו ארץ? ______ בחו"ל,ארץ נולדת( 
 . אין תשובה99. לא יודע     98. מסרב     97

 

81-78( .yrimm____________?באיזו שנה עלית ארצה )                                      

 

83-82 .(_BornF באיזו ארץ נולד )אביך( )לילידי ישראל? ________________ 
 

85-84( .M_Born ?באיזו ארץ נולדה אמך )לילידי ישראל( )_______________ 
 
 

87-86( .Hompop) כולל אותך, מתגוררים, בדרך כלל, במשק הבית סה"ככמה אנשים ,

 שלך?_________________                 

88-89( .Hhup18 כמה אנשים מבוגרים בגיל )ומעלה? 18 ___________ 

90-91( .Hhchildr)  בגיל בית ספר(? __________  6-17כמה מהם ילדים בגילאים( 

92-93( .Hhtodd)  כולל? _______________ 5כמה מהם ילדים עד גיל , 

 
94 .(Partliv) ?האם יש לך בן זוג קבוע, ואם כן, האם אתם מנהלים משק בית משותף 

 המשך לשאלה הבאה←. כן, יש לי בן זוג קבוע ואנו מנהלים משק בית משותף 1

 המשך לשאלה הבאה ← . כן, יש לי בן זוג קבוע אך אנו לא מנהלים משק בית משותף2
 22בתחילת עמוד  117-118עבור לשאלה ← לא, אין לי בן זוג קבוע .3

 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

98-95 .(BirthSp_באיזו שנה נולד ) ספרות( 4 -)רשום ב___________ ?בן הזוג שלך 
 : מסרב להשיבלא להקריא. 9997
 : אין תשובהלא להקריא. 9999

 
100-99 .(IL_degrSp_ מהי ההשכלה הגבוהה )(36כרטיס )? בן הזוג שלך ביותר של 

 . אין השכלה פורמלית1
 . יסודית 2
 . תיכונית מקצועית חלקית )לא סיים תיכון מקצועי(3
 . תיכונית מקצועית מלאה, אך ללא תעודת בגרות4
 . תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות5
 . תיכונית עיונית חלקית )לא סיים תיכון עיוני(6
 נית מלאה אך ללא תעודת בגרות. תיכונית עיו7
 . תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות8
 . ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות 9

 . ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות10
 . על תיכונית )סמינר, ישיבה על תיכונית, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים וכו'(11
 תואר(. אוניברסיטאית חלקית )לא סיים אוניברסיטה, אין 12
 או גבוה יותר( BA. אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי )13
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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הכוונה לעבודה תמורת שכר  -בעבודה של בן הזוג הקבוע שלך  עוסקותהשאלות הבאות 

בן הזוג לפחות שעה אחת בשבוע. אם  ,כמו שכיר, עצמאי או עובד עבור עסק משפחתי

מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, שביתה וכדומה  כמו למשל אינו עובד באופן זמני

 .של בן הזוגרגיל עבודה יש להתייחס לשבוע 
 

101 .(SPWork )האם כיום בן הזוג: 
 המשך לשאלה הבאה ←. עובד בעבודה תמורת שכר   1
  104 עבור לשאלה ←. לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבד בעבר  2
 (22בעמוד הבא )עמוד  113-114עבור לשאלה  ←. מעולם לא עבד בעבודה תמורת שכר  3
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

103-102 .(WrkhrsSP כמה שעות )( בשבוע, כולל עובד )בד"כ בממוצע בן הזוג שלך
 שעובד תמורת כסף(. שבועיות _________)רשום מספר שעות שעות נוספות

אם בן הזוג עובד עבור יותר ממעסיק אחד או אם הוא שכיר וגם עצמאי, אנא ציין למראיין: 
 את סך שעות העבודה הכולל שהוא עובד

 שעות שבועיות או יותר 96. 96
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

 שלו. העיקרית אם בן הזוג מועסק ביותר מעבודה אחת התייחס לעבודה

למראיין: אם פרש )יצא לפנסיה( או כרגע לא עובד, אנא התייחס לעבודה 

 שלו. העיקרית האחרונה

 
104 .(SPEmprel האם )שכיר, עצמאי או עובד בעסק השייך למשפחה? בן הזוג שלך 

 . שכיר1
 עצמאי שאינו מעסיק עובדים. 2
 שמעסיק עובדים . עצמאי3
 עובד בעסק השייך למשפחה .4
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

105 .(WrksupSP האם ) ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים?בן הזוג שלך 
    . כן1
 . לא2
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 תשובה: אין לא להקריא. 9
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        (_occupSPIL -)למ"ס . 910-106
311-101 .(ISCO88SP)         

)אם לא עובד, יש  ת של בן הזוגהעיקרי ואו את עבודת ותאר בצורה מפורטת את עיסוק

 (שלו האחרון יעיקרהלהתייחס לעיסוק 

אלא  –)למראיין: לא הגדרה כללית כמו פועל, אלא פועל בייצור תמרוקים; לא נהג  
 אלא פקיד כח אדם וכו'( –אלא רופא עיניים; לא פקיד  –נהג אוטובוס; לא רופא 

 רשום: _______________________________________________________________
 (?או היה *** מהו תואר המשרה  או התפקיד )אם יש

 וכו'()למשל מהנדס ראשי, אחראי משמרת, סגן מנהל מפעל, מנהל מחלקת כספים 
 רשום: _______________________________________________________________

 (אין תואר –ציין בפירוש  –)אם אין תואר 
 ? __________________________________________תעובד או עבדאתה *** היכן 

 )רשום מקום עבודה כמו, לדוגמה, בנק לאומי, בזק, קופ"ח לאומית וכו'(.
 

511-411 .(SPMainst)  מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבו של
אינו עובד באופן זמני כמו למשל מחלה זמנית, חופשת  בן הזוגאם ( 37כרטיס בן הזוג כיום? )

  לידה, חופשה, שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל.
 בעסק משפחתי(עובד תמורת שכר )שכיר, עצמאי או עובד . 1
 המחפש עבודה מובטל. 2
 , גם אם כרגע בחופשה מהלימודיםסטודנט. תלמיד או 3
 . מתלמד או בהכשרה מקצועית4
 באופן קבוע . נכה או חולה5
 גמלאי/פנסיונר. 6
 . אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים7
 . בשירות צבאי או בשירות לאומי8
 . אחר9

 : מסרב להשיבלהקריאלא . 97
 : אין תשובהלא להקריא. 99

 

                                                          . פחות משנה99_שנים   _____. כמה שנים אתה ובן הזוג שלך ביחד? _116-117
 

911-811 .(IL_Rinc ( בממוצע, מהי הכנסתך החודשית ברוטו )לפני הורדות כמו מס
  38כרטיס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכו'(? 

 . כלום0
 ₪ 1,250. עד 1
2 .1,251-3,000 ₪ 
3 .3,001-4,000 ₪ 
4 .4,001-4,700 ₪ 
5 .4,701-5,500 ₪ 
6 .5,501-6,700 ₪ 
7 .6,701-8,200 ₪ 
8 .8,201-10,000 ₪ 
9 .10,001-16,000 ₪ 

 ₪ 16,001 -. יותר מ10
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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112-201 .(IL_Incom בממוצע, מהי ההכנסה ברוטו בחודש של )משק הבית  כל

 39כרטיס (? )לפני הורדות כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכו'
 ₪ 3,000. עד 1
2 .3,001-4,500 ₪ 
3 .4,501-6,000 ₪ 
4 .6,001-8,000 ₪ 
5 .8,001-10,000 ₪ 
6 .10,001-12,000 ₪ 
7 .12,001-15,000 ₪ 
8 .15,001-20,000 ₪ 
9 .20,001-28,000 ₪ 

 ₪ 28,001 -. יותר מ10
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

122( .Urbrural כיצד היית מתאר את היישוב בו אתה גר? כרטיס )40 
 . עיר גדולה1
 . פרבר או פאתי עיר גדולה 2
 . עיר קטנה או עיירה 3
 . יישוב כפרי4
 . חווה או בית בכפר5

 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
 

5/3 

 
 ____________. מספר סוקר 6-7שם הסוקר_______________________ 

   
 . סמל ישוב______________________ 8-11שם הישוב _________________ 

 
. מספר כתובת 15-16. אזור סטטיסטי _________  12-14

 __________________ 
 

 כתובת: ________________________     שם המרואיין: ________________
 

 ___________________. מס' טלפון של המרואיין: ______17 -26
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 :לשימוש המשרד בלבד 
 

27 .IL_reg - Region 
 . מגזר ערבי5. ירושלים           4. תל אביב              3. דרום           2. צפון              1
 

28 .IL_size - Size 
 10,001-20,000 .4     20,001-50,000. 3        50,001-100,000. 2      100,000 -. יותר מ1
 2,500 -. פחות מ7      2,501-5000. 6     5,001-10,000. 5
 

 . שפת ריאיון29
 . רוסית3. ערבית      2. עברית     1
 

30-33( .v3מדינה ) 
 ערבים           . 3762יהודים               . 3761

 
34-36( .v4מדינה ) 

 . ישראל376
 

37-38/11(  .mode) 

 

39/1(  .subcase ) 

 
 2014    (dateyrשנת ראיון  ). 40-43

 
 (datemoספרות( ) 2 -. חודש ראיון _____________ )רשום ב44-45

 
 (datedyספרות( ) 2 -הראיון ___________ )רשום ב תאריך יום. 46-47

 

 
 
 
 
 
 
 
 


