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   2004נובמבר  -אזרחות שאלון בנושא 
5/1  

(citizenship) 
 

  
 7 - משמעו כלל לא חשוב ו1 כאשר 7 עד 1בסולם של . 'מה זה להיות אזרח טוב'ישנן דעות שונות לגבי 
  :באיזו מידה חשוב בעיניך כל אחד מהדברים הבאים, משמעו מאוד חשוב

  )1כרטיס (        
      

  
  

  
כלל 
לא 
 חשוב

            
מאוד 
 חשוב

לא 
  :להקריא

לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא
מסרב 

אין 
  תשובה

6  V4  להצביע תמיד בבחירות  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

7  V5  לא לנסות אף פעם להתחמק
  מתשלום מיסים

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

8  V6  לציית תמיד לחוקים ולתקנות  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

9  V7  לפקוח עין על  פעולות הממשל  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10  V8   להיות פעיל בארגונים
  חברתיים ופוליטיים

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

11  V9   דרך לנסות ולהבין את
 של אנשים בעלי החשיבה

  דעות שונות משלך

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

12  V10   להעדיף מוצרים מסיבות
 או ערכיות, פוליטיות

ף שעלותם סביבתיות על א
  גבוהה יותר

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

13  V11   לעזור לאנשים בישראל
  שמצבם גרוע יותר משלך

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

14  V12   לעזור לאנשים ברחבי העולם
  שמצבם גרוע יותר משלך

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

15  V13   להיות מוכן לשרת בצבא בעת
  הצורך 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  
  .ות שונבוצותקבחברה יש 

  )v14 (?מפגשים ציבוריים לקיים דתיים קיצונייםיש להרשות ל, לדעתךהאם . 16
  בהחלט יש להרשות. 1
  כנראה שיש להרשות. 2
  כנראה שאין להרשות. 3
  בטוח שאין להרשות. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
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  )v15 (?לקיים מפגשים ציבוריים להפיל את הממשלה בכוח אנשים הרוציםלדעתך יש להרשות להאם . 17

  בהחלט יש להרשות. 1
  כנראה שיש להרשות. 2
  כנראה שאין להרשות. 3
  בטוח שאין להרשות. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

לקיים אתניות קבוצות גזע או אנשים בעלי דעות קדומות כנגד קבוצות לדעתך יש להרשות להאם . 18
  )v16 (?מפגשים ציבוריים

  בהחלט יש להרשות. 1
  כנראה שיש להרשות. 2
  כנראה שאין להרשות. 3
  בטוח שאין להרשות. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

  . חלקןת בהלפניך דרכים שונות לפעילות פוליטיות וחברתיות שאנשים יכולים לקח
  : מהם אנא צייןתעבור כל אח

 האם עשית משהו מהדברים הבאים בשנה האחרונה •
 האם עשית משהו מהדברים הבאים בעבר רחוק יותר •
  אבל יתכן שתעשה,האם לא עשית משהו מהדברים הבאים •
 . לא תעשה אותם בשום נסיבותאף פעם שלא עשית משהו מהדברים הבאים ו,או •

      
  

  2כרטיס 
  

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

19 V17  9  8  4  3  2  1  חתמת על עצומה  
20 V18  או רכשת בכוונה, החרמת ,

מוצרים מסוימים מסיבות 
 או ערכיות ,פוליטיות
  סביבתיות

1  2  3  4  8  9  

21 V19  9  8  4  3  2  1  השתתפת בהפגנה  
22 V20   השתתפת באסיפה או כינוס

  פוליטי
1  2  3  4  8  9  

23 V21  ת ליצור יאו ניס, יצרת קשר
קשר עם פוליטיקאי או איש 

ציבור כדי לבטא את 
  דעותיך 

1  2  3  4  8  9  

24 V22  או גייסת ,תרמת כסף 
כספים לפעילות פוליטית או 

  חברתית

1  2  3  4  8  9  

25 V23   או הופעת לתקשורת פנית
בתקשורת כדי לבטא את 

  *דעותיך 

1  2  3  4  8  9  

26 V24   הצטרפת לפורם פוליטי או
 קבוצת דיון באינטרנט 

1  2  3  4  8  9  

  ' אלא גם למשל למכתב למערכת וכוהבטלוויזיאין הכוונה רק להופעה * 
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  :אנא ציין האם אתה,  מהגופים הבאיםדל אחעבור כ . לקבוצות או ארגונים שוניםםלעיתים אנשים משתייכי

  ומשתתף באופן פעיל משתייך לקבוצה •
  אך לא משתתף באופן פעילמשתייך לקבוצה •
  משתייך אבל כבר לאבעברלקבוצה  השתייכת •
 השתייכתמעולם לא , או •
  

      
  3כרטיס 

  
  

משתייך 
לקבוצה 
ומשתתף 
  באופן פעיל

משתייך 
לקבוצה אך 
לא משתתף 
 באופן פעיל

  
יכתי השתי

לקבוצה בעבר 
  אבל כבר לא

  
מעולם לא 
 השתייכתי

לא 
  :להקריא

לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

מסרב אין 
  תשובה

27 V25 9  8  4  3  2  1  מפלגה פוליטית  
28 V26  איגוד מקצועי או

אגודה פרופסיונלית 
  או עסקית

1  2  3  4  8  9  

29 V27  ארגון דתי כמו בית
  מסגד, כנסיה, כנסת

1  2  3  4  8  9  

30 V28  מועדון ספורט או
קבוצה לפעילויות 
  פנאי או תרבות

1  2  3  4  8  9  

31 V29 9  8  4  3  2  1  ארגון התנדבותי אחר  
  
  

  
  
  

   משמעו כלל לא חשוב 1 כאשר 7 עד 1בסולם של . בדמוקרטיהדם ישנן דעות שונות לגבי זכויות א
  :באיזו מידה חשוב בעיניך כל אחד מהדברים הבאים,  משמעו מאוד חשוב7 -ו
      

  1כרטיס 
כלל לא 
  חשוב

מאוד           
 חשוב

לא 
  להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא
מסרב 

אין 
  תשובה

32  V30   רמת חיים תהיהשלכל האזרחים 
  מספקת

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

33  V31   על יגנו ויכבדושרשויות השלטון 
  זכויות של מיעוטים

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

34  V32   ולם  לכויתייחסשרשויות השלטון
באופן שווה ללא קשר למעמדם 

  בחברה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

35  V33   בחשבון את וייקחשפוליטיקאים 
דעות האזרחים לפני שהם 

  מקבלים החלטות

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

36  V34  יותר הזדמנויות ושלאנשים יינתנ 
להשתתף בקבלת החלטות 

  ציבוריות

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

37  V35  ותהייה אפשרשלאזרחים ת 
להשתתף בפעילות של מרי אזרחי 

כאשר הם מתנגדים לפעולות 
  הממשלה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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  :באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים למשפטים הבאים
  
    

  4כרטיס 
  

 

מסכים 
 מאד

באמצע מסכים
  מסכים (
 )'לא מסכים'ו

לא 
מסכים

 לא מאד
 מסכים

לא 
  להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא
מסרב 

אין 
  ובהתש

38 V36   לאנשים כמוני אין כל
אפשרות להשפיע על מה 

 שהממשלה עושה

1 2 3 4 5 8 9 

39 V37  האני לא חושב שלממשל 
אכפת ממה שאנשים 

 כמוני חושבים

1 2 3 4 5 8 9 

40 V38   אני חושב שיש לי הבנה
די טובה של הבעיות 

הפוליטיות החשובות 
 בפניהן ניצבת ישראל

1 2 3 4 5 8 9 

41 V39   אני חושב שלרוב
האנשים בישראל ידע רב 
משלי בענייני פוליטיקה 

 וממשל

1 2 3 4 5 8 9 

  
  . חוק שלדעתך אינו צודק או מזיקדנה בהצעתהכנסת היתה נניח כי 

  
  )v40 (? תנסה לעשות משהו בקשר לכך,או עם אנשים אחרים, עד כמה סביר שאתה לבדך, במקרה זה. 42

  מאד סביר. 1
  די סביר. 2
   כל כך סבירלא. 3
  כלל לא סביר. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

  )v41 (?דרישות שלךעד כמה זה סביר שהכנסת היתה נותנת תשומת לב רצינית ל, אם היית עושה דבר שכזה. 43
  מאד סביר. 1
  די סביר. 2
  לא כל כך סביר. 3
  כלל לא סביר. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  
  
  
  

  )v42 (?עד כמה אתה מתעניין בפוליטיקה. 44
  מתעניין מאד. 1
  מתעניין למדי. 2
  לא כל כך מתעניין. 3
  כלל לא מתעניין. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
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  : מסכים למשפטים הבאיםבאיזו מידה אתה מסכים או לא
    

  
  4כרטיס 

 

מסכים 
 מאד

באמצע  מסכים
  מסכים (

לא 'ו
 )'מסכים

לא 
 מסכים

לא מאד 
 מסכים

לא 
  להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא
  מסרב 

אין 
  תשובה

45 V43  רוב הזמן אנו יכולים
לבטוח באנשים 

בממשלה שיעשו מה 
 שנכון

1 2 3 4 5 8 9 

46 V44  רוב הפוליטיקאים
ים בפוליטיקה נמצא

רק בגלל מה שהם 
יכולים להשיג מכך 

 באופן אישי

1 2 3 4 5 8 9 

  
  )v45 (? הם ינסו להיות הוגניםמידהובאיזו ,  להם הזדמנותתהיה אתה חושב שאנשים ינסו לנצל אותך אם מידהבאיזו . 47

  ינסו לנצל כמעט כל הזמן. 1
  ינסו לנצל רוב הזמן. 2
  ינסו להיות הוגנים רוב הזמן. 3
  ינסו להיות הוגנים כמעט כל הזמן. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9

  
  )v46(  אנשים אחריםים עםשיש מקום לחשדנות ביחסהאם היית אומר כי ניתן לבטוח באנשים או , באופן כללי. 48

  כמעט תמיד ניתן לבטוח באנשים. 1
   שיםבדרך כלל ניתן לבטוח באנ. 2
  אנשים אחריםים עם יש מקום לחשדנות ביחסבדרך כלל . 3
  אנשים אחריםים עם יש מקום לחשדנות ביחסכמעט תמיד . 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9

  
   )v47( ?קרובים או עמיתים לעבודה,  אתה משוחח על פוליטיקה כאשר אתה נפגש עם חבריםמידהבאיזו . 49

  לעיתים קרובות. 1
  מדי פעם. 2
  לעיתים רחוקות. 3
  כלל לא. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

 ,קרובים או עמיתים לעבודה,  אתה מנסה לשכנע חבריםבאיזו מידה ,יבעניין פוליט מוצקהכאשר יש לך דעה . 50
  )v48 (?דעותיךהסכים עם ל
  תים קרובותלעי. 1
  מדי פעם. 2
  לעיתים רחוקות. 3
  כלל לא. 4
   לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

  כעת נשאל אותך שאלות בנושאים בינלאומיים
  )v49 (?איזה מהמשפטים הבאים קרוב ביותר לדעתך, ם"האוארגון כאשר אתה חושב על . 51

  ם יש יותר מדי כוח"לאו. 1
  ם יש בערך את מידת הכוח הנכונה"לאו. 2
  ם יש פחות מדי כוח"לאו. 3
  ם"לא יודע מה זה האו. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
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  )v50(?  קרוב יותר לדעתךאיזה משני המשפטים הבאים. 52
          של המדינות הממשללהשאיר את ההחלטות בידי נציגייש , בארגונים בינלאומיים. 1
                               ם צריכים להיות מעורבים באופן ישיר בתהליכי קבלת החלטותיאזרחי םארגוני, בארגונים בינלאומיים. 2
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

  .הם משתתפים נציגים ממדינות שונותארגונים בינלאומיים הכוונה ארגונים שב: למראיין
  .ידי נציגי הממשלות או נציגי ארגוני האזרחים-כוונת השאלה האם ההחלטות של ארגונים בינלאומיים צריכים להתקבל על, כמו כן

  

  )v51(? איזה משני המשפטים הבאים קרוב יותר לדעתך. 53
  רבם להתע"על האו, אדםזכויות חמור מדינה מפרה באופן במידה ו. 1
  ם לא צריך להתערב"והאו, מדינותאת ריבונות היש לכבד , חמור מופרות באופן דםגם אם זכויות הא. 2
  ם"לא יודע מה זה האו. 3
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9

  
  :םבאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים למשפטים הבאי .על הפוליטיקה בישראלכעת חשוב 

    
 4כרטיס 

מסכים 
 מאד

 מסכים (באמצע  מסכים
 )'לא מסכים'ו

 לא מאד לא מסכים
 מסכים

  לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

  :לא להקריא
  מסרב 

  אין תשובה
54V52 מפלגות פוליטיות

מעודדות אנשים להיות 
 פעילים בפוליטיקה

1 2 3 4 5 8 9 

55V53 מפלגות פוליטיות לא
מציעות לבוחרים 

 *ת אמיתיותאלטרנטיבו

1 2 3 4 5 8 9 

56V54 משאלי עם הם דרך
טובה להחליט בשאלות 

 פוליטיות חשובות

1 2 3 4 5 8 9 

  הכוונה להבדלים אמיתיים במצע המפלגות* 
  

  )v55( ?דיווח על ההצבעהלספירת הקולות ובהתייחס ל הגונותהן היו כמה עד , האחרונות בישראל במחשבה על הבחירות. 57
  )גונות הכוונה ישרותה: למראיין(
   ותהגונמאד . 1
   במידה מסוימתותהגונ. 2
  ות ולא בלתי הגונותלא הגונ –באמצע . 3
   ותהגונלא כל כך . 4
  ותהגונמאד לא . 5
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

  מפלגות למועמדים ו בהתייחס להזדמנות שניתנה להוגנותעד כמה הן היו , האחרונות בישראל במחשבה על הבחירות. 58
  )v56  (?על קולות הבוחרים התחרותל
  מאד הוגנות . 1
  במידה מסוימתהוגנות . 2
  לא הוגנת וגם לא בלתי הוגנת –באמצע . 3
  הוגנות כל כך לא . 4
  מאד לא הוגנות. 5
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9

  

   )v57 (?שרת את הציבורעד כמה הוא מחויב ל, במחשבה על השירות הציבורי בישראל. 59
  מאד מחויב . 1
  מחויב במקצת. 2
  מחויב כל כך לא . 3
   לא מחויבכלל. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
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  )v58(? הן יתוקנועד כמה זה סביר ש, חמורותת יוהשירות הציבורי בישראל עושה טעו כאשר. 60
  ד סבירומא. 1
  די סביר. 2
  לא כל כך סביר. 3
   לא סבירכלל. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

  )v59(? שחיתות במגזר הציבורי בישראלנפוצה ה, לדעתך, עד כמה. 61
  מעורב בכךלא  אחד ואףכמעט . 1
  של אנשים מעורב בכךמספר קטן . 2
   של אנשים מעורב בכךמספר לא קטן אך גם לא גדול  .3
   הרבה אנשים מעורבים בכך. 4
  כמעט כל אחד מעורב בכך. 5
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  

  )v60(?  כיוםכמה טוב פועלת הדמוקרטיה בישראל, בסך הכול. 62-63
  . פירושו מאד טוב10 - פירושו מאד לא טוב ו0 כאשר 10 - ל0על סולם בין דרג תשובתך 

  )5כרטיס (
מאוד 
  טוב

מאוד לא                   
 טוב

  לא להקריא
  לא יכול לבחור

  :לא להקריא
  מסרב 

  אין תשובה
10987654321  09899

  
  )v61(? כמה טוב פעלה הדמוקרטיה בישראל אז,  שנים10ומה לגבי לפני . 64-65

  . פירושו מאד טוב10 - פירושו מאד לא טוב ו0 כאשר 10 - ל0דרג תשובתך על סולם בין 
  

מאד 
  טוב

מאוד לא                   
  טוב

  לא להקריא
  לא יכול לבחור

  :לא להקריא
  מסרב 

  אין תשובה
10987654321  09899

  
  )v62(?  בישראל אזתפעל הדמוקרטיה, לדעתךכמה טוב ,  מעכשיו שנים10ומה לגבי . 66-67

  . פירושו מאד טוב10 - פירושו מאד לא טוב ו0 כאשר 10 - ל0דרג תשובתך על סולם בין 
  

מאד 
  טוב

מאוד לא                   
  טוב

  לא להקריא
  לא יכול לבחור

  :לא להקריא
  מסרב 

  אין תשובה
10987654321  09899

  
  

  )v63 (?קרובה יותר לדעתך, ליטית בישראללגבי המערכת הפו,  הבאותדעותהשתי איזה מבין . 68
  בשום נסיבות הממשלה לא צריכה להגביל זכויות דמוקרטיות . 1
   היא חושבת כי זה נחוץכאשר על הממשלה להגביל זכויות דמוקרטיות . 2
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה, מסרב להשיב: לא להקריא. 9
  
  

69-72 X
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5/3  
נזכיר כי כל הפרטים שתמסור הינם חסויים והשימוש בהם יהיה לצורך . ים אישייםהחלק האחרון כולל פרט

  :סטטיסטיקה בלבד ולביצוע בקרה על המראיינים
   

6) .Sex (מין המרואיין:  
  גבר. 1
  אישה. 2
  
  8-7) .Age ( מסרב להשיב: לא להקריא. 99______________ ?  בן כמה אתה–גיל  
  
9) .Marital (אתההאם: מצב משפחתי :  
  נשוי. 1
  אלמן. 2
  גרוש. 3
  )לא גר עם בן הזוג החוקי(פרוד . 4
  מעולם לא נישא, רווק. 5
  מסרב להשיב/אין תשובה: לא להקריא. 9
  

  ?האם מתגורר עם בן זוג קבוע ללא נישואין) Cohab (: שאינם נשואיםלאלה  .10
  כן. 1  
  לא. 2  
  מסרב להשיב/אין תשובה : לא להקריא. 9  
  אין בן זוג,  נשוי-לא רלוונטי : אלא להקרי. 0  
    

11-12) .Educyrs (כמה שנות לימוד מלאות סיימת ____________ ?)רשום שנים(  
  עדיין בבית ספר. 95
  עדיין באוניברסיטה. 96
  לא יודע. 98
  מסרב/אין תשובה. 99
  

13-14) .IL_degr (מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך ?)ישראל(  
  אין השכלה פורמלית. 0
  יסודית . 1
  )לא סיים תיכון מקצועי(תיכונית מקצועית חלקית . 2
  אך ללא תעודת בגרות, תיכונית מקצועית מלאה. 3
  תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות. 4
  )לא סיים תיכון עיוני(תיכונית עיונית חלקית . 5
  תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות. 6
  תעודת בגרותתיכונית עיונית מלאה עם . 7
 ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות . 8
  ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות. 9

  )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה על תיכונית, סמינר(על תיכונית . 10
  )אין תואר, לא סיים אוניברסיטה(אוניברסיטאית חלקית . 11
  )ותר או גבוה יBA(אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי . 12
  אין תשובה/מסרב להשיב: לא להקריא. 13
  

15-17) .Relig (מהי דתך?  
  יהודי. 500
  מוסלמי. 600
  נוצרי  . 100
  דרוזי. 670
   אחר:לא להקריא. 960
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  ?מהי מידת הדתיות שלך: עבור מגזר יהודי בלבד. 18

  דתי מאוד    , חרדי. 1
 דתי       .  2
 מסורתי    . 3
 חילוני    . 4
  אין תשובה: ריאלא להק. 9
  

  ?באיזה מידה אתה מקפיד לקיים את מצוות הדת. 19
  במידה רבה מאד. 1
  במידה רבה. 2
  במידה מועטה. 3
  במידה מועטה מאד. 4
  כלל לא. 5
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  

20-21) .Attend ( באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית של בית כנסת)או של מוסדות  ) מסגד או כנסיה
  )כולל תפילות ופעילויות אחרות(יים דת

  כל יום. 0
  מספר פעמים בשבוע. 1
  פעם בשבוע. 2
   פעמים בחודש2-3. 3
  פעם בחודש. 4
  מספר פעמים בשנה. 5
  פעם בשנה. 6
  פחות מפעם בשנה. 7
  בכלל לא. 8

  מסרב להשיב: לא להקריא. 97
  לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  

22-23) .Counbrt (באיזו ארץ נולדת?  
                                       ?____________באיזו שנה עלית ארצה) yrimm. (24-25? ______________ באיזו ארץ,ל"בחו      

  )המשך (בישראל. 90       
  

27-26) .CounbrtF) (באיזו ארץ נולד אביך) לילידי ישראל_________________ ?  
29-28) .rtMCounb) (באיזו ארץ נולדה אמך) לילידי ישראל ?________________  
 
  

30-31. )Hompop( כ מתגוררים במשק הבית שלך"כמה אנשים סה                       ?)כולל אותך (  
 מסרב להשיב, אין תשובה. 99                      

32-33) .popup18 ( 18כמה מהם מבוגרים מעל גיל__________ ?  
34-35) .pop6_18(  6-18כמה מהם ילדים בגילאים __________ ?  
36-37) .popund18(  6כמה מהם ילדים מתחת גיל __________ ?  

  __________כ "סה                                                                          
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39-38 ) .Topbot (בוצות הנוטות להיות בתחתיתבחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וק .  
  ?היכן היית מציב את עצמך בדרוג זה. לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית

  צמרת. 10
9.  
8.  
7.  
6.  
5.  
4.  
3.  
2.  
  תחתית. 1

  מסרב להשיב: לא להקריא. 97
  לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  

41-40 .)prty_il( תרבאיזו מפלגה אתה נוטה לתמוך יו____________________________ ?  
 לא להקריא את רשימת המפלגות: למראיין

  
  1  ישראל אחת  
  2  הליכוד  
  3  ס"ש  
  4  צ"מר  
  5  ל"המפד  
  6  )ג(דגל התורה /י"אגו/יהדות התורה  
  7  עם אחד בראשות עמיר פרץ  
  8  שינוי בראשות טומי לפיד  
  9  לדתהאיחוד הלאומי בראשות בני בגין הכוללת את מו  
  10  מפלגת המרכז  
  11  שרנסקי/ישראל בעליה  
  12  ישראל ביתנו בראשות איווט  ליברמן  
  13  הדרך השלישית  
  14  פנינה רוזנבלום  
  15  צומת  
  16  גימלאים                                            
  21  ש"חד  
  22  בלד   
  23  תנועה ערבית לשינוי  
  24  תהתנועה הערבית המאוחד  
  25  הערבי החדש בראשות מכרם מחול  
  26  עלה ירוק  
  97   מסרב להשיב:לא להקריא  
  98   לא יודע:לא להקריא  
  99   אין תשובה:לא להקריא  

  
  

42) .Vote_le (האם הצבעת בבחירות האחרונות?  
  כן. 1
  לא. 2
  אין תשובה : לא להקריא. 9
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  )occup_IL -  ס"למ. (45-43
49-46) .88ISCO(  
 )יש להתייחס לעיסוק האחרון, אם לא עובד(ר בצורה מפורטת את עיסוקך או את עבודתך העיקרית תא

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

  _______________________________________________________________: רשום
  

  ?)אם יש(מהו תואר המשרה  או התפקיד *** 
  )'מנהל מחלקת כספים וכו, סגן מנהל מפעל, אחראי משמרת, למשל מהנדס ראשי(

  _______________________________________________________________: רשום
  ) תואראין – ציין בפירוש –אם אין תואר (
  

  ? __________________________________________היכן הוא עובד או עבד*** 
  ).'ח לאומית וכו"קופ, בזק, בנק לאומי, לדוגמה, רשום מקום עבודה כמו(
  

50) .Class (כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינת המעמד החברתי שלך ושל משפחתך?  
  מעמד נמוך. 1
  נמוך- מעמד בינוני. 2
   בינונימעמד. 3
  גבוה- מעמד בינוני. 4
  מעמד גבוה. 5
  מסרב להשיב:  לא להקריא.7
  לא יודע:  לא להקריא.8
  אין תשובה:  לא להקריא.9
  

52-51) .Wrkst (האם אתה: מצב תעסוקה בהווה?  
  :בכח העבודה

  )'כולל מורה במשרה מלאה וכד,  שעות שבועיות35לפחות (עובד בהיקף מלא . 1
  שעות שבועיות) 15-34(עובד בהיקף חלקי . 2
  )'חופשת לידה וכד, מחלה: לדוגמה( שעות בשבוע או לא עובד באופן זמני 15 - עובד פחות מ. 3
  ללא תשלוםבן משפחה שעובד בעסק משפחתי . 4
  מובטל. 5

  22עמוד  62-63  עבור לשאלה ⇐   :לא בכח העבודה
  הכשרה מקצועית/סטודנט/ס"לומד בביה. 6
  פנסיונר/גמלאי. 7
  רת ביתעק. 8
  בלתי כשיר לעבודה באופן קבוע/נכה. 9

  _________________________פרט . לא עובד מסיבות אחרות. 10
  מסרב להשיב:  לא להקריא.97
  לא יודע:  לא להקריא.98
  אין תשובה:  לא להקריא.99
  

54-53.) Wrkhrs ( כמה שעות אתה עובד)רשום מספר שעות שבועיות( __________בשבוע  ) כ"בד  
  ).יותר                                                                                    שעובד תמורת כסף שעות או 96. 96
  מסרב להשיב             . 97
  )            ורשום למעלה" בערך"שאל (לא יודע . 98
  אין תשובה                            . 99
  )51-52  בשאלה 99 עד 6תשובות (כרגע לא בכוח העבודה : לא רלוונטי. 00

  
55) .Union (באיגוד מקצועי, האם אתה חבר או היית חבר?  
  חבר כיום           , כן. 1
 פעם הייתי חבר אבל עכשיו אני לא           . 2
  מעולם לא הייתי חבר באיגוד מקצועי   . 3
 לא יודע    : לא להקריא. 8
  מסרב להשיב, ן תשובהאי: לא להקריא. 9
  לא  רלוונטי: לא להקריא. 0
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56) .Wrksup (האם אתה ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים?  

  כן. 1
  לא. 2

  :לא להקריא
  מסרב להשיב. 7
  לא יודע. 8
  אין תשובה. 9
  ) 20 עמוד 51-52 בשאלה 99 עד 6תשובות (לא בכוח העבודה : לא רלוונטי. 0

  
57) .Wrktype (מקום עבודתך שייך למגזר הפרטי או הציבוריהאם ?  

  .עובד ממשלתי. 1
  .עובד בחברה שהיא בבעלות ציבורית. 2
  ).שאינו עצמאי(עובד במגזר הפרטי . 3
  עצמאי. 4

  :לא להקריא
  לא יודע, אין תשובה. 9
  .לא עבד מעולם: לא רלוונטי. 0

  
58-59X  

  )רשום  (_________? יק מה מספר העובדים שאתה מעס)Nemploy( ) בלבדלעצמאים(
  .לא מעסיק עובדים כלל. 9995 
  .מסרב להשיב. 9997 
  .לא יודע. 9998 
  .אין תשובה. 9999 
  לא עצמאי: לא רלוונטי. 00 

  
  

61-60) .Rinc_IL ( מהי קבוצת ההכנסה שאליה אתה משתייך לפי הכנסה חודשית נטו מעבודה בחודש האחרון
  ?)'פרמיות וכו, כולל שעות נוספות(

  לא הרווחתי בחודש האחרון/כלום. 0
  ח" ש2000עד . 1
  ח" ש2001-4000. 2
  ח" ש4001-6000. 3
  ח" ש6001-8000. 4
  ח" ש8001-10000. 5
  ח" ש10001-15000. 6
  15000₪ -יותר מ. 7

  מסרב להשיב: לא להקריא. 97
  לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
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 לכולם
63-62) .Incom_IL (י ההכנסה המשפחתית נטו בחודש מה)הכוונה להכנסה המשפחתית מכול מקורות ההכנסה (  

  ח נטו" ש4500עד .  1
  ח נטו" ש4501-5500בין . 2
  ח נטו" ש5501-6500בין . 3
  ח נטו" ש6501-7500בין . 4
  ח נטו" ש7501-8500בין . 5
  ח נטו" ש8501-10500בין . 6
  ח נטו" ש10501-13500בין . 7
  ח נטו" ש13501-15500בין . 8
  ח נטו" ש15501-20000בין . 9

  ח נטו" ש20000מעל . 10
  מסרב להשיב: לא להקריא. 97
  לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  אין הכנסה: לא להקריא. 00
  
  

  :למי שסרב 
64.) c_Income (ח נטו" ש8500 - ההכנסה הממוצעת למשק בית בישראל היא כיום כ .  
  :היא) מכול מקורות ההכנסה( האם  ההכנסה הכוללת של משק הבית שלך      

  1  הרבה מתחת לממוצע
  2  מעט מתחת לממוצע

  3  ממוצע
  4  מעט מעל הממוצע
  5  הרבה מעל הממוצע

  9  מסרב: לא להקריא
  
  

 או שהינם מתגוררים עם בן זוג, המשך הסקר מיועד למרואיינים נשואים
יעברו למשבצת , שאינם מתגוררים עם בן זוג או גרושים אלמנים, רווקים: למראיין(

 )סיום ראיון
  

65-66) .Speducyr (כמה שנות לימוד מלאות סיים בן זוגך_____________?)רשום שנים(  
  מסרב להשיב/ לא יודע. 99                                                                                     

  
  

68-67.) spdeg_IL ( ההשכלה הגבוהה ביותר של בן זוגך)הקרא:(  
  אין השכלה פורמלית. 0
  יסודית . 1
  )לא סיים תיכון מקצועי(תיכונית מקצועית חלקית . 2
  אך ללא תעודת בגרות, תיכונית מקצועית מלאה. 3
  תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות. 4
  )נילא סיים תיכון עיו(תיכונית עיונית חלקית . 5
  תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות. 6
  תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות. 7
 ישיבה תיכונית ללא בגרות מלאה. 8
  ישיבה תיכונית עם בגרות מלאה. 9

  )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה על תיכונית, סמינר(על תיכונית . 10
  )אין תואר, יברסיטהלא סיים אונ(אוניברסיטאית חלקית . 11
  ) או גבוה יותרBA(אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי . 12
 מסרב להשיב: לא להקריא. 13
  לא יודע: לא להקריא. 14
  
 



  14

70-69) .Spcounbr (באיזו ארץ נולד בן הזוג?  
                                       ?____________באיזו שנה עלה ארצה) Spyrimm.(71-72? ____________ באיזו ארץ,ל"בחו     

  )המשך (בישראל. 90                                 
  

74-73) .SpcounbF) (באיזו ארץ נולד אביו) לילידי ישראל ?_________________  
76-75) .SpcounbM) (באיזו ארץ נולדה אמו) לילידי ישראל ?________________  
  

  )spocc_IL - ס"למ. (79-77
38-80) .88ISCOSP(  

אם לא עובד כרגע התייחס לעיסוק (  תאר בצורה מפורטת את העיסוק או העבודה העיקרית של בן הזוג שלך 
  )האחרון

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

  _______________________________________________________________: רשום
  ).רשום בפירוט שאין, אם אין עיסוק(
  

  ?)אם יש או היה(מהו תואר המשרה או התפקיד *** 
  ).'מנהל מחלקת כספים וכד, סגן מנהל מפעל, אחראי משמרת, מהנדס ראשי: למשל(

  _______________________________________________________________: רשום
  ). ציין בפירוש אין תואר–אם אין תואר (
  

, בזק, בנק לאומי, לדוגמה, רשום מקום עבודה כמו(? ______________________ היכן הוא עובד או עבד*** 
  ).'ח לאומית וכו"קופ

  
  

85-84) .Spwrkst (מה מצב התעסוקה בהווה של בן הזוג ?  
  :בכח העבודה

  )'כולל מורה במשרה מלאה וכד,  שעות שבועיות35לפחות (עובד בהיקף מלא . 1
  שעות שבועיות) 15-34(עובד בהיקף חלקי . 2
  )'חופשת לידה וכד, מחלה: לדוגמה( שעות בשבוע או לא עובד באופן זמני 15 - עובד פחות מ. 3
  ללא תשלוםבן משפחה שעובד בעסק משפחתי . 4
  מובטל. 5

  עבור למשבצת סיום ראיון   ⇐ :הלא בכח העבוד
  הכשרה מקצועית/סטודנט/ס"לומד בביה. 6
  פנסיונר/גמלאי. 7
  עקרת בית. 8
  בלתי כשיר לעבודה באופן קבוע/נכה. 9

  _________________________פרט . לא עובד מסיבות אחרות. 10
  אין בן זוג: לא רלוונטי. 00       אין תשובה. 99      לא יודע. 98      מסרב להשיב. 97    :לא להקריא

  
78-86) Spwrkhrs ( כמה שעות בן הזוג עובד)רשום מספר שעות שבועיות(_________בשבוע  ) כ"בד  

  ).                                                                                           שעובד תמורת כסףיותר  שיות או 96 96
  ת             מסרב לענו. 97
  )            ורשום למעלה" בערך"שאל (לא יודע . 98
  אין תשובה                             . 99
  )84-85 בשאלה 99 עד 6תשובות (כרגע לא בכוח העבודה : לא רלוונטי. 00
  

88) .Spwrktype (שייך למגזר הפרטי או הציבוריבת זוגך/ בןהאם מקום עבודת ?  
  .תיעובד ממשל. 1
  .עובד בחברה שהיא בבעלות ציבורית. 2
  ).שאינו עצמאי(עובד במגזר הפרטי . 3
  עצמאי. 4

  :לא להקריא
  לא יודע, אין תשובה. 9
  .לא עבד מעולם: לא רלוונטי. 0
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98) Spincome ( מהי קבוצת ההכנסה אליה משתייך בן זוגך לפי הכנסה חודשית נטו מעבודה בחודש האחרון
  ).' פרמיות וכו,כולל שעות נוספות(
  .לא הרוויח בחודש האחרון/כלום. 0
  .ח" ש2000עד . 1
  .ח" ש2001-4000. 2
  .ח" ש4001-6000. 3
  .ח" ש6001-8000. 4
  .ח" ש8001-10000. 5
  .ח" ש10001-15000. 6
  .ח" ש15000 -יותר מ. 7
  .מסרב להשיב: לא להקריא. 8
  .לא יודע: לא להקריא. 9
  

  תודה רבה על שיתוף הפעולה
  

 ____________ר מראיין  מספ90-92 ___________________________איין המרשם
    

  ______________________ סמל ישוב. 93-96___________________ שם הישוב 
  

  __________________ מספר כתובת . 97-98__________ : אזור סטטיסטי. 99-101
  

  __________________חודש ____________   יום : תאריך ביצוע הראיון
  

  ________________________: כתובת________________________       : שם המרואיין
  

  _____ ____________________:  של המרואייןטלפון' מס. 102-111
  

  :לשימוש המשרד בלבד
  

112 .IL_reg  - Region  
  מגזר ערבי. 5           ירושלים. 4              תל אביב. 3           דרום. 2              צפון. 1
  

113 .IL_size - Size  
  100,000 -יותר מ. 1
2 .50,001-100,000  
3 .20,001-50,000  
4 .10,001-20,000  
5 .5,001-10,000  
6 .2,501-5000  
 2,500 -פחות מ. 7
  

  שפת ריאיון. 114
  רוסית. 3ערבית      . 2עברית   . 1
 

115-116) .v3 (מגזר  
  מגזר ערבי. 23 יהודי     מגזר. 22
  

  )רשום  (_________?  מה מספר העובדים שאתה מעסיק)Nemploy(. 117-120 )לעצמאים(
  .לא מעסיק עובדים כלל. 9995 
  .מסרב להשיב. 9997 
  .לא יודע. 9998 
  .אין תשובה. 9999 
  לא עצמאי: לא רלוונטי. 00 

  
121-122.  10) mode (  


