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   2002סקר דעת קהל בנושא משפחה אפריל 

  
1-4 id  
5/1  

  … האם אתה מסכים או לא מסכים ש. ספר שאלות על נשיםתחילה ברצוננו לשאול מ

  

  מאוד 
לא  באמצע מסכים מסכים

 מסכים
  מאוד לא
 מסכים

  :לא להקריא
  לא יכול
 לבחור

אם עובדת יכולה ליצור מערכת יחסים . 6
ה כמו אם יחמה ומשרת ביטחון עם ילד

 שאינה עובדת
1 2 3 4 5 8 

ילד בגיל הגן עלול לסבול במידה שהאם . 7
 8 5 4 3 2 1 ובדתע
בסיכומו של דבר כאשר האישה מועסקת . 8

 8 5 4 3 2 1 חיי המשפחה סובלים, במשרה מלאה
אבל מה , לעבוד מחוץ לבית זה בסדר. 9

 8 5 4 3 2 1 שרוב הנשים רוצות באמת זה בית וילדים
להיות עקרת בית מעניק סיפוק בדיוק . 10

 8 5 4 3 2 1 כמו עבודה בשכר
בעלת משרה הינה הדרך הטובה להיות . 11

 8 5 4 3 2 1 ביותר עבור אישה להיות אדם עצמאי
  
  

  ?… והאם אתה מסכים או לא מסכים ש
  

  מאוד 
לא  באמצע מסכים מסכים

 מסכים
  מאוד לא
 מסכים

  :לא להקריא
  לא יכול
 לבחור

גם הגבר וגם האישה צריכים לתרום . 12
 8 5 4 3 2 1 להכנסות משק הבית

תפקידה , ל הגבר להרוויח כסףתפקידו ש. 13
 8 5 4 3 2 1 של האישה לטפל בבית ובמשפחה

מן הראוי שגברים יבצעו חלק גדול יותר . 14
 8 5 4 3 2 1 מעבודות הבית מכפי שהם עושים כעת

מן הראוי שגברים יבצעו חלק גדול יותר . 15
 8 5 4 3 2 1 מהטיפול בילדים מכפי שהם עושים כעת

  
  

במשרה חלקית או בכלל לא בנסיבות , שים צריכות לעבוד מחוץ לבית במשרה מלאההאם אתה חושב שנ
  :הבאות

  
לעבוד  

במשרה 
 מלאה

לעבודה 
  במשרה
 חלקית

להישאר 
 בבית

  :לא להקריא
  לא יכול
 לבחור

 8 3 2 1 אחרי הנישואין ולפני לידת הילדים. 16
 8 3 2 1 כאשר יש ילד מתחת לגיל בית ספר. 17
 8 3 2 1 ספר-הצעיר ביותר מתחיל ללמוד בביתאחרי שהילד . 18
 8 3 2 1 אחרי שהילדים עוזבים את הבית. 19
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  …האם אתה מסכים או לא מסכים ש

  מאוד 
לא  באמצע מסכים מסכים

 מסכים
  מאוד לא
 מסכים

  :לא להקריא 
  לא יכול
 לבחור

בדרך כלל אנשים נשואים מאושרים . 20
 8 5 4 3 2 1 יותר מאנשים לא נשואים

עדיף נישואין לא טובים מאשר לא . 21
 8 5 4 3 2 1 להינשא כלל

מן הראוי שאנשים  הרוצים ילדים . 22
 יתחתנו

1 2 3 4 5 8 

הורה יחיד יכול לגדל ילד בצורה טובה . 23
 8 5 4 3 2 1 בדיוק כמו שני הורים יחד

אין פסול בכך שבני זוג חיים ביחד ללא . 24
 8 5 4 3 2 1 כוונה להינשא

זה רעיון טוב שבני זוג המתכוונים . 25
 8 5 4 3 2 1 להינשא יגורו קודם ביחד

גירושין הינם בדרך כלל הפתרון הטוב . 26
ביותר כאשר בני זוג אינם מצליחים לפתור 

 את בעיות הנישואין שלהם
1 2 3 4 5 8 

  
  

  …והאם אתה מסכים או לא מסכים ש

  מאוד 
לא  באמצע מסכים מסכים

 מסכים
  מאוד לא
 מסכים

  :לא להקריא
  לא יכול
 לבחור

לראות את הילדים גדלים זה האושר . 27
 8 5 4 3 2 1 הגדול ביותר בחיים

לאנשים שמעולם לא היו ילדים יש חיים . 28
 8 5 4 3 2 1 ריקים

  
  
  

  … האם אתה מסכים או לא מסכים ש

  מאוד 
לא  באמצע מסכים מסכים

 מסכים
  מאוד לא
 מסכים

  :לא להקריא
  לא יכול
 לבחור

נשים עובדות צריכות לקבל חופשת לידה . 29
 8 5 4 3 2 1 בתשלום כאשר הן יולדות

משפחות צריכות לקבל הטבות כספיות . 30
 8 5 4 3 2 1 כאשר שני בני הזוג עובדים, לטיפול בילדים
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    מיועדות לאנשים נשואים או אנשים הגרים עם בן זוג קבוע ללא נישואין49-31שאלות : למראיין
  יש לברר האם המרואיין נשוי או גר עם בן זוג קבוע ללא נישואין 

  4 עמוד 50אם לא נשוי או גר עם בן זוג קבוע ללא נישואין עבור לשאלה  
  

אנא בחר באפשרות הקרובה ? בת זוגך בכספים שאחד מכם או שניכם מרוויחים/ה ובן/כיצד מטפלים את. 31
  .ביותר עבורך

  ה/בת זוגי את חלקו/ה לבן/ומעביראני מטפל בכל הכספים   .1
  ת לי את חלקי/ת בכל הכספים ונותן/בת זוגי מטפל/בן  .2
  אנו מצרפים יחד את הכספים וכל אחד משתמש בהם לפי צרכיו  .3
  ושומרים חלק אחר בנפרד, אנו מצרפים יחד חלק מהכספים  .4
  כל אחד מחזיק את כספו בנפרד  .5
  

  :באיםמי עושה את הדברים ה, במשק הבית שלך

  תמיד  
 אני

בדרך 
 כלל אני

פחות או 
יותר 

שווה או 
 ביחד

בדרך 
כלל 

בת /בן
 הזוג

תמיד 
בת /בן

 הזוג

מתבצע 
י אדם "ע

 שלישי

  :לא להקריא
  לא יכול
 לבחור

 8 6 5 4 3 2 1 עושה את הכביסה. 32
 8 6 5 4 3 2 1 מבצע תיקונים קטנים בבית. 33
מטפל בבני המשפחה כשהם . 34

 8 6 5 4 3 2 1 חולים
 8 6 5 4 3 2 1 קונה את מצרכי המזון. 35
 8 6 5 4 3 2 1 מנקה את הבית. 36
 8 6 5 4 3 2 1 מכין את הארוחות. 37

  
  ? ___________ ה אישית לביצוע עבודת הבית/ה מקדיש/ אתבשבועכמה שעות , בממוצע. 40-38

  )לא כולל טיפול בילדים ופעילויות פנאי(
  

    ______? לביצוע עבודות הביתה/היא מקדיש/ בממוצע הואבשבועכמה שעות , זוגבת ה/ומה לגבי בן. 43-41
  )לא כולל טיפול בילדים ופעילויות פנאי(
  

בת הזוג /איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את חלוקת עבודות הבית בינך לבין בן. 44
  ?שלך

  אני עושה הרבה יותר עבודות בית ממה שהוגן שאעשה  .1
  אני עושה יותר עבודות בית ממה שהוגן שאעשה  .2
  אני עושה בערך חלק הוגן של עבודות הבית   .3
  אני עושה פחות עבודות בית ממה שהוגן שאעשה  .4
  אני עושה הרבה פחות עבודות בית ממה שהוגן שאעשה  .5
  

  ? מסכימים על חלוקת עבודות הביתאינכםה ובן זוגך /באיזו תדירות את. 45
  ם בשבועמספר פעמי  .1
  מספר פעמים בחודש  .2
  מספר פעמים בשנה  .3
  לעיתים רחוקות /פחות מכך  .4
  אף פעם  .5

  :לא להקריא
  לא יכול לבחור  .8
  

  ?החליט כיצד לגדל את הילדים/מי בדרך כלל מחליט. 46
  בעיקר אני  .1
  בת זוג/בעיקר בן  .2
  בת הזוג/לעיתים אני ולעיתים בן  .3
  החלטנו ביחד/אנחנו מחליטים  .4
  מישהו אחר  .5
  לא רלוונטי: לא להקריא  .8
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  ?למי משניכם יש את הדעה הקובעת, בת הזוג שלך מקבלים החלטות בנושאים הבאים/ה ובן/כאשר את

בעיקר  
 אני

בעיקר 
 בת זוג/בן

לפעמים אני 
ולפעמים 

 בת הזוג/לבן

אנחנו 
מחליטים  

 ביחד
מישהו 
 אחר

 5 4 3 2 1 בחירת פעילויות לסוף השבוע. 47
 5 4 3 2 1 קניות גדולות לבית. 48

  

  ?בת הזוג/לך או לבן, למי יש הכנסה גבוהה יותר, כאשר לוקחים בחשבון את ההכנסות מכול המקורות. 49
  בת הזוג אין הכנסה/לבן  .1
  לי יש הכנסה הרבה יותר גבוהה  .2
  לי יש הכנסה יותר גבוהה  .3
  יש לנו בערך אותה הכנסה  .4
  ה יותר גבוההבת הזוג יש הכנס/לבן  .5
  בת הזוג יש הכנסה הרבה יותר גבוהה/לבן  .6
  אין לי הכנסה  .7
  לא יודע: לא להקריא  .8
  

  :לכולם
  …האם אתה מסכים או לא מסכים ש

  מאד 
לא  באמצע מסכים מסכים

 מסכים
מאוד לא 
 מסכים

לא יכול 
 לבחור

  :לא להקריא 
 לא רלונטי

יש כל כך הרבה דברים . 50
 רובותקשלעיתים , לעשות בבית

נגמר לי הזמן לפני שאני מספיק 
 לעשות את כולם

1 2 3 4 5 8 0 

זה נדיר שהחיים שלי בבית . 51
 0 8 5 4 3 2 1 גורמים לי ללחץ

יש כל כך הרבה דברים . 52
שלעיתים , לעשות בעבודה

 נגמר לי הזמן לפני שאני קרובות
 מספיק לעשות את כולם

1 2 3 4 5 8 0 

 זה נדיר שהעבודה שלי. 53
 0 8 5 4 3 2 1 גורמת לי ללחץ

  
  ?באיזו תכיפות קרו לך המקרים הבאים בשלושת החודשים האחרונים

 
מספר 
פעמים 
 בשבוע

מספר 
פעמים 
 בחודש

פעם או 
  :לא להקריא אף פעם פעמיים

 לא רלונטי
חזרתי מהעבודה עייף מדי מכדי לעשות את . 54

 0 4 3 2 1 עבודות הבית שהיה צריך לעשות
י קשה למלא את המחויבויות המשפחתיות היה ל. 55

 0 4 3 2 1 שלי בגלל כמות הזמן שהקדשתי לעבודה
הגעתי לעבודה עייף מדי מכדי לתפקד כראוי בגלל . 56

 0 4 3 2 1 עבודות הבית שעשיתי
התקשתי להתרכז בעבודה בגלל המחויבויות . 57

 0 4 3 2 1 המשפחתיות
  

  ?ד כמה אתה מאושר או לא מאושר בסך הכלע, חשוב על החיים שלך באופן כללי. 58
  מאושר לגמרי  .1
  מאוד מאושר  .2
  די מאושר  .3
  באמצע/ככה ככה  .4
  די לא מאושר  .5
  מאד לא מאושר  .6
  לגמרי לא מאושר  .7
  לא יכול לבחור: לא להקריא  .8
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  ?שלך) העיקרית(עד כמה אתה מרוצה מהעבודה , בסך הכל. 59
  מרוצה לגמרי  .1
  מאוד מרוצה  .2
  די מרוצה  .3
  באמצע /ככה ככה  .4
  די לא מרוצה  .5
  מאוד לא מרוצה  .6
  לגמרי לא מרוצה   .7

  :לא להקריא
  לא יכול לבחור  .8
  לא עובד/ לא רלוונטי  0
  

  ?בסך הכל עד כמה אתה מרוצה מחיי המשפחה שלך. 60
  מרוצה לגמרי  .1
  מאוד מרוצה  .2
  די מרוצה  .3
  באמצע /ככה ככה  .4
  די לא מרוצה  .5
  וד לא מרוצהמא  .6
  לגמרי לא מרוצה  .7

  :לא להקריא
  לא יכול לבחור  .8
  

  ?14האם אימך עבדה אי פעם עבור שכר במשך תקופה של שנה אחת לפחות אחרי שנולדת  ולפני שהיית בן . 61
  כן היא עבדה תמורת שכר  .1
  לא  .2
  לא יודע  .3
  

   בעמוד זה70רת יש לעבור לשאלה אח.  מיועדות רק למי שאי פעם היו לו ילדים69-62שאלות : למראיין
  

  …במשרה חלקית או בכלל לא, האם עבדת מחוץ לבית במשרה מלאה
עבדתי  

במשרה 
 מלאה

עבדתי 
במשרה 
 חלקית

נשארתי 
  :לא להקריא בבית

 לא רלונטי
 8 3 2 1 אחרי הנישואין ולפני לידת הילדים. 62
 8 3 2 1 כאשר אחד הילדים היה מתחת לגיל בית ספר. 63
 8 3 2 1 ספר-אחרי שהילד הצעיר ביותר התחיל ללמוד בבית. 64
 8 3 2 1 אחרי שהילדים עזבו את הבית. 65
  

  … במשרה חלקית או בכלל לא, ה מחוץ לבית במשרה מלאה/היא עבד/האם הוא, ומה בנוגע לבן זוגך
  ה/עבד 

במשרה 
 מלאה

  ה/עבד
 במשרה 
 חלקית

 ה/נשאר
  :לא להקריא בבית

 לא רלונטי
 8 3 2 1 י הנישואין ולפני לידת הילדיםאחר. 66
 8 3 2 1 כאשר אחד הילדים היה מתחת גיל בית ספר. 67
 8 3 2 1 ספר-אחרי שהילד הצעיר ביותר התחיל ללמוד בבית. 68
 8 3 2 1 אחרי שהילדים עזבו את הבית. 69
  

  לכולם
כאשר , לקית או בכלל לאבמשרה ח, האם אתה חושב שנשים צריכות לעבוד מחוץ לבית במשרה מלאה. 70

  לזוג אין עדיין ילדים
  לעבוד משרה מלאה  .1
  לעבוד משרה חלקית  .2
  להישאר בבית  .3
  לא יכול לבחור: לא להקריא  .8
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נזכיר כי כל הפרטים שתמסור הינם חסויים והשימוש בהם . החלק האחרון כולל פרטים אישיים
  :יםיהיה לצורך סטטיסטיקה בלבד ולביצוע בקרה על המראיינ

   
  :מין המרואיין. 71
  גבר. 1
  אישה. 2
  

  ______________?  בן כמה אתה–גיל . 73-72
  

  :האם אתה: מצב משפחתי. 74

  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

  
  ?ר עם בן זוג קבוע ללא נישואיןהאם מתגור: שאינם נשואיםלאלה . 75

  כן. 1  
  לא. 2  
  מסרב/אין תשובה . 9  

  
   לא נולדו0____________ ? כ"כמה ילדים נולדו לך בסה. 76-77

    
  )רשום שנים(? ____________ כמה שנות לימוד מלאות סיימת. 78-79

  עדיין בבית ספר. 95
  עדיין באוניברסיטה. 96
  לא יודע. 98
  מסרב/אין תשובה. 99
  

  
  )ישראל(? מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך. 80-81

  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
  תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות .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, ברסיטהלא סיים אוני(אוניברסיטאית חלקית  .11
  ) או גבוה יותרBA(אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי  .12
  מסרב להשיב .13
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  ?מהי דתך. 82
  יהודי. 5
  מוסלמי. 6

  אורתודוקסי. 4פרוטסטנטי   . 3קתולי   . 2:  לאיזה זרם בנצרות אתה משתייך:       נוצרי
  דרוזי. 1
  אחר. 9
  

  ?ות שלךמהי מידת הדתי: עבור יהודי בלבד. 83
  דתי מאוד    , חרדי. 1
 דתי       . 2
 מסורתי    . 3
 חילוני    . 4
  

  ?באיזה מידה אתה מקפיד לקיים את מצוות הדת: עבור מגזר ערבי בלבד. 84
  במידה רבה מאד .1
  במידה רבה .2
  במידה מועטה .3
  במידה מועטה מאד .4
  כלל לא .5

  
או של מוסדות  ) מסגד או כנסיה( של בית כנסת באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית. 85-86

  )כולל תפילות ופעילויות אחרות(דתיים 
  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. 97
  לא יודע. 98
  אין תשובה. 99
  

  ?באיזו ארץ נולדת. 87-88
                                    ?______________באיזו שנה עלית ארצה. 89-90? ______________ באיזו ארץ,ל"בחו               
  )המשך (בישראל. 90 

  
  ? _________________באיזו ארץ נולד אביך) לילידי ישראל. (29-19
  ________________? ץ נולדה אמךבאיזו אר) לילידי ישראל. (49-39
  
  

  ) כולל אותך(?                    כ מתגוררים במשק הבית שלך"כמה אנשים סה .95-96
  

  ?     __________18כמה מהם מבוגרים מעל גיל .97-98

  ?__________ 6-18כמה מהם ילדים בגילאים . 99-100

  ? __________ 6כמה מהם ילדים מתחת גיל . 101-102

  __________כ "                                                      סה  
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  . בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות בתחתית. 410-310
  ?היכן היית מציב את עצמך בדרוג זה. לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית

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

  ? האם הצבעת בבחירות האחרונות. 105
  כן. 1
  לא. 2
  
  ?באיזו מפלגה אתה נוטה לתמוך יותר. 710-610

  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  בראשות בני בגין הכוללת את מולדתהאיחוד הלאומי 
  10 מפלגת המרכז בראשות יצחק מרדכי 
  11 שרנסקי/ישראל בעליה 
  12 ישראל ביתנו בראשות איווט  ליברמן 
  13 הדרך השלישית 
  14 פנינה רוזנבלום 
  15 צומת 
  16 גימלאים                                           
   21 ש"חד 
   22 תנועה ערבית לשינוי+ בלד  
  23 התנועה הערבית המאוחדת 
  24 הערבי החדש בראשות מכרם מחול 
  99 מסרב להשיב 
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יש להתייחס , אם לא עובד(תאר בצורה מפורטת את עיסוקך או את עבודתך העיקרית . 101-081
  )לעיסוק האחרון

לא ;  אלא נהג אוטובוס–לא נהג ; צור תמרוקיםאלא פועל ביי, לא הגדרה כללית כמו פועל: למראיין(
  )' אלא פקיד כח אדם וכו–לא פקיד ;  אלא רופא עיניים–רופא 
  _______________________________________________________________: רשום

  
  ?)אם יש(מהו תואר המשרה  או התפקיד *** 

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

  )אין תואר – ציין בפירוש –אם אין תואר (
  

  ? __________________________________________היכן הוא עובד או עבד*** 
  ).'ית וכוח לאומ"קופ, בזק, בנק לאומי, לדוגמה, רשום מקום עבודה כמו(
  

  ?כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינת המעמד החברתי שלך ושל משפחתך. 111

  מעמד נמוך .1
  נמוך-מעמד בינוני .2
  מעמד בינוני .3
  גבוה-מעמד בינוני .4
  מעמד גבוה .5
  מסרב להשיב: לא להקריא. 8
  לא יודע: לא להקריא. 9

  
  ?האם אתה: מצב תעסוקה בהווה. 311-211

  :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

  :לא בכח העבודה
  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
  מסרב להשיב. 99
  

  
  רשום מספר שעות שבועיות( _____________      בשבוע  ) כ"בד(כמה שעות אתה עובד . 511-411

  ).                                                                                                               שעובד תמורת כסף
  מסרב לענות             . 97
  )            ורשום למעלה" בערך"שאל (לא יודע . 98
  אין תשובה                            . 99
  )113-112  בשאלה 99 עד 6תשובות ( לא בכוח העבודה כרגע. 00
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 ID dup 
/25  

  ?באיגוד מקצועי, האם אתה חבר או היית חבר. 6

  חבר כיום           , כן. 1
 פעם הייתי חבר אבל עכשיו אני לא           . 2
 מעולם לא הייתי חבר באיגוד מקצועי       . 3
  אין תשובה. 9

  
  ? אחראי על עבודתם של אנשים אחריםהאם אתה ממונה או. 7

  כן .1
  לא .2
  מסרב להשיב .3
  לא יודע .4
  אין תשובה.   9
  ) 9 עמוד 113-112 בשאלה 99 עד 6תשובות (לא בכוח העבודה .   0

  
  ?האם מקום עבודתך שייך למגזר הפרטי או הציבורי. 8

  .עובד ממשלתי .1
  .עובד בחברה שהיא בבעלות ציבורית .2
  ).שאינו עצמאי(ר הפרטי עובד במגז .3
  עצמאי .4
  אין תשובה.   9
  .לא עבד מעולם.   0

  
  )לעצמאים(

  )רשום(?                   מה מספר העובדים שאתה מעסיק. 10-9
  .לא מעסיק עובדים כלל. 98              
  מסרב להשיב. 99 
  לא עצמאי. 00               

  
תייך לפי הכנסה חודשית נטו מעבודה בחודש האחרון מהי קבוצת ההכנסה שאליה אתה מש. 21-11

  ?)'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 .8
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  ) הכוונה להכנסה המשפחתית מכול מקורות ההכנסה(הי ההכנסה המשפחתית נטו בחודש מ. 41-31
  ח נטו" ש4500עד .  1
  ח נטו" ש4500-5500בין . 2
  ח נטו" ש5500-6500בין . 3
  ח נטו" ש6500-7500בין . 4
  ח נטו" ש7500-8500בין . 5
  ח נטו" ש8500-10500בין . 6
  ח נטו" ש-10500 13500ביו . 7
  ח נטו" ש13500-15500 ביו. 8
  ח נטו" ש15500-20000בין . 9

  ח נטו" ש20000 מעל 10
  
  

  :למי שסרב 
   .ח נטו" ש8500 - ההכנסה הממוצעת למשק בית בישראל היא כיום כ. 15 

 :היא) מכול מקורות ההכנסה (משק הבית שלך של הכנסה הכוללת ההאם       
 1 הרבה מתחת לממוצע 
 2 מעט מתחת לממוצע 
 3 מוצעמ 
 4 מעט מעל הממוצע 
 5 הרבה מעל הממוצע 
 6 מסרב: לא להקריא 

  
  

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

  )םרשום שני(?_____________כמה שנות לימוד מלאות סיים בן זוגך. 16-17
  מסרב להשיב/ לא יודע. 99  

  
  
  ):הקרא(ההשכלה הגבוהה ביותר של בן זוגך . 91-81

  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( חלקית תיכונית עיונית .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, לא סיים אוניברסיטה(סיטאית חלקית אוניבר .11
  ) או גבוה יותרBA(אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי  .12
 מסרב להשיב: לא להקריא .13
 לא יודע: לא להקריא .14
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  ?באיזו ארץ נולד בן הזוג. 20-21

                                      ?______________באיזו שנה עלה ארצה. 22-23? ______________ באיזו ארץ,ל"בחו               
  )המשך (בישראל. 90 

  
  _________________? באיזו ארץ נולד אביו) לילידי ישראל. (52-42
  ________________? באיזו ארץ נולדה אמו) לילידי ישראל. (72-62
  
  
  ? מה מצב התעסוקה בהווה של בן הזוג. 92-82

  :בכח העבודה
  )'כולל מורה במשרה מלאה וכד,  שעות שבועיות35לפחות ( בהיקף מלא עובד. 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

  :לא בכח העבודה
  הכשרה מקצועית/סטודנט/ס"ד בביהלומ. 6
  פנסיונר/גמלאי. 7
  עקרת בית. 8
  בלתי כשיר לעבודה באופן קבוע/נכה. 9

  _________________________פרט . לא עובד מסיבות אחרות. 10
  מסרב להשיב. 99
  
  

  רשום מספר שעות שבועיות( _____________      בשבוע  ) כ"בד(כמה שעות בן הזוג עובד . 30
  ).                                                                                                           שעובד תמורת כסף

  מסרב לענות             . 97
  )            ורשום למעלה" בערך"שאל (לא יודע . 98
  אין תשובה                             . 99
  )29-28 בשאלה 99 עד 6תשובות ( בכוח העבודה כרגע לא. 00
  
  
אם לא עובד כרגע (תאר בצורה מפורטת את העיסוק או העבודה העיקרית של בן הזוג שלך . 33-13

  )התייחס לעיסוק האחרון
לא ;  אלא נהג אוטובוס–לא נהג ; אלא פועל ביצור תמרוקים, לא הגדרה כללית כמו פועל: למראיין(

  ).' אלא פקיד כח אדם וכד–לא פקיד ; ניים אלא רופא עי–רופא 
  _______________________________________________________________: 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 (
  

בנק , לדוגמה, רשום מקום עבודה כמו(? ______________________ היכן הוא עובד או עבד*** 
  ).'ח לאומית וכו"קופ, בזק, לאומי
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משתייך בן זוגך לפי הכנסה חודשית נטו מעבודה בחודש האחרון מהי קבוצת ההכנסה אליה . 34
  ).'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
  .סרב להשיבמ .8
  .לא יודע .9

  
  
  
  

  :משבצת סיום ראיון
  
  

  .יתכן ובעתיד יורחב המחקר ויהיה עניין לראיין גם את בני הזוג. 35
  ?האם תסכים כי נפנה אליכם לצורך כך בעתיד

  כן. 1
  לא. 2
    

  __________________חודש ____________   יום : תאריך ביצוע הראיון
  

  ___________________: ישוב. 36-37
  

  ___________________: אזור. 38-39
  

  ________________________: שם המרואיין  
    

  _____________________________:               כתובת
  

  )קידומת( _____ 47-48____________________  :  טלפון40-46
  

  _________________________: שם המראיין  
  


