
 
 

 
 מספר משק בית _____________ 1-4

1/1 

ISSP 1122 -בריאות  סקר דעת קהל בנושא 
 

 חשוב על החיים שלך באופן כללי, עד כמה אתה מאושר או לא מאושר בסך הכל?. 6
 (2)כרטיס 

 מאושר לגמרי. 1
 מאוד מאושר. 2
 די מאושר. 3
  ככה ככה/באמצע. 4
 די לא מאושר. 1
 מאד לא מאושר. 6
 לגמרי לא מאושר. 7

 לא יכול לבחור. 89
 

 מה מידת האמון שיש לך ב...באופן כללי, 
  

 (1)כרטיס 

מידה  אמון מלא

רבה של 
 אמון

מידה 

מסוימת 
 של אמון

מעט מאוד 

 אמון

כלל אין 

 אמון

לא יכול 

 לבחור

 מערכת החינוך 7
 בישראל

1 2 3 4 1 9 

  מערכת הבריאות 9
 בישראל

1 2 3 4 1 9 

 
 (3)כרטיס  מערכת הבריאות בישראל:בהאם לדעתך באופן כללי, . 9
 םיישינו יםנדרשכלל לא . 1
 יםקל יםשינוינדרשים . 2
  יםרב םיישינו נדרשים. 3
 שינוי מהותי נדרש. 4
 . לא יכול לבחור9
 

  הרשות לעצמםהאם זה הוגן או לא הוגן שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר יכולים ל. 21
 (4)כרטיס  ם מאשר אנשים בעלי הכנסה נמוכה יותר?הלילדי חינוך טוב יותר

 . מאד הוגן 1
 . די הוגן 2
 הוגן ולא הוגןבאמצע, . 3
 . לא כל כך הוגן4
 . מאד לא הוגן1
 . לא יכול לבחור9
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 הרשות לעצמםהאם זה הוגן או לא הוגן שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר יכולים ל. 22
 (4)כרטיס  שירותי בריאות טובים יותר מאשר אנשים בעלי הכנסה נמוכה יותר?

 . מאד הוגן 1
 . די הוגן 2
 הוגן ולא הוגןבאמצע, . 3
 . לא כל כך הוגן4
 . מאד לא הוגן1
 . לא יכול לבחור9
 

 באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים?

  
 

מסכים 

 בהחלט

מסכים  מסכים

ולא 

 מסכים

לא 

 מסכים

בהחלט 

לא 

 מסכים

לא יכול 

 לבחור

בשנים הקרובות שירותי הבריאות  47
 בישראל ישתפרו

1 4 3 2 1 9 

אנשים משתמשים בשירותי בריאות  49
 יותר ממה שהם צריכים

1 4 3 2 1 9 

הממשלה צריכה לספק רק שירותי  48
 בריאות בסיסיים 

1 4 3 2 1 9 

בישראל בריאות השירותי באופן כללי,  15
  לא יעילים

1 4 3 2 1 9 

 

כדי לשפר את הרמה של שירותי גבוהים יותר יסים ממוכן לשלם  . באיזו מידה תהיה12
  כל האנשים בישראל? עבורבריאות ה
 מאד מוכן . 1
 די מוכן . 2
 מוכן ולא מוכן. 3
 לא כל כך מוכן. 4
 . מאד לא מוכן 1
 . לא יכול לבחור9
 

 נגד מימון ציבורי של:האם אתה בעד או 
 (1)כרטיס  

 

 בהחלט

 בעד

 בהחלט נגד באמצע בעד

 נגד

לא יכול 

 לבחור

 9 1 4 3 2 1 תות מונעורפואי ותבדיק 12

 1 2 3 4 1 9 (HIVטיפול באיידס ) 13

 9 1 4 3 2 1  תוכניות למניעת השמנת יתר 14

 9 1 4 3 2 1 השתלת איברים 11

 

 (6)כרטיס  אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים: באיזו מידה
 

ראוי שתהיה לאנשים גישה  
לכל שירותי הבריאות שהם 

 צריכים אפילו אם...

מאוד 

 מסכים 

מסכים  מסכים

ולא 
 מסכים

לא 

 מסכים

לא מאוד 

 מסכים

לא יכול 

 לבחור

 9 1 4 3 2 1 אזרחות ישראלית אין להם 16

פוגעת המתנהגים בצורה  17
  בבריאותם

1 2 3 4 1 9 
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  ?הערכתך, לכמה אנשים בישראל אין נגישות לטיפולים רפואיים להם הם זקוקיםל. 21
 (7)כרטיס 

 . לאף אחד1
 . למעט מאוד2
  . לחלק3
 . להרבה4
 . לא יכול לבחור9  

 

 לבעיות בריאות חמורות עשויים להיות מספר גורמים. 
 (6)כרטיס  אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים: באיזו מידה

  
אנשים סובלים מבעיות בריאות 

 חמורות.....

מאוד 
 מסכים 

מסכים  מסכים
ולא 

 מסכים

לא 
 מסכים

מאוד 
לא 

 מסכים

לא יכול 
 לבחור

 תגעופההם התנהגו בצורה בגלל ש 18
 םבבריאות

1 2 3 4 1 9 

בגלל הסביבה שהם חשופים לה  25
 או במקום המגורים שלהם בעבודה

1 2 3 4 1 9 

 9 1 4 3 2 1 בגלל סיבות גנטיות 21

 9 1 4 3 2 1 בגלל שהם עניים 22

 
 

 נניח ששני אנשים החולים באותה מידה זקוקים לאותו ניתוח לב. . 13
 (1)כרטיס  אחד אינו מעשן והשני מעשן כבד. מי לדעתך צריך להיות מנותח ראשון?

 שאינו מעשןהחולה . 1
 כבד החולה שמעשן. 2
 הרגלי העישון שלהם לא אמורים להשפיע. 3
 לא יכול לבחור. 9
 

 ונניח ששני אנשים אחרים החולים באותה מידה זקוקים לאותו ניתוח לב. . 14
 (9)כרטיס  . מי לדעתך צריך להיות מנותח ראשון?71והשני בן  31אחד החולים בן 

   35 -החולה בן ה. 1
 75 -בן ה החולה. 2
 הגיל שלהם לא אמור להשפיע. 3
 לא יכול לבחור. 9
 

 ונניח ששני אנשים אחרים החולים באותה מידה זקוקים לאותו ניתוח לב. . 11
 (21)כרטיס  ולשני אין. מי לדעתך צריך להיות מנותח ראשון? ,לאחד יש ילדים קטנים

 החולה שיש לו ילדים קטנים  . 1
 החולה שאין לו ילדים קטנים  . 2
 להשפיע הלא אמורילדים קטנים ל הורות. 3
 לא יכול לבחור. 9
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 (22)כרטיס  באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים?

  
 

מאוד 
 מסכים 

מסכים  מסכים
ולא 

 מסכים

לא 
 מסכים

מאוד 
לא 

 מסכים

לא יכול 
 לבחור

מספקת הרפואה האלטרנטיבית  26
פתרון טוב יותר לבעיות בריאות 
מאשר הרפואה הקונבנציונאלית 

 )הרגילה(

1 2 3 4 1 9 

הרפואה האלטרנטיבית מבטיחה  27
  יותר ממה שהיא יכולה לספק

1 2 3 4 1 9 

 

 באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים לגבי 
 (22)כרטיס  רופאים בישראל באופן כללי?

  
 

 

מאוד 
 מסכים 

מסכים  מסכים
ולא 

 מסכים

לא 
 מסכים

לא מאוד 
 מסכים

לא 
יכול 

 לבחור

לסמוך על  ניתןבאופן כללי,  29
 רופאים

1 2 3 4 1 9 

עם המטופלים  משוחחיםרופאים  28
 אפשרויות הטיפול על כל שלהם 

1 2 3 4 1 9 

הכישורים הרפואיים של רופאים לא  35
 טובים כמו שהם צריכים להיות

1 2 3 4 1 9 

ההכנסות לרופאים חשוב יותר  31
 המטופלים שלהםמאשר  שלהם

1 2 3 4 1 9 

למטופלים שלהם אם  ידווחורופאים  32
 טעות במהלך הטיפול  הם עשו

1 2 3 4 1 9 

 
 (21)כרטיס  ך ארבעת השבועות האחרונים, באיזו תדירות...במהל

  
 

אף 
 פעם

לעיתים 
 רחוקות

לעיתים  לפעמים
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

לא יכול 
 לבחור

עם מטלות היה לך קושי  33
בשל  עבודה או בבית,ב

 בריאות ותבעי

1 2 3 4 1 9 

 9 1 4 3 2 1 היו לך כאבים גופניים 34

 9 1 4 3 2 1 הרגשת עצוב ומדוכא 31

איבדת את הביטחון  36
 בעצמך

1 2 3 4 1 9 

יכול  לאהרגשת שאתה  37
 להתגבר על הקשיים שלך

1 2 3 4 1 9 

 

 (21)כרטיס  החודשים האחרונים, באיזו תדירות ביקרת או ביקר אצלך: 21במהלך 
  

 

לעיתים  אף פעם
 רחוקות

לעיתים  לפעמים
 קרובות

לעיתים 
קרובות 

 מאוד

לא יכול 
 לבחור

 9 1 4 3 2 1 כלשהורופא  39

מטפל ברפואה  38
 אלטרנטיבית 

1 2 3 4 1 9 
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שפוז לילה האם היית בבית חולים או מרפאה לאהחודשים האחרונים,  21במהלך . 41
 )כולל לידה(?

 . כן1
  . לא2
 

קיבלת את הטיפול הרפואי  לאהחודשים האחרונים, האם קרה מקרה בו  21במשך 

 שהיית צריך כי...

לא הזדקקתי  לא כן 
 ירפואלטיפול 

 7 2 1 לת לשלם עבור הטיפולולא יכ. 41

 מהעבודה או שהיו לך צאתללת ויכלא . 42
 מחויבויות אחרות

1 2 7 

 באזורלא היה זמין  שהיית צריךהטיפול . 43
 או בקרבת מקום מגוריך

1 2 7 

 7 2 1 רשימת ההמתנה הייתה ארוכה מידי. 44

 

 , תקבל, או שלא תקבל, את תהיה חולה מאוד]חס וחלילה[ אם ש מה לדעתך הסיכוי. 41
 (23)כרטיס  ?ביותר הקיים בישראל הטיפול הרפואי הטוב

בטוח 
 שאקבל

 כנראה
 שאקבל

  :שווה סיכוי
 שלא אקבלאו שאקבל או 

שלא  כנראה
 אקבל

בטוח שלא 
 אקבל

לא יכול 
 לבחור

1 2 3 4 1 9 
 

 ומה לדעתך הסיכוי שאם ]חס וחלילה[ תהיה חולה מאוד, תקבל, או שלא תקבל, את . 46
 (23)כרטיס  הטיפול הרפואי מרופא שאתה בחרת?

בטוח 
 שאקבל

 כנראה
 שאקבל

  :שווה סיכוי
 שלא אקבלאו שאקבל או 

שלא  כנראה
 אקבל

בטוח שלא 
 אקבל

לא יכול 
 לבחור

1 2 3 4 1 9 
 
 

באופן כללי, באיזה מידה אתה מרוצה או לא מרוצה ממערכת הבריאות בישראל? . 47
 (24)כרטיס 

 גמרי. מרוצה ל1
 מרוצהמאוד . 2
 מרוצהדי . 3
 באמצע: מרוצה ולא מרוצה. 4
 לא מרוצהדי . 1
 . מאוד לא מרוצה6
 מרוצהלא כלל . 7

 . לא יכול לבחור89
 

 (21)כרטיס  מידה היית מרוצה, או לא מרוצה, מהטיפול הרפואי שקיבלת... ובאיז
מרוצה  

 לגמרי

מרוצה 

 מאוד

די 

 מרוצה

באמצע 

מרוצה 
ולא 

 מרוצה

לא די 

 מרוצה

מאוד 

לא 
 מרוצה

כלל לא 

 מרוצה

לא 

 רלוונטי

לא יכול 

 לבחור

בפעם האחרונה . 49
 רופא  ביקרת אצלש

1 2 3 4 1 6 7 87 89 

בפעם האחרונה . 48
ביקרת אצל מטפל ש

 ברפואה אלטרנטיבית

1 2 3 4 1 6 7 87 89 

בפעם האחרונה . 15
 היית בבית חוליםש

1 2 3 4 1 6 7 87 89 
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 (62)כרטיס  ביום?האם אתה מעשן, ואם כן, כמה סיגריות אתה מעשן . 12

 ומעולם לא עישןהיום . לא מעשן 1
 אך עישן בעברהיום . לא מעשן 2
 סיגריות ביום 1-1. 3
 סיגריות ביום 6-15. 4
 סיגריות ביום 11-25. 1
 סיגריות ביום 21-45. 6
 סיגריות ביום 45 -. יותר מ7

 . לא יכול לבחור89
 
 

 באיזו תדירות אתה...
  

 (27)כרטיס 

אף 
 פעם

פעם 
בחודש או 

 פחות

מספר 
פעמים 

 בחודש

מספר 
פעמים 

 בשבוע

  כל יום
לא יכול 

 לבחור

 משקאות אלכוהוליים 4שותה  12
 או יותר באותו יום

1 2 3 4 1 9 

 25מבצע פעילות גופנית במשך  13
שגורמת לך לפחות, דקות 
לנשום בכבדות יותר  ואלהזיע 

 מהרגיל

1 2 3 4 1 9 

 9 1 4 3 2 1 טריים אוכל פירות או ירקות 14

 
 

 (12)כרטיס  באופן כללי כיצד היית מתאר את מצבך הבריאותי?. 11

 )למראיין: מצב בריאותי הכוונה פיזי ונפשי(

 . מצוין1
 . טוב מאוד2
 . טוב3
 לא כל כך טוב. 4
 גרוע. 1
 . לא יכול לבחור9
 
 

 נכות? ת, או או כרוני ,ממושכת יש לך בעיית בריאותהאם . 16
 . כן1
 . לא2
 

 האם תוכל לומר לי:
 

      _____ ס"מ _מה הגובה שלך? _____. 17-19
 

                                     _____ ק"ג _מה המשקל שלך? _____. 61-61
 

 
 )למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות(איזה סוג של ביטוח רפואי יש לך? . 36

 ביטוח חובה )באחת מקופות החולים(. 2
 ביטוח משלים של קופת החולים. 3
 )למראיין: במימון עצמי או במימון מקום העבודה( ביטוח פרטי. 4
 אחר: ______________. 8
 . אין לי ביטוח בריאות1
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 הכיסוי שלך הוא:חשוב על מידת הכיסוי של ביטוח הבריאות שלך, האם . 46
 ]למראיין: הכוונה מכל מקורות הביטוח[

 טוב מאוד. 1
 טוב. 2
 לא כל כך טוב. 3

 . לא יודע8

 

 באיזו קופת חולים הינך חבר?. 16
 . מאוחדת1
 . כללית2
 . לאומית                     3
 . מכבי4
 . לא להקריא: לא יודע/ מסרב8
 

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

31 .(Sex )האם אתה: 
 . גבר1
 . אישה2
 

32-34 .(Birthב )ספרות( 4 -)רשום ב  ______________ ?איזו שנה נולדת 
 : מסרב להשיבלא להקריא. 8887
 : אין תשובהלא להקריא. 8888

 
31-36 .(Educyrsכמה שנות לימוד מלאות סיימת ))רשום שנים( ____________ ? 

 אין השכלה פורמלית .5
 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 לא יודע: לא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 

37-31 .(IL_degr)37כרטיס  ( מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך? )ישראל 
 . אין השכלה פורמלית1
 . יסודית 2
 . תיכונית מקצועית חלקית )לא סיים תיכון מקצועי(3
 מלאה, אך ללא תעודת בגרות. תיכונית מקצועית 4
 . תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות1
 . תיכונית עיונית חלקית )לא סיים תיכון עיוני(6
 . תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות7
 . תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות9
 . ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות 8

 . ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות15
 . על תיכונית )סמינר, ישיבה על תיכונית, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים וכו'(11
 . אוניברסיטאית חלקית )לא סיים אוניברסיטה, אין תואר(12
 או גבוה יותר( BA. אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי )13
 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 לא יודע: לא להקריא. 89
 תשובה: אין לא להקריא. 88
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39 .(Marital ) הפורמלי? משפחתיה ךמצבמהו 
 . נשוי1
 . חי עם בן זוג קבוע עם הסכם חיים משותפים2
 לא גר עם בן הזוג, . פרוד3
 . גרוש4
 . אלמן1
 נישא. רווק, מעולם לא 6
 סרב להשיבמ: לא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 8
 
 

הכוונה לעבודה תמורת שכר כמו שכיר, עצמאי או  –בעבודה  עוסקותהשאלות הבאות 

באופן  אינו עובדלפחות שעה אחת בשבוע. אם המרואיין  ,עובד עבור עסק משפחתי
של מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע כמו למ זמני

 עבודה רגיל. 
 

41 .(Work )אתה יוםהאם כ:  
 המשך לשאלה הבאה ←. עובד בעבודה תמורת שכר   1
 43עבור לשאלה  ←. לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבדת בעבר  2
 (16הבא )עמוד בעמוד  63-64עבור לשאלה  ←. מעולם לא עבדת תמורת שכר  3

 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 8
 

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

 שעות שבועיות או יותר 86. 86
 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 לא יודע: לא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 

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 )?שכיר, עצמאי או עובד בעסק השייך למשפחה 

 . שכיר1
 שאינו מעסיק עובדים. עצמאי 2
                      מה מספר העובדים שאתה  (Nemploy). 44-47  ←שמעסיק עובדים  . עצמאי3

  )רשום(_? ________לא כולל אותך ,מעסיק                                                           
 עובדים או יותר 8881. 8881עובד בעסק השייך למשפחה                                       .4
 אין תשובה: לא הקריא. 8888                                         : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 8
 
14 .(Wrksup האם אתה ממונה או אחראי על עבודתם של )?אנשים אחרים 
 )רשום(___________? _ממונה אתה עובדיםעל כמה  (Nsup)  .49-11    ←   . כן1

 עובדים או יותר 8881. 8881                                                                             . לא2
 אין תשובה: לא הקריא. 8888                                            : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 9
 : אין תשובהלא להקריא. 8
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31 .(Typorg1 האם אתה ) עובד בארגון שהוא למטרות רווח או בארגון שאינו למטרות
 רווח )מלכ"ר(?

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

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

 במגזר הציבורי. עובד 1
 . עובד במגזר הפרטי2
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 9
 : אין תשובהלהקריאלא . 8
 
 (IL_occup -)למ"ס .11 -11

61- 91 .(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  –)אם אין תואר 
 

 ? __________________________________________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

 (31כרטיס )כיום? 
 עובד תמורת שכר )שכיר, עצמאי או עובד בעסק משפחתי(. 1
 המחפש עבודה מובטל. 2
 , גם אם כרגע בחופשה מהלימודיםסטודנט. תלמיד או 3
 . מתלמד או בהכשרה מקצועית4
 באופן קבוע או חולה נכה. 1
 גמלאי/פנסיונר. 6
 . אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים7
 . בשירות צבאי או בשירות לאומי9
 . אחר8

 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 

61 .(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 יודע: לא להקריא. 9
 : אין תשובהלא להקריא. 8
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67-66 .(RLIGGRP) ?מהי דתך 
 . ללא דת5
 תוליק. נוצרי 1
 נוצרי פרוטסטנטי. 2
 . נוצרי אורתודוכסי3
 אחרת. נצרות 4
 . יהודי1
 . מוסלמי6

 . דת אחרת15
 . דרוזי  11
 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 לא יודע: לא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 
 . האם אתה רואה את עצמך כ:16
 . חרדי, דתי מאוד    1
 . דתי       2
 'דתי' – . מסורתי3
     'לא דתי' – מסורתי. 4
    , לא דתי. חילוני1
 / לא יודע/ מסרב: אין תשובהלהקריא לא. 8
 

71-96 .(Attendבאיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית ) לא כולל אירועים מיוחדים ,
 39כרטיס ? כמו בר מצווה וכדומה

 . פעם ביום או יותר5
 . מספר פעמים בשבוע או יותר1
 . פעם בשבוע2
 שלוש בחודש-. פעמיים3
 . בערך אחת לחודש4
 בשנה. מספר פעמים 1
 . בערך פעם בשנה6
 . פחות מפעם בשנה7
 . אף פעם9

 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 לא יודע: לא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 

71-72 .(Topbot בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות )
 את עצמך בדרוג זה? ממקםבתחתית. לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית. היכן היית 

 (41כרטיס )
 . צמרת15
8  
9 
7 
6 
1 
4 
3 
2 
 . תחתית1

 : לא יודעלא להקריא. 89
 : מסרבלא להקריא. 88
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73 .(Vote_le ) ,אתההאם יש אנשים שלא מצביעים בבחירות מסיבה כזו או אחרת 
 ?1119לכנסת שהתקיימו בפברואר  הצבעת בבחירות האחרונות

 המשך לשאלה הבאה ←, הצבעתי    . כן1
 עמוד הבאהת תיבתח 76-77עבור לשאלה  ←, לא הצבעתי    . לא2

 עמוד הבא הת תיבתח 76-77עבור לשאלה  ←. לא הייתה לי זכות הצבעה בבחירות האחרונות    5
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 8
 

71-74 .(il_prty) 1119בפברואר שהתקיימו  ,בבחירות האחרונות לכנסת , 

 ?הצבעת איזו מפלגהל

 1 מפלגת העבודה 
 2 הליכוד 
 3 קדימה 
 4 ש"ס 
 1 מרצהתנועה החדשה  
 6 החדשה מפד"ל -הבית היהודי  
 7 )אגודת ישראל/דגל התורה( יהדות התורה 
 9 (ליברמן)ישראל ביתנו  
 8 האיחוד הלאומי )התקווה, תקומה, א"י שלנו, מולדת( 
 15 הירוקים 
 11 מימד -התנועה הירוקה  
 12 עלה ירוק  
 13 גיל )גימלאים( 
 14 חד"ש 
 11 בל"ד 
 16 רע"מ תע"ל 
 17 אחר:____________________________ 
 87 מסרב להשיב לא להקריא: 
 89 לא יודע לא להקריא: 
 88 אין תשובה לא להקריא: 

 
77-76( .Counbrt באיזו )?ארץ נולדת 

                                      ( באיזו שנה עלית ארצה?____________yrimm. )71-12באיזו ארץ? _______ בחו"ל,

 )המשך( בישראל. 85
 

13-11( .CounbrtFבאיזו ארץ נולד אביך )לילידי ישראל( )_________________ ? 
 

11-14( .CounbrtM ?באיזו ארץ נולדה אמך )לילידי ישראל( )________________ 
 
 

16-17 .(Hompop)במשק הבית בדרך כלל,  ,מתגוררים, כולל אותך, כמה אנשים סה"כ

                  _________________שלך?

 

11-19 .(Hhup18 כמה )ומעלה 21גיל במבוגרים  אנשים____ ?_______ 

91-92 .(Hhchildr)  6-27כמה מהם ילדים בגילאים________ ?__ __ 

91-93 .(Hhtodd)  6גיל עד כמה מהם ילדים____ ?________ ___ 
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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 ← משותף. כן, יש לי בן זוג קבוע אך אנו לא מנהלים משק בית 2
 21בתחילת עמוד  117-119עבור לשאלה ← לא, אין לי בן זוג קבוע .3
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 אין תשובה: לא להקריא. 8
 

91-91 .(Sp_Birthב )ספרות( 4 -)רשום ב___________ ?בן הזוג שלך איזו שנה נולד 
 : מסרב להשיבלא להקריא. 8887

 אין תשובה: לא להקריא. 8888
 

99-211 .(Sp_IL_degrמהי ההשכלה הגבוהה ביותר של ) (42כרטיס )? בן הזוג שלך 
 . 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 בגרות1
 עיונית חלקית )לא סיים תיכון עיוני( . תיכונית6
 . תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות7
 . תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות9
 . ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות 8

 . ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות15
 . על תיכונית )סמינר, ישיבה על תיכונית, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים וכו'(11
 . אוניברסיטאית חלקית )לא סיים אוניברסיטה, אין תואר(12
 או גבוה יותר( BA. אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי )13
 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 לא יודע: לא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 

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  כמו למשל אינו עובד באופן זמני

 .של בן הזוגרגיל עבודה וכדומה יש להתייחס לשבוע 
 

212 .(SPWork) האם כיום בן הזוג: 
 המשך לשאלה הבאה ←. עובד בעבודה תמורת שכר   1
בתחילת העמוד הבא  154 עבור לשאלה ←. לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבד בעבר  2

 (25)עמוד 
 (25בעמוד הבא )עמוד  113-114עבור לשאלה  ←. מעולם לא עבד בעבודה תמורת שכר  3
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלהקריאלא . 8
 

213-211 .(WrkhrsSP כמה שעות )כולל ( בשבועעובד )בד"כ בממוצע בן הזוג שלך ,
 שעובד תמורת כסף(. שבועיות _________)רשום מספר שעות שעות נוספות

 שעות שבועיות או יותר 86. 86
 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 לא יודע: לא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 88
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 .ושל תיעיקרההתייחס לעבודה ת עבודה אחממועסק ביותר  אם בן הזוג

ת יעיקרהס לעבודה אם פרש )יצא לפנסיה( או כרגע לא עובד, אנא התייחלמראיין: 
 .שלו האחרונה

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

 . שכיר1
 . עצמאי שאינו מעסיק עובדים2
 שמעסיק עובדים . עצמאי3
 עובד בעסק השייך למשפחה .4
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 8
 

211 .(WrksupSP האם ) ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים?בן הזוג שלך 
    . כן1
 . לא2
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 8
 
        (_occupSPIL -)למ"ס . 112-216

212-912 .(ISCO88SP)         
)אם לא עובד, יש  ת של בן הזוגהעיקרי ואו את עבודת ותאר בצורה מפורטת את עיסוק

 (שלו האחרון יעיקרהלהתייחס לעיסוק 

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  –)אם אין תואר 
 ? __________________________________________תעובד או עבדאתה *** היכן 

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

242-232 .(SPMainst)  מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבו
 (41כרטיס )של בן הזוג כיום? 

 עובד תמורת שכר )שכיר, עצמאי או עובד בעסק משפחתי(. 1
 המחפש עבודה מובטל. 2
 , גם אם כרגע בחופשה מהלימודיםסטודנט. תלמיד או 3
 . מתלמד או בהכשרה מקצועית4
 באופן קבוע או חולה נכה. 1
 גמלאי/פנסיונר. 6
 . אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים7
 . בשירות צבאי או בשירות לאומי9
 . אחר8

 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 
 

                                                          . פחות משנה88_שנים   _____יחד? ___בכמה שנים אתה ובן הזוג שלך . 221-226
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122-722 .(IL_Rinc ) ,לפני הורדות כמו מס טו )ברוחודשית ה תךמהי הכנסבממוצע
 43כרטיס  (?וכו'הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות 

 . כלום5
 ₪ 1,215. עד 1
2 .1,211-3,555 ₪ 
3 .3,551-4,555 ₪ 
4 .4,551-4,755 ₪ 
1 .4,751-1,155 ₪ 
6 .1,151-6,755 ₪ 
7 .6,751-9,255 ₪ 
9 .9,251-15,555 ₪ 
8 .15,551-16,555 ₪ 

 ₪ 16,551 -יותר מ. 15
 : מסרב להשיבלא להקריא. 87
 : לא יודעלא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 

112-922 .(IL_Incom ) ,לפני )משק הבית  כלשל טו בחודש ברומהי ההכנסה בממוצע

 44כרטיס  (?וכו'הורדות כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות 
 ₪ 3,555. עד 1
2 .3,551-4,155 ₪ 
3 .4,151-6,555 ₪ 
4 .6,551-9,555 ₪ 
1 .9,551-15,555 ₪ 
6 .15,551-12,555 ₪ 
7 .12,551-11,555 ₪ 
9 .11,551-25,555 ₪ 
8 .25,551-29,555 ₪ 

 ₪ 29,551 -יותר מ. 15
 : מסרב להשיבלהקריאלא . 87
 : לא יודעלא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 88
 

212 .BVQ_35( .Urbrural ) ?41כרטיס כיצד היית מתאר את היישוב בו אתה גר 
 . עיר גדולה1
 . פרבר או פאתי עיר גדולה 2
 . עיר קטנה או עיירה 3
 . יישוב כפרי4
 . חווה או בית בכפר1
 : אין תשובהלא להקריא. 8
 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
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 ____________ סוקרמספר . 6-7_______________________ הסוקרשם 

   
 סמל ישוב______________________ . 1-22שם הישוב _________________ 

 
 מספר כתובת __________________ . 21-26אזור סטטיסטי _________  . 21-24

 
 כתובת: ________________________     ________________שם המרואיין: 

 
 מס' טלפון של המרואיין: _________________________. 27 -16
 

 

 
 :לשימוש המשרד בלבד 
 

17 .IL_reg - Region 
 . מגזר ערבי1. ירושלים           4. תל אביב              3. דרום           2. צפון              1
 

11 .IL_size - Size 
 15,551-25,555. 4     25,551-15,555. 3        15,551-155,555. 2      155,555 -. יותר מ1
 2,155 -. פחות מ7      2,151-1555. 6     1,551-15,555. 1
 

 . שפת ריאיון19
 . רוסית3. ערבית      2    . עברית 1
 

31-31( .v3מ )דינה 
 . ישראל376

 
33-31( .v4מ )דינה 

 . ישראל376
 

36-37/22(  .mode) 

 

31/2(  .subcase ) 

 
 1122         ,1121    (dateyrשנת ראיון  ). 39-41

 
 (datemoספרות( ) 1 -. חודש ראיון _____________ )רשום ב43-44

 
 (datedyספרות( ) 1 -הראיון ___________ )רשום ב תאריך יום. 41-46

 

 
 
 
 
 
 


