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  _____________ מספר משק בית 1-4
  
  

ISSP 2008 -  ודת 2009 -אי שוויון  סקר דעת קהל בנושא  
5/1  

  
  :נתחיל עם מספר שאלות לגבי האפשרות להתקדם בחיים

    
   1 כרטיס

חשוב  חיוני 
 מאוד

די 
 חשוב 

לא כל 
כך 
 חשוב

כלל לא 
  חשוב

 :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה
ו מידה חשוב לבוא באיז  6

  )6V (ממשפחה אמידה
1  2  3  4  5  8  9  

באיזו מידה חשוב שיהיו   7
לך הורים בעלי השכלה 

  )7V(גבוהה 

1  2  3  4  5  8  9  

באיזו מידה חשוב שתהיה   8
  )V8 (1הטובלך השכלה 

1  2  3  4  5  8  9  

באיזו מידה חשוב להיות   9
  )V9(בעל אמביציה 

1  2  3  4  5  8  9  

בוד באיזו מידה חשוב לע 10
  )V10(קשה 

1  2  3  4  5  8  9  

באיזו מידה חשוב להכיר  11
 את האנשים הנכונים

)11V(  

1  2  3  4  5  8  9  

באיזו מידה חשוב שיהיו  12
 )12V(לך קשרים פוליטיים 

1  2  3  4  5  8  9  

באיזו מידה חשוב לתת  13
  )13V(שוחד 

1  2  3  4  5  8  9  

מוצא הבאיזו מידה חשוב  14
  )V14(של האדם 

1  2  3  4  5  8  9  

באיזו מידה חשוב הדת  15
  )V15(של האדם 

1  2  3  4  5  8  9  

 אם זהבאיזו מידה חשוב  16
  )16V(גבר או אישה 

1  2  3  4  5  8  9  

  
  
  

                                                 
 הכוונה להשכלה איכותית 1
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  :האם אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים
    

  2כרטיס 
מסכים 
בהחלט

מסכים  מסכים
ולא 
 מסכים

לא 
 מסכים

בהחלט 
לא 
 מסכים

 :לא להקריא
ל לא יכו
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה
כדי להגיע היום  17

, לצמרת בישראל
צריך להיות מושחת 

)17V(  

1  2  3  4  5  8  9  

רק לבוגרי , בישראל 18
התיכונים הטובים 

ביותר יש סיכוי טוב 
להשיג השכלה 

  )V18(אקדמית 

1  2  3  4  5  8  9  

רק , בישראל 19
העשירים יכולים 

להרשות לעצמם את 
 העלויות של

ודים הלימ
  )19V(אוניברסיטה ב

1  2  3  4  5  8  9  

לאנשים יש , בישראל 20
להתקבל  שווה סיכוי

ללא , לאוניברסיטה
,  שלהםקשר למין

או שלהם מוצא ל
רקע החברתי ל

  )20V(שלהם 

1  2  3  4  5  8  9  

  
21. )21V (האם היית אומר שאתה מרוויח ...)אם אינך עובד התייחס לעבודתך האחרונה:(   

  ךפי שמגיע להרבה פחות מכ. 1
  ךפחות מכפי שמגיע ל. 2
  ךמה שמגיע ל. 3
      ךיותר מכפי שמגיע ל. 4
  ךהרבה יותר מכפי שמגיע ל. 5
  מעולם לא עבדת. 6
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  

  . ברצוננו לדעת כמה להערכתך מרוויחים אנשים במקצועות הבאים
  .אם אינך יודע את הסכום המדויק נסה להעריך .קובלת במקצועהתייחס להכנסה חודשית נטו המ

  
  הכנסה חודשית נטו                                                                    

  
22-27     )V22(       אין תשובה. 99לא יודע   . 98    __________________       רופא משפחה כללי  

  
28-33     )V23(אין תשובה. 99לא יודע   . 98   __________________        ל של חברה גדולה" מנכ  

  
34-39    ) V24  (אין תשובה. 99לא יודע   . 98   __________________                           זבן בחנות  

  
40-45    ) V25 (אין תשובה.99לא יודע   . 98   __________________פועל לא מקצועי בבית חרושת   

  
46-51    ) V26 (אין תשובה. 99לא יודע   . 98      __________________                     שר בממשלה  
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  . ראוי שאנשים במקצועות הבאים ירוויחו, כמה לדעתך, כעת
  .התייחס למשכורת חודשית נטו

  הכנסה חודשית נטו                                                                   
  
  

52-57      )V27(       אין תשובה. 99לא יודע   . 98    __________________       רופא משפחה כללי  
  

58-63    )V28(אין תשובה. 99לא יודע   . 98   __________________        ל של חברה גדולה" מנכ  
  

64-69)   V29  (אין תשובה. 99לא יודע   . 98   __________________                           זבן בחנות  
  

70-75)  V30 (אין תשובה. 99לא יודע   . 98   __________________פועל לא מקצועי בבית חרושת  
  

76-81)  V31 (אין תשובה. 99לא יודע   . 98      __________________                     שר בממשלה  
  
  

  :לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאיםהאם אתה מסכים או 
    

  2כרטיס 
מסכים 
בהחלט

מסכים  מסכים
ולא 
 מסכים

לא 
 מסכים

בהחלט 
לא 
 מסכים

 :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה
ההבדלים בין  82

ההכנסות בישראל 
  )32V(גדולים מדי 

1  2  3  4  5  8  9  

זו האחריות של  83
הממשלה להקטין 

את הפערים 
נסות בין אנשים בהכ

בעלי הכנסה גבוהה 
לבין אנשים בעלי 

 )33V(הכנסה נמוכה 

1  2  3  4  5  8  9  

הממשלה צריכה  84
לספק למובטלים 

 נאותיםתנאי מחייה 
)V34(  

1  2  3  4  5  8  9  

הממשלה צריכה  85
להוציא פחות על 
  התמיכה בעניים

) 35V(  

1  2  3  4  5  8  9  

  
  

86. )36V ( גבוהה צריכים לשלם חלק גדול יותרהאם לדעתך אנשים בעלי הכנסה  
  ?באמצעות מיסים מאשר אלה בעלי הכנסה נמוכה, נמוך יותר או דומה, מההכנסה שלהם

  חלק הרבה יותר גדול. 1
  חלק גדול יותר. 2
  חלק דומה . 3
  חלק קטן יותר. 4
  חלק הרבה יותר קטן. 5
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
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87. )73V (כיצד תתאר את המיסים בישראל כיום עבור אנשים עם הכנסה גבוהה, באופן כללי   ?
  : הםהמיסים

  הרבה יותר מדי גבוהים. 1
  גבוהים מידי. 2
  כמו שצריך. 3
  נמוכים מידי. 4
  הרבה יותר מדי נמוכים. 5
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  

  ...שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר, כון או לא נכוןנ, האם זה הוגן או לא הוגן
    

  3כרטיס 
הוגן 
, בהחלט
נכון 
 מאוד

הוגן 
, למדי
 נכון

הוגן ולא 
, הוגן

רגשות 
  מעורבים

לא הוגן 
, למדי
 לא נכון

בהחלט 
לא 
  הוגן

  :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה

יכולים לקנות שירותי  88
בריאות טובים יותר 

שים בעלי מאשר אנ
הכנסה נמוכה יותר 

)38V(  

1  2  3  4  5  8  9  

יכולים לקנות חינוך  89
טוב יותר לילדים 

שלהם מאשר אנשים 
בעלי הכנסה נמוכה 

  )39V(יותר 

1  2  3  4  5  8  9  

  
באיזו מידה לדעתך קיים . בכל הארצות יש הבדלים ואפילו מאבקים בין קבוצות חברתיות שונות

  ...בישראל מאבק בין
    

  4כרטיס 
מאבק 
חזק 
 מאוד

מאבק 
  חזק

מאבק לא 
חזק 
  במיוחד

אין כל 
  מאבק

  :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה
  V40(  1  2  3  4  8  9(עניים ועשירים  90
בין מעמד העובדים  91

לבין המעמד הבינוני 
)41V(  

1  2  3  4  8  9  

בין ההנהלה לעובדים  92
)V42(  

1  2  3  4  8  9  

בין אנשים בצמרת  93
החברה בישראל לבין 

אנשים בתחתית 
  )V43(החברה 

1  2  3  4  8  9  
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  5כרטיס 
95-94 .)44V( בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות בתחתית .  

  ?היכן היית מציב את עצמך בדירוג הזה. לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית
  

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

  1...........................תחתית
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  

  5כרטיס 
97-96) .45V (והיכן היית מציב בדירוג זה את המשפחה בה גדלת?  

  
  10.............................צמרת

  9  
  8  
  7  
  6  
  5  
  4  
  3  
  2  

  1...........................תחתית
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  
  

98. )46V ( חשוב על העבודה הנוכחית שלך)אם אתה ). אם אתה לא עובד כרגע, או הקודמת
האם היית אומר שהרמה או , 16משווה את העבודה הזו עם העבודה שהייתה לאביך כשהיית בן 

  :וס של העבודה שלך הואהסטט
   מזה של אביךהרבה יותר גבוה. 1
  גבוהיותר . 2
  סטטוס /בערך באותה רמה. 3
  ךנמויותר . 4
  ך מזה של אביךהרבה יותר נמו. 5
  אף פעם לא עבדתי. 6
  אבי נפטר/לא הכרתי את אבי/אבי מעולם לא עבד/אני לא יודע במה אבא שלי עבד. 7
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
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  :באיזו מידה לדעתך יש לקחת בחשבון את הדברים הבאים, כשמחליטים מה יהיה שכרם של אנשים
    

   6 כרטיס
חשוב  חיוני 

  מאוד
לא מאוד   די חשוב

  חשוב
כלל 
לא 
  חשוב

  :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

 :לא להקריא
 אין תשובה

מידת האחריות   99
שמחייב התפקיד 

)47V(  

1  2  3  4  5  8  9  

מספר השנים  100
שהוקדשו ללימודים 

  )V48(או להכשרה 

1  2  3  4  5  8  9  

הסכום הדרוש  101
לקיומה של משפחה 

)49V(  

1  2  3  4  5  8  9  

האם יש לעובד ילדים  102
  ) V50(שהוא מפרנס 

1  2  3  4  5  8  9  

כמה טוב העובד  103
מבצע את העבודה 

)51V(  

1  2  3  4  5  8  9  

כמה קשה האדם  104
  )52V(בעבודתו עובד 

1  2  3  4  5  8  9  

  
105. )53V (או כמה היית רוצה , אנו לא שואלים כמה אתה מרוויח? האם המשכורת שלך הוגנת

הכישורים והמאמץ , אם לוקחים בחשבון את המיומנות, אלא מה אתה חושב ראוי שתרוויח, להרוויח
  :ם השכר שלךהא. אם אינך עובד כרגע אנא התייחס לעבודתך הקודמת, שאתה משקיע 

  נמוך בהרבה מהראוי. 1
  נמוך מעט מהראוי. 2
  בהתאם לראוי. 3
  גבוה יותר מהראוי. 4
  גבוה בהרבה מהראוי. 5
  מעולם לא הייתה לי עבודה. 6
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

  נא קרא את התיאורים והבט בתרשימיםא. חמשת התרשימים הבאים מראים סוגים שונים של חברות
 

      
 

 א טיפוס 

,  קטנה בצמרתעילית
מעט מאוד אנשים 

הכמות , באמצע
הגדולה של 

  האוכלוסייה בתחתית

 
   ב טיפוס

חברה הבנויה כמו 
עילית קטנה , פירמידה
אנשים רבים , בצמרת

הרוב , יותר באמצע
 בתחתית

 
  ג טיפוס

רק שיש , כמו פירמידה
 פחות אנשים בתחתית

 
 ד טיפוס 

חברה בה רוב 
 האנשים באמצע

 
 ה טיפוס 

אנשים רבים קרובים 
מעטים לצמרת ורק 

 קרובים לתחתית

  
  

    
  7כרטיס 

טיפוס 
 'א

טיפוס 
  'ב

טיפוס 
  'ג

טיפוס 
  'ד

טיפוס 
  'ה

  :הקריאלא ל
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה
איזה סוג של חברה , תחילה 106

איזה , היא ישראל היום
תרשים מתאר אותה בצורה 

  )54V(הטובה ביותר 

1  2  3  4  5  8  9  

איך לדעתך צריכה ישראל  107
מה היית מעדיף , להיות

)V55(  

1  2  3  4  5  8  9  
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5/2  
  :ולנושא אחר

  

6. )6V (עד כמה היית אומר , חשוב על חייך כרגע באופן כלליאילו התבקשת ל  
  ...כ אני"בסה? שאתה מאושר או לא מאושר

  מאושר מאוד. 1
  די מאושר. 2
  לא כל כך מאושר. 3
  בכלל לא מאושר. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  

7. )7V (מים יחסי מין לפני הנישואיןהאם אתה חושב שזה בסדר או לא בסדר שגבר ואישה מקיי?  
  תמיד לא בסדר. 1
  כמעט תמיד לא בסדר. 2
  רק לפעמים לא בסדר. 3
  תמיד בסדר. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  

8. )8V (האם זה,חר מלבד אשתו או בעלהמה לגבי אדם נשוי המקיים יחסי מין עם אדם א ...  
  תמיד לא בסדר. 1
  ט תמיד לא בסדרכמע. 2
  רק לפעמים לא בסדר. 3
  תמיד בסדר. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  

9. )9V (האם זה, ומה לגבי יחסי מין בין שני מבוגרים בני אותו מין...  
  תמיד לא בסדר. 1
  כמעט תמיד לא בסדר. 2
  רק לפעמים לא בסדר. 3
  תמיד בסדר. 4
   יכול לבחורלא: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  
  
  

  
   חושב שזה בסדר או לא בסדר שאישה תבצע הפלהבאופן אישיהאם אתה 

    
  8כרטיס 

תמיד 
לא 
  בסדר

כמעט 
תמיד לא 
  בסדר

רק 
לפעמים 
 לא בסדר

תמיד 
  בסדר

 :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

אין 
  תשובה

אם יש סיכוי גבוה למום  10
 )V10( וקרציני אצל התינ

1  2  3  4  8  9  

אם למשפחה יש הכנסה  11
נמוכה מאוד ואינה יכולה 

להרשות לעצמה ילדים 
  )V11( נוספים

1  2  3  4  8  9  
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  ...האם אתה מסכים או לא מסכים ש
    

  9כרטיס 
מסכים 
בהחלט

מסכים  מסכים
ולא 
 מסכים

לא 
 מסכים

בהחלט 
לא 
 מסכים

  :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 שובהאין ת
תפקידו של הבעל  12

ותפקידה ; לפרנס
של האישה הוא 

לטפל בבית 
  )V12( ובמשפחה

1  2  3  4  5  8  9  

  
  
  

13. )13V (או שיש להיות זהירים מאוד , האם אתה חושב שאפשר לסמוך על אנשים, באופן כללי
  ?בקשרים עם אנשים

  כמעט תמיד אפשר לסמוך על אנשים. 1
  םבדרך כלל אפשר לסמוך על אנשי. 2
  בדרך כלל יש להיות זהירים מאוד בקשרים עם אנשים. 3
  כמעט תמיד יש להיות זהירים מאוד בקשרים עם אנשים. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9

  
  
  

  ...מון שיש לך במידת האמה 
    

  10כרטיס 
אמון 
מלא

מידה 
רבה 
של 
  אמון

מידה 
מסוימת 

של 
  אמון

מעט 
מאוד 
 אמון

 אין
אמון 
  בכלל

  :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

 :לא להקריא
 אין תשובה

  V14(  1  2  3  4  5  8  9( כנסת 14
  V15(  1  2  3  4  5  8  9( עסקים ותעשיה  15
 הרבנות ומוסדות הדת  16

)V16(  
1  2  3  4  5  8  9  

בתי משפט ומערכת  17
  )V17( המשפט

1  2  3  4  5  8  9  

בתי ספר ומערכת  18
  )V18( החינוך 

1  2  3  4  5  8  9  

  
  

19 .)19V ( במהלך חייךמקומות מגורים עברת האם לדעת םמעונייניאנחנו  .  
מעברי המגורים שלך את   ביותרבצורה הטובהר מתא הבאיםהמשפטים איזה מ

  ?במהלך החיים
             ות שונות מדינמספר ביתגר. 1
              באותה מדינהיםם שונישוביתי בגר. 2
  בו ישותי בשכונות שונות באותגר. 3
              תי באותה שכונה כל חייגר. 4
  ודעלא י: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
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  :עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים
    

  11כרטיס 
מסכים 
בהחלט

מסכים  מסכים
ולא 
 מסכים

לא 
 מסכים

בהחלט 
לא 
 מסכים

 :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא
 בהאין תשו

מנהיגים דתיים לא  20
צריכים לנסות 

ולהשפיע על דרך 
הצבעתם של אנשים 

  )V20(בבחירות 

1  2  3  4  5  8  9  

מנהיגים דתיים לא  21
צריכים לנסות 
ולהשפיע על 

  החלטות ממשלה
)V21(  

1  2  3  4  5  8  9  

  
  

  ...האם אתה מסכים או לא מסכים ש, חשוב על הטענות הבאות
    

  11כרטיס 
מסכים 
בהחלט

מסכים  כיםמס
ולא 
 מסכים

לא 
 מסכים

בהחלט 
לא 
 מסכים

 :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה
המדע , בסך הכל 22

המודרני מזיק יותר 
 )V22( משהוא מועיל

1  2  3  4  5  8  9  

אנו סומכים יותר מדי  23
על המדע ופחות מדי 

 על אמונה דתית 
)V23(  

1  2  3  4  5  8  9  

כשמסתכלים על  24
, ם סביבנוהעול

הדתות מביאות יותר 
מאשר  קונפליקטים

  )V24(  שלום

1  2  3  4  5  8  9  

אנשים בעלי אמונה  25
הם דתית חזקה 
 חסריבדרך כלל 

 כלפי ותסובלנ
  )V25(  אחרים

1  2  3  4  5  8  9  

  
  
  

26. )26V (האם אתה חושב שהרבנות ומוסדות הדת במדינה הם בעלי   
  ?יותר מדי כח או פחות מדי כח

   יותר מדי כחהרבה. 1
  יותר מדי כח. 2
  המידה הנכונה של כח. 3
  פחות מדי כח. 4
  הרבה פחות מדי כח. 5
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
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  :עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים
    

   11 כרטיס
מסכים 
בהחלט

מסכים  מסכים
ולא 
 מסכים

לא 
 מסכים

בהחלט 
א ל

 מסכים

 :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה
לכל הקבוצות  27

 הדתיות בישראל
צריכות להיות זכויות 

  )V27 (שוות

1  2  3  4  5  8  9  

עלינו לכבד את כל  28
  )V28( הדתות

1  2  3  4  5  8  9  

  
  . שונותדתיות דתות שונות ובעלי השקפות הם בני אנשים 

   :ךלמש מאוד ונה משלך או בעל השקפה דתית השונהאדם מדת הששעלייך  בלוקמהאם 
    

  12כרטיס 
  בהחלט
 מקובל 

כנראה 
  מקובל 

לא כנראה 
  מקובל 

בהחלט 
 מקובל לא 

  :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

  :לא להקריא
  אין תשובה

יינשא לקרוב  29
 )V29(משפחה שלך 

1  2  3  4  8  9  

יהיה מועמד  30
במפלגה שבה אתה 

  )V30(תומך 

1  2  3  4  8  9  

  
  כלומר אנשים , התייחס לדתיים קיצוניים.  על ידי הרובקיצוניותנתפסות כישנם אנשים שדעותיהם 

שמאמינים שהדת שלהם היא האמונה האמיתית היחידה וכל הדתות האחרות נתפסות 
  אלה לאנשים שותהאם לדעתך יש להר. כאויבות

    
  13כרטיס 

  בהחלט
  כן 

בהחלט   כנראה שלא כנראה שכן
  לא

  :ריאלא להק
לא יכול 
  לבחור

  :לא להקריא
  אין תשובה

לערוך אסיפות  31
פומביות לביטוי 

  )V31 (השקפותיהם

1  2  3  4  8  9  

להוציא לאור ספרים  32
שמבטאים את 
  )V32 (השקפותיהם

1  2  3  4  8  9  

  
  

  14כרטיס 
33. )33V (ביותר את אמונתך באלוהיםבצורה הטובה מהו המשפט המשקף , אמור בבקשה?  
  א מאמין באלוהיםאני ל. 1
  אני לא יודע אם יש אלוהים ואני לא מאמין שיש דרך לגלות זאת. 2
  אבל אני מאמין בכח עליון מסוג כלשהו, אני לא מאמין בהשגחה אישית של אלוהים. 3
  אך לא כל הזמן, אני מוצא את עצמי מאמין באלוהים חלק מהזמן. 4
  לוהיםאני מרגיש שאני מאמין בא, למרות שיש לי ספקות. 5
  אני יודע שאלוהים קיים ואין לי כל ספקות בכך. 6
  יודעלא : לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
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  15כרטיס 
43. )43V (מה מתאר בצורה הטובה ביותר את אמונתך כלפי אלוהים?  
  ואף פעם לא האמנתי,  עכשיואני לא מאמין באלוהים. 1
  תי בעבראבל האמנ, אני לא מאמין באלוהים עכשיו. 2
  אבל בעבר לא האמנתי, אני מאמין באלוהים עכשיו. 3
  ותמיד האמנתי, אני מאמין באלוהים עכשיו. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  

  ...האם אתה מאמין ב
    

  16כרטיס 
  בהחלט
  כן

בהחלט  כנראה שלא   כנראה שכן
  לא

  :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

  :לא להקריא
  ן תשובהאי

 חיים אחרי המוות 35
)V35(  

1  2  3  4  8  9  

  V36(  1  2  3  4  8  9(גן עדן  36
  V37(  1  2  3  4  8  9 (םגיהינו 37
  V38(  1  2  3  4  8  9 (ניסים דתיים 38
 –גלגול נשמות  39

להיוולד מחדש בעולם 
  )V39(הזה שוב ושוב 

1  2  3  4  8  9  

מושג הבודהיסטי  40
  )V40( 'נירוונה'

1  2  3  4  8  9  

טבעיים של -כוחות על 41
  )V41(אבות קדמונים 

1  2  3  4  8  9  

  
  :האם אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים

    
  17כרטיס 

מסכים 
בהחלט

מסכים  מסכים
ולא 
  מסכים

לא 
 מסכים

בהחלט 
 לא מסכים

 :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

 :לא להקריא
  אין תשובה

יש אלוהים המתייחס לכל  42
 אופן אישיבן אנוש ב

)V42(  

1  2  3  4  5  8  9  

מעט מאוד דברים יש  43
שאנשים יכולים לעשות 

כדי לשנות את מהלך 
  )V43( חייהם

1  2  3  4  5  8  9  

החיים הם , עבורי 44
משמעותיים רק משום 

  )V44( שאלוהים קיים

1  2  3  4  5  8  9  

החיים לא , לדעתי 45
 משרתים שום מטרה

)V45(  

1  2  3  4  5  8  9  

 אם עותיים רקהחיים משמ 46
אתה מספק להם 
  )V46( משמעות בעצמך

1  2  3  4  5  8  9  

 שלימ ךדריש לי  47
 ללא להתחבר לאלוהים

/ בתי כנסת
 או מסגדים/כנסיות
  )V47 ( דתייםטקסים

1  2  3  4  5  8  9  
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, כתולית, האם היא הייתה יהודיה? מה הייתה הדת של אימך בזמן היותך ילד. 49-48
  )84V() 49V(מוסלמית , פרוטסטנטית

 )0(אין דת   . 1
 )100(נצרות קתולית   . 2
  )200(נצרות פרוטסטנטית  . 3
 )300(נצרות אורתודוכסית . 4
  )500(יהדות    . 5
  )510(יהדות אורתודוכסית  . 7
 )520(יהדות קונסרבטיבית  . 8
 )530(יהדות רפורמית  . 9
  )600(אסלם   . 6

         )670(דרוזית   . 10
  )970(אחר    . 11
  )997(לא רלוונטי   : לא להקריא. 0

 )998(לא יודע   : לא להקריא. 98
  )999(אין תשובה   : לא להקריא. 99
  
  

  )05V() 51V(? מה הייתה הדת של אביך בזמן היותך ילד. 51-50
 )0(אין דת   . 1
 )100(נצרות קתולית   . 2
  )200(נצרות פרוטסטנטית  . 3
 )300(נצרות אורתודוכסית . 4
  )500(הדות    י. 5
  )510(יהדות אורתודוכסית  . 7
 )520(יהדות קונסרבטיבית  . 8
 )530(יהדות רפורמית  . 9
  )600(אסלם   . 6

  )      670(דרוזית   . 10
  )970(אחר    . 11
  )997(לא רלוונטי   : לא להקריא. 0

 )998(לא יודע   : לא להקריא. 98
  )999(אין תשובה   : לא להקריא. 99
  

  )25V()  35V(?  לפי איזו דת התחנכת.53-25
 )0(אין דת   . 1
 )100(נצרות קתולית   . 2
  )200(נצרות פרוטסטנטית  . 3
 )300(נצרות אורתודוכסית . 4
  )500(יהדות    . 5
  )510(יהדות אורתודוכסית  . 7
 )520(יהדות קונסרבטיבית  . 8
 )530(יהדות רפורמית  . 9
  )600(אסלם   . 6

  )       670(דרוזית   . 10
  )970(אחר    . 11
  )997(לא רלוונטי   : לא להקריא. 0

 )998(לא יודע   : לא להקריא. 98
  )999(אין תשובה   : לא להקריא. 99
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  :45נא לענות על שאלה , לנשואים או לחיים עם בן זוג קבוע
  

  )54V() 55V (?בת זוגך/מהי הדת של בן. 55-45
 )0(אין דת   . 1
 )100   (נצרות קתולית. 2
  )200(נצרות פרוטסטנטית  . 3
 )300(נצרות אורתודוכסית . 4
  )500(יהדות    . 5
  )510(יהדות אורתודוכסית  . 7
 )520(יהדות קונסרבטיבית  . 8
 )530(יהדות רפורמית  . 9
  )600(אסלם   . 6

  )       670(דרוזית   . 10
  )970(אחר    . 11
  )997(לא רלוונטי   : לא להקריא. 0

 )998(לא יודע   :  לא להקריא.98
  )999(אין תשובה   : לא להקריא. 99
  

    
  18כרטיס 

) כנסיה או מסגד(באיזו תדירות הייתה אמך הולכת לבית הכנסת , כאשר היית ילד. 75-65
)56V( 
  אף פעם. 1
  ת מפעם בשנהופח. 2
  פעם או פעמיים בשנה. 3
  מספר פעמים בשנה. 4
  בערך אחת לחודש. 5
  שלוש בחודש –פעמיים . 6
  כמעט כל שבוע. 7
  כל שבוע. 8
  מספר פעמים בשבוע. 9

  לא הייתה נוכחתאו  אבא/ ילד לא הייתה לי אמאבהיותי: לא להקריא. 10
  לא זוכר/ לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  

  18כרטיס 
) או מסגדכנסיה (באיזו תדירות היה אביך הולך לבית הכנסת , כאשר היית ילד. 95-85
)75V(  
  אף פעם. 1
  פחות מפעם בשנה. 2
  פעם או פעמיים בשנה. 3
  מספר פעמים בשנה. 4
  בערך אחת לחודש. 5
   שלוש בחודש–פעמיים . 6
  כמעט כל שבוע. 7
  כל שבוע. 8
  מספר פעמים בשבוע. 9

  אבא או לא הייתה נוכחת/בהיותי ילד לא הייתה לי אמא: לא להקריא. 10
  לא זוכר/ דעלא יו: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  



 15

  18כרטיס 
) כנסיה או מסגד(באיזו תדירות נהגת ללכת לבית הכנסת , 12 או 11בהיותך בן . 61-60

)85V(  
  אף פעם. 1
  פחות מפעם בשנה. 2
  פעם או פעמיים בשנה. 3
  מספר פעמים בשנה. 4
  בערך אחת לחודש. 5
   שלוש בחודש–פעמיים . 6
  כמעט כל שבוע. 7
  כל שבוע. 8
  מספר פעמים בשבוע. 9

  לא זוכר/ לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  

  א18כרטיס 
  ...ועכשיו לגבי ההווה

63-62. )59V (באיזו תדירות אתה מתפלל?  
  אף פעם. 1
  פחות מפעם בשנה. 2
  פעם או פעמיים בשנה. 3
  מספר פעמים בשנה. 4
  בערך אחת לחודש. 5
  לוש בחודשש-פעמיים. 6
  כמעט כל שבוע. 7
  כל שבוע. 8
  מספר פעמים בשבוע. 9

  פעם ביום. 10
  מספר פעמים ביום. 11
  יודעלא : לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  

  18כרטיס 
56-64. )60V ( באיזו תדירות אתה משתתף בפעילויות של בית הכנסת)או של ) מסגד או כנסיה

  ?ותחוץ מאשר תפיל, מוסדות דתיים
  אף פעם. 1
  פחות מפעם בשנה. 2
  פעם או פעמיים בשנה. 3
  מספר פעמים בשנה. 4
  בערך אחת לחודש. 5
  שלוש בחודש-פעמיים. 6
  כמעט כל שבוע. 7
  כל שבוע. 8
  מספר פעמים בשבוע. 9

  לא זוכר, לא יכול לומר, לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
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66. )61V ( גביע לקידוש , פמוטים: לשימוש דתי כגוןפריטים יש בביתך האם  

  ?או פריט אחר לשימוש דתי
  כן. 1
  לא. 2
  יודעלא : לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  
76. )26V (לא כולל ביקור , מקומות קדושים מטעמים דתייםבאיזו תדירות אתה מבקר ב

   ?שגרתי במקום התפילה הרגיל שלך
  אף פעם. 1
  ם בשנהפחות מפע. 2
  בערך פעם או פעמיים בשנה. 3
  מספר פעמים בשנה. 4
  בערך אחת לחודש או יותר. 5
  לא יודע: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  
86. )36V (האם אתה מתאר עצמך כ...  
  דתי באופן קיצוני. 1
  דתי מאוד. 2
  פחות או יותר דתי. 3
  דתי ולא דתי. 4
  דתי- פחות או יותר לא. 5
  ד לא דתימאו. 6
  )חילוני קיצוני(דתי באופן קיצוני - לא. 7
  ל לבחורוכלא י: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  

  19 כרטיס
96. )46V (ה ביותרטובבצורה ה מתאר אותך משפט האיז:  
  טבעי-אני מקיים מצוות של דת מסוימת ומחשיב את עצמי לאדם רוחני שמתעניין במקודש ובעל. 1
  טבעי-  רוחני שמתעניין במקודש ובעל מצוות של דת מסוימת אבל אינני מחשיב את עצמי לאדםאני מקיים. 2
  טבעי     - אני לא מקיים מצוות של דת מסוימת אבל מחשיב את עצמי לאדם רוחני שמתעניין במקודש ובעל. 3
  טבעי    - ובעלאני לא מקיים מצוות של דת מסוימת ולא מחשיב את עצמי לאדם רוחני שמתעניין במקודש . 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  

70. )56V (מההצהרות הבאות היא הקרובה ביותר לעמדתך איזו?   
  יש מעט מאוד אמת בדת כלשהי. 1
  ישנן אמיתות בסיסיות בדתות רבות. 2
      האמת קיימת רק בדת אחת. 3
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
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  ...האם אתה מסכים או לא מסכים שקיום מצוות דתיות עוזר לאנשים
    

  20כרטיס 
מסכים 
בהחלט

מסכים  מסכים
ולא 
 מסכים

לא 
 מסכים

בהחלט 
לא 
 מסכים

 :לא להקריא
לא יכול 
  לבחור

לא 
  :להקריא

 אין תשובה
למצוא שקט פנימי  71

  )V66 (ואושר
1  2  3  4  5  8  9  

  V67( 1  2  3  4  5  8  9 (למצוא חברים 72
למצוא נחמה בעתות  73

  )V68 (משבר וצער
1  2  3  4  5  8  9  

לפגוש את האנשים  74
  )V69 (המתאימים

1  2  3  4  5  8  9  

  
  

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

   
75) .Sex (מין המרואיין:  

  גבר. 1

  אישה. 2

  
  77-76) .Age ( מסרב להשיב: לא להקריא. 99______________ ?  בן כמה אתה–גיל  
  

78) .Marital (האם אתה: מצב משפחתי:  

  נשוי. 1
  אלמן. 2
  גרוש. 3
  )לא גר עם בן הזוג החוקי(פרוד . 4
  מעולם לא נישא, רווק. 5
   להשיבמסרב/אין תשובה: לא להקריא. 9
  

  ?האם מתגורר עם בן זוג קבוע ללא נישואין) Cohab:  (שאינם נשואיםלאלה . 79

  כן. 1  
  לא. 2  
  מסרב להשיב/אין תשובה : לא להקריא. 9  
  אין בן זוג,  נשוי-לא רלוונטי : לא להקריא. 0  
    
80-81) .Educyrs (כמה שנות לימוד מלאות סיימת ____________ ?)רשום שנים(  

   בבית ספרעדיין. 95
  עדיין באוניברסיטה. 96
  אין השכלה פורמלית. 97
  לא יודע. 98
  מסרב/אין תשובה. 99
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83-82) .degr_IL (מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך ?)ישראל(  

  אין השכלה פורמלית. 1
  יסודית . 2
  )לא סיים תיכון מקצועי(תיכונית מקצועית חלקית . 3
  דת בגרותאך ללא תעו, תיכונית מקצועית מלאה. 4
  תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות. 5
  )לא סיים תיכון עיוני(תיכונית עיונית חלקית . 6
  תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות. 7
  תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות. 8
 ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות . 9

  ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות. 10
  )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה על תיכונית, סמינר(על תיכונית . 11
  )אין תואר, לא סיים אוניברסיטה(אוניברסיטאית חלקית . 12
  ) או גבוה יותרBA(אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי . 13
  מסרב להשיב: לא להקריא. 97
  לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99

  
68-84) .Relig (מהי דתך?  
 אין דת   . 0

 נצרות קתולית. 100
  נצרות פרוטסטנטית. 200
 נצרות אורתודוכסית. 300
  יהדות. 500
  יהדות אורתודוכסית. 510
 יהדות קונסרבטיבית. 520
  יהדות רפורמית. 530
  אסלם. 600
  דרוזית       . 670
  אחר. 970
  לא רלוונטי   : לא להקריא. 997
  לא יודע  : לא להקריא. 998
  אין תשובה   : לא להקריא. 999

  
  

  ?מהי מידת הדתיות שלך. 87

  דתי מאוד    , חרדי. 1
 דתי       .  2
 מסורתי    . 3
 חילוני    . 4
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  
  

  ?באיזה מידה אתה מקפיד לקיים את מצוות הדת. 88
  במידה רבה מאד. 1
  במידה רבה. 2
  במידה מועטה. 3
  דבמידה מועטה מא. 4
  כלל לא. 5
  אין תשובה: לא להקריא. 9
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90-89) .ext_Attd ( באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית של בית כנסת) מסגד או
  )כולל תפילות ופעילויות אחרות(או של מוסדות  דתיים ) כנסיה

  אף פעם. 1
  פחות מפעם בשנה. 2
  פעם או פעמיים בשנה. 3
  מספר פעמים בשנה. 4
  בערך אחת לחודש. 5
  שלוש בחודש-פעמיים. 6
  כמעט כל שבוע. 7
  כל שבוע. 8
  מספר פעמים בשבוע. 9

  כל יום. 10
  מסרב להשיב: לא להקריא. 97
  לא זוכר, לא יכול לומר, לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  

92-91) .Counbrt (באיזו ארץ נולדת?  

                     ?____________באיזו שנה עלית ארצה) yrimm(. 93-94? ______________ באיזו ארץ,ל"בחו      
  )המשך (בישראל. 90       

  
  

96-95) .CounbrtF) (באיזו ארץ נולד אביך) לילידי ישראל_________________ ?  
  
  

98-97) .CounbrtM) (באיזו ארץ נולדה אמך) לילידי ישראל ?________________  
  
 

99-100. )Hompop( כ מתגוררים במשק הבית שלך"כמה אנשים סה                 ?)כולל אותך (  
 מסרב להשיב, אין תשובה. 99                      

  
  

101-102) .popup18 ( 18כמה מהם מבוגרים מעל גיל__________ ?  

103-104) .pop6_18(  6-18כמה מהם ילדים בגילאים __________ ?  

105-106) .popund18(  6כמה מהם ילדים מתחת גיל __________ ?  
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108-107) .Topbot ( בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות
  . בתחתית

  ?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
  

110-109 .)prty_il(באיזו מפלגה אתה נוטה לתמוך יותר ____________________________ ?  
  לא להקריא את רשימת המפלגות: למראיין

 1  מפלגת העבודה  
 2  הליכוד  
 3  קדימה  
 4  ס"ש  
 5  צ"מר  
 6   ל"מפד - הבית היהודי   
 7  יהדות התורה  
 8  )גימלאים(גיל   
 9  )ליברמן(ישראל ביתנו   
 10  ש"חד  
 11  ד"בל  
 12  ל"מ תע"רע  
 13  האיחוד הלאומי  
 14  הירוקים  
 15   מימד- התנועה הירוקה   
 16  עלה ירוק וניצולי השואה  
 17  ____________________________:אחר  
 97   מסרב להשיב:לא להקריא  
 98   לא יודע:לא להקריא  
 99   אין תשובה:לא להקריא  

  
  

111) .le_Vote (האם הצבעת בבחירות האחרונות?  
  כן. 1
  לא. 2
   מסרב: לא להקריא. 7
   לא זוכר, לא יודע: לא להקריא. 8
  אין תשובה : לא להקריא. 9
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  )occup_IL -ס "למ. (411-112

811-511. )65V( ) 88ISCO(  

יש להתייחס לעיסוק , אם לא עובד(ו את עבודתך העיקרית תאר בצורה מפורטת את עיסוקך א
  )האחרון

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

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

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

  )אין תואר – ציין בפירוש –אם אין תואר (
  

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

   יש להתייחס לעבודה האחרונה, אם לא עובדהבאות העבודה כל שאלות ב: הערה למראיין

  

911) .Class (י שלך ושל משפחתךכיצד היית מגדיר את עצמך מבחינת המעמד החברת?  

  מעמד נמוך. 1
  נמוך- מעמד בינוני. 2
  מעמד בינוני. 3
  גבוה- מעמד בינוני. 4
  מעמד גבוה. 5
  מסרב להשיב:  לא להקריא.7
  לא יודע:  לא להקריא.8
  אין תשובה:  לא להקריא.9
  

211-201) .Wrkst (האם אתה: מצב תעסוקה בהווה?  

  :בכח העבודה
  )'כולל מורה במשרה מלאה וכד, עות שבועיות ש35לפחות (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

  23 עמוד 21-26עבור לשאלה   ⇐:   לא בכח העבודה
  הכשרה מקצועית/סטודנט/ס"לומד בביה. 6
  פנסיונר/גמלאי. 7
  עקרת בית. 8
  בלתי כשיר לעבודה באופן קבוע/נכה. 9

  . לא עובד מסיבות אחרות. 10
  מסרב להשיב:  לא להקריא.97
  לא יודע:  לא להקריא.98
  אין תשובה:  לא להקריא.99
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312-221) .Wrkhrs ( כמה שעות אתה עובד)רשום מספר שעות (_________ בשבוע  ) כ"בד      
  ).שעובד תמורת כסף שבועיות

   שעות או יותר          96. 96
  מסרב להשיב             . 97     

  )            ורשום למעלה" בערך"שאל (לא יודע . 98
  אין תשובה                            . 99
  )120-121  בשאלה 99עד  6תשובות (כרגע לא בכוח העבודה : לא רלוונטי. 00

  
5/3  

6) .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, אין תשובה: לא להקריא. 9
  )120-121  בשאלה 99 עד 6תשובות ( לא  רלוונטי:  להקריאלא. 0

  
  
7) .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
  )120-121  בשאלה 99 עד 6תשובות (העבודה לא בכוח : לא רלוונטי. 0

  
  
8 .)64V( )peWrkty (האם מקום עבודתך שייך למגזר הפרטי או הציבורי?  

  עובד ממשלתי. 1
  עובד בחברה שהיא בבעלות ציבורית. 2
  ).שאינו עצמאי(עובד במגזר הפרטי . 3
  עצמאי. 4
  אחר. 5

  :לא להקריא
  לא יכול לבחור, לא יודע. 8
  אין תשובה. 9
  )120-121  בשאלה 99 עד 6תשובות ( מעולםלא עבד : לא רלוונטי. 0

  
9-10X  

  
  

  )רשום(_? ________ מה מספר העובדים שאתה מעסיק)Nemploy( )לעצמאים בלבד(. 11-14
  .לא מעסיק עובדים כלל. 9995 
  .מסרב להשיב. 9997 
  .לא יודע. 9998 
  .אין תשובה. 9999 
  לא עצמאי: לא רלוונטי. 00 
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20-51) .Rinc_IL (ה חודשית נטו מהי קבוצת ההכנסה שאליה אתה משתייך לפי הכנס
  ?)'פרמיות וכו, כולל שעות נוספות(מעבודה בחודש האחרון 

  לא הרווחתי בחודש האחרון/כלום. 0
  ח" ש2000עד . 1000
  ח" ש2001-4000. 3000
  ח" ש4001-6000. 5000
  ח" ש6001-8000. 7000
  ח" ש8001-10000. 9000

  ח" ש10001-15000. 13000
  15000₪ - יותר מ. 15500

  מסרב להשיב: קריאלא לה. 999997
  לא יודע: לא להקריא. 999998
  אין תשובה: לא להקריא. 999999

  
  לכולם

62-21) .Incom_IL ( מהי ההכנסה המשפחתית נטו בחודש) הכוונה להכנסה המשפחתית מכול
  ) מקורות ההכנסה

  ח נטו" ש4500עד .  2250
  ח נטו" ש4501-5500בין . 5000
  ח נטו" ש5501-6500בין . 6000
  ח נטו" ש6501-7500בין . 7000
  ח נטו" ש7501-8500בין . 8000
  ח נטו" ש8501-10500בין . 9500

  ח נטו" ש10501-13500בין . 12000
  ח נטו" ש13501-15500בין . 14500
  ח נטו" ש15501-20000בין . 17750
  ח נטו" ש20000מעל . 22000

  מסרב להשיב: לא להקריא. 999997
  לא יודע: לא להקריא. 999998
  אין תשובה: לא להקריא. 999999

  אין הכנסה: לא להקריא. 00
  

  :למי שסרב 
72.) c_Income (ח נטו" ש0094 -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  עט מעל הממוצעמ

 5  הרבה מעל הממוצע
 9  מסרב: לא להקריא

  
  
82 .)56V ( האם אביך היה, 16בן בערך כאשר אתה היית:   
  שכיר בחברה פרטית או בעסק פרטי. 1
  עובד מדינה. 2
  עצמאי. 3
  אחר. 4
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  לא יודע: לא להקריא. 9

  דה האחרונה שקדמה לזמן זהו לעבהתייחס, 16אם אביך לא עבד בהיותך בן 
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29-30X  
  )occup_IL -ס "למ. (33-31

73-43.) 75V(  

  . 16 בערך בןשל אבא שלך כשאתה היית  העיקרית העבודהעיסוק או התאר בצורה מפורטת את 

  דה האחרונה שקדמה לזמן זהוהתייחס לעב, 16אם אביך לא עבד בהיותך בן 
 

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

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

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

  )אין תואר – ציין בפירוש –אם אין תואר (
  

  ? __________________________________________עבד אביךהיכן *** 
  ).'ח לאומית וכו"קופ, קבז, בנק לאומי, לדוגמה, רשום מקום עבודה כמו(
  
  
  
83 .)85V ( אם אימך לא עבדה מחוץ לבית? מחוץ לבית האם אמך עבדה16בן בערך כאשר היית  

  ?מתי היא הפסיקה לעבוד, אם היא עבדה קודם לכן? האם היא עבדה קודם, 16בהיותך בן 
  16אמא שלי עבדה כאשר הייתי בן , כן. 1
  בית מחוץ לאמא שלי מעולם לא עבדה, לא. 2
  אמא שלי הפסיקה לעבוד לפני שהיא התחתנה, לא. 3
  אמא שלי הפסיקה לעבוד אחרי שהיא התחתנה אבל לפני שנולד לה הילד הראשון, לא. 4
  אמא שלי הפסיקה לעבוד אחרי שהילד הראשון נולד, לא. 5
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  לא יודע: לא להקריא. 9
  
  
93 .)95V ( האם אמך הייתה, 61בן בערך כאשר היית:  
  שכירה בחברה פרטית או בעסק פרטי. 1
  עובד מדינה. 2
  עצמאי. 3
  אחר. 4
  אימי מעולם לא עבדה מחוץ לבית. 5
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 8
  לא יודע: לא להקריא. 9
  

  התייחס לעבודתה האחרונה שקדמה לזמן זה, 16אם אימך לא עבדה בהיותך בן 
  

40-41X  
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  )occup_IL -ס "למ. (44-42

84-54.)  60V(   

  . 16 בערך בן כשאתה מא שלךשל א העיקרית העבודהעיסוק או התאר בצורה מפורטת את 

  התייחס לעבודה האחרונה שקדמה לזמן זה, 16אם אימך לא עבדה בהיותך בן 
  

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

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

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

  )אין תואר – ציין בפירוש –אם אין תואר (
  

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

50-94 .)61V (16בן בערך היו בבית הוריך בהיותך , ו יותרפחות א, כמה ספרים?  
  אף לא אחד. 1
  2 או 1. 2
  10בערך . 3
  20בערך . 4
  50בערך . 5
  100בערך . 6
  200בערך . 7
  500בערך . 8
   או יותר1000. 9

   לא יודע:לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99
  

51 .)26V (דתהאם עב, בעבודתך הראשונה אחרי שסיימת את לימודייך:  
  עסק פרטיבבחברה פרטית או כשכיר . 1
  חברה ציבורית או ממשלתיתב. 2
  עצמאיכ. 3
  אחר. 4
  מעולם לא עבדתי תמורת שכר. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  אין תשובה: לא להקריא. 9
  

52-53X  
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  )occup_IL -ס "למ. (65-45

60-75.) 36V(   

 הראשונה שלך  העיקרית העבודהתאר בצורה מפורטת את 

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

  _______________________________________________________________: רשום
  ?)יה או האם יש(מהו תואר המשרה  או התפקיד *** 

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

  )אין תואר – ציין בפירוש –אם אין תואר (
  

  ? __________________________________________תעבדאתה היכן *** 
  ).'ח לאומית וכו"קופ, בזק, בנק לאומי, לדוגמה,  עבודה כמורשום מקום(
  
  

61 .)66V (כיצד היית מגדיר . מרבית מהאנשים רואים עצמם שייכים למעמד חברתי מסוים
  ?את עצמך מבחינת המעמד החברתי שלך

  מעמד נמוך. 1
  יםפועלמעמד ה. 2
  נמוך- מעמד בינוני. 3
  מעמד בינוני. 4
  גבוה- מעמד בינוני. 5
  עמד גבוהמ. 6
  מסרב להשיב:  לא להקריא.7
  לא יודע:  לא להקריא.8
  אין תשובה:  לא להקריא.9
  
  

  21כרטיס 
63-62) .67V (השאלות הבאות מתייחסות לרכוש שלך ושל משפחתך הקרובה:  

ומחזיר את כל החובות , היית מוכר את הבית או הדירה שלךבערך כמה כסף היה נשאר לכם אם 
  ?כנתא או הלוואה פרטיתכמו מש, ביתהקשורים ל

  רק חובות . 1
  בבעלות המשפחה דירה או בית /אין בבעלותי . 2
3 . 1-100,000                       ₪ ]1-25,000             $ [   
4.  100,001-200,000             ₪ ]25,001-50,000     $  [   
5.  200,001-300,000             ₪ ]50,001-75,000    $  [    
6.  300,001-450,000             ₪ ]75,001-110,000   $  [   
7.  450,001-600,000             ₪ ]110,001-150,000 $  [   
8.  600,001-1,200,000          ₪ ]150,001-300,000  $  [   
9.  1,200,001-1,800,000       ₪ ]300,001-450,000  $  [   

10. 1,800,001-2,500,000      ₪ ]450,001-625,000  $  [   
11. 2,500,001-3,500,000      ₪ ]625,001-875,000  $  [   
   ]  $       875,000מעל [ ₪              3,500,000 מעל .12
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 98
  אין תשובה:  לא להקריא.99
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  22כרטיס 

65-64) .68V ( ה ומשפחתך הקרובה הייתם ממירים לכסף אתבערך כמה כסף היה נשאר לכם אם
ומחזירים את כל החובות ) ח"אג(או אגרות החוב שלכם /המניות שלכם ו, את כל חסכונותיכם

  ?)לא כולל הלוואות הקשורות בקניית הבית(שלכם 
  רק חובות. 1
   לא היה נשאר דבר. 2
3 . 1-50,000                     ₪  ]   1-12,000        $    [    
4.  50,001-100,000            ₪  ]  12,001-25,000$     [     
5.  100,001-150,000             ₪ ]25,001-40,000$     [     
6.  150,001-225,000             ₪ ]40,001-55,000$      [    
7.  225,001-300,000             ₪ ]55,001-75,000 $     [    
8.  300,001-600,000              ₪]75,001-150,000   $  [   
9.  600,001-900,000        ₪    ]  150,001-225,000$   [   

10. 900,001-1,250,000     ₪     ] 225,001-325,000$   [   
11. 1,250,001-1,750,000     ₪  ] 325,001-450,000$   [   
    ]       $ 450,000מעל   [  ₪            1,750,000 מעל .12
  לא יכול לבחור: לא להקריא. 98
  אין תשובה:  לא להקריא.99
  
  

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

66-67) .Speducyr (יים בן זוגךכמה שנות לימוד מלאות ס_____________?)רשום שנים(  
  מסרב להשיב/ לא יודע. 99                                                                                     

  
96-86) .spdeg_IL ( ההשכלה הגבוהה ביותר של בן זוגך)הקרא:(  

  אין השכלה פורמלית. 1
  יסודית . 2
  )לא סיים תיכון מקצועי(קית תיכונית מקצועית חל. 3
  אך ללא תעודת בגרות, תיכונית מקצועית מלאה. 4
  תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות. 5
  )לא סיים תיכון עיוני(תיכונית עיונית חלקית . 6
  תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות. 7
  תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות. 8
  תעודת בגרות ישיבה תיכונית ללא. 9

  ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות. 10
  )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה על תיכונית, סמינר(על תיכונית . 11
  )אין תואר, לא סיים אוניברסיטה(אוניברסיטאית חלקית . 12
  ) או גבוה יותרBA(אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי . 13
  מסרב להשיב: לא להקריא. 97
  לא יודע: לא להקריא. 98
  אין תשובה: לא להקריא. 99

  
71-70) .Spcounbr (באיזו ארץ נולד בן הזוג?  
                ?____________באיזו שנה עלה ארצה) Spyrimm.(72-73? ____________ באיזו ארץ,ל"בחו     

  )המשך (בישראל. 90                                 
  
57-47) .SpcounbF) (באיזו ארץ נולד אביו) לילידי ישראל ?_________________  

77-67) .SpcounbM) (באיזו ארץ נולדה אמו) לילידי ישראל ?________________  
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  )spocc_IL - ס"למ. (80-87
48-81) .88SPISCO(  

 לא עובד כרגע אם(תאר בצורה מפורטת את העיסוק או העבודה העיקרית של בן הזוג שלך 
  )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 ;  אלא רופא עיניים–רופא 
  _______________________________________________________________: רשום

  ).רשום בפירוט שאין, ין עיסוקאם א(
  

  ?)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
  

86-85) .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(היקף חלקי עובד ב. 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

  )29עמוד ( בעמוד הבא 91שאלה עבור ל   ⇐: לא בכח העבודה
  הכשרה מקצועית/סטודנט/ס"לומד בביה. 6
  פנסיונר/גמלאי. 7
  עקרת בית. 8
  בלתי כשיר לעבודה באופן קבוע/נכה. 9

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

88-87 ) Spwrkhrs ( כמה שעות בן הזוג עובד)בשבוע  ) כ"בד______________________  
  ).שעובד תמורת כסף רשום מספר שעות שבועיות(                                                                

  ות או יותר                                                                                            ע ש96 96
  מסרב לענות             . 97
  )            ורשום למעלה" בערך"שאל (לא יודע . 98
  אין תשובה                             . 99
  )85-86 בשאלה 99 עד 6תשובות (כרגע לא בכוח העבודה : לא רלוונטי. 00
  

89) .Spwrktype (בת זוגך שייך למגזר הפרטי או הציבורי/האם מקום עבודת בן?  

  .עובד ממשלתי. 1
  .רה שהיא בבעלות ציבוריתעובד בחב. 2
  ).שאינו עצמאי(עובד במגזר הפרטי . 3
  עצמאי. 4

  :לא להקריא
  לא יודע, אין תשובה. 9
  )85-86 בשאלה 99 עד 6תשובות (כרגע לא בכוח העבודה , לא עבד מעולם: לא רלוונטי. 0
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09.) Spincome ( מהי קבוצת ההכנסה אליה משתייך בן זוגך לפי הכנסה חודשית נטו
  ).'פרמיות וכו, כולל שעות נוספות(ודה בחודש האחרון מעב

  .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
  .יודעלא : לא להקריא. 9
  
  
  

  תודה רבה על שיתוף הפעולה
  

 ____________ מספר מראיין 97-98___________________________ שם המראיין
    

  ______________________ סמל ישוב. 99-102___________________ שם הישוב 
  

  __________________ מספר כתובת __________  : אזור סטטיסטי. 103-105
  

  __________________חודש ____________   יום :  הראיוןתאריך ביצוע
  

  ________________________: כתובת________________________       : שם המרואיין
  

  _________________________ : טלפון של המרואיין' מס. 106-115
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  :לשימוש המשרד בלבד

116 .IL_reg - Region  

  מגזר ערבי. 5ירושלים           . 4תל אביב              . 3רום           ד. 2צפון              . 1

  

117 .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. 118

  רוסית. 3ערבית      . 2עברית   . 1

 

119-121) .v4 (דינהמ  

  ישראל. 376

122-124) .v5 (דינהמ  

  ישראל. 376

  
125-126  .11) mode(   

  
  
  
  
  
  
  


