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1-4 (id )_____________ מספר משק בית 

5/1 
 

ISSP  2016-2015 -סקר דעת קהל בנושא אוריינטציה לעבודה ותפקידי ממשלה 

 

(1Q) (1V )6 .באופן כללי, האם לדעתך אנשים צריכים לציית לחוק ללא תנאי או שבנסיבות מסוימות 
 אנשים צריכים למלא אחר צו מצפונם, גם במחיר של הפרת החוק?

 . יש לציית לחוק ללא תנאי1
 . בנסיבות מסוימות יש למלא אחר צו המצפון2
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 
(2Q)  קיימות דרכים רבות שבהן אנשים או ארגונים יכולים למחות נגד פעולות של הממשלה להן 

 ואלו פעולות אין להרשותהם מאוד מתנגדים. ציין אילו פעולות יש, לדעתך, להרשות 

 
 36  כרטיס

 

בהחלט 

יש 
 להרשות

יתכן 

שיש 
 להרשות

יתכן 

שאין 
 להרשות

בהחלט 

אין 
 להרשות

 :לא להקריא

לא יכול 
 לבחור

לא 

 :להקריא
 אין תשובה

ם על מנת יבורייארגון כנסים צ. 7
 (V2למחות כנגד הממשלה )

1 2 3 4 8 9 

 1 2 3 4 8 9 (V3)  ארגון מצעדי מחאה והפגנות. 8

 
(3Q) רוצים להפיל את שבור חושב שדעותיהם קיצוניות, למשל: אנשים ייש אנשים שרוב הצ

 הממשלה באמצעות הפיכה. האם צריך להרשות או שאין להרשות לאנשים אלו:

 
 36  כרטיס

 

בהחלט 
יש 

 להרשות

יתכן 
שיש 

 להרשות

יתכן 
שאין 

 להרשות

בהחלט 
אין 

 להרשות

 :לא להקריא
לא יכול 

 לבחור

לא 
 :להקריא

 אין תשובה

ים כדי יבורילקיים כנסים צ. 9
 (V4) שיוכלו לבטא את דעותיהם

1 2 3 4 8 9 

לפרסם ספרים המביעים את . 10
 (V5) דעותיהם

1 2 3 4 8 9 

 
(4Q) (6V) 11 .?בכל מערכת משפטית עושים טעויות. איזו טעות, לדעתך, גרועה יותר 
 להפליל אדם חף מפשע או..... 1
 לחופשי אדם שהוא, למעשה, אשם. להוציא 2
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
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(5Q) :לפניך מספר צעדים שהממשלה יכולה לעשות בתחום הכלכלה. האם אתה בעד או נגד 
 

 37  כרטיס
 

מאוד 
 בעד

לא בעד  בעד
 ולא נגד

מאוד  נגד
 נגד

 :לא להקריא
לא יכול 

 לבחור

לא 
 :להקריא

 האין תשוב

 1 2 3 4 5 8 9 (V7) קיצוץ בהוצאות הממשלה. 12

מימון ממשלתי של פרויקטים ליצירת . 13
 (V8מקומות עבודה חדשים )

1 2 3 4 5 8 9 

 1 2 3 4 5 8 9 (V9) הפחתת פיקוח ממשלתי על עסקים. 14

תמיכה בתעשייה על מנת לפתח מוצרים . 15
 (V10) וטכנולוגיה חדשים

1 2 3 4 5 8 9 

יכה בתעשיות חלשות על מנת להגן תמ. 16
 (V11) על מקומות עבודה

1 2 3 4 5 8 9 

צמצום שבוע העבודה על מנת ליצור עוד . 17
 (V12מקומות עבודה )

1 2 3 4 5 8 9 

 
(6Q)  לפניך תחומים שונים של הוצאה ממשלתית. ציין בבקשה האם היית רוצה שהממשלה תוציא יותר או

 פחות בכל תחום.
 אתה אומר הרבה יותר זה עלול לדרוש העלאת מיסים על מנת לממן תשלום זה.זכור!!! אם 

 הייתי רוצה שהממשלה תוציא על נושא:
 

 38  כרטיס
 

הרבה 
 יותר

כמו  יותר
 עכשיו

הרבה  פחות
 פחות

 :לא להקריא
 לא יכול לבחור

 :לא להקריא
 אין תשובה

 1 2 3 4 5 8 9 (V13) איכות הסביבה. 18

 1 2 3 4 5 8 9 (V14) בריאות. 19

 1 2 3 4 5 8 9 (V15) משטרה ואכיפת חוק. 20

 1 2 3 4 5 8 9 (V16) חינוך. 21

 1 2 3 4 5 8 9 (V17) צבא וביטחון. 22

 1 2 3 4 5 8 9 (V18) קצבאות זקנה. 23

 1 2 3 4 5 8 9 (V19דמי אבטלה ). 24

 1 2 3 4 5 8 9 (V20) תרבות ואומנות. 25
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(7Q) דעתך הדברים הבאים צריכים או לא צריכים להיות באחריות של הממשלה?בסך הכל, האם ל 

 
 39  כרטיס

 

בהחלט 
 כן

כנראה 
 שכן

כנראה 
 שלא

בהחלט 
 לא

 :לא להקריא
 לא יכול לבחור

 :לא להקריא
 אין תשובה

 1 2 3 4 8 9 (V21) לספק מקום עבודה לכל דורש. 26

 1 2 3 4 8 9 (V22) לפקח על מחירים. 27

 1 2 3 4 8 9 (V23) יפול רפואי לחוליםלספק ט. 28

 לספק רמת חיים נאותה לזקנים. 29
(V24) 

1 2 3 4 8 9 

תוכל היא לתמוך בתעשייה כדי ש. 30
 (V25) לצמוח

1 2 3 4 8 9 

 לספק רמת חיים נאותה למובטלים. 31
(V26) 

1 2 3 4 8 9 

לצמצם את פערי ההכנסות בין . 32
 (V27) העניים והעשירים

1 2 3 4 8 9 

מתן סיוע כלכלי לסטודנטים . 33
 (V28) ממשפחות מעוטות הכנסה

1 2 3 4 8 9 

 לדאוג לדיור לאנשים חסרי אמצעים. 34
(V29) 

1 2 3 4 8 9 

להפעיל חוקים מחמירים כדי לאלץ . 35
 את התעשייה להפחית את הנזק לסביבה

(V30) 

1 2 3 4 8 9 

 1 2 3 4 8 9 (V31) לקדם שוויון בין גברים לנשים .36

 
(Q8a) (23V) 73 .לדעתך, השירותים בישראל.  לאנשים דעות שונות לגבי מי צריך לספק את

 40  כרטיס שירותי בריאות לחולים? ספקצריך לבעיקר מי 
 . הממשלה1
 רווחמטרות ל / ארגונים. חברות פרטיות2
 ללא מטרות רווח/ארגוני צדקה גונים/עמותות. אר3
 . ארגונים דתיים4
 ה, קרובים או חברים. משפח5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9

 
(Q8b) (33V) 83 .40  כרטיס ?קשישיםל טיפוללדעתך, מי בעיקר צריך לספק ו 
 . הממשלה1
 . חברות פרטיות/ ארגונים למטרות רווח2
 . ארגונים/עמותות ללא מטרות רווח/ארגוני צדקה3
 . ארגונים דתיים4
 ה, קרובים או חברים. משפח5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

(Q8c) (43V) 39 .40  כרטיס לילדים?פורמלי  חינוך לדעתך, מי בעיקר צריך לספקו 
 . הממשלה1
 . חברות פרטיות/ ארגונים למטרות רווח2
 . ארגונים/עמותות ללא מטרות רווח/ארגוני צדקה3
 . ארגונים דתיים4
 . משפחה, קרובים או חברים5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
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(Q9a) לות הממשלה.ורשימה של אנשים וארגונים שיכולים להשפיע על פע פניךל 
(53V) 14-04לות הממשלה בישראל?ו. מי לדעתך בעל ההשפעה הגבוהה ביותר על פע 

 41  כרטיס
 התקשורת. 01
 עייםאיגודים מקצו. 02
 עסקים, בנקים ותעשייה. 03
 דתיים וגופים ארגונים. 04
 הצבא. 05
 . הפשע המאורגן06
 שבשלטון מפלגותעבור ה יםצביעהאנשים שמ. 07
 . אזרחים באופן כללי08
 התנדבותייםו. ארגונים אזרחיים 09
 (, קרן המטבע הבינלאומי. ארגונים בינלאומיים )כמו האומות המאוחדות10
 לא יכול לבחור :לא להקריא. 89
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

(Q9b) (63V) 34-24 לות הממשלה והגבוהה ביותר על פע השנייה. ומי לדעתך בעל ההשפעה

 41  כרטיס בישראל?
 . התקשורת01
 . איגודים מקצועיים02
 . עסקים, בנקים ותעשייה03
 . ארגונים וגופים דתיים04
 . הצבא05
 . הפשע המאורגן06
 שמצביעים עבור המפלגות שבשלטון. האנשים 07
 . אזרחים באופן כללי08
 . ארגונים אזרחיים והתנדבותיים09
 . ארגונים בינלאומיים )כמו האומות המאוחדות, קרן המטבע הבינלאומי(10
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99

 

(10Q) (37V) 44 .איזו משתי הדעות יניות בישראל. מדהפניך שתי דעות לגבי מה משפיע על ל
 ביותר להשקפתך?קרובה 

  בממשלה מכהןש מיאשר במבמה שקורה בכלכלה העולמית יותר . המדיניות בישראל תלויה 1
 בממשלה מאשר במה שקורה בכלכלה העולמית  מכהןש מיהמדיניות בישראל תלויה יותר ב. 2
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 בה: אין תשולא להקריא. 9
 

(11Q)  ציבור:הוביטחון  זכויות הפרטכעת נשאל מספר שאלות בנושא 
בצע את הפעולות צריכה או לא צריכה להיות הזכות ללממשלה בישראל  האם לדעתך,

  הבאות:
 

 42  כרטיס
 

בהחלט 
צריכה 

להיות 
 הזכות

כנראה 
צריכה ש

להיות 
 הזכות

כנראה 
לא צריכה ש

להיות 
 הזכות

בהחלט לא 
צריכה 

להיות 
 ותהזכ

לא 
 :להקריא

לא יכול 
 לבחור

לא 
 :להקריא

אין 
 תשובה

אנשים  אחרמעקב . 45
באמצעות מצלמות 

 (38V) ציבוריים מקומותב

1 2 3 4 8 9 

הודעות  אחר מעקב. 46
המועבר ומידע אחר  דואר

 (39V) באינטרנט

1 2 3 4 8 9 

 רשויות ציבוריות הקשורות בעיקר באכיפת החוק.הכוונה ממשלה למראיין: 
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(12Q) (04V) 48-47 . הממשלה צריך  שבידימשמעו "כל מידע  0כאשר  10-ל 0סולם בין לפניך

משמעו "צריך לתת עדיפות  10-סיכון לביטחון הציבור" ו אומרלציבור, גם אם זה  נגישלהיות 
". היכן היית ממקם שבידי הממשלההגבלת הגישה למידע  אומרלביטחון הציבור, גם אם זה 

 43  כרטיס ולם?סאת עצמך על ה

כל מידע שבידי הממשלה 
צריך להיות נגיש לציבור, 

גם אם זה אומר סיכון 
 לביטחון הציבור

צריך לתת עדיפות          
לביטחון הציבור, גם אם 
זה אומר הגבלת הגישה 
 למידע שבידי הממשלה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 . לא להקריא: לא יכול לבחור98
 יא: אין תשובה/מסרב. לא להקר99
 
 
(13Q) צריכה להיות הזכות לנקוט בצעדים מסוימים בשם  יש אנשים החושבים שלממשלות

הביטחון הלאומי. אחרים אינם מסכימים. האם לדעתך לממשלת ישראל צריכה או לא צריכה 
 לבצע את הפעולות הבאות:להיות הזכות 

 

 44  כרטיס

בהחלט 

צריכה 
להיות 

 הזכות

כנראה 

צריכה ש
להיות 

 הזכות

לא שכנראה 

צריכה 
 להיות הזכות

בהחלט לא 

צריכה 
להיות 

 הזכות

לא 

 :להקריא
לא יכול 

 לבחור

לא 

 :להקריא
אין 

 תשובה

 אנשיםלאסוף מידע על . 49
ללא בישראל המתגוררים 

 (1V4) םידיעת

1 2 3 4 8 9 

 אנשיםלאסוף מידע על . 50
במדינות המתגוררים 

 (V42) םאחרות ללא ידיעת

1 2 3 4 8 9 

 יש להבהיר כי איסוף המידע הוא בשם הביטחון הלאומי.: תדרוךל
 
 
(14Q) הממשלה חושדת כי פעולת טרור עומדת להתרחש, האם לדעתך, צריכה להיות במידה ו
  ....הזכות שויותרל

 

 44  כרטיס

בהחלט 

צריכה 

להיות 
 הזכות

כנראה 

צריכה ש

להיות 
 הזכות

לא שכנראה 

צריכה 

 להיות הזכות

לא בהחלט 

צריכה 

להיות 
 הזכות

לא 

 :להקריא

לא יכול 
 לבחור

לא 

 :להקריא

אין 
 תשובה

לתקופה אנשים לעצור . 51
כתב מבלי להגיש  ארוכה
 (3V4) אישום

1 2 3 4 8 9 

לצותת לשיחות . 52
 (4V4) טלפוניות של אנשים

1 2 3 4 8 9 

לעצור אנשים באופן . 53
אקראי ברחוב ולערוך 

 (5V4)עליהם חיפוש 

1 2 3 4 8 9 
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 כעת נשאל אותך מספר שאלות בנושא פוליטיקה:
(51Q) (6V4) 45 .?45  כרטיס באיזו מידה אתה מתעניין, באופן אישי, בפוליטיקה 
 . מתעניין מאוד1
 . די מתעניין2
 במידה מסוימת. מתעניין 3
 . לא כל כך מתעניין4
 . לא מתעניין כלל5
 . לא להקריא: לא יכול לבחור8
 : אין תשובהיאלא להקר. 9
 
(61Q) ?באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מהמשפטים הבאים  

 

 46  כרטיס

מסכים 

 מאוד

 באמצע, מסכים

מסכים )

ולא 
 (מסכים

לא 

 מסכים

מאוד 

לא 

 מסכים

לא 

 :להקריא

לא יכול 
 לבחור

לא 

 :להקריא

אין 
 תשובה

לאנשים כמוני אין כל אפשרות להשפיע על . 55
 (47V) שהמה שהממשלה עו

1 2 3 4 5 8 9 

אני חושב שיש לי הבנה די טובה של הבעיות . 56
 (48V) הפוליטיות החשובות בפניהן ניצבת המדינה

1 2 3 4 5 8 9 

הפוליטיקאים אותם אנחנו בוחרים משתדלים . 57
 (49V) לקיים את מה שהבטיחו במערכת הבחירות

1 2 3 4 5 8 9 

נה שיעשו ב עובדי המדיואפשר לסמוך על ר. 58
 (V50)את מה שהכי טוב בשביל המדינה 

1 2 3 4 5 8 9 

 
)הכוונה למכלול המיסים, כולל  באופן כללי, איך היית מתאר את רמת המיסוי כיום בישראל?

 מס הכנסה ומיסים על מוצרים ושירותים(
(17aQ) (15V) 59 ....47  כרטיס  קודם כל, לגבי אנשים בעלי הכנסה גבוהה, האם המיסים 
 . הרבה יותר מדי גבוהים 1
 . גבוהים מדי2
 . די בסדר3
 . נמוכים מדי4
 . הרבה יותר מדי נמוכים5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 
(17bQ)  (25V) 06 ....47  כרטיס כעת, לגבי אנשים בעלי הכנסה בינונית, האם המיסים 
 . הרבה יותר מדי גבוהים1
 . גבוהים מדי2
 . די בסדר3
 . נמוכים מדי4
 . הרבה יותר מדי נמוכים5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 
(17cQ)  (35V) 16 ....47  כרטיס  לבסוף, לגבי אנשים בעלי הכנסה נמוכה, האם המיסים 
 . הרבה יותר מדי גבוהים1
 . גבוהים מדי2
 . די בסדר3
 . נמוכים מדי4
 ר מדי נמוכים. הרבה יות5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
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(18Q)  ,את הדברים  ותיות המס בישראל עושרשוש חושבבאיזו תדירות אתה באופן כללי
 הבאים:

 
 48כרטיס 

 כמעט
 תמיד

לעיתים 
 קרובות

 לפעמים
)מדי 
 פעם(

 כמעט
אף 
 פעם

לא 
: להקריא

לא יכול 
 לבחור

לא 
 להקריא

מסרב אין 
 ובהתש

שאנשים משלמים  ותמוודא. 62
 (v54את המיסים שלהם )

1 2 3 4 8 9 

לכולם בהתאם  ותתייחסמ. 63
 שלהם יםלחוק, ללא קשר לקשר

 (v55) בחברהשלהם עמדה לו א

1 2 3 4 8 9 

 
(19Q)  ,ות בישראל עושות את מובילשחברות פרטיות  חושבבאיזו תדירות אתה באופן כללי

 הדברים הבאים:

 
 48כרטיס 

 כמעט
 תמיד

לעיתים 
 קרובות

 לפעמים
)מדי 
 פעם(

 כמעט
אף 
 פעם

לא 
: להקריא

לא יכול 
 לבחור

לא 
 להקריא
מסרב 

אין 
 תשובה

 1 2 3 4 8 9 (v56) לחוקים ולתקנות ותמציית. 64

להימנע מתשלום המיסים  ותמנס. 65
 (v57) ןשלה

1 2 3 4 8 9 

 

(02Q) (58V) 66 . מעורבים בשחיתות? בישראל מהפוליטיקאיםלהערכתך, כמה  

 49כרטיס 
 . כמעט אף אחד1
 . בודדים2
 . מעט )אבל יותר ממקרים בודדים(3
 . די הרבה4
 . כמעט כולם5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

(12Q) (59V) 67 . בישראל מעורבים בשחיתות? הציבורי מעובדי השירותולהערכתך, כמה 

 49כרטיס 
 ף אחד. כמעט א1
 . בודדים2
 . מעט )אבל יותר ממקרים בודדים(3
 . די הרבה4
 . כמעט כולם5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 
(22Q)  (06V) 68 . השנים האחרונות, באיזו מידה אתה או בן משפחה קרוב נתקלתם  5במהלך

 50כרטיס  ניתן?בעובד ציבור שרמז או ביקש שוחד או טובה עבור השירות ש
 . אף פעם1
 . לעיתים רחוקות2
 . מדי פעם3
 . לעיתים די קרובות4
 . לעיתים מאוד קרובות5
 : לא יכול לבחורלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
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5/3 

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

6 .(Sex )האם אתה: 
 . גבר1
 . אישה2
 

10-7( .Birth?באיזו שנה נולדת ) ספרות( 4 -______________  )רשום ב 
 : מסרב להשיבלא להקריא. 9997
 : אין תשובהלא להקריא. 9999

 

11-12( .Educyrsכמה שנות לימוד מלאות סיימת ))רשום שנים( ____________ ? 
 . אין השכלה פורמלית00
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99

 

14-13( .IL_degr כרטיס )51( מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך? )ישראל 
 . אין השכלה פורמלית01
 . יסודית 02
 . תיכונית מקצועית חלקית )לא סיים תיכון מקצועי(03
 צועית מלאה, אך ללא תעודת בגרות. תיכונית מק04
 . תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות05
 . תיכונית עיונית חלקית )לא סיים תיכון עיוני(06
 . תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות07
 . תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות08
 . ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות 09
 תעודת בגרות. ישיבה תיכונית עם 10
 . על תיכונית )סמינר, ישיבה על תיכונית, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים וכו'(11
 . אוניברסיטאית חלקית )לא סיים אוניברסיטה, אין תואר(12
 מלאה עם תואר ראשון. אוניברסיטאית 13
 יותראו  שני. אוניברסיטאית מלאה עם 14
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 יודע : לאלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99

 

15( .Marital?מהו מצבך המשפחתי הפורמלי ) 
 . נשוי1
 . חי עם בן זוג קבוע עם הסכם חיים משותפים2
 . פרוד, לא גר עם בן הזוג3
 . גרוש4
 . אלמן5
 . רווק, מעולם לא נישא6
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

 )למראיין: מצב בריאותי הכוונה פיזי ונפשי( היית מתאר את מצבך הבריאותי? באופן כללי כיצד. 16

 52כרטיס 

 . מצוין1
 . טוב מאוד2
 . טוב3
 . לא כל כך טוב4
 . גרוע5
 . לא יכול לבחור8
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הכוונה לעבודה תמורת שכר כמו שכיר, עצמאי או עובד  -השאלות הבאות עוסקות בעבודה 
בשבוע. אם המרואיין אינו עובד באופן זמני כמו  עבור עסק משפחתי, לפחות שעה אחת

 למשל מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל. 
 

17( .Work ) :האם כיום אתה 
 המשך לשאלה הבאה ←. עובד בעבודה תמורת שכר   1
 20עבור לשאלה  ←. לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבדת בעבר  2
 הבאבעמוד  41-42עבור לשאלה  ←מעולם לא עבדת תמורת שכר   .3

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

19-18 .(Wrkhrs ,בשבוע )( כמה שעות בממוצע אתה עובד )בד"כ 
 _________)רשום מספר שעות שבועיות שעובד תמורת כסף(. כולל שעות נוספות 

ממעסיק אחד או אם שכיר וגם עצמאי, אנא ציין את סך שעות העבודה  אם עובד עבור יותרלמראיין: 
 .עובד המרואייןהכולל ש

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

אם אתה מועסק ביותר ממקום עבודה אחד, או שאתה מועסק ועצמאי, אנא התייחס למקום 
 העבודה העיקרי שלך.

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

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

 . שכיר1
 ינו מעסיק עובדים. עצמאי שא2
 מה מספר העובדים שאתה                      ( Nemploy. )24-21 ←. עצמאי שמעסיק עובדים 3

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

25 .(Wrksup?האם אתה ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים ) 
 (? ________)רשוםעל כמה עובדים אתה ממונה( supN)  .29-26    ←. כן   1
 עובדים או יותר 9995. 9995. לא                                                                    2
 : אין תשובהלא הקריא. 9999: מסרב להשיב                                   לא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

30 .(Typorg1האם אתה ע ) ובד בארגון שהוא למטרות רווח או בארגון שאינו למטרות רווח
 )מלכ"ר(?

 . בארגון למטרות רווח1
 . בארגון שאינו למטרות רווח )מלכ"ר(2
 : עצמאילא להקריא. 4
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
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31 .(Typorg2האם מקום עבודתך שייך למגזר ) ?הציבורי או הפרטי 
 . עובד במגזר הציבורי1
 . עובד במגזר הפרטי2
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 
 
23 .(Union?האם אתה חבר או היית חבר, באיגוד מקצועי או ארגון דומה ) 
 . כן, חבר כיום           1
 י לא           . פעם הייתי חבר אבל עכשיו אנ2
 . מעולם לא הייתי חבר באיגוד מקצועי   3
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 
 

 (IL_occup -.)למ"ס 33 -36
40- 37( .ISCO08) 

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

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

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

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

 (אין תואר –ציין בפירוש  –)אם אין תואר 
 

 _____*** היכן אתה עובד או עבדת? _____________________________________
 )רשום מקום עבודה כמו, לדוגמה, בנק לאומי, בזק, קופ"ח לאומית וכו'(.

 
 
24-14 .(Mainstat ?מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבך כיום )
 ( 53כרטיס )

אם המרואיין אינו עובד באופן זמני כמו למשל מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, שביתה וכדומה יש 
  ייחס לשבוע עבודה רגיל.להת

 . עובד תמורת שכר )שכיר, עצמאי או עובד בעסק משפחתי(01
 . מובטל המחפש עבודה02
 . תלמיד או סטודנט, גם אם כרגע בחופשה מהלימודים03
 . מתלמד או בהכשרה מקצועית04
 באופן קבוע. נכה או חולה 05
 . גמלאי/פנסיונר06
 לדים או בני משפחה אחרים. אחראי על עבודות הבית והטיפול בי07
 . בשירות צבאי או בשירות לאומי08
 . אחר09
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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44-43 .(RLIGGRP?מהי דתך ) 
 . ללא דת00
 . נוצרי קתולי01
 . נוצרי פרוטסטנטי02
 . נוצרי אורתודוכסי03
 . נצרות אחרת04
 . יהודי05
 . מוסלמי06
 חרת. דת א10
 . דרוזי  11
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

 . האם אתה רואה את עצמך כ:45
 . חרדי, דתי מאוד    1
 . דתי       2
 'דתי' -. מסורתי 3
 'לא דתי'     -. מסורתי 4
 . חילוני, לא דתי   5
 ב: אין תשובה/ לא יודע/ מסרלא להקריא. 9
 

47-46 .(Attend באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית, לא כולל אירועים מיוחדים כמו )
 54כרטיס בר מצווה וכדומה? 

 . פעם ביום או יותר00
 . מספר פעמים בשבוע או יותר01
 . פעם בשבוע02
 שלוש בחודש-. פעמיים03
 . בערך אחת לחודש04
 . מספר פעמים בשנה05
 . בערך פעם בשנה06
 פחות מפעם בשנה .07
 . אף פעם08
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

49-48 .(Topbot בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות )
 בתחתית. לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית. היכן היית ממקם את עצמך בדרוג זה? 

 (55טיס כר)
 . צמרת10
09  
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
 . תחתית01
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : מסרבלא להקריא. 99
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50 .(Vote_le יש אנשים שלא מצביעים בבחירות מסיבה כזו או אחרת, האם אתה הצבעת )
 ?5201 מרץבבחירות האחרונות לכנסת שהתקיימו ב

 המשך לשאלה הבאה ←. כן, הצבעתי    1
  53-54עבור לשאלה  ←לא הצבעתי   . לא,2

 53-54עבור לשאלה  ←. לא הייתה לי זכות הצבעה בבחירות האחרונות  0
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

52-51 .(il_prty) לאיזו מפלגה הצבעת?5201 ירות האחרונות לכנסת, שהתקיימו במרץבבח , 
 למראיין: לא להקריא

 01 הליכוד 
 02 המחנה הציוני 
 03 כולנו 
 04 יש עתיד בראשות יאיר לפיד 
 05 הבית היהודי 
 06 ישראל ביתנו 
 07 יהדות התורה )אגודת ישראל/דגל התורה( 
 08 ש"ס 
 09 השמאל של ישראל מרצ 
 10 יחד 
 11 הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל( 
 12 סאנע-הרשימה הערבית בראשות טלב אל 
 13 עלה ירוק 
 95 מפלגה אחרת 
 96 פתק לבן לא להקריא: 
 97 מסרב להשיב לא להקריא: 
 98 לא יודע לא להקריא: 
  99 אין תשובה לא להקריא: 

 
 

 )המשך( בישראל. 90____ _________באיזו ארץ? ____ בחו"ל, . באיזו ארץ נולדת?54-53
 ה. אין תשוב99. לא יודע     98. מסרב     97

 

 

85-55( .yrimm_________?באיזו שנה עלית ארצה )_________    ספרות( 4 -)רשום ב                                  

 
59-60( .F_Born-למ"ס) 

63-61. (1-ISO3166)   ?באיזו ארץ נולד אביך ______________________ 
 

64-65( .M_Born-למ"ס) 
86-66. (1-ISO3166)   ה אמך? _באיזו ארץ נולד____________________ 
 

70-96( .Hompop)  כמה אנשים סה"כ, כולל אותך, מתגוררים, בדרך כלל, במשק הבית

            . אין תשובה99 שלך?_______________

71-72( .Hhup18 כמה אנשים מבוגרים בגיל )ומעלה? 18 ________________ 

73-74( .Hhchildr)  בגיל בית ספר(? _______ 6-17כמה מהם ילדים בגילאים(__ ___ 

75-76( .Hhtodd)  כולל? _______________ 5כמה מהם ילדים עד גיל , 

77-78 .(V85 )_______________?אין ילדים97 ומהו גילו של הילד הצעיר ביותר . 



 13 

97 .(Partliv) ?האם יש לך בן זוג קבוע, ואם כן, האם אתם מנהלים משק בית משותף 
 המשך לשאלה הבאה ←י בן זוג קבוע ואנו מנהלים משק בית משותף . כן, יש ל1
 המשך לשאלה הבאה ← . כן, יש לי בן זוג קבוע אך אנו לא מנהלים משק בית משותף2
 27עמוד תחילת ב 103-104עבור לשאלה  ← לא, אין לי בן זוג קבוע .3
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

83-80( .irthSp_B?באיזו שנה נולד בן הזוג שלך ) ספרות( 4 -___________)רשום ב 
 : מסרב להשיבלא להקריא. 9997
 : אין תשובהלא להקריא. 9999

 
85-84( .IL_degrSp_ 56( מהי ההשכלה הגבוהה ביותר של בן הזוג שלך? )כרטיס) 
 . אין השכלה פורמלית01
 . יסודית 02
 ים תיכון מקצועי(. תיכונית מקצועית חלקית )לא סי03
 . תיכונית מקצועית מלאה, אך ללא תעודת בגרות04
 . תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות05
 . תיכונית עיונית חלקית )לא סיים תיכון עיוני(06
 . תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות07
 . תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות08
 דת בגרות . ישיבה תיכונית ללא תעו09
 . ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות10
 . על תיכונית )סמינר, ישיבה על תיכונית, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים וכו'(11
 . אוניברסיטאית חלקית )לא סיים אוניברסיטה, אין תואר(12
 מלאה עם תואר ראשון. אוניברסיטאית 13
 יותראו  שני. אוניברסיטאית מלאה עם 14
 : מסרב להשיבאלא להקרי. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

הכוונה לעבודה תמורת שכר  -השאלות הבאות עוסקות בעבודה של בן הזוג הקבוע שלך 
כמו שכיר, עצמאי או עובד עבור עסק משפחתי, לפחות שעה אחת בשבוע. אם בן הזוג אינו 

ת לידה, חופשה, שביתה וכדומה יש להתייחס עובד באופן זמני כמו למשל מחלה זמנית, חופש
 לשבוע עבודה רגיל של בן הזוג.

 
86( .SPWork )האם כיום בן הזוג: 

 המשך לשאלה הבאה ←. עובד בעבודה תמורת שכר   1
 בעמוד הבא 89 עבור לשאלה ←. לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבד בעבר  2
 בעמוד הבא 99-100לה עבור לשא ←. מעולם לא עבד בעבודה תמורת שכר  3
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

88-87 .(SPWrkhrs בשבוע, כולל שעות )( כמה שעות בממוצע בן הזוג שלך עובד )בד"כ
 _________)רשום מספר שעות שבועיות שעובד תמורת כסף(.נוספות 

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

 שעות שבועיות או יותר 96. 96
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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 אם בן הזוג מועסק ביותר מעבודה אחת התייחס לעבודה העיקרית שלו.
או כרגע לא עובד, אנא התייחס לעבודה העיקרית למראיין: אם פרש )יצא לפנסיה( 

 האחרונה שלו.
 

89 .(SPEmprel?האם בן הזוג שלך שכיר, עצמאי או עובד בעסק השייך למשפחה ) 
 . שכיר1
 . עצמאי שאינו מעסיק עובדים2
 . עצמאי שמעסיק עובדים3
 . עובד בעסק השייך למשפחה4
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 שובה: אין תלא להקריא. 9
 

90 .(SPWrksup?האם בן הזוג שלך ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים ) 
 . כן   1
 . לא2
 : מסרב להשיבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 : אין תשובהלא להקריא. 9
 

        (_occupSPIL -)למ"ס . 94-91
98-95 .(80ISCOSP)         

)אם לא עובד, יש  ת של בן הזוגהעיקרי ות עבודתאו א ותאר בצורה מפורטת את עיסוק

 (שלו האחרון יעיקרהלהתייחס לעיסוק 

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

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

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

 (תואראין  –ציין בפירוש  –)אם אין תואר 
 ? __________________________________________בן הזוג *** היכן עובד או עבד

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

100-99 .(SPMainst)  מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבו של בן
 ( 57כרטיס הזוג כיום? )

אינו עובד באופן זמני כמו למשל מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, שביתה וכדומה יש  זוגבן האם 
  להתייחס לשבוע עבודה רגיל.

 עובד תמורת שכר )שכיר, עצמאי או עובד בעסק משפחתי(. 01
 המחפש עבודה מובטל. 02
 , גם אם כרגע בחופשה מהלימודיםסטודנט. תלמיד או 03
 עית. מתלמד או בהכשרה מקצו04
 באופן קבוע . נכה או חולה50

 גמלאי/פנסיונר. 06
 . אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים07
 . בשירות צבאי או בשירות לאומי08
 . אחר09
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : אין תשובהלא להקריא. 99

 

 

                                                          . פחות משנה99_שנים   _____. כמה שנים אתה ובן הזוג שלך ביחד? _101-102
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לך בצורה הטובה  ותהמתאימ קבוצות מוצא 2בחר עד  ?כיצד היית מגדיר את המוצא שלך

 58כרטיס  ביותר.
 .סמן תשובה אחת בכל טור ושתי תשובות לכל היותר בסך הכל: למראיין

 .ן את שתי התשובות הראשונות המוזכרותאם המשיב אינו מסוגל לענות, סמ
 שאל פעם אחת: איזו עוד?

 103-104 

 ראשונהקבוצת מוצא 

(il_ETHN1) 

105-106 

 שניהקבוצת מוצא 

(2il_ETHN) 

 01 01 ישראלי

 02 02 ערבי

 03 03 פלסטיני

 04 04 מוסלמי

 05 05 יהודי

 06 06 אשכנזי

 07 07 מזרחי

 08 08 ספרדי

 09 09 יאבדו

 10 10 וזידר

 11 11 אתיופי

 12 12 עירקי

 13 13 מרוקאי

 14 14 פולני

 15 15 רומני

 16 16 רוסי

 17 17 אוקראיני

 18 18 אחר

 97 97 מסרב: לא להקריא

 98 98 לא יודע: לא להקריא

 99 99 אין תשובה: לא להקריא

 
 
810-710 .(IL_Rincרדות כמו מס הכנסה, ( בממוצע, מהי הכנסתך החודשית ברוטו )לפני הו

  59כרטיס ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכו'(? 
 . כלום00
 ₪ 1,250. עד 01
02 .1,251-3,000 ₪ 
03 .3,001-4,000 ₪ 
04 .4,001-4,700 ₪ 
05 .4,701-5,500 ₪ 
06 .5,501-6,700 ₪ 
07 .6,701-8,200 ₪ 
08 .8,201-10,000 ₪ 
09 .10,001-16,000 ₪ 
 ₪ 16,001 -. יותר מ10
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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110-910 .(IL_Incom ( בממוצע, מהי ההכנסה ברוטו בחודש של כל משק הבית )לפני הורדות

 60כרטיס כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכו'(? 
 ₪ 3,000. עד 01
02 .3,001-4,500 ₪ 
03 .4,501-6,000 ₪ 
04 .6,001-8,000 ₪ 
05 .8,001-10,000 ₪ 
06 .10,001-12,000 ₪ 
07 .12,001-15,000 ₪ 
08 .15,001-20,000 ₪ 
09 .20,001-28,000 ₪ 
 ₪ 28,001 -. יותר מ10
 : מסרב להשיבלא להקריא. 97
 : לא יודעלא להקריא. 98
 : אין תשובהלא להקריא. 99
 

111( .Urbruralכיצד היית מתאר את היישוב )  61בו אתה גר? כרטיס 
 . עיר גדולה1
 . פרבר או פאתי עיר גדולה 2
 . עיר קטנה או עיירה 3
 . יישוב כפרי4
 . חווה או בית בכפר5
 אין תשובהלא יודע/: לא להקריא. 9
 

 ? יש לכם בבית ,לשימוש לשיחות טלפון HOT או כמה קווי טלפון נייחים כמו בזק. 112
 טלפוןלשימוש לשיחות  . אין קו נייח0
 . יש קו אחד  1
 יש שני קווים  . 2
 קווים או יותר 3. 3
 : אין תשובה, מסרבלא להקריא. 9
 

 האם יש לך חשבון פייסבוק פעיל? . 113
 למראיין: פעיל הכוונה נכנס לפחות פעם אחת בחודש האחרון

 . כן1
 . לא2
 : אין תשובה, מסרבלא להקריא. 9
 
 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
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5/4 
 . מספר סוקר ____________6-7שם הסוקר_______________________ 

   

 . סמל ישוב______________________ 8-11שם הישוב _________________ 
 

 . מספר כתובת __________________ 16-17. אזור סטטיסטי _________  12-15
 

 _________שם המרואיין: ________________     כתובת: _______________
 

 . מס' טלפון של המרואיין: _________________________18 -27
 

 

 
 :לשימוש המשרד בלבד 
 

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

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

 . שפת ריאיון30
 . רוסית3. ערבית      2. עברית     1
 

31-35( .c_sampleמדינה ) 
 ערבים           . 37602יהודים               . 37601

 
36-38( .countryמדינה ) 

 . ישראל376
 

39-40/11(  .mode) 

 

41/1(  .subcase ) 

 
 2015/2016    (dateyrשנת ראיון  ). 42-45

 
 (datemoספרות( ) 2 -. חודש ראיון _____________ )רשום ב46-47

 
 (datedyספרות( ) 2 -הראיון ___________ )רשום ב תאריך יום. 48-49

 
50/1( .weight) 

 

 
 
 
 
 
 


