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 1202 ינואר - ISSP אי שוויון

 

שלום, לפני מספר שבועות הסכמת להשתתף במחקרים שונים של 'מכון כהן למחקרי דעת 

בינלאומי רחב שנערך אביב. אנו פונים אליך כעת במסגרת מחקר -יטת תלקהל', באוניברס

בארצות שונות בעולם. במסגרת מחקר זה נבדקות תפיסות ועמדות הציבור כלפי נושאים 

 חברתיים שונים. 

 

 דקות.  15-מילוי השאלון אורך כ

ר/י בסוף מספר ימים לאחר סיום מילוי השאלון במלואו, ישלח אלייך לטלפון הנייד, שתמסו

 .₪ 50תו רכישה במגוון רשתות, על סך השאלון, 

 .בתשומת לבנודה לך על מילוי השאלון 

שים/י לב: במהלך השאלון שילבנו מספר שאלות שאינן קשורות לנושא ומטרתן 

לבדוק שהמענה על השאלון מתבצע בתשומת לב. תשובה בשאלות אלו שלא 

 לא קבלת תשלום עבורו.בהתאם להנחיות, תביא מידית לסיום השאלון, ל

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
 
 

מכון כהן פועל בהתאם להנחיות 'חוק הגנת הפרטיות', כל הנתונים שתמסור/י 

הינם חסויים. אנו מבטיחים שתשובותיך תישמרנה בסודיות ותשמשנה לצורך מחקר 

 בלבד.

יכול/ה  ה לבחור באפשרות "לא/ה יכול/ה לא רוצה להשיב עליה את/כל שאלה שאת

 לבחור" או "מסרב/ת".

 

 במידה שמתעוררות שאלות או יש צורך בהבהרה, ניתן לפנות לחוקרות המכון:

 anatoren@tauex.tau.ac.il    ד"ר ענת אורן

 n@tauex.tau.ac.ilbarkari  גב' קארין בלנרו
 

 barkarin@tauex.tau.ac.il  להסרה מהרשימה שלח/י הודעה למייל
 
 

 אנא סמן/י:
 . מסכים/ה להשתתף במחקר1
 

mailto:anatoren@tauex.tau.ac.il
mailto:barkarin@tauex.tau.ac.il
mailto:barkarin@tauex.tau.ac.il
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 שאלות לגבי האפשרות להתקדם בחיים.נתחיל עם מספר 

 

 
 

חשוב   הכרחי
 מאוד

די 
 חשוב 

לא כל 
כך 

 חשוב

כלל 
לא 

 חשוב

לא 
יכול/ה 

 לבחור

באיזו מידה  בכדי להתקדם בחיים,
לבוא ממשפחה אמידה לדעתך,  חשוב

(1V) 

1 2 3 4 5 8 

באיזו מידה  בכדי להתקדם בחיים,
שיהיו לך הורים בעלי  לדעתך חשוב

 (2Vהשכלה גבוהה )

1 2 3 4 5 8 

באיזו מידה  בכדי להתקדם בחיים,
 טובהשתהיה לך השכלה לדעתך,  חשוב

 (V3) (הכוונה להשכלה איכותית)

1 2 3 4 5 8 

באיזו מידה  בכדי להתקדם בחיים,
 (V4לעבוד קשה )לדעתך,  חשוב

1 2 3 4 5 8 

באיזו מידה  בכדי להתקדם בחיים,
להכיר את האנשים לדעתך,  חשוב

 (5Vהנכונים )

1 2 3 4 5 8 

בכדי להתקדם בחיים, באיזו מידה 
ם שיהיו לך קשרי חשוב לדעתך,

 (6Vפוליטיים )

1 2 3 4 5 8 

באיזו מידה  בכדי להתקדם בחיים,
 (7Vלתת שוחד )לדעתך,  חשוב

1 2 3 4 5 8 

בכדי להתקדם בחיים, באיזו מידה 
של אתני הגזע או השיוך הלדעתך,  חשוב
 (V8) האדם

1 2 3 4 5 8 

באיזו מידה  בכדי להתקדם בחיים,
 (V9הדת של האדם )לדעתך,  חשוב

1 2 3 4 5 8 

באיזו מידה  בכדי להתקדם בחיים,
גבר או אישה  להיוולדלדעתך,  חשוב

(10V) 

1 2 3 4 5 8 

 
     להכנסה חודשית נטו המקובלת במקצוע.  /יכמה להערכתך מרוויחים אנשים במקצועות הבאים. התייחס

       /ינסה אנשים רבים אינם בטוחים לגבי זה, אבל להעריך. /יאת הסכום המדויק נסה /תאם אינך יודע
  להעריך כמיטב יכולתך.

 של: חודשית נטוההכנסה מהי ההערכתך, ל
 

  (V11________________              רופא משפחה כללי )_  __    

  
  (V12     מנכ"ל של חברה גדולה )    ________________  ___ 

 
  (V13  )בחנות                      מוכר   ___________________   

 

  (V14__________________ פועל לא מקצועי בבית חרושת )    
 

  (V15שר בממשלה )                       ______________  _____     
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  למשכורת חודשית נטו. /יהתייחס שאנשים במקצועות הבאים ירוויחו.  ראויכמה לדעתך, ו

 :שראוי שירוויח חודשית נטוההכנסה מהי הלהערכתך, 
                                                                   

 
   (V16    __________________              רופא משפחה כללי ) 

  
  (V17     מנכ"ל של חברה גדולה )       __________________ 

 

  (V18  )בחנות                      מוכר      __________________ 
 

  (V19  __________________ פועל לא מקצועי בבית חרושת ) 
 

  (V20שר בממשלה )                          __________________ 

 

 
 עם כל אחד מהמשפטים הבאים: /האו לא מסכים /הה מסכים/האם את

 

 
 

 /המסכים

 בהחלט

 /המסכים /המסכים

ולא 
 /המסכים

לא 

 /המסכים

בהחלט 

לא 
 /המסכים

לא 

 /הוליכ
 לבחור

ות הכנסההבדלים ב
 (21Vבישראל גדולים מדי )

1 2 3 4 5 8 

זו האחריות של הממשלה 
להקטין את הפערים 

בהכנסות בין אנשים בעלי 
הכנסה גבוהה לבין אנשים 

 (22Vבעלי הכנסה נמוכה )

1 2 3 4 5 8 

הממשלה צריכה לספק 
למובטלים תנאי מחייה 

 (V23) נאותים

1 2 3 4 5 8 

ן של חברות באחריות
פרטיות להפחית את 

ההבדלים בשכר בין עובדי 
החברה בעלי שכר גבוה 
לבין עובדי החברה בעלי 

 (24Vשכר נמוך )

1 2 3 4 5 8 

 
 

בהכנסה בין  הפערים לצמצוםלדעתך, למי מהבאים צריכה להיות האחריות הגדולה ביותר 
 (25V) אנשים בעלי הכנסה גבוהה לבין אנשים בעלי הכנסה נמוכה?

 חברות פרטיות. 1

 ממשלה. 2

 איגודי עובדים. 3

 האנשים בעלי ההכנסות הגבוהות . 4

 . האנשים בעלי ההכנסות הנמוכות 5

 בהכנסות הפעריםרך להפחית את וצ אין. 6

 לבחור /ה. לא יכול8
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 שלמרבית הפוליטיקאים בישראל לאעם הטענה  /האו לא מסכים /הה מסכים/באיזו מידה את
בהכנסות בין אנשים בעלי הכנסה גבוהה לבין אנשים בעלי הכנסה  הפעריםצמצום אכפת מ

 (62V) ?נמוכה
 /המאוד מסכים. 1

 /הדי מסכים. 2

 /הולא מסכים /הבאמצע, מסכים. 3

 /הלא כל כך מסכים. 4

 /המאוד לא מסכים. 5

 לבחור /ה. לא יכול8

 
 יםלצמצם את הפערבאיזו מידה לדעתך, ממשלת ישראל מצליחה בימים אלו 

 (27V) בהכנסות בין אנשים בעלי הכנסה גבוהה לבין אנשים בעלי הכנסה נמוכה?
 . מאוד מצליחה1

 . די מצליחה2

 . באמצע, מצליחה ולא מצליחה3

 . לא כל כך מצליחה4

 . מאוד לא מצליחה5

 לבחור /ה. לא יכול8

 מההכנסה שלהם חלק גדול יותר האם לדעתך אנשים בעלי הכנסה גבוהה צריכים לשלם
 (28V) ?חלק קטן יותר או חלק דומהאו , הנמוכ הבעלי הכנס מאשר ,כמיסים

 חלק הרבה יותר גדול. 1
 חלק גדול יותר. 2
 חלק דומה . 3
 . חלק קטן יותר4
 . חלק הרבה יותר קטן5
 לבחור /ה. לא יכול8
 

 את המיסים בישראל כיום עבור אנשים עם הכנסה גבוהה? /יבאופן כללי, כיצד תתאר
 (29V) :הם בישראל עבור אנשים עם הכנסה גבוההכיום  המיסים

 . הרבה יותר מדי גבוהים1
 . גבוהים מידי2
 . כמו שצריך3
 . נמוכים מידי4
 . הרבה יותר מדי נמוכים5
 לבחור /ה. לא יכול8
 

 :צודקאו לא  צודקוגן או לא הוגן, האם זה ה

 
 

הוגן 

, מאוד
 צודק

 בהחלט

די 

הוגן, 
 צודק

הוגן ולא 

הוגן, 
ות רגש

 מעורבים

כל לא 

כך 
הוגן, 

לא 
 צודק

לא  מאוד

 ,הוגן
בהחלט 

 לא צודק 

 

לא 
 /היכול

 לבחור

שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר 
יכולים לקנות שירותי בריאות טובים 

יותר מאשר אנשים בעלי הכנסה 
 (30Vנמוכה יותר )

1 2 3 4 5 8 

שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר 
לילדים  יכולים לקנות חינוך טוב יותר

שלהם מאשר אנשים בעלי הכנסה 
 (31Vנמוכה יותר )

1 2 3 4 5 8 
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שים מרגי לאבעוד שאחרים  ,בעושר בין עשירים לעניים פעריםה עלכעס  מרגישיםיש אנשים ה

 ?/הה מרגיש/על פערים בעושר בין עשירים לעניים בישראל, איך את /תה חושב/כאשר את. כך

(32V) 

 

  /תכועסמאד משמעו  10-ו /תמשמעו כלל לא כועס 0כאשר  10-ל 0בין תשובתך על סולם  /יסמן

לא  כלל 
 /תכועס

מאוד          
 כועס/ת

 /הלא יכול
 לבחור

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 

 
 
 עם המשפטים הבאים: /האו לא מסכים /הה מסכים/הבדלים בינלאומיים, האם אתל התייחסב

 
 

 בכל הארצות יש הבדלים ואפילו מאבקים בין קבוצות חברתיות שונות.
 

 
 

מאבק 

חזק 
 מאוד

מאבק 

 חזק

מאבק 

לא חזק 
 במיוחד

אין כל 

 מאבק

לא 

 /היכול
 לבחור

עניים באיזו מידה לדעתך קיים בישראל מאבק בין 
 (V36ועשירים )

1 2 3 4 8 

מעמד  ידה לדעתך קיים בישראל מאבק ביןבאיזו מ
 (37Vהעובדים לבין המעמד הבינוני )

1 2 3 4 8 

 מאבק בין באיזו מידה לדעתך קיים בישראל
 (V38ההנהלה לעובדים )

1 2 3 4 8 

צעירים  באיזו מידה לדעתך קיים בישראל מאבק בין
 (V39)למבוגרים 

1 2 3 4 8 

ין באיזו מידה לדעתך קיים בישראל מאבק ב
אנשים שנולדו בישראל לבין אנשים שנולדו 

 (V40במדינות אחרות ובאו לחיות בישראל )

1 2 3 4 8 

 
 

 
 

 /המסכים

 בהחלט

 /המסכים /המסכים

ולא 
 /המסכים

לא 

 /המסכים

בהחלט 

לא 
 /המסכים

לא 

 /היכול
 לבחור

ההבדלים הכלכליים הקיימים 
היום בין מדינות עשירות ועניות 

 (33V) הם גדולים מדי

1 2 3 4 5 8 

אנשים בארצות עשירות צריכים 
לשלם מס נוסף שיעזור לאנשים 

 (34V) בארצות עניות

1 2 3 4 5 8 

צריך לאפשר לאנשים ממדינות 
 עשירותות לעבוד במדינות עני

(35V) 

1 2 3 4 5 8 
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 בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות בתחתית. 

  (14V) את עצמך בדירוג הזה? /הלפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית. היכן היית מציב
 10 .................צמרת............

 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 

 1 תחתית...........................
 

 (24V) בדירוג זה את המשפחה בה גדלת? /הוהיכן היית מציב
 10 צמרת.............................

 9 
 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 
 2 

 1 תחתית...........................
 
 

  10 -ל 1על סולם בין  /ישנים מעכשיו, איפה לדעתך תהיה 10שבה על ובמח
 (34V) משמעו תחתית 1-משמעו צמרת ו 10כאשר 

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

 1 תחתית...........................
 לבחור /ה. לא יכול98

 
 
 

 
 יקת תשומת לב, סמן/י את הערך "טוב":השאלה הבאה היא שאלה לבד

 . מצוין1

 . טוב מאוד2
 . טוב3

 . רע4
 . רע מאוד5

 . מסרב/ת6

 
 
 
 
 



 8 

 
 :את לקחת בחשבוןלדעתך חשוב  שמחליטים מה יהיה שכרם של אנשים, כמהכ

 
 

חשוב   הכרחי
 מאוד

די 
 חשוב

לא מאוד 
 חשוב

כלל לא 
 חשוב

לא יכול/ה 
 לבחור

 1 2 3 4 5 8 (44V) מידת האחריות שמחייב התפקיד

 1 2 3 4 5 8 (V45)להכשרה ומספר השנים שהוקדשו ללימודים 

 
 וכשמחליטים מה יהיה שכרם של אנשים, כמה חשוב לדעתך לקחת בחשבון:

 
 

חשוב  הכרחי 

 מאוד

די 

 חשוב

לא מאוד 

 חשוב

כלל לא 

 חשוב

לא יכול/ה 

 לבחור

 1 2 3 4 5 8 ( V46) /תמפרנס /היאילדים שהוא /תהאם יש לעובד

 1 2 3 4 5 8 (47V)את העבודה  /תמבצע /תכמה טוב העובד

 

 /יאת התיאורים והבט /יחמשת התרשימים הבאים מראים סוגים שונים של חברות. אנא קרא

  ...מתאר את ישראל בצורה הטובה ביותר איזה מהם /יוחשוב בתרשימים
 

     

 

 א טיפוס 

קטנה בצמרת,  עילית

מעט מאוד אנשים 
באמצע, הכמות 

הגדולה של 
  האוכלוסייה בתחתית

 

 ב  טיפוס

חברה הבנויה כמו 

פירמידה, עילית קטנה 
בצמרת, אנשים רבים 

יותר באמצע, הרוב 
 בתחתית

 

ג  טיפוס  

כמו פירמידה, רק שיש 

 נשים בתחתיתפחות א

 

 ד טיפוס 

חברה בה רוב 

 האנשים באמצע

 

 ה טיפוס 

אנשים רבים קרובים 

מעטים לצמרת ורק 
 קרובים לתחתית

 

 
 

טיפוס 

 א'

טיפוס 

 ב'

טיפוס 

 ג'

טיפוס 

 ד'

טיפוס 

 ה'

/ה לא יכול

 לבחור

איזה סוג של חברה היא  לדעתך,
ישראל היום, איזה תרשים מתאר 

 (48Vאותה בצורה הטובה ביותר )

1 2 3 4 5 8 

איזה תרשים מתאר ולדעתך, 
מה  - צריכה להיותישראל  כיצד

 (V49) /ההיית מעדיףאת/ה 

1 2 3 4 5 8 

 

   

 (50V) ההכנסות בישראל הוגנת או לא הוגנת?חלוקת עד כמה לדעתך, 

 . מאוד הוגנת1

 . הוגנת2

 . לא להוגנת3

 . מאוד לא הוגנת4

 לבחור /ה. לא יכול8
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מילולי או לא יש לך קשר, באיזו תדירות מחוץ לבית או במקום ציבורי,  /תה נמצא/כשאת

 ממך? ענייםשהם הרבה יותר  עם אנשים ,מילולי

 (51V) .במקום העבודה שלךבחנות, בשכונה שלך או בתחבורה ציבורית, זה יכול להיות ברחוב, 

 . אף פעם1

 . פחות מפעם בחודש2

 . פעם בחודש3

 . מספר פעמים בחודש4

 פעם בשבוע .5

 . מספר פעמים בשבוע6

 . כל יום7

 לבחור /ה. לא יכול8

 

 

מחוץ לבית או במקום ציבורי, באיזו תדירות יש לך קשר, מילולי או  /תה נמצא/כשאתו

 ממך? עשיריםלא מילולי, עם אנשים שהם הרבה יותר 

 (52V) שלך.זה יכול להיות ברחוב, בתחבורה ציבורית, בחנות, בשכונה שלך או במקום העבודה 

 . אף פעם1

 . פחות מפעם בחודש2

 . פעם בחודש3

 . מספר פעמים בחודש4

 . פעם בשבוע5

 . מספר פעמים בשבוע6

 . כל יום7

 לבחור /ה. לא יכול8

 

 של משק הבית שלך. ות הבאות מתייחסות למצב הכלכליהשאל

של משק הבית שלך, כולל כל  ותבחשבון את סך כל ההכנס /תה לוקח/כאשר את
רות ההכנסה של כל בני הבית התורמים להכנסה, כמה קשה או קל כרגע למשק מקו

 (V53) הבית שלך לעמוד בכל ההוצאות? 
 קשה מאוד  1

 די קשה .2

 באמצע, לא קשה ולא קל .3

 די קל .4

 קל מאוד .5

 לבחור /הלא יכול .8

 

ד לעמוהחודשים הבאים, כמה קשה או קל, יהיה לדעתך למשק הבית שלך  12ובמהלך 
 (45V) בכל ההוצאות?

 קשה מאוד  1

 די קשה .2

 באמצע, לא קשה ולא קל .3

 די קל .4

 קל מאוד .5

 לבחור /הלא יכול .8
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דלג על ארוחה בגלל שאין מ ,בית שלךהה או מישהו אחר במשק /באיזו תדירות את

 (55V) מספיק כסף לאוכל?

 . אף פעם1

 . פחות מפעם בחודש2

 . פעם בחודש3

 מים בחודש. מספר פע4

 . פעם בשבוע5

 . מספר פעמים בשבוע6

 . כל יום7

 לבחור /ה. לא יכול8

 
או שיש מקום לחשדנות  ,ניתן לבטוח באנשיםש /תבאופן כללי, האם היית אומר

 (56V) ם?ביחסים עם אנשים אחרי
 . כמעט תמיד ניתן לבטוח באנשים1

 . בדרך כלל ניתן לבטוח באנשים 2

 נות ביחסים עם אנשים אחרים. בדרך כלל יש מקום לחשד3

 . כמעט תמיד יש מקום לחשדנות ביחסים עם אנשים אחרים4

 לבחור /ה. לא יכול8
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הינם חסויים והשימוש  /יא כולל פרטים אישיים. נזכיר כי כל הפרטים שתמסורבהחלק ה

 בהם יהיה לצורך סטטיסטיקה בלבד 
 

(Sex )ה/האם את: 

 . גבר1
 . אישה2
 . אחר3
 להשיב מסרב/ת. 9
 

(Birth?באיזו שנה נולדת ) ספרות( 4 -______________  )רשום ב 
 . אין תשובה9
 

(Educyrsכמה שנות לימוד מלאות סיימת ))רשום שנים( ____________ ? 

 . אין השכלה פורמלית00
 /ת. לא יודע98
 . אין תשובה99

 

(IL_degr ?מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך ) 

 . אין השכלה פורמלית01
 . יסודית 02
 תיכון מקצועי( מתי. תיכונית מקצועית חלקית )לא סיי03
 . תיכונית מקצועית מלאה, אך ללא תעודת בגרות04
 . תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות05
 תיכון עיוני( מתי. תיכונית עיונית חלקית )לא סיי06
 . תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות07
 נית מלאה עם תעודת בגרות. תיכונית עיו08
 . ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות 09
 . ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות10
 . על תיכונית )בי"ס להנדסאים וכו'(11
 תואר(לי אוניברסיטה, אין  מתי. אוניברסיטאית חלקית )לא סיי12
 מלאה עם תואר ראשון. אוניברסיטאית 13
 ותריאו  שני. אוניברסיטאית מלאה עם 14
 . מסרב/ת להשיב99

 
 

 (Maritalמהו מצבך המשפחתי )? 

 /אה. נשוי1
 זוג קבוע עם הסכם חיים משותפים /תעם בן /ה. חי2
 הזוג /תעם בן /ה, לא גר/ה. פרוד3
 /ה. גרוש4
 /ה. אלמן5
 /תי, מעולם לא נישא/ה. רווק6
 . מסרב/ת להשיב9
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או  /ת, עצמאי/הת שכר כמו שכירהכוונה לעבודה תמור -השאלות הבאות עוסקות בעבודה 

 זמניבאופן  את/ה לא עובד/תעבור עסק משפחתי, לפחות שעה אחת בשבוע. אם  /תעובד

מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע חל"ת, כמו למשל 
  עבודה רגיל.

(Work )ה: /האם כיום את 
 לה הבאהלשא /יהמשך ←בעבודה תמורת שכר    /ת. עובד1
  Emprelלשאלה  /יעבור ←בעבר   יבעבודה תמורת שכר אך עבדת /ת. לא עובד2
 Mainstatלשאלה  /יעבור ←תמורת שכר   י. מעולם לא עבדת3
 
 (Wrkhrsכמה שעות בממוצע את )/אם   בשבוע, כולל שעות נוספות רך כללבד/ת ה עובד

את סך שעות  /י, אנא ציין/תוגם עצמאי /השכיראת/ה עבור יותר ממעסיק אחד או אם  /תעובדאת/ה 
 ./תעובדאת/ה העבודה הכולל ש

 (.תשלוםתמורת  /ת_________)מספר שעות שבועיות שעובד
 
 

 /תה מועסק/ביותר ממקום עבודה אחד, או שאת /תה מועסק/אם אתבשאלות הבאות 
אם פרשת )יצאת לפנסיה( או  למקום העבודה העיקרי שלך. /י, אנא התייחס/תועצמאי

 למקום העבודה האחרון העיקרי שלך. /י, אנא התייחס/תכרגע לא עובד

(Emprelהאם את )/בעסק השייך למשפחה? /תאו עובד /ת, עצמאי/הה שכיר 
 /ה. שכיר1
 עובדים /המעסיק /השאינו /ת. עצמאי2
 עובדים 1-9 /השמעסיק /ת. עצמאי3
  או יותר  עובדים 10 /השמעסיק /ת. עצמאי4
 ייך למשפחה                              בעסק הש /ת. עובד5
 מסרב/ת. 9
 

(Wrksupהאם את )/על עבודתם של אנשים אחרים? /תה ממונה או אחראי 
 (/י? ________)רשוםת/או אחראי ממונהה /על כמה עובדים את( supN)  ←. כן   1
 עובדים או יותר 99/5. 9995  . לא                                                                  2

 . אין תשובה9999                                                                            
 
(Typorg1האם את )/בארגון שהוא למטרות רווח או בארגון שאינו למטרות רווח  /תה עובד

 )מלכ"ר(?
 . בארגון למטרות רווח1
 ח )מלכ"ר(. בארגון שאינו למטרות רוו2
 /ת. לא יודע8
 
(Typorg2?האם מקום עבודתך שייך למגזר הציבורי או הפרטי ) 

 במגזר הציבורי /ת. עובד1
 במגזר הפרטי /ת. עובד2
 /ת. לא יודע8
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(Unionהאם את )/באיגוד מקצועי או ארגון דומה?/האו היית חבר /הה חבר , 

 כיום            /ה. כן, חבר1
 אבל עכשיו אני לא            /ה. פעם הייתי חבר2
 באיגוד מקצועי    /ה. מעולם לא הייתי חבר3
 /תמסרבלא יודע/ת / . 9
 

 (ISCO08), (IL_occup -)למ"ס 

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

 אוטובוס;  /תאלא נהג - /תייצור תמרוקים; לא נהגב /ת, אלא פועל/תלא הגדרה כללית כמו פועל)
 כח אדם וכו'( ת/אלא פקיד - /העיניים; לא פקיד /תאלא רופא - ה/לא רופא

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

 מחלקת כספים וכו'( /תמפעל, מנהל /תמנהל /יתמשמרת, סגן /ת, אחראיתראשי /ת)למשל מהנדס
 : _______________________________________________________________/ירשום

 (אין תואר –בפירוש  /יציין –)אם אין תואר 
 או עבדת? __________________________________________ /תה עובד/*** היכן את

 ודה כמו, לדוגמה, בנק לאומי, בזק, קופ"ח לאומית וכו'(.מקום עב /י)רשום

 
(Mainstat?מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבך כיום )  

מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, שביתה חל"ת, באופן זמני כמו למשל  /תעובד את/ה לאאם 
  וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל.

 בעסק משפחתי( /תאו עובד /ת, עצמאי/המורת שכר )שכירת /ת. עובד01
 עבודה /תמחפשלא עובד/ת ו. 02
 . לא עובד/ת ולא מחפש/ת עבודה10
 . חל"ת11
 , גם אם כרגע בחופשה מהלימודים/יתאו סטודנט ה/. תלמיד03
 או בהכשרה מקצועית /ת. מתלמד04
 באופן קבוע. נכה או חולה 05
 /יתפנסיונר-/ת. גמלאי06
 על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים /תחראי. א07
 . בשירות צבאי או בשירות לאומי08
 . אחר09
 מסרב/ת. 99
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 (v57) , האם אבא שלך היה:16 /תכאשר היית בערך בן

 שכיר. 1
 שאינו מעסיק עובדים  עצמאי. 2
 . עצמאי שמעסיק עובדים3
  השייך למשפחהעבד בעסק . 4
 ם לא הייתה עבודה בשכר. לאבא מעול5
 אבא לא ידוע. 6
  לא יודע/ת. 8
 

 (9v5), מה היה העיסוק העיקרי של אבא שלך? 16 /תכאשר היית בערך בן
 .לעבודה האחרונה שקדמה לזמן זה /י, התייחס16 /תאם אביך לא עבד בהיותך בן

                       לא הגדרה כללית כמו פועל, אלא פועל בייצור תמרוקים;  .בצורה מפורטת /יתאר)
 אלא פקיד כח אדם וכו'( -אלא רופא עיניים; לא פקיד  -אלא נהג אוטובוס; לא רופא  -לא נהג 

 : _______________________________________________________________/ירשום
 *** מהו תואר המשרה או התפקיד )אם היה(?
 הל מפעל, מנהל מחלקת כספים וכו'()למשל מהנדס ראשי, אחראי משמרת, סגן מנ

 : _______________________________________________________________/ירשום
 (אין תואר –בפירוש  /יציין –)אם אין תואר 

 ? __________________________________________אביך עבד*** היכן 
 ופ"ח לאומית וכו'(.מקום עבודה כמו, לדוגמה, בנק לאומי, בזק, ק /י)רשום

 
 (8v5) יתה:ימא שלך הי, האם א16 /תוכאשר היית בערך בן

 השכיר. 1
 עצמאית שאינה מעסיקה עובדים . 2
 . עצמאית שמעסיקה עובדים3
 עבדה בעסק השייך למשפחה . 4
 . לאימא מעולם לא הייתה עבודה בשכר5
 מא לא ידועהיא. 6
    לא יודע/ת. 8
 

 (60v)? ךמא שלימה היה העיסוק העיקרי של א, 16 /תכאשר היית בערך בן
 , התייחס/י לעבודה האחרונה שקדמה לזמן זה.16בהיותך בן/ת  הך לא עבדמאם אי

 בייצור תמרוקים; לא ת, אלא פועלתלא הגדרה כללית כמו פועל .בצורה מפורטת /יתאר)
כח  תפקידאלא  - העיניים; לא פקיד תאלא רופא - אהאוטובוס; לא רופ תאלא נהג - תנהג

 אדם וכו'(
 : _______________________________________________________________/ירשום

 *** מהו תואר המשרה או התפקיד )אם היה(?
 מחלקת כספים וכו'( תמפעל, מנהל תמנהל יתנמשמרת, סג ת, אחראיתראשי ת)למשל מהנדס

 _____________________: __________________________________________/ירשום
 (אין תואר –בפירוש  /יציין –)אם אין תואר 

 ? __________________________________________אמך עבדה*** היכן 
 מקום עבודה כמו, לדוגמה, בנק לאומי, בזק, קופ"ח לאומית וכו'(. /י)רשום

 
     (Class ) .את  /ההיית מגדירד כיצרוב האנשים משייכים את עצמם למעמד חברתי מסוים

 (v61) שלך?עצמך מבחינת המעמד החברתי 
 . מעמד נמוך1
 . מעמד עובדים2
 נמוך-. מעמד בינוני3
 . מעמד בינוני4
 גבוה-. מעמד בינוני5
 . מעמד גבוה6
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 :2השאלה הבאה היא שאלה לבדיקת תשומת לב, סמן/י את הספרה 

 . מסרב/ת9      5         4         3         2         1

 

(RLIGGRP?מהי דתך ) 
 /ה. יהודי05
 /ת. מוסלמי06
 /ת. דרוזי11
 קתולי /ה. נוצרי01
 אורתודוכסי /ה. נוצרי03
 . אחר10
 . ללא דת00
 להשיב /ת. מסרב99

 

(Religiosity) ה רואה את עצמך כ:/האם את 
 מאוד     /ה, דתי/ת. חרדי1
        /ה. דתי2
 '/ה'דתי - /ת. מסורתי3
 '    /ה'לא דתי - /תי. מסורת4
    /ה, לא דתי/ת. חילוני5
 /תמסרב . 9
 

(Attendבאיזו תדירות את )/בפעילות דתית, לא כולל אירועים מיוחדים כמו בר  /תה משתתף
 מצווה וכדומה?

 . פעם ביום או יותר00
 . מספר פעמים בשבוע או יותר01
 . פעם בשבוע02
 בחודש פעמים 2-3. 03
 . בערך אחת לחודש04
 . מספר פעמים בשנה05
 . בערך פעם בשנה06
 . פחות מפעם בשנה07
 . אף פעם08
 להשיב /ת. מסרב99

 

(Vote_leיש אנשים שלא מצביעים בבחירות מסיבה כזו או אחרת, האם את )/ ה הצבעת
 ?2020בבחירות האחרונות לכנסת שהתקיימו במרץ 

 . כן, הצבעתי 1
 'ארץ לידה'שאלה לעבור  ←. לא, לא הצבעתי  2
 'ארץ לידה' שאלה'עבור  ←. לא הייתה לי זכות הצבעה בבחירות האחרונות  0

 'ארץ לידה' שאלה'עבור  ← להשיב /ת. מסרב9
 

(il_prty)  לאיזו מפלגה הצבעת?2020בבחירות האחרונות לכנסת, שהתקיימו במרץ , 
 )בנימין נתניהו( . הליכוד1
 )בני גנץ( לבן-. כחול2
 מרצ-גשר-. העבודה3
 )נפתלי בנט( נה. ימי4
 )איתמר בן גביר( . עוצמה יהודית5
 . יהדות התורה והשבת אגודת ישראל דגל התורה6
 . ש"ס7
 . ישראל ביתנו )אביגדור ליברמן(8
משתרכה -קאא'ימה אל-. הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(  )בשאלון בערבית: אל9
 القائمة العربية المشتركة(()

 . מפלגה אחרת95
 פתק לבן .96
 להשיב /ת. מסרב99
 /תזוכר. לא 98
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  (/י)המשך בישראל. 90____ _____________ באיזו ארץ נולדת?
 

(yrimm_________?באיזו שנה עלית ארצה )_________    ספרות( 4 -ב /י)רשום                                  

(F_Born(-(למ"ס) (1-ISO3166   )?באיזו ארץ נולד אביך ______________________ 
 

(M_Born)-(למ"ס) (1-ISO3166   )_ ?באיזו ארץ נולדה אמך____________________ 
 

 

 מספר 

(HhAdult כמה מבוגרים ) כולל אותך, מתגוררים ומעלה 18בני ,

 ?במשק הבית

 

(HhChildr)  בגיל בית ספר( 6-17ילדים בגילאים כמה( 

 ?מתגוררים במשק הבית

 

(HhTodd)  גיל בית ספר(מתחת ל) 6לדים עד גיל יכמה  

(Hompop)  ,כמה אנשים סה"כ, כולל אותך, מתגוררים לסיכום

 בדרך כלל, במשק הבית שלך?

 

 

 . אין ילדים97ומהו גילו של הילד הצעיר ביותר?_______________ 
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(Partlivהאם יש לך בן )ואם כן, האם אתם מנהלים משק בית משותף?/הזוג קבוע /ת , 
 ואנו מנהלים משק בית משותף  /הזוג קבוע /ת. כן, יש לי בן1
  אך אנו לא מנהלים משק בית משותף /הזוג קבוע /ת. כן, יש לי בן2
 il_ETHNעבור לשאלה  ← /הזוג קבוע /תלא, אין לי בן .3

 il_ETHNעבור לשאלה  ← /ת. מסרב9
 
 
(Sp_Birthבאיזו שנה נולד )ספרות( 4 -רשום ב___________) הזוג שלך? /תבן /ה 
 

(IL_degrSp_מהי ההשכלה הגבוהה ביותר של בן )הזוג שלך? /ת 

 . אין השכלה פורמלית01
 . יסודית 02
 תיכון מקצועי( /ה. תיכונית מקצועית חלקית )לא סיים03
 . תיכונית מקצועית מלאה, אך ללא תעודת בגרות04
 . תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות05
 תיכון עיוני( /היונית חלקית )לא סיים. תיכונית ע06
 . תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות07
 . תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות08
 . ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות 09
 . ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות10
 ו'(. על תיכונית )סמינר, ישיבה על תיכונית, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים וכ11
 אוניברסיטה, אין תואר( /ה. אוניברסיטאית חלקית )לא סיים12
 מלאה עם תואר ראשון. אוניברסיטאית 13
 יותראו  שניתואר . אוניברסיטאית מלאה עם 14
 /ת. לא יודע98
 

הכוונה לעבודה תמורת  -שלך  /ההזוג הקבוע /תהשאלות הבאות עוסקות בעבודה של בן
עבור עסק משפחתי, לפחות שעה אחת בשבוע. אם  /תבדאו עו /ת, עצמאי/השכר כמו שכיר

מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, חל"ת באופן זמני כמו למשל  /תעובד /ההזוג אינו /תבן
 הזוג. /תשביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל של בן

(SPWork )הזוג /תהאם כיום בן: 
 כר בעבודה תמורת ש /ת. עובד1
 SPEmprelשאלה עבור ל ←בעבר   /הה תמורת שכר אך עבדבעבוד /ת. לא עובד2
 SPMainstעבור לשאלה  ←בעבודה תמורת שכר   /ה. מעולם לא עבד3
 /תמסרב. 9
 
(SPWrkhrsכמה שעות בממוצע בן )בד"כ( בשבוע, כולל שעות  /תהזוג שלך עובד /ת(

 (.תשלוםתמורת  /תמספר שעות שבועיות שעובד /י_________)רשוםנוספות 
את סך שעות  /י, אנא ציין/תוגם עצמאי /העבור יותר ממעסיק אחד או אם שכיר /תהזוג עובד /תבן אם

 /ת.עובדשהעבודה הכולל 
 שעות שבועיות או יותר 96. 96
 /ת. לא יודע98
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לעבודה העיקרית  /יביותר מעבודה אחת התייחס /תהזוג מועסק /תאם בןבשאלות הבאות ,
לעבודה העיקרית  /י, אנא התייחס/תיה( או כרגע לא עובדלפנס /ה)יצא /האם פרש ./השלו

 ./ההאחרונה שלו
(SPEmprelהאם בן )בעסק השייך למשפחה? /תאו עובד/ת , עצמאי/ההזוג שלך שכיר /ת 
 /ה. שכיר1
 עובדים /המעסיק /השאינו /ת. עצמאי2
 עובדים 1-9 /השמעסיק /ת. עצמאי3
  או יותר  עובדים 10 /השמעסיק /ת. עצמאי4
 בעסק השייך למשפחה                               /ת. עובד5
 . לא יודע/ת8
 
(SPWrksupהאם בן )על עבודתם של אנשים אחרים? /תהזוג שלך ממונה או אחראי /ת 
 . כן   1
 . לא2
 /ת. לא יודע8
 

 (       IL_SPoccup -. )למ"ס 94-91
98-95 .(SPISCO08)         

הזוג )אם לא  /תהעיקרית של בן /האו את עבודתו /הסוקובצורה מפורטת את עי /יתאר

 (/ההאחרון שלו העיקרי, יש להתייחס לעיסוק /תעובד

בייצור תמרוקים; לא  /ת, אלא פועל/תלא הגדרה כללית כמו פועל .בצורה מפורטת /יתאר)
אלא  - /העיניים; לא פקיד /תאלא רופא - ה/אוטובוס; לא רופא /תאלא נהג - /תנהג

 כח אדם וכו'( ת/פקיד
 : _______________________________________________________________/ירשום

 *** מהו תואר המשרה או התפקיד )אם יש או היה(?
 מחלקת כספים וכו'( /תמפעל, מנהל /תמנהל /יתמשמרת, סגן /ת, אחראיתראשי /ת)למשל מהנדס

 __________________________: _____________________________________/ירשום
 (אין תואר –בפירוש  /יציין –)אם אין תואר 
 ? __________________________________________/ה בן/ת הזוגאו עבד /ת*** היכן עובד

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

(SPMainst מה מבין התיאורים הבאים מתאר )תשל בן /הבצורה הטובה ביותר את מצבו/ 
 הזוג כיום? 

מחלה זמנית, חופשת לידה, חופשה, חל"ת, באופן זמני כמו למשל  /תעובד /ההזוג אינו /תאם בן
  שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל.

 בעסק משפחתי( /תאו עובד /ת, עצמאיה/תמורת שכר )שכיר /ת. עובד01
 עבודה ת/מחפשלא עובד/ת ו. 02
 . לא עובד/ת ולא מחפש/ת עבודה10
 . חל"ת11
 , גם אם כרגע בחופשה מהלימודים/תאו סטודנט /ה. תלמיד03
 או בהכשרה מקצועית /ת. מתלמד04
 באופן קבוע. נכה או חולה 50

 /יתפנסיונר-ת. גמלאי/06
 על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים /ת. אחראי07
 י או בשירות לאומי. בשירות צבא08
 . אחר09
 לא יודע. 98

 
 

(il_cohabyears )שנים_____הזוג שלך ביחד? _ /תה ובן/כמה שנים את_ 
 . פחות משנה98
                                                          . מסרב/ת99
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 תר.בחר/י את קבוצת המוצא המתאימה לך ביו ?את המוצא שלך /הכיצד היית מגדיר

 
 האם יש עוד קבוצת מוצא המתאימה לך?       

 
 ראשונהקבוצת מוצא  

(il_ETHN1) 

 שניהקבוצת מוצא 

(2il_ETHN) 

 0 -- אין עוד קבוצת מוצא

 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 בדואי

 10 10 דרוזי

 11 11 אתיופי

 12 12 עירקי

 13 13 מרוקאי

 14 14 פולני

 15 15 רומני

 16 16 רוסי

 17 17 אוקראיני

 18 18 אחר

 98 98 לא יודע

 
(IL_Rinc ( בממוצע, מהי הכנסתך החודשית ברוטו )לפני הורדות כמו מס הכנסה, ביטוח

  לאומי, ביטוח בריאות וכו'(?
 אין הכנסה חודשית. 00

 ₪ 2,000עד . 01

02 .2,001-4,100 ₪ 
03 .4,101-5,500 ₪ 
04 .5,501-6,700 ₪ 
05 .6,701-8,000 ₪ 
06 .8,001-9,500 ₪ 
07 .9,501-11,700 ₪ 
08 .11,701-15,100 ₪ 
09 .15,101-21,500 ₪ 
 ₪ 21,500 -. יותר מ10
 . לא יודע/ת98
 . מסרב/ת להשיב99
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(IL_Incomבממוצע, מהי ההכנסה בר ) וטו בחודש של כל משק הבית )לפני הורדות כמו מס

 הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכו'(?

 ₪ 5,000. עד 01

02 .5,001-7,800 ₪ 
03 .7,801-11,000 ₪ 
04 .11,001-14,000 ₪ 
05 .14,001-16,000 ₪ 
06 .16,001-18,500 ₪ 
07 .18,501-23,000 ₪ 
08 .23,001-27,000 ₪ 
09 .27,001-32,500 ₪ 
 ₪ 32,500 -. יותר מ10
 . לא יודע/ת98
 . מסרב/ת להשיב99
 

 ? _____________________/תה מתגורר/מה שם היישוב בו את

 

(Urbruralכיצד היית מתאר )הה גר/את היישוב בו את /ת/ ? 
 . עיר גדולה1
 . פרבר או פאתי עיר גדולה 2
 . עיר קטנה או עיירה 3
 . יישוב כפרי4
 . חווה או בית בכפר5
 ת לא יודע/. 9
 

 
 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
 

תו רכישה ברשתות  -ישלח אליכם לטלפון נייד שי בימים הקרובים כתודה על השתתפותכם במחקר, 

. אנא רשום/י את מספר הטלפון אליו תרצה/י שנשלח את השי. חשוב לוודא ₪ 50 שונות על סך

/ה לקבל את השי בדואר, אנא רשום/י שמספר הטלפון רשום ללא טעויות. במידה שאת/ה מעדיף

כתובת למשלוח מדויקת, שם פרטי ושם משפחה )השי ישלח בדואר ישראל ועלול לקחת זמן רב, 

 מומלץ דרך הנייד(.

 

____________________________________________________________________________ 

 
 י עצמי:משפט סיום למי שענה 'לא בתשומת לב' בשאלון למילו

השאלון הופסק בעקבות מענה ללא תשומת לב. לכן, כפי שהוסבר בתחילת השאלון, לא 
 יישלח אלייך תו שי.
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 :לשימוש המשרד בלבד 
 

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

29 .IL_size - Size 
     5,001-10,000. 5 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
 

(INTLANG) שפת ריאיון 
 . ערבית 2. עברית     18

 

31-35( .c_sampleמדינה ) 
 בים           ער. 37602יהודים               . 37601

 

36-38( .countryמדינה ) 
 . ישראל376

 

(mode) - 34 
 

(subcase ) 1או  0איזו קטגוריה 
 
(dateyr  )    2021שנת ראיון 
 

(datemo) ספרות(  2 -חודש ראיון _____________ )רשום ב 
 
(datedy) ספרות(  2 -תאריך יום הראיון ___________ )רשום ב 
 

50/1( .weight) לא משקל?האם ל 
  


