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 2001 מאי –סקר דעת קהל : רשתות חברתיות
4-1ID  

/15 
 
 )18לראיין מעל גיל (

 .בחלק הראשון של השאלון ברצוננו לשאול אותך על משפחתך ועל חבריך
 .באיזו תכיפות אתה רואה ומבקר אותם ומתי אתה פונה אליהם לעזרה או לייעוץ, למשל

 
 .ברצוננו להתחיל לשאול לגבי אחים ואחיות

 
 או אחיות בוגרים /אין לי אחים ו. 00 ________ ?או אחיות בוגרים יש לך/ה אחים ו כמ.6-7

 
 ?הכי הרבה קשרעם מי יש לך ,  מבין האחים והאחיות הבוגרים שלך.8
 עם אח  .1
 עם אחות  .2
 אין לי כל קשר עם אח או אחות בוגרים . 6
 
 ?או מבקר את אח זה או אחות זו,  באיזו תכיפות אתה נפגש עם.9

 ה באותו משק בית בו אני גר /היא גר/הוא .1
 כל יום .2
 לפחות מספר פעמים בשבוע .3
 לפחות פעם בשבוע .4
 לפחות פעם בחודש .5
 מספר פעמים בשנה .6
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות  .7
 

, כמו למשל קשר טלפוני,  ובאיזו תכיפות יש לך קשר אחר עם אח זה או אחות זו מלבד ביקור.10
 ?קטרוניפקס או דואר אל, מכתב

 כל יום .1
 לפחות מספר פעמים בשבוע .2
 לפחות פעם בשבוע .3
 לפחות פעם בחודש .4
 מספר פעמים בשנה .5
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות  .6
 
 

  .18כעת מספר שאלות לגבי ילדים שלך שהינם מעל גיל 
 

  18אין לי ילדים מעל גיל . 00?___________  יש לך18 כמה ילדים מעל גיל .11-12
 

 ?הכי הרבה קשרעם מי יש לך , מבין ילדך הבוגרים .13
 עם בן  .1
 עם בת  .2
 אין לי כל קשר עם בן או בת בוגרים .   6
 

 ?או מבקר בן זה או בת זו,  באיזו תכיפות אתה נפגש עם.14

 היא גרים באותו משק בית בו אני גר /הוא .1
 כל יום .2
 לפחות מספר פעמים בשבוע .3
 לפחות פעם בשבוע .4
 לפחות פעם בחודש .5
 ר פעמים בשנהמספ .6
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות  .7
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, כמו למשל קשר טלפוני,  ובאיזו תכיפות יש לך קשר אחר עם בן זה או בת זו מלבד ביקור.15
 ?פקס או דואר אלקטרוני, מכתב

 כל יום .1
 לפחות מספר פעמים בשבוע .2
 לפחות פעם בשבוע .3
 לפחות פעם בחודש .4
 מספר פעמים בשנה .5
 )ממספר פעמים בשנה(ות לעיתים יותר רחוק .6
 
 

 .כעת יש לנו מספר שאלות לגבי אביך 
 

 ?או מבקר את אביך,  באיזו תכיפות אתה נפגש עם.16

 הוא גר באותו משק בית בו אני גר  .1
 כל יום .2
 לפחות מספר פעמים בשבוע .3
 לפחות פעם בשבוע .4
 לפחות פעם בחודש .5
 מספר פעמים בשנה .6
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות  .7
 ל לאכל .8

 אבי כבר אינו בחיים . 96
 איני יודע היכן אבי גר . 98

 
פקס , מכתב, כמו למשל קשר טלפוני,  ובאיזו תכיפות יש לך קשר אחר עם אביך מלבד ביקור.17

 ?או דואר אלקטרוני
 כל יום .1
 לפחות מספר פעמים בשבוע .2
 לפחות פעם בשבוע .3
 לפחות פעם בחודש .4
 מספר פעמים בשנה .5
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות  .6
 כלל לא .7
 
 

 .כעת מספר שאלות לגבי אימך 
 

 ?או מבקר את אימך,  באיזו תכיפות אתה נפגש עם.18

 הוא גר באותו משק בית בו אני גר  .1
 כל יום .2
 לפחות מספר פעמים בשבוע .3
 לפחות פעם בשבוע .4
 לפחות פעם בחודש .5
 מספר פעמים בשנה .6
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות  .7
 כלל לא .8

 אימי כבר אינה בחיים . 96
 יני יודע היכן אימי גרה א. 98
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פקס , מכתב, כמו למשל קשר טלפוני,  ובאיזו תכיפות יש לך קשר אחר עם אימך מלבד ביקור.19
 ?או דואר אלקטרוני

 כל יום .1
 לפחות מספר פעמים בשבוע .2
 לפחות פעם בשבוע .3
 לפחות פעם בחודש .4
 מספר פעמים בשנה .5
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות  .6
 כלל לא .7
 

 חשוב על הזמן שבדרך כלל לוקח לך ?בערך כמה זמן לוקח להגיע למקום בו אימך מתגוררת. 20
 .להגיע מהבית שלך לבית שלה

  דקות2 -פחות מ .1
  דקות15 -פחות מ .2
  דקות30 - ל15בין  .3
  דקות לשעה30בין  .4
  שעות2 -בין שעה ל .5
  שעות3 - ל2בין  .6
  שעות5 - ל3בין  .7
  שעות12 - ל5בין  .8
  שעות12 -יותר מ .9
 
 

 .כעת מספר שאלות לגבי הקשר שיש לך עם קרובי משפחה אחרים
בארבעת השבועות באיזו תכיפות היית בקשר עם מישהו מקרובי המשפחה המופיעים ברשימה 

 האחרונים
 

יותר  
  -4מפעמיים ב

השבועות 
 האחרונים

פעם או 
  -4פעמיים ב

השבועות 
 האחרונים

  -4כלל לא ב
שבועות ה

 האחרונים

אין לי קרוב 
משפחה  כזה 

 בחיים

 4 3 2 1 דודות/דודים. 21
 4 3 2 1 בני דודים. 22
 4 3 2 1 חותנת/חותן. 23
 4 3 2 1 גיסות/גיסים. 24
 4 3 2 1 אחייניות/אחיינים. 25
 
 

מלבד בני משפחתך וקרוביך , כעת ברצוננו לשאול מספר שאלות לגבי אנשים שאתה מכיר
 . האחרים

 
כמה מהם הינם חברים קרובים ,  חשוב על אנשים במקום העבודה שלך.26-27
 )99 -מסרב , 0 -אף אחד (   ?__________שלך

 
כמה מהם הינם חברים , בשכונה או באזור שלך, חשוב על אנשים הגרים קרוב אליך. 28-29

 )99 -מסרב , 0 -אף אחד (?__________ קרובים שלך
 

או , בשכונה שלך, מלבד אלה במקום העבודה שלך, בים אחרים יש לך כמה חברים קרו.30-31
) 'חשוב למשל על חברים ממקומות בילוי או מבית כנסת וכו (?מקרב בני המשפחה שלך

 )99 -מסרב , 0 -אף אחד (___________ 
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 )הזוגבת /אבל לא בן(החבר שאתה מרגיש הכי קרוב אליו ,  כעת חשוב על החבר הכי טוב שלך.32

 …האם החבר הכי טוב שלך הוא
  גבר-קרוב משפחה  .1
  אישה–קרוב משפחה  .2
 גבר שאינו קרוב משפחה .3
 אישה שאינה קרובת משפחה .4
 אין לי חבר הכי טוב . 0
 

 ? באיזו תכיפות אתה נפגש או מבקר את החבר הכי טוב שלך.33

 ה באותו משק בית בו אני גר /היא גר/הוא. 1
  יוםכל. 2
 עמים בשבועלפחות מספר פ. 3
 לפחות פעם בשבוע. 4
 לפחות פעם בחודש. 5
 מספר פעמים בשנה. 6
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות . 7
 כלל לא. 8
 

כמו למשל קשר ,  ובאיזו תכיפות יש לך קשר אחר עם החבר הכי טוב שלך מלבד ביקור.34
 ?פקס או דואר אלקטרוני, מכתב, טלפוני

 כל יום .1
  בשבועלפחות מספר פעמים .2
 לפחות פעם בשבוע .3
 לפחות פעם בחודש .4
 מספר פעמים בשנה .5
 )ממספר פעמים בשנה(לעיתים יותר רחוקות  .6
 כלל לא .7
 
 

הרשימה הבאה כוללת סוגים שונים של . לעיתים אנשים חברים בקבוצות או התאגדויות שונות
 12לגבי כל קבוצה אנא סמן האם השתתפת בפעילות של קבוצה מסוג זה במהלך . קבוצות

 .החודשים האחרונים
 
השתתפתי  

יותר 
 מפעמיים

השתתפתי 
פעם או 
 פעמיים

אני חבר בקבוצה 
זו אולם מעולם 
לא השתתפתי 
 בפעילויותיה

אינני שייך 
לקבוצה 
 מסוג זה

מפלגה פוליטית או מועדון . 35
 פוליטי

1 2 3 4 

איגוד מקצועי או . 36
 התאגדות מקצועית

1 2 3 4 

 בית כנסת או ארגון דת. 37
 אחר

1 2 3 4 

קבוצת ספורט או מועדון . 38
 תחביבים ופנאי

1 2 3 4 

 4 3 2 1 ארגון התנדבותי. 39
קבוצה או התארגנות . 40

 שכונתית
1 2 3 4 

 4 3 2 1 קבוצה אחרת. 41
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 יכול למצוא את ל אחדשכ,  שוניםכעת אנו רוצים לשאול אל מי היית פונה לקבל עזרה במצבים

 .עצמו בהם
 

ואתה זקוק לעזרה , נניח שאתה חולה בשפעת וצריך לשכב במיטה במשך מספר ימים. 42-43
 יש לבחור תשובה אחת בלבד ? בבקשה לעזרהראשוןלמי היית פונה . קניות וכדומהב, בבית

 בן זוג/אישה/בעל .1
 אמא .2
 אבא .3
 בת .4
 כלה .5
 בן .6
 חתן .7
 אחות .8
 אח .9

 

 קרוב משפחה אחר .10
 קרוב משפחה מנישואין .11
 חבר קרוב .12
 שכן .13
 עובד איתומישהו שאתה  .14
 )סעד(מסוכנות לשירותי רווחה מישהו  .15
 מישהו המקבל תשלום ממך עבור העזרה .16
 מישהו אחר .17
 אף אחד. 00
 

 
 ?קניות וכדומהב,  אם היית חולה בשפעת והיית זקוק לעזרה בביתשניולמי היית פונה . 44-45

 יש לבחור תשובה אחת בלבד 
 בן זוג/אישה/בעל .1
 אמא .2
 אבא .3
 בת .4
 כלה .5
 בן .6
 חתן .7
 אחות .8
 אח .9

 

 קרוב משפחה אחר .10
 קרוב משפחה מנישואין .11
 חבר קרוב .12
 שכן .13
 מישהו שאתה עובד איתו .14
 )סעד(מסוכנות לשירותי רווחה מישהו  .15
 מישהו המקבל תשלום ממך עבור העזרה .16
 מישהו אחר .17
 אף אחד. 00
 

  
 

יש לבחור תשובה  ? לעזרהראשוןנניח שאתה חייב ללוות סכום כסף גדול למי היית פונה . 46-47
 אחת בלבד

 בן זוג/אישה/עלב .1
 אמא .2
 אבא .3
 בת .4
 בן .5
 אחות .6
 אח .7
 קרוב משפחה אחר .8
 קרוב משפחה מנישואין .9

 סנדק .10
 

 חבר קרוב .11
 שכן .12
 מישהו שאתה עובד איתו .13
 מעביד .14
 סוכנות ממשלתית או ארגון אחר המספק שרותים חברתיים .15
 בנק או חברת אשראי .16
 מלווה פרטי .17
 מישהו אחר .18
 אף אחד. 00
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 ? היית חייב ללוות סכום כסף גדול לעזרה אםשניולמי היית פונה . 48-49
 בן זוג/אישה/בעל .1
 אמא .2
 אבא .3
 בת .4
 בן .5
 אחות .6
 אח .7
 קרוב משפחה אחר .8
 קרוב משפחה מנישואין .9

 סנדק .10
 

 חבר קרוב .11
 שכן .12
 מישהו שאתה עובד איתו .13
 מעביד .14
 סוכנות ממשלתית או ארגון אחר המספק שרותים חברתיים .15
 בנק או חברת אשראי .16
 מלווה פרטי .17
 מישהו אחר .18
 אף אחד. 00
 

 
 

אל מי . או שאין לך מצב רוח ואתה רוצה לשוחח על כך, נניח שאתה מרגיש קצת מדוכא. 50-51
 ?היית פונה ראשון לעזרה

 בן זוג/אישה/בעל .1
 אמא .2
 אבא .3
 בת .4
 בן .5
 אחות .6
 אח .7
 קרוב משפחה אחר .8
 קרוב משפחה מנישואין .9

 

 חבר קרוב .10
 שכן .11
 מישהו שאתה עובד איתו .12
  אחראיש דתרב או  .13
 רופא משפחה .14
 מקצועי אחרפסיכולוג או יועץ  .15
 קבוצה לעזרה עצמית .16
 מישהו אחר .17
 אף אחד. 00
 

 
והיית רוצה , או מצוברח, לעזרה אם היית מרגיש קצת מדוכאשני ואל מי היית פונה . 52-53

 ?לשוחח על כך
 בן זוג/אישה/בעל .1
 אמא .2
 אבא .3
 בת .4
 בן .5
 אחות .6
 אח .7
 קרוב משפחה אחר .8
 קרוב משפחה מנישואין .9

 

 חבר קרוב .10
 שכן .11
 מישהו שאתה עובד איתו .12
  אחראיש דתב או ר .13
 רופא משפחה .14
 פסיכולוג או יועץ מקצועי אחר .15
 קבוצה לעזרה עצמית .16
 מישהו אחר .17
 אף אחד. 00
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 באיזו תכיפות עשית את הפעולות הבאות עבור אנשים שאתה  החודשים האחרונים12במשך 
 ?שכנים או מכרים אחרים, חברים, מכיר באופן אישי כגון קרובי משפחה

 
יותר  

מפעם 
 בשבוע

עם פ
 בשבוע

פעם 
 בחודש

 או 2לפחות 
 פעמים 3

במהלך 
 השנה

פעם 
אחת 

במהלך 
 השנה

כלל לא 
במהלך 
 השנה

עזרת למישהו מחוץ למשק . 54
הבית שלך בעבודות הבית או 

 קניות

1 2 3 4 5 6 

הלווית למישהו סכום כסף . 55
 )משמעותי(גדול 

1 2 3 4 5 6 

הקדשת זמן לשיחה עם אדם . 56
 וכאשהיה מדוכדך או מד

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 עזרת למישהו למצוא עבודה. 57
 
 

ממודעות או ,  מאנשים אחרים–אנשים שומעים על מקומות עבודה בדרכים שונות  .58-59
 .אנא ציין כיצד מצאת את העבודה שאתה עוסק בה עכשיו.  תעסוקה וכדומה)סוכנויות (ממשרדי

 )בי מקום העבודה האחרוןאם לא מועסק כרגע יש להשיב לג: למראיין(
 מעולם לא עבדתי תמורת תשלום. 00
 אחים או אחיות, מהורים .01
 מקרובים אחרים .02
 מחברים קרובים .03
 ממכרים .04
  התעסוקהמשירות .05
 סוכנות תעסוקה פרטיתמ .06
 האוניברסיטהאו השמה של מוסד לימודים ) שירות(ממשרד  .07
 ממודעות או משלטים .08
 המעסיק יצר איתי קשר לגבי העבודה .09
  הלכתי לשאול לגבי עבודה/רתיהתקשפשוט  .10

 
 
 

ואנשים גם שונים זה מזה במידה בה דברים , אנשים מחפשים דברים שונים בחבר קרוב
אנא ציין באיזו מידה חשוב או לא חשוב לך שלחברים הקרובים . חשובים או לא חשובים להם
 :שלך יהיו התכונות הבאות

 
חשוב  

 במיוחד
חשוב 
 מאד

לא כל כך  די חשוב
 חשוב

ל לא כל
 חשוב

 5 4 3 2 1 מישהו חכם שגורם לי לחשוב. 60
 5 4 3 2 1 מישהו שעוזר לי לבצע דברים. 61
 5 4 3 2 1 מישהו שבאמת מבין אותי. 62
 5 4 3 2 1 מישהו שנעים להיות בחברתו. 63
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 :באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים
 
מסכים  

 מאד
כלל לא  לא מסכים באמצע מסכים

 מסכים
לא יכול 
 לבחור

ילדים בוגרים צריכים לדאוג . 64
 להורים קשישים

1 2 3 4 5 8 

אדם צריך לדאוג קודם כל . 65
לפני שהוא , לעצמו ולמשפחתו

 עוזר לאנשים אחרים

1 2 3 4 5 8 

אנשים שמצבם טוב יותר . 66
צריכים לעזור לחברים שמצבם 

 פחות טוב

1 2 3 4 5 8 

ור לפתח קשרי זה בסדר גמ. 67
ידידות עם אנשים רק בגלל שאתה 

 יודע שהם עשויים להועיל לך

1 2 3 4 5 8 

 
 

 …להיות אחריותה של הממשלה ,  האם אתה חושב שזו  צריכה או לא צריכה, באופן כללי
בהחלט  

 צריכה
כנראה 
 צריכה

כנראה 
לא 
 צריכה

בהחלט לא 
 צריכה

לא יכול 
 לבחור

לספק סידור לטיפול בילדים . 68
 לכל מי שמעוניין בכך

1 2 3 4 8 

לספק רמת חיים נאותה בעת . 69
 זקנה

1 2 3 4 8 

 
 
 

 ?או לא מאושר, באיזו מידה אתה מאושר, בסך הכל. חשוב על חייך באופן כללי בימים אלו. 70
 מאושר מאוד .1
 מאושר למדי .2
 לא כל כך מאושר .3
 כלל לא מאושר .4
 לא יכול לבחור. 8
 

באים אליך ביותר , או החברים שלך/או הקרובים שלך ו, האם אתה מרגיש שהמשפחה שלך. 71
 ?מדי דרישות

 מעולם לא .1
 לעיתים רחוקות, כן .2
 לפעמים, כן .3
 לעיתים קרובות, כן .4
 לעיתים קרובות מאד, כן .5
 
 

 :באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים
מסכים  

 מאד
לא כלל  לא מסכים באמצע מסכים

 מסכים
לא יכול 
 לבחור

יש רק מעט אנשים שאני יכול . 72
 לסמוך עליהם לחלוטין

1 2 3 4 5 8 

רב הזמן אתה יכול להיות . 73
בטוח שאנשים אחרים רוצים 

 בטובתך

1 2 3 4 5 8 

אנשים , אם אתה לא זהיר. 74
 אחרים ינצלו אותך

1 2 3 4 5 8 
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 ? יום כת/ה מתגורר/ בו אתת בישוב/מתגוררה /כמה זמן את. 75-76
 מאז שנולדתי     . 02      _______________:  מאז שנת

 
בקהילה   יבצע שיפורים)עירייה או מועצה מקומית (נניח כי היית רוצה שהשלטון המקומי. 77

 ?עד כמה סביר שתוכל לעשות משהו בנוגע לכך. המקומית

 סביר מאד .1
 סביר למדי .2
 לא כל כך סביר .3
 כלל לא סביר .4
 לא יודע .8
 
 

לאנשים כמוני אין כלל השפעה על : באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא. 78
 .מה שהממשלה עושה

 מסכים מאד .1
 מסכים .2
 באמצע .3
 לא מסכים .4
 כלל לא מסכים .5

 : לא להקריא
 לא יכול לבחור. 8
 

 ?באיזו תכיפות אתה מדבר על נושאים פוליטיים עם חבריך. 79
 כמעט כל הזמן .1
 רוב הזמן .2
 לעיתים .3
 כמעט אף פעם .4

 : לא להקריא
 לא יכול לבחור. 8
 
 

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

 2/2 
 
 :מין המרואיין. 6
 זכר. 1
 נקבה. 2
 
 

 ______________ ? בן כמה אתה–גיל  .7-8
 
 
 )הקרא את כל האפשרויות: למראיין( האם אתה: מצב משפחתי. 9

 נשוי .1
 אלמן .2
 גרוש .3
 )לא גר עם בן הזוג החוקי(פרוד  .4
 מעולם לא נישא, רווק .5

 :לא להקריא
 מסרב להשיב.   9

 



 10

 ?האם מתגורר עם בן זוג קבוע ללא נישואין:  לאלה שאינם נשואים.10
 כן. 1
 לא. 2
 מסרב להשיב. 9
 נשוי. 0
 
 

 ? ________כמה שנות לימוד מלאות סיימת. 11-12
 מסרב להשיב. 99

 
 

 ?מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך. 13-14
 יסודית או פחות .0
 )לא סיים תיכון מקצועי(תיכונית מקצועית חלקית  .1
 אך ללא תעודת בגרות, תיכונית מקצועית מלאה .2
 תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות .3
 )לא סיים תיכון עיוני(תיכונית עיונית חלקית  .4
 ית מלאה אך ללא תעודת בגרותתיכונית עיונ .5
 תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות .6
 )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה, סמינר(על תיכונית  .7
 )אין תואר, לא סיים אוניברסיטה(אוניברסיטאית חלקית  .8
 ) או גבוה יותרBA(אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי  .9

 מסרב להשיב. 10
 
 

 ?מהי דתך. 15
 יהודי. 20
 מוסלמי. 30
 נוצרי. 92
 דרוזי. 31
 ____________אחר . 94

 
 ?)כמו הליכה לבית כנסת(ה משתתף בפעילות דתית מאורגנת /באיזו תדירות את. 16-17

 פעם בשבוע. 1
 שלוש בחודש-פעמיים. 2
   פעם בחודש3
 מספר פעמים בשנה. 4
 לעיתים פחות תכופות. 5
 אף פעם. 6

 :לא להקריא
 מסרב להשיב. 9
 לא יודע. 8
 

 ?מהי מידת הדתיות שלך. 18
 דתי מאוד    , חרדי. 1
 דתי       . 2
 מסורתי    . 3
 חילוני השומר על חלק ממנהגי הדת. 4
 חילוני. 5
 לא יהודי  . 6
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 ?באיזו ארץ נולדת. 19-20

                                   ?______________באיזו שנה עלית ארצה. 21-22 ? ______________ באיזו ארץ,ל"בחו          
 )המשך (בישראל. 90 

 
 ? _________________באיזו ארץ נולד אביך) לילידי ישראל. (24-23
 ________________? באיזו ארץ נולדה אמך) לילידי ישראל. (26-25
 

 ?  __________                   כ מתגוררים במשק הבית שלך" כמה אנשים סה.27-28

 ?     __________18 כמה מהם מבוגרים מעל גיל .29-30

 ?    __________ 18כמה מהם מתחת לגיל . 31-32

 

 ? כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינת המעמד שלך ושל משפחתך.33

 מעמד נמוך. 1
 נמוך-מעמד בינוני. 3
 מעמד בינוני. 4
 גבוה-מעמד בינוני. 5
 מעמד גבוה. 6

 :לא להקריא
 במסרב להשי. 7
 לא יודע. 8
 

 ? באיזו מפלגה אתה נוטה לתמוך יותר.34-35
 ליכוד. 1
 מימד+גשר + ישראל אחת . 2
 ס"ש. 3
 צ"מר. 4
 ל"מפד. 5
 )דגל התורה+אגודת ישראל (יהדות התורה . 6
 האיחוד הלאומי. 7
 שינוי. 8
 מפלגת המרכז. 9

 עם אחד. 10
 ישראל בעליה. 11
 ישראל ביתנו. 12
 ד"בל/ית המתקדמתהרשימה הערב/ש"חד. 13

 :לא להקריא
 ? _____________איזו, מפלגה אחרת. 95
 לא הצבעתי. 96
 מסרב להשיב. 97
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יש להתייחס , אם לא עובד( תאר בצורה מפורטת את עיסוקך או את עבודתך העיקרית 40-38
 )לעיסוק האחרון

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

 _______________________________________________________________: רשום
 

 ?)אם יש(מהו תואר המשרה  או התפקיד *** 
 )'מנהל מחלקת כספים וכו, סגן מנהל מפעל, אחראי משמרת, למשל מהנדס ראשי(
 _______________________________________________________________: שוםר
 )אין תואר – ציין בפירוש –אם אין תואר (
 

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

 ?האם אתה: תעסוקה בהווהמצב . 40-39

 :בכח העבודה
 )'כולל מורה במשרה מלאה וכד,  שעות שבועיות35לפחות (עובד בהיקף מלא  .1
 שעות שבועיות) 15-34(עובד בהיקף חלקי  .2
 )'חופשת לידה וכד, מחלה: לדוגמה( שעות בשבוע או לא עובד באופן זמני 15 -עובד פחות מ .3
 ללא תשלוםבן משפחה שעובד בעסק משפחתי  .4
 מובטל .5

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

 _________________________פרט . לא עובד מסיבות אחרות .10
 מסרב להשיב. 97
 

 )40-93 בשאלה 5-1ענה (למי שבכח העבודה 
 
 

רשום מספר שעות שבועיות : למראיין            ( בשבוע ) כ"בד(כמה שעות אתה עובד . 42-41
 ).שעובד תמורת כסף

 מסרב לענות. 97
 )ורשום למעלה" בערך"שאל (לא יודע . 98

 
 

 ?האם אתה חבר באיגוד מקצועי. 43

 כן .1
 לא .2

 
 ?האם אתה ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים. 44

 כן .1
 לא .2
 מסרב להשיב. 7
 לא יודע. 8
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 )ל אנשים אחריםלמי שממונה ע(
 ________________: שום מספרר ?על כמה אנשים אתה ממונה או אחראי. 45-46

  
מהי קבוצת ההכנסה שאליה אתה משתייך לפי הכנסה חודשית נטו מעבודה בחודש האחרון . 47

 ?)'פרמיות וכו, כולל שעות נוספות(
 לא הרווחתי בחודש האחרון/כלום .0
 ח" ש2000עד  .1
 ח" ש2001-4000 .2
 ח" ש4001-6000 .3
 ח" ש6001-8000 .4
 ח" ש8001-10000 .5
 ח" ש10001-15000 .6
 ח" ש15000 -יותר מ .7
 מסרב להשיב .8
 לא יודע .9

 
 ?האם מקום עבודתך שייך למגזר הפרטי או הציבורי. 48

 .עובד ממשלתי .1
 .עובד בחברה שהיא בבעלות ציבורית .2
 .עובד במגזר הפרטי .3
 .לא יודע באיזה מגזר עובד . 9
 .לא עבד מעולם .0

 
 )ם במגזר הפרטילעובדי(

 ?האם אתה. 49

 עצמאי .1
 שכיר העובד עבור מישהו אחר .2
 מסרב להשיב.   9 

 
 )לעצמאים(

 )רשום(?                   מה מספר העובדים שאתה מעסיק. 51-50
 .לא מעסיק עובדים כלל. 98              
 מסרב להשיב. 99 

 
  עם בן זוגאו שהינם מתגוררים, המשך הסקר מיועד למרואיינים נשואים

 
 )רשום שנים (________? כמה שנות לימוד מלאות סיים בן זוגך. 52-53

 מסרב להשיב/לא יודע. 99                                                                  
 

 : ההשכלה הגבוהה ביותר של בן זוגך.54-55
 יסודית או פחות .0
 )מקצועילא סיים תיכון (תיכונית מקצועית חלקית  .1
 אך ללא תעודת בגרות, תיכונית מקצועית מלאה .2
 תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות .3
 )לא סיים תיכון עיוני(תיכונית עיונית חלקית  .4
 תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות .5
 תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות .6
 )'כוס להנדסאים ו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה, סמינר(על תיכונית  .7
 )אין תואר, לא סיים אוניברסיטה(אוניברסיטאית חלקית  .8
 ) או גבוה יותרBA(אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי  .9
 .מסרב. 10 
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 ? בן הזוגבאיזו ארץ נולד. 56-57

 בישראל. 90  ? ______________ באיזו ארץ,ל"בחו            
 
                                      _?_____________ ארצהה בן הזוג באיזו שנה על. 58-59 

 
 _________________? ובאיזו ארץ נולד אבי. 61-60: אם נולד בישראל
 ________________? ובאיזו ארץ נולדה אמ) לילידי ישראל. (63-62: אם נולד בישראל

 
 ?מה מצב התעסוקה בהווה של בן הזוג שלך. 65-64

 בכח העבודה
 )המשך) ('כולל מורה וכד,  שעות שבועיות35לפחות (עובד בהיקף מלא  .1
 )המשך) ( שעות שבועיות15-34(עובד בהיקף חלקי  .2
חופשת לידה , מחלה זמנית: לדוגמה( שעות בשבוע או לא עובד באופן זמני 15 -עובד פחות מ .3

 )המשך) ('וכד
 )המשך(בן משפחה שעובד בעסק משפחתי ללא תשלום  .4
 )המשך(מובטל  .5

 לא בכח העבודה
 )עבור למשבצת סיום(הכשרה מקצועית /סטודנט/ס"יהלומד בב .6
 )עבור למשבצת סיום(פנסיונר /גמלאי .7
 )עבור למשבצת סיום(עקרת בית  .8
 )עבור למשבצת סיום(בלתי כשיר לעבודה באופן קבוע /נכה .9

 )עבור למשבצת סיום(_________________ : פרט, לא עובד מסיבות אחרות .10
 

 או העבודה העיקרית של בן הזוג שלך תאר בצורה מפורטת את העיסוק . 68-66
;  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–לא רופא 
 _______________________________________________________________: רשום

 ).רשום בפירוט שאין,  עיסוקאם אין(
 

 ?)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 (
 

, לדוגמה, רשום מקום עבודה כמו(? ______________________  היכן הוא עובד או עבד***
 ).'ח לאומית וכו"קופ, בזק, בנק לאומי

 
 

הכוונה להכנסה : למראיין( ? מהי קבוצת ההכנסה החודשית אליה משתייך משק הבית שלך.69
 )חודשית כוללת של משק הבית מעבודה וממקורות נוספים שאינם עבודה

 .לא הרוויח בחודש האחרון/וםכל .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" ש15001-20000 .7
 ח" ש21000-30000 .8
 30000מעל  .9

 .מסרב להשיב .10
 .לא יודע .11
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 :משבצת סיום ראיון
 

 __________________חודש ____________   יום : תאריך ביצוע הראיון
 

 ___________________: ישוב. 70-71
 

 ___________________: אזור. 72-73
 

 ________________________: שם המרואיין 
  

 _____________________________:               כתובת
 

 )קידומת(____________________   _____ :  טלפון
 

 _________________________: שם המראיין 
 


