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 1-4לשימוש המשרד 

5/1          

    20082008סקר אירופי סקר אירופי 
           

 ________________   מרואייןמספר  6-14
         

   _____________ישוב: לשימוש המשרד 15-18
19-20] a [ IL 
 

 !חובה למלא

 

 _________: שעה 23-24________ : דקות 21-22:  הראיוןהתחלה של ביצועשעת 

 _________: יום 25-26________ : חודש 27-28________ : שנה 29-32: הראיוןביצוע תאריך 

 
 

33-34 A1. ]כמה זמן בסך הכל אתה מקדיש לצפייה,  ביום רגיל באמצע השבוע]1כרטיס השתמש ב 
 ?  בטלביזיה

    A3 -עבור ל כלל לא מקדיש זמן  . 00
 י שעהפחות מחצ. 01
 חצי שעה עד שעה. 02
 שעה עד שעה וחצי. 03
 שעה וחצי עד שעתיים                           . 04
 שעתיים עד שעתיים וחצי. 05
  שעות3שעתיים וחצי עד  . 06
  שעות 3 -יותר מ. 07
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 תשובהאין : לא להקריא. 99
 
 

35-36 A2 .]זמן הצפייה שלך כמה מ, ביום רגיל באמצע השבוע, שוב ]1כרטיס השתמש ב
 . פוליטיקה וענייני אקטואליהלחדשות או לתוכניות על  מוקדש בטלביזיה

 כלל לא מקדיש זמן . 00
 פחות מחצי שעה. 01
 חצי שעה עד שעה. 02
 שעה עד שעה וחצי. 03
                            שעה וחצי עד שעתיים     . 04
 שעתיים עד שעתיים וחצי. 05
  שעות3שעתיים וחצי עד  . 06
  שעות 3יותר מ . 07
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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 :לכולם
37-38 A3 .]אתה מקדיש , בסך הכל , זמן ביום רגיל באמצ ע השבוע כ מה ]1כרט יס הש תמש ב 

 ?להאזנה לרדיו
 A5 –עבור ל   כלל לא מקדיש זמן . 00
 פחות מחצי שעה. 01
 חצי שעה עד שעה. 02
 שעה עד שעה וחצי. 03
 שעה וחצי עד שעתיים                . 04
 שעתיים עד שעתיים וחצי. 05
  שעות3שעתיים וחצי עד  . 06
  שעות 3יותר מ . 07
 לא רלוונטי: אלא להקרי. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 

39-40 A4 .]כמה מזמן  ההאזנה שלך  ,  ביום רגיל באמצ ע השבו ע, ו שוב ]1כ רטיס השתמש ב
 ?פוליט יקה ואקטואליה מוקדש לחדשות או לתוכניות על לרדיו

          כלל לא מקדיש זמן . 00
  מחצי שעהפחות. 01
 חצי שעה עד שעה. 02
 שעה עד שעה וחצי. 03
 שעה וחצי עד שעתיים        . 04
 שעתיים עד שעתיים וחצי. 05
  שעות3שעתיים וחצי עד  . 06
  שעות 3יותר מ . 07
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 

 :לכולם
41-42 A5 .]כמה זמן בסך הכל אתה מקדיש, ביום רגיל באמצע השבוע ]1כרטיס השתמש ב 

 ? לקריאת עיתונים
 A7 –  עבור ל כלל לא מקדיש זמן  . 00
 חצי שעהחות מפ. 01
 חצי שעה עד שעה. 02
 שעה עד שעה וחצי. 03
   שעה וחצי עד שעתיים                         . 04
  עד שעתיים וחצי                           שעתיים. 05
  שעות3שעתיים וחצי עד  . 06
  שעות 3יותר מ . 07
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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43-44 A6 .]קה וענייני פוליטיכמה מן הזמן הזה מוקדש לקריאה על  ]1כרטיס השתמש ב
 ?  אקטואליה

 כלל לא מקדיש זמן                             . 00
 פחות מחצי שעה. 01
 חצי שעה עד שעה. 02
 שעה עד שעה וחצי. 03
       שעה וחצי עד שעתיים                     . 04
 שעתיים עד שעתיים וחצי                            . 05
  שעות3ד  שעתיים וחצי ע. 06
  שעות 3יותר מ . 07
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 

 
 :לכולם

45-46  A7 .]גולש באתרי ם או  – ב איזו תדירות אתה משתמש באי נטרנט  ]2כ רטיס ה שתמש ב 
 ?עבודהבבית או ב לשימוש  אישי -משתמש ב דואר אלקטרוני 

 א ין ל י נ ג ישות  בבית  או בעב ודה . 00
 א יני  מ ש תמש  אף  פע ם . 01
 פחות  מ פעם  בחו דש .  02
 פעם  בח ודש .  03
 מספר  פ עמים  בח וד ש.  04
 א חת ל ש בוע. 05
 מספר  פ עמים  בש בו ע.  06
 כל י ום . 07
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 

47-48  A8 .]או , האם לדע תך ניתן לתת אמון ברוב האנשים,   ב אופן כללי ]3כ רטיס ה שתמש ב
דרג את תשובתך בסולם הנ ע  ?  יש  מקום לחש דנות מסוימת בקשרי ם עם אנשי םשתמיד

שניתן  ,  פירושו10 -ו ,  פירושו שתמיד יש מקום לחשדנות מסוימת0שבו , 10 עד 0 -מ 
 .לתת אמון ברוב בני האדם

 
תמיד יש 
 מקום

לחשדנות 
 מסוימת

ניתן לתת          
ברוב  אמון

 האנשים

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
 /מסרב

 אין תשובה
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 
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49-50 A9 .]האם לדע תך רוב האנשים ינס ו לנצל אותך אם יש להם ]4כ רטיס ה שתמש ב 
 ?  הוגנים כלפיך ינסו להיותאו, ההזדמנות

 
רוב 

האנשים 
 ינסו לנצל

רוב          
האנשים 

ינסו להיות 
 הוגנים

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
 /מסרב

אין 
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 
 
 

51-52 A10 .]אנשים משתדלים לעזור לאחרים או, בדרך כלל,  האם לדעתך]5כרטיס השתמש ב 
 ?ל הם דואגים לעצמםשבדרך כל

 
אנשים 

בדרך כלל 
דואגים 
 לעצמם

אנשים          
בדרך כלל 
משתדלים 

לעזור 
 לאחרים

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
 /מסרב

אין 
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 77 
 
 

 עכשיו ברצוננו לשאול כמה שאלות על פוליטיקה וממשל
 

53B1  .עניין בפוליטיקה האם אתהעד כמה אתה מת... 
 מתעניין מאוד. 1
 מתעניין למדי. 2
 כמעט ולא מתעניין. 3
 כלל לא מתעניין. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

54B2 ]עד כדי כך  באיזו תדירות נראית הפוליטיקה בעיניך מסובכת]6כרטיס השתמש ב 
 ?  מצליח להבין מה באמת קורהשאינך

 אף פעם. 1
 לעיתים רחוקות. 2
 מדי פעם. 3
 באופן קבוע. 4
 לעיתים קרובות. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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55B3  ]גבש  עמדה ביחס לנושא ים  ללך באיזו מידה קשה או קל ]7כרטי ס השתמש ב
 ? פוליטיים

 ק שה  מא ו ד. 1
 ק שה . 2
 לא  קש ה ו לא קל . 3
 קל . 4
 קל  מא וד . 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 
  רוחש אמון לכל אחד מן המוסדותאישית באיזו מידה אתה ]8כרטיס השתמש ב[

 פירושו שאתה כלל לא רוחש 0,   כאשר10 - ל0שובתך על רצף הנע בין דרג ת. הבאים
 אמון למוסד 

 .   שאתה רוחש לו אמון מלא10 -ו 
 

כלל לא 
רוחש 
 אמון

רוחש          
אמון 
 מלא

לא 
: להקריא

 א יודעל

לא 
 :להקריא
/ מסרב

 אין תשובה

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 56-57 B4   הכנסת  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 58-59 B5  רכת המשפטיתהמע 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 60-61 B6 המשטרה 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 62-63B7         הפוליטיקאים

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 64-65 B8מפלגותה

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 66-67 B9   הפרלמנט האירופי

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 68-69 B10ם                " האו

 
70 B11האם הצבעת בבחירות . כיום יש אנשים שאינם מצביעים בבחירות מסיבה זו או אחרת

 )2006 מרץבחודש (האחרונות לכנסת 
 כן                   . 1
 B13 –  עבור ל לא  . 2
B13 –  עבור ל   לא זכאי לבחור . 3
 B13 –  עבור ל   לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 B13 –  עבור ל   מסרב: לא להקריא. 7
 B13 –  עבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
 B13 –  עבור ל   אין תשובה: לא להקריא. 9
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71-72B12לאי זו מפלגה הצבעת בבח ירות אלה ?   
 

 1 מפלגת העבודה ד"  בל11

 2 ליכוד ל"מ תע"  רע12

 3 קדימה  )פורז( חץ 13

 4 ס"ש  שינוי14

 5 צ"מר  עלה ירוק15

 6 ל והאיחוד הלאומי"מפד  הירוקים16

 7 יהדות התורה ____________________  אחר17

 8 גימלאים פתק ריק/ פתק לבן:לא להקריא  18

 9 ישראל ביתנו  לא הצבעתי:לא להקריא  19

 10 ש"חד  מסרב להשיב:לא להקריא  20

 
 

 :לכולם
 

. יש דרכים  שונות באמצעותן ניתן  לנסות לש פר דברים בישראל או  למנוע הח מרה במצב
 : עשית  משהו מהדברים הבאים,  החודשים האחרונים12האם במהלך 

 
לא 
: להקריא
/ מסרב
אין 
תשובה

לא 
: להקריא
לא יודע

לא כן

9 8 2 1 73B13 פקיד ממשל או פקיד בשלטון המקומי, ליטיקאייצרת קשר עם פו 
9 8 2 1 74B14  עבדת במפלגה פוליטית או בקבוצת פעולה 
9 8 2 1 75B15 עבדת בארגון או באיגוד אחר  
9 8 2 1 76B16 סטיקר של קמפיין/ענדת או הצגת תג 
9 8 2 1 77B17חתמת על עצומה  
9 8 2 1 78B18פגנה ציבורית חוקית לקחת חלק בה 
9 8 2 1 79B19החרמת מוצרים מסוימים  

 
 :לכולם

 
80 B20a האם יש מפלגה מסוימת שאתה מרגיש קרוב אליה יותר מאשר לכל המפלגות 

 ? האחרות
 כן          . 1
B21 –  עבור ל    לא   . 2
 B21 –  עבור ל   לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 B21 –  עבור ל   מסרב : לא להקריא. 7
 B21 –  עבור ל    לא יודע: לא להקריא. 8
 B21 –  עבור ל   אין תשובה : לא להקריא. 9
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81-82 B20bלאיזו מהן ?   
 

 1 מפלגת העבודה ד"  בל11

 2 ליכוד ל"מ תע"  רע12

 3 קדימה  )פורז( חץ 13

 4 ס"ש  שינוי14

 5 צ"רמ  עלה ירוק15

 6 ל והאיחוד הלאומי"מפד  הירוקים16

 7 יהדות התורה ____________________  אחר17

 8 גימלאים B21 שאלהעבור ל    פתק ריק/ פתק לבן:לא להקריא  18

 9 ישראל ביתנו B21 –עבור ל       לא הצבעתי:לא להקריא  19

 10 ש"חד B21 –עבור ל      מסרב להשיב:לא להקריא  20

 
 

83 B20c האם אתה מרגיש שאתה? באיזו מידה אתה מרגיש קרוב למפלגה זו  
 קרוב מאוד. 1
 קרוב למדי. 2
 לא קרוב. 3
 בכלל לא קרוב. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
 :לכולם

 
84B21פוליטית כלשהי האם אתה חבר במפלגה  ? 

 כן      . 1
B23 –  עבור ל  לא . 2
 B23 –  עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 B23 –  עבור ל מסרב : לא להקריא. 7
 B23 –  עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
 B23 –  עבור ל אין תשובה : לא להקריא. 9
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85-86 B22לאיזו מהן ?  
 

 1 לגת העבודהמפ ד"  בל11

 2 ליכוד ל"מ תע"  רע12

 3 קדימה  )פורז( חץ 13

 4 ס"ש  שינוי14

 5 צ"מר  עלה ירוק15

 6 ל והאיחוד הלאומי"מפד  הירוקים16

 7 יהדות התורה ____________________  אחר17

 8 גימלאים פתק ריק/ פתק לבן:לא להקריא  18

 9 ישראל ביתנו  לא הצבעתי:לא להקריא  19

 10 ש"חד  מסרב להשיב:לא להקריא  20

 
 :לכולם

 
87-88 B23 ]היכן  ". ימין"ו" שמ אל"אנשים מדברים לעיתי ם על , בפ וליטיקה ]9כ רטיס השתמש ב

 ? פירושו הימין10 - פירושו השמאל ו 0 ממקם את עצמך בסולם שבו  היית
לא  ימין          שמאל

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
/ מסרב

אין 
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

89-90 B24 ]באיזו מידה הנך שבע רצון בימים אלה מחייך , בסך הכל ]10כרטיס השתמש ב
 10 - פירושו מאוד לא שבע רצון ו 0על סולם שבו , דרג את תשובתך? באופן כללי

 .פירושו מאוד שבע רצון
מאד לא 
 שבע רצון

מאד שבע          
 רצון

לא 
 :להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 

91-92 B25 ]באיזו מידה אתה שבע רצון מהמצב הכל כל י  ,  באופן כלל י]10כ רטיס השתמש ב
 ?הנוכחי בישראל

ד לא מא
 שבע רצון

מאד שבע          
 רצון

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
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93-94 B26 ]באיזו מידה אתה,  עכשיו כשאתה חושב על הממשלה בישראל]10כרטיס השתמש ב 
 ? שבע רצון מהאופן שהיא מבצעת את תפקידה

מאד לא 
 בע רצוןש

מאד שבע          
 רצון

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 

95-96 B27 ]באיזו מידה אתה שבע רצון מהאופן שבו ,  בסך הכל]10כרטיס השתמש ב
 ?הדמוקרטיה פועלת בישראל

מאד לא 
 שבע רצון

מאד שבע          
 רצון

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 

97-98  B28 ]מה אתה חושב על מצב החינוך בישראל כיום,  באופן כללי]11כרטיס השתמש ב ? 
לא  מאד טוב          מאד רע

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 

99-100 B29 ]מה אתה חושב על מצב שירותי הבריאות , ן כללי באופ]11כרטיס השתמש ב
 ?בישראל כיום

לא  מאד טוב          מאד רע
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 
 : באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מהמשפטים הבאים]12כרטיס השתמש ב[

לא 
 להקריא
/ מסרב
אין 
 תשובה

לא 
: להקריא
 לא יודע

מאוד 
לא 
מסכים

לא 
מסכים

לא  (באמצע
ולא ' מסכים'
)'לא מסכים'

מסכים מאוד 
מסכים

9 8 5 4 3 2 1 101 B30 צריכה  הממשלה
 לפעול לצמצום פערי שכר

9 8 5 4 3 2 1 102 B31 הומואים ולסביות 
צריכים להיות חופשיים לחיות 

 .את חייהם כרצונם
9 8 5 4 3 2 1 103 B32 יש להוציא אל מחוץ 

לחוק מפלגות פוליטיות 
נות בהפלת יהמעוני

 .הדמוקרטיה
9 8 5 4 3 2 1 104 B33 ניתן לסמוך על 

המדע המודרני לפתרון 
 .הבעיות הסביבתיות שלנו
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105-106  B34 ]ים שתהליך יש הטוענ,  כאשר חושבים על האיחוד האירופי]13כרטיס השתמש ב

אחרים טוענים שתהליך האיחוד כבר הרחיק יתר על .  האיחוד של אירופה צריך להעמיק
 .המידה

 ? מהי עמדתך לגבי תהליך האיחוד האירופאי
"  משמעו 10 -ו, "התהליך הרחיק יתר על המידה" משמעו 0כאשר , 10 - ל0דרג תשובתך על סולם בין 

 "תהליך האיחוד של אירופה צריך להעמיק
 

תהליך האיחוד 
כבר הרחיק 
 יתר על המידה

תהליך          
האיחוד 
צריך 
 להעמיק

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 נשאל מספר שאלות לגבי אנשים מארצות אחרות הבאים לחיות בישראל, כעת

 
107 B35 ]בני אותו ישראל צריכה לאפשר לאנשים , לדעתך, ידהבאיזו מ]14כרטיס השתמש ב

 ? לבוא לחיות כאן,  כמו רוב תושביהגזע או אותה קבוצה אתנית
 לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן. 1
 לאפשר למספר מסוים. 2
 לאפשר למעטים. 3
 לא לאפשר לאף אחד. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

 
108 B36 ]מזו של שונה מה בקשר לאנשים מגזע או מקבוצה אתנית ]14כרטיס השתמש ב 

 ?רוב התושבים בישראל
 לא פשר  ל רבים  לבו א  לחיות כא ן . 1
 לא פשר  ל מספר  מסוי ם . 2
 לא פשר  ל מעטים . 3
 לא  לאפ ש ר לאף  א חד . 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע:  להקריאלא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

109 B37 ]מארצות עניות מחוץ לאירופה מה ביחס לאנשים ]14כרטיס השתמש ב? 
 לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן. 1
 לאפשר למספר מסוים. 2
 לאפשר למעטים. 3
 לא לאפשר לאף אחד. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 א יודעל: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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110-111 B38 ]האם היית אומר שבדרך כלל זה טוב או רע לכלכלת ישראל]15כרטיס השתמש ב  
 ? שאנשים באים הנה מארצות אחרות

רע 
 לכלכלה

טוב          
 לכלכלה

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 

112-113 B39 ]האם היית אומר שחיי התרבות בישראל בדרך כלל נעשים ]16כרטיס השתמש ב 
 ? דלים יותר או עשירים יותר על ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן

חיי התרבות 
  יותרדלים

חיי התרבות          
עשירים 
 יותר

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 

114-115 B40 ]האם ישראל נעשתה מקום טוב יותר או רע יותר לחיות בו ]17כרטיס השתמש ב 
 ?על ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן

 רע מקום
יותר לחיות 

 בו

מקום טוב          
יותר לחיות 

 בו

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 

5/2  1-4 dup 

 : שאלות עליך ועל החיים שלךמספר ,כעת
 

6-7 C1 ]עד כמה היית אומר שאתה מאושר,בסך הכל ]18כרטיס השתמש ב ?  
 

מאד לא 
 מאושר

מאד          
 מאושר

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 

8-9 C2 ]קרובי משפחה או ,  עם חבריםחברתית באיזו תדירות אתה נפגש ]19כרטיס השתמש ב
 .עמיתים לעבודה

 אף פעם7. 01
 פחות מפעם בחודש. 02
 פעם בחודש. 03
 כמה פעמים בחודש. 04
 פעם בשבוע. 05
 כמה פעמים בשבוע. 06
 כל יום. 07
 לא רלוונטי:  להקריאלא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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10 C3האם יש לך מישהו שאתו אתה יכול לדבר על עניינים אישיים ואינטימיים ? 
 כן. 1
 לא. 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 ין תשובהא: לא להקריא. 9
 
 

11 C4 ]היית אומר שאתה ,באיזו תדירות ,  בהשוואה לאנשים בני גילך]20כרטיס השתמש ב
 ? חברתית משתתף בפעילות

 הרבה פחות מרוב האנשים . 1
 פחות מרוב האנשים. 2
 בערך באותה מידה. 3
 יותר מרוב האנשים. 4
 הרבה יותר מרוב האנשים. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: הקריאלא ל. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

12 C5האם אתה או אחד מבני משק הבית שלך נפלתם קורבן לשוד או לתקיפה בחמש השנים  
 ?האחרונות

 כן . 1
 לא . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

13 C6בטוח ללכת לבד בשכונת מגוריך לאחר רדת החשיכה, או תרגיש,  עד כמה הנך מרגיש ?
 :תרגיש/האם אתה מרגיש

 מאוד  בטו ח .  1
 בט וח . 2
 לא  בטו ח . 3
 מאוד  לא  בטוח .  4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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14 C7 ]אתה מודאג מן האפשרות שיפרצו, אם בכלל,  באיזו תדירות]21טיס כרהשתמש ב 
 ?לביתך

 
 או ר וב  הז מן   ,   כל  הזמ ן. 1
 חלק מ הז מן .  2
  רחו קות  רק  לעתי ם . 3
 C9  - עבור ל א ף  פעם     . 4
 C9 - עבור ללא רלוונטי   : לא להקריא. 6
 C9 - עבור למסרב  : לא להקריא. 7
 C9 - עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
 C9 - עבור לאין תשובה  : לא להקריא. 9
 

 
 7C בשאל ה 1-3  למי ש ענה 

15 C8   האם  ל דאגה זו שיפרצו לביתך יש : 

 הש פעה  מש מעותית  על איכות  ה חיי ם שלך  .  1
 הש פעה  מסוימת  על  איכות  החי ים  שלך.  2
 א ין ל ה  ה שפעה  על א יכות ה חיי ם  שלך. 3
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 רבמס: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

 
 

 :לכולם
16 C9   ]אתה מודאג מן האפשרות שתיפול, אם בכלל,  באיזו תדירות]21כרטיס השתמש ב 

 ?קורבן לפשע אלים
 או ר וב  הז מן   ,   כל  הזמ ן. 1
 חלק מ הז מן .  2
  רחו קות  רק  לעתי ם . 3
 C11  - עבור ל א ף  פעם     . 4
 C11 - עבור לרלוונטי לא : לא להקריא. 6
 C11 - עבור למסרב : לא להקריא. 7
 C11 - עבור ל לא יודע: לא להקריא. 8
 C11 - עבור לאין תשובה : לא להקריא. 9
 

 
 9C בשאל ה 1-3  למי ש ענה 

17 C10    יששתיפול קורבן לפשע אלים האם לדאגה זו: 

 הש פעה  מש מעותית  על איכות  ה חיי ם שלך  .  1
 מת  על  איכות  החי ים  שלךהש פעה  מסוי.  2
 א ין ל ה  ה שפעה  על א יכות ה חיי ם  שלך. 3
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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 :כעת נשאל מס פ ר שאלות  לגבי  טר ור

 
18 C11 באיזו מידה לדעתך סביר  או לא ס ביר שתתרחש התקפ ת טרור במקום כלש הו  

 : החודשים הבאים היא12במהלך , רופהבאי
 סבי רה  מ אד  . 1
 די  סביר ה . 2
 לא  כל כך סביר ה . 3
 כלל לא   סבירה . 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
19 C12 באיזו מידה לדעתך סביר  או לא ס ביר שתתרחש התקפ ת טרור במקום כלש הו  

 :  החודשים הבאים היא12ב מהלך , בישראל
 סבי רה  מ אד  . 1
 די  סביר ה . 2
 לא  כל כך סביר ה . 3
 כלל לא   סבירה . 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

 
 :הבאים באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מהמשפטים ]22כרטיס השתמש ב[

 
לא 

 להקריא
/ מסרב
אין 
 תשובה

לא 
: להקריא
 לא יודע

מאוד 
לא 
מסכים

לא 
מסכים

לא  (באמצע
ולא ' מסכים'
)'לא מסכים'

מסכים מאוד 
מסכים

9 8 5 4 3 2 1 20  C13 אם אדם נחשד 
בתכנון התקפת טרור 

למשטרה צריכה , בישראל
להיות הסמכות להחזיקו 

עד שישתכנעו שלא , במאסר
 היה מעורב

9 8 5 4 3 2 1 21 C14 עינוי אסיר בכלא 
, בישראל לא מוצדק אף פעם

גם אם הדבר יביא מידע שהיה 
 עשוי למנוע התקפת טרור
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 :השאלות הבאות  עוסקות בך
 

22 C15האם תוכל לומר כי הוא?  מהו מצב בריאותך באופן כללי: 
 מאוד  טוב .  1
 טו ב . 2
 סבי ר . 3
 לא  טוב . 4
 מאוד  לא  טוב .  5
 לא רלוונטי: לא להקריא .6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

23 C16 האם אתה מוגבל בצורה כלשהי בפעילויות היום יום שלך בגלל מחלה מתמשכת או 
  ?חולשה או בעיה נפשית כלשהי, נכות

 ב מיד ה ר בה , כן . 1
 ב מיד ה  מסוימת , כן . 2
 לא . 3
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

 
 

24  C17 את עצמך כאדם המשתייך לדת או עדה דתית מסוימתאתה רואה האם ? 
 כן      . 1
 C19 - עבור ללא . 2
 C19 - עבור ללא רלוונטי : לא להקריא. 6
 C19 - עבור למסרב : לא להקריא. 7
 C19 - עבור ל לא יודע: לא להקריא .8
 C19 - עבור לאין תשובה : לא להקריא. 9
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25-27C18 מהי דתך? 
 

 יהודי C21 - עבור ל  יהודי. 500
 

 מוסלמי C21 - עבור ל        מוסלמי סוני. 610
  C21 - עבור ל זרם איסלמי אחר. 690

  
 נוצרי C21 - עבור ל            נוצרי קתולי. 001
  C21 - עבור ל    נוצרי פרוטסטנטי. 002
  C21 - עבור ל    נוצרי אורתודוקסי. 003
  C21 - עבור ל        זרם נוצרי אחר. 400

  
 דרוזי C21 - עבור ל                  דרוזי. 670

  
 עבור    ]הינדואיזם, כמו למשל בודהיזם [דת אסייתית. 007
 C21 -ל

 אחר

  C21 - עבור ל   שאינה נוצרית, תדת אחר. 008
  

 לא רלוונטי: לא להקריא  המשךלא רלוונטי . 666
 מסרב: לא להקריא המשך    מסרב. 777
 אין תשובה: לא להקריא  המשך  אין תשובה. 999

 
 

28  C19 ראית את עצמך כאדם המשתייך לדת או עדה דתית מסוימתאי פעם האם ? 
 כן      . 1
 C21 - עבור ללא . 2
 C21 - עבור ללא רלוונטי : לא להקריא. 6
 C21 - עבור למסרב : לא להקריא. 7
 C21 - עבור ל לא יודע: לא להקריא. 8
 C21 - עבור לאין תשובה : לא להקריא. 9
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29-31C20ו לאיז?  
 יהודי יהודי. 005

 
 מוסלמי ונימוסלמי ס. 610
  זרם איסלמי אחר. 690

  
 נוצרי נוצרי קתולי. 001
  נוצרי פרוטסטנטי. 002
  נוצרי אורתודוקסי. 003
  זרם נוצרי אחר. 004

  
 דרוזי דרוזי. 670

  
 אחר ]הינדואיזם, כמו למשל בודהיזם [דת אסייתית. 07
  שאינה נוצרית, תדת אחר. 08
  

 לא רלוונטי: לא להקריא  רלוונטי לא. 666
 מסרב: לא להקריא מסרב. 777
 אין תשובה: לא להקריא אין תשובה. 999

 
 
32-33       C21 ]כיצד היית מגדיר את מידת ,  ללא קשר להשתייכותך הדתית]23כרטיס השתמש ב

 ?הדתיות שלך
 כלל לא 
 דתי

לא  מאד דתי         
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 

34-35C22 ]באיזו תדירות ,  פרט לאירועים מיוחדים כמו חתונות והלוויות]24כרטיס השתמש ב
 ?אתה משתתף בפעילות דתית מאורגנת כיום

 כל יום. 01
 יותר מפעם בשבוע. 02
 פעם בשבוע. 03
 לפחות פעם בחודש. 04
 רק  בימי חג ומועד. 05
  פחות קרובותלעיתים. 06
 אף פעם. 07
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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36-37 C23 ]אם, באיזו תדירות, פרט לזמן שאתה משתתף בפעילות דתית]24כרטיס השתמש ב 
 ?אתה נוהג להתפלל, בכלל

 כל יום. 1
 יותר מפעם בשבוע. 2
 עם בשבועפ. 3
 לפחות פעם בחודש. 4
 רק  בימי חג ומועד. 5
 לעיתים פחות קרובות. 6
 אף פעם. 7

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 

38  C24 האם היית מתאר את עצמך כחבר בקבוצה המופלת לרעה בישראל? 
 כן         . 1
C26  -  עבור ל   לא .2
 C26 –   עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 C26 –   עבור ל מסרב : לא להקריא. 7
 C26 –   עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
 C26 –   עבור ל אין תשובה : לא להקריא. 9
 

C25על איזה רקע קיימת אפליה כנגד הקבוצה שאליה אתה משתייך  ? 
 ) אחת לסמן יותר מתשובהניתן(

 לא
קיימת אפליה כנגד 

הקבוצה שאליה אתה 
    יךמשתי

 כן
קיימת אפליה כנגד 

הקבוצה שאליה 
 אתה משתייך

 

0 1 39   [DSCRRCE]  צבע או  גזע 
0 1 40   [DSCRNTN] לאום 
0 1 41  [DSCRRLG]דת 
0 1 42  [DSCRRLNG] שפ ה 
0 1 43  [DSCRETN] קבוצה  את נית 
0 1 44  [DSCRAGE]גי ל 
0 1 45  [DSCRGND] מ גדר 
0 1 46  [DSCRSEX] נט ייה  מי נית 
0 1 47  [DSCRDSB]נכות 
0 1 48 ]DSCROTH [אחר: לא להקריא_________  
0 1 49 ]DSCRDK [לא יודע: לא להקריא 
0 1 50 ]DSCRREF [מסרב: לא להקריא 
0 1 51 ]DSCRNAP [לא רלוונטי: לא להקריא 
0 1 52 ]DSCRNA [אין תשובה: ריאלא להק 
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53 C26האם אתה אזרח ישראל  ? 
 C28   -  ע בור ל     כן  . 1
 לא . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

54-55 ] a[  C27פרט ?   באיזו אזרחות הנך מחזיק _ __________ __________ __ 
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99

  תווים 2, קידוד אלפאנומרי , ISO 3166-1קידוד  : למשרד
 
 

56  C28האם נולדת בישראל ? 
 C31 – עבור ל    כן    . 1
 )ה מש ך(לא  . 2
 C31 – עבור ל   לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 C31 – עבור ל   מסרב : לא להקריא. 7
 C31 – עבור ל    לא יודע: לא להקריא. 8
 C31 – עבור ל   אין תשובה : לא להקריא. 9
 
 

57-58 ] a  [C29פרט ? באיזו מדינה נולדת   __________ __________ _____ _ 
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 ודעלא י: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99

  תווים 2, קידוד אלפאנומרי  ISO 3166-1קידוד  : למשרד
 
 

59  C30 ]לפני כמה זמן באת לראשונה להתגורר בישראל]25כרטיס השתמש ב ? 
 במהלך השנה האחרונה. 1
  שנים  5 - 1לפני . 2
  שנים10 - 6לפני . 3
  שנה20 - 11לפני . 4
 שנה 20 -לפני יותר מ . 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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C31 בדרך כלל בבית איזו שפה או שפות אתה מדבר?  
 ______________________ ]a [60-62י עד שתי שפות /ציין

                             63-65] a[ ____________      __________ 

 לא רלוונטי: לא להקריא. 666
 מסרב: לא להקריא. 777
 לא יודע: לא להקריא. 888
 אין תשובה: לא להקריא. 999

  תוים 3 קידוד אלפאנומרי  ISO 693-2קידוד  : למשרד
 

66-67 C32האם אתה משתייך לקבוצת מיעוט אתנית בישראל ? 
 כן. 1
 לא. 2

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 

68  C33האם אביך נולד בישראל ? 
           C35  - עבור ל     כן  . 1
 ) המשך(לא     . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
  C35  - עבור ל     אין תשובה: לא להקריא. 9

 
69-70 ] a[  C34] באיזו ארץ נולד אביך]  אם לא נולד בישראל? 
 

__ __________ ____ __       ____ ________ 
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99

  תווים2, קידוד אלפאנומרי , ISO 3166-1קידוד  : למשרד
 
 

71-72 C35האם אמך ילידת ישראל ? 
 D1– עבור ל  כן    . 1
 )ה מש ך(לא  . 2

 D1– עבור ל    לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 D1– עבור ל    מסרב: לא להקריא. 77
 D1– עבור ל      לא יודע: לא להקריא. 88
 D1– עבור ל    אין תשובה: לא להקריא. 99
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73-74 ] a  [C36] באיזו ארץ נולדה אמך] אם לא נולדה בישראל? 
 

____ __________ __________ ____ __        
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99

  תווים 2, קידוד אלפאנומרי , ISO 3166-1קידוד  : למשרד
 
 
 

 החברה פועלתופן בו האכעת נשאל מספר שאלות לגבי 
 

 : באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מהמשפטים הבאים]26כרטיס השתמש ב[
 

לא 
 להקריא
/ מסרב
אין 
 תשובה

לא 
: להקריא
 לא יודע

מאוד 
לא 
מסכים

לא 
מסכים

לא  (באמצע
ולא ' מסכים'
)'לא מסכים'

מסכים מאוד 
מסכים

9 8 5 4 3 2 1 75 D1 פערים גדולים בהכנסות 
מוצדקים כדי של אנשים 

לתגמל בצורה הולמת הבדלים 
 בכישרון ובמאמץ

9 8 5 4 3 2 1 76 D2 בתי ספר צריכים ללמד 
 ילדים לציית לסמכות

9 8 5 4 3 2 1 77 D3 אשה צריכה להיות 
מוכנה להפחית את שעות 

למען , עבודתה בשכר
 משפחתה

9 8 5 4 3 2 1 78 D4הפערים ,  בחברה הוגנת
 ,ברמת החיים של אנשים

 צריכים להיות קטנים
9 8 5 4 3 2 1 79 D5 אנשים המפרים את 

החוק צריכים לקבל עונשים 
 חמורים מאלו שהם הרבה יותר

 מקבלים היום
9 8 5 4 3 2 1 80 D6 כאשר יש מחסור 

לגברים , במקומות עבודה
פני -צריכה להיות עדיפות על

 נשים בקבלת עבודה
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81-82 D7 ]אנשים בגילאי עבודה בישראל כמה 100מתוך ,  לדעתך]27כרטיס שתמש בה 
 . נסה להעריך,  אם אינך בטוח? מובטלים ומחפשים עבודההם
01 .0-4 
02 .5-9 
03 .10-14 
04 .15-19 
05 .20-24 
06 .25-29 
07 .30-34 
08 .35-39 
09 .40-44 
10 .45-49 
  או יותר50. 11
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 
 
 
83-84 D8 ]אנשים בגילאי עבודה בישראל כמה 100מתוך ,  ולדעתך]27כרטיס השתמש ב 

 ? הם נכים או חולים במחלה ממושכת
01 .0-4 
02 .5-9 
03 .10-14 
04 .15-19 
05 .20-24 
06 .25-29 
07 .30-34 
08 .35-39 
09 .40-44 
10 .45-49 
  או יותר50. 11
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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85-86 D9 ]אנשים בגילאי עבודה בישראל 100מתוך ,  ולדעתך]27כרטיס השתמש ב 
 .נסה להעריך, אם אינך בטוח?  מהם אין מספיק כסף לצרכים בסיסייםלכמה

01 .0-4 
02 .5-9 
03 .10-14 
04 .15-19 
05 .20-24 
06 .25-29 
07 .30-34 
08 .35-39 
09 .40-44 
10 .45-49 
  או יותר50. 11
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 

87-88 D10 ]אנשים בגילאי עבודה בישראל כמה 100מתוך , ולדעתך]27כרטיס השתמש ב 
 ? מהם נולדו מחוץ לישראל

01 .0-4 
02 .5-9 
03 .10-14 
04 .15-19 
05 .20-24 
06 .25-29 
07 .30-34 
08 .35-39 
09 .40-44 
10 .45-49 
  או יותר50. 11
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 

 בשאלות הבאות נשאל אותך לגבי קבוצות שונות בישראל
 
89-90 D11 ]מה אתה חושב על רמת החיים של , באופן כללי]28כרטיס השתמש ב

 פירושו רמת חיים גרועה 0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ?  בישראלהגימלאים
 . פירושו רמת חיים טובה מאד10 -מאד ו

 גרועה 
 מאד

לא  טובה מאד         
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
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91-92 D12 ]מה אתה חושב על רמת החיים של ,  באופן כללי]28כרטיס השתמש ב
 ? מובטלים בישראל

רועה  ג
 מאד

לא  טובה מאד         
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 
93-94 D13 ]מה אתה חושב על אספקתם של שירותי ,  באופן כללי]28כרטיס השתמש ב

 ? להורים עובדים בישראל, טיפול בילדים בעלות סבירה
 פעוטונים וכדומה, מעונות יום: שירותי טיפול בילדים: למראיין

 גרועה 
 מאד

לא  טובה מאד         
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 ה תשוב

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 
 
95-96 D14 ]מה אתה חושב על האפשרויות של צעירים ,  באופן כללי]28כרטיס השתמש ב

 אפשרויות פירושו 0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ?  בישראללמצוא עבודה
 . מאדות טובאפשרויות פירושו 10 - מאד וותגרוע

 
 גרועות 
 מאד

לא  טובות מאד         
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 
 יש דעות שונות בנוגע לתחומים שצריכים או לא צריכים להיות ]29כרטיס השתמש ב[

אחד מהדברים הבאים צריך או לא צריך להיות כל , באיזו מידה. באחריות הממשלה
 ?באחריות הממשלהלדעתך 

 פירושו כלל אינו צריך להיות באחריות 0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
 . פירושו לגמרי צריך להיות באחריות הממשלה10 -הממשלה ו

 
כלל אינו 
צריך 
להיות 
באחריות 
 הממשלה

לגמרי          
צריך 

להיות 
יות באחר

 הממשלה

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
/ מסרב

אין 
 תשובה 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 97-98 D15  להבטיח עבודה
 לכל מי שרוצה בכך

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 99-100 D16 להבטיח טיפול 
 רפואי הולם לחולים 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 101-102 D17 להבטיח רמת 
 חיים סבירה לקשישים
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כל אחד מהדברים הבאים צריך או לא צריך להיות , ובאיזו מידה ]29כרטיס השתמש ב[
 ?באחריות הממשלה

 
כלל אינו 
צריך 
להיות 
באחריות 
 הממשלה

לגמרי          
צריך 

להיות 
באחריות 
 הממשלה

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
/ מסרב

אין 
 תשובה 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 103-104 D18  להבטיח רמת
 חיים סבירה למובטלים

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 105-106 D19 להבטיח 
שירותי טיפול בילדים 

 להורים עובדים
 
0

 
1 

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

 
88

99 107-108 D20 לספק 
חופשה בתשלום 

מהעבודה לאנשים 
שצריכים לטפל באופן זמני 

 בבני משפחה חולים
 
 
 

 . כעת אשאל אותך לגבי הטבות ושירותים סוציאליים
 הכוונה לשירותים כמו שירותי בריאות וביטוח לאומי

 
הטבות ושירותים סוציאליים שבאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ]30כרטיס השתמש ב[

 :בישראל
 

לא 
 להקריא
/ מסרב
אין 
 תשובה

לא 
: להקריא
 לא יודע

מאוד 
לא 
מסכים

 לא
מסכים

לא  (באמצע
ולא ' מסכים'
)'לא מסכים'

מסכים מאוד 
מסכים

9 8 5 4 3 2 1 109 D21 מכבידים יותר מדי על 
 הכלכלה

9 8 5 4 3 2 1 110 D22 מונעים את התפשטות 
 העוני

9 8 5 4 3 2 1 111 D23 מובילים לחברה 
 שוויונית יותר

9 8 5 4 3 2 1 112 D24 מעודדים אנשים 
לחיות ממדינות אחרות לבוא 

 בישראל
9 8 5 4 3 2 1 113 D25 עולים הרבה מדי 

למעסיקים בתשלומי מיסים 
 ותשלומי חובה אחרים

9 8 5 4 3 2 1 114 D26 מקלים על אנשים 
 לשלב בין עבודה לחיי המשפחה
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35/  1-4 dup 
 ותים סוציאלייםשהטבות ושירבאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ו ]30כרטיס השתמש ב[ 

 :בישראל
לא 

 להקריא
/ מסרב
אין 
 תשובה

לא 
: להקריא
 לא יודע

מאוד 
לא 
מסכים

לא 
מסכים

לא  (באמצע
ולא ' מסכים'
)'לא מסכים'

מסכים מאוד 
מסכים

9 8 5 4 3 2 1 6 D27 גורמים לאנשים להיות 
 עצלנים

9 8 5 4 3 2 1 7 D28 גורמים לאנשים להיות 
 פחות נכונים לעזור אחד לשני

9 8 5 4 3 2 1 8 D29 גורמים לאנשים להיות 
פחות נכונים לדאוג לעצמם 

 ולמשפחתם
 
 
9-10 D30 ]דרג ?  לדעתך אספקת שירותי בריאות בישראליעילה עד כמה ]31כרטיס השתמש ב

 . פירושו יעילה מאד10 - פירושו מאד לא יעילה ו0כאשר , 10 עד 0 -תשובתך בסולם מ
 מאד לא 
 יעילה

לא  יעילה  מאד         
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב

 שובה ת
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 
11-12 D31 ]ועד כמה יעילות לדעתך רשויות המס בישראל בעניינים כמו ]31כרטיס השתמש ב 

, 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ? הימנעות משגיאות ומניעת הונאה, טיפול מהיר בפניות
 . פירושו יעילות מאד10 - פירושו מאד לא יעילות ו0כאשר 

 מאד לא 
 יעילות

יעילות           
 מאד

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב

 תשובה 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 

 
 

13-14 D32 ]טיפול באיזו מידה לדעתך רופאים ואחיות בישראל נותנים  ]32כרטיס השתמש ב
, 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ? או מטפלים בכולם באופן שוויוני, מיוחד לאנשים מסוימים

 .מטפלים בכולם באופן שוויוני 10 -ונותנים טיפול מיוחד לאנשים מסוימים  פירושו 0כאשר 
ותנים  נ

טיפול 
מיוחד 

לאנשים 
 מסוימים

 מטפלים          
בכולם 
באופן 
 שוויוני

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב

 תשובה 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 

15-16 D33 ]מעניקים טיפול  באיזו מידה לדעתך רשויות המס בישראל ]32כרטיס השתמש ב
, 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ? או מטפלים בכולם באופן שוויוני,  לאנשים מסוימיםמיוחד

 . מטפלים בכולם באופן שוויוני10 - לאנשים מסוימים ו יתרונותמעניקים פירושו 0כאשר 
 נותנים 
טיפול 
מיוחד 

לאנשים 
 מסוימים

 מטפלים          
בכולם 
באופן 
 שוויוני

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב

 תשובה 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
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17-18 D34 ]זכויות סוציאלים רבים ממומנים מכספי המיסים שירותים ו]33כרטיס השתמש ב .
 לבחור בין העלאת מיסים והגדלת ההוצאה על הטבות ושירותים היתה צריכה הממשלה אם

מה ,  הורדת מיסים והוצאת פחות כסף על הטבות ושירותים סוציאלייםלביןסוציאליים 
שו הממשלה  פירו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ? לדעתך על הממשלה לעשות

 10 -צריכה להוריד מאד את המיסים ולצמצם מאד את ההטבות והשירותים הסוציאליים ו
פירושו על הממשלה לעלות בהרבה את המיסים ולהגדיל מאד את ההטבות והשירותים 

 .הסוציאליים
הממשלה 

צריכה 
להוריד 

מאד את 
המיסים 
ולצמצם 
מאד את 
ההטבות 

והשירותים 
 הסוציאליים

על          
הממשלה 

לעלות 
בהרבה את 

המיסים 
ולהגדיל 

אד את מ
ההטבות 

והשירותים 
 הסוציאליים

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב

 תשובה 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

 
19 D35 ]איזה . האחד מרוויח פי שניים מהשני, חשוב על שני אנשים ]34כרטיס השתמש ב

 ?וב ביותר לאופן שבו אתה חושב שעליהם לשלם מסמהמשפטים הבאים קר
 
ישלם פי , כך שזה שמרוויח פי שניים,  מהכנסותיהםאותו אחוז מס שניהם צריכים לשלם .1

 .שניים מיסים
כך שהאדם שמרוויח פי ,  מהכנסתואחוז מס גבוה יותרצריך לשלם , מי שמרוויח יותר.  2

 .ישלם יותר מפי שניים מיסים, שניים 
ללא קשר להבדלים ,  מהכנסותיהם כמיסיםאותו סכום כסףהם צריכים לשלם שני. 3

 .בהכנסתם
 אף אחד : לא להקריא. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

20 D36 ]כים לקבלצרי, בעלי הכנסה גבוהה יותר יש הטוענים שאנשים ]35כרטיס השתמש ב 
 בעלישאנשים , אחרים טוענים. לביטוח לאומיקיצבת זיקנה גבוהה יותר כי הם שילמו יותר 

.  צריכים לקבל קיצבת זיקנה גבוהה יותר כי הצרכים שלהם גדולים יותרהכנסה נמוכה יותר
 ?איזה מהמשפטים הבאים קרוב ביותר לדעתך

מבעלי ההכנסה ות זיקנה גבוהות יותר צריכים לקבל קיצבא, בעלי הכנסה גבוהה יותראנשים  .1
 .הנמוכה יותר

 .ללא קשר להכנסותיהם,  בסכום זההאנשים צריכים לקבל קיצבאות זיקנה.  2
מבעלי ההכנסה צריכים לקבל קיצבאות זיקנה גבוהות יותר , בעלי הכנסה נמוכה יותראנשים . 3

 .הגבוהה יותר
 אף אחד : לא להקריא. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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21 D37 ]צריכים לקבל , בעלי הכנסה גבוהה יותר יש הטוענים שאנשים ]36כרטיס השתמש ב
 .שילמו יותר לביטוח לאומיכי הם , כאשר הם באופן זמני מובטלים יותר ים גבוהאבטלה דמי

הם  יותר כי יםגבוהדמי אבטלה צריכים לקבל  וכה יותרהכנסה נמשאנשים , אחרים טוענים
 ?איזה מהמשפטים הבאים קרוב ביותר לדעתך. יותר נזקקים

 
מבעלי ההכנסה  יותר ים גבוהדמי אבטלהצריכים לקבל , אנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר .1

 .הנמוכה יותר
 .ללא קשר להכנסותיהם, בסכום זההדמי אבטלה אנשים צריכים לקבל .  2
מבעלי ההכנסה  יותר יםגבוהדמי אבטלה צריכים לקבל , אנשים בעלי הכנסה נמוכה יותר. 3

 .הגבוהה יותר
 אף אחד : לא להקריא. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

22 D38 ]מתי . ות הבאים לחיות בישראל חשוב על אנשים ממדינות אחר]37כרטיס השתמש ב
כמו אזרחים לדעתך הם צריכים להיות זכאים לקבל את אותן הטבות ושירותים סוציאליים 

 ?שכבר חיים כאן
 
 מייד עם הגעתם לישראל .1
 גם אם עבדו וגם אם לא, לאחר שחיו בישראל במשך שנה. 2
 רק לאחר שעבדו ושילמו מיסים לפחות במשך שנה. 3
 אזרחות ישראליתמהרגע שקיבלו . 4
 הם אף פעם לא צריכים לקבל את אותן זכויות. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

 
23-24 D39 ]אנשים רבים ממדינות אחרות שבאים לחיות בישראל ]38כרטיס השתמש ב 

האם לדעתך , באופן כללי. ותים הסוציאליים מיסים ומשתמשים בהטבות ובשירמשלמים
או שתורמים , אחרות שבאים לחיות בישראל מקבלים יותר ממה שהם תורמיםאנשים מדינות 

 פירושו מקבלים הרבה 0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ? יותר ממה שהם מקבלים
 . תורמים הרבה יותר ממה שהם מקבלים10 -יותר ממה שהם תורמים ו

מקבלים 
הרבה יותר 
ממה שהם 
 תורמים

תורמים          
הרבה יותר 
ממה שהם 
 מקבלים

לא 
: להקריא
 לא יודע

: קריאלא לה
אין / מסרב

 תשובה 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
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למשפטים הבאים לגבי האנשים  באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ]39כרטיס השתמש ב[
 :בישראל

 
לא 

 להקריא
/ מסרב
אין 
 תשובה

לא 
: להקריא
 לא יודע

מאוד 
לא 
מסכים

לא 
מסכים

לא  (באמצע
ולא ' מסכים'
)'לא מסכים'

מסכים  מאוד
מסכים

9 8 5 4 3 2 1 25 D40 רוב המובטלים לא 
 באמת מנסים למצוא עבודה

9 8 5 4 3 2 1 26 D41 הרבה אנשים עם 
מקבלים , הכנסות מאד נמוכות

פחות הטבות ממה שהם 
 ינה חוקיתזכאים להן מבח

9 8 5 4 3 2 1 27 D42 הרבה אנשים 
מצליחים לקבל הטבות 

 .ושירותים שאינם זכאים להם
9 8 5 4 3 2 1 28 D43 בישראל אין מספיק 

הטבות בכדי לסייע לנזקקים 
 באמת

9 8 5 4 3 2 1 29 D44 לעתים קרובות עובדים 
מעמידים פנים שהם חולים 

 בכדי להישאר בבית
 

 
30 D45 ]שירותי בריאות מתנהל ויכוח על העלות של אספקת ,  בימים אלו]40כרטיס השתמש ב

  : שנים10האם לדעתך בעוד . בישראלציבוריים 
  הנוכחיתבעלות של רמת שירותי הבריאות הציבורייםלעמוד ישראל לא תוכל  .1
תוכל אבל לא , חית הנוכ תוכל לעמוד בעלות של רמת שירותי הבריאות הציבורייםכןישראל . 2

 לשפר אותה
 ישראל תוכל לעמוד בעלות של שיפור רמת שירותי הבריאות הציבוריים. 3
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

31 D46 ]קנהקיצבאות זימתנהל ויכוח גם על העלות של , בימים אלו ]41כרטיס השתמש ב 
 :  שנים10האם לדעתך בעוד . בישראל
 
 תות הזיקנה הנוכחיוישראל לא תוכל לעמוד בעלות של רמת קיצבא .1
אבל לא תוכל לשפר , תות הזיקנה הנוכחיוישראל כן תוכל לעמוד בעלות של רמת קיצבא. 2

 אותה
 ת הזיקנה וישראל תוכל לעמוד בעלות של שיפור רמת קיצבא. 3
 ונטילא רלו: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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 החודשים 12בשאלות הבאות נבקש ממך לחשוב מה עשוי לקרות במהלך 
 :הבאים

 
32 D47 ]תהיה מובטל ,  החודשים הבאים12מה הסבירות שבמהלך  ]42כרטיס השתמש ב

 ? שבועות רצופים4ותחפש עבודה במשך לפחות 
 לל לא סבירכ .1
 לא כל כך סביר. 2
 די סביר. 3
  מאד סביר.4
 D49 עבור לשאלה   לא מחפש עבודהו  יותרעובדעבד מעולם או לא לא : לא להקריא. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

33 D48 ]תאלץ לעבוד ,  החודשים הבאים12במהלך מה הסבירות ש ]42כרטיס השתמש ב
 ?כי יהיה עליך לטפל בבני משפחה או באנשים קרובים, פחות שעות ממה שהיית רוצה

 כלל לא סביר .1
 לא כל כך סביר. 2
 די סביר. 3
 מאד סביר. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

34 D49 ]יהיו תקופות ,  החודשים הבאים12מה הסבירות שבמהלך ו] 42כרטיס השתמש ב
 ?שבהן לא יהיה לך מספיק כסף לממן את הצרכים הבסיסיים של משק הבית שלך

 כלל לא סביר .1
 לא כל כך סביר. 2
 די סביר. 3
 מאד סביר. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 יודעלא : לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

 
35 D50 ]לא תקבל את ,  החודשים הבאים12ומה הסבירות שבמהלך ] 42כרטיס השתמש ב

 ?הטיפול הרפואי הדרוש לך באמת אם תחלה
 כלל לא סביר .1
 לא כל כך סביר. 2
 די סביר. 3
 מאד סביר. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
  יודעלא: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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 כעת נשאל אותך מספר שאלות בנושא גיל
 

E1 : כצעיריםלהיחשבכלל -מפסיקים בדרךאנשים באיזה גיל לדעתך ? 
. ועבור לשאלה הבאהקבל את התשובה " אף פעם"או " זה תלוי"אם המשיב אומר : למראיין

 .בקש גיל ספציפי בתוך הטווח, אם המשיב נותן טווח גילאים
 

 _______________: גילרשום את ה 36-38
 

 לא רלוונטי: לא להקריא. 666
 מסרב: לא להקריא. 777
 לא יודע: לא להקריא. 888
 אין תשובה: לא להקריא. 999
 באדםזה תלוי : לא להקריא. 000
 אף פעם: לא להקריא. 001

 
 

39-41 E2 :כלל להיחשב כזקנים-באיזה גיל לדעתך אנשים מתחילים בדרך? 
 . ועבור לשאלה הבאהקבל את התשובה " לעולם לא"או " זה תלוי"אם המשיב אומר : מראייןל

 .בקש גיל ספציפי בתוך הטווח, אם המשיב נותן טווח גילאים
 

 ____________: בגיל
 לא רלוונטי: לא להקריא. 666
 מסרב: לא להקריא. 777
 לא יודע: לא להקריא. 888
 אין תשובה: לא להקריא. 999
 זה תלוי באדם: לא להקריא. 000
 אף פעם: לא להקריא. 001

 
 
 

42-43 E3 :]את קבוצת הגיל הטובה ביותר איזו משבצת מתארת בצורה ]43כרטיס השתמש ב 
בחר במשבצת , אם אתה רואה את עצמך כצעיר מאוד. אליה אתה רואה את עצמך שייך

בכל מצב . ]ט [רונהבחר במשבצת האח, אם אתה רואה את עצמך כזקן מאוד. ]א [הראשונה
 .ציין את האות שבחרת.  שביניהםהאותיות בחר באחת, אחר

 
לא  זקנים גילאי ביניים צעירים

: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב
 תשובה

   ט ח ז ו ה ד ג ב א
01 02 03 04 05 06 07 08 09 88 99 
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44-45 E4 ]הזו או חלשה לקבוצת הגיל האם יש לך תחושת שייכות חזקה] 44כרטיס השתמש ב . 

 תחושת 10 - פירושו תחושת שייכות חלשה מאד ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
 .שייכות חזקה מאד

 
תחושת 
שייכות 

 חלשה מאד

תחושת          
שייכות 
 חזקה מאד

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 הזולקבוצת הגיל /אין תחושת השתייכות לאף אחת מקבוצות הגיל: לא להקריא. 55
 
 

כעת אשאל מספר שאלות לגבי המעמד החברתי של אנשים 
 .הכוונה אינה להשתתפות בקבוצות אלו. מקבוצות גיל שונות

 
 :כיצד רוב האנשים בישראל רואים את המעמד החברתי של,  לדעתך]45כרטיס השתמש ב[
 

מעמד 
נמוך 

 במיוחד

מעמד          
גבוה 
במיוח

 ד

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
/ מסרב

אין 
 תשובה

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 46-47 E5אנשים בשנות ה - 
  לחייהם20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 48-49 E6אנשים בשנות ה - 
  לחייהם40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 50-51 E7 70 אנשים מעל גיל 
 
 

  לחייהם20 -כעת מספר שאלות על אנשים בשנות ה
 
 :באיזו מידה אתה מודאג ]46כרטיס השתמש ב[

  מאד מודאג10 - פירושו כלל לא מודאג מאד ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
כלל לא 

 אגמוד
מאד          

 מודאג
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 52-53 E8 מרמת הפשיעה 
ידי אנשים -המבוצעת כיום על

  לחייהם20 -בשנות ה
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 54-55 E9 שמעסיקים יעדיפו 

 20 -להעסיק אנשים בשנות ה
מאשר אנשים בשנות , לחייהם

  או יותר לחייהם 40 -ה
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56-57 E10 ]לחייהם יש השפעה 20 -לרוב האנשים בשנות ה, האם לדעתך ]47כרטיס השתמש ב 
 ?חיובית או שלילית על המנהגים ואורח החיים בישראל

 השפעה חיובית 10 - פירושו השפעה שלילית מאד ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
 .מאד

השפעה 
שלילית 
 מאד

השפעה          
 חיובית מאד

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 כלל אין השפעה: לא להקריא. 55
 

58-59 E11 ]לחייהם תורמים 20 -האם לדעתך אנשים בשנות ה, בסך הכל ]48כרטיס השתמש ב 
 ?הרבה מאד או מעט מאד מבחינה כלכלית לישראל כיום

ו תורמים מעט מאד מבחינה כלכלית לישראל  פירוש0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
 .תורמים הרבה מאד מבחינה כלכליתפירושו  10 -ו

תורמים 
מעט מאד 
מבחינה 
 כלכלית

תורמים          
הרבה מאד 

מבחינה 
 כלכלית

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 
 
 

  לחייהם70 - על אנשים בשנות הוכעת מספר שאלות
 

60-61 E12 ]מהווים או שאינם 70האם אתה חושב שאנשים מעל גיל  ]49כרטיס השתמש ב 
 ?מהווים נטל על מערכת הבריאות בישראל כיום

 10 - פירושו אינם מהווים נטל על מערכת הבריאות ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
 .פירושו מהווים נטל גדול

אינם 
 מהווים נטל

לא  נטל גדול         
: להקריא
 לא יודע

: הקריאלא ל
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 

62-63 E13 ]יש השפעה חיובית 70ל ילרוב האנשים מעל ג, האם לדעתך ]50כרטיס השתמש ב 
 ?או שלילית על המנהגים ואורח החיים בישראל

השפעה פירושו  10 - פירושו השפעה שלילית מאד ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
 .חיובית מאד

השפעה 
שלילית 
 מאד

השפעה          
 חיובית מאד

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 כלל אין השפעה: לא להקריא. 55
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64-65 E14 ]תורמים הרבה 70האם לדעתך אנשים מעל גל , בסך הכל ]51טיס כרהשתמש ב 
 ?מאד או מעט מאד מבחינה כלכלית לישראל כיום

 פירושו תורמים מעט מאד מבחינה כלכלית לישראל 0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
 .תורמים הרבה מאד מבחינה כלכליתפירושו  10 -ו

תורמים 
מעט מאד 
מבחינה 
 כלכלית

תורמים          
הרבה מאד 

מבחינה 
 כלכלית

לא 
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 
 
 

כעת אשאל אותך איך לדעתך . עד כה שאלתי אותך על הדעות שלך
 רוב האנשים בישראל תופסים אנשים בגילאים שונים

 
 האנשים בישראל רואים באנשים בשנות שרובסביר עד כמה ,  לדעתך]52כרטיס השתמש ב[
 : לחייהם20 -ה

כלל לא 
סביר שיראו 
 אותם כך

סביר מאד 
שיראו אותם 

 כך

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

0 1 2 3 4 8 9 66  E15כידידותיים  
0 1 2 3 4 8 9 67  E16כיעילים  
0 1 2 3 4 8 9 68  E17 כבעלי עקרונות 

 םמוסרים גבוהי
0 1 2 3 4 8 9 69  E18עד כמה ,  לדעתך

סביר שרוב האנשים בישראל 
 -מתייחסים לאנשים בשנות ה

  לחייהם בכבוד20
 

 
מעל  האנשים בישראל רואים באנשים שרובעד כמה סביר ,  ולדעתך]52כרטיס השתמש ב[

 :70גיל 
כלל לא 

סביר שיראו 
 אותם כך

אד סביר מ
שיראו אותם 

 כך

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

0 1 2 3 4 8 9 70  E19כידידותיים  

0 1 2 3 4 8 9 71  E20כיעילים  

0 1 2 3 4 8 9 72  E21 כבעלי עקרונות 
 מוסרים גבוהים

0 1 2 3 4 8 9 73  E22עד כמה ,  לדעתך
סביר שרוב האנשים בישראל 
מתייחסים לאנשים מעל גיל 

  בכבוד70
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74-75 E23 ]עד כמה לדעתך יהיה מקובל או לא מקובל על רוב האנשים  ]53כרטיס השתמש ב
 ? שלהםהממונההיה מתמנה להיות , בעל כישורים מתאימים, 30בישראל אם אדם בן 

  פירושו מקובל לגמרי10 - פירושו לגמרי לא מקובל ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
לגמרי לא 
 מקובל

מקובל          
 לגמרי

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 זה תלוי: לא להקריא. 55
 
 

76-77 E24 ]עד כמה לדעתך יהיה מקובל או לא מקובל על רוב האנשים ]53כרטיס השתמש ב 
 ? שלהםהממונה להיות היה מתמנה, בעל כישורים מתאימים, 70בישראל אם אדם בן 

  פירושו מקובל לגמרי10 - פירושו לגמרי לא מקובל ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
לגמרי לא 
 מקובל

מקובל          
 לגמרי

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 זה תלוי: לא להקריא. 55
 
 

 האנשים בישראל מתייחסים לאנשים שרובעד כמה סביר ,  לדעתך]54כרטיס ש בהשתמ[
 : לחייהם20 -בשנות ה

כלל לא 
סביר שיראו 
 אותם כך

סביר מאד 
שיראו אותם 

 כך

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

0 1 2 3 4 8 9 78 E25בקינאה  
0 1 2 3 4 8 9 79 E26ברחמים  
0 1 2 3 4 8 9 80 E27צה בהער 
0 1 2 3 4 8 9 81 E28בבוז  

 
 
 האנשים בישראל מתייחסים לאנשים שרובעד כמה סביר ,  ולדעתך]54כרטיס השתמש ב[

 :70מעל גיל 
כלל לא 

סביר שיראו 
 אותם כך

סביר מאד 
שיראו אותם 

 כך

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

0 1 2 3 4 8 9 82 E29בקינאה  
0 1 2 3 4 8 9 83 E30ברחמים  
0 1 2 3 4 8 9 84 E31בהערצה  
0 1 2 3 4 8 9 85 E32בבוז  
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  אנשים מקבוצות גיל שונותלגבי דעתך עלכעת אשאל אותך 

 
86-87 E33 ]לחייהם 20 -הרגשתך לאנשים בשנות העד כמה , באופן כללי ]55כרטיס השתמש ב 

 ?היא חיובית או שלילית
  פירושו מאד חיובית10 - פירושו מאד שלילית ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ

מאד 
 שלילית

לא  מאד חיובית         
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 

88-89 E34 ]היא 70ים מעל גיל עד כמה הרגשתך לאנש,  באופן כללי]55כרטיס השתמש ב 
 ?חיובית או שלילית

  פירושו מאד חיובי10 - פירושו מאד שלילי ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
מאד 
 שלילית

לא  מאד חיובי         
: להקריא
 לא יודע

: לא להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

  
תדירות במהלך השנה האחרונה מישהו הפגין כלפיך דעה  באיזו ]56כרטיס השתמש ב[

 :קדומה או התייחס אליך בצורה לא הוגנת בגלל
 

לעיתים  אף פעם
קרובות מאד

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

0 1 2 3 4 8 9 90 E35גילך  
0 1 2 3 4 8 9 91 E36מינך  
0 1 2 3 4 8 9 92 E37המוצא האתני שלך  

 
93 E38 ]במהלך השנה האחרונה הרגשת, אם בכלל,  ובאיזו תדירות]56כרטיס השתמש ב 

 ידי התעלמות ממך או התנשאות-למשל על, חוסר כבוד כלפיך בגלל גילךשמישהו גילה 
 ?עליך

לעיתים  אף פעם
קרובות מאד

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

0 1 2 3 4 8 9 
 
 

94 E39 ]מישהו , באיזו תדירות במהלך השנה האחרונה, ובאופן ספציפי] 56כרטיס השתמש ב
 ?פגע בך או סרב לתת לך שירות, למשל העליב אותך,  יפה בגלל גילךלאהתייחס אליך 

 מילולית או פיסית": פגע בך: "למראיין
לעיתים  םאף פע

קרובות מאד
לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

0 1 2 3 4 8 9 
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 כעת אשאל אותך מספר שאלות על חבריך וקרובי משפחתך
 

95 E40 ]הם בני פחות , לא כולל בני משפחה, בערך כמה מהחברים שלך]57כרטיס השתמש ב 
 ?30 -מ

 E42 עבור לשאלה   אף אחד .1
2. 1 
3. 2-5 
4. 6-9 
  או יותר10 .5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

96-97 E41 ]האם אתה יכול או יכול לדבר על נושאים אישיים כמו רגשות]58כרטיס השתמש ב  ,
 ? מבין החברים הללומישהואמונות או חוויות עם 

 :האם אתה
 יכול לדבר על כל העניינים האישיים. 01
 יכול לדבר כמעט על כל העניינים האישיים. 02
 ול לדבר על רוב העניינים האישייםיכ. 03
 יכול לדבר על כמה מהעניינים האישיים. 04
 יכול לדבר על מעט מהעניינים האישיים. 05
 לא יכול לדבר על העניינים האישיים. 06
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 

98 E42 ]הם מעל , לא כולל בני משפחה, בערך כמה מהחברים שלך] 59כרטיס  בהשתמש 
 ?70גיל 

 E44 עבור לשאלה אף אחד   .1
2. 1 
3. 2-5 
4. 6-9 
  או יותר10 .5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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99-100 E43 ]או יכול לדבר על נושאים אישיים כמו  האם אתה יכול ]60כרטיס השתמש ב
 ? מבין החברים הללומישהואמונות או חוויות עם , רגשות

 :האם אתה
 יכול לדבר על כל העניינים האישיים. 01
 יכול לדבר כמעט על כל העניינים האישיים. 02
 יכול לדבר על רוב העניינים האישיים. 03
 יכול לדבר על כמה מהעניינים האישיים. 04
 ול לדבר על מעט מהעניינים האישייםיכ. 05
 לא יכול לדבר על העניינים האישיים. 06
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 

101E44  בן כמה אתה? 
 E47 עבור לשאלה  או פחות  29. 1
  או יותר30. 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

102 E45  30 עד 15האם יש לך ילדים או נכדים בגילאים?  
 כן  . 1
 E47 עבור לשאלה לא . 2
 E47 עבור לשאלה לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 E47 עבור לשאלה מסרב : לא להקריא. 7
 E47לשאלה  עבור  לא יודע: לא להקריא. 8
 E47 עבור לשאלה אין תשובה : לא להקריא. 9
 

103-104 E46 ]האם אתה יכול או יכול לדבר על נושאים אישיים כמו   ]60כרטיס השתמש ב
 ?הילדים או הנכדים מבין מישהואמונות או חוויות עם , רגשות

 :האם אתה
 יכול לדבר על כל העניינים האישיים. 01
  העניינים האישייםיכול לדבר כמעט על כל. 02
 יכול לדבר על רוב העניינים האישיים. 03
 יכול לדבר על כמה מהעניינים האישיים. 04
 יכול לדבר על מעט מהעניינים האישיים. 05
 לא יכול לדבר על העניינים האישיים. 06
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 ין תשובהא: לא להקריא. 99
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105 E47  70האם מישהו מבני משפחתך מעל גיל? 

 גם קרובי משפחה מנישואין: למראיין
 כן  . 1
 E49 עבור לשאלה לא . 2
 E49 עבור לשאלה לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 E49 עבור לשאלה מסרב : לא להקריא. 7
 E49 עבור לשאלה  לא יודע: לא להקריא. 8
 E49 עבור לשאלה ין תשובה א: לא להקריא. 9
 

106-107 E48 ]האם אתה יכול או יכול לדבר על נושאים אישיים כמו  ]60כרטיס השתמש ב
 ?70 מבין בני המשפחה שמעל גיל מישהואמונות או חוויות עם , רגשות

 :האם אתה
 יכול לדבר על כל העניינים האישיים. 1
 יכול לדבר כמעט על כל העניינים האישיים. 2
 כול לדבר על רוב העניינים האישייםי. 3
 יכול לדבר על כמה מהעניינים האישיים. 4
 יכול לדבר על מעט מהעניינים האישיים. 5
 לא יכול לדבר על העניינים האישיים. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 

108 E49 תמורת שכר במהלך החודש האחרוןאו בעבודה כלשהי בהתנדבות האם עבדת ? 
 עבודה בשכר בלבד, כן. 1
 עבודה בהתנדבות בלבד, כן. 2
 עבודה גם תמורת שכר וגם בהתנדבות, כן. 3
 E52 עבור לשאלה   לא.4
 E52 עבור לשאלה לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 E52 עבור לשאלה מסרב : לא להקריא. 7
 E52 עבור לשאלה  לא יודע: יאלא להקר. 8
 E52 עבור לשאלה אין תשובה : לא להקריא. 9
 

109 E50 ]כמה מזמן העבודה או ההתנדבות הוקדש לעבודה עם עמיתים  ]61כרטיס השתמש ב
 ? לחייהם20 -או מתנדבים בשנות ה

1מן תשובה ס, אם אין עמיתים בקבוצת גיל זו, ]E49תשובה בשאלה [עבודה בחודש האחרון : למראיין
 "בכלל לא "-

 בכלל לא. 1
 מעט מהזמן. 2
 רוב הזמן. 3
 כמעט כל הזמן. 4
 לא עבד עם אנשים אחרים בחודש האחרון: לא להקריא. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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110 E51 ]ה או ההתנדבות הוקדש לעבודה עם עמיתים וכמה מזמן העבוד]61כרטיס השתמש ב
 ? ומעלה70או מתנדבים בני 

1סמן תשובה , אם אין עמיתים בקבוצת גיל זו, ]E49תשובה בשאלה [עבודה בחודש האחרון : למראיין
 "בכלל לא "-

 בכלל לא. 1
 מעט מהזמן. 2
 רוב הזמן. 3
 כמעט כל הזמן. 4
 אחרוןלא עבד עם אנשים אחרים בחודש ה: לא להקריא. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
 

111 E52 ]לחייהם 20 -כיצד אתה רואה אנשים בשנות ה, בסך הכל] 62כרטיס השתמש ב 
 ? בישראל כיום70ואנשים מעל גיל 

 כקבוצה אחת ] א[. 1
 מקהילה אחת כשתי קבוצות נפרדות שהן חלק ] ב[. 2
 כשתי קבוצות נפרדות שהן לא חלק מאותה קהילה] ג[. 3
 רק כפרטים ולא כקבוצות] ד[. 4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

112-113 E53 ]שים עד כמה חשוב לך שלא יהיו לך דעות קדומות על אנ ]63כרטיס השתמש ב
 ? מקבוצות גיל אחרות

   פירושו מאד חשוב10 -ו  פירושו כלל לא חשוב0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
כלל לא 
 חשוב

לא  מאד חשוב         
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 

114-115 E54 ]כאדם שאין לו דעות קדומות להראותמה חשוב לך ועד כ ]63כרטיס השתמש ב 
 ? על אנשים מקבוצות גיל אחרות

  פירושו מאד חשוב10 - פירושו כלל לא חשוב ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ
כלל לא 
 חשוב

לא  מאד חשוב         
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
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116 E55 ]בישראל נגד אנשים בגלל ,עד כמה חמורה האפליה, לדעתך ]64כרטיס השתמש ב 
 ?  בין אם הם זקנים או צעירים,גילם

 מאד חמורה. 1
 די חמורה. 2
 לא כל כך חמורה. 3
 כלל לא חמורה. 4
 זה תלוי: לא להקריא. 5
  בישראל אפליה נגד אנשים בגלל גילםאין בכלל: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

5/4  1-4 dup 

ברצוני לשאול אותך כמה פרטים על עצמך ועל אנשים אחרים , כעת
 במשק ביתך

6-7 F1במשק בית זהבאופן קבועגרים , ילדיםאותך וכולל ,  כמה אנשים ? 
 

_____________  
 וונטילא רל: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99

 
 

 :למראיין
 עבור המשיב , ראשית: מלא את הטבלה שלפניך

 מהמבוגר ביותר ועד הצעיר בסדר גילאים יורד(שאר בני הבית עבור , כך-אחרו
 ):ביותר

 
 :אייןוהמרעבור . 1
 

 _____________________: שם פרטי
 
8 F2  [GNDR]אין תשובה: לא להקריא. 9                        אשה. 2גבר                    . 1:   מין 
 
9-12 F3  [YRBRN]שנת לידה :_____________________________ 

 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999
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 :]המרואייןלא כולל את  [י משק הביתעבור המבוגר מבין חבר. 2
 

 _____________________: שם פרטי
 

13 F2 [GNDR2]אין תשובה: לא להקריא. 9אשה                        . 2גבר                    . 1:   מין 
 

14-17F3   [YRBRN2]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע:  להקריאלא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
18-19  F4]קרבה למשיב]65כרטיס השתמש ב: 
 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 משפחה אחרקרוב . 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 
 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 3
 

 _____________________: שם פרטי
 

20 F2  [GNDR3]אין תשובה: לא להקריא. 9               אשה         . 2גבר                    . 1:   מין 
 

21-24 F3  [YRBRN3]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
25-26 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 4
 

 _____________________: שם פרטי
 

27 F2 [GNDR4]אין תשובה: לא להקריא. 9אשה                        . 2גבר                    . 1:   מין 
 

28-31 F3  [YRBRN4]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: א להקריאל. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
32-33 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 ב משפחה אחרקרו. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 5
 

 _____________________: שם פרטי
 

34 F2  [GNDR5]אין תשובה: לא להקריא. 9                אשה        . 2גבר                    . 1:   מין 
 

35-38 F3  [YRBRN5]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
39-40 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/ מאומץ או בן של בן,כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 6
 

 _____________________: שם פרטי
 

41 F2   [GNDR6]אין תשובה: לא להקריא. 9אשה                        . 2גבר                    . 1:   מין 
 

42-45 F3  [YRBRN6]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא .8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
46-47 F4 ]קרבה למשיב] 65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 וב משפחה אחרקר. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 7
 

 _____________________: שם פרטי
 

48 F2   [GNDR7]אין תשובה: לא להקריא. 9                  אשה      . 2גבר                    . 1:   מין 
 

49-52 F3  [YRBRN7]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
53-54 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, גכולל חור(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין  תש ובה :  לא  להק ריא. 99
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 8
 

 _____________________: שם פרטי
 

55 F2   [GNDR8]אין תשובה: לא להקריא. 9אשה                        . 2גבר                    . 1:   מין 
 

56-59 F3  [YRBRN8]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
60-61 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 קרוב משפחה אחר .5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין  תש ובה :  לא  להק ריא. 99

 
 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 9
 

 _____________________: שם פרטי
 

62 F2  [GNDR9]אין תשובה: לא להקריא. 9                    אשה    . 2גבר                    . 1:   מין 
 

63-66 F3  [YRBRN9]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
67-68 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, ורגכולל ח(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 בה אין  תש ו:  לא  להק ריא. 99
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 10
 

 _____________________: שם פרטי
 

69 F2   [GNDR10]אין תשובה: לא להקריא. 9אשה                        . 2גבר                    . 1:   מין 
 

70-73 F3  [YRBRN10]שנת לידה :_____________________________ 
 סרבמ: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
74-75 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )יםמאומצ, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין  תש ובה :  לא  להק ריא. 99

 
 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 11

 
 _____________________: שם פרטי

 
76 F2   [GNDR11]אין תשובה: לא להקריא. 9אשה                        . 2גבר                    . 1:   מין 
 

77-80 F3  [YRBRN11]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
81-82 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, כולל אחים ואחיות חורגים(אחות /אח. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין  תש ובה :  אלא  להק רי. 99
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 12
 

 _____________________: שם פרטי
 

83 F2   [GNDR12]אין תשובה: לא להקריא. 9אשה                        . 2גבר                    . 1:   מין 
 

84-87 F3  [YRBRN12]שנת לידה :_____________________________ 
 מסרב:  להקריאלא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
88-89 F4 ]קרבה למשיב ]65כרטיס השתמש ב: 
 בן או בת זוג/אשה/בעל. 1
 )ת הזוג הגדל בבית/מאומץ או בן של בן, כולל חורג(בת/בן. 2
 הורים אומנים/ הורה של בן הזוג/הורה. 3
 )מאומצים, גיםכולל אחים ואחיות חור(אחות /אח. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
  לא קרוב משפחה,אחר. 6

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין  תש ובה :  לא  להק ריא. 99

 
 
 
90 F5 ]איזה מהמשפטי ם הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את אזור ]66כרטיס  השתמש ב 

 ?מגוריך
 עיר  גדול ה . 1
 ים  א ו פ אתי עיר  ג דולה פרוו ר.  2
 עיי רה  או   עיר קטנ ה . 3
 יי שוב  כפ רי . 4
 חוו ה א ו ב י ת בכפר .  5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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91-92  F6 ]מהי רמת ההשכלה הגבוה ה ביותר שרכשת]67כרט יס השתמש ב ? 
   F7 – עבור ל  תלא סיים השכלה יסודי. 0
  או חטיבת בינייםיסודית. 1
 ללא תעודת בגרותתיכונית . 2
  תעודת בגרותעםתיכונית . 3
 ללא תעודת בגרותישיבה תיכונית . 4
 עם תעודת בגרותישיבה תיכונית . 5
 )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה, סמינר(לא אקדמית על תיכונית . 6
 או תואר אקדמי מקביל, ]BA[שון ראאקדמי תואר . 7
 ללא תיזה ]MA [שניאקדמי תואר . 8
 ]MD ,ברפואה' כולל תואר דר [ תיזהעם ]MA [שניאקדמי תואר . 9

 או תואר מקביל, Ph.Dתואר אקדמי שלישי . 10
 

   F7 – עבור ל   לא רלוונטי: לא להקריא. 66
   F7 – עבור ל   מסרב להשיב: לא להקריא. 77
    F7 – עבור ל     לא  יוד ע: לא  להק ריא. 88
    F7 – עבור ל      אין  תש ובה :  לא  להק ריא. 99

  
 

93-94 F6A ]באיזה תחום מהתחומים הבאים קיבלת את ההכשרה  ]68כרטיס השתמש ב
 ? שלךהגבוהה ביותר

 :  למראיין       
לימודים  , מלייםלימודים פור,  הכשר ה מקצועי ת: כולל ,"הכשרה הגבוהה ביותר"* 

 הכש רה מעשית , לימודי הסמכה, אקדמיים
 . 1' יש לסמ ן תשובה מס, אם עונה יותר מתחום אחד*  

 
 ללא תחום ספציפי, כללי. 1
 אומנות ואומנות שימושית. 2
 'לימודי דת וכדומה, היסטוריה, לימודיים קלאסיים,  שפות–מדעי הרוח . 3
 מקצועות בנייה, מלאכה, תעשייה, כולל אדריכלות ועיצוב, טכני או הנדסה. 4
 חקלאות ויערנות. 5
 חינוך והכשרת מורים . 6
 מחשבים וכדומה, מתמטיקה, מדעים. 7
 סיעוד וכדומה, שירותי בריאות, רפואה. 8
 חשבונאות, מנהל עסקים, מסחר, כלכלה. 9

לימודי ספורט , תרבות, תקשורת, מדיניות ציבורית, מדעי החברה וההתנהגות. 10
  וכדומהופנאי

 משפטנות ועריכת דין. 11
 עיצוב שיער, כלכלת בית, הסעדה ,  שירותים כמו.12
 כבאות אש וכדומה, צבא,  משטרה- ביטחון וסדר ציבורי.13
 ]פקס וכדומה, כמו סלולר, טכנולוגיית תקשורת למרחק[ תחבורה וטלקומוניקציה .14
 

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: א להקריאל. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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 :לכולם

95-96 F7במתכונת חלקית או מלאה _____________ ?    כמה שנות לימודים מלאות סיימת , 
 כולל שנות לימוד חובה

 רשום התשובה בשנים שלמות: למראיין      
 

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע :לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99

     
F8A ]איזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשית במהלך השבוע ]69כרטיס השתמש ב    

 :סמן את כל התיאורים המתאימים. האחרון
 לא

למה שעשית  מתאים
במהלך השבוע 

    האחרון

 כן
למה שעשית  מתאים

במהלך השבוע 
    האחרון

 

0 1 97 [PDWRK] שכיר] [או נעדר זמנית[ עבודה בשכר ,
 ]עובד בעסק משפחתי, עצמאי

0 1 98 [EDCTN] לא [או בחופשה מהלימודים , לימודים
 ] במימון המעסיק

0 1 99 [UEMPLA] ומחפש עבודה באופן מובטל 
 פעיל

0 1 100 [UEMPLI] לאמעוניין בעבודה אבל , מובטל, מובטל 
 מחפש עבודה באופן פעיל

0 1 101 [DSBLD] באופן קבוע  או נכהחולה  
0 1 102 [RTRD] בגימלאות 
0 1 103 [CMSRV] שירות צבאי סדיר או שירות לאומי 
0 1 104 [HSWRK] כולל טיפול בילדים ובאנשים , עקרת בית 

 אחרים                
0 1 105 [DNGOTH] אחר: לא להקריא 
0 1 106 [DNGDK] לא יודע: לא להקריא 
0 1 107 [DNGREF] מסרב: לא להקריא 
0 1 108 [DNGNA] אין תשובה: לא להקריא 

 
 

109 F8B  בחר רשום האם המרואיין:למראיין  
   המשך  F8A בשאלהיותר מתיאור אחד . 1
 F8D  עבור לשאלה   F8A בשאלה בלבדתיאור אחד . 2
 F8D  עבור לשאלה  לא רלוונטי  :לא להקריא. 9
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110-111 F8C  ]למה המתאים ביותר ואיזה מהתיאורים הבאים הוא ]69טיס כרהשתמש ב 
 :רק תשובה אחתסמן .  השבוע האחרוןשעשית במהלך

 
 ]עובד בעסק משפחתי, עצמאי, שכיר] [או נעדר זמנית [עבודה בשכר. 01
 ] לא במימון המעסיק[או בחופשה מהלימודים , לימודים. 02
  ומחפש עבודה באופן פעילמובטל. 03
  מחפש עבודה באופן פעיללאמעוניין בעבודה אבל , מובטל, מובטל. 04
  באופן קבוע חולה או נכה. 05
 בגימלאות. 06
 שירות צבאי סדיר או שירות לאומי. 07
 כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים, עקרת בית. 08
 אחר: לא להקריא. 09
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 יודעלא : לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99

 
 

112 D8F  התייחס לתשובה בשאלה  :למראייןA8F ,רשום האם המרואייןו 
 F12  עבור לשאלה ]  F8A בשאלה 1תשובה  [עובד בשכר. 1
 המשך  ]  88 - ו9כולל , F8A בשאלה 8 עד 2תשובות  [לא עובד בשכר. 2
   המשך לא רלוונטי  :לא להקריא. 9

 
113  X 

114 F9במהלך ) למשך שעה או יותר(האם עסקת בעבודה כלשהי בשכר ,  ברצוני רק לוודא
 ?הימים האחרונים שבעת 
    F12 – עבור ל    כן    . 1
 לא                      . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

115 F10האם היית מועסק אי פעם בעבודה בשכר ? 
 כן              . 1
 F27    – עבור  ל    לא    . 2
 F27   – עבור ל   לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 F27   – עבור ל   מסרב : לא להקריא. 7
 F27   – עבור ל    לא יודע: לא להקריא. 8
 F27   – ל  עבור  אין תשובה : לא להקריא. 9
 

 
116-119 F11באיזו שנה הועסקת לאחרונה בעבודה בשכר  _____________________ ? 

 לא רלוונטי: לא להקריא. 6666
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999
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5/5  1-4 dup 

  ;הנוכחיתשאל על העבודה  :ב עובדאם המשי: מראייןל

 האחרונהעל העבודה שאל  :          אם לא עובד

 
 
 

6 F12 היית/שלך האם אתה] או האחרונה[ בעבודה העיקרית: 
    F14 – עבור ל    שכי ר  . 1
 ) ה משך( עצ מאי  . 2
  F14   – עבור ל  עוב ד בע סק של  המ שפ חה  שלך   . 3
 F14 – עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 F14 – עבור ל סרב מ: לא להקריא. 7
 F14 – עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
 F14 – עבור ל אין תשובה : לא להקריא. 9
 
  

7-11 F13 או היו לך/יש) אם בכלל( כמה עובדים ? 
  F15  – עבור ל _____________  : העובדים' פרט את מס

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999

 
 

12 F14או היה לך חוזה עבודה / האם יש 
 לפ רק ז מן  בלתי  מוג בל. 1
 לפ רק ז מן  מו גבל . 2
 לא  הי ה  חוז ה עבוד ה /א ין. 3
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

13 F15  עבדת בדרך /היו מועסקים במקום שבו אתה עובד/מועסקים) כולל אותך(כמה אנשים
 ? כלל

 10 -פחות מ . 1
 24 עד 10. 2
3 .25  - 99 
4 .100  - 499 
  או יותר500. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
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14  F16היתה לך אחריות לפקח על  עובדים אחרים/האם יש לך,  בעבודה העיקרית שלך? 
 כן                          . 1
 F18    – עבו ר  ל       לא       . 2
   F18 – עבור ל   לא רלוונטי : לא להקריא. 6
   F18 – עבור ל   מסרב : לא להקריא. 7
   F18 –ור ל  עב   לא יודע: לא להקריא. 8
   F18 – עבור ל   אין תשובה : לא להקריא. 9
 
 

15-19 F17על כמה אנשים אתה אחראי או היית אחראי  ______________________ ? 
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999

 
 
 
20-21 F18 ]להחליט איך לארגן את  באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לך]70כרטיס השתמש ב 

  ?יום העבודה שלך
יש לי  פירושו 10 -ואין לי שום השפעה  פירושו 0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ

 שליטה מוחלטת 
ן לי שום אי

 השפעה
יש לי          

שליטה 
 מוחלטת 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

 
22-23 F19 ]באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לך להשפיע על החלטות ]70כרטיס השתמש ב 

 ?הקשורות למקום העבודה שלך
 פירושו יש לי 10 - פירושו אין לי שום השפעה ו0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ

 שליטה מוחלטת 
אין לי שום 
 השפעה

יש לי          
שליטה 

 מוחלטת 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: ריאלהק
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

 
24-27 F20לא , )בעבודתך העיקרית(היו שעות העבודה הבסיסיות שלך בכל שבוע / מה הם

 _______________?___________כולל שעות נוספות בתשלום או ללא תשלום
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6666
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999
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28-31 F21כמה שעות הנך ,  ללא קשר לשעות הבסיס או לשעות העבודה המפורטות בחוזה

ות נוספות בתשלום או כולל שע, )בעבודה העיקרית שלך(עבדת בדרך כלל בשבוע /עובד
 .שלא בתשלום

 __________ ________  :  פרט  את  מספר  השעות
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6666
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
 אין תשובה: לא להקריא. 9999

 
 

32-34 F22דהנך עוב/הארגון שבו עבדת/ ציין מהו או מה היה תחום הפעילות העיקרי של החברה 
____________________________________________________________________________ 

  טוריםNACE  3קידוד  : למשרד
 לא רלוונטי: לא להקריא. 666
 מסרב: לא להקריא. 777
 לא יודע: לא להקריא. 888
 אין תשובה: לא להקריא. 999

 
 

35  F23 ]תה עובד או עבדתבאיזה סוג של  ארגון א  ]71כרטי ס השתמש ב? 
 ]במשרדי הממשלה או רשויות מקומיות [עובד מדינה. 1
 ]מורים עובדי משרד החינוך או עובדים של משרד הבריאות [סקטור ציבורי. 2
 חברה ממשלתית/חברה בבעלות ציבורית. 3
 סקטור פרטי/חברה פרטית. 4
 עצמאי. 5
 אחר. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה:  להקריאלא. 9
 

 
 

36-40  ISCO

ס" למ 41-43

 F24פרט ככל הניתן(?  מה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלך(  
 

__________________________________________________________________________ 
  טורים88ISCO 5סימול : למשרד
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: יאלא להקר. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999
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44-48  ISCO

ס" למ 49-51

F25עשית רוב הזמן/איזה סוג של עבודה אתה עושה,  בעיסוק העיקרי שלך?  
 

      __________________________________________________________________________ 
  טורים88ISCO 5מול סי: למשרד
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999

 

52-56  ISCO

ס" למ 57-59

F25aנדרשו לתפקיד/ איזו הכשרה או כישורים נדרשים?  
 

      ____________________________________________________________________________ 
  טורים88ISCO 5סימול : למשרד
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999

 
 

60  F26  למשך תקופה של , האם עבדת בתשלום במדינה אחרת,  השנים האחרונות10במהלך
?ו יותר חודשים א6

 כן . 1
 לא   . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
61 F27 וחיפשת עבודה במשך פרק זמן של יותר משלושה ,  מובטלאי פעם  האם היית

 ?חודשים
 כן . 1
    F30 – עבור ל    לא   . 2
 F30  שאלה עבור ללא רלוונטי : לא להקריא. 6
 F30  שאלה עבור למסרב : לא להקריא. 7
 F30   שאלהל  עבור לא יודע: לא להקריא. 8
 F30  שאלה עבור לאין תשובה : לא להקריא. 9
 
 

62  F28 חודשים או יותר12נמשכה ] בהן היית מובטל[ האם אחת התקופות הללו ? 
 כן. 1
 לא. 2
 לא רלוונטי: ריאלא להק. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
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 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

63  F29 השנים 5הייתה במהלך , בהן היית מובטל יותר משלשה חודשים האם אחת התקופות 
 ?האחרונות

 כן. 1
 לא. 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
 
64  F30היית חבר באיגוד מקצועי או ארגון דומה/ אתה חבר האם? 

 כעת, כן. 1
 בעבר, כן. 2
 לא. 3
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

65-66  F31 ]של כל בני הבית ועל כל ההכנסות  חשוב על הכנסותיהם]72כרטיס השתמש ב 
 ? מהו מקור ההכנסה העיקרי של משק הבית שלך, המתקבלות במשק הבית בכללו

 שכר או משכורת. 1
 )לא כולל חקלאות(הכנסה מתעסוקה עצמאית . 2
 תוחקלאהכנסה מתעסוקה ב. 3
 גמלאות. 4
 דמי אבטלה . 5
 קצבאות סעד אחרות או מענקים. 6
 ביטוח או רכוש, ונותחסכ, הכנסה מהשקעות. 7
 הכנסה ממקורות אחרים. 8

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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67-68  F32 ]מהי ההכנסה נטו הכוללת של משק הבית שלך מכל ]73כרטיס השתמש ב

נסה , ך יודע את הסכום המדויקנאם אי? יי חובה אחריםאחרי ניכויי מיסים וניכו, המקורות
 .להעריך

 
1 )       .J ( י 
2 )     .R( צ  
3 )     .C ( ג  
4 )    .M( מ  
5 )     .F(ו  
6 )     .S( ק  
7 )     .K(כ  
8 )     .P(ע  
9 )     .D( ד  

10 )   .H( ח  
 לא  רלוו נטי : לא  להק ריא. 66
 מסרב :  לא  להק ריא .77
 לא  יוד ע: ריאלא  להק . 88
 אין  תש ובה :  לא  להק ריא. 99

 

 אלו מהתיאורים הבאים מתאים ביותר להרגשתך לגבי ההכנסה  ]74כרטיס השתמש ב[  69
 ?הנוכחית של משק הבי ת שלך

 חי  בנו חות  מ ההכנס ה  הנוכ חית .  1
 מסתדר ע ם  ההכנס ה  הנוכ חית .  2
 מתקש ה  לחיות  מה הכ נסה  הנ וכחי ת.  3
 סה  ה נוכחית מתקש ה  מאוד  לחי ות  מה הכנ.  4
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

70  F34 ]אם מסיבה כלשהי היית נתון בקשיים כספיים רציניים והיית ]75כרטיס השתמש ב 
 ? כמה קשה או קל היה לך הדבר, נאלץ ללוות כסף כדי לכסות את כל הוצאותיך

 קשה מאוד. 1
 די קשה. 2
 לא קשה ולא קל. 3
 די קל. 4
 קל מאוד. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

71  F35 אתה האם -תרשה לי לשאול שוב: 
 בן זוג /אישה/מתגורר עם בעל. 1
    F49 –בור ל    ע )  עם  א חד  מאלה (לא  מת גור ר . 2
   F49 – עבור ל   לא רלוונטי: לא להקריא. 9
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 : מתייחסות לבן הזוג49F עד 36Fשאלות 

  
72-73  F36 ]מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר של בן הזוג ]76כרטיס השתמש ב? 

 
 לא סיים השכלה יסודית. 0
 יסודית או חטיבת ביניים. 1
 ללא תעודת בגרותתיכונית . 2
 עם תעודת בגרותתיכונית . 3
 ללא תעודת בגרותישיבה תיכונית . 4
 עם תעודת בגרותישיבה תיכונית . 5
 )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה, סמינר(על תיכונית לא אקדמית . 6
 או תואר אקדמי מקביל, ]BA[תואר אקדמי ראשון . 7
 ללא תיזה] MA[תואר אקדמי שני . 8
 ]MD, ברפואה' כולל תואר דר [ תיזהעם] MA[ני תואר אקדמי ש. 9

 או תואר מקביל, Ph.Dתואר אקדמי שלישי . 10
 

 לא רלוונטי : לא להקריא. 66
 מסרב להשיב : לא להקריא. 77
  לא  יוד ע: לא  להק ריא. 88
   אין  תש ובה :  לא  להק ריא. 99

 
 
 

F37A ]הזוגבת/איזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשה בן ]77כרטיס השתמש ב  
 :סמן את כל התיאורים המתאימים. במהלך השבוע האחרון

 לא
שעשה למה  מתאים

במהלך בת הזוג /בן
    השבוע האחרון

 כן
למה שעשה  מתאים

 במהלך בת הזוג/בן
    השבוע האחרון

 

0 1 74   [PDWRKP]עצמאי, שכיר] [או נעדר זמנית [עבודה בשכר ,
 ]עובד בעסק משפחתי

0 1 75   [EDCTNP]לא במימון [או בחופשה מהלימודים , ימודיםל
 ] המעסיק

0 1 76   [UEMPLAP]ומחפש עבודה באופן פעילמובטל  
0 1 77  ]UEMPLIP[ מחפש לאמעוניין בעבודה אבל , מובטל, מובטל 

 עבודה באופן פעיל
0 1 78  ]DSBLDP[ באופן קבוע חולה או נכה  
0 1 79  ]RTRDP[ בגימלאות 
0 1 80  ]CMSRVP[ שירות צבאי סדיר או שירות לאומי 
0 1 81  ]HSWRKP[ כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים, עקרת בית 
0 1 82  ]DNGOTHP[ אחר: לא להקריא 
0 1 83  ]DNGDKP[ לא יודע: לא להקריא 
0 1 84   [DNGNAPP]לא רלוונטי:  לא להקריא 
0 1 85  ]DNGREFP[ מסרב: לא להקריא 
0 1 86  ]DNGNAP[ אין תשובה: לא להקריא 

 
 
87  F37B  בחרבת הזוג/בן רשום האם :למראיין  

   המשך  F37C בשאלהיותר מתיאור אחד . 1
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 F38  עבור לשאלה   F37A בשאלה בלבדתיאור אחד . 2
 F38 שאלה עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 9
 

 
88-89  F37C  ]שעשה  למה המתאים ביותר ואיזה מהתיאורים הבאים הוא ]77כרטיס השתמש ב

 :סמן רק תשובה אחת. במהלך השבוע האחרוןבת הזוג /בן
 

 ]עובד בעסק משפחתי, עצמאי, שכיר] [או נעדר זמנית [עבודה בשכר. 01
 ] לא במימון המעסיק[או בחופשה מהלימודים , לימודים. 02
 אופן פעיל ומחפש עבודה במובטל. 03
  מחפש עבודה באופן פעיללאמעוניין בעבודה אבל , מובטל, מובטל. 04
  באופן קבוע חולה או נכה. 05
 בגימלאות. 06
 שירות צבאי סדיר או שירות לאומי. 07
 כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים, עקרת בית. 08
 אחר: לא להקריא. 09
 לא רלוונטי : לא להקריא. 66
 סרב להשיב מ: לא להקריא. 77
  לא  יוד ע: לא  להק ריא. 88
 אין  תש ובה   :  לא  להק ריא. 99

 
 

 
 

 : תמורת שכרבת הזוג לא עובד/אם בן
 

90  F38 בשבעת הימ ים האחרונים) ש עה או יותר(אם בן הזוג עבד בעבודה בשכר ה? 
 כן   . 1
 F49    – עבור ל  לא   . 2
 F49  – עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 F49  – עבור ל מסרב : לא להקריא. 7
 F49  – עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
 F49  – עבור ל אין תשובה : לא להקריא. 9
 
 

 :בת הזוג עובד תמורת שכר/אם בן
 

91-95  ISCO

ס" למ 96-98

 F39פרט ככל הניתן(?  מה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלו( 
__________________________________________________________________________ 

  טורים88ISCO 5סימול : למשרד
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999
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99-103  ISCO

ס" למ 104-106

 F40עשה רוב הזמן/ איזה סוג של עבודה הוא עושה, בעיסוק העיקרי שלו?  
 

__________________________________________________________________________ 
  טורים88ISCO 5סימול : למשרד
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999

107-111  ISCO

ס" למ 112-114

F41נדרשו לתפקיד/ איזו הכשרה או כישורים נדרשים?  
 

____________________________________________________________________________ 
  טורים88ISCO 5סימול : למשרד
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 יודעלא : לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999

115  F42בעבודה העיקרית של בן הזוג האם הוא  
  F44  – עבור ל   שכיר   1
 )המשך( עצמאי   2
 F44 שאלה עבור ל משפחתי שלך ה עובד בעסק 3
 F44 שאלה עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 F44 שאלה עבור ל מסרב : לא להקריא. 7
 F44 שאלה עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
 F44 שאלה עבור ל אין תשובה : לא להקריא. 9
 

5/6  1-4 dup 
 
6-10  F43מעסיק בן הזוג, אם בכלל,  כמה עובדים _________________________ ?  

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999

 

11  F44 האם הוא אחראי לפקח על עובדים אחרים,  העבודה העיקרית של בן הזוג ? 
 כן             . 1
    F46  – עבור ל לא  . 2
 F46 שאלה עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 6
 F46 שאלה עבור ל מסרב : לא להקריא. 7
 F46 שאלה עבור ל   יודעלא: לא להקריא. 8
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 F46 שאלה עבור ל אין תשובה : לא להקריא. 9
 

12-16  F45על כמה אנשים בן הזוג אחראי  __________________  ? 
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66666
 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888
 אין תשובה: לא להקריא. 99999

 
 
 
17-18  F46 ]להחליט איך ת הזוג/בן באיזו מידה ההנהלה מאפשרת ל]78כרטיס תמש בהש 

 ?שלה/ולארגן את יום העבודה של
 פירושו יש 10 -לה שום השפעה ו/ו פירושו אין ל0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ

  שליטה מוחלטת לה/לו
 

ה /אין לו
שום 
 השפעה

ה /יש לו         
שליטה 
 תמוחלט

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 

 
 
19-20  F47 ]להשפיע על ת הזוג/ באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לבן]78כרטיס השתמש ב 

 ?שלה/והחלטות הקשורות למקום העבודה של
 ירושו יש  פ10 -שום השפעה ולה /לו פירושו אין 0כאשר , 10 עד 0 -דרג תשובתך בסולם מ

 שליטה מוחלטת לה /ול
 

ה /אין לו
שום 
 השפעה

ה /יש לו         
שליטה 
 מוחלטת

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא
אין / מסרב
 תשובה

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 99 
 
 

21-23 F48 כולל ש עות  ? )בע בודה העיקרית שלו(כמה שעות בן  הזוג עובד בדרך כלל בשבוע
 _________________ ____  .  בתשלום או ש לא בתשלו ם נוספות

 
 לא רלוונטי: לא להקריא. 666
 מסרב: לא להקריא. 777
 לא יודע: לא להקריא. 888
 אין תשובה: לא להקריא. 999
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 :לכולם
24-25  F49 ]מהי רמת ההשכלה ה ג בוהה ביותר שרכש אביך]79כ רטיס השתמש ב ? 

 
 תלא סיים השכלה יסודי. 0
 יסודית או חטיבת ביניים. 1
 ללא תעודת בגרותתיכונית . 2
 עם תעודת בגרותתיכונית . 3
 ללא תעודת בגרותישיבה תיכונית . 4
 עם תעודת בגרותישיבה תיכונית . 5
 )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה, סמינר(על תיכונית לא אקדמית . 6
 דמי מקבילאו תואר אק, ]BA[ראשון אקדמי תואר . 7
 ללא תיזה ]MA [שניאקדמי תואר . 8
 ]MD, ברפואה' כולל תואר דר [ תיזהעם ]MA [שניאקדמי תואר . 9

 או תואר מקביל, Ph.Dתואר אקדמי שלישי . 10
 

 לא רלוונטי : לא להקריא. 66
 מסרב להשיב : לא להקריא. 77
  לא  יוד ע: לא  להק ריא. 88
 אין  תש ובה   :  לא  להק ריא. 99

 
 

26  F50 או שלא עבד  כלל, עצמאי , האם אביך עבד כשכיר, 14 כשהיי ת בן ? 
     F52   – עבור ל    שכי ר  . 1
 ) ה משך ( עצ מאי . 2
   F55      – עבור ל    לא  עבד  . 3
   F55      – עבור ל   14לא  חי ב בי ת כשה מרו א יין  הי ה ב ן /האב  נ פט ר.  4
    F53 שאלה עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 6
    F53 שאלה עבור ל מסרב : לא להקריא. 7
    F53 שאלה עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
    F53 שאלה עבור ל אין תשובה : לא להקריא. 9

 

27  F51כמה עובדים העסיק ?   
     F53   – עבור ל  אף אחד  . 1
 F53     – עבור ל     24 - 1. 2
 F53     – עבור ל    או יותר 25. 3
    F53 שאלה עבור ל לא רלוונטי : לא להקריא. 6
    F53 שאלה עבור ל מסרב : לא להקריא. 7
    F53 שאלה עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
    F53 שאלה עבור ל אין תשובה : לא להקריא. 9

 
28  F52ם האם הייתה לו אחריות לפקח על עובדים אחרי? 

 כן. 1
 לא . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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 אין תשובה: לא להקריא. 9
 

 F53 פרט ככל הניתן( מה היה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלו ( 
 

______________________________________________________________________ 
  טורים20פאנומרי אל: למשרד

 
29-30  F54 ]את סוג הטובה ביותר מהתיאורים מתארים בצורה זה אי]80כרטיס השתמש ב 

 ? 14בן פחות או יותר  שעשה אביך כשהיית העבודה
 .תן למרואיין לבחור את הקטגוריה המתאימה עבורו: למראיין
  עיסוקים פרופסיונליים וטכניים. 01
  רואה חשבון– אמן – מהנדס – מורה –רופא : כגון

 
 עיסוקים מינהליים בכירים . 02
  באיגוד מקצועי בכיר– בכיר פקיד ממשלתי – מנהל בעסק גדול –בנקאי : כגון

 
 פקידות. 03
  מנהל חשבונות– מנהל משרד – פקיד –מזכיר : כגון

 
 מכירות. 04
  סוכן ביטוח- בחנותמוכר – בעל חנות –מנהל מכירות : כגון

 
 שירותים. 05
 מעצב שיער – ]סיעודי או בילדים [ מטפל– מלצר – קצין משטרה –בעל מסעדה : גוןכ
  כוחות הביטחון-
 

 עיסוקים מקצועיים. 06
  חשמלאי– עובד תעשייה מקצועי – מדפיס – מכונאי רכב –מנהל עבודה : כגון

  
 עיסוקים מקצועיים למחצה. 07
  אופה– עובד במתכת – גרנ– עובד במפעל שימורים –נהג אוטובוס   –בנאי: כגון

 
 עיסוקים לא מקצועיים. 08
  פועל בלתי מקצועי בתעשייה–ר מ שו–פועל  : כגון

 
 עיסוקים חקלאיים. 09
 דייג- נהג טרקטור– פועל חקלאי –בעל משק : כגון

 
 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 אין תשובה: לא להקריא. 99
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31-32  F55 ]מה רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשה אמך]81כרטיס השתמש ב ?  
 

 לא סיים השכלה יסודית. 0
 יסודית או חטיבת ביניים. 1
 ללא תעודת בגרותתיכונית . 2
 עם תעודת בגרותתיכונית . 3
 ללא תעודת בגרותישיבה תיכונית . 4
 תעם תעודת בגרוישיבה תיכונית . 5
 )'ס להנדסאים וכו"בי, ס לאחיות"בי, ישיבה, סמינר(על תיכונית לא אקדמית . 6
 או תואר אקדמי מקביל, ]BA[ראשון אקדמי תואר . 7
 ללא תיזה ]MA [שניאקדמי תואר . 8
 ]MD, ברפואה' כולל תואר דר [ תיזהעם ]MA [שניאקדמי תואר . 9

 או תואר מקביל, Ph.Dתואר אקדמי שלישי . 10
 

 לא רלוונטי : לא להקריא. 66
 מסרב להשיב : לא להקריא. 77
  לא  יוד ע: לא  להק ריא. 88
 אין  תש ובה   :  לא  להק ריא. 99

33  F56כעצמאית או לא עבדה, האם אמך עבדה כשכירה, 14בת / בהיותך בן? 
      F58  לשאלה עבור   שכירה  . 1
 ) המשך(עצמאית  . 2
    F61  להלשא עבור  לא עבדה  . 3
      F61  לשאלה עבור    14נעדרה כשהמרואיין היה בן /האם נפטרה. 4
      F59  לשאלה עבור לא רלוונטי : לא להקריא. 6
      F59  לשאלה עבור מסרב : לא להקריא. 7
      F59  לשאלה עבור  לא יודע: לא להקריא. 8
      F59  לשאלה עבור אין תשובה : לא להקריא. 9

 

34  F57כמה עובדים העסיקה ? 
     F59    לשאלה עבור    אף אחד   . 1
     F59    לשאלה עבור        24 -1. 2
    F59  לשאלה עבור   או יותר  25. 3
    F59  לשאלה עבור  לא רלוונטי : לא להקריא. 6
    F59  לשאלה עבור   מסרב: לא להקריא. 7
    F59  לשאלה עבור   לא יודע: לא להקריא. 8
    F59  לשאלה עבור  אין תשובה : לא להקריא. 9

   

35  F58האם הייתה לה אחריות לפקח על עובדים אחרים ? 
 כן. 1
 לא. 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 א יודעל: לא להקריא. 8
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 אין תשובה: לא להקריא. 9

 F59פרט ככל הניתן(?  מה היה השם או התואר של עיסוקה העיקרי( 

_____________________________________________________________________ 

  טורים20אלפאנומרי : למשרד
 
 

36-37 F60 ]את סוג טובה  ביותרה מהתיאורים מתארים בצורה זהאי] 82כ רטיס ה שתמש ב 
 ? 14בן פחות או יותר  כש היית שעשתה אמ א שלך העבודה
 .תן למרואיין לבחור את הקטגוריה המתאימה עבורו: למראיין

  עיסוקים פרופסיונליים וטכניים. 1
  רואה חשבון– אמן – מהנדס – מורה –רופא : כגון

 
 עיסוקים מינהליים בכירים . 2

  באיגוד מקצועי בכיר– בכיר פקיד ממשלתי –  מנהל בעסק גדול–בנקאי : כגון
 
 פקידות. 3

  מנהל חשבונות– מנהל משרד – פקיד –מזכיר : כגון
 
 מכירות. 4

  סוכן ביטוח- בחנותמוכר – בעל חנות –מנהל מכירות : כגון
 
 שירותים. 5

מעצב  – ]סיעודי או בילדים [ מטפל– מלצר – קצין משטרה –בעל מסעדה : כגון
 ביטחוןכוחות ה-שיער

 
 עיסוקים מקצועיים. 6

  חשמלאי– עובד תעשייה מקצועי – מדפיס – מכונאי רכב –מנהל עבודה : כגון
  

 עיסוקים מקצועיים למחצה. 7
  אופה– עובד במתכת – נגר– עובד במפעל שימורים –נהג אוטובוס   –בנאי: כגון

 
 עיסוקים לא מקצועיים. 8

  בתעשייה פועל בלתי מקצועי–ר מ שו–פועל  : כגון
 
 עיסוקים חקלאיים. 9

 דייג- נהג טרקטור– פועל חקלאי –בעל משק : כגון
 

 לא רלוונטי: לא להקריא. 66
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
  אין תשובה: לא להקריא. 99
 
 

 
 



 

 66

 
 
 

 :לכולם

38 F61כחת האם השתתפת בקורס כלשהו או נ,  במהלך שנים עשר החודשים האחרונים
 ? או בכנס על מנת לשפר את כישוריך בעבודהבהרצאה

 כן. 1
 לא. 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

39-40 F62 ]מהו מצבך המשפחתי הרישמי כעת]83כרטיס השתמש ב  ? 
 )     המשך(נשוי  . 01
     F64   לשאלה עבור  )  ופן רשמיעדיין נשוי בא(פרוד . 03
     F64   לשאלה עבור  גרוש . 05
     F64   לשאלה עבור  אלמן . 06
     F64   לשאלה עבור  מעולם לא נישא . 09
     F64   לשאלה עבור   לא רלוונטי: לא להקריא. 66
     F64   לשאלה עבור   מסרב: לא להקריא. 77
     F64   לשאלה עבור   לא יודע: לא להקריא. 88
     F64   לשאלה עבור   אין תשובה: לא להקריא. 99

  

41 F63 בעלך/אשתך האם אתה מתגורר כעת  עם? 
                F66  – עבור ל  כן  . 1
 לא . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: להקריאלא . 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
 

42 F64בת זוג/ האם אתה מתגורר כעת  עם בן ? 
      F67  לשאלה עבור   כן  . 1
      F66  לשאלה עבור לא  . 2
    F66  לשאלה עבור לא רלוונטי : לא להקריא. 6
    F66  לשאלה עבור מסרב : לא להקריא. 7
    F66  לשאלה עבור  לא יודע:  להקריאלא. 8
    F66  לשאלה עבור אין תשובה : לא להקריא. 9

 
 

43 F66זוג ללא נישואי ן- האם אי פעם חיית עם בת? 
 כן . 1
 לא . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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 אין תשובה: לא להקריא. 9
 
 

 
 
44 F67 ייןלמרא:   
   F69 – עבור ל   ] F62 בשאלה 9 או 5תשובות [לעולם לא נישא המרואיין גרוש או . 1
   המשך   אחר. 2
   המשך  לא רלוונטי : לא להקריא. 6
   המשך  אין תשובה : לא להקריא. 9

 
 

45 F68 אי פעם התג רשת האם? 
 כן . 1
 לא . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 

46  F69האם : 
        F71    ש אלהעבור ל   י ש לך יל דים  ה חיי ם ב בית  . 1
 המ שך      א ין לך  יל דים  ה חיי ם ב בית . 2
 המשך  לא רלוונטי : לא להקריא. 9

 
 

47  F70  . היו לך ילדים שהתגוררו איתך במשק הביתהאם אי פעם? 
, בת הזוג/ילדים של בן, ילדים חורגים, הכוונה גם לילדים מאומצים

 .ילדים במסגרת אומנות
 כן . 1
 לא . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אי ן ת שו בה : לא  להקר יא. 9

 
 
 
48 F71 וכדומה077, בזק[יש במשק ה בית קו טלפון נייח  האם [? 

 כן . 1
 לא . 2
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
 

49 F72 סלולרי[לך באופן אישי יש ט לפו ן נייד  האם[? 
 כן . 1
 לא . 2
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 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: אלא להקרי. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
 

50 F73 אי פעם השת משת באינטרנט לביצ וע שיחות טלפון מהבי ת האם? 
 כן . 1
 לא . 2
 אי ן  אינט רנט  בבית : לא  להקר יא. 5
 לא רלוונטי: לא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 אין תשובה: לא להקריא. 9

 
 

 חובה למלא: יןלמראי
 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

 

 _________: שעה 51-52________ : דקות 53-54:   שעת סיום הראיון

 _________: יום 55-56________ : חודש 57-58________ : שנה 59-62: תאריך סיום הראיון

 
 
 
 

 :נספח מתודולוגי
 
 

 :למראיי ן

 68 עמוד 1GF שאל ש אלות בחלק –המרואיין גבר אם 

 

 69 עמוד 2GF שאל שאלות בחלק – אשההמרואיין אם 

 



 

 69

 חובה למלא: למראיין
 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

 

 _________: שעה 64-65________ : דקות 66-67:   שעת סיום הראיון

 _________: יום 68-69________ : חודש 70-71________ : שנה 72-73: תאריך סיום הראיון

 
 
 
 

 :מראייןל
 הודה למרואיין וסיים הראיון* 
 שאלות ה, השאלות הבאותכעת מלא את * 
 למראיין   

 
5/9  1-4 dup 
 

  שאלות למראיין-  Iחלק 
 

6 I1האם המרואיין ביקש הבהרות לשאלה כלשהי ? 
 אף פעם לא. 1
 כמעט אף פעם לא. 2
 מדי פעם. 3
 לעיתים קרובות. 4
 לעיתים קרובות מאוד. 5
 מסרב. 7
 לא יודע. 8
 אין תשובה. 9

7  I2האם הרגשת שהמרואיין נרתע מלהשיב לשאלות כלשהן ? 
 אף פעם לא. 1
 כמעט אף פעם לא. 2
 מדי פעם. 3
 לעיתים קרובות. 4
 לעיתים קרובות מאוד. 5
 מסרב. 7
 לא יודע. 8
 אין תשובה. 9
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8  I3השיב לשאלות כמיטב יכולתו האם הרגשת שהמרואיין משתדל ל? 

 אף פעם לא. 1
 כמעט אף פעם לא. 2
 מדי פעם. 3
 לעיתים קרובות. 4
 לעיתים קרובות מאוד. 5
 מסרב. 7
 לא יודע. 8
 אין תשובה. 9
 

9 I4 ה אם הייתה לך הרגשה  שהנשאל מ בין את השאלות,  ככלל? 
 א ף  פעם  לא. 1
 כמעט  של א. 2
 מדי  פעם .  3
 לעיתי ם ק רובות . 4
 ם ק רובות  מא וד לעיתי . 5
 מסרב. 7
 לא יודע. 8
 אין תשובה. 9

10 I5שהתערב בראיון,  האם נכח בראיון אדם נוסף? 
 כן    . 1
 I7 – עב ור  ל  לא   . 2
 אין תשובה. 9
 

I6ניתן לסמ ן יותר מתשובה אחת(?  מי היה האדם הנוסף( 
  כן לא
 ב ן  הזוג /אי שה/בעל    11 1 0
 )מאומצים/גים כולל ילדים חור(בת /בן    12 1 0
 הורי ם  אומ ני ם / הו רה  בן  הזו ג/ הו רה   13 1 0
 קרוב  מ שפ חה  אח ר    14 1 0
 אחר  ש אינו  קרו ב  מ שפ חה     15 1 0
 לא יודע     16 1 0
 לא רלו ונ טי   17 1 0
 אין  תשו בה    18 1 0

 
19-21    I7  .באיזו שפה התבצ ע הראיון?    HEB 

 
 

22-25     I8  .קוד מראיין:____ _    __ __________ ______ 
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26 I9  .בן כמה אתה?  
 30 -פחות  מ .  1
2 .31-40 
3 .41-50 
4 .51-60 
5 .61-70 
 71מעל .  6
 מסרב .  7
 אין תשובה. 9
 

27 I10  .מהו מינך? 
 ג בר . 1
 א שה . 2
 מסרב .  7
 אין תשובה. 9
 

I11  .אנא כתוב אותן,  אם יש לך הערו ת נוספות על הראיון:  
 

_____________________________________________________________ 

  טורים50אלפאנומרי : למשרד
 

28  I15.       1 
 ] פנ ים-אל-הש אלון  הנ ו סף מול א פ נ ים [ 

 
29  I16   

 
 

 .תודה   על הז מן שה שקעת במע נ ה על  שאלות אלה 
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 :משבצת סיום ראיון

 
 ________: שנה 34-35____ ______: חודש 32-33_________   : יום 30-31: תאריך ביצוע הראיון

 
 ___________________: ישוב 36-39
 

 _________________: אזור סטטיסטי 40-42
 

 ________________________: שם המרואיין 
 

 _____________________________: כתובת 43-44             
  

 )קידומת(_____ 45-47____________________   :  טלפון 47-54
 
 
 

 _____________: מספר מראיין 55-58_____________________ :    שם המראיין
 

 _______גרסה  59
 

 _______________מספר כתובת 60-63
 

 
 
 

 :לשימוש המשרד
 
 

 : מחוז64
 
 ירושלים.1

 צפון. 2

 חיפה. 3

 מרכז. 4

 תל אביב. 5

 דרום. 6

 אזור יהודה והשומרון. 7


