
 

 

 0202استطالع رأي عام أوروبي 

 0202אירופי החברתי סקר ה

 
 

 

 

 שאלות למראיין -  Jחלק 
 

97 

J1 [RESCLQ] ?האם המרואיין ביקש הבהרות לשאלה כלשהי 
 . אף פעם לא0
 . כמעט אף פעם לא0
 מדי פעם. 3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . מסרב9
 . לא יודע8
 . אין תשובה7

82  J2 [RESRELQ] ?האם הרגשת שהמרואיין נרתע מלהשיב לשאלות כלשהן 
 . אף פעם לא0
 . כמעט אף פעם לא0
 . מדי פעם3
 קרובות. לעיתים 4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . מסרב9
 . לא יודע8
 . אין תשובה7
 
 

80  J3 [RESBAB]  האם הרגשת שהמרואיין משתדל להשיב לשאלות כמיטב
 יכולתו?

 . אף פעם לא0
 . כמעט אף פעם לא0
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . מסרב9
 . לא יודע8



 
 . אין תשובה7
 

80 J4 [RESUNDQ] ?ככלל, האם הייתה לך הרגשה שהנשאל מבין את השאלות 
 . אף פעם לא0
 . כמעט שלא0
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 קרובות מאוד. לעיתים 5
 . מסרב9
 . לא יודע8
 . אין תשובה7

83 J5 [PREINTF] ?האם נכח בראיון אדם נוסף, שהתערב בראיון 
 . כן  0

 J7 –עבור ל  . לא  0
 . אין תשובה7
 

J6  )מי היה האדם הנוסף? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת 

 לא כן 

84   [PREWHP ]2 0 בעל/אישה/בן הזוג 

85   [PRESD]  )2 0 בן/בת )כולל ילדים חורגים /מאומצים 

88   [PREPPIL ]2 0 הורה/הורה בן הזוג/הורים אומנים 

89   [PREOREL ]2 0 קרוב משפחה אחר 

88    [PRENREL ]2 0 אחר שאינו קרוב משפחה 

87    [PREDKלא יודע ] 2 0 

72   [PRENAP לא ]2 0 רלוונטי 

70   [PRENAאין תשובה ] 2 0 
 

ARA/70-74    J7  .[INTLNGA] ?באיזו שפה התבצע הראיון   HEB 
 
 

75-79     J8  .[INTNUM] :קוד מראיין   _______________________ 
 
 

EXCEL J9  .[ACOMINT] :אם יש לך הערות נוספות על הראיון, אנא כתוב אותן  
 

___________________________________________________________ 

 טורים 52אלפאנומרי למשרד: 
 
 
 

78/0  J13.  [SUPQAD2]       1 
 [פנים-אל-השאלון הנוסף מולא פנים] 

 
 
 



 

שאלות תודה על הזמן שהשקעת במענה על 

 אלה.

 

 
 

 :משבצת סיום ראיון
 

 77-022חודש: __________  020-020: ________   שנה 023-024תאריך ביצוע הראיון: 

 : ________יום
 

 ישוב: ___________________ 025-028
 

 אזור סטטיסטי: _________________ 027-000
 

 שם המרואיין: ________________________ 
 

 כתובת: _____________________________             
  

 _____ )קידומת(003-005טלפון: ____________________     008-000
 
 
 

מספר מראיין:  003-005שם המראיין:    _____________________ 
_____________ 

 
 גרסה _______ 008

 
 מספר כתובת_______________

 

 
 
 

 :לשימוש המשרד
 
 

 :מחוז 009
 
 .ירושלים0

 . צפון0

 . חיפה3

 . מרכז4

 . תל אביב5



 
 . דרום8

 . אזור יהודה והשומרון9

 

 


