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 1-4: לשימוש המשרד
5/1         

 2016סקר אירופי 

 ________________   משיב מספר  6-9
         
  _____________ : ישובלשימוש המשרד 10-13

 

14-15  IL          

 !חובה למלא

 שעת התחלה של ביצוע הראיון: 

 _________[: INWSHH] שעה 16-17__ : _____[INWSMM]דקות 18-19

 תאריך ביצוע הראיון:

 : _______[INWDDS] יום INWMMS _______ :20-21]] חודש INWYYS _______ :22-23]] שנה 24-27 

 
 

 

31-28 A1.  חדשות על ליה, קריאה או האזנה יאתה מקדיש לצפ בערךביום רגיל, כמה זמן

 אקטואליה? ענייני פוליטיקה ו

          00 :00 רשוםאם לא הקדיש זמן, רשום בשעות ודקות, : ןלמראיי 

    
              

  
 שעות                      דקות   

 
  מסרב: לא להקריא. 7777
     לא יודע: לא להקריא. 8888

 

 
32 A2 . [ 1כרטיס בהשתמש] מכשירים שונים מצעות אאנשים יכולים להשתמש באינטרנט ב

 כגון מחשבים, טאבלטים וטלפונים חכמים. 
או במכשירים אחרים, למטרות  ובאיזו תדירות אתה משתמש באינטרנט במכשירים כאל

 עבודה או לשימוש אישי?

 A4עבור לשאלה      אף פעם. 1
 A4עבור לשאלה      מדי פעם. 2
 A4עבור לשאלה    מספר פעמים בשבוע. 3
 המשך     הימיםברוב . 4
 המשך     . בכל יום5
 A4עבור לשאלה     מסרב: לא להקריא. 7
 A4עבור לשאלה    לא יודע: לא להקריא. 8

 

 
 
 
 
 
 

 

___________ 

  

 ____________ 
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33-36 A3 . מקדיש לשימוש באינטרנט במחשב, אתה  בערךביום רגיל, כמה זמן
       בטאבלט, בטלפון חכם או במכשיר אחר, למטרות עבודה או לשימוש אישי?

 

    
              

  
 שעות                      דקות

 
  מסרב: לא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888

 
 

 :לכולם

37-38  A4. 
באופן כללי, האם לדעתך ניתן לתת אמון ברוב האנשים, או שתמיד  [2כרטיס ]השתמש ב

עד  0 –ימת בקשרים עם אנשים? דרג את תשובתך בסולם הנע מ יש מקום לחשדנות מסו
פירושו, שניתן לתת אמון  10 –פירושו שתמיד יש מקום לחשדנות מסוימת, ו  0, שבו 10

 ברוב בני האדם.
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

ניתן לתת 
 אמון

ברוב 
 האנשים

תמיד יש          
 מקום

לחשדנות 
 מסוימת

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

39-40 A5 .[PPLFAIR] 
האם לדעתך רוב האנשים ינסו לנצל אותך אם יש להם ההזדמנות, או  [3כרטיס ]השתמש ב

 ינסו להיות הוגנים כלפיך?
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

רוב 
האנשים 

ינסו 
להיות 

 הוגנים

רוב          
האנשים 
 ינסו לנצל

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

 
41-42 A6 . 

האם לדעתך, בדרך כלל, אנשים משתדלים לעזור לאחרים או  [4כרטיס ]השתמש ב
 שבדרך כלל הם דואגים לעצמם?

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

אנשים 
בדרך כלל 
משתדלים 

לעזור 
 לאחרים

אנשים          
בדרך כלל 

דואגים 
 לעצמם

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

 
 

 

 

 

___________ 

  

 ____________ 
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 עכשיו ברצוננו לשאול כמה שאלות על פוליטיקה וממשל
 

43B1  . 
 האם אתה... ?עד כמה אתה מתעניין בפוליטיקה

 . מתעניין מאוד1
 . מתעניין למדי2
 . כמעט ולא מתעניין3
 . כלל לא מתעניין4
 מסרב: לא להקריא. 7
 דעלא יו: לא להקריא. 8
 

44B2  
 [ 5כרטיס ]השתמש ב        

דעתך המערכת הפוליטית בישראל מאפשרת לאנשים כמוך להשפיע על מה לעד כמה 
 שהממשלה עושה?  

 כלל לא . 1
 מעט מאד. 2
 קצת. 3
 הרבה. 4
 . הרבה מאד5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
45 B3  

 [ 6כרטיס ]השתמש ב       
 תפקיד פעיל בקבוצה המעורבת בעניינים פוליטיים?    לקחתאתה יכול  דעתךלעד כמה 

 בכלל לא יכול. 1
 יכול מעט . 2
 די יכול. 3
 מאד יכול . 4
 . לגמרי יכול5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
 

46 B4  

 [ 7כרטיס ]השתמש ב        
כמוך להשפיע על לדעתך המערכת הפוליטית בישראל מאפשרת לאנשים  עד כמה

 הפוליטיקה?
 כלל לא . 1
 מעט מאד. 2
 קצת. 3
 הרבה. 4
 . הרבה מאד5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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47 B5  
 [ 8כרטיס ]השתמש ב       

 תה בטוח ביכולתך להשתתף בפוליטיקה?ועד כמה א
 כלל לא בטוח. 1
 קצת בטוח. 2
 די בטוח. 3
 מאד בטוח. 4
 בטוח. לגמרי 5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
רוחש אמון לכל אחד מן המוסדות הבאים. דרג  אישיתבאיזו מידה אתה  [9כרטיס ]השתמש ב

 10 -פירושו שאתה כלל לא רוחש אמון למוסד ו  0כאשר,   10 -ל 0תשובתך על רצף הנע בין 
 שאתה רוחש לו אמון מלא.  

לא  
: להקריא
 לא יודע

לא 
: קריאלה

 מסרב

רוחש 

אמון 

 מלא

כלל לא          

רוחש 

 אמון

48-49 B6  0 10987654321 8877 הכנסת

50-51 B7 ערכת המ 
 משפטיתה            

8877 10987654321 0

52-53 B8 0 10987654321 8877 המשטרה

54-55B9                   0 10987654321 8877  הפוליטיקאים

56-57 B100 10987654321 8877מפלגותה

58-59 B11 הפרלמנט 
האירופי                           

8877 10987654321 0

60-61 B12                  0 10987654321 8877 האו"ם

 
 
 
 
 
 

62 B13 
שאינם מצביעים בבחירות מסיבה זו או אחרת. האם הצבעת בבחירות  כיום יש אנשים

 ?(2015 מרץהאחרונות לכנסת )בחודש 
 . כן                   1

 B15 –עבור ל   . לא  2
B15 –עבור ל     . לא זכאי לבחור 3
 B15 –עבור ל    מסרב  : לא להקריא. 7
 B15 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
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63-64B14  
   לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות אלה?

 1 המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(הרשימה המשותפת  11

 2 הליכוד  הרשימה הערבית 12

 3 ישראל ביתנו עלה ירוק 13

 4 ש"ס ____________________אחר 14

 5 מר"צ 

 6 היהודי  הבית 

 7 )דגל התורה ואגודת ישראל( התורה יהדות 

 8 יש עתיד פתק לבן/פתק ריק לא להקריא:  15

 9 כולנו בראשות משה כחלון לא הצבעתי לא להקריא:  16

 מסרב להשיב לא להקריא:  77
 

 : לא יודעלא להקריא  88

 10 יחד בראשות אלי ישי

 
 :לכולם

לנסות לשפר דברים בישראל או למנוע החמרה במצב. האם יש דרכים שונות באמצעותן ניתן 
 החודשים האחרונים, עשית משהו מהדברים הבאים: 12במהלך 

לא לאכן
: להקריא
מסרב

לא 
: להקריא
לא יודע

65B15  
 יצרת קשר עם פוליטיקאי, פקיד ממשל או פקיד בשלטון המקומי

127 8

66B16  
 וצת פעולה עבדת במפלגה פוליטית או בקב

127 8

      67 B17   
 עבדת בארגון או באיגוד אחר

127 8

68B18 [ 
 ענדת או הצגת תג/סטיקר של קמפיין

127 8

69B19  
 חתמת על עצומה

127 8

70B20  
 לקחת חלק בהפגנה ציבורית חוקית

127 8

71B21  
 החרמת מוצרים מסוימים

127 8

72B22  
פרסמת או שיתפת דרך האינטרנט משהו על פוליטיקה, לדוגמא 

פייסבוק או  כמובבלוגים, באימייל, או ברשתות החברתיות 
 יטר?וטו

127 8
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 :לכולם
 

73 B23  
 האם יש מפלגה מסוימת שאתה מרגיש קרוב אליה יותר מאשר לכל המפלגות האחרות? 

 . כן          1

B26 –ור ל עב     . לא   2
 B26 –עבור ל    מסרב  : לא להקריא. 7
 B26 –עבור ל      לא יודע: לא להקריא. 8
 

74-75 B24  ?לאיזו מהן   
 1 המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(הרשימה המשותפת  11

 2 הליכוד  הרשימה הערבית 12

 3 יתנוישראל ב עלה ירוק 13

 4 ש"ס ____________________אחר 14

 5 מר"צ 

 6 הבית היהודי  

 7 )דגל התורה ואגודת ישראל( התורה יהדות 

 8 יש עתיד B26 –עבור ל    מסרב להשיב לא להקריא:  77

 9 כולנו בראשות משה כחלון B26 –עבור ל      : לא יודעלא להקריא  88

 
 

 10 יחד בראשות אלי ישי

 
 

76 B25  
  :באיזו מידה אתה מרגיש קרוב למפלגה זו? האם אתה מרגיש שאתה

 . קרוב מאוד1
 . קרוב למדי2
 . לא קרוב3
 . בכלל לא קרוב4
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
 
77-78 B26  

היית  בפוליטיקה, אנשים מדברים לעיתים על "שמאל" ו"ימין". היכן [10כרטיס ]השתמש ב
 פירושו ימין? 10 -פירושו שמאל ו  0ממקם את עצמך בסולם שבו 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

 שמאל          ימין

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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79-80 B27  
, באיזו מידה הנך שבע רצון בימים אלה מחייך באופן כללי? בסך הכל [11כרטיס ]השתמש ב

 פירושו מאוד שבע רצון. 10 -פירושו מאוד לא שבע רצון ו  0רג את תשובתך, על סולם שבו ד
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

מאד שבע 
 רצון

מאד לא          
שבע 
 רצון

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

 

81-82 B28  
שבע רצון מהמצב הכלכלי הנוכחי באופן כללי, באיזו מידה אתה  [11כרטיס ]השתמש ב

 בישראל?
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

מאד שבע 
 רצון

מאד לא          
שבע 
 רצון

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

 
83-84 B29 עכשיו כשאתה חושב על הממשלה בישראל, באיזו מידה אתה  [11כרטיס ]השתמש ב

 מבצעת את תפקידה?  היאבו שבע רצון מהאופן ש
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

מאד שבע 
 רצון

מאד          
לא 

שבע 
 רצון

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

 
85-86 B30 בסך הכל, באיזו מידה אתה שבע רצון מהאופן שבו הדמוקרטיה  [11כרטיס ]השתמש ב

 פועלת בישראל?
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: הקריאל

 מסרב

מאד שבע 
 רצון

מאד          
לא 

שבע 
 רצון

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

87-88  B31 באופן כללי, מה אתה חושב על מצב החינוך בישראל כיום?  [12כרטיס ]השתמש ב 
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

מאד           מאד טוב
 רע

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

89-90 B32 באופן כללי, מה אתה חושב על מצב שירותי הבריאות בישראל  [12כרטיס ]השתמש ב
 כיום?

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

 מאד רע          מאד טוב

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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 סכים או לא מסכים לכל אחד מהמשפטים הבאים:באיזו מידה אתה מ [13כרטיס ]השתמש ב

מאוד 
מסכים

 באמצע,מסכים
ולא מסכים 

מסכים

 לא 
מסכים

מאוד לא 
מסכים

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
: להקריא
 לא יודע

91 B33  
צריכה לפעול הממשלה 

 לצמצום פערי שכר

123457 8 

92 B33a  
כאשר יש מחסור במקומות 

עבודה, לגברים צריכה 
פני נשים -עדיפות על להיות

 בקבלת עבודה

123457 8 

93 B34  
הומואים ולסביות צריכים 

להיות חופשיים לחיות את 
 חייהם כרצונם.

123457 8 

94 B35  
משפחה או קרובת אם קרוב 

היה הומו או לסבית שלי 
 הייתי מתבייש בכך

123457 8 

95 B36  
ם )הומואילזוגות חד מיניים 

מגיעות אותן או לסביות( 
זכויות לאימוץ ילדים כמו 

 .)גבר ואשה( זוגות מעורבים

123457 8 

 
96-97  B37  

[ כאשר חושבים על האיחוד האירופי, יש הטוענים שתהליך האיחוד של 14כרטיס ]השתמש ב
 אירופה צריך להעמיק.  אחרים טוענים שתהליך האיחוד כבר הרחיק יתר על המידה.

 הי עמדתך לגבי תהליך האיחוד האירופאי? מ
משמעו "  10 -משמעו "התהליך הרחיק יתר על המידה", ו 0, כאשר 10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 

 תהליך האיחוד של אירופה צריך להעמיק"
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
להקריא

 מסרב: 

תהליך 
האיחוד 
צריך 

 להעמיק

תהליך האיחוד          
כבר הרחיק 

 תר על המידהי

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

 
 

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

98 B38  
בני אותו גזע או באיזו מידה, לדעתך, ישראל צריכה לאפשר לאנשים  [15כרטיס ]השתמש ב

 כמו רוב תושביה, לבוא לחיות כאן?  אותה קבוצה אתנית
 . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
 . לאפשר למספר מסוים2
 . לאפשר למעטים3
 . לא לאפשר לאף אחד4
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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99 B39  

מזו של רוב  שונהמה בקשר לאנשים מגזע או מקבוצה אתנית  [15כרטיס ]השתמש ב
 התושבים בישראל?

 . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
 . לאפשר למספר מסוים2
 . לאפשר למעטים3
 . לא לאפשר לאף אחד4
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 
 

100 B40  
 ?מארצות עניות מחוץ לאירופהמה ביחס לאנשים  [15כרטיס ]השתמש ב

 . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
 . לאפשר למספר מסוים2
 . לאפשר למעטים3
 . לא לאפשר לאף אחד4
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 
 

 
    101-102 B41  

האם היית אומר שבדרך כלל זה טוב או רע לכלכלת ישראל שאנשים  [16כרטיס ]השתמש ב
 באים הנה מארצות אחרות? 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

טוב 
 לכלכלה

רע          
 לכלכלה

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

103-104 B42  
האם היית אומר שחיי התרבות בישראל בדרך כלל נעשים דלים יותר  [17כרטיס ]השתמש ב

 או עשירים יותר על ידי האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן? 
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 

: להקריא
 מסרב

חיי התרבות 

עשירים 
 יותר

חיי התרבות          

 דלים יותר

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

105-106 B43  
האם ישראל נעשתה מקום טוב יותר או רע יותר לחיות בו על ידי  [18כרטיס ]השתמש ב

 האנשים שבאים מארצות אחרות לחיות כאן?
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

מקום טוב 
יותר לחיות 

 בו

מקום רע          
יותר לחיות 

 בו

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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 :שאלות עליך ועל החיים שלך מספר כעת,

 
107-108 C1  

 עד כמה היית אומר שאתה מאושר?  בסך הכל, [19כרטיס ]השתמש ב
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

מאד 
 מאושר

מאד לא          
 מאושר

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

 

109-110 C2  
עם חברים, קרובי משפחה או  חברתיתבאיזו תדירות אתה נפגש  [20כרטיס ]השתמש ב

 עמיתים לעבודה.
 . אף פעם1
 . פחות מפעם בחודש2
 . פעם בחודש3
 . כמה פעמים בחודש4
 . פעם בשבוע5
 . כמה פעמים בשבוע6
 . כל יום7

 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 
 

111-112 C3  
עם כמה אנשים, אם בכלל, אתה יכול לשוחח בעניינים אינטימיים  [21כרטיס ]השתמש ב

 ואישיים? 
 

 0 . אף אחד

1 1. 

2 2. 

3 3. 

4-6 .4 

7-9 .5 

 6. או יותר 10 

 .77 מסרב: לא להקריא

 .88 לא יודע: לא להקריא

 
 

113 C4  
איזו תדירות ,היית אומר שאתה בהשוואה לאנשים בני גילך, ב [22כרטיס ]השתמש ב

  חברתית? משתתף בפעילות
 . הרבה פחות מרוב האנשים 1
 . פחות מרוב האנשים2
 . בערך באותה מידה3
 . יותר מרוב האנשים4
 . הרבה יותר מרוב האנשים5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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114 C5  
 בן לשוד או לתקיפה בחמש השניםהאם אתה או אחד מבני משק הבית שלך נפלתם קור

 האחרונות?
 . כן1
 . לא2
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 
 

115 C6  
בטוח ללכת לבד בשכונת מגוריך לאחר רדת החשיכה? האם אתה  אתה מרגישעד כמה 

 מרגיש:
 . מאוד בטוח1
 . בטוח2
 . לא בטוח3
 . מאוד לא בטוח4
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: קריאלא לה. 8
 
 

 
 

 :השאלות הבאות עוסקות בך
 

116 C7  
 מהו מצב בריאותך באופן כללי? האם תוכל לומר כי הוא:

 . מאוד טוב1
 . טוב2
 . סביר3
 . לא טוב4
 . מאוד לא טוב5
 : לא רלוונטילא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 

117 C8  
י בפעילויות היום יום שלך בגלל מחלה מתמשכת או נכות, האם אתה מוגבל בצורה כלשה

  חולשה או בעיה נפשית כלשהי?
 . כן, במידה רבה1
 . כן, במידה מסוימת2
 . לא3
 : לא רלוונטילא להקריא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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 רופה.אנשים עשויים להרגיש רמות שונות של קשר למדינה בה הם גרים ולאי
 
118-119 C9 [23כרטיס ]השתמש ב  

 קשור רגשית לישראל?  מרגישבאיזו מידה אתה 
מאוד משמעו " 10 -", וכלל לא קשור רגשית משמעו " 0, כאשר 10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 

 ."קשור רגשית
 

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

מאוד קשור 
 רגשית

כלל לא          
קשור 
 רגשית

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

 
1-4  dup  5/2 

 
6-7 C10  [23כרטיס ]השתמש ב 

 ?לאירופהקשור רגשית  מרגישבאיזו מידה אתה ו
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

מאוד קשור 
 רגשית

כלל לא          
קשור 
 רגשית

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

 
 

8 C11  
 האם אתה רואה את עצמך כמי שמשתייך לדת או עדה דתית מסוימת?

 . כן1

 C13 -עבור ל . לא 2
 C13 -עבור ל : לא יודע לא להקריא. 8

 

9-11C12 ?מהי דתך 
 

 יהודי
 

 C15 -עבור ל   יהודי    . 5

 C15 -ל עבור         . מוסלמי סוני610 מוסלמי

 C15 -עבור ל  . זרם איסלמי אחר690 

  

 C15 -עבור ל             נוצרי קתולי   . 1 נוצרי

 C15 -עבור ל     נוצרי פרוטסטנטי   . 2 

 C15 -עבור ל     נוצרי אורתודוקסי   . 3 

 C15 -עבור ל         זרם נוצרי אחר   . 4 

  

 C15 -עבור ל                   . דרוזי670 דרוזי

  

 C15 -עבור ל    ]כמו למשל בודהיזם, הינדואיזם[ דת אסייתית   . 7 אחר

 C15 -עבור ל    , שאינה נוצריתתדת אחר   . 8 

  

 המשך    . מסרב7777 מסרב: לא להקריא
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12  C13  
 ראית את עצמך כאדם המשתייך לדת או עדה דתית מסוימת? אי פעםהאם 

 כן      . 1

 C15 -עבור ל . לא 2
 C15 -עבור ל מסרב : לא להקריא. 7
 C15 -עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
 

 
 
 

13-15C14 ו?לאיז  

 יהודי
 

 .     יהודי  5

 . מוסלמי סוני        610 מוסלמי

 . זרם איסלמי אחר 690 

  

 .    נוצרי קתולי            1 נוצרי

 .    נוצרי פרוטסטנטי    2 

 .    נוצרי אורתודוקסי    3 

 .    זרם נוצרי אחר       4 

  

 . דרוזי                  670 דרוזי

  

 ]כמו למשל בודהיזם, הינדואיזם[    דת אסייתית.    7 אחר

    , שאינה נוצריתתדת אחר.    8 

  

 . מסרב   7777 : מסרבלא להקריא

 . אין תשובה  9999 : אין תשובהקריאלא לה
 

 

 
 לכולם:

 
16-17       C15  

ללא קשר להשתייכותך הדתית, כיצד היית מגדיר את מידת הדתיות  [24כרטיס ]השתמש ב
 שלך?

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

כלל לא            מאד דתי
 דתי

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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18-19C16  
פרט לאירועים מיוחדים כמו חתונות והלוויות, באיזו תדירות אתה  [25כרטיס ]השתמש ב

 משתתף בפעילות דתית מאורגנת כיום?
 . כל יום1
 . יותר מפעם בשבוע2
 . פעם בשבוע3
 . לפחות פעם בחודש4
 . רק  בימי חג ומועד5
 . לעיתים פחות קרובות6
 . אף פעם7

 רבמס: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 
 

 

20-21 C17  
פרט לזמן שאתה משתתף בפעילות דתית, באיזו תדירות, אם בכלל,  [25כרטיס ]השתמש ב

 אתה נוהג להתפלל?
 . כל יום1
 . יותר מפעם בשבוע2
 . פעם בשבוע3
 . לפחות פעם בחודש4
 . רק  בימי חג ומועד5
 . לעיתים פחות קרובות6
 . אף פעם7

 מסרב: ריאלא להק. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 
 

22  C18  
 האם היית מתאר את עצמך כחבר בקבוצה המופלת לרעה בישראל?

 . כן         1
C20  -עבור ל    . לא 2
 C20 –עבור ל    מסרב : לא להקריא. 7
 C20 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
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C19  
 יימת אפליה כנגד הקבוצה שאליה אתה משתייך? על איזה רקע ק

 )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(
 כן 

קיימת אפליה כנגד 
הקבוצה שאליה 

 אתה משתייך

 לא
קיימת אפליה כנגד 

הקבוצה שאליה אתה 

    יךמשתי

23  [DSCRRCE] 0 1 צבע או גזע 

24  [DSCRNTN]0 1 לאום 

25  [DSCRRLG]0 1 דת 

26  [DSCRRLNG]0 1 שפה 

27  [DSCRETN]0 1 קבוצה אתנית 

28  [DSCRAGE]0 1 גיל 

29  [DSCRGND]0 1 מגדר 

30  [DSCRSEX]0 1 נטייה מינית 

31  [DSCRDSB]0 1 נכות 

32 ]DSCROTH[ 0 1 _________ : אחרלא להקריא 

33 ]DSCRDK[ 0 1 : לא יודעלא להקריא 

34 ]DSCRREF[ 0 1 : מסרבלא להקריא 

35 ]PDSCRNA[ 0 1 : לא רלוונטילא להקריא 

36 ]DSCRNA[ 0 1 : אין תשובהלא להקריא 

 
 

37 C20 ?האם אתה אזרח ישראל 
 22C  -עבור ל     . כן 1
 )המשך( . לא2

 22C  -עבור ל     מסרב: לא להקריא. 7
 )המשך(  לא יודע: לא להקריא. 8
 

 

38-39 [a] C21 ?פרט _______________________   באיזו אזרחות הנך מחזיק 
 מסרב: לא להקריא. 77

 לא יודע: לא להקריא. 88
 תווים 2קידוד אלפאנומרי, , ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 
 

40  C22 [BRNCNTR] ?האם נולדת בישראל 
 C25 –עבור ל   . כן  1
 . לא )המשך(2

 C25 –עבור ל    מסרב : לא להקריא. 7
 C25 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
 

41-42 [a ]C23 ?פרט __________________________  באיזו מדינה נולדת 
 מסרב : לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

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

 
43-46  C24 ?באיזו שנה עברת לגור לראשונה בישראל 

 ___________בשנת _________
 מסרב : לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
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C25 בדרך כלל בבית ? איזו שפה או שפות אתה מדבר 
 ציין/י עד שתי שפות 

 תוים  3 קידוד אלפאנומרי  ISO 693-2קידוד למשרד: 
 

47-49 [LNGHOM1]  [a] ______________________ 
 : מסרב לא להקריא. 777

 לא יודע: להקריאלא . 888
      

50-52 [LNGHOM2] [a]       ______________________ 

 יהיאין שפה שנ: לא להקריא. 000
 לא יודע: לא להקריא. 888

 

53 C26  
 האם אתה משתייך לקבוצת מיעוט אתנית בישראל?

 . כן1
 . לא2
 מסרב : לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 

54  C27 נולד בישראל? האם אביך 

           C29  -עבור ל      . כן  1
 . לא     )המשך( 2
           C29  -עבור ל     מסרב: לא להקריא. 7
           C29  -עבור ל          לא יודע: לא להקריא. 8

 
55-56 [a] C28  

 ]אם לא נולד בישראל[ באיזו ארץ נולד אביך?
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 
      ______________________________ 

 מסרב : לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

 

57 C29  ?האם אמך ילידת ישראל 
 C31–עבור ל  . כן  1
 . לא )המשך(2

 C31 –עבור ל          מסרב: לא להקריא. 7
 C31 –עבור ל       לא יודע: לא להקריא. 8

 
 
 

58-59 [a ]C28  
 ]אם לא נולדה בישראל[ באיזו ארץ נולדה אמך?

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

 
      ______________________________ 

 מסרב : לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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 :לכולם
 

60-61 C31  

 יום ההולדת שלך?חל חודש  בבקשה באיזה האם תוכל לומר לי 
 __________ :12ודצמבר =  01לדוגמא ינואר =  :מראייןל

 : מסרב לא להקריא. 77

 : לא יודעלא להקריא. 88

 
62 C32  

 למראיין: 

 :(C31ת )חודש יום ההולד סמן בהתאם לשאלת
 :חודש יום ההולדת הוא. 1

 המשך  (77) מסרבאו  (10אוקטובר )( 7יולי ), (4) אפריל(, 1ינואר )

 

 :חודש יום ההולדת הוא. 2

 C36ור לשאלה עב   (88( או "לא יודע" )11) נובמבר (,8, אוגוסט )(5) מאי(, 2) פברואר

 

 :חודש יום ההולדת הוא. 3

 C39עבור לשאלה     (12) דצמבראו  (9, ספטמבר )(6) יוני(, 3) מרץ

 
 

 ( 77( או מסרב )10ובר )( אוקט7(, יולי )4(, אפריל )1) ינוארב עבור מי שנולד
 (C32בשאלה  1)תשובה 

 
אנשים באים לחיות בישראל ממדינות אחרות בגלל סיבות שונות. לכמה מהם יש קשרי 
מוצא. אחרים באים לעבוד כאן או להצטרף למשפחות שלהם. אחרים באים בגלל שהם 

 תחת איום. השאלות הן בנושא זה.
 

להחלטה אם מישהו שנולד, חשוב ד מהדברים הבאים עד כמה כל אח ,לדעתך [26כרטיס ]השתמש ב
 לבוא לחיות כאן? בראש וראשונה, עד כמה חשוב ש... יוכל ,וחי מחוץ לישראל גדל

 

לא  

 : להקריא

 לא יודע

לא 

 : להקריא

 מסרב

 לחלוטין

 חשוב

כלל          

לא 

 חשוב

(63-64) C33  
כישורים להם  יהיוש
 ?יםטוב תייםשכלה

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 (65-66) C34  
                        שהם באים מרקע יהודי

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 (67-68)35C  
שהם בעלי כישורים 

תעסוקתיים שישראל זקוקה 
                       להם

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
  לשאלהעבור C42 20, עמוד 
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( או "לא 11(, נובמבר )8(, אוגוסט )5(, מאי )2פברואר )ב שנולד עבור מי
 (C32בשאלה  2  )תשובה (88יודע" )

 
 

אנשים באים לחיות בישראל ממדינות אחרות בגלל סיבות שונות. לכמה מהם יש קשרי 
מוצא. אחרים באים לעבוד כאן או להצטרף למשפחות שלהם. אחרים באים בגלל שהם 

 ן בנושא זה.תחת איום. השאלות ה
 
(69-70) C36 [27כרטיס ]השתמש ב  

וחי  גדלהחלטה אם מישהו שנולד, ב יהוו שיקול שכישורים השכלתיים טוביםכמה חשוב , לדעתך
 ?לבוא לחיות כאן יוכל ,מחוץ לישראל

 
 : לא להקריא

 לא יודע

 : לא להקריא

 מסרב

 לחלוטין

 חשוב

כלל לא          

 חשוב

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
(71-72) C37 [28כרטיס ]השתמש ב  

 ,וחי מחוץ לישראל גדלהחלטה אם מישהו שנולד, ב שיקול יהווה שרקע יהודיכמה חשוב , לדעתך
 ?לבוא לחיות כאן יוכל

 
 : לא להקריא

 לא יודע

 : לא להקריא

 מסרב

 לחלוטין

 חשוב

כלל לא          

 חשוב

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
(73-74) C38 [29כרטיס ]השתמש ב  

החלטה אם מישהו ב יהוו שיקול ,שכישורים תעסוקתיים שישראל צריכהכמה חשוב , לדעתך
 ?לבוא לחיות כאן יוכל ,וחי מחוץ לישראל גדלשנולד, 

 
 : לא להקריא

 לא יודע

 : לא להקריא

 מסרב

 לחלוטין

 חשוב

כלל לא          

 חשוב

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 לשאלהר עבו C42 20, עמוד 
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  (12( או דצמבר )9(, ספטמבר )6(, יוני )3מרץ )ב עבור מי שנולד

 (C32בשאלה  3)תשובה 
 
 

אנשים באים לחיות בישראל ממדינות אחרות בגלל סיבות שונות. לכמה מהם יש קשרי 
מוצא. אחרים באים לעבוד כאן או להצטרף למשפחות שלהם. אחרים באים בגלל שהם 

 יום. השאלות הן בנושא זה.תחת א
 

עד כמה כל אחד מהדברים הבאים חשוב להחלטה אם מישהו שנולד,  ,לדעתך [30כרטיס ]השתמש ב
 לבוא לחיות כאן? בראש וראשונה, עד כמה חשוב ש... יוכל ,וחי מחוץ לישראל גדל

 

לא  

 : להקריא
 לא יודע

לא 

 : להקריא
 מסרב

מאוד 

 חשוב

מאוד לא     

 חשוב

(75-76) C39  
 תייםשכלכישורים הלהם  שיהיו

 ?יםטוב

8 7 5 4 3 2 1 0 

 (77-78) C40  
                        שהם באים מרקע יהודי

8 7 5 4 3 2 1 0 

 (79-80)41 C  
שהם בעלי כישורים תעסוקתיים 

                       שישראל זקוקה להם

8 7 5 4 3 2 1 0 

 
 

 :לכולם
 

על רקע חששם מרדיפה מעמד של פליט לקבל ומבקשים לישראל שבאים  יש אנשים
 .בארץ מוצאם

 
 האם אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים: [31כרטיס ]השתמש ב

 
מאוד 
מסכים

 באמצע,מסכים
ולא מסכים 

מסכים

 לא 
מסכים

מאוד לא 
מסכים

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
: להקריא
 לא יודע

81 C42 
להיות נדיבה על הממשלה  

בהתייחסותה לבקשות של 
 מעמד של פליטאנשים לקבל 

123457 8 

82 C43 
רוב הפונים לקבלת מעמד של 

פליט אינם חשים בסכנה 
אמיתית של רדיפה בארצות 

 מוצאם.

123457 8 

83 C44 
יש לאפשר לפליטים 

שבקשותיהם אושרו לצרף 
אליהם את בני משפחתם 

 הקרובה.

123457 8 
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 וכעת נעבור לנושא אחר
 

84-85D1 
  [32כרטיס ]השתמש ב

המכשירים מאחד , מה הסבירות שתרכוש לבית שלךאילו היית רוכש מכשיר חשמלי גדול 
 ?החסכוניים ביותר בחשמל

 
 : לא להקריא

 לא יודע
 : לא להקריא

 מסרב
כלל לא           מאוד סביר

 סביר

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
86-87D2 

  [33כרטיס ]השתמש ב
בשימוש,  שלאכיבוי מכשירים  כמו:להפחית שימוש באנרגיה, כדי מספר דברים שניתן לעשות  יש

 זה הכרחי באמת. אשר כ במזגן או לחמם רק להשתמשקצרים, או מרחקים  ברגלהליכה 
 נרגיה?השימוש שלך בא כדי להפחית אתתדירות אתה עושה דברים  בחיי היום יום שלך, באיזו

  אף פעם. 1
 כמעט אף פעם. 2
 לעתים רחוקות. 3
 לעתים קרובות  . 4
 לעתים קרובות מאוד. 5
 תמיד. 6

 לא יכול להפחית שימוש באנרגיה: לא להקריא. 55
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

 
88-89D3 

  [34כרטיס ]השתמש ב
להשתמש בפחות אנרגיה מאשר אתה באופן כללי, באיזו מידה אתה בטוח שאתה יכול 

 ?כעתמשתמש 
 

 : לא להקריא

 לא יודע

 : לא להקריא

 מסרב

בטוח 

 לחלוטין

כלל לא          

 בטוח

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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  [35כרטיס ]השתמש ב
 מספר מקורות אנרגיה שניתן להשתמש בהם להפקת חשמל.  מופיעיםכרטיס ב

 אנא עיין ברשימה זו.
 : אפשר למשיב לקרוא את הרשימה.מראייןל

 בכרטיס?  המופיעיםכמה מהחשמל הנצרך בישראל יש להפיק מכל אחד ממקורות האנרגיה 
 .הכרטיס שבתחתית מסולם התשובותאנא בחר את תשובתך 

 
 

104D11 
  [36כרטיס ]השתמש ב

 הפסקות חשמל בישראל? שיהיובאיזו מידה אתה מודאג מכך 
 כלל לא מודאג . 1
 מודאגלא . 2
 מודאג במידה מסוימת. 3
   מודאג. 4
 מאד מודאג. 5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 

כמות 
מאד 
גדולה

כמות 
 גדולה

כמות 
בינונית

לא כלל לאכמות קטנה
: להקריא

 לא
שמעתי 

על מקור 
אנרגיה 

זה

לא 
: אלהקרי

 מסרב

לא 
: להקריא
 לא יודע

90-91 D4 
ראשית, כמה מהחשמל   

הנצרך בישראל יש להפיק 

 מפחם?
 :למראיין

12 3455577 88 

כולל פחם שחור , פחם מתייחס לכל סוגי הפחם אשר משמש להפקת אנרגיה“איזה סוגי פחם, ענה:  אם המשיב שואל
 . ”ופחם חום

92-93 D5 

 ומה לגבי גז טבעי?

12 3455577 88 

94-95 D6 

ומה לגבי אנרגיה 

הידרואלקטרית המופקת 
מזרימת מים מנהרות, סכרים 

 וימים? 

12 3455577 88 

96-97 D7 

כמה מהחשמל הנצרך 

בישראל יש להפיק מאנרגיה 

 גרעינית?

12 3455577 88 

98-99 D8 

ומה לגבי שמש או אנרגיה 

 סולרית?

12 3455577 88 

100-101 D9 

 ?אנרגיית רוחומה לגבי 

12 3455577 88 

102-103 D10 

ומה לגבי אנרגיית ביומסה 

המופקת מחומרים כמו עץ, 

 בעלי חיים? וצואתצמחים 

12 3455577 88 
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בבתים השאלות הבאות עוסקות באנרגיה שבה אנשים משתמשים 
 לדברים כמו חימום, תאורה, בישול ומכשירי חשמל. שלהם

 
105D12 

  [36כרטיס ]השתמש ב
 יקרה עבור אנשים רבים בישראל?יותר מדי רגיה תהיה שאנבאיזו מידה אתה מודאג מכך 

 כלל לא מודאג . 1
 לא מודאג. 2
 מודאג במידה מסוימת. 3
   מודאג. 4
 מאד מודאג. 5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
106D13 

  [36כרטיס ]השתמש ב
אנרגיה ממדינות של תלויה בייבוא יותר מדי שישראל תהיה באיזו מידה אתה מודאג מכך 

 אחרות?
 כלל לא מודאג . 1
 לא מודאג. 2
 מודאג במידה מסוימת. 3
   מודאג. 4
 מאד מודאג. 5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
107D14 

  [36כרטיס ]השתמש ב
תלויה בשימוש באנרגיה המופקת יותר מדי שישראל תהיה באיזו מידה אתה מודאג מכך 

 ופחם? גון נפט, גז כ מאובניםמדלק 
 כלל לא מודאג . 1
 לא מודאג. 2
 מודאג במידה מסוימת. 3
   מודאג. 4
 מאד מודאג. 5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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  [36כרטיס ]השתמש ב

 :שאספקת האנרגיה תופסקבאיזו מידה אתה מודאג מהאפשרות 

 
 

111D18 
  [36כרטיס ]השתמש ב

 ?ת טרורומתקפ בגלל שאספקת האנרגיה תופסקאתה מודאג מהאפשרות  באיזו מידהו
 כלל לא מודאג . 1
 לא מודאג. 2
 מודאג במידה מסוימת. 3
   מודאג. 4
 מאד מודאג. 5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
112D19 

  [37כרטיס ]השתמש ב
מעליה בטמפרטורות שאקלים כדור הארץ משתנה כתוצאה  המחשבהיתכן ששמעת על 

 השנים האחרונות. מה דעתך האישית על כך?  100במהלך 
 האם לדעתך האקלים של כדור הארץ משתנה? 

 בחר את תשובתך מכרטיס זה.
 D21עבור לשאלה     בהחלט משתנה. 1
 D21עבור לשאלה     כנראה משתנה. 2

 D21עבור לשאלה     כנראה לא משתנה. 3
 המשך    בהחלט לא משתנה. 4
 D21עבור לשאלה     מסרב: לא להקריא. 7
 D21עבור לשאלה    לא יודע: לא להקריא. 8

 
 

113D20 
  [38כרטיס ]השתמש ב

 היום? עדכמה חשבת על שינוי האקלים עד 

 D30עבור לשאלה      כלל לא. 1
 D30עבור לשאלה      מעט מאד. 2
 D30עבור לשאלה       מעט .3
 D30ור לשאלה עב      הרבה .4
 D30עבור לשאלה      הרבה מאד. 5
 D30עבור לשאלה     מסרב: לא להקריא. 7
 D30עבור לשאלה    לא יודע: לא להקריא. 8

כלל לא 
מודאג

מודאג  לא מודאג
במידה 

תמסוימ

מאד מודאג  
מודאג

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
: להקריא
 לא יודע

108 D15 
אסונות טבע או מזג  בגלל   

 אויר קיצוני?

12 3457 8 

109 D16 

 ואנרגיה שאינ ייצור בגלל

 מספיק?

12 3457 8 

110 D17 

 ?ותטכני תקלות בגלל

12 3457 8 
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114D21 

  [38כרטיס ]השתמש ב
 היום? עדכמה חשבת על שינוי האקלים עד 

    כלל לא. 1
    מעט מאד. 2
     מעט .3
     הרבה .4
     הרבה מאד. 5
   מסרב: לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8

 
115-116D22 

  [39כרטיס ]השתמש ב
האם לדעתך שינוי האקלים נגרם על ידי תהליכים טבעיים, פעילות של בני האדם או 

 שניהם?
 לחלוטין על ידי תהליכים טבעיים. 1
 בעיקר על ידי תהליכים טבעיים. 2
 טבעיים ופעילות של בני האדם באופן שווה על ידי תהליכיםבערך . 3
 בעיקר על ידי פעילות של בני האדם. 4
  על ידי פעילות של בני האדם לחלוטין. 5

 D30עבור לשאלה      שינוי אקליםמתרחש אני לא חושב ש: לא להקריא. 55
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

 
 

117-118D23 
  [40כרטיס ]השתמש ב

 ?את שינוי האקלים ולהקטיןאתה חש אחריות אישית לנסות באיזו מידה 
 

 : לא להקריא

 לא יודע

 : לא להקריא

 מסרב

במידה 

 רבה

 כלל לא         

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 
119D24 

  [41כרטיס ]השתמש ב
 באיזו מידה אתה מודאג משינוי האקלים?

     כלל לא מודאג. 1
     מודאגלא מאד . 2
     מודאג במידה מסוימת. 3
      מודאגמאד  .4
     מודאגלחלוטין . 5
   מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
 

1-4  dup  5/3 
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6-7D25 
  [42כרטיס ]השתמש ב

 שינוי האקלים על אנשים ברחבי העולם?  תהיה השפעת טובה או רעהלדעתך, כמה 
 .טובה לחלוטיןפירושו  10ו רעה לחלוטיןפירושו  0ר , כאש10עד  0מ דרג תשובתך על סולם 

 
 : לא להקריא

 לא יודע

 : לא להקריא

 מסרב

טובה 

 לחלוטין

רעה          

 לחלוטין

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
8-9D26 

  [43כרטיס ]השתמש ב
תאר לעצמך שאנשים רבים יגבילו את השימוש שלהם באנרגיה. לדעתך, מה  ,כעת

 שזה יפחית את שינוי האקלים? הסבירות
 

 : לא להקריא
 לא יודע

 : לא להקריא
 מסרב

לחלוטין 
 סביר

כלל לא          
 סביר

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
10-11D27 

  [43כרטיס ]השתמש ב
את השימוש שלהם באנרגיה כדי לנסות  אכן יגבילולדעתך, מה הסבירות שאנשים רבים 

 לים?להפחית את שינוי האק
 

 : לא להקריא
 לא יודע

 : לא להקריא
 מסרב

לחלוטין 
 סביר

כלל לא          
 סביר

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
12-13D28 

  [43כרטיס ]השתמש ב
 במספיק מדינות ינקטו בפעולות להפחתת שינוי האקלים? שממשלותומה לדעתך הסבירות 

 
 : לא להקריא

 לא יודע
 : לא להקריא

 מסרב
וטין לחל
 סביר

כלל לא          
 סביר

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 
14-15D29 

  [43כרטיס ]השתמש ב
 באנרגיה תתרום להפחתת שינוי האקלים? שלךלדעתך, מה הסבירות שהגבלת השימוש 

 
 : לא להקריא

 לא יודע
 : לא להקריא

 מסרב
לחלוטין 

 סביר
כלל לא          

 סביר

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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 :לכולם

 
  [44כרטיס ]השתמש ב

 ?להפחתת שינוי האקליםבישראל  יםהבא סוגי המדיניותבאיזו מידה אתה בעד או נגד 
 

בהחלט 
 בעד

בעד 
במידה 
 מסוימת

באמצע, 
לא בעד 
 ולא נגד

נגד 
במידה 
 מסוימת

בהחלט 
 נגד

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
: להקריא
 לא יודע

16 D30 
ים על דלק העלאת מיס 

  מאובנים כגון נפט, גז ופחם.
 

123457 8 

17 D31 
 ייםציבור םשימוש בכספי

לסיבסוד אנרגיות מתחדשות 
כגון אנרגית רוח ואנרגיה 

 סולרית.

123457 8 

18 D32 
חוק האוסר על מכירת מכשירי 

 הכי פחותשהם  חשמל ביתיים 
 חסכוניים באנרגיה.

123457 8 

 
 
 
 

 אל מספר שאלות לגבי האופן בו החברה פועלתכעת נש
 

 אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים: באיזו מידה [45כרטיס ]השתמש ב

 
מאוד 
מסכים

לא ) באמצעמסכים
ולא 'מסכים' 

לא מסכים'('

לא 
מסכים

מאוד 
לא 

מסכים

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
 להקריא
 לא יודע

19 E1  פערים גדולים בהכנסות
אנשים מוצדקים כדי של 

לתגמל בצורה הולמת הבדלים 
 בכישרון ובמאמץ

123457 8 

20 E2  בחברה הוגנת, הפערים
ברמת החיים של אנשים, 

 צריכים להיות קטנים

123457 8 
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21-22 E3 [ 46כרטיס ]השתמש ב 
ודה? אם מובטלים ומחפשים עב אנשים בגילאי עבודה בישראל כמה הם 100לדעתך, מתוך 

 אינך בטוח, נסה להעריך. 
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 יותר 50. 11
 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

 
 

23-24 E4 [47כרטיס ]השתמש ב 
בישראל? דרג תשובתך בסולם  גימלאיםבאופן כללי, מה אתה חושב על רמת החיים של ה

 פירושו רמת חיים טובה מאד. 10 -פירושו רמת חיים גרועה מאד ו 0, כאשר 10עד  0 -מ
לא 

: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

גרועה            טובה מאד
 מאד

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

25-26 E5 [ 47כרטיס ]השתמש ב 
 מה אתה חושב על רמת החיים של מובטלים בישראל?  באופן כללי,

לא 
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

גרועה            טובה מאד
 מאד

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

 
 

 [ 48כרטיס ]השתמש ב
יש דעות שונות בנוגע לתחומים שצריכים או לא צריכים להיות באחריות הממשלה. באיזו 

 ל אחד מהדברים הבאים צריך או לא צריך להיות לדעתך באחריות הממשלה?מידה, כ
פירושו כלל אינו צריך להיות באחריות  0, כאשר 10עד  0 -דרג תשובתך בסולם מ

 פירושו לגמרי צריך להיות באחריות הממשלה. 10 -הממשלה ו
 

לא  
: להקריא
 לא יודע

לא 
: להקריא

 מסרב

לגמרי 
צריך 

להיות 
באחריות 
 הממשלה

כלל אינו          
צריך 
להיות 
באחריות 
 הממשלה

27-28 E6  להבטיח רמת חיים
 סבירה לקשישים

88 77 10987654321 0

29-30 E7  להבטיח רמת חיים
 סבירה למובטלים

88 77 10987654321 0

31-32 E8  להבטיח שירותי
טיפול בילדים להורים 

 עובדים

88 77 10987654321 0
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כעת אשאל אותך לגבי הטבות ושירותים סוציאליים. הכוונה לשירותים 
 כמו שירותי בריאות וביטוח לאומי. 

 
 

 [49כרטיס ]השתמש ב
 :שהטבות ושירותים סוציאליים בישראלבאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים 

 

מאוד 
מסכים

לא ) באמצעמסכים
ולא 'מסכים' 

לא מסכים'('

לא 
סכיםמ

מאוד 
לא 

מסכים

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
 להקריא
 לא יודע

33 E9  מכבידים יותר מדי על
 הכלכלה

123457 8 

34 E10  מונעים את התפשטות
 העוני

123457 8 

35 E11  מובילים לחברה שוויונית
 יותר

123457 8 

36 E12  עולים הרבה מדי
למעסיקים בתשלומי מיסים 

 אחריםותשלומי חובה 

123457 8 

 

 
  [49כרטיס ]השתמש ב

 :בישראל שהטבות ושירותים סוציאלייםבאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ו
מאוד 
מסכים

לא ) באמצעמסכים
ולא 'מסכים' 

לא מסכים'('

לא 
מסכים

מאוד 
לא 

מסכים

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
 להקריא
 לא יודע

37 E13  גורמים לאנשים להיות
 עצלנים

123457 8 

38 E14  גורמים לאנשים להיות
 פחות נכונים לעזור אחד לשני

123457 8 

 
 
 

39 E15 [ 50כרטיס ]השתמש ב 
חשוב על אנשים ממדינות אחרות הבאים לחיות בישראל. מתי לדעתך הם צריכים להיות זכאים 

 לקבל את אותן הטבות ושירותים סוציאליים כמו אזרחים שכבר חיים כאן?
 
 מיד עם הגעתם לישראל .1
 . לאחר שחיו בישראל במשך שנה, גם אם עבדו וגם אם לא2
 . רק לאחר שעבדו ושילמו מיסים לפחות במשך שנה3
 . מהרגע שקיבלו אזרחות ישראלית4
 . הם אף פעם לא צריכים לקבל את אותן זכויות5
 : מסרבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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  [51רטיס כ]השתמש ב
 :למשפטים הבאים לגבי האנשים בישראלבאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים 

 
מאוד 
מסכים

לא ) באמצעמסכים
ולא 'מסכים' 

לא מסכים'('

לא 
מסכים

מאוד 
לא 

מסכים

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
 להקריא
 לא יודע

40 E16  רוב המובטלים לא
 באמת מנסים למצוא עבודה

123457 8 

41 E17  הרבה אנשים עם
הכנסות מאד נמוכות, מקבלים 

פחות הטבות ממה שהם 
 זכאים להן מבחינה חוקית

123457 8 

42 E18  הרבה אנשים מצליחים
לקבל הטבות ושירותים שאינם 

 זכאים להם.

123457 8 

 
 
 

43-44 E19 
 

 יום ההולדת שלך?חל בבקשה באיזה חודש  האם תוכל להזכיר לי 

 _____________ :12ודצמבר =  01וגמא ינואר = לד :מראייןל

 : מסרב לא להקריא. 77

 : לא יודעלא להקריא. 88

 
 
45 E20 

 

 סמן: -למראיין 

 

 :חודש יום ההולדת הוא. 1

  (77) מסרבאו  (9, ספטמבר )(5) מאי(, 1ינואר )

                                                        21 שאלהמבוא ללהמשךE 31, עמוד 

 

 :חודש יום ההולדת הוא. 2

 ( 88או "לא יודע" ) (,10) אוקטובר, (6) יוני(, 2) פברואר

                                                        לשאלהלמבוא  רעבו E24,  32עמוד 

 

 :חודש יום ההולדת הוא. 3

 33, עמוד E27 שאלהללמבוא ר עבו      (11) נובמבראו , (7) יליו(, 3) מרץ

 

 :חודש יום ההולדת הוא. 4

 34, עמוד E30 לשאלהלמבוא ר עבו      (12) דצמבראו , (8) אוגוסט(, 4) אפריל

 



 

 31 

 
 
 

 
 

 ( 77) "מסרב"או  (9(, ספטמבר )5(, מאי )1ינואר )ב עבור מי שנולד
 (E20בשאלה  1)תשובה 

 
 

  [52כרטיס ]השתמש ב
ם זה עבד בעבר אבל איבד את מקום עבודתו וכעת ד. אאדם מובטל ומחפש עבודהתאר לעצמך 

 מקבל דמי אבטלה. 
 מה לדעתך צריך לקרות לדמי האבטלה של אדם זה אם...

 
אדם זה צריך 

 כללאבד את 
דמי האבטלה

אדם זה צריך 
לאבד 
 כמחצית
מדמי 

האבטלה

אדם זה צריך 
חלק לאבד 

מדמי  קטן
 האבטלה

אדם זה 
 לקבלצריך 

דמי  את כל
 האבטלה

א ל
: להקריא
 מסרב

לא 
 להקריא
 לא יודע

46 E21  
עבודה כי  לקבלהוא מסרב 

מוך מזה השכר הרבה יותר נ
  שהרוויח בעבודתו הקודמת?

12347 8 

47 E22  
עבודה  לקבלמסרב הוא 

נדרשת רמת בעבודה מכיוון ש
נמוכה הרבה יותר השכלה 

 שלו?מ

12347 8 

48 E23  
הוא מסרב לבצע עבודות ללא 

לום באזור מגוריו בתמורה תש
 לדמי האבטלה?

12347 8 

 
  שאלהללמבוא עבור E33 34, עמוד 
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 ( 88) "לא יודע" (, 10(, אוקטובר )6(, יוני )2פברואר )ב עבור מי שנולד

 (E20בשאלה  2)תשובה 
 

 
  [52כרטיס ]השתמש ב

ם זה עבד בעבר אבל איבד את ד. אהלחייו שמובטל ומחפש עבוד 50-ה אדם בשנותתאר לעצמך 
 ...מקום עבודתו וכעת מקבל דמי אבטלה. מה לדעתך צריך לקרות לדמי האבטלה של אדם זה אם

 
אדם זה צריך 

 כללאבד את 
דמי האבטלה

אדם זה צריך 
לאבד 
 כמחצית
מדמי 

האבטלה

אדם זה צריך 
חלק לאבד 

מדמי  קטן
 האבטלה

אדם זה 
 לקבלצריך 

דמי  את כל
 האבטלה

א ל
: להקריא
 מסרב

לא 
 להקריא
 לא יודע

49 E24  
עבודה כי  לקבלהוא מסרב 

מוך מזה השכר הרבה יותר נ
 שהרוויח בעבודתו הקודמת?

12347 8 

50 E25  
עבודה  לקבלמסרב הוא 

נדרשת רמת בעבודה מכיוון ש
נמוכה הרבה יותר השכלה 

 שלו?מ

12347 8 

51 E26  
הוא מסרב לבצע עבודות ללא 

ום באזור מגוריו בתמורה תשל
 לדמי האבטלה?

12347 8 

 
  למבוא לשאלהעבור E33 34, עמוד 
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 (   11(, או נובמבר )7(, יולי )3מרץ )ב עבור מי שנולד

 (E20בשאלה  3)תשובה 
 

 
  [52כרטיס ]השתמש ב

אבל איבד את מקום  ם זה עבד בעברד. אמובטל ומחפש עבודה ,25עד  20בגיל אדם תאר לעצמך 
 ...עבודתו וכעת מקבל דמי אבטלה. מה לדעתך צריך לקרות לדמי האבטלה של אדם זה אם

 
אדם זה צריך 

 כללאבד את 
דמי האבטלה

אדם זה צריך 
לאבד 
 כמחצית
מדמי 

האבטלה

אדם זה צריך 
חלק לאבד 

מדמי  קטן
 האבטלה

אדם זה 
 לקבלצריך 

דמי  את כל
 האבטלה

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
 להקריא
 לא יודע

52 E27  
עבודה כי  לקבלהוא מסרב 

מוך מזה השכר הרבה יותר נ
 שהרוויח בעבודתו הקודמת?

12347 8 

53 E28  
עבודה  לקבלמסרב הוא 

נדרשת רמת בעבודה מכיוון ש
נמוכה הרבה יותר השכלה 

 שלו?מ

12347 8 

54 E29  
הוא מסרב לבצע עבודות ללא 

מורה תשלום באזור מגוריו בת
 לדמי האבטלה?

12347 8 

 
 
  למבוא לשאלהעבור E33 34, עמוד 
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 (12(, או דצמבר )8(, אוגוסט )4אפריל )ב עבור מי שנולד

 (E20בשאלה  4)תשובה 
 

 
  [52כרטיס ]השתמש ב

ם זה עבד בעבר אבל ד. אשמובטל ומחפש עבודה 3לילד בגיל  אדם שהוא חד הוריתאר לעצמך 
מקום עבודתו וכעת מקבל דמי אבטלה. מה לדעתך צריך לקרות לדמי האבטלה של אדם  איבד את
 זה אם...

 
אדם זה צריך 

 כללאבד את 
דמי האבטלה

אדם זה צריך 
לאבד 
 כמחצית
מדמי 

האבטלה

אדם זה צריך 
חלק לאבד 

מדמי  קטן
 האבטלה

אדם זה 
 לקבלצריך 

דמי  את כל
 האבטלה

לא 
: להקריא
 מסרב

לא 
 להקריא

 דעלא יו

55 E30  
עבודה כי  לקבלהוא מסרב 

מוך מזה השכר הרבה יותר נ
 שהרוויח בעבודתו הקודמת?

12347 8 

56 E31  
עבודה  לקבלמסרב הוא 

נדרשת רמת בעבודה מכיוון ש
נמוכה הרבה יותר השכלה 

 שלו?מ

12347 8 

57 E32  
הוא מסרב לבצע עבודות ללא 
תשלום באזור מגוריו בתמורה 

 בטלה?לדמי הא

12347 8 

 
 

 :לכולם
קרובות הממשלה עשויה לשנות את הדרך שבה היא מספקת ההשנים  10במהלך 

 .יםוחברתי יםכלכלישינויים קצבאות ושירותים חברתיים כתגובה ל

 
58 E33 [ 53כרטיס ]השתמש ב 

 ותהכנסההאם תתנגד או תתמוך בכך שהממשלה תספק קצבאות ושירותים חברתיים רק לבעלי 
 ידאגו לעצמם? ותת וגבוהובינוני ות, בעוד אנשים בעלי הכנסביותר ותמוכנה

 מאד אתנגד .1
 אתנגד. 2
 אתמוך. 3
 אתמוך מאד. 4
 : מסרבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 



 

 35 

 
 
 

59 E34 [ 53כרטיס ]השתמש ב 
 אבטלה. השניתן להוציא כדי להתמודד עם  נתוןכעת תאר לעצמך שיש סכום כסף 

 ,על תכניות חינוך והדרכה למובטלים יותרנגד או תתמוך בכך שהממשלה תוציא האם תת
 ?הפחתת דמי האבטלהשל  במחיר
 מאד אתנגד .1
 אתנגד. 2
 אתמוך. 3
 אתמוך מאד. 4
 : מסרבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
60 E35 [ 53כרטיס ]השתמש ב 

תים חברתיים נוספים כדי להקל על האם תתנגד או תתמוך בכך שהממשלה תחיל קצבאות ושירו
 אם זה כרוך במיסים גבוהים יותר לכולם? אפילו ,הורים עובדים לשלב בין העבודה לחיי המשפחה

 מאד אתנגד .1
 אתנגד. 2
 אתמוך. 3
 אתמוך מאד. 4
 : מסרבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
E36 [ 54כרטיס ]השתמש ב 

 ת. כנית הכנסה בסיסיות פשרות לבצעבאמספר מדינות דנות כעת         
 בעד או נגד תכנית זו. לי אם אתה  לומראבקש ממך         
      את המאפייניםמראה  כרטיסההתיבה המודגשת בראש  :ראשית, אתן לך כמה פרטים נוספים        
 תכנית. ההעיקריים של         
 ן:להלש הסעיפים כלתכנית הכנסה בסיסית כוללת את         

 
 קרא בקול...

 .הכרחיותהממשלה משלמת לכולם הכנסה חודשית לכיסוי הוצאות מחיה  •
 קצבאות רבות אחרות. באה במקוםהיא  •
 המטרה היא להבטיח לכולם רמת חיים מינימלית. •
 .עובדים לאהם אם גם אם הם עובדים וגם כולם מקבלים את אותו סכום  •
 תם או את הכנסתם ממקורות אחרים.כים לקבל שכר על עבודיאנשים גם ממש •
 תכנית זו ממומנת מכספי מיסים. •
 
 המתן כדי לתת למשיב לעיין בכרטיסיה. :מראייןל
 
 תכנית זו בישראל? בביצועבאופן כללי, האם תתנגד או תתמוך    61

 הכרטיס. בתחתית מסולם התשובותבחר את תשובתך       
 

 מאד אתנגד .1
 אתנגד. 2
 אתמוך. 3
 ך מאדאתמו. 4
 : מסרבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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 :החודשים הבאים 12בשאלות הבאות נבקש ממך לחשוב מה עשוי לקרות במהלך 

 
62 E39 החודשים הבאים, תהיה מובטל ותחפש  12[ מה הסבירות שבמהלך 57כרטיס ]השתמש ב

 שבועות רצופים? 4עבודה במשך לפחות 
 כלל לא סביר .1
 ביר. לא כל כך ס2
 . די סביר3
 . מאד סביר4
 מחפש עבודה   ולא: לא עבד מעולם או לא עובד יותר לא להקריא. 5
 : מסרבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
63 E40 החודשים הבאים, יהיו תקופות  12[ ומה הסבירות שבמהלך 57כרטיס ]השתמש ב

 משק הבית שלך?שבהן לא יהיה לך מספיק כסף לממן את הצרכים הבסיסיים של 
 כלל לא סביר .1
 . לא כל כך סביר2
 . די סביר3
 . מאד סביר4
 : מסרבלא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
 וכעת שאלה בנושא אחר

 

64 E42 היה מתקיים מחר בישראל משאל עם על חברות באיחוד האירופי, האם היית  אם
 חוץ לאיחוד האירופי?חברה באיחוד האירופי או שתישאר מלמצביע שישראל תהיה 

 חברה באיחוד האירופילתהיה  .1
 תישאר מחוץ לאיחוד האירופי. 2
 הייתי שם פתק לבן: לא להקריא. 3
 הייתי מכניס פתק פסול )קרוע, או פגום בכוונה( :לא להקריא. 4
 בוחר )לא הייתי משתתף במשאל העם( הייתילא : לא להקריא. 5
 לא זכאי לבחור: לא להקריא. 6
 : מסרבלהקריאלא . 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 
 

נבקש לשאול אותך כמה שאלות עליך ועל חלק מחברי משק וכעת 
 הבית שלך

 
65-66 F1 באופן קבוע , מתגוררים במשק הביתוכולל ילדים כמה אנשים, כולל אותך? 

 
____________________________ 

 
 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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 :אייןלמר
  המרואייןעבור : ראשית, הפרטים הבאיםמלא את 

מהמבוגר ביותר ועד  ,שאר בני הבית בסדר גילאים יורדכך, עבור -אחרו
 :הצעיר ביותר

 

 :אייןוהמרעבור . 1
 

 שם פרטי: _____________________
 

67 F2  [GNDR]אין תשובהלא להקריא. 9                        . אשה2. גבר                    1:   מין : 
 

68-71 F3  [YRBRN]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :[המרואייןלא כולל את ] עבור המבוגר מבין חברי משק הבית. 2
 

 שם פרטי: _____________________
 

72 F2 [GNDR2]אין תשובהלא להקריא. 9         . מסרב7         אשה        . 2       . גבר  1:   מין : 
 

73-76 F3   [YRBRN2]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 
77-78 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA2] [57כרטיס ]השתמש ב 
 
 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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 :ילאיםעבור הבא אחריו בסדר הג. 3
 

 שם פרטי: _____________________
 

79 F2  [GNDR3]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7. אשה                2. גבר         1:   מין : 
 

80-83 F3  [YRBRN3]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 
84-85 F4 למרואייןבה קר: 

[RSHIPA3] [57כרטיס ]השתמש ב 

 

 בעל/אשה/בן או בת זוג. 1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבקריאלא לה. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 

 
 
 
 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 4
 

 שם פרטי: _____________________
 

86 F2 [GNDR4]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7. אשה                 2. גבר         1:   מין : 
 

87-90 F3  [YRBRN4]שנת לידה________________________ :_____ 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 

91-92 F4   למרואייןקרבה: 
[RSHIPA4] [58כרטיס ]השתמש ב 

 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 חורגים, מאומצים(אח/אחות )כולל אחים ואחיות . 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 5
 

 שם פרטי: _____________________
 

93 F2  [GNDR5]אין תשובהאלא להקרי. 9. מסרב         7. אשה                 2. גבר         1:  מין : 
 

94-97 F3  [YRBRN5]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 
98-99 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA5] [58כרטיס ]השתמש ב 
 
 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/ .3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 

 

 
 

 

 
 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 6
 

 שם פרטי: _____________________
 

100 F2   [GNDR6]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7. אשה              2. גבר         1:   יןמ : 
 

101-104 F3  [YRBRN6]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 

105-106 F4   למרואייןקרבה: 
[RSHIPA6] [58כרטיס ]השתמש ב 

 

 /בן או בת זוג. בעל/אשה1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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 :חריו בסדר הגילאיםעבור הבא א. 7
 

 שם פרטי: _____________________
 

107 F2   [GNDR7]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב        7. אשה               2. גבר         1:   מין : 
 

108-111 F3  [YRBRN7]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 עלא יוד: לא להקריא. 8888

 
112-113 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA7] [58כרטיס ]השתמש ב 
 
 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 ב משפחהלא קרו ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

 

 
 
 
 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 8
 

 שם פרטי: _____________________
 

114 F2   [GNDR8]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב        7. אשה               2. גבר         1:   מין : 
 

115-118 F3  [YRBRN8]שנת לידה_____ :________________________ 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 
119-120 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA8] [58כרטיס ]השתמש ב 
 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 ת )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(אח/אחו. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

 

 
1-4  dup  5/4 
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 9
 

 שם פרטי: _____________________
 
6 F2  [GNDR9]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7    . אשה           2. גבר         1:   מין : 
 

7-10 F3  [YRBRN9]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 
11-12 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA9] [58כרטיס ]השתמש ב 
 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן של בן/ת הזוג הגדל בבית( בן/בת)כולל חורג, מאומץ או. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

 

 
 
 
 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 10
 

 __________שם פרטי: ___________
 

13 F2   [GNDR10]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7. אשה              2. גבר         1:   מין : 
 

14-17 F3  [YRBRN10]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 
 

18-19 F4   למרואייןקרבה: 
[RSHIPA10] [58כרטיס השתמש ב] 

 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 11
 

 שם פרטי: _____________________
 

20 F2   [GNDR11]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7. אשה              2. גבר         1:   מין : 
 

21-24 F3  [YRBRN11]שנת לידה_____________________________ : 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 
25-26 F4   למרואייןקרבה: 

[RSHIPA11] [58כרטיס ]השתמש ב 
 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הורה של בן הזוג/ הורים אומנים הורה/. 3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 וב משפחה אחרקר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88

 

 
 
 
 
 

 :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 12
 

 שם פרטי: _____________________
 

27 F2   [GNDR12]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7. אשה              2. גבר         1:   מין : 
 

28-31 F3  [YRBRN12]שנת לידה_____________________________ : 
 : מסרבלא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888

 

32-33 F4   למרואייןקרבה: 
[RSHIPA12] [58כרטיס ]השתמש ב 

 

 . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 בן/בת)כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית(. 2
 הזוג/ הורים אומניםהורה של בן  הורה/. 3
 אח/אחות )כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים(. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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  : : למראייןלמראיין
34 F5  [ICPART1] רשום האם המרואיין :למראיין  
 6Fלה לשא המשך  וג   . מתגורר עם בעל/אשה/בן או בת ז1
 F7עבור לשאלה       לכל השאר. 2
 

 

 :בן/ת זוגאו עם בעל/אשה/בן  שמתגוררשמתגורר לכל מי
 7Fעבור לשאלה  למראיין: אם לא מתגורר עם בעל/אשה/בן או בת זוג  

 
35-36 F6 [RSHPSTS]  

 ציינת  שאתה מתגורר עם בן או בת זוג. [59כרטיס ]השתמש ב
 ר שלכם?איזה מבין התיאורים הבאים מתאר את הקש

 
 7Fעבור לשאלה    . נשואים כחוק1
 8Fעבור לשאלה    פי חוק-המוכר על אך לא במעמד גר עם בן/ת הזוג -בזוגרות . 3

 8Fעבור לשאלה    פי חוק-המוכר/ת עלגר עם בן/ת הזוג  -. בזוגרות 4
 F7עבור לשאלה    גרושים כחוק. 6

 F7עבור לשאלה    : מסרבלא להקריא. 77
 F7עבור לשאלה    לא יודע: הקריאלא ל. 88

 

 
 :לכולם

 
37 F7 [LVGPTNEA]   התגוררת עם בן או בת זוג מבלי שהייתם נשואים )או נשואים  אי פעםוהאם

 בנישואים אזרחיים(?
 . כן              1
 . לא2
 : מסרב לא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8

 
38 F8 [DVRCDEVA]  גרוש או התרת נישואים אזרחיים? היית אי פעםוהאם 

 . כן              1
 . לא2
 : מסרב לא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8

 

 :למשרד
39 F9  [ICPART2] רשום האם המרואיין :למראיין  
 10Fהמשך לשאלה   וג   . מתגורר עם בעל/אשה/בן או בת ז1
 11Fעבור לשאלה        לכל השאר. 2

 

 :למשרד
40 F10  [ICCOHBT] רשום האם המרואיין :למראיין  
 11Fהמשך לשאלה     [6Fבשאלה  4]תשובה מתגורר בזוגרות עם בן או בת זוג . 1
 12Fעבור לשאלה        כל השאר. 2
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  למי שמתגורר בזוגרותלמי שמתגורר בזוגרות     - או  גר עם בן/ת זוג שלאשלאלכל מי 
 

41-42 F11 [MARSTS] [60כרטיס ]השתמש ב 
 שלך. המשפחתי החוקי במצבשאלה זו עוסקת 

 האם אתה:
 ]למראיין: סמן תשובה אחת בלבד[

 
  כחוק נשוי. 1
 כחוק גרוש. 4
  נפטרהחוקי אלמן/בן הזוג . 5
  מעולם לא נישא-רווק. 6

  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88

 

 
 
 
 

 :לכולם
 

43  F12 [CHLDHM] :האם 

      F14  שאלהלעבור   . יש לך ילדים החיים בבית 1
 המשך    . אין לך ילדים החיים בבית2
 
 
 

44  F13  [CHLDHHE] 
הכוונה  ?היו לך ילדים שהתגוררו איתך במשק הביתהאם אי פעם 

גם לילדים מאומצים, ילדים חורגים, ילדים של בן/בת הזוג, ילדים 
 במסגרת אומנות.

 . כן1
 . לא2
 : מסרבלא להקריא. 7
 א יודעל: לא להקריא. 8

 
 
 

 לכולם:
 
 

45 F14 [DOMICIL]  
איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את אזור  [61כרטיס ]השתמש ב

 מגוריך?
 . עיר גדולה1
 . פרוורים או פאתי עיר גדולה2
 . עיירה או עיר קטנה3
 . יישוב כפרי4
 . חווה או בית בכפר5
 לא יודע: לא להקריא. 8
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46-50 15 [EDLVDIL]  

 שרכשת? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  [62כרטיס ]השתמש ב

  

 למראיין:
  "רכישת השכלה" משמעה:

 -או ,מסלול ההשכלהקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 

 
 

  

      4444444444סמן:  סמן:    עברעברמדינות ברית המועצות לשמדינות ברית המועצות לשבבהגבוהה ביותר הגבוהה ביותר   וורכש את השכלתרכש את השכלתאם אם 

      FF1155RR  ––עבור לעבור לוו

  
 

 
   להקלדה

 השכלה יסודית םלא סיי 1 0000
 יסודית 2 1130
 חטיבת ביניים 3 2130
 ללא תעודת בגרות( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  4 3110
 עם תעודת בגרות עיונית( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  5 3130
 ללא תעודת בגרות( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  6 3211
 בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית 7 3212
 עם תעודת בגרות מקצועית( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  8 3230
 מכינה קדם אקדמית 9 4130
 על תיכונית לא אקדמית  10 4220

 טכנאי או אח/ות מעש/ית(תעודת  ,)לדוגמא 
 על תיכונית לא אקדמית  11 5200

 (B.Aתעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת הוראה ללא  ,)לדוגמא 
לדוגמא  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמוממכללה אקדמית B.Aתואר ראשון,  12 6100

 .B.Edבוגר בחינוך, 
לדוגמא בוגר  תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמו , אומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,  13 6200

 .B.Edבחינוך, 
 . לדוגמא(Ms.Cאו תואר דומה ) ממכללה אקדמית M.Aתואר שני  14 7110
 מאוניברסיטה M.Aתואר שני  15 7200
 או וטרינר, לדוגמא D.M.D(, או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dתואר ד"ר לרפואה ) 16 7210
 , דוקטור למשפטים(LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ) Ph.Dשלישי, תואר  17 8000

   
 ישיבה גבוהה / כולל 18 3120

 מדינות ברית המועצות לשעבררכש את השכלתו ב 4444 44444
   
 : אחרלא להקריא 5555 55555

 : מסרבלא להקריא 7777 77777
 לא יודע: לא להקריא 8888 88888

 אין תשובה :לא להקריא 9999 99999
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  מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברבבלמי שרכש את השכלתו הגבוהה ביותר למי שרכש את השכלתו הגבוהה ביותר 
 

51-54  F15R [EDLVDIL_R]  
 מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשת? ["מדינות ברית המועצות לשעבר"כרטיס ]השתמש ב
 למראיין: 

  "רכישת השכלה" משמעה:
 -, אומסלול ההשכלהקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 000

 Начальная школа .2 . יסודית2 113

שנות לימוד(,  8-9. בית ספר תיכוני לא מלא )3 213

 עיתעם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצו

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 

образования 

. השכלה מקצועית בסיסית )מוסד ללימודי 4 229
מקצוע(, אך ללא השכלה כללית תיכונית 

 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 
ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 

образования 

 10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה )5 313
שנות לימוד בבית ספר( עם תעודת בגרות, אך 

 ללא השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 6 323

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 
לאחר סיום בית ספר תיכוני ללימודי מקצוע 

 (שנות לימוד 9-8לא מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  

9 -средней школы: 8неполной после окончания 

)классов 

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 7 423

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 (נות לימודש 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
после образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

)11 классов-средней школы: 10 полнойокончания  

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 8 520
ונית )מוסד בגרות( והשכלה מקצועית תיכ

 שנות לימוד( 3-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом) и среднее специальное образование 

(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 

обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 620

(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 

системе обучения) 

 

720 

. השכלה אקדמית )גבוהה( מלאה )לפי 10

 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.(
 

 או

 
 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 

(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה )תואר מדעי(11 800

   
  ישיבה גבוהה / כולל. 18 312

   

 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא.7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא.8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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 :לכולם
-55-56F16 [EDUYRS]  

 במתכונת חלקית או מלאה,  _____________ ?   כמה שנות לימודים מלאות סיימת
 כולל שנות לימוד חובה

 : רשום התשובה בשנים שלמותלמראיין      
 לא יודע: לא להקריא. 88

     
 

 
F17A   

 איזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשית במהלך השבוע [63כרטיס ]השתמש ב
 ון. האחר

 :סמן את כל התיאורים המתאימיםלמראיין: 
 

 כן 
למה שעשית  מתאים

במהלך השבוע 

    האחרון

 לא
למה שעשית  מתאים

במהלך השבוע 

    האחרון

57  [PDWRK] או נעדר זמנית[ ]שכיר, עצמאי,  עבודה בשכר[
 עובד בעסק משפחתי[

1 0 

58 [EDCTN] או בחופשה מהלימודים ]לא במימון לימודים ,
 מעסיק[ ה

2 0 

59 [UEMPLA] 0 3 ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל 

60 [UEMPLI] מחפש עבודה  לא, מעוניין בעבודה אבל מובטל
 באופן פעיל

4 0 

61 [DSBLD] 0 5 באופן קבוע  חולה או נכה 

62 [RTRD] 0 6 בגימלאות 

63 [CMSRV] 0 7 שירות צבאי סדיר או שירות לאומי 

64 [HSWRK] 0 8 אחרים ובאנשים ת, כולל טיפול בילדים עקרת בי 

65 [DNGOTH] 0 9 : אחרלא להקריא 

66-67 [DNGREF] 0 77 : מסרבלא להקריא 

68-69 [DNGDK] 0 88 : לא יודעלא להקריא 
 

 
 

70 F17B  [ICOMDNG] בחר רשום האם המרואיין :למראיין 
 

 המשך  F17A  בשאלה  מתיאור אחדמתיאור אחד  יותריותר. 1

 

 F17Dעבור לשאלה   F17A  בשאלה  בלבדבלבד  אחדאחדתיאור תיאור . 2
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71-72 F17C  [MAINACT]  
למה שעשית במהלך  המתאים ביותרואיזה מהתיאורים הבאים הוא  [63כרטיס ]השתמש ב

 :סמן רק תשובה אחתהשבוע האחרון. 
 

 ]או נעדר זמנית[ ]שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי[ עבודה בשכר. 01
 לימודים ]לא במימון המעסיק[ , או בחופשה מהלימודים. 02
 ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל. 03
 מחפש עבודה באופן פעיל לא, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מובטל. 04
 באופן קבוע  חולה או נכה. 05
 בגימלאות. 06
 שירות צבאי סדיר או שירות לאומי. 07
 עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים. 08
 : אחריאלא להקר. 09
 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 

 :למראיין
 

73 F17D  [ICPDWRK]  

 :, ורשום האם המרואייןFF1177AAלתשובה בשאלה לתשובה בשאלה התייחס  :למראיין

 

 F21עבור לשאלה    [A17F בשאלה 1]תשובה  עובד בשכרעובד בשכר. 1

 

 המשך  F17A  ] בשאלה 8עד  2]תשובות  עובד בשכרעובד בשכר  לאלא 2

 

 

  ::בשכרבשכר  עובדעובד  שלאשלאלמי למי 
 21Fעבור לשאלה  למראיין: אם עובד בשכר  

 

74 F18 [CRPDWK]  
 ברצוני רק לוודא, האם עסקת בעבודה כלשהי בשכר )למשך שעה או יותר( במהלך שבעת 

 הימים האחרונים?

   F21 –עבור ל   . כן  1
 . לא                      2
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 

75 F19 [PDJOBEV] ?האם היית מועסק אי פעם בעבודה בשכר 
 . כן              1

 F36   –עבור ל    . לא  2
 F36   –עבור ל     מסרב: לא להקריא. 7
 F36   –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
 
 

76-79 F20 [PDJOBYR] ?באיזו שנה הועסקת לאחרונה בעבודה בשכר  _________________ 
 מסרב: לא להקריא. 7777
 לא יודע: לא להקריא. 8888
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  :מראייןל
  בשאלות הבאות: 
 ;הנוכחיתשאל על העבודה : אם המשיב עובד

 .האחרונהעל העבודה אם לא עובד: שאל 
 

     אם עובד ביותר מעבודה אחת, התייחס לעבודה העיקרית 
  ]מספר השעות השבועיות הרב ביותר[.

אם עובד בשתי עבודות שוות בדיוק מבחינת השעות, התייחס לעבודה 
 .גבוה יותרההשכר בעלת 

 

 
 

80 F21 [EMPLREL]  היית:/שלך האם אתה]או האחרונה[ בעבודה העיקרית 
   F23 –עבור ל   . שכיר 1
 . עצמאי )המשך(2

  F23  –עבור ל  . עובד בעסק של המשפחה שלך  3
 F23 –עבור ל   מסרב: אלא להקרי. 7
 F23 –עבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
 
 
  

81-85 F22 [EMPLNO]  ?כמה עובדים )אם בכלל( יש/או היו לך 

 F24 –עבור ל   פרט את מס' העובדים: _____________  
 F24 –עבור ל           מסרב   : לא להקריא. 77777
 F24 –עבור ל           לא יודע: לא להקריא. 88888

 
 

 למראיין: אם שכיר או עובד בעסק של המשפחה
 

86 F23 [WRKCTRA]  האם יש/או היה לך חוזה עבודה 
     . לפרק זמן בלתי מוגבל1
 . לפרק זמן מוגבל2
 אין/לא היה חוזה עבודה. 3
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 
 
 

 אם עובד או עבד בעבר:
 

87 F24 [ESTSZ]  
כמה אנשים )כולל אותך( מועסקים/היו מועסקים במקום שבו אתה עובד/עבדת בדרך 

 כלל? 
 10 -. פחות מ 1
 24עד  10. 2
3 .25  - 99 
4 .100  - 499 
 או יותר 500. 5
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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88  F25 [JBSPV] אחריות לפקח על  עובדים  בעבודה העיקרית שלך, האם יש לך/היתה לך
 אחרים?

 . כן                          1
 F27   –עבור ל       . לא    2
 F27 –עבור ל    מסרב   : לא להקריא. 7
 F27 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
 

89-93 F26 [NJBSPV]  
 _____ על כמה אנשים אתה אחראי או היית אחראי? _________________

 מסרב: לא להקריא. 77777
 לא יודע: לא להקריא. 88888

 
 :באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לךבנוגע לעבודתך, [ 64כרטיס ]השתמש ב

לא  
: להקריא

 א יודעל

לא 
: להקריא

 מסרב

יש לי 
שליטה 

 מוחלטת 

אין לי          
שום 

 השפעה

94-95 F27 [WKDCORGA]   
להחליט איך לארגן את 

 שלך? יום העבודה 

887710987654321 0

96-97 F28  [IORGACT] 

להשפיע על החלטות 
הקשורות למקום 

 העבודה שלך?

887710987654321 0

 
98-100 F29 [WKHCT]  
שעות  לא כוללשבוע )בעבודתך העיקרית(, ב אתה עובד/עבדתבסיסיות שעות עבודה  כמה

 __________________________נוספות בתשלום או ללא תשלום?
 שעות 168 -ל 0טווח התשובות האפשרי הוא בין : למראיין

 אין שעות עבודה בסיסיות/חוזיות קבועות : לא להקריא. 555
 מסרב: לא להקריא. 777
 לא יודע: לא להקריא. 888

101-103 F30 [WKHTOT]  
עובד/עבדת  אתהמה שעות ללא קשר לשעות הבסיס או לשעות העבודה המפורטות בחוזה, כ

 שעות נוספות בתשלום או שלא בתשלום. כוללבדרך כלל בשבוע )בעבודה העיקרית שלך(, 
 שעות 168 -ל 0טווח התשובות האפשרי הוא בין : למראיין

 פרט את מספר השעות: __________________ 
 מסרב: לא להקריא. 777          

 לא יודע: לא להקריא. 888
 
 

104-106 F31 [NACER2]  
 /עבדתציין מהו תחום הפעילות העיקרי של החברה/הארגון שבו עבדת/הנך עובד

__________________________________________________________________________ 
 טורים NACE REV.2  2קידוד למשרד: 

 מסרב: לא להקריא. 777
 לא יודע: לא להקריא. 888
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107-108  F32 [TPORGWK]  
 באיזה סוג של ארגון אתה עובד או עבדת?  [65כרטיס ]השתמש ב

 : סמן תשובה אחת בלבדלמראיין
 ]במשרדי הממשלה או רשויות מקומיות[ עובד מדינה. 1
 ]מורים עובדי משרד החינוך או עובדים של משרד הבריאות[ סקטור ציבורי. 2
 חברה בבעלות ציבורית/חברה ממשלתית. 3
 רטית/סקטור פרטיחברה פ. 4
 עצמאי. 5
 . אחר6

 לא יודע: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 

 
 

 F33 )מה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלך? )פרט ככל הניתן  
 

__________________________________________________________________________ 
 למשרד: 

109-113  ISCO-08[com][ISCO-88]44  טוריםטורים
 מסרב: לא להקריא. 77777                                                      
לא יודע: לא להקריא. 88888                                                      

טוריםטורים  occupCBS[    33_[[למ"ס  117-114
 מסרב: לא להקריא. 7777                                                      
 לא יודע: לא להקריא. 8888                                                      

 

F34 ?בעיסוק העיקרי שלך, איזה סוג של עבודה אתה עושה/עשית רוב הזמן  
 

      __________________________________________________________________________ 

 

F34a ?איזו הכשרה או כישורים נדרשים/נדרשו לתפקיד  

 

    ___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

118  F35 [WRKAC6M]  
חודשים  6לום במדינה אחרת, למשך תקופה של השנים האחרונות, האם עבדת בתש 10במהלך 
?או יותר

 . כן1
 . לא 2
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
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1-4  dup  5/5 
 

  ::לכולםלכולם
 

6 F36 [UEMP3M]  
 מובטל, וחיפשת עבודה במשך פרק זמן של יותר משלושה חודשים? אי פעם האם היית 

 . כן1

   F39 –עבור ל   . לא 2
   F39   שאלהל עבור  מסרב: לא להקריא. 7
   F39   שאלהל עבור  לא יודע: לא להקריא. 8
 
 

7  F37 [UEMP12M]  
 חודשים או יותר? 12נמשכה ]בהן היית מובטל[ האם אחת התקופות הללו 

 . כן1
 . לא2
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 
 

8  F38 [UEMP5YR]  
 השנים האחרונות? 5הייתה במהלך בהן היית מובטל יותר משלשה חודשים, האם אחת התקופות 

 . כן1
 . לא2
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 
 
 

9  F39 [MBTRU] היית חבר באיגוד מקצועי או ארגון דומה?או ש אתה חבר האם 
 , כעת. כן1
 . כן, בעבר2
 . לא3
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8
 
 

10-11  F40 [HINCSRCA]  
חשוב על הכנסותיהם של כל בני הבית ועל כל ההכנסות  [66כרטיס ]השתמש ב

 של משק הבית שלך?  העיקריהמתקבלות במשק הבית בכללו, מהו מקור ההכנסה 

 . שכר או משכורת1
 )לא כולל חקלאות(. הכנסה מתעסוקה עצמאית 2
 תוחקלא. הכנסה מתעסוקה ב3
 . גמלאות4
 . דמי אבטלה 5
 . קצבאות סעד אחרות או מענקים6
 . הכנסה מהשקעות, חסכונות, ביטוח או רכוש7
 . הכנסה ממקורות אחרים8

 : מסרבלא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
 
 



 

 53 

12-13  F41 [HINCTNTA]  
שק הבית שלך מכל המקורות, אחרי של מ הכוללתמהי ההכנסה נטו  [67כרטיס ]השתמש ב

 ך יודע את הסכום המדויק, נסה להעריך.נניכויי מיסים וניכויי חובה אחרים? אם אי
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 
 : מסרביאלא להקר .77

 : לא יודעלא להקריא. 88

 

14  [HINCFEL] F42  
אלו מהתיאורים הבאים מתאים ביותר להרגשתך לגבי ההכנסה  [68כרטיס ]השתמש ב

 שלך? משק הביתהנוכחית של 
 . חי בנוחות מההכנסה הנוכחית1
 . מסתדר עם ההכנסה הנוכחית2
 . מתקשה לחיות מההכנסה הנוכחית3
 ת מההכנסה הנוכחית. מתקשה מאוד לחיו4
 מסרב: לא להקריא. 7
 לא יודע: לא להקריא. 8

 :למראיין
 

15  F43 [ICPART3]  
 אתה:האם  -תרשה לי לשאול שוב

 )המשך(. מתגורר עם בעל/אישה/בן זוג 1
   F52 –עבור ל   . לא מתגורר )עם אחד מאלה( 2
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  ::לבן הזוגלבן הזוגמתייחסות מתייחסות   FF5511עד עד   FF4444אלות אלות שש
 2F5עבור לשאלה  למראיין: אם לא מתגורר עם בעל/אשה/בן זוג  

 
16-20  F44 [EDLVPDIL]  

 של בן הזוג ? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  [69כרטיס ]השתמש ב
 

 

 למראיין:
  "רכישת השכלה" משמעה:

 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 דה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[מסלול השכלה בו אין תעו סיום 

 

 

   44444סמן:   מדינות ברית המועצות לשעברבהגבוהה ביותר  ורכש את השכלתאם 

   F44R –עבור לו
 

 
   להקלדה

 השכלה יסודית םלא סיי 1 0000
 יסודית 2 1130
 חטיבת ביניים 3 2130
 א תעודת בגרותלל( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  4 3110
 עם תעודת בגרות עיונית( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  5 3130
 ללא תעודת בגרות( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  6 3211
 בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית 7 3212
 ודת בגרות מקצועיתעם תע( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  8 3230
 מכינה קדם אקדמית 9 4130
 על תיכונית לא אקדמית  10 4220

 תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית( ,)לדוגמא 
 על תיכונית לא אקדמית  11 5200

 (B.Aתעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת הוראה ללא  ,)לדוגמא 
לדוגמא  מה הכולל תואר אקדמי כמו, או תואר דוממכללה אקדמית B.Aתואר ראשון,  12 6100

 .B.Edבוגר בחינוך, 
לדוגמא בוגר  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,  13 6200

 .B.Edבחינוך, 
 . לדוגמא(Ms.Cאו תואר דומה ) ממכללה אקדמית M.Aתואר שני  14 7110
 מאוניברסיטה M.Aתואר שני  15 7200
 או וטרינר, לדוגמא D.M.D(, או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dואר ד"ר לרפואה )ת 16 7210
 , דוקטור למשפטים(LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ) Ph.Dתואר שלישי,  17 8000

   
 ישיבה גבוהה / כולל 18 3120

 מדינות ברית המועצות לשעבררכש את השכלתו ב 4444 44444
   
 : אחרריאלא להק 5555 55555

 : מסרבלא להקריא 7777 77777
 לא יודע: לא להקריא 8888 88888

 : אין תשובהלא להקריא 9999 99999
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  מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברשרכש את השכלתו הגבוהה ביותר שרכש את השכלתו הגבוהה ביותר   לבן זוגלבן זוג
 

21-24  F44R [EDLVPIL_R]  
 הה ביותר שרכשת?מהי רמת ההשכלה הגבו "[ מדינות ברית המועצות לשעבר"כרטיס ]השתמש ב

 למראיין: 

  "רכישת השכלה" משמעה:
 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 
 

   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 000

 Начальная школа .2 . יסודית2 113

שנות לימוד(,  8-9. בית ספר תיכוני לא מלא )3 213

 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 

образования 

סיסית )מוסד ללימודי . השכלה מקצועית ב4 229
מקצוע(, אך ללא השכלה כללית תיכונית 

 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 
ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 

образования 

 10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה )5 313
שנות לימוד בבית ספר( עם תעודת בגרות, אך 

 עיתללא השכלה מקצו

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 6 323

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 
ת ספר תיכוני לאחר סיום ביללימודי מקצוע 

 (שנות לימוד 9-8לא מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  

9 -средней школы: 8неполной после окончания 
)классов 

ודת . השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תע7 423

בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 
לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע

 (שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
после образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

)11 классов-й школы: 10средне полнойокончания  

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 8 520
בגרות( והשכלה מקצועית תיכונית )מוסד 

 שנות לימוד( 3-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом) и среднее специальное образование 

(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 
обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 620

(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 
системе обучения) 

 

720 

. השכלה אקדמית )גבוהה( מלאה )לפי 10

 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.(
 

 או

 
 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 

(по системе без подразделения на бакалавра и 
магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 ואר מדעי(. תואר שלישי או אחר דומה )ת11 800

   
  ישיבה גבוהה / כולל. 18 312

   

 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא.7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא.8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999



 

 56 

 
F45A איזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשה בן/בת הזוג במהלך  [70כרטיס ]השתמש ב

 השבוע האחרון. סמן את כל התיאורים המתאימים:
 כן 

למה שעשה  מתאים

במהלך  בן/בת הזוג
    השבוע האחרון

 לא
למה  מתאים

שעשה בן/בת הזוג 

במהלך השבוע 

    האחרון

25   [PDWRKP]או נעדר זמנית[ ]שכיר, עצמאי, עובד  עבודה בשכר[
 בעסק משפחתי[

1 0 

26   [EDCTNP]או בחופשה מהלימודים ]לא במימון לימודים ,
 המעסיק[ 

2 0 

27   [UEMPLAP]0 3 ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל 

28  ]UEMPLIP[ מחפש  לא, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מובטל
 עבודה באופן פעיל

4 0 

29  ]DSBLDP[ 0 5 באופן קבוע  חולה או נכה 

30  ]RTRDP[ 0 6 בגימלאות 

31  ]CMSRVP[ 0 7 שירות צבאי סדיר או שירות לאומי 

32  ]HSWRKP[ 0 8 יםעקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחר 

33  ]DNGOTHP[ 0 9 : אחרלא להקריא 

35-34  ]DNGREFP[ 0 77 : מסרבלא להקריא 

37-36  ]DNGNAP[ 0 88 לא יודע: לא להקריא 
 

 

38  F45B [ICOMDNP]  בחר בן/בת הזוגרשום האם  :למראיין 
 המשך  F45A  יותר מתיאור אחד בשאלה . 1
 F45dעבור לשאלה   F45A  בשאלה  תיאור אחד בלבד. 2
 

 
39-40  F45C  [MNACTP]  

שעשה בן/בת הזוג למה  המתאים ביותרואיזה מהתיאורים הבאים הוא  [70כרטיס ]השתמש ב
 במהלך השבוע האחרון. סמן רק תשובה אחת:

 
 ]או נעדר זמנית[ ]שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי[ עבודה בשכר. 01
 ם ]לא במימון המעסיק[ , או בחופשה מהלימודילימודים. 02
 ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל. 03
 מחפש עבודה באופן פעיל לא, מובטל, מעוניין בעבודה אבל מובטל. 04
 באופן קבוע  חולה או נכה. 05
 בגימלאות. 06
 שירות צבאי סדיר או שירות לאומי. 07
 עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים. 08
 ר: אחלא להקריא. 09
  מסרב: לא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
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 :למראיין

41 F45D  [ICPPDWK]  

 :בן/ת הזוג של המשיב, ורשום האם AA4455FFלתשובה בשאלה לתשובה בשאלה התייחס  :למראיין

 

 F47עבור לשאלה    [A45F בשאלה 1]תשובה  עובד בשכרעובד בשכר. 1

 המשך  F45A  ] בשאלה 8עד  2]תשובות  עובד בשכרעובד בשכר  לאלא 2

 
 

 :תמורת שכר לא עובדלא עובדבן/בת הזוג  אם
 

42  F46 [CRPDWKP]  
 אם בן הזוג עבד בעבודה בשכר )שעה או יותר( בשבעת הימים האחרונים?ה
 המשך  . כן 1
 F52   –עבור ל  . לא 2

 F52  –עבור ל   מסרב: לא להקריא. 8
 F52  –עבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
 
 

 תמורת שכר: עובדעובדוג אם בן/בת הז
 

 F47 )מה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלו? )פרט ככל הניתן  
 

__________________________________________________________________________ 
 למשרד: 

43-47  ISCO-08[com][ISCO-88]44  טוריםטורים
מסרב: לא להקריא. 77777                                                       

 לא יודע: לא להקריא. 88888                                                                   

טוריםטורים  occupCBS[    33_[[למ"ס  51-48
 לא יודע: לא להקריא. 7777                                                      

 לא יודע: לא להקריא. 8888                                                  

 
 F48 עשה רוב הזמן?או  בעיסוק העיקרי שלו, איזה סוג של עבודה הוא עושה  
 

__________________________________________________________________________ 

F49 נדרשו לתפקיד?או  איזו הכשרה או כישורים נדרשים  
 

___________________________________________________________________________ 

52  F50 [EMPRELP] בעבודה העיקרית של בן הזוג האם הוא 
 שכיר    1
 עצמאי   )המשך( 2
 משפחתי שלך העובד בעסק  3
  מסרב :לא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8

 
53-55 F51[WKHTOTP] 

כמה שעות בן הזוג עובד בדרך כלל בשבוע )בעבודה העיקרית שלו(? כולל שעות נוספות 
 _____________________ בתשלום או שלא בתשלום.  

 מסרב: לא להקריא. 777                                                         
 לא יודע: לא להקריא. 888                                                         
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  לכולם:לכולם:
 

56-60  F52 [EDLVFDIL]  

 שרכש אביך? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  [71כרטיס ]השתמש ב
 

 למראיין:
  "רכישת השכלה" משמעה:

 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 

 
 

 

   4444סמן:   מדינות ברית המועצות לשעברבהגבוהה ביותר  ורכש את השכלתאם 

   F52R –עבור לו
 

 

 
   להקלדה

 השכלה יסודית םלא סיי 1 0000
 יסודית 2 1130
 חטיבת ביניים 3 2130
 ללא תעודת בגרות( עיונית שיבה תיכונית)כולל יעיונית תיכונית  4 3110
 עם תעודת בגרות עיונית( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  5 3130
 ללא תעודת בגרות( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  6 3211
 בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית 7 3212
 עם תעודת בגרות מקצועית( מקצועית תיכונית )כולל ישיבהמקצועית תיכונית  8 3230
 מכינה קדם אקדמית 9 4130
 על תיכונית לא אקדמית  10 4220

 תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית( ,)לדוגמא 
 על תיכונית לא אקדמית  11 5200

 (B.Aתעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת הוראה ללא  ,)לדוגמא 
לדוגמא  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמוכללה אקדמיתממ B.Aתואר ראשון,  12 6100

 .B.Edבוגר בחינוך, 
לדוגמא בוגר  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,  13 6200

 .B.Edבחינוך, 
 . לדוגמא(Ms.Cאו תואר דומה ) ממכללה אקדמית M.Aתואר שני  14 7110
 מאוניברסיטה M.Aתואר שני  15 7200
 או וטרינר, לדוגמא D.M.D(, או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dתואר ד"ר לרפואה ) 16 7210
 , דוקטור למשפטים(LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ) Ph.Dתואר שלישי,  17 8000

   
 ישיבה גבוהה / כולל 18 3120

 מדינות ברית המועצות לשעבררכש את השכלתו ב 4444 44444
   
 : אחרלא להקריא 5555 55555

 : מסרבלא להקריא 7777 77777
 לא יודע: לא להקריא 8888 88888

 : אין תשובהלא להקריא 9999 99999
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  מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברבבהגבוהה ביותר הגבוהה ביותר רכש את השכלתו רכש את השכלתו   אאאם האבאם האב
61-64  F52R [EDLVFDIL _R]  

 מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשת? "[עברמדינות ברית המועצות לשב"כרטיס ]השתמש ב
 

 למראיין:

  "רכישת השכלה" משמעה:
 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 
 
 

   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 000

 Начальная школа .2 . יסודית2 113

שנות לימוד(,  8-9. בית ספר תיכוני לא מלא )3 213
 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 

образовании, но без профессионального 
образования 

. השכלה מקצועית בסיסית )מוסד ללימודי 4 229

מקצוע(, אך ללא השכלה כללית תיכונית 
 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 

ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 
образования 

 10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה )5 313

ת בגרות, אך שנות לימוד בבית ספר( עם תעוד
 ללא השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 

образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 6 323
בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני ללימודי מקצוע 
 (שנות לימוד 9-8לא מלא של 

6. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом)  и начальное профессиональное 

образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  
9 -средней школы: 8неполной после окончания 

)классов 

כללית תיכונית מלאה )עם תעודת  . השכלה7 423
בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע

 (שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом)  и начальное профессиональное 

ле пособразование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

)11 классов-средней школы: 10 полнойокончания  

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 8 520

בגרות( והשכלה מקצועית תיכונית )מוסד 

 שנות לימוד( 3-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом) и среднее специальное образование 
(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 

обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 620
(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 

системе обучения) 

 
720 

. השכלה אקדמית )גבוהה( מלאה )לפי 10
 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.(

 

 או
 

 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 
(по системе без подразделения на бакалавра и 

магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 תואר שלישי או אחר דומה )תואר מדעי( .11 800

   
  ישיבה גבוהה / כולל. 18 312

   

 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא.7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעריאלא להק.8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999
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 פחות או יותר 14כשהיית בן 
 

65  F53 [EMPRF14] ?האם אביך עבד כשכיר, עצמאי, או שלא עבד כלל 

 )המשך(  . שכיר 1
 )המשך( . עצמאי2
    F56    – עבור ל  . לא עבד 3

    F56    –עבור ל   14. האב נפטר/לא חי בבית כשהמרואיין היה בן 4
    F56 שאלהעבור ל   מסרב: לא להקריא. 7
 )המשך(   לא יודע: לא להקריא. 8
 

 

EXCEL F54  )מה היה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלו )פרט ככל הניתן 
 

______________________________________________________________________ 
 טורים 20אלפאנומרי לא לסימול. למשרד: 

 
66-67  F55 [OCCF14B]  

את סוג העבודה שעשה  הטובה ביותרמהתיאורים מתארים בצורה  זהאי [72כרטיס ]השתמש ב
 ? 14בן פחות או יותר אביך כשהיית 

 וריה המתאימה עבורו.למראיין: תן למרואיין לבחור את הקטג

  עיסוקים פרופסיונליים וטכניים. 01

 רואה חשבון –אמן  –מהנדס  –מורה  –כגון: רופא 
 

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

 
 . פקידות03

 מנהל חשבונות –מנהל משרד  –פקיד  –כגון: מזכיר 
 

 . מכירות04
 סוכן ביטוח -בחנות מוכר –בעל חנות  –כגון: מנהל מכירות 

 
 . שירותים05

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

 . עיסוקים מקצועיים06
 יחשמלא – עובד תעשייה מקצועי –מדפיס  –מכונאי רכב  –כגון: מנהל עבודה 

  
 . עיסוקים מקצועיים למחצה07

 אופה –עובד במתכת  – נגר–עובד במפעל שימורים  –נהג אוטובוס   –כגון: בנאי
 

 . עיסוקים לא מקצועיים08
 פועל בלתי מקצועי בתעשייה –ר משו –כגון: פועל  

 
 . עיסוקים חקלאיים09

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

 מסרב :לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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68-72  F56 [EDLVMDIL]  

 שרכשה אמך?  רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמה  [73כרטיס ]השתמש ב

 
 

 למראיין:
  "רכישת השכלה" משמעה:

 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 בת ביניים[מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטי סיום 

 
 

 

 44444סמן:  מדינות ברית המועצות לשעברבהגבוהה ביותר  האת השכלת הרכשאם 

   F56R –עבור לו
 

 

 
   להקלדה

 השכלה יסודית םלא סיי 1 0000
 יסודית 2 1130
 חטיבת ביניים 3 2130
 ללא תעודת בגרות( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית תיכונית  4 3110
 עם תעודת בגרות עיונית( עיונית )כולל ישיבה תיכוניתעיונית ונית תיכ 5 3130
 ללא תעודת בגרות( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  6 3211
 בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית 7 3212
 עם תעודת בגרות מקצועית( מקצועית )כולל ישיבה תיכוניתמקצועית תיכונית  8 3230
 מכינה קדם אקדמית 9 4130
 על תיכונית לא אקדמית  10 4220

 תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית( ,)לדוגמא 
 על תיכונית לא אקדמית  11 5200

 (B.Aתעודת הנדסאי או אח/ות מוסמך/ת, תעודת הוראה ללא  ,)לדוגמא 
דוגמא ל , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמוממכללה אקדמית B.Aתואר ראשון,  12 6100

 .B.Edבוגר בחינוך, 
לדוגמא בוגר  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,  13 6200

 .B.Edבחינוך, 
 . לדוגמא(Ms.Cאו תואר דומה ) ממכללה אקדמית M.Aתואר שני  14 7110
 מאוניברסיטה M.Aתואר שני  15 7200
 או וטרינר, לדוגמא D.M.Dתואר דומה כמו רופא שיניים, (, או M.Dתואר ד"ר לרפואה ) 16 7210
 , דוקטור למשפטים(LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ) Ph.Dתואר שלישי,  17 8000

   
 ישיבה גבוהה / כולל 18 3120

 מדינות ברית המועצות לשעבררכש את השכלתו ב 4444 44444
   
 : אחרלא להקריא 5555 55555

 : מסרבהקריאלא ל 7777 77777
 לא יודע: לא להקריא 8888 88888

 : אין תשובהלא להקריא 9999 99999
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  מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברבברכשה את השכלתה הגבוהה ביותר רכשה את השכלתה הגבוהה ביותר   מאמאאם האאם הא
73-76  F56R [EDLVMDIL_R]  

אמא שלך מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר ש "[מדינות ברית המועצות לשעברב"כרטיס ]השתמש ב
  ?הרכש

 למראיין:

  "רכישת השכלה" משמעה:
 -מסלול ההשכלה, אוקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 

 מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית ]כמו: סיום חטיבת ביניים[ סיום 
 

   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 . לא סיים השכלה יסודית1 000

 Начальная школа .2 . יסודית2 113

שנות לימוד(,  8-9. בית ספר תיכוני לא מלא )3 213
 עם תעודת גמר, אבל ללא השכלה מקצועית

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 

образовании, но без профессионального 
образования 

מודי . השכלה מקצועית בסיסית )מוסד ללי4 229

מקצוע(, אך ללא השכלה כללית תיכונית 
 מלאה

4. Начальное профессиональное образование (ПТУ, 

ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего общего 
образования 

 10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה )5 313

שנות לימוד בבית ספר( עם תעודת בגרות, אך 
 ללא השכלה מקצועית

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 

образования. 

.השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 6 323
בגרות( והשכלה מקצועית בסיסית )מוסד 

לאחר סיום בית ספר תיכוני ללימודי מקצוע 
 (שנות לימוד 9-8מלא של  לא

6. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом)  и начальное профессиональное 

образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  
9 -средней школы: 8неполной после окончания 

)классов 

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 7 423
לה מקצועית בסיסית )מוסד בגרות( והשכ

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע

 (שנות לימוד 11-10מלא של 

7. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом)  и начальное профессиональное 

после образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

)классов11 -средней школы: 10 полнойокончания  

. השכלה כללית תיכונית מלאה )עם תעודת 8 520

בגרות( והשכלה מקצועית תיכונית )מוסד 

 שנות לימוד( 3-4ללימודי מקצוע, 

8. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом) и среднее специальное образование 
(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 

обучения)  

 Диплом бакалавра в высшем учебном заведении .9 . תואר ראשון ב.א.9 620
(после 4-х лет обучения по новой двухступенчатой 

системе обучения) 

 
720 

. השכלה אקדמית )גבוהה( מלאה )לפי 10
 מערכת ללא חלוקה לב.א ומ.א.(

 

 או
 

 תואר שני מ.א 

10. Законченное высшее образование с дипломом 
(по системе без подразделения на бакалавра и 

магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . תואר שלישי או אחר דומה )תואר מדעי(11 800

   
  ישיבה גבוהה / כולל 312

   

 Не зачитывать: другое.5555 אחר: לא להקריא.5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 מסרב: לא להקריא.7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 : לא יודעלא להקריא.8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : אין תשובהלא להקריא.9999 9999



 

 63 

 פחות או יותר 14כשהיית בן 
77  F57 [EMPRM14] 

 האם אמך עבדה כשכירה, כעצמאית או לא עבדה?

 )המשך(   . שכירה  1
 . עצמאית  )המשך( 2
    F60  לשאלהעבור   . לא עבדה  3
    F60  לשאלהעבור     14רואיין היה בן . האם נפטרה/נעדרה כשהמ4

    F60  לשאלהעבור   מסרב: לא להקריא. 7
 )המשך(  לא יודע: לא להקריא. 8
 

EXCEL  F58  )מה היה השם או התואר של עיסוקה העיקרי? )פרט ככל הניתן

_____________________________________________________________________ 

 טורים 20אלפאנומרי לא לסימול. למשרד: 

 
 

78-79 F59 [OCCM14B]  
שעשתה את סוג העבודה  הטובה ביותרמהתיאורים מתארים בצורה  זהאי[74כרטיס ]השתמש ב

 ? 14בן פחות או יותר כשהיית  אמא שלך
 למראיין: תן למרואיין לבחור את הקטגוריה המתאימה עבורו.

  יונליים וטכנייםעיסוקים פרופס. 1

 רואה חשבון –אמן  –מהנדס  –מורה  –כגון: רופא 
 
 עיסוקים מינהליים בכירים . 2

 באיגוד מקצועי בכיר – בכירפקיד ממשלתי  –מנהל בעסק גדול  –כגון: בנקאי 
 
 . פקידות3

 מנהל חשבונות –מנהל משרד  –פקיד  –כגון: מזכיר 
 
 . מכירות4

 סוכן ביטוח -בחנות מוכר – בעל חנות –כגון: מנהל מכירות 
 
 . שירותים5

 כוחות הביטחון-מעצב שיער – ]סיעודי או בילדים[ מטפל –מלצר  –קצין משטרה  –כגון: בעל מסעדה 
 
 . עיסוקים מקצועיים6

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

 . עיסוקים מקצועיים למחצה7
 אופה –עובד במתכת  – נגר–עובד במפעל שימורים  –נהג אוטובוס   –כגון: בנאי

 
 . עיסוקים לא מקצועיים8

 פועל בלתי מקצועי בתעשייה –ר משו –כגון: פועל  
 
 . עיסוקים חקלאיים9

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

 מסרב: לא להקריא. 77
 לא יודע: לא להקריא. 88
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  לכולם:לכולם:

80 F60 [ATNCRSE] 
החודשים האחרונים, האם השתתפת בקורס כלשהו או נכחת בהרצאה או בכנס  12במהלך 

 ?על מנת לשפר את כישוריך בעבודה
    . כן1
   . לא2

  מסרב: לא להקריא. 7  
 לא יודע: לא להקריא. 8  
 

 

F61 קבוצות מוצא 2בחר עד  ?כיצד היית מגדיר את המוצא שלך [75כרטיס ]השתמש ב 
 לך בצורה הטובה ביותר. ותהמתאימ

 .ושתי תשובות לכל היותר בסך הכל סמן תשובה אחת בכל טור : למראיין
 .אם המשיב אינו מסוגל לענות, סמן את שתי התשובות הראשונות המוזכרות

 שאל פעם אחת: איזו עוד?
 81-86 

 ראשונהקבוצת מוצא 
[ILANC1] 

87-92 

 שניהקבוצת מוצא 
[2ILANC] 

 1 1 ישראלי

 2 2 יהודי

 3 3 אשכנזי

 4 4 מזרחי

 5 5 ספרדי

 6 6 ערבי

 7 7  פלסטיני 

 8 8 בדווי

 9 9 דרוזי

 10 10 צרפתי

 11 11 רומני

 12 12 פולני

 13 13 רוסי

 14 14 אוקראיני

 15 15 עירקי

 16 16 מרוקאי

 17 17 אירני

 18 18 אתיופי

 19 19 אמריקאי

 : אחר
  קבוצות מוצא(: )רשום מקסימום שתי

  
 

 555555  אין קבוצת מוצא שניה: לא להקריא

 777777 777777 מסרב: לא להקריא

 888888 888888 לא יודע: לא להקריא
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  FHלק ח
[ כעת אקריא תיאורים של אנשים שונים. באיזו מידה כל אחד מהאנשים הללו 76]השתמש בכרטיס 

 דומה או לא דומה לך
לא 

 :להקריא
 לא יודע

לא 
 :להקריא
 מסרב

כלל 
לא 

דומה 
לי

לא 
דומה לי

קצת 
דומה 

לי

די דומה 
לי

דומה 
לי

מאוד 
דומה לי

8 7 6 5 4 3 2 1 93 A [IPCRTIV]  חשוב לו להעלות רעיונות חדשים
ולהיות יצירתי. הוא אוהב לעשות דברים בדרך מקורית 

 משלו.

8 7 6 5 4 3 2 1 94  B [IMPRICH] יות עשיר. הוא רוצה חשוב לו לה
 שיהיה לו הרבה כסף ודברים יקרים.

8 7 6 5 4 3 2 1 95  C [IPEQOPT]  לדעתו חשוב שכל אדם בעולם
יזכה ליחס שווה. הוא מאמין, שלכל אחד מגיעות 

 הזדמנויות שוות בחיים.

8 7 6 5 4 3 2 1 96 D [IPSHABT]  חשוב לו להפגין את כישוריו. הוא
 את מה שהוא עושה. רוצה שאנשים יעריכו

8 7 6 5 4 3 2 1 97 E [IMPSAFE]   .חשוב לו לחיות בסביבה בטוחה
 הוא נמנע מכל דבר העלול לסכן את ביטחונו. 

8 7 6 5 4 3 2 1 98 F [IMPDIFF]  הוא אוהב הפתעות, ותמיד מחפש
דברים חדשים לעשות. הוא סבור שחשוב לעשות 

 הרבה דברים שונים בחיים.

8 7 6 5 4 3 2 1 99  G [IPFRULE]  הוא מאמין שאנשים צריכים
לעשות מה שאומרים להם.  הוא חושב שבני האדם 

צריכים לפעול לפי החוקים והכללים כל הזמן, גם 
 כאשר איש אינו מסתכל.

8 7 6 5 4 3 2 1 100  H [IPUDRST]  חשוב לו להקשיב לאנשים
השונים ממנו.  אפילו שהוא לא מסכים אתם, הוא 

 יין רוצה להבין אותם.עד

8 7 6 5 4 3 2 1 101 I [IPMODST]  חשוב לו להיות צנוע וענו.  הוא
 משתדל לא למשוך תשומת לב.

8 7 6 5 4 3 2 1 102 J [IPGDTIM]  חשוב לו ליהנות מהחיים, הוא
 פנק" את עצמו.לאוהב "

8 7 6 5 4 3 2 1 103 K [IMPFREE]  חשוב לו להחליט בעצמו על
 הוא אוהב להיות חופשי, ולא תלוי באחרים. מעשיו.

8 7 6 5 4 3 2 1 104   [IPHLPPL] L חשוב לו מאוד לעזור לאנשים
 סביבו.  הוא רוצה לדאוג לרווחתם.

8 7 6 5 4 3 2 1 105  [IPSUCES] M   חשוב לו להצליח מאוד. הוא
 מקווה שאנשים יכירו בהישגיו.

8 7 6 5 4 3 2 1 106 N[IPSTRGV] שוב לו שהממשלה תבטיח את ח
בטחונו מפני כל איום. הוא רוצה שהמדינה תהיה 

 חזקה כדי שתוכל להגן על אזרחיה.

8 7 6 5 4 3 2 1 107 O [IPADVNT] ות ואוהב אהוא מחפש הרפתק
לקחת סיכונים. הוא רוצה שיהיו לו חיים מלאי 

 ריגושים.

8 7 6 5 4 3 2 1 108 P [IPBHPRP] מיד כמו חשוב לו להתנהג ת
שצריך. הוא רוצה להימנע מלעשות כל דבר שנחשב 

 "לא בסדר".

8 7 6 5 4 3 2 1 109 Q [IPRSPOT]  חשוב לו לזכות בהערכה
 מאחרים.  הוא רוצה שאנשים יעשו מה שהוא אומר.

8 7 6 5 4 3 2 1 110  [IPLYLFR] R   .חשוב לו להיות נאמן לחבריו
 ים לו.הוא רוצה להיות מסור לאנשים הקרוב

8 7 6 5 4 3 2 1 111  [IMPENV] S  הוא מאמין בכל לבו, שאנשים
 צריכים לדאוג לטבע. שמירה על הסביבה חשובה לו.

8 7 6 5 4 3 2 1 112 T [IMPTRAD]  המסורת חשובה לו. הוא משתדל
לנהוג לפי המנהגים שהונחלו ע"י הדת שלו או 

 המשפחה שלו.

8 7 6 5 4 3 2 1 113 U [IMPFUN]  הוא מחפש כל הזדמנות אפשרית
 ליהנות. חשוב לו לעשות דברים הגורמים לו הנאה.
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114-115 birthday 

 יום ההולדת שלך?חל בבקשה באיזה חודש  האם תוכל להזכיר לי 

 _____________ :12ודצמבר =  01לדוגמא ינואר =  :מראייןל

 : מסרב לא להקריא. 77

 : לא יודעלא להקריא. 88

 
 

116 I1 

 

 למראיין: 

וודא שזהה לחודש יום ההולדת  ת חודש יום ההולד סמן בהתאם לשאלת

 (18)עמוד  C31 בשאלה 
 

 :חודש יום ההולדת הוא. 1

   (77) מסרבאו  (10( אוקטובר )7, יולי )(4) אפריל(, 1ינואר )

 67עמוד  I2לחלק  המשך                                                                                       

 

 :חודש יום ההולדת הוא. 2

    ( 88( או "לא יודע" )11) נובמבר (,8, אוגוסט )(5) מאי(, 2) פברואר

 68עמוד  I5 עבור לחלק                                                                                       

 

 :ואחודש יום ההולדת ה. 3

 69עמוד   I8עבור לחלק     (12) דצמבראו  (9, ספטמבר )(6) יוני(, 3) מרץ
 

 
 

1-4  dup  5/6



 

 67 

 :(66בעמוד  I1בשאלה  1)קוד  I2חלק 
 

לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר 
 שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. 

בבקשה אל תנסה להיזכר בתשובותיך הקודמות אלא 

 ייחס אליהן כאל שאלות חדשות לחלוטין.הת
 

לכמה  .אנשים באים לחיות בישראל ממדינות אחרות בגלל סיבות שונות
מהם יש קשרי מוצא. אחרים באים לעבוד כאן או להצטרף למשפחות 

 שלהם. אחרים באים בגלל שהם תחת איום. השאלות הן בנושא זה. 
 

6-7 I2 [77כרטיס ]השתמש ב  
וחי  גדלהחלטה אם מישהו שנולד, ב יהוו שיקול כישורים השכלתיים טוביםשכמה חשוב , לדעתך

 ?לבוא לחיות כאן יוכל ,מחוץ לישראל
 

 : לא להקריא
 לא יודע

 : לא להקריא
 מסרב

 לחלוטין
 חשוב

כלל לא          
 חשוב

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
 

 
8-9 I3 [78כרטיס ]השתמש ב  

 ,וחי מחוץ לישראל גדלהחלטה אם מישהו שנולד, ב יהווה שיקול ישרקע יהודכמה חשוב , לדעתך
 ?לבוא לחיות כאן יוכל

 
 : לא להקריא

 לא יודע

 : לא להקריא

 מסרב

 לחלוטין

 חשוב

כלל לא          

 חשוב

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
 

 
 

10-11 I4 [79כרטיס ]השתמש ב  
החלטה אם מישהו ב יהוו שיקול צריכה,שישראל  שכישורים תעסוקתייםכמה חשוב , לדעתך
 ?לבוא לחיות כאן יוכל ,וחי מחוץ לישראל גדלשנולד, 

 
 : לא להקריא

 לא יודע
 : לא להקריא

 מסרב
 לחלוטין

 חשוב
כלל לא          

 חשוב

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
 

 

  למראיין:למראיין:

  . . ((7070)עמוד )עמוד , , IILLעבור לשאלות בחלק עבור לשאלות בחלק * * 
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 (:66בעמוד  I1בשאלה  2)קוד  5Iחלק 
 
 

לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר 
 שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. 

בבקשה אל תנסה להיזכר בתשובותיך הקודמות אלא 
 התייחס אליהן כאל שאלות חדשות לחלוטין.

 
 

לכמה  .אנשים באים לחיות בישראל ממדינות אחרות בגלל סיבות שונות
מוצא. אחרים באים לעבוד כאן או להצטרף למשפחות  מהם יש קשרי

 שלהם. אחרים באים בגלל שהם תחת איום. השאלות הן בנושא זה. 
 

 
עד כמה כל אחד מהדברים הבאים חשוב להחלטה אם מישהו שנולד,  ,לדעתך [80כרטיס ]השתמש ב

 ..לבוא לחיות כאן? בראש וראשונה, עד כמה חשוב ש. יוכל ,וחי מחוץ לישראל גדל
 

לא  

 : להקריא
 לא יודע

לא 

 : להקריא
 מסרב

מאד 

 חשוב

מאוד לא     

 חשוב

(12) I5  
 תייםשכלכישורים הלהם  שיהיו

 ?יםטוב

8 7 5 4 3 2 1 0 

 (13) I6  
                        שהם באים מרקע יהודי

8 7 5 4 3 2 1 0 

 (14)I7  
שהם בעלי כישורים תעסוקתיים 

                       וקה להםשישראל זק

8 7 5 4 3 2 1 0 

 
 

  
 
 
 

 
 

  למראיין:למראיין:

  . . ((7070)עמוד )עמוד , , IILLעבור לשאלות בחלק עבור לשאלות בחלק * * 
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 (:66בעמוד  I1בשאלה  3)קוד  8Iחלק 
 
 

לסיום, כדי לסייע לנו בשיפור השאלות בעתיד, נשאל מספר 
 שאלות בנושאים שכבר נשאלת עליהם. 

ותיך הקודמות אלא בבקשה אל תנסה להיזכר בתשוב

 התייחס אליהן כאל שאלות חדשות לחלוטין.
 

לכמה  .אנשים באים לחיות בישראל ממדינות אחרות בגלל סיבות שונות
מהם יש קשרי מוצא. אחרים באים לעבוד כאן או להצטרף למשפחות 

 שלהם. אחרים באים בגלל שהם תחת איום. השאלות הן בנושא זה. 
 

עד כמה כל אחד מהדברים הבאים חשוב להחלטה אם מישהו שנולד,  ,לדעתך [81כרטיס ]השתמש ב
 לבוא לחיות כאן? בראש וראשונה, עד כמה חשוב ש... יוכל ,וחי מחוץ לישראל גדל

 

לא  

 : להקריא

 לא יודע

לא 

 : להקריא

 מסרב

 לחלוטין

 חשוב

כלל          

לא 

 חשוב

(15-16) I8  
כישורים להם  שיהיו

 ?יםטוב תייםשכלה

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 (17-18) I9  
                        שהם באים מרקע יהודי

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 (19-20)I10  
שהם בעלי כישורים 

תעסוקתיים שישראל זקוקה 
                       להם

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
 

 

 
 

  למראיין:למראיין:

  . . ((7070)עמוד )עמוד , , IILLות בחלק ות בחלק עבור לשאלעבור לשאל* * 
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 יהודים -ILחלק 

21 group   1. Jews  
 :ליהודים

 [IL1 בכרטיס השתמש]
 .הבאות הזהות מהגדרות כל אחת לפי עצמך את מגדיר אתה באיזו מידה

בכלל   

 לא

במידה 

 מועטה

במידה 

 בינונית

במידה  

 רבה

במידה 

 רבה מאד

לא 
 : להקריא
 מסרב

לא 
 : להקריא
 לא יודע

22 IL1_J 8 7 5 4 3 2 1 ישראלי 

23 IL2_J 8 7 5 4 3 2 1 יהודי 

24 IL3_J  

 המזרח עדות מזרחי, ספרדי, בן

1 2 3 4 5 7 8 

25 IL4_J 8 7 5 4 3 2 1 אשכנזי 

26 IL5_J  לפי ארץ הלידה שלך או

 של הוריך

 : הדגם במידת הצורך: למראיין
 רוסי, אתיופי, אמריקאי, מרוקאי וכו' 

1 2 3 4 5 7 8 

 

27 IL6_J :האם אתה רואה את עצמך כ 
 . חרדי1
 . דתי2
 דתי-. מסורתי3
 כך דתי-. מסורתי, לא כל4
 . לא דתי, חילוני5
 מסרב: לא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 

28-29 [a]  IL7_J ?באיזו מדינה נולד אבא של אבא שלך   _______________________ 
 : מסרבלא להקריא. 77                                                                

 : לא יודעלא להקריא. 88      
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 

30-31 [a]  IL8_J ?באיזו מדינה נולדה אמא של אבא שלך _______________________ 
 : מסרבלא להקריא. 77                                                                

 : לא יודעלא להקריא. 88      
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 

32-33 [a]  IL9_J ?באיזו מדינה נולד אבא של אמא שלך   _______________________ 
 : מסרבלא להקריא. 77                                                         

 : לא יודעלא להקריא. 88      
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 

34-35 [a]  IL10_J?באיזו מדינה נולדה אמא של אמא שלך _______________________ 
 : מסרבלא להקריא. 77

 : לא יודעלא להקריא. 88      
 תווים 2פאנומרי, , קידוד אלISO 3166-1קידוד למשרד: 

36  IL11_J 
 היית הבאות האפשרויות מן באיזו, עדתי מוצא מבחינת עצמך את להגדיר צריך היית אם

 ?בוחר
 ,המזרח עדות או בן, ספרדי, מזרחי .1
 או, אשכנזי .2
 מעורב .3
 אחר לא להקריא. 5
 עדתי מוצא לפי עצמי את מגדיר לא, זה ולא זה לא: להקריא לא. 6
 מסרב: לא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8

   עבור לשאלהFXLTPH 73, עמוד 
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 ערבים -ILחלק 

 
 

37group  2.  Arab 
 :לערבים

 

 [IL1 בכרטיס השתמש]
 .הבאות הזהות מהגדרות כל אחת לפי עצמך את מגדיר אתה ובאיזו מידה

  
בכלל  

 לא
במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה  
 רבה

במידה רבה 
 מאד

לא 
 : להקריא
 מסרב

 : לא להקריא
 לא יודע

38 IL1_A 8 7 5 4 3 2 1 ישראלי 

39 IL2_A 8 7 5 4 3 2 1 ערבי 

40 IL3_A 8 7 5 4 3 2 1 מוסלמי 

41 IL4_A 8 7 5 4 3 2 1 נוצרי 

42 IL5_A 8 7 5 4 3 2 1 דרוזי 

43 IL6_A 8 7 5 4 3 2 1 בדואי 

44 IL7_A 8 7 5 4 3 2 1 פלסטיני 

 

 
45  IL8_A 

 אתה רואה את עצמך כ:האם 
 מאד דתי. 1
 דתי. 2
 דתי-. מסורתי3
  כך דתי-. מסורתי, לא כל4
 לא דתי, חילוני. 5
 מסרב: לא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
 

46  IL9_A 
  אתה קורא ספרים דתיים או מקשיב לדרשות דתיות? האם

 קבוע באופן, כן. 1
 מזדמן באופן, כן. 2
 כלל-לא נחשף בדרך. 3
 אף פעם. 4
 מסרב: לא להקריא. 7
 : לא יודעלא להקריא. 8
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 :לכולם
 
47 FXLTPH  וכדומה[ 077יש במשק הבית קו טלפון נייח ]בזק, האם? 
 . כן1
 . לא2
 : מסרבלא להקריא. 7

 לא יודע: לא להקריא. 8

 
  

 
 

 

  למראיין: חובה למלאלמראיין: חובה למלא
  

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

 

 : וןשעת סיום הראי

 [: _________INWEHH_I8שעה ] 48-49[: ________ INWEMM_I8דקות ] 50-51

 

  :תאריך סיום הראיון

 [: ______INWDDE_I8יום] 52-53[: ______ INWMME_I8חודש] 54-55[: _______ INWYYE_I8שנה] 56-59 

 
 
 

  למראיין:למראיין:

  הודה למרואיין וסיים הראיוןהודה למרואיין וסיים הראיון* * 

  . . וד הבאוד הבאעמעמלמראיין, בלמראיין, ב    השאלותהשאלותכעת מלא את כעת מלא את * * 
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  למראיין:למראיין:

  . . שאלות למראייןשאלות למראייןן ן הה, , השאלות הבאותהשאלות הבאות* * 
  

 בכללותובכללותו  ןןשאלות אלה הן על הראיושאלות אלה הן על הראיו* * 
 
 

 

  שאלות למראייןשאלות למראיין  --    JJחלק חלק 
 

60 J1 [RESCLQ]  ביקש הבהרות לשאלה כלשהי? המשיבהאם 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם3
 ובות. לעיתים קר4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . לא יודע8

61  J2 [RESRELQ ] נרתע מלהשיב לשאלות כלשהן? שהמשיבהאם הרגשת 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . לא יודע8
 
 

62  J3 [RESBAB ] ו?משתדל להשיב לשאלות כמיטב יכולת שהמשיבהאם הרגשת 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . לא יודע8
 

63 J4 [RESUNDQ ] מבין את השאלות? שהמשיבככלל, האם הייתה לך הרגשה 
 . אף פעם לא1
 . כמעט שלא2
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . לא יודע8
 

64 J5 [PREINTF ]?האם נכח בראיון אדם נוסף, שהתערב בראיון 
 . כן  1
 J6a –עבור ל  . לא  2
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J6  )מי היה האדם הנוסף? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת 

 לא כן 

65    [PREWHP ]0 1 בעל/אישה/בן הזוג 

66   [PRESD]  )0 1 בן/בת )כולל ילדים חורגים /מאומצים 

67   [PREPPIL ]0 1 רה/הורה בן הזוג/הורים אומניםהו 

68   [PREOREL ]0 1 קרוב משפחה אחר 

69    [PRENREL ]0 1 אחר שאינו קרוב משפחה 

70    [PREDKלא יודע ] 0 1 

71   [PRENAPלא רלוונטי ] 0 1 

72   [PRENAאין תשובה ] 0 1 

 
73 J6a  באיזו מידה נעזר המשיב בכרטיסיות? 

 
 כל הכרטיסיות המתאימות המשיב נעזר ב. 1
 המשיב נעזר רק בחלק מכרטיסיות המתאימות . 2
 עזר בכרטיסיות כלל ילההיה המשיב סירב/ לא יכול .3
 לא יודע. 8
 

HEB/74-76    J7  .[INTLNGA?באיזו שפה התבצע הראיון ]   HEB 
 

 

77-79     J8  .[INTNUM קוד ]מראיין:   _______________________ 
 
 
EXCEL J9  .[ACOMINT :אם יש לך הערות נוספות על הראיון, אנא כתוב אותן ] 

 
_____________________________________________________________ 

 טורים 50למשרד: אלפאנומרי 
 

 

80/1  J13.  [SUPQAD2       ]1 
 פנים[-אל-]השאלון הנוסף מולא פנים 

 
 

 :(המראייןאת/ה )

 
          81 INTGNDR  :מין 

 . גבר1

 . אשה2

 
         82-83 INTAGEA _________ :גיל 

 
 

 
1-4  dup  5/7 

 

  תודה על הזמן שהשקעת במענה על שאלות אלה.תודה על הזמן שהשקעת במענה על שאלות אלה.



 

 75 

 

 :משבצת סיום ראיון
 

 : ________יום 7-6חודש: __________  8-9: ________   שנה 10-13תאריך ביצוע הראיון: 
 

 ישוב: ___________________ 14-17
 

 אזור סטטיסטי: _________________ 18-21
 

 שם המרואיין: ________________________ 
 

 כתובת: _____________________________             
  

 _____ )קידומת(22-24טלפון: ____________________     25-31
 
 
 

 ______מספר מראיין: _______ 32-34שם המראיין:    _____________________ 
 
 

 מספר כתובת_______________

 

 
 
 

 :לשימוש המשרד
 
 

 :מחוז 35
 
 .ירושלים1

 . צפון2

 . חיפה3

 . מרכז4

 . תל אביב5

 . דרום6

 . אזור יהודה והשומרון7
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