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  1-4לשימוש המשרד 
5/1                    

    20102010סקר אירופי סקר אירופי 
  ________________   מרואייןמספר  6-9

          
   _____________ : ישובלשימוש המשרד 10-13

  
14-15  IL           

  !חובה למלא

  הראיון:  התחלה של ביצועשעת 

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

  הראיון:ביצוע תאריך 

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

28-29 A1. ]TVTOT[  
 ביום רגיל באמצע השבוע, כמה זמן בסך הכל אתה מקדיש לצפייה ]1כרטיס [השתמש ב
   בטלביזיה? 

     A3 -עבור ל . כלל לא מקדיש זמן  00
  . פחות מחצי שעה01
  . חצי שעה עד שעה02
  . שעה עד שעה וחצי03
  . שעה וחצי עד שעתיים                           04
  . שעתיים עד שעתיים וחצי05
  שעות 3. שעתיים וחצי עד  06
  שעות  3 -. יותר מ07
  לא רלוונטי: לא להקריא. 66
  מסרב: לא להקריא .77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  
  
30-31 A2 .]TVPOL[  

 זמן הצפייה שלך בטלביזיהשוב, ביום רגיל באמצע השבוע, כמה מ ]1כרטיס [השתמש ב
  . פוליטיקה וענייני אקטואליהלחדשות או לתוכניות על מוקדש 

  . כלל לא מקדיש זמן 00
  . פחות מחצי שעה01
  . חצי שעה עד שעה02
  . שעה עד שעה וחצי03
  . שעה וחצי עד שעתיים                                04
  . שעתיים עד שעתיים וחצי05
  שעות 3. שעתיים וחצי עד  06
  שעות  3. יותר מ 07
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  שובה: אין תלא להקריא. 99
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  :לכולם
32-33 A3 .]RDTOT[  

 ביום רגיל באמצע השבוע כמה זמן, בסך הכל, אתה מקדיש ]1כרטיס [השתמש ב
  להאזנה לרדיו?

  A5 –עבור ל   . כלל לא מקדיש זמן 00
  . פחות מחצי שעה01
  . חצי שעה עד שעה02
  . שעה עד שעה וחצי03
  . שעה וחצי עד שעתיים                04
  ם עד שעתיים וחצי. שעתיי05
  שעות 3. שעתיים וחצי עד  06
  שעות  3. יותר מ 07
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  
34-35 A4 .]RDPOL[  

 ושוב, ביום רגיל באמצע השבוע, כמה מזמן ההאזנה שלך לרדיו ]1כרטיס [השתמש ב
  ?פוליטיקה ואקטואליהלחדשות או לתוכניות על מוקדש 

           . כלל לא מקדיש זמן 00
  . פחות מחצי שעה01
  . חצי שעה עד שעה02
  . שעה עד שעה וחצי03
  . שעה וחצי עד שעתיים        04
  . שעתיים עד שעתיים וחצי05
  שעות 3. שעתיים וחצי עד  06
  שעות  3. יותר מ 07
  ונטי: לא רלולא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  
  

  :לכולם
36-37 A5 .]NWSPTOT[  

 ביום רגיל באמצע השבוע, כמה זמן בסך הכל אתה מקדיש ]1כרטיס [השתמש ב
  לקריאת עיתונים? 

  A7 –עבור ל   . כלל לא מקדיש זמן  00
  חצי שעהחות מ. פ01
  עד שעה . חצי שעה02
  . שעה עד שעה וחצי03
    . שעה וחצי עד שעתיים                         04
  . שעתיים עד שעתיים וחצי                           05
  שעות 3. שעתיים וחצי עד  06
  שעות  3. יותר מ 07
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהא להקריאל. 99
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38-39 A6] .NWSPPOL[  
פוליטיקה וענייני כמה מן הזמן הזה מוקדש לקריאה על  ]1כרטיס [השתמש ב
  ?  אקטואליה

  . כלל לא מקדיש זמן                             00
  . פחות מחצי שעה01
  . חצי שעה עד שעה02
  . שעה עד שעה וחצי03
                          . שעה וחצי עד שעתיים   04
  . שעתיים עד שעתיים וחצי                            05
  שעות 3. שעתיים וחצי עד  06
  שעות  3. יותר מ 07
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  

  
  :לכולם

40-41 A7.  [NETUSE]  
גולש באתרים או  –באיזו תדירות אתה משתמש באינטרנט  ]2כרטיס [השתמש ב

  בבית או בעבודה? לשימוש אישי -משתמש בדואר אלקטרוני 
  . אין לי נגישות בבית או בעבודה00
  . איני משתמש אף פעם01
  . פחות מפעם בחודש02
  . פעם בחודש03
  . מספר פעמים בחודש04
  . אחת לשבוע05
  בשבוע . מספר פעמים06
  . כל יום07
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  

42-43  A8.  [PPLTRST]  
באופן כללי, האם לדעתך ניתן לתת אמון ברוב האנשים, או  ]3כרטיס [השתמש ב

רג את תשובתך בסולם הנע יש מקום לחשדנות מסוימת בקשרים עם אנשים? ד שתמיד
פירושו, שניתן  10 –פירושו שתמיד יש מקום לחשדנות מסוימת, ו  0, שבו 10עד  0 –מ 

  לתת אמון ברוב בני האדם.
  

לא 
 : להקריא

 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  

ניתן לתת 
 אמון

ברוב 
  האנשים

תמיד יש                   
  מקום

לחשדנות 
  מסוימת

99  88  77  10  09  08 07 06  05  04  03 02 01 00  
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44-45 A9 .]PPLFAIR[  
האם לדעתך רוב האנשים ינסו לנצל אותך אם יש להם ההזדמנות,  ]4כרטיס [השתמש ב

  ינסו להיות הוגנים כלפיך? או
לא 

 : להקריא
 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  

רוב 
האנשים 

ינסו 
להיות 
  הוגנים

רוב                   
האנשים 
  ינסו לנצל

99  88  77  10  09  08 07 06  05  04  03 02 01 00  
  

46-47 A10 .]PPLHLP[  
 האם לדעתך, בדרך כלל, אנשים משתדלים לעזור לאחרים או ]5כרטיס [השתמש ב

  שבדרך כלל הם דואגים לעצמם?
לא 

 : להקריא
 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  

אנשים 
לל בדרך כ

משתדלים 
לעזור 
  לאחרים

אנשים                   
בדרך כלל 

דואגים 
  לעצמם

99  88  77  10  09  08 07 06  05  04  03 02 01 00  
  

  עכשיו ברצוננו לשאול כמה שאלות על פוליטיקה וממשל
  

48B1  .[POLINAR]  
  האם אתה... ?עד כמה אתה מתעניין בפוליטיקה

  . מתעניין מאוד1
  . מתעניין למדי2
  ט ולא מתעניין. כמע3
  . כלל לא מתעניין4
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

הבאים. דרג  רוחש אמון לכל אחד מן המוסדות אישיתבאיזו מידה אתה  ]8כרטיס [השתמש ב
 10 -לא רוחש אמון למוסד ו פירושו שאתה כלל  0כאשר,   10 -ל 0תשובתך על רצף הנע בין 

  שאתה רוחש לו אמון מלא.  
לא   

: להקריא
אין 

  תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

רוחש 
אמון 
  מלא

כלל                   
לא 

רוחש 
 אמון

49-50 B4  הכנסת
[TRSTPRL]    

99  887710987654321 0

51-52 B5  [TRSTLGL]  
 ערכת המשפטיתהמ        

99 8877 10987654321 0

53-54 B6 [TRSTPLC]
  המשטרה

99 8877 10987654321 0

55-56B7[TRSTPLT]
הפוליטיקאים          

99 8877 10987654321 0

57-58 B8[TRSTPRT]  
מפלגותה        

99 8877 10987654321 0

59-60 B9[TRSTEP]  
הפרלמנט האירופי           

99 8877 10987654321 0

61-62 B10 [TRSRUN]  
  האו"ם                       

99 8877 10987654321 0
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63 B11[VOTE]  
ת בבחירות כיום יש אנשים שאינם מצביעים בבחירות מסיבה זו או אחרת. האם הצבע

  ?)2009 פברוארהאחרונות לכנסת (בחודש 
  . כן                   1
  B13 –עבור ל   . לא  2
B13 –עבור ל     . לא זכאי לבחור 3
  B13 –עבור ל     : לא רלוונטילא להקריא. 6
  B13 –עבור ל     : מסרבלא להקריא. 7
  B13 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
  B13 –עבור ל     : אין תשובהלא להקריא. 9
  

64-65B12 [PRTVTIL]  
    לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות אלה?

 1 מפלגת העבודה מימד - התנועה הירוקה  11

עלה ירוק 12 ליכוד 2 

 3  קדימה  הירוקים 13

 4 ש"ס חד"ש 14

מר"צ בל"ד  15 5 

מפד"ל החדשה –הבית היהודי  רע"מ תע"ל  16 6 

 7 יהדות התורה אחר____________________  17

 8 גימלאים  פתק לבן/פתק ריק לא להקריא:  18

 9 ישראל ביתנו לא הצבעתי לא להקריא:  19

  מסרב להשיב לא להקריא:  77
  : לא יודעלא להקריא  88
 אין תשובה: לא להקריא  99

 10 (התקווה, תקומה, א"י שלנו, מולדת) האיחוד הלאומי

  
  :םלכול

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

לא לאכן
: להקריא
מסרב

לא 
: להקריא
לא יודע

לא 
: להקריא
אין 
תשובה

66B13 [CONTPLT]  
  ד בשלטון המקומייצרת קשר עם פוליטיקאי, פקיד ממשל או פקי

12789  

67B14 [WRKPRTY]  
  עבדת במפלגה פוליטית או בקבוצת פעולה 

127 89 

68 B15  [WRKORG]  
 עבדת בארגון או באיגוד אחר

127 89 

69B16 [BADGE]  
  ענדת או הצגת תג/סטיקר של קמפיין

127 89 

70B17 [SGNPTIT]  
  חתמת על עצומה

127 89 

71B18 [PBLDMN]  
  לקחת חלק בהפגנה ציבורית חוקית

127 89 

72B19 [BCTPRD]  
  החרמת מוצרים מסוימים

127 89  
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  :לכולם
  

73 B20a [CLSPRTY]  
  האם יש מפלגה מסוימת שאתה מרגיש קרוב אליה יותר מאשר לכל המפלגות האחרות? 

  . כן          1
B21 – עבור ל     . לא   2
  B21 –עבור ל     : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  B21 –עבור ל     : מסרב לא להקריא. 7
  B21 –עבור ל      לא יודע: לא להקריא. 8
  B21 –עבור ל     : אין תשובה לא להקריא. 9
  

74-75 B20b [PRTCLIL]  
    לאיזו מהן?

 1 מפלגת העבודה מימד - התנועה הירוקה 11

ליכוד עלה ירוק12 2 

 3  קדימה הירוקים13

 4 ש"ס חד"ש14

מר"צ בל"ד  15 5 

מפד"ל החדשה –הבית היהודי  רע"מ תע"ל  16 6 

 7 יהדות התורה אחר____________________ 17

 8 גימלאים 

 9 ישראל ביתנו B21 –עבור ל        מסרב להשיב לא להקריא: 77

(התקווה, תקומה, א"י שלנו,  האיחוד הלאומי  B21 – עבור ל       ובהאין תש: לא להקריא  99
 מולדת)

10 

 
76 B20c [PRTDGCL]  

   :באיזו מידה אתה מרגיש קרוב למפלגה זו? האם אתה מרגיש שאתה
  . קרוב מאוד1
  . קרוב למדי2
  . לא קרוב3
  . בכלל לא קרוב4
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  
  :לכולם

  
77B21 [MMBPRTY]  

  האם אתה חבר במפלגה פוליטית כלשהי? 
  . כן      1
B23 –עבור ל    . לא 2
  B23 –עבור ל   : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  B23 –עבור ל   : מסרב לא להקריא. 7
  B23 –בור ל ע   לא יודע: לא להקריא. 8
  B23 –עבור ל   : אין תשובה לא להקריא. 9
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78-79 B22 [PRTMBIL]  

   לאיזו מהן?
  

מפלגת העבודה מימד - התנועה הירוקה 11 1 

עלה ירוק12  2 ליכוד

הירוקים13  3  קדימה 

חד"ש14  4  ש"ס

 5 מר"צ בל"ד  15

מפד"ל החדשה–הבית היהודי רע"מ תע"ל  16 6 

יהדות התורה _______________אחר_____ 17 7 

 8 גימלאים 

ישראל ביתנו מסרב להשיב לא להקריא: 77 9 

(התקווה,  האיחוד הלאומי אין תשובה: לא להקריא  99
 תקומה, א"י שלנו, מולדת)

10 

  
  

  :לכולם
  
80-81 B23 [LRSCALE]  

ן". היכן בפוליטיקה, אנשים מדברים לעיתים על "שמאל" ו"ימי ]9כרטיס [השתמש ב
  פירושו ימין? 10 -פירושו שמאל ו  0ממקם את עצמך בסולם שבו  היית

לא 
: להקריא

אין 
  תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  שמאל                    ימין

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  

82-83 B24 [STFLIFE]  
שבע רצון בימים אלה מחייך באופן , באיזו מידה הנך בסך הכל ]10כרטיס [השתמש ב

פירושו מאוד  10 -פירושו מאוד לא שבע רצון ו  0כללי? דרג את תשובתך, על סולם שבו 
  שבע רצון.

לא 
:  להקריא

 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מאד שבע 
  רצון

מאד לא                   
שבע 
  רצון

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  

84-85 B25 [STFECO]  
באופן כללי, באיזו מידה אתה שבע רצון מהמצב הכלכלי הנוכחי  ]10כרטיס [השתמש ב

  בישראל?
לא 

: להקריא
 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מאד שבע 
  רצון

מאד לא                   
שבע 
  רצון

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
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86-87 B26 [STFGOV]  
 עכשיו כשאתה חושב על הממשלה בישראל, באיזו מידה אתה ]10כרטיס [השתמש ב

  היא מבצעת את תפקידה? בו שבע רצון מהאופן ש
לא 

:  להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מאד שבע 
  רצון

מאד                   
לא 

שבע 
  רצון

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  

88-89 B27 [STFDEM]  
בסך הכל, באיזו מידה אתה שבע רצון מהאופן שבו הדמוקרטיה  ]10כרטיס [השתמש ב

  פועלת בישראל?
לא 

:  להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מאד שבע 
  רצון

מאד                   
לא 

שבע 
  רצון

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  

90-91  B28 [STFEDU]  
  באופן כללי, מה אתה חושב על מצב החינוך בישראל כיום?  ]11כרטיס [השתמש ב

לא 
:  להקריא

 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מאד                     מאד טוב
  רע

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  

92-93 B29 [STFHLTH]  
באופן כללי, מה אתה חושב על מצב שירותי הבריאות בישראל  ]11טיס כר[השתמש ב

  כיום?
לא 

:  להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  מאד רע                    מאד טוב

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  

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

  ,באמצעמסכים
ולא מסכים 
מסכים

  לא 
מסכים

מאוד לא 
מסכים

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

94 B30 [GINCDIF]  
צריכה לפעול הממשלה 

  לצמצום פערי שכר

123457  8  9  

95 B31 [FREEHMS]  
הומואים ולסביות צריכים 

יים לחיות את להיות חופש
  חייהם כרצונם.

123457  8  9  

96 B32 [PRTYBAN]  
יש להוציא אל מחוץ לחוק 

מפלגות פוליטיות 
נות בהפלת יהמעוני

  הדמוקרטיה.

123457  8  9  

97 B33 [SCNSENV]  
ניתן לסמוך על המדע 

המודרני לפתרון הבעיות 
  הסביבתיות שלנו.

1  2  3  4  5  7  8  9  
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  פר שאלות לגבי אנשים מארצות אחרות הבאים לחיות בישראלכעת, נשאל מס

  
98 B35 [IMSMETM]  

בני אותו גזע באיזו מידה, לדעתך, ישראל צריכה לאפשר לאנשים ]14כרטיס [השתמש ב
  כמו רוב תושביה, לבוא לחיות כאן?  או אותה קבוצה אתנית

  . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
  . לאפשר למספר מסוים2
  למעטים . לאפשר3
  . לא לאפשר לאף אחד4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

  
99 B36 [IMDFETN]  

מזו של רוב  שונהמה בקשר לאנשים מגזע או מקבוצה אתנית  ]14כרטיס [השתמש ב
  התושבים בישראל?

  . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
  . לאפשר למספר מסוים2
  ר למעטים. לאפש3
  . לא לאפשר לאף אחד4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

100 B37 [IMPCNTR]  
  ?מארצות עניות מחוץ לאירופהמה ביחס לאנשים  ]14כרטיס [השתמש ב

  . לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן1
  . לאפשר למספר מסוים2
  . לאפשר למעטים3
  אחד. לא לאפשר לאף 4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  

    101-102 B38 [IMBGECO]  
 האם היית אומר שבדרך כלל זה טוב או רע לכלכלת ישראל ]15כרטיס [השתמש ב

  שאנשים באים הנה מארצות אחרות? 
לא 

: להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

 טוב
  לכלכלה

רע                   
  לכלכלה

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  
  

103-104 B39 [IMUECLT]  
האם היית אומר שחיי התרבות בישראל בדרך כלל נעשים דלים  ]16כרטיס [השתמש ב

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

: להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

חיי התרבות 
עשירים 
  יותר

חיי התרבות                   
  דלים יותר

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
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105-106 B40 [IMWBCNT]  
האם ישראל נעשתה מקום טוב יותר או רע יותר לחיות בו על ידי  ]17כרטיס [השתמש ב

  ת כאן?האנשים שבאים מארצות אחרות לחיו
לא 

: להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מקום טוב 
יותר לחיות 

  בו

מקום רע                   
יותר לחיות 

  בו
99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  

  

  :שאלות עליך ועל החיים שלך מספר כעת,
  

107-108 C1 [HAPPY]  
   ת אומר שאתה מאושר?עד כמה היי בסך הכל, ]18כרטיס [השתמש ב

  
: לא להקריא
  אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מאד 
  מאושר

מאד לא                   
  מאושר

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  

109-110 C2 [SCLMEET]  
עם חברים, קרובי משפחה או  חברתיתבאיזו תדירות אתה נפגש  ]19כרטיס [השתמש ב

  לעבודה. עמיתים
  . אף פעם01
  . פחות מפעם בחודש02
  . פעם בחודש03
  . כמה פעמים בחודש04
  . פעם בשבוע05
  . כמה פעמים בשבוע06
  . כל יום07
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  
  

111 C3 [INMDISC]  
  שיים ואינטימיים?האם יש לך מישהו שאתו אתה יכול לדבר על עניינים אי

  . כן1
  . לא2
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  

112 C4 [SCLACT]  
בהשוואה לאנשים בני גילך, באיזו תדירות ,היית אומר שאתה  ]20כרטיס [השתמש ב

  חברתית?  משתתף בפעילות
  . הרבה פחות מרוב האנשים 1
  . פחות מרוב האנשים2
  . בערך באותה מידה3
  . יותר מרוב האנשים4
  . הרבה יותר מרוב האנשים5
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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113 C5 [CRMVCT]  
 האם אתה או אחד מבני משק הבית שלך נפלתם קורבן לשוד או לתקיפה בחמש השנים

  האחרונות?
  . כן1
  . לא2
  רב: מסלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  

114 C6 [AESFDRK]  
בטוח ללכת לבד בשכונת מגוריך לאחר רדת החשיכה? האם אתה  אתה מרגישעד כמה 

  מרגיש:
  . מאוד בטוח1
  . בטוח2
  . לא בטוח3
  . מאוד לא בטוח4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  ובה: אין תשלא להקריא. 9
  
  

115 C7 [BRGHMWR]  
 באיזו תדירות, אם בכלל, אתה מודאג מן האפשרות שיפרצו ]21כרטיס [השתמש ב

  לביתך?
  

  כל הזמן, או רוב הזמן  . 1
  חלק מהזמן. 2
  רחוקות רק לעתים. 3
  C9 - עבור ל אף פעם   . 4
  C9 -עבור ל : מסרב  לא להקריא. 7
  C9 - עבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
  C9 - עבור ל : אין תשובה  לא להקריא. 9
  

  
 C7בשאלה  3-1  למי שענה 

116 C8 [BRGHMEF]  
  האם לדאגה זו שיפרצו לביתך יש:

  השפעה משמעותית על איכות החיים שלך . 1
  השפעה מסוימת על איכות החיים שלך. 2
  אין לה השפעה על איכות החיים שלך. 3
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  מסרב: לא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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  :לכולם
117 C9   [CRVCTWR]  

 באיזו תדירות, אם בכלל, אתה מודאג מן האפשרות שתיפול ]21כרטיס [השתמש ב
  ?קורבן לפשע אלים

  כל הזמן, או רוב הזמן  . 1
  חלק מהזמן. 2
   רחוקות רק לעתים. 3
  C15 - עבור ל אף פעם   . 4
  C15 -עבור ל : מסרב א להקריאל. 7
  C15 -עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
  C15 -עבור ל : אין תשובה לא להקריא. 9

  
  9Cבשאלה  3-1  למי שענה 

118 C10   [CRVCTEF]  
  יש:שתיפול קורבן לפשע אלים האם לדאגה זו 

  השפעה משמעותית על איכות החיים שלך . 1
  ם שלךהשפעה מסוימת על איכות החיי. 2
  אין לה השפעה על איכות החיים שלך. 3
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

  
  

  :השאלות הבאות עוסקות בך
  

119 C15 [HEALTH]  
  מהו מצב בריאותך באופן כללי? האם תוכל לומר כי הוא:

  . מאוד טוב1
  . טוב2
  . סביר3
  . לא טוב4
  . מאוד לא טוב5
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

120 C16 [HLTHHMP]  
האם אתה מוגבל בצורה כלשהי בפעילויות היום יום שלך בגלל מחלה מתמשכת או 

   נכות, חולשה או בעיה נפשית כלשהי?
  . כן, במידה רבה1
  . כן, במידה מסוימת2
  . לא3
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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121  C17  את עצמך כאדם המשתייך לדת או עדה דתית מסוימת? אתה רואההאם  
  . כן      1
  C19 -עבור ל . לא 2
  C19 -עבור ל : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  C19 -עבור ל : מסרב לא להקריא. 7
  C19 -עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
  C19 -עבור ל : אין תשובה לא להקריא. 9
  

  
122-125C18 [RLGDNIL]  

  מהי דתך?
  

  יהודי
  

  C21 -עבור ל   יהודי    . 5

  C21 - עבור ל       . מוסלמי סוני610 מוסלמי

  C21 -עבור ל. זרם איסלמי אחר690 

    
  C21 - עבור ל           נוצרי קתולי  .1 נוצרי

  C21 - עבור ל   נוצרי פרוטסטנטי .2 

  C21 -עבור ל   נוצרי אורתודוקסי .3 

 C21 - עבור ל       זרם נוצרי אחר .4 

    
  C21 - עבור ל                 . דרוזי670 דרוזי

    
  C21 -עבור ל    [כמו למשל בודהיזם, הינדואיזם]דת אסייתית .7 אחר

  C21 - עבור ל   , שאינה נוצריתתדת אחר.8 

    
  המשך . לא רלוונטי 6666  לא רלוונטי: לא להקריא
  המשך    . מסרב7777  מסרב: לא להקריא
  המשך   . אין תשובה9999  אין תשובה: לא להקריא

  
  

126  C19 [RLGBLGE]  
  ראית את עצמך כאדם המשתייך לדת או עדה דתית מסוימת? אי פעםהאם 

  . כן      1
  C21 -עבור ל . לא 2
  C21 -עבור ל : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  C21 -עבור ל : מסרב לא להקריא. 7
  C21 -עבור ל  לא יודע: לא להקריא. 8
  C21 -עבור ל : אין תשובה לא להקריא. 9
  

dup 1-4   
5/2  
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6-9C20 [RLGDEIL]  
   ו?לאיז

  יהודי
  

  .     יהודי  5

 . מוסלמי סוני       610 מוסלמי

 . זרם איסלמי אחר690 

    
 .    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 

    
  . לא רלוונטי 6666  : לא רלוונטילא להקריא
  . מסרב   7777  : מסרבלא להקריא
  . אין תשובה  9999  : אין תשובהלא להקריא

  

  לכולם:
  

10-11       C21 [RLGDGR]  
ללא קשר להשתייכותך הדתית, כיצד היית מגדיר את מידת  ]23כרטיס [השתמש ב

  הדתיות שלך?
לא 

: להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

כלל לא                      מאד דתי
  דתי

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  
  

12-13C22 [RLGATND]  
פרט לאירועים מיוחדים כמו חתונות והלוויות, באיזו תדירות  ]24כרטיס [השתמש ב

  אתה משתתף בפעילות דתית מאורגנת כיום?
  . כל יום01
  . יותר מפעם בשבוע02
  . פעם בשבוע03
  . לפחות פעם בחודש04
  . רק  בימי חג ומועד05
  . לעיתים פחות קרובות06
  . אף פעם07
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא .88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
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14-15 C23 [PRAY]  
 פרט לזמן שאתה משתתף בפעילות דתית, באיזו תדירות, אם]24כרטיס [השתמש ב

  בכלל, אתה נוהג להתפלל?
  . כל יום1
  . יותר מפעם בשבוע2
  . פעם בשבוע3
  . לפחות פעם בחודש4
  . רק  בימי חג ומועד5
  ות. לעיתים פחות קרוב6
  . אף פעם7

  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  
  

16  C24 [DSCRGRP]  
  האם היית מתאר את עצמך כחבר בקבוצה המופלת לרעה בישראל?

  . כן         1
C26  - עבור ל    . לא 2
  C26 –עבור ל    : מסרב לא להקריא. 7
  C26 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
  C26 –עבור ל    : אין תשובה לא להקריא. 9
  

C25 [DSCRGRP]  
  על איזה רקע קיימת אפליה כנגד הקבוצה שאליה אתה משתייך? 

  אחת) (ניתן לסמן יותר מתשובה
  כן  

קיימת אפליה כנגד 
הקבוצה שאליה 
  אתה משתייך

  לא
קיימת אפליה כנגד 

הקבוצה שאליה אתה 
    יךמשתי

17  [DSCRRCE] 0  1  צבע או גזע  
18  [DSCRNTN]0  1  לאום  
19  [DSCRRLG]0  1  דת  
20  [DSCRRLNG]0  1  שפה  
21  [DSCRETN]0  1  קבוצה אתנית  
22  [DSCRAGE]0  1  גיל  
23  [DSCRGND]0  1  מגדר  
24  [DSCRSEX]0  1  נטייה מינית  
25  [DSCRDSB]0  1  נכות  
26 ]DSCROTH[ 0  1  _________ : אחרלא להקריא  
27 ]DSCRDK[ 0  1  : לא יודעלא להקריא  
28 ]DSCRREF[ 0  1  : מסרבלא להקריא  
29 ]DSCRNAP[ 0  1  : לא רלוונטילא להקריא  
30 ]DSCRNA[ 0  1  : אין תשובהלא להקריא  

  
  

31 C26 [CTZCNTR] ?האם אתה אזרח ישראל  
  C28  - עבור ל     . כן 1
  . לא2
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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32-33 ]a[ C27 [CTZSHIPB]   ?פרט _______________________ באיזו אזרחות הנך מחזיק  

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

  תווים 2לפאנומרי, קידוד א, ISO 3166-1קידוד למשרד: 
  

34  C28 [BRNCNTR] ?האם נולדת בישראל  
  C31 –עבור ל   . כן  1
  . לא (המשך)2
  C31 –עבור ל    : מסרב לא להקריא. 7
  C31 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
  C31 –עבור ל    : אין תשובה לא להקריא. 9
  

35-36 ]a [C29 [CNTBRTHB] פרט __________________________  ה נולדת?באיזו מדינ  
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

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

37-40  C30 [LIVECNTA]  
  באיזו שנה עברת לגור לראשונה בישראל?

  __________________בשנת __
  : לא רלוונטילא להקריא. 6666
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

C31 בדרך כלל בבית ? איזו שפה או שפות אתה מדבר  
   ציין/י עד שתי שפות

  תוים  3 קידוד אלפאנומרי  ISO 693-2קידוד למשרד: 
  

41-43 [LNGHOM1]  ]a[ ______________________  
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

       

44-46 [LNGHOM2] ]a[       ______________________  

  יהיאין שפה שנ: לא להקריא. 000
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999
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47 C32 [BLGETMG]  
  האם אתה משתייך לקבוצת מיעוט אתנית בישראל?

  . כן1
  . לא2
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

48  C33 [FACNTR] ?האם אביך נולד בישראל  
            C35  - עבור ל      . כן  1
  . לא     (המשך) 2
  C35  - עבור ל             : מסרבריאלא להק. 7
  C35  -עבור ל          לא יודע: לא להקריא. 8
   C35  -עבור ל      . לא להקריא: אין תשובה9

  
49-50 ]a[ C34 [FBRNCNTA]  

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

  
      ______________________________  

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

  
51 C35 [MOCNTR] ?האם אמך ילידת ישראל  

  D1–עבור ל  . כן  1
  . לא (המשך)2
  D1–עבור ל     . לא להקריא: מסרב7
  D1–עבור ל       לא יודע: לא להקריא. 8
  D1–עבור ל        : אין תשובהלא להקריא. 9

  
  

52-53 ]a [C36 [MBRNCNTA]  
  [אם לא נולדה בישראל] באיזו ארץ נולדה אמך?

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

      ______________________________  
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
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  השאלות הבאות מבקשות לדעת באיזו מידה דרכי התנהגות מסוימות 
  הן בלתי מוסריות.

  
  

  כדי לומר באיזו מידה זה בלתי מוסרי... ]25כרטיס [השתמש ב
 

קצת לא   מוסרי
  מוסרי

מאד לא   לא מוסרי
  מוסרי

לא 
: להקריא
מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

מסרב/ אין 
  תשובה

54 D1 [INSCLWR]  
להגיש תביעת ביטוח מוגזמת 

  או שקרית?

12347  8  9  

55 D2 [BYSTLWR]  
לקנות משהו שאתה חושד 

  שהוא גנוב?

12347  8  9  

56 D3 [TRFOWR]  
לבצע עבירת תנועה כמו 

נהיגה במהירות מופרזת או 
  מעבר ברמזור אדום?

123478  9  

 
 
   :עד כמה סביר לדעתך שהיית נתפס ונענש אם היית ]26כרטיס [השתמש ב 

  
כלל 
לא 
 סביר

לא כל כך 
  סביר

לא   מאד סביר  די סביר
: להקריא
מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
  להקריא

אין 
  תשובה

57 D4 [INSCLCT]  
אם היית מגיש תביעת ביטוח 

  מוגזמת או שקרית?

12347  8  9  

58 D5 [BYSTLCT]  
אם היית קונה משהו שאתה 

  חושד שהוא גנוב?

12347  8  9  

59 D6 [TRFOCT]  
אם היית מבצע עבירת תנועה 

כמו נהיגה במהירות מופרזת או 
  מעבר ברמזור אדום?

123478  9  

  
  

  מתייחסות למשטרה בישראלהשאלות הבאות 
  
60 D7 [PLCJBCN]  

כל הדברים שהמשטרה נדרשת לעשות, האם לדעתך בהתחשב ב ]27כרטיס [השתמש ב
  היא עושה עבודה טובה או עבודה לא טובה?

  עבודה טובה מאוד. 1
  עבודה טובה . 2
  באמצע, עבודה טובה ולא טובה. 3
  טובה לא עבודה . 4
  טובה לא עבודה מאוד . 5
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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61 D8 [PLCCONT]  
במהלך השנתיים האחרונות, האם המשטרה בישראל פנתה אליך, תישאלה אותך או 

  יצרה עמך קשר מסיבה כלשהי?
  . כן1
  10Dעבור לשאלה     . לא2
  10D  עבור לשאלה    : מסרבלא להקריא. 7
  10D  עבור לשאלה    לא יודע: לא להקריא. 8
  10Dעבור לשאלה    : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  

: אם המשטרה פנתה  תישאלה  או יצרה קשר מסיבה כלשהי במהלך למראיין
  השנתיים האחרונות שאל:

  
  
62 D9 [PLCSTF]  

שבע רצון מהאופן שבו היית באיזו מידה היית שבע רצון או לא ] 28כרטיס [השתמש ב
  המשטרה התייחסה אליך בפעם האחרונה שזה קרה?

  מאוד לא שבע רצון. 1
  וןלא כל כך שבע רצ. 2
  שבע רצון ולא שבע רצון ,באמצע. 3
  די שבע רצון. 4
  מאד שבע רצון. 5
  לא רלוונטי: לא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  

  לכולם:
היא האם וכעת אשאל מספר שאלות לגבי המשטרה בישראל 

  . מתייחסת לקורבנות פשע באופן שוויוני או לא
  סיונך האישי.יאנא השב בהסתמך על דברים ששמעת או על נ

  
  
  

63 D10 [PLCVCRP]  
כאשר קורבנות מדווחים על פשעים, האם לדעתך המשטרה  ]29כרטיס [השתמש ב

מתייחסת פחות טוב לאנשים עשירים, מתייחסת פחות טוב לאנשים עניים, או האם 
   עשירים ועניים זוכים ליחס שווה?

  וכים ליחס פחות טובאנשים עשירים ז. 1
  אנשים עניים זוכים ליחס פחות טוב. 2
  אנשים עשירים ואנשים עניים זוכים ליחס שווה. 3
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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64 D11 [PLCVCRC]  

וכאשר קורבנות מדווחים על פשעים, האם לדעתך המשטרה  ]30כרטיס [השתמש ב
יחסת פחות טוב לאנשים מסוימים בגלל הגזע שלהם או הקבוצה האתנית שלהם, או מתי

  שכולם זוכים ליחס שווה?
  אנשים מגזע או מקבוצה אתנית אחרת מזה של רוב האנשים בישראל זוכים ליחס פחות טוב. 1
  אנשים מאותו גזע או קבוצה אתנית כמו של רוב האנשים בישראל זוכים ליחס פחות טוב. 2
  ולם זוכים ליחס שווה ללא קשר לגזע או לקבוצה האתנית שלהםכ. 3
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  

65-66 D12 [PLCPVCR]  
סיונך האישי, באיזו מידה יבהסתמך על דברים ששמעת או על נ ]31כרטיס [השתמש ב

מעורבת אלימות או מעורבים  לדעתך מצליחה המשטרה בישראל למנוע פשיעה שבה
  איומים לאלימות?

משמעו  10 -משמעו "לגמרי לא מצליחה" ו 0כאשר  10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 
  "מצליחה לגמרי":

לא 
: להקריא

מסרב/ אין 
  תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מצליחה 
  לגמרי

לגמרי לא                   
  מצליחה

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  
  

67-68 D13 [PLCCBRG]  
באיזו מידה לדעתך מצליחה המשטרה לתפוס אנשים המבצעים ו ]31כרטיס [השתמש ב

 פריצות לבתים בישראל?
לא 

: להקריא
מסרב/ אין 

  תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

מצליחה 
  לגמרי

לגמרי לא                   
  מצליחה

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  
  

69-70 D14 [PLCARCR]  
אם היה מתרחש פשע אלים בסמוך לאזור מגוריך והיו מזעיקים  ]32כרטיס [השתמש ב 

  יתה המשטרה מגיעה למקום האירוע?יהלדעתך את המשטרה, כמה לאט או מהר 
משמעו "מאד  10 -משמעו "מאד לאט" ו 0כאשר  10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 

 ר":מה
לא 

: להקריא
מסרב/ אין 

  תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  מאד לאט                    מאד מהר

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  : פשעים אלימים אף פעם לא מתרחשים בסמוך לאיזור מגורילא להקריא. 55
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ו ם כמוכעת כמה שאלות בנוגע לאופן הטיפול של המשטרה בפשעי

  .פריצה לבתים ותקיפה גופנית
  
71 D15 [PLCRSPC]   

סיונך האישי, באיזו  תדירות, לדעתך, יבאופן כללי, בהסתמך על דברים ששמעת או על נ
  ?מתייחסת המשטרה בישראל לאנשים בכבוד

  לעיתים רחוקות מאוד. 1
  לעתים רחוקות. 2
  לעתים קרובות. 3
  לעתים קרובות מאוד. 4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  
72 D16 [PLCFRDC]  

בלתי מוטות במקרים בהם ת וובאיזו תדירות לדעתך המשטרה מקבלת החלטות הוגנ
  ?היא מטפלת

  לעיתים רחוקות מאוד. 1
  לעתים רחוקות. 2
  לעתים קרובות. 3
  לעתים קרובות מאוד. 4
  : מסרבלא להקריא. 7
  ודעלא י: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  
73 D17 [PLCEXDC]  

וכאשר המשטרה מטפלת באנשים בישראל, באיזו תדירות לדעתך היא מספקת הסבר 
  שלה כאשר היא מתבקשת לעשות זאת? להחלטות ולפעולות

  לעיתים רחוקות מאוד. 1
  לעתים רחוקות. 2
  לעתים קרובות. 3
  לעתים קרובות מאוד. 4
  רה אף פעם לא נדרשת להסביר את ההחלטות והפעולות שלה.: המשטלא להקריא. 5
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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שאלות לגבי חובתך המוסרית כאזרח כלפי המשטרה מספר כעת ו
  בישראל.

  
משמעו "כלל לא  0כאשר  10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין ו] 33כרטיס [השתמש ב

  משמעו "חובתי המלאה": 10 -" וחובתי
  ,באיזו מידה זו חובתך

לא   
: להקריא

אין 
  תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

חובתי 
 המלאה

כלל                   
לא 
 חובתי

74-75 D18 [BPLCDC]  
לתמוך בהחלטות 

המשטרה גם כאשר אינך 
  מסכים איתן?

99  887710987654321 0

76-77 D19 [DOPLCSY]  
לעשות מה שהמשטרה 
אומרת לך, גם אם אינך 

מבין את הסיבות לכך או 
  אינך מסכים להן?

99 8877 10987654321 0

78-79 D20 [DPCSTRB]  
לעשות את מה 

שהמשטרה אומרת לך 
לעשות גם אם אינך אוהב 

את האופן שבו הם 
  מתייחסים אליך?

99 8877 10987654321 0

  
באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים  ]34כרטיס [השתמש ב
  משטרה בישראל:הלגבי 

מאוד 
מסכים

   ,באמצעמסכים
ולא מסכים 
מסכים

  לא 
מסכים

מאוד 
לא 
מסכים

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

80 D21 [PLCRGWR]  
באופן כללי למשטרה 

אותה תפיסה  יש את ולי
לגבי מה מוסרי ומה לא 

  מוסרי.

123457  8  9  

81 D22 [PLCIPVL]  
המשטרה דוגלת 

בערכים שחשובים 
  לאנשים כמוני.

123457 8  9  

82 D23 [GSUPPLC]  
בסך הכל, אני תומך 
באופן שבו המשטרה 

  פועלת בדרך כלל

123457 8  9  

83 D24 [PLCIPLT]  
והפעולות של  ההחלטות

המשטרה מושפעות יתר 
על המידה מלחץ של 

מפלגות פוליטיות 
  ופוליטיקאים.

1  2  3  4  5  7 8  9  
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  ושאלה אחרונה בנושא המשטרה ואופן ההתנהלות שלה
  

84-85 D25 [PLCCBRB]  
  באיזו תדירות היית אומר שבמשטרה בישראל מקבלים שוחד? ]35כרטיס [השתמש ב 

 משמעו "תמיד": 10 -משמעו "אף פעם" ו 0כאשר  10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 
לא 

:  להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  אף פעם                    תמיד

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  
  

כעת אשאל אותך מספר שאלות לגבי בתי המשפט בישראל המטפלים 
  .קיפה גופניתבפשעים כמו פריצות לבתים ות

  סיונך האישי.ישוב, אנא השב על סמך דברים ששמעת או על סמך נ
  

86 D26 [CTJBCNT]  
בהתחשב בכל הדברים שבתי המשפט נדרשים לעשות, האם ] 36כרטיס [השתמש ב

  לדעתך הם עושים עבודה טובה או עבודה לא טובה?
  עבודה טובה מאוד. 1
  עבודה טובה . 2
  טובהבאמצע, עבודה טובה ולא . 3
  טובה לא עבודה . 4
  טובה לא עבודה מאוד . 5
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  
  

87-88 D27 [CTMTGFR]  
אמור לי בבקשה באיזו תדירות לדעתך בתי המשפט עושים  ]37כרטיס [השתמש ב 

  טעויות המביאות לשחרורם של אנשים אשמים?
 משמעו "תמיד": 10 -משמעו "אף פעם" ו 0כאשר  10 -ל 0לם בין דרג תשובתך על סו

לא 
:  להקריא

 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  אף פעם                    תמיד

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
  

89-90 D28 [CTFRDC]  
חלטות הוגנות, באיזו תדירות לדעתך מקבלים בתי המשפט ה ]37כרטיס [השתמש ב 

 בלתי מוטות המבוססות על העדויות והראיות המוצגות בפניהם?
לא 

:  להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  אף פעם                    תמיד

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
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כעת אשאל מספר שאלות לגבי סיכוייהם של אנשים שונים בישראל 
  .אשמים בפשעים שלא ביצעו להימצא

  
91 D29 [WRACCRP]  

מופיעים בבית  -אחד עשיר ואחד עני  -נניח ששני אנשים  ]38כרטיס [השתמש ב
  עבירה זהה אותה לא בצעו.  בגללהמשפט ועומדים לדין, כל אחד בנפרד, 

  מי לדעתך סביר יותר שיימצא אשם?
  סביר יותר שהאיש העשיר יימצא אשם. 1
  האיש העני יימצא אשםסביר יותר ש. 2
  מצא אשמיםילשניהם אותו סיכוי לה. 3
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  
92 D30 [WRACCRC]  

כעת נניח ששני אנשים מגזע שונה או קבוצה אתנית שונה  ]39כרטיס [השתמש ב
 עבירה זהה אותה לא בצעו. בגללמופיעים בבית המשפט ועומדים לדין, כל אחד בנפרד, 

  מי לדעתך סביר יותר שיימצא אשם?
  סביר יותר שהאיש מהגזע או הקבוצה האתנית השונה מזו של רוב האנשים בישראל  יימצא אשם. 1
  סביר יותר שהאיש מאותו הגזע או הקבוצה האתנית  של רוב האנשים בישראל  יימצא אשם. 2
  מצא אשמיםילשניהם אותו סיכוי לה. 3
  : מסרבלא להקריא .7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  
  

  לעשות. לאעשויים או  עשוייםכעת שאלה על שופטים ודברים שהם 
93-94 D31 [JDGCBRB]  

 באיזו תדירות לדעתך שופטים בישראל מקבלים שוחד? ]40כרטיס [השתמש ב 
לא 

:  להקריא
 אין תשובה 

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: יאלהקר
  מסרב

  אף פעם                    תמיד

99  88  77  10  09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  
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באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים  ]41כרטיס [השתמש ב
  בנוגע לישראל היום.
מאוד 
מסכים

   ,באמצעמסכים
לא ומסכים 
מסכים

  לא 
מסכים

מאוד 
לא 
מסכים

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

95 D32 [CTPRPWR]  
בתי המשפט בדרך כלל 

על האינטרסים  מגנים
של העשירים ובעלי הכח 

יותר מאשר על 
האינטרסים של אנשים 

  רגילים.

123457  8  9  

96 D33 [HRSHSNTA]  
אנשים המפרים את 
החוק צריכים לקבל 
עונשים הרבה יותר 
 חמורים מאלו שהם

  .מקבלים היום

123457 8  9  

97 D34 [DBCTVRD]  
על כולם מוטלת החובה 

לתמוך בפסקי הדין 
הסופיים של בתי 

  המשפט.

123457 8  9  

98 D35 [LWSTROB]  
יש לציית באופן מלא 

  לכל החוקים.

1  2  3  4  5  7 8  9  

99 D36 [RGBRKLW]  
לעשות את הדבר הנכון 
פירושו לפעמים לעבור 

  ל החוק.ע

1  2  3  4  5  7 8  9  

100 D37 [CTINPLT]  
ההחלטות והפעולות של 

בתי המשפט מושפעות 
יתר על המידה מלחץ 
של מפלגות פוליטיות 

  ופוליטיקאים.

1  2  3  4  5  7 8  9  
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101 D38 [STCBG2T]  

   שונות לגבי העונשים שיש להטיל על עבריינים. דעותלאנשים ישנן 
שנמצא אשם בפריצה לבית בפעם  25דוגמא אדם בן קח לינ ]42כרטיס [השתמש ב

  איזה מבין העונשים הבאים הוא צריך לקבל לדעתך? ה.יהשני
  

  עונש מאסר. 1
  40Dעבור לשאלה     מאסר על תנאי. 2
  40Dעבור לשאלה       קנס. 3
  40Dעבור לשאלה     עבודות שירות למען הקהילה. 4
  40Dעבור לשאלה    כל עונש אחר. 5
  40Dעבור לשאלה   : מסרבקריאלא לה. 7
  40Dעבור לשאלה   לא יודע: לא להקריא. 8
  40Dעבור לשאלה   : אין תשובהלא להקריא. 9

  למראיין:
אם המשיב בוחר יותר מעונש אחד, הקף בעיגול את העונש המסומן בסיפרה הנמוכה 

  ביותר. 
  

  ילה השב כי:אם המשיב שואל מהו עונש על תנאי או מהן עבודות שירות למען הקה
מאסר בפועל רק אם יעבור עבירה נוספת או  הצ̤יר̠, עונש מאסר על תנאי"עבריין שקיבל 

  ר תנאים מסוימים במשך תקופת התנאי".פ̤י̠אם 
עונש מאסר או קנס, ובו העבריין  שאינו מתייחס לעונש  'עבודות שירות למען הקהילה

  נדרש לבצע משימה או משימות למען הקהילה'
  
  
  

  ] 38Dבשאלה  1[תשובה  נה עונש מאסרלמי שע
102-103 D39 [TMPRS]  

לדעתך, איזו מבין התשובות הבאות הכי מתקרבת למשך  ]43כרטיס [השתמש ב 
 בכלא? להיותהזמן שהוא צריך 

  חודשים 1-3. 1
  חודשים 4-6. 2
  חודשים 7-11. 3
  בערך שנה. 4
  בערך שנתיים .5
  בערך שלוש שנים. 6
  בערך ארבע שנים. 7
  בערך חמש שנים. 8
  שנים 6-10. 9

  שנים 10-יותר מ. 10
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
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  לכולם:
היית עד הראיה  אםכעת נשאל מספר שאלות לגבי מה היית עושה 

  היחיד לפשע.
  
  

104 D40 [CAPLCST]  
  .וגונב לו את הארנק תאר לעצמך שאתה רואה ברחוב אדם מפיל ארצה אדם אחר

  שהיית מתקשר למשטרה? הסבירותמה 
  כלל לא סביר. 1
  לא כל כך סביר. 2
  סביר. 3
  סביר. מאד 4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  
105 D41 [WIDPRSN]  

  ?לזהות את האדם שביצע זאת תהייה מוכןעד כמה 
  כלל לא מוכן. 1
  מוכן לא כל כך. 2
  מוכן. 3
  מוכן . מאד4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  
106 D42 [WEVDCT]  

  להעיד נגד הנאשם בבית משפט? תהייה מוכןעד כמה 
  כלל לא מוכן. 1
  לא כל כך מוכן. 2
  מוכן. 3
  מוכן. מאד 4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהריאלא להק. 9
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  כעת נשאל מספר שאלות לגבי דברים שיתכן ועשית

באיזו תדירות עשית כל אחד מהדברים הבאים במהלך חמש השנים  ]44כרטיס [השתמש ב
  האחרונות?

פעם  אף פעם
  אחת

שלוש או   פעמיים
ארבע 
  פעמים

חמש 
פעמים או 

  יותר

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  ובהתש

107D43  [FLSIN5Y]  
הגשת תביעת ביטוח 

  מוגזמת או שקרית?

123457 8  9  

108 D44 [BSTLN5Y]  
קנית משהו שחשדת 

  שהוא גנוב?

123457 8  9  

109 D45 [TROFF5Y]  
ביצעת עבירת תנועה 
כמו נהיגה במהירות 

מופרזת או מעבר ברמזור 
  אדום?

1  2  3  4  5  7 8  9  

  
תך כמה פרטים על עצמך ועל אנשים אחרים , ברצוני לשאול אוכעת

  במשק ביתך

110-111 F1 [HHMMB]  במשק בית זה? באופן קבועילדים, גרים אותך וכמה אנשים, כולל  
  

 _____________  
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

  
  :למראיין
   המרואייןעבור : ראשית, ים הבאיםהפרטמלא את 

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

  

 :אייןוהמרעבור . 1
  

  שם פרטי: _____________________
  

112 F2  [GNDR]שובה: אין תלא להקריא. 9                        . אשה2. גבר                    1:   מין  
  

113-116 F3  [YRBRN]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999
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  :]המרואייןלא כולל את [ עבור המבוגר מבין חברי משק הבית. 2
  

  שם פרטי: _____________________
  

117 F2 [GNDR2]אין לא להקריא. 9         . מסרב7         אשה        . 2     . גבר    1:   מין :
  תשובה

  
118-121 F3   [YRBRN2]שנת לידה_____________________________ :  

  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
122-123 F4   למרואייןקרבה:  

[RSHIPA2] 45כרטיס ש ב[השתמ[  
  
  . 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

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרביאלא להקר. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  

5/3  1-4 dup  

  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 3
  

  שם פרטי: _____________________
  
6 F2  [GNDR3]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7. אשה                2. גבר         1:   מין :  
  

7-10 F3  [YRBRN3] לידהשנת_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
11-12 F4  למרואייןקרבה:  

[RSHIPA3] 45כרטיס [השתמש ב[  
  

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

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
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  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 4
  

  ________________שם פרטי: _____
  

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

14-17 F3  [YRBRN4]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  

18-19 F4   למרואייןקרבה:  
[RSHIPA4] 45כרטיס [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

  : לא רלוונטילא להקריא .66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  . לא להקריא: אין תשובה99
  
  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 5
  

  שם פרטי: _____________________
  

20 F2  [GNDR5]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7. אשה                 2. גבר         1:  מין :  
  

21-24 F3  [YRBRN5]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
25-26 F4   למרואייןקרבה:  

[RSHIPA5] 45כרטיס [השתמש ב[  
  
  . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 הגדל בבית) בן/בת(כולל חורג, מאומץ או בן של בן/ת הזוג. 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

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
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  :ר הגילאיםעבור הבא אחריו בסד. 6
  

  שם פרטי: _____________________
  

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

28-31 F3  [YRBRN6]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלהקריא לא. 9999

  

32-33 F4   למרואייןקרבה:  
[RSHIPA6] 45כרטיס [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

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 7
  

  שם פרטי: _____________________
  

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

35-38 F3  [YRBRN7]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
39-40 F4   למרואייןקרבה:  

[RSHIPA7] 45כרטיס [השתמש ב[  
  
  . בעל/אשה/בן או בת זוג1
 , מאומץ או בן של בן/ת הזוג הגדל בבית)בן/בת(כולל חורג. 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

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 8
  

  שם פרטי: _____________________
  

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

42-45 F3  [YRBRN8]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: א להקריאל. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
46-47 F4   למרואייןקרבה:  

[RSHIPA8] 45כרטיס [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
 אומצים)אח/אחות (כולל אחים ואחיות חורגים, מ. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
 : אין תשובהלא להקריא. 99

 
  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 9
  

  שם פרטי: _____________________
  

48 F2  [GNDR9]אין תשובהלא להקריא. 9. מסרב         7          . אשה     2. גבר         1:   מין :  
  

49-52 F3  [YRBRN9]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
53-54 F4   למרואייןקרבה:  

[RSHIPA9] 45כרטיס [השתמש ב[  
  

  ת זוג. בעל/אשה/בן או ב1
 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

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 10

  
  שם פרטי: _____________________

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

56-59 F3  [YRBRN10]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  

60-61 F4   למרואייןקרבה:  
[RSHIPA10] 45כרטיס [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
 (כולל אחים ואחיות חורגים, מאומצים) אח/אחות. 4
 קרוב משפחה אחר. 5
 לא קרוב משפחה ,אחר. 6

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
 : אין תשובהלא להקריא. 99

 
  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 11

  
  שם פרטי: _____________________

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

63-66 F3  [YRBRN11]שנת לידה_____________________________ :  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
67-68 F4   למרואייןקרבה:  

[RSHIPA11] 45כרטיס ש ב[השתמ[  
  

  . 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

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרביאלא להקר. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
 : אין תשובהלא להקריא. 99
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  :עבור הבא אחריו בסדר הגילאים. 12

  
  שם פרטי: _____________________

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

70-73 F3  [YRBRN12]שנת לידה_ :____________________________  
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  

74-75 F4   למרואייןקרבה:  
[RSHIPA12] 45כרטיס [השתמש ב[  

  

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

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
 : אין תשובהלא להקריא. 99

  
  

  : : למשרדלמשרד
76 F5  [ICPART1] רשום האם המרואיין :למראיין   
  6Fעבור לשאלה   וג   בן או בת זמתגורר עם בעל/אשה/. 1
  F7עבור לשאלה         לכל השאר. 2
  F7עבור לשאלה   לא רלוונטי   :לא להקריא. 9

  

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

  
77-78 F6 [RSHPSTS]   

  ציינת  שאתה מתגורר עם בן או בת זוג. ]46כרטיס [השתמש ב
  איזה מבין התיאורים הבאים מתאר את הקשר שלכם?

  
  7Fעבור לשאלה     נשואים כחוק. 1
  F7עבור לשאלה          נשואים בנישואים אזרחיים המוכרים בחוק. 2
  פי חוק - גר עם בן/ת הזוג המוכר/ת על - בזוגרות . 4

  F8עבור לשאלה     י זוג שחיים יחד ללא נישואים פורמלים]בנ -[זוגרות   
  F7עבור לשאלה     גרושים כחוק. 6

  F7עבור לשאלה      : לא רלוונטילא להקריא. 66
  F7עבור לשאלה     : מסרבלא להקריא. 77
  F7עבור לשאלה     לא יודע: לא להקריא. 88
  F7עבור לשאלה     : אין תשובהלא להקריא. 99
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  :םלכול
  
79 F7 [LVGPTNEA]   התגוררת עם בן או בת זוג מבלי שהייתם נשואים (או  אי פעםוהאם

  נשואים בנישואים אזרחיים)?
  . כן              1
  . לא2
  : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9

  
80 F8 [DVRCDEVA] היית גרוש או התרת נישואים אזרחיים? אי פעםם והא  

  . כן              1
  . לא2
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9

  

  :למשרד
81 F9  [ICPART2] רשום האם המרואיין :למראיין   
  10Fהמשך לשאלה   וג   בן או בת זמתגורר עם בעל/אשה/. 1
  11Fעבור לשאלה          לכל השאר. 2
  11Fלשאלה  עבור   לא רלוונטי   :לא להקריא. 9

  

  :למשרד
82 F10  [ICCOHBT] רשום האם המרואיין :למראיין   
  11Fהמשך לשאלה     ]6Fבשאלה  4[תשובה מתגורר בזוגרות עם בן או בת זוג . 1
  12Fעבור לשאלה          כל השאר. 2
  12Fעבור לשאלה      : לא רלוונטילא להקריא. 6
  12Fלשאלה  עבור     אין תשובה :לא להקריא. 9

  
  

   למי שמתגורר בזוגרותלמי שמתגורר בזוגרות     -  או  גר עם בן/ת זוג שלאשלאלכל מי 
  

83-84 F11 [MARSTS] 47כרטיס [השתמש ב[  
  שלך. במצב המשפחתי החוקישאלה זו עוסקת 

  האם אתה:
  [למראיין: סמן תשובה אחת בלבד]

  
    כחוק נשוי. 1
         בחוק המוכריםנישואים אזרחיים ב נשוי. 2
  גרוש. 4
   אלמן/בן הזוג נפטר. 5
    מעולם לא נישא-רווק. 6

     : לא רלוונטילא להקריא. 66
    : מסרבלא להקריא. 77
    לא יודע: לא להקריא. 88
    : אין תשובהלא להקריא. 99
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  :לכולם
  

85  F12 [CHLDHM] :האם  
       F13a  שאלהר לעבו  . יש לך ילדים החיים בבית 1
  המשך    . אין לך ילדים החיים בבית2
  המשך  : לא רלוונטי לא להקריא. 9

  
 

86  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
  לא. 2
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

 

  לכולם:
 
87 F13a [FXLTPH]  וכדומה] 077יש במשק הבית קו טלפון נייח [בזק, האם?  

  . כן1
  . לא2
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהקריאלא לה. 9

  
  

88 F14 [DOMICIL]   
איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את אזור  ]48כרטיס [השתמש ב

  מגוריך?
  . עיר גדולה1
  . פרוורים או פאתי עיר גדולה2
  . עיירה או עיר קטנה3
  . יישוב כפרי4
  . חווה או בית בכפר5
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא .8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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89-92  F15 [EDLVDIL]   

  שרכשת? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  ]49כרטיס [השתמש ב
    

  למראיין:
   "רכישת השכלה" משמעה:

  -או ,מסלול ההשכלהקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 
  חטיבת ביניים]מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית [כמו: סיום  סיום 

  
  

 
      44444444סמן:  סמן:    מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברבבהגבוהה ביותר הגבוהה ביותר   וורכש את השכלתרכש את השכלתאם אם 
      FF1155RR  ––עבור לעבור לוו
 

  
 

     להקלדה
  השכלה יסודית םלא סיי  1  000
  יסודית  2  113
  חטיבת ביניים  3  213
  ללא תעודת בגרותתיכונית (כולל ישיבה תיכונית)   4  229
  ישיבה גבוהה / כולל  5  312
  עם תעודת בגרות עיוניתתיכונית (כולל ישיבה תיכונית)   6  313
  בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית  7  321
  תיכונית (כולל ישיבה תיכונית) עם תעודת בגרות מקצועית  8  323
  מכינה קדם אקדמית  9  413
  על תיכונית לא אקדמית   10  422

  תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית) ,(לדוגמא 
  על תיכונית לא אקדמית   11  520

  )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  610

  .B.Edבוגר בחינוך, 
 B.Scלדוגמא  ו, או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כממאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,   13  620

  (מהנדס) 
  תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון  14  710
  . לדוגמא)Ms.Cאו תואר דומה ( ממכללה אקדמית M.Aתואר שני   15  711
  מאוניברסיטה M.Aתואר שני   16  720
  או וטרינר, לדוגמא D.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dתואר ד"ר לרפואה (  17  721
  , דוקטור למשפטים)LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ( Ph.Dר שלישי, תוא  18  800

      
  מדינות ברית המועצות לשעברברכש את השכלתו   4444  4444
  : אחרלא להקריא  5555  5555
  : מסרבלא להקריא  7777  7777
  לא יודע: לא להקריא  8888  8888
  : אין תשובהלא להקריא  9999  9999
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  מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברבבגבוהה ביותר גבוהה ביותר למי שרכש את השכלתו הלמי שרכש את השכלתו ה
  

93-96  F15R [EDLVDIL_R]   
  מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשת? ]"מדינות ברית המועצות לשעבר"כרטיס [השתמש ב
  למראיין:  

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

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

 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 

שנות  10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה (5 313
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 

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

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  после окончания 
неполной средней школы: 8-9 классов) 

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

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 )שנות לימוד 11-10של  מלא

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей после окончания 
полной средней школы: 10-11 классов) 

. 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
 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
97-98 F16 [EDUYRS]   

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

  : רשום התשובה בשנים שלמותלמראיין      
  

  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

      
  

F17A    
 איזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשית במהלך השבוע ]50כרטיס [השתמש ב

  האחרון. 
  :ימיםסמן את כל התיאורים המתאלמראיין: 

  
  כן  

למה שעשית  מתאים
במהלך השבוע 

     האחרון

  לא
למה שעשית  מתאים

במהלך השבוע 
    האחרון

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

1 0  

100 [EDCTN] או בחופשה מהלימודים [לא במימון לימודים ,
  המעסיק] 

2 0  

101 [UEMPLA] 0 3  ש עבודה באופן פעילומחפ מובטל  

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

4 0  

103 [DSBLD] 0 5  באופן קבוע  חולה או נכה  

104 [RTRD] 0 6  בגימלאות  

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

106 [HSWRK]  0 8  אחרים ובאנשים עקרת בית, כולל טיפול בילדים  

107 [DNGOTH] 0  9  : אחרלא להקריא  
108-109 [DNGDK] 0  88  : לא יודעלא להקריא  
110-111 [DNGREF] 0  77  : מסרבלא להקריא  
112-113 [DNGNA] 0  99  : אין תשובהלא להקריא  

  
  
  

114 F17B  [ICOMDNG] בחר רשום האם המרואיין :למראיין  
  
  המשך    F17A בשאלה מתיאור אחדמתיאור אחד  יותריותר. 1
  
  F17Dעבור לשאלה     F17A בשאלה בלבדבלבד  אחדאחדתיאור תיאור . 2
  
  F17Dעבור לשאלה   לא רלוונטי   :לא להקריא. 9
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115-116 F17C  [MAINACT]   

למה שעשית  המתאים ביותרואיזה מהתיאורים הבאים הוא  ]50כרטיס [השתמש ב
  :סמן רק תשובה אחתהשבוע האחרון.  במהלך

  
  דר זמנית] [שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי][או נע עבודה בשכר. 01
  , או בחופשה מהלימודים [לא במימון המעסיק] לימודים. 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
  רות לאומישירות צבאי סדיר או שי. 07
  עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים. 08
  : אחרלא להקריא. 09
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

  
  

  :למשרד
117-118 F17D  [MNACTIC]   

  CC1717FFאת תשובת המראיין בשאלה הקודמת   העתקהעתק 
   AA1717FFבשאלה  את התשובה העתקהעתק, C17Fה אף תשובה בשאלה אם לא סומנ 

  
  [או נעדר זמנית] [שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי] עבודה בשכר. 01
  , או בחופשה מהלימודים [לא במימון המעסיק] לימודים. 02
  ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל. 03
  פעיל מחפש עבודה באופן 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
  : אחרלא להקריא. 09
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

  
  

  

  :למשרד
  

119 F17E  [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
  
  המשך  לא רלוונטי   :לא להקריא. 9
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5/4  1-4 dup  
  

  ::עובד בשכרעובד בשכר  שלאשלאלמי למי 
  21Fעבור לשאלה  עובד בשכר   למראיין: אם

  
  
6 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
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  א יודעל: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

7 F19 [PDJOBEV] ?האם היית מועסק אי פעם בעבודה בשכר  
  . כן              1
  F36   –עבור ל    . לא  2
  F36   –עבור ל    : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  F36   –עבור ל    : מסרב לא להקריא. 7
  F36   –ור ל עב    לא יודע: לא להקריא. 8
  F36   –עבור ל    : אין תשובה לא להקריא. 9
 

8-11 F20 [PDJOBYR]  ?באיזו שנה הועסקת לאחרונה בעבודה בשכר
 _____________________  

  : לא רלוונטילא להקריא. 6666
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
  
  

   :ייןמראל
   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 
  .ה יותרגבוההשכר לעבודה בעלת 
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12 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  : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  F23 –עבור ל  : מסרב לא להקריא. 7
  F23 –עבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
  F23 –עבור ל  : אין תשובה לא להקריא. 9
  
   

13-17 F22 [EMPLNO]  ?כמה עובדים (אם בכלל) יש/או היו לך  
  F24 –עבור ל   פרט את מס' העובדים: _____________  

  F24 –עבור ל        : לא רלוונטילא להקריא. 66666
  F24 –עבור ל            מסרב :לא להקריא. 77777
  F24 –עבור ל           לא יודע: לא להקריא. 88888
  F24 –עבור ל      : אין תשובהלא להקריא. 99999

  
  

  למראיין: אם שכיר או עובד בעסק של המשפחה
  

18 F23 [WRKCTRA]  האם יש/או היה לך חוזה עבודה  
  F24 –עבור ל      . לפרק זמן בלתי מוגבל1
  . לפרק זמן מוגבל2
  אין/לא היה חוזה עבודה. 3
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  
  

  למראיין: 
  ]עובד בחוזה עבודה מוגבל בזמן או ללא חוזה עבודה[ 3או  2ענה אם 

  
19 F23a [JBTMPPM]  לדעתך עבודתך נחשבה על ידי המעסיק ככאשר התחלת לעבוד האם…  

  חודשים 12- עבודה זמנית או לזמן קצוב של פחות מ. 1
  חודשים או יותר 12עבודה זמנית או לזמן קצוב של . 2
  עבודה קבועה. 3
  אחר: לא להקריא. 4
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
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  אם עובד או עבד בעבר:
  

20 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
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

21  F25 [JBSPV]  בעבודה העיקרית שלך, האם יש לך/היתה לך אחריות לפקח על  עובדים
  אחרים?

  . כן                          1
  F27   –עבור ל       . לא    2
  F27 –עבור ל    : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  F27 –עבור ל    : מסרב לא להקריא. 7
  F27 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 8
  F27 –עבור ל    : אין תשובה לא להקריא. 9
 
  

22-26 F26 [NJBSPV]   
  על כמה אנשים אתה אחראי או היית אחראי? ______________________ 

  : לא רלוונטילא להקריא. 66666
  : מסרבלא להקריא. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999

  
  

  :באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לךבנוגע לעבודתך, ] 51כרטיס [השתמש ב
  

לא   
  :להקריא

אין 
 תשובה

לא 
: להקריא

  א יודעל

לא 
: להקריא
  מסרב

יש לי 
שליטה 

  מוחלטת 

אין לי                   
שום 

 השפעה

27-28 F27 
[WKDCORGA]    

להחליט איך לארגן 
את יום העבודה 

  שלך? 

99  8877  10987654321 0

29-30 F28  [IORGACT]  
להשפיע על החלטות 

הקשורות למקום 
העבודה שלך?

99  8877  10987654321 0

31-32F28a
[WKDCPCE]

קבוע או לשנות את ל
קצב העבודה שלך?

99  8877  10987654321 0
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33-36 F29 [WKHCT]   
שעות  לא כוללשבוע (בעבודתך העיקרית), ב אתה עובד / עבדתיסיות בסשעות עבודה  כמה

  נוספות בתשלום או ללא תשלום?__________________________
  : לא רלוונטילא להקריא. 6666
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

37-40 F30 [WKHTOT]   
 אתהבסיס או לשעות העבודה המפורטות בחוזה, כמה שעות ללא קשר לשעות ה

שעות נוספות בתשלום או  כוללעובד/עבדת בדרך כלל בשבוע (בעבודה העיקרית שלך), 
  שלא בתשלום.

  פרט את מספר השעות: __________________ 
  : לא רלוונטילא להקריא. 6666
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999

  
  
  

41-43 F31 [NACER2]   
 /עבדתציין מהו תחום הפעילות העיקרי של החברה/הארגון שבו עבדת/הנך עובד

__________________________________________________________________________  
  טורים NACE REV.2  3קידוד למשרד: 

  : לא רלוונטילא להקריא. 666
  : מסרבהקריאלא ל. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

  
 

44-45  F32 [TPORGWK]   
  באיזה סוג של ארגון אתה עובד או עבדת?  ]52כרטיס [השתמש ב
  : סמן תשובה אחת בלבדלמראיין

  [במשרדי הממשלה או רשויות מקומיות] עובד מדינה. 1
  חינוך או עובדים של משרד הבריאות][מורים עובדי משרד ה סקטור ציבורי. 2
  חברה בבעלות ציבורית/חברה ממשלתית. 3
  חברה פרטית/סקטור פרטי. 4
  עצמאי. 5
  . אחר6

  לא רלוונטי: לא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
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 F33 רט ככל הניתן)מה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלך? (פ   
  

__________________________________________________________________________  
 למשרד: 

50-46  88[com]ISCO]ISCOCO[55  טוריםטורים

טוריםטורים  occupCBS[    33_[[למ"ס  53-51
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 66666
  : מסרבלא להקריא. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999

  

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

      __________________________________________________________________________  
  י: לא רלוונטלא להקריא. 66666
  : מסרבלא להקריא. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999

  

F34a ?איזו הכשרה או כישורים נדרשים/נדרשו לתפקיד   
  

    ___________________________________________________________________________  
  : לא רלוונטילא להקריא. 66666
  : מסרבריאלא להק. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999

  
  

54-55  F34b [RSNLVEM]   
איזו מבין הסיבות הבאות מתארת בצורה הטובה את הסיבה  ]53כרטיס [השתמש ב
  שבגללה עזבת את עבודתך האחרונה? העיקרית
  : סמן תשובה אחת בלבדלמראיין

  מצאתי עבודה טובה יותר. 1
  חלטתי לפתוח עסק משלי/הפכתי עצמאיה. 2
  החוזה העבודה שלי הסתיים. 3
  פוטרתי/התפקיד בו הייתי מועסק בוטל. 4
  העסק בו עבדתי נסגר. 5
  העסק שלי/של המשפחה נסגר או נמכר. 6
  מחלה/נכות. 7
  פרישה לגימלאות. 8
  סיבה אישית או משפחתית. 9

  אחר. 10
  אף פעם לא עזבתי את עבודתי. 11
  : לא רלוונטיהקריאלא ל. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
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56  F35 [WRKAC6M]   
 6השנים האחרונות, האם עבדת בתשלום במדינה אחרת, למשך תקופה של  10במהלך 

?חודשים או יותר
  . כן1
  . לא 2
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: א להקריאל. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  

  ::לכולםלכולם
  

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

  . כן1
    F39 –עבור ל   . לא 2
    F39  שאלהעבור ל : לא רלוונטי לא להקריא. 6
    F39  שאלהר לעבו : מסרב לא להקריא. 7
    F39   שאלהל עבור  לא יודע: לא להקריא. 8
    F39  שאלהעבור ל : אין תשובה לא להקריא. 9
  

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

  . כן1
  . לא2
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלהקריא לא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  

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

  האחרונות?
  . כן1
  . לא2
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  
60  F39 [MBTRU] היית חבר באיגוד מקצועי או ארגון דומה?או ש אתה חבר האם  

  , כעת. כן1
  . כן, בעבר2
  . לא3
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  



 

  48

61-62  F40 [HINCSRCA]   
ית ועל כל ההכנסות חשוב על הכנסותיהם של כל בני הב ]54כרטיס [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
  ו רכוש. הכנסה מהשקעות, חסכונות, ביטוח א7
  . הכנסה ממקורות אחרים8

  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99
  
  

63-64  F41 [HINCTNTA]   
של משק הבית שלך מכל המקורות, אחרי  הכוללתמהי ההכנסה נטו  ]55כרטיס [השתמש ב

  יק, נסה להעריך.ך יודע את הסכום המדונניכויי 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  
  : מסרבלא להקריא .77
  : לא יודעלא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

65  [PPHINCR] F41a   
  איזה חלק מההכנסה של משק הבית מהווה ההכנסה שלך? ]56כרטיס ב[השתמש 

  . כלום1
  . חלק קטן מאוד2
  . פחות מחצי3
  . בערך חצי4
  . מעל חצי5
  . חלק מאוד גדול6
  . הכול7

  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99



 

  49

66  [HINCFEL] F42   
תיאורים הבאים מתאים ביותר להרגשתך לגבי ההכנסה אלו מה ]57כרטיס [השתמש ב

  שלך? משק הביתהנוכחית של 
  . חי בנוחות מההכנסה הנוכחית1
  . מסתדר עם ההכנסה הנוכחית2
  . מתקשה לחיות מההכנסה הנוכחית3
  . מתקשה מאוד לחיות מההכנסה הנוכחית4
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  בה: אין תשולא להקריא. 9

67  F43 [BRWMNY]   
אם מסיבה כלשהי היית נתון בקשיים כספיים רציניים והיית נאלץ  ]58כרטיס [השתמש ב

  ללוות כסף כדי לכסות את כל הוצאותיך, כמה קשה או קל היה לך הדבר? 
  . קשה מאוד1
  . די קשה2
  . לא קשה ולא קל3
  . די קל4
  . קל מאוד5
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: יאלא להקר. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9
  
  

  :למשרד
  

68  F44 [ICPART3]   
  אתה:האם  -תרשה לי לשאול שוב

  . מתגורר עם בעל/אישה/בן זוג 1
    F58 –עבור ל   . לא מתגורר (עם אחד מאלה) 2
   F58 –עבור ל    : לא רלוונטילא להקריא. 9
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  ::לבן הזוגלבן הזוגמתייחסות מתייחסות   5577FFעד עד   4455FFשאלות שאלות 
  F58עבור לשאלה    למראיין: אם לא מתגורר עם בעל/אשה/בן זוג

  
69-72  F45 [EDLVPDIL]   

  של בן הזוג ? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  ]59כרטיס [השתמש ב
  

  
  למראיין:

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

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

  
   4444סמן:   מדינות ברית המועצות לשעברבהגבוהה ביותר  ורכש את השכלתאם 
    F45R –עבור לו

  
  
     להקלדה

  השכלה יסודית םלא סיי  1  000
  יסודית  2  113
  חטיבת ביניים  3  213
  רותללא תעודת בגתיכונית (כולל ישיבה תיכונית)   4  229
  ישיבה גבוהה / כולל  5  312
  עם תעודת בגרות עיוניתתיכונית (כולל ישיבה תיכונית)   6  313
  בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית  7  321
  תיכונית (כולל ישיבה תיכונית) עם תעודת בגרות מקצועית  8  323
  מכינה קדם אקדמית  9  413
  על תיכונית לא אקדמית   10  422

  ת טכנאי או אח/ות מעש/ית)תעוד ,(לדוגמא 
  על תיכונית לא אקדמית   11  520

  )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  610

  .B.Edבוגר בחינוך, 
 B.Scלדוגמא  תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמו, או מאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,   13  620

  (מהנדס) 
  תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון  14  710
  . לדוגמא)Ms.Cאו תואר דומה ( ממכללה אקדמית M.Aתואר שני   15  711
  מאוניברסיטה M.Aתואר שני   16  720
  או וטרינר, לדוגמא D.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dתואר ד"ר לרפואה (  17  721
  , דוקטור למשפטים)LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ( Ph.Dתואר שלישי,   18  800

      
  מדינות ברית המועצות לשעברברכש את השכלתו   4444  4444
  : אחרלא להקריא  5555  5555
  : מסרבלא להקריא  7777  7777
  לא יודע: לא להקריא  8888  8888
  שובה: אין תלא להקריא  9999  9999
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  מדינות ברית המועצות לשעברמדינות ברית המועצות לשעברשרכש את השכלתו הגבוהה ביותר שרכש את השכלתו הגבוהה ביותר   לבן זוגלבן זוג
  

73-76  F45R [EDLVPIL_R]   
  מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשת? ]" 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 

 
 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 

שנות  10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה (5 313
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 

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

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  после окончания 
неполной средней школы: 8-9 классов) 

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

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 )שנות לימוד 11-10של  מלא

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей после окончания 
полной средней школы: 10-11 классов) 

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

 שנות לימוד) 3-4מודי מקצוע, ללי

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
 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



 

  52

  
F46A ן/בת הזוגאיזה מהתיאורים הבאים מתאים למה שעשה ב ]60כרטיס [השתמש ב 

  במהלך 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
77   [PDWRKP][או נעדר זמנית] [שכיר, עצמאי, עובד  עבודה בשכר

  בעסק משפחתי]
1  0  

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

2  0  

79   [UEMPLAP]0  3  ומחפש עבודה באופן פעיל מובטל  

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

4  0  

81  ]DSBLDP[ 0  5  באופן קבוע  חולה או נכה  

82  ]RTRDP[ 0  6  בגימלאות  

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

84  ]HSWRKP[ 0  8  עקרת בית, כולל טיפול בילדים ובאנשים אחרים  

85  ]DNGOTHP[ 0  9  : אחרלא להקריא  
87-86  ]DNGDKP[ 0  88  : לא יודעלא להקריא  

88-89   [DNGNAPP] 0  66 : לא רלוונטילא להקריא  
91-90  ]DNGREFP[ 0  77  : מסרבלא להקריא  
93-92  ]DNGNAP[ 0  99  : אין תשובהלא להקריא  

  
 

94  F46B [ICOMDNP]  בחר בן/בת הזוגרשום האם  :למראיין  
  המשך    F46A בשאלהיותר מתיאור אחד . 1
  F47עבור לשאלה     F46A בשאלה בלבדתיאור אחד . 2
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  F47 שאלהעבור ל  אין תשובה : לא להקריא. 9

  
95-96  F46C  [MNACTP]   

שעשה בן/בת למה  המתאים ביותרואיזה מהתיאורים הבאים הוא  ]60כרטיס [השתמש ב
  במהלך השבוע האחרון. סמן רק תשובה אחת:הזוג 

  
  [או נעדר זמנית] [שכיר, עצמאי, עובד בעסק משפחתי] עבודה בשכר. 01
  או בחופשה מהלימודים [לא במימון המעסיק] , לימודים. 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
  : אחרלא להקריא. 09
  : לא רלוונטי לא להקריא. 66
  : מסרב להשיב לא להקריא. 77
   לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובה לא להקריא. 99
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 :תמורת שכר לא עובדלא עובדאם בן/בת הזוג 
  

97  F47 [CRPDWKP]   
  אם בן הזוג עבד בעבודה בשכר (שעה או יותר) בשבעת הימים האחרונים?ה
  המשך  . כן 1
  F58   –עבור ל  . לא 2
  F58  –עבור ל  : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  F58  –עבור ל  : מסרב לא להקריא. 7
  F58  –עבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
  F58  –עבור ל  : אין תשובה לא להקריא. 9
  
  

 תמורת שכר: עובדעובדאם בן/בת הזוג 
  
  

 F48 תואר של העיסוק העיקרי שלו? (פרט ככל הניתן)מה השם או ה   
  

__________________________________________________________________________  
 למשרד: 

102-98  88[com]ISCO]ISCOCOP[55  טוריםטורים

טוריםטורים  occupPCBS[33_[למ"ס  105-103
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 66666
  : מסרבלא להקריא. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999

  
  

 F49 עשה רוב הזמן?או  בעיסוק העיקרי שלו, איזה סוג של עבודה הוא עושה   
  

__________________________________________________________________________  
  : לא רלוונטילא להקריא. 66666
  : מסרבלא להקריא. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999

F50 נדרשו לתפקיד?או  איזו הכשרה או כישורים נדרשים   
  

___________________________________________________________________________  
  : לא רלוונטיאלא להקרי. 66666
  : מסרבלא להקריא. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999
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106  F51 [EMPRELP] בעבודה העיקרית של בן הזוג האם הוא  
   F53  –עבור ל   שכיר    1
  עצמאי   (המשך) 2
  F53 שאלהעבור ל  משפחתי שלך העובד בעסק  3
  F53 שאלהעבור ל  : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  F53 שאלהעבור ל  : מסרב לא להקריא. 7
  F53 שאלהעבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
  F53 שאלהעבור ל  : אין תשובה לא להקריא. 9
 

  
107-111  F52 [EMPLNOP]  ?כמה עובדים, אם בכלל, מעסיק בן הזוג

 _________________________   
  : לא רלוונטילהקריא לא. 66666
  : מסרבלא להקריא. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999

  

112  F53 [JBSPVP]  העבודה העיקרית של בן הזוג , האם הוא אחראי לפקח על עובדים
  אחרים? 

  . כן             1
     F57  –עבור ל  . לא  2
     F57 שאלהעבור ל  וונטי : לא רללא להקריא. 6
     F57 שאלהעבור ל  : מסרב לא להקריא. 7
     F57 שאלהעבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
     F57 שאלהעבור ל  : אין תשובה לא להקריא. 9
  

113-117  F54 [NJBSPVP]  __________________  ?על כמה אנשים בן הזוג אחראי  
  רלוונטי : לאלא להקריא. 66666
  : מסרבלא להקריא. 77777
  לא יודע: לא להקריא. 88888
  : אין תשובהלא להקריא. 99999

  
  

118-120 F57[WKHTOTP]  
כמה שעות בן הזוג עובד בדרך כלל בשבוע (בעבודה העיקרית שלו)? כולל שעות 

  _____________________ בתשלום או שלא בתשלום.   נוספות
  

  ונטי: לא רלולא להקריא. 666
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

  
  
  

5/5  1-4 dup  
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  לכולם:לכולם:
  
6-9  F58 [EDLVFDIL]   

  שרכש אביך? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמהי  ]61כרטיס [השתמש ב
  

  למראיין:
   "רכישת השכלה" משמעה:

  -לה, אומסלול ההשכקבלת תעודה פורמלית המציינת סיום 
  מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית [כמו: סיום חטיבת ביניים] סיום 

  
  

  
   4444סמן:   מדינות ברית המועצות לשעברבהגבוהה ביותר  ורכש את השכלתאם 
    F58R –עבור לו

  
  

  
     להקלדה

  השכלה יסודית םלא סיי  1  000
  יסודית  2  113
  חטיבת ביניים  3  213
  ללא תעודת בגרותל ישיבה תיכונית) תיכונית (כול  4  229
  ישיבה גבוהה / כולל  5  312
  עם תעודת בגרות עיוניתתיכונית (כולל ישיבה תיכונית)   6  313
  בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית  7  321
  תיכונית (כולל ישיבה תיכונית) עם תעודת בגרות מקצועית  8  323
  מכינה קדם אקדמית  9  413
  נית לא אקדמית על תיכו  10  422

  תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית) ,(לדוגמא 
  על תיכונית לא אקדמית   11  520

  )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  610

  .B.Edבוגר בחינוך, 
 B.Scלדוגמא  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aר ראשון, תוא  13  620

  (מהנדס) 
  תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון  14  710
  . לדוגמא)Ms.Cאו תואר דומה ( ממכללה אקדמית M.Aתואר שני   15  711
  מאוניברסיטה M.Aתואר שני   16  720
  או וטרינר, לדוגמא D.M.Dדומה כמו רופא שיניים,  ), או תוארM.Dתואר ד"ר לרפואה (  17  721
  , דוקטור למשפטים)LL.D, או  J.S.Dאו תואר דומה ( Ph.Dתואר שלישי,   18  800

      
  מדינות ברית המועצות לשעברברכש את השכלתו   4444  4444
  : אחרלא להקריא  5555  5555
  : מסרבלא להקריא  7777  7777
  עלא יוד: לא להקריא  8888  8888
  : אין תשובהלא להקריא  9999  9999

  



 

  56

למדינות ברית המועצות למדינות ברית המועצות הגבוהה ביותר הגבוהה ביותר רכש את השכלתו רכש את השכלתו   אאאם האבאם האב
  לשעברלשעבר

10-13  F58R [EDLVFDIL _R]   
  מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שרכשת? ]"מדינות ברית המועצות לשעברב"כרטיס [השתמש ב

  למראיין:
   "רכישת השכלה" משמעה:

  -מסלול ההשכלה, אוהמציינת סיום  קבלת תעודה פורמלית
  מסלול השכלה בו אין תעודה פורמלית [כמו: סיום חטיבת ביניים] סיום 

  
  

 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

 בל ללא השכלה מקצועיתעם תעודת גמר, א
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 

שנות  10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה (5 313
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 

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

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  после окончания 
неполной средней школы: 8-9 классов) 

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

ני לאחר סיום בית ספר תיכו ללימודי מקצוע
 )שנות לימוד 11-10של  מלא

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей после окончания 
полной средней школы: 10-11 классов) 

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

 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
 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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  פחות או יותר 14כשהיית בן 

  
14  F59 [EMPRF14] ?האם אביך עבד כשכיר, עצמאי, או שלא עבד כלל  

     F61  –עבור ל   . שכיר 1
  (המשך) . עצמאי2
   F64    –עבור ל   . לא עבד 3
   F64    –עבור ל   14. האב נפטר/לא חי בבית כשהמרואיין היה בן 4
     F64 שאלהעבור ל  : מסרב לא להקריא. 7
     F62 שאלהעבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
     F62 שאלהעבור ל  : אין תשובה לא להקריא. 9

  

15  F60 [EMPLNOF] ?כמה עובדים העסיק    
     F62   –עבור ל   . אף אחד  1
     F62     –עבור ל      24 -  1. 2
     F62     –עבור ל    או יותר  25. 3
     F62 שאלהעבור ל  : לא רלוונטי להקריאלא . 6
     F62 שאלהעבור ל  : מסרב לא להקריא. 7
     F62 שאלהעבור ל   לא יודע: לא להקריא. 8
     F62 שאלהעבור ל  : אין תשובה לא להקריא. 9

  
16  F61 [JBSPVF] ?האם הייתה לו אחריות לפקח על עובדים אחרים  

  . כן1
  . לא 2
  : לא רלוונטילהקריא לא. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

  

EXCEL F62  (פרט ככל הניתן) מה היה השם או התואר של העיסוק העיקרי שלו  
  

______________________________________________________________________  
  טורים 20רי אלפאנומלא לסימול. למשרד: 
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17-18  F63 [OCCF14B]   
 את סוג העבודה הטובה ביותרמהתיאורים מתארים בצורה  זהאי ]62כרטיס [השתמש ב

  ? 14בן פחות או יותר שעשה אביך כשהיית 
  

  למראיין: תן למרואיין לבחור את הקטגוריה המתאימה עבורו.
  

   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 
  

  שירותים. 05
 מעצב שיער – [סיעודי או בילדים] מטפל –מלצר  –קצין משטרה  –כגון: בעל מסעדה 

  כוחות הביטחון - 
  

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

    
  . עיסוקים מקצועיים למחצה07

  אופה –עובד במתכת  – נגר–ימורים עובד במפעל ש –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 
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  אין תשובה: לא להקריא. 99
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19-22  F64 [EDLVMDIL]   

   שרכשה אמך? רמת ההשכלה הגבוהה ביותררמת ההשכלה הגבוהה ביותרמה  ]63כרטיס [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  האת השכלת הרכשאם 
    F64R –עבור לו

  
  

  
     להקלדה

  השכלה יסודית םלא סיי  1  000
  יסודית  2  113
  חטיבת ביניים  3  213
  ללא תעודת בגרותתיכונית (כולל ישיבה תיכונית)   4  229
  ישיבה גבוהה / כולל  5  312
  עם תעודת בגרות עיונית(כולל ישיבה תיכונית) תיכונית   6  313
  בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית  7  321
  תיכונית (כולל ישיבה תיכונית) עם תעודת בגרות מקצועית  8  323
  מכינה קדם אקדמית  9  413
  על תיכונית לא אקדמית   10  422

  תעודת טכנאי או אח/ות מעש/ית) ,(לדוגמא 
  א אקדמית על תיכונית ל  11  520

  )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  610

  .B.Edבוגר בחינוך, 
 B.Scלדוגמא  , או תואר דומה הכולל תואר אקדמי כמומאוניברסיטה B.Aתואר ראשון,   13  620

  הנדס) (מ
  תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון  14  710
  . לדוגמא)Ms.Cאו תואר דומה ( ממכללה אקדמית M.Aתואר שני   15  711
  מאוניברסיטה M.Aתואר שני   16  720
  או וטרינר, לדוגמא D.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.Dתואר ד"ר לרפואה (  17  721
  , דוקטור למשפטים)LL.D, או  J.S.Dתואר דומה ( או Ph.Dתואר שלישי,   18  800

      
  מדינות ברית המועצות לשעברברכש את השכלתו   4444  4444
  : אחרלא להקריא  5555  5555
  : מסרבלא להקריא  7777  7777
  לא יודע: לא להקריא  8888  8888
  : אין תשובהלא להקריא  9999  9999
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מדינות ברית המועצות מדינות ברית המועצות בברכשה את השכלתה הגבוהה ביותר רכשה את השכלתה הגבוהה ביותר   מאמאאם האאם הא
  לשעברלשעבר

23-26  F64R [EDLVMDIL_R]   
אמא מהי רמת ההשכלה הגבוהה ביותר ש ]"מדינות ברית המועצות לשעברב"כרטיס [השתמש ב

   ?הרכששלך 
  למראיין:

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

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

  
 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 

שנות  10-11. השכלה כללית תיכונית מלאה (5 313
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 

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

6. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  после окончания 
неполной средней школы: 8-9 классов) 

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

לאחר סיום בית ספר תיכוני  ללימודי מקצוע
 )שנות לימוד 11-10של  מלא

7. Полное общее среднее образование (с аттестатом)  
и начальное профессиональное образование 
(закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей после окончания 
полной средней школы: 10-11 классов) 

. 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
 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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  פחות או יותר 14כשהיית בן 
  
  

27  F65 [EMPRM14]  
  האם אמך עבדה כשכירה, כעצמאית או לא עבדה?

       F67  לשאלהעבור    . שכירה  1
  . עצמאית  (המשך) 2
     F70  לשאלהעבור   . לא עבדה  3
     F70  לשאלהעבור     14. האם נפטרה/נעדרה כשהמרואיין היה בן 4
     F70  לשאלהעבור  : מסרב לא להקריא. 7
       F68  לשאלהעבור   לא יודע: לא להקריא. 8
       F68  לשאלהעבור  : אין תשובה לא להקריא. 9

  

28  F66 [EMPLNOM] ?כמה עובדים העסיקה  
      F68   לשאלה עבור     . אף אחד   1
      F68   לשאלה עבור         24 - 1. 2
      F68  לשאלהעבור   או יותר   25. 3
      F68  לשאלהור עב  : לא רלוונטי לא להקריא. 6
      F68  לשאלהעבור   : מסרב לא להקריא. 7
      F68  לשאלהעבור    לא יודע: לא להקריא. 8
      F68  לשאלהעבור   : אין תשובה לא להקריא. 9

    

29  F67 [JBSPVM] ?האם הייתה לה אחריות לפקח על עובדים אחרים  
  . כן1
  . לא2
  : לא רלוונטיקריאלא לה. 6
  : מסרבלא להקריא. 7
  לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובהלא להקריא. 9

EXCEL  F68 (פרט ככל הניתן) ?מה היה השם או התואר של עיסוקה העיקרי 

_____________________________________________________________________  

  טורים 20אלפאנומרי לא לסימול. למשרד: 
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30-31 F69 [OCCM14B]   
 את סוג העבודה הטובה ביותרמהתיאורים מתארים בצורה  זהאי]64כרטיס [השתמש ב

  ? 14בן פחות או יותר כשהיית  שעשתה אמא שלך
  

  למראיין: תן למרואיין לבחור את הקטגוריה המתאימה עבורו.
  

   עיסוקים פרופסיונליים וטכניים. 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 
  
  ים. שירות5

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

  
  . עיסוקים מקצועיים6

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

  . עיסוקים מקצועיים למחצה7
  אופה –עובד במתכת  – גרנ–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 
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובה לא להקריא. 99
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  לכולם:לכולם:
32 F70 [ATNCRSE]  

או בכנס  החודשים האחרונים, האם השתתפת בקורס כלשהו או נכחת בהרצאה 12במהלך 
  ?על מנת לשפר את כישוריך בעבודה

  המשך     . כן1
      G1   לשאלהעבור     . לא2
      G1   לשאלהעבור      : מסרבלא להקריא. 7
      G1   לשאלהעבור     לא יודע: לא להקריא. 8
      G1   לשאלהעבור     : אין תשובהלא להקריא. 9

33-35 F70a[EDUL12M]  
החודשים  12בערך כמה ימים בסך הכל השתתפת בהכשרה זו או לימודים אלה במהלך 

  אנא חשב שני חצאי ימים כיום שלם אחד. האחרונים?
  : למראיין

   וכולל הכשרה חיצונית. F70-קורס, הרצאה או כנס בהכשרה או לימודים מתייחסים ל
 שיעורי ערב יש לחשב כרבע יום.

   
  ימים_____________________  

  : לא רלוונטילא להקריא. 666
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

36 F70b [USEKNWL]   
על מה שלמדת במהלך ההכשרה או הלימודים  כעת חשוב בבקשה ]65כרטיס [השתמש ב

כמה שימושי יהיה מה שלמדת אם תרצה ללכת לעבוד אצל מעסיק אחר או  האלה.
  בחברה אחרת?

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

37 F70c [EDUPDEM]   
כמה מההכשרה או הלימודים האלה שולמו על ידי המעסיק או  ]66כרטיס [השתמש ב

  החברה?
  ."ככלל לא"  5: אם כל ההכשרה והלימודים היו בחינם סמן למראיין

  
  הכל. 1
  הרוב. 2
  בערך חצי. 3
  קצת. 4
  כלל לא. 5
  : לא רלוונטי לא להקריא. 6
  : מסרב ריאלא להק. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9
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  ןןכעת אשאל אותך מספר שאלות לגבי האופן בו אתה מאזכעת אשאל אותך מספר שאלות לגבי האופן בו אתה מאז
  שונים בחייךשונים בחייך  םםהיבטיהיבטי

  
  

   לפניך רשימת תחושות שיתכן שהרגשת לאחרונה. ]67כרטיס [השתמש ב
  :במהלך השבועיים האחרוניםכל  אחת מהן ציין באיזו תדירות הרגשת

כל 
  ןהזמ

רוב 
  הזמן

יותר 
ממחצית 
  מהזמן

פחות 
ממחצית 
  מהזמן

חלק קטן 
  מהזמן

בכלל 
  לא

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

38 G1 [GDSPRT]  
הרגשת שמח ובמצב 

  רוח טוב

123456  7  8  9  

39 G2 [CLMRLX]  
  הרגשת שלו ורגוע

123456  7  8  9  

40 G3 [ACTVGRS]  
  עיל ונמרץהרגשת פ

123456  7  8  9  

  
  

כעת אקריא מספר משפטים העוסקים בנשים וגברים ומיקומם  ]68כרטיס [השתמש ב
  באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים: במשפחה.

מאוד 
  מסכים

, באמצע  מסכים
מסכים 

ולא 
  מסכים

מאד לא  לא מסכים
  מסכים

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
 :להקריא
  לא יודע

לא 
להקרי

אין  א
  תשובה

41 G4 [WMCPWRK]  
אישה צריכה להיות 
מוכנה לקצץ בשכר 

שלה למען המשפחה 
  שלה.

123457  8  9  

42 G5 [MNRGTJB]  
כאשר יש מחסור 

במקומות עבודה, יש 
להעדיף גברים על 

 נשים בקבלה לעבודה.

123457  8  9  

  
43 G6 [GVPRPPV]   

זו מידה אתה מסכים או לא מסכים שעל הממשלה לעשות הרבה באי ]68כרטיס [השתמש ב
  יותר בכדי למנוע מאנשים להגיע למצב של עוני.

  מאוד מסכים. 1
  מסכים. 2
  מסכים ולא מסכים ,באמצע. 3
  לא מסכים. 4
  מאד לא מסכים. 5
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9
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44 G7 [FLTLNLA]   
  במהלך השבוע האחרון, באיזה חלק מהזמן הרגשת בודד ? ]69כרטיס [השתמש ב

  בכלל לא או כמעט ולא. 1
  חלק מן הזמן. 2
  רוב הזמן. 3
  כל הזמן או כמעט כל הזמן. 4
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9
  

ש השנים ופטים הבאים היה נכון לגביך בשלבאיזו מידה כל אחד מהמש ]70כרטיס [השתמש ב
  האחרונות

כלל לא 
  נכון

מאד           
  נכון

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

45-46 G8 [MLOHINC]  
משק הבית שלך נאלץ 

להסתדר עם הכנסה נמוכה 
  יותר

0  123456  77  88  99  

47-48 G9 [DSDCLVE]  
ות נאלצת להשתמש בחסכונ

שלי או להיכנס לחובות 
בשביל לכסות הוצאות 

  מחייה יומיומיות.

0  123456  77  88  99  

49-50 G10 [CUTHHEQ]  
נאלצת לקצץ בחופשות או  

  בקניית דברים לבית.

0  123456  77  88  99  

: אם המשיב כלל לא יצא לחופשה, או לא קנה ציוד חדש לבית במהלך שלוש השנים למראיין
  .0, סמן האחרונות

  
51-53 G11 [YRSPDWKA]  

  בסך הכל, כמה שנים אתה עובד או עבדת תמורת שכר?
חודשים או יותר כשנה אחת; פחות מששה  6כולל משרה מלאה או חלקית (סמן  :למראיין

 )0חודשים, סמן 
   
  שנים_____________________  
  

  מעולם לא עבדתי תמורת שכר: לא להקריא. 555
  לא רלוונטי: לא להקריא. 666
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

  
  :למשרד

  
54  G12 [ICMNACT]   

  אתה:האם  -תרשה לי לשאול שוב
  עובד תמורת שכר. 1
    G64 –עבור ל            בפנסיה. 2
    G64 –עבור ל     . אחר           3
   G64 –עבור ל   לא רלוונטי  :לא להקריא. 9
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  לעובדים תמורת שכר:לעובדים תמורת שכר:
  G64עבור לשאלה   עובד תמורת שכר לאלמראיין: אם 

  
55-56 G13 [JBTSKTM]   

בעבודתך העיקרית, לאיזו מהמשימות הבאות אתה בדרך כלל מקדיש  ]71כרטיס [השתמש ב
  זמנך? רובאת 

   :למראיין
השיב לגבי העבודה שמעסיקה אותם מספר אם למשיב יש יותר מעבודה אחת, עליהם ל

  השעות השבועיות הרב ביותר.
  אם יש להם שתי עבודות שוות בדיוק, עליהם להשיב לגבי העבודה בעלת השכר גבוה יותר.

  .סמן תשובה אחת בלבד
  

  פיקוח על עובדים כמו ניהול, הדרכה, תיאום ועוד.. 1
  ..מו קונים, לקוחות, מטופלים, תלמידיםעבודה מול אנשים שאינם מועסקים במקום העבודה כ. 2
  עבודה עם טקסט ו/או מספרים כמו קריאה, כתיבה, ספירה, חישוב ועוד. 3
עבודה עם חפצים ו/או חומרים אחרים כמו ייצור תעשייתי, בניין, הרכבה, בישול, ניקיון, צביעה, . 4

  תיקונים, סבלות, הובלות ועוד
  עבודה עם חיות ו/או צמחים. 5
  : אחרהקריאלא ל. 6

  שתי משימות או יותר במידה שווה :לא להקריא. 55
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרב לא להקריא. 77
   לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובה לא להקריא. 99
  

57-59 G14 [YRSKDWK]  
בסוג בהתייחס לכלל העיסוקים שהיו לך אי פעם, כמה שנים בסך הכל אתה עוסק 

 ה עוסק כעת?בה את העבודה
   
  שנים_____________________  
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 666
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

  
  באיזו תדירות עבודתך דורשת: ]72כרטיס [השתמש ב

אף 
  פעם

פחות 
מפעם 
 בחודש

פעם 
  בחודש

מספר 
פעמים 
  בחודש

פעם 
 בשבוע

מספר 
ים פעמ

 בשבוע

לא   כל יום
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא
אין 
  תשובה

60-61 G15 
[WRKENGT]  

עבודה בערבים 
  או בלילות?

1  2  3  4  5  6  7  77  88  99  

62-63 G16 
[WKOVRTM]  

עבודה של 
שעות נוספות 

בהתראה 
  קצרה?

1  2  3  4  5  6  7  77  88  99  
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   :דורשתבאיזו תדירות עבודתך  ]73כרטיס השתמש ב[
פחות  אף פעם

מפעם 
  בחודש

מספר   פעם בחודש
פעמים 
  בחודש

כל 
  שבוע

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

64 G17 [WRKWE]  
  עבודה בסופי שבוע?

123457  8  9  

  
  

  :למשרד
  

65  G18 [ICEMPLA]   
  אתה:האם  -תרשה לי לשאול שוב

  שכיר. 1
    G46 –עבור ל          . אחר      2
    G46 –עבור ל   . לא להקריא: לא רלוונטי 9

  

  
  לשכירים:לשכירים:

  G46עבור לשאלה  שכיר  לאלמראיין: אם 
  

66-69 G19 [YRCREMP]  
   באיזו שנה התחלת לעבוד אצל המעסיק הנוכחי שלך?

  _____________________   בשנת:
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 6666
  : מסרבלא להקריא .7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999
  
  

70-71 G20 [EMPLRJB]   
האם אתה מכיר מעסיקים אחרים שהיו יכולים לעשות שימוש  ]74כרטיס [השתמש ב

  ?פרודוקטיבי במה שלמדת בעבודתך הנוכחית
  כן, הרבה. 1
  כן, כמה. 2
  כן, אחד או שנים. 3
  דלא, אף לא אח. 4

  : לא למדתי כלום בעבודתי הנוכחיתלא להקריא. 55
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרב לא להקריא. 77
   לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובה לא להקריא. 99
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72-73 G21 [MNRSEFW]   
אנשים משקיעים מאמץ בעבודתם מסיבות שונות. איזו מן הסיבות  ]75כרטיס [השתמש ב

  ה העיקרית למאמץ שאתה משקיע בעבודתך?היא הסיב הבאות
  .לבחור מהרשימה לפני שתקבל את האפשרות "אחר" מהמרואייןבקש : למראיין

  
  היא: ךמשקיע מאמץ בעבודת שאתההסיבה העיקרית לכך 

  כדי שאהיה מרוצה מההישגים שלי. 1
  כדי לשמור על מקום עבודתי. 2
  כי עבודתי מועילה לאנשים אחרים. 3
  כר גבוה יותר או קידוםכדי לקבל ש. 4
  כי מטלות העבודה שלי מעניינות. 5
  מכיוון שזוהי חובתם של כולם, תמיד לעשות כמיטב יכולתם. 6
  : אחרלא להקריא. 7

    G23 –עבור ל     אני לא משקיע מאמץ בעבודה: לא להקריא. 55
    G23 –עבור ל     : לא רלוונטילא להקריא. 66
    G23 –עבור ל     רב : מסלא להקריא. 77
    G23 –עבור ל     לא יודע: לא להקריא. 88
    G23 –עבור ל     : אין תשובה לא להקריא. 99

  
  

74-75 G22 [SCRSEFW]   
  יה בחשיבותה?יומהי הסיבה השנ ]76כרטיס [השתמש ב
  .לבחור מהרשימה לפני שתקבל את האפשרות "אחר" מהמרואייןבקש : למראיין

  כדי שאהיה מרוצה מההישגים שלי. 1
  כדי לשמור על מקום עבודתי. 2
  כי עבודתי מועילה לאנשים אחרים. 3
  כדי לקבל שכר גבוה יותר או קידום. 4
  כי מטלות העבודה שלי מעניינות. 5
  מכיוון שזוהי חובתם של כולם, תמיד לעשות כמיטב יכולתם. 6
  : אחרלא להקריא. 7

    ה שנייהאין סיב: לא להקריא. 55
   : לא רלוונטילא להקריא. 66
    : מסרב לא להקריא. 77
    לא יודע: לא להקריא. 88
    : אין תשובה לא להקריא. 99

  
  

76 G23 [JBCOEDU]   
אם כיום מישהו היה מגיש מועמדות לעבודתך הנוכחית, האם הוא היה צריך השכלה או 

 הכשרה מקצועית מעבר לחינוך החובה?
  כן. 1
    G25 –עבור ל     לא. 2
    G25 –עבור ל     : לא רלוונטילא להקריא. 6
    G25 –עבור ל     : מסרב לא להקריא. 7
    G25 –עבור ל      לא יודע: לא להקריא. 8
    G25 –עבור ל     : אין תשובה לא להקריא. 9
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77-78 G24 [JBEDYRS]   
שנים של השכלה או הכשרה מקצועית, מעבר לחינוך בערך לכמה  ]77כרטיס [השתמש ב

  חובה הוא יזדקק?
  פחות משנה אחת (מעבר לחינוך החובה הבסיסי). 1
  בערך שנה. 2
  בערך שנתיים. 3
  בערך שלוש שנים. 4
  שנים 4-5בערך . 5
  שנים 6-7בערך . 6
  שנים 8-9בערך . 7
  עשר שנים או יותר (מעבר לחינוך החובה הבסיסי). 8

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

  
  

79-80 G25 [JBLRN]   
אם מישהו עם ההשכלה והכישורים המתאימים היה מחליף אותך  ]78כרטיס [השתמש ב

  יקח לו ללמוד לעשות את העבודה ברמה מספיק טובה?יבעבודתך, כמה זמן 
  אחד או פחות יום. 1
  ימים 2-6. 2
  שבועות 1-4. 3
  חודשים 1-3. 4
  חודשים, עד שנה אחת 3-יותר מ. 5
  יותר משנה אחת, עד שנתיים. 6
  שנים 5יותר משנתיים, עד . 7
  שנים 5-יותר מ. 8

   : לא רלוונטילא להקריא. 66
    : מסרב לא להקריא. 77
    לא יודע: לא להקריא. 88
    : אין תשובה לא להקריא. 99
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  באיזו מידה כל אחד מהמשפטים הבאים נכון לגבי עבודתך הנוכחית: ]79כרטיס [השתמש ב
 

כלל לא 
  נכון

לא כל  
  כך נכון

לא  נכון מאוד  די נכון
: להקריא
מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
  להקריא

אין 
  תשובה

81 G26 [VRTYWRK]  
  יש הרבה גיוון בעבודה שלי

12347  8  9  

82 G27 [JBRQLRN]  
עבודתי מחייבת אותי ללמוד 

  כל הזמן דברים חדשים

12347  8  9  

83 G28 [WGDPEFT]  
השכר שלי תלוי בכמות 

 המאמץ שאני משקיע בעבודתי

12347  8  9  

84 G29 [HLPCOWK]  
אני יכול לקבל תמיכה ועזרה 
  מעמיתי לעבודה בעת הצורך

12347  8  9  

85 G30 [HLTHRWK]  
אות והבטיחות שלי הברי

  בסכנה בגלל עבודתי

12347  8  9  

86 G31 [DCSFWRK]  
אני יכול להחליט באיזה שעה 

  אני מתחיל ומסיים לעבוד

12347  8  9  

87 G32 [JBSCR]  
המשך עבודתי במקום 

  הנוכחי, בטוחהעבודה 

12347  8  9  

88 G33 [LSINTJB]  
אני אאלץ לעבור לתפקיד 

במקום העבודה פחות מעניין 
  חודשים הקרובים 12 - שלי ב

123478  9  

 
עדיין בהתייחס לעבודתך הנוכחית, באיזו מידה אתה מסכים או לא  ]80כרטיס [השתמש ב

  מסכים עם המשפטים הבאים?
מאוד 
מסכים

   באמצעמסכים
ולא מסכים 

מסכים'

  לא 
מסכים

מאוד 
לא 
מסכים

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

א ל
 להקריא

אין 
  תשובה

89 G34 [WRKHRD]  
עבודתי מחייבת אותי 

  לעבוד מאוד קשה

123457  8  9  

90 G35 [NEVDNJB]  
אף פעם אין לי מספיק 

זמן לסיים את כל המוטל 
  עלי בעבודתי

123457 8  9  

91 G36 [OPRTAD]  
הזדמנויות הקידום שלי 

  טובות.

123457 8  9  
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92 G37 [BSMW]   
 האם הממונה הישיר שלך הוא גבר או אישה?

  גבר. 1
  אישה. 2
  : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9

  
93-94 G38 [PPWWKP]   

  איזה חלק מהוות הנשים במקום עבודתך? ]81כרטיס [השתמש ב
  ו המוסד שבו עובד המשיב או מטעמו עובד המשיב.מקום עבודה הינו הארגון א :למראיין

  כלל אין נשים. 1   
  חלק קטן מאד. 2
  פחות מחצי. 3
  בערך חצי. 4
  יותר מחצי. 5
  חלק גדול מאד. 6
  כולן נשים. 7

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

  
  

95-96 G39 [BSEFTWK]   
לדעתך, כמה קשה או קל לממונה הישיר שלך לדעת כמה מאמץ אתה  ]82כרטיס [השתמש ב

  משקיע בעבודתך?
לא 

 : להקריא
 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  

 מאוד קשה                   מאוד קל

99  88  77  10  09  08 07 06  05  04  03 02 01 00  
  

97-98 G40 [SMBLVJB]   
אם תאלץ לעזוב את עבודתך הנוכחית, כמה קשה או קל יהיה לך  ]82כרטיס שתמש ב[ה

  להשיג עבודה דומה או טובה יותר אצל מעסיק אחר ?
לא 

 : להקריא
 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  

 מאוד קשה                   מאוד קל

99  88  77  10  09  08 07 06  05  04  03 02 01 00  
  
  

99-100 G41 [RPLJBDE]   
ולדעתך, כמה קשה או קל יהיה למעסיק שלך למצוא לך מחליף, אם  ]82כרטיס [השתמש ב

  תעזוב?
לא 

 : להקריא
 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  

 מאוד קשה                   מאוד קל

99  88  77  10  09  08 07 06  05  04  03 02 01 00  
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101 G42 [WPMWKCP]   
ודתך ישנם מפגשים קבועים בין נציגי המעסיק לבין נציגי העובדים, שבהם האם במקום עב

  דנים בתנאי העבודה ובנהלי העבודה?
  מקום עבודה הינו הארגון או המוסד שבו עובד המשיב או מטעמו עובד המשיב. :למראיין

  כן. 1
    G44  –עבור ל      לא. 2
    G44  –עבור ל      : לא רלוונטילא להקריא. 6
    G44  –עבור ל      : מסרב לא להקריא. 7
    G44  –עבור ל      לא יודע: לא להקריא. 8
    G44  –עבור ל     : אין תשובה לא להקריא. 9

  
  

102 G43 [INDISDC]   
לדעתך, כמה השפעה יש למפגשים הללו על החלטות הנוגעות לתנאי  ]83כרטיס [השתמש ב

  העבודה שלך? העבודה ונהלי
  כלל לא, או מועטה מאד. 1   

  השפעה מועטה. 2
  השפעה רבה. 3
  השפעה רבה מאוד. 4
   : לא רלוונטילא להקריא. 6
    : מסרב לא להקריא. 7
    לא יודע: לא להקריא. 8
    : אין תשובה לא להקריא. 9

  
103-104 G44 [TRUINWK]   

לאיגודים מקצועיים [ועדי לדעתך, כמה השפעה יש בדרך כלל  ]83כרטיס [השתמש ב
 עובדים] במקום עבודתך, על החלטות הנוגעות לתנאי עבודה ונהלי העבודה שלך?

  כלל לא, או מועטה מאד. 1   
  השפעה מועטה. 2
  השפעה רבה. 3
  השפעה רבה מאוד. 4

: אין איגודים מקצועיים [ועדי עובדים] או חברי איגודים מקצועיים [ועדי עובדים] לא להקריא. 55
  במקום עבודתי  

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

  
105 G45 [PDAPRPA]   

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים שבהתחשב בכל המאמצים  ]84כרטיס [השתמש ב
 ?שכר הולםוההישגים שלך במקום העבודה, אתה מרגיש שאתה מקבל 

  מאוד מסכים. 1
  מסכים. 2
  מסכים ולא מסכים ,באמצע. 3
  לא מסכים. 4
  מאד לא מסכים. 5
   : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9
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  לעובדים תמורת שכר:לעובדים תמורת שכר:
  

  באיזו תדירות אתה: ]85כרטיס [השתמש ב
אף 
  פעם

לעיתים 
  קותרחו

לעיתים   לפעמים
 קרובות

לא   תמיד
: להקריא

אין בן/ת 
 זוג/משפחה

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא
אין 
  תשובה

106G46 
[WRYWPRB]  

מוצא את עצמך ממשיך 
לדאוג לגבי בעיות 

בעבודה,  כאשר אתה 
 לא בעבודה.

12345-  7  8  9  

107G47 
[TRDAWRK]  

חרי מרגיש עייף מידי א
 ליהנותהעבודה מכדי 

מהדברים שהיית רוצה 
  לעשות בבית?

12345-  7 8  9  

  
  באיזו תדירות אתה:ו ]85כרטיס [השתמש ב

אף 
  פעם

לעיתים 
  רחוקות

לעיתים   לפעמים
 קרובות

לא   תמיד
: להקריא

אין בן/ת 
 זוג/משפחה

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא
אין 
  תשובה

108-109G48 
[JBPRTFP]  

מוצא שהעבודה שלך 
מונעת ממך להקדיש 

לבן/בת הזוג או 
 למשפחה את הזמן

 שהיית רוצה 

123456  77 88  99  

בן/ת זוג מתייחס לשותפים בני אותו מין או בני המין האחר משל המשיב (זה תקף לכל : למראיין
  השאלות במודולה הזאת).

  
  

  :למשרד
 

110  G49 ]ICNOPFMA[  בשאלה הקודמת, האם רשום  :אייןלמרG48 :  
  G53עבור לשאלה      משפחהאו  זוג אין בן/ת. 1
  המשך      כל התשובות האחרות. 2
  המשך   : לא רלוונטילא להקריא. 6
  המשך  אין תשובה : לא להקריא. 9
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  בן/ת זוגבן/ת זוגו/או ו/או אם יש משפחה אם יש משפחה 
  G53עבור לשאלה     משפחהאו  זוג בן/ת איןלמראיין: אם 

  באיזו תדירות אתה:] 85כרטיס [השתמש ב 
לעיתים  אף פעם

  רחוקות
לעיתים   לפעמים

  קרובות
לא   תמיד

: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

111 G50 [PFMFDJBA]  
מרגיש שלבן/בת הזוג או 

למשפחה שלך נמאס 
מהלחץ של העבודה 

  שלך?

123457  8  9  

112 G51 [FRSPTJB]  
מרגיש שהמחויבויות 

המשפחתיות שלך 
מונעות ממך להקדיש 

את הזמן הדרוש 
  לעבודתך?

123457 8  9  

113 G52 [DFCNSWKA] 
מרגיש כי קשה לך 

להתרכז בעבודתך בגלל 
המחויבויות המשפחתיות 

  שלך?

123457 8  9  

  
114-115 G53 [STFMJOB]   

  ?ן מעבודתך העיקריתעד כמה אתה שבע רצו ]86כרטיס [השתמש ב
לא 

 : להקריא
 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  

מאוד 
 שבע רצון

מאוד לא                   
  שבע רצון

99  88  77  10  09  08 07 06  05  04  03 02 01 00  
  
116-117 G54 [STFJBOT]   

דתך ועד כמה אתה שבע רצון מהאיזון בין הזמן שאתה מקדיש לעבו ]86כרטיס [השתמש ב
  בשכר לבין הזמן שאתה מקדיש לדברים אחרים בחייך?

לא 
 : להקריא

 אין תשובה

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
: להקריא
  מסרב

  

מאוד 
 שבע רצון

מאוד לא                   
  שבע רצון

99  88  77  10  09  08 07 06  05  04  03 02 01 00  
  

118 G55 [WKJBNDM]   
 ךהנה לעבוד בעבודתנמסכים שהיית  באיזו מידה אתה מסכים או לא ]87כרטיס [השתמש ב

 ?הנוכחית גם אם לא היית זקוק לכסף
  מאוד מסכים. 1
  מסכים. 2
  מסכים ולא מסכים ,באמצע. 3
  לא מסכים. 4
  מאד לא מסכים. 5
   : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9
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5/6  1-4 dup  
  

6-12 G56 [GRSPAYA]  
  לפני ניכויים למס הכנסה וביטוח לאומי? ברוטומה השכר החודשי הרגיל שלך 

   _____________________ ₪  
  

  G58עבור לשאלה      : לא רלוונטילא להקריא. 6666666
  G58עבור לשאלה      : מסרבלא להקריא. 7777777
  G58עבור לשאלה      לא יודע: לא להקריא. 8888888
  G58עבור לשאלה      : אין תשובהלא להקריא. 9999999

  
13-14 G57 [PAYPRDA]   
 ?תקופה משכורת זו מכסהאיזו 

  שעה. 1   
  יום. 2
  שבוע. 3
  שבועיים. 4
  ארבעה שבועות. 5
  חודש מלא. 6
  שנה. 7
  . אחר8

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

  
  

   :ש השנים האחרונותוהאם בשל
: לא להקריא  לא  כן

  מסרב
: לא להקריא
  לא יודע

 לא להקריא
  אין תשובה

15 G58 [LINWK3Y]  
  נאלצת לעשות עבודה פחות מעניינת?

127  8  9  

16 G59 [RDPAY3Y]  
  נאלצת להסכים להפחתת שכר?

127 8  9  

17 G60 [WKSHR3Y]  
  לקצץ בשעות עבודה?נאלצת 

127 8  9  

18 G61 [LSCJB3Y]  
  הרגשת פחות בטחון ביחס לעתידך במקום העבודה?

127 8  9  

  
19 G62 [ORGFD3Y]   

  ש השנים האחרונות, הארגון בו אתה עובד חווה:ולדעתך, האם במהלך של
  קשיים כלכליים רבים. 1
  קשיים כלכליים מסוימים. 2
  קשיים כלכליים מעטים. 3
  כלל לא היו קשיים כלכליים. 4
   : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9
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20 G63 [NPEMP3Y]   
השנים האחרונות, מספר האנשים המועסקים בארגון בו אתה  בשלושולדעתך, האם 

  עובד...
  פחת מאד. 1
  פחת במעט. 2
  לא השתנה. 3
  גדל במעט. 4
  גדל מאד. 5
   : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9

  

  לכולם:לכולם:
  

21  G64 [ICB1940]   
  ?1941 אחריאחרינולדת האם  -תרשה לי לשאול שוב

  )70-פחות מבן ( 1941משיב נולד אחרי . 1
    G73 –עבור ל     יותר ) 70וא בן או לפני (ה 1941-משיב נולד ב. 2
    G73 –עבור ל   : לא רלוונטי לא להקריא. 9

  

  ::7070לבני פחות לבני פחות 
  

לדעתך באופן אישי, כמה חשוב כל אחד מהדברים הבאים, במידה ] 88כרטיס [השתמש ב
  והיה עליך לבחור עבודה?

כלל לא 
  חשוב

באמצע,  לא חשוב
חשוב ולא 
  חשוב

מאד   חשוב
  חשוב

 לא
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

22 G65 [IPJBINI]  
עבודה שתאפשר לך 

להשתמש ביוזמה 
  האישית שלך

123457  8  9  

23 G66 [IPJBSCR]  
  עבודה בטוחה ויציבה

123457 8  9  

24 G67 [IPJBHIN]  
  הכנסה גבוהה

123457 8  9  

25 G68 [IPJBWFM]  
ודה שתאפשר לך עב

לשלב עבודה ומחויבויות 
  משפחתיות

123457 8  9  

26 G69 [IPJBTRO]  
עבודה שמספקת 

 אפשרויות הכשרה טובות

123457 8  9  
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27 G70 [PDJBNDM]   
באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים שהיית שמח שתהיה לך ] 89כרטיס [השתמש ב

  כסףעבודה בשכר, גם אם לא תהיה זקוק ל
  מאוד מסכים. 1
  מסכים. 2
  מסכים ולא מסכים ,באמצע. 3
  לא מסכים. 4
  מאד לא מסכים. 5
   : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9

  
28-29 G71 [UEMP3Y]  

יותר, בחודשים, תה התקופה הרצופה הארוכה ביחשוב על שלוש השנים האחרונות. מה הי
  פשת עבודה?יאם בכלל, שבה היית מחוסר עבודה וח

  ניתן לכלול הערכה לא מדויקת. עגל לחודש המלא הקרוב.: למראיין
  חודשים _____________________   
  

  : לא היה מחוסר עבודה במהלך שלוש השנים האחרונותלא להקריא. 00
  : לא רלוונטילא להקריא. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

  
30-32 G72 [WKHSCH]  

כמה שעות בשבוע, אם בכלל, היית בוחר לעבוד, בהתחשב בכך שההכנסה שלך תעלה 
  או תרד לפי מספר שעות העבודה?

  00שעות" רשום  0אם המשיב אומר ": למראיין
  שעות _____________________   
  

  לא רלוונטי: לא להקריא. 666
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

  
  

  :למשרד
  

33  G73 [ICPTN]   
  אתה:האם  -תרשה לי לשאול שוב

  בעל/אשה/בן/ת זוגעם מתגורר . 1
    G83 –עבור ל                בעל/אשה/בן/ת זוגעם מתגורר  לאלא. 2
    G83 –עבור ל   רלוונטי  : לאלא להקריא. 9
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  למתגוררים עם בעל/אשה/בן/ת זוג:למתגוררים עם בעל/אשה/בן/ת זוג:
  G83עבור לשאלה     משפחהאו  זוג בן/ת לא מתגוררלמראיין: אם 

  
34-36 G74 [PWKHSCH]  

אם היית יכול לבחור, כמה שעות בשבוע, אם בכלל, היית רוצה שבן הזוג שלך יעבוד, 
  לפי מספר שעות העבודה? בהתחשב בכך שההכנסה שלו תעלה או תרד

  00שעות" רשום  0אם המשיב אומר ": למראיין
  

  שעות _____________________   
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 666
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

  
  

37-38 G75 [PUEMP3Y]  
קופה הרצופה הארוכה ביותר, יתה התיחשוב על שלוש השנים האחרונות. מה ה

  בחודשים, אם בכלל, שבן הזוג שלך היה מחוסר עבודה וחיפש עבודה?
  ניתן לכלול הערכה לא מדויקת. עגל לחודש המלא הקרוב.: למראיין

  
  חודשים _____________________   
  

  לא היה מחוסר עבודה במהלך שלוש השנים האחרונותבן הזוג : לא להקריא. 00
  : לא רלוונטיקריאלא לה. 66
  : מסרבלא להקריא. 77
  לא יודע: לא להקריא. 88
  : אין תשובהלא להקריא. 99

  
  

  כעת מספר שאלות לגבי עבודות הבית.
בעבודות הבית הכוונה לדברים שנעשים בבית כמו בישול, כביסה, 

   ,ניקיונות, טיפול בבגדים, קניות, תחזוקה
  .טיפול בילדים ופעילויות פנאי אבל לא כולל

  
  
  

39-41 G76 [HWWKHS]  
  בערך כמה שעות בשבוע, בסך הכל, אתה מקדיש לעבודות הבית?] 90כרטיס [השתמש ב
  ניתן לכלול הערכה לא מדויקת. עגל לשעה המלאה.: למראיין

  
  שעות _____________________   
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 666
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999
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42-44 G77 [PHWWKHS]  
בערך כמה שעות בשבוע, בסך הכל, בן/ת הזוג שלך מקדיש לעבודות ] 90כרטיס [השתמש ב

  הבית?
  ניתן לכלול הערכה לא מדויקת. עגל לשעה המלאה.: למראיין

  
  שעות _____________________   
  

  : לא רלוונטילא להקריא. 666
  מסרב :לא להקריא. 777
  לא יודע: לא להקריא. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999

  
  

45-46 G78 [DSGRMNYA]  
לפעמים בני זוג לא מסכימים ביניהם לגבי ענייני משק הבית  ]91כרטיס [השתמש ב 

  באיזו תדירות אתה ובן/ת הזוג שלך אינכם מסכימים בענייני כספים?. והמשפחה
  

אף 
  פעם

פחות 
מפעם 
 בחודש

פעם 
 בחודש

מספר 
פעמים 
  בחודש

פעם 
 בשבוע

מספר 
פעמים 
 בשבוע

: לא להקריא כל יום
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
להקריא 
  אין תשובה

1  2  3  4  5  6  7  77  88  99  
  

  :למשרד
  

47  G79 [ICPTNWKA]   
  :בן הזוג שלךהאם  -תרשה לי לשאול שוב

  עובד בשכר. 1
    G83 –עבור ל                 עובד בשכר לאלא  זוג. בן ה2
    G83 –עבור ל   : לא רלוונטי לא להקריא. 9
  
  

  אם בן/ת הזוג עובד/ת בשכר:אם בן/ת הזוג עובד/ת בשכר:
  G83עבור לשאלה     עובד בשכר לא בן הזוג למראיין: אם

  
  באיזו תדירות העבודה של בן/ת הזוג דורשת: ]91כרטיס [השתמש ב

אף 
  פעם

פחות 
מפעם 
 בחודש

פעם 
  בחודש

מספר 
פעמים 
  בחודש

פעם 
 בשבוע

מספר 
פעמים 
 בשבוע

לא   כל יום
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא
אין 
  תשובה

48-49 G80 
[WKENGTP]  

עבודה בערבים 
  או בלילות?

1  2  3  4  5  6  7  77  88  99  

50-51 G81 
[WKOVTMP]  

עבודה של 
שעות נוספות 

בהתראה 
  קצרה?

1  2  3  4  5  6  7  77  88  99  
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   :באיזו תדירות העבודה של בן/ת הזוג דורשת ]92כרטיס השתמש ב[
פחות  אף פעם

מפעם 
  בחודש

מספר   פעם בחודש
פעמים 
  בחודש

כל 
  שבוע

לא 
: להקריא
  מסרב

לא 
: להקריא
  לא יודע

לא 
 להקריא

אין 
  תשובה

52 G82 [PTNWKWE]  
  עבודה בסופי שבוע?

123457  8  9  

  
  :למשרד

  
53  G83 [ICMNART]   

  אתה:האם  -שובתרשה לי לשאול 
  בפנסיה. 1
    G86 –עבור ל     . אחר           2
    G86 –עבור ל   . לא להקריא: לא רלוונטי 9

  

  לנמצאים בפנסיה:לנמצאים בפנסיה:
  G86עבור לשאלה     בפנסיה לא למראיין: אם

  
54-57 G84 [RTRYR]  

  _____________________  בשנת    באיזו שנה יצאת לפנסיה?
   

    G86 –עבור ל     אף פעם לא עבד בשכר: הקריאלא ל. 0000
  : לא רלוונטילא להקריא. 6666
  : מסרבלא להקריא. 7777
  לא יודע: לא להקריא. 8888
  : אין תשובהלא להקריא. 9999
  

58 G85 [WNTRTR]   
  האם רצית לצאת לפנסיה או האם היית מעדיף להמשיך לעבוד בשכר?

  רציתי לצאת לפנסיה. 1
  מעדיף להמשיך לעבוד בשכר הייתי. 2
   : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9

  

  לכולם:לכולם:
59  G86 [ICB1964]   

  ]?45או לפני [מעל גיל  1965נולדת בשנת האם  -תרשה לי לשאול שוב
  ]4545מעל גיל מעל גיל , או לפני [ 5196נולד בשנת . 1
    88G –עבור ל     ]4545או מתחת לגיל או מתחת לגיל   4545בן בן [ 5196המשיב נולד אחרי  .2
    G88 –עבור ל   : לא רלוונטי לא להקריא. 9

  
60-62 G87 [AGERTR]  

   _____________________  בגיל    באיזה גיל היית רוצה לצאת לפנסיה?
  : לא רלוונטילא להקריא. 666
  : מסרבלא להקריא. 777
  לא יודע: א להקריאל. 888
  : אין תשובהלא להקריא. 999
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  או פחות:או פחות:  4545בני בני לל
  

63 G88 [PLNCHLD]   
תרשה לי לשאול אותך האם אתה מתכנן להביא ילד לעולם בשלוש ] 93כרטיס [השתמש ב

  השנים הקרובות?
  . 4אם המשיבה או בת הזוג של המשיב בהריון, סמן  :למראיין

  גם אימוץ צריך להיכלל.          
  בטוח שלא. 1
  כנראה שלא. 2
  כנראה שכן. 3
  בטוח שכן. 4
   : לא רלוונטילא להקריא. 6
  : מסרב לא להקריא. 7
   לא יודע: לא להקריא. 8
  : אין תשובה לא להקריא. 9

  
  
  

  למראיין: חובה למלאלמראיין: חובה למלא
  

  :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

  

  שעת סיום הראיון:  

  _________ :]INWEHH[ שעה 64-65: ________ ]INWEMM[ דקות 66-67 

  תאריך סיום הראיון:

  ______ :]INWDDE[ יום 68-69__ ____ :]INWMME[ חודש 70-71_______  :]INWYYE[ שנה 72-75 

  
  


