European Social Survey

:8 הדרכה לסבב

ESS -היכרות עם סקר ה

ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

מכון ב.י .ולוסיל כהן למחקרי דעת
קהל באוניברסיטת תל-אביב

הינו מכון אוניברסיטאי המשלב פיתוח
אקדמי של תיאוריה ומתודולוגיה של
סקרים עם ביצוע מחקרי דעת קהל ברמה
מדעית גבוהה ביותר.
מטרת המכון היאביצוע סקרים עבור
חוקרים מהאקדמיה ומוסדות ציבור
במטרה לפתח ולתרום לאיכות מחקרי
דעת הקהל בישראל.
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 ESSבעיתונות
נחלש בשנים האחרונות הקשר בישראל בין
עמדות פוליטיות לתמיכה בלהט"ב
http://www.haaretz.co.il/news/education/.
premium-1.2712851
אנחנו באמת מאושרים? הממצאים המטרידים
שמגלה סקר חדש על הישראלים
http://www.themarker.com/wallstreet/1.269
0770
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פרויקט ה:ESS -
■ סקר דו-שנתי שהסבב
השמיני שלו מתחיל
בספטמבר 2016
■ שאלון הליבה מורכב
מ 138 -שאלות שנועדו
לשרטט את המרקם
החברתי ,פוליטי וערכי
של אירופה וישראל.
■  36מדינות השתתפו
במסגרת ה ESS
לפחות בסבב אחד.
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פרויקט ה:ESS -
■ לפחות  19מדינות משתתפות
בסבב השמיני של ה ESS
■ הנושאים המיוחדים לסבב :8
 עמדות כלפי מדינתהרווחה
 -שינוי אקלים ואנרגיה
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פרויקט ה:ESS -
■ קרוב ל350,000 -
■ 2,562

ראיונות בוצעו החל מהסבב הראשון בשנת 2002

ראיונות בוצעו בישראל בסבב השביעי של ה (2014) ESS

■ קרוב ל 3,000 -מראיינים עבדו במסגרת ה ESS -בסבב השביעי בכל
המדינות המשתתפות

■ המדגם של הסבב השמיני בישראל כולל 3,500

כתובות
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:ESS -פרויקט ה
:(2016  )מאיESS  רשומים כמשתמשים בנתוני ה93,000 ■ מעל
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ESS  משתמשים ישראליים רשומים באתר ה1,112 -■ כ
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מדוע איכות
העבודה שלכם
חשובה?
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להמשיך בעבודה המצוינת שעשינו עד כה:

מדגם סופי

שיעור היענות
)מדגם מקורי(

סבב
ראשון )(2002

2,499

(3,520) 71.0%

)(2008

2,490

(3,255) 77.7%

חמישי )(2010

2,294

(3,230) 73.0%

)(2012

2,507

(3,230) 77.6%

שביעי )(2014

2,562

(3,500) 74.4%

רביעי
שישי

► בכל הסבבים עד כה ,עברנו את רף  70%היענות

► זוהי תוצאה מצוינת עבור ישראל ,גם בהשוואה למדינות אחרות 
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:לשאוף להמשיך ולהשתפר
 שכיחות והשפעת המראיין:שאלות ללא תשובה
Lithuania

Interviewer effects
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Hungary

Czech Rep.

Israel

2,5

. בישראל )הכי( הרבה שאלות נשארו ללא תשובה,► יחסית
. השפעת המראיין אינה גבוהה יחסית למדינות אחרות,► עם זאת
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:לשאוף להמשיך ולהשתפר
Interview length & interviewer effects
Interviewer effects on interview length
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 ונראה, דקות55 - ל50  האורך הממוצע של הראיון הוא בין,► בישראל
 המראיין בישראל הכי משפיע על אורך הראיון,שביחס למדינות אחרות
.( למשל,)ולא המשיב ומאפייניו

מסר ממנהל ה :ESS
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:ESS מסר ממנהל ה
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עבודה בסקר ה:ESS -
צעד-אחר-צעד

1

עבודה בסקר ה:ESS -
הכנה ותכנון הביקורים
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הכנה ותכנון הביקורים
■ מכתב מקדים וברושור:
ניתן לשים את המכתב המקדים )והברושור( בתיבת הדואר בביקור
המקדים.
לחלופין ,ניתן לתת את המכתב המקדים ואת הברושור לאדם
הפותח את הדלת.
■ הביקור הראשון:
חייב )!!!!( להיות פנים-אל-פנים.
קביעת פגישה באמצעות הטלפון:
אפשרית החל מהביקור השני ,ובתנאי שניתן לכם מספר הטלפון.
■ חובה!
למלא בטופס המסלול את חלק המאפיינים השכונתיים ,עבור כל
כתובת במדגם.
■ אנא דאגו לפני כל יציאה לשטח לוודא שיש ברשותכם מלאי
מספיק של כל חומרי הסקר )שאלונים ,חוברת כרטיסיות ,מכתבים
מקדימים ,ברושורים ,תג סוקר(...

כיצד להגדיל שיעורי יצירת קשר
 כללי ה ESS -ליצירת קשר:
■ חובה לתעד כל ביקור )יצירת קשר( ,גם אם נוצר קשר
ממשי עם מישהו מבני משק הבית!
■ פריסת יצירת הקשר לאורך שבועיים לפחות.
■ לפחות ארבעה ) (4נסיונות יצירת קשר.
■ נסו לבקר פעם אחת לפחות ביום שישי בבוקר.
■ נסו לבקר פעם אחת לפחות בערב.

 וכמובן,
■ עדכנו אותנו בכל בעיה/מצב בלתי ברור.
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כיצד להגדיל שיעורי יצירת קשר
מתי להמשיך ולנסות ליצור קשר?
■ בכל אותן כתובות בהן לא נוצר קשר בכלל!
■ בכתובות בהן המשיב חולה לפרק זמן קצר.
■ בכתובות בהן המשיב נעדר לפרק זמן קצר )למשל ,חייל שחוזר
הביתה פעם בשבועיים(.

■ בכתובות בהן נתקלת בסירוב "רך" או במקרה של ראיונות
חלקיים.
 ראו את הקודים לציון תוצאת יצירת הקשר בטופס המסלול ו/או
במדריך למראיין.
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עבודה בסקר ה:ESS -
כיצד תציגו את עצמכם
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כיצד תציגו את עצמכם

מי מתנדב?
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כיצד תציגו את עצמכם
■ אימרו את שמכם ואת שם מכון ב.י .כהן.
■ הראו את תג הסוקר שלכם.
■ הציגו )והגישו( את המכתב המקדים והברושור.
הסבירו שהכתובת הנוכחית נדגמה באופן אקראי
להשתתף בראיון והציעו להסביר במפורט בתוך הבית.
שאלו האם אתם יכולים להיכנס כדי להסביר במפורט
ולבחור את האדם המתאים להשתתף בראיון.
■ הישארו תמיד מנומסים ,חיוביים ודאגו להתלבש באופן
מכובד.
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עבודה בסקר ה:ESS -
בחירת המשיב
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בחירת המשיב
בהתאם לטופס המסלול שבידכם:
■ שאלו כמה אנשים בני  15ומעלה מתגוררים במשק הבית.
 רשמו את מספר האנשים בטופס המסלול.
■ אם מתגורר אדם אחד בלבד במשק הבית שהוא בן  15ומעלה-
זה המשיב! )ניתן להתחיל ראיון(
■ אם מתגורר יותר מאדם אחד בן  15ומעלה ,שאלו:
מי מהמתגוררים במשק הבית בני ה 15 -ומעלה ,ציין )חגג(
לאחרונה את יום ההולדת שלו.
 אדם זה הוא המשיב!
רשמו את שמו על גבי טופס המסלול
בקשו לשוחח עם המשיב ופעלו לראיינו.
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בחירת המשיב
זיכרו:
■ השתדלו לשוחח ולהשיג פרטי משיב עם בני 18
ומעלה!
■ משיבים בני  15עד  18עליכם להשיג את חתימתם ואת
חתימת הוריהם להסכמתם להתראיין.
■ אם המשיב אינו נמצא בבית או אינו פנוי לראיון,
השתדלו לקבוע עמו פגישה עתידית ו/או לקבל את
מספר הטלפון שלו לצורך המשך התקשרות.
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עבודה בסקר ה:ESS -
השגת שיתוף פעולה
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השגת שיתוף פעולה
מה עובד הכי טוב?
■ היו מנומסים ,ידידותיים ,מתעניינים ונסו ליצור קשר בין-אישי עם
המשיב.
■ דברו בבהירות והשתדלו לא לדבר מהר מדי.
■ אל תראו בראיון אתגר והשתדלו לא לתת את הרושם שזה אתגר.
■ השתדלו להימנע משאלות המאפשרות תשובה שלילית
)תוכל/י להקדיש לי כמה דקות?(
■ אתם מזהים שהגעתם בזמן לא טוב?
אתם מזהים שאתם עומדים לקבל תשובה שלילית?
 ותרו ,ואמרו שתחזרו במועד אחר.
■ השתדלו לקבל מספר טלפון ליצירת קשר עתידי.
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עבודה בסקר ה:ESS -
התמודדות עם סירובים
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התמודדות עם סירובים

זה זמן לא טוב :אני עסוקה
עם הילדים

14 %

7%
3%
3%
2%
1%
4%
1%

10 %

אני עסוקה מדי בשביל זה
37 %

6%
1%

כיצד תתמודדו עם
סיבות סירוב אלה?

9%
2%
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התמודדות עם סירובים
זה זמן לא טוב :אני עסוקה עם
הילדים
אני עסוקה מדי בשביל זה

 העריכו את היעדר הזמן של המשיב.
 ותרו .לעולם אל תתכננו ראיון חלקי.
 אבל!
נסו לקבוע פגישה
היפכו את הטיעון:
"אנחנו זקוקים לאנשים עסוקים"
"הראיון אמנם יארך כשעה ,אבל נשתדל שהוא יזרום בקצב מהיר .אני
מכיר/ה את השאלון היטב"

 אל תעבירו את נטל הזמן למשיב! למשל ,אל
תאמרו "זה יהיה מהיר אם תשתף פעולה"...
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התמודדות עם סירובים

14 %

7%
3%
3%
2%
1%

אני לא יודע שום דבר על הנושאים
האלה .אולי תוכל/י לראיין את
אחותי? היא חכמה!

4%
1%

10 %

37 %

6%
1%
9%
2%
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התמודדות עם סירובים
אני לא יודע שום דבר על
הנושאים האלה .אולי תוכל/י
לראיין את אחותי? היא חכמה!

 השאלון הזה מבקש להבין מה אנשים שונים חושבים על

נושאים שונים .אתה תשאל על דעתך

ואינך צריך ידע מסוים

באף נושא.
 אנחנו בוחרים משיבים באופן אקראי מכיוון שאנחנו לא יכולים
לראיין את כולם.
 לכל משיב יש הזדמנות שווה להשתתף בסקר.
רק אם כל מי שנבחר יסכים
להתראיין ,נוכל לקבל תמונה מייצגת
של החברה בישראל.
 ההחלפה שלך במישהו אחר עלולה
לפגום בייצוגיות הממצאים.

החלפת משיב
אינה מותרת
בשום מצב!!!
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התמודדות עם סירובים

14 %

7%
3%
3%
2%
1%

הנושאים האלה הם פרטיים.
זה לא עסק של אף אחד באיזו
תדירות אני צופה בחדשות.

4%
1%

10 %

37 %

6%
1%
9%
2%
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התמודדות עם סירובים
הנושאים האלה הם פרטיים.
זה לא עסק של אף אחד באיזו
תדירות אני צופה בחדשות.

 התייחסו לטענה כאל בקשה לאישור סודיות התשובות ולא כבעיה.
 אשרו/הבטיחו:
 ועדת האתיקה של אוניברסיטת תל אביב אישרה את ביצוע הסקר
משום שהתשובות ישמרו בסודיות גמורה.
 לא ניתן יהיה לדעת איזו תשובה נתן איזה משיב.
 פרסומים שיעשו שימוש בנתוני הסקר נותנים תמונה כללית על-
ידי צירוף התשובות לשאלות ,ולא על סמך תשובה של משיב מסוים.
 למכון ב.י .כהן יש אישור "חוק הגנת הפרטיות" לקבלת מדגם
הכתובות ממשרד הפנים.
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התמודדות עם סירובים

14 %

7%
3%
3%
2%
1%

אני אף פעם לא עונה לסקרים
והסקר הזה הוא לא שונה במובן
הזה.

4%
1%

10 %

37 %

6%
1%
9%
2%
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התמודדות עם סירובים
אני אף פעם לא עונה לסקרים
והסקר הזה הוא לא שונה במובן
הזה.

 שאלו מדוע אינו עונה לסקרים.
 הסבירו מדוע ה  ESSהוא סקר שונה.
)אקדמי ,לא שיווקי; עוזר למקבלי ההחלטות וכדומה(
 הדגישו את חשיבות השתתפות המשיב:
רק כאשר הוא/היא משתתפים ,הם יכולים לייצג אנשים כמוהם.
לכן ,אנחנו צריכים גם אנשים שלא אוהבים לענות לסקרים כדי
שהתוצאות תהיינה מהימנות ומייצגות.
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התמודדות עם סירובים

14 %

בפעם האחרונה
שהשתתפתי בסקר זו
היתה אכזבה גדולה.

7%
3%
3%
2%
1%
4%
1%

בפעם הקודמת הסקר
ארך המון המון זמן!

10 %

37 %

בפעם הקודמת גם מצאתי
את עצמי נאלץ לקנות משהו
מהמראיין 

6%
1%
9%
2%
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התמודדות עם סירובים
בפעם האחרונה שהשתתפתי
בסקר זו היתה אכזבה גדולה.

 שאלו מדוע היתה אכזבה בפעם האחרונה.
 הסבירו על מכון ב.י .כהן )שייך לאוניברסיטת תל-אביב ,עורך סקרים
אקדמיים וכדומה( ,אבל אל תטילו ספק/תכפישו מכון סקרים אחר.
 הדגישו את איכות סקר ה  :ESSסקר מדעי שנערך מדי שנתיים במדינות
רבות ברחבי אירופה ואף זכה בפרסים )פרס דקארט למצוינות מחקרית(.
 הבטיחו שאינכם מוכרים דבר ולא תעבירו את הפרטים/תשובות לאף
גורם.
אתם כנים לגבי אורך הראיון.
הציגו את המכתב המקדים ו/או הברושור והראו את הטלפון וכתובת אתר
האינטרנט והציעו ליצור עמנו קשר.
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התמודדות עם סירובים

14 %

7%
3%

אני לא מרגישה בטוחה
להכניס זרים לבית .אני גרה
לבדי מאז שבעלי נפטר והבת
שלי מזהירה אותי מפני
הגנבים שמסתובבים.

3%
2%
1%
4%
1%

10 %

37 %

אבא שלי לא בבית עכשיו
ואני לא חושב שהוא היה
מסכים.

6%
1%
9%
2%

25

התמודדות עם סירובים
אני לא מרגישה בטוחה להכניס
זרים לבית .אני גרה לבדי מאז
שבעלי נפטר והבת שלי מזהירה
אותי מפני הגנבים שמסתובבים.
אבא שלי לא בבית עכשיו ואני
לא חושב שהוא היה מסכים.

 הרגיעו ,אבל אל תנסו להיכנס בכל מחיר ,משום שאסור לנו לראיין ילדים
מתחת לגיל  18מבלי לקבל את הסכמת הוריהם בכתב.
 הציעו לדבר עם אחד ההורים/המבוגרים במשק הבית ,להשיג את חתימתו
להסכמה.
 הציעו לחזור שוב לראיון )או לשוחח עם( כאשר קרוב משפחה איתו
תרגיש נח יהיה בבית.
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עבודה בסקר ה:ESS -
דווח על ניסיונות יצירת קשר

27

דווח על ניסיונות יצירת קשר
למה צריך לתעד את ניסיונות יצירת הקשר?
■ לעזור לנו:
 לעקוב אחרי עבודת השדה )עם אילו כתובות עדיין לא נוצר קשר;
עם כמה משיבים נקבעה פגישה; מי מועמד לשיחה שכנוע לאחר סירוב(.

 לחשב במדויק את שיעור ההיענות.
 להעריך את אוכלוסיית ה"לא עונים" ) (nonresponseוהמסרבים )מדוע
אנשים לא משתתפים; מיהם האנשים אותם אנחנו לא מצליחים לשכנע
להשתתף(.

■ לעזור לעצמך:
 לדעת עם אילו כתובות יצרת קשר; מי סירב באיזו כתובות; מי נתן
את מספר הטלפון שלו לקביעת פגישה לראיון וכדומה.

28

דווח על ניסיונות יצירת קשר
דוגמא:
■ בעזרת טופס המסלול:
 קראו את טופס המסלול.
 צפייה בקליפ:
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RECORDING CONTACT ATTEMPTS
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דווח על ניסיונות יצירת קשר
דוגמא:
■ בעזרת טופס המסלול:
 קראו את טופס המסלול.
 צפייה בקליפ:
 נענה יחד על שאלות טופס המסלול בשקפים הבאים
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עבודה בסקר ה:ESS -
דווח מאפיינים שכונתיים
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דווח מאפיינים שכונתיים
למה צריך לתעד את המאפיינים השכונתיים?
■ לעזור לנו לאפיין נושאים אפשריים הנוגעים למידת הייצוגיות של
קבוצות מסוימות.
■ לדוגמא:

Non‐respondents

Respondents
Without intercom

With intercom

34

דווח מאפיינים שכונתיים
דוגמא:
■ בעזרת טופס המסלול ,מאפיינים שכונתיים:
 N1 סוג הבית בו מתגורר המשיב

35

דווח מאפיינים שכונתיים
 .1משק חקלאי

36

דווח מאפיינים שכונתיים
 .2בית נפרד )חד משפחתי ,וילה(

37

דווח מאפיינים שכונתיים
 .3בית דו משפחתי

38

דווח מאפיינים שכונתיים

 .5דירת מגורים יחידה בבנין
שנבנה למטרה נוספת
)נכס מסחרי(

39

דווח מאפיינים שכונתיים
 .6דירה בבניין מגורים

40

דווח מאפיינים שכונתיים
 .7דירות/חדרים לסטודנטים

מעונות הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל

41

דווח מאפיינים שכונתיים
 .8דיור מוגן
דיור מוגן -משען ,גבעתיים

42

דווח מאפיינים שכונתיים
 .9קרוון או מבנה טרומי אחר
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דווח מאפיינים שכונתיים
דוגמא:
■ בעזרת טופס המסלול ,מאפיינים שכונתיים:
 N2 מערכת אינטרקום או דלת/שער נעולים

44

דווח מאפיינים שכונתיים
 .1מערכת אינטרקום

45

דווח מאפיינים שכונתיים
 .3גם מערכת אינטרקום וגם
דלת/שער נעולים
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דווח מאפיינים שכונתיים
דוגמא:
■ בעזרת טופס המסלול ,מאפיינים שכונתיים:
 N3 מצב פיזי מצויים הבניינים והמגורים באזור

■

למראיין:
קח בחשבון את הגורמים הבאים-
 (1בעיות בגג
 (2בעיות בחלונות )חסרים/שבורים(
 (3בעיות אחרות )צבע מתקלף ,לבנים חסרות ,בעיות ניקוז(

47

דווח מאפיינים שכונתיים
 .1במצב טוב מאד

48

דווח מאפיינים שכונתיים
 .4במצב גרוע

49

דווח מאפיינים שכונתיים
דוגמא:
■ בעזרת טופס המסלול ,מאפיינים שכונתיים:
 N4 מהי כמות הפסולת מפוזרת בסביבה המיידית

50

דווח מאפיינים שכונתיים
 .1מאד שכיחה

51

דווח מאפיינים שכונתיים
 .2די שכיחה

52

דווח מאפיינים שכונתיים
דוגמא:
■ בעזרת טופס המסלול ,מאפיינים שכונתיים:
 N5 מהי כמות הונדליזם ,גראפיטי והרס מכוון של רכוש בסביבה
המיידית
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דווח מאפיינים שכונתיים
 .1כמות מאד גדולה

54

דווח מאפיינים שכונתיים
 .2כמות גדולה

55

דווח מאפיינים שכונתיים
זיכרו:
■ תמיד )!!!( למלא את המאפיינים השכונתיים!
 טופס לכל כתובות ברשימת המדגם!
 מלאו את הטופס תמיד בביקור הראשון בכתובת.
 היעזרו בדוגמאות שניתנו כדי להחליט כיצד למלא את הטופס.
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עבודה בסקר ה:ESS -
התחלת ראיון

1

עבודה בסקר ה:ESS -
לפני תחילת הראיון

2

לפני תחילת הראיון

אסור

לערוך ראיונות טלפוניים !!!!!

אסור

להחליף משיבים !!!!

מידע חיוני
מה אתם חייבים להזכיר לפני התחלת הראיון?
■ השתתפות בסקר הינה מרצון חופשי של המשיב.
■ שם המשיב ופרטיו האישיים הינם חסויים .מכון ב.י .כהן
נוקט בכל הנחוצים כדי להבטיח שלא תהיה דרך לזהות
באופן ישיר את המשיבים.

4

מידע חיוני
מה עוד כדאי להזכיר?
■ הראיון יארך כשעה.
■ בכמה מהשאלות יתבקשו המשיבים לבחור מבין אופציות
שאתם ,המראיינים ,תקריאו להם ובמה מהשאלות המשיבים
יעזרו בכרטיסיות לצורך בחירת התשובה.
■ הגישו למשיבים את חוברת הכרטיסיות לפני תחילת
הראיון.
■ הקפידו לענות למשיבים על כל השאלות שהם שואלים לפני
תחילת הראיון ,במידה ויש להם שאלות כאלה.

5

עבודה בסקר ה:ESS -
הראיון :באופן כללי
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הראיון :באופן כללי
אנא קראו במדריך למראיין:
■ כללי ה ESS -לאחידות הראיונות
■ שימוש בקודים" :מסרב"; "לא יודע" ו" -אחר"

7

עבודה בסקר ה:ESS -
הראיון :שאלות ספציפיות

8

הראיון המלא
נושא
שימוש בתקשורת ,שימוש באינטרנט ,אמון
חברתי.
פוליטיקה )עניין בפוליטיקה ,אמון ,השתתפות
בבחירות וצורות נוספות של מעורבות פוליטית
וחברתית( והגירה.

שאלות חלק
A1 – A6

ליבה

 B1 – B43ליבה

רווחה אישית ,הדרה חברתית ,פשיעה ,דתיות,
תפיסת אפליה ,זהות לאומית ואתנית ,פליטים.

 C1 – C44ליבה

שינוי אקלים ואנרגיה ,כולל עמדות ,תפיסות
והעדפות מדיניות.

 D1 – D32מודולה
מיוחדת

9

הראיון המלא
נושא

שאלות חלק

מדינת הרווחה ,כולל עמדות כלפי שימור רווחה,
עמדות כלפי נותני שירותי הרווחה ועמדות כלפי
המשך הישענות על רווחה

 E1 – E40מודולה
מיוחדת

פרופיל חברתי-דמוגרפי ,כולל הרכב משק הבית F1 – F61 ,ליבה
גיל ,מיגדר ,מצב משפחתי ,השכלה ,הכנסה
ותעסוקה ומוצא
 -Human valuesמדד ערכים חברתיים

H

ליבה

שאלות לבדיקות מתודולוגיות

I

ליבה

שאלות למראיין

J

שאלון
למראיין
10

הראיון המלא
■ הראיון אורך כשעה.

■ החלק האחרון )שאלון למראיין (J ,אתם ,המראיינים,
ממלאים בעצמכם .אל תתייעצו עם המשיב.
■ זיכרו :אנחנו יכולים להשתמש רק בראיונות מלאים )ואם
קורה שאתם נאלצים לפצל את הראיון לשתי פגישות ,דאגו
שלא יתקיים מרווח זמן ארוך מדי ביניהם!(
■ הקפידו לשים לב להנחיות למראיין ולהקפצות!

11

עבודה בסקר ה:ESS -
הראיון:
עד כמה חשוב להקפיד על
איכות התשובה

12

דוגמא :תעסוקה )שאלות (F31-F34a
■ " :F33אני מורה"

F34a
עוזרת להוסיף מידע לגבי אופי התעסוקה,
מה המשיב עושה בה.
13

דוגמא :תעסוקה )שאלות (F31-F34a
■ " :F33אני מורה"
" F34aאני מחנכת כיתה ד'"

14

עבודה בסקר ה:ESS -
הראיון:
מעבר על הראיון כולו

15
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 .0מבוא
הסקר החברתי האירופי ) (ESSמסתמך במידה רבה על המראיינים האוספים את הנתונים .ללא מראיינים
מקצועיים טובים סקרים כמו ה  ESSאינם יכולים להצליח .תודה על כך שאתה אחד מאלה שבמאמץ רב
מביאים להצלחת הסקר .מדריך זה למראיין נועד לך ,ללוות אותך בכל צעד במטלות עבודת השדה שלך.
למדריך זה חמישה תפקידים עיקריים:
.1
.2
.3
.4
.5

הוא מספק לך עוד מידע על הסקר עליו אתה הולך לעבוד.
 פרק ' ,1אודות ה 'ESS
הוא מפרט את משימותיך לפני שאתה נפגש עם המרואיינים.
 פרק ' ,2הכנה לראיונות 'ESS
הוא מספק עבורך כמה אסטרטגיות לשכנוע המרואיינים להשתתף ב .ESS
 פרק ' ,3כמה משימות לסף הדלת'
הוא מסביר כיצד לבצע ראיון  ESSמוצלח.
 פרק ' ,4ביצוע ראיון  ESSמוצלח'
הוא מסביר בדיוק כיצד לדווח על ההתנסויות שלך.
 פרק ' ,5דיווח'

מסר ממנהל ה ESS
מראיין יקר,
חשוב מאוד שבמדינות דמוקרטיות ישמע קולם של כולם בבירור וסקרים כמו הסקר החברתי האירופי
הינם דרך אחת שבה ניתן להשיג זאת .מה אנחנו חושבים ,מרגישים או כיצד אנו פועלים בנוגע לנושאים
כמו אמון בנבחרי הציבור שלנו ובמוסדות ציבוריים ,הגירה ,גילנות (הפליית גיל) ,בריאות ,רווחה ,שינוי
האקלים ונושאים דומים חשוב ביותר .כמו כן חושב שנדע מה אחרים חושבים ושנבחרי הציבור שלנו גם
יבינו את דעת הקהל .בנוסף ,על ידי זה שנשווה את עצמנו לאלה שבמדינות אחרות נוכל להבין טוב יותר
את שכנינו ונוכל לשפר את החברה שלנו על ידי הבנה של מה שעובד ומה שלא עובד במקומות אחרים.
אני מבקש להודות לכם מראש על עבודתכם על ה  .ESSאני יודע שביצוע ראיינות הינו משימה קשה
הדורשת כישורי שכנוע מעולים לעודד אנשים להשתתף ומשמעת רבה בשאלת שאלות הסקר באותו אופן
בכל פעם ובאותו אופן כמו כל מראיין אחר .מקצועיותכם ומחוייבותכם לסקר החברתי האירופי ראויים
להערכה רבה ואני מאחל לכם הצלחה רבה.

רורי פיצג'רלד
מנהל ה ESS
סיטי יוניברסיטי ,לונדון

2

אודות ה ESS
.1.1

תזמון ונושאים

ה  ESSאוסף מידע על עמדותיהם ,אמונותיהם ודפוסי ההתנהגות של אנשים במדינות רבות באירופה .הוא
עושה זאת פעם בשנתיים כדי למדוד יציבות או שינוי לאורך זמן .הנושאים הנכללים בשאלון ה  ESSכוללים
השתתפות בחברה ,אמונות דתיות ופוליטיות ,וכן – בסבב השמיני באופן ספציפי – רווחה וכן שינויי אקלים
ואנרגיה .את מגוון הנושאים הרחב ב  ESSניתן לראות כיתרון משמעותי ,המאפשר לך להתאים את המבוא
שלך למרואיינים פוטנציאלים על ידי ציון נושאים מסויימים שאתה מאמין שעשויים לעניין אותם .ומכיוון שרוב
השאל ות הינן על עמדות ,לא נדרש מהמרואיין לחפש מסמכים ,לבדוק עובדות וכן הלאה .כמו כן אין תשובות
נכונות או שגויות לשאלות אלה.

.1.1

השימוש בנתוני ה

ESS

ה  ESSשם לעצמו למטרה לעבוד על פי אמות המידה המתודולוגיות הגבוהות ביותר .כדי שהנתונים יהיו ברי
השוואה באופן אופטימלי בין כל המדינות המשתתפות ,הסקר מיישם את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בגישתו
לתכנון המדגם ,שיעור המשיבים ,תכנון השאלונים ,נוהל עבודת השדה וכן הלאה בכל המדינות המשתתפות.
אי לכך ,לאיכות הנתונים שנאספו ב  ESSמסבב  1עד סבב  7יש מוניטין בינלאומי חזק וחיובי .נעשה שימוש
בנתונים אלה על ידי הנציבות האירופית ,ממשלות של מדינות ,פרשנים פוליטיים ,צוותי חשיבה ,נבחרי ציבור,
עיתונאים וכן אקדמאים וסטודנטים .הנתונים גם מעניינים עבור הקהל הרחב והם תורמים להיסטוריה
החברתית מכיוון שה  ESSיאפשר לפרשנים פוליטיים עתידיים לגלות מה אנשים חשבו והרגישו לגבי הנושאים
החברתיים המשמעותיים בימינו .אם כך ,ה  ESSיספק דין וחשבון ייחודי ארוך טווח על ההתפתחות החברתית
של אירופה המודרנית ,ועל האינטראקציה לאורך זמן בין המבנים הפוליטיים והמוסדיים המשתנים שלה
והעמדות והערכים החברתיים המשתנים.
באמצעות נתונים מה  , ESSיכולים אנשים לערוך השוואות מפורטות בין מדינות ספציפיות (או קבוצות של
מדינות) במגוון נושאים חברתיים .נכון למרץ  ,2016היו יותר מ 91,000משתמשים רשומים של נתוני ה .ESS
מספר המשתמשים הרב ביותר נמצא בגרמניה ,בבלגיה ,ובבריטניה .בישראל ישנם  1122משתמשים רשומים
של נתוני ה .ESS

.1.1

המדינות המשתתפות

בשנת  ,2013הסקר החברתי האירופי ( )ESSהפך לקונסורציום תשתית מחקר אירופי ( .)ERICקונסורציום ה ESS
מתקיים תחת חסותה של בריטניה בסיטי יוניברסיטי בלונדון .מוסדות נוספים הנכללים בצוות הליבה המדעי
שמאחורי ה  ESSהם מכון  GESISלייבניץ למחקר חברתי (גרמניה) ,אוניברסיטת לובן ( ,Leuven KUבלגיה),
המרכז הנורבגי לנתוני מחקר ( ,)NSDהמכון ההולנדי למחקר חברתי ( ,SCPהולנד) ,אוניברסיטת לובליאנה (,UL
לובליאנה) ואוניברסיטת פומפטן פברה ( ,UPFספרד).
המדינות החברות והמשקיפות של קונסורציום ה  ESSמשתתפות בהוצאות הרבות של הסקר .מלבד המדינות
החברות והמשקיפות ,מדינות אורחות יכולות להשתתף גם כן .בישראל חלקה בעלויות ממומנת על ידי by
[name funding organisations that cover NC and fieldwork costs].
המדינות הבאות תשתתפנה בסבב השמיני של ה ( ESSהמידע נכון ל 1ביוני :)2016
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ליטא
הולנד
נורווגיה
פולין
פורטוגל
רוסיה
סלובניה
שוודיה
שוייץ
בריטניה

.1.1

אוסטריה
בלגיה
צ'כוסלובכיה
אסטוניה
פינלנד
צרפת
גרמניה
איסלנד
אירלנד
ישראל

מרואיינים בישראל

בכל מדינה ,כל התושבים מגיל  15ומעלה החיים במשק בית פרטי רשאים להשתתף ב  .ESSהמדגם הישראלי
נבחר על פי [add information about source of sample, coverage of sample, sample type (individual,
 household, address)].עבור הסבב הקרוב[number of sampling points] [number of addresses selected]. ,
שימו לב שכל מי שחי בישראל רשאי להשתתף בסקר ,לא רק אזרחים.

 .1הכנה לראייונות ESS
.1.1

משלוח מכתבים מקדימים

יש לשלוח מכתב מקדים לכל משק בית שנבחר .מרואיינים מעדיפים לקבל מכתב מקדים המספק להם
הודעה מראש כדי שאפש יהיה להמנע מ'שיחה קרה' לחלוטין .מומלץ לשלוח את המכתב המקדים כך שיגיע
יומיים לפני הביקור הר אשון המתוכנן (כדאי לציין את יום המשלוח על טופס ההתקשרות) .אם תארגן את
משלוח המכתבים בהתאם ללוח הזמנים של הראיונות המתוכננים ,ואם תשתמש במעטפה גדולה עם כתובת
רשומה בכתב יד ,יש סיכוי טוב יותר שהמרואיינים יזכרו שקיבלו את המכתב.
שימרו על עותקים של המכתב עמכם כאשר אתם יוצאים לעבודת השדה ,למקרה שהאדם שנבחר לא
קיבל את המכתב או שאינו זוכר שקיבל אותו או למקרה שאיבד אותו תוכל להשאיר עבורו עותק .חשוב
להקפיד לעשות זאת למקרה שהמשיב ירצה ליצור קשר עם המשרד אחרי שאתה עוזב.
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הסקר האירופי החברתי ,סבב שמיני2016 ,
שלום רב,
משק הבית שלך נבחר להשתתף במחקר בינלאומי העוסק במה שאנשים חושבים על בעיות חשובות רבות הנוגעות לישראל
ולאירופה .המחקר מתבצע בעת ובעונה אחת בכ 30 -ארצות ברחבי אירופה ויסייע למצוא באיזו מידה אנשים בארצות שונות
שותפים לאותן השקפות ואמונות .מכון ב.י .כהן לחקר דעת קהל באוניברסיטת תל-אביב נבחר לבצע את המחקר בישראל.
השאלון מכסה טווח גדול של נושאים ואין צורך בידע מיוחד כדי לענות על השאלות .משק הבית שלך נבחר מתוך מסגרת
דגימה לפי שיטות מדעיות כדי להבטיח שנקבל תמונה מייצגת של האנשים בישראל .כל מידע שיתקבל יטופל בסודיות
מוחלטת ולא נקשור אותו לשם או לכתובת שלך.
רוב האנשים המשתתפים במחקר רואים בו התנסות מעניינת ומהנה ואנו מקווים שגם את/ה תראה זאת כך .מראיין יבקר
אצלך בקרוב וייתן לך הסברים על המחקר ,ואם תסכימ/י ,הוא יקבע אתך זמן מתאים לראיון שייערך באופן אישי .משך
הראיון הוא בדרך כלל קצת פחות משעה .אנו מאוד מצפים לכך שנזכה בשיתוף פעולה מצדך.

כל

המידע

שתמסור

יישמר

בסודיות

ויעשה

בו

שימוש

לצורך

המחקר

בלבד.

ראיון זה הוא וולנטרי וחסוי והנך רשאי/ת להפסיק את השתתפותך בכל עת .אם תשאל/י שאלה כלשהי עליה
לא תהיי/ה מעוניין להשיב ,אנא אמור למראיין/ת אשר יעבור/תעבור לשאלה הבאה.
הנתונים נשמרים באתר ארכיון ה  )NSD- Norwegian Social Science Data Services( ESSהדואגים שהנתונים יהיו
בלתי ניתנים לזיהוי ומשמשים לצרכים סטטיסטים בלבד.
בינתיים ,אם את/ה מעוניין לקבל מידע נוסף על המחקר ,ו/או על מכון ב.י .כהן ,אנא הרגש/י חופשי להתקשר אל אירית,
מזל או ענת ,במכון כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל-אביב ,לטל'  ,bicoheness@tauex.tau.ac.il ,03- 6408963או
לפנות לאתר המכון http://bicohen.tau.ac.il/ :ולאתר ה /http://www.europeansocialsurvey.org :ESS
בתודה מראש על עזרתך,
פרופ' נח לוין-אפשטיין,
מנהל המחקר וראש מכון ב.י .כהן
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.1.1

תכנון הביקורים שלך

שיעור היענות גבוה הינו חיוני כדי להבטיח שהאנשים
שמתראיינים ב  ESSמייצגים באופן מדוייק את האוכלוסיה.
רק אם תראיין כמה שיותר מאילו שנבחרו במדגם נוכל
להיות בטוחים שהתשובות שתקבל אכן מייצגות את
השקפותיהם של כולם .אי לכך הצבנו כמטרה שיעור
היענות מינמלי של  ,70%וכללי התקשרות נוקשים
(ראה תיבה משמאל) הוגדרו כדי לסייע להשיג זאת.
כמראיין  ,ESSעליך לנסות לייצור קשר [עם כל אחד /בכל
כתובת /עם כל משק בית] עם הרשימה ששובצה לך
[למעט כאלו שנמסר לך מהמשרד שסירבו] ,בהתאם
לכללים אלה.

כללי התקשרות
במידה שלא רשמתה קוד התקשרות סופי
(לדוגמא ,ראיון הושלם ,מחסום שפה ,עבר
לחו"ל ,סירוב קשיח ,הלך לעולמו) ,עליך:
לערוך ביקור באופן אישי לפחות
ארבע פעמים שונות,
לפרוס על פני לפחות שבועיים
(עדיף בימים שונים לאורך כל תקופת
עבודת השדה),
ימים שונים במהלך השבוע :לפחות
פעם אחת בערב (אחרי [ש] בערב)
ולפחות פעם אחת בסוף השבוע.

אסטרטגיות נוספות להשגת שיעור היענות טוב ניתן למצוא
בפרק  ,3.5ו:
 צור קשר עם מארגני הסקר לפני שאתה מחזיר כתובות חלקיות או שאינן ניתנות לאיתור .יתכן שיוכלו
לסייע לך לאתר כתובות 'קשות לאיתור'.
 אם קשה ליצור קשר עם האדם שנבחר
מתי להמשיך לנסות
לראיון ,הוא מבטל פגישות ,וכו' ,ראה
רשימת תוצאות אפשריות בתיבה
אם לא הצלחת לקיים ראיון במהלך ביקור ,עליך לקבוע
משמאל) ,המשך בנסיונות השכנוע עד
ביקור נוסף אם:
סיום תקופת עבודת השדה ,אפילו אם
לא יצרת קשר כלל ( Q5תשובה  6בטופס
בצעת כבר  4נסיונות התקשרות .אחר
ההתקשרות);
כך ,בכל פעם שאתה נמצא באיזור נסה
המשיב לא היה פנוי באופן זמני ( Q6תשובה ;)5
שוב ,אלא אם יוודע לך שהם לא ייהיו
למשיב היה חולה לזמן קצר ( Q6תשובה ;)6
השדה
פנויים עד לאחר תקופת עבודת
קיבלת סירוב לא קשיח (ראה  Q6תשובה 2,3
(מפאת חופשה ,מחלה וכו').
ו;)4



המשיב עבר דירה בתוך האיזור שבו אתה
מראיים (ראה  Q6תשובה .)11
אם קבעת פגישה נוספת ( Q6תשובה  ,)1דאג לעקוב
ולבצעה.

אם קיבלת סירוב 'קשיח' ,מלא את טופס
ההתקשרות כולל שאלות ה N-והחזר
אותו למארגני הסקר .בהתאם לנסיבות,
יתכן שמראיין אחר יתבקש לנסות
להמיר את דעתו של האדם שסירב.

בצע רישום של כל נסיון התקשרות בטופס ההתקשרות של ה  .ESSההנחיות לכך נמצאות
בפרק  5של מדריך זה למראיין .זכור ש ה  ESSמאפשר לך לקבוע את הביקורים שלך לא בהכרח על
פי הסדר בו הם מופיעים ,אלא אפשר לקבץ אותם כך שתוכל לבקר כמה כתובות סמוכות או שתוכל
לשלב עם עבודתך על סקרים אחרים .תמיד מומלץ לתכנן את הביקור הראשון בשעות היום כדי
למלא אחר ההנחיות בנוגע לאיסוף נתונים נצפים.
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 .1מילוי משימותיך בסף הדלת
.1.1

איתור הכתובת וביצוע הערכה של הבית והשכונה

עם פתיחת עבודת השדה תוכל להתחיל לבצע נסיונות התקשרות[ .יתכן שנוצר קשר מקדים עם המשיב\ על
כל נסיונות ההתקשרות הראשונים עבור ה  ESSלהיות פנים אל פנים] .אם אתה נתקל בבעיה באיתור
כתובת ,ויש לך גישה לאינטרנט ,אתרים כמו ,מפות גוגל )http://maps.google.com( ,יכולים לסייע.
ברוב המקרים (כלומר ,בכל המקרים למעט כתובת לא תקינה) ,במהלך הביקור הראשון שלך ,עליך
לדווח על מאפייני השכונה והבית בעזרת חמש השאלות האחרונות בטופס ההתקשרות .גם במקרה בו
אתה מקבל סירוב לפני שאתה מבצע את הביק ור הראשון בפועל ,עליך לבקר בכתובת כדי למלא את הטופס.
ההנחיות למילוי טופס זה נמצאות בפרק  5של מדריך זה למראיין.
אם אתה מצליח ליצור קשר עם מישהו בסף הדלת או דרך האינטרקום ,תמיד בדוק האם הגעת לכתובת
הנכונה [והאם האדם שיש לראיין גר שם].

.1.1

בחירת משק הבית

[פרטים על אופן בחירת משקי בית מתוך כתובת נתונה (שאלות  A1-A4בטופס ההתקשרות)].

.1.1

בחירת המשיב

מהו 'משק בית'?
משק בית יכול להיות:
אדם שחי לבדו,
קבוצת אנשים שחולקים את אותה כתובת כמקום
המגורים העיקרי שלהם וחולקים את תנאי
המגורים,
קבוצת אנשים שחולקים את אותה כתובת כמקום
המגורים העיקרי שלהם ואוכלים לפחות ארוחה
אחת משותפת ביום.
כולל  :אנשים שנמצאים בחופשה ,בעבודה מחוץ לבית או
בבית חולים לפחות מ 6-חודשים; ילדים בגיל בית ספר
שנמצאים בפנימיה; סטודנטים שחולקים מגורים פרטיים.
לא כולל :אנשים שאינם נמצאים  6חודשים ויותר,
סטודנטים שלומדים באוניברסיטה ואינם חיים בבית;
מבקרים זמניים ואנשים שחיים במוסדות.
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ברגע שנמצאה הכתובת הנכונה [ומשק הבית
הנכון] ,עליך להחליט את איזה אדם לראיין.
בכל מקרה שבו יש יותר מאדם אחד בן 15
ומעלה הגר במשק הבית ,עליך לבצע הליך
בחירה אקראי כדי לבחור אדם אחד כדי לראיינו
(על פי ההנחיות בטופס ההתקשרות) .תמיד
נסה להסביר ולבצע את הליך הבחירה
בתוך

הבית,

ולא על סף הדלת .בשלב זה

עדיין אין צורך למסור את כל המידע הרלוונטי
לגבי ה  ;ESSנסה לשמור את המידע הזה
למשיב הנבחר בלבד.
שים לב שמשק בית אינו מוגדר רק כתא
משפחתי מסורתי .ההגדרה שבה משתמשים
עבור ה  ESSרחבה יותר ,כפי שניתן לראות
בתיבה 'מהו משק בית?'

שאלות  B1-B4בטופס ההתקשרות יעזרו לך לבחור את האדם מתוך משק הבית לצורך קיום הראיון .כל מבוגר
אחראי מבין בני משק הבית יכול לספק את המידע שאתה צריך כדי לקבוע את עליך לראיין .לעולם אל
תבקש את המידע הנ"ל מבני  18ומטה ,אלא אם רק בני  18ומטה גרים המשק בית זה – במקרה כזה ,שאל את
המבוגר ביותר שגר במשק הבית .לפני מילוי שאלות  ,B1-B4הסבר שעליך לשאול מספר שאלות כדי לוודא
שאתה מראיין מישהו שנבחר באקראי ,כדי לקבל תמונה אמיתית של ההשקפות של כולם במדינה .נסה לתת
לאדם שמספק לך את המידע את ההרגשה שהוא או היא מסייעים לך.
עבור שאלה  ,B2עליך לברר כמה בני  15ומעלה גרים במשר הבית[ .אדם נחשב בן  15ומעלה אם הוא או היא
בני  15ביום שבו אתה עורך את רישום האנשים שגרים במשק הבית]
 .B3שאל מי מבני משק הבית מעל גיל  15חגג (ציין) לאחרונה את יום ההולדת שלו.

אדם זה הוא המשיב!
לא ניתן להשתמש בממלא מקום  ,אפילו אם יש אדם מתאים נוסף שפנוי ומוכן להתראיין.

.1.1

כיצד להציג את עצמך

כאשר אתה מתקשר עם משיב פוטנציאלי ,היה תמיד ידידותי ,חיובי והבע התעניינות .דבר ברור ולא מהר מידי
(בעיקר כאשר מדברים באינטרקום) .נסה לדאוג ששיחות באינטרקום תהיינה קצרות ככל שאפשר ,כי זה מקל
על המשיב לדחות אותך מהר .בקש להפגש פנים אל פנים כדי שתוכל להראות את תג הזיהוי שלך.
דוגמא :הצגה של עצמך בדלת הבית
שלום ,שמי איל כהן( .הראה את תג הזיהוי)
אני עובד עבור מכון כהן ובאתי לשוחח אתך על סקר
ארצי שנקרא הסקר החברתי האירופי .אפשר רק לוודא
שזה רחוב ויצמן  ?23ואתה תומר גולני?
אתה בוודאי זוכר שקיבלת מכתב כזה שבו מצויין שנבחרת
באופן אקראי לראיון כדי לעזור ליצג את הדעות של כל
אלה שחיים בישראל( .הראה את המכתב המקדים)
אשמח לתת לך מידע נוסף על השתתפותך בסקר .אולי
נוכל להמשיך בתוך הבית.

הצג את עצמך על ידי תג הזיהוי שלך ,התייחס
למכתב המקדים ,בדוק שאתה בכתובת הנכונה
וציין בקצרה את מטרת הביקור .בדיקה שאתה
אכן בכתובת הנכונה חשובה כי אתה יכול לראיין
רק את המשיב הנבחר ,וזה גם יראה שבאת
במיוחד למשיב ,ולא מדלת לדלת כמו איש
מכירות .שימרו על עותקים של המכתב המקדים
עמכם כאשר אתם יוצאים לעבודת השדה,
למקרה שהאדם שנבחר לא קיבל את המכתב או
שאינו זוכר שקיבל אותו או למקרה שאיבד אותו
תוכל להשאיר עבורו עותק .חשוב להקפיד
לעשות זאת למקרה שהמשיב ירצה ליצור קשר
עם המשרד אחרי שאתה עוזב.

תמיד יש להציג את הסקר למשיב הנבחר ,לא לאדם שלישי ('שומר הסף') שבמקרה פתח את הדלת .הצג
ל'שומר הסף' את תג הזיהוי כדי להניח את דעתו וציין בקצרה מדוע אתה מבקש לדבר עם המשיב .הגדש
שהראיון מיועד למשיב בלבד ובקש לדיבר עימו או אם הוא אינו פנוי שאל מתי תוכל ליצור עמו קשר.

8

כאשר אתה בפתח הבית נסה להיות כללי וקצר ככל האפשר .מטרתך היחידה היא להציג את עצמך ולציין
מדוע באת כדי שיזמינו אותך להיכנס .כאשר מטרה זאת הושגה היכנס לביתו של המשיב הפוטנציאלי והחל
בתהליך השגת שיתוף הפעולה.

.1.3

השגת שיתוף פעולה

עד כה וידאת שאתה בכתובת הנכונה ואם האדם שיש לראיין גר שם ,הבנת את מי עליך לראיין ,הסברת מי
אתה ומדוע אתה שם והצעת להיכנס כדי למסור עוד מידע .משימתך הבאה היא לשכנע את המשיב
הפוטנציאלי להשתתף .כמה מההצעות לעיל מתאימות בפירוש גם לתהליך השגת שיתוף הפעולה .זכור את
כללי האצבע הבאים:
היה ידידותי ,חיובי והבע התעניינות .תמיד עוזר ליצור חיבור ,לדוגמא על ידי מחמאה על גינה יפה או חיות
מחמד חמודים.
דבר ברור ולא מהר מידי .זכור שניסית לשכנע משיבים פעמים רבות בעבר ,אבל המשיב הפוטנציאלי אינו
מכיר את ה  ESSואינו רגיל שבאים לבקש ממנו להשתתף בסקר.
למרות שנתקלת בסירובים בעבר ,צא מנקודת הנחה שהמשיב ירצה באופן טבעי להשתתף .נסה להמנע
מאמירות שמרמזות ששכנוע משיבים להשתתף הוא אתגר גדול.
המנע משאלות שיגררו בקלות תשובה שלילית ,כמו 'האם תוכל לפנות כמה דקות?' .זה מאפשר למשיב לאמר
בקלותל מידי שאינו רוצה להשתתף כלל ואחרי סירוב ישיר כל כך יהיה קשה הרבה יותר לנסות לשוב
ולשכנע .אם תעלה את המשיב למסלול של מתן מידע או תשובות חיוביות ,יש סיכוי טוב יותר שימשיכו בכך.
אל תוותר בקלות ,אבל נסה לא ללחוץ מידי גם כן .אם אתה חש שמשיב פוטנציאלי הולך לסרב או רומז שזה
זמן לא טוב ,הרפה במהירות ובנימוס ונסה שוב במועד מאוחר יותר .עדיף להשיג פגישה מאשר לקבל סירוב!
כאשר אתה קובע פגישה בקש את מספר הטלפון של המשיב (רצוי נייד) .עשה כמיטב יכולתך לקיים כל
פגישה שנקבעה.
מלבד הצעות אלה ,לא נוכל לתת לך אסטרטגיה שתעבוד עבור כל המשיבים .זה מכיוון שההתאמה היא
חיונית בשלב זה .תמיד עליך להתאים את מה שאתה אומר למשיב הפוטנציאלי עמו אתה מדבר ,מכיוון
שעבור אנשים שונים דברים שונים מהווים שיקולים חשובים כאשר הם מחליטים האם הם מעונינים או אינם
מעונינים להשתתף בסקר .נסה לברר מה הדברים החשובים לאדם עמו אתה מדבר והגדש את הדברים
האלה .מזער את הגורמים השליליים והדגש את היתרונות שבהשתתפות .הדוגמאות בתיבה שלהלן יכולות
לסייע לך להגיב לכמה תגובות ראשוניות אפשריות של משיבים שנוטים לסרב.
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דוגמא :המשיב ש'אינו יודע'

דוגמא :המשיב שמציע תחליף

משיב :אינני מבין כלום בדברים כמו פוליטיקה.

משיב :אתה לא יכול לשאול את השכנה שלי?
היא תשמח להשתתף כמכיוון שהיא מאוד
מתעניינת בדברים האלה והבדרך כלל פנויה.

אתה :הסקר עוסק במה שאנשים חושבים על מספר
נושאים מצפיה בטלויזיה עד הגירה .זה עוסק בדעתך ולא
דרוש ידע כלשהו לשם כך.
(הצג עלון עם תוצאות)

דוגמא :המשיב העסוק
משיב :היה לי יום מאוד עמוס; אין לי זמן לזה.
אתה :אני מבין שהגעתי בזמן לא טוב ושאתה עסוק,
אבל חשוב שנלמד גם על דעותיהם של אנשים
עסוקים .הבה נקבע פגישה אחרת; אוכל להתאים את
עצמי ללוח הזמנים שלך .בעיקר חשוב לנו שתשתתף.

אתה :בלצורך המחקר שלנו ,חשוב מאוד
לשמוע את דעתך האישית .נבחרת באקראי.
שימוש בשיטה זו נועד לכך שלכל אחד יהיה
סיכוי שווה להשתתף בסקר .מחקר זה ישקף
את דעתם של כולם רק אם אנשים מסוגים
שונים ישתתפו .לכן אנחנו לא יכולים להחליף
אותך בשכנתך .תוצאות המחקר שלנו יהיו
מוטים במידה רבה אם נראיין רק אנשים
שמאוד מתעניינים בנושאים שאנו עוסקים
בהם וכאלה שיש להם הרבה זמן פנוי.

דוגמא :המשיב המודאג
משיב :אינני רוצה שאף אחד ידע את תשובותי.
אתה :כאשר מסתיימים כל הראיינות ,התשובות של כל המשתתפים מאוחדות כדי לבנות תמונה כוללת.
בשלב זה כבר לא תהיה אפשרות לדעת אילו תשובות באו ממך ולא ניתן לזהות אותך מהנתונים .היה
סמוך ובטוח שכל המידע שתספק לנו ישאר חסוי לחלוטין.

דוגמא :המשיב עם חששות ספציפיים
משיב :אני זקן מידי כדי להשתתף בזה.
אתה :חשוב לנו מאוד ללמוד על דעותיהם של כל קבוצות האוכלוסיה ,צעירים וזקנים ,גברים ונשים.
דעתך חשובה כמו זו של כל אחד אחר ונעריך זאת מאוד אם תשקול להשתתף במחקר זה .זו הזדמנות
מצויינת עבורך להשמיע את דעתך.
משיב :אינני רשאי להביע את דעותי בנושאים אלה בגלל מקום עבודתי.
אתה :נשמח לשמוע את דעתך כאזרח .המידע שתמסור הוא אנונימי לחלוטין.
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 .1ביצוע ראיון  ESSמוצלח
.1.1

מידע שיש למסור לפני שמתחילים

כאשר משיב הביע את הסכמתו לשתף פעולה ,יש לזכור שעל הראיון להתקיים פנים אל פנים בלבד .ראיונות
טלפונים אסורים .עליך לשבת כך שהמשיב לא יוכל לראות את השאלון ,ואז למסור את המידע שלהלן:
יש להדגיש ששמו של המשיב ופרטיו האישיים ישארו חסויים ,ושכל התשובות תהיינה אנונימיות.

 יש להסביר שהראיון יארך כשעה.
 אח ר כך יש לציין שבמספר שאלות ,השאלה והתשובות האפשריות יוקראו בקול למשיב; ובשאלות
אחרות השאלות תוקראנה בקול והמשיב יתבקש לבחור את תשובתו מכרטיסיה.
 מסור את כל הכרטיסיות למשיב לפני שאתה מתחיל.
 התחל בראיון רק לאחר שהשבת לכל שאלות המשיב.
כדי לוודא שה  ESSעומד בכל הכללים והתקנות האירופיים והישראלים בנוגע להגנת מידע ,יש למסור את
המידע שלהלן למשיבים.
 השתתפות הסקר החברתי האירופי הינה מרצון.
 הנתונים שמורים בארכיון נתוני ה  ,ESSאשר ממוקם ב  - NSDמרכז נתוני המחקר הנורבגי ,וזמינים.
הנתונים ימסרו לצרכים סטטיסטיים בלבד.
 – NSD מרכז נתוני המחקר הנורבגי נוקט בכל הצעדים הנדרשים כדי שיהיה בלתי אפשרי עבור
המשתמשים לזהות משיב כלשהו.

.1.1

ראיון ה  :ESSמבנה והזמן הנדרש

ראיון ה  ESSמורכב משלושה חלקים ) 1( :סדרת פרקים של שאלות בנושאים שונים (הכוללים שאלות ביקורת
למטרות מתודולוגיות) ולאחריהן ( ) 2מספר קטן של שאלות ביקורת שהן ווריאציות של השאלות שנשאלו
קודם לכן בראיון ולבסוף (' )3שאלון מראיין' קצר .על שני החלקים הראשונים עונה המשיב במהלך הראיון
האישי [בסיוע מחשב] ,בעוד על החלק האחרון של השאלות עליך ,המראיין ,להשיב .מבנה השאלון המלא
מופיע בקיצור בטבלה שלהלן.
אם הנך מראיין מנוסה עבור ה  , ESSיתכן שתזהה קבוצות של שאלות .הסיבה לכך היא כי השאלות הנשאלות
עבור ה  ESSהינן חלק מפרק ליבה או פרק מתחלף של ה  .ESSפרקי ליבה חוזרים בכל סבב ,ואילו פרקים
מתחלפים משתנים מסבב לסבב.
ראיון מלא יארך כשעה .ראיון יחשב כמלא רק אם נעשה נסיון למלא את כל חלקיו עד שאלה  F27כולל .אם
יהיו פערים משמעותיים ,לא נוכל להשתמש בראיון .שים לב שאין לתכנן ראיונות חלקיים; הם יכולים רק
להיות תוצאה של נסיבות בלתי צפויות שקטעו את הראיון .במקרים כאלה ,תמיד יש לנסות לחזור למשיב כדי
להשלים את הראיון.
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סוג

שאלה #

נושאים

ליבה

A1 – A6

שימוש בתקשורת; שימוש באינטרנט; אמון חברתי.

ליבה

B1 – B43

פוליטיקה ,כולל :עניין פוליטי ,אמון ,בחירות ודרכי מעורבות
אחרות ,נאמנות מפלגתית ,נטיות סוציו-פוליטיות ,הגירה.

ליבה

C1 – C44

רווחה אישית ,הדרה חברתית ,פשע ,דת ,הפליה נתפסת,
זהות לאומית ואתנית ,שאלות ביקורת (המשך בפרק ,)I
פליטים.

מתחלף

D1 – D32

שינוי אקלים ואנרגיה ,כולל :עמדות ,תפיסות ומדיניות
מועדפת.

מתחלף

E1 – E40

רווחה חברתית ,כולל עמדות לגבי קצבאות ,גודלן של
קבוצות התובעים ,עמדות לגבי מתן שירותים ותלות עתידית
אפשרית בשירותי הרווחה.

ליבה

F1 – F61

פרופיל סוציו-דמוגרפי ,כולל :הרכב משק הבית ,מגדר ,גיל,
מצב משפחתי ,סוג האיזור ,השכלה ועיסוק המשיב ,בן/בת
זוג ,הורים ,חברות בארגון מקצועי ,הכנסה ומוצא.

ליבה

פרק H

סולם ערכים אנושיים

ליבה

פרק I

שאלות ביקורת

שאלון מראיין

פרק J

שאלות השלמה-עצמית של המראיין

.1.1

כללי ה  ESSלראיונות מתוקננים.

ב  ESSמקפידים על עקרונות הראיונות המתוקננים .מטרת ראיונות מתוקננים היא שההבדלים בין
תשובותיהם של המשיבים ישקפו את ההבדלים בין עמדותיהם והתנהגויותיהם של המשיבים ולא ישקפו
הבדלים בין האופן שבו נשאלה השאלה או האופן שבו נרשמה תשובתם .תפקידו של המראיין הינו חיוני
להשגת מטרה זו .כאשר מראיינים מתנהגים שונה האחד מהשני ,באופן שבו הם שואלים את השאלה או באופן
שבו הם מגיבים למשיב ,באופן בו מעניקים הכוונה שאינה כתובה ,או באופן בו רושמים את תשובת המשיב,
מוכנסת 'שגיאה' לנתונים .דבר זה יכול להשפיע על תוצאות הסקר .אי לכך ,חשוב לבצע את ראיונות ה ESS
לפי הוראות ה  ESSשלהלן .כללים אלה עשויים להיות שונים מגישתך הרגילה לפרוייקטים אחרים או
מתחושת הבטן שלך לגבי העברת שאלונים ,לכן אנא שימו לב באופן מיוחד.
בתחילת הראיון ,הקפד על שלושת הכללים שלהלן כדי שכל המשיבים ירואיינו בתנאים דומים .על כולם
לקבל את אותו מידע מקדים ,על כולם להיות במצב שבו הם יכולים להתמקד בשאלות הנשאלות מבלי
שיושפעו על ידי מישהו אחר ,ועליהם לקבל רק 'גירוי' מדובר (כלומר אין לאפשר להם לקרוא עם המראיין).

12

לא רק שה'גירוי' צריך להיות תמיד מדובר ,עליו להיות גם מאוד דומה ממשיב למשיב בדרכים רבות אחרות.
קצב הראיון לדוגמא :יש להמנע מלהאיץ במשיב ,אבל גישה שקולה מידי גם אינה נכונה .על כל המשיבים
כללי ה  ESSלראיונות :בהתחלה
.1

.2
.3

לעולם אין להתחיל את הראיונות לפני שמסרת את כל המידע החיוני (ראה  )4.1והשבת על כל שאלה
של המשיב .יש לחזור על המידע החיוני אפילו אם כבר הסברת אותו (או את חלקו) בסף הדלת .וודא
כל הכרטיסיות נמצאות בידי המשיב לפני שאתה מתחיל (אבל לא עותק של השאלון!).
בחר סידור ישיבה הולם כך שהמשיב לא יראה [את מסך המחשב/את השאלון] .וודא שמצב זה נשאר
כך לאורך הראיון כולו.
על הראיון להתקיים ב סביבה שקטה עם כמה שפחות הסחות דעת .אם אפשר ,רצוי שרק אתה והמשיב
תהיו נוכחים בראיון .אם נוכח מישהו מלבד המשיב ,תמיד יש להסביר שעדיף למשיב להיות לבדו
בראיון ויש לנסות למצוא פתרון כמו מעבק לחדר אחר או אפילו קביעת תאריך אחר.

לשמוע את השאלה בכללותה ויש להציג להם את התשובות האפשריות כראוי .הכללים בנוגע להקראת
כללי ה  ESSלראיונות :הקראת שאלות
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

יש להקריא את השאלות בדיוק כפי שהן כתובות בשאלון ,כלומר ,אין לדלג על מילים או לשנותן .כך
נוודא שכל משיב נשאל את אותה שאלה בדיוק .כאשר מופיעות הקדמות לקבוצות חדשות של שאלות
יש להקריא אותן למשיבים תמיד; מלבד קריאת ההקדמות ,המשיב לא אמור להרגיש שנעשה מעבר
בין קבוצת שאלות אחת לאחרת.
יש להקריא את השאלות בצורה ברורה ובקצב מעט יותר איטי מדיבור רגיל .למשיבים צריך להיות
מספיק זמן לחשוב ולהשיב לכל שאלה.
בכל פעם ששאלה מתחילה עם כרטיסיה  ,Xיש לוודא שהמשיב מחזיק מולו את הכרטיסיה הנכונה.
אלא אם מצויין בשאלון ,בדרך כלל אינך אמור להקריא את התשובות האפשריות שעל הכרטיסיה.
לעולם אל תניח הנחות לגבי תשובות המשיב ,לדוגמא ,בכך שתדלג על שאלה או שתתחיל שאלה עם
"אני יודע שזה בטח לא נוגע לך ,אבל ."...משפט כזה יכול להשפיע על תשובתו של המשיב.
לפני שאתה מקבל את תשובתו של המשיב ,וודא שהמשיב שמע את התשאלה במלואה .זה חשוב כדי
להבטיח שהמשיב שוקל את כל הרעיונות המופיעים בשאלה .אם המשיב קוטע אותך לפני שהוא שומע
את כל השאלה ,יש לחזור על השאלה כדי לוודא שהמשיב שומע אותה על סופה .זה עוזר להבטיח
שכל המשיבים ישמעו את אותה השאלה בדיוק ,כולל את אותם תשובות אפשריות.
כאשר תשובות אפשריות מופיעות בסוגריים ,אין להקריא אותן בקול למשיבים .לדוגמא" ,לא יודע" אין
להקריא בקול למשיבים .יש להשתמש בקוד זה רק כאשר המשיב אומר "לא יודע".
אם אתה חוזר על שאלה ,הקרא אותה באותם מילים ,כלומר ,כפי שמופיע בשאלון .אל תנסה לנסח
מחדש את השאלה.
אם המשיב מבקש ממך לחזור על תשובות אפשריות ,חזור על כל התשובות האפשריות.

שאלות שעליהם כל המראיינים צריכים להקפיד מופיעים בתיבה שלהלן.
כאשר סיימת להקריא שאלה ,באופן אידאלי אתה מיד מקבל תשובה .לעומת זאת ,בנסיבות מסוימות תאלץ
להגיב למה שהמשיב אומר או שואל .למשל ,לאורך השאלון ישנם מספר ביטויים שעשויים לגרום למשיב
לבקש הסבר נוסף .דוגמא לכך היא "באיזור מגוריך" .במקרה זה ובהרבה מקרים דומים אחרים אינחנו לא
רוצים לספק למשיב הסבר נוסף כלשהו ,גם אם זה מפתה .הביטויים שבשימוש כלליים בכוונת תחילה .כאשר
משיבים מבקשים ממך להבהיר מושג מסויים ,כגון "איחוד אירופי" ( ,)B37אנא המנע ,שוב ,מלספק הסבר
משלך .כלל זה בא לידי ביטוי בכללים בנוגע לתגובה לתשובות שנמצאים בתיבה שלהלן.
באופן כללי ,חלק מהמשיבים עשויים להיות להוטים למסור את דעותיהם על הנושאים של שאלון ה ,ESS
בעוד יתכן שאחרים לא חשבו על נושאים אלה קודם לכן ועשויים לתהות לגבי מושגים מסויימים בשאלון .אי
לכך ,ישנה סכנה שיהיה שוני משמעותי באופן שראיונות שונים מתנהלים :עם חלק מהמשיבים אתה עשוי
להגרר לדיון פילוסופי או ויכוח פוליטי ,בעוד עם משיבים אחרים יתכן שתתפתה למסור את הפרשנות שלך
לשאלות .יש להמנע משוני שכזה .כמו כן ,מובן שיש לך דעה משלך ,אבל מן הסתם אין זה מועיל שתביע
אותה שכן זה יכול להטות באופן משמעותי את התוצאות .בגלל כל הדברים האלה עליך לפעול על פי
הכללים שלהלן כדי להבטיח שכל המשיבים ירואיינו בצורה דומה.
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משימתך האחרונה היא לרשום את התשובה .שים לב שכמעט לכל השאלות יש קוד סירוב מפורש (7,77,777
וכו') ,ויש להשתמש בו על פי הנדרש .אין להשאיר את השאלה ריקה או להשתמש בכל קוד אחר כאשר
המשיב מסר ב להשיב .באופן דומה ,אם משיב אינו יודע את התשובה לשאלה ,אין לדלג על השאלה .אם אין
קוד מםורש לכך ,אז יש לרשום 'לא יודע' [על ידי שימוש ב' /'notepadשימוש בקיצור מיוחד בתכנת /CAPI
רישום על דף השאלון] .עלינו לדעת אם משיבים מסרבים להשיב או שאינם יכולים להשיב לשאלות מסויימות.
בשאלות שבהן יש אפשרות קידוד לתשובה 'אחר' ,יש לרשום את התשובה האחרת מילה במילה .אלא אם
נאמר אחרת' ,תשובה אחרת' יש לקודד רק כאשר אחת מהתשובות המקודדות מראש לא מתאימה לאחר
גישוש .בשאלות שבהן אין אפשרות ל 'תשובה אחרת' ,לא מצופה שתהיה אחת כזו .לעומת זאת ,אם זה קורה,
יש [לרשום את התשובה בתכנת  /CAPIלרשום על דף השאלון] .עבור שאלות שכאלה ,בהן לא מוקצה מקום
לתשובה 'אחר' ,יש לחזור קום על השאלה עם הדגש המתאים לפני שמקבלים את התשובה 'אחר'.
אם משיב קוטע את הראיון האמצע (זה קורה לעתים רחוקות) ,עליך לברר האם יסכימו להמשיך בתאריך
מאוחר יותר ,ויש לקודד את התוצאה בהתאם על טופס ההתקשרות (.)Q5

כללי ה  ESSלראיונות :כיצד להגיב לתשובות
.1

.2

.3

.4
.5

.6

הקפד להשאר נטרלי בתגובותיך לתשובות המשיב ולשאלות ,כלומר ,הקפד לא להאנח או לצחוק
כאשר אתה קורא את השאלה ,ו לעולם אל תביע הסכמה או אי הסכמה עם תשובות המשיבים .זה
חשוב כדי להבטיח שאתה לא משפיע על תשובת המשיב וכדי שהמשיב ימשיך להרגיש בנוח להביע
את עמדותיו במהלך הסקר.
אין לספק הגדרות למושגים בתוך השאלות אם אתה מתבקש על ידי המשיב (אלא אם כתוב כך
במפורש בהוראות שלך); לחילופין פשוט הצע לחזור על השאלה ,ואמור למשיב שעליו להשיב על פי
מיטב הבנתם את הדברים .זה מסייע להבטיח שכל המשיבים נשאלים את אותן שאלות ולא מקבלים
הגדרות שונות של המושגים .אם משיבים מסויימים אינם מסוגלים להשיב על השאלהכפי שהיא
מוצגת ,קוד 'לא יודע' מתאים; ואז פשוט עוברים לשאלה הבאה.
באופן כללי ,אם המשיב אומר 'לא יודע' או מסרב להשיב ,קבל זאת ועבור לשאלה הבאה .בשאלות
רגישות ,נסה בעדינות להזכיר למשיב שכל מה שהם אומרים חסוי בהחלט .אם הם עדיין מסרבים,
קודד כסירוב.
אם נראה שהמשיב סותר את עצמו ,קבל זאת ועבור לשאלה הבאה.
המראיין צריך להמנע מלפרש שאלה לסולם תשובות .עבור סולם משספרי ,תמיד יש לבקש מהמשיב
לספק את המספר בגצמו .חשוב שהמספרים המקודדים יהיו אלה שנצמסרו על ידי המשיב (ולא
פרשנותו של המראיין לתשובתו של המשיב).
אם המשיב מתחיל להרחיב בתשובתו ,לסטות או מנסה לעורר שיחה ,נסה לחזור לקצב 'הרגיל' של
שאלת השאלות וקבלת התשובות .יש להשתמש בתגובות נטרליות כמו שתיקה או לאמר "זה מעוד
מעניין ונוכל לדבר על כך אחרי הראיון ,אבל כדאי שנמשיך כעת עם השאלות האחרות"
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.1.1

העברת השאלון :בפירוט

במהלך בפגישת התדרוך של סבב  8של ה  ESSתעבור על שאלון הראיון בכללותו בעזרת 'ראיון התדרוך
לדוגמא' .פרק זה מספק פרטים לגבי שאלות מסויימות שעבורן עוד קצת הסברים יהיו מועילים .זה אמור
לסייע לך להשיב לרוב השאלות שעשויים המשיבים לשאול אותך במהלך הראיון .מספר השאלה או שם
המשתנה מופיע בצד ימין באותיות מוטות.
הערה כללית לגבי העברת
הרלוונטיותלאורך הראיון.
תאריך
התחלה/שעה

השאלון:

חשוב

מאוד

שהמשיבים

ישתמשו

בכל

הכרטיסיות

בתחילת השאלון ,עליך לציין את התאריך והשעה .את שעת הסיום יש להוסיף בסוף
השאלון העיקרי

שימוש בתקשורת

A1

שאלה זו שואלת את המשיבים על כמות הזמן שהם מקדישים ל'צפיה ,קריאה או האזנה
לחדשות בענייני פוליטיקה ואקטואליה' .המשיבים מתבקשים להשיב ב'שעות ודקות'.
אם משיבים נותנים תשובה כגון 'רבע שעה'' ,שעה וחצי' וכו' ,יש למלא זאת בפורמט
הנדרש ,כלומר ' 00שעות ו  15דקות' 1' ,שעה ו  30דקות' וכו' .חשוב להזין  00אם המשיב
מדווח שאינו מקדיש זמן כדי שלא יתייחסו לכך כנתון חסר .יתרה מכך ,אנא הקפידו
לדווח את השעות בתיבת השעות

A2/A3

ואת הדקות בתיבת הדקות.

אם משיבים שואלים האם עליהם להשיב לגבי הזמן שהם מחוברים לאינטרנט או
גולשים באינטרנט באופן פעיל ,אין לספק הסבר נוסף .יש להקריא את השאלה שוב
ולאמר למשיב שעליו להחליט בעצמו כיצד להשיב לשאלה A3 .הינה עוד שאלה פתוחה
שבה מתבקשים המשיבים להשיב ב'שעות ודקות' .אם משיבים נותנים תשובה כגון 'רבע
שעה'' ,שעה וחצי' וכו' ,יש למלא זאת בפורמט הנדרש ,כלומר ' 00שעות ו  15דקות'1' ,
שעה ו  30דקות' וכו'.

הצבעה והתנהגות פוליטית

B13

B17

אם משיבים עונים שהם כן השתתפו בבחירות ,אבל באופן מכוון פסלו את פתק ההצבעה
או שמו פתק לבן ,ציין 'לא' (קוד  .)2זה רלוונטי במיוחד במדינות שבהן ההצבעה היא
חובה.
הארגונים והעמותות המדוברים כוללים כל ארגון שמנסה לשפר דברים בישראל ,לעזור
למנוע מדברים להשתבש או מבעיות רציניות להתעורר .אין זה כולל מפלגות או קבוצות
פעולה מכיוון שאלה כלולים בשאלה הקודמת (.)B16

ניתוב מורכב בחלק C

C31/C32

המשיבים מתבקשים למסור את חודש יום ההולדת שלהם כדי לקבוע איזו קבוצת
שאלות יש לשאול אותם .יש לקודד אותם בהתאם ב  C32ולעקוב אחרי הוראות הניתוב
כדי לקבוע אילו שאלות יש לשאול כעת ( C33, C36או .)C39
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עמדות על הגירה

C33-C35/C36C38/C39-C41

יש להקפיד להקריא את ההקדמה לפני השאלה הרלוונטית ( C33, C36או  .)C39בחלק זה
חשוב מאוד לבדוק שהכרטיסיה הנכונה נמצאת לפני המשיב .שאלות אלה עוסקות
בהגירה ועשויות להיות רגישות עבור חלק מהמשיבים .אם עושה רושם שמישהו נמנע
מלהשיב יש להזכיר לו שהנתונים אנונימיים וחסויים.

C42/C43/C44

את שאלות אלה יש לשאול את כלל המשיבים ,כולל את ההקדמה לפני  .C42גם שאלות
אלה עשויות להיות רגישות עבור חלק

מהמשיבים.

אם עושה רושם שמישהו נמנע

מלהשיב יש להזכיר לו שהנתונים אנונימיים וחסויים.
חלק  – Dעמדות לשינוי האקלים ושימוש באנרגיה

D4-D10

למשיבים מוצגת רשימה של מקורות אנרגיה שונים והם מתבקשים לאמר כמה מהשימוש
בחשמל בישראל הם חושבים שצריך להפיק מכל מקור .ישנם כמה מושגים מורכבים
בשאלות אלה ,שיתכן שחלק מהמשיבים אינם מכירים .אם אתה נשאל ,אין לספק הסבר
נוסף של אף מושג ,אלא אם צויין כך הפירוש בהערה למראיין .אם משיבים אומרים באופן
ספונטני שהם מעולם לא שמעו על מקור אנרגיה כלשהו ,יש להשתמש בקוד הסמוי
('מעולם לא שמעתי על מקור אנרגיה זה').

D20-D21

שאלות אלה הן זהות כדי לפשט את הניתוב .יש לשאול את המשיבים רק את אחת
מהשאלות האלה ועליך לעקוב אחרי הוראות הניתוב הנתונות.

חלק  – Eעמדות על רווחה

E3
E9

E19

E21-E32

יתכן שחלק מהמשיבים יאלצו לנחש פה .אם המשיב אומר 'לא יודע' יש לבקש ממנו
לנחש כמיטב יכולתו.
חובה להקריא בקול את המבוא לפני  .E9המבוא מספק הסבר לגבי מה הם בקצבאות
ושירותים חברתיים .יש להקפיד לא לספק הסבר נוסף או דוגמא כלשהם אבל אם יש
צורך אפשר לחזור על ההגדרה שמופיעה כאן.
בדוק ב  C31את חודש יום ההולדת שמסר המשיב ורשום אותו שוב ב  .E19חשוב לקודד
כראוי ב  E20ולעקוב אחר הוראות הניתוב כדי לקבוע איזו שאלה יש לשאול כעת ( E21,
 E27 ,E24או  .)E30שים לב שהקידוד ב  E20יהיה שונה מ  C32מכיוון שיש פה ארבע
קבוצות ולא שלוש.
המשיבים ישאלו סדרת שאלות שונה בהתאם לקוד שנרשם ב .E20חשוב לקרוא את כל
ההקדמה לפני סדרת השאלות .שאלות אלה עשויות להיות רגישות עבור חלק
מהמשיבים .אם כך ,יש להזכיר לו שהנתונים אנונימיים וחסויים.

E33

חשוב לזכור להקריא בקול את ההקדמה לפני  .E33את שארית חלק  E33( Eוהלאה) יש
לשאול את כלל המשיבים.

E33-E37

אלה שאלות די מורכבות הדורשות מהמשיב לשקול את הדברים ולתת תשובה כוללת .יש
להקפיד להקריא את השאלות בדיוק כפי שהן כתובות ויש לתת למשיב זמן רב יותר
לחשוב אם יש בכך צורך.

E39

עבור מועמדים שאומרים שמעולם לא עבדו ,או אינם עובדים יותר ואינם מחפשים עבודה
(למשל אם הם פרשו לגמלאות) ,יש קוד סמוי שיש להתמש בו.
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טבלת משק בית

F1

F4

שא לה זו מבקשת לברר את סך הכל מספר האנשים במשק הבית (כולל ילדים) .את מספר
האנשים מעל גיל  15היית אמור לקודד כבר ב שאלה  B2בטופס ההתקשרות .אם תגלה
שבשלב זה קיבלת את מידע שגוי עבור הבחירה בטופס ההתקשרות:
 אין לשנות את טופס ההתקשרות או לבצע מחדש את תהליך הבחירה
 יש לקודד את המידע הנכון ב F1
 כתוב הערה לגבי מה שקרה ליד טבלת משק הבית.
שאלה זו מתייחסת לכל אחד מהאנשים בטבלה ולקשר שלהם אל המשיב .יש להקפיד
לדייק בכיוון הקשר .וודאו שהמשיב עונה "האדם הזה או ה ...שלי".

מעמד משפחתי או זוגי חוקי

F6 & F11

המטרה ב  F6היא לבדוק את המעמד החוקי (או האחר) של מערכת היחסים בין המשיב
ובן/בת הזוג עמו הוא גר כעת במשר הבית הזה .אנחנו מעוניינים לבדוק כיצד מוגדרת
מערכת היחסים על פי החוק הישראלי.
המטרה ב  F11היא לבדוק את המעמד המשפחתי החוקי של המשיב על פי החוק הישראלי.
שאלה זו נש אלת רק את אלה שחיים כעת עם בן/בת זוג או אלה שמתגוררים יחד (אם זה
מוכר בחוק ואם לא) אבל אינם בעלי מעמד חוקי אחר כלשהו .אי לכך ,המשיבים
שמתגוררים יחד מתבקשים לציין את מעמדם המשפחתי החוקי שיתכן שנובע ממערכת
יחסים קודמת .אם המשיב אינו בטוח ,יש לקבל את הניחוש הטוב ביותר שלהם.
ב  F11יש שימוש בהוראת המראיין 'קידוד מועדף' .בקריאה של הרשימה מלמעלה למטה
יש לקודד את התשובה שניתנה בנקודה הגבוהה ביותר ברשימה ,כלומר ,אם המשיב אומר
שהוא נשוי (קוד  )01וגרוש (קוד  ,)4יש לקודד כ .01
על כל המשיבים להשיב על שאלות בנוגע למעמדם המשפחתי על פי מה שמוכר חוקית
במדינה שבה מתקיים הראיון .לדוגמא ,אם המשיב נמצא במערכת יחסים אזרחית בבריטניה
(שבה זהו מעמד חוקי מוכר) אבל הראיון מתקיים בקפריסין (שבה זה לא מוכר חוקית)
עליהם להשיב על פי הקודים שמשקפים בצורה הטובה ביותר את מעמדם המשפחתי החוקי
בקפריסין .אם המשיב אינו בטוח ,יש לקבל את הניחוש הטוב ביותר שלהם.
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רמת ההשכלה הגבוהה ביותר

F15, F44
F52, F56

( F15או כל שאלת המשך אחרת בנושא השכלה ספציפית למדינה שישאל המשיב/בן
זוג/הורה) מתעד את רמת ההשכלה הגבוהה ביותר שהמשיב סיים בהצלחה' .סיים
בהצלחה' נקבע כאשר ) 1 :תעודה רשמית מונפקת אחרי שנעשת הערכה שקובעת
שהמשיב עבר את הקורס;  )2קורס או תקופת לימודים שהמשיב היה נוכח בו במלואו אבל
לא הוענקה תעודה או  ) 3קורס או תקופת לימודים שהמשיב היה נוכח בו במלואו והונפקה
תעודת השתתפות (אבל לא תעודה אחרת המעידה על שעבר את הקורס).
אם המשיב סיים את לימודיו ברמה הגבוהה ביותר בחו"ל עליהם לנסות למקם זאת
בקטגוריה התואמת מהרשימה שבכרטיסייה .ההערכה המדויקת ביותר שלהם קבילה ,או
שתוכל לבדוק את רשימת ההכשרות המקובלות בחו"ל שנמצאת בידיך .רק כאשר אין זה
מתאפשר יש להשתמש בקוד 'אחר' .אם נעשה שימוש ב'אחר' ,ציין את ההכשרה על
השאלון כך שניתן יהיה לקודד זאת מחדש מאוחר יותר במשרד.

שנות לימוד

F16

'שנות לימוד' מתייחס לכל הלימודים שהושלמו כולל בית ספר וההשכלה שאחרי בית
הספר .שנים אלה לא חייבות להיות ברצף אבל הסך הכל צריך לכלול רק את שנות
הלימודים בפועל ולא את הרווחים שביניהם .יש לכלול גם הכשרה מקצועית ,אבל לא
תקופות התמחות .על לימודים חלקיים יש לדווח כשווה הערך בלימודים מלאים .לדוגמא,
אם קורס בלימודים מלאים אורך שנה אבל לקח שנתיים בלימודים חלקיים ,יש לדווח על
שנת לימודים אחת.

פעילות כלכלית

F17a-F17d

 F17aהינה שאלה מרובת קודים וחלק מהמשיבים צריכים לבחור מספר סוגים של
פעילות כלכלית שלקחו על עצמם במהלך שבעת הימים האחרונים .יש לקודד את כולם ב
 . F17aיש לזכור לגשש עם המשיבים כדי לברר אם פעילויות אחרות רלוונטיות על ידי שאלה
'אילו עוד?' .יש לרשום את כל הפעילויות הכלכליות שהמשיב לקח על עצמו במהלך שבעת
הימים האחרונים.
יש לתת תשובה אחת בלבד ב  .F17cזאת צריכה להיות הפעילות שהמשיב מחשיב כפעילות
העיקרית שלו .אם המשיב אינו בטוח או שאינו יודע ,נסה לגשש כדי לגלות איזה פריט
בכרטיסיה הכי קרוב למה שהמשיב עשה בשבוע האחרון.
 F17dהינו קוד מראיין ואין להקריא אותו להמשיב .אם התקבלה תשובה ב  F17cהעתק
אותה ל  .F17dאחרת יש להעתיק את הקוד מ  .F17aפריט זה ישמש לניתוב בשלב מאוחר
יותר של השאלון .יש לוודא שיש רק קוד אחד מסומן ב .F17d
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ההערות שלהלן מסבירות את הקטגוריות ב  F17aביתר פירוט:

קוד
01

בעבודה בשכר (או נעדרים זמנית) (מעסיק ,עצמאי ,עובד בעסק המשפחתי)
קטגוריה זו כוללת את כל סוגי העבודה בשכר ,בין עם עבור מעסיק ,או כעצמאי .היא כוללת
עבודה מזדמנת ,עבודה במשרה חלקית ועבודה זמנית.
עבודה ב התנדבות ,או עבודה תמורת תשלום הוצאות בלבד או תמורת מגורים בלבד שבהן אין
תמורה כספית אינם נכללים בקטגוריה זו.
אנשים שנעדרים זמנית כוללים את אלה שנעדרו מהעבודה בשבוע שעבר עקב מחלה או פציעה,
חופשה ,אבל או חופשת לידה בהינתן שיש להם מקום עבודה לחזור אליו עם אותו מעסיק או
כעצמאיים באותו התחום .זה כולל גם אנשים שפוטרו זמנית ,היו בשביתה ,שוב בהינתן שיש להם
מקום עבודה לחזור אליו עם אותו מעסיק או לאותו מעמד כעצמאי.
אנשים שחוזה העבודה שלהם כולל עבודה קבועה אך בתקופות לסירוגין (כמו צוות הוראה
במוסדות חינוך ,או ספורטאים מקצועיים שמקבלים את שכרם רק במהלך שנת הלימודים או
במהלך העונה ולכן יתכן שלא עבדו בשבוע האחרון) גם נכללים בקטגוריה זו.

02

בלימודים( ,שאינם משולמים על ידי המעסיק) ,אפילו אם בזמן חופשה
יש לקודד את כל הסטודנטים ,גם אלה שעסקו בשבוע האחרון בעבודות במהלך החופשה .אם
הסטודנט בחופשה והמשך לימודיו תלוי במעבר מבחן ,יש להניח שהמבחן יעבור בהצלחה ועדיין
להתייחס אל המשיב כסטודנט בלימודים מלאים.

03

מחוסר עבודה ,ומחפש עבודה באופן פעיל
קטגוריה זו כוללת את כל מחוסרי העבודה שמחפשים עבודה באופן פעיל .זה כולל את אלה
שמח פשים עבודה דרך שירותי התעסוקה הממלכתיים ,אלה שרשומים בסוכנויות תעסטקה
פרטיים ,אנשים שעונים לפרסומים עם הצעות עבודה ,מפרסמים שהם מחפשים עבודה או אפילו
אנשים שפשוט מחפשים באופן פעיל הזדמנויות עבודה.

04

מחוסר עבודה ,רוצה עבודה אבל לא מחפש באופן פעיל
יש לכ לול כאן כל משיב שמחוסר עבודה ,אבל אינו מחפש עבודה באופן פעיל בעת הזאת.
לדוגמא ,אנשים שהתייאשו מחיפוש עבודה יכללו פה ,או אלה שחולים ובאופן זמני אינם יכולים
לחפש עבודה .באופן כללי יש לאפשר למשיבים להחליט בעצמם אם מחלה במקרה זה היא זמנית
או לא .אם יש ספק ,יש לכלול אם נמשך פחות משישה חודשים.

05

חולה או נכה לצמיתות כולל אנשים מחוסרי עבודה ושאינם מחפשים עבודה בגלל מחלה או
נכות קבועים (או לתקופה בלתי מוגדרת) .אנשים שמעולם לא עבדו בגלל נכות נכללים גם כן.
במקרה של ספק אם מחלה או נכות היא לצמיתות ,יש להתיחס אליה כקבועה אם זו נמשכה
ברציפות ששה חודשים או יותר.

06

בפנסיה מעבודה כולל אנשים שיצאו לגימלאות מעבודתם בגיל הפרישה המקובל פחות או יותר

או שיצאו ל'פנסיה מוקדמת' ,ואינם מחפשים עוד עבודה מכל סוג שהוא.
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07

בשירות צבאי או לאומי שימו לב שקוד זה אינו מתייחס לעבודה בצבא (צבא קבע) אלא לשירות
חובה ושירות לאומי בלבד.

08

עוסק במטלות הבית ,מטפל בילדים או באנשים אחרים כולל כל אחד שעוסק במטלות משק
בית או טיפול ללא תשלום .יכול להיות יותר מאדם אחד במשק בית אחד בקטגוריה זו – כאן אנחנו
מעוניינים במצבו של המשיב בלבד.

09

אחר אינו מופיע בכרטיסיה .זה כולל את כל מי שאינו מתאים לאף אחת מ  8הקטגוריות
שבכרטיסיה.

ההערות שלהלן מסבירות את הקטגוריות ב  F17cביתר פירוט .שים לב שהקריטריונים לקידוד ב  F17cיהיו
שונים מב  F17aמכיוון שכעת אנחנו מבקשים את הפעילות העיקרית .ההבדלים מסומנים בקו תחתי להלן.

Code

01

בעבודה בשכר (או נעדרים זמנית) (מעסיק ,עצמאי ,עובד בעסק המשפחתי)
קטגוריה זו כוללת את כל סוגי העבודה בשכר ,בין עם עבור מעסיק ,או כעצמאי .היא כוללת עבודה
מזדמנת ,עבודה במשרה חלקית ועבודה זמנית.
עבודה בהתנדבות ,או עבודה תמורת תשלום הוצאות בלבד או תמורת מגורים בלבד שבהן אין תמורה
כספית אינם נכללים בקטגוריה זו.
אנשים שנעדרים זמנית כוללים את אלה שנעדרו מהעבודה בשבוע שעבר עקב מחלה או פציעה,
חופשה ,אבל או חופשת לידה בהינתן שיש להם מקום עבודה לחזור אליו עם אותו מעסיק או
כעצמאיים באותו התחום .זה כולל גם אנשים שפוטרו זמנית ,היו בשביתה ,שוב בהינתן שיש להם
מקום עבודה לחזור אליו עם אותו מעסיק או לאותו מעמד כעצמאי.
אנשים שחוזה העבודה שלהם כולל עבודה קבועה אך בתקופות לסירוגין (כמו צוות הוראה במוסדות
חינוך ,או ספורטאים מקצועיים שמקבלים את שכרם רק במהלך שנת הלימודים או במהלך העונה
ולכן יתכן שלא עבדו בשבוע האחרון) גם נכללים בקטגוריה זו.

02

בלימודים ( ,שאינם משולמים על ידי המעסיק) ,אפילו אם בזמן חופשה
יש לקודד את כל הסטודנטים ,גם אלה שעס קו בשבוע האחרון בעבודות במהלך החופשה .אם
הסטודנט בחופשה והמשך לימודיו תלוי במעבר מבחן ,יש להניח שהמבחן יעבור בהצלחה ועדיין
להתייחס אל המשיב כסטודנט בלימודים מלאים.

03

מחוסר עבודה ,ומחפש עבודה באופן פעיל
קטגוריה זו כוללת את כל מחוסרי העבודה שמחפשים עבודה באופן פעיל .זה כולל את אלה
שמחפשים עבודה דרך שירותי התעסוקה הממלכתיים ,אלה שרשומים בסוכנויות תעסטקה פרטיים,
אנשים שעונים לפרסומים עם הצעות עבודה ,מפרסמים שהם מחפשים עבודה או אפילו אנשים
שפשוט מחפשים באופן פעיל הזדמנויות עבודה.

04

מחוסר עבודה ,רוצה עבודה אבל לא מחפש באופן פעיל
יש לכלול כאן כל משיב שמחוסר עבודה ,אבל אינו מחפש עבודה באופן פעיל בעת הזאת .לדוגמא,
אנשים שהתייאשו מחיפוש עבודה יכללו פה ,או אלה שחולים ובאופן זמני אינם יכולים לחפש עבודה.
באופן כללי יש לאפשר למשיבים להחליט בעצמם אם מחלה במקרה זה היא זמנית או לא .אם יש
ספק ,יש לכלול אם נמשך פחות משישה חודשים.
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ארבע הקטגוריות הנותרות כוללות את אלה באוכלוסיה שנחשבים בדרך כלל כבלתי פעילים כלכלית.

05

חולה או נכה לצמיתות כולל אנשים מחוסרי עבודה ושאינם מחפשים עבודה בגלל מחלה או נכות
קבועים (או לתקופה בלתי מוגדרת) .אנשים שמעולם לא עבדו בגלל נכות נכללים גם כן .אין לכלול
אנשים בפנסיה במצב בריאותי רעוע שלא היו מחפשים עבודה גם אם היו בריאים .במקרה של ספק
אם מחלה או נכות היא לצמיתות ,יש להתיחס אליה כקבועה אם זו נמשכה ברציפות ששה חודשים או
יותר.

06

בפנסיה מעבודה כולל אנשים שיצאו לגימלאות מעבודתם בגיל הפרישה המקובל פחות או יותר או
שיצאו ל'פנסיה מוקדמת' ,ואינם מחפשים עוד עבודה מכל סוג שהוא .יש לרשום גם אנשים בפנסיה
החולים במחלה קבועה או שנהיו נכים.
נשים שמפסיקות לעבוד כאשר הן מתחתנות כדי לדאוג למשק הבית או לגדל משפחה ושלא עבדו
במשך שני רבות ,יש לסווג כ'דואגות למשק הבית' ולא כ'בפנסיה' .אבל קשה להגדיר פרישה באופן
מדוייק .מלבד הסייג שנעשה עבור נשים ,באופן כללי יש לקבל את תאור המשיב מהכרטיסיה.

07

בשירות צבאי או לאומי שימו לב שקוד זה אינו מתייחס לעבודה בצבא (צבא קבע) אלא לשירות
חובה ושירות לאומי בלבד.

08

עוסק במטלות הבית ,מטפל בילדים או באנשים אחרים כולל כל אחד שעוסק פחות או יותר
באופן מלא במטלות משק בית או טיפול ללא תשלום כאשר מגדירים מצב כלכלי .יכול להיות יותר
מאדם אחד במשק בית אחד בקטגוריה זו – כאן אנחנו מעוניינים במצבו של המשיב בלבד.

09

אחר אינו מופיע בכרטיסיה .זה כולל את כל מי שאינו מתאים לאף אחת מ  8הקטגוריות שבכרטיסיה.
יש לזכור שאין לכלול כאן אנשים שעושים עבודה כלשהי בתשלום (כולל עבודות מזדמנות כעצמאי)

F21

השאלות הבאות מתייחסות לעבודתו העיקרית של המשיב (אם רלוונטי) .זה יכול להיות
מקום העבודה הנוכחי שלו ,או מקום העבודה האחרון אם הוא כרגע מחוסר עבודה.
תצטרך להתאים את הזמנים וכו' בקריאת השאלות בהתאם.
אם למשיב יש יותר מעבודה אחת ,עליהם להשיב לגבי זו שמעסיקה אותם במשך הכי
הרבה שעות בשבוע .אם יש להם שתי עבודות שוות בדיוק עליהם להשיב לגבי זו
שעבודה השכר הוא הגבוה ביותר.
ישנם עצמאיים שלהם עסק משלהם; ויש עצמאים שעוסקים בעבודות מזדמנות או
תקופתיות .אדם בעסק של אדם אחד אינו בהכרח עצמאי; אם העסק הוא חברה ,הוא או
היא עשויים להיות שכיר של החברה שמושך משכורת.

F31-F34a

רצף שאלות תעסוקה
אנחנו רוצים לאסוף פרטים תעסוקתיים של כמעט כל המשיבים ,פרט לאלו שמעולם לא
עבדו.
שאל את כולם על עבודתם הנוכחית או האחרונה .אנא גשש לקבלת כל הפרטים
הרלוונטים; אם חסרים פרטים כלשהם ,יתכן שלא נוכל לקודד תעסוקה ותעשייה בצורה
מדוייקת .לדוגמא ,ישנם סוגים רבים של מהנדסים ולכל אחד קוד משלו .לכן עליך לגשש
לקבלת תאור התפקיד המלא כמו דם סוג ההנדסה המבוצעת.
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F31

אנחנו שואלים את שאלת התעשייה קודם כי בירור סוג העסק או התעשייה הוא חיוני
לקידוד העבודה הפירוט מספיק .נסה לברר זאת בצורה המדוייקת ביותר .שם החברה
אינו מספק ,וכך גם המוצר עצמו ,לדוגמא 'כלי רכב' יכול להיות מפעל ייצור ,סוכנות
מכירות ,מוכר רכבים משומשים ,שרות הסעות או עשק ייבוא רכבים.

F32

אנחנו מעונינים לרשום את סוג הארגון שהמשיב עובד או עבד בו .השאלה נועדה לזהות
את הסקטור שב ו הם עובדים .ההבחנה העיקרית שאנו מחפשים פה היא אם העבודה היא
בסביבה שבה הבעלות או המימון באים מחלק כלשהו של הסקטור הציבורי ,שלטון
מקומי או מרכזי ,אפילו אם זה מגיע דרך צד שלישי .כאשר מדובר בסקטור עם קשרים
מורכבים בין ניהול פרטי וציבורי ,אפשר למשיב להתמקד במצב ההעסקה שלו .אם כך
מישהו שמספק שירותי מזון או שירותי נקיון לבית חולים או בית ספר הינו חלק מהמגזר
הפרטי אפילו אם מדובר בבית ספר ממלכתי.

F33-34a

הסבירות שהמשיבים יראו בסיווג העיסוק כמשימה בעייתית או מפורטת היא נמוכה ,לכן
צריך שתדלה כמה מידע שאפשר .הגדרת התפקיד הינה נקודת התחלה טובה אך אינה
מספקת .למקצועות כמו רואה חשבון ,מורה ,אחות ,מהנדס ופועל יכולים להיות סוגים
שונים ויכולים להתבצע במצבים שונים .יש להשתמש ב  F34כדי לגשש ולקבל תיאור
מלא ככל שניתן של פעילויותיהם בעבודה ,אולי אפילו לקבל מהם פירוט של מטלותיהם
היומיומיות.
עבור  F34aיש לזכור שאנחנו מעוניינים בהכשרה/בכישורים שבדרך כלל נדרשים כדי
לקבל את העבודה ,לא רמת ההכשרה של המשיב שכן אלה יכולים להיות די שונים.

רמת ההכנסה של משק הבית

F41

ב  F41יש להשיג את סך ההכנסה נטו של משק הבית מכל המקורות ,כלומר ,אחרי
מיסים  .הכנסה אינה רק הכנסות מעבודה ,אלא גם מקצבאות ודמי פרישה ,ריבית על
חסכונות ,שכר דירה וכו'.
אנחנו מעוניינים במספרים אחרי ניכוי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,הפרשות לפנסיה ועוד.
השאלות מתייחסות לרמת ההכנסה הנוכחית ,או אם זה בעייתי ,לתקופה הקרובה ביותר
שעליה יכול המשיב לענות .המשיב מקבל כרטיסיה שמאפשרת לו לבחור בין הכנסת
משק הבית השבועית ,החודשית או השנתית ,זה שמקל עליהם ביותר להשיב .כעת הם
יאמרו לך את האות שמתייחסת לסכום המתאים .שיטה זו נועדה להניח את דעתו של
המשיב לגבי סודיות המידע שהוא מספק.

פעילותו הכלכלית של בן הזוג

F45a / F45c

ראה את הערות 'פעילות כלכלית' שלעיל לפרטים לגבי קידוד וגישוש.

מקורות סוציו-תרבותיים

F61

שאלה זו נועדה לבחון את מוצאו של המשיב .יש לרשום עד שתי מקורות שמתארות בצורה
המיטבית ביותר את מוצאו של המשיב .אם המשיב נותן תשובה שאינה מופיעה בכרטיסיה
 , 77אנא רשמו את תשובתם במקום המיועד לכך .לאחר שנרשם המוצא הראשון שאל 'איזה
עוד? אם לא ניתן מוצא נוסף יש לרשום  .555555אם מוזכרים יותר משניים ,בקש מהמשיב
לבחור שניים .אם המשיב אינו יכול לעשות זאת רשום את שני המוצאות הראשונים שצוינו.

סולם ערכים אנושיים (חלק )H
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H1/H2

משיבים גברים יש לשאול את ( H1שאלות  )A-Uומשיבות נשים יש לשאול את ( H2שאלות
 .)A-Uהכרטיסיה זהה עבוד גברים ונשים.

שאלות ביקורת (חלק )I

I1

על המראיינים לפנות ל  C32ולמלא את אותו הקוד ב  .I1חשוב שלמשיבים ירשם אותו הקוד
ב  C32וב  . I1כעת עליך לעקוב אחר הוראות הניתוב כדי לקבוע מה השאלה הבאה שיש
לשאול.

I2-I10

כל משיב ישאל סדרת שאלות אחרת בהתאם לקוד שהוזן ב  .I1שאלות אלה דומות
לשאלות שהופיעו קודם לכן בשאלון .על המשיבים להשיב לשאלות אלה כשאלות חדשות
ולא לנסות להזכר בתשובותיהם ה קודמות .חשוב מאוד להקריא למשיבים את ההקדמות
במלואן כדי לוודא שהכרטיסייה הנכונה עומדת לפניהם.

בסיום השאלון כל המראיינים מתבקשים לרשום את התאריך והשעה.

תאריך/שעת
סיום
שאלות למראיין (חלק )J

עליך להשיב לשאלות אלה מבלי להוועץ במשיב .תשובותיך לשאלות אלה עוזרות לנו להבין איך עבר הראיון,
וכיצד הגיב המשיב לחוויה .כל השאלו ( )J1-J9מתייחסות לראיון בכללותו.
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 .5דיווח
מילוי טופסי המסלול

5.5

 5.5.5מדוע?

כיצד טופס המסלול מסייע לך:

אתה מבקר בכתובת שניתנה לך ,מזהה את
המשיבומבצע את הראיון .זהו התרחיש האידאלי .אלא
שנסיונות ההתקשרות שלך לא תמיד יצאו לפועל כך.
יתכן שתגלה שבמשיב אינו פנוי בזמן ההתקשרות או
שאינו פנוי להשתתף ,למשל .תהיה התוצאה אשר
תהיה ,חשוב שתדווח על כל נסיון התקשרות מצידך,
כלומר יש לתעד כל נסיון .בסופו של דבר ,זה יתן לנו
תעוד מלא של תהליך ההתקשרות עבור כל מדגם בכל
מדינה משתתפת .זה מסייע לנו
 לחשב שעורי הענות מדוייקים;
 לבחון את אי הענות (האם היא תוצאה של אי-
התקשרות ,אי התאמה ,סירוב;)?...,
 לבחון סירוב (מדוע אנשים מעדיפים להמנע
מהשתתפות ,מה המגדר שלהם וגילם?);
 לזהות משיבים שמשתפים פעולה ונמנעים
משיתוף פעולה ולהשבות את הנתונים שלהם;
 לפקח על עבודת השדה (עם מי טרם נוצר קשר? מי קבע פגישה? מי מועמד טוב לשכנוע לאחר
סירוב?)
אתה יכול לבדוק את טופס ההתקשרות שלך כדי
לראות אם עקבת אחרי הכללים שפורטו בפרק :3
האם היה לפחות נסיון אחד בערב ,נסיון אחד בסוף
השבוע והאם הנסיונות נעשו במהלך של שבועיים
לפחות?
טופס ההתקשרות יכול לעזור לך לקבוע אם עליך
לבצע עוד נסיון התקשרות .זה תלוי בתוצאה ו/או
בקוד הסירובאותו רשמת.
תמיד נסה להשיג את מספר הטלפון של המשיב או
של כל אחד אחר שיכול לעזור לך להשיגו ,ורשום
אותו בטופס ההתקשרות .זה עשוי להתברר ככלי
עזר בקביעת פגישה .אם אתה מגלה שהמשיב
תמיד תפוס בשעות מסויימות ,אפשר לזכור זאת אם
ירשם ב'הערות על זמנים'.

 5.1.2כיצד?
עבור כל תיק שמתקבל ,יש למלא טופס התקשרות אחד .מטופס התקשרות זה ,צריך להיות ברור מיהו
המשיב ,מתי ועל ידי מי נעשו נסיונות התקשרות ,ומה היתה התוצאה של כל נסיון התקשרות .עבור כל [יחידת
מדגם] ,וודא שעברת על כל השאלות המתאימות לפני חתימת הטופס .בנוסף ,תמיד יש לרשום הערות
במהלך תהליך בחירת המשיב בעזרת הטופס שבדף השני .דף זה הינו חלק בלתי נפרד מטופס ההתקשרות
שלך .אי לכך ,גם אותו יש למלא בשלמותו ובדיוק רב .מלא את שמו של המשיב הנבחר בטופס ההתקשרות
ברגע שסיימת את התהליך.
 5.5.3דברים שיש לשים אליהם לב
באופן כללי יש לזכור את הדברים הבאים:
 תמיד יש לעבוד תחת מספר המראיין שלך ,שצריכה להיות זהה לזו שאתה ממלא בשאלון הראשי.
 יש לבצע רישום של כל נסיון התקשרות .זה כולל נסיונות מוקדמים שאינם מובילים להתקשרות.
 יש למלא את טופס ההתקשרות מיד לאחר נסיון ההתקשרות .אם תדחה זאת ,אתה עשוי לשכוח
פרטים חשובים .כך גם תוודא שנסיונות ההתקשרות מתועדים בסדר כרונולוגי.
 לא משנה איזו תוצאה אתה ממלא בטופס ההתקשרות ,תמיד יש למלא את שאלות ה ,N
מאפיינים שכונתיים ,אודות הבית ואזור המגורים.
 בדוק את טופס ההתקשרות כדי לוודא שהוא התמלא בשלמותו ובמדוייק לפני שאתה מגיש אותו
לסוכנות הסקר.

ישנם גם כמה דברים חשובים לזכור בנוגע לשאלות ספציפיות בטופס ההתקשרות:



 :Q3יש למלא את שעת הביקור באמצעות שעון  24השעות .כלומר 15:20 :ולא  3:20אחה"צ.
 :Q4קוד ' 4מידע דרך ארגון הבקר' משמעו שמארגני הסקר סיפקו לך מידע ,כגון 'המשיב התקשר
אלינו כדי לסרב'.
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 :Q5קוד ' 2ראיון חלקי' לעולם אין לתכנן מראש :יש להתחיל ראיון רק כאשר למשיב
יש זמן מספיק .אם הראיון נקטע עקב נסיבות בלתי צפויות ,יש להשתמש בקוד  .2אחר כך יש
להשתמש בקוד  1עבור ביקור מאוחר יותר שהביא להשלמת הראיון.
 :Q5יש להשתמש ב 'לא נוצר קשר כלל' (תוצאה  )6רק אם לא דיברת עם אף אחד בכתובת או
בסביבתה .אם דיברת עם מישהו אחר ממשק הבית או עם שכן שסיפק מידע כלשהו ,בחר בתוצאה
.5
 :Q5יש לבחור 'כתובת שגויה' (תוצאה  )7רק אם לאחר הוועצות עם שכנים אתה משוכנע שהכתובת
חסרה מידי או בוודאות שגויה ,ושאין בכתובת זו אף אחד (אפילו מטפל ,לדוגמא) .סוכנות הסקר שלך
עדיין עשוייה להצליח לעזור במציאת הכתובת ,לכן תמיד יש להוועץ עמם לפני שמוותרים.
 :Q6נסה להמנע מבחירת 'אחר' (תוצאה  .)13ברוב המקרים ,תתאים תוצאה אחרת .תמיד נסה לקבוע
פגישה ולבחור בתוצאה  ,1גם אם קובעים בכלליות לדוגמא 'תחזור מחר'.
 :Q6סירוב יכול להתקבל על ידי המדיב בלבד (תוצאה  )2או על ידי מישהו אחר מבני משק הבית,
חברים או שכנים (תוצאות  3או  .)4שומר או עובד במתחם המגורים אינו יכול לסרב :אם הם אינם
מאפשרים גישה לבית ,בחר 'לא נוצר קשר כלל' (שאלה  5תוצאה  )6בשאלה הקודמת.
 :Q6עבור תוצאות  10 ,9ו  , 11תמיד נסה לברר אם המשיב עבר דירה בתוך המדינה או מחוץ למדינה.
יש לבחור 'מחוץ למדינה' (תוצאה  )9רק אם המשיב עבר מחוץ למדינה לצמיתות; אם הם עזבו זמנית
יש לציין 'אינו פנוי עד' (תוצאה  )5ולהוסיף תאריך אם אפשר .יש לבחור 'יעד לא ידוע' (תוצאה  )10רק
אם עשית מאמצים ועדיין לא יכול לוודא אם המשיב עבר מחוץ למדינה.
 :Q6מגבלות שפה (תוצאה  )12מופיעות כאשר המשיב אינו מבין ואינו יכול להשיב לשאלות בשפה
שבה הוכשרת לבצע את הראיונות .במקרה כזה ,לעולם אל תנסה לתרגם את השאלות בעצמך .מלא
את שאלה  6bואת שאלות ה  ,Nוהחזר את הטופס לסוכנות הסקר.
 :Q8במקרה של סרוב ,אפשר לציין עד  5סיבות לכך .נסה להיות מקיף .זהו משתנה מאוד חשוב כי
הוא מאפשר לנו לאתר סירובים 'רכים' יותר ממשיבים שאפשר יהיה לפנות אליהם שוב.
 :Q9יש לבחור ' 8לא יודע' אם הסירוב ניתן על ידי מישהו פרט למשיב.
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5.5

דיווח על מאפיינים שכונתיים
5.5.5

מדוע?

מאפיינים שכונתיים בקצרה

כפי שידוע לך ,משתתפים רבים ב  ESSמשתפים פעולה ,אבל
למרבה הצער ,ישנם כאלה שלא .ה  ESSמשתמש במספר
אסטרטגיות כדי לגלות האם קבוצת המשיבים שונה
מהקבוצה של אלה שאינם משיבים .אחת הדרכים האלה היא
להשוות את תנאי המחיה שלהם .לדוגמא ,אנחנו עשויים
לגלות שלאנשים שחיים במעונות סטודנטים תהיה נטיה רבה
יותר לא לשתף פעולה לעומת אנשים שגרים בבתים פרטי.
זה עשוי להיו ת בעייתי מכיוון שסביר להניח שלאדם הממוצע
שגר במעונות סטודנטים תהיה נטייה לדעות שונות מאלה של
האדם הממוצע שגר בבית פרטי .אין אנחנו רוצים להשאיר
את דעותיהם של קבוצות מסויימות של אנשים מחוץ לממצאי
ה  .ESSלכן ,אם נמצא אי-התאמה בין תנאי המגורים של
המשיבים ושל אלה שאינם משיבים ,נוכל להתאים את
גישתינו לסבבי ה  ESSהבאים כדי לוודא שהרכב קבוצת
המשיבים יהיה דומה יותר לכלל האוכלוסיה בישראל .לאמיתו של דבר ,אנחנו יכולים להתאים את גישתינו
אפילו במהלך עבודת השדה ,על ידי התמקדות במקרים מסויימים כדי להפחית את אי ההתאמה.
כאשר מבקרים בכתובת מסויימת בפעם
הראשונה ,עליך להשיב על חמש שאלות
אודות הבית וסביבתו .אתה מספר לנו באיזה
סוג של בית המשיב גר ,ואם אתה רואה
הרבה גרפיטי או אשפה בשכונת המגורים.
אפילו אם האדם הנדגם אינו משתף פעולה,
האבחנות שלך עדיין מספקות לנו מידע
חשוב אודותיו .זה מאפשר לנו לבדוק האם
האנשים שמשיבים דומים לאנשים שאינם
משיבים מבחינת תנאי המגורים שלהם .דמיון
שכזה הוא משמעותי מכיוון שאנחנו רוצים
לוודא שהמדגם הממומש שלנו מיצג את
האוכלוסיה כולה.

זה די קשה לנו למצוא נקודות להשוואה בין המשיבים לאלה שאינם משיבים .טופסי הנתונים הנצפים
מהווים את מקור המידע העיקרי שלנו ולכן אנחנו מסתמכים על כך שתמלאו אותם כדרוש עבור כל
אדם שנדגם ,בין אם הם משיבים על הסקר ובין אם לאו.
5.5.5

כיצד?

טופס הנתונים הנצפים כולל חמש שאלות אודות הבית וסביבתו.
חשוב מאוד ש:
תשיב על שאלות אלה פעם אחת עבור כל אחד במדגם .אנחנו זקוקים לטופס מלא עבור כל
משיב ,אבל גם עבור אלה שאינם משיבים ואלה שלא נוצר עמם קשר .רק עבור כתובת שגויה אין
לדווח בטופס זה.
יש למלא את הטופס בתחילת הביקור הראשון .תאר את הבית לפני שאתה מצלצל בפעמון הדלת.
אין צורך למלא את הטופס שוב אם עמיתך עשה זאת כבר עבור כתובת זו .אנחנו זקוקים לטופס
אחד לכל יחידת מדגם.
עליך למלא את הטופס בעצמך כאשר אתה מסתכל על הבית באופן אישי .לעולם אל תשתמש
באמצעים אחרים למילוי הפרטים ,כגון לבקש מהמשיב לתאר את ביתו במהלך שיחה טלפונית .אתה
היחיד שהוכשר כדי להעריך את הנסיבות ולמלא את הטופס כראוי.
בנוסף לכך ,תמיד עדיף למלא את הטופס בשעות היום .מן הסתם תראה יותר טוב כך ,אבל גם הנסיבות
בשעות היום יכולות להיות שונות .לדוגמא ,שער עשוי להיות פתוח במהלך היום אבל נעול בשעות הלילה .יש
למלא את הטופס בשעות הערב רק אם אין אפשרות לעשות זאת בשעות היום .אם כך:
נסה לקיים את ביקורך הראשון בשעות היום .כך תוכל למלא אחר שתי ההנחיות :למלא את הטופס
במהלך ביקורך הראשון ובשעות היום.
אם ביקורך הראשון היה אחרי השקיעה והוא היה מוצלח ,אין צורך לשוב כדי למלא את טופס
הנתונים הנצפים .אם היית צריך לעבור שער נעול ,תוכל לשאול את המשיב אם השער נעול גם
בשעות היום ולשנות את תשובותיך בהתאם.
אם ביקורך הראשון היה אחרי השקיעה אבל לא היה מוצלח ,נסה לחזור בשעות היום .מלא את טופס
הנתונים הנצפים במהלך הביקור השני.
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פעל על פי הוראות ספציפיות אלה עבור כל שאלה:
 .N1מהו סוג הבית בו מתגורר המשיב?

 3 :N5כן ,גם מערכת אינטרקום וגם דלת/שער נעולים.
בחר באפשרות זו אם אתה נדרש להזדהות דרך האינטרקום לפני שאתה מגיע לדלת הכניסה של המשיב
(שתהיה נעולה ככל הנראה ויתכן שיהיה לה פעמון משלה).

 .N3באיזה מצב פיזי מצויים הבניינים והמגורים באזור?

מצבו הפיזי של הבית יכול להיות כל אחד מהאפשרויות הבאות:
 .1במצב טוב מאד :חדש או כמעט חדש בלי בעיות מבניות נראות לעין.
 .2במצב טוב  :כבר לא חדש אבל כמעט אין אף אחת מהבעיות שמצוינות להלן.
 .3במצב סביר :כמה מהבעיות שלהלן קיימות במידה מסויימת.
 .4במצב רע  :הבעיות המצוינות להלן נמצאות במידה רבה יותר.
 .5במצב רע מאוד :הבעיות שמצוינות להלן נמצאות במידה כזו שנראה שמסוכן לחיות שם.
התייחס לבעיות הבאות כאשר אתה אומד את השאלה הזו :בעיות גג (גג שקוע ,או חלקים חסרים) ,בעיות עם
חלונות ( לדוגמא ,חלונות חסומים או חלונות שבורים) ,בעיות בקירות (לדוגמא ,קירות חיצוניים משופעים ,טיח
שבור או צבע מתקלף) ,בעיות ניקז או כל בעיה אחרת עם מבנה הבית או גימורו.
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התמונות שלהלן ממחישות את הבעיות האלה בבתים שנמצאים במצב רע מאוד.
דוגמאות לבעיות שיכולות לגרום לך לסמן מצב 'רע' או מצב 'רע מאוד'

 .N4מהי כמות הפסולת מפוזרת בסביבה המיידית?
 .N5מהי כמות הונדליזם ,גראפיטי והרס מכוון של רכוש בסביבה המיידית?

השאלה הרביעית והחמישית מתייחסות לסביבת הבנ יין .יש להתייחס רק לאזור בחזית הבניין (כלומר ,הבית או
בניין הדירות) וכחמישה עשר מטרים מכל צד .חמישה עשר מטרים הם בערך המקום שני בתים נורמליים
תופסים מכל צד .התמונות שלהלן הן דוגמאות של כמות הלכלוך והגרפיטי שעשויים להמצא בישראל .תוכל
לבחור בין:
.1
.2
.3
.4

כמות מאד גדולה :אתה מבחין בהרבה אשפה/ונדליזם ,בדומה לכמות שבתמונה לדוגמא שלהלן.
כמות גדולה :אתה מבחין בכמות גדולה של אשפה/ונדליזם ,בבירור יותר מאשר בתמונה לדוגמא
עבור 'כמות קטנה' אבל בברור פחות מאשר התמונה לדוגמא עבור 'כמות גדולה מאוד'.
כמות קטנה :אתה מבחין במעט אשפ ה/ונדליזם ,בדומה לכמות שבתמונה לדוגמא שלהלן.
כמות מאד קטנה או בכלל לא קיימת :כמעט ואי אפשר להבחין באשפה /ונדליזם.
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תמיד יש להשוות לתמונות שלהלן כדי לקבוע האם כמות האשפה/ונדליזם היא קטנה ,גדולה או גדולה
מאוד; ולא לדעתך או לשאר השכונה .שים לב ששקיות זבל או פחים שהוצאו החוצה בצורה מסודרת לאיסוף
לא נחשבים אשפה.
 .N4אשפה וזבל
 .3כמות קטנה

 .1כמות גדולה מאוד

 .N5גרפיטי וונדליזם
 .3כמות קטנה

 .1כמות גדולה מאוד

עד

עד

או יותר

או פחות
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 5.5.3דברים שיש לשים לב אליהם






5.3

שמנו לב שבסבבים קודמים של ה  ,ESSמראיינים שכחו לעתים קרובות למלא את כל שאלות ה N
עבור ביתו וסביבת מגוריו של כל משיב מיועד .אנא דאגו שנקבל את מלוא הנתונים עבור כל מקרה ב
( ESS8פרט לכתובות שגויות) ,אפילו מאלה שבוחרים לא להשתתף .זה חשוב מאוד עבור הסקר.
איכות הנתונים הנצפים שאנחנו מקבל ים לעתים פוחתת ככל שמראיינים מקבלים יותר מקרים .אנא
המשיכו להקפיד לספק תשובות מדוייקות ומלאות ,בין אם אתם מדווחים על המקרה הראשון או
החמישה עשר שלכם.
מראיינים שונים עשויים לפרש את הקטגוריות בצורה שונה .לכן הוצגו בפניך תמונות במהלך
ההדרכה ,ולכן מדריך זה כול ל גם בוא תמונות .נסה להשוות את הבית והשכונה שאתה רואה
לתמונות ולא לדעתך האישית לגבי מהי 'כמות גדולה של גרפיטי' ,לדוגמא.
החזרת החומרים

שים לב שאנו מחויבים לבצע בדיקות כדי לוודא שהנתונים שמוחזרים למשרד הם באיכות גבוהה ,שטופס
המסלול מולא כראוי ,שהראיונות הם תוצאה של ראיונות שהתקיימו ,התנאים המתאימים עם המשיבים
הנבחרים[ .מידע לגבי בדיקות לאחור]

בהצלחה

!

תודה שעקבת אחר ההנחיות שלעיל ועל שתרמת להצלחת הסקר החברתי האירופי.
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