 1-4מספר משק בית _____________
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 ISSPסקר דעת קהל בנושא משפחה 2102 -
תחילה ברצוננו לשאול מספר שאלות על נשים .באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ש...
(כרטיס )01
 .66אם עובדת יכולה ליצור
מערכת יחסים חמה ומשרת ביטחון
עם ילדיה כמו אם שאינה עובדת
 .67ילד בגיל הגן עלול לסבול
במידה שהאם עובדת
 .68בסיכומו של דבר כאשר
האישה מועסקת במשרה מלאה,
חיי המשפחה סובלים
 .69לעבוד מחוץ לבית זה בסדר,
אבל מה שרוב הנשים רוצות באמת
זה בית וילדים
 .77להיות עקרת בית מעניק סיפוק
בדיוק כמו עבודה בשכר

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד לא
מסכים

לא יכול
לבחור

מאוד
מסכים

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

ובאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ש...
(כרטיס )01
 .71גם הגבר וגם האישה צריכים
לתרום להכנסות משק הבית
 .72תפקידו של הגבר להרוויח
כסף ,תפקידה של האישה לטפל
בבית ובמשפחה

מאוד
מסכים

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד לא
מסכים

לא יכול
לבחור

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

2
האם אתה חושב שנשים צריכות לעבוד מחוץ לבית במשרה מלאה ,במשרה חלקית או
בכלל לא ,בנסיבות הבאות:
(כרטיס )21

לעבוד במשרה
מלאה

לעבוד במשרה
חלקית

להישאר
בבית

לא יכול
לבחור

1
1

2
2

3
3

8
8

 .73כאשר יש ילד מתחת לגיל בית ספר
 .74אחרי שהילד הצעיר ביותר מתחיל
ללמוד בבית-ספר
ובאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ש...
(כרטיס )01
 .71בדרך כלל אנשים נשואים
מאושרים יותר מאנשים לא נשואים
 .76הראוי שאנשים הרוצים ילדים
יתחתנו
 .77זה בסדר שבני זוג חיים ביחד
ללא כוונה להינשא
 .78גירושין הינם בדרך כלל הפתרון
הטוב ביותר כאשר בני זוג אינם
מצליחים לפתור את בעיות הנישואין
שלהם

מאוד
מסכים

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד
לא
מסכים

לא יכול
לבחור

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

ילדים גדלים במשפחות שונות .באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד
מהמשפטים הבאים:
(כרטיס )01
 .79הורה יחיד יכול לגדל ילד בצורה
טובה בדיוק כמו שני הורים יחד
 .87זוג נשים יכול לגדל ילד בצורה
טובה בדיוק כמו זוג ,גבר ואישה
 .81זוג גברים יכול לגדל ילד בצורה
טובה בדיוק כמו זוג ,גבר ואישה

מאוד
מסכים

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד
לא
מסכים

לא יכול
לבחור

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

 .82-83באופן כללי ,מהו לדעתך מספר הילדים האידיאלי במשפחה?__________

2

3
באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ש…
(כרטיס )01
 .84לראות את הילדים גדלים זה
האושר הגדול ביותר בחיים
 .81הולדת ילדים פוגעת יותר מידי
בחופש של ההורים
 .86ילדים הם נטל כלכלי על
ההורים שלהם
 .87הולדת ילדים מגבילה את
התעסוקה ואת הזדמנויות הקריירה
של אחד מההורים או שניהם
 .88הולדת ילדים מעלה את היוקרה
החברתית של אנשים בחברה
 .89ילדים בוגרים הם מקור עזרה
חשוב עבור הורים מבוגרים

מאוד
מסכים

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד
לא
מסכים

לא יכול
לבחור

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

1

2

3

4

1

8

 .11חשוב על זוג ששניהם עובדים במשרה מלאה ועכשיו נולד להם תינוק .אחד מההורים
מפסיק את עבודתו לתקופה מסוימת על מנת לטפל בתינוק .האם לדעתך תקופת הפסקת
העבודה צריכה להיות בתשלום ואם כן ,לכמה זמן?
 .1כן ←  .91-92כמה חודשים?________________
 .2לא צריכה להיות חופשה בתשלום ← עבור לשאלה 94
 .13מי לדעתך צריך לשלם עבור חופשה זו? (כרטיס )20
 .1המדינה (ביטוח לאומי)
 .2המעסיק
 .3גם המדינה וגם המעסיק
 .4מקור אחר
 .8לא יכול לבחור
 .14עדיין חשוב על אותו זוג ,במידה ששניהם נמצאים באותו מצב תעסוקתי ושניהם
זכאים לחופשה בתשלום ,איך לדעתך צריכה להתחלק החופשה בין האם לבין האב?
(כרטיס )22
 .1האם צריכה לקחת את כל זמן החופשה ,האב לא צריך לקחת מזמן החופשה
 .2האם צריכה לקחת את מרבית זמן החופשה והאב צריך לקחת חלק מזמן החופשה
 .3האם והאב צריכים לחלוק חצי-חצי בזמן החופשה
 .4האב צריך לקחת את מרבית זמן החופשה והאם צריכה לקחת חלק מזמן החופשה
 .1האב צריך לקחת את כל זמן החופשה ,האם לא צריכה לקחת מזמן החופשה
 .8לא יכול לבחור
 .15חשוב על משפחה עם ילד מתחת לגיל בית הספר .מהי לדעתך ,הדרך הטובה ביותר
עבורם לארגן את חיי המשפחה והעבודה? (כרטיס )23
 .1שהאם תישאר בבית והאב יעבוד במישרה מלאה
 .2שהאם תעבוד במישרה חלקית והאב יעבוד במישרה מלאה
 .3שני ההורים יעבדו במישרה מלאה
 .4שני ההורים יעבדו במישרה חלקית
 .1האב יעבוד במישרה חלקית והאם תעבוד במישרה מלאה
 .6האב ישאר בבית והאם תעבוד במישרה מלאה
 .8לא יכול לבחור

3

4

 .16ולדעתך ,מבין האפשרויות הבאות ,מהי האפשרויות הכי פחות רצויה? (כרטיס )23
 .1שהאם תישאר בבית והאב יעבוד במישרה מלאה
 .2שהאם תעבוד במישרה חלקית והאב יעבוד במישרה מלאה
 .3שני ההורים יעבדו במישרה מלאה
 .4שני ההורים יעבדו במישרה חלקית
 .1האב יעבוד במישרה חלקית והאם תעבוד במישרה מלאה
 .6האב ישאר בבית והאם תעבוד במישרה מלאה
 .8לא יכול לבחור
 .17לאנשים יש השקפות שונות לגבי טיפול בילדים מתחת לגיל בית הספר .מי מבין
הבאים צריך לדעתך ,להיות האחראי העיקרי לטיפול בילדים? (כרטיס )24
 .1בני המשפחה
 .2גופים ציבוריים
 .3ארגונים שאינם למטרות רווח (ארגוני צדקה ,ארגונים דתיים וכו')
 .4גופים פרטיים (כמו מטפלת ,גנים פרטיים וכו')
 .1מעסיקים
 .8לא יכול לבחור

 .18ומי מבין הבאים צריך לדעתך ,להיות האחראי העיקרי

לתשלום על הטיפול בילדים

מתחת לגיל בית הספר? (כרטיס )25
 .1המשפחה
 .2המדינה במימון כספי ציבור
 .3המעסיקים
 .8לא יכול לבחור

 .11חשוב על אנשים מבוגרים אשר זקוקים לעזרה בחיי היומיום שלהם ,כמו לדוגמא עזרה
בקניות ,ניקיון הבית ,כביסה וכו' .מי מבין הבאים צריך לדעתך ,להיות האחראי העיקרי
לספק את העזרה? (כרטיס )24
 .1בני המשפחה
 .2גופים ציבוריים
 .3ארגונים שאינם למטרות רווח (ארגוני צדקה ,ארגונים דתיים וכו')
 .4גופים פרטיים המספקים כאלה שירותים
 .8לא יכול לבחור

 .011ומי מבין הבאים צריך לדעתך ,להיות האחראי העיקרי

לתשלום על העזרה

לאנשים מבוגרים אלה?
 .1המבוגרים עצמם או בני המשפחה שלהם
 .2המדינה במימון כספי ציבור
 .8לא יכול לבחור

עכשיו חשוב על עצמך:
 .010-013בממוצע ,כמה שעות בשבוע אתה מקדיש אישית לביצוע עבודת הבית ,לא

כולל טיפול בילדים ופעולות פנאי? ___________
 .014-016ובממוצע ,כמה שעות בשבוע אתה מקדיש לטיפול בבני משפחה כמו למשל
ילדים ,מבוגרים או בני משפחה חולים או מוגבלים? ___________
4

5

למראיין :השאלות הבאות מיועדות לאנשים נשואים או אנשים הגרים עם בן זוג קבוע
ללא נישואין .יש לברר האם המרואיין נשוי או גר עם בן זוג קבוע ללא נישואין.
אם לא נשוי או לא גר עם בן זוג קבוע ללא נישואין עבור לשאלה  06בעמוד 02

ומה לגבי בן/בת הזוג שלך:
 .017-011בממוצע ,כמה שעות בשבוע הוא/היא מקדיש לביצוע עבודת הבית ,לא כולל

טיפול בילדים ופעולות פנאי? ___________

 .999אין לי בן זוג

 .001-002ובממוצע ,כמה שעות בשבוע הוא/היא מקדיש לטיפול בבני משפחה כמו למשל
ילדים ,מבוגרים או בני משפחה חולים או מוגבלים? _________ .999אין לי בן זוג
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 .6כיצד מטפלים אתה ובן/בת זוגך בכספים שאחד מכם או שניכם מרוויחים? אנא בחר
באפשרות הקרובה ביותר עבורך (כרטיס )26
 .1אני מטפל בכל הכספים ומעביר לבן/בת זוגי את חלקו/ה
 .2בן/בת זוגי מטפל/ת בכל הכספים ונותן/ת לי את חלקי
 .3אנו מצרפים יחד את הכספים וכל אחד משתמש בהם לפי צרכיו
 .4אנו מצרפים יחד חלק מהכספים ,ושומרים חלק אחר בנפרד
 .1כל אחד מחזיק את כספו בנפרד
במשק הבית שלך ,מי עושה את הדברים הבאים:
(כרטיס )27
 .7עושה את הכביסה
 .8מבצע תיקונים קטנים
בבית
 .9מטפל בבני המשפחה
כשהם חולים
 .17קונה את מצרכי המזון
 .11מנקה את הבית
 .12מכין את הארוחות

בדרך
כלל
בן/בת
הזוג

תמיד
בן/בת
הזוג

מתבצע
ע"י אדם
שלישי

לא יכול
לבחור

תמיד
אני

בדרך
כלל אני

פחות
או יותר
שווה או
ביחד

1

2

3

4

1

6

8

1

2

3

4

1

6

8

1

2

3

4

1

6

8

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1
1
1

6
6
6

8
8
8

 .03איזה מהמשפטים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את חלוקת עבודות הבית בינך
לבין בן/בת הזוג שלך? (כרטיס )28
 .1אני עושה הרבה יותר עבודות בית ממה שהוגן שאעשה
 .2אני עושה מעט יותר עבודות בית ממה שהוגן שאעשה
 .3אני עושה בערך חלק הוגן של עבודות הבית
 .4אני עושה מעט פחות עבודות בית ממה שהוגן שאעשה
 .1אני עושה הרבה פחות עבודות בית ממה שהוגן שאעשה

5

6
 .04כאשר אתה ובן/בת הזוג שלך מקבלים החלטות לגבי בחירת פעילויות לסוף השבוע,
למי משניכם יש את הדעה הקובעת? (כרטיס )21
 .1בעיקר אני
 .2בעיקר בן/בת הזוג
 .3לפעמים אני ולפעמים בן/בת הזוג
 .4אנחנו מחליטים ביחד
 .1מישהו אחר
 .05כאשר לוקחים בחשבון את ההכנסות מכול המקורות ,למי יש הכנסה גבוהה יותר ,לך
או לבן/בת הזוג? (כרטיס )31
 .1לבן/בת הזוג אין הכנסה
 .2לי יש הכנסה הרבה יותר גבוהה
 .3לי יש הכנסה יותר גבוהה
 .4יש לנו בערך אותה הכנסה
 .1לבן/בת הזוג יש הכנסה יותר גבוהה
 .6לבן/בת הזוג יש הכנסה הרבה יותר גבוהה
 .7אין לי הכנסה
 .8לא יודע
באיזו תכיפות קרו לך המקרים הבאים בשלושת החודשים האחרונים?
(כרטיס )30
 .16חזרת מהעבודה עייף מדי מכדי
לעשות את המטלות שצריך לעשות
 .17היה לך קשה למלא את המחויבויות
המשפחתיות שלך בגלל כמות הזמן
שהקדשת לעבודה
 .18הגעת לעבודה עייף מדי מכדי
לתפקד כראוי בגלל עבודות הבית
שעשית
 .19התקשת להתרכז בעבודה בגלל
המחויבויות המשפחתיות שלך

מספר
פעמים
בשבוע

מספר
פעמים
בחודש

פעם או
פעמיים

אף פעם

לא
רלוונטי

1

2

3

4

7

1

2

3

4

7

1

2

3

4

7

1

2

3

4

7

 .21חשוב על החיים שלך באופן כללי ,עד כמה אתה מאושר או לא מאושר בסך הכל?
(כרטיס 32א)
 .1מאושר לגמרי
 .2מאוד מאושר
 .3די מאושר
 .4ככה ככה/באמצע
 .1די לא מאושר
 .6מאד לא מאושר
 .7לגמרי לא מאושר
 .8לא יכול לבחור

6

7
 .20בסך הכל ,עד כמה אתה מרוצה מהעבודה (העיקרית) שלך? (כרטיס 32ב)
 .1מרוצה לגמרי
 .2מאוד מרוצה
 .3די מרוצה
 .4ככה ככה/באמצע
 .1די לא מרוצה
 .6מאוד לא מרוצה
 .7לגמרי לא מרוצה
 .8לא יכול לבחור
 .7לא רלוונטי /לא עובד
 .22בסך הכל עד כמה אתה מרוצה מחיי המשפחה שלך? (כרטיס 32ב)
 .1מרוצה לגמרי
 .2מאוד מרוצה
 .3די מרוצה
 .4ככה ככה/באמצע
 .1די לא מרוצה
 .6מאוד לא מרוצה
 .7לגמרי לא מרוצה
 .8לא יכול לבחור
 .23האם אימך עבדה אי פעם עבור שכר במשך תקופה של שנה אחת
לפחות אחרי שנולדת ולפני שהיית בן ?04
 .1כן היא עבדה תמורת שכר
 .2לא
 .8לא יודע
למראיין :השאלות הבאות מיועדות רק למי שאי פעם היו לו ילדים .אחרת יש לעבור
לשאלה  21בתחתית העמוד (עמוד )03
האם עבדת מחוץ לבית במשרה מלאה ,במשרה חלקית או בכלל לא…
(כרטיס )33
 .24כאשר אחד הילדים היה מתחת לגיל
בית ספר
 .21אחרי שהילד הצעיר ביותר התחיל
ללמוד בבית-ספר

עבדתי
במשרה
מלאה

עבדתי
במשרה
חלקית

נשארתי
בבית

1

2

3

8

1

2

3

8

לא רלונטי

ומה בנוגע לבן/בת זוגך באותה התקופה ,האם הוא/היא עבד מחוץ לבית במשרה מלאה,
במשרה חלקית או בכלל לא…
(כרטיס )34
 .26כאשר אחד הילדים היה מתחת לגיל
בית ספר
 .27אחרי שהילד הצעיר ביותר התחיל
ללמוד בבית-ספר

עבד/ה
במשרה
מלאה

עבד/ה
במשרה
חלקית

נשאר/ה
בבית

1

2

3

8

1

2

3

8

לא רלונטי

7

8
 .28מי בדרך כלל מחליט/החליט כיצד לגדל את הילדים? (כרטיס )35
 .1בעיקר אני
 .2בעיקר בן/בת זוג
 .3לעיתים אני ולעיתים בן/בת הזוג
 .4אנחנו מחליטים/החלטנו ביחד
 .1מישהו אחר
 .8לא רלוונטי
באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים ש...
(כרטיס )36
 .29אין פסול בכך שבני זוג חיים
ביחד ללא כוונה להינשא

מאוד
מסכים

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד
לא
מסכים

לא יכול
לבחור

1

2

3

4

1

8

8

9
החלק האחרון כולל פרטים אישיים .נזכיר כי כל הפרטים שתמסור הינם חסויים והשימוש
בהם יהיה לצורך סטטיסטיקה בלבד ולביצוע בקרה על המראיינים:
 )Sex( .31האם אתה:
 .1גבר
 .2אישה
 )Birth( .30-34באיזו שנה נולדת? ______________ (רשום ב 4 -ספרות)
 .9997לא להקריא :מסרב להשיב
 .9999לא להקריא :אין תשובה
 )Educyrs( .35-36כמה שנות לימוד מלאות סיימת? ____________ (רשום שנים)
 .7אין השכלה פורמלית
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )IL_degr( .37-38מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך? (ישראל) כרטיס 37
 .1אין השכלה פורמלית
 .2יסודית
 .3תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים תיכון מקצועי)
 .4תיכונית מקצועית מלאה ,אך ללא תעודת בגרות
 .1תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות
 .6תיכונית עיונית חלקית (לא סיים תיכון עיוני)
 .7תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות
 .8תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות
 .9ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות
 .17ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות
 .11על תיכונית (סמינר ,ישיבה על תיכונית ,בי"ס לאחיות ,בי"ס להנדסאים וכו')
 .12אוניברסיטאית חלקית (לא סיים אוניברסיטה ,אין תואר)
 .13אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי ( BAאו גבוה יותר)
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )Marital( .31מהו מצבך המשפחתי הפורמלי?
 .1נשוי
 .2חי עם בן זוג קבוע עם הסכם חיים משותפים
 .3פרוד ,לא גר עם בן הזוג
 .4גרוש
 .1אלמן
 .6רווק ,מעולם לא נישא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
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השאלות הבאות עוסקות בעבודה – הכוונה לעבודה תמורת שכר כמו שכיר ,עצמאי או
עובד עבור עסק משפחתי ,לפחות שעה אחת בשבוע .אם המרואיין אינו עובד באופן
זמני כמו למשל מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה ,שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע
עבודה רגיל.
 )Work( .41האם כיום אתה:
 .1עובד בעבודה תמורת שכר ← המשך לשאלה הבאה
 .2לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבדת בעבר ← עבור לשאלה 43
 .3מעולם לא עבדת תמורת שכר ← עבור לשאלה  63-64בעמוד הבא (עמוד )16
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Wrkhrs( .40-42כמה שעות בממוצע אתה עובד (בד"כ) בשבוע,
כולל שעות נוספות _________(רשום מספר שעות שבועיות שעובד תמורת כסף).
 96 .96שעות שבועיות או יותר
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
אם אתה מועסק ביותר ממקום עבודה אחד ,או שאתה מועסק ועצמאי ,אנא התייחס
למקום העבודה העיקרי שלך.
אם פרשת (יצאת לפנסיה) או כרגע לא עובד ,אנא התייחס למקום העבודה האחרון
העיקרי שלך.
 )Emprel( .43האם אתה שכיר ,עצמאי או עובד בעסק השייך למשפחה?
 .1שכיר
 .2עצמאי שאינו מעסיק עובדים
 .3עצמאי שמעסיק עובדים ←  )Nemploy( .44-47מה מספר העובדים שאתה
מעסיק ,לא כולל אותך? _________(רשום)
 9991 .9991עובדים או יותר
 .4עובד בעסק השייך למשפחה
 .9999לא הקריא :אין תשובה
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Wrksup( .48האם אתה ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים?
 .1כן ←  )Nsup( .41-52על כמה עובדים אתה ממונה? ____________(רשום)
 9991 .9991עובדים או יותר
 .2לא
 .9999לא הקריא :אין תשובה
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .8לא להקריא :לא יודע
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Typorg1( .53האם אתה עובד בארגון שהוא למטרות רווח או בארגון שאינו למטרות
רווח (מלכ"ר)?
 .1בארגון למטרות רווח
 .2בארגון שאינו למטרות רווח (מלכ"ר)
 .4לא להקריא :עצמאי
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .8לא להקריא :לא יודע
 .9לא להקריא :אין תשובה
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 )Typorg2( .54האם מקום עבודתך שייך למגזר הציבורי או הפרטי?
 .1עובד במגזר הציבורי
 .2עובד במגזר הפרטי
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .8לא להקריא :לא יודע
 .9לא להקריא :אין תשובה
(.55 -58למ"ס )IL_occup -
)ISCO88( .51 -62
תאר בצורה מפורטת את עיסוקך או את עבודתך העיקרית (אם לא עובד ,יש להתייחס
לעיסוק העיקרי האחרון)
(למראיין :לא הגדרה כללית כמו פועל ,אלא פועל בייצור תמרוקים; לא נהג – אלא נהג
אוטובוס; לא רופא – אלא רופא עיניים; לא פקיד – אלא פקיד כח אדם וכו')
רשום_______________________________________________________________ :
*** מהו תואר המשרה או התפקיד (אם יש או היה)?
(למשל מהנדס ראשי ,אחראי משמרת ,סגן מנהל מפעל ,מנהל מחלקת כספים וכו')
רשום_______________________________________________________________ :
(אם אין תואר – ציין בפירוש – אין תואר)
*** היכן אתה עובד או עבדת? __________________________________________
(רשום מקום עבודה כמו ,לדוגמה ,בנק לאומי ,בזק ,קופ"ח לאומית וכו').
 )Mainstat( .63-64מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבך
כיום? (כרטיס )38
 .1עובד תמורת שכר (שכיר ,עצמאי או עובד בעסק משפחתי)
 .2מובטל המחפש עבודה
 .3תלמיד או סטודנט ,גם אם כרגע בחופשה מהלימודים
 .4מתלמד או בהכשרה מקצועית
 .1נכה או חולה באופן קבוע
 .6גמלאי/פנסיונר
 .7אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים
 .8בשירות צבאי או בשירות לאומי
 .9אחר
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )Union( .65האם אתה חבר או היית חבר ,באיגוד מקצועי או ארגון דומה?
 .1כן ,חבר כיום
 .2פעם הייתי חבר אבל עכשיו אני לא
 .3מעולם לא הייתי חבר באיגוד מקצועי
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .8לא להקריא :לא יודע
 .9לא להקריא :אין תשובה
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 )RLIGGRP( .66-67מהי דתך?
 .7ללא דת
 .1נוצרי קתולי
 .2נוצרי פרוטסטנטי
 .3נוצרי אורתודוכסי
 .4נצרות אחרת
 .1יהודי
 .6מוסלמי
 .17דת אחרת
 .11דרוזי
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 .68האם אתה רואה את עצמך כ:
 .1חרדי ,דתי מאוד
 .2דתי
 .3מסורתי – 'דתי'
 .4מסורתי – 'לא דתי'
 .1חילוני ,לא דתי
 .9לא להקריא :אין תשובה /לא יודע /מסרב
 )Attend( .61-71באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית ,לא כולל אירועים מיוחדים
כמו בר מצווה וכדומה? כרטיס 31
 .7פעם ביום או יותר
 .1מספר פעמים בשבוע או יותר
 .2פעם בשבוע
 .3פעמיים-שלוש בחודש
 .4בערך אחת לחודש
 .1מספר פעמים בשנה
 .6בערך פעם בשנה
 .7פחות מפעם בשנה
 .8אף פעם
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )Topbot( .70-72בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות
בתחתית .לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית .היכן היית ממקם את עצמך בדרוג זה?
(כרטיס )41
 .17צמרת
9
8
7
6
1
4
3
2
 .1תחתית
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :מסרב
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 )Vote_le( .73יש אנשים שלא מצביעים בבחירות מסיבה כזו או אחרת ,האם אתה
הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת שהתקיימו בפברואר ?2111
 .1כן ,הצבעתי ← המשך לשאלה הבאה
 .2לא ,לא הצבעתי ← עבור לשאלה  76-77בתחתית העמוד הבא
 .7לא הייתה לי זכות הצבעה בבחירות האחרונות ← עבור לשאלה  76-77בתחתית העמוד הבא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 (il_prty) .74-75בבחירות האחרונות לכנסת ,שהתקיימו בפברואר ,2111
לאיזו מפלגה הצבעת?
 1מפלגת העבודה
 2הליכוד
 3קדימה
 4ש"ס
 1התנועה החדשה מרצ
 6הבית היהודי  -מפד"ל החדשה
 7יהדות התורה (אגודת ישראל/דגל התורה)
 8ישראל ביתנו (ליברמן)
 9האיחוד הלאומי (התקווה ,תקומה ,א"י שלנו ,מולדת)
 17הירוקים
 11התנועה הירוקה  -מימד
 12עלה ירוק
 13גיל (גימלאים)
 14חד"ש
 11בל"ד
 16רע"מ תע"ל
 17אחר____________________________:
 97לא להקריא :מסרב להשיב
 98לא להקריא :לא יודע
 99לא להקריא :אין תשובה
 )Counbrt( .76-77באיזו ארץ נולדת?
בחו"ל ,באיזו ארץ? _______ )yrimm( .78-80באיזו שנה עלית ארצה?____________
 .97בישראל (המשך)
( )CounbrtF( .82-83לילידי ישראל) באיזו ארץ נולד אביך? _________________
( )CounbrtM( .84-85לילידי ישראל) באיזו ארץ נולדה אמך? ________________
)Hompop( .86-87כמה אנשים סה"כ ,כולל אותך ,מתגוררים ,בדרך כלל ,במשק הבית
שלך?_________________
 )Hhup18( .88-81כמה אנשים מבוגרים בגיל  08ומעלה? ___________
 )Hhchildr( .11-10כמה מהם ילדים בגילאים ____________ ?6-07
 )Hhtodd( .12-13כמה מהם ילדים עד גיל _______________ ?6
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 )Partliv( .14האם יש לך בן זוג קבוע ,ואם כן ,האם אתם מנהלים משק בית משותף?
 .1כן ,יש לי בן זוג קבוע ואנו מנהלים משק בית משותף ←המשך לשאלה הבאה
 .2כן ,יש לי בן זוג קבוע אך אנו לא מנהלים משק בית משותף ← המשך לשאלה הבאה
 .3לא ,אין לי בן זוג קבוע ←עבור לשאלה  117-118בתחילת עמוד 21
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Sp_Birth( .15-18באיזו שנה נולד בן הזוג שלך? ___________(רשום ב 4 -ספרות)
 .9997לא להקריא :מסרב להשיב

 .9999לא להקריא :אין תשובה

 )Sp_IL_degr( .11-011מהי ההשכלה הגבוהה ביותר של בן הזוג שלך? (כרטיס )40
 .1אין השכלה פורמלית
 .2יסודית
 .3תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים תיכון מקצועי)
 .4תיכונית מקצועית מלאה ,אך ללא תעודת בגרות
 .1תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות
 .6תיכונית עיונית חלקית (לא סיים תיכון עיוני)
 .7תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות
 .8תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות
 .9ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות
 .17ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות
 .11על תיכונית (סמינר ,ישיבה על תיכונית ,בי"ס לאחיות ,בי"ס להנדסאים וכו')
 .12אוניברסיטאית חלקית (לא סיים אוניברסיטה ,אין תואר)
 .13אוניברסיטאית מלאה עם תואר אקדמאי ( BAאו גבוה יותר)
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
השאלות הבאות עוסקות בעבודה של בן הזוג הקבוע שלך  -הכוונה לעבודה תמורת שכר
כמו שכיר ,עצמאי או עובד עבור עסק משפחתי ,לפחות שעה אחת בשבוע .אם בן הזוג
אינו עובד באופן זמני כמו למשל מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה ,שביתה
וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל של בן הזוג.
 )SPWork( .010האם כיום בן הזוג:
 .1עובד בעבודה תמורת שכר ← המשך לשאלה הבאה
 .2לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבד בעבר ← עבור לשאלה  174בתחילת העמוד הבא
(עמוד )27
 .3מעולם לא עבד בעבודה תמורת שכר ← עבור לשאלה  113-114בעמוד הבא (עמוד )27
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )SPWrkhrs( .012-013כמה שעות בממוצע בן הזוג שלך עובד (בד"כ) בשבוע ,כולל
שעות נוספות _________(רשום מספר שעות שבועיות שעובד תמורת כסף).
 96 .96שעות שבועיות או יותר
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה

04

05
אם בן הזוג מועסק ביותר מעבודה אחת התייחס לעבודה העיקרית שלו.
למראיין :אם פרש (יצא לפנסיה) או כרגע לא עובד ,אנא התייחס לעבודה העיקרית
האחרונה שלו.
 )SPEmprel( .014האם בן הזוג שלך שכיר ,עצמאי או עובד בעסק השייך למשפחה?
 .1שכיר
 .2עצמאי שאינו מעסיק עובדים
 .3עצמאי שמעסיק עובדים
 .4עובד בעסק השייך למשפחה
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )SPWrksup( .015האם בן הזוג שלך ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים?
 .1כן
 .2לא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
( .016-018למ"ס )IL_SPoccup -
)SPISCO88( .011-002
תאר בצורה מפורטת את עיסוקו או את עבודתו העיקרית של בן הזוג (אם לא עובד ,יש
להתייחס לעיסוק העיקרי האחרון שלו)
(למראיין :לא הגדרה כללית כמו פועל ,אלא פועל בייצור תמרוקים; לא נהג – אלא נהג
אוטובוס; לא רופא – אלא רופא עיניים; לא פקיד – אלא פקיד כח אדם וכו')
רשום_______________________________________________________________ :
*** מהו תואר המשרה או התפקיד (אם יש או היה)?
(למשל מהנדס ראשי ,אחראי משמרת ,סגן מנהל מפעל ,מנהל מחלקת כספים וכו')
רשום_______________________________________________________________ :
(אם אין תואר – ציין בפירוש – אין תואר)
*** היכן אתה עובד או עבדת? __________________________________________
(רשום מקום עבודה כמו ,לדוגמה ,בנק לאומי ,בזק ,קופ"ח לאומית וכו').
 )SPMainst( .003-004מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבו
של בן הזוג כיום? (כרטיס )42
 .1עובד תמורת שכר (שכיר ,עצמאי או עובד בעסק משפחתי)
 .2מובטל המחפש עבודה
 .3תלמיד או סטודנט ,גם אם כרגע בחופשה מהלימודים
 .4מתלמד או בהכשרה מקצועית
 .1נכה או חולה באופן קבוע
 .6גמלאי/פנסיונר
 .7אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים
 .8בשירות צבאי או בשירות לאומי
 .9אחר
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .99לא להקריא :אין תשובה
 .005-006כמה שנים אתה ובן הזוג שלך ביחד? _________שנים  .99פחות משנה

05

06
 )IL_Rinc( .007-008בממוצע ,מהי הכנסתך החודשית ברוטו (לפני הורדות כמו מס
הכנסה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכו')? כרטיס 43
 .7כלום
 .1עד ₪ 1,217
₪ 1,211-3,777 .2
₪ 3,771-4,777 .3
₪ 4,771-4,777 .4
₪ 4,771-1,177 .1
₪ 1,171-6,777 .6
₪ 6,771-8,277 .7
₪ 8,271-17,777 .8
₪ 17,771-16,777 .9
 .17יותר מ₪ 16,771 -
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )IL_Incom( .001-021בממוצע ,מהי ההכנסה ברוטו בחודש של כל משק הבית (לפני
הורדות כמו מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכו')? כרטיס 44
 .1עד ₪ 3,777
₪ 3,771-4,177 .2
₪ 4,171-6,777 .3
₪ 6,771-8,777 .4
₪ 8,771-17,777 .1
₪ 17,771-12,777 .6
₪ 12,771-11,777 .7
₪ 11,771-27,777 .8
₪ 27,771-28,777 .9
 .17יותר מ₪ 28,771 -
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )Urbrural( .BVQ_35 .020כיצד היית מתאר את היישוב בו אתה גר? כרטיס 45
 .1עיר גדולה
 .2פרבר או פאתי עיר גדולה
 .3עיר קטנה או עיירה
 .4יישוב כפרי
 .1חווה או בית בכפר
 .9לא להקריא :אין תשובה

תודה רבה על שיתוף הפעולה
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שם הסוקר_______________________  .6-7מספר סוקר ____________
שם הישוב _________________  .8-00סמל ישוב______________________
 .02-04אזור סטטיסטי _________  .05-06מספר כתובת __________________
כתובת________________________ :

שם המרואיין________________ :

 .07 -26מס' טלפון של המרואיין_________________________ :

לשימוש המשרד בלבד:
Region - IL_reg .27
 .2דרום
 .1צפון

 .4ירושלים

 .1מגזר ערבי

Size - IL_size .28
27,771-17,777 .3
17,771-177,777 .2
 .1יותר מ177,777 -
 .7פחות מ2,177 -
2,171-1777 .6
1,771-17,777 .1

17,771-27,777 .4

 .21שפת ריאיון
 .2ערבית
 .1עברית

 .3תל אביב

 .3רוסית

 )v3( .31-32מדינה
 .376ישראל
 )v4( .33-35מדינה
 .376ישראל
)mode( .36-37/00
)subcase( .38/0
 .31-42שנת ראיון ()dateyr

2100

,

2102

 .43-44חודש ראיון _____________ (רשום ב 2 -ספרות) ()datemo
 .45-46תאריך יום הראיון ___________ (רשום ב 2 -ספרות) ()datedy
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