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 ISSPסקר דעת קהל בנושא איכות הסביבה 2010 -

 .6-7מבין בנושאים הבאים ,כיום מהו הנושא החשוב ביותר עבור ישראל? ()V5
כרטיס1
 .1שירותי בריאות
 .2חינוך
 .3פשיעה
 .4איכות הסביבה
 .5הגירה
 .6כלכלה
 .7טרור
 .8עוני
 .9אף אחד מהם
לא להקריא:
 .98לא יכול לבחור
 .99לא יודע /אין תשובה
 .8-9ומהו הנושא השני בחשיבותו? ()V6
כרטיס1
 .1שירותי בריאות
 .2חינוך
 .3פשיעה
 .4איכות הסביבה
 .5הגירה
 .6כלכלה
 .7טרור
 .8עוני
 .9אף אחד מהם
לא להקריא:
 .98לא יכול לבחור
 .99לא יודע /אין תשובה

1

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
מאוד
מסכים

כרטיס 2
10

11

יוזמה פרטית היא הדרך
הטובה ביותר לפתרון
הבעיות הכלכליות של
ישראל ()V7
זו האחריות של
הממשלה להפחית את
הפערים בהכנסה בין
אנשים בעלי הכנסה
גבוהה לבין אלה שהם
בעלי הכנסה נמוכה ()V8

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד
לא
מסכים

לא להקריא:
לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין תשובה

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

 .12אנא ציין את הגורם האחד שלדעתך צריך להיות בעל העדיפות העליונה עבור ישראל,
כלומר הדבר החשוב ביותר שהיא צריכה לעשות)V9( .
כרטיס 3
 .1לשמור על הסדר במדינה
 .2לתת לאנשים להשפיע יותר על החלטות הממשלה
 .3להילחם בעליית המחירים
 .4להגן על חופש הדיבור
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 .9אין תשובה
 .13ומהו הדבר שצריך להיות בעל עדיפות שניה עבור ישראל ,כלומר הדבר השני החשוב
ביותר שהיא צריכה לעשות)V10( .
כרטיס 3
 .1לשמור על הסדר במדינה
 .2לתת לאנשים להשפיע יותר על החלטות הממשלה
 .3להילחם בעליית המחירים
 .4להגן על חופש הדיבור
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 .9אין תשובה
 .14באופן כללי ,האם לדעתך ניתן לתת אמון ברוב האנשים ,או שתמיד יש מקום לחשדנות
מסוימת בקשרים עם אנשים? דרג את תשובתך בסולם הנע מ  1 -עד  ,5שבו  1פירושו
שתמיד יש מקום לחשדנות מסוימת ,ו  5 -פירושו ,שניתן לתת אמון ברוב בני האדם)V11( .
כרטיס 4
לא
להקריא:
לא יודע /

אין תשובה

9

לא
להקריא:
לא יכול
לבחור

8

ניתן לתת
אמון ברוב
האנשים

5

4

2

3

2

תמיד יש
מקום
לחשדנות
מסוימת

1

 .15באופן כללי האם לדעתך רוב האנשים ינסו לנצל אותך אם יש להם ההזדמנות ,או ינסו
להיות הוגנים כלפיך? דרג את תשובתך בסולם הנע מ  1 -עד  ,5שבו  1פירושו רוב האנשים
ינסו לנצל אותך ,ו  5 -פירושו ,רוב האנשים ינסו להיות הוגנים)V12( .
כרטיס 5
לא
להקריא:
לא יודע /

אין תשובה

9

לא
להקריא:
לא יכול
לבחור

8

רוב
האנשים
ינסו להיות
הוגנים

5

רוב
האנשים
ינסו לנצל

4

2

3

1

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
מאוד
מסכים

כרטיס 6
16

17

רוב הזמן ניתן
לסמוך על האנשים
בממשלה שיעשו את
הדבר הנכון ()V13
רב הפוליטיקאים
נמצאים בפוליטיקה
רק משום שהם
יכולים להפיק מזה
תועלת אישית ()V14

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד
לא
מסכים

לא להקריא:
לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין תשובה

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

 .18באופן כללי באיזו מידה אתה מודאג מבעיות הקשורות בסביבה? דרג את תשובתך
בסולם הנע מ  1 -עד  ,5שבו  1פירושו כלל לא מודאג ,ו  5 -פירושו ,מאוד מודאג)V15( .
כרטיס 7
לא
להקריא:
לא יודע /

אין תשובה

9

לא
להקריא:
לא יכול
לבחור

8

מאוד
מודאג

5

כלל לא
מודאג

4

3

2

1

 .19-20כעת אציג בפניך רשימה של בעיות הקשורות בסביבה ,איזו מהבעיות לדעתך ,אם
בכלל ,היא הבעיה המרכזית ביותר לישראל כולה? ()V16
כרטיס 8
 .1זיהום אוויר
 .2כימיקלים וקוטלי מזיקים
 .3מחסור במים
 .4זיהום המים
 .5פסולת גרעינית
 .6פינוי פסולת ביתית
 .7שינויי אקלים
 .8מזון מהונדס גנטית
 .9ניצול יתר של המשאבים הטבעיים שלנו
 .10אף אחד מהם
לא להקריא:
 .98לא יכול לבחור
 .99אין תשובה

3

 .21-22ואיזו מבין הבעיות שהוצגו משפיעה ביותר עליך ועל משפחתך? ()V17
כרטיס 8
 .1זיהום אוויר
 .2כימיקלים וקוטלי מזיקים
 .3מחסור במים
 .4זיהום המים
 .5פסולת גרעינית
 .6פינוי פסולת ביתית
 .7שינויי אקלים
 .8מזון מהונדס גנטית
 .9ניצול יתר של המשאבים הטבעיים שלנו
 .10אף אחד מהם
לא להקריא:
 .98לא יכול לבחור
 .99אין תשובה
 .23עד כמה אתה מרגיש שאתה יודע את הסיבות הגורמות לבעיות סביבה אלו? ( )V18דרג את
תשובתך בסולם הנע מ  1 -עד  ,5שבו  1פירושו כלל לא יודע ,ו  5 -פירושו יודע הרבה מאוד.
כרטיס 9
לא
להקריא:
לא יודע /

אין תשובה

9

לא
להקריא:
לא יכול
לבחור

יודע
הרבה
מאוד

8

כלל לא
יודע

5

3

4

2

1

 .24עד כמה אתה מרגיש שאתה יודע את הפתרונות לבעיות סביבה אלו? ( )V19דרג את
תשובתך בסולם הנע מ  1 -עד  ,5שבו  1פירושו כלל לא יודע ,ו  5 -פירושו יודע הרבה מאוד.
כרטיס 9
לא
להקריא:
לא יודע /

אין תשובה

9

לא
להקריא:
לא יכול
לבחור

יודע
הרבה
מאוד

8

כלל לא
יודע

5

3

4

2

1

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
כרטיס 10
25

26
27

לעתים תכופות מדי אנו
מאמינים במדע ולא
מאמינים מספיק
ברגשות ובאמונה ()V20
בסך הכל ,המדע
המודרני מביא יותר נזק
מאשר תועלת ()V21
המדע המודרני יפתור
את הבעיות הסביבתיות
שלנו בלא לגרום לשינוי
רב באורח החיים שלנו
()V22

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד
לא
מסכים

לא להקריא:
לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין תשובה

מאוד
מסכים

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

4

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
כרטיס 10
28

29
30

מאוד
מסכים

אנו דואגים יותר מדי לגבי
עתיד הסביבה ולא דואגים
מספיק לגבי עליית
המחירים ומקומות עבודה
היום ()V23
כמעט כל דבר שאנו
עושים בחיים מודרניים
פוגע בסביבה ()V24
אנשים דואגים יותר מדי
שהקדמה האנושית פוגעת
בסביבה ()V25

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכי
ם

מאוד
לא
מסכים

לא להקריא:
לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין תשובה

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

ובאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
כרטיס 10
31
32
33

כדי להגן על הסביבה
ישראל זקוקה לצמיחה
כלכלית ()V26
התפתחות כלכלית תמיד
פוגעת בסביבה ()V27
כדור הארץ לא יוכל
להמשיך ולתמוך ברמה
הנוכחית של גידול
האוכלוסייה ()V28

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד
לא
מסכים

לא להקריא:
לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין תשובה

מאוד
מסכים

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

 .34האם אתה מוכן לשלם מחירים הרבה יותר גבוהים כדי להגן על הסביבה? ()V29
כרטיס 11
 .1מוכן מאד
 .2מוכן
 .3באמצע
 .4לא מוכן
 .5מאוד לא מוכן
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 .9לא יודע ,אין תשובה
 .35והאם אתה מוכן לשלם מיסים הרבה יותר גבוהים כדי להגן על הסביבה? ()V30
כרטיס 11
 .1מוכן מאד
 .2מוכן
 .3באמצע
 .4לא מוכן
 .5מאוד לא מוכן
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 .9לא יודע ,אין תשובה

5

 .36והאם אתה מוכן לקצץ ברמת החיים שלך כדי להגן על הסביבה? ( )V31כרטיס 11
 .1מוכן מאד
 .2מוכן
 .3באמצע
 .4לא מוכן
 .5מאוד לא מוכן
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 .9לא יודע ,אין תשובה
באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
כרטיס 12
37
38

39

40

41
42
43

קשה מידי למישהו כמוני
לעשות משהו בקשר
לסביבה ()V32
אני עושה מה שטוב
לסביבה ,אפילו אם זה
עולה יותר כסף או דורש
יותר זמן ()V33
יש דברים חשובים יותר
בחיים שצריך לעשות
מאשר להגן על הסביבה
()V34
אין כל טעם שאעשה מה
שביכולתי למען הסביבה
אם אחרים לא יעשו כמוני
()V35
רבות מהטענות לגבי
איומים על הסביבה
מוגזמות ()V36
קשה לי לדעת האם אורח
החיים שלי תורם או מזיק
לסביבה ()V37
לבעיות הקשורות
בסביבה יש השפעה
ישירה על חיי היום יום
שלי ()V38

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

מאוד לא
מסכים

לא
להקריא:
לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין
תשובה

מאוד
מסכים

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

 .44באופן כללי ,האם אתה חושב שזיהום האוויר הנגרם על ידי מכוניות הוא …()V39
כרטיס 13
 .1מסוכן ביותר לסביבה
 .2מאוד מסוכן
 .3מסוכן למדי
 .4לא מאוד מסוכן
 .5לא מסוכן בכלל לסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה

6

 .45באופן כללי ,האם אתה חושב שזיהום אוויר הנגרם על ידי מפעלי תעשייה ,הוא …()V40
כרטיס 13
 .1מסוכן ביותר לסביבה
 .2מאוד מסוכן
 .3מסוכן למדי
 .4לא מאוד מסוכן
 .5לא מסוכן בכלל לסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .46האם אתה חושב ש כימיקלים וקוטלי מזיקים שמשתמשים בהם בחקלאות ,הם …()V41
 .1מסוכנים ביותר לסביבה
 .2מאוד מסוכנים
 .3מסוכנים למדי
 .4לא מאוד מסוכנים
 .5לא מסוכנים בכלל לסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .47והאם אתה חושב שזיהום הנהרות ,האגמים והנחלים בישראל ,הוא …( )V42כרטיס 13
 .1מסוכן ביותר לסביבה
 .2מאוד מסוכן
 .3מסוכן למדי
 .4לא מאוד מסוכן
 .5לא מסוכן בכלל לסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .48באופן כללי ,האם אתה חושב שהעלייה בטמפרטורה בעולם הנגרמת על ידי שינויי
האקלים היא …( )V43כרטיס 13
 .1מסוכנת ביותר לסביבה
 .2מאוד מסוכנת
 .3מסוכנת למדי
 .4לא מאוד מסוכנת
 .5לא מסוכנת בכלל לסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .49והאם אתה חושב ששינויים גנטיים בגידולים חקלאיים מסוימים ,הם …()V44
 .1מסוכנים ביותר לסביבה
 .2מאוד מסוכנים
 .3מסוכנים למדי
 .4לא מאוד מסוכנים
 .5לא מסוכנים בכלל לסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה

7

 .50באופן כללי ,האם אתה חושב שכורים גרעיניים ,הם …( )V45כרטיס 13
 .1מסוכנים ביותר לסביבה
 .2מאוד מסוכנים
 .3מסוכנים למדי
 .4לא מאוד מסוכנים
 .5לא מסוכנים בכלל לסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .51איזה מהמשפטים הבאים קרוב ביותר לדעות שלך? ( )V46כרטיס 14
 .1על הממשלה להרשות לאזרחים להחליט עבור עצמם כיצד להגן על הסביבה ,אפילו אם פירוש
הדבר שהם לא תמיד יעשו את הדבר הנכון
 .2על הממשלה לחוקק חוקים שיחייבו את האזרחים להגן על הסביבה ,אפילו אם זה פוגע בזכות
של האנשים להחליט עבור עצמם
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .52איזה מהמשפטים הבאים קרוב ביותר לדעות שלך? ( )V47כרטיס 15
 .1על הממשלה להניח לעסקים להחליט עבור עצמם כיצד להגן על הסביבה ,אפילו אם פירוש
הדבר שהם לא תמיד יעשו את הדבר הנכון
 .2על הממשלה לחוקק חוקים שיחייבו את העסקים להגן על הסביבה ,אפילו אם זה פוגע בזכות
העסקים להחליט עבור עצמם
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .53יש מדינות העושות יותר להגנת הסביבה מאשר מדינות אחרות.
באופן כללי ,האם אתה חושב שישראל עושה …( )V48כרטיס 16
 .1יותר מהנדרש
 .2מספיק
 .3מעט מדי
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .54איזו מבין הדרכים הבאות היא הטובה ביותר לדעתך ,כדי לגרום לעסקים והתעשייה
בישראל להגן על הסביבה? ( )V49כרטיס 17
 .1הטלת קנסות כבדים על עסקים הפוגעים בסביבה
 .2שימוש במערכת המיסוי בכדי לתגמל עסקים המגנים על הסביבה
 .3לספק יותר מידע וללמד עסקים על היתרונות שבהגנה על הסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
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 .55איזו מבין הדרכים הבאות היא הטובה ביותר לדעתך ,כדי לגרום לאנשים בישראל
ולמשפחותיהם להגן על הסביבה? ( )V50כרטיס 18
 .1הטלת קנסות כבדים על אנשים הפוגעים בסביבה
 .2שימוש במערכת המיסוי בכדי לתגמל אנשים המגנים על הסביבה
 .3לספק יותר מידע וללמד אנשים על היתרונות שבהגנה על הסביבה
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .56לאיזה מהדברים הבאים ישראל צריכה לתת עדיפות במטרה להבטיח את צרכי האנרגיה
העתידיים שלה?( )V51כרטיס 19
 .1פחם ,נפט או גז טבעי
 .2אנרגיה גרעינית
 .3אנרגיה סולרית ,אנרגית רוח או אנרגית מים
 .4דלק המיוצר מגידולים חקלאיים
 .5אף אחד מהם
לא להקריא:
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא יודע ,אין תשובה
באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
כרטיס 20
57

58

59

בכדי לפתור בעיות
הקשורות בסביבה צריכים
להיות הסכמים בינלאומיים
שישראל ומדינות אחרות
ידרשו לקיים ()V52
ניתן לצפות שארצות עניות
יעשו מאמץ קטן יותר להגן
על הסביבה מזה של
ארצות עשירות ()V53
ההתפתחות הכלכלית
בישראל תואט אם לא
נשמור בצורה טובה יותר
על הסביבה ()V54

מסכים

מסכים
ולא
מסכים

לא
מסכים

בהחלט
לא
מסכים

לא
להקריא:
לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין
תשובה

מסכים
בהחלט

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8
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 .60באיזו תדירות אתה עושה מאמץ למיין זכוכית או פחיות או פלסטיק או עיתונים וכד'
לצורך מחזור? ( )V55כרטיס 21
 .1תמיד
 .2לעתים תכופות
 .3לפעמים
 .4אף פעם
 .8אין אפשרויות מחזור באזור בו אני גר
לא להקריא:
 .9לא יודע ,אין תשובה
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 .61באיזו תדירות אתה עושה מאמץ מיוחד לקנות פירות וירקות אורגניים שגודלו ללא
חומרים מדבירים או כימיקלים? ( )V56כרטיס 22
 .1תמיד
 .2לעתים תכופות
 .3לפעמים
 .4אף פעם
 .8במקום שאני גר אין אפשרות לקנות פירות או ירקות שגודלו ללא חומרי הדברה וכימיקלים
לא להקריא:
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .62באיזו תדירות אתה משתמש פחות במכונית מסיבות של הגנה על הסביבה? ()V57
כרטיס 23
 .1תמיד
 .2לעתים תכופות
 .3לפעמים
 .4אף פעם
 .8אין לי מכונית או אני לא יכול לנהוג במכונית
לא להקריא:
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .63באיזו תדירות אתה משתמש פחות באנרגיה או בדלק לשימוש ביתי ,מסיבות של הגנה
על הסביבה? ( )V58כרטיס 24
 .1תמיד
 .2לעתים תכופות
 .3לפעמים
 .4אף פעם
לא להקריא:
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .64ובאיזו תדירות אתה חוסך במים או עושה בהם שימוש חוזר ,מסיבות של הגנה
על הסביבה? ( )V59כרטיס 24
 .1תמיד
 .2לעתים תכופות
 .3לפעמים
 .4אף פעם
לא להקריא:
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .65ובאיזו תדירות אתה נמנע מלקנות מוצרים מסוימים מסיבות של הגנה
על הסביבה? ( )V60כרטיס 24
 .1תמיד
 .2לעתים תכופות
 .3לפעמים
 .4אף פעם
לא להקריא:
 . 9לא יודע ,אין תשובה
 .66האם אתה חבר בקבוצה (או ארגון) שמטרתה העיקרית היא לשמור או להגן
על הסביבה? ()V61
 .1כן
 .2לא
 .9לא להקריא :אין תשובה
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האם בחמש השנים האחרונות …
 .67חתמת על עצומה בנושא איכות הסביבה ()V62
 .68נתת כסף לקבוצה הפועלת לשמירת איכות הסביבה ()V63
 .69לקחת חלק בפעולת מחאה או הפגנה בנושא איכות
הסביבה ()V64

כן

לא

1
1

2
2

1

2

לא להקריא :אין
תשובה ,מסרב
9
9
9

החלק האחרון כולל פרטים אישיים .נזכיר כי כל הפרטים שתמסור הינם חסויים והשימוש
בהם יהיה לצורך סטטיסטיקה בלבד ולביצוע בקרה על המראיינים:
 )Sex( .BVQ_01 .47האם אתה:
 .1גבר
 .2אישה
 )Birth( .BVQ_02 .48-51באיזו שנה נולדת? ______________ (רשום ב 4 -ספרות)
 .9997לא להקריא :מסרב להשיב
 .9999לא להקריא :אין תשובה
 )Educyrs( .BVQ_03 .52-53כמה שנות לימוד מלאות סיימת? ____________ (רשום שנים)
 .0אין השכלה פורמלית
 .95עדיין תלמיד בביה"ס
 .96עדיין סטודנט באוניברסיטה ,מכללה
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )IL_degr( .BVQ_04 .54-55מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך? (ישראל) כרטיס 35
 .1אין השכלה פורמלית
 .2יסודית
 .3תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים תיכון מקצועי)
 .4תיכונית מקצועית מלאה ,אך ללא תעודת בגרות
 .5תיכונית 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
 .10ישיבה 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
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 )Marital( .BVQ_34 .56מהו מצבך המשפחתי הפורמלי?
 .1נשוי
 .2חי עם בן זוג קבוע עם הסכם חיים משותפים
 .3פרוד ,לא גר עם בן הזוג
 .4גרוש
 .5אלמן
 .6רווק ,מעולם לא נישא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
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( .BVQ_05 .57האם כיום אתה:
 .1עובד בעבודה תמורת שכר ← המשך לשאלה הבאה
 .2לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבדת בעבר ← עבור לשאלה 60
 .3מעולם לא עבדת תמורת שכר ← עבור לשאלה  82-83בעמוד הבא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Wrkhrs( .BVQ_06 .58-59כמה 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( .BVQ_07 .60האם אתה שכיר ,עצמאי או עובד בעסק השייך למשפחה?
 .1שכיר
 .2עצמאי שאינו מעסיק עובדים
 .3עצמאי שמעסיק עובדים ←  )Nemploy( .BVQ_08 .61-64מה מספר העובדים שאתה מעסיק,
לא כולל אותך? _________(רשום)
 9995 .9995עובדים או יותר
 .4עובד בעסק השייך למשפחה
 .9999לא הקריא :אין תשובה
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Wrksup( .BVQ_09 .65האם אתה ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים?
 .1כן ←  )Nsup( .BVQ_10 .66-69על כמה עובדים אתה ממונה? _________(רשום)
 9995 .9995עובדים או יותר
 .2לא
 .9999לא הקריא :אין תשובה
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .8לא להקריא :לא יודע
 .9לא להקריא :אין תשובה
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 )Typorg1( BVQ_11 .70האם אתה עובד בארגון שהוא למטרות רווח או בארגון שאינו
למטרות רווח (מלכ"ר)?
 .1בארגון למטרות רווח
 .2בארגון שאינו למטרות רווח (מלכ"ר)
 .4עצמאי
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .8לא להקריא :לא יודע
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Typorg2( BVQ_12 .71האם מקום עבודתך שייך למגזר הציבורי או הפרטי?
.1
.2
.7
.8
.9

עובד במגזר הציבורי
עובד במגזר הפרטי
לא להקריא :מסרב להשיב
לא להקריא :לא יודע
לא להקריא :אין תשובה

(.72 -75למ"ס )IL_occup -
)ISCO88( BVQ_13 .76 -81
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( BVQ_14 .82-83מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את
מצבך כיום? כרטיס 36
 .1עובד תמורת שכר (שכיר ,עצמאי או עובד בעסק משפחתי)
 .2מובטל המחפש עבודה
 .3תלמיד או סטודנט ,גם אם כרגע בחופשה מהלימודים
 .4מתלמד או בהכשרה מקצועית
 .5נכה 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
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 )Union( BVQ_22 .84האם 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
 )nat_Relig( BVQ_23 .85-86מהי דתך?
 .0ללא דת
 .1נוצרי כתולי
 .2נוצרי פרוטסטנטי
 .3נוצרי אורתודוכסי
 .4נצרות אחרת
 .5יהודי
 .6מוסלמי
 .10דת אחרת
 .11דרוזי (לעשות קיבוץ עם קטגוריה  10לפני משלוח לארכיב)
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה

 .87האם אתה רואה את עצמך כ:
.1
.2
.3
.4
.5
.9

חרדי ,דתי מאוד
דתי
מסורתי – 'דתי'
מסורתי – 'לא דתי'
חילוני ,לא דתי
לא להקריא :אין תשובה /לא יודע /מסרב

 )Attend( BVQ_24 .88-89באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית ,לא כולל אירועים
מיוחדים כמו בר מצווה וכדומה? כרטיס 37
 .0פעם ביום או יותר
 .1מספר פעמים בשבוע או יותר
 .2פעם בשבוע
 .3פעמיים-שלוש בחודש
 .4בערך אחת לחודש
 .5מספר פעמים בשנה
 .6בערך פעם בשנה
 .7פחות מפעם בשנה
 .8אף פעם
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
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 )Topbot( .BVQ_25 .90-91בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות
להיות בתחתית .לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית .היכן היית ממקם את עצמך בדרוג
זה? כרטיס 38
 .10צמרת
9
8
7
6
5
4
3
2
 .1תחתית
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :מסרב

 )Vote_le( .BVQ_26 .92יש אנשים שלא מצביעים בבחירות מסיבה כזו או אחרת ,האם אתה
הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת שהתקיימו בפברואר ?2009
 .1כן ,הצבעתי ← המשך לשאלה הבאה
 .2לא ,לא הצבעתי ← עבור לשאלה  95-96בתחילת עמוד הבא
 .0לא הייתה לי זכות הצבעה בבחירות האחרונות ← עבור לשאלה  95-96בתחילת עמוד הבא
 (il_prty) .BVQ_27 .93-94בבחירות האחרונות לכנסת ,שהתקיימו בפברואר  ,2009לאיזו
מפלגה הצבעת?
 1מפלגת העבודה
 2הליכוד
 3קדימה
 4ש"ס
 5התנועה החדשה מרצ
 6הבית היהודי  -מפד"ל החדשה
 7יהדות התורה (אגודת ישראל/דגל התורה)
 8ישראל ביתנו (ליברמן)
 9האיחוד הלאומי (התקווה ,תקומה ,א"י שלנו ,מולדת)
 10הירוקים
 11התנועה הירוקה  -מימד
 12עלה ירוק
 13גיל (גימלאים)
 14חד"ש
 15בל"ד
 16רע"מ תע"ל
 17אחר____________________________:
 97לא להקריא :מסרב להשיב
 98לא להקריא :לא יודע
 99לא להקריא :אין תשובה
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 )Counbrt( .91-92 .BVQ_28 .95-96באיזו ארץ נולדת?
בחו"ל ,באיזו ארץ? ______________ )yrimm( .97-100באיזו שנה עלית ארצה?____________
 .90בישראל (המשך)
( )CounbrtF( .101-102לילידי ישראל) באיזו ארץ נולד אביך? _________________
( )CounbrtM( .103-104לילידי ישראל) באיזו ארץ נולדה אמך? ________________
 .il_tothh .105-106כמה אנשים סה"כ ,כולל אותך ,מתגוררים ,בדרך כלל ,במשק הבית
שלך?_________________
 )Hompop( .BVQ_29 .107-108כמה אנשים מבוגרים בגיל  18ומעלה? ___________
 )Hhchildr( .BVQ_30 .109-110כמה מהם ילדים בגילאים __________ ?6-17
 )Hhtodd( .BVQ_31 .111-112כמה מהם ילדים עד גיל _______________ ?6
 )Partliv( BVQ_15 .113האם 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  20-21בעמוד 18
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא 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( .BVQ_16 .114האם כיום בן הזוג:
 .1עובד בעבודה תמורת שכר ← המשך לשאלה הבאה
 .2לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבד בעבר ← עבור לשאלה  6בתחילת העמוד הבא
 .3מעולם לא עבד בעבודה תמורת שכר ← עבור לשאלה  18-19בעמוד הבא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )SPWrkhrs( .BVQ_17 .115-116כמה 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
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5/3
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( .)BVQ_18 ( .6האם 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( .BVQ_19 .7האם בן הזוג שלך ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים
אחרים?
 .1כן
 .2לא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
( .8-11למ"ס )IL_SPoccup -
)SPISCO88( BVQ_20 .12-17
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( BVQ_21 .18-19מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את
מצבו של בן הזוג כיום? כרטיס 39
 .1עובד תמורת שכר (שכיר ,עצמאי או עובד בעסק משפחתי)
 .2מובטל המחפש עבודה
 .3תלמיד או סטודנט ,גם אם כרגע בחופשה מהלימודים
 .4מתלמד או בהכשרה מקצועית
 .5נכה 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

17

 )IL_Rinc( .BVQ_32 .20-21בממוצע ,מהי הכנסתך החודשית ברוטו (לפני הורדות כמו מס
הכנסה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכו')? כרטיס 40
 .0כלום
 .1עד  1,250ש"ח
 1,251-3,000 .2ש"ח
 3,001-4,000 .3ש"ח
 4,001-4,700 .4ש"ח
 4,701-5,500 .5ש"ח
₪ 5,501-6,700 .6
 6,701-8,200 .7ש"ח
 8,201-10,000 .8ש"ח
 10,001-16,000 .9ש"ח
 .10יותר מ 16,001 -ש"ח
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )IL_Incom( .BVQ_33 .22-23בממוצע ,מהי ההכנסה ברוטו בחודש של כל משק הבית
(לפני הורדות כמו מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכו')? כרטיס 41
 .1עד  3,000ש"ח
 3,001-4,500 .2ש"ח
 4,501-6,000 .3ש"ח
 6,001-8,000 .4ש"ח
 8,001-10,000 .5ש"ח
₪ 10,001-12,000 .6
 12,001-15,000 .7ש"ח
 15,001-20,000 .8ש"ח
 20,001-28,000 .9ש"ח
 .10יותר מ 28,001 -ש"ח
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )Urbrural( .BVQ_35 .24כיצד היית מתאר את היישוב בו אתה גר? כרטיס 42
 .1עיר גדולה
 .2פרבר או פאתי עיר גדולה
 .3עיר קטנה או עיירה
 .4יישוב כפרי
 .5חווה או בית בכפר
 .9לא להקריא :אין תשובה

תודה רבה על שיתוף הפעולה
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שם הסוקר___________________________  .25-26מספר סוקר ____________
שם הישוב ___________________  .27-30סמל ישוב______________________
 .31-34אזור סטטיסטי __________  .35-36מספר כתובת __________________
כתובת________________________ :

שם המרואיין________________________ :

 .37 -46מס' טלפון של המרואיין_________________________ :

לשימוש המשרד בלבד:
Region - IL_reg .47
 .2דרום

 .1צפון

 .4ירושלים

 .3תל אביב

 .5מגזר ערבי

Size - IL_size .48
 .1יותר מ100,000 -
5,001-10,000 .5

50,001-100,000 .2
2,501-5000 .6

20,001-50,000 .3

10,001-20,000 .4

 .7פחות מ2,500 -

 .49שפת ריאיון
 .1עברית

 .2ערבית

 .3רוסית

 )v3( .50-52/376מדינה
 )v4( .53-55/376מדינה
)mode( .56-57/11
)subcase( .58/1
תאריך ביצוע הריאיון___________ /____________/____2011___ :
 .63-66שנה

()dateyr

 .61-62חודש

()datemo
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 59-60יום

()datedy

