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 ISSPסקר דעת קהל בנושא רשתות חברתיות 2017 -

( )Q1לפניך רשימת מקצועות שיתכן שאנשים שאתה מכיר עוסקים בהם .אנשים אלה
יכולים להיות בני משפחה או קרובי משפחה ,חברים קרובים או מישהו אחר שאתה מכיר.
הכוונה ב"מכיר" היא שאתה מכיר אותם בשמם ומספיק טוב כדי ליצור עמם קשר.
אם אתה מכיר מספר אנשים שעוסקים באותו מקצוע שברשימה שלמטה ,התייחס
בתשובתך רק לאדם שאתה מרגיש אליו הכי קרוב .בכל אחד מהמקצועות שלמטה
יכולים לעסוק גם נשים וגם גברים.
האם אתה מכיר אישה או גבר שהם?...
כרטיס 1

בן
משפחה
או קרוב
משפחה

חבר
קרוב

מישהו
אחר
שאתה
מכיר

לא
מכיר
אף
אחד

לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין תשובה/
מסרב

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

 .6נהג אוטובוס/משאית ()v1
 .7מנהל בכיר בחברה גדולה ()v2
 .8מנקה בתים או משרדים ()v3
 .9ספר/מעצב שיער ()v4
 .10מנהל כח אדם ()v5
 .11עורך דין ()v6
 .12מכונאי רכב ()v7
 .13אח/אחות ()v8
 .14שוטר ()v9
 .15מורה בחטיבה או בתיכון ()v10

( )Q2באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים למשפטים הבאים?
כרטיס 2
 .16ההבדלים בין ההכנסות בישראל
גדולים מדי ()v11
 .17כדי שחברה תהיה הוגנת הפערים
ברמת החיים בין אנשים צריכים להיות
קטנים ()v12
 .18זו האחריות של הממשלה להקטין
את הפערים בהכנסות בין אנשים
בעלי הכנסה גבוהה לבין אנשים בעלי
הכנסה נמוכה ()v13
 .19הקצבאות בישראל גורמות
לאנשים להיות עצלנים ()v14
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( .20 )V15( )Q3לאנשים דעות שונות לגבי מי צריך לספק את השירותים בישראל .לדעתך ,מי
בעיקר צריך לספק שירותי בריאות לחולים? (כרטיס )3
 .1הממשלה
 . 2חברות פרטיות /ארגונים למטרות רווח
 . 3ארגונים/עמותות ללא מטרות רווח/ארגוני צדקה
 .4ארגונים דתיים
 . 5משפחה ,קרובים או חברים
 . 8לא יכול לבחור
 .9לא להקריא :אין תשובה
( .21 )V16( )Q4ולדעתך ,מי בעיקר צריך לספק טיפול לקשישים? (כרטיס )3
 .1הממשלה
 . 2חברות פרטיות /ארגונים למטרות רווח
 . 3ארגונים/עמותות ללא מטרות רווח/ארגוני צדקה
 .4ארגונים דתיים
 . 5משפחה ,קרובים או חברים
 . 8לא יכול לבחור
 .9לא להקריא :אין תשובה
( ) Q5ישנן פעילויות שנעשות יחד עם אחרים בקבוצות מאורגנות ,מועדונים וארגונים.
השאלות הבאות הם לגבי השתתפותך ,אם בכלל ,בפעילויות כאלה.
במהלך  12החודשים האחרונים ,באיזו תדירות ,אם בכלל ,השתתפת בפעילויות של?...
כרטיס 4
 .22קבוצות או ארגונים
הקשורים בפנאי ,ספורט או
תרבות? ()v17
 .23מפלגות פוליטיות,
קבוצות פוליטיות או ארגונים
פוליטיים? ()v18
 .24ארגוני צדקה או ארגונים
דתיים העוסקים בפעילות
התנדבותית? ()v19
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( .25 )v20( )Q6באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים שלאנשים כמוך אין כלל השפעה על
מה שהממשלה עושה? (כרטיס )5
 .1מסכים מאוד
 .2מסכים
 .3באמצע (מסכים ולא מסכים)
 .4לא מסכים
 .5מאוד לא מסכים
 .8לא יכול לבחור
 .9לא להקריא :אין תשובה

3
חלק זה עוסק באנשים שהיית פונה אליהם לעזרה ,אם היית זקוק לה ,במצבים שונים.
 Q7עבור כל אחד מהמצבים הבאים ,אנא ציין את האדם הראשון אליו היית פונה .אם ישנם כמה
אנשים שאתה עשוי לפנות אליהם באותה מידה ,אנא בחר את האדם שאתה חש הכי קרוב אליו.
למי היית פונה ראשון? ....
כרטיס 6

בן
משפחה
קרוב

בן
משפחה
רחוק
יותר

חבר
קרוב

שכן

מישהו
שאני
עובד
איתו

מישהו
אחר

אף
אחד

לא יכול
לבחור

לא
להקריא:
אין
תשובה/
מסרב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 .26לבקש עזרה בעבודות
הבית או הגינה ,שאתה לא
יכול לבצע בעצמך ()v21
 .27לבקש עזרה בבית ,במידה
שאתה חולה וצריך להישאר
במיטה מספר ימים ()v22
 .28שיהיה שם בשבילך אם
אתה מרגיש מדוכדך או
בדיכאון והיית רוצה לדבר על
זה ()v23
 .29לבקש עצה לגבי בעיות
משפחתיות ()v24
 .30ליהנות מבילוי חברתי
משותף ()v25

 Q8עבור כל אחד מהמצבים הבאים ,אנא ציין למי או לאן תפנה קודם לקבלת עזרה .אם ישנן
מספר אפשרויות שאתה עשוי לבחור בהן באותה מידה ,אנא בחר את האפשרות הראשונה
שהיית פונה אליה.
למי או לאן היית פונה ראשון? ....
כרטיס 7

 .31בבקשה לעזרה כספית
אם היית צריך ללוות סכום
כסף גדול ()v26
 .32בבקשה לעזרה אם היית
צריך למצוא עבודה ()v27
 .33בבקשה לעזרה בעניינים
בירוקרטיים או במילוי
והגשת טפסים רשמיים
()v28
 .34לעזרה במציאת מקום
מגורים ()v29
 .35להשגיח עליך במקרה
של מחלה קשה ()v30
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 Q9השאלות הבאות עוסקות בהרגשתך לגבי היבטים שונים של חייך .עבור כל אחד ,אנא ציין
באיזו תדירות במהלך  4השבועות האחרונים הרגשת ש...
כרטיס 8
 .36חסרים לך קשרי ידידות/חברות ()v31
 .37אתה מבודד מאחרים ()v32
 .38אתה "נשארת בחוץ" (הרגשת מנודה)
()v33
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 .39 )V34( Q10באיזו מידה אתה חושב שאנשים ינסו לנצל אותך אם תהיה להם הזדמנות,
ובאיזו מידה הם ינסו להיות הוגנים? (כרטיס )9
 . 1ינסו לנצל כמעט כל הזמן
 . 2ינסו לנצל רוב הזמן
 . 3ינסו להיות הוגנים רוב הזמן
 . 4ינסו להיות הוגנים כמעט כל הזמן
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
 .40)V35( Q11באופן כללי ,האם היית אומר כי ניתן לבטוח באנשים או שיש מקום לחשדנות
ביחסים עם אנשים אחרים? (כרטיס )10
 . 1כמעט תמיד ניתן לבטוח באנשים
 . 2בדרך כלל ניתן לבטוח באנשים
 . 3בדרך כלל יש מקום לחשדנות ביחסים עם אנשים אחרים
 . 4כמעט תמיד יש מקום לחשדנות ביחסים עם אנשים אחרים
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( )Q12על סולם בין  0ל 10-כאשר  0משמעו "אין אמון כלל" ו 10-משמעו "אמון מלא" ,באופן
אישי ,כמה אמון יש לך...
אמון לא יכול לא להקריא:
אין
כרטיס 11
אמון
כלל

 .41-42בבתי המשפט
בישראל ()V36
 .43-44בחברות פרטיות
מובילות בישראל ()V37
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( )Q13באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפטים הבאים:
לא
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כרטיס 12
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מאד

 .45ילדים בוגרים צריכים
לדאוג להורים קשישים ()V38
 .46אדם צריך לדאוג קודם כל
לעצמו ולמשפחתו ,לפני שהוא
עוזר לאנשים אחרים ()V39
 .47אנשים שמצבם טוב יותר
צריכים לעזור לחברים
שמצבם פחות טוב ()V40
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( .48 )V41( )Q14באופן כללי ,האם בני המשפחה שלך מנסים להשפיע על האופן שאתה חי או
מנהל את חייך הפרטיים? (כרטיס )13
 .1לא ,לעולם לא
 .2כן ,לעתים רחוקות
 .3כן ,לפעמים
 .4כן ,לעתים קרובות
 .5כן ,לעתים קרובות מאוד
 . 8לא יכול לבחור
 .9ל א להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( .49 )V42( )Q15האם אתה מרגיש שהמשפחה ,הקרובים ו/או החברים שלך ,באים אליך ביותר מדי
דרישות? (כרטיס )13
 .1לא ,לעולם לא
 .2כן ,לעיתים רחוקות
 .3כן ,לפעמים
 .4כן ,לעיתים קרובות
 .5כן ,לעיתים קרובות מאד
 . 8לא יכול לבחור
 .9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( .50 )V43( )Q16כאשר אתה חושב על האנשים החשובים בחייך ,כמו בן או בת הזוג שלך ,בני
משפחה או חברים קרובים ,באיזו תדירות במהלך  4השבועות האחרונים מישהו מהם נהג בך
בכעס או ברוגז? (כרטיס )14
 .1מעולם לא
 .2לעיתים רחוקות
 .3לפעמים
 .4לעיתים קרובות
 .5לעיתים קרובות מאד
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
השאלות הבאות עוסקות בפעילויות החברתיות שלך.
( .51-52 )V44( )Q17באיזו תדירות אתה יוצא לאכול או לשתות עם שלושה או יותר חברים או
מכרים שהם לא בני משפחה? (כרטיס )15
המשך לשאלה הבאה
 .1כל יום
המשך לשאלה הבאה
 .2מספר פעמים בשבוע
המשך לשאלה הבאה
 .3פעם בשבוע
המשך לשאלה הבאה
 2-3 .4פעמים בחודש
המשך לשאלה הבאה
 .5פעם בחודש
המשך לשאלה הבאה
 .6כמה פעמים בשנה
המשך לשאלה הבאה
 .7בתדירות נמוכה יותר
עבור לשאלה Q19
 .8אף פעם
המשך לשאלה הבאה
 . 98לא יכול לבחור
המשך לשאלה הבאה
 . 99לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( .53 )V45( )Q18במקרים אלו ,באיזו תדירות אתה מכיר חברים או מכרים חדשים? (כרטיס )14
 .1מעולם לא
 .2לעיתים רחוקות
 .3לפעמים
 .4לעיתים קרובות
 .5לעיתים קרובות מאד
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
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( .54 )V46( )Q19ביום רגיל באמצע השבוע ,עם כמה אנשים בממוצע יש לך קשר ,גם אם אתה מכיר
אותם וגם אם אתה לא מכיר .כולל כל אחד שאתה משוחח איתו ,מדבר איתו או מתכתב איתו ,בין
אם פנים אל פנים ,בטלפון ,באינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר? (כרטיס )16
 0-4 .1אנשים
5-9 .2
10-19 .3
20-49 .4
50-99 .5
 100 .6ומעלה
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :אין תשובה ,מסרב
( .55 )V47( )Q20בערך כמה מהאנשים האלו אתה פוגש פנים אל פנים ביום רגיל באמצע השבוע?
(כרטיס )17
 .1את כולם או כמעט את כולם
 .2את רובם
 .3כמחצית מהם
 .4כמה מהם
 .5אף אחד או כמעט אף אחד מהם
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( .56-57 )V48( )Q21חשוב על ההורה שאתו אתה בקשר בתדירות הגבוהה ביותר :באיזו תדירות
אתה נמצא בקשר עם הורה זה ,בין אם פנים אל פנים ,בטלפון ,באינטרנט או בכל אמצעי תקשורת
אחר? (כרטיס )18
 . 95הורי כבר לא בחיים
 .96ההורה עמו אני בקשר בתדירות הכי גבוהה גר יחד איתי
 .1כל יום
 .2מספר פעמים בשבוע
 .3פעם בשבוע
 2-3 .4פעמים בחודש
 .5פעם בחודש
 .6כמה פעמים בשנה
 .7בתדירות נמוכה יותר
 .8אף פעם
 . 99לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( .58-59 )V49( )Q22חשוב על האח או האחות שאתו אתה בקשר בתדירות הגבוהה ביותר :באיזו
תדירות אתה נמצא בקשר עם אח או אחות אלו  ,בין אם פנים אל פנים ,בטלפון ,באינטרנט או בכל
אמצעי תקשורת אחר? (כרטיס )18A
 .95אין לי אף אח או אחות
 .96האח או האחות עימם אני בקשר בתדירות הכי גבוהה גר יחד איתי
 .1כל יום
 .2מספר פעמים בשבוע
 .3פעם בשבוע
 2-3 .4פעמים בחודש
 .5פעם בחודש
 .6כמה פעמים בשנה
 .7בתדירות נמוכה יותר
 .8אף פעם
 . 99לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
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( .60-61 )V50( )Q23חשוב על הבן או הבת הבוגרים שלך ,בני  18ומעלה ,שאתו אתה בקשר
בתדירות הגבוהה ביותר :באיזו תדירות אתה נמצא בקשר עם הבן או הבת ,בין אם פנים אל פנים,
בטלפון ,באינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר? (כרטיס )18B
 .95אין לי אף בן או בת בוגרים (בני  18ומעלה)
 .96הבן או הבת הבוגרים עימם אני בקשר בתדירות הכי גבוהה גר יחד איתי
 .1כל יום
 .2מספר פעמים בשבוע
 .3פעם בשבוע
 2-3 .4פעמים בחודש
 .5פעם בחודש
 .6כמה פעמים בשנה
 .7בתדירות נמוכה יותר
 .8אף פעם
 . 99לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( .62-63 )V51( )Q24כעת ,חשוב על בן משפחה אחר עמו אתה בקשר בתדירות הגבוהה ביותר ,חוץ
מאשר בן או בת הזוג ,ההורים ,אחים ואחיות או ילדים בוגרים .באיזו תדירות אתה נמצא בקשר עם בן
משפחה זה ,בין אם פנים אל פנים ,בטלפון ,באינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר? (כרטיס )18C
 .95אין לי בני משפחה אחרים
 .96בן המשפחה האחר עמו אני בקשר בתדירות הכי גבוהה גר יחד איתי
 .1כל יום
 .2מספר פעמים בשבוע
 .3פעם בשבוע
 2-3 .4פעמים בחודש
 .5פעם בחודש
 .6כמה פעמים בשנה
 .7בתדירות נמוכה יותר
 .8אף פעם
 . 99לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( .64-65 )V52( )Q25כעת ,חשוב על חבר קרוב עמו אתה בקשר בתדירות הגבוהה ביותר ,באיזו
תדירות אתה נמצא בקשר עם חבר קרוב זה ,בין אם פנים אל פנים ,בטלפון ,באינטרנט או בכל
אמצעי תקשורת אחר? (כרטיס )18D
 .95אין לי אף חבר קרוב
 . 96החבר הקרוב עמו אני בקשר בתדירות הכי גבוהה גר יחד איתי
 .1כל יום
 .2מספר פעמים בשבוע
 .3פעם בשבוע
 2-3 .4פעמים בחודש
 .5פעם בחודש
 .6כמה פעמים בשנה
 .7בתדירות נמוכה יותר
 .8אף פעם
 . 99לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
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( .66 )V53( )Q26חשוב כעת על הקשר שלך עם כל בני המשפחה והחברים הקרובים שלך .כמה
מהקשר הזה הוא באמצעות הודעות כתובות ,טלפונים ניידים ,או מכשירי תקשורת אחרים העושים
שימוש באינטרנט? (כרטיס )19
 .1כולו או כמעט כולו
 .2רובו
 .3כמחצית
 .4חלקו
 .5כלל לא או כמעט כלל לא
 .7איני משתמש באף אחד מהמכשירים האלה
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
כעת ,ברצוננו לשאול כמה שאלות על היבטים אחרים בחייך.
( .67 )V54( )Q27באופן כללי כיצד היית מתאר את מצבך הבריאותי? (כרטיס )20
(למראיין :מצב בריאותי הכוונה פיזי ונפשי)

 .1מצוין
 .2טוב מאוד
 .3טוב
 . 4לא כל כך טוב
 .5גרוע
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
( )Q28במהלך ארבעת השבועות האחרונים ,באיזו תדירות...
לפעמים
לעיתים
אף
כרטיס 21
 .68הרגשת עצוב ומדוכא
()V55
 .69הרגשת קשיים
שהולכים ומתרבים כך
שלא יכולת להתגבר
עליהם ()V56

פעם

רחוקות

1

2

3

1

2

3

לעיתים
קרובות

לעיתים
קרובות
מאוד

לא
יכול
לבחור

לא להקריא:
אין תשובה/
מסרב

4

5

8

9

4

5

8

9

( .70 )V57( )Q29באיזו מידה המשפט הבא נכון או לא נכון לגביך?
קל לך להשיג את המטרות שלך (כרטיס )22
 .1לגמרי נכון
 .2נכון במידה רבה
 .3נכון במידה מסויימת
 .4באמצע ,נכון ולא נכון
 .5לא נכון במידה מסויימת
 .6לא נכון במידה רבה
 .7לגמרי לא נכון
 . 8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה

9
( .71 )V58( )Q30בסך הכל ,עד כמה אתה מרוצה מהחיים שלך בכללותם כיום?
(כרטיס )23
 .1מרוצה לגמרי
 .2מאוד מרוצה
 .3די מרוצה
 .4באמצע  ,מרוצה ולא מרוצה
 .5די לא מרוצה
 .6מאד לא מרוצה
 .7לגמרי לא מרוצה
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
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5/3

החלק האחרון כולל פרטים אישיים .נזכיר כי כל הפרטים שתמסור הינם חסויים והשימוש
בהם יהיה לצורך סטטיסטיקה בלבד ולביצוע בקרה על המראיינים:
 )Sex( .6האם אתה:
 .1גבר
 .2אישה
 )Birth( .7-10באיזו שנה נולדת? ______________ (רשום ב 4 -ספרות)
 .9997לא להקריא :מסרב להשיב
 .9999לא להקריא :אין תשובה
 )Educyrs( .11-12כמה שנות לימוד מלאות סיימת? ____________ (רשום שנים)
 . 00אין השכלה פורמלית
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )IL_degr( .13-14מהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך? (ישראל) כרטיס 45
 . 01אין השכלה פורמלית
 .02יסודית
 . 03תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים תיכון מקצועי)
 . 04תיכונית מקצועית מלאה ,אך ללא תעודת בגרות
 . 05תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות
 .06תי כונית עיונית חלקית (לא סיים תיכון עיוני)
 . 07תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות
 . 08תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות
 . 09ישיבה 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 ראשון
 . 14אוניברסיטאית מלאה עם שני או יותר
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 )Marital( .15מהו 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
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השאלות הבאות עוסקות בעבודה  -הכוונה לעבודה תמורת שכר כמו שכיר ,עצמאי או עובד
עבור עסק משפחתי ,ל פחות שעה אחת בשבוע .אם המרואיין אינו עובד באופן זמני כמו
למשל מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה ,שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל.
 )Work( .17האם כיום אתה:
 . 1עובד בעבודה תמורת שכר ← המשך לשאלה הבאה
 . 2לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבדת בעבר ← עבור לשאלה 20
 . 3מעולם לא עבדת תמורת שכר ← עבור לשאלה  41-42בעמוד הבא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Wrkhrs( .18-19כמה שעות בממוצע אתה עובד (בד"כ) בשבוע,
כולל שעות נוספות _________(רשום מספר שעות שבועיות שעובד תמורת כסף).
למראיין :אם עובד עבור יותר ממעסיק אחד או אם שכיר וגם עצמאי ,אנא ציין את סך שעות העבודה
הכולל שהמרואיין עובד.
 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( .20האם אתה שכיר ,עצמאי או עובד בעסק השייך למשפחה?
 .1שכיר
 . 2עצמאי שאינו מעסיק עובדים
 . 3עצמאי שמעסיק עובדים ←  )Nemploy( .21-24מה 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( .25האם אתה ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים?
 .1כן ←  )Nsup( .26-29על 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
 ) Typorg1( .30האם 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( .31האם 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
 )Union( .32האם 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
(.33 -36למ"ס )IL_occup -
)ISCO08( .37 -40
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 מפ על ,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( .41-42מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבך כיום?
(כרטיס )46
אם המרואיין אינו עובד באופן זמני כמו למשל מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה ,שביתה וכדומה יש
להתייחס לשבוע עבודה רגיל.
 . 01עובד תמורת שכר (שכיר ,עצמאי או עובד בעסק משפחתי)
 . 02מובטל המחפש עבודה
 . 03תלמיד או סטודנט ,גם אם כרגע בחופשה מהלימודים
 . 04מתלמד או בהכשרה מקצועית
 .05נכה או חולה באופן קבוע
 .06גמלאי/פנסיונר
 . 07אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים
 . 08בשירות צבאי או בשירות לאומי
 .09אחר
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .99לא להקריא :אין תשובה

13
 )RLIGGRP( .43-44מהי דתך?
 .00ללא דת
 .01נוצרי קתולי
 .02נוצרי פרוטסטנטי
 . 03נוצרי אורתודוכסי
 .04נצרות אחרת
 .05יהודי
 .06מוסלמי
 .10דת אחרת
 .11דרוזי
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 .45האם אתה רואה את עצמך כ:
 . 1חרדי ,דתי מאוד
 .2דתי
 .3מסורתי ' -דתי'
 .4מסורתי ' -לא דתי'
 . 5חילוני ,לא דתי
 .9לא להקריא  :אין תשובה /לא יודע /מסרב
 )Attend( .46-47באיזו תדירות אתה משתתף בפעילות דתית ,לא כולל אירועים מיוחדים כמו
בר מצווה וכדומה? כרטיס 47
 . 00פעם ביום או יותר
 . 01מספר פעמים בשבוע או יותר
 .02פעם בשבוע
 2-3 .03פעמים בחודש
 . 04בערך אחת לחודש
 . 05מספר פעמים בשנה
 . 06בערך פעם בשנה
 . 07פחות מפעם בשנה
 .08אף פעם
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
 ) Topbot( .48-49בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות
בתחתית .לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית .היכן היית ממקם את עצמך בדרוג זה?
(כרטיס )48
 .10צמרת
09
08
07
06
05
04
03
02
 .01תחתית
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :מסרב
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 )Vote_le( .50יש אנשים שלא מצביעים בבחירות מסיבה כזו או אחרת ,האם אתה הצבעת
בבחירות האחרונות לכנסת שהתקיימו במרץ ?2015
 . 1כן ,הצבעתי ← המשך לשאלה הבאה
 . 2לא ,לא הצבעתי ← עבור לשאלה 53-54
 . 0לא הייתה לי זכות הצבעה בבחירות האחרונות ← עבור לשאלה 53-54
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 (il_prty) .51-52בבחירות האחרונות לכנסת ,שהתקיימו במרץ  ,2015לאיזו מפלגה הצבעת?
למראיין :לא להקריא
 01הליכוד
 02המחנה הציוני
 03כולנו
 04יש עתיד בראשות יאיר לפיד
 05הבית היהודי
 06ישראל ביתנו
 07יהדות התורה (אגודת ישראל/דגל התורה)
 08ש"ס
 09מרצ השמאל של ישראל
 10יחד
 11הרשימה המשותפת (חד"ש ,רע"מ ,בל"ד ,תע"ל)
 12הרשימה הערבית בראשות טלב אל-סאנע
 13עלה ירוק
 95מפלגה אחרת
 96לא להקריא :פתק לבן
 97לא להקריא :מסרב להשיב
 98לא להקריא :לא יודע
 99לא להקריא :אין תשובה
 .53-54באיזו ארץ נולדת? בחו"ל ,באיזו ארץ? _________________  .90בישראל (המשך)
 .97מסרב  .98לא יודע  .99אין תשובה
 )yrimm( .55-58באיזו שנה עלית ארצה?__________________

(רשום ב 4 -ספרות)

-F_Born( .59-60למ"ס)
 )ISO3166-1( .61-63באיזו ארץ נולד אביך? ______________________
-M_Born( .64-65למ"ס)
 )ISO3166-1( .66-68באיזו ארץ נולדה אמך? _____________________
 )Hompop( .69-70כמה אנשים סה"כ ,כולל אותך ,מתגוררים ,בדרך כלל ,במשק הבית
שלך?_______________  .99אין תשובה

 )HhAdult( .71-72כמה מהם מבוגרים בגיל  18ומעלה? ________________
 )HhChildr( .73-74כמה מהם ילדים בגילאים ( 6-17בגיל בית ספר)? ____________
 )HhTodd( .75-76כמה מהם ילדים עד גיל  ,5כולל? _______________
 .77-78ומהו גילו של הילד הצעיר ביותר?_______________  .97אין ילדים
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 )Partliv( .79האם 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  103-104בתחילת עמוד 25
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 )Sp_Birth( .80-83באיזו שנה נולד בן הזוג שלך? ___________(רשום ב 4 -ספרות)
 .9997לא להקריא :מסרב להשיב
 .9999לא להקריא :אין תשובה
 ) Sp_IL_degr( .84-85מהי ההשכלה הגבוהה ביותר של בן הזוג שלך? (כרטיס )49
 . 01אין השכלה פורמלית
 .02יסודית
 . 03תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים תיכון מקצועי)
 . 04תיכונית מקצועית מלאה ,אך ללא תעודת בגרות
 .05תי כונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות
 . 06תיכונית עיונית חלקית (לא סיים תיכון עיוני)
 . 07תיכונית עיונית מלאה אך ללא תעודת בגרות
 . 08תיכונית עיונית מלאה עם תעודת בגרות
 . 09ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות
 . 10ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות
 . 11על תיכונית (סמינר ,יש יבה על תיכונית ,בי"ס לאחיות ,בי"ס להנדסאים וכו')
 . 12אוניברסיטאית חלקית (לא סיים אוניברסיטה ,אין תואר)
 .13אוניברסיטאית מלאה עם תואר ראשון
 . 14אוניברסיטאית מלאה עם שני או 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( .86האם כיום בן הזוג:
 . 1עובד בעבודה תמורת שכר ← המשך לשאלה הבאה
 . 2לא עובד בעבודה תמורת שכר אך עבד בעבר ← עבור לשאלה  89בעמוד הבא
 . 3מעולם לא עבד בעבודה תמורת שכר ← עבור לשאלה  99-100בעמוד הבא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .9לא להקריא :אין תשובה
 ) SPWrkhrs( .87-88כמה שעות בממוצע בן הזוג שלך עובד (בד"כ) בשבוע ,כולל שעות
נוספות _________(רשום מספר שעות שבועיות שעובד תמורת כסף).
למראיין :אם בן הזוג עובד עבור יותר ממעסיק אחד או אם הוא שכיר וגם עצמאי ,אנא ציין את סך
שעות העבודה הכולל שהוא עובד
 96 .96שעות שבועיות או יותר
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
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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( .89האם 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( .90האם בן הזוג שלך ממונה או אחראי על עבודתם של אנשים אחרים?
 .1כן
 .2לא
 .7לא להקריא :מסרב להשיב
 .8לא להקריא :לא יודע
 .9לא להקריא :אין תשובה
( .91-94למ"ס )IL_SPoccup -
)SPISCO08( .95-98
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 עובד או עבד בן הזוג ? __________________________________________
(רשום מקום עבודה כמו ,לדוגמה ,בנק לאומי ,בזק ,קופ"ח לאומית וכו').

 )SPMainst( .99-100מה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבו של בן
הזוג כיום? (כרטיס )50
אם בן הזוג אינו עובד באופן זמני כמו למשל מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה ,שביתה וכדומה יש
להתייחס לשבוע עבודה רגיל.
 .01עובד תמורת שכר (שכיר ,עצמאי או עובד בעסק משפחתי)
 .02מובטל המחפש עבודה
 .03תלמיד או סטודנט  ,גם אם כרגע בחופשה מהלימודים
 . 04מתלמד או בהכשרה מקצועית
 .05נכה או חולה באופן קבוע
 .06גמלאי/פנסיונר
 . 07אחראי על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים
 . 08בשירות צבאי או בשירות לאומי
 .09אחר
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .99לא להקריא :אין תשובה
 .101-102כמה שנים אתה ובן הזוג שלך ביחד? _______שנים  .99פחות משנה

17

כיצד היית מגדיר את המוצא שלך? בחר עד  2קבוצות מוצא המתאימות לך בצורה הטובה
ביותר .כרטיס 51
למראיין :סמן תשובה אחת בכל טור ושתי תשובות לכל היותר בסך הכל.
אם המשיב אינו מסוגל לענות ,סמן את שתי התשובות הראשונות המוזכרות.
שאל פעם אחת :איזו עוד?

ישראלי
ערבי
פלסטיני
מוסלמי
יהודי
אשכנזי
מזרחי
ספרדי
בדואי
דרוזי
אתיופי
עירקי
מרוקאי
פולני
רומני
רוסי
אוקראיני
אחר
לא להקריא :מסרב
לא להקריא :לא יודע
לא להקריא :אין תשובה

103-104

105-106

קבוצת מוצא ראשונה

קבוצת מוצא שניה

()il_ETHN1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
97
98
99

()il_ETHN2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
97
98
99

 ) IL_Rinc( .107-108בממוצע ,מהי הכנסתך החודשית ברוטו (לפני הורדות כמו מס הכנסה,
ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכו')? כרטיס 52
 .00כלום
 .01עד ₪ 1,250
₪ 1,251-3,000 .02
₪ 3,001-4,000 .03
₪ 4,001-4,700 .04
₪ 4,701-5,500 .05
₪ 5,501-6,700 .06
₪ 6,701-8,200 .07
₪ 8,201-10,000 .08
₪ 10,001-16,000 .09
 .10יותר מ₪ 16,001 -
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
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 ) IL_Incom( .109-110בממוצע ,מהי ההכנסה ברוטו בחודש של כל משק הבית (לפני הורדות
כמו מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכו')? כרטיס 53
 .01עד ₪ 3,000
₪ 3,001-4,500 .02
₪ 4,501-6,000 .03
₪ 6,001-8,000 .04
₪ 8,001-10,000 .05
₪ 10,001-12,000 .06
₪ 12,001-15,000 .07
₪ 15,001-20,000 .08
₪ 20,001-28,000 .09
 .10יותר מ₪ 28,001 -
 .97לא להקריא :מסרב להשיב
 .98לא להקריא :לא יודע
 .99לא להקריא :אין תשובה
110א )V59( )Q31( .כאשר אתה לוקח בחשבון את סך כל ההכנסות של משק הבית שלך,
כולל כל מקורות ההכנסה של כל בני הבית התורמים להכנסה ,כמה קשה או קל כרגע למשק
הבית שלך לעמוד בכל ההוצאות? כרטיס 54
 1קשה מאוד
 .2די קשה
 .3באמצע ,לא קשה ולא קל
 .4די קל
 .5קל מאוד
 .8לא יכול לבחור
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
110ב )V60( )Q32( .בכמה שפות אתה שולט טוב מספיק כדי לנהל בהן שיחה ,כולל
השפה/השפות בהן אתה מדבר בבית?
 .1שפה אחת
 .2שתי שפות
 .3שלוש שפות
 .4ארבע שפות או יותר
 . 9לא להקריא :מסרב להשיב ,אין תשובה
 )Urbrural( .111כיצד היית מתאר את היישוב בו אתה גר? כרטיס 55
 .1עיר גדולה
 . 2פרבר או פאתי עיר גדולה
 .3עיר קטנה או עיירה
 .4יישוב כפרי
 . 5חווה או בית בכפר
 .9לא להקריא :לא יודע/אין תשובה
 .112כמה קווי טלפון נייחים כמו בזק או  HOTלשימוש לשיחות טלפון ,יש לכם בבית?
 .0אין קו נייח לשימוש לשיחות טלפון
 .1יש קו אחד
 .2יש שני קווים
 3 .3קווים או יותר
 .9לא להקריא :אין תשובה ,מסרב
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 .113האם יש לך חשבון פייסבוק פעיל?

למראיין :פעיל הכוונה נכנס לפחות פעם אחת בחודש האחרון

 .1כן
 .2לא
 .9לא להקריא :אין תשובה ,מסרב

 . 114האם באופן עקרוני תהיה מוכן בעתיד להשתתף במחקר קצר שישלח אלייך במייל?
 .1לא
 .2כן ,כתובת מייל_________________________________________________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה
5/4
שם הסוקר_______________________  .6-7מספר סוקר ____________
שם הישוב _________________  .8-11סמל ישוב______________________
 .12-15אזור סטטיסטי _________  .16-17מספר כתובת __________________
שם המרואיין________________ :

כתובת________________________ :

 .18 -27מס' טלפון של המרואיין_________________________ :

לשימוש המשרד בלבד:
Region - IL_reg .28
 .2דרום
 . 1צפון

 .4ירושלים

 .5מגזר ערבי

Size - IL_size .29
20,001-50,000 .3
50,001-100,000 .2
 .1יותר מ100,000 -
 .7פחות מ2,500 -
2,501-5000 .6 5,001-10,000 .5

10,001-20,000 .4

 .30שפת ריאיון
 .1עברית  .2ערבית

 .3תל אביב

 .3רוסית

 )c_sample( .31-35מדינה
 .37602ערבים
 .37601יהודים
 )country( .36-38מדינה
 .376ישראל

)mode( .39-40/21
)subcase( .41/1
 .42-45שנת ראיון ()dateyr

2017/2018

 . 46-47חודש ראיון _____________ (רשום ב 2 -ספרות) ()datemo
 .48-49תאריך יום ה ראיון ___________ (רשום ב 2 -ספרות) ()datedy
)weight( .50/1

