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אי שוויון  - ISSPינואר 2021
שלום ,לפני מספר שבועות הסכמת להשתתף במחקרים שונים של 'מכון כהן למחקרי דעת
קהל' ,באוניברסיטת תל-אביב .אנו פונים אליך כעת במסגרת מחקר בינלאומי רחב שנערך
בארצות שונות בעולם .במסגרת מחקר זה נבדקות תפיסות ועמדות הציבור כלפי נושאים
חברתיים שונים.
מילוי השאלון אורך כ 15-דקות.
מספר ימים לאחר סיום מילוי השאלון במלואו ,ישלח אלייך לטלפון הנייד ,שתמסור/י בסוף
השאלון ,תו רכישה במגוון רשתות ,על סך .₪ 50
נודה לך על מילוי השאלון בתשומת לב.
שים/י לב :במהלך השאלון שילבנו מספר שאלות שאינן קשורות לנושא ומטרתן
לבדוק שהמענה על השאלון מתבצע בתשומת לב .תשובה בשאלות אלו שלא
בהתאם להנחיות ,תביא מידית לסיום השאלון ,ללא קבלת תשלום עבורו.

תודה רבה על שיתוף הפעולה
מכון כהן פועל בהתאם להנחיות 'חוק הגנת הפרטיות' ,כל הנתונים שתמסור/י
הינם חסויים .אנו מבטיחים שתשובותיך תישמרנה בסודיות ותשמשנה לצורך מחקר
בלבד.
כל שאלה שאת/ה לא רוצה להשיב עליה את/ה יכול/ה לבחור באפשרות "לא יכול/ה
לבחור" או "מסרב/ת".
במידה שמתעוררות שאלות או יש צורך בהבהרה ,ניתן לפנות לחוקרות המכון:
ד"ר ענת אורן anatoren@tauex.tau.ac.il
גב' קארין בלנרו barkarin@tauex.tau.ac.il
להסרה מהרשימה שלח/י הודעה למייל barkarin@tauex.tau.ac.il
אנא סמן/י:
 .1מסכים/ה להשתתף במחקר
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נתחיל עם מספר שאלות לגבי האפשרות להתקדם בחיים.

בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,לבוא ממשפחה אמידה
()V1
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך שיהיו לך הורים בעלי
השכלה גבוהה ()V2
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,שתהיה לך השכלה טובה
(הכוונה להשכלה איכותית) ()V3
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,לעבוד קשה ()V4
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,להכיר את האנשים
הנכונים ()V5
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,שיהיו לך קשרים
פוליטיים ()V6
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,לתת שוחד ()V7
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,הגזע או השיוך האתני של
האדם ()V8
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,הדת של האדם ()V9
בכדי להתקדם בחיים ,באיזו מידה
חשוב לדעתך ,להיוולד גבר או אישה
()V10

הכרחי
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מאוד
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לא כל
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כמה להערכתך מרוויחים אנשים במקצועות הבאים .התייחס/י להכנסה חודשית נטו המקובלת במקצוע.
אם אינך יודע/ת את הסכום המדויק נסה/י להעריך .אנשים רבים אינם בטוחים לגבי זה ,אבל נסה/י
להעריך כמיטב יכולתך.
להערכתך ,מהי ההכנסה החודשית נטו של:
( )V11רופא משפחה כללי

___________________

( )V12מנכ"ל של חברה גדולה

___________________

( )V13מוכר בחנות

___________________

( )V14פועל לא מקצועי בבית חרושת __________________
( )V15שר בממשלה

___________________
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וכמה לדעתך ,ראוי שאנשים במקצועות הבאים ירוויחו .התייחס/י למשכורת חודשית נטו.
להערכתך ,מהי ההכנסה החודשית נטו שראוי שירוויח:
__________________

( )V16רופא משפחה כללי
( )V17מנכ"ל של חברה גדולה

__________________

( )V18מוכר בחנות

__________________

( )V19פועל לא מקצועי בבית חרושת __________________
__________________

( )V20שר בממשלה

האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה עם כל אחד מהמשפטים הבאים:

ההבדלים בהכנסות
בישראל גדולים מדי ()V21
זו האחריות של הממשלה
להקטין את הפערים
בהכנסות בין אנשים בעלי
הכנסה גבוהה לבין אנשים
בעלי הכנסה נמוכה ()V22
הממשלה צריכה לספק
למובטלים תנאי מחייה
נאותים ()V23
באחריותן של חברות
פרטיות להפחית את
ההבדלים בשכר בין עובדי
החברה בעלי שכר גבוה
לבין עובדי החברה בעלי
שכר נמוך ()V24

מסכים/ה
בהחלט

מסכים/ה

מסכים/ה
ולא
מסכים/ה

לא
מסכים/ה

בהחלט
לא
מסכים/ה

לא
יכול/ה
לבחור
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לדעתך ,למי מהבאים צריכה להיות האחריות הגדולה ביותר לצמצום הפערים בהכנסה בין
אנשים בעלי הכנסה גבוהה לבין אנשים בעלי הכנסה נמוכה? ()V25
 .1חברות פרטיות
 .2ממשלה
 .3איגודי עובדים
 .4האנשים בעלי ההכנסות הגבוהות
 .5האנשים בעלי ההכנסות הנמוכות
 .6אין צורך להפחית את הפערים בהכנסות
 .8לא יכול/ה לבחור
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באיזו מידה את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה עם הטענה שלמרבית הפוליטיקאים בישראל לא
אכפת מצמצום הפערים בהכנסות בין אנשים בעלי הכנסה גבוהה לבין אנשים בעלי הכנסה
נמוכה? ()V26
 .1מאוד מסכים/ה
 .2די מסכים/ה
 .3באמצע ,מסכים/ה ולא מסכים/ה
 .4לא כל כך מסכים/ה
 .5מאוד לא מסכים/ה
 .8לא יכול/ה לבחור
באיזו מידה לדעתך ,ממשלת ישראל מצליחה בימים אלו לצמצם את הפערים
בהכנסות בין אנשים בעלי הכנסה גבוהה לבין אנשים בעלי הכנסה נמוכה? ()V27
 .1מאוד מצליחה
 .2די מצליחה
 .3באמצע ,מצליחה ולא מצליחה
 .4לא כל כך מצליחה
 .5מאוד לא מצליחה
 .8לא יכול/ה לבחור
האם לדעתך אנשים בעלי הכנסה גבוהה צריכים לשלם חלק גדול יותר מההכנסה שלהם
כמיסים ,מאשר בעלי הכנסה נמוכה ,או חלק קטן יותר או חלק דומה? ()V28
 .1חלק הרבה יותר גדול
 .2חלק גדול יותר
 .3חלק דומה
 .4חלק קטן יותר
 .5חלק הרבה יותר קטן
 .8לא יכול/ה לבחור
באופן כללי ,כיצד תתאר/י את המיסים בישראל כיום עבור אנשים עם הכנסה גבוהה?
המיסים כיום בישראל עבור אנשים עם הכנסה גבוהה הם)V29( :
 .1הרבה יותר מדי גבוהים
 .2גבוהים מידי
 .3כמו שצריך
 .4נמוכים מידי
 .5הרבה יותר מדי נמוכים
 .8לא יכול/ה לבחור
האם זה הוגן או לא הוגן ,צודק או לא צודק:

שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר
יכולים לקנות שירותי בריאות טובים
יותר מאשר אנשים בעלי הכנסה
נמוכה יותר ()V30
שאנשים בעלי הכנסה גבוהה יותר
יכולים לקנות חינוך טוב יותר לילדים
שלהם מאשר אנשים בעלי הכנסה
נמוכה יותר ()V31

הוגן
מאוד,
צודק
בהחלט

די
הוגן,
צודק

הוגן ולא
הוגן,
רגשות
מעורבים

לא כל
כך
הוגן,
לא
צודק

מאוד לא
הוגן,
בהחלט
לא צודק
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יכול/ה
לבחור
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יש אנשים המרגישים כעס על הפערים בעושר בין עשירים לעניים ,בעוד שאחרים לא מרגישים
כך .כאשר את/ה חושב/ת על פערים בעושר בין עשירים לעניים בישראל ,איך את/ה מרגיש/ה?
()V32
סמן/י תשובתך על סולם בין  0ל 10-כאשר  0משמעו כלל לא כועס/ת ו 10-משמעו מאד כועס/ת
לא יכול/ה מאוד
כועס/ת
לבחור
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בהתייחס להבדלים בינלאומיים ,האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה עם המשפטים הבאים:

ההבדלים הכלכליים הקיימים
היום בין מדינות עשירות ועניות
הם גדולים מדי ()V33
אנשים בארצות עשירות צריכים
לשלם מס נוסף שיעזור לאנשים
בארצות עניות ()V34
צריך לאפשר לאנשים ממדינות
עניות לעבוד במדינות עשירות
()V35

מסכים/ה
בהחלט

מסכים/ה

מסכים/ה
ולא
מסכים/ה

לא
מסכים/ה

בהחלט
לא
מסכים/ה

לא
יכול/ה
לבחור
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בכל הארצות יש הבדלים ואפילו מאבקים בין קבוצות חברתיות שונות.

באיזו מידה לדעתך קיים בישראל מאבק בין עניים
ועשירים ()V36
באיזו מידה לדעתך קיים בישראל מאבק בין מעמד
העובדים לבין המעמד הבינוני ()V37
באיזו מידה לדעתך קיים בישראל מאבק בין
ההנהלה לעובדים ()V38
באיזו מידה לדעתך קיים בישראל מאבק בין צעירים
למבוגרים ()V39
באיזו מידה לדעתך קיים בישראל מאבק בין
אנשים שנולדו בישראל לבין אנשים שנולדו
במדינות אחרות ובאו לחיות בישראל ()V40
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מאבק
חזק
מאוד

מאבק
חזק

מאבק
לא חזק
במיוחד

אין כל
מאבק
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יכול/ה
לבחור
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בחברה שלנו יש קבוצות הנוטות להיות בצמרת וקבוצות הנוטות להיות בתחתית.
לפניך דרוג העובר מהצמרת לתחתית .היכן היית מציב/ה את עצמך בדירוג הזה? ()V41
צמרת10 .............................
9
8
7
6
5
4
3
2
תחתית1 ...........................
והיכן היית מציב/ה בדירוג זה את המשפחה בה גדלת? ()V42
צמרת10 .............................
9
8
7
6
5
4
3
2
תחתית1 ...........................
ובמחשבה על  10שנים מעכשיו ,איפה לדעתך תהיה/י על סולם בין  1ל10 -
כאשר  10משמעו צמרת ו 1-משמעו תחתית ()V43
צמרת10 .............................
9
8
7
6
5
4
3
2
תחתית1 ...........................
 .98לא יכול/ה לבחור

השאלה הבאה היא שאלה לבדיקת תשומת לב ,סמן/י את הערך "טוב":
 .1מצוין
 .2טוב מאוד
 .3טוב
 .4רע
 .5רע מאוד
 .6מסרב/ת
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כשמחליטים מה יהיה שכרם של אנשים ,כמה חשוב לדעתך לקחת בחשבון את:
הכרחי

חשוב
מאוד

די
חשוב

לא מאוד
חשוב

כלל לא
חשוב

לא יכול/ה
לבחור

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8
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הכרחי

חשוב
מאוד

די
חשוב

לא מאוד
חשוב

כלל לא
חשוב

לא יכול/ה
לבחור

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8
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מידת האחריות שמחייב התפקיד ()V44
מספר השנים שהוקדשו ללימודים ולהכשרה ()V45

וכשמחליטים מה יהיה שכרם של אנשים ,כמה חשוב לדעתך לקחת בחשבון:
האם יש לעובד/ת ילדים שהוא/היא מפרנס/ת ()V46
כמה טוב העובד/ת מבצע/ת את העבודה ()V47

חמשת התרשימים הבאים מראים סוגים שונים של חברות .אנא קרא/י את התיאורים והבט/י
בתרשימים וחשוב/י איזה מהם מתאר את ישראל בצורה הטובה ביותר...

טיפוס ה

טיפוס ד

אנשים רבים קרובים
לצמרת ורק מעטים
קרובים לתחתית

טיפוס ג

חברה בה רוב
האנשים באמצע

לדעתך ,איזה סוג של חברה היא
ישראל היום ,איזה תרשים מתאר
אותה בצורה הטובה ביותר ()V48
ולדעתך ,איזה תרשים מתאר
כיצד ישראל צריכה להיות  -מה
את/ה היית מעדיף/ה ()V49

טיפוס ב

כמו פירמידה ,רק שיש
פחות אנשים בתחתית

טיפוס א
עילית קטנה בצמרת,
מעט מאוד אנשים
באמצע ,הכמות
הגדולה של
האוכלוסייה בתחתית

חברה הבנויה כמו
פירמידה ,עילית קטנה
בצמרת ,אנשים רבים
יותר באמצע ,הרוב
בתחתית

טיפוס
א'

טיפוס
ב'

טיפוס
ג'

טיפוס
ד'

טיפוס
ה'

לא יכול/ה
לבחור
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5

8
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עד כמה לדעתך ,חלוקת ההכנסות בישראל הוגנת או לא הוגנת? ()V50
 .1מאוד הוגנת
 .2הוגנת
 .3לא להוגנת
 .4מאוד לא הוגנת
 .8לא יכול/ה לבחור
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כשאת/ה נמצא/ת מחוץ לבית או במקום ציבורי ,באיזו תדירות יש לך קשר ,מילולי או לא
מילולי ,עם אנשים שהם הרבה יותר עניים ממך?
זה יכול להיות ברחוב ,בתחבורה ציבורית ,בחנות ,בשכונה שלך או במקום העבודה שלך)V51( .
 .1אף פעם
 .2פחות מפעם בחודש
 .3פעם בחודש
 .4מספר פעמים בחודש
 .5פעם בשבוע
 .6מספר פעמים בשבוע
 .7כל יום
 .8לא יכול/ה לבחור

וכשאת/ה נמצא/ת מחוץ לבית או במקום ציבורי ,באיזו תדירות יש לך קשר ,מילולי או
לא מילולי ,עם אנשים שהם הרבה יותר עשירים ממך?
זה יכול להיות ברחוב ,בתחבורה ציבורית ,בחנות ,בשכונה שלך או במקום העבודה שלך)V52( .
 .1אף פעם
 .2פחות מפעם בחודש
 .3פעם בחודש
 .4מספר פעמים בחודש
 .5פעם בשבוע
 .6מספר פעמים בשבוע
 .7כל יום
 .8לא יכול/ה לבחור
השאלות הבאות מתייחסות למצב הכלכלי של משק הבית שלך.
כאשר את/ה לוקח/ת 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? ()V53
 1קשה מאוד
 .2די קשה
 .3באמצע ,לא קשה ולא קל
 .4די קל
 .5קל מאוד
 .8לא יכול/ה לבחור
ובמהלך  12החודשים הבאים ,כמה קשה או קל ,יהיה לדעתך למשק הבית שלך לעמוד
בכל ההוצאות? ()V54
 1קשה מאוד
 .2די קשה
 .3באמצע ,לא קשה ולא קל
 .4די קל
 .5קל מאוד
 .8לא יכול/ה לבחור
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באיזו תדירות את/ה או מישהו אחר במשק הבית שלך ,מדלג על ארוחה בגלל שאין
מספיק כסף לאוכל? ()V55
 .1אף פעם
 .2פחות מפעם בחודש
 .3פעם בחודש
 .4מספר פעמים בחודש
 .5פעם בשבוע
 .6מספר פעמים בשבוע
 .7כל יום
 .8לא יכול/ה לבחור
באופן כללי ,האם היית אומר/ת שניתן לבטוח באנשים ,או שיש מקום לחשדנות
ביחסים עם אנשים אחרים? ()V56
 .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/ה לבחור
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החלק הבא כולל פרטים אישיים .נזכיר כי כל הפרטים שתמסור/י הינם חסויים והשימוש
בהם יהיה לצורך סטטיסטיקה בלבד
( )Sexהאם את/ה:
.1
.2
.3
.9

גבר
אישה
אחר
מסרב/ת להשיב

( )Birthבאיזו שנה נולדת? ______________ (רשום ב 4 -ספרות)
 .9אין תשובה
( )Educyrsכמה שנות לימוד מלאות סיימת? ____________ (רשום שנים)
 .00אין השכלה פורמלית
 .98לא יודע/ת
 .99אין תשובה
( )IL_degrמהי ההשכלה הגבוהה ביותר שלך?
 .01אין השכלה פורמלית
 .02יסודית
 .03תיכונית מקצועית חלקית (לא סיימתי תיכון מקצועי)
 .04תיכונית מקצועית מלאה ,אך ללא תעודת בגרות
 .05תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות
 .06תיכונית עיונית חלקית (לא סיימתי 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 (בי"ס להנדסאים וכו')
 .12אוניברסיטאית חלקית (לא סיימתי אוניברסיטה ,אין לי תואר)
 .13אוניברסיטאית מלאה עם תואר ראשון
 .14אוניברסיטאית מלאה עם שני או יותר
 .99מסרב/ת להשיב
( )Maritalמהו מצבך המשפחתי?
 .1נשוי/אה
 .2חי/ה עם בן/ת זוג קבוע עם הסכם חיים משותפים
 .3פרוד/ה ,לא גר/ה עם בן/ת הזוג
 .4גרוש/ה
 .5אלמן/ה
 .6רווק/ה ,מעולם לא נישא/תי
 .9מסרב/ת להשיב
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השאלות הבאות עוסקות בעבודה  -הכוונה לעבודה תמורת שכר כמו שכיר/ה ,עצמאי/ת או
עובד/ת עבור עסק משפחתי ,לפחות שעה אחת בשבוע .אם את/ה לא עובד/ת באופן זמני
כמו למשל חל"ת ,מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה ,שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע
עבודה רגיל.
( )Workהאם כיום את/ה:
 .1עובד/ת בעבודה תמורת שכר ← המשך/י לשאלה הבאה
 .2לא עובד/ת בעבודה תמורת שכר אך עבדתי בעבר ← עבור/י לשאלה Emprel
 .3מעולם לא עבדתי תמורת שכר ← עבור/י לשאלה Mainstat
( )Wrkhrsכמה שעות בממוצע את/ה עובד/ת בדרך כלל בשבוע ,כולל שעות נוספות אם
את/ה עובד/ת עבור יותר ממעסיק אחד או אם את/ה שכיר/ה וגם עצמאי/ת ,אנא ציין/י את סך שעות
העבודה הכולל שאת/ה עובד/ת.
_________(מספר שעות שבועיות שעובד/ת תמורת תשלום).
בשאלות הבאות אם את/ה מועסק/ת ביותר ממקום עבודה אחד ,או שאת/ה מועסק/ת
ועצמאי/ת ,אנא התייחס/י למקום העבודה העיקרי שלך .אם פרשת (יצאת לפנסיה) או
כרגע לא עובד/ת ,אנא התייחס/י למקום העבודה האחרון העיקרי שלך.
( )Emprelהאם את/ה שכיר/ה ,עצמאי/ת או עובד/ת בעסק השייך למשפחה?
 .1שכיר/ה
 .2עצמאי/ת שאינו/ה מעסיק/ה עובדים
 .3עצמאי/ת שמעסיק/ה  1-9עובדים
 .4עצמאי/ת שמעסיק/ה  10עובדים או יותר
 .5עובד/ת בעסק השייך למשפחה
 .9מסרב/ת
( )Wrksupהאם את/ה ממונה או אחראי/ת על עבודתם של אנשים אחרים?
 .1כן ← ( )Nsupעל כמה עובדים את/ה ממונה או אחראי/ת? ________(רשום/י)
 99/5 .9995עובדים או יותר
 . 2לא
 .9999אין תשובה
( )Typorg1האם את/ה עובד/ת בארגון שהוא למטרות רווח או בארגון שאינו למטרות רווח
(מלכ"ר)?
 .1בארגון למטרות רווח
 .2בארגון שאינו למטרות רווח (מלכ"ר)
 .8לא יודע/ת
( )Typorg2האם מקום עבודתך שייך למגזר הציבורי או הפרטי?
 .1עובד/ת במגזר הציבורי
 .2עובד/ת במגזר הפרטי
 .8לא יודע/ת
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( )Unionהאם את/ה חבר/ה או היית חבר/ה ,באיגוד מקצועי או ארגון דומה?
.1
.2
.3
.9

כן ,חבר/ה כיום
פעם הייתי חבר/ה אבל עכשיו אני לא
מעולם לא הייתי חבר/ה באיגוד מקצועי
לא יודע/ת  /מסרב/ת

(למ"ס )ISCO08( ,)IL_occup -
תאר/י בצורה מפורטת את עיסוקך או את עבודתך העיקרית (אם לא עובד ,יש להתייחס
לעיסוק העיקרי האחרון)
(לא הגדרה כללית כמו פועל/ת ,אלא פועל/ת בייצור תמרוקים; לא נהג/ת  -אלא נהג/ת אוטובוס;
לא רופא/ה  -אלא רופא/ת עיניים; לא פקיד/ה  -אלא פקיד/ת כח אדם וכו')
רשום/י_______________________________________________________________ :
*** מהו תואר המשרה או התפקיד (אם יש או היה)?
(למשל מהנדס/ת ראשית ,אחראי/ת משמרת ,סגן/ית מנהל/ת מפעל ,מנהל/ת מחלקת כספים וכו')
רשום/י_______________________________________________________________ :
(אם אין תואר – ציין/י בפירוש – אין תואר)
*** היכן את/ה עובד/ת או עבדת? __________________________________________
(רשום/י מקום עבודה כמו ,לדוגמה ,בנק לאומי ,בזק ,קופ"ח לאומית וכו').
( )Mainstatמה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבך כיום?
אם את/ה לא עובד/ת באופן זמני כמו למשל חל"ת ,מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה ,שביתה
וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל.
 .01עובד/ת תמורת שכר (שכיר/ה ,עצמאי/ת או עובד/ת בעסק משפחתי)
 .02לא עובד/ת ומחפש/ת עבודה
 .10לא עובד/ת ולא מחפש/ת עבודה
 .11חל"ת
 .03תלמיד/ה או סטודנט/ית ,גם אם כרגע בחופשה מהלימודים
 .04מתלמד/ת או בהכשרה מקצועית
 .05נכה או חולה באופן קבוע
 .06גמלאי/ת-פנסיונר/ית
 .07אחראי/ת על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים
 .08בשירות צבאי או בשירות לאומי
 .09אחר
 .99מסרב/ת
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כאשר היית בערך בן/ת  ,16האם אבא שלך היה)v57( :
 .1שכיר
 .2עצמאי שאינו מעסיק עובדים
 .3עצמאי שמעסיק עובדים
 .4עבד בעסק השייך למשפחה
 .5לאבא מעולם לא הייתה עבודה בשכר
 .6אבא לא ידוע
 .8לא יודע/ת
כאשר היית בערך בן/ת  ,16מה היה העיסוק העיקרי של אבא שלך? ()v59
אם אביך לא עבד בהיותך בן/ת  ,16התייחס/י לעבודה האחרונה שקדמה לזמן זה.
(תאר/י בצורה מפורטת .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/י_______________________________________________________________ :
*** מהו תואר המשרה או התפקיד (אם היה)?
(למשל מהנדס ראשי ,אחראי משמרת ,סגן מנהל מפעל ,מנהל מחלקת כספים וכו')
רשום/י_______________________________________________________________ :
(אם אין תואר – ציין/י בפירוש – אין תואר)
*** היכן אביך עבד? __________________________________________
(רשום/י מקום עבודה כמו ,לדוגמה ,בנק לאומי ,בזק ,קופ"ח לאומית וכו').
וכאשר היית בערך בן/ת  ,16האם אימא שלך הייתה)v58( :
 .1שכירה
 .2עצמאית שאינה מעסיקה עובדים
 .3עצמאית שמעסיקה עובדים
 .4עבדה בעסק השייך למשפחה
 .5לאימא מעולם לא הייתה עבודה בשכר
 .6אימא לא ידועה
 .8לא יודע/ת
כאשר היית בערך בן/ת  ,16מה היה העיסוק העיקרי של אימא שלך? ()v60
אם אימך לא עבדה בהיותך בן/ת  ,16התייחס/י לעבודה האחרונה שקדמה לזמן זה.
(תאר/י בצורה מפורטת .לא הגדרה כללית כמו פועלת ,אלא פועלת בייצור תמרוקים; לא
נהגת  -אלא נהגת אוטובוס; לא רופאה  -אלא רופאת עיניים; לא פקידה  -אלא פקידת כח
אדם וכו')
רשום/י_______________________________________________________________ :
*** מהו תואר המשרה או התפקיד (אם היה)?
(למשל מהנדסת ראשית ,אחראית משמרת ,סגנית מנהלת מפעל ,מנהלת מחלקת כספים וכו')
רשום/י_______________________________________________________________ :
(אם אין תואר – ציין/י בפירוש – אין תואר)
*** היכן אמך עבדה? __________________________________________
(רשום/י מקום עבודה כמו ,לדוגמה ,בנק לאומי ,בזק ,קופ"ח לאומית וכו').
( )Classרוב האנשים משייכים את עצמם למעמד חברתי מסוים .כיצד היית מגדיר/ה את
עצמך מבחינת המעמד החברתי שלך? )(v61
 .1מעמד נמוך
 .2מעמד עובדים
 .3מעמד בינוני-נמוך
 .4מעמד בינוני
 .5מעמד בינוני-גבוה
 .6מעמד גבוה
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השאלה הבאה היא שאלה לבדיקת תשומת לב ,סמן/י את הספרה :2
 .9מסרב/ת
5
4
3
2
1

( )RLIGGRPמהי דתך?
 .05יהודי/ה
 .06מוסלמי/ת
 .11דרוזי/ת
 .01נוצרי/ה קתולי
 .03נוצרי/ה אורתודוכסי
 .10אחר
 .00ללא דת
 .99מסרב/ת להשיב
) (Religiosityהאם את/ה רואה את עצמך כ:
 .1חרדי/ת ,דתי/ה מאוד
 .2דתי/ה
 .3מסורתי/ת ' -דתי/ה'
 .4מסורתי/ת ' -לא דתי/ה'
 .5חילוני/ת ,לא דתי/ה
 .9מסרב/ת
( )Attendבאיזו תדירות את/ה משתתף/ת בפעילות דתית ,לא כולל אירועים מיוחדים כמו בר
מצווה וכדומה?
 .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
 .99מסרב/ת להשיב
( )Vote_leיש אנשים שלא מצביעים בבחירות מסיבה כזו או אחרת ,האם את/ה הצבעת
בבחירות האחרונות לכנסת שהתקיימו במרץ ?2020
 .1כן ,הצבעתי
 .2לא ,לא הצבעתי ← עבור לשאלה 'ארץ לידה'
 .0לא הייתה לי זכות הצבעה בבחירות האחרונות ← עבור 'שאלה 'ארץ לידה'
 .9מסרב/ת להשיב ← עבור 'שאלה 'ארץ לידה'
) (il_prtyבבחירות האחרונות לכנסת ,שהתקיימו במרץ  ,2020לאיזו מפלגה הצבעת?
 .1הליכוד (בנימין נתניהו)
 .2כחול-לבן (בני גנץ)
 .3העבודה-גשר-מרצ
 .4ימינה (נפתלי בנט)
 .5עוצמה יהודית (איתמר בן גביר)
 .6יהדות התורה והשבת אגודת ישראל דגל התורה
 .7ש"ס
 .8ישראל ביתנו (אביגדור ליברמן)
 .9הרשימה המשותפת (חד"ש ,רע"מ ,בל"ד ,תע"ל) (בשאלון בערבית :אל-קאא'ימה אל-משתרכה
(القائمة العربية المشتركة))
 .95מפלגה אחרת
 .96פתק לבן
 .99מסרב/ת להשיב
 .98לא זוכר/ת
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באיזו ארץ נולדת? _________________  .90בישראל (המשך/י)
( )yrimmבאיזו שנה עלית ארצה?__________________

(רשום/י ב 4 -ספרות)

((-(F_Bornלמ"ס) ( )ISO3166-1באיזו ארץ נולד אביך? ______________________
((-)M_Bornלמ"ס) ( )ISO3166-1באיזו ארץ נולדה אמך? _____________________

מספר
( )HhAdultכמה מבוגרים בני  18ומעלה ,כולל אותך ,מתגוררים
במשק הבית?
( )HhChildrכמה ילדים בגילאים ( 6-17בגיל בית ספר)
מתגוררים במשק הבית?
( )HhToddכמה ילדים עד גיל ( 6מתחת לגיל בית ספר)
( )Hompopלסיכום ,כמה אנשים סה"כ ,כולל אותך ,מתגוררים
בדרך כלל ,במשק הבית שלך?
ומהו גילו של הילד הצעיר ביותר?_______________  .97אין ילדים
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( )Partlivהאם יש לך בן/ת זוג קבוע/ה ,ואם כן ,האם אתם מנהלים משק בית משותף?
 .1כן ,יש לי בן/ת זוג קבוע/ה ואנו מנהלים משק בית משותף
 .2כן ,יש לי בן/ת זוג קבוע/ה אך אנו לא מנהלים משק בית משותף
 .3לא ,אין לי בן/ת זוג קבוע/ה ← עבור לשאלה il_ETHN
 .9מסרב/ת ← עבור לשאלה il_ETHN
( )Sp_Birthבאיזו שנה נולד/ה בן/ת הזוג שלך? ___________(רשום ב 4 -ספרות)
( )Sp_IL_degrמהי ההשכלה הגבוהה ביותר של בן/ת הזוג שלך?
 .01אין השכלה פורמלית
 .02יסודית
 .03תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)
 .04תיכונית מקצועית מלאה ,אך ללא תעודת בגרות
 .05תיכונית מקצועית מלאה עם תעודת בגרות
 .06תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה 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/ה אוניברסיטה ,אין תואר)
 .13אוניברסיטאית מלאה עם תואר ראשון
 .14אוניברסיטאית מלאה עם תואר שני או יותר
 .98לא יודע/ת
השאלות הבאות עוסקות בעבודה של בן/ת הזוג הקבוע/ה שלך  -הכוונה לעבודה תמורת
שכר כמו שכיר/ה ,עצמאי/ת או עובד/ת עבור עסק משפחתי ,לפחות שעה אחת בשבוע .אם
בן/ת הזוג אינו/ה עובד/ת באופן זמני כמו למשל חל"ת מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה,
שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל של בן/ת הזוג.
( )SPWorkהאם כיום בן/ת הזוג:
 .1עובד/ת בעבודה תמורת שכר
 .2לא עובד/ת בעבודה תמורת שכר אך עבד/ה בעבר ← עבור לשאלה SPEmprel
 .3מעולם לא עבד/ה בעבודה תמורת שכר ← עבור לשאלה SPMainst
 .9מסרב/ת
( )SPWrkhrsכמה שעות בממוצע בן/ת הזוג שלך עובד/ת (בד"כ) בשבוע ,כולל שעות
נוספות _________(רשום/י מספר שעות שבועיות שעובד/ת תמורת תשלום).
אם בן/ת הזוג עובד/ת עבור יותר ממעסיק אחד או אם שכיר/ה וגם עצמאי/ת ,אנא ציין/י את סך שעות
העבודה הכולל שעובד/ת.
 96 .96שעות שבועיות או יותר
 .98לא יודע/ת
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בשאלות הבאות ,אם בן/ת הזוג מועסק/ת ביותר מעבודה אחת התייחס/י לעבודה העיקרית
שלו/ה .אם פרש/ה (יצא/ה לפנסיה) או כרגע לא עובד/ת ,אנא התייחס/י לעבודה העיקרית
האחרונה שלו/ה.
( )SPEmprelהאם בן/ת הזוג שלך שכיר/ה ,עצמאי/ת או עובד/ת בעסק השייך למשפחה?
 .1שכיר/ה
 .2עצמאי/ת שאינו/ה מעסיק/ה עובדים
 .3עצמאי/ת שמעסיק/ה  1-9עובדים
 .4עצמאי/ת שמעסיק/ה  10עובדים או יותר
 .5עובד/ת בעסק השייך למשפחה
 .8לא יודע/ת
( )SPWrksupהאם בן/ת הזוג שלך ממונה או אחראי/ת על עבודתם של אנשים אחרים?
 .1כן
 .2לא
 .8לא יודע/ת
( .91-94למ"ס )IL_SPoccup -
)SPISCO08( .95-98
תאר/י בצורה מפורטת את עיסוקו/ה או את עבודתו/ה העיקרית של בן/ת הזוג (אם לא
עובד/ת ,יש להתייחס לעיסוק העיקרי האחרון שלו/ה)
(תאר/י בצורה מפורטת .לא הגדרה כללית כמו פועל/ת ,אלא פועל/ת בייצור תמרוקים; לא
נהג/ת  -אלא נהג/ת אוטובוס; לא רופא/ה  -אלא רופא/ת עיניים; לא פקיד/ה  -אלא
פקיד/ת כח אדם וכו')
רשום/י_______________________________________________________________ :
*** מהו תואר המשרה או התפקיד (אם יש או היה)?
(למשל מהנדס/ת ראשית ,אחראי/ת משמרת ,סגן/ית מנהל/ת מפעל ,מנהל/ת מחלקת כספים וכו')
רשום/י_______________________________________________________________ :
(אם אין תואר – ציין/י בפירוש – אין תואר)
*** היכן עובד/ת או עבד/ה בן/ת הזוג? __________________________________________
(רשום/י מקום עבודה כמו ,לדוגמה ,בנק לאומי ,בזק ,קופ"ח לאומית וכו').
( )SPMainstמה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצבו/ה של בן/ת
הזוג כיום?
אם בן/ת הזוג אינו/ה עובד/ת באופן זמני כמו למשל חל"ת ,מחלה זמנית ,חופשת לידה ,חופשה,
שביתה וכדומה יש להתייחס לשבוע עבודה רגיל.
 .01עובד/ת תמורת שכר (שכיר/ה ,עצמאי/ת או עובד/ת בעסק משפחתי)
 .02לא עובד/ת ומחפש/ת עבודה
 .10לא עובד/ת ולא מחפש/ת עבודה
 .11חל"ת
 .03תלמיד/ה או סטודנט/ת ,גם אם כרגע בחופשה מהלימודים
 .04מתלמד/ת או בהכשרה מקצועית
 .05נכה או חולה באופן קבוע
 .06גמלאי/ת-פנסיונר/ית
 .07אחראי/ת על עבודות הבית והטיפול בילדים או בני משפחה אחרים
 .08בשירות צבאי או בשירות לאומי
 .09אחר
 .98לא יודע
( )il_cohabyearsכמה שנים את/ה ובן/ת הזוג שלך ביחד? _______שנים
 .98פחות משנה
 .99מסרב/ת
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כיצד היית מגדיר/ה את המוצא שלך? בחר/י את קבוצת המוצא המתאימה לך ביותר.
האם יש עוד קבוצת מוצא המתאימה לך?

אין עוד קבוצת מוצא
ישראלי
ערבי
פלסטיני
מוסלמי
יהודי
אשכנזי
מזרחי
ספרדי
בדואי
דרוזי
אתיופי
עירקי
מרוקאי
פולני
רומני
רוסי
אוקראיני
אחר
לא יודע

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
98

()il_ETHN2
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
98

( )IL_Rincבממוצע ,מהי הכנסתך החודשית ברוטו (לפני הורדות כמו מס הכנסה ,ביטוח
לאומי ,ביטוח בריאות וכו')?
 .00אין הכנסה חודשית

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.98
.99

עד ₪ 2,000
₪ 2,001-4,100
₪ 4,101-5,500
₪ 5,501-6,700
₪ 6,701-8,000
₪ 8,001-9,500
₪ 9,501-11,700
₪ 11,701-15,100
₪ 15,101-21,500
יותר מ₪ 21,500 -
לא יודע/ת
מסרב/ת להשיב
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( )IL_Incomבממוצע ,מהי ההכנסה ברוטו בחודש של כל משק הבית (לפני הורדות כמו מס
הכנסה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות וכו')?

.01
.02
.03
.04
.05
.06
.07
.08
.09
.10
.98
.99

עד ₪ 5,000
₪ 5,001-7,800
₪ 7,801-11,000
₪ 11,001-14,000
₪ 14,001-16,000
₪ 16,001-18,500
₪ 18,501-23,000
₪ 23,001-27,000
₪ 27,001-32,500
יותר מ₪ 32,500 -
לא יודע/ת
מסרב/ת להשיב

מה שם היישוב בו את/ה מתגורר/ת? _____________________
( )Urbruralכיצד היית מתאר/ת את היישוב בו את/ה גר/ה?
 .1עיר גדולה
 .2פרבר או פאתי עיר גדולה
 .3עיר קטנה או עיירה
 .4יישוב כפרי
 .5חווה או בית בכפר
 .9לא יודע/ת

תודה רבה על שיתוף הפעולה
כתודה על השתתפותכם במחקר ,בימים הקרובים ישלח אליכם לטלפון נייד שי  -תו רכישה ברשתות
שונות על סך  .₪ 50אנא רשום/י את מספר הטלפון אליו תרצה/י שנשלח את השי .חשוב לוודא
שמספר הטלפון רשום ללא טעויות .במידה שאת/ה מעדיף/ה לקבל את השי בדואר ,אנא רשום/י
כתובת למשלוח מדויקת ,שם פרטי ושם משפחה (השי ישלח בדואר ישראל ועלול לקחת זמן רב,
מומלץ דרך הנייד).
____________________________________________________________________________

משפט סיום למי שענה 'לא בתשומת לב' בשאלון למילוי עצמי:
השאלון הופסק בעקבות מענה ללא תשומת לב .לכן ,כפי שהוסבר בתחילת השאלון ,לא
יישלח אלייך תו שי.
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לשימוש המשרד בלבד:
Region - IL_reg .28
 .2דרום
 .1צפון

 .3תל אביב

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

 .4ירושלים
20,001-50,000 .3

 .5מגזר ערבי
5,001-10,000 .5 10,001-20,000 .4

( )INTLANGשפת ריאיון
 .2ערבית
 .18עברית
 )c_sample( .31-35מדינה
 .37602ערבים
 .37601יהודים
 )country( .36-38מדינה
 .376ישראל

(34 - )mode
( )subcaseאיזו קטגוריה  0או 1
( )dateyrשנת ראיון

2021

( )datemoחודש ראיון _____________ (רשום ב 2 -ספרות)
( )datedyתאריך יום הראיון ___________ (רשום ב 2 -ספרות)
 )weight( .50/1האם ללא משקל?
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