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U2003פברואר , אחרי בחירות 
 
Uבכלל אם , איזו מהפעולות הבאות. לפניך רשימה של פעולות שאנשים עושים במהלך מערכת בחירות ,

 :עשית במהלך מערכת הבחירות האחרונה
  

6    Uהאם ניסית לשכנע אנשים אחרים להצביע למפלגה מסוימת או למועמד מסוים?U 
 לא. 2 כן. 1

 
 U…האם היית אומר ש? באיזו תדירות עשית זאתU) 'כן'אם התשובה היא (    7

 לעיתים נדירות. 3 מידי פעם. 2   לעיתים קרובות. 1
 

8    Uתליית שלטים, ידי השתתפות באסיפה-על, למשל, האם הבעת את תמיכתך במפלגה או במועמד מסוים ,
 U?או בכל דרך אחרת

 לא. 2 כן. 1
 

 …האם היית אומר ש? זאתבאיזו תדירות עשית U) 'כן'אם התשובה היא  (    9
 לעיתים נדירות. 3 מידי פעם. 2           לעיתים קרובות. 1

 
10  U האם אחד המועמדים או נציג של אחת המפלגות יצר עמך קשר במהלך מערכת הבחירות האחרונה כדי

 U?לשכנע אותך להצביע עבורם
 לא. 2 כן . 1

 
 11  Uהאם הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת?U

 לא. 2 כן. 1
 

12-13  Uעבור איזו רשימה הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת?U
ד”בל צומת 27 14 הליכוד 1   

)מ"רע(הרשימה הערבית המאוחדת  גשר 28 15 מימד-העבודה 2   

)ש"חד(החזית הדמוקרטית לשלום ולשיוויון  הירוקים 29 16 שינוי 3   

.ה.ב.ה.ל  17 מרצ 4   

פתק לבן לידר 96 18    5 מיהאיחוד הלאו

לא החליט מורשת אבות 97 19 ל”המפד 6   

לא הצביע זכויות הגבר במשפחה 98 20 יהדות התורה  7   

אהבת ישראל  21 שס 8   

אזרח ומדינה  22    9 ישראל אחרת

ארגון הפעולה הדמוקרטי  23 ישראל בעלייה 10   

ברית לאומית מתקדמת  24 עם אחד 11   

המרכז  25 קעלה ירו 12   

26 צדק חברתי-זעם   חירות 13   

 
-15 14  Uמה היתה לדעתך הבעיה החשובה ביותר שעמדה בפני ישראל בשנתיים האחרונות?U………… 

 
16 Uטיפלה בבעיה שציינת, בראשותו של אריאל שרון, מה דעתך על הדרך שבה הממשלה?U

 לא יודע. 8 בדרך לא טובה כלל. 4  טובהכ"טיפלה בדרך לא כ. 3  בדרך טובה. 2  טיפלה בדרך טובה מאוד. 1
 

17  Uמדינהבבבעיות שישנן כיום , בראשותו של אריאל שרון, מה דעתך על הדרך שבה טיפלה הממשלה, ובאופן כללי?U
 לא יודע. 8 בדרך לא טובה כלל. 4  טובהכ"טיפלה בדרך לא כ. 3  בדרך טובה. 2  טיפלה בדרך טובה מאוד. 1

 
18 Uמידה אתה מרוצה או לא מרוצה מהאופן שבו הדמוקרטיה הישראלית מתפקדתאיזו ב, באופן כללי?U

 לא יודע. 8   בכלל לא מרוצה. 4   לא כל כך מרוצה. 3   מרוצה למדי .2   מרוצה. 1
 

19 Uשלא משנה ותו שמשמע,1על סולם שבין זה משנה או לא משנה מי נמצא בשלטון , לדעתך, באיזו מידה 
U? שכן משנה מי נמצא בשלטוןתושמשמעו ,5 ועד ,מי נמצא בשלטון

     לא יודע                     כן משנה מי נמצא בשלטון    לא משנה מי נמצא בשלטון
1 2 3 4 5    8 

 
20 Uאחרים אומרים שכן חשוב ; זה לא משנה את המצב, יש אנשים שאומרים שלא חשוב עבור מי מצביעים

 U?מה דעתך. את המצבכי זה כן יכול לשנות , עבור מי מצביעים
 לא יודע                     כן משנה עבור מי מצביעים       לא משנה עבור מי מצביעים

1 2 3 4 5    8 
 

21  Uהיא צורת ,  גם אם יש בעיות בדמוקרטיה: באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם המשפט הבא
U?שלטון עדיפה על כל צורת שלטון אחרת

 1
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 לא יודע. 8    כלל לא מסכים. 4 לא מסכים. 3       מסכים. 2 מסכים בהחלט. 1
 

22 U2001 -ב, האם הצבעת בבחירות לראשות הממשלה שהיו לפני שנתיים?U    1  .לא. 2 כן 
 

23 U2001 -ב, ועבור מי הצבעת בבחירות לראש הממשלה שהיו לפני שנתיים?U 
1 ברק 4 הייתה לי זכות בחירהשלא הצבעתי למרות    

2 שרון 5  כי לא הייתה לי זכות בחירהלא הצבעתי   

3 פתק לבן       

 
24 U 1999 -ב,  שנים4האם הצבעת בבחירות לכנסת שהתקיימו לפני?U  1 .לא. 2 כן 

 
25-26  U שנים4עבור איזו מפלגה הצבעת בבחירות לכנסת שהיו לפני ,U U1999 -ב?U 

ד”בל 8 מרצ  16    1 )מימד+גשר+עבודה(ישראל אחת 

)מ"רע(רבית המאוחדת הרשימה הע מרכז 17 9    2 ליכוד

)ש"חד(החזית הדמוקרטית לשלום ולשיוויון  ל”מפד 18 10    3 )מולדת+תקומה+חירות(האיחוד הלאומי 

יהדות התורה ס" ש  19 11    4 שינוי

פתק לבן עם אחד 96 12    5 ישראל ביתנו

הייתה לי זכות בחירהשלא הצבעתי למרות    צומת 97 14    6 ראל בעליהיש

לא הצבעתי כי לא הייתה לי זכות בחירה אחר 98 15    7 הדרך השלישית

 
27  Uתו במהלך ארבע השנים האחרונ1999 -באיזה אופן תפקדה המפלגה שבה בחרת ב? 

 לא יודע. 8      תפקדה בדרך לא טובה כלל. 4  לא כל כך טוב. 3   טוב. 2  תפקדה טוב מאוד. 1
 

28  U הבחירות מבטיחות או , לדעתך, באיזו מידה. לדעת מה אתה חושב על הבחירות בישראלאנחנו רוצים
 U?הכנסת-ידי חברי-לא מבטיחות שהדעות של הבוחרים ייוצגו על

 לא יודע. 8כלל לא טובה  . 4בצורה לא טובה  . 3בצורה טובה  . 2בצורה טובה מאוד  מבטיחות  .1
 

 29 Uתיך בצורה סבירהאם יש בארץ מפלגה שמייצגת את השקפוה? 
 לא יודע. 8  לא. 2 כן. 1

 
 U?איזו מפלגה מייצגת את השקפותיך בצורה הטובה ביותרU") כן"אם התשובה היא   (30-31 

ד”בל צומת 27 14 הליכוד 1   

)מ"רע(הרשימה הערבית המאוחדת  גשר 28 15 מימד-העבודה 2   

)ש"חד(החזית הדמוקרטית לשלום ולשיוויון  הירוקים 29 16 שינוי 3   

.ה.ב.ה.ל  17 מרצ 4   

לידר  18    5 האיחוד הלאומי

מורשת אבות  19 ל”המפד 6   

זכויות הגבר במשפחה  20 יהדות התורה  7   

אהבת ישראל  21 שס 8   

אזרח ומדינה  22    9 ישראל אחרת

ארגון הפעולה הדמוקרטי  23 ישראל בעלייה 10   

תברית לאומית מתקדמ  24 עם אחד 11   

המרכז  25 עלה ירוק 12   

26 צדק חברתי-זעם   חירות 13   

 
 32 Uהאם מישהו מראשי המפלגות מייצג את , בלי קשר למה שאתה מרגיש כלפי המפלגות השונות

 ?הההשקפות שלך בצורה סבירה
 לא יודע. 8  .לא. 2 כן . 1 

 
 . ……U?בצורה הטובה ביותרההשקפות שלך יצג את ה מיאיזה מנהיג מפלגU") כן"אם התשובה היא   (33-34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35   Uהאם באופן כללי אתה רואה את עצמך קרוב למפלגה מסוימת?U  
 )46 -עבור ל(לא יודע . 8 

 2
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 )46 -עבור ל(לא . 2 
 )בותאפשר להשיב מספר תשו: למראיין(U? לאיזו מפלגהU                           כן. 1                36-37
38-39 
40-41  

ד”בל צומת 27  14 הליכוד 1   

)מ"רע(הרשימה הערבית המאוחדת  גשר 28  15 מימד-העבודה 2   

)ש"חד(החזית הדמוקרטית לשלום ולשיוויון  הירוקים 29  16 שינוי 3   

.ה.ב.ה.ל   17 מרצ 4   

לידר 30 גוש השמאל 18    5 האיחוד הלאומי

מורשת אבות 31 גוש הימין  19 ל”המפד 6   

זכויות הגבר במשפחה 32 גוש דתי 20 יהדות התורה  7   

מימד-עבודה אהבת ישראל 33  21 שס 8   

אזרח ומדינה 34 שחר-הבחירה הדמוקרטית-מרצ 22    9 ישראל אחרת

ארגון הפעולה הדמוקרטי 35 תקומה-מולדת-ישראל ביתנו-האיחוד הלאומי 23 ישראל בעלייה 10   

ל"תע-ש"חד ברית לאומית מתקדמת 36  24 עם אחד 11   

המרכז 37  דגל התורה- אגודת ישראל -יהדות התורה 25 עלה ירוק 12   

26 צדק חברתי–זעם  98 לא יודע חירות 13   
 

המרואיין נקב בשם של   המרואיין נקב בשם של גוש
 יותר ממפלגה אחת

המרואיין נקב  
בשם מפלגה 
 אחת בלבד

 

      
Uגה בתוך הגוש אתה מרגיש לאיזו מפל 
Uהכי קרוב בגוש?U) סמן לפי המפתח לעיל: למראיין , 

 )אפשר יותר מתשובה אחת

     42-43 44
-45 

       לא יודע98  _____    _____ 
      

 המרואיין נקב
 בשם של מפלגה

  אחת בגוש

המרואיין נקב בשם של יותר  
 ממפלגה אחת בתוך הגוש

     

        
  Uהאם אתה מרגיש קצת יותר קרוב למפלגה , ל זאתובכ

 Uמסויימת לעומת האחרות
  46 

 47-48   ..………לאיזו,   כן1    
  לא5    

  לא יודע 8
   

 
 
 

49   U שציינת) או הגוש(מהי מידת הקרבה שאתה מרגיש למפלגה?U 
 לא יודע. 8 לא כל כך קרוב   . 3 קרובדי . 2 קרוב מאוד. 1 

 
 
Uאקריא לך כעת שמות של מפלגות ואבקש . עת מה אתה חושב לגבי המפלגות העיקריותאנחנו רוצים לד

 10 -את המפלגה ו) שונא( משמעותו שאתה מאוד לא אוהד 0כאשר , 10 - ל0 -אותך לדרג אותן על סולם מ
, אם אציין מפלגה שלא שמעת עליה או שאינך יודע מספיק לגביה. משמעותו שאתה אוהד אותה מאוד

 U?10 - ל0כיצד היית מדרג את הליכוד על סולם זה בין ; המפלגה הראשונה היא הליכוד. זאתאמור לי 
 

 לא יודע          לא שמעתי עליה)    אהדה(              משיכה                   )שנאה(         דחייה 
 96  98 10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0       ליכוד50-51
 96  98 10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0       עבודה52-53
 96  98 10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0   שינוי    54-55
 96  98 10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0   ס"ש    56-57
 96  98 10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0   מרצ    58-59
 96  98 10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0   איחוד לאומי   60-61
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 U את המפלגות הבאות על פני רצף  היכן היית מדרג.בפוליטיקה" ימין"ו" שמאל"הרבה מדברים על 
 ?  משמעותו ימין10 - משמעותו שמאל ו0כאשר , 10 ועד 0 -מ" ימין-שמאל"

      לא יודע       ימין               שמאל          
   98  10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    ליכוד          62-63
   98  10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    עבודה          64-65
   98  10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0  שינוי            66-67
   98  10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0   ס"ש          68-69
   98  10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0  מרצ            70-71
   98  10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0 איחוד לאומי          72-73

 
 Uרה לבטא את דיעותיך במט, האם עסקת בפעילות באחד מהתחומים הבאים, חמש השנים האחרונותב

  U:לגבי מה שהממשלה צריכה או לא צריכה לעשות
                                                                                                                                      כן   לא 

74             U ל דרך אחרתכבכתב או ב, תי באופן אישייצרת קשר עם פוליטיקאי או פקיד ממשלהאם?U     1    2  
75               U צעדה או הפגנה, השתתפת בפעולת מחאההאם? U                                 1    

2  
76              Uהאם פעלת בשיתוף עם אנשים אחרים שהיה להם עניין דומה?U                                        1    2  

 
77      Uזכויות האדםאת חופש הפרט ומכבדים בישראל כיום את , לדעתך, באיזו מידה?U 

 לא יודע. 8 בכלל לא. 4  במידה מועטה. 3   במידה מסוימת. 2  במידה רבה. 1
 

 78   Uידי פוליטיקאים- על, לקיחת שוחדמוכ, שחיתותקיימת בישראל , לדעתך, באיזו מידה?U 
 לא יודע. 8 בכלל לא. 4  במידה מועטה. 3    מסוימתבמידה. 2  במידה רבה. 1

 
79-80    U משמעותו 10 - משמעותו שמאל ו0כאשר , 10 ועד 0 -מ" ימין-שמאל"היכן היית מדרג את עצמך על פני רצף 

 ?היכן היית ממקם את עצמך? ימין
      לא יודע  ימין          שמאל

        0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  98   
 
Uאקריא לך סיבות אפשריות לכך ואבקש ממך . בבחירות האחרונות השתתפו הרבה פחות בוחרים מבעבר

 ? לומר לי עד כמה לדעתך כל סיבה כזאת היתה חשובה או לא חשובה בשביל אלה שנמנעו
 ]הקרא את המשפטים בסדר מתחלף : למראיין[ 

                                                                    מסכים     מסכים    לא      לא         בהחלט                   
                                                                                      בהחלט                בטוח   מסכים     לא מסכים

     1               2        3          4            5                                                  ן הבדל  בין המועמדיםאי         81
 1               2        3          4            5                                                          היה ברור מראש מי ינצח        82
 1               2        3          4            5        ממילא לא משנה עבור מי מצביעים כי זה לא משנה את המצב        83
 1               2        3          4            5                      הציבור רצה להעניש את השמאל        84
 1               2        3          4            5    והפוליטיקאים נמאסו על הציבורהפוליטיקה       85

 
86-87     Uמה היתה לדעתך הסיבה העיקרית להשתתפות הנמוכה בבחירות, ומבין כל הסיבות האלה ? 

 )לחזור ולהקריא את הסיבות: למראיין(
___________ 

 
Uאקריא לך כעת כמה משפטים שמיצגים דעות . ת האחרונותיש כל מיני דעות על מה בעיקר היו הבחירו

 ? עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים האלה . שונות בענין הזה
 ]הקרא את המשפטים בסדר מתחלף : למראיין [ 

    מסכים    לא      לא         בהחלט                                                                                      מסכים  
                                                                                      בהחלט                בטוח   מסכים     לא מסכים

 1             2        3         4            5           הבחירות היו בעיקר על היחסים בין חילונים ודתיים במדינה         88
 1             2        3         4            5  הבחירות היו בעיקר על המצב הכלכלי והפערים במדינה         89
 נצחון הליכוד בבחירות אומר שהציבור מעדיף את הדרך          90

 1             2        3         4            5     של שרון במאבק בטרור
 1             2        3         4            5  היו בעיקר על השחיתות של הפוליטיקאים         הבחירות 91
 1             2        3         4            5  רוצה אחדות לאומיתמראה שהציבור שרון          הנצחון של 92
 נובע מהאכזבה מהפלשתינים ההפסד של השמאל          93

 1             2        3         4            5      .ומכשלון הסכמי אוסלו
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6        Uהאם על ? על מה בעיקר היו הבחירות האחרונות, כ לדעתך"ובסה :U)תשובה אחת בלבד( 
 ]הקרא את המשפטים בסדר מתחלף : למראיין[ 
 )תינאים והסכמי אוסלומשא ומתן עם הפלשה( ינושא המדינה 1
 המצב הבטחוני 2
 חברתי-המצב הכלכלי 3
 חילונים-יחסי דתיים 4
 שחיתות ושלטון החוק 5
 אחדות בעם ה6
 

7       Uאיזו מפלגה התחזקה בבחירות, למיטב ידיעתך?U) תשובותלא להקריא ( 
 מסרב. 0 לא יודע. 8 תשובה לא נכונה. 2או שינוי /ליכוד ו: תשובה נכונה. 1 

 
 

 8       Uאיזה חלק מכלל התקציב הממשלתי תופס כיום תקציב הביטחון, למיטב ידיעתך?U) לא להקריא תשובות( 
 75% ל40%בין . 3 40% ל 10%בין . 2  10%פחות מ . 1 
 מסרב. 0  לא יודע. 8    75%יותר מ . 4 

 
 9       Uהיוםמיהו יושב ראש הכנסת, למיטב ידיעתך ?U) לא להקריא תשובות( 

 מסרב. 0 לא יודע. 8 תשובה לא נכונה. 2 אברהם בורג: בה נכונהתשו. 1 
 
Uמשתנים דמוגרפיים 
 

10-12      Uבן כמה אתה: גילU….  000  לא יודע998 מסרב  
 

 13      Uמין המרואיין:U 
    נקבה. 2 זכר. 1 

 
14     Uכמה שנות לימוד סיימת: השכלהU) ניתן לסווג את בוהה ביותר אליהגסמן תמיד את הקטגוריה ה: למראיין 

 )המרואיין
  בכלל לא למדתי. 1 

  שנים-8פחות מ. 2
 ) שנים8(סיימתי בית ספר יסודי . 3

   למדתי בבית ספר תיכון אך ללא בגרות. 4 
 סיימתי תיכון עם בגרות. 5

 )'טכני וכד/מקצועי, במוסד לא אקדמאי(תיכוניים -לימודים על. 6 
 )לא קיבל תואר(אך לא סיימתי ) םלימודים אקדמאי(למדתי באוניברסיטה . 7 
 למדתי באוניברסיטה וקיבלתי תואר ראשון. 8 
 תואר שני או תואר מקביל לו. 9 
 מסרב. 0 

 
 15      Uמהו המצב המשפחתי שלך?U) גם כאשר גרוש,  1 -יש לסמן כ, אדם שחי עם מישהו כזוג נשוי.( 

 מסרב להשיב. 0 יודע   לא. 8רווק    . 4גרוש או חי בנפרד  . 3 אלמן. 2 נשוי. 1 
 

 16     Uהאם אתה חבר בהסתדרות?U 
 מסרב. 0 לא יודע. 8  לא. 2 כן. 1 

 
 17     Uהאם מישהו מבני משפחתך המתגוררים אתך בבית הוא חבר בהסתדרות?U 

 חבר בהסתדרות) חוץ ממני(מישהו אחר , כן. 1 
 איננו חבר בהסתדרות) חוץ ממני(אף אחד אחר . 2 
 לא יודע. 8 
 מסרב או לא רלוונטי .0 

 
18     Uסוחרים תעשינים וכד, האם אתה חבר באיגוד מעסיקים?' 

 מסרב. 0 לא יודע. 8  לא. 2 כן. 1 
 

19    Uהאם אתה חבר באגודה חקלאית? 
 מסרב. 0 לא יודע. 8  לא. 2 כן. 1
 

20   U לא ההסתדרות(פרופסיונלי /האם אתה חבר באיגוד מקצועי( 
 מסרב. 0 עלא יוד. 8  לא. 2 כן. 1
 
  

21-22    U תךעבודהיקף איך אתה מגדיר את ? 
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 עובד במשרה מלאה . 1 
 עובד במשרה חלקית . 2 
  שעות בשבוע15 -עובד פחות מ. 3 
 עוזר בעבודה לקרוב משפחה. 4 
 מובטל. 5 
 בהכשרה מקצועית, לומד, סטודנט. 6 
 נמצא בפנסיה. 7 
 עקרת בית . 8 
 'כולא יכול לעבוד בשל נכות ו. 9 
  מסיבות אחרות עובדלא. 10 
 חייל בסדיר. 11 
 לא יודע. 98 
 מסרב. 00 

 
23-24    Uמקצוע.U................… . 

העבודה בה מושקע רוב , רשום מקצוע עיקרי: למראיין. רשום את העיסוק המפורש וגם סמן לפי מפתח מצורף(
אם המרואיין בגמלאות או לא . רוויח יותררשום את זו בה המרואיין מ, אם יש יותר מעבודה אחת כזו. הזמן

 ).רשום את המקצוע האחרון שלו, מועסק
 

25      Uמהו המעמד המקצועי שלך? 
 צווארון לבן 1
 פועל 2
 חקלאי 3
 עצמאי 4
 לא יודע. 8
 אין תשובה. 9
 )מעולם לא עבד, לא עובד(לא רלוונטי  0
 

26     Uההאם את, באיזה מגזר מן המגזרים הבאים אתה מועסק?U 
 )'משרד ממשלתי וכו, רשות מקומית, חינוך(עובד מדינה או עובד ציבור  .1
 בסקטור הפרטיעובד  .2
 ם פרטירחברה בבעלות משותפת של הממשלה וגועובד ב .3
 עמותות וארגוני מתנדבים, רים" מלכ-עובד במגזר השלישי  .4
 הסתדרותעובד  .5
 לא יודע. 8
 מסרב להשיב. 9
 )אין מקצוע, ה לו מעולם עבודהלא הית, לא בכוח העבודה(לא מתאים . 0

 
27     Uהבאים אתה מועסק העיסוקמיחובאיזה מת ? 

 )דיג, כולל יער(חקלאות . 1 
 )בניין, הנדסה, מתכות, כימיקלים, מיכון, אנרגיה(תעשייה . 2 

מינהל , מימון, ביטוח, בנקאות, תיקונים, הפצה, קמעונאות, מסחר, תקשורת, תחבורה(שירותים . 3
 )כוחות הביטחון, מנהל ציבורי, מדע, מחקר, פנאי, השכלה, תרבות, יאותבר, ציבורי

 אחר. 6
 לא יודע. 8
 מסרב להשיב. 9

 )לא היתה לו מעולם עבודה, לא בכוח העבודה(לא מתאים  .0
 

28-29     U בת הזוג שלך/היקף העבודה של בןאיך אתה מגדיר את? U  
 עובד במשרה מלאה . 1 
 עובד במשרה חלקית . 2 
  שעות בשבוע15 -ובד פחות מע. 3 
 עוזר בעבודה לקרוב משפחה. 4 
 מובטל. 5 
 בהכשרה מקצועית, לומד, סטודנט. 6 
 נמצא בפנסיה. 7 
 עקרת בית . 8 
 'לא יכול לעבוד בשל נכות וכו. 9 
  מסיבות אחרות עובדלא. 10 
 חייל בסדיר. 11 
 לא יודע. 98 
 מסרב. 00 
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30-31     Uבת הזוג/ בןמקצועU.................… . 

העבודה בה , רשום מקצוע עיקרי: למראיין. רשום את העיסוק המפורש וגם סמן לפי מפתח בדף המצורף(
אם בגמלאות או לא . רשום את זו בה המרואיין מרוויח יותר, אם יש יותר מעבודה אחת כזו. מושקע רוב הזמן

 ).רשום את המקצוע האחרון , מועסק
 

       32   U בת הזוג שלך/המקצועי של בןמהו המעמד?U 
 צווארון לבן 1
 פועל 2
 חקלאי 3
 עצמאי 4
 לא יודע. 8
 אין תשובה. 9
 )מעולם לא עבד, לא עובד(לא רלוונטי  0
 

33    Uבת זוגך/ת בן/ובאיזה מגזר מן המגזרים הבאים מועסק?U 
 )'משרד ממשלתי וכו, רשות מקומית, חינוך(עובד מדינה או עובד ציבור  .1
  הפרטיבסקטורעובד  .2
 ם פרטירחברה בבעלות משותפת של הממשלה וגוב .3
 עמותות וארגוני מתנדבים, רים" מלכ-במגזר השלישי  .4
 הסתדרותב .5
 לא יודע. 8
 מסרב להשיב. 9
 )אין מקצוע, לא היתה לו מעולם עבודה, לא בכוח העבודה(לא מתאים . 0

 
34    Uבת הזוג מועסק/ הבאים בן העיסוקמיחובאיזה מת?U 

 )דיג, כולל יער(חקלאות . 1 
 )בניין, הנדסה, מתכות, כימיקלים, מיכון, אנרגיה(תעשייה . 2 

מינהל , מימון, ביטוח, בנקאות, תיקונים, הפצה, קמעונאות, מסחר, תקשורת, תחבורה(שירותים . 3
 )כוחות הביטחון, מנהל ציבורי, מדע, מחקר, פנאי, השכלה, תרבות, בריאות, ציבורי

 אחר. 6
 לא יודע. 8
 מסרב להשיב. 9

 )לא היתה לו מעולם עבודה, לא בכוח העבודה(לא מתאים  .0
 

 35-39      U במשק הבית) נטו(מהי ההכנסה החודשית?U…… . 1 .מסרב. 2 לא יודע 
 

40-41       U כולל חיילים(מספר נפשות המתגוררות בבית(U……. 98 .מסרב. 00 לא יודע 
 

42-43       U18גיל מספר הנפשות המתגוררות בבית מתחת לU…. 98 .מסרב. 99 לא יודע 
 

44      Uהאם ובאיזו מידה אתה נוהג לשמור על המסורת הדתית?U 
 אינני שומר כלל על המסורת. 1 
 אני שומר במקצת על המסורת. 2 
 אני שומר במידה רבה על המסורת. 3 
 אני שומר על המסורת על כל דקדוקיה. 4 
 לא יודע. 8 
 מסרב להשיב. 9 

 
45   U דתי או חרדי, מסורתי, מגדיר את עצמך כחילוניהאם אתה? 

  חרדי. 4 דתי . 3 מסורתי . 2     חילוני. 1 
46-47     Uהאם אתה:U  

 יהודי. 20
 מוסלמי. 30
 דרוזי. 37
 קתולי .�

 פרוטסטנטי .�
 ………דת אחרת .�
  לא יודע.98
  מסרב.99
 מסרב. 00
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48     Uמסגד, כנסיה(?  אתה מבקר בבית כנסתבאיזו תכיפות(U 

 אף פעם .1
 פעם בשנה .2
 שנה פעמים ב2-11 .3

 פעם בחודש.  4 
 פעמיים או יותר בחודש. 5  

 פעם בשבוע .6
  כל יום/מספר פעמים בשבוע. 7
  לא יודע. 8
 מסרב להשיב. 9
 מסרב. 0

 
49-51    Uמהי השפה המדוברת בדרך כלל בבית?U) לא להקריא( 

  ……אחר מסרב 000  רוסית 109  עברית 048  ערבית008
 

52-53     Uנולדתהיכן ?U) אם יליד הארץ ,Uהיכן נולד האבU) (רשום במפורש את הארצות ואל תסמן את התשובה : למראיין
 ).רשום רפובליקה וברר אם היא באסיה או במזרח אירופה, לגבי עולים מחבר העמים. במפתח

 
 .…ארץ לידה של האב, אם יליד הארץ  ..…ארץ לידה של מרואיין

 אתיופיה/ צפון אפריקה1
  אסיה2
  מזרח אירופה3
  מערב ומרכז אירופה4
 דרום אפריקה, אוסטרליה,  אמריקה5
 האב יליד הארץ,  יליד הארץ6
 האב יליד צפון אפריקה,  יליד הארץ7
 האב יליד אסיה,  יליד הארץ8
 האב יליד מזרח אירופה,  יליד הארץ9

 האב יליד מערב או מרכז אירופה, יליד הארץ10
 אוסטרליה או דרום אפריקה, קההאב יליד אמרי,  יליד הארץ11

 
  ……U?באיזו שנה עלית ארצהU: ל"      לילידי חו54-55

 
56      Uאזור מגוריםU 

 )מושב, כולל קיבוץ (ישוב כפרי .1
 )ירושלים וחיפה, א"כל הערים חוץ מת(עיר קטנה או בינונית  .2

 )ירושלים וחיפה, א"ת(עיר גדולה . 4 
 מסרב. 0 

 
57-58  Uיום ..……חודש ..……שנה:  תאריך……… 
59-60 
61-62 

 
 
 

 .…קדומת……………………טלפון.…………שם הסוקר...………………שם המרואיין
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