
 1115        2006סקר אחרי בחירות 
 2006יול י                          

 
 

? 18האם אתה אזרח ישראל שמלאו לו 
) סיים(לא . 5) המשך בראיון(כן . 1

 
1. q1a מה היה עבורך הנושא החשוב ביותר בבחירות האחרונות? ......................

נושאים  -001-996
מסרב לענות  -997
לא יודע  -998
חסר  -999

 
2. q1b  מה היה הנושא השני בחשיבותו עבורך?  .......................

נושאים  -001-996
מסרב לענות  -997
לא יודע  -998
חסר  -999

 
3.  Q2A  ומהי לדעתך הבעיה החשובה ביותר שעומדת בפני ישראל בתקופה זו?…………  

בעיות  -001-996
מסרב לענות  -997
לא יודע  -998
חסר  -999

 
4.  q2bבחשיבותה שעומדת בפני ישראל בתקופה זו הומהי לדעתך הבעיה השניי?  .........................

בעיות  -001-996
מסרב לענות  -997
לא יודע  -998
חסר  -999

 
5.  Q3a 3 חזור על הבעיה שהמרואיין ציין ב -: למראיין. (?איזו מפלגה לדעתך תטפל טוב יותר בבעיה הראשונה שציינת  (

 
מ"דע   1 קדימה 14 חרות 27 

מימדעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
  3 ליכוד 16 שינוי 29 לחם

ל"מפדאיחוד לאומי- 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ס "ש 18 הציונות החדשה 31 לב 5  

  6 יהדות התורה והשבת 19 צומת  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

מלחמה בבנקיםהמפלגה ל 96 אף אחת מהמפלגות יחדמרצ- 21   8  
עתיד טוב לישראלעתיד אחד- 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

ש"חד 23 המפלגה הלאומית הערבית 98 לא יודע  10  
ל"תעמ-"רע 24 עלה ירוק 99 חסר  11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  

 
 

6.  Q3B4 חזור על הבעיה שהמרואיין ציין ב -: למראיין. (?בעיה השנייה שציינתואיזו מפלגה לדעתך תטפל טוב יותר ב  (
מ"דע   1 קדימה 14 חרות 27 

מימדעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
  3 ליכוד 16 שינוי 29 לחם

ל"מפדאיחוד לאומי- 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ס "ש 18 הציונות החדשה 31 לב 5  

רה והשבתיהדות התו 19 צומת    6  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

יחדמרצ- 21 המפלגה למלחמה בבנקים 96 אף אחת מהמפלגות  8  
עתיד טוב לישראלעתיד אחד- 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

ש"חד 23 המפלגה הלאומית הערבית 98 לא יודע  10  
ל"תעמ-"רע 24 עלה ירוק 99 חסר  11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  



 
 

7. Q4 שלא משנה מי נמצא  ותושמשמע ,1על סולם שבין ? זה משנה או לא משנה מי נמצא בשלטון, לדעתך, באיזו מידה
 ?היכן היית ממקם את עצמך  – שכן משנה מי נמצא בשלטון תושמשמעו ,5ועד  ,בשלטון

מסרב לענות  לא יודע     חסר       ון כן משנה מי נמצא בשלטלא משנה מי נמצא בשלטון   
1 2 3 4 5                         7  8             9 

 
8.  Q5 אחרים אומרים שכן חשוב עבור מי ; זה לא משנה את המצב, יש אנשים שאומרים שלא חשוב עבור מי מצביעים

 5ו-, תו שלא משנה עבור מי מצביעיםשמשמעו 1על סולם שבין ? מה דעתך. כי זה כן יכול לשנות את המצב, מצביעים
? היכן היית ממקם את עצמך, משמעותו שכל משנה עבור מי מצביעים

לא יודע       חסר         מסרב לענות  כן משנה עבור מי מצביעים             לא משנה עבור מי מצביעים      
1 2 3 4 5      7  8             9 

 
9.  Q6 בבעיות שישנן , בשלוש שנותיה, בראשותו של אריאל שרון, הדרך שבה טיפלה הממשלהמה דעתך על , באופן כללי

 ?מדינהב
 בדרך לא טובה כלל. 4 טובה כ"טיפלה בדרך לא כ. 3  בדרך טובה. 2  טיפלה בדרך טובה מאוד .1
 חסר. 9לא יודע    . 8 מסרב לענות   .7
 

01. Q7  אם יש בארץ מפלגה שמייצגת את השקפותיך בצורה סבירהה ?
חסר . 9     12 עבור ל-←לא יודע . 8 12 עבור ל- ←מסרב לענות. 7 12עבור ל- ←לא . 5כן . 1
 

 
11. Q7a איזו מפלגה מייצגת את השקפותיך בצורה הטובה ביותר ?

 
מ"דע   1 קדימה 14 חרות 27 

מימדעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
  3 ליכוד 16 שינוי 29 לחם

ל"מפדוד לאומי-איח 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ס "ש 18 הציונות החדשה 31 לב 5  

  6 יהדות התורה והשבת 19 צומת  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

יחדמרצ- 21 המפלגה למלחמה בבנקים 96 אף אחת מהמפלגות  8  
עתיד טוב לישראלעתיד אחד- 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

הערביתהמפלגה הלאומית  98 לא יודע ש"חד 23   10  
ל"תעמ-"רע 24 עלה ירוק 99 חסר  11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  

 
21.  Q8 האם מישהו מראשי המפלגות מייצג את ההשקפות שלך בצורה , בלי קשר למה שאתה מרגיש כלפי המפלגות השונות

? סבירה
חסר . 9     14 עבור ל- ←   לא יודע. 14 ר ל-עבו ←מסרב לענות. 7 14 עבור ל- ← לא. 2כן  . 1 
 

31. Q8a בצורה הטובה ביותרההשקפות שלך יצג את איזה מנהיג מפלגה מי?……  ...........
 

חסר . 99לא יודע      . 98מסרב לענות                     . 97                              
 

אקריא לך כעת שמות של מפלגות ואבקש אותך לדרג אותן על . קריותאנחנו רוצים לדעת מה אתה חושב לגבי המפלגות העי .41
אם . משמעותו שאתה אוהד אותה מאוד 10 את המפלגה ו-) שונא(משמעותו שאתה מאוד לא אוהד  0כאשר , 10 ל- 0 סולם מ-

כיצד היית מדרג ; קדימההמפלגה הראשונה היא . אמור לי זאת, אציין מפלגה שלא שמעת עליה או שאינך יודע מספיק לגביה
 ?10 ל- 0על סולם זה בין  קדימהאת 

 
לא שמע        מסרב      לא                חסר         משיכה                                                        דחייה        
עליה                            יודע )          אהדה)                                                                  (שינאה(     

Q9a.                      99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0  קדימה 

Q9b  99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    עבודה 

Q9c 99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0     ס"ש 

Q9d 99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0     ליכוד 

 Q9e 99                98             97                96                     10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    ישראל ביתנו 

Q9f 99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0 ל"מפד -איחוד לאומי 
 



 
ותך מפלגות ואבקש אמנהיגי האקריא לך כעת שמות של . המפלגות העיקריותמנהיגי אנחנו רוצים לדעת מה אתה חושב לגבי  .51

משמעותו שאתה  10 המפלגה ו-מנהיג את ) שונא(משמעותו שאתה מאוד לא אוהד  0כאשר , 10 ל- 0 על סולם מ- םלדרג אות
 ןהמפלגה הראשומנהיג . אמור לי זאת, ואו שאינך יודע מספיק לגבי ומפלגה שלא שמעת עלימנהיג אם אציין . מאוד ואוהד אות

 ?10 ל- 0על סולם זה בין  הוד אולמרטאכיצד היית מדרג את ; אהוד אולמרט ואה
 

לא שמע        מסרב      לא                חסר    משיכה                                                דחייה                       
עליו                            יודע )     האהד)                                                           (שינאה(                    

                                                         

Q10a  99          98                 97                       96           10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0             אהוד אולמרט 

Q10b   99          98                 97                       96           10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    עמיר פרץ 

Q10c   99          98                 97                       96             10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    אלי ישי 

Q10d   99           98                 97                       96           10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0       בנימין נתניהו 

Q10e    99           98                 97                        96          10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    אביגדור ליברמן 

Q10f   99           98                 97                       96           10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    בני אלון 

 
 

, 10ועד  0 מ-" ימיןשמאל-"היכן היית מדרג את המפלגות הבאות על פני רצף  .בפוליטיקה" ימין"ו" שמאל"הרבה מדברים על   .61
 ? משמעותו ימין 10 משמעותו שמאל ו- 0כאשר 

 
מסרב      לא        חסר  לא שמע על      לא שמע על          ימין                                             שמאל  

ימין     המפלגה                           יודע שמאל-                                                                            
   Q11a99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0                            קדימה  

   Q11b   99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0             עבודה   
   Q11c 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0                ס"ש 

Q11d 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0                 ליכוד  
 Q11e 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0              ישראל ביתנו 

 Q11f 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0ל        "מפד-איחוד לאומי 
 

71. Q13  משמעותו ימין 10 אל ו-משמעותו שמ 0כאשר , 10ועד  0 מ-" ימיןשמאל-"היכן היית מדרג את עצמך על פני רצף ? 
 

לא שמע על                 מסרב             לא                 חסר          ימין            שמאל        
יודע                   ימין                     שמאל-                                                                                                  

         0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10          95                      97                    98      99  
 
 

81. q17 היו קיימים הבדלים בין המפלגות בישראל, האם לדעתך, במערכת הבחירות ?
הבדלים גדולים  .1
 ניםהבדלים קט .2
 אין כלל הבדלים .3
מסרב לענות .     7
לא יודע .     8
חסר .     9

 
91. q18 באיזו מידה עקבת אחר תעמולת הבחירות האחרונה ?

במידה רבה  .1
 במידה מסוימת .2
 במידה מועטה .3
 כלל לא .4
מסרב לענות .     7
לא יודע .    8
חסר .    9

 
02. q19  ו הדמוקרטיה הישראלית מתפקדתאיזו מידה אתה מרוצה או לא מרוצה מהאופן שבב, באופן כללי? 

 חסר. 9    לא יודע. 8  מסרב להשיב. 7    בכלל לא מרוצה. 5   לא כל כך מרוצה. 4   מרוצה למדי .2   מרוצה מאד. 1
 
 



12. q20  למפלגה מסוימת האם באופן כללי אתה רואה את עצמך קרוב ? 
 23 עבור ל- ←כן  .1
 לא .5
 מסרב להשיב .7
 לא יודע .8
חסר  .9
 
 

22. q20a  לגה שאתה מרגיש קרוב יותר אליה מאשר למפלגות האחרותהאם יש מפ ?
כן .     1    

 25 עבור ל- ←לא .     5
 25 עבור ל- ←מסרב לענות .     7    

 25 עבור ל- ←לא יודע .     8
חסר .     9    

 
 

32. q20b לאיזו מפלגהאתה מרגיש הכי קרוב   ?
 

מ"דע   1 קדימה 14 חרות 27 
דמימעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
  3 ליכוד 16 שינוי 29 לחם

ל"מפדאיחוד לאומי- 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ס "ש 18 הציונות החדשה 31 לב 5  

  6 יהדות התורה והשבת 19 צומת  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

יחדמרצ- 21 המפלגה למלחמה בבנקים 96 אף אחת מהמפלגות  8  
עתיד טוב לישראלתיד אחד-ע 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

ש"חד 23 המפלגה הלאומית הערבית 98 לא יודע  10  
ל"תעמ-"רע 24 עלה ירוק 99 חסר  11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  

 
 

42. Q20c  שציינת מהי מידת הקרבה שאתה מרגיש למפלגה ?
חסר . 9   לא יודע. 8  מסרב להשיב. 7כך קרוב   לא כל. 3קרוב די . 2קרוב מאוד . 1 
 

52. Q21 האם הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת? 
  27  עבור ל- ←כן . 1
לא    . 5
מסרב לענות  . 7               
לא יודע    . 8              

חסר . 9               
 

62. Q21a לאחר מכן . ניתן לרשום יותר מתשובה אחת: למראיין ?יעעבור איזו מפלגה או מפלגות  היית מצב, לו היית הולך להצביע
  30יש לעבור לשאלה 

 
מ"דע   1 קדימה 14 חרות 27 

מימדעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
  3 ליכוד 16 שינוי 29 לחם

ל"מפדאיחוד לאומי- 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ס "ש 18 הציונות החדשה 31 לב 5  

תורה והשבתיהדות ה 19 צומת    6  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

יחדמרצ- 21 המפלגה למלחמה בבנקים 96 אף אחת מהמפלגות  8  
עתיד טוב לישראלעתיד אחד- 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

ש"חד 23 המפלגה הלאומית הערבית 98 לא יודע  10  
ל"תעמ-"רע 24 עלה ירוק 99 חסר  11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  

 
................  מפלגה שלישית...............        מפלגה שנייה שעורה היה מצביע...........     מפלגה ראשונה שעבורה היה מצביע



 
 
 

72. Q21c    2006עבור איזו רשימה הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת שהתקיימו במרץ ?
 

מ"דע דימהק 14 חרות 27   1  
מימדעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
  3 ליכוד 16 שינוי 29 לחם

ל"מפדאיחוד לאומי- 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ס "ש 18 הציונות החדשה 31 לב 5  

  6 יהדות התורה והשבת 19 צומת  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

םהמפלגה למלחמה בבנקי 96 אף אחת מהמפלגות יחדמרצ- 21   8  
עתיד טוב לישראלעתיד אחד- 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

ש"חד 23 המפלגה הלאומית הערבית 98 לא יודע  10  
ל"תעמ-"רע 24 עלה ירוק 99 חסר  11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  

 
 

82. Q22a האם שקלת להצביע למפלגה או למפלגות אחרות ?
כן  .1
 30 עבור ל- ←לא .     5
 30 עבור ל- ←מסרב להשיב.     7
 30 עבור ל- ←לא יודע .     8
חסר .     9
 

92. Q22b  לאילו מפלגות שקלת להצביע ?
] פ הסדר בו הוזכרו "רשום ע. ניתן לרשום מספר אפשרויות: למראיין[
  

מ"דע   1 קדימה 14 חרות 27 
מימדעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
ישינו 29 לחם   3 ליכוד 16 

ל"מפדאיחוד לאומי- 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ס "ש 18 הציונות החדשה 31 לב 5  

  6 יהדות התורה והשבת 19 צומת  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

יחדמרצ- 21 המפלגה למלחמה בבנקים 96 אף אחת מהמפלגות  8  
לישראלעתיד טוב עתיד אחד- 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

ש"חד 23 המפלגה הלאומית הערבית 98 לא יודע  10  
ל"תעמ-"רע 24 עלה ירוק 99 חסר  11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  

 
................  מפלגה שלישית...............        מפלגה שנייה ששקל להצביע...........     מפלגה ראשונה ששקל להצביע

 
 
 

03.  Q22c האם יש מפלגה או מפלגות בהן לעולם לא תבחר, מבין המפלגות  אשר התמודדו בבחירות האחרונות ?
כן               . 1                
        32 עבור ל- ←לא. 5 
        32 עבור ל- ←מסרב להשיב.  7 
        32 עבור ל- ←לא יודע . 8 
חסר . 9 



 
13. Q22d באיזו מפלגה או אילו מפלגות לעולם לא תבחר? 

] פ הסדר בו הוזכרו "רשום ע. ניתן לרשום מספר אפשרויות: למראיין[
  

מ"דע   1 קדימה 14 חרות 27 
מימדעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
  3 ליכוד 16 שינוי 29 לחם

ל"מפדאיחוד לאומי- 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ות החדשההציונ 31 לב ס "ש 18  5  

  6 יהדות התורה והשבת 19 צומת  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

יחדמרצ- 21 המפלגה למלחמה בבנקים 96 אף אחת מהמפלגות  8  
עתיד טוב לישראלעתיד אחד- 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

ש"חד 23 המפלגה הלאומית הערבית 98 לא יודע  10  
ירוק עלה 99 חסר ל"תעמ-"רע 24   11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  

 
................  מפלגה שלישית...............        מפלגה שנייה שלא יבחר...........     מפלגה ראשונה שלא יבחר

 
23. Q23 2003 האם הצבעת בבחירות לכנסת שהתקיימו בינואר?  

כן  .     1                       
 34 עבור ל- ←לא.     5                       
 34 עבור ל- ←לא הייתה לי זכות בחירה  .6
 34 עבור ל- ←מסרב לענות .7
 34 עבור ל- ←לא יודע  .8
חסר  .9

 
 

33. Q23b  2003 ב-עבור איזו מפלגה הצבעת בבחירות לכנסת ?
 

מ"דע   1 קדימה 14 חרות 27 
מימדעבודה- 15 חץ 28 לידר  2  
  3 ליכוד 16 שינוי 29 לחם

ל"מפדאיחוד לאומי- 17 חזית יהודית לאומית 30 ברית עולם  4  
ס "ש 18 הציונות החדשה 31 לב 5  

  6 יהדות התורה והשבת 19 צומת  
ש"רעצדק לכל-     7 ישראל ביתנו 20 

יחדמרצ- 21 המפלגה למלחמה בבנקים 96 אף אחת מהמפלגות  8  
יד טוב לישראלעתעתיד אחד- 97 מסרב לענות הגמלאים  גיל- 22  9  

ש"חד 23 המפלגה הלאומית הערבית 98 לא יודע  10  
ל"תעמ-"רע 24 עלה ירוק 99 חסר  11  

ד"בל 25 הירוקים    12  
  13 תפנית 26 עוז לעניים  

 
        

 
43. Q24a בותלא להקריא תשו: למראיין(? 2006איזו מפלגה נחלשה מאד בבחירות במרץ , למיטב ידיעתך (

 הליכוד    .1   
) ! לא נכונה(תשובה אחרת .    5
מסרב להשיב .    7
לא יודע .    8
חסר .    9

 
 

53. Q24b לא להקריא תשובות: למראיין(? מה שם יושב ראש הכנסת, למיטב ידיעתך (
 דליה איציק    .1   

) ! לא נכונה(תשובה אחרת .    5
מסרב להשיב .    7
לא יודע .    8
חסר .    9



 
63. Q24c לא להקריא תשובות: למראיין(? איזה חלק מכלל התקציב הממשלתי תופס כיום תקציב הביטחון, למיטב ידיעתך (

 
  10-40%: תשובה נכונה.    1   

) ! לא נכונה(תשובה אחרת .    5
מסרב להשיב .    7
לא יודע .    8
חסר .    9

 
 דמוגרפיםמשתנים 

 
73.         D1   בן כמה אתה: גיל…......  

חסר      . 999לא יודע       998מסרב   997                
 

83.     D2   מין המרואיין :
  חסר. 9 מסרב לענות. 7 נקבה . 2זכר . 1 
 

93.    D3  בוהה ביותר גסמן תמיד את הקטגוריה הו! הקרא שורה אחר שורה: למראיין(כמה שנות לימוד סיימת : השכלה 
) יןאליה ניתן לסווג את המרואי        

בכלל לא למדתי  . 1 
שנים  -8פחות מ. 2
) שנים 8(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 
) יבל תוארלא ק(אך לא סיימתי ) לימודים אקדמאים(למדתי באוניברסיטה . 7 
 למדתי באוניברסיטה וקיבלתי תואר ראשון. 8 
תואר שני או תואר מקביל לו . 9 
מסרב לענות . 97 

לא יודע . 98                
חסר . 99                

 
04.      D4  מהו המצב המשפחתי שלך?. 

 
חסר . 9לא יודע     . 8מסרב להשיב     . 7   רווק . 4גרוש או חי בנפרד  . 3אלמן . 2   נשוי או חי עם בן זוג כזוג נשוי. 1
 

14.      D5 האם אתה חבר בהסתדרות ?
חסר . 9לא יודע     . 8מסרב להשיב      . 7לא  . 2כן . 1 
 

24.    D6  האם מישהו מבני משפחתך המתגוררים אתך בבית הוא חבר בהסתדרות ?
חבר בהסתדרות ) חוץ ממני(מישהו אחר , כן. 1 
איננו חבר בהסתדרות ) ץ ממניחו(אף אחד אחר . 2 
מסרב להשיב . 7 

לא יודע . 8                
חסר .  9                

 
34.     D7 וכד םסוחרים תעשייני, האם אתה חבר באיגוד מעסיקים ?'

חסר . 9לא יודע      . 8מסרב להשיב      . 7לא  . 2כן . 1 
 

44.   D8  האם אתה חבר באגודה חקלאית ?
חסר . 9לא יודע     . 8מסרב להשיב       .7לא  . 2כן . 1
 

54.  D9   לא ההסתדרות( יפרופסיונאל/האם אתה חבר באיגוד מקצועי (
חסר . 9לא יודע     . 8מסרב להשיב      . 7לא  . 2כן . 1
 



 
64.    D10  הקרא שורה אחר שורה(האם אתה ? תךעבודהיקף איך אתה מגדיר את (

 בשוק העבודה                   
 שעות או יותר בשבוע 32, עובד במשרה מלאה. 1 

 שעות בשבוע  31 ל- 15בין , עובד במשרה חלקית. 2  
שעות בשבוע  15 עובד פחות מ-. 3  
ללא שכר , עוזר בעבודה לקרוב משפחה. 4 
 מובטל. 5 
 
לא בשוק העבודה  
! ולא עובד בהכשרה מקצועית, לומד, סטודנט. 6 
נמצא בפנסיה . 7 
  עקרת בית. 8 
' לא יכול לעבוד בשל נכות וכו. 9 
מסיבות אחרות  עובד לא. 10 
  

מסרב להשיב . 97                
 לא יודע. 98 

חסר . 99                
  

 
74.  D11מקצוע.................… . 

 רשום את זו בה, אם יש יותר מעבודה אחת כזו. העבודה בה מושקע רוב הזמן, רשום מקצוע עיקרי: למראיין
רשום ככל האפשר  רשום את המקצוע האחרון שלו, אם המרואיין בגמלאות או לא מועסק. המרואיין מרוויח יותר

 ).יותר פרטים
) 51עבור ל-(לא עובד ולא עבד אף פעם      1

מסרב לענות . 97
לא יודע . 98
חסר . 99

 
84.     D12 מהו המעמד המקצועי שלך ? !

 
 )עובד משרד ואנשי מכירות, איש מקצוע שמקבל משכורת, למשל מנהל, "לא ידנית"ודה עובד בעב(שכיר במקצוע צווארון לבן  1
עובד עבודה ידנית (פועל  2
 חקלאי עצמאי 3
' רופא וכו, ד"בעלי חנויות ובעלי מקצוע כמו עו, עצמאי לא כולל חקלאי וכולל יזמים 4
מסרב לענות . 7
לא יודע . 8
חסר . 9
 

94.     D13  האם אתה, הבאים אתה מועסקבאיזה מגזר מן המגזרים? 
 )'משרד ממשלתי וכו, רשות מקומית, חינוך(עובד מדינה או עובד ציבור  .1
 בסקטור הפרטיעובד  .2
 ם פרטירחברה בבעלות משותפת של הממשלה וגועובד ב .3
 ארגוני מתנדבים, עמותה, עובד במגזר השלישי כלומר במוסד ללא כוונות רווח .4
 מסרב לענות.      7
 עלא יוד      .8
חסר .      9
 

 
05.     D14 הבאים אתה מועסק העיסוק מיחובאיזה מת ?

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

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

 אחר. 4
מסרב לענות . 7
 לא יודע. 8
חסר . 9

 
 
 
 
 



 
15.     D15  הקרא שורה אחר שורה(?  בת הזוג שלך/היקף העבודה של בןאיך אתה מגדיר את (

 
) 56 עבור ל-(בת זוג /אין בן. 0  

 בשוק העבודה                
 שעות או יותר בשבוע 32, עובד במשרה מלאה. 1 

 שעות בשבוע  31 ל- 15בין , עובד במשרה חלקית. 2  
שעות בשבוע  15 עובד פחות מ-. 3  
ללא שכר , עוזר בעבודה לקרוב משפחה. 4 
 מובטל. 5 
 
לא בשוק העבודה  
! ולא עובד בהכשרה מקצועית, לומד, סטודנט. 6 
נמצא בפנסיה . 7 
עקרת בית  . 8 
' בוד בשל נכות וכולא יכול לע. 9 
מסיבות אחרות  עובד לא. 10 
  

מסרב להשיב . 97                
 לא יודע. 98 

חסר . 99                
 
  

25. D16  בת הזוג/בן מקצוע.................… . 
רשום את זו בה , אם יש יותר מעבודה אחת כזו. העבודה בה מושקע רוב הזמן, רשום מקצוע עיקרי: למראיין

רשום ככל האפשר . רשום את המקצוע האחרון שלו, אם המרואיין בגמלאות או לא מועסק. ואיין מרוויח יותרהמר
 ).יותר פרטים

) 56 עבור ל-(לא עובד ולא עבד אף פעם      1
מסרב לענות . 97
לא יודע . 98
חסר . 99

 
35.       D17 בת הזוג שלך/מהו המעמד המקצועי של בן ?

 )עובד משרד ואנשי מכירות, איש מקצוע שמקבל משכורת, למשל מנהל, "לא ידנית"עובד בעבודה (ן שכיר במקצוע צווארון לב 1
עובד עבודה ידנית (פועל  2
 חקלאי עצמאי 3
' רופא וכו, ד"בעלי חנויות ובעלי מקצוע כמו עו, עצמאי לא כולל חקלאי וכולל יזמים 4
מסרב לענות . 7
לא יודע . 8
חסר . 9

 
45.    D18  בת זוגך/ת בן/מן המגזרים הבאים מועסקובאיזה מגזר ?

 )'משרד ממשלתי וכו, רשות מקומית, חינוך(עובד מדינה או עובד ציבור   .1
 בסקטור הפרטיעובד  .2
 ם פרטירחברה בבעלות משותפת של הממשלה וגוב .3
 ארגוני מתנדבים, עמותה, עובד במגזר השלישי כלומר במוסד ללא כוונות רווח .4
 מסרב לענות.      7        
 לא יודע     .8        
חסר .     9        

 
 

55.    D19 בת הזוג מועסק/הבאים בן העיסוק מיחובאיזה מת ?
) דיג, כולל יער(חקלאות . 1 
) בניין, הנדסה, מתכות, כימיקלים, מיכון, אנרגיה(תעשייה . 2 

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

 אחר. 4
מסרב להשיב . 7
 לא יודע. 8
חסר . 9

 
65.         D20  ח "ש..................  ?במשק הבית) נטו(מהי ההכנסה החודשית

 
 



75.       D21 חסר . 99   לא יודע . 98מסרב להשיב  . 97. ……)כולל חיילים(מספר נפשות המתגוררות בבית
 

85.  D22  חסר . 99   לא יודע . 98מסרב להשיב  . 97. …18מספר הנפשות המתגוררות בבית מתחת לגיל
 

95.     D23 מסגד, כנסיה(? אתה מבקר בבית כנסת באיזו תכיפות( ?
 אף פעם 1
 פעם בשנה 2
 פעמים בשנה 2-11 3
פעם בחודש  4
פעמיים או יותר בחודש  5
עם בשבוע או יותר מפעם בשבוע פ. 6
מסרב להשיב . 7
לא יודע . 8
חסר . 9
 

06.   D24האם ובאיזו מידה אתה נוהג לשמור על המסורת הדתית? 
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 

מסרב להשיב . 7                
 לא יודע. 8 

חסר . 9                
 
 
 

16.  D25לא להקריא(? מהי הדת שלך ( : 
יהודי . 20
מוסלמי . 30
דרוזי . 37
קתולי  01
פרוטסטנטי  02

) יקודד במשרד; לרשום את התשובה: למראיין................... (אחר      
חסר שייכות דתית / אף דת  93
מסרב להשיב . 97
 יודע לא .98
חסר . 99

 
26.     D26  לא להקריא(? מהי השפה המדוברת בדרך כלל בבית (

 ערבית  008
 עברית   048
 רוסית   109
מסרב להשיב   997
לא יודע  998
חסר  999

  ……)יקודד במשרד; לרשום את התשובה: למראיין( אחר       
 

לא יופיעו בקובץ הנתונים אלא יסוכמו  63-65לשאלות התשובות , כמו כן. 12יסומן  29Dובמשתנה ,  66 מדגם ערבי יעבור ל-
שיסומל במשרד  29Dבמשתנה 

 
 . ?היכן נולדת .36

) 65רשום ועבור ל-............................  (?   מ לשעבר נולדת"באיזו רפובליקה בבריה :  מ לשעבר"בריה      1
                      )  ................................. 65 רשום שם ארץ ועבור ל-(מ לשעבר "ריהאם בכל ארץ אחרת חוץ מישראל או ב       3                     
)  המשך(ישראל         2                     

 
 ?  היכן נולד אביך :אם המרואיין  יליד ישראל .46

) 66 רשום ועבור ל-....................  (........?   מ לשעבר נולד אביך"באיזו רפובליקה בבריה :  מ לשעבר"בריה      1
                      .................................   66 רשום שם ארץ ועבור ל-, מ לשעבר"אם בכל ארץ אחרת חוץ מישראל או בריה       3                     
)  66 עבור ל-(ישראל         2                     

 ............................   ?באיזו שנה עלית ארצה :לא יליד ישראל אם המרואיין .56



               29D אתניות 
 

לסימול במשרד 
אתיופיה /צפון אפריקה 1
אסיה  2
מזרח אירופה  3
מערב ומרכז אירופה  4
דרום אפריקה , אוסטרליה, אמריקה 5
 האב יליד הארץ, יליד הארץ 6
 ן אפריקההאב יליד צפו, יליד הארץ 7
 האב יליד אסיה, יליד הארץ 8
 האב יליד מזרח אירופה, יליד הארץ 9

 האב יליד מערב או מרכז אירופה, יליד הארץ10
 אוסטרליה או דרום אפריקה, האב יליד אמריקה, יליד הארץ 11
מדגם ערבי  12

מסרב לענות  997
לא יודע  998
חסר  999

 
 

66.     D30 אזור מגורים 
) מושב, וץכולל קיב( ישוב כפרי .1
 )ירושלים וחיפה, א"כל הערים חוץ מת(עיר קטנה או בינונית  .2
 )ירושלים וחיפה, א"ת(עיר גדולה .    4                        
מסרב להשיב .    7                        

לא יודע .     8                        
חסר .     9                        

 
 
 

 .…………………… יישוב                       .76
 

 
 
 

86. A1 קוד מרואיין/ מספר מרואיין ...............
 

96. A2 קוד מראיין/ מספר מראיין ......................
 
 

07. A3 מין הסוקר :
חסר . 9נקבה                            .  2זכר                        . 1      

 
 

17. A4 תאריך :
 

: חודש
ינואר  .1
 פברואר .2
 מרץ .3
 פרילא .4
 מאי .5
 יוני .6
 יולי .7
 אוגוסט .8
 ספטמבר .9

 אוקטובר .01
 נובמבר .11
 דצמבר .21
חסר  .99



 
 

: יום .27
1-31 

חסר  .99
 

: שנה .37
2006 
חסר .  9999

           
 
 
 
 

 שפת הראיון .47
עברית  1
ערבית  2
רוסית  3

 
 

. …דומתיק……………………טלפון.…………שם הסוקר...………………שם המרואיין
 

 


