
 

   1כרטיס 

 2014 / ____ / ____ תאריך הראיון: 7-11

 ____ ____ : ___ ___ שעת תחילת הראיון: 11-11

  שם המראיין:  קוד מראיין 11-11

  שם המרואיין:  קוד נקודת דגימה 11-22

 ישוב: כתובת: כתובת המרואיין: 

  טלפון המרואיין: 

 

Q1 באופן כלליכיום במדינה מתנהלים דברים מהאופן שבו מרוצה לא או מרוצה אתה האם ,? 
 מרוצה . 1 22

 מרוצה לא . 2
  יודע לא )לא להקריא( . 8

 מסרב )לא להקריא( . 9

 

Q2  בפניה ניצבת ישראל לטווח הארוך? החשובה ביותרלדעתך, מהי הבעיה 
 לכל השאלה תשובה אחת בלבדלא להקריא.  

 איומים בטחוניים / אלימות / טרור 21-21

 מפלסטינאים / מוסלמים / ערבים מצדאיומים בטחוניים / אלימות / טרור  11

 איומים בטחוניים מצד איראן 12

 איומים בטחוניים מצד מדינות ערב / מדינות שכנות 10

 פלסטינאים / מוסלמים / ערבים כלפיאיומים בטחוניים / אלימות  10

 אחר, פרט: ________________________ –איומים בטחוניים / אלימות / טרור  10

 בעיות כלכליות

 עוני, אבטלה 21

 פערים בין עשירים לעניים 22

 שחיתות 20

 נושאים כלכליים אחרים, פרט: ________________________ 20

 בעיות חברתיות / דתיות

 פילוג בין מגזרים יהודיים )חילוניים לעומת דתיים, הבדלי תרבות( 01

 זמנית-מדינה שהיא גם דמוקרטיה וגם מדינה יהודית בו 02

 אפליה כנגד ערבים, מוסלמים, פלסטינאים 00

 אפליית נשים 00

 ישראל חילונית מידי 00

 ישראל דתית מידי 04

 נושאים חברתיים / דתיים אחרים, פרט: __________________ 04

 נושאים דמוגרפיים

 חוקית / מסתנניםהגירה בלתי  41

 עליה / הגירת יהודים לארץ 42

 ירידה / עזיבה לחו"ל 40

 צפיפות 40

 האוכלוסיה הערביתקצב הגידול של האוכלוסיה היהודית לעומת קצב הגידול של  40

 קצב הגידול של המגזר החרדי לעומת קצב הגידול של מגזרים יהודיים אחרים 44

 אחרים, פרט: ____________________נושאים דמוגרפיים  44

 תמיכה בינלאומית / יחסים עם מדינות אחרות

 קבלת תמיכה מארצות הברית 81

 קבלת תמיכה מארגונים בינלאומיים / האו"ם 82

 אחר, פרט: _______________________ –תמיכה בינלאומית / יחסים עם מדינות אחרות  80

 

 לא השיב 94

 יודעלא  98

 מסרב 99

 
  



 

Q3  .האם היית אומר  שלך? הכלכלי המצב את מתאר היית איך עכשיו היית רוצה לדבר איתך על מצבך הכלכלי
 ?מאד רע או רע די, טוב די, מאד טוב שהוא

 מאד טוב.  1 22
 טוב די.  2
 רע די.  0
 מאד רע.  0
 יודע לא )לא להקריא(.  8

 מסרב )לא להקריא(.  9

 

Q4 אותו יישאר, מעט ישתפר ,מאוד ישתפר שלך הכלכלי שהמצב מצפה אתה האם, השנים הבאות 0 במהלך 
 ?מאוד יורע או מעט יורע, הדבר

 מאוד ישתפר. 1 27
 במעט ישתפר. 2
 הדבר אותו יישאר. 0
 במעט יורע. 0
 מאוד יורע. 0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

      מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q5  לשאול אותך על מטרות שונות בחיים שיש לאנשים.  לגבי כל אחת מהמטרות שאקריא עכשיו הייתי רוצה
.  האם זה מאד חשוב [ראשונה]הקרא מטרה ראשית,   לך, אבקש לדעת עד כמה היא חשובה לך באופן אישי.

 ]הקרא מטרה שניה, וכן הלאה[ומה לגבי   לך, די חשוב, לא כל כך חשוב, או כלל לא חשוב לך?

 
חשוב   

 מאד
די 

 חשוב
לא כ"כ 
 חשוב

כלל לא 
 חשוב

)לא 
 להקריא(

 לא יודע

)לא 
 להקריא(

 מסרב
 9 8 0 0 2 1 שמירה על קשרים משפחתיים חזקים 21
 9 8 0 0 2 1 טובה כלליתלתת לילדים שלך השכלה  21
 9 8 0 0 2 1 טובה יהודיתלתת לילדים שלך השכלה  21
 9 8 0 0 2 1 לעזור לאנשים נזקקים 21
 9 8 0 0 2 1 להצליח בקריירה או מקצוע מכניס 22
 9 8 0 0 2 1 להיות מסוגל לטייל ברחבי העולם 22

 

Q6   .הקרא פריט[בישראל כיום הרבה אפליה נגד או אין האם נראה לך שיש ועכשיו לנושא אחר[?   

 ?]הקרא את הפריט הבא[ לגביומה 

 
ש הרבה י  

 אפליה
אין הרבה 

 אפליה

 )לא להקריא(

 יודעלא 

 )לא להקריא(

 מסרב
 9 8 2 1 מוסלמים 21
 9 8 2 1 הקהילה הגאה 21
 9 8 2 1 יהודים חילוניים 22
 9 8 2 1 יהודים דתיים 27
 9 8 2 1 נשים 21
 9 8 2 1 יהודים אתיופים 21
 9 8 2 1 מזרחיים 11

 

Q8  להביא להסדר שלום עם הפלסטינאים מאמצים כניםאו לא עושה האם נראה לך שממשלת ישראל עושה? 
 מאמצים כנים.  כן, עושה 1 11

 .  לא, לא נראה לי2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q9  להיות גם מדינה יהודית וגם מדינה דמוקרטית?או לא יכולה האם לדעתך ישראל יכולה 
 .  כן1 12

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב להקריא()לא . 9

 

  



 

Q10  אם קיימת סתירה בין עקרונות של ההלכה היהודית ועקרונות דמוקרטיים, האם מדינת ישראל צריכה לתת
 עדיפות לעקרונות דמוקרטיים או להלכה?

 .  עדיפות לדמוקרטיה1 12
 .  עדיפות להלכה2
 תלוי בסיטואציה / שניהם / אף אחד מהם )לא להקריא(.  0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q11  להביא להסדר שלום עם מאמצים כנים או לא עושה האם נראה לך שהמנהיגות הפלסטינית הנוכחית עושה
 ישראל?

 מאמצים כנים.  כן, עושה 1 11
 .  לא, לא נראה לי2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q12  קונפליקט בין מדע ודת, או לא?האם לדעתך, באופן כללי, יש 
 .  כן, יש קונפליקט בין מדע ודת1 11

 .  לא, לא חושב שיש קונפליקט בין מדע ודת2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q13 ?הקרא כשמדברים על התפתחות של בני אדם ובעלי חיים, עם איזו מהעמדות הבאות אתה יותר מסכים 

 אדם וחיות התפתחו בתהליך אבולוציה במהלך הזמן.  בני 1 12
 .  בני אדם וחיות היו קיימים בצורתם הנוכחית מאז בריאת העולם2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q15a .ועכשיו נעבור לנושא אחר 
אקריא לך עכשיו שני משפטים, ואבקש ממך להגיד לי איזה מהם קרוב יותר לעמדה שלך, גם אם אף אחד 

 הקרא  מתאר בדיוק את העמדה שלך.לא מהם 
 .  לאשה צריכה להיות זכות להתגרש מבעלה גם ללא הסכמתו1 17

 .  לאשה לא צריכה להיות זכות להתגרש מבעלה, אלא אם כן הוא מסכים לכך2
 אף אחד מהם לא להקריא().  0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q15b גם אם אף אחד מהם לא מתאר בדיוק את העמדה ואיזה משני המשפטים הבאים הכי קרוב לעמדה שלך ,
 הקרא  ?שלך

 .  לבעל צריכה להיות זכות להתגרש מאשתו גם ללא הסכמתה1 11
 להתגרש מאשתו, אלא אם כן היא מסכימה לכך.  לבעל לא צריכה להיות זכות 2
 אף אחד מהם )לא להקריא(.  0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q20  ,חשוב בבקשה על היחסים בין ישראל וארצות הברית.  האם לדעתך ארה"ב תומכת בישראל יותר מידי
 , או תומכת בה במידה הנכונה?תומכת בה פחות מידי

 תומכת יותר מידי.  1 11
 .  תומכת פחות מידי2
 .  תומכת במידה הנכונה0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q21  באופן כללי, האם לדעתך יהודי ארצות הברית משפיעים לטובה על מה שקורה בישראל, משפיעים לרעה, או
 לא משפיעים לטובה או לרעה?

 לטובה יםמשפיע.  1 11
 לרעה יםמשפיע.  2
 .  לא משפיעה לטובה או לרעה0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9



 

 

Q22 לבטחון המדינה, פוגע בבטחון המדינה, או לא משנה בנוגע  םהאם לדעתך המשך הבניה בהתנחלויות תור
 לבטחון המדינה?

 לבטחון המדינה םתור.  1 11
 .  פוגע בבטחון המדינה2
 בנוגע לבטחון המדינה .  לא משנה0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q23  להתקיים זו לצד זו  תלמצוא דרך למדינת ישראל ומדינה פלסטינית עצמאיאו אי אפשר האם לדעתך אפשר
 בשלום?

 כן.  1 12
 .  לא2
 זה תלוי )לא להקריא(.  0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q26 .עכשיו אשאל אותך כמה שאלות על עצמך 
 לאיזה לאום אתה משתייך?  האם אתה יהודי, ערבי, או משהו אחר?

 יהודי.  1 12
 .  ערבי2
 .  אחר, פרט: _______________________0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 
QRELIG ...הקרא.  תשובה אחת בלבד.    מהי הדת שלך כיום, אם בכלל?  האם אתה 

רשום את הדת : עם איזו מהדתות האלו אתה מזדהה יותר?  אם המרואיין מציין יותר מתשובה אחת, שאל

 .QRELIGaהראשית כאן, ואת הדת הנוספת שציין בשאלה 
11  

 .  יהודי1
 .  מוסלמי2
 .  נוצרי0
 .  דרוזי0
 

 QA6עבור ל:  -מי שציין תשובה אחת 
 בעמוד הבא

שציין יותר מתשובה אחת )דת ראשית ודת נוספת(,סמן מי 
 כאן את הדת הנוספת

 .  יהודי1
 .  מוסלמי2
 .  נוצרי0
 .  דרוזי0
 .  אחר, פרט: __________0

 בעמוד הבא QA6עבור ל: 

QRELIGA 

 
11 

 
 .  אחר, פרט: __________0

כדי שאבין אותך באופן  (, שאל:5מי שציין "אחר" )תשובה 

היית אומר שאתה יהודי, מוסלמי, נוצרי,  מדוייק, האם
 דרוזי, או אף אחד מהם?

 .  יהודי1
 .  מוסלמי2
 .  נוצרי0
 .  דרוזי0
 .  אף אחד מהם0
 זמנית-כמה דתות בו )לא להקריא(.  4

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

QRELIGB 

 
12 

 
.  חסר דת )אתיאיסט, אגנוסטי, ללא 4

 דת(

מלבד ההיבט שאל:   –( 6מי שציין "חסר דת" )תשובה 

הדתי, האם אתה מחשיב את עצמך כיהודי, כבעל 
 יהודי?-שורשים יהודיים, או כלא

 .  כן, יהודי1
 .  כן, בעל שורשים יהודיים / יהודי למחצה2
 .  לא יהודי0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

Q59a 
17 

 יהודי משיחי/ )לא להקריא(.  4

 יהודי למען ישו/ יהודי שמאמין בישו     
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 
 בעמוד הבא QA6עבור ל: 

 



 

 
 
 

Q60 לשימוש משרדי 

 שאלונים בעברית 1 11

 
  2כרטיס 

QA6  עניין תרבותי?בשבילך באופן אישי, האם להיות יהודי פרושו בעיקר ענין דתי, השתייכות לאומית, או 
 .  בעיקר ענין דתי1 7

 .  בעיקר השתייכות לאומית2
 .  בעיקר ענין תרבותי0
 כולם באותה מידהשלושתם /  )לא להקריא(.  0

 שניים מהם )לא להקריא(.  0

 אף אחד מהם / אחר )לא להקריא(.  4

 לא רואה עצמי כיהודי )לא להקריא(.  4

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב להקריא()לא . 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

QA6a      1   

 :5למי שענה תשובה 

 מהם? שניים איזה
 + השתייכות לאומית .  ענין דתי1
 ענין דתי + ענין תרבותי.  2
 ענין תרבותי השתייכות לאומית +.  0

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

QA7 בהגדרה של מה  אקריא לך כמה נושאים, ולגבי כל אחד מהם אמור לי בבקשה מה החשיבות של נושא זה
 זה "להיות יהודי" עבורך.

האם זה חלק הכרחי, חלק חשוב אך לא הכרחי, או לא חלק חשוב בהגדרה   ]הקרא פריט ראשון[.ראשית 

האם זה חלק הכרחי, חלק חשוב אך לא   ]הקרא פריט שני[.ומה לגבי   שלך של מה זה "להיות יהודי"?

כנ"ל לגבי הפריט השלישי.  לגבי השאר   הכרחי, או לא חלק חשוב בהגדרה שלך של מה זה "להיות יהודי"?

 אין צורך להקריא את התשובות, אלא אם כן המרואיין מתקשה.

חשוב שהמרואיין יבין שים לב:   : האם הכרחי, או חשוב אך לא הכרחי?אם המרואיין אומר "חשוב", לדובב

 שעליו לענות על חשיבות הנושאים הללו בשבילו בהקשר של "להיות יהודי", ולא באופן כללי.

 
הכרחי   

בהגדרה של 
 "להיות יהודי"

חשוב, אך 
 לא הכרחי

לא חלק 
חשוב 
 בהגדרה

)לא 
 להקריא(

 לא יודע

)לא 
 להקריא(

 מסרב

 9 8 0 2 1 לגור במדינת ישראל 1
 9 8 0 2 1 השואהלזכור את  11
 9 8 0 2 1 לחיות חיים מוסריים ואתיים 11
 9 8 0 2 1 לקיים את חוקי ההלכה היהודית 12
 9 8 0 2 1 להיות בעל חוש הומור טוב 12
 9 8 0 2 1 לפעול למען צדק ושויון בחברה 11
 9 8 0 2 1 להיות סקרן מבחינה אינטלקטואלית 11
 9 8 0 2 1 לאכול אוכל יהודי מסורתי 12

 

QA9  ובמילים שלך, האם יש עוד דברים שלא ציינתי אבל מהווים מבחינתך חלק הכרחי בהגדרה שלך של "להיות
 לדובב. –לא להקריא.  ניתן לציין כמה תשובות.  אם מציין נושאים ספציפיים   מה? –יהודי"?  אם כן 

 דתיות משפחה 17-22

 יהודייםלחגוג חגים  01 להיות קרוב למשפחה שלך 11

 קיום מצוות יהודיות 02 לספק לילדים חינוך יהודי / השכלה יהודית  12

 )תורה, גמרא, וכו'( לימוד טקסטים יהודיים 00 לעשות ברית מילה לבנים 10

 אחר, פרט: ___________ –דתיות  00 אחר, פרט: _______________ –משפחה  10

 שרות לאומי / צבאי קהילה

 שרות צבאי 41 חלק מהעם היהודילהרגיש  21

 שרות לאומי 42 לגור בסביבה יהודית / בקהילה יהודית 22

 התנדבות 40 להיות בעל ידע לגבי ההיסטוריה והשורשים שלי 20

 אחר, פרט: _____________ –שרות  40 לתרום לצדקה 20

   להלחם באנטישמיות 20

 לא השיב 94 לדבר עברית 24

 לא יודע 98 בפעילות תרבותית בעבריתלהשתתף  24

 מסרב 99 אחר, פרט: ________________ –קהילה  28

 
  



 

QA10 :הקרא להיות יהודי אם הוא או לא יכול האם לדעתך מישהו יכול   לגבי כל אחד מהפריטים הבאים, שאל[

 ? פריט[

 
כן, יכול   

 להיות יהודי
לא, לא יכול 
 להיות יהודי

 )לא להקריא(

 יודעלא 

 )לא להקריא(

 מסרב
 9 8 2 1 לא מאמין באלוהים 27
 9 8 2 1 עובד בשבת 21
 9 8 2 1 ביקורת קשה על מדינת ישראל יש לו 21
 9 8 2 1 מאמין שישו היה המשיח 11
 9 8 2 1 תודוקסירעבר גיור על ידי רב לא או 11
 9 8 2 1 תומך בזכות השיבה לפלסטינים 12

 

QA13  משפטים, ולגבי כל אחד מהם אמור לי בבקשה האם אתה מסכים או לא מסכים איתו.אקריא לך כמה 

 
לא  מסכים  

 מסכים

)לא 
 להקריא(

 לא יודע

)לא 
 להקריא(

 מסרב
 9 8 2 1 אני גאה להיות יהודי 12
 9 8 2 1 יש לי תחושה חזקה של שייכות לעם היהודי 11
 9 8 2 1 ברחבי העולםיש לי אחריות מיוחדת לעזור ליהודים נזקקים  11

 

QA17  את עצמך, בראש ובראשונה, כיהודי או כישראלי? מגדירהאם היית 
 .  ישראלי1 12

 .  יהודי2
  אף אחד מהם )לא להקריא(. 0

 שניהם באותה המידה )לא להקריא(. 0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA18 לקיום העם היהודי לאורך זמן? או לא הכרחית האם לדעתך מדינה יהודית היא הכרחית 
 הכרחית.  1 17

 הכרחית .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA19  היא הכרחית לקיום העם היהודי לאורך זמן? בגולההאם לדעתך קהילה יהודית משגשגת 
 .  כן1 11

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA20   ?הקראעל פי התרשמותך, עד כמה האנטישמיות נפוצה היום ברחבי העולם 
 .  נפוצה מאד1 11

 .  די נפוצה2
 .  לא כל כך נפוצה0
 QA22עבור לשאלה  –.  בכלל לא נפוצה 0

 QA22עבור לשאלה  – יודע לא )לא להקריא(. 8

 QA22עבור לשאלה  –מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA20a   ?הקראהאם לדעתך האנטישמיות בעולם מתגברת, נחלשת, או נשארת אותו הדבר 
 מתגברת.  1 11

 נחלשת.  2
 נשארת אותו הדבר.  0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA22  אקריא לך עכשיו שני משפטים, ואבקש ממך להגיד לי איזה מהם קרוב יותר לעמדה שלך, גם אם אף אחד
 הקראמהם לא מתאר בדיוק את העמדה שלך.  

.  יהודים בישראל צריכים להרגיש חופשיים לשאוף לחיים טובים בכל מקום בעולם, גם אם זה אומר לעזוב 1 11
 את הארץ

 ם להשאר בארץ, גם אם זה אומר לוותר על חיים טובים במקום אחר.  יהודים בישראל צריכי2
 אחר )לא להקריא(.  0

 אף אחד מהם )לא להקריא(.  0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9



 

 

QA23 ?הקרא  כמה מהחברים שלך הם יהודים 
 .  כולם1 12

 .  רובם2
 .  חלק מהם0
 .  כמעט אף אחד מהם0
 מהם.  אף אחד 0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA25  ..הקרא תשובות אפשריות לכל פריט  ? ]הקרא פריט[כמה מהחברים שלך הם  

 
כמעט אף  חלק מהם רובם כולם  

 אחד
)לא  אף אחד

 להקריא(

 לא יודע

)לא 
 להקריא(

 מסרב
 9 8 0 0 0 2 1 חרדים 12
 9 8 0 0 0 2 1 דתיים 11
 9 8 0 0 0 2 1 מסורתיים 11
 9 8 0 0 0 2 1 חילוניים 12

 

QA26 מסכים או לא מסכים  הלי עד כמה את להגידי כל אחד מהם אבקש ממך באקריא לך כמה משפטים, ולג
 איתו. 

 
מסכים   

 מאד
די 

 מסכים
לא כל 

כך 
 מסכים

כלל לא 
 מסכים

)לא 
 להקריא(

 לא יודע

)לא 
 להקריא(

 מסרב

העולם יש זכות מלידה ליהודים מכל  17
 לעלות לארץ

1 2 0 0 8 9 

 9 8 0 0 2 1 ליהודים מגיע יחס מועדף בישראל 11
 9 8 0 0 2 1 צריך לגרש או להעביר ערבים מישראל 11

 

QA28 ?הקרא  לדעתך, כמה מן המשותף יש לך עם יהודים אמריקאים 
 .  הרבה מן המשותף1 21

 .  כמה דברים משותפים2
 מן המשותף.  אין הרבה 0
 .  אין בכלל מן המשותף0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA29 ?הקרא  עד כמה נראה לך שהיהודים בישראל והיהודים האמריקאים חולקים גורל משותף 
 .  במידה רבה מאד1 21

 .  במידה מסויימת2
 .  במידה מועטה0
 .  במידה אפסית0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA30 ...הקרא  האם אתה מגדיר את עצמך כ 
 .  חרדי1 22

 .  דתי2
 .  מסורתי0
 .  חילוני0
 .  אחר, פרט: ____________________0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 
  



 

QA32-
QA35  

.  מי שציין בשאלה QA30ההשתייכות של המרואיין על פי שאלה  מלבדשאל לגבי כל אחד מהפריטים בטבלה, 

QA30  שאל על כל הפריטים – 9, או 5,8קודים. 

[?  האם היית הקרא פריטעד כמה היית מרגיש בנוח אם ילד או ילדה שלך היו מתחתנים יום אחד עם ... ]

  הקרא תשובות אפשריות לכל פריט  מרגיש...

 
מאד   

 בנוח
די 
 בנוח

 לא כל
כך 
 בנוח

כלל 
לא 
 בנוח

)לא 
 להקריא(

תלוי 
 בנסיבות

)לא 
 להקריא(

 לא יודע

)לא 
 להקריא(

 מסרב

 9 8 0 0 0 2 1 )לא לשאול חרדים(חרדי/ת  22
 9 8 0 0 0 2 1 )לא לשאול דתיים(דתי/ת  21
 9 8 0 0 0 2 1 )לא לשאול מסורתיים(מסורתי/ת  21
 9 8 0 0 0 2 1 )לא לשאול חילונים(חילוני/ת  22

 

QA36 

QA38 

[?  האם היית הקרא פריטעד כמה היית מרגיש בנוח אם ילד או ילדה שלך היו מתחתנים יום אחד עם ... ]

  הקרא תשובות אפשריות לכל פריט   מרגיש...

 
מאד   

 בנוח
די 
 בנוח

לא כל כך 
 בנוח

כלל לא 
 בנוח

 )לא להקריא(

 תלוי בנסיבות

 )לא להקריא(

 לא יודע

 )לא להקריא(

 מסרב
 9 8 0 0 0 2 1 נוצרי/ה 27
 9 8 0 0 0 2 1 מוסלמי/ת 21

 

QA39 [...האם אתה...?הקרא פריטעד כמה אתה תומך או מתנגד ל ?]  תשובות אפשריות לכל פריט הקרא 

 
תומך   

 מאד
מתנגד  מתנגד תומך

 מאד

)לא 
 להקריא(

 לא יודע

)לא 
 להקריא(

 מסרב
 9 8 0 0 2 1 סגירת התחבורה הציבורית בשבת בכל הארץ 21
ברחבת רם מתן רשות לנשים להתפלל בקול  71

 הכותל המערבי
1 2 0 0 8 9 

 9 8 0 0 2 1 גיוס גברים חרדיים לשרות צבאי 71
חיוב הפרדה בין גברים לנשים בקוי תחבורה  72

 ציבורית בהם משתמשים חרדים
1 2 0 0 8 9 

מתן רשות לרבנים קונסרבטיביים ורפורמים  72
 נישואים בארץ לערוך טקסי

1 2 0 0 8 9 

 

QA41  לאנשים שונים יש עמדות שונות לגבי הקשר בין דת ומדינה.  איזה מהמשפטים הבאים קרוב יותר לעמדה
 הקרא  שלך?

 .  צריך לשמור על הפרדה של הדת ממדיניות ממשלתית1 71
 .  מדיניות ממשלתית צריכה לקדם ערכים ואמונות דתיות במדינה שלנו2
  יודע לא להקריא()לא . 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA44 ?האם אתה בעד או נגד הפיכת חוקי ההלכה לחוקי מדינת ישראל עבור יהודים 
 .  תומך1 71

 .  מתנגד2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 
QDENOM  העולם.  יכול להיות שחלק עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי כמה זרמים או תנועות ביהדות ברחבי

עם  –האם אתה מזדהה עם זרם או זרמים מאלו שאקריא לך, ואם כן   מהזרמים האלו לא מוכרים לך.
)מזדהה עם היהדות, אך  5שים לב להבדל בין תשובה .  לדובב לאתשובות, אך  3הקרא.  ניתן לסמן עד   איזה?

 )חוסר הזדהות מוחלט( 7לא עם זרם מסויים בה( לתשובה 
 .  אורתודוקסים1 72,71

 .  קונסרבטיבים )התנועה המסורתית(2
 .  רפורמים )התנועה המתקדמת(0
 .  אחר, פרט: __________________0
 .  לא מזדהה עם זרם מסויים0

יהודים משיחיים / יהודים למען ישו / יהודים  )לא להקריא(. 4

 שמאמינים בישו
 ביהדותלא מזדהה עם אף זרם  )לא להקריא(. 4

  יודע לא )לא להקריא(. 8

  מסרב )לא להקריא(. 9

 



 

QA59  הקרא  באיזו מידה? –האם אתה נוהג לשמור על המסורת הדתית, ואם כן 
 .  אני בהחלט שומר על המסורת על כל דקדוקיה1 71

 .  אני שומר במידה רבה על המסורת2
 .  אני שומר במקצת על המסורת0
 לגמרי.  איני שומר כלל, חופשי 0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 
QATTEN

D1 
מלבד ארועים מיוחדים כמו חתונות, הלוויות, בר מצוות וכו', באיזו תדירות, אם בכלל, אתה הולך לבית 

 הקרא  כנסת, מניין, או חבורה?
 .  יותר מפעם בשבוע1 11

 .  פעם בשבוע2
 פעמיים בחודש-.  פעם0
 בשנה, למשל בחגי תשרי.  כמה פעמים 0
 .  לעתים רחוקות0
 .  בכלל לא4
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA61 ?הקרא  עד כמה הדת חשובה או לא חשובה בחיים שלך 
 .  חשובה מאד1 11

 .  די חשובה2
 .  לא כל כך חשובה0
 .  בכלל לא חשובה0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA63 ?הקרא  עד כמה העובדה שאתה יהודי חשובה בחיים שלך 
 .  חשובה מאד1 12

 .  די חשובה2
 .  לא כל כך חשובה0
 .  בכלל לא חשובה0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA64  באלוהים או כוח עליון?או לא מאמין האם אתה מאמין 
 .  כן1 12

 .  לא2
  אחר להקריא()לא .  0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA65  בשאלה  1מי שציין תשובהQA64 – :עבור ל:  –אחרים               שאלQA68 

 הקרא  עד כמה אתה מרגיש בטוח באמונה הזאת?
 לגמרי.  בטוח 1 11

 .  די בטוח2
 .  לא כל כך בטוח0
 .  בכלל לא בטוח0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA66  ,יש אנשים שמאמינים שאלוהים נתן את ארץ ישראל לעם היהודי.  אנשים אחרים לא מאמינים שזו האמת
 .  איזו מהאמונות האלו קרובה יותר לאמונתך?כלשונה

 .  אלוהים נתן את ארץ ישראל לעם היהודי1 11
 כלשונה.  לא מאמין שזו האמת, 2
  יודע לא להקריא()לא . 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 
  



 

QA68 [...אם כן, באיזו תדירות?הקרא פריטהאם בביתך ?]  תשובות אפשריות לכל פריט הקרא 

 
בדרך  תמיד  

 כלל
 )לא להקריא( אף פעם לפעמים

 לא יודע

 )לא להקריא(

 מסרב
 9 8 0 0 2 1 מדליקים נרות שבת 12
 9 8 0 0 2 1 מדליקים נרות חנוכה 17

 

QA74  ...או לא?  ]הקרא פריט[,האם אתה 

 
 )לא להקריא( לא כן  

אחר/ תלוי/ 
 חלקית

)לא 
 להקריא(

 לא יודע

)לא 
 להקריא(

 מסרב
 9 8 0 2 1 שומר על כשרות בביתך 11
 9 8 0 2 1 שומר על כשרות מחוץ לבית 11
 9 8 0 2 1 לבןאוכל בשר  11
 9 8 0 2 1 כסף בשבתעם מתעסק  11
 9 8 0 2 1 נוסע במכונית, אוטובוס או רכבת בשבת 12

 

QA75 ?האם בחג הפסח האחרון השתתפת בליל סדר, או לא 
 .  כן1 12

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 
 
 
 
 
 
 

 

QA76           49   

 :1למי שענה תשובה 

 האם זה היה סדר מסורתי או לא?
 .  כן, מסורתי1
 .  לא2
 יודע לא )לא להקריא(.  8

 מסרב )לא להקריא(.  9

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

QA77 במשך כל היום או חלק מהיום? –, ואם כן או לא צמת האם ביום כיפור האחרון צמת 
 .  צם כל היום1 11

 .  צם חלק מהיום2
 .  לא צם בכלל0
  וכו'לא צם בגלל בעיות בריאות / גיל מבוגר / הריון / הנקה /  )לא להקריא(. 0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA80  באיזו  –? אם כן שלא במסגרת טקסים יהודיים קבועים בבית כנסת תורה, גמרא, וכו',האם יוצא לך ללמוד
 הקרא  תדירות?

 .  כל יום1 12
 .  כל שבוע2
 פעמיים בחודש-.  פעם0
 פעמיים בשנה-.  פעם0
 .  בכלל לא0
  יודע לא להקריא()לא . 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA81  אנשים שונים מקיימים את דתם בדרכים שונות.  האם יוצא לך להתפלל שלא במסגרת טקסים דתיים, ואם
 הקרא  באיזו תדירות? –כן 

 .  כמה פעמים ביום1 17
 .  פעם ביום2
 .  כמה פעמים בשבוע0
 .  פעם בשבוע0
 .  כמה פעמים בחודש0
 לעתים רחוקות.  4
 .  בכלל לא4
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 



 

QA83  אקריא לך עכשיו שני משפטים, ואבקש ממך להגיד לי איזה מהם קרוב יותר לעמדה שלך, גם אם אף אחד
 הקרא  מהם לא מתאר בדיוק את העמדה שלך.

 אומרתלפרש את מה שהדת היהודית  אחת.  יש רק דרך אמיתית 1 11
 לפרש את מה שהדת היהודית אומרת יותר מדרך אמיתית אחת.  יש 2
 אף אחד מהם / שניהם במידה דומה )לא להקריא(.  0

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA85 גברים בלבד 

 QRELIG1עבור ל:  –נשים 

 איזה סוג? –האם אתה נוהג לחבוש מחוץ לבית כיסוי ראש, ואם כן 
 כיסויי ראש, ובקש שיצביעו על כיסוי הראש המתאים כרטיסכיסוי ראש, הצג  שחובשאם ציין 

 .  כיפה שחורה קטנה לא סרוגה11 11-111
 .  כיפה שחורה גדולה לא סרוגה12
 .  כיפה לבנה גדולה לא סרוגה10
 .  כיפה גדולה לא שחורה, לא לבנה ולא סרוגה10
 .  כיפה סרוגה שחורה10
 סרוגה עם דוגמא.  כיפה 14
 .  כיפה סרוגה לא שחורה ולא עם דוגמא14

 .  מגבעת18
 .  שטריימל19
 אחר, פרט:______________ )לא להקריא(.  11

 .  לא חובש כיסוי ראש11
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 
QRELIG1   .בכלל?איזו דת גידלו אותך, אם לפי חשוב על התקופה בה היית ילד 

 QA86עבור ל:  – .  יהודי1 111

 .  מוסלמי2
 .  נוצרי0
 .  דרוזי0
 .  אחר, פרט: ________________0
 .  חסר דת )אתיאיסט, אגנוסטי, ללא דת(4

 Completed Jewיהודי משיחי/יהודי למען ישו/ )לא להקריא(.  4

  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 
QRELIG

1a 
 (QRELIG1ומעלה בשאלה  2שאל רק מי שלא גדל כיהודי )תשובות 

 מעבר לעניין הדתי, האם היית אומר שגידלו אותך כיהודי, כיהודי באופן חלקי, או בכלל לא כיהודי?
 לסמן "יהודי". –מראיין: מי שאומר "גידלו אותי כיהודי מבחינה תרבותית" וכו' 

 .  כן, כיהודי1 112
 באופן חלקי )כולל "חצי יהודי"(.  כן, כיהודי 2
 .  לא, לא גדל כיהודי0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA86 שאל את כולם 

 האם נולדת לאב יהודי?
 .  כן1 112

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA87 ?האם נולדת לאם יהודיה 
 .  כן1 111

 .  לא2
  יודע לא להקריא()לא . 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA88  תשובה  שגדל כיהודימי שציין(בשאלה  1QRELIG1  בשאלה  1או תשובהQRELIG1a ) או שלפחות אחד מהוריו

 QA89עבור ל:  –אחרים   שאל: – (QA87בשאלה  1או תשובה  QA86בשאלה  1)תשובה  יהודי

 מסורתי, חילוני, או אחר?כשהיית ילד, האם גדלת בבית חרדי, דתי, 
 .  חרדי1 111

 .  דתי2
 .  מסורתי0
 .  חילוני0
 .  אחר, פרט: ______________0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9



 

 

QA89 ?למשל, אשכנזי, מזרחי, מעורבלא להקריא.  אם המרואיין לא יודע לענות, אמור:   מאיזה מוצא אתה 
 .  אשכנזי1 112

 ספרדי . 2
 .  מזרחי0
 .  ממוצא מעורב0
 .  אחר, פרט: __________________0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA90 

QA91 

 ובאיזו מדינה נולדה אמך?   באיזו מדינה נולד אביך?
 מדינה בדיוקלרשום את המדינה המדוייקת.  למשל, אם אומר "ברית המועצות" או "צפון אפריקה", ברר באיזו 

117-111 
111-111 

 אב
 ישראל.  11
 .  אוקראינה12
 .  איראן / פרס10
 .  אלג'יריה10
 .  ארצות הברית10
 .  אתיופיה14
 .  בלרוס14
 .  טורקיה18
 .  לוב19
 .  מרוקו11

 .  עירק11
 .  פולין12
 .  צרפת10
 .  רומניה10
 .  רוסיה10
 .  תוניסיה14
 .  תימן14
.  אחר, פרט: 18

_____________ 
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 אם
 ישראל.  11
 .  אוקראינה12
 .  איראן / פרס10
 .  אלג'יריה10
 .  ארצות הברית10
 .  אתיופיה14
 .  בלרוס14
 .  טורקיה18
 .  לוב19
 .  מרוקו11

 .  עירק11
 .  פולין12
 .  צרפת10
 .  רומניה10
 .  רוסיה10
 תוניסיה.  14
 .  תימן14
.  אחר, פרט: 18

_____________ 
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 

QA92 ?האם אתה משרת כיום בצבא, או שירתת בעבר בצבא 
 .  משרת כיום1 111

 .  שירת בעבר2
 .  לא שירת ולא משרת0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA94  הקרא  המושג "ציוני" מתאר אותך?עד כמה 
 .  מאד במדויק1 112

 .  די במדויק2
 .  לא כל כך במדוייק0
 .  בכלל לא מתאר אותי0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QA113 ?באיזו מדינה נולדת 
 באיזו מדינה בדיוק לרשום את המדינה המדוייקת.  למשל, אם אומר "ברית המועצות" או "צפון אפריקה", ברר

 ישראל.  11 112-111

 .  אוקראינה12
 .  איראן / פרס10
 .  אלג'יריה10
 .  ארצות הברית10
 .  אתיופיה14
 .  בלרוס14
 .  טורקיה18
 .  לוב19
 .  מרוקו11
 .  עירק11

 פולין.  12
 .  צרפת10
 .  רומניה10
 .  רוסיה10
 .  תוניסיה14
 .  תימן14
 .  אחר, פרט: _____________18
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 
  

QA115      111-111 
 מי שלא נולד בישראל:

 באיזו שנה עלית לארץ? __  __  __  __



 

  4כרטיס 

Q61  ,אם המרואיין גבר, האם יש לו זקן? – לא לשאולמראיין: סמן  

 .  קשה לקבוע0.  כן             2           .  לא1 7

 

Q63  ,מין המרואיין – לא לשאולמראיין: סמן  

 .  נקבה2                       .  זכר1 1

 

Q64  ?האם היית אי פעם בארצות הברית 
 .  כן1 1

 
 
 
 
 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q74 ?מה היה גילך ביום ההולדת האחרון שלך 
11-12    ____ ____ 

 ומעלה 94בן .  94
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 

Q75 ל עבור – גבריםשאל.   – בלבד נשים :Q76 

 לא להקריא.  ניתן לתת כמה תשובות  איזה סוג? –האם את נוהגת ללבוש כיסוי ראש, ואם כן 
 .  פיאה11 12-11

 .  טורבאן/סנוד/כיסוי ראש סרוג12
 .  צעיף10
 .  כובע10

 חיג'אב  .10
 .  ניקאב14
 .  בורקה14
 אחר, פרט:____ )לא להקריא(.  18

 .  לא לובשת כיסוי ראש19
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 

Q76   ...הקראמה מצבך המשפחתי?  האם אתה 
 .  נשוי1 11

 .  מתגורר עם בן/בת זוג2
 .  גרוש0
 . פרוד0

 . אלמן0
 . רווק4
  יודע לא להקריא()לא . 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q77  תשובות( בשאלה  1-2נשואים/חיים עם בני זוגQ76 )– :שאל 

 QHH1עבור ל:  –אחרים 

 מהי הדת של בן/בת זוגך?
21  

 .  יהודי1
 
 .  מוסלמי2
 .  נוצרי0
 .  דרוזי0
 .  אחר, פרט: ___________0
 חסר דת )אתיאיסט, אגנוסטי, ללא דת(.  4
 יהודי משיחי/ יהודי למען ישו/ )לא להקריא(.  4

 יהודי שמאמין בישו     
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q77a  תשובה( "בשאלה  6מי שציין שבן זוגו "חסר דתQ77 )– :שאל 

 QHH1עבור ל:   –אחרים 

 יהודי?-כיהודי, כבעל שורשים יהודיים, או כלא ו/האת עצמ /המחשיב בן/בת זוגךמלבד ההיבט הדתי, האם 
  )כולל יהודי למחצה( יהודי.  כן, 1 22

 .  לא יהודי2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q65        11   

 : (66בשאלה  1שאל את מי שהיה בארה"ב )תשובה 

 פעם אחת או יותר מפעם אחת?האם היית בארצות הברית 
 לא יודע )לא להקריא(.  8   .  פעם אחת1

 מסרב )לא להקריא(. 9   פעמים מספר.  2

 .  התגורר בארצות הברית0
 

Q77c      21 
 (:1מי שציין שבן זוגו יהודי )תשובה 

 האם בן/בת זוגך מגדיר/ה את עצמו/ה כ...
 הקרא

 .  חרדי1
 .  דתי2
 .  מסורתי0
 .  חילוני0
 .  אחר, פרט: ____________________0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9



 

Q77b  נולד להורה או הורים יהודים, או גדל בבית יהודי או יהודי באופן חלקי?האם בן/בת זוגך 
 )כולל יהודי חלקי או אחד ההורים יהודי למחצה וכו'( .  כן1 22

 לא.  2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

QHH1 שאל את כולם 

 , מתגוררים במשק הבית?כולל אותךכמה אנשים, 
מראיין: מספר הנפשות במשק הבית כולל את כל מי שהבית הזה הוא מקום המגורים העיקרי שלהם, כולל 

ות, ילדים, מבוגרים, תינוק –אנשים שכרגע לא נמצאים בו )למשל, סטודנטים או בחו"ל(, וכולל את כל הגילאים 
 וכו'

21-21  
 מספר הנפשות הכולל: ______

  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 

QHH2  )שאל: –אם יש יותר מאדם אחד במשק הבית )כלומר, המרואיין לא גר לבד 

 Q78עבור ל:  –אם המרואיין גר לבד 

 ומעלה? 18, הם בני כולל אותךכמה מהאנשים האלו, 
22-27  

 ומעלה: ______ 18מספר בני 
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 

Q78 .כמה ילדים נולדו לך?  אנא כלול את כל הילדים הביולוגיים שנולדו לך אי פעם   
: לא, אנחנו שואלים רק על מראיין: אם המרואיין שואל האם לכלול ילדים מאומצים או ילדים חורגים, אמור

 ילדים ביולוגיים שנולדו לך אי פעם.
21-21  

 מספר ילדים: ______
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 

Q79  ...הקרא פריט[האם במהלך השנה האחרונה קרה שלא היה לך מספיק כסף בכדי[? 

 ?]הקרא את הפריט הבא[ לגביומה 

 
 )לא להקריא( לא כן  

 לא יודע

 )לא להקריא(

 מסרב
 9 8 2 1 לקנות אוכל שהמשפחה היתה צריכה 21
 9 8 2 1 לשלם עבור טיפול רפואי או תרופות שבני משפחה נזקקו להן 21
 9 8 2 1 לקנות בגדים שבני משפחה היו צריכים 22

 

Q85 מראיין: אם עדיין לומד, בקש לקבל את דרגת ההשכלה   ?שרכשת ביותר הגבוהה ההשכלה דרגת מהי

 הצג כרטיס השכלה  ביותר עד כה.הגבוהה 
 אין השכלה פורמלית .  11 22-21

 ו'(-)כיתות א' .  בית ספר יסודי12
 ט'(-.  חטיבת ביניים )כיתות ז'10
 חלקיתישיבה .  10
  ללא תעודת בגרות –י"ב( -.  בית ספר תיכון )כיתות י'10
  עם תעודת בגרות –י"ב( -.  בית ספר תיכון )כיתות י'14
 ללא תעודת בגרות –.  ישיבה 14
 עם תעודת בגרות –.  ישיבה 18
 עם תעודת בגרות –.  בית ספר להנדסאים 19

 

 בגרות(  תתעודעם ת )יקדם אקדמ המכינ.  11
 ( , וכו'הנדסאי)טכנאי,  תעל תיכוני .  הכשרה11

 ( הוראה)תעודת הכשרת מורים 
 .  כולל12
 ראשון .  תואר 10
  .  תואר שני10
 דוקטורט .  10
  יודע לא )לא להקריא(. 98

 מסרב )לא להקריא(. 99

 

Q85a ?האם למדת בבית ספר מקצועי 
 .  כן1 21

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

  מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q85b ?בסך הכל, כמה שנות לימוד השלמת 
22-27  

 מספר שנות לימוד: ______
  יודע לא )לא להקריא(. 98

  מסרב להקריא()לא . 99

 



 

Q86  1 -, כש4עד  1אנשים שונים מדברים על פוליטיקה במונחים של שמאל, מרכז, או ימין.  על סקאלה של 
 פרושו "ימין קיצוני", איפה היית ממקם את עצמך? 4 -פרושו "שמאל קיצוני" ו

 .  )שמאל(1 21
2 . 
0 . 
0 . 
0 . 
 .  )ימין(4

  יודע לא )לא להקריא(. 8

  מסרב להקריא()לא . 9

 

Q89  להקריאלא   איזו? –האם יש מפלגה כלשהי שאתה מרגיש קרוב אליה ביותר, ואם כן 
 קדימה  .11 21-11

 עבודה . 12
 הליכוד . 10
 ביתנו ישראל.  10
 ס"ש . 10
  צ"מר . 14
 עתיד יש . 14
   התורה יהדות  .18
 ש"חד . 19

  התנועה . 11
 הלאומי()כולל האיחוד  היהודי הבית. 11
 ד"בל. 12
 (ע"מד – ל"תע – ם"רעהתנועה הערבית המאוחדת ). 10
 , פרט:________אחר. 94
  אחת אף. 94
  יודע לא. 98
 מסרב. 99

 

Q90  נוסח זה. רקבעמוד הבא שאלת הכנסה בעלת שלושה נוסחים.  סמן כאן איזה נוסח תשאל, ושאל 

11 1  .A       2  .B      0  .C 

 
 

  



 

 עבור

 לשאלה 

Q100 

Q90Aa .מה היתה ההכנסה החודשית נטו במשק הבית שלך ב  השאלה הבאה היא לצרכים סטטיסטיים בלבד- 
 ?  אנא התייחס לכל המשכורות ולכל מקורות ההכנסה האחרים.2110

12-12  

 Q100עבור לשאלה  -מראיין: רשום סכום ___________ 

 .  לא יודע98
 .  מסרב99

 Q90Abהמשך לשאלה 

 

Q90Ab  ההכנסה החודשית האם תוכל לציין רק קטגוריה כללית?  האם   :(98/99השיב בשאלה הקודמת )קוד מי שלא

 (?הקרא, מכל המקורות, היתה... )2110 -נטו במשק הבית שלך ב
11 

 ש"ח ומעלה 9,111.  2 ש"ח 9,111 -.  פחות מ1

 )לא להקריא(

 Q100עבור לשאלה  - יודע לא. 8

 Q100עבור לשאלה  -מסרב. 9

 

Q90Ac והאם היא היתה פחות מ- 
 ש"ח? 4,911

 Q90Ad 
 ש"ח או יותר? 11,011והאם היא 

 ש"ח( 4,911 -.  כן )פחות מ1 11
 ש"ח( 4,911-9,111.  לא )בין 2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 ש"ח או יותר( 11,011.  כן )1 12 
 ש"ח( 11,011-9,111.  לא )בין 2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q90Ba .איזו מהקטגוריות הבאות מתארת הכי טוב את ההכנסה   השאלה הבאה היא לצרכים סטטיסטיים בלבד
 99Bהצג כרטיס הכנסה   שלך?החודשית נטו במשק הבית 

 ש"ח לחודש 0,111 -.  פחות מ11 17-11
 ש"ח לחודש 0,111-0,099.  12
 ש"ח לחודש 0,411-4,899.  10
 ש"ח לחודש 4,911-8,999.  10
 ש"ח לחודש 9,111-9,999.  10
 ש"ח לחודש 11,111-11,099.  14

 ש"ח לחודש 11,011-12,999.  14
 ש"ח לחודש 10,111-10,099.  18
 ש"ח לחודש 10,411-14,099.  19
 ש"ח לחודש 14,011-14,999.  11
 ש"ח לחודש 18,111-20,099.  11
  ש"ח לחודש ומעלה 20,011.  12

 Q90Bbהמשך לשאלה  – לא יודע )לא להקריא(.  98

 Q90Bbהמשך לשאלה  –מסרב  )לא להקריא(.  99

 

Q90Bb  ההכנסה החודשית האם תוכל לציין רק קטגוריה כללית?  האם   :(98/99מי שלא השיב בשאלה הקודמת )קוד

 (?הקרא, מכל המקורות, היתה... )2110 -שלך בנטו במשק הבית 
11 

 ש"ח ומעלה 9,111.  2 ש"ח 9,111 -.  פחות מ1

 )לא להקריא(

 Q100עבור לשאלה  - יודע לא. 8

 Q100עבור לשאלה  -מסרב. 9

 

Q90Bc והאם היא היתה פחות מ- 
 ש"ח? 4,911

 Q90Bd 
 ש"ח או יותר? 11,011והאם היא 

 ש"ח( 4,911 -.  כן )פחות מ1 11
 ש"ח( 4,911-9,111.  לא )בין 2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 ש"ח או יותר( 11,011.  כן )1 11 
 ש"ח( 11,011-9,111.  לא )בין 2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q90Ca .השאלה הבאה היא לצרכים סטטיסטיים בלבד 
ש"ח לחודש נטו.  האם ההכנסה במשק הבית  9,111של משקי בית בארץ היא בערך  ההכנסה הממוצעת

 ש"ח לחודש, או בערך אותו הדבר? 9,111 -ש"ח לחודש, נמוכה מ 9,111 -שלך גבוהה מ
 ש"ח בחודש 9,111 -.  גבוהה מ1 12

 ש"ח בחודש 9,111 -.  נמוכה מ2
 ש"ח בחודש 9,111.  בערך 0
 Q100עבור לשאלה  - יודע לא )לא להקריא(. 8

 Q100עבור לשאלה  - מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q90Cb ?איזו מהקטגוריות הבאות מתארת הכי טוב את ההכנסה החודשית הכוללת במשק הבית שלך 

 90C הצג כרטיס הכנסה
 ש"ח לחודש 0,111 -.  פחות מ1 12

 ש"ח לחודש 0,111-0,099.  2
 ש"ח לחודש 0,411-4,899.  0
 ש"ח לחודש 4,911-8,999.  0
 ש"ח לחודש 9,111-11,099.  0

 ש"ח לחודש 11,011-14,099.  4
 ש"ח לחודש ומעלה 14,011.  4
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

A 

B 

C 



 

 

Q100 הקרא ?שלך הנוכחי התעסוקה מצב את ביותר הטובה בצורה מתאר הבאים מהמצבים איזה 
 שכיר.  1 11

 .  עצמאי2
 מובטל ומחפש עבודה.  0
 גם אם בחופשהכולל, וכו', , באוניברסיטהעל ידי מעביד(, בבית ספר, שאינם משולמים ) .  בלימודים0
 .  בהתמחות או סטאז'0
 .  חולה או נכה לצמיתות4
 .  בפנסיה4
 לא בתשלום(ילדים או אנשים אחרים )הבית, העבודות קר בית, דואג לע.  8
  יודע לא )לא להקריא(. 9

 מסרב )לא להקריא(. 1

 

Q101 ?האם אתה משתמש באינטרנט בבית, בעבודה, בלימודים, או בכל מקום אחר, לפחות מידי פעם 
 .  כן1 12

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

  מסרב )לא להקריא(. 9

 

QCALL0  פעיל? /קווינייחהאם יש לך בבית קו טלפון 
 .  כן1 17

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

  מסרב )לא להקריא(. 9

 

QCALL1  פעיל? סלולרי/ניידהאם למישהו מבני ביתך יש טלפון 
 .  כן1 11

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

  מסרב )לא להקריא(. 9

 

QCALL2  האם... שמישהו אחר מתקשר אליך –, כלומר מקבלכשאתה חושב על כל שיחות הטלפון שאתה , 
 הקרא

 רוב השיחות הן לטלפון הניידכל או .  1 11
 .  חלק מהשיחות הן לנייד וחלק לקווי2
 כל או רוב השיחות הן לטלפון הקווי.  0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q111 ?באיזו שפה בעיקר אתה מדבר בבית 
 .  עברית1 21

 
 
 .  ערבית2
 .  רוסית0
 .  אידיש0
 .  אחר, פרט: _______0
  יודע לא )לא להקריא(. 8

 מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q116 ?האם אתה אזרח ישראלי 
 .  כן1 22

 .  לא2
  יודע לא )לא להקריא(. 8

  מסרב )לא להקריא(. 9

 

Q117  מראיין: רשום מדינה מדוייקת.    של איזו מדינה? –האם אתה אזרח של מדינה כלשהי מלבד ישראל?  אם כן

 בדיוק?באיזו מדינה  :לדוגמה, אם אומר "ברית המועצות" או "צפון אפריקה", שאל
 כן, פרט: . 11 22-22

 
 

 .  לא12
  יודע לא )לא להקריא(. 18

 מסרב )לא להקריא(. 19

 .  אוקראינה11
 .  אנגליה11
 .  ארצות הברית12
 .  גרמניה10
 .  פולניה10
 .  צרפת10

 .  קנדה14
 .  רומניה14
 .  רוסיה18
 .  תורכיה19
 .  אחר, פרט: _________21

 
  

Q112           21   
  (1קוד  לא)שאל את מי שלא מדבר בעיקר עברית בבית 

 הקרא  עד כמה אתה יודע לדבר עברית?

 .  בכלל לא0   .  טוב מאד1
 לא יודע )לא להקריא(.  8   .  די טוב2

 מסרב )לא להקריא(.  9   .  לא כל כך טוב0
 



 

 מייד לאחר הראיון, מלא בעצמך את השאלות הבאות  מראיין:  הודה וסיים.
 

QP1 שפת הראיון 
 עברית 1 27
 

QP2a ?מלבדך, מלבד המרואיין, ומלבד מפקח, כמה עוד אנשים נכחו בזמן כלשהו במהלך הראיון 
 QP3עבור ל:  –.  אף אחד 1 21-21

 רשום מספר _________________
 .  קשה להעריך98

 

QP2b ניתן לתת כמה תשובות  הנוספים שנכחו? מי היו האנשים 
 .  בעל/אישה/בן זוג2 71,71

 .  הורה/הורה של בן הזוג/ הורה מאמץ0
 .  ילדים0

 .  קרובי משפחה אחרים / אורחים0
 .  אחר _______4
  .  לא יודע מי הם היו8

 

QP3 ?האם להערכתך המרואיין הרגיש בנוח במהלך הראיון 
  קשה להעריך.  0 .  לא2 .  כן1 72

 

QP4 ?האם דעתו של המרואיין היתה מוסחת לפרקי זמן ארוכים במהלך הראיון 
  .  קשה להעריך0 .  לא2 .  כן1 72

 

QP5 ?האם המרואיין ביקש לקבל הבהרות לגבי שאלות מסויימות 
 בכלל לא.  1 71

 .  כמעט שלא2
 .  מידי פעם0

 .  לעתים קרובות0
 .  לעתים קרובות מאד0
  לא יודע.  4

 

QP6 ?באופן כללי, האם הרגשת שהמרואיין הבין את השאלות ששאלת אותו 
 .  הבין את כל או כמעט כל השאלות1 71

 .  הבין את רוב השאלות2
 .  מידי פעם לא הבין שאלה0

 .  לעתים קרובות לא הבין שאלות0
 .  בדרך כלל לא הבין את השאלות0
  .  לא יודע4

 

QP7  שהמרואיין מגלה התנגדות לענות על שאלות מסויימות?האם הרגשת 
 בכלל לא.  1 72

 .  כמעט שלא2
 .  מידי פעם0

 .  לעתים קרובות0
 .  לעתים קרובות מאד0
  .  לא יודע4

 

QP8 ?מה סוג הבית בו מתגורר המרואיין 
 בית במושב / אזור חקלאי.  1 77

 בית בודד / וילה.  2
 משפחתי-.  דו0

 בבית משותף.  דירה 0
 מעונות סטודנטים / דיור מוגן / מרכז קליטה / וכו' –.  חדר במעון 0
 .  אחר, פרט: ___________4

 

QP9 ?להערכתך, מה מצבם הפיזי של הבתים והבניינים באזור מגוריו של המרואיין 
 טוב מאד.  1 71

 די טוב.  2
 .  בינוני0
 .  די גרוע0
 .  גרוע מאד0

 

QP10  ,אם ביתו או דירתו במצב פיזי...הבהשוואה לבתים והבניינים האחרים באזור מגוריו של המרואיין 
 הרבה יותר טוב מהבתים סביבו.  1 71

 .  יותר טוב2
 .  בערך אותו הדבר0
 .  פחות טוב0
 .  הרבה פחות טוב0

 

 ____ ____ : ___ ___ שעת סיום הראיון: 11-12

 


