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 פרויקט מדעי החברה הראשון שזכה בפרס האירופאי*
Descartes  מצוינות בשיתוף פעולה מחקרי מדעי"היוקרתי עבור" 



הסקר החברתי האירופי הוא פרויקט שנועד ליצור בסיס  

,  ערכים והתנהגויות במגוון תחומים, נתונים על עמדות

 .  והשינויים בהם לאורך זמן

 

תכנית הסקר החברתי גובשה באמצעות הקרן 

 .  האירופית למדע ובמימון האיחוד האירופי

 

זה אחד הפרויקטים הראשונים במדעי החברה שהפך 

 .לפרויקט תשתית של האיחוד האירופי
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ESS ישראל 

 (.ת"ות)פרויקט תשתית ראשון במדעי החברה •

 .נגישות לכל חוקר וסטודנט ללא עלות כספית•

 קורסי שיטות מחקר וסמינרים•

 ודוקטורט. א.עבודות מ•

 פרסומים מדעיים•

 פ בינלאומי"שת•



 ESSתכנית סקר 
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 2002הראשון בוצע בשנת הסקר •

 (לא פאנל)מידי שנתיים הסקר נערך •

 הסקר מאפשר ניתוח בכל מדינה לחוד•

 בין מדינות הסקר מאפשר השוואות •

 הסקר מאפשר ניתוח שינויים לאורך זמן•



בהיבט המתודולוגי נועד הסקר החברתי האירופי להוות 

 .  ולקבוע רף איכות גבוה לסקרים השוואתימודל של סקר 

 פנים  -אל-סקר פנים •

 עקרונות דגימה אחידים •

 עקרונות תרגום משותפים ומבוקרים •

 מעקב שוטף אחר עבודת השדה בכל המדינות •

 בדיקות תוקף ומהימנות מובנות לתוך השאלון •

 עמידה בשיעורי השבה גבוהים •
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 :המדגם

 

המדגם הישראלי הינו מדגם הסתברותי של אוכלוסיית 

 2500 – מכיהודים וערבים וכולל נתונים  –ומעלה  15בני 

 מרואיינים
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 :שאלון ליבה ובו נושאים קבועים

 במוסדות       אמון 1.

 אתנית ודתית, זהות לאומית2.

 מעורבות פוליטית3.

 בריאות וביטחון אישי, רווחה אישית4.

 פוליטיות  -חברתיותעמדות 5.

 מאפיינים דמוגרפיים  6.

 חברתייםעמדות וערכים 7.

 והכנסההשכלה .   8

 חברתיהון   . 9

 כלכליותתעסוקה ונסיבות . 10

 הדרה חברתית. 11

 מבנה משק הבית. 12

 ESSמבנה שאלון 
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בכל סבב יש שני חלקים  , בנוסף לשאלון הליבה

 אלה כוללים. מתחלפים( מודולות)

 .נושאים משתנים בהם הסקר מעמיק

 כבר הופיעו יותר מפעם אחת מודולותמספר 

 .כך שגם בנושאים אלה אפשר לעקוב אחר שינוי

 ESSמבנה שאלון 



 :המתחלפות המודולותנושאי 
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Round 1)2002(* (repeated in round 7) 

Immigration and asylum     

Citizen involvement and democracy 

Round 2)2004( 

Work, Family and well-being 

Economic morality 

Health and care seeking 

Round 3)2006( 

Personal and social well-being 

Perceptions of the life course 

Round 4)2008(* 

Ageism 

Welfare attitudes  
(repeated in round 8) 
 

* Israel Participated 



 :המשך המתחלפות המודולותנושאי 
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Round 5)2010(* 

Work, family and well-being 

Trust in criminal justice 

Round 6)2012( * 

Understandings and evaluations of 

democracy  

Personal and social well-being 

* Israel Participated 

Round 7)2015(* 

Attitudes to immigration 

Social inequalities in health 
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ESS   השאלוןמבנה  

 :בסוף כל שאלון קיים נספח ובו שני חלקים

 

שלום שוורץ  ' מקוצר של פרופהערכים שאלון . 1

('Human Values Scale'  )   

 

חלק מתודולוגי להערכת מהימנות ותקפות של  . 2

הליבה לשיפור כלי מדידה  מודולותפריטים מתוך 

 .ובשאלונים בכלל ESSבשאלוני ה 
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ESS  המדינות המשתתפות 

+ Members of ESS ERIC  * Guest countries 

Albania Greece + Sweden 

+ Austria + Hungary * Switzerland 

+ Belgium + Ireland + UK 

Bulgaria * Latvia Ukraine 

Croatia + Lithuania 

Cyprus + Netherlands 

+ Czech Republic * Norway 

Denmark + Poland 

Estonia + Portugal * Israel 

* Finland Russia Turkey 

+ France + Slovakia 

+ Germany * Spain 



 מההכנסה הנוכחיתהקושי לחיות 
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 2010, 2008, 2002סבבים )נתוני הסקר ההשוואתיים 
מראים כי שיעור גבוה של משיבים ישראלים  ( 2012 -ו

לחיות מהכנסתם ( מאדעד מתקשים )מתקשים 
 :בהשוואה לשאר המדינות המשתתפות, הנוכחית

 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך
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IL 

   בינלאומיתהשוואה , הקושי לחיות מהכנסה נוכחית

(2002 ,2008 ,2010 ,2012) 

39.8 

32.4 

0

10

20

30

40

50

60

2002 2008 2010 2012 



 מההכנסה הנוכחיתהקושי לחיות 
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  -עם קרוב ל 2002ישראל מדורגת במקום השלישי ב 
משיבים שהודו כי הם מתקשים עד מתקשים  40%

 .  מאד לחיות עם הכנסתם הנוכחית
בשיעור המתקשים   2012אף הירידה עד שנת -על

,  (לשליש מהמשיבים)לחיות עם הכנסתם הנוכחית 
ישראל היא עדיין אחת מהמדינות בעלות שיעור גבוה  
 .של משיבים המתקשים לחיות עם הכנסתם הנוכחית

 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך



 תחושת הביטחון האישי של 
 האמון במשטרהומידת 
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על כך שבעשור  מצביעים ( 2010, סבב חמישי)נתוני הסקר 

נהנים תושבי ישראל מרמה טובה יותר   21-הראשון של המאה ה

שני  . של ביטחון אישי בהשוואה לתושבים ברוב מדינות אירופה

הביטויים לכך הינם שיעור התושבים שדיווחו כי חוו שוד או 

והמידה בה אנשים מרגישים בטוח ללכת לבדם בלילה  , תקיפה

 . באזור המגורים שלהם

 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך
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 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך
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 (2010, 2008, 2002) בינלאומיתהשוואה , ממוצע תחושת הביטחון
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 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך
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 ,  פרופורציית אלו שנפלו קרבן לשוד או לתקיפה
 (2010, 2008, 2002)  השוואה בינלאומית



 השוואה בינלאומית, ממוצע שביעות הרצון מהאופן בו פועלת המשטרה
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 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך
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,  ממוצע העמדה כלפי מידת הצלחתה של המשטרה במניעת פשיעה
 2010, השוואה בינלאומית
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 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך

4.27 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

IL 



תחושת הביטחון האישי של  
האמון במשטרהומידת   

21 

הביטחון האישי הגבוה יחסית הקיים  נראה כי את 
מייחסים לפעילות המשטרה  הנשאלים אינם במדינה 

אלא למאפיינים תרבותיים וחברתיים המגבילים את  
 .  הפשיעה ומגבירים בטחון

מקרים בהם אכן מתרחשת אלימות ונדרשת  באותם 
הדעה הרווחת בציבור כי אין היא  , התערבות המשטרה
 . מצליחה בתפקידה

 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך



ESS 
 שימוש בנתוני הפרויקט
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ESS downloads: 

 

http://www.europeansocialsurvey.org/ 
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http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.europeansocialsurvey.org/
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 כניסה/הרשמה
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New User 
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Online analysis 
Data and documentation: 

YEAR 
COUNTRY 

THEME 

Cumulative Data (Wizard) 
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38 



39 39 



40 



41 41 

  מודולות
 מתחלפות
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43 43 
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 Online Analysis: 



45 

Getting to know Nesstar WebView 
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To start online analysis 
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WEIGHT 



49 

SUBJECT 



50 

SUM 



51 

DESCRIPTION 



52 

DESCRIPTION 



53 

TABULATION 
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TABULATION 
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TABULATION table 



56 

TABULATION Bar chart 
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ANALYSIS 
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ANALYSIS - regression 
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61 

Export table/s to spreadsheet X 



62 

Export pdf 



63 

print 



64 

Downloading a dataset 
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ESS Cumulative Data Wizard: 
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67 67 



68 

 bicoheness@tauex.tau.ac.il אירית 

 ? שאלות

mailto:bicoheness@tauex.tau.ac.il
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כיצד היית מגדיר את מידת , ללא קשר להשתייכותך הדתית
 ?הדתיות שלך

ישראל צריכה לאפשר לאנשים בני אותו , לדעתך, באיזו מידה
לבוא לחיות  , גזע או אותה קבוצה אתנית כמו רוב תושביה

 ? כאן

 לאפשר לרבים לבוא לחיות כאן. 1
 לאפשר למספר מסוים. 2
 לאפשר למעטים. 3
 לא לאפשר לאף אחד. 4

כלל                     דתימאד 
לא  
 דתי

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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אומר שאתה היית , תדירותבאיזו , בהשוואה לאנשים בני גילך
 ? משתתף בפעילות חברתית

האם אתה או אחד מבני משק הבית שלך נפלתם קורבן לשוד או 
 ?לתקיפה בחמש השנים האחרונות

 הרבה פחות מרוב האנשים  . 1
 פחות מרוב האנשים. 2
 בערך באותה מידה. 3
 יותר מרוב האנשים. 4
 הרבה יותר מרוב האנשים. 5

 כן. 1
 לא. 2

עד כמה אתה מרגיש בטוח ללכת לבד בשכונת מגוריך לאחר 
 :האם אתה מרגיש? רדת החשיכה

 מאוד בטוח. 1
 בטוח. 2
 לא בטוח. 3
 מאוד לא בטוח. 4
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 ?מה אתה חושב על מצב שירותי הבריאות בישראל כיום, באופן כללי

 מאד רע                   מאד טוב

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

באיזו מידה אתה שבע רצון , כשאתה חושב על הממשלה בישראל, עכשיו
 ? מהאופן שבו היא מבצעת את תפקידה

מאד לא                     מאד שבע רצון
 שבע רצון

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 ?מה אתה חושב על מצב החינוך בישראל כיום, באופן כללי

 מאד רע                   מאד טוב

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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או שתמיד , האם לדעתך ניתן לתת אמון ברוב האנשים, באופן כללי
 ? יש מקום לחשדנות מסוימת בקשרים עם אנשים

אנשים משתדלים לעזור לאחרים או  , בדרך כלל, האם לדעתך
 ?שבדרך כלל הם דואגים לעצמם

:  לא להקריא
 לא יודע

ניתן לתת אמון  
 ברוב האנשים

תמיד יש                   
 מקום

לחשדנות  
 מסוימת

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

:  לא להקריא
 לא יודע

אנשים בדרך  
כלל משתדלים  
 לעזור לאחרים

אנשים בדרך                    
כלל דואגים  

 לעצמם

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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 :היית/אתהשלך האם [ או האחרונה]בעבודה העיקרית 

 שכיר1.
 עצמאי  . 2
 עובד בעסק של המשפחה שלך  . 3

 :באיזו מידה ההנהלה מאפשרת לך, בנוגע לעבודתך

יש לי    
שליטה  
 מוחלטת

   

אין לי                    
שום 

 השפעה

איך לארגן את  להחליט 
 ?  יום העבודה שלך

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
להשפיע על החלטות  

הקשורות למקום  
 ?העבודה שלך

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 
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 ?  על איזה רקע קיימת אפליה כנגד הקבוצה שאליה אתה משתייך
 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)

 כן  
קיימת אפליה כנגד  

הקבוצה שאליה אתה  
 משתייך

 לא
קיימת אפליה כנגד  

הקבוצה שאליה אתה  
    משתייך

 0 1 גזע או צבע  13

 0 1 לאום  14

 0 1 דת  15

 0 1 שפה  16

 0 1 אתנית קבוצה  17

 0 1 גיל  18

 0 1 מגדר  19

 0 1 מינית נטייה  20

 0 1 נכות  21

 0 1 _________אחר : להקריאלא   22

 0 1 לא יודע: להקריאלא   23

 0 1 מסרב: להקריאלא   24

 0 1 לא רלוונטי: להקריאלא   25

 0 1 אין תשובה: להקריאלא   26
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כמה לדעתך חשוב כל אחד מהדברים הבאים להחלטה אם עד 
? גדל וחי מחוץ לישראל יורשה לבוא לחיות כאן , מישהו שנולד

 ...עד כמה חשוב שהם, בראש וראשונה
מאוד  לא יודע  

 חשוב

מאוד לא                    

 חשוב

  D10 בעלי נתונים השכלתיים טובים 

                     

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

D11     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 כאןשיש להם קרובי משפחה החיים 

D12      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 שהם יודעים לדבר עברית 

D13   שהם באים מרקע יהודי 

                         

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

D14   שהם לבנים 

                                         

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

D15   שהם בריאים 

                       

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

D16     שהם בעלי כישורים תעסוקתיים שישראל

 להם      זקוקה 

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

D17    שיהיו מחויבים לאורח החיים המקובל

 בישראל

                                               

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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 :70מעל גיל עד כמה סביר שרוב האנשים בישראל רואים באנשים , ולדעתך

לא  
:  להקריא

אין / מסרב
 תשובה

לא 
:  להקריא
 לא יודע

סביר מאד  
שיראו אותם  

 כך

כלל לא     
סביר שיראו  

 אותם כך

 כידידותיים

 

9 8 4 3 2 1 0 

 כיעילים

 

9 8 4 3 2 1 0 

עקרונות מוסרים כבעלי 
 גבוהים

 

9 8 4 3 2 1 0 

עד כמה סביר , לדעתך
שרוב האנשים בישראל  

מתייחסים לאנשים מעל 
 בכבוד 70גיל 

9 8 4 3 2 1 0 

Ageism 
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ובאיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים שהטבות ושירותים סוציאליים  
 :בישראל

מאוד   
 מסכים

לא  )באמצע  מסכים
ולא  ' מסכים'
 ('לא מסכים'

לא  
 מסכים

מאוד  
לא  

 מסכים

לא  
:  להקריא
 לא יודע

לא  
  להקריא

/  מסרב
אין  

 תשובה

לאנשים להיות  גורמים 
 עצלנים

1 2 3 4 5 8 9 

לאנשים להיות  גורמים 
פחות נכונים לעזור אחד  

 לשני

1 2 3 4 5 8 9 

לאנשים להיות  גורמים 
פחות נכונים לדאוג  
 לעצמם ולמשפחתם

1 2 3 4 5 8 9 

Welfare 
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אמור לי בבקשה באיזו תדירות לדעתך בתי המשפט עושים טעויות  
 ?המביאות לשחרורם של אנשים אשמים

 10 -ו" אף פעם"משמעו  0כאשר  10 -ל 0דרג תשובתך על סולם בין 
 ":תמיד"משמעו 

לא  
:  להקריא

 אין תשובה  

לא  
:  להקריא
 לא יודע

לא  
:  להקריא

 מסרב

 אף פעם                   תמיד

99 88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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 ...באיזו מידה
במידה        כלל לא 

 רבה מאד

אתה לומד דברים חדשים   
 ?בחייך

0 1 2 3 4 5 6 

אתה מרגיש שאנשים באזור   
 ?מגוריך עוזרים אחד לשני

0 1 2 3 4 5 6 

מרגיש שאנשים מתייחסים  אתה 
 ?אליך בכבוד

0 1 2 3 4 5 6 

Personal and social well-being 
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באיזו מידה  , ועדיין במחשבה על דמוקרטיה באופן כללי ולא בישראל
 ...חשוב לדעתך בדמוקרטיה באופן כללי

חשוב ביותר   
בדמוקרטיה 
 באופן כללי

כלל לא חשוב            
בדמוקרטיה 
 באופן כללי

לא 
:  להקריא
 לא יודע

מכהנות יענשו  שמפלגות 
בבחירות כאשר הן עשו  

 ?עבודה גרועה

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 88 

תגן על כל  שהממשלה 
 ?האזרחים מפני עוני

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 88 

תסביר את  שהממשלה 
ההחלטות שלה 

 ?לבוחרים

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 88 

תפעל  שהממשלה 
לצמצום פערים ברמות 

 ?ההכנסה

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 88 

Understandings and evaluations of democracy  
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כעת חשוב על הפעם האחרונה  
שבה שתית משקה אלכוהולי  

 .שישי או שבת, באחד מימי חמישי
. הכוונה לסוף השבוע: למראיין

כדי לתת למשיב לעיין  המתן 
 .בכרטיסיה

 
כמה מכל אחד מהמשקאות שתית 

 ?באותו היום
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מהסיבות הבאות יכולות להסביר מדוע לא  אילו 
 ?יכולת לקבל חוות דעת רפואית או טיפול

 ?האם יש עוד סיבה -שאל: למראיין

 לא כן  
  

 0 1 יכולתי לשלם על כךלא 

 0 1 יכולתי לצאת מהעבודה לשם כךלא 

 0 1 לי התחייבויות קודמותהיו 

 0 1 לא היה זמין בסביבת אזור המגורים שליהטיפול 

 0 1 ארוכה מידי היתהההמתנה רשימת 

 0 1 היו תורים פנוייםלא 

 0 1 ______________ :אחרת סיבה
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באיזו מידה כל אחד מהאנשים  . כעת אקריא תיאורים של אנשים שונים
 הללו דומה או לא דומה לך

לא  
 :להקריא
 לא יודע

לא  
 :להקריא
 מסרב

כלל  
לא  

דומה  
 לי

לא  
 דומה לי

קצת  
דומה  

 לי

די דומה  
 לי

דומה  
 לי

מאוד  
 דומה לי

 

חשוב לו להעלות רעיונות חדשים   1 2 3 4 5 6 7 8
הוא אוהב לעשות  . ולהיות יצירתי

 .דברים בדרך מקורית משלו
ותמיד מחפש  , הוא אוהב הפתעות 1 2 3 4 5 6 7 8

הוא סבור  . דברים חדשים לעשות
שחשוב לעשות הרבה דברים שונים  

 .בחיים
חשוב שכל אדם בעולם  לדעתו  1 2 3 4 5 6 7 8

שלכל  , הוא מאמין. יזכה ליחס שווה
 .אחד מגיעות הזדמנויות שוות בחיים

הוא  . לו להפגין את כישוריוחשוב  1 2 3 4 5 6 7 8
רוצה שאנשים יעריכו את מה שהוא  

 .עושה
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כמה חשובה היכולת לדבר עברית או ערבית , לדעתך
,  גדל וחי מחוץ לישראל, בהחלטה לאפשר למי שנולד

 ?  לבוא לחיות כאן
מאוד  
 חשוב

מאוד לא                   
 חשוב

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 לגמרי לא חשוב  . 0
 מאד לא חשוב  . 1
 די לא חשוב . 2
 לא כל כך חשוב. 3
 קצת לא חשוב. 4
 חשוב ולא חשוב. 5
 קצת חשוב. 6
 מעט יותר חשוב. 7
 די חשוב. 8
 מאד חשוב. 9

 חשוב לגמרי. 10



תחושת הביטחון האישי של  
האמון במשטרהומידת   
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הביטחון האישי הגבוה יחסית הקיים במדינה אין הנשאלים מייחסים  את 

לפעילות המשטרה אלא למאפיינים תרבותיים וחברתיים המגבילים את 

באותם מקרים בהם אכן מתרחשת אלימות  . הפשיעה ומגבירים בטחון

הדעה הרווחת בציבור כי אין היא מצליחה  , ונדרשת התערבות המשטרה

יתכן כי דימוי זה נובע בחלקו מחוסר הצלחת המשטרה להעביר  . בתפקידה

נראה עם זאת  . לתודעה הציבורית את פעילותה והצלחותיה בתחום המניעה

כי עמדות אלה מעוגנות לא פחות מכך בהתנסות היומיומית של רבים 

בציבור עם שיטור לא ידידותי והצלחה מוגבלת בהתמודדות עם אירועים כמו 

 .אלימות, גניבות רכב, פריצות
 כהן. י.מכון ב, 16דעות בעם : מתוך
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ישראל משתתפת בסקר כחברה באקדמיה  
עבודת השדה בישראל  . האירופית למדע

,  מתרגום השאלונים, בכךוההכנות הכרוכות 
 , דרך איסוף הנתונים והכנת קבצי הנתונים

י כהן לחקר דעת קהל  .ידי מכון ב-עלנעשית 
בהנחיית ועדת היגוי  , אביב-באוניברסיטת תל

שכללה נציגים מאוניברסיטאות  
 .ומדיסציפלינות שונות

 ישראל
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 השתתפה בסקר החברתי האירופי  ישראל 

  2015ובמאי  2012, 2010, 2008, 2002בשנים 

 .התחילה עבודת השדה של הסבב השביעי

 

הנתונים מישראל משולבים בקובץ הנתונים 

 .חוקרחינם לכל הבינלאומי וזמינים 



 :המדגם
 

(  2012 -ו 2010, 2008, 2002)בארבעת הסבבים שבוצעו בישראל 

בית מכלל משקי הבית בישראל ובכל  -משקי 3,000מעל נדגמו 

 :15משק בית נדגם ורואיין אדם אחד מעל גיל 
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 שיעור היענות מדגם סופי סבב
 (מדגם מקורי)

 (3,520) 71.0% 2,499 (2002)ראשון   

 (3,255) 77.7% 2,490 (2008)רביעי    

 (3,230) 73.0% 2,294 (2010)חמישי   

 (3,230) 77.6% 2,507 (2012)שישי    


