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 יתה לבחון את תפיסות ועמדות הציבור הישראלי בנושאים שונים הקשורים למעמד המדע והטכנולוגיה ימטרת המחקר ה

 במהלך השנתיים וחצי האחרונות. בתפיסות ועמדות כלפי נושאים אלובישראל, ולעקוב אחרי שינויים שחלו 

יצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, שרואיינו אנשים, מדגם מי 528תגובותיהם של  ממצאי הסקר מבוססים על

 .3322דצמבר במחצית השנייה של חודש 

' ואילך 32 -ניתוח הנתונים נערך הן לכלל המדגם, הן לפי מגזרים שונים באוכלוסייה )יהודים ותיקים, עולי שנות ה

 אוכלוסייה. כמו כן, יוצג ניתוחבתמצית זו יוצגו נתונים לגבי כלל ה ם.דמוגרפי-מחמ"ע, ערבים( והן לפי מאפיינים סוציו

 .2223משווה בין נתוני הסקר הנוכחי לנתוני סקר 

 

 לפני הצגת הממצאים יש להביא את ההערות וההארות הבאות:

 ות במחקרים מסוג זה יש תמיד חשש שגורם "הרצייה החברתית" מטה את התשובות לכיוון הצגת יתר של התנהג -

 מת, בחלק מהשאלות גם במחקר זה.במידה מסוי ,מוערכת יותר. סביר להניח כי גורם זה פעל 

 . בהקשר זה יש להעיר כי 32-ל 3חלק מסולמות התשובות לשאלה הם סולמות שמשתרעים בין  -

 ולם בהערכת תוצאות התגובות לשאלות אלו לא נכון להשתמש בקנה מידה של סולם "בית ספר" הואיל וטווח ס 

 (.32 - 4בית ספר הוא  

 

 להלן הממצאים העיקריים:

 

  ; עניין וידע בתחומים שוניםתפיסות לגבי נחיצות ידע בנושאי מדע וטכנולוגיה בחיי היום יום .1

 תפיסות לגבי נחיצות ידע בנושאי מדע וטכנולוגיה בחיי היום יום א. 

 ( %23( או נחוץ )%28י מדע וטכנולוגיה או חיוני )( אומרים כי ידע בנושא%21יותר מחצי מהמרואיינים ) (3  

 נוספים אומרים שידע מסוג זה די נחוץ להם. %22להם בחיי היום יום.     

 קיימת ירידה בתחושת הנחיצות של ידע טכנולוגי  : מורה כי 0227ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (2  

  11% -ו חלה, כמעט כולה רק במגזר הערבי בו נמצאה ירידה חדה מ(. אולם ירידה ז2223-ב 66%לעומת  21%)   

 אחוז בלבד. 13% -ל 2223-ב   

  

 רמת העניין בתחומים שונים ב. 

   :ןלהסדר הנושאים לפי רמת העניין של המרואיינים בהם הוא כדל (3 

 מתעניינים(. 82%בריאות )  

 מתעניינים(. 62%איכות הסביבה )  

 מתעניינים(. 22%)מחשוב ואינטרנט   

 מתעניינים(. 44%נושאים הקשורים למים )      

 מתעניינים(. 43%היסטוריה וארכיאולוגיה )          

 מתעניינים(. 18%מדעי החיים )  

 מתעניינים(. 11%נושאים הקשורים לאנרגיה )  

 מתעניינים(. 22%טילים וחלל )  

 ברמת העניין של המשתתפים במגוון  נמצא פיחות  מורה כי: 2322ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (2 

 לא חל שינוי. בתחומים האחרים אנרגיה וטילים וחלל(. תחומים )מחשוב ואינטרנט, מים, מדעי החיים,   
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 הערכות לרמת הידע האישי .0 

 כצפוי, נמצאו קשרים בין רמת העניין בנושא מסויים לרמת הידע בו. (א  

 ושאים לפי הערכות המרואיינים את רמת הידע שלהם בנושאים אלו הוא:ר הנסד ב( 

 דרגות 32בסולם בן  1.22%בריאות הערכה ממוצעת של  -  

 (6.24)     איכות הסביבה -  

 (2.31)      במחש -  

 (2.23)    נושאים הקשורים למים -  

 (2.26)    אולוגיהיהיסטוריה וארכ -  

 (4.38)     מדעי החיים -  

 (4.11)    נושאים הקשורים לאנרגיה -  

 (1.31)      טילים וחלל -  

ברוב הנושאים יש ירידה ברמת תחושת הידע : מורה כי 2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (ג 

)למשל בנושאי טילים וחלל, מחשוב ואינטרנט, איכות הסביבה, אנרגיה, מים ומדעי  2223האישי לעומת סקר 

 חיים(.ה

 משתתפי הסקר הנוכחי דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר ממשתתפי סקר  -בנושא הבריאות המגמה דווקא הפוכה  

 . בנושאים האחרים לא נמצא פער משמעותי ממצאי הסקר הקודם.2223 

 

 .שימוש במקורות מידע ורמת האמינות המיוחסת להם .3

 תדירות השימוש במקורות מידע שונים א.  

 תקשורת ההמונים היא המקור השכיח ביותר לקבלת מידע בקרב הציבור הרחב הבוגר. (3   

 ולהלן סדר מקורות המידע השונים לפי אחוז המרואיינים שמשתמשים בהם בתדירות גבוהה או די גבוהה.    

משתמשים לעיתים קרובות    
 או די קרובות

 משתמשים לפעמים

 (1%) 8% (12%) 12% אינטרנט

 (31%) 32% (66%) 68% טלוויזיה

 (33%) 21% (66%) 23% אנשים בסביבת המרואיין 

 (33%) 32% (26%) 26% עיתונות יומית ומגזינים מודפסים

 (36%) 31% (23%) 21% רדיו

 (11%) 21% (44%) 41% מוסדות ציבור נותני שירות

 (32%) 34% (23%) 22% ספריות

 (23%) 22% (22%) 24% מוזיאונים 

 (32%) 23% (13%) 24% מדעיים עיתונים

 (32%) 32% (33%) 23% מדענים באוניברסיטאות

 (32%) 32% (22%) 22% אנשי דת

 (31%) 38% (34%) 32% הרצאות ציבוריות

 (32%) 33% (33%) 33% מדענים במשרדי ממשלה ובמקומות ציבוריים

 (32%) 34% (32%) 3% מדענים בחברות מסחריות

  

 בין ממצאי הסקר הנוכחי לקודמו מורה כי בין שני הסקרים לא חל שינוי ברמת השימוש במקורות  ניתוח משווה (2  

 השונים.   
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 רמת האמינות שמיוחסת למקורות מידע שונים ב. 

(; המקור שזכה 1.86דרגות, הוא ספריות ) 32מקור המידע בעל ממוצע רמת האמינות הגבוה ביותר, בסולם בן  (3  

 (.4.32נמוך ביותר הוא אנשי דת )לממוצע האמינות ה

 דרגות( הוא: 32סדר המקורות השונים לפי רמת האמינות שלהם )בסולם בן  (2  

 (.1.86ספריות )ממוצע  -   

 (.1.42מדענים באוניברסיטאות ) -   

 (.1.11מוזיאונים ) -   

 (.1.31אנשים בסביבת המרואיין ) -   

 (.1.28אינטרנט ) -   

 (.6.18יים  )ממוצע עיתונים מדע -   

 (.6.28מוסדות ציבור נותני שירותים )ממוצע  -   

 (.6.28רדיו )ממוצע  -   

 (.6.22הרצאות ציבוריות ) -   

 (.6.11טלוויזיה )ממוצע  -   

 (.2.32עיתונות יומית )ממוצע  -   

 (.2.12מדענים במשרדי ממשלה )ממוצע  -   

 (.2.21מדענים בחברות מסחריות )ממוצע  -   

 (.4.32אנשי דת )ממוצע  -   

כצפוי לגבי כל אחד ממקורות המידע נמצא קשר בין רמת השימוש במקור לבין רמת האמינות המיוחסת לו,  (1  

 אולם  לא נמצא קשר בין סדר המקורות לפי רמת השימוש במקור לשם קבלת מידע לבין סדר המקורות לפי

 האמינות המיוחסת למקור. רמת 

 

: נמצאה ירידה ברמת האמינות מורה כי 0227ווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר ניתוח מש .4

(. מעבר לכך לא עלו פערים ראויים לציון בין ציוני האמינות בסקר זה וסקר 2223-ב 2.23לעומת  4.32של אנשי דת )

2223. 

 

 ההשלכות הנתפסות של תגליות מדעיות וחידושים טכנולוגיים .3

 של תגליות מדעיות וחידושים טכנולוגיםהשלכות הנתפסות א.   

 כצפוי המרואיינים עושים הבחנה בין השלכות של תגליות מדעיות וחידושים טכנולוגים על איכות החיים  (3   

 לבין השלכותיהם על איכות הסביבה. אולם, גם בנושא של איכות הסביבה לגבי רוב הנושאים שנבדקו     

 לציין כי כאשר המאזן של השפעות על איכות הסביבה שלילי הפער בין  המאזן נוטה לצד החיוב. ראוי    

 הטוענים לפגיעה לבין הטוענים על תרומה לשיפור גדול; אולם, כאשר המאזן חיובי הפער בין הטוענים     

 לשיפור לבין הטוענים לפגיעה באיכות הסביבה בדרך כלל אינו גדול.    
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 או החידושים בין השלכות לחיוב ולשלילה: להלן המאזן לגבי כל אחד מהתגליות 

 איכות הסביבה איכות החיים  

 פוגעים משפרים פוגעים משפרים

 %23 (%31) %22 (%22) %33 (%63) %13 תקשורת סלולארית
(%66) 

 13% (42%) 12% (6%) 1% (83%) 32% מחשבים 
(23%) 

שירותים ואביזרים טכנולוגיים כולל ברשת האינטרנט 
 נאי למטרות פ

14% (63%) 31% (32%) 
 

28% (12%) 
 

38% 
(32%) 

 %22 (%22) %21 (%32) %21 (%62) %23 שירות הרשת האלקטרונית למטרות חברתיות
(%32) 

 (3%) 34% (21%) 41% (4%) 4% (32%) 32% אינטרנט ודואר אלקטרוני למטרות עבודה
 82% (34%) 33% (6%) 1% (33%) 32% רכב

(83%) 
 33% (21%) 44% (3%) 2% (31%) 32% רפואה ורוקחות

(36%) 
 22% (23%) 26% (4%) 1% (84%) 84% חקלאות

(22%) 
 
 
 מורה כי לא נמצאו פערים בין הערכות התרומה לאיכות החיים של  2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר ( 2

 ות יותר לאיכות הסביבה )מחשבים, שירות פיתוחים טכנולוגיים שונים; מספר טכנולוגיות נתפסות בסקר זה כמזיק 

הרשת האלקטרונית למטרות חברתיות ואינטרנט ודואר אלקטרוני למטרות עבודה(. מנגד, תקשורת סלולארית 

 נתפסת כפחות מזיקה לאיכות הסביבה. בשאר הטכנולוגיות לא נמצאו פערים בתפיסת הפגיעה באיכות הסביבה.

 

 בתחום הטכנולוגי יצרו ניכור בחברההאם לדעת המרואיינים ההישגים  ב.

 ( מהמרואיינים חושבים שההישגים בתחום %23, נראה שכמחצית )2223-בדומה לממצאי המחקר שנערך ב (3 

 ( חושבים שההישגים תורמים רק %22הטכנולוגיה תורמים לכל שכבות האוכלוסייה. רבע מהמרואיינים )           

 מכלל המרואיינים( חושבים שיתרון לקבוצה ייחודית זו  %23אשר רובם של אלו )לעוסקים בטכנולוגיה, כ           

 שגים י(. כפי שיוצג להלן נמצא קשר בין תפיסות לגבי ההשלכות בנדון של ההתורם לניכור בינם ובין אחרים           

 שפועלים בישראל מרכזי מו"פ בינלאומייםהמדעיים לבין תפיסת התרומה של   

 נימוקים לכך שנוצר ניכור בין אנשים העוסקים בטכנולוגיה )בעיקר היי טק( לבין שאר החברה, אותםלהלן ה (2 

 כור.)האחוזים מחושבים מקרב מי שדיברו על ניכור(.יהעלו הטוענים לנ  

 11.1%      פערים חברתיים ותחושת קיפוח של שכבות מסויימות  

 23.1%            פערי שכר  

 6.8%         של אנשי ההייטקתחושת עליונות   

 1.4%       אנשי הייטק בבחינת דור אחר, ערכים אחרים  

 1.4%   מערכת החינוך הממלכתית לא מכשירה לעבודה בהייטק ולכן הרוב לא מגיעים לכך  

 33.4%            לא נימקו  

 322%             סה"כ  
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 ים והתרומה לחוסן המדינה המיוחסת להם.רמת היוקרה וההערכה לקבוצות שונות של עיסוק .5
 

 יוקרה של מקצועות וסדר העדפתם  א. 

 סדר היוקרה והעדיפות של מקצועות שונים הוא כפי שמוצג בטבלה. מנתונים אלו עולה כי בראש סולם היוקרה  (3 

 דרגות, ובהפרש  32ולם בן בס 3-ל 8נמצאים מקצועות הרופאים והמדענים. ממוצע ההערכות שניתן להם הוא בין            

 מקצועות, בין  31מבין  4משמעותי מהמקצוע הבא אחריהם, מהנדסים. מיקומם של המורים בסולם זה הוא   

 מהנדסים )מעל המורים( לבין קציני צבא. ממצא מוזר, אך לא מפתיע, הוא רמת היוקרה הנמוכה שמיוחסת לחברי   

 קפת בהכרח את רמת היוקרה של עיסוק זה, אלא כפי שעולה ממחקרים כנסת. סביר להניח שההערכה זו  אינה מש  

 אחרים, ההערכה נמוכה לחברי  כנסת על פני מימדים שונים )כמו יושר, ניקיון כפיים, חפות מאינטרסים אישיים   

 בעת עבודתם וכו'(.  

 ניח שהדבר נובע מכך שלא לא ניתן למצוא מכנה משותף שמקשר עיסוקים שנמצאו באותה רמת יוקרה. סביר לה (2 

 רק גורמים הנוגעים למהות המקצוע תורמים ליוקרתו, אלא גם גורמים אחרים שאינם קשורים למהות המקצוע.  

 כצפוי, נמצא קשר כמעט מלא בין דרוג המקצועות לפי סדר היוקרה לבין דרוג המקצועות לפי ההעדפה בעיסוק  (1 

 לבני המשפחה הקרובה.  

 מורה כי ניכרת מגמת עלייה בהערכת היוקרה של מספר  2223בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  ( ניתוח משווה4

 . בכל המקצועות שנבדקו למעט שניים )אנשי בידור ואנשי דת( הערכות היוקרה היו דומות 2223מקצועות מאז סקר  

 וע ההוראה גבוהה במיוחד וקרה של מקציכי העלייה ברמת ה. עוד ראוי לציין 2223-או גבוהות מאלו שניתנו ב 

 למקום  33דרגות, דבר שגם תרם לעלייה משמעותית בסולם הדרוג  )ממקום  32בסולם בן ( 1.11 -ל 6.2)ממוצע  

 בעקבות מחאת המעמד הבינוני בקיץ האחרון. באנשי חינוךרביעי(. יתכן ששינוי זה קשור באווירת התמיכה  

 .2223בסקר  * הערכת התרומה של מקצוע זה לא נבדקה    

   

 הערכת תרומת עיסוקים שונים לחוסנה של המדינה ב.

 8.61וממוצע  8.11יש הערכה גבוהה לתרומה של רופאים ושל אנשי מדע בכירים לחוסנה של המדינה )ממוצע  (3 

ים ( גם כן נתפס1.82( ואנשי צבא בכירים )8.28דרגות, בהתאמה(. אנשי טכנולוגיה והנדסה בכירים ) 32בסולם בן 

 כגורם התורם לחוסנה של המדינה.

( נמוכה יותר אך עדיין גבוהה מזו של אנשי עסקים 1.16הערכת התרומה לחוסנה של המדינה של אנשי רוח ותרבות )

 2.83-(. בתחתית הסולם ניצבים אנשי בידור מובילים, שתרומתם לחוסנה של המדינה הוערך ב6.83בכירים )

 דרגות. 32בממוצע בסולם בן 

 מורה כי בין שני הסקרים לא חל שינוי מובהק  2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לממצאי סקר  (2 

 בהערכות שנתנו למקצועות השונים לגבי תרומתם לחוסנה של המדינה.          
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 חשיבות ההשקעה במחקר ופיתוח .6

 תפיסות לגבי הצורך בהשקעות במחקר א. 

 ( שהמדינה צריכה להשקיע במחקר אקדמי.%21( או חושבים )%63( או בטוחים )%32רוב גדול של הציבור ) (3  

 ( שהמדינה צריכה להשקיע במחקרים שימושיים %11( או חושבים )%14( גם או בטוחים )%13רוב גדול )   

 בחברות מסחריות.   

 עדיפות שמייחסים נתונים אלו מורים על החשיבות הרבה המיוחסת למחקר במוסדות להשכלה גבוהה ועל ה   

 למחקרים אלו על פני מחקרים בתעשייה.   

 סדר התחומים לפי החשיבות המיוחסת להשקעה במחקר הם: (2           

 ((.%31(  או חשוב )%82: חשוב מאד )%38חינוך ) -   

 ((.%28( או חשוב )%62: חשוב מאד )%88מחקרים במוסדות להשכלה גבוהה ) -   

 ((.%12( או חשוב )%21: חשוב מאד )%81)תשתיות תחבורה  -   

 (.%11( או חשוב )%48: חשוב מאד )%82מחקר ופיתוח תעשייתי )  -   

 (.%22( או חשוב )%24: חשוב מאד )%13תשתית צבאית ) -   

 חשוב(. %18חשוב מאד,  %21: %62תשתיות פיננסיות ) -   

 חשוב(. %42חשוב מאד,  %23: %63תשתיות תקשורת ) -   

 רוב הציבור מאמין במועד בו נערך הסקר הנוכחי , מורה כי 2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (1  

 כמו גם במועד בו נערך קודמו, בחשיבות ההשקעה במחקר, אקדמאי. עם זאת, ישנה ירידה בין הסקר    

 שבטוחים או  13%-ל 83%) תעשייתיהנוכחי לקודמו באחוז האנשים שמייחסים חשיבות להשקעה במחקר    

 חושבים שצריך להשקיע במחקרים אלו(.   

 הבדלים בין ממצאי סקר זה לגבי רוב התחומים כאשר השאלה התייחסה לתחומים ספציפיים לא נמצאו     

 -ב 11%לעומת  82%, למעט עלייה בייחוס החשיבות למחקר בתחום המחקר והפיתוח התעשייתי )2223לסקר    

   2223.) 

 

 הערכות לגובה ההשקעות בפועל ב.

 שחושבים שהיא  %3( חושבים כי המדינה משקיעה פחות מידי במחקר אקדמי. זאת לעומת %14רוב הציבור ) (3 

 ( חושבים שהמדינה משקיעה פחות מידי במחקרים שימושיים בחברות %23משקיעה יותר מידי. כמחצית )  

 יותר מידי.חושבים שהמדינה משקיעה בכך  %32מסחריות.   

 ההשקעות בפועל מצביעות על מגמה  לגובה: ההערכות מורה כי 2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (2 

 אחוז גבוה יותר של אנשים חושבים שהמדינה  –של ייחוס חשיבות רבה יותר להשקעה של המדינה במחקר   

  %23( ובמחקרים שימושיים בחברות מסחריות )2223-ב %62לעומת  %14משקיעה פחות מדי במחקר אקדמי )  

 (.2223-ב %46לעומת   

 ההשקעה הכוללת של מדינת ישראל בפיתוח מדעי וטכנולוגי ג.

 הרבה פחות 31%(חושבים כי ההשקעה הכוללת נמוכה מזו שברוב מדינות המפותחות )48%כמחצית המרואיינים ) (3 

חושבים שההשקעה  34%-עה כמו ברוב המדינות המפותחות ו( חושבים שההשק21%קצת פחות(, כרבע ) 13%-ו  

 הרבה יותר(. 1%-קצת יותר ו 33%גבוהה יותר מאשר ברוב המדינות המפותחות )

מורה כי בכלל המדגם לא חל שינוי בין שני הסקרים בהערכה  2223( ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר 2  

 וטכנולוגי. להשקעה הכוללת של המדינה בפיתוח מדעי
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 הערכת התרומה של השקעות במחקר ופיתוחד.  

( חושבים שההשקעות במחקר ופיתוח תורמות לחוסנה של המדינה או %16( כשלושה רבעים מהמרואיינים )3  

 (.%13( או במידה מסוימת )%42במידה רבה )

 

 דות כלפי צמצום פערים בחינוךעמ .9

 ( שהשקעה בחינוך בשכבות החלשות תתרום לצדק 23%( או חשובים )24%( או בטוחים )81%רוב המרואיינים ) ( 3 

 ( שמוצדק לעשות אפליה מתקנת בחינוך 23%( או חושבים )18%( או בטוחים )61%כן, שני שליש )-חברתי.  כמו  

 ולהשקיע יותר בשכבות החלשות.  

 השקעה בחינוך וכלפי אפליה מתקנת דמוגרפיים אחרים לבין העמדות כלפי -( לא נמצא קשר בין מאפיינים סוציו2 

 בחינוך.  

 

 הערכות ההישגים המדעיים והטכנולוגיים של המדינה .8

 האם  איכפת או לא איכפת מהישגים המדינה א. 

 ה, כפי שנמצא י( איכפת מהישגי המדינה. עמדה זו מאפיינת את כלל מגורי האוכלוסי88%לרוב גדול של המרואיינים )  

 .2223גם בסקר   

 םהערכת ההישגים המדעיי ב. 

)בהקשר זה יש לציין כי בהערכת  דרגות על הישגים מדעיים וטכנולוגיים 32בסולם בן  1.32המדינה מקבלת ציון  (3  

 (.32 - 4תוצאה זו לא נכון להשתמש בקנה מידה של סולם "בית ספר" הואיל וטווח סולם בית ספר הוא 

אומרים כי ביחס לגודלה של מדינת ישראל רמת ההישגים שלה או דומה ( גם %13רוב גדול של המרואיינים ) (2  

 ( על זו של רוב המדינות המפותחות האחרות.%23( או עולה )%28)

 אם בוחנים את חלקם של אלו שחושבים שמדינת ישראל במצב נחות לעומת אלו שחושבים שהמדינה במצב טוב   

  %33טוענים כי הישגי ישראל גבוהים יותר לעומת  %23תית לצד החיוב )נמצא כי מאזן ההערכות נוטה משמעו            

 שטוענים כי ההישגים נמוכים יותר יחסית למדינות מפותחות אחרות(.            

 , אזרחי ישראל תופסים את 2223בדומה לסקר מורה כי:  2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (1  

 טכנולוגיים כגבוהים, הן באופן אבסולוטי והן בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.ההישגים המדעיים וה   

 הזדהות עם זכייה בפרס נובל, הישג שיא של המדע הישראלי ג. 

 ( שמעו על זכייתו של חוקר ישראלי מהטכניון )פרופ' דן שכטמן( בפרס נובל בקיץ %82רוב גדול של המרואיינים ) ( 3  

 המדגם חשו גאווה בעקבות זכייתו בפרס.מכלל  %12האחרון.    

 דמוגרפים לבין רמת הגאווה בזכייה בפרס נובל בקיץ -מבדיקת הקשר במגזר היהודי בין מאפיינים סוציו ( 2  

  42מהאנשים מעל גיל  %32: גילהאחרון, נמצא כי: המשתנה המסביר העיקרי לשונות בין המרואיינים הוא    

 ומטה. 42בקרב בני  %88רבה בעקבות הזכייה, לעומת  מסוימת או הרגישו גאווה    
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 השלכות נתפסות של גורמים שונים על הישגי המדינה בתחום המדע והטכנולוגיה .7

 (0227-תרומת ריכוז גבוה של מחקר ופיתוח בענף טכנולוגיות המידע על הישגים של מדינת ישראל )ניסוח שונה מ א. 

 כי פיזור המומחיות בתחומים שונים יתרום להישגי מדינת ישראל יותר מריכוז  ( חושבים28%רוב המרואיינים ) (3  

 גבוה של מחקר ופיתוח בענף טכנולוגיות המידע.   

מהמרואיינים הערבים אמרו  24%עמדה זו מאפיינת את כלל המגזרים, למעט הערבים שהציגו עמדה הפוכה:  (2  

-ת המידע יתרום להישגי המדינה יותר מפיזור המומחיות עלששימור המצב הקיים של התמקדות בענף טכנולוגיו

 פני ענפים שונים.

לפיכך לא ניתן לערוך השוואה בין  2223( נוסח השאלה בסקר הנוכחי היה שונה מנוסח השאלה המתאימה בסקר 1  

 שני הסקרים.

 תרומת תהליך גלובליזציה להשגת מדינת ישראל בתחום המדע והטכנולוגיה  ב. 

 ( להישגי מדינת ישראל בתחום %42( או די תורמת )%24( חושבים כי גלובליזציה או תורמת מאד )%66ב )הרו (3  

 המדע והטכנולוגיה.   

 ; לפיכך לא ניתן לערוך השוואה בין 2223נוסח השאלה בסקר הנוכחי היה שונה מנוסח השאלה המתאימה בסקר  (2  

 שני הסקרים.   

 "בריחת המוחות" והערכות לפעולות המדינה להחזרת המדענים ההשלכות הנתפסות של תופעת ג. 

 ( מהמרואיינים חושבים שתופעת "בריחת המוחות" מתרחשת בהיקף גדול.%66כשני שלישים ) (3  

( של המרואיינים שחושבים ש"בריחת המוחות" מתרחשת בהיקף גדול, חושבים שהתופעה %32הרוב המוחלט ) (2  

 .פוגעת במדינת ישראל

 מהמרואיינים חושבים שמדינת ישראל לא עשתה מספיק כדי למנוע את תופעת "בריחת המוחות". %63 (1  

כל המגזרים למעט הערבים חושבים שהמדינה עשתה מעט מדי למניעת תופעת "בריחת המוחות". בקרב הערבים  (4  

 חושבים שישראל עשתה מספיק למניעת התופעה. %64העמדה הפוכה: 

: נראה שהעמדות בנושא "בריחת המוחות" התמתנו מורה כי 2223בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  ניתוח משווה (2  

(, 2223-ב %22לעומת  %12יותר אנשים חושבים שהתופעה לא מתרחשת בהיקף שפוגע במדינה ) – 2223מאז סקר 

ניתן לקשור (; %11לעומת  %62ובהתאם פחות אנשים חושבים שהתופעה מתרחשת בהיקף שכן פוגע במדינה )

ממצא זה לירידה באחוז האנשים שחושבים שהמדינה לא עשתה מספיק למניעת תופעת "בריחת המוחות" 

(, אם כי עיקר האנשים עדיין מרגישים שהמדינה לא עשתה מספיק %12לעומת  %63והחזרת המדענים לישראל )

 .בעניין זה
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 לוגיה האם תוכניות טלוויזיה עשויות לעורר עניין במדע וטכנו.12

 למדע בגיל יחסית צעיר: לפי דיווחי ההורים ככל שגיל הילד  ותהקשור ותנראה שילדים מעדיפים לצפות בתכני 

 עולה קטן חלקם של ילדיהם שיצפו בתכניות שיעסקו בחקר החלל, ברובוטים או בחידושים טכנולוגיים אחרים. 

 של הורים שצופים שילדיהם בגיל  %23-הילדים היא מ,  הירידה עם הגיל בצפי לצפיית חקר החלללגבי תוכניות של  

 .36-38לגבי ילדים בגיל  %13-ל 31-32לגבי ילדים בגיל  %46-יצפו בתוכניות אלו ל 6-32 

 , בהתאמה.%28-ל %11-ל %23-, מברובוטיםלגבי תוכניות העוסקות  

 בהתאמה. %42-ב בונשאר יצי %13-ל %21-אחרים מ בחידושים טכנולוגייםלגבי תוכניות העוסקות  
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 מטרת המחקר ומהלכו
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  מטרת המחקר .1

תה לבחון תפיסות ועמדות הציבור הישראלי יהמחקר הי םמטרתהמחקר הנוכחי הוא שני בסדרת סקרי מעקב ש

 במסגרת זו נבחנו הנושאים הבאים: בנושאים שונים הקשורים למעמד המדע והטכנולוגיה.

 עניין וידע בנושאים שונים; אי מדע וטכנולוגיה בחיי היום יוםתפיסות לגבי נחיצות ידע בנוש - 

 שימוש במקורות מידע ורמת האמינות המיוחסת להם  - 

 ם יגיוההשלכות הנתפסות של תגליות מדעיות וחידושים טכנול - 

 רמת היוקרה והערכה לקבוצת שונות של עיסוקים והתרומה לחוסן המדינה המיוחסת להם  - 

 ה במחקר ופיתוח חשיבות השקע - 

 הערכת ההישגים המדעיים והטכנולוגים של המדינה  - 

 השלכות נתפסות של גורמים שונים על הישגי המדינה בתחום המדע והטכנולוגיה - 

 הזדהות עם הישגי המדינה בתחום המדע ועמדות כלפי צמצום פערים בחינוך - 

 הרגלי צפייה בטלוויזיה - 

 לבין הסקר הנוכחי. 2223והן שינויים שחלו בין הסקר הקודם שנערך במחצית  2233 הסקר בחן הן תמונת מצב לסוף 

 

 מהלך המחקר .0

 אוכלוסיות המחקר והמדגמים 

  אנשים, מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. 228ממצאי הסקר מבוססים על תגובותיהם של  

ה היו: מגזר באוכלוסייה )חרדים, תושבי קיבוצים, המדגם הוצא בשיטת השכבות, כאשר הקריטריונים להגדרת השכב

אוגרפי וצורת ישוב, י' ואילך מחמ"ע , שאר יהודים וערבים(, מאפייני ישוב המגורים )אזור ג32-מתנחלים, עולי שנות ה

 לפי החלוקה של הלמ"ס(.

 

 איסוף הנתונים 

 דצמבר מחצית ובנה. הראיונות נערכו במונחו על סמך שאלון השאיסוף הנתונים נערך באמצעות ראיונות טלפונים  

 )שאלון המחקר מוצג בנספח(.. 2233     

 

 ניתוח הנתונים .3

 ניתוח הנתונים נערך ברמות ובמישורים הבאים: 

 דמוגרפים.-ניתוח הנתונים נערך הן לכלל המדגם והן בנפרד לפי מגזרי אוכלוסייה ולפי מאפיינים סוציו א. 

 המדגם נערכו שקלולים לתיקון הטיות דגימה לפי מאפייני גיל. לצורך ניתוח הנתונים לכלל  

ניתוח למגזרי האוכלוסייה ערכו השואות בין הקבוצות בדו"ח הניתוחים המכונים ניתוח לפי מגזרי אוכלוסייה  ב. 

' )אלו יכונו, 32-הבאות: יהודים לעומת ערבים, ובקרב המגזר היהודי בין יהודים שעלו מחמ"ע מתחילת שנות ה

 .להלן, עולים( לבין יהודים אחרים )אלו יכונו, להלן, ותיקים(

נבחן הקשר בין המאפיינים הבאים של  . בניתוח זה דמוגרפים, להוציא מגזרים-ניתוח נתונים לפי מאפיינים סוציו ג. 

או  המרואיין: גיל, מגדר, רמת השכלה, מעמד כלכלי )רמת ההוצאות של משק הבית(, קרבה לדת, תעסוקה )מועסק

 לא מועסק בשכר( לבין תגובות המרואיינים לשאלות שנבדקו.

ומתאים גם  םיב(. ניתוח זה מקביל לניתוח הרגרסיה בשלCHAIDהבדיקה נערכה באמצעות ניתוח עץ התשובות )   

הניתוח לגבי כל שאלה במחקר מאתר את המשתנים העיקריים שמסבירים את שונות  .לסולמות שאינם כמותיים

אלה זו, וממיין את המרואיינים לקבוצות לפי המשתנה המסביר. נקודות החתך הממיינות הן אלו התגובות בש

 שיוצרות שונות גבוהה בין הקבוצות ושונות נמוכה בתוך קבוצה.

 נערך הסקר הקודם בנושא. הדוח כולל גם ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לקודמו. 2223ד.  במאי      
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 וניםהערות למקרא הנת .4

 במחקרים מסוג זה יש תמיד חשש שגורם "הרצייה החברתית" מטה את התשובות לכיוון הצגת יתר של התנהגות  - 

 מוערכת יותר. סביר להניח כי גורם זה פעל, במידה מסויימת, בחלק מהשאלות גם במחקר זה.  

 . אולם, יש לקחת בחשבון כי חלקו של יהודי וערבי --ניתוח הנתונים נערך, כאמור, בנפרד לכל אחד משני המגזרים  - 

 אנשים. 12מדגם המגזר הערבי הוא כחלקו באוכלוסיה והוא מונה רק   

 בשל הפערים הגדולים שנמצאו בין המגזר היהודי למגזר הערבי, לא ניתן היה להתייחס לשני המגזרים יחד בבדיקת  - 

קשר זה יכול להיבחן רק בכל מגזר בנפרד. מספר דמוגרפים לבין הנושאים הנחקרים. -הקשר בין מאפיינים סוציו

המקרים  שנמנים על המגזר הערבי )שמתאימים לחלקם באוכלוסייה( קטן מכדי בדיקת קשרים כאלו, לפיכך 

 דמוגרפים לבין נושאים שונים מתייחסים רק למגזר היהודי.-הנתונים המתייחסים לקשר בין מאפיינים סוציו

 . בהקשר זה יש להעיר כי 32-ל 3ה הם סולמות שמשתרעים בין חלק מסולמות התשובות לשאל - 

 בהערכת תוצאות התגובות לשאלות אלו לא נכון להשתמש בקנה מידה של סולם "בית ספר" הואיל וטווח סולם   

 (.32 - 4בית ספר הוא   
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 בנושאים שונים ידע; עניין ותפיסות לגבי נחיצות ידע בנושאי מדע וטכנולוגיה .1

"עד כמה אתה מרגיש שנחוץ לך ידע בנושאים של מדע וטכנולוגיה בחיי היום בפני המרואיינים הוצגה השאלה הבאה:  

 "יום שלך? 

 

שמעניינים אותו ונושאים שלא מעניינים אותו. לאחר מכן הוצגה  םלכל אדם יש נושאילמרואיינים כי נאמר  כן -כמו

 :. לגבי כל אחד מהם המרואיינים התבקשו לצייןבפניהם רשימה של נושאים

 "האם אתה מתעניין או לא מתעניין בנושא זה?"

 

"אין כלל ידע"  -"ידע רב מאד" ומציין  32, כאשר 32עד  3)תן את תשובתך בסולם  "מהי רמת הידע שלך בנושא זה?"

 השאר הן דרגות ביניים.

 

 

 נים.מציגות את תגובות המרואיי 2 -ו 3טבלאות מספר  

 בסוגריים( 0227)ממצאי יוני  : תפיסת החיוניות של ידע בנושא מדע וטכנולוגיה 1טבלה מספר      

 תפיסת החיוניות של ידע בנושא מדע וטכנולוגיה 

 ערבים עולים  ותיקים  כלל יהודים  כלל מדגם

 (21) 32 (16) 36 (12) 14 (11) 13 (16) 28 חיוני 

 (24) 24 (11) 21 (12) 24 (13) 23 (12) 23 נחוץ

 (22) 16 (31) 33 (36) 31 (36) 31 (31) 22 די נחוץ

 (2) 22 (8) 31 (32) 36 (34) 32 (32) 36 נחוץ במידה מעטה

 (2) 3 (2) 2 (1) 8 (6) 1 (2) 6 לא נחוץ לי כלל

 3 1 3 3 3 לא השיבו

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ
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 דע שיש בנושאים שונים: רמת העניין והי 0טבלה מספר 

 רמת הידע לפי  רמת העניין כלל המדגם  רמת העניין  
מתעניין 

 מאד
די  מתעניין

 מתעניין
מתעניין 

 מעט
מתעניין 

מעט 
 מאד

כלל לא 
 מתעניין

ממוצע רמת  סה"כ
 3)סולם  הידע

 (32עד 

מתעניין 
מאד או 
 מתעניין

 די
 מתעניין

מתעניין 
מעט  או 

מעט מאד, 
או כלל לא 

 ןמתעניי

 טילים וחלל א.

 6.42 (4.2) 1.13 322% (12) 12 (32) 31 (36) 31 (3) 32 (22) 31 (31) 8 כלל המדגם

(6.21) 

4.82 

(4.24) 

2.68 

(2.16) 

כלל  

 יהודים

8 (32) 33 (23) 3 (8) 34 (36) 31 (32) 11 (11) 322% 1.61 (4.21) 6.22 

(6.41) 

2.21 

(4.28) 

2.43 

(2.63) 

 (-) 2.43 (-) 2.63 (-) 6.16 (-) 1.11 322% (16) 22 (3) 36 (36) 36 (1) 22 (33) 26 (31) 2 ותיקים

 (-) 2.21 (-) 1.13 (-) 2.61 (-) 1.12 322% (33) 22 (34) 36 (32) 36 (32) 22 (28) 26 (32) 2 עולים

 1.34 (2.22) 4.16 322% (23) 22 (3) 31 (31) 21 (31) 31 (36) 1 (22) 33 ערבים

(1.62) 

4.22 

(4.11) 

1.48 

(4.41) 

 ב. בריאות

 1.16 (1.21) 1.22 322% (2) 1 (1) 2 (4) 1 (31) 8 (13) 13 (41) 43 כלל המדגם

(1.23) 

2.63 

(6.28) 

4.81 

(4.44) 

כלל  

 יהודים

43 (42) 16 (14) 32 (31) 8 (2) 2 (1) 1 (1) 322% 6.83 (6.82) 1.43 

(1.14) 

2.66 

(2.34) 

4.32 

(4.44) 

 (-) 2.26 (-) 2.14 (-) 1.24 (-) 1.22 322% (1) 4 (1) 2 (2) 3 (31) 3 (12) 13 (44) 42 ותיקים

 (-) 1.22 (-) 2.23 (-) 6.18 (-) 6.42 322% (6) 2 (4) 1 (3) 1 (31) 32 (13) 63 (11) 23 עולים

 3.38 (8.83) 8.13 322% (3) 3 (3) 3 (6) 6 (31) 3 (31) 2 (11) 86 ערבים
(3.33) 

1 
(1.22) 

4.41 (-) 

 מחשוב ואינטרנטג. 

 1.41 (6.21) 2.31 322% (31) 32 (4) 4 (32) 34 (32) 33 (21) 21 (16) 21 כלל המדגם

(1.68) 

2.61 

(2.21) 

1.16 

(1.36) 

כלל  

 יהודים

23 (12) 13 (28) 33 (3) 31 (32) 1 (4) 31 (34) 322% 2.82 (6.22) 1.33 

(1.62) 

2.63 

(2.22) 

1.11 

(1.28) 

 (-) 1.28 (-) 2.83 (-) 1.44 (-) 6.33 322% (33) 31 (1) 1 (33) 34 (3) 32 (23) 28 (14) 12 ותיקים

 (-) 3.22 (-) 1.22 (-) 6.32 (-) 2 322% (33) 33 (1) 6 (2) 1 (32) 6 (21) 46 (42) 24 עולים

 8.61 (1.23) 6.21 322% (3) 8 (4) 1 (3) 33 (36) 33 (22) 2 (42) 22 ערבים
(8.11) 

2.1 
(2.13) 

1.41 
(4.13) 
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 (המשך) :0טבלה מספר 
 
 רמת הידע לפי  רמת העניין כלל המדגם  רמת העניין  

מתעניין 
 מאד

די  מתעניין
 מתעניין

מתעניין 
 מעט

מתעניין 
מעט 
 מאד

כלל לא 
 מתעניין

ממוצע רמת  סה"כ
 3הידע )סולם 

 (32עד 

מתעניין 
מאד או 
 מתעניין

 די
 מתעניין

מתעניין 
מעט  או 

ד, מעט מא
או כלל לא 

 מתעניין

 איכות הסביבהד. 

 1.23 (6.43) 6.24 322% (6) 6 (1) 6 (3) 31 (36) 32 (12) 23 (13) 13 כלל המדגם
(1.21) 

2.66 
(2.13) 

4.16 
(1.32) 

כלל  
 יהודים

12 (23) 11 (18) 36 (32) 33 (8) 4 (1) 6 (1) 322% 6.21 (6.28) 1.31 
(1.32) 

2.68 
(2.61) 

4.23 
(1.83) 

  4.41 2.81 1.26 (-) 6.44 322% (8) 1 (1) 1 (3) 33 (32) 32 (11) 13 (13) 11 תיקיםו

 1.62 4.81 6.18 (-) 2.23 322% (1) 3 (2) 3 (1) 31 (28) 31 (13) 46 (38) 34 עולים

 1.14 (1.82) 6.33 322% (2) 2 (2) 34 (33) 21 (24) 33 (22) 33 (42) 16 ערבים
(3.33) 

2.2 
(6.22) 

4.24 
(4.81) 

 היסטוריה וארכיאולוגיהה. 

 1.21 (2.11) 2.26 322% (33) 33 (6) 32 (8) 32 (34) 31 (21) 26 (22) 32 כלל המדגם
(1.32) 

2.22 
(2.24) 

1.1 
(1.26) 

כלל  
 יהודים

36 (33) 23 (24) 31 (34) 31 (38) 32 (6) 33 (33) 322% 2.26 (2.21) 6.31 
(1.24) 

2.64 
(2.11) 

1.46 
(1.23) 

 1.28 2.18 1.21 (-) 2.42 322% (22) 22 (2) 3 (33) 31 (31) 31 (22) 26 (38) 33 תיקיםו

 2.11 4.83 6.42 (-) 4.11 322% (31) 34 (3) 36 (32) 31 (38) 31 (33) 41 (22) 3 עולים

 1.2 (2.32) 2.23 322% (33) 33 (1) 22 (22) 24 (31) 31 (22) 32 (24) 32 ערבים
(1.32) 

2.31 
(4.11) 

4.46 
(4.38) 

 נושאים הקשורים לאנרגיהו. 

 6.38 (4.34) 4.11 322% (23) 38 (8) 34 (38) 22 (31) 32 (21) 22 (31) 31 כלל המדגם
(6.83) 

2.11 
(2.22) 

1.23 
(1.32) 

כלל  
 יהודים

31 (31) 22 (28) 36 (31) 33 (36) 33 (8) 33 (22) 322% 4.13 (4.32) 6.86 
(6.8) 

2.1 
(2.48) 

1.28 
(1.23) 

 1.12 2.61 6.88 (-) 2 322% (22) 38 (8) 3 (38) 22 (34) 32 (21) 21 (31) 36 ותיקים

 3.81 1.11 6.61 (-) 1.11 322% (21) 21 (33) 22 (33) 31 (8) 38 (13) 33 (32) 1 עולים

 1.32 (2.42) 2.24 322% (22) 31 (1) 21 (21) 22 (31) 32 (22) 32 (33) 33 ערבים
(8.21) 

2.83 
(2.82) 

4 (1.48) 

 יםנושאים הקשורים למז. 

 6.32 (6.38) 2.23 322% (3) 34 (4) 33 (3) 36 (32) 32 (12) 26 (11) 38 כלל המדגם
(1.43) 

2.62 
(2.18) 

1.2 
(1.13) 

כלל  
 יהודים

33 (21) 28 (11) 32 (32) 32 (32) 3 (2) 32 (32) 322% 2.13 (2.31) 6.86 
(1.33) 

2.13 
(2.12) 

1.14 
(1.42) 

 1.64 6.24 6.32 (-) 2.62 322% (3) 34 (2) 6 (8) 32 (34) 32 (12) 23 (23) 23 ותיקים

 2.36 4.23 6.43 (-) 1.32 322% (33) 33 (6) 31 (31) 36 (23) 36 (23) 26 (36) 6 עולים

 1.11 (8.16) 2.11 322% (2) 32 (2) 22 (2) 22 (31) 32 (36) 31 (61) 34 ערבים
(3.2) 

2.32 
(6.22) 

4 (2.2) 
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 (המשך) :0טבלה מספר 
 
 רמת הידע לפי  רמת העניין כלל המדגם  רמת העניין  

מתעניין 
 מאד

די  מתעניין
 מתעניין

מתעניין 
 מעט

מתעניין 
מעט 
 מאד

כלל לא 
 מתעניין

ממוצע רמת  סה"כ
 3הידע )סולם 

 (32עד 

מתעניין 
מאד או 
 מתעניין

 די
 מתעניין

מתעניין 
מעט  או 

מעט מאד, 
כלל לא או 

 מתעניין

 מדעי החיים )ביולוגיה(ח. 

 1.32 (2.23) 4.38 322% (22) 23 (1) 33 (32) 38 (31) 32 (22) 22 (22) 36 כלל המדגם
(1.11) 

2.24 
(2.46) 

1.14 
(1.31) 

כלל  

 יהודים

36 (32) 21 (22) 32 (31) 31 (36) 3 (8) 21 (21) 322% 4.32 (2.28) 1.31 
(1.34) 

2.23 
(2.16) 

1.24 
(1.32) 

 1.36 6 1.32 (-) 2.22 322% (21) 21 (1) 8 (36) 38 (31) 33 (26) 22 (32) 38 ותיקים

 2.42 4.23 1.23 (-) 4.43 322% (22) 22 (31) 31 (31) 31 (31) 36 (23) 12 (36) 6 עולים

 1.21 (1.13) 2.16 322% (1) 34 (4) 22 (3) 21 (33) 33 (22) 38 (41) 31 ערבים
(8.48) 

2.1 
(1.2) 

4.23 
(1.18) 

 (0227ללא סקר ) ט. נושא אחר בתחום המדע והטכנולוגיה

 כלל המדגם
 חסר( 34%)

33 38 3 3 8 21 322% 6 1.12 2.16 2.22 

כלל  
 יהודים

 חסר( 36%)

22 33 8 6 2 24 322% 6.13 1.23 6.11 2.83 

ותיקים 
 חסר( 8%)

22 23 3 1 2 28 322% 6.23 1.22 6.13 2.33 

עולים 
 חסר( 62%)

38 32 2  1 2 322% 6.12 1.62 1 2.11 

 8%ערבים )
 חסר(

3 33 34 22 21 31 322% 4.21 8 4.13 1.13 

 

 עולה כי: 2-ו 3מטבלאות מספר 

  לוגיה בחיי היום יום ותפיסות לגבי נחיצות ידע בנושאי מדע וטכנ א.

 להם  (23%) ( או נחוץ28%גיה או חיוני )( אומרים כי ידע בנושאי מדע וטכנולו21%יותר מחצי מהמרואיינים ) (3 

 אומרים שידע מסוג זה די נחוץ להם.נוספים  22%. בחיי היום יום  

 חלקם של היהודים שמדווחים על ייחוס חשיבות לנושאי מדע וטכנולוגיה, גבוה יחסית מהחלק המתאים בקרב  (2 

 המרואיינים הערבים הביעו עניין גבוה יותר , אז 2223-, בהתאמה. זהו שינוי דרמטי מ13%לעומת  62%הערבים ) 

 בלבד בקרב היהודים(. 64%מהנשאלים הערבים ייחסו לנושא חשיבות לעומת  11%בנושאי מדע וטכנולוגיה:  

 דמוגרפים לבין תפיסת הנחיצות של ידע בנושא מדע וטכנולוגיה -מאפיינים סוציובין מבדיקת הקשר במגזר היהודי  (1 

 עולה כי:  

 הותיקים : חלקם של ותק בארץשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים בהקשר הנדון הוא המ -  

 .בקרב העולים 18%לעומת , 28%הוא  אומרים שידע כזה חיוני או נחוץש   

 משתנה מסביר נוסף.עולים אין בקרב  -  

 עולה חיוני או נחוץ להם טכנולוגי ע שחושבים שידאלו : חלקם של גיל, הותיקים יש משתנה מסביר נוסף בקרב -  

 .42בקרב גילאי + 63%ועד  26-42בקרב גילאי  24%-ל 26בקרב צעירים עד גיל  48%-מ   

 ותיקים חילונים בגילאים אלו מרגישים  :דת ,ישנו משתנה מסביר נוסף 42-ל 26ב הותיקים שגילם נע בין רבק -  

 בקרב המסורתיים והדתיים בקבוצה זו. 11% לעומת, (18%שידע טכנולוגי נחוץ או חיוני להם )   
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: קיימת ירידה בתחושת הנחיצות של ידע טכנולוגי מורה כי 2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (4 

 נמצאה ירידה חדה אולם ירידה זו חלה, כמעט כולה רק במגזר הערבי בו (. 2223-ב 66%לעומת  21%)

 אחוז בלבד. 13%-ל 2223-ב 11%-מ           

 

  רמת העניין בתחומים שונים ב.

 :ן הלהוא כדלשל המרואיינים בהם רמת העניין סדר הנושאים לפי  (3 

 מתעניינים(. 82%)בריאות   

 (.מתעניינים 62%איכות הסביבה )  

 .מתעניינים( 22%מחשוב ואינטרנט )  

 (.מתעניינים 44%נושאים הקשורים למים )  

 .מתעניינים( 43%יאולוגיה )היסטוריה וארכ  

 מתעניינים(. 18%מדעי החיים )           

 .מתעניינים( 11%נושאים הקשורים לאנרגיה )  

 .מתעניינים( 22%טילים וחלל )  

 מהמרואיינים דיווחו על עניין ב"נושא אחר בתחום המדע והטכנולוגיה" 11%* בנוסף   

 :הבדלים בין יהודים וערבים (2 

 (11%לעומת  33%)בנושא בריאות שמדווחים על עניין  ,יחסית ליהודים ,ם יש אחוז גבוהבקרב הערבי  

לעומת  44%מים ), (23%לעומת  11%אנרגיה )שמתעניינים בנושאי  ,יחסית לערבים ,בקרב היהודים יש אחוז גבוה

 .(24%לעומת  42%היסטוריה וארכיאולוגיה )ו (13%

 :הבדלים בין עולים לותיקים  

 (.12%לעומת  22%מים )( ו22%לעומת  13%) אנרגיהבנושאי  העוליםממדווחים על עניין גבוה יותר  הותיקים

 (.28%( דיווחו על עניין גבוה יותר מאשר היהודים הותיקים )12%לעומת זאת, בנושא מחשוב ואינטרנט העולים )

 עולה כי: דמוגרפים-עם מאפיינים סוציובמגזר היהודי קשר מבדיקת ה (1 

   שתנים המסבירים את השונות בין מרואיינים באשר לעניין שמגלים בנושאים שונים הם הבאים:המ  

 לא נמצא משתנה שמסביר באופן מובהק את העניין בנושא זה.. טילים וחלל א(  

 של הנשים שמתעניינות או  חלקן :מגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין מרואיינים הוא  בריאות. ב(  

 (.12%לעומת  82%עניינות מאד בנושא זה, גבוה משמעותית מהחלק המתאים בקרב הגברים )מת   

 הביעו עניין רב בנושא הבריאות לעומת מהעולות  32% :ותק בארץנמצא משתנה מסביר נוסף,  הנשיםבקרב  -   

 .הותיקותבקרב  82%    

 .הותיקים לעוליםלא נמצא הבדל משמעותי בין הגברים בקרב  -   

אנשים שיש להם  .רמת השכלההמשתנה העיקרי המסביר את השונות בין מרואיינים הוא:  מחשוב ואינטרנט. ג(  

השכלה נמוכה יותר מתעניינים מאוד או מתעניינים בנושא יותר מאשר מי שיש להם  השכלה תיכונית ויותר

 (.42%לעומת  61%)

העניין  42-בני פחות ממשכילים בקרב : גיל  ,סףיותר יש משתנה מסביר נובעלי השכלה תיכונית ובקרב  -   

 באותה קבוצה. 42בקרב בני + 61%לעומת  12%בנושא הוא 

 בקרב בעלי השכלה נמוכה אין משתנה מסביר נוסף. -   

מהחילונים והמסורתיים  61% :דת המשתנה העיקרי המסביר את השונות בין מרואיינים הוא איכות הסביבה. ד(  

 בקרב הדתיים והחרדים. 41%נושא לעומת הביעו עניין רב ב
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 לא נמצא משתנה שמסביר באופן מובהק את העניין בנושא זה. היסטוריה וארכיאולוגיה. ה(  

         הביעו עניין רב 44%  22בקרב בני +: גילהמסביר את השונות בין מרואיינים הוא  העיקריהמשתנה  אנרגיה. ו(

 ה.ומט 22בקרב בני  23%בנושא, לעומת  

 מהגברים הביעו עניין רב בנושא  11%: בקבוצה זו מגדרומטה נמצא משתנה מסביר נוסף,  22בקרב בני  -   

 מהנשים. 21%לעומת     

  עוליםהותיקים הביעו עניין רב יותר מה: ותק בארץ ביר את השונות בין מרואיינים הואמסשהמשתנה  מים. ז(  

 (.12%לעומת  43%)   

 חלקם של המתעניינים בנושא : מגדרהמשתנה העיקרי המסביר את השונות בין מרואיינים הוא  .מדעי החיים ח(  

 נשים.בקרב  44% -, להגבריםבקרב  13% -עולה מ   

 לא נמצא משתנה שמסביר באופן מובהק את עניין המרואיינים. נושא אחר בתחום המדע והטכנולוגיה. ט(  

 : ישנו פיחות ברמת העניין של המשתתפים במגוון מורה כי 2223לסקר ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי  .4

 החיים, אנרגיה וטילים וחלל(. רמת העניין בתחומים -תחומים )איכות הסביבה, מחשוב ואינטרנט, מים, מדעי 

 .2223-האחרים הייתה דומה לזו שנמצאה ב 

 

 האישיהערכות לרמת הידע  .ג

 .בו רמת הידעל בנושא מסוים נייןרמת העכצפוי, נמצאו קשרים בין  (3

 סקר הנושאים לפי הערכות המרואיינים את רמת הידע שלהם בנושאים אלו הוא: (2

 דרגות 32בסולם בן  1.22%בריאות הערכה ממוצעת של  - 

 (6.24)      איכות הסביבה - 

 (2.31)       מחשב - 

 (2.23)    נושאים הקשורים למים - 

 (2.26)    יהאולוגיהיסטוריה וארכ - 

 (4.38)      מדעי החיים - 

 (4.11)    נושאים הקשורים לאנרגיה - 

 (1.31)      טילים וחלל - 

 ההערכה של היהודים את הידע האישי שלהם גבוהה משמעותית מזו של הערבים: בנושא היסטוריה וארכיאולוגיה  (4

 .2.23לעומת  2.26 

  8.16את הידע האישי שלהם גבוהה משמעותית מזו של היהודים:  בנושאים הקשורים למים ההערכה של הערבים 

 .2.23לעומת  

 דמוגרפים עולה כי:-עם מאפיינים סוציובמגזר היהודי מבדיקת הקשר  (4

 המשתנים הבאים הם המסבירים העיקריים את השונות בין אנשים באשר לרמת הידע שלהם בתחומים שונים. 

 הערכת הגברים את הידע שלהם  :מגדרמסביר את השונות בין מרואיינים הוא . המשתנה העיקרי שטילים וחללא(  

 .(1.1לעומת  4.2גבוהה מההערכה של נשים )  

 .הגברים אין משתנה נוסף שמסביר את רמת הידעבקרב  -

דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר לעומת  62נשים מבוגרות מגיל  :גיל, יש משתנה מסביר נוסףהנשים בקרב  -

 (.1.3לעומת  4.4ומטה )ממוצע  62ת נשים בנו
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נשים חשות שהן בקיאות בנושא יותר  :מגדר ביר את השונות בין מרואיינים הוא. המשתנה העיקרי שמסבריאותב(   

 (. 6.2לעומת  6.3מגברים )

 6.1: הותיקים דיווחו על רמת ידע גבוה יותר מהעולים )ותק בארץבקרב הגברים יש משתנה מסביר נוסף,  -  

 (2.1עומת ל

מהווה משתנה מסביר נוסף:הנשים הותיקות דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר  ותק בארץגם בקרב הנשים  -  

 (.6.1לעומת  1מהעולות )

 אלו שמחזיקים בעבודה : עבודה בשכרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין מרואיינים הוא  מחשוב.  ג(  

 (.4.1לעומת  6.3ר מאלו שלא דיווחו על עבודה בשכר )בשכר דיווחו על רמת ידע גבוהה יות   

. בקבוצה זו הותיקים דיווחו על רמת ידע ותק בארץבקרב בעלי עבודה בשכר נמצא משתנה מסביר נוסף,  - 

 (.2.1לעומת  6.1גבוהה יותר מהעולים )

ומטה  46ו בני : בקבוצה זגילכן נמצא משתנה מסביר נוסף, -בקרב אלו שלא מחזיקים בעבודה בשכר גם - 

 (.4.2לעומת  6.1דיווחו על רמת ידע רמת גבוהה יותר בנושא )

 של הערכת הידע  :ותק בארץ . המשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין מרואיינים הואאיכות הסביבה ד(   

 (.2.21לעומת  6.2הותיקים גבוהה מזו של העולים )   

 . בקבוצה זו נמצא פער גדול בתחושת הידע בנושא דתיות בקרב הותיקים נמצא משתנה מסביר נוסף, רמת -  

 (.4.1( לבין חרדים )6.1( ומסורתיים )6.2בין חילונים )   

 בקרב העולים לא נמצא משתנה נוסף שמסביר את רמת הידע. -

 ממוצע הערכת  :מגדר . המשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין מרואיינים הואהיסטוריה וארכיאולוגיה ה( 

 (.4.3לעומת  2.2ע של הגברים היה גבוה מזה של הנשים )היד 

. בקבוצה זו הותיקות דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר ותק בארץבקרב הנשים נמצא משתנה מסביר נוסף,  - 

 (.4.2לעומת  2.3מהעולות )

 בקרב הגברים לא נמצא משתנה נוסף שמסביר את רמת הידע. -

: ממוצע הערכת הידע של ותק בארץהשונות בין מרואיינים הוא  המשתנה העיקרי שמסביר את. אנרגיה  ו(

 (.1לעומת  4.3הותיקים היה גבוה יותר מזה של העולים )

. בקבוצה זו הגברים דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר מגדרבקרב הותיקים נמצא משתנה מסביר נוסף,  - 

 (.4.2לעומת  2.4מהנשים )

. גם בקבוצה זו הגברים דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר מגדריר, בקרב העולים נמצא אותו משתנה מסב - 

 (.2.6לעומת  1.6מהנשים )

 2.4: הותיקים דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר בנושא מהעולים )ותק בארץ. המשתנה העיקרי המסביר הוא מיםז(  

 (.1.8לעומת 

 ומטה דיווחו על רמת ידע  26ם בני : בקבוצה זו הצעיריגילבקרב הותיקים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -  

 (.2.8) 46-( ושל בני למעלה מ2.3) 21-46( נמוכה מזו של בני 4)ממוצע    

 לא נמצאו משתנים מסבירים לקבוצת העולים.  -   

  4.3הנשים דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר מהגברים ): מגדרהוא העיקרי . המשתנה המסביר מדעי החייםח(  

 (.4.1לעומת    

 : בקבוצה זו הותיקות דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר ותק בארץבקרב הנשים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -  

 (.4.3לעומת  2.3מהעולות )   

 בקרב הגברים לא נמצא משתנה נוסף שמסביר את רמת הידע. -
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 ה הגבוהה דיווחו : בעלי ההשכלהשכלההמשתנה המסביר העיקרי הוא  ט( נושא אחר בתחום המדע והטכנולוגיה.

 (.4.2לעומת  2.1על רמת ידע גבוהה יותר מבעלי השכלה תיכונית ומטה ) 

 בקבוצה זו הגברים דיווחו על רמת ידע גבוהה יותר : מגדרבקבוצת המשכילים נמצא משתנה מסביר נוסף,  - 

 (.2.4לעומת  6.3מהנשים )  

 בקרב העולים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. - 

: ברוב הנושאים יש ירידה ברמת תחושת הידע האישי מורה כי 2223וה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר ניתוח משו (4

החיים(. -)למשל בנושאי טילים וחלל, מחשוב ואינטרנט, איכות הסביבה, אנרגיה, מים ומדעי 2223לעומת סקר 

בוהה יותר ממשתתפי סקר משתתפי הסקר הנוכחי דיווחו על רמת ידע ג –בנושא הבריאות המגמה דווקא הפוכה 

 . בנושאים האחרים לא נמצא פער משמעותי ממצאי הסקר הקודם.2223
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 הם לשימוש במקורות מידע ורמת האמינות המיוחסת  .0

 מקורות מידע. הם נשאלו לגבי כל אחד מהם : בפני המרואיינים הוצגה רשימה של 

 "מידע בנושאים בהם אתה מתעניין? באיזו תכיפות, אם בכלל, אתה משתמש במקור זה לשם השגת" 

 "מהי לפי הערכתך רמת האמינות של מקור זה? " 

 מציגה את תגובות המרואיינים. 1טבלה מספר   

  : תדירות השימוש במקורות שונים והערכת רמת האמינות שלהם 3טבלה מספר 

  

 שימוש במקור

 רמת אמינות 

כלל 
 המדגם 

 לפי תדירות השימוש

לעיתים 
 ת קרובו

לעיתים 
די 

 קרובות

לעיתים  לפעמים 
די 

 רחוקות 

לא  כלל לא
 השיבו

ממוצע  סה"כ
רמת 

 אמינות
 סה"כ

לעיתים 
קרובות 
או די 
 קרובות

לעיתים די  לפעמים 
רחוקות 
 אאו כלל ל

 ספריותא. 

 1.86 322% (3) 3 (44) 48 (33) 32 (32) 34 (32) 34 (34) 33 כלל המדגם

(1.14) 

8.44 

(8.22) 

8.23 

(1.83) 

1.43 

(1.22) 

כלל 

 יהודיםה

33 (32) 31 (32) 31 (31) 32 (33) 23 (48) 2 322% 1.84 

(1.82) 

8.42 

(8.22) 

8.31 

(8.22) 

1.46 

(1.12) 

 1.46 8 8.41 (-) 1.82 322% (3) 3 (46) 43 (32) 33 (34) 34 (32) 32 (34) 31 ותיקים

 1.22 3 8.61 (-) 8.23 322% (2) 2 (24) 28 (31) 1 (34) 32 (31) 31 (6) 6 עולים

 8.26 322% -- (-) 22 (16) 13 (24) 23 (-) 38 (42) 32 ערבים

(1.22) 

8.64 

(8.26) 

1.81 

(6.82) 

1.13 

(2.34) 

 עיתונים מדעיים, כולל מדע פופולאריב. 

 6.18 322% (-) 2 (41) 44 (3) 3 (36) 23 (33) 22 (32) 4 כלל המדגם

(6.12) 

1.13 

(1.82) 

1.31 

(6.28) 

6.24 

(6.28) 

כלל 

 יהודיםה

4 (8) 33 (33) 33 (34) 3 (3) 41 (22) 2 (-) 322% 6.82 

(6.14) 

1.12 

(1.12) 

1.23 
(6.62) 

6.32 
(6.33) 

 6.26 1.32 1.82 6.82 322% (-) 1 (23) 42 (8) 3 (31) 22 (33) 33 (3) 4 ותיקים

 6.62 6.12 1.11 6.18 322% 3 (46) 21 (32) 3 (31) 32 (22) 33 (2) 1 עולים

 6.31 322% -- (-) 22 (38) 8 (23) 16 (-) 28 (21) 8 ערבים
(6.84) 

1.64 
(8.23) 

1.61 
(6.21) 

2.16 
(1.22) 

 עיתונות יומית ומגזינים מודפסיםג. 

 2.32 322% (-) 3 (33) 22 (6) 6 (33) 32 (21) 21 (11) 23 כלל המדגם

(2.83) 

6.12 

(6.42) 

2.64 
(2.82) 

4.22 
(4.22) 

לל כ

 יהודיםה

12 (12) 26 (24) 34 (33) 6 (1) 21 (38) 3 (-) 322% 2.82 
(2.18) 

6.62 
(6.24) 

2.41 
(2.82) 

4.21 
(4.28) 

 4.31 2.13 6.14 2.38 322% (-) 3 (38) 22 (6) 2 (33) 31 (22) 24 (12) 12 ותיקים

 4.44 4.11 2.31 2.31 322% (-) 3 (31) 28 (34) 32 (38) 33 (12) 11 (33) 1 עולים

 6.86 322% (4) 2 (-) 32 (24) 2 (36) 26 (-) 13 (26) 38 ערבים
(6.84) 

1.16 
(8.23) 

6.12 
(6.21) 

4.82 
(1.22) 
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 : )המשך(3טבלה מספר 
 

  

 שימוש במקור

 רמת אמינות 

כלל 
 המדגם 

 לפי תדירות השימוש

לעיתים 
 קרובות 

לעיתים 
די 

 קרובות

לעיתים  לפעמים 
די 

 רחוקות 

לא  לא כלל
 השיבו

ממוצע  סה"כ
רמת 
 -אמינות
 סה"כ

לעיתים 
קרובות 
או די 
 קרובות

לעיתים די  לפעמים 
רחוקות 

 או כלל לא 

 רדיוד. 

 6.28 322% (-) 3 (24) 22 (3) 8 (36) 36 (23) 22 (12) 28 כלל המדגם
(6.28) 

1.18 
(1.23) 

6.21 
(6.33) 

2.24 
(2.41) 

 6.43 322% (-) 3 (22) 21 (3) 8 (34) 36 (21) 24 (23) 28 כלל יהודים
(6.21) 

1.28 
(1.31) 

6.21 

(6.33) 

2.34 

(2.63) 

 2.32 6.12 1.22 6.61 322% (-) 3 (24) 22 (3) 8 (34) 32 (24) 22 (23) 13 ותיקים

 2.44 4.22 6.41 2.32 322% -- (28) 36 (3) 6 (31) 31 (22) 42 (28) 33 עולים

 1.42 322% -- (-) 31 (23) 8 (24) 26 (-) 11 (44) 22 ערבים
(6.64) 

8.24 
(8.62) 

6 (6.38) 6.21 
(1.82) 

 טלוויזיהה. 

 6.11 322% -- (32) 31 (6) 1 (31) 32 (22) 23 (43) 13 כלל המדגם

(6.23) 

1.26 

(1.28) 

2.61 

(6.28) 

4.21 

(1.63) 

 6.21 322% (-) 3 (36) 34 (6) 1 (32) 32 (23) 23 (11) 11 יהודיםכלל 

(6.32) 

6.36 

(6.32) 

2.21 

(6.22) 

4.31 

(1.28) 

 4.24 2.83 1.34 6.12 322% -- (33) 31 (1) 8 (31) 32 (21) 22 (14) 18 ותיקים

 2.22 4.31 6.13 6.31 322% (-) 3 (1) 2 (4) 4 (8) 3 (14) 48 (41) 11 עולים

 1.11 322% -- 1 (3) 2 (38) 31 (2) 11 (11) 23 ערבים

(1.81) 

1.18 

(8.12) 

6.12 

(6.22) 

- (4.22) 

 אינטרנטו. 

 1.28 322% (3) 3 (38) 34 (2) 4 (1) 3 (31) 22 (22) 22 כלל המדגם

(1.23) 

1.22 

(1.23) 

6.12 

(2.22) 

2.21 

(4.12) 

 1.28 322% (3) 2 (31) 34 (3) 4 (6) 8 (33) 23 (26) 23 יהודיםכלל 

(6.31) 

1.22 

(1.48) 

6.41 

(2.24) 

2.43 

(4.12) 

 2.62 6.48 1.64 1.21 322% (-) 2 (38) 33 (3) 4 (6) 3 (33) 38 (26) 26 ותיקים

 4 6.22 6.84 6.21 322% (2) - (36) 26 (2) 2 (1) 1 (38) 11 (22) 12 עולים

 1.26 322% (2) - (-) 32 (23) 2 (33) 32 (-) 13 (28) 13 ערבים

(1.18) 

1.46 

(8.36) 

2 

(2.62) 

6.41 

(4.63) 

 בתחום המדע תלאריוהרצאות ציבוריות פופוז. 

 6.22 322% (3) 2 (23) 21 (3) 32 (31) 38 (33) 3 (1) 4 כלל המדגם

(6.63) 

1.32 

(1.38) 

1.21 

(1.23) 

6.24 

(6.33) 

כלל  

 יהודים

1 (2) 1 (8) 38 (32) 32 (32) 62 (64) 2 (3) 322% 6.13 
(6.62) 

1.33 
(8.28) 

1.33 
(1.14) 

2.32 
(6.36) 

 2.83 1.21 8 6.41 322% (3) 2 (63) 21 (32) 33 (36) 33 (3) 8 (1) 1 ותיקים

 1 6.42 1 6.16 322% (3) 3 (12) 14 (33) 6 (8) 32 (2) 4 -- עולים

 1.22 6 1.32 1.21 322% -- (-) 12 (-) 34 (-) 33 (-) 22 (-) 31 ערבים
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 : )המשך(3טבלה מספר 
 

  

 שימוש במקור

 רמת אמינות 

כלל 
 המדגם 

 שלפי תדירות השימו

לעיתים 
 קרובות 

לעיתים 
די 

 קרובות

לעיתים  לפעמים 
די 

 רחוקות 

לא  כלל לא
 השיבו

ממוצע רמת  סה"כ
 -אמינות
 סה"כ

לעיתים 
קרובות או 
 די קרובות

לעיתים די  לפעמים 
רחוקות 

 או כלל לא 
 מוזיאונים/גן חיות/ אקווריוםח. 
 

 1.11 322% (3) 3 (11) 16 (31) 31 (23) 22 (32) 32 (8) 32 כלל המדגם
(1.43) 

8.22 
(8.12) 

1.63 
(1.24) 

6.18 
(6.36) 

 1.41 322% (3) 2 (13) 18 (34) 33 (21) 22 (32) 34 (1) 32 כלל יהודים
(1.61) 

8.22 
(8.42) 

1.14 
(1.83) 

6.82 
(1.22) 

 6.86 1.36 8.28 1.41 322% (3) 2 (42) 18 (31) 32 (26) 22 (33) 34 (3) 3 ותיקים

 6.12 1 1.82 1.33 322% (2) 3 (13) 13 (33) 3 (12) 12 (31) 32 (3) 4 עולים

 6.83 322% (2) - (-) 31 (18) 28 (13) 28 (-) 38 (23) 31 ערבים
(6.14) 

8.28 
(1.28) 

6.24 
(6.22) 

6.22 
(2.21) 

 אנשים אחרים בסביבתך )חברים, מכרים(ט. 
 

 1.31 322% (3) 3 (8) 33 (6) 6 (33) 21 (23) 12 (11) 23 כלל המדגם
(1.26) 

1.33 
(1.16) 

6.63 
(6.63) 

2.32 
(2.18) 

 1.22 322% (3) 3 (8) 32 (2) 2 (33) 21 (13) 23 (16) 12 כלל יהודים
(1.24) 

1.31 
(1.13) 

6.12 
(6.62) 

2.33 
(2.28) 

 4.31 6.32 8.23 1.12 322% (3) 3 (1) 31 (1) 2 (33) 23 (12) 22 (18) 12 ותיקים

 1.22 6.32 1.42 6.16 322% -- (32) 6 (31) 8 (38) 23 (23) 41 (26) 32 עולים

 6.43 322% -- (-) 8 (22) 1 (24) 26 (-) 11 (26) 26 ערבים
(1.44) 

1.16 
(8.42) 

2.11 
(6.22) 

2 (2.83) 

 מדענים באוניברסיטאותי. 
 

כלל 

 המדגם

1 (3) 34 (32) 32 (32) 32 (32) 24 (62) 1 (3) 322% 1.42 
(1.18) 

8.23 
(8.23) 

1.84 
(1.62) 

6.36 
(1.22) 

כלל 

 יהודיםה

8 (1) 31 (32) 33 (32) 3 (3) 26 (61) 1 (3) 322% 1.16 
(1.22) 

8.26 
(8.28) 

1.12 
(1.11) 

6.32 
(1.33) 

 6.81 1.88 8.21 1.42 322% (2) 1 (62) 21 (8) 3 (32) 33 (33) 32 (1) 3 ותיקים

 1.11 2 3 1.13 322% (3) 1 (11) 12 (33) 8 (2) 32 (8) 6 (2) 1 עולים

 1.86 322% (2) - (-) 11 (26) 38 (31) 22 (-) 22 (23) 8 ערבים
(6.22) 

8.22 
(8.61) 

8.41 
(6.81) 

1.22 
(2.28) 

 מדענים במשרדי ממשלה ומקומות ציבורייםיא. 

כלל 

 המדגם

2 (1) 3 (8) 33 (32) 8 (3) 62 (61) 8 (3) 322% 2.81 
(2.86) 

1.43  
(1.26) 

6.24 
(6.12) 

2.23 
(2.21) 

כלל 

 יהודיםה

3 (2) 3 (6) 32 (32) 3 (32) 62 (63) 4 (3) 322% 2.86 
(6.22) 

1.28 
(1.21) 

6.21 
(6.42) 

2.43 
(2.11) 

 2.43 6.23 1.22 2.81 322% (3) 4 (66) 63 (33) 3 (31) 34 (6) 32 (1) 2 ותיקים

 2.22 1 8.22 2.12 322% (3) 1 (13) 81 (2) 4 (1) 4 (1) 6 (3) - עולים

 2.34 322% (-) 2 (-) 12 (64) 22 (36) 33 (-) 8 (22) 33 ערבים
(4.64) 

6.11 
(1.22) 

2.86 
(6.22) 

2.62 
(1.22) 
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 : )המשך(3טבלה מספר 
 

  

 שימוש במקור

 רמת אמינות 

כלל 
 המדגם 

 לפי תדירות השימוש

לעיתים 
 קרובות 

לעיתים 
די 

 קרובות

לעיתים  לפעמים 
די 

 רחוקות 

לא  לא כלל
 השיבו

ממוצע  סה"כ
רמת 
 -אמינות
 סה"כ

לעיתים 
קרובות או 
 די קרובות

לעיתים  לפעמים 
די 

רחוקות 
או כלל 

 לא 
 מדענים שעובדים בחברות מסחריותיב. 

כלל 

 המדגם

1 (4) 6 (6) 34 (32) 3 (1) 64 (68) 4 (1) 322% 2.21 
(2.62) 

1.62 
(1.26) 

6.62 
(6.12) 

4.38 
(2.22) 

כלל 

 היהודים

2 (1) 2 (6) 34 (32) 8 (1) 66 (13) 2 (1) 322% 2.42 

(2.16) 

1.83 

(1.14) 

6.82 

(6.26) 

4.81 

(2.43) 

 4.36 6.12 1.16 2.21 322% (1) 2 (63) 62 (3) 32 (33) 34 (2) 6 (1) 1 ותיקים

 1.42 1.61 8.22 2.32 322% (2) 4 (82) 84 (2) 3 (6) - (6) 1 (3) - עולים

 6.23 322% (2) 1 (-) 42 (23) 33 (24) 36 (-) 33 (22) 33 ערבים

(4.82) 

1 (1.22) 4.81 

(2.16) 

2.32 

(1.48) 

 מוסדות ציבוריים שנותנים שירות בנושאים מסוימים כמו, קופ"ח וחברת חשמליג. 

כלל 

 המדגם

36 (38) 21 (26) 21 (21) 3 (32) 22 (31) 3 (-) 322% 6.28 

(6.81) 

1.26 

(1.48) 

6.64 

(6.16) 

2.42 

(2.83) 

כלל 

 היהודים

36 (34) 28 (26) 28 (23) 8 (31) 33 (38) 3 (-) 322% 6.23 

(6.16) 

1.21 

(1.14) 

6.66 

(6.16) 

2.11 

(2.31) 

 2.43 6.16 1.21 6.23 322% (-) 3 (23) 22 (31) 3 (23) 21 (24) 24 (31) 31 ותיקים

 4.82 6.22 1.24 6.11 322% (-) - (3) 3 (34) 6 (21) 12 (11) 42 (31) 32 עולים

 6.41 322% (-) 2 (-) 12 (22) 34 (36) 33 (-) 31 (64) 33 ערבים

(1.43) 

1.64 

(8.13) 

6.23 

(6.86) 

2.88 

(2.11) 

 אנשי דת/רבניםיד. 

כלל 

 המדגם

32 (34) 32 (33) 33 (32) 2 (8) 62 (22) 2 (-) 322% 4.32 

(2.23) 

8.22 

(3.23) 

1.23 

(6.34) 

1.21 

(1.64) 

כלל 

 דיםהיהו

32 (33) 1 (32) 33 (32) 1 (8) 61 (63) 2 (-) 322% 4.64 

(2.14) 

8.62 

(3.33) 

1.24 

(1.21) 

2.32 

(1.26) 

 2.81 1.42 8.12 4.12 322% (-) 3 (28) 61 (1) 4 (33) 32 (32) 8 (34) 32 ותיקים

 1.82 3 1.61 4.86 322% (-) 6 (-) 82 (-) - (-) 2 (-) 4 (-) - עולים

 1.31 322% (-) 2 (-) 33 (-) 22 (-) 36 (-) 12 (-) 33 ערבים

(1.22) 

8.33 

(8.68) 

1.11 

(2.62) 

2.28 

(2.22) 
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 עולה כי: 1מטבלה מספר 

 תדירות השימוש במקורות מידע שונים א.

 לקבלת מידע בקרב הציבור הרחב הבוגר. שכיח ביותרתקשורת ההמונים היא המקור ה (3 

 ים לפי אחוז המרואיינים שמשתמשים בהם בתדירות גבוהה או די גבוהה.ולהלן סדר מקורות המידע השונ  

משתמשים לעיתים קרובות    
 או די קרובות

 משתמשים לפעמים

 (1%) 8% (12%) 12% אינטרנט

 (31%) 32% (66%) 68% טלוויזיה

 (33%) 21% (66%) 23% אנשים בסביבת המרואיין 

 (33%) 32% (26%) 26% עיתונות יומית ומגזינים מודפסים

 (36%) 31% (23%) 21% רדיו

 (11%) 21% (44%) 41% מוסדות ציבור נותני שירות

 (32%) 34% (23%) 22% ספריות

 (23%) 22% (22%) 24% מוזיאונים 

 (32%) 23% (13%) 24% עיתונים מדעיים

 (32%) 32% (33%) 23% מדענים באוניברסיטאות

 (32%) 32% (22%) 22% אנשי דת

 (31%) 38% (34%) 32% אות ציבוריותהרצ

 (32%) 33% (33%) 33% ים במשרדי ממשלה ובמקומות ציבורייםנמדע

 (32%) 34% (32%) 3% מדענים בחברות מסחריות

 

 המרואיינים הערבים דיווחו על שימוש רב יותר ברוב המקורות לעומת המרואיינים היהודים, בפרט בשימוש  (2

  הרצאות ציבוריות פופולאריות בתחום המדעבקרב היהודים( ובהאזנה ל 66%רבים לעומת בקרב הע 84%בטלוויזיה ) 

 מהיהודים דיווחו על שימוש במוסדות ציבור  44%בקרב היהודים(. מנגד, יצוין כי  32%בקרב הערבים לעומת  12%) 

 בלבד בקרב הערבים. 12%נותני שירות כמקור מידע, לעומת  

 (, אינטרנט 42%לעומת  23%) עיתונות יומית ומגזינים מודפסיםל שימוש רב יותר מהעולים ביהודים ותיקים דווחו ע (1

 (.3%לעומת  24%) מדענים באוניברסיטאות( ו62%לעומת  14%) 

  22%במוסדות ציבור נותני שירות )ו (23%לעומת  63%ברדיו ) דווחו על שימוש רב יותר מהיהודים הותיקים העולים 

  (.43%לעומת  

 דמוגרפים לבין שימוש במקורות מידע שונים לפחות לפעמים -מבדיקת הקשר, במגזר היהודי, בין מאפיינים סוציו (4

 עולה כי:     

 נמצא קשר  :גיל תדירות השימוש בספריות הואבדיווחי מרואיינים ההשונות בין שמסביר את . המשתנה ספריות (א 

   23-23קבוצת בני מ 12%, 42-23מקבוצת בני  22%ומטה,  42י מקבוצת בנ 13%הפוך, במסגרתו  Uבצורת        

 דיווחו על שימוש בספריות לפחות לפעמים. 23מקבוצת + 12%-ו      

 מבעלי ההשכלה הגבוהה דיווחו על שימוש  26%: השכלהומטה נמצא משתנה מסביר נוסף,  42בקבוצת גיל   - 

 ו שלא רכשו השכלה גבוהה.בלבד בקרב אל 14%בספריה לפחות לפעמים, לעומת   

 בשאר קבוצות הגיל לא נמצאו משתנים מסבירים. - 

 .לשימוש במקור זה לא נמצא משתנה מסביר מובהק. לאריועיתונות מדעית, כולל מדע פופ ב( 

מהעולים דיווחו על שימוש  18%: ותק בארץהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בשימוש במקור זה הוא  רדיו. (ג 

 בקרב הותיקים. 61%ה לפחות לפעמים לעומת במקור ז
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 לא נמצא משתנה מסביר מובהק לשימוש במקור זה.. הרצאות ציבוריות ד( 

מהנשים דיווחו על  21%: מגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בשימוש במקור זה הוא  ./גן חיותאוניםימוז ה( 

 בקרב הגברים. 42%שימוש במקור לפחות לפעמים, לעומת 

 לא נמצא משתנה שמסביר את השונות בין מרואיינים לגבי השימוש במקור זה. ברסיטאות.ימדענים ואונ ו( 

 26%: ותק בארץהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בשימוש במקור זה הוא  מדענים ומשרדי ממשלה. ז( 

 בקרב העולים. 32%והותיקים דיווחו על שימוש במקור לפחות לפעמים, לעומת 

 24%: ותק בארץהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בשימוש במקור זה הוא  ים בחבריות מסחריות.מדענ ח( 

 בקרב העולים. 31%והותיקים דיווחו על שימוש במקור לפחות לפעמים, לעומת 

מהעולים  82%: ותק בארץהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בשימוש במקור זה הוא  מוסדות ציבוריים. ט( 

 בקרב הותיקים. 63%שימוש במקור לפחות לפעמים, לעומת  דיווחו על

מהנשים דיווחו על שימוש במקור לפחות לפעמים,  14%: מגדרבקבוצת הותיקים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -  

 מהגברים בקבוצה זו. 63%לעומת 

א, לא במפתיע, קרבה הו באשר לשימוש במקור זה םשמסביר את השונות בין מרואייני. המשתנה אנשי דת ורבנים (י 

בלבד בקרב  4%-בקרב המסורתיים  44%מהדתיים והחרדים דיווחו על שימוש במקור זה, לעומת  33%לדת. 

 החילונים.

יש להעיר  . הוספתי עיתונים יומיים ומגזינים מודפסים(1)היו  המקורות הבאים ארבעתלפני שנציג את הנתונים לגבי 

ת אלו, בחנו את השונות בין אנשים באשר לחלקם של מי שמשתמשים במקור כי מאחר ואחוז גבוה משתמשים במקורו

 זה לפחות לעיתים קרובות או די קרובות לעומת כל האחרים.

 12%-מהחילונים ו 11%: רמת דתיותהמשתנה המסביר את השונות בתדירות השימוש במקור זה הוא  טלוויזיה. יא( 

 בקרב הדתיים והחרדים. 11%קרובות, לעומת מהמסורתיים משתמשים במקור לפחות לעיתים די 

דיווחו על  ומטה 12מבני  88%: גיל. המשתנה המסביר את השונות בתדירות השימוש במקור זה הוא אינטרנט יב( 

בקרב  62%, 13-22בקרב בני  16%, אחוז גבוה מקבוצות הגיל האחרות )שימוש במקור לפחות לעיתים די קרובות

 .(ומעלה 63בקרב בני  24%-ו 62-63י בקרב בנ 22%-ו 23-62בני 

ראוי לציין כי בחלוקה דיכוטומית בין חרדים לכל השאר יש קשר בין דתיות לבין שימוש באינטרנט )חלקם של           

בקרב הדתיים,  12%-ו 11%, 13%-בקרב החרדים ל 22%-המשתמשים באינטרנט לפחות לעיתים קרובות עולה מ

מה(. אולם דפוס זה של קשר אינו מספיק חזק ובשל הקשר שבין גיל לרמת דתיות המסורתיים והחילונים, בהתא

 )חרדי מול השאר(, הקשר שלו נטמע בקשר שבין גיל לבין שימוש באינטרנט.

 לא נמצא משתנה שמסביר את השונות בין מרואיינים לגבי השימוש במקור זה.  אנשים אחרים בסביבת המרואיין. יג( 

  62%: ותק בארץהמשתנה שמסביר את השונות בשימוש במקורות אלה הוא  ומגזינים מודפסים. עיתונות יומיתיד(  

 בלבד בקרב  43%מהותיקים דיווחו על שימוש במקורות לעיתים די קרובות או לעיתים קרובות מאוד, לעומת   

 העולים.  

מקבוצת  23%במקור יותר. כך, : נמצא שמבוגרים משתמשים גילבקבוצת הותיקים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -  

דיווחו על שימוש במקור לפחות לעיתים די  61מקבוצת הגיל + 12%-ו 23-61מקבוצת הגיל  61%ומטה,  23הגיל 

 קרובות.

 בקבוצת העולים לא נמצא משתנה מסביר. -  

 ימוש במקורות ( ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לקודמו מורה כי בין שני הסקרים לא חל שינוי ברמת הש2

 השונים.    
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 רמת האמינות שמיוחסת למקורות מידע שונים ב.

(; המקור שזכה 1.86)ספריות דרגות, הוא  32, בסולם בן ה ביותרמקור המידע בעל ממוצע רמת האמינות הגבו (3 

 (.4.32)אנשי דת לממוצע האמינות הנמוך ביותר הוא 

 הוא: דרגות( 32להם )בסולם בן ש סדר המקורות השונים לפי רמת האמינות (2 

 (.1.86ספריות )ממוצע  -  

 .(1.42מדענים באוניברסיטאות ) -  

 .(1.11מוזיאונים ) -  

 .(1.31אנשים בסביבת המרואיין ) -  

 .(1.28אינטרנט ) -  

 (.6.18עיתונים מדעיים  )ממוצע  -  

 (.6.28רותים )ממוצע ימוסדות ציבור נותני ש -  

 (.6.28ע רדיו )ממוצ -  

 (.6.22הרצאות ציבוריות ) -  

 (.6.11טלוויזיה )ממוצע  -  

 (.2.32עיתונות יומית )ממוצע  -  

 .(2.12מדענים במשרדי ממשלה )ממוצע  -  

 (.4.32אנשי דת )ממוצע  -  

 (.2.21מדענים בחברות מסחריות )ממוצע  -  

  אולם ,מוש במקור לבין רמת האמינות המיוחסת לולגבי כל אחד ממקורות המידע נמצא קשר בין רמת השיכצפוי  (1 

 רמת  סדר המקורות לפיבין ללשם קבלת מידע רמת השימוש במקור סדר המקורות לפי צא קשר בין לא נמ           

 מקור. ל המיוחסתהאמינות   

לעומת  4.32דת ) נמצאה ירידה ברמת האמינות של אנשי: מורה כי 2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר 

 .2223וני האמינות בסקר זה וסקר בין ציראויים לציון פערים עלו לא (. מעבר לכך 2223-ב 2.23
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 ם יגושל תגליות מדעיות וחידושים טכנולהנתפסות השלכות ה .3

 למרואיינים כי:נאמר זה כהקדמה לנושאים שנבדקו בפרק  

 תגליות מדעיות וחידושים טכנולוגיים. יש הטוענים אנו חיים בעידן בו יוצאים לשוק כמעט מידי יום " 

על  שלתגליות המדעיות ולחידושים יש רק תרומה חיובית לחיים שלנו ויש טוענים שיש להם גם השלכות שליליות

לאחר מכן הוצגה בפניהם רשימה של תגליות מדעיות וחידושים טכנולוגיים ולגבי כל  . "איכות החיים  ואיכות הסביבה

 לציין: הם נתבקשואחד מהם 

  האם התגליות המדעיות והחידושים הטכנולוגיים בתחום זה משפרים את איכות החיים שלנו או פוגעים" - 

 באיכות החיים?"  

  על  איכות הסביבה או פוגעים האם התגליות המדעיות והחידושים הטכנולוגיים בתחום זה עוזרים לשמור" - 

 ?"באיכות הסביבה  

 

 נשאלו: הם  בנוסף לכך 

 תחומים". אם כן, פרט אילו "האם, ממה שאתה יודע, ישנם תחומים נוספים הפוגעים באיכות החיים? 

 

 :של חידושים טכנולוגים חודיותיהשאלות הבאות התייחסו להשלכות י

 "אם איזה משתי הדעות הבאות לגבי הקבוצות אשר להם תרמו ההישגים בטכנולוגים של מדינת ישראל אתה מסכים. 

 טק -ההישגים תרמו בעיקר לאנשים שעוסקים בתחום הטכנולוגיה כמו, למשל אנשי הי -      

 ה" יההישגים תרמו לכל שכבות האוכלוסי -      

 )שתי הדעות הוצגו בפני המרואיינים בסדר מתחלף(.      

 

 :כנולוגיה נשאלוטמרואיינים שהשיבו כי ההישגים תרמו בעיקר לאנשים שעוסקים בתחום ה - 

 מת יצר ניכור בינם לבין האחרים, או לא יצר ניכור בינם לבין זה שההישגים תרמו רק לקבוצה מסוי"האם         

 האחרים?"        

 

 מרואיינים שהשיבו כי הפער בתרומה יצר ניכור נשאלו: 

  "מדוע לדעתך נוצר הניכור בין אנשי טכנולוגיה כמו אנשי הייטק לבין אנשים אחרים"? 

 

 מציגות את תגובות המרואיינים. 4-2אות מספר טבל 
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 איכות החיים ועל איכות הסביבה : השלכות נתפסות של תגליות מדעיות וחידושים טכנולוגים על4בלה מספר ט

 איכות הסביבהב.  איכות החייםא.  

משפרים  תחום
 מאד

די 
 משפרים

לא 
משפרים 

ולא 
 פוגעים

די 
 פוגעים

פוגעים 
 מאד

לא 
 יודע

 עוזר סה"כ
לשמור 

 מאד

די 
עוזרים 
 לשמור

לא 
עוזרים 

ולא 
 פוגעים

די 
 פוגעים

פוגעים 
 מאד

 סה"כ לא יודע

 א. תקשורת סלולארית
 

כלל 
 המדגם

16 (12) 16 (14) 1 (1) 33 (33) 8 (33) 2 (2) 322% 8 (8) 33 (3) 31 (34) 11 (11) 22 (11) 2 (1) 322% 

כלל  
 יהודים

11 (12) 16 (12) 8 (1) 31 (33) 8 (32) 2 (2) 322% 6 (4) 1 (8) 36 (34) 43 (16) 22 (12) 2 (1) 322% 

 322% (2) 4 (42) 28 (11) 18 (33) 32 (3) 8 (2) 1 322% (2) 1 (32) 3 (32) 32 (8) 8 (11) 12 (11) 12 ותיקים

 322% (8) 31 (32) 32 (41) 24 (3) 23 (3) - (-) 2 322% -- (3) 1 (6) 1 (4) 6 (41) 61 (46) 23 עולים

 ערבים
22 (16) 11 (23) 1 (33) 2 (3) 4 (36) -- 

322% 33 
(11) 12 (38) 23 (33) 22 (38) 2 (22) 1 (-) 

322% 

 ב. מחשבים
 

כלל 
 המדגם

23 (23) 13 (12) 1 (1) 4 (4) 2 (2) 3 (2) 322% 34 
(33) 

38 (23) 23 (13) 24 (32) 1 (6) 8 (8) 322% 

כלל  
 יהודים

28 (62) 12 (12) 1 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 322% 32 
(34) 

36 (22) 14 (14) 21 (31) 6 (6) 3 (3) 322% 

 322% (2) 3 (1) 1 (4) 4 (1) 1 (23) 21 (23) 62 ותיקים
34 

(34) 
33 (22) 12 (13) 22 (36) 6 (6) 3 (8) 322% 

 322% (31) 3 (1) 4 (22) 13 (42) 43 (4) 6 (32) 3 322% (2) - -- (3) 1 (2) - (13) 62 (64) 11 עולים

 322% -- (-) 1 (3) 1 (4) 1 (13) 21 (26) 64 ערבים
22 

(23) 
23 (24) 3 (33) 12 (1) 32 (4) - (2) 322% 

 פנאיבילוי ג. שירותים ואביזרים טכנולוגיים כולל ברשת האינטרנט למטרות 
 

כלל 
 המדגם

11 (23) 43 (42) 32 (32) 8 (32) 2 (2) 1 (4) 322% 33 
(34) 

31 (38) 41 (44) 34 (32) 4 (2) 33 (3) 322% 

כלל  
 יהודים

12 (28) 13 (43) 3 (33) 8 (32) 6 (2) 1 (2) 322% 32 
(32) 

32 (36) 42 (48) 32 (33) 4 (2) 32 (32) 322% 

 ותיקים
13 (23) 12 (18) 32 (31) 8 (3) 1 (6) 4 (2) 322% 

33 
(32) 

36 (38) 41 (42) 31 (33) 4 (2) 32 (33) 322% 

 322% (32) 32 (2) 4 (33) 31 (61) 41 (8) 36 (6) 33 322% (2) 4 (-) 1 (3) 8 (4) 32 (24) 12 (28) 13 ליםעו

 32 322% (33) - (1) 2 (3) 1 (36) 33 (16) 41 (11) 22 ערבים
(16) 

12 (13) 14 (24) 32 (2) 4 (2) 1 (2) 322% 

 ת חברתיות(ד. שירותי הרשת האלקטרונית למטרות חברתיות )רשתות תקשור
 

כלל 
 322% (8) 6 (4) 32 (8) 31 (38) 31 (18) 16 (24) 21 המדגם

33 
(31) 36 (22) 42 (11) 31 (32) 8 (1) 32 (31) 322% 

כלל  
 יהודים

23 (22) 16 (18) 33 (38) 31 (3) 33 (4) 1 (3) 322% 32 (8) 31 (22) 42 (42) 31 (34) 8 (4) 31 (34) 322% 

 322% (31) 31 (2) 3 (31) 32 (11) 13 (24) 32 (8) 32 322% (32) 6 (2) 31 (33) 32 (22) 33 (12) 12 (33) 21 ותיקים

 322% (38) 31 (3) 3 (36) 22 (22) 62 (2) 6 (8) - 322% (6) 1 (-) 4 (4) 1 (1) 32 (22) 21 (11) 34 עולים

 322% )( 2 (1) 1 (2) 3 (38) 22 (16) 16 (16) 12 ערבים
34 

(18) 
13 (11) 13 (22) 33 (2) 4 (-) 3 (2) 322% 
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 : ה)המשך(4טבלה מספר 
 ב. איכות הסביבה א. איכות החיים 

משפרים  תחום
 מאד

די 
 משפרים

לא 
משפרים 

ולא 
 פוגעים

די 
 פוגעים

פוגעים 
 מאד

לא 
 יודע

עוזר  סה"כ
לשמור 

 מאד

די 
עוזרים 
 לשמור

לא 
עוזרים 

ולא 
 פוגעים

די 
 פוגעים

פוגעים 
 מאד

לא 
 דעיו

 סה"כ

 ה. שימוש באינטרנט ודואר אלקטרוני למטרות עבודה

כלל 
 המדגם

62 (64) 24 (26) 4 (1) 1 (2) 3 (2) 2 (1) 322% 21 
(22) 

22 (28) 14 (12) 31 (1) 2 (2) 8 (8) 322% 

כלל  
 יהודים

12 (61) 22 (28) 2 (1) 1(2) 3 (3) 2 (1) 322% 
24 

(22) 
33 (26) 12 (12) 32 (8) 2 (1) 3 (3) 322% 

 322% (4) 2 (3) 3 (1) 1 (1) 2 (22) 36 (64) 12 ותיקים
21 

(24) 
23 (23) 12 (28) 32 (1) 2 (4) 8 (8) 322% 

 322% (31) 34 (-) 3 (32) 23 (21) 23 (32) 1 (32) 4 322% (2) 6 (-) 3 -- (2) 3 (18) 22 (28) 43 עולים

 322% (2) 3 (4) - (4) 4 (4) 34 (36) 11 (63) 41 ערבים
33 

(42) 
24 (18) 12 (36) 31 (2) 1 (-) 1 (2) 322% 

 ו. רכב

כלל 
 המדגם

63 (61) 23 (28) 2 (2) 1 (1) 2 (1) 3 (3) 322% 8 (6) 1 (8) 2 (1) 14 (13) 44 (22) 2 (2) 322% 

כלל  
 יהודים

61 (62) 21 (23) 3 (2) 1 (1) 4 (1) 2 (3) 322% 2 (4) 6 (1) 2 (2) 11 (14) 42 (23) 2 (2) 322% 

 322% (2) 2 (48) 42 (12) 12 (1) 6 (1) 6 (2) 6 322% (3) 3 (1) 4 (4) 1 (2) 2 (23) 33 (63) 12 ותיקים

 322% (-) 6 (62) 41 (13) 48 (-) 3 (1) 2 (3) - 322% (-) 32 (3) 3 (3) 1 (3) - (13) 41 (66) 13 עולים

 322% -- (4) - (4) - (2) 1 (38) 31 (13) 82 ערבים
21 

(38) 
32 (33) 6 (3) 23 (36) 42 (42) - (2) 322% 

 ז. רפואה ורוקחות

כלל 
 22 322% (2) 3 (-) 3 (3) 1 (4) 1 (13) 22 (62) 61 המדגם

(23) 
22 (24) 28 (21) 34 (32) 2 (3) 6 (8) 322% 

כלל  
 23 322% (2) 3 (-) 2 (3) 1 (4) 2 (12) 31 (28) 64 יהודים

(24) 
21 (24) 23 (26) 31 (36) 2 (3) 8 (3) 322% 

 ותיקים
12 (63) 33 (12) 1 (4) 1 (3) 2 (-) 3 (2) 322% 

22 
(26) 

22 (21) 23 (22) 34 (31) 2 (3) 8 (8) 322% 

 עולים
21 (41) 11 (22) 1 (3) 3 (-) -- - (2) 322% 3 (32) 23 (8) 14 (13) 12 (28) 3 (6) 4 (32) 322% 

 ערבים
82 (81) 31 (3) 1 (2) - (2) -- -- 322% 42 

(28) 
14 (22) 38 (3) 2 (1) 3 (4) -- 322% 

 ח. חקלאות
 

כלל 
 322% (4) 4 (2) 2 (2) 4 (8) 4 (11) 26 (23) 62 המדגם

12 
(12) 

26 (23) 32 (32) 34 (32) 2 (2) 6 (6) 322% 

כלל  
 322% (2) 2 (2) 2 (2) 4 (3) 2 (11) 23 (42) 22 יהודים

12 
(21) 

24 (12) 36 (36) 31 (31) 2 (2) 1 (1) 322% 

 ותיקים
63 (48) 22 (14) 2 (32) 2 (2) 2 (2) 2 (4) 322% 

16 
(28) 22 (14) 34 (34) 34 (32) 2 (1) 6 (6) 322% 

 עולים
26 (14) 61 (43) 4 (6) 3 (4) 3 (3) 4 (6) 322% 32 (4) 23 (21) 23 (26) 23 (26) 6 (32) 33 (3) 322% 

 ערבים
82 (84) 36 (33) 2 (-) - (2) -- - (2) 

322% 43 
(13) 

14 (3) 33 (3) 1 (1) 2 (2) 3 (2) 322% 
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 תורמים ההישגים בתחום הטכנולוגיה ,למי, לדעת המרואיינים: 5 טבלה מספר 
 

 ערבים עולים  ותיקים כלל היהודים כלל מדגם 

 (42) 12 (23) 12 (41) 23 (43) 24 (48) 23 הילכל שכבות האוכלוסי

טכנולוגיה, רק לעוסקים בתחום ה

  ניכור ולא יצראך 

33 (33) 33 (33) 33 (32) 1 (31) 31 (33) 

רק לעוסקים בתחום הטכנולוגיה, 
 ניכור ויצר

22 (13) 21 (12) 23 (13) 33 (33) 2 (11) 

, רק לעוסקים בתחום הטכנולוגיה
  ניכור רולא יודע אם יצ

1 (3) 1 (3) 4 (2) 2 (-) 4 (1) 

 (8) 46 (2) 1 (32) 2 (3) 2 (3) 31 ידעו להשיב למי תרמולא 

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 

 עולה כי: 2-ו 4מטבלאות מספר 

 ות מדעיות וחידושים טכנולוגיםות הנתפסות של תגליכהשל .א

 כצפוי המרואיינים עושים הבחנה בין השלכות של תגליות מדעיות וחידושים טכנולוגים על איכות החיים לבין  (3

 גם בנושא של איכות הסביבה לגבי רוב הנושאים שנבדקו המאזן נוטה לצד אולם, ם על איכות הסביבה. השלכותיה 

 לבין הטוענים על  ראוי לציין כי כאשר המאזן של השפעות על איכות הסביבה שלילי הפער בין הטוענים לפגיעה החיוב. 

 לשיפור לבין הטוענים לפגיעה באיכות הסביבה כאשר המאזן חיובי הפער בין הטוענים  ,אולם גדול; פוריתרומה לש 

 בדרך כלל אינו גדול. 

 

 לגבי כל אחד מהתגליות או החידושים בין השלכות לחיוב ולשלילה:להלן המאזן  

 איכות הסביבה איכות החיים  

 פוגעים משפרים פוגעים משפרים

 23% (31%) 22% (22%) 33% (63%) 13% תקשורת סלולארית

(66%) 

 13% (42%) 12% (6%) 1% (83%) 32%  מחשבים

(23%) 

רותים ואביזרים טכנולוגיים כולל ברשת האינטרנט יש

 למטרות פנאי 

14% (63%) 31% (32%) 

 

28% (12%) 

 

38% 

(32%) 

 22% (22%) 21% (32%) 21% (62%) 23% שירות הרשת האלקטרונית למטרות חברתיות

(32%) 

 (3%) 34% (21%) 41% (4%) 4% (32%) 32% האינטרנט ודואר אלקטרוני למטרות עבוד

 82% (34%) 33% (6%) 1% (33%) 32% רכב

(83%) 

 33% (21%) 44% (3%) 2% (31%) 32% רפואה ורוקחות

(36%) 

 22% (23%) 26% (4%) 1% (84%) 84% חקלאות

(22%) 
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 ים שונים עולה כי: הבדלים בין מגזרהמבדיקת  ( 2

  החייםאיכות  שיפורבאשר ל א(     

 חיים השתפרה בעקבותהיהודים חש שאיכות לעומת הערבים ה שחלק גדול יותר מהמרואייניםנמצא  -  

  66%(, רשתות תקשורת חברתית )63%לעומת  81%רית )א: תקשורת סלולהבאים הפיתוחים הטכנולוגיים    

 , לעומת חשק גדול יותר חליהודים ה שבקרבלעומת זאת, נמצא  ;(84%לעומת  38%( וחקלאות )21%לעומת    

 (.82%לעומת  32%אלקטרוני למטרות עבודה )הדואר האינטרנט ובזכות ההשתפרה  החייםשרמת  הערבים,   

תרמו לאיכות החיים עולים חש שחידושים טכנולוגיים  חלק גדול יותר מהעוליםבמגזר היהודי נמצא שככלל    -       

(, מחשבים 62%לעומת  84%וחים הבאים: תקשורת סלולארית )אוכלוסיית הותיקים, זאת בפרט בפית לעומת

לא נמצא פיתוח טכנולוגי שגרם, באופן  (;22%לעומת  13%( ורשתות תקשורת חברתית )83%לעומת  31%)

 עולים, לחוש שרמת חייהם השתפרה.לעומת קבוצת הותיקים לחלק גדול בקבוצת המהותי, 

 

 באשר לפגיעה באיכות הסביבה ב( 

: , חש שהחידושים הטכנולוגים הבאים פוגעים בסביבהערבים, לעומת היהודיםחלק גדול יותר מהמרואיינים ה  -        

חקלאות ו( 1%לעומת  33%(, רפואה ורוקחות )63%לעומת  12%(, רכב )22%לעומת  66%) תסלולאריתקשורת 

ם, חש שמחשבים פוגעים לעומת זאת, חלק גדול יותר מקבוצת הערבים, לעומת היהודי (;2%לעומת  22%)

 (.23%לעומת  42%באיכות הסביבה )

חלק גדול יותר מקבוצת העולים, לעומת קבוצת הותיקים, חש שהטכנולוגיות הבאות פוגעות באיכות הסביבה:  -      

לעומת  33%(, רכב )32%לעומת  22%(, אינטרנט ודואר אלקטרוני למטרות עבודה )26%לעומת  41%מחשבים )

(; לא נמצא פיתוח טכנולוגי שגרם לחלק 33%לעומת  12%( וחקלאות )36%לעומת  13%ה ורוקחות ), רפוא(82%

 גדול יותר בקרב קבוצת הותיקים, לעומת קבוצת העולים, לחוש שנגרמת פגיעה באיכות הסביבה.

 

 שוני בין מבדיקה במגזר היהודי של הקשר עם מאפיינים סוציו דמוגרפים עולה כי המשתנים המסבירים את ה ( 1

 הם: איכות החייםל תורמיםמרואיינים באשר לחלקם של מי שחושבים שהתגליות/חידושים      

די חידושים בתחום זה מהעולים חושבים ש 84%: ותק בארץהוא המשתנה העיקרי שמשפיע  .תקשורת סלולארית

 בקרב הותיקים. 61%את איכות החיים, לעומת  ים או משפרים מאודמשפר

מהחילונים, המסורתיים, והדתיים חושבים שחידושים  31%: קרבה לדתהוא העיקרי שמשפיע תנה המש .מחשבים

 בקרב החרדים. 28%בתחום זה די משפרים או משפרים מאוד את איכות החיים, לעומת 

מהעולים  38%: בקבוצה זו ותק בארץנמצא משתנה מסביר לשונות בקרב החילונים, המסורתיים והדתיים,  -

 בקרב הותיקים 32%די משפרים או משפרים מאוד את איכות החיים, לעומת  זהידושים בתחום חושבים שח

 .בקבוצה

 בקבוצת החרדים לא נמצא משתנה מסביר. -

מהחילונים,  82%: קרבה לדתהמשתנה העיקרי שמשפיע הוא  .טכנולוגים למטרות בילוי ופנאי שירותים ואביזרים

 12%בתחום זה די משפרים או משפרים מאוד את איכות החיים, לעומת  המסורתיים, והדתיים חושבים שחידושים

 בקרב החרדים.

מהעולים  33%: בקבוצה זו ותק בארץנמצא משתנה מסביר לשונות בקרב החילונים, המסורתיים והדתיים,  -

בקרב הותיקים  18%די משפרים או משפרים מאוד את איכות החיים, לעומת זה חושבים שחידושים בתחום 

 בקבוצה.

 בקבוצת החרדים לא נמצא משתנה מסביר. -
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מהחילונים, המסורתיים, והדתיים  64%: קרבה לדתהמשתנה העיקרי שמשפיע הוא . שורת חברתיותרשתות תק

 בקרב החרדים. 21%כות החיים, לעומת חושבים שחידושים בתחום זה די משפרים או משפרים מאוד את אי

מהעולים  11%: בקבוצה זו ותק בארץהחילונים, המסורתיים והדתיים, קבוצת נמצא משתנה מסביר לשונות בקרב  -

 בקרב הותיקים בקבוצה. 63%חושבים שחידושים בתחום זה די משפרים או משפרים מאוד את איכות החיים, לעומת 

 נה מסביר.בקבוצת החרדים לא נמצא משת -

מהעולים חושבים שחידושים בתחום זה די  31%: ותק בארץהמשתנה העיקרי שמשפיע הוא  .שימוש באינטרנט

 בקרב הותיקים. 31%משפרים או משפרים מאוד את איכות החיים, לעומת 

 זה. חידושים בתחוםלא נמצא משתנה המסביר באופן מספק את השונות בתפיסת התרומה לאיכות החיים של . רכב   

 לא נמצא משתנה המסביר באופן מספק את השונות בתפיסת התרומה לאיכות החיים של חידושים  .רפואה ורוקחות 

 'משפר מאוד'. לאור הנטייה של רוסים לענות -בתחום זה. )גם ב"רכב" וגם כאן ההבדל נובע מפער בין 'די משפר ל     

 ים(.באופן מתון יותר נראה שאין טעם לדווח על הממצא    

מהעולים חושבים שחידושים בתחום זה די משפרים או  31%: ותק בארץהמשתנה העיקרי שמשפיע הוא . חקלאות

 בקרב הותיקים. 81%משפרים מאוד את איכות החיים, לעומת 

 הערכות לגבי השלכות  ןלבידמוגרפים -בין מאפיינים סוציומבדיקה במגזר היהודי של הקשר  (4

 עולה כי המשתנים המסבירים את השוני בין מרואיינים באשר לחלקם של מי יכות הסביבה התגליות/חידושים/א     

 הם: באיכות הסביבהשחושבים שהתגליות/חידושים פוגעים      

לא נמצא משתנה המסביר באופן מספק את השונות בתפיסת הפגיעה בסביבה של חידושים  – תקשורת סלולארית

 בתחום זה.

מ העולים חושבים שחידושים בתחום זה די פוגעים או  41%: ותק בארץי שמשפיע הוא המשתנה העיקר – מחשבים

 בקרב הותיקים. 23%, לעומת פוגעים מאוד באיכות הסביבה

 12%ומטה,  12מבני  12%הפוך, במסגרתו  U: נמצא קשר מסוג גילנמצא משתנה מסביר נוסף בקבוצת הותיקים,  -

 חשבו שפיתוחים בתחום לפחות די פוגעים בסביבה. 66-ני למעלה ממב 1%-ו 28-63מבני  22%, 11-28מבני 

 בקבוצת העולים לא נמצא משתנה מסביר. - 

 44%: קרבה לדתהמשתנה המסביר העיקרי הוא  – שירותים ואביזרים טכנולוגיים ברשת האינטרנט למטרות פנאי

בקרב החילונים  32%הסביבה, לעומת מהחרדים חושבים שפיתוחים בתחום זה די פוגעים או פוגעים מאוד באיכות 

 בקרב המסורתיים. 23%-והדתיים ו

מהעולים חשבו שפיתוחים  21%: בקבוצות אלה ותק בארץנמצא משתנה מסביר נוסף בקרב החילונים והדתיים,  -

 בקרב הותיקים. 31%בתחום זה פוגעים באיכות הסביבה, לעומת 

מהנשים חשבו שפיתוחים בתחום זה פוגעים  13%: בקבוצה זו מגדרנמצא משתנה מסביר נוסף בקרב המסורתיים,  -

 בקרב הגברים. 26%באיכות הסביבה, לעומת 

 בקבוצת החרדים לא נמצא משתנה מסביר. -

של פיתוחים בתחום זה  מסביר את השונות באשר לפגיעההלא נמצא משתנה  – רשת אלקטרונית למטרות חברתיות

 הסביבה. באיכות

מהעולים  21%: ותק בארץהמשתנה המסביר העיקרי הוא  – הר אלקטרוני למטרות עבודשימוש באינטרנט ודוא

 בקרב הותיקים. 31%חושבים שפיתוחים בתחום זה די פוגעים או פוגעים מאוד באיכות הסביבה, לעומת 

עים מהעולים חושבים שפיתוחים בתחום זה די פוגעים או פוג 31%: ותק בארץהמשתנה המסביר העיקרי הוא  – רכב

 בקרב הותיקים. 83%מאוד באיכות הסביבה, לעומת 

מהעולים חושבים שפיתוחים בתחום זה די פוגעים  11%: ותק בארץהמשתנה המסביר העיקרי הוא  – רפואה/רוקחות

 בקרב הותיקים. 38%או פוגעים מאוד באיכות הסביבה, לעומת 
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ושבים שפיתוחים בתחום זה די פוגעים או מהעולים ח 13%: ותק בארץהמשתנה המסביר העיקרי הוא  – קלאותח

 בקרב הותיקים. 23%פוגעים מאוד באיכות הסביבה, לעומת 

מהגברים חשבו שפיתוחים בתחום זה פוגעים באיכות  28%: מגדרנמצא משתנה מסביר נוסף בקרב הותיקים,  -

 בקרב הנשים. 36%הסביבה, לעומת 

 בקבוצת העולים לא נמצא משתנה מסביר. - 

 

לא נמצאו פערים בין הערכות התרומה לאיכות החיים של  מורה כי 2223וח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר נית( 2

פיתוחים טכנולוגיים שונים; מספר טכנולוגיות נתפסות בסקר זה כמזיקות יותר לאיכות הסביבה )מחשבים, שירות 

ות עבודה(. מנגד, תקשורת סלולארית נתפסת ואינטרנט ודואר אלקטרוני למטר הרשת האלקטרונית למטרות חברתיות

 טכנולוגיות לא נמצאו פערים בתפיסת הפגיעה באיכות הסביבה.ות מזיקה לאיכות הסביבה. בשאר הכפח

 

 האם לדעת המרואיינים ההישגים בתחום הטכנולוגי יצרו ניכור בחברה ב.

 נים חושבים שההישגים בתחום ( מהמרואיי23%, נראה שכמחצית )2223-בדומה לממצאי המחקר שנערך ב (3 

 ההישגים תורמים רק ( חושבים ש22%רבע מהמרואיינים ) הטכנולוגיה תורמים לכל שכבות האוכלוסייה.           

 מכלל המרואיינים( חושבים שיתרון לקבוצה ייחודית זו  23%לעוסקים בטכנולוגיה, כאשר רובם של אלו )           

 ם ובין אחרים(.תורם לניכור בינ           

 אותם ,להלן הנימוקים לכך שנוצר ניכור בין אנשים העוסקים בטכנולוגיה )בעיקר היי טק( לבין שאר החברה (2 

 )האחוזים מחושבים מקרב מי שדיברו על ניכור(.העלו הטוענים לנכור.  

 11.1%      פערים חברתיים ותחושת קיפוח של שכבות מסויימות  

 23.1%            פערי שכר  

 6.8%         תחושת עליונות של אנשי ההייטק  

 1.4%       אנשי הייטק בבחינת דור אחר, ערכים אחרים  

 1.4%   מערכת החינוך הממלכתית לא מכשירה לעבודה בהייטק ולכן הרוב לא מגיעים לכך  

 33.4%            לא נימקו  

 322%             סה"כ  

 יש  ,שגי המדינה בתחום המדע והטכנולוגיהיהמדבר על ההשלכות של גורמים שונים על ה ,8' כפי שמוצג בפרק מס (1 

 שגים בטכנולוגיה לבין עמדות בשאלה האם מרכזי המחקר יקשר בין תפיסות המרואיינים בשאלה למי תורמים הה  

 פועלים בישראל תורמים או פוגעים בישראל.והפיתוח הזרים ה  

 בין המגזר היהודי למגזר הערבי מורה כי חלקם של הערבים שלא ידעו להעריך למי תורמים ההישגים  ( ניתוח משווה4      

 ( בשל כך בקרב המגזר הערבי קטן יחסית 2%לעומת  46%גבוה משמעותית מהחלק המתאים בקרב היהודים )          

 , בהתאמה( והן חלקם 24%לעומת  12%סייה )למגזר היהודי הן חלק של מי שחושבים שהתרומה היא לכלל האוכלו          

 , בהתאמה(.12%לעומת  6%של מי שחושבים שהתרומה היא רק לעוסקים בטכנולוגיה )          

 באשר לחלקם של מי שחושבים שההישגים במגזר היהודי המשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים  (2 

מהעולים חושבים  13%: ותק בארץ, הוא ניכור בין קבוצות באוכלוסיהתרמו רק לקבוצות מסוימות ובכך גרמו ל  

מהותיקים חושבים  12%בקרב הותיקים. בתוך כך,  22%שההישגים תרמו לכל שכבות האוכלוסייה לעומת 

 בלבד בקרב העולים. 31%שההישגים תרמו רק לאנשים שעוסקים בטכנולוגיה ויצרו ניכור, לעומת 

סקר הנוכחי לא חל, בכלל המדגם שינוי מובהקות בתפיסות לאיזה שכבות אוכלוסייה ההישגים ל 2223(  בין סקר 6     

-תורמים, אך חלה ירידה בחלקם של מי שאומרים שהתרומה דפיצניאלית של ההישגים גרמה לניכור בחברה )מ

 (.22%-ל 13%
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  ת שונות של עיסוקים והתרומה לחוסן המדינהוהערכה לקבוצהרמת היוקרה ו .4

 להם  המיוחסת 

 וההערכה של עיסוקים שונים נבחנה באמצעות השאלות הבאות שהציגו בפני המרואיין שורה של רמת היוקרה  

 עיסוקים ולגבי כל אחד מהם הוא נשאל:  

  3 -מציין יוקרה גבוהה מאד, ו 32. כאשר 32עד  3"מהי לדעתך רמת היוקרה של עיסוק זה? תן את תשובתך, בסולם  

 נמוכה מאד. השאר הן דרגות ביניים".רה מציין יוק 

 

 שאלות אחרות ביקשו מהמרואיין:  

 איתך באיזה מקצוע לבחור, באיזה מבין  אם היה לך עכשיו ילד או נכד בגיל בו הוא בוחר מקצוע והיה מתייעץ" 

 ד המקצועות שהקראתי לך עכשיו, היית מייעץ לו לבחור, בהנחה שמבחינת כישוריו הוא מתאים לכל אח 

 ?"ובאיזה היית מייעץ לו לבחור בעדיפות שנייה"   "?...מהמקצועות 

 

לכל אחד מקבוצות  הם לחוסנה של המדינה נבדקו לגבי השאלה הבאה שהתייחסיתפיסות לגבי תרומת עיסוק

 עיסוקים שיפורטו להלן:ה

 ם, לדעתך, לחוסנה לגבי כל אחת מקבוצות העיסוקים הבאים ציין בבקשה עד כמה האנשים בקבוצה זו תורמי" 

 שהתרומה  32 -שלהם כמעט אפסית, ו מציין שהתרומה 3, כאשר 32 – 3-של המדינה. תן את תשובתך בסולם מ 

 ."שלהם רבה מאד 

 

 מציגות את תגובות המרואיינים. 8 - 6טבלאות מספר  
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 ה שלהם(ר היוקרלפי סד המקצועות מוצגים בטבלה) מקצועות שוניםשל : ממוצע יוקרה 6טבלה מספר 

 ערבים עולים ותיקים יהודים כלל המדגם 
 (3.21) 3.42 (8.12) 8.13 (8.46) 8.14 (8.22) 8.12 (8.23) 8.86 רופאים

 (3.23) 8.14 (8.14) 8.31 (8.12) 8.86 (8.12) 8.81 (8.44) 8.82 מדענים

 (8.28) 8.48 (1.12) 1.28 (1.86) 1.88 (1.12) 1.81 (1.11) 1.32 מהנדסים

 (6.41) 8.36 (6.33) 1.23 (6.44) 1.38 (6.11) 1.31 (6.21) 1.11 מורים

 (6.43) 2.24 (1.48) 8.23 (1.22) 6.11 (1.23) 1.13 (1.43) 1.13 קציני צבא

 (6.83) 8.13 (1.12) 1.23 (1.32) 6.12 (1.36) 6.81 (1.32) 1.32 אנשי עסקים בכירים

אנשי רוח ותרבות )כגון  
 אמנים(סופרים/

1.28 (6.32) 1.22 (6.31) 1.21 (1.21) 1.26 (6.21) 6.14 (1.24) 

 מנהיגים חברתיים
6.81 (6.18) 6.62 (6.82) 6.13 (6.82) 6.38 (6.63) 8 (2.36) 

 (8.22) 1.34 (6.13) 6.31 (6.83) 6.11 (6.83) 6.82 (6.82) 6.86 רואי חשבון 

 (6.38) 1.21 (6.23) 6.12 (6.21) 6.16 (6.28) 6.82 (6.63) 6.82 ספורטאים

 (6.36) 1.83 (6.81) 1.31 (6.21) 6.33 (6.28) 6.41 (6.62) 6.12 עורכי דין 

 (1.22) 1.14 (6.22) 1.23 (2.32) 6.13 (6.26) 6.88 (6.38) 6.33 עיתונאים

 (6.83) 1.13 (1.62) 1.16 (6.22) 6.16 (6.12) 6.62 (6.18) 6.13 בנקאים 

 (6.62) 2.23 (2.81) 6.23 (2.32) 6.11 (2.32) 6.11 (6.22) 6.42 קציני משטרה

 (1.11) 6.31 (6.16) 6.44 (2.32) 2.36 (6.26) 6.32 (6.32) 6.26 אנשי בידור

 (1.21) 1.68 (2.43) 1.23 (2.13) 2.13 (2.61) 2.34 (2.82) 2.24 אנשי דת

 (6.84) 1.42 (6.32) 4.88 (4.32) 2.22 (2.32) 2.31 (2.22) 2.42 חברי כנסת
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 : מקצועות מומלצים )"באיזה מקצוע היית ממליץ לילדך/נכדך לבחור?"(9טבלה מספר 

 

 אחוז הנותנים לעיסוק העדפה

 (322%-)גבוה מ שנייהראשונה או עדיפות  ראשונהעדיפות 

 ערבים יהודים כלל המדגם ערבים יהודים כלל המדגם
 רופאים

24 (21) 22 (22) 41 (28) 44 (46) 42 (42) 22 (13) 

 מדענים
33 (31) 23 (38) 1 (31) 13 (28) 12 (23) 8 (22) 

 מהנדסים
36 (31) 36 (32) 38 (1) 23 (21) 12 (21) 21 (24) 

 קציני צבא
2 (1) 2 (1) 3 (-) 6 (1) 6 (8) 3 (-) 

 (2) 36 (33) 32 (32) 31 (-) 3 (6) 6 (2) 1 אנשי עסקים בכירים

ת )כגון  אנשי רוח ותרבו
 (2) 2 (1) 32 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (1) 2 סופרים/אמנים(

 מנהיגים חברתיים

3 (3) 3 (3) - (-) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 

 רואי חשבון
4 (2) 4 (6) - (2) 33 (33) 33 (32) 33 (21) 

 (22) 2 (1) 4 (1) 1 (2) - (3) 2 (3) 3 ספורטאים

 םמורי
2 (1) 2 (2) 4 (-) 6 (8) 4 (2) 31 (-) 

 עורכי דין
4 (2) 4 (2) 1 (-) 31 (31) 32 (36) 36 (2) 

 עיתונאים
3 (3) 3 (3) - (-) 4 (2) 2 (2) 1 (-) 

 בנקאים
2 (3) 2 (3) 2 (2) 4 (1) 4 (1) 1 (4) 

 קציני משטרה
3 (-) 3 (-) 3 (-) 2 (3) 2 (3) 3 (-) 

 אנשי בידור
3 (-) 3 (-) - (-) 2 (3) 2 (3) - (2) 

 אנשי דת
1 (2) 4 (6) 2 (-) 4 (6) 2 (1) 1 (1) 

 חברי כנסת 
3 (2) 3 (2) 3 (4) 2 (1) 3 (1) 2 (1) 

 22 36 32 8 (8) 1 (8) 6 לא השיבו

 322% 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ
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 : הערכה ממוצעת של תרומת קבוצות עיסוקים שונות לחוסנה של המדינה8טבלה מספר 

 ערבים ליםעו ותיקים כלל יהודים  כלל  המדגם  

  3.23  1.81  8.61  8.24 8.11 *רופאים בכירים

אנשי מדע בכירים במוסדות מדע והשכלה 
 גבוהה

8.61 (8.42) 8.12 (8.13) 8.12 (8.42) 8.23 (8.34) 8.22 (8.16) 

אנשי טכנולוגיה והנדסה בכירים בחברות 
 במגזר העסקי

8.28 (1.33) 8.33 (1.33) 8.33 (1.32) 8.23 (1.12) 1.24 (8.28) 

 (6.13) 2.12 (8.33) 8.33 (8.32) 8.21 (8.32) 8.26 (1.36) 1.82 אנשי צבא בכירים

 (1.16) 6.66 (1.32) 1.32 (1.44) 1.28 (1.18) 1.23 (1.18) 1.16 אנשי רוח ותרבות )כגון סופרים ואמנים(

 (6.22) 6.38 (6.63) 1.31 (1.23) 6.33 (1.22) 6.32 (6.46) 6.83 אנשי עסקים בכירים 

 (6.82) 6.83 (2.36) 6.23 (2.66) 6.23 (2.13) 6.23 (2.83) 6.21 אנשי בידור מובילים

 

 .2223התרומה של מקצוע זה לא נבדקה בסקר * הערכת 

 עולה כי: 8 - 6מטבלאות מספר 

 יוקרה של מקצועות וסדר העדפתם  א.

 מנתונים אלו עולה כי בראש סולם היוקרה  בלה.סדר היוקרה והעדיפות של מקצועות שונים הוא כפי שמוצג בט (3 

 דרגות, ובהפרש  32בסולם בן  3-ל 8הערכות שניתן להם הוא בין הנמצאים מקצועות הרופאים והמדענים. ממוצע            

 מקצועות, בין  31מבין  4מיקומם של המורים בסולם זה הוא  משמעותי מהמקצוע הבא אחריהם, מהנדסים.           

 . ממצא מוזר, אך לא מפתיע, הוא רמת היוקרה הנמוכה שמיוחסת קציני צבא)מעל המורים( לבין  מהנדסים           

 לחברי כנסת. סביר להניח שההערכה זו  אינה משקפת בהכרח את רמת היוקרה של עיסוק זה, אלא כפי            

 על פני מימדים שונים )כמו יושר, ניקיון כפיים, חפות  שעולה ממחקרים אחרים, ההערכה נמוכה לחברי  כנסת           

 מאינטרסים אישיים בעת עבודתם וכו'(.           

 באותה רמת יוקרה. סביר להניח שהדבר נובע מכך שלא  נמצאולא ניתן למצוא מכנה משותף שמקשר עיסוקים ש (2 

 ים אחרים שאינם קשורים למהות המקצוע.אלא גם גורמתורמים ליוקרתו, המקצוע הנוגעים למהות רק גורמים   

 עיסוק בכצפוי, נמצא קשר כמעט מלא בין דרוג המקצועות לפי סדר היוקרה לבין דרוג המקצועות לפי ההעדפה  (1 

 בני המשפחה הקרובה.ל  

 ם עולה כי: המשתנילבין יוקרת מקצועות שונים דמוגרפים -מבדיקת הקשר במגזר היהודי, בין מאפיינים סוציו (4 

 הבאים הם המסבירים העיקריים את השונות בין אנשים באשר להערכת היוקרה שלהם בתחומים שונים.  

 . הערכת הנשים המגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים בהקשר הנדון הוא משתנה  .רופאים  

 (.8.41לעומת  8.36גברים )ה ערכתאת יוקרת הרופאים גבוהה מה  

הערכת החילונים,  :קרבה לדתם בהקשר הנדון הוא יהעיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינמשתנה ה .מדענים

 (.1.62לעומת  8.36המסורתיים והדתיים את יוקרת המדענים גבוהה מהערכת מהחרדים )

 : נשים תופסות את המקצוע מגדרבקרב קבוצת החילונים, מסורתיים, דתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.8.62לעומת  3.33וקרתי יותר מגברים )כי 

 בקבוצת החרדים לא נמצא משתנה מסביר. -

נשים תופסות את . מגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים בהקשר הנדון הוא  .מהנדסים

 (.1.23לעומת  8) עבודתם של מהנדסים כיותר יוקרתית מגברים

מסורתיות  –הפוך  U: נראה שבקרב הנשים קיים קשר מסוג קרבה לדת בקרב נשים נמצא משתנה מסביר נוסף, - 

 (.1.13לעומת  8.11ודתיות תופסות את עבודת המהנדסים כיוקרתית יותר מחילוניות וחרדיות )

 בקרב גברים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. - 
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את רמת היוקרה של  הנשים. הערכת מגדרהוא  םהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין מרואייני .קציני צבא

 (.1.41לעומת  8.21)הגברים מהערכת גבוהה קציני צבא 

סורתיות מ –הפוך  Uנראה שבקרב הנשים קיים קשר מסוג : קרבה לדתמסביר נוסף, משתנה נמצא בקרב הנשים  - 

 (.1.18לעומת  8.23ודתיות תופסות את עבודת קציני הצבא כיוקרתית יותר מחילוניות וחרדיות )

 בקרב הגברים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. - 

 נשים מעריכות את : מגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא  .אנשי עסקים בכירים 

 (.6.42לעומת  1.34המקצוע כיוקרתי יותר מגברים ) 

ם כיוקרתית יותר : עולים העריכו את עבודת אנשי העסקיותק בארץבקרב הנשים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.1לעומת  1.3מותיקים )

 בקרב הגברים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. -

נראה : קרבה לדתהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המראיינים בהקשר הנדון הוא  .מנהיגים חברתיים

יותר  ( מעריכים את עבודתם של מנהיגים חברתיים כיוקרתית1.3מסורתיים ) –הפוך  Uשקיים קשר מסוג 

 (.4.11( וחרדים )6.66מחילונים ודתיים )

: בקבוצה זו נשים העריכו את עבודת המנהיגים מגדרבקרב החילונים והדתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.6.22לעומת  6.38החברתיים כיוקרתית יותר מהגברים )

ו את עבודת הספורטאים : גם בקבוצה זו נשים העריכמגדרבקרב המסורתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.6.62לעומת  1.4כיוקרתית יותר מהגברים )

 בקרב החרדים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. -

העולים העריכו  :ותק בארץ ין המרואיינים בהקשר הנדון הואבהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות  .עורכי דין

 (.6.33לעומת  1.31את המקצוע כיותר יוקרתי מותיקים )

 –הפוך  U: נראה שבקרב הותיקים קיים קשר מסוג קרבה לדתותיקים נמצא משתנה מסביר נוסף, בקרב ה -

 (.2.18לעומת  6.81מסורתיים ודתיים תופסים את המקצוע כיוקרתי יותר מחילונים וחרדים )

 בקרב העולים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. -

ככלל, עלייה : קרבה לדתבהקשר הנדון הוא  יםהמרואיינה העיקרי שמסביר את השונות בין המשתנ .עיתונאים

העריכו ( 6.4( וחילונים )6.34ברמת הדתיות קשורה לירידה בתפיסת היוקרתיות של מקצוע זה, כך שמסורתיים )

 (.4.21( וחרדים )2.64את עבודת העיתונאים כיוקרתית יותר מדתיים )

נשים העריכו את עבודת העיתונאים כיוקרתית : בקבוצה זו מגדרבקרב המסורתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.6.44לעומת  1.22יותר מהגברים )

 בקבוצות האחרות לא נמצא משתנה מסביר נוסף. -

הפוך,  Uנמצא קשר בצורת : קרבה לדתהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים  הוא  .ספורטאים

 (.4.18( וחרדים )6.61י יותר מחילונים ודתיים )( העריכו את המקצוע כיוקרת1.28במסגרתו מסורתיים )

 : בקבוצה זו נשים העריכו את עבודת הספורטאים מגדרבקרב החילונים והדתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -  

 (.6.22לעומת  6.31כיוקרתית יותר מהגברים )    

ו את עבודת הספורטאים : גם בקבוצה זו נשים העריכמגדרבקרב המסורתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.6.31לעומת  1.33כיוקרתית יותר מהגברים )

 .בקרב החרדים לא נמצא משתנה מסביר נוסף -
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: אנשים שלא עובדים בשכר עבודה בשכרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא  .מורים

 (.6.88לעומת  1.61שכר )מעריכים את מקצוע ההוראה כיוקרתי יותר מאנשים המחזיקים בעבודה ב

: נשים מעריכות את מקצוע כיותר יוקרתי מגדרבקבוצת האנשים שלא עובדים בשכר נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.1.43לעומת  8.24מגברים )

 לא נמצא משתנה מסביר נוסף לקבוצת העובדים בשכר. -

העולים מעריכים את עבודת : ארץותק בינים הוא יהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרוא .בנקאים

 (.6.18לעומת  1.16הבנקאים כיוקרתית יותר מותיקים )

: בקבוצה זו נשים העריכות את עבודת הבנקאים כיוקרתית מגדרבקרב הותיקים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.2.36לעומת  6.66יותר מהגברים )

 בקרב העולים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. -

נראה שקיים קשר : קרבה לדתהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא  .בליםאנשי בידור מו

 (.4.38( וחרדים )2.83( תופסים את המקצוע כיותר יוקרתי מחילונים ודתיים )1.22מסורתיים ) –הפוך  Uמסוג 

 את עבודת אנשי הבידור  : בקבוצה זו נשים העריכומגדרבקרב החילונים והדתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,   -  

 (.2.43לעומת  6.22כיוקרתית יותר מהגברים )   

: גם בקבוצה זו נשים העריכו את עבודת אנשי הבידור מגדרבקרב המסורתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.6.41לעומת  1.42כיוקרתית יותר מהגברים )

 בקרב החרדים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. -

הערכת הנשים את רמת : מגדרשמסביר את השונות בין המרואיינים הוא תנה העיקרי המש .יני משטרהצק

 (.6.38לעומת  1.23היוקרה של קציני משטרה גבוהה מהערכת הגברים )

  – הפוך U: נראה שבקרב הנשים קיים קשר מסוג קרבה לדתבקרב הנשים נמצא משתנה מסביר נוסף,  - 

 (.6.13לעומת  1.83ציני המשטרה כיוקרתית יותר מחילוניות וחרדיות )סורתיות ודתיות תופסות את עבודת קמ  

 בקרב הגברים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. - 

: מסורתיים, דתיים חרדים קרבה לדתשמסביר את השונות בין המרואיינים הוא המשתנה העיקרי  .חברי כנסת

 (.4.21מת לעו 2.31תופסים את עבודת חברי הכנסת כיוקרתית יותר מחילונים )

 : בקבוצה זו נשים העריכו את עבודת חברי הכנסת כיוקרתית מגדרבקרב הדתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  - 

 (.2.4לעומת  6.28יותר מהגברים )  

 : גם בקבוצה זו נשים העריכו את עבודת חברי הכנסת מגדרבקרב החילונים נמצא משתנה מסביר נוסף,  - 

 .(4.3לעומת  4.83כיוקרתית יותר מהגברים )  

ת הדתיות עולה מככל שרכצפוי : קרבה לדת המשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא .אנשי דת

עבודתם של אנשי תפסו את  (6.21ומסורתיים ) (1.83דתיים ), (8.81תפיסת המקצוע כיוקרתי, כך שחרדים )עולה  כך 

 (.1.16דת כיוקרתית יותר מחילונים )

נשים מעריכות את המקצוע : מגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא . ח ותרבותאנשי רו

 (.6.16לעומת  1.28) כיותר יוקרתי מגברים

 ים תפסו את המקצוע כיוקרתי יותר י: חילונים ומסורתקרבה לדתבקרב הנשים נמצא משתנה מסביר נוסף,  - 

 (.6.61לעומת  1.14מדתיים וחרדים )  

 בקרב הגברים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. - 
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 U: נראה שקיים קשר מסוג קרבה לדתהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא  .רואי חשבון

 (.6.23( תופסים את המקצוע כיותר יוקרתי מחילונים וחרדים )1.14מסורתיים ודתיים ) –הפוך 

  רואי החשבון: בקבוצה זו נשים העריכו את עבודת מגדרה מסביר נוסף, נמצא משתנ והחרדיםבקרב החילונים   -

 (.6.32לעומת  6.14כיוקרתית יותר מהגברים ) 

: גם בקבוצה זו נשים העריכו את עבודת אנשי מגדרנמצא משתנה מסביר נוסף,  והדתיים בקרב המסורתיים -

 (.6.34לעומת  1.62כיוקרתית יותר מהגברים )רואי החשבון 

  מספר מורה כי ניכרת מגמת עלייה בהערכת היוקרה של 2223יתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר ( נ2

 . בכל המקצועות שנבדקו למעט שניים )אנשי בידור ואנשי דת( הערכות היוקרה היו דומות 2223מאז סקר מקצועות  

 קרה של מקצוע ההוראה גבוהה במיוחד ויעוד ראוי לציין כי העלייה ברמת ה. 2223-או גבוהות מאלו שניתנו ב 

 למקום  33, דבר שגם תרם לעלייה משמעותית בסולם הדרוג  )ממקום (דרגות 32בסולם בן  1.11 -ל 6.2)ממוצע  

 חינוך בפרט בעקבות מחאת המעמד הבינוני בקיץ האחרון.באנשי רביעי(. יתכן ששינוי זה קשור באווירת התמיכה  

 אוי להדגיש כי למרות סכסוך העבודה הממושך והמתוקשר של הרופאים בכלל והרופאים לגבי הרופאים ר          

 , המדרוג הגבוה שלהם נשאר ובעקבותיו יציבות בין שני הסקרים לגבי הערכת רמת 2233המתמחים בפרט בקיץ           

 היוקרה שלהם.          

   

 הערכת תרומת עיסוקים שונים לחוסנה של המדינה ב.

 8.61וממוצע  8.11אנשי מדע בכירים לחוסנה של המדינה )ממוצע רופאים ושל יש הערכה גבוהה לתרומה של  (3 

( גם כן נתפסים 1.82( ואנשי צבא בכירים )8.28טכנולוגיה והנדסה בכירים )(. אנשי , בהתאמהדרגות 32בסולם בן 

 כגורם התורם לחוסנה של המדינה.

גבוהה מזו של אנשי עסקים יותר אך עדיין נמוכה  (1.16) אנשי רוח ותרבות הערכת התרומה לחוסנה של המדינה של

בממוצע  2.83-י בידור מובילים, שתרומתם לחוסנה של המדינה הוערך בבים אנשיצ. בתחתית הסולם נ(6.83) בכירים

 דרגות. 32בסולם בן 

 שונים התרומה של העובדים בתחומים סוציו דמוגרפים להערכת מבדיקת הקשר במגזר היהודי בין מאפיינים (  2     

 המרואיינים:את השונות בין  המשתנים הבאים הם המסבירים העיקרייםלחוסנה של המדינה, עולה כי       

: נשים חושבות שרופאים תורמים לחוסן המדינה מגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות הוא  אים בכירים.רופ

 (.8.23לעומת  8.82יותר מגברים )

: ותיקות חשבו שהרופאים תורמים לחוסן המדינה יותר ותק בארץקרב הנשים נמצא משתנה מסביר נוסף, ב -

 (.8.11לעומת  8.34מעולות )

: ותיקים חשבו שהרופאים תורמים לחוסן המדינה יותר ותק בארץבקרב הגברים נמצא אותו משתנה מסביר,  -

 (.1.23לעומת  8.26מעולים )

( חושבים 1.86: חילונים )קרבה לדתה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא המשתנ .אנשי רוח ותרבות

 (.2.18( ומחרדים )1.4שאנשי רוח ותרבות תורמים יותר לחוסן המדינה ממסורתיים ודתיים )

 : נשים חושבות שאנשי רוח ותרבות תורמים לחוסן המדינה יותרמגדרבקרב החילונים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.1.12לעומת  8.23מגברים )

: נשים חושבות שאנשי בידור תורמים לחוסן המדינה מגדרבקרב המסורתיים והדתיים נמצא אותו משתנה מסביר,  -

 (.6.12לעומת  1.88יותר מגברים )

 בקרב החרדים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. -

: מגדריר את השונות בין המרואיינים הוא המשתנה העיקרי שמסב .אנשי מדע בכירים במוסדות מדע והשכלה גבוהה

 (.8.28לעומת  8.38נשים חושבות שאנשי מדע תורמים לחוסן המדינה יותר מגברים )
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נשים חושבות שאנשי צבא : מגדר המשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא .אנשי צבא בכירים

 .(1.13לעומת  8.21תורמים לחוסן המדינה יותר מגברים )

  :גילהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא  .אנשי טכנולוגיה והנדסה בחברות במגזר העסקי

( חושבים שאנשי טכנולוגיה והנדסה תורמים לחוסן המדינה יותר 8.13) 21-62בני  –הפוך  Uנראה שקיים קשר מסוג 

 (.1.34ומעלה ) 61( ובני 1.48ומטה ) 26מבני 

: בקבוצה זו נשים חושבות שאנשי טכנולוגיה והנדסה תורמים מגדרנמצא משתנה מסביר נוסף,  21-62בקרב בני  -

 (.8.3לעומת  8.22יותר לחוסן המדינה מגברים )

: נשים חושבות שאנשי מגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא אנשי עסקים בכירים. 

 (.6.63לעומת  1.21ים )תורמים לחוסן המדינה יותר מגבר עסקים

( 6.33: חילונים ודתיים )קרבה לדתהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המרואיינים הוא  אנשי בידור מובילים.

 (.1.22( חושבים שאנשי בידור תורמים לחוסן המדינה יותר מחרדים )6.82ומסורתיים )

ת שאנשי בידור תורמים לחוסן המדינה יותר : נשים חושבומגדרבקרב המסורתיים נמצא משתנה מסביר נוסף,  -

 (.6.23לעומת  1.32מגברים )

: נשים חושבות שאנשי בידור תורמים לחוסן המדינה מגדרבקרב החילונים והדתיים נמצא אותו משתנה מסביר,  -

 (.2.48לעומת  6.22יותר מגברים )

 בקרב החרדים לא נמצא משתנה מסביר נוסף. -

 מורה כי בין שני הסקרים לא חל שינוי מובהק בהערכות  2223י הסקר הנוכחי לממצאי סקר ( ניתוח משווה בין ממצא1

 שנתנו למקצועות השונים לגבי תרומתם לחוסנה של המדינה. 
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 שקעה במחקר ופיתוח הבות היחש .5

 בפני המרואיינים הוצגו השאלות הבאות: 

 שמטרתם קידום הידע ושנעשים במוסדות להשכלה "האם המדינה צריכה או לא צריכה לתמוך כספית במחקרים  - 

 גבוהה ובמוסדות מחקר דומים?"  

 

 "האם המדינה משקיעה במחקר ובפיתוחים מדעיים שמטרתם  קידום הידע ושנערכים במוסדות להשכלה  - 

 גבוהה או מוסדות מחקר דומים במידה המתאימה, יותר מדי או פחות מדי?"  

 

 תיות יקטים מחקריים שנערכים על ידי חברות תעשיצריכה לתמוך כספית בפרוי ה או לא"האם המדינה צריכ - 

 לפיתוח המשק והתעשייה?"גם להצלחת החברות ו גםמסחריות ויכולים לתרום   

 

 יקטים מחקריים שנערכים על ידי חברות תעשייתיות ומסחריות במידה ינה משקיעה בפרו"האם לדעתך המד - 

 ות מדי?"המתאימה, יותר מדי או פח  

 

 בהתחשב בגודלה של מדינת ישראל, האם לדעתך הממשלה משקיעה במחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי, כמו " - 

 שמשקיעות רוב הממשלות של מדינות מפותחות, יותר מרוב המדינות או פחות מאשר רוב המדינות?  

 

 ממשלתית והן זו של מקורות ולגבי ההשקעה הכוללת במחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי במדינה, הן זו ה" - 

האם לדעתך שיעור ההשקעה דומה לזה של   --אחרים, פרטיים ולא פרטיים ובהתחשב בגודלה של המדינה  

 המדינות האחרות גבוה זה של המדינות האחרות או נמוך מזה?" 

 

 קעות במדע תורמות ההשקעות במחקר ופיתוח באות על חשבון השקעות בתחומים אחרים. האם בסך הכל ההש"    -     

 לחוסן הלאומי של מדינת ישראל או פוגעות בחוסן המדיני של מדינת ישראל"?            

 

 ( ולגבי כל אחד מהם המרואיין 3שאלה נוספת בנושא זה הציגה בפני המרואיינים מספר תחומים )ראה טבלה מספר 

  ע בתחום כספים על מנת להבטיח את צמיחת המשקעד כמה חשוב או לא חשוב שמדינת ישראל תשקיהתבקש לציין "     

 ".בטווח הבינוני והארוך     

 

 מציגות את תגובות המרואיינים. 33 - 3טבלאות מספר 
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 צוי ומצויר  –: השקעות של המדינה במחקר 7מספר  הטבל

 תעשייתיותמחקרים שימושיים בחברות  מחקרים אקדמאיים 

כלל  כלל המדגם
 היהודים

כלל  ערבים  עולים תיקיםו
 המדגם

כלל 
 היהודים

 ערבים  עולים ותיקים

 א. רצוי )האם המדינה צריכה להשקיע( 

 (26) 12 (42) 14 (16) 14 (11) 14 (13) 14 (13) 41 (83) 18 (12) 11 (16) 14 (12) 63 בטוח שכן 

 (16) 44 (44) 14 (41) 16 (41) 16 (42) 11 (38) 11 (38) 33 (23) 23 (22) 22 (22) 21 חושב שכן 

 (-) 34 (2) 21 (33) 36 (32) 31 (3) 31 (1) 38 -- (3) 4 (3) 1 (2) 6 חושב שלא 

 (1) 2 (2) 2 (1) 32 (1) 3 (1) 8 (2) 3 -- (2) 3 (2) 3 (2) 3 בטוח שלא

 (2) 2 (4) 1 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (2) 3 (3) 1 (3) 3 (3) 3 (3) 3 לא השיבו 

 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 במידה המתאימה ב. האם המדינה משקיעה

הרבה 
 (4) 12 (6) 1 (6) 8 (6) 8 (6) 32 (3) 21 (34) 31 (23) 21 (22) 22 (38) 22 פחות מידי

 פחות מידי
22 (41) 21 (23) 21 (43) 24 (61) 44 (22) 13 (42) 13 (43) 42 (42) 11 (48) 18 (11) 

במידה 
 (11) 33 (3) 32 (22) 38 (38) 36 (22) 31 (22) 22 (1) 3 (33) 32 (32) 32 (33) 34 המתאימה

 (38) 2 (3) - (3) 32 (1) 3 (3) 8 (21) 2 (2) - (1) 4 (2) 1 (6) 1 יותר מידי 

הרבה 

 יותר מדי
6 (4) 6 (3) 8 (3) - 3 (38) 2 (1) 2 (2) 1 (2) (-) 3 (3) 

 (2) 1 (16) 46 (21) 23 (26) 22 (22) 22 (4) 2 (38) 24 (32) - (36) 4 (34) 1 לא השיבו 

 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

  : חשיבות השקעה בתחומים שונים12טבלה מספר  

 

 חשיבות ההשקעה
 -כ אחוז שציינו את הנושאים

חשוב 
 חשוב מאד

די 
 חשוב

די לא 
 בחשו

לא 
 חשוב

מאד 
לא 

 חשוב
לא 

 סה"כ השיבו
חשוב 
 ביותר

עיקרי או 
 משני

אחד 
משלושת 
החשובים 

 ביותר
 א. חינוך

 (32) 32 (84) 82 (61) 61 322% -- -- (-) 3 -- (3) 3 (6) 31 (31) 82 כלל המדגם

 (33) 33 (81) 82 (62) 62 322% -- -- (-) 3 -- (3) 3 (6) 32 (31) 86 כלל  יהודים

 (32) 32 (84) 83 (61) 62 322% -- -- (-) 3 -- (3) 3 (6) 1 (34) 33 םותיקי

 (83) 83 (83) 13 (63) 21 322% -- -- -- -- (4) 3 (8) 13 (88) 62 עולים

 (38) 32 (33) 33 (82) 14 322% -- -- -- -- (-) 2 (1) 34 (31) 84 ערבים

 ב. מחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות להשכלה גבוהה

 28 (63) 62 המדגם כלל
(24) 

3 (32) 3 (2) 3 (3) -- 3 (2) 322% 34 (3) 44 (11) 62 (21) 

 12 (21) 21 כלל  יהודים
(26) 

32 
(32) 

3 (2) 3 (3) -- 3 (2) 322% 34 (8) 28 (11) 18 (24) 

 24 (62) 63 ותיקים
(21) 

32 
(31) 

2 (2) 2 (3) -- 3 (3) 322% 34 (8) 18 (14) 26 (24) 

 63 (48) 16 עולים
(16) 

1 (33) - (4) -- -- - (3) 322% 33 (1) 44 (23) 11 (22) 

 33 (82) 16 ערבים
(36) 

2 (2) -- -- -- -- 322% 31 (31) 63 (28) 13 (11) 

 ג. מחקר ופיתוח תעשייתי

 11 (46) 48 כלל המדגם
(13) 

33 
(36) 

2 (1) 2 (1) -- - (3) 322% 1 (2) 32 (8) 28 (26) 

 42 (41) 46 כלל  יהודים
(11) 

32 
(36) 

3 (4) 2 (1) -- 3 (3) 322% 1 (2) 36 (8) 13 (22) 

 12 (42) 43 ותיקים
(11) 

33 
(31) 

3 (4) 1 (1) -- 3 (3) 322% 4 (2) 32 (1) 22 (22) 

 66 (41) 12 עולים
(14) 

1 (31) - (2) 3 (4) -- - (3) 322% - (2) 1 (31) 14 (22) 

 33 (62) 22 ערבים
(22) 

36 
(36) 

32 (3) - (2) -- -- 322% 2 (-) 36 (3) 13 (11) 

 ד. תשתיות תקשורת

 42 (12) 23 כלל המדגם
(11) 

31 
(22) 

6 (6) 6 (4) 3 (-) 3 (3) 322% 3 (3) 4 (6) 31 (33) 

 41 (26) 21 כלל  יהודים
(18) 

31 
(21) 

4 (1) 6 (2) 2 (-) 3 (3) 322% 3 (3) 4 (1) 33 (1) 

 13 (22) 12 ותיקים
(11) 

31 
(21) 

4 (8) 1 (6) 2 (-) 3 (3) 322% 3 (3) 4 (1) 32 (1) 

 61 (28) 33 עולים
(13) 

31 
(24) 

4 (6) 1 (3) -- 2 (2) 322% - (-) - (3) 1 (32) 

 22 (23) 43 ערבים
(11) 

32 
(36) 

31 (-) 6 (-) -- -- 322% 2 (-) 32 (22) 11 (11) 
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 : )המשך(12טבלה מספר 
 

 חשיבות ההשקעה 
 אחוז שציינו את הנושאים

חשוב 
 חשוב מאד

די 
 חשוב

די לא 
 חשוב

לא 
 חשוב

מאד 
לא 

 חשוב
לא 

 סה"כ השיבו
חשוב 
 ביותר

עיקרי או 
 משני

אחד 
משלושת 
החשובים 

 ביותר
 ה. תשתיות תחבורה

 12 (28) 21 כלל המדגם
(28) 

8 (33) 1 (2) 2 (-) -- - (3) 322% 4 (4) 32 (31) 12 (12) 

 12 (23) 23 כלל  יהודים
(28) 

3 (32) 3 (2) 3 (-) -- - (3) 322% 4 (4) 36 (34) 12 (11) 

 24 (66) 61 ותיקים
(22) 

1 (32) 3 (2) 3 (-) -- -- 322% 4 (4) 38 (36) 13 (11) 

 61 (12) 33 עולים
(22) 

34 
(31) 

4 (2) -- -- - (1) 322% 2 (2) 2 (6) 3 (31) 

 21 (21) 41 ערבים
(13) 

1 (36) 3 (-) 32 (-) -- -- 322% 2 (2) 4 (4) 34 (21) 

 ו. תשתיות פיננסיות

 18 (14) 21 כלל המדגם
(12) 

36 
(33) 

2 (4) 8 (4) 3 (3) 2 (6) 322% 3 (1) 1 (33) 36 (22) 

 42 (11) 24 כלל  יהודים
(11) 

31 
(31) 

4 (2) 1 (4) 3 (3) 2 (1) 322% 3 (1) 1 (32) 36 (24) 

 42 (12) 21 ותיקים
(12) 

33 
(38) 

4 (6) 8 (4) 3 (2) 2 (6) 322% 3 (4) 8 (32) 31 (24) 

 23 (12) 23 עולים
(11) 

1 (32) 3 (2) 1 (1) -- 3 (33) 322% 2 (2) 2 (33) 32 (26) 

 33 (42) 41 ערבים
(24) 

32 
(11) 

31 (-) 33 (2) -- 2 (-) 322% - (2) 1 (1) 32 (31) 

 ז. תשתית צבאית

 24 כלל המדגם
(28) 

22 
(22) 

1 (3) 2 (1) 4 (2) 4 (1) 3 (-) 322% 34 (32) 12 (13) 43 (26) 

 63 כלל  יהודים
(61) 

21 
(24) 

8 (3) 2 (1) 3 (3) 3 (-) -- 322% 31 (31) 43 (44) 28 (62) 

 61 ותיקים
(61) 

24 
(24) 

3 (3) 2 (2) 2 (3) 3 (-) - (3) 322% 34 (34) 11 (43) 24 (28) 

 24 עולים
(62) 

41 
(22) 

1 (3) - (4) -- -- -- 322% 12 (26) 23 (21) 12 (11) 

 22 ערבים
(23) 

34 
(23) 

6 
(31) 

38 
(2) 

38 
(1) 

22 
(22) 

4 (-) 322% - (2) 1 (3) 6 (22) 
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 : ההערכות להשקעה בישראל במחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי יחסית למדינות מפותחות אחרות 11טבלה מספר  

 ערבים ותיקים לים עו כלל היהודים כלל מדגם 

 א. השקעת הממשלה 

הרבה פחות ממה שברוב המדינות 
 המפותחות  

22 (24) 24 (26) 3 (32) 21 (23) 32 (3) 

 (21) 22 (18) 16 (48) 42 (-) 11 (18) 14 קצת פחות 

 (11) 43 (32) 31 (31) 28 (32) 36 (32) 22 כמו ברוב המדינות

 (38) 22 (1) 1 (2) 1 (1) 6 (3) 32 קצת יותר

 (33) 4 (3) 1 (3) - (3) 2 (2) 1 הרבה יותר

 (2) 1 (31) 34 (23) 22 (34) 32 (32) 31 לא השיבו

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 ב. השקעה כוללת מכל המקורות  

הרבה פחות ממה שברוב המדינות 
 המפותחות  

31 (32) 36 (31) 6 (2) 38 (32) 24 (1) 

 (11) 26 (11) 13 (14) 13 (16) 13 (16) 13 קצת פחות 

 (21) 28 (22) 33 (22) 11 (22) 22 (22) 21 כמו ברוב המדינות

 (21) 32 (8) 3 (3) 32 (6) 3 (3) 33 קצת יותר

 (4) 3 (2) 2 (3) - (2) 4 (2) 1 הרבה יותר

 (2) 6 (31) 38 (11) 36 (38) 38 (36) 32 לא השיבו

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 ג. התרומה של השקעות במחקר ופיתוח לחוסן הלאומי

 28 22 41 43 42 תורמות במידה רבה

 41 21 23 28 13 תורמות במידה מסוימת

 22 31 6 33 31 לא תורמות ולא פוגעות

 6 1 - 6 6 פוגעות במידה מסוימת

 3 1 - 1 2 פוגעות במידה רבה

 2 4 - 1 1 לא יודע/מסרב לענות

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 עולה כי: 33 - 3מטבלאות מספר  

 תפיסות לגבי הצורך בהשקעות במחקר א. 

 במחקר אקדמי.צריכה להשקיע ( שהמדינה 21%( או חושבים )63%( או בטוחים )32%רוב גדול של הציבור ) (3  

 רים שימושיים ה להשקיע במחק( שהמדינה צריכ11%( או חושבים )14%( גם או בטוחים )13%רוב גדול ) 

 מסחריות.בחברות  

 סדר התחומים לפי החשיבות המיוחסת להשקעה במחקר הם: (2  

 .((31%) או חשוב ( 82%) חשוב מאד :38%חינוך ) -   

 ((.28%( או חשוב )62%חשוב מאד ) :88%מחקרים במוסדות להשכלה גבוהה ) -   

 .((12%) או חשוב (21%) חשוב מאד :81%תשתיות תחבורה ) -   

 (.11%( או חשוב )48%חשוב מאד ): 82%מחקר ופיתוח תעשייתי )  -   

 .(22%) או חשוב (24%) חשוב מאד :13%תשתית צבאית ) -   

 .חשוב( 18%חשוב מאד,  21% :62%תשתיות פיננסיות ) -   

 חשוב(. 42%חשוב מאד,  23% :63%תשתיות תקשורת ) -   
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 בה המיוחסת למחקר במוסדות להשכלה גבוהה ועל העדיפות שמייחסים נתונים אלו מורים על החשיבות הר (1  

 למחקרים אלו על פני מחקרים בתעשייה.                

 מבדיקת הקשר בין מגזרי אוכלוסייה לבין החשיבות המיוחסת להשקעה בתחומים שונים עולה כי: בחלוקה (   4          

 , לבין כל האחרים הבנושא מסוים חשובה מאד או חשוב רבמחקדיכוטומית בין מי שאומרים שהשקעה    

גבוה מהחלק המקביל בקרב  מחקר במוסדות להשכלה גבוההחלקם של הערבים המייחסים חשיבות ל *   

 .(81%לעומת  32%) היהודים

 86%ופיתוח תעשייתי )מחקר בייחוס חשיבות ל חלקם של היהודים גבוה מהחלק המקביל בקרב הערבים *   

 (.14%לעומת  88%( ותשתית צבאית )14%לעומת  83%תשתיות תחבורה ), (14%ת לעומ

חלקם של העולים גבוה מזה של הותיקים בייחוס חשיבות למחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות להשכלה  *   

לעומת  82%( ותשתיות פיננסיות )84%לעומת  36%(, מחקר ופיתוח תעשייתי )82%לעומת  31%גבוהה )

61%.) 

 (.82%לעומת  33%* חלקם של הותיקים גבוה מהחלק המגביל של העולים בייחוס חשיבות לתשתיות תחבורה )   

 טעם  בשל האחוז הגבוה של מרואיינים שאמרו לגבי רוב התחומים כי חשוב מאד או חשוב להשקיע בהם, אין (2      

 דמוגרפיים אחרים.      -סוציו בדיקת הקשר עם מאפייניםל       

 ,במועד בו נערך הסקר הנוכחי רוב הציבור מאמין  מורה כי 2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (6   

 בין הסקר בחשיבות ההשקעה במחקר, אקדמאי ומסחרי. עם זאת, ישנה ירידה  ,כמו גם במועד בו נערך קודמו   

 שבטוחים או  13%-ל 83%מסחרי )ר באחוז האנשים שמייחסים חשיבות להשקעה במחקהנוכחי לקודמו    

 חושבים שצריך להשקיע במחקרים אלו(.   

 לא נמצאו הבדלים בין ממצאי , אזי לגבי רוב התחומים שנסקרו כאשר השאלה התייחסה לתחומים ספציפיים    

 לעומת  82%יתי ), למעט עלייה בייחוס החשיבות למחקר בתחום המחקר והפיתוח התעשי2223סקר זה לסקר                  

 (.2223-ב 11%                 

 

 הערכות לגובה ההשקעות בפועל ב.

 שחושבים שהיא  3%. זאת לעומת יחושבים כי המדינה משקיעה פחות מידי במחקר אקדמ (14%)רוב הציבור  (3 

 רות ב( חושבים שהמדינה משקיעה פחות מידי במחקרים שימושיים בח23%)כמחצית משקיעה יותר מידי.   

 משקיעה בכך יותר מידי. שהמדינהחושבים  32% מסחריות.  

 מידי במחקרים אקדמאיים גבוה משמעותית מהחלק פחות שחושבים שהמדינה משקיעה  היהודיםחלקם של  (2 

 (.61%לעומת  12%) הערביםהמתאים בקרב   

גבוה  ים בחברות מסחריותבמחקרים שימושי פחות מדיהמדינה משקיעה מנגד, חלקם של הערבים שחושבים כי 

 (.41%לעומת  68%) מזה של היהודים

  16%חלקם של הותיקים שחושבים שהמדינה משקיעה פחות מדי במחקרים אקדמיים גבוה מזה של העולים ) (1 

 ערכת ההשקעות במחקרים בחברות מסחריות.התיקים בעותי בין עולים לומשמ (. לא נמצא הבדל61%לעומת   

 ההשקעות בפועל מצביעות על מגמה  לגובה: ההערכות מורה כי 2223בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר ניתוח משווה  (4 

 אחוז גבוה יותר של אנשים חושבים שהמדינה  –של ייחוס חשיבות רבה יותר להשקעה של המדינה במחקר   

  23%מסחריות )ובמחקרים שימושיים בחברות  (2223-ב 62%לעומת  14%משקיעה פחות מדי במחקר אקדמי )  

 (.2223-ב 46%לעומת   
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 ההשקעה הכוללת של מדינת ישראל בפיתוח מדעי וטכנולוגי .ג

 הרבה פחות 31%שברוב מדינות המפותחות )נמוכה מזו ההשקעה הכוללת חושבים כי (48%כמחצית המרואיינים ) (3 

חושבים שההשקעה  34%-וותחות ברוב המדינות המפ( חושבים שההשקעה כמו 21%כרבע )קצת פחות(,  13%-ו  

 הרבה יותר(. 1%-קצת יותר ו 33%יותר מאשר ברוב המדינות המפותחות )גבוהה 

 דמוגרפים לבין רמת ההשקעה הכוללת של מדינת ישראל -מבדיקת הקשר במגזר היהודי בין מאפיינים סוציו (2   

 בפיתוח מדעי וטכנולוגי עולה כי:  

הותיקים חושבים ששיעור : ותק בארץת בין המראיינים בהקשר הנדון הוא המשתנה העיקרי שמסביר את השונו

 (.32%לעומת  31%במחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי גבוה, לעומת מדינות אחרות, בהשוואה לעולים ) ההשקעה 

רכה עהמורה כי בכלל המדגם לא חל שינוי בין שני הסקרים ב 2223( ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר 1  

 להשקעה הכוללת של המדינה בפיתוח מדעי וטכנולוגי.

 

 הערכת התרומה של השקעות במחקר ופיתוחד. 

( חושבים שההשקעות במחקר ופיתוח תורמות לחוסנה של המדינה או במידה 16%( כשלושה רבעים מהמרואיינים )3 

 (.13%( או במידה מסוימת )42%רבה )

סים למי שמעריכים את התרומה אולם אם מתייח ,דלים בין יהודים לערבים( בחלוקה דיכוטומית לא נמצאו הב2    

 (. 28%לעומת  43%חלקם של אלו גבוה בקרב היהודים יותר מאשר בקרב הערבים )כרבה 

שחושבים שיש תרומה רבה או מסוימת גבוה בקרב העולים יותר מאשר בקרב הוותיקים מי חלקם של העולים            

 .(11%לעומת  34%)
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 עמדות כלפי צמצום פערים בחינוך. 6

נוער וצעירים -המשתתפים נשאלו "המחאה בקיץ האחרון דרשה צדק חברתי. האם השקעה בחינוך למדעים בילדים, בני

כך הם נשאלו "האם מוצדק או לא מוצדק לעשות אפליה -בשכבות החלשות תתרום או לא תתרום לצדק חברתי?". אחר

 נת ולהשקיע בחינוך למדעים בשכבות החלשות משמעותית יותר מאשר בשכבות האחרות?".מתק

 

 מציגה את הנתונים. 32טבלה  

 (0227: צדק חברתי )לא נבדק בסקר 10טבלה מספר  

 
 

 כלל מדגם
כלל 

 היהודים

 

 ערבים ותיקים עולים

נוער, וצעירים -בילדים, בני א. המחאה בקיץ האחרון דרשה צדק חברתי. האם השקעה בחינוך למדעים

 בשכבות החלשות תתרום או לא תתרום לצדק חברתי?

 12 64 34 23 24 בטוח שתתרום

 44 22 41 26 23 חושב שתתרום

 22 8 32 8 33 חושב שלא תתרום

 1 4 2 4 1 בטוח שלא תתרום

 3 2 1 1 1 לא יודע/מסרב לענות

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ 

דק או לא מוצדק לעשות אפליה מתקנת, ולהשקיע בחינוך למדעים בשכבות החלשות ב. האם מוצ

 משמעותית יותר מאשר בשכבות אחרות?

 12 41 36 13 18 בטוח שמוצדק

 11 21 12 21 23 חושב שמוצדק

 22 31 14 36 31 חושב שלא מוצדק

 6 31 1 32 33 בטוח שלא מוצדק

 2 4 31 6 2 לא יודע/מסרב לענות

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 

 עולה כי: 32מטבלה מספר  

 ( שהשקעה בחינוך בשכבות החלשות תתרום לצדק 23%( או חשובים )24%בטוחים )או ( 81%רוב המרואיינים ) ( 3 

 ( שמוצדק לעשות אפליה מתקנת בחינוך 23%( או חושבים )18%בטוחים ) או (61%)שני שליש כן, -כמו חברתי.   

 יותר בשכבות החלשות. ולהשקיע  

 מהיהודים חושבים או בטוחים שהשקעה בחינוך בשכבות  82%( בהשוואה בין מגזר היהודים למגזר הערבים, נמצא כי 2 

 ( מיהודים 12%בקרב הערבים; לעומת זאת, אחוז גבוה יותר של ערבים ) 14%החלשות תתרום לצדק חברתי, לעומת   

 מתקנת בחינוך לטובת השכבות החלשות מוצדקת.( חושבים או בטוחים שאפליה 66%)  

 מהותיקים מאמינים שאפליה מתקנת בחינוך לטובת השכבות החלשות  12%-בהשוואה בין עולים לותיקים נמצא ש ( 1 

מהעולים; לא נמצא הבדל בין ותיקים לעולים בתפיסת התרומה של השקעה בחינוך  46%מוצדקת, זאת לעומת 

 למדעים בשכבות החלשות.

 ה בחינוך וכלפי אפליה מתקנת עדמוגרפיים אחרים לבין העמדות כלפי השק-מאפיינים סוציו ( לא נמצא קשר בין4 

 בחינוך.  
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  ההישגים המדעיים והטכנולוגים של המדינה ערכתה .9

 המדינה ימהישגהאם איכפת או לא איכפת  א( 

 המרואיינים נשאלו:  

 ישראל יהיה מקום גבוה בקהילה המדעית העולמית?"לך של ת"האם אישית איכפת לך או לא אכפ  

 

 מציגה את תגובות המרואיינים. 31טבלה מספר   

)"האם אכפת לך שלישראל יהיה מקום גבוה בקהילה  : האם איכפת מהישגי המדינה במדע וטכנולוגיה13טבלה מספר 

 המדעית העולמית(

 ערבים ותיקים עולים  כלל היהודים כלל המדגם 

 (83) 11 (33) 32 (31) 322 (32) 32 (32) 88 איכפת 

 (33) 21 (3) 32 (1) - (8) 8 (8) 32 לא איכפת 

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 

 -לה כי וע 31מטבלה מספר 

מאפיינת את כלל מגזרי האוכלוסייה, כפי עמדה זו  ( איכפת מהישגי המדינה.88%לרוב גדול של המרואיינים )

 .2223שנמצא גם בסקר 

 

 הערכת ההישגים המדעיים ב( 

 בפני המרואיינים הוצגו השאלות הבאות:  

. 32עד  3המדעיים והטכנולוגיים שלה? תן את תשובתך בסולם  םההישגיאיזה ציון אתה נותן למדינת ישראל  על 

 " פירושו מצוין. השאר הן דרגות ביניים.32"-פירושו ציון נכשל ו 3כאשר 

 

 המדעיים והטכנולוגיים  שלה  היא כמו זו  םההישגיישראל, האם לדעתך רמת  בהתחשב בגודלה של מדינת  

 של רוב המדינות המפותחות האחרות, גבוהה יותר מאשר רוב המדינות המפותחות או נמוכה ממנה?"  

 

   מציגה את תגובות המרואיינים. 34טבלה מספר   

 של ישראל יחסית למדינות מפותחות אחרותהערכות לרמת ההישגים המדעיים והטכנולוגים  :14טבלה מספר 

 ערבים  ותיקים עולים כלל היהודים כלל המדגם 

 א. הערכה למדינה על הישגים מדעיים וטכנולוגים 

 (1.23) 1.21 (1.81) 1.36 (1.12) 8.18 1.83 (1.13) 1.32 דרגות( 32)בסולם בן  ממוצע

 (32) 8 (8)  (8) 8 (8) 8 (8) 8 שכיח

 יחסית למדינות מפותחות אחרותלרמת ההישגים  ב. ההערכות

 (2) 32 (2) 4 (2) 3 (2) 4 (2) 2 הרבה יותר נמוכה

 (11) 11 (31) 32 (22) 1 (34) 32 (31) 34 יותר נמוכה 

 (42) 13 (28) 21 (26) 13 (28) 26 (12) 28 אותה רמה

 (31) 32 (42) 42 (42) 22 (42) 43 (16) 16 יותר גבוהה

 (3) 1 (34) 23 (6) 3 (31) 38 (32) 32 בוהההרבה יותר ג

 (2) 3 (1) 2 (6) 2 (1) 3 (1) 2 לא השיבו 

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ
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 עולה כי: 34מטבלה מספר  

על הישגים מדעיים וטכנולוגיים )בהקשר זה יש לציין כי בהערכת דרגות  32בסולם בן  1.32המדינה מקבלת ציון  (3 

 (.32 - 4וטווח סולם בית ספר הוא  "בית ספר" הואיל םן להשתמש בקנה מידה של סולתוצאה זו לא נכו

( 28%דומה )או ה רמת ההישגים שלכי ביחס לגודלה של מדינת ישראל ( גם אומרים 13%רוב גדול של המרואיינים ) (2 

 ( על זו של רוב המדינות המפותחות האחרות.23%או עולה )

 שחושבים שמדינת ישראל במצב נחות לעומת אלו שחושבים שהמדינה במצב טוב אם בוחנים את חלקם של אלו  

  33%טוענים כי הישגי ישראל גבוהים יותר לעומת  23%מאזן ההערכות נוטה משמעותית לצד החיוב )נמצא כי           

 .(שטוענים כי ההישגים נמוכים יותר יחסית למדינות מפותחות אחרות          

 מזו של רוב המדינות המפותחות גדול גבוהה שחושבים שרמת ההישגים של מדינת ישראל  יהודיםהחלקם של  (1 

 .(32%לעומת  23%) הערביםמהחלק המתאים בקרב  

כן, חלקם של הותיקים שחושבים שרמת ההישגים של מדינת ישראל גבוהה מזו של רוב המדינות המפותחות -כמו ( 4

 .(23%לעומת  63%גדול מהחלק המתאים בקרב העולים )

 למדינת ישראל, נמצא כיהיחסית דמוגרפים לבין ההערכות -סוציו םבמגזר היהודי של הקשר בין מאפייני מבדיקה (2 

נשים נותנות ציון גבוה יותר  :מגדרהמשתנה העיקרי שמסביר את השונות בין המראיינים בהקשר הנדון הוא 

 (.1.86לעומת  8.31ם )המדינה במדעים וטכנולוגיה בהשוואה לגברי להישגי

, אזרחי ישראל תופסים את 2223: בדומה לסקר מורה כי 2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (6 

 ההישגים המדעיים והטכנולוגיים כגבוהים, הן באופן אבסולוטי והן בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. 

 

 הישראלי הזדהות עם זכייה בפרס נובל, הישג שיא של המדעג. 

 בפני המרואיינים הוצגו שתי השאלות הבאות:  

 ?". בקיץ האחרון חוקר ישראלי מהטכניון זכה בפרס נובל. האם שמעת או לא שמעת ל זה" - 

 ?".האם אתה אישית הרגשת או לא הרגשת גאווה על כך שישראלי קיבל פרס נובל" - 

   בתחום המדע, כלכלה, כימיה ורפואה"? עד היום בפרס נובל ממה שזכור לך, כמה ישראלים זכו" - 

 

 מציגה את הנתונים. 32טבלה  
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 (0227: תגובות לזכייה בפרס נובל בקיץ )לא נבדק בסקר 51טבלה מספר  

 
 

 כלל מדגם
כלל 

 היהודים

 

 ערבים ותיקים עולים

 ?א. בקיץ האחרון חוקר ישראלי מהטכניון זכה בפרס נובל. האם שמעת או לא שמעת על כך

 42 32 33 32 82 שמעתי

 13 32 3 32 32 לא שמעתי

 33 2 2 2 1 לא יודע/מסרב לענות

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ 

 ב. האם אישית הרגשת או לא הרגשת גאווה על כך שישראלי קיבל פרס נובל?

 24 11 14 16 12 הרגשתי גאווה רבה

 14 32 23 36 38 הרגשתי גאווה מסוימת

 26 2 2 2 4 גאווה במידה מועטההרגשתי 

 31 2 1 2 2 כלל לא הרגשתי גאווה

 1 3 2 3 3 לא יודע/מסרב לענות

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 ג. ממה שזכור לך, כמה ישראלים זכו עד היום בפרס נובל בתחום המדע, כלכלה כימיה ורפואה?

 4.12 8.32 8.13 8.21 1.66 ממוצע

 

 -ולה כי ע 32מטבלה מספר  

 

 ( שמעו על זכייתו של חוקר ישראלי מהטכניון )פרופ' דן שכטמן( בפרס נובל בקיץ 82%רוב גדול של המרואיינים ) ( 3 

 מכלל המדגם חשו גאווה בעקבות זכייתו בפרס. 12%האחרון.   

  32%לזכייה בפרס )בהשוואה בין מגזר היהודים למגזר הערבים, נמצא כי היהודים הפגינו הן מודעות רבה יותר  ( 2

 (.28%לעומת  32%( והן תחושת גאווה בעקבותיה  במידה גבוהה יותר מהערבים )42%לעומת  

 לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הותיקים לעולים. (1 

 דמוגרפים לבין רמת הגאווה בזכייה בפרס נובל בקיץ האחרון, -מבדיקת הקשר במגזר היהודי בין מאפיינים סוציו ( 4 

 הרגישו גאווה  42מהאנשים מעל גיל  32%: גילנמצא כי: המשתנה המסביר העיקרי לשונות בין המרואיינים הוא      

 ומטה. 42בקרב בני  88%מסוימת או רבה בעקבות הזכייה, לעומת   
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 השלכות נתפסות של גורמים שונים על הישגי המדינה בתחום המדע והטכנולוגיה .8

 :על הישגי המדינה של הגורמים הבאים הסקר בחן את ההשלכות 

 ה:המדע. נוסח השאלה הי תטכנולוגייהתמקדות בענף  - 

"הן ביחס לתחומים מדעים וטכנולוגיים אחרים במדינה, והן ביחס למדינות מפותחות אחרות, במדינת ישראל יש   

יתרום  מה לדעתך ומידע(. ריכוז גבוה של מחקר ופיתוח בענף טכנולוגיית המידע )טכנולוגיות תקשורת מחשבים

המצב הנוכחי של ריכוז בענף טכנולוגיית המידע או אם ישראל תפזר את  –יותר להישגים של מדינת ישראל 

 "פני מספר תחומים?-המומחיות של באופן שווה יותר על

 

 רכזי מחקר יום חלק גדול מהעבודות של חוקרים ישראלים נערכות במכ" נוסח השאלה היה: תהליך הגלובליזציה. - 

 ופיתוח בארץ השייכים לחברות זרות. מרכזים אלה תורמים להישגים המדעיים של חוקרים ישראלים, אך בפועל           

 הכול -רוב היישום והייצור של הפיתוחים שנעשים בישראל מתבצעים במפעלי תעשייה במדינות אחרות. האם בסך          

 "ת חברות בינלאומיות, לדעתך, תורמים או פוגעים בישראל?מרכזי מחקר ופיתוח בבעלו          

 

   . האם לדעתך, ההגירה של מדענים 'בריחת מוחות'"מדברים על תופעה של  :בריחת מוחות מישראל - 

 ישראלים לחו"ל מתרחשת בשיעור כזה שהיא פוגעת במדינת ישראל או בהיקף כזה שאינה פוגעת במדינת   

 ישראל?"  

 

 ריחת מוחות, נשאלו המרואיינים גם על תפקוד המדינה בהחזרת המדענים:בהתייחס לב 

"האם הממשלה פעלה במידה מספקת או לא פעלה במידה מספקת כדי להחזיר את המדענים הנמצאים בחו"ל  

 לארץ?" 

 

 מציגות את תגובות המרואיינים. 38 - 36טבלאות מספר  
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 גורמים שונים על הישגים מדעיים וטכנולוגים של המדינה: השלכות של  16טבלה מספר  

 
 

 כלל מדגם
כלל 

 היהודים

 

 ערבים ותיקים עולים

)"מה יתרום יותר להישגי מדינת ישראל, התמקדות  דעיהתמקדות בענף טכנולוגית המהשלכות של א. 

 *"(?פני מספר תחומים-על באופן שווה יותר בטכנולוגיות מידע או פזור המומחיות

שימור המצב הנוכחי של התרכזות 

 בטכנולוגיות מדע

23  24  23  22 24 

 16 62  14  61  28 פזור המומחיות בתחומים שונים

 32 32 2  31  31 לא השיבו 

 322% 322% 322%  322%  322% סה"כ 

 : השלכות של מרכזי מחקר ופיתוח זרים הפועלים בישראלגלובליזציההשלכות של ב. 

 21 22 22 24 24 ם מאדתור

 42 21 42 42 42 די תורם

 33 33 32 32 31 לא תורם ולא פוגע

 32 1 33 32 32 די פוגע

 3 1 2 2 2 פוגע מאד

 2 32 1 1 6 לא השיבו 

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 

 .2223* הנושא לא נבדק בסקר      

 ; לפיכך לא ניתן לערוך השוואה בין 2223המתאימה בסקר  נוסח השאלה בסקר הנוכחי היה שונה מנוסח השאלה     

 שני הסקרים.     

 

 : פגיעה במדינת ישראל  מתופעת "בריחת המוחות"19טבלה מספר  

 ערבים ותיקים עולים כלל היהודים כלל המדגם   

 (22) 22 (22) 31 (32) 26 (22) 24 (22) 12 לא מתרחשת בהיקף שפוגע במדינת ישראל

 (18) 11 (12) 18 (13) 66 (12) 68 (11) 62 היקף שפוגע במדינת ישראלמתרחשת ב

מתרחשת בהיקף גדול אך לא פוגעת במדינת 
 ישראל

1 (3) 3 (3) 3 (4) 1 (3) 32 (2) 

 (-) 2 (2) 6 (32) 1 (1) 1 (6) 1 לא השיבו 

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ 

 

 חזרת מדעניםהממשלה בהה של פעולל: הערכות 81טבלה מספר  

 ערבים ותיקים עולים כלל היהודים כלל המדגם 

 (43) 64 (6) 1 (3) 32 (2) 33 (32) 22 עשתה מספיק 

 (41) 16 (18) 82 (86) 12 (82) 16 (12) 63 לא עשתה מספיק

 (4) - (36) 31 (31) 31 (32) 31 (31) 33 לא השיבו 

 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ 
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 עולה כי: 38 - 36מטבלאות מספר 

 (0227-)ניסוח שונה מ תרומת ריכוז גבוה של מחקר ופיתוח בענף טכנולוגיות המידע על הישגים של מדינת ישראל א.

 ריכוז גבוה ישראל יותר מ תפיזור המומחיות בתחומים שונים יתרום להישגי מדינחושבים כי ( 28%) המרואייניםרוב  (3 

 .מידעהת של מחקר ופיתוח בענף טכנולוגיו  

מהמרואיינים הערבים אמרו  24%עמדה זו מאפיינת את כלל המגזרים, למעט הערבים שהציגו עמדה הפוכה:  (2 

פני -ששימור המצב הקיים של התמקדות בענף טכנולוגיות המידע יתרום להישגי המדינה יותר מפיזור המומחיות על

 ענפים שונים.

לפיכך לא ניתן לערוך השוואה בין שני  2223ח השאלה המתאימה בסקר ( נוסח השאלה בסקר הנוכחי היה שונה מנוס1 

 הסקרים.

 מדינת ישראל בתחום המדע והטכנולוגיה  תתרומת תהליך גלובליזציה להשג ב.

 המדע ( להישגי מדינת ישראל בתחום 42%( או די תורמת )24%תורמת מאד )או חושבים כי גלובליזציה ( 66%הרוב ) (3 

 והטכנולוגיה.  

 .דמוגרפיים-השונים ולא נמצא קשר עם מאפיינים סוציו לא נמצאו הבדלים בין מגזרי האוכלוסייה (2 

 שגי הטכנולוגיה על האפשרות שאלו יוצרים ניכור יבחנו את תפיסות המרואיינים לגבי ההשלכות של ה 1בפרק מס'  (1 

 שאלה זו לבין ההערכות של ב שניתנוההערכות בין שכבות אוכלוסיה שונות. ראוי לציין כי נמצא קשר מסויים בין   

 שגים תורמים בעיקר למי שעוסקים בטכנולוגיה יהן בקרב מי שחושבים שההמנם יה למדינה.  אצתרומת הגלובליז  

 יה תרמה ציה, יש רוב למי שחושבים שהגלובליזישגים תרמו לכל שכבות האוכלוסיוהן בקרב מי שחושבים שהה  

  (.11%לעומת  23%ז של אלו נמוך בקרב הראשונים לעומת האחרונים )למדינה; אולם, האחו  

 והערכות לפעולות המדינה להחזרת המדענים ההשלכות הנתפסות של תופעת "בריחת המוחות" ג.

 מהמרואיינים חושבים שתופעת "בריחת המוחות" מתרחשת בהיקף גדול. (66%) כשני שלישים (3 

חושבים שהתופעה נים שחושבים ש"בריחת המוחות" מתרחשת בהיקף גדול, ( של המרואיי32%הרוב המוחלט ) (2 

 פוגעת במדינת ישראל.

 המוחות"."בריחת חושבים שמדינת ישראל לא עשתה מספיק כדי למנוע את תופעת מהמרואיינים  63% (1 

קרב הערבים כל המגזרים למעט הערבים חושבים שהמדינה עשתה מעט מדי למניעת תופעת "בריחת המוחות". ב (4 

 ושבים שישראל עשתה מספיק למניעת התופעה.ח 64%העמדה הפוכה: 

: נראה שהעמדות בנושא "בריחת המוחות" התמתנו מורה כי 2223ניתוח משווה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקר  (2 

(, 2223-ב 22%לעומת  12%יותר אנשים חושבים שהתופעה לא מתרחשת בהיקף שפוגע במדינה ) – 2223מאז סקר 

(; ניתן לקשור ממצא 11%לעומת  62%שכן פוגע במדינה )ובהתאם פחות אנשים חושבים שהתופעה מתרחשת בהיקף 

זה לירידה באחוז האנשים שחושבים שהמדינה לא עשתה מספיק למניעת תופעת "בריחת המוחות" והחזרת 

 .נה לא עשתה מספיק בעניין זהשהמדי(, אם כי עיקר האנשים עדיין מרגישים 12%לעומת  63%המדענים לישראל )
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 עניין במדע וטכנולוגיה האם תוכניות טלוויזיה עשויות לעורר  .7

 נשאלו, לגבי ילדים בכל אחת מקבוצות הגיל , (36-38, 31-32, 6-32להם ילדים בקבוצות גיל שונות ) מרואיינים שיש 

 ובוטים/חידושים טכנולוגיים אחרים, האם הילדים אם ערוץ טלוויזיה יקדיש תוכנית לילדים בנושא חקר חלל/רהללו: " 

 ?" , יצפו או לא יצפו בתוכניות אלו36-31/38-32/32-6שלך שהם בגיל  

 מציגה את תגובות המרואיינים. 33טבלה מספר  

 

 דווח ההורים על הצפי לכך שילדיהם יצפו בתוכניות טלוויזיה שעוסקות בנושאי מדע וטכנולוגיה: 17טבלה 

 6-32 31-32 36-38 

כלל  ערבים יהודים כלל המדגם ערבים יהודים כלל המדגם

 המדגם

 ערבים יהודים

 חקר החלל

יצפו במידה 
 רבה

12 12 12 21 23 33 33 23 32 

יצפו במידה 
 די רבה

33 32 48 21 2 61 22 32 12 

יצפו במידה 
 מסוימת

21 21 31 36 23 2 31 32 6 

יצפו במידה 
 מעטה

2 6 - 1 2 2 32 34 38 

 23 12 11 36 16 12 1 22 38 כלל לא יצפו

 לא יודע/
 מסרב לענות

1 1 - 2 1 - - - - 

 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 רובוטים

יצפו במידה 
 רבה

14 12 12 33 24 33 31 23 6 

יצפו במידה 
 די רבה

31 33 12 38 34 26 33 33 32 

יצפו במידה 
 מסוימת

22 21 33 22 34 12 36 32 38 

יצפו במידה 
 מעטה

6 2 6 2 1 32 22 31 23 

 12 14 12 23 18 11 32 21 33 כלל לא יצפו

 לא יודע/
 מסרב לענות

2 1 - 2 1 - 3 2 - 

 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ
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 : )המשך(17טבלה מספר 
 
 6-32 31-32 36-38 

כלל  ערבים יהודים כלל המדגם ערבים יהודים כלל המדגם

 המדגם

 ערבים יהודים

 חידושים טכנולוגים אחרים

יצפו במידה 
 רבה

12 42 21 28 16 33 23 12 32 

יצפו במידה 
 די רבה

38 32 23 33 2 26 33 34 - 

יצפו במידה 
 מסוימת

34 32 32 38 34 26 31 32 24 

יצפו במידה 
 מעטה

33 32 31 32 34 36 31 32 12 

 23 23 21 2 24 38 6 36 34 יצפוכלל לא 

 לא יודע/

 מסרב לענות

8 4 33 32 1 36 1 1 - 

 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 

 עולה כי: 33מטבלה מספר 

 ככל שגיל הילד לפי דיווחי ההורים : למדע בגיל יחסית צעיר ותהקשור ות( נראה שילדים מעדיפים לצפות בתכניא

 .יצפו בתכניות שיעסקו בחקר החלל, ברובוטים או בחידושים טכנולוגיים אחריםן חלקם של ילדיהם שעולה קט 

 של הורים שצופים שילדיהם בגיל  23%-מ היא בצפי לצפיית הילדים עם הגיל הירידה , חקר החלללגבי תוכניות של 

 .38-36בגיל  לגבי ילדים 13%-ל 32-31לגבי ילדים בגיל  46%-יצפו בתוכניות אלו ל 32-6

 , בהתאמה.28%-ל 11%-ל 23%-, מברובוטיםלגבי תוכניות העוסקות  

 בהתאמה. 42%-ונשאר יציב ב 13%-ל 21%-אחרים מ בחידושים טכנולוגייםלגבי תוכניות העוסקות  

 ו במידה די שילדים ערבים יצפו במידה רבה אשהצפי הוא נמצא  6-32ילדים בני  לגביהשוואות בין המגזר היהודי לערבי: ( ב

 נמצא  31-36(; בקרב 46%לעומת  62%( ורובוטים )42%לעומת  82%רבה יותר מילדים יהודים בתכניות על חקר החלל ) 

 (; בקרב 14%לעומת  14%דים יהודים בתכניות על חקר החלל )שילדים ערבים יצפו במידה רבה או במידה די רבה מיל 

 (. עם זאת, דווקא16%לעומת  41%עוניינים צופים בתכניות בחקר החלל )נוער ערבים מ-נראה שבני 36-38ילדים בני  

 לעומת  43%( ועל חידושים טכנולוגיים אחרים )38%לעומת  22%נוער יהודים צופים יותר בתכניות על רובוטים )-בני  

 32%.) 
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   נספח: שאלון הסקר
 

עבור המועצה . אנו עורכים ל ד"ר מינה צמחש ואני מראיין מטעם מכון המחקר "דחף" ……שלום גברתי/אדוני, שמי 
נבחרת  עמדות הציבור בנושאים שונים הקשורים למדע וטכנולוגיה".הלאומית למחקר ופיתוח )מו"פ( מחקר בנושא "

 אפשר כמה דקות מזמנך? תודה רבה.ותשמשנה למטרות סטטיסטיות בלבד.  מסרנה לאישיובותיך לא תותשבאופן מקרי 
 
 הנושאים הבאים ציין בבקשה:לגבי כל אחד מ (3

  
 האם אתה מתעניין או לא מתעניין בנושא זה? א( 

 
 מהי רמת הידע שלך בנושא זה? ב( 

 
 

 ב. רמת הידע א. האם מתעניינים בנושא הנושא
מתעניין  

 מאד
די  מתעניין

 מתעניין
מתעניין 

 מעט
מתעניין 

מעט 
 מאד

כלל לא 
 מתעניין

לא 
להקריא( 
לא יודע / 

 מסרב

עד  3שובתך בסולם תן את ת
מציין ידע רב  32. כאשר 32

אין כלל ידע. השאר  3 -מאד ו
 הן דרגות ביניים

  1 6 2 4 1 2 3 טילים וחלל
  1 6 2 4 1 2 3 בריאות 

  1 6 2 4 1 2 3 מחשוב ואינטרנט
  1 6 2 4 1 2 3 איכות הסביבה

  1 6 2 4 1 2 3 היסטוריה וארכיאולוגיה
נושאים הקשורים 

 הלאנרגי
3 2 1 4 2 6   1  

  1 6 2 4 1 2 3 נושאים הקשורים למים 
  1 6 2 4 1 2 3 מדעי החיים )ביולוגיה(

האם אתה מתעניין 
בנושא אחר בתחום המדע 

 והטכנולוגיה

3 2 1 4 2 6 1  

 
 

 .3לפחות בסעיף אחד בטבלה מס'  2או  3למראיין ציין כאת אם ציין תשובה  (2
 

 לפחות באחד מסעיפי הטבלה )המשך בשאלה הבאה( 1ו א 2או  3ציין תשובה  (3 
 

 (. 4, באף אחד מסעיפי הטבלה )עבור לשאלה 1, או 2, 3לא ציין, ציין תשובות  (2 
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 לגבי כל אחד ממקורות המידע הבאים, אתה מתבקש לציין: (1 
 

 וגיה בהם אתה באיזו תכיפות, אם בכלל, אתה משתמש במקור זה לשם השגת מידע בנושא מדע וטכנול א(  
 מתעניין?   
 )צריך להיות מופנה לאנשים שאכן מתעניינים במשהו במדע(   

 
 מהי לפי הערכתך רמת האמינות של מקור זה?  ב(  

  

 רמת אמינות שימוש במקור 
לעיתים  

קרובות 
 מאד

לעיתים 
די 

 קרובות

לעיתים די  לפעמים
 רחוקות

לעיתים 
רחוקות 
או כלל 

 לא

)לא להקריא( לא 
 ע/מסרביוד

 3תן את תשובתך בסולם 
מציין  3. כאשר 32עד 

מציין  32 -כלל לא אמין ו
אמין לגמרי. השאר הן 

 דרגות ביניים.

  6 2 4 1 2 3 ספריות
עיתונים מדעיים, כולל 

 מדע פופולארי
3 2 1 4 2 6  

עיתונות יומית ומגזינים 
 מודפסים

3 2 1 4 2 6  

  6 2 4 1 2 3 רדיו
  6 2 4 1 2 3 טלוויזיה
  6 2 4 1 2 3 אינטרנט

הרצאות ציבוריות 
פופולאריות בתחום 

 המדע 

3 2 1 4 2 6  

 מוזיאונים/גן חיות/
 אקווריום 

3 2 1 4 2 6  

אנשים אחרים 
בסביבתך )חברים, 

 מכרים(

3 2 1 4 2 6  

מדענים 
 באוניברסיטאות

3 2 1 4 2 6  

מדענים במשרדי 
ממשלה ומקומות 

 ציבוריים

3 2 1 4 2 6  

מדענים שעובדים 
 בחברות מסחריות

3 2 1 4 2 6  

מוסדות ציבוריים 
שנותנים שירות 

בנושאים מסויימים 
כמו, קופ"ח וחברת 

 חשמל.

3 2 1 4 2 6  

  6 2 4 1 2 3 אנשי דת/רבנים

 

 עד כמה אתה מרגיש שנחוץ לך ידע בנושאים של מדע וטכנולוגיה בחיי היום יום שלך? (4
 . חיוני3
 . נחוץ 2
 . די נחוץ1
 . נחוץ במידה מעטה 4
 . לא נחוץ לי כלל2
 . )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 
 



 65 

 אנו חיים בעידן בו יוצאים לשוק כמעט מידי יום תגליות מדעיות וחידושים טכנולוגיים. יש הטוענים  (2
 לכות שליליות על שלתגליות המדעיות ולחידושים יש רק תרומה חיובית לחיים שלנו ויש טוענים שיש להם גם הש

 :איכות החיים  ואיכות הסביבה. לגבי כל אחד מהתחומים הבאים, ציין בבקשה  
 האם התגליות המדעיות והחידושים הטכנולוגיים בתחום זה משפרים את איכות החיים שלנו או פוגעים  א. 
 באיכות החיים   
 ם לשמור על  איכות הסביבה או פוגעים האם התגליות המדעיות והחידושים הטכנולוגיים בתחום זה עוזרי ב. 
 באיכות הסביבה  

 איכות הסביבה איכות החיים 

משפרים  תחום
 מאד

 די 
 משפרים

לא 
משפרים 

 ולא פוגעים

 די 
 פוגעים

פוגעים 
 מאד

לא 
 יודע

עוזרים 
לשמור 

 מאד

די 
עוזרים 
 לשמור

לא 
עוזרים 

ולא 
 פוגעים

די 
 פוגעים

פוגעים 
 מאד

לא 
 יודע

תקשורת 
 סלולארית

3 2 1 4 2 6 3 2 1 4 2 6 

 6 2 4 1 2 3 6 2 4 1 2 3 מחשבים
שירותים ואביזרים 

טכנולוגיים כולל 
ברשת האינטרנט 

למטרות פנאי )כגון 
שמיעת מוזיקה, 

 סרטים, משחקים(

3 2 1 4 2 6 3 2 1 4 2 6 

שירותי הרשת 
האלקטרונית 

למטרות חברתיות 
)רשתות תקשורת 

 חברתיות(

3 2 1 4 2 6 3 2 1 4 2 6 

שימוש באינטרנט 
ודואר אלקטרוני 

 למטרות עבודה
3 2 1 4 2 6 3 2 1 4 2 6 

 6 2 4 1 2 3 6 2 4 1 2 3 רכב
 6 2 4 1 2 3 6 2 4 1 2 3 רפואה ורוקחות

 6 2 4 1 2 3 6 2 4 1 2 3 חקלאות

 
 
, לדעתך, לחוסנה של לגבי כל אחת מקבוצות העיסוקים הבאים ציין בבקשה עד כמה האנשים בקבוצה זו תורמים (6

 שהתרומה  32 -מציין שהתרומה שלהם כמעט אפסית, ו 3, כאשר 32 – 3-המדינה. תן את תשובתך בסולם מ
 שלהם רבה מאד. 
 רופאים בכורים _____________ 
   אנשי צבא בכירים 
   אנשי עסקים בכירים 
   אנשי מדע בכירים במוסדות מדע והשכלה גבוהה  
 נדסה בכירים בחברות במגזר העסקי______אנשי טכנולוגיה וה 
   אנשי בידור מובילים 
   אנשי רוח ותרבות )כגון סופרים ואמנים( 
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 ( לגבי כל אחד מהעיסוקים הבאים ציין, בבקשה, מהי לדעתך רמת היוקרה של עיסוק זה? תן את תשובתך, 1
 ה נמוכה מאד. השאר הן דרגות ביניים.מציין יוקר 3 -מציין יוקרה גבוהה מאד, ו 32. כאשר 32עד  3בסולם  

 
    רופאים

    מדענים

     מורים

    קציני צבא

   קציני משטרה

     אנשי דת

     מהנדסים

    חברי כנסת

    ספורטאים

     עורכי דין

    אנשי בידור

    רואי חשבון

     בנקאים

     עיתונאים

   מנהיגים חברתיים 

     אנשי עסקים

   ת )כגון סופרים ואמנים(אנשי רוח ותרבו
 
 אם היה לך עכשיו ילד או נכד בגיל בו הוא בוחר מקצוע והיה מתייעץ איתך באיזה מקצוע לבחור, באיזה מבין  (8

 המקצועות שהקראתי לך עכשיו, היית מייעץ לו לבחור, בהנחה שמבחינת כישוריו הוא מתאים  
    לכל אחד מהמקצועות? 

 
    ?לבחור בעדיפות שנייה ובאיזה היית מייעץ לו (3
 

 ( האם המדינה צריכה או לא צריכה לתמוך כספית במחקרים שמטרתם קידום הידע ושנעשים במוסדות 32
 להשכלה גבוהה ובמוסדות מחקר דומים?  
 בטוח שצריכה לתמוך - 3  
 חושב שצריכה- 2  
 חושב שלא  1  
 בטוח שלא  - 4  

 )לא להקריא( לא יודע/מסרב - 2 
 
 

 האם לדעתך, המדינה משקיעה במחקרים במוסדות אלו  במידה המתאימה, יותר מדי או פחות מדי? (33
 הרבה פחות מדי  (3  
 פחות מדי (2 
 במידה המתאימה ( 1 
 יותר מדי (4 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב2
 
 

ה צריכה או לא צריכה לתמוך מחקרים ופתוחים טכנולוגיים  נערכים גם בחברות תעשייתיות מסחריות. האם המדינ  (32
כספית במחקרים שנערכים ע"י חברות תעשייתיות ומסחריות ויכולים לתרום גם לחברות המסחריות וגם לפתוח 

 יה.יהמשק והתעש
 בטוח שצריכה - 3 
 חושב שצריכה - 2 
 חושב שלא צריכה - 1 
 בטוח שלא צריכה - 4 

 )לא להקריא( לא יודע/מסרב -2
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 ם המדינה משקיעה בפרויקטים שנערכים על ידי חברות תעשייתיות ומסחריות  במידה לדעתך, האם כיו  (13

  המתאימה יותר מדי או פחות מדי? 

 הרבה פחות מדי  (1 

 פחות מדי (2 

 במידה המתאימה ( 3 

 יותר מדי (4 

 הרבה יותר מדי (5 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

 

בבקשה, עד כמה חשוב או לא חשוב שמדינת ישראל תשקיע בהם כספים על מנת  לגבי כל אחד מהתחומים הבאים, ציין,  (14

 להבטיח את צמיחת  המשק בטווח הבינוני והארוך:

מאד לא  לא חשוב די לא חשוב די חשוב חשוב חשוב מאד 

 חשוב

)לא להקריא( 

)לא 

 יודע/מסרב

 7 6 5 4 3 2 1 חינוך 

מחקר ופיתוח מדעי שנערך 

ה  במוסדות להשכלה גבוה

 ובמוסדות מחקר ציבוריים

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 מחקר ופיתוח בתעשייה

 7 6 5 4 3 2 1 תשתיות תקשורת 

 7 6 5 4 3 2 1 תשתיות תחבורה

 7 6 5 4 3 2 1 תשתיות פיננסיות 

 7 6 5 4 3 2 1 תשתית צבאית

 

 

 יותר?אקרא לך שנית את רשימת התחומים. איזה מביניהם הוא החשוב ב (115

 חינוך -1

 מחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות להשכלה גבוהה -2

 מחקר ופיתוח בתעשייה -3

 תשתיות תקשורת -4

 תשתיות תחבורה -5

 תשתית פיננסית -6

 תשתית צבאית -7

 )לא להקריא( לא יודע/מסרב  - 8

 

 

 איזה השני בחשיבותו ? (16

 

 ואיזה השלישי? (17

 

 עד  1ת ישראל  על ההישגים המדעיים והטכנולוגיים שלה? תן את תשובתך בסולם ( איזה ציון אתה נותן למדינ18

   " פירושו מצוין. השאר הן דרגות ביניים.11"-פירושו ציון נכשל ו 1. כאשר 11 

 

 ( בהתחשב בגודלה של מדינת ישראל, האם לדעתך רמת ההישגים המדעיים והטכנולוגיים  שלה  היא כמו זו של 19

 המפותחות או נמוכה ממנה? המפותחות האחרות, גבוהה יותר מאשר רוב המדינות  רוב המדינות 

 ( הרבה יותר נמוכה 1 

 ( יותר נמוכה2 

 ( אותה רמה3 

 ( יותר גבוהה4 

 ( הרבה יותר גבוהה5 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6
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שמשקיעות רוב מדעי וטכנולוגי, כמו מחקר ופיתוח ( בהתחשב בגודלה של מדינת ישראל, האם לדעתך הממשלה משקיעה ב21

 הממשלות של מדינות מפותחות, יותר מרוב המדינות או פחות מאשר רוב המדינות?

 ( הרבה פחות ממה שברוב המדינות המפותחות  1 

 ( קצת פחות 2 

 ( כמו ברוב המדינות 3 

 ( קצת יותר4 

 ( הרבה יותר5 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

 

לל ההשקעה במדינה במחקר ופיתוח הן של הממשלה והן של מקורות אחרים, פרטיים ולא פרטיים, האם (ואם נתייחס לכ21

בהתחשב בגודלה של המדינה, שיעור ההשקעה דומה לזה של המדינות המפותחות גבוה מזה של המדינות המפותחות, או נמוך 

 בזה?

 

 ( הרבה פחות ממה שברוב המדינות המפותחות  1 

 ( קצת פחות 2 

 ( כמו ברוב המדינות 3 

 ( קצת יותר4 

 ( הרבה יותר 5 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

 

( ההשקעות  במחקר ופיתוח באות על חשבון השקעות בתחומים אחרים. האם בסך הכל ההשקעות במדע תורמות לחוסן הלאומי 22

 של מדינת ישראל או פוגעות בחוסן הלאומי של מדינת ישראל?

 רבה תורמות במידה -1 

 תורמות במידה מסוימת -2 

 לא תורמות ולא פוגעות -3 

 פוגעות במידה מסוימת -4 

 פוגעות במידה רבה -5 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

  

 האם לך אישית איכפת או לא אכפת שלישראל יהיה מקום גבוה בקהילה המדעית העולמית? (23

 איכפת - 1 

 לא איכפת  - 2 

 דע/מסרב( )לא להקריא( לא יו6

 

 

 ( מהו ההישג המדעי הגדול ביותר, לדעתך, של מדינת ישראל?________________24

 

 ( בקיץ האחרון חוקר ישראלי מהטכניון זכה בפרס נובל. האם שמעת או לא שמעת על כך?25

 המשך בשאלה הבאה  –שמעתי  -1

 עבור לשאלה  –לא שמעתי  -2

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

 אישית הרגשת או לא הרגשת גאווה על כך שישראלי קיבל פרס נובל? ( האם אתה26

 הרגשתי גאווה רבה -1

 הרגשתי גאווה מסוימת -2

 הרגשת גאווה במידה מועטה -3

 כלל לא הרגשתי גאווה -4
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 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

 

 ימיה ורפואה:________( ממה שאתה זוכר, כמה ישראלים זכו עד היום בפרס נובל בתחום המדע, כלכלה, כ27

 

 (במדינת ישראל יש ריכוז גבוה של מחקר ופיתוח בענף טכנולוגיית המידע )טכנולוגיית תקשורת מחשבים ומידע(. 28

 המצב הנוכחי של ריכוז בענף טכנולוגית המדע או אם  --מה לדעתך יתרום יותר להישגים של מדינת ישראל  

 ה יותר על פני מספר תחומים?  ישראל תפזר את המומחיות שלה באופן שוו 

 המצב הנוכחי של ריכוזיות בטכנולוגיות המידע - 1 

 פזור המומחיות בתחומים שונים  - 2 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

 ( כיום חלק גדול מהעבודות של חוקרים ישראלים נערכות  מרכזי מחקר ופתוח בארץ ששייכים לחברות 29

 הישגים  המדעיים של חוקרים ישראלים, אך בפועל  רוב היישום והיצור של זרות. מרכזים אלה תורמים ל 

 הפיתוחים שנעשים בישראל מתבצעים במפעלי תעשיה בארצות אחרות. 

 האם בסך הכל מרכזי מחקר ופיתוח בבעלות חברות בינלאומיות תורמים, לדעתך, לישראל או פוגעים בישראל?

 תורמים מאד - 1

 די תורמים - 2

 תורמים ולא פוגעיםלא  - 3

 די פוגעים - 4

 פוגעים מאד - 5

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

 ( מדברים על תופעה של בריחת מוחות, האם לדעתך, ההגירה של מדענים ישראלים לחו"ל מתרחשת בהיקף גדול   31

 שפוגע במדינת ישראל, או שהיקף ההגירה הוא כזה  שזה לא  פוגע במדינת ישראל? 

 במדינת ישראל  שלא פוגעשת בהיקף מתרח - 1

 במדינת ישראלשפוגע מתרחשת בהיקף  - 2

 )לא להקריא( מתרחשת בהיקף גדול אך לא פוגעת במדינת ישראל - 3

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6

 

 ( האם הממשלה פעלה במידה מספקת או לא פעלה במידה  מספקת כדי להחזיר את המדענים הנמצאים 31

 בחו"ל לארץ? 

 עשתה מספיק - 1

 לא עשתה מספיק -2

 )לא להקריא( לא יודע /מסרב - 3 

   

 עם איזה משתי הדעות הבאות לגבי הקבוצות אשר להם תרמו ההישגים בטכנולוגים של מדינת ישראל אתה   (32

  --מסכים   

 שך בשאלה הבאה(טק )המ-ההישגים תרמו בעיקר לאנשים שעוסקים בתחום הטכנולוגיה כמו, למשל אנשי הי- 1     

 35הישגים תרמו לכל שכבות האוכלוסייה )עבור לשאלה   - 2     

 ( 35)עבור לשאלה         )לא להקריא( לא יודע / מסרב      - 3 

 

 

 

 

 האם זה שההישגים תרמו  בעיקר לקבוצה מסוימת יצר ניכור בינם לבין האחרים, או לא יצר ניכור בינם לבין  ( 33

 האחרים?  

 צר ניכור בינם לבין האחרים )המשך בשאלה הבאה(י - 1 

 (35לא יצר ניכור בינם לבין האחרים )עבור לשאלה  - 2 

 ( 35 -)לא להקריא( לא יודע /מסרב  )עבור ל - 3 

 

 מדוע  לדעתך נוצר הניכור בין אנשי טכנולוגיה כמו אנשי הייטק לבין אנשים אחרים?___________ (34
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דרשה צדק חברתי. האם השקעה בחינוך למדעים בילדים, בני נוער וצעירים בשכבות החלשות תתרום ( המחאה בקיץ האחרון 35

 או לא תתרום לצדק חברתי?

 בטוח שתתרום -1

 חושב שתתרום -2

 חושב שלא תתרום -3

 בטוח שלא תתרום -4

 )לא להקריא( לא יודע /מסרב - 5

 

ע בחינוך למדעים בשכבות החלשות משמעותית יותר מאשר בשכבות ( האם מוצדק או לא מוצדק לעשות אפליה מתקנת ולהשקי36

 אחרות?

 בטוח שמוצדק -1

 חושב שמוצדק -2

 חושב שלא מוצדק -3

 בטוח של מוצדק -4

 )לא להקריא( לא יודע /מסרב - 5

 

 .?6 - 12( האם יש לך ילדים בגין 37

 יש )המשך בשאלה הבאה( ( 1 

 (39אין )עבור לשאלה  (2 

 

יצפו או לא יצפו  6-12טלוויזיה יקדיש תוכנית לילדים בנושאים שאפרט להלן האם לדעתך הילדים שלך שהם בגיל ( אם ערוץ 38

 בתוכניות אלה: 

יצפו במידה  

 רבה

יצפו במידה די 

 רבה

יצפו במידה 

 מסוימת

יצפו במידה 

 מעטה

כלל לא 

 יצפו

)לא להקריא( 

 לא יודע/מסרב

       חקר החלל

       רובוטים

       ים טכנולוגים אחריםחידוש

 

 :13-15האם יש לך ילדים בגילאי  (39

 יש )המשך בשאלה הבאה( ( 1 

 (41אין )עבור לשאלה   2 

 

יצפו או לא יצפו  13-15( אם ערוץ טלוויזיה יקדיש תוכנית לילדים בנושאים שאפרט להלן האם לדעתך הילדים שלך שהם בגיל 41

 בתוכניות אלה:

יצפו במידה  

 רבה

פו במידה די יצ

 רבה

יצפו במידה 

 מסוימת

יצפו במידה 

 מעטה

כלל לא 

 יצפו

)לא להקריא( לא 

 יודע/מסרב

       חקר החלל

       רובוטים

       חידושים טכנולוגים אחרים

 

 :16-18האם יש לך ילדים בגילאי  (41

 כן )המשך בשאלה הבאה( - 1 

 (43לא )עבור לשאלה  - 2 

 

יצפו או לא יצפו  16-18יקדיש תוכנית לילדים בנושאים שאפרט להלן האם לדעתך הילדים שלך שהם בגיל  ( אם ערוץ טלוויזיה42

 בתוכניות אלה:

יצפו במידה  

 רבה

יצפו במידה די 

 רבה

יצפו במידה 

 מסוימת

יצפו במידה 

 מעטה

כלל לא 

 יצפו

)לא להקריא( 

 לא יודע/מסרב

       חקר החלל

       רובוטים

       וגים אחריםחידושים טכנול
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 ועתה כמה פרטים עליך : 

 

  (  באיזו מידה יש לך שליטה בישומי מחשב ובסביבת אינטרנט?43

 שליטה מלאה -1 

 במידה רבה -2 

 במידה בינונית -3 

 במידה מעטה -4 

 אין לי כלל -5 

 

 מין המרואיין: )לא לשאול( (44

 גבר  – 1 

 אישה – 2 

 

 ..……………: ך בבקשהגילמהו  (45

 

 היכן אתה ממקם את עצמך ברצף שבין חרדי, דתי, מסורתי וחילוני? – דתיות (46

 חרדי – 1 

 דתי – 2 

 מסורתי – 3 

 חילוני – 4 

 

 .……………כמה שנים למדת במסגרת מסודרת )לא כולל קורסים שארכו פחות משנה(? (47

 

 

 47 -שאלה חלופית ל

 

 ( מהי השכלתך?47

 לא למדתי כלל -1       

 שנות לימוד( 8עממית או פחות )  -2       

 שנות לימוד( 9-11תיכונית חלקית ) - 3  

 שנות לימוד( 12תיכונית מלאה ) - 4       

 תיכונית + לימודי תעודה -5       

 או     (ת הסדרעל תיכונית )סמינר למורים, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים, ישיב -6  

 תואר אקדמי חלקי      

 () בי .איי  ראשוןקדמאי תואר א - 7  

 . תואר אקדמי שני ומעלה )מסטר או דוקטורט(8

 ישיבה -  8  

 )לא להקריא( מסרב - 9   

 
 

 ( האם אתה עובד בשכר?48

 )המשך( כן  - 1 

 (51)עבור לשאלה  לא  - 2 

 )לא להקריא( מסרב - 3 

 

 ( באיזה מקצוע אתה עוסק?____________________49

 

 ש"ח. בהתחשב  13,111מרץ ת הממוצעת של משפחה בת ארבע נפשות היתה בחודש הוצאה החודשיה (51

 בהוצאות שלכם ובגודל המשפחה שלכם, האם המשפחה שלכם, מוציאה כמו הממוצע, מתחת לממוצע או מעל הממוצע? 

 בהרבה מתחת לממוצע – 1 

 במידת מה מתחת לממוצע – 2 

 כמו הממוצע – 3 
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 במידת מה מעל הממוצע – 4 

 בהרבה מעל הממוצע – 5 

 

 באיזו ארץ נולדת? (51

 (53)עבור לשאלה   יליד ישראל  -1 

 )המשך בשאלה הבאה(יליד רוסיה/בריה"מ           – 2 

    אפריקה-יליד אסיה – 3 

 אמריקה       -יליד אירופה – 4 

 )לא להקריא( לא יודע / מסרב  – 5 

 אחר, פרט - 6 

 

 מתי עלית לישראל? (52

 1991לפני תחילת  – 1 

 ואילך 1991 -מ – 2 

 

 .……………ישוב מגורים:  (59

 

 לשימוש משרדי (61

 ותיקים – 3 

 ערבים    – 4 

 רוסים – 5 

 

    (:שם המרואייןעם מי דיברתי בבקשה )

 
 


