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 4322מרץ  

 הנדון: ממצאי סקר דעת קהל 

איש/ה  333בקרב  4322בפברואר  41 –ל  29 –רצ"ב ממצאי סקר דעת קהל טלפוני שבוצע בין ה 

 ומעלה, מגזר יהודי וערבי.  21כמדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית הבוגרת  בישראל, גילאי 

 . PPS אשכולות דו שלבי –. שיטת הדגימה 2.3% –טעות הדגימה 

 לפי המגזרים, בחלוקה הבאה:  –בניתוח הנתונים  יכזהציר המר

 מספר המקרים  אחוזים 4322

 350 70% ישראלים ותיקים

 50 10% עולים מחבר העמים

 100 20% ערבים

 333 233.33% סה"כ

 

הציבור הישראלי בסדרת סקרי מעקב שמטרתם הייתה לבחון תפיסות ועמדות סקר זה הינו שלישי  

. שני הסקרים הקודמים בוצעו על ידי מכון מחקר בנושאים שונים הקשורים למעמד המדע והטכנולוגיה

 –וחלק  4322, כאשר בסקר הנוכחי חלק מהשאלות זהות לסקר 4339 –וב  4322 –"דחף" ב 

 חדשות. 

 איש/ה בחלקה הבאה:   341בקרב  בוצע   4322סקר 

 מספר המקרים  אחוזים 4322

 367 70% ישראלים ותיקים

 70 13% עולים מחבר העמים

 91 17% ערבים

 341 233% סה"כ

 

 הדו"ח כולל השוואה לאורך זמן בשאלות הזהות. 

מטה את ש  ,"רציה חברתית"הגורם חשש מהשפעת : במחקרים מסוג זה בדרך כלל  יש הערה

ממצאי הסקר והשוואה לסקר הקודם מראה שיתכן ובסקר לכיוון "חיובי" או "רצוי". ניתוח  התשובות 

הנוכחי גורם זה מתבטא יחסית יותר בתשובות של המגזר הערבי, כך שיש להזהר בהסקת המסקנות 

 לגבי קהל זה. 
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 תמצית מנהלים 

 מדע וטכנולוגיה בחיי היום יום תפיסת נחיצות הידע בנושאי 

 22%". יום היום בחיי להם חיוני וטכנולוגיה מדע של בנושאים ידע"ש ציין( 52%) מהציבור כשליש

ציינו שהוא חיוני, כאשר בקרב העולים  54%ר היהודי זדי נחוץ". במג"נוספים ציינו שידע זה "נחוץ" או 

בקרב הישראלים  49%לעומת  35% –גבוה במיוחד  חיונימחבר העמים האחוז שציינו שהוא 

 הותיקים. 

  .  4322יהודי בהשוואה לסקר הלא חל שינוי בנתון זה במגזר 

 מידת העניין ורמת הידע בנושאים שונים  

 האחוז שציינו ש"מאוד מתעניינים" או "מתעניינים" בכל אחד מהנושאים - רמת העניין 

 2-23הציון הממוצע בין  – הגדרה של רמת הידע    

 מגזר יהודי  כלל הציבור  

 רמת הידע  מידת העניין  רמת הידע מידת העניין

 6.22 64% 6.36 65% בריאות ורפואה 

 3.16 55% 6.09 60% איכות הסביבה 

 3.23 48% 5.59 49% ואינטרנט מיחשוב

 2.11 41% 5.21 47% נושאים הקשורים למים  

 2.42 51% 4.5 42% עתידנות טכנולוגית 

 2.91 55% 5.22 37% היסטוריה וארכיאולוגיה

 2.14 53% 4.98 37% מדעי החיים ) ביולוגיה ( 

 2.41 52% 4.53 36% נושא אנרגיה 

 5.62 41% 3.81 29% חלל 

 4.92 22% 3.11 16% רובוטים 

 

בריאות ורפואה ואיכות הסביבה, שני הנושאים  –שני הנושאים "האטרקטיביים" ביותר עבור הציבור 

 "חלל" ו"רובוטים".  –עם מידת עניין יחסית נמוכה 

ניתן לראות שככל שמידת העניין גבוהה יותר, כך הגדרת רמת הידע גבוהה יותר. אולי  יוצא מן הכלל 

לעומת רמת הידע )צורך לא  יחסית" עם מידת העניין "גבוהה" עתידנות טכנולוגיתהוא נושא "

 מסופק(. נושא זה חדש ולא נבדק בסקרים הקודמים. 

 שינויים לאורך זמן 

, ובמיוחד 4322ברמת העניין ברוב הנושאים לעומת  לירידההמגמה הכללית היא  העניין: מידת

 ב"מיחשוב ואינטרנט" ו"היסטוריה וארכיאולוגיה". 

, ובמיוחד ב"מיחשוב 4322לעומת  : גם ברמת הידע מגמה לירידה ברוב הנושאיםרמת הידע

   ואינטרנט", "איכות הסביבה", "אנרגיה" ו"נושאים הקשורים למים".   

 



 
 

3 
 

 smithr@netvision.net.il, מייל: 35-6254315, פקס: 35-6255222, טל: 34264, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

תדירות השימוש במקורות מידע שונים להשגת מידע  בנושאי מדע 

 טכנולוגיה בהם מתעניינים  ותפיסת רמת האמינות שלהם ו

  האחוז שציינו שמשתמשים לעיתים קרובות מאוד + די קרובות  –תדירות השימוש 

  2-23הציון הממוצע בין  –רמת האמינות  

 מגזר יהודי  המדגם  סה"כ 

האחוז 
שמשתמשים 

 לעיתים קרובות 

ציון רמת 
 האמינות 

האחוז 
שמשתמשים 

לעיתים 
 קרובות 

ציון רמת 
 האמינות 

 6.50 61% 6.60 60% אתרים שונים באינטרנט   

 6.42 54% 6.53 55% טלויזיה     

אנשים אחרים בסביבתך כמו 
 חברים ומכרים  

49% 
6.63 

51% 6.65 

עיתונות יומית ומגזינים 
 מודפסים  

48% 
5.77 

47% 5.72 

 6.18 46% 6.21 46% רדיו    

 7.56 35% 7.54 35% ספרים   

מוסדות ציבוריים  כמו קופת 
 חולים וחברת חשמל 

26% 
6.83 

20% 6.75 

עיתונים מדעיים, כולל מדע 
 פופולארי 

21% 
6.84 

18% 6.96 

 8.11 14% 8.05 19% מדענים באוניברסיטאות    

הרצאות ציבוריות 
 פופולאריות בתחום המדע  

13% 
7.10 

11% 7.11 

 3.91 10% 4.14 13%  אנשי דת/ רבנים   

 8.21 10% 7.90 9% מוזיאוני מדע  

מדענים במשרדי ממשלה 
 ומקומות ציבוריים 

9% 
6.75 

6% 6.90 

 5.93 4% 5.83 7% מדענים בחברות מסחריות 

 

הממצאים מצביעים על כך שמקורות המידע העיקריים להשגת מידע בנושאי מדע וטכנולוגיה הם 

מוזיאונים של   – " מבחינת תדירות השימוש לםו"תחתית הס. בהשונים באינטרנט וטלוויזיאתרים 

  .בחברות מסחריותומקומות ציבוריים , במדענים במשרדי ממשלהומדע 

אתרים  , לדוגמא:לבין תפיסת האמינות שלהםמידע נראה שקיים פער בין תדירות השימוש במקורות 

שתדירות השימוש   "מוזיאוני מדע"שאינם נתפסים כמאוד אמינים, בעוד  השונים באינטרנט וטלוויזי

להערכה נמוכה  יםאנשי דת / רבנים זוכ בהם נמוכה, מדורגים במקום הראשון לפי רמת האמינות. 

 במיוחד כמקור מידע אמין בנושאי מדע וטכנולוגיה. 

 שינויים לאורך זמן: 

בתדירות השימוש ברוב המקורות  ירידהחלה  4322: לעומת תדירות השימוש במקורות מידע שונים

שנבדקו, ובמיוחד ב"מוסדות ציבוריים נותני שרות", "מוזיאונים", "טלויזיה",  "אינטרנט" ו"אנשים 

         לא חלה עליה בתדירות השימוש של אף אחד מהמקורות. בסביבות המרואיין". 

ושל  "אתרים שונים באינטרנט"מידת האמינות של בולטת ירידה בהערכת  מקורות המידע:אמינות 

מדענים במשרדי ממשלה ומקומות ". לעומתם, חלה עליה בהערכת האמינות של "אנשי דת"

. חלו "הרצאות ציבוריות"של ו "מדענים בחברות מסחריות" ,"מדענים באוניברסיטאות" ,"ציבוריים

  שינויים קלים בלבד ביתר הנושאים. 
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 השפעת תחומים שונים על איכות החיים ואיכות הסביבה 

 תחומים נשאל באיזו מידה הוא משפיע על איכות החיים ועל איכות הסביבה.   1 -לגבי כל אחד מ

ציינו שהוא  36%שלגביו  "התקשורת הסלולרית" –" ביותר הבעייתי"תחום ההממצאים מראים ש

ש"עוזר  23%ורק  "פוגע באיכות הסביבה" אציינו שהו 19% , כאשר "משפר את איכות החיים"

משפר את " שהואבאחוז שציינו הן חלה ירידה   4322בהשוואה לסקר  לשמור על איכות הסביבה". 

    ש"עוזר לשמור על איכות הסביבה". שציינו  הן באחוז ו  "איכות החיים

לשמור על איכות  תחומים שנתפסים הן כמשפרים את איכות החיים והן כעוזרים 5ישנם , ולעומת

", "רפואה ורוקחות" ו"שימוש באינטרנט חקלאות: "4322וההערכות כלפיהם עלו לעומת  ,הסביבה

 ובדואר אלקטרוני למטרות עבודה".

 היוקרה רמתותפיסת  המדינה לחוסןשל עיסוקים שונים  התרומהתפיסת 

 שונים   עיסוקים של

פאים בכירים ואנשי טכנולוגיה והנדסה בכירים : אנשי צבא, אנשי מדע, רותרומה לחוסנה של המדינה

בחברות במגזר העסקי נתפסים כעיסוקים שתורמים במידה הרבה  ביותר לחוסנה של המדינה. אנשי 

 בידור מובילים דורגו במקום האחרון. 

 " אנשי בידור מובילים. דרוג"חלה עליה ב"דרוג" אנשי צבא וירידה ב 4322 –בהשוואה ל 

  

מקצועיות שונים שנבדקו, שניים נתפסים כיוקרתיים ביותר:  21מבין  עיסוקים שונים:רמת היוקרה של 

רמת היוקרה של הרופאים לא השתנתה ואילו של המדענים  4322 –רופאים ומדענים. בהשוואה ל 

 ירדה. 

 אנשי דת, חברי כנסת ואנשי בידור. נמצאים  סקלת היוקרהבתחתית 

וב המקצועות )למעט רופאים בכירים( במגמת ירידה, כאשר רמת היוקרה של ר 4322 –בהשוואה ל 

בולטת ירידה בעיסוקים הבאים: עיתונאים,  מורים, אנשי רוח ותרבות, בנקאים, קציני משטרה ואנשי 

 בידור. 

 –: המרואיינים היו ממליצים לילדיהם לבחור במקצוע רופא במדרג הראשון, אחריו מקצוע מומלץ

היו  4322 –יש בידור וקצין משטרה צויינו במדרג האחרון. בהשוואה ל מהנדס ומדען.  עיתונאי, א

 פחות ממליצים על רופא ולא חלו שינויים בולטים לגבי יתר המקצועות. 

 השקעת המדינה במחקרים שונים 

 צריכה להשקיע משאבים במחקרים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה  "בטוח"המדינה שציינו  15%

מגמה לירידה בתחושת  4322 –קרים בחברות תעשייתיות מסחריות. בהשוואה ל במח - 52% –ו 

 הצורך בהשקעה במחקרים בחברות תעשייתיות. 

"חינוך" מוביל בפער גדול על יתר הנושאים. במדרג השני  – באילו תחומים המדינה צריכה להשקיע

 מחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות להשכלה גבוהה.  –
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 בתחום הטכנולוגי והמדעי הישגי המדינה 

הציון הממוצע  –הציבור נותן הערכה גבוהה להישגים הטכנולוגיים והמדעיים של מדינת ישראל  

 , ללא הבדלים בין המגזרים השונים. ההערכה יציבה לאורך זמן. 1.92

רוב הציבור חושב  שבהתחשב בגודלה של מדינת ישראל, רמת ההישגים שלה גבוהה מאשר 

 בסקר הנוכחי(.  62%לאורך זמן ) גדלתחת אחרות, ואחוז זה במדינות מפו

ר ופיתוח מדעי וטכנולוגי קבמחמשאבים  פחותישראל עדיין משקיעה  שממשלתרוב הציבור חושב 

בסקר  31%לאורך זמן ) וגדל, ואחוז זה הולך אחרות רוב הממשלות של מדינות מפותחותמאשר 

 (. יהנוכח

רוב הציבור חושב שלמרות שהשקעה במחקר ופיתוח באה על חשבון השקעה בתחומים אחרים, היא 

 בסקר הנוכחי(.  11%לאורך זמן ) גדלתורמת לחוסן הלאומי של מדינת ישראל, ואחוז זה 

( מעדיף שבעתיד ההשקעה תפוזר בין תחומים שונים ולא תרוכז 64%יחד עם זאת, רוב הציבור )

 .4322המדע כמו היום. אין שינוי בגישה זו לעומת  בענף טכנולוגיית

היקף ההגירה של מדענים ישראליים לחו"ל פוגעת במדינת ישראל ואחוז שחושב ( 12%רוב הציבור )

( שמדינת ישראל לא עשתה מספיק על מנת 15%. כמו כן, רוב הציבור חושב )4322זה  עלה לעומת 

 להחזיר אותם "הביתה". 

תרמו בעיקר הטכנולוגיים של מדינת ישראל ההישגים שמכלל הציבור חושב ( 21%קרוב למחצית )

( חושבים 23מכל 1רובם ) ומתוכםטק -לאנשים שעוסקים בתחום הטכנולוגיה כמו, למשל אנשי הי

( חושבת 23%חה" לבין האחרים, כאשר המחצית השניה )ישזה יוצר ניכור בין הקבוצה ה"מרוו

האחוז שציינו ש"תרמו לכלל  4322 –שכבות האוכלוסייה. בהשוואה ל  לכלשההישגים תרמו 

 ר" עלה.ווהאחוז שציינו ש"נוצר ניכ ירדהאוכלוסיה" 

 חינוך למדעים 

( בטוח שהשקעה בחינוך למדעים בילדים, בני נוער וצעירים תתרום לצמצום פערים 61%רוב הציבור )

"אפליה מתקנת" מוצדקת, כלומר השקעה כאשר אחוז נמוך יותר )כמחצית( חשובים שחברתיים, 

( 23%מסיבית יותר בילדים בשכבות החלשות. בקרב העולים מחבר העמים אחוז גבוה במיוחד )

 חושבים שזה "לא מוצדק". 

ציינו שילדיהם משתתפים בפעילויות כלשהן בתחום המדע, כאשר  6-21בגילאי מהורים לילדים  33%

 זאת. ציינו  13%בקרב העולים מחבר העמים 

 עמדות בנושאים שונים 

 . צורך לא מסופק –מספקת  לא, מרגיש שכלי תקשורת מסקרים מדע במידה 39% –רוב הציבור 

רוב הציבור חושב שמדינת ישראל מרוויחה מתוכנית החלל הישראלית, בעיקר התקדמות טכנולוגית 

 ויוקרה מדעית. 

או אישה(.  גבראסטרונאוט נוסף לחלל ) גרקצת יותר ממחצית מהציבור חושב שישראל צריכה לש

 ציינו ש"צריכה לשגר".  16%מנשים שענו כך. במגזר הערבי  35%מגברים חושבים כך לעומת  62%

לא  61%מדע: ימודי ללרוב הציבור לא מסכים לכך שיש הבדלים בין בנים ובנות בכל מה שקשור 

שמקצועות  לאמירהלא הסכימו  11%שבנים חזקים יותר במתמטיקה מאשר בנות,  לאמירההסכימו  



 
 

1 
 

 smithr@netvision.net.il, מייל: 35-6254315, פקס: 35-6255222, טל: 34264, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 יותר למדע מוכשרים בניםלא הסכימו  לאמירה ש 12% –ו המדע מתאימים יותר לבנים מאשר לבנות 

 . בכל השאלות לא נמצאו הבדלים בין נשים וגברים. בנות מאשר

 

 מספר נקודות לציון –ולסיכום 

  23מכל  6וזמינות שלהם לציבור,  ,מדע וטכנולוגיהל הקשורים למרות ריבוי מקורות מידע בנושאים 

 מסקרים מדע במידה מספקת )צורך לא מסופק(. לאמרגישים  שכלי תקשורת מרואיינים 

במידת העניין בנושאים שונים הקשורים למדע וטכנולוגיה, בתחושה  ירידהבהשוואה לעבר מורגשת 

תחושת האמינות של רמת הידע בתחומים שונים, בתדירות השימוש במקורות מידע שונים ובלגבי 

 חלק מהם. 

 נחיצות הידע בנושאים של מדע וטכנולוגיה נשארת יציבה לאורך זמן.   הערכת

 רוב המקצועות שנבדקו ירדו בתפיסת היוקרה שלהם בהשוואה לעבר. 

ישראל נתפסת כ"אימפריה טכנולוגית" עם הישגים גבוהים בתחום המדע והטכנולוגיה על רקע 

 ת יותר מאשר במדינות מפותחות אחרות. נמוכוממשלתיות השקעות 

רוב הציבור רואה שוויון )לפחות הצהרתית( בין בנים ובנות בכל מה שקשור ללימודי מתמטיקה 

 ומקצועות המדע. 
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 פרוט הממצאים 

 מידת העניין בנושאים שונים ורמת הידע בנושאים אלו 
  מאוד  2, כאשר 2-6)דרג/י בין  הבאיםהאם את/ה מתעניין/ת בכל אחד מהנושאים"

  ( שורהבכל  233% –)אחוזים מסתכמים ב  "כלל לא מתעניין/ת" 6 –מתעניין/ת ו 

  23עד  2בסולם של דרג/י בבקשה את רמת הידע שלך בכל אחד מהנושאים הבאים  
   ידע רב. -23 -אין ידע כלל ומסמל  2 כאשר

הציון  –רמת הידע  מידת העניין נושא 
מאוד מתעניין/ת +  1-11הממוצע בין 

 מתעניין/ת
די 

 מתעניין/ת 
מתעניין במידה 
 מועטה ומטה 

 3.81 62% 9% 29%  חלל

 6.36 18% 16% 65%  ורפואה בריאות

 5.59 38% 13% 49% ואינטרנט מיחשוב

 6.09 25% 14% 60%  הסביבה איכות

 5.22 48% 16% 37% וארכיאולוגיה היסטוריה

 4.53 50% 15% 36%  אנרגיה ובנושא

 5.21 36% 17% 47%   למים הקשורים נושאים

 4.98 51% 11% 37% (  ביולוגיה)  החיים מדעי

 3.11 76% 8% 16%  רובוטים

 4.50 47% 12% 42%  טכנולוגית בעתידנות

 
 מידת העניין: 

  מתעניינים( ואיכות  63%בריאות ורפואה ) –תחומים עם מידת העניין הגבוהה ביותר

 מתעניינים(.  63%הסביבה )

  רובוטים וחלל.  –תחומים עם מידת העניין הנמוכים ביותר 

 :  רמת הידע

  בריאות ורפואה ואיכות הסביבה.  –יותר בהתחומים עם רמת הידע הגבוהה 

  רובוטים וחלל.  –הידע הנמוכה ביותר רמת התחומים עם 

ככל שמידת ההתעניינות גבוהה  –בין מידת ההתעניינות ורמת הידע  קיים קשר –לגבי כל התחומים 

 יותר, כך רמת הידע גבוהה יותר. 

  



 
 

23 
 

 smithr@netvision.net.il, מייל: 35-6254315, פקס: 35-6255222, טל: 34264, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 , כלל המדגם 1111 –השוואה ל  –מידת העניין בנושאים שונים 
מאוד מתעניין/ת +  

 1112 -מתעניין/ת 
שינוי לעומת  2011

1111 
האם השינוי בעלי 

 משמעות סטטיסטית 

   4%+ 25%** 29%  חלל

 כן   15%- 80%* 65%   ורפואה בריאות

 כן  10%- 59% 49% ואינטרנט מיחשוב

  0% 60% 60%  הסביבה איכות

  4%- 41% 37% וארכיאולוגיה היסטוריה

  3%+ 33% 36%  אנרגיה ובנושא

  3%+ 44% 47%   למים הקשורים נושאים

  1%- 38% 37% (  ביולוגיה)  החיים מדעי

   לא נשאל  16%  רובוטים

   לא נשאל  42%  טכנולוגית בעתידנות

  נשאל "בריאות" 4322בסקר  *

 נשאל "טילים וחלל"   4322**בסקר 

 "מחשבים ואינטרנט" בשני תחומים:מידת התעניינות בבעלת משמעות סטטיסטית חלה ירידה 

  (. 4322ו"בריאות ורפואה" )רפואה בסקר 

 , לפי המגזרים  1111 –השוואה ל  –מידת העניין בנושאים שונים   

 )בתחומים שנבדקו בשני הסקרים( האחוז שציינו "מאוד מתעניין + מתעניין" בקרב בעלי הדעה 

 

 ערבים   יהודים 

שינוי לעומת 
1122 

2014 2011 2009 2014 2011 2009 

 36% 18% 38% 33% 27% 27%   0%  חלל

 86% 91% 71% 76% 77% 64% -21%  ורפואה בריאות

 מיחשוב
 ואינטרנט

-12% 
48% 60% 63% 53% 55% 62% 

 62% 47% 82% 67% 63% 55% 8%-  הסביבה איכות

 היסטוריה
 וארכיאולוגיה

-12% 
33% 45% 43% 52% 24% 44% 

 31% 21% 54% 41% 35% 31% 4%-  אנרגיה נושא

 הקשורים נושאים
   למים

-6% 
41% 47% 60% 70% 30% 45% 

  החיים מדעי
 (  ביולוגיה) 

-4% 
35% 39% 40% 47% 31% 69% 

 - - 23% - - 14% - רובוטים 

עתידנות 
 טכנולוגית 

- 
38% - - 54% - - 

 

  .בריאות ורפואה: ירידה בשני המגזרים 

 ירידה במגזר היהודי וללא שינוי במגר הערבי   -ואינטרנט  מיחשוב 

  ירידה במגזר היהודי ועליה חדה במגזר הערבי )רציה חברתית(  –היסטוריה וארכיאולוגיה 

  במגזר  קלהירידה  –איכות הסביבה,  נושאים הקשורים למים, נושא האנרגיה ומדעי החיים

 ית(היהודי ועליה דרסטית במגזר הערבי )רציה חברת

  ר הערבי )רציה חברתית(. זללא שינוי במגזר היהודי ועליה חדה במג –חלל 

 

 ירידה במידת העניין ברוב הנושאים.  – מגמה כללית במגזר היהודי
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 לפי המגזרים  –רמת הידע בנושאים שונים 
 

 ערבים  מגזר יהודי  סה"כ נושא 

סה"כ 
  מגזר יהודי 

ישראלים 
 ותיקים 

עולים מחבר 
 העמים 

 4.14 4.57 3.61 3.73 3.81  חלל

 6.92 6.77 6.14 6.22 6.36  ורפואה בריאות

 6.17 5.84 5.40 5.45 5.59 ואינטרנט מיחשוב

 7.00 5.86 5.86 5.86 6.09  הסביבה איכות

 היסטוריה
 וארכיאולוגיה

5.22 5.04 4.98 5.46 5.92 

 5.35 4.65 4.28 4.33 4.53  אנרגיה ובנושא

 הקשורים נושאים
   למים

5.21 4.91 4.88 5.08 6.45 

  החיים מדעי
 (  ביולוגיה) 

4.98 4.84 4.72 5.71 5.55 

 3.35 3.84 2.94 3.05 3.11  רובוטים

 5.24 4.88 4.24 4.32 4.50  טכנולוגית עתידנות

 
יתכן וזהו ביטוי  –הערבי רמת הידע גבוהה יותר מאשר במגזר היהודי בכל נושאים  שבמגזרקיבלנו 

 "הרציה החברתית" במגזר הערבי.  

בתוך המגזר היהודי רמת הידע גבוהה יותר בקרב העולים מחבר העמים מאשר בקרב הישראלים 

 ציון זהה(.  –הותיקים ברוב הנושאים )למעט איכות הסביבה 

 שינויים לאורך זמן  –רמת הידע בנושאים שונים 
   כלל המדגם, י הדעהבקרב בעל 2-23הציון הממוצע בין 

 2014 2011 2009 

 4.2 3.79 3.81  חלל

 7.03 7.22 6.36  ורפואה בריאות

 6.27 5.97 5.59 ואינטרנט מיחשוב

 6.41 6.24 6.09  הסביבה איכות

 5.33 5.26 5.22 וארכיאולוגיה היסטוריה

 4.94 4.77 4.53  אנרגיה ובנושא

 6.18 5.29 5.21   למים הקשורים נושאים

 5.29 4.98 4.98 (  ביולוגיה)  החיים מדעי

  - 3.11  רובוטים

  - 4.50  טכנולוגית בעתידנות
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   11-1, הציון הממוצע בין מגזר יהודייים  לאורך זמן, ושינרמת הידע, 

שינוי לעומת  
1122 

2014 2011 2009 

 4.07 3.67 3.73 0.06+ * חלל

 6.85 6.89 6.22 0.67-  * ורפואה בריאות

 6.20 5.85 5.45 (-)0.4-  ואינטרנט מיחשוב

 6.28 6.27 5.86 (-)0.41-   הסביבה איכות

 5.27 5.26 5.04 0.22- וארכיאולוגיה היסטוריה

 4.90 4.71 4.33 (-) 0.38-  *אנרגיה בנושא

 5.97 5.31 4.91 (-)0.4-  * למים הקשורים נושאים

 5.08 4.90 4.84 0.06- (  ביולוגיה)  החיים מדעי

 * שינוי נוסח  בסקר הנוכחי לעומת הסקרים הקודמים.  משמעות סטטיסטית.  תירידה בעל(-) 

 
מיחשוב ואינטרנט, איכות   חלה ירידה בתחושת רמת הידע בנושאים הבאים:  4322-בהשוואה ל 

  .   הסביבה, אנרגיה ונושאים הקשורים למים

 באף אחד מהנושאים. משמעותית בהערכת רמת הידע לא חלה עליה 

 שילוב של רמת העניין בנושאים שונים  
 ציינו שמתעניינים )מאוד מתעניינים + מתעניינים + די מתעניינים( בלפחות נושא אחד.   91%

 סה"כ 

 32% נושאים או יותר 6 -מתעניינים ב 

 26% נושאים 2-3 -מתעניינים ב 

 5% באף נושא  לא מתעניינים
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 מידע שונים ותפיסת רמת האמינות שלהם שימוש במקורות 
מכלל  91% –נושאים שהוצגו להם  23בקרב אלו שציינו שמתעניינים בלפחות נושא אחד מתוך 

 ( N=216המדגם )

 ה/את, בכלל אם, תכיפות באיזה י/ציין אנא הבאים המידע ממקורות אחד כל לגבי 

  ת/מתעניין ה/את הםב וטכנולוגיה מדע בנושאי מידע השגת לשם זה במקור ת/משתמש

 מדע בנושא למידע כמקור כ"א מהמקורות הבאים של  האמינות רמת את בבקשה י/דרג 

 השאר -לגמרי אמין מציין11 -ו, אמין לא כלל 1כאשר  – 11 עד 1 של בסולם וטכנולוגיה

  ביניים דרגות הן

 האמינות  רמת  השימושמידת  נושא 

לעיתים קרובות 
מאוד + די 

  לפעמים  קרובות 

לעיתים 
רחוקות + כלל 

 לא 

הציון 
הממוצע 

 1-11בין 

האחוז 
שהביעו 

 דעה 

 92% 7.54 46% 19% 35%  ספרים  

עיתונים מדעיים, כולל מדע 
  פופולארי

21% 15% 64% 6.84 88% 

עיתונות יומית ומגזינים 
  מודפסים 

48% 16% 37% 5.77 92% 

 88% 6.21 41% 13% 46%  רדיו   

 93% 6.53 29% 16% 55%  טלויזיה    

 88% 6.60 25% 15% 60%  ט אתרים שונים באינטרנ 

הרצאות ציבוריות 
  פופולאריות בתחום המדע 

13% 18% 69% 7.10 85% 

 85% 7.90 72% 19% 9%  מוזיאוני מדע 

אנשים אחרים בסביבתך 
  כמו חברים ומכרים 

49% 26% 25% 6.63 92% 

 83% 8.05 75% 6% 19%    מדענים באוניברסיטאות 

מדענים במשרדי ממשלה 
 ומקומות ציבוריים 

9% 6% 85% 6.75 77% 

 80% 5.83 84% 9% 7% מדענים בחברות מסחריות 

מוסדות ציבוריים  כמו 
 קופת חולים וחברת חשמל 

26% 19% 55% 6.83 93% 

 85% 4.14 81% 6% 13% אנשי דת/ רבנים תדירות   

 

מקורות המידע העיקריים להשגת מידע בנושאי מידע וטכנולוגיה הם אתרים שונים  מקורות מידע:

 עיתונות יומית ומגזינים מודפסים  ,כמו חברים ומכרים האנשים אחרים בסביבבאינטרנט, טלויזיה, 

   ציינו  "ספרים".    53%(. רק 29%-63%ורדיו )

 ,מדענים במשרדי ממשלה ומקומות ציבוריים, מסחריות מדענים בחברותבמדרג האחרון צויינו 

  ואנשי דת. מוזיאוני מדע 

אינם נתפסים כמאוד  , כמו אינטרנט, רדיו או טלויזיה,: מקורות המידע הפופולריים ביותראמינות

, מדענים באוניברסיטאותמוזיאוני מדע וכמו ספרים,   ,אמינים, ולהיפך, המקורות שנתפסים כאמינים

     לרוב הציבור. משמעותי מהווים מקור מידע  אינם

 יוצא איפוא שמידע אמין לא "מגיע" לרוב הציבור. 
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 שונים לפי המגזר מידע שימוש במקורות 
 " בקרב בעלי הדעה לעיתים קרובות מאוד + די קרובותהאחוז שציינו "

לעיתים  
קרובות מאוד 
+ די קרובות 

סה"כ –  

ישראלים  מגזר יהודי 
 ותיקים 

ולים ע
מחבר 
 העמים 

  ערבים 

 35% 29% 36% 35% 35%  ספרים  

עיתונים מדעיים, כולל 
  מדע פופולארי

21% 18% 18% 20% 33% 

עיתונות יומית ומגזינים 
  מודפסים 

48% 47% 50% 28% 48% 

 45% 40% 46% 46% 46%  רדיו   

 62% 51% 54% 54% 55%  טלויזיה    

אתרים שונים  
  ט באינטרנ

60% 61% 59% 72% 56% 

הרצאות ציבוריות 
פופולאריות בתחום 

  המדע 
13% 11% 10% 16% 24% 

 6% 17% 9% 10% 9%  מוזיאוני מדע 

אנשים אחרים 
בסביבתך כמו חברים 

  ומכרים 
49% 51% 50% 52% 44% 

מדענים 
    באוניברסיטאות 

19% 14% 11% 37% 35% 

מדענים במשרדי 
ממשלה ומקומות 

 ציבוריים 
9% 6% 5% 11% 20% 

מדענים בחברות 
 מסחריות 

7% 4% 3% 15% 20% 

מוסדות ציבוריים  כמו 
קופת חולים וחברת 

 חשמל 
26% 20% 21% 16% 48% 

אנשי דת/ רבנים   
 תדירות 

13% 10% 11% 0% 26% 
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משתמשים האחוז שציינו ש ,כלל הציבור ,השוואה לאורך זמן –שימוש במקורות מידע שונים 

 בכך בכל אחד ממקורות המידע  "לעיתים קרובות או די קרובות"

שינוי לעומת    
1122 4102 4100 4112 

 21% 21% 01% 12%- אינטרנט

 00% 06% 55% 13%- טלוויזיה

 00% 54% 94% 10%- אנשים בסביבת המרואיין 

עיתונות יומית ומגזינים 

 מודפסים
-8% 96% 50% 50% 

 55% 55% 90% 7%- רדיו

 99% 95% 10% 17%- מוסדות ציבור נותני שירות

 ספריות 14% ספריות   15% 55% שינוי נוסח ספרים 

 11% 19% 4% 15%- מוזיאונים 

 52% 19% 12% 3%- עיתונים מדעיים

 24% 12% 24% 2%- מדענים באוניברסיטאות

 15% 11% 25% 7%- אנשי דת

 29% 21% 25% 1%+ ציבוריותהרצאות 

מדענים במשרדי ממשלה 

 ובמקומות ציבוריים
-2% 4% 22% 22% 

 21% 4% 2% 2%- מדענים בחברות מסחריות

 

מוסדות  :חלה ירידה בולטת יחסית בתדירות השימוש במקורות המידע הבאים 4322 –בהשוואה ל 

 המרואיינים.  בסביבת, טלויזיה, אינטרנט ואנשים מוזיאונים, ציבור נותני שירות

 לא חלה עליה משמעותית בתדירות השימוש באף אחד מהמקורות. 

ברוב  במידת ההתעניינותזו בכך שבהשוואה לשנים הקודמות  חלה ירידה  ניתן להסביר תופעה

התחומים שנבדקו, כאשר קיים קשר )קורלציות( בין מידת ההתעניינות בתחומים שונים לבין תדירות 

 ת מידע שונים לצורך השגת מידע בנושאים בהם מתעניינים. השימוש במקורו
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  ,, שינויים לאורך זמןמגזר יהודי, ""לעיתים קרובות מאוד + די קרובות שימוש במקורות מידע שונים

שינוי לעומת  
1122 

   4322  
 

2011 2009 

 27% 24% 35% 11%+   *ספרים 

עיתונים מדעיים, כולל מדע 
 27% 23% 18% 5%-  פופולארי

עיתונות יומית ומגזינים 
 58% 56% 47% 9%-  מודפסים 

 52% 52% 46% 6%-  רדיו   

 66% 66% 54% 12%-  טלויזיה    

 75% 72% 61% 11%-  ט אתרים שונים באינטרנ 

הרצאות ציבוריות 
 11% 1%+  פופולאריות בתחום המדע 

10% 10% 

 19% 24% 10% 14%-   *מוזיאוני מדע

אנשים אחרים בסביבתך 
 51% 8%-  כמו חברים ומכרים 

59% 67% 

 17% 21% 14% 7%-    מדענים באוניברסיטאות 

מדענים במשרדי ממשלה 
 6% 4%- ומקומות ציבוריים 

10% 8% 

 9% 7% 4% 3%- מדענים בחברות מסחריות 

מוסדות ציבוריים  כמו 
 20% 24%- קופת חולים וחברת חשמל 

44% 40% 

 21% 17% 10% 7%- אנשי דת/ רבנים תדירות   

 *שינוי נוסח

מוסדות ציבוריים  כמו קופת ירידה בתדירות השימוש ברוב המקורות, כאשר היא בולטת במיוחד ב"

   (. -42%" )חולים וחברת חשמל
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  1112( , סקר 1-11אמינות המידע  לפי המגזרים )הציון הממוצע בין 

הציון הממוצע  
 -1-11בין 

 יהודים סה"כ 
ישראלים 

 ותיקים

עולים 

מחבר 

 העמים

 ערבים

 7.47 7.33 7.59 7.56 7.54  ספרים  

עיתונים מדעיים, כולל 
  מדע פופולארי

6.84 
6.96 6.97 6.93 6.43 

עיתונות יומית ומגזינים 
  מודפסים 

5.77 
5.72 5.84 4.91 5.97 

 6.31 5.36 6.31 6.18 6.21  רדיו   

 6.89 6.28 6.45 6.42 6.53  טלויזיה    

 6.98 6.05 6.57 6.50 6.60  ט אתרים שונים באינטרנ 

הרצאות ציבוריות 
פופולאריות בתחום 

  המדע 

7.10 
7.11 7.08 7.27 7.07 

 6.62 8.89 8.11 8.21 7.90  מוזיאוני מדע 

אנשים אחרים בסביבתך 
  כמו חברים ומכרים 

6.63 
6.65 6.66 6.59 6.54 

 7.84 8.21 8.09 8.11 8.05    מדענים באוניברסיטאות 

מדענים במשרדי 
ממשלה ומקומות 

 ציבוריים 

6.75 
6.90 6.98 6.38 6.19 

מדענים בחברות 
 מסחריות 

5.83 
5.93 6.06 5.02 5.44 

מוסדות ציבוריים  כמו 
קופת חולים וחברת 

 חשמל 

6.83 
6.75 6.69 7.17 7.11 

אנשי דת/ רבנים   
 תדירות 

4.14 
3.91 3.99 3.38 5.00 

 

:  בקרב העולים הערכה נמוכה יותר בנושאים השוואה בין ישראלים ותיקים לעולים מחבר העמים

 מדענים בחברות מסחריות ואנשי דת. , רדיו, אינטרנט, עיתונות יומית ומגזינים מודפסיםהבאים: 
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הציונים , 1111רמת אמינות של מקורות מידע שונים  השוואה לסקר 

  1-11הממוצעים בין 
  

-1הציון הממוצע בין  
  4102סה"כ,  -11

 1111פער לעומת  1111

)ספריות(   7.54  ספרים   7.86 -0.32 

עיתונים מדעיים, כולל מדע 
 0.06+ 6.78 6.84  פופולארי

 0.15- 5.92 5.77  עיתונות יומית ומגזינים מודפסים 

 0.37- 6.58 6.21  רדיו   

 0.16+ 6.37 6.53  טלויזיה    

 0.48- 7.08 6.60  ט אתרים שונים באינטרנ 

הרצאות ציבוריות פופולאריות 
 0.58+ 6.52 7.10  בתחום המדע 

 0.53+ 7.37 7.90  מוזיאוני מדע 

אנשים אחרים בסביבתך כמו 
 0.44- 7.07 6.63  חברים ומכרים 

 0.19+ 7.86 8.05    מדענים באוניברסיטאות 

מדענים במשרדי ממשלה 
 1+ 5.75 6.75 ומקומות ציבוריים 

 0.3+ 5.53 5.83 מדענים בחברות מסחריות 

מוסדות ציבוריים  כמו קופת 
 0.25+ 6.58 6.83 חולים וחברת חשמל 

 0.78- 4.92 4.14 אנשי דת/ רבנים תדירות   
 

מדענים במשרדי ממשלה ומקומות של  האמינותעליה בולטת בהערכת  4322 –בהשוואה ל 

 .ציבוריים

 ירידה בהערכת האמינות של אתרים שונים באינטרנט. 
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 )הציון הממוצע  רמת האמינות של מקורות המידע השונים, מגזר יהודי, שינויים לאורך זמן

 ( 2-23בין 

שינוי לעומת  
4322 4322 2011 2009 

 7.80 7.84 7.56 0.28-   *ספרים 

עיתונים מדעיים, כולל 
  מדע פופולארי

+0.16 6.96 6.80 6.74 

עיתונות יומית ומגזינים 
  מודפסים 

-0.1 5.72 5.82 5.78 

 6.57 6.49 6.18 0.31-  רדיו   

 6.12 6.23 6.42 0.19+  טלויזיה    

 6.97 7.08 6.50 0.58-  ט אתרים שונים באינטרנ 

הרצאות ציבוריות 
פופולאריות בתחום 

  המדע 
+0.72 7.11 6.39 6.65 

 7.63 7.43 8.21 0.78+ * מוזיאוני מדע 

אנשים אחרים בסביבתך 
  כמו חברים ומכרים 

-0.6 6.65 7.25 7.74 

 7.52 7.36 8.11 0.75+    מדענים באוניברסיטאות 

מדענים במשרדי 
ממשלה ומקומות 

 ציבוריים 
+1.04 6.90 5.86 6.02 

מדענים בחברות 
 מסחריות 

+0.48 5.93 5.45 5.76 

מוסדות ציבוריים  כמו 
קופת חולים וחברת 

 חשמל 
+0.16 6.75 6.59 6.76 

אנשי דת/ רבנים   
 תדירות 

-0.73 3.91 4.64 5.34 

 *נוסח השאלה שונה. 

 בולטת ירידה בהערכת רמת האמינות של אנשי דת ושל אתרים שונים באינטרנט. 
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 נחיצות הידע בנושאים של מדע וטכנולוגיה בחיי היום יום 
עד כמה את/ה מרגיש/ה שנחוץ לך ידע בנושאים של מדע וטכנולוגיה בחיי היום )לכלל המדגם( 

 יום שלך? 
 

 סה"כ* 

 52% חיוני   

 41% נחוץ   

 21% די נחוץ   

 25% נחוץ במידה מעטה   

 9% לא נחוץ לך כלל   

  99% –*בקרב בעלי הדעה 

    . "בחיי היום יום להם חיוניידע בנושאים של מדע וטכנולוגיה ש"ציין ( 52%)כשליש מהציבור 

 

 מקובץ, לפי המגזרים 

 ערבים  יהודים סה"כ 

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 40% 53% 29% 32% 42% חיוני

 40% 30% 48% 45% 22% די נחוץנחוץ + 

נחוץ במידה 
 מועטה + לא נחוץ

11% 23% 23% 17% 20% 

 
 "חיוני". שבקרב העולים מחבר העמים בולט האחוז שציינו 

 1111 –השוואה ל 

 ערבים יהודים סה"כ 

1112 1111 1112 1111 1112 1111 

 16% 40% 31% 32% 29% 42% חיוני

 61% 40% 46% 45% 49% 22% נחוץ + די נחוץ

נחוץ במידה 
מועטה + לא 

 נחוץ
11% 23% 23% 22% 20% 23% 

 

 
באחוז שציינו "נחוץ" על חשבון עליה משמעותית במגזר הערבי )יתכן  עליהבכלל המדגם חלה 

משמעתית  ירידהחלה  4322לסקר  4339נציין כי בין סקר השפעה של "רציה חברתית(.  ומרגשת

  בהסקת המסקנות לגבי השינויים במגר הערבי. לכן, יש להזהרבנתון זה. 

 לא חל כל שינוי.  במגזר היהודי

 

 

 

22% 

44% 
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 השפעת תחומים שונים על איכות החיים  ואיכות הסביבה 
 ועל שלנו החיים איכות על משפיע הוא כיצד בבקשה י/ציין הבאים מהתחומים אחד כל לגבי

 . הסביבה איכות

בשורה, הן לגבי השפעה על איכות החיים והן לגבי השפעה על איכות  233% –האחוזים מסתכמים ב 

 )האחוזים בקרב בעלי הדעה( הסביבה 

 השפעה על איכות הסביבה  השפעה על איכות החיים  נושא 

די מאוד + 
 משפר

לא משפר 
 ולא פוגע 

די + מאוד 
 פוגע

מאוד + די 
 לשמורעוזר 

לא עוזר 
 ולא פוגע 

מאוד + די 
 פוגע 

התקשורת 
 הסלולארית 

56% 6% 38% 10% 11% 79% 

שירותים ואביזרים  
טכנולוגיים כולל 

שימוש ברשת 
האינטרנט למטרות 

פנאי ) למשל 
שמיעת מוזיקה, 

 סרטים, משחקים(

64% 10% 26% 35% 33% 32% 

שירותי הרשת 
האלקטרונית 

 למטרות חברתיות 
57% 12% 31% 38% 28% 34% 

שימוש באינטרנט 
ובדואר אלקטרוני 

 למטרות עבודה 
92% 3% 5% 68% 20% 12% 

 71% 10% 19% 13% 4% 83% רכב/ מכוניות  

 17% 18% 65% 2% 3% 95% רפואה ורוקחות 

 21% 13% 66% 2% 6% 92% חקלאות 

 

 האחוז שציינו ש"משפר את איכות החיים" ו"עוזר לשמור על איכות הסביבה" לגבי כל תחום  –סיכום 

 דימאוד +  
 משפר

הפער בין "מפשר את איכות  מאוד + די עוזר 
 תהחיים" ל"עוזר לשמור על איכו

 הסביבה" 

 46%+ 10% 56% התקשורת הסלולארית 

שירותים ואביזרים טכנולוגיים כולל  
שימוש ברשת האינטרנט למטרות 

פנאי ) למשל שמיעת מוזיקה, 
 סרטים, משחקים(

64% 35% +29% 

שירותי הרשת האלקטרונית 
 למטרות חברתיות 

57% 38% +19% 

שימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני 
 למטרות עבודה 

92% 68% +24% 

 64%+ 19% 83% רכב/ מכוניות  

 30%+ 65% 95% רפואה ורוקחות 

 26%+ 66% 92% חקלאות 

 

פער חיובי גבוה מצביע על כך שתחום זה משפר את איכות החיים אך אינו עוזר לשמור על איכות 

 )ואף פוגע באיכות הסביבה(.   הסביבה
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 ךלאורהשוואה  –הסביבה ואיכות החיים  תהשפעה תחומים שונים על איכו

 זמן 
את איכות מאוד + די משפר  

 החיים
מאוד + די עוזר לשמור על 

 איכות הסביבה

1112 
1111  

 1112 –ו 
 )בסוגריים(  

1112 
 1112-ו 1111

 )בסוגריים( 

 (21%) 43% 10% (69%) 12% 56% התקשורת הסלולארית 

שירותים ואביזרים טכנולוגיים  
כולל שימוש ברשת האינטרנט 
למטרות פנאי ) למשל שמיעת 

 מוזיקה, סרטים, משחקים(

64% 12% (69%) 35% 
41% (54%) 

 

שירותי הרשת האלקטרונית 
 למטרות חברתיות 

57% 39% (64%) 38% 41% (43%) 

שימוש באינטרנט ובדואר 
 אלקטרוני למטרות עבודה 

92% 94% (93%) 68% 25% (35%) 

 (22%) 22% 19% (92%) 93% 83% רכב/ מכוניות  

 (35%) 22% 65% (95%) 94% 95% רפואה ורוקחות 

 (39%) 36% 66% (12%) 12% 92% חקלאות 

 

 : 4322-השוואה ל 

 משפרת את איכות החיים וירידה באחוז שציינו  התקשורת הסלולאריתירידה באחוז שציינו ש

 שינויים לא חיוביים בעמדות לגבי תחום זה.     –שהיא עוזרת לשמור על איכות הסביבה 

  

 שימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני למטרות עבודהש"באחוז שציינו  תעליה משמעותי " 

 עוזרים לשמור על איכות הסביבה. " רפואה ורוקחות"וש
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 רמתתפיסת ו המדינה לחוסןשל עיסוקים שונים  התרומהתפיסת 

 שונים   עיסוקים של היוקרה

 תרומה לחוסנה של המדינה 
, תורמים זו בקבוצה האנשים כמה עד בבקשה ציין הבאים העיסוקים מקבוצות אחת כל לגבי

 שלהם שהתרומה מציין 2 כאשר, 23 - 2-מ בסולם תשובתך את /יתן. המדינה של לחוסנה ,לדעתך

  מאד רבה שלהם שהתרומה 23 -ו, אפסית כמעט

 בקרב בעלי הדעה, סה"כ ולפי המגזרים  2-23הציונים הממוצעים בין 

, הציון סה"כ 
הממוצע בין 

2-23 * 

 ערבים  יהודים

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 8.33 7.86 8.70 8.59 8.54 רופאים בכירים

 8.35 8.23 8.77 8.70 8.63 אנשי צבא

 6.64 6.46 7.08 7.00 6.93 אנשי עסקים

 8.57 7.89 8.62 8.54 8.54 אנשי מדע

אנשי טכנולוגיה 
והנדסה בכירים 
בחברות במגזר 

 העסקי 

8.32 

8.27 8.28 8.18 8.51 

אנשי בידור 
 מובילים

5.90 
5.72 5.70 5.84 6.64 

 ,אנשי רוח וספרות
כמו סופרים 

 ואומנים 

7.24 
7.21 7.23 7.07 7.34 

 8.55 7.27 7.86 7.79 7.94 מורים 

 א מהשאלות. "מהמרואיינים ענו על כ 99%-91%*בין 

 
אנשי טכנולוגיה והנדסה בכירים ו"במדרג הראשון צויינו "אנשי צבא", "רופאים בכירים", "אנשי מדע" 

 ". במדרג האחרון צויינו "אנשי בידור מובילים". בחברות במגזר העסקי

  תרומם של אנשי עסקים לא קיבלה הערכה גבוהה. 

: בקרב העולים מחבר העמים תרומתם של רוב המקצועות נתפסת כנמוכה יותר עולים –לפי ותיקים 

, למעט "אנשי טכנולוגיה" )הערכה דומה( ו"אנשי בידור מבוילים" םהותיקי םמאשר בקרב הישראלי

 )הערכה גבוהה יותר לעומת הישראלים הותיקים(. 
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 השוואה לאורך זמן , מגזר יהודי  –תרומה לחוסנה של המדינה 
 בקרב בעלי הדעה  2-23הציון הממוצע בין 

פער לעומת  
1122 

1112 
 1112-ו 1111

 )בסוגריים(
4339 

  8.54 8.59 0.05+ רופאים בכירים

 *אנשי צבא
+0.44 8.70 

6210   8.12 

 *אנשי עסקים
+0.05 7.00 

0245   7.02 

 *מדעאנשי 
-0.16 8.54 

6221   8.39 

אנשי טכנולוגיה 
והנדסה בכירים 
בחברות במגזר 

 0.08+ *העסקי 

8.27 
6224  

7.91 

אנשי בידור 
 5.72 0.37- מובילים

0214   5.71 

אנשי רוח 
כמו  ,וספרות

 0.3- סופרים ואומנים 
7.21 

2252   
7.38 

  - 7.79  מורים 

 מדע במוסדות בכירים מדע אנשיששונו בסקר הנוכחי: בסקרי הקודמים : נוסח העיסוקים הערה*

 , בכירים צבא אנשי, העסקי במגזר בחברות בכירים והנדסה טכנולוגיה אנשי, גבוהה והשכלה

  בכירים עסקים אנשי  

 

:  עליה בהערכת התרומה של אנשי צבא וירידה בהערכת 4322השינויים הבולטים ביותר לעומת 

 התרומה של אנשי בידור מובילים. 
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 רמת היוקרה של עיסוקים שונים 
לגבי כל אחד מהעיסוקים הבאים ציין/י, בבקשה, מהי לדעתך רמת היוקרה של עיסוק זה? תן/י 

ין יוקרה נמוכה מאד. מצי 1 -מציין יוקרה גבוהה מאד, ו 11, כאשר 11עד  1את תשובתך בסולם 
 .  השאר הן דרגות ביניים

 

סה"כ, הציון  
הממוצע בין 

2-23 * 

 ערבים  יהודים

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 8.85 8.40 8.86 8.80 8.81  רופאים  

 8.64 7.76 8.74 8.62 8.63  מדענים 

 7.77 6.40 6.58 6.56 6.80  מורים 

 7.97 7.19 7.70 7.63 7.70  קציני צבא

 7.43 6.20 6.28 6.27 6.49  קציני משטרה

 6.31 4.93 5.14 5.11 5.35  אנשי דת

 8.20 7.38 7.81 7.76 7.85  מהנדסים

 5.53 5.66 5.40 5.43 5.45  חברי כנסת

 7.09 6.75 6.39 6.44 6.57  ספורטאים

 6.46 6.30 6.30 6.30 6.33  עורכי דין

 6.52 6.49 5.63 5.73 5.89  אנשי בידור

 7.00 6.44 6.65 6.63 6.70  רואי חשבון

 6.66 6.23 6.09 6.10 6.21   בנקאים

 6.38 6.30 6.03 6.07 6.13  עיתונאים

מנהיגים  
 6.90 5.77 6.70 6.59 6.65 חברתיים

 7.13 7.12 6.72 6.77 6.84 םאנשי עסקי

, אנשי רוח ותרבות
כגון סופרים 

 ואומנים 
6.87 

6.83 6.82 6.90 7.05 

 ענו על כ"א מהשאלות  99%-96%*בין 

מדענים, ואילו ב"תחתית" הסקלה אנשי  ,ביותר הם רופאים םכללית, המקצועות שנתפסים כיוקרתיי

 בידור, חברי כנסת ואנשי דת. 

 השוואה בין יהודים לערבים

היהודי: מורים, קציני משטרה, ר זמאשר במג כיוקרתיים יותרבמגזר הערבי המקצועות הבאים דורגו 

אנשי דת, מהנדסים, ספורטאים, אנשי בידור ובנקאים. לגבי שאר המקצועות ההבדלים בין שני 

 .  תאינם בעלי משמעות סטטיסטי םהמגזרי
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 תפיסת רמת היוקרה של עיסוקים שונים, מגזר יהודי, השוואה לאורך זמן

 ( 4339ממצאי סקר  –, בסוגריים 4322)מתות הדו"ח של 

שינוי לעומת  
1122 

1112 1111 1112 

 8.52 1.13 1.13 0.05+ רופאים

 8.35 1.11 1.64 0.25- מדענים

 7.75 1.15 1.16 0.07- מהנדסים

 6.37 1.21 6.36 0.61- מורים

 7.51 1.19 1.65 0.16- קציני צבא

 7.16 6.11 6.11 0.1- אנשי עסקים בכירים

אנשי רוח ותרבות )כגון  
 סופרים/אמנים(

-0.42 6.15 1.43 6.93 

 6.06 6.11 6.31 0.81- עיתונאים

 6.80 6.63 6.39 0.06- מנהיגים חברתיים

 6.81 6.13 6.65 0.17- רואי חשבון 

 6.58 6.13 6.22 0.36- ספורטאים

 6.58 6.21 6.53 0.17- עורכי דין 

 6.32 6.63 6.23 0.5- בנקאים 

 5.90 6.15 6.41 0.46- קציני משטרה

 6.06 6.23 3.15 0.37- אנשי בידור

 5.67 3.22 3.22 0.03- אנשי דת

 5.12 3.25 3.25 0.3+ חברי כנסת

 

ירידה בתפיסת היוקרה של רוב העיסוקים, כאשר בולטת יחסית ירידה בעיסוקים הבאים:   עיתונאים, 

 קציני משטרה ואנשי רוח ותרבות.  , בנקאים ,מורים
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 להמליץ על עיסוקים שונים נכונות 
ללא קשר למצב המשפחתי שלך, על איזה מהעיסוקים / המקצועות הבאים היית ממליץ/ה לילד 

ומהו המקצוע ? שלך / של חבריך, בהנחה שמבחינת כישוריו הוא מתאים לכל אחד מהמקצועות

  הנוסף שהיית ממליץ/ה עליו? 

 במצטברסה"כ הראשון והשני  ציין/ה שני  ציין/ה ראשון  

 34% 15% 19% רופא   

 25% 8% 17% מדען   

 29% 13% 16% מהנדס   

 12% 6% 6% מורה   

 11% 5% 6% איש עסקים   

 6% 1% 5% איש דת   

 12% 8% 4% קצין צבא   

 11% 7% 4% רואה חשבון   

 6% 3% 3% ספורטאי   

 9% 6% 3% עורך דין   

 5% 2% 3% בנקאי   

 6% 3% 3% מנהיג חברתי   

 10% 7% 3% איש רוח ותרבות )כגון סופר או אומן(   

 3% 2% 1% קצין משטרה   

 2% 1% 1% חבר כנסת   

 1% 1% 0% איש בידור   

 1% 1% 0% עיתונאי   

 6% 11% 6% אחר / אין דעה    

 
 במצטבר במדרג הראשון צויינו "רופא", "מהנדס" ו"מדען". 

 צויינו במדרג האחרון.  "קצין משטרה"ו "איש בידור", "עיתונאי"
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 )שני מקצועות במצטבר, מסתכם ביותר  שונים מגזריםסה"כ לפי  -על איזה מקצוע היו ממליצים 

 בכל טור(  233% –מ 

סה"כ הראשון  
 במצטברוהשני 

 ערבים  יהודים

ישראלים  סה"כ יהודים 
 ותיקים 

עולים מחבר 
 העמים 

 56% 40% 26% 28% 34% רופא   

 24% 37% 28% 29% 29% מהנדס   

 12% 29% 29% 29% 25% מדען   

 20% 10% 10% 10% 12% מורה   

 8% 24% 12% 13% 12% קצין צבא   

 14% 6% 10% 10% 11% רואה חשבון   

 12% 10% 12% 12% 11% איש עסקים   

איש רוח ותרבות )כגון  
 10% סופר או אומן(  

11% 12% 6% 5% 

 6% 3% 11% 10% 9% עורך דין   

 3% 0% 8% 7% 6% איש דת   

 5% 14% 5% 6% 6% ספורטאי   

 9% 3% 6% 5% 6% מנהיג חברתי   

 2% 3% 5% 5% 5% בנקאי   

 6% 0% 3% 3% 3% קצין משטרה   

 3% 3% 2% 2% 2% חבר כנסת   

 3% 3% 1% 1% 1% איש בידור   

 2% 3% 1% 1% 1% עיתונאי   

 5%  1% 7% 6% אחר / אין דעה    

 

 בקרב העולים מחבר העמים יחסית יותר צויינו רופא, קצין צבא, מהנדס וספורטאי. 

 . מדען –ים יחסית יותר צויינו רופא, מורה ורואה חשבון ויחסית פחות בבקרב הער
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 יהודי שינויים לאורך זמן, המקצוע המומלץ ביותר )צויין ראשון(, מגזר 
פער  

לעומת 
1122 

1112 1111    1112 

 2- מדען   
19% 

12  26 

 1+ מהנדס   
17% 

20  25 

 6- רופא   
14% 

11  11 

 0 איש עסקים   
6% 0  0 

 3+ מורה   
5% 

1  1 

 1+ איש דת   
5% 

9  0 

 2+ קצין צבא   
4% 

1  5 

 0 רואה חשבון   
4% 

9  0 

 1+ ספורטאי   
3% 

1  2 

 1- עורך דין   
3% 

9  5 

 1+ בנקאי   
3% 

1  2 

 2+ מנהיג חברתי   
3% 

2  2 

איש רוח ותרבות )כגון סופר או  
 אומן(  

-2 
3% 

5  5 

 0 קצין משטרה   
1% 

2  - 

 0 חבר כנסת   
1% 

2  1 

 1- איש בידור   
0% 

2  - 

 1- עיתונאי   
0% 

2  2 

 +2 אחר / אין דעה    
9% 

2  6 

 

 
ביתר  4322שיניים קלים לעומת . 22% –ל  43% –מ  –ירידה יחסית בולטת למקצוע "רופא" 

 המקצועות. 
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 "רצוי" ו"מצוי"  –השקעת המדינה במחקרים שונים 

 מחקרים במוסדות להשכלה גבוהה 
 ושנעשים הידע קידום שמטרתם במחקרים כספית לתמוך צריכה לא או צריכה המדינה האם

  ? דומים מחקר ובמוסדות גבוהה להשכלה במוסדות

 ערבים  יהודים סה"כ* 

סה"כ 
 יהודים 

ישראלים 
 ותיקים 

עולים מחבר 
 העמים 

 77% 73% 71% 71% 73% בטוח שצריכה

 20% 17% 23% 22% 21% חושב/ת שצריכה

 3% 10% 6% 7% 6% חושב/ת + בטוח שלא צריכה

 שהביעו דעה  91%*בקרב 

 " להשקיע. אין הבדלים בין המגזרים. בטוח שצריכההרוב ציינו ש"

   , בקרב בעלי הדעה השוואה לאורך זמן, מגזר יהודי

 1112 (29%)  2011 (22%)  1112 (22%)  

 74% 75% 71% בטוח שצריכה

 21% 20% 22% חושב/ת שצריכה

 5% 5% 7% חושב/ת + בטוח שלא צריכה

 אין הבדלים לאורך זמן. 

 פחות או מדי יותר, המתאימה במידה אלו במוסדות במחקרים משקיעה המדינה, לדעתך האם

  ? מדי

 ערבים  יהודים סה"כ  

ישראלים  סה"כ יהודים 
 ותיקים 

עולים מחבר 
 העמים 

 5% 15% 5% 16% 15% הרבה פחות מידי   

 56% 53% 56% 50% 53% פחות מידי   

 27% 11% 27% 14% 10% במידה המתאימה   

+ הרבה יותר מידי  
 8% 6% 8% 3% 6%  יותר מדי 

 4% 15% 4% 17% 16% לא הביעו דעה 

ציינו שבמידה המתאימה. בקרב  23%רק  (. 61%) הרוב ציינו שמשקיעה הרבה פחות או פחות מדי

 הישראלים הותיקים ובקרב הערבים אחוז יחסית גבוה ציינו ש"משקיעה במידה הנכונה". 

 ואה לאורך זמן, מגזר יהודי  והש

 )אחוזים(  1112 )אחוזים(   2011    1112 

 43  44 16% הרבה פחות מידי   

 32  35 50% פחות מידי   

 23  24 14% במידה המתאימה   

 5  9 3% + הרבה יותר מדי יותר מידי   

 26  2 17% לא הביעו דעה 

  "במידה המתאימה". ירידה באחוז שציינו "פחות מדי" ועליה באחוז שציינו  4322 –בהשוואה ל 

66% 13% 12% 



 
 

52 
 

 smithr@netvision.net.il, מייל: 35-6254315, פקס: 35-6255222, טל: 34264, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 מחקרים בחברות תעשייתיות מסחריות 

מחקרים ופתוחים טכנולוגיים נערכים גם בחברות תעשייתיות מסחריות. האם המדינה צריכה או 

לא צריכה לתמוך כספית במחקרים שנערכים ע"י חברות תעשייתיות ומסחריות ויכולים לתרום 

 גם לחברות המסחריות וגם לפיתוח המשק והתעשיה?

 ערבים  יהודים סה"כ* 

סה"כ 
 יהודים 

ישראלים 
 ותיקים 

עולים מחבר 
 העמים 

 45% 31% 30% 30% 34% בטוח שצריכה

 33% 41% 39% 40% 38% חושב/ת שצריכה

 22% 28% 31% 30% 28% חושב/ת + בטוח שלא צריכה
 שהביעו דעה  94%*בקרב 

שציינו זאת לגבי  השקעה במחקרים אקדמיים. במגזר  15%ציינו ש"בטוח שצריכה" לעומת  52%

 הערבי האחוז שציינו ש"בטוח שצריכה" גבוה יחסית. 

 השוואה לאורך זמן, מגזר יהודי 

 1112 (22%) 2011 (26%) 1112 (27%) 

 38% 35% 30% בטוח שצריכה

 44% 38% 40% חושב/ת שצריכה

 18% 27% 30% שלא צריכהחושב/ת + בטוח 

 באחוז שציינו ש"בטוח שצריכה להשקיע".  ירידהלאורך זמן 

לדעתך, האם כיום המדינה משקיעה בפרויקטים שנערכים על ידי חברות תעשייתיות ומסחריות 
 במידה המתאימה, יותר מדי או פחות מדי?

 

 ערבים  יהודים סה"כ  

ישראלים  סה"כ יהודים 
 ותיקים 

עולים מחבר 
 העמים 

 6% 6% 5% 5% 5% הרבה פחות מידי   

 45% 33% 36% 36% 38% פחות מידי   

 17% 23% 18% 18% 18% במידה המתאימה   

 17% 11% 15% 14% 15% יותר מידי   

 15% 27% 26% 27% 24% לא הביעו דעה 

 
מחקרים אקדמיים(. בשציינו שמשקיעה פחות מדי  61%ציינו שמשקיעה פחות מדי )לעומת  25%

 ההבדלים בי המגזרים אינם בעלי משמעות סטטיסטית. 
 

 זמן, מגזר יהודי  ךהשוואה לאור
 

 )אחוזים( 1112 )אחוזים(  2011 1112 

 6 1 5% הרבה פחות מידי   

 22 59 36% פחות מידי   

 21 26 18% במידה המתאימה   

 9 22 14% יותר מידי   

 46 43 27% לא הביעו דעה 

לאורך זמן מגמה ליריד באחוז שמציינים שמשקיעה "יותר מדי ובמקביל עליה באחוז שציינו "יותר 
 מדי".

22% 22% 21% 
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 באיזה תחומים על המדינה להשקיע כספים 
 מנת על כספים בהם תשקיע ישראל שמדינת לדעתך חשוב הכי הבאים התחומים מבין באיזה

 בחשיבותך שני מהו, התחומים אותם ומבין? והארוך הבינוני בטווח המשק צמיחת את להבטיח

   ? השלישי ומהו? הכספים השקעת מבחינת

תחום  
 ראשון

 תחום שני
תחום 
 שלישי

תחומים  5סה"כ 
 במצטבר

 86% 7% 15% 64% חינוך   

 מחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות 
 להשכלה גבוהה  

8% 28% 16% 52% 

 33% 11% 13% 9% מחקר ופיתוח בתעשיה   

 12% 7% 4% 1% תשתיות תקשורת   

 36% 17% 14% 5% תשתיות תחבורה   

 22% 11% 7% 4% תשתית פיננסית   

 35% 16% 13% 6% תשתית צבאית   

 5% 15% 6% 3%    לא הביעו דעה  

 

 חינוך צויין במדרג הראשון ובפער מיתר הנושאים. 

  . להשכלה גבוהה מחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות  -במדרג השני 

  המגזריםלפי  – שלושה נושאים במצטבר

 5סה"כ  
תחומים 
 במצטבר

 ערבים יהודים

ישראלים  סה"כ יהודים 
 ותיקים 

עולים מחבר 
 העמים 

 88% 83% 85% 85% 86% חינוך   

מחקר ופיתוח מדעי  
 שנערך במוסדות
 להשכלה גבוהה  

52% 
54% 52% 65% 45% 

מחקר ופיתוח  
 33% 26% 34% 33% 33% בתעשיה  

 18% 6% 11% 10% 12% תשתיות תקשורת   

 42% 37% 34% 34% 36% תשתיות תחבורה   

 20% 28% 22% 23% 22% תשתית פיננסית   

 30% 29% 37% 36% 35% תשתית צבאית   

 

 . המגזריםאין הבדלים בולטים בין 
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 והשקעה בהם ההישגים המדעיים והטכנולוגיים של מדינת ישראל 
עד  1איזה ציון את/ה נותן/ת למדינת ישראל על ההישגים המדעיים והטכנולוגיים שלה בסולם 

  " פירושו מצוין. השאר הן דרגות ביניים. 11"-פירושו ציון נכשל ו 1, כאשר 11
 

 
 סה"כ

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 41% 33% 37% 37% 37%  9-23ציון 

 25% 36% 33% 33% 41%  1ציון 

 34% 31% 30% 30% 41% ומטה  1ציון 

 2-23וצע בין מהציון המ
 בקרב בעלי הדעה 

1.92 1.95 1.94 1.96 1.91 

     96% האחוז שהביעו דעה 

 
 . המגזריםהערכה גבוהה ללא הבדלים בין  

  23-2, הציון הממוצע בין השוואה לאורך זמן

  
 סה"כ

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

4322  1.92 1.95 1.94 1.96 1.91 

4322 1.93 1.12 1.96 1.51 1.41 

4339 1.19  1.15 1.14 1.39 

 לאורך זמן ישנה  מגמה לעליה בהערכת ההישגים המדעיים והטכנולוגיים של מדינת ישראל.  כללית, 

בהתחשב בגודלה של מדינת ישראל, האם לדעתך רמת ההישגים המדעיים והטכנולוגיים שלה 

היא כמו זו של רוב המדינות המפותחות האחרות, גבוהה יותר מאשר ברוב המדינות המפותחות 

 או נמוכה ממנה? 

 
 סה"כ*

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

+ נמוכה נמוכה הרבה רמה 
 יותר 

17% 14% 13% 21% 26% 

 31% 11% 24% 22% 23% אותו הדבר

 32% 27% 44% 42% 40% יותר גבוההרמה 

 11% 41% 19% 22% 20% רמה הרבה יותר גבוהה 
 שהביעו דעה  93%*בקרב 

האחוז שציינו (. 63%) מאשר במדינות אחרות גבוהה יותרההישגים  שרמתנו ייכללית, רובם  צ

 "נמוכה יותר" גבוה יחסית בקרב הערבים ובקרב העולים מחבר העמים. 

  , בקרב בעלי הדעה השוואה לאורך זמן, מגזר יהודי

 1112 (29%*) 2011 (22%) 1112 (27%) 

+ נמוכה נמוכה יותר הרבה רמה 
 יותר 

22% 22% 26% 

 49% 46% 22% אותו הדבר

 22% 22% 42% יותר גבוההרמה 

 25% 21% 22% רמה הרבה יותר גבוהה 

לאורך זמן ירידה באחוז שמציינים שההישגים המדעיים והטכנולוגיים של מדינת ישראל ברמה גבוהה 

 יותר מאשר ברוב המדינות המפותחות. 

62% 39% 32% 
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 השקעה במחקר ופיתוח לעומת מדינות אחרות 
 השקעה של הממשלה  

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? 
 

  סה"כ
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

הרבה פחות ממה שברוב 
 המדינות המפותחות

20% 24% 23% 33% 5% 

 48% 28% 33% 33% 36% קצת פחות

 15% 10% 17% 16% 16% כמו ברוב המדינות

 26% 13% 10% 10% 14% קצת + הרבה יותר

 6% 16% 17% 17% 14% לא הביעו דעה 

 
(. האחוז שציינו "הרבה פחות" גבוה יחסית 36%פחות )הרבה" או "קצת" רובם ציינו שמשקיעה "

 (. 55%בקרב העולים מחבר העמים )

 מגזר יהודי, השוואה לאורך זמן 

 1112 1111 1112 

הרבה פחות ממה שברוב 
 המדינות המפותחות

24% 16% 13% 

 36% 31% 33% קצת פחות

 25% 22% 16% כמו ברוב המדינות

 8% 13% 10% קצת + הרבה יותר

 18% 18% 17% לא הביעו דעה 

 

 במחק ופיתוח מדעי וטכנולוגי.  משקיעה הרבה פחותלאורך זמן עליה באחוז שמציינים שהממשלה 
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 השקעה מכל המקורות 

, אחרים מקורות של והן הממשלה של הן ופיתוח במחקר במדינה ההשקעה לכלל נתייחס ואם

 של לזה דומה ההשקעה שיעור, המדינה של בגודלה בהתחשב האם, פרטיים ולא פרטיים

 ?מזה נמוך או, המפותחות המדינות של מזה גבוה, המפותחות המדינות

 
 סה"כ

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 שברוב ממה פחות הרבה
 3% 19% 12% 13% 11% המפותחות המדינות

 27% 42% 34% 35% 33% קצת פחות 

 36% 13% 24% 23% 26% כמו ברוב המדינות

 26% 10% 10% 10% 13% קצת + הרבה יותר

 8% 16% 20% 19% 17% אין דעה

 
ציינו שכלל ההשקעה במחקר ופיתוח נמוכה יותר מאשר במדינות אחרות מפותחות, ( 22%)רובם 

(. בקרב הערבים אחוז יחסית גבוה 62%) כאשר אחוז זה גבוה  יחסית בקרב העולים מחבר העמים

 ציינו  שמשקיעה כמו או יותר מאשר במדינות מפותחות אחרות.   

 שינויים לאורך זמן, מגזר יהודי 

 1112 1111 1112 

הרבה פחות ממה שברוב 
 המדינות המפותחות

13% 16% 13% 

 36% 31% 35% קצת פחות

 25% 22% 23% כמו ברוב המדינות

 8% 13% 10% קצת + הרבה יותר

 18% 18% 19% לא הביעו דעה 

 

 לא חלו שינויים לאורך זמן. 

 

 

 

 
 

  

21% 21% 29% 
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 תרומת ההשקעה לחוסן הלאומי של המדינה 
ההשקעות  ההשקעות במחקר ופיתוח באות על חשבון השקעות בתחומים אחרים. האם בסך הכל

 במדע תורמות לחוסן הלאומי של מדינת ישראל או פוגעות בחוסן הלאומי של מדינת ישראל?

 סה"כ* 
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 32% 63% 56% 57% 91%  תורמות במידה רבה

 31% 18% 31% 30% 41% תורמת במידה מסויימת 

 8% 7% 5% 5% 6% לא תורמות ולא פוגעות

פוגעות במידה מסויימת+ 
 רבה

11% 8% 8% 12% 29% 

 שהביעו דעה  95%*בקרב 

במגזר הערבי אחוז יחסית גבוה במידה רבה או מסויימת.  14% – רובם המכריע ציינו ש"תורמות"

 . 49% –" פוגעתציינו ש"

 אורך זמן, מגזר יהודי , בקרב בעלי הדעה להשוואה 

 1112 (24%)* 1111 (27%)* 

 50% 57%  תורמות במידה רבה

 29% 30% תורמת במידה מסויימת 

 12% 5% לא תורמות ולא פוגעות

 9% 8% פוגעות במידה מסויימת+ רבה

 האחוז שהביעו דעה  –*בסוגריים 

שסה"כ ההשקעה במחקר ופיתוח תורמת לחוסן חלה עליה באחוז שציינו  4322 –בהשוואה ל 

 הלאומי של המדינה ולא פוגעת בו. 

 עמדות בנושאים שונים בנושא מדע וטכנולוגיה 

 פרס נובל 
 האם את/ה אישית מרגיש/ה או לא מרגיש/ה גאווה כאשר ישראלי/ת מקבל/ת פרס נובל?

 סה"כ* 
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 70% 70% 80% 78% 77% מרגיש/ה גאווה רבה

 13% 23% 12% 14% 14% מרגיש/ה גאווה מסויימת

 17% 7% 8% 8% 11% מרגיש/ה גאווה במידה מועטה+ כלל לא

 שהביעו דעה   91%*בקרב 

 , במיוחד ישראלים ותיקים. רבה רובם מרגישים גאווה

 השוואה לאורך זמן, מגזר יהודי, בקרב בעלי הדעה 

 1112 (27%*) 1111 (22%*) 

 77% 78% מרגיש/ה גאווה רבה

 16% 14% מרגיש/ה גאווה מסויימת

 7% 8% מרגיש/ה גאווה במידה מועטה+ כלל לא

 18% 19% לא הביעו דעה 

 . 4322לא חל שינוי לעומת 

11% 19% 
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 ריכוז המחקר בענף טכנולוגיה ומדע או פיזור בין ענפים 
 

ופיתוח בענף טכנולוגיית המידע )טכנולוגיית תקשורת במדינת ישראל יש ריכוז גבוה של מחקר 
המצב הנוכחי של ריכוז  -למחשבים ומידע(. מה לדעתך יתרום יותר להישגים של מדינת ישראל 

בענף טכנולוגית המדע או אם ישראל תפזר את המומחיות שלה באופן שווה יותר על פני מספר 
 תחומים?

 סה"כ  
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

המצב הנוכחי של ריכוזיות  
 בטכנולוגיות המידע  

21% 20% 19% 31% 24% 

פיזור המומחיות בתחומים  
 שונים  

62% 62% 63% 55% 62% 

 14% 14% 18% 18% 17% מסרב/ת לענות    -לא יודע/ת  

 

  ". בקרב העולים מחבר העמים אחוז יחסית גבוה פיזור המומחיות בתחומים שונים" כללית, רובם ציינו

 שצריך לשמר את המצב הנוכחי.  ציינו

 מגזר יהודי, השוואה לאורך זמן 

 1112   1111   

המצב הנוכחי של ריכוזיות בטכנולוגיות  
 המידע  

20% 24% 

 63% 62% פיזור המומחיות בתחומים שונים   

 13% 18%    אין דעה  

 .4322לעומת לא חל שינוי 
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 מחקרים במרכזי מחקר ששייכים לחברות זרות  
 ששייכים בארץ ופתוח מחקר במרכזי נערכות ישראלים חוקרים של מהעבודות גדול חלק כיום

 רוב בפועל אך, ישראלים חוקרים של המדעיים להישגים תורמים אלה מרכזים. זרות לחברות

 האם. אחרות בארצות תעשיה במפעלי מתבצעים בישראל שנעשים הפיתוחים של והיצור היישום

 פוגעים או לישראל, לדעתך, תורמים בינלאומיות חברות בבעלות ופיתוח מחקר מרכזי הכל בסך

 ?בישראל

 סה"כ* 
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 16% 29% 24% 25% 22% תורמים מאוד

 48% 41% 45% 45% 46% די תורמים

 7% 12% 9% 9% 9% תורמים ולא פוגעיםלא 

 29% 18% 22% 21% 23% די + מאוד פוגעים

 שהביעו דעה  93%*בקרב 

 . שפוגעיםדי תורמים"( וכרבע ציינו "ציינו שתורמים )רובם  61%

 אינם בעלי משמעות סטטיסטית.  המגזריםההבדלים בין 

 השוואה לאורך זמן, מגזר יהודי, בקרב בעלי הדעה 

 1112  (21% ) 1111 (24% ) 1112 (24%) 

 35% 26% 25% תורמים מאוד

 51% 45% 45% די תורמים

 9% 13% 9% לא תורמים ולא פוגעים

 5% 16% 21% די + מאוד פוגעים

 

 3% –בישראל מ  פוגעיםלאורך זמן עליה באחוז שציינו שמרכזי מחקר ופיתוח בבעלות חברות זרות 

 היום. במקביל יש ירידה באחוז שמציינים שהם "מאוד תורמים".  42% –ל  4339 –ב 
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 ישראלים הגירת מדענים 
 ?ישראל במדינת פוגעת לא או פוגעת ל"לחו ישראלים מדענים של ההגירה, לדעתך האם 

 סה"כ* 
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 19% 21% 14% 15% 16% לא פוגעת במדינת ישראל   

מתרחשת בהיקף שפוגע  
 במדינת ישראל  

81% 82% 83% 79% 79% 

מתרחשת בהיקף גדול אך  
 לא פוגעת במדינת ישראל   

3% 3% 3% 0% 2% 

 שהביעו דעה  93%*בקרב 

. ההבדלים תרחשת בהיקף שפוגע במדינת ישראלמ ל"לחו ישראלים מדענים של ההגירהשרובם ציינו 

 אינם בעלי משמעות סטטיסטית.  המגזריםבין 

 השוואה לאורך זמן, מגזר יהודי, בקרב בעלי הדעה 

 1112  (29% ) 1111 (24% ) 1112 (24%) 

 22% 26% 15% לא פוגעת במדינת ישראל   

מתרחשת בהיקף שפוגע במדינת  
 77% 73% 82% ישראל  

מתרחשת בהיקף גדול אך לא פוגעת  
 1% 1% 3% במדינת ישראל   

 

מתרחשת בהיקף שפוגע עליה באחוז שציינו שהגירת המדענים הישראלים  4322 –בהשוואה ל 

 בהתאמה.  14% –ל  15% –מ  -במדינת ישראל  

האם הממשלה פעלה במידה מספקת או לא פעלה במידה מספקת כדי להחזיר את המדענים  

 הנמצאים בחו"ל?

 סה"כ 
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 21% 13% 7% 7% 10% עשתה מספיק   

 65% 59% 78% 75% 73% לא עשתה מספיק   

 14% 28% 16% 17% 17% מסרב/ת לענות    -לא יודע/ת  

רובם ציינו ש"לא עשתה מספיק". בקרב הערבים האחוז שציינו ש"לא עשתה מספיק" יחסית גבוה 

 (. בקרב העולים אחוז יחסית גבוה לא הביעו דעה. 42%)

 השוואה לאורך זמן, מגזר יהודי 

 1112   1111    1112   

 5% 11% 7% עשתה מספיק   

 80% 76% 75% לא עשתה מספיק   

 15% 13% 17% מסרב/ת לענות    -לא יודע/ת  

 לא חלו שינויים לאורך זמן. 
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 הי טק 
   :ה/מסכים ה/את ישראל מדינת של יםיטכנולוגה ההישגים תרומת לגבי הדעות משתי איזו עם

 
  סה"כ

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

ההישגים תרמו בעיקר לאנשים  
שעוסקים בתחום הטכנולוגיה 

 טק  -כמו, למשל אנשי הי

47% 47% 47% 44% 47% 

ההישגים תרמו לכל שכבות  
 האוכלוסייה  

45% 45% 44% 49% 47% 

 6% 7% 8% 8% 8% אין דעה 

 
 . המגזריםהדעות חלוקות, ללא הבדלים בין 

טק  -ההישגים תרמו בעיקר לאנשים שעוסקים בתחום הטכנולוגיה כמו, למשל אנשי היש)לאלו שציינו 
 מכלל המשיבים(  21% -
האם זה שההישגים תרמו בעיקר לקבוצה מסוימת יצר ניכור בינה לבין האחרים, או לא יצר ניכור  

  בינה לבין האחרים?
 סה"כ 

(21%) 
סה"כ 
  יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 58% 63% 71% 70% 68% יצר ניכור בינה לבין האחרים   
לא יצר ניכור בינה לבים  

 האחרים  
24% 22% 22% 22% 35% 

 7% 15% 7% 8% 8% אין דעה 

 . בקרב הערבים אחוז זה נמוך יותר )ההבדל מובהק סטטיסטית(. "יצר ניכור"ציינו ש  13% –ל קרוב  

 שאלות:  1איחוד של 

 
 סה"כ 

סה"כ 
 יהודים 

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 47% 49% 44% 45% 45% לכלל שכבות האוכלוסיהתרמו 

סקים בתחום ורק לע
 הטכנולוגיה אך לא יצרו ניכור

11% 10% 10% 10% 17% 

רק לעסקים בתחום הטכנולוגיה 
 ויצרו ניכור

32% 33% 34% 28% 27% 

רק לעסקים בתחום הטכנולוגיה 
 יודע אם יצרו ניכורולא 

4% 4% 4% 6% 3% 

 6% 7% 8% 8% 8% לא יודע למי תרמו

 

 השוואה לאורך זמן, מגזר יהודי 

 1112   1111    1112   
 49% 54% 45% לכלל שכבות האוכלוסיהתרמו 
סקים בתחום הטכנולוגיה אך לא ורק לע

 יצרו ניכור
10% 11% 11% 

 30% 27% 33% ניכורסקים בתחום הטכנולוגיה ויצרו ורק לע
סקים בתחום הטכנולוגיה ולא יודע ורק לע

 אם יצרו ניכור
4% 3% 1% 

 9% 5% 8% לא יודע למי תרמו
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לפי  – האם ההישגים תורמים לכלל האוכלוסיה או רק לעוסקים בתחום הטכנולוגיה ויוצרים ניכור

 בכל שורה(  233%משתני רקע )

 
 

לכלל 
שכבות 

 האוכלוסיה

רק לעסקים 
בתחום 

הטכנולוגיה 
אך לא יצרו 

 ניכור

רק לעסקים 
בתחום 

הטכנולוגיה 
 ויצרו ניכור

רק לעסקים 
בתחום 

הטכנולוגיה 
ולא יודע אם 

 יצרו ניכור

לא יודע למי 
 תרמו

45% 10% 33% 4% 8% 

זכר    מגדר  47% 12% 30% 5% 7% 

נקבה     44% 11% 33% 3% 9% 

49עד  גיל  39% 18% 33% 4% 7% 

30-49 50% 10% 31% 3% 6% 

50+ 45% 10% 32% 4% 9% 

 7% 6% 37% 13% 37% תיכון מלא ופחות רמת השכלה 

 6% 4% 30% 13% 48% על תיכונית

אקדמית תואר 
 ראשון

51% 11% 29% 3% 6% 

אקדמית תואר 
 שני

51% 10% 32% 2% 6% 

הוצאה 
 ממוצעת

 8% 6% 31% 14% 42% מתחת לממוצע

 3% 3% 36% 10% 49% ממוצע

 4% 3% 33% 10% 49% מעל לממוצע

האם עובדים 
  בשכר

כן     48% 12% 31% 5% 5% 

לא    43% 10% 36% 2% 9% 

 -יהודים 
 ערבים 

 8% 4% 33% 10% 45% יהודים

 6% 3% 27% 17% 47% ערבים

 8% 4% 34% 10% 44% ישראלים ותיקים קהלים 

עולים מחבר 
 העמים

49% 10% 28% 6% 7% 

 6% 3% 27% 17% 47% ערבים

 

 האחוז שציינו ש"תורמים לכלל האוכלוסיה" גבוה יחסית בקרב בעלי רמת השלכה גבוהה. 

 אין הבדלים בין הקהלים השונים.  –האחוז שציינו ש"יוצרים ניכור" 

 

 השקעה בחינוך למדעים 
 לצמצום תתרום לא או תתרום וצעירים נוער בני, בילדים למדעים בחינוך השקעה לדעתך האם

 ?חברתיים פערים

 
 סה"כ*

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 67% 81% 67% 68% 68% בטוח שתתרום

 28% 15% 26% 26% 26% חושב/ת שתתרום

 5% 4% 7% 6% 7% בטוח + חושב שלא תתרום

 שהביעו דעה   95%*בקרב 

 . המגזריםרובם ציינו ש"תתרום", ללא הבדלים בעלי משמעות סטטיסטית בין 
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  21-6לפי האם יש או אין ילדים בגילאי 

 אין  יש ילדים  סה"כ* 

 70% 64% 68% בטוח שתתרום

 24% 30% 26% חושב/ת שתתרום

 6% 6% 7% בטוח + חושב שלא תתרום

 שהביעו דעה   95%*בקרב 

 . 6-21בגילאי להם ילדים  ןשאי אואין הבדלים בין אלו שיש 

האם מוצדק או לא מוצדק לעשות אפליה מתקנת ולהשקיע בחינוך למדעים בשכבות החלשות 
 משמעותית יותר מאשר בשכבות אחרות?

 סה"כ* 
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 56% 24% 53% 49% 51% בטוח שמוצדק

 24% 36% 28% 29% 28% חושב שמוצדק

 20% 40% 19% 22% 21% חושב + בטוח שלא מוצדק

 שהביעו דעה  92%*בקרב 

 מצדק.  לאנו שיצי 23% –(. בקרב העולים מחבר העמים הגישה שונה 19%הרוב ציינו שמוצדק )

  21-6לפי האם יש או אין ילדים בגילאי 

 אין  יש ילדים  סה"כ* 

 53% 46% 51% בטוח שמוצדק

 27% 29% 28% חושב שמוצדק

 20% 25% 21% חושב + בטוח שלא מוצדק

 שהביעו דעה  92%*בקרב 

 . 6-21בגילאי אין הבדלים בין אלו שיש או שאין להם ילדים 

 השתתפות הילדים בפעילויות בתחום המדע 
 מכלל המדגם  51% – 6-21בקרב אלו שיש להם ילדים בגילאי  

 משתתפים בפעילויות כלשהן בתחום המדע, כגון חוגים, סדנאות וכדומה? הילדיםהאם 
 

  סה"כ 
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 59% 67% 43% 47% 50% משתתפים   

לא משתתפים בפעילויות  
 כלשהן בתחום המדע  

50% 53% 57% 33% 41% 

 

משתתפים בפעילויות כלשהן בתחום ציינו שילדיהם  6-21מהורים שיש להם ילדים בגילאי מחצית 

 .המדע, כגון חוגים, סדנאות וכדומה
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 בפעילויות כלשהן בתחום המדע, כגון חוגים, סדנאות וכדומהגילאי הילדים שמשתתפים  

 סה"כ*  
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

6-24   56% 60% 56% 75% 47% 

 13-15   36% 31% 35% 12% 47% 

 16-18   18% 8% 7% 12% 42% 

 מאחר וניתנה אפשרות ליותר מתשובה אחת  233% –*מסתכם יותר מ 

ערבים האחוז ה. בקרב 23הם עד גיל  בפעילויות כלשהן בתחום המדעשמשתתפים  רוב הילדים 

 יחסית גבוה.  26-21שציינו ילדים בגילאי 
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 עמדות בנושאים שונים

 פרסומים 
 האם לדעתך כלי תקשורת  מסקרים מדע במידה מספקת או לא מספקת?

 

 סה"כ  
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 פירסומים מידי יותר יש 
   בנושא

5% 5% 5% 6% 6% 

 במידה הפירסומים כמות 
   הנכונה

26% 27% 26% 30% 26% 

 62% 57% 58% 58% 59%  בנושא פירסומים מספיק אין 

 6% 7% 11% 10% 10%    דעה אין 

 
 . המגזריםרובם ציינו שאין מספיק פרסומים, ללא הבדלים בין  

 תוכנית החלל 
מאחר  233% –מסתכם ביותר מ ? )הישראלית החלל מתוכנית ויחהומר ישראל לדעתך מה 

 וניתנה אפשרות ליותר מתשובה אחת(   

 סה"כ  
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 23% 43% 39% 40% 36% יוקרה מדעית   

 42% 45% 39% 40% 40% התקדמות טכנולוגית   

 30% 31% 28% 28% 29% קשרים בינלאומיים   

 27% 24% 25% 25% 26% צרכים צבאיים   

 14% 10% 14% 13% 13% עידוד עניין וחינוך למדע   

 23% 10% 9% 9% 12% הכנסה כלכלית   

 0% 3% 1% 2% 1% יחה   וציין/ה שלא מרו 

 9% 7% 10% 10% 10% אין דעה    

 

בקרב   . רק בודדים ציינו שלא מרוויחה. טכנולוגית התקדמותו  מדעית יוקרהבמדרג הראשון צויינו  

 יחסית יותר. הכנסה כלכלית   " צויינה יחסית פחות ואילו יוקרה מדעיתהערבים "

 ?לחלל נוסף( אישה או גבר) אסטרונאוט לשגר צריכה לא או צריכה ישראל לדעתך האם

 סה"כ  
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 76% 56% 51% 51% 56% צריכה   

 15% 37% 39% 38% 34% לא צריכה   

 9% 7% 10% 11% 10% אין דעה    

  

 ציינו זאת.  16%ים בבקרב כלל הציבור קצת יותר ממחצית השיבו בחיוב. בקרב הער
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לפי  – ?לחלל נוסף( אישה או גבר) אסטרונאוט לשגר צריכה לא או צריכה ישראל לדעתך האם

 מגדר 

 נקבה זכר סה"כ  

 53% 61% 56% צריכה   

 37% 30% 34% לא צריכה   

 10% 9% 10% אין דעה    

 

 האחוז שציינו ש"צריכה" גבוה יותר בקרב גברים. 

 

 מדעים / מתמטיקה ומגדר 
האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה לכ"א מהדעות הבאות: בנים ובנות חזקים במתמטיקה 

 ?באותה מידה
 

 סה"כ  
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 52% 65% 71% 70% 67%   מסכים/ה 

 48% 35% 29% 30% 33%  מסכים/הלא  

 
שני שליש הסכימו, כאשר בקרב העולים מחבר העמים ובקרב הערבים האחוז שלא הסכימו יחסית 

 גבוה. 

 לפי מגדר
 

 נקבה זכר סה"כ*  

 67% 66% 67%   מסכים/ה 

 33% 34% 33%  מסכים/הלא  

 שהביעו דעה  93%*בקרב 

 גברים. להבדלים בין נשים  אין

 :מקצועות מדע מתאימים לבנים יותר מאשר לבנותמסכים/ה או לא מסכים/ה ש האם את/ה

 סה"כ*  
סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 38% 20% 18% 18% 22%   מסכים/ה 

 63% 80% 82% 82% 78%  מסכים/הלא  

 שהביעו דעה  93%*בקרב 

 ת גבוה. יהערבים האחוז שהסכימו יחסבקרב כלל הציבור הרוב לא הסכימו. רק בקרב 
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 לפי מגדר  -מקצועות מדע מתאימים לבנים יותר מאשר לבנותהאם 

 נקבה זכר סה"כ*   

 16% 29% 22%   מסכים/ה 

 84% 71% 78%  מסכים/הלא  

 

 . נשיםהסכימו לדעה יותר מאשר  גברים

 בנות מאשר יותר למדע מוכשרים בנים

 
 סה"כ*

סה"כ 
 יהודים

ישראלים 
 ותיקים

עולים מחבר 
 העמים

 ערבים

 29% 24% 16% 17% 19%   מסכים/ה 

 71% 76% 84% 83% 81%  מסכים/הלא  

 שהביעו דעה  92%*בקרב 

 הרוב לא הסכימו.  כללית,

בקרב העולים מחבר העמים האחוז שהסכימו גבוה יותר מאשר בקרב הישראלים הותיקים, ובקרב 

 הערבים האחוז שהסכימו  גבוה יותר מאשר בקרב היהודים. 

 לפי מגדר 

 נקבה זכר סה"כ*   

 17% 23% 19%   מסכים/ה 

 83% 77% 81%  מסכים/הלא  

 שהביעו דעה  92%*בקרב 

 ההבדלים בין נשים וגברים אינם בעלי משמעות סטטיסטית. 

 לפי גיל: אין הבדלים לפי גיל. 
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 נוסח השאלון  –נספח 
עבור המועצה הלאומית למחקר ופיתוח )מו"פ( מחקר אנו עורכים ממכון סמית. ואני  ……שלום שמי 

אופן מקרי נבחרת ב עמדות הציבור בנושאים שונים הקשורים למדע וטכנולוגיה".בנושא "
אפשר כמה דקות מזמנך? ותשמשנה למטרות סטטיסטיות בלבד.  מסרנה לאישיובותיך לא תותש

 תודה רבה.

 . לגבי כל אחד מהנושאים הבאים ציין בבקשה:43-2
 ( 1-11האם את/ה מתעניין/ת או לא מתעניין/ת בנושא זה? מהי רמת הידע שלך בנושא זה? )בין 

מתעניין  
 מאד

די  מתעניין
 מתעניין

מתעניין 
 מעט

מתעניין 
מעט 
 מאד

כלל לא 
 מתעניין

לא 
להקריא( 
לא יודע 
 / מסרב

עד  2תן את תשובתך בסולם 
מציין ידע רב  23. כאשר 23

אין כלל ידע. השאר  2 -מאד ו
אין  99הן דרגות ביניים )

 דעה(  

 ___ .4 1 6 3 2 5 4 2 וחלל  .2

. בריאות 5
 ורפואה 

2 4 5 2 3 6 1 2___. 

מחשוב . 3
 ואינטרנט

2 4 5 2 3 6 1 6____. 

. איכות 1
 הסביבה

2 4 5 2 3 6 1 1____. 

. היסטוריה 9
 וארכיאולוגיה

2 4 5 2 3 6 1 23____. 

 .____24 1   6 3 2 5 4 2 . אנרגיה22

נושאים . 25
 הקשורים למים  

2 4 5 2 3 6 1 22____ 

מדעיי החיים 23
 )ביולוגיה(  

2 4 5 2 3 6 1 26 _________ 

 ____21 1 6 3 2 5 4 2 . רובוטים21

. עתידנות 29
 טכנולוגית 

2 4 5 2 3 6 1 43____ 
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.אם לא ציין/ה תשובות 42לשאלה  –)לא זוגיים(  2-29לפחות פעם אחת בשאלות  5או  2,4הם ציין/ה 

  21לשאלה  –אף פעם  5או  2,4

 הבאים, אתה מתבקש לציין:לגבי כל אחד ממקורות המידע  )לא זוגיים(  42-21

באיזו תכיפות, אם בכלל, אתה משתמש במקור זה לשם השגת מידע בנושא מדע וטכנולוגיה בהם  

 )צריך להיות מופנה לאנשים שאכן מתעניינים במשהו במדע( אתה מתעניין?

 מהי לפי הערכתך רמת האמינות של מקור זה?  )זוגיים(  44-21
 

לעיתים   
קרובות 

 מאד

לעיתים 
די 

 קרובות

לעיתים  לפעמים
די 

 רחוקות

לעיתים 
רחוקות 
או כלל 

 לא

)לא להקריא( 
לא 

 יודע/מסרב

תן את תשובתך בסולם 
 2. כאשר 23עד  2

 -מציין כלל לא אמין ו
מציין אמין לגמרי.  23

השאר הן דרגות ביניים 
 אין דעה (  99)

 .___44 6 3 2 5 4 2 . ספרים42

.עיתונים מדעיים, 45
 פופולאריכולל מדע 

2 4 5 2 3 6 42____. 

.עיתונות יומית 43
 ומגזינים מודפסים

2 4 5 2 3 6 46____ 

 ____ 41 6 3 2 5 4 2 . רדיו41

 ____ 53 6 3 2 5 4 2 טלוויזיה 49

אתרים שונים  52
 באינטרנט

2 4 5 2 3 6 54 ____ 

הרצאות ציבוריות  55
פופולאריות בתחום 

 המדע 

2 4 5 2 3 6 52 ____ 

 ____ 56 6 3 2 5 4 2 . מוזיאוני מדע   53

. אנשים אחרים 51
בסביבתך )חברים, 

 מכרים(

2 4 5 2 3 6 51 ____ 

. מדענים 59
 באוניברסיטאות

2 4 5 2 3 6 23 ____ 

.מדענים במשרדי 22
ממשלה ומקומות 

 ציבוריים

2 4 5 2 3 6 22 ____ 

. מדענים שעובדים 25
 בחברות מסחריות

2 4 5 2 3 6 25 ____ 

מוסדות ציבוריים  23
שנותנים שירות 

בנושאים מסויימים 
כמו, קופ"ח וחברת 

 חשמל.

2 4 5 2 3 6 23 ____ 

 ____ 21 6 3 2 5 4 2 אנשי דת/רבנים 21

)לכולם( עד  כמה את/ה מרגיש/ה שנחוץ לך ידע בנושאים של מדע וטכנולוגיה בחיי היום יום  .21

 שלך? )הקרא( 

 . חיוני2
 . נחוץ 4
 . די נחוץ5
 . נחוץ במידה מעטה 2
 . לא נחוץ לך כלל3
 . )לא להקריא( לא יודע/מסרב6
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לגבי כ"א מהתחומים הבאים, ציין/י בבקשה כיצד הוא משפיע על איכות החיים שלנו ועל איכות  29-62

 הסביבה: 

א. האם התגליות המדעיות והחידושים הטכנולוגיים בתחום זה משפרים את איכות החיים שלנו או 

 פוגעים בו 

האם התגליות המדעיות והחידושים הטכנולוגיים בתחום זה עוזרים לשמור על  איכות הסביבה או  ב.

 פוגעים באיכות הסביבה

 איכות הסביבה איכות החיים 

משפרי תחום
 ם מאד

די 
 משפרים

לא 
משפרים 

ולא 
 פוגעים

די 
 פוגעים

פוגעים 
 מאד

לא 
 יודע

עוזרים 
לשמור 

 מאד

די 
עוזרים 
 לשמור

לא 
עוזרים 

ולא 
 פוגעים

די 
פוגעי

 ם

פוגעי
ם 

 מאד

לא 
 יודע

תקשורת . 29-33
 סלולארית

2 4 5 2 3 6 2 4 5 2 3 6 

 6 3 2 5 4 2 6 3 2 5 4 2 מחשבים 32-34

שירותים . 35-32
ואביזרים טכנולוגיים 

כולל ברשת 
האינטרנט למטרות 
פנאי )כגון שמיעת 

מוזיקה, סרטים, 
 משחקים(

2 4 5 2 3 6 2 4 5 2 3 6 

שירותי הרשת  33-36
האלקטרונית למטרות 

חברתיות )רשתות 
 6 3 2 5 4 2 6 3 2 5 4 2 תקשורת חברתיות(

שימוש  31-31
באינטרנט ודואר 

אלקטרוני למטרות 
 עבודה

2 4 5 2 3 6 2 4 5 2 3 6 

 6 3 2 5 4 2 6 3 2 5 4 2 רכב. 39-63

רפואה  62-64
 ורוקחות

2 4 5 2 3 6 2 4 5 2 3 6 

 6 3 2 5 4 2 6 3 2 5 4 2 חקלאות. 65-62

 

, תורמים זו בקבוצה האנשים כמה עד בבקשה ציין הבאים העיסוקים מקבוצות אחת כל לגבי 63-14

 שלהם שהתרומה מציין 2 כאשר, 23 – 2-מ בסולם תשובתך את תן. המדינה של לחוסנה, לדעתך

 .מאד רבה שלהם שהתרומה 23 -ו, אפסית כמעט

 אין דעה(  99) 2-23תרומה בין  מקצוע 

  . רופאים בכירים63

  . אנשי צבא 66

  .  אנשי עסקים בכירים 61

  . אנשי מדע בכירים 61

  . אנשי טכנולוגיה והנדסה בכירים בחברות במגזר העסקי69

  אנשי בידור מובילים. 13

  . אנשי רוח ותרבות )כגון סופרים ואמנים(12

  . מורים 14
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.לגבי כל אחד מהעיסוקים הבאים ציין/י, בבקשה, מהי לדעתך רמת היוקרה של עיסוק זה? 15-19

מציין יוקרה נמוכה מאד.  2 -מציין יוקרה גבוהה מאד, ו 23, כאשר 23עד  2תן/י את תשובתך בסולם 

 הן דרגות ביניים.השאר 

 (דעה אין 99) 2-23 ביןיוקרה  עיסוק 

  . רופאים15

  . מדענים12

  .מורים13

  .קציני צבא16

  .קציני משטרה11

  .אנשי דת11

  .מהנדסים19

  .חברי כנסת13

  .ספורטאים12

  .עורכי דין14

  .אנשי בידור15

  .רואי חשבון12

  .בנקאים13

  .עיתונאים16

  .מנהיגים חברתיים 11

  .אנשי עסקים11

  .אנשי רוח ותרבות )כגון סופרים ואמנים(19

 

. ללא קשר למצב המשפחתי שלך, על איזה מהעיסוקים / המקצועות הבאים היית ממליץ/ה לילד 93

שלך / של חבריך, בהנחה שמבחינת כישוריו הוא מתאים לכ"א מהמקצועות: )הקרא ברצף ובסדר 

 משתנה( 

 רופא .2
 מדען .4
 מורה .5
 קצין צבא .2
 משטרה ןקצי .3
 איש דת  .6
 מהנדס .1
 כנסת חבר .1
 ספורטאי .9

 דין עורכי .23
 בידור איש .22
 חשבון הרוא .24
 בנקאי .25
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 עיתונאי .22
  חברתי מנהיג .23
 עסקיםאיש  .26
 (ואמנים סופרים כגון) ותרבות רוח איש .21
 אחר, אין דעה )לא להקריא(  .21

 

 . ומהו המקצוע הנוסף שהיית ממליץ/ה עליו? : )הקרא ברצף ובסדר משתנה( 92

 רופא .2
 מדען .4
 מורה .5
 קצין צבא .2
 משטרה ןקצי .3
 איש דת  .6
 מהנדס .1
 כנסת חבר .1
 ספורטאי .9

 דין עורכי .23
 בידור איש .22
 חשבון הרוא .24
 בנקאי .25
 עיתונאי .22
  חברתי מנהיג .23
 עסקיםאיש  .26
 (ואמנים סופרים כגון) ותרבות רוח איש .21
 אחר, אין דעה )לא להקריא(  .21

 

. האם המדינה צריכה או לא צריכה לתמוך כספית במחקרים שמטרתם קידום הידע ושנעשים 94

 להשכלה גבוהה ובמוסדות מחקר דומים?)הקרא(  במוסדות 

 בטוח שצריכה לתמוך - 2 
 חושב/ת שצריכה– 4 
 חושב/ת שלא  5 
 בטוח שלא  - 2 
 )לא להקריא( לא יודע/מסרב - 3 

 

. האם לדעתך, המדינה משקיעה במחקרים במוסדות אלו  במידה המתאימה, יותר מדי או פחות 95

 מדי? )הקרא( 

 הרבה פחות מדי   2  
 פחות מדי .4  
 במידה המתאימה .  5 
 יותר מדי .2 

 .       )לא להקריא( לא יודע/מסרב3  
 

 



 
 

34 
 

 smithr@netvision.net.il, מייל: 35-6254315, פקס: 35-6255222, טל: 34264, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

יות מסחריות. האם המדינה צריכה או . מחקרים ופתוחים טכנולוגיים  נערכים גם בחברות תעשיית92

לא צריכה לתמוך כספית במחקרים שנערכים ע"י חברות תעשייתיות ומסחריות ויכולים לתרום גם 

 לחברות המסחריות וגם לפיתוח המשק והתעשיה?

 בטוח שצריכה - 2 
 חושב שצריכה - 4 
 חושב שלא צריכה - 5 
 בטוח שלא צריכה - 2 
 מסרב)לא להקריא( לא יודע/ - 3 

 
לדעתך, האם כיום המדינה משקיעה בפרויקטים שנערכים על ידי חברות תעשייתיות   .93

  ומסחריות  במידה המתאימה, יותר מדי או פחות מדי?

 הרבה פחות מדי  (2 
 פחות מדי (4 
 במידה המתאימה ( 5 
 יותר מדי (2 
 הרבה יותר מדי (3 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6  
 

באיזה מבין התחומים הבאים הכי חשוב לדעתך שמדינת ישראל תשקיע בהם כספים  על מנת  96

 להבטיח את צמיחת  המשק בטווח הבינוני והארוך: )הקרא ברצף ובסדר משתנה( 

 חינוך -2
 מחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות להשכלה גבוהה -4
 מחקר ופיתוח בתעשייה -5
 תשתיות תקשורת -2
 חבורהתשתיות ת -3
 תשתית פיננסית -6
 תשתית צבאית -1
 )לא להקריא( לא יודע/מסרב  - 1
 

ומבין אותם התחומים, מהו שני בחשיבותך מבינת השקעת הכספים?  )הקרא ברצף ובסדר  91

 משתנה( 

 חינוך -2
 מחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות להשכלה גבוהה -4
 מחקר ופיתוח בתעשייה -5
 תשתיות תקשורת -2
 תיות תחבורהתש -3
 תשתית פיננסית -6
 תשתית צבאית -1
 )לא להקריא( לא יודע/מסרב  - 1
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 ומהו השלישי?  )הקרא ברצף ובסדר משתנה(  91

 חינוך -2
 מחקר ופיתוח מדעי שנערך במוסדות להשכלה גבוהה -4
 מחקר ופיתוח בתעשייה -5
 תשתיות תקשורת -2
 תשתיות תחבורה -3
 תשתית פיננסית -6
 צבאית תשתית -1
 )לא להקריא( לא יודע/מסרב  - 1
 

עד  2.  איזה ציון את/ה נותן/ת למדינת ישראל על ההישגים המדעיים והטכנולוגיים שלה בסולם 99

  " פירושו מצוין. השאר הן דרגות ביניים.23"-פירושו ציון נכשל ו 2, כאשר 23 

 אין דעה(  99) 2-23ציון בין 

שראל, האם לדעתך רמת ההישגים המדעיים והטכנולוגיים  .  בהתחשב בגודלה של מדינת י233

שלה  היא כמו זו של רוב המדינות המפותחות האחרות, גבוהה יותר מאשר ברוב המדינות 

 המפותחות או נמוכה ממנה? )הקרא(  

 ( הרבה יותר נמוכה 2 
 ( יותר נמוכה4 
 ( אותה רמה5 
 ( יותר גבוהה2 
 ( הרבה יותר גבוהה3 

 ריא( לא יודע/מסרב( )לא להק6  
 

בהתחשב בגודלה של מדינת ישראל, האם לדעתך הממשלה משקיעה במחקר ופיתוח מדעי  232

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

 רוב המדינות? )הקרא( 

 ( הרבה פחות ממה שברוב המדינות המפותחות  2 
 ( קצת פחות 4 
 ( כמו ברוב המדינות 5 
 ( קצת יותר2 
 ( הרבה יותר3 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6  
 

. ואם נתייחס לכלל ההשקעה במדינה במחקר ופיתוח הן של הממשלה והן של מקורות אחרים, 234

פרטיים ולא פרטיים, האם בהתחשב בגודלה של המדינה, שיעור ההשקעה דומה לזה של 

 המפותחות, גבוה מזה של המדינות המפותחות, או נמוך מזה?המדינות 

 ( הרבה פחות ממה שברוב המדינות המפותחות  2 
 ( קצת פחות 4 
 ( כמו ברוב המדינות 5 
 ( קצת יותר2 
 ( הרבה יותר 3 

 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6  
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ם בסך הכל . ההשקעות  במחקר ופיתוח באות על חשבון השקעות בתחומים אחרים. הא235

ההשקעות במדע תורמות לחוסן הלאומי של מדינת ישראל או פוגעות בחוסן הלאומי של מדינת 

 ישראל?

 תורמות במידה רבה -2 
 תורמות במידה מסוימת -4 
 לא תורמות ולא פוגעות -5 
 פוגעות במידה מסוימת -2 
 פוגעות במידה רבה -3 

 )לא להקריא( לא יודע/מסרב -6  
 
 

 ה אישית מרגיש/ה או לא מרגיש/ה גאווה כאשר ישראלי/ת מקבל/ת פרס נובל?. האם את/232

 מרגיש/ה גאווה רבה -2
 מרגיש/ה גאווה מסוימת -4
 מרגיש/ה גאווה במידה מועטה -5
 כלל לא מרגיש/ה גאווה -2
 ( )לא להקריא( לא יודע/מסרב6
 

 תקשורת טכנולוגיית) המידע טכנולוגיית בענף ופיתוח מחקר של גבוה ריכוז יש ישראל במדינת. 233

 ריכוז של הנוכחי המצב -- ישראל מדינת של להישגים יותר יתרום לדעתך מה(. ומידע מחשביםל

 מספר פני על יותר שווה באופן שלה המומחיות את תפזר ישראל אם או המדע טכנולוגית בענף

 ?  תחומים

 המידע בטכנולוגיות ריכוזיות של הנוכחי המצב - 2 
  שונים בתחומים המומחיות זוריפ - 4 

 מסרב/יודע לא( להקריא לא)  6  
 

 ששייכים בארץ ופתוח מחקר במרכזי  נערכות ישראלים חוקרים של מהעבודות גדול חלק כיום . 236

 רוב  בפועל אך, ישראלים חוקרים של המדעיים  להישגים תורמים אלה מרכזים. זרות לחברות

 האם .אחרות בארצות תעשיה במפעלי מתבצעים בישראל שנעשים הפיתוחים של והיצור היישום

 פוגעים או לישראל, לדעתך, תורמים בינלאומיות חברות בבעלות ופיתוח מחקר מרכזי הכל בסך

 ?בישראל

 מאד תורמים - 2
 תורמים די - 4
 פוגעים ולא תורמים לא - 5
 פוגעים די - 2
 מאד פוגעים - 3
 מסרב/יודע לא( להקריא לא( )6
 

 ?ישראל במדינתאו לא פוגעת  פוגע ל"לחו ישראלים מדענים של ההגירה, לדעתך האם . 231

  ישראל במדינת תפוגע לא - 2
 ישראל במדינת תשפוגע בהיקף מתרחשת - 4
 ישראל במדינת פוגעת לא אך גדול בהיקף מתרחשת( להקריא לא) - 5
 מסרב/יודע לא( להקריא לא( )6
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 המדענים את להחזיר כדי מספקת  במידה פעלה לא או מספקת במידה פעלה הממשלה האם 231

 ?לארץ ל"בחו הנמצאים

 מספיק עשתה - 2
 מספיק עשתה לא -4
 מסרב/ יודע לא( להקריא לא) - 5
 

  -- /המסכים ה/את ישראל מדינת של בטכנולוגים ההישגים לגבי תרומת  הדעות משתי ואיז עם. 239

     המשך) טק-הי אנשי למשל, כמו הטכנולוגיה בתחום שעוסקים לאנשים בעיקר תרמו ההישגים- 2     
 (הבאה בשאלה

 (222  לשאלה עבור) האוכלוסייה שכבות לכל תרמו הישגים - 4     
 ( 222   לשאלה עבור)          מסרב/  יודע לא( להקריא לא) - 5 

 

 יצר מסוימת לקבוצה בעיקר  תרמו שההישגים זה האםבשאלה הקודמת(  2)אם ציין/ה תשובה  223

 ?האחרים   לבין הבינ ניכור יצר לא או, האחרים לבין הבינ ניכור

   האחרים לבין הבינ ניכור יצר - 2 
    האחרים לבין הבינ ניכור יצר לא - 4 
     מסרב/ יודע לא( להקריא לא) - 5 

 

האם לדעתך השקעה בחינוך למדעים בילדים, בני נוער וצעירים תתרום או לא תתרום לצמצום   222

 פערים חברתיים? 

 בטוח שתתרום -2
 חושב שתתרום -4
 חושב שלא תתרום -5
 בטוח שלא תתרום -2
 )לא להקריא( לא יודע /מסרב - 3
 

מדעים בשכבות החלשות . האם מוצדק או לא מוצדק לעשות אפליה מתקנת ולהשקיע בחינוך ל224

 משמעותית יותר מאשר בשכבות אחרות?

 בטוח שמוצדק -2
 חושב שמוצדק -4
 חושב שלא מוצדק -5
 בטוח של מוצדק -2
 )לא להקריא( לא יודע /מסרב - 3

  
ואם כן,  האם הם משתתפים בפעילויות כלשהן בתחום  21עד  6. האם יש לכם ילדים בגילאי 225

 המדע, כגון חוגים, סדנאות וכדומה? 

  222לשאלה  –משתתפים  .2
 223לשאלה  -יש ילדים בגילאים אלו אך לא משתתפים בפעילויות כלשהן בתחום המדע   .4
 223לשאלה  –אין ילדים בגילאים אלו  .5
 223לשאלה  –נות )לא להקריא( מסרב/ת לע .2
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. )אם יש ילדים שמשתתפים(: מהם גילאי הילדים שמשתתפים בפעילויות בתחום המדע? 222

 )אפשרות ל מספר תשובות( 

2. 6-24 

4. 25-23 

5. 26-21  

 

  מסקרים מדע במידה מספקת או לא מספקת? -.האם לדעתך כלי תקשורת 223

 יש יותר מדי פרסומים בנושא .2

 כמות הפרסומים במידה הנכונה  .4

 אין מספיק פרסומים בנושא .5

 אין דעה    )לא להקריא(    .2

 

 תשובות(  4מתוכנית החלל הישראלית? )הקרא ברצף, עד  . מה לדעתך ישראל מרווחה226

 יוקרה מדעית  .2
 התקדמות טכנולוגית  .4
 צרכים צבאים  .5
 עידוד עניין וחינוך למדע  .2
 הכנסה כלכלי  .3
 קשרים בינלאומיים  .6
 אחר )רשום( )לא להקריא(  .1
 ציין/ה שלא מרווחה )לא להקריא(  .1
 אין דעה )לא להקריא(  .9

 
 )גבר או אישה( נוסף לחלל?  ט. האם לדעתך ישראל צריכה או לא צריכה לשגר אסטרונאו221

 . צריכה 2 

 . לא צריכה4 

 . אין דעה )לא להקריא( 5 

 

 עות הבאות: .  האם את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה לכ"א מהד221-243

 לא מסכים/ה  מסכים/ה  

.בנים ובנות חזקים במתמטיקה 221
 באותה מידה 

2 4 

. מקצועות מדע מתאימים לבנים 229
 יותר מאשר לבנות 

2 4 

. בנים מוכשרים למדע יותר מאשר 243
 בנות 

2 4 
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 שאלות רקע 

 מין המרואיין: )לא לשאול(242

 גבר  – 2 

 אישה – 4 

 

 )רשום שנים שלמות( ..……………: בבקשהך גילמהו  .244

 

 היכן אתה ממקם את עצמך ברצף שבין חרדי, דתי, מסורתי וחילוני? – דתיות (245

 חרדי – 2 

 דתי – 4 

 מסורתי – 5 

 חילוני – 2 

 ערבי  .3
 מסרב/ת לענות )לא להקריא(  .6

 
 

 ( מהי השכלתך?242

 לא למדתי כלל .0
 שנות לימוד( 1עממית או פחות ) .4
 שנות לימוד( 9-22)תיכונית חלקית  .3
 שנות לימוד( 24תיכונית מלאה ) .2
 תיכונית + לימודי תעודה .5
 או     (ת הסדרעל תיכונית )סמינר למורים, בי"ס לאחיות, בי"ס להנדסאים, ישיב .6
 תואר אקדמי חלקי .7
 () בי .איי  ראשוןתואר אקדמאי  .8
 תואר אקדמי שני ומעלה )מסטר או דוקטורט( .9

 ישיבה .01
 )לא להקריא( מסרב .00

 

 ( האם את/ה עובד/ת בשכר?      243
   כן  - 2 
   לא )כולל עצמאים(  - 4 
 )לא להקריא( מסרב - 5 

 
 ( באיזה מקצוע אתה עוסק?246

 
  , הוראהחינוך .2
 / רפואה וסעד רווחה ושירותי בריאות שירותי .4
  ואוכל אירוח שירותי .5
 )מוכרים וכו'(  וקמעוני סיטוני מסחר .2
 תעשיה  .3
 , כלי רכב  וכו' אחסנה ,תחבורה שירותי .6
  ותקשורת מידע .1
 / בנקאות  ביטוח ושירותי פיננסיים שירותים .1
 )כולל מזכירות(  וטכניים מדעיים ,מקצועיים שירותים .9
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  ותמיכה ניהול שירותי .23
  ן"בנדל פעילויות .22
  ופנאי בידור ,אמנות .24
 חקלאות .25
 אחר )רשום(  .22
 לא עובד/ת  .23
 מסרב/ת לענות  .26

 
 

 ₪ 25,333מרץ הוצאה החודשית הממוצעת של משפחה בת ארבע נפשות היתה בחודש ה (241
בהתחשב בהוצאות שלכם ובגודל המשפחה שלכם, האם המשפחה שלכם, מוציאה כמו  ברוטו.

 הממוצע, מתחת לממוצע או מעל הממוצע?
 בהרבה מתחת לממוצע – 2 

 במידת מה מתחת לממוצע – 4 

 כמו הממוצע – 5 

 במידת מה מעל הממוצע – 2 

 בהרבה מעל הממוצע – 3 

 . מסב/ת לענות )לא להקריא( 6 
 
 

 באיזו ארץ נולדת? (241
   253לשאלה  - יליד ישראל  -2 
 )המשך בשאלה הבאה(יליד רוסיה/בריה"מ           – 4 

     253לשאלה  – אפריקה-יליד אסיה – 5 

        253לשאלה  –אמריקה -יליד אירופה – 2 

  253לשאלה  –)לא להקריא( לא יודע / מסרב  – 3 

 ( 253אחר, פרט )לשאלה  - 6 
 

 מתי עלית לישראל?)לילידי חבר העמים / ברית המועצות לשעבר(  (249
 2993לפני תחילת  – 2 

 ואילך 2993 -מ – 4 

 
 .……………ישוב מגורים:  (253
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