
, ומעלה18גילאי ,  גברים ונשים500המחקר נערך במסגרת סקר אומניבוס טלפוני בקרב : שיטה ישראל במדינת היהודיים בישובים זו אוכלוסייה של ומייצג ארצי מדגם .המהווים

2017הסקר בוצע במהלך השבוע הראשון של חודש ינואר 

טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית בנסיבות דגימה זו הוא %4.4 +, ברמת 
מובהקות סטטיסטית של 95%.

 משמעותו כי אתה כלל1כאשר ציון , 10- ל1בעבודה ובבית ביחד אנא תן ציון בין – כמה אתה מרגיש לחוץ ועמוס 

עמוס/  משמעותו שאתה מאוד לחוץ 10וציון , עמוס/ לא לחוץ 

כ"סה

11.7%כלל לא לחוץ – 1

25.0%

34.7%

44.3%

512.8%

67.1%

718.5%

818.8%

93.9%

7.0%מאוד לחוץ – 10

6.2%לא יודע

100.0%כ"סה

NN=500

5.8ממוצע

STD2.7

Valid NN=469

q2

עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב, עד כמה אתה מרגיש שיש לך תחושת משמעות ושליחות בעבודה זאת אומרת

10וציון ,  משמעותו כי אתה כלל לא מרגיש שליחות בעבודה1כאשר ציון , 10- ל1שתורם לעולם אנא תן ציון בין 

משמעותו שאתה מאוד מרגיש שליחות בעבודה

כ"סה

5.4%כלל לא מרגיש שליחות בעבודה – 1

24.2%

33.3%

42.0%

56.6%

64.1%

78.3%

817.2%

910.3%

23.9%מאוד מרגיש שליחות בעבודה – 10

14.7%לא יודע

100.0%כ"סה

NN=500

7.2ממוצע

STD2.8

Valid NN=426

q3

התפלגות בסיסית



 משמעותו כי אתה כלל1כאשר ציון , 10- ל1בעבודה ובבית ביחד אנא תן ציון בין – כמה אתה מרגיש לחוץ ועמוס 

עמוס/  משמעותו שאתה מאוד לחוץ 10וציון , עמוס/ לא לחוץ 

כ"סהנשיםגברים

11.8%11.6%11.7%כלל לא לחוץ – 1

26.3%3.7%5.0%

36.8%2.6%4.7%

43.6%5.1%4.3%

511.8%13.8%12.8%

68.5%5.8%7.1%

724.3%13.0%18.5%

815.6%21.8%18.8%

93.3%4.4%3.9%

3.1%10.7%7.0%מאוד לחוץ – 10

4.8%7.4%6.2%לא יודע

100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=244N=256N=500

5.56.15.8ממוצע

STD2.62.82.7

Valid NN=233N=237N=469

q2

עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב, עד כמה אתה מרגיש שיש לך תחושת משמעות ושליחות בעבודה זאת אומרת

10וציון ,  משמעותו כי אתה כלל לא מרגיש שליחות בעבודה1כאשר ציון , 10- ל1שתורם לעולם אנא תן ציון בין 

משמעותו שאתה מאוד מרגיש שליחות בעבודה

כ"סהנשיםגברים

7.3%3.7%5.4%כלל לא מרגיש שליחות בעבודה – 1

23.7%4.7%4.2%

31.4%5.1%3.3%

43.0%1.0%2.0%

58.5%4.8%6.6%

64.2%4.1%4.1%

711.2%5.5%8.3%

821.0%13.6%17.2%

99.1%11.4%10.3%

19.8%27.9%23.9%מאוד מרגיש שליחות בעבודה – 10

10.9%18.3%14.7%לא יודע

100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=244N=256N=500

7.07.57.2ממוצע

STD2.82.82.8

Valid NN=218N=209N=426

q3

פילוח לפי מין



 משמעותו כי אתה כלל1כאשר ציון , 10- ל1בעבודה ובבית ביחד אנא תן ציון בין – כמה אתה מרגיש לחוץ ועמוס 

עמוס/  משמעותו שאתה מאוד לחוץ 10וציון , עמוס/ לא לחוץ 

כ"סה+18-3435-5455

10.2%6.5%18.5%11.7%כלל לא לחוץ – 1

22.0%6.0%7.0%5.0%

36.0%3.8%4.2%4.7%

44.9%2.7%5.4%4.3%

514.8%10.6%13.0%12.8%

69.4%6.0%6.0%7.1%

720.9%22.8%11.8%18.5%

822.6%21.8%11.8%18.8%

92.2%6.9%2.5%3.9%

5.0%10.1%5.8%7.0%מאוד לחוץ – 10

2.0%2.6%14.0%6.2%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=168N=166N=166N=500

5.96.44.95.8ממוצע

STD2.52.62.92.7

Valid NN=165N=162N=143N=469

q2

עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב, עד כמה אתה מרגיש שיש לך תחושת משמעות ושליחות בעבודה זאת אומרת

10וציון ,  משמעותו כי אתה כלל לא מרגיש שליחות בעבודה1כאשר ציון , 10- ל1שתורם לעולם אנא תן ציון בין 

משמעותו שאתה מאוד מרגיש שליחות בעבודה

כ"סה+18-3435-5455

7.6%4.0%4.7%5.4%כלל לא מרגיש שליחות בעבודה – 1

28.8%1.3%2.6%4.2%

33.9%2.9%3.0%3.3%

43.2%0.9%1.7%2.0%

56.8%6.7%6.2%6.6%

67.1%4.5%0.8%4.1%

79.7%9.3%5.7%8.3%

815.1%22.2%14.5%17.2%

95.4%17.8%7.6%10.3%

22.9%27.8%21.1%23.9%מאוד מרגיש שליחות בעבודה – 10

9.4%2.8%32.1%14.7%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=168N=166N=166N=500

6.57.87.37.2ממוצע

STD3.12.42.92.8

Valid NN=153N=161N=112N=426

q3

פילוח לפי גיל



 משמעותו כי אתה כלל1כאשר ציון , 10- ל1בעבודה ובבית ביחד אנא תן ציון בין – כמה אתה מרגיש לחוץ ועמוס 

עמוס/  משמעותו שאתה מאוד לחוץ 10וציון , עמוס/ לא לחוץ 

כ"סהאקדמיתעל תיכוניתעד תיכונית

13.6%18.1%8.6%11.7%כלל לא לחוץ – 1

27.6%7.0%3.0%5.0%

310.4%2.8%4.7%

44.9%4.6%3.6%4.3%

518.4%11.0%10.1%12.8%

62.6%4.3%11.0%7.1%

714.5%22.2%20.0%18.5%

89.5%22.0%23.4%18.8%

93.5%1.4%5.0%3.9%

6.5%3.8%7.8%7.0%מאוד לחוץ – 10

8.4%5.7%4.5%6.2%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=148N=86N=256N=500

5.05.46.35.8ממוצע

STD2.82.82.52.7

Valid NN=136N=81N=244N=469

q2

עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב, עד כמה אתה מרגיש שיש לך תחושת משמעות ושליחות בעבודה זאת אומרת

10וציון ,  משמעותו כי אתה כלל לא מרגיש שליחות בעבודה1כאשר ציון , 10- ל1שתורם לעולם אנא תן ציון בין 

משמעותו שאתה מאוד מרגיש שליחות בעבודה

כ"סהאקדמיתעל תיכוניתעד תיכונית

6.4%7.5%4.4%5.4%כלל לא מרגיש שליחות בעבודה – 1

27.7%5.4%2.0%4.2%

32.5%1.8%3.9%3.3%

41.5%1.4%2.5%2.0%

57.2%5.2%6.9%6.6%

61.5%7.6%4.7%4.1%

76.5%6.1%9.9%8.3%

812.8%19.0%19.2%17.2%

97.6%8.1%12.7%10.3%

26.0%26.0%22.2%23.9%מאוד מרגיש שליחות בעבודה – 10

20.2%11.8%11.6%14.7%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=148N=86N=256N=500

7.07.17.47.2ממוצע

STD3.23.02.62.8

Valid NN=118N=76N=226N=426

q3

פילוח לפי השכלה



 משמעותו כי אתה כלל1כאשר ציון , 10- ל1בעבודה ובבית ביחד אנא תן ציון בין – כמה אתה מרגיש לחוץ ועמוס 

עמוס/  משמעותו שאתה מאוד לחוץ 10וציון , עמוס/ לא לחוץ 

כ"סהמעל הממוצעסביב הממוצעמתחת לממוצע

17.1%18.5%3.9%11.7%כלל לא לחוץ – 1

23.5%6.8%5.6%5.0%

33.3%3.9%2.9%4.7%

42.9%1.9%4.4%4.3%

516.5%9.8%15.2%12.8%

62.9%7.2%11.2%7.1%

712.6%18.9%19.9%18.5%

814.5%20.4%23.8%18.8%

98.1%0.7%3.3%3.9%

11.7%2.1%7.6%7.0%מאוד לחוץ – 10

6.7%9.9%2.2%6.2%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=112N=105N=164N=500

5.85.26.35.8ממוצע

STD3.12.82.32.7

Valid NN=104N=95N=160N=469

q2

עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב, עד כמה אתה מרגיש שיש לך תחושת משמעות ושליחות בעבודה זאת אומרת

10וציון ,  משמעותו כי אתה כלל לא מרגיש שליחות בעבודה1כאשר ציון , 10- ל1שתורם לעולם אנא תן ציון בין 

משמעותו שאתה מאוד מרגיש שליחות בעבודה

כ"סהמעל הממוצעסביב הממוצעמתחת לממוצע

6.9%4.3%5.5%5.4%כלל לא מרגיש שליחות בעבודה – 1

24.4%1.3%2.6%4.2%

33.5%2.8%1.8%3.3%

40.7%2.7%3.8%2.0%

57.1%9.6%4.4%6.6%

62.9%4.5%5.2%4.1%

74.0%10.7%11.7%8.3%

818.1%14.6%22.7%17.2%

98.9%10.6%11.5%10.3%

25.6%25.4%21.8%23.9%מאוד מרגיש שליחות בעבודה – 10

18.0%13.6%9.1%14.7%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=112N=105N=164N=500

7.27.47.47.2ממוצע

STD3.02.62.62.8

Valid NN=92N=91N=149N=426

q3

פילוח לפי רמת הכנסה



 משמעותו כי אתה כלל1כאשר ציון , 10- ל1בעבודה ובבית ביחד אנא תן ציון בין – כמה אתה מרגיש לחוץ ועמוס 

עמוס/  משמעותו שאתה מאוד לחוץ 10וציון , עמוס/ לא לחוץ 

כ"סהחרדים-דתייםמסורתייםחילוניים

11.2%12.7%12.0%11.7%כלל לא לחוץ – 1

24.1%3.0%9.0%5.0%

36.0%1.8%4.4%4.7%

45.0%4.5%2.6%4.3%

512.0%10.2%17.4%12.8%

67.0%10.0%4.7%7.1%

715.5%23.9%20.2%18.5%

821.3%14.9%16.7%18.8%

94.9%2.7%2.7%3.9%

5.3%11.0%6.8%7.0%מאוד לחוץ – 10

7.7%5.3%3.6%6.2%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=269N=115N=116N=500

5.86.15.65.8ממוצע

STD2.72.72.72.7

Valid NN=249N=109N=112N=469

q2

עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב, עד כמה אתה מרגיש שיש לך תחושת משמעות ושליחות בעבודה זאת אומרת

10וציון ,  משמעותו כי אתה כלל לא מרגיש שליחות בעבודה1כאשר ציון , 10- ל1שתורם לעולם אנא תן ציון בין 

משמעותו שאתה מאוד מרגיש שליחות בעבודה

כ"סהחרדים-דתייםמסורתייםחילוניים

6.7%5.9%2.2%5.4%כלל לא מרגיש שליחות בעבודה – 1

24.3%6.3%2.0%4.2%

34.0%3.8%0.9%3.3%

42.4%1.9%1.0%2.0%

57.1%6.5%5.3%6.6%

63.3%3.4%6.9%4.1%

710.6%8.0%3.1%8.3%

818.1%17.9%14.7%17.2%

98.4%6.3%18.5%10.3%

16.1%27.1%38.8%23.9%מאוד מרגיש שליחות בעבודה – 10

19.0%13.0%6.6%14.7%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=269N=115N=116N=500

6.87.18.37.2ממוצע

STD2.93.02.22.8

Valid NN=218N=100N=108N=426

q3

פילוח לפי רמת דתיות



 משמעותו כי אתה כלל1כאשר ציון , 10- ל1בעבודה ובבית ביחד אנא תן ציון בין – כמה אתה מרגיש לחוץ ועמוס 

עמוס/  משמעותו שאתה מאוד לחוץ 10וציון , עמוס/ לא לחוץ 

כ"סהאזור הדרוםאזור ירושליםאזור המרכזאזור השרוןאזור הצפון

13.9%10.4%9.5%10.3%16.1%11.7%כלל לא לחוץ – 1

25.3%1.1%5.5%7.3%4.8%5.0%

33.6%2.3%3.4%9.2%7.0%4.7%

46.7%3.4%4.2%1.7%4.7%4.3%

514.3%18.7%11.8%11.8%9.7%12.8%

63.5%4.4%11.5%4.1%6.7%7.1%

718.7%25.8%12.9%27.8%17.6%18.5%

817.2%23.2%22.8%16.0%10.7%18.8%

95.9%1.2%4.8%3.3%1.9%3.9%

1.4%2.0%8.3%8.1%13.7%7.0%מאוד לחוץ – 10

9.6%7.6%5.3%0.5%7.2%6.2%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=101N=66N=182N=65N=86N=500

5.46.06.15.85.65.8ממוצע

STD2.72.32.72.73.02.7

Valid NN=91N=61N=172N=65N=79N=469

q2

עד כמה אתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב, עד כמה אתה מרגיש שיש לך תחושת משמעות ושליחות בעבודה זאת אומרת

10וציון ,  משמעותו כי אתה כלל לא מרגיש שליחות בעבודה1כאשר ציון , 10- ל1שתורם לעולם אנא תן ציון בין 

משמעותו שאתה מאוד מרגיש שליחות בעבודה

כ"סהאזור הדרוםאזור ירושליםאזור המרכזאזור השרוןאזור הצפון

3.8%8.1%7.6%0.6%4.3%5.4%כלל לא מרגיש שליחות בעבודה – 1

21.8%11.1%2.0%5.0%5.9%4.2%

31.3%3.3%3.9%2.3%5.0%3.3%

44.6%2.1%2.0%

57.1%4.4%7.7%3.4%7.7%6.6%

60.5%1.3%5.8%6.7%5.2%4.1%

712.8%8.2%6.8%2.5%10.6%8.3%

825.4%11.0%14.4%24.3%13.1%17.2%

914.7%9.6%10.1%10.5%5.7%10.3%

17.0%29.6%20.0%39.4%24.1%23.9%מאוד מרגיש שליחות בעבודה – 10

15.6%13.4%17.2%3.1%18.2%14.7%לא יודע

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%כ"סה

NN=101N=66N=182N=65N=86N=500

7.66.96.98.17.07.2ממוצע

STD2.33.42.92.42.92.8

Valid NN=85N=58N=151N=63N=70N=426

q3

פילוח לפי אזור מגורים




