
 

 1‘ עמ P9שאלון  –( ד"מעמ)מאגר העברית המדוברת בישראל 

 ת/למתנדב שאלון

 P9: ת/זיהוי מתנדב

 11-14/7/2002 :מועד ההקלטה

 

 חיפה :יישוב מגורים

 תמיד? ה במקום זה/ה גר/ממתי את

 (: מקום שגרת בו שנה לפחות)מקום מגורים קבוע קודם 

 תמיד :גילים  חיפה: מקום (:ארץ: ל"לילידי חו; יישוב: הארץלילידי )מקום מגורים בילדות  

 

 ז :מין

 1982 :שנת לידה

 קנדה: ארץ לידה

 1982: שנת עלייה

 אחר.  6נה   /אלמן.  5ה   /גרוש.  3  אה /נשוי.  2  ה /רווק.  1   :מצב משפחתי

 

 אוסטרליה: ארץ לידת האב

 ישראל: ארץ לידת האם

 אוסטרליה: ארץ לידת אבי האב

 אוסטרליה: ארץ לידת אם האב

 בולגריה: ארץ לידת אבי האם

 בולגריה: ארץ לידת אם האם

 

 :ת/או אחר, ת/מזרחי, ה/ה רואה את עצמך כאשכנזי/האם את: ה/יהודי

 ה/אשכנזי.  1 

 ת/מזרחי.  2 

 ______: ת/אחר.  3 

 

 ?ת/או אחר, ת/דרוזי, ת/נוצרי, ת/ה רואה את עצמך כמוסלמי/האם את: ה/יהודי-לא

 ת/מוסלמי.  4 

 ת/נוצרי.  5 

 ת/דרוזי.  6 

 ________ ת/אחר.  7 

 

 

 

 

 



 

 2‘ עמ P9שאלון  –( ד"מעמ)מאגר העברית המדוברת בישראל 

 ?או בכלל לא, על מעטים, על רובם, האם בביתך שומרים על כל כללי המסורת הדתית

 שומרים על כל הכללים.  1 

 שומרים על רובם.  2 

 שומרים על כללים מעטים.  3 

 לא שומרים.  4 

 

 ?ת/או חילוני, ה/לא דתי, ת/מסורתי, ת/דתי, דומא ת/דתי, ת/חרדי: את היחס שלך לדת י/איך תתאר

 ת/חרדי.  1 

 דומא ת/דתי.  2 

 ת/דתי.  3 

 ת/מסורתי.  4 

 ת/לא דתי.  5 

 ת/חילוני.  6 

 אחר.  7 

 

 12? כמה שנות לימוד סיימת

 חייל? מהי התעסוקה העיקרית שלך

 (מדעי המחשב) IBM-חוקר ב? ה/ה או נער/מה הייתה התעסוקה העיקרית של אביך כשהיית ילד

 מרצה באוניברסיטה? ה/ה או נער/מה הייתה התעסוקה העיקרית של אמך כשהיית ילד

 

 ?על כמה –אם כן ? ה ממונה על אנשים אחרים/האם בעבודתך את

 לא ממונה.  1 

 אנשים 5- 1ממונה על .  2 

 אנשים 20- 6ממונה על .  3 

 אנשים 02 -ממונה על יותר מ.  4 

 

  :עד גרוע או גרוע מאד, או טוב מאד, ממצוין, ה את מצבך הכלכלי/כיצד היית מגדיר

 מצוין.  1 

 טוב מאד.  2 

 טוב.  3 

 טוב למדי.  4 

 לא כל כך טוב.  5 

 לא טוב.  6 

 גרוע.  7 

 גרוע מאד.  8 

 

 



 

 3‘ עמ P9שאלון  –( ד"מעמ)מאגר העברית המדוברת בישראל 

  ?האם שירתת בצבא

 לא.  1 

 שירות חלקי -כן .  2 

 כרגע בשירות שנה וחצי -  שירות מלא -כן .  3 

 קבע+ שירות מלא  -כן .  4 

 

 :מתאר עמדה שמאלנית קיצונית - 7ו, מתאר עמדה ימנית קיצונית  1כאשר , מת את העמדה הפוליטית שלך/כיצד היית ממקם

 ___________________________________X______ 

 1            2            3            4            5            6            7   

 

 ?(לאחר העלייה -ל "לילידי חו)האם היית  בחוץ לארץ תקופה ממושכת 

 1988-1987 ?באילו שנים קנדה   ?איפה  –אם כן 

 1996-1995 ?באילו שנים אוסטרליה   ?איפה             

 

 אנגלית? מהי שפת הדיבור העיקרית של אביך

 עברית? מהי שפת הדיבור העיקרית של אמך

 

 ?(לפי סדר החשיבות)דיברת עם הוריך כשהיית ילד קטן ( או שפות)באיזו שפה 

 עברית.  1 :עם האם

 2  .______ 

 עבריתהמרואיין דיבר , האב דיבר אנגלית . 1 :עם האב

 2  .______ 

 

 ?(לפי סדר החשיבות)דיברת עם אחיך כשהיית ילד קטן ( שפותאו )באיזו שפה 

 עברית.  1 

 2  .______ 

 אין לי אחים או אחיות. 3 

 

 ?מה הייתה שפת ההוראה בבית הספר שבו למדת

 ושנה אחת בחטיבה אנגלית עברית ביסודי 

 עבריתבתיכון  

 

 כל החיים? ת עברית/ה דובר/מאיזה גיל את

 

 עברית? מהי שפת הדיבור העיקרית שלך כיום

 עברית? שלך בבית כיום( העיקרית)מהי שפת הדיבור 

 



 

 4‘ עמ P9שאלון  –( ד"מעמ)מאגר העברית המדוברת בישראל 

 :ת עברית/ה קורא/באיזו רמה את

 עברית ת/לא קורא.  1 

 רמה נמוכה.  2 

 רמה בינונית.  3 

 רמה גבוהה.  4 

 

 :ת עברית/ה כותב/באיזו רמה את

 ת עברית/לא כותב.  1 

 רמה נמוכה.  2 

 רמה בינונית.  3 

 רמה גבוהה.  4 

 

, בינונית 3, טובה 2, מתארת עברית טובה מאוד 1כאשר דרגה , ת לדבר/ה נוהג/כי את העברית שאת/איך תעריך –דרגות   חמשעל סולם בן 

 ?חלשה מאוד 5חלשה ודרגה  4

____________X__________________________________ 

  1                     2                     3                       4                      5  

 מאוד           טובה              בינונית                חלשה            חלשה מאוד טובה           

 

 ?אלו -אם כן ?  האם אתה יודע שפות אחרות בנוסף לעברית

 אנגלית 

 ______ 

 ______ 
 


