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השמח בח ל קו ? איזהו ה עשיר
מה הייתה הכנסתך ברוטו בחודש שעבר?
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רמת הכנסה

חילונים

חרדים

האם אתה מרוצה ממצבך הכלכלי?

14%

30%

49%

7%
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15%

בכלל לא מרוצה לא כל כך מרוצה מרוצה   מרוצה מאוד

חילונים

חרדים
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מרכיבי האושר
בסקר החברתי נשאלות שאלות רבות לגבי רמת שביעות הרצון 

.של הנחקר ממרכיבים שונים בחייו

.נשאלת שאלה כללית על רמ ת שביעות הרצון מהחיים, בנוסף

:שאלה שכזו בניסוחים שונים נשאלת במדינות רבות
European Social SurveyEuropean Social SurveyEuropean Social SurveyEuropean Social Survey
Taking all thing together, how happy would you say you are?

British Household Panel SurveyBritish Household Panel SurveyBritish Household Panel SurveyBritish Household Panel Survey
How dissatisfied or satisfied are you with your life overall?



הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ס "למ, סקר חברתי

?האם אתה מרוצה מחיי ך,  באופן  כל לי

מרכיבי האושר

מרוצה  

מאוד

לא כל כך מרוצה

מרוצה

בכלל לא 

מרוצה

   """"החיפוש אחר האושר הוא הסיבה העיקרית לאומללותהחיפוש אחר האושר הוא הסיבה העיקרית לאומללותהחיפוש אחר האושר הוא הסיבה העיקרית לאומללותהחיפוש אחר האושר הוא הסיבה העיקרית לאומללות""""

))))אריק הופראריק הופראריק הופראריק הופר((((
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שביעות רצון מהחיים (חברתי, 2009)

57%

10%
2%

31%

מרוצה מאוד מרוצה  

לא כל כך מרוצה בכלל לא מרוצה

,,,,יש המביאים את האושר לאן שהם הולכיםיש המביאים את האושר לאן שהם הולכיםיש המביאים את האושר לאן שהם הולכיםיש המביאים את האושר לאן שהם הולכים""""

   . ". ". ". "ויש המביאים אותו כשהם הולכיםויש המביאים אותו כשהם הולכיםויש המביאים אותו כשהם הולכיםויש המביאים אותו כשהם הולכים

))))ווילדווילדווילדווילדאוסקר אוסקר אוסקר אוסקר ((((
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 מהנחקרים שהשיבו שהם מרוצים מאוד 31%-נתייחס ל 

".פרטים מאושרים"מחייהם כאל 

 לכל שאר השאלות בסקר הקשורות לשביעות רצון  

ממרכיבים שונים בחיים נתייח ס כאל משתנים  

.  המסבירים אושר כללי

" .הפרטים המאושרים"נבנה מודל לניבוי 

".רכיבי האושר"בעזרת מודל זה ננסה לשקלל את 

אלא מתוך נאמנות, אושר לא מושג באמצעות סיפוק עצמי"
" למטרה נעלה

)הלן קלר(     

מרכיבי האושר
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תוצאו ת  המודל 
:פ המודל האושר מורכב מהפריטים הבאים"ע

13%

37%

50%

שביעות רצון מהמצב הכלכלי

שביעות רצון מקשרים

משפחתיים

שביעות רצון מסביבת המגורים

   """"כי הוא כל כך נדיר כאן כי הוא כל כך נדיר כאן כי הוא כל כך נדיר כאן כי הוא כל כך נדיר כאן , , , , תתארו לכם קצת אושרתתארו לכם קצת אושרתתארו לכם קצת אושרתתארו לכם קצת אושר""""

))))שלמה ארצישלמה ארצישלמה ארצישלמה ארצי                                         (                                         (                                         (                                         (



הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

0.31כ"סה

0.26חילוני

מסורתי לא כל כך 
דתי

0.28

0.31מסורתי דתי

0.40דתי

0.62חרדי

אחוז המרוציםרמת דתיות

מאוד מהחי ים

   """"האחריות שלך היא ליצור אושר האחריות שלך היא ליצור אושר האחריות שלך היא ליצור אושר האחריות שלך היא ליצור אושר . . . . החיים יגרמו כאב ביוזמתם הםהחיים יגרמו כאב ביוזמתם הםהחיים יגרמו כאב ביוזמתם הםהחיים יגרמו כאב ביוזמתם הם""""

)))) אריקסון אריקסון אריקסון אריקסוןמילטוןמילטוןמילטוןמילטון((((



הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

46%כ"סה

43%אחר

47%דתי

72%חרדי

אחוז הפרטים שציינו שמצב בריאותם טוב מאודרמת דתיות

אם אתה אומלל סימן שאתה סובל     אם אתה אומלל סימן שאתה סובל     אם אתה אומלל סימן שאתה סובל     אם אתה אומלל סימן שאתה סובל     """"
מעודף זמן המאפשר לך לבדוק את מעודף זמן המאפשר לך לבדוק את מעודף זמן המאפשר לך לבדוק את מעודף זמן המאפשר לך לבדוק את 

   """"מידת אושרך מידת אושרך מידת אושרך מידת אושרך 

))))שושושושוברנרד ברנרד ברנרד ברנרד ' ' ' ' ורגורגורגורג''''גגגג((((
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אחוז הפרטים שציינו שמצב  בריאותם טוב מאוד

75%

72%

77%

91%

20-29גילאי 

23%כ"סה

22%אחר

25%דתי

42%חרדי

+ 45גילאי רמת דתיות

לולא היינו לולא היינו לולא היינו לולא היינו , , , , יכולנו להיות הרבה יותר מאושרים עם מה שיש לנויכולנו להיות הרבה יותר מאושרים עם מה שיש לנויכולנו להיות הרבה יותר מאושרים עם מה שיש לנויכולנו להיות הרבה יותר מאושרים עם מה שיש לנו""""
   """"כל כך בלתי מאושרים בגלל מה שאין לנוכל כך בלתי מאושרים בגלל מה שאין לנוכל כך בלתי מאושרים בגלל מה שאין לנוכל כך בלתי מאושרים בגלל מה שאין לנו

))))אנונימיאנונימיאנונימיאנונימי((((
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אושר כפונקציה של גיל ורמת דתיות
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אלא שאתה רוצה מה אלא שאתה רוצה מה אלא שאתה רוצה מה אלא שאתה רוצה מה , , , , אושר משמעותו לא שיש לך מה שאתה רוצהאושר משמעותו לא שיש לך מה שאתה רוצהאושר משמעותו לא שיש לך מה שאתה רוצהאושר משמעותו לא שיש לך מה שאתה רוצה""""
   """"שיש לך  שיש לך  שיש לך  שיש לך  

))))לללל""""חזחזחזחז((((
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|GIL < 33.5

DATI < 2.5 DATI < 2.5

0.6587 0.4022

0.3851 0.2147

....סיפוק ומשמעותסיפוק ומשמעותסיפוק ומשמעותסיפוק ומשמעות, , , , האושר הוא ממוצע משוקלל בין הנאההאושר הוא ממוצע משוקלל בין הנאההאושר הוא ממוצע משוקלל בין הנאההאושר הוא ממוצע משוקלל בין הנאה""""

   """" החכמה היא למצוא את המשקלות שמתאימים לך החכמה היא למצוא את המשקלות שמתאימים לך החכמה היא למצוא את המשקלות שמתאימים לך החכמה היא למצוא את המשקלות שמתאימים לך

))))חורחורחורחור----דנו בןדנו בןדנו בןדנו בן((((

34מתחת לגיל 

 דתי או חרדי דתי או חרדי

21%39%40%66%

עץ האושר

R=0.28
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|GIL < 33.5

DATI < 2.5 DATI < 2.5

0.6587 0.4022

0.3851 0.2147

מצב בריאות טוב מאוד

 דתי או חרדי דתי או חרדי

15%27%43%65%

עץ האושר

R=0.37

   """"איש לא היה מאושראיש לא היה מאושראיש לא היה מאושראיש לא היה מאושר, , , , אילו כל האנשים היו מאושריםאילו כל האנשים היו מאושריםאילו כל האנשים היו מאושריםאילו כל האנשים היו מאושרים""""

))))קלוד אבליןקלוד אבליןקלוד אבליןקלוד אבלין((((
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|GIL < 33.5

DATI < 2.5 DATI < 2.5

0.6587 0.4022

0.3851 0.2147

מצב בריאות טוב מאוד

 חש בדידות לעיתים רחוקות או אף פעם

6%22%

עץ האושר

26% דתי או חרדי

47%69%

R=0.41

 חש בדידות לעיתים רחוקות או אף פעם

   """"אושר הוא לא מושלם עד שמתחלקים בואושר הוא לא מושלם עד שמתחלקים בואושר הוא לא מושלם עד שמתחלקים בואושר הוא לא מושלם עד שמתחלקים בו""""

))))פורטרפורטרפורטרפורטריין יין יין יין ''''גגגג((((
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בריאותם ,לא חשים בדידות

דתיים או חרדים, טובה מאוד

9%69%54%35

%31%48%45 20+100כ יהודים בני "סה

בריאותם , לא חשים בדידות

לא דתיים, טוב מאוד

29%47%54%37

חשים בדידות לעיתים קרובות 

.ומצב בריאותם טוב מאוד

8%26%41%35

לא חשים בדידות ומצב 

.בריאותם לא טוב מאוד

35%22%50%52

חשים בדידות לעיתים קרובות 

.ומצב בריאותם לא טוב מאוד

19%6%36%55

שכיחות הפרופיל

באחוזים

אחוז 

"המאושרים"

אחוז 

הגברים

ממוצע 

גיל
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20% 19% 20%
22%

26%27%
25%

29%
31%

47%

20-29 30-39 40-49 50-59 60+

גברים נשים

אחוז הפרטים שחווים מצבי בדידות מידי פעם עד לעיתים קרובות

   """"לא טוב היות האדם לבדולא טוב היות האדם לבדולא טוב היות האדם לבדולא טוב היות האדם לבדו""""

))))18181818' ' ' ' בראשית בבראשית בבראשית בבראשית ב                (                (                (                (
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10%

21%
23%

16%

28%

34%

חרדים דתיים אחר

גברים נשים

אחוז הפרטים שחווים מצבי בדידות מידי פעם עד לעיתים קרובות

   """"אך מקום נורא לגור בואך מקום נורא לגור בואך מקום נורא לגור בואך מקום נורא לגור בו, , , , הבדידות היא מקום נעים לבקר בוהבדידות היא מקום נעים לבקר בוהבדידות היא מקום נעים לבקר בוהבדידות היא מקום נעים לבקר בו""""

))))בילינגסבילינגסבילינגסבילינגס    ושושושוש''''גגגג                (                (                (                (
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!! א ז תנו ח יוך,  משתל ם להיות מאושר


