
 

 

 המכון הישראלי לדמוקרטיה – 2012סקר יועצים פרלמנטריים 

בין  ,הלחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיעל ידי מרכז גוטמן  הסקר נערך

חברי כנסת שאינם  11 יועצים שלהסקר נשלח לבאפריל,  1-במרץ עד ה 11התאריכים 

 .ושיש להם יועצים פרלמנטריים םשרים או סגני שרי

 

 את/ה מסכים/ה או לא מסכים/ה עם המשפטים הבאים:עד כמה 

 בסך הכול רוב חברי הכנסת עובדים קשה ומבצעים את תפקידם בסדר .1

 אחוזים  משיבים  

 0 0 בכלל לא מסכים/ה

 22.5 9 לא כל כך מסכים/ה

 60.0 24 די מסכים/ה

 17.5 7 מסכים/ה מאוד

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 

תוכל לבצע את תפקידה כראוי, יש להגדיל את מספר חברי כדי שהכנסת  .2
 150-הכנסת ל

 אחוזים  משיבים  

 40.0 16 בכלל לא מסכים/ה

 7.5 3 לא כל כך מסכים/ה

 20.0 8 די מסכים/ה

 27.5 11 מסכים/ה מאוד

 5.0 2 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 



 

 

הכנסת, שבהן הם חברים לאחר רוב חברי הכנסת מגיעים מוכנים לדיוני ועדות  .3
 שקראו את החומרים הנדרשים

 אחוזים  משיבים  

 22.5 9 בכלל לא מסכים/ה

 70.0 28 לא כל כך מסכים/ה

 7.5 3 די מסכים/ה

 0 0 מסכים/ה מאוד

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 

 הכנסת מצליחה לפקח היטב על הממשלה .4

 אחוזים  משיבים  

 55.0 22 מסכים/הבכלל לא 

 40.0 16 לא כל כך מסכים/ה

 5.0 2 די מסכים/ה

 0 0 מסכים/ה מאוד

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 

כמה שעות בממוצע צוות הלשכה )כולל חבר/ת הכנסת( משקיע בניסוח הצעת  .5
 ?חוק

 אחוזים  משיבים  

 10.0 4 שעות 5-פחות מ

 27.5 11 שעות 10-ל 5בין 

 27.5 11 שעות 15-ל 10בין 

 30.0 12 שעות 15מעל 

 5.0 2 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 



 

 

לדעתך האם התקשורת מסקרת את עבודת הכנסת באופן הוגן המשקף באופן  .6
מאוזן את עבודתה ואת הנעשה בה או שהסיקור לא הוגן אלא מתמקד בחריג 

 ?וברכילותי

 אחוזים  משיבים  

 0 0 הסיקור הוגן מאוד 

 5.0 2 הסיקור די הוגן

 47.5 19 הסיקור לא כל כך הוגן

 45.0 18 הסיקור בכלל לא הוגן

 2.5 1 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 

אנא הערך/העריכי את מידת הזמן שחבר/ת הכנסת שאיתו את/ה עובד/ת מקדיש/ה לכל 

 אחת מן הפעילויות הבאות:

 ישיבות מליאה ו/או הכנה אליהן .7

 אחוזים  משיבים  

 22.5 9 פחות מדי זמן

 5.0 2 יותר מדי זמן

 72.5 29 זמן מתאים

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 

 ישיבות ועדות ו/או הכנה אליהן .8

 אחוזים  משיבים  

 20.0 8 פחות מדי זמן

 5.0 2 יותר מדי זמן

 75.0 30 זמן מתאים

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 



 

 

 הנוגעות לעבודה הפרלמנטרית המקצועיתפגישות  .9

 אחוזים  משיבים  

 30.0 12 פחות מדי זמן

 5.0 2 יותר מדי זמן

 65.0 26 זמן מתאים

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 

 פעילות מפלגתית .01

 אחוזים  משיבים  

 30.0 12 פחות מדי זמן

 12.5 5 יותר מדי זמן

 57.5 23 זמן מתאים

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 

 אירועים ציבוריים שאינם קשורים במפלגה .00

 אחוזים  משיבים  

 25.0 10 פחות מדי זמן

 7.5 3 יותר מדי זמן

 67.5 27 זמן מתאים

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 



 

 

 

 פעילות תקשורתית .02

 אחוזים  משיבים  

 35.0 14 פחות מדי זמן

 10.0 4 יותר מדי זמן

 55.0 22 זמן מתאים

 0 0 לא יודע/ת 

 100.0 40 סך הכול 

 

לדעתך, עד כמה נכון להיום כל אחד מהכלים הבאים הוא יעיל ככלי לפיקוח של חברות 

 וחברי הכנסת על פעילות הממשלה?

 שאילתות מסוגים שונים .03

 אחוזים  משיבים  

 15.0 6 בכלל לא יעיל

 35.0 14 לא כל כך יעיל

 37.5 15 די יעיל

 10.0 4 יעיל מאוד

 2.5 1 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 

 שעת שאלות .04

 אחוזים  משיבים  

 10.0 4 בכלל לא יעיל

 25.0 10 לא כל כך יעיל

 47.5 19 די יעיל

 12.5 5 יעיל מאוד

 2.5 1 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 



 

 

 

 דיוני ועדות בנושאי אחריות משרדי ממשלה .05

 אחוזים  משיבים  

 7.5 3 בכלל לא יעיל

 27.5 11 לא כל כך יעיל

 47.5 19 די יעיל

 15.0 6 יעיל מאוד

 2.5 1 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 

 .מחקרי המ.מ.מ .06

 אחוזים  משיבים  

 5.0 2 בכלל לא יעיל

 27.5 11 לא כל כך יעיל

 42.5 17 די יעיל

 22.5 9 יעיל מאוד

 2.5 1 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 

 דיוני התקציב .07

 אחוזים  משיבים  

 40.0 16 בכלל לא יעיל

 27.5 11 לא כל כך יעיל

 32.5 13 די יעיל

 0 0 יעיל מאוד

 0 0 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 



 

 

 

כמה שאילתות מכל הסוגים יחד הגיש/ה חבר/ת הכנסת שעימו/ה את/ה  .08
 ?עובד/ת במהלך המושב הנוכחי

 אחוזים  משיבים  

1-5 12 30.0 

5-10 9 22.5 

 45.0 18 10-למעלה מ

 2.5 1 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 

להערכתך, איזה חלק מהשאילתות אותן מגיש/ה חבר/ת הכנסת שעמו/ה את/ה  .09
 ?עובד/ת נענות בזמן הקבוע לפי התקנון

 אחוזים  משיבים  

 0 0 כולן 

 2.5 1 רובן

 12.5 5 מחציתן

 57.5 23 מיעוטן

 17.5 7 אף אחת מהן

 10.0 4 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 

להערכתך, האם מספר חברי הצוות האישי של חברי הכנסת מספיק למילוי  .21
 ?המשימות הנדרשות מהם

 אחוזים  משיבים  

 50.0 20 מתאים 

 0 0 גדול מדי

 50.0 20 קטן מדי

 0 0 לא יודע/ת

 100.0 40 סך הכול 

 



 

 

 

 ?האם חבר/ת הכנסת שלך הוא/היא ממפלגת  קואליציה או אופוזיציה .20

 אחוזים  משיבים  

 30.0 12 ממפלגת קואליציה

 70.0 28 ממפלגת אופוזיציה

 100.0 40 סך הכול 

 


