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 משק הבית. 1פרק 

  

  ? באופן קבוע>את גרה / אתה גר<בה שהיא הכתובת >מרשם הכתובת < האם  1.10

    1.30עבור לשאלה   -  כן .1

   1.20.2המשך לשאלה  -  לא .2

    1.30בור לשאלה  ע -  מסרב/ לא ידוע                

                                       

    באופן קבוע>את גרה / אתה גר<בה שמהי הכתובת     1.20.2

  )יישובים  מילוןבחירה באמצעות ( :יישובשם 

                   ___________  

  

  )רחובות מילוןבחירה באמצעות (:            שם רחוב1.20

                     ___________    

  

  :    מספר בית1.20.1

 ___________                       

  : דירה   מספר 1.20.3 

 ___________                                                            

                   

  הגרים בדירהאנשים 

  .שאל על האנשים הגרים בדירה באופן קבועאכעת   1.30 

  

   לנדגם נוסח

  שם פרטי: שמך    1.40

  קרא את השם הפרטי של הנדגם : לסוקר           

 נוסח ליתר הנפשות בדירה            

  ?מי הם האנשים הגרים בדירה באופן קבוע, מלבדך  1.40

  .> כתובת מעודכנת-אם שונה / מידע ממרשם  <           הכוונה לדירה ב

  .כולל כתות יב, יר וכן ילדים הלומדים במוסדות חינוך עם פנימייהחיילים בשירות סד:           כולל

  

  :שם פרטי       

 ___________    

 נוסח לנדגם    

    קרא את שם המשפחה של הנדגם: לסוקר  1.50

   1.60המשך  לשאלה 

 נוסח ליתר הנפשות בדירה

  :  שם משפחה1.50

                               1.70עבור לשאלה ____________   
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  . כולל ספרת ביקורת וכולל אפסים משמאל?מהו מספר תעודת הזהות שלך  1.60

 _____________    

  ?אליך > הנפש בדירה  שם <מהו יחס הקרבה של   1.70

    הנדגם  1 

  בת זוג/ ן זוג ב  2 

  בת   / ן ב  3 

  של הבן או הבתזוג הבת /בן   4 

  ה/ נכד   5 

                                         ה   הור  6 

  בת הזוג/ הורה של בן  7 

  אחות/ אח  8 

     גיסה/ גיס  9 

  סבתא/ סבא  10 

  דודה/ דוד  11 

  אחיינית/ אחיין  12 

  

    קרוב משפחה אחר  13 

  ילד במשפחה אומנת  14 

  שותפה לדירה/ שותף  15 

  

    ת משק בית/ו עובדת א/ מטפל  16 

    לא קרוב אחר  17 

   מסרב/ לא ידוע    

   1.40עבור לנפש הבאה לשאלה  
 תקציב מזון משותף 

  :בסיום פירוט הנפשות החיות בדירה מתבצעת הבדיקה הבאה

  1.100-ל ב" לטבלת מעבוראם הנדגם הוא הנפש היחידה הגרה בדירה  

  בת/בן  (3=1.70  או) בת זוג/בן ( 2=1.70אם כל יתר הגרים בדירה מסומנים בשאלה ( 

 ת בדירהגרוושאל על כל הנפשות ה 1.100-ל ב" לטבלת מעבור     

  1.80כל השאר המשך בשאלה  

  

  ? האם לכל הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון  1.80 

    ות בדירהגרושאל על כל הנפשות ה 1.100-ל ב" לטבלת מעבור    כן .1

   1.90המשך לשאלה      לא .2

 ושאל על כל הנפשות החיות בדירה   1.100-ל ב" לטבלת מעבור    מסרב /לא ידוע               
                           

  ?למי מבין הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון אתך  1.90 

   ?>הנפש בדירה שם <          ל 

             כן .1

            לא .2
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  נוסח לנדגם      

   > שם הנדגם<הקלד את מינו של  : לסוקר   1.100

                                                
          נוסח ליתר בני משק הבית      

   >  שם בן משק הבית<כעת אשאל  על    1.100
                                                                           

  :> שם בן משק הבית< האם
  זכר .1

  נקבה .2

  
   נוסח לנדגם        

  ? נולדת איזו שנה    ב1.110

  
  נוסח ליתר בני משק הבית             

   >?  שם בן משק הבית> <נולדה/ נולד <   באיזו שנה 1.110

                                                                                                

   1.120עבור לשאלה )     2010-1890טווח                                  (

  1.110.1 המשך לשאלה                                   מסרב/ לא ידוע             

                      

  נוסח לנדגם        

  >  ?בת כמה את / בן  כמה אתה   <1.110.1

  

        נוסח ליתר בני משק הבית                 

   >?  שם בן משק הבית<כמה  > בת/ בן    <1.110.1

                                                                                

  )99-0טווח (                          
    מסרב          /  לא ידוע            

  

   נוסח לנדגם        

  ?  על פי הגבולות הנוכחיים,נולדת ארץאיזו  ב 1.120  

  

  נוסח ליתר בני משק הבית              

  ?       על פי הגבולות הנוכחיים  > שם בן משק הבית> <נולדה/ נולד < באיזו ארץ  1.120  

    1.130-עבור ל                     ישראל                 1                 

 1.150-עבור ל         )   פירוט ארצות(         15-2                 
  ארצות lookupהמשך לשאלה                          אחר                 16                 

  1.130עבור לשאלה              לא ידוע                    
  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל           מסרב                                   

 1.150-עבור ל__   __                                  ______

 נוסח לנדגם יליד ישראל           
  ?   על פי הגבולות הנוכחיים,נולד אביך ארץאיזו  ב 1.130  

  

         נוסח ליתר בני משק הבית ילידי ישראל
  ? על פי הגבולות הנוכחיים >  שם בן משק הבית<של > אביה/ אביו <ץ נולד  באיזו אר 1.130  

 1.140עבור לשאלה                      ישראל                 1                   
 1.140עבור לשאלה           )   פירוט ארצות(         15-2                   
  ארצות lookup  המשך לשאלה                אחר            16                   

  1.140עבור לשאלה            מסרב  /                                     לא ידוע
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 נוסח לנדגם יליד ישראל   

  ? נולדה אמך  על פי הגבולות הנוכחיים ארץאיזו  ב 1.140  

  

 שראלנוסח ליתר בני משק הבית ילידי י       

  ? על פי הגבולות הנוכחיים >  שם בן משק הבית<של > אמה/ אמו < באיזו ארץ נולדה  1.140 

    1.160עבור להוראת תזרים לפני                      ישראל                 1                 

   1.160ני עבור להוראת תזרים לפ          )   פירוט ארצות(         15-2                 

  ארצות lookupהמשך לשאלה                           אחר                 16                 

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל        מסרב/                                   לא יודע

 

        נוסח לנדגם

  ? שנה עלית לישראלאיזו ב   1.150

  

 ני משק הבית        נוסח ליתר ב

  ? לישראל  >  שם בן משק הבית>  <עלתה / עלה < באיזו שנה     1.150

                                                               

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל)           2010-1890טווח (                               

  1.150.1המשך לשאלה                                                       לא ידוע    

   1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                            ב                   מסר            

 
          

           נוסח לנדגם

  ?   לפני כמה שנים עלית לישראל1.150.1

  

 נוסח ליתר בני משק הבית         

  ? לישראל >   שם בן משק הבית>  <עלתה / עלה <   לפני כמה שנים  1.150.1

                                                                                                          

  )99-0טווח  (                       

  

  1.160אלה  ומעלה המשך לש15עליה שואלים בת שאם הנפש   

  1.100 עבור לנפש הבאה לשאלה  -כל השאר  

  

  :                                     > שם בן משק הבית</ את / אתה <האם    1.160

  1.170המשך לשאלה             >נשואה/ נשוי < .1

           לנוסח בהתאמה למצב המשפחתי בנפרד        > חיה/חי < .2

              )ישאלו על שנת נישואיהםיחיים בנפרד (     >      גרושה/ גרוש < .3

 >אלמנה/ אלמן < .4

  1.100    עבור לנפש הבאה לשאלה -הנדגם    >     רווקה/ רווק < .5

  1.190    עבור לשאלה -נפש אחרת ב            מסר/  לא ידוע             
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                         לנדגםנוסח       
  >? התאלמנת / התגרשת/ התחתנת < באיזו שנה  1.170

  

  1.180-עבור ל           )2010-1890טווח (                                         

    1.170.1  המשך לשאלה      לא ידוע                                  

                                                                                  1.180-      עבור ל                               מסרב 

       נוסח ליתר בני משק הבית
   >?  שם בן משק הבית>><התאלמנה / התאלמן < / > התגרשה / התגרש < / > התחתנה / התחתן <<  באיזו שנה  1.170

                        

  1.190עבור לשאלה        )2010-1890טווח   (                                 

    1.170.1המשך לשאלה לא ידוע                                 

  1.190 עבור לשאלה             מסרב       

                         
           נוסח לנדגם   

  >? התאלמנת / התגרשת/ התחתנת < לפני כמה שנים   1.170.1

  

  1.180המשך לשאלה          )99-0טווח (                            

  מסרב/                 לא ידוע

  

          נוסח ליתר בני משק הבית
   >? שם בן משק הבית><>התאלמנה /התאלמן< />התגרשה /התגרש< / >התחתנה/התחתן<<   לפני כמה שנים 1.170.1

                                                                                                

  1.190עבור  לשאלה           )99-0טווח (                          

  מסרב/    לא ידוע           

 

                    נוסח לנדגם נשוי או חי בנפרד
  ?נוכחיים הכולל הנישואין ,  >נשואה/נשוי <כמה פעמים היית     1.180  

  

         נוסח לנדגם גרוש או אלמן  

  ?>נשואה/נשוי <כמה פעמים היית    1.180  

                      )10-1טווח (                           

        1.100ב לשאלה "הבאה במעבור לנפש     מסרב/ לא ידוע                

   

  >? עובדת/ עובד > < שם בן משק הבית< האם 1.190

  לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות: לסוקר           

                                                            התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית

  עובד, כן .1

 ל                    "  בצהע בשירות קב .2

   ל"ירות חובה בצהבש .3

                                         לא עובד  .4
                    מסרב          / לא ידוע              
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                                              ?לימודים כלשהו  במוסד> למדה או לומדת / למד  או  לומד >   < שם בן משק הבית <  האם 1.210

  1.220המשך לשאלה                                  רק בעבר>למדה / למד< .1

        כולל  בחופשה, כיום>לומדת / לומד< .2

   1.100 -שאלהב ל"עבור לנפש הבאה במ    כלל  במוסד  לימודים >למדה / למד<לא  .3

  1.220המשך לשאלה    מסרב/ לא ידוע            

 

  +17השאלה נשאלת רק על בני משק בית בני        

>?                                                       שם בן משק הבית> <שקיבלה/שקיבל <  ביותר ים התעודה או התואר הגבוהם  מה1.220 

  )שאינה תעודת בגרות(תעודת סיום של בית ספר תיכון  .1

                                                                                             תעודת בגרות .2

                          שאינה תעודה אקדמיתתיכון-עלס "תעודת סיום של בי .3

          או תואר מקביל כולל תעודה אקדמית, B.Aן תואר אקדמי ראשו .4

  ) רפואהבדוקטור   M.Dכולל (או תואר מקביל , M.Aתואר אקדמי שני   .5

  או תואר מקביל, Ph.D תואר אקדמי שלישי  .6

    ות שצוינו תעודמה אחת  אף >קיבלה / קיבל<לא  .7

  מסרב/ לא ידוע              
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          בבית רכב ועזרה,רודי. 2פרק 

  רכב ועזרה בבית, כעת אשאל על דיור  2.10

                                                                                                                       

   ב "ה במ/הנדגם יחיד       
  ? או בשכירותתךהיא בבעלו >את גרה/ אתה גר<בה ש האם הדירה    2.20

  

 ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת "במ            
  ? או בשכירות בבעלותכם בה אתם גרים היא ש האם הדירה    2.20

  בבעלות לפחות אחד מן הגרים בדירה= בבעלותכם : לסוקר         

   2.50-בור לע                      > בבעלותכם / בבעלותך<הדירה  .1

   2.30-עבור ל    )כולל שכירות בדמי מפתח(כירות הדירה בש .2

    2.50-עבור ל                                                                    ]דירה בקיבוץ של חבר קיבוץ[  .3

         ] ולא  משלמים שכר  דירה דירה של בן משפחה או חבר שאינו שייך למשק הבית[ .4

  2.20.1- להמשך        אחר הסדר  .5

                                                               לא ידוע              

   2.50-עבור  ל  מסרב             

  

  >פרטי/ פרט  <? >שלכם/  שלך<מהו הסדר המגורים   2.20.1

  

    2.50עבור  לשאלה                                   ___________                                       

      

   ?את הדירה > שכרתם/ שכרת<ממי   2.30

   2.40עבור לשאלה   וכדומה "שיקמונה", "חלמיש", " פרזות", " עמיגור", עמידר ": מחברה ציבורית .1

  2.40עבור לשאלה    )  כולל  מבן משפחה(מאדם פרטי    .2

   2.30.1לשאלה המשך   אחר      ממישהו  .3

  2.40עבור לשאלה לא ידוע                                

  2.40עבור לשאלה מסרב                                  

 

   >פרטי/ פרט  <?את הדירה > שכרתם/ שכרת <ממי  2.30.1 

  
___________    

    את >תפנו/ תפני  / פנהת<כאשר " דמי פינוי"או ל" דמי מפתח" ל>תהיו זכאים/ תהיי זכאית / תהיה זכאי <האם   2.40

  ?הדירה         

  כן .1

  לא .2

  

     שירותים וחדר , מטבח לא כולל , כולל סלון ? כולל חצאי חדרים>, אתם גרים/ את גרה / אתה גר <בכמה חדרים   2.50

  .לעסק בלבד המשמש         

  ניתן לרשום חצאי חדרים: לסוקר       

  
  )9.5-0.5ווח  ט(            1/2                 
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  2.60אם הדירה בבעלות הנדגם המשך לשאלה  
  2.70 עבור לשאלה  כל השאר  
 

  ?  דירה נוספת>בבעלותכם/ בבעלותך <האם יש   2.60

             כן           .1

                    2.80עבור לשאלה                          לא   .2

     מסרב/                לא ידוע
                                        

              

  ?  דירה>בבעלותכם/ בבעלותך <האם יש    2.70

  כן                 .1

  לא             .2

  מסרב/ לא ידוע            

  

  ?)כולל  טון משקלארבעהעד ( מכונית פרטית או מסחרית > לרשותכם/ לרשותך <האם עומדת    2.80 

  טוסטוס, קטנוע, אופנוע:  כגון גלגליים– טרקטורון או כלי רכב מנועיים דולא כולל : לסוקר       
  

     2.90 לשאלה  המשך                   כן     .1

   2.100לשאלה  עבור                  לא      .2

  מסרב/ לא ידוע              

  
  ? >  לרשותכם/ לרשותך  <מדותעו  כמה מכוניות 2.90

  

      2.90.1 המשך בשאלה -אם עומדת מכונית אחת לרשות משק הבית          )6-1טווח (                       

         2.90.2אם יש יותר ממכונית אחת לרשות משק הבית עבור לשאלה                            

   2.110עבור לשאלה       מסרב/ לא ידוע         

  

  >?בעלותכםב/בבעלותך<האם המכונית   2.90.1

             כן          .1

    2.110עבור לשאלה       לא .2

 מסרב/ לא ידוע 
      

  >?בבעלותכם/בבעלותך<כמה מכוניות  , ןמתוכ  2.90.2

   2.110עבור לשאלה )        6-1טווח  (                      

  מסרב/ לא ידוע               

  

  ? מכונית פרטית או מסחרית> לרשותכם/ לרשותך  <אם עמדה ה,   החודשים האחרוניםעשר-בשנים  2.100

            כן     .1

            לא    .2

    

     2.111 עבור לשאלה -)16=1.70(ת משק בית /ת או עובד/ת בדירה מטפל/אם ציין כי מתגורר       
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  ?ת תשלום/ת המקבל/ת או מטפל/ עוזר>בביתכם/ בביתך <ת  / מועסקהאם    2.110

   2.111לשאלה המשך            ן    כ .1

   3.10 לשאלה 3לפרק עבור          לא      .2

  מסרב/ לא ידוע              

  

  ?ת /ת או המטפל/ת העוזר/כמה שעות בשבוע מועסק  2.111

 חלק ,ת בתדירות נמוכה יותר/קת מועס/מטפל או הת/ אם העוזר.הכוונה לשעות שבועיות: לסוקר         

  . חסי למספר שעות שבועיותי באופן

  .ן/ שלהםמספר שעותסך ת יש לרשום את /ת וגם מטפל/אם במשק הבית יש גם עוזר: לסוקר         
  

  ) 336-0.5טווח (                  

  

  :   האם  העוזרת או המטפלת עוסקת ב2.112

  ניקיון ובישול                             : כגון, עבודות בית .1

  2.120עבור לשאלה   בילדים ובקשישים: כגון, פול בבן משק הביתטי .2

  עבודות בית וגם בטיפול בבן משק ביתבגם  .3

 2.113המשך בשאלה               אחר  .4

  

  _________________:  העוזרת או המטפלת עוסקת ב2.113

 
        

  .ת/ת או המטפל/משלם עבור העוזר הואענה לגבי כל אחד מהם האם ,     אקרא בפניך רשימה של גורמים מממנים2.120

  לא-2, כן-1: ולכל שאלה הקש,   Enter-   ו1הקש : לסוקר                                             
  
        

 ב "ה במ/הנדגם יחיד  2.120.1
  >את/ אתה <
 

  ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת"במ
  .     השייכים למשק הבית: לסוקר אתם  

  לא-2   כן-1

  לא-2   כן-1  לשכת רווחה, ביטוח לאומיהמוסד ל: מוסד או גוף ציבורי כגון  2.120.2

 ב "ה במ/הנדגם יחיד  2.120.3
  מישהו אחר

 

  ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת"במ
  מישהו אחר שאינו שייך למשק הבית

  לא-2   כן-1
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 מגוריםדעות על דירה ואזור . 3פרק 
  בדירה ו יישובב מתייחסות למגוריךהשאלות הבאות     3.10

                                                            

  ?> הנדגםבו גרש יישוב שם ה<  ב>את גרה / אתה גר<מאיזו שנה     3.110

  "עדולא י"ן סמ – "מספר שנים"אם הנדגם עונה : לסוקר          

    3.20.2עבור לשאלה             )2010-1890טווח (                                 

  3.110.1  המשך לשאלה   לא ידוע                                          

   3.20.2     עבור לשאלה                         מסרב               

                                       

  ?> הנדגםבו גרש יישוב שם ה<   ב>את גרה/  אתה גר<כמה שנים      3.110.1

                                                                             

  )99-0.5טווח  (            1/2                  

  

      לא כל , מרוצה, מאודמרוצה :  תשובות אפשריות4כאשר לכל שאלה יש , כעת אשאל מספר שאלות 3.20.2

  .  לבחור את התשובה המתאימה לך ביותר> את מתבקשת/ אתה מתבקש<. בכלל לא מרוצה, כך מרוצה              

               

  ?מגוריךמהאזור   מרוצה>את / אתה<האם ,   באופן כללי3.120 

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

 

  ?מגוריך  באזור ,הגנים הציבוריים או הפארקים, ם הירוקים מרוצה מכמות השטחי>את / אתה <האם  3.140

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

  
   הכוונה למתקנים הניתנים ? מתקני הספורט באזור מגוריך  מרוצה מכמות>את / אתה <האם  3.141

  .   כושר בגנים ציבוריים וכדומהמתקני, ריצהשבילי כמו שבילי אופניים או , לשימוש ללא תשלום            
  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה .4

   

  ?מגוריך מרוצה מהניקיון באזור >את / אתה<האם    3.150

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה .4
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  ?מגוריךללכת לבדך בשעות החשכה באזור > את מרגישה בטוחה/אתה מרגיש בטוח< האם 3.170

  מאוד > בטוחה/בטוח< .1

  >בטוחה/בטוח< .2

  >בטוחה/בטוח<לא כל כך  .3

  >בטוחה/בטוח<בכלל לא  .4

  ]מהבית> יוצאת/ יוצא<לא [ .5

  

  ? בדירה זו >את גרה / אתה גר<איזו שנה   מ  3.20

     
    3.30עבור לשאלה      )2010-1890טווח (                             

  3.20.1המשך לשאלה                            לא ידוע                     

     3.30עבור לשאלה                                    מסרב               

  

  ?   בדירה זו>את גרה / אתה גר<מה שנים כ  3.20.1

  
  )99-0.5טווח  (            1/2                  

  

  
  ?> את גרה / אתה גר<בה ש מרוצה מהדירה >את / אתה<האם ,   באופן כללי  3.30

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

  

  ? מרוצה מהיחסים עם שכניך>את / אתה<האם    3.80

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

 ]אין שכנים[ .5
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  ופריון אורח חיים,  בריאות.4פרק 

  . לגבי בריאות ותפקודכעת אשאל אותך   4.10
  
  

  ?בדרך כלל, מה מצב בריאותך     4.20

  טוב מאוד .1

  טוב .2

  לא כל כך טוב .3

  בכלל לא טוב  .4

  
  )משקפיים> את מרכיבה/אתה מרכיב<כשגם , אם יש משקפיים( ? האם יש לך קושי לראות  4.20.1

  אין קושי .1

  קושי מועטיש  .2

  קושי רביש  .3

   בכללרואהלא  .4

  

  )מכשיר שמיעה> את מרכיבה/אתה מרכיב<גם כש, אם יש מכשיר שמיעה( ?ועהאם יש לך קושי לשמ   4.20.2

  אין קושי .1

   קושי מועטיש  .2

   קושי רביש  .3

  בכלל> שומעת/ שומע<לא  .4

  
 )1=4.20.2 וגם 1=4.20.1(אם אין כל קושי בראיה ובשמיעה : 1נוסח 

  .דשים או יותר חושישההכוונה לבעיה הקיימת ? האם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי  4.30

 )2,3,4=4.20.2 או 2,3,4=4.20.1(אם יש קושי כלשהו בראיה או בשמיעה : 2נוסח       

הקושי  מלבד </ >הקושי לשמוע מלבד </ >  הקושי לראותמלבד <האם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי   4.30

  . חודשים או יותרשישההכוונה לבעיה הקיימת ? >לראות ולשמוע

 4.40 לשאלה המשך      כן .1

   4.50 תזרים לפני שאלהעבור ל              לא .2

   מסרב/                 לא ידוע

             

    ?האם בעיה זו מפריעה לך בפעולות יומיומיות   4.40

                מפריעה מאוד  .1

   מפריעה .2

                לא כל כך מפריעה  .3

        בכלל לא מפריעה .4

  

  2, 1= 4.40 או 4 ,3   =4.20.2 או 4 ,3  =4.20.1אם  DK- 4.50-ל המשך 

 4.120- עבור ל-כל השאר 
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  ?או לעלות במדרגות ללכת יש לך קושיהאם   4.50

  אין קושי .1

   קושי מועטיש  .2

   קושי רביש .3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא  .4

  

  ?להתלבש או להתרחץ יש לך קושיהאם   4.60

  אין קושי .1

   קושי מועטיש  .2

   קושי רביש .3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא  .4

  

  ? לאכול בעצמך יש לך קושיהאם   4.70

  אין קושי .1

   קושי מועטיש  .2

   קושי רביש .3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא  .4

  
  ? לזכור או להתרכז יש לך קושיהאם   4.80

  אין קושי .1

   קושי מועטיש  .2

   קושי רביש .3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא  .4

  

  ?סידורים מחוץ לבית וכדומה, קניות, קיוןינ: כגון? יתפעולות הקשורות במשק הב לבצעהאם יש לך קושי    4.90

  אין קושי .1

   קושי מועטיש  .2

   קושי רביש .3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא  .4

  

  . המתייחסות לחודש האחרון,מספר שאלות בנושא שינה  כעת אשאל 4.120

  

  ?סוף שבועבבלילה שאינו > את ישנה/ אתה ישן <כמה שעות ,   בדרך כלל4.121

  .הכוונה ממוצאי שבת ועד יום רביעי בלילה: לסוקר        

  98קלד האם עובד בלילות                    

  )24 -1טווח (                                    
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  ? או לישון במשך לילה שלם, להירדם לך קושיהיההאם , בחודש האחרון  4.130

  בכל לילה או כמעט בכל לילה .1

  4.140-להמשך      שלוש בשבוע-פעמיים .2

  פעם בשבוע או פחות .3

  15.230-עבור ל       קושי כזה בחודש האחרוןלך היה  לא .4

  מסרב  / לא ידוע

  

  ?בגלל בעיות בשינה במשך היום> עייפה או מנומנמת/ עייף או מנומנם< הרגשת האם, בחודש האחרון  4.140

   מאודעייפות רבה הרגשת  .1

    4.150  -המשך ל                   עייפות רבההרגשת  .2

  עייפות קלה הרגשת  .3

  15.230  -           עבור לעייפות כלל הרגשת לא  .4

  מסרב     /  לא ידוע

  

  ? בתפקוד שלךפגעושציינת שינה ה בעיות באיזו מידה  4.150

  מאודבמידה רבה  .1

  במידה רבה  .2

  במידה מועטה .3

  לא  בכלל .4

  

  ? אותך בנהיגהסיכנושציינת   באיזו מידה בעיות השינה 4.160

  מאודמידה רבה ב .1

  במידה רבה  .2

  במידה מועטה .3

  בכלל  לא .4

  ]שיוןי רךאין ל / הגתלא נ[ .5

  

  :  כעת אשאל על מצבים רגשיים שונים15.230

                                                                            

    1 .

לעתים 

  קרובות

2 .

מדי 

  פעם

3 .

עתים ל

 רחוקות

4 .

בכלל 

  לא 

  4  3  2  1  >?לחוצה/ לחוץ<האם הרגשת ,  החודשים האחרונים12 -ב 15.240.1

  4  3  2  1  >?מדוכאת/ מדוכא<האם הרגשת ,  החודשים האחרונים12 -ב 15.240.2

>את יכולה/ אתה יכול<ש  האם הרגשת,  החודשים האחרונים12 -ב 15.240.3

  ?                                    עם הבעיות שלך

1  2  3  4  

  4  3  2  1  ?מרץ> מלאת/ מלא<האם הרגשת ,  החודשים האחרונים12 -ב 15.240.4

  4  3  2  1  ?האם דאגות הפריעו לך לישון,   החודשים האחרונים12 -ב 15.240.5
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  כעת אשאל לגבי בדיקות שונות הנעשות לשם גילוי מוקדם או בגלל בעיה בריאותית 4.170

  ?האם עשית בדיקת לחץ דם  4.170.1

  4.170.21 לשאלה המשך     כן   .  1             

  4.170.3עבור לשאלה                לא      . 2             

   מסרב/עולא יד           

  

   ?בפעם האחרונהאת הבדיקה עשית  מתי 4.170.21

  החודשים האחרונים12-ב .1

 מעל שנה ועד שנתיים .2

 מעל שנתיים ועד חמש שנים .3

  מעל חמש שנים .4

  

  ?האם עשית את הבדיקה בעקבות בעיה בריאותית  4.170.2

  כן. 1           

  לא. 2           

  

  ?רמת הכולסטרולגילוי האם עשית בדיקת דם ל  4.170.3

  4.170.41  לשאלההמשך כן    . 1          

  4.170.5 עבור לשאלה          לא              .2          

   מסרב /עולא יד         

  

   ? מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה4.170.41

  החודשים האחרונים12-ב .1

 מעל שנה ועד שנתיים .2

 מעל שנתיים ועד חמש שנים .3

  מעל חמש שנים .4

  

  ? בריאותיתבעיההאם עשית את הבדיקה בעקבות   4.170.4

  כן.1          

  לא. 2          

     

  ?האם עשית בדיקת שומות ונקודות חן  4.170.5

  4.170.61 לשאלההמשך       כן   . 1         

  4.170.7 עבור לשאלה                  לא        . 2         

   מסרב/עולא יד        
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   מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.61

  החודשים האחרונים12-ב .1

 מעל שנה ועד שנתיים .2

 מעל שנתיים ועד חמש שנים .3

  מעל חמש שנים .4

  

  ? בריאותיתבעיהת הבדיקה בעקבות האם עשית א  4.170.6

  כן. 1          

  לא. 2          

  

  ) ומעלה40השאלה תוצג לנשים מגיל (  ?האם עשית בדיקת ממוגרפיה  4.170.7

  4.170.81 לשאלההמשך כן    . 1          

  4.170.9 עבור לשאלה                       לא  . 2          

  מסרב/ לא ידוע         

  

   מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.81

  החודשים האחרונים12-ב .1

 מעל שנה ועד שנתיים .2

 מעל שנתיים ועד חמש שנים .3

  מעל חמש שנים .4

  

  ? בריאותיתבעיההאם עשית את הבדיקה בעקבות   4.170.8

  כן. 1          

  לא. 2          

  

  ) ומעלה35ה תוצג לנשים מגיל השאל(  ? משטח צוואר הרחם-papבדיקת האם עשית   4.170.9

  4.170.101 לשאלההמשך כן    . 1          

  4.170.11 עבור לשאלה                             לא  . 2          

  מסרב/ לא ידוע        

  

   מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.101

  החודשים האחרונים12-ב .1

 מעל שנה ועד שנתיים .2

 חמש שניםמעל שנתיים ועד  .3

  מעל חמש שנים .4
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  ? בריאותיתבעיההאם עשית את הבדיקה בעקבות   4.170.10

  כן. 1            

  לא. 2            

  

  ) 50שאלה תוצג לגברים מגיל ( ? psa פרוסטטה, בדיקה לגילוי סרטן בבלוטת הערמוניתהאם עשית  4.170.11

  4.170.121 לשאלההמשך כן    . 1            

  4.170.13 עבור לשאלה                              לא  .  2            

  מסרב/ לא ידוע           

  

  ? מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.121

  החודשים האחרונים12-ב .1

 מעל שנה ועד שנתיים .2

 מעל שנתיים ועד חמש שנים .3

  מעל חמש שנים .4

  

  ?ריאותית בבעיההאם עשית את הבדיקה בעקבות   4.170.12 

  כן. 1             

  לא. 2             

  

  ) ומעלה50השאלה תוצג לבני (   ?בדיקת דם סמוי בצואההאם עשית   4.170.13  

  4.170.141 לשאלההמשך כן    . 1              

  4.170.15 עבור לשאלה                        לא . 2              

  מסרב/ לא ידוע            

  

   מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.141

  החודשים האחרונים12-ב .1

 מעל שנה ועד שנתיים .2

 מעל שנתיים ועד חמש שנים .3

  מעל חמש שנים .4

  

  ? בריאותיתבעיה האם עשית את הבדיקה בעקבות   4.170.14

  כן. 1            

  לא. 2            

  

  ) ומעלה50 תוצג לבני השאלה(  ?קולונסקופיהבדיקת   האם עשית  4.170.15

  4.170.161 לשאלההמשך       כן  . 1           

   4.171  עבור לשאלה                  לא  . 2           

  מסרב/ לא ידוע          
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   מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.161

  החודשים האחרונים12-ב .1

 מעל שנה ועד שנתיים .2

 מעל שנתיים ועד חמש שנים .3

  מש שניםמעל ח .4

  

  ? בריאותיתבעיההאם עשית את הבדיקה בעקבות   4.170.16 

  כן. 1             

  לא. 2             

  

  ?האם קיבלת חיסון נגד שפעת, חודשים האחרוניםה 12-ב  4.171

  כן. 1          

  לא. 2          

      

  ?שיניים  או טיפול,ת שינייםהאם עברת בדיק, חודשים האחרוניםה 12 -ב  4.172

  כן. 1         

  לא. 2         

  

  ? האם נעשה לך ניקוי שיניים על ידי רופא שיניים או שיננית, חודשים האחרוניםה 12 -ב  4.173

  כן. 1        

  לא. 2        

  

  .אשאל על גובה ומשקל כעת  4.180

  .ללא נעליים, מה הגובה שלך 4.190

  התשובה בסנטימטרים: לסוקר        

  שאל על הגובה בערך, קיומדאם הנדגם אינו זוכר את הגובה ב: לסוקר        

__  __  __                  

  ?בבגדים קלים וללא נעליים, מה משקלך כיום 4.200

  ריוןילפני הה המשקלשאל על  ,ריוןיאם אישה אומרת לך שהיא בה: לסוקר         

  שאל על המשקל בערך, דויקבמאם הנדגם אינו זוכר את המשקל : לסוקר         

__  __  __                  

  : רוצההייתהאם  4.210

 4.220שאלה המשך ב                      לרדת במשקל .1

  להישאר באותו משקל .2

  4.240עבור לשאלה           לעלות במשקל .3

     ]לךלא אכפת [ .4

  

  ?על המשקל שמירה ל או ,עושה דיאטה לצורך ירידה במשקל> את/ אתה<האם  4.220

  4.230המשך בשאלה כן     .1

 4.240עבור לשאלה   לא .2
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  ? לביצוע הדיאטה  העיקריותהנחיותה  אתתממי קיבל 4.230

  
  רופא .1

  בייעוץ אישי או קבוצתי, דיאטנית .2

  שלא על ידי  דיאטנית, תכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה .3

  אינטרנט או חומר מקצועי, ספרים .4

  משפחה או מכרים  .5

      אחרםרגו .6

  

  .  כעת אשאל אותך שאלות בנושא פעילות גופנית4.240

  

  , ריצה, הליכה: הכוונה לפעילות כמו? האם עסקת בפעילות גופנית,  החודשים האחרוניםתבשלוש  4.250

   . וכדומהמשחקי כדור, התעמלות, יהישח           

    אורח חייו ל נלוויתת הלפעילוולא , בחירההכוונה לפעילות גופנית שהנדגם עושה מתוך : לסוקר        

  מי מעלית או שלו במדרגות כי אין בבניין לדירתו עולה ויורד מי ש: לדוגמה. עבודתולאו                    

 . לצורך השאלה אין זה נחשב לעיסוק בפעילות גופנית-שעובד כסבל                   

  כן .1

  4.340עבור לשאלה   לא .2

  

   פעילות מתונה ופעילות לחיזוק , פעילות מאומצת: סוגים של פעילות גופנית  אנו מבחינים בין שלושה 4.270
  . נשאל על כל אחד מהם בנפרד.שרירים           

  ,יה גדולה בקצב פעימות הלביפעילות גופנית מאומצת היא פעילות הגורמת להזעה רבה ולעל 4.271
  . פעילות אירובית, הליכה מהירה, ריצה: לדוגמה          

   דקות10שנמשכה לפחות , האם עסקת בפעילות גופנית מאומצת, בשלושת החודשים האחרונים          
  ?ברצף          

  כן .1

  4.290עבור לשאלה    לא .2
  

  ?כמה פעמים בשבוע עסקת בפעילות גופנית מאומצת,  בדרך כלל4.280

  "0" רשום -אם התשובה היא פחות מפעם בשבוע: לסוקר        

  )7 – 0טווח  (                              
  

  4.290עבור לשאלה   -)0=4.280(ג פחות מפעם בשבוע "אם עסק בפ

  ?   עסקת בפעילות גופנית מאומצת בשבועשעותכמה ,  בדרך כלל4.280.1

    דקות תירשם 40-שעה ו(חצאי שעות לעגל לשעות ו - משעהיותרם עשה פעילות גופנית א: לסוקר   

  ENTERוהקש " 0" רשום - משעה פחותאם עשה פעילות גופנית ). 1.5 -כ          

  )168 – 0.5טווח  (                                  
   4.280.2 המשך לשאלה - )0=4.280.1( ג פחות משעה בשבוע" עסק בפאם

  4.290 עבור לשאלה -אחרת

  :דקות מספר   4.280.2

  )59 – 1טווח  (                                 
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  : לדוגמה , ה קטנה בקצב פעימות הלביהיא פעילות הגורמת להזעה קלה ולעלי גופנית מתונה פעילות  4.290

  . שאינה מאומצתבצורה, הישחי, רכיבה על אופניים, הליכה           

   ? ברצף דקות10ת שנמשכה לפחו, מתונההאם עסקת בפעילות גופנית ,  החודשים האחרוניםבשלושת          

  כן .1

  4.310עבור לשאלה   לא .2

  ?כמה פעמים בשבוע עסקת בפעילות גופנית מתונה,  בדרך כלל4.300

  "0" רשום -אם התשובה היא פחות מפעם בשבוע: לסוקר        

  

  )7 – 0טווח                                (
  

   4.310  עבור לשאלה -)0=4.300(ג פחות מפעם בשבוע "אם עסק בפ

  

  ?  בפעילות גופנית מתונהכמה שעות בשבוע עסקת , בדרך כלל 4.300.1
    דקות תירשם 40-שעה ו(חצאי שעות לעגל לשעות ו -ם עשה פעילות גופנית יותר משעהא: לסוקר     

  ENTERוהקש " 0" רשום -אם עשה פעילות גופנית פחות משעה ). 1.5 -כ          

  

  )168 – 0.5טווח  (                                    
                                    

    4.300.2המשך לשאלה  -) 0=4.300.1(ג פחות משעה בשבוע "אם עסק בפ

  4.310 עבור לשאלה -אחרת

  :דקות מספר   4.300.2

  )59 – 0טווח  (                                 
                                   

  :  לדוגמה,בניית שרירי הגוףל פעילות המיועדת לחיזוק ושרירים היא גופנית לחיזוק פעילות  4.310
   .הרמת משקולות, עיצוב גוף, התעמלות           

  ?שריריםפעילות גופנית לחיזוק בהאם עסקת ,  החודשים האחרוניםבשלושת          

  כן .1

 4.330עבור לשאלה    לא .2

  
  ?לחיזוק שריריםכמה פעמים בשבוע עסקת בפעילות גופנית , ל בדרך כל4.320

  "0" רשום -אם התשובה היא פחות מפעם בשבוע: לסוקר       

  )7 – 0טווח  (                              
                                 

  ?בפעילות גופנית> את עוסקת/ אתה עוסק<ש לכך העיקרית  מהי הסיבה 4.330

  3הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר         

  הרגשה טובהלגורם להנאה ו .1

  תורם לבריאות ומונע מחלות .2

  עוזר להרזיה או לשמירה על המשקל .3

   לפגוש אנשים מאפשר .4

  מאפשר להגיע להישגים ספורטיביים .5

    סיבה אחרת  .6

 4.350 לשאלה עבור 
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  ?בפעילות גופנית > עוסקת/ עוסק< לכך שאינך העיקרית הסיבה ימה  4.340

  חוסר בזמן .1

  עייפות .2

  שעמום .3

  בעיה בריאותית או גופנית .4

   חשובלא נראה  .5

  העבודהמקום  תנאים מתאימים בקרבת הבית או אין  .6

  סיבה אחרת   .7

  
  . כעת אשאל אותך שאלות בנושא תזונה והרגלי אכילה4.350

  
 :את עצמך > את מגדירה/ אתה מגדיר<האם .4.360
    >צמחונית/ צמחוני< .1

  >וניתטבע/ ניטבעו< .2

 4.380 עבור לשאלה   צמחונית ולא טבעונית/ צמחוני ולא טבעוני< לא .3

  
 )1=4.360( לצמחונים -1 נוסח 

 ?>את צמחונית/ אתה צמחוני<הסיבה העיקרית שבגללה מהי   4.370
  

 )2=4.360( לטבעונים -2נוסח 
  ?>את טבעונית/ אתה טבעוני<הסיבה העיקרית שבגללה מהי   4.370
  מצפונית או מוסרית, גיתאידיאולו .1

 בריאותית .2

 טעם , העדפה .3

   סיבה אחרת .4

 
  תהסימון התזונתי שעל אריזאת ה או מישהו ממשפחתך בודק את הרכיבים או /אתכל כמה זמן  4.380

  .קלוריות וכדומה ,צבעי מאכל, כולסטרולהכוונה ל, מוצרי מזון           
  

  לעתים קרובות .1

  מדי פעם .2

  לעתים רחוקות .3

  אף פעם  .4

  
  . כעת אשאל אותך על הרגלי אכילה   4.390

 ? לאכול ארוחת בוקרת/ה נוהג/כמה פעמים בשבוע את   4.390.1

 שש עד שבע פעמים בשבוע .1

 ארבע עד חמש פעמים בשבוע .2

 פעמים בשבועפעמיים עד שלוש  .3

 פעם בשבוע או פחות .4
  

 ? לאכול ארוחות מסודרותת/ה נוהג/ אתכל כמה זמן 
   קרובותלעתים .1

 מדי פעם .2

 רחוקות לעתים .3

 אף פעם  .4
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 ? לאכול פירות או ירקותה/ה מקפיד/ אתבאיזו מידה 
  במידה רבה מאוד .1

 במידה רבה .2

 במידה מועטה .3

  כלל לא .4

 
 ?מוצרים מקמח מלא, אורז מלא: כגון, יםטבעימזון  מוצרי  לאכולה/ה מקפיד/ אתבאיזו מידה 

  במידה רבה מאוד .1

 במידה רבה .2

 במידה מועטה .3

 כלל לא .4

 
 ? לשתות הרבהה/ה מקפיד/אתבאיזו מידה  

  במידה רבה מאוד .1

 במידה רבה .2

 במידה מועטה .3

 כלל לא .4
  

 4.400המשך בשאלה  -אם במשק הבית יש לפחות עוד נפש אחת 
 4.410עבור לשאלה -אם גר לבד במשק הבית 
 

  ?  נוספים ביחד עם בני בית,יוםכל לפחות ארוחה אחת ב >את אוכלת/ אתה אוכל<האם , רך כלל בד 4.400
  כן .1
 לא .2

  
  ?בגלל קשיים כלכליים  תרת על אוכל ויהאם ,ם החודשים האחרוני12-ב  4.410

  לעתים קרובות .1

  מדי פעם .2

  לעתים רחוקות .3

  אף פעם  .4

  

  ? בריאה באיזו מידה הרגלי התזונה שלך מושפעים  ממחקרים או מפרסומים לגבי תזונה 4.430

  מאודבמידה רבה  .1

  במידה רבה .2

  במידה מועטה  .3

 כלל לא  .4

   בנושא מחקרים או פרסומיםלא מכיר .5

  

   .שאלות בנושא עישוןכעת אשאל אותך   4.440
  

  ?בשבועלפחות פעם אחת , כיום> את מעשנת/ אתה מעשן <האם   4.450
   מקטרת או נרגילה, סיגר, סיגריה: עישון כולל: לסוקר         

 4.470-4.500 סדרת שאלותהמשך ל   כן  .1
 4.460 עבור לשאלה לא  .2
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  ?בשבוע פעם אחת לפחות,  האם עישנת בעבר  4.460
   מקטרת או נרגילה, סיגר, סיגריה: עישון כולל: לסוקר         

 4.471-4.511 סדרת שאלותהמשך ל   כן  .1
 4.540 עבור לשאלה לא  .2

  
  

  005.4-074.4 :סדרת שאלות למעשנים
 

  ?סיגריות> את מעשנת/ אתה מעשן < האם 4.470
 4.480     המשך לשאלה כן .1
  4.490עבור לשאלה             לא .2

  
  ?ביום> את מעשנת/ אתה מעשן < כמה סיגריות 4.480

 עד רבע קופסה =5 – 1:   לסוקר
 עד חצי קופסה= 10 – 6

  עד קופסה אחת= 20 – 11
  בין קופסה לשתיים= 40-21

  יותר משתי קופסאות=  או יותר41
  
  פחות מסיגריה אחת ביום.   1

2   .1 – 5  

3   .6 – 10  

4   .11 – 20   

5   .21 - 40   

   או יותר 41.   6

  
  ?  באיזה גיל התחלת לעשן4.490

_________  
  

  ?או ניסית בעבר להפסיק לעשןכעת מנסה > את/ אתה<האם  4.500

  כעתגם מנסה ניסיתי בעבר ו .1

   בעבר  רקניסיתי .2

  כעתרק מנסה  .3

  ניסיתי אף פעםלא  .4

  
 4.540 לשאלה עבור 
 

  115.4-174.4סדרת שאלות למעשנים בעבר 
  

 ? סיגריותהגת לעשן נהאם 4.471
  4.481המשך לשאלה    כן .1

  4.491       עבור לשאלה לא .2

  
  ?   כמה סיגריות נהגת לעשן ביום4.481

  בה עישן הכי הרבהשהכוונה לתקופה : לסוקר         

 עד רבע קופסה =5 –1
 עד חצי קופסה=  10 –6

  עד קופסה אחת=  20 –11
  בין קופסה לשתיים=  40 -21
  משתי קופסאותיותר =  או יותר41
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 פחות מסיגריה אחת ביום.   1

2   .1 – 5  

3   .6 – 10  

4   .11 – 20   

5   .21 - 40  

   או יותר41.   6

  
  ?באיזה גיל התחלת לעשן  4.491

  
_________  

  
  . הכוונה לפעם האחרונה בה הפסקת לעשן? באיזה גיל הפסקת לעשן4.501

_________  
  

  ?פסקת לעשןהסיבה העיקרית לכך שה ימה  4.511
  5הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר         

  יתה לךי שהבעיה בריאותית .1

  שלך או של בני המשפחהלבריאותעתידי חשש מנזק  .2

 לחץ מצד המשפחה או הסביבה .3

 כספית גבוהה הוצאה  .4

 ריח רע ושיניים צהובות: לדוגמה, טיתבעיה אסת .5

   סיבה אחרת  .6

  
  לגבי כל אחת> עני/ ענה<.  להפסקת עישוןטות ודרכיםשירשימה של בפניך אקרא   4.521

  .בה הפסקת לעשן שפעם האחרונההכוונה ל.  כדי להפסיק לעשן האם השתמשת בהמהדרכים           
  
  אל  כן  

  2  1   טיפול אישי על ידי איש מקצוע4.521.1

  2  1  או סדנה קבוצתיתקבוצתי  טיפול 4.521.2

  2  1  שימוש בתחליפי ניקוטין  4.521.3

  2  1  שאינו תחליף ניקוטין, טיפול תרופתי 4.521.4

  2  1    בלבדכוח רצון 4.521.5

  2  1   דרך אחרת 4.521.6

  
 

  . לידךשעישנואחרים הכוונה לאנשים ? לעישון של אחרים> חשופה/ חשוף< הייתבאיזו מידה ,  האחרוןבחודש  4.540

  מאודבמידה רבה  .1

  4.550לה  לשאהמשך                במידה רבה .2

  במידה מועטה .3

  4.580עבור לשאלה     בכלל לא .4

  

  . אפשרית יותר מתשובה אחת?היכן היית חשוף לעישון של אחרים, בחודש האחרון 4.550

  לא-2  כן-1  

  2  1   בבית4.550.1

  2  1  בעבודה 4.550.2

  2  1  במקומות ציבוריים, באירועים, אצל חברים: לדוגמה, במקום אחר 4.550.3
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  . אשאל אותך שאלות בנושא חשיפה לשמשכעת  4.580

  
   את / אתה נחשף<כאשר , באמצעי ההגנה הבאים> את משתמשת/ אתה משתמש<האם , בדרך כלל .4.590
  ?לשמש >נחשפת          

  אף פעם לא. 4, לעתים רחוקות. 3, מדי פעם. 2, לעתים קרובות. 1:           אפשרויות התשובה הן
  ע ושרוולים ארוכים מטעמי דתכולל כוב:         לסוקר

  
  אף פעם  - 4   רחוקות לעתים -3   מדי פעם– 2   לעתים קרובות-1 

  4  3  2  1  משקפי שמש4.590.1

  4  3  2  1  קרם הגנה 4.590.2

  4  3  2  1  כובע4.590.3

 שרוולים 4.590.4
  ארוכים

1  2  3  4  

  
  

 ?תזף חשפת את גופך לשמש בכוונה להשכל כמה זמן, האחרוןבקיץ   4.600
  לעתים קרובות .1

  מדי פעם .2

  לעתים רחוקות .3

  אף פעם  .4

  

  .בריאותביטוחי  כעת אשאל אותך שאלות בנושא 4.610
  
  

  ?>את חברה/ אתה חבר<לים חו פתו קוזיבא. 4.620
  כללית  .1

  מכבי .2

  מאוחדת .3

  לאומית .4

 4.100 לשאלה עבורבצבא  > משרתת/ משרת<

  
   מכבי מגן</ > או כללית פלטינוםכללית מושלם<: כגון, משלים של קופת החולים חוטי בך יש לםהא  4.630

     לאומית זהב או לאומית , כסף לאומית </ > או מאוחדת שיא מאוחדת עדיף</>כסף או מכבי מגן זהב           
 >?מקסימום           
  כן  .1

  לא .2

  

 כללית <:  כגוןיעודייש לך ביטוח ס  >לאומית</ >מאוחדת</ >מכבי</ >כללית<  האם במסגרת קופת החולים 4.630.1
  ?>לאומית הראל</ >מאוחדת זהב</ >מכבי מגן זהב</ >דקלה

  הוא ביטוח למצב שבו אדם נזקק לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות ביטוח סיעודי: לסוקר
  כן  .1

   לא .2

  

   נויימ, נייםשירפואת ח ביטו: כגון ,חוליםבמסגרת קופת שלא , פרטייטוח רפואי ב ך יש לםאה  4.640
   ?רותי רפואת חירוםילש           
  . לביטוח פרטי אין קשר לקופות החולים או לביטוח המשלים של הקופה: לסוקר

  ל"           ביטוח בריאות פרטי לא כולל ביטוח רפואי בעת נסיעה לחו
  

  4.650המשך בשאלה     כן .1

 4.100עבור לשאלה    לא .2
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  :האם יש לך אותו, לגבי כל אחד מהם> ייניצ/ציין<.  סוגי ביטוחאקרא בפניך רשימה של 
  

 לא כן 
 2 1 ביטוח רפואת שיניים 4.650.1

 2 1  שלא במסגרת קופת החולים,  ביטוח סיעודי4.650.2

 2 1   באופן פרטיניתוחים ביצוע   ביטוח ל4.650.3

 2 1    ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות4.650.4

 2 1  רופאים פרטיים התייעצות עם ביטוח ל4.650.5

 2 1 נטלי, ל"שח: כגון, רותי רפואת חירוםינוי לשי מ4.650.6

 2 1  ל" ביטוח להשתלות וטיפולים מצילי חיים בחו4.650.7

 2 1 4.650.9המשך לשאלה  -  ביטוח רפואי אחר 4.650.8
  

  
  ? האחררפואיה ביטוחמה מכסה ה  4.650.9

_______________  

  ?   ילדיםהאם נולדו לך    4.100

  גם אם אינם חיים כיום, יש לכלול ילדים שנולדו חיים: לסוקר          

  4.110 לשאלה המשך  כן    .1

  4.660לשאלה עבור                   לא      .2

  מסרב  /               לא ידוע

  

  ? כמה ילדים נולדו לך    4.110

  )25 -1טווח (                       

    מסרב/    לא ידוע          

  

   כעת אשאל על עמדות וערכים בנושאי בריאות ואורח חיים 4.660
  

  ? תשלוםתשירותי בריאות טובים יותר תמורלקנות שניתן העובדה מפריעה לך האם   4.670

  כן .1

  לא .2

  ?ת בריאותבעיו של המניעה שבו המדינה צריכה להשקיע בתחום העיקרימהו לדעתך הנושא ,  מבין הנושאים הבאים 4.680

  פעילות גופנית וגמילה מעישון, תזונה נכונה: עידוד אורח חיים בריא .1

  בדיקות לגילוי מוקדם של מחלותעידוד  .2

  מניעת מחלות בתחום מימון מחקרים רפואיים .3

   ותבריא  יבנושאבבתי הספר הוספת תכניות לימודים  .4

  

  ? בבעיות בריאותהטיפולצריכה להשקיע בתחום  שבו המדינה העיקרימהו לדעתך הנושא ,  מבין הנושאים הבאים 4.690

  הוספת מיטות אשפוז .1

  טיפולי שיניים .2

  טיפול סיעודי בקשישים .3

   והאחיותהגדלת שכר הרופאים .4

 למערכת הבריאותרופאים ואחיות הוספת  .5
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  תת ודתיוד. 5פרק 
  כעת אשאל אותך לגבי דת 5.10

                                                                   

  :>את / אתה<האם     5.20

   5.40עבור לשאלה              >יהודיה / יהודי< .1

     5.30לשאלה עבור       >מוסלמית / מוסלמי< .2

                             >הנוצריי/ נוצרי < .3

                            >דרוזית/ דרוזי  < .4

   5.20.1לשאלה שך המ                              אחר        .5

  6.10 -6עבור לפרק                 מסרב /                לא ידוע

  

  :>את / אתה<האם   5.20.1

  6.10 -6עבור לפרק       >אתאיסטית / אתאיסט<, ללא דת .1

  5.20.2המשך לשאלה         דת אחרת   .2

  6.10 -6עבור לפרק מסרב        /   לא ידוע             
  
  

  ? דתךמהי   5.20.2

  
                         ) פוזיציות75 (____________ 

  מסרב/                לא ידוע
  

   מיועדות למי שאינו יהודיההשאל
  

  :  רואה את עצמך כ>את / אתה<האם     5.30

   מאוד> דתית / דתי< .1

  >דתית / דתי< .2

  5.30.1עבור לשאלה >        דתית / דתי<לא כל כך   .3

   >דתית / דתי<לא  .4

    מסרב/               לא ידוע
  

  השאלה מיועדות למי שאינו יהודי
                                                       

  : בו גדלת היהשהאם הבית , 15 בת/ כשהיית בן5.30.1

  מאוד  דתי .1

    דתי .2

  6.10 -6עבור לפרק            לא כל כך  דתי .3

   לא דתי .4

  מסרב/ לא ידוע .5
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  השאלה מיועדות ליהודים
  

  : רואה את עצמך כ>את / אתה<האם     5.40

                                                                                       >חרדית/ חרדי < .1

                                               >דתית / דתי< .2

                                  5.50המשך בשאלה                          >   דתית–מסורתית /  דתי–מסורתי < .3

  >           דתית / דתי  < לא כל כך- >מסורתית / מסורתי< .4

  >   תחילוני, תדתי /חילוני, דתי <לא  .5

 5.60בור ל עמסרב       / לא ידוע              

  
  השאלה מיועדות ליהודים

  
  : בו גדלת היהשהאם הבית , 15 בת/ כשהיית בן5.50

                                           חרדי   .1

                                        דתי        .2

                                                               דתי- מסורתי .3

            דתי   לא כל כך - יסורתמ .4

      חילוני,  דתי לא  .5

  מסרב/  לא ידוע              

  
  

  .  לעתים אנשים מרגישים קשר לאחת הארצות שמהן הגיעה משפחתם5.60

  )השאלה תוצג ליהודים ילידי ישראל(  ?כארץ המוצא שלך> מגדירה/ מגדיר<  היית מלבד ישראלאיזו ארץ          

  )"אחר" כולל   ארצותמילוןות בחירה באמצע( 

   ________ 
 

   __________:  מהי ארץ המוצא 5.61.1
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    והכשרותלימודים. 6פרק 

  כעת אשאל אותך על לימודים   6.10

                                                               
 )1=5.20 וגם 1=1.100(נוסח לגברים יהודים 

   כולל ישיבה וקורסים להכשרה מקצועית? במוסד לימודים כלשהו>את לומדת / אתה לומד<או  האם למדת     6.20

     
 )2=1.100(ולנשים ) 1≠5.20 וגם 1=1.100(נוסח לגברים לא יהודים 

   כולל קורסים להכשרה מקצועית? במוסד לימודים כלשהו>את לומדת / אתה לומד<האם למדת או      6.20

    6.31המשך לשאלה                                           רק בעבר    תלמד .1

                       כולל  בחופשה, כיום>לומדת / לומד< .2

   6.71עבור לשאלה             במוסד  לימודים     כללתלא למד .3

 מסרב                                                    / לא ידוע            
 

  ת לימודמוסדו

 נוסח למי שלמד רק בעבר    

  ? באילו מוסדות למדתכעת אשאל  

  

 נוסח למי שלומד כיום   
  ?באילו מוסדות למדת ואתה לומד כיוםכעת אשאל     6.31

  

  ?תיכון, חטיבת ביניים ,יסודי: בתי ספרהאם למדת ב  6.31.1

  כותאב, חדר: ס יסודי  כולל"בי: לסוקר          

  ישיבה קטנה וישיבה תיכונית , ס אקסטרני המכין לבגרות"בי: ס  תיכון כולל" בי                   

  6.31.2המשך בשאלה           כן .1

   6.31.3עבור לשאלה          לא .2

  

  ?תיכון, חטיבת ביניים,  יסודי:ספרה יבת כמה שנים למדת בכל 6.31.2

  עגל לחצאי שנים:          לסוקר

  

  ) 90 -0.5טווח (                            

  

    מוסד להכשרת מורים , ס לטכנאים והנדסאים"בי: כגון,  לא במסלול אקדמיןבית ספר על תיכוהאם למדת ב   6.31.3

  ?ס לאחיות"בי, וגננות              

  6.31.4המשך בשאלה           כן .1

   6.31.5עבור לשאלה לא         .2

  

  ?ןעל תיכוכמה שנים למדת בבית ספר    6.31.4

  עגל לחצאי שנים: לסוקר          

  )90 -0.5טווח (                       

  

  ?האם למדת במכינה קדם אקדמית או במכינה קדם הנדסאים   6.31.5
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  6.31.6המשך בשאלה כן           .1

  6.31.7עבור לשאלה        לא  .2

 

  ? כמה שנים למדת במכינה  6.31.6

  עגל לחצאי שנים:    לסוקר          

  )90 -0.5טווח (                       

  

  ?תואר אקדמיהמעניקים מוסדות  לימוד  האם למדת ב   6.31.7

  6.31.8המשך בשאלה כן           .1

 6.31.11 עבור לשאלה - כל השאר.6.31.9עבור לשאלה -יהודים גברים     לא .2

  

  ?תואר אקדמי המעניקים כמה שנים למדת במוסדות לימוד 6.31.8

  מספר שנים בפועל ולא מספר שנים אקדמיות : לסוקר        

  עגל לחצאי שנים:  לסוקר         

  )90 -0.5טווח (                       

  

  )השאלה תוצג לגברים יהודים בלבד( ?כולל, הסדר, גדולה, גבוהה:  כולל, ישיבות האם למדת ב   6.31.9

  .כולל ישיבה קטנה וישיבה תיכוניתלא : לסוקר           

  6.31.10המשך בשאלה כן          .1

 6.31.11עבור לשאלה         לא .2

  

  ?כמה שנים למדת בישיבות   6.31.10

  עגל לחצאי שנים:  לסוקר              

  )90 -0.5טווח (                       

  

  ?נגרות, תכנות,  הנהלת חשבונות:כגון, קורסים  להכשרה מקצועיתהאם למדת ב    6.31.11

  6.31.12המשך בשאלה כן          .1

   6.31.13עבור לשאלה לא          .2

  

  ?  להכשרה מקצועית  כמה שנים למדת בקורסים  6.31.12

  עגל לחצאי שנים: לסוקר              

  )90 -0.5טווח (                     

  ?מוסד לימודים אחרהאם למדת ב     6.31.13

  6.31.14המשך בשאלה כן             .1

 6.31.16עבור לשאלה            לא .2

  ? _______________ מוסד הלימודיםשם מהו     6.31.14

  

  ? כמה שנים למדת במוסד זה  6.31.15

  עגל לחצאי שנים:    לסוקר          

  )90 -0.5טווח (                           

  ?שנות לימוד) 90 - 0.5 טווח(___________כ למדת   "סה   6.31.16
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 נוסח למי שלמד רק בעבר               

  ? בו למדתשמוסד  הלימודים האחרון סוג מהו    6.40

  
           נוסח למי שלומד כיום

   ?> את לומדת/ אתה לומד <בו שמוסד  הלימודים  סוג מהו     6.40

  לא במסלול אקדמיןספר על תיכו-בית .1

                                                                                 קדם אקדמית או קדם הנדסאים                                   מכינה  .2

 מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי .3

  לא כולל ישיבה תיכונית   -"ישיבה גדולה" .4

 קורסים  להכשרה מקצועית .5

 > MahoMosadAher  6.31.14 ישם מוסד לימודים אחר לפ< .6

  מסרב     /                לא ידוע

  

  ?  ביותר שקיבלתים   מהי התעודה או התואר הגבוה6.50

   6.71עבור לשאלה         )שאינה תעודת בגרות(תעודת סיום של בית ספר תיכון    .1

                                                                       תעודת בגרות   .2

         )שאינה תעודה אקדמית(  תיכון-עלס "תעודת סיום של בי .3

   6.60עבור לשאלה             כולל תעודה אקדמית    או תואר מקביל , B.Aתואר אקדמי ראשון  .4

                                                             )  רפואהבדוקטור   M.Dכולל ( או תואר מקביל , M.Aתואר אקדמי שני   .5

                           או תואר מקביל  ,  Ph.Dתואר אקדמי שלישי  .6

   6.71 בור לשאלהע  ות שצוינו תעודאחת מהאף לא קיבלת  .7

 מסרב/  לא ידוע             
  

  ?אקדמיתלתעודה לתואר או  למדת יכןה    6.60

 בארץ                           .1
 ץ                         בחוץ לאר  .2

                               מסרב/  לא ידוע           
  

 מגיעים לשאלה רק נדגמים שלמדו לקראת תואר אקדמי

  ? במוסד האקדמי)או שאתה לומד( מהו  מקצוע הלימודים העיקרי שלמדת   6.61

____________  

  

  סמן באיזו שפה אתה מראיין  :סוקרל  6.71

  ת                   בריע .1

               וסית    ר .2

   רבית ע .3

 אנגלית .4

 

 

  ?                                                                     בשפה העבריתך מהי רמת ידיעותי   6.99
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  לא יודע בכלל. 5  חלשה. 4  בינונית. 3  טובה.2  טובה מאוד.1  מספר שאלה

             בדיבור6.100

             בקריאה6.110

             בכתיבה6.120

 6.200- המשך לכל השאר. 6.211-עבור ל, איון נערך בערביתיהרו נוצרי או ,אם הנדגם מוסלמי       

 

  ?ל"אם שרתת בצהה  6.200

   6.211בור לשאלה ע          ן    כ .1

         6.210לשאלה המשך              אל .2

   מסרב/  לא ידוע           

  
  ?שית שירות לאומיעהאם    6.210

  ן כ .1

  אל .2

        מסרב/ לא ידוע              

  
  ?   באיזו מידה משפיע השירות הצבאי על הסיכוי להתקבל לעבודה, לדעתך 6.211

  משפיע מאוד .1

  משפיע .2

  לא  כל כך משפיע .3

 בכלל לא משפיע .4

  
  ?קשרים אישיים מידה משפיע השירות הצבאי על  ו  באיז, לדעתך  6.212  

   מאודמשפיע .1

  משפיע .2

  לא  כל כך משפיע .3

 בכלל לא משפיע .4
  
  ?שיון נהיגהיהאם יש לך ר   6.220

  .קטנוע וכדומהל, אופנועל, שיון למכוניתיכולל ר: לסוקר             
  

   6.230לשאלה  המשך   כן         .1

  7.10 -7עבור לפרק א         ל .2
        מסרב/ לא ידוע                 

  
  ?ברכב> את נוהגת/  נוהג אתה<  האם 6.230

  לעתים קרובות .1

  מדי פעם .2

  לעתים רחוקות .3

  אף פעם  .4

      מסרב/ לא ידוע              
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 שימוש במחשב ובאינטרנט. 7פרק 
   .במחשב ובאינטרנט שימושכעת אשאל על  7.10  

  

  ?האם השתמשת במחשב,   בשלושת החודשים האחרונים7.140

  כן .1

 לא  .2
  

  ?    האם יש מחשב בביתך7.20

    7.50 המשך בשאלה –כן  .1

   7.150 עבור להוראת תזרים לפני השאלה  – לא .2
  

  ?בביתך מחובר לאינטרנטש   האם המחשב 7.50
  כן .1

  לא  .2

  
 :הוראת תזרים

  7.150 המשך בשאלה -)1=7.140(אם השתמש במחשב 

  7.40 עבור לשאלה -)2=7.140(לא השתמש במחשב אם 

  
  .אפשרית יותר מתשובה אחת? שתמשת במחשבהיכן ה, בשלושת החודשים האחרונים  7.150

  בבית  .1

  בעבודה .2

  אצל חבר , אוניברסיטה, בית קפה: כגון, במקום אחר .3

  
  ?במחשב> את משתמשת/ אתה משתמש<כמה שנים  7.30

  שנתייםעד  .1

  שנים5מעל שנתיים ועד  .2

  שנים10 שנים ועד 5מעל   .3

   שנים10מעל   .4

  7.141עבור לשאלה 
  

   . ענה אם היא נכונה לגביךאחתעל כל , בגללן אנשים לא משתמשים במחשבשאקרא בפניך מספר סיבות   7.40
  ?במחשב> את לא משתמשת/ אתה לא משתמש<מדוע 

  

   לא-2   כן-1  

 )2=7.20 (ושאלה תופיע רק למי שאין מחשב בביתה               

    כי אין לך מחשב בבית 7.40.1

1  2  

> ינתיאת לא צריכה או לא מעונ/ ריך או לא מעוניין אתה לא צ< כי 7.40.2

  במחשב

1  2  

  2  1  להשתמש במחשב >את לא יודעת/ אתה לא יודע<  כי 7.40.3

  2  1    כי אין לך זמן להשתמש במחשב7.40.4

 )2=7.20(שאלה תופיע רק למי שאין מחשב בביתו ה

    כי יקר מדי לקנות מחשב7.40.5

1  2  

  2  1   -  מסיבה אחרת7.40.6
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  7.100לשאלה עבור 
  

  ?כולל דואר אלקטרוני, האם השתמשת באינטרנט,   בשלושת החודשים האחרונים7.141

   7.60 המשך בשאלה -כן  .1

  7.160עבור לשאלה  –לא  .2

  

  ?באינטרנט> את משתמשת/ אתה משתמש<  כמה שנים 7.60

 עד שנתיים .1

  שנים 5מעל שנתיים ועד  .2

  שנים10ועד   שנים5מעל  .3

  שנים10מעל  .4

  

  כולל שימוש באינטרנט? באינטרנט> את משתמשת/ אתה משתמש <בשבועכמה שעות ,  בדרך כלל7.70

  .לצורך עבודה        

  עד חמש שעות  .1

   שעות10 שעות  ועד 5מעל  .2

   שעות 20 שעות ועד 10מעל  .3

   שעות בשבוע 20מעל  .4
  

    ? לאיזה צורך השתמשת במחשב,   בשלושת החודשים האחרונים7.160

  

 לא. 2  כן. 1  ? האם השתמשת במחשב לצורך עבודה   7.160.1

 לא. 2  כן. 1  ? לצורך לימודים האם השתמשת במחשב 7.160.2

 שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנטה 7.160.3

מוקדי מידע , חדשות, חשבון בנק: כגון?  לצורך חיפוש מידעהאם השתמשת במחשב

  .היכרויות, ושירות

 לא. 2  כן. 1

  תוצג רק למי שהשתמש באינטרנטשאלהה 7.160.4
  ?  לצורך דואר אלקטרוני האם השתמשת במחשב

 לא. 2  כן. 1

 שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנטה 7.160.5
, פורומים, טים'צ: כגון?  לצורך קבוצות דיון ותקשורתהאם השתמשת במחשב

  .סקייפ, פייסבוק, ר'מסנג

 לא. 2  כן. 1

 לא. 2  כן. 1  ? ך משחקיםלצורהאם השתמשת במחשב  7.160.6

 שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנטה 7.160.7
  . לגז ולטלפון: כגון? תשלומיםביצוע  לצורך האם השתמשת במחשב

 לא. 2  כן. 1

  שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנטה 7.160.8

  . תמונות, שירים, כנותות: כגון?  לצורך הורדת קבצים האם השתמשת במחשב

 אל. 2  כן. 1

 שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנטה 7.160.9
מוצרי חשמל : כגון?  לצורך קניית מוצרים או שירותיםהאם השתמשת במחשב

  . נופש, וריהוט

 לא. 2  כן. 1

  שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנטה7.160.10

 לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה באמצעות האם השתמשת במחשב

  .קבלת אישורים ותעודות, רדת טפסיםהו: כגון? האינטרנט

 לא. 2  כן. 1
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  7.80 המשך בשאלה 1.=7.141השתמש באינטרנט אם  

  7.90 עבור לשאלה 2.=7.141לא השתמש באינטרנט אם  
  

   :הבאים כל אחד מהשימושים מידת השליטה שלך ב כעת אשאל אותך על 7.80

במידה . 1  

  מאודרבה 

במידה . 2

  רבה

במידה . 3

  מועטה

לל בכ. 4

  לא

  4  3  2  1  דואר אלקטרונישימוש ב  7.80.1

: לדוגמה, תקשורת באמצעות האינטרנט   7.80.2

  וכדומה, בלוגים, פורומים  , טים'צ

1  2  3  4  

  4  3  2  1  הורדה והתקנה של תוכנות  7.80.3

: כגון, לצורך חיפוש מידעמנועי חיפוש שימוש ב  7.80.4

Googleו -Yahoo  

1  2  3  4  

  
 7.100עבור לשאלה 

  
    .לכל סיבה ענה אם היא נכונה לגביך, בגללן אנשים לא משתמשים באינטרנטשאקרא מספר סיבות כעת   7.90

  ?באינטרנט> את לא משתמשת/ אתה לא משתמש<מדוע 
  
   לא-2   כן-1  

 )2=7.50(שאלה תופיע רק למי שאין חיבור לאינטרנט בביתו ה       

  בית  באינטרנטחיבור ל  כי אין לך 7.90.1

1  2  

> ינתיאת לא צריכה או לא מעונ/ אתה לא צריך או לא מעוניין < כי 7.90.2

  אינטרנטלהשתמש ב

1  2  

  2  1  אינטרנטלהשתמש ב> את לא יודעת/ אתה לא יודע<  כי 7.90.3

  2  1  אינטרנט  כי אין לך זמן להשתמש ב7.90.4

 )2=7.50(שאלה תופיע רק למי שאין חיבור לאינטרנט בביתו ה

  אינטרנטל התחבר  כי יקר מדי ל7.90.5

1  2  

  2  1   מסיבות דתיות7.90.6

  2  1   מסיבה אחרת 7.90.7

  
  

  ? יישומי מחשבבהכשרה כלשהי לשימוש במחשבים או בהאם בשנה האחרונה השתתפת בקורס או  

 .בניית אתרים וכדומה, תכנות , word  excel,: לדוגמה

  כן .1

 7.110עבור לשאלה    לא .2

  
  ?זו מסגרת היו הקורס או ההכשרה באי7.100.1

 אם השתתף ביותר מקורס אחד שאל לגבי הקורס הארוך ביותר: לסוקר          

  עבודה .1

 לימודים .2

  פרטית .3

 7.100.2 לשאלה המשך   אחרת .4

 
 ?באיזו מסגרת היו הקורס או ההכשרה 7.100.2

________________  
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: לדוגמה? יישומי מחשבבשימוש במחשבים או  , לא במסגרת קורס,בעצמךלמדת האם בשנה האחרונה   7.110

,word             excel , בניית אתרים וכדומה, תכנות.  

  כן .1

  לא .2

  
 7.130 המשך בשאלה -)1=7.20( אם יש מחשב בבית  

  7.190 עבור לשאלה -)2=7.20(אחרת  
  

  ?כולל מחשבים ניידים,     כמה מחשבים יש בביתך7.130
  ום העבודהכולל מחשבים שניתנו ממק: לסוקר

  

  )      6-1טווח (                                             
  

 7.170 המשך לשאלה -18 ילדים עד גיל  אוב ילד"אם יש במ 

 7.190 עבור לשאלה -אחרת  
 
 

  ? המשתמשים במחשב,18-  בני פחות מ  האם יש בבית ילדים7.170
  

 7.180המשך לשאלה     כן .1
 7.190עבור לשאלה   לא .2

 
  :המשפט נכון לגביךלגבי כל אחד מהם האם > צייני/ ציין<. אקרא בפניך מספר משפטים   7.180

   לא-2   כן-1  

  2  1   הילדיםלשימוש מיוחדבועד שנמחשב  יש בביתך  7.180.1

  2  1  רכי לימודים ו  הילדים משתמשים במחשב לצ7.180.2

  2  1  רכי בידור והנאהו  הילדים משתמשים במחשב לצ7.180.3

  2  1   המבוגרים בבית עוזרים לילדים להשתמש במחשב7.180.4

  2  1   עם חבריםלבלותמחשב במקום  מול היושבים הילדים 7.180.5

 )1=7.50(שאלה תופיע רק למי שיש חיבור לאינטרנט בביתו ה

    קיימת במחשב חסימה של אתרי אינטרנט שאינם מתאימים לילדים7.180.6

1  2  

  2  1  השימוש במחשב משך זמןת מגבילים את הילדים בהמבוגרים בבי  7.180.7

  

אתה <עד כמה > צייני/ ציין<. כעת אקרא בפניך מספר משפטים לגבי שימוש באינטרנט  7.190

  .עם כל אחד מהמשפטים האלה> את מסכימה / מסכים 

  
     האינטרנט מאפשר שמירה על קשר עם חברים7.190.1

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > המסכימ/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  
     השימוש באינטרנט מהנה7.190.3

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4
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    השימוש באינטרנט מסובך7.190.4

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ םמסכי<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

 

  חשש בקניית מוצרים באינטרנט באמצעות כרטיס אשראיקיים   7.190.6

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  

  בטלוויזיה ובילוי עם חבריםיה יצפ, קריאת ספרים:  ת פנאי כגון   השימוש באינטרנט מביא לצמצום בפעילויו7.190.7

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  

     כדאי לבצע חסימת אתרים המכילים תוכן לא מוסרי או מסוכן7.190.9

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  

   בזבוז זמןהיאגלישה באינטרנט ה  7.190.11

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  

   מקשה על השימוש בו באינטרנט הרבהמידע  7.190.12

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  
  

  ?האם עומד לרשותך טלפון נייד 7.200

  כן .1

 8.10עבור לשאלה    לא .2
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  :האם השתמשת ביישומים הבאים של הטלפון הנייד, בחודש האחרון 7.210
  היישום לא קיים בטלפון הנייד. 3,     לא. 2,       כן. 1: אפשרויות התשובה הן

  
  ניידטלפון ה בהיישום לא קיים.  3  לא.  2  כן.  1  

        SMS  הודעות   7.210.1

        GPS      ניווט7.210.2

            מצלמה7.210.3

            גלישה באינטרנט7.210.4

  

  .אקרא בפניך מספר משפטים. טלפון ניידללא לדמיין כיצד היו נראים חייך > נסי/ נסה< 7.220

   איתם> את מסכימה / אתה מסכים <אם > עני/ענה <          

  

      ללא הטלפון הנייד היית מתקשה לשמור על קשר סדיר עם בני משפחתך או חבריך7.220.1

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  ]לא רלוונטי[

  

  פחות לקרינה מסוכנת> נחשפת/ נחשף<  ללא הטלפון הנייד היית 7.220.2  

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  ]לא רלוונטי[

  

  חוסר אונים במקרה חירום> מרגישה/ מרגיש< ללא הטלפון הנייד היית 7.220.3  

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  ] רלוונטילא[

  

  ללא הטלפון הנייד עבודתך הייתה נפגעת7.220.4

  מאוד> מסכימה/ מסכים< .1

 > מסכימה/ מסכים< .2

 >מסכימה/ מסכים<כך -לא כל .3

 >מסכימה/ מסכים<כלל לא ב .4

  ]לא רלוונטי[
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 תעסוקה  .8פרק 
  ותעסוקהעבודהעת אשאל לגבי כ   8.10

  3, 2אופנות   לא ישאלו 6.200ל "נדגמים שענו שלא שירתו בצה     

  ?האם עבדת בשבוע שעבר  8.30

  . השבוע שהסתיים בשבוע שעבר:       לסוקר   

  ביתה ועבודה בהתנדבותב                    לא כולל עבודת עקרת בית 

  .התנדבות בשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית                    

 lp.640.1.8 שאלה חרישאבור לתזרים ע עבדת בשבוע שעבר          ,  כן .1

                                     ל                                             "היית בשירות קבע בצה .2

  ל                                            "היית בשירות חובה בצה .3

  8.40משך לשאלה ה    לא עבדת בשבוע שעבר        .4

     סרבמ/ לא ידוע          

  
  ? עדרת בשבוע שעבר נממנה שהאם יש לך עבודה   8.40

  כולל עסק:        לסוקר 

  lp.640.1.8שאלה שאחריעבור לתזרים ן                                                       כ .1

   8.50המשך לשאלה   א                                                    ל .2

 lp.640.1.8 שאלה שאחריעבור לתזרים              ] יום30דה תוך הובטחה עבו[ .3

  8.50המשך לשאלה                                     מסרב/ לא ידוע          
   

  ?השבועות שעברו האם חיפשת עבודה באופן פעיל  בארבעת  8.50

  
       8.630עבור לשאלה ן           כ .1

 א              ל .2
  מסרב                                                              /  לא ידוע         

  
  ?ד בשבוע שעברולהתחיל לעב> יכולה/ יכול <האם היית ,  אם היו מציעים לך עבודה מתאימה8.630

 ן                  כ .1

   640 .8 -המשך לא      ל .2

        מסרב /          לא ידוע
      

 640 .lp. 8  שבגללה לא יכולת להתחיל לעבוד בשבוע שעברהעיקרית     מהי הסיבה  ?  

                מדתל.   1

  יית חולה     ה.   2

    lp.640.1.8שאלהבור לתזרים שאחרי ע    יית במילואיםה.   3

  א היה סידור לילדים  ל.   4

    lp.640.1.8 -שאלההמשך ל           סיבה אחרת               .   5
           

8.lp.640.1 מהי הסיבה?  

__________    
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  עבור ) 1 = 8.40(או נעדר מעבודתו בשבוע שעבר ) 1 = 8.30(אם עבד בשבוע שעבר
 )47 'עמ  (wp.50.8לשאלה 

  2 = 8.30(אם משרת בקבע ( 8 עבור לשאלה.wp. 220.1)50 'עמ( 

  3 = 8.30(אם חייל בחובה ( 8 עבור לשאלה.ne.730  )60 'עמ( 
  3 = 8.40( יום 30אם הובטחה עבודה תוך (8בור לשאלה ע.ly.340  )56' עמ   (   
 1 = 8.50( השבועות האחרונים 4-אם חיפש עבודה ב ( 8עבור לשאלה.lp.600) 55 'עמ   ( 
  1 <> 8.50( העבודה לכוחאם לא שייך ( 8עבור לשאלה..np750)  58 'עמ( 

 לא היה סידור לילדים או , לימודים: גללאם לא יכול להתחיל לעבוד שבוע הבא ב
 )   59' עמ (ny.340.8סיבה אחרת עבור לשאלה 

  8.640(לא יכול להתחיל לעבוד ( 8עבור לשאלה.lp.600)  55' עמ   ( 
   

  

 צב נוכחימ: עובד
  

8.wp.50    ביותר ממקום עבודה אחד>  את עובדת/ אתה עובד <האם?  

  wp.60.8 -ל המשךן             כ .1

 wp.70.8 -בור לע           א ל .2

  מסרב/         לא ידוע 
  

8.wp.60  את עובדת/ אתה עובד <בכמה מקומות עבודה ?<  

  
  )9-2טווח   (                     

      

8.wp.70    כעת אשאל  פרטים על מקום עבודתך  העיקרי.                              

                                                       

8.wp.80  ם העבודהומהו שם מק ?  

  __________           

  
8.wp.90 מכירה קמעונית , מכירה סיטונית , תיקון, ייצור: כגון? מהי הפעילות העיקרית של מקום העבודה  

     __________    

  

8.wp.100  את עובדת/ אתה עובד <באיזה אגף או מחלקה?<  

__________      

  

8.wp.110  את עובדת/ אתה עובד <בה שמהי פעולתו העיקרית של האגף או המחלקה? <    

  
  __________    

  
8.wp.120   טכנאית/ טכנאי ,  <וישרי> פקידת/ פקיד <: כגון? עושה  במקום עבודה זה >את / אתה <בעיקר איזו עבודה <

  טלפון

          __________    

  

8.wp.130> שיונות יבואיטיפול בר: כגון, עושה במקום עבודה זה> שאת / שאתה <ולות העיקריות את הפע> תארי/ תאר ,

  תיקון מכשירי טלפון           

         __________   
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8.wp.140אם יש(? מהו תואר המשרה שלך  במקום עבודה זה(  

 __________    

             
  למקום עבודה נוכחיביחס נוסח 

8.wp.150  את/ אתה <האם ,  זהבמקום עבודה <:  

  

  למקומות עבודה קודמיםביחס נוסח 

8.wp.150  האם היית , במקום עבודה זה:  

  > שכירה/ שכיר < .1

  > מלקוחות  בעלת עסק או מקבלת תשלום : עצמאית/  בעל עסק או מקבל תשלום מלקוחות: עצמאי< .2

  ) שליטה51%לפחות (מ בבעלותך או בשליטתך "חברה בע> מנהלת / מנהל <  .3

                                                              קואופרטיב> חברת/ בר ח< .4

  קיבוץ > חברת/ בר ח< .5

  ללא תשלום> העובדת/ העובד <משפחה > בת/בן  .6

  מסרב/ לא ידוע         
  

 8 -מסרב המשך ל/ אם שכיר או חבר קואופרטיב או לא ידוע.wp.160   
  8 -עבור לכל השאר.wp.170   

 
8.wp.160   את שכרך >את מקבלת/ אתה מקבל <האם ?  

                      wp.170.8  -עבור לממקום העבודה              .1

                        wp.170.8  -עבור לח אדם           ומחברת כ .2

  wp.160.1.8 -המשך לאחר                                 .3
   wp.170.8  -עבור ל      מסרב/ לא ידוע           

  
8.wp.160.1   את שכרך> את מקבלת/ אתה מקבל < ממי?______   

                       
8.wp.170    שם מקום<ב< כולל שעות נוספות > את עובדת / אתה עובד <כמה שעות בשבוע , בדרך כלל     

      ) כולל גם שעות הכנה–למורים ולאמנים (? > ) קריהעי(במקום העבודה / >      wp.80.8 -העבודה                      
  

                      )97-1טווח   (                          
  מסרב/                                         לא ידוע

  8(אם עובד ביותר ממקום עבודה אחד.wp.50 = 1 (8   -המשך ל.wp.180  

 8כ שעות עבודה לפני שאלה "ה בדיקת ס-כל השאר עבור ל.wp.190 
 
 

180. wp .8כולל  ,כולל שעות נוספות  בכל מקומות העבודה> את עובדת / אתה עובד <כמה שעות בשבוע ,    בדרך כלל  >  

  ) כולל גם שעות הכנה–למורים ולאמנים (>  במקום העבודה העיקרי  / >-שם מקום העבודה< ב                    

                                98קבוע הקלד  אם עובד מספר שעות לא: סוקרל               

                                                         
  ) 97-1טווח   (                     

  מסרב/ לא ידוע                  

 8 -המשך ל) סרבמ/ לא ידוע/ 98(שעות העבודה השבועיות אינו ברור ' אם מס.wp.190   

 8( שעות שבועיות וגם עובד במקום אחד 35-אם עובד פחות מ.wp.50 = 1 ( וגם שכיר או חבר      

  wp.200.8  -עבור ל) wp.150 =1,4.8(קואופרטיב     
 8 - שעות שבועיות עבור ל35-אם עובד פחות מ.wp.210  

  8 - שעות שבועיות או יותר עבור ל35אם עובד.wp.220.1  
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190. wp .8   שלושים וחמש שעות או יותר בשבוע>את עובדת / אתה עובד <האם , בדרך כלל?  

  ן כ .1

  אל .2

                                        מסרב/  לא ידוע             

       

 8( שעות שבועיות 35-כ פחות מ"אם עובד בד.wp.190 =2 ( וגם עובד במקום אחד)8.wp.50  =1 (
                                       wp.200.8 -למשך ה) wp.150 = 1,4.8( או חבר קואופרטיב וגם שכיר

 8( שעות שבועיות 35-כ פחות מ"אם עובד בד.wp.190 =2 ( 8 -לעבור.wp.210   

 8( שעות שבועיות או יותר 35כ "אם עובד בד.wp.190 =1 (8 -עבור ל.wp.220.1 

 
200. wp .8   חשבת למשרה מלאההאם עבודתך נ?  

  wp.220.1.8 -עבור ל                ן   כ .1

   wp.210.8  -המשך ב         א         ל .2

 מסרב/ לא ידוע               
 

  תוצג על מסך אחד  wp.210.10 - 8.wp.210.8סדרת שאלות  

8.wp.210    פחות משלושים וחמש שעות > שאת עובדת / שאתה עובד <מה הסיבות לכך

   ? בועבש

  

  )wp.150=1,4.8(נוסח לשכירים וחברי קואופרטיב 

8.wp.210.1   יפשת עבודה במשרה מלאה אך לא מצאתח  

  )wp.150=2,3.8(נוסח לעצמאים ומנהלי חברות 

 8.wp.210.1אין לך מספיק לקוחות או עסקאות    

  לא-2  כן-1

8.wp.210.2   לא-2  כן-1  יפשת עבודה נוספת אך לא מצאתח  

8.wp.210.3   לא-2  כן-1  עבודה  מסוג זה בדרך כלל  עובדים פחות משלושים וחמש שעות בשבועב  

8.wp.210.4 לא-2  כן-1  נכות וכדומה, מום, לעבוד יותר מסיבות של מחלה >יכולה/יכול <   לא  

8.wp.210.5  לא-2  כן-1   פנסיה או גיל גבוה  

  8.wp.210.6 >לא-2  כן-1  ו במשק הביתבבן משפחה א, בילדים>  מטפלת/טפל מ  

8.wp.210.7>     לא-2  כן-1  > לומדת/לומד  

8.wp.210.8לא-2  כן-1  לעבוד יותר משלושים וחמש שעות בשבוע>  מעוניינת/מעוניין <     לא  

8.wp.210.9לא-2  כן-1     סיבה אחרת  

 
     wp. 210.10.8  -                                         המשך ל

  

   wp.220.8                                             עבור להוראת תזרים לפני   
8.wp.210.10מהי הסיבה  ?  

   
                          __________    

  8אם בסדרה.wp.210.9 8.wp.210.1- 8 -עבור ל" כן" מקרים של תשובות 1-0 יש.wp.220.1  
  8כל השאר המשך בשאלה.wp.220   

  

8.wp.220  פחות משלושים וחמש  שעות בשבועת/ה עובד/גללה אתבמהי הסיבה העיקרית ש,    מבין הסיבות שציינת ?  

  -wp.210.10 8.wp.210.1.8אופנויות זהות לנוסח הטקסטים בסדרה  1– 10          
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8.wp.220.1  ה תוצאה  או בעיה בריאותית שאינמחלהבגלל מלאים  ימי עבודה נעדרתהאם , חודש האחרוןב   

  ?של תאונה                      

 8.220.2המשך לשאלה  -כן .1

 8.220.3עבור לשאלה  -לא .2

  
8.wp.220.2  בחודש האחרוןנעדרת  מלאים ימיםכמה?  

  
   )  31-0טווח      (                      

  
  

8.wp.220.3 או בעיה בריאותית להמחבגלל  שעות מהרגילבהם עבדת פחות שהיו ימים האם , בחודש האחרון      

  ?שאינה תוצאה של תאונה                     

  

 8.220.4המשך לשאלה  -כן .1
 8.220.5עבור לשאלה  -לא .2

  
  

8.wp.220.4 עבדת פחות שעות מהרגיל בחודש האחרוןכמה ימים ב?  
  
   )  31-0טווח      (                      

  
  

8.wp.220.5  ממך אופי עבודתך מבחינת המאמץ הגופני הנדרשאת> תגדירי/ תגדיר<כיצד ? 

  בעיקר ישיבה או עמידהדורשת העבודה  .1

  בעיקר הליכהדורשת העבודה  .2

 טיפוס לגובה, הרמה או נשיאה של חפצים כבדים: כגון, בעיקר פעילות גופנית מאומצתהעבודה דורשת  .3

  
 ) 1=8.40(וע שעבר או נעדר מעבודתו בשב) 1=8.30(נוסח למי שעבד בשבוע שעבר           
8.wp.230   העיקרי(במקום העבודה הנוכחי / > שם מקום העבודה <ב< מרוצה מעבודתך  >את/ אתה <האם , באופן כללי(?   

 )  2= 8.30(נוסח למשרתים בצבא קבע                  

8.wp.230מרוצה מעבודתך בשירות קבע > את/ אתה <האם ,   באופן כללי                  ?                     

  רוצה מאודמ .1

  הרוצמ .2

  א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצהב .4

  
   wp.80.8 -נוסח למי שמסר את שם מקום עבודתו ב

 8.wp.231   8 -שם מקום העבודה <ב האם עבודתך.wp.80   < תיכוניים-האקדמיים או העל  קשורה לתחום לימודיך ?  

  

  )  wp.80.8(נוסח למי שלא מסר את שם מקום עבודתו     

8.wp.231   תיכוניים- האקדמיים או העל קשורה לתחום לימודיךבמקום העבודה הנוכחי  עבודתך באיזו מידה?  

       מאודבמידה רבה  .1

 במידה רבה  .2

 במידה מעטה             .3

 בכלל לא .4

  ]אין תחום לימוד[ .5
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 wp.231.8גיעו לשאלה  וכל שאר הנדגמים שלא ה5, 4, 3אופנות   wp.231.8נשאלים נדגמים שענו בשאלה 

  8.wp. 232עושה במקום עבודה זה> את/אתה<אותה שת למדת את העבודה באיזו מסגר ?  

  יש לבחור את מסגרת הלימוד העיקרית , אם למד ביותר ממסגרת אחת: לסוקר               

  נוכחי או קודם, במקום העבודה .1

  בקורס שאינו במסגרת מקום העבודה .2

  ספריםמנטרנט או מאי: כגון, לימוד עצמי .3

  8עבור להוראת תזרים לפני )  2= 8.30 (בצבא קבעאם משרת.wp.270    
 8 -המשך ב כל השאר.wp.240  

 
  ׁ)wp.50 = 2.8(נוסח לעובד במקום עבודה אחד              

8.wp.240  את עובדת/ אתה עובד  <יישובבאיזה ?<  

  

 )wp.50 = 1.8(            נוסח לעובד במספר מקומות עבודה 

8.wp.240 למקום / >  שם מקום העבודה<לעבודתך ב>  <התייחסי/ התייחס >? <את עובדת/ אתה עובד  <יישוב   באיזה    

  >                                                                                          עבודתך העיקרי                      

   wp.250.8   -בור לע     >ו מתגוררבש יישובשם ה<ב   .1
  

   wp.240.1.8   -משך לה    אחר                   יישובב .2

   wp.240.1.8   -משך לה     שונים          יישוביםב .3

     wp.8.270   עבור להוראת תזרים לפני]                         ל"בחו[  .4

  מסרב/ א ידוע                ל
  
  

 2פנות לאו:  1נוסח 

8.wp.240.1 את עובדת/ אתה עובד <בו ש יישוב      מהו שם ה ? <   

  )יישובים   lookupבחירה באמצעות  (                             

                                      ________  

  3לאופנות : 2נוסח 

240.1.wp.8  עובד בעיקר>  את/אתה<בו ש יישוב  מהו שם ה ?  

  )יישובים מילוןבחירה באמצעות  (                                   

                                    ________  

  8.wp.250  העיקרי(מקום עבודתך / > שם מקום העבודה<כמה זמן לוקח לך להגיע ל  , בדרך כלל(                                     ?<

 wp.270.8   עבור להוראת תזרים לפני  )              דקות14עד (חות מרבע שעה פ    .1

                      wp.260.8   -המשך ל                     ) דקות 29 – 15(בע שעה עד חצי שעה ר     .2

      )    דקות 44 – 30(י שעה עד שלושת רבעי  שעה צ   ח  .3

   )   דקות 59 – 45(לושת רבעי שעה עד  שעה ש     .4

    )  דקות89 -60(עה עד שעה וחצי ש     .5

    ) דקות או יותר90(עה וחצי  או יותר ש     .6

  wp.270.8עבור להוראת תזרים לפני  ]   בבית > עובדת/ עובד <[      .7

  
  
  



מא
דוג

46 2010שאלון 

260 .wp .8ע לעבודה  האם מפריע לך  משך הזמן שלוקח לך להגי?  

  פריע מאודמ .1

                                                                               פריעמ .2

  א כל כך מפריעל .3

  כלל לא מפריעב .4

  מסרב/ לא ידוע                  

  

   8(אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום.wp.150  =5,6 (290 -עבור ל.wp.8  
  270 -המשך ל  ) 2= 8.30(אם משרת בצבא קבע.wp.8  
  8(אם שכיר או חבר קואופרטיב או עצמאי.wp.150  =4-1 (270 -המשך ל.wp.8  
                              

 )wp.150 =4 ,1.8(או לשכירים ולחברי קואופרטיב ) 2 = 8.30(            נוסח לאנשי צבא קבע 
   8.wp.270  את  עבודתך בשנה הקרובה> אבדית/ תאבד <האם יש חשש כי , לדעתך?  

 )wp.150 =2,3.8(נוסח לעצמאים                          

   8.wp.270 בשנה הקרובהשלא תהיה לך עבודההאם יש חשש , לדעתך    ?  

  ין חשש כללא .1

  שש קטן ח .2

  שש גדול ח .3

  שש גדול מאוד ח .4

  
   8.wp.280  לפחות ברמת ההכנסה  , עבודה אחרת > תמצאי/ תמצא <מה הסיכוי כי , את  עבודתך> תאבדי/ תאבד <אם      

  ?שיש לך כיום                       

  יכוי גדול מאודס .1

  יכוי גדול ס .2

  יכוי קטןס .3

  ין סיכוי כללא .4

  ]לא אחפש[ .5

  
281.wp .8  עובדת/ עובד<האם היית , להרשות לעצמך מבחינה כלכלית לא לעבוד בכלל> יכולה/ יכול < אם היית?<  

  כן .1

         לא  .2

290wp .8. בשירות ) / העיקרי(במקום העבודה הנוכחי / >שם מקום העבודה<ב>< את עובדת/ אתה עובד <  כמה שנים    

  >?  קבע                   

             רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                             : לסוקר              

  0 רשום -ם עובד פחות משנהא                        

  :מספר שנים מלאות                        

   )  60-0טווח  (                           

  

  8.wp.290.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר  

  :מספר חודשים                             

   ) 11-0טווח   (                         
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  8(אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום.wp.150 =5,6 ( 8 להקדמהעבור.we.520  
   8 כל השאר עבור לשאלה.wp.320  
  

  )2 = 8.30(ולאנשי צבא קבע ) wp.50 =1.8(נוסח לעובד במקום אחד                  

   8.wp.320  מרוצה מהכנסותיך מעבודתך> את/ אתה <האם?  

  

 )wp.50 =1.8(            נוסח לעובד ביותר ממקום אחד 
   8.wp.320 מרוצה מהכנסותיך מכל מקומות העבודה> את/ אתה <האם?  

  רוצה מאודמ .1

  רוצהמ .2

   כך מרוצהא כלל .3

  צהוכלל לא מרב .4

  
  חבר קואופרטיב-4אופנות ,  שכיר– 1 אופנות  wp.150.8נשאלים רק נדגמים אשר ענו בשאלה 

  
   8.wp.800ענה לגבי כל .אקרא לך רשימה של הטבות .הטבות שונות, בנוסף למשכורת, יש מעסיקים שנותנים לעובדיהם     

  :   אותה כולליםאחת האם תנאי עבודתך                      

   לא -2 כן  -1 ולכל סיבה הקש                   

    כן  לא

2  1  .1    8.wp.800  השתתפות בתשלום לביטוח חיים  

2  1  2.   8.wp.800   החל מהיום הראשון, תשלום מלא בעבור  ימי מחלה  

2  1  3.   8.wp.800  קופת גמל ,  השתתפות בתכנית פנסיה  כולל ביטוח מנהלים  

2  1  4.   8.wp.800   השתתפות בקרן השתלמות  

2  1  5.   8.wp.800   השתתפות ברווחים או באופציות למניות  

2  1  
6.   8.wp.800      רכב של המעסיק העומד לשימושך  

2  1  7.   8.wp.800     השתתפות באחזקת הרכב  

2  1  8.    8.wp.800טלפון סלולרי וכדומה ,תון יומי  יע, םהשתתפות בלימודים של ילדי, ארוחות: הטבות אחרות  

2  1  
9. 8.wp.800     8כן עבור לשאלה אם ענה   -תשלום מלא בעבור ימי חופשה.wp.800.10, אם ענה לא   

  we.520.8               עבור לשאלה

8.wp.800.10    8 עבור לשאלה?  _________  בשנהת/  זכאי>את/אתה<ה ימי חופשה בתשלום מלא כמל.we.520  
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 פעם-עבד בארץ אי: עובד

8.we.520 פעם-שנות עבודתך אי לכעת אשאל על כ .  
  

     )1 = 6.200(ל "     נוסח למי ששירת בצה               
530 .we. 8כולל שירות בצבא  ( ?כולל מקום עבודתך הנוכחי, ל בכל מקומות העבודה” כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ ובחו

  ) ת סדיר לא כולל שירו,קבע

 
                  כל השאר

530.we .8כולל מקום עבודתך הנוכחי, ל בכל מקומות העבודה”    כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ ובחו?   

     יש לספור כל שנה , עבד ביותר ממקום אחדבהן כולל שירות לאומי אם יש שנים ש:סוקרל )לשני הנוסחים(

ום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                         רשפעם אחת בלבד                    

  0שום  ר-ם עובד פחות משנהא                        

  :מספר שנים מלאות                   

   )  99-0טווח (                           

  

8.we.530.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר  

  
  :מספר חודשים                             

   ) 11-0טווח (                            

  

   ) 99-0טווח (                            
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 מצב נוכחי : מחפש עבודה

   8.lp.600.1  ת עבודה יותר משלושה חודשים/ה מחפש/האם את?  

 כן      .1

  לא  .2

  תוצג על מסך אחדlp.610.15 - 8.lp.610.8סדרת שאלות  

 
8.lp.610 מתאימה לךה   מהן הסיבות  לכך שלא מצאת עבודה ?  

   לא-2,  כן-1ולכל סיבה הקש > ENTER<הקש :               לסוקר

    

8.lp.610.1    לא-2  כן-1   אין עבודה במקצוע שלך  

8.lp.610.2     לא-2  כן-1  אין עבודה באזור מגוריך  

8.lp.610.3     עניין בעבודה, שעות עבודה, שכר:  לא היתה עבודה מתאימה  מבחינת ,  

  כישורים גבוהים  מדי

  לא-2  כן-1

8.lp.610.4לא-2  כן-1  קשיי שפה ,חוסר בהכשרה מתאימה,  יסיון   חוסר נ  

8.lp.610.5    לא-2  כן-1  לךשלה ממושכת חנכות  או מ, מגבלה גופנית  

8.lp.610.6    >לא-2  כן-1  בבני משפחה או  במשק הבית> את מטפלת/ אתה מטפל  

8.lp.610.7     לא-2  כן-1  מבוגר מדי  /עיר מדיצגיל בגלל  

8.lp.610.8 לא-2  כן-1  אחרת   סיבה  

  
 

   lp. 610.9.8  -                                         המשך ל
  

      lp.620.8                                     עבור להוראת תזרים לפני 

 

610.9.lp. 8 תאימהמ  מהי הסיבה לכך שלא מצאת עבודה?  

  

                                     __________    

 
  8אם בסדרת שאלות.lp.610.9-8.lp.610.1 8 -עבור ל" כן" מקרים של תשובות 1-0 יש.ly.340 
 8  -כל השאר  המשך  ל.lp.620  
 

620 .lp.8מתאימה לךהשבגללה לא מצאת עבודה  עיקריתהמהי הסיבה , שציינת   מבין הסיבות?  

   

  -lp.610.9 8.lp.610.1.8  אופנויות זהות לנוסח הטקסטים בסדרה  1– 8

  מסרב/            לא ידוע

  

             lp.610.9- 8.lp.610.1.8 בסדרה" כן"עליהן ענה שעל המסך יוצגו רק הסיבות 
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  חודשים12: מחפש עבודה
 .      יום30וכן מי שהובטחה לו עבודה תוך " מצב נוכחי: מחפש עבודה"לחלק זה יגיעו כל העונים על 

8.ly.340  שם <כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים- בשנים גבי פעילות ותעסוקהעת אשאל לכ    

  .  ועד סוף החודש שעבר2010> החודש                    

              

 
8.ly.660 האם  ,    ועד  סוף החודש שעבר2009> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , החודשים האחרונים  עשר-בשנים    

  ?ל"עבדת בארץ או בחו                

  ל" שירות חובה בצהלא כולל:       לסוקר        

                           לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות

                             התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית 

  ly.350.8 -המשך לן               כ .1

   ly.360.8-בור לע א            ל .2

  le.730.8עבור לשאלה מסרב     /  לא ידוע             

  

8.ly.350 כמה ,  ועד סוף החודש שעבר2009>שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים-בשנים   

  ?)כולל היעדרות  בתשלום(ל בכל מקומות העבודה ”חודשים עבדת בארץ ובחו                 

  

                 )12-0טווח (                                 

    

  8  - חודשים או פחות המשך ל9 החודשים האחרונים עבד 12אם מתוך.ly.360  
  פעם - אי- חודשים עבור לפרק מחפש עבודה9- החודשים האחרונים עבד יותר מ12אם מתוךLE 
 

8.ly.360  ברע ועד סוף החודש ש2009> שם החודש<ר מתחילת חודש כלומ, עשר החודשים האחרונים- בשנים,

  ? לכך שלא עבדת בכל חודשי השנההעיקריתמהי  הסיבה 

למדת                                                           1

נכות או מגבלה גופנית , מום, מחלה  2

  שלךאחרת 

  גיל גבוה, בפנסיה  3

  חיפשת עבודה באופן פעיל ולא מצאת  4
  טיפלת בבני משפחה או במשק הבית  5

 Le  אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה

ל או בשירות "היית בשירות חובה בצה  6

  לאומי
  ל"היית בחו  7
  ]לעבוד> מעוניינת/מעוניין<לא היית [  8

 Le אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה

   ly.360.1.8-המשך ל  סיבה אחרת  9
 Le  אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה  מסרב/ ועלא יד  

     

8.ly.360.1  אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה  __________?        מהי הסיבה Le                                      
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  פעם-אי: מחפש עבודה

  8( החודשים האחרונים 12- יום וגם לא עבד ב30אם מחפש עבודה או הובטחה עבודה תוך.ly.660= 1 (
   le.730.8 -המשך ל

  8 -עבור ל) 3=8.40( יום 30אם מחפש עבודה או הובטחה עבודה תוך.le.520  
                        

  
8.le.730   ל”פעם בארץ ובחו-האם עבדת אי?  

  ל" שירות חובה בצהלא כולל:       לסוקר        

   בביתה ועבודה בהתנדבות                         לא כולל עבודת עקרת בית

                           התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית 

 le.810.8המשך בשאלה  ן     כ .1

 9.10בור לשאלה עא                         ל .2

      מסרב/ לא ידוע      

 

8.le.810 99 - 0ח טוו( ? _____________________ ת/לא עובד>   את/אתה<  כמה שנים(  

  

8.le.520   שנות עבודתך אי פעם לכעת אשאל  על כ.   
  

 )   1 = 6.200(ל "נוסח למי ששירת בצה                 
8.le.530 לא כולל שירות סדיר, כולל שירות בצבא קבע( ?ל בכל מקומות העבודה ”כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ  ובחו(  

                                                          

 כל השאר         
8.le.530 ל בכל מקומות העבודה ”כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ ובחו?   

                 יש , עבד ביותר ממקום אחדבהן כולל שירות לאומי אם יש שנים ש: סוקרל  )לשני הנוסחים(                

   לספור כל שנה  פעם אחת בלבד                                             

                                             רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                      

  0 רשום -ם עובד פחות משנהא                                                        

  

  :                             מספר שנים מלאות

   )  99-0טווח (                            

  

8.le.530.1  0 רשום -בדאם ציין מספר שנים מלאות בל: לסוקר  

  
  :מספר חודשים                             

   ) 11-0טווח (                            
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 מצב נוכחי: לא שייך לכוח העבודה
  

8.np.750     לעבוד עכשיו בעבודה המתאימה לך>תאת מעוניינ/ אתה מעוניין <האם  ?  

    np.760.8  -משך להכן      .1

   חודשים12 -לא שייךעבור לפרק                          לא  .2
      מסרב/ לא ידוע      

  

 
8.np.760   וניםרלכך שלא חיפשת עבודה בארבעת  השבועות האח סיבה העיקרית המהי ?  

  ny.340.8עבור לשאלה                                      >                                               לומדת/ ומדל< .1

  מבוגר מדי, עיר מדיצ: גלל גילב .2

  לךשלה ממושכת חנכות  או מ, גלל מגבלה גופניתב .3

  בבני משפחה או במשק הבית>  את מטפלת/ אתה מטפל <כי  .4

  כי אין עבודה באזור מגוריך         .5

  כי אין עבודה במקצוע שלך .6

  עניין בעבודה, שעות עבודה , שכר: כי אין עבודה מתאימה מבחינת .7

  בגלל חוסר הכשרה מתאימה או בגלל קשיי שפה, בגלל חוסר ניסיון .8

 np.760.1.8 - המשך ל                 סיבה אחרת .9

  
8.np. 760.1    תאימהממהי הסיבה לכך שלא חיפשת עבודה?  

  

                           __________    
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   חודשים12:   העבודהחלא שייך לכו

 "מצב נוכחי:  העבודהלכוחלא שייך "עו כל העונים על לחלק זה יגי

8.ny.340    שם <כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים-בשנים עת אשאל לגבי פעילות ותעסוקהכ    

  . ועד סוף החודש שעבר2009   >החודש                         

       ENTERהקש  : לסוקר               

  
8.ny.660 האם ,    ועד  סוף החודש שעבר2009> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , החודשים האחרונים  עשר-בשנים    

  ?עבדת בארץ                   

  ל" שירות חובה בצהלא כולל:       לסוקר        

                           לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות

    התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית                        

   ny.670.8 -המשך לן       כ .1

    ny.780.8 -בור לעא                        ל .2

        מסרב /               לא ידוע
  

8.ny.350 כמה  ,  ועד סוף החודש שעבר2009>  שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים-בשנים

  ?)כולל היעדרות בתשלום(ל בכל מקומות העבודה ”שים עבדת בארץ ובחוחוד

                                              

                                  )12-1טווח                                 (

 
  8  - חודשים או פחות  המשך ל9עבד  האחרונים ודשים הח12אם מתוך.ny.360  
  אי פעם - חודשים עבור לפרק לא שייך9-יותר מעבד  האחרונים ודשים הח12אם מתוך Ne 
 

8.ny.360  ברע ועד סוף החודש ש2009> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים- בשנים ,  

  ? לכך שלא עבדת בכל חודשי השנההעיקריתמהי  הסיבה 

                          למדת                                1

נכות או מגבלה גופנית , מום, מחלה  2

  שלךאחרת 

  גיל גבוה, בפנסיה  3

  חיפשת עבודה באופן פעיל ולא מצאת  4

 Ne אי פעם -     לא שייך

           טיפלת בבני משפחה או במשק הבית   5

ל או בשירות "היית בשירות חובה בצה  6

  לאומי
  ל"היית בחו  7
  ]לא היית מעוניין לעבוד[  8

       

   ny.360.1.8-המשך ל  סיבה אחרת  9

 ne אי פעם -לא שייך  מסרב/ לא ידוע  
  

8.ny.360.1פעם- אי-עבור לפרק לא שייך      __________?   מהי הסיבה ne                                      
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  פעם-אי:  העבודהלכוחלא שייך 

 8-המשך ל) 3= 8.30( בשירות חובה אם חייל.ne.730  
  8( החודשים האחרונים 12-וגם לא עבד ב) 1 = 8.50( העבודה לכוחאם לא שייך.ny.660= 1  ( המשך
   ne.730.8 -ל
  8  -עבור ל) 1 = 8.50( העבודה לכוחאם לא שייך.ne.520  
 

      
8.ne.730  ל”פעם בארץ ובחו-   האם עבדת אי?  

  .ל" כולל עבודה מטעם מוסד ישראלי בחו:לסוקר                  

  ל" שירות חובה בצהלא כולל                  

  לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות                  

  התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית                   

  

 ne.810.8המשך בשאלה ן        כ .1

 9.10בור לשאלה ע                 א          ל .2

      מסרב/ לא ידוע      
  

8.ne.810 99 - 0(טווח ?_______________ לא עובד >   את/אתה<  כמה שנים(  

 

8.ne.520 פעם-ישנות עבודתך א לכעת אשאל  על כ.   
  

 )   1 = 6.200(ל "נוסח למי ששירת בצה         
8.ne.530 כולל שירות בצבא קבע לא כולל שירות סדיר( ?ל בכל מקומות העבודה ” ובחוכמה שנים בסך הכל עבדת בארץ(       

 כל השאר                

8.ne.530   ל  בכל מקומות העבודה "בחווכמה שנים בסך הכל עבדת בארץ?   

  לאומי כולל שירות : סוקרל  )לשני הנוסחים(               

  יש לספור כל שנה פעם אחת בלבד , עבד ביותר ממקום אחדבהן                                             אם יש שנים ש

 רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                                                                  

  0 רשום -ם עובד פחות משנהא                                                       

  

  :מספר שנים מלאות                             

   )  99-0טווח (                           

  

8.ne.530.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר  

  
  :מספר חודשים                             

   ) 11-0טווח (                           

  
 
 



מא
דוג

55 2010שאלון 

   נופש.9פרק 

 
 .כעת אשאל על נופש בארץ ובחוץ לארץ   9.10

                                                                     

  ?שכלל לינה מחוץ לבית ,ארץבהאם יצאת לנופש או לטיול , החודשים האחרונים  עשר-שנים  ב9.20

  ן   כ .1

  אל .2

  

  ?חוץ לארץביצאת לנופש או לטיול ם הא, עשר  החודשים  האחרונים-שניםב  9.30

  ןכ .1

  אל .2
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  וחבריםי משפחה קשר עם בנ.10רק פ
  .אל אותך לגבי הקשר שלך עם בני משפחה ועם חבריםשעת אכ 10.10 

                                                                    

  ?  מהקשר שלך עם בני משפחתך>  את מרוצה/ אתה מרוצה <האם   10.20

  רוצה מאוד מ .1

       רוצה                                    מ .2

   א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצהב .4

  ]                                                                              אין לי משפחה[ .5

 מסרב        / לא ידוע               
  

  ? בטלפון> את נפגשת או מדברת/ אתה נפגש או מדבר <האם יש לך חברים שאיתם   10.120

  כולל באמצעות מכשיר פקס או  דואר אלקטרוני: סוקרל          

     10.130המשך לשאלה     ן           כ .1

   10.150בור לשאלה  ע   א          ל .2

       מסרב    / לא ידוע              
 

  ?בטלפון עם חברים> את נפגשת או מדברת/ אתה נפגש או מדבר <כל כמה זמן  10.130

  ל יום או כמעט כל יוםכ .1

  עם או פעמיים בשבועפ .2

 עם או פעמיים בחודשפ .3

  חות מפעם בחודשפ .4

  

  ?בדידות> את מרגישה/ תה מרגיש א<בהם שהאם יש מצבים  10.150

   קרובותלעתים .1

  פעמים מדי פעםל .2

   רחוקותלעתים .3

  ף פעם א .4

  
  

  ?לסמוך> את יכולה/ אתה יכול <האם ישנם אנשים שעל עזרתם , אילו היית במשבר או במצוקה 10.160

  ןכ .1

  אל .2
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 חשיפה לעבריינות. 11פרק 

  .עת אשאל אותך לגבי חשיפה לעבריינות בארץכ  11.10

                                                       

  11.20-המשך ל) 1=2.100( החודשים האחרונים 12 -לרשותו מכונית ב או עמדה) 1=2.80(אם בעל  מכונית      
 11.40-כל השאר   עבור ל    
 

                  ב"ה במ/       הנדגם יחיד
  ?האם נגנב רכב שעמד לרשותך  , עשר החודשים האחרונים- בשנים  11.20

  . כולל מכונית פרטית או מסחרית עד ארבעה טון משקל כולל:    לסוקר       

  טוסטוס, קטנוע, אופנוע: גלגליים-כולל טרקטורון או כלי רכב מנועיים דולא                      

  

 ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת"       במ
  ?האם נגנב רכב שעמד לרשותך  או לרשות בני משק הבית , עשר החודשים האחרונים- בשנים

  . וללכולל מכונית פרטית או מסחרית עד ארבעה טון משקל כ: לסוקר           

  טוסטוס, קטנוע, אופנוע: גלגליים-לא כולל טרקטורון או כלי רכב מנועיים דו                     

  11.20.1משך בשאלה ה   ן  כ .1

   11.30בור לשאלה ע                א      ל .2

             מסרב/                לא ידוע

  

  ?הלמשטרה על המקר>  דיווחתם/ דיווחת <האם    11.20.1

 ןכ.  1

     אל.  2

     מסרב/               לא ידוע

  
  

   >?   או לרשות בני משק הבית <האם פרצו או גנבו דבר מה מרכב שעמד לרשותך , עשר החודשים האחרונים-בשנים  11.30

                      .גרם מתאונהאין הכוונה לנזק  שנ. גרימת נזק לרכב נסיון לפרוץ או,  גניבת חפצים או חלקים מהרכב: כולל           

     11.30.1משך בשאלה ה     ןכ .1

     11.40עבור לשאלה                             א ל .2

            מסרב/                    לא ידוע

  

  ?למשטרה על המקרה>  דיווחתם/ דיווחת <האם   11.30.1

 ןכ .1

    לא .2

     מסרב/  לא ידוע             

  
  ? האם פרצו או  גנבו דבר מה מהדירה, עשר החודשים האחרונים-בשנים   11.40

.                 בכניסה לבית, במחסן, בחצר: שנמצא מחוץ לדירה> שלכם/ שלך <וץ לדירה או לגנוב רכוש רניסיון לפ: כולל            

  11.40.1משך בשאלה ה       ןכ .1

     11.50בור לשאלה  ע                         אל .2

  מסרב/                לא ידוע
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  ?למשטרה על המקרה>  דיווחתם/ דיווחת <האם   11.40.1   

  ן       כ .1

  א     ל .2

         מסרב/                לא ידוע

  
  

     :  בשימוש  בכוח למשל האם  גנבו ממך דבר מה ללא שימוש בכוח וללא איום, עשר החודשים האחרונים-בשנים   11.50

  ?כיוס , גניבת ארנק            

  11.50.1משך לשאלה  ה          ן כ .1

    11.60בור לשאלה  ע                                 אל .2

  מסרב/                   לא ידוע

  

  ?האם דיווחת למשטרה על המקרה  11.50.1

 כן .1

       לא .2

           מסרב/               לא ידוע

  
  

  ?היכו או פצעו אותך: האם פגעו בך גופנית למשל, עשר החודשים האחרונים-בשנים   11.60

  11.60.1משך בשאלה ה  כן      .1

                 11.70עבור לשאלה                           לא .2

              מסרב   / לא ידוע        

  

  

  ?האם דיווחת  למשטרה על המקרה 11.60.1 

 כן     .1

 לא   .2

     מסרב/               לא ידוע

  
  

   הטרדה מינית יכולה להיעשות  במילים או בהתנהגות ? האם הטרידו אותך מינית, חודשים האחרוניםה   בשנים עשר 11.70

  .בכל הגילים             

   כלפי אישהעשות במילים או בהתנהגות הן כלפי גבר והןיהטרדה מינית יכולה לה:  לסוקר          

 כן     .1

 לא   .2

     מסרב/                לא ידוע

  ?האם דיווחת  למשטרה על המקרה 11.70.1

 כן     .1

 לא   .2

     מסרב/               לא ידוע
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  ותרומותתנדבותה. 12פרק 
  עת אשאל על  פעילות התנדבותיתכ 12.10

                                                         
  ? האם עסקת בפעילות התנדבותית, אחרוניםהחודשים העשר -בשנים   12.20.1

     באופן פרטי או במסגרת של ארגון , לילדים וכדומה, קניםזל, לעולים (לא תשלוםלעזרה : כולל: סוקרל            

  .)ועד הורים, המשמר  האזרחי, ו"ויצ: כגון ,  או תנועה                      

  .עזרה לבן משפחה או לחברים, מתן תרומות: לא כולל                      

     12.30משך לשאלה ה  כן   .1

   12.80בור לשאלה ע      לא                       .2

  מסרב/                לא ידוע
  

  ?באיזו מסגרת התנדבת  12.30

   12.40בור לשאלה עמשטרה  , משמר אזרחי,  מגן דוד אדום , יד שרה:מסגרת ארגון או ארגונים כגוןב .1

    12.70בור לשאלה עאופן פרטי                                                ב .2

   12.40בור לשאלה ע ם במסגרת ארגון וגם באופן פרטי         ג .3

   12.70בור לשאלה עמסרב                                          / לא ידוע              

  ?אם עסקת בפעילות התנדבותית ביותר מארגון אחדה  12.40

  כן .1

  לא .2

 מסרב     / לא ידוע               
  

    2 = 12.40       נוסח למתנדב בארגון אחד בלבד 
                                ?> את מתנדבת/ אתה מתנדב < בו שמהו שם הארגון   12.50

 1  =12.40       נוסח למתנדב במספר ארגונים 

   ___________           ?שעות של יותר מספר רב > את מתנדבת/ אתה מתנדב < בו ש   מהו שם הארגון 12.50

  

  ?>את מתנדבת/ אתה מתנדב<בו ששל הארגון מהו תחום הפעילות     12.51

  9הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר          

  בו עסק מספר רב יותר של שעותשת התחום בחר א, אם עסק במספר תחומים: לסוקר          

         חולים                   -בתי, א"מד: כגון, תחום הבריאות .1

  מיעוטי יכולת, נכים, קשישים,  מוגבלים: כגוןעזרה לנזקקים .2

 חינוך  .3

  תרבות .4

  הגנה ושמירה על הטבע .5

  משמר אזרחי, משטרה: כגון, סדר  ציבורי .6

  פעילות דתית .7

  12.51.1המשך בשאלה                                                תחום אחר           .8

 12.70עבור לשאלה מסרב     /                לא ידוע

 

  ?___________________  מהו התחום12.51.1

עבור לשאלה 
12.70 



מא
דוג

60 2010שאלון 

  

  ?סקת בפעילות התנדבותיתע חודשבכ "בסהכמה שעות , בהם התנדבתש  בחודשים  12.70 

  .        יש לרשום את סך כל השעות בכל המקומות, דב במספר מקומותאם התנ:           לסוקר

  998הקלד ,  אם הנדגם אמר מספר שעות לא קבוע:           לסוקר

  997הקלד , מיעאם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פ                     

                                      

                  )996-0טווח   (                              
                   997  

                    998   
  מסרב     / לא ידוע                   

  

לקרובי כולל לא ( ?האם תרמת כסף לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים,  אחרוניםהחודשים העשר -  בשנים 12.80

  ?)משפחה וחברים

 12.90ה המשך בשאלכן  . 1

   13.10עבור להקדמה לא    . 2

        13.10עבור להקדמה מסרב   / לא ידוע                   

  

  ?  למי תרמת כסף 12.90

  

        

  לא-2   כן-1  מוסדותללארגונים ו      12.91   

   12.92      
  

  לא-2   כן-1  לאנשים פרטיים

  אל-2   כן-1  12.90.1המשך בשאלה     –אחר     12.93   

  

  ? _______________פרט, למי תרמת12.90.1

  

  ?   בסך הכלמהו סכום הכסף שתרמת,  בשנים עשר החודשים האחרונים12.100

  ח" ש100עד  .1

  ח" ש500 -ל 101בין  .2

  ח"  ש1,000 -  ל501בין  .3

 ₪ 1,000מעל   .4
  מסרב/ לא ידוע              
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 שביעות רצון .  13

  .ות רצון מתחומים שוניםעת אשאל אותך לגבי שביעכ 13.10

            

  ?מרוצה מחייך> את/ אתה <האם , באופן כללי   13.20

  רוצה מאודמ .1

  רוצהמ .2

  א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצהב .4

 
   : החיים שלךשבהשוואה להיום> את חושבת/ אתה חושב <האם , בשנים הקרובות  13.30 

  יהיו יותר טובים  .1

  לא ישתנו .2

  יהיו פחות טובים  .3

 

  ?מרוצה ממצבך הכלכלי >את/ אתה <האם   13.40

  רוצה מאודמ .1

  רוצה מ .2

  א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצה ב .4

 
 
  : מצבך הכלכלישבהשוואה להיום>  את חושבת/ אתה חושב <האם , בשנים הקרובות  13.50 

  יהיה יותר טוב  .1

  לא ישתנה .2

  יהיה פחות טוב  .3
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 מצב כלכלי. 14פרק 

  עצמאי, חבר קואופרטיב, וגם שכיר) 1 = 8.40( בשבוע שעבר או נעדר מעבודתו) 1=8.30(אם  עובד 
 14.01המשך לשאלה ) 1-4= 8.150 (או מנהל חברה בבעלותו

  14.01 המשך לשאלה    )  2= 8.30(אם משרת בקבע   
 14.80עבור לשאלה  כל השאר   
 
 
   בשאלות הבאות אשאל על הכנסות ברוטו ונטו מעבודה14.01 

                 

14.10  

 )wp.150=1,4.8( או חברי קואופרטיב נוסח לשכירים

  ?מכל מקומות עבודתך ) לפני ניכויים(יתה הכנסתך ברוטו ימה ה>, שם החודש שעבר<חודש , בחודש שעבר

  תלוש משכורתבבקש לבדוק , אם לא ידוע מהו הברוטו: לסוקר

  

 )wp.150=2,3.8( בבעלותםשמנהלי חברות לאו נוסח לעצמאים 

  ?)כולל שכר והכנסה מעסק(מה היתה הכנסתך ברוטו מכל מקומות עבודתך >, שם החודש שעבר<חודש , בחודש שעבר

  .12 -חלק אותה ב, אם ידועה רק הכנסתו השנתית ברוטו. שאל רק על חלקו ברווח, אם הוא שותף בעסק: לסוקר

  10הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר

  ח" ש2,000ד ע .1

  ח"ש 3,000 - 2,001 .2

  ח"ש 4,000 - 3,001 .3

  ח"ש 5,000 - 4,001 .4

           ח"ש 6,000 - 5,001 .5

  14.11המשך בשאלה                     ח"ש 7,500 - 6,001 .6

  ח"ש 10,000 - 7,501 .7

  ח"ש 14,000 – 10,001 .8

  ח"ש 21,000 - 14,001 .9

  ח" ש21,000  מעל .10

  14.80עבור לשאלה       ]לא היו הכנסות  [ .11

 מסרב/ לא ידוע
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14.11    
 )wp.150=1,4.8( או חברי קואופרטיבלשכירים נוסח 

  ?קופות גמל , ביטוח מנהלים, מס הכנסה: כגון, לאחר הורדותנטו מה הייתה הכנסתך 

   בקש לבדוק תלוש משכורת מהו הנטו אם לא ידוע : לסוקר

 )wp.150=2,3.8( בבעלותםשמנהלי חברות לאו נוסח לעצמאים 

  ? )כולל שכר והכנסה מעסק (? קופות גמל , ביטוח מנהלים, מס הכנסה: ןכגו, מה הייתה הכנסתך נטו לאחר הורדות

  .12 -חלק אותה ב, אם ידועה רק הכנסתו השנתית נטו. שאל רק על חלקו ברווח, אם הוא שותף בעסק: לסוקר

  10הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר

  ח" ש2,000ד ע .1

  ח"ש 3,000 - 2,001 .2

  ח"ש 4,000 - 3,001 .3

  ח"ש 5,000 - 4,001 .4

  ח"ש 6,000 - 5,001 .5

  ח"ש 7,500 - 6,001 .6

  ח"ש 10,000 - 7,501  .7

  ח"ש 14000 - 10,001 .8

  ח" ש21,000 - 14,001 .9

  ח" ש21,000מעל  .10

  ]לא היו הכנסות  [ .11

  מסרב/ לא ידוע

  

 ב  "ה במ/נוסח ליחיד              
  ?לטלפון  וכדומה, לחשמל,  למזוןלכסות את כל ההוצאות החודשיות שלך   > מצליחהאת/ מצליח אתה<האם    14.80 

                                         

        נוסח למי שבמשק הבית שלו יש לפחות עוד נפש אחת 
האם אתם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק  הבית . השאלות הבאות מתייחסות לכל בני משק הבית

                          ?     לטלפון וכדומה, לחשמל, למזון

  ללא כל קושי> מצליחים/ מצליחה/ צליחמ< .1

  >מצליחים/ מצליחה/ צליחמ< .2

  >                       מצליחים/ מצליחה/ צליחמ<א כל כך ל .3

  >מצליחים/ מצליחה/ צליחמ<בכלל לא  .4

  

  בשאלות הבאות אשאל על הכנסות ברוטו ונטו של משק הבית   14.105
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    לכשל , רוטובההכנסה   הכוללת   /,רוטוב הכוללת תךהכנס<מה  הייתה >,שם החודש שעבר<חודש ,  חודש שעבר ב 14.110

    ?ה וכדומהמשכר דיר,  מקצבאות, מפנסיה, מעבודה :מקורות ההכנסה מכל  > בני משק הבית             

  11הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר          

 14.111המשך בשאלה                        ח" ש2,500עד   .1

  ח" ש4,000  – 2,501 .2

  ח                             "ש 5,000 – 4,001 .3

  ח" ש6,500 – 5,001 .4

  ח" ש8,000 – 6,501 .5

  ח" ש10,000 – 8,001 .6

  ח" ש13,000 – 10,001 .7

  ח" ש17,000 – 13,001 .8

  ח" ש24,000 – 17,001 .9

  ח ויותר" ש24,001 .10

  20.0שאלה לעבור     ]אין הכנסות [  .11

    14.111המשך בשאלה                   מסרב/ לא ידוע                

  
   , בודהמע :מקורות ההכנסה מכל  , לאחר הורדות>  של כל משק הביתנטוההכנסה  / נטו הכנסתך < מה הייתה  14.111

  ?משכר דירה וכדומה,  מקצבאות, מפנסיה             

  11הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר           

  ח"ש 2,500עד   .1

  ח" ש4,000 – 2,501 .2

  ח                             "ש 5,000 – 4,001 .3

  ח" ש6,500 – 5,001 .4

  ח" ש8,000 – 6,501 .5

  ח" ש10,000 – 8,001 .6

  ח" ש13,000 – 10,001 .7

  ח" ש17,000 – 13,001 .8

  ח" ש24,000 – 17,001 .9

  ח ויותר" ש24,001 .10

  ]אין הכנסות [  .11
  מסרב/ לא ידוע

  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה לך על . סקר זה עסק בהרחבה בנושאי בריאות ושימוש במחשב 20.0

  .ושכת ומעניקה לך דף ובו רשימת תרגילים המומלצים לביצוע לאחר ישיבה מממ, השתתפותך בסקר




