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 סקר תמונת מצב החוסן האזרחי במשבר הקורונה

 

 
 

 

ומשרד ראש הממשלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחד עם המועצה לביטחון לאומי 
בעקבות משבר למקבלי ההחלטות  םבמטרה לספק נתונים חיוניי ,חירוםסקר עורכים 

 הקורונה. 
 

  .נודה על תשובותיך לשאלון קצר
 
 

 כמה אנשים גרים אתך במשק הבית?  .1
 __________ .הכוונה לאנשים שגרים איתך בדירה כולל אותך

 
 .מה יחס הקרבה שלהם אליך? אפשרית יותר מתשובה אחת .2

 בן זוג .1

 ילדים  .2

 הורים .3

 קרוב משפחה אחר .4

 שותפים לדירה .5

 מטפל שגר במשק הבית )עובד זר( .6

 אחר .7

 

 (רווחה) מצב בריאות
 

 היה בבידוד? מבני משק הבית שהו יהאם אתה או מ .3
 כן .1
 לא .2

 

  מזהה למס:
  שם נדגם:
  תאריך הראיון:

  בוצעה השיחה: אליוטלפון המס' 
  שם סוקר:
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 חלה בקורונה?  משק הביתמבני מישהו אתה או האם  .4
 (5)המשך לשאלה  כן .1

 (6 )עבור לשאלה לא .2

 

 ? בשל מחלת הקורונה אושפז משק הביתמבני מישהו אתה או האם  .5
 כן .1
 לא .2

 
 ?כיום מה מצב בריאותך .6

 טוב מאוד .1

 טוב .2

 לא כל כך טוב .3

 בכלל לא טוב  .4

 

 כיום: בריאותך את  מצב מתאר ך לפני המשבר, איך הייתבריאות בהשוואה למצב .7
 השתפר מאוד .1

 השתפר .2

 לא השתנה .3

 החמיר .4

 החמיר מאוד .5

 
 מצבך הנפשי כיום?  איך היית מגדיר את .8

 טוב מאוד .1

 טוב .2

 לא כל כך טוב .3

 בכלל לא טוב .4

 

 מצבך הנפשי כיום: את רמתא הנפשי לפני המשבר, איך היית בהשוואה למצבך .9
 השתפר מאוד .1

 השתפר .2

 לא השתנה .3

 החמיר .4

 החמיר מאוד .5

 
 

 
 

 

http://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il


  

 

3 

 

 

 

 

 info@cbs.gov.il mail:-Eדוא"ל:  Fax:   www.cbs.gov.il   9320365-2-972פקס:  Tel:  3233659-2-972טלפון: 

 :2שאלה למי שסימן "ילדים" בשאלה 

 כיום:ם הרגשי את מצב רמתא לפני המשבר, איך היית הרגשי של הילדים םבהשוואה למצב 9.1
 השתפר מאוד .1

 השתפר .2

 לא השתנה .3

 החמיר .4

 החמיר מאוד .5

 
 בתקופה זו, באיזו מידה אתה חווה את התחושות הבאות? .10

 

במידה   במידה רבה 
 מסוימת

 בכלל לא לא כל כך

     חרדהלחץ ו
     דיכאון

     בדידות 

 
קיימים באיזו מידה  שהייה ממושכת של בני משפחה בבית עלולה ליצור מתחים בין בני הבית. .11

 ?בעקבות משבר הקורונה מתחים בין בני משק הבית

 בכלל לא .1

 לא כל כך .2

 מסוימתבמידה  .3

  במידה רבה .4

 מאוד הכוללת גם גילויי אלימות במידה רבה .5

 

 ?הבאיםבאיזו מידה אתה חושש מהתרחישים  .12

 בכלל לא לא כל כך מסוימתבמידה  במידה רבה  

הידבקות בנגיף 
 הקורונה 

    

פגיעה במצב 
הבריאותי מסיבות 

 אחרות

    

     קושי בכיסוי הוצאות

החשש להיות קורבן 
 לפשיעה

    

     איבוד מקום המגורים

פגיעה ביחסים 
 במשפחה
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 וסיוע בקניית מצרכים תזונה
 

צמצמתם את כמות האוכל או  משק הביתאתה או מישהו מבני האם בעקבות המשבר,  .13
 ?הארוחות שאתם אוכלים במהלך השבוע האחרון

 (14לשאלה  המשך) כן .1

 (15עבור לשאלה ) לא .2

 
 ?צמצמתםמדוע  .14

 מספיק כסף לקנות אוכל כםל אין .1

 לצאת מהבית או שאין מצרכים בחנות יםלא יכול –נגישות למצרכים  כםאין ל .2

 אפשרות לבשל כםאין ל .3

 אחר .4

 
כגון  ? הכוונה לסיוע בהבאת מצרכיםמשק הביתבני ללך או סיוע להאם אתה נעזר במישהו  .15

  ., תרופות וכדומהמזון

 (16)המשך בשאלה  כן .1

 (17)עבור לשאלה  לא .2

 
 אפשרית יותר מתשובה אחת. במי אתה נעזר? .16

 מורחבת בני משפחה .1
                                      שכנים .2

 ארגון התנדבותי .3
 18עבור לשאלה          רשויות הרווחה .4

 הרשות המקומית .5

 אחר .6

 
 מדוע אינך נעזר? .17

 איך לך צורך .1

 רצית עזרה ולא ידעת למי לפנות .2

 פנית ולא נענית .3

 אחר .4
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 מצב כלכלי
 

 ?משפחתך ושל שלך הכלכלי המצב השתנה כמה עד בעקבות משבר הקורונה, .18

 מאוד השתפר .1

  השתפר .2

 השתנה לא .3

  החמיר .4

 מאוד החמיר .5

 

 :משפחתך ושל שלך הכלכלי המצב לדעתך האם ,הבאים החודשים עשר בשנים .19

 מאוד ישתפר .1

  ישתפר .2

 ישתנה לא .3

  יחמיר .4

 מאוד יחמיר .5

 

 מצב תעסוקה

 
האם עבדת בשבוע שעבר? היעדרות בתשלום מעבודה בגלל מחלה, מילואים וכדומה נחשבת  .20

 , כולל חופשה בתשלום. לא כולל חל"ת.עבודה

 (21)המשך בשאלה      כשכיר, כן .1

 כן, כעצמאי .2

 (22שאלה ל עבור)      לא .3

 
 עבודתך בעקבות המשבר? את תאבדלדעתך, האם יש חשש כי  .21

 אין חשש כלל .1

 חשש קטן   .2

 חשש גדול   .3

 חשש גדול מאוד   .4
 

  נפגעה בעקבות המשבר?הכנסתך האם  .22

 כן .1

 לא .2
 

 בעקבות המשבר?  מקום עבודההאם איבדת  .23

 כן .1

 לא .2
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 הנחיות ואמוןמילוי 
 

 כעת אשאל לגבי הנחיות משרד הבריאות והממשלה. .24
 ממלא אחר ההנחיות הבאות:  באיזו מידה אתה 

 

 בכלל לא לא כל כך מסוימתבמידה  במידה רבה  

     מטרות יציאה מותרות

     ריחוק פיסי, חברתי

     חבישת מסכה

כגון היגיינה אישית 
שטיפת ידיים ושימוש 

 בחומר חיטוי

    

 
 

 אמון במוסדות הבאים בהתמודדות עם משבר הקורונה: אתה נותןבאיזו מידה  .25
 

במידה  במידה רבה  
 מסוימת

 בכלל לא לא כל כך

      הממשלה

     שלך הרשות המקומית

 
 

 פרטים כלליים
 
 

 __________ ?בן כמה אתה .26
 
 

 אתה:האם  .27
 (27שאלה ב המשך) יהודי    1

 (28 )עבור לשאלהמוסלמי         2

 נוצרי 3

 דרוזי 4

 אחר                          5
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 האם אתה רואה את עצמך כ: .28
 חרדי 1

                                              דתי        2

 דתי  –סורתי מ        3

 לא כל כך דתי    -מסורתי         4

 לא דתי ,  חילוני        5
 
 
 

 האם יש צורך נוסף או רעיון שיש לך למסור למקבלי ההחלטות?  .29
 

............................................................................................................................. ................

.............................................................................................................................................

................................................................................................................... ..........................

............................................................................................................................................. 

....................................................................................... ......................................................

............................................................................................................................................. 

 

 
 __________________________@_________________________דוא"ל: 

 

 

 

   תודה על השתתפותך בסקר חשוב זה!        
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