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 2020 נובמבר
 

  4גל  -סקר מצב החוסן האזרחי במשבר הקורונה
 
 

 
 ,חירוםסקר עורכים ומשרד ראש הממשלה המל"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יחד עם 

 בעקבות משבר הקורונה. במטרה לספק נתונים חיוניים למקבלי ההחלטות 
 

  .נודה על תשובותיך לשאלון קצר
 
 

 כמה אנשים גרים בדירה בה אתה גר, כולל אותך? .1
__________ 

 9.1ות ודלג על שאל 6" עבור לשאלה 1אם ענה "
 

 
 ומעלה? 21כמה מהם בני  .1.1

 
 

 .יחס הקרבה שלהם אליך? אפשרית יותר מתשובה אחתמה  .2
 בן זוג .1
 ילדים  .2
 הורים .3
 קרוב משפחה אחר .4
 שותפים לדירה .5
 מטפל שגר במשק הבית )עובד זר( .6
 אחר .7

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מזהה למס:
  שם נדגם:

  איון:יתאריך הר
  בוצעה השיחה: אליוטלפון המס' 

  שם סוקר:
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 (רווחה) מצב בריאות
 

 ?כיום מה מצב בריאותך .6
 טוב מאוד .1
 טוב .2
 לא כל כך טוב .3
 בכלל לא טוב  .4

 דעולא י .5

 

 
 את  מצב בריאותך כיום: המשבר, איך היית מתארך לפני בהשוואה למצב בריאות .7

 השתפר מאוד .1
 השתפר .2
 לא השתנה .3
 החמיר .4
 החמיר מאוד .5

 לא יודע .6

 
 מצבך הנפשי כיום?  איך היית מגדיר את .8

 טוב מאוד .1
 טוב .2
 לא כל כך טוב .3
 בכלל לא טוב .4

 לא יודע .5

 

 מצבך הנפשי כיום: את הנפשי לפני המשבר, איך היית מתאר בהשוואה למצבך .9
 השתפר מאוד .1
 השתפר .2
 לא השתנה .3
 החמיר .4
 החמיר מאוד .5

 לא יודע .6

 
 
 

 :2שאלה למי שסימן "ילדים" בשאלה 
 בהשוואה למצבם הרגשי של הילדים לפני המשבר, איך היית מתאר את מצבם הרגשי כיום: .9.1

 
 השתפר מאוד .1
 השתפר .2
 לא השתנה .3
 החמיר .4
 החמיר מאוד .5

 לא יודע .6
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 הבאות?בתקופה זו, באיזו מידה אתה חווה את התחושות  .10

 

במידה  במידה רבה 
 מסוימת

 דעולא י בכלל לא לא כל כך

      לחץ וחרדה
      דיכאון

      בדידות 

 
 ?באיזו מידה אתה חושש מהמצבים הבאים .12

במידה  במידה רבה  
 מסוימת

 לא יודע בכלל לא לא כל כך

הידבקות בנגיף 
 הקורונה 

     

פגיעה במצב 
הבריאותי מסיבות 

 אחרות

     

קושי בכיסוי 
 הוצאות

     

 

 סיוע נפשי? לקבלת ההאם בעקבות משבר הקורונה אתה או מישהו מבני הבית פנ 12.1
 12.2 -המשך ל –כן  .1
 13 -עבור ל  -לא .2
 דעולא י .3

 
 אפשרית יותר מתשובה אחת ?םלמי מהגורמים הבאים פנית 12.2

 של ארגונים ועמותותתמיכה  ימוקד .1
 קופת החוליםשל משרד הבריאות או שירות בריאות נפש  .2
 גורם מטפל פרטי .3
 אחר .4
 דעולא י .5

 
 ?המענה שקיבלתם שיפר את המצב הנפשיהאם  12.3

 כן .1
 לא .2
 מענה  םלא קיבלת .3
 דעולא י .4

 

 וסיוע בקניית מצרכים תזונה
 

שבוע בצמצמתם את כמות האוכל או הארוחות מבני הבית אתה או מישהו האם בעקבות המשבר,  .13
 ?מסיבה כלכלית האחרון

  כן .1

  לא .2

 דעוילא  .3
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 ממישהו אחר בקניית מצרכי מזון, תרופות וכד'? עזרהשלך מקבלים מישהו מבני הבית אתה או האם  .11

 16המשך בשאלה    כן .1

 18עבור לשאלה    לא .2

 דעולא י .3

 
 אפשרית יותר מתשובה אחת. במי אתה נעזר? .16

 מורחבת בני משפחה .1

                                      שכנים .2

 ארגון התנדבותי .3

          רשויות הרווחה .4

     הרשות המקומית .5

 שירות משלוחים .6

 אחר .7

 דעוילא  .8

 

 תי והכשרותמצב תעסוק
 

 מהו מצבך התעסוקתי היום?  .18

 18.1 ההמשך בשאל                     שכיר .1

 18.1המשך בשאלה                      עצמאי .2

 22 עבור לשאלהחייל בשירות חובה או קבע      .3

 18.1שאלה ב המשך מבוגר גילפנסיה, ן, פיטוריחל"ת, : כגוןמסיבות  /לא עובדמועסק לא .4

 דעוילא  .5

 

 ?הופסקה עבודתך בעקבות משבר הקורונההאם   18.1

 18.2המשך לשאלה  -כן .1

 20.1עבור לשאלה   -לא .2

 דעולא י .3

 ? מהי הסיבה שבגללה הופסקה עבודתך 18.2

                                        פיטורין . 1

 . חל"ת2

 )באופן קבוע או זמני(עסק שלך ה. סגירת 3

 . סיבה אחרת 4

 דעולא י .5
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 האם להערכתך תחזור למקום עבודתך הקודם?  . 20

 . כן1

 . לא2

 דעולא י .3

 
 עברת הכשרה מקצועית כלשהי? במהלך משבר הקורונה, האם  20.1

 כן. 1

 לא. 2

 דעולא י .3

 לעבור הכשרה מקצועית כלשהי במהלך החודשים הקרובים?   מוכן תהיההאם  20.2 

 20.3המשך לשאלה  -כן. 1

 22עבור לשאלה  -לא. 2

 דעולא י .3

 

 מצב כלכלי
 

 ?ושל בני הבית שלך הכלכלי המצב השתנה כמה עד בעקבות משבר הקורונה, .22

 מאוד השתפר .1

  השתפר .2

 השתנה לא .3

  החמיר .4

 מאוד החמיר .5

 דעולא י .6

7.  

 
 האם בעקבות משבר הקורונה, אתה ובני הבית: 22.1

 שלכםהשתמשתם ברוב או בכל החסכונות  .1
 שלכםהשתמשתם בחלק קטן מהחסכונות  .2
  שלכם לא השתמשתם בחסכונות .3
 לא היו חסכונות .4
 דעולא י .5

 

 הבית נכנסתם לחובות, או לקחתם הלוואות?האם בעקבות משבר הקורונה אתה ובני  22.2

 . כן 1

 . לא 2

 דעולא י. 3
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 :ושל בני הבית שלך הכלכלי המצב לדעתך האם הבאים, החודשים עשר בשנים .23

 מאוד ישתפר .1

  ישתפר .2

 ישתנה לא .3

  יחמיר .4

 מאוד יחמיר .5

 דעולא י .6
 

 
 מילוי הנחיות ואמון

 
  כעת אשאל לגבי הנחיות משרד הבריאות והממשלה.  .24

 ממלא אחר ההנחיות הבאות:  באיזו מידה אתה 
 
במידה  במידה רבה  

 מסוימת
 יודעלא  בכלל לא לא כל כך

מטר  2ריחוק של 
 במרחב הציבורי

     

      חבישת מסכה

היגיינה אישית כגון 
שטיפת ידיים ושימוש 

 בחומר חיטוי

     

 
 

 אמון במוסדות הבאים בהתמודדות עם משבר הקורונה: אתה נותןבאיזו מידה  .21
 

במידה  במידה רבה  
 מסוימת

 יודעלא  בכלל לא לא כל כך

      הממשלה 

מערכת הבריאות: 
קופות החולים 

 ובתי החולים

     

      משרד הבריאות

      משרד האוצר

הרשות המקומית 
 שלך

     

      משטרת ישראל
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 ברורות לך הנחיות משרד הבריאות והממשלה?באיזו מידה  .26

 במידה רבה .1

 במידה מסוימת .2

 לא כל כך .3

 בכלל לא .4

 יודעלא  .5

 
 ?המשטרהעל ידי  לדעתך, באיזו מידה מתבצעת האכיפה של ההנחיות. 27
 

 במידה רבה .1

 במידה מסוימת .2

 לא כל כך .3

 בכלל לא .4

 יודעלא  .5

 

  ההיענות למילוי אחר ההנחיות?, שתגביר את הפעולה העיקריתמבין הפעולות הבאות, מהי . 28
 

 הסברה של ההנחיות. 1

 גיינה בחינם יחלוקת אמצעי מיגון וה. 2

 אכיפה באמצעות דוחות. 3

 יודעלא  .4

 

 פרטים כלליים
 

 _________ בן כמה אתה?. 29
 

  ?למקבלי ההחלטותהאם יש צורך נוסף או רעיון שיש לך למסור . 30
 

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

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

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

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

 __________________________@_________________________וא"ל: ד
 

   תודה על השתתפותך בסקר חשוב זה!        

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

