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 הקדמה

מאז נ ערך הסקר .  בהזמנת אגף התקציב ים ב משרד האוצר2002הסקר החברתי  נערך לראשונה בשנת  

 .ו מבוסס  על מדגם חדש בכל שנה,  באופ ן ש ו טף

מטרתו העיק רית של הסקר היא לספק מידע עדכני על רווחת האוכל וס י יה הקבועה בישראל ועל תנאי   

לחוקר ים ב תחומ י  החברה והר ו וחה ,  נ י ו ת חברת יתלקובע י מד י:  הסקר מי ועד למשת מש ים ש ונ ים.  חי יה

 .ולצ יב ור הרחב

,   שאלות  במספר רב של תחומ י ח י ים 200-המכיל כ,  גרעין קבוע:  שאלו ן הסקר בנו י משנ י חלקים עיקרי ים

כדי להעמיק את , וחלק נוסף  המוקדש בכל שנה לנושא אחר,  תעס וקה ומצב כלכלי , די ור,  כגון  בריא ו ת

המחזור השני עסק .  של הסקר החברתי היה  הנושא פנסיה והסדרי פר י שהבמ חזור הראשו ן . הידע בו

,  במדידה של רו וחת הא וכלו סי יה  והת י יחס  לצריכה ול ו ו י תור ים בתח ומ י ח י ים  ש ונ ים  בעקבות המצב הכלכלי

המחז ור  השליש י עסק בס ידור ים   . וכ ן  למצבה הרגשי  של הא וכלוס י יה  הנחקרת,  לעמדות כלפי  מצב זה

,   והמחז ו ר החמישי , המחזור הרביע י  עסק בהשתתפות בכ וח העבודה, סוקת הור יםלילדים בהקשר של תע

 . ע וסק במט פלים ללא תמ ורה כספית, שממצאי ו  מ וב אים בח וברת  ז ו

ני ת ן להפעיל מח ול ל   ) ס"למ (באתר  האינטרנט של הלשכה המרכזית לסט טיסט יקה , נוסף לפרסום  זה

 . נת ונ י  הסקרהמאפשר למשתמשים לבנ ות כרצונם ל וח ות על  בסיס,  לוח ות

ס  שותפ ו ת  "מספר יח יד ות בלמ, האחראי  יש י רות לב יצ וע הסקר החברתי ,  מלבד אגף המדען הראשי

אגף מערכות מידע  ותח ום   ,  וב ינ יהן  ת חום סקרים ב אגף תפעול, לבי צוע  ולניה ול השוטף של הסקר, לחשיבה

כל היח ידות  האחרות א נו מ וד ים להן  ול. מת ודול וג יה סטטיסט י ת של  סקרים באגף מת ודול וג יה סטטיס ט ית

 .המשתתפות  במידה ז ו א ו  אחרת בביצ וע העבודה

 

 

 טרי רומנובימר ד"ד

 מדען ראשי

 

 

 2008 –ח "תש ס,  יר ושל ים
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 מבוא
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 כללי

,  הסקר החב רת י הוא  סקר שנ תי שוטף המ ס פק מידע על ת נאי החיים של  האוכלו סייה  ה בוגרת ב ישרא ל ורווחתה

הסקר נערך בחודשים ינואר עד דצמבר . ובוחן את תפיסות הפרטים בחברה לגבי  היבטים שונים  של חייהם

 מיליון איש בגילי ם   4.4-י ם כהמ ייצג,  ומעלה בכל רחבי ה ארץ20 איש בני 7,300-במסגר תו רואיינו כ . 2006

 .אלה

מט פלים ללא . "ומנושא שנתי מיוחד הנחקר בהרחבה, הסקר מור כב  מנושאים קבועים הנחקרים מדי שנה

,    במסגרת  המחזור החמי שי של הסקר  החברתי2006הוא הנוש א  המיוחד שנח קר בשנת " תמורה כ ספית 

 ה י א לבחון  היבט ים שונים  2006סקר מטרת הנוש א  המתחלף של  .  בהזמנת אגף  התקציבים במ שרד  האוצר

כלומר מ בצע עבור   , נדגם ייחשב כ מטפל בכל מקרה שבו הו א עוזר. הקשורים לאוכ לוסיית המטפל ים בישראל

ושלא  , ללא תמורה כ ס פית, אדם הנזקק לכך פעולות ש הוא אינו י כול  לבצע בעצמו או מתקשה ל בצע בעצמו

,   החל מטיפול איש י כגון הלב שה  והאכלה, עילויות רחבהעזר ה הניתנת כוללת טווח פ. במסגרת התנ דבותית

צפייה   , סידורים ו תשלומים וכלה  בפעילויות פנאי משותפות כ גון קריאת ספ רים, דרך פעילוי ות כגון ערי כת קניות

 .  בסרטים ועו ד

להעמיק בנושא חברתי זה ולה ציג מידע מכו ון מדיניות , מטרת נושא הסקר המתחלף היא לאסוף מידע

,  הוצאו ת כספיות, ה זמן המוקדש  לטיפול, פעו לות שמבצעים המטפלים, היקף  התופעה: שונ ים כגוןבהקשרים 

חשוב לציי ן   .  מניעים ו ערכים כללי ים כלפי הנושא, ת חושות לגבי ט יפול, השלכות על ה שתתפות בשו ק העבודה

 .זקקיםנ/עוזרי ם ולא את אוכ לוסיית המטו פ לים/כי הדג ש בסק ר הוא לבחון  א ת אוכלוסיית  ה מטפלים
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 ממצאים עיקריים

 מהחרדים  97%, מקרב היהודים.  ומעלה מרוצי ם או מרוצים מאוד מחייה ם20 מאוכלו סיית בני 83% 

 .  מהחילוניים85%- מהמסו רתיים ו 82%,  מהדתיים86%, מרוצים או מרו צים מאוד מחיי הם

באוכלוס יי ה ). י ם מהנש86%- מהגברים ו 82%( מכלל ה מועסקים מרוצ ים או מרוצים  מאוד מעב ודת ם 84% 

 .  באוכלוס ייה הער בית71%לעומת ,  מרוצים מעבו דתם86%היהוד ית 

 . מהאוכלו סייה מגד ירים  את מצבם הב ריאותי כ טוב א ו טוב מאו ד79% 

 . יש חיבור לאינ טרנט86%-ומתוכם ל,  יש מחשב בב ית71%-ל 

 . מצליחים לכסות את כל  ההוצאות החו דשיות של מש ק הבית55% 

 .כלכל י מרוצים ממצבם ה53% 

 . חושבים שבשנים הקרו בות חייהם יהי ו יותר טוב ים52% 

 .ל" יצאו לחו29%,  במהל ך הש נה האחרונה) הכ ולל לינה( יצאו לנופש 50% 

 . מרגישים ב דידות לעיתים קרובות או מד י  פעם30%- אין חב רים כלל ו 13%-ל 

 65%-מהם כ ,  מהאוכל וסייה ה בוגרת  בישראל מט פלים ללא תמורה כ ספית באדם אחד לפחות30% 

 .  ומעל ה65מטפלים באדם  בגיל 

 יש שלו ש ה מטופלים   7%- אנשים ול 2- מטפלים ב 21%,   מטפ לים באדם אח ד בלבד72%, מבין  המטפלי ם 

 .  ומעלה

 מטפלים בבן  22%, ) אחות/אח, הו רה, בת זוג/ב ן  זוג, בת/בן( מטפלים בבן מש פחה  מקרבה ר אשונ ה 71% 

 ).בת ה זוג/הו ר ה של בן, תאסב/סב א: למשל(משפחה שאינו  מקרבה ר אשו נה 

דיווחו כי  הטיפול גורם  לעומס ) 46%(קרוב למחצית מהמטפלים . טיפול באדם ג ורם לעומס על המטפל 

 .נפשי או פי זי, חבר תי: לפחות באחד ממדדי הע ומס  שנבדקו

 מבין המט פלים פנו לקבל תמיכה או יי עוץ במ סגרת  מקצועית כדי להתמודד עם ה קשיים הנובעי ם ממתן 6% 

 .  זרההע

 סבורים כי המשפחה  היא האחראית  העיקרית לטיפול באנשים הסובלים מקש יים בתפקוד הנובעים 46% 

 . רים כ י  המדינה הי א  האחראית העי קריתוב ס41%, מגיל מבוג ר

,  סבורים  כי המדינה  הי א האחראית  העיקרית לטי פול באנשים מוגבלים הסו ב לים מקשיים בתפקוד52% 

 .  האחראית  העיקרית סבורים  כי המש פחה ה יא36%

 ומעלה חושבים שמגור י ם בבית אבות או בדיור מוגן  הם סביבת המגורים   20מאוכלוסי ית בני ) 25%(רבע  

 . הטובה  ביותר  עבור אדם ה סו בל מקשיים ב תפקוד הנובעי ם מגיל מבוגר

 .  בהעסקת עו בדים זרים בת חום הסיעודתומ כ תמהאוכלו סיי ה הבוגרת ) 50%(מחצית  
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 שביעות רצון  .1

 יעות רצון מהחייםשב .1.1

 ). בדו מה ל שנים הקודמות ( מחי י הם 1מר וצ ים ,   ומעלה20בני ,  מכלל ה אוכלוסי יה ה בו גרת בישר אל83%

דומ ה לשיעור  ש ביעות הרצו ן  במדינות האי חוד האיר ופי   ,  שיעור  שביעו ת הרצון של  האוכלו סיי ה  בישראל

בלגיה  ושוו דיה   , 97%דנמרק : וגמ הלד (97%- ל80%שיעור  המ רוצים נע בין  , במ דינות המפותח ות. הוותיקות

לבין רמת התוצר  , לא נמצא קשר הדוק ב ין שיעור ש בי עות הרצון מ החיים במדינו ת אלו). 80% ויוון 94%

 ).1תרשי ם (המקומי הג ולמ י לנפש 
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תרשים 1. -   שיעור המרוצים מהחיים בישראל ובמדינות האיחוד האירופי הוותיקות, 
לפי התוצר המקומי הגולמי לנפש 

2006

 

 2006סקר חברתי , ס "הלמ) 2(  OECD  )3 (European Social Reality, Eurobarometer survey) 1: (המקור

,    ב התאמה82% לעומת 84%, ביעות  הרצון של  הג ברים גבו ה מ שיעור ש ביעות  הרצון של  הנשיםשיעור ש 

 45-64מבני  81%לעומת ,  מרוצים מהחיים20-24 מבני 91%: וגבוה יותר בק רב צעירים בה שוואה למב וגר ים

 ).1לוח ( ומעלה 75 מבני 75%-ו

 ).לוח א(שביעות הרצון משתנה בין קבוצות האוכלוסייה השונות 

                                                 
 ".מרוצה מאוד"או " מרוצה  " 1
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 2006, לפי קבוצת אוכלוסייה,  מרוצים מהחיים-.לוח א

 קבוצת אוכלוסייה אחוזים

 יהודים 85
    ילידי ישראל ועולים ותיקים 87

  ואילך 1990   עולי  75

 ערבים 78

 

,    בקרב ה ערבים.  מהחילוניים85%- ו2 מהמסורתי ים82%,  מהדתיים86%,  מהחרדי ם מרוצים מחייהם97%

מרוצים  ,  מאלו שהגדי רו עצמם לא כל כך דתיים או לא דתיים74%- מהדתיים ו79%, וד מהדתיים מא83%

 .מחייהם

 ). 66%(גבוה יו תר משיעור  הג רושים וה אלמנים ) 86%(שיעור ה רווקים  והנשואים המ רוצים מחייהם  

 מאלו שאינם שייכים  80%- מהבלתי מועסקים ו71%,  מהמועסקים מרוצים או מרוצים מאוד מחייהם87%

 . לכוח העבוד ה

 בק רב חסר י ה ש כלה א ו בעלי  הש כלה נמו כ ה הש יעור: שיעור  שביע ו ת הרצון  מהח יים עולה עם   ההש כלה

 או תעודה  אקדמית  ) 84%(תיכונית -תעודה  על, )86%(נמוך  יותר מאש ר ב קרב בעלי תעו דת בגרות , )78%(

)90%   .( 

 לנפש    נמוכההכנסה ממוצעת בית עם אצל הגרים במשקי : שיעור שב יעות  הרצון מהחיי ם עולה עם ההכנסה

 אצל הגרים ב משקי בית ע ם הכנסה  85%לעומת , 77% השיעור ע ומ ד על 3)ברוטו לחוד ש (במשק הבית  

 ).1לוח ( אצל הגרים במשקי ב י ת עם הכנסה  ממוצעת גבוה ה לנפש 91%-ממוצעת בינונית לנפש ו

                                                 
 ".כך דתי-מסורתי לא כל"או " דתי-מסורתי " 2
 ברוטו   הכוללתתבססת על ד י ו וח המרוא י ינ ים ע ל טו וח ההכנסה  מ- )ברוטו ל חודש(הכנסה ממוצע ת לנפש במשק הבית    3

. מ סבפנ י נ יכ ו י ל', כר דירה  וכדשמ,   קצבאותמ, פנס יהמ, עבודהמ : המקו רות  מכל ,משק הביתהגרים בל כל   ש, לחודש
הכנסות   ה .מח ולק  במספר הנפשות במשק הבית, הכנסה החודשית ברוט ו לנפ ש מי יצגת את ע רך אמצע הטו וח שדו וחה

 .ח ומע לה" ש4,001-ח ו " ש2,001-4,000, ח" ש2,000 דע:  ובצו לשל ו ש קטגור י ות ק לנפש במשק הבית
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 ) אופטימיות(הערכת החיים בשנים הקרובות  .1.2

ה מועד שבו  (דדה ב אמצעות שאלה על הערכת החיים בשנים הקרובות בה ש וואה להוו ה מידת האופטי מיות נמ

 .ערב ים יותר מיהו די ם, )2ת רשים (למעלה ממחצית מהאוכלו סיי ה מצפים לשיפ ור בחייהם ).  נערך הריא יון

תרשים 2. -   הערכת החיים בשנים הקרובות,   לפי קבוצת אוכלוסייה
2006
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יהודים ערבים

 

 

מידת האופ טי מיות של הא ו כלוסיי ה הב וגר ת בישראל נמ צאת בטווח ה עליון של מיד ת האופטימ יו ת במדינות 

 % 43 -בהולנד , 49% -בדנמרק , 53% -שיעו רי האופ טימיו ת באנגליה , לדוגמא. 4איחוד הא ירו פי הוותיקות ה

יצוין כי מידת האופטימי ות אינה מתואמת בהכ רח עם המצב הכלכל י  של המשקים . 38% -ובאיטלי ה 

 ).3תרשים (המפותחים ואי נה קשורה קש ר הדוק לתוצר  הלאומי הג ולמי לנפש 

 

                                                 

 בעוד שבשאלון הסקר החברתי בישראל מסגרת הזמן,  שנים5הייתה לאומי -מסגרת הזמן להתייחסות בשאלון הבין  4
 ".בשנים הקרובות"   הייתה 
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תרשים 3. -   מידת האופטימיות(1)  בישראל ובמדינות האיחוד האירופי הוותיקות, 
לפי התוצר המקומי הגולמי לנפש

2006  

(1)   אלה שהעריכו כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים הקרובות.
 

 .2006סקר חברתי , ס "הלמ) 2.     (European Social Reality, Eurobarometer Survey) 1: (מקורות

 

).   ב התאמה48% ל עומת 52%( ו אילך 1990יל ידי  ישראל ועול י ם ותיקים אופטימיים יותר  מעולי , בישראל

 .)1לוח ) (42%(מאלו שאינ ם שייכים לכוח  העבודה ) 59%(השיי כים לכוח  העבוד ה אופטי מיים יותר 

 

היריד ה משמע ותית יותר ביחס למידת . שיעורי ש ביעו ת הרצון מהחיים ומידת האופטימיות יור די ם עם הגיל

 בהרבה לעומת י רי דה מתונה ,   ומעל ה75 בקר ב  בני 11% ועד 20-24 בקרב   בני 79%-החל מ :  האופטימ יות

 ).4תרשים (בשיעור י שביע ו ת הרצון מהחיי ם 
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תרשים 4. -   מרוצים מהחיים ואופטימיים,   לפי גיל
2006
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 שביעות רצון מהמצב הכלכלי .1.3

- ב47%- ו2005- ב50%, עלי יה ביחס לשנים הקודמות(אוכלו סייה הב וגרת מרוצה ממצב ה הכלכלי  מה53%

 , 20-24 מהאוכלו סייה הצעיר ה  בגיל 58%,   ומעלה מרוצים ממ צבם הכלכלי65 מהאוכל וסיי ה בגיל 57%). 2004

ת בה תאם רמת שביעות הרצון  מהמצב הכלכלי יורד. 25-64 מהאוכלוסיי ה בגיל 50% –ושיעור נמוך יו תר 

מרוצים   מהגרים ב מש קי הבית עם  הכנסה חוד שי ת גבוהה לנפ ש78%, לירידה  בהכנס ה הממוצעת  לנפש

 מהגרי ם במשקי 35%- מהגרים במש קי הבית עם הכנסה חודשית בינונית לנפש ו54%ממצבם הכלכל י לעומת 

 ).1לוח (בית שבהם ה הכנסה החו דש ית לנפש נמוכה 

 ).לוח ב(ן מהחיים והן ממצבה הכלכלי מרוצה ה) 50%(מחצית מהאוכלוסייה 

 2006,  שביעות רצון מהחיים ושביעות רצון מהמצב הכלכלי-.לוח ב

, לא כל כך מרוצה
 בכלל לא מרוצה

, מאוד מרוצה
 סך הכל מרוצה

שביעות רצון

 מהחיים

 שביעות רצון

 מהמצב הכלכלי
   אחוזים 

 סך הכל 100 83 17
 מרוצה, מאוד מרוצה 53 50 3

 בכלל לא מרוצה, לא כל כך מרוצה 47 33 14
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חושבים כי   ) 33%(שליש , )2005- ב40%( מעריכי ם שמצבם הכ לכלי יהיה ט וב  יותר בשנים הקרובות 44%

 ).    לא ידעו  להשיב11%( חושבי ם כי מצבם הכלכלי י היה  פחות טוב 12%-ו, מצבם הכלכלי  לא ישתנה

, 20-24 מבני 75%:  ישתפר יו ר ד עם העלייה בגילשיעור אלה ה מעריכ ים כי ב שנים הקרובו ת מצבם הכלכלי

 ). 1לוח ( ומעלה 65 מבני 8%ורק , 45-64 מבני 28%, 25-44 מבני 58%

לטלפון , לחשמל, למזון( לכסות את כל ההוצאות  החודשיות של  משק הבית 5 מהאוכל וסייה מצליחי ם55%

 , 20-24ובגי ל ) 65%(מעלה   ו65ה יכולת  לכסות את  הוצאות משק  הבית גב וה ה במיוחד  בג יל ). 'וכד

.    מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית51% רק 25-64בקרב האוכלוסי יה ב גיל ). 63%(

 בקרב  הערבי ם   36%-בהשו ואה  ל, 58%, היכולת ל כסות  את הוצאות  משק הב ית גב והה י ותר בק ר ב הי הודים

 ).  2לוח (

 

 שביעות רצון מעבודה ומהכנסה .1.4

    מעבודה שביעות רצון . א

בקר ב   .  בהתאמה82% לעומת 86%, נשים מרוצות יותר מגברים.  מעבודתם6 מכלל המועסקים מרוצים84%

שביעות  ה רצון מה עבוד ה  עולה  ככל  ש ההש כלה  .  מהער בי ם71%לעומת  ,  מרוצים מע בו דתם% 86היהוד ים 

 י תעודת בגרות    מבעל84%, תיכונית- מבעלי תעודה על85%,  מבעלי תעודה אקדמית89% –גבוהה יותר  

 ). 10לוח (  מבין אל ה שאין להם ת עודה כלש הי 77%-ו

 קיים 4%-רק  ל.   מהמוע סקים אין חש ש או קיים ח שש קטן לאב ד את מקום עבודתם בשנה  הקרובה83%-ל

יש להם   , מעריכ ים כ י אם יאבדו  א ת מקום העבו דה) 51%(כמחצית . חשש גדול מא וד לאבד את מ קום עבודתם

 ).10לוח (מאוד למצו א עבודה  ברמ ת ההכנסה  הנוכחית לפחות סיכוי ט וב או ט וב 

 
 שביעות רצון מהכנסה ומעבודה . ב

למעל ה  ). לוח ג( מרוצים מעבודתם 84%-בעוד ש , מרוצים מהכנסתם) 53%( מעל מחצית מהמועסקים 

 .מרוצים הן מ עבודתם והן מ הכנסתם) % 51(ממחצית מהאו כלוסיי ה 

 

                                                 
 ". מצליח"או " מצליח ללא קושי " 5
 ". מרוצה"או " מרוצה מאוד"  6
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 2006, יעות רצון מעבודה שביעות רצון מהכנסה ושב-.לוח ג

, לא כל כך מרוצה
 בכלל לא מרוצה

, מאוד מרוצה
 סך הכל מרוצה

שביעות רצון

 מעבודה

 שביעות רצון

 מהכנסה

   אחוזים 

 סך הכל 100 84 16

 מרוצה, מאוד מרוצה 53 51 2

 בכלל לא מרוצה, לא כל כך מרוצה 47 33 14

 

 . לכלית היו יכולים להרשות לעצמם לא לעבוד כללגם אם מבחינה כ,  מהמועסקים יבחרו לעבוד76%
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 הערכת מצב הבריאות .2

שיעור זה משתנה בין קבוצות . 7 מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל מגדירים את מצבם הבריאותי כטוב79%
 ).לוח ד(שונות באוכלוסייה 

 

 2006, לפי תכונות שונות,  הערכת מצב הבריאות-.לוח ד

הערכת מצב הבריאות 
  אחוזים-טוב מאוד /כטוב

 סך  הכל 79
 מ י ן  

 נשים 77

 גברים  81

 גיל   
98 24-20 

84 64-25 

40 +65 

  לנפש ממוצעתהכנסה 

 )ח" ש2,000עד (נמוכה  71

 )ח" ש2,001-4,000(ת בינוני 80

 )ח ומעלה" ש4,001 (גבוהה 89

 היקבוצת אוכלוסי 

 יהודים  79

 ערבים  76

 ותק  באר ץ  
  ואי לך1990עולי  69

 ותיקיםעולים ילידי הארץ ו 82

 

 מא לה המר וצים מחייהם הגדי ר ו את מצב   85%. יש קשר  בין ת פיסת מצב ה ב ריאות לבי ן שב יעות רצון מ החיים

 . 8 מאלו שאינם מ רוצים מחייהם 55%בריאותם כט וב  לעומת 

 68%-ול, ית כלשה ימדווחים על בעיית ברי אות  או על בעיה  פיז)  34%(כשליש מ כלל האוכלו סייה  ה בוגרת 

,  במ יד ה שקיימת, בעי ית בריאות. בעי ה זו מפריע ה  בתפקוד היו מיומי)  ומעלה20 מכלל בני 23%(מתוכם 

יותר מאש ר לבעלי ה כנס ה ממוצעת  ) 78%(מפריעה  בתפ קוד היומי ומי  לבעלי הכנס ה  ממוצעת נמוכ ה לנפש 

 ). 4לוח ) (49%( גבוהה לנפש 

                                                 
 ".טוב מאוד"או " טוב " 7
 ".בכלל לא מרוצה"או " לא כל כך מרוצה " 8
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משפחה .3  תחברים ותחושת בדידו, קשר עם 

שאינם ( נפגשים עם בני משפחתם 69%.  מהקשר עם בני משפחתם9 מהאוכל וסייה הב וגרת  מרוצים94%

 ).  12לוח ( מכלל ה אוכלוסי יה ה בו גרת אין חברי ם 13%-ל . לפחות פע ם בשבוע) גרים אתם בדי רה

מת  לעו37%(נשים יותר מגברים :  מהאוכל וסייה ה בוגרת  חשים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם30%

 ער בים יותר מיה ודים , ) בהתאמה28% לעומת 42% (20-64 ומעלה יותר מ בני 65בני , ) בהתאמ ה24%

עולי , )32%(ורווקים ) 26%(יותר מנשואים ) 59%(ואלמנים ) 49%(גרושים )  בהתאמ ה29% לעומת 38%(

ית עם ה כנ ס ה   הגרים ב משק י ב, ) בהתאמה 28% לעומת 34%( יותר מעו לים ותיקים וילידי הא רץ 90-שנות ה

 % 29 לעומת 38%(יותר מהגרים במ שקי בית עם הכנסה ממ וצעת גבוהה לנפש , ממוצעת נמוכה לנפש

 ). בהתאמה

 

 לגברים יותר  מנשים :   מכלל  האוכלו סייה  אי ן אנשים שעלי הם יוכלו לס מ וך בשעת מ ש בר או  מצוקה11%-ל

ולבע לי )  בהתאמה10%מת  לעו14% (20-64  ומעלה יותר  מבני 65בני , ) בהתא מה10% לעומת 12%(

גרו שים  ).  בהתא מה6% לעומ ת 16%(יותר מבעלי  הכנסה חוד שי ת גבוהה לנפ ש , הכנסה חוד שי ת נמוכה לנפש 

 ).7%(ורווקים ) 11%(יותר מנשואים ) 14%(ואלמנים ) 17%(

                                                 
 ".מרוצה"או " מרוצה מאוד " 9
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לאינטרנט ושימוש במחשב, מחשב בדירת המגורים .4  10חיבור 

ינטר נט ושיעור המ שתמשים במ חשב עלו במהלך השנים חיבור מחשב לא, שיעור אלה ש יש בדירתם מ חשב

שיעור משקי הבית ב ישראל שהי ה בהם מחשב ה מחובר לאינט רנט מתוך , 2002בשנת : לדוגמא. האחרונות

 ). 5תרשי ם  (61%- הגיע שיעור ז ה ל2006 ואילו ב שנת 40%-היה נמו ך מ , כלל האוכל וסיי ה

תרשים 5. -   טכנולוגיות המידע במשקי הבית
2006-2002
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 מהיה ודים יש   74%-ל). 2005- ב67%לעומת (המגו רים  מהאוכל וסייה י ש מחש ב בדירת  71%-ל, 2006בשנת 

לעומת , ) מהחילו ניים82%- מהיהו די ם הדתיים וה מסורתיים ו 72%,   מהחרדים46%(מחשב בד ירת  המגור ים 

 מבעלי ההכנסה הב י נונית 73%-ל,  מבעלי ההכנס ה הנמוכה לנפש יש מחשב בבית60%-ל.  מהערבי ם55%

 ממשקי  הבית שב הם לפחות מבוגר  אחד בעל תוא ר אקדמי  90%- ל).6לוח ( מבעלי  ההכנס ה הגב ו הה 85%-ול

 .    ממשקי הבי ת שבהם אין א ף מבוגר בעל  תואר אקדמי65%לעומת , יש מחשב ב בי ת

 ). 6לוח (, )2005- ב81%לעומת ( יש חיבו ר לאינטרנט 86%-מבין אלו ש יש  בביתם מחשב  ל

 

                                                 
 .בעבודה או במקום אח ר, תבבי:  שי מ וש במחשב 10
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 נופש ופנאי .5

 נופש

 ).6תרשים ( נ ה האחרונה  מאוכלוס ייה הב וגרת יצ או לנופש בש58%

תרשים 6. -   יציאה לנופש ב- 12 החודשים שקדמו לריאיון
2006

יצאו לנופש רק בארץ
29%

יצאו לנופש רק בחו"ל
9%

לא יצאו לנופש כלל
42%

יצאו לנופש גם בארץ 
וגם בחו"ל

20%

 

 עיסוק בפעילו ת התנדבותית

, מכלל ה מתנדבים.  מתנדבים במסגרת ארגון61%מהם ,  מהאוכ לוסייה הב וגר ת עוסקים בהתנדבות14% 

יהו די ם  .  שעות בחודש50- מתנדבים למעלה מ4%,   שעות בחודש10מתנדבים עד ) 51%(למעלה ממחצית 

,   מהחרדים  מתנדבים38%: בקר ב היהוד ים).  בהתאמה7%ת  לעומ16%(ואחרים מתנדבים יותר מער בים 

 ).14לוח ( מהמסו רתיים והחילוני ים 13%- מהדתיי ם ו25%
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 השתתפות בחוגים

 ).7תרשי ם (מ חשבים , מלאכת יד, ספו רט :  מהאוכלו סייה ה בוגרת  השתתפו בחוג ים כגון20%

תרשים 7. -   השתתפות בחוגים ב- 12 החודשים שקדמו לריאיון, 
לפי תכונות שונות
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  טיפול ללא תמורה כספית .6

 מאפייני המטפלים .6.1

 21%,  מטפלים באדם א חד72%: מ הם, ת בישראל מט פ לים ללא תמורה כס פית מהאוכל וסייה  הבוג ר30%

שיעור הג ברים  המטפלים זה ה לשיעור  .  מטפלים בשלושה אנ שים ומעלה) 7%(מטפלים בשני  אנשים והיתר  

 בקבוצות 27%-לעומת כ , 38%  - נמצא שיע ור המט פלים ה גבוה  ביותר  45-64בקבוצת ה גיל . הנשים המטפל ות

 מהגרים  במשקי בית ע ם 27%.  ומעלה מטפ לים ללא תמורה כס פית75 מבני 20%. 65-74- ו20-24הגיל 

 מהגרים  במשקי בית עם הכנסה  31%לעומת , הם מטפלים ללא תמורה כספית הכנסה ממוצע ת גבוהה לנפש

שיעו ר  , בקרב  היהוד ים.  מהגרי ם במשקי ב ית עם הכנסה  מ מוצעת נמוכה  לנפש32%-ו, ממוצעת בינוני ת לנפש

 ).18לוח ( מהם מטפל ים ללא תמורה  כספית 37%, ים גבו הה במי וחד אצל החרדיםהמטפל

 61%. ט יפ ול באדם הגר בדירה שכיח במ י וחד  בגיל ים הב וגרים.  מטפלים באדם הגר אתם בדירה37%

 .   ומעלה מטפלים באדם הגר בביתם 75 מבני 70%- ו 65-74מבני 

קצועית כדי להתמודד עם הקשיים הנובעים ממתן  מבין המ טפלים פנו לקבל תמיכה או  ייעוץ במ סגרת  מ6%

 .  העזרה

 גיל המטופלים  .6.2

 65%,   מב ין  אלו המטפל ים באדם אחד.  ומעלה60- ו 18-59,  )ילד (0-17:  קבוצות גיל 3-המטופלים ס וו גו ל 

מ בין המ טפלים  בשני .  מט פלים בילד5%- ו18-59 מטפ לים באדם בגי ל 30%,  ומעל ה60מטפלים באד ם בן 

 .  ומעלה60 ובאדם בן  18-59 מטפלים באדם בן 25%- ומעלה ו 60טפלים בשני  אנשים בני  מ50%, אנשים

 ומעלה   65מ המטפלים בני  ) 66%(שני שלי שים . גיל המטופלים  ומספר  המטו פלים שונה בה תאם לגיל המטפל

 13%. 20-44 מבני 36%- ו45-64 מהמטפלים בני  49%לעומת ,  ומעלה60מטפלים באד ם אחד בן 

 ).22לוח , 8תרשים ( ומעלה 60 מטפלים בשני אנשים ב ני 45-64בנ י מהמטפלים 
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תרשים 8. -   מטפלים,   לפי גיל המטפל,   מספר המטופלים וגיל המטופלים
2006
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שלושה מטופלים ומעלה,
הרכב גיל כלשהו 
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בני 60 ומעלה 

מטופל אחד
בן 59-0 

מטופל אחד
בן 60 ומעלה 

 

 טיפול לפי יחס קרבה .6.3

, )אחות/א ח, בת הזוג/הור ה של  בן, הו רה, בת זוג/בן  זוג, בת/בן( מטפלים בבן משפחה  מקרבה רא שונ ה 71%

ר   הית, )בת הז וג/הורה  של בן, ס בתא/סבא: ל משל( מטפלים בבן משפחה  שאינו מקרב ה ראשונה 22%

ככל   : יח ס הקרב ה בי ן  המטפל למט ופל שונה בק בוצות הגיל  ה שונות. מטפלים באד ם שאינו קרוב  משפחה

שעולה הגיל ע ולה שיעור המ טפלים בבן מ שפחה מקרבה  ראשונה ויור ד  שיעור המטפ לים בבן משפ חה אחר או 

 ).9תר שים (באדם שאינו ב ן משפחה 

תרשים 9. -   יחס קרבה בין המטפל למטופל,   לפי גיל המטפל
2006  
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 35%, ו ג בגלל קשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר מטפלים בבן הז13%: מהם,  מטפלים בבן זוג15%-כ 

 % 56.  עקב בעי ות נפשיות ואחר ו ת6%,  בגלל מ חלה או בע יה  בריאותית46%-בגלל נכות או   מוגבלות גו פנית ו
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 מההור ים המ טופלים סובלי ם מקשיים הנובעים מגיל   40%. ב ת הזוג/מטפלים בהו ר ה שלהם או ב הורה  של בן

 .  סובלים ממחלה או מב עיה ברי אותית  אחרת38%-ממוגבלות ג ופנית ו  סובלים מנכות  או 22%, מבוגר

 

 סוגי הטיפול והעזרה .6.4

עזרה , השגחה,  ט יפ ול  א יש י:  פעול ות 6הטיפ ול א ו  העזרה שמעניק המטפל למטופל י ו  מת ו אר באמצעות  

פעיל ות פנאי  ועזרה אחרת שאינה נכללת באף , תמ יכה כספי ת, עזרה בפעול ו ת מחוץ לבית ,  בעבודות ב ית 

.   כל מטפל נשאל לגבי כל הפעולו ת שהוא  מבצע עבור כל אחד מהמטופל ים. חת מהפעולות  שפ ורט וא

 ). 20לוח (בנית וח הממצ אים ההתי יחס ות  היא לכלל הפעולות שמ בצע המטפל לכל המטופל י ם יחד 

היא העזרה השכיחה בי ו תר שאותה  )  ל י ו ו י  לט יפ ול רפוא י   וכדומה, ס ידור ים,  קני ו ת(עזרה מחוץ לבית 

 מ המטפלים מב צעים פעול ות   הקשורות  לעזרה מחוץ לב י ת במסגרת הטיפ ול  ללא 72%. ים המט פליםמבצע

 32%- ו 48%(ש יע ור הנשים המבצעו ת פעול ות הקשור ות  בט יפ ול איש י  א ו בעבוד ות ב י ת . תמ ורה כספית

ש יע ו ר   , לעומת  זאת, ) בהתאמה17%- ו 38%(גבוה מש יע ור הגברים המבצעים פעול ות  אלו ) בהתאמה

 68% לעומ ת 76%,   המב צעים פעול ות   מחוץ לב ית  ג בוה מ ש יעור   הנשים המבצעות  פעול ות   אלוהגברים

 .בהתאמה

הוצ יא ו עד  ) 51%(כמחציתם .  מהמטפלים מעניק ים תמ יכה כספית  לפחות לאחד מהמטופל ים שלהם20%

  הו ציא ו  12%, ח" ש1,000–501 הוציא ו  26%,  ח עבור ט יפ ול  בכל המטופלים שלהם" ש500

 . ח" ש2,000 הוצ יא ו מ על 8%-ח ו " ש1,001-2,000

 מכלל 9%- פע ו לות   ו 4 או 3- עו זרים ב 47%,  עו זרים בפע ולה אחת א ו שת י ים 42%,  המטפליםבקרב

 .  פעולות א ו   י ו תר5-המטפלים עוז רים ב 

 
 זמן הטיפול .6.5

תדירו ת הטיפול , )משך הטיפול( מספר השנים שהנדגם מטפל –זמן הטיפול נמדד באמצעות  שלושה מדדי ם 

 ). 21לוח (ך הט יפול  בשבוע ומש

  שנים-משך הטיפול . א

 ).10תרשים ( שנים 10- מטפלים למעלה מ31%,  מהמטפלים מטפלים עד שנתיים24%
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תרשים 10. -   מטפלים,   לפי משך טיפול -   שנים
2006

שלוש עד חמש שנים
28%

שש עד עשר שנים
17%

למעלה מעשר שנים
31%

עד שנתיים
24%

 

 

בדומה למש ך הטיפול בקרב   ,  שנים10-מטפלים במטופל אחד לפחות למעלה מ, 45-64 מהמטפ לים בני 36%

 . ם שני10- מ הם מטפלים למעלה מ 38%אשר ,   ומעלה75בני 

 10- מהמטפלים הערבי ם מטפלים למעלה מ36%. שכיח יותר  בקרב הערב י ם)  שנים10מעל (טיפול ממוש ך 

 .  מהיהוד י ם29%לעומת , שנים

 תדירות הטיפול . ב

 29%,  פעמים בש בוע3-4 מטפלים 12%.  עוסקים בטיפול ובמת ן עזרה ב כל יום או כמעט  בכל יום40%

 טיפלו פחות מפעם בשבוע או שלא  טיפלו כלל בחודש שקדם  ,19%, היתר.  פעמים בשבוע1-2מטפלים 

 .  לריאיון

, 25-44 מבני 34%,  מטפלים בכל יום או כמ עט בכל יום20-24 מבני 31%: תדירות הטיפו ל עולה עם הגיל

 .   ומעלה65 מבני 63%- ו45-64 מבני 42%

  שעות  -משך טיפול בשבוע . ג

עבור אלו המטפלים  .  שעות בשבוע12ה ממוצע היה , ועימכלל המטפלי ם שהעריכו א ת משך הטיפו ל השב

 .   שעות בשבוע ע בור א לו המטפלים ב בן זוג23לעומת ,  שעות11 משך הטי פול  השבועי  היה  -בהור ה  

 מט פלים בי ן   14%,  שעות בש בוע20-  מטפלים יותר  מ13%,  מהמטפלי ם דיווחו כ י ה ם מטפלים כל  הזמן4%

 13%,  שעות בשבוע 4 מטפלים עד 54%,  שעות בשבוע9- ל5ן  מטפלים בי18%,  שעות בשבוע19- ל10

שיעור  .  לא יכלו להעריך את מספר שעות הטיפול בשב ו ע17%-מסרו כי מש ך  הטיפול השב ועי אינו קבוע ו

משך   הטיפול ע ולה  . 14% לעומת  19%, הנשים המט פ לות עשרים  ש עות ומעלה  ב שבוע ג בוה  מ שיעור  הגב רים 
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  מבני8%- ו25-44- מבני ה15%לעומת ,  שעות בשבוע20- מטפלי ם יותר מ ומעלה60 מבני 21%, עם הגיל

20-24 . 

 ב קרב  28%לע ומת ,  שעות בש בו ע לטיפול9- מטופלים ו מעלה מקדיש ים יותר מ 3- מהמטפ לים ב44%

 ).11תרשים ( מטופ לים 2- מהמטפ לים ב36%-המטפלים במ טופל אחד בל בד ו 

תרשים 11. -   מספר שעות טיפול בשבוע,   לפי מספר מטופלים
2006  
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 18%, בקר ב  אלו המבצעים  עד שתי פעול ות: ותן מבצע  המטפלמשך הט יפול  עולה ביחס למ ספר הפע ולות שא

שיעור  המטפלים   , בקרב אל ו המבצעים ש לוש פעולות ו מעלה, לעומת זאת,  שעות בשבוע ומ עלה10מטפלים 

 . 40%-עשר שעות ומ עלה מגיע ל 

ום   המ בצעים פעולות הקשורות  בטי פול אישי  או פ עולות הקשורו ת להשגחה ב מהלך הי ) 25%(רבע מה מטפלי ם 

 .  שעות ומ עלה20העריכ ו כי מ ש ך הטיפול  הש בועי שלהם ה ו א 

 מהמט פלים מקדישים 18%-15%רק )  פעולות מחוץ לבית ותמיכה כ ספית, עבודות  בית(עבור יתר הפ עולות 

 .   שעות ומע לה בשבוע20

 

 תחושות מהטיפול ועומס על המטפל, מניעים לטיפול .6.6

העדר  מס גרת אחרת   , סיבות תקציבי ות,  מחויבות: יניה םב, טיפול ללא ת מורה  כספ ית נעשה ממ ספר   מניעים

,    בקרב הגברים40%( מהמטפלים  45%נמצא כי הרצון לט פל היה מניע עיקרי אצל . ורצון לטפל או  לעזור

 38%( ציינו את תחושת המחויבות כלפי  המטופל כמנ יע עיקרי לטיפול 43%) .  בקרב הנשים51%לעומת 

 ).  מהנשי ם48%-מהגבר ים ו 

  

 מרגישים כי  המטופלים  90%, המטפ לים מדווחים כי מתן הטיפול  או העזרה גו ר ם להם לתחושת סיפוק מ89%

 .   מרגישי ם שהטיפול ש הם מעניקים הוא טוב90%-ו, מעריכ ים את הטיפול שהם מ עניקים ומרוצים ממנו
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ומ ס בלפחות   דיווחו  כי ה טי פול גרם לע) 46%(קרו ב  למחצית מהמטפלים . טיפול בא דם גו רם לעומס על  המטפל

 ). 23לוח (נפשי  או פיזי , חברתי:  אחד ממדדי ה עומס שנבדקו

 מהנשים המטפלו ת דיווחו על 53%כ "בסה (נשים חשות עומס יותר מגב רים בשלושת מדדי העומס  שנקבעו 

בהש וואה  , 65-74תחושת העומ ס מהט יפול ג ב והה  יותר  בקר ב בני ).   מהגב רי ם המטפלים40%עומס לעומת   

 ). 12תר שים (אחרות לקבוצות הגיל ה

תרשים 12. -   עומס על המטפל הנגרם עקב טיפול,   לפי גיל ומין המטפל
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לעומת ,  מהמטפלים בא דם אחד דיווחו על תחושת עומס43%. תחושת העומס קשורה גם במספר ה מטו פלים

 .  מאלו ה מטפלים בשני  מטופלים ומעל ה55%

 

 השפעת הטיפול על תעסוקת המטפל .6.7

.   כלו סייה  כולהשיע ור זה ד ומה ל שיעור  באו .  מבין  ה מועסקים דיווח ו כי  הם מטפל ים ללא תמור ה כספ ית31%

:  מהם,  נעדרו מהעבוד ה בחוד ש שקדם לריא יון עקב הטיפ ו ל או מתן העז רה19%, מבין המ טפלי ם המועסקים

 . ימים5נעדרו מעל ) 11%( ימים והיתר  3-4 נעדרו 21%,   נעדרו יומיים38%,  נעדרו יו ם אחד30%

 סבר ו   6%, לה תקדם בעבוד ההטיפו ל מונע או מע כב אותם מ/  מהמטפלי ם המועסקים  סברו  כי מתן  העזרה8%

 ) . 25לוח (הטיפול פוגע  בהכנסתם מע בודה /כי מתן העז רה 
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 לאומית- השוואה בין- ומעלה 65מטפלים ללא תמורה כספית בבני  .6.8

 65משגי חים או עוזרי ם לאדם בגיל ,  המדינות החברות בא יחוד האיר ופי מ טפלים27- מהאוכל וסייה  ב 12%

 ומעלה  מטפלים בלפח ות אדם 20 מב ני 19%, מ טפלים גבוה  יו תרשיעור  ה, בישר אל. 11ומעלה הזקוק  לעזרה 

, 20%(שווד יה  והו לנד , שיע ור דומ ה של   מטפלים ללא  תמורה  כספית  נמצא בבלגי ה.    ומעלה65אחד בגיל 

שיעו ר   .    במ דינות אלו שיע ור  ה מטפלים הוא   הגבוה  בי ותר  במדינות הא יחוד הא ירופי).  בהתא מה18%- ו20%

 ). 5%(ובהונגרי ה ) 6%(ם נמצא בפורטו גל ובלוקסמבו רג  נמוך במיוחד  של מטפלי

תרשים 13. -   מטפלים ללא תמורה כספית באדם בגיל 65 ובמעלה, 
במדינות האיחוד האירופי ובישראל
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 . Special Eurobaromoter 223פרסום  , 2004דצמבר , "Social Capital" סקר ,  Eurobarometer  - סקר של  הי"  עפ11
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הציבור ביחס לטיפול באוכלוסיות נזקקות .7  עמדות 

מחלה או  ,  מוג בלות, נבחנו עמדות כלל הציבו ר ב אשר לטיפ ול ב אנשים הזקוקי ם לטיפול מסי בות של גיל ג בוה

 . כל סיב ה אחר ת

צורת התמיכה  שהמדינה   , ל באוכלו סיי ה הנזקקתהגורמים  האחראים לטיפו, בין ה יתר, הנושאים שנב חנו היו

 .  מטפלים מועד פים ועוד,  ס ביבת מגו רים לאנשים הסוב לים מקשיים בתפקוד הנובעי ם מגיל מבוגר, יכולה לספק

 אחריות לטיפול .7.1
,  ה משפחה,  המדינה: הוצגו אר בעה  גורמים שעש וי ים להיות אחר אים לטיפול ב אדם הזקוק לטיפול או לעזר ה

עמדת הציבור לגבי מ י דת האחריות  של כל גורם נבחנה לחוד עבור אנשים  . ים והאדם ע צמוארגונים קהיל תי

שאינ ה   , )קבו צה זו  כוללת ג ם ילדים ונוער (הסובלים  מבעי ות הנובעות מ גיל מבוג ר וע ב ור אנשים עם  מוגבלות 

 ).27לוח . (נובעת מגיל מבוגר

 מהצי בור חש בו  כי  המשפחה   46%: ל מ בוג ראחריות לטיפו ל באנשים ה ס ובלים מקשיים  בתפקוד הנו ב עים מגי

  חשבו  כי  ה אדם עצמו ה ו א האחרא י   10%,  סבר ו כ י ה מדינה ה יא ה אחראית41%, היא  האחראית  העיקרית

גברים  מייחס ים אחריו ת   .  סבר ו כ י  ארגונים קהיל תיים צריכים ל קחת אחריות עיקרית לטיפול  באו כלוסיי ה זו 2%-ו

לעומת  ) 49%(נשים מייחסות אחרי ות רבה  יותר  למשפחה , )38%(לעומת נשים )  44%(רבה י ותר למ דינה 

 ראו את  ה מדינה  20-24 מבני  28%: מידת האחר יו ת שמייחסים ל מדינה עולה  כ כל שעולה  הגי ל).  42%(גברים 

מידת הא חריות שמייח סים למשפחה  יורדת  ככל   , לעומת זא ת+. 75 מבני 48%כאחראית עיק רית לעומת 

 31% רואים  את המשפח ה כ א חראית עיקרי ת לטיפול ב או כלוסיי ה זו  לעו מת 20-24 מבני 57%,  שעולה  הגיל

 ).13תרשים + (75מבני 

תרשים 14. -   אחריות עיקרית לטיפול באדם הסובל
מקשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר,   לפי גיל ומין
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 8%- מבעלי ההכנס ה הבינו נית ו10%לעומת  ,  מבעלי ההכנס ה הגב ו הה רוא ים את האדם עצמו כ אחראי14% 

 מבעלי 15%: כ כ ל שעולה ההש כלה כך עולה  מידת האחריו ת המיוחסת לאדם עצמו. מבעלי הה כנסה הנמוכה

 מבעלי תעודת בגרו ת או בעלי 10%לעומת , ההש כלה הא קדמית רואים  את האדם עצמו כאחראי  עיקרי

 מהחרדים  58%, מ בין  היה ודים.  מבעלי  הש כלה י סודית  או  תיכונית7%-תיכונית שאינ ה אקדמית  ו -השכלה  על 

 42%לע ומת , וגררואים את המ שפחה כאחר אית עיקרית ל טיפול באדם  הסובל מקש יי ם הנובעים מ גיל מב

 .   מהחילוניים46%-מהדתיים והמ סורתיים ו 

.  עמדות הציבו ר ביחס לאחריות לטיפול דומות בין אלו המטפלים ללא תמורה כספי ת ואלו שאינם מטפלים

 מאלו המטפלים בבן משפחה  רואים את  43%לדוג מא , אולם בקרב  המטפלים קיי מים הבדלים בעמדות

 .  מאלו ה מטפלים באדם  שאינו בן מש פ חה54% לעומת המשפחה  כאח ראית עיקרית  לטיפול

 

) 52%(למעלה ממחצי ת ):  שאינן נובעות   מגיל מב וגר ( אחריות לטיפ ו ל באנשים ה סו בלים ממחלה  או ממו גבלות

 חושבים כי ה משפחה היא  האחראית  36%, מכלל האוכלו ס ייה חושבים כי  המדינה היא האחראית העי קרית

 סבורים  שארגונים קהי לתיים הם האחראים 5%-מו הוא  האחראי העי קרי ו חושבים כי ה אדם עצ5%, העיקרית

ככל שעו לה הגיל כך   ). 50%(מאשר נשים , )55%(גב רים מייחסים אחריות רבה  יותר למדינה . העיקריים

 ). 14תרשים (מייחסים למדינ ה אחריות רב ה יותר ב השוו אה לאחריות  של המשפחה  

 

תרשים 15. -   אחריות עיקרית לטיפול באדם הסובל ממחלה או
ממוגבלות שאינן נובעות מגיל מבוגר,   לפי גיל ומין
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 מהיהו דים 54% :חס ת למדינה ולמשפחה בקבו צות אוכלוסייה  שונותקיימים הבדלי ם במידת האחריות המיו

 מהיהודים  מייחסים למש פחה אחריות 35%.  מהערבים45%לעומת , מייחסים למדינה אחריות עיקרית לטיפול

 .  ואילך  מייחסים למדינ ה אחריות עיק רית1990 מעולי 47%, מבין הי הוד ים.  מהערב ים42%עיקרית לעומת 
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  יכולה לספק לטיפול באנשים הזקוקים לעזרה או לטיפולהתמיכה שהמדינה .7.2

.    פי תוח שירותי רווחה ואפשר ות להעסיק מטפל סיעודי , הגדלת התמיכה  הכספית: הוגדרו שלו ש אפשרוי ות

 ).28לוח (

 

 סבו רים כי הגדל ת התמיכה   40%: התמיכה ע בור  אנשים הסוב לים מקשיים בתפקוד הנוב עים מגיל מבו גר

 חושבים שהקלה בהעס קת מטפל סיעודי היא התמי כה החשוב ה   31%, ה החש ובה ביותרהכספ ית היא התמיכ

קבוצות האו כ לוסייה  שסב רו  כי   .   חושבי ם כי פיתוח ש ירותי ר ווחה ה וא התמי כה  ה חשובה  ביותר26%-ביותר ו 

  , )50%(חסרי השכלה , )47%(בעלי הכנס ה נמוכה : הגדלת התמיכ ה הכספית הי א התמיכה הח שובה בי ותר ה יו

אלו ה מטפלים : ומהם)  44%(אנשים שהם מטפלי ם ללא תמורה  כספית , )48%( ער בים  ,)% 50( 12לים או נכיםחו

 ).  45%( שנים ומעלה 5או המטפ לים ) 43%( שעות ומע לה בשבוע 10

  מקשיים בתפקודאנשים הסובלים לטיפול בהתמיכה החשובה ביותר שהמדינה צריכה לספק  -.לוח ה
 2006,  תכונות שונותלפי,  מגיל מבוגרהנובעים

הקלה באפשרות להעסיק 
 הגדלת תמיכה כספית פיתוח שירותי רווחה מטפל סיעודי

אינם 
אינם  מטפלים  מטפלים

אינם  מטפלים  מטפלים
 מטפלים  מטפלים

 אחוזים

 סך הכל 44.5 40.0 22.0 28.9 33.5 31.1
 מין          

 גברים 44.2 39.6 26.8 32.8 29.0 27.6

 נשים 44.8 40.3 17.5 25.3 37.7 34.5

 קבוצת גיל          
26.4 17.9 38.7 31.0 34.9 51.1 24-20 

29.5 27.8 30.3 23.7 40.2 48.5 44-25 

32.9 40.7 28.8 19.9 38.3 39.4 64-45 

35.4 46.3 17.0 12.1 47.6 41.6 74-65 

  ומעלה 75 41.5 44.6 20.3 16.5 38.2 38.9

  אוכלוסייהקבוצת          
 יהודים ואחרים 42.0 39.3 22.9 29.3 35.1 31.4

 יהודים: מזה 41.8 39.1 23.2 29.5 35.0 31.4

 ערבים 57.2 43.8 17.7 26.6 25.0 29.6

 

- בחרו בפיתוח שירותי רווחה ו34%,  בחרו בהגדלת התמיכה הכספית35%: התמיכה עבור אנשים מוגבלים

 .  מטפל סיעודי בחרו בהקלה באפשרות להעסיק29%

                                                 
 .על פי הגדרה עצמית בשאלה על פעילות עיקרית 12
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 הסובלים התמיכה החשובה ביותר שהמדינה צריכה לספק עבור טיפול באנשים  -. לוח ו
  2006, לפי תכונות שונות, ממחלה או ממוגבלות

הקלה באפשרות להעסיק 
 הגדלת תמיכה כספית פיתוח שירותי רווחה מטפל סיעודי

אינם 
אינם  מטפלים  מטפלים

אינם  מטפלים  מטפלים
 מטפלים  םמטפלי

  אחוזים

 סך הכל 33.5 34.5 39.2 35.3 32.7 30.2
 מין          

 גברים 29.0 33.4 38.3 38.7 35.1 27.9

 נשים 37.7 35.5 40.1 32.2 30.5 32.3

 קבוצת גיל          
27.5 41.2 44.6 34.7 27.9 17.9 24-20 

28.7 34.0 37.9 42.5 33.4 27.8 44-25 

30.8 31.6 33.0 36.4 36.2 40.7 64-45 

35.2 24.5 26.0 44.1 38.9 46.3 74-65 

  ומעלה 75 38.2 42.1 38.7 21.2 22.7 36.7

 קבוצת אוכלוסייה          
 יהודים ואחרים 35.1 34.6 37.4 34.7 33.2 30.7

 יהודים: מזה 35.0 34.2 37.3 35.2 33.3 30.6

 ערבים 25.0 33.7 48.6 39.0 30.1 27.3

 

ככל שמט פ לים זמן רב י ו תר עולה שיע ו ר אלו החוש בי ם כי הגדלת  , ן ה אנשים  המטפלים ללא  תמורה  כספי תמבי

 43% שעות בשבוע לעומת 4 מאלו המטפלים עד 31%: התמיכה ה כס פית היא צורת התמיכה החשובה ביות ר

 .  שעות בש בוע20-מאלו המטפלי ם יותר מ

 

  לים מקשיים בתפקוד סביבת המגורים הטובה ביותר עבור מבוגרים הסוב .7.3

,    )ב ה נחה שיש מי שיטפל בו( מהציבו ר מעריך  כי ה סביב ה המתאי מה ביותר לא דם המבוגר ה יא בביתו 60%

 סברו כי זו   28%, בקר ב הערבים( סבורים  כי מגור ים בבי ת של בן משפחה היא האפ שרות הטוב ה  ביותר 13%

 ).29ל וח (מ וגן הי א האפש רות ה טובה ב יותר  סבורים  כי בית אב ות או דיור 25%-ו , )האפשר ות הטו בה ביות ר

ככל שעולה מידת הדתי ות כך יורד ש יעור אלה המ עריכים כי  בי ת אבות או דיור מוגן ה ם   , בקרב הי הודי ם

,    מב ין החרדים14%; מסגרות המג ו רים המועדפת  לאנשים הסובלים מקשיים בתפקוד הנובעים מגיל מב וגר

 . ם והח ילוניים מבין ה מסורתיי29%- מהדתיים ו 21%לעומת 

הערכת הציב ו ר לגבי מסגר ת המגורים ה טובה בי ותר משתנה בין ה מטפלים ובין  אלו שאינם מטפלים וכן  

 ).לוח ז(בקבוצות הגיל  השונות 
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  עמדת הציבור ביחס לסביבת המגורים הטובה ביותר לאדם בגיל מבוגר המתקשה לתפקד-.לוח ז
 2006, לפי גיל,  באופן עצמאי

בבית של 
חהבן משפ בבית שלו

בבית אבות
 או 

דיור מוגןב

בבית של 
בן משפחה בבית שלו

בבית אבות
 או 

דיור מוגןב

בבית של בן 
בבית שלו משפחה

בבית אבות 
 או 

דיור מוגןב

 

  אחוזים

  כל האוכלוסייה מטפלים ללא תמורה כספית לא מטפלים
 סך הכל 25.4 59.6 13.1 20.9 66.8 12.3 28.1 58.1 13.9
26.0 45.0 29.0 21.5 62.2 16.3 24.5 49.0 25.3 24-20 

16.0 54.7 29.3 17.4 65.4 17.2 16.1 56.7 25.7 44-25 

9.0 61.0 30.0 6.7 68.1 25.2 8.0 62.4 27.5 64-45 

6.0 73.2 20.7 5.5 71.7 22.8 5.9 70.5 20.7 65+ 

 

 מטפל סיעודי מועדף .7.4

עובד זר או   ,  עובד ישר אלי:  רה ש י היה זקוק לעזרה או לטיפולבמק, הוצעו שלוש ח לופות לטיפול בקרוב מש פחה

 סבו רי ם כי עוב ד 20%, מה ציבור ס בורים  כי עוב ד יש רא לי הוא  החלופ ה הטו בה ב יות ר) 25%(ר בע .  בן משפחה

 .  סבורים  כי בן  משפחה הוא  החלופה הטו ב ה ביותר) 53%(זר הוא החלופ ה הטוב ה ביות ר ולמעלה ממ חצית 

 25%- ו25-44 בקרב בני  16% לעומת 20-24 בקר ב בני 9%: עולה  ה העדפה לעו בד  זרככל שעול ה ה גיל כך 

 ).15תרשי ם (ככל  שעול ה הגיל יו רדת  ההעדפ ה לטיפ ול על ידי בן מ שפחה , בהתא מה.  ו מעלה45בקרב בני 

תרשים 16. -   עמדת הציבור ביחס למטפל סיעודי מועדף לבן משפחה, 
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 מעדיפים טיפול של  בן משפח ה   86%בקרב הע רבי ם :  ההעדפ ה למט פל סיעודי מ ש תנה בין קבוצו ת האוכלוס ייה

 .  מעדיפים טי פול של בן מש פחה61%,  ואילך1990בקרב עולי .   בקרב היה ודים46%ומת לע
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 תמיכה בהעסקת עובדים זרים .7.5

מהאוכלוס יי ה הבוגרת בי שראל תומכת  במידה רבה  או רבה מאו ד בהעסקת עובדים זרים  ) 50%(מחצית 

תומכים ב העס קת עובדים    מהם  41%ר ק , בקר ב הצעיר ים שי עור זה  הוא  ה נמוך ביות ר.  בתחום הסיעו ד באר ץ

בקרב ). 53%( מידת התמיכה בהע סק ת עובדים זרים היא הגבוה ה ביותר 45-64בקבוצת הגיל . זרים לסיעוד

שיעור .  39% - ואילך 1990וב קרב עולי ,  תומכים ב העסקת עובדי ם זרים בתחום הסיעוד12%הערבים רק 

עם הכנסה ממוצעת נמוכה לנפש השיע ו ר   אצל הגרים במשקי בית ; התמיכה עולה  ככל שעולה רמת ההכנסה

 אצל הגרים 70%- אצל הגרים במשקי הבית עם הכנסה ממו צעת בינונית לנפש ו54%לעומת , 36%עומד על 

 .במשקי ה בית עם הכנסה ממ וצעת גבוהה ל נפש
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 הגדרות והסברים

 אוכל וס י י ת ה ס קר 

 שאינם מוסד ות כוללת גם דיירי אוכלוסי ית הסקר .  ומעלה20בגיל , של מדינת ישראלה קבועה האוכלו סייה 

עולים חדשים  . מרכזי קליט ה ו תכניות דיור מו גן לאוכלוס ייה  המבוג רת, כגון מעונו ת סטודנטים, לצרכים טיפולי ים

 .13 חודשים6לפחות בא רץ  רק  אם שהו , נכללו באוכלו ס יית הסקר

לחולים בתי חו לים , בותכגון  בתי  א(דיי רים במ ו סדות טיפולי י ם : קב וצו ת שא ינ ן  נכללות  בא ו כלוס י י ת  הסק ר

,  ל  למעלה משנה  ברציפות בע ת הסקר"תושבים י שראלים אש ר  שהו בחו, )בתי סוה ר, במחלות כרוני ות

והג רים מחוץ   ים ושב טי בדו, איו ן לכל המאוחריו ארצה חצי שנה לפני מועד הרהגי עדיפלומטים ועו לים אשר 

 . ליישובים

 קב וצת א וכל ו סי י ה 

השי וך  לקבוצת אוכלוסייה מ בוס ס על הגדרת   . י הו דים ואחרים ו ערבים: סי יהיש הבחנה בי ן  שתי קבוצות אוכלו

 . ו כ ן על הדת בייש וב המגו רים ש ל המרואי ין, המרוא יין את ד תו ודיווחו על  ארץ הל ידה ש לו ושל אביו

נוצרים המתגור רים ביישו בים מעורבי ם   , נוצרים המתגוררים ביי שוב ים יהודיים,  כולל יהודים– י ה וד ים ואחר י ם

 .כ אל ה שהם ללא ס יווג דת ובני ד ת אחרת על פי הגדרתם, שר א רץ הל י דה שלהם או  של אביהם אינ ה ערביתוא

נוצרים המתגוררים ביי שוב ים  ,  יהודיים-נוצרים המתגוררים בייש ובי ם לא, דרוזים,  כולל מוסלמים– ער ב ים

לת את ערביי מזרח   אוכלוס יית הסקר כול 2004-מ. מעורבים אש ר  ארץ הליד ה  שלהם או של אביהם ערב ית

 . ירושלים

 מצב מש פחת י 

 .אלמנים ורווקים, גרו שי ם, )כולל  גם אלו החיים בנפרד(נשואים 

 ב ית  משק

.  יחד בד ירה בא ופן קבו ע ברוב ימות  השבוע ומנהל י ם תקציב משותף למזוןהגרים אחד או קבוצת אנשים אדם

 .   לכלול גם אנשים שאינם קרובי משפחהיכולת משק בי

 מס פר  ה ילדים  במשק  הב י ת 

 . במשק ה בית17–0מספר ה ילדים בני 

 דתי ו ת 

לא כל  –מס ורתיים  "ו" דתיים –מסו רתיים "כולל " (מסורתי י ם"; "דת יים"; "חרדים:  "  הקטגוריות  הןי ה וד יםבקרב  

 ".חילוניים, ל א דתיים"; ")כך דתיים

                                                 
 מהבדליםנובעים  , תכונ ות כ וח העבודהבהבדלים בי ן  סקר כוח אדם לסקר החברתי באומדנים של  האוכלוס י יה  ו   13

 . בהגדרות של האוכל וס י ות הנחקרות



- 43 - 

לא כל כ ך   ";  "דתיים"; "דתיים מאו ד: "הסיווג  הוא ) נוצרים ודרוזי ם, כ גון מוסלמ ים (בני ד ת ות  אחר ות בקרב  

 ".לא דתיים"; "דתיים

  וא י לך 1990ע ול י 

 .  או לאחר מכן1990מתייחס ליהודי ם ואחרים בלב ד שעלו לארץ  בשנת 

 צור ת  י יש ו ב 

 .1995ים לפי  האומדן  של גו דל האוכלו סייה  שהייתה ב הם  במפקד האו כ לוסין והד יור  היישוב ים מסווג1999-מ

,   )מ ספר  התושבים(שהה בחנה ב יניהן מב וססת  על גודל  היי שוב ,  היישו בים נחלקים לשתי קב וצות עיקריות

 .200414 –או כלוס ייתם וסמליהם  , רשימת היי שוביםכמוס בר בפ רס ום 

 ;קבוצות על פי גודלם-המסווג ים לתת,  ויו תר תושבים2,000ש בהם , י יש ו ב ים ע י ר ונ י ים .א

  כ ו לל מושבי ם (מושב ים , ובהם נ כללים קיבוצים,  תושב ים2,000-שבהם  פ חות מ,  י יש ו ב ים כ פר י ים .ב
 .ויי ש ובים כפר יים א חרים) שיתופיים

   מחוז

 .142004 –אוכ לוסייתם וסמלי הם ,  רשי מת היישו ביםהמחוזות הוגד רו כמפ ורט ב פ רסום

 י יש ו ב י פ י ת וח 

 :  יישו בי פיתוח25נכללו 

,  תרשיחא-מעלו ת, מגדל  העמק,  כרמיאל, י קנעם עילית,  טבריה, חצור הגלי לית, בית  ש אן: יישובי  פיתוח  בצפון

 .  שלומי, קריית שמונה, צפ ת, עפולה, עכו, נצרת עילית

, ת גתקריי,  ערד, נ תיבות, מצפה רמון, ירוחם, יבנה,  דימונה, בית שמש, אילת, אופקי ם: יישובי פ יתוח בדרום

 . שדרות,  קריית מלאכי

 השכלה 

ה   / הנתונים מבוס סים על דיווח המרוא יינים על מוסד הלימו דים האחרון ו תעודת ההשכ לה או התואר  הגבוה

לא  כו לל תעודת (ביותר שקי בלו  במשך  לימוד י הם בבית  ספר  או במ סגרות  לימודים המקנ ות תעודות ר שמיות 

 : ריות הןה קטגו). 'תע ודת סיום השת למות וכד, סיום קורס

 . אלה שלא למדו כלל במו ס ד חינוך–לא למדו  •

קבוצה זו מחו לקת על פי ה תעודה הג בוה ה ביות ר של   .   אלה שלמד ו במוס ד לימו דים כלשה ו–למדו   •

 : המרוא יין

o  חדר או כותאב: כולל גם (ניים או ללא תעודהיחטיבת ב/  יסודיבית ספרתעודת סיום  ,

 )וכאלו שלמד ו ו לא קיבלו תעוד ה

o ללא תעודת בגרות(  תיכון בי ת ספר תעודת סיום( 

o  תעודת בגרות 

                                                 
 .2006 –ו  "תשס,  יר ושל ים, 77' פרסום טכני  מ ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 14
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o תיכון שא ינה תעודה אקדמית- תעודת סיום של  בית ספר על –תיכונית -תעודה על . 

o  תואר אקדמ י ראשו ן –תעודה אקדמי ת  )B.A.תואר  א קדמי שני   , ) או תואר  מק ביל 

)M.A.( תואר  א קדמי שלישי , )כול ל דוקטור לרפ ואה,  או תואר מקבילPH.D.  או 

 ). אר מקבילתו

o   ציינו שקיבלו  תעודה שאינה  אחת מהמפור טות לעיל–תעודה אחרת . 

 פע יל ו ת ע יק ר י ת

 : על פי הפעילות  העיקרית בשנ ה האחרונה, הגדרה עצמ ית של הנדגם

o  עבודה 

o  לימודים 

o  פנסיה או גיל ג בוה 

o  מחפ ש עבודה / מובטל 

o  טיפול בבית א ו  בבני משפחה 

o  גופניתבעל מו גב לות(א ו נכה ) במחלה  ממושכת(חולה ( 

o  עיסוק  , ל"טיול בחו, עיסוק בפעילות התנדבותית,  שירות בצבא–פעילות אחרת

 בפעילות פנאי  או עיסוק אחר 

 בכ וח ה עב וד ה  

 : לפי  ההגדר ות המפ ורטות להלן, בשבו ע הקובע" בלתי מ ועסקים"או " מו עסקי ם" ומעלה  שהיו 20בני 

 מ וע סק ים 

בע בודה   ) שהסתיים  ב שבת שלפני ב וא הסוק רה שבו ע (אנשים שעבדו  לפחות שעה  אחת בשבוע  הקובע 

 ; )בין בשי רותים ובין בענפים א חרים(כל העובדי ם בקיבוצים ; רווח או  תמורה אחרת, כלשהי תמורת  שכר

להבדיל  ( ל "אנשים שנעדרו זמנית  מעבודתם ואנ שים בשי רות  קבע בצה; בני משפחה  שעבדו ללא ת שלום

 ). ללים בין המועסקיםבסקר החב רתי אנשי צבא  קבע נכ, מסקר כוח אד ם

 בלת י מ ו עסק י ם

חיפשו עבודה באופן פעי ל בארבעת השבועו ת   , בשבוע הקבו ע) אף לא שעה אחת(אנשים שלא עבדו כלל 

לו הוצעה ל הם עבודה  מ תאימה  ,  וה יו יכולים ל התחיל לעבוד ב שבוע הקו בע, שקדמו לפקיד תם בסקר

 "). זמינות לעבו דה("

 אינם בכ וח ה ע ב ודה  

אנשים ; בקבוצה  זו  כלולים תלמידי ם.  ה יו מ וע סקים ולא ה יו  בלתי מועסקים  בשב וע הקו ב ע ומעלה  שלא20בני 

אנש ים שאינם  ; עקרו ת בית שלא ע בדו אף  שעה  אחת מחוץ למ שק ביתן; שעבדו  בהתנד בות ללא כל  תמורה

 .   שלא  עבדו אף ש עה אחת בש בוע הקובע',  וכו, מרנ טה, מפנסיה,  אנשים החיים מקצבה; מסוגלים לעבו ד

 . נכללים בקבוצה זו חיי לים בשירות ח ובה, מו כ ןכ
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 מע מד בע ב וד ה 

 :המועסקים מח ולקים לשלוש קבוצות

,   קבלני או בתמורה אח רת כלשהי , ח ודשי,  מועסקים שעבדו אצל מיש הו אחר תמור ת שכר יומי– שכי ר ים •

 ). שבסק ר כוח אדם אינ ם נכללים בין המועסקים(כולל אנשי צב א קבע 

או  שותף ,   אנשים המ עסיקים אחרי ם בשכר  או  ב תמורה אחרת  כלשהי– םעצמא ים  המ ע סיק ים  ע ו בד י  •

 . כולל בעל משק חקלאי המעסיק עו בדים תמורת  שכר, בעסק המעסיק  אחרים

 אנשים העו בדים בע סק א ו במשק  שלה ם ואינם מעסי קים אחרים –  עצמא ים שא ינ ם מע ס יק ים  ע ו בדים  •

 .בשכ ר

 הכנסה 

על דיווח המרואיינים  על טווח ההכנסה האיש ית ברוט ו    מתבססת – ח" ש-הכנסה א יש י ת בר וט ו לחו דש 

 . לפני ניכוי במס, מכל מ קומות העבוד ה שלהם, לחודש

, מקצבאות, מפנסיה, מעבודה:  הכנסה של כל בני משק הבית מכל המקורות–הכנסה כ וללת  למשק בי ת  

 . 'משכר דירה וכד

ל דיווח המרואיינים על טווח מתבססת ע – ח'' ש-) ברוטו לחודש(הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 

משכר , מקצבאות, מפנסיה, מעבודה: של כל בני משק הבית מכל המקורות, ההכנסה הכולל ברוטו לחודש

נלקח בחשבון הערך שבאמצע הטווח שדווח והוא חולק במספר , לכל משק בית. לפני ניכוי במס', דירה וכד

; ח" ש2,000עד : קובצו לשלוש קטגוריות, )דשברוטו לחו(הכנסות לנפש במשק בית . הנפשות במשק הבית

 .ח ומעלה" ש4,001; ח" ש4,000–2,001

 שע ות  עב וד ה  בשב ו ע בכל  מ קו מ ות  הע ב וד ה 

כ ולל שעות ,  מספר שעות  העבוד ה למע שה של המוע סק בכל מקומ ות העבודה  ש בהם עבד ב ש בוע הקובע

 .'שעות הכנה  של מורים ואמ נים וכד, עבודה נוספ ות

 ש ע ובד י םמס פר  בני  מש ק ב ית 

במניין אלה ש עובדים נכלל כל מי שעובד או בשירות   . מתקבל מידע על עבודתו של כל אחד מבני משק הבית

 ).לרבות הנדגם ע צמו(ל "קבע בצה

 צפי פ ו ת די ו ר 

שירותים וחדר , לא כולל מטבח,  כולל חצאי חדרים וסלון-צפיפות דיור מחושבת כמס פר החדרים ב דירה  

 . במספר הנפשות ב משק הבית מחולק –המשמש לעס ק בלבד 
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 שיטות דגימה

 מסגרת הדגימה. א

ס אשר מסגרת הדגימה שלו מב וסס ת על קובץ מרשם "הסקר החברתי ה וא הסקר הראשו ן ש ל הלמ

א יכ ותה של  מסגרת דגימ ה נבחנת , כללית. 2005 הקובץ היה מע ודכן  לאפריל  2006ב סקר .  התושב ים

כיס ו י חס ר של האוכלוס י יה על ול ליצ ור הט י ות   : הסקרבעיקר לפי טיב הכיס ו י   שלה את או כלוס י ית 

וכ יס ו י   יתר עלו ל לגרום למאמץ חקירה מי ו תר של אנשים שא ינם נכללים בסקר ולהגדלת ,  באומדנים

זיה ו י  הרשומ ות  . לכן  נוכו  מקובץ מ רשם התושבי ם רשומ ות א שר אינ ן ש י יכ ו ת לאוכלוס י י ת  הסקר. העלוי ות 

לפי קריטר י ו ן  הגיל נוכ ו   , למשל , יר ו ת  מהמידע בקובץ מרשם התושב יםהמי ועדות לנ י כו י הוא פש וט  ונגזר יש 

שי יכ ו ת לאוכל וס י ו ת  -המ ידע מהמרשם על חלק מהתכונ ות המגדיר ות  א י , עם זאת.  ומטה19-כל בני ה

, כך.  ולכן  ז יה ו י  הרש ומ ות   שלהן תכ ונ ות  אלו  היה מ ורכ ב  וחש וף לטעו י ו ת,   א ו א ינ ו   קי ים, הסקר אינ ו  מ ו שלם

אינם ) גם אם  מפעם לפעם מבקרים לתקו פות  קצרות ב ארץ(ל "ח י ים ב אופ ן  קבוע ב חו  ישראלים ה,למשל

.   חלק מאוכלוס י י ת הסקר וב תהליך הכנת המסגרת לדגימה נעשו פ עול ות מ י ו חדו ת כדי לאתרם ולנכותם

אש ר עקרונית  הי ינ ו  מע ונ י ינ ים  ,  כיס ו י  של ת ו שבים  ארעי ים   ות י יר ים-במרשם התו שבים  עלול ל הי ות  א י 

 . הם אינם נכללים בו, כפי שנאמר, אך למעשה, רבהכללתם בסק

במרשם התו שבים  מספר  רב של משתנ ים  דמ וגרפי ים  אשר מאפש רים תכנ ו ן  מדגם יע יל  מבחי נת תכונ ות   

המרשם כו לל מספר , לעו מת זא ת. בהשו ואה למדגמים המושגים ממק ור ות  מנהליים אחרים,  כגון מ י ן   וג יל

מאחר שבסקר יש . אינ ן כת וב ות  המגורים של הם,  ו ת ב וכפ י שהן מ ופ יע , רב של נפשות אשר כתוב ו תיה ן

הדבר מכביד על עבודת . נדרש לאתרם, לחקור את הנדגמים גם אם אינם גרים בכתובת לפי  המרשם

 . הצלחה באיתור-השדה ו י יתכנ ו  ש יעור ים מש מעות י ים  של  אי 

די לכלול עול ים  כ. אוכלו ס י ית הס קר כוללת עולים חדשים א שר שהו בארץ לפחות חצי  שנה לפני הריא י ו ן 

הוכן מדגם של עולים חדשי ם נוספים   ,   חודשים6אך שהו בארץ מעל , שלא הופיע ו ב קובץ מרשם התושב ים

 .2005המכיל את כל העולים שהגיעו  ב י ן אפר י ל לסוף שנת  , 2005מקובץ המעודכן לס וף 

 הדגימהשיטת . ב

בשלב ראשו ן הוגדרו  . מעלה ו20 בני 7,500-גודל המדגם תוכנ ן כך שמספר המשיבי ם הצפו י  יה י ה כ

ערבי ם במזרח ( קבוצו ת א וכלוס י יה 5: קבוצו ת תכנו ן  על ידי ש יל ו ב של שלוש ה משתנים דמוגרפי ים

 7, ) ו י הודים  יל יד י   י שראל1989ע ול ים  עד ,  וא ילך1990עול י  ,  ערבים שלא במ זרח יר ושל ים,  יר ושל ים

  –)  גברים  ונש ים( קבוצו ת מ י ן 2- ו +)75, 74–65, 64–55, 54–45, 44–35, 34–25, 24–20(קבוצו ת גיל 

, ת וכנן  שג ודלו  של מדגם המשיב ים  הצפו י בקב וצה  יתא ים  יחס י ת לגודלה.  קבוצו ת תכנו ן 70סך הכל 

שי יכ ות   -וא י ") נפל("ההשבה -על סמך ההנחות של ש יע ור י א י . 7,500בהנחה שמספר המשיב ים   יהיה 

בקבוצ ות  התכנו ן הש ונו ת תוגבר ו   . רושהתקבל בכל קבוצה מדגם בגודל הד, ")אפס("לאוכלוס י י ת הסקר 

מתוך  , של נזקקים מ קובץ העזר של משרד הרו ו חה+) 20בני ז וג  ו ילד י ם בגיל , הורים (בני משפחה קרובה 

ש ימ וש  במ ידע העזר נועד לי יעל את   . של הנזקקים"   מטפל ים  פוטנצ יאלי ים"הערכה כי הם עשו י ים  להי ות  

לנפש משתנה בי ן  קבוצ ות  התכנו ן  ומבטא ת הערכות  הס תברות הדגימ ה הסופית  . אומדנ י הנוש א השנתי
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בר וב  קבוצו ת התכנו ן  ה י ו  שת י  הסתברו י ו ת דגי מה נפרדו ת   . מוקדמ ות לא חוז י  א י  השבה בקבוצות  השונ ות 

, 1:499הסת ברות הדגימ ה הממוצעת בסקר הי ית ה . ול אחרים"   המטפלים הפוט נציאלי ים"לקבוצת 

 . 1:605ל ית   והמינ ימ1:287הסתברות הדגימה המקסימ לית ה י יתה 

, ) ומעלה20 בני 7,500-יש ב י י ש וב ים  כ, כלומר( מקרים במדגם 15בי יש ו ב ים שב הם צפוי ש י ת קבלו לפחות  

בכל שכבה הוכן מ דגם . כאשר כל שכבת דגימה היא קב וצ ת תכנו ן, שלבי-נכללו נפשות  במדגם שכבות חד

"   למטפלים פו טנציאלי ים"שיט ת י של נפשות  יחס י ת לגודל שנקבע בהתאם להסתברו י ו ת הדגימה הנפרדות 

- מהמדגם נערך בשי טה חד84%-כ, בסך הכל.  לא חר מ י ו ן  הקוב ץ לפי  מאפ י ינ ים  גאוגרפי ים ,  ולאחרים

 . שלבית

 בני  7,500-שלבי עבור  האוכלוס י יה ב י י ש וב ים שבהם פחות מ -הוכ ן מדגם דו , בשל האילוצ י ם התפעולי ים 

.   ונ לקח מדגם של  י יש וב ים   לפי ג ודלםב שלב הראשו ן  ח ולקו  הי י ש ו בים לשכב ות  גאוגרפי ו ת.  ומעלה20

נערך מדגם שיטת י של נפשות באו ת ם י יש וב ים  ,  מאפי ינ י התכנון 70לאחר מיו ן  הרשו מ ות לפי ,  בשלב השני

) כפל ההסתברו י ות  בשנ י   השלבים(הסתברות הדגימה בשלב השני הו תאמה כך שז ו  הס ופ ית  . שנדגמו

 .שות כנדרש נפ15-בשי טה ז ו התקבל מדגם בגודל של כ. תהיה קבועה

ולא נכללו   ,    או  מא וחר  י ו תר2005אשר הגיעו  בא פריל ,   נערך מדגם תו ספות  של ע ול י ם חדשים2005בסוף 

 . במסגרת הדגימה העיקרית

סך המשיב ים לס קר היה  ( משיב ים לסקר7,500- כהשיגמטרה לב  נפשות 9,499המדגם כלל בסך הכל 

 ). משיב י ם7,289

 אמידההשיטת . ג

כדי להפיק אומדנ ים לגבי   .  מהאוכלוס י יהר החברתי מב ו ססים על מדגם של נפשות  הנתונים הנאספים בסק

המצי י ן  את  מספר הנפשות   , יש  לחשב לכל מש יב בסק ר מקדם ניפו ח,  קבוצות  בה-כלל האוכלוס י יה  ו תת 

.   ש יטת  האמידה קשורה לשיט ת הדגימ ה ולבעי ו ת ש ונ ות  בא יס וף  הנתונים . באוכלוס י יה  ש המשיב מ י י צג

  ים בהכרח דומ ם  אשר לא השיב ו  א ינאלהסקר ובלא כל מי  שנדגם השיב יחות  הי א שאחת הבעיות  השכ

שיטת האמידה מ י ועדת לצמצם . לכן עלולה להיגרם הטיה באומדני הס קר, 15שיבו לאלה שהבתכונו ת יהם 

ש ונ ות   של  האוכלוס י יה  ומ כיס ו י-תתמ  ,ת השבה אינפו רמטיב י-את ההטי ות העלול ות לנב וע מאי בעיקר 

 .מאפי ינ י  עבודה והשכלה, למשל, כמו, י תכ ונ ות  אשר לא נכללו בתכנו ן מדגם הסקרבגודלי המדגם לפ

בש לב הראשו ן נ י תן  לכל מש יב   מקדם ניפוח  ראשונ י  שהוא   היפ וך של  :  שלביםשל וש ה כולל האמ ידה תהליך 

בשלב השני הוכפל מקדם הניפוח    ;ת כנון המדגםמבט א את הדיפרנציאלי ו ת בו ,הסתברות הדגימה

  חריג ים ו ש יע ור ים  בהם התקבלגאוגרפי י ם שלרשומ ות  באז ור ים  לנפל חריג  ו זאת   תיק ו ן  מקדםהראשוני  ב

התפלגותם   יד ועה אשר  ,התאמהמב י ן   מש תני  הסקר משתני   נבחרולשלב השליש י   ;השבה-במי וחד של  א י 

ואשר  נמצאו הקשור ים ב י ו תר    ,)ס" של ה למגדול אחרסקר (כוח  אדם  מסקר תממקור ות  מנהלי ים א ו  נאמד

נעשתה על סמך הסקר החברתי    בחירת המשתנ ים  .שאלו ן  הגרעין   של הסקרב שנאספו   מרכזי ים לנתונ ים 

                                                 
 ". יתהשבה אינפורמ טיב-אי "התופעה קרו יה   15
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לפיה מתא י מים  את  ש,  Raking- ב ש י טת  ה מקדמ י  הניפ וח הס ו פי ים בשלב השליש י  ח ושב ו  . 2002-ל

 :  ח יצ וני ים םלגו י ות של  אומדנ ישלוש התפלם  מהשלב הקודם המדגם המנופח במקדמיש ל התפלגות ה

 .  קבוצות15 – השכלה * תכ ונ ות  כוח עבודה * קבוצת א וכל ו סי יהלפי  + 20 אומדנ י נפשו ת  בגיל •

ליהוד ים ק י ים  פיר וט  לפי  ס ו ג משק ( גו דל משק בית  * קב וצת  אוכלו ס י יהלפי + 20אומדנ י משק י  בית  בגיל  •

 .  קבוצות38 –)  בית

 198 –קבוצ ות גיל  * מ י ן  * קבוצו ת גאוגרפי ות * לפי קבוצת  אוכלו ס י יה + 20אומדנ י נפשו ת בגיל  •

 . קבוצו ת
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מסך כל 

שלא 
אלה 

שיבו
ה

מספרים 
מוחלטים
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מוחלטים

אחוזים 
מסך כל 

שלא 
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בני 20 ומעלה - סך הכל
   7,289

       2,210
303

13.7
149

6.7
347

15.7
128

5.8
220

10.0
421

19.0
140

6.3
248

11.2
92

4.2
82

3.7
80

3.6

מין

גברים
   3,535

       1,133
194

17.1
87

7.7
160

14.1
41

3.6
93

8.2
235

20.7
60

5.3
137

12.1
40

3.5
44

3.9
42

3.7
שים

נ
   3,754

       1,077
109

10.1
62

5.8
187

17.4
87

8.1
127

11.8
186

17.3
80

7.4
111

10.3
52

4.8
38

3.5
38

3.5

קבוצת גיל

24-20
      873

          256
73

28.5
16

6.3
42

16.4
0

0.0
5

2.0
55

21.5
1

0.4
40

15.6
5

2.0
5

2.0
14

5.5
44-25

   2,948
          883

135
15.3

94
10.6

148
16.8

16
1.8

34
3.9

233
26.4

4
0.5

136
15.4

13
1.5

27
3.1

43
4.9

64-45
   2,257

          487
68

14.0
29

6.0
107

22.0
35

7.2
34

7.0
85

17.5
15

3.1
55

11.3
13

2.7
30

6.2
16

3.3
74-65

      617
          164

14
8.5

4
2.4

26
15.9

27
16.5

37
22.6

19
11.6

16
9.8

10
6.1

3
1.8

5
3.0

3
1.8

75 ומעלה
      593

          420
13

3.1
6

1.4
24

5.7
50

11.9
110

26.2
29

6.9
104

24.8
7

1.7
58

13.8
15

3.6
4

1.0

שפחתי
מצב מ

שואים
נ

   4,793
       1,062

141
13.3

90
8.5

211
19.9

81
7.6

104
9.8

152
14.3

66
6.2

116
10.9

26
2.4

26
2.4

49
4.6

שים
גרו

      488
          202

21
10.4

8
4.0

34
16.8

8
4.0

12
5.9

68
33.7

14
6.9

17
8.4

13
6.4

2
1.0

5
2.5

אלמנים
      478

          258
12

4.7
4

1.6
17

6.6
36

14.0
63

24.4
25

9.7
54

20.9
5

1.9
36

14.0
3

1.2
3

1.2
רווקים

   1,527
          688

129
18.8

47
6.8

85
12.4

3
0.4

41
6.0

176
25.6

6
0.9

110
16.0

17
2.5

51
7.4

23
3.3

עולי 1990 ואילך
   1,245

462
        

49
10.6

18
3.9

61
13.2

69
14.9

35
7.6

110
23.8

21
4.5

61
13.2

24
5.2

6
1.3

8
1.7

קבוצת אוכלוסייה

יהודים ואחרים
   6,242

1,966
     

271
13.8

129
6.6

323
16.4

127
6.5

199
10.1

367
18.7

129
6.6

234
11.9

88
4.5

60
3.1

39
2.0

מזה: יהודים
   5,926

1,771
     

243
13.7

120
6.8

301
17.0

106
6.0

193
10.9

321
18.1

123
6.9

197
11.1

83
4.7

53
3.0

31
1.8

ערבים
   1,047

244
        

32
13.1

20
8.2

24
9.8

1
0.4

21
8.6

54
22.1

11
4.5

14
5.7

4
1.6

22
9.0

41
16.8

מחוז מגורים

שלים
ירו

      753
          280

18
6.4

11
3.9

34
12.1

6
2.1

13
4.6

72
25.7

11
3.9

45
16.1

8
2.9

22
7.9

40
14.3

הצפון
   1,152

          293
55

18.8
30

10.2
41

14.0
21

7.2
29

9.9
42

14.3
23

7.8
23

7.8
16

5.5
8

2.7
5

1.7
חיפה

      960
          273

33
12.1

18
6.6

32
11.7

13
4.8

37
13.6

57
20.9

23
8.4

34
12.5

13
4.8

13
4.8

0
0.0

המרכז
   1,796

          482
78

16.2
29

6.0
79

16.4
31

6.4
46

9.5
77

16.0
26

5.4
61

12.7
20

4.1
11

2.3
24

5.0
תל אביב

   1,397
          576

88
15.3

39
6.8

107
18.6

24
4.2

61
10.6

108
18.8

41
7.1

54
9.4

25
4.3

20
3.5

9
1.6

הדרום
   1,054

          246
22

8.9
14

5.7
42

17.1
30

12.2
34

13.8
49

19.9
16

6.5
23

9.3
7

2.8
8

3.3
1

0.4
שומרון

אזור יהודה וה
      177

            60
9

15.0
8

13.3
12

20.0
3

5.0
0

0.0
16

26.7
0

0.0
8

13.3
3

5.0
0

0.0
1

1.7

הנדגמים חולים במחלות 
כרוניות, מפגרים, אילמים

לא אותרו
שיבו

ה
שיבו

לא ה
נעדרו

שפה
שיי 

ק
לא נפקדו (ללא ביקור)

שבה, 2006
שבה ואי-ה

שיעורי ה
תוצאות הפקידה: 

נפטרו
שהו בחו"ל למעלה 

שנה
מ

שהו במוסדות
שייכים 

אינם 
לאוכלוסייה

לא היה ניתן לראיינם
סירבו

שבה
הסיבה לאי-הה



- 49 - 

 לוחות

 

 :סימנים מיוחדים

 .40% עד 25%טעות דגימה יחסית של  ( )
 , נתונים בלתי ידועים או שאינם ניתנים לפרסום  ..

 .40% - כולל טעות דגימה יחסית של למעלה מ
 .נתונים שאין להם משמעות בגלל מבנה הלוח ריק
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 לוחות גרעין
2006 



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2006

סך הכל

מרוצים 
מחייהם(1)

מעריכים 
שבשנים 

הקרובות חייהם 
יהיו טובים יותר

מרוצים ממצבם 
הכלכלי(1)

מעריכים 
שבשנים 

הקרובות מצבם 
הכלכלי יהיה טוב 

יותר

אלפים

                   43.5                   52.6                   52.4                 83.1           4,410.9סך הכל

מין
                   44.6                   55.6                   51.9                 84.2           2,133.6גברים
                   42.5                   49.8                   52.9                 82.1           2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7              90.9                 78.4                   58.2                   75.3                   
44-251,861.2           85.2                 67.9                   49.3                   57.7                   
64-451,318.6           80.4                 39.0                   50.5                   28.2                   
74-65388.0              77.6                 17.2                   56.5                   8.9                     

                     6.7                   67.6                   10.7                 73.9              75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
                   38.7                   54.1                   48.9                 85.5           2,925.6נשואים
                   36.3                   35.2                   47.0                 63.7              257.4גרושים
                     9.2                   53.5                   16.6                 66.3              269.2אלמנים
                   69.8                   52.4                   74.8                 85.8              957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
                   42.0                   54.7                   51.0                 84.1           3,755.1יהודים ואחרים
                   41.9                   55.8                   50.9                 84.7           3,552.4    מזה: יהודים

                   52.3                   40.5                   60.3                 77.5              655.7ערבים

                   40.3                   40.4                   48.5                 74.9              776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
                   44.4                   60.9                   59.1                 97.1              267.4חרדים
                   38.6                   61.6                   50.0                 86.1              347.9דתיים

                   38.8                   52.1                   48.2                 81.6           1,379.3מסורתיים
                   44.9                   56.9                   52.1                 85.1           1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
                   48.7                   46.6                   57.3                 83.3                42.8דתיים מאוד

                   48.7                   40.0                   60.0                 79.1              341.0דתיים 
                   54.2                   38.0                   61.7                 72.4              194.4לא כל כך דתיים

                   52.7                   39.7                   56.3                 75.1              195.3לא דתיים

השכלה
                   20.1                   46.3                   22.7                 60.4              103.1לא למדו

                   44.1                   52.8                   53.1                 83.6           4,307.8למדו
     מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
                   31.8                   41.7                   41.4                 74.4              847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
                   40.1                   49.2                   51.8                 83.9              774.8  (ללא תעודת בגרות)

                   60.6                   53.2                   66.9                 85.8              836.3תעודת בגרות 
                   42.9                   51.1                   54.1                 83.9              775.1תעודה על-תיכונית
                   44.6                   64.8                   52.1                 89.0           1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
 (ברוטו לחודש)  
                   42.2                   35.0                   50.5                 76.6           1,707.6עד 2,000 ש"ח

                   42.1                   54.2                   53.2                 84.3           4,000-2,0011,141.7 ש''ח
                   44.4                   78.2                   50.9                 91.2              4,001946.5 ש"ח ומעלה

אחוז מסך הכל

לוח 1.- בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים וציפיות לעתיד, ולפי תכונות נבחרות, 2006
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לוח 1.- (המשך)

 סך הכל

מרוצים 
מחייהם(1)

 מעריכים 
שבשנים 

הקרובות חייהם 
יהיו טובים יותר

מרוצים ממצבם 
הכלכלי(1)

 מעריכים 
שבשנים 

הקרובות מצבם 
הכלכלי יהיה טוב 

יותר

אלפים

פעילות עיקרית
                   46.7                   55.3                   57.4                 86.0           2,371.6עובדים
                   69.0                   58.6                   73.0                 92.1              321.0לומדים

                     9.8                   61.2                   17.1                 77.9              544.7פנסיונרים
                   48.6                   19.5                   58.2                 65.5              189.2מובטלים/מחפשים עבודה

                   45.5                   45.5                   55.8                 84.7              461.8מטפלים בבית או בבן משפחה
                   23.2                   26.0                   29.9                 54.8              235.5חולים/נכים

מספר הילדים במשק הבית 
02,416.1           81.6                 45.9                   55.1                   38.2                   

2-11,343.6           84.5                 59.7                   50.8                   50.1                   
4-3503.4              86.7                 62.0                   50.1                   49.7                   

                   49.6                   36.7                   60.3                 83.1              5147.8 ומעלה

מספר בני משק הבית שעובדים
0892.3              73.1                 31.2                   48.0                   24.9                   
11,368.1           82.1                 55.4                   48.6                   46.3                   

                   49.5                   57.1                   59.3                 87.9           22,150.5 ומעלה
צפיפות דיור(2)

                   37.4                   60.9                   46.6                 84.0           1,958.7נמוכה
                   48.5                   48.3                   57.2                 83.7           2,091.5בינונית
                   47.9                   32.1                   56.8                 74.9              360.6גבוהה

מחוז מגורים
                   44.7                   50.3                   57.7                 86.3              479.8ירושלים
                   47.4                   47.7                   53.9                 80.7              701.5הצפון
                   44.3                   50.6                   51.0                 82.7              563.6חיפה
                   41.4                   56.6                   50.6                 84.1           1,060.9המרכז

                   41.1                   55.4                   49.6                 82.6              873.7תל אביב
                   44.1                   49.2                   53.0                 80.9              614.6הדרום

                   47.0                   62.3                   63.2                 92.3              116.7אזור יהודה והשומרון 

שביעות רצון מהחיים
                   46.4                   59.8                   55.9           3,665.1מרוצים(1)

                   29.5                   16.7                   35.4              727.8לא מרוצים(3)

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
                   44.9                   54.6                 94.5           2,320.5מרוצים(1)

                   42.0                   50.1                 70.5           2,081.4לא מרוצים(3)

(1) "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

(2) נמוכה: פחות מנפש אחת לחדר; בינונית: נפש אחת עד שתי נפשות לחדר; גבוהה: יותר משתי נפשות לחדר.

(3) "בכלל לא מרוצה" או "לא כל כך מרוצה".

אחוז מסך הכל
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מזה:בעלימצליחים לכסות(ברוטו לחודש)
אלהמשכנתההוצאות חודשיות

שתשלומיעל מזון, חשמל,4,001 ש"ח4,000-2,001עד 2,000סך הכל
המשכנתהטלפון וכד'ומעלהש"חש"ח

מכבידים
עליהם(1)

אחוזיםאחוז מסך הכלאלפים

          76.1             36.4                  54.9             24.9             30.1            45.0       4,410.9סך הכל

מין
          73.6             38.6                  56.9             27.9             31.9            40.2       2,133.6גברים
          78.7             34.3                  53.0             22.1             28.3            49.6       2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7          58.2            27.6             14.2             62.7                  31.5             70.6          
44-251,861.2       45.7            29.3             25.0             51.5                  42.2             80.5          
64-451,318.6       40.4            30.8             28.8             51.2                  42.2             73.2          
74-65388.0          42.7            33.5             23.8             61.1                  15.7             70.4          

          55.0               9.6                  69.9             25.2             31.4            43.5          75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
          76.9             42.1                  52.9             24.1             30.6            45.3       2,925.6נשואים
          78.0             31.8                  42.8             26.3             26.8            46.8          257.4גרושים
          68.6             13.5                  57.5             23.1             26.5            50.4          269.2אלמנים
          72.4             26.7                  63.3             28.3             30.3            41.4          957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
          75.9             40.5                  58.2             29.0             33.3            37.6       3,755.1יהודים ואחרים

          76.2             40.9                  58.2             29.6             33.1            37.3       3,552.4מזה: יהודים
          79.4             13.2                  35.9               3.0             12.6            84.3          655.7ערבים

          73.2             47.8                  58.9             16.8             35.5            47.7          776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
          73.3             43.8                  53.2               4.2             15.2            80.6          267.4חרדים
          80.1             40.3                  55.1             20.2             36.6            43.2          347.9דתיים

          79.5             43.4                  49.6             22.1             35.5            42.4       1,379.3מסורתיים
          72.5             38.3                  67.4             42.4             33.1            24.5       1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
          90.6(11.7)                  39.4  ..  ..            90.5            42.8דתיים מאוד

          85.0               9.7                  32.9(1.7)             11.2            87.1          341.0דתיים 
          78.8             16.9                  40.6               6.3             16.2            77.5          194.4לא כל כך דתיים

          69.4             28.2                  46.4             10.4             26.1            63.5          195.3לא דתיים

השכלה
          78.1             14.6                  33.6  ..             15.2            81.0          103.1לא למדו

          76.1             36.9                  55.4             25.5             30.5            44.1       4,307.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
          79.1             24.4                  39.0               8.4             22.5            69.1          847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
          82.7             41.5                  41.3             16.7             29.0            54.2          774.8  (ללא תעודת בגרות)

          76.2             35.9                  62.6             21.7             35.0            43.3          836.3תעודת בגרות 
          77.9             40.4                  55.4             24.9             35.4            39.7          775.1תעודה על-תיכונית
          67.9             42.0                  73.2             48.2             30.8            21.0       1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
          83.7             32.0                  34.1       1,707.6עד 2,000 ש"ח

          75.8             45.0                  58.7       4,000-2,0011,141.7 ש''ח
          64.5             37.1                  82.5          4,001946.5 ש"ח ומעלה

הכנסה אישית ברוטו לחודש (2)
          80.6             37.3                  45.4               9.6             33.5            56.8          679.5עד 4,000 ש"ח

          80.2             46.7                  54.0             26.3             42.7            31.0          7,500-4,001751.8 ש"ח
          70.6             53.1                  73.9             64.1             30.1              5.8          7,501714.4 ש"ח ומעלה

אחוז מבעלי הכנסה כוללת למשק בית

לוח 2.- בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ולפי תכונות נבחרות, 2006

   הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
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לוח 2.- (המשך)
   הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 

מזה:בעלימצליחים לכסות(ברוטו לחודש)
אלהמשכנתההוצאות חודשיות

שתשלומיעל מזון, חשמל,4,001 ש"ח4,000-2,001עד 2,000סך הכל
המשכנתהטלפון וכד'ומעלהש"חש"ח

מכבידים
עליהם(1)

אחוזיםאחוז מסך הכלאלפים

פעילות עיקרית
          77.2             45.6                  57.2             33.1             35.3            31.5       2,371.6עובדים
          71.9             29.6                  62.8             16.5             29.0            54.5          321.0לומדים

          63.3             16.9                  65.1             24.1             31.4            44.5          544.7פנסיונרים
          83.6             36.0                  28.7(3.8)             16.6            79.6          189.2מובטלים/מחפשים עבודה

          76.9             24.9                  40.6               6.1             13.0            80.9          461.8מטפלים בבית או בבן משפחה
          89.0             22.2                  26.1(3.7)             19.6            76.8          235.5חולים/נכים

מספר הילדים במשק הבית 
02,416.1       34.2            33.1             32.7             62.6                  26.5             71.6          

2-11,343.6       48.9            32.1             19.0             48.9                  50.5             78.2          
4-3503.4          70.2            18.2             11.6             41.4                  48.1             81.7          

          77.6             31.0                  30.0  ..(4.0)            96.0          5147.8 ומעלה 

מספר בני משק הבית שעובדים
0892.3          61.7            21.8             16.5             49.9                  14.4             76.6          
11,368.1       54.7            24.3             21.1             50.7                  31.8             75.3          

          76.4             48.4                  59.6             31.3             37.7            30.9       22,150.5 ומעלה
צפיפות דיור(3)

          70.7             31.4                  65.9             41.3             33.8            24.9       1,958.7נמוכה
          79.4             42.6                  49.3             13.1             30.6            56.3       2,091.5בינונית
          79.4             27.7                  27.4(2.6)               5.9            91.5          360.6גבוהה

מחוז מגורים
          73.7             28.6                  53.8             18.5             23.5            57.9          479.8ירושלים
          70.4             33.4                  46.2             11.3             25.8            63.0          701.5הצפון
          75.0             34.3                  55.2             27.5             29.4            43.0          563.6חיפה
          78.6             41.4                  56.3             31.8             34.4            33.8       1,060.9המרכז

          78.3             27.2                  62.0             40.0             27.9            32.1          873.7תל אביב
          75.9             49.0                  51.4             15.2             35.9            48.8          614.6הדרום

          80.6             54.2                  63.0             17.4             32.3            50.4          116.7אזור יהודה והשומרון

שביעות רצון מהחיים
          74.4             37.8                  59.8             27.5             30.7            41.8       3,665.1מרוצים(4)

          86.7             29.8                  30.2             12.6             26.6            60.8          727.8לא מרוצים(5)

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
          66.8             36.0                  77.5             37.8             31.6            30.5       2,320.5מרוצים(4)

          86.2             36.8                  29.7             11.3             28.5            60.3       2,081.4לא מרוצים(5)

(1) "מכבידים מאוד" או "מכבידים".

(2) אלה שיש להם הכנסה אישית מעבודה.

(3) נמוכה: פחות מנפש אחת לחדר; בינונית: נפש אחת עד שתי נפשות לחדר; גבוהה: יותר משתי נפשות לחדר.

(4) "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

(5) "בכלל לא מרוצה" או "לא כל כך מרוצה".

אחוז מבעלי הכנסה כוללת למשק בית
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מהדירה 
באופן 
כללי

מהיחסים 
עם 

השכנים

מאזור 
המגורים

מכמות 
השטחים 
הירוקים

מהניקיון 
באזור 
המגורים

זיהום 
האוויר 
באזור 
המגורים

רעש מחוץ 
לדירה

אחוז מאלה אלפים
המשתמשים 
בתחבורה 
הציבורית

              59.4                72.9         33.5       38.0       53.8         50.7      80.9      80.8      81.8     4,410.9סך הכל

מין
              59.3                85.0         31.6       35.8       54.9         52.2      81.9      80.4      83.3     2,133.6גברים
              59.6                61.6         35.3       40.1       52.8         49.4      79.9      81.1      80.4     2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7        86.4      78.6      78.5      51.5         60.6       35.2       31.5         72.0                60.4              
44-251,861.2     79.6      80.6      78.6      47.0         54.4       40.1       33.7         74.4                54.9              
64-451,318.6     80.9      82.4      81.9      51.5         49.0       40.0       34.8         75.9                58.6              
74-65388.0        84.8      80.8      86.5      55.9         51.4       32.2       34.4         68.2                70.1              

              75.6                57.4         28.4       29.0       62.0         63.3      87.9      78.5      87.3        75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
              57.2                74.3         33.5       38.7       51.7         49.4      81.7      82.3      81.5     2,925.6נשואים
              67.6                68.6         36.9       40.9       51.8         52.9      75.9      73.9      70.6        257.4גרושים
              72.6                54.4         27.6       31.6       56.8         55.5      84.9      80.7      87.2        269.2אלמנים
              60.3                74.9         34.2       37.0       60.1         53.0      78.7      77.9      84.2        957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
              62.9                73.5         33.2       36.2       57.6         57.6      82.1      80.0      83.4     3,755.1יהודים ואחרים
              62.0                73.5         33.2       36.4       57.7         57.6      82.3      80.0      84.3     3,552.4     מזה: יהודים

              43.8                69.6         35.0       48.4       31.9         11.3      73.9      85.3      73.0        655.7ערבים

              72.9                73.3         33.6       32.0       53.8         61.5      78.2      81.2      73.7        776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
              57.8                78.3         30.6       33.2       53.6         47.0      85.7      88.0      87.2        267.4חרדים
              55.8                74.8         32.7       35.9       57.3         56.0      86.1      80.5      87.0        347.9דתיים

              63.4                67.1         36.1       39.6       54.5         54.5      79.5      77.8      81.4     1,379.3מסורתיים
              63.5                78.1         31.2       34.2       61.5         62.6      83.4      80.5      85.8     1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
              45.5                74.1         39.8       49.8       43.0         19.6      81.7      92.1      88.7          42.8דתיים מאוד

              46.5                68.0         34.7       48.0       35.4         10.7      76.1      87.4      71.5        341.0דתיים 
              48.0                68.6         35.3       44.3       31.6         17.6      69.0      79.6      65.9        194.4לא כל כך דתיים

              50.8                72.0         33.5       43.4       36.1         27.0      73.9      81.5      73.3        195.3לא דתיים

השכלה
              51.3                56.2         33.8       33.4       48.4         25.3      79.4      77.6      78.4        103.1לא למדו

              59.7                73.3         33.5       38.1       54.0         51.3      80.9      80.8      81.9     4,307.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
              59.5                66.2         34.6       40.1       45.7         40.0      79.5      79.6      75.9        847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
              61.0                69.4         33.1       38.9       53.0         50.8      79.3      79.2      80.6        774.8  (ללא תעודת בגרות)

              62.4                73.8         36.3       38.3       60.9         53.6      80.4      80.7      83.7        836.3תעודת בגרות 
              57.5                73.9         34.5       38.6       51.2         52.4      79.6      80.0      81.0        775.1תעודה על-תיכונית
              57.6                81.2         29.9       35.3       57.8         58.4      84.5      84.0      87.0     1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

              56.5                66.2         34.3       40.3       47.1         41.6      76.3      80.1      74.0     1,707.6עד 2,000 ש"ח
              60.6                74.1         36.0       38.3       55.7         54.6      82.7      80.4      84.2     4,000-2,0011,141.7 ש''ח
              62.4                82.7         29.7       34.1       60.4         61.0      86.5      81.6      91.6        4,001946.5 ש"ח ומעלה

חזקה על הדירה
              57.5                73.0         32.9       38.3       51.7         48.7      81.6      81.9      85.1     3,122.2בעלות
              68.1                72.3         36.8       37.2       57.8         55.8      79.1      78.4      73.9     1,013.6שכירות
              46.2                73.8         28.6       36.5       64.3         54.4      79.7      77.5      73.9        266.4אחר

מחוז 
              51.7                71.9         32.5       33.4       44.0         34.9      77.7      79.9      75.9        479.8ירושלים
              52.1                75.0         32.4       37.8       49.5         36.6      79.5      79.6      80.2        701.5הצפון
              61.5                69.4         31.0       46.0       54.9         48.8      77.0      83.7      81.4        563.6חיפה
              55.9                71.4         33.5       36.6       58.1         58.5      84.0      82.3      84.8     1,060.9המרכז

              77.4                75.2         38.3       43.1       59.9         61.4      84.1      78.8      83.5        873.7תל אביב
              60.1                70.5         31.8       34.8       44.9         48.1      76.6      78.6      79.1        614.6הדרום

              30.8                89.3         28.6(11.6)       77.8         73.7      91.0      89.4      91.4        116.7אזור יהודה והשומרון 

לוח 3.- בני 20 מעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים, ולפי תכונות נבחרות, 2006

  (ברוטו לחודש)

סך הכל

אחוז מסך הכל

מרוצים (1)  
מהתחבורה 
הציבורית

מרגישים מפריע להם (2)מרוצים (1)
בטוחים (3)  
ללכת לבד 

בחשכה באזור  
המגורים
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מהדירה 
באופן 
כללי

מהיחסים 
עם 

השכנים

מאזור 
המגורים

מכמות 
השטחים 
הירוקים

מהניקיון 
באזור 
המגורים

זיהום 
האוויר 
באזור 
המגורים

רעש מחוץ 
לדירה

אחוז מאלה אלפים
המשתמשים 
בתחבורה 
הציבורית

צורת יישוב
              62.0                73.5         33.2       36.4       57.7         57.6      82.3      80.0      84.3     3,552.4יהודים  - סך הכל

              64.6                72.8         34.4       37.1       56.7         56.3      81.6      79.7      83.8     3,274.9יישובים עירוניים

              67.9                71.5         35.0       40.3       54.6         56.8      82.5      78.6      84.1        200,000991.6 תושבים ומעלה
              58.4                72.4         35.3       30.8       46.1         43.8      81.6      76.7      83.8        278.6ירושלים

              79.8                74.9         35.4       52.3       59.4         65.8      85.3      77.2      86.2        281.7תל אביב-יפו
              69.7                67.5         31.6       42.2       57.1         53.8      81.0      79.4      85.2        164.5חיפה

              61.5                71.0         34.8       34.8       63.8         61.3      85.9      83.4      85.2        152.8ראשון לציון
              71.2                66.8         38.8       38.2       47.2         64.7      75.7      79.0      76.3        114.0אשדוד

              72.8                68.8         40.3       42.7       50.3         52.4      81.0      78.0      82.9        199,999-100,000850.7 תושבים
              59.4                65.9         48.4       38.6       42.1         50.5      78.2      72.2      85.9          69.2אשקלון

              65.4                65.5         36.4       51.7       34.9         37.3      77.1      75.9      84.4        123.0באר שבע
              69.0                74.7         44.5       49.3       33.2         18.0      77.0      78.6      81.2          61.7בני ברק
              88.0                67.0         39.9       38.0       55.2         61.8      81.9      74.1      77.1          78.7בת ים
              74.6                71.0         43.9       35.9       74.7         67.8      87.9      81.1      84.7        122.7חולון
              78.2                61.7         39.9       39.1       50.0         61.3      76.9      76.0      81.8        117.3נתניה

              61.3                65.7         41.2       45.7       49.2         46.0      79.0      77.4      81.0        117.7פתח תקווה
              76.9                71.9         29.0       34.9       46.7         44.8      83.3      84.5      85.6          70.2רחובות
              83.9                80.8         39.7       49.7       56.3         71.4      86.9      81.9      84.5          90.2רמת גן

              61.5                74.7         30.3       32.9       60.2         57.3      78.5      82.9      84.6        99,999-50,000332.5 תושבים

              55.3                76.4         30.5       31.2       62.4         58.4      82.1      81.0      84.1     49,999-2,0001,100.0 תושבים

              61.2                71.3         30.8       30.5       51.7         46.3      76.7      75.3      79.6        408.5     מזה: יישובי פיתוח
              61.4                70.9         35.0       29.9       54.4         50.3      77.4      72.1      79.4        200.9    בצפון
              61.1                71.7         26.7       31.0       49.2         42.4      76.1      78.4      79.8        207.6    בדרום

              29.0                82.2         18.6       28.2       70.4         73.4      90.3      84.1      89.8        277.5יישובים כפריים
מחוז

              56.4                74.1         32.0       29.5       48.7         46.1      82.3      77.6      83.3        342.2 ירושלים
              50.8                76.8         29.6       27.7       62.9         57.9      81.3      75.1      83.6        337.5 הצפון
              67.1                69.1         29.9       45.4       59.7         55.6      76.6      82.3      81.5        430.6 חיפה
              57.0                72.2         32.1       34.2       60.2         61.4      84.4      82.5      85.8        968.0 המרכז

              77.1                76.0         38.2       43.8       59.9         61.2      84.8      79.0      85.0        823.0 תל אביב
              61.5                69.7         33.7       37.0       46.6         50.6      77.8      77.8      82.3        536.7 הדרום

              31.0                89.4         28.8       11.9       78.0         73.2      90.8      89.6      91.6        114.4 אזור יהודה והשומרון 

              43.8                69.6         35.0       48.4       31.9         11.3      73.9      85.3      73.0        655.7ערבים - סך הכל
              44.1                68.6         35.6       49.5       31.7         11.0      74.4      85.2      73.3        618.0יישובים עירוניים

              47.3                64.9         36.7       48.0       31.5         10.4      63.8      83.5      57.8        100,000130.9 תושבים ומעלה
              40.5                64.2         37.5       48.2       29.0  ..      61.7      85.8      55.8        111.2מזה: ירושלים

              43.2                69.6         35.3       49.9       31.8         11.1      77.3      85.6      77.5        99,999-2,000487.1 תושבים   
(39.8)                87.1(25.5)(31.3)(33.6)  ..      64.0      86.3      69.7          37.7יישובים כפריים

מחוז
              39.5                66.0         35.0       46.0       30.6  ..      64.9      86.3      56.2        123.0מזה: ירושלים
              52.2                73.3         35.5       49.7       34.9         12.8      77.4      84.6      77.4        335.7    הצפון
              32.2                66.8         35.3       49.9       33.6         17.3      79.2      88.0      84.1          91.7    חיפה
              25.3                54.4         50.5       73.4       20.6(9.4)      78.5      82.8      79.5          56.2    המרכז

(1) "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

(2) "מפריע" או "מפריע מאוד".

(3) "בטוח" או "בטוח מאוד".

סך הכל

לוח 3.- (המשך)  
מרגישים מפריע להם (2)מרוצים (1)

בטוחים (3) 
ללכת לבד 

בחשכה באזור 
המגורים

אחוז מסך הכל

מרוצים (1)  
מהתחבורה 
הציבורית
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זקוקים לעזרה על מנת: (4) תלויים בעזרה או   בעיית בריאות או תפיסת מצב הבריאות

 טוב או 
טוב מאוד

לא כל כך 
טוב או  
כלל לא 
טוב

הבעיה קיימת בעיה
מפריעה 
בפעולות 

(2) יומיומיות

ללכת 
מחוץ לבית

ללכת 
בתוך הבית

לאכוללהתלבשלהתרחץ

 אחוז מסך  אלפים
הכל

 אחוז מאלה 
שיש להם 
בעיה

78.921.134.168.014.516.220.619.16.3     4,410.9סך הכל

מין
81.318.732.663.911.716.717.417.06.2     2,133.6גברים
76.623.335.571.416.915.823.220.96.4     2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7        97.82.213.348.3..........
44-251,861.2     91.88.218.664.34.2(11.4)9.78.9(2.6)
64-451,318.6     72.627.345.067.27.87.013.712.33.1
74-65388.0        47.352.765.969.518.515.628.526.29.7

29.370.582.579.943.328.648.245.916.7        75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
79.320.733.867.311.312.017.015.65.3     2,925.6נשואים
..19.115.2(16.2)67.632.446.770.711.9        257.4גרושים
35.664.277.277.636.224.645.844.113.9        269.2אלמנים
(4.2)10.410.1(24.4)92.87.119.559.37.0        957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
79.420.534.964.914.017.118.316.95.1     3,755.1יהודים ואחרים

79.820.134.764.814.317.218.917.55.3     3,552.4מזה: יהודים
75.924.129.689.018.112.934.532.413.1        655.7ערבים

68.931.140.264.013.014.816.114.04.0        776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
..(8.9)(9.3)(25.3)(8.5)92.47.419.063.0        267.4חרדים
28.826.712.2(17.0)80.419.636.466.822.1        347.9דתיים

73.526.439.272.415.516.023.021.05.4     1,379.3מסורתיים
83.116.933.256.311.618.712.912.13.8     1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
..(33.3)38.2....64.835.244.984.9          42.8דתיים מאוד

39.537.115.9(12.1)69.230.835.088.623.8        341.0דתיים 
..(20.3)(20.1)....81.518.521.888.0        194.4לא כל כך דתיים

..(12.5)15.4(25.4)(10.5)80.020.028.877.7        195.3לא דתיים

השכלה
19.180.982.792.943.627.161.657.026.6        103.1לא למדו

80.319.632.966.512.514.417.716.54.9     4,307.8למדו
מזה:

59.140.950.281.519.314.527.226.57.7        847.5תעודת סיום בי"ס יסודי/
  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון 
82.117.832.170.910.414.018.015.65.6        774.8  (ללא תעודת בגרות)

(3.4)14.112.6(15.6)88.611.423.162.410.4        836.3תעודת בגרות 
(3.5)10.19.9(10.5)83.316.731.462.37.9        775.1תעודה על-תיכונית
..87.512.428.547.67.816.610.18.2     1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
70.529.438.478.317.415.826.624.69.1     1,707.6עד 2,000 ש"ח

79.820.234.664.613.618.819.318.96.1     4,000-2,0011,141.7 ש''ח
..88.611.429.449.110.614.19.78.0        4,001946.5 ש"ח ומעלה

שביעות רצון מהחיים
84.115.929.462.812.414.716.515.34.8     3,665.1מרוצים(6)

53.546.457.181.919.718.930.428.19.8        727.8לא מרוצים(7)

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
85.015.028.858.516.518.917.616.95.1     2,320.5מרוצים(6)

72.227.839.875.513.314.522.720.67.2     2,081.4לא מרוצים(7)

(1) בעיה הקיימת שישה חודשים או יותר.

(2) "מפריעה" או "מפריעה מאוד".

(3) "בעזרת מכשיר", "בעזרת אדם" או "כלל לא יכול".

(4) "יכול אך מתקשה" או "כלל לא יכול".

(5) אלה שהשיבו כי בעייתם הבריאותית  "מפריעה מאוד", "מפריעה" או "לא כל כך מפריעה".

(6)  "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

(7) "בכלל לא מרוצה" או "לא כל כך מרוצה".

לוח 4.- בני 20 ומעלה, לפי תפיסת מצב הבריאות והתפקוד, ולפי תכונות נבחרות, 2006

אחוז מאלה שיש להם בעיה(5)

כלל אינם יכולים (3)בעיה פיזית (1)

 אחוז מסך הכל

סך הכל
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לוח 5.- בני 20 ומעלה שהשתתפו בקורסים להכשרה מקצועית ובחוגים ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, 

              
הגורם המשתתף במימון הקורס משך הקורס (שעות)מזה:

 בני 20  
ומעלה -  
סך הכל

השתתפו 
בקורסים 
להכשרה 
מקצועית

עד 50 
שעות

  למעלה  100-51
 מ-100 
שעות

משק 
הבית

מקום 
העבודה

מוסד ציבורי 
שאינו מקום 
העבודה

השתתפו 
בחוגים

   אחוז    אלפים
מסך הכל

   אחוז    אחוז מסך כל המשתתפים בקורסים
מסך הכל

13.240.925.333.740.751.28.620.5   4,410.9סך הכל
מין

12.544.622.832.633.259.67.315.4   2,133.6גברים
13.837.827.534.747.144.29.825.3   2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7      13.738.421.140.645.127.0(9.5)15.7
44-251,861.2   17.439.426.134.440.254.67.920.8
64-451,318.6   13.044.425.330.239.555.99.122.1

20.6 ..46.646.7 ..(34.1)1.448.2      65672.7  ומעלה

מצב משפחתי
13.742.026.032.041.155.77.419.8   2,925.6נשואים
21.9(19.9)13.833.023.543.642.338.3      257.4גרושים
20.7 ..68.7 .. .. ..(49.0)(2.2)      269.2אלמנים
14.439.423.936.740.540.99.022.2      957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
14.342.524.433.240.751.58.523.1   3,755.1יהודים ואחרים

14.542.624.732.740.751.78.023.7   3,552.4מזה: יהודים
5.5 ..6.521.437.840.841.447.9      655.7ערבים

12.533.423.243.439.245.216.514.2      776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
 .. ..51.764.515.8  ..10.731.3      267.4חרדים
21.5 ..16.739.324.236.539.951.9      347.9דתיים

12.941.524.434.143.950.38.421.4   1,379.3מסורתיים
16.245.526.028.536.056.86.427.7   1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
2.8 ..48.050.6(39.8)(34.6)(25.5)3.9      383.8דתיים מאוד ודתיים 

8.4 ..37.839.546.8(29.7)(32.4)10.6      194.4לא כל כך דתיים
11.7 ..52.538.048.6(31.1)(16.4)10.8      195.3לא דתיים

השכלה
13.540.925.333.740.751.28.620.9   4,307.8למדו

מזה: 
תעודת סיום בי"ס יסודי/

8.2(15.0)3.243.228.828.040.150.0      847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון

13.4(8.0)9.547.424.428.246.144.8      774.8 (ללא תעודת בגרות)
12.844.020.235.842.942.39.720.0      836.3תעודת בגרות 

16.044.818.237.043.848.17.825.2      775.1תעודה על-תיכונית
23.336.030.933.136.558.88.134.2   1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
7.737.721.141.243.436.118.810.3   1,707.6עד 2,000 ש"ח

15.236.829.833.440.355.28.821.0   4,000-2,0011,141.7 ש''ח
36.7(3.5)19.645.124.030.937.161.0      4,001946.5 ש"ח ומעלה

הכנסה אישית ברוטו לחודש (1)
13.840.721.837.550.836.711.718.8      800.6עד 4,000 ש"ח

19.740.027.832.242.952.56.520.6      7,500-4,001832.9 ש"ח
32.5(2.9)26.345.128.526.429.473.3      7,501740.7 ש"ח ומעלה

(1) אלה שיש להם הכנסה אישית מעבודה.

לפי תכונות נבחרות, 2006
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ושיש ברשותם טלפון נייד, לפי תכונות נבחרות, 2006

בני 20
ברשותםחיבורמחשבלמשחקיםללימודיםלעבודהסך כלומעלה -
טלפון ניידלאינטרנטהמשתמשיםסך הכל

במחשבים

אחוזאחוז מאלהאחוזאחוז מהמשתמשיםאחוזאלפים
מסך הכלשבדירתםמסך הכלמסך הכל

יש מחשב

             84.6            85.7          71.1         40.1         35.3         62.3          58.1   4,410.9סך הכל

מין
             89.2            86.7          73.5         41.9         34.2         62.2          62.1   2,133.6גברים
             80.3            84.8          68.9         38.1         36.4         62.4          54.4   2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7      79.1          42.8         47.3         54.3         77.2          85.1            91.1             
44-251,861.2   71.5          68.5         38.6         40.1         78.4          84.4            91.3             
64-451,318.6   50.9          69.2         24.5         29.7         76.3          88.8            84.7             
74-65388.0      23.0          29.5         15.6         46.7         41.6          85.9            67.8             

             50.7            74.9          27.2         44.9(10.6)         20.7          10.3      75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
             84.8            84.4          73.0         36.0         30.0         66.8          55.2   2,925.6נשואים
             83.5            87.5          63.2         38.1         25.7         59.2          50.8      257.4גרושים
             53.9            82.0          28.9         39.2  ..         52.8          12.2      269.2אלמנים
             93.1            89.6          79.4         48.9         48.8         54.1          81.7      957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
             87.8            89.0          74.0         38.8         34.5         63.6          62.9   3,755.1יהודים ואחרים

             87.6            88.9          74.2         38.6         34.9         64.6          63.4   3,552.4מזה: יהודים
             66.2            60.2          54.4         55.8         44.2         46.8          30.3      655.7ערבים

             85.1            87.5          66.7         42.7         33.9         51.6          51.5      776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
             73.5            31.6          45.9         23.3         43.6         55.7          42.5      267.4חרדים
             83.6            79.5          72.1         32.4         41.3         64.3          63.4      347.9דתיים

             86.9            91.0          71.8         41.4         33.0         62.3          55.6   1,379.3מסורתיים
             91.6            94.7          81.6         39.5         34.0         67.0          73.8   1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
             50.2            54.9          48.4  ..  ..  ..(13.7)        42.8דתיים מאוד

             54.7            55.1          49.6         57.2         45.8         42.1          22.0      341.0דתיים 
             82.9            68.3          60.0         55.8         39.0         46.9          41.9      194.4לא כל כך דתיים

             87.5            79.0          69.2         47.8         33.6         44.6          50.5      195.3לא דתיים

השכלה 
             24.2            60.0          17.3  ..  ..  ..  ..      103.1לא למדו

             86.0            85.9          72.4         40.1         35.2         62.4          59.4   4,307.8למדו
מזה: 

תעודת סיום בי"ס יסודי/
             65.8            68.9          47.0         55.8         14.8         32.7          18.0      847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
             86.6            83.0          70.0         44.2         19.2         45.2          50.9      774.8  (ללא תעודת בגרות)

             91.5            87.9          81.4         46.4         46.2         52.5          74.5      836.3תעודת בגרות 
             90.2            87.1          73.7         38.5         29.3         65.1          66.7      775.1תעודה על-תיכונית
             94.6            92.8          86.8         31.9         41.8         81.1          82.1   1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
             74.9            72.0          59.6         46.3         36.8         44.1          38.3   1,707.6עד 2,000 ש"ח

             88.9            91.6          73.3         40.0         33.8         63.1          64.1   4,000-2,0011,141.7 ש''ח
             95.7            95.9          85.2         35.9         34.0         78.2          82.1      4,001946.5 ש"ח ומעלה

(1) שימוש במחשב בחודש שקדם לריאיון.

לוח 6.- בני 20 ומעלה שהשתמשו במחשב(1), שיש בדירתם מחשב וחיבור לאינטרנט

יש בדירתם שימוש במחשבים(1)
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בדירתםלחיפושלקניותלשיחותלדוארסך כל המשתמשיםבני 20
יש חיבורמידעאואלקטרוניבאינטרנט בחודש האחרוןומעלה -
לאינטרנטלקבוצותסך הכל

דיון

אחוזאחוז מהמשתמשים באינטרנטאחוזאחוזאלפים
מסך הכלמהמשתמשיםמסך הכל

במחשב

            61.0       94.9       20.2       28.2       82.0              89.3          51.9  4,410.9סך הכל

מין
            63.7       94.5       26.8       30.7       81.2              91.3          56.6  2,133.6גברים
            58.4       95.3       12.8       25.4       82.8              87.2          47.4  2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7  72.0          91.0              80.6       47.6       16.8       94.5       65.8            
44-251,861.2  64.4          90.1              84.5       27.8       22.9       95.8       66.2            
64-451,318.6  44.8          88.0              78.8       18.3       18.2       93.9       67.8            
74-65388.0  19.4          84.1              76.3       12.4       12.4       90.0       35.7            

            20.4       95.0  ..(13.7)       75.2              77.8            8.0  75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
            61.6       94.8       20.5       20.1       80.0              87.0          48.1  2,925.6נשואים
            55.3       94.8       14.7       25.2       78.0              89.1          45.3  257.4גרושים
            23.7       80.2(15.0)(22.4)       84.5              86.1          10.5  269.2אלמנים
            71.1       95.7       20.6       44.2       86.3              94.3          77.0  957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
            65.9       95.2       20.1       27.5       82.9              90.6          57.0  3,755.1יהודים ואחרים

            66.0       95.0       20.1       27.1       83.1              90.6          57.4  3,552.4מזה: יהודים
            32.7       90.8       20.9       38.1       68.6              74.3          22.5  655.7ערבים

            58.3       94.1       18.2       37.6       82.7              90.3          46.6  776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
            14.5       83.1       24.8(12.5)       68.5              48.5          20.6  267.4חרדים
            57.3       96.3       20.8       18.2       80.3              89.1          56.5  347.9דתיים

            65.4       93.9       17.2       27.2       76.1              91.2          50.7  1,379.3מסורתיים
            77.3       96.2       21.6       29.4       88.7              94.7          69.9  1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
            26.6  ..  ..  ..       79.6              80.3(11.0)  42.8דתיים מאוד

            27.3       89.6       20.0       33.3       58.7              66.9          14.7  341.0דתיים 
            41.0       95.2       20.3       31.6       67.2              78.6          32.9  194.4לא כל כך דתיים

            54.6       93.0       17.6       39.0       79.5              86.2          43.6  195.3לא דתיים

השכלה 
            62.2       94.9       20.2       28.2       82.0              89.3          53.1  4,307.8למדו

      מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי/

            32.4       90.4       16.9       21.9       49.2              63.9          11.5  847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
            58.1       89.9       15.2       25.7       62.1              83.5          42.5  774.8  (ללא תעודת בגרות)

            71.6       94.8       16.7       38.6       85.0              93.3          69.5  836.3תעודת בגרות 
            64.3       95.7       22.7       25.0       81.3              87.8          58.6  775.1תעודה על-תיכונית
            80.6       97.0       23.8       24.3       92.2              94.7          77.7  1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
            42.9       93.7       15.3       29.9       69.1              79.9          30.6  1,707.6עד 2,000 ש"ח

            67.2       94.6       21.0       27.4       80.8              91.1          58.3  4,000-2,0011,141.7 ש''ח
            81.7       96.2       24.4       25.8       91.0              95.5          78.4  4,001946.5 ש"ח ומעלה

לוח 7.- בני 20 ומעלה שהשתמשו באינטרנט בחודש שקדם לריאיון, לפי תכונות נבחרות, 2006 

שימוש באינטרנט

- 62 -



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2006

  עבדו מלא   סך הכל
(1)

עבדו חלקית (2)

אחוזאחוזאחוז מכלל המועסקים (3)אחוזאחוזאלפים
מסך הכלמכוח העבודהמכוח העבודהמסך הכל

          36.8                8.4              19.7              80.0               91.6         63.2        4,410.9סך הכל

מין
          28.9                7.3                9.3              90.3               92.7         71.1        2,133.6גברים
          44.2                9.6              32.1              67.6               90.4         55.8        2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7           52.9         85.0               70.0              29.4              15.0              47.1          
34-251,047.4        80.1         92.5               78.8              21.0              7.5                19.9          
44-35813.8           80.3         93.7               84.8              14.8              6.3                19.7          
54-45747.0           75.3         92.5               85.5              14.4              7.5                24.7          
64-55571.6           60.8         90.3               78.7              21.0              9.7                39.2          

          86.7(9.6)              44.6              55.0               90.4         13.3           65672.7 ומעלה

מצב משפחתי
          34.0                6.6              17.3              82.5               93.4         66.0        2,925.6נשואים
          32.9              12.5              24.7              74.3               87.5         67.1           257.4גרושים
          85.9(10.3)              42.7              57.3               89.7         14.1           269.2אלמנים
          32.5              12.5              24.8              74.9               87.5         67.5           957.1רווקים

מספר הילדים במשק הבית
02,416.1        56.5         91.6               76.9              22.7              8.4                43.5          

2-11,343.6        75.9         92.0               82.9              16.9              8.0                24.1          
4-3503.4           67.1         91.2               83.8              16.2              8.8                32.9          

          56.7(11.8)              17.5              80.5               88.2         43.3           5147.8 ומעלה

קבוצת אוכלוסייה
          33.6                8.0              20.6              79.1               92.0         66.4        3,755.1יהודים ואחרים
          34.0                8.0              20.7              79.0               92.0         66.0        3,552.4מזה: יהודים

          55.0              12.0              11.9              88.1               88.0         45.0           655.7ערבים

          31.3                8.5              19.9              79.8               91.5         68.7        2,737.6ילידי ישראל

          37.2                8.9              18.8              80.8               91.1         62.8           776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
          50.1                9.0              35.6              64.0               91.0         49.9           267.4חרדים
          38.1                7.2              24.2              75.2               92.8         61.9           347.9דתיים

          36.1                9.1              19.0              80.9               90.9         63.9        1,379.3מסורתיים
          28.6                7.1              19.6              80.0               92.9         71.4        1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
          68.2  ..  ..              93.9               92.5         31.8             42.8דתיים מאוד

          67.1              12.3              13.9              85.6               87.7         32.9           341.0דתיים 
          39.2              12.1              13.7              86.3               87.9         60.8           194.4לא כל כך דתיים

          31.0              10.1              14.0              86.0               89.9         69.0           195.3לא דתיים

השכלה
          91.8  ..  ..              71.1               85.9           8.2           103.1לא למדו

          35.5                8.4              19.7              80.0               91.6         64.5        4,307.8למדו
מזה:

          61.9              15.0              18.9              80.9               85.0         38.1           847.5תעודת סיום בי"ס יסודי/
  חטיבת ביניים או ללא תעודה

          32.9                9.9              17.2              82.5               90.1         67.1           774.8תעודת סיום בי"ס תיכון 
  (ללא תעודת בגרות)

          37.8              10.2              26.1              73.1               89.8         62.2           836.3תעודת בגרות 
          28.0                7.7              20.7              79.0               92.3         72.0           775.1תעודה על-תיכונית
          19.5                4.2              17.1              82.9               95.8         80.5        1,045.0תעודה אקדמית

סך הכל

בכוח העבודה

 בלתי 
מועסקים

מועסקים
מזה: עבדו בדרך כלל 

סך הכל

לוח 8.- בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות, 2006

אינם בכוח 
העבודה
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לוח 8.- (המשך)

בכוח העבודה
אינם בכוחמועסקיםסך הכל

העבודהבלתימזה: עבדו בדרך כלל 
  עבדו מלא   סך הכלסך הכל

(1)
עבדו חלקית (2)

מועסקים

אחוזאחוזאחוז מכלל המועסקים (3)אחוזאחוזאלפים
מסך הכלמכוח העבודהמכוח העבודהמסך הכל

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 
  (ברוטו לחודש) 
          51.2              16.8              27.0              72.7               83.2         48.8        1,707.6עד 2,000 ש"ח

          28.2                4.6              17.5              82.2               95.4         71.8        4,000-2,0011,141.7 ש"ח
          21.5                1.9              12.4              87.5               98.1         78.5           4,001946.5 ש"ח ומעלה

שביעות רצון מהחיים
          35.1                7.0              19.3              80.4               93.0         64.9        3,665.1מרוצים (4)

          44.6              16.8              22.0              77.7               83.2         55.4           727.8לא מרוצים (5)

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
          36.0                4.3              17.5              82.3               95.7         64.0        2,320.5מרוצים (4)

          37.6              13.1              22.5              77.1               86.9         62.4        2,081.4לא מרוצים (5)

מצב בריאות
          27.6                7.3              18.9              80.9               92.7         72.4        3,479.1טוב או טוב מאוד

          71.3              18.4              28.8              70.6               81.6         28.7           929.5לא כל כך טוב או בכלל לא טוב

(1) כל אלה שעבדו 35 שעות או יותר בדרך כלל (כולל שעות הכנה).

(2) כל אלה שעבדו 1–34 שעות בדרך כלל (כולל שעות הכנה).

(3) לא כולל את אלה שבשירות קבע בצה"ל.

(4) "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

(5) "בכלל לא מרוצה" או "לא כל כך מרוצה".
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משךחצי שעה רבע שעה עדפחות מחוץ ליישוביישוב מזה:בני 20 
ההגעהומעלהחצי שעהמרבע שעההמגורים אוהמגוריםמועסקים -ומעלה -
לעבודה(30 דקות(15 עד 29(עד 14 דקות)במספר סך הכלסך הכל

מפריע(1)או יותר)דקות)יישובים

אחוזיםאלפים

57.944.753.036.431.229.741.2     4,410.9סך הכל

מין
65.937.559.235.530.231.938.5     2,133.6גברים
50.453.645.337.332.327.244.4     2,277.2נשים

גיל
24-20557.7        45.046.046.836.930.331.647.2
44-251,861.2     74.640.856.535.430.731.544.2
64-451,318.6     63.349.250.337.232.727.236.3
74-65388.0        17.760.139.941.827.921.423.0

....(20.0)42.2(28.9)4.371.1        75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
61.643.954.236.630.629.840.8     2,925.6נשואים
58.754.744.334.934.326.542.0        257.4גרושים
12.654.445.631.136.627.436.6        269.2אלמנים
59.044.251.936.331.930.242.6        957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
61.145.552.036.331.229.741.3     3,755.1יהודים ואחרים

60.745.152.236.730.829.642.2     3,552.4מזה: יהודים
39.637.661.736.931.029.740.5        655.7ערבים

57.249.150.127.435.535.233.4        776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
45.463.036.047.722.726.648.4        267.4חרדים
57.442.355.435.127.134.550.0        347.9דתיים

58.145.351.036.932.428.844.8     1,379.3מסורתיים
66.443.354.635.331.629.738.1     1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
(43.2)(31.7)..(43.3)57.7(42.3)29.4           42.8דתיים מאוד

28.838.860.437.630.830.242.8        341.0דתיים 
53.442.757.335.033.930.438.3        194.4לא כל כך דתיים

62.042.157.133.933.228.733.1        195.3לא דתיים

השכלה
(38.7)..65.4..58.3(41.7)(7.0)        103.1לא למדו

59.144.752.936.431.129.741.2     4,307.8למדו
מזה:

32.448.151.935.932.928.538.6        847.5תעודת סיום בי"ס יסודי/
  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
60.548.050.943.930.523.240.1        774.8  (ללא תעודת בגרות)

55.848.047.737.831.328.543.1        836.3תעודת בגרות 
66.444.353.137.330.929.039.4        775.1תעודה על-תיכונית
77.239.857.730.830.934.943.0     1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה אישית ברוטו לחודש(2)
56.942.539.030.827.240.8        800.6עד 4,000 ש"ח

42.155.336.931.629.239.8        7,500-4,001832.9 ש"ח
32.163.630.432.634.643.7        7,501740.7 ש"ח ומעלה

היקף משרה
42.557.335.431.630.841.4     1,998.5מלאה
52.637.140.329.525.240.6        548.6חלקית

מקום עבודה
60.024.110.534.0     1,142.1ביישוב המגורים

12.738.248.944.1     1,352.7ביישוב אחר

שביעות רצון מעבודה
45.152.537.131.029.040.0     2,144.8מרוצים(3)

42.755.632.131.933.547.6        404.8לא מרוצים(4)

מעמד  בעבודה
43.256.633.133.632.441.2     2,114.2שכירים

55.544.555.020.613.141.6        130.0עצמאים שמעסיקים שכירים
57.442.650.712.513.744.2        202.7עצמאים שאינם מעסיקים שכירים

לוח 9.- מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מיקום גאוגרפי של מקום העבודה העיקרי,  ולפי תכונות נבחרות, 2006 

יישוב עבודה עיקרי

אחוז מסך כל המועסקים שעובדים ביישוב אחד

משך הגעה לעבודה

אחוז מסך כל המועסקים 
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לוח 9.- (המשך)

משך הגעה לעבודהיישוב עבודה עיקרי
משךחצי שעה רבע שעה עדפחות מחוץ ליישוביישוב מזה:בני 20 
ההגעהומעלהחצי שעהמרבע שעההמגורים אוהמגוריםמועסקים -ומעלה -
לעבודה(30 דקות(15 עד 29(עד 14 דקות)במספרסך הכלסך הכל

מפריע(1)או יותר)דקות)יישובים

אחוז מהמועסקים שעובדים ביישוב אחדאחוזיםאלפים

צורת יישוב

60.745.152.236.730.829.642.2     3,552.4יהודים  - סך הכל

59.646.251.335.431.430.542.5     3,274.9יישובים עירוניים
59.265.333.232.834.329.940.6        200,000991.6 תושבים ומעלה

56.088.011.335.629.732.250.4        278.6ירושלים
67.360.138.934.738.221.232.9        281.7תל אביב-יפו

51.073.625.229.445.724.935.2        164.5חיפה
62.237.359.326.630.241.244.1        152.8ראשון לציון

55.256.141.733.124.740.640.4        114.0אשדוד
57.743.753.834.832.731.142.9        199,999-100,000850.7 תושבים

(25.4)(18.2)48.960.533.946.535.3           69.2אשקלון
56.767.828.647.527.724.736.8        123.0באר שבע
(34.0)(20.9)44.845.854.247.132.0           61.7בני ברק
53.226.771.020.329.347.350.4           78.7בת ים
57.525.772.323.737.437.943.3        122.7חולון
58.754.143.334.932.532.642.0        117.3נתניה

62.343.053.435.327.133.852.4        117.7פתח תקווה
67.240.057.534.625.938.057.5           70.2רחובות
63.829.470.629.845.721.733.9           90.2רמת גן

67.536.660.629.728.636.350.1        99,999-50,000332.5 תושבים
59.034.062.640.528.528.641.3     49,999-2,0001,100.0 תושבים

51.756.939.854.922.021.831.5        408.5     מזה: יישובי פיתוח
51.456.240.957.822.419.833.4        200.9    בצפון
51.957.538.752.121.623.729.8        207.6    בדרום

73.735.460.649.825.320.137.9        277.5יישובים כפריים

מחוז מגורים
58.674.523.934.927.934.248.5        342.2 ירושלים
60.151.146.158.423.417.037.7        337.5 הצפון
55.645.351.933.136.527.635.2        430.6 חיפה
66.532.963.730.128.937.551.0        968.0 המרכז

61.440.258.330.937.927.236.7        823.0 תל אביב
54.858.637.849.326.723.532.7        536.7 הדרום

61.734.262.543.024.229.847.3        114.4 אזור יהודה והשומרון 

39.637.661.736.931.029.740.5        655.7ערבים - סך הכל

39.739.360.137.431.328.740.4        618.0יישובים עירוניים
49.028.142.3(20.1)36.358.841.2        100,000130.9 תושבים ומעלה

52.529.142.1(18.4)33.455.744.3        111.2מזה: ירושלים
40.734.664.642.326.328.939.6        99,999-2,000487.1 תושבים   

(42.4)25.045.9(29.0)91.6..37.9           37.7יישובים כפריים

מחוז מגורים
49.732.743.0(17.7)34.751.448.6        123.0מזה: ירושלים
38.834.165.343.926.127.438.2        335.7 הצפון
47.834.163.730.226.837.349.1           91.7 חיפה
(32.7)(27.4)(28.5)41.429.970.144.0           56.2 המרכז

(1) "מפריע" או "מפריע מאוד". האחוז מחושב מתוך אלו שמשך ההגעה שלהם לעבודה הוא רבע שעה ומעלה.

אלה שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (2)

(3) "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

"לא כל כך מרוצה" או "בכלל לא מרוצה". (4)

אחוז מהמועסקים
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עבודתםאם יאבדו אתחוששים מהכנסהמהעבודהעצמאיםשכיריםבני 20 
קשורהעבודתם, מעריכיםמאיבודמעבודה(1)ומעלה 

לתחוםשהסיכוי גדולהעבודה(1)מועסקים -
לימודיהםלמצוא עבודה אחרת,(2)סך הכל

(4)לפחות ברמת

הכנסתם כיום
(3)

אלפים
84.613.384.053.212.850.542.7     2,554.1סך הכל

מין
81.117.081.956.414.148.538.9     1,405.8גברים
88.89.086.549.411.352.847.1     1,148.3נשים

קבוצת גיל
24-20250.7        96.1(3.0)80.259.216.960.117.5
34-25775.7        90.29.183.857.312.067.743.9
44-35612.5        82.316.383.950.614.153.044.7
54-45520.4        81.516.183.250.812.539.248.3
64-55313.7        78.816.286.947.910.123.646.5

59.232.191.751.511.310.437.9          6581.1 ומעלה
מצב משפחתי

82.714.984.551.412.746.646.1     1,803.4נשואים
81.816.079.846.915.139.936.2        151.1גרושים
95.456.07.525.532.0(16.6)79.1          34.0אלמנים
92.27.082.960.513.267.034.0        565.1רווקים

מספר הילדים במשק הבית
01,250.7     85.611.883.953.912.548.941.5

2-1938.8        84.114.684.253.712.954.444.0
4-3308.2        82.315.784.052.413.248.243.2

82.936.716.932.543.9(12.2)85.6          556.4 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

84.713.085.554.211.552.644.6     2,294.6יהודים ואחרים
84.313.486.255.111.552.445.7     2,155.9מזה: יהודים

83.816.070.444.424.632.525.6        259.5ערבים
83.414.584.956.013.453.742.9     1,721.7ילידי ישראל

93.25.978.344.711.749.834.8        444.4עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

89.89.290.849.98.139.451.8        121.5חרדים
85.810.287.653.611.151.754.2        199.8דתיים

85.713.183.152.114.146.936.9        800.7מסורתיים
82.414.787.858.29.958.650.2     1,028.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
..(34.4)(30.4)(23.5)60.8..81.5          12.6דתיים מאוד

84.514.872.745.224.132.125.5          98.4דתיים 
87.013.072.040.620.243.228.1        103.8לא כל כך דתיים

85.913.771.745.519.636.726.0        121.1לא דתיים
השכלה
....(37.9)85.686.7....            7.2לא למדו

84.613.484.053.112.850.542.8     2,546.9למדו
מזה:

80.418.272.342.120.526.511.1        274.5תעודת סיום בי"ס יסודי/
  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון 
80.516.180.349.216.741.022.7        468.4  (ללא תעודת בגרות)

89.89.084.556.212.559.019.5        466.6תעודת בגרות 
84.013.285.051.211.548.054.5        515.0תעודה על-תיכונית
85.712.989.058.68.761.371.2        806.5תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש) 
85.411.276.938.020.340.829.1        693.9עד 2,000 ש"ח

86.012.283.851.112.150.741.3        4,000-2,001782.5 ש"ח
83.815.090.068.66.659.861.3        4,001728.2  ש"ח ומעלה

הכנסה אישית  ברוטו  לחודש (5)
89.310.777.538.019.147.127.9        800.6עד 4,000 ש"ח

89.310.581.648.912.351.938.6        7,500-4,001832.9 ש"ח
83.016.592.774.06.054.364.5        7,501740.7 ש"ח ומעלה

(1) "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

(2) "חשש  גדול" או "חשש גדול מאוד".

(3) אלה שהשיבו כי אם יאבדו את עבודתם, הסיכוי שלהם למצוא עבודה אחרת לפחות ברמת ההכנסה שיש להם היום הוא "סיכוי גדול" או "סיכוי גדול מאוד".

(4) "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד".

אלה שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (5)

לוח 10.- מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מעמד בעבודה ועמדות ביחס לעבודה, ולפי תכונות נבחרות, 2006

ביטחון בהעסקה

אחוז מהמועסקים

שביעות רצוןמעמד בעבודה
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יצאו לנופש או 
לטיול בארץ 

הכולל לינה מחוץ 
לבית

יצאו לנופש או 
לטיול בחו"ל

יצאו לנופש או 
לטיול הכולל 

לינה מחוץ לבית, 
בארץ או בחו"ל

לא יצאו לנופש 
או לטיול הכולל 

לינה מחוץ לבית, 
מסיבה כלכלית

אחוז מאלה שלא אלפים
יצאו לנופש

                  78.9                  79.2                  29.2                  49.8        4,410.9סך הכל

מין
                  77.7                  80.9                  30.8                  51.5        2,133.6גברים
                  79.8                  77.6                  27.7                  48.1        2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7           57.3                  22.7                  85.4                  78.7                  
44-251,861.2        54.8                  30.3                  82.6                  81.6                  
64-451,318.6        49.5                  33.9                  79.6                  84.0                  
74-65388.0           33.8                  28.2                  69.9                  78.2                  

                  62.4                  54.5                  14.2                  24.8           75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
                  80.9                  80.3                  30.0                  50.8        2,925.6נשואים
                  81.3                  69.9                  27.8                  35.9           257.4גרושים
                  72.5                  56.3                  16.2                  26.5           269.2אלמנים
                  74.8                  84.6                  30.6                  56.7           957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
                  76.0                  83.0                  31.0                  54.8        3,755.1יהודים ואחרים

                  76.0                  83.5                  31.0                  55.5        3,552.4מזה: יהודים
                  85.4                  57.3                  19.0                  21.3           655.7ערבים

                  75.5                  72.8                  27.4                  38.3           776.5עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

                  77.2                  76.2                  15.0                  46.7           267.4חרדים
                  77.3                  81.4                  15.6                  58.8           347.9דתיים

                  79.9                  80.6                  25.5                  51.1        1,379.3מסורתיים
                  69.7                  87.8                  42.1                  60.0        1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
                  73.4                  63.5(15.4)                  19.7             42.8דתיים מאוד

                  84.1                  51.9                  16.0                  17.8           341.0דתיים 
                  86.8                  61.4                  25.0                  25.1           194.4לא כל כך דתיים

                  88.8                  69.7                  24.4                  34.4           195.3לא דתיים

השכלה
                  84.8                  36.7(5.2)                  13.1           103.1לא למדו

                  78.5                  80.2                  29.8                  50.7        4,307.8למדו
מזה:

                  85.7                  58.3                  14.8                  27.2           847.5תעודת סיום בי"ס יסודי/
  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון 
                  75.8                  79.3                  23.4                  48.9           774.8  (ללא תעודת בגרות)

                  73.8                  85.0                  29.8                  53.1           836.3תעודת בגרות 
                  75.2                  84.3                  29.2                  53.4           775.1תעודה על-תיכונית
                  66.6                  91.6                  47.0                  66.7        1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 
(ברוטו לחודש)
                  85.6                  63.1                  14.9                  29.9        1,707.6עד 2,000 ש"ח

                  63.9                  86.6                  30.6                  57.0        4,000-2,0011,141.7 ש''ח
                  35.2                  95.4                  53.4                  74.1           4,001946.5 ש"ח ומעלה

לוח 11.- בני 20 ומעלה, לפי יציאה לנופש ולפי תכונות נבחרות, 2006

ב- 5 השנים שקדמו לריאיוןב-12 החודשים שקדמו לריאיון

אחוז מסך הכל

סך הכל
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בני המשפחה אינם
יש ילדיםמרוצים
מזה:בארץבתמיכהבקניות,בטיפול משוחחיםנפגשיםמהקשר

עוזריםשאינםכספיתבסידורים,אישילפחותלפחותעם בניסך הכל
כלכליתגריםבתיקונים,(להתרחץ,פעםפעםהמשפחה

לילדיםאתםבבישוללהתלבש,בשבועבשבוע(1)
(3)בדירהוכד'לאכול)בטלפוןעם בני

עם בניהמשפחה
המשפחה

אחוזיםאלפים

        46.9        34.0          4.0        10.8          4.9        84.1        69.5       94.2        4,410.9סך הכל

מין
        52.7        31.2          4.2        11.1          4.2        81.5        68.7       93.9        2,133.6גברים
        42.2        36.6          3.9        10.5          5.6        86.5        70.2       94.5        2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7           96.7       58.0        73.6        (1.1)2.8          (1.6)..  ..  
44-251,861.2        94.1       69.0        84.1        4.9          11.4        3.6          5.2          66.8        
64-451,318.6        93.5       71.8        87.0        8.4          18.0        7.1          62.7        54.9        
74-65388.0           93.8       77.9        87.5        (2.0)2.8          (1.8)88.3        36.0        

        25.9        82.3  ..  ..  ..        86.4        73.0       93.9           75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
        51.7        38.5          5.3        14.1          6.4        86.6        72.9       94.9        2,925.6נשואים
        47.7        57.8(2.1)          9.7          5.0        87.7        66.1       86.3           257.4גרושים
        20.1        79.7..          3.1(1.9)        85.8        72.9       92.8           269.2אלמנים
        63.7          1.1          1.2          3.1          1.1        75.0        58.9       94.7           957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
        49.2        36.2          3.8        10.7          4.4        88.4        69.9       94.1        3,755.1יהודים ואחרים

        49.6        36.8          3.9        10.9          4.6        89.4        71.0       94.3        3,552.4מזה: יהודים
        24.7        21.1          4.9        11.5          7.6        59.5        67.3       95.1           655.7ערבים

        41.2        35.9          3.3          8.0          2.7        79.0        56.6       93.7           776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
        59.0        29.0(3.6)        12.6          5.9        93.4        67.8       95.7           267.4חרדים
        53.8        38.5          3.7        11.1          5.3        90.7        65.5       93.7           347.9דתיים

        43.7        39.6          4.8        11.6          5.1        88.3        73.1       94.6        1,379.3מסורתיים
        53.1        35.3          3.3        10.0          3.7        89.4        70.9       94.0        1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
  ..        28.4  ..(8.7)  ..        64.8        83.5       98.5             42.8דתיים מאוד

        18.4        28.3          3.6        10.9          8.5        57.8        69.7       95.8           341.0דתיים 
        31.6        13.7          8.1        14.3          7.5        64.4        62.9       93.4           194.4לא כל כך דתיים

        48.9        16.5(2.7)          7.2(2.3)        61.4        54.6       92.6           195.3לא דתיים

השכלה
        16.9        72.8  ..  ..  ..        61.0        72.7       93.3           103.1לא למדו

        48.5        33.1          4.1        11.0          5.0        84.6        69.4       94.2        4,307.8למדו
מזה:

        31.1        49.7          2.8          9.4          5.7        77.3        72.1       92.4           847.5תעודת סיום בי"ס יסודי/
  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון 
        51.1        30.2          4.9        11.4          5.7        87.0        73.1       94.7           774.8  (ללא תעודת בגרות)

        45.7        17.7          1.9          7.1          2.7        80.1        62.4       95.6           836.3תעודת בגרות 
        53.9        36.0          6.0        14.6          6.4        88.6        72.8       94.0           775.1תעודה על-תיכונית
        64.9        31.4          5.0        12.7          4.8        89.4        67.5       94.5        1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
(ברוטו לחודש)
        28.7        30.7          3.3        10.1          5.3        77.7        65.9       93.4        1,707.6עד 2,000 ש"ח

        47.3        37.1          5.1        12.2          5.2        88.3        71.6       95.2        4,000-2,0011,141.7 ש''ח
        69.3        41.3          4.9        12.0          4.4        92.7        75.7       93.8           4,001946.5 ש"ח ומעלה

(1) "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

(2) עזרה להורים (או להורי בן/בת הזוג) שאינם גרים בדירה.

(3) עזרה לילדים בכסף, בתשלומים או בקניית מוצרים.

לוח 12.- בני 20 ומעלה, לפי קשרים עם בני משפחה ולפי תכונות נבחרות, 2006

אחוז מאלה שיש להם משפחה

אלה שיש להם משפחה, מהם:
עוזרים להורה (2)

גרים אתם בדירה
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תדירות מפגשים או שיחות טלפון עם חברים

סך הכל
 יש להם 
קשרים

מרוצים 
מהקשרים 

(1)

פעם/  כל יום
פעמיים 
בשבוע

פעם/  
פעמיים 
בחודש

פחות 
מפעם 
בחודש

לעתים 
קרובות או 
לפעמים

אין למי 
לפנות 

במשבר/ 
במצוקה

אחוז מסך אלפים
הכל

אחוז מאלה שיש להם חברים

             10.9         30.3          3.0       12.6       39.4       44.9        94.2         87.1     4,410.9סך הכל

מין
             12.2         23.7          2.7       11.9       39.2       46.1        93.5         88.4     2,133.6גברים
               9.8         36.6          3.3       13.2       39.6       43.7        94.8         85.9     2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7        97.0         95.8        67.9       25.4       5.5         (1.3)26.8         4.6               
44-251,861.2     91.0         93.4        47.4       37.9       12.5       2.2          26.5         9.0               
64-451,318.6     84.9         94.1        32.9       46.8       15.8       4.1          31.4         14.6             
74-65388.0        75.1         96.1        34.9       45.5       14.6       4.6          38.0         15.0             

             13.5         46.7          6.2       11.2       40.0       42.4        94.1         69.0        75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
             11.4         25.8          3.8       15.6       44.0       36.3        93.9         86.5     2,925.6נשואים
             17.1         48.4  ..         11.9       36.6       50.2        90.8         82.5        257.4גרושים
             14.2         59.0(5.3)       10.6       43.5       40.6        95.0         69.8        269.2אלמנים
               6.9         31.3(0.9)         4.6       26.3       68.2        95.4         95.3        957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
               9.5         29.0          2.8       11.4       37.6       48.0        93.8         88.8     3,755.1יהודים ואחרים

               9.2         28.8          2.8       11.3       37.5       48.2        93.8         89.1     3,552.4מזה: יהודים
             19.3         37.7          4.1       20.5       51.2       24.2        96.6         77.4        655.7ערבים

             10.6         34.1          2.9       12.9       40.5       43.3        94.3         85.3        776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
               7.5         14.1          4.9         8.5       30.4       56.2        96.3         91.3        267.4חרדים
             10.5         24.9(3.0)       15.0       38.2       43.9        93.5         86.9        347.9דתיים

             11.7         33.5          3.8       12.6       36.6       46.7        93.2         85.7     1,379.3מסורתיים
               6.9         28.0          1.7         9.9       39.3       49.0        94.1         92.2     1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
(13.4)         39.6  ..  (25.4)       37.8       29.7        96.0         73.5          42.8דתיים מאוד

             20.2         39.3          4.5       23.2       53.1       19.2        97.1         71.6        341.0דתיים 
             20.0         38.9(4.0)       21.3       50.4       23.9        94.3         85.4        194.4לא כל כך דתיים

             16.4         32.7(2.7)       10.1       45.4       41.8        95.7         84.5        195.3לא דתיים

השכלה
             19.2         55.2  ..  (15.2)       54.1       25.7        98.3         52.6        103.1לא למדו

             10.7         29.7          3.0       12.5       39.2       45.1        94.1         87.9     4,307.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
             22.7         42.0          5.5       14.0       44.8       35.4        95.0         71.4        847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון 
             13.0         30.3          3.1       14.2       37.1       45.6        94.0         85.5        774.8  (ללא תעודת בגרות)

               6.9         28.3          2.5         8.9       29.4       59.1        95.6         93.7        836.3תעודת בגרות 
               7.7         27.5          2.8       14.3       41.9       40.9        94.0         91.9        775.1תעודה על-תיכונית
               4.7         22.2          1.9       12.1       43.1       42.7        92.4         95.6     1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
             16.0         36.7          4.3       14.6       41.3       39.8        94.6         79.4     1,707.6עד 2,000 ש"ח

               9.1         29.4          3.1       12.4       39.4       44.8        94.4         89.2     4,000-2,0011,141.7 ש''ח
               5.5         22.3          1.8       10.6       40.4       47.1        93.1         96.5        4,001946.5 ש"ח ומעלה

(1)  "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

לוח 13.- בני 20 ומעלה, לפי קשרים חברתיים ותחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות, 2006

אחוז מסך הכל

תחושת בדידות  קשרים עם חברים
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מזה: עסקו בפעילותבני 20
     ומעלה -  
סך הכל

  התנדבותית ב-3 
החודשים שקדמו 

לריאיון

דרך ארגון באופן פרטידרך ארגון
ובאופן 
פרטי

10 שעות עד 9 שעות
ומעלה

לא קבוע 
או חד-
פעמי

אחוז מסך הכלאלפים

         14.8         49.9         35.0         13.6         38.7         47.7          14.4        4,410.9סך הכל

מין
         14.1         51.1         34.5         16.0         38.3         45.7          16.2        2,133.6גברים
         15.7         48.5         35.5         10.8         39.2         50.0          12.8        2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7           13.3          49.0         39.3         (11.8)39.0         51.6         (9.4)
44-251,861.2        14.6          40.1         45.0         14.9         39.4         43.8         16.6         
64-451,318.6        16.0          49.9         35.9         14.2         34.2         52.6         12.7         
74-65388.0           11.4          67.6         20.4         (12.0)(12.7)68.4         18.9         

         20.7         54.9         24.3  ..         28.8         65.3          12.0           75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
         14.0         49.2         36.6         14.7         39.2         46.1          14.9        2,925.6נשואים
         26.7         52.4         20.9(12.1)         45.6         42.3          13.3           257.4גרושים
(12.7)         61.9         25.4  ..(21.3)         71.6          10.7           269.2אלמנים
         14.8         49.2         35.6         12.0         39.0         49.0          14.2           957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
         14.3         49.9         35.5         13.6         37.3         49.1          15.7        3,755.1יהודים ואחרים

         14.3         49.7         35.7         13.6         36.8         49.6          16.2        3,552.4מזה: יהודים
(21.6)         50.8         27.6(13.7)         57.2         29.1          7.1           655.7ערבים

         18.2         49.5         31.1(11.3)         40.2         48.5          8.8           776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
         12.1         51.7         35.3         23.5         44.3         32.2          38.5           267.4חרדים
         16.9         51.5         31.6         19.6         45.8         34.6          25.0           347.9דתיים

         16.1         48.8         34.9         10.2         35.2         54.6          12.6        1,379.3מסורתיים
         12.3         48.5         39.0           8.5         30.6         60.9          13.3        1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
  ..         42.7         38.6  ..         62.6(30.0)          5.8           383.8דתיים ודתיים מאוד

(23.2)         60.4  ..(27.0)         56.3  ..          8.5           194.4לא כל כך דתיים
  ..         56.3(25.3)  ..         48.6         38.6          10.0           195.3לא דתיים

השכלה
         14.7         50.0         35.0         13.7         38.7         47.6          14.7        4,307.8למדו

מזה:
         21.2         56.0         22.1(12.5)         42.9         44.6          8.4           847.5תעודת סיום בי"ס יסודי/

  חטיבת ביניים או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

         17.3         48.7         34.0         14.1         42.6         43.3          12.0           774.8  (ללא תעודת בגרות)
         12.0         48.8         38.5(8.0)         37.5         54.5          13.8           836.3תעודת בגרות 

         13.3         53.9         32.8         13.2         36.0         50.8          16.2           775.1תעודה על-תיכונית
         13.4         47.1         39.2         17.2         37.6         45.2          21.2        1,045.0תעודה אקדמית

הכנסת אישית ברוטו לחודש (2)
           9.4         54.3         36.4         10.9         50.0         39.1          12.3           800.6עד 4,000 ש"ח

         15.0         45.1         39.9         13.9         44.2         41.8          13.6           7,500-4,001832.9 ש"ח
         12.9         39.9         47.2         15.0         38.4         46.6          19.7           7,501740.7 ש"ח ומעלה

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
         16.1         53.9         29.4         14.9         46.7         38.4          11.7        1,707.6עד 2,000 ש"ח

         15.0         46.7         38.3         14.0         36.8         49.2          12.9        4,000-2,0011,141.7 ש''ח
         11.0         49.6         39.2         12.3         30.5         57.3          19.8           4,001946.5 ש"ח ומעלה

תכונות כוח עבודה
         13.0         46.0         41.0         13.9         42.8         43.4          15.3        2,554.1מועסקים

(15.6)         56.3         26.8   ..         35.2         56.4          16.2           233.6בלתי מועסקים
         18.2         56.3         24.9         14.1         31.7         54.2          12.7        1,623.1אינם בכוח העבודה

(1) שעות ההתנדבות בחודש בכל המקומות.

אלה שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (2)

לוח 14.- בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית ב-3 החודשים שקדמו לריאיון, לפי תכונות נבחרות, 2006

מספר שעות בחודש (1)

אחוז מאלה שעסקו בפעילות התנדבותית

מסגרת הפעילות
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בני 20 ומעלה -
סך הכל

מזה: סך הכל
דיווחו 
למשטרה

מזה: סך הכל
דיווחו 
למשטרה

מזה: סך הכל
דיווחו 
למשטרה

סך הכל
מזה: 
דיווחו 
למשטרה

אלפיםאלפים

       55.4      13.7        3.4  2,920.2     55.4      1.4     42.0      5.9      56.1     7.6        4,410.9סך הכל

מין

       54.7      13.9        3.3  1,516.6     46.1      2.0     38.3      5.1      51.4     7.6        2,133.6גברים

       56.3      13.5        3.5  1,403.5     74.2      0.9     44.6      6.7      60.5     7.6        2,277.2נשים

קבוצת גיל

24-20557.7           7.0     61.5      9.6      30.7     2.8      (37.9)362.2     4.4        15.5      62.4       

44-251,861.2        7.7     52.7      6.5      39.2     1.5      53.0     1,346.5  3.2        14.5      50.8       

64-451,318.6        8.2     59.4      4.6      49.2     1.1      66.4     949.0     3.2        13.2      59.0       

74-65388.0           6.2     45.0      3.3      69.1     ..  ..  178.4     (3.7)10.2      58.8       

(55.3)(6.7)  ..       83.3(74.7)  ..     53.8      4.5      65.7     6.7           75284.7 ומעלה

 מצב משפחתי
       53.4      13.1        3.4  2,087.2     56.8      1.0     41.9      5.3      53.6     7.9        2,925.6נשואים

       58.0      15.7(4.1)     110.5     78.4      4.4     50.3      6.8      56.2     8.0           257.4גרושים

       72.6(10.9)  ..       64.7(74.7)  ..     70.2      4.5      55.5     4.5           269.2אלמנים

       59.0      15.6        3.1     657.2     39.2      2.2     35.7      8.0      64.5     7.3           957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה

       59.3      14.1        3.4  2,484.6     56.8      1.4     42.7      6.2      60.8     7.7        3,755.1יהודים ואחרים

       59.5      14.1        3.5  2,385.3     59.4      1.4     43.6      6.1      62.1     7.8        3,552.4   מזה: יהודים

       29.2      11.8        3.1     435.6     48.8      1.7     35.4      4.1      25.7     6.9           655.7ערבים

       53.5      12.7(2.8)     343.6     60.2      1.7     38.6      6.4      46.1     4.6           776.5עולי 1990 ואילך

מחוז מגורים

       46.8      12.1(4.2)     252.3(38.3)(1.7)     42.2      6.5      39.0     5.5           479.8ירושלים

       34.9        8.9(1.9)     476.4     57.1(1.3)     36.6      4.0      53.0     5.1           701.5הצפון

       62.7      14.8(1.9)     377.5     68.7      2.0     43.4      6.5      51.8     6.2           563.6חיפה

       58.9      16.8        4.0     802.3     47.3      1.1     38.5      6.1      64.2     9.6        1,060.9המרכז

       52.7      14.5        2.9     594.3     67.8      1.6     49.4      5.8      52.5     7.8           873.7תל אביב

       66.0      13.0        6.1     345.8(45.9)(1.2)     39.1      6.9      57.3   10.7           614.6הדרום

(59.3)(8.2)  ..       71.6  ..  ..(49.4)(6.7)      77.8  ..           116.7אזור יהודה והשומרון 

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק בית (ברוטו לחודש)

       42.8      11.8        3.3     805.3     56.2      1.9     40.0      5.7      46.6     7.5        1,707.6עד 2,000 ש"ח

       57.4      13.8        4.0     833.4     86.9      1.0     38.4      6.6      61.0     7.7        4,000-2,0011,141.7  ש"ח

       63.2      14.8        3.0     820.2(44.1)(0.7)     53.0      5.1      65.3     8.4           4,001946.5 ש"ח ומעלה

אחוזיםאחוזים

מזה: ברשותם רכב
  נגנב מהם דבר מה,

נפגעי עבריינות
דירתם נפרצה

 ללא שימוש בכוח 
רכבם נפרץ

רכבם נגנב סך הכל

נפגעו גופנית

לוח 15.- בני 20 ומעלה נפגעי עבריינות ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, לפי סוג עבירה ולפי תכונות נבחרות, 2006
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בני דתות אחרותיהודיםיהודים
ובני דתות

אחרות - סך 
כולל

לא דתיים, מסורתייםדתייםחרדים
חילוניים

לא כל כך דתייםדתיים מאוד
דתיים

לא דתיים

אחוז מבני דתות אחרותאחוזיםאחוז מיהודיםאחוזיםאלפים

           25.1           24.9           43.7             5.5              18.0           43.6           38.8             9.8             7.5             82.0        4,332.0       4,410.9סך הכל

מין
           33.5           28.6           32.1             4.8              18.4           45.1           36.5           10.4             7.6             81.6        2,097.5       2,133.6גברים
           16.7           21.4           55.2             6.1              17.6           42.2           41.0             9.3             7.5             82.4        2,234.5       2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7          550.2           78.7             12.0           10.2           36.5           41.0           21.3              ..  41.0           25.0           29.3           
44-251,861.2       1,823.4        77.4             9.6             9.7             35.0           45.4           22.6              5.9             39.5           29.1           24.8           
64-451,318.6       1,294.4        85.7             5.9             9.2             41.3           43.3           14.3              4.3             48.7           19.2           27.0           
74-65388.0          381.6           89.1             (2.0)9.8             46.5           41.6           10.9              ..  63.8           (19.2)(10.5)

(18.3)  ..           57.5(16.6)               8.5           41.9           43.0           12.2(2.8)             91.5           281.6          75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
           21.8           25.1           46.7             5.8              19.9           40.8           37.9           10.9           10.2             80.1        2,880.0       2,925.6נשואים
(31.6)(29.8)(35.2)  ..               4.6           49.3           43.7             5.6  ..             95.4           249.8          257.4גרושים
(17.3)(12.3)           65.5  ..              12.5           37.9           50.0           10.2(1.9)             87.5           264.7          269.2אלמנים
           37.8           26.4           29.4(4.8)              17.3           52.1           36.8             7.6             3.2             82.7           935.9          957.1רווקים

           61.3           25.5(7.4)  ..              12.6           59.1           30.8             5.3             4.7             87.4           704.3          776.5עולי 1990 ואילך

השכלה
  ..  ..           83.4(12.6)              44.6(11.3)           52.9           33.1  ..             55.4           103.1          103.1לא למדו

           26.6           26.3           41.3             5.0              17.3           44.1           38.6             9.4             7.6             82.7        4,228.9       4,307.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
           18.3           23.8           49.9             8.0              37.7           24.5           50.8           10.5           13.9             62.3           845.2          847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון 
           30.7           25.9           38.7(4.6)              12.0           32.7           51.5             8.6             7.0             88.0           770.4          774.8  (ללא תעודת בגרות)

           27.5           25.1           43.2  ..              15.5           48.4           38.3             8.6             4.4             84.5           814.9          836.3תעודת בגרות
           35.2           31.5           30.0  ..              14.1           45.4           35.1             7.7           11.6             85.9           756.2          775.1תעודה על-תיכונית
           40.6           30.6           24.0  ..               8.8           59.9           24.8           11.1             4.0             91.2        1,013.1       1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
  במשק בית (ברוטו לחודש)

           19.0           25.3           49.6             6.0              33.0           28.9           44.3           11.2           15.5             67.0        1,684.6       1,707.6עד 2,000 ש"ח
           38.1           25.7           31.1  ..              10.2           44.0           41.9           10.7             3.3             89.8        1,114.6       4,000-2,0011,141.7 ש"ח
           48.9           32.1(15.1)  ..               3.8           63.0           29.1             6.6(1.0)             96.2           929.5          4,001946.5 ש"ח ומעלה

תכונות כוח עבודה
           35.6           30.5           28.9             3.7              13.6           47.7           37.1             9.3             5.6             86.4        2,496.2       2,554.1מועסקים

           31.4           32.8           31.6  ..              18.8           41.9           42.8             8.2             6.4             81.2           231.2          233.6בלתי מועסקים
           15.3           19.3           57.8             7.4              24.7           36.6           41.2           11.0           11.1             75.3        1,604.6       1,623.1אינם בכוח העבודה

- 7
3 

-

לוח 16.- בני 20 ומעלה, לפי דתיות ולפי תכונות נבחרות, 2006

רמת דתיותרמת דתיות
סך הכל סך הכל סך כולל
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כתיבה קריאהדיבור(3)כתיבה קריאהדיבור(3)כתיבה קריאהדיבור(3)
אלפים

     67.6    31.5      6.1     13.8      22.614.3     36.6      39.741.9    72.7     85.375.2  4,410.9סך הכל

מין
     64.3    30.4      3.5     15.1      24.415.7     35.0      40.841.7    76.3     88.779.4  2,133.6גברים

     70.6    32.5      8.6     12.5      20.812.9     38.1      38.742.1    69.3     82.171.2  2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7     92.490.0     89.5    54.760.5      52.1     21.520.3      19.3     2.1      14.8    70.8     

44-251,861.2  89.083.2     81.2    49.151.1      45.0     24.018.9      18.5     3.3      21.0    65.9     

64-451,318.6  84.572.5     69.8    31.833.2      28.9     21.48.7        8.2       5.9      37.7    67.5     

74-65388.0     71.549.0     45.2    16.417.2      15.0     24.57.9        7.5       14.8    59.9    65.9     

     75.3    65.1    21.3       6.5        17.96.9     16.3      17.119.3    34.8     69.941.8     75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
     64.9    33.4      6.1     15.2      25.115.7     33.6      35.638.2    71.8     84.374.5  2,925.6נשואים

     75.6    36.5      7.7(1.8)(2.2)12.8     28.7      35.434.8    65.1     81.966.4     257.4גרושים

     71.2    67.2    20.9       5.2        22.15.8     12.4      13.513.4    33.6     69.139.0     269.2אלמנים

     72.5    14.3      1.7     14.9      17.615.6     54.7      60.763.1    88.3     94.089.6     957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
     79.3    28.3      3.3       2.6        9.23.0     38.4      43.744.6    76.3     90.879.1  3,755.1יהודים ואחרים

     79.2    27.1      2.7       1.9        8.72.2     39.1      44.945.5    78.9     92.881.6  3,552.4   מזה: יהודים

       0.7    49.6    22.4     77.7      99.078.8     26.2      16.526.4    52.0     53.752.4     655.7ערבים

     97.1    52.6    14.9(0.9)(1.1)(1.0)     22.7      19.827.7    31.0     57.934.2     776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
     90.3    29.0  ..  ..  ..4.1     29.5      31.333.1    90.8     99.693.6     267.4חרדים

     77.1    26.1  ..(1.3)(1.7)9.3     32.7      40.540.6    80.4     97.582.4     347.9דתיים

     69.8    32.7      2.4       2.8        14.23.1     32.2      38.038.0    77.7     93.480.8  1,379.3מסורתיים

     86.2    22.0      3.8       1.5        4.61.9     48.4      54.455.2    77.7     89.980.1  1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
..    70.2    32.0     68.8      98.468.2(15.8)(16.3)(11.6)    39.9     46.339.9       42.8דתיים מאוד

(2.2)    55.4    32.8     72.3      97.873.7     23.1      13.622.0    43.0     42.042.9     341.0דתיים

     12.7    40.9    12.7     74.4      86.674.7     30.8      19.730.8    51.4     59.053.6     194.4לא כל כך דתיים

     28.0    43.7      6.9     60.4      71.262.5     29.7      25.034.3    58.0     72.959.0     195.3לא דתיים

השכלה
     68.3    29.9      5.3     14.1      21.714.5     37.4      40.642.9    74.3     86.076.9  4,307.8למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי/

     43.8    68.9    12.8     27.2      47.727.7       6.3        7.67.4    50.1     74.755.4     847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
     65.8    31.9(1.1)     11.7      22.212.0     21.3      27.326.5    86.5     95.488.2     774.8  (ללא תעודת בגרות)

     72.2    13.6      4.5     15.9      18.116.2     53.7      57.961.3    82.2     88.683.7     836.3תעודת בגרות 

     77.7    25.9      4.1       9.5        13.79.8     37.2      39.543.2    76.8     85.077.9     775.1תעודה על-תיכונית

     80.0    13.1      4.1       7.5        9.28.1     61.8      64.368.7    76.6     86.679.3  1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
  במשק בית (ברוטו לחודש)

     55.1    45.9    12.1     24.4      37.325.0     23.6      23.427.3    60.4     74.562.4  1,707.6עד 2,000 ש"ח

     72.9    30.8      3.2       7.8        15.88.2     34.7      39.441.0    73.8     87.877.2  4,000-2,0011,141.7 ש"ח
     78.8    11.8      0.6       4.4        9.15.0     58.4      63.364.8    87.7     97.090.3     4,001946.5 ש"ח ומעלה

(1) על פי הגדרה עצמית.

(2) "טובה מאוד" או "טובה".

(3) "טובה מאוד" או "טובה" וכן אלה שהתראיינו בשפה.

(4) אינם שולטים באף אחת מהמיומנויות - דיבור, קריאה וכתיבה.

ערביתאנגליתעברית 

לוח 17.- בני 20 ומעלה, לפי שליטה בשפות(1) ולפי תכונות נבחרות, 2006

אחוז מסך הכל

אינם שולטים כלל בשפה (4)

ערביתאנגלית עברית

אחוז מסך הכל

סך הכל 

שולטים בשפה (2)
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

בני 20 ומעלה -
מטפלים באדם סך הכל

אחד
מטפלים ב-2 

אנשים
מטפלים ב-3 
אנשים ומעלה

אלפים

                   7.4                 20.7                 71.8                    29.9            4,410.9סך הכל

מין
                   9.1                 20.0                 70.8                    30.2            2,133.6גברים
                   5.9                 21.4                 72.7                    29.6            2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7               26.7                    73.4                 19.7                 6.9                   
44-251,861.2            27.0                    69.3                 23.5                 7.1                   
64-451,318.6            38.3                    70.3                 20.7                 8.8                   
74-65388.0               28.0                    83.4                 13.4                 ..  

(7.5)                 12.4                 80.1                    19.6               75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
                   7.7                 21.5                 70.6                    32.7            2,925.6נשואים
(7.0)                 16.5                 76.5                    28.9               257.4גרושים
  ..(16.6)                 80.5                    14.3               269.2אלמנים
                   7.1                 19.5                 73.4                    26.2               957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
                   7.6                 19.8                 72.5                    29.4            3,755.1יהודים ואחרים

                   7.7                 19.5                 72.7                    30.0            3,552.4מזה: יהודים
                   6.8                 25.2                 68.0                    32.7               655.7ערבים

                   5.4                 21.4                 72.6                    27.5               776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
(7.1)                 19.3                 73.6                    37.2               267.4חרדים
(8.1)                 22.0                 70.0                    33.2               347.9דתיים

                   8.4                 20.6                 71.0                    32.2            1,379.3מסורתיים
(6.9)                 17.7                 75.2                    26.1            1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
  ..(26.8)                 73.2                    25.6                 42.8דתיים מאוד

(6.8)                 24.5                 68.7                    31.8               341.0דתיים 
(8.0)                 26.7                 65.3                    38.8               194.4לא כל כך דתיים

  ..                 22.1                 71.8                    21.4               195.3לא דתיים

פעילות עיקרית 
                   7.9                 22.9                 69.1                    30.3            2,371.6עובדים
(5.7)                 19.2                 75.1                    31.2               321.0לומדים

(4.2)                 10.9                 84.4                    24.8               544.7פנסיונרים
(7.3)                 25.2                 67.5                    33.7               189.2מובטלים/מחפשים עבודה

(6.0)                 20.7                 73.3                    35.4               461.8מטפלים בבית או בבן משפחה
(10.0)(15.2)                 74.8                    24.3               235.5חולים/נכים

                 12.0                 19.9                 68.1                    28.8               284.9פעילות אחרת

השכלה
  ..(24.8)                 75.2                    24.2               103.1לא למדו

                   7.6                 20.6                 71.7                    30.1            4,307.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
                   5.5                 20.9                 73.6                    32.7               847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

                   8.5                 18.3                 73.2                    31.6               774.8תעודת סיום בי"ס תיכון (ללא תעודת בגרות)
                   7.9                 17.9                 74.2                    25.7               836.3תעודת בגרות 

                   9.0                 23.3                 67.2                    32.2               775.1תעודה על-תיכונית
                   7.3                 22.3                 70.4                    28.3            1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית (ברוטו לחודש)
                   6.8                 22.2                 71.1                    32.4            1,707.6עד 2,000 ש"ח

                   5.9                 22.0                 71.7                    31.0            4,000-2,0011,141.7 ש''ח
                   8.7                 18.8                 72.5                    27.2               4,001946.5 ש"ח ומעלה

מספר בני משק הבית שעובדים
0892.3               31.4                    74.6                 18.5                 6.9                   
11,368.1            30.3                    74.2                 18.8                 6.8                   

                   8.1                 23.0                 68.9                    29.1            22,150.5 ומעלה

לוח 18.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית, לפי מספר מטופלים, ולפי תכונות נבחרות, 2006

מספר מטופלים למטפל

 אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית

מזה: אחוז 
המטפלים
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

מטפלים ללא
אינו קרובקרובסבא/אח/הורה שלבן/בתבן זוג/הורהתמורה כספית -

משפחהמשפחה אחרסבתאאחותבן/בת הזוגבת זוגסך הכל
אלפים

              11.9                7.3             7.8           8.4            15.5        10.7          14.4      43.4           1,320.2סך הכל

מין
              13.8                6.0             8.8           8.8            14.8          9.1          13.5      45.7               645.4גברים
              10.0                8.6             6.9           8.0            16.1        12.3          15.2      41.1               674.8נשים

קבוצת גיל
24-20148.8               43.1      ..  ..  ..  6.7           29.6           7.8                19.4              
44-25502.1               47.0      5.8            9.3          16.9            9.5           11.5           6.4                12.9              
64-45505.1               51.2      14.0          13.3        21.0            7.0           ..  7.8                8.6                
74-65108.5               12.0      49.9          15.1        8.7              10.4         ..  (9.1)12.8              

(11.5)(6.7)  ..         12.5  ..        18.0          62.5  ..                 7555.8 ומעלה

מצב משפחתי
              10.5                7.1             3.1           7.0            20.5        12.8          19.4      40.7               956.2נשואים
              14.1              10.6  ..         14.9  ..          6.6  ..      64.0                 74.4גרושים
(13.6)(15.4)  ..(10.3)  ..        32.0  ..      27.5                 38.5אלמנים
              16.2                5.9           28.9         11.5  ..  ..  ..      49.9               251.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
              12.7                7.8             8.5           7.8            15.1          9.1          14.4      44.1           1,105.9יהודים ואחרים

              12.6                8.1             8.4           7.8            14.7          9.0          14.2      44.6           1,066.0מזה: יהודים
                8.0                4.8(4.2)         11.8            17.5        19.2          14.2      39.6               214.4ערבים

              11.9              11.6           10.7(4.2)            17.1          7.9          15.3      38.7               213.2עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
              31.3(8.3)(4.6)(6.4)            16.5        10.6(6.3)      36.2                 99.4חרדים
              16.4(5.9)           10.5         10.2            13.7        12.4          14.7      36.5               115.6דתיים

                8.2                7.3             8.4           9.1            13.9          8.6          17.9      46.8               444.3מסורתיים
              11.7                9.5             8.8           6.2            15.7          8.0          11.8      46.6               405.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
(7.2)(3.5)(4.6)         10.9            18.3        23.7          17.1      32.9               119.4דתיים ודתיים מאוד 

(9.2)(5.2)(4.0)         10.9            17.3        13.3          13.3      45.7               117.1לא דתיים ולא כל כך דתיים

פעילות עיקרית 
              10.9                8.1             7.2           7.4            18.2          7.2            7.9      53.8               718.1עובדים
              29.2(10.3)           17.8         11.4(10.2)(5.7)  ..      29.7               100.1לומדים

                8.8(7.2)  ..           9.6(6.7)        16.0          48.0      15.0               134.8פנסיונרים
(9.5)  ..(11.0)(12.3)(9.7)(13.1)(9.7)      52.7                 63.8מובטלים/מחפשים עבודה

                6.1                5.6  ..           7.5            22.5        22.8          20.6      33.4               163.7מטפלים בבית או בבן משפחה
(7.5)  ..  ..(13.7)(11.7)        19.6          36.7      29.8                 57.3חולים/נכים

              21.6(6.5)           29.9(6.5)(5.7)(6.6)(7.5)      36.9                 81.9פעילות אחרת

השכלה
              12.0                7.4             8.0           8.5            15.6        10.2          13.7      44.0           1,295.3למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי/

                9.6(3.2)  ..         11.7            13.2        14.6          26.4      36.8               277.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
              10.5                5.5             7.6         13.5            14.2        10.9          12.5      46.3               245.0  (ללא תעודת בגרות)

              13.4                8.9           21.2           5.6              9.8          7.9            7.1      42.3               215.0תעודת בגרות 
              11.1                8.5             5.9           4.7            17.2        10.1          11.7      52.8               249.8תעודה על-תיכונית
              15.5              11.1             6.8           6.2            21.8          7.4            9.2      43.0               295.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 
  (ברוטו לחודש) 
                9.5                6.4             6.5           8.2            15.0        15.8          18.6      39.3               552.5עד 2,000 ש"ח

              11.5                7.2             7.9           9.1            15.7          9.0          14.1      43.3               4,000-2,001354.3 ש''ח
              15.3                8.6             8.0           8.0            18.8          4.7          10.0      48.0               4,001257.5 ש"ח ומעלה

מספר בני משק הבית שעובדים
0280.0               29.2      34.2          15.0        8.6              9.5           (3.3)6.4                12.7              
1415.1               44.9      13.2          12.0        14.8            8.4           7.4             5.4                12.3              

              11.2                9.0           10.1           8.0            19.0          7.9            6.3      48.7               2625.1 ומעלה

סך הכל יכול להסתכם ליותר מ-100%, כי ייתכן שלמטפל יש מספר מטופלים עם יחסי קרבה שונים. (1)

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית (1)

לוח 19.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית, לפי יחס קרבה של המטופל למטפל, ולפי תכונות נבחרות, 2006

יחס קרבה של המטופל למטפל
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מטפלים ללא
פעילותתמיכההשגחהפעולות עבודות ביתטיפול אישיתמורה כספית -

פנאיכספיתמחוץ לביתסך הכל
אלפים

              85.7             19.5          37.4            71.5           25.2          43.3            1,320.2סך הכל

מין
              85.1             20.4          37.0            75.5           18.6          38.2               645.4גברים
              86.2             18.6          37.8            67.6           31.6          48.2               674.8נשים

קבוצת גיל
24-20148.8               39.7          25.9           67.3            29.2          11.6             85.7              
44-25502.1               45.4          30.5           71.8            35.3          19.2             86.2              
64-45505.1               42.9          25.3           73.4            41.4          24.2             85.0              
74-65108.5               42.0          9.1             69.4            40.2          13.8             86.5              

              85.8(10.4)          35.9            65.6(7.1)          41.3                 7555.8 ומעלה

מצב משפחתי
              85.8             22.1          38.1            72.0           26.1          43.7               956.2נשואים
              88.0             15.2          37.4            75.4           31.6          42.6                 74.4גרושים
              89.3(18.8)          29.1            56.9           19.4          35.2                 38.5אלמנים
              84.2             10.7          36.1            70.7           21.1          43.6               251.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
              84.7             18.9          35.3            70.5           24.6          38.2            1,105.9יהודים ואחרים

              84.4             19.0          35.2            70.0           24.8          38.3            1,066.0מזה: יהודים
              91.0             22.0          48.3            76.5           28.6          69.6               214.4ערבים

              82.2             14.4          32.7            72.3           20.4          39.7               213.2עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
              88.5             15.4          24.7            57.1           23.8          35.1                 99.4חרדים
              84.4             20.1          36.4            62.6           24.2          38.3               115.6דתיים

              82.7             20.2          38.0            71.8           25.5          40.7               444.3מסורתיים
              85.1             18.3          34.5            73.3           24.3          36.3               405.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
              78.2(32.5)          69.5            78.5           49.3          84.5                 11.0דתיים מאוד

              91.1             16.3          51.1            71.6           33.3          77.0               108.5דתיים 
              94.8             30.6          42.7            87.2           19.7          62.6                 75.3לא כל כך דתיים

              87.7(17.5)          41.2            72.6(15.1)          44.5                 41.8לא דתיים

פעילות עיקרית
              85.1             25.4          37.5            74.8           29.6          40.5               718.1עובדים
              87.2             11.5          23.9            58.9           17.6          31.4               100.1לומדים

              86.5             14.2          42.5            66.8           10.3          41.1               134.8פנסיונרים
              85.0(9.1)          41.1            77.7           23.5          49.5                 63.8מובטלים/מחפשים עבודה

              84.6             15.9          39.7            68.2           31.9          61.5               163.7מטפלים בבית או בבן משפחה
              87.9  ..          43.3            70.9(11.3)          58.5                 57.3חולים/נכים

              88.8             11.2          33.1            67.5           18.7          35.0                 81.9פעילות אחרת

השכלה
              92.9  ..          42.8            61.8  ..          57.0                 24.9לא למדו

              85.5             19.7          37.3            71.7           25.7          43.1            1,295.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
              84.7             13.4          39.7            66.7           21.0          51.1               277.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
              87.2             21.2          39.7            75.4           24.6          43.3               245.0  (ללא תעודת בגרות)

              84.3             14.5          34.1            68.4           30.4          42.2               215.0תעודת בגרות 
              84.1             24.1          38.7            74.6           28.5          43.2               249.8תעודה על-תיכונית
              87.1             24.3          33.8            73.7           25.6          36.4               295.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
              87.0             14.2          39.3            73.1           23.7          51.6               552.5עד 2,000 ש"ח

              84.3             22.8          39.4            72.4           26.6          41.2               4,000-2,001354.3 ש''ח
              84.3             28.8          32.8            69.0           26.9          30.9               4,001257.5 ש"ח ומעלה

מספר בני משק הבית שעובדים
0280.0               47.6          13.1           71.6            39.7          11.2             88.6              
1415.1               46.0          27.0           70.6            39.1          19.4             83.7              

              85.7             23.2          35.2            72.0           29.5          39.6               2625.1 ומעלה

(1) סך הכל יכול להסתכם ליותר מ-100%, כיוון שמטפל יכול לבצע יותר מסוג טיפול אחד.

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית (1)

לוח 20.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית, לפי סוג טיפול או עזרה, ולפי תכונות נבחרות, 2006
סוג טיפול/עזרה
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מטפלים
לא קבוע20 שעות9-519-10עד 34 פעמים2-1פחות10 שנים9-5עד 4ללא תמורה

ומעלהשעותשעותשעותבשבועפעמיםמפעםומעלהשניםשניםכספית -
ומעלהבשבועבשבועסך הכל

אלפים

40.226.629.918.928.851.720.518.314.316.312.9      1,320.2סך הכל

מין
39.926.030.521.228.349.824.617.715.013.811.6         645.4גברים
40.527.129.416.829.353.516.718.813.718.714.3         674.8נשים

קבוצת גיל
24-20148.8         60.524.811.125.333.640.324.823.117.48.310.2
44-25502.1         42.127.227.420.431.947.325.518.314.714.914.3
64-45505.1         34.527.135.517.728.553.117.418.915.118.311.3
74-65108.5         32.926.237.911.817.570.711.213.18.321.416.7

21.415.6(8.3)(10.5)(11.6)35.422.337.013.414.072.0           7555.8 ומעלה

מצב משפחתי
37.927.331.817.929.152.420.018.313.917.312.7         956.2נשואים
40.626.729.415.627.356.619.618.516.717.614.8           74.4גרושים
(14.8)22.4(15.9)(14.7)(9.9)29.822.246.218.328.052.9           38.5אלמנים
50.624.420.524.028.347.124.518.815.011.213.1         251.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
41.925.428.921.729.648.022.318.414.016.110.0      1,105.9יהודים ואחרים
41.425.329.421.629.548.222.418.314.016.29.9      1,066.0מזה: יהודים

31.532.735.54.724.870.511.517.715.917.328.0         214.4ערבים

44.731.121.318.227.253.622.019.115.314.412.6         213.2עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
(4.4)46.526.226.819.334.845.439.817.619.010.6           99.4חרדים
41.524.829.725.131.442.921.720.414.716.97.7         115.6דתיים

39.325.828.819.726.852.517.318.214.219.811.0         444.3מסורתיים
42.724.730.323.430.745.824.018.212.413.310.5         405.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
28.232.839.059.713.124.717.616.618.710.227.4         119.4דתיים ודתיים מאוד

40.330.428.348.616.224.418.215.016.912.325.8         117.1לא דתיים ולא כל כך דתיים

פעילות עיקרית 
40.727.128.721.633.344.524.220.315.414.910.1         718.1עובדים
(6.2)(6.4)54.921.621.127.933.438.742.114.817.7         100.1לומדים

32.426.237.611.720.366.911.210.79.318.121.3         134.8פנסיונרים
18.5(14.2)15.422.8(13.9)28.358.2(12.6)32.029.134.1           63.8מובטלים/מחפשים עבודה

36.228.433.710.020.769.17.216.412.426.121.4         163.7מטפלים בבית או בבן משפחה
(12.8)25.9(12.9)(13.2)(9.4)79.8(14.4) ..37.326.633.4           57.3חולים/נכים

(11.5)13.4(6.5)47.622.326.028.125.345.917.527.1           81.9פעילות אחרת

השכלה
40.526.729.519.129.251.120.818.514.616.112.9      1,295.3למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי/

277.536.727.732.19.622.367.614.113.511.621.222.1            חטיבת ביניים או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
245.040.326.228.816.630.552.419.319.915.815.98.8             (ללא תעודת בגרות)

49.722.824.222.830.846.121.519.316.114.213.6         215.0תעודת בגרות 
34.829.133.121.128.648.922.220.614.015.711.3         249.8תעודה על-תיכונית
42.327.328.724.934.540.426.819.915.813.48.8         295.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
  במשק בית (ברוטו לחודש)

39.228.330.013.725.460.517.016.014.419.518.7         552.5עד 2,000 ש"ח
39.327.530.519.228.851.520.619.514.617.810.2         4,000-2,001354.3 ש''ח
41.523.131.628.933.537.328.719.414.211.27.1         4,001257.5 ש"ח ומעלה

מספר בני משק הבית שעובדים
0280.0         39.326.332.011.122.366.315.912.813.620.316.9
1415.1         43.526.327.417.126.855.517.320.114.617.015.2

38.426.930.723.633.142.624.819.514.514.09.7         2625.1 ומעלה

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית

לוח 21.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית, לפי תקופה, תדירות ומספר שעות טיפול בשבוע, ולפי תכונות נבחרות, 2006

מספר שעות טיפול בשבועתדירות הטיפולתקופת  הטיפול
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שלושהשני מטופליםבן 60בני 60בני 59-0 בן 60בן 59-18בן 17-0מטפלים ללא
מטופליםבני 60 ומעלהומעלהומעלהומעלהתמורה כספית -

בהרכב גיליםומטופל נוסףומטופלסך הכל
אחרנוסף

אלפים

4.829.464.420.251.227.263.435.7            1,320.2סך הכל

מין
4.430.663.519.348.330.661.936.6               645.4גברים
5.128.365.221.053.924.265.434.6               674.8נשים

קבוצת גיל
24-20148.8               ..54.541.634.432.932.754.2(45.8)
44-25502.1               9.130.658.525.946.625.957.739.9
64-45505.1               (2.9)25.571.011.363.523.768.631.4
74-65108.5               ..17.579.3..(35.9)47.8....

....(36.5)54.1..83.2(14.0)..                 7555.8 ומעלה

מצב משפחתי
6.025.867.116.755.127.167.432.6               956.2נשואים
(47.8)(52.2)(36.2)43.5..21.971.5..                 74.4גרושים
.... ..(49.9)..43.054.1..                 38.5אלמנים
(39.1)42.353.832.537.327.456.1..               251.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
3.328.566.617.854.925.865.333.6            1,105.9יהודים ואחרים

3.428.466.718.753.826.265.734.3            1,066.0מזה: יהודים
(46.9)12.834.151.929.936.532.953.1               214.4ערבים

..59.726.492.2(14.0)27.468.8(2.8)               213.2עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
(52.3)(47.7)(36.7)(30.0)(33.3)36.951.3(9.4)                 99.4חרדים
(49.7)(50.3)45.443.3..26.166.4(5.8)               115.6דתיים

29.367.220.354.922.863.736.3(2.3)               444.3מסורתיים
(16.4)26.070.114.862.021.983.6(2.3)               405.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
..(60.4)13.531.255.340.331.226.3               119.4דתיים מאוד ודתיים

51.9..(28.5)36.351.337.832.3(10.2)               117.1לא דתיים ולא כל כך דתיים 

פעילות עיקרית  
4.126.967.215.858.824.469.429.1               718.1עובדים
69.7..(30.1)(26.0)43.547.143.8(8.0)               100.1לומדים

..82.5(27.4)52.0..16.881.9..               134.8פנסיונרים
....(26.5)44.9..32.859.9..                 63.8מובטלים/מחפשים עבודה

62.7(37.3)9.728.260.531.037.230.5               163.7מטפלים בבית או בבן משפחה
(57.3)..(36.0)(38.9)..43.748.3..                 57.3חולים/נכים

..45.541.486.5..47.450.9..                 81.9פעילות אחרת

השכלה
....78.0 ....61.5(32.9)..                 24.9לא למדו

35.7..4.829.364.420.452.126.1            1,295.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
6.433.059.924.541.631.740.559.5               277.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
30.065.828.739.130.245.254.8(2.5)               245.0  (ללא תעודת בגרות)

..76.1(21.5)56.3(22.2)36.456.7(4.9)               215.0תעודת בגרות 
(23.0)27.566.620.454.323.877.0(5.3)               249.8תעודה על-תיכונית
(30.0)66.621.970.0(10.5)4.921.072.0               295.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
  במשק בית (ברוטו לחודש)

7.833.756.728.537.831.554.645.4               552.5עד 2,000 ש"ח
..3.528.068.114.862.221.783.1               4,000-2,001354.3 ש''ח
(32.9)58.930.862.8(10.3)21.774.9(1.8)               4,001257.5 ש"ח ומעלה

מספר בני משק הבית שעובדים
0280.0               5.626.766.526.335.136.056.3(43.7)
1415.1               5.432.260.227.439.531.859.440.6

4.028.766.314.163.421.668.429.8               2625.1 ומעלה

אחוז מהמטפלים בשני מטופלים אחוז מהמטפלים במטופל אחד

שלושה מטופלים

אחוז מהמטפלים בשלושה מטופלים

לוח 22.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית, לפי מספר מטופלים וגיל מטופלים, ולפי תכונות נבחרות, 2006
שני מטופליםמטופל אחד
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פגיעה בזמן 
בילוי עם בני 
משפחה

הגבלת 
העיסוק 
בפעילות 

פנאי/חופשה

עיכוב 
בתכניות 
לימודים 
והכשרה

פגיעה מאמץ גופני
בבריאות 
והפחתה 
במנוחה 
ובשינה

מתח, כעס 
או עצב

 תחושת 
חוסר נעימות

אלפים

23.926.97.920.518.826.621.8            1,320.2סך הכל

מין
22.324.16.715.413.918.317.4               645.4גברים
25.529.69.125.223.634.525.9               674.8נשים

קבוצת גיל
24-20148.8               20.418.7(7.0)(7.9)8.617.59.4
44-25502.1               23.224.110.418.115.523.419.1
64-45505.1               26.531.07.223.221.830.124.4
74-65108.5               25.735.1(5.1)29.233.736.236.5

32.120.128.324.9 ..20.6(12.2)                 7555.8 ומעלה

מצב משפחתי
24.928.57.622.920.526.923.7               956.2נשואים
19.923.736.420.8(10.7)21.723.6                 74.4גרושים
(21.8)48.7(27.3)23.1 ..31.3(25.0)                 38.5אלמנים
20.821.18.910.99.919.214.6               251.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
24.126.58.319.118.327.121.8            1,105.9יהודים ואחרים

24.026.28.519.218.527.522.0            1,066.0מזה: יהודים
22.928.96.226.821.324.021.8               214.4ערבים

28.828.511.619.718.225.217.7               213.2עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
20.619.316.720.2(9.4)27.026.1                 99.4חרדים
25.325.89.218.919.622.319.3               115.6דתיים

24.628.78.723.322.230.623.9               444.3מסורתיים
22.323.57.814.613.627.920.8               405.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
33.126.828.023.8(6.4)26.035.5               119.4דתיים מאוד ודתיים

18.515.919.019.3(6.0)21.223.4               117.1לא דתיים ולא כל כך דתיים
פעילות עיקרית 

22.624.57.315.314.523.218.5               718.1עובדים
15.715.8(5.8)(10.1)(9.1)18.716.1               100.1לומדים

28.228.031.728.4(3.9)19.727.8               134.8פנסיונרים
21.316.632.024.4(10.0)30.534.1                 63.8מובטלים/מחפשים עבודה

31.842.913.840.835.441.735.9               163.7מטפלים בבית או בבן משפחה
37.437.534.627.3 ..28.524.8                 57.3חולים/נכים

(10.8)17.9(10.8)(10.2)(6.3)23.321.1                 81.9פעילות אחרת
השכלה
47.855.350.453.6 ..45.2(29.5)                 24.9לא למדו

23.826.68.020.018.226.121.2            1,295.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
22.232.06.230.427.328.627.9               277.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
25.125.310.320.319.228.920.9               245.0  (ללא תעודת בגרות)

23.021.28.513.410.621.416.8               215.0תעודת בגרות 
26.127.98.018.319.428.420.5               249.8תעודה על-תיכונית
22.724.86.616.713.523.019.1               295.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 
  (ברוטו לחודש) 
26.331.210.328.525.128.424.4               552.5עד 2,000 ש"ח

24.528.07.216.014.326.921.0               4,000-2,001354.3 ש''ח
11.012.123.517.4(3.2)17.217.8               4,001257.5 ש"ח ומעלה

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית (1) (2) (3)

לוח 23.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית, לפי סוג העומס שנגרם למטפל, ולפי תכונות נבחרות, 2006

מטפלים ללא 
תמורה כספית - 

סך הכל

עומס נפשיעומס פיזיעומס חברתי
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פגיעה בזמן 
בילוי עם בני 
משפחה

הגבלת 
העיסוק 
בפעילות 

פנאי/חופשה

עיכוב 
בתכניות 
לימודים 
והכשרה

פגיעה מאמץ גופני
בבריאות 
והפחתה 
במנוחה 
ובשינה

מתח, כעס 
או עצב

 תחושת 
חוסר נעימות

אלפים

יחס קרבה למטופל
26.030.49.023.421.429.324.6            1,069.5בן משפחה קרובה(4)

מזה:
24.225.98.018.115.324.419.6               727.8הורה או הורה של בן/בת זוג

28.841.711.143.438.739.037.5               189.9בן זוג/בת זוג
41.155.816.436.842.147.842.5               141.3בן/בת

6.06.213.37.8 ..13.49.6               250.8אינו בן משפחה קרובה

מספר מטופלים
1948.3               21.323.86.118.716.524.219.7
2273.4               29.534.311.225.024.333.627.3

32.534.315.924.025.228.924.9                 398.2  ומעלה

משך טיפול - שנים
21.724.35.917.216.324.919.6               530.9עד 4 
 9-5350.9               27.528.29.922.618.226.420.3

24.329.99.223.423.330.326.7               10395.2 ומעלה

משך טיפול בשבוע - שעות
 4-1272.0               13.110.7(2.8)7.64.513.611.4
 9-5241.4               18.715.14.511.610.521.014.6

 19-10189.2               27.230.410.422.121.428.322.4
41.852.816.539.840.046.637.9               20215.1 ומעלה
24.329.77.327.424.024.822.2               171.0לא קבוע

תדירות הטיפול
2.07.66.715.713.1(9.9)11.6               250.0פחות מפעם בשבוע
15.614.64.012.09.420.613.2               2-1380.6 פעמים בשבוע
28.724.97.313.716.831.121.9               4-3151.1 פעמים בשבוע

32.441.612.932.630.033.430.4               531.1כל יום או כמעט כל יום

סוג טיפול/עזרה
34.438.712.132.427.434.030.6               572.2טיפול אישי
25.825.37.318.615.525.819.8               333.2עבודות בית

27.530.79.422.221.128.523.4               943.6פעולות מחוץ לבית
33.738.910.829.828.634.128.5               493.8השגחה

27.530.08.119.220.135.126.5               256.8תמיכה כספית
24.827.78.521.419.426.922.0            1,131.2פעילות פנאי

מספר  סוגי טיפול/עזרה
 2-1532.2               12.513.23.910.29.818.113.8

31.035.310.426.724.431.826.8               3762.1  ומעלה

אלה שהטיפול  גרם להם עומס "במידה רבה מאוד" או "במידה רבה".  (1) 

לא כולל כ-93 אלף מטפלים העוזרים רק בפעילות פנאי ותדירות הביקורים שלהם היא פעמיים בשבוע או פחות.  (2)

סך הכל יכול להסתכם ליותר מ-100%, כי ייתכנו מספר סוגי עומס למטפל.  (3)

(4)  הורה, הורה של בן/בת זוג, בן זוג/בת זוג, בן/בת, אח/אחות.

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית (1) (2) (3)

לוח 23.- (המשך)

מטפלים ללא 
תמורה כספית - 

סך הכל

עומס נפשיעומס פיזיעומס חברתי

נתון מתוקן מיום 20.8.08.
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

קשיים 
בתפקוד 
הנובעים 
מגיל מבוגר

נכות או 
מוגבלות 
גופנית

מחלה או 
בעיה 

בריאותית

בעיה נפשית 
או רגשית

מוגבלות 
שכלית

בדידות, 
צורך בחברה

אלפים

31.930.039.08.62.94.4           1,320.2סך הכל

מין
33.730.937.28.82.84.2              645.4גברים
30.229.240.78.43.04.5              674.8נשים

קבוצת גיל
24-20148.8              20.230.141.212.4.. 8.6
44-25502.1              28.632.142.28.23.14.4
64-45505.1              40.927.335.28.32.63.2
74-65108.5              23.431.740.9(6.4)(5.3)(3.3)

(5.9) ..(8.6)28.432.134.3                7555.8 ומעלה

מצב משפחתי
33.130.339.88.22.83.8              956.2נשואים
 .. ..38.123.036.513.1                74.4גרושים
 .. ..(13.1)36.928.6(17.1)                38.5אלמנים
6.6(2.7)27.729.938.38.2              251.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
32.528.638.19.22.85.2           1,105.9יהודים ואחרים

32.528.737.29.42.85.4           1,066.0מזה: יהודים
 ..(3.6)(5.4)29.137.443.6              214.4ערבים

(3.5)(3.3)29.128.342.68.0              213.2עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
17.2(4.3)27.027.825.916.9                99.4חרדים
(6.9) ..(7.6)29.930.439.3              115.6דתיים

4.4(2.5)29.831.240.59.6              444.3מסורתיים
37.725.535.77.83.03.1              405.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
 ..(4.2)(5.2)30.240.141.5              119.4דתיים מאוד ודתיים

 .. ..(5.7)25.233.150.2              117.1לא דתיים ולא כל כך דתיים

פעילות עיקרית 
36.529.639.47.62.33.5              718.1עובדים
13.9 ..21.225.233.518.4              100.1לומדים

(4.9) ..(5.5)28.428.837.4              134.8פנסיונרים
 ..8.3(9.6)34.019.740.3                63.8מובטלים/מחפשים עבודה

 ..23.437.143.37.82.9              163.7מטפלים בבית או בבן משפחה
 .. ..(10.2)22.239.337.3                57.3חולים/נכים

(6.2) ..(9.9)32.729.736.5                81.9פעילות אחרת

השכלה
 .. .. ..32.138.0(23.6)                24.9לא למדו

32.130.039.08.82.74.4           1,295.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
4.5(2.8)26.534.540.47.9              277.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
4.5(2.9)26.331.539.711.7              245.0  (ללא תעודת בגרות)

6.0 ..31.630.538.48.8              215.0תעודת בגרות 
4.2(3.6)36.129.140.56.4              249.8תעודה על-תיכונית
3.4(2.0)39.625.336.18.4              295.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 
  (ברוטו לחודש) 
25.635.941.08.73.64.0              552.5עד 2,000 ש"ח

33.328.838.38.22.73.1              4,000-2,001354.3 ש''ח
4.5(2.0)41.322.335.79.3              4,001257.5 ש"ח ומעלה

לוח 24.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית, לפי סיבת נזקקות עיקרית, ולפי תכונות נבחרות, 2006

מטפלים ללא 
תמורה כספית - 

סך הכל

סיבת נזקקות עיקרית

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית(1)
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

קשיים 
בתפקוד 
הנובעים 
מגיל מבוגר

נכות או 
מוגבלות 
גופנית

מחלה או 
בעיה 

בריאותית

בעיה נפשית 
או רגשית

מוגבלות 
שכלית

בדידות, 
צורך בחברה

אלפים

יחס קרבה למטופל
32.133.142.67.13.12.3           1,069.5בן משפחה קרובה(2)

מזה:
2.4(1.1)43.230.744.13.8              727.8הורה או הורה של בן/בת זוג

 .. ..19.239.151.09.0              189.9בן זוג/בת זוג
 ..10.046.933.816.713.9              141.3בן/בת

13.4(1.9)31.317.023.715.1              250.8אינו בן משפחה קרובה

מספר מטופלים
1948.3              25.826.833.36.82.33.2
2273.4              45.334.152.711.5(4.5)5.4

13.4(4.3)53.950.656.418.3                398.2 ומעלה

משך טיפול - שנים
4.9(1.0)27.324.440.87.7              530.9עד 4 
 9-5350.9              37.829.440.18.2(1.5)4.0

32.638.435.510.46.84.2              10395.2  ומעלה

משך טיפול בשבוע - שעות
 4-1272.0              36.624.233.211.0(2.2)6.1
 9-5241.4              39.825.240.58.4(2.2)6.4

 19-10189.2              31.233.347.29.9.. (3.1)
(3.8)(3.7)24.039.142.59.2              20215.1  ומעלה
27.935.241.57.55.32.2              171.0לא קבוע

תדירות הטיפול
6.0(1.9)33.620.934.89.9              250.0פחות מפעם בשבוע
6.0(2.2)37.526.136.76.4              2-1380.6 פעמים בשבוע
(3.7) ..34.029.446.011.2              4-3151.1 פעמים בשבוע

26.637.540.99.04.22.6              531.1כל יום או כמעט כל יום

סוג טיפול/עזרה
33.435.940.66.43.82.4              572.2טיפול אישי
4.7 ..41.027.342.07.6              333.2עבודות בית

33.432.343.86.82.92.7              943.6פעולות מחוץ לבית
34.433.645.37.83.22.6              493.8השגחה

5.3(3.2)35.429.540.711.8              256.8תמיכה כספית
32.331.038.29.23.24.8           1,131.2פעילות פנאי

מספר  סוגי טיפול/עזרה
 2-1532.2              29.624.632.411.22.66.7

33.934.243.36.93.22.8              3762.1  ומעלה

סך הכל יכול להסתכם ליותר מ-100%, כי ייתכן שלמטפל יש מספר מטופלים ולכל אחד סיבה עיקרית שונה. (1)

הורה, הורה של בן/בת זוג, בן זוג/בת זוג, בן/בת, אח/אחות. (2) 

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית(1)

לוח 24.- (המשך)

מטפלים ללא 
תמורה כספית - 

סך הכל

סיבת נזקקות עיקרית

נתון מתוקן מיום 20.8.08.
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

3 ימים 2-1 ימים
ומעלה

אחוז מכלל אלפים
המטפלים

אחוז מכלל 
המועסקים 

שמטפלים (2)

58.219.667.631.319.37.38.0           1,320.2סך הכל

מין
65.621.766.932.323.08.28.3              645.4גברים
51.117.168.829.714.76.27.7              674.8נשים

קבוצת גיל
24-20148.8              44.911.853.1(46.9)15.0.. .. 
44-25502.1              71.920.667.931.616.87.39.4
64-45505.1              64.021.069.928.323.58.17.1

 .. .. .. .. .. ..10.7              65164.3 ומעלה

מצב משפחתי
59.420.467.931.420.37.68.6              956.2נשואים
(10.2)(6.8)20.0(27.3)60.223.165.9                74.4גרושים
 .. .. .. .. .. ..29.8                38.5אלמנים
57.516.167.132.915.16.55.7              251.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
61.219.371.727.019.77.57.6           1,105.9יהודים ואחרים

61.019.871.826.920.17.57.5           1,066.0מזה: יהודים
11.1(6.1)42.721.942.257.816.2              214.4ערבים

(6.3)60.917.467.732.320.57.4              213.2עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
 ..(9.4)20.7(46.4)(53.6)(11.6)47.0                99.4חרדים
(8.5)(9.7)22.3(22.4)65.620.275.1              115.6דתיים

58.221.073.624.817.37.08.4              444.3מסורתיים
66.220.171.028.321.97.26.6              405.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
(11.2) ..(12.0)33.521.450.549.5              119.4דתיים מאוד ודתיים

(9.7)(6.7)57.718.1(42.3)55.819.7              117.1לא דתיים ולא כל כך דתיים

השכלה
59.219.767.631.319.37.38.0           1,295.3למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי/

34.519.443.556.522.78.811.5              277.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון
60.819.069.828.920.49.78.2              245.0  (ללא תעודת בגרות)

(5.1)(4.4)53.416.156.044.018.1              215.0תעודת בגרות 
70.520.473.126.916.88.910.1              249.8תעודה על-תיכונית
76.721.475.022.419.95.26.3              295.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש
  במשק בית (ברוטו לחודש)

42.519.157.842.217.59.711.1              552.5עד 2,000 ש"ח
70.321.271.228.819.08.07.3              4,000-2,001354.3 ש''ח
5.8(3.5)76.019.873.622.225.2              4,001257.5 ש"ח ומעלה

מספר בני משק הבית שעובדים
0280.0              
1415.1              54.221.258.739.020.410.111.6

86.919.071.927.718.86.16.5              2625.1 ומעלה

 (1) "במידה רבה מאוד" או "במידה רבה".

(2)  לא כולל כ-93 אלף מטפלים העוזרים רק בפעילות פנאי, ותדירות הביקורים שלהם היא פעמיים בשבוע או פחות.

פגיעה בהכנסה ובקידוםמזה: היעדרות מעבודה בחודש האחרון

אחוז מכלל המועסקים 
שמטפלים, אשר נעדרו 

ימים מעבודתם (2)

אחוז מכלל המועסקים שמטפלים (2)

לוח 25.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית ומועסקים, לפי השפעת הטיפול על תעסוקת המטפל,
ולפי תכונות נבחרות, 2006

נעדרו שעות 
מהעבודה

מטפלים ללא 
תמורה כספית - 

סך הכל

מזה: 
מועסקים 
שמטפלים

מזה: פגיעה נעדרו ימים
בהכנסה 

מהעבודה(1)

פגיעה 
בקידום 

בעבודה (1)
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

לא היה מישהו 
אחר שיעזור

לא ניתן לממן 
עזרה אחרת

לא נמצאה מסגרת 
מתאימה או 
מספקת

תחושת 
מחויבות

המטופל היה 
מעוניין בטיפול

רצון לעזור 
למטופל

אלפים

35.626.821.590.486.997.0             1,320.2סך הכל

מין
32.926.121.291.186.397.1                645.4גברים
38.227.621.889.887.497.0                674.8נשים

קבוצת גיל
24-20148.8                27.221.416.182.286.299.3
44-25502.1                30.525.920.590.984.996.9
64-45505.1                38.827.322.592.388.196.8
74-65108.5                49.434.725.390.789.197.3

47.830.928.290.490.294.6                  7555.8 ומעלה

מצב משפחתי
35.727.120.891.887.896.7                956.2נשואים
42.026.826.890.679.795.7                  74.4גרושים
50.832.523.482.292.097.6                  38.5אלמנים
31.325.022.186.284.998.6                251.2רווקים

קבוצת אוכלוסייה
37.826.522.588.686.597.2             1,105.9יהודים ואחרים

37.826.422.488.586.797.2             1,066.0    מזה: יהודים
25.228.616.498.988.496.5                214.4ערבים

44.533.827.189.384.295.4                213.2עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
45.527.122.486.393.0100.0                  99.4חרדים
32.326.421.288.285.597.9                115.6דתיים

37.429.722.689.486.896.9                444.3מסורתיים
38.122.622.488.185.496.6                405.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
95.783.291.8 ..(28.9)(36.6)                  11.0דתיים מאוד

28.031.717.598.389.795.4                108.5דתיים 
27.928.716.299.289.798.6                  75.3לא כל כך דתיים

98.679.095.8(16.3)(18.1)(12.6)                  41.8לא דתיים

פעילות עיקרית 
32.424.420.091.185.196.9                718.1עובדים
28.816.820.584.986.799.2                100.1לומדים

48.930.821.891.388.596.2                134.8פנסיונרים
43.033.126.984.883.398.7                  63.8מובטלים/מחפשים עבודה

43.237.026.595.689.895.6                163.7מטפלים בבית או בבן משפחה
86.192.996.5(16.3)34.134.5                  57.3חולים/נכים

28.922.024.485.392.599.3                  81.9פעילות אחרת

השכלה 
 ..92.694.0(21.4)58.545.7                  24.9לא למדו

35.226.521.590.486.797.0             1,295.3למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
32.931.819.491.790.496.3                277.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
34.928.624.989.587.298.2                245.0  (ללא תעודת בגרות)

36.323.219.586.784.597.2                215.0תעודת בגרות 
37.028.821.789.185.396.3                249.8תעודה על-תיכונית
35.620.321.394.086.897.1                295.6תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
36.632.521.191.787.597.3                552.5עד 2,000 ש"ח

35.225.022.290.087.296.7                4,000-2,001354.3 ש''ח
36.117.520.290.286.897.5                4,001257.5 ש"ח ומעלה

לוח 26.- בני 20 ומעלה מטפלים ללא תמורה כספית, לפי מניעים לטיפול, ולפי תכונות נבחרות, 2006

מטפלים ללא 
תמורה כספית - 

סך הכל

מניעים עיקריים לטיפול (1)

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית (2) (3)
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

לא היה מישהו 
אחר שיעזור

לא ניתן לממן 
עזרה אחרת

לא נמצאה מסגרת 
מתאימה או 
מספקת

תחושת 
מחויבות

המטופל היה 
מעוניין בטיפול

רצון לעזור 
למטופל

37.424.324.687.887.298.5                262.7עוסקים בפעילות התנדבותית (4)
34.024.520.290.386.797.2             1,097.8מרוצים מהחיים(5)

32.824.520.690.286.597.2             1,032.5תופסים את מצב בריאותם כטוב (6)

יחס קרבה למטופל
37.628.822.292.987.496.8             1,069.5בן משפחה קרובה(7)

25.717.018.078.384.498.2                250.8אינו בן משפחה קרובה

מספר מטופלים
1948.3                33.024.118.989.284.696.5
2273.4                41.231.624.792.792.298.5

43.839.935.595.693.798.3                  398.2 ומעלה

משך טיפול - שנים
34.025.519.288.585.397.2                530.9עד 4 
 9-5350.9                34.227.222.792.788.196.5

40.529.624.593.090.098.0                10395.2 ומעלה

משך טיפול בשבוע - שעות
 4-1272.0                27.318.519.288.786.998.8
 9-5241.4                36.622.719.888.087.897.7

 19-10189.2                37.028.620.991.486.398.0
48.041.033.596.390.997.8                20215.1 ומעלה
36.530.219.193.283.895.3                171.0לא קבוע

תדירות הטיפול
23.017.416.184.477.796.7                250.0פחות מפעם בשבוע
28.720.517.390.086.097.6                2-1380.6 פעמים בשבוע
35.027.124.791.487.397.5                4-3151.1 פעמים בשבוע

45.334.725.593.191.297.2                531.1כל יום או כמעט כל יום

(3)  לא כולל כ-93 אלף מטפלים העוזרים רק בפעילות פנאי, ותדירות הביקורים שלהם היא פעמיים בשבוע או פחות.

(7) הורה, הורה של בן/בת זוג, בן זוג/בת זוג, בן/בת, אח/אחות.
(6) "טוב" או "טוב מאוד".

(1) כאשר למטפל יש יותר ממטופל אחד, נלקחו בחשבון כלל המניעים העיקריים שציין עבור כל המטופלים שלו.

(4) עוסקים בפעילות התנדבותית  שאינה טיפול ללא תמורה כספית, בשלושת החודשים האחרונים.

(5) "מרוצה" או "מרוצה מאוד".

(2) סך הכל יכול להסתכם ליותר מ-100%, מכיוון שלמטפל יכולים להיות מספר מניעים לטיפול.

לוח 26.- (המשך)

מטפלים ללא 
תמורה כספית - 

סך הכל

מניעים עיקריים לטיפול (1)

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית (2) (3)

נתון מתוקן מיום 20.8.08.
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

אחריות עיקרית לטיפול באנשים
הסובלים מקשיים בתפקוד

הנובעים מגיל מבוגרסך הכל
ארגונים המדינההמשפחההאדם עצמו

קהילתיים
ארגונים המדינההמשפחההאדם עצמו

קהילתיים

אלפים
           5.1        52.5         36.2              4.9           2.6        40.9        45.6             9.9       4,410.9סך הכל - בני 20 ומעלה

מין
           4.2        55.4         33.4              5.9           2.2        43.5        42.1           11.4       2,133.6גברים
           5.9        49.8         38.9              4.0           3.0        38.4        49.0             8.6       2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7          13.1           56.5        28.1        (2.1)6.0              50.5         37.4        5.3           
44-251,861.2       9.9             47.7        39.9        2.3           4.9              37.2         53.0        4.5           
64-451,318.6       8.3             44.0        44.1        3.0           4.4              32.4         57.2        5.2           
74-65388.0          8.6             37.2        47.9        3.5           4.9              29.3         56.6        5.5           

           7.1        51.4         28.9              5.7(2.7)        48.3        30.6           13.7          75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
           5.1        54.2         34.8              4.8           2.8        42.2        44.7             9.5       2,925.6נשואים
           4.4        59.3         31.0              4.5(2.5)        44.6        41.4           10.7          257.4גרושים
           6.1        55.2         28.3(3.7)(3.5)        47.5        35.4             7.9          269.2אלמנים
           4.8        44.6         44.3              5.8           1.6        34.0        52.5           11.5          957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
           4.2        53.8         35.1              5.5           2.4        40.7        44.8           11.0       3,755.1יהודים ואחרים

           4.2        54.3         34.5              5.5           2.4        40.6        44.6           11.3       3,552.4מזה: יהודים
           9.7        45.2         43.0              2.0           3.7        41.8        50.6             3.8          655.7ערבים

           4.7        46.9         41.8              4.2           1.9        37.2        50.9             8.6          776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
           4.1        39.8         46.9              7.1(2.0)        22.1        57.9           16.5          267.4חרדים
           4.0        50.9         33.7              8.7           3.8        34.8        44.3           14.7          347.9דתיים

           4.3        57.6         31.4              4.9           2.6        45.7        41.1             9.3       1,379.3מסורתיים
           4.2        54.6         35.3              5.0           2.0        40.5        45.6           11.3       1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
(11.3)        52.1         35.9 .. ..        48.3        46.8 ..            42.8דתיים מאוד

         12.2        44.5         41.5(1.6)           4.6        42.1        49.9             3.2          341.0דתיים 
           6.8        44.7         45.5 ..(2.6)        41.2        53.2(3.1)          194.4לא כל כך דתיים

           4.5        46.0         47.7 .. ..        43.1        49.5             5.9          195.3לא דתיים
פעילות עיקרית 

           4.2        55.1         35.6              4.6           2.3        40.7        46.7           10.2       2,371.6עובדים
(2.9)        41.8         44.0            10.0(1.3)        28.7        54.3           15.1          321.0לומדים

           5.8        54.1         31.2              4.2           3.9        48.0        35.1             9.4          544.7פנסיונרים
           7.5        53.2         32.2              5.4(3.3)        46.3        41.9             7.7          189.2מובטלים/מחפשים עבודה

           8.4        47.3         41.3(2.1)           3.3        41.6        48.6             5.7          461.8מטפלים בבית או בבן משפחה
           7.1        59.3         26.4(4.7)(3.4)        52.9        36.2             5.3          235.5חולים/נכים

           4.5        41.9         45.3              8.0(2.2)        28.4        53.2           15.6          284.9פעילות אחרת

השכלה
(6.8)        56.1         27.9 .. ..        51.6        36.6 ..          103.1לא למדו

           5.0        52.4         36.4              5.0           2.6        40.6        45.9           10.2       4,307.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
           7.9        53.3         33.3              3.2           3.5        47.9        40.1             6.8          847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
           5.5        55.6         33.9              4.2           4.4        45.0        42.0             8.0          774.8  (ללא תעודת בגרות)

           4.0        46.8         43.0              5.0           1.8        34.7        52.6           10.0          836.3תעודת בגרות 
           4.8        53.3         36.1              5.4           2.4        39.8        47.7             9.9          775.1תעודה על-תיכונית
           3.3        53.2         36.0              6.8           1.2        36.8        46.6           14.9       1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש 
  במשק בית (ברוטו לחודש)

           6.7        49.0         39.0              4.0           3.5        41.1        46.6             7.7       1,707.6עד 2,000 ש"ח
           5.2        55.1         34.0              4.5           2.8        44.3        42.8             9.5       4,000-2,0011,141.7 ש''ח
           3.4        55.2         34.3              6.6           1.4        39.0        45.1           14.2          4,001946.5 ש"ח ומעלה

לוח 27.- בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס לגורמים האחראים לטיפול באנשים עם קשיים בתפקוד, ולפי תכונות נבחרות, 2006

אחוז מסך הכל

אחריות עיקרית לטיפול באנשים עם מוגבלות
הסובלים מקשיים בתפקוד
שאינם נובעים מגיל מבוגר
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

אחריות עיקרית לטיפול באנשים
הסובלים מקשיים בתפקוד

הנובעים מגיל מבוגרסך הכל
ארגונים המדינההמשפחההאדם עצמו

קהילתיים
ארגונים המדינההמשפחההאדם עצמו

קהילתיים

אלפים
           4.7        54.6         34.5              5.1           2.6        41.5        45.5             9.4       1,320.2מטפלים ללא תמורה כספית

מזה:
יחס קרבה למטופל

           4.5        55.6         34.0              4.5           2.7        44.4        43.4             8.3       1,069.5בן משפחה קרובה(1)
           5.8        50.1         36.6              7.5(2.1)        29.4        54.2           14.1          250.8אינו בן משפחה קרובה

מספר מטופלים
1948.3          9.9             47.5        39.1        2.5           5.4              35.8         53.3        4.4           
2273.4          7.7             41.5        46.9        (2.7)3.5              31.1         57.7        6.2           

 ..        58.0         32.3(5.8) ..        50.2        37.3             8.8            398.2  ומעלה

משך טיפול - שנים
           5.4        56.1         32.7              5.6           2.0        39.6        46.9           10.9          530.9עד 4 
 9-5350.9          8.8             47.2        41.1        (2.3)5.2              35.6         52.7        5.2           

           3.0        54.0         36.7              4.7           4.0        43.9        42.7             8.0          10395.2 ומעלה

משך טיפול בשבוע - שעות
 4-1272.0          9.7             48.9        38.4        (1.7)5.1              33.5         55.7        4.5           
 9-5241.4          8.9             45.7        42.1        (3.1)(3.0)34.7         57.3        5.0           

 19-10189.2          11.4           43.2        42.8        (2.2)7.8              34.8         52.4        (4.7)
           4.7        55.0         35.2              4.2(3.4)        45.3        42.8             7.5          20215.1 ומעלה
           6.8        44.7         42.2(3.6)(3.4)        34.6        53.5             6.4          171.0לא קבוע

תדירות הטיפול
           3.9        57.1         30.7              7.0(2.7)        38.2        45.9           12.5          250.0פחות מפעם בשבוע
           4.4        58.2         33.6              3.5(1.9)        42.9        44.5           10.2          2-1380.6 פעמים בשבוע
(5.0)        59.9         31.6(3.2)(2.5)        47.2        42.9             6.8          4-3151.1 פעמים בשבוע

           5.3        48.9         38.1              5.9           3.2        40.2        47.0             8.0          531.1כל יום או כמעט כל יום

           5.2        51.6         37.0              4.9           2.6        40.6        45.7           10.2       3,090.6אינם מטפלים
מזה: 

יש במשפחתם אדם הזקוק
           4.3        57.1         32.9              4.6           2.4        48.4        39.9             8.7          670.8   לטיפול/לעזרה

(1) הורה, הורה של בן/בת זוג, בן זוג/בת זוג, בן/בת, אח/אחות.

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית

שאינם נובעים מגיל מבוגר

לוח  27.- (המשך)
אחריות עיקרית לטיפול באנשים עם מוגבלות

הסובלים מקשיים בתפקוד
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

הקלהפיתוחהגדלתהקלהפיתוחהגדלתסך הכל
באפשרותשירותי רווחההתמיכהבאפשרותשירותי רווחההתמיכה
להעסיקהכספיתלהעסיקהכספית

מטפל סיעודימטפל סיעודי
 אלפים

                 28.7                 33.6              34.9                 31.1                 26.2             40.3   4,410.9סך הכל - בני 20 ומעלה

מין
                 26.8                 36.5              33.8                 27.3                 30.2             40.0   2,133.6גברים
                 30.6                 30.8              35.9                 34.6                 22.4             40.6   2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7      38.8             36.2                 23.8                 29.3              43.1                 26.2                 
44-251,861.2   41.8             28.1                 28.6                 35.3              36.3                 26.9                 
64-451,318.6   37.6             24.7                 34.8                 35.3              31.6                 30.5                 
74-65388.0      44.0             14.9                 36.9                 37.7              23.9                 31.9                 

                 33.7                 19.6              37.7                 36.5                 16.2             41.3      75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
                 29.7                 32.3              35.5                 33.0                 24.5             40.4   2,925.6נשואים
                 29.1                 24.3              42.7                 31.1                 23.4             41.9      257.4גרושים
                 32.6                 21.1              37.5                 37.5                 13.9             42.1      269.2אלמנים
                 24.6                 43.5              30.3                 23.5                 35.6             39.1      957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
                 29.3                 33.1              34.3                 31.6                 26.6             39.0   3,755.1יהודים ואחרים

                 29.3                 33.5              34.0                 31.6                 26.8             38.8   3,552.4מזה: יהודים
                 25.3                 36.0              38.5                 28.0                 23.7             48.1      655.7ערבים

                 31.0                 25.4              40.1                 32.5                 18.9             46.1      776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
                 28.7                 26.3              40.6                 29.2                 21.7             45.1      267.4חרדים
                 23.8                 35.8              35.5                 30.7                 26.0             38.7      347.9דתיים

                 31.6                 31.9              33.3                 32.6                 26.8             38.1   1,379.3מסורתיים
                 28.6                 35.6              33.2                 31.4                 27.8             38.5   1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
                 23.5                 47.4              29.1                 29.3                 33.9             36.7        42.8דתיים מאוד

                 24.4                 37.1              38.2                 28.4                 22.2             49.3      341.0דתיים 
                 27.7                 29.1              42.9                 28.9                 22.4             48.3      194.4לא כל כך דתיים

                 27.0                 32.7              38.9                 29.3                 21.9             47.7      195.3לא דתיים

פעילות עיקרית 
                 28.2                 36.9              33.0                 30.7                 28.8             38.6   2,371.6עובדים
                 24.0                 37.4              35.2                 24.7                 32.2             40.5      321.0לומדים

                 34.4                 22.4              36.5                 37.0                 16.7             41.6      544.7פנסיונרים
                 26.0                 29.6              40.1                 23.3                 23.9             48.8      189.2מובטלים/ מחפשים עבודה

                 31.8                 28.8              38.3                 37.5                 18.8             42.7      461.8מטפלים בבית או בבן משפחה
                 26.8                 20.7              46.3                 30.3                 15.8             50.1      235.5חולים/נכים

                 25.9                 43.8              29.3                 25.4                 38.2             34.5      284.9פעילות אחרת

השכלה
                 25.9                 17.4              47.8                 36.4(6.9)             50.1      103.1לא למדו

                 28.8                 34.0              34.6                 31.0                 26.6             40.1   4,307.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
                 30.7                 27.1              37.8                 32.4                 19.3             44.9      847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
                 28.2                 35.4              34.3                 28.9                 28.5             40.9      774.8  (ללא תעודת בגרות)

                 28.8                 37.7              31.8                 29.1                 31.7             37.8      836.3תעודת בגרות 
                 28.9                 32.8              36.4                 31.3                 24.8             41.9      775.1תעודה על-תיכונית
                 28.0                 36.2              33.1                 32.6                 28.7             36.2   1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
                 27.3                 29.6              40.4                 28.8                 22.7             46.6   1,707.6עד 2,000 ש"ח

                 29.4                 33.8              34.7                 32.2                 27.2             38.4   4,000-2,0011,141.7 ש''ח
                 29.8                 39.4              27.8                 33.7                 30.7             33.1      4,001946.5 ש"ח ומעלה

 שאינן נובעות מגיל מבוגרהמתקשים לתפקד באופן עצמאי

 אחוז מסך הכל

לוח 28.- בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס לתמיכת המדינה באנשים עם קשיים בתפקוד, ולפי תכונות נבחרות, 2006

החשובה ביותר צורת התמיכה
שהמדינה צריכה לספק לאנשים בגיל מבוגר

צורת התמיכה החשובה ביותר
שהמדינה צריכה לספק לאנשים עם מוגבלויות
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

הקלהפיתוחהגדלתהקלהפיתוחהגדלתסך הכל
באפשרותשירותי רווחההתמיכהבאפשרותשירותי רווחההתמיכה
להעסיקהכספיתלהעסיקהכספית

מטפל סיעודימטפל סיעודי
אלפים

                 27.4                 31.9              38.2                 32.8                 21.6             43.7   1,320.2מטפלים ללא תמורה כספית
מזה:

יחס קרבה למטופל
                 27.3                 29.8              40.2                 33.9                 19.8             44.2   1,069.5בן משפחה קרובה(1)

                 27.5                 40.6              29.9                 28.3                 29.4             41.3      250.8אינו בן משפחה קרובה

מספר מטופלים
1948.3      43.1             21.7                 33.4                 36.8              32.8                 27.7                 
2273.4      46.2             21.8                 29.3                 41.9              29.9                 25.9                 

                 27.9                 27.8              42.3                 37.3                 20.5             40.6        398.2 ומעלה

משך טיפול - שנים
                 28.2                 33.7              36.2                 35.5                 21.3             42.1      530.9עד 4 
 9-5350.9      46.3             21.9                 30.8                 40.9              30.4                 25.9                 

                 27.6                 30.8              39.3                 33.1                 21.2             43.0      10395.2 ומעלה

משך טיפול בשבוע - שעות
 4-1272.0      38.5             27.0                 32.2                 31.4              39.7                 25.8                 
 9-5241.4      40.8             24.3                 33.2                 35.9              31.7                 30.9                 

 19-10189.2      46.9             22.5                 29.4                 37.5              34.0                 25.9                 
                 29.2                 25.1              43.4                 39.6                 19.7             39.5      20215.1 ומעלה
                 29.0                 25.9              41.4                 30.3                 18.1             48.3      171.0לא קבוע

תדירות הטיפול
                 24.4                 42.2              29.4                 30.9                 30.6             35.4      250.0פחות מפעם בשבוע
                 29.1                 33.6              35.5                 35.9                 19.1             43.3      2-1380.6 פעמים בשבוע
                 27.1                 29.6              41.8                 28.0                 26.6             44.1      4-3151.1 פעמים בשבוע

                 27.7                 26.4              43.4                 33.0                 17.8             47.5      531.1כל יום או כמעט כל יום

                 29.3                 34.3              33.5                 30.3                 28.1             38.9   3,090.6אינם מטפלים

מזה: 
יש במשפחתם אדם הזקוק

                 29.6                 30.0              37.8                 34.5                 23.7             39.7      670.8 לטיפול/לעזרה

(1)  הורה, הורה של בן/בת זוג, בן זוג/בת זוג, בן/בת, אח/אחות.

אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית

צורת התמיכה החשובה ביותרצורת התמיכה החשובה ביותר
שהמדינה צריכה לספק לאנשים עם מוגבלויותשהמדינה צריכה לספק לאנשים בגיל מבוגר

 שאינן נובעות מגיל מבוגרהמתקשים לתפקד באופן עצמאי

לוח 28.- (המשך)
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

סך הכל
בבית של בן בבית שלו

משפחה
בבית אבות 

או בדיור 
מוגן

עובד 
ישראלי

בן משפחהעובד זר

 אלפים

                49.9             52.4          19.1        25.2          25.4         13.1         59.6   4,410.9סך הכל - בני 20 ומעלה

מין
                50.1             51.1          21.4        24.4          26.9         13.5         57.4   2,133.6גברים
                49.7             53.7          16.9        26.0          24.1         12.8         61.7   2,277.2נשים

קבוצת גיל
24-20557.7      49.0         24.5         25.3          18.8        9.0            69.9             41.3                
44-251,861.2   56.7         16.1         25.7          23.1        16.0          58.9             50.3                
64-451,318.6   62.4         8.0           27.5          27.9        25.2          44.0             53.0                
74-65388.0      71.4         5.6           20.7          28.3        23.2          41.6             49.4                

                50.1             30.1          25.0        34.7          20.7           6.0         70.3      75284.7 ומעלה

מצב משפחתי
                50.6             51.1          20.7        25.3          25.1         11.2         61.9   2,925.6נשואים
                48.0             45.0          20.8        28.3          31.7         13.0         52.7      257.4גרושים
                49.5             37.8          25.2        29.4          21.7           6.5         68.3      269.2אלמנים
                48.2             62.8          11.9        22.7          25.7         21.1         52.0      957.1רווקים

קבוצת אוכלוסייה
                56.5             46.7          22.0        27.5          27.0         10.6         60.3   3,755.1יהודים ואחרים

                57.1             45.9          22.7        27.7          27.2         10.1         60.5   3,552.4מזה: יהודים
                11.9             85.5            2.3        12.1          16.3         27.8         55.8      655.7ערבים

                38.7             61.0            9.3        24.0          19.7         16.3         61.6      776.5עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
                45.9             63.6          10.8        23.2          13.5         14.9         67.8      267.4חרדים
                48.6             47.5          19.6        28.5          20.7         10.7         65.4      347.9דתיים

                55.4             45.4          23.2        28.1          28.7           9.0         60.5   1,379.3מסורתיים
                62.7             43.0          25.0        28.0          29.8         10.2         58.1   1,549.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
(14.5)             87.9 ..(8.9)(13.8)         32.3         53.9        42.8דתיים מאוד

                12.0             88.1(2.4)          9.5          13.6         30.8         55.4      341.0דתיים 
                19.7             81.1 ..        15.9          14.5         27.2         57.7      194.4לא כל כך דתיים

                22.1             71.4            5.1        20.0          27.2         14.4         57.6      195.3לא דתיים

פעילות עיקרית 
                55.4             50.1          22.6        24.9          28.1         12.4         58.0   2,371.6עובדים
                50.2             61.0          12.0        23.9          19.8         19.3         58.2      321.0לומדים

                48.8             36.1          22.8        33.5          21.4           6.2         70.0      544.7פנסיונרים
                37.2             58.0          13.7        24.3          28.2         13.3         57.5      189.2מובטלים/מחפשים עבודה

                34.5             70.3            9.9        17.7          20.4         17.8         60.1      461.8מטפלים בבית או בבן משפחה
                33.5             52.8          12.6        30.1          21.3         12.4         63.4      235.5חולים/נכים

                52.3             60.5          14.8        21.6          26.9         18.9         52.5      284.9פעילות אחרת

השכלה
                27.1             58.0          13.5        19.2          13.2         15.5         67.4      103.1לא למדו

                50.4             52.3          19.2        25.3          25.7         13.1         59.4   4,307.8למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי/
                36.2             55.2          15.3        25.7          22.8         14.4         61.0      847.5  חטיבת ביניים או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
                51.6             50.3          20.0        27.4          31.5         11.8         54.8      774.8  (ללא תעודת בגרות)

                50.0             58.6          14.7        24.1          26.0         17.0         55.9      836.3תעודת בגרות 
                51.3             53.3          21.5        22.1          25.4         12.2         61.1      775.1תעודה על-תיכונית
                60.8             45.9          24.0        26.4          23.9         10.4         63.3   1,045.0תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
                35.7             62.8          11.5        23.0          21.3         16.7         60.6   1,707.6עד 2,000 ש"ח

                53.9             48.1          22.3        26.8          29.7         10.6         58.2   4,000-2,0011,141.7 ש''ח
                69.7             39.3          30.2        26.9          27.5           9.5         61.5      4,001946.5 ש"ח ומעלה

לוח 29.- בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס לטיפול באנשים עם קשיים בתפקוד, ולפי תכונות נבחרות,  2006

תומכים 
בהעסקת 

עובדים זרים 
בתחום הסיעוד 

בארץ (1)

סביבת המגורים הטובה ביותר לאדם 
בגיל מבוגר שקשה לו לתפקד באופן 
עצמאי, בהנחה שיש מי שיטפל בו

מטפל סיעודי מועדף לקרוב משפחה, 
אם יהיה צורך בכך

 אחוז מסך הכל
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לוחות הנושא השנתי למ"ס, הסקר החברתי 2006

סך הכל
בבית של בן בבית שלו

משפחה
בבית אבות 
או דיור מוגן

עובד 
ישראלי

בן משפחהעובד זר

 אלפים

                49.4             52.7          20.1        24.5          20.6         12.2         66.0   1,320.2מטפלים ללא תמורה כספית
מזה:

קרבה למטופל
                49.8             51.1          21.3        24.6          20.6         11.2         66.9   1,069.5בן משפחה קרובה(2)

                47.6             59.5          15.3        23.7          20.5         16.2         62.3      250.8אינו בן משפחה קרובה

מספר מטופלים
1948.3      66.7         11.8         20.1          26.2        19.8          50.9             49.5                
2273.4      64.7         12.4         21.9          20.4        20.2          58.3             48.2                

                50.5             55.2          22.6        18.8          22.2         15.0         62.3        398.2 ומעלה

משך טיפול - שנים
                50.7             51.6          19.4        26.9          20.4         12.8         65.6      530.9עד 4 
 9-5350.9      66.1         12.7         20.2          22.2        22.1          53.2             48.2                

                49.4             54.6          20.1        22.3          20.3         11.2         67.5      10395.2 ומעלה

משך טיפול בשבוע - שעות
 4-1272.0      63.7         13.3         21.9          23.4        19.2          54.8             49.5                
 9-5241.4      66.0         12.7         21.4          25.4        18.9          53.7             54.7                

 19-10189.2      67.2         12.5         18.8          21.9        23.4          53.3             46.8                
                49.2             48.1          22.5        26.2          21.7         11.0         65.8      20215.1 ומעלה
                39.7             65.0          16.3        16.3          13.6         10.8         74.2      171.0לא קבוע

תדירות הטיפול
                51.3             50.9          20.5        25.7          23.8         12.7         62.5      250.0פחות מפעם בשבוע
                55.4             51.6          21.4        24.9          22.2         11.4         65.6      2-1380.6 פעמים בשבוע
                50.6             48.7          23.7        26.8          19.6         14.1         65.0      4-3151.1 פעמים בשבוע

                43.9             55.7          17.9        23.0          18.2         12.0         68.3      531.1כל יום או כמעט כל יום

                50.1             52.3          18.7        25.5          27.5         13.6         56.9   3,090.6אינם מטפלים
מזה: 

יש במשפחתם אדם הזקוק
                49.1             50.4          19.6        28.0          27.4           9.1         61.9      670.8  לטיפול /לעזרה

(1) "תומך במידה רבה מאוד" או "תומך במידה רבה".

(2)  הורה, הורה של בן/בת זוג, בן זוג/בת זוג, בן/בת, אח/אחות.

לוח 29.- (המשך)

 אחוז מכלל המטפלים ללא תמורה כספית

סביבת המגורים הטובה ביותר לאדם 
בגיל מבוגר שקשה לו לתפקד באופן 
עצמאי, בהנחה שיש מי שיטפל בו

מטפל סיעודי מועדף לקרוב משפחה, 
תומכים אם יהיה צורך בכך

בהעסקת 
עובדים זרים 

בתחום הסיעוד 
בארץ (1)
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 :נספח

 2006שאלון הסקר החברתי 
 מטפלים ללא תמורה כספית
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 טבלת פרטים על בני משק הבית. 1פרק 

 
 ?  ב אופ ן קבוע>את ג רה  /   א תה  גר<היא  הכתוב ת  בה  >כ תובת  ממ רש ם  <  ה אם   1.10

 

    1.30  -ע בור  ל                                     כן                1                 

  1.20 -המש ך ל                                      לא                       2                       

   1.30  -עבו ר ל       מסרב   ,               לא  ידוע

            
 ?   באופן ק בוע>את  גרה  /  א תה   גר<מהי  ה כת ובת ב ה     1.20

 :  רחוב              שם  

 
    ___ ___ _ __ __                                                          

                                                           

 
 :  די רה, כניס ה,     מ ספ ר  בית1.20.1

 
   ___ ___ _ __ __                                                          

                                                           

 

 )  ישובי ם lookupות  בחירה ב אמצ ע(:      ש ם י שוב1.20.2

 
                                                              ___ ___ __ ___ 

                                       

 
 טבלת הגרים בדירה

 .שאל כעת על האנשים הגרים בדירה באופן קבועא  1.30 

                                                         ENTER  הקש :                             לסוקר

 
 נוסח לנדגם           

 שם פרטי: שמך    1.40

 ENTERתקן במידת הצורך והקש , קרא את השם הפרטי של הנדגם: לסוקר           
 נוסח ליתר הנפשות בדירה            

 ?מי הם האנשים הגרים בדירה באופן קבוע, מלבדך  1.40
 .> כתובת מעודכנת-ם שונה א  / מידע ממרשם <          הכוונה לדירה ב

 .כולל כתות יב, חיילים בשירות סדיר וכן ילדים הלומדים במוסדות חינוך עם פנימייה:           כולל

 .ENTER הקש -אם אין נפשות נוספות במשק הבית :        לסוקר
 :שם פרטי       

 
   ___________   

 נוסח לנדגם          
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  .  ENTERתקן במידת הצורך והקש , פחה של הנדגםקרא את שם המש: לסוקר  1.50

   1.60 -המשך  ל                                                               

 
 נוסח ליתר הנפשות בדירה          

 :  שם משפחה1.50
 .ENTER  הקלד שתי נקודות והקש, אם שם המשפחה של הפרט זהה לשם המשפחה הרשום מעל:         לסוקר

 

   1.70 -עבור ל____________                                          

                                  

  
 . כולל סיפרת ביקורת וכולל אפסים משמאל?מהו מספר תעודת הזהות שלך  1.60

 
                         _____________   

 
 1.70 ? אליך >  דירה  ה נפש ב ש ם  <ר בה של  ימהו י חס  ה ק

 
  1 הנדגם  )אופנות חסומה לקלידה(

  2 ב ת זוג / ן זוג ב
  3 בת      / ן ב

  4 של  הבן  או ה בת זוג  הבת  /בן 
  5 ה / נכד 
  6                                                              ה     הור

  7  ב ת הזוג /הורה  של  בן
  8 אחות /  אח
  9      גיסה/ גיס
  10 סב תא /  סבא

  11 דודה / דוד

 1.40  -   עבור לנפש הבאה ל

  12 אחיינית/ אחיין
  13 קרוב  משפ חה   אחר    1.70.1-להמשך 

 1.40  -עבור לנפש הבאה ל  14 ילד במ שפ חה  א ומנת
  15 שות פה  לדירה /  שותף

  16 ת  מש ק  בית /ת  או  עו בד/  מטפל 
  17 קרוב  אחר לא     1.70.1-להמשך 

   מסר ב ,  לא ידוע  1.40  -עבור לנפש הבאה ל

    
 1.70.1 ? ר בהימהו י חס  ה ק

     

      __ ___ __ ___ ___   
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 טבלת 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=1.70ר הגרים בדירה מסומנים בשאלה אם כל ית •

 ושאל על כל הנפשות החיות בדירה 1.100-ל ב" לטבלת מעבור                  
    
  1.80המשך בשאלה  כל השאר ●   

 
 
 
 ? האם לכל הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון  1.80 

 
   ושאל על כל הנפשות החיות בדירה 1.100-ל ב" לטבלת מעבור           כן            1                

   1.90 -המשך ל           לא     2       

   ושאל על כל הנפשות החיות בדירה 1.100-ל ב" לטבלת מעבורמסרב  ,                                 לא ידוע

 

                              
 ?תךילמי מבין הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון א  1.90 

  ?>הנפש בדירה שם <          ל 
            כן            1                
            לא     2       

 
   1.90 בשאלה "1" הנפשות המסומנות רקמשאלה זו יעברו לטבלת משק הבית  •

 . בלבד 1.91-1.92 ימשיכו בשאלות -)DK,R,2=1.90( למשק הבית כל הנפשות הגרות בדירה שלא שייכות •
 

 >   הנפש  ב דירה  שם < כעת  אשאל   ע ל  
 : >הנפש בדיר ה  ש ם  <הא ם   

1.91 

 

  1 זכר                             
 נקבה  

 

2  
 

  1.40 - הנפש בד ירהשם  > < נולדה/ נולד <באיזו שנה 

ShemPrati   ? <  

1.92 

 

  
 

 )2100-1890טווח  (|__|_ _|_ _|  __|         

 
  

   מסר ב ,  לא ידוע  1.92.1 -המשך ל
 

 

 

 1.92.1 >? הנפש  בדירה   ש ם  <כמ ה   >  בת/  בן  <
  )99-0טווח  (|__|_ _|    
  מס רב /  לא ידוע 
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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
                                                                                               

   1.120 -עבור ל)                    2100-1890טווח                                         (

  1.110.1 -המשך למסרב                                        , לא ידוע                         

                         
 נדגםנוסח ל   

   ?>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 (                                                 
                                    DK, R   

 
 

    נוסח לנדגם           
 ? נולדת על פי הגבולות הנוכחיים ארץאיזו  ב 1.120  

 
 נוסח ליתר בני משק הבית              

  ?ם על פי הגבולות הנוכחיי > 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 lookup -המשך ל                              אחר             16                 

  1.130 -        עבור ל     לא ידוע                    

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל           מסרב 

           lookup  ארצות   

 .ENTER בחר בארץ המתאימה והקש ,  אותיות ראשונות של ארץ הלידה3הקלד : לסוקר           

 1.150-עבור ל                                     ________   

    נוסח לנדגם יליד ישראל           
 ? נולד אביך  על פי הגבולות הנוכחיים ארץאיזו  ב 1.130  
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 נוסח ליתר בני משק הבית ילידי ישראל              

  ?על פי הגבולות הנוכחיים > בן משק הבית שם  <של> אביה/  אביו< באיזו ארץ נולד  1.130  

                                                    

 1.140 -עבור ל                     ישראל                 1                                      

 1.140 -עבור ל          )   פירוט ארצות(         15-2                   

  ארצות lookup -המשך ל                          אחר                16                   

  1.140 -עבור ל              מ ס רב   /                                                                                   ל א ידוע

 

               lookup  ארצות   

 .ENTERבחר בארץ המתאימה והקש  , שונות של ארץ הלידה אותיות רא3הקלד : לסוקר               

 

 1.140 -המשך ל                                    ________                   

                                                 

 

    
    נוסח לנדגם יליד ישראל           

 ? גבולות הנוכחייםנולדה אימך  על פי ה ארץאיזו  ב 1.140  

 
 נוסח ליתר בני משק הבית ילידי ישראל              

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

                                                    

   1.160עבור להוראת תזרים לפני                      ישראל                 1                                    

   1.160עבור להוראת תזרים לפני           )   פירוט ארצות(         15-2                 

  ארצות lookup -המשך ל                          אחר                 16                 

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל        מסרב/            לא יודע                      

 

          lookup  ארצות   

 .ENTERבחר בארץ המתאימה והקש  ,  אותיות ראשונות של ארץ הלידה3הקלד : לסוקר

 
  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל__________                    ____________________________________________________________________________
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 נוסח לנדגם             
 ? שנה עלית לישראלאיזו ב   1.150

 
  נוסח ליתר בני משק הבית             

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

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל)           2100-1890טווח       (                                 

  1.150.1 -המשך ל                                      לא ידוע                        

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                                                          סירוב      

 
 

          
           נוסח לנדגם

 ? לפני כמה שנים עלית לישראל  1.150.1

 
 נוסח ליתר בני משק הבית                

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

 )99-0טווח  (                                    

 

   1.160 -המשך ל ומעלה 15אם הנפש עליה שואלים בת  •
  1.100  -עבור לנפש הבאה ל                          כל השאר •

                   
 
 
 

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

  1.170 -המשך ל                 >נשואה/ נשוי < 1

          לנוסח בהתאמה למצב המשפחתיבנפרד               > חיה/חי < 2

             )חיים בנפרד ישאלו על שנת נישואיהם(>                 גרושה/ גרוש < 3

 >אלמנה/ אלמן < 4

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

  1.190   -עבור ל  -מסרב                               נפש אחרת/  לא ידוע
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                         נוסח לנדגם  
 ? >התאלמנת / התגרשת/ התחתנת < באיזו שנה  1.170

 

  1.180-עבור ל           )2100-1890טווח (                                                           

   1.170.1 -המשך ל       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

                       

  1.190 -ר לעבו       )2100-1890טווח    (                                               

   1.170.1 -המשך ללא ידוע                                                                      

  1.190 -                        עבור למסרב                  

 
                         

 
              נוסח לנדגם

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

 

  1.180 -המשך ל                     )99-0טווח (                                                      

 מסרב/                                        לא ידוע

 
 נוסח ליתר בני משק הבית                 

  ? > שם בן משק הבית<> >התאלמנה/ התאלמן< /  >התגרשה/ התגרש < />תנההתח/ התחתן <<    לפני כמה שנים 1.170.1

                                                                                               

  1.190 -  לעבור                     )99-0טווח (                                                      

 מסרב/                                         לא ידוע

 

                        
              נשוי או חי בנפרד נוסח לנדגם      

 ?נוכחיים הכולל הנישואין ,  >נשואה/נשוי <כמה פעמים היית     1.180  

 
   גרוש או אלמן נוסח לנדגם               

 ?>נשואה/נשוי <כמה פעמים היית    1.180  

 

  1.100 -ב ל"עבור לנפש הבאה במ                     )10-1טווח (                                                      

 מסרב/                                         לא ידוע
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  ?>עובדת/ עובד > <ת שם בן משק הבי< האם 1.190

 לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות: לסוקר           

                    התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית

                                                  
 עובד, כן              1                                     

   1.210-עבור לל                    "  בצהבשירות קבע               2                                     

  ל"ירות חובה בצה              בש3                                     

   1.200 - להמשך                                        לא עובד               4                                     

                        DK, R1.210-                  עבור ל   

 

 
  ?>עובדת/ עובד <לא  >  שם בן משק הבית<ש לכך העיקרית מהי הסיבה 1.200

                                                                                               

   1.220-עבור ל                                            לימודים        1

 נכות או מגבלה גופנית אחרת, מום, מחלה    2

 בפנסיה        3

                      1.210-עבור ל                                                                                                     גיל גבוה        4

 >               מוצאת / מוצא< עבודה באופן פעיל   ולא >מחפשת / מחפש       < 5

  בילדים>מטפלת / מטפל       < 6

  בבן משפחה אחר או במשק הבית>מטפלת / מטפל       < 7

 ל" בחו>נמצאת/ נמצא        < 8

 ] לעבודת/לא מעוניין[        9

  1.200.1 -להמשך                                     בה אחרת סי           10

   1.210-                   עבור למסרב / לא ידוע                                              

 
 ?   מהי הסיבה1.200.1

   
  __________  

 

 

 
 ?לימודים כלשהו  במוסד> ומדתלמדה או ל / למד  או  לומד >   < שם בן משק הבית<   האם 1.210

                                                             

  1.220 -המשך ל                                 רק בעבר>למדה / למד             <1                                      

       כולל  בחופשה, כיום>לומדת / לומד     <        2                                      

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

  1.220 -המשך ל                             מסרב/ לא ידוע       
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  ?> שם בן משק הבית> <שקיבלה/שקיבל < התואר הגבוה  ביותר   מהי התעודה או1.220
                                                                                                                                                    

 ס יסודי או חטיבת ביניים"תעודת סיום של בי 1

 )שאינה תעודת בגרות( של בית ספר תיכון תעודת סיום 2

   -עבור ל                                                                                           תעודת בגרות 3

 נפש הבאה                       תיכוני  שאינה תעודה אקדמית-ס על"תעודת סיום של בי 4

    1.100-ב ל"במ        ואר מקביל כולל תעודה אקדמיתאו ת, B.Aתואר אקדמי ראשון  5

 )כולל דוקטור לרפואה(או תואר מקביל , M.Aתואר אקדמי שני   6

 או תואר מקביל, Ph.D תואר אקדמי שלישי  7

  1.220.1  -להמשך                                         תעודה אחרת 8

               1.100-ב ל" נפש הבאה במעבור ל           אף תעודה>קיבלה / קיבל<לא  9

      מסרב/ לא ידוע

  
 

 ?     מהי התעודה1.220.1

 
                                       __________   
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        רכב ועזרה, דירהפרטים על . 2פרק 

 רכב ועזרה בבית, כעת אשאל על דיור  2.10

                                                               ENTERהקש :         לסוקר

                                                
   ב "ה במ/הנדגם יחיד            

 ? או בשכירותהיא בבעלותך >את גרה/ אתה גר< האם הדירה בה    2.20

 
 ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת "במ            

 ? או בשכירות בבעלותכם ירה בה אתם גרים היא  האם הד   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(דירה בשכירות ה             2                                   

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

 ייך דירה של בן משפחה או חבר שאינו ש[             4                                   
        ] ולא  משלמים שכר  דירה למשק הבית                                                  

  2.20.1-המשך ל                                                        אחר              הסדר 5                                   

                                                              לא ידוע                    

   2.50-עבור  ל                                            מסרב                                           

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

 

   2.50 -עבור  ל                                  ___________                                       

 

     
  ?את הדירה  >שכרתם/ שכרת<ממי   2.30

 
 , " פרזות", " עמיגור", עמידר ": מחברה ציבורית            1                                       

  2.40 -ר לעבו             וכדומה "שיקמונה", "חלמיש"         

  2.40 -עבור ל                      )    כולל  מבן משפחה(מאדם פרטי                2                                      

   2.30.1 -ל המשך                                                    אחר                   ממישהו 3                                      

  2.30.1 -להמשך                                       לא ידוע                                      

  2.40 -עבור ל         מסרב                                                                      
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  >פרטי/ פרט < ?את הדירה  >שכרתם/ שכרת <ממי  2.30.1 

 
___________   

 

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

 ?הדירה

 
 כן             1   
              לא2   

 

  שירותים וחדר , מטבח  לא כולל, סלוןכולל  ? כולל חצאי חדרים>, אתם גרים/ את גרה / אתה גר <בכמה חדרים  2.50
 .לעסק בלבד המשמש         
 ניתן לרשום חצאי חדרים: לסוקר         

 
 )0.5 - 9.5טווח  (            1/2                                         

 

  2.60 -המשך לאם הדירה בבעלות הנדגם  •
  2.70 -עבור לכל השאר                   •

 

 
  ? דירה נוספת>בבעלותכם/ בבעלותך <האם יש   2.60

 
            כן                       1

                   2.80 -עבור ל                         לא               2

       מסרב/                לא ידוע
                                         

              
 ?  דירה>בבעלותכם/ לותך בבע<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: לא כולל טרקטורון או כלי רכב מנועיים דו גלגליים: לסוקר
 
    2.90 - להמשך               כן                1

   2.100 -ל עבור                  לא                  2

 מסרב/                 לא ידוע
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 ? >  לרשותכם/ לרשותך < מדותעו  כמה מכוניות 2.90

 

   2.110 -עבור ל)            6-1טווח      (                                           

 מסרב/ לא ידוע  

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

 
           כן                 1
           לא                2

   
        2.120 עבור לשאלה -)16=1.70(ת משק בית /ת או עובד/ת בדירה מטפל/אם ציין כי מתגורר

 ? עוזרת או מטפלת המקבלת תשלום>בביתכם/ בביתך < מועסקת  האם    2.110

 

   2.120 -להמשך         כן                 1                                      

   3.10 - ל3לפרק עבור          לא                  2                                      

 מסרב/          לא ידוע

 
        )16=1.70(ת משק בית /ת או עובד/ת בדירה מטפל/ציין כי מתגוררנוסח למי ש     

 אפשרית יותר מתשובה אחת ?  מי משלם עבורה. ת משק בית/ת או עובד/ציינת כי ישנה בדירה מטפל 2.120

 
 נוסח לכל השאר

 אפשרית יותר מתשובה אחת ?   או המטפלת משלם עבור העוזרת  מי 2.120
 
 .יש לציין את כל הגורמים המשלמים עבורן, אם במשק הבית יש גם עוזרת וגם מטפלת: לסוקר         

 
 ב "ה במ/הנדגם יחיד      

 >את/ אתה              <1                                      

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

 לשכת רווחה, ביטוח לאומי: מוסד או גוף ציבורי כגון          2
 ב "ה במ/הנדגם יחיד      

              מישהו אחר3                                      

 
  ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת"במ     
 חר שאינו שייך למשק הביתמישהו א     
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 עמדות על מגורים. 3פרק 
 אפתח בשאלות לגבי מגוריך בדירה ובישוב. שונים השאלות הבאות מתייחסות אליך ואל דעותיך בנושאים     3.10

                                                    ENTERהקש :          לסוקר

 
 

 ? בדירה זו >ת גרהא / אתה גר<איזו שנה   מ  3.20
 "עדולא י"ן סמ – "מספר שנים"אם הנדגם עונה : לסוקר          

    
    3.30 -עבור ל                )2100-1890טווח   (                                               

  3.20.1 -להמשך   לא ידוע                                                          

    3.30 -עבור ל                                                           מסרב

 
 ?  בדירה זו >את גרה / אתה גר<מה שנים כ  3.20.1
 עגל לחצאי שנים: לסוקר

 " לא ידוע" סמן -"מספר שנים"           אם הנדגם עונה 

 
 )0.5 – 99טווח  (            1/2                                         

 

,   ל א כל  כ ך מרוצ ה , מ רוצה,  מרוצה  מ אד:    תשובות א פשריות4כ אשר לכ ל שאל ה יש  ,  כעת  אשאל  מ ספר  שאלות 3.20.2

   . לב חור א ת  התשובה  ה מ תאימ ה ל ך ביו תר> א ת  מתב ק שת/ א תה  מ תב קש<. בכלל ל א  מרוצ ה

                                                    ENTERהקש :             לסוקר

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

 
  מרוצה מאוד           1         

 מרוצה            2         
  לא כל כך מרוצה           3         
   בכלל לא מרוצה           4         

 
 ?מרוצה מגודל הדירה >את / אתה<האם    3.40

 
 מרוצה מאוד            1         

  מרוצה           2         
   לא כל כך מרוצה          3         

 בכלל לא מרוצה             4

 
 

 ?קירות ללא רטיבות כדומה, צנרת  תקינה: מרוצה מהמצב הפיזי של הדירה> את/אתה<האם   3.50

 
 מרוצה מאוד            1                                

  מרוצה           2                                
  לא כל כך מרוצה           3                                

 בכלל לא מרוצה            4                                
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 מזגן וכדומה, ם תנורכולל ע?  מרוצה מחום הדירה בחורף>את / אתה<האם    3.60

 
  מרוצה מאוד           1                                

     מרוצה        2                                
  לא כל כך מרוצה           3                                

    בכלל לא מרוצה          4                                

 
 מאוורר וכדומה, כולל עם מזגן?  מרוצה מקרירות  הדירה בקיץ>את / אתה< אםה  3.70

 
 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                               

 
 ?האם מפריע לך בדירה רעש שמגיע מבחוץ    3.90

 
 מפריע מאוד             1                               

   מפריע            2                               
 לא כל כך מפריע             3                               

 בכלל לא מפריע               4                        

 
 ?האם מפריע לך מספר המדרגות שיש עד לדירה   3.100

 
 מפריע מאוד             1                               

 מפריע              2                               
 לא כל כך מפריע             3                               

 בכלל לא מפריע               4                
 ]אין מדרגות/ יש מעלית [               5                

 
 ?> הנדגםשם הישוב בו גר <  ב>את גרה / אתה גר< מאיזו שנה    3.110 

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

 

    3.120 -עבור ל                )2100-1890טווח (                                                           

  3.110.1  -המשך ל         לא ידוע                                                   

                                        3.120 -עבור ל                                                מסרב
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 ?> הנדגםשם הישוב בו גר <   ב>את גרה / אתה גר< כמה שנים     3.110.1
 עגל לחצאי שנים:       לסוקר          

 "לא ידוע" סמן -"מספר שנים"              אם הנדגם עונה 
                                                                              

 )0.5 – 99טווח  (            1/2                                         

 

 
 ? >את גרה / אתה גר< מהאזור בו    מרוצה>את / אתה<האם ,   באופן כללי3.120 

 
  מרוצה מאוד          1                               
 מרוצה           2                               
  לא כל כך מרוצה          3                               

  בכלל לא מרוצה           4                               

 

 
 ? >את גרה / אתה גר<באזור בו  מרוצה  מהתחבורה הציבורית  >את / אתה<האם    3.130

 
 מרוצה מאוד           1                               

 מרוצה           2                               
 לא כל כך מרוצה           3                               

 בכלל לא מרוצה           4               
 ]  בתחבורה ציבוריתת/לא משתמש[            5               

 

 
את  / אתה גר<  באזור בו ,הגנים הציבוריים או הפארקים,  מרוצה מכמות השטחים הירוקים>את / אתה< האם  3.140

 ?>גרה
 מרוצה מאוד            1                               
 מרוצה            2                               

 לא כל כך מרוצה            3                               
 בכלל לא מרוצה             4                               

 

 
 ?  >את גרה / אתה גר<  מרוצה מהניקיון באזור בו >את / אתה<האם    3.150

 
 מרוצה מאוד              1                               

 מרוצה              2                               
 לא כל כך מרוצה              3                               
 בכלל לא מרוצה              4                               
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 ביוב או ריחות של, עשן ממכוניות או מאזורי תעשיה: >את גרה / אתה גר< האם מפריע לך זיהום אויר באזור בו    3.160

 ?פסולת וכדומה

 
 מפריע מאוד              1                               

 מפריע               2                               
 לא כל כך מפריע              3                               
 בכלל לא מפריע               4                               

 
 ?>את גרה / אתה גר< ללכת לבדך בשעות החשיכה באזור בו >ה  בטוחהמרגישאת  / מרגיש בטוח אתה<האם   3.170

 
  מאוד>בטוחה /בטוח<              1                               
 >בטוחה /בטוח<              2                               
 >בטוחה /בטוח< לא כל כך              3                               

 >בטוחה /בטוח<בכלל לא               4              
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  בריאות ופריון.4פרק 
  .כעת אשאל אותך לגבי בריאות ותפקוד   4.10

                                                                ENTERהקש :          לסוקר

 
 

 ?בדרך כלל,  מצב בריאותךמהו     4.20

 
 טוב מאוד              1                               

 טוב              2                               
 לא כל כך טוב              3                               
 בכלל לא טוב               4                               

 

 
 . חודשים או יותרשישההכוונה לבעיה הקיימת ?  האם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי   4.30

   4.40  -להמשך                 כן             1

   4.100  -עבור ל        לא             2

   4.50  -עבור ל               לא ידוע           

   4.100  - לעבור                 מסרב          

  
   ?האם בעיה זו מפריעה לך בפעולות יומיומיות    4.40

 
      מפריעה מאוד                1                           

   4.50 - להמשך                              מפריעה             2                               

   לא כל כך מפריעה                     3                           

   4.100  -עבור ל                  בכלל לא מפריעה           4                               

   4.50 - להמשך                                              לא ידוע                                   

   4.100  -עבור ל                                      מסרב                         

 
 :ללכת מחוץ לבית >את יכולה/ אתה יכול <האם    4.50

 
     4.70 -עבור ל                                  לבד ללא קושי              1                           

                             לבד אך מתקשה              2                           
      בעזרת מכשיר                            3                               

   4.60 -לך המש                                        בעזרת אדם           4                               

       בכלל>יכולה / יכול< לא               5                           
 מסרב  /                                                 לא ידוע
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 :בית ללכת בתוך ה>את יכולה/ אתה יכול < האם   4.60 

 
 לבד ללא קושי                 1                                
 לבד אך מתקשה             2                                

   4.70 - להמשך                                        בעזרת מכשיר               3                                

                                                               בעזרת אדם              4                                
    בכלל>יכולה / יכול <א             ל5                                

                                              לא ידוע

   4.100  -עבור ל                                                     מסרב                                         

 
 ?  להתרחץ בעצמך ללא עזרה>את יכולה/ אתה יכול < האם   4.70

 
   ללא קושי>יכולה / יכול <             1                                

   4.80 - להמשך                    אך מתקשה>יכולה / יכול <             2                                

 בכלל  >יכולה / יכול <              לא 3                                
                                                 לא ידוע

   4.100  -עבור ל                                                    מסרב                                           

                                             
 ?להתלבש בעצמך ללא עזרה> את יכולה/ אתה יכול <האם   4.80

 
   ללא קושי>יכולה / יכול        <       1                               

   4.90 - להמשך                    אך מתקשה>יכולה / יכול        <       2                               

  בכלל>יכולה / יכול <לא                3                               
                                               לא ידוע

   4.100  -עבור ל                                                  מסרב                                          

                                            
 ? בעצמך ללא עזרהאכול ל>את יכולה/ אתה יכול <האם    4.90

 
   ללא קושי>יכולה / יכול         <     1                                
   אך מתקשה>יכולה / יכול       <       2                                

   יכול בכלל>יכולה / יכול <      לא        3                                
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 ?   האם נולדו לך ילדים   4.100
 גם אם אינם חיים כיום, יש לכלול ילדים שנולדו חיים: לסוקר          

 

  4.110  -להמשך        כן                   1                                

  5.10 -5פרק עבור ל                   לא                2                                

 מסרב  /                                               לא ידוע

  
 ? כמה ילדים נולדו לך    4.110

 
 )1-25טווח (             

 מסרב  / לא ידוע
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 דת .5פרק 
 כעת אשאל אותך לגבי דת 5.10

                                                            ENTERהקש :         לסוקר

 
 :>את / אתה<האם     5.20

 
   5.40 -עבור ל                            >יהודיה / יהודי< 1

    5.30 -לעבור                      >מוסלמית / מוסלמי< 2

                            >נוצריה/ נוצרי < 3

                           >דרוזית/ דרוזי  < 4

   5.20.1 -להמשך                                              אחר        5

  6.10 -6עבור לפרק                             מסרב      /                       לא ידוע

 
 :>את / אתה<האם   5.20.1

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

  5.20.2  -                     המשך ל  דת אחרת             2

  6.10 -6עבור לפרק מסרב                                        /                לא ידוע
 
 

 ?מהי   5.20.2

 
                        ) פוזיציות75( ____________ 

 מסרב/ לא ידוע
 
 

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

  

  מאוד> דתית / דתי< 1

 >דתית / דתי         < 2

  6.10 -6עבור לפרק >                 דתית / דתי<לא כל כך           3

  >תיתד / דתי<לא          4
                                                         מסרב/               לא ידוע
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 : רואה את עצמך כ>את / אתה<האם     5.40

 
                                             >חרדית/ חרדי < 1
                                              >דתית / דתי        < 2
                                                          > דתית–מסורתית /  דתי–מסורתי         < 3
 >           דתית / דתי  < לא כל כך- >מסורתית / מסורתי        < 4
 >   תחילוני ,  תדתי / חילוני,  דתי <לא          5

 מסרב/                לא ידוע
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 שירות צבאי ורשיון נהיגה , קורסים, שפות,  לימודים:ישוריםכ. 6פרק 
 כעת אשאל אותך על לימודים   6.10

                                                                           ENTER הקש  : סוקרל           

 
 ? במוסד לימודים כלשהו>את לומדת / אתה לומד<האם למדת או      6.20

    6.30 -המשך ל                                                  רק בעבר    תלמד   1

                      כולל  בחופשה, כיום>לומדת / לומד<   2

   6.71 -עבור ל                        כלל  במוסד  לימודים    ת   לא למד3

    6.30 -המשך ל                                      מסרב              / לא ידוע            
 

            
 מסרב/ לא ידוע = 6.20נוסח למי שלמד רק בעבר או בשאלה            

 ?  בכל בתי הספר כמה שנים למדת 6.30
 . דומהבקורס שנמשך לפחות שנה וכ, בישיבה, כולל לימודים באוניברסיטה           

 
   שלומד כיוםנוסח למי           

 בקורס שנמשך , בישיבה, כולל לימודים באוניברסיטה? כולל השנה הנוכחית, כמה שנים למדת בכל בתי הספר 6.30
 .דומהלפחות שנה וכ           

 
 )99-0טווח  (                                    

 
 

 מסרב/ לא ידוע  =6.20     נוסח למי שלמד רק בעבר או בשאלה 

 ? מהו סוג  מוסד  הלימודים האחרון בו למדת   6.40

 
 נוסח למי שלומד כיום             

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

 
       -עבור ל             )  כותאב/כולל חדר(חטיבת ביניים , בית ספר יסודי             1

   6.50                                     ול מקצועי  או  חקלאי בית ספר תיכון במסל             2

                                                                                                               )  כולל  ישיבה  מקצועית(               

             ) עיונית-ישיבה תיכוניתכולל ( בית ספר תיכון במסלול עיוני         3

  לא כולל ישיבה תיכונית-")גדולה("       ישיבה  4

  -ספר על תיכוני להכשרת מורים וגננות-       בית 5
                                                      לא במסלול לתואר אקדמי

                                                                                         -ספר על תיכוני להנדסאים ולטכנאים-       בית 6
                לא במסלול לתואר אקדמי

  -)ספר לאחיות מוסמכות-בית: כגון(ספר על תיכוני אחר -       בית 7
                לא במסלול לתואר אקדמי

         מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי 8

   6.40.1 -המשך ל                     מוסד לימודים אחר         9

   6.50-עבור למסרב                                                           /    לא ידוע            
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 ?    מהו סוג מוסד הלימודים6.40.1 

  
                    )   פוזיציות75 (___________           

 מסרב/            לא ידוע

 

 
  ?   מהי התעודה או התואר הגבוה  ביותר שקיבלת6.50

 
                 ס יסודי או חטיבת ביניים"תעודת סיום של בי        1

   6.71 -עבור ל        )שאינה תעודת בגרות(תעודת סיום של בית ספר תיכון         2

                                                                      תעודת בגרות            3
       תיכוני  שאינה תעודה אקדמית -ס על"תעודת סיום של בי          4

 או תואר מקביל , B.Aתואר אקדמי ראשון           5

   6.60 -                         עבור לכולל תעודה אקדמית                

 או תואר מקביל , M.Aתואר אקדמי שני           6
                                                            )  דוקטור לרפואה כולל (           

                          או תואר מקביל  , Ph.Dתואר אקדמי שלישי          7

  6.50.1 -להמשך                                          תעודה אחרת         8        

   6.71 -בור ל                           עלא קיבלת אף תעודה          9        

 מסרב/                   לא ידוע

 
 ?מהי התעודה   6.50.1

    

   6.71 -עבור ל                   ) פוזיציות50(  __________               

                                                                                  מסרב/         לא ידוע       

 
 ?האם למדת לתעודה או לתואר בארץ או בחוץ לארץ    6.60

 
 בארץ                                       1
              בחוץ לארץ                         2   

                              מסרב/                                                    לא ידוע  
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  )7 או 6 או 5 = 6.50(אם תעודה אקדמית  •
  6.70 -המשך ל ) 1 =6.60( התעודה התקבלה בארץ וגם                      

   6.71 - לורעבכל השאר                                  •
 

 
  ?   מאיזה מוסד אקדמי קיבלת את התואר6.70

 

     האוניברסיטה העברית 1

   הטכניון 2

   אביב-אוניברסיטת תל 3

 אילן    -אוניברסיטת בר 4

     אוניברסיטת חיפה 5

  טת בן גוריוןיאוניברס 6

    מכון ויצמן 7

 האוניברסיטה הפתוחה 8

 שלוחה של אוניברסיטה זרה או מכללה זרה 9

 מכללה ישראלית 10

         דמי אחר מוסד אק 11

 מסרב/ לא ידוע 12

 
 סמן באיזו שפה אתה מראיין  :סוקרל  6.71 

 

 ברית                   ע        1

              וסית    ר        2

  רבית ע        3

                          אנגלית 4

  
  .עת אשאל אותך על ידע בשפותכ  6.80

                                                             ENTERהקש : לסוקר                                      

 

  6.100.1 -עבור ל             1= 6.71-אם ב •
  6.90 -המשך לכל השאר                   •

  

 
 ?עברית> את יודעת/ אתה יודע <האם  6.90

 
   6.100  -משך לה                            כן      1                                

  6.110בור להוראת התזרים לפני ע           לא                       2                                        

 מסרב/                                                      לא ידוע
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 :ומים שוניםאשאל על רמת ידיעותיך בשפה העברית בתח   6.100

 בדיבור                                                   

 
             טובה מאוד1                                       
             טובה2                                       
             בינונית3                                       

             חלשה4                                       
 בכלל> יודעת/ יודע <            לא 5                                       

 
  : אשאל על רמת ידיעותיך בשפה העברית 6.100.1

 בקריאה                                                      

 
             טובה מאוד1                                       

             טובה2                                       
             בינונית3                                       
             חלשה4                                       
 בכלל> יודעת/ יודע <         לא    5                                       

 
 :אשאל על רמת ידיעותיך בשפה העברית   6.100.2

 בכתיבה                                                       

  
             טובה מאוד1                                       
 ובה            ט2                                       
             בינונית3                                       
             חלשה4                                       
 בכלל> יודעת/ יודע <            לא 5                                       

 
 
  6.120.1 -עבור ל               4  =6.71-אם ב •
  6.110 -המשך ל               כל השאר       •

 

 
 ?אנגלית> את יודעת/ אתה יודע <האם  6.110 

   6.120  -משך לה            כן                    1                               

  6.130 לפני בור להוראת התזריםע                     לא                   2                                      

               מסרב/                                                      לא ידוע
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 :אשאל על רמת ידיעותיך בשפה האנגלית בתחומים שונים   6.120

 בדיבור                                                   

 
             טובה מאוד1                                       
             טובה2                                       
             בינונית3                                       
             חלשה4                                       
 בכלל> יודעת / יודע<            לא 5                                       

 
 :אשאל על רמת ידיעותיך בשפה האנגלית   6.120.1

 בקריאה                                                        

 
             טובה מאוד1                                       
             טובה2                                       

             בינונית3                                       
             חלשה4                                       
 בכלל> יודעת/ יודע <            לא 5                                       

 
 :אשאל על רמת ידיעותיך בשפה האנגלית   6.120.2

 בכתיבה                                                      

 
             טובה מאוד1                                       
             טובה2                                       
             בינונית3                                       
        חלשה     4                                       
 בכלל> יודעת/ יודע <            לא 5                                       

    
                   

      6.140.1 -עבור ל                        3 =6.71-אם ב •
   6.130 -המשך לכל השאר                          •

 

 
 ?ערבית> את יודעת/ אתה יודע <האם  6.130

 
 AravitDibur  6.140  -משך לה            כן                1                               

 _HakdamaKurs  6.150 -בור לע                    לא              2                                       

       מסרב/                                                    לא ידוע
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 :אשאל על רמת ידיעותיך בשפה הערבית בתחומים שונים   6.140

 בדיבור                                                   

  
             טובה מאוד1                                       
             טובה2                                       

             בינונית3                                       
             חלשה4                                       
 בכלל> יודעת/ יודע <            לא 5                                       

 
  : אשאל על רמת ידיעותיך בשפה הערבית  6.140.1

 בקריאה                                                       

 
             טובה מאוד1                                       
             טובה2                                       
             בינונית3                                       
             חלשה4                                       

 בכלל> יודעת/ יודע <            לא 5                                       

 
 :אשאל על רמת ידיעותיך בשפה הערבית   6.140.2

 בכתיבה                                                        

 
 טובה מאוד            1                                       
             טובה2                                       
             בינונית3                                       
             חלשה4                                       
 ללבכ> יודעת/ יודע <            לא 5                                       
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   ועד סוף    2005 > שם החודש <כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים-גבי קורסים בשניםלעת אשאל כ 6.150
   .החודש שעבר           

                                                                 ENTER הקש  : סוקרל             

 
 ?קורס להכשרה מקצועית או להשתלמות מקצועית יימתסהאם ,   האחרוניםעשר החודשים-בשנים   6.160

 .קורסים של הצבא א כוללל, קורסים במסגרת מקום העבודה  וללכ:  לסוקר         

 
    6.170 -משך לה                      כן                   1           

    6.190 -בור לע                   לא                      2           

       מסרב/                            לא ידוע
 

 ?  כמה שעות נמשך הקורס6.170
 .שאל לגבי הקורס הארוך ביותר, עשר החודשים האחרונים יותר מקורס אחד-אם סיים בשנים:    לסוקר      

  
 ד עשר שעותע         1

 עד חמישים שעות עשרה -        אחת 2

 עד מאה שעות                    חמישים ואחת    3

 שעות על מאהמ         4
       מסרב/                לא ידוע

 

 
 אפשרית יותר מתשובה אחת ?    מי שילם עבור לימודיך בקורס זה6.180

 
 ב "ה במ/הנדגם יחיד                    

 >  את/ תה א         < 1
 

   נפש אחת נוספתב גרה עם הנדגם לפחות"   במ
 או מישהו מבני משק הבית  > את/ תה א                                                     <

 קום עבודתך                                                                                            מ          2

 -בור לע             ,משרד העבודה : ם עבודתךומקוסד ציבורי או ממשלתי שאינו מ          3

                                משרד הקליטה וכדומה    

   6.190רן השתלמות                                                                                             ק          4

 ב " במה/הנדגם יחיד                    
  ן משפחה ב          5

 
  ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת"   במ
 גר איתך      שלא  ן משפחה ב                                                     

 )]לקורסים במסגרת אזרחית(ל לחיילים בשירות סדיר "מימון צה[           6

 ] מימון קיבוץ לחברי קיבוץ[           7

  6.180.1 -המשך לורם אחר                                                      ג         8

      6.190 -בור לע                                              מסרב/ לא ידוע                         
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 ? מיהו הגורם האחר ששילם   6.180.1

 
 ) פוזיציות75 (_____________                                      

       מסרב/ לא ידוע                                     
 

 , לשפות, למחשבים, לספורט: האם השתתפת בחוגים , עשר  החודשים האחרונים-בשנים   6.190
 ?                                                   למלאכת יד וכדומה

 שרה מקצועית או השתלמות מקצועיתכלא כולל קורסים לה: סוקרל                                        

 

 ןכ 1

 אל         2
       מסרב/                            לא ידוע

 

 ) הראיון נערך בערביתוגם נוצרי  (אואם הנדגם מוסלמי  •
  6.220 -עבור ל                                                                                                        

    6.200 -המשך ל                                                                            כל השאר •

 
 ?ל"אם שרתת בצהה  6.200

 

  6.220 -בור לע          ן    כ         1

   6.210 -להמשך                       אל        2

       מסרב/  לא ידוע         

 

 
 ?שית שירות לאומיעהאם    6.210

 

 ן כ        1

 אל        2
       מסרב/ לא ידוע           

 
 ? האם יש לך רשיון נהיגה6.220

 .קטנוע וכדומה, אופנוע, כולל רשיון למכונית: לסוקר          

  

   6.230 -להמשך                 כן          1                                     

  7.10 -7עבור לפרק א                       ל           2                                     

       מסרב/ לא ידוע                                                   
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 ? ברכב>את נוהגת/ אתה נוהג <  האם 6.230
 .קטנוע וכדומה, אופנוע, כולל רשיון למכונית: לסוקר           

 
 לעיתים קרובות, יום יום            1                                       

 מדי פעם,             לפעמים2                               
             לעיתים רחוקות3                               

             אף פעם לא 4                               
       מסרב/ לא ידוע                                             
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 שימוש במחשב ובאינטרנט .7פרק 

 

 .>שם החודש שעבר<חודש , עת אשאל על שימוש במחשב ובאינטרנט בחודש שעברכ 7.10  

                                                                            ENTER הקש : לסוקר           

 
 ? בעבודה או במקום אחר, האם השתמשת במחשב בבית, בחודש שעבר  7.20
 ב כיסשאין הכוונה למח:     לסוקר    

 

    7.30 -משך להן                כ 1

      7.110 -בור לעא                       ל         2

       מסרב/ לא ידוע                          

 
 ?האם השתמשת במחשב לצרכי עבודה, בחודש שעבר   7.30

 
 ןכ          1

 א ל          2
       מסרב/                           לא ידוע

 
 ?האם השתמשת במחשב לצרכי לימודים, בחודש שעבר  7.40

 
 ןכ             1

 א ל             2                       
       מסרב/                            לא ידוע

 
 ?האם השתמשת  במחשב למשחקים,    בחודש שעבר7.50 

 
 ןכ             1                       
 א ל             2                       

       מסרב/                         לא ידוע

         
 ?באינטרנט האם השתמשת,  בחודש שעבר 7.60

  

   7.70 -משך לה            כן                     1                                       

     7.110 -בור לע                              לא        2                               

       מסרב/                         לא ידוע                             
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 ?האם השתמשת באינטרנט לדואר אלקטרוני,   בחודש שעבר7.70 

 
 כן 1

       לא   2
       מסרב/                               לא ידוע

       
 ?או קבוצות דיון) שיחות(אט 'האם השתמשת באינטרנט לצורך צ, בחודש שעבר   7.80

 
 ןכ  1

 אל          2
       מסרב/ לא ידוע                              

 
 ?האם השתמשת באינטרנט לצורך קניות, בחודש שעבר   7.90

 
 ןכ  1

 אל          2
       מסרב/                               לא ידוע

 
 ?האם השתמשת באינטרנט לצורך חיפוש מידע בנושאים שונים,  בחודש שעבר7.100

 
 ןכ 1

 אל         2
       מסרב/                               לא ידוע

 
 ?האם יש בדירתך מחשב  7.110  

 כולל מחשב נייד: לסוקר              

        
   7.120 -משך להן                     כ 1

    7.130 -בור לע                          א ל         2

       מסרב/  ידועלא                             

 
 
 ?האם המחשב  בדירתך מחובר לאינטרנט  7.120 

 
 ןכ  1

 אל          2
   מסרב/ לא ידוע                                               

 
     

 ?לפון סלולאריטהאם עומד לרשותך   7.130 

 
               כן1                                   

 אל              2                                          
       מסרב/ לא ידוע                                                   
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 תעסוקה  .8פרק 

 עת אשאל לגבי פעילות ותעסוקהכ   8.10

                                                              ENTER  הקש :          לסוקר

 
 ה מבין   מ,   ועד סוף החודש שעבר2005  > שם החודש<כלומר מתחילת חודש , החודשים האחרונים  עשר-שניםב  8.20 

 ?עיקריתההאפשרויות הבאות מתאר את פעילותך          

 
 עבדת 1

 למדת 2

  פנסיהב 3

 גיל גבוה 4

  8.30 -עבור ל              עבודה                            חיפשת , > מובטלת/ , ובטלמ           <5

 בצבא                                                                             שירתת            6                                        
                                          המשפחה           י בבית או בבנטיפלת            7                                        
 )             מגבלה גופנית> בעלת/ בעל <(או נכה ) מחלה ממושכת(ולה ח           8                                        
 עילות התנדבותיתעסקת בפ           9                                        

 ל"יול בחוהיית בט         10                                        
 עילות פנאי  ותחביביםעסקת בפ         11                                        

   8.20.1 -המשך לחר                                                     א         12                                        

  8.30 -עבור ל                                  מסרב/                                                לא ידוע     
      

 
                                                   

 ? מה היתה פעילותך העיקרית    8.20.1
        ) פוזיציות75( ____________               
    מסרב/ לא ידוע              

    
 

 ?האם עבדת בשבוע שעבר  8.30

 לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות: לסוקר           

                    התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית

 

 8.50בור לתזרים שאחרי עעבדת בשבוע שעבר               ,  כן            1 

                                    ל                                             "היית בשירות קבע בצה            2 
 ל                                            "היית בשירות חובה בצה            3 

  8.40 -משך להלא עבדת בשבוע שעבר                           4 

      מסרב/               לא ידוע
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  ?עדרת בשבוע שעבר נהאם יש לך עבודה ממנה   8.40 
 כולל עסק:                                לסוקר       

 

                          8.50עבור לתזרים שאחרי ן                                                       כ 1

   8.50  - המשך ל                                                  א  ל         2

                          8.50עבור לתזרים שאחרי              ] יום30הובטחה עבודה תוך  [          3        

  8.50  -המשך ל                                   מסרב/ לא ידוע                    
  

 
 ?השבועות שעברו האם חיפשת עבודה באופן פעיל  בארבעת  8.50

 
 ן                כ            1                 
 א              ל            2                 

                            מסרב                                   /                                                     לא ידוע
 
 

 -עבור ל) 1 = 8.40(או נעדר מעבודתו בשבוע שעבר ) 1 = 8.30(אם עבד בשבוע שעבר  •

8.wp.50)  36' עמ( 

 )40' עמ (wp.230.8 -עבור ל) 2 = 8.30(אם משרת בקבע  •

 )68' עמ(  ne.730.8  -עבור ל) 3 = 8.30(אם חייל בחובה  •

 )    50' עמ (ly.660.8 -בור לע) 3 = 8.40( יום 30אם הובטחה עבודה תוך  •

    )47' עמ( lp.580.8 -עבור ל) 1 = 8.50( השבועות האחרונים 4-אם חיפש עבודה ב •

 )60' עמ  (np.750.8 -עבור ל) 1 <> 8.50(אם לא שייך לכח העבודה  •
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 צב נוכחימ: עובד

 
8.wp.50 ביותר ממקום עבודה אחד> ת עובדתא/ אתה עובד <    האם ? 

 

    wp.60.8 -ל המשךן                  כ  1

 wp.70.8 -בור לעא                          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 .  

                                                                   ENTERהקש : לסוקר                  

 
8.wp.80 ם העבודהו מהו 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 מהי פעולתו העיקרית של האגף או המחלקה<?    

 
                 __________   

 
 

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

 
                __________   
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8.wp.130>  טיפול ברשיונות : כגון,  עושה במקום עבודה זה>שאת / שאתה < הפעולות העיקריות  את>תארי/ תאר

 ,   יבוא
                   תיקון מכשירי טלפון

                    
                   __________  

 

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

 
                   __________   

 

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

 
 > שכירה/ שכיר              <1
 שכירים > עצמאית  המעסיקה/  עצמאי  המעסיק           <   2
  שכירים> עצמאית  שלא מעסיקה/  עצמאי  שלא מעסיק           <   3
                                                            קואופרטיב> חברת/ בר ח          <   4
 קיבוץ > חברת/ בר ח          <   5

 ללא תשלום> העובדת/ העובד <משפחה > בת/בן              <6                             
 מסרב/                                                       לא ידוע

 
  wp.160.8 -המשך ל מסרב/  ידועלא או חבר קואופרטיב אואם שכיר  •
   wp.170.8 -עבור ל     כל השאר              •

 

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

 
  wp.80.8  -נוסח למי שציין שם מקום עבודה ב                         

   wp.170.8  -עבור ל>      שם מקום העבודה<מ           1

         
  

 מסרב/ לא ידוע = wp.80.8  -          נוסח למי שלא ציין שם מקום עבודה ב

   wp.170.8  -עבור לממקום העבודה                          1

   wp.170.8  -עבור לח אדם           ו          מחברת כ     2

  wp.160.1.8 -המשך ל               אחר                                3 

   wp.170.8  -      עבור למסרב/ לא ידוע      

 

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

 
                                     __________  
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8.wp.170    8 -שם מקום העבודה<ב< כולל שעות נוספות  > את עובדת/ אתה עובד <כמה שעות בשבוע , בדרך כלל.wp.80             <     
 ) כולל גם שעות הכנה–למורים ולאמנים (? > ) העיקרי(במקום העבודה                      / 
 98אם עובד מספר שעות לא קבוע הקלד : סוקרל                           

 
  )1 -97טווח   (                                             

                                   98                    
 מסרב/                                         לא ידוע

 

  wp.180.8   -המשך ל) wp.50 = 1.8(אם עובד ביותר ממקום עבודה אחד  •

 wp.190.8כ שעות עבודה לפני שאלה " בדיקת סה-עבור ל כל השאר      •
 

8.wp.180   כולל  ,בכל מקומות העבודהכולל שעות נוספות   > את עובדת/ אתה עובד <וע כמה שעות בשב, בדרך כלל  > 
 ) כולל גם שעות הכנה–למורים ולאמנים (>  במקום העבודה העיקרי  / >-שם מקום העבודה<ב                    
                               98קבוע הקלד  אם עובד מספר שעות לא: סוקרל               

 
  )1 -97טווח   (                                             

                                   98                    
 מסרב/ לא ידוע                             

 
 

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

 וגם) wp.50 = 1.8( עובד במקום אחד וגם שעות שבועיות 35-ד פחות מאם עוב •
  wp.200.8  -ל עבור) wp.150 = 1,4.8(שכיר או חבר קואופרטיב 

  wp.210.8 -עבור ל שעות שבועיות 35-אם עובד פחות מ •
  wp.230.8 -עבור ל שעות שבועיות או יותר 35אם עובד  •

 

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

 
 ן כ          1                                
 אל          2                                

 מסרב/     לא ידוע        
                                             

 עובד במקום אחד וגם) wp.190= 2.8( שעות שבועיות 35-כ פחות מ"אם עובד בד •
)8.wp.50 = 1 (שכיר או חבר קואופרטיב וגם )8.wp.150 = 1,4 (8 -למשך ה.wp.200            

   wp.210.8 -לעבור ) wp.190 =2.8( שעות שבועיות 35-כ פחות מ"אם עובד בד •
  wp.230.8 -בור לע) wp.190 =1.8( שעות שבועיות או יותר 35כ "אם עובד בד •

 
 

8.wp.200 האם עבודתך נחשבת למשרה מלאה  ? 

 
  wp.230.8 -עבור ל                ן   כ 1

   wp.210.8 -לעבור                     א         ל 2

 מסרב/ לא ידוע                     
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 ד   תוצג על מסך אחwp.210.13 - 8.wp.210.8סדרת שאלות  
 

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

  לא-2,  כן-1  ולכל סיבה הקש ENTERהקש :                 לסוקר

 
 יפשת עבודה במשרה מלאה אך לא מצאתח   wp.210.1.8 כן-1 לא-2
 א מצאתיפשת עבודה נוספת אך לח   wp.210.2.8 כן-1 לא-2
 עבודה  מסוג זה בדרך כלל  עובדים פחות משלושים וחמש שעות בשבועב   wp.210.3.8 כן-1 לא-2
 נכות וכדומה, מום, לעבוד יותר מסיבות של מחלה >יכולה/יכול <לא    wp.210.4.8 כן-1 לא-2
 בפנסיה   wp.210.5.8 כן-1 לא-2
 גיל גבוה   wp.210.6.8 כן-1 לא-2
 במשק הבית>  מטפלת/טפל מ   <wp.210.7.8 כן-1 לא-2
 שלךבילדים >   מטפלת/טפל מ   <wp.210.8.8 כן-1 לא-2
  בבן משפחה חולה או נכה> מטפלת/טפל מ   <wp.210.9.8 כן-1 לא-2
 > לומדת/לומד   < wp.210.10.8 כן-1 לא-2
   /שלם ת< קצבה או מלגה או > תאבדי/תאבד <א כדאי לך לעבוד יותר שעות כי ל   wp.210.11.8 כן-1 לא-2

 מס גבוה מדי>                           תשלמי
  לעבוד יותר משלושים וחמש שעות בשבוע> מעוניינת/מעוניין <  לא   wp.210.12.8 כן-1 לא-2
 סיבה אחרת   wp.210.13.8 כן-1 לא-2

 
 

     wp. 210.14.8  -המשך ל                                         
 

  wp.220.8עבור להוראת תזרים לפני                                                                                                

 

 

8.wp. 210.14מהי הסיבה  ? 

  
                          __________   

 
 
 

 אם בסדרה  או" כן"של תשובות  מקרים 1-0 יש -wp.210.13 8.wp.210.1.8אם בסדרה  •
8.wp.210.13 8.wp.210.1- 8 בשאלות רק" כן" יש תשובות.wp.210.5  8  וגם.wp.210.6    

  wp.230.8 -       עבור ל
   wp.220.8כל השאר המשך בשאלה  •

 
 
 
 
 
 

8.wp.220  עות בשבועגללה אתה עובד פחות משלושים וחמש  שבמהי הסיבה העיקרית ש,    מבין הסיבות שציינת? 

 

 -wp.210.13 8.wp.210.1.8אופנויות זהות לנוסח הטקסטים בסדרה  1– 13          

 -wp.210.13 8.wp.210.1.8בסדרה " כן"על המסך יוצגו רק הסיבות עליהן ענה                        

  )1=8.40(בר או נעדר מעבודתו בשבוע שע) 1=8.30(נוסח למי שעבד בשבוע שעבר                     
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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.230  מרוצה מעבודתך בשירות קבע >את/ אתה <האם , באופן כללי  ?                                     
 

 רוצה מאודמ     .1

 הרוצמ     .2

 א כל כך מרוצהל    .3

 כלל לא מרוצהב    .4

 
 

    wp.270.8לפני עבור להוראת תזרים   )2= 8.30(אם משרת בצבא קבע  •
   wp.231.8 -המשך ל         כל השאר •

 
 

   wp.80.8 -סח למי שמסר את שם מקום עבודתו בנו                     
 8.wp.231   קשורה לתחום לימודיך  > שם מקום העבודה <ב האם עבודתך?  

 
 )מסרב/ לא ידוע=  wp.80.8(נוסח למי שלא מסר את שם מקום עבודתו                      

8.wp.231   ימודיךקשורה לתחום ל) העיקרי(במקום העבודה הנוכחי  האם עבודתך?  
                                                                                    

 במידה רבה מאוד 1

 במידה רבה 2

 במידה מעטה 3

 בכלל לא 4

 ]                         אין תחום לימודים[ 5

 

 ׁ) wp.50 = 1.8(           נוסח לעובד במקום עבודה אחד   
8.wp.240 את עובדת/ אתה עובד <וב באיזה יש<?  

 

 )wp.50 = 1.8(            נוסח לעובד במספר מקומות עבודה 
8.wp.240  למקום   / >שם מקום העבודה<לעבודתך ב < >התייחסי/ התייחס < ?>את עובדת/ אתה עובד <באיזה ישוב

                                >                                                           עבודתך העיקרי

   wp.8.250   -בור לע      >שם הישוב בו מתגורר<ב       1
                                       

   wp.8.1240.   -משך להבישוב אחר                          2

        עבור להוראת תזרים לפני          בישובים שונים           3

    wp.8.270]                           ל"בחו[            4                                        
 מסרב/                                                      לא ידוע

 
 

8.wp.240.1    את עובדת/ אתה עובד <מהו שם הישוב בו ? <  

 )  י שובים lookupבאמצ עות  בחיר ה   (                                                 
                                                           ___ __ ___ 
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8.wp.250  העיקרי(למקום עבודתך  / >שם מקום העבודה< ל <כמה זמן לוקח לך להגיע , בדרך כלל(?<        

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

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

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

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

    )  דקות60-89(עה עד שעה וחצי ש     5

   ) דקות או יותר90(תר עה וחצי  או יוש     6

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

     wp.260.8 -המשך למסרב                                          /                             לא ידוע
 

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

 
 פריע מאודמ             1
                                                                              פריעמ             2
 א כל כך מפריעל             3
 כלל לא מפריעב             4

 מס רב/    ל א ידוע                                             

 

  wp.8.290-עבור ל) wp.150 =5,6.8(שפחה ללא תשלום  אם חבר קיבוץ או בן מ •
  wp.8.270-המשך ל   )2= 8.30(אם משרת בצבא קבע  •
  wp.8.270-המשך ל) wp.150 =4-1.8( עצמאי אושכיר או חבר קואופרטיב אם  •

                             

 )wp.150 =4 ,1.8(רטיב  לשכירים ולחברי קואופאו) 2 = 8.30(            נוסח לאנשי צבא קבע 
 

8.wp.270 את  עבודתך בשנה הקרובה>תאבדי/ 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
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8.wp.281   עובד ת/ עוב ד<ה אם  היית  ,  צמך  מב חי נה כלכ לית  לא   לעבוד בכ ללל הרשו ת לע > י כולה/  יכול < א ם  היית ?< 

 כן 1

 לא  2
 מסרב/        לא ידוע

 

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

ור להוראת תזרים לפני עב) wp.150 =5,6.8(אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום  •
8.wp.330  

  wp.320.8  עבור לשאלה  כל השאר •
 

 )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

 א כל כך מרוצהל         3

 צהוכלל לא מרב         4

 
  wp.330.8 -המשך ל )wp.150 =1.8(אם עובד ביותר ממקום אחד  •
 WY חודשים 12 -עובדעבור לפרק כל השאר   •

 
8.wp.330     חדאבודה עממקום  ביותר> שאת  עובדת/ שאתה עובד <כך ל קריתהעיסיבה ההי מ ? 

 לפרקעבור בודה אחד    ע              בסוג העבודה שלך בדרך כלל עובדים ביותר ממקום 1                                     

 WY  חודשים12-עובד                               א הצלחת למצוא עבודה במשרה מלאה         ל               2                      
      מספיק בעבודה אחת                 >  את לא מרוויחה/אתה לא מרוויח              <3                      
    לרכוש מוניטין                    , רוצה לצבור  נסיון> את/ אתה               <4                      

  wp.330.1.8 -המשך ל              סיבה אחרת                                                                      5                             

 WYחודשים  12 -עובדעבור לפרק                                         מסרב/ לא ידוע                                     

 

8.wp.330.1 מהי הסיבה   ? 
                         __________    
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   חודשים12: עובד

 
  wy.340.8 -המשך ל )wp.290 =0.8( חודשים 12-פחות מ אם עובד •
  eW עבד בארץ אי פעם -עובדכל השאר עבור לפרק  •
 

 

8.wy.340   שם החודש<כלומר מתחילת חודש  , חרוניםעשר החודשים הא-בשנים עילות ותעסוקהפעת אשאל לגבי כ<  
  ועד סוף החודש שעבר2005                       

                                               ENTERהקש :                   לסוקר

 
 .  wy.341.8-המשך ל) 2=8.30 (או משרת בקבע) wp.150 =1.8(אם עובד במקום עבודה אחד  •
  wy.350.8-עבור ל )wp.150 =1.8(ביותר ממקום עבודה אחד אם עובד  •

 

8.wy.341    האם עבדת ביותר ממקום עבודה אחד, עשר החודשים האחרונים-בשנים?  
 .ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:                     לסוקר

 .ת בביתה ועבודה בהתנדבות                    לא כולל עבודת עקרת בי
 .                       התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית

 

  wy.350.8-המשך ל             כן                    1

  wy.360.8עבור להוראת תזרים לפני              לא                         2

         מסרב/ לא ידוע                                     

 

8.wy.350     כמה ,  ברע ועד סוף  החודש ש2005 >שם החודש<כלומר מתחילת חודש  , עשר החודשים האחרונים-בשנים 
 ?)כולל היעדרות בתשלום(                      חודשים עבדת בארץ בכל מקומות העבודה 

                                          
                   )12-1טווח (                                                      

 
  wy.360.8 -המשך ל חודשים או פחות 9 החודשים האחרונים עובד 12אם מתוך  •
 עבד בארץ -עובדעבור לפרק  חודשים 9-עובד יותר מ   החודשים האחרונים12אם מתוך  •

 eWאי פעם 
 

,   בר ע ו עד  סוף  החודש  ש2005> שם   החודש<כלומר  מ תחיל ת  חודש ,  רוניםעשר  החודשי ם  הא ח-בשנים

 ?  לכך  שלא עב דת  בכל   חודשי השנה ה עיקרית מהי   ה סיב ה  
8.wy.360 

     
למדת                                                                                       1 

ו  מגבל ה גופני ת   נכות א, מו ם,  מחלה

 שלך אחר ת  
2 

 3 בפנסיה 
 4 גיל גבוה

 5 חיפשת  עבוד ה  באופן פעיל  ולא  מצ את 
 6 טיפלת  במ ש ק  הבית 

 eW עבד בארץ אי פעם -עובדעבור לפרק 
 

 7 שלך טיפלת  בילדים   

 8 טיפלת  בבן  מש פחה  חולה  או נ כה    wy.410.8 -בור לע



- 139 - 

ל א ו בשירו ת   "היית בשירות  חובה בצ ה

 לאומי 
9 

 10 ל " היית בחו

 eW עבד בארץ אי פעם -עובדעבור לפרק 
 

 11 ]לא היית  מעוני ין לעבוד[

 12 סיבה  אחר ת   wy.360.1.8-המשך ל

 eW עבד בארץ אי פעם -עובדעבור לפרק 
 

  מ סר ב/ לא ידוע  

 

8.wy.360.1  מהי הסיבה    ? 

 eW עבד בארץ אי פעם -עובדעבור לפרק                  __________              
 
 

 
8.wy.410   מהי הסיבה העיקרית לכך, ינת כי לא עבדת בגלל טיפול בבן משפחה נכה או חולה     צי?   

   

 
 א מצאת עבודה מתאימה מבחינת שעות עבודה            ל            1         
 ארץ  עבד ב-עובדעבור לפרק             ההכנסה מהעבודה לא הייתה מכסה את הוצאות         2                       

                                                     הטיפול  בבן המשפחה 
 אי פעם                                                                                     

eW 
  יה חשוב לך להישאר בבית ולטפל בבן המשפחהה            3                               
 שפחה שלך ציפו ממך להישאר בבית ולטפל בבן מ            ב4                               

                                              המשפחה 
 א מצאת מסגרת מתאימה עבור בן המשפחה שלךל            5                               
 ]לעבוד> מעונינת/ מעוניין <לא היית             [6                               

  wy.410.1.8-המשך ל            סיבה אחרת                                7                               

 eW עבד בארץ אי פעם -עובדעבור לפרק עבור לפרק מסרב         /                                      לא ידוע
 
 
 

8.wy.410.1    מהי הסיבה     ? 

 

 eW עבד בארץ אי פעם -עובדעבור לפרק   __________                             
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 עבד בארץ אי פעם: עובד

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

                                                ENTERהקש  :          לסוקר       

  
    )1 = 6.200(ל "נוסח למי ששירת בצה                    

8.we.530   כולל שירות בצבא  קבע( ?כולל מקום עבודתך הנוכחי, כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ בכל מקומות העבודה ( 

 
 כל השאר                 

8.we.530כולל מקום עבודתך הנוכחי,     כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ בכל מקומות העבודה?  
 יש לספור כל שנה פעם אחת בלבד , אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד: סוקרל  )לשני הנוסחים(                 

 שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                                                                              רשום מספר

 0 רשום -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 (             
 

 

 )1 = 1.120(    נוסח לילידי הארץ           

8.we.540       האם עבדת אי פעם בחוץ לארץ? 
 ל מטעם מוסד ישראלי"לא כולל עבודה בחו: סוקרל                   

 
 )1 = 1.120(ל "              נוסח לילידי חו

8.we.540       ולל בארץ ממנה עלית כ(האם עבדת אי פעם בחוץ לארץ(? 
 ל מטעם מוסד ישראלי"לא כולל עבודה בחו: סוקרל                   

 

  we.550.8  -משך  להן                         כ       1

 9.10- ל9עבור לפרק                     א    ל       2

 מסרב/                                       לא ידוע

 

8.we.550       ארץכמה שנים בסך הכל עבדת בחוץ ל? 
 רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                             : לסוקר                   

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                        
 

 :                   מספר שנים מלאות

  ) 99-0טווח (             
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8.we.550.1  0 רשום - מלאות בלבדאם ציין מספר שנים: לסוקר 

 
 :מספר חודשים                             

  9.10- ל9עבור לפרק        )  11-0טווח (             

 מסרב   /                                      לא ידוע
                                                                            



- 142 - 

 מצב נוכחי :  עבודהמחפש

 

8.lp.580   האם חיפשת עבודה מלאה או חלקית?  

       

  lp.600.8- עבור ל     יפשת עבודה מלאהח            1         

  lp.590.8-המשך ל     יפשת עבודה חלקיתח            2                                      

  lp.600.8-   עבור ל            מסרב/ לא ידוע          

 

 
8.lp.590   לכך שחיפשת עבודה במשרה חלקית עיקריתהמהי הסיבה ? 

           

   lp.600.8 -עבור ל                                                                    >ת לומד/ומד ל              <1       

                     לךשנכות או מגבלה גופנית אחרת , מום, חלהמ              2                                     
                       בפנסיה3                                     
                    גיל גבוה4                                     
        במשק הבית>   מטפלת/טפל מ  <            5                                     
 לךשבילדים >   מטפלת/טפל מ              <6                                     
 בבן משפחה נכה או חולה > מטפלת/ מטפל              <7                                     
  ]לעבוד במשרה מלאה> מעונינת /מעוניין <אינך[              8                                     

  lp.590.1.8  -המשך ל                            סיבה אחרת9                                     

   lp.600.8 -עבור למסרב                      /                                                      לא ידוע
 

             
 

8.lp.590.1     בהימהי הס? 

 
                                     __________   

 

8.lp.600 חיפשת עבודה באופן פעיל רציפותב    כמה שבועות? 

 :למש ל, אם הנדגם עונה במס פר חודשים  א ו שנים עליך ל המיר למספ ר  שבועות:  לסוקר

  שבועות 78=  שבו עות                   שנה וחצי 4= חודש 

  שבועות                           104=   שבועות               שנתיים  9= חודשיים 

  שבוע ות            130=  שבועות           שנתיים וחצי 13=  חודשים 3

  שבועו ת          156=  שבועות           שלוש שנים 26=  חודשים 6

  שבועות          208=  שנים  שבועות             ארבע39 - חודשים9

  שבועות 260 - שב ועות                    חמש שנים52= שנה 

 
          )1 -999טווח   (                                             
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  תוצג על מסך אחדlp.610.15 - 8.lp.610.8סדרת שאלות  
 

  8.lp.610   מתאימה לךהה מהן הסיבות  לכך שלא מצאת עבוד ? 

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

 
 כי אין עבודה במקצוע שלך   lp.610.1.8 כן-1 לא-2
 כי אין עבודה באזור מגוריך   lp.610.2.8 כן-1 לא-2
 כי לא היתה עבודה  עם שכר מתאים   lp.610.3.8 כן-1 לא-2
 לא היתה עבודה מעניינתכי    lp.610.4.8 כן-1 לא-2
 כי לא היתה עבודה מתאימה מבחינת שעות   lp.610.5.8 כן-1 לא-2
 גלל קשיי שפהב   lp.610.6.8 כן-1 לא-2
  כי אין לך  ניסיון   lp.610.7.8 כן-1 לא-2
 כי אין לך הכשרה מתאימה   lp.610.8.8 כן-1 לא-2
 יגלל כישורים גבוהים מדב   lp.610.9.8 כן-1 לא-2
 לךשלה ממושכת חנכות  או מ, גלל מגבלה גופניתב   lp.610.10.8 כן-1 לא-2
 כי אתה מטפל במשק הבית   lp.610.11.8 כן-1 לא-2
 כי יש לך ילדים קטנים   lp.610.12.8 כן-1 לא-2
 כי אתה מטפל בבן משפחה נכה או חולה   lp.610.13.8 כן-1 לא-2
 מבוגר מדי, עיר מדיצ: גלל גילב   lp.610.14.8 כן-1 לא-2
 סיבה אחרת   lp.610.15.8 כן-1 לא-2

 
 

   lp. 610.16.8  -המשך ל                                         
 

     lp.620.8עבור להוראת תזרים לפני                                                                                                

 

   

8.lp. 610.16 תאימהמ   מהי הסיבה לכך שלא מצאת עבודה? 

 
                                     __________   

 
 
 

  lp.630.8 -עבור ל" כן" מקרים של תשובות 1-0 יש lp.610.15-8.lp.610.1.8אם בסדרת שאלות  •
  lp.620.8  -המשך  לכל השאר                   •

 

 

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

 -lp.610.15 8.lp.610.1.8  אופנויות זהות לנוסח הטקסטים בסדרה 1– 15
 מסרב/            לא ידוע

             lp.610.15- 8.lp.610.1.8 בסדרה" כן"על המסך יוצגו רק הסיבות עליהן ענה 
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8.lp.630   ד בשבוע שעברו להתחיל לעב>יכולה/ יכול <האם היית , אם היו מציעים לך עבודה מתאימה? 

 
  lp.650.8 -בור לען                  כ 1

   lp.640.8 -המשך לא                 ל 2

  lp.650.8 -בור לע       מסרב /                       לא ידוע
     

 

8.lp.640      שבגללה לא יכולת להתחיל לעבוד בשבוע שעבר העיקריתמהי הסיבה ? 

 

      lp.650.8 -בור לעמדת                                                                                ל               1                                  

 ולה                                                                         יית חה               2                                  

   יית במילואיםה               3                                  
 א היה סידור לילדים  ל               4                                    
              טיפול בבן משפחה  5                                    

    lp.640.1.8 -המשך ל               סיבה אחרת                   6                                  

                                                   DK, R                           8   -בור לע.lp.650  

 

8.lp.640.1מ הי ה סיב ה     ? 

 
                        __________   

 

8.lp.650  .עבודה  מ תאימ ה בשנ ה  הקרוב ה>  ש תמצ אי/שת מצא  <י ו מ הו  הסיכ, לד ע תך  ? 
                                              

 יכוי גדול מ או ד              ס                      1          
  גדוליכויס                    2                                                       
 יכוי לא  כל  כ ך גדול ס                    3                                                       
 ין סיכוי כלל   א                    4                                                       
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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  2005> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים-בשנים עת אשאל לגבי פעילות ותעסוקהכ  
                   ועד סוף החודש שעבר

 ENTERהקש : לסוקר

 
8.ly.660  אם  ה,    ועד  סוף החודש שעבר2005> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , החודשים האחרונים  עשר-בשנים 

 ?עבדת בארץ                  
 ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:       לסוקר        

                          לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות
                          התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית 

       

   ly.670.8 -המשך לן               כ 1

   ly.360.8 -בור לעא             ל 2

     Le אי פעם -מחפש עבודה   עבור לפרק מסרב/ לא ידוע      

 
8.ly.670עשר  החודשים האחרונים  היתה-   האם עבודתך בשנים: 

 ל"ות חובה בצה שירלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:       לסוקר        
                          לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות

                          התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית 

 

   ly.70.8 -בור לע                                       עבודה אזרחית בלבד              1

   ly.680.8 -בור לעל בלבד                                  "שירות קבע בצה             2

       ly.70.8 -בור לע      ל וגם עבודה אזרחית"גם שירות קבע בצה             3

 מסרב                                             /                לא ידוע
 

 )ly.670 = 1.8( רחית בלבד נוסח למי שעבד עבודה אז         
8.ly.70    עת אשאל לגבי מקום עבודתך האחרון כ                                            

                                                           ENTERהקש :               לסוקר

 
 )ly.670 =3.8(רת בקבע נוסח למי שעבד עבודה אזרחית וגם שי                   

8.ly.70  לא כולל שירות בצבא קבע(עשר החודשים האחרונים  -כעת אשאל לגבי מקום עבודתך האחרון בשנים( 

                                                                ENTERהקש :              לסוקר

 

8.ly.71     באיזה ישוב היה מקום עבודתך האחרון ?  

 )  ישובי ם lookupבחיר ה  באמצ עות   (                                                      

 
                                                              ___ __ ___ 
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8. ly.80  ם העבודהומהו שם מק? 

     
               __________   

 

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

     
               __________  

 

8.ly.100   באיזה אגף או מחלקה עבדת? 

 
              __________   

 

8.ly.110    מהי פעולתו העיקרית של האגף או המחלקה בה עבדת?   

 
             __________   

 
 

8.ly.120 .טלפון>טכנאית/ טכנאי <,  וישרי> פקידת/ פקיד <: כגון? ם עבודה זה איזו עבודה עשית  בעיקר במקו  

 
           __________   

 

8.ly.130>  תיקון מכשירי ,  טיפול ברשיונות יבוא: כגון,  את הפעולות העיקריות שעשית במקום עבודה זה>תארי/תאר 
                 טלפון

 
               __________   

 

8.ly.140   אם יש(? מה היה תואר המשרה שלך  במקום עבודה זה( 

 
               __________   

 

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

 
 > שכירה/ שכיר              <1
 שכירים > עצמאית  המעסיקה/  עצמאי  המעסיק           <   2
  שכירים> יקהעצמאית  שלא מעס/  עצמאי  שלא מעסיק           <   3
                                                            קואופרטיב> חברת/ בר ח          <   4
 קיבוץ > חברת/ בר ח          <   5

 ללא תשלום> העובדת/ העובד <משפחה > בת/בן              <6                             
 מסרב/ ע                      לא ידו
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   ly.80.8 -נוסח למי שמסר את שם מקום עבודתו ב                   
 8.ly.231   קשורה לתחום לימודיך היתה  >שם מקום העבודה <ב האם עבודתך? 

 
 )מסרב/ לא ידוע=  ly.80.8(נוסח למי שלא מסר את שם מקום עבודתו                    

8.ly.231   לימודיך קשורה לתחום דה האחרון היתה במקום העבו האם עבודתך? 
                                                           

 במידה רבה מאוד 1

 במידה רבה 2

 במידה מעטה 3

 בכלל לא 4
 ]                         אין תחום לימודים             [5

                                                                     

  

8.ly.290  במקום העבודה האחרון / >שם מקום העבודה<ב<  כמה שנים עבדת< ? 
רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                                                     :               לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                               

 
 :מספר שנים מלאות                             

  )  99-0טווח (             

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

 
 :                           מספר חודשים 

  ) 11-0טווח (             

 

   ly.680.8-המשך ל) ly.670= 3-2.8( אם שירת בקבע •                         
  ly.690.8 -עבור להשאר                            כל •                 

      

8.ly.680ל "  בשירות קבע בצה   כמה שנים בסך הכל שירתת? 
רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                                                    :                לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                                

 
 :מספר שנים מלאות                             

  )  99-0טווח (             

 
8.ly.680.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר 

 
 :מספר חודשים                             

  ) 11-0טווח (             

DK, R                                

     
 

חישוב זה משפיע על  . או בשירות קבע/ כ שנות עבודתו של בנדגם בעבודה אזרחית ו"בנקודה זו מתבצע חישוב של סה: הערה

 .קביעת המשך מסלול השאלון לגביו
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8.ly.690  בשירות קבע / במקום עבודתך האחרון /  >בודהשם מקום הע< ב< שבגללה הפסקת לעבוד העיקריתמהי הסיבה<? 

 

 ly.350.8 -בור לעצאת לפנסיה                                י 1

 מצומים במקום העבודה            צ 2

                                         קום העבודה נסגרמ 3

 חוזה הסתייםה 4

 וטרתפ 5

 ly.700.8 -ל המשךסיבה אחרת                      מזבת ע 6

   ly.350.8 -בור לעמסרב                                         / לא ידוע

 

 

8.ly.700     שירות הקבע / מקום עבודתך האחרון / >שם מקום העבודה< < שבגללה עזבת את העיקריתמהי הסיבה<? 

 
          למדת   1

                            ly.350.8  -בור לע                                                                    טיפלת במשק הבית        2             

                                                               שלך   טיפלת בילדים             3                                     
               טיפלת בבן משפחה נכה או חולה4                                     

 ינוי מקום מגורים ש              5                                     
 שלךנכות או בעיה גופנית אחרת  , מום, חלהמ              6                                     
 , חוסר עניין בעבודה: רות במקום העבודהוסיבות הקשמ              7                                     

                                                      אוירה לא נעימה וכדומה

  ly.700.1.8 -להמשך יבה אחרת              ס              8                                     

    ly.350.8   -בור ל  ע  מסרב/       לא ידוע
 

 

8.ly.700.1מהי הסיבה   ? 

 
                     __________   

 

8.ly.350   כמה , ועד סוף החודש שעבר2005  >שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים-בשנים 
 ?)וםכולל היעדרות  בתשל(                  חודשים עבדת בארץ בכל מקומות העבודה 

                 )12-0טווח (                                                      
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  ly.360.8  -המשך ל חודשים או פחות 9 החודשים האחרונים עבד 12אם מתוך  •

מחפש עבור לפרק  חודשים 9- החודשים האחרונים עבד יותר מ12אם מתוך  •
 ELפעם - אי-עבודה

,   ברע  ועד   סוף  החודש  ש2005> שם  החו דש<כ לומר  מ תחיל ת   חודש ,  החודשי ם  ה אחרוניםעשר  -בשנים

 ?  לכך  שלא עב דת  בכל   חודשי השנה ה עיקרית מהי   ה סיב ה  
8.ly.360   

   
למדת                                                                                       1 

 נכות או  מגבל ה גופני ת   , מום,  מחלה

 שלך אחר ת  
2 

 3 בפנסיה 
 4 גיל גבוה

 5 חיפשת  עבוד ה  באופן פעיל  ולא  מצ את 
 6 טיפלת  במ ש ק  הבית 

 Le  אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה

 7 שלך טיפלת  בילדים   

 8 טיפלת  בבן  מש פחה  חולה  או נ כה   ly.410.8 -בור  ל ע

ל א ו בשירו ת   "היית בשירות  חובה בצ ה

 לאומי 
9 

 10 ל " היית בחו

 Le אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה

 11 ]לא היית  מעוני ין לעבוד[

 12 סיבה  אחר ת   ly.360.1.8-המשך ל

  מס רב /  לא ידוע Le  אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה

     
 

8.ly.360.1  מהי הסיבה   ? 

 
                                     Le אי פעם -מחפש עבודהעבור לפרק   __________                     

                   
                       

8.ly.410 מהי הסיבה העיקרית לכך,    ציינת כי לא עבדת בגלל טיפול בבן משפחה חולה או נכה? 

   
     עבור לפרקא מצאת עבודה מתאימה מבחינת שעות עבודה            ל            1         

       Le אי פעם -מחפש עבודה            ההכנסה מהעבודה לא הייתה מכסה את הוצאות           2                               

                                              הטיפול  בבן המשפחה 
 יה חשוב לך להישאר בבית ולטפל בבן המשפחה ה            3                               

                                              
 שפחה שלך ציפו ממך להישאר בבית ולטפל בבן מ            ב4                               

                                              המשפחה 
 א מצאת מסגרת מתאימה עבור בן המשפחה שלךל            5                               
 ]לעבוד> מעונינת/ מעוניין <לא היית             [6                               

  ly.410.1.8-המשך ל            סיבה אחרת                7                               

       Le אי פעם -מחפש עבודהעבור לפרק                             מסרב/ לא ידוע                
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8.ly.410.1מהי הסיבה  ? 

                 
       Le אי פעם -מחפש עבודהעבור לפרק                        __________                     

 

  אי פעם: מחפש עבודה

 החודשים האחרונים    12-לא עבד ב וגם יום 30אם מחפש עבודה או הובטחה עבודה תוך  •
)8.ly.660= 1 (8 -ך להמש.le.730   

  le.520.8 -עבור ל) 3=8.40( יום 30אם מחפש עבודה או הובטחה עבודה תוך  •
                        

 
8.le.730   האם עבדת אי פעם בארץ? 

 ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:       לסוקר        
 עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות                         לא כולל 

                          התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית 

 

    le.740.8 -המשך לן               כ             1                               

  le.540.8  בור להוראת תזרים לפני ע     א                      ל            2                               

      מסרב/ לא ידוע       

 

8.le.740האם עבודתך הייתה   : 
 ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:       לסוקר        

                          לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות
                 התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית          

   le.70.8  -בור לע                                        עבודה אזרחית בלבד              1

   le.680.8 -בור לעל בלבד                                   "שירות קבע בצה             2

       le.70.8 -בור לע       ל וגם עבודה אזרחית"ירות קבע בצה       גם ש      3

 מסרב/                לא ידוע

 
 )le.740 = 1.8( נוסח למי שעבד עבודה אזרחית בלבד                 

8.le.70    עת אשאל לגבי מקום עבודתך האחרון   כ                                          

                                                        ENTERהקש : סוקר             ל

 
 )le.740 =3.8(נוסח למי שעבד עבודה אזרחית וגם שירת בקבע                     

8.le.70   לא כולל שרות בצבא קבע(כעת אשאל לגבי מקום עבודתך האחרון( 

                                                          ENTERהקש :             לסוקר

 

8.le.71     באיזה ישוב היה מקום עבודתך האחרון ?  

 )  ישובי ם lookupבחי רה ב אמ צעות   (                         
 

                                 __ ___ ___ 
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8. le.80  ם העבודהומהו שם מק? 
     

                 __________   

8.le.90   מכירה קמעונית, מכירה סיטונית , תיקון, ייצור: כגון? עילות העיקרית של מקום העבודהמהי הפ 
                 __________  

 

8.le.100   באיזה אגף או מחלקה עבדת? 

 
                  __________   

 

8.le.110   מהי פעולתו העיקרית של האגף או המחלקה בה עבדת?   

 
                 __________   

 
8.le.120 . טלפון>טכנאית/ טכנאי <,  וישרי> פקידת/ פקיד <: כגון? איזו עבודה עשית  בעיקר במקום עבודה זה  

 
                  __________   

 

8.le.130 > תיקון מכשירי  ,  טיפול ברשיונות יבוא: כגון,  את הפעולות העיקריות שעשית במקום עבודה זה>תארי/ תאר 
                 טלפון

 
                  __________   

 

8.le.140  אם יש(? מה היה תואר המשרה שלך  במקום עבודה זה( 

 
                                     __________   

 

8.le.150   האם היית , במקום עבודה זה: 
 > שכירה/ שכיר              <1
 שכירים > עצמאית  המעסיקה/  עסיק עצמאי  המ          <   2
  שכירים> עצמאית  שלא מעסיקה/  עצמאי  שלא מעסיק           <   3
                                                            קואופרטיב> חברת/ בר ח          <   4
 קיבוץ > חברת/ בר ח          <   5

 ללא תשלום> העובדת/ העובד <משפחה > בת/בן              <6                             
 מסרב/                       לא ידוע

 
 

   le.80.8 -נוסח למי שמסר את שם מקום עבודתו ב                   
 8.le.231   קשורה לתחום לימודיך היתה  > שם מקום העבודה <ב האם עבודתך?  
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 )מסרב/ לא ידוע  =le.80.8(ת שם מקום עבודתו         נוסח למי שלא מסר א

8.le.231   קשורה לתחום לימודיךבמקום העבודה האחרון היתה  האם עבודתך?                                                           

                                                           

 במידה רבה מאוד         1
 במידה רבה             2
 במידה מעטה             3
 בכלל לא             4
 ]                         אין תחום לימודים             [5

 

8.le.290     במקום העבודה האחרון /  >שם מקום העבודה<ב<כמה שנים עבדת< ? 
ים                                                                                    רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודש:                לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                                

 
 :מספר שנים מלאות                             

  )  99-0טווח (             

 
 

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

 
 :מספר חודשים                             

  ) 11-0טווח (             
 

   le.680.8-המשך ל   ) le.740= 3-2.8( אם שירת בקבע ●                 
   le.690.8 -עבור ל כל השאר                        ●                 

        
   

8.le.680.    ל "כמה שנים בסך הכל שירתת  בשירות קבע בצה? 
                              רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                     :                 לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                                  

 
 :מספר שנים מלאות                             

    )99-0טווח (             

 
 

8.le.680.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר 

 
 :מספר חודשים                             

  ) 11-0טווח (             
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8.le.690  בשירות קבע  / במקום עבודתך האחרון /  >שם מקום העבודה<ב< שבגללה הפסקת לעבוד העיקריתמהי הסיבה<? 

  le.520.8 -בור לעצאת לפנסיה                                   י             1

 מצומים במקום העבודהצ             2
 קום העבודה נסגרמ             3
 חוזה הסתייםה             4                                      

 וטרתפ             5

  le.700.8 -להמשך                     סיבה אחרת      מזבת ע             6

  le.520.8 -בור לעמסרב                                             /                                       לא ידוע

 
 
 
 

8.le.700   שירות הקבע / מקום עבודתך האחרון /  >שם מקום העבודה< < שבגללה עזבת את העיקריתמהי הסיבה<? 

           למדת  1

    le.520.8 -בור לע             טיפלת במשק הבית                                                               2

                                                                              שלך                טיפלת בילדים3    
              טיפלת בבן משפחה נכה או חולה4                                       

 ינוי מקום מגורים ש             5                                       
 שלךנכות או בעיה גופנית אחרת  , מום, חלהמ             6                                       

 , חוסר עניין בעבודה: רות במקום העבודהוסיבות הקשמ             7                                       
                                                       אוירה לא נעימה וכדומה

  le.700.1.8 -להמשך יבה אחרת              ס             8                                       

  le.520.8 -בור לעמסרב           /  לא ידוע     

  

8.le.700.1.מהי הסיבה ? 

 
                    __________   

 

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

                                               ENTERהקש  :            לסוקר       

 
    )1 = 6.200(ל " למי ששירת בצהנוסח                 

8.le.530    כולל שירות בצבא קבע( ?כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ בכל מקומות העבודה( 
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 כל השאר               

8.le.530 כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ בכל מקומות העבודה    ?  
 יש לספור כל שנה פעם אחת בלבד , אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד: סוקרל  )לשני הנוסחים(               

                                              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 -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר 

 
 :מספר חודשים                             

  ) 11-0טווח (             
 
 
 
 
 
 
 

 )1 = 1.120(           נוסח לילידי הארץ 

8.le.540    האם עבדת אי פעם בחוץ לארץ? 
 ל מטעם מוסד ישראלי"כולל עבודה בחולא : סוקרל               

 
 )1 = 1.120(ל "           נוסח לילידי חו

8.le.540    ולל בארץ ממנה עלית כ(האם עבדת אי פעם בחוץ לארץ(? 
 ל מטעם מוסד ישראלי"לא כולל עבודה בחו: סוקרל               

 

   le.550.8   -משך  להן                    כ        1

  9.10- ל9עבור לפרק                    א    ל             2                       

 מסרב/                              לא ידוע
 

 

8.le.550   כמה שנים בסך הכל עבדת בחוץ לארץ? 
                                                      רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                               :               לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                               

 
 :                          מספר שנים מלאות

  )  99-0טווח (             

 

8.le.550.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר 

 
 :                             מספר חודשים

            9.10- ל9עבור לפרק                  ) 11-0טווח (             

                               מסרב/                                      לא ידוע
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 מצב נוכחי: לא שייך לכח העבודה

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

 

   np.760.8  -משך לה           כן                     1

  חודשים 12 -לא שייךעבור לפרק                                     לא   2

      מסרב/ לא ידוע      
 

  תוצג על מסך אחדnp.760.15 - 8.np.760.8סדרת שאלות  
 
 

8.np.760     וניםרלכך שלא חיפשת עבודה בארבעת  השבועות האח  סיבותהמהן ? 

  לא      -2,  כן-1  ולכל סיבה הקש ENTERהקש   :                  לסוקר

 
 >דתלומ/ ומד ל<   np.760.1.8  כן-1  לא-2
 מבוגר מדי, עיר מדיצ: גלל גילב   np.760.2.8  כן-1  לא-2
 לךשלה ממושכת חנכות  או מ, גלל מגבלה גופניתב   np.760.3.8  כן-1  לא-2
  במשק הבית> את מטפלת/ אתה מטפל <   כי np.760.4.8  כן-1  לא-2
 כי  יש לך ילדים קטנים   np.760.5.8  כן-1  לא-2
  בבן משפחה נכה או חולה> את מטפלת/ אתה מטפל <   כי np.760.6.8  כן-1  לא-2
 כי אין עבודה באזור מגוריך           np.760.7.8  כן-1  לא-2
 כי אין עבודה במקצוע שלך   np.760.8.8  כן-1  לא-2
 כי אין עבודה מתאימה מבחינת שכר   np.760.9.8  כן-1  לא-2
 ין עבודה מתאימה מבחינת העניין בעבודהכי א   np.760.10.8  כן-1  לא-2
 כי אין עבודה מתאימה מבחינת שעות העבודה   np.760.11.8  כן-1  לא-2
 כי אין לך ניסיון   np.760.12.8  כן-1  לא-2
 כי אין לך הכשרה מתאימה   np.760.13.8  כן-1  לא-2
 גלל קשיי שפהב   np.760.14.8  כן-1  לא-2
 סיבה אחרת   np.760.15.8  כן-1  לא-2

 
 

 np.760.15.8 -המשך ל                                     

                                                                                                              

   np.770.8ם לפני                                                עבור להוראת תזרי

    

8.np. 760.16    תאימהממהי הסיבה לכך שלא חיפשת עבודה? 

 
                           __________   

 
עבור לשאלה  " כן" מקרים של תשובות 1-0 יש np.760.15 - 8.np.760.1.8 ם בסדרת שאלות  א •

8.np.630                                                                                                                                                   
  np.770.8המשך  בשאלה  כל השאר   •
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8.np.770 .שבגללה לא חיפשת עבודה בארבעת השבועות  עיקריתהמהי הסיבה , שציינת מבין הסיבות

  ?האחרונים
                         

 -np.760.15 8.np.760.1.8  אופנויות זהות לנוסח הטקסטים בסדרה 1– 15                        
 מסרב                                     /                     לא ידוע

 -np.760.15 8.np.760.1.8  בסדרה" כן"על המסך יוצגו רק הסיבות עליהן ענה                     

          

8.np.630   להתחיל לעבוד בשבוע שעבר>יכולה/ יכול <האם היית , אם היו מציעים לך עבודה מתאימה ? 

 
 NY חודשים 12 -לא שייךעבור לפרק ן                       כ 1

  np.640.8   -המשך לא                       ל 2

   NY חודשים 12 -לא שייך  עבור לפרק מסרב/ לא ידוע      
 
 

8.np.640    שבגללה לא יכולת להתחיל לעבוד בשבוע שעברהעיקריתמהי הסיבה  ? 

 

 עבור לפרק מדת                                                                           ל 1

 NY חודשים 12 -לא שייךיית חולה                                                                    ה 2

   יית במילואיםה          3                                    
 א היה סידור לילדים ל          4                                      
           טיפול בבן משפחה5                                      

    np.640.1.8 -המשך ל                                            סיבה אחרת6                                    

 NY חודשים 12 -לא שייךעבור לפרק מסרב                            /                                                  לא ידוע

 

8.np.640.1מהי  ה סיבה     ? 

 
                        __________  
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   חודשים12: בודהלא שייך לכח הע

 "מצב נוכחי: לא שייך לכח העבודה"לחלק זה יגיעו כל העונים על 

8.ny.340    שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים-בשנים עת אשאל לגבי פעילות ותעסוקהכ < 
 . ועד סוף החודש שעבר2005                     

      ENTERהקש  :                  לסוקר

 
8.ny.660   האם  ,    ועד  סוף החודש שעבר2005> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , החודשים האחרונים  עשר-בשנים 

 ?                   עבדת בארץ
 ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:       לסוקר        

 דת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות                         לא כולל עבו
                          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.670    עשר  החודשים האחרונים  היתה-האם עבודתך בשנים: 
 ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:       לסוקר        

                          לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות
 ומי נחשבת כעבודה אזרחית                          התנדבות לשירות לא

 

   ny.70.8 -בור לע                                        עבודה אזרחית בלבד              1

   ny.680.8 -בור לעל בלבד                                   "שירות קבע בצה             2

       ny.70.8 -בור לע       ל וגם עבודה אזרחית"       גם שירות קבע בצה      3

 מסרב/ לא ידוע           
 

        )ny.670 = 1.8( נוסח למי שעבד עבודה אזרחית בלבד           
8.ny.70   עת אשאל לגבי מקום עבודתך האחרון כ                                            

                                                               ENTERהקש :               לסוקר

 
 )ny.670 = 3.8(נוסח למי שעבד עבודה אזרחית וגם שירת בקבע                     

8.ly.70   לא כולל שירות בצבא קבע(עשר החודשים האחרונים -כעת אשאל לגבי מקום עבודתך האחרון בשנים( 

                                                               ENTERהקש :              לסוקר
                                           

8.ny.71     באיזה ישוב היה מקום עבודתך האחרון ?  

 )  ישובי ם lookupב חירה ב אמ צעות   (                             
                                    ___ ___ __ 

 
 

8. ny.80   הם העבודומהו שם מק ? 
                   __________   
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8.ny.90   מכירה קמעונית, מכירה סיטונית , תיקון, ייצור: כגון? מהי הפעילות העיקרית של מקום העבודה 

     
                   __________   

8.ny.100    באיזה אגף או מחלקה עבדת? 

 
                     __________  

 

8.ny.110    פעולתו העיקרית של האגף או המחלקה בה עבדת מהי?   

 
                   __________   

 
 

8.ny.120 . טלפון>טכנאית/ טכנאי <,  וישרי> פקידת/ פקיד <: כגון? איזו עבודה עשית  בעיקר במקום עבודה זה  
                  __________   

  

8.ny.130   > תיקון מכשירי ,  טיפול ברשיונות יבוא: כגון, ות שעשית במקום עבודה זה את הפעולות העיקרי>תארי/ תאר

 טלפון
                   __________   

  

8.ny.140   אם יש(? מה היה תואר המשרה שלך  במקום עבודה זה( 

 
                   __________  

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

 >  שכירה/שכיר              <1
 שכירים > עצמאית  המעסיקה/  עצמאי  המעסיק           <   2
  שכירים> עצמאית  שלא מעסיקה/  עצמאי  שלא מעסיק           <   3
                                                            קואופרטיב> חברת/ בר ח          <   4
 ץ קיבו> חברת/ בר ח          <   5

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

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

 8.ny.231   קשורה לתחום לימודיך היתה  >שם מקום העבודה <ב האם עבודתך? 

 
 )מסרב/ לא ידוע = ny.80.8( מסר את שם מקום עבודתו נוסח למי שלא                   

8.ny.231   קשורה לתחום לימודיךבמקום העבודה האחרון היתה  האם עבודתך?  
                                                                            

 במידה רבה מאוד      1
 במידה רבה      2
 במידה מעטה      3
 בכלל לא      4
 ]                         אין תחום לימודים      [5        

 מסרב  /                                                      לא ידוע
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8.ny.290 במקום העבודה האחרון/ >שם מקום העבודה<ב<   כמה שנים עבדת<? 
ך מספר חודשים                                                                                   רשום מספר שנים מלאות ואחר כ:                 לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                                  
                           

 :מספר שנים מלאות                             

  )  99-0טווח (             

 
 

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

 
 :מספר חודשים                             

  ) 11-0טווח (             

                     
   ny.680.8-המשך ל) ny.670= 3-2.8( אם שירת בקבע •                         

 ny.690.8 -עבור להשאר                    כל •                 
 

8.ny.680.    ל "כמה שנים בסך הכל שירתת  בשירות קבע בצה? 
                                                                            רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים      :                  לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                      

 
 :מלאותמספר שנים                              

  )  99-0טווח (             

 
8.ny.680.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר 

 
 :מספר חודשים                             

  ) 11-0טווח (             

     
 

חישוב זה משפיע על  . רות קבעאו בשי/ כ שנות עבודתו של בנדגם בעבודה אזרחית ו"בנקודה זו מתבצע חישוב של סה: הערה

 .קביעת המשך מסלול השאלון לגביו

 
 

8.ny.690  בשירות קבע / במקום עבודתך האחרון /  >שם מקום העבודה<ב< שבגללה הפסקת לעבוד העיקריתמהי הסיבה<? 
 

    ny.780.8 -בור לעצאת לפנסיה                               י             1

 מצומים במקום העבודה            צ             2
                                         קום העבודה נסגרמ             3
 חוזה הסתייםה             4
 וטרתפ             5

  ny.700.8 -להמשך סיבה אחרת                      מזבת ע             6

    ny.780.8 -בור לע       מסרב        /                לא ידוע
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8.ny.700 שירות הקבע / מקום עבודתך האחרון / >שם מקום העבודה< < שבגללה עזבת את העיקרית   מהי הסיבה<? 

 

 למדת   1

                            ny.780.8 -בור לעטיפלת במשק הבית                                                                 2

                                                                                   שלך  טיפלת בילדים             3                                     
               טיפלת בבן משפחה נכה או חולה4                                     

 ינוי מקום מגורים ש              5                                     
 שלךנכות או בעיה גופנית אחרת  , מום, חלהמ              6                                     
 , חוסר עניין בעבודה: רות במקום העבודהוסיבות הקשמ              7                                     

                                         אוירה לא נעימה וכדומה             

  ny.700.1.8 -להמשך יבה אחרת              ס              8                                     

    ny.780.8 -בור לעמסרב                    /       לא ידוע
 

8.ny.700.1    מהי הסיבה? 
                                     __________  

 

8. ny.780   האם חיפשת עבודה  באופן פעיל, עשר החודשים האחרונים-בשנים ? 

  
 ן כ              1                            
 אל              2                            

 מסרב   /       לא ידוע         

 
   ny.790 .8 -המשך ל)  ny.780  =1 .8(שים  חוד12-אם חיפש עבודה ב •
 )ny.780 =  1.8( חודשים 12- לא חיפש עבודה בוגם) ny.660 = 1.8( חודשים 12-אם עבד ב •

  ny.350 .8 -              עבור ל
    )ny.780 = 1.8( חודשים12- לא חיפש עבודה בוגם) ny.660 =2.8( חודשים 12-אם לא עבד ב •

     ny.360 .8 -עבור ל                                                                                                                                                     
 עבור      ny.780 = 1.8  חודשים 12- לא חיפש עבודה ב וגםמסרב / לא ידוע = ny.660.8אם  •

 eN אי פעם -לא שייך                                              לפרק                  
 

8. ny.790     חיפשת עבודה באופן פעיל, רציפותבכמה שבועות? 
 התייחס לפעם האחרונה בה חיפש עבודה ברציפות, אם חיפש עבודה יותר מפעם אחת: לסוקר                     

 :למש ל, ודשים  א ו שנים עליך ל המיר למספ ר  שבועותאם הנדגם עונה במס פר ח:  לסוקר

  שבועות 78=  שבו עות                   שנה וחצי 4= חודש 

  שבועות                           104=   שבועות               שנתיים  9= חודשיים 

  שבוע ות            130=  שבועות           שנתיים וחצי 13=  חודשים 3

  שבועו ת          156=  שבועות          שלוש שנים 26=  חודשים 6

  שבועות           208=  שבועות             ארבע שנים 39 - חודשים9

  שבועות 260 - שב ועות                    חמש שנים52= שנה 
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                    )1 -999טווח   (                                                          

  ny.350.8-המשך ל)  ny.660 =  1.8( החודשים האחרונים 12-אם עבד ב •
  ny.360.8 -   עבור ל)ny.660 = 2.8(  חודשים12-אם לא עבד ב •
 eN אי פעם -לא שייךעבור לפרק ) מסרב/ לא ידוע  = ny.8.660(אם  •

 

 

8.ny.350     כמה  ,  ועד סוף החודש שעבר2005  >שם החודש<ודש כלומר מתחילת ח, עשר החודשים האחרונים-בשנים 
 ?)כולל היעדרות בתשלום(                     חודשים עבדת בארץ בכל מקומות העבודה 

                                             
                   )12-1טווח (                                                      

               
 
 

  ny.360.8  -המשך ל חודשים או פחות  9עבד האחרונים '  הח12אם מתוך  •

 eN אי פעם -לא שייךעבור לפרק  חודשים 9-יותר מעבד האחרונים '  הח12אם מתוך  •
 
 

 

מהי    ,  ברע ועד   סוף  החודש  ש 2005> שם  החודש<כ לומר  מ תחיל ת   חודש ,  עשר  החודשי ם  הא חרונים-בשנים

 ?  לכ ך של א עב דת ב כל  חודשי  השנהיקרי תהעהסיב ה  
8.ny.360 

למדת                                                                                     1 
נ כות  או  מגבל ה גופנית   , מו ם,  מחלה

 שלך אחר ת  
2 

 3 בפנסיה 
 4 גיל גבוה

 5 חיפשת  עבוד ה  באופן פעיל  ולא  מצ את 
 6 לת  במ ש ק  הבית טיפ

 eN אי פעם -לא שייך     

 7 שלך טיפלת  בילדים   

 8 טיפלת  בבן  מש פחה  חולה  או נ כה   ny.410.8 -בור לע       

ל  א ו בשירות   "היית בשירות   חובה בצ ה

 לאומי 
9 

 10 ל " היית בחו

 eN אי פעם -לא שייך      

 11 ]לא היית  מעוני ין לעבוד[

 12 סיבה  אחר ת   ny.360.1.8-המשך ל

  מס רב /  לא ידוע eN אי פעם -לא שייך
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8.ny.360.1     מהי הסיבה? 

 
                                     eN אי פעם -לא שייךעבור לפרק      __________                      

                   
                       

 

 
                                    

8.ny.410       מהי הסיבה העיקרית לכך, א עבדת בגלל טיפול בבן משפחה חולה או נכהציינת כי ל? 

   
     עבור לפרק א מצאת עבודה מתאימה מבחינת שעות עבודה            ל            1         

 eN אי פעם -לא שייך            ההכנסה מהעבודה לא הייתה מכסה את הוצאות           2                               

                                              הטיפול  בבן המשפחה 
 יה חשוב לך להישאר בבית ולטפל בבן המשפחה ה            3                               
 שפחה שלך ציפו ממך להישאר בבית ולטפל בבן מ            ב4                               

                                       המשפחה       
 א מצאת מסגרת מתאימה עבור בן המשפחה שלךל            5                               
 ]לעבוד> מעונינת/ מעוניין <לא היית             [6                               

  ny.410.1.8-המשך לה אחרת                                        סיב7                               

 eN אי פעם -לא שייךעבור לפרק                             מסרב/ לא ידוע                 
 
 

8.ny.410.1מהי הסיבה   ? 

  
 eN אי פעם -לא שייךעבור לפרק        __________                                     
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  אי פעם: שייך לכח העבודהלא  

  ne.730.8-המשך ל )3= 8.30(אם חייל בשירות חובה  •
  )ny.660= 1.8( החודשים האחרונים 12-לא עבד בוגם  )1 = 8.50(אם לא שייך לכח העבודה  •

   ne.730.8 -המשך ל
  ne.520.8  -עבור ל )1 = 8.50(אם לא שייך לכח העבודה  •

 
     

8.ne.730    פעם בארץהאם עבדת אי ? 
 ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:       לסוקר        

                          לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות
                          התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית 

 

    ne.740.8המשך להוראת תזרים לפני  ן                       כ             1                               

  ne.540.8 בור להוראת תזרים לפני עא                        ל            2                               

   מסרב/ לא ידוע                         

 

   ne.70.8 -עבור ל) 3 = 8.30(אם חייל בשירות חובה  •
    ne.740.8 -המשך לכל השאר       •

 

 

8.ne.740האם עבודתך הייתה  : 
 ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל:       לסוקר        

                          לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות
    התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית                       

 

   ne.70.8 -בור לע                                        עבודה אזרחית בלבד              1

   ne.680.8  -בור לעל בלבד                                   "שירות קבע בצה             2

       ne.70.8 -בור לע       ל וגם עבודה אזרחית"       גם שירות קבע בצה      3

 מסרב/                לא ידוע

                                              
 ) וכן חיילים בחובהne.740 = 1.8( נוסח למי שעבד עבודה אזרחית בלבד                 

8.ne.70   עת אשאל לגבי מקום עבודתך האחרון   כ                                          

                                                        ENTERהקש :               לסוקר
 

 )ne.740 = 3.8(נוסח למי שעבד עבודה אזרחית וגם שירת בקבע                      

8.ne.70   צבא קבעלא כולל שרות ב(כעת אשאל לגבי מקום עבודתך האחרון( 

                                                          ENTERהקש :              לסוקר

 
8.ne.71     באיזה ישוב היה מקום עבודתך האחרון ?  

 )  ישובי ם lookupב חירה ב אמ צעות   (                             

                     ________    
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8.ne.80  ודהם העבומהו שם מק? 
                    __________   

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

 

8.ne.100  באיזה אגף או מחלקה עבדת? 
                 __________  

 

8.ne.110   קרית של האגף או המחלקה בה עבדת מהי פעולתו העי?   
                 __________ 

 

8.ne.120 . טלפון>טכנאית/ טכנאי <,  וישרי> פקידת/ פקיד <: כגון? איזו עבודה עשית  בעיקר במקום עבודה זה  
                __________   

 

8.ne.130   > תיקון מכשירי ,  טיפול ברשיונות יבוא: כגון, ה זה את הפעולות העיקריות שעשית במקום עבוד>תארי/ תאר 
                    טלפון

               __________   

 

8.ne.140  אם יש(? מה היה תואר המשרה שלך  במקום עבודה זה( 
                  __________   

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

 
 > השכיר/ שכיר              <1
 שכירים > עצמאית  המעסיקה/  עצמאי  המעסיק           <   2
  שכירים> עצמאית  שלא מעסיקה/  עצמאי  שלא מעסיק           <   3
                                                            קואופרטיב> חברת/ בר ח          <   4
 קיבוץ > חברת/ בר ח          <   5

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

 
 

   ne.80.8 -נוסח למי שמסר את שם מקום עבודתו ב                    
 8.ne.231   קשורה לתחום לימודיך היתה  >שם מקום העבודה <ב האם עבודתך?  
 

 )מסרב/ לא ידוע=  ne.80.8(סר את שם מקום עבודתו נוסח למי שלא מ                     
8.ne.231   קשורה לתחום לימודיךבמקום העבודה האחרון  היתה  האם עבודתך?                                                           

                                                           

  מאודבמידה רבה             1
 במידה רבה             2
 במידה מעטה             3
 בכלל לא             4
 ]                         אין תחום לימודים             [5
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8.ne.290    במקום העבודה האחרון/ > שם מקום העבודה<ב<כמה שנים עבדת<? 
רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                      :                                              לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא: לסוקר                                                         

 
 :מספר שנים מלאות                             

 ) 99-0טווח (             

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

 
 :מספר חודשים                             

  ) 11-0טווח (             

 
   ne.680.8-המשך ל) ne.740= 3-2.8( אם שירת בקבע ●                 
   ne.690.8 -עבור ל כל השאר                       ●                 

        
      

8.ne.680.    ל "כמה שנים בסך הכל שירתת  בשירות קבע בצה? 
 כך מספר חודשים                                                                                  רשום מספר שנים מלאות ואחר:                  לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                                  

 
 :                       מספר שנים מלאות      

  )  99-0טווח (             

 
 

8.ne.680.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר 

 
 :מספר חודשים                             

  ) 11-0טווח (             

     
ne.690.8  בשירות / במקום עבודתך האחרון /  > שם מקום העבודה<ב<בוד  שבגללה הפסקת לעהעיקרית     מהי הסיבה 

 >?                      קבע 

 

  ne.520.8  -בור לעצאת לפנסיה                                   י             1

 מצומים במקום העבודהצ             2
 קום העבודה נסגרמ             3

 חוזה הסתייםה             4                                      
 וטרתפ             5

  ne.700.8 -להמשך סיבה אחרת                          מזבת ע             6

  ne.520.8 -בור לעמסרב                                  /                                        לא ידוע
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8. ne.700  שירות הקבע / מקום עבודתך האחרון / >שם מקום העבודה< < שבגללה עזבת את העיקריתסיבה מהי ה<? 

          למדת    1

    ne.520.8 -בור לע              טיפלת במשק הבית                                                                   2                                       

                                                                         שלך  טיפלת בילדים            3                                       
               טיפלת בבן משפחה נכה או חולה4                                       
 ינוי מקום מגורים ש              5                                       

 שלךנכות או בעיה גופנית אחרת  , מום, חלהמ              6                                       
 , חוסר עניין בעבודה: רות במקום העבודהוסיבות הקשמ              7                                       

            אוירה לא נעימה וכדומה                                            

  ne.700.1.8 -להמשך יבה אחרת              ס              8                                       

   ne.520.8 -בור לעמסרב                      /       לא ידוע
 
 

8.ne.700.1.מהי הסיבה ? 

 
                      __________   

 

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

                                    ENTERהקש  :         לסוקר       

 
    )1 = 6.200(ל "נוסח למי ששירת בצה                   

8.ne.530    עכולל שירות בצבא קב( ?כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ בכל מקומות העבודה( 

                                                         
 כל השאר                

8.ne.530 כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ בכל מקומות העבודה    ?  
 יש לספור כל שנה פעם אחת בלבד , אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד: סוקרל  )לשני הנוסחים(               

                                       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 

 
 :םמספר חודשי                             

  ) 11-0טווח (             
 

  ne.550.8 -עבור ל )ny.420 = 3.8( החודשים האחרונים 12-ל ב"אם עבד בחו •
   ne.540.8 -המשך לכל השאר      •
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 )1 = 1.120(נוסח לילידי הארץ 

8.ne.540       האם עבדת אי פעם בחוץ לארץ? 
 ל מטעם מוסד ישראלי"לא כולל עבודה בחו: סוקרל                  

 
 )1 = 1.120(ל "נוסח לילידי חו

8.ne.540       ולל בארץ ממנה עלית כ(האם עבדת אי פעם בחוץ לארץ(? 
 ל מטעם מוסד ישראלי"לא כולל עבודה בחו: סוקרל                  

   ne.550.8  -משך  להן                    כ      1

 9.10 -  ל-9עבור לפרק                     א    ל             2                       

                         מסרב/                              לא ידוע
 

8.ne.550    כמה שנים בסך הכל עבדת בחוץ לארץ? 
חודשים                                                                                   רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר :                 לסוקר

 0 רשום -ם עובד פחות משנהא                                  

 
 :מספר שנים מלאות                            

 ) 99-0טווח (             

 

8.ne.550.1  0 רשום -אם ציין מספר שנים מלאות בלבד: לסוקר 

 
 :מספר חודשים                             

                            ) 11-0טווח (             
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   נופש.9פרק 
 

 .בארץ ובחוץ לארץכעת אשאל על נופש    9.10

                                                            ENTERהקש :         לסוקר

 
 ?שכלל לינה מחוץ לבית ,ארץבהאם יצאת לנופש או לטיול , החודשים האחרונים  עשר-שניםב  9.20

 
 ן   כ 1

 אל         2

 
 ?חוץ לארץבש או לטיול יצאת לנופם הא, עשר  החודשים  האחרונים-שניםב  9.30

 
 ןכ      1

 אל      2

 
    10.10 -10עבור לפרק  1 =9.30 או בשאלה 1 = 9.20אם בשאלה  •
   9.40 -המשך ל                                          כל השאר •

         
 ?ץ לארץבארץ או בחו, ש או לטיול שכלל לינה מחוץ לביתפהאם יצאת  לנו, בחמש  השנים האחרונות  9.40

 
    10.10 -10עבור לפרק ן       כ 1

    9.50  -משך להא               ל 2

                                                     לא ידוע       

    10.10 -10עבור לפרק             מסרב      

 
 ?ת להרשות זאת לעצמך מבחינה כלכליתהאם יכול,  אילו רצית לצאת לנופש או לטיול,  בחמש השנים האחרונות 9.50

 
 ןכ  1

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

                                                          ENTERהקש :           לסוקר
 

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

 רוצה מאוד מ 1

     10.30 -ל    המשךרוצה                                         מ 2

  א כל כך מרוצהל 3

 כלל לא מרוצהב 4

   10.120 -עבור ל]                          אין לי משפחה[ 5

   10.30 -המשך לסרב                                        מ/                                                      לא ידוע
 

 ב "ה במ/       הנדגם יחיד
  ? )כולל ילדים שלך שלא גרים בבית( עם מישהו מבני משפחתך >את נפגשת/ אתה נפגש <כל כמה זמן   10.30

 

 ב "       עם הנדגם גרות נפשות נוספות במ
 כולל ילדים שלך שלא ( גרים איתך בדירה לא ם מישהו מבני משפחתך ש ע>את נפגשת/ אתה נפגש <כל כמה זמן  10.30

    ? )גרים בבית            

 ל יום או כמעט כל יוםכ 1

 עם או פעמיים בשבועפ 2

   10.40 -המשך לעם או פעמיים בחודש                               פ 3

 חות מפעם בחודשפ 4

 אף פעם 5

  10.100-עבור ל          ]   כל בני המשפחה גרים עימי בדירה[ 6

   10.40 -המשך למסרב                                                       /             לא ידוע

                               
 ב "ה במ/       הנדגם יחיד

 ? בטלפון עם מישהו מבני משפחתך >את מדברת/ אתה מדבר <כל כמה זמן   10.40
 

 ב "עם הנדגם גרות נפשות נוספות במ       
 ? גרים איתך בדירהלא  בטלפון עם מישהו מבני משפחתך ש>את מדברת/ אתה מדבר <כל כמה זמן   10.40

 ולל באמצעות מכשיר פקס או  דואר  אלקטרוניכ :סוקרל          

 ל יום או כמעט כל יוםכ    1

 עם או פעמיים בשבועפ    2

 עם או פעמיים בחודשפ    3

 חות מפעם בחודשפ    4

    אף פעם  5
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 . ב"בת זוג במ/לנדגם יש בן               
 ?  גרים איתך בדירהלא ש בגיל כלשהוילדים)  זוגך>לבת / לבן  <או (  האם יש לך  10.100 
 

 בת זוג /ב או יש נפשות נוספות אך לא בן"ה במ/הנדגם יחיד                
 ?  לך ילדים בגיל כלשהו שלא גרים איתך בדירההאם יש   10.100

   10.110 -משך להן                 כ 1

   10.120  -בור לעא                     ל 2

 מסרב          /                  לא ידוע
 

 

 ב "בת זוג במ/לנדגם יש בן              

  לאש)  זוגך>בת / של בן  <או (לילדים שלך  צרים בתשלומים או בקניית מו,  בכסף>את עוזרת / עוזראתה <האם  10.110
 ?               גרים איתך 

 
 בת זוג /ב או יש נפשות נוספות אך לא בן"ה במ/הנדגם יחיד           

 ?  גרים איתך לאלילדים שלך  שבתשלומים או בקניית מוצרים ,  בכסף>את עוזרת / עוזראתה <האם   10.110

 ןכ    1

 אל    2
          

 

 ?  בטלפון>את נפגשת או מדברת/ אתה נפגש או מדבר <האם יש לך חברים שאיתם   10.120
 כולל באמצעות מכשיר פקס או  דואר אלקטרוני: סוקרל      

    10.130  -המשך לן                    כ    1

   10.150  -בור לעא                             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
 

 

 ? מרוצה מהקשר שלך עם החברים>את/ אתה <האם   10.140 

 רוצה מאודמ    1

 רוצהמ    2

  כך מרוצה  א כלל    3

 כלל לא מרוצהב    4
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 ? בדידות>את מרגישה/ תה מרגיש א<האם יש מצבים בהם  10.150

 עיתים קרובות ל    1

 פעמים מדי פעםל     2

 עיתים רחוקותל     3

 ף פעם לא    א    4

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

 ן כ    1

 א ל    2
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  חשיפה לעבריינות.11פרק 
 .עת אשאל אותך לגבי חשיפה לעבריינות בארץכ  11.10

                                                              ENTERהקש :           לסוקר

 
 )  1=2.100(  החודשים האחרונים 12 -לרשותו מכונית ב  עמדהאו) 1=2.80(אם בעל  מכונית  •

   11.20-המשך ל                                                                            
    11.40-עבור לכל השאר               •

 
                  ב"ה במ/הנדגם יחיד      

 ?האם נגנב רכב שעמד לרשותך  , עשר החודשים האחרונים- בשנים  11.20
 .  פרטית או מסחרית עד ארבעה טון משקל כוללכולל מכונית:    לסוקר       
 טוסטוס, קטנוע, אופנוע: גלגליים-              לא כולל טרקטורון או כלי רכב מנועיים דו      

 
 ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת"במ           

 ?משק הבית האם נגנב רכב שעמד לרשותך  או לרשות בני , עשר החודשים האחרונים-בשנים  11.20
 . כולל מכונית פרטית או מסחרית עד ארבעה טון משקל כולל:    לסוקר       
 טוסטוס, קטנוע, אופנוע: גלגליים-    לא כולל טרקטורון או כלי רכב מנועיים דו      

 

  11.20.1 -משך לה             ן     כ 1

  11.30  -בור לעא                    ל          2

            מסרב/      לא ידוע         

 
 ?  למשטרה על המקרה>דיווחתם/ דיווחת <האם    11.20.1

 
 ן       כ    1

 א     ל    2

 

 >?  או לרשות בני משק הבית / <האם פרצו או גנבו מרכב שעמד לרשותך , עשר החודשים האחרונים-בשנים 11.30
 .אין הכוונה לנזק  שנגרם מתאונה. גרימת נזק לרכב רוץ אונסיון לפ,  גניבת חפצים או חלקים מהרכב:              כולל

                                        
 

    11.30.1-משך להן                     כ    1

    11.40-עבור לא                             ל    2

           מסרב/ לא ידוע                 

 

  
 ?  למשטרה על המקרה> דיווחתם/דיווחת <האם   11.30.1

 
 ן       כ    1

 א    ל    2
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 ? 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            

                                      
  11.40.1  -משך לה                     ןכ    1

    11.50  -בור לע                   אל    2

 מסרב/                    לא ידוע

    
 ?  למשטרה על המקרה>דיווחתם/ דיווחת <האם   11.40.1

 
 ן       כ    1

 אל    2

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

 ?כיוס , גניבת ארנק

                                          
  11.50.1  -משך להן                      כ            1                                       

    11.60  -בור לעא                         ל           2                                       

 מסרב/ לא ידוע                                             

 
 ?האם דיווחת למשטרה על המקרה  11.50.1

 
           כן          1
 לא                  2

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

                                    
 

  11.60.1  -משך לה  כן                                      1

   12.10 -12בור לפרק עלא                                       2

 מסרב/ לא ידוע                      

 

 
 ?מקרההאם דיווחת  למשטרה על ה 11.60.1 

 
          כן           1
          לא              2       
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  פעילות התנדבותית.12פרק 
 

  עת אשאל על  פעילות התנדבותיתכ 12.10

                                                         ENTERהקש :          לסוקר

 
 ? האם עסקת בפעילות התנדבותית, בשלושת החודשים האחרונים  12.20

 ,  באופן פרטי או במסגרת של ארגון או תנועה, לילדים וכדומה, קניםזל, לעולים (לא תשלוםלעזרה : כולל: סוקרל    
 .)ועד הורים, המשמר  האזרחי, ו"ויצ:                כגון 

 .זרה לבן משפחה או לחבריםע, מתן תרומות:                לא כולל 

 

     12.30 -משך לה                       כן     1 

   13.10 - ל-13בור לפרק ע                   לא                      2                  

 מסרב/                לא ידוע
 

 :דבותית  בה עסקת היאנהאם הפעילות  ההת  12.30

 
 : או ארגונים כגוןמסגרת ארגון ב    1

  12.40 -בור לעמשטרה  , משמר אזרחי, מגן דוד אדום,                    יד שרה

   12.70בור לשאלה עאופן פרטי                                                ב    2

  12.40 -בור ל עם במסגרת ארגון וגם באופן פרטי         ג    3

   12.70בור לשאלה עמסרב                                          /                 לא ידוע                                    

         
 ?האם עסקת בפעילות התנדבותית ביותר מארגון אחד, בשלושת החודשים האחרונים  12.40 

 
               כן1                   
     לא          2                   

 
    1 = 12.40נוסח למתנדב בארגון אחד בלבד        

 ?> את מתנדבת/ אתה מתנדב < בו מהו שם הארגון   12.50

                                   
 1 = 12.40נוסח למתנדב במספר ארגונים             

 ?יותר שעות > את מתנדבת/ אתה מתנדב < בו    מהו שם הארגון 12.50

  
           ___________  
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  12.50-נוסח למי שציין שם ארגון ב     
  ? >שם הארגון< עסקת בפעילות התנדבותית  ב,בדרך כלל, בחודשכמה שעות ,   בשלושת החודשים האחרונים 12.60

 998הקלד ,  אם הנדגם אמר מספר שעות לא קבוע: לסוקר             
 997הקלד , מיע            אם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פ         

             
 ) 1 = 12.40( חבר בארגון אחד בלבד וגם ) מסרב/ לא ידוע= 12.50(נוסח למי שלא ציין שם ארגון               

 ?  בארגון שבו התנדבת ת  עסקת בפעילות התנדבותי,בדרך כלל, בחודשכמה שעות ,   בשלושת החודשים האחרונים 12.60
 998הקלד ,  אם הנדגם אמר מספר שעות לא קבוע:           לסוקר

 997הקלד , מיע                    אם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פ

 
 )1 = 12.40( חבר במספר ארגונים וגם  ) מסרב/ לא ידוע= 12.50(        נוסח למי שלא ציין שם ארגון 

בארגון שבו התנדבת  עסקת בפעילות התנדבותית ,בדרך כלל, בחודשכמה שעות , ושת החודשים האחרוניםבשל  12.60

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

 997הקלד , מיע                      אם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פ

                                     
  )0 -996טווח   (                                             

                                             997 
                                             998                 

                                      

 או מתנדב במספר ארגונים ) 3 = 12.30(מתנדב גם באופן פרטי וגם בארגון אם  •

    12.70-המשך ל)  1 = 12.40   (

                                    13.10 -13בור לפרק עכל השאר        •

 ?סקת בפעילות התנדבותיתע חודש בסך הכלבכמה שעות , בשלושת החודשים האחרונים 12.70
 998הקלד ,  אם הנדגם אמר מספר שעות לא קבוע: סוקר         ל

 997הקלד , מיע                    אם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פ

                                     
                 )0 -996טווח   (                                             

                                           997 
                                             998                 
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 .  שביעות רצון מתחומים שונים.13פרק 
 .עת אשאל אותך לגבי שביעות רצון מתחומים שוניםכ 13.10

                                                                 ENTERהקש :           לסוקר

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

 
 רוצה מאודמ         1

 רוצהמ         2

 א כל כך מרוצהל         3

 כלל לא מרוצהב      4

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

 
 ייך יהיו יותר טובים ח         1

 שתנוייך לא יח         2

 ייך יהיו פחות טובים ח         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

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

 
 צבך הכלכלי יהיה יותר טוב מ         1

 צבך הכלכלי לא ישתנהמ         2

 צבך הכלכלי יהיה פחות טוב מ         3
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  מצב כלכלי.14פרק 

חבר קואופרטיב ,  שכירוגם) 1 = 8.40(או נעדר מעבודתו בשבוע שעבר ) 1=8.30(אם  עובד  •
   14.10 -המשך ל) wp.150 =1-4.8(או עצמאי 

   14.10 -המשך ל      )2= 8.30(אם משרת בקבע  •
   14.20 -                    עבור ל כל השאר •

 
 ?מכל מקומות עבודתך ) לפני ניכויים(מה היתה הכנסתך ברוטו  ,>שם החודש שעבר< חודש, בחודש שעבר  14.10 

 בקש לבדוק תלוש משכורת, אם לא ידוע מהו הברוטו: לסוקר            

 

 ח" ש2000ד ע     1

 ח"ש 2001-3000     2

 ח"ש 3001-3500     3

 ח"ש 3501-4000     4

 ח"ש 4001-5000     5

 ח"ש 5001-6000     6

 ח"ש 6001-7500     7

 ח"ש 7501-10000     8

 ח"ש 10001-14000     9
 ח" ש14000           מעל 10         

                
   ב"ה במ/נוסח ליחיד              

 ?לטלפון  וכדומה, לחשמל,  לכסות את כל ההוצאות החודשיות שלך למזון  >מצליחה את/ מצליח אתה<האם    14.80 
                                         

 נוסח למי שבמשק הבית שלו יש לפחות עוד נפש אחת        

שק  האם אתם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של מ. השאלות הבאות מתייחסות לכל בני משק הבית 14.80

 ?לטלפון וכדומה, לחשמל, הבית 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
              

 יש לו דירה וגם גר בדירה שלא בבעלותו או) 1 = 2.20(אם הנדגם גר בדירה בבעלותו  •
  14.90 -המשך ל)          2 = 2.70(נוספת בבעלותו 

   14.110  -בור לעכל השאר                   •
                                

  ?נתא או הלוואות לרכישת דירה תשלומי משכ>לכם/לך<האם יש  14.90

 
   14.100  -משך להכן                               1                       

     14.110  -בור לע             לא                        2                       

 מסרב/                                        לא ידוע
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  ?>תקציב משק הבית/ התקציב שלך <לומי המשכנתא או ההלוואות  מכבידים על האם תש 14.100

 
 כבידים מאודמ     1

 כבידיםמ     2

 א כל כך מכבידיםל     3

 כלל  לא  מכבידים ב     4

 
 של , רוטובההכנסה   הכוללת   /,רוטוב הכוללת תךהכנס<מה  הייתה ,>שם החודש שעבר<חודש ,  חודש שעבר ב14.110
   ?משכר דירה וכדומה,  מקצבאות, מפנסיה, מעבודה :מקורותה מכל  > בני משק הבית לכ             

 
 ח"ש 2500עד               1                                      

 ח" ש4000 – 2501            2                                      

 ח                             "ש 5000 – 4001            3                                      

 ח" ש6500 – 5001            4                                      

 ח" ש8000 – 6501            5                                      

 ח" ש10000 – 8001            6                                      

 ח" ש13000 – 10001            7                                      

 ח" ש17000 – 13001            8                                      

 ח" ש24000 – 17001            9                                      
 ח ויותר" ש24001          10                                      
 ]אין הכנסות [          11                              
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 טיפול ללא תמורה כספית. 16פרק 

 שאלות סינון. א16
  

 . הפרק הבא עוסק בנושא של טיפול ועזרה ללא תמורה כספית
 .הסובלים מקשיים בתפקוד ומבעיות בריאותיות, אשאל כעת על אנשים הקרובים אליך

                                     ENTER   הקש :לסוקר

16.10 

 

   16.50- עבור ל-הנדגם יחיד בדירה •

  16.20- המשך ב- ומעלה60הנדגם מתגורר בדירה עם אדם אחד לפחות בגיל  •

  16.30- עבור ל-כל השאר •
 

 16.20 ? מ קשיים ב תפקוד  הנו בעים  מגיל  מבו גר הא ם  מישהו  מ האנשים  ה מתג וררים א תך  בדי רה  סובל  

 1 כן 

 2 לא  

 
 אותו אדם סובל מקשיים בתפקוד הנובעים מגי ל וגםאם הנדגם מתגורר בדירה עם אדם אחד בלבד  

 . 16.40 עבור ל–)1=16.20(מבוגר 

  
 )1 = 16.20(נוסח לנדגם שמתגורר עם מישהו הסובל מקשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר 

,   ממ חל ה או  מ מוגבלות פיזיתה מתגורר ים א תך  בדיר ה  סובל  ה אם  מישהו  מה אנ שים , מלבד  האנשי ם  שציינת

 ?     חודשים  ויותר6 כלש הי  הנמ שכת שכלית או  נפש ית
 

 נוסח לכל השאר 

  כלשה י   שכ לית או   נפשית, מ מח לה או  מ מוגבלות פיזיתהא ם מיש הו מ האנשים  המ תג וררים א תך ב ד ירה  סובל 

 ?     חוד שים ויותר6הנמשכת  

16.30 

 1 כן 

 2 לא  

 
 
   16.50- עם הנדגם נזקקים בדירה עבור לאם אין •
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 ).  2 = 16.30 ו 1 = 16.20(נוסח לנדגם שמתגורר עם מבוגר הסובל מקשיים בתפקוד בלבד 

 .למעט הנדגם,  ומעלה60יש להציג את רשימת כל האנשים המתגוררים בדירה שגילם 

 . בוגראת ש מות  האנ שים ה סובלי ם  מקשיים  בת פק וד הנובעים  מגי ל מ> צייני/ ציין<
 

 . )2 = 16.20 ו 1 =16.30(נוסח לנדגם שמתגורר עם מישהו הסובל מקשיים בתפקוד הנובעים ממחלה בלבד 

 .למעט הנדגם, יש להציג את רשימת כל האנשים המתגוררים בדירה
 . את ש מות  האנ שים ה סובלי ם  ממח לה  או  ממו גבלות כ לשהי> צייני/ ציין<
 

יים בתפקוד וגם עם מישהו הסובל מקשיים בתפקוד הנובעים נוסח לנדגם שמתגורר עם מבוגר הסובל מקש

  ).1 =16.30 ו 1 = 16.20(ממחלה 

 .למעט הנדגם, יש להציג את רשימת כל האנשים המתגוררים בדירה

את שמו ת ה אנשים ה סובלים  מקשיים ב תפ קוד הנובעים   מגיל מבוגר וא ת שמות  האנ שים ה סובלי ם   > צייני/ ציין<

 . יממח לה  או  ממו גבלות כ לשה
 .רשום את מספר הפרט של האנשים שהנדגם מציין מהרשימה: לסוקר: לכל הנדגמים

16.40 

 
, ילדים: הכוונה לבני משפחה בקרבה ראשונה, שלא מתגוררים אתך בדירה, הגרים בארץאשאל כעת על בני משפחה 

 .הורים  או הורים של בן הזוג, אחים, זוג-בן

                                  ENTER  הקש : לסוקר

16.50 

 
 16.60 ? הא ם  מישהו  מ בני המש פחה   האל ה  סובל  מק שיים בת פקוד   הנובעים  מגיל   מבוגר

 1 כן  16.60.1-המשך ב

 2 לא   16.70 -עבור ל

 

 . את ש מות  האנ שים ה סובלי ם  מקשיים  בת פק וד הנובעים  מגי ל מבוגר> צייני/ ציין<
 ). ייחודי(לכן ניתן להסתפק בשם פרטי , צורך השאלות הבאותהמטרה היא זיהוי האדם ל. רשום את השמות: לסוקר

16.60.1 

   __ ___ __ ___ ___ 
 __ ___ __ ___ ___ 
 __ ___ __ ___ ___ 

 

 
 )1=  16.60(נוסח למקרה שבן משפחה אחד או יותר סובל מקשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר 

,    כלשהישכלית  או  נפ שית,   ות פיזיתממח לה  או  ממ וגבלסובל    , מ קרבה  ר אשונה  מבני  המש פחה  נו סףהא ם מיש הו 

 .זוג-הו רים  או הורי ם  של בן ,  אחים, זוג-בן,  ה כוונה לילדי ם?     חוד שים ויותר6הנמשכת  
 

 נוסח לכל השאר 
הנ משכת   ,  כלש הישכלית   או נפשית ,  מ מחל ה  או  ממוגבלו ת  פיזיתסובל  ,  מקרב ה  ראשונ ההא ם  מישהו  מ בני ה משפח ה   

 .זוג-הו רים  או הורי ם  של בן ,  אחים, זוג-ן ב, הכוונה  ליל דים?    חודשים  ויות ר6

 

16.70 

 1 כן  16.70.1-המשך ל

 2 לא   16.80עבור להוראות התזרים שלפני 
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 .  את ש מות  האנ שים ה סובלי ם  ממח לה  או  ממו גבלות כ לשהי> צייני/ ציין<

 ). ייחודי( פרטי לכן ניתן להסתפק בשם, המטרה היא זיהוי האדם לצורך השאלות הבאות. רשום את השמות: לסוקר
16.70.1 

   __ ___ __ ___ ___  

  __ ___ __ ___ ___  

  __ ___ __ ___ ___  

 
  16.80 - המשך ב–16.70.1 או 16.60.1 או 16.40: אם ציין שם אחד או יותר באחת השאלות •

  16.100 עבור ל-כל השאר •

  
 

כגון  , שיש  לאדם  קושי ל ב צע בעצ מוהכוונה הי א   לעזרה   בפעולות .  אשאל כ עת  על  מתן עזר ה ל אנ שים שציינת  ק ודם לכן

 .ללא  תמור ה כ ס פיתהכוונה  לעזר ה  . פעילויות  פ נאי או  השגח ה, סי דורים  מחוץ  לב ית,  ע בודות בית, טיפול  אישי

                                                                                                   ENTER  הקש : לסוקר

16.80 

 

 . לפי הסדר בו צויינו-16.70, 16.60.1, 16.40 משמות האנשים שצוינו בשאלות כל אחד תישאל לגבי 16.90ה שאל

 i?< 16.90    שם<עזרה  כלשהי  ל >  א ת נותנ ת/ א תה  נו תן<הא ם 

 1 כן 

 2 לא  
 

  16.70.1 או 16.60.1 או 16.40: נוסח למקרה שציין שם אחד או יותר באחת השאלות
 . שכן או קרוב משפחה אחר, מכר, כמו חבר, רה לאדם אחר שלא ציינת קודםאשאל כעת על מתן עז

 
 נוסח לכל השאר

,   סידורי ם  מ חוץ  לבית ,  עבודו ת  בית, כגון   טיפול  אישי, אשאל  כע ת  על   מתן  עזרה   בפעו לות שיש  ל אדם  קושי  לבצ ע  בע צמו

 .לל א ת מורה  כ ספי תהכ וונה לעזרה  .  פעילויות פנ אי  או השגח ה

                              ENTER  הקש : לסוקר

16.100 

 
  16.70.1 או 16.60.1 או 16.40: נוסח למקרה שציין שם אחד או יותר באחת השאלות

ה כוונה היא  לעזר ה  ב פעולות שיש  ל אדם  קושי   ?  לו> שאת  עוזר ת/ שא תה  ע וזר, <שלא ציינת  קו דם,  הא ם יש  אד ם

 . לבצע ב עצמו  או  השגח ה

 
 נוסח לכל השאר

 ?   שכן  או קרוב  מש פח ה א חר, מכ ר, כ מו ח בר, למישהו>  א ת עוזר ת/ א תה  עוז ר<הא ם 

16.110 

 כן .1  16.110.1-המשך ב
 לא  .2 16.120עבור לתזרים שלפני שאלה 

 

 . ל הם> שאת  עוזר ת/ שא תה  ע וזר<את ש מות  האנ שים > צייני/ ציין<
 ). ייחודי(ק בשם פרטי לכן ניתן להסתפ, המטרה היא זיהוי האדם לצורך השאלות הבאות. רשום את השמות: לסוקר

 16.110.1 

   __ ___ __ ___ ___  

  __ ___ __ ___ ___  

  __ ___ __ ___ ___  
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 פרטי הנזקקים לטיפול . ב16
 .ט16 - עבור לפרק עמדות-אם אין נזקקים או שישנם רק נזקקים שאינם מטופלים הגרים בדירה •

 . 16.190 שאלה  עבור להוראות התזרים שלפני-אם ישנם רק מטופלים בפועל שגרים בדירה •

 
 : ב16יעבור את תת פרק , למעט מי שגר עם הנדגם בדירה, א16 שצויין בתת פרק כל שם

 

 .אשאל כעת מספר פרטים לגבי האנשים שציינת

                              ENTER  הקש : לסוקר

16.120 

 

 16.130 ? אליך> iשם    <מהו י חס  ה קרב ה של   

  מחוץ לדירה, ר בני משפחה בקרבה ראשונית יופיעו רק עבו5-1אופנויות 
 1 בת זוג / בן
 2 בת / בן

 3 הורה 
 4 ב ת זוג / הורה  של  בן

  16.140עבור ל

 5 ות/אח
  מטופלים אחרים   יופיעו רק עבור9-6אופנויות 

  16.140עבור ל 6 ה/נכד

 7 סב תא /  סבא
 8 קרוב  משפ חה   אחר   16.130.1-המשך ל

 9 שכן  או מ כר,  ברח  16.140-עבור ל

   תופיע לכל המקרים10אופנות  
 10 אחר  ש אינו קרו ב מ שפח ה   16.130.1-המשך ל

 
 

 16.130.1 ?מהו יח ס  הקרב ה

 __________   

 
 

 i<  : 16.140ש ם   <  הא ם   

 1 זכר 

 2 נקבה  

 
 

 i ?<  16.150ש ם  >   <  נולדה/ נולד<באיזו שנה   
)        2100-1890 טווח(|__|__|__| __|       16.160עבור ל  

  לא ידוע    16.150.1המשך ל 
  מסרב   16.160עבור ל

 
  >? iש ם  < כמ ה  >  בת/ בן<

 .בע רךיש  לשאול  על הגי ל , אם הנדגם אינו יוד ע  גיל מדו יק: לסוק ר

16.150.1 

  )    99-0טווח ( |__|_ _|        
 מסר ב  /                                 ל א ידוע
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 16.160 >? שם יישוב של   הנדגם< ב  > ורר תמתג/  מתגור ר> <iש ם  <הא ם 

 1 כן 

 2 לא  

 

 16.170 :  >מתגורר ת/  מתגור ר> <iש ם  <הא ם 

  1.180-עבור ל 1 בדירת  מגורים  

 i < = <60שם <אופנות תופיע רק אם גיל 

 בדיור מוגן

2 

 i < = <60שם <אופנות תופיע רק אם גיל   1.170.2-עבור ל

 בבית  אבות   

3 

 4 סיעודי/  במוסד  טיפולי
 i > <60שם <אופנות תופיע רק אם גיל 

 בהוסטל   

5 
  16.190-עבור ל

 

 i < = >21שם <אופנות תופיע רק אם גיל 

 בפנימייה  

6 

 7 אחר    16.170.1-המשך ל

 .מוסד גמילה וכדומה, ח לחולי נפש"בי, ח גריאטרי"בי, ח"בי: סיעודי כולל/ מוסד טיפולי: לסוקר
 .ו הסדר  מ גורים ל מוג בל ים תחת השגח ההוסט ל הינ:  לסוק ר

 
 

 i <? 16.170.1ש ם  > <מתגורר ת/   מתגורר< באיזו צורת  מגו רים 

 __________   

 
 

 16.170.2 ? טיפול  סיעו די> iשם   >  <מ קבלת/  מ קבל<הא ם בבי ת  הא בות 

 1 כן 

 2 לא  
 להתרחץ ולהתלבש, לאכול ולשתות: כגון, טיפול סיעודי הינו עזרה בביצוע פעולות בסיסיות: לסוקר

 
 

 16.180 ?   בדירה  לבדו  או  עם  אנשים נו ס פים>  גר ה/ גר> <iש ם  <הא ם 

 1 > גרה   לבדה / גר ל בדו< 

 2 עם   אנשים  נוספים  > גרה / גר< 
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 אבחון ומידע על מטופלים . ג16
 . ח יישאלו לגבי מטופלים בפועל בלבד16-ג16פרקים  •

 .ד16-ג16ור את תזרים השאלות של תתי הפרקים יעב) 16.200 לפי שאלה - מטופלים5עד (כל מטופל  •

 ).ט16( עבור לפרק עמדות –כל השאר •
 

 נוסח למקרה שהנדגם מטפל באדם אחד 

 . >iשם <אשאל כעת מספר שאלות בכדי לקבל מידע נוסף על 

  
 נוסח למקרה שהנדגם מטפל בשני אנשים יותר

 .>את עוזרת/ אתה עוזר<אשאל כעת מספר שאלות בכדי לקבל מידע נוסף על האנשים שלהם 

                                               ENTER  הקש : לסוקר

16.190 

 

 

 :אם מטפל ביותר מחמישה אנשים

 ).16.110.1, 16.90לפי שאלות (יש להציג את רשימת כל האנשים בהם הוא מטפל 

את ה   <עזרה  ל ה ם  מיה ם  הח מיש ה שב ,  לה ם>  שא ת   עוזרת/ שא ת ה  עוזר<מבין  האנשים   שציינת 

 ? הכי  הרבה  זמן  ומא מץ>  את  מ שקיעה/  משקיע
 .רשום את מספר הפרט של האנשים שהנדגם מציין מהרשימה: לסוקר

16.200 

 

 :אם הנדגם מטפל בשני אנשים ויותר

 . >iשם <אשאל כעת על 

                              ENTER  הקש : לסוקר

16.210 

 

 16.220 ?  ע זרה  או השג חה , לטי פול>  זקו קה/  קוקז> <iש ם  <מהי  ה סיבה  הע יקרית ש

 60>=רק אם גיל

 קשיים  בת פקוד  הנובעים  מגיל  מבוגר

1 

 2 נכות או  מוגבלו ת גופנית 
 3 מחלה  או  בעיה   בריאותית 

 4 בעיה נפ שית  או  רגשית  
 5 מוגבלות  שכלי ת  

  16.230-עבור ל

 6 צורך  ב חברה , בדידות
 7 סיבה  אחר ת   16.220.1-המשך ל

 קשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר כוללים גם מחלות כמו אלצהיימר ודמנציה: לסוקר

 
 

 16.220.1 ? מהי הסיבה

 __________   
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  16.260עבור ל) 4, 3 =16.170(מתגורר במוסד או בבית אבות > iשם <אם  

 ) GilI  = >20( או פחות i <20שם <אם גיל 

 ? כולל בית   ספר,  ר ת  חינוכית  או לי מודית כ לשהיבמ סג>  נמ צאת/  נמצא> <iש ם  <הא ם 

16.230 

 1 כן 

 2 לא   
 

 )GilI  = <15( או יותר i <15שם <אם גיל 

 ? כולל ג ם   עבודה  מוגנת  א ו שיקומית, במ סגר ת  תע סוק תית  כל שהי>  נמ צאת/  נמצא> <iש ם  <הא ם 

16.240 

 1 כן 

 2 לא   
 

 16.250 ? כגון מ רכז י ום או  מועדון, במ סגר ת  חבר תית  כלש הי>  נמ צאת/  נמצא> <iש ם  <הא ם 

 1 כן 

 2 לא   

 
 

 16.260 ? או  מכרי ם> של ה / שלו<  כמו בני  משפח ה ללא  תשלו ם> iש ם  <הא ם  יש אנשים  העוז רים ל,  מלבדך

 1 כן 

 2 לא  

 

  16.280עבור ל) 4, 3 =16.170(מתגורר במוסד או בבית אבות > iשם <אם  

,   עוזר ת בי ת  או  חונך, ת" מ טבי,  מ טפל ת:  כמו, ב תשלום ה  טיפול  או  עזר>  מ ק בלת/  מ קבל> <iש ם  <הא ם 

 ?גם  אם  ה תשלו ם  מתב צע ב אמ צעות גוף  ציבור י
 לא כולל טיפול אחות או רופא: לסוקר

16.270 

 1 כן 

 2 לא  

 
מעונין   ,   שא ת ה  חולה<בזמן  > iשם   <השג חה  או  עז רה  ל, הא ם  יש  מישה ו שיכול  לה חלי ף  אותך  ב טיפול 

מעונינת  לצ א ת ל חופשה  או   , שא ת  חולה / לת ת  את   העזר ה  מסיב ה  כלש הילצאת  לחו פשה  או ש אינך יכול  

 >?  שאינך יכולה  ל תת  את  ה עזרה   מסיב ה כ לשהי 

16.280 

 1 כן 

 2 לא  
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 הפעולות שעושים והזמן שמקדישים למטופל. ד16
מכיוון  __ _ __,  חודש  , בחודש  שע בר> iש ם   <אשאל  כעת  על  פעולות  שונות  שייתכן שביצ עת ע בור 

הכוונה  היא   לביצוע פ עולות  ללא  תמור ה   . >לה  קושי  ל בצע  אותן  לבדה / קוש י לבצע  אותן  לב דולו < שהיה 

 . כספית

                                          ENTER  הקש : לסוקר

16.290 

 
,   לה תרחץ,  לאכול: ל משל, בפעולות  ש קשורות ל טיפו ל אישי> iשם  <הא ם בחודש   שעבר עזרת  ל 

 ? ו ל עבור מ חדר  לח דרלק ח ת  תרופות  א, להתל בש

16.300 

 1 כן 

 2 לא  

 
 .16.320עבור לשאלה ) 3,4 =16.170(גר עם הנדגם בדירה או מתגורר במוסד או בבית אבות  >iשם <אם  •

 

 16.310 ?ני קיון או   כביס ה , הכ נת ארו חות:    למשל, בעבודות  הב ית> iש ם  <הא ם ב חודש ש עבר עזר ת ל

 1 כן 

 2 לא  

 
סידורים   , ליווי לטיפול ר פואי: כגון, בביצוע פעו לות מ חוץ לבי ת> iשם  < ל הא ם בחודש ש עבר עזרת  

 ?   קניית   תרופות   או  ה ס עות מ מקו ם  למ קום, קניו ת ש בועיות, בבנק

16.320 

 1 כן 

 2 לא  

 

,  צפייה ב סר ט או ב טלוויזיה, שיחה: כגון, בפעילויות פ נאי> iשם  <הא ם בחודש ש עבר עס קת י חד  עם 

 ? ופעי ם  וכדומה י ציאה  למ, טיול,  משחק

 
16.330 

 1 כן 

 2 לא  

 

  16.350עבור לשאלה ) GilI  = >15( או פחות i <15שם <אם גיל  •

 
ה כוונה בהשג חה  הי א   ? בבית  חולים  או במ ק ום אח ר, בבית> iשם  <הא ם בחודש ש עבר השגח ת ע ל  

 .>בקר בת ה  כדי לשמור  עלי ה/ בקרב תו כדי  לשמור   עליו< להיות 
 ק מהיממה בלבדכולל השגחה גם בחל: לסוקר

16.340 

 1 כן 

 2 לא  

 
    16.350- עבור ל-שייכים לאותו משק בית> iשם <אם נדגם ו •

 
הכוונה להוצאות שלא >? iשם <האם בחודש שעבר תמכת או השתתפת בהוצאות הכספיות של 

, קיום יומיומי: הוצאות כספיות עבור, לדוגמה. עליהן החזר כלשהו> תקבלי/ תקבל<קיבלת או 

 .עזרה בנקיון הבית וכדומה, מטפלת, ל רפואיטיפו

16.341 

 1 כן 

 2 לא  

 



- 187 - 

 16.341-16.300: לאחת או יותר מהשאלות" כן"נוסח למקרה שענה 

 ?  למ ה  שציינת קוד םבנוסף > iשם  <הא ם ב חודש ש עבר עשית  פעו לה  אחר ת עבור   
 

 נוסח לכל השאר

 >?iשם  <הא ם ב חודש ש עבר עשית  פעו לה  אחר ת עבור   

16.350 

 1 כן  16.360-שך בהמ

 2 לא   16.370 -עבור ל

 
 

 16.360 ?בחודש שעב ר> iשם  <איזו פעולה  א ח רת עשי ת עבור   

   __ ___ __ ___ ___  
 

: העזרה כוללת, להזכירך. >iשם <למתן עזרה ל> מקדישה/ מקדיש<אשאל כעת על הזמן אותו הנך 

 .>>iשם < לגבי 16.300-16.350כל הפעולות שמבצע לפי שאלות <

                                         ENTER  הקש : וקרלס

16.370 

 

 >?iשם   <להשגיח  או  לעזור ל, לפני כמ ה שני ם  הת חלת  ל טפ ל

 .1אם פחות משנה רשום שנה . עגל לשנים: לסוקר
התחיל לטפל בגיל צעיר : " תקפוץ הערת אזהרה- או פחות15אם התחיל לטפל בגיל 

 "15- מתחת ל-מידי

16.380 

  ]0-99טווח  [ שנים   |__|_ _|      

 
 i?< 16.390ש ם  <השגחת  או  עזרת ל,  כ מה  פעמי ם  טיפ לת__ __,  חודש ,  בחודש שעבר

 1 כל יום  או כ מע ט כל  יום    

 2  פע מים  בשבו ע3-4 

 3  פע מים  בשבו ע1-2 

 4  פע מים  בחוד ש 1-3 

 i<  [ 5שם   < בחודש  שעבר  ל א עזר תי ל [ 

 
כול ל   ?  הק דשת לכך,  בדרך כלל,  ביוםכמה שעות >, iשם  <- ל השג חת  או עזרת, בימים ב הם  טי פלת

 .   גם שעות  נסי ע ה
 .בערךשעות ' יש לשאול על מס, שעות מדויק' אם הנדגם אינו יודע מס: לסוקר

 98 קלוד -שעות לא קבוע' אם נדגם אומר מס

16.400 

 ]1-24טווח [שעו ת    |__|_ _|     

 
16.410 

 נוסח לנדגם עם מטופל אחד

 את ה   בשבועכמה שעו ת  . >iש ם  <השגחה  או עז רה ל, כ ל הזמן ש את ה  משקיע ב טיפול חשוב על  סך 

השג חה   , חשבי על סך  כ ל הזמן שא ת מ שקיעה ב טיפול /  כולל גם  שעות נסיעה? מקדיש לעזר ה   הזו

 . כולל  גם   שעות נסיע ה?  א ת  מק דישה לעזר ה    הזובשבועכמה  שעות   . >iש ם   <או עזרה  ל
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  י מטופלים או יותר          נוסח לנדגם עם שנ
כמ ה  . השגח ה  או  עז רה  לכל  ה אנשים ש לה ם  את ה   עוזר, חשוב על   סך  כ ל  הזמן  שאת ה   משקיע  ב טיפול 

חשבי  על   סך כ ל  הזמן ש את  משקיע ה  / כולל  גם שעו ת נ סי עה?   א תה  מק דיש לע זרה   הזובשבועשעות 

?     לעזרה    הזו א ת  מ קדישה בשבו עכ מה  שעות  .  השגח ה  או עזר ה  לכל   האנשים  שלה ם  את  עוזרת,  בטיפול

 . כולל ג ם שעות   נסיעה

 ). ימיםX 7 שעות 24 (168אם אמר כל יום כל שעות היום רשום : לסוקר
 .שעות בערך' יש לשאול על מס, שעות מדויק' אם הנדגם אינו יודע מס: לסוקר
 998 קלוד -שעות לא קבוע' אם נדגם אומר מס: לסוקר

 

  ]1-168טווח [שעות  |__|__|__|    
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 היבטים כספיים של טיפול ללא תמורה. ה16
•  

 נוסח למקרה שהנדגם מטפל באדם אחד

 .>iשם <אשאל כעת לגבי מימון ההוצאות של 
 

 מטפל בשני אנשים ויותרנוסח למקרה שהנדגם 

 .  >את עוזרת/ אתה עוזר<אשאל כעת לגבי מימון ההוצאות של האנשים שלהם 

                                  ENTER  הקש : לסוקר 

16.420 

 

ולאחר מכן יעבור להוראות התזרים , 16.450.1 ועד 16.430 -החל מ: ה16כל מטופל יעבור את תת פרק  

 .16.460שלפני שאלה  

 

 :אם הנדגם מטפל בשני אנשים ויותר

 . >iשם <אשאל כעת על 

                       ENTER  הקש : לסוקר

16.430 

 
  לאותו משק ביתשייכים> iם ש<נוסח למקרה שהנדגם ו

ניתן   >? iש ם   <מי מל בד בני  המשפ חה  הגרי ם בדיר ה  השת תף ב מימון ה ה וצאות של __ ___,   חודש ,  בחודש שעבר

 . לציין יותר  מת שובה א חת
 

 )  i <)16.341=1שם <ונדגם השתתף בהוצאות , ב" לאותו מלא שייכים> iשם <נוסח למקרה שהנדגם ו

 . ניתן ל ציין  יותר מ תשובה   אחת>? iשם    <  מ לבדך  הש תתף  במי מון ה הוצאות  של מי__ __ _,  חודש ,  בחודש שעבר
 

 )  i <)16.341=2שם <ונדגם לא השתתף בהוצאות , ב" לאותו מלא שייכים> iשם <נוסח למקרה שהנדגם ו

 . ניתן ל ציין  יותר מ תשובה   אחת>? iשם    <מי הש תתף  ב מ ימון ההוצ אות   של __ __ _,  חודש ,  בחודש שעבר

16.450 

,  כולל  מה כנסות  ממ שכ ורת>  iש ם   <

 רנטות  וכדו מה , ש כר די רה, פנסיה

1 

 2 בני מש פחה  א ח רים 
 3 כולל ק צבאו ת  ,  ביטוח ל אומי
כולל  ת שלו ם  דרך  מועצה   ,  לשכ ת  הרווחה

 מקומי ת 
4 

 5 חברת  ביטוח  פ רטית  

  16.460-עבור ל

 6 ח " ארגון  או גמ,  עמותה
 7 גורם א חר   16.450.1-המשך ב

 i<[ 8ש ם    < איש ל א  הש תת ף בהוצ אות  [  16.460-עבור ל

 
 
 
 

 i?< 16.450.1שם    <מי הש תתף  ב מ ימון ההוצ אות   של 

   __ ___ __ ___ ___  
 

 ): עבור אחד המטופלים או יותר16.341על שאלה " כן"ענה (אם נדגם השתתף בהוצאות 
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 נוסח למקרה שמטפל באדם אחד

עבור   _ ___ _,  חוד ש ,  שגח ה ש היו ל ך  בחו דש שעברהעז רה  או  ה ה,  על  כ ל  הוצאו ת  ה טיפול> חשבי / חשוב<

 >?iש ם    <מה  היית ה   ההוצא ה  הכ ספ ית ה כוללת  של ך עבור . >iשם  <
 

 נוסח למקרה שמטפל בשני אנשים ויותר

עבו ר  _ ___ _,  חוד ש ,  העז רה  או  ה השגח ה ש היו  לך  בחו דש שעבר,  על  כ ל  הוצאו ת  ה טיפול> חשבי / חשוב<

 מ ה  היית ה  ה ה וצאה  הכ ספי ת   הכוללת  שלך  ע בור כל   האנשי ם  . >א ת  עוזרת/ את ה עוז ר< כל  האנשים  ש להם  

 >?את  עוזרת / א תה  ע וזר<שלהם  

16.460 

 1  ₪ 500עד  

 501-1000 ₪   2 

 1001-2000 ₪   3 

 2001-3000 ₪   4 

 3001-5000 ₪   5 

 5001-7000 ₪   6 

 7001-10000 ₪   7 

 8 ויותר ₪  10001 

 

 מניעים לטיפול ותחושות לגבי הטיפול. ו16
 .16.570.3 ועד 16.470-החל מ: ו16טופל יעבור את תת פרק כל מ •

 תדירות הביקורים שלו היא פעמיים בשבוע או פחות וגםאם הנדגם עוזר למטופל רק בפעילויות פנאי  •

 16.500-16.570.3 אין לשאול לגביו את שאלות -מזה
 

 .>iשם <אשאל כעת על הסיבות לעזרה  ל

                                  ENTER  הקש : לסוקר 

 

16.470 

 
 >?  iשם  < ל>  ש את  עוזרת/ שאתה  עוזר<       מ הי  הסיב ה ל כך 16.480

  לא-2,  כן-1 ולכ ל סיבה הק ש ENTER הקש    : לסוק ר
 >iשם  <כי  א ין מישהו  אחר   שיעזור ל.   16.480.1 כן-1 לא -2
 עזרה  מ תאי מה  אחר ת > iש ם  <כי  א ין אפשרות  למ מן ל. 16.480.2 כן-1 לא -2
 )  1 =16.170(גר בדירת מגורים > iשם < אם .16.480.3 כן-1 לא -2

 >iשם    <-                            כי  אין מ סגרת  מ ת אימה  א חרת  ל 
 )2,3,4,5 = 16.170(הוסטל / מוסד/ בית אבות/ גר בדיור מוגן> iשם < אם .16.480.4 כן-1 לא -2

 >iש ם  <של  > צ רכיה/ יוצרכ<כי  ה מסגר ת  הטי פול ית אינה  עונה  ע ל כל                            
 >iשם  <מ חויבות לעזור  ל >  א ת  מרגישה/ אתה  מ רגיש<  כי  .16.480.5 כן-1 לא -2
 >ל ה / לו> <ש את  ת עזרי/ שאת ה  תעזור> <הייתה  מ עוניינת/ היה  מ עוניין> <iשם  <  כי  .16.480.6 כן-1 לא -2
 >iשם  <לעזור  ל >  א ת  רוצה/ אתה  רוצ ה<  כי  . 16.480.7 כן-1 לא -2
 סיב ה  אחרת  .16.480.8 כן-1 לא -2

 
 

 16.481 ? מהי  ה סיבה  ה אחרת 

  __ ___ __ ___ ___  
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 לפחות " כן" תשובות 2 יש 16.480.1-16.480.8 תישאל רק אם בסדרת שאלות 16.490שאלה  

 i?< 16.490ש ם  <ל> שאת  עוז רת/ שא תה   עוזר<מהי  ה סיבה  העי קרית   לכ ך , מבין ה תשובות  שציינת

   16.480.1-16.480.8אל ות  אופנויות זהו ת לנוס ח ה ש 8-1 
  16.480.1-16.480.8על המסך יופיעו רק האופנויות שנבחרו בשאלות 

 

 

/ ציין<. >iשם <ל> שאת נותנת/ שאתה נותן<השאלות הבאות מתייחסות לתחושות שלך בנוגע לעזרה 

 .באיזו מידה המשפטים הבאים מתארים את הרגשתך> צייני

 דגם את אפשרויות התשובה ולכל שאלה קרא לנENTERהקש : לסוקר

16.500 

 

  תוצג על מסך אחד16.570.1-16.570.3סדרת שאלות 

 16.570.1 .גורם  לך  להרגש ת  ס יפוק> iשם  <-מתן  העזר ה ל 

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   

 

 16.570.2 . >עבורה/ ע בורו< עושה >  ש את/  שא תה<את  מ ה >  ומ עריכה/ ומע ריך<מרוצ ה > iשם  <-ש>   את  מרגישה/  אתה  מ רגיש<

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   

 5 ]המטופל  אינו  מודע לגבי  העז רה[ 
 

 16.570.3 .הוא   טוב> iשם  <-ל > שא ת  נותנת/ שא תה  נותן<שהטיפול  >   את  מרגישה/  אתה  מ רגיש<

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 טה במידה  מע  

 4 בכלל ל א   
 

 

 

 עומס וקבלת תמיכה, השפעת הטיפול על המטפל. ז16
 אין  - תדירות הביקורים שלו היא פעמיים בשבוע או פחות מזהוגםאם הנדגם עוזר רק בפעילויות פנאי 

  16.580-16.590לשאול את שאלות 

 

 נוסח למקרה שמטפל באדם אחד

 .>iשם <ל> שאת נותנת/ שאתה נותן<אשאל כעת כיצד משפיעה עליך העזרה 
 

 נוסח למקרה שמטפל בשני אנשים ויותר

 .לכל האנשים שציינת> שאת נותנת/ שאתה נותן<אשאל כעת כיצד משפיעה עליך העזרה 

 

16.580 
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  תוצג על מסך אחד16.581-16.581.8סדרת שאלות 
 .  ציין באיזו מיד ה  המשפ טים  ה באים  מ תארי ם  את  הרגשת ך

  שאלה קרא לנדגם את אפשרויות התשובה ולכלENTERהקש : לסוקר

  16.581   

 

 16.581.1 . לב לות ע ם בני  ה מ שפחה  שלך>  ש את יכול ה/ שאתה  יכול< מתן  העזר ה  מג ביל א ת  הזמן 

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
 

 16.581.2 .מתן  העזר ה  מג ביל א ת  החיים   החבר תיים  של ך ואת  ה אפשרו ת לע סוק  בפעי לות פנ אי

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   

  
 16.581.3 .מתן  העזר ה  מע כב א ת  תכניותי ך ללימודי ם  או  להכשרה  מ קצו עית

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
 

 16.581.4 . מתן  העזר ה  מונע מ מך  לצא ת ל חופשות כ פי ש היית רוצ ה

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
 

 16.581.5 .מתן  העזר ה דור ש ממ ך  מאמ ץ ג ופני רב

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
 

 16.581.6 . מתן  העזר ה פוג ע במ צב  הבריא ות שלך

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
 

 16.581.7 . מתן  העזר ה דור ש ממ ך לב צע  פ עולות שגורמו ת  לך  להרגיש  חו סר נעי מות

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
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 16.581.8 .מתן  העזר ה  מפ ריע או  מפ חית  את שעו ת  השינה וה מנוחה  של ך

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
 

 16.581.9 . לכע ס  א ו לעצב, גור ם  לך  למת ח: לדו גמה, מתן  העזר ה  מ שפיע על  מצב   הרוח של ך

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
 

 16.581.10 . מתן  העזר ה  מכ ביד עליך

 1 במידה רבה מאד 

 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א   
 

 16.582 >? א ת גר ה/ א תה  ג ר<ן  העזר ה  השפיע ע ל ש יקוליך לגור  במ קום  בו הא ם  מת

 1 כן 

 2 לא  
 

כ גון השת תפות   בקבוצת   ,  ת מיכה  א ו ייעוץ  במ סגר ת  מק צועית>  א ת  מ קב לת/  את ה  מ קבל< הא ם 

 ?כדי לה תמוד ד  עם  מתן  העזר ה ,  תמיכ ה או  פגי שות עם  יועץ
16.590 

 1 כן 

 2 לא  
 

  המטפלהשפעת טיפול על תעסוקת. ח16
 . מיועדות רק למטפלים שעובדים או משרתים בקבע16.650 עד 16.600שאלות  •

 תדירות הביקורים שלו היא פעמיים בשבוע או וגםרק בפעילויות פנאי )  המטופליםלכל(אם הנדגם עוזר  •

 16.640-16.650 אין לשאול את שאלות -פחות מזה 

 
 

 נוסח למקרה שמטפל באדם אחד

 .  על עבודתך > iשם <עת מתן העזרה לכעת אשאל אותך על השפ
 

 נוסח למקרה שמטפל בשני אנשים ויותר

 .  על עבודתך>, את עוזרת/ אתה עוזר<כעת אשאל אותך על השפעת מתן העזרה לכל האנשים שלהם 

                                                   ENTERהקש : לסוקר

 

16.600 

 

 16.610 ?   העזר ה או  ה השגח ה ,  א ם  היו ימי ם  שבהם  נעדר ת  מעבודתך  בגל ל  הטיפולה__ __ _,  חודש ,  בחודש שעבר
 1 כן  16.620-המשך ב

 2 לא   16.630-עבור ל
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 ? בגל ל מ תן  העזרה__ ___,  חודש ,  מכמ ה י מי עבו דה נעד רת  בחו דש שעבר
   .בערךימים ' יש לשאול על מס, ימים מדויק' אם הנדגם אינו יודע מס: לסוקר

16.620 

  )31-1טווח (ימים  __|__|   | 
 

 )1=16.610(נוסח למי שנעדר מימי עבודה בשל הטיפול 

היו ימים שב הם  עב דת פחו ת שעו ת  ,    ל ימי העבוד ה ש הח סרתבנוסףהא ם __ ___,  חודש ,  בחודש שעבר

 ?    מהנדרש  בגלל   מתן  העזר ה
 

 נוסח לכל השאר 

 ?    ות   מהנ דרש בגלל  מ תן  העזרההא ם  היו ימי ם  שבהם  עבד ת פ חות שע__ __ _,  חודש ,  בחודש שעבר

16.630 

 1 כן 

 2 לא  

 
 

, הח לפת  ת פק יד: קידו ם בע בודה  כולל ?  מתן  העזר ה  מונע או  מעכב  או תך  מלה תק דם   בעבודה,  לדע תך, הא ם

 .  שינוי מקום  עב ודה וכדומ ה,  הרחב ת ע ס ק
16.640 

 1 במידה  רבה  מ א ד 
 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א  
 
 

 16.650 >? שאת נותנ ת/  שאתה  נותן<ההכנ סה  שלך   מהעבוד ה נ פגע ת בגל ל  העזרה   ,  לדע תך, הא ם
 1 במידה  רבה  מ א ד 
 2 במידה  רבה  

 3 במידה  מע טה  

 4 בכלל ל א  

 

 עמדות בנושא טיפול ללא תמורה כספית. ט16
 .בגיל מבוגרהשאלות הבאות מתייחסות לעמדות ולערכים כלליים בנושא טיפול באנשים 

                                  ENTER  הקש : לסוקר 

16.660 

 
 . 1'  עמוד  מס-הצג ל מרואיין את הכרטי ס : לסוק ר
?    ה סובלים  מקשיי ם ב תפ קוד בגיל  מ בוגרע ל  מי צריכה  להיות  הא חריות  העי קרית  לט פל ב אנשים , לדעתך

 ועד  הגורם  ש עליו  החל  בגור ם שעליו  צריכ ה ל היות  הא חר יות הרב ה  ביות ר,  א ת הגור מים  ה ב אים>  דרגי/ דרג<

 .א רגונים ק הילתי ים, המדינ ה,  המשפ חה,  ה אד ם עצ מו:  צריכה  להיות  ה אחריות  ה מעט ה ביותר

 ENTERהקש  : לסוק ר
 ___ __ ___ __ במקו ם  הראשו ן 

 _ ___ ___ __ _ במקו ם  השני 
 __ ___ __ __ _במקו ם  השלישי 
 __ ___ __ ___ במקו ם  הרביעי  

 

16.670 
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,    שקש ה  ל ו לת פקד   באופ ן עצ מאיבגיל  מ בוגרדם     הטוב ה  ביותר  ל אס ביבת  ה מגורים מהי  לדע תך   

 ? בהנחה  שיש  מ י שיטפל  בו
16.680 

 1 בבית  שלו  
 2 בבית  של  בן מ ש פחה  

 3 בבית  אבות  או  בדיור מוגן 

 
 . 2'  עמוד  מס-הצג ל מרואיין את הכרטי ס : לסוק ר

 שקשה   בגיל מבו גר  שהמדינה  צרי כה ל ספק  לאנ שים ה חשובה ביותרמהי לד עתך צו רת ה תמיכ ה 

 ? הם  ל תפק ד ב אופן עצ מאיל

16.690 

 1 הגדלת  ה תמיכ ה הכ ספית  ב אמ צעות  מתן  קצב אות והנחו ת ע ל  מוצרי ם  
א ספ ק ת   , שירותי הס עה: כגון, פיתוח  שירותי רווחה ל אוכל וסיה ה מבוגרת  

 ארוחות  הבית ה  או  מועדונים  ח ברתיים 
2 

 3 הקלה  ב אפ שרות ל העסי ק  מטפ ל סיעודי  

 
 .שאינן נובעות מגיל מבוגרת כעת אשאל על אנשים עם מוגבלויו

                                  ENTER  הקש : לסוקר 

16.700 

 
 

 . 3'  עמוד  מס-הצג ל מרואיין את הכרטי ס : לסוק ר
/  דרג? <  הסובלי ם  מ קשיים ב תפ קו דמוגבלי םעל  מי  צריכה  ל היות  הא חריות  העי קרית  לט פל  ב אנשים  ,  לדעתך

 ש עליו צריכה  ל היות  האחריו ת  הרב ה ביותר   ועד הגור ם שע ליו צריכה   החל  בגורם,  את  הגו רמים  הב אים> דרגי

 . ארגונים  קהיל תיים,  ה מדינה,  המשפ חה, ה אדם  עצ מו: להיות  הא חריות  המע טה  ביות ר

 ENTERהקש  : לסוק ר
 ___ __ ___ __ במקו ם  הראשו ן 

 _ ___ ___ __ _ במקו ם  השני 
 __ ___ __ __ _במקו ם  השלישי 
 __ ___ __ ___ במקו ם  הרביעי  

 

16.710 

 
 . 4'  עמוד  מס-הצג ל מרואיין את הכרטי ס : ק רלסו

 ש ק שה לה ם  לתפ ק ד באופן  מוגב לים  שהמדינה  צריכ ה ל ספק  לאנשי ם ה חשובה ביותר מהי ל דעתך  צו רת ה תמי כה  

 ? עצמאי

16.720 

 1 .הגדלת  ה תמיכ ה הכ ספית  ב אמ צעות  מתן  קצב אות והנחו ת ע ל  מוצרי ם 
אספ קת  ,  ו תי ה סע השיר:  כגון, פיתוח  שירותי   רווחה ל אוכלו סיית  המוגבלי ם 

 ארוחות  הבית ה  או  מועדונים  ח ברתיים 
2 

 3 הקלה  ב אפ שרות ל העסי ק  מטפ ל סיעודי  
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 16.730 ?  אם   יהיה צור ך בכ ך ,לקרוב  מש פחה  שלךכ מט פל  סי עודי > מעדיפ ה/  מעדיף< את  מי  היית  

 1 עובד ישר אלי  
 2 עובד זר  

 3 בן מ שפח ה  

 
 

 16.740 ?  עובדים  זרים  ב תחום  ה סיעוד  בארץ בה עס קת ,ב אופן  כללי, באיזו מיד ה א ת ה  תומך
 1 תומך  במידה  ר בה  מאד  
 2 תומך  במידה  ר בה  

 3 תומך  במידה  מ ועטה  

 4 בכלל ל א  תומך  
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