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 הקדמה

מאז הסקר נערך באופן .  בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר2002הסקר החברתי נערך לראשונה בשנת 
  .ומבוסס על מדגם חדש בכל שנה, שוטף

נתוני הסקר . מטרתו העיקרית של הסקר היא לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ועל תנאי חייה
  .לחוקרים בתחומי החברה והרווחה ולציבור הרחב, יניות חברתיתלקובעי מד: מיועדים למשתמשים שונים

כגון ,  שאלות במספר רב של תחומי חיים200-המכיל כ, קבוע" גרעין: "שאלון הסקר בנוי משני חלקים עיקריים
  .וחלק נוסף המוקדש בכל שנה לנושא אחר, תעסוקה ומצב כלכלי, דיור, בריאות

 נחקרה רווחת האוכלוסייה 2003בשנת . נסיה והסדרי פרישה עסק הסקר החברתי בנושא פ2002בשנת 
 2004בשנת . וכן נחקר מצבה הרגשי של האוכלוסייה, וויתורים בתחומי חיים שונים בעקבות המצב הכלכלי

.  הנושא היה השתתפות בכוח העבודה2005בשנת . עסק הסקר בסידורים לילדים בהקשר של תעסוקת הורים
 נחקרה רווחת האוכלוסייה בישראל 2007בסקר . טפלים ללא תמורה כספית התמקד הסקר במ2006בשנת 

 2009בסקר .  נחקר לעומק נושא המוביליות החברתית2008בסקר . ועמדות הציבור כלפי שירותי הממשל
, בריאות ואורח חיים:  נחקרו בהרחבה שני נושאים2010בסקר . נחקרו הנושאים דתיות ומסורת ומשפחתיות

, 2012 בסקר .נושאים למידה לאורך החיים ושימוש בשפותה נחקרו 2011בסקר . ובאינטרנטושימוש במחשב 
 .הסדרי פנסיה ופרישה והתארגנויות עובדים: נחקרו שני נושאים בהרחבה, שממצאיו מובאים בפרסום זה

בעלי רמת הידע ומידת ההתמצאות של ,  אפיקי חיסכון והסדרים שוניםעל כולל מידע :הסדרי פנסיה ופרישה
. הסדר בתנאים ובאפשרויות החיסכון העומדות בפניהם והערכת המציאות הכלכלית העתידית לאחר פרישה

הכנה , תהליך הפרישה: עוסק הסקר בהיבטים נוספים, בנוסף לחקירת הסדרי הפנסיה והתנאים הנגזרים מהם
, שביעות רצון מהמצב הכלכלי, קשרים משפחתיים וחברתיים לאחר פרישה, פעילות לאחר פרישה, לפרישה

בחנו גם עמדות במסגרת נושא הפנסיה נ.  והערכת היכולת להתקיים בכבוד לאחר פרישה,מהסדרי הפנסיה
הקמת מאגר מידע לזכויות , פנסיית חובה לעצמאים, כלל הציבור בסוגיות עקרוניות כמו גיל הפרישה הרצוי

שביעות רצון של ; בארגוני עובדים כולל מידע בנושאים התארגנות של עובדים :התארגנויות עובדים. פנסיה
מ עם "ניהול מו, הגנה על זכויות העובד(ונים שם מועסקים החברים בארגוני עובדים מפעילות הארגון בתחומי

ומקרים של ) קיבוצי ואישי( הקיימים במשק הסכמי ההעסקהסוגיית ; )דאגה לרווחת העובד, הנהלת הארגון
  . במקום העבודה ושביעות רצון מתפקודוועד העובדיםפעילותו ותפקידיו של ; הפרת זכויות העובד

, ניתן להפעיל מחולל לוחות) ס"למ(שכה המרכזית לסטטיסטיקה באתר האינטרנט של הל, בנוסף לפרסום זה
וכן מתוך נתוני הסקר בשנים , המאפשר למשתמשים לשלוף כרצונם מידע נרחב מתוך בסיס נתוני הסקר

  .קודמות

, ס שותפות לחשיבה" יחידות בלמכמה, האחראי ישירות לביצוע הסקר החברתי, מלבד אגף המדען הראשי
לתחום מתודולוגיה ולאגף מערכות מידע , אנו מודים לאגף סקרים. טף של הסקרלביצוע ולניהול השו

  .סטטיסטית של סקרים על התרומה לסקר

  ר דמיטרי רומנוב"ד  

  מדען ראשי  

  2014 – ד"תשע, ירושלים
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 מידע מערכות בכיר אגף מנהלת – הר שפרה
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 דיאב חאלד, קרייזר מריאן, יהאד'עומר ג, טיטוב יאנה, זיאן פייסל, גורדון שפי

 סטטיסטית מתודולוגיה אגף

 סטטיסטית מתודולוגיה בכיר אגף ראש סגן – מקובקי צחי
 דגימה – הדר אורי
 אמידה – נוקריאן ליאת
 דגימה טעויות לחישוב ומערכת אמידה – יקו'צ יסכה

 מידע מערכות אגף

 בכירה מתכנתים מרכזת – לוסקין יבגניה
 ניהול ומערכת השאלון תכנות – לוריא ליליה, שטיינגרט דינה, ברוליה נהמרי, וייס טטיאנה

 טכנולוגית תמיכה – אוגנסיאן ניקולאי, אטין גנדי

 לאור הוצאה תחום

 גולדפוס דלית
  ישי בן תמר

  .02-6593233' טל,  ניתן לפנות לנורית דובריןלמידע נוסף בנושא פרסום זה



- 11 - 

  תוכן העניינים

  עמוד

  מבוא

  17  ............................................................................................................................כללי. א

  18  ...........................................................................................................ממצאים עיקריים. ב

  18  .........................................................................................................נושאים קבועים. 1

 24  ...............................................................................................................נושא שנתי. 2

 24  .......................................................................................... הסדרי פנסיה ופרישה2.1

 38  ............................................................................................. התארגנויות עובדים2.2

  44  ................................................................................................הגדרות והסברים, מונחים. ג

  48  ................................................................................................................שיטות הסקר. ד

  51  ...................................................................השבה-שיעורי השבה ואי: 2012הסקר החברתי 

  54  ...................................................................................................................הערות הסבר

  שנתיים-וחות רבל

  57  ..........................................................2012-2002, לפי תכונות נבחרות,  ומעלה20בני   .א

  58  ........................................2012-2002, לפי שביעות רצון ותכונות נבחרות,  ומעלה20בני   .ב

  לוחות גרעין

  לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי וציפיות לעתיד,  ומעלה20בני  .1
  60  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

 62  .................................................2012,  כלכלי ולפי תכונות נבחרותלפי מצב,  ומעלה20בני  .2

  לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים,  ומעלה20בני  .3
 64  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  בעיה בריאותית, לפי הערכה עצמית של מצב הבריאות,  ומעלה20בני  .4
 66  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

 67  ...........................2012, לפי תכונות נבחרותלפי שימוש במחשב ובאינטרנט ו,  ומעלה20בני  .5

 68  .............................2012, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות,  ומעלה20בני  .6

  לפי מיקום גאוגרפי של מקום העבודה העיקרי,  ומעלה20מועסקים בני  .7
 70  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  עבודהכלפי עמדות , לפי מעמד בעבודה,  ומעלה20מועסקים בני  .8
 72  .........................................................................................2012, נבחרות ולפי תכונות 

  ,תדירות הקשר עם חברים, לפי שביעות רצון מהקשר עם משפחה,  ומעלה20בני  .9
 73  ...................................................................2012,  תחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות

  לפי מאפייני הפעילות,  ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית20בני  .10
 74  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות



- 12 - 

  עמוד

 75  .......2012, סכום התרומה ולפי תכונות נבחרות, ומהלפי יעד התר,  ומעלה שתרמו כסף20בני  .11

  לפי סוג עברה,  החודשים האחרונים12- ומעלה נפגעי עבריינות ב20בני  .12
 76  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

 77  ...............................................2012, לפי רמת דתיות ולפי תכונות נבחרות,  ומעלה20בני  .13

  לפי הערכה עצמית של רמת השליטה בשפה העברית,  ומעלה20בני  .14
 78  .........................................................................................2012, פי תכונות נבחרות ול

 79  ......................2012, לפי מוגבלות וקושי בתפקוד יומיומי ולפי תכונות נבחרות,  ומעלה20בני  .15

   הסדרי פנסיה ופרישה–לוחות הנושא השנתי 

 82  ...........2012, לפי מצב תעסוקה ולפי תכונות נבחרות,  ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה20בני  .16

 83  ................2012, לפי סוג הסדר ולפי תכונות נבחרות,  ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה20בני  .17

  אופן קבלת כספי הפנסיה, לפי תנאי ההסדר,  ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה20בני  .18
 84  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  הידע על תנאי ההסדר מידתלפי ,  ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה20בני  .19
 85  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  ,לפי שביעות רצון מהסדר הפנסיה, הסדר פנסיה ומעלה בעלי 20בני  .20
 86  ...................................2012,  דאגה לביטחון הכספים בהסדר הפנסיה ולפי תכונות נבחרות

  ,לפי קבלת דיווח על הסדר הפנסיה,  ומעלה בעלי הסדר פנסיה20בני  .21
 87  .........................................................2012,  מעבר בין הסדרי פנסיה ולפי תכונות נבחרות

  ,הערכת מקורות הקיום לאחר גיל פרישהלפי ,  ומעלה ומהם חסרי הסדר פנסיה20בני  .22
 88  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  לפי סוג הסדר,  ומעלה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה20בני  .23
 89  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  גיל פרישהכלפי עמדות , לפי גיל פרישה צפוי,  ומעלה מועסקים20בני  .24
 90  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  ,לפי שביעות רצון מהסדר הפנסיה, ה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה ומעל20בני  .25
  מעבר בין הסדרי פנסיה,  דאגה לביטחון הכספים בהסדר הפנסיה

 91  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  הידע על תנאי ההסדר מידתלפי ,  ומעלה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה20בני  .26
 92  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  ,לפי סוג ההסדר, ומעלה שאינם בכוח העבודה ומהם בעלי הסדר פנסיה 60בני  .27
 93  ..........................................................2012,  שביעות רצון מההסדר ולפי תכונות נבחרות

  ,הידע על תנאי ההסדר מידתלפי , בעלי הסדר פנסיה,  ומעלה שאינם בכוח העבודה60בני  .28
 94  .......................................................................2012,  סכום הקצבה ולפי תכונות נבחרות

  ,בכוח העבודה ומהם חסרי הסדר פנסיהשאינם ,  ומעלה בפנסיה60בני  .29
 95  ..........................................2012,  לפי מקורות קיום לאחר גיל פרישה ולפי תכונות נבחרות



- 13 - 

  עמוד

  ,שאינם בכוח העבודה ומהם בעלי הסדר פנסיה,  ומעלה בפנסיה60בני  .30
 96  .....................................................2012,  לפי סיבות ליציאה לפנסיה ולפי תכונות נבחרות

  ,הסדר פנסיהומהם בעלי שאינם בכוח העבודה ,  ומעלה בפנסיה60בני  .31
 97  ........................2012,  ולפי תכונות נבחרות,חיים לאחר הפרישה לפי תהליך הפרישה ורמת 

  לפי אורח חיים לאחר פרישה, שאינם בכוח העבודה,  ומעלה בפנסיה60בני  .32
 98  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  כספיםהלפי ניהול , שאינם בכוח העבודה,  ומעלה בפנסיה60בני  .33
 99  ...............................................2012,  ולפי תכונות נבחרות,אחר פרישה והוצאות כספיות ל

  לפי יחסים עם בני משפחה וחברים, שאינם בכוח העבודה,  ומעלה בפנסיה60בני  .34
 100  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  ,הסדרי פנסיה ופרישה מעבודהכלפי לפי עמדות ,  ומעלה20בני  .35
 101  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

  ,היבטים שונים בתחום הפנסיהי כלפלפי עמדות ,  ומעלה20בני  .36
 102  .........................................................................................2012,  ולפי תכונות נבחרות

   התארגנויות עובדים–לוחות הנושא השנתי 

  ,לפי ארגון העובדים,  ומעלה שכירים ומהם חברים בארגון עובדים20בני  .37
 104  ......................................2012,  שביעות רצון מפעילות ארגון העובדים ולפי תכונות נבחרות

  ,ים בארגון עובדים ומעלה שכירים ומהם חבר20בני  .38
 105  ..............................2012, פעילות של ארגון העובדים ולפי תכונות נבחרותכלפי  לפי עמדות 

  , ומעלה שכירים ומהם שאינם חברים בארגון עובדים20בני  .39
 106  ......................................2012, חברות בארגון עובדים ולפי תכונות נבחרות- לפי סיבות לאי

  ,ן מהחוזהשביעות רצו, לפי סוג חוזה העסקה,  ומעלה שכירים20בני  .40
 107  .........................................2012,  התנהלות במקרה של הפרת זכויות ולפי תכונות נבחרות

  ,שביעות רצון מהוועד, לפי חברות בוועד עובדים,  ומעלה שכירים20בני  .41
 108  .................................................2012,  הערכת פעילות ועד העובדים ולפי תכונות נבחרות

 109  ...........................2012, ארגוני עובדים ולפי תכונות נבחרותכלפי לפי עמדות ,  ומעלה20בני  .42

  111  ......................................................................2012 שאלון הסקר החברתי –נספח 





- 15 - 

 מבוא





  כללי  .א

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל 
הסקר נערך בחודשים ינואר עד . ובוחן את תפיסות הפרטים בחברה לגבי היבטים שונים של חייהם, רווחתה
 ומעלה מכל 20 בני 7,160במסגרת הסקר רואיינו . בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר, 2012דצמבר 

  . מיליון נפש בגילים אלה4.9-המייצגים כ, רחבי הארץ

, 2012בשנת . ומנושא שנתי מיוחד הנחקר בהרחבה, הסקר מורכב מנושאים קבועים הנחקרים מדי שנה
התארגנויות ו, הסדרי פנסיה ופרישה: נחקרו שני נושאים,  של הסקר החברתיעשר-אחדבמסגרת המחזור ה

  .עובדים

   פנסיה ופרישההסדרי

  :כלל אוכלוסיית הסקר נשאלה לגבי הנושאים הבאים

 והסדרים שונים לפנסיהאפיקי חיסכון  

 בתנאים ובאפשרויות החיסכון העומדות בפניהם הפנסיהרמת הידע ומידת ההתמצאות של בעלי הסדר  

 הערכת המציאות הכלכלית העתידית לאחר פרישה 

 הכנה לפרישה, תהליך הפרישה 

 פרישהפעילות לאחר  

 קשרים משפחתיים וחברתיים לאחר פרישה 

 מהסדרי הפנסיה והערכת היכולת להתקיים בכבוד לאחר פרישה, שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

  הקמת מאגר מידע לזכויות פנסיה, פנסיית חובה לעצמאים,  גיל הפרישה הרצויכלפיעמדות הציבור ,
 .הגורם האחראי על איכות חייו של הפורש ועוד

  ויות עובדיםהתארגנ

  : בסקר נשאלה לגבי התארגנויות עובדים השכיריםאוכלוסיית המועסקים

 התארגנות של עובדים בארגוני עובדים 

  הגנה (שביעות רצון של מועסקים החברים בארגוני עובדים מפעילות הארגון בתחומי הפעילות השונים
 )בדדאגה לרווחת העו, מ עם הנהלת הארגון"ניהול מו, על זכויות העובד

  ומקרים של הפרת זכויות העובד) קיבוצי ואישי(סוגיית הסכמי ההעסקה הקיימים במשק 

 פעילותו ותפקידיו של ועד העובדים במקום העבודה ושביעות רצון מתפקודו. 
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  ממצאים עיקריים  .ב

  נושאים קבועים. 1

  2012-2002,  ומעלה במבט היסטורי20שביעות רצון של בני 

). 93%-95% (ם בני משפחתם הוא גבוה ושמר על יציבות במהלך העשור האחרוןשיעור המרוצים מהקשר ע
עלה במהלך העשור האחרון ונע בטווח שבין , בדומה לשיעור המרוצים מעבודתם, שיעור המרוצים מחייהם

 במהלך 84%-  ל77%-מ, גם הואעלה  או טוב  מאודשיעור המעריכים את מצב בריאותם כטוב. 88%- ל82%
  .ןהעשור האחרו

1. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מתחומי חיים שונים
2012–2002
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מרוצים מעבודתם (מועסקים)

מצב בריאותי טוב מאוד או טוב

 

. חלה עלייה במהלך העשור האחרון,  בחייהםמהיבטים כלכלייםשביעות הרצון של ישראלים גם בשיעור 
 .2010- ב61%- בתחילת העשור ל46%שיעור המרוצים מהכנסתם ושיעור המרוצים ממצבם הכלכלי נע בין 

 .מקביל חלה עלייה גם בשיעור המצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיותב
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2. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהמצב הכלכלי האישי
2012–2002

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
20

02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

ם
זי
חו
א

מרוצים מהכנסתם מעבודה (מועסקים)

מרוצים ממצבם הכלכלי 

מצליחים לכסות הוצאות חודשיות

  

 מרוצים באופן כללי מאזור המגורים 80%-כ – אזור מגוריהםשביעות הרצון מהיבטים שונים של ור לגבי שיע
 ,ביחס לניקיון באזור המגורים ולכמות השטחים הירוקים בו, אולם. השכניםשיעור דומה מרוצים מהיחסים עם ו

רצון מכמות הפארקים בשביעות החלה עלייה יש לציין כי . 50%-60% –שיעור נמוך יותר של מרוצים נמדד 
  .59%- ל51%-מ, והשטחים הירוקים בעשור האחרון

3. בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מאזור המגורים
2012–2002
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 56%-שיעור זה עלה ל. לפני כעשור 48% היה לשיפור בחייהם שיעור המצפים ?האם אנחנו אופטימיים
מגמה דומה נצפתה במהלך העשור . תחילת העשורלזו שבומאז ירד שוב לרמה דומה , 2010-2008בשנים 

 ציפו לשיפור 36% ,2002בשנת :  בשיעורים נמוכים יותראם כי, פור במצבם הכלכלילשיבשיעור המצפים 
 48%- מ, ניכרת ירידה בשיעור זה2010 משנת. 2010-2008שנים  ב48%-השיעור עלה ל, במצבם הכלכלי

 .2012 בשנת 40%-ל

4. בני 20 ומעלה המצפים לשיפור בשנים הקרובות, לפי תחום השיפור
2012–2002
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  2012,  ומעלה20שביעות רצון של בני 

  שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי

מרוצים " 33% – מרוצים מחייהם 86%, י האוכלוסייה בישראל מעידה על שביעות רצון מהחייםבאופן כלל

שביעות הרצון יורדת עם .  בשביעות הרצון מהחייםבין גברים לנשיםלא נמצא פער . "מרוצים" 53% ועוד "מאוד

  . ומעלה75 בקרב בני 73%- ל24-20 בקרב בני 92%-מ, העלייה בגיל

מאשר בקרב בעלי ) 49%(שיעור זה נמוך יותר בקרב חסרי תעודת בגרות . לכלי מרוצים ממצבם הכ56%

: פערים גדולים נמצאים בין בעלי רמות הכנסה שונות). 66%(ובעלי תעודה אקדמית ) 54%(תעודת בגרות 

 מבעלי 71%לעומת , ח לנפש במשק הבית מרוצים ממצבם הכלכלי" ש2,000 מבעלי הכנסה של עד 40%

  .ח לנפש" ש4,000- מהכנסה הגבוהה 

אלה יותר מ אקדמאים מצפים לשיפור: מצפים לשיפור במצבם הכלכלי בשנים הקרובות הי מהאוכלוסי40%

  ).37%(יותר מערבים ) 41%(ויהודים , ) בהתאמה40% לעומת 42%( איםאקדמשאינם 

 מבני 54% לעומת 34-20 מבני 65%:  לכסות את ההוצאות החודשיות שלהם מהאוכלוסייה מצליחים61%

 65 מבני 69%- ול64-50 מבני 62%- ל  את הוצאותיהםהמצליחים לכסות עולה שיעור 50מעל גיל . 49-35

 מהנשואים בגיל זה מכסים את הוצאותיהם לעומת 54%:  בולט הפער בין נשואים ורווקים49-35 בגיל .ומעלה

  . מהרווקים68%

).  בהתאמה46% לעומת 64%(ותר מערבים  בשיעורים גבוהים י החודשיות הוצאותיהם אתיהודים מכסים

מדתיים וממסורתיים , חילונים מכסים את הוצאותיהם בשיעור גבוה יותר מחרדים, בקרב האוכלוסייה היהודית

בעלי תעודה אקדמית מכסים את הוצאותיהם יותר מבעלי ).  בהתאמה58%- ו62%, 61% לעומת 70%(

  ). בהתאמה50%- ו63%ומת  לע76%(תעודת בגרות יותר מחסרי  בגרות ותעודת

  מגוריםהדירה ומאזור השביעות רצון מ

אלה שגרים בדירה בבעלותם מרוצים יותר מאלה . "מרוצים מאוד" 36%,  מרוצים באופן כללי מדירתם86%

מרוצים  "35%,  מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם84%).  בהתאמה76% לעומת 89%(שגרים בשכירות 

 חרדים מרוצים יותר –בקרב היהודים ).  בהתאמה75% לעומת 86%(ותר מערבים יהודים מרוצים יו "מאוד

, ראשון לציון, חיפה, יפו-תל אביב, ירושלים( הערים הגדולות 6מבין ).  בהתאמה86% לעומת 92%(מחילונים 

, )93%(נמצא השיעור הגבוה ביותר של מרוצים מאזור המגורים ובחיפה בראשון לציון , )אשדוד, פתח תקווה

  ).78%( השיעור הנמוך ביותר –ובפתח תקווה 

 60% – מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם 56%: יבטים שונים של שביעות רצון מאזור מגוריםבאשר לה

 שיעור הגברים החשים – חשים ביטחון ללכת בחשכה באזור מגוריהם 73%.  מהערבים39%-מהיהודים ו

שיעור החשים ביטחון ללכת בחשכה יורד ). 63%(נשים גבוה באופן משמעותי משיעור ה) 84%(ביטחון 

 . ומעלה75 בקרב בני 54%- ל44-20 בקרב בני 73%-מ
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5. בני 20 ומעלה המרוצים מהניקיון באזור המגורים
2012
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 יהודים מרוצים באופן משמעותי – מהאוכלוסייה מרוצים מהפארקים ומהשטחים הירוקים באזור המגורים 59%

 72%(ר מדתיים ומחרדים חילונים מרוצים יות, בקרב היהודים).  בהתאמה19% לעומת 67%(יותר מערבים 

 ). בהתאמה55%- ו62%לעומת 

6. בני 20 ומעלה המרוצים מהפארקים ומהשטחים הירוקים באזור המגורים
2012

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ראשון לציון
רמת גן 

תל אביב-יפו
חולון

אשדוד
נתניה

בת ים 
חיפה

אשקלון
רחובות

פתח תקווה
ירושלים 
באר שבע
בני ברק

תר
יו
 ו
ם
בי
ש
תו

 1
00

,0
00

ת 
נו
מו
ה

ם 
רי
ע

אחוזים
  

- 22 - 



  מעבודה ומהכנסהשל מועסקים שביעות רצון 

שביעות הרצון מהעבודה עולה ככל שההכנסה . "מרוצים מאוד "40% ,מרוצים מעבודתם מהמועסקים 87%
 81% לעומת, ח מרוצים מעבודתם" ש7,500- ממעל מבעלי הכנסה חודשית ברוטו של 93%: גבוהה יותר

 84%: שביעות הרצון מהעבודה עולה גם ככל שההשכלה גבוהה יותר. ח"ש 4,000מבעלי הכנסה של עד 
 מבעלי תעודה 90%-תיכונית ו-תעודה עלבעלי מ מבעלי תעודת בגרות או 87%, מחסרי תעודה בגרות

  . מרוצים מעבודתםאקדמית

גברים . 60%והוא עומד על , עבודהה נמוך יותר משיעור המרוצים מהמרוצים מההכנסהשיעור המועסקים 
  ). בהתאמה56% לעומת 63%(מרוצים מהכנסתם יותר מנשים 

, ) בהתאמה8% לעומת 11%(גברים יותר מנשים : חשש גדול לאבד את עבודתם מהמועסקים יש 10%-ל
 14%(ח לחודש " ש7,500יותר מבעלי שכר גבוה של מעל , ח ברוטו לחודש" ש4,000בעלי שכר נמוך של עד 

שימצאו עבודה יש סיכוי גדול ,  מהמועסקים סבורים שאם יאבדו את עבודתם53%).  בהתאמה6%לעומת 
 56%,  כךסבורים מבעלי משלח יד אקדמי ומקצועות חופשיים וטכניים 60%: אחרת באותה רמת שכר

 מהעובדים 40%, עובדי המכירות והשירותיםמ מהסוכנים ו54%,  מעובדי הפקידות53%, מהמנהלים
  . מהעובדים הבלתי מקצועיים41%- ויה ובתעשייהיבבנ, מקצועיים בחקלאותה

  ).70%(בעיקר בקרב בעלי תעודה אקדמית ,  העבודה קשורה לתחום הלימודים מהמועסקים59%אצל 

  קשרים חברתיים ותחושת בדידות

לעומת ,  יש חברים שאתם הם בקשר44-20 מבני 94%-ל:  ומעלה מעידים שיש להם חברים20 מבני 91%
השיעור . חשים בדידות לעתים קרובות או לפעמים) 27%(רבע מהאוכלוסייה כ.  ומעלה75 בקרב בני 75%

 מהגברים 11%. 44-20בקרב בני  24%לעומת  , ומעלה חשים בדידות75בקרב בני  43%: עולה עם הגיל
  . מהנשים9%לעומת , חשים שאין להם על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה

  ומותהתנדבות ותר

). 27%(ואקדמאים , )22% (24-20בעיקר צעירים בגיל ,  מהאוכלוסייה עוסקים בפעילות התנדבותית20%
) 32%(ודתיים ) 43%(חרדים ,  בקרב היהודים.) בהתאמה9% לעומת 23%(יהודים מתנדבים יותר מערבים 

 47%( באופן פרטי התנדבות במסגרת ארגון שכיחה יותר מאשר התנדבות). 21%(מתנדבים יותר מחילונים 
  ).31%(וחינוך ותרבות ) 36%( עזרה לנזקקים יים הםעיקרהתחומי ההתנדבות ).  בהתאמה38%לעומת 

 52%. שאינם משפחה או חברים,  מהאוכלוסייה תרמו בשנה האחרונה כסף לארגונים או לאנשים פרטיים63%
ו גם לארגונים וגם לאנשים  תרמ37%- תרמו רק לאנשים פרטיים ו12%, תרמו רק לארגונים ולמוסדות

  .ח" ש500 תרמו מעל 29%-ח ו" ש500-101 תרמו 32%, ח" ש100 מהתורמים תרמו עד 35%. פרטיים

  מידת דתיות

 – 23%, דתיים-מסורתיים – 14%,  דתיים– 10%,  ומעלה מגדירים עצמם חרדים20 מהיהודים בגיל 9%
 7%, 44-25 מבני 12%, 24-20 מבני 15%ווים החרדים מה.  חילונים– 44%- ולא כל כך דתיים-מסורתיים

  .74-65 מבני 5%- ו64-45מבני 

,  מהחרדים מועסקים55%.  אינם בכוח העבודה24%- בלתי מועסקים ו4%,  מועסקים72% –בקרב החילונים 
  .לא כל כך דתיים  מהמסורתיים68%-דתיים ו  מהמסורתיים67%,  מהדתיים68%וכן 
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  שנתינושא . 2

  יה ופרישההסדרי פנס 2.1

  כללי. א

, ומעלה20כל הנדגמים בני   :נשאלו, )ח העבודהובלתי מועסקים ואלה שאינם בכ( מועסקים ולא מועסקים 1

כולל ממקום עבודה , קופת גמל על שמך ביטוח מנהלים או, הכוונה לקרן פנסיה? האם יש לך הסדרי פנסיה"

  ."אות של הביטוח הלאומיאין הכוונה לקצב. קודם או אם אתה מקבל תשלומי פנסיה כעת

  .כן או לאאפשרויות התשובה היו 

 60%- מהגברים ול69%- ל; ומעלה יש הסדרי פנסיה20 מהאוכלוסייה בגיל 64%-למנתוני הסקר עולה כי 

  .מהנשים

 יש 47%- ומעלה ל65 ובגיל ,הסדר פנסיהיש  72%- ל64-45בגיל ,  הסדר פנסיה65%-ל, 44-20בקרב בני 

  .הסדר פנסיה

 מהנשים 84%- מהגברים המועסקים ול80%- ל; הסדר פנסיה כלשהו82%-ל,  ומעלה20 המועסקים בגיל מבין

  .המועסקות

ור  שיע64-30ובגיל , 77%- עולה השיעור ל29-25בגיל ,  יש הסדר פנסיה56%-ל, 24-20 בני בקרב מועסקים

  .85%-88%בעלי הסדר פנסיה הוא 

 מהמועסקים בעלי תעודת 79%-בהשוואה ל, דרי פנסיה בגרות יש הסת מהמועסקים חסרי תעוד73%-ל

כמו כן יש קשר בין רמת ,  מהמועסקים בעלי תעודה אקדמית92%-ול, ןתיכו- עלס"ת סיום ביבגרות או תעוד

  . השונות נמצא בכל קבוצות הגיל שנבחנוהפער בין קבוצות ההשכלה. השכלה לבין משלח יד

                                                 
  .למעט חברי קיבוץ 1
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7. מועסקים בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה, לפי גיל והשכלה
2012
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ר בקרב אלה שאינם מועסקים גבוה באופן ניכר מהשיעו) 82% ( הסדרי פנסיה בקרב המועסקיםבעלישיעור 

)28%.(  

 24% לעומת 36%(נשים משיעור ה גבוה שיעור הגברים בעלי הסדר פנסיה –בקרב אלה שאינם מועסקים 

אין הסדר , אינן מועסקות ומעלה ש65 מהנשים בגיל 70%-ל. הדבר נכון בכל קבוצות הגיל שנבדקו). בהתאמה

  .פנסיה

  מצב תעסוקה ומין, לפי גיל,  ומעלה בעלי הסדר פנסיה20בני . אלוח 

  אחוזים

  סך הכל  44-20  64-45  +65  

  מועסקים  78.9  סך הכל  81.9  78.8  88.0

  83.0  גברים  80.5  88.3  75.8

  70.4  נשים  83.6  87.7  82.0

  38.6  סך הכל  28.2  17.3  28.3

  51.7  32.3  21.0  35.8  גברים

בלתי מועסקים 

ח ואינם בכשאו 

  העבודה
  30.3  נשים  23.5  25.9  15.0

  

    סוג הסדר ומידע לגבי תנאי ההסדר לפיבעלי הסדר פנסיה

. שלושה הסדרים או יותר – 10%-ול, שני הסדריםיש  23%-ל, הסדר אחדמבעלי הסדר פנסיה יש  61%-ל

  . מבעלי הסדר פנסיה אינם יודעים את סוג ההסדר שבבעלותם6%
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 מבעלי הסדר פנסיה יש קופת 31%-ל. ) ביותר השכיחזהו ההסדר(ה יש קרן פנסיה  מבעלי הסדר פנסי59%-ל

 20 מבעלי הסדר פנסיה בגיל 13%-ל.  ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון– 10%- ביטוח מנהלים ול– 26%-ל, גמל

,  האחריםבכל ההסדרים.  מאלה שאינם מועסקים30%- מהמועסקים ול11%- ל:יש פנסיה תקציבית, ומעלה

הסבר חלקי לתופעה נעוץ בעובדה שפנסיה . מועסקים גבוה מהשיעור של אלה שאינם מועסקיםהור שיע

  .ח העבודהוורבים מבעלי הסדר זה כיום אינם בכ, יתה נפוצה בשירות הציבורי בעבריתקציבית ה

  )1( ומצב תעסוקהלפי סוג הסדר, בעלי הסדר פנסיה ומעלה 20בני . בלוח 

בלתי מועסקים או   סוג הסדר  סך הכל  מועסקים

 ח העבודהואינם בכש

  אחוז מאלה שיש להם הסדר פנסיה  

  קרן פנסיה  59.2  60.5  51.8

  קופת גמל  31.3  32.8  22.4

  ביטוח מנהלים  25.6  28.3  9.7

  פנסיה תקציבית 13.4 10.5 30.3

  ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון  5.0  11.3  10.3

  .שלאדם יכול להיות יותר מהסדר פנסיה אחד מכיוון 100-העמודות מסתכמות ביותר מ  )1(

בכלל " 12%, "לא כל כך מרוצים" 16%, "מרוצים" 42%,  מההסדר"מרוצים מאוד" מבעלי הסדרי הפנסיה 6%

  . לא ידעו להעריך את שביעות רצונם24%- ו"לא מרוצים

ה המקבלים  מאל55%.  כי הם מקבלים דיווח תקופתי על מצב החשבון בהסדרי הפנסיה שלהםהשיבו 82%

  . השיבו שהדיווח אינו מובן להם40%- בעוד שלמעלה מ,  כי הדיווח כתוב בצורה מובנתהשיבודיווח 

2  אינם מודעים לאפשרות לעבור מהסדר פנסיה אחד ,בפנסיהמבעלי הסדרי הפנסיה שאינם ) 33%(שליש 

כאשר מחציתם , חרלא העבירו את זכויותיהם מהסדר פנסיה אחד  פנסיה מבעלי הסדר19%, בפועל. לאחר

 עשו זאת בעקבות החלפת מקום עבודה או מעסיק 41%, תנאים טובים יותרעשו זאת במטרה לזכות ב) 50%(

  ). נוספים עברו מסיבות אחרות9%(

  כי הם יודעים במדויק איזה סכום יעמוד לרשותםהשיבו 12% 2,בפנסיהמבין בעלי הסדרי הפנסיה שאינם 

 אינם יודעים בכלל איזה סכום יעמוד 62%. באופן חלקי,  יודעים בערך26%,  ובאילו תנאיםכאשר יפרשו

  .לרשותם ובאילו תנאים

 –בגילים הצעירים : בקרב מועסקים.  הגיל העלייהמשתפרת עםלגבי הסדרי פנסיה נראה כי רמת הידע 

 39%לה  ומע65ובגיל , 54% השיעור הוא 64-45בגיל , 69% שיעור אלה שאינם יודעים בכלל הוא – 44-20

 44-20 מבני 71%, בקרב אלה שאינם מועסקים. אינם יודעים בכלל איזה סכום יעמוד לרשותם ובאילו תנאים

  . ובאילו תנאים כאשר יפרשואינם יודעים בכלל איזה סכום יעמוד לרשותם

                                                 

 ."?האם אתה בפנסיה: "לשאלה" כן" ושהשיבו ח העבודהו ומעלה שאינם בכ60בני  = הבפנסי 2
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  הסדרי פנסיה של מועסקים. ב

 מהנשים 84%-ם המועסקים ול מהגברי81%-ל.  הסדר פנסיה כלשהו82%-ל,  ומעלה20מבין המועסקים בגיל 

  המועסקות יש הסדרי פנסיה

  הסדרי פנסיה לפי מעמד בעבודה. 1ב

  . מהעצמאים58%לעומת ,  מהשכירים יש הסדר פנסיה86%-ל

 51%-ל ,זאתלעומת .  יש שני הסדרים או יותר34%-ול,  מהשכירים בעלי הסדר פנסיה יש הסדר אחד61%-ל

  . שני הסדרים או יותריש 47%-ל הסדר פנסיה אחד וישמהעצמאים 

  מספר הסדרים ולפי מעמד בעבודה, הסדר פנסיה ומעלה בעלי 20מועסקים בני . גלוח 

  עצמאים  שכירים  

  248.0  2,383.0   אלפים– סך הכל בעלי הסדר פנסיה

  100.0  100.0   אחוזים– סך הכל בעלי הסדר פנסיה

  50.7  60.5  הסדר אחד: מזה

  29.3  23.6   הסדרים2

  17.5  10.0  ם או יותר הסדרי3

  *2.5  5.9  לא ידוע 

  .ברמת מובהקות נמוכה מהמקובל  *

  כאשר יפרשואינם יודעים בכלל איזה סכום יעמוד לרשותם, המועסקים בעלי הסדר פנסיה) 62%(מרבית 

 מהעצמאים יודעים במדויק 24%- מהשכירים ו10%רק .  מהעצמאים44%- מהשכירים ו64% – ובאילו תנאים

  .ם יעמוד לרשותם ובאילו תנאיםאיזה סכו

. להפריש כספים להסדר פנסיה,  מהעצמאים סבורים כי יש לחייב בחוק את העצמאים74%- מהשכירים ו79%

  .סבורים שיש לחייב זאת בחוק,  מעצמאים שאין להם הסדר פנסיה63%
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  ענף כלכלי והכנסה, הסדרי פנסיה לפי משלח יד. 2ב

מהעובדים הבלתי ) 67%( לעומת שני שלישים ,יש הסדר פנסיה, לים מבעלי משלח יד אקדמי ומנה93%-ל

 .מקצועיים

8. מועסקים בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה, לפי משלח יד
2012
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.  מהמועסקים בענף החשמל והמים97%-ול,  מהמועסקים בענף המינהל הציבורי יש הסדר פנסיה99%-ל

  . הסדר פנסיה59%-ל, בקרב מועסקים בענף שירותי אירוח ואוכל ובענף הבינוי

9. מועסקים בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה, לפי ענף כלכלי
2012
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 ברוטו ח"ש 7,500 ברמות הכנסה מעל .רמת הכנסה מעבודהלבין יה בעלות על הסדרי פנסיש קשר בין 

 .90% הוא מעל פנסיה ישיעור בעלי הסדר, לחודש

10. מועסקים בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה, לפי הכנסה חודשית מעבודה
2012
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בעלי הסדר פנסיה בעלי הסדר פנסיה מסך כל המועסקים

  
3  59%- ל, שנה בהסדר20- ותק נמוך מ37%-ל, מתוכם.  ומעלה יש הסדר פנסיה60 מהמועסקים בגיל 84%-ל

 שנה ומעלה 30ותק של יש , סיה הסדר פנבעלי ומעלה 60 מהמועסקים בגיל 38%-ל.  שנה ומעלה20ותק של 

  .בהסדר

   הסדרי פנסיה ופרישהכלפי עמדות וחששות. 3ב

.  לא ידעו להשיב פנסיה מהמועסקים בעלי הסדר26%" ?האם אתה מרוצה מהסדר הפנסיה שלך"לשאלה 

  . כי אינם מרוציםהשיבו 26%- כי הם מרוצים והשיבו 47%

סיבות כגון הפסדים או מ,  שלהם בהסדרי הפנסיהמודאגים מביטחון הכספים) 50% ( מהמועסקיםמחצית

  . נמצא שיעור דומה של מודאגים מביטחון הכספים לאחר הפרישה השכירים והעצמאיםבקרב. פשיטת רגל

מודאגים  "27%,  שהכנסותיהם לאחר פרישה לא יאפשרו להם לחיות בכבוד מכך מהמועסקים מודאגים61%

 ואילך נצפה הבדל 40מגיל . 59%שלושים לחייהם עומד על  והעשריםשיעור המודאגים בשנות ה". מאוד

  . מהמועסקות67%-כאשר שיעור הנשים המודאגות מגיע ל, בשיעור המודאגים בין גברים לנשים

                                                 
 . ביותרההתייחסות היא להסדר הוותיק, במקרה שיש לאדם מספר הסדרים 3
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(1) התשובה לשאלה: "עד כמה אתה מודאג שהכנסותיך לאחר פרישה לא יאפשרו לך לחיות בכבוד?"
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11. מועסקים בני 20 ומעלה,
 לפי הערכת רמת החיים לאחר הפרישה(1)

2012
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לא ידוע
בכלל לא מודאג
לא כל כך מודאג
מודאג
מודאג מאוד

סך הכל 39–20 59–40 +60

 
 לממן תהיה להם אפשרות כלכליתלא , לאחר הפרישה מעריכים כי 43%,  ומעלה40 בניבקרב מועסקים 

 נוספים לא 16%- ו לממן זאת מעריכים שיוכלו41%. לכךיזדקקו שלעצמם הוצאות על טיפול סיעודי במידה 

 42%, 41%( ומעלה שיש להם הסדרי פנסיה 40הערכות דומות נצפו בקרב מועסקים בני .  להעריךיודעים

  ). בהתאמה17%-ו

 לאחר  טיפול סיעודילממן מהגברים מעריכים כי לא יוכלו 42%- מהנשים ו49%,  ומעלה60בקרב מועסקים בני 

  .פרישהה

   הסדרי הפנסיהעלרמת הידע . 4ב

 ;נובעות מהסדר הפנסיה שלהםשאינם יודעים בכלל מהן הטבות המס ,  מהמועסקים בעלי הסדר פנסיה77%

  . מהעצמאים51%- מהשכירים ו80%

 57%- מהשכירים ו69% ;לא יודעים בכלל מהו אחוז דמי הניהול שהם משלמים) 68%(כשני שלישים 

  . יודעים בכלל מהו הסכום שיקבלו לאחר פרישה ובאילו תנאים אינם62%. מהעצמאים

סכום שהם מפקידים מהו האינם יודעים בכלל מהו האחוז מהשכר או ,  הסדר פנסיהבעלי מהמועסקים 40%

 .פן חלקי רק באו זאת נוספים יודעים32%. להסדר הפנסיה שלהם
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12. מועסקים בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה,

 לפי רמת הידע שלהם על הסדר הפנסיה
2012
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 שאינם בכוח העבודה,  ומעלה60הסדרי פנסיה של בני . ג  4

  כללי. 1ג

 39%, 69-60 מהם בגיל 39%. נפש אלף 734- נאמדת בכ ומעלה שאינם בכוח העבודה60ת בני ייאוכלוס

  . מאוכלוסייה זו62%הנשים מהוות .  ומעלה80 הנותרים בני 22%-ו, 79-70בגיל 

  לפי מין וגיל, שאינם בכוח העבודה  מעלה60בני . דלוח 

   נשים גברים  סך הכל

   אלפים
 

  281.4452.6 

אחוזים אלפים  אחוזים  

100.0 734.0100.0  100.0  סך הכל

15.4 16.4 120.3 64-60 17.0 

19.1 22.6 166.2 69-65 24.8 

22.5 21.5 158.0 74-70 20.9 

20.2 17.9 131.2 79-75 16.4 

22.8 21.6 158.3  20.8 ומעלה 80

,  ההוצאות החודשיות מהכנסות משק הבית שאינם בכוח העבודה מצליחים לכסות את ומעלה60מבני  65%

  ).נפש אלף 392- בכוח העבודה נאמדים בכ ומעלה60בני ( מאלה שבכוח העבודה 75%לעומת 

, 62% הוא את הוצאותיהם החודשיות המצליחים לכסותשיעור אלה שאינם בכוח העבודה , 69-60בקרב בני 

  .אלה שבכוח העבודהמ 73%לעומת 

                                                 

 . ומעלה שאינם מועסקים ואינם מחפשים עבודה60בני  4
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5  אין 61%-ל ו)נפש אלף 283-כ ( יש הסדר פנסיה39%-ל, שאינם בכוח העבודה ומעלה 60מבין כלל בני 

  ).נפש אלף 451-כ(הסדר 

 60 טוב מזה של יתר בני ,בעלי הסדר פנסיה ומעלה 60בני מצבם הכלכלי של , כפי שמשתקף מהנתונים

 54%עומת ל, ית מבעלי הסדר פנסיה מצליחים לכסות את הוצאות משק הב82% ;חסרי הסדר פנסיה ומעלה

  .מחסרי הסדר פנסיה

טוב יותר ממצבם הכלכלי של , בעלי הסדר פנסיה שאינם בכוח העבודה ומעלה 60בני  של  הכלכלימצבם

 מבעלי הסדר פנסיה שאינם בכוח העבודה מצליחים לכסות את הוצאותיהם 82% ;המועסקים בגיל זה

  . ומעלה60 מהמועסקים בני 75%לעומת , החודשיות

13. בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה, לפי בעלות על הסדר פנסיה

 ומידת ההצלחה לכסות הוצאות חודשיות
2012
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 מבעלי הסדר פנסיה 36% ;מעידים כי מצבם הבריאותי אינו טוב,  ומעלה שאינם בכוח העבודה60 מבני 55%

  . מחסרי הסדר פנסיה32%ודי לעומת  מבעלי הסדר פנסיה יש ביטוח סיע67%-ל.  מחסרי הסדר פנסיה67%-ו

  .יש ביטוח סיעודי, נפש אלף 331.2-  כ, ומעלה שאינם בכוח העבודה60מבני ) 45%(לפחות ממחצית 

מסכימים עם הטענה כי פרישה לגמלאות מלווה בירידה ,  ומעלה שאינם בכוח העבודה60בני ) 71%(מרבית 

 66%- ו73%(חסרי הסדר פנסיה מסכימים עם הטענה יותר מאשר בעלי הסדר פנסיה . ברמת החיים

  .קרב בעלי הסדרמ 16%לעומת עם טענה זו " מסכימים מאוד "מחסרי הסדר פנסיה 28%, )בהתאמה

                                                 
קופת גמל ממקום עבודה  או ,ביטוח מנהלים, קרן פנסיהמי שיש על שמו   הואהסדר פנסיהבעל , לפי הגדרת הסקר  5

 . לא מוגדרת כהסדר פנסיהביטוח הלאומישל המוסד לקצבאות קבלת . קודם או מקבל תשלומי פנסיה
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  )נפש אלף 283-כ(בעלי הסדר פנסיה , שאינם בכוח העבודה,  ומעלה60בני . 2ג

תכניות הבראה או ,  קיצוציםעקב פרשו 26%). 47%(הסיבה העיקרית ליציאה לפנסיה היא הגעה לגיל פרישה 

  . פרשו מסיבות בריאותיות שלהם או של בן משפחתם16%. תכניות פרישה

 יצאו לחופשה או לתקופת הסתגלות על 13%, סיקו לעבוד בבת אחתהפ,  כי כשיצאו לפנסיההשיבו 79%

  . הפחיתו את שעות עבודתם בהדרגה עד לפרישה8%-ו, חשבון המעביד

השיבו שמקום עבודתם  64%,  האחרון סיפק תכנית הכנה או הדרכה לפרישהעבודתם כי מקום השיבו 35%

  .כזאתתכנית לא סיפק 

 מציינים כי לא עשו הכנה פיננסית , פנסיה בעלי הסדר,ם בכוח העבודהשאינ,  ומעלה60מבני ) 49%(כמחצית 

 9%,  לא עשו הכנה נפשית לקראת הפרישה36%.  נוספים עשו הכנה לא כל כך טובה10%, לקראת הפרישה

  .נוספים עשו הכנה לא כל כך טובה

 נעזרו בבני משפחה או 26%, כדי להתכונן לפרישה) יועץ פיננסי, ד"עו, ח"כגון רו( נעזרו ביועץ מקצועי 7%רק 

  .חבריםב

  .תקשים לחיות בכבוד מהכנסותיהםמ) 33%(שליש 

, )סיבות כגון הפסדים או פשיטת רגלמ( מביטחון הכספים בהסדר הפנסיה שלהם "מודאגים") 32%(כשליש 

  ".בכלל לא מודאגים "48%, 6 אינם מודאגים63%". מודאגים מאוד "7%

  פנסיהקצבה חודשית מהסדר המקבלי . 3ג

קצבה חודשית מהסדר  שאינם בכוח העבודה מקבלים  ומעלה60מבני ) 33%(שהם שליש , נפש אלף 241-כ

  .ח"ש 7,500 מקבלים מעל 22%- וח"ש 7,500  מקבלים קצבה בגובה עד71%מהם , הפנסיה

                                                 
 .אגים או בכלל לא מודאגיםלא כל כך מוד  6
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14. בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה 

המקבלים קצבה חודשית מהסדר הפנסיה, לפי סכום הקצבה
2012
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מדווחים כי הכנסותיהם ) 54%(למעלה ממחצית ,  בחודשח"ש 4,000עד של  קצבה חודשיתבקרב מקבלי 

 בקרב מקבלי 32%-השיעור יורד ל. מאפשרות להם במידה מועטה או שאינן מאפשרות להם כלל לחיות בכבוד

 מדווחים כי 87%, ח"ש 7,500 מעל  שלקצבה חודשיתבקרב בעלי . ח" ש7,500 עד ח" ש4,001קצבה של 

  .במידה רבה הכנסותיהם מאפשרות להם לחיות בכבוד
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15. בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה המקבלים קצבה חודשית מהסדר הפנסיה,

 לפי סכום הקצבה ולפי המידה שבה הקצבה מאפשרת להם לחיות בכבוד
2012

  
 45%. לפני הפרישה) נטו(לים סכום הנמוך ממחצית משכרם האחרון  מקב30%,  חודשיתמבין מקבלי קצבה

 משכרם 70%- מקבלים סכום הגבוה מ14%ורק ,  משכרם החודשי האחרון50%-70%נוספים מקבלים בין 

  .הפרישהלפני ) נטו(האחרון 
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   פרישהכלפי האוכלוסייהעמדות . ד

 89% ;וד גם לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוקלעב, יןילמי שמעונ,  סבורים כי יש לאפשר ומעלה20מבני  87%

  . מאלה שאינם בכוח העבודה81%-מהמועסקים ו

 65% . ומעלה65מבני ) 50%( ומחצית 64-20 מבני 65% ; מסכימים כי גיל הפרישה לגברים גבוה מדי62%

  . מסכימים כי גיל הפרישה לגברים גבוה מדי מהנשים59%-מהגברים ו

גברים .  ומעלה65מבני ) 50%( ומחצית 64-20 מבני 59% ;ים גבוה מדי סבורים כי גיל הפרישה לנש58%

  .ונשים מסכימים עם הטענה בשיעור דומה

  . שיעור דומה בקרב נשים וגברים– מסכימים שגיל הפרישה לנשים ולגברים צריך להיות זהה 51%

לה שאינם בכוח מועסקים יותר מבלתי מועסקים ומא –ם שפרישה מלווה בירידה ברמת החיים  סבורי73%

סבורים כי פרישה ,  ומעלה שאינם בכוח העבודה65 מבני 70%).  בהתאמה70%, 71%, 75%(העבודה 

  .מלווה בירידה ברמת החיים

,  מהמועסקים60% ; לרמת חיים סבירה לאחר הפרישה האחראי העיקרי סבורים כי המדינה היא הגורם62%
,  לכך סבורים כי מקום העבודה אחראי12%. ודה מאלה שאינם בכוח העב65%- מהבלתי מועסקים ו64%
 הבדל נמצאלא .  הם האחראים לרמת חיים סבירה לאחר הפרישה הזוגבת/בן סבורים שהאדם עצמו או 23%

  .משמעותי בין קבוצות הגיל השונות בנושא זה

16. בני 20 ומעלה, לפי הגורם העיקרי שאחראי לדעתם

 להבטיח רמת חיים סבירה לאחר פרישה
2012

לא ידוע
2%

בני משפחה אחרים
1%

האדם עצמו 
או בן/בת הזוג

23%

מקום העבודה
12%

המדינה
62%

  
, י המיניםאך בקרב שנ. בת הזוג/ים כי רצוי לצאת לפנסיה יחד עם בן מהנשים מסכימ52%- מהגברים ו58%

, רצויזה  סבורים ש64 מהגברים עד גיל 59%:  יורד עם הגילשל שני בני הזוג יחדשיעור התומכים בפרישה 
 43%לעומת , של שני בני הזוג יחד תומכות בפרישה 64 מהנשים עד גיל 53%;  ומעלה65 בגיל 51%לעומת 
  . ומעלה65מבנות 

 ומעלה 60בקרב בני . חרי הפרישה מלאים ופעיליםשהחיים אטענה ה מכלל האוכלוסייה מסכימים עם 42%
באר ב 40%לעומת ,  ומעלה סבורים כך60בני מ 63% ,בתל אביב. 48% –שיעור הסבורים כך גבוה יותר 

  .שבע
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17. בני 60 ומעלה המסכימים שהחיים אחרי הפרישה מלאים ופעילים,

לפי יישוב מגורים
2012
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  כלכלית-תפיסה חברתית

 2012בסקר החברתי . ית של הציבורכלכל-יתחברתבישראל קיימת התעניינות רבה של חוקרים בתפיסה ה

  ).קפיטליסטית או סוציאליסטית(אלים להגדיר את עצמם מבחינה תפיסת עולם התבקשו הנש

בעלי תפיסה הם  20%,  ומעלה מעידים על עצמם כי הם בעלי תפיסת עולם קפיטליסטית20 מבני 10%

סוציאליסטית ולא   לא– 23%-גם סוציאליסטית וגם קפיטליסטית ושהיא  בעלי תפיסה 29%, סוציאליסטית

, הם בעלי תפיסה קפיטליסטית) ברוטו מעבודה (ח"ש 4,000 מבעלי הכנסה חודשית עד 7%. קפיטליסטית

  .ח"ש 21,000-גבוה מהכנסה ה מבעלי 21%-ו, ח"ש 21,000 עד 14,001 של הכנסה מבעלי 14%לעומת 
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   התארגנויות עובדים2.2

ארגון עובדיםחברות ב. א  7

.  אלף שכירים2,735.7 אלף מתוך 686.3- כ– ישראל חברים בארגון עובדים כלשהומהשכירים ב) 25%(רבע 
 ,יסודיים-ארגון המורים העלבהסתדרות המורים או  ב– 20%, הסתדרות הכללית החדשהחברים ב מהם 61%
  .אחד מארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאותבהסתדרות הרפואית בישראל או חברים ב 6%

 – בענפי החשמל והמים החברות בארגון עובדים בולטת,  בענפי הכלכלה השוניםמבין השכירים העובדים
 46%-כןו, חברים בארגון עובדים) 52% ( מהעובדיםכמחצית, בענף החינוך.  חברים בארגון עובדים86%

כאשר בקרב , ארגון עובדיםחברים בהעובדים של מיעוט רק , ביתר ענפי הכלכלה. מהעובדים במינהל הציבורי
  ).6%( עובדים חבר בארגון עובדים 17 אחד מכל –דים בענפי המסחר והתיקונים העוב

18. שכירים בני 20 ומעלה החברים בארגון עובדים, לפי ענף כלכלי
2012
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 43%- ל,ח לחודש"ש 2,000עד בעלי הכנסה של בקרב  6%- עולה מהחברים בארגון עובדים השכיריםשיעור 
 שיעור החברים בארגון עובדים –ברמות הכנסה גבוהות יותר .  לחודשח"ש 14,000-10,001למשתכרים בין 

  .ח"ש 21,000קרב בעלי הכנסה מעל מ) 33%(עד לכדי שליש ומגיע  ופוחתך הול

                                                 

כולל , הסתדרות רפואית וכדומה, ארגון מורים, למשל הסתדרות?  בארגון עובדיםה/ה חבר/האם את: "נוסח השאלה  7
 ".איגודים מקצועיים
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19. שכירים בני 20 ומעלה החברים בארגון עובדים,

 לפי הכנסה חודשית מעבודה
2012
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  שביעות רצון מארגון העובדים

 אינם 39%, בו הם חבריםשמרוצים מפעילות הארגון , מהשכירים החברים בארגון עובדים) 49%(כמחצית 
ים מארגון העובדים השיעור הגבוה ביותר של מרוצ. לא ידעו להשיב אם הם מרוצים, 12%,  היתר.מרוצים

ביטוח , חשמל ומים ובנקאות, מינהל ציבורי, בענפים חינוך). 60%(אחסנה ותקשורת , נמצא בענף תחבורה
בענפים אחרים נמצאו שיעורי שביעות רצון . 54%- ל50% שיעור המרוצים נע בין –  אחריםיםיפיננסומוסדות 

פעילויות , ניידי-נכסי דלא; )42%(רותי רווחה וסעד שירותי בריאות ושי; ) מרוצים42%(תעשייה : נמוכים יותר
  ).40%(השכרה ושירותים עסקיים 

  עמדות כלפי פעילותו של ארגון העובדים

מעידים כי ההנהלה במקום עבודתם מקיימת קשר , מהשכירים החברים בארגוני עובדים) 66%(כשני שלישים 
  . פעולה עם ארגון העובדים שבו הם חבריםמשתפתאו 

 כי ארגון העובדים המייצג אותם פועל להגנה על סבורים, מהשכירים החברים בארגון) 66%(לישים כשני ש
) 26%(כרבע . )הגנה משפטיתומפני התנהגות שרירותית של המעסיק הגנה , ןמניעת פיטורי(העובדים 

 פועל  סבורים כי הארגון64%. אלה מים כי הארגון אינו פועל בתחוסבוריםמהשכירים החברים בארגון 
ימי , חופשות ( שאינם קשורים לשכר סבורים כי הארגון דואג לתנאי העסקה59%, )הנחות, הטבות(לרווחתם 

 שסבורים 46%לעומת , סבורים כי הארגון דואג לשיפור שכרם של העובדים) 50%(מחצית ). הבראה, מחלה
  .לכךכי ארגון העובדים אינו דואג 
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20. שכירים בני 20 ומעלה החברים בארגון עובדים, לפי עמדות

כלפי תפקודו ופעילותו של ארגון העובדים בתחומים שונים
2012
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פועל לצמצום הפערים במקום העבודה

דואג לשיפור שכר העובדים במקום העבודה

תורם לשיתוף פעולה בין העובדים להנהלה

דואג לתנאי העסקה שאינם קשורים לשכר: 
חופשות, ימי מחלה, הבראה

פועל לרווחת העובדים: 
תלושי קניה מוזלים, הנחות, הטבות

פועל להגנה על עובדים:
 מניעת פיטורי עובדים, הגנה משפטית

תפקידו העיקרי לנהל משא ומתן עם ההנהלה

אחוזים

מסכים מאוד מסכים לא כל כך מסכים בכלל לא מסכים לא יודע

  
  חברות בארגון עובדים-סיבות לאי

 מכלל 73%- ומעלה שהם כ20 מיליון שכירים בגיל 2-כ(ן השכירים שאינם חברים בארגון עובדים מבי
 אינם יודעים על 10%;  מציינים כי הסיבה לכך היא שאין ארגון עובדים במקום עבודתם69%, )השכירים

 כי המעסיק טוענים 4%;  טוענים כי חברות בארגון לא תועיל להם9%; האפשרות להיות חבר בארגון עובדים
 סיבה 5%-ול אינם מעוניינים לשלם דמי חברות 3%; או התפקיד אינם מאפשרים חברות בארגון עובדים

  .אחרת

   כלפי ארגוני עובדיםהאוכלוסייהעמדות של כלל 

 סבורים כי הזכות לשביתה 82%- להתאגד ו זכותעובדיםשיש לם מימסכי)  ומעלה20בני  (מהאוכלוסייה 91%
תנאי ,  סבורים כי במקומות עבודה שבהם פועלים ארגוני עובדים67%. מדינה דמוקרטיתהיא זכות חשובה ב

פחות .  סבורים כי ארגוני עובדים תורמים לביטחון התעסוקתי במקומות העבודה61%-העבודה טובים יותר ו
) 53% (מרבית האוכלוסייה.  במקום העבודהסבורים כי ארגוני עובדים פועלים לצמצום פערים) 42%(ממחצית 

 26% לעומת, ות ובתפוקות במקום העבודהאינה מסכימה עם האמירה שארגוני עובדים פוגעים ביעיל
  .שמסכימים עם אמירה זו
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21. בני 20 ומעלה, לפי עמדות כלפי התארגנות עובדים וארגון עובדים
2012
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ארגון עובדים פוגע ביעילות ובהגדלת התפוקות

ארגון עובדים פועל לצמצום הפערים במקום העבודה

במקומות עבודה שבהם פועלים ארגוני עובדים
 יש ביטחון תעסוקתי

במקומות עבודה שבהם פועלים ארגוני עובדים
 תנאי העבודה טובים יותר

הזכות לשביתה היא זכות חשובה במדינה דמוקרטית

לעובדים יש זכות להתאגד

אחוזים

מסכים מאוד מסכים לא כל כך מסכים בכלל לא מסכים לא יודע

  
 סבורים 27%;  מוטלת על המדינהלדאוג לזכויות העובדים ומעלה סבורים כי האחריות העיקרית 20 מבני 41%

רים כי האחריות היא על ארגוני העובדים או ועדי  סבו18%; כי האחריות היא על ההנהלה במקום העבודה
 2%;  לעצמוצריך לדאוג כל אחד 4%לדעת ;  סבורים שהאחריות היא על המערכת המשפטית7%; העובדים

  .לא ידעו להשיב

  ועד עובדים. ב

מועסקים ) 25%(רבע , מועסקים בחוזה אישי) 50%(מחצית , ) ומעלה20בני (מבין כלל השכירים בישראל 
 מועסקים שלא 21%.  לא ידוע סוג החוזה3%-לו, הסכם קיבוציב מועסקים בחוזה אישי ו1%,  קיבוציבהסכם

  .באחד מסוגי החוזים הללו

 מהשכירים שיש 71% (מהם מיוצגים על ידי ועד זה 19%.  ועד עובדים במקום עבודתם יש מהשכירים28%-ל
  ).ועד במקום עבודתם

הסכם ב מהעובדים בחוזה אישי ו28%-ל, מייצג אותםש יש ועד  מהשכירים העובדים בהסכם קיבוצי54%-ל
  .)אישי או קיבוצי( העסקה הסכם מהעובדים ללא 5%- מהעובדים בחוזה אישי בלבד ול8%-ל, קיבוצי

  ועד עובדים לפי ענף כלכלי

 מהשכירים בענף זה מיוצגים 88%,  מהשכירים יש ועד עובדים במקום העבודה95%-ל, בענף החשמל והמים
ם בענף זה  מהשכירי45%אך רק ,  יש ועד במקום העבודה61%-ל, בענף המינהל הציבורי. ל ידי הוועדע

  .מיוצגים על ידי הוועד

פחות .  יש ועד עובדים במקום עבודתם, בהתאמה43%- ול45%-ל ,בענף החינוך ובענף שירותי הבריאות
  ). בהתאמה29%-ו 31%(עד העובדים משליש מהשכירים בענפים אלה מיוצגים על ידי ו

 –פעילויות השכרה ושירותים עסקיים , ניידי-ובענף נכסי דלא,  מיוצגים על ידי ועד עובדים18%בענף התעשייה 
  . בלבד מהשכירים מיוצגים על ידי ועד עובדים4%
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22. שכירים בני 20 ומעלה שיש במקום עבודתם ועד עובדים

 ושמיוצגים על ידי ועד זה, לפי ענף כלכלי
2012
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חשמל ומים

מינהל ציבורי

בנקאות, ביטוח
 ומוסדות פיננסיים אחרים

חינוך

שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד

תחבורה, אחסנה ותקשורת

שירותים קהילתיים,
 חברתיים, אישיים ואחרים

תעשייה (כרייה וחרושת)

נכסי דלא-ניידי, פעילויות השכרה
 ושירותים עסקיים

יתר הענפים*

אחוזים
* יתר הענפים: חקלאות, בינוי, מסחר ותיקונים, שירותי אירוח ואוכל

    וארגונים וגופים חוץ מדינתיים.

יש ועד עובדים
במקום העבודה

מיוצגים על ידי
ועד עובדים

  
   לפי הכנסה עובדיםמיוצגים על ידי ועד

בעוד שבקרב בעלי שכר נמוך . מעבודהרמת ההכנסה  העלייה בשיעור המיוצגים על ידי ועד עובדים עולה עם
 – ח"ש 21,000עד  וח"ש 10,000מעל בקרב בעלי שכר ,  מיוצגים על ידי ועד10%-פחות מ, ח"ש 3,000-מ

  .26%-שיעור המיוצגים יורד ל, ח"ש 21,000-בקרב בעלי שכר גבוה מ.  מיוצגים35%

- 42 - 



23. שכירים בני 20 ומעלה המיוצגים על ידי ועד עובדים,

 לפי הכנסה חודשית מעבודה
2012
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  עמדות כלפי פעילותו של ועד העובדים

מרוצים ,  מאלה שוועד העובדים מייצג אותם75%-ו, בדים במקום עבודתם מהשכירים שיש ועד עו61%
  . הוועדמתפקוד

תחום הפעילות השכיח ביותר של ועד העובדים הוא שיפור , על פי דיווחי השכירים שיש ועד במקום עבודתם
ם שיפור  מעידים כי ועד העובדים אינו עוסק בתחו38%). תלושי שי, הנחות, הטבות: כגון(רווחת העובדים 

 מהשכירים מעידים כי ועד העובדים אינו עוסק בתחום ההגנה על 26%- ו, סביבת העבודה של העובדים
  .ין והתנהגות שרירותית של המעסיקמניעת פיטור: כגון, העובדים

   זכויות עובדיםהגנה על. ג

  ?במקרה שייתקלו בבעיה בשכר ובתנאי העבודה, שייצג אותם, מי מעדיפים העובדים
 מעדיפים כי הוועד או ארגון 46%, מיוצגים על ידי ועד עובדים או חברים בארגון עובדיםששכירים מבין ה

, ד או עמותות" גורם חיצוני כגון עו שייצג אותם מעדיפים26%, העובדים ייצג אותם בפני הנהלת מקום העבודה
  . מעדיפים לייצג את עצמם24%-ו

 ;נים האחרונות הופרו זכויותיהם במקום עבודתם הנוכחימהשכירים מעידים כי בש )נפש אלף 394- כ (14%
 – 11%  של,בתחום ימי עבודה ושעות עבודההופרו  22%  של, הופרו בתחום השכר56% של זכויותיהם

  .'גזע וכד, דת, מסיבות של אפליה על בסיס מין – 8% שלמסיבות של אי הפרשה לקרן פנסיה ו

 או לארגון העובדים  העובדים פנו לוועד11%, מקום העבודהה ב מאלה שזכויותיהם הופרו פנו להנהל41%
  . על זכויותיהם להגןכדיעשו דבר  מאלה שזכויותיהם הופרו לא 43%.  פנו לבית משפט5%-ו

פנו לוועד ) 26%( רק כרבע –זכויותיהם הופרו ש, ארגון עובדיםעל ידי מבין השכירים המיוצגים על ידי ועד או 
 .דבר לא עשו 32%- פנו לבית משפט ו4%, פנו להנהלה במקום העבודה 38%. או לארגון העובדים

 מציינים כי הם מעוניינים שיהיה 36% – ) מליון שכירים1.8-כ(מבין השכירים שבמקום עבודתם אין ועד עובדים 
מתוך אלה ).  לא ידעו להשיב5% (בוועד במקום עבודתם אינם מעוניינים 59%. ועד במקום העבודה

, מבין אלה שאינם מעוניינים בוועד.  חוששים במידה כלשהי לאבד את עבודתם42%,  עובדיםועדובשמעוניינים 
  . לאבד את עבודתםחוששים במידה כלשהי 33%
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  הגדרות והסברים, מונחים  .ג

  אוכלוסיית הסקר

אוכלוסיית הסקר כוללת גם דיירי מוסדות שאינם .  ומעלה20בגיל , האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל
. מרכזי קליטה ותכניות דיור מוגן לאוכלוסייה המבוגרת, כגון מעונות סטודנטים, משמשים לצרכים טיפוליים

 8. חודשים6רק אם שהו בארץ לפחות , עולים חדשים נכללו באוכלוסיית הסקר

 בתי חולים לחולים, כגון בתי אבות(דיירים במוסדות טיפוליים : קבוצות שאינן נכללות באוכלוסיית הסקר
דיפלומטים , ל למעלה משנה ברציפות בעת הסקר"תושבי ישראלי ששהו בחו, )בתי סוהר, במחלות כרוניות

שבטי בדווים ותושבים הגרים מחוץ , ועולים אשר הגיעו לישראל חצי שנה לפני מועד הריאיון לכל המאוחר
  .ליישובים

  צורת יישוב

  ).מספר התושבים( מבוססת על גודל היישוב שההבחנה ביניהן, היישובים נחלקים לשתי קבוצות עיקריות

.א  ;קבוצות על פי גודלם- המסווגים לתת,  תושבים ויותר2,000שבהם , יישובים עירוניים  

) כולל מושבים שיתופיים(מושבים , ובהם נכללים קיבוצים,  תושבים2,000-שבהם פחות מ, יישובים כפריים  
 .ויישובים כפריים אחרים

.ב

  יישובי פיתוח

  : היישובים הבאים25י פיתוח נכללים ברשימת יישוב

, תרשיחא-מעלות, מגדל העמק, כרמיאל, יקנעם עילית, טבריה, חצור הגלילית, בית שאן: יישובי פיתוח בצפון
  .שלומי, קריית שמונה, צפת, עפולה, עכו, נצרת עילית

, קריית גת, ערד, יבותנת, מצפה רמון, ירוחם, יבנה, דימונה, בית שמש, אילת, אופקים: יישובי פיתוח בדרום
  .שדרות, קריית מלאכי

 משק בית

. הגרים יחד בדירה באופן קבוע ברוב ימות השבוע ומנהלים תקציב משותף למזון, אדם אחד או קבוצת אנשים
  .משק בית יכול לכלול גם אנשים שאינם קרובי משפחה

  מספר הילדים במשק הבית

  . במשק הבית17-0מספר הילדים בגיל 

  צפיפות דיור

, לא כולל מטבח, כולל חצאי חדרים וסלון(מספר הנפשות במשק הבית מחולק במספר החדרים בדירה 
 נפש –צפיפות בינונית ,  פחות מנפש אחת לחדר–צפיפות דיור נמוכה ). שירותים וחדר המשמש לעסק בלבד

  . יותר משתי נפשות לחדר–צפיפות גבוהה , אחת עד שתי נפשות לחדר

                                                 

נובעים מהבדלים , הבדלים בין סקר כוח אדם לסקר החברתי באומדנים של האוכלוסייה ובתכונות כוח העבודה  8
 .וסיות הנחקרותבהגדרות של האוכל
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  מצב משפחתי

  .אלמנים ורווקים, גרושים, )כולל נשואים החיים בנפרד (נשואים

  קבוצת אוכלוסייה

השיוך לקבוצת אוכלוסייה מבוסס על הגדרת . יהודים ואחרים וערבים: יש הבחנה בין שתי קבוצות אוכלוסייה
  .וכן על הדת ביישוב המגורים של המרואיין, המרואיין את דתו ודיווחו על ארץ הלידה שלו ושל אביו

נוצרים המתגוררים ביישובים מעורבים , נוצרים המתגוררים ביישובים יהודיים,  כולל יהודים– דים ואחריםיהו
  .כאלה שהם ללא סיווג דת ובני דת אחרת על פי הגדרתם, ואשר ארץ הלידה שלהם או של אביהם אינה ערבית

נוצרים המתגוררים ביישובים , יהודיים-נוצרים המתגוררים ביישובים לא, דרוזים,  כולל מוסלמים–ערבים 
  .אוכלוסיית הסקר כוללת את ערביי מזרח ירושלים. מעורבים שארץ הלידה שלהם או של אביהם ערבית

   ואילך1990עולי 

  . או לאחר מכן1990מתייחס ליהודים ואחרים בלבד שעלו לארץ בשנת 

  דתיות

מסורתיים לא כל כך "ו" מסורתיים דתיים"כולל " (מסורתיים"; "דתיים"; "חרדים: " הקטגוריות הןיהודיםבקרב 
  ".חילונים, לא דתיים"; ")דתיים

לא כל כך "; "דתיים"; "דתיים מאוד: "הסיווג הוא) נוצרים ודרוזים, כגון מוסלמים (בני דתות אחרותבקרב 
  ".לא דתיים"; "דתיים

  השכלה

דת ההשכלה או התואר הגבוהים הנתונים מבוססים על דיווח המרואיינים על מוסד הלימודים האחרון ועל תעו
לא כולל תעודת סיום (ביותר שקיבלו במשך לימודיהם בבית ספר או במסגרות לימוד המקנות תעודות רשמיות 

  :הקטגוריות הן). 'תעודת סיום השתלמות וכד, קורס

ר בחלק מהלוחות לא הוצגו נתונים בקטגוריה זו בשל מספ.  מי שלא למדו כלל במוסד לימודים–לא למדו 
 .תצפיות קטן

 :קבוצה זו מחולקת לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו.  מי שלמדו במוסד לימודים כלשהו–למדו 
  כולל מי שלמדו ולא קיבלו תעודה(תעודת סיום בית ספר יסודי או חטיבת ביניים או ללא תעודה(  
  שאינה תעודת בגרות(תעודת סיום בית ספר תיכון(  
 תעודת בגרות  
 שאינה תעודה אקדמית(תיכון - ספר עלתעודת סיום בית(  
  תואר אקדמי ראשון –תעודה אקדמית )B.A.(תואר אקדמי שני , ) או תואר מקבילM.A. או תואר 

  ) או תואר מקביל.PH.D(תואר אקדמי שלישי , )כולל דוקטור לרפואה, מקביל
  ציינו שקיבלו תעודה שאינה אחת מהמפורטות לעיל–תעודה אחרת .  
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  תעסוקה

  העבודהבכוח 

השבוע שהסתיים בשבת שלפני מועד (בשבוע הקובע " בלתי מועסקים"או " מועסקים" ומעלה שהיו 20בני 
  :לפי ההגדרות המפורטות להלן, )הריאיון

  אינם בכוח העבודה

אנשים ; בקבוצה זו כלולים תלמידים.  ומעלה שלא היו מועסקים ולא היו בלתי מועסקים בשבוע הקובע20בני 
אנשים שאינם ; עקרות בית שלא עבדו אף שעה אחת מחוץ למשק ביתן; בות ללא כל תמורהשעבדו בהתנד
. שלא עבדו אף שעה אחת בשבוע הקובע', וכו, מרנטה, מפנסיה, אנשים החיים מקצבה; מסוגלים לעבוד

  .בקבוצה זו נכללים גם חיילים בשירות חובה

  מועסקים

כל ; רווח או תמורה אחרת,  כלשהי תמורת שכראנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע הקובע בעבודה
אנשים שנעדרו ; בני משפחה שעבדו ללא תשלום; )בין בשירותים ובין בענפים אחרים(העובדים בקיבוצים 

בסקר החברתי , 2011עד לסוף שנת , להבדיל מסקר כוח אדם(ל "זמנית מעבודתם וחיילים בשירות קבע בצה
  .)אנשי צבא קבע נכללים בין המועסקים

  בלתי מועסקים

חיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות , בשבוע הקובע) אף לא שעה אחת(אנשים שלא עבדו כלל 
זמינות (" מתאימה לו הוצעה להם עבודה, והיו יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע, שקדמו לשבוע הקובע

  ").לעבודה

  מעמד בעבודה

  :המועסקים מחולקים לשלוש קבוצות
 כולל , קבלני או בתמורה אחרת כלשהי, חודשי, נשים שעבדו אצל מישהו אחר תמורת שכר יומי א– שכירים

 ).שבסקר כוח אדם אינם נכללים בין המועסקים(חברי קואופרטיב ואנשי צבא קבע 
 51%לפחות ( בעלי עסק או מקבלים תשלום מלקוחות ומנהלי חברה שבבעלותם או בשליטתם – עצמאים.( 
 ובני משפחה העובדים ללא תשלום חברי קיבוץ – אחר. 

  הכנסה

,  מבוסס על דיווח המרואיינים על טווח ההכנסה האישית ברוטו לחודש–) ח"ש (הכנסה אישית ברוטו לחודש
  .לפני ניכוי במס, מכל מקומות העבודה שלהם

: ןשל כל בני משק הבית מכל המקורות כגו) נטו/ברוטו( הכנסה –למשק בית ) נטו/ברוטו(הכנסה כוללת 
מבוסס על דיווח המרואיינים על טווח ההכנסה הכוללת של . 'משכר דירה וכד, מקצבאות, מפנסיה, מעבודה

  .משק הבית

 מבוסס על דיווח המרואיינים על טווח ההכנסה – )ח''ש (הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית ברוטו לחודש
לכל משק בית נלקח בחשבון .  המסלפני ניכוי, של כל בני משק הבית מכל המקורות, הכוללת ברוטו לחודש

ברוטו (הכנסות לנפש במשק בית . והוא חולק במספר הנפשות במשק הבית, הערך שבאמצע הטווח שדווח
 4,001 –גבוהה ; ח" ש4,000-2,001 –בינונית ; ח" ש2,000 עד –נמוכה : קובצו לשלוש קטגוריות, )לחודש

  .ח ומעלה"ש
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  הסדרי פנסיה ופרישה

או קופת , ביטוח מנהלים, קרן פנסיה:  לך הסדרי פנסיה הכוונההאם יש: "בוסס על השאלה מ– הסדרי פנסיה
במסגרת הסקר ההגדרה כוללת חמישה סוגים של . אין הכוונה לקצבאות של הביטוח הלאומי? גמל על שמך
 עם מרכיב ים וביטוח חייםביטוח מנהל, קופת גמל, קרן פנסיה, פנסיה תקציבית: הנפוצים ביותר, הסדרי פנסיה

  .חיסכון

  "?האם אתה בפנסיה: "לשאלה" כן"ו שענ,  ומעלה60בני ,  נדגמים שלא שייכים לכוח העבודה– בפנסיה

לא כולל , בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם עזיבה של מקום עבודה וקבלת תשלומי פנסיה – פרישה
  .פיצויי פיטורין וקצבאות של הביטוח הלאומי או משרד ממשלתי אחר

ומקבלים תשלומי , לפני גיל הפרישה הקבוע בחוק,  ומעלה שפרשו ממקום עבודה40 בני – פנסיה מוקדמת
  .פנסיה ממקום עבודה קודם או אחרון

  התארגנויות עובדים

, ארגון מורים, למשל ההסתדרות, "?האם אתה חבר בארגון עובדים: "מבוסס על השאלה –ארגון עובדים 
ההסתדרות הכללית : ארגוני העובדים שצוינו בשאלון הסקר". יגודים מקצועייםכולל א, ההסתדרות הרפואית

, )י"הר(ההסתדרות הרפואית בישראל , כוח לעובד, ארגון המורים העל יסודיים, הסתדרות המורים, החדשה
, אחד מארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, אחד מארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות

  .הסתדרות העובדים הלאומית, )אגודת העיתונאים(ד הארצי של עיתונאי ישראל האיגו

 האם ועד העובדים"ו" ?האם במקום העבודה שלך יש ועד עובדים: " מבוסס על השאלות–ועד עובדים 
  "?במקום העבודה שלך מייצג אותך
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  שיטות הסקר  .ד

  מסגרת הדגימה. א
. גרת הדגימה שלו מבוססת על קובץ מרשם התושביםס אשר מס"הסקר החברתי הוא הסקר הראשון בלמ

איכותה של מסגרת דגימה נבחנת בעיקר . 2011קובץ מרשם התושבים היה מעודכן לאפריל , 2012עבור סקר 

וכיסוי יתר , כיסוי חסר של האוכלוסייה עלול ליצור הטיות באומדנים: לפי טיב הכיסוי שלה את אוכלוסיית הסקר

נוכו , לכן. ה מיותר של אנשים שאינם נכללים בהגדרת הסקר ולהגדלת העלויותעלול לגרום למאמץ חקיר

לגבי חלק , זיהוי הרשומות המיועדות לניכוי. מקובץ מרשם התושבים רשומות שאינן שייכות לאוכלוסיית הסקר

, למשל, נגזר ישירות מהמידע בקובץ מרשם התושבים, מקבוצות האוכלוסייה שאינן חלק מאוכלוסיית הסקר

שייכות -המידע מהמרשם על חלק מהתכונות המגדירות אי, עם זאת.  ומטה19לפי קריטריון הגיל נוכו כל בני 

כך . או חסר ולכן זיהוי הרשומות בעלות תכונות אלו היה מורכב וחשוף לטעויות, לאוכלוסיית הסקר אינו מושלם

אינם ) ם לתקופות קצרות בארץגם אם מפעם לפעם הם מבקרי(ל "ישראלים החיים באופן קבוע בחו, למשל

מרשם . חלק מאוכלוסיית הסקר ובתהליך הכנת המסגרת לדגימה נעשו פעולות מיוחדות כדי לאתרם ולנכותם

אך , אשר באופן עקרוני היו אמורים להיכלל בסקר, כיסוי של תושבים ארעיים ושל תיירים-התושבים חשוף לאי

 .בפועל אינם נכללים בו

: כגון, ב של משתנים דמוגרפיים אשר מאפשרים תכנון מדגם יעיל מבחינת תכונותבמרשם התושבים מספר ר

המרשם כולל מספר רב של , לעומת זאת. בהשוואה למדגמים המוצאים ממקורות מינהליים אחרים, מין וגיל

מאחר שבסקר הנדגמים מיועדים לחקירה גם אם . נפשות שהכתובת המרשמית אינה כתובת המגורים שלהם

פעולה זו מכבידה על עבודת השדה ואף חשופה . נדרשה פעולת איתור נדגמים, ים בכתובת המרשמיתאינם גר

  .איתור-לשיעורים משמעותיים של אי

כדי לכלול עולים שלא . אוכלוסיית הסקר כוללת עולים חדשים ששהו בארץ לפחות חצי שנה לפני מועד הריאיון

הוצא מדגם של תוספת עולים חדשים מקובץ ,  חודשים6אך שהו בארץ מעל , הופיעו בקובץ מרשם התושבים

  .2011 לסוף 2011המכיל את כל העולים שעלו בין אפריל , 2011המעודכן לסוף 
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  שיטת הדגימה. ב

 היו 2012קבוצות התכנון בסקר .  ומעלה20 בני 7,500-גודל המדגם תוכנן כך שמספר המשיבים הצפוי יהיה כ

אוחדו קבוצות התכנון של ): ושונות מהמחזורים הקודמים של הסקר (2011זהות לאלו שנקבעו לקראת סקר 

 64-20בגילים , בקבוצה המאוחדת לעיל). 1990עלו לפני (יהודים ילידי ישראל ויהודים שהם עולים ותיקים 

הייתה הבחנה בין חרדים ומי שאינם חרדים על פי מקור מינהלי שמבוסס בעיקר על מידע , )חמש קבוצות גיל(

 קבוצות 4:  משילוב שלושת המשתנים56;  קבוצות תכנון66-המדגם תוכנן ל, מכאן.  מוסדות הלימודלגבי

ויהודים ילידי ,  ואילך1990יהודים עולי , ערבים שלא במזרח ירושלים, ערבים ממזרח ירושלים(אוכלוסייה 

 קבוצות גיל 7-ו) ם ונשיםגברי( קבוצות מין 2, ) ואינם חרדים לפי המקור המינהלי1990ישראל או שעלו לפני 

 קבוצות תכנון נוספות היו עבור חרדים שאינם 10+). 75, 74-65, 64-55, 54-45, 44-35, 34-25, 24-20(

  ).64-20( קבוצות גיל 5-לפי מין ו, עולים חדשים

מספר הנפשות במסגרת בקבוצת (גודל מדגם המשיבים הצפוי לקבוצה תוכנן להיות יחסי לגודל הקבוצה 

שייכות -ואי) נפל(השבה -על סמך ההנחות לשיעורי אי. 7,500 –ותחת האילוץ של מספר משיבים צפוי , )תכנון

הסתברות הדגימה הממוצעת הייתה . בכל קבוצה התקבל הגודל הדרוש לדגימה, )אפס(לאוכלוסיית הסקר 

 .1:625 – וההסתברות המינימלית 1:417הסתברות הדגימה המקסימלית הייתה , 1:551

 20 בני 8,300-כלומר שבהם כ( מקרים במדגם 15ת ביישובים שבהם היו צפויים להתקבל לפחות הנפשו

בכל שכבה הוצא מדגם . כאשר כל שכבת דגימה היא קבוצת תכנון, שלבי- נדגמו במדגם שכבות חד, )ומעלה

 ערך בשיטת מהמדגם נ82%-כ, בסך הכל. לאחר מיון הקובץ לפי מאפיינים גאוגרפיים, שיטתי של נפשות-מקרי

  .שלבית-דגימה חד

 8,300-שלבי עבור האוכלוסייה ביישובים המונים פחות מ-הוצא מדגם דו, כדי לענות על האילוצים התפעוליים

. בשלב ראשון חולקו היישובים לשכבות גאוגרפיות והוצא מדגם של יישובים יחסית לגודלם.  ומעלה20בני 

 66לפי מאפייני , ישובים שנדגמו לאחר מיון הרשומותשיטתי של נפשות בי-בשלב שני הוצא מדגם מקרי

כפל (הסתברות הדגימה של השלב השני הותאמה כך שהסתברות הדגימה הסופית . התכונות לתכנון

בסוף .  נפשות כנדרש15-בשיטה זו התקבל גודל המדגם של כ. תהיה קבועה) ההסתברויות בשני השלבים

 ולא נכללו במסגרת הדגימה 2011אשר עלו החל מאפריל ,  הוצא מדגם תוספות של עולים חדשים2011

  . משיבים לסקר7,500- נפשות במטרה לקבל כ9,516בסך הכל כלל המדגם . העיקרית

  שיטת האמידה. ג

בכדי להפיק אומדנים לכלל . הנתונים הנאספים בסקר החברתי מבוססים על מדגם של נפשות מהאוכלוסייה

המבטא את אומדן מספר , יש לחשב לכל משיב בסקר מקדם ניפוח, הקבוצות באוכלוסיי-האוכלוסייה ולתת

שיטת האמידה קשורה לשיטת הדגימה ולבעיות שונות באיסוף . על ידו" המיוצגות"הנפשות באוכלוסייה 

אחת הבעיות השכיחות היא שלא כל מי שנדגם השיב לסקר ואלה שלא השיבו לסקר אינם בהכרח . הנתונים

שיטת . ולכן עלולה להיגרם הטיה באומדני הסקר) השבה אינפורמטיבי-אי( שהשיבו דומים בתכונותיהם לאלה

כיסוי של -מתת, השבה אינפורמטיבית-האמידה מיועדת לצמצם בעיקר את ההטיות העלולות לנבוע מאי

 .כמו עבודה והשכלה, האוכלוסייה ומשונות בגודלי המדגם לפי תכונות שלא השתתפו בתכנון מדגם הסקר
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בשלב ראשון כל משיב קיבל מקדם ניפוח ראשוני שהוא היפוך של : מידה כולל שלושה שלביםתהליך הא

בשלב שני הוכפל מקדם הניפוח הראשוני ; המבטא את הדיפרנציאליות בתכנון המדגם, הסתברות הדגימה

; יוחדהשבה חריגים במ-במקדם תיקון לנפל חריג וזאת לרשומות באזורים גאוגרפיים שבהם התקבלו שיעורי אי

שהתפלגותם ידועה ממקורות מינהליים או , לביצוע השלב השלישי נבחרו מבין משתני הסקר משתני התאמה

 החזק ביותר עם אוסף ושלהם נמצא הקשר, )ס"סקר גדול אחר של הלמ(נאמדת מסקר כוח אדם חודשי 

 הסקר החברתי בחירת המשתנים נעשתה על סמך נתוני.  מרכזיים בשאלון הגרעין של הסקרמשתני חקירה

לפיה מתאימים את התפלגות , Raking-בשלב הרביעי חושבו מקדמי הניפוח הסופיים בשיטת ה. 2002

  : התפלגויות של אומדנים חיצונייםהמדגם המנופח במקדמי הניפוח של השלב הקודם לשלוש

  קבוצות37 –גודל משק בית מורחב * אומדני משקי בית לפי קבוצת אוכלוסייה .  

 קבוצות12 –השכלה * תכונות כוח עבודה * לפי קבוצת אוכלוסייה + 20ות בגיל אומדני נפש .  

  קבוצות191 –קבוצות גיל * מין * קבוצות גאוגרפיות * לפי קבוצת אוכלוסייה + 20אומדני נפשות בגיל .  

כולל הבחנה בין חרדים ,  המשתנה קבוצת אוכלוסייה ביישובים היהודיים והמעורבים2012החל משנת 

  ).64-20עבור בני (לבין יתר האוכלוסייה ) לפי מוסדות חינוך(ורות מנהליים ממק

, לכן. זאת עקב קשיים תפעוליים, 15 מספר המשיבים ביישובי הבדווים בדרום היה 2012בסקר החברתי 

קביעת מקדמי הניפוח לסקר בשיטה שתוארה לעיל נעשתה ללא אוכלוסייה זו ואילו מקדמי הניפוח של הבדווים 

וללא התניה , ישובי הדרום התקבלו על ידי חלוקת האומדן הדמוגרפי ביישובים אלה במספר המשיביםבי

  .בתכונותיהם
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(לא כולל דיור מוגן)
נפטרו

שבה
הסיבה לאי-הה

לא היה ניתן לראיינם
חולים במחלות כרוניות,

לא נפקדו
שטח)

(ללא ביקור ב
שהו בחו"ל
שנה

למעלה מ
שייכים לאוכלוסייה

לא 
סירבו

לא אותרו
שיבו

ה
שיבו

לא ה
נעדרו

שפה
שיי 

ק

שבה
שבה ואי-ה

שיעורי ה
הסקר החברתי 2012: 

שהו במוסדות
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 הערות הסבר
 שטח הכיסוי של הנתונים הסטטיסטיים

 .אלא אם כן צוין אחרת, הנתונים הסטטיסטיים מתייחסים לשטח הכלכלי של מדינת ישראל

לפירוט . OECD-SNAעל פי הגדרת ( )The economic territory of a country(שטח כלכלי של מדינה  .א
 ):OECD, Glossary of Statistical Terms: מלא של ההגדרה ראו

ושבו אין מגבלות על מעבר של , השטח הכלכלי של מדינה כולל את השטח הגאוגרפי שממשלה מנהלת
 .והון סחורות, אנשים

 :כלכלי של מדינת ישראלהשטח ה
 .השטח הכלכלי של מדינת ישראל הוא בהתאם לסעיף ב להלן, על פי הגדרה זו

 :מחוז ונפה .ב
 מחוזות 6 קיימים מדינת ישראל שלפיה של הרשמית נהליתיהמ לפי החלוקה מוגדרים והנפות המחוזות

 . נפות15-ו
 .כולל יישובים ישראליים באזור יהודה והשומרון

  בלוחותסימנים מיוחדים

 40% עד 25%טעות דגימה יחסית של  = ( )

 40%- מכולל טעות דגימה יחסית של למעלה, נתונים בלתי ידועים או שאינם ניתנים לפרסום = ..

 נתונים שאין להם משמעות בגלל מבנה הלוח = ריק
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  שנתיים-רבלוחות 
2012-2002  





לוחות רב-שנתיים למ"ס, הסקר החברתי 2012

20022003200420052006200720082009201020112012

(אלפים) 3,962.14,042.04,230.54,309.94,410.94,491.94,574.54,655.64,779.84,945.64,972.3סך הכל

שביעות רצון מהחיים 
82.681.881.881.983.184.885.986.288.588.086.2מרוצים מאוד או מרוצים 

17.017.917.817.416.514.713.613.411.211.613.3לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים

הערכת המצב בעתיד
48.346.551.751.052.453.856.755.955.752.348.9יהיה יותר טוב

29.829.826.626.626.926.324.528.027.528.028.0לא ישתנה
12.613.910.811.69.98.99.07.67.68.611.4יהיה פחות טוב

שביעות רצון מאזור המגורים
81.079.679.781.180.982.183.083.983.883.883.5מרוצים מאוד או מרוצים 

18.920.320.018.818.917.716.815.916.016.016.4לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים

תחושת בדידות 
32.233.032.031.030.330.628.929.624.825.826.6חשים בדידות (1)

13.311.711.711.410.99.610.19.57.69.39.7אין למי לפנות בשעת משבר או מצוקה
13.612.413.212.512.811.111.712.29.09.09.1אין קשרים עם חברים

46.651.151.954.458.161.964.367.671.172.473.6משתמשים במחשב (2)

32.338.242.146.851.9-59.463.167.568.970.8משתמשים באינטרנט (2)

הערכה עצמית של מצב הבריאות
76.877.476.877.378.979.179.779.781.181.383.5טוב מאוד או טוב 

23.022.523.222.521.120.720.120.218.918.516.4לא כל כך טוב או בכלל לא טוב

מידת דתיות - יהודים
5.96.48.06.77.57.88.08.28.88.89.4חרדים
10.09.38.79.89.89.59.811.79.610.09.9דתיים

13.012.211.613.413.813.513.913.313.715.113.6מסורתיים-דתיים
28.427.326.725.025.025.526.325.224.423.322.6מסורתיים-לא כל כך דתיים

42.544.444.845.043.643.441.741.443.542.543.9לא דתיים, חילונים

מידת דתיות - לא יהודים
8.711.29.58.25.54.45.87.97.57.48.5דתיים מאוד

41.943.844.145.144.144.744.044.350.750.247.3דתיים
23.323.022.523.525.130.931.527.119.122.825.6לא כל כך דתיים

25.722.023.623.025.219.918.720.622.819.318.4לא דתיים

שביעות רצון מהמצב הכלכלי
48.347.747.549.952.653.154.956.560.759.655.8מרוצים מאוד או מרוצים 

51.452.152.249.747.246.444.843.139.040.044.0לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים

הערכת המצב הכלכלי בעתיד
36.135.540.740.443.545.247.747.348.144.740.3יהיה יותר טוב

36.132.932.333.133.332.330.433.432.832.432.7לא ישתנה
19.322.115.914.912.211.612.410.49.511.416.6יהיה פחות טוב

מועסקים

שביעות רצון מהעבודה
81.383.480.882.984.084.884.086.687.188.187.3מרוצים מאוד או מרוצים 

18.516.619.116.915.915.115.813.312.711.712.5לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים

שביעות רצון מההכנסה
44.748.748.150.653.254.952.957.959.360.659.6מרוצים מאוד או מרוצים 

55.050.951.448.746.344.546.741.840.238.739.9לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים

16.216.515.514.212.78.69.512.29.68.49.9חוששים לאבד את עבודתם(3)
(1)"לעתים קרובות" או "מדי פעם".

לוח א.- בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות, 2012-2002

(3) "חשש גדול מאוד" או "חשש גדול".

(2) בשנים 2006-2002 השימוש במחשב ובאינטרנט מתייחס לשימוש בחודש האחרון. משנת 2007 ואילך השימוש מתייחס ל-3 החודשים 
האחרונים. ב-2007 לא נשאלה שאלה על שימוש באינטרנט.

שנת סקר

 אחוז מסך הכל
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לוחות רב-שנתיים למ"ס, הסקר החברתי 2012

לוח ב.- בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון ותכונות נבחרות, 2012-2002

20022003200420052006200720082009201020112012

3,962.14,042.04,230.54,309.94,410.94,491.94,574.54,655.64,779.84,945.64,972.3סך הכל (אלפים)

82.681.881.881.983.184.885.986.288.588.086.2מרוצים מאוד או מרוצים מהחיים 
מין

83.582.683.282.784.285.887.886.788.888.187.4גברים
81.781.080.481.282.184.084.185.688.387.985.2נשים
גיל

44-2085.884.084.785.286.588.088.289.491.290.488.6
64-4579.679.378.879.180.482.784.884.787.187.186.0

+6576.478.676.975.776.077.679.677.381.981.578.4
קבוצת אוכלוסייה
83.682.682.983.184.185.986.587.088.888.587.7יהודים ואחרים
84.483.583.683.784.786.486.987.689.489.088.4מזה: יהודים

75.676.175.375.477.579.482.881.987.585.479.1ערבים

48.347.747.549.952.653.154.956.560.759.655.8מרוצים מאוד או מרוצים ממצבם הכלכלי 
מין

48.649.449.551.955.655.858.557.660.460.057.1גברים
48.046.145.648.049.850.651.655.461.059.254.5נשים
גיל

44-2046.045.546.548.951.352.453.854.960.058.653.5
64-4547.046.044.548.150.551.954.455.959.658.556.9

+6559.258.357.056.961.258.459.963.665.664.961.5
קבוצת אוכלוסייה
49.048.249.751.454.755.157.158.160.759.957.7יהודים ואחרים
50.249.550.452.255.856.158.359.261.961.158.9מזה: יהודים

43.543.635.141.640.542.943.247.960.559.846.1ערבים

81.079.679.781.180.982.183.083.983.883.883.5מרוצים מאוד או מרוצים מאזור המגורים 
מין

81.180.080.581.681.982.283.483.484.083.983.4גברים
80.979.279.080.679.982.082.784.383.683.783.5נשים
גיל

44-2078.277.678.178.878.680.982.983.583.683.382.1
64-4582.679.579.381.681.982.482.583.382.983.285.3

+6588.186.986.688.087.186.084.786.786.786.684.7
קבוצת אוכלוסייה
81.679.780.281.982.182.583.684.984.585.285.1יהודים ואחרים
82.179.980.582.282.382.984.185.484.785.985.7מזה: יהודים

77.279.377.276.373.979.980.178.580.376.375.3ערבים

מועסקים:

81.383.480.882.984.084.884.086.687.188.187.3מרוצים מאוד או מרוצים מהעבודה 
מין

79.082.079.280.882.083.183.285.485.987.487.0גברים
84.285.082.885.786.586.884.988.088.688.987.5נשים
גיל

44-2080.683.580.782.283.384.384.685.786.787.786.7
64-4582.383.080.883.984.685.883.188.087.588.387.7

+6587.184.985.088.491.783.580.888.391.791.790.7
קבוצת אוכלוסייה
82.284.181.984.285.585.384.487.587.688.988.2יהודים ואחרים
83.084.982.385.086.286.185.388.188.489.588.9מזה: יהודים

73.276.272.072.670.480.380.979.783.882.580.6ערבים

 אחוז מסך הכל

שנת סקר
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 לוחות גרעין
2012 



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

מעריכיםמעריכים
שבשנים הקרובותמרוצים שבשניםמרוצים

מצבם הכלכליממצבםהקרובותמחייהם(1)סך הכל
יהיה טוב יותרהכלכלי(1)חייהם יהיו
טובים יותר

אלפים
86.248.955.840.3    4,972.3סך הכל

מין
87.447.757.140.7   2,403.1גברים
85.250.054.539.9    2,569.2נשים
גיל

24-20584.0       92.577.460.271.0
44-252,108.8    87.663.651.655.5
64-451,497.5    86.036.456.925.2
74-65472.4       81.814.963.96.8

73.27.257.93.4       75309.7 ומעלה
מצב משפחתי

88.544.958.535.5    3,235.5נשואים
71.941.141.527.9       340.1גרושים
70.215.554.210.2       243.5אלמנים
87.469.552.663.9    1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
87.749.057.741.0    4,139.7יהודים ואחרים
88.449.158.941.0    3,922.8    מזה: יהודים

79.148.246.136.9       832.7ערבים

78.746.441.739.5       846.4עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
98.164.568.449.2       366.9חרדים
90.149.762.843.0       389.7דתיים

87.048.055.738.1    1,418.2מסורתיים
87.146.458.941.1    1,722.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
(26.7)77.540.137.7         79.2דתיים מאוד

79.049.047.537.1       438.9דתיים 
78.649.543.137.5       237.9לא כל כך דתיים

79.348.345.942.6       171.1לא דתיים

השכלה
86.649.456.040.8    4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, 

77.036.145.827.2       775.4  או חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון

85.946.252.236.3       874.8  (שאינה תעודת בגרות)
89.263.254.455.9       997.1תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
86.646.354.537.7       850.9  (שאינה תעודה אקדמית)

90.551.066.042.3    1,396.0תעודה אקדמית
(8.5)62.813.742.9         71.2לא למדו

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
 (ברוטו לחודש)  
79.549.840.439.6    1,236.2עד 2,000 ש"ח

84.147.549.039.9    4,000-2,0011,242.8 ש''ח
91.947.170.539.5    1,618.4מעל 4,000 ש"ח 

אחוז מסך הכל

לוח 1.- בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי וציפיות לעתיד ולפי תכונות נבחרות,
2012
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מעריכיםמעריכים
שבשנים הקרובותמרוצים שבשניםמרוצים

מצבם הכלכליממצבםהקרובותמחייהם(1)סך הכל
יהיה טוב יותרהכלכלי(1)חייהם יהיו
טובים יותר

אלפים

מספר הילדים במשק הבית 
02,745.2    83.941.755.833.6

2-11,498.8    89.157.455.548.9
4-3580.9       90.358.058.148.3

85.059.849.646.8       5147.5 ומעלה
מספר בני משק הבית שעובדים

0767.6       74.726.250.418.5
11,441.5    83.748.351.639.7

90.855.559.546.7    22,763.3 ומעלה

צפיפות דיור(2)
86.141.761.233.6    2,303.3נמוכה
87.355.752.547.1    2,233.6בינונית
82.052.844.041.5       424.9גבוהה

מחוז מגורים
91.947.459.338.9       533.3ירושלים
85.955.457.542.5       803.9הצפון
81.244.552.338.8       640.0חיפה
86.847.655.739.4    1,233.3המרכז

86.047.655.038.8       926.9תל אביב
83.748.452.241.9       671.1הדרום

96.358.168.448.2       163.9אזור יהודה והשומרון(3)

שביעות רצון מהחיים
51.861.543.1    4,288.1מרוצה מאוד או מרוצה

30.619.323.5       663.3לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
95.151.442.0    2,773.4מרוצה מאוד או מרוצה

75.145.838.3    2,186.2לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) "מרוצה מאוד" או "מרוצה".
(2) צפיפות דיור: נמוכה - פחות מנפש אחת לחדר; בינונית - נפש אחת עד שתי נפשות לחדר; גבוהה - יותר משתי נפשות לחדר.

(3) יישובים ישראליים.

אחוז מסך הכל

   2012 (המשך)
לוח 1.- בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי וציפיות לעתיד ולפי תכונות נבחרות, 
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(ברוטו לחודש)
מעל4,000-2,001עד 2,000סך הכל

4,000 ש"חש"חש"ח

אחוז מסך הכלאלפים

30.230.339.560.9    4,972.3סך הכל

מין
28.029.043.163.1    2,403.1גברים
32.331.736.159.0    2,569.2נשים
גיל

24-20584.0       45.029.925.267.7
44-252,108.8    33.429.137.557.5
64-451,497.5    25.029.945.158.9
74-65472.4       22.530.646.969.4

22.940.936.268.4       75309.7 ומעלה
מצב משפחתי

30.630.638.860.0    3,235.5נשואים
27.634.537.950.3       340.1גרושים
27.329.143.762.8       243.5אלמנים
30.228.341.566.5    1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
21.332.746.063.9    4,139.7יהודים ואחרים

21.631.846.664.2    3,922.8מזה: יהודים
71.319.59.246.2       832.7ערבים

19.644.535.960.6       846.4עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

69.123.67.360.5       366.9חרדים
32.232.435.462.4       389.7דתיים

21.137.841.058.3    1,418.2מסורתיים
9.528.462.170.3    1,722.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
77.716.06.345.2       518.1דתיים מאוד ודתיים 

63.523.513.045.3       237.9לא כל כך דתיים
35.042.822.255.3       171.1לא דתיים
השכלה
29.630.540.061.2    4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או 

58.625.316.146.4       775.4   חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

40.632.327.152.1       874.8   (שאינה תעודת בגרות)
30.435.234.361.9       997.1תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
22.837.539.661.2       850.9   (שאינה תעודה אקדמית)

11.025.064.074.6    1,396.0תעודה אקדמית
42.8(9.2)(20.4)70.4         71.2לא למדו

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
  (ברוטו לחודש)
38.7    1,236.2עד 2,000 ש"ח

55.0    4,000-2,0011,242.8 ש''ח
80.2    1,618.4מעל 4,000 ש"ח 

הכנסה אישית ברוטו לחודש(2)
46.435.718.052.8       647.9עד 4,000 ש"ח

23.742.334.056.1    7,500-4,0011,009.5 ש"ח
4.822.273.074.6    1,252.8מעל 7,500 ש"ח 

אחוז ממשקי הבית בעלי הכנסה

לוח 2.- בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ולפי תכונות נבחרות 2012

מצליחים לכסות    הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
את ההוצאות 
החודשיות של 
משק הבית(1)
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   הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית 
(ברוטו לחודש)

מעל4,000-2,001עד 2,000סך הכל
4,000 ש"חש"חש"ח

אחוז מסך הכלאלפים

מספר הילדים במשק הבית 
02,745.2    20.130.749.266.6

2-11,498.8    31.435.233.356.9
4-3580.9       56.421.222.450.0

39.8..88.012.0       5147.5 ומעלה 

מספר בני משק הבית שעובדים
0767.6       45.626.827.756.5
11,441.5    38.926.834.357.3

20.533.446.164.1    22,763.3 ומעלה

צפיפות דיור(3)
11.528.060.670.2    2,303.3נמוכה
38.236.825.055.7    2,233.6בינונית
38.6(2.1)87.310.6       424.9גבוהה

מחוז מגורים
55.521.622.960.3       533.3ירושלים
44.531.524.157.1       803.9הצפון
24.832.842.457.4       640.0חיפה
18.031.850.164.1    1,233.3המרכז

18.425.955.764.9       926.9תל אביב
32.836.630.657.4       671.1הדרום

39.329.631.163.3       163.9אזור יהודה והשומרון(4)

שביעות רצון מהחיים
27.929.742.364.9    4,288.1מרוצה מאוד או מרוצה

44.133.522.436.0       663.3לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
22.227.150.780.5    2,773.4מרוצה מאוד או מרוצה

39.934.325.836.4   2,186.2לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
(1) "מצליחים ללא כל קושי" או "מצליחים" (כולל הוצאות למזון, לחשמל, לטלפון וכו').

(2) מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה.
(3) צפיפות דיור נמוכה - פחות מנפש אחת לחדר; בינונית - נפש אחת עד שתי נפשות לחדר; גבוהה - יותר משתי נפשות לחדר.

(4) יישובים ישראליים.

אחוז ממשקי הבית בעלי הכנסה

מצליחים לכסות 
את ההוצאות 
החודשיות של 
משק הבית(1)

לוח 2.- בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ולפי תכונות נבחרות 2012 (המשך)

- 63 -



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

מהדירה 
באופן כללי

מהיחסים 
עם השכנים

מאזור 
המגורים

מכמות 
השטחים 
הירוקים

מהניקיון 
באזור 
המגורים

אלפים
85.682.283.558.555.873.0 4,972.3סך הכל

מין
87.581.983.459.857.683.8 2,403.1גברים
83.982.483.557.354.262.9 2,569.2נשים

גיל
24-20584.0 88.080.283.056.864.872.6
44-252,108.8 84.082.681.955.456.673.6
64-451,497.5 85.582.385.359.951.076.8
74-65472.4 88.081.583.063.551.871.5

89.183.787.369.163.454.0 309.7   75 ומעלה
מצב משפחתי

86.084.184.857.954.574.9 3,235.5נשואים
75.776.076.061.251.864.3 340.1גרושים
88.182.587.762.358.355.7 243.5אלמנים
87.178.581.258.960.574.1 1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
86.481.685.166.459.374.8 4,139.7יהודים ואחרים
86.981.885.766.760.075.2 3,922.8מזה: יהודים

81.985.275.319.338.764.0 832.7ערבים
78.179.977.464.850.969.5 846.4עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

90.289.891.554.854.878.3 366.9חרדים
87.485.389.661.957.573.0 389.7דתיים

85.380.083.365.357.870.6 1,418.2מסורתיים
87.680.785.771.763.878.7 1,722.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
35.055.7(15.5)79.280.470.0 79.2דתיים מאוד

81.786.879.019.242.263.8 438.9דתיים 
83.682.372.027.636.566.6 237.9לא כל כך דתיים

79.284.269.931.937.667.5 171.1לא דתיים

השכלה
85.782.383.758.856.073.3 4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

81.983.180.349.649.764.2 775.4 חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

84.282.082.254.654.871.0 874.8(שאינה תעודת בגרות)
85.480.482.057.257.872.4 997.1תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון 
85.483.484.462.056.174.4 850.9(שאינה תעודה אקדמית)

89.282.687.365.658.779.8 1,396.0תעודה אקדמית
82.073.570.342.348.352.5 71.2לא למדו

79.482.979.242.547.065.6 1,236.2עד 2,000 ש"ח
83.480.981.659.653.169.6 4,000-2,0011,242.8 ש''ח

90.883.388.668.462.582.1 1,618.4מעל 4,000 ש"ח 
חזקה על הדירה

89.082.784.558.155.973.6 3,555.6בעלות
76.380.881.662.057.071.9 1,115.9שכירות
80.781.678.350.951.470.5 295.1אחר(3)
מחוז

85.983.287.144.344.075.2 533.3ירושלים
86.385.280.647.452.271.6 803.9הצפון
83.580.882.755.557.669.5 640.0חיפה
87.881.985.066.060.473.3 1,233.3המרכז

83.979.685.268.657.976.6 926.9תל אביב
83.881.277.054.851.066.5 671.1הדרום

90.389.793.973.279.490.6 163.9אזור יהודה והשומרון(4)

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

(ברוטו לחודש)

אחוז מסך הכל

סך הכל

לוח 3.- בני 20 מעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים ולפי תכונות נבחרות, 2012

  מרגישים בטוח   
 ללכת לבד  

באזור המגורים 
בשעות החשכה(2)

מרוצים(1)
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מהדירה 
באופן כללי

מהיחסים 
עם השכנים

מאזור 
המגורים

מכמות 
השטחים 
הירוקים

מהניקיון 
באזור 
המגורים

אלפים

צורת יישוב
86.981.885.766.760.075.2 3,922.8יהודים  - סך הכל

86.781.385.064.958.974.5 3,570.9יישובים עירוניים
86.881.187.162.155.572.9 200,0001,179.8 תושבים ומעלה

86.481.689.848.344.674.6 297.4  ירושלים
84.078.287.472.356.077.0 287.7  תל אביב-יפו

86.777.384.559.767.169.6 160.9  חיפה
94.282.593.476.274.578.3 158.2  ראשון לציון
85.585.777.749.642.463.5 143.4  פתח תקווה

85.783.986.069.955.967.6 133.1  אשדוד
84.980.680.457.851.670.2 199,999-100,000759.1 תושבים

87.783.880.955.453.467.8 72.4  אשקלון
85.281.275.944.543.265.3 120.6  באר שבע
87.686.085.634.845.275.0 87.8  בני ברק
76.077.171.460.438.655.2 64.7  בת ים
85.774.480.669.668.079.5 132.3  חולון
82.982.782.565.454.664.2 114.6  נתניה

90.885.279.551.654.872.5 71.9  רחובות
83.177.185.275.446.676.7 94.7  רמת גן

87.180.185.871.865.778.4 99,999-50,000489.8 תושבים
87.682.585.569.464.377.5 49,999-2,0001,142.2 תושבים
85.181.775.857.651.267.4 421.0     מזה: יישובי פיתוח

87.980.479.164.655.168.0 208.1    בצפון
82.483.172.650.747.466.8 213.0    בדרום
89.186.892.685.571.481.6 351.9יישובים כפריים
   מחוז מגורים

86.182.488.249.545.474.7 359.1 ירושלים
87.782.684.876.766.574.1 378.0 הצפון
86.479.485.567.162.772.8 470.1 חיפה
88.982.186.970.463.476.0 1,116.2 המרכז

84.379.485.769.058.777.5 862.9 תל אביב
86.483.579.958.152.468.6 573.6 הדרום

90.589.694.173.179.390.5 162.9 אזור יהודה והשומרון(4)

81.985.275.319.338.764.0 832.7ערבים - סך הכל

81.885.475.219.538.564.3 809.6יישובים עירוניים
85.584.883.431.740.074.2 100,000184.6 תושבים ומעלה

86.484.685.230.539.176.6 152.8מזה: ירושלים
80.785.672.815.938.061.3 99,999-2,000625.0 תושבים   

   מחוז מגורים
84.984.985.831.540.376.0 159.4מזה: ירושלים
85.587.777.118.439.068.5 400.6 הצפון
75.187.275.413.142.457.3 128.2 חיפה
27.542.6(7.2)78.881.659.5 78.9 המרכז

(1) "מרוצה מאוד" או "מרוצה".
(2) "בטוח מאוד" או "בטוח".

(3) הסדר דיור אחר כולל: דירה של חבר קיבוץ בקיבוץ, דירה של בן משפחה או חבר, ללא תשלום שכר דירה, או הסדר אחר.
(4) יישובים ישראליים.

אחוז מסך הכל

לוח 3.- בני 20 מעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים ולפי תכונות נבחרות, 2012  (המשך)

סך הכל

  מרגישים בטוח   
 ללכת לבד  

באזור המגורים 
בשעות החשכה(2)

מרוצים(1)

- 65 -



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

  טוב 
לא כל טובמאוד

כך טוב
  בכלל 
לא טוב

טוב מאוד - 
מתוקנן לפי 

גיל(2)
הבעיה מפריעה קיימת בעיה

בפעולות יומיומיות(3)

 אחוז מאלה שיש  אלפים
להם בעיה

53.030.411.74.753.033.964.9     4,972.3סך הכל

מין
55.230.79.84.154.533.459.6     2,403.1גברים
51.030.213.45.351.734.269.7     2,569.2נשים
גיל

24-20584.0        80.817.8....13.847.8
44-252,108.8     71.123.24.41.218.858.1
64-451,497.5     38.441.415.54.542.665.3
74-65472.4        15.443.529.111.867.366.3

6.130.436.027.281.078        75309.7 ומעלה
מצב משפחתי

50.932.811.94.253.334.064     3,235.5נשואים
35.736.018.89.543.347.674.7        340.1גרושים
11.034.232.122.328.473.276.2        243.5אלמנים
73.021.44.61.054.921.054     1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
51.932.311.14.553.134.661.7     4,139.7יהודים ואחרים

53.031.710.74.454.234.561.3     3,922.8מזה: יהודים
58.820.914.45.852.330.183.1        832.7ערבים

31.341.920.06.531.142.366.7        846.4עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

64.618.764.1..73.620.45.3        366.9חרדים
52.931.910.14.955.135.460.5        389.7דתיים

48.031.514.16.351.239.469.3     1,418.2מסורתיים
52.934.09.13.754.233.753.3     1,722.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
54.121.717.66.751.233.886.3        518.1דתיים מאוד ודתיים

50.725.067.9(4.6)60.324.810.3        237.9לא כל כך דתיים
48.528.279.5(5.2)56.426.212.3        171.1לא דתיים

השכלה
53.830.611.24.353.433.263.9     4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

38.025.923.312.647.849.579.7        775.4  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
52.533.710.33.451.331.264.8        874.8  (שאינה תעודת בגרות)

65.126.06.72.252.726.156.6        997.1תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
48.634.812.73.651.334.764.5        850.9  (שאינה תעודה אקדמית)

58.432.07.32.158.329.352.9     1,396.0תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש

(ברוטו לחודש) במשק בית
52.824.515.47.348.934.680.2     1,236.2עד 2,000 ש"ח

48.230.914.66.350.237.170.5     4,000-2,0011,242.8 ש''ח
54.635.37.82.357.433.347.8     1,618.4 מעל 4,000 ש"ח

שביעות רצון מהחיים
57.230.89.02.956.330.559.5     4,288.1מרוצה מאוד או מרוצה

27.628.028.016.331.755.283.9        663.3לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

58.829.98.03.160.129.454.7     2,773.4מרוצה מאוד או מרוצה
45.731.216.36.844.239.674.3     2,186.2לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) בעיה הקיימת שישה חודשים או יותר.
(2) אחוז המעריכים את בריאותם כטובה מאוד, מתוקנן לפי שלוש קבוצות גיל: 44-20, 64-45, 65 ומעלה.

(3) "מפריעה מאוד" או "מפריעה".

 אחוז מסך הכל

לוח 4.- בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של מצב הבריאות, בעיה בריאותית ולפי תכונות נבחרות, 2012

  בעיה בריאותית או פיזית(1) 

סך הכל

הערכה עצמית של מצב הבריאות
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לוחות גרעין
תי 2012

חבר
ה

סקר 
ה

ס, 
מ"
ל

מכלל
האוכלוסייה

שים
שתמ

מהמ
שב

במח
בבית

בעבודה
מקום אחר

עבודה
לימודים

שחקים
מ

ש 
חיפו

מידע
דואר 

טרוני אלק
הורדת
קבצים

קבוצות 
דיון

שלומים
ת

קניות

אלפים
הכל

סך 
4,972.3

   
73.6

70.8
96.2

93.9
59.5

33.9
62.1

37.2
34.6

94.9
86.5

58.4
66.0

36.3
38.0

מין
גברים

2,403.1
   

76.3
73.8

96.6
95.0

62.0
36.3

63.6
36.0

37.2
95.4

85.7
61.1

64.6
40.1

41.7
שים

נ
2,569.2

   
71.0

68.0
95.8

92.8
57.0

31.4
60.7

38.3
31.9

94.5
87.2

55.7
67.4

32.4
34.3

גיל
24-20

584.0
      

86.9
82.7

95.1
94.2

43.3
51.8

43.6
52.2

41.1
94.3

86.4
79.2

86.1
22.9

28.3
44-25

2,108.8
   

85.3
82.9

97.2
94.3

67.1
40.4

70.0
41.4

36.2
95.4

88.7
61.7

68.6
42.5

43.2
64-45

1,497.5
   

70.7
67.8

96.0
92.5

63.6
20.6

66.9
27.3

27.5
94.7

83.7
46.6

55.6
34.7

36.4
74-65

472.4
      

45.7
42.5

92.9
95.4

30.4
12.8

33.1
23.5

38.2
95.7

84.8
48.5

54.2
28.1

31.9
75 ומעלה

309.7
      

25.4
23.5

92.6
97.3

14.1
(7.1)

18.4
13.0

41.6
91.0

78.3
32.6

47.9
18.8

18.5
תי
ח
פ
ש
מ

ב 
מצ

שואים
נ

3,235.5
   

71.5
68.2

95.3
92.7

62.6
27.4

66.4
31.6

32.8
94.9

85.2
52.7

57.9
38.7

40.0
שים

גרו
340.1

      
67.3

65.2
96.9

91.9
56.2

27.1
56.5

28.1
33.9

92.6
84.2

52.2
69.3

31.7
31.5

אלמנים
243.5

      
31.0

30.1
96.9

95.5
29.5

13.2
35.5

21.7
32.0

94.4
79.4

39.6
50.9

25.5
24.2

רווקים
1,151.9

   
90.3

88.4
97.9

96.9
55.3

51.2
55.9

52.7
39.0

95.5
90.2

73.3
84.0

32.8
36.3

ה
סיי
אוכלו

ת 
בוצ

ק
יהודים ואחרים

4,139.7
   

78.2
75.5

96.5
93.6

61.9
33.8

64.2
35.9

33.6
95.3

89.0
58.6

67.7
38.0

40.6
מזה: יהודים

3,922.8
   

78.0
75.2

96.4
93.4

62.5
34.2

65.0
35.8

33.3
95.4

89.3
58.4

66.8
38.4

41.1
ערבים

832.7
      

50.6
47.6

94.1
95.8

40.7
34.6

46.2
47.0

42.1
92.3

66.5
56.9

52.4
22.9

17.4
אילך

עולי 1990 ו
846.4

      
76.3

74.8
98.0

94.6
53.7

29.6
53.5

35.6
34.8

95.6
86.0

62.7
80.4

33.1
34.5

ם
הודי

ת - י
תיו

ד
חרדים

366.9
      

58.4
42.7

73.2
70.5

50.9
24.9

62.9
37.8

14.6
79.1

82.1
45.7

23.6
25.6

27.7
דתיים

389.7
      

74.7
71.9

96.3
93.6

64.4
29.3

68.5
42.3

26.4
96.5

89.1
53.9

53.6
34.0

36.7
מסורתיים

1,418.2
   

73.1
71.6

97.9
94.3

59.2
32.5

59.7
32.5

36.1
95.1

85.0
58.0

68.0
31.7

35.6
לא דתיים, חילונים

1,722.0
   

87.2
86.0

98.6
96.1

66.0
37.6

68.2
36.5

35.3
97.1

93.0
60.8

73.4
45.0

47.1
ת
חרו

א
ת 
תו
בני ד

ת - 
תיו

ד
דתיים מאוד ודתיים

518.1
      

44.9
41.8

93.1
95.3

34.9
31.8

41.4
48.1

38.7
92.5

61.4
53.5

46.9
20.2

12.1
לא כל כך דתיים

237.9
      

55.9
53.4

95.5
96.9

45.0
38.6

48.6
45.1

46.5
94.8

76.6
64.8

71.0
20.1

18.6
לא דתיים

171.1
      

74.0
71.9

97.2
96.4

48.9
31.2

51.5
35.9

42.9
89.7

74.7
58.1

60.6
30.2

27.4
ה 
שכל

ה
למדו

4,899.6
   

74.6
71.8

96.2
93.9

59.5
33.9

62.2
37.2

34.5
94.9

86.5
58.4

66.0
36.3

38.1
מזה: 

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
  חטיבת ביניים, או ללא תעודה

775.4
      

34.8
30.4

87.4
91.5

29.0
14.9

30.0
16.6

42.6
87.0

56.0
41.2

45.3
14.8

15.7
שאינה תעודת בגרות)

תעודת סיום בי"ס תיכון (
874.8

      
62.1

57.7
92.9

90.7
43.9

23.1
43.3

18.8
41.7

94.1
75.4

50.0
60.8

22.8
25.2

תעודת בגרות 
997.1

      
86.7

84.4
97.3

95.1
54.0

45.9
54.6

48.2
38.5

95.0
87.0

67.8
77.1

30.8
34.1

שאינה תעודה אקדמית)
תעודת סיום בי"ס על-תיכון (

850.9
      

80.2
76.6

95.5
91.6

59.7
26.8

64.0
31.1

31.6
94.6

87.1
54.8

60.7
34.6

34.1
תעודה אקדמית

1,396.0
   

92.6
91.8

99.1
96.1

76.2
38.1

81.1
45.1

28.6
96.8

95.7
60.4

67.3
50.2

51.8
ש
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מוצע
מ
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ס
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ברו
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ק 
ש
מ
ב
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1,236.2
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34.5

30.2
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36.2

91.8
72.0

55.8
57.1

23.2
19.2

ש''ח
 4,000-2,001

1,242.8
   

74.7
72.2

96.7
93.8

55.7
27.9

58.1
32.6

35.5
95.2

85.7
56.8

66.8
33.3

34.4
ש''ח

 מעל 4,000 
1,618.4

  
88.4

87.3
98.7

95.4
73.7

37.3
75.5

37.3
33.3

97.0
92.8

60.8
67.8

47.3
50.6

שים האחרונים.
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ת, 2012
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לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

סך הכל
עבדו חלקית(3)עבדו מלא(2)

    אחוז    אלפים
מסך הכל

אחוז מכוח 
העבודה

אחוז מכוח 
העבודה

    אחוז    
מסך הכל

4,972.369.793.580.119.66.530.3סך הכל
מין

2,403.176.093.689.410.36.424.0גברים
2,569.263.993.369.929.86.736.1נשים
גיל

24-20584.059.290.770.429.39.340.8
34-251,099.085.191.579.320.38.514.9
44-351,009.985.094.685.514.15.415.0
54-45780.182.995.184.715.04.917.1
64-55717.471.794.379.020.75.728.3

78.5(4.6)65782.021.595.461.338.7 ומעלה
מצב משפחתי

3,235.570.994.982.517.45.129.1נשואים
340.172.192.871.526.97.227.9גרושים
80.9(11.6)243.519.188.460.539.5אלמנים
1,151.976.490.077.222.610.023.6רווקים

מספר הילדים במשק הבית
02,745.263.792.677.522.17.436.3

2-11,498.879.895.183.116.74.920.2
4-3580.975.092.483.516.47.625.0

41.1(6.6)5147.558.993.474.125.9 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

4,139.773.194.279.520.25.826.9יהודים ואחרים
3,922.872.994.079.320.36.027.1מזה: יהודים

832.753.188.784.515.211.346.9ערבים
3,351.173.692.879.620.17.226.4ילידי הארץ

846.471.594.682.017.65.428.5עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

366.960.091.959.039.98.140.0חרדים
389.772.494.378.121.95.727.6דתיים

1,418.272.393.681.817.76.427.7מסורתיים
1,722.076.194.880.919.05.223.9לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
518.144.987.281.518.212.855.1דתיים מאוד ודתיים
237.962.691.888.211.88.237.4לא כל כך דתיים

171.177.191.983.915.68.122.9לא דתיים
השכלה
4,899.670.693.580.119.66.529.4למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

775.444.891.075.523.89.055.2  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
874.868.292.482.117.37.631.8תעודת סיום בי"ס תיכון 
  (שאינה תעודת בגרות)

997.171.491.174.625.18.928.6תעודת בגרות 
850.975.094.479.919.95.625.0תעודת סיום בי"ס על-תיכון
  (שאינה תעודה אקדמית)

1,396.083.295.983.716.14.116.8תעודה אקדמית

לוח 6.- בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות, 2012

אינם בכוח 
העבודה

אחוז מכלל המועסקים(1)

סך הכל

בכוח העבודה

בלתי 
מועסקים

מועסקים
מזה: עבדו בדרך כלל(1)

סך הכל
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לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

סך הכל
עבדו חלקית(3)עבדו מלא(2)

    אחוז    אלפים
מסך הכל

אחוז מכוח 
העבודה

אחוז מכוח 
העבודה

    אחוז    
מסך הכל

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
(ברוטו לחודש)
1,236.251.884.067.732.116.048.2עד 2,000 ש"ח

1,242.871.595.279.720.04.828.5 4,000-2,001 ש"ח
1,618.481.597.086.213.83.018.5  מעל 4,000 ש"ח

שביעות רצון מהחיים
4,288.172.094.081.018.86.028.0מרוצה מאוד או מרוצה 

663.355.888.773.525.911.344.2לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

2,773.471.495.982.117.74.128.6מרוצה מאוד או מרוצה 
2,186.267.790.377.522.29.732.3לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
הערכה עצמית של מצב הבריאות

4,150.477.093.881.418.46.223.0טוב מאוד או טוב
814.432.989.364.234.510.767.1לא כל כך טוב או בכלל לא טוב

(1) לא כולל בשירות קבע בצה"ל.
(2) עבדו בדרך כלל 35 שעות או יותר בשבוע.

(3) עבדו בדרך כלל  פחות מ-35 שעות בשבוע.

אינם בכוח 
העבודה

מועסקים
בלתי 

מועסקים סך הכל
מזה: עבדו בדרך כלל(1)

לוח 6.- בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות, 2012 (המשך)

אחוז מכלל המועסקים(1)

בכוח העבודה

סך הכל
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לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

    

יישוב 
המגורים

מחוץ ליישוב 
המגורים או 

במספר יישובים

פחות מרבע 
שעה

(עד 14 דקות)

רבע שעה עד 
חצי שעה (15 
עד 29 דקות)

חצי שעה 
ומעלה (30 

דקות או יותר)

משך ההגעה 
לעבודה 
מפריע(1)

אחוזיםאלפים

65.243.656.037.328.031.944.6   4,972.3סך הכל
מין

71.137.561.936.128.432.743.0    2,403.1גברים
59.650.249.638.427.631.146.1    2,569.2נשים
גיל

24-20584.0       53.750.549.545.025.028.152.0
44-252,108.8    79.141.358.235.228.533.647.2
64-451,497.5    73.444.355.337.427.631.540.3
74-65472.4       29.947.053.043.028.824.832.0

....41.842.5(35.6)6.164.4       75309.7 ומעלה
מצב משפחתי

67.342.457.237.327.332.345.0    3,235.5נשואים
66.845.154.930.030.636.137.4       340.1גרושים
(29.1)(20.9)16.958.341.727.945.7       243.5אלמנים
68.845.653.840.028.130.146.8    1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
68.843.556.136.328.232.443.6    4,139.7יהודים ואחרים

68.543.056.637.128.031.844.2    3,922.8מזה: יהודים
47.144.355.744.426.728.052.5       832.7ערבים

67.745.953.727.231.838.536.4       846.4עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

55.164.335.744.424.525.249.9       366.9חרדים
68.348.251.336.225.334.544.5       389.7דתיים

67.745.254.338.230.229.445.2    1,418.2מסורתיים
72.136.962.735.427.733.842.4    1,722.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
39.149.051.047.426.425.942.7       518.1דתיים מאוד ודתיים

57.440.459.629.430.838.655.6       237.9לא כל כך דתיים
70.850.249.844.427.725.046.0       171.1לא דתיים
השכלה
66.043.656.137.228.031.944.5    4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

40.848.151.744.528.725.243.5       775.4  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
63.047.252.643.928.024.644.6       874.8  (שאינה תעודת בגרות)

65.047.852.043.726.028.544.4       997.1תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
70.845.154.336.529.730.541.3       850.9  (שאינה תעודה אקדמית)

79.737.262.328.828.139.846.4    1,396.0תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש(2)

65.134.846.126.822.043.8       647.9עד 4,000 ש"ח
45.954.137.928.631.344.3    7,500-4,0011,009.5 ש"ח

30.868.730.428.838.945.5    1,252.8מעל 7,500 ש"ח 
היקף משרה

39.060.735.328.833.944.9    2,559.3מלאה
62.437.645.024.624.442.8       625.3חלקית

מקום עבודה
60.223.610.435.0    1,392.1ביישוב המגורים

16.331.951.548.2    1,789.9ביישוב אחר
שביעות רצון מעבודה

43.156.638.027.431.744.2    2,827.7מרוצה מאוד או מרוצה 
47.252.632.332.032.946.7       405.2לא כל כל מרוצה או בכלל לא מרוצה

מעמד  בעבודה
41.358.534.929.734.544.5    2,777.1שכירים
55.643.850.416.914.646.0       430.0עצמאים

לוח 7.- מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מיקום גאוגרפי של מקום העבודה העיקרי ולפי תכונות נבחרות, 2012 

מקום עבודה עיקרי

אחוז מסך כל המועסקים שעובדים ביישוב אחד

משך הגעה לעבודה

אחוז מסך כל המועסקים 

 מזה: 
מועסקים - 
סך הכל

בני 20 
ומעלה -
סך הכל
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יישוב 
המגורים

מחוץ ליישוב 
המגורים או 

במספר יישובים

פחות מרבע 
שעה

(עד 14 דקות)

רבע שעה עד 
חצי שעה (15 
עד 29 דקות)

חצי שעה 
ומעלה (30 

דקות או יותר)

משך ההגעה 
לעבודה 
מפריע(1)

אחוז מהמועסקים שעובדים ביישוב אחדאחוזיםאלפים

צורת יישוב
3,922.868.543.056.637.128.031.844.2יהודים  - סך הכל

67.544.555.236.029.231.843.4    3,570.9יישובים עירוניים
66.059.540.232.035.329.641.2    200,0001,179.8 תושבים ומעלה

62.186.613.426.333.435.650.1       297.4ירושלים
69.059.640.137.637.522.334.9       287.7תל אביב-יפו

61.363.836.237.235.326.735.6       160.9חיפה
72.030.868.626.139.032.337.4       158.2ראשון לציון
68.638.361.725.338.233.043.4       143.4פתח תקווה

63.758.140.940.026.429.842.3       133.1אשדוד
65.742.656.934.728.434.544.7       199,999-100,000759.1 תושבים

69.759.938.840.626.831.141.7         72.4אשקלון
63.368.131.935.828.432.025.7       120.6באר שבע
26.159.8(15.0)44.654.945.152.5         87.8בני ברק
53.956.2(18.6)(27.6)73.1(25.0)62.5         64.7בת ים
75.021.078.220.342.133.646.7       132.3חולון
67.751.148.937.922.538.450.6       114.6נתניה

71.640.060.033.323.242.345.1         71.9רחובות
67.627.372.743.133.123.942.9         94.7רמת גן

68.538.661.434.926.835.147.3       99,999-50,000489.8 תושבים
69.933.466.041.224.930.743.3    49,999-2,0001,142.2 תושבים

65.055.743.857.918.920.839.1       421.0     מזה: יישובי פיתוח
70.057.341.761.019.318.742.6      208.1    בצפון
60.153.946.154.218.523.235.4      213.0    בדרום
מחוז מגורים

61.279.320.727.432.934.248.7       359.1 ירושלים
70.348.051.258.917.223.351.6       378.0 הצפון
65.741.158.736.428.033.642.5       470.1 חיפה
72.732.467.532.927.635.744.2    1,116.2 המרכז

67.038.860.833.435.228.643.9       862.9 תל אביב
65.953.145.844.724.627.836.7       573.6 הדרום

76.231.068.531.121.142.350.2       162.9 אזור יהודה והשומרון(3)

47.144.355.744.426.728.052.5       832.7ערבים - סך הכל

47.244.655.444.027.227.852.8       809.6יישובים עירוניים
43.881.718.334.340.821.051.9       100,000184.6 תושבים ומעלה

25.646.422.846.9(14.0)39.086.0       152.8מזה: ירושלים
48.234.465.647.222.830.153.2       99,999-2,000625.0 תושבים   

מחוז מגורים
25.345.724.046.8(18.9)40.181.1       159.4מזה: ירושלים
49.435.564.552.420.627.052.8       400.6 הצפון
55.042.257.840.726.433.059.0       128.2 חיפה
42.1(25.3)51.736.863.248.526.2        78.9 המרכז

(1) "מפריע מאוד" או "מפריע", עבור מועסקים שמשך ההגעה שלהם לעבודה הוא רבע שעה ומעלה. 
מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה.  (2)

(3) יישובים ישראליים.

מזה: 
מועסקים - 
סך הכל

משך הגעה לעבודהיישוב עבודה עיקרי

לוח 7.- מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מיקום גאוגרפי של מקום העבודה העיקרי ולפי תכונות נבחרות, 2012 (המשך)

אחוז מהמועסקים

בני 20 
ומעלה -
סך הכל
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עצמאיםשכירים
מרוצים 
מהעבודה

(1)

מרוצים 
מהכנסה 

מעבודה(1)

חוששים 
מאיבוד 

העבודה(2)

מעריכים 
שימצאו עבודה 

אחרת(3)

 אחוז
מסך הכל

65.285.713.387.359.69.952.859.3 3,241.0 4,972.3סך הכל
מין

71.181.117.887.063.111.349.658.6 1,709.4 2,403.1גברים
59.690.88.287.555.68.356.459.9 1,531.6 2,569.2נשים

גיל
24-20584.0    313.4    53.796.5(2.6)86.660.59.867.436.6
34-251,099.0 855.5    77.891.87.986.358.910.265.856.5
44-351,009.9 812.2    80.483.814.687.261.310.460.163.3
54-45780.1    614.8    78.882.416.887.656.610.943.061.4
64-55717.4    484.6    67.581.417.887.859.47.731.060.8

20.567.328.690.764.37.820.962.8    160.5    65782.0 ומעלה

מצב משפחתי
67.383.415.688.661.88.549.464.2 2,178.6 3,235.5נשואים
66.886.711.982.448.513.443.148.2    227.3    340.1גרושים
37.165.8..91.061.8(14.4)16.983.7      41.2    243.5אלמנים
68.891.97.184.856.612.665.946.3    792.6 1,151.9רווקים

מספר הילדים במשק הבית
02,745.2 1,619.8 59.085.313.586.258.310.648.854.3

2-11,498.8 1,137.3 75.987.211.987.259.99.157.161.8
4-3580.9    402.7    69.383.216.090.762.78.759.171.3

55.085.014.290.264.212.343.068.8      81.1    5147.5 ומעלה

קבוצת אוכלוסייה
68.885.813.188.259.78.955.258.8 2,848.6 4,139.7יהודים ואחרים
68.585.513.388.960.48.755.260.6 2,686.0 3,922.8מזה: יהודים

47.185.014.680.659.017.035.565.5    392.3    832.7ערבים

68.385.613.388.661.210.255.064.7 2,288.4 3,351.1ילידי ישראל

67.792.87.080.550.59.056.940.3    572.6    846.4עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
59.763.3(5.9)55.189.810.292.563.7    202.1    366.9חרדים
68.385.212.192.065.17.455.263.6    266.2    389.7דתיים

67.785.813.487.455.710.352.557.7    960.3 1,418.2מסורתיים
72.184.614.088.962.38.356.661.2 1,241.7 1,722.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
39.185.214.577.554.518.231.964.7    202.7    518.1דתיים מאוד ודתיים

57.487.711.881.755.017.242.255.5    136.6    237.9לא כל כך דתיים
70.885.414.683.461.711.941.243.7    121.2    171.1לא דתיים

השכלה
66.085.713.387.359.69.952.959.3 3,234.2 4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי או

..40.882.616.784.048.514.334.7    316.0    775.4  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
63.083.415.283.555.512.640.835.3    551.5    874.8  (שאינה תעודת בגרות)

65.089.89.687.658.09.358.729.9    648.6    997.1תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
70.884.414.387.158.89.551.553.2    602.2    850.9  (שאינה תעודה אקדמית)

79.785.913.090.366.47.961.270.1 1,113.0 1,396.0תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש 

במשק בית (ברוטו לחודש)  
43.587.911.483.047.915.246.652.8    537.5 1,236.2עד 2,000 ש"ח

68.188.610.585.652.710.451.748.9    845.9 4,000-2,0011,242.8 ש"ח
79.184.415.091.570.06.456.866.7 1,279.5 1,618.4מעל 4,000 ש"ח 

הכנסה אישית ברוטו לחודש(5)
100.090.69.480.541.413.954.037.1    647.9    647.9עד 4,000 ש"ח

100.090.79.285.351.710.354.549.7 1,009.5 7,500-4,0011,009.5 ש"ח
1,252.81,252.8100.084.615.392.775.46.253.171.7מעל 7,500 ש"ח 

(1) "מרוצה מאוד" או "מרוצה".
(2) "חשש  גדול מאוד" או "חשש גדול" שיאבדו את עבודתם בשנה הקרובה.

(3) "סיכוי גדול מאוד" או "סיכוי גדול" שימצאו עבודה אחרת, לפחות ברמת ההכנסה שלהם כיום, אם יאבדו את עבודתם.
(4) "במידה רבה מאוד" או "במידה רבה", עבור מועסקים שלמדו בבי"ס על-תיכון או במוסד אקדמי.

מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (5)

    מזה: מועסקים -    
סך הכל

עבודתם 
קשורה 
לתחום 

לימודיהם(4)

אחוז מהמועסקים אלפים

לוח 8.- מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, עמדות כלפי עבודה ולפי תכונות נבחרות, 2012

ביטחון בתעסוקה שביעות רצוןמעמד בעבודה
בני 20 
ומעלה -
סך הכל
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מרוצים 
כל יום או מרוציםמאוד

כמעט כל יום

פעם או 
פעמיים 
בשבוע

פעמיים 
בחודש או 
פחות

אלפים

4,972.363.231.590.848.236.714.826.69.7סך הכל
מין

2,403.161.933.192.046.639.613.520.311.1גברים
2,569.264.430.189.849.733.916.132.58.5נשים
גיל

24-20584.074.021.696.669.323.47.122.26.0
44-252,108.866.729.293.651.234.913.624.17.8
64-451,497.559.534.290.139.842.118.026.110.7
74-65472.454.038.784.037.244.218.434.315.6

75309.750.942.275.039.340.819.143.216.0 ומעלה
מצב משפחתי

3,235.564.531.090.341.540.417.821.59.9נשואים
340.149.041.287.447.935.916.041.114.7גרושים
243.550.141.574.847.838.513.460.314.3אלמנים
1,151.966.628.096.965.826.96.829.56.6רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,139.762.132.592.051.036.112.525.07.6יהודים ואחרים

3,922.862.931.892.151.435.912.424.67.4מזה: יהודים
832.768.726.784.833.239.827.034.520.4ערבים

846.449.045.189.344.440.315.129.88.9עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
366.980.216.493.157.031.410.911.45.8חרדים
389.762.732.588.949.335.115.325.99.0דתיים

1,418.262.132.789.850.436.013.227.79.5מסורתיים
1,722.060.234.194.951.536.811.424.55.6לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
518.168.726.383.129.941.029.137.718.2דתיים מאוד ודתיים

237.962.132.086.339.237.323.530.721.0לא כל כך דתיים
171.167.428.291.042.338.419.330.020.2לא דתיים
השכלה
4,899.663.331.591.248.436.814.626.19.3למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

775.459.432.978.541.838.119.638.619.1  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
874.864.229.587.949.333.916.627.813.2  (שאינה תעודת בגרות)

997.166.729.194.960.229.410.323.17.6תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
850.961.334.194.142.942.314.523.57.0  (שאינה תעודה אקדמית)

1,396.063.832.496.045.539.914.321.74.2תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
1,236.263.030.083.844.534.920.533.518.2עד 2,000 ש"ח

4,000-2,0011,242.861.433.490.545.538.016.427.99.9 ש''ח
1,618.464.431.595.949.238.811.921.84.4מעל 4,000 ש"ח 

שביעות רצון מהחיים
4,288.167.229.492.849.636.513.721.77.6מרוצה מאוד או מרוצה

663.337.944.679.238.437.923.258.123.5לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
תחושת בדידות

1,323.748.439.483.542.937.619.317.5לעתים קרובות או לפעמים
3,633.768.728.793.650.136.413.36.8לעתים רחוקות או אף פעם 

הערכה עצמית של מצב הבריאות

4,150.466.029.993.649.936.213.621.87.9טוב מאוד או טוב
814.449.239.477.137.739.722.351.018.8לא כל כך טוב או בכלל לא טוב

(1) "לעתים קרובות" או "לפעמים".
(2) השיבו "לא" לשאלה: "אילו היית במשבר או במצוקה, האם ישנם אנשים שעל עזרתם אתה יכול לסמוך"?

לוח 9.- בני 20 ומעלה, לפי  שביעות רצון מהקשר עם משפחה, תדירות הקשר עם חברים, תחושת בדידות

 ולפי תכונות נבחרות, 2012

יש להם 
חברים

תדירות מפגשים או שיחות טלפון עם 
חברים

חשים 
בדידות(1)

חשים שאין 
למי לפנות 

בשעת 
משבר או 
במצוקה(2)

מרוצים מהקשר עם 
בני המשפחה

אחוז מסך הכלאחוז מאלה שיש להם חברים

סך הכל

אחוז מסך הכל
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דרך סך הכל

ארגון
באופן 
פרטי

גם דרך 
ארגון וגם 

באופן 
פרטי

עזרה 
לנזקקים

חינוך 
ותרבות

סדר 
עד 9 אחר(2)בריאותציבורי

שעות
10 שעות 
ויותר

לא קבוע 
או חד-
פעמי

אחוז מסך אלפים
הכל

4,972.320.047.238.414.336.330.78.89.914.436.036.823.9סך הכל

מין
2,403.123.547.536.915.636.827.411.57.416.935.638.723.1גברים
2,569.216.946.840.512.735.535.35.013.310.936.534.324.9נשים

גיל
24-20584.0   22.460.126.713.232.835.9(7.3)15.1(9.0)30.337.028.3
44-252,108.820.543.640.615.837.734.77.66.413.742.331.423.8
64-451,497.520.644.042.113.936.225.810.29.518.334.939.822.8
74-65472.4   18.651.436.0(12.6)35.022.0(12.9)17.1(13.0)22.549.822.8

(20.7)42.5(23.1)(16.6)(12.9)..(24.7)38.6..11.860.630.3   75309.7 ומעלה

מצב משפחתי
3,235.520.643.241.815.037.129.78.89.414.938.034.724.4נשואים
31.735.229.4(25.9)..(12.3)(20.9)38.4(8.4)15.949.342.2   340.1גרושים
(18.2)30.342.2..(21.1)..(26.4)43.4..12.456.336.2   243.5אלמנים
1,151.921.356.628.814.733.335.08.011.012.732.242.121.8רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,139.722.348.938.113.037.429.49.310.113.835.936.424.6יהודים ואחרים

3,922.822.949.237.912.937.429.59.410.213.536.235.924.7מזה: יהודים
(14.9)37.441.9(21.6)....47.7(21.9)8.926.742.930.4   832.7ערבים

20.732.132.330.0(9.6)(12.0)13.247.739.013.327.929.7   846.4עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
17.121.034.333.632.2..43.432.250.617.343.917.1   366.9חרדים
17.334.936.025.4(11.0)(10.3)32.239.843.616.633.527.8   389.7דתיים

1,418.217.456.933.69.438.529.312.310.69.433.437.025.9מסורתיים
1,722.020.855.432.711.935.6349.67.713.039.935.920.5לא דתיים, חילונים

השכלה

4,899.620.347.238.414.336.330.88.79.814.436.036.723.9למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
18.525.639.932.5(11.5)..14.031.851.217.042.622.5   775.4  חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון 
13.716.230.141.523.9(11.0)39.120.1(9.0)13.950.940.1   874.8  (שאינה תעודת בגרות)

21.655.731.213.230.437.78.311.612.033.842.320.7   997.1תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
1141.833.721.8(9.8)19.843.343.513.237.225.616.4   850.9  (שאינה תעודה אקדמית)

1,396.027.047.535.916.537.233.76.17.215.839.632.324.2תעודה אקדמית
הכנסת אישית ברוטו לחודש(4)

16.731.541.620.5(13.7)..21.543.044.112.928.836.5   647.9עד 4,000 ש"ח
16.741.331.324.8(9.1)..7,500-4,0011,009.515.044.244.111.738.829.8 ש"ח

1,252.827.247.636.815.638.730.310.56.114.344.031.222.9מעל 7,500 ש"ח 
הכנסה ממוצעת לנפש

(ברוטו לחודש) במשק בית
21.234.937.425.2(8.5)(6.0)1,236.216.333.348.218.531.732.6עד 2,000 ש"ח

4,000-2,0011,242.817.446.340.912.935.527.69.612.914.429.538.226.8 ש''ח
1,618.425.252.733.513.838.431.19.47.713.340.834.222.7מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה

3,241.021.745.840.413.836.531.18.58.615.340.933.122.9מועסקים
(20.7)32.744.4....(18.0)(24.4)34.6(22.6)(27.3)17.950.0   227.1בלתי מועסקים

1,504.316.850.734.814.436.130.77.813.112.322.945.827.1אינם בכוח העבודה
(1) ב-12 החודשים האחרונים.

(2) תחום התנדבות אחר כגון: שמירה על הטבע, פעילות דתית וכו'.
(3) סך שעות ההתנדבות, בחודשים שבהם עסקו בפעילות התנדבותית.

מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (4)

אחוז מאלה שעסקו בפעילות אחוז מאלה שהתנדבו במסגרת ארגונים
התנדבותית

אחוז מאלה שעסקו בפעילות 
התנדבותית

לוח 10.- בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית, לפי מאפייני הפעילות ולפי תכונות נבחרות, 2012

מספר שעות התנדבות בחודש(3) מסגרת הפעילות עסקו 
בפעילות 
התנדבותית

(1) 

תחום הפעילות ההתנדבותית 

- 74 -



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

 
ארגונים סך הכל

ומוסדות
אנשים 
פרטיים

גם ארגונים 
וגם אנשים 
פרטיים

עד 100 
ש"ח

 500-101 
ש"ח

 1,000-501
ש"ח

מעל 
1,000 ש"ח

אחוז מסך הכלאלפים

63.151.511.536.735.332.011.617.2      4,972.3סך הכל

מין
62.149.712.737.430.729.313.722.9      2,403.1גברים
64.153.110.436.239.634.59.812.1      2,569.2נשים

גיל
24-20584.0         52.838.221.339.450.126.58.012.4
44-252,108.8      64.648.312.339.335.131.212.117.7
64-451,497.5      67.853.510.136.330.834.912.118.5
74-65472.4         60.662.85.531.536.231.712.315.9

53.570.65.822.935.931.111.316.3         75309.7 ומעלה

מצב משפחתי
67.451.69.538.629.532.213.021.1      3,235.5נשואים
55.154.113.232.146.035.46.010.0         340.1גרושים
53.161.310.228.539.832.511.212.6         243.5אלמנים
55.648.418.133.351.230.18.77.0      1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
67.354.69.835.335.932.011.817.8      4,139.7יהודים ואחרים

68.354.59.535.734.732.412.118.3      3,922.8מזה: יהודים
42.326.425.448.130.632.110.812.5         832.7ערבים

55.359.612.827.355.524.76.910.4         846.4עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
86.933.26.060.610.819.515.648.7         366.9חרדים
80.540.06.852.317.624.717.036.4         389.7דתיים

67.751.012.236.434.936.911.813.8      1,418.2מסורתיים
62.268.48.822.746.734.89.77.9      1,722.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
43.619.926.853.229.931.39.912.1         518.1דתיים מאוד ודתיים

(10.7)(14.7)40.436.325.738.033.330.8         237.9לא כל כך דתיים
(11.7)(5.0)44.554.312.733.051.228.5         171.1לא דתיים
השכלה
63.651.611.536.635.232.011.717.3      4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

57.040.812.946.033.126.012.721.8         775.4  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון

56.946.612.740.731.433.712.217.9         874.8  (שאינה תעודת בגרות)
58.848.215.735.744.830.58.511.6         997.1תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
68.156.410.133.037.133.110.516.9         850.9  (שאינה תעודה אקדמית)

72.358.08.733.131.334.213.418.7      1,396.0תעודה אקדמית

הכנסת אישית ברוטו לחודש(2)
61.747.616.235.842.932.28.212.6         647.9עד 4,000 ש"ח

64.947.214.038.340.030.710.116.0      7,500-4,0011,009.5 ש"ח
76.355.98.135.926.135.515.321.7      1,252.8מעל 7,500 ש"ח 

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק בית

52.339.314.945.835.727.811.519.9      1,236.2עד 2,000 ש"ח
62.952.812.234.739.031.410.716.0      4,000-2,0011,242.8 ש''ח

73.459.88.331.831.436.313.517.8      1,618.4מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה 
68.851.111.537.133.732.812.018.3      3,241.0מועסקים

53.049.412.338.340.633.211.811.4         227.1בלתי מועסקים
52.452.911.435.439.129.410.515.1      1,504.3אינם בכוח העבודה

(1) תרמו כסף לארגונים או לאנשים פרטיים (לא כולל קרובי משפחה וחברים) ב-12 החודשים האחרונים.
מועסקים שיש להם הכנסה אישית מעבודה. (2)

לוח 11.- בני 20 ומעלה שתרמו כסף, לפי יעד התרומה, סכום התרומה ולפי תכונות נבחרות, 2012

סכום התרומה 

אחוז מאלה שתרמו כסף

תרמו כסף(1)

יעד התרומה
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לוחות גרעין
תי 2012

חבר
ה

סקר 
ה

ס, 
מ"
ל

סך הכל
מזה: דיווחו 
שטרה

למ
סך הכל

מזה: דיווחו 
שטרה

למ
סך הכל

מזה: דיווחו 
שטרה

למ
סך הכל

מזה: דיווחו 
שטרה

למ
אלפים

אלפים
הכל

סך 
4,972.3 

1.4
56.1

1.7
13.5

5.6
56.7

4.2
36.3

3,584
72.1

1.8
6.0

47.0
מין

גברים
2,403.1 

1.7
54.4

(0.3)
14.8

6.3
56.1

4.3
34.3

1,822
75.8

2.1
6.3

48.4
שים

נ
2,569.2 

1.1
(58.7)

3.1
12.2

4.9
57.4

4.1
38.2

1,763
68.6

1.6
5.6

45.5
גיל

24-20
584.0 

3.8
(49.1)

3.8
17.2

5.9
51.1

7.3
27.2

417
71.4

(2.9)
5.9

53.5
44-25

2,108.8 
1.4

54.1
2.3

15.6
6.8

55.3
4.3

32.5
1,600

75.9
2.0

6.9
42.6

64-45
1,497.5 

(0.7)
(68.6)

1.1
11.3

4.3
58.5

3.1
38.3

1,149
76.7

1.3
5.5

50.4
65 ומעלה

782.0 
(0.8)

..
..

8.9
4.1

65.6
3.4

(60.5)
418

53.5
(1.6)

4.0
(54.2)

תי
ח
פ
ש
מ

ב 
מצ

שואים
נ

3,235.5 
0.8

(59.0)
0.8

12.4
5.5

56.8
3.2

38.6
2,511

77.6
1.6

5.7
46.8

שים
גרו

340.1 
(3.0)

(68.1)
(2.7)

11.8
4.5

67.3
4.6

(52.3)
169

49.7
(2.8)

(6.3)
(56.0)

אלמנים
243.5 

..
..

..
7.5

(3.0)
57.2

(3.3)
..

92
37.6

..
(4.9)

..
רווקים

1,151.9 
2.5

49.9
4.4

18.1
6.6

54.4
7.0

29.0
813

70.5
2.5

6.9
45.0

ה
סיי
אוכלו

ת 
בוצ

ק
יהודים ואחרים

4,139.7 
1.2

51.3
2.0

13.3
5.4

59.6
4.4

36.9
3,002

72.5
1.8

5.7
48.3

   מזה: יהודים
3,922.8 

1.1
50.3

2.0
13.5

5.4
61.1

4.4
35.4

2,891
73.7

1.8
5.6

47.9
ערבים

832.7 
2.4

(67.7)
(0.6)

14.0
6.4

44.7
3.2

..
582

69.9
(2.2)

7.6
42.3

אילך
עולי 1990 ו

846.4 
1.8

63.6
1.9

11.5
4.4

45.9
4.8

37.8
466

55.0
(1.1)

5.7
43.8

ם(3)
מגורי

חוז 
מ

שלים
ירו

533.3 
(1.4)

..
(2.0)

14.4
5.5

33.5
4.6

(33.0)
321

60.2
(2.4)

7.5
(48.4)

הצפון
803.9 

1.7
75.0

(1.3)
11.2

5.2
50.4

2.5
(33.7)

598
74.3

(1.2)
5.6

41.0
חיפה

640.0 
1.9

(44.4)
1.7

13.6
5.0

60.8
4.1

(23.8)
480

74.9
(1.1)

7.0
56.0

המרכז
1,233.3 

1.1
(41.4)

1.3
13.4

4.9
70.7

4.1
38.3

1,004
81.4

1.9
6.4

42.1
תל אביב

926.9 
(1.0)

(60.5)
3.3

16.6
7.4

51.0
5.0

31.8
634

68.4
2.5

6.1
44.3

הדרום
671.1 

..
..

(1.0)
12.7

5.9
65.2

5.2
(52.2)

423
63.0

..
4.3

62.7
ש
פ
ת לנ

מוצע
מ

ה 
ס
הכנ

ש)
חוד

טו ל
ברו

)
ת
בי

ק 
ש
מ
ב

ש"ח
עד 2,000 

1,236.2 
1.9

(61.0)
1.4

12.6
6.9

44.5
3.8

42.4
628

          50.8
(2.7)

5.5
55.4

ש"ח
  4,000-2,001

1,242.8 
1.7

(47.8)
2.1

13.2
5.3

59.9
4.7

31.2
861

          69.3
1.7

5.5
47.5

ש"ח 
מעל 4,000 

1,618.4 
0.7

(71.2)
1.5

13.9
5.5

59.7
4.1

39.0
1,398

          86.4
1.0

6.3
42.8

שטרה.
שיעור המדווחים למ

של מיעוט תצפיות לא מצוין 
(1) כולל הטרדה מינית במילים או בהתנהגות. ב

ש בכוח, גנבת רכב ופריצה לרכב.
שימו

(2) כולל פריצה לדירה, גנבה ללא 
שומרון. 

שראליים באזור יהודה וה
שובים י

של מיעוט תצפיות לא מוצגים נתונים על יי
(3) ב

דירתם נפרצה
רכבם נפרץ

הוטרדו 
מינית(1)

שם
 נפגעו ברכו

רכבם נגנב
סך הכל

ש בכוח 
שימו

 ללא 
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אחוזים
אחוזים

הוכו או נפצעו

ת, 2012
חרו

ב
ת נ

תכונו
פי 
ה ול

בר
סוג ע

פי 
ם, ל

חרוני
א
ה

ם 
שי
חוד

ה
ב-12 

ת 
בריינו

פגעי ע
ה נ

מעל
בני 20 ו

 -.1
ח 2

לו

סך הכל(2)
סך הכל

שותם רכב
מזה: בר

  נגנב מהם דבר מה,



לוחות גרעין
תי 2012

חבר
ה

סקר 
ה

ס, 
מ"
ל

חרדים
דתיים

מסורתיים(2)
לא דתיים, 
חילונים

דתיים מאוד
דתיים

לא כל כך 
דתיים

לא דתיים

אחוזים 
אלפים

אחוזים

הכל
סך 

4,972.3
       

3,922.8
    

80.8
9.4

9.9
36.2

43.9
928.6

       
 

19.2
8.5

47.3
25.6

18.4
מין

גברים
2,403.1

       
1,896.2

    
81.1

9.5
10.0

35.2
44.4

442.6
       

 
18.9

3.1
44.5

29.7
22.7

שים
נ

2,569.2
       

2,026.5
    

80.6
9.2

9.9
37.1

43.5
485.9

       
 

19.4
13.5

49.9
22.0

14.5
גיל

24-20
584.0

          
427.8

       
74.3

15.1
9.1

35.5
40.0

147.1
       

 
25.7

..
47.7

32.0
13.2

44-25
2,108.8

       
1,600.6

    
77.9

12.1
10.0

32.8
44.5

452.8
       

 
22.1

             9.1
41.3

28.2
21.2

64-45
1,497.5

       
1,225.0

    
83.9

6.8
9.4

38.6
44.2

235.7
       

 
16.1

6.5
54.1

20.0
19.4

74-65
472.4

          
395.7

       
85.9

4.7
11.0

38.4
45.5

64.3
        

 
14.1

..
58.3

17.8
(9.4)

75 ומעלה
309.7

          
273.8

       
90.5

(2.7)
11.8

42.6
42.6

28.7
        

 
9.5

..
59.4

(16.2)
(14.2)

תי
ח
פ
ש
מ

ב 
מצ

שואים
נ

3,235.5
       

2,519.7
    

79.7
12.3

11.1
35.8

40.1
643.4

       
 

20.3
9.2

49.9
24.5

16.3
שים

גרו
340.1

          
295.1

       
91.0

(2.1)
7.6

32.3
56.0

29.1
        

 
9.0

..
(30)

(21.7)
(32.2)

אלמנים
243.5

          
199.8

       
83.8

(2.2)
9.2

45.1
43.0

38.6
        

 
16.2

..
61.3

(24.5)
..

רווקים
1,151.9

       
907.0

       
80.6

5.0
7.5

36.2
50.9

217.5
       

 
19.4

(5.7)
39.5

29.6
24.8

אילך
עולי 1990 ו

846.4
          

653.4
       

88.2
3.5

6.8
32.3

56.6
86.7

        
 

11.8
..

(9.0)
34.1

56.1
ה
שכל

ה
למדו

4,899.6
       

3,885.7
    

81.3
9.4

9.8
35.9

44.3
892.9

       
 

18.7
7.8

47.0
26.2

19.0
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
  חטיבת ביניים, או ללא תעודה

775.4
          

517.0
       

67.1
22.6

12.0
41.8

22.0
252.6

       
 

32.9
(10.6)

57.4
19.8

12.2
תעודת סיום בי"ס תיכון 
שאינה תעודת בגרות)

)  
874.8

          
674.5

       
77.7

10.5
9.0

49.6
30.7

193.2
       

 
22.3

(11.9)
43.8

26.6
17.8

תעודת בגרות 
997.1

          
784.8

       
80.6

4.8
9.1

40.8
44.9

188.9
       

 
19.4

(3.9)
46.0

27.6
22.5

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
שאינה תעודה אקדמית)

)  
850.9

          
720.6

       
87.3

12.2
8.3

33.6
45.4

104.6
       

 
12.7

..
45.5

31.1
22.2

תעודה אקדמית
1,396.0

       
1,184.0

    
88.5

4.5
10.6

23.7
60.4

153.6
       

 
11.5

(7.2)
36.0

31.0
25.3

ש
פ
ת לנ

מוצע
מ

ה 
ס
הכנ

ש)
חוד

טו ל
ברו

ת (
בי

ק 
ש
מ
ב

  
ש"ח

עד 2,000 
1,236.2

       
688.1

       
56.3

30.4
14.2

35.0
19.4

532.5
       

 
43.7

11.2
53.9

24.7
10.2

ש"ח
 4,000-2,001

1,242.8
       

1,010.1
    

84.4
7.1

9.7
42.7

39.8
186.4

       
 

15.6
(7.6)

30.7
26.1

35.6
ש"ח 

מעל 4,000 
1,618.4

       
1,482.1

    
94.2

1.5
7.2

31.6
59.2

90.1
        

 
5.8

..
30.2

30.1
38.6

ה
ק
סו
תע

ב 
מצ

מועסקים
3,241.0

       
2,686.0

    
85.3

7.5
9.9

35.8
46.2

462.0
       

 
14.7

3.4
40.6

29.6
26.3

בלתי מועסקים
227.1

          
172.3

       
76.5

10.4
9.3

38.0
39.8

52.8
        

 
23.5

..
51.2

23.2
20.2

אינם בכוח העבודה
1,504.3

      
1,064.5

   
71.9

13.8
10.1

36.9
38.7

413.8
      

28.1
14.7

54.3
21.5

9.5
(1) לא כולל חסרי דת, אתאיסטים ודת לא ידועה.

(2) "מסורתי-דתי" או "מסורתי-לא כל כך דתי".
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אלפים
אחוז מיהודים

אחוז מבני דתות אחרות

ת, 2012
חרו

ב
ת נ

תכונו
פי 
ת ול

תיו
ת ד

מ
פי ר

ה, ל
מעל

בני 20 ו
ח 13.- 

לו

סך הכל

יהודים

סך הכל 
רמת דתיות

רמת דתיות בני דתות אחרות

סך הכל(1)



לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

לוח 14.- בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של רמת השליטה בשפה העברית ולפי תכונות נבחרות, 2012

כתיבהקריאהדיבור
חלשה(2)בינוניתטובה(1)חלשה(2)בינוניתטובה(1)חלשה(2)בינוניתטובה(1)

אלפים

83.57.98.680.77.212.178.77.813.5 4,972.3סך הכל

מין

86.97.45.683.66.69.981.07.911.1 2,403.1גברים
80.28.411.478.07.814.276.57.815.7 2,569.2נשים

גיל

24-20584.0    89.85.25.090.44.74.989.94.25.9
44-252,108.8 88.46.55.187.65.47.086.36.27.5
64-451,497.5 82.29.88.077.79.912.476.29.414.4
74-65472.4    73.39.117.666.28.725.161.211.827.1

59.611.628.952.18.938.943.612.643.7    75309.7 ומעלה

מצב משפחתי

82.68.78.680.17.912.078.38.413.4 3,235.5נשואים
77.311.211.570.98.920.368.49.322.3    340.1גרושים
60.39.829.852.58.239.345.911.442.6    243.5אלמנים
92.54.33.291.14.74.189.75.25.2 1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה

88.95.95.285.36.08.682.86.910.2 4,139.7יהודים ואחרים
91.14.94.087.85.46.885.46.38.3 3,922.8   מזה: יהודים

56.417.925.657.713.029.257.912.329.8    832.7ערבים

55.121.023.946.818.734.542.818.538.6    846.4עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים

(2.2)(2.8)95.0..(3.0)96.4..95.93.7    366.9חרדים
89.45.25.486.86.07.1(1.8)92.35.9    389.7דתיים

90.55.24.385.96.77.483.07.79.3 1,418.2מסורתיים
90.34.65.087.24.88.085.15.98.9 1,722.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות

(59.8)..31.3(58.7)(11.3)30.0(58.9)(15.4)(25.7)      79.2דתיים מאוד
53.219.926.956.912.630.457.112.330.5    438.9דתיים

58.218.023.853.315.231.552.214.833.0    237.9לא כל כך דתיים
69.118.612.365.115.219.763.813.822.4    171.1לא דתיים

השכלה

84.17.88.181.67.211.179.67.912.5 4,899.6למדו
מזה:

תעודת סיום בי"ס יסודי, או
74.812.712.567.713.019.362.615.422.0    775.4  חטיבת ביניים, או ללא תעודה

תעודת סיום בי"ס תיכון
85.55.98.584.06.09.981.86.411.8    874.8  (שאינה תעודת בגרות)

87.76.75.687.64.87.686.75.38.0    997.1תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
83.27.59.381.06.712.380.16.213.6    850.9  (שאינה תעודה אקדמית)

86.67.16.484.16.89.182.47.410.2 1,396.0תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש

(ברוטו לחודש)  במשק בית

67.613.818.666.010.923.165.110.224.7 1,236.2עד 2,000 ש"ח
79.89.111.177.08.114.875.08.616.4 4,000-2,0011,242.8 ש"ח

94.03.82.190.54.84.788.06.15.9 1,618.4מעל 4,000 ש"ח 

(1) "טובה מאוד" או "טובה".
(2) "חלשה" או "לא יודע בכלל".

אחוז מסך הכל

סך הכל 
הערכה עצמית של רמת השליטה בשפה העברית
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לוחות גרעין למ"ס, הסקר החברתי 2012

לוח 15.- בני 20 ומעלה, לפי מוגבלות וקושי בתפקוד יומיומי ולפי תכונות נבחרות, 2012

מתוקנן לפי סך הכל
גיל(3)

סך 
הכל

קושי 
מועט

קושי רב 
או לא 

רואים כלל

סך 
הכל

קושי 
מועט

קושי רב או 
לא 

שומעים 
כלל

אלפים
44.515.715.716.313.13.214.011.42.6    4,972.3סך הכל

מין
42.313.714.013.811.22.615.112.42.8    2,403.1גברים
46.717.617.018.714.93.713.010.52.5    2,569.2נשים
גיל

24-20584.0       32.26.09.38.5..4.34.1..
44-252,108.8    31.97.08.27.40.85.54.70.8
64-451,497.5    50.416.419.616.72.915.813.82.0
74-65472.4       69.034.529.721.38.431.526.45.0

88.761.248.731.317.355.236.618.6       75309.7 ומעלה
מצב משפחתי

43.614.613.915.812.73.014.612.12.5    3,235.5נשואים
(2.5)55.723.919.724.020.73.316.313.8       340.1גרושים
80.252.339.243.829.014.740.827.913.0       243.5אלמנים
(0.7)36.48.717.69.88.61.26.15.4    1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
42.614.513.914.711.92.714.011.52.5    4,139.7יהודים ואחרים

42.414.513.814.311.72.614.111.62.5    3,922.8מזה: יהודים
54.021.526.224.519.05.514.111.03.1       832.7ערבים

47.119.618.120.916.04.914.911.73.2       846.4עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

..7.97.9..30.76.29.511.310.7       366.9חרדים
14.911.93.1(2.7)43.514.813.215.512.8       389.7דתיים

48.718.817.017.113.53.616.813.33.5    1,418.2מסורתיים
39.412.511.912.39.92.412.910.92.1    1,722.0לא דתיים, חילונים

השכלה
43.915.015.215.812.92.913.611.12.5    4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או 

65.733.827.132.425.17.325.219.55.7       775.4  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

46.514.215.014.212.31.814.211.92.3       874.8  (שאינה תעודת בגרות)   
38.711.717.712.49.72.68.36.91.4       997.1תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון 
42.813.412.514.712.91.814.011.92.1       850.9  (שאינה תעודה אקדמית)   

34.48.38.710.68.62.010.28.51.7    1,396.0תעודה אקדמית
(13.9)91.967.947.654.031.822.244.330.4         71.2לא למדו

הכנסה ממוצעת לנפש
(ברוטו לחודש) במשק בית

50.821.424.023.518.45.113.711.02.6    1,236.2עד 2,000 ש"ח
48.619.017.518.615.23.416.112.63.5    4,000-2,0011,242.8 ש''ח

38.310.29.511.08.82.113.511.22.3    1,618.4מעל 4,000 ש"ח 
שביעות רצון מהחיים
40.512.513.013.911.22.712.510.42.1    4,288.1מרוצה מאוד או מרוצה

70.536.131.631.725.16.623.117.16.0       663.3לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

37.710.910.312.510.32.212.610.42.2    2,773.4מרוצה מאוד או מרוצה
53.321.923.021.216.84.415.812.63.2    2,186.2לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

הערכת מצב הבריאות
35.16.37.010.59.41.19.58.31.2    4,150.4טוב מאוד או טוב

92.764.054.846.232.213.937.227.210.0      814.4לא כל כך טוב או בכלל לא טוב

 סך הכל
סך הכל 

אנשים עם 
מוגבלות(1)

אחוז מסך הכל

מתקשים בשמיעה(5)מתקשים בראייה(4) אנשים עם מוגבלות 
חמורה(2)
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לוח 15.- בני 20 ומעלה, לפי מוגבלות וקושי בתפקוד יומיומי ולפי תכונות נבחרות, 2012 (המשך)

סך 
הכל

קושי 
מועט

קושי רב 
או לא 

יכולים כלל

סך 
הכל

קושי 
מועט

קושי רב 
או לא 

יכולים כלל

סך 
הכל

קושי 
מועט

קושי רב 
או לא 

יכולים כלל

סך 
הכל

קושי 
מועט

קושי רב 
או לא 

יכולים כלל

18.29.19.116.08.47.627.923.04.98.04.83.2סך הכל
מין

16.18.87.312.57.05.526.021.54.56.94.42.5גברים
20.19.410.719.39.89.529.724.55.29.05.13.9נשים
גיל

24-203.53.3..3.32.8..23.518.84.7(1.1)....
44-256.64.22.46.34.32.021.618.23.52.11.4(0.6)
64-4522.913.39.718.711.67.027.723.93.88.86.12.7
74-6542.417.425.036.117.918.240.432.38.017.511.56.1

7565.320.944.462.717.645.261.445.815.642.718.224.5 ומעלה
מצב משפחתי

18.19.58.615.78.86.925.821.83.97.44.92.6נשואים
(4.8)28.513.215.326.415.910.536.328.67.711.46.6גרושים
57.918.739.251.514.736.853.740.413.336.216.020.2אלמנים
(1.0)7.14.82.26.44.02.426.221.24.92.51.5רווקים

קבוצת אוכלוסייה
17.48.98.515.28.36.925.721.64.26.84.02.8יהודים ואחרים

17.28.88.415.28.26.925.721.54.26.74.02.8מזה: יהודים
22.310.112.219.99.010.938.830.48.413.78.65.1ערבים

24.512.312.221.211.210.026.921.65.310.96.24.7עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

..(2.6)(3.0)(1.9)16.814.9(2.1)9.86.53.47.85.7חרדים
19.39.69.816.67.59.126.021.34.77.83.54.2דתיים

21.89.911.920.410.89.529.424.84.69.65.54.1מסורתיים
14.68.26.412.16.85.424.420.14.25.03.11.9לא דתיים, חילונים

השכלה
17.49.08.415.28.27.027.422.84.67.44.52.8למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או 

36.114.122.033.114.119.045.135.010.020.212.67.6  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

16.08.67.413.87.95.930.325.54.85.63.32.3  (שאינה תעודת בגרות)   
10.66.14.58.75.13.626.221.44.84.32.32.0תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון 
18.910.78.216.710.36.324.421.33.26.54.52.0  (שאינה תעודה אקדמית)   

11.97.54.49.96.23.718.216.32.04.02.31.7תעודה אקדמית
51.322.528.8(28.2)49.265.937.7(21.5)55.870.8(15.9)71.7לא למדו

הכנסה ממוצעת לנפש
במשק בית (ברוטו לחודש)

23.611.212.421.010.210.835.127.37.812.57.94.7עד 2,000 ש"ח
4,000-2,00121.89.911.919.89.99.930.525.05.59.45.04.3 ש''ח

13.38.15.210.46.34.220.718.22.54.12.81.3מעל 4,000 ש"ח 
שביעות רצון מהחיים
14.67.76.912.67.15.524.420.73.75.73.62.1מרוצה מאוד או מרוצה

41.017.823.237.616.920.750.938.412.522.812.210.6לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

12.86.86.011.66.35.322.319.33.05.33.32.0מרוצה מאוד או מרוצה
25.012.013.021.611.110.435.227.87.411.46.74.7לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

הערכת מצב הבריאות
7.05.31.75.44.41.021.418.62.81.41.10.3טוב מאוד או טוב

75.528.746.870.229.340.961.445.615.841.523.418.2לא כל כך טוב או בכלל לא טוב
(1) מתקשים במידה כלשהי בביצוע של אחת או יותר מהפעולות המפורטות בלוח.

(2) מתקשים קושי רב או לא יכולים כלל לבצע אחת או יותר מהפעולות המפורטות בלוח.
(3) מתוקנן לפי שלוש קבוצות גיל: 44-20, 64-45, 65 ומעלה.

(4) מתקשים בראייה גם אם מרכיבים משקפיים. 
(5) מתקשים בשמיעה גם אם מרכיבים מכשיר שמיעה.

(6) כגון: ניקיון, קניות, סידורים מחוץ לבית וכד'.

מתקשים לזכור או 
להתרכז

מתקשים להתלבש או 
להתרחץ

אחוז מסך הכל

מתקשים ללכת או לעלות 
במדרגות

מתקשים לעשות פעולות 
הקשורות במשק הבית(6)
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 לוחות הנושא השנתי
2012 

 "הסדרי פנסיה ופרישה"



לוחות הנושא השנתי - הסדרי פנסיה ופרישה למ"ס, הסקר החברתי 2012

סך הכל(1)

אחוזיםאלפיםאלפים
14.7            85.3            4,826.33,087.064.0סך הכל

מין
13.9            86.1            2,307.01,582.668.6גברים
15.6            84.4            2,519.31,504.559.7נשים
גיל

24-20482.9191.639.7            91.4             8.6
44-252,083.81,463.070.2            94.1             5.9
64-451,485.91,071.672.1            89.5            10.5
74-65466.4246.052.7            43.3            56.7

87.1            12.9            75307.2114.737.3 ומעלה
מצב משפחתי

14.2            85.8            3,205.62,175.467.9נשואים
14.3            85.7            335.7211.563.0גרושים
64.5            35.5            242.491.137.6אלמנים
9.2             90.8            1,041.3608.658.4רווקים

קבוצת אוכלוסייה
15.2            84.8            4,000.22,824.770.6יהודים ואחרים
15.7            84.3            3,788.02,680.270.8    מזה: יהודים

9.7             90.3            826.0262.431.8ערבים
826.8523.863.393.07.0עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

11.1            88.9            363.0174.748.1חרדים
16.1            83.9            374.3255.168.2דתיים

16.7            83.3            1,376.2966.670.2מסורתיים
15.4            84.6            1,648.51,267.276.9לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
12.5            87.5            25.3            516.1130.6           דתיים מאוד ודתיים

..95.2            235.696.340.9לא כל כך דתיים
(7.3)92.7            167.496.757.7לא דתיים
השכלה
14.5            85.5            4,753.53,074.064.7למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או חטיבת ביניים,

25.8            74.2            761.4282.337.1 או ללא תעודה
15.6            84.4            846.3496.758.7תעודת סיום בי"ס תיכון (שאינה תעודת בגרות)

11.8            88.2            924.1535.658.0תעודת בגרות 
16.3            83.7            835.9604.972.4תעודת סיום בי"ס על-תיכון (שאינה תעודה אקדמית)

11.5            88.5            1,380.61,150.183.3תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
15.9            84.1            1,200.4423.635.3עד 2,000 ש"ח

13.1            86.9            4,000-2,0011,210.5798.866.0 ש''ח
15.2            84.8            1,584.11,373.786.7מעל 4,000 ש"ח 

מחוז מגורים
14.8            85.2            524.0280.653.5ירושלים
782.9412.252.788.012.0הצפון
16.6            83.4            608.9401.966.0חיפה
15.2            84.8            1,195.8878.173.4המרכז

15.5            84.5            915.4612.566.9תל אביב
15.2            84.8            639.3384.460.1הדרום

(9.2)90.8            160.0117.473.4אזור יהודה והשומרון(2)
שביעות רצון מהחיים
13.9            86.1            4,149.02,780.067.0מרוצה מאוד או מרוצה

21.6            78.4            656.3295.845.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

15.3            84.7            2,687.61,889.670.3מרוצה מאוד או מרוצה
13.8            86.2            2,126.01,191.156.0לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) יישובים ישראליים.

אחוזים

לוח 16.- בני 20 ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי מצב תעסוקה ולפי תכונות נבחרות, 2012

מזה:

מועסקים
בלתי מועסקים או 

אינם בכוח 
העבודה

בעלי הסדר פנסיה

סך הכל
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סך הכל(1)

אחוזיםאלפיםאלפים

5.7             25.613.410.3           4,826.33,087.064.059.231.3סך הכל

מין
4.8             12.9           13.7           31.4           2,307.01,582.668.657.230.9גברים
6.7             7.6             19.413.0           2,519.31,504.559.761.331.7נשים

גיל
24-20482.9191.639.7           64.8           21.611.0(3.8)(4.5)14.0
44-252,083.81,463.070.2           63.3           29.9           30.36.0             9.5             5.9
64-451,485.91,071.672.1           54.8           36.5           27.4           18.6           14.6             4.5
74-65466.4246.052.7           51.1           30.7           10.8           32.6             4.8(2.7)

(6.6)..34.3           (4.1)55.118.0           75307.2114.737.3 ומעלה

מצב משפחתי
4.4             12.3           15.5           27.7           33.5           58.4           3,205.62,175.467.9נשואים
5.7             7.5             13.4           22.7           31.4           56.1           335.7211.563.0גרושים
(4.7)(6.1)27.3           (8.9)30.4           57.7           242.491.137.6אלמנים
10.5            5.1             3.6             21.5           23.7           63.2           1,041.3608.658.4רווקים

קבוצת אוכלוסייה
5.8             10.7           13.5           26.5           31.5           58.6           4,000.22,824.770.6יהודים ואחרים
5.5             13.911.0           26.7           31.9           58.7           3,788.02,680.270.8    מזה: יהודים

(4.6)12.56.0           15.6           29.7           65.2           826.0262.431.8ערבים

9.7             7.6             4.7             24.8           25.6           57.9           826.8523.863.3עולי 1990 ואילך

דתיות - יהודים
9.3             9.6             (5.9)17.9           30.3           63.9           363.0174.748.1חרדים
6.9             7.8             14.7           21.2           41.7           58.8           374.3255.168.2דתיים

5.5             9.7             15.4           23.1           57.729.0           1,376.2966.670.2מסורתיים
4.7             12.8           13.7           31.6           32.5           58.7           1,648.51,267.276.9לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
(4.6)(7.0)10.3           14.3           30.7           65.7           25.3           516.1130.6דתיים מאוד ודתיים

(6.1)..(13.3)32.816.0           60.4           235.696.340.9לא כל כך דתיים
(6.8)(5.1)(10.3)20.8           20.6           63.9           167.496.757.7לא דתיים

השכלה
5.7             10.4           13.4           25.6           31.4           59.1           4,753.53,074.064.7למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

8.3             5.4             17.39.0           19.6           62.2           761.4282.337.1  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
5.5             8.2             10.5           20.9           58.428.0           846.3496.758.7  (שאינה תעודת בגרות)

7.110.0             6.3             20.9           25.2           61.3           924.1535.658.0תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון 
11.35.0           15.5           26.1           29.7           55.6           835.9604.972.4  (שאינה תעודה אקדמית)

3.4             13.6           17.9           31.7           39.5           59.5           1,380.61,150.183.3תעודה אקדמית

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
 (ברוטו לחודש)  
8.9             6.2             6.4             14.1           24.4           63.4           1,200.4423.635.3עד 2,000 ש"ח

5.1             7.8             20.911.0           29.4           61.7           4,000-2,0011,210.5798.866.0 ש''ח
3.6             14.2           17.9           32.5           36.2           57.9           1,584.11,373.786.7מעל 4,000 ש"ח 

מחוז מגורים
6.9             8.5             11.2           16.4           32.5           64.8           524.0280.653.5ירושלים
7.94.0             16.911.0           27.1           72.3           782.9412.252.7הצפון
(2.6)17.616.0           23.6           34.3           67.6           608.9401.966.0חיפה
6.1             11.5           14.6           30.8           32.7           53.2           1,195.8878.173.4המרכז

4.5             8.9             10.3           33.2           30.5           915.4612.566.956.0תל אביב
10.9            15.37.0           19.2           29.7           49.7           639.3384.460.1הדרום

(5.8)13.1           13.5           26.6           62.932.0           160.0117.473.4אזור יהודה והשומרון(3)
שביעות רצון מהחיים
5.4             10.8           26.314.0           32.1           58.9           4,149.02,780.067.0מרוצה מאוד או מרוצה

8.5             6.2             7.6             18.8           23.3           62.2           656.3295.845.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

שביעות רצון מהמצב הכלכלי 
4.7             12.3           16.6           26.6           58.635.0           2,687.61,889.670.3מרוצה מאוד או מרוצה

7.2             7.1             8.4             25.424.0           2,126.01,191.156.060.0לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) סך הכל עשוי לעלות על 100% מאחר שייתכן שלאדם יש יותר מהסדר אחד.

(3) יישובים ישראליים.

לוח 17.- בני 20 ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי סוג הסדר ולפי תכונות נבחרות, 2012

בעלי הסדר פנסיה(1)
לא ידועביטוח חיים

סוג הסדר(2)

ביטוח 
מנהלים קופת גמל פנסיה קרן פנסיה

תקציבית

אחוזים
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סך הכל(1)

אחוזיםאלפיםאלפים
32.8            68.2            58.5            51.2            4,826.33,087.064.0סך הכל

מין
38.7            72.2            67.6            58.3            2,307.01,582.668.6גברים
26.5            63.9            48.8            43.6            2,519.31,504.559.7נשים
גיל

24-20482.9191.639.7            40.3            34.1            37.4            17.7
44-252,083.81,463.070.2            59.2            60.4            61.3            29.6
64-451,485.91,071.672.1            55.2            61.6            75.9            40.7
74-65466.4246.052.7            17.555.0            86.833.0

22.4            89.8            51.0..75307.2114.737.3 ומעלה
מצב משפחתי

72.436.0            64.3            53.9            3,205.62,175.467.9נשואים
31.5            66.3            45.6            42.7            335.7211.563.0גרושים
28.4            77.1            39.8            15.2            242.491.137.6אלמנים
21.8            51.4            1,041.3608.658.450.044.5רווקים

קבוצת אוכלוסייה
31.9            70.1            58.7            50.9            4,000.22,824.770.6יהודים ואחרים
32.2            70.6            59.6            51.2            3,788.02,680.270.8    מזה: יהודים

42.9            48.3            57.2            54.8            826.0262.431.8ערבים
28.2            60.5            44.8            46.4            826.8523.863.3עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

21.3            55.4            41.8            34.9            363.0174.748.1חרדים
30.1            68.4            47.359.0            374.3255.168.2דתיים

28.4            69.4            60.1            48.2            1,376.2966.670.2מסורתיים
36.9            74.1            61.6            56.5            1,648.51,267.276.9לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
36.4            44.7            54.4            49.5            25.3            516.1130.6           דתיים מאוד ודתיים

45.3            50.4            59.2            56.1            235.696.340.9לא כל כך דתיים
35.3            53.3            42.9            167.496.757.752.0לא דתיים
השכלה
68.133.0            58.6            51.4            4,753.53,074.064.7למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

24.1            60.6            44.6            31.2            761.4282.337.1  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
29.5            62.2            56.2            44.7            846.3496.758.7  (שאינה תעודת בגרות)

23.7            55.7            48.6            924.1535.658.049.0תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
30.8            68.1            58.8            50.5            835.9604.972.4 (שאינה תעודה אקדמית)

41.6            77.8            67.1            60.4            1,380.61,150.183.3תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
43.623.0            41.8            38.7            1,200.4423.635.3עד 2,000 ש"ח

28.3            64.4            53.8            47.3            4,000-2,0011,210.5798.866.0 ש''ח
40.7            80.5            68.6            58.4            1,584.11,373.786.7מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה
34.1            66.2            59.8            57.2            81.9            3,212.32,630.9מועסקים

25.2            80.1            51.2            16.3            28.2            1,613.9455.1בלתי מועסקים או לא בכוח העבודה
שביעות רצון מהחיים
33.8            60.569.0            53.1            4,149.02,780.067.0מרוצה מאוד או מרוצה

23.5            59.9            39.5            32.8            656.3295.845.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

37.7            63.373.0            53.9            2,687.61,889.670.3מרוצה מאוד או מרוצה
60.225.0            50.6            46.8            2,126.01,191.156.0לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) תנאי הקיים לפחות באחד מהסדרי הפנסיה.

(3) סך הכל עשוי לעלות על 100% מאחר שיכולים להיות הרכבים שונים להסדר אחד או כמה הסדרים לאדם.

לוח 18.- בני 20 ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי תנאי ההסדר, אופן קבלת כספי הפנסיה ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוז מבעלי הסדר פנסיה ידוע

בעלי הסדר פנסיה(1)

תנאי הסדר הפנסיה(2)

ההסדר כולל 
כיסוי נכות ואבדן 
כושר עבודה

ההסדר כולל 
פנסיית שאירים

אופן קבלת כספי הפנסיה(3)

תשלום חד-קצבה
פעמי (הוני)
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סך הכל(1)
סך הכל

אחוזיםאלפיםאלפים
4,826.33,087.064.029.663.520.067.32,656.238.062.0סך הכל

מין
2,307.01,582.668.636.456.925.362.11,379.743.057.0גברים
2,519.31,504.559.722.470.614.272.91,276.532.567.5נשים
גיל

24-20482.9191.639.716.081.09.987.1       164.819.180.9
44-252,083.81,463.070.232.465.221.476.21,377.032.167.9
64-451,485.91,071.672.129.462.623.965.9       987.746.553.5
74-65466.4246.052.728.949.19.134.2       110.160.040.0

9.916.658.841.2..75307.2114.737.318.855.5 ומעלה
מצב משפחתי

3,205.62,175.467.931.560.821.864.71,893.440.859.2נשואים
335.7211.563.026.067.616.771.6184.040.959.1גרושים
34.238.942.357.7(7.4)242.491.137.618.365.1אלמנים
539.526.873.2       1,041.3608.658.425.772.316.281.0רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,000.22,824.770.630.063.119.767.42,418.539.160.9יהודים ואחרים
3,788.02,680.270.830.562.420.366.52,292.739.760.3    מזה: יהודים

237.626.973.1       826.0262.431.825.667.822.766.6ערבים
462.430.569.5       826.8523.863.327.169.715.779.2עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

148.922.677.4       363.0174.748.116.781.514.278.9חרדים
213.737.762.3       374.3255.168.229.064.721.566.0דתיים

819.136.763.3       1,376.2966.670.226.065.017.566.7מסורתיים
1,648.51,267.276.936.157.422.964.61,096.344.555.5לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
115.729.170.9       516.1130.625.325.068.622.865.5           דתיים מאוד ודתיים

235.696.340.925.769.420.572.688.630.569.5לא כל כך דתיים
167.496.757.720.472.115.373.686.917.982.1לא דתיים
השכלה
4,753.53,074.064.729.763.420.067.42,650.638.062.0למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

211.522.977.1       761.4282.337.114.778.69.169.9  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
424.433.866.2       846.3496.758.723.471.514.773.3  (שאינה תעודת בגרות)

463.927.672.4       924.1535.658.021.674.614.279.6תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
507.239.061.0       835.9604.972.427.762.717.965.8  (שאינה תעודה אקדמית)

1,380.61,150.183.340.651.928.559.91,040.647.252.8תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
1,200.4423.635.319.176.714.977.9372.022.277.8עד 2,000 ש"ח

700.733.067.0       4,000-2,0011,210.5798.866.023.769.715.272.5 ש''ח
1,584.11,373.786.737.554.525.859.61,180.848.951.1מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה
3,212.32,630.981.930.865.322.174.02,487.437.862.2מועסקים

168.840.359.7       1,613.9455.128.222.952.87.428.0בלתי מועסקים או לא בכוח העבודה
שביעות רצון מהחיים
4,149.02,780.067.031.062.120.966.82,413.839.560.5מרוצה מאוד או מרוצה

234.322.078.0       656.3295.845.116.677.711.272.5לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

2,687.61,889.670.333.358.823.761.61,607.844.255.8מרוצה מאוד או מרוצה
2,126.01,191.156.023.771.114.076.61,044.728.371.7לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) בעלי פנסיה תקציבית בלבד לא נשאלו על דמי ניהול והטבות מס, אך נכללים בסך הכל.

(3) כולל בני 20 ומעלה שאינם בפנסיה ולא כולל בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה
     והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה?".

לוח 19.- בני 20 ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי מידת הידע על תנאי ההסדר ולפי תכונות נבחרות, 2012

הטבות מס(2)

יודעים בעלי הסדר פנסיה(1)
במדויק או 
בערך

לא יודעים 
בכלל

תנאי תשלום וסכום לאחר פרישה(3)אחוז דמי ניהול(2)

יודעים 
במדויק או 
בערך

לא יודעים 
בכלל

אחוזיםאחוז מבעלי הסדר פנסיה ידוע

יודעים 
במדויק או 
בערך

לא יודעים 
בכלל
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אלפים
43.1            45.2            27.8            3,087.048.0סך הכל

מין
42.5            47.1            29.4            53.2            1,582.6גברים
43.7            43.2            42.426.0            1,504.5נשים
גיל

24-20191.6            51.6            10.1            29.2            64.6
44-251,463.0            47.3            23.7            45.9            51.2
64-451,071.6            46.1            32.456.0            37.5
74-65246.0            53.539.0            24.1            20.8

(8.4)(6.5)38.6            75114.757.0 ומעלה
מצב משפחתי

41.6            47.1            29.2            2,175.449.0נשואים
34.3            53.7            33.7            40.6            211.5גרושים
19.3            22.9            34.2            49.5            91.1אלמנים
55.8            38.5            46.719.0            608.6רווקים

קבוצת אוכלוסייה
42.6            45.1            27.6            46.8            2,824.7יהודים ואחרים
43.1            44.5            27.7            47.5            2,680.2    מזה: יהודים

47.5            46.2            29.6            60.4            262.4ערבים
36.8            55.6            27.4            35.2            523.8עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

68.8            21.4            17.2            174.742.0חרדים
47.4            39.9            22.6            50.6            255.1דתיים

38.9            47.5            27.4            966.647.0מסורתיים
42.2            46.1            30.4            48.1            1,267.2לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
47.244.0            33.5            55.4            516.1דתיים מאוד ודתיים

35.6            59.2            23.3            57.9            235.6לא כל כך דתיים
40.951.0            27.7            48.7            167.4לא דתיים
השכלה
43.2            45.3            27.8            47.9            3,074.0למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

39.3            38.7            31.9            45.1            282.3  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון

38.7            48.2            29.8            46.3            496.7  (שאינה תעודת בגרות)
50.1            42.3            20.7            535.648.0תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
40.4            44.8            48.728.0            604.9  (שאינה תעודה אקדמית)

44.5            47.2            48.729.0            1,150.1תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
49.4            43.7            26.8            41.2            423.6עד 2,000 ש"ח

42.1            46.6            29.5            4,000-2,001798.844.0 ש''ח
41.7            28.146.0            1,373.754.0מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה
47.3            49.4            26.4            47.3            2,630.9מועסקים

20.618.0            36.1            455.152.0בלתי מועסקים או לא בכוח העבודה
שביעות רצון מהחיים
44.9            43.9            26.5            49.7            2,780.0מרוצה מאוד או מרוצה

26.5            57.5            39.1            32.6            295.8לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

46.5            40.3            23.3            1,889.656.0מרוצה מאוד או מרוצה
37.4            53.4            35.135.0           1,191.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) "מרוצה מאוד" או "מרוצה".

(3) "לא כל כך מרוצה" או "בכלל לא מרוצה".
(4) לא כולל "לא ידוע".

(5) "מודאג מאוד" או "מודאג".
(6) "לא כל כך מודאג" או "בכלל לא מודאג".

לוח 20.- בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה, לפי שביעות רצון מהסדר הפנסיה, דאגה לביטחון הכספים
בהסדר הפנסיה ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוז מבעלי הסדר פנסיה ידוע

לא מרוצים(3)

שביעות רצון מהסדר הפנסיה(4)

בעלי הסדר פנסיה(1)

לא מודאגים(6) מודאגים(5)

דאגה לביטחון הכספים בהסדר הפנסיה(4)

מרוצים(2)
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אלפים
17.1            60.8            55.2            81.9            3,087.0סך הכל

מין
19.2            64.1            58.6            82.1            1,582.6גברים
14.7            57.2            51.6            81.7            1,504.5נשים
גיל

24-20191.6            59.1            53.2            58.8             7.9
44-251,463.084.0            51.1            69.9            20.5
64-451,071.6            87.356.0            61.918.0
74-65246.0            72.5            71.5            28.8             6.5

..(7.4)77.7            59.9            75114.7 ומעלה
מצב משפחתי

18.5            62.2            55.8            84.8            2,175.4נשואים
11.8            48.5            53.8            81.8            211.5גרושים
(5.2)28.9            69.9            68.6            91.1אלמנים
15.3            64.9            51.4            73.2            608.6רווקים

קבוצת אוכלוסייה
62.718.0            83.555.0            2,824.7יהודים ואחרים
18.4            63.1            55.5            83.8            2,680.2    מזה: יהודים

(7.3)           40.8            58.6            64.9            262.4ערבים
12.6            55.7            48.6            81.8            523.8עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

13.8            58.2            50.2            81.6            174.7חרדים
13.7            62.6            58.2            84.6            255.1דתיים

15.7            58.9            56.4            81.5            966.6מסורתיים
21.9            67.2            85.655.0            1,267.2לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
(3.5)34.4            59.5            60.8            516.1דתיים מאוד ודתיים

(12.8)47.2            49.4            69.2            235.6לא כל כך דתיים
(6.2)45.1            48.4            73.6            167.4לא דתיים
השכלה
17.1            55.361.0            3,074.082.0למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

35.58.0            57.3            74.5            282.3  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
11.2            49.6            58.4            78.4            496.7  (שאינה תעודת בגרות)

12.7            64.3            54.7            77.9            535.6תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
15.5            58.4            82.657.0            604.9  (שאינה תעודה אקדמית)

24.6            71.8            53.1            86.6            1,150.1תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
9.1             46.4            46.7            72.2            423.6עד 2,000 ש"ח

12.4            57.1            54.2            82.1            4,000-2,001798.8 ש''ח
23.1            67.9            57.2            85.7            1,373.7מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה
67.119.0            54.2            84.8            2,630.9מועסקים

5.6             63.624.0            455.165.0בלתי מועסקים או לא בכוח העבודה
שביעות רצון מהחיים
17.7            62.4            56.1            82.8            2,780.0מרוצה מאוד או מרוצה

9.9             45.2            46.2            295.874.0לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

18.6            64.2            83.461.0            1,889.6מרוצה מאוד או מרוצה
14.4            55.3            45.6            79.7           1,191.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) הדיווח כתוב בצורה מובנת מאוד או מובנת.

אחוז מבעלי הסדר פנסיה ידוע

לוח 21.- בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה, לפי קבלת דיווח על הסדר הפנסיה, מעבר בין הסדרי פנסיה

 ולפי תכונות נבחרות, 2012

בעלי הסדר פנסיה(1)
יודעים על אפשרות 

למעבר

העבירו זכויות 
מהסדר פנסיה אחד 

לאחר

מזה: הדיווח כתוב מקבלים דיווח תקופתי
בצורה מובנת(2)

מעבר בין הסדרי פנסיה
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אחוזיםאלפיםאלפים
15.716.05.0       20.3         33.6       37.5         38.9         42.3       77.4         4,826.31,606.533.3סך הכל

מין
6.1           20.3         15.9       20.4         40.740.0         25.8         46.5       75.7         2,307.0709.430.7גברים
4.1           12.5         15.5       20.2         28.5       49.235.0         78.639.0         2,519.3897.235.6נשים
גיל

24-20482.9318.165.962.0       68.4         42.565.0       48.9         30.6       26.7         26.8(5.5)
44-252,083.8706.733.9         74.2       42.9         39.9         44.6       36.218.0       16.6         15.8           4.5
64-451,485.9438.529.5         87.7       27.7         35.6         17.7       23.8         16.8       10.6           9.1           5.2
74-65466.498.621.1         94.5       23.6         39.3..       20.6         19.6..12.0..

(8.1)18.8         ..17.9         ....27.8         32.1       97.7         75307.244.514.5 ומעלה
מצב משפחתי

5.4           13.2         27.918.014.0       26.3         45.6         36.4       83.9         3,205.6949.129.6נשואים
(5.3)(6.2)(10.8)19.2         23.835.0         (10.6)18.7       84.2         335.7104.831.2גרושים
(5.8)(6.7)..26.9         (8.5)..22.137.0       96.4         242.459.624.6אלמנים
4.2           24.6         21.3       24.2         47.3       66.1         32.2         61.2       60.9         1,041.3492.247.3רווקים

קבוצת אוכלוסייה
6.8           20.7         16.5       16.9         40.8       45.1         40.1         43.7       68.4         4,000.21,075.326.9יהודים ואחרים
6.7           21.1         16.617.0         40.7       44.7         40.1         43.9       67.9         3,788.01,017.126.9    מזה: יהודים

..6.4           27.114.0         22.119.0         36.4         39.5       95.6         826.0531.364.3ערבים
10.5         40.217.06.711.0       48.5         37.6         40.3       68.8         826.8224.827.2עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

12.5         21            24.3       23.2         33.732.0         42.2         36.7       74.2         363.0198.154.6חרדים
..20.4         14.3       15.7         42.7       42.7         37.9         41.8       70.9         374.3110.829.6דתיים

4.5           19.2         10.7       13.5         40.5       41.7         40.7         39.5       65.2         1,376.2362.126.3מסורתיים
5.8           23.6         20.4       16.2         45.9       55.3         39.1         53.8       66.1         1,648.5336.520.4לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
..(2.8)10.8       25.5         15.8       19.2         36.3         33.4       96.2         516.1352.668.3דתיים מאוד ודתיים
..14.2         22.8       32.6         25.3       37.826.0         50.4       92.3         235.6136.658.0לא כל כך דתיים

..(10.6)(11.0)21.3         42.233.0         36.8         47.3       93.8         167.469.741.6לא דתיים
השכלה
5.1           16.3         16.1       20.5         34.4       38.4         39.2         43.2       76.9         4,753.51,565.832.9למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

5.2           8.89.0         19.5         21.5       17.3         29.5         26.2       88.1         761.4401.152.7  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

(3.9)12.2         17.4       21.6         29.9       32.5         39.1         39.4       77.5         846.3348.841.2  (שאינה תעודת בגרות)
4.8           23.5         20.8       23.7         44.3       59.2         43.4         58.9       65.7         924.1410.844.5תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
5.7           19.1         16.5       16.4         41.7       40.1         45.1         46.8       77.9         835.9203.524.3  (שאינה תעודה אקדמית)

7.4           20.5         18.1       18.5         40.1       46.2         44.7         47.7       75.5         1,380.6200.514.5תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
5.8           10.2         14.8       24.6         23.8       27.9         36.8         35.8       87.1         1,200.4723.760.3עד 2,000 ש"ח

4.1           16.6         13.7       17.2         41.1       45.243.0         45.3       77.5         4,000-2,0011,210.5323.426.7 ש''ח
6.4           33.5         21.5       12.2         49.3       53.2         45.8         58.4       67.2         1,584.1210.113.3מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה
4.4           20.8         15.8       16.4         48.7       50.5         70.150.034.0         3,212.3725.022.6מועסקים

5.5           15.612.0       23.5         21.1       26.8         42.8         83.336.0         1,613.9881.654.6בלתי מועסקים או לא בכוח העבודה
שביעות רצון מהחיים
5.3           16.918.0       20.7         35.9       40.4         41.8         45.9       75.4         4,149.01,297.631.3מרוצה מאוד או מרוצה

7.54.0           10.5       18.4         23.6       25.9         27.326.0       86.3         656.3302.546.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

5.5           21.3         19.6       21.5         37.7       40.6         45.1         52.4       74.3         2,687.6750.427.9מרוצה מאוד או מרוצה
4.5           11.4         12.3       19.4         30.1       33.535.0         33.7       80.4         2,126.0849.540.0לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) חסרי הסדר פנסיה או לא ידוע סוג ההסדר, לא כולל בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה ודיווחו שהם בפנסיה.
(2) סך הכל עשוי לעלות על 100% מאחר שייתכן שלאדם יש כמה מקורות קיום.

(3) קצבאות של הביטוח הלאומי או של משרד ממשלתי אחר.

לוח 22.- בני 20 ומעלה ומהם חסרי הסדר פנסיה,(1) לפי הערכת מקורות הקיום לאחר גיל פרישה, ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוזים

אחר, כולל 
חו"ל ירושה

מכירה או 
השכרה 

של נכסים 
פרטיים

חסרי הסדר פנסיה(1)

מקורות קיום לאחר גיל פרישה(2)

סך הכל
תמיכת בני עבודה

משפחה חסכונותקצבאות(3)
קרן פנסיה, 
או הכנסה 
של בן זוג

הסדר 
פנסיה 
עתידי
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אחוז מסך הכל אלפים
5.5             11.3           10.5            28.3           32.8           60.5           81.9            3,212.3סך הכל

מין
4.8             14.2           10.9            32.335.0           57.5           80.5            1,694.1גברים
6.2             21.110.08.0           33.5           63.7           83.6            1,518.2נשים
גיל

24-20           310.8            56.4           66.7           20.7           11.4(3.8)(4.5)13.0
34-25854.0            80.7           66.1           26.4           26.8             3.76.0             7.6
44-35           803.3            85.5           61.2           33.6           34.9             8.3           13.5             3.3
54-45           609.6            87.2           55.3           36.6           31.416.0           14.44.0
64-55           480.7            89.1           55.2           39.9           26.2            18.3           15.7             5.5

..(8.6)18.4            18.3           41.2           56.5           78.9            153.9           65 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

5.6             11.7           10.4            29.4           33.1           59.9           84.9            2,821.2יהודים ואחרים
5.3             10.712.0            29.7           33.6           60.2           2,659.785.0    מזה: יהודים

(4.9)6.7             10.9            17.3           30.2           65.6           60.5            391.1           ערבים
השכלה
5.5             11.3           10.5            28.4           32.9           60.4           3,205.682.0למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

8.2             6.3             (5.5)21.122.0           62.4           66.6            314.6             חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
5.6             9.3             7.2             28.823.0           59.6           76.8            545.7             (שאינה תעודת בגרות)

9.8             7.5             4.9             25.322.0           62.2           73.3            644.9           תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
5.1             12.6           10.4            32.230.0           57.5           85.2            594.6             (שאינה תעודה אקדמית)

3.1             14.2           15.5            40.934.0           92.361.0            1,102.8תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש 

12.4           4.6             3.6             9.8             65.820.0           60.9            647.9           עד 4,000 ש"ח
6.1             6.7             5.5             21.4           27.7           62.8           82.8            7,500-4,0011,009.5 ש''ח

2.4             16.8           15.9            38.3           40.9           94.559.0            1,252.8מעל 7,500 ש"ח 
מעמד בעבודה

5.8             9.2             10.7            27.1           61.832.0           85.8            2,777.1שכיר או חבר קואופרטיב
(2.4)31.2           8.2             39.8           40.7           47.9           57.7            430.0עצמאי

היקף משרה 
4.7             12.1           10.2            31.5           33.1           84.660.0            2,541.9משרה מלאה
9.8             14.38.07.0           29.9           64.1           70.4            614.1           משרה חלקית

משלח יד
2.8             16.4           14.6            34.6           45.4           64.3           93.1            481.6           משלח יד אקדמי

4.8             9.8             15.6            25.7           36.5           60.6           84.4            508.4           מקצועות חופשיים וטכניים 
(2.7)19.9           12.6            39.756.0           50.6           290.593.0           מנהלים

4.9             6.4             7.4             26.4           31.9           60.2           87.9            492.4           עובדי פקידות
9.4             4.39.0             21.7           21.9           61.8           71.1            645.4           סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

5.2             5.810.0             22.8           25.7           63.6           75.1            520.2           עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
12.7           (6.5)..(8.5)22.4           64.7           66.9            190.4           עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

שביעות רצון מהעבודה
5.4             11.5           11.1            33.629.0           60.2           83.8            2,802.2מרוצה מאוד או מרוצה

6.3             9.1             5.1             22.6           62.627.0           70.2            402.2           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

4.7             13.5           12.6            29.9           60.637.0           85.4            1,874.2מרוצה מאוד או מרוצה
6.7             7.7             7.2             25.8           26.3           60.2           1,332.477.0לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) סך הכל עשוי לעלות על 100% מאחר שייתכן שלאדם יש יותר מהסדר אחד.

לוח 23.- בני 20 ומעלה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי סוג הסדר ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוזים 

מועסקים בעלי 
הסדר פנסיה(1)

סך הכל 
לא ידועביטוח חייםמועסקים(1)

סוג הסדר(2)

ביטוח 
מנהלים קופת גמל פנסיה קרן פנסיה

תקציבית
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אלפים
31.9            74.2            61.3            46.362.0       4.8         23.4       16.1       9.3         3,212.3סך הכל

מין
32.3            74.4            60.2            62.7           42.8       5.8         33.6       7.9         9.9         1,694.1גברים
31.6            74.1            62.5            61.2           50.2       3.6         12.1       25.4       8.8         1,518.2נשים
גיל

24-20           310.8       12.3       14.6       16.3(3.5)       53.3           62.1            54.3..            16.4
34-25854.0       12.7       16.5       18.5         3.349.0           57.8            59.2..            24.1
44-35           803.3       10.9       17.7       22.2         4.1       44.9           57.7            63.7..            33.8
54-45           609.6         9.1       18.2       25.9         3.7       43.2           59.7            68.2..            40.6
64-55           480.7(2.0)       16.634.0         6.8       40.6           72.5            58.1            71.3            43.5

37.8            83.4            56.1            83.7           54.3       16.8       28.9       ....153.9           65 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

31.7            74.9            60.3            63.7           48.4       5.1         23.6       15.7       7.3         2,821.2יהודים ואחרים
32.2            75.2            59.7            64.1           48.2       5.1         23.9       15.4       7.4         2,659.7    מזה: יהודים

33.5            61.7            68.2            49.7           30.8       (2.6)22.3       19.7       24.4       391.1           ערבים
השכלה
31.9            74.1            61.3            61.9           46.2       4.7         23.4       16.2       9.4         3,205.6למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

22.4            78.7            70.4            51.665.0       4.8         21.4       14.5       7.7         314.6             חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
30.9            68.374.0            60.4           51.9       4.7         21.3       11.2       10.9       545.7             (שאינה תעודת בגרות)

23.3            76.2            62.660.0           51.6       19.64.0       14.2       10.4       644.9           תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
64.263.076.031.0           5.244.0         18.324.0       8.4         594.6             (שאינה תעודה אקדמית)

40.8            70.7            54.9            60.2           4.940.0         18.927.0       1,102.89.0תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש 

18.1            75.7            66.5            63.8           58.4       5.1         14.1       14.9       7.5         647.9           עד 4,000 ש"ח
27.4            76.8            66.2            61.2           46.7       4.1         21.1       18.7       9.3         7,500-4,0011,009.5 ש''ח

44.3            71.9            55.4            60.6           36.5       5.3         31.2       1,252.811.016.0מעל 7,500 ש"ח 
מעמד בעבודה

31.9            71.8            61.5            60.4           45.2       3.6         17.224.0       9.9         2,777.1שכיר או חבר קואופרטיב
..83.6            60.1            72.3           52.5       12.3       19.8       9.3         5.8         430.0עצמאי

היקף משרה 
33.2            73.8            61.9            60.9           43.6       4.4         26.2       16.2       9.5         2,541.9משרה מלאה
21.7            75.2            60.3            57.266.0       6.4         13.1       16.7       6.5         614.1           משרה חלקית

משלח יד
50.674.044.0            62.1           37.9       6.3         29.9       18.8       481.67.0           משלח יד אקדמי

36.2            70.8            58.8            60.7           49.8       3.8         20.7       8.817.0         508.4           מקצועות חופשיים וטכניים 
32.8            53.374.0            64.4           37.6       6.5         14.134.0       7.7         290.5           מנהלים

29.7            77.4            62.3            60.8           46.5       3.6         18.1       23.4       8.4         492.4           עובדי פקידות
80.718.0            66.6            67.1           54.6       6.1         16.5       13.9       8.9         645.4           סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

29.4            72.9            68.7            57.9           44.1       3.9         28.9       11.2       11.6       520.2           עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
28.1            67.3            50.959.075.0       (2.5)23.6       190.48.015.0           עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

שביעות רצון מהעבודה
75.933.0            59.1            46.263.0       15.924.05.0       8.7         2,802.2מרוצה מאוד או מרוצה

25.1            60.9            76.1            54.8           45.9       2.9         19.7       17.7       13.7       402.2           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מההכנסה
74.833.0            51.9            44.462.0       4.9         26.1       14.9       9.6         1,913.7מרוצה מאוד או מרוצה

30.4            73.7            75.3            48.962.0       4.6         19.6       18.1       8.8         1,282.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

35.7            74.1            49.4            63.1           45.4       4.9         25.7       15.1       8.7         1,874.2מרוצה מאוד או מרוצה
26.8            74.8            60.478.0           47.4       4.5         20.2       17.7       10.2       1,332.4לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) מועסקים בני 55 ומעלה.

(3) שכירים.

לוח 24.- בני 20 ומעלה מועסקים,(1) לפי גיל פרישה צפוי, עמדות כלפי גיל פרישה ולפי תכונות נבחרות, 2012

סך הכל 
70-65מועסקים(1) 59-2064-60

יש גיל פרישה 
מחייב במקום 
העבודה(3) 71 ומעלה

מעוניינים 
להמשיך 
לעבוד גם 
לאחר גיל 
פרישה

מודאגים 
שההכנסות 

לאחר 
הפרישה לא 

יאפשרו 
לחיות בכבוד

מעוניינים 
לעבוד גם אם 
יעלו את גיל 

הפרישה 
בשנה(2)

גיל פרישה צפוי

לא יודע

אחוזיםאחוזים
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מרוצים(3)

אחוזים  אלפים
41.550.2            81.947.326.449.447.319.0            3,212.3סך הכל

מין
58.4            35.6            80.552.528.751.646.221.2            1,694.1גברים
38.8            49.6            83.641.623.847.148.616.6            1,518.2נשים
גיל

24-20         310.8            56.452.110.430.264.08.5           (75.4)..
34-25854.0            80.744.722.139.257.119.5            60.833.0
44-35         803.3            85.550.524.951.546.122.1            43.7            49.4
54-45         609.6            87.245.829.461.036.319.5            34.8            54.3
64-55         480.7            89.145.834.154.242.018.2(15.6)            71.6

88.2            ..78.948.138.151.645.713.5            153.9         65 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

50.1            41.7            84.945.926.249.447.120.1            2,821.2יהודים ואחרים
50.3            41.4            2,659.785.046.726.349.047.920.6    מזה: יהודים

..(35.3)(7.9)60.561.427.849.449.3            391.1         ערבים
השכלה
50.2            41.5            3,205.682.047.326.349.447.319.0למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

(46.8)          (32.5)66.642.329.347.847.19.3            314.6          חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

58.1            33.9            76.846.027.753.342.712.6            545.7           (שאינה תעודת בגרות)
46.9            49.1            73.347.620.543.652.513.4            644.9         תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון 
40.2            46.5            85.248.025.550.745.817.4            594.6           (שאינה תעודה אקדמית)

52.9            40.3            92.348.328.150.147.826.8            1,102.8תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש 

(22.7)61.9            60.935.823.139.354.58.5            647.9         עד 4,000 ש"ח
30.1            56.9            82.843.126.548.047.713.4            7,500-4,0011,009.5 ש''ח

58.6            94.554.626.952.546.326.235.0            1,252.8מעל 7,500 ש"ח 
שביעות רצון מההכנסה
52.3            40.3            85.356.920.144.353.321.5            1,913.7מרוצה מאוד או מרוצה

45.5            77.531.236.958.037.315.044.0            1,282.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
מעמד בעבודה

46.5            46.1            85.847.125.349.247.418.2            2,777.1שכיר או חבר קואופרטיב
72.9            (12.8)57.749.236.451.346.826.9            430.0עצמאי

היקף משרה 
50.2            42.4            84.648.627.651.545.820.2            2,541.9משרה מלאה
47.9            37.1            70.437.622.542.052.113.3            614.1משרה חלקית

משלח יד
55.5            38.4            93.150.229.051.746.130.5            481.6         משלח יד אקדמי

42.1            40.8            84.442.326.346.451.317.7            508.4         מקצועות חופשיים וטכניים 
61.2            34.5            290.593.058.325.751.347.130.1         מנהלים

43.8            50.8            87.951.321.646.050.215.7            492.4         עובדי פקידות
47.9            41.8            71.136.927.848.446.913.7            645.4         סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

42.6            49.3            75.146.531.056.440.512.2            520.2         עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
..60.6            (8.5)66.943.723.555.937.4            190.4         עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

ענף כלכלי 
(A) 75.459.426.354.740.7            48.3           חקלאות......

(B) (כרייה וחרושת) 46.8            47.3            422.189.051.027.556.640.717.4         תעשייה
(C)  (17.7)66.833.2(25.1)97.459.8            28.1           חשמל ומים....

(D) (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) (58.4)           (38.6)           58.647.632.851.948.120.3            163.9         בינוי
(E)  50.2            41.3            75.642.230.849.944.616.3            428.1         מסחר סיטוני וקמעוני, ותיקונים

(F) (80.6)           (11.7)59.345.024.750.846.4            146.8         שירותי אירוח ואוכל..
(G) 51.1            (34.5)           84.342.927.456.539.317.5            199.4         תחבורה, אחסנה ותקשורת

(H) 41.8            54.8            94.760.823.436.761.126.5            135.6         בנקאות, ביטוח ופיננסים
(I) 48.3            83.548.029.451.047.027.946.0            480.4         שירותים עסקיים

(J) 67.4            (24.3)135.599.064.420.242.655.821.9         מינהל ציבורי
(K) 36.5            88.438.922.341.955.413.042.0            402.8         חינוך

(L) 59.1            87.741.923.752.741.718.933.0            352.1         שירותי בריאות, רווחה וסעד
(M)  (52.8)           (40.8)70.143.332.741.847.216.9            152.3         שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים

(N) (49.8)(50.2)..(33.2)38.7            36.4           שירותים למשק הבית ע"י פרטיים......
שביעות רצון מהעבודה
50.9            40.7            83.849.125.048.648.319.5            2,802.2מרוצה מאוד או מרוצה

43.4            48.3            70.232.438.256.339.315.3           402.2         לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
(1) לא כולל חברי קיבוץ.

(2) בעלי הסדר ידוע ולא ידוע.
(3) "מרוצה מאוד" או "מרוצה".

(4) "לא כל כך מרוצה" או "בכלל לא מרוצה".
(5) "מודאג מאוד" או "מודאג".

(6) "לא כל כך מודאג" או "בכלל לא מודאג".
(7) 7.8% העבירו זכויות מסיבות אחרות, כולל "לא ידוע".

אחוז מבעלי הסדר פנסיה ידוע

העבירו זכויות 
מהסדר  

פנסיה אחד 
לאחר

מזה: סיבות להעברת זכויות 
מהסדר אחד לאחר(7)

החליפו מקום 
עבודה או 
מעסיק

רצו תנאים 
טובים יותר

לוח 25.- בני 20 ומעלה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי שביעות רצון מהסדר הפנסיה, דאגה לביטחון הכספים
בהסדר הפנסיה, מעבר בין הסדרי פנסיה, ולפי תכונות נבחרות, 2012

מועסקים בעלי 
הסדר 

פנסיה(2)

סך הכל 
לא לא מרוצים(4)מועסקים(1)

מודאגים(6)

דאגה לביטחון הכספים שביעות רצון מהסדר הפנסיה
בהסדר הפנסיה

מודאגים(5)
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אחוזיםאלפים
58.8          35.7         53.236.0         69.9         20.9         61.7         29.1         81.9            3,212.3סך הכל

מין
54.2          40.9         58.331.0         64.6         26.7         55.6         35.7         80.5            1,694.1גברים
63.7          30.1         41.4         47.6         75.7         14.6         68.3         83.622.0            1,518.2נשים
גיל

24-20           310.8            56.4         14.3         70.2           8.9         75.7         39.2         44.1         16.3          70.6
34-25854.0            80.728.0         62.7         17.3         73.355.0         34.9         25.7          66.7
44-35           803.3            85.5         34.5         59.5         23.5         70.6         60.4         32.9         35.3          61.4
54-45           609.6            87.2         26.2         63.123.0         66.3         49.2         39.4         41.5          54.5
64-55           480.7            89.1         31.6         58.4         24.8         65.3         53.8         34.6         46.6          47.9

38.6          59.5         70.937.039.0         20.5         62.1         29.4         78.9            153.9           65 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

57.8          36.7         34.5         54.6         70.2         20.6         61.4         29.4         84.9            2,821.2יהודים ואחרים
57.3          37.4         34.6         54.7         69.7         21.4         60.9         30.2         2,659.785.0    מזה: יהודים

26.269.0         51.6         38.6         66.9         23.6         65.3         25.3         60.5            391.1           ערבים
השכלה
58.7          35.8         53.236.0         69.9         20.9         61.7         29.1         3,205.682.0למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

20.771.0         51.5         35.3         78.8         10.5         77.4         11.8         66.6            314.6             חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

62.9          31.5         43.2         47.8         76.8         15.7         71.1         21.3         76.8            545.7             (שאינה תעודת בגרות)
65.7          24.5         40.8         45.5         74.9         13.2         68.3         19.8         73.3            644.9           תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
58.8          36.1         56.633.0         71.3         19.2         62.8         27.6         85.2            594.6             (שאינה תעודה אקדמית)

51.1          45.8         29.1         62.261.0         29.7         50.8         92.341.0            1,102.8תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש 

71.7          15.8         48.5         33.1         78.7         7.4           76.5         9.7           60.9            647.9           עד 4,000 ש"ח
68.3          25.6         39.7         50.8         77.4         14.1         71.5         82.820.0            7,500-4,0011,009.5 ש''ח
48.3          49.3         28.8         62.9         62.6         50.930.0         41.6         94.5            1,252.8מעל 7,500 ש''ח

שביעות רצון מההכנסה
53.8          41.2         55.634.0         66.3         24.8         57.7         33.3         85.3            1,913.7מרוצה מאוד או מרוצה

26.667.0         39.3         49.3         75.7         14.6         68.1         22.2         77.5            1,282.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
מעמד בעבודה

60.4          33.8         36.7         52.9         72.2         18.3         62.6         27.9         85.8            2,777.1שכיר או חבר קואופרטיב
54.643.0         30.3         55.5         48.3         45.6         53.5         40.4         57.7            430.0עצמאי

היקף משרה 
57.1          38.2         56.934.0         68.4         23.3         59.9         31.9         84.6            2,541.9משרה מלאה
67.4          22.9         46.6         35.5         78.5         9.4           72.6         15.3         70.4            614.1           משרה חלקית

משלח יד
49.5          47.7         29.2         61.9         62.9         30.3         50.4         42.8         93.1            481.6           משלח יד אקדמי

63.6          31.6         39.5         47.2         70.2         18.2         62.8         25.5         84.4            508.4           מקצועות חופשיים וטכניים 
55.342.0         25.4         68.4         56.3         38.9         46.5         48.7         290.593.0           מנהלים

59.7          35.4         37.3         54.2         17.975.0         66.5         26.5         87.9            492.4           עובדי פקידות
23.667.0         40.9         46.2         14.574.0         70.4         18.2         71.1            645.4           סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

62.9          37.432.0         53.6         75.6         17.3         67.7         25.1         75.1            520.2           עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
70.5          16.8         48.8         34.3         80.5         (4.7)74.7         10.5         66.9            190.4           עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

ענף כלכלי 
(A) 52.3          (41.0)44.5         46.1         61.7         (28.9)64.6         (26.1)       75.4            48.3            חקלאות

(B) (כרייה וחרושת) 54.7          41.2         29.7         64.2         75.7         18.7         61.8         32.6         422.189.0           תעשייה
(C)  52.5          44.8         (32.6)       50.7         61.4         (21.8)50.0(33.2)       97.4            28.1            חשמל ומים

(D) (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) 61.2          35.6         40.3         53.1         68.9         27.2         65.6         30.4         58.6            163.9           בינוי
(E)  62.8          29.5         39.3         50.9         73.4         18.3         67.3         24.4         75.6            428.1           מסחר סיטוני וקמעוני, ותיקונים

(F) 63.8          26.6         48.839.0         75.6         13.5         68.9         20.2         59.3            146.8           שירותי אירוח ואוכל
(G) 59.2          36.3         35.8         55.6         69.2         24.9         30.164.0         84.3            199.4           תחבורה, אחסנה ותקשורת

(H) 53.445.0         26.8         69.3         59.8         37.4         45.7         51.5         94.7            135.6           בנקאות, ביטוח ופיננסים
(I) 53.9          42.7         25.9         66.8         64.1         30.3         56.4         83.538.0            480.4           שירותים עסקיים

(J) 53.9          41.1         30.5         48.4         59.1         20.5         47.1         32.6         135.599.0           מינהל ציבורי
(K) 66.9          26.1         46.4         38.1         72.4         13.6         69.2         16.9         88.4            402.8           חינוך

(L) 63.4          30.1         42.9         45.1         15.774.0         66.6         87.723.0            352.1           שירותי בריאות, רווחה וסעד
(M)  60.8          31.3         44.3         39.1         73.9         15.7         60.7         28.8         70.1            152.3           שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים

(O) ארגונים וגופים חוץ מדינתיים....................
שביעות רצון מהעבודה
57.4          37.2         35.7         .53            69.1         21.7         60.4         30.4         83.8            2,802.2מרוצה מאוד או מרוצה

70.3          23.5         38.9         50.5         77.1         14.3         72.9         18.5         70.2            402.2           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

53.1          42.2         34.7         54.8         65.9         25.6         33.558.0         85.4            1,874.2מרוצה מאוד או מרוצה
67.6         25.7         38.1         50.7         76.2         13.7         67.6         22.2         1,332.477.0לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל חברי קיבוץ.
(2) בעלי הסדר ידוע ולא ידוע.

(3) בעלי פנסיה תקציבית בלבד לא נשאלו על דמי ניהול והטבות מס, אך נכללים בסך הכל.

אחוז דמי ניהול(3)

אחוזים

תנאי תשלום וסכום 
לאחר פרישה

יודעים 
במדויק או 
בערך

לא יודעים 
בכלל

מועסקים בעלי 
הסדר פנסיה(2)

סך הכל 
לא יודעים מועסקים(1)

בכלל

סכום הפקדה

יודעים 
במדויק או 
בערך

יודעים 
במדויק או 
בערך

לוח 26.- בני 20 ומעלה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי מידת הידע על תנאי ההסדר ולפי תכונות נבחרות,  2012

לא יודעים 
בכלל

יודעים 
במדויק או 
בערך

לא יודעים 
בכלל

הטבות מס(3)

- 92 -



לוחות הנושא השנתי - הסדרי פנסיה ופרישה למ"ס, הסקר החברתי 2012

אחוזיםאלפיםאלפים
31.8           37.9            53.6            20.2           40.1           50.5           38.6           734.0283.3סך הכל

מין
30.4           35.1            60.5            22.1           40.7           52.6           49.5           281.4139.3           גברים
33.1           40.5            46.9            18.4           39.5           48.4           31.7           452.6143.5           נשים
גיל

64-60           120.345.0           37.4           52.9           36.1           24.6            46.3            40.9           37.8
69-65           166.272.3           43.5           37.1           51.3           24.9            56.7            38.3           34.8
74-70158.065.7           41.6           54.1           37.917.059.0            33.4           30.4
79-75           131.244.7           34.1           58.6           31.819.0            47.1            44.4           29.4
84-80            85.734.1           39.8           56.5           38.6(13.4)            57.1            32.5           27.3

(25.8)38.4            50.2            (18.4)36.6           52.9           29.1           72.721.2            85 ומעלה
מצב משפחתי

30.7           38.4            53.9            19.6           42.7           49.7           43.1           474.9204.7           נשואים
34.5           36.4            52.9            21.9           33.2           52.6           30.3           259.178.5           לא נשואים

קבוצת אוכלוסייה
31.9           37.5            53.6            19.9           40.5           49.8           42.3           639.0270.3יהודים ואחרים
32.2           37.7            53.7            19.9           41.1           49.4           43.8           607.5266.1               מזה: יהודים

..(44.8)55.2            ..(30.2)65.8           13.3           95.012.6ערבים
(38.7)(31.7)(36.6)....45.8           8.8             161.514.2           עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

..57.9            (42.1)....72.6           24.49.539.0            חרדים
..(23.2)65.3            (13.8)44.439.0           39.4           68.426.9            דתיים

36.733.0            50.5            14.6           39.4           52.9           41.5           253.6105.2           מסורתיים
34.6           40.3            54.7            26.1           44.1           45.6           258.8124.248.0           לא דתיים, חילונים

השכלה
38.232.0            53.3            20.5           40.7           49.7           40.3           685.0276.1למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

39.434.0            49.9            (13.3)21.7           63.3           24.5           223.654.8             חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

29.8           40.5            51.6            19.4           34.6           56.9           49.9           99.649.7              (שאינה תעודת בגרות)
(31.2)(30.2)56.1            (18.5)46.3           41.9           63.021.434.0תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
28.5           41.5            53.9            17.6           47.5           44.6           51.3           143.273.5             (שאינה תעודה אקדמית)

34.8           35.4            55.4            29.1           50.2           43.2           48.8           154.275.2           תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
(52.9)        (45.3)(40.7)..(23.5)8.874.0             169.214.9           עד 2,000 ש"ח

39.9           49.1            38.9            25.718.0           57.8           28.7           4,000-2,001232.066.6 ש''ח
26.4           31.4            63.3            22.8           45.349.0           70.4           219.1154.2           מעל 4,000 ש"ח 

הכנסה מקצבת פנסיה (נטו לחודש)
36.6           63.5            33.3            13.3           31.1           64.6           76.1            עד 4,000 ש"ח

27.1           34.8            64.7            18.6           48.4           94.950.0            7,500-4,001 ש''ח
29.3           (13.4)86.6            40.563.027.0           52.2            מעל 7,500 ש"ח 

מחוז מגורים
(22.6)(17.8)67.6            (14.2)47.3           40.9           41.3           65.327.0            ירושלים
31.4           38.8            50.2            (21.1)(21.5)61.6           25.5           107.827.5           הצפון
30.7           41.1            52.9            22.5           49.846.0           41.8           113.647.5           חיפה
37.3           43.6            46.5            20.5           43.7           49.1           47.4           169.380.2           המרכז

33.5           37.4            56.5            23.8           31.3           38.955.0           165.164.2           תל אביב
(23.7)35.6            57.0(14.2)46.1           46.8           31.5           105.433.2           הדרום

שביעות רצון מהחיים
32.2           36.2            57.1            20.9           43.3           47.4           552.8237.743.0           מרוצה מאוד או מרוצה

29.7           46.3            36.3            (17.9)24.4           64.2           24.6           173.942.8           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

28.1           28.5            63.9            21.9           44.8           46.1           51.8           405.1209.8           מרוצה מאוד או מרוצה
44.2           64.1            24.6            15.7           62.227.0           325.571.622.0          לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1)בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה.
(2) סך הכל עשוי לעלות על 100% מאחר שייתכן שלאדם יש יותר מהסדר אחד.

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

(5) בני 60 ומעלה שהשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה?". מודאגים מאוד או מודאגים.

לוח 27.- בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי סוג ההסדר, שביעות רצון מההסדר

בעלי הסדר פנסיה(1) סך הכל (1)
קופת גמלקרן פנסיה

ולפי תכונות נבחרות, 2012

סוג ההסדר(2)

לא מרוצים(4)

מודאגים 
מביטחון 

הכספים(5)

שביעות רצון מהסדר הפנסיה

מרוצים(3) פנסיה 
תקציבית

אחוזים
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אלפים
10.7            14.3           44.5           30.5           48.922.045.390.0            283.3סך הכל

מין
10.7            13.6           48.7           92.327.0           39.7            30.3            64.3            139.3גברים
10.8            14.9           40.4           87.934.0           47.2            13.9            143.534.0נשים
גיל

64-6045.0            38.322.0            45.9           88.741.0           41.6(14.3)..
69-6572.3            49.9            27.4            33.6           94.9           27.7           49.4           19.5..
74-7065.7            55.5            24.9            39.6           89.8           31.8           44.3(12.8)(11.2)
79-7544.753.021.0            49.1           89.4           30.2           47.7(10.4)(11.7)
84- 8034.1            49.9(18.2)            48.588.0           24.2           46.7(10.0)(19.0)

36.1            ..(20.3)(28.4)81.2           64.6            ..37.2            8521.2 ומעלה
מצב משפחתי

9.7             12.9           44.9           32.4           91.8           39.4            24.7            55.6            204.7נשואים
13.5            17.9           43.5           85.625.0           54.3            14.9            31.3            78.5לא נשואים

קבוצת אוכלוסייה
10.6            13.6           44.7           31.1           90.6           42.9            21.8            48.1            270.3יהודים ואחרים
10.7            13.8           30.545.0           42.491.0            48.622.0            266.1    מזה: יהודים

........(78.4)         57.2            ..66.4            12.6ערבים
......59.268.0           63.9            ....14.2עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

........(95.2)         54.6            ..(35.9)9.5חרדים
....64.0(21.7)86.8           42.9            (14.4)48.6            26.9דתיים

(6.1)12.6           50.6           30.7           90.2           22.242.0            57.3            105.2מסורתיים
15.2            16.9           37.6           30.3           92.2           41.5            23.1            124.242.0לא דתיים, חילונים

השכלה
10.6            13.9           45.5           42.690.030.0            22.5            48.7            276.1למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

(19.4)           (14.5)46.6           (19.5)         83.7           54.9            20.4            41.5            54.8  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
....35.253.0           92.5           39.1            30.4            54.4            49.7  (שאינה תעודת בגרות)

....(48.3)         (32.5)89.2           38.8            (20.6)50.7            21.4תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
(8.8)43.118.0           94.530.0           41.5            49.717.0            73.5  (שאינה תעודה אקדמית)

(11.1)(13.9)         42.1           89.233.0           24.139.0            48.4            75.2תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
........(63.6)         59.3            ..14.949.0עד 2,000 ש"ח

(11.0)..37.8           40.9           89.3           50.8            21.3            44.6            4,000-2,00166.6 ש''ח
7.3             15.4           29.348.0           94.3           36.8            23.9            52.4            154.2מעל 4,000 ש"ח 

הכנסה מקצבת פנסיה (נטו לחודש)
(8.2)(7.8)31.3           52.7           ..57.1            16.6            43.5            76.1            עד 4,000 ש"ח

(9.9)             12.9           53.5           23.6           ..41.5            22.1            54.7            94.9            7,500-4,001 ש''ח
..27.3           49.3           (18.7)         ..27.2            29.3            76.4            52.2            מעל 7,500 ש"ח 

מחוז מגורים
..(23.1)(38.0)(29.8)82.5           (23.8)65.343.0            ירושלים
(17.1)..(39.5)         (29.9)         94.9           (14.9)48.7            107.8           הצפון
..(11.8)51.9           29.2           89.4           18.9            50.5            113.6           חיפה
(12.3)43.317.0           27.5           87.5           20.2            50.7            169.3           המרכז

(15.4)           (13.8)40.1           30.6           92.4           32.5            45.3            165.1           תל אביב
....51.4           39.8           95.7           (17.1)52.8            105.4           הדרום

שביעות רצון מהחיים
10.2            14.1           45.9           29.7           24.291.0            51.6            552.8           מרוצה מאוד או מרוצה

(12.6)(16.4)37.1           83.434.0           (10.9)35.2            173.9           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

11.5            15.4           43.9           29.2           92.2           22.2            405.151.0           מרוצה מאוד או מרוצה
..(10.9)46.6           35.6           21.983.0           42.9           325.5          לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) בעלי פנסיה תקציבית בלבד לא נשאלו על דמי ניהול, אך נכללים בסך הכל.
(2) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה?" ושיש להם הסדר פנסיה.

 סך הכל
לא יודעיםמעל 50%70%-70%

סך הכל לא יודעים 
בכלל

אחוזים

לוח 28.- בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה, בעלי הסדר פנסיה, לפי מידת הידע על תנאי ההסדר, 

יודעים במדויק 
או בערך

אחוז דמי ניהול(1)

ההסדר כולל 
פנסיית שאירים

מקבלי קצבה חודשית(2)
 אחוז קצבה מהשכר האחרון

נמוכה מ-
50%

סכום הקצבה ולפי תכונות נבחרות, 2012
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אחוזיםאלפיםאלפים
9.5             11.6           18.7         22.4          32.9            563.6295.152.497.0סך הכל

מין
(9.8)15.1           18.7         16.419.0            96.4          217.987.240.0גברים
9.4             10.2           18.7         23.8          39.9            97.2          345.7207.960.1נשים
גיל

64-6059.723.5           39.4          91.9            44.7(19.5)(27.4)....
69-65124.854.3           43.5          93.8            44.3          23.5         18.6(10.3)(9.0)
74-70133.068.6           51.6          98.1            35.1          24.3         22.7(12)(12.9)
79-75113.370.2           61.9          99.5            28.4          14.9         16.7(11.2)(7.2)
84-8073.339.654.0          98.5(16.5)          30.4(13.7)(8.7)(8.9)

(9.9)21.3           (15.3)24.8          30.9            96.4          65.4           8559.538.9 ומעלה
מצב משפחתי

11.9            24.310.0         17.6          41.7            95.6          363.1169.646.7נשואים
6.2             13.8           11.1         28.9          21.1            98.7          200.5125.562.6           לא נשואים

קבוצת אוכלוסייה
8.8             13.7           19.9         21.7          33.8            96.7          49.5           506.4250.7יהודים ואחרים
9.8             12.3           20.9         21.7          35.9            96.6          47.3           478.2226.2    מזה: יהודים

(13.3)..(12.2)26.3          27.9            98.3          77.8           57.144.4ערבים
..16.2           7.9           26.7          14.4            97.5          90.8           139.5126.7עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

............(40.1)15.9חרדים
....(18.6)(17.9)43.3            97.5          47.1           49.823.4דתיים

(8.0)13.3           16.3         24.6          39.7            94.6          48.5           195.194.6מסורתיים
12.5            11.7           24.7         18.9          98.132.0          46.7           215.7100.7לא דתיים, חילונים

השכלה
9.9             12.5           19.3         23.2          96.933.0          51.3           537.2275.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

10.8            (8.0)17.4         24.9          39.3            97.4          65.6           148.797.6  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
(21.8)(14.5)(31.6)      ..41.9            92.6          35.4           73.225.9  (שאינה תעודת בגרות)

..(17.8)(18.7)(25.3)(30.2)          97.7          61.5           49.430.4תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
(10.2)(13.3)21.21.0          36.9            96.6          44.9           125.156.2  (שאינה תעודה אקדמית)

..15.1           18.7         25.9          18.3            97.5          139.465.547.0תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
(6.2)..15.2         23.1          98.225.0          86.3           104.690.3עד 2,000 ש"ח

(5.5)14.2           14.9         20.5          67.399.026.0           4,000-2,001186.4125.5 ש''ח
27.1            22.2           28.9         (11.7)66.3            91.3          23.4           193.345.2מעל 4,000 ש"ח 

מחוז מגורים
....(38.2)      (29.3)(39.9)          ..42.6           45.919.5ירושלים
....(10.0)(15.1)98.824.0          68.1           80.454.7הצפון
(8.0)15.7           18.9         19.5          35.7            97.7          54.2           101.354.9חיפה
(14.5)17.3           (16.8)      26.1          93.930.0          41.2           133.054.8המרכז

(12.6)(12.0)28.2         26.7          43.1            96.5          48.3           110.953.6תל אביב
..(11.1)(11.2)23.5          28.6            96.7          63.6           86.054.7הדרום

שביעות רצון מהחיים
10.9            13.7           21.4         21.6          35.2            96.1          48.1           437.6210.5מרוצה מאוד או מרוצה

(6.3)(6.9)12.7         24.8          26.9            99.2          67.6           119.580.8לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

23.214.015.0         17.6          97.543.0          329.3128.138.9מרוצה מאוד או מרוצה
(5.3)9.9             15.3         25.9          25.3            96.6          231.9166.271.7לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה"?.
(2) כ-170 אלף בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה לא הגדירו עצמם "בפנסיה", ולכן לא נכללים בנתוני לוח זה.

(3) סך הכל עשוי לעלות על 100% מאחר שייתכן שלאדם יש יותר ממקור קיום אחד. לא כולל "לא ידוע".
(4) קצבאות של הביטוח הלאומי או של משרד ממשלתי אחר.

פנסיה או 
קצבה מחו"ל קצבאות(4)

אחוזים

לוח 29.-בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה(1) ומהם חסרי הסדר פנסיה, לפי מקורות קיום לאחר גיל פרישה
ולפי תכונות נבחרות, 2012

חסרי הסדר פנסיה(2) סך הכל (2)
חסכונות תמיכת בני 

משפחה

קרן פנסיה, או 
הכנסה של בן 
הזוג או קצבת 

שאירים

מקורות קיום בגיל פרישה(3)

מכירה או 
השכרה של 

נכסים פרטיים 
או ירושה
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אחוזיםאלפיםאלפים
11.4            25.916.0            46.5            563.6268.047.6סך הכל

מין
(6.9)16.1            28.4            47.9            217.9130.760.0גברים
15.6            15.8            23.6            345.7137.339.745.0נשים
גיל

64-6059.736.260.6(20.5)            40.4(20.9)(18.3)
69-65124.870.056.0            32.7            31.1            19.4            15.7
74-70133.064.448.4            49.8            29.9(9.7)(10.6)
79-75113.343.238.1            56.7            19.5(16.1)..
84-8073.333.746.074.0(12.6)....

..(27.3)..61.8            8559.520.634.6 ומעלה
מצב משפחתי

11.5            14.9            26.9            46.3            363.1193.553.3נשואים
11.2            18.7            23.3            46.9            37.1            200.574.4           לא נשואים

קבוצת אוכלוסייה
11.6            26.815.0            46.2            506.4255.350.4יהודים ואחרים
11.8            15.1            26.8            46.1            478.2251.352.6    מזה: יהודים

......(50.8)57.112.722.2ערבים
......(64.6)           139.512.99.2עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

........(59.9)15.99.5חרדים
..(16.3)(29.9)           43.5            49.826.352.9דתיים

11.3            25.119.0            44.6            195.1100.051.3מסורתיים
12.4            11.6            26.1            49.1            215.7115.053.3לא דתיים, חילונים

השכלה
11.1            26.615.0            46.9            537.2261.148.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

..31.4            (19.1)           43.7            148.750.734.1  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
(7.9)..35.8            48.8            73.247.364.6  (שאינה תעודת בגרות)

..(20.8)(37.9)           (32.0)49.419.038.5תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
13.1            (8.6)31.2            47.1            125.168.955.1  (שאינה תעודה אקדמית)

15.7            (13.4)           19.1            51.7            139.473.953.0תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
......(56.5)           104.614.313.7עד 2,000 ש"ח

(9.4)23.9            21.7            4,000-2,001186.460.932.745.0 ש''ח
14.113.0            27.7            45.2            193.3147.576.3מעל 4,000 ש"ח 

הכנסה מקצבת פנסיה (נטו לחודש)
12.9            18.9            (13.0)55.2            76.1עד 4,000 ש"ח

(7.6)15.5            39.937.0            7,500-4,00194.9 ש''ח
17.9            (11.5)31.3            39.3            52.2מעל 7,500 ש"ח 

מחוז מגורים
..(16.4)(23.4)51.9            45.926.357.4ירושלים
..(27.8)..50.9            80.425.731.9הצפון
..30.325.0            38.7            101.346.445.8חיפה
16.6            (13.4)           22.2            46.8            133.077.758.4המרכז

(12.8)(8.7)26.5            110.957.451.752.0תל אביב
(12.0)..(32.4)           43.3            86.031.336.4הדרום

שביעות רצון מהחיים
12.5            15.4            25.4            46.3            437.6226.651.8מרוצה מאוד או מרוצה

..(20.0)28.8            45.6            119.538.732.4לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

11.6            28.214.0            45.7            329.3201.461.1מרוצה מאוד או מרוצה
(10.8)22.4            18.3            48.5            231.965.128.1לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה"?. 95% מבעלי הסדר פנסיה השיבו שהם בפנסיה.
(2) כ-170 אלף בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה לא הגדירו  עצמם "בפנסיה", ולכן לא נכללים בנתוני לוח זה.

(3) כולל: רצון לפרוש מסיבות אחרות ומסיבות בריאותיות. לא כולל "לא ידוע" ו"מסרב".

לוח 30.- בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה(1) ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי סיבות ליציאה לפנסיה 

אחוזים

הגיעו לגיל סך הכל (2)
פרישה

סיבות  בעלי הסדר פנסיה(2)
אחרות(3)

סיבות 
בריאותיות

קיצוצים או 
תכניות הבראה

הסיבה העיקרית ליציאה לפנסיה

ולפי תכונות נבחרות, 2012
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אלפים
7.3            60.431.0         20.7            78.5            37.552.4            35.4            268.0סך הכל

מין
(6.0)34.6         24.858.0            74.6            52.7            41.9            39.5            130.7גברים
8.5            27.6         62.8         16.9            82.1            52.1            33.3            31.6            137.3נשים
גיל

64-6036.2            40.441.0           58.2            77.6            22.4         48.4         43.5..

69-6570.0            41.5            40.4           54.7            72.8            26.5         66.2         27.8..

74-7064.4            33.4            36.7           58.1            82.5            16.3         63.1         27.4(8.2)
79-7543.2            26.8            27.8           41.3            81.7            18.3         53.6         36.5(9.9)
84-8033.7            43.9            44.4           56.8            73.1            24.4         64.5         23.8(9.6)

..61.331.0         ..32.489.0           32.9            (16.8)8520.6 ומעלה

מצב משפחתי
7.3            30.7         60.6         22.2            77.4            53.3           37.5            37.2            193.5נשואים

(7.3)31.6         59.9         16.8            81.3            37.650.0            30.8            74.4לא נשואים
קבוצת אוכלוסייה
7.3            30.4         60.9         20.6            78.5            51.9            37.2            35.8            255.3יהודים ואחרים
7.2            30.5         60.9         78.221.0            51.9           37.3            35.7            251.3    מזה: יהודים

..(42.1)(51.2)..(77.8)          (61.6)         ....12.7ערבים
..(40.0)(31.6)..82.9            (40.4)(40.2)..12.9עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

....(73.2)       (35.4)(64.6)......9.5חרדים
..(28.7)       65.4         (25.3)74.7            56.7           (34.1)          (22.2)26.3דתיים

(8.1)39.6         52.4         24.1            75.5            34.644.0            33.3            100.0מסורתיים
(7.0)23.8         66.2         15.8            82.7            59.4            42.8            42.2            115.0לא דתיים, חילונים

השכלה
7.5            60.231.0         21.1            78.1            53.1           37.8            36.2            261.1למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

..36.6         56.2         76.123.0            36.4           26.6            25.2            50.7  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
..40.6         21.155.0            47.678.0           36.1            35.2            47.3  (שאינה תעודת בגרות)

..(47.9)       (41.9)       (18.7)81.3            (47.7)         (27.3)(24.7)19.0תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
(8.0)30.4         61.6         23.1            76.9            59.6           43.5            43.8            68.9  (שאינה תעודה אקדמית)

(10.7)17.7         68.9         18.8            79.4            62.3           42.8            39.1            73.9תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
..58.9         ..(25.5)(74.5)          (40.4)....14.3עד 2,000 ש"ח

..49.9         44.2         23.8            76.2            35.8           28.4            28.7            4,000-2,00160.9 ש''ח

9.1            23.7         66.3         79.320.0            63.1           44.7            41.4            147.5מעל 4,000 ש"ח 
הכנסה מקצבת פנסיה (נטו לחודש)

(5.5)40.7         52.6         20.842.078.022.0            20.9            76.1עד 4,000 ש"ח
(7.3)28.9         63.8         21.1            78.9            54.3           39.736.0            7,500-4,00194.9 ש''ח

..(18.9)       72.8         24.1            75.9            72.7           61.4            52.259.0מעל 7,500 ש"ח 
מחוז מגורים

..(20.8)66.6         (26.0)39.874.0           (29.8)          (35.2)            26.3ירושלים
..(29.8)       57.5         (25.1)74.9            46.964.0            (35.4)            25.7הצפון
(12.1)34.9         50.5         (13.0)49.587.0           34.837.0            46.4חיפה
(7.0)30.2         61.3         23.6            74.3            49.8           33.3            30.3            133.0המרכז

..24.4         73.1         84.115.0            56.2           37.743.0            110.9תל אביב
..45.9         50.4         (22.2)77.8            44.540.055.0            86.0הדרום

שביעות רצון מהחיים
7.5            28.5         63.3         22.5            77.1            56.5           37.840.0            437.6מרוצה מאוד או מרוצה

..45.9         44.7         (11.9)30.087.0(25.4)          22.5            119.5לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

7.3            19.4         72.3         20.6            78.8            56.4           44.6            37.7            329.3מרוצה מאוד או מרוצה
(7.3)67.5         23.9         21.7            78.3            41.1           (16.5)          29.2           231.9לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה"?. 95% מבעלי הסדר פנסיה השיבו שהם בפנסיה.
(2) כ-170 אלף בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה לא הגדירו  עצמם "בפנסיה", ולכן לא נכללים בנתוני לוח זה.

(3) לא כולל "לא ידוע" ו"מסרב".
(4) "טובה מאוד" או "טובה".

רמת חיים לאחר פרישה(3)

עשו הכנה 
נפשית 
טובה(4)

הכנה לפרישה(3)

הפסקת 
עבודה בבת 

אחת

אופן הפרישה(3)

ולפי תכונות נבחרות, 2012

לוח 31.- בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה(1) ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי תהליך הפרישה ורמת חיים לאחר הפרישה, 

אחוזים

לא סך הכל(2)
השתנתה

יציאה 
לחופשות או 

הפחתת שעות 
עבודה בהדרגה

מקום העבודה 
סיפק תכניות 
הכנה לפרישה

עשו הכנה 
פיננסית 
טובה(4)

עלתהירדה
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אלפים
47.8            16.2          19.3          40.3          37.5           41.3          48.6          51.1           70.9           563.6סך הכל

מין
46.2            14.4          22.6          42.5          35.4           41.5          50.2          42.5           76.3           217.9גברים
48.9            17.3          17.2          38.9          38.7           41.1          47.6          56.5           67.5           345.7נשים
גיל

64-6059.7           78.4           65.7          64.5          46.5           47.3          48.430.0          19.4            30.4
69-65124.8           83.2           67.8          61.245.0           43.3          50.9          22.6          16.6            41.9
74-70133.0           70.2           55.3          49.2          38.6           36.6          36.4          20.8          17.3            47.8
79-75113.3           71.8           48.5          44.9          35.3           34.4          40.2          15.4          17.653.0
84-8073.3           59.5           36.1          37.842.0           36.4          33.9          14.4          15.2            52.1

62.4            (8.2)(11.5)26.8          24.4           44.3          25.3          15.2           51.1           8559.5 ומעלה
מצב משפחתי

46.6            16.7          21.8          41.4          42.338.0          52.3          56.8           74.9           363.1נשואים
50.1            15.3          14.8          38.3          36.4           39.4          40.742.0           63.5           200.5           לא נשואים

קבוצת אוכלוסייה
43.6            17.6          19.8          42.1          39.9           43.4          49.4          52.5           71.2           506.4יהודים ואחרים
43.2            18.4          20.4          43.2          40.1           43.7          50.3          52.5           72.1           478.2    מזה: יהודים

85.2            ..(14.4)24.5          (16.0)21.9          42.2          67.738.0           57.1ערבים
52.1            (5.5)10.8          32.730.0           37.4          24.9          52.4           61.3           139.5עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

(35.1)(62.6)        (46.0)(45.1)        ....(45.7)        (53.6)         (67.6)         15.9חרדים
49.9            27.9          24.5          29.5          35.126.0          40.1          49.3           60.4           49.8דתיים

49.6            12.6          16.8          42.8          36.8           39.5          45.9          54.4           66.9           195.1מסורתיים
36.8            18.1          46.821.0          48.9           51.457.051.0           80.2           215.7לא דתיים, חילונים

השכלה
46.1            16.7          42.120.0          39.1           42.8          50.1          52.3           72.2           537.2למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

62.6            10.18.0          26.6          15.7           24.6          35.7          40.6           58.5           148.7  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
44.5            (12.1)        18.7          32.545.0           35.9          56.5          51.9           72.3           73.2  (שאינה תעודת בגרות)

51.1            (14.8)(20.6)        40.142.0           51.549.0          49.8           73.5           49.4תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
37.2            19.7          20.6          48.2          48.346.0          54.3          58.2           78.5           125.1  (שאינה תעודה אקדמית)

36.1            25.8          29.5          51.4          60.5           58.2          57.4          60.6           80.4           139.4תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
70.0..(7.0)21.2          13.1           22.8          27.5          40.8           56.3           104.6עד 2,000 ש"ח

8.555.0            15.8          31.8          27.7           38.1          36.9          52.3           66.7           4,000-2,001186.4 ש''ח
29.4            29.6          56.328.0          58.4           53.1          69.8          56.5           84.5           193.3מעל 4,000 ש"ח 

בעלות על הסדרי פנסיה
37.4            25.9          28.9          54.2          51.7           49.9          66.3          55.9           80.8           268.0יש הסדר פנסיה 
57.3            7.4            10.6          27.7          24.6           33.4          32.7          46.6           61.8           295.1           אין הסדר פנסיה

הכנסה מקצבת פנסיה (נטו לחודש)
48.6            21.5          21.8          47.1          33.9           40.9          55.6          57.7           76.4           76.1עד 4,000 ש"ח

31.7            30.2          30.2          57.6          53.6           51.1          72.6          50.9           83.8           7,500-4,00194.9 ש''ח
25.9            30.3          36.4          74.968.0           64.8          78.7          67.2           91.1           52.2מעל 7,500 ש"ח 

מחוז מגורים
43.1            27.5          28.1          54.7          49.8           49.3          62.5          63.4           79.9           45.9ירושלים
71.3            (5.3)16.7          22.9          20.8           28.4          37.8          43.4           63.4           80.4הצפון
44.4            (6.9)18.9          35.8          34.2           45.3          51.648.0           71.7           101.3חיפה
18.943.0          21.1          41.139.0           40.8          53.5          50.4           70.1           133.0המרכז

46.8            26.7          22.3          56.3          45.7           52.643.0          53.6           77.2           110.9תל אביב
42.9            13.1          (11.0)33.5          32.6           39.4          37.3          47.5           63.2           86.0הדרום

שביעות רצון מהחיים
41.4            19.8          22.2          43.9          42.7           44.8          54.6          53.2           76.1           437.6מרוצה מאוד או מרוצה

71.2            (3.8)9.6            28.4          20.2           29.7          28.2          42.8           53.3           119.5לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

37.2            19.6          21.5          48.7          47.1           54.159.048.0           75.5           329.3מרוצה מאוד או מרוצה
63.1            11.5          16.4          28.4          24.2           31.8          34.1          46.8           64.7           231.9לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה"?.
(2) כ-170 אלף בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה לא הגדירו עצמם "בפנסיה", ולכן לא נכללים בנתוני לוח זה.

(3) סך הכל עשוי לעלות על 100% מאחר שייתכן שאדם עוסק בכמה פעילויות. לא כולל "אחר" ו "לא ידוע".
(4) "פגיע מאוד" או "פגיע".

עוסקים 
בתחביבים

אורח חיים לאחר פרישה(3)

נפגשים עם 
חברים

מטפלים בבן 
משפחה או 
במשק הבית

לוח 32.- בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה(1), לפי אורח חיים לאחר פרישה ולפי תכונות נבחרות, 2012

סך הכל(2)

אחוזים

מרגישים 
פגיעים יותר 

מבחינה פיזית 
מאז 

שפרשו(4)

עוסקים מטיילים
לומדיםבספורט

מתנדבים, 
פעילים 
חברתית

עוסקים 
בפעילות 
תרבות
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אלפים
27.319.0            32.2            32.1           63.9           53.4           44.8           18.2            563.6סך הכל

מין
13.8            33.1            31.1            30.6           66.5           49.1           12.349.0            217.9גברים
22.3            23.6            32.9            62.233.0           56.1           42.2           21.8            345.7נשים
גיל

64-6059.7(13.4)           51.1           48.9           41.8           51.8            42.6            36.719.0
69-65124.8            12.1           47.5           49.657.0           42.6            40.9            31.4            15.1
74-70133.0            18.6           45.8           51.4           69.7           27.5            33.1            30.3            15.9
79-75113.3            17.1           34.4           65.6           67.4           26.7            19.424.017.0
84-8073.3            23.2           42.6           55.6           68.726.0            27.5            21.2            26.4

29.1            16.1            31.5            18.7           74.5           44.6           53.1           30.5            8559.5 ומעלה
מצב משפחתי

11.7            29.4            35.2            30.6           50.866.0           47.1           363.113.0נשואים
32.3            23.5            26.7            34.8           60              58.1           40.6           27.5            200.5           לא נשואים

קבוצת אוכלוסייה
28.217.0            31.9            33.9           50.961.7           47.1           19.3            506.4יהודים ואחרים
29.116.0            33.5            33.6           62.3           49.1           48.8           18.9            478.2    מזה: יהודים

37.3            19.4            34.5            (15.9)82.9           75.3           24.7           (8.4)57.1ערבים
35.2            17.2            (4.5)33.3           59.2           79.3           19.8           22.8            139.5עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

..(33.6)(42.6)           (42.7)         (48.6)         (44.4)         (52.3)         ..15.9חרדים
(15.5)33.2            22.4            23.8           74.1           54.6           41.4           23.7            49.8דתיים

27.619.0            26.8            25.6           70.9           52.4           45.4           15.6            195.1מסורתיים
13.7            29.2            41.4            41.9           53.3           45.1           53.4           21.6            215.7לא דתיים, חילונים

השכלה
18.2            28.2            32.6            33.1           62.9           52.4           45.8           18.1            537.2למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

25.3            20.7            25.5            24.5           72.4           61.6           35.5           18.4            148.7  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
(11.3)34.8            38.8            29.9           66.7           44.5           54.2           (8.5)73.2  (שאינה תעודת בגרות)

(18.8)           33.3            26.5            31.8           61.7           61.3           37.4           (20.0)49.4תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
15.3            35.727.0            37.8           58.5           49.6           49.1           17.5            125.1  (שאינה תעודה אקדמית)

32.517.0            35.9            40.6           54.9           46.2           52.4           22.5            139.4תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
32.1            14.2            25.321.0           79.870.0           15.518.0            104.6עד 2,000 ש"ח

24.3            18.5            15.1            24.9           69.4           73.1           25.9           18.5            4,000-2,001186.4 ש''ח
5.6             40.4            50.6            43.1           24.455.0           74.8           16.6            193.3מעל 4,000 ש"ח 

בעלות על הסדרי פנסיה
5.6             39.6            46.7            62.436.0           34.6           62.9           16.2            268.0יש הסדר פנסיה 
31.2            16.1            28.719.0           65.1           70.6           28.2           295.120.0           אין הסדר פנסיה

הכנסה מקצבת פנסיה (נטו לחודש)
(7.3)31.9            32.7            34.2           63.7           53.7           42.3           18.9            76.1עד 4,000 ש"ח

..47.841.0            37.4           31.661.0           66.8           14.1            7,500-4,00194.9 ש''ח
..54.9            58.8            41.3           58.7           (10.9)86.4           (14.8)52.2מעל 7,500 ש"ח 

מחוז מגורים
(17.8)37.7            43.4            46.8           50.8           45.3           54.7           (20.2)            45.9ירושלים
21.6            20.7            19.523.0           73.3           67.5           32.5           (9.8)80.4הצפון
22.2            23.6            35.7            29.7           68.4           55.8           41.4           20.1            101.3חיפה
16.4            29.3            38.4            37.1           58.6           51.346.0           18.1            133.0המרכז

23.617.0            31.6            62.934.0           50.549.0           110.923.0תל אביב
21.6            32.2            22.5            28.8           65.7           59.2           37.3           17.8            86.0הדרום

שביעות רצון מהחיים
16.7            29.7            35.8            36.3           47.860.0           50.9           16.5            437.6מרוצה מאוד או מרוצה

19.927.0            19.9            18.1           77.5           73.2           24.1           23.3            119.5לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

11.1            33.8            43.9            38.6           57.2           29.4           68.3           19.3            329.3מרוצה מאוד או מרוצה
30.2            18.4            15.9            23.2           73.6           87.6           11.8           16.4           231.9לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה"?.
(2) כ-170 אלף בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה לא הגדירו  עצמם "בפנסיה", ולכן נכללים בנתוני לוח זה.

(3)  כגון: בדיקות, תרופות. 2.6% מבני 60 ומעלה בפנסיה ציינו כי הוצאותיהם הצטמצמו.
(4) "במידה רבה מאוד" או "במידה רבה".

אחוזים

יש אפשרות 
לממן טיפול 
סיעודי

נתמכים 
כלכלית על ידי 
בני משפחה לא השתנו

תומכים 
כלכלית 

בבן/בת או 
בנכד

גדלו

מקבלים עזרה 
בניהול הכספים

ההכנסות מאפשרות לחיות
בכבוד

ההוצאות על שירותי 
בריאות(3)

במידה 
רבה(4)

במידה 
מועטה או 

לא 
מאפשרות

לוח 33.- בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה(1), לפי ניהול הכספים והוצאות כספיות לאחר פרישה, ולפי תכונות נבחרות, 2012

סך הכל (2)
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אלפים
15.111.0            72.3            83.4            19.1            73.7            64.2            563.6סך הכל

מין
12.3            16.2            71.5            83.9            22.6            72.7            81.5            217.9גברים
10.2            14.4            72.8            83.2            15.8            74.6            53.3            345.7נשים
גיל

64-6059.7            72.1            68.2            21.6            91.8            70.6            23.8..
69-65124.8            72.3            68.5            21.4            92.2            70.813.0            14.6
74-70133.0            69.878.0            17.7            84.7            71.2            17.9(9.3)
79-75113.3            64.7            72.9            19.4            82.2            73.4            11.8            13.8
84-8073.3            56.2            77.6            18.7            72.6            79.8(12.5)(7.6)

(11.3)(12.0)69.5            69.7            ..82.4            35.8            8559.5 ומעלה
מצב משפחתי

17.210.0            85.272.0            19.1            363.198.074.0נשואים
13.1            11.1            72.8            80.3            ..(51.1)(3.1)200.5           לא נשואים

קבוצת אוכלוסייה
10.1            74.114.0            83.1            74.318.0            62.9            506.4יהודים ואחרים
10.2            14.1            73.8            83.1            17.6            74.7            62.9            478.2    מזה: יהודים

19.2            23.7            57.1            86.5            27.4            68.9            75.6            57.1ערבים
(6.5)12.3            78.5            80.8            (7.5)84.5            50.7            139.5עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

....94.6            80.4            ..(80.8)          82.5            15.9חרדים
..(16.9)70.9            70.4            ..79.2            62.2            49.8דתיים

12.713.0            71.6            80.3            17.7            76.1            63.5            195.1מסורתיים
8.9             15.4            74.6            89.3            20.1            71.8            60.9            215.7לא דתיים, חילונים

השכלה
10.6            15.4            72.3            84.3            18.9            73.9            65.6            537.2למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

14.7            16.1            67.8            67.8            18.2            76.1            61.1            148.7  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

(14.1)           15.5            69.7            92.9            (13.2)82.2            70.2            73.2  (שאינה תעודת בגרות)
..(20.0)70.2            84.8            (17.6)71.6            65.8            49.4תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
12.711.0            74.2            90.7            24.3            70.567.0            125.1  (שאינה תעודה אקדמית)

(5.9)77.115.0            91.4            17.3            75.8            63.2            139.4תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
(11.3)15.7            72.1            72.3            16.1            75.7            68.2            104.6עד 2,000 ש"ח

11.3            9.5             77.6            81.1            14.3            73.3            65.2            4,000-2,001186.4 ש''ח
10.9            17.5            69.4            25.393.0            72.4            193.362.0מעל 4,000 ש"ח 

בעלות על הסדרי פנסיה
10.7            70.917.0            90.8            21.1            72.2            72.8            268.0יש הסדר פנסיה 
11.4            73.913.0            76.8            16.8            75.3            56.5            295.1           אין הסדר פנסיה

הכנסה מקצבת פנסיה (נטו לחודש)
(8.6)16.8            73.1            86.4            (18.1)          72.2            72.1            76.1עד 4,000 ש"ח

(10.2)13.7            74.3            23.893.0            71.4            76.3            7,500-4,00194.9 ש''ח
(12.7)22.7            64.6            98.3            (27.5)          68.5            76.1            52.2מעל 7,500 ש"ח 
תעסוקת בן זוג

..20.5            88.673.0            18.5            73.8            ..68.5            עובד 
11.1            16.4            71.7            84.6            19.2            73.6            ..293.4לא עובד

מחוז מגורים
..(12.2)76.6            91.6            (23.7)71.1            69.5            45.9ירושלים
14.8            (14.5)           70.7            83.5            25.3            64.5            67.1            80.4הצפון
11.6            14.4            72.7            82.6            73.220.0            62.2            101.3חיפה
9.4             18.7            69.1            83.9            13.5            79.8            66.4            133.0המרכז

(9.3)15.1            73.9            83.7            15.6            74.8            63.1            110.9תל אביב
(10.5)(12.6)           75.1            77.9            (21.2)          74.4            57.7            86.0הדרום

שביעות רצון מהחיים
9.9             15.7            73.3            87.8            74.121.0            68.5            437.6מרוצה מאוד או מרוצה

16.0(12.8)           67.5            69.3            (9.4)74.8            49.2            119.5לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

10.1            16.2            87.972.0            24.5            66.669.0            329.3מרוצה מאוד או מרוצה
12.3            13.3            77.773.0            10.8            81.2           61.2           231.9לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה"?.
(2) כ-170 אלף בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה לא הגדירו  עצמם "בפנסיה", ולכן לא נכללים בנתוני לוח זה.

(3) לא כולל "לא ידוע" ו "מסרב". 5.7% מבני 60 ומעלה בפנסיה ציינו כי יחסיהם עם בני הזוג פחות טובים.
(4) לא כולל "לא ידוע" ו "מסרב".

יותר טובים
יש חברים

לוח 34.- בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה(1), לפי יחסים עם בני משפחה וחברים ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוזים

סך הכל(2)
יותר טובים

יש בן זוג
לא השתנו

מזה: יחסים עם בן הזוג מאז 
הפרישה(3)

לא השתנו

מזה: יחסים עם חברים מאז הפרישה(4)

פחות טובים
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סך הכל

אלפים
42.5           50.8           51.2            54.7            57.7            61.7            62.3            73.3            75.8           86.7           4,972.3סך הכל

מין
41.6           47.7           52.8            58.1            58.2            60.9            65.4            73.6            75.6           86.9           2,403.1גברים
43.4           53.7           49.6            51.6            57.3            62.5            59.4            72.9            86.576.0           2,569.2נשים
גיל

24-20584.0           85.3           60.4            60.5            57.866.0            51.951.0            56.6           49.6           35.4
44-252,108.8           86.576.0            72.1            66.5            67.1            60.8            58.654.0           51.1           40.1
64-451,497.5           87.3           80.9            81.265.0            58.460.0            54.8            50.4           53.2           45.6
74-65         472.4           89.6           81.2            73.7            52.9            52.4            51.2            47.9            42.3           48.7           51.5

43.6           41.8           39.1            44.9            44.247.047.0            65.9            70.7           83.5           309.7         75 ומעלה
מצב משפחתי

44.2           50.6           56.150.0            59.6            61.4            76.664.0            79.9           86.5           3,235.5נשואים
45.1           50.8           48.6            55.4            57.8            56.3            60.4            75.9            78.4           88.8           340.1         גרושים
40.4           43.8           48.742.0            50.4            56.3            51.4            71.3            71.1           79.8           243.5         אלמנים
37.4           52.7           57.2            51.9            65.454.0            60.5            63.3            64.6           88.2           1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
46.9           55.9           51.2            54.3            53.3            57.2            74.571.058.0           91.3           4,139.7יהודים ואחרים
47.4           56.9           52.4            54.6            51.9            57.9            70.457.0            91.575.0           3,922.8    מזה: יהודים

20.9           25.2           56.951.0            83.884.080.0            84.5            82.3           832.764.0         ערבים
40.6           42.1           30.5            50.8            71.4            45.9            70.9            76.2            67.8           86.1           846.4         עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

37.1           47.7           42.1            44.5            40.7            44.459.0            60.2            62.8           88.9           366.9         חרדים
51.9           59.8           46.8            55.557.049.052.0            67.8            75.7           88.6           389.7         דתיים

43.6           54.1           50.4            57.1            59.3            63.4            63.2            71.8            76.5           90.1           1,418.2מסורתיים
51.9           60.5           57.3            55.1            49.1            53.5            55.2            72.1            76.3           1,722.094.0לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
..24.2           36.6            45.6            74.4            85.5            75.5            85.7            78.6           44.5           79.2           דתיים מאוד

19.1           25.2           60.752.0            82.7            84.5            86.4            86.4            67.382.0           438.9         דתיים 
24.9           24.5           50.5            49.5            79.5            83.881.0            82.3            80.6           66.6           237.9         לא כל כך דתיים

24.2           31.9           43.4            58.7            76.7            66.7            79.2            81.3            78.7           71.1           171.1         לא דתיים
השכלה
42.8           51.351.0            57.655.0            61.7            62.3            73.4            75.9           87.1           4,899.6למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

29.6           35.9           48.5            54.8            63.5            66.5            65.3            72.3            73.8           775.479.0           חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

46.239.0           51.8            54.3            61.6            67.9            67.7            74.2            76.6           83.7           874.8           (שאינה תעודת בגרות)
38.1           53.752.0            56.4            57.7            66.1            62.5            68.5            69.6           87.9           997.1         תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
47.5           52.2           46.8            55.6            60.3            56.7            64.7            75.2            79.2           89.2           850.9           (שאינה תעודה אקדמית)

52.7           60.7           53.6            55.150.054.0            55.7            75.8            91.979.0           1,396.0תעודה אקדמית
(26.0)36.237.037.0            68.3            64.1            63.2            65.9            69.4           58.5           71.2           לא למדו

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
 (ברוטו לחודש)  
30.3           36.7           49.3            71.366.054.0            68.4            72.775.0           76.6           1,236.2עד 2,000 ש"ח

41.7           50.4           46.2            55.4            65.2            60.7            67.5            77.476.0           4,000-2,0011,242.887.0 ש''ח
55.6           62.2           54.9            56.6            48.3            57.5            55.5            73.5            80.9           93.7           1,618.4מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה
45.2           54.7           58.153.0            64.262.058.0            78.175.0           89.4           3,241.0מועסקים

47.150.0           37.3            46.4            53.9            48.8            72.552.0            76.4           563.687.0בני 60 ומעלה בפנסיה(2) 
שביעות רצון מהחיים
44.6           52.9           52.4            55.4            56.1            60.8            61.1            72.6            75.9           87.9           4,288.1מרוצה מאוד או מרוצה

29.8           37.2           43.4            50.8            68.6            67.9            70.1           77.9           75.7           663.379.0         לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) "מסכים מאוד" או "מסכים".
(2) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן "לשאלה "האם אתה בפנסיה"?.

לוח 35.- בני 20 ומעלה, לפי עמדות כלפי הסדרי פנסיה ופרישה מעבודה, ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוזים

רצוי לצאת 
לפנסיה יחד 

עם בן הזוג(1)

פרישה מלווה 
בירידה ברמת 

החיים(1)

גיל הפרישה 
לגברים 
בישראל 

גבוה מדי(1)

אחרי פרישה 
אנשים חשים 

ריקנות(1)

גיל הפרישה 
לנשים 

בישראל גבוה 
מדי(1)

סבורים כי:

יש לאפשר 
לעבוד 

לאחר גיל  
פרישה

יש לחייב 
בחוק פנסיה 
לעצמאים

גיל הפרישה 
צריך להיות 
זהה לנשים 
ולגברים(1)

החיים אחרי 
פרישה 

מאפשרים 
להגשים 

חלומות(1)

החיים אחרי 
פרישה 
מלאים 

ופעילים(1)
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סך הכל

אלפים
4,972.361.922.611.829.125.920.76.717.590.25.2סך הכל

מין
2,403.161.024.411.726.728.621.58.414.690.06.1גברים
2,569.262.620.911.931.423.419.95.220.190.44.3נשים

קבוצת גיל
24-20584.060.920.714.530.218.416.37.727.592.22.1
44-252,108.862.923.410.435.524.620.77.012.192.34.8
64-451,497.560.923.313.225.829.524.17.213.390.46.5
74-65         472.463.019.710.718.530.221.05.224.987.35.0

309.759.121.210.916.224.911.92.944.075.26.9         75 ומעלה
מצב משפחתי

3,235.561.723.112.228.627.622.37.114.390.85.4נשואים
340.163.520.810.225.028.820.54.920.889.34.3         גרושים
243.561.317.510.619.824.012.74.039.578.16.5         אלמנים
1,151.961.922.611.534.020.817.86.720.891.34.4רווקים

קבוצת אוכלוסייה
4,139.758.225.911.829.024.321.85.918.888.95.9יהודים ואחרים
3,922.857.626.312.129.424.222.06.018.289.35.8    מזה: יהודים

(1.3)832.780.25.712.029.733.915.010.710.896.6         ערבים
846.467.220.86.522.925.717.14.829.281.87.6         עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

366.953.226.99.333.414.316.45.430.285.74.3         חרדים
389.754.127.713.132.917.421.17.121.586.66.6         דתיים

1,418.262.320.713.528.127.320.75.018.891.63.6מסורתיים
1,722.055.630.411.428.925.424.66.814.288.97.8לא דתיים, חילונים

דתיות - בני דתות אחרות
..89.5....(11.7)32.935.9....79.275.2דתיים מאוד

(1.6)438.983.24.511.132.831.515.19.910.797.3         דתיים 
..237.979.17.811.523.833.618.211.612.894.4         לא כל כך דתיים

..171.172.611.512.124.434.514.011.715.492.8         לא דתיים
השכלה
4,899.661.822.811.929.226.020.96.717.090.45.2למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

775.467.215.110.622.627.614.17.328.487.73.0           חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

874.864.517.414.328.626.420.07.717.391.83.9           (שאינה תעודת בגרות)
997.164.021.711.731.725.219.16.417.592.04.2         תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
850.962.923.110.827.826.224.46.315.391.65.5           (שאינה תעודה אקדמית)

1,396.054.831.111.932.325.424.46.311.389.27.8תעודה אקדמית
..47.478.4....(19.2)(23.2)..(7.4)71.268.1לא למדו

הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית
 (ברוטו לחודש)  
1,236.271.613.710.028.927.915.67.220.490.33.1עד 2,000 ש"ח

4,000-2,0011,242.865.919.211.428.926.821.36.416.691.03.8 ש''ח
1,618.451.831.714.429.126.626.57.010.890.87.8מעל 4,000 ש"ח 

מצב תעסוקה
3,241.060.525.111.833.225.223.26.711.792.25.8מועסקים

1,731.464.417.811.821.527.216.06.928.486.43.9בלתי מועסקים או לא בכוח העבודה

בני 60 ומעלה בפנסיה(4) 
          
563.662.519.112.317.328.517.53.932.682.94.9

שביעות רצון מהחיים
4,288.159.824.112.629.825.121.26.817.190.65.2מרוצה מאוד או מרוצה

663.375.513.07.125.530.917.56.019.988.04.9         לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

2,773.454.628.013.629.623.922.17.317.189.85.7מרוצה מאוד או מרוצה
2,186.271.315.79.528.728.618.86.117.890.74.5לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) לא כולל "לא ידוע" או "מסרב". 0.8% ציינו את בני המשפחה כגורם האחראי.
(2) "חשוב מאוד" או "חשוב".

(3) "לא כל כך חשוב" או "בכלל לא חשוב".
(4) בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והשיבו "כן" לשאלה "האם אתה בפנסיה"?.

לוח 36.- בני 20 ומעלה, לפי עמדות כלפי היבטים שונים בתחום הפנסיה, ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוזים

בעיה מרכזית בתחום ההסדרים הפנסיוניים הגורם העיקרי שאחראי להבטחת רמת 
חיים סבירה לאחר פרישה(1)

הקמת גוף ממשלתי 
שירכז נתוני פנסיה(1)

המדינה

אין פיקוח 
ממשלתי על 

הסדרי 
הפנסיה

המבוטח אינו 
שולט במצב 

הכספים 
בתכניות 

הפנסיה שלו

האדם עצמו 
או בן זוגו

מקום 
העבודה

תנאי וזכויות 
הפנסיה אינם 

ברורים 
למבוטח

דמי ניהול 
לא חשוב(3)חשוב(2)גבוהים לא יודע
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אחוזיםאלפיםאלפים
48.9            4.54.013.1             15.2           61.1           2,777.1685.624.7סך הכל

מין
49.8            14.9           (6.2)(2.5)4.9             69.9           1,386.3301.121.7גברים
48.2            11.8           (2.4)23.16.0           54.2           1,390.8384.527.6נשים
גיל

24-20302.511.43.8        ( 65.6)........        (58.3)
34-25785.1120.915.4           59.4           19.6(3.4)..           14.155.0
44-35680.3175.725.8           56.7           15.4             7.9..           13.5            49.5
54-45506.5182.336.0           61.6           17.1(3.8)(4.3)           11.2            46.9
64-55394.7160.140.6           66.9           10.9(2.8)(5.2)           11.9            46.9

41.4            (21.0)....(10.8)58.5           65108.035.232.6 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

49.2            13.6           3.7             4.3             14.1           62.1           2,443.4619.225.3יהודים ואחרים
14.150.0           4.53.0             14.5           62.2           2,297.1585.925.5    מזה: יהודים

45.8            (9.2)..(5.8)25.1           333.766.419.952.0ערבים
השכלה
48.9            13.1           4.54.0             15.2           61.1           2,770.8684.924.7למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

44.7            (13.6)......82.4           261.242.316.2  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
50.2            ........92.4           460.1101.022.0  (שאינה תעודת בגרות)

49.4            13.1           ......81.4           582.382.614.2תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
54.7            9.4             ....9.7             77.9           508.0128.525.3 (שאינה תעודה אקדמית)

46.6            17.3           8.4             8.9             26.9           37.1           956.3329.934.5תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש 

41.0(14.7)....(11.8)587.264.811.068.0עד 4,000 ש"ח
50.4            10.4           ..(3.9)14.1           66.1           7,500-4,001915.9189.520.7 ש''ח

13.648.0           6.1             4.7             16.8           57.8           1,060.0388.136.6מעל 7,500 ש"ח 
שביעות רצון מההכנסה
56.4            14.4           3.5             4.3             14.7           61.2           25.9           1,652.0427.9מרוצה מאוד או מרוצה

36.3            10.9           (4.9)4.9             23.161.016.0           1,112.3256.9לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
היקף משרה 
12.749.0           4.1             3.9             14.3           2,201.0583.826.563.0משרה מלאה
48.5            15.4           ..(7.7)20.2           523101.819.550.0             משרה חלקית

משלח יד
46.2            20.1           14.2           14.2           20.4           30.3           409.1172.142.1           משלח יד אקדמי

57.1            12.6           ..(3.6)45.4           37.5           437.7148.133.8           מקצועות חופשיים וטכניים 
43.7            19.6           ......75.6           238.449.320.7           מנהלים

48.9            10.1           ......85.2           486.8119.524.5           עובדי פקידות
47.2            (12.9)......82.3           524.858.211.1           סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

44.2            (4.8)......90.9           425.898.523.1           עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
46.0........91.6           178.735.419.8           עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

ענף כלכלי 
(A) 100.0..........(16.1)34.45.5            חקלאות

(B) (כרייה וחרושת) 41.5            11.8           ......83.8           397.383.921.1           תעשייה
(C)  54.1            ........86.7           28.124.286.0            חשמל ומים

(D) (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) (8.0)125.510.1           בינוי............
(E)  48.6            ........84.2           356.219.55.5           מסחר סיטוני וקמעוני, ותיקונים

(F) (31.7)........93.3           130.017.213.2שירותי אירוח ואוכל
(G) 61.0........170.449.429.091.0           תחבורה, אחסנה ותקשורת

(H) 51.4            (16.3)......83.7           121.838.831.9           בנקאות, ביטוח ופיננסים
(I) 40.4            (19.3)......75.2           371.138.110.3           שירותים עסקיים

(J) 50.4            (13.3)......81.8           135.562.145.9           מינהל ציבורי
(K) 54.1            10.1           ..14.5           51.1           23.7           382.7198.251.8           חינוך

(L) 41.9            24.520.0           ....52.8           316.3108.634.3           שירותי בריאות, רווחה וסעד
(M)  44.2            (35.3)         ......56.3           110.624.322.0           שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים

(N) 26.32.07.6            שירותים למשק הבית ע"י פרטיים............
שביעות רצון מהעבודה
51.4            13.1           4.1             4.4             15.4           61.2           2,428.0622.825.6מרוצה מאוד או מרוצה

23.3            (14.2)....(11.8)59.8           344.260.017.4          לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) מתוך החברים בארגוני עובדים.
(2) כולל: הסתדרות העובדים הלאומית, האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל, ארגוני הסגל הבכיר והסגל הזוטר באוניברסיטאות ו"כוח לעובד".

(3) "מרוצה מאוד" או "מרוצה".

לוח 37.- בני 20 ומעלה שכירים ומהם חברים בארגון עובדים, לפי ארגון העובדים, שביעות רצון מפעילות ארגון העובדים 

מרוצים 
מפעילות 

ארגון 
העובדים(3)

אחר(2) הסתדרות 
המורים

ההסתדרות 
הכללית

ארגון 
המורים העל-

יסודיים

סך הכל שכירים

ארגוני עובדים(1)

ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוזים

ההסתדרות חברים בארגון עובדים
הרפואית
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אחוזיםאלפיםאלפים
55.749.0            59.8            66.564.0            71.3            66.4            2,777.1685.624.7סך הכל

מין
60.251.0            59.5            60.2            68.4            74.3            69.5            1,386.3301.121.7גברים
47.4            52.2            60.1            68.965.067.0            1,390.8384.527.664.0נשים
גיל

24-20302.511.43.8(45.9)          (89.5)           (63.9)         ( 57.1)..55.0            60.6
34-25785.1120.915.4            66.4            71.4            69.3            67.3            61.3            59.5            49.9
44-35680.3175.725.8            65.8            75.1            69.864.0            63.2            56.4            51.4
54-45506.5182.336.0            71.3            68.565.0            62.8            58.9            53.4            49.6
64-55394.7160.140.6            65.6            70.9            62.263.0            58.5            57.1            43.8

51.3            45.1            56.3            65.3            68.6            61.6            53.7            65108.035.232.6 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה
56.549.0            59.8            65.4            67.8            71.6            67.9            2,443.4619.225.3יהודים ואחרים
49.5            56.8            59.8            65.5            68.2            72.8            68.1            2,297.1585.925.5    מזה: יהודים

49.5            48.7            59.6            50.3            54.6            67.7            52.4            333.766.419.9ערבים
השכלה
49.1            55.7            59.8            66.564.0            71.2            66.4            2,770.8684.924.7למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

33.1            54.2            58.1            46.4            53.7            72.5            61.5            261.242.316.2  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
53.5            66.7            62.6            52.7            81.865.0            57.8            460.1101.022.0  (שאינה תעודת בגרות)

46.6            61.6            56.7            55.6            70.3            72.7            73.8            582.382.614.2תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
49.7            57.6            52.7            66.363.0            68.7            66.2            508.0128.525.3 (שאינה תעודה אקדמית)

50.150.0            62.7            72.2            67.6            68.4            67.9            956.3329.934.5תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש (למועסקים)

43.3            53.2            53.6            55.551.0            64.7            36.3            587.264.811.0עד 4,000 ש"ח
52.1            60.360.0            56.2            71.762.0            63.4            7,500-4,001915.9189.520.7 ש''ח

49.1            53.8            59.1            69.2            70.7            72.2            73.7            1,060.0388.136.6מעל 7,500 ש"ח 
היקף משרה 
49.4            56.4            59.7            64.9            67.6            72.5            2,201.0583.826.570.0משרה מלאה
47.1            51.8            60.5            58.6            60.3            45.564.0            523101.819.5             משרה חלקית

משלח יד
54.6            46.7            62.5            72.3            71.2            66.4            67.7            409.1172.142.1           משלח יד אקדמי

51.2            55.9            63.6            63.574.0            70.4            63.6            437.7148.133.8           מקצועות חופשיים וטכניים 
42.3            59.5            55.6            60.2            72.5            70.9            238.449.320.777.0           מנהלים

47.7            59.5            58.3            63.5            70.3            72.1            486.8119.524.573.0           עובדי פקידות
44.7            56.4            46.8            44.2            52.3            76.8            52.7            524.858.211.1           סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

44.2            63.6            57.162.0            65.6            79.2            70.7            425.898.523.1           עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
44.9            54.954.0            37.7            60.9            65.1            45.9            178.735.419.8           עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

ענף כלכלי 
(A) (87.3)           ..........34.45.516.1            חקלאות..

(B) (כרייה וחרושת) 59.346.0            63.9            58.7            69.5            73.7            73.7            397.383.921.1           תעשייה
(C)  54.2            74.6            51.4            79.3            83.2            81.3            76.9            28.124.286.0            חשמל ומים

(D) (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) (64.5)           (70.0)....(79.8)          (61.0)125.510.18.0           בינוי..
(E)  (33.0)62.7            59.6            59.1            65.5            74.8            (56.7)           356.219.55.5           מסחר סיטוני וקמעוני, ותיקונים

(F) (40.9)(54.7)           (55.1)           (48.3)          (58.9)           (70.7)          (43.3)           130.017.213.2שירותי אירוח ואוכל
(G) 60.5            62.964.0            78.656.0            79.3            83.8            170.449.429.0           תחבורה, אחסנה ותקשורת

(H) 62.551.0            57.1            72.3            75.6            75.7            80.6            121.838.831.9           בנקאות, ביטוח ופיננסים
(I) 42.5            50.5            47.4            41.5            59.8            63.8            55.5            371.138.110.3           שירותים עסקיים

(J) 45.9            52.7            50.4            71.2            62.7            75.3            75.1            135.562.145.9           מינהל ציבורי
(K) 54.5            50.9            61.7            69.2            66.8            70.2            60.9            382.7198.251.8           חינוך

(L) 44.5            48.4            67.564.0            58.5            65.4            63.8            316.3108.634.3           שירותי בריאות, רווחה וסעד
(M)  (44.3)           66.1            56.1            69.3            76.4            66.7            58.9            110.624.322.0           שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים

(N) 26.32.07.6            שירותים למשק הבית ע"י פרטיים..............
שביעות רצון מהעבודה
51.4            57.5            61.4            64.7            68.3            72.4            67.4            2,428.0622.825.6מרוצה מאוד או מרוצה

25.9            39.5            45.2            58.6            50.3            61.7            57.9            344.260.017.4           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

54.2            61.857.0            71.367.0            71.8            1,597.9447.628.069.0מרוצה מאוד או מרוצה
38.9            53.1            55.8            57.358.0            70.2            61.5           1,174.3236.720.2לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) "מסכים מאוד" או "מסכים".

אחוזים

מנהל משא סך הכל שכירים
ומתן עם 
ההנהלה

פועל בתחומי 
ההגנה על 
העובדים

פועל לרווחת 
העבודים

דואג לתנאי 
העסקה שלא 
קשורים לשכר

תורם לשיתוף 
הפעולה עם 
ההנהלה

לוח 38.- בני 20 ומעלה שכירים ומהם חברים בארגון עובדים, לפי עמדות כלפי פעילות של ארגון העובדים ולפי תכונות נבחרות,  2012

ההנהלה 
מקיימת קשר 

עם ארגון 
העובדים

דואג לשיפור 
שכר העובדים

מסכימים כי ארגון העובדים(1)

חברים בארגון עובדים
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אחוזיםאלפיםאלפים
12.2            8.9             9.5             69.2            72.9            2,777.12,024.5סך הכל

מין
13.7            10.1            8.5             67.6            75.3            1,386.31,043.9גברים
10.7            7.7             10.6            70.571.0            1,390.8980.5נשים
גיל

24-20302.5271.6            89.8            62.8            17.6             6.1            13.5
34-25785.1641.4            81.7            68.4            11.8             7.612.0
44-35680.3490.5            72.1            71.8             6.8             9.9            11.3
54-45506.5318.6            62.9            71.9             7.4            10.4            10.3
64-55394.7229.3            58.1            70.3(4.7)            10.9            14.1

17.7            (11.5)..68.5            67.4            65108.072.8 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

12.6            8.2             8.9             70.2            72.1            2,443.41,761.7יהודים ואחרים
12.7            7.6             8.5             71.971.0            2,297.11,651.6    מזה: יהודים

9.9             13.7            13.6            62.8            78.7            333.7262.6ערבים
השכלה
12.3            9.59.0             69.2            72.9            2,770.82,019.9למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

10.512.0            10.9            66.5            82.8            261.2216.3  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
13.5            7.9             12.1            66.2            75.9            460.1349.2  (שאינה תעודת בגרות)

12.7            8.2             11.7            67.5            82.6            582.3481.0תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
9.5             9.8             9.5             72.671.0            508.0368.8 (שאינה תעודה אקדמית)

12.8            9.2             62.872.06.0            956.3600.6תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש 

12.7            7.4             14.6            65.3            88.1            587.2517.3עד 4,000 ש"ח
11.7            10.5            10.8            76.567.0            7,500-4,001915.9700.7 ש''ח

12.1            8.2             3.7             75.9            60.6            1,060.0642.4מעל 7,500 ש"ח 
שביעות רצון מההכנסה
9.213.0             68.79.0            1,652.01,179.571.4מרוצה מאוד או מרוצה

11.2            8.7             10.3            69.8            75.1            1,112.3835.3לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
היקף משרה 
12.4            9.1             8.3             70.2            72.7            2,201.01,600.1משרה מלאה
11.5            8.5             14.2            65.8            79.8            523417.4             משרה חלקית

משלח יד
12.8            8.1             (3.8)75.2            57.5            409.1235.2           משלח יד אקדמי

13.6            9.4             10.1            66.9            65.5            437.7286.7           מקצועות חופשיים וטכניים 
14.1            7.6             (4.1)74.3            79.3            238.4189.1           מנהלים

12.8            8.1             71.28.0            74.3            486.8361.7           עובדי פקידות
9.4             7.8             13.6            69.2            524.8461.888.0           סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

10.7            12.2            9.8             67.4            76.4            425.8325.3           עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
15.9            11.2            16.4            56.5            178.7141.279.0           עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

ענף כלכלי 
(A) 80.6            82.3            34.428.3            חקלאות......

(B) (כרייה וחרושת) 14.5            11.2            9.8             64.6            78.3            397.3311.1           תעשייה
(C)  28.1            חשמל ומים..........

(D) (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) 10.6            14.0(6.6)68.8            125.5115.592.0           בינוי
(E)  7.9             6.7             11.5            73.9            93.8            356.2334.1           מסחר סיטוני וקמעוני, ותיקונים

(F) 10.9            (6.6)11.8            70.8            86.8            130.0112.8שירותי אירוח ואוכל
(G) 15.7            8.3             (5.4)70.6            70.7            170.4120.5           תחבורה, אחסנה ותקשורת

(H) (12.3)(8.9)(6.1)72.8            67.4            121.882.1           בנקאות, ביטוח ופיננסים
(I) 7.39.0             7.3             76.4            88.4            371.1328.1           שירותים עסקיים

(J) 26.7            (10.5)(5.8)53.657.0            135.572.6           מינהל ציבורי
(K) 14.3            10.9            11.7            63.1            47.8            382.7182.9           חינוך

(L) 15.1            16.39.0            59.6            63.8            316.3201.8           שירותי בריאות, רווחה וסעד
(M)  (10.3)(8.8)(8.2)72.8            77.5            110.685.7           שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים

(N) 76.7            92.4            26.324.3            שירותים למשק הבית ע"י פרטיים......
שביעות רצון מהעבודה
8.512.0             9.5             69.9            71.9            2,428.01,745.7מרוצה מאוד או מרוצה

12.9            11.5            9.8             65.5            80.5            344.2277.1           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

12.4            9.2             8.6             69.8            69.2            1,597.91,105.7מרוצה מאוד או מרוצה
12.1            8.5             10.6            68.6            77.9           1,174.3914.8לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) מתוך אלו שאינם חברים בארגוני עובדים.
(2) כולל: המעסיק או התפקיד לא מאפשרים חברות, לא מעוניינים לשלם דמי חבר, פוחדים להתארגן במסגרת ארגון עובדים, אחר ולא יודע.

אחוזים

לא יודעים על לא חברים בארגון עובדים
אפשרות של 

חברות

לוח 39.- בני 20 ומעלה שכירים ומהם שאינם חברים בארגון עובדים, לפי סיבות לאי-חברות בארגון עובדים  

ולפי תכונות נבחרות, 2012

אין ארגון עובדים 
במקום העבודה

חברות לא 
תועיל להם

סך הכל שכירים

סיבות לאי-חברות בארגון עובדים(1)

סיבות אחרות(2)
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אלפים
11.2            40.4            42.9            14.2            66.8            20.4            25.6            50.3            2,777.1סך הכל

מין
6.9             37.5            47.4            14.4            69.9            23.721.0            51.5            1,386.3גברים
15.7            43.5            38.2            63.714.0            19.7            27.4            49.2            1,390.8נשים
גיל

24-20302.5            49.3            12.6            30.3            75.9            14.1            54.1            38.9..
34-25785.1            59.2            17.8            19.5            66.5            16.7            41.2            44.1            ( 8.4)
44-35680.3            53.9            25.7            17.3            69.4            12.7            39.9            42.7            (11.4)
54-45506.5            43.7            33.9            20.1            61.8            14.3            42.433.0            18.2
64-55394.7            36.6            40.519.0            63.6            12.3            42.6            37.3(16.8)

..(46.9)(46.1)67.812.0            24.4            24.5            47.6            65108.0 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

10.4            42.8            42.5            13.7            17.366.0            26.7            51.9            2,443.4יהודים ואחרים
10.3            42.2            43.9            13.1            66.5            51.827.017.0            2,297.1    מזה: יהודים

15.9            27.1            74.618.045.0            42.8            17.7            333.739.0ערבים
השכלה
11.3            40.5            42.7            14.2            66.9            20.4            25.6            50.3            2,770.8למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

..(22.8)58.6            11.2            66.7            42.9            17.3            35.9            261.2  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
(8.9)33.7            52.4            15.1            65.7            33.4            460.140.023.0  (שאינה תעודת בגרות)

(8.9)43.9            15.144.0            73.6            21.8            56.217.0            582.3תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
18.1            40.3            34.3            15.2            63.7            21.2            25.4            49.4            508.0 (שאינה תעודה אקדמית)

11.1            38.146.0            13.4            65.4            6.6             34.7            55.9            956.3תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש (למועסקים)

(8.9)41.3            15.744.0            63.8            33.9            14.3            46.8            587.2עד 4,000 ש"ח
12.5            41.5            40.6            15.4            63.5            24.4            49.622.0            7,500-4,001915.9 ש''ח

11.6            12.942.040.0            70.6            8.5             1,060.053.036.0מעל 7,500 ש"ח 
היקף משרה 
11.7            38.2            43.9            14.2            66.7            19.1            51.428.0            2,201.0משרה מלאה
(9.5)49.6            15.538.0            67.5            27.3            50.418.0            523             משרה חלקית

משלח יד
(10.3)53.8            33.1            13.7            67.4            4.5             37.8            57.1            409.1           משלח יד אקדמי

(14.4)            38.1            43.4            17.5            61.6            13.3            34.7            50.3            437.7           מקצועות חופשיים וטכניים 
..(51.0)(26.9)9.1             76.9            9.5             22.3            67.5            238.4           מנהלים

(14.9)36.5            45.5            10.9            69.2            20.5            26.7            50.2            486.8           עובדי פקידות
(8.5)43.1            43.6            16.9            62.3            27.7            15.3            53.2            524.8           סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

(8.3)34.2            52.3            15.7            67.4            22.535.0            41.2            425.8           עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
..(27.0)43.4            15.5            39.267.0            19.2            38.5            178.7           עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

ענף כלכלי 
(A) (12.9)83.8            35.4            (12.5)50.1            34.4            חקלאות......

(B) (כרייה וחרושת) 33.5            55.2            11.4            67.4            22.4            22.3            53.5            397.3           תעשייה..
(C)  73.1            ..76.6            (16.6)28.1            חשמל ומים........

(D) (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) (24.4)47.4            69.119.0            45.8            (7.0)125.547.0           בינוי..
(E)  43.1            44.8            11.4            72.2            32.4            9.5             56.2            356.2           מסחר סיטוני וקמעוני, ותיקונים..

(F) 48.1            43.5            24.3            69.9            38.3            11.7            130.047.0שירותי אירוח ואוכל..
(G) (32.0)48.2            14.2            14.569.0            29.9            54.1            170.4           תחבורה, אחסנה ותקשורת..

(H) (33.8)(50.9)         11.5            73.9            (9.2)           38.8            51.8            121.8           בנקאות, ביטוח ופיננסים..
(I) 39.347.0            14.5            15.371.0            10.7            73.5            371.1           שירותים עסקיים..

(J) (22.2)(28.7)(37.2)69.615.0            (4.9)58.1            36.5            135.5           מינהל ציבורי
(K) 21.8            42.1            33.5            18.3            59.2            13.4            47.1            36.9            382.7           חינוך

(L) 50.4            14.738.6            55.1            34.115.0            45.2            316.3           שירותי בריאות, רווחה וסעד..
(M)  (51.0)13.1            63.4            17.5            25.8            54.5            110.6           שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים....

(N) (91.3)            72.4            ..(27.6)26.3            שירותים למשק הבית ע"י פרטיים........
שביעות רצון מהעבודה
11.9            38.6            43.9            12.1            70.8            19.2            25.8            51.2            2,428.0מרוצה מאוד או מרוצה

(8.7)46.3            39.7            35.829.0            28.5            24.1            44.8            344.2           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

13.3            43.6            37.5            10.5            74.9            28.917.0            49.9            1,597.9מרוצה מאוד או מרוצה
9.7             38.1            46.8            19.3           54.7            24.9           21.1           50.9           1,174.3לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) סך הכל עשוי לעלות על 100% מאחר שייתכן שלאדם יש חוזה שחלקו קיבוצי וחלקו אישי.
(2) בעלי חוזה אישי או הסכם קיבוצי שהשיבו: "מרוצה מאוד" או "מרוצה".

(3) 5.3% מהשכירים שזכויותיהם הופרו פנו לבית משפט.

אחוזים

הסכם קיבוציחוזה אישי
פנו לוועד 

העובדים או 
לארגון העובדים

אין חוזה 
העסקה

מזה: במקרה של הפרת זכויות(3)

לא עשו כלום

ולפי תכונות נבחרות, 2012

לוח 40.- בני 20 ומעלה שכירים, לפי סוג חוזה העסקה, שביעות רצון מהחוזה, התנהלות במקרה של הפרת זכויות

סוג חוזה העסקה(1)

מרוצים מחוזה 
העסקה(2)

זכויותיהם 
הופרו בשנים 
האחרונות

פנו להנהלה סך הכל שכירים
במקום 
העבודה
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אלפים
56.2            61.1            68.5            74.5            61.4            71.2            27.2            2,777.1סך הכל

מין
57.2            66.2            73.7            76.8            62.2            73.3            23.8            1,386.3גברים
55.4            57.2            64.4            72.6            60.7            69.6            30.6            1,390.8נשים
גיל

24-20302.5            11.8            63.3            65.2            65.9            61.6            54.7            57.9
34-25785.1            18.9            67.1            57.6            73.5            62.7            62.3            58.1
44-35680.328.0            66.8            56.6            73.2            67.761.0            56.1
54-45506.5            36.5            74.469.0            74.8            68.7            58.9            53.5
64-55394.7            41.2            76.1            61.678.0            74.7            62.9            56.6

59.6            67.5            74.5            75.2            58.2            82.1            30.2            65108.0 ומעלה
קבוצת אוכלוסייה

56.7            61.6            69.5            76.5            62.1            71.9            27.7            2,443.4יהודים ואחרים
57.1            61.6            69.6            76.9            63.3            72.8            28.2            2,297.1    מזה: יהודים

51.7            56.8            55.157.060.0            65.7            23.7            333.7ערבים
השכלה
56.2            61.2            68.5            74.4            61.3            71.2            27.2            2,770.8למדו

   מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

54.8            65.2            67.8            76.9            54.1            261.218.070.0  חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 

63.5            72.3            75.7            81.3            76.668.0            24.5            460.1  (שאינה תעודת בגרות)
55.3            63.3            73.1            77.8            65.1            76.6            19.5            582.3תעודת בגרות 

תעודת סיום בי"ס על-תיכון
56.2            73.568.0            78.8            61.4            25.673.0            508.0 (שאינה תעודה אקדמית)

54.3            53.9            63.1            69.3            67.159.0            36.5            956.3תעודה אקדמית
הכנסה אישית ברוטו לחודש

53.5            53.7            57.7            61.3            59.6            59.1            15.4            587.2עד 4,000 ש"ח
58.656.0            64.1            73.8            56.4            67.7            22.8            7,500-4,001915.9 ש''ח

64.358.0            73.8            78.2            64.6            76.3            38.5            1,060.0מעל 7,500 ש"ח 
היקף משרה 
56.9            62.5            70.4            76.1            61.9            73.4            29.3            2,201.0משרה מלאה
52.2            53.1            57.5            64.3            58.258.0            20.9            523.0משרה חלקית

משלח יד
55.8            60.5            66.9            71.9            68.761.0            42.2            409.1           משלח יד אקדמי

60.2            48.7            57.2            67.5            61.5            67.1            33.2            437.7           מקצועות חופשיים וטכניים 
48.9            63.4            75.5            80.2            57.1            63.7            27.1            238.4           מנהלים

51.3            65.9            76.4            83.6            60.7            80.6            31.7            486.8           עובדי פקידות
61.8            69.2            68.368.0            66.3            68.1            524.813.0           סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים 

61.5            69.8            73.5            77.1            66.4            80.9            23.1            425.8           עובדים מקצועיים בחקלאות, בתעשייה ובבינוי
49.7            51.3            62.6            68.8            53.7            58.8            25.2            178.7           עובדים בלתי מקצועיים ומשלח יד לא ידוע

ענף כלכלי 
(A) 34.4            חקלאות...............

(B) (כרייה וחרושת) 58.1            69.4            74.4            80.2            57.6            67.6            26.9            397.3           תעשייה
(C)  58.2            72.7            92.5            89.1            83.5            92.1            95.2            28.1            חשמל ומים

(D) (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית) (8.9)125.5           בינוי............
(E)  54.248.0            68.3            74.4            49.3            56.2            7.9             356.2           מסחר סיטוני וקמעוני, ותיקונים

(F) (7.0)130.0שירותי אירוח ואוכל............
(G) 62.5            75.4            76.4            79.6            68.7            78.8            33.6            170.4           תחבורה, אחסנה ותקשורת

(H) 78.655.0            77.1            89.9            67.6            86.1            121.846.0           בנקאות,  ביטוח ופיננסים
(I) 55.6            57.2            60.4            76.8            48.5            54.3            371.18.0           שירותים עסקיים

(J) 55.3            72.9            85.976.0            62.4            73.3            61.3            135.5           מינהל ציבורי
(K) 51.966.0            56.9            68.766.062.0            45.1            382.7           חינוך

(L) 46.1            51.2            65.6            73.7            55.5            67.8            316.343.0           שירותי בריאות, רווחה וסעד
(M)  51.2            57.7            64.8            66.3            59.1            76.3            29.7            110.6           שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים

(N) 26.3            שירותים למשק הבית ע"י פרטיים..............
שביעות רצון מהעבודה
58.2            63.7            70.7            75.8            64.7            28.173.0            2,428.0מרוצה מאוד או מרוצה

36.8            46.836.0            61.6            29.1            55.1            20.6            344.2           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

59.3            65.4            73.7            77.1            67.1            75.3            30.8            1,597.9מרוצה מאוד או מרוצה
50.2            58.553.0            69.3            50.4            63.8           22.3           1,174.3לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) מתוך השכירים שיש ועד במקום עבודתם.
(2) מתוך השכירים שיש ועד במקום עבודתם והשיבו: "מרוצה מאוד" או "מרוצה".
(3) מתוך השכירים שיש ועד במקום עבודתם והשיבו: "מסכים מאוד" או "מסכים".

לוח 41.- בני 20 ומעלה שכירים, לפי חברות בוועד עובדים, שביעות רצון מהוועד, הערכת פעילות ועד העובדים

פועל לקידום 
ענייני העובדים

סך הכל שכירים
פועל לשיפור 

סביבת 
העבודה של 
העובדים

יש ועד עובדים 
במקום העבודה

ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוזים

הוועד מיצג 
אותם(1)

מרוצים מתפקוד 
הוועד(2)

פועל בתחומי 
ההגנה על 
העובדים

פועל לשיפור 
רווחת העובדים

מסכימים כי ועד העובדים(3)
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סך הכל

אלפים
7.24.0          18.3        41.127.0        25.9          42.7          60.1          66.3          81.9            90.7            4,972.3סך הכל

מין
4.7           8.2          17.9        24.9        42.8        44.532.0          63.5          70.4          83.7            91.6            2,403.1גברים
3.4           6.3          18.7        28.9        39.6        20.1          62.557.041.0          80.2            89.9            2,569.2נשים
גיל

24-20584.0            91.385.0          62.4          56.449.0          18.9        37.2        34.8        16.5          5.2           4.6
44-252,108.8            92.6            84.169.0          62.3          45.5          25.4        40.6        30.4        16.5          6.9           3.9
64-451,497.5            91.6            83.4          68.3          62.3          39.2          28.8        42.1        24.5        19.7          8.4           3.6
74-65           472.4            86.1            74.9          61.8          55.338.030.0        42.4        18.5        22.3          8.3           4.6

5.45.0          21.6        13.7        45.5        21.3          34.9          49.1          52.7          64.6            79.1            309.7           75 ומעלה
מצב משפחתי

7.64.0          19.3        26.1        41.2        28.1          42.6          62.1          67.7          81.8            91.4            3,235.5נשואים
3.4           18.18.0        23.5        43.5        23.6          35.1          54.7          60.9          79.3            87.3            340.1           גרושים
5.2           5.9          20.2        16.4        43.5        20.4          32.3          49.1          53.4          63.1            76.9            243.5           אלמנים
4.2           15.56.0        32.8        39.7        21.4          47.2          58.5          66.6          92.587.0            1,151.9רווקים

קבוצת אוכלוסייה
3.7           7.7          16.6        28.5        27.341.0          40.3          58.5          65.3          80.5            90.3            4,139.7יהודים ואחרים
3.5           7.3          16.9        28.9        27.741.0          40.8          58.9          66.1          80.9            90.6            3,922.8    מזה: יהודים

5.8           4.6          26.9        19.5        41.7        18.5          54.4          71.368.0          88.9            92.5            832.7           ערבים
5.6           12.414.0        20.4        44.5        23.9          30.9          49.5          52.4          69.9            84.3            846.4           עולי 1990 ואילך
דתיות - יהודים

4.4           6.3          34.115.0        34.7        18.3          36.5          49.8          57.4          60.2            85.4            366.9           חרדים
3.1           5.8          18.5        30.3        38.2        25.3          41.2          59.2          65.1          89.279.0            389.7           דתיים

6.73.0          18.6        26.5        43.3        26.1          41.8          61.2          81.769.0            89.1            1,418.2מסורתיים
3.8           8.2          15.6        29.6        31.541.0          58.941.0          65.8          85.2            93.3            1,722.0לא דתיים, חילוניים

דתיות - בני דתות אחרות
5.2           5.2          26.6        42.518.0        16.4          53.3          67.4          72.1          87.6            91.1            518.1           דתיים ודתיים מאוד

6.1           6.3          19.924.0        42.5        65.864.057.022.0          87.2            92.7            237.9           לא כל כך דתיים
8.1           6.6          24.9        23.3        35.6        19.4          41.4          64.6          61.7          86.3            91.3            171.1           לא דתיים
השכלה
7.34.0          18.3        27.2        41.1        26.1          42.8          60.3          66.5          82.2            4,899.691.0למדו

מזה:
תעודת סיום בי"ס יסודי, או

4.9           4.6          24.6        18.4        41.8        20.9          41.7          58.8          62.3          73.8            84.2            775.4             חטיבת ביניים, או ללא תעודה
תעודת סיום בי"ס תיכון 
3.5           3.9          21.5        42.327.0        24.2          48.6          62.1          68.6          82.6            88.6            874.8             (שאינה תעודת בגרות)

4.1           7.1          16.3        30.2        22.141.0          46.3          59.9          67.5          86.6            92.9            997.1           תעודת בגרות 
תעודת סיום בי"ס על-תיכון
3.9           8.8          17.2        30.5        37.7        39.328.0          59.2          67.4          80.7            92.5            850.9             (שאינה תעודה אקדמית)

3.8           42.128.015.010.0        39.432.0          60.9          66.3          84.4            1,396.094.0תעודה אקדמית
הכנסה ממוצעת לנפש במשק בית

 (ברוטו לחודש)  
4.5           6.7          21.4        22.3        42.2        21.1          44.3          59.5          64.9          78.5            88.1            1,236.2עד 2,000 ש"ח

3.9           7.8          17.4        21.844.025.0          44.6          59.9          66.1          81.3            90.9            4,000-2,0011,242.8 ש''ח
3.8           7.9          18.3        30.5        38.3        35.2          42.1          64.7          69.9          85.8            93.7            1,618.4מעל 4,000 ש"ח 

הכנסה אישית ברוטו לחודש (למועסקים)
5.6           5.6          19.1        27.7        40.6        18.3          43.7          64.858.0          83.2            92.1            647.9           עד 4,000 ש"ח

3.9           8.2          15.7        29.2        42.2        22.3          45.2          61.3          70.4          92.384.0            7,500-4,0011,009.5 ש''ח
3.5           7.5          16.9        31.3        40.4        35.4          41.3          66.2          71.6          86.2            94.6            1,252.8מעל 7,500 ש"ח 

מצב תעסוקה
4.2           7.2          16.8        40.830.0        27.1          42.6          69.162.0          84.5            92.8            3,241.0מועסקים

3.8           7.3          21.3        21.3        41.7        23.5          42.7          56.5          61.1          77.1            86.8            1,731.4בלתי מועסקים או לא בכוח העבודה
מחוז מגורים

2.9           6.1          13.9        29.9        44.2        23.7          51.542.0          59.8          77.6            85.9            533.3           ירושלים
6.5           6.2          21.6        25.2        39.4        45.323.0          69.5          72.9          88.5            95.6            803.9           הצפון
3.7           8.1          21.3        24.2        41.4        25.5          41.2          62.5          68.9          93.685.0            640             חיפה
3.8           16.87.0        31.1        39.6        27.5          43.1          59.8          66.7          81.4            89.5            1,233.3המרכז

2.9           7.7          17.6        24.1        44.5        28.4          58.942.0          66.3          80.9            90.5            926.9           תל אביב
4.4           8.4          18.3        41.323.0        23.6          57.543.0          61.4          76.7            88.1            671.1           הדרום

..(5.4)21.1        38.2        30.2        53.137.031.0          62.5          82.1            91.9            163.9           אזור יהודה והשומרון(3)
שביעות רצון מהחיים
7.24.0          18.2        28.4        40.2        26.8          43.6          60.9          82.467.0            91.4            4,288.1מרוצה מאוד או מרוצה

4.3           7.2          19.6        18.3        46.6        19.9          37.2          55.8          62.5          78.8            86.8            663.3           לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה
שביעות רצון מהמצב הכלכלי 

4.5           6.8          18.4        30.4        37.9        28.5          61.944.0          67.1          82.1            91.1            2,773.4מרוצה מאוד או מרוצה
3.4           7.8          18.3        22.7        45.3        22.7          41.1          58.1          65.4          81.7           90.4           2,186.2לא כל כך מרוצה או בכלל לא מרוצה

(1) "מסכים מאוד" או "מסכים".
(2) לא כולל "לא ידוע" או "מסרב".

(3) יישובים ישראליים.

מסכימים כי 
לעובדים יש 

זכות 
להתאגד(1)

מסכימים כי 
הזכות לשביתה 
חשובה במדינה 
דמוקרטית(1)

       מסכימים כי במקומות עבודה שבהם יש   
ארגוני עובדים(1)

יש תנאי 
עבודה 

טובים יותר

כל אחד 
לעצמו

סבורים שהאחריות לדאוג לזכויות העובדים מוטלת על(2)

יש ביטחון 
תעסוקתי

ארגוני 
עובדים 
פועלים 
לצמצום 
פערים

לוח 42.- בני 20 ומעלה, לפי עמדות כלפי ארגוני עובדים ולפי תכונות נבחרות, 2012

אחוזים

ארגוני 
עובדים 
פוגעים 
ביעילות

ועד או 
ארגון 
העובדים

המדינה
ההנהלה 
במקום 
העבודה

מערכת 
המשפט
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 טבלת פרטים על בני משק הבית. 1פרק 

  ? באופן קבוע>את גרה / אתה גר<היא הכתובת בה >כתובת ממרשם < האם  1.10

  .הנח את חוברת העזר בהישג יד: לסוקר

    1.30עבור לשאלה   -  כן  .1

   1.20המשך לשאלה  -   לא .2

    1.30עבור לשאלה   - מסרב ,                     לא ידוע

        

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

  )  ישובים lookupבחירה באמצעות ( :שם ישוב

  

                                        ___________  

  

  )  ישובים lookupבחירה באמצעות : (           שם רחוב1.20

  

  ___________                                        

  

  :  מספר בית  1.20.1

 ___________                                        

  :    מספר דירה1.20.3 

 ___________                                        

                                              

  טבלת הגרים בדירה

  .שאל כעת על האנשים הגרים בדירה באופן קבוע  א1.30 

                                                          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            

  ?ופן קבועמי הם האנשים הגרים בדירה בא, מלבדך  1.40

  .> כתובת מעודכנת-אם שונה / 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
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   ___________    

 נוסח לנדגם   

   .  ENTERתקן במידת הצורך והקש , קרא את שם המשפחה של הנדגם: לסוקר  1.50

   1.60                                      המשך  לשאלה                          

 נוסח ליתר הנפשות בדירה

  :  שם משפחה1.50

  .ENTERהקלד שתי נקודות והקש  , רשום מעלאם שם המשפחה של הפרט זהה לשם המשפחה ה: לסוקר
  

   1.70עבור לשאלה      ____________   

                                   

   

  . כולל סיפרת ביקורת וכולל אפסים משמאל?מהו מספר תעודת הזהות שלך  1.60

  

                         _____________    

  ?אליך > ש בדירה הנפ שם <רבה של ימהו יחס הק 1.70

  )אופנות חסומה לקלידה(  הנדגם  1 

  בת זוג/ ן זוג ב  2 

  בת   / ן ב  3 

  של הבן או הבתזוג הבת /בן   4 

  ה/ נכד   5 

                                       ה   הור  6 

  ת הזוגב/ הורה של בן  7 

  אחות/ אח  8 

     גיסה/ גיס  9 

  סבתא/ סבא  10 

  דודה/ דוד  11 

  אחיינית/ אחיין  12 

  1.40עבור לנפש הבאה לשאלה  

  קרוב משפחה אחר  13 
    1.70.1-להמשך 

  ילד במשפחה אומנת  14 

  שותפה לדירה/ שותף  15 

  1.40עבור לנפש הבאה לשאלה  

 ת משק בית/ת או עובד/ מטפל  16 
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  לא קרוב אחר  17 
    1.70.1-להמשך 

  מסרב, לא ידוע   
   1.40עבור לנפש הבאה לשאלה  

 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=1.70אם כל יתר הגרים בדירה מסומנים בשאלה (

 ושאל על כל הנפשות החיות בדירה 1.100-ל ב" לטבלת מעבור

  1.80כל השאר המשך בשאלה  

 

  ? 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 לשאלה     לא .2

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

  

  ?תךילמי מבין הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון א  1.90

   ?>הנפש בדירה שם <          ל 

             כן .1

            לא .2
  

        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 ו שנה איז   ב1.110

  
  נוסח ליתר בני משק הבית             

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

                                                                                                

   1.120עבור לשאלה )     2100-1890טווח   (                                                 

  1.110.1 המשך לשאלה מסרב         , לא ידוע                                 

  

          נוסח לנדגם

  >  ?בת כמה את / בן  כמה אתה   <1.110.1
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         נוסח ליתר בני משק הבית                

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

  )99-0טווח (                                           
              

  

         נוסח לנדגם  

  ? נולדת על פי הגבולות הנוכחיים ארץאיזו  ב 1.120  

  

  נוסח ליתר בני משק הבית              

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

    1.130-עבור ל                     ישראל                 1                 

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

  1.130עבור לשאלה              לא ידוע                    
  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                                             מסרב 

lookup  ארצות   

  .ENTERבחר 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  

  

         נוסח ליתר בני משק הבית ילידי ישראל

  ? על פי הגבולות הנוכחיים >  שם בן משק הבית<של > אביה/ אביו < באיזו ארץ נולד  1.130  

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

  1.140עבור לשאלה            מסרב  /    לא ידוע                                

lookup  ארצות   

  .ENTERבחר בארץ המתאימה והקש  ,  אותיות ראשונות של ארץ הלידה3הקלד : לסוקר

  

 1.140המשך לשאלה                                     ________                   

     
         נוסח לנדגם יליד ישראל   

  ? נולדה אימך  על פי הגבולות הנוכחיים 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 

    1.160זרים לפני עבור להוראת ת                     ישראל                 1                 

   1.160עבור להוראת תזרים לפני           )   פירוט ארצות(         15-2                 

  ארצות lookupהמשך לשאלה                           אחר                 16                 

  1.160 פניוראת תזרים לעבור לה        מסרב/                                  לא יודע



 

- 117 - 

 

lookup  ארצות   

  .ENTERבחר בארץ המתאימה והקש  ,  אותיות ראשונות של ארץ הלידה3הקלד : לסוקר

  

                 1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                 ______________________________________________________________________________________   

        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 יפנעבור להוראת תזרים ל)    2100-1890טווח  (                                                     

  1.150.1המשך לשאלה                                   לא ידוע                        

   1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                                        סירוב                   

        
           נוסח לנדגם

  ?   לפני כמה שנים עלית לישראל1.150.1

  

         נוסח ליתר בני משק הבית 

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

  )99-0טווח  (                                            

  

  1.160 ומעלה המשך לשאלה 15אם הנפש עליה שואלים בת   

  1.100 כל השאר עבור לנפש הבאה לשאלה  

  

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

  1.170המשך לשאלה             >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 לשאלה -   הנדגם>      רווקה/ רווק < .5

  1.190    עבור לשאלה -נפש אחרתמסרב             /        לא ידוע

                                         
                         נוסח לנדגם      

  >? למנת התא/ התגרשת/ התחתנת < באיזו שנה  1.170

  

  1.180-עבור ל           )2100-1890טווח (                                                      

    1.170.1  המשך לשאלה      לא ידוע                                  

                                                                                  1.180-      עבור ל                           מסרב     
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       נוסח ליתר בני משק הבית

 שם בן >><התאלמנה / התאלמן < / > התגרשה / התגרש < / > התחתנה / התחתן <<  באיזו שנה  1.170

   >? משק הבית

                        

  1.190עבור לשאלה        )2100-1890טווח       (                                           

    1.170.1המשך לשאלה לא ידוע                                 

                         1.190 עבור לשאלה             מסרב       

           נוסח לנדגם   

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

  

  1.180המשך לשאלה          )99-0טווח (                                                 

  מסרב/                                    לא ידוע

  

          נוסח ליתר בני משק הבית

ם ש>><התאלמנה /התאלמן< />התגרשה /התגרש< / >התחתנה/התחתן<<   לפני כמה שנים 1.170.1

   >? בן משק הבית

                                                                                                

  1.190עבור  לשאלה           )99-0טווח    (                                             

  מסרב/                                     לא ידוע

 

                    נוסח לנדגם נשוי או חי בנפרד

  ?נוכחיים הכולל הנישואין ,  >נשואה/נשוי <כמה פעמים היית     1.180  

  

         נוסח לנדגם גרוש או אלמן  

  ?>נשואה/נשוי <כמה פעמים היית    1.180  

                      )10-1טווח (                                               

    1.100ב לשאלה "עבור לנפש הבאה במ    מסרב/                 לא ידוע

       

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

  לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות: לסוקר           

                                         חית                   התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזר

  עובד, כן .1

 ל                    "  בצהבשירות קבע  .2

   ל"ירות חובה בצהבש .3

                                         לא עובד  .4

                    מסרב          / לא ידוע        

 

                                                ?לימודים כלשהו  במוסד> למדה או לומדת / דלמד  או  לומ >   < שם בן משק הבית <  האם 1.210
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  1.220המשך לשאלה                                  רק בעבר>למדה / למד< .1

        כולל  בחופשה, כיום>לומדת / לומד< .2

  1.100-ב ל"נפש הבאה במעבור ל    כלל  במוסד  לימודים >למדה / למד<לא  .3

  1.220 המשך לשאלה   מסרב/             לא ידוע

 

 

 

 

  +17       השאלה נשאלת רק על בני משק בית בני 

>?                                                              שם בן משק הבית> <שקיבלה/שקיבל <  מהי התעודה או התואר הגבוה  ביותר 1.220 

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

                                                                                             תעודת בגרות .2

                        עודה אקדמיתתיכוני  שאינה ת-ס על"תעודת סיום של בי .3

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

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

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

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

       מסרב/ לא ידוע              
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  רכב ועזרה, דירהפרטים על . 2פרק 

  רכב ועזרה בבית, כעת אשאל על דיור  2.10

                                                                ENTERהקש :         לסוקר

                                                 

   ב "מה ב/       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  האם הדירה בה אתם גרים היא    2.20

  בבעלות לפחות אחד מן הגרים בדירה= בבעלותכם : לסוקר         

   2.50-בור לע                      > לותכם בבע/ בבעלותך<הדירה  .1

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

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

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

  2.20.1-המשך ל        אחר הסדר  .5

                                                                             לא ידוע

   2.50-בור  לע                  מסרב

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

  

    2.50עבור  לשאלה                                   ___________                                       

      

   ?את הדירה > שכרתם/ שכרת<ממי   2.30

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

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

   2.30.1לשאלה המשך   אחר      ממישהו  .3

  2.40עבור לשאלה               לא ידוע                  

  2.40עבור לשאלה              מסרב                     

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

  
___________    

  

, מטבח לא כולל , כולל סלון ? כולל חצאי חדרים>,  גריםאתם/ את גרה / אתה גר <בכמה חדרים   2.50

     שירותים וחדר 

  .לעסק בלבד המשמש         

  ניתן לרשום חצאי חדרים:        לסוקר

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

 

  ?  דירה נוספת>בבעלותכם/ בבעלותך <האם יש   2.60

             כן           .1

                    2.80עבור לשאלה                          לא   .2

        מסרב/        לא ידוע
                                          

               

  ?  דירה>בבעלותכם/ בבעלותך <האם יש    2.70

  כן                 .1

  לא             .2

  מסרב/ לא ידוע      

  

  

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

  טוסטוס, קטנוע, אופנוע: לא כולל טרקטורון או כלי רכב מנועיים דו גלגליים: לסוקר       
  
     2.90 לשאלה  המשך                   כן     .1

   2.100לשאלה  עבור                     לא      .2

  מסרב/         לא ידוע

  

  

  ? >  לרשותכם/ לרשותך  <מדותעו  כמה מכוניות 2.90

  

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

   2.90.2                           אם יש יותר ממכונית אחת לרשות משק הבית עבור לשאלה 

   2.110עבור לשאלה       מסרב/             לא ידוע                

 

  >?בבעלותכם/בבעלותך<  האם המכונית 2.90.1

   2.110עבור לשאלה  כן          .1

  לא .2

      מסרב/ ע             לא ידו

  

  >?בבעלותכם/בבעלותך<כמה מכוניות  ,   מתוכן2.90.2

   2.110עבור לשאלה )        6-1טווח                                            (

  מסרב/              לא ידוע  

  ?יתמכונית פרטית או מסחר> לרשותכם/לרשותך<האם עמדה ,  בשנים עשר החודשים האחרונים  2.110
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            כן     .1

         לא      .2

  מסרב/      לא ידוע

  

  

        2.111 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

   2.111לשאלה המשך            כן     .3

   3.10 לשאלה 3לפרק עבור          לא      .4

  מסרב/      לא ידוע

  

  ?  כמה שעות בשבוע מועסקת העוזרת או המטפלת 2.111

מטפלת מועסקת בתדירות נמוכה יותר חלק /אם העוזרת, הכוונה לשעות שבועיות:          לסוקר

  באופן   

  .                    יחסי למספר שעות שבועיות

אם במשק הבית יש גם עוזרת וגם מטפלת יש לרשום את מספר השעות של שתיהן : לסוקר         
  .יחד

  
  ) 0.5 -. 336.0טווח (                                        

  

  :   האם  העוזרת או המטפלת עוסקת ב2.112

 2.120לה עבור לשאניקיון ובישול                             : כגון, עבודות בית .1

  בילדים ובקשישים: כגון, טיפול בבן משק הבית .2

  גם עבודות בית וגם בטיפול בבן משק בית .3

 2.113    המשך בשאלה אחר  .4

  

  _________________:  העוזרת או המטפלת עוסקת ב2.113

       

ו ענה לגבי כל אחד מהם האם משלם עבור העוזרת א,     אקרא בפניך רשימה של גורמים מממנים2.120

  .המטפלת

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

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

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

  לא-2   כן-1

  לא-2   כן-1  הלשכת רווח, ביטוח לאומי: מוסד או גוף ציבורי כגון 2.120.2

 ב "ה במ/הנדגם יחיד 2.120.3
  מישהו אחר

 

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

  לא-2   כן-1
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 עמדות על מגורים. 3פרק 
   בדירהובישוב  אפתח בשאלות לגבי מגוריך. שונים השאלות הבאות מתייחסות אליך ואל דעותיך בנושאים     3.10

                                                     ENTERהקש :          לסוקר

  

  ?> הנדגם שם הישוב בו גר<  ב>את גרה / אתה גר<מאיזו שנה     3.110

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

    3.20.2עבור לשאלה    )2100-1890טווח (                                                    

  3.110.1  המשך לשאלה                 לא ידוע                                  

   3.20.2         עבור לשאלה                                        מסרב

                                       

  ?> הנדגם שם הישוב בו גר<   ב>את גרה / אתה גר<כמה שנים      3.110.1

  עגל לחצאי שנים:       לסוקר          

                                                                               

  )0.5 – 99טווח     (            1/2                                            

  ?> גרה את  / אתה גר<מהאזור בו     מרוצה>את / אתה<האם , פן כללי  באו3.120 

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

 

  באזור בו ,הגנים הציבוריים או הפארקים,  מרוצה מכמות השטחים הירוקים>את / אתה <האם  3.140

  ?>את   גרה / אתה גר<

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

   לא מרוצה בכלל .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

את /אתה גר<ללכת לבדך בשעות החשיכה באזור בו > את מרגישה בטוחה/אתה מרגיש בטוח< האם 3.170

  >?גרה

  מאוד > בטוחה/בטוח< .1

  >בטוחה/בטוח< .2

  >בטוחה/בטוח< כך לא כל .3
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  >בטוחה/בטוח<בכלל לא  .4

  ]מהבית> יוצאת/ יוצא<לא [ .5

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

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

     
    3.30לה עבור לשא     )2100-1890טווח                    (                              

  3.20.1המשך לשאלה                לא ידוע                                 

     3.30עבור לשאלה                                                   מסרב

  

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

  עגל לחצאי שנים:           לסוקר

  " לא ידוע" סמן - "מספר שנים" עונה           אם הנדגם

  
  )0.5 – 99טווח  (                1/2                                               

  

  ?> 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 מהיחסים עם שכניך>את / תהא<האם    3.80

  מרוצה מאוד .1

  מרוצה .2

  לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה  .4

 ]אין שכנים[ .5
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  בריאות ופריון.4רק פ
  .כעת אשאל אותך לגבי בריאות ותפקוד   4.10

                                                                ENTERהקש : לסוקר

  
  ?בדרך כלל, בריאותךמהו מצב      4.20

  טוב מאוד              1                               

  טוב              2                               

  לא כל כך טוב              3                               

  בכלל לא טוב               4                               

  מסרב,לא ידוע                                           
  

  . חודשים או יותרשישההכוונה לבעיה הקיימת ?  האם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי   4.30

   4.40המשך בשאלה             כן             1

     4.80לשאלה עבור           לא           2

     מסרב/ לא ידוע             

  

    ?האם בעיה זו מפריעה לך בפעולות יומיומיות    4.40

   4.50המשך בשאלה                מפריעה מאוד                1                           

                                מפריעה             2                               
    לא כל כך מפריעה                     3                           

     4.80לשאלה עבור        בכלל לא מפריעה           4                                     

                                  

  ?או לעלות במדרגות ללכת יש לך קושיהאם   4.50

  אין קושי. 1

  יש קושי מועט.2

  יש קושי רב. 3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא . 4

  

  ?להתלבש או להתרחץ יש לך קושיהאם   4.60

  אין קושי. 1

  יש קושי מועט.2

  יש קושי רב. 3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא . 4

                   

סידורים מחוץ לבית , קניות, קיוןינ: כגון? פעולות הקשורות במשק הבית האם יש לך קושי לבצע   4.90

  ?וכדומה

  אין קושי. 1

  יש קושי מועט.2
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  יש קושי רב. 3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא . 4

  

  ? לזכור או להתרכז יש לך קושיהאם   4.80

  אין קושי. 1

  יש קושי מועט.2

  יש קושי רב. 3

  בכלל> יכולה/ יכול<לא . 4

  

  .משקפיים> את מרכיבה/ אתה מרכיב<גם כש?   האם יש לך קושי לראות4.20.1

  אין קושי. 1

  יש קושי מועט.2

  יש קושי רב. 3

   לא רואה בכלל.4

  

  ? האם  יש לך קושי לשמוע   4.20.2

אם הנדגם מרכיב מכשיר שמיעה הכוונה לקושי לשמוע גם כשמרכיב את מכשיר : לסוקר            

  .השמיעה

  אין קושי. 1

  יש קושי מועט.2

  יש קושי רב. 3

  בכלל> שומעת/ שומע<לא . 4

                                        

  ?   ם נולדו לך ילדיםהא   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

   5.40עבור לשאלה              >יהודיה / יהודי< .1

     5.30לשאלה עבור       >מוסלמית / מוסלמי< .2

                             >הנוצריי/ נוצרי < .3

                            >דרוזית/ דרוזי  < .4

   5.20.1לשאלה המשך                               אחר        .5

  6.10 -6עבור לפרק                 מסרב /                לא ידוע

  

  :>את / אתה<האם   5.20.1

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

  5.20.2המשך לשאלה         דת אחרת   .2

  6.10 -6עבור לפרק מסרב        /       לא ידוע
  
  

  ? דתךמהי   5.20.2

  
                         ) פוזיציות75( ____________ 

  מסרב/                לא ידוע
  
  

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

   מאוד> דתית / דתי< .1

  >דתית / דתי< .2

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

   >דתית / דתי<לא  .4

     מסרב/       לא ידוע
                                                       

  : האם הבית בו גדלת היה, 15 כשהיית בן 5.30.1

  מאוד  דתי .1

    דתי .2

  6.10 -6עבור לפרק            לא כל כך  דתי .3

   לא דתי .4

  מסרב/       לא ידוע
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  : רואה את עצמך כ>את / אתה<האם     5.40

                            5.50המשך בשאלה                                                            >דיתחר/ חרדי < .1

                                               >דתית / דתי< .2

                                                           >   דתית–מסורתית /  דתי–מסורתי < .3

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

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

 6.10עבור להקדמה מסרב       /               לא ידוע

  
  

  : האם הבית בו גדלת היה, 15 כשהיית בן 5.50

                                           חרדי   .1

                                        דתי        .2

                                                                דתי,מסורתי .3

            דתי   לא כל כך, סורתימ .4

      חילוני,  דתי  לא  .5

  מסרב/               לא ידוע
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שירות צבאי , קורסים, שפות,  לימודים:כישורים. 6פרק 
  נהיגהןורישיו

 עת אשאל אותך על לימודיםכ   6.10

                                                                           ENTER   הקש: לסוקר

  

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

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

  .מקצועית

  

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

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

  .מקצועית

  6.31המשך לשאלה                                                  רק בעבר    תלמד   1
                     כולל  בחופשה, כיום>תלומד / לומד<   2

    6.71 לשאלהעבור                         כלל  במוסד  לימודים    ת   לא למד3

                                                                                                      מסרב, לא ידוע      

  

  :טבלת מוסדות לימוד

 נוסח למי שלמד רק בעבר 

  . כעת אשאל באילו מוסדות למדת במהלך חייך6.31   

                                                                             ENTER   הקש:              לסוקר

  

   נוסח למי שלומד כיום 

  .כיום>   מדת את לו/אתה לומד <    כעת אשאל באילו מוסדות למדת ו6.31   

                                                                             ENTER   הקש: לסוקר               

  

  ?תיכון , חטיבת ביניים,יסודי:   האם למדת  בבתי ספר6.31.1

  כותאב, חדר: ס יסודי  כולל"בי:               לסוקר

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

  תיכונית 

  6.31.2המשך בשאלה    -כן. 1

  6.31.3עבור לשאלה  - לא.2

  

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

  עגל לחצאי שנים:  לסוקר          

  ) 0.5-90.0טווח  (                             
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מוסד , ס לטכנאים והנדסאים"בי: כגון,  האם למדת  בבית ספר על תיכוני לא במסלול אקדמי6.31.3

  ?ס לאחיות"בי, להכשרת מורים וגננות

 6.31.4המשך בשאלה  -כן .1

  6.31.5עבור לשאלה  -לא .2

  ?        כמה שנים למדת בבית ספר על תיכוני6.31.4

  עגל לחצאי שנים:               לסוקר                 

  ) 0.5-90.0טווח  (                                       

  

  ?מכינה קדם אקדמית או במכינה קדם הנדסאים           האם למדת ב 6.31.5

 6.31.6המשך בשאלה  -כן  .1

  6.31.7עבור לשאלה  -לא .2

 

  ?    כמה שנים למדת במכינה6.31.6

  עגל לחצאי שנים:                            לסוקר          

  ) 0.5-90.0טווח  (                                      

  

  ?האם למדת  במוסדות  לימוד  המעניקים תואר אקדמי 6.31.7

  6.31.8המשך בשאלה  -כן .1

  6.31.9עבור לשאלה - )1=5.20 וגם 1=1.100(לגברים יהודיים לא      .2

              6.31.11 עבור לשאלה -לכל השאר               

  

  ?  כמה שנים למדת במוסדות לימוד המעניקים תואר אקדמי6.31.8

  מספר שנים בפועל ולא מספר שנים אקדמיות :                                   לסוקר

                                           עגל לחצאי שנים

  ) 0.5-90.0טווח  (                                       

 

   ):1=5.20  וגם 1=1.100(          יוצג לגברים יהודים בלבד 

  ?כולל, הסדר,  גדולה, גבוהה:  כולל,   האם למדת  בישיבות 6.31.9

  .לא כולל ישיבה קטנה וישיבה תיכונית:                  לסוקר

 6.31.10המשך בשאלה  -כן .1

 6.31.11 לשאלה עבור -לא .2

 

  ?  כמה שנים למדת בישיבות6.31.10

  עגל לחצאי שנים:                  לסוקר          

  ) 0.5-90.0טווח  (                                       
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  ?נגרות, תכנות, הנהלת חשבונות: כגון,   האם למדת  בקורסים  להכשרה מקצועית6.31.11

  6.31.12המשך בשאלה  -כן .1

  6.31.13עבור לשאלה  -לא .2

  ? כמה שנים למדת בקורסים להכשרה מקצועית6.31.12

  עגל לחצאי שנים: לסוקר                    

  ) 0.5-90.0טווח  (                                       

  

  ?  האם למדת  במוסד לימודים אחר6.31.13

  6.31.14המשך בשאלה  -כן .1

 6.31.16 עבור לשאלה -לא .2

  

  ? _______________   מהו  שם מוסד  הלימודים6.31.14

  

  ?  כמה שנים למדת  במוסד  זה6.31.15

  עגל לחצאי שנים:                         לסוקר          

  ) 0.5-90.0טווח  (                                       

  

, 6.31.12, 6.31.10, 6.31.8, 6.31.6 ,6.31.4, 6.31.2:  משאלות) כולל חצאים(מחושב סכום שנות לימוד 

6.31.15 

  

  ?שנות לימוד) 90.0 -0.5טווח (___________ כ למדת   "    סה6.31.16

  . חזור לשאלות הרלוונטיות ותקן את הטעות, אם ישנה טעות במספר שנות הלימוד: לסוקר  

 .את מספר השנים המצטבריש לחשב ,   אם הנדגם למד במקביל  בשני מוסדות לימוד
 

  מתוך השאלות הבאות ביותר ממוסד לימודים אחדמגיעים לשאלה רק נדגמים שלמדו 

6.31.1 ,6.31.3 ,6.31.5 ,6.31.7 ,6.31.9 ,6.31.11 ,6.31.13. 

  6.50ל עבור לשאלה "בכל השאלות הנ" לא"ענה 

 6.31.1+6.31.5, 6.31.1+6.31.3: לא מגיעים לשאלה נדגמים שלמדו את הקומבינציות הבאות ,

כלומר נדגמים שלמדו במוסד אחד . 6.31.13+6.31.1, 6.31.11+6.31.1, 6.31.1+6.31.9, 6.31.1+6.31.7

 .  נוסף לבית ספר תיכון

 אם ענה שהוא למד . האופניות בשאלה יופיעו בהתאם לתשובות לטבלת מוסדות לימוד

 שלא למד האופנות לא אם אמר, במוסד לימודים לקראת תואר אקדמי האופנות תופיע

 3אופנות , 6.31.5 בהתאם לתשובה 2אופנות , 6.31.3 בהתאם לתשובה 1אופנות . תופיע

אופנות , 6.31.11 בהתאם לשאלה 5אופנות , 6.31.9 בהתאם לשאלה 4אופנות , 6.31.7בהתאם 

 .      6.31.14 בהתאם לשאלה 6

  שלמדו בישיבה6.31.9בשאלה תופיע רק לגברים יהודים שענו " ישיבה גדולה "4אופנות  . 
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 נוסח למי שלמד רק בעבר      

  ? מהו סוג  מוסד  הלימודים האחרון בו למדת   6.40
  

  נוסח למי שלומד כיום           
   ?> את לומדת/ אתה לומד <מהו סוג  מוסד  הלימודים  בו    6.40

      ספר על תיכוני לא במסלול אקדמי-בית .1

  קדם הנדסאים        מכינה קדם אקדמית או .2

   מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי .3

  לא כולל ישיבה תיכונית-"ישיבה גדולה" .4

  קורסים להכשרה מקצועית                .5

   >6.31.14 שם מוסד לימודים אחר לפי<.               6

         מסרב, לא ידוע          

                                                               

   ?  מהי התעודה או התואר הגבוה  ביותר שקיבלת6.50

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

                                                                         תעודת בגרות      2

   תיכוני  שאינה תעודה אקדמית- עלס"תעודת סיום של בי    3

    6.60 -עבור ל           או תואר מקביל , B.Aתואר אקדמי ראשון     4

                        כולל תעודה אקדמית          

  או תואר מקביל , M.Aתואר אקדמי שני      5

  ) רפואהבדוקטור   M.Dכולל (

                           ביל  או תואר מק, Ph.Dתואר אקדמי שלישי     6

   6.71 -בור לע  ות שצוינו   תעודמה  אחתלא קיבלת אף      7

                              מסרב/ לא ידוע    
 

 :כן שלמדו או לומדים במוסד אקדמי-1 אופנות 6.31.7נשאלים רק נדגמים שענו בשאלה 

  ?היכן למדת לתואר או לתעודה האקדמית    6.60

        בארץ                             1   

           בחוץ לארץ                         2   
  מסרב, לא ידוע        

  
  

וגם למדו או לומדים במוסד לקראת תואר אקדמי ) 2=6.20(לנדגמים שלומדים כיום : 1נוסח 
)6.31.5=1:( 

  ?במוסד האקדמי> את לומדת /אתה לומד <  מהו  מקצוע הלימודים העיקרי שלמדת או ש 6.61

לחץ , "אחר"קלוד , אם שם מקצוע הלימודים לא מופיע.  אותיות של מקצוע הלימודים3הקלד : לסוקר

  . ורשום את שם מקצוע הלימודEnter -על ה

   Lookup מקצועות   

וגם למדו במוסד לקראת תואר אקדמי ) 1=6.20(לנדגמים שלמדו רק בעבר : 2נוסח 
)6.31.5=1:( 

  ? מהו  מקצוע הלימודים העיקרי שלמדת במוסד האקדמי6.61
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לחץ , "אחר"קלוד , אם שם מקצוע הלימודים לא מופיע.  אותיות של מקצוע הלימודים3הקלד : לסוקר

  . ורשום את שם מקצוע הלימודEnter -על ה

  ?______________________   מהו מקצוע  הלימוד6.61.1  

 Lookup מקצועות   

                
  סמן באיזו שפה אתה מראיין  :סוקרל  6.71

  ברית                   ע        1

               וסית    ר        2

   רבית ע        3

        אנגלית 4

 
 

  ?  בשפה העבריתך  מהי רמת ידיעותי6.99

                                                              ENTERהקש : לסוקר         

  

  לא יודע בכלל. 5  חלשה. 4  בינונית. 3  טובה.2  טובה מאוד.1  מספר שאלה

             בדיבור6.100

            בקריאה6.110

             בכתיבה6.120

  

  הראיון נערך בערביתוגם נוצרי  (אואם הנדגם מוסלמי) (DatSafa_C = 2-1 (עבור ל- 

6.211   

 6.200 - המשך לכל השאר  

  

  ?ל"תת בצהאם שרה  6.200

   6.211 -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

  ?  הצבאי על הסיכוי להתקבל לעבודהבאיזו מידה משפיע השירות,  לדעתך6.211

  משפיע מאוד .1

  משפיע .2

  לא  כל כך משפיע .3

 בכלל לא משפיע .4
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  ?באיזו מידה משפיע השירות הצבאי על קשרים אישיים,    לדעתך6.212

  משפיע מאוד .1

  משפיע .2

  לא  כל כך משפיע .3

 בכלל לא משפיע .4
  

  ? נהיגהן האם יש לך רישיו6.220

  .קטנוע וכדומה, אופנוע,  למכוניתןכולל רישיו: לסוקר                           
  

   6.230 -להמשך                 כן          1                                     

   _ 7.10 -7עבור לפרק א              ל           2                                     

          מסרב, לא ידוע                                                   

  

  

  ? ברכב>את נוהגת/ אתה נוהג <  האם 6.230

  .קטנוע וכדומה, אופנוע,  למכוניתןכולל רישיו: לסוקר                                
  

  לעיתים קרובות 1

  מדי פעם 2

  לעיתים רחוקות 3

  אף פעם לא  4

  מסרב,      לא ידוע                                           
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 שימוש במחשב ובאינטרנט .7פרק 
  
  שימוש במחשב ובאינטרנט  כעת אשאל על  7.10  

                                                                                     ENTER הקש :           לסוקר

  

  ? במחשבהאם השתמשת,   בשלושת החודשים האחרונים7.140

  7.141המשך בשאלה  -כן .1

 8.10עבור לשאלה   -לא .2

  

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

  כן  .1

   לא .2

  

  ?   היכן השתמשת במחשב בדרך כלל7.150

   לא-2,  כן-1  ולכל סיבה הקש ENTERהקש : לסוקר

  

  לא. 2  כן. 1  ? בבית   7.150.1

  לא. 2  כן. 1  ?דה בעבו 7.150.2

אצל , אוניברסיטה, בית קפה: כגון? במקום אחר 7.150.3

  .חבר

  לא. 2  כן. 1
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  ? לאיזה צורך השתמשת במחשב,   בשלושת החודשים האחרונים7.160

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

  לא. 2  כן. 1  ? לצורך לימודים משת במחשבהאם השת 7.160.2

 ) 1 =7.141(שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנט  7.160.3

: כגון?  לצורך חיפוש מידעהאם השתמשת במחשב

  .היכרויות, חדשות, חשבון בנק

  לא. 2  כן. 1

  )1 =7.141(שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנט  7.160.4

  ?אלקטרוני   לצורך  דואר האם השתמשת במחשב

  לא. 2  כן. 1

 )1 =7.141(שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנט  7.160.5

 לצורך קבוצות דיון האם השתמשת במחשב

, פייסבוק, ר'מסנג, פורומים, טים'צ: כגון? ותקשורת

  טוויטר, סקייפ 

  לא. 2  כן. 1

  לא. 2  כן. 1  ? האם השתמשת במחשב לצורך משחקים 7.160.6

 )1 =7.141(ג רק למי שהשתמש באינטרנט שאלה תוצ 7.160.7

לגז : כגון?  לצורך תשלומיםהאם השתמשת במחשב

  ולטלפון 

  לא. 2  כן. 1

: כגון?  לצורך הורדת קבצים האם השתמשת במחשב 7.160.8

  . תמונות, שירים, תוכנות

  לא. 2  כן. 1

 )1 =7.141(שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנט  7.160.9

 לצורך קניית מוצרים האם השתמשת במחשב

  . נופש, ריהוט, מוצרי חשמל : כגון? ושירותים 

  לא. 2  כן. 1

 )1 =7.141(שאלה תוצג רק למי שהשתמש באינטרנט  7.160.10

 לצורך קבלת שירותים האם השתמשת במחשב

הורדת : כגון, ממשרדי ממשלה באמצעות האינטרנט

  ?קבלת אישורים ותעודות, טפסים

  לא. 2  כן. 1
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 תעסוקה  .8פרק 
 עת אשאל לגבי פעילות ותעסוקהכ   8.10

                                                               ENTER  הקש : לסוקר         

  
                                                    

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

  ?האם עבדת בשבוע שעבר   8.30

  . השבוע שהסתיים בשבוע שעבר: לסוקר                                      

  ביתה ועבודה בהתנדבותב                                                 לא כולל עבודת עקרת בית 

  .רות לאומי נחשבת כעבודה אזרחיתהתנדבות בשי                                                 

      wp.60.8בור לתזרים לפני עעבדת בשבוע שעבר               ,  כן            1 

                                     ל                                             "היית בשירות קבע בצה            2 

  ל                                            "ה בצההיית בשירות חוב            3 

   8.40 משך לשאלההלא עבדת בשבוע שעבר                           4 

                מסרב  ,                לא ידוע

  

   ?עדרת בשבוע שעבר נהאם יש לך עבודה ממנה    8.40

  כולל עסק: לסוקר        

  .בשנת שבתון ייחשבו לנעדרים ממקום עבודתםמורים :         לסוקר

  

    wp.60.8בור לתזרים לפני ען                                                       כ 1

  8.50המשך לשאלה   א                                                    ל         2

   wp.60.8בור לתזרים לפני ע             ] יום30הובטחה עבודה תוך  [          3

                             8.50  שאלה        המשך ל              מסרב  , לא ידוע            
                                                                                                

                                                                                                                       
  

  ?השבועות שעברו האם חיפשת עבודה באופן פעיל   בארבעת   8.50 

  
  8.630עבור לשאלה ן          כ .1

 א      ל .2

  מסרב, לא ידוע

  

  ?ד בשבוע שעברולהתחיל לעב> היכול/ יכול <האם היית ,  אם היו מציעים לך עבודה מתאימה   8 . 630

 ן                  כ .1

   8.640 -המשך לא        ל .2

  מסרב,                                   לא ידוע
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  ?      מהי הסיבה העיקרית שבגללה לא יכולת להתחיל לעבוד בשבוע שעבר 8.  640   

   wp.60.8בור לתזרים לפני ע                           מדתל                1                                      

             יית חולה   ה               2                                  

    יית במילואיםה               3                                  

       היה סידור לילדיםאל               4                                  

    640.1 .8 -המשך ל                   סיבה אחרת               5                                  
                      

              __________?   מהי הסיבה 8.640.1

  

                                                   
  עבור לשאלה ) 1 = 8.40(או נעדר מעבודתו בשבוע שעבר ) 1 = 8.30(אם עבד בשבוע שעבר

8.wp.60)  48' עמ( 

  2 = 8.30(אם משרת בקבע ( 8עבור לשאלה.wp. 230) 51' עמ( 

  3 = 8.30(אם חייל בחובה ( 8 עבור לשאלה.ne.730  )61' עמ( 

  3 = 8.40( יום 30אם הובטחה עבודה תוך (8בור לשאלה ע.ly.340)  57' עמ   (   

 1 = 8.50( השבועות האחרונים 4-אם חיפש עבודה ב ( 8עבור לשאלה.lp.600) 56' עמ   ( 

  1 <> 8.50(אם לא שייך לכוח העבודה ( 8עבור לשאלה..np750)  59' עמ( 

 לא היה סידור לילדים או סיבה , לימודים: אם לא יכול להתחיל לעבוד שבוע הבא בגלל

   ) 60' עמ (ny.340.8אחרת עבור לשאלה 

  8.640(לא יכול להתחיל לעבוד ( 8עבור לשאלה.lp.600)  56' עמ   ( 
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 מצב נוכחי: עובד
  

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

  )9-1טווח                                    (

    DK, R                                                

  
8.wp.70   אשאל  פרטים על מקום עבודתך  העיקריכעת .   

              ENTERהקש : לסוקר                                            

                                                        

8.wp.80 ם העבודהו  מהו שם מק ?  

     

                   __________    

                                      

  

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

  קמעונית

      

                 __________    

                                      

  

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

  
                                     __________   

                                      

  

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

  
                                     __________     

  
  

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

   טלפון>טכנאית/  טכנאי <

  

                                     __________    

  

  

8.wp.130       >  כגון,  עושה במקום עבודה זה>שאת / שאתה < את הפעולות העיקריות >תארי/ תאר :

  תיקון מכשירי טלפון,   יבואתטיפול ברישיונו

  

                                     __________    

  

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

               נוסח למקום עבודה נוכחי

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

 דמים             נוסח למקומות עבודה קו

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

  1הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר

  > שכירה/ שכיר              <1

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

  > מלקוחות 

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

                                                              קואופרטיב> חברת/ בר ח          <   4

  קיבוץ > חברת/ בר ח          <   5

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

  מסרב/               לא ידוע

  

 8. -מסרב המשך ל/ ר או חבר קואופרטיב או לא ידועאם שכי.wp.160 
 8 -כל השאר עבור ל.wp.170   

 
 

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

    wp.170.8  -עבור ל             ממקום העבודה             1

   wp.170.8  -עבור לח אדם           ו          מחברת כ     2

  wp.160.1.8 -המשך ל                                       אחר      3 

   wp.170.8  -עבור ל          מסרב, לא ידוע     
 

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

                                     __________  

                      

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

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

  98אם עובד מספר שעות לא קבוע הקלד : סוקרל                            

  

   )1 -97טווח   (                                             

            מסרב,                                לא ידוע                 

  8(אם עובד ביותר ממקום עבודה אחד.wp.60=>2(-8 - המשך ל.wp.180  

 8כ שעות עבודה לפני "עבור לבדיקת סה - כל השאר.wp.190 
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8.wp.180  כולל שעות  נוספות    בכל מקומות > את עובדת / אתה עובד <כמה שעות בשבוע , בדרך כלל

 כולל –למורים ולאמנים (>במקום העבודה העיקרי     >wp.80.8 -שם מקום העבודה<ב<  כולל  ,העבודה

            )גם שעות הכנה

                                  98קבוע הקלד  אם עובד מספר שעות לא: סוקרל                

  ) 1 -97טווח   (                                          

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

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

  wp.200.8  -עבור ל) wp.150 = 1,4.8(    קואופרטיב 

 8 - שעות שבועיות עבור ל35-אם עובד פחות מ.wp.210  

  8 - שעות שבועיות או יותר עבור ל35אם עובד.wp.230  
  

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

  ן כ          1                                

  אל          2                                

 מסרב ,     לא ידוע         

                                         

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

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

 8( שעות שבועיות או יותר 35כ "אם עובד בד.wp.190 =1 (8 -עבור ל.wp.230 
 

8.wp.200 האם עבודתך נחשבת למשרה מלאה?  

  wp.230.8 -עבור ל                ן   כ 1

   wp.210.8 -ל  עבור          א         ל 2

        מסרב, לא ידוע

  

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

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

    ? שעות בשבוע

  לא- 2,  כן-1  ולכל סיבה הקש ENTERהקש :                 לסוקר

  

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

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

  )wp.150=2,3.8(             נוסח לעצמאים ומנהלי חברות 
 8.wp.210.1אין לך מספיק לקוחות או עסקאות    

  לא-2  כן-1

8.wp.210.3   רך כלל  עובדים פחות משלושים וחמש שעות עבודה  מסוג זה בדב
  בשבוע

  לא-2  כן-1

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

8.wp.210.5 בפנסיה או בגיל גבוה     
  לא-2  כן-1

  8.wp.210.6 >בבן משפחה או במשק הבית, בילדים>  מטפלת/טפל מ  
  לא-2  כן-1
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8.wp.210.7>     לומדת/לומד <  
  לא-2  כן-1

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

8.wp.210.9סיבה אחרת     
  לא-2  כן-1

 
     wp. 210.10.8  -                                         המשך ל

  

  
   wp.220.8                      עבור להוראת תזרים לפני                         

8.wp.210.10מהי הסיבה  ?  

   
                          __________    

  

  8אם בסדרה.wp.210.9 8.wp.210.1- עבור ל" כן" מקרים של תשובות 1-0 יש- 
8.wp.230  

  8כל השאר המשך בשאלה.wp.220   

  

  

8.wp.220   פחות משלושים  >  את עובדת /אתה עובד<גללה במהי הסיבה העיקרית ש, ציינת מבין הסיבות ש

  ?וחמש שעות בשבוע

      

   

 .-wp.210.10 8.wp.210.1.8בסדרה " כן"על המסך יוצגו רק הסיבות עליהן ענה 

     wp. 210.10.8 יש להציג את המלל משאלה-)wp.210.9.8" (סיבה אחרת"על " כן"אם ענה 

 

 ד או נעדר מעבודתו נוסח למי שעוב

8.wp.230    8 - שם מקום העבודה<ב <מרוצה מעבודתך > את/ אתה <האם , באופן כללי.wp.80 <    /

    ? )העיקרי(במקום העבודה הנוכחי 

                                                 

 נוסח למשרתים בצבא קבע 

 8.wp.230  בודתך בשירות קבעמרוצה מע> את/ אתה <האם , באופן כללי                                     ?   

  רוצה מאודמ .1

  הרוצמ .2

  א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצהב .4
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 :6.31.5, 6.31.3 שאלות –ישאלו רק נדגמים שלמדו בבית ספר על תכוני או במוסד אקדמי 

  wp.80  ShemAvoda.8 -נוסח למי שמסר את שם מקום עבודתו ב

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

  ?העל תיכוניים

 

  )wp.80  =DK,R.8( נוסח למי שלא מסר את שם מקום עבודתו 

8.wp.231    האקדמיים או העל  ךקשורה לתחום לימודי) העיקרי(במקום העבודה הנוכחי האם עבודתך

  ?תיכוניים

 במידה רבה מאד       .1
 במידה רבה  .2

 במידה מעטה             .3

 בכלל לא .4

  ]אין תחום לימודים[ .5

 

 

 וכל שאר הנדגמים שלא הגיעו לשאלה 5, 4, 3 אופנות wp.231.8נשאלים נדגמים שענו בשאלה 

8.wp.231 

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

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

  נוכחי או קודם, במקום העבודה .1

  בקורס שאינו במסגרת מקום העבודה .2

 מאינטרנט או ספרים: כגון, לימוד עצמי .3

  

  8עבור להוראת תזרים לפני ) 2 = 8.30(אם משרת בצבא קבע.wp.270    

 8 -המשך ב כל השאר.wp.240  

 

ׁ  )wp.60.8=1(נוסח לעובד במקום עבודה אחד                  

8.wp.240  את עובדת/ אתה עובד <באיזה ישוב?<  

 )wp.60=>2.8( נוסח לעובד במספר מקומות עבודה             

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

  . > למקום עבודתך העיקרי/  > wp.80.8 - העבודה

   wp.250.8   -בור לע      >שם הישוב בו מתגורר<ב   .1

    wp.240.1.8   - המשך לבישוב אחר  .2

   wp.240.1.8   -המשך לבישובים שונים         .3

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

                          מסרב, לא ידוע                           
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 2לאופנות :             נוסח ראשון
8.wp.240.1   את עובדת/ אתה עובד <מהו שם הישוב בו ? <   

  )  ישובים lookupבחירה באמצעות  (                                   

                                        ________  

         

  3לאופנות :              נוסח שני

8.wp.240.1   עובד בעיקר>  את/אתה<מהו שם הישוב  בו ?  

  "מספר ישובים"  lookup -אם הנדגם עובד במספר ישובים קלוד ב: לסוקר                       

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

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

                              ) דקות 29 – 15(בע שעה עד חצי שעה ר .2
                         )    דקות 44 – 30(י שעה עד שלושת רבעי  שעה צח .3

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

    )  דקות60-89(עה עד שעה וחצי ש .5

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

 ]זמן לא קבוע [ .7

   wp.270.8עבור להוראת תזרים לפני     בבית> עובדת/ עובד < .8

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

  מסרב,   לא ידוע       

 

  8(אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום.wp.150=5,6 (290-עבור ל.wp.8  

 270-המשך ל  )2=8.30(צבא קבע אם משרת ב.wp.8                                                                                                 

  8( עצמאי אושכיר או חבר קואופרטיב אם.wp.150=1-4 (270-המשך ל.wp.8  

       

 )wp.150=1,4.8(י קואופרטיב או לחבר,  לשכירים או)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

  

   wp.260.8 -המשך ל
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8.wp.280  לפחות , עבודה אחרת > תמצאי/ תמצא <מה הסיכוי כי , את  עבודתך> תאבדי/ תאבד < אם

  ?ברמת ההכנסה  שיש לך כיום

  יכוי גדול מאודס 1

  יכוי גדול ס 2

  יכוי קטןס 3

  ין סיכוי כללא     4

  ]לא אחפש[     5

8.wp.281  ם היית  הא, להרשות לעצמך מבחינה כלכלית לא לעבוד בכלל> יכולה/ יכול < אם היית

  >?עובדת/ עובד<

  כן 1

 לא  2
  

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

    >?בשירות קבע) / העיקרי(

                      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             ( 

  

   8(אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום.wp.150=5,6( עבור לפרק עבד 

                      8we520 בארץ אי פעם

  8עבור לשאלה  כל השאר.wp.320   

  

  )2 = 8.30(ולאנשי צבא קבע ) wp.60=1.8(נוסח לעובד במקום אחד                  

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

 )wp.60=>2.8(נוסח לעובד ביותר ממקום אחד                 

8.wp.320 ת העבודה מרוצה מהכנסותיך מכל מקומו>את/ אתה <  האם?  

  רוצה מאודמ .1

  רוצהמ .2

  א כל כך מרוצהל .3

  צהוכלל לא מרב .4

  



 

- 146 - 

  8נשאלים רק נדגמים אשר ענו בשאלה.wp.150  חבר -4אופנות ,  שכיר– 1 אופנות 

 קואופרטיב

  עבור לתזרים בפרק הסדרי פנסיה וחיסכון לקראת פרישה לפני שאלה –כל השאר 

8.wp.809 

  8.wp.800  אקרא לך רשימה של  .הטבות שונות, בנוסף למשכורת, םיש מעסיקים שנותנים לעובדיה

  :  אותההאם תנאי עבודתך כוללים- לגבי כל אחת מהן>עני/ענה< .הטבות

   לא -2 כן  -1 ולכל סיבה הקש  Enterהקש :   לסוקר

   

  לא

2  

  כן

1  

  

 8.wp.800.1 השתתפות בתשלום לביטוח חיים      

  

2  1  8.wp.800.2 החל מהיום הראשון, חלהימי מ    תשלום מלא בעבור  

2  1  8.wp.800.3 קופת גמל , כולל ביטוח מנהלים,   השתתפות בתוכנית פנסיה 

2  1  8.wp.800.4    השתתפות בקרן השתלמות  

2  1  8.wp.800.5השתתפות ברווחים או באופציות למניות      

2  1  8.wp.800.6  רכב של המעסיק העומד לשימושך      

2  1  8.wp.800.7תתפות באחזקת הרכב     הש  

2  1  8.wp.800.8השתתפות בלימודים של ילדים, ארוחות:     הטבות אחרות ,

  טלפון סלולרי וכדומה ,תון יומי  יע

2  1  11.   8.wp.800   השתתפות בתשלום עבור קורסים והשתלמויות    

2  1  
8.wp.800.9אם ענה כן עבור -      תשלום מלא בעבור ימי חופשה 

 wp.800.10.8לשאלה 

  

8.wp.800.10    זכאי בשנה> את/אתה<לכמה ימי חופשה בתשלום מלא_____   ?   

  

מ "עצמאים ומנהלי חברה בע, )8wp150=1,4(שכירים וחברי קואופרטיב  wp.809.8מגיעים ל 

)8wp150=2,3( , 8.30אנשי קבע) = 2  :(  
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  " פנסיה-כללי "

  8.wp.809    ביטוח מנהלים , קרן פנסיה: הסדרי פנסיה הכוונה. ה וחיסכוןהסדרי פנסי כעת אשאל לגבי

  .אין הכוונה לקצבאות של הביטוח הלאומי, או קופת גמל 

                                                                        ENTER  הקש : לסוקר

 

 8(חבר קואפרטיב , שכיר : אםwp150=1,4 ( , איש קבע)שך בהמ) 2 = 8.30 

8.wp.810   

 8(מ "מנהלי חברה בע, עצמאים: אםwp150=2,3  ( 8 עבור ל.wp.811   

 

   8.wp.810 האם במקום עבודתך יש גיל פרישה מחייב?  

   ן כ .1

        לא .2

  

o 8 אם ענה בשאלה.wp.800.3" 8עבור  לתזרים אחרי  " כן.wp.813     

o  8אם ענה בשאלה.wp.800.3" 8 -ר לעבו )2=8.30(או איש קבע  "לא.wp.813    

  

8.wp.811    שכירים> מעסיק ה/ את  מעסיק/אתה <האם? 

   wp.812.8המשך בשאלה  –  כן.1

    wp.813.8עבור לשאלה  –לא . 2

  

 8.wp.812 מעסיק ה/ את  מעסיק/אתה <כמה עובדים? <  

   10עד .  1

2 .11 – 20   

   ומעלה21. 3

  

8.wp.813  כולל ? קופת גמל על שמך ביטוח מנהלים או,  פנסיהקרן:  האם יש לך הסדרי פנסיה הכוונה

  .אין הכוונה לקצבאות של הביטוח הלאומי. ממקום עבודה קודם או אם אתה מקבל תשלומי פנסיה כעת

    כן .1                

  לא  .2                

  המשך בשאלה -איש קבע עם הסדר פנסיה או עצמאי עם הסדר פנסיה/ שכיראם )  

8.wp.814 תנאי פנסיה"בלוק  (" 

  לא ידוע" או איש קבע בלי הסדר פנסיה או עצמאי בלי הסדר פנסיה/ שכיראם /"

    ")מועסקים ללא הסדר פנסיה"בלוק ( wp.835.8  עבור לשאלה -"מסרב"
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  "תנאי פנסיה"

  8.wp.814 אחדמהסדר שתי קופות גמל יחשבו יותר , להזכירך? האם יש לך יותר מהסדר פנסיה אחד ?  

  כן. 1

    לא. 2

  

  8.wp.815   שייכת/את  שייך/אתה< לאיזה מהסדרי הפנסיה?<.  

  2הצג למרואיין את החוברת בעמוד :                         לסוקר

ברשויות מקומיות ובגופים ציבוריים , פנסיה תקציבית היא תוכנית הנהוגה במשרדי ממשלה: לסוקר

  ם של העובדללא הפרשת סכומים חודשיי, גדולים

  

  לא  כן   סוג ההסדר  

8.wp.815.1  2  1  פנסיה תקציבית  

8.wp.815.2  2  1   קרן פנסיה  

8.wp.815.3   2  1  קופת גמל  

8.wp.815.4   2  1  ביטוח מנהלים  

8.wp.815.5  2  1  ביטוח חיים עם מרכיב חסכון  

 

 

  8( על כל הסדרי הפנסיה "לא"אם אמר.wp.815.1=2 8 וגם.wp.815.2=2 וגם 

8.wp.815.3=2  8וגם.wp.815.4=2 8 וגם.wp.815.5=2 (לשאלה עבור  -מסרב, או לא ידוע 

8.wp.835 ")בלוק לא שייכים ללא הסדר פנסיה(" 

  8(בפנסיה תקציבית " כן"אם אמר.wp.815.1=1 ( -  8עבור לשאלה.wp.829.1     

  8(בפנסיה תקציבית " לא"אם אמר.wp.815.1=2  ( עבור -מסרב, או לא ידוע 

      wp.829.2.8לתזרים לפני 

  

8.wp.829.1   הסיבה  העיקרית לבחירה  בפנסיה תקציביתהמה היית    ?  

   הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל  רמת הסיכון הנמוכה .2

 ]לא בחרת.  [4

 wp.829.11.8עבור ל  - אחר. 5

  

8.wp.829.11  ֹ  הסיבההמה היית  _____ ? 

 8(בקרן פנסיה " כן"ר אם אמ.wp.815.2=1 ( -  8עבור לשאלה.wp.829.2     

  8(מסרב , או לא ידועבקרן פנסיה " לא"אם אמר.wp.815.2=2 ( -  עבור לתזרים

      wp.829.3.8לפני 

  

 עבור לתזרים לפני

8.wp.829.2     
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8.wp.829.2  הסיבה  העיקרית לבחירה בקרן פנסיההמה היית ?  

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

  לך בשל אופן  השקעת הכספים ההסדר התאים .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ]לא בחרת[ .5

 wp.829.21.8עבור ל  -  אחר .6

 

8.wp.829.21 ֹ  הסיבההמה היית ?____________                                                                                        

                                                                            

  8(בקופת גמל " כן"אם אמר.wp.815.3=1 ( -  8עבור לשאלה.wp.829.3     

  8(מסרב , או לא ידועבקופת גמל " לא"אם אמר.wp.815.3=2 ( -  עבור לתזרים

      wp.829.4.8לפני 

  

       8.wp.829.3בקופת גמל הסיבה  העיקרית לבחירה  ה   מה היית?  

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל  אופן  השקעת הכספים .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ]לא בחרת[ .5

 wp.829.31.8עבור ל  - אחר .6

    8.wp.829.31 הסיבההמה היית ? ______________   

  

  8(בביטוח מנהלים " כן"אם אמר.wp.815.4=1 ( - 8ה עבור לשאל.wp.829.4     

  8(מסרב , או לא ידועבביטוח מנהלים " לא"אם אמר.wp.815.4=2 ( -  עבור לתזרים

      wp.829.5.8לפני 

  

 8.wp.829.4  הסיבה  העיקרית לבחירה  בביטוח מנהלים  המה היית  ?  

    הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

  הטבות במסבגלל .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ההסדר כולל כיסוי ביטוחי   .5

 ]לא בחרת[ .6

 wp.829.41.8עבור ל  -  אחר .7

 

עבור לתזרים לפני 

8.wp.829.3     

עבור לתזרים לפני 
8.wp.829. 4  

עבור לתזרים לפני  
8.wp.829.5 
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8.wp.829.41  ֹ  הסיבההמה היית ? ______________   

  

  8(בביטוח חיים עם מרכיב חסכון " כן"אם אמר.wp.815.5=1 ( -  עבור לשאלה

8.wp.829.5     

  8(מסרב , או לא ידועחסכון בביטוח חיים עם מרכיב " לא"אם אמר.wp.815.5=2 ( - 

 wp.816.8     עבור לשאלה  

  

8.wp.829.5   הסיבה  העיקרית לבחירה  בביטוח חיים עם הרכב חסכוןהמה היית  ?  

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי   .4

 כולל כיסוי ביטוחי  ההסדר  .5

 ]לא בחרת[ .6

 wp.829.51.8עבור ל  -  אחר .7

 

8.wp.829.51  הסיבההמה היית ___________ ?  

 

     8.wp.816באיזו שנה הצטרפת להסדר הפנסיה הוותיק ביותר ?  

     wp.817.8עבור לשאלה   - )2100 – 1890טווח (________ :שנה

   wp.816.1.8  המשך בשאלה -סירוב,      לא ידוע

 

  8.wp.816.1ביותרק כמה שנות ותק  צברת בהסדר הפנסיה הוותי ?  

   ח שנתי או רבעוני של הסדר הפנסיה"ניתן להיעזר בדו: הערה לסוקר 

  ) 99 – 0טווח (

  

לבעלי יותר  או "הסדר): "wp.814=2.8(לבעלי הסדר פנסיה אחד בשאלות הבאות הניסוח מותאם 

 :"הסדרי"/ "לפחות אחד מהסדרי): "wp.814=1.8(מהסדר פנסיה אחד 

  

8.wp.817   הפנסיה שלך כולל כיסוי למקרה של  נכות או אובדן > הסדר/לפחות אחד מהסדרי<האם

  ? כושר עבודה

הכוונה לפנסיה המשולמת למי שאיבד את כושרו להשתכר מעבודה כתוצאה ממחלה או : לסוקר

  תאונה

  כן  .1

 לא .2

  

 wp.816.8       עבור ל



 

- 151 - 

8.wp.818   שלך כולל כיסוי לפנסיית ְשֵארים או למקרה הפנסיה > הסדר/לפחות אחד מהסדרי<האם

  . הכוונה לפנסיה שתשולם לבן הזוג או לבני משפחה במקרה של פטירה? מוות
  

    כן . 1       

  לא . 2       

  

  8 המשך בשאלה -איש קבע עם הסדר פנסיה / שכיראם.wp.819 

  8 עבור לתזרים לפני -עצמאי עם הסדר פנסיה אם.wp.820   

  

8.wp.819   הפנסיה שלך נלקחים בחשבון כל > לפחות באחד מהסדרי/ הסדר<האם בחישוב ההפקדה ב

  ?החזר הוצאות, תוספות שכר, שעות נוספות: כגון? רכיבי השכר החודשי
  

  כן  .1

 לא .2
  

  8( פנסיה תקציבית רקלמי שיש לו.wp.815.1=1 8 וגם.wp.815.2- 8.wp.815.5=2(- עבור 

      wp.823.8לשאלה 

 8(י אחד או יותר משאר הסדרי הפנסיה לבעל.wp.815.2- 8.wp.815.5=1 ( המשך בשאלה

8.wp.820   
  

8.wp.820    מפקידה/מפקיד<או הסכום  שאתה   מהשכר מהו האחוז>  יודעת/ את  יודע/אתה<האם <

  ?הפנסיה שלך> הסדר/הסדרי<ל

  יודע במדויק . 1

  יודע בערך או באופן חלקי. 2

  לא יודע בכלל. 3

  ]לא מפקיד. 4[

  

8.wp.821     הפנסיה שלך> הסדר/הסדרי<מהו אחוז דמי הניהול ב> יודעת/את   יודע/אתה<האם?  

  יודע במדויק . 1

  יודע בערך או באופן חלקי . 2

  לא יודע בכלל. 3

 

8.wp.822  הפנסיה > מהסדר/מהסדרי<מהן הטבות המס שנובעות >  יודעת/את  יודע/אתה< האם

  ?שלך

  ק יודע במדוי. . 1

  יודע  בערך או באופן חלקי. 2

  לא יודע בכלל. 3
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8.wp.823 כאשר , איזה סכום יעמוד לרשותך  ובאילו תנאים> יודעת/את   יודע/אתה< האם

  >?תפרשי/תפרוש<

  . 2 סמן אופנות -אם הנדגם יודע רק את הקצבה או רק את הסכום ההוני: לסוקר

  יודע במדויק . 1

  ייודע  בערך או באופן חלק. 2

  לא יודע בכלל. 3

  

8.wp.824 הפנסיה שלך כולל קבלת תשלום כקצבה חודשית> הסדר/לפחות  אחד מהסדרי<  האם  ?  

  כן . 1

  לא . 2

  

8.wp.825   הוני, הפנסיה שלך כולל קבלת סכום חד פעמי> הסדר/ לפחות אחד מהסדרי<האם?  

  כן . 1

  לא. 2

  

  " בחירה בהסדר פנסיה"

8.wp.826   הפנסיה שלך> הסדר/הסדרי<וצה ממר> את/אתה<האם?  

  מרוצה מאוד  .1

 מרוצה  .2

 לא כל כך מרוצה  .3

 בכלל לא מרוצה .4
  

  8.wp.827  הפנסיה שלך בגלל > הסדר/ הסדרי<מביטחון הכספים ב> מודאגת/את  מודאג/אתה<האם

  ? סיבות כגון הפסדים או פשיטת רגל

  מודאג מאוד .1

 מודאג .2

 לא כל כך מודאג .3

  בכלל לא מודאג .4

  

8.wp.828  הפנסיה> הסדר/הסדרי< מי התייעצת לגבי הבחירה בעם?        

  לא   כן    

8.wp.828.1  2  1  סוכן ביטוח , יועץ פיננסי, ד"עו, ח"רו: כגון, יועץ מקצועי  

8.wp.828.2   2  1  המעסיק או עמיתים לעבודה  

8.wp.828.3   2  1  בני משפחה או חברים  

8.wp.828.4  2  1  אינטרנט, עיתונים: אמצעי תקשורת  
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  "דיווח ומעבר בין הסדרים"

8.wp.830   שלך > חשבון/החשבונות<דיווח תקופתי על מצב >  מקבלת/את  מקבל /אתה<האם

  ?הפנסיה> הסדר/הסדרי<ב

  כן   .1

   wp.832.8עבור לשאלה  –לא  .2

 

8.wp.831האם הדיווח כתוב בצורה  מובנת   ? 

  מובנת מאוד . 1

 מובנת  .2

 לא כל כך מובנת .3

  בכלל לא מובנת .4

 ]ח"איני נוהג לעיין בדו[ .5
  

8.wp.832    הכוונה להעברת ? לאפשרות לעבור מהסדר פנסיה אחד לשני>  מודעת/את  מודע/אתה<האם

  הזכויות מהסדר אחד לאחר

  כן . 1

  לא . 2

  

  8.wp.833האם העברת את זכויותיך מהסדר פנסיה אחד לשני ?  

  כן  . 1

   wp.836.8עבור ל   –לא . 2

 

   8.wp.834הייתה הסיבה העיקרית להעברת זכויותיך מהסדר אחד לאחרמה  ?  

  החלפת מקום עבודה או התחלף המעסיק                          . 1             

רצית תנאים טובים יותר. 2                      

      8.wp.834.1 - המשך ל- אחר. 3               

  

    8.wp.834.18–עבור ל__   _____?מה הייתה הסיבה.wp.836  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  wp.836.8–עבור ל
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 "מועסקים ללא הסדר פנסיה"
  איש קבע בלי הסדר פנסיה או עצמאי בלי הסדר פנסיה/ שכיראם: 

  

8.wp.835    להתקיים לאחר שתפסיק לעבוד> מתכוונת /את  מתכוון/אתה< מאילו מקורות?   

  לאכן          

8.wp.835.1 ו פנסיית מקרן פנסיה  או הכנסה  של בן הזוג א

  שארים

    

8.wp.835.2  מחסכונות שלך      

8.wp.835.3 מהסדר פנסיה שיהיה לך      

 8.wp.835.4  ביטוח לאומי או משרד ממשלתי אחר(מקצבאות(      

8.wp.835.5  ממכירה או השכרה של נכסים פרטיים      

 8.wp.835.6  מתמיכת בני משפחה      

 8.wp.835.7  ירושה      

 8.wp.835.8 ל" או קצבה מחופנסיה      

 8.wp.835.9 איני מתכוון להפסיק לעבוד/מעבודה      

8.wp.835.10 אופנות לעצמאים : 

  ממכירת עסק 

    

 8.wp.835.11  8עבור ל  –בדרך אחרת.wp.835.12       

 

8.wp.835.12     באיזו דרך    ?_____    

  

  "ציפיות לגיל פרישה"

 : עם או בלי הסדר פנסיה-והעצמאיםאנשים קבע / כל השכירים לשאלה זו מגיעים

 

  8.wp.836   מתכוון לפרוש מעבודה>  את /אתה<באיזה גיל ?  

  .מדובר בפרישה מכל עבודה שהיא: לסוקר                    

 )199 – 20טווח                    (

  

8.wp.837   ההאם היית רוצה לעבוד בתשלום גם לאחר גיל הפריש, אם הדבר היה תלוי בך ?  

  כולל גם במקום עבודה אחר או בתנאי העסקה אחרים: לסוקר

  כן  .1
 לא  .2
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  8.wp.838    שהכנסותיך לאחר פרישה לא יאפשרו לך לחיות >, מודאגת/ את  מודאג/אתה<עד כמה

  ?בכבוד

  מודאג מאוד . 1

  מודאג. 2

  לא כל כך מודאג . 3

  בכלל לא מודאג. 4

  

  8 עבור ל - 55= >אם גיל.wp.839 

 8 עבור לתזרים לפני - 55 <יל אם ג.wp.840   

 

8.wp.839   לעבוד> ממשיכה/ ממשיך< אם היו מעלים את גיל הפרישה בשנה האם היית ?  

  כן . 1

  לא. 2

  

  8 המשך ל 40= >אם גיל.wp.840   

  8 עבור לתזרים לפני 39= <גיל <  =20אם.wp.857  
    

8.wp.840  שתהיה לך אפשרות כלכלית לממן הוצאות >מעריכה/את  מעריך /אתה<האם , אם תצטרך 

  ?על טיפול סיעודי לאחר גיל פרישה

  כן  .1

 לא  .2

 

1.  8.wp.840האם יש לך ביטוח סיעודי? 

  כן  .1

 לא  .2

  

  

   " ומעלה והסדרי פנסיה40בני  "

8.wp.841     או קיבלת תשלומי פנסיה ממקום עבודה בו עבדת בעבר> מקבלת/ את  מקבל/אתה<האם ,

  ?לא כולל פיצויי פיטורין, ד פעמיכקצבה או כתשלום ח

   wp.842.8 -המשך ל –כן . 1

    wp.857.8     עבור לתזרים לפנילא                                                 . 2

  ]פדיון מוקדם של כספים שנצברו. 3[
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 8.wp.842  האם תשלומי הפנסיה מקורם ב :  

     wp.844.8    המשך ב פ חוק"פרישה עלפני גיל , הסדר פרישה מוקדמת. 1

    wp.845.8     עבור ל  פ חוק   "הסדר פנסיה בגיל פרישה ע. 2

  ל"פנסיה מחו. 3

     wp.842.1.8עבור ל  אחר           . 4

  

8.wp.842.1 מה מקור ההסדר   ____________________________ ? 

    wp.857.8עבור לתזרים לפני 

  

  

8.wp.844  יתה הסיבה העיקרית ליציאה לפנסיה מוקדמתמה הי?  

    3הצג למרואיין את החוברת בעמוד :                         לסוקר

 רצית לשנות את מקום עבודתך .1

 התפקיד שלך מחייב פרישה מוקדמת  .2

 תוכנית הבראה או תוכניות לפרישה מוקדמת במקום העבודה , במסגרת קיצוצים .3

 בן משק הבית סיבות בריאותיות שלך או של  .4

 סיבות משפחתיות  .5

     wp.844.1.8עבור ל    -     אחר.   6

 

8.wp.844.1 מה הייתה הסיבה ? __________    

  

8.wp.845      

  wp.842=2.8נוסח למי שיצא לפנסיה בגיל פרישה 

  ?באיזה גיל התחלת לקבל  את תשלומי הפנסיה
  

 wp.842=1.8נוסח למי שיצא לפנסיה מוקדמת 

  ?תחלת לקבל את  תשלומי הפנסיה המוקדמתבאיזה גיל ה

  )99- 40(____טווח  

  

8.wp.846    באיזה אופן קיבלת את כספי הפנסיה?  

    wp.847.8המשך ב  –קצבה . 1

   wp.849.8עבור ל  -הוני , מענק חד פעמי. 2      

    wp.847.8המשך ב  –הוני  , פעמי-גם קצבה וגם מענק חד. 3       

  

  

  

  

 

  עבור ל 

8.wp.845    
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8.wp.847    נטו> מקבלת/ את  מקבל/שאתה<  מהו סכום קצבת הפנסיה החודשית?   
  4הצג למרואיין את החוברת בעמוד :                         לסוקר

  ח" ש2,000ד ע .1

  ח"ש 2,001-3,000 .2

  ח"ש 3,001-4,000 .3

  ח"ש 4,001-5,000 .4

  ח"ש 5,001-6,000 .5

  ח"ש 6,001-7,500 .6

  ח"ש 7,501-10,000 .7

  ח"ש 10,001-14000 .8

  ח" ש14,001-21,000 .9

  ח" ש21,000מעל  .10

  

8.wp.848  לא כולל , את סכום הקצבה לשכרך האחרון במקום העבודה ממנו פרשת> תשווי/תשווה<אם

  : האם, שכר נוכחי

  הסכום נמוך ממחצית השכר החודשי נטו. 1

  מהשכר החודשי נטו70% -  50%הסכום נע בין . 2

   מהשכר החודשי נטו70%הסכום גבוה מ . 3

  

8.wp.849   האם מקום העבודה ממנו פרשת סיפק תוכנית הכנה או הדרכה לפרישה?  

  כן .1

 לא  .2
  

8.wp.850    שעשית הכנה פיננסית טובה לקראת הפרישה> מאמינה/את מאמין/אתה<האם?  

  הכנה טובה מאוד  .1

 הכנה טובה  .2

 הכנה לא כל כך טובה  .3

 לא עשית הכנה פיננסית .4
  

8.wp.851     ית הכנה נפשית  טובה לקראת הפרישהשעש> מאמינה/את  מאמין/אתה<האם?  

  הכנה טובה מאוד  .1

 הכנה טובה  .2

 הכנה לא כל כך טובה  .3

 לא עשית הכנה .4
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8.wp.852   במי נעזרת כדי  להתכונן לפרישה?   

  לא   כן    

8.wp.852.1  2  1  יועץ פיננסי, ד"עו, ח"רו: יועץ מקצועי  

8.wp.852.2   2  1  המעסיק או עמיתים לעבודה  

8.wp.852.3   2  1  בני משפחה או חברים  

8.wp.852.4  2  1  אינטרנט, עיתונים: אמצעי תקשורת  

  

 

8.wp.853    האם תהליך היציאה שלך לפנסיה כלל:  

 הפסקת עבודה בבת אחת  .1

 הסתגלות , כולל תקופות צינון, יציאה לחופשות על חשבון המעביד .2

 הפחתת שעות העבודה בהדרגה .3
   

   8.wp.854  לכך שהתחלת לעבוד לאחר הפרישהתהעיקרימהי הסיבה ?  

 פעילה/מעוניינת להישאר פעיל/מעוניין .1

 זקוקה להכנסה נוספת לקיום יום יומי /זקוק .2

 wp.854.1.8_עבור ל  –אחר  .3

 

8.wp.854.1 מה הייתה הסיבה?  

 __________  

 

8.wp.855  האם נתקלת בקשיים למצוא עבודה אחרי הפרישה ?  

  כן . 1

  לא . 2

  

  8.wp.856    האם תחום עבודתך כיום  קשור לתחום העיסוק במקום ממנו פרשת לפנסיה,  באופן כללי ?  

  כן . 1

  לא. 2

  

  

  

  

  

  

  wp.855.8עבור ל 
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  " ארגוני עובדים"

  8(אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלוםwp150=5,6 (8-עבור ל.we.520"  עבד בארץ אי

 "פעם

 8-כל השאר המשך ל.wp.857    

  

 8.wp.857י ארגוני עובדים כעת אשאל שאלות בנושא.  
   

  8(אם  שכיר או חבר קואופרטיבwp150=1,4 ( 8עבור ל.wp.857.1 

 8(מ "אם עצמאי  או מנהל חברה בעwp150=2,3 ( עבור ל - עובדים10ומעסיק יותר מ 

8.wp.879   

 8(מ "אם עצמאי  או מנהל חברה בעwp150=2,3 ( עובדים או לא 10ומעסיק פחות מ 
 we.520.8" עבד בארץ אי פעם"עבור ל  -)wp.811=2.8(מעסיק עובדים 

 
 

 8.wp.857.1       ארגון מורים, למשל הסתדרות? בארגון עובדים> חברה /את חבר/אתה<האם ,

  .כולל איגודים מקצועיים,   הסתדרות רפואית וכדומה

 כן  .1

   wp.863.8עבור ל   -  לא .2

  

  

8.wp.858    שייכת/את  שייך/אתה<לאיזה ארגון עובדים?<  

  5הצג למרואיין את החוברת בעמוד :                   לסוקר     

  ההסתדרות הכללית החדשה  .1

 הסתדרות המורים   .2

 ארגון המורים העל יסודיים  .3

 כוח לעובד  .4

 ) י"הר(ההסתדרות הרפואית בישראל  .5

 אחד מארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות  .6

 אחת מארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות  .7

 ) אגודת העיתונאים(האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל  .8

 הסתדרות העובדים הלאומית .9

  אחר .        10       

 

  

8.wp.859    חברה/את חבר/אתה<מרוצה מפעילות ארגון העובדים בו >  את/אתה<האם?<  

  מרוצה מאוד  .1

 מרוצה  .2

 לא כל כך מרוצה  .3

 בכלל לא מרוצה  .4

     wp.859.8עבור ל 
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8.wp.860   את /אתה<מחשבונך דמי טיפול או דמי חברות לארגון העובדים בו האם מורידים משכרך או

  >?חברה/חבר

  כן  .1

 לא  .2

 

8.wp.861    חברה/את חבר/אתה<האם ההנהלה מקיימת קשר או שתוף פעולה עם ארגון העובדים בו?<  

  כן  .1

 לא  .2
  

  

8.wp.862 מסכימה כי האמירות הבאות מתארות את מה שארגון העובדים /את  מסכים/עד כמה אתה

  ? ציינת עושהש

בכלל לא -4>   מסכימה/ מסכים<לא כל כך -3>   מסכימה/ מסכים<-2מאד   > מסכימה/ מסכים<-1

  >מסכימה/ מסכים<

    
מסכים 
לא כל כך מסכים מסכים   מאוד  

 בכלל לא 
 מסכים 

8.wp.862
.1

ארגון העובדים דואג לשיפור שכר העובדים 

 4 3 2 1  במקום העבודה
8.wp.862

.2

ן עובדים פועל בתחומי ההגנה על ארגו

התנהגות , מניעת פיטורי עובדים: העובד כגון

 4 3 2 1 הגנה משפטית, שרירותית של המעסיק
8.wp.862

.3

תפקיד עיקרי של ארגון עובדים הוא לנהל 

 4 3 2 1 משא ומתן עם ההנהלה
8.wp.862

.4

ארגון עובדים תורם לשיתוף פעולה בין 

 4 3 2 1 העובדים להנהלה
8.wp.862

.5

ארגון עובדים דואג לתנאי העסקה שאינם 

, ימי מחלה, חופשות: קשורים לשכר כגון

 4 3 2 1 הבראה
8.wp.862

.6
ארגון עובדים פועל לרווחת העובדים 

 הטבות, הנחות, תלושי קניה מוזלים: כגון
1 2 3 4 

  

 8 עבור לשאלה.wp.864 
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 ):wp.857.1.8=2(למי שאינו חבר בארגון עובדים 

8.wp.863 מדוע אינך חבר בארגון עובדים?  

   6הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר                      

  במקום העבודה שלך אין ארגון עובדים  .1

 חברות לא תועיל לך  .2

 להתארגן במסגרת ארגון עובדים > מפחדת/ מפחד< .3

 בארגון עובדים > חברה/ חבר<המעסיק או התפקיד שלך לא מאפשרים לך להיות  .4

 לשלם דמי חבר> מעוניינת/ מעוניין<אינך  .5

 אינך יודע על האפשרות להיות חבר בארגון עובדים .6

  wp.863.1.8עבור ל   -   אחר .7       

  

8.wp.863.1 מהי הסיבה?_____   

  

8.wp.864   האם תנאי ההעסקה שלך  נקבעים  מכוח חוזה אישי או הסכם קיבוצי?  

  חוזה אישי  .1

 סכם קיבוצי     ה .2

 חוזה אישי והסכם קיבוצי  .3

 wp.866.8עבור ל   – אין חוזה העסקה.     4

8.wp.865     חוזה אישי /קיבוצי הסכם/חוזה אישי<מרוצה מה > את/אתה<באופן כללי האם

  >?והסכם קיבוצי

  מרוצה מאוד. 1

  מרוצה . 2

   לא כל כך מרוצה .3

  בכלל לא מרוצה . 4

  

8.wp.866 במקום העבודה הנוכחי> עובדת/ עובד<האם הופרו זכויותיך כ, ת  בשנים האחרונו?  

    כן .  1        

  wp.869.8-עבור  ל –  לא.2 

  

8.wp.867 באיזה תחום בעיקר הופרו זכויותיך?  

  7הצג למרואיין את החוברת בעמוד :                      לסוקר

שכר נמוך משכר , שכרך לא שולם במלואו או במועדו: שכר .1

  שעות נוספות , נימוםמי

 לא קיבלת מכסת ימי חופשה או הבראה  : שעות וימי עבודה .2

 לא הופרשו עבורך כספים לקרן פנסיה : פנסיה .3

 'גיל וכד, מוצא, דת, מין: נתקלת באפליה על בסיס .4

 
  

  wp.864.8עבור ל

  wp.865.8המשך ל 
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8.wp.868    במקרה שזכויותיך הופרו למי פנית?  

  להנהלה במקום העבודה  .1

 ם לוועד העובדים או ארגון העובדי .2

 בית המשפט  .3

 לא עשית כלום .4
  

8.wp.869    שייצג אותך בפני הנהלת מקום העבודה במקרה בבעיה בשכר ובתנאי > תעדיפי/תעדיף<מי

  ?העבודה שלך

  לייצג את עצמך לבד> תעדיפי/ תעדיף<.   1

 שארגון העובדים או הוועד ייצגו אותך > תעדיפי/ תעדיף< .2

 )עמותות, ד"למשל עו(ייצוג חיצוני > תעדיפי/ תעדיף< .3

  

8.wp.870    האם במקום העבודה שלך יש ועד עובדים?  

  wp.872.8 ל  עבור -   כן .1

 לא  .2

  

  8.wp.871  שיהיה ועד עובדים במקום העבודה שלך> מעוניינת/את מעוניין/אתה<האם?  

 כן .1

 לא .2
  

    8.wp.872 האם וועד העובדים במקום העבודה שלך מייצג אותך?  

  כן .1

   לא .2

  8.wp.873 נהלה במקום העבודה שלך מקיימת קשר או שתוף פעולה עם וועד  העובדיםהאם הה?  

  כן .1

 לא  .2
  

  8.wp.874  דמי ועד, עבור חברות בוועד העובדים>  משלמת/את  משלם/אתה<   האם?  

 כן  .1

 לא  .2
  

8.wp.875  מרוצה מתפקוד ועד העובדים במקום העבודה שלך>  את/אתה<  באיזו מידה?  

  מרוצה מאוד  .1

 מרוצה  .2

  כך מרוצה לא כל .3

 בכלל לא מרוצה  .4

 

 

עבד בארץ אי "ר ל עבו
 we.520.8" פעם
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8.wp.876 האם הצבעת  בבחירות לוועד העובדים?  

  כן  .1

 לא  .2
  

8.wp.877  לוועד העובדים> כנציגה/כנציג<להיבחר > מוכנה/מוכן<האם היית :  

  כן  .1

 לא .2
 

8.wp.878   כי האמירות הבאות מתארות את מה שוועד > מסכימה/את מסכים/אתה<עד כמה
  ?העובדים במקום העבודה שלך עושה

בכלל -4>   מסכימה/ מסכים<לא כל כך -3>   מסכימה/ מסכים<-2מאד   > מסכימה/ מסכים<-1
  >מסכימה/ כיםמס<לא 

 

  

  

  8" עבד בארץ אי פעם"עבור לפרק.we.520 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסכים     

  מאוד 

לא כל כך   מסכים 

  מסכים 

בכלל לא 

  מסכים 

8.wp.878.

1  

וועד העובדים פועל בתחומי ההגנה 

, מניעת פיטורין: ד כגוןעל העוב

 4 3 2 1  התנהגות שרירותית של המעסיק
8.wp.878.

2  

וועד העובדים פועל לקידום  ענייני 

שיפור , שוויון, שכר: כגון, העובדים

  תנאי העסקה

  1 2 3 4 
8.wp.878.

3  

וועד העובדים פועל לשיפור סביבת 

  העבודה של העובדים
1 2 3 4 

8.wp.878.

4  

לשיפור רווחת וועד העובדים פועל 

, הנחות, הטבות: כגון, העובדים

 4 3 2 1  תלושי שי
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  : עובדים10ומעסיק יותר מ ) 8wp150=2,3(מ "אם עצמאי  או מנהל חברה בע

8.wp.879מידה ארגון העובדים מקדם או יכול לקדם את העסק שלך     באיזו?  

  במידה רבה מאוד . 1

  במידה רבה. 2

  במידה מועטה . 3

  בכלל לא. 4

  

8.wp.880    לארגון המאגד מעסיקים>  שייכת /את שייך/אתה<האם?  

  כן  .1

 לא  .2

  

 עבד בארץ אי פעם: עובד

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

    ENTERהקש  : לסוקר                 

                           

8.we.530                  

    )1 = 6.200(ל "נוסח למי ששירת בצה

כולל ( ?כולל מקום עבודתך הנוכחי, ל בכל מקומות העבודה" עבדת בארץ ובחולכמה שנים בסך הכו

  )שירות בצבא קבע לא כולל שירות סדיר
                                                          

  נוסח לכל השאר

   ?כולל מקום עבודתך הנוכחי,דהל בכל מקומות העבו" עבדת בארץ ובחול      כמה שנים בסך הכו

יש לספור כל שנה פעם , כולל שירות לאומי אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד:סוקרל

רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר אחת בלבד                                                        

                                                                                                           חודשים                                           

  0 רשום -ם עובד פחות משנהא      

  :מספר שנים מלאות

   )  99-0טווח             ( 

  

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

  :מספר חודשים                             

    )11-0טווח             ( 
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 מצב נוכחי : מחפש עבודה

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

  כן .1

  לא .2

                                    

  תוצג על מסך אחדlp.610.9 - 8.lp.610.8סדרת שאלות  
 

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

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

  

    

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

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

8.lp.610.3עניין בעבודה, שעות עבודה, שכר:  תאימה  מבחינת     כי לא הייתה עבודה מ ,

  כישורים גבוהים  מדי

  

  לא-2  כן-1

8.lp.610.4לא-2  כן-1  קשיי שפה, חוסר בהכשרה מתאימה,     בגלל חוסר ניסיון  

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

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

8.lp.610.7    לא-2  כן-1  מבוגר מדי, עיר מדיצ: גלל גילב  

8.lp.610.8לא-2  כן-1     סיבה אחרת  

  
 

   lp. 610.9.8  -                                         המשך ל
  

      lp.620.8י                                      עבור להוראת תזרים לפנ

 

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

                      __________    

 
  8אם בסדרת שאלות.lp.610.9 - 8.lp.610.1 כן" מקרים של תשובות 1-0 יש "

 lp.620.8  -עבור ל
   8 עבור ל-כל השאר.lp.813   

 

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

  -lp.610.9 8.lp.610.1.8 בסדרה" כן"על המסך יוצגו רק הסיבות עליהן ענה            
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  " פנסיה-כללי "בלוק 
  

8.lp.813   כולל ? ביטוח מנהלים או קופת גמל על שמך, קרן פנסיה: האם יש לך הסדרי פנסיה הכוונה

  .אין הכוונה לקצבאות של הביטוח הלאומי. ם אתה מקבל תשלומי פנסיה כעתממקום עבודה קודם או א
  

         lp.814.8 המשך ב –כן  .1

מחפשי עבודה ללא הסדר פנסיה                   "   עבור ללא     .2
)8.lp.835( 

 מסרב,                     לא ידוע
        

   

  "תנאי פנסיה"בלוק 

  8.lp.814 שתי קופות גמל יחשבו יותר מהסדר אחד, להזכירך?  מהסדר פנסיה אחדהאם יש לך יותר .    

                  

  כן. 1

  לא  . 2

  

8.lp.815  שייכת/את שייך/אתה<  לאיזה מהסדרי הפנסיה<?  

  2הצג למרואיין את החוברת בעמוד :               לסוקר

ברשויות מקומיות , נהוגה במשרדי ממשלהפנסיה תקציבית היא תוכנית שהייתה :               לסוקר

  ובגופים  

  ללא הפרשת סכומים חודשיים של העובד,               ציבוריים גדולים

  לא. 2  כן . 1  סוג ההסדר  

8.lp.815.1  פנסיה תקציבית      

8.lp.815.2   קרן פנסיה      

8.lp.815.3   קופת גמל      

8.lp.815.4   ביטוח מנהלים      

8.lp.815.5  ח חיים עם מרכיב חסכוןביטו      

 

  8( על כל הסדרי הפנסיה "לא"אם אמר.lp.815.1=2 8 וגם.lp.815.2=2 8 וגם.lp.815.3=2 

בלוק ("  lp.835.8 לשאלה עבור  -מסרב, או לא ידוע) lp.815.5=2.8 וגם lp.815.4=2.8וגם 

 ")לא שייכים ללא הסדר פנסיה

  8(בפנסיה תקציבית " כן"אם אמר.lp.815.1=1  (-  8עבור לשאלה.lp.829.1     

  8(מסרב , או לא ידועבפנסיה תקציבית " לא"אם אמר.lp.815.1=2 ( -  עבור לתזרים

      lp.829.2.8לפני 
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8.lp.829.1   מה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה בפנסיה תקציבית?  

    הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל  רמת הסיכון  .2

 ]לא בחרת.    [4       

 lp.829.11.8-עבור ל -אחר .    5

 

8.lp.829.11 ֹ  מה הייתה הסיבה _____ ? 

 

  8(בקרן פנסיה " כן"אם אמר.lp.815.2=1 ( -  8עבור לשאלה.lp.829.2     

  8(מסרב , או לא ידועבקרן פנסיה " לא"אם אמר.lp.815.2=2 ( -  עבור לתזרים

      lp.829.3.8לפני 

       

8.lp.829.2  מה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בקרן פנסיה   ?  

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ]לא בחרת[ .5

 lp.829.21.8עבור ל  -אחר  .6

  

8.lp.829.21   מה הייתה הסיבה?_________   

  

  8(בקופת גמל " ןכ"אם אמר.lp.815.3=1 ( -  8עבור לשאלה.lp.829.3     

  8(מסרב , או לא ידועבקופת גמל " לא"אם אמר.lp.815.3=2 ( -  עבור לתזרים

      lp.829.4.8לפני 

  

8.lp.829.3  מה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בקופת גמל   ?  

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

  בשל אופן  השקעת הכספים ההסדר התאים לך .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ]לא בחרת[ .5

 lp.829.31.8עבור ל  -  אחר .6

 

8.lp.829.31מה הייתה הסיבה  ? _____   

 

 

עבור לתזרים לפני 

8.lp.829.2     

עבור לתזרים לפני 

8.lp.829.3     

עבור לתזרים לפני 
8.lp.829. 4  
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  8(בביטוח מנהלים " כן"אם אמר.lp.815.4=1 ( -  8עבור לשאלה.lp.829.4 

  8(מסרב , או לא ידועבביטוח מנהלים " לא"אם אמר.lp.815.4=2  (-  עבור לתזרים

      lp.829.5.8לפני 

 

  8.lp.829.4  הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בביטוח מנהלים מה?  

    הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ההסדר כולל כיסוי ביטוחי  .5

 ] לא בחרת[ .6

 lp.829.41.8 עבור ל - אחר  .7

8.lp.829.41  מה הייתה הסיבה_____________ ?  

  

  8(בביטוח חיים עם מרכיב חסכון " כן"אם אמר.lp.815.5=1 ( -  עבור לשאלה

8.wp.829.5 

  8(מסרב , או לא ידועבביטוח חיים עם מרכיב חסכון " לא"אם אמר.lp.815.5=2 ( - 

    lp.816.8עבור לשאלה 

 

 8.lp.829.5   הסיבה העיקרית לבחירה בביטוח חיים עם מרכיב חסכוןמה הייתה ?  

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

  ההסדר נחשב רווחי  .4

 ההסדר כולל כיסוי ביטוחי   .5

 ]לא בחרת[ .6

 lp.829.51.8עבור ל  - אחר  .7

  

8.lp.829.51   מה הייתה הסיבה?_____ ______  

  

  8.lp.816באיזו שנה הצטרפת להסדר הפנסיה הוותיק ביותר   ?  

     lp.816.2.8  עבור לשאלה  - )2100 – 1890טווח (________ :שנה

    wp.816.1.8המשך בשאלה   -סירוב, לא ידוע

  

  8.lp.816.1כמה שנות ותק  צברת בסדר הפנסיה הוותיק ביותר?  

    שנתי או רבעוני של הסדר הפנסיהח"ניתן להיעזר בדו: הערה לסוקר 

  ) 99 – 0טווח (

עבור לתזרים לפני  
8.lp.829.5 

     lp.816.8 -עבור ל
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לבעלי יותר  או "הסדר): "lp.814=2.8(לבעלי הסדר פנסיה אחד בשאלות הבאות הניסוח מותאם 

 :"הסדרי"/ "לפחות אחד מהסדרי): "lp.814=1.8(מהסדר פנסיה אחד 

  

  8.lp.816.2    לשלם באופן >שיכהממ/את ממשיך/הסדר הפנסיה  אתה/לפחות באחד מהסדרי<האם 

  ?עצמאי לשם  שמירת ורציפות הזכויות

  כן . 1

  לא . 2

  

8.lp.817    הפנסיה שלך כולל כיסוי למקרה של  נכות או אובדן > הסדר/לפחות אחד מהסדרי<האם

  ? כושר עבודה

הכוונה לפנסיה המשולמת למי שאיבד את כושרו להשתכר מעבודה כתוצאה ממחלה או : לסוקר

  תאונה

  כן  .1

 לא  .2
  

8.lp.818 הפנסיה שלך כולל כיסוי לפנסיית ְשֵארים או למקרה > הסדר/לפחות אחד מהסדרי< האם

  הכוונה לפנסיה שתשולם לבן הזוג או לבני משפחה במקרה של פטירה ? מוות

  כן . 1       

  לא . 2       

  8( פנסיה תקציבית רקלמי שיש לו.lp.815.1=1 8 וגם.lp.815.2- 8.lp.815.5=2(-לשאלה  עבור 

8.lp.823      

  8(לבעלי אחד או יותר משאר הסדרי הפנסיה.lp.815.2- 8.lp.815.5=1 ( המשך בשאלה

8.lp.821   

 

  8.lp.821  שלך הפנסיה > בהסדר/בהסדרי<מהו אחוז דמי הניהול > את יודעת/אתה יודע <האם?  

  יודע במדויק . 1 

  יודע בערך או באופן חלקי . 2

  לא יודע בכלל. 3

  

8.lp.822 הפנסיה > הסדר/מהסדרי< מהן הטבות המס שנובעות >את יודעת/אתה יודע <   האם

                      ? שלך

  יודע במדויק . 1

  יודע  בערך או באופן חלקי. 2

  לא יודע בכלל. 3
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   8.lp.823  כאשר, איזה סכום יעמוד  לרשותך  ובאילו תנאים> יודעת/את  יודע/אתה<  האם 

  >?תפרשי/תפרוש<

  . 2 סמן אופנות -אם הנדגם יודע רק את הקיצבה או רק את הסכום ההוני:לסוקר

  יודע במדויק . 1

  יודע  בערך או באופן חלקי. 2

  לא יודע בכלל. 3

  

8.lp.824      הפנסיה שלך כולל קבלת תשלום כקצבה  חודשית> הסדר/לפחות אחד מהסדרי<האם?  

  כן . 1

  לא . 2

  

8.lp.825   הוני , הפנסיה שלך כולל קבלת סכום חד פעמי> הסדר/ת אחד מהסדרילפחו<האם?  

  כן . 1

  לא. 2

  

  " בחירה בהסדר פנסיה"

8.lp.826   הפנסיה שלך> הסדר/מהסדרי<מרוצה > את/אתה<האם?  

  מרוצה מאוד  .1

 מרוצה  .2

 לא כל כך מרוצה  .3

 בכלל לא מרוצה .4

  

  8.lp.827   הפנסיה > הסדר/הסדריב<מביטחון הכספים > מודאגת/את מודאג/אתה<האם

  ?שלך  בגלל סיבות כגון הפסדים או פשיטת רגל

  מודאג מאוד .1

 מודאג .2

 לא כל כך מודאג .3

 בכלל לא מודאג .4

  

   8.lp.828   הפנסיה> הסדר/בהסדרי<עם מי התייעצת לגבי הבחירה?        
  לא   כן    

8.lp.828.1 סוכן , יועץ פיננסי, ד"עו, ח"רו: כגון, יועץ מקצועי

  ביטוח 

1  2  

8.lp.828.2   2  1  המעסיק או עמיתים לעבודה  

8.lp.828.3   2  1  בני משפחה או חברים  

8.lp.828.4  2  1  אינטרנט, עיתונים: אמצעי תקשורת  

  



 

- 171 - 

  

  "דיווח ומעבר בין הסדרים"בלוק   

8.lp.830  שלך ב > חשבון/החשבונות<דיווח תקופתי על מצב > מקבלת/את מקבל/אתה<האם

  ?הפנסיה> הסדר/הסדרי<

  כן   .1

  lp.832.8  עבור לשאלה  -לא .2

  

        8.lp.831 האם הדיווח כתוב בצורה מובנת? 

  מובנת מאוד .    1

 מובנת  .2

 לא כל כך מובנת .3

 בכלל לא מובנת  .4

 ]ח"איני נוהג לעיין בדו[ .5

  

8.lp.832    הכוונה להעברת  ?לאפשרות לעבור מהסדר פנסיה אחד לשני> מודעת/את מודע/אתה<האם

  ר אחד לאחרהזכויות מהסד

  כן . 1

  לא . 2

  

  8.lp.833 האם העברת את זכויותיך מהסדר פנסיה אחד לשני ?  

    כן. 1

   lp.838.8עבור לשאלה    - לא. 2
  

 8.lp.834מה הייתה הסיבה העיקרית להעברת זכויותיך מהסדר אחד לאחר   ?  

החלפת מקום עבודה או התחלף המעסיק                      . 1       

  יותר רצית תנאים טובים.2       

  lp.834.1.8המשך ל  – אחר. 3      

 

  8.lp.834.1מה הייתה הסיבה ? _______  

  

  

  

  

  

  

  

  lp.838.8 עבור ל 
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  "מחפשי עבודה ללא הסדר פנסיה"

 אם מחפש עבודה בלי הסדר פנסיה  : 

  8.lp.835   להתקיים לאחר גיל פרישה> מתכוונת/את מתכוון/אתה<מאילו מקורות ?  

  

  לא   כן     

8.lp.835.1   מקרן פנסיה או הכנסה של בן הזוג או פנסיית

  שארים

1  2  

8.lp.835.2  2  1  מחסכונות שלך  

 8.lp.835.3  מהסדר פנסיה שיהיה לך      

 8.lp.835.4   2  1  )ביטוח לאומי או משרד ממשלתי אחר(מקצבאות  

8.lp.835.5   2  1  ממכירה או השכרה של נכסים פרטיים  

 8.lp.835.6 2  1   בני משפחה מתמיכת  

 8.lp.835.7   2  1  ירושה  

 8.lp.835.8  2  1  ל"פנסיה או קיצבה מחו  

8.lp.835.9  2  1  מעבודה  

8.lp.835.11 
  lp.835.12   1  2.8עבור ל  –   בדרך אחרת

  

  8.lp.835.12      באיזו דרך? _____   

  

  

  "ציפיות לגיל פרישה"

 8.lp.838    שהכנסותיך לאחר פרישה לא יאפשרו  לך לחיות >, מודאגת/את  מודאג/אתה<עד כמה

  ?בכבוד

  מודאג מאוד . 1

  מודאג. 2

  לא כל כך מודאג . 3

  בכלל לא מודאג. 4

  

  8  - המשך ל40= >אם גיל.lp.840 

  8"  חודשים12מחפש עבודה " עבור ל39= <גיל <  =20אם.ly.340   
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  8.lp.840 לית לממן הוצאות על טיפול סיעודי האם אתה מעריך שתהיה לך אפשרות כלכ, אם תצטרך

  ?לאחר גיל פרישה

  כן  .1

 לא  .2

 

1.  8.lp.840האם יש לך ביטוח סיעודי? 

  כן  .1

 לא  .2

  

   " ומעלה והסדרי פנסיה40בני "

8.lp.841האם אתה מקבל תשלומי פנסיה מוקדמת  ?  

  lp.843.8 המשך לשאלה –כן . 1

  לא . 2

 ly.340.8 חודשים 12ש עבודה עבור למחפ]    פדיון מוקדם של כספים שנצברו. 3[

  מסרב ,                         לא ידוע

8.lp.843 באיזה גיל התחלת לקבל את תשלומי הפנסיה המוקדמת ?  

 )67-  40(____    טווח  

  

 8.lp.844  מה הייתה הסיבה העיקרית ליציאה לפנסיה מוקדמת?  

  3ת בעמוד הצג למרואיין את החובר:                         לסוקר

 רצית לשנות את מקום עבודתך .1

 התפקיד שלך מחייב פרישה מוקדמת  .2

 תוכנית הבראה או תוכניות לפרישה מוקדמת במקום העבודה , במסגרת קיצוצים .3

 סיבות בריאותיות שלך או של בן משק הבית  .4

 סיבות משפחתיות  .5

  lp.844.1.8עבור ל  -     אחר.   6

  

8.lp.844.1 מה הייתה הסיבה?  __________   

  

  

  

  

  

  

  

  

  עבור ל
8.lp.847    
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8.lp.847    נטו> מקבלת/שאת מקבל/שאתה<מהו סכום קצבת הפנסיה החודשית?   

  4הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר                    

  ח" ש2,000ד ע .1

  ח"ש 2,001-3,000 .2

  ח"ש 3,001-4,000 .3

  ח"ש 4,001-5,000 .4

  ח"ש 5,001-6,000 .5

  ח"ש 6,001-7,500 .6

  ח"ש 7,501-10,000 .7

  ח"ש 10,001-14000 .8

9. 14,001-21,000₪   

   21,000₪מעל  .10

  lp.849.8עבור ל  – ]לא מקבל קצבה[ .11
  
  

  8.lp.848 האם, אם תשווה את סכום הקצבה לשכרך האחרון לפני הפרישה :  

  נטוהסכום נמוך ממחצית השכר החודשי . 1

 נטו מהשכר החודשי 70% - 50%הסכום נע בין . 2

  נטוי  מהשכר החודש70%הסכום גבוה מ . 3

  

8.lp.849  האם מקום העבודה ממנו פרשת סיפק תוכנית הכנה או הדרכה לפרישה?  

  כן .1

 לא  .2

  

  8.lp.850    הפרישה  טובה לקראת פיננסיתשעשית הכנה > מאמינה/את מאמין/אתה<האם?  

  הכנה טובה מאוד  .1

 הכנה טובה  .2

 הכנה לא כל כך טובה  .3

  לא עשית הכנה פיננסית  .4

  

8.lp.851    שעשית הכנה נפשית  טובה לקראת הפרישה> מאמינה/מאמיןאת /אתה<האם?      

                        

  הכנה טובה מאוד  .1

 הכנה טובה  .2

 הכנה לא כל כך טובה  .3

 לא עשית הכנה .4

 

  

 lp.848.8עבור ל 
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8.lp.852 במי נעזרת כדי להתכונן לפרישה  ?   

  לא   כן    

8.lp.852.1 יועץ , ד"עו, ח"רו: כגון, יועץ מקצועי

  פיננסי

1  2  

8.lp.852.2  2  1  המעסיק או עמיתים לעבודה  

8.lp.852.3  2  1  בני משפחה או חברים  

8.lp.852.4 2  1  אינטרנט, עיתונים: אמצעי תקשורת  

  

  

   8.lp.853  האם תהליך היציאה שלך לפנסיה כלל:  

 הפסקת עבודה בבת אחת  .1

, כולל תקופות צינון,יציאה לחופשות על חשבון המעביד  .2

 הסתגלות

 ת העבודה בהדרגההפחתת שעו .3

       

  חודשים12: מחפש עבודה
וכן מי שהובטחה לו עבודה " מצב נוכחי: מחפש עבודה" לחלק זה יגיעו כל העונים על 

      . יום30תוך 

8.ly.340   כלומר מתחילת ,  האחרונים עשר החודשים- בשנים עת אשאל לגבי פעילות ותעסוקהכ

  ברשע  ועד סוף החודש2010> שם החודש<חודש 

  ENTERהקש :               לסוקר
 

8.ly.660  .סוף     ועד2010> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , החודשים האחרונים  עשר- בשנים

  ?ל"האם עבדת בארץ או בחו,  החודש שעבר

  ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל: לסוקר          

  ודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות             לא כולל עב

               התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית 

 ly.350.8 המשך לשאלה  ן              כ 1

   ly.360.8 -בור לעא             ל 2

     Le אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה   מסרב, לא ידוע    
  

8.ly.350ועד סוף   2010>  שם החודש< כלומר מתחילת חודש ,עשר החודשים האחרונים-  בשנים

  ?)כולל היעדרות  בתשלום(ל בכל מקומות העבודה ”כמה חודשים עבדת בארץ ובחו, החודש שעבר

                    )12-0טווח (                                                      
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  המשך  או פחות  חודשים9עבד  החודשים האחרונים 12אם מתוך

  ly.360.8 -ל

 פעם - אי-עבור לפרק מחפש עבודה   -כל השארLE 
  

8.ly.360    

  

 ועד סוף החודש 2010> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים- בשנים

  ? לכך שלא עבדת בכל חודשי השנההעיקריתמהי  הסיבה , ברעש

                                  למדת                                    1

 שלךנכות או מגבלה גופנית אחרת , מום, מחלה  2

  גיל גבוה, בפנסיה  3

  חיפשת עבודה באופן פעיל ולא מצאת  4

  טיפלת בבני משפחה או  במשק הבית  5

  ל או בשרות לאומי"היית בשרות חובה בצה  6

  ל"חוהיית ב  7

 Le  אי פעם -מחפש עבודהעבור לפרק 

    ]לעבוד>  מעוניינת/מעוניין<לא היית [  8

   ly.360.1.8-המשך ל  סיבה אחרת  9

  Le אי פעם -עבור לפרק מחפש עבודה מסרב, לא ידוע  

     

8.ly.360.1  מחפש עבור לפרק ?________________                                           מהי הסיבה

                                      Le אי פעם -עבודה

  אי פעם: מחפש עבודה

  החודשים האחרונים12-לא עבד בוגם  יום 30  אם מחפש עבודה או הובטחה עבודה תוך ●

)8.ly.660=  2 (   

   le.730.8 -    המשך ל

  le.520.8 -עבור ל) 3=8.40( יום 30  אם מחפש עבודה או הובטחה עבודה תוך ●

 8=1(חרונים  החודשים הא12-אם עבד ב.ly.660 (8 -עבור ל.le.520  

                        

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

ל  לא כולל עבודת " שירות חובה בצהלא כולל.ל"כולל עבודה מטעם מוסד ישראלי בחו: לסוקר

   התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית,  עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות

  ן               כ             1                               

  9.10-עבור לא                       ל            2                               

    מסרב, לא ידוע        

8.le.810    99-0.5טווח (  ?__________      ת/לא עובד>   את/אתה<כמה שנים(     
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8.le.520      שנות עבודתך אי פעם לכעת אשאל  על כ.   
                                                 ENTERהקש  : לסוקר                 

  

    )1 = 6.200(ל "נוסח למי ששירת בצה                   

8.le.530    שירות בצבא קבעכולל ( ?ל בכל מקומות העבודה "כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו(  

           

  כל השאר                

8.le.530ל בכל מקומות העבודה"    כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו ?     

יש לספור כל שנה פעם , אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד, כולל שירות לאומי : סוקרל      

      אחת בלבד 

   0 רשום -ם עובד פחות משנהא, ך מספר חודשים       רשום מספר שנים מלאות ואחר כ

  :      מספר שנים מלאות

   )  99-0טווח                                   (

 

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

  : מספר חודשים

   ) 11-0טווח             ( 

 מצב נוכחי: לא שייך לכח העבודה

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

  

    np.760.8 -משך לה                              כן  1

   np.808.8 עבור לתזרים לפני שאלה                              לא  2

  מסרב, לא ידוע      

  

  

8.np.760 וניםריפשת עבודה בארבעת  השבועות האחלכך שלא ח סיבה העיקרית ה    מהי ? 

  >                                                                                  לומדת/ ומד ל<. 1

  מבוגר מדי , עיר מדיצ: גלל גילב. 2

  לךשלה ממושכת חנכות  או מ, גלל מגבלה גופניתב. 3

  ני משפחה או במשק הביתבב>  את מטפלת/ אתה מטפל <כי . 4

  כי אין עבודה באזור מגוריך        . 5

  כי אין עבודה במקצוע שלך. 6

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

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

  np.760.1.8 -המשך ל                  סיבה אחרת.  9
8.np. 760.1  תאימהמ   מהי הסיבה לכך שלא חיפשת עבודה?  

ם עבור לתזרי

 לפני שאלה

8.np.808   
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  " פנסיה-כללי "

 8(מעוניין לעבוד  אם.np.750=1 ( עבור לשאלה - או יותר60 וגילו 
8.np.808 

  8(אם לא מעוניין לעבוד.np.750=2 ( עבור לשאלה - או יותר60 וגילו 
8.np.808 

 8(מעוניין לעבוד  אם.np.750=1 (עבור לתזרים לפני 60-ו נמוך מ וגיל 
8.np.813 

  8(אם לא מעוניין לעבוד.np.750=2 (לתזרים - עבור 60- וגילו נמוך מ 
 np.813.8לפני 

  
 

8.np.808 בפנסיה> את/אתה< האם?  

  כן . 1

    לא. 2

  
  
  

  8( ומעלה ובפנסיה 60אם בן.np.808=1(-  לא שייכים לכוח העבודה "עבור לפרק
   )np.989.8שאלה  ("בפנסיה

  8( ומעלה ולא בפנסיה 60אם בן.np.808=2 ,המשך ב או) מסרב, לא ידוע   -  
                                     np.750  8.np.813.8וגם ענה על שאלה 60-    אם גילו נמוך מ

      

8.np.813ךביטוח מנהלים או קופת גמל על שמ, קרן פנסיה: הכוונה,    האם יש לך הסדרי פנסיה ?

אין הכוונה לקצבאות של הביטוח . כולל ממקום עבודה קודם או אם אתה מקבל תשלומי פנסיה כעת

  .הלאומי

  np.814.8 -המשך ל –כן  . 1                

 ")לא שייכים ללא הסדר פנסיה"בלוק  (np.835.8           עבור לשאלה לא   .  2                        
  מסרב, ידועלא                  

   

   "תנאי פנסיה"     

  8.np.814        מהסדר  שתי קופות גמל יחשבו  יותר , להזכירך? האם יש לך יותר מהסדר פנסיה אחד

  .אחד

  כן. 1

  לא  . 2
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8.np.815   שייכת/את שייך/אתה<לאיזה מהסדרי הפנסיה?<  

  2מוד הצג למרואיין את החוברת בע:                       לסוקר

ברשויות מקומיות , פנסיה תקציבית היא תוכנית הנהוגה במשרדי ממשלה:                       לסוקר

  ובגופים ציבוריים  

  ללא הפרשת סכומים חודשיים של העובד,                                  גדולים

  סוג ההסדר  
  לא  כן 

8.np.815.1 2  1  פנסיה תקציבית  

8.np.815.2 2  1  נסיה קרן פ  

8.np.815.3  2  1  קופת גמל  

8.np.815.4 2  1  ביטוח מנהלים  

8.np.815.5 2  1  ביטוח חיים עם מרכיב חסכון  

  
  

  8( על כל הסדרי הפנסיה "לא"אם אמר.np.815.1=2 8 וגם.np.815.2=2 וגם 

8.np.815.3=2  8וגם.np.815.4=2 8 וגםnp.815.5=2 (לשאלה עבור  -מסרב/ או לא ידוע 

8.np.835 ")בלוק לא שייכים ללא הסדר פנסיה(" 

  8(בפנסיה תקציבית " כן"אם אמר.np.815.1=1 ( -  8עבור לשאלה.np.829.1     

  8(בפנסיה תקציבית " לא"אם אמר.np.815.1=2 ( עבור  -מסרב ,  או לא ידוע

      np.829.2.8לתזרים לפני 

  

8.np.829.1   פנסיה תקציביתמה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  ב ?  

   הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל  רמת הסיכון הנמוכה .2

 ]לא בחרת.   [4       

 np.829.11.8עבור ל  - אחר . 5      
  

8.np.829.11  ֹ  מה הייתה הסיבה? _____  

 

  8(בקרן פנסיה " כן"אם אמר.np.815.2=1 ( -  8עבור לשאלה.np.829.2     

 8(בקרן פנסיה " לא" אמר אם.np.815.2=2 ( עבור לתזרים  -מסרב,  או לא ידוע

      np.829.3.8לפני 

  

8.np.829.2  מה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בקרן פנסיה   ?  

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

בגלל הטבות ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 במס

 ההסדר נחשב רווחי  .3

 ]לא בחרת[ .4

עבור לתזרים לפני 

8np.829.2     

עבור לתזרים לפני 

8.np.829.3     
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 np.829.21.8עבור ל  - אחר  .5

 

8.np.829.21   מה הייתה הסיבה? ______________   

  

  8(בקופת גמל " כן"אם אמר.np.815.3=1 ( -  8עבור לשאלה.np.829.3     

  8(בקופת גמל " לא"אם אמר.np.815.3=2 ( עבור לתזרים  -מסרב,  או לא ידוע

      np.829.4.8לפני 

  

8.np.829.3  ייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בקופת גמלמה ה?   

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ]לא בחרת[ .5

 np.829.31.8עבור ל  - אחר  .6

 

8.np.829.31   מה הייתה הסיבה ______________ ?  

  

  8( בביטוח מנהלים" כן"אם אמר.np.815.4=1 ( -  8עבור לשאלה.np.829.4     

  8(בביטוח מנהלים " לא"אם אמר.np.815.4=2 ( עבור לתזרים  -מסרב ,  או לא ידוע

      np.829.5.8לפני 

 

8.np.829.4  מה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בביטוח מנהלים ?  

    הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ל אופן  השקעת הכספים ההסדר התאים לך בש .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ההסדר כולל כיסוי ביטוחי  .5

 ] לא בחרת[ .6

 np.829.41.8עבור ל  - אחר  .7

  

8.np.829.41      מה הייתה הסיבה ______________ ?  

  

  

  

עבור לתזרים לפני 
8.np.829. 4  

עבור לתזרים לפני  
8.np.829.5 
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  8(בביטוח חיים עם מרכיב חסכון " כן"אם אמר.np.815.5=1 ( -  עבור לשאלה

8.np.829.5     

  8(בביטוח חיים עם מרכיב חסכון " לא"אמר אם.np.815.5=2 ( מסרב ,  או לא ידוע

     np.829.5.8עבור לתזרים לפני  -

  

8.np.829.5  מה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בביטוח חיים עם מרכיב חיסכון  

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 ל הטבות במסבגל .3

 ההסדר נחשב רווחי   .4

 ההסדר כולל כיסוי ביטוחי   .5

 ]לא בחרת[ .6

 np.829.51.8עבור ל  - אחר  .7

 

8.np.829.51    מה הייתה הסיבה___________ ?   

  

   8.np.816   באיזו שנה הצטרפת להסדר הפנסיה הוותיק ביותר?   

     np.816.2.8 עבור ל  - )2100 – 1890טווח (________ :שנה 

     np.816.1.8 המשך בשאלה– סירוב, לא ידוע  

 

8.np.816.1 כמה שנות ותק  צברת בהסדר הפנסיה הוותיק ביותר  ?  

  ח שנתי או רבעוני של הסדר הפנסיה "ניתן להיעזר בדו:  הערה לסוקר 

  ) 99 – 0טווח  (

  

י יותר לבעל או "הסדר): "np.814=2.8(לבעלי הסדר פנסיה אחד בשאלות הבאות הניסוח מותאם 

 :"הסדרי"/ "לפחות אחד מהסדרי): "np.814=1.8(מהסדר פנסיה אחד 

  

  8.np.816.2 לשלם > ממשיכה/ממשיך את /אתה<הפנסיה > מהסדר/לפחות באחד מהסדרי<האם

  ?באופן עצמאי לשם שמירת ורציפות הזכויות

  כן . 1

  לא . 2

 

8.np.817   של נכות או אובדן  י למקרההפנסיה שלך כולל כיסו> הסדר/לפחות אחד מהסדרי<האם

  ? כושר עבודה

הכוונה לפנסיה המשולמת למי שאיבד את כושרו להשתכר מעבודה כתוצאה ממחלה או : לסוקר

  תאונה

  כן  .1

 לא  .2
  

 np.816.8-עבור ל
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8.np.818 ְשֵארים או   הפנסיה שלך כולל כיסוי לפנסיית> הסדר/לפחות אחד מהסדרי<    האם

  ו לבני משפחה במקרה של  פטירה הכוונה לפנסיה שתשולם לבן הזוג א? למקרה מוות

  כן  .1

  לא .2

 

  8( פנסיה תקציבית רקלמי שיש לו.np.815.1=1 8 וגם.np.815.2- 8.np.815.5=2(- עבור 

      np.823.8לשאלה 

  8(לבעלי אחד או יותר משאר הסדרי הפנסיה.np.815.2- 8.np.815.5=1 ( המשך בשאלה

8.np.821   

8.np.821   שלך הפנסיה> בהסדר/בהסדרי<הו אחוז דמי הניהול מ> יודעת/את יודע/אתה<האם?  

  יודע במדויק .1

  יודע בערך או באופן חלקי .2

  לא יודע בכלל .3

  

  8.np.822  הפנסיה שלך> מהסדר/מהסדרי<מהן הטבות המס שנובעות > יודעת/את יודע/אתה<האם?  

  יודע במדויק .1

  יודע בערך או באופן חלקי .2

  לא יודע בכלל .3

  

    

8.np.823   כאשר, איזה סכום יעמוד  לרשותך  ובאילו תנאים> יודעת/יודעאת   /אתה<האם 

   >?תפרשי/תפרוש< 

  . 2 סמן אופנות -אם הנדגם יודע רק את הקצבה או רק את הסכום ההוני:לסוקר

  יודע במדויק .1

  יודע בערך או באופן חלקי .2

  לא יודע בכלל .3

  

   

  
8.np.824   חודשית שלום כקצבההפנסיה שלך כולל קבלת ת> מהסדר/ מהסדרילפחות אחד<האם?  

  כן  .1

  לא .2

  

  

8.np.825   הוני, הפנסיה שלך כולל קבלת סכום חד פעמי> מהסדר/לפחות אחד מהסדרי<האם?  

  כן  .1

  לא .2
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  " בחירה בהסדר פנסיה"

8.np.826    הפנסיה שלך> מהסדר/מהסדרי> <המרוצ> את/אתה<האם?  

  מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה .4

  

8.np.827   מביטחון הכספים בהסדרי הפנסיה שלך בגלל סיבות כגון > מודאגת/את מודאג/אתה<האם 

  ?הפסדים או פשיטת רגל

  מודאג מאוד .1

 מודאג .2

 לא כל כך מודאג .3

 בכלל לא מודאג .4

 

8.np.828   הפנסיה> בהסדר/בהסדרי<עם מי התייעצת לגבי הבחירה?        

  לא   כן    

8.np.828.1יועץ , ד"וע, ח"רו: כגון, יועץ מקצועי

  סוכן ביטוח , פיננסי

1  2  

8.np.828.2  2  1  המעסיק או עמיתים לעבודה  

8.np.828.3  2  1  בני משפחה או חברים  

8.np.828.4 2  1  אינטרנט, עיתונים: אמצעי תקשורת  

  

  

  "דיווח ומעבר בין הסדרים "

8.np.830    שלך > ןחשבו/החשבונות<על מצב  דיווח תקופתי> מקבלת/את מקבל/אתה<האם

 ? הפנסיה> הסדר/הסדרי<ב

  כן .1

   np.832.8  עבור לשאלה  -לא .2

  

8.np.831האם הדיווח כתוב בצורה מובנת   ?  

  מובנת מאוד.    1

  מובנת  .2

  לא כל כך מובנת  .3

  בכלל לא מובנת  .4

 ]ח"איני נוהג לעיין בדו[  .5
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8.np.832   הכוונה להעברת ? שנילאפשרות לעבור מהסדר פנסיה אחד ל> מודעת/את מודע/אתה<האם

  הזכויות מהסדר אחד לאחר

  כן. 1

  לא. 2

  

  8.np.833 האם העברת את זכויותיך מהסדר פנסיה אחד לשני?  

  כן  . 1

  np.838.8  עבור לשאלה -לא. 2

  

  

 8.np.834מה הייתה הסיבה העיקרית להעברת זכויותיך מהסדר אחד לאחר   ?  

                             החלפת מקום עבודה או התחלף המעסיק  . 1  

  רצית תנאים טובים יותר. 2      

   np.834.1.8 המשך ל –אחר . 3     

       

  
     8.np.834.1  מה הייתה הסיבה? ______    

  

  "לא שייכים ללא הסדר פנסיה"

  8(לא שייך לכח העבודה וללא הסדר פנסיה אם.np.813= 2:(    
 

8.np.835   להתקיים לאחר גיל פרישה> מתכוונת/ מתכווןאת/אתה<מאילו מקורות?   

  לא   כן     

8.np.835.1   מקרן פנסיה של בן הזוג או הכנסה של בן הזוג  או

  פנסיית שארים

1  2  

8.np.835.2   2  1  מחסכונות שלך  

8.np.835.3 מהסדר פנסיה שיהיה לך      

 8.np.835.4  2  1  )ביטוח לאומי או משרד ממשלתי אחר(מקצבאות  

 8.np.835.5   2  1  ממכירה או השכרה של נכסים פרטיים  

8.np.835.6   2  1  מתמיכת בני משפחה  

 8.np.835.7   2  1  ירושה  

 8.np.835.8  2  1  ל"פנסיה או קצבה מחו  

 8.np.835.9  2  1  מעבודה  

8.np.835.11  8 -עבור ל –בדרך אחרת.np.835.12   1  2  

 

8.np.835.12      באיזו דרך? _____   

  

  np.838.8 עבור ל 
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  "ת לגיל פרישהציפיו"

8.np.838  לא יאפשרו  לך  שהכנסותיך לאחר פרישה, אם בכלל>, מודאגת/את מודאג/אתה<  עד כמה

  ?לחיות בכבוד

  מודאג מאוד . 1

  מודאג. 2

  לא כל כך מודאג . 3

  בכלל לא מודאג. 4

  

            
  8- המשך ל-40= >אם גיל.np.840  

  8"  חודשים12עבודה לא שייך לכוח ה" עבור ל-39= <גיל <  =20אם.ny.340   

  

8.np.840 שתהיה לך אפשרות לממן הוצאות על טיפול> מעריכה/את מעריך/אתה<האם  ,אם תצטרך 

  ?סיעודי לאחר גיל פרישה

  כן   .1

  לא   .2

1.  8.np.840האם יש לך ביטוח סיעודי? 

  כן   .1

  לא  .2

  

   " ומעלה והסדרי פנסיה40בני  "

8.np.841    תשלומי פנסיה מוקדמת>  מקבלת/את מקבל/אתה<האם ?  

    ny.340.8" חודשים12ללא שייך לכח העבודה "עבור                           np.843.8 המשך לשאלה –כן . 1

  לא. 2

               מסרב/לא יודע

 

8.np.843  באיזה גיל התחלת לקבל את תשלומי הפנסיה המוקדמת?  

 )67- 40(____טווח  

 

8.np.844   ייתה הסיבה העיקרית ליציאה לפנסיה מוקדמתמה ה?  

  3הצג למרואיין את החוברת בעמוד :                         לסוקר

 רצית לשנות את מקום עבודתך .1

 התפקיד שלך מחייב פרישה מוקדמת  .2

תוכנית הבראה או תוכניות לפרישה מוקדמת במקום , במסגרת קיצוצים .3

 העבודה 

 בן משק הבית סיבות בריאותיות שלך או של  .4

 סיבות משפחתיות  .5

  np.844.1.8עבור ל  -        אחר. 6

  

 -עבור ל
8.np.847    
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8.lp.844.1מה הייתה הסיבה ? __________    

 

8.np.847  נטו> מקבלת/את מקבל/אתה<סכום קצבת הפנסיה החודשית ש מהו?   

  4הצג למרואיין את החוברת בעמוד :           לסוקר

  ח" ש2,000ד ע .1

  ח"ש 2,001-3,000 .2

  ח"ש 3,001-4,000 .3

  ח"ש 4,001-5,000 .4

  ח"ש 5,001-6,000 .5

  ח"ש 6,001-7,500 .6

  ח"ש 7,501-10,000 .7

  ח"ש 10,001-14000 .8

9. 14,001-21,000₪   

   21,000₪מעל  .10

  np.849.8עבור ל  –] לא מקבל קצבה[ .11
 

8.np.848  האם, את סכום הקצבה לשכרך האחרון לפני הפרישה> תשווי/תשווה<אם :  

  דשי נטוהסכום נמוך ממחצית השכר החו. 1

   מהשכר החודשי נטו70% - 50%הסכום נע בין . 2

   מהשכר החודשי נטו70%הסכום גבוה מ . 3

  

  

8.np.849 האם מקום העבודה ממנו פרשת סיפק תוכנית הכנה או הדרכה לפרישה?  

  כן  .1

  לא   .2

  

8.np.850  הפרישה שעשית הכנה פיננסית טובה לקראת > מאמינה/את מאמין/אתה<האם ?  

  טובה מאוד הכנה   .1

  הכנה טובה   .2

  הכנה לא כל כך טובה   .3

  לא עשית הכנה פיננסית   .4

  

8.np.851  הפרישה שעשית הכנה נפשית טובה לקראת > מאמינה/את מאמין/אתה<האם?  

  הכנה טובה מאוד   .1

  הכנה טובה   .2

  הכנה לא כל כך טובה   .3

  לא עשית הכנה  .4

  

 np.848.8עבור ל 
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8.np.852 הבמי נעזרת כדי להתכונן לפריש?   

  לא   כן    

8.np.852.1  יועץ , ד"עו, ח"רו: כגון, יועץ מקצועי

  פיננסי

1  2  

8.np.852.2   2  1  המעסיק או עמיתים לעבודה  

8.np.852.3   2  1  בני משפחה או חברים  

8.np.852.4  2  1 אינטרנט, עיתונים: אמצעי תקשורת  

 

  

       8.np.853  האם תהליך היציאה שלך לפנסיה כלל:  

  סקת עבודה בבת אחת הפ  .1

  הסתגלות, כולל תקופות צינון, יציאה לחופשות על חשבון המעביד  .2

  הפחתת שעות העבודה בהדרגה  .3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לא "עבור לפרק 
 העבודה שייך לכוח

 ny.340.8 " חודש12
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  "לא שייכים לכוח העבודה בפנסיה"

  8( ומעלה ובפנסיה 60אם בן.np.808=1:( 
  

  8.np.989  ביטוח מנהלים  ,קרן פנסיה: כוונההסדרי פנסיה ה .כעת אשאל לגבי הסדרי פנסיה וחיסכון

  .אין הכוונה לקצבאות של הביטוח הלאומי, או קופת גמל 

  

  8.np.890 אין ? ביטוח מנהלים או קופת גמל על שמך, קרן פנסיה: האם יש לך הסדרי פנסיה הכוונה

  .הכוונה לקצבאות של הביטוח הלאומי

  כן  . 1                

 ")לא שייכים ללא הסדר פנסיה"בלוק  (8np913.1-עבור ל                          לא  .  2                  

  מסרב /                      לא ידוע

  

  "תנאי פנסיה"

  8.np.891  שתי קופות גמל יחשבו יותר מהסדר אחד, להזכירך? האם יש לך יותר מהסדר פנסיה אחד  

  כן. 1

   לא. 2

  

  
8.np.892   שייכת/את שייך/אתה<נסיה לאיזה מהסדרי הפ?<  

  2הצג למרואיין את החוברת בעמוד :                   לסוקר

ברשויות , פנסיה תקציבית היא תוכנית שהייתה נהוגה במשרדי ממשלה: הערה לסוקר

  ללא הפרשת סכומים חודשיים של העובד, מקומיות ובגופים ציבוריים גדולים

  

  לא  כן   סוג ההסדר  

8.np.892.1 2  1  ה תקציביתפנסי  

8.np.892.2   קרן פנסיה      

8.np.892.3  קופת גמל      

8.np.892.4  ביטוח מנהלים      

8.np.892.5 ביטוח חיים עם מרכיב חסכון      

 

  8( על כל הסדרי הפנסיה "לא"אם אמר.np.892.1=2 8 וגם.np.892.2=2 וגם 

8.np.892.3=2  8וגם.np.892.4=2 8 וגםnp.892.5=2 (לשאלה עבור  -מסרב, עאו לא ידו 

8.np.813.1 ")בלוק לא שייכים ללא הסדר פנסיה(" 

  8(בפנסיה תקציבית " כן"אם אמר.np.892.1=1 ( -  8עבור לשאלה.np.904.1     

  8(בפנסיה תקציבית " לא"אם אמר.np.892.1=2 ( עבור  -מסרב,  או לא ידוע

      np.904.2.8לתזרים לפני 
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8.np.904.1   סיבה העיקרית  לבחירה  בפנסיה תקציביתהייתה ה מה  ?  

   הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה 1

 ההסדר התאים לך בשל  רמת הסיכון הנמוכה 2

  ]לא בחרת.  [4 

 lp.904.11.8עבור ל  -אחר . 5 

  

8.np.904.11  ֹ  מה הייתה הסיבה _____ ? 

  

  8(בקרן פנסיה " כן"אם אמר.np.892.2=1 ( -  8עבור לשאלה.np.904.2     

  8(בקרן פנסיה " לא"אם אמר.np.892.2=2 ( עבור לתזרים  -מסרב,  או לא ידוע

      np.904.3.8לפני 

  

8.np.904.2  מה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בקרן פנסיה?   

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

 נחשב רווחי ההסדר  .4

 ]לא בחרת[ .5

 np.904.21.8עבור ל  -אחר  .6

 

8.np.904.21    מה הייתה הסיבה ______________ ?  

  

  8(בקופת גמל " כן"אם אמר.np.892.3=1 ( -  8עבור לשאלה.np.904.3     

  8(בקופת גמל " לא"אם אמר.np.892.3=2 ( עבור לתזרים  -מסרב,  או לא ידוע

      np.904.4.8לפני 

 

8.np.904.3  הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה בקופת גמל מה?                                                       

      

  הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ]לא בחרת[ .5

 np.904.31.8 עבור ל -  אחר .6

 

8.np.904.31   מה הייתה הסיבה? ______________   

  

עבור לתזרים לפני 

8.np.904.2     

עבור לתזרים לפני 

8.np904.3     

עבור לתזרים לפני 
8.np.904. 4  



 

- 190 - 

  8(בביטוח מנהלים " כן"אם אמר.np.892.4=1 ( -  8עבור לשאלה.np.904.4     

  8(בביטוח מנהלים " לא"אם אמר.np.892.4=2 ( עבור לתזרים  -מסרב,  או לא ידוע

      np.904.5.8לפני 

8.np.904.4  טוח מנהליםמה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בבי ?  

    הצטרפת להסדר המקובל במקום העבודה .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי  .4

 ההסדר כולל כיסוי ביטוחי  .5

 ] לא בחרת[ .6

 np.904.41.8עבור ל  - אחר  .7

8.np.904.41    מה הייתה הסיבה ______________ ?  

  

  8(עם מרכיב חסכון בביטוח חיים " כן"אם אמר.np.892.5=1 ( -  עבור לשאלה

8.np.904.5     

  8(בביטוח חיים עם מרכיב חסכון " לא"אם אמר.np.892.5=2 ( מסרב,  או לא ידוע- 

      np.893.8עבור לשאלה 

8.np.904.5  מה הייתה הסיבה העיקרית  לבחירה  בביטוח חיים עם מרכיב חיסכון ?  

  קום העבודההצטרפת להסדר המקובל במ .1

 ההסדר התאים לך בשל אופן  השקעת הכספים  .2

 בגלל הטבות במס .3

 ההסדר נחשב רווחי   .4

 ההסדר כולל כיסוי ביטוחי   .5

 ]לא בחרת[ .6

 np.904.51.8עבור ל  - אחר  .7

  

8.np.904.51    מה הייתה הסיבה___________ ?   

 

  8.np.893 באיזו שנה הצטרפת להסדר הפנסיה הוותיק ביותר?   

  lp.894.8 עבור ל  - )2100 – 1890טווח (________ :שנה          

    np.893.1.8-המשך ל -מסרב, לא ידוע    
 

8.np.893.1   כמה שנות ותק צברת בהסדר הפנסיה הוותיק ביותר?  

  ח שנתי או רבעוני של הסדר הפנסיה"ניתן להיעזר בדו: לסוקר הערה 

  ) 99 – 0טווח (

 

עבור לתזרים לפני  
8.np.904.5 

       np.893.8 עבור ל
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לבעלי יותר  או "הסדר): "np.891=2.8(בעלי הסדר פנסיה אחד לבשאלות הבאות הניסוח מותאם 

 :"הסדרי"/ "לפחות אחד מהסדרי): "np.891=1.8(מהסדר פנסיה אחד 

  

  8.lp.894 הכוונה ? הפנסיה שלך כולל כיסוי לפנסיית שארים> הסדר/לפחות אחד מהסדרי< האם

  לפנסיה שתשולם לבן הזוג או לבני משפחה במקרה של פטירה 

  כן . 1       

  לא . 2       

 

  8( פנסיה תקציבית רקלמי שיש לו.np.892.1=1 8 וגם.np.892.2- 8.np.892.5=2(- עבור 

      np.896.8לשאלה 

  8(לבעלי אחד או יותר משאר הסדרי הפנסיה.np.815.2- 8.np.815.5=1 ( המשך בשאלה

8.np.895   

  

8.np.895   הפנסיה שלך> בהסדר/בהסדרי <ניהול מהו אחוז דמי ה> יודעת/את יודע/אתה<האם?  

  יודע במדויק . . 1 

  יודע בערך או באופן חלקי . 2

  לא יודע בכלל. 3

  

8.np.896   הפנסיה שלך כולל קבלת תשלום כקצבה חודשית> הסדר/לפחות אחד מהסדרי<האם?  

  כן . 1

  לא. 2

  

  8.np.897   הוני,חד פעמיהפנסיה שלך כלל קבלת סכום > הסדר/לפחות אחד מהסדרי<האם?  

  כן . 1

  לא. 2

  

  8(קבלת תשלום כקצבה אם ישנו הסדר פנסיה הכולל.np.896=1(- המשך לשאלה 

8.np.898   

  8(קבלת תשלום חד פעמי אם ישנו הסדר פנסיה הכולל.np.897=1 ( פנסיה ואין הסדר

   np.900.8עבור לשאלה   ) no.896=2.8(קבלת תשלום כקצבה הכולל 
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8.np.898   נטו> מקבלת/את מקבל/אתה<מהו סכום קצבת הפנסיה החודשית ש?   

  4הצג למרואיין את החוברת בעמוד :                 לסוקר

  ח" ש2,000ד ע .1

  ח"ש 2,001-3,000 .2

  ח"ש 3,001-4,000 .3

  ח"ש 4,001-5,000 .4

  ח"ש 5,001-6,000 .5

  ח"ש 6,001-7,500 .6

  ח"ש 7,501-10,000 .7

  ח"ש 10,001-14000 .8

9. 14,001-21,000₪   

  ח" ש21,000על מ .10

  
  
  

8.np.899 האם, תשווי את סכום הקצבה לשכרך האחרון לפני הפרישה/אם תשווה:   

  הסכום נמוך ממחצית השכר החודשי נטו. 1

   מהשכר החודשי נטו70% -  50%הסכום נע בין . 2

   מהשכר החודשי נטו70%הסכום גבוה מ  . 3

  

8.np.900     בגיל פרישה>מתקיימת/את מתקיים/אתה<מאילו מקורות ?   

  לא   כן     

8.np.900.1   מקרן פנסיה  או הכנסה של בן הזוג או פנסיית

  שארים

    

8.np.900.2   מחסכונות שלך      

 8.np.900.4   ביטוח לאומי או משרד ממשלתי (מקצבאות

  )אחר

    

 8.np.900.5   ממכירה או השכרה של נכסים פרטיים      

8.np.900.6   מתמיכת בני משפחה      

 8.np.900.7   ירושה      

 8.np.900.8  ל"פנסיה או קצבה מחו      

8.np.900.11  8עבור ל  –בדרך אחרת.np.900.12       

  

8.np.900.12      באיזו דרך _____ ?  

  

  

  

  

          np.901.8עבור ל
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  " בחירה בהסדר פנסיה"

8.np.901   הפנסיה שלך> מהסדר/מהסדרי<מרוצה > את/אתה<האם?  

  מרוצה מאוד  .1

 מרוצה  .2

 לא כל כך מרוצה  .3

  א מרוצהבכלל ל .4

  

8.np.902  הפנסיה שלך > בהסדר/בהסדרי< מביטחון הכספים> מודאגת/את מודאג/אתה<האם

  ?בגלל סיבות כגון הפסדים או פשיטת רגל

  מודאג מאוד 1

 מודאג 2

  לא כל כך מודאג 3

 בכלל לא מודאג 4

 ]לא רלוונטי לא נותרו כספים[ 5

 

  
   8.np.903   יההפנס> בהסדר/בהסדרי<עם מי התייעצת לגבי הבחירה?     

  לא   כן    

8.np.903.1 סוכן ביטוח , יועץ פיננסי, ד"עו, ח"רו: כגון, יועץ מקצועי      

8.np.903.2   המעסיק או עמיתים לעבודה      

8.np.903.3   בני משפחה או חברים      

8.np.903.4 אינטרנט, עיתונים: אמצעי תקשורת      

  

  

  "דיווח על הסדרי הפנסיה "

8.np.904  שלך > חשבון/החשבונות<דיווח תקופתי על מצב > מקבלת/לאת מקב/אתה<האם

  ?הפנסיה> הסדר/הסדרי<ב

  כן   1

    np.906.8 עבור ל  -לא 2

 

  8.np.905 האם הדיווח כתוב בצורה מובנת? 

  מובנת מאוד . 1

  מובנת . 2

 לא כל כך מובנת. 3

 בכלל לא מובנת . 4

  ]ח"איני נוהג לעיין בדו. [5
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  "תהליך יציאה לפנסיה"

8.np.906    באיזה גיל פרשת לגמלאות?  

  )80- 40(____טווח  

  

8.np.907   מה הייתה הסיבה העיקרית ליציאה לפנסיה? 

  הגעת לגיל פרישה . 1      

 תוכנית הבראה או תוכניות לפרישה מוקדמת במקום העבודה , במסגרת קיצוצים. 2       

 סיבות בריאותיות שלך או של בן משק הבית . 3

 ת משפחתיות סיבו. 4

  lp.907.1.8עבור ל  -    אחר. 5

  

8.lp.907.1 מה הייתה הסיבה? __________    

  
  

8.np.908 האחרון סיפק תוכנית הכנה או הדרכה לפרישה האם מקום העבודה?  

  כן .1

 לא  .2

  

8.np.909  שעשית הכנה פיננסית טובה לקראת הפרישה> מאמינה/את מאמין/אתה<האם?  

  הכנה טובה מאוד  .1

 ה הכנה טוב .2

 הכנה לא כל כך טובה  .3

 לא עשית הכנה פיננסית  .4

 

8.np.910  שעשית הכנה נפשית טובה לקראת הפרישה> מאמינה/את מאמין/אתה<האם?  

  הכנה טובה מאוד  .1

 הכנה טובה  .2

 הכנה לא כל כך טובה  .3

 לא עשית הכנה .4

  

  

  

  

  

  

   עבור ל 

8.np.908 
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8.np.911 במי נעזרת כדי להתכונן לפרישה ?  

  לא   כן    

8.np.911.1  יועץ פיננסי, ד"עו, ח"רו:  כגוןיועץ מקצועי      

8.np.911.2   המעסיק או עמיתים לעבודה      

8.np.911.3   בני משפחה או חברים      

8.np.911.4  אינטרנט, עיתונים: אמצעי תקשורת      

 

8.np.912  האם תהליך היציאה שלך לפנסיה כלל:  

 הפסקת עבודה בבת אחת . 1

 הסתגלות, לל תקופות צינוןכו, יציאה לחופשות על חשבון המעביד. 2

  הפחתת שעות העבודה בהדרגה. 3

 

8.np.913  האם חל שינוי ברמת החיים שלך מאז שהפסקת לעבוד?  

  רמת החיים עלתה . 1

  רמת החיים ירדה . 2

  רמת החיים לא השתנתה. 3

  

  )" ומעלה60בני (לא שייכים  ללא הסדר פנסיה "

 ):np.890=2.8(אם לא שייך לכח העבודה ובלי הסדר פנסיה 

  

8.np.913.1   מתקיימת/את מתקיים/אתה<מאילו מקורות?<   

  לא   כן     

8.np.913.11   מקרן פנסיה או הכנסה של בן הזוג או פנסיית

  שארים

    

8.np.913.12   מחסכונות שלך      

 8.np.913.13  ביטוח לאומי או משרד ממשלתי אחר(מקצבאות(     

 8.np.913.14  נכסים פרטיים ממכירה או השכרה של      

8.np.913.15   מתמיכת בני משפחה      

 8.np.913.16  ירושה      

 8.np.913.17 ל"פנסיה או קצבה מחו      

8.np.913.19  
       lp.913.20.8עבור ל  –  בדרך אחרת

  

8.lp.319.20      באיזו דרך_____ ?   

  

   np.914.8עבור ל
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  "חיים לאחר פרישה"

  8(סיה  ומעלה ובפנ60למי שלא שייך לכח העבודה וגם בן.np.808=1( 
  

  8.np.914  באיזו מידה הכנסותיך מאפשרות לך לחיות בכבוד?  

  במידה רבה מאוד. 1

  במידה רבה . 2

  במידה מועטה . 3

  לא מאפשרות בכלל. 4

  

  8.np.915 האם יש  לך אפשרות כלכלית לממן הוצאות על טיפול סיעודי, אם תצטרך?  

  כן . 1

 לא . 2

  
1.  8.np.915טוח סיעודיהאם יש לך בי? 

  כן  .1

 לא  .2

  
  

8.np.916    עוסקת/את עוסק/אתה<כעת אשאל באילו פעילויות?<  
  לא   כן     

8.np.916.1  >לומדת/לומד<      

8.np.916.2  >בתחביבים> עוסקת/ עוסק      

8.np.916.3  >פעילה חברתית, מתנדבת</>פעיל חברתי, מתנדב<      

8.np.916.4  >יתבבן משפחה או במשק הב> מטפלת/ מטפל      

8.np.916.5  >בספורט> עוסקת/ עוסק      

8.np.916.7  >ביקור : בפעילות תרבות כגון> עסוקה/ עסוק
  תערוכות, במוזיאונים

    

8.np.916.8  >מטיילת/ מטייל<      

8.np.916.9  >עם חברים> נפגשת/ נפגש      

8.np.916.11 8 -עבור ל –אחר.np.916.12         
  

8.np.916.12   באיזו פעילות ? ______________  

8.np.917   יותר מבחינה פיזית> פגיעה/מרגישה פגיע/את מרגיש/אתה<האם מאז שפרשת?  

  פגיע מאוד  .1

 פגיע  .2

 לא כל כך פגיע  .3

 בכלל לא פגיע .4
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8.np.918 עזרה בניהול כספיך לאחר פרישה> מקבלת/את  מקבל/אתה< האם?  

  כן . 1

  לא . 2

  

8.np.919  תרופות, בדיקות: כגון, על שירותי בריאות האם לאחר שפרשת ההוצאות שלך  

  גדלו .1

 הצטמצמו .2

  לא השתנו .3
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   חודשים12:  העבודהחלא שייך לכו

 "מצב נוכחי:  העבודהחלא שייך לכו"לחלק זה יגיעו כל העונים על 

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

   ועד סוף החודש שעבר2011> שם החודש<

       ENTERהקש  : לסוקר
  

8.ny.660  ועד  סוף החודש 2011> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , החודשים האחרונים  עשר- בשנים  

  ?ל"האם עבדת בארץ או בחו,  שעבר

  ל" שירות חובה בצהלא כולל. ל" עבודה מטעם מוסד ישראלי בחוכולל: לסוקר

  עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות           לא כולל עבודת 

             התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית 

  

    ny.350.8 -המשך ל    ןכ .1

 ny.360.8 -בור לע       א         ל .2

  מסרב/לא ידוע
            

8.ny.350ועד סוף החודש2011>  שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים-   בשנים  

  ?)כולל  היעדרות בתשלום(כמה חודשים עבדת בארץ בכל מקומות העבודה , שעבר

             )12-1טווח                                                       (
        

  ny.360.8 -המשך ל - חודשים או פחות9עבד  החודשים האחרונים 12אם מתוך       ●
 eN אי פעם -לא שייךק עבור לפר -כל השאר    ●
  

8.ny.360 ברע ועד סוף החודש ש2011> שם החודש<כלומר מתחילת חודש , עשר החודשים האחרונים- בשנים ,

  ? לכך שלא עבדת בכל חודשי השנההעיקריתמהי  הסיבה 

  למדת                                                                       1

  שלךנכות או מגבלה גופנית אחרת , מום, מחלה  2

  גיל גבוה, בפנסיה  3

  חיפשת עבודה באופן פעיל ולא מצאת  4

  טיפלת בבני משפחה או במשק הבית  5

  ל או בשירות לאומי"היית בשירות חובה בצה  6

  ל"היית בחו  7

  ]לא היית מעוניין לעבוד[  8

 eN  אי פעם-לא שייך

   ny.360.1.8-המשך ל  סיבה אחרת  9

, לא ידוע

  מסרב

  eN אי פעם -לא שייך  
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.1 360.ny.8 אי פעם -עבור לפרק לא שייך – ? ____________מהי הסיבה eN  

  

   אי פעם: לא שייך לכח העבודה

  ne.730.8-המשך ל -)3=8.30(  אם חייל בשירות חובה ●

 -)ny.660=2.8( החודשים האחרונים 12-לא עבד בוגם   אם לא שייך לכח העבודה ●

               ne.730.8שך להמ

  ne.520.8 -עבור ל   אם לא שייך לכח העבודה ●

  ne.520.8 -עבור ל) ly.660= 1.8( החודשים האחרונים 12-   אם עבד ב●

 

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

  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.810.8המשך לשאלה                ןכ             1                               

   9.10בור לשאלה ע              אל            2                               
   מסרב, לא ידוע                         

  

8.ne.810 לא עובד >   את/אתה<  כמה שנים?  

                    )0-99טווח (                                                      

                             

  

8.ne.520   שנות עבודתך אי פעם לכ אשאל  על עתכ.   

                                       ENTERהקש  : לסוקר                 

  

    )1 = 6.200(ל "נוסח למי ששירת בצה                    
8.ne.530     כולל שירות בצבא קבע( ?ל  בכל מקומות העבודה " עבדת בארץ ובחולכמה שנים בסך הכו(  

  כל השאר                               

8.ne.530ל  בכל מקומות העבודה " עבדת בארץ בחול    כמה שנים בסך הכו?   

  יש לספור כל שנה פעם אחת בלבד, אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד: סוקרל                

חודשים                                                                         רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר                            

  0 רשום -ם עובד פחות משנהא                           

  :מספר שנים מלאות                             

   )  99-0טווח      (                 

  

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

    :                             מספר חודשים

   ) 11-0טווח             ( 
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 נופש .9פרק 

 
 .כעת אשאל על נופש בארץ ובחוץ לארץ   9.10

                                                             ENTERהקש :  לסוקר       

 

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

  ן   כ .1

  אל .2

  

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

  ןכ .1

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

                                                           ENTERהקש :           לסוקר

 

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

  רוצה מאוד מ .1

  רוצה                                         מ .2

   א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצהב .4

  ]                                                                              אין לי משפחה[ .5

  

 1לפי טבלת משק הבית בפרק ( יש בן זוג במשק הבית וגם אם בפנסיה ולא עובד(- 

  10.211עבור ל 

  עבור  ל -)1לפי טבלת משק הבית בפרק ( אין בן זוג וגםאם בפנסיה ולא עובד 

10.213 

  10.120כל השאר עבור ל 

 

  :הזוג> בן/בת<האם יחסיך עם , מאז שפרשת  10.211

  יותר טובים. 1

  לא השתנו. 2

  פחות טובים . 3

  

    :האם כשפרשת בן הזוג  10.212

  עבד .1

 כולל בפנסיה, לא עבד .2

 יה יצאתם יחד לפנס .3
  

 אם בפנסיה ולא עובד: 

  

  ? כלכלית בבן משפחה לאחר הפרישה שלך> תומכת/את תומך/אתה<האם   10.213

  כן . 1

  10.215: עבור לשאלה –לא . 2

  
  ?כלכלית> תומכת/את תומך/אתה<במי     10.214

  . יש לבחור את מי שבו תומך יותר- המופיעים ביותר מאופנות אחת,אם תומך בכמה קרובים: סוקרל

  בת או נכדים/בן .1

  אחים או הורים .2

 10.214.1עבור ל  –אחר  .3
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   ________>?תומכת/את תומך/אתה<במי  10.214.1
  ? כלכלית על ידי בני משפחה לאחר הפרישה> נתמכת/את נתמך/אתה<האם   10.215

  לא כולל בן הזוג: לסוקר

  כן . 1

  לא . 2

  

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

  מסרונים וכדומה, מייל, אינטרנטכולל  : סוקרל          

     10.130המשך לשאלה  ן           כ .1

   10.150בור לשאלה  עא          ל .2

 

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

  ל יום או כמעט כל יוםכ. 1

  ו פעמיים בשבועעם אפ. 2

  עם או פעמיים בחודשפ. 3

  חות מפעם בחודשפ. 4

  

  1=10.120(אם בפנסיה ולא עובד וגם יש לו חברים איתם הוא נפגש או מדבר:( 

  
  :האם יחסיך עם החברים, מאז שפרשת  10.131

  יותר טובים. 1

  לא השתנו. 2

  פחות טובים . 3

  

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

  עיתים קרובותל .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

  ןכ .1

  אל .2
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 חשיפה לעבריינות. 11פרק 

  .עת אשאל אותך לגבי חשיפה לעבריינות בארץכ  11.10

          ENTERהקש :           לסוקר

                                                       

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

 11.40-כל השאר עבור ל    
 

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

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

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

  

 ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת"       במ

  ?האם נגנב רכב שעמד לרשותך  או לרשות בני משק הבית , עשר החודשים האחרונים-בשנים  11.20

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

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

  11.20.1משך בשאלה ה ן    כ .1

   11.30בור לשאלה ע                א      ל .2

             מסרב/                לא ידוע
  

  ?למשטרה על המקרה>  דיווחתם/ דיווחת <האם    11.20.1

     ןכ .1

     אל .2

     מסרב/               לא ידוע
  

  

או לרשות בני <האם פרצו או גנבו דבר מה מרכב שעמד לרשותך , דשים האחרוניםעשר החו-  בשנים11.30

  >?    משק הבית 

אין הכוונה לנזק  שנגרם . גרימת נזק לרכב נסיון לפרוץ או,  גניבת חפצים או חלקים מהרכב:            כולל

  .                             מתאונה

     11.30.1משך בשאלה ה     ןכ .1

     11.40עבור לשאלה                             א ל .2

            מסרב/                    לא ידוע

  

  ?למשטרה על המקרה>  דיווחתם/ דיווחת <האם   11.30.1

          ןכ .1

         אל .2

     מסרב/               לא ידוע
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  ? מה מהדירההאם פרצו או  גנבו דבר , עשר החודשים האחרונים-בשנים   11.40

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

             .                          בכניסה לבית

  11.40.1משך בשאלה ה     ןכ .1

     11.50בור לשאלה  ע                     אל .2

  מסרב/              לא ידוע

  ?למשטרה על המקרה>  דיווחתם/ דיווחת <האם   11.40.1

  ן       כ .1

  א     ל .2

         מסרב/                לא ידוע

  

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

  :     בכוח למשל

  ?כיוס ,             גניבת ארנק

  11.50.1 לשאלה  משךה      ן כ .1

    11.60בור לשאלה  ע                               אל .2

  מסרב/                   לא ידוע

  

  ?האם דיווחת למשטרה על המקרה  11.50.1

       כן .1

         לא .2

           מסרב/               לא ידוע

  
  

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

  11.60.1משך בשאלה הכן      .1

                 11.70עבור לשאלה                          לא .2

              מסרב   / לא ידוע        

  

  ?האם דיווחת  למשטרה על המקרה 11.60.1

 כן     .1

 לא   .2

     מסרב/               לא ידוע

  
  
  
  
  
  



 

- 205 - 

הטרדה מינית יכולה להיעשות  ? האם הטרידו אותך מינית, ודשים האחרונים   בשנים עשר ח11.70

  .במילים או בהתנהגות  בכל הגילאים

עשות במילים או בהתנהגות הן כלפי הגבר והן יהטרדה מינית יכולה לה:            לסוקר

  כלפי אישה

 כן     .1

 לא   .2

     מסרב/                לא ידוע

  

  ?שטרה על המקרההאם דיווחת  למ 11.70.1

 כן     .1

 לא   .2

     מסרב/               לא ידוע
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 פעילות התנדבותית. 12פרק 
  

  עת אשאל על  פעילות התנדבותיתכ 12.10

   ENTERהקש :          לסוקר

                                                         

  ? ת התנדבותיתהאם עסקת בפעילו, עשר חודשים אחרונים-בשנים   12.20.1

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

  במסגרת של ארגון    

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

  .חבריםעזרה לבן משפחה או ל, מתן תרומות:                      לא כולל 

     12.20.2משך לתזרים לפני שאלה ה  כן   .1

   12.80בור לשאלה ע      לא                       .2

  מסרב/              לא ידוע
                                                                              

o  12.20.2 עבור ל -אם בפנסיה ולא עובד     
o 12.30  עבור ל-כל השאר   

  

  :   האם התחלת להתנדב12.20.2

  לפני הפרישה מעבודה . 1

  לאחר הפרישה מעבודה . 2

  

  :דבותית  בה עסקת היאנהאם הפעילות  ההת  12.30

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

12.40   

    12.70בור לשאלה ע                    אופן פרטי                            ב .2

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

   12.70בור לשאלה עמסרב                                          /               לא ידוע

  

  ?האם עסקת בפעילות התנדבותית ביותר מארגון אחד  12.40

  כן .1

  לא .2

 מסרב     /    לא ידוע            
  

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

 1 = 12.40       נוסח למתנדב במספר ארגונים 

   ___________           ?עות יותר ש> את מתנדבת/ אתה מתנדב < בו    מהו שם הארגון 12.50

  



 

- 207 - 

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

  8הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר          

  בחר את התחום בו עסק מספר רב יותר של שעות, אם עסק במספר תחומים:           לסוקר

אדם , לדוגמה. ולא לפעילות בה עוסק המתנדב, ק הארגוןלתחום בו עוסהכוונה :           לסוקר

  שמתנדב    

  ). פעילות דתית-7ולא ( תחום הבריאות -1 תחום ההתנדבות הוא -ח"          לערוך קידוש לחולים בבי

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

  נוער במצוקה, מיעוטי יכולת, םנכי, קשישים, מוגבלים: עזרה לנזקקים כגון .2

  חינוך  .3

  תרבות .4

  הגנה ושמירה על הטבע ובעלי חיים .5

  משמר אזרחי, צבא, משטרה: כגון, סדר  ציבורי .6

  פעילות דתית .7

  12.51.1המשך בשאלה תחום אחר                                                          .8

 12.70עבור לשאלה מסרב     /                לא ידוע

  

  ?___________________  מהו התחום12.51.1

                                       

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

  .        יש לרשום את סך כל השעות בכל המקומות, אם התנדב במספר מקומות:           לסוקר

  998הקלד ,  אם הנדגם אמר מספר שעות לא קבוע: ר          לסוק

  997הקלד , מיע                     אם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פ

   )0 -996טווח   (                                                
                 

לא ,  חברתיים או לאנשים פרטייםהאם תרמת כסף לארגונים,  עשר חודשים אחרונים-   בשנים12.80
  ?כולל לקרובי משפחה וחברים

 12.90המשך בשאלה      כן .1
   13.10עבור להקדמה לא      .2

        13.10עבור להקדמה מסרב   /              לא ידוע
  

  ?   למי תרמת כסף12.90

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

  לא-2   כן-1  ם ומוסדותלארגוני      12.91   

  לא-2   כן-1  לאנשים פרטיים     12.92   

  

  

  

 עבור לשאלה
12.70 
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  ?  מהו סכום הכסף שתרמת,  בשנים עשר החודשים האחרונים12.100

  ח" ש100עד  .1

  ח" ש500  -101בין  .2

  ח"  ש501-1000בין  .3

  ח" ש1000מעל   .4

  מסרב/               לא ידוע
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 ן מתחומים שוניםשביעות רצו. 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 החיים שלך > את חושבת/ אתה חושב <האם , בשנים הקרובות  13.30 

  יהיו יותר טובים  .1

  לא ישתנו .2

  יהיו פחות טובים  .3

  

  ?מרוצה ממצבך הכלכלי >את/ אתה <האם   13.40

  רוצה מאודמ .1

  רוצה מ .2

  א כל כך מרוצהל .3

  כלל לא מרוצה ב .4

 
  :שבהשוואה להיום מצבך הכלכלי>  בתאת חוש/ אתה חושב <האם , בשנים הקרובות  13.50 

  יהיה יותר טוב  .1

  לא ישתנה .2

  יהיה פחות טוב  .3
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 מצב כלכלי. 14פרק 

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

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

       ENTERהקש :           לסוקר

                                                             

14.10  

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

מכל מקומות ) לפני ניכויים(מה היתה הכנסתך ברוטו >, שם החודש שעבר<חודש , ש שעברבחוד

  ?עבודתך 

  בקש לבדוק בתלוש משכורת, אם לא ידוע מהו הברוטו: לסוקר

  

 )wp.150=2,3.8( או מנהלי חברות בבעלותםנוסח לעצמאים 

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

  ?)והכנסה מעסק

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

12.  

  9הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר

  ח" ש2,000ד ע .1

  ח"ש 2,001-3,000 .2

  ח"ש 3,001-4,000 .3

  ח"ש 4,001-5,000 .4

5. 5,001-6,000           ₪  

  14.11המשך בשאלה  ₪                    6,001-7,500 .6

  ח"ש 7,501-10,000 .7

  ח"ש 10,001-14000 .8

9. 14,001-21,000₪   

  ח" ש21,000מעל  .10

  14.80     עבור לשאלה ] לא היו הכנסות  [ .11
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14.11    
 )wp.150=1,4.8( או חברי קואופרטיבנוסח לשכירים 

  ?קופות גמל , יטוח מנהלים ב, מס הכנסה: כגון, מה הייתה הכנסתך נטו לאחר הורדות

  אם לא ידוע מהו הנטו  בקש לבדוק תלוש משכורת : לסוקר

 

 )wp.150=2,3.8( או מנהלי חברות בבעלותםנוסח לעצמאים 

כולל שכר (? קופות גמל , ביטוח מנהלים , מס הכנסה: כגון, מה הייתה הכנסתך נטו לאחר הורדות

  ? )והכנסה מעסק 

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

12.  

  9הצג למרואיין את החוברת בעמוד : לסוקר

  ח" ש2,000ד ע .11

  ח"ש 2,001-3,000 .12

  ח"ש 3,001-4,000 .13

  ח"ש 4,001-5,000 .14

  ח"ש 5,001-6,000 .15

  ח"ש 6,001-7,500 .16

  ח"ש 7,501-10,000 .17

  ח"ש 10,001-14000 .18

19. 14,001-21,000₪   

  ח" ש21,000מעל  .20

  ]לא היו הכנסות  [ .21

  

  

14.80     

 ב  "ה במ/נוסח ליחיד

לטלפון  , לחשמל,  לכסות את כל ההוצאות החודשיות שלך למזון  > מצליחהאת/ מצליח אתה<האם 

  ?וכדומה

                                         

  נוסח למי שבמשק הבית שלו יש לפחות עוד נפש אחת 

האם אתם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות . סות לכל בני משק הביתהשאלות הבאות מתייח

  ?  לטלפון וכדומה, לחשמל, של משק  הבית למזון

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

  >מצליחים/ מצליחה/ צליחמ< .2

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

  >ליחיםמצ/ מצליחה/ צליחמ<בכלל לא  .4
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     בשאלות הבאות אשאל על הכנסות ברוטו ונטו של משק הבית14.105

         ENTERהקש :             לסוקר

                                                           

ההכנסה    /,רוטוב הכוללת תךהכנס<מה  הייתה >,שם החודש שעבר<חודש ,  חודש שעבר ב 14.110

משכר ,  מקצבאות, מפנסיה, מעבודה :מקורות ההכנסה מכל  >   בני משק הבית לכשל , טורובהכוללת 

    ?דירה וכדומה

  10הצג למרואיין את החוברת בעמוד :           לסוקר

 14.111המשך בשאלה  ₪                       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

   4.120עבור לתזרים שלפני שאלה ]    אין הכנסות [  .11

    14.111המשך בשאלה               מסרב/               לא ידוע

  

מקורות  מכל  , לאחר הורדות> ההכנסה נטו של כל משק הבית/ ו  הכנסתך נט< מה הייתה  14.111

  ,  מעבודה :ההכנסה

  ?משכר דירה וכדומה,  מקצבאות,              מפנסיה

  10הצג למרואיין את החוברת בעמוד :            לסוקר

  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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 עמדות. 15פרק 
 עמדות ביחס להסדרי פנסיה וחסכון בגיל פרישה

   כעת אשאל על עמדות וערכים הקשורים להסדרי פנסיה ופרישה מעבודה 15.10 

  

  ?לעבוד גם לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק , למי שמעוניין, האם יש לאפשר, לדעתך   15.20

    כן . 1

  לא . 2

  

> את/אתה<באיזו מידה > צייני/ציין<עבור כל אחד .   כעת אקרא בפניך מספר משפטים 15.30

  ?איתו> מסכימה/מסכים<

   בכלל לא מסכים-4סכים    לא כל כך מ- 3 מסכים   -2מסכים מאוד    -1:אפשרויות התשובה הן 

  

מסכים     

  מאוד

לא כל כך   מסכים 

  מסכים 

בכלל לא 

  מסכים

          גיל הפרישה צריך להיות זהה לנשים וגברים  15.30.1

          גיל הפרישה לגברים בישראל גבוה מידי  15.30.2

          גיל הפרישה לנשים בישראל גבוה מידי  15.30.3

          דה ברמת החייםפרישה לגמלאות מלווה בירי  15.30.4

          רצוי לצאת לפנסיה יחד עם בן הזוג  15.30.5

          אחרי פרישה אנשים חשים ריקנות   15.30.6

         החיים אחרי פרישה מאפשרים להגשים חלומות   15.30.7

          החיים אחרי פרישה מלאים ופעילים  15.30.8

  

  

  ? כספים להסדר פנסיהאת העצמאים להפרישהאם יש לחייב בחוק ,   לדעתך 15.40

  כן  .1

 לא  .2

  

  ? שאחראי להבטיח רמת חיים סבירה לאחר פרישההעיקרימהו הגורם ,   לדעתך 15.50

  המדינה  .1

  מקום העבודה  .2

  האדם עצמו או בן הזוג  .3

  בני משפחה אחרים  .4
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  ? מהי לדעתך הבעיה המרכזית בתחום ההסדרים הפנסיונים בישראל    15.70

  11איין את החוברת בעמוד הצג למרו:            לסוקר

  תנאי וזכויות הפנסיה אינם ברורים למבוטח. 1

  המבוטח אינו שולט במצב הכספים בתוכנית הפנסיה שלו . 2

  דמי הניהול גבוהים. 3

  אין פיקוח ממשלתי על הסדרי הפנסיה. 4

  

נסיה עד כמה חשוב להקים גוף ממשלתי שירכז את הנתונים של עמיתי תוכניות הפ, לדעתך   15.80

  ?ויאפשר לכל אדם לברר את זכויותיו

  חשוב מאוד  .1

 חשוב  .2

 לא כל כך חשוב  .3

  בכלל לא חשוב.  4

  

כיצד . במדינת ישראל קיימת התעניינות רבה של חוקרים בתפיסה הכלכלית חברתית של הציבור   15.90

  ? את עצמך> מגדירה/מגדיר<היית 

  תפיסה קפיטליסטית > בעלת/ בעל<. 1

  פיסה סוציאליסטיתת> בעלת/ בעל<. 2

  >קפיטליסטית וגם סוציאליסטית</>קפיטליסט וגם סוציאליסט<גם . 3

  >קפיטליסט ולא סוציאליסט</ > קפיטליסט ולא סוציאליסט<לא . 4
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הסתדרות , ארגון המורים,  למשל הסתדרות   כעת אשאל על עמדות הקשורות לארגוני עובדים 15.100

  .רפואית וכדומה

   

   :עם האמירות הבאות> מסכימה/את מסכים/אתה<עד כמה   15.110

מסכים     

  מאוד

לא כל כך   מסכים 

  מסכים 

בכלל לא 

  מסכים

ארגון עובדים פועל לצמצום הפערים במקום  15.110.1

  העבודה

        

ארגון עובדים פוגע ביעילות ובהגדלת  15.110.2

  התפוקות 

        

ארגוני עובדים במקומות עבודה בהם פועלים  15.110.3

  תנאי העבודה טובים יותר 

        

במקומות עבודה בהם פועלים ארגוני עובדים  15.110.4

  יש ביטחון תעסוקתי

        

הזכות לשביתה היא זכות חשובה במדינה  15.110.5

  דמוקרטית

        

          לעובדים יש זכות להתאגד 15.110.6

  

  

  ? אוג לזכויות העובדיםעל מי מוטלת האחריות העיקרית לד, לדעתך  15.130

  12הצג למרואיין את החוברת בעמוד :            לסוקר

  ההנהלה במקום העבודה. 1

  ועד העובדים או ארגון העובדים . 2

  המדינה . 3

  המערכת המשפטית . 4

  כל אחד צריך לדאוג לעצמו. 5
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