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 מדינת ישראל 
 

 שאלון סקר כוח אדם חודשי
 
 

 מספר משקי בית בדירה        שלב                             שנה                 

  
 תאריך פקידה  ________           חודש

 

 שבוע 
 

      

 שנת מדגם             סמל יישוב      מדגם מספר          מספר דירה          חודשמספר שאלון           
  החלפה                                                                        

           
                                                            

 _____________________________    שם פרטי ומשפחה  

 ___________________________________כתובת  ___

 שם היישוב  ___________________________________

 עדכון שם וכתובת

 האם הכתובת רשומה באופן מלא ונכון?

 . כן1
 רשום את הכתובת הנכונה, שם רחוב ומספר בית ______________________  –. לא 2
 

 סה, קומה, שם רחוב חדש/נוסף, מספר בית נוסף?האם יש פרטים נוספים לעדכון כתובת, כגון: כני

 .   כן1
 .   לא 2

 

 כניסה______________     שם רחוב שונה _________________________          

 קומה______________      מספר בית  חדש ________________________          

 _________________         מספר דירה _________      הבית פונה לרחוב נוסף___ 

 מספר נוסף לבית _____      מספר הבית לרחוב שפונה __________________         

     עדכון שם מתיבת דואר ________________________________________                                                                  

                                                                                _____________________________________                                                                                        הערות _______________ 

 
 נערך במספר שלבים.אדם ש-הדירה שבה אתם מתגוררים נכללת במדגם סקר כוח 

 מטרתו העיקרית של הסקר היא ללמוד על מצב התעסוקה במדינה. 

 השלבים הבאים בסקר נערכים בטלפון, מהו מספר הטלפון להתקשרות עם המשפחה? 

 

 ................טל:   .................. שם: 2  .................טל:  ..........: ........ שם1: מספרי טלפון להתקשרות

 ................טל:   .................. שם: 4  .................טל:  ..........: ........ שם3                                      

 ................טל:   .................. שם: 6  .................טל:  ..........: ........ שם5                                      

 __________________ האם בכתובת מתגוררת משפחת

 . כן1
 המשך במילוי השאלון                                                

 . לא , גרה משפחה אחרת2

הערה  הרא

 4בעמוד 

 סודי
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 מיועד לשני המינים השאלון מנוסח בזכר אך
 

 1בלוק  התחלת

 
 1טבלה 

          
 

שזו כתובתם  א. מי הם האנשים הגרים בדירה
כולל חיילים, אנשים הנמצאים בחו"ל,   הקבועה בארץ

 ?בפנימייה או במוסדות

ב. האם כל 
האנשים שציינת 

גרו בדירה זו 
 31בתאריך 

בדצמבר  "שנה  
 קודמת"?

 
 –. כן  עבור ל 1
 ג'
עבור  –. לא 2

 04.1לטור 

 ג. האם לכל הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון?   
 ה'  -עבור ל   -  . כן1        
 ד' –עבור ל   - . לא2        

.. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 מס'
 פרט

 
 
 
 
 
 

 שם פרטי

 
 
 
 
 
 

שם 
 משפחה

 
 

מהו יחס 
הקרבה 
 ל........?

 
 קרא בשם

הראשון 
 ברשימה 

 במשק בית
שבו יש יותר 

ממשפחה 
 גרעינית

אחת רשום את 
מספר הפרט 

 של
 בן/ בת הזוג

ושל ההורה ליד  
 יחס הקירבה  

 
 ב'  -עבור ל 
 

 

 
אקרא לך את 

שמות האנשים 
הגרים בדירה, 

ציין מי מבין 
האנשים לא גר 

 31-בדירה ב
בדצמבר "שנה 

 קודמת"?
 

 המשך בסעיף ג'

 
 מין   
 
 . זכר1
 
 . נקבה2

 
 באיזה 

 יום  
  

 בחודש      
 נולד?  
 

 

 
 באיזה  
 חודש  
 נולד?  
 
 
 

 

 
 באיזה

 שנה
 נולד?

 
 

 
האם תוכל 

 להעריך
 ילו את ג

 של......
 ביום 

הולדתו 
 האחרון?

 
 

 
מהו מספר הזהות 

 של......?
 כולל  סיפרת ביקורת

 13עבור לטור 
 

אם אין תעודת זהות 
 9999רשום   –ישראלית 

- 
 12עבור לטור  
 

 –אם  לא ידוע  
 11המשך בטור  

 -אם לא ידועה שנת הלידה 
   09עבור לטור

 עבור לטור - אם השנה ידועה
10 

01 02 03 04                    04.1 05 06 07 08 09 10 

        ראשון ברשימה    1

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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 1טבלה 
 

 לילות או יותר בשבוע? 4ה. האם כל האנשים לנים בדירה בדרך כלל                                                                                                                            
 המשך במילוי הטבלה  -  . כן1                                                                                                                             

   .2עבור לטבלה   - . לא2                                (4)ראה הערה בעמוד ד. מלא נספח למשקי בית נוספים בדירה    
 
 
 

 
 
 
 

 האם:
 יש  .1

        תעודת    
 זהות   

  -ישראלית   
עבור        
 13 לטור

 
 אין  .2

        דתתעו    
 זהות   

  -ישראלית  
המשך      

 12 בטור
     

 
 

 כמה חודשים
 שוהה .........

 ברציפות 
מתאריך כניסה 
 אחרונה לארץ?

  
 א. שוהה בארץ

      12מעל      
  -חודשים     
 המשך     
 13 בטור    

 ב. שוהה בארץ 
     12      
 - או פחות חודשים     

, 13 יםהמשך בטור 
 בלבד  20, 14
 
 

 
 האם ...........?

 
 
 המשך.נשוי         1

 בטור .חי             2
 14בנפרד             
 
 
 עבור.גרוש        3

 לטור.אלמן         4

 15.רווק          5

 
 

 באיזו 
 שנה 

 התחתן?
 

 שנת
נישואין  

  נוכחיים
 

 

 
 באיזו ארץ 
 נולד .......

 לפי
 הגבולות

 הנוכחיים?
 
  - .ישראל1

 עבור    
 18 לטור     

 .חו"ל2
 ציין:  
  .......... 
 המשך   
 16בטור   
 

 
 באיזו 

 שנה
 עלה

....... 
 לארץ?

 
 אם עלה

 בשנתיים
 -האחרונות

 המשך 
 17 בטור

 
  - אם לא
 20-עבור ל

  

 
 באיזה 

 חודש
 עלה

....... 
 לישראל?

 
 באיזו 
 ארץ 
 נולד

 אביו?
 

 .ישראל1

 .חו"ל2

 ציין:  

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

 
 באיזו 
 ארץ 

 נולדה
 אמו?

 

.ישרא1

 ל

 .חו"ל2

 ציין:  

........... 
 

 
 האם

?......... 
 
 .יהודי1

 .נוצרי2

 .מוסלמי3

 .דרוזי4

 .אחר5

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

          

          

 
 2טבלה 

 לילות או יותר בשבוע? 4מי הם האנשים שאינם לנים בדירה 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 מס'
 פרט

 
 
 
 
 
 

 שם פרטי

 
 
 
 
 
 

שם 
 משפחה

 
  לילות בשבוע? 4מדוע אינו לן בדירה 

 1טבלה המשך במילוי  -. חייל בבסיס צבאי    1

         . תלמיד בפנימייה  2

   1טבלה המשך במילוי . בשירות לאומי             3

 לוןוסיים את השא  14 - 5טורים . סטודנט במעונות          4

 . נמצא בבית חולים5

 2בטבלה  5 המשך בטור      . נמצא במוסד שיקומי/סיעודי 6

 . בחו"ל לצרכי עבודה                            7

 2בטבלה   6 עבור לטור. בחו"ל לא לצרכי עבודה       8

                             2בטבלה   5 המשך בטור   -. בבית מעצר/ בבית סוהר  9
 1טבלה המשך במילוי   -. לן בדירה אחרת בארץ 10

 וסיים את השאלון  14 – 5טורים                                          
     -בן זוג המתגורר בכתובת אחרת לצורך עבודה או לימודים . 11

  1טבלה המשך במילוי                                                             
  6 עבור לטור. אחר, ציין: .....................................       12
                                           2בטבלה                                                  -. ]לא ידוע[   13

 
 לשוהים בבית חולים,

 במוסד או בבית סוהר 
 

 כמה חודשים ברציפות
 ן בדירה?אינו ל

 
  – אם חודש או פחות

 1טבלה   המשך במילוי 
 

  –אם למעלה מחודש 
 1טבלה המשך במילוי  

 14 – 5טורים 
 וסיים את השאלון

 
 –אם לא ידוע 

 1טבלה   המשך במילוי

 
 לשוהים בחו"ל  
 

 כמה חודשים
 ברציפות

  אינו לן בדירה?
  - חודשים או פחות 12אם 

 1טבלה   המשך במילוי 
 

 -חודשים  12 -מעלה מאם ל
 1טבלה המשך במילוי 

 14 – 5טורים 
 וסיים את השאלון

 
 –אם לא ידוע 

 1טבלה   המשך במילוי

01 02 03 04                    05 06 

      

      

      

      

 

 ומעלה      15מיועדות   אך   ורק   לבני    20עד    13השאלות   בטורים      
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  מספר הפרט של מוסר הפרטים  2.000
 לגרים בדירה,  ציין את שמו ואת הקשר 98אם אינו שייך למשק הבית סמן 

 
 (.וללא ילדים משלו ומצב משפחתי = רווק 24-גיל קטן או שווה ל)אם   2.130

 
 במקרה שהאם  98הקלד  .פרטהשל  ואימ : הקלד את מספר הסידורי שלסוקר

 .לא מופיעה בטבלת משק הבית
 2.131אם ראשון ברשימה מצב = אלמן לא שואלים   2.150-לעבור  –אחרת , 2.131< -- 98
 

   הקלד מדוע האם אינה מופיעה בטבלת משק הביתלסוקר:  2.131
 שוהה בחוץ לארץ  .1
 בכתובת אחרת בארץ הגר .2
 שוהה במוסד )כמו בית אבות, מוסד סיעודי(. 3
 נפטרה. 4
 , ציין: ______________________________אחר. 5
 

 (., לא יודע, מסרב98מספר אם = )אם 2.140 
 במקרה שהאב  98. הקלד הפרטורי של אביו של הקלד את מספר הסידלסוקר: 

 לא מופיע בטבלת משק הבית 
 2.150-לעבור  –, אחרת 2.141< -- 98
 

   הקלד מדוע האב  אינו מופיע בטבלת משק הבית לסוקר:  2.141
 שוהה בחוץ לארץ . 1
 גר בכתובת אחרת בארץ. 2
 שוהה במוסד  כמו בית אבות, מוסד סיעודי. 3
 נפטר. 4
 _______________________________ ציין: ,אחר .5
 

 )אם נשוי(  2.150
 במקרה 98הקלד  .פרטההקלד את מספר הסידורי של  בן/בת  זוג  של  לסוקר:

  שבן/בת זוג  לא  מופיע בטבלת משק הבית
 2.120.1-לעבור  –, אחרת 2.160< -- 98
 

  לסוקר: הקלד מדוע הבן/בת זוג אינו מופיע משק הבית  2.160
 שוהה בחוץ לארץ        1
 גר בכתובת אחרת בארץ       2
 (כמו בית אבות, מוסד סיעודי)שוהה במוסד        3
 נפטר       4
 , ציין: _______________________________אחר       5
 
 
 

יש יותר ממשק בית אחד, מבררים הפרטים הבאים עבור כל אחד מהם בנספח למשקי אם בדירה : הערה
האם (, 2.180.1בדירה: יחסי קרבה בתוך משק הבית, מספר חדרים בשימוש משק הבית ) בית נוספים

כמה שעות  -ובמידה וכן  בשבוע שעבר עבד/ההיא /, האם הואעוזר/ת או מטפל/ת בשכר מועסק/ת
(2.190 - 2.210 ) 
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 רמת דתיותוחדרים, עוזרת בית/מטפלת 

 ה?מהו אורח החיים העיקרי מבחינה דתית של הגרים בדיר  2.120.1
 חילוני .1
 מסורתי .2
 דתי .3
 דתי מאד .4
 חרדי .5
 אורח חיים מעורב .6

 _____________________________________________________ פרט: אחר .7
 

חצאי לסוקר: ניתן לציין  , לא כולל מחסן וחדר המשמש לעסק בלבד?כמה חדרים יש בדירה כולל סלון 2.180.1
 __________  0.5, 3.0, 3.5, לדוגמה: חדרים

 

 עלות על דירהב

  היא: ה גראתהאם הדירה בה   2.181
                                                                2.190 שאלה <– תךדירה בבעלו .1
 2.183 שאלה <–דירה בשכירות  .2
 2.190 שאלה <– דיור מוגן .3
        2.190 שאלה <– כר דירה )כולל קיבוצים(בעלות אחרים ולא משלמים שדירה ב .4
 2.190 שאלה <– דירה בדמי מפתח .5
 2.190 שאלה <–   ____________________  ציין:, אחר .6
 

  ?ממי שכרתם את הדירה 2.183
 מאדם פרטי .1
 מחברה לדיור ציבורי, כגון "עמידר", "חלמיש", "פרזות", "שקמונה" .2
 ממוסד לימודים, כגון: מעונות סטודנטים או ישיבות .3
      ו מושב שיתופי וכד' ממשלה, רשות מקומית, קיבוץ א .4
 ____________________  ציין:אחר,  .5
 

 העסקת עוזרת או מטפלת

 
 בשכר? מטפל/תת או /עוזר בביתכםת /האם מועסק 2.190

                   2.200שאלה   <–. כן  1
 2.250 שאלה <– . לא2
 

 בשבוע שעבר? ו/המטפל/ת עבד/ה ו/האם העוזר/ת או  2.200
 2.210 שאלה <–. כן 1
 2.250 שאלה <–. לא 2
 

  ___________ כמה שעות עבד/ה בשבוע שעבר?  2.210

     
 

 מוגבלויות. 3פרק 

 
 המפריעה לו בתפקוד או אחרת,נפשית ירה יש בעיה בריאותית, גופנית, האם למישהו מהגרים בד 2.250
 )אל תכלול לקויות למידה( והנמשכת ששה חודשים או יותר? יומיומי

 2.260 שאלה <–כן . 1

 3.20 שאלה <–לא . 2

  
 <>שמות פרטיים למי מבין הגרים בדירה יש בעיית בריאות: 2.260

 פרט מוגבל ניתן לבחור יותר משם אחד 
 2.260יישאלו בלולאה על כל פרט שנבחר בשאלה   2.261-2.267שאלות 

 

  ?משקפיים או עדשות מגע קושי בראייה גם כאשר מרכיבלך  האם יש 2.261
 אין קושי.  1
 .  יש קושי מועט2
 .  יש קושי רב3
 .  לא רואה בכלל4
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 ?  מכשיר שמיעה מרכיבקושי בשמיעה  גם כאשר לך האם יש  2.262
 .  אין קושי1
 .  יש קושי מועט2
 .  יש קושי רב3
 בכלל שומע.  לא 4
 

  לך קושי בהליכה  או בעלייה במדרגות?                האם יש 2.263
 י.  אין קוש1
 .  יש קושי מועט2
 .  יש קושי רב3
 בכלל יכול.  לא 4
 

    לך קושי להתלבש ולהתרחץ? האם יש 2.264
 .  אין קושי1
 .  יש קושי מועט2
 .  יש קושי רב3
 .  לא יכול בכלל4
 

 לזכור או להתרכז?לך קושי  האם יש 2.265
 .  אין קושי1
 .  יש קושי מועט2
 .  יש קושי רב3
 .  לא יכול בכלל4
 

 ?המפריע בתפקוד היומיומי, אחרלך קושי  ישבנוסף לקשיים שצוינו  האם 2.266
 . כן1

 . לא2
 

  ?, משרד הביטחון או גוף ממשלתי אחרהאם המוגבלות מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי 2.267
 במגבלה אחת ולא בכולן סמן "כן"פחות ללסוקר: אם יש הכרה 

 כן       .1
 לא    .2
 רההכ בתהליכי .3
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 ומעלה 15השאלות הבאות יישאלו עבור בני 
 

 השכלה

 אשאל כעת שאלות על השכלה ועבודה
  

כולל לימודים באוניברסיטה, בישיבה, בקורס ? מוסד לימודים כלשהוב אתה לומד או למדתהאם  3.20
                                                                      שנמשך לפחות שנה וכדומה.

   3.30 שאלה< – למד רק בעבר .1
  3.30שאלה < –  כולל בחופשה ,לומד כיום .2
 4.00 שאלה <–  לא למד כלל .3
 

 ____________ ?(כולל השנה הנוכחית ללומדים היום:) מוסדות הלימודכמה שנים למדת בכל  3.30
                        

 ?בו למדת האחרוןמוסד הלימודים  מהו סוג 3.40
 ר יסודי, חטיבת ביניים )כולל חדר/כותאב(בית ספ .1
 ישיבה מקצועית כוללבית ספר תיכון במסלול מקצועי  או חקלאי  .2
 עיונית       -בית ספר תיכון במסלול עיוני כולל ישיבה תיכונית .3
 לא כולל ישיבה תיכונית –" גדולה"ישיבה  .4
 לא במסלול לתואר אקדמי - ספר על תיכוני להכשרת מורים וגננות-בית .5
                                                                                   לא במסלול לתואר אקדמי - םספר על תיכוני להנדסאים ולטכנאי-בית .6
                                                                                  לא במסלול לתואר אקדמי - ספר לאחיות מוסמכות-ספר על תיכוני אחר כגון: בית-בית .7
 מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי .8
  מכינה קדם אקדמית .9

 _______________________   ציין:, מוסד לימודים אחר .10
             

  מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלת? 3.50
 בתיכון ולא סיים               תעודת סיום של בי"ס יסודי או חטיבת ביניים כולל את מי שלמד  .1
 תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאינה תעודת בגרות(          .2
 תעודת בגרות .3
 תיכוני  שאינה תעודה אקדמית       -תעודת סיום של בי"ס על .4
 , או תואר מקביל B.Aתואר אקדמי ראשון  .5
                                , או תואר מקביל כולל  דוקטור לרפואה         M.Aתואר אקדמי שני   .6
 , או תואר מקביל                           Ph.Dתואר אקדמי שלישי  .7
 _________________________, ציין: תעודה אחרת .8
 לא קיבלת אף תעודה  .9
 

 האם למדת אי פעם בישיבה?( לגברים יהודים)  3.60
                   3.70 שאלה <–. כן 1
  4.00 שאלה< – . לא2
 

 ניתן לבחור יותר מתשובה אחת למד או לומד?באיזה סוג ישיבה   3.70
     ישיבה תיכונית .1
     ישיבה "קטנה" .2
      ישיבה גבוהה  .3
    ישיבה "גדולה" .4
       ישיבת הסדר .5
            "כולל" .6
 _______________________  ציין:אחר,   .7
 

 (3.70משאלה  3-7)עבור סוגי ישיבות  _ ________ ?כמה שנים למדת בכל הישיבות 3.80
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 תעסוקה

 , השבוע שהסתיים בשבת האחרונהאשאל כעת  שאלות שמתייחסות לשבוע שעבר

 ?בשבוע שעבר האם עבדת, לפחות שעה אחת בשכר לא כולל עבודה בהתנדבות 4.00

 4.100שאלה  <-- . כן1
  4.21 שאלה <-- היית בשירות חובה בצה"ל. 2
 4.21שאלה  <--ע בצה"להיית בשירות קב. 3
  4.30שאלה  <-- לא עבדת בשבוע שעבר. 4
 

            אתה משרת בישוב בו אתה גר?האם   4.21

  . כן1
 . לא2
 

 האם בנוסף לשירות הצבאי אתה עובד בעבודה אחרת?  4.22
  4.370 <-- 2עבד בשבוע = אופנות  4.00אם בשאלה  <--  . כן1
  4.300 <-- 3פנות = או 4.00אם בשאלה  <-- . לא2

                    
 ? , כולל עסקלך עבודה ממנה נעדרת בשבוע שעבר האם יש 4.30

                          4.40שאלה  <--.  כן 1
 4.80 שאלה <--.  לא 2
 

 כמה שבועות נעדרת מעבודה זו? 4.40
 4.50 שאלה  <-- 1-52

  4.80 שאלה  <-- 53-99
 

 ?רית שבגללה נעדרת מהעבודה בשבוע שעברמהי הסיבה העיק 4.50
   4.52שאלה  <--  . מחלה שלך1
 4.53שאלה  <-- . תאונה שלך2
 . מחלה של ילד3
 . מחלה של בן משפחה אחר4
 4.100שאלה  <-- שבועות 26. חופשת לידה עד 5
 . חופשה אחרת6
 4.100שאלה  <-- . חגים ומועדים7
 4.100 שאלה <-- . מילואים8
 יום 30יקף העבודה/ הפסקה זמנית עד . צמצום בה9

 . סכסוך עבודה, שביתה או השבתה10
 . מזג אויר11
 ___________  ציין:,  . סיבה אחרת12

  4.100עבור לשאלה  3-12 : אופנויות5 -כמה נעדר פחות מ 4.40אם שאלה 
  4.60אלה  עבור לש 12 ,11, 10, 9, 6, 4, 3: אופנויות 5כמה נעדר שווה או יותר  4.40אם שאלה 

 
 האם המחלה היא מחלת מקצוע? 4.52

 כן. 1
 לא. 2

  4.100: עבור לשאלה 5 -כמה נעדר פחות מ 4.40אם שאלה 

  4.60: עבור לשאלה   5כמה נעדר שווה או יותר  4.40אם שאלה 
 

 ?   מה סוג התאונה שעברת 4.53
 תאונת עבודה כולל תאונת דרכים בדרך לעבודה או ממנה .1
 כים אחרת תאונת דר .2
 תאונה אחרת. 3

 4.100: עבור לשאלה 5 -כמה נעדר פחות מ 4.40אם שאלה 

  4.60: עבור לשאלה   5יותר  כמה נעדר שווה או 4.40אם שאלה 

 
כולל תשלום חלקי, תשלום מביטוח לאומי או מקרנות ביטוח אחרות ? ההיעדרות היא בתשלוםהאם  4.60

 שבועות 26וחופשת לידה עד 
  4.100שאלה  <--כן  . 1
  4.70 שאלה <--לא . 2
                                    4.100שאלה   <--  אחר, עצמאי, "פרילנסר", בן משפחה ללא תשלום. 3
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 ? בתום תקופת ההיעדרות מובטחת חזרתך לאותו מקום עבודההאם   4.70
  4.100שאלה  <-- כן. 1
  4.80שאלה   <--לא . 2
 

 ?האחרונים, כולל ניסיון להקים עסקעבודה באופן פעיל בארבעת השבועות  האם חיפשת   4.80
                     4.400 שאלה  <-- . כן1

            4.600 שאלה  <-- לא .2
       4.470 שאלה <-- יום 30לא, משום שהובטחה עבודה תוך  .3
                                                  

 ______________ את עובדת/אתה עובד?בכמה מקומות עבודה   4.100
     

 

 עיקרי פרטים על עבודה

 העיקרי מקום העבודה שלפרטים אשאל כעת שאלות על  4.101
 

 ביישוב בו עבדת בפקידות קודמות? )לפקידות חוזרות( ה עדיין עובדהאם את 4.110
   4.120שאלה  <-- . כן1
  4.111שאלה  <-- . לא2
 

 אתה עובד?באיזה ישוב   4.111
 ישוב המגורים ב . עובד1
 _________________________________, ציין: בישוב או במקום אחר עובד. 2
                                  __________________________________, ציין, באיזה אזור: בישובים שוניםעובד . 3
 ו חברה הפועלים בארץ                              בחו"ל בשליחות מטעם מוסד א עובד. 4
 

 )לפקידות חוזרות(באותו מקום עבודה כמו בפקידה קודמת?  אתה עדיין עובדהאם  4.120
 4.160 שאלה <--  . כן1
 4.121שאלה  <-- . לא2
 

    ____________מהו שם מקום העבודה שלך?  4.121
 

    ____________שלך? בודה העיקרית של מקום הע הפעילותי מה  4.122
  כגון ייצור, תיקון, מכירה

 
    ____________ ?אתה עובדבאיזה אגף או מחלקה   4.123

 
    ____________?  אתה עובדשל האגף או המחלקה בה  תהעיקרימהי פעולתו   4.124

 
  ?ה מגזר כלכלי אתה עובדבאיז   4.130

 במגזר הפרטי, לדוגמה עסק. 1
 לדוגמה השלטון המקומי או בית ספר ממלכתי בורי,במגזר הצי. 2
 במוסד ללא מטרות רווח, לדוגמה ארגון צדקה, איגוד מקצועי או דתי. 3
 

    ____________ העיקרי?, לוקח לך להגיע למקום עבודתך ותבדקבדרך כלל, כמה זמן,  4.140
 

    ____________ באיזו שנה התחלת לעבוד במקום העבודה הזה? 4.150
 
 4.160לעבוד לפני יותר משנתיים עבור לשאלה  התחיל םא

 
    ____________ באיזה חודש התחלת לעבוד? 4.151

 
  באיזו דרך מצאת את העבודה?  4.152

 מסמכי קורות חיים באינטרנט עדכנתאו  העלת. 1
 באמצעות פנייה למעסיק . 2
 ניסיון להקים עסק. 3
 באמצעות חברים, קרובים או אחרים. 4
 באמצעות חברות כוח אדם ו/או חברת השמה. 5
 שכת התעסוקהם בלבאמצעות רישו. 6
 באמצעות תגובה למודעות דרושים בעיתונים או באינטרנט. 7
 בדרך אחרת. 8
 

    ____________ חיפשת עבודה ?כמה שבועות   4.153
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                            ()לפקידה חוזרת ?מבצע אותן פעולות כמו בפקידה קודמתהאם במקום עבודה זה אתה עדיין    4.160
  4.164שאלה  <--. כן 1
  4.161לה שא <--. לא 2
 

    ____________? בעיקר במקום עבודה זה עושה איזו עבודה אתה 4.161
 

                                    ____________ ?את הפעולות העיקריות שאתה עושה במקום עבודה זה תאר 4.162
 יבוא,  תיקון מכשירי טלפון תברישיונוכגון: טיפול 

 
    ____________  אם ישתואר המשרה שלך במקום עבודה זה? מהו    4.163

 
  האם אתה מנהל או ממונה על עובדים אחרים?  4.164

  4.165לה שא <-- . כן1
  4.170לה שא <-- . לא2
 

                     :האם אתה מנהל   4.165
 ובדים. ע1
 . מנהלים2
 . עובדים ומנהלים3
 

    ____________ כמה עובדים כפופים לך באופן ישיר?  4.166

 
 אתה עובד בה מתאימה להשכלתך וההכשרות שעברת?שהאם העבודה   4.170

 כן. 1
 לא. 2
 

                       :                          במקום עבודה זה, האם אתה  4.180
  4.181שאלה  <-- רשכי. 1
 4.183שאלה  <--                     שכיר בעל חברה בע"מ. 2
                   ", "פרילנסרבעל עסק עצמאי,. 3
 4.181 שאלה <-- חבר קואופרטיב. 4
  4.202שאלה  <-- חבר קיבוץ. 5
  4.202שאלה  <-- ללא תשלום  העובדמשפחה  בן. 6
 

 מ:  את שכרך אתה מקבלהאם   4.181
 מקום העבודה  .1
  4.185 שאלה <--         מחברת קבלן: בית תוכנה, חברת שמירה , ניקיון וכדומה . 2
 מחברת כוח אדם  .3
   , פרט________אחר. 4
 

 ה מעסיק שכירים?אתהאם  4.183
 4.184 שאלה <--כן . 1
  4.202 שאלה <-- לא. 2
 

 4.202 להשא <--  _______ אתה מעסיק?כמה שכירים  4.184
 

 האם במקום עבודה זה, יש לך חוזה בכתב או הסכם בעל פה?   4.185
  4.190 שאלה <--כן, חוזה בכתב . 1
  4.190 שאלה <-- כן, הסכם בעל פה. 2
  4.200 שאלה <-- ואין הסכם  אין חוזה. 3
 

 חוזה/ההסכם שלך במקום עבודה זה? מהו סוג 4.190
 לת קביעות  או חוזה לתקופה לא מוגב. 1
 חוזה מתחדש. 2
 חוזה לתקופה מוגבלת של חודש או יותר            . 3
 חוזה לתקופה מוגבלת של  פחות  מחודש . 4
 התמחות או תכנית הכשרה אחרת . 5
   לפי קריאה בלבד                                                                 . 6
        _______________     פרט   .אחר. 7
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 כיצד מחושב שכרך בעבודה זו? 4.200
 . חודשי1
                                  לפי שעות  .2
                      עבודה בקבלנות   .3
 יומי .4
 _ ___________  לפי איזה חישוב?:אחר . 5
 

  מלאה?במשרה  אתה עובדבמקום עבודה זה, האם  4.202
                            כן                     .1
 לא                                                . 2
 

                      ____________  ?העיקריעבודתך  במקום בדרך כללאתה עובד כמה ימים בשבוע  4.210
 

 כלל, בעבודה זו העיקרית?אתה עובד בדרך באלו שעות  4.220
 בעיקר בשעות היום . 1
            בעיקר בשעות הערב. 2
  בעיקר בשעות הלילה                                 . 3
 במשמרות . 4
 מפוצל. 5
 לא קבוע . 6
 אחר                                                  . 7

 4.250, אחרת עבור לשאלה 4.230עבור לשאלה  :(1=  4.00שאלה עבד בשבוע שעבר ) אם 

 _____________ ? בכל מקומות העבודה , כמה ימים עבדתבשבוע שעבר 4.230
   4.240המשך בשאלה  1-6

          4.250עבור לשאלה   7
                       

 האם עבדת בסוף השבוע האחרון? 4.240
 כן, בשישי .1
 . כן, בשבת2
 ובשבת. כן, בשישי 3
 . לא4
 

 ? במקום עבודתך/בכל מקומות העבודה , כולל שעות נוספותבדרך כללאתה עובד כמה שעות בשבוע  4.250
 __________ כולל גם שעות הכנה, למורים ואומנים

                                    
 תזרים

 מספר שעות
 (4.250)שאלה 

 תזרים עבד בשבוע שעבר או נעדר

  4.251המשך בשאלה   4.00בשבוע  כן  עבד 1-97

  4.261המשך בשאלה   4.00כן  עבד בשבוע  )לא קבוע( 98

  4.280 לפני להוראת תזרים עבור 1=4.30, ונעדר  4=  4.00לא  עבד בשבוע  1-97

  4.270המשך בשאלה  1=4.30, ונעדר  4=  4.00לא  עבד בשבוע  )לא קבוע( 98

 
סכסוך עבודה  בגלל: חופשה, מחלה, חגים, מילואים, פחות שעות מהרגילעבדת בשבוע שעבר, האם  4.251

     או סיבה אחרת?
 4.252 שאלה <-- כן. 1
  4.257 שאלה <-- לא .2
 

 __________ ?עבדת פחותכמה שעות  4.252
 

 ?בשבוע שעבר מהרגילשעות עבדת פחות שמה הסיבה העיקרית  4.253
    4.255 שאלה <-- מחלה שלך.  1
  4.256 שאלה <-- שלך תאונה . 2
 מחלה של ילד. 3
 מחלה של בן משפחה אחר. 4
                                שבועות     26חופשת לידה עד . 5
 חופשה אחרת. 6
 חגים ומועדים. 7
 4.257 שאלה <--                                                     מילואים. 8
 הצמצום בהיקף העבוד. 9

 סכסוך עבודה, שביתה או השבתה. 10
 מזג אוויר. 11
 ____________סיבה אחרת . פרט  . 12
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 האם המחלה היא מחלת מקצוע? 4.255

 כן. 1
 לא. 2

  4.257עבור לשאלה 
 

 ?   מה סוג התאונה שעברת 4.256
 תאונת עבודה כולל תאונת דרכים בדרך לעבודה או ממנה .1
 . תאונת דרכים אחרת2
 . תאונה אחרת3
 

, נוסף על השעות שציינת קודם, האם עבדת  שעות נוספות, תורנויות, עבודות מיוחדות בשבוע שעבר  4.257
 ?  כדומהו

    4.258 שאלה <-- כן .1
   4.261 שאלה <--לא  .2
 

 __________ כמה שעות עבדת נוסף? 4.258
 

 __________ בכל מקומות העבודה?כמה שעות בשבוע שעבר עבדת  4.261
 

 4.262עבור לשאלה )לא קבוע(:  98=  4.250אם שאלה 

  4.280עבור לשאלה   :1-97= 4.250אם שאלה 

      
סכסוך עבודה או סיבה  בגלל: חופשה, מחלה, חגים, מילואים, עבדת פחות שעותבשבוע שעבר, האם   4.262

   אחרת?
                  4.263 שאלה <--כן  .1
          4.270 שאלה <--לא  .2
 

 __________ ?עבדת פחותכמה שעות  4.263
 

 ?בשבוע שעבר עבדת פחות שעותשמה הסיבה העיקרית  4.264
   4.266 שאלה <--  מחלה שלך. 1
  4.267 שאלה <-- תאונה שלך .2
 מחלה של ילד. 3
 מחלה של בן משפחה אחר. 4
  שבועות  26ד חופשת לידה ע. 5
 חופשה אחרת .6
 חגים ומועדים. 7
 4.270 שאלה <--                                                            מילואים. 8
 צמצום בהיקף העבודה. 9

 סכסוך עבודה, שביתה או השבתה. 10
 מזג אוויר. 11
 _____________ סיבה אחרת. 12
 

 האם המחלה שלך היא מחלת מקצוע? 4.266
       כן. 1
 4.270 שאלה <--     לא. 2
 

   ?   מה סוג התאונה שעברת 4.267
 .  תאונת עבודה כולל תאונת דרכים בדרך לעבודה או ממנה1
 .  תאונת דרכים אחרת2
 . תאונה אחרת3

          
? למורים העבודה בכל מקומות שעות או יותר בשבועוחמש שלושים  בדרך כללאתה עובד האם  4.270

 כולל גם שעות הכנה –ואומנים 
  4.280 האלש <-- כן .1
  4.271 האלש <-- לא .2
 

 ?   בכל מקומות העבודה שלושים שעות או יותר בשבוע בדרך כללאתה עובד האם  4.271
 כולל גם שעות הכנה –למורים ואומנים 

      כן .1
                       לא       .2
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 1להם יותר ממקום עבודה מגיעים אלה שיש  4.281-ו 4.280לשאלות 

 
  ? במקום עבודתך העיקרי , אתה עובד כולל שעות נוספותבדרך כללכמה שעות בשבוע  4.280

       _____________ כולל גם שעות הכנה, למורים ואומנים
 

, אחרת עבור להוראות תזרים לפני שאלה 4.281עבור לשאלה : (1=  4.00שאלה עבד בשבוע שעבר ) אם 
4.290 

 
                                     _____________ ?במקום עבודה זהכמה שעות בשבוע שעבר עבדת  4.281

 
 .4.300היתר, יעברו לשאלה  .חלקיתיגיעו שכירים וחברי קואופרטיב שעובדים בד"כ  4.290לשאלה 

 

 האם אתה מעוניין לעבוד מספר שעות רב יותר?  4.290
      4.291 האלש <--כן   .1
 (1)נוסח  4.292 שאלה <--לא  .2
 

האם בארבעת השבועות האחרונים ניסית לחפש עבודה עם מספר שעות עבודה רב יותר, כולל במקום  4.291
   העבודה הנוכחי?

                        4.295 שאלה <-- כן .1
  (2)נוסח   4.292 האלש <-- לא .2
 

4.292  
 ?מספר שעות רב יותרמעוניין לעבוד ינך מהי הסיבה העיקרית לכך שא: 1נוסח 
 מהי הסיבה העיקרית לכך שעובד פחות משלושים וחמש שעות?: 2נוסח 

                         4.300 שאלה <-- . אין צורך מבחינה כלכלית1
  4.294 שאלה <--. בגלל מחלה, מום, נכות או מגבלה גופנית אחרת 2
 . בפנסיה, גיל גבוה     3
 ל בילדים. טיפו4
   4.300 שאלה <--. טיפול בבן משפחה אחר                5
 . טיפול במשק הבית6
 . לימודים7
 . זה אופי העבודה8
 ________ . פרט. אחר9
 

 :האם המגבלה או המחלה נובעת 4.294
 או מתאונת דרכים בדרך לעבודה או ממנה . מתאונת עבודה1
 . מתאונת דרכים אחרת2
   4.300 שאלה <--                                                                            . ממחלת מקצוע3
 . מחלה אחרת4
 

   האם יכולת להתחיל לעבוד יותר שעות בחודשיים הקרובים?  4.295
 כן                          .1
   לא .2
 
 

  (משרתים בשירות סדירלפרק זה מגיעים כל המועסקים פרט לתעסוקה לא הולמת )

 
 בעבודה  אחרת? העיקרית ה מעוניין להחליף את עבודתךאתהאם  4.300

 . כן1
                         4.370 שאלה <-- . לא2
 

 (ניתן לבחור יותר מתשובה אחת)מדוע אתה מעוניין להחליף עבודה?   4.310
 . מעוניין בשכר גבוה יותר1
 הכשרה והשכלה שלי . רוצה עבודה המתאימה יותר ל2
                                                            . רוצה עבודה עם יותר עניין והגשמה עצמית3
                   . רוצה לעבוד קרוב יותר לבית                                 4
 . רוצה לעבוד בעבודה שתנאי העבודה בה טובים יותר5
                 ין ______________. צי. אחר6
 
 ?האם בארבעת השבועות האחרונים חיפשת עבודה אחרת באופן פעיל   4.320 
  4.330 שאלה <--. כן 1
  4.370 שאלה <-- . לא2
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  באלו דרכים חיפשת עבודה? 4.330

העלת או עדכנת מסמכי קורות חיים ברשתות החברתיות או  4.331
 מקצועיות באינטרנט?

 לא - 2 כן - 1

 לא - 2 כן - 1 באמצעות פנייה למעסיק אישית או בכתב או בדרך אחרת? 4.332

 לא - 2 כן - 1 ניסיון להקים עסק פרטי? 4.333

 לא - 2 כן - 1 באמצעות חברים, קרובים או אחרים? 4.334

 לא - 2 כן - 1 באמצעות חברות כוח אדם ו/או חברת השמה? 4.335

 לא - 2 כן - 1 ם בלשכת התעסוקה?באמצעות רישו 4.336

 לא - 2 כן - 1 באמצעות תגובה למודעות דרושים בעיתונים או באינטרנט? 4.337

 לא - 2 כן - 1 ___________  בדרך אחרת. פרט 4.338

 
 אם היו מציעים לך עבודה אחרת, האם יכולת להתחיל לעבוד בחודשיים הקרובים?  4.340

 .  כן1
 .  לא  2
 

 היום? מועסקם חיפשת עבודה באותו תחום מקצועי בו הנך הא 4.350
  4.370 שאלה <--כן   .1
 4.360 שאלה <-- .  לא2
 

 ______________ חיפשת עבודה?באיזה מקצוע  4.360
 

  עשר החודשים האחרונים-בשניםתעסוקה 

 
סוף  החודש ועד   ה ____שנ______   האחרונים, כלומר, מתחילת חודשעשר החודשים -בשנים  4.370

)כולל עבודה בחו"ל כולל היעדרות בתשלום?  בכל מקומות העבודהשעבר, כמה חודשים עבדת בארץ, 
        _____________  מטעם חברה ישראלית ושירות צבאי(

 
 4.380-חודשים, עבור ל 10-אם עבד פחות מ

 
 לכך שלא עבדת בכל חודשי השנה? העיקריתמהי  הסיבה . 4.380

 ארץ או בחו"ללימודים ב. 1
 4.382 שאלה <--מחלה, מום, נכות או מגבלה גופנית אחרת . 2
  גיל גבוה, בפנסיה. 3
  עבודה עונתית העונה הסתיימה. 4
 עבודה באופן פעיל ולא מצא חיפש. 5
 ל בילדיםוטיפ. 6
 ל בבן משפחה אחרוטיפ .7
  ל במשק הביתוטיפ .8
 בחו"ל היה. 9

 לא מעוניין לעבוד. 10
 פרט ___________  .חרתסיבה א .11

  עבור לנפש הבאה  1,3,4,5,6,7,8,9,10,11אופנויות 
 

 האם המגבלה או המחלה נובעת ?  4.382
 .  מתאונת עבודה או מתאונת דרכים בדרך לעבודה או ממנה1
 .  מתאונת דרכים אחרת2
 . ממחלת מקצוע3
 . מחלה אחרת4

 עבור לנפש הבאה

 

 עבר      חיפוש עבודה למי שלא עבד בשבוע ש

 ?באלו דרכים חיפשת עבודה באופן פעיל, בארבעת השבועות האחרונים   4.400 

 לא - 2 כן - 1 עדכנת מסמכי קורות חיים ברשתות החברתיות או מקצועיות באינטרנט? ת אוהעל 4.401

 לא - 2 כן - 1 באמצעות פנייה למעסיק אישית או בכתב או בדרך אחרת? 4.402

 לא - 2 כן - 1 ם עסק פרטי?ניסיון להקי 4.403

 לא - 2 כן - 1 באמצעות חברים, קרובים או אחרים? 4.404

 לא - 2 כן - 1 ח אדם ו/או חברת השמה?ובאמצעות חברות כ 4.405

 לא - 2 כן - 1 שכת התעסוקה?באמצעות רישום בל 4.406

 לא - 2 כן - 1 בעיתונים או באינטרנט? באמצעות תגובה למודעות דרושים 4.407

 לא - 2 כן - 1 ___________ בדרך אחרת. פרט   4.408
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 האם בארבעת השבועות האחרונים קיבלת דמי אבטלה? 4.410
 .  כן1
 .  לא  2
 

 _____________כמה שבועות ברציפות חיפשת עבודה באופן פעיל?  4.420
 

 מלאה?    במשרה האם חיפשת עבודה  4.430
 כן. 1
 לא. 2
 

                           שעבר?       להתחיל לעבוד בשבוע כוליהיית  עים לך עבודה מתאימה, האםאם היו מצי 4.440
 4.470לה שא <-- כן. 1
   4.450לה שא <-- לא. 2
 

 מהי הסיבה העיקרית שבגללה לא יכולת להתחיל לעבוד בשבוע שעבר? 4.450
 למדת. 1
 היית חולה. 2
 היית במילואים . 3
 בבן משפחה תר" לילדים או טיפללא היה "סידו. 4
    ____סיבה אחרת. פרט _______. 5
 

           האם תוכל להתחיל לעבוד בחודש הקרוב? 4.460
 כן                                      . 1
                                                                             לא                                       . 2
 

 החברהאם עבדת אי פעם בארץ, כולל שירות בצה"ל, שירות לאומי או עבודה בחו"ל מטעם   4.470
 ישראלית?

  4.480 שאלה <-- כן .1
  4.520 שאלה <-- לא. 2
 

 _____________ באיזו שנה הפסקת את עבודתך האחרונה?   4.480
 
 4.520ר לשאלה הפסיק לעבוד לפני יותר משנתיים עבו םא

 
  ______ באיזה חודש הפסקת את עבודתך האחרונה?   4.490

 
       מדוע הפסקת לעבוד במקום העבודה האחרון ?  4.500

  4.810 שאלה <-- פוטרת בגלל צמצומים/מקום עבודה נסגר. 1
   4.810 שאלה <--  פוטרת מסיבות אחרות. 2
 4.520 שאלה <--  יצאת לפנסיה משירות בצבא. 3
    4.810 שאלה <-- יצאת לפנסיה מעבודה אחרת. 4
  4.520 שאלה <-- השתחררת משירות צבאי .5
   4.810 שאלה <-- חוזה העבודה  הסתיים, כולל עבודה עונתית .6
   4.810 שאלה <-- עזב כי העבודה לא התאימה לכישורים .7
 4.810 שאלה <-- ום וכדומהמיק ,כי לא היה מרוצה מתנאי עבודה כמו, שכר, היקף שעות עזב .8
  4.502 שאלה <-- עזב מסיבות בריאותיות .9

 4.810 שאלה <--. לימודים 10
 4.810 שאלה <--. טיפול במשק בית או בבן משפחה 11
 4.810 שאלה <--. שהייה בחוץ לארץ 12
  4.810 שאלה <--   __________ . פרטסיבה אחרת. 13
 

 ? האם המגבלה או המחלה נובעת  4.502
 או ממנהמתאונת עבודה או מתאונת דרכים בדרך לעבודה . 1
 . מתאונת דרכים אחרת2
 4.810 שאלה <--                                                                       . ממחלת מקצוע3
 . מחלה אחרת4
 

 ____________ מחפש עבודה? אתה באיזה מקצוע 4.520
השתחרר משירות צבאי עבור לשאלה  – 5יצא לפנסיה משירות צבאי או  3הפסיק = למה  4.500אם בשאלה 

4.801 
 4.930 לשאלה לא עבד בכלל בישראל עבור וא אם הפסיק לעבוד לפני יותר משנתיים
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 לא עבדו בשבוע שעבר ולא חיפשו בחודש אחרון( למי שמתייאשים ולא משתתפים בכוח העבודה )

 

ארץ, כולל שירות בצה"ל, שירות לאומי או עבודה בחו"ל מטעם חברה האם עבדת אי פעם ב  4.600

 ישראלית?
  4.610 שאלה <--.  כן 1
  4.630 שאלה <-- .  לא2

 
 ___________ באיזה שנה הפסקת את עבודתך האחרונה?   4.610

 
 4.630הפסיק לעבוד לפני יותר משנתיים עבור לשאלה  םא

 
  _______ך האחרונה?באיזה חודש הפסקת את עבודת   4.611

 
 מדוע הפסקת לעבוד במקום העבודה האחרון?    4.620

 פוטרת בגלל צמצומים/מקום עבודה נסגר. 1
 פוטרת מסיבות אחרות. 2
                                          יצאת לפנסיה משירות בצבא . 3
 4.630 שאלה <--                                                                                יצאת לפנסיה מעבודה אחרת. 4
 השתחררת משירות צבאי .5
 חוזה העבודה  הסתיים, כולל עבודה עונתית .6
 עזב כי העבודה לא התאימה לכישורים .7
 מיקום וכדומה ,מרוצה מתנאי עבודה כמו, שכר, היקף שעות היהעזב כי לא . 8
   4.622 שאלה <--עזב מסיבות בריאותיות . 9

 4.630 שאלה <--. לימודים 10
 4.630 שאלה <--. טיפול במשק בית או בבן משפחה 11
 4.630 שאלה <--. שהייה בחוץ לארץ 12
 4.630 שאלה <-- סיבה אחרת. פרט   _______________  .13

                    
 האם המגבלה או המחלה נובעת ?  4.622

 או ממנהאונת דרכים בדרך לעבודה .  מתאונת עבודה או מת1
 .  מתאונת דרכים אחרת2
 . ממחלת מקצוע3
 . מחלה אחרת4
 

   ____החודשים האחרונים, כלומר מתחילת חודש  עשר-פשת עבודה באופן פעיל, בשניםהאם חי  4.630
                                     ועד  סוף החודש שעבר?  __שנה ___

     4.640 שאלה <--כן . 1
     4.680 שאלה <--לא . 2
 

 ___________בשנים עשר החודשים האחרונים, כמה שבועות חיפשת עבודה?   4.640
 

 האם חיפשת באמצעות שרות התעסוקה?  4.650
 .  כן       1
 .  לא          2
 

עבור לשאלה  –א ואינו יוצא צב אחרונותשנתיים ב, הפסיק לעבוד  4.630שחיפש עבודה בשנה אחרונה לפי מי 
4.670. 

 
 _____________ עבודה? באיזה מקצוע חיפשת 4.660

 
 מלאה?     במשרה האם חיפשת עבודה 4.670

 כן. 1
 לא. 2
 

 לעבוד עכשיו בעבודה המתאימה לך? אתה מעוניין האם 4.680

  4.690 שאלה <--כן . 1

 4.720 שאלהעבור להוראות תזרים לפני  <--לא  .2
 
 
 
 
 



 

 17 

 
 
 

 י הסיבה העיקרית לכך שלא חיפשת עבודה בארבעת  השבועות האחרונים? מה 4.690
 אין עבודה מתאימה במקצוע שלך          .1
 אין עבודה מתאימה באזור מגורך .2
 אין עבודה מתאימה לך מבחינת: שכר, שעות עבודה, עניין בעבודה .3
 4.700 שאלה <--            הבגלל חוסר ניסיון, בגלל חוסר הכשרה מתאימה או בגלל קשיי שפ. 4
 בגלל גיל: צעיר מידי, מבוגר מידי .5
                   לומד במסגרת של הכשרה מקצועית מטעם משרד ממשלתי                                                                                 .6
                         במסגרת לימודים מסודרת אחרת             לומד .7
  4.692 שאלה <--מגבלה גופנית, נכות או מחלה ממושכת  .8
 טיפול בילדים .9

 4.700 שאלה <--                                         טיפול בבן משפחה אחר  .10
                            משפחתיות אחרות  תהתחייבויו .11
  ____________סיבה אחרת. פרט ____. 12

 

 האם המגבלה או המחלה נובעת ? 4.692
 או ממנה.  מתאונת עבודה או מתאונת דרכים בדרך לעבודה 1
 .  מתאונת דרכים אחרת2
 . ממחלת מקצוע3
 . מחלה אחרת4
 

 ?בשבוע שעברלהתחיל לעבוד  אם היו מציעים לך עבודה מתאימה, האם היית יכול 4.700
    4.720 שאלהם לפני עבור להוראות תזרי <--כן . 1
   4.710 שאלה <-- לא .2
 

 בחודש הקרוב? להתחיל לעבוד אם היו מציעים לך עבודה מתאימה, האם תוכל 4.710
 כן                                        . 1
 לא                                        .2

מי שגילו לא , 4.810-לעבור ל עבד בשנתיים אחרונותו 18-67מי שגילו לא , 4.720-לעבור ל 18-67מי שגילו 
  4.930-לעבור ל עבד בשנתיים אחרונותולא  18-67

  האם אתה מקבל הבטחת הכנסה? 4.720
 . כן1
 . לא  2

 4.930-עבד בשנתיים אחרונות לעבור ל, מי שלא 4.730-לעבור ל עבד בשנתיים אחרונותמי ש

 האם אתה מקבל דמי אבטלה?  4.730
 ןכ .1
  4.810 שאלה <--                              . לא 2
 

 אלו שעבדו בשנתיים האחרונות לא כולל צבא(  לפרטים  על  עבודה  אחרונה )

 
            ?רהאם שרתת בישוב בו אתה ג  4.801

            . כן1
 4.920 השאל <--   . לא          2

 
 באיזה ישוב עבדת?  4.810

 וב המגורים ישבת . עבד1
 _________________________________, ציין: בישוב או במקום אחר תעבד. 2
                                  __________________________________, ציין, באיזה אזור: בישובים שונים תעבד. 3
                בחו"ל בשליחות מטעם מוסד או חברה הפועלים בארץ                תעבד. 4
 

 ________   _____מהו שם מקום העבודה  בו עבדת?  4.820

 

 ________   _____ ?מהי פעילותו העיקרית של מקום העבודה  האחרון שלך 4.821

 

 ________   _____באיזה אגף או מחלקה עבדת 4.822
 

   ________ _____של האגף או המחלקה בה עבדת?   העיקריתמהי פעולתו  4.823
 

 באיזה מגזר כלכלי עבדת?   4.824
 במגזר הפרטי, לדוגמה עסק. 1
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 לדוגמה השלטון המקומי או בית ספר ממלכתי במגזר הציבורי,. 2
 במוסד ללא מטרות רווח, לדוגמה ארגון צדקה, איגוד מקצועי או דתי. 3
 

 ________   _____איזו עבודה עשית בעיקר במקום עבודה זה ?   4.825
 טכנאי טלפון ד רישוי,פקיכגון: 

 
 ________   _____ במקום עבודה זה תאר את הפעולות העיקריות שעשית 4.826

 יבוא, תיקון מכשירי טלפון תברישיונוכגון: טיפול 
 

 ________   _____מה היה תואר המשרה שלך במקום עבודה זה? אם היה 4.827
 

 האם ניהלת או היית ממונה על עובדים אחרים? 4.830
 כן. 1
  4.840 השאלהוראות תזרים לפני  <--. לא 2
 

 :האם ניהלת 4.831
 . עובדים1 

 . מנהלים2
 . עובדים ומנהלים3
 

 ________   _____ כפופים לך באופן ישיר? היו כמה עובדים  4.832
 

 , שאר4.840: לעבור לשאלה (4.630לפי שאלה )בלתי מועסק או  חודשים אחרונים 12-לכל מי שחיפש עבודה ב
 4.860לעבור לשאלה 

 

 האם חיפשת עבודה במקצוע בו היית מועסק בעבודתך האחרונה?  4.840
  4.860 שאלה <--. כן 1
   4.850 השאל <--. לא 2
 

 ____________ באיזה מקצוע חיפשת עבודה? 4.850
 

 במקום עבודה זה, האם היית:  4.860
   4.870 השאל <-- שכיר. 1
  4.890 השאל <--שכיר בעל חברה בע"מ . 2
               4.890 השאל <--עצמאי, בעל עסק, "פרילנסר"  . 3
  4.870 השאל <-- חבר קואופרטיב. 4
  4.920 שאלה <--קיבוץ  חבר. 5
                                           4.920 להשא <-- ללא תשלום בן משפחה העובד. 6
 

                              האם קיבלת את שכרך מ? 4.870
   מקום העבודה .1
   4.892 להשא <--             מחברת קבלן: בית תוכנה, חברת שמירה, ניקיון וכדומה .2
 מחברת כוח אדם . 3
 . פרט _______________ אחר .4
 

 האם העסקת שכירים? 4.890
 כן. 1
 4.920 שאלה להוראות תזרים לפני <--   לא. 2
 

 4.920 שאלה להוראות תזרים לפני <--   ________________ העסקת?כמה שכירים  4.891
 

 האם במקום עבודה זה, היה לך חוזה בכתב או הסכם בעל פה?   4.892
  4.900 להשא <-- כן, חוזה בכתב. 1
  4.900 להשא <-- כן, הסכם בעל פה. 2
  4.910 להשא <--ואין הסכם   אין חוזה. 3
 

 ההעסקה שלך במקום עבודה זה? םחוזה/הסכמהו היה סוג  4.900
 ביעות  או חוזה לתקופה לא מוגבלת . ק1
 חוזה מתחדש. 2
                                                              חוזה לתקופה מוגבלת של חודש או יותר            . 3
 חוזה לתקופה מוגבלת של  פחות  מחודש . 4
 חרת התמחות או תכנית הכשרה א. 5
   לפי קריאה בלבד                                                                 .6
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                      אחר. איזה סוג ____________. 7
                                             

 
 איך היה מחושב שכרך בעבודה זו? 4.910

  חודשי. 1
                         לפי שעות. 2
                                     עבודה בקבלנות. 3
     יומי. 4
    _________________ לפי איזה חישוב? .אחר. 5
 

 4.930עבור לשאלה  –, היתר 4.920 שאלהל לכל מי שעבד בשנה אחרונה עבור

 
חודש  ועד  סוף ____ שנה _______מתחילת חודש   עשר החודשים האחרונים, כלומר,-בשנים  4.920

היעדרות  בתשלום? )כולל עבודה בחו"ל   כולל העבודהבכל מקומות שעבר, כמה חודשים עבדת בארץ, 
       _____________ צבאי( מטעם חברה ישראלית ושירות

 

  4.930-חודשים, עבור ל 10-אם עבד פחות מ

 עבדת בכל חודשי השנה? לכך שלא העיקריתמהי  הסיבה   4.930
 לימודים בארץ או בחו"ל. 1
  4.932 להשא <-- מחלה, מום, נכות או מגבלה גופנית אחרת. 2
 גיל גבוה, בפנסיה. 3
 העונה הסתיימה ,עבודה עונתית. 4
 חיפשת עבודה באופן פעיל ולא מצאת. 5
 ל בילדיםוטיפ. 6
 ל בבן משפחה אחרוטיפ. 7
 ל במשק הביתוטיפ. 8
 ו"לבח היה. 9

 לא מעוניין לעבוד. 10
 סיבה אחרת _______   . 11
 

 האם המגבלה או המחלה נובעת ?  4.932
 או ממנה.  מתאונת עבודה או מתאונת דרכים בדרך לעבודה 1
 .  מתאונת דרכים אחרת2
 . ממחלת מקצוע3
 . מחלה אחרת4
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 בזה סיימנו את השאלות. תודה רבה על השקעת הזמן ושיתוף הפעולה.
 
 טת הביצועשי

 . פקידה בנייר בשטח                        5. פקידה בנייר בטלפון        4

 תוצאה 

 . לא נפקד3. נפקד חלקי      2. נפקד מלא      1

 
 

 פקידה  או סיבה להפסקת פקידה-סיבות אי

      פקידה או סיבה להפסקת מילוי שאלון-( סיבת אי1-13א.  בחר מבין הסיבות המפורטות להלן )

 

 ג. האם ממשיך  לטפל בשאלון                    )ניתן לציין מספר תשובות(ב. מי מסר את המידע   
 . כן                                                                                   1. שכן                                                                            1       
 . לא                            2                                       . איש ועד בית                         2       
 . בן משפחה/חבר שאינו שייך למשק הבית                       3       
 . בן משק הבית 4       
                                                 __________ _________________________________ד. הערות:_________                                                 . לא נמסר מידע חדש5       

 . אחר _____________________________ 6       

 
 _________________   שם מוסר המידע   1ב.

            
 סמל קלדן _____________ _________________ שם קלדן ___________________________ תאריך קלידה

 . הבניין לא אותר 1

 אין רחוב כזה  1.1
 אין בית כזה ברחוב  1.2
 אין מידע נוסף  1.3

 אחר__________________________________                            1.4 
 

                          _____________________. סירוב, פרט את סיבת סירוב7

 .   נקבה2זכר     . 1ציין את מין המסרב:     
 ______ ציין את התרשמותך לגבי גיל המסרב/ת:    

       
 

 . דירה לא אותרה2

 בניין טרם אוכלס ולא ניתן לזהות את הדירה  2.1     
 אין שם כזה  2.2     
 הפרטים על הכרטיס אינם מספיקים לאיתור  2.3     
 אין מידע נוסף  2.4     
 _______________________אחר_________  2.5 

 לא שייכים לאוכלוסיית הסקר.   8

 דיפלומטים/ אנשי או"ם    8.1       
 אחר _____________________    8.2      

 

 . הדירה לא מאוכלסת באופן קבוע3

 דירה חדשה טרם אוכלסה   3.1
 דירה בבנייה  3.2
 דירה בשיפוצים  3.3
 ושהאטומה או נט ,דירה הרוסה  3.4
 טרם נכנס דייר חדש  3.5
 משתמשים בדירה מדי פעם.  3.6
 נפטרו, עברו למוסד  3.7
 אין מידע נוסף  3.8

 אחר _________________________________   3.9    

 .   קושי זמני9

 מי שישיבבדירה אין     9.1       
 עסוק במועד הביקור    9.2      
 מחלה    9.3      
 בל א    9.4      
 אחר__________________________________    9.5      

 

 .  קושי קבוע10

 מוגבל   10.1
 מחלה ממושכת   10.2

 אחר__________________________________   10.3       

 .  הדירה לא משמשת למגורים4

 לעסק כגון:  משרד, חנות  הדירה משמשת   4.1
 מחסן   4.2

 __________________________אחר ____   4.3    
 הדירה משמשת למוסד, הוסטל, פנימייה, ישיבה וכדומה   4.4    

 או משפחות שעזבו ביישובים לא עירוניים .   דירה כפולה11

 דירה כפולה   11.1
 משפחות שעזבו ביישובים לא עירוניים   11.2

 

 . קשיי שפה5

 פרדיתס  5.6                      רוסית   5.1     
 יידיש/גרמנית  5.7                     ערבית   5.2
 פרסית  5.8                    אנגלית   5.3
 אחר__________________   5.9                 אמהרית    5.4
 צרפתית   5.5

 

 .   לא נוצר קשר טלפוני12

 מנותק   12.1        
 שגוי   12.2        
 סטלפק   12.3        
 מספר הטלפון אינו שייך לגרים בדירה שנדגמה   12.4        
 אין תשובה   12.5        
 משיבון   12.6        
 תפוס   12.7        
 אין טלפון   12.8        

 

 .  משפחה נעדרת 6

 הנוכחי נמצאים אחרי שעות הביקור 6.1

 נמצאים בשעות לא קבועות 6.2

 נמצאים בחופשה 6.3

 פחה נעדרת ללא פרטים נוספיםמש 6.4

 אחר__________________________________ 6.5    

 

.   סיבה אחרת,  13.1

 _____פרט___________________________________

       _________________________________________ 

        

 

 שעת התחלה __________ שעת סיום __________

                                                                                                          

 שם הסוקר ___________________ סמל הסוקר __________

האם הושאר מכתב 
 נעדרים? כן   /    לא


