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  :חלק א
 ציוד לבית

 
 

 ברצוננו לקבל פרטים על הוצאות  לקניית ציוד לבית.בחלק זה של השאלון,   10.1.05
 הכוונה מוצרים אשר הגיעו לביתכם בשלושת החודשים האחרונים,               
 כולל מוצרים שאינם ברשותכם ומוצרים שנתתם במתנה.               
                 
 < והמשךENTERלסוקר: הקש >                

 
  - אים בבעלותכם או עומדים לשימושכם . האם נמצ10.1.10

 
 כן .1

 לא .2
                      

 כמה בעלות  
   מקרר [1]
   מקפיא [2]
   כיריים [3]
   תנור אפייה [4]
   תנור אפייה וכיריים [5]
   מיקרוגל [6]
   מדיח  כלים [7]
   מכונת כביסה [8]
   מייבש כביסה [9]
   מזגן [10]
   בקשואב א [11]

 
 

 . כמה  .......... בבעלותכם או עומדים לשימושכם?10.1.20
 

 מחודש .... ועד היום, האם קניתם אחד או יותר מהמוצרים שהוזכרו לפני כן:  10.1.25
 כגון: מקרר, כיריים, תנור, מיקרוגל, מדיח, שואב אבק, מכונת כביסה, מזגן,  כולל מתנות שנתתם במתנה?                

 
 כן .1

 לא .2
 

 מהם המוצרים שקניתם?  10.1.26
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 מקרר .1
 מקפיא )נפרד ממקרר( .2
 כיריים לבישול נפרדים מהתנור )לא כולל פלטה לשבת(  .3
 תנור אפייה )נפרד מכיריים( .4
 תנור אפיה וכיריים )מערכת משולבת( .5
 קרוגלמי .6
 מדיח  כלים .7
 מכונת כביסה .8
 מייבש כביסה )נפרד ממכונת כביסה( .9
 מזגן .10
 שואב אבק חשמלי או רובוטי )לא כולל מכשיר קטן לבית ולרכב(  .11

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.1.27



 

 

 
 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.1.28

 
 יזה חודש קיבלתם את .................?     חודש.......   בא  10.1.30

 חודש.......                                                                                      
 חודש........                                                                                      

 חודש.......                                                                                     
 
 
 

 ב בארץ ו. ייש1     .................?ה היכן נקנה   10.1.40
 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                

 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                

 . דיוטי פרי6                                                                
 

 ?באיזה יישוב קניתם את ...........  10.1.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש >  3לסוקר: הקלד                 

 
 ?מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............  10.1.70
 <     Ctrl M>לסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה                 

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 פריטלסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה ה  10.1.80
 

 האם נקנה 
 

(10.1.26) 

כמה 
 נקנה

(10.1.27) 

קנייה 
 אחת

(10.1.28) 

חודש 
 קנייה

(10.1.30) 

היכן 
 נקנה

(10.1.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.1.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.1.70) 

 מטבע
 

(10.1.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
 
 

  -. האם נמצאים בבעלותכם או עומדים לשימושכם  10.1.200
 

 כן .1

 לא .2
                      

 כמה בעלות  
   טלוויזיה [1]
   צלחת לוויין [2]
   ממיר דיגיטלי [3]
   מחשב [4]
   טאבלט [5]
   קונסולת משחקים [6]
   דוד שמש [7]
   אופניים חשמליים [8]
   קורקינט חשמלי [9]

 
 . כמה  .......... בבעלותכם או עומדים לשימושכם?10.1.210

 
 מחודש .... ועד היום, האם קניתם אחד או יותר מהמוצרים שהוזכרו לפני כן:  10.1.220
 ,  כולל מתנות שנתתם במתנה? אופנייפ חשמליים, ש, מחשב, קונסולת משחקיםטלוויזיה, דוד שמכגון:                



 

 

 
 כן .1

 לא .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהם המוצרים שקניתם?  10.1.225
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  
 טלוויזיה .1
 צלחת לוויין )לא כולל מנוי לטלוויזיה בלוויין( .2
  DTTיטת ערוצי טלוויזיה פתוחים  מכשיר לקל .3

 )לא כלול במנוי לטלוויזיה בכבלים(
 מחשב אישי / מחשב נישא .4
 טאבלט )מחשב מגע( .5
 קונסולת משחקים .6
 דוד שמש .7
 אופניים חשמליים .8
 קורקינט חשמלי כולל הוברבורד .9

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.1.227
 

 ה .................. נרכשו באותה קנייה?האם כל   10.1.228
 

 חודש.......    באיזה חודש קיבלתם את .................?    10.1.230
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?     10.1.240

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                

 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.1.250
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 הכולל לתשלום עבור ..............? מה היה הסכום  10.1.270
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 סכוםב 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.1.280
 

 האם נקנה 
 

(10.1.225) 

 כמה נקנה
 

(10.1.227) 

קנייה 
 אחת

(10.1.228) 

חודש 
 קנייה

(10.1.230) 

 היכן נקנה
 

(10.1.240) 

יישוב 
 קנייה

(10.1.250) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.1.270) 

 מטבע
 

(10.1.280) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           



 

 

6.           
7.           
8.           
9.           
 
 
 
 

 ,רהיטים לסלון, למטבח או לפינת אוכלמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.2.01
 ות שנתתם לאחרים(? כגון: מזנון, ספה, כסאות מטבח, שולחן למטבח )כולל מתנ               

 כן .1

 לא .2
 

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהם הרהיטים שקניתם מחודש...........ועד היום?  10.2.10
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 מזנון .1
 ספה .2
 כורסא כולל הדום, פוף  .3
 שולחן סלוני .4
 ספרייה, כוננית לספרים .5

 שידת טלוויזיה .6
 שולחן )למטבח / פינת אוכל( .7
 כיסאות מטבח .8
 ארונות מטבח .9
 ארון שירות למטבח  / למרפסת / לחדר שירות )כולל ארונות פלסטיק( .10
 אחר  .11

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.2.25
 

 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.2.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?     חודש.......     10.2.30
 חודש.......                                                                                      
 ........ חודש                                                                                     
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1    היכן נקנה  ה.................?   10.2.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                

 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                

 . דיוטי פרי6                                                                
 

 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.2.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.2.70

 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                
 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               

 
 בו נקנה הפריט לסוקר: ציין את סוג המטבע  10.2.280

 
 

 האם נקנה 
 

(10.2.10) 

כמה 
 נקנה

(10.2.25) 

קנייה 
 אחת

(10.2.28) 

חודש 
 קנייה

(10.2.30) 

היכן 
 נקנה

(10.2.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.2.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.2.70) 

 מטבע
 

(10.2.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           



 

 

4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
 
 
 
 
 

 ,רהיטים לחדר שינה, חדר ילדים, חדר עבודה או חדר אמבטיהמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.3.10
 כדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(? ו כגון: ארון בגדים, מיטה, שולחן כתיבה, ארון אמבטיה               

 כן .1

 לא .2
 

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהם הרהיטים שקניתם מחודש...........ועד היום?  10.3.20
 
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 ארון בגדים .1
 ת נוערספ .2
  מיטה .3
 מזרון .4
 שולחן טואלט .5
 ה )לא כולל שידת טיפולים לתינוק(ידש .6
 כתיבה / שולחן משרדי / שולחן מחשבשולחן  .7
 כיסא משרדי, כיסא מחשב .8
 ספריה )לא כולל מדפים בודדים( .9
 מדפים .10
 ארון אמבטיה .  11
 ארון נעלים .12
 אחר  .13

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.3.25
 

 ............... נרכשו באותה קנייה?האם כל ה ...  10.3.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?     חודש.......     10.3.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?       10.3.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                

 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.3.50

 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש >  3 לסוקר: הקלד                 
 

 ולל לתשלום עבור ..............?מה היה הסכום הכ  10.3.70
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 םבסכו 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.3.80



 

 

 
 האם נקנה 

 
(10.3.20) 

כמה 
 נקנה

(10.3.25) 

קנייה 
 אחת

(10.3.28) 

חודש 
 קנייה

(10.3.30) 

היכן 
 נקנה

(10.3.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.3.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.3.70) 

 מטבע
 

(10.3.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
13.           
 
 

 יסא בטיחות לרכב,לול לתינוק, כ, עגלה, מיטת תינוקכגון:  ,הוט וציוד לתינוקרימחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.4.10
 )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?  שידת טיפולים, כיסא אוכל לתינוק               

 כן .1

 לא .2
 

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהם הרהיטים שקניתם מחודש...........ועד היום?  10.4.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 ק / עריסהמיטת תינו .1
 עגלה / טיולון .2
  לול לתינוק .3
 כיסא בטיחות לתינוק / סלקל .4
 שידת טיפולים .5

 כיסא אוכל לתינוק .6
 מנשא .7
 אמבטיה לתינוק .8
 נדה לתינוקטרמפולינה /  נד .9
 אחר  .10

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.4.25
 

 .. נרכשו באותה קנייה?האם כל ה ................  10.4.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?     חודש.......     10.4.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?       10.4.40

 אתר אינטרנט בארץ  . 2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.4.50

 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 
 

 ..............? מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור  10.4.70
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                



 

 

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 קר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריטלסו  10.4.80
 
 

 האם נקנה 
 

(10.4.20) 

כמה 
 נקנה

(10.4.25) 

קנייה 
 אחת

(10.4.28) 

חודש 
 קנייה

(10.4.30) 

היכן 
 נקנה

(10.4.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.4.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.4.70) 

 מטבע
 

(10.4.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
 
 
 
 

 גז לגינה-, כגון: שולחן גינה, כיסאות גן, שמשייה, גרילריהוט וציוד לגן ולמרפסתמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.5.10
 ם(? )כולל מתנות שנתתם לאחרי               

 כן .1

 לא .2
 

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהם הרהיטים שקניתם מחודש...........ועד היום?  10.5.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 שולחן גינה )כולל שולחן מתקפל( .1
 יזוףכיסאות גן )כולל כיסאות נח, כיסאות מתקפלים, ספסל נדנדה, מיטת ש .2
  שמשיה .3
 גז לגינה -גריל .4
 בריכה .5
 מחסן .6
 אחר .7

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.5.25
 

 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.5.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?     חודש.......     10.5.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?       10.5.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                

 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 ...........?באיזה יישוב קניתם את   10.5.50

 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 
 

 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.5.70
 <     Ctrl Mובהערה > לסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום,                

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               



 

 

 
 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.5.80

 
 האם נקנה 

 
(10.5.20) 

כמה 
 נקנה

(10.5.25) 

קנייה 
 אחת

(10.5.28) 

חודש 
 קנייה

(10.5.30) 

היכן 
 נקנה

(10.5.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.5.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.5.70) 

 מטבע
 

(10.5.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
 
 
 

 ון: טלפון קווי )כולל טלפון אלחוטי(, מערכת קולנוע ביתית כולל      , כגמוצרי אלקטרוניקהמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.6.10

               DVD  ,משחק אלקטרוני  שעון, פקס, סטרימר, -רדיו רדיו,מערכת קריוקי כולל רמקולים, משולב, מערכת סטריאופונית 
 )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?  ו/או טלוויזיה ידני, נגני מדיה, מצלמה לתמונות, מצלמת וידיאו, שלטים למזגן               

 
 כן .1

 לא .2
 

 שקניתם מחודש...........ועד היום? מוצרי האלקטרוניקהציין מבין הפריטים הבאים,  מהם   10.6.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 טלפון קווי )כולל טלפון אלחוטי, לא כולל סלולרי( .1
 נייד( D.V.D משולב )כולל  D.V.D מערכת קולנוע ביתית כולל  .2
 מערכת סטריאו כולל מערכת קריוקי ורמקולים .3
 שעון-רדיו, רדיו .4
 סטרימר .5
 משחק אלקטרוני ידני .6
 ודומיהם  MP3   ,MP4  –נגני מדיה  . 7

 מצלמה לתמונות .8
 מצלמת וידיאו .9
 וויזיהשלטים למזגן ו/או טל .10
 אחר .11

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.6.25
 

 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.6.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?     חודש.......     10.6.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1.....?     היכן נקנה  ה............  10.6.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                

 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.6.50

 <ENTERיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש >אות 3לסוקר: הקלד                 
 

 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.6.70
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                



 

 

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.6.80
 

 האם נקנה 
 

(10.6.20) 

כמה 
 נקנה

(10.6.25) 

קנייה 
 אחת

(10.6.28) 

חודש 
 קנייה

(10.6.30) 

היכן 
 נקנה

(10.6.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.6.50) 

וב ייש
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.6.70) 

 מטבע
 

(10.6.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
11.           
 
 

 , כגון: אופניים, קורקינט, מכשירי כושר, מחבט לטניס,  ה וספורטציוד תנועמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.7.10
 רולר בליידס )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?                

 
 כן .1

 לא .2
 

 שקניתם מחודש...........ועד היום? ו ציוד התנועה והספורט ציין מבין הפריטים הבאים,  מה  10.7.20
 

 מוצר אחדלסוקר: ניתן לבחור יותר מ              
                  

 אופניים )לא כולל אופניים חשמליים( .1
 קורקינט )לא כולל קורקינט חשמלי( .2
 הליכון .3
 אופני כושר .4
 ת / קפיצים / מתחומשקול .5
 ליות / רולר בליידסגלג .6
 אחר . 7

 
 כמה .................. קניתם?  10.7.25

 
 .......... נרכשו באותה קנייה?האם כל ה ........  10.7.28

 
 באיזה חודש קיבלתם את .................?     חודש.......     10.7.30

 חודש.......                                                                                      
 חודש........                                                                                      

 חודש.......                                                                                     
 

 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?       10.7.40
 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                

 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                

 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.7.50

 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 
 

 לום עבור ..............?מה היה הסכום הכולל לתש  10.7.70
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.7.80



 

 

 
 האם נקנה 

 
(10.7.20) 

כמה 
 נקנה

(10.7.25) 

קנייה 
 אחת

(10.7.28) 

חודש 
 קנייה

(10.7.30) 

היכן 
 נקנה

(10.7.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.7.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.7.70) 

 מטבע
 

(10.7.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

6.           
7.           
 
 

 , כגון: אורגן, פסנתר, גיטרה, מיתריםכלי נגינה או אביזרים לכלי נגינהמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.8.10
 )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?               

 

 כן .1

 לא .2
 

 כלי נגינה קניתם בשלושת החודשים האחרונים?כמה כלי נגינה או אביזרים ל  10.8.20
 

 מהו כלי הנגינה שנקנה?  10.8.30
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 תופים .1
 אורגן .2
 גיטרה .3
 פסנתר .4
 חליל .5
 אחר, כולל אביזרים .6

 
 ..?     חודש.......   באיזה חודש קיבלתם את ...............  10.8.40

 חודש.......                                                                                      
 חודש........                                                                                      

 חודש.......                                                                                     
 

 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?       10.8.50
 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                

 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.8.60

 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 
 

 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.8.70
 <     Ctrl Mידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה > לסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא                

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.8.80
 

 האם נקנה 
 

(10.8.30) 

חודש 
 קנייה

(10.8.40) 

היכן 
 נקנה

(10.8.50) 

יישוב 
 קנייה

(10.8.60) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.8.70) 

 מטבע
 

(10.8.80) 

 אחר

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         



 

 

6.         
 
 

 לים, שרשרת, צמיד,  שעון יד לגבר או לאישה,, כגון: טבעות, עגיתכשיטים או שעוני ידמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.9.10
 ? בסכום של מאה שקלים  או יותר למוצרשעון חכם או תכשיט אחר )כולל מתנות שנתתם לאחרים(                

 

 כן .1

 לא .2
 

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהם התכשיטים  שקניתם מחודש...........ועד היום?  10.9.20
 

 ן לבחור יותר ממוצר אחדלסוקר: נית              
                  

 טבעת .1
 עגילים .2
 תליון, שרשרת .3
 צמיד .4

 שעון יד לגבר )לא כולל שעון חכם( .5
 שעון יד לאישה )לא כולל שעון חכם( .6
 שעון חכם .7
 אחר . 8

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.9.25
 

 .... נרכשו באותה קנייה?האם כל ה ..............  10.9.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?     חודש.......     10.9.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?       10.9.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                

 . דיוטי פרי6                                                                
 

 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.9.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 ור ..............?מה היה הסכום הכולל לתשלום עב  10.9.70

 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                
 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               

 
 סוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריטל  10.9.80

 
 

 האם נקנה 
 

(10.9.20) 

כמה 
 נקנה

(10.9.25) 

קנייה 
 אחת

(10.9.28) 

חודש 
 קנייה

(10.9.30) 

היכן 
 נקנה

(10.9.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.9.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.9.70) 

 מטבע
 

(10.9.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
 
 

 , כגון: שטיחים, תמונות )כולל מסגור תמונות(, וילונות, נברשות,  מוצרים לקישוט הביתמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.10.10



 

 

 כסף לצרכי דת )פמוטים, גביע לקידוש, חנוכייה( אהילים, מנורות שולחן, מראות, שעונים לבית, פסלים, כדים, כלי                 
 כולל מתנות שנתתם לאחרים ?                  

 
 כן .1

 לא .2
 

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהם המוצרים לקישוט הבית  שקניתם מחודש...........ועד היום?  10.10.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 (כולל הדבקה)שטיחים, שטיחים מקיר לקיר  .1
 (כולל מסגור תמונות)תמונות  .2
 , בדים לוילונות(כולל התקנה)וילונות  .3
 נברשות, אהילים, מנורות שולחן, תאורת חירום .4
 מראות .5
 (לא כולל שעוני יד ושעונים מעוררים)שעונים  .6
 פסלים, כדים .7
 (טים, גביע לקידוש, חנוכייהפמו)כלי כסף לצרכי דת  .8
 אחר . 9
 אחר נוסף .10

 
 

 כמה .................. קניתם?  10.10.25
 

 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.10.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?   חודש.......     10.10.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?     10.10.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                

 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 ?באיזה יישוב קניתם את ...........  10.10.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.10.70
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.10.80
 

 האם נקנה 
 

(10.10.20) 

 כמה נקנה
 

(10.10.25) 

קנייה 
 אחת

(10.10.28) 

חודש 
 קנייה

(10.10.30) 

 ן נקנההיכ
 

(10.10.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.10.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.10.70) 

 מטבע
 

(10.10.80) 

 אחר

1.           
2.           

3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           
10.           
 



 

 

 
 ראוטר,: שדרוג מחשב )כולל תיקון מחשב וטאבלט(, מדפסת, האם היו לכם הוצאות למחשב אישי... ועד היום, מחודש .  10.20.10
 מצלמת מחשב לאינטרנט, רמקולים  דיסק חיצוני קשיח, תוכנות, משחקי מחשב, מסך מחשב )מוניטור(,   ,פקס                 
 מתנות שנתתם לאחרים? כולל                 

 
 כן .1

 לא .2
 

 שקניתם מחודש...........ועד היום?  האישי בההוצאות למחשציין מבין הפריטים הבאים,  מהם   10.20.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

  כולל תיקון מחשב  Upgrade))שדרוג המחשב   .1  
 (כולל כרטיס זכרון, כרטיס רשת, כרטיס מסך) 

 דפסת, סורק, מדפסת משולבת, פקסמ  .2

 (hard discדיסק חיצוני קשיח )  .3

 תוכנות, משחקי מחשב, לומדות מחשב, דיסקים למשחקים אלקטרוניים    .4
 מקלדת, עכבר  .5
 ראוטר  .6
 מסך מחשב )מוניטור( .7

 מצלמת מחשב לאינטרנט  .8

 דיו למדפסת .9

 Disk On Keyזכרון נייד למחשב   .10

 רמקולים למחשב .11

 סוללה או מטען למחשב .12

 אחר .13

 

 כמה .................. קניתם?  10.20.25
 

 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.20.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?   חודש.......     10.20.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 ..חודש.....                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?     10.20.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                

 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 ..?באיזה יישוב קניתם את .........  10.20.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.20.70
 <     Ctrl M>לסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה                 

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.20.80
 

 האם נקנה 
 

(10.20.20) 

 כמה נקנה
 

(10.20.25) 

קנייה 
 אחת

(10.20.28) 

חודש 
 קנייה

(10.20.30) 

 יכן נקנהה
 

(10.20.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.20.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.20.70) 

 מטבע
 

(10.20.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           



 

 

9.           
10.           
11.           
12.           
13.           

 כגון: מערבל חשמלי, מעבד מזון, מטחנת בשר חשמלית, בלנדר, טוסטר,               מכשירי חשמל למטבח,מחודש .... ועד היום, קניתם   10.30.10
 שבת, מכונת קפה, מטחנת קפה טוסטר אובן, גריל חשמלי, קולט אדים, סיר חשמלי, מחבת חשמלית, קומקום חשמלי, פלטה ל                 
 )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?                 

 

 כן .1

 לא .2
 

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהם מוצרי החשמל הביתיים  שקניתם מחודש...........ועד היום?  10.30.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 , מעבד מזון, מטחנת בשר חשמלית, בלנדרמערבל חשמלי  .1  

 טוסטר, טוסטר אובן, גריל חשמלי   .2

 קולט אדים  .3

 סיר חשמלי, מחבת חשמלית  .4

 קומקום חשמלי, מיחם חשמלי  .5

 פלטה לשבת   .6

 מסחטת מיץ חשמלית  .7

 מכונת קפה, מטחנת קפה  .8

 אחר   .9

 

 ניתם?כמה .................. ק  10.30.25
 

 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.30.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?   חודש.......     10.30.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?     10.30.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                

 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.30.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.30.70
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 בסכום 8במוצרים הבאים להקליד , לפרט את המוצרים שנקנו יחד ו8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.30.80
 

 האם נקנה 
 

(10.30.20) 

 כמה נקנה
 

(10.30.25) 

קנייה 
 אחת

(10.30.28) 

חודש 
 קנייה

(10.30.30) 

 היכן נקנה
 

(10.30.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.30.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.30.70) 

 מטבע
 

(10.30.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           



 

 

7.           
8.           
9.           
 

 , כגון: מגהץ, מאוורר, כלי עבודה חשמליים , רדיאטור חשמלי, מוצרי חשמל אחרים לביתמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.35.10
 תנור חשמלי אחר)כולל מתנות שנתתם לאחרים(?                 

 
 כן .1

 לא .2
 

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהם מוצרי החשמל הביתיים  שקניתם מחודש...........ועד היום?  10.35.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 מגהץ .1  

 (ורר תקרהכולל מאו)מאוורר  .2

 מכסחת דשא .3

 מקדחה  .4

 רדיאטור חשמלי  .5

 תנור חשמלי   .6

 אחר   .7

 

 כמה .................. קניתם?  10.35.25
 

 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.35.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?   חודש.......     10.35.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?     10.35.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 חו"ל    . אתר אינטרנט ב3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 יזה יישוב קניתם את ...........?בא  10.35.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.35.70
 <     Ctrl Mלרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >לסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש                 

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.35.80
 

 האם נקנה 
 

(10.35.20) 

 כמה נקנה
 

(10.35.25) 

קנייה 
 אחת

(10.35.28) 

חודש 
 קנייה

(10.35.30) 

 היכן נקנה
 

(10.35.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.35.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.35.70) 

 מטבע
 

(10.35.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                     
 , כגון: שמיכות, כריות, מגבות )לא כולל מגבות מטבח(, כלי מיטה, מגבות ומצעיםמחודש .... ועד היום, האם קניתם   10.40.10
 סדינים, ציפות, ציפיות, כיסוי למיטה, כיסוי לספות, מפות שולחן )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?                 

 
 כן .1

 לא .2
 

 ,  מהם כלי המיטה  שקניתם מחודש...........ועד היום?ציין מבין הפריטים הבאים  10.40.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 שמיכות  .1  

 כרים, כריות  .2

 (לא כולל מגבות מטבח)מגבות   .3

 (סדינים, ציפות, ציפיות)מצעים   .4

 (פעמיות-לא כולל מפות חד)מפות שולחן   .5

 כיסוי למיטה, כיסוי לספות  .6

 אחר  .7

 

 כמה .................. קניתם?  10.40.25
 

 האם כל ה .................. נרכשו באותה קנייה?  10.40.28
 

 באיזה חודש קיבלתם את .................?   חודש.......     10.40.30
 חודש.......                                                                                      

 חודש........                                                                                      
 חודש.......                                                                                     

 
 . יישוב בארץ 1יכן נקנה  ה.................?   ה  10.40.40

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                

 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.40.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.40.70
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.40.80
 

 האם נקנה 
 

(10.40.20) 

 כמה נקנה
 

(10.40.25) 

קנייה 
 אחת

(10.40.28) 

חודש 
 קנייה

(10.40.30) 

 היכן נקנה
 

(10.40.40) 

יישוב 
 קנייה

(10.40.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.40.70) 

 מטבע
 

(10.40.80) 

 אחר

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           

7.           
    



 

 

 
   
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 : קניית בעלי חיים, ביקור אצל וטרינר, אילוף כלבים, בעלי חייםאות על מחודש .... ועד היום, האם היו לכם הוצ  10.50.10
 מזון לבעלי חיים, לא כוללאקווריום, מלונה, כלוב, תספורת לחיות או הוצאה אחרת ) –בית לחיות                  
 מתנות שנתתם לאחרים(? כולל                 

 
 כן .1

 לא .2
 

 ציין על מה היתה ההוצאה  10.50.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד              
                  

 קניית בעלי חיים,  .1  

 ביקור אצל וטרינר: ניתוחים, חיסונים, תרופות,   דמי רישיון וכדומה  .2

 (כולל אקווריום, מלונה, כלוב)בית לחיות   .3

 תספורת לחיות .4

 אחר  .5

 

 . כלב1  איזו חיה קניתם?   10.50.30
 . חתול2                                                
 . דג3                                                

 . ארנב4                                                
 . אוגר5                                                

 . ציפור6                                                
 . אחר7                                                

 
 חודש.......      היתה ההוצאה על .....................?באיזה חודש   10.50.40

 חודש.......                                                                                                    
 חודש........                                                                                                    

 חודש.......                                                                                                   
 

 . יישוב בארץ 1יכן נקנה  ה.................?   ה  10.50.50
 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                
 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                

 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                
 . דיוטי פרי6                                                                

 
 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.50.60
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.50.80
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  10.50.90
 

 האם נקנה 
 

(10.50.20) 

 מה נקנה
 

(10.50.30) 

חודש 
 קנייה

(10.50.40) 

 היכן נקנה
 

(10.50.50) 

יישוב 
 קנייה

(10.50.60) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.50.80) 

 מטבע
 

(10.50.90) 

 אחר

1.          
2.          
3.          
4.          



 

 

5.          
 
  
   
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 ה שקליםמא מחודש .... ועד היום, האם קניתם ציוד לבית או מוצרים אחרים אליהם לא התייחסנו קודם, שמחיריהם  10.60.10
 כולל מתנות שנתתם לאחרים?, לא כולל כלי אוכל ומטבח, או יותר למוצר                  
 

 כן .1

 לא .2
 
 

 כמה מוצרים אחרים שמחיריהם מאה שקלים או יותר למוצר, קניתם?  10.60.20
 

 ציין את שם המוצר ...  שקניתם?   10.60.30
 

 ...........?   חודש.......   באיזה חודש היתה ההוצאה על ..........  10.60.40
 חודש.......                                                                                                    
 חודש........                                                                                                    

 חודש.......                                                                                                   
 

 . יישוב בארץ 1היכן נקנה  ה.................?     10.60.45
 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                

 . אתר אינטרנט בחו"ל    3                                                                
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                
 . חו"ל5                                                                

 . דיוטי פרי6                                                                
 

 באיזה יישוב קניתם את ...........?  10.60.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                  

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.60.70
 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 בסכום 8, לפרט את המוצרים שנקנו יחד ובמוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 

 המטבע בו נקנה הפריטלסוקר: ציין את סוג   10.60.80
 

 כמה נקנה 
 

(10.60.20) 

 מה נקנה
 

(10.60.30) 

חודש 
 קנייה

(10.60.40) 

 היכן נקנה
 

(10.60.45) 

יישוב 
 קנייה

(10.60.50) 

יישוב 
 אחר

סכום 
 הוצאה

(10.60.70) 

 מטבע
 

(10.60.80) 

 אחר

1.          
2.          
3.          
4.          

5.          
    

 מחודש .... ועד היום, האם ביטחתם או חידשתם ביטוח נגד נזקים למכשירי בית חשמליים )שלא במסגרת ביטוח תכולת דירה(:  10.70.00
 ביטוח למקרר, למזגן, למכונת כביסה, למייבש כביסה וכדומה?                 

 כן .1

 לא .2
  

 איזה מכשירים  ביטחתם או חידשתם?  10.70.10
 וקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחדלס                

 



 

 

 מקרר  .1  

 מזגן .2

 מכונת כביסה / מייבש כביסה .3

 אחר .4

 
 

 מה היה הסכום ששילמתם עבור ביטוח או חידוש ל..........)שלא במסגרת ביטוח תכולת דירה(  בכל אחד    10.70.20
    ?חודש.......  משלושת החודשים                  

 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר ביטוחים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל ביטוח, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 בסכום 8, לפרט את הביטוחים שנקנו יחד ובביטוחים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                                 

                                                                                 
 מה היה הסכום ששילמתם עבור ביטוח או חידוש ל..........)שלא במסגרת ביטוח תכולת דירה(  בכל אחד    10.70.30

 משלושת החודשים  חודש.......?                     

 <     Ctrl Mידוע מחיר נפרד לכל ביטוח, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה > לסוקר: אם נקנו מספר ביטוחים יחד, ולא                  
 בסכום 8, לפרט את הביטוחים שנקנו יחד ובביטוחים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                                 

 
 ביטוח תכולת דירה(  בכל אחד מה היה הסכום ששילמתם עבור ביטוח או חידוש ל..........)שלא במסגרת    10.70.40

 משלושת החודשים  חודש.......?                     

 <     Ctrl Mלסוקר: אם נקנו מספר ביטוחים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל ביטוח, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 בסכום 8רט את הביטוחים שנקנו יחד ובביטוחים הבאים להקליד , לפ8המתחילה בסיפרה                                 

 
 מה היה הסכום ששילמתם עבור ביטוח או חידוש ל..........)שלא במסגרת ביטוח תכולת דירה(  בכל אחד    10.70.50

 משלושת החודשים  חודש.......?                     

 <     Ctrl Mיחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל ביטוח, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >לסוקר: אם נקנו מספר ביטוחים                   
 בסכום 8, לפרט את הביטוחים שנקנו יחד ובביטוחים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                                 

 
 

 סכום הוצאה 
 

(10.70.50- 10.70.20) 
  חודש........

  חודש........
  ודש........ח

  חודש........
 
 
 

 : תיקון רהיטים )כולל ריפוד(, תיקון מוצרי בידור, תיקון מוצריהוצאות על תיקוניםמחודש .... ועד היום, האם היו לכם   10.80.10
 חשמל למטבח, תיקון מוצרי חשמל אחרים, תיקון כלי נגינה או תיקון ציוד ספורט וכדומה?                 

 כן .1

 לא .2
  

 ציין מבין הפריטים הבאים,  מהו המוצר שתוקן?  10.80.20
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממוצר אחד                 
                  

 (כולל ריפוד)תיקון רהיטים   .1  

 תיקון מוצרי בידור, כגון: טלוויזיה  .2

 תיקון מוצרי חשמל למטבח: תנור, מקרר,  מדיח כלים  .3

 מוצר חשמלי אחר: מכונת כביסה,  מייבש כביסה, מזגן תיקון  .4

 תיקון כלי נגינה, תיקון ציוד ספורט  .5

 אחר  .6

 

 
 באיזה חודש תיקנתם את ..................?   חודש.......     10.80.30

 ש....... חוד                                                                                     
 חודש........                                                                                      



 

 

 חודש.......                                                                                     
 

 באיזה ישוב בוצע התיקון?       10.80.50
 <ENTERאותיות ראשונות של יישוב, בחר ביישוב המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                 

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ..............?  10.80.70
   <   Ctrl Mלסוקר: אם בוצעו מספר תיקונים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל תיקון, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                

 בסכום 8, לפרט את התיקונים שבוצעו יחד ובתיקונים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                               
 
 

 מה המוצר  
 

(10.80.20) 

 חודש תיקון
 

(10.80.30) 

 יישוב תיקון
 

(10.80.50) 

 סכום הוצאה יישוב אחר
 

(10.80.70) 

 אחר

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

  
  
 
  

 האם יש לכם מתקן למים מינרלים, מכשיר לטיהור מים או מערכת לטיהור מים?  10.90.10
 

 כן .1

 לא .2
 

 
 מחודש .... ועד היום, האם רכשתם / שכרתם את המתקן למים מינרלים, את המכשיר לטיהור מים  או את המערכת  10.90.21
  לטיהור המים?                 

  
 כן .1

 לא .2
 

 מה היה הסכום ששילמתם עבור המכשיר )כולל שכירת מכשיר(  בכל אחד משלושת החודשים הבאים, חודש נוכחי.......?      10.90.30

 <     Ctrl Mלסוקר: אם רכשתם מספר מכשירים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מכשיר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 בסכום 8, לפרט את המכשירים  שנרכשו יחד ובשדה הסכום של המכשירים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                                

                                                                                 
                  מכשיר(  בכל אחד משלושת החודשים הבאים, חודש.......?         מה היה הסכום ששילמתם עבור המכשיר )כולל שכירת    10.90.40

 <     Ctrl Mלסוקר: אם רכשתם מספר מכשירים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מכשיר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 בסכום 8ט את המכשירים  שנרכשו יחד ובשדה הסכום של המכשירים הבאים להקליד , לפר8המתחילה בסיפרה                                

 
                  מה היה הסכום ששילמתם עבור המכשיר )כולל שכירת מכשיר(  בכל אחד משלושת החודשים הבאים, חודש.......?            10.90.50

 <     Ctrl Mולא ידוע מחיר נפרד לכל מכשיר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה > לסוקר: אם רכשתם מספר מכשירים יחד,                  
 בסכום 8, לפרט את המכשירים  שנרכשו יחד ובשדה הסכום של המכשירים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                                

 
                  מכשיר(  בכל אחד משלושת החודשים הבאים, חודש.......?         מה היה הסכום ששילמתם עבור המכשיר )כולל שכירת    10.90.60

 <     Ctrl Mלסוקר: אם רכשתם מספר מכשירים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מכשיר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 בסכום 8ט את המכשירים  שנרכשו יחד ובשדה הסכום של המכשירים הבאים להקליד , לפר8המתחילה בסיפרה                                

 
 

 בכל אחד מהחודשים ( כולל מסננים, מנורות, ביטוח וגלוני מים)ששילמתם עבור דמי האחזקה של המכשיר מה היה הסכום   10.90.70
 הבאים, בחודש נוכחי..........?                 

 
 , יש לרשום את סה"כ הסכום, מכשיריחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל  דמי אחזקה עבור מספר מכשירים  שולמו ר: אם לסוק                

 שדה הסכום של דמי האחזקה     יחד וב דמי האחזקה ששולמו, לפרט את 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mובהערה >                              
 בסכום 8הבאים להקליד  עבור המכשירים                              

 
 בכל אחד מהחודשים ( כולל מסננים, מנורות, ביטוח וגלוני מים)מה היה הסכום ששילמתם עבור דמי האחזקה של המכשיר   10.90.80
 הבאים, בחודש ..........?                 

 
 יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מכשיר, יש לרשום את סה"כ הסכום,   לסוקר: אם שולמו  דמי אחזקה עבור מספר מכשירים                



 

 

 , לפרט את דמי האחזקה ששולמו יחד ובשדה הסכום של דמי האחזקה     8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mובהערה >                              
 בסכום 8עבור המכשירים הבאים להקליד                               

 
 בכל אחד מהחודשים ( כולל מסננים, מנורות, ביטוח וגלוני מים)מה היה הסכום ששילמתם עבור דמי האחזקה של המכשיר   10.90.90
 הבאים, בחודש ..........?                 

 
 לרשום את סה"כ הסכום, לסוקר: אם שולמו  דמי אחזקה עבור מספר מכשירים  יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מכשיר, יש                 

 , לפרט את דמי האחזקה ששולמו יחד ובשדה הסכום של דמי האחזקה     8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mובהערה >                              
 בסכום 8עבור המכשירים הבאים להקליד                               

 
 בכל אחד מהחודשים ( כולל מסננים, מנורות, ביטוח וגלוני מים)אחזקה של המכשיר מה היה הסכום ששילמתם עבור דמי ה  10.90.100
 הבאים, בחודש ..........?                   

 
 לסוקר: אם שולמו  דמי אחזקה עבור מספר מכשירים  יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מכשיר, יש לרשום את סה"כ הסכום,                 

 , לפרט את דמי האחזקה ששולמו יחד ובשדה הסכום של דמי האחזקה     8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mובהערה >                              
 בסכום 8עבור המכשירים הבאים להקליד                               

 
 
 
 
 
 
 

 סכום הוצאה 
 

(10.90.100- 10.90.30) 
  נוכחי חודשהוצאה 
  חודש........הוצאה 

  הוצאה חודש........

  הוצאה חודש........
  אחזקה חודש נוכחי
  אחזקה חודש........
  אחזקה חודש........
  אחזקה חודש........

 
 

 מחודש .................... ועד היום, האם שכרתם מוצרים מהסוגים אליהם התייחסנו קודם: ציוד חשמלי,   10.100.10
 יוד וריהוט לתינוק,  ציוד לבית ורהיטים, כלי נגינה וכדומה?צ                   

 
 כן    .1

 לא .2

 
 כמה מוצרים מהסוגים אליהם התייחסנו קודם: ציוד חשמלי,  ציוד לבית ורהיטים, שכרתם?  10.100.20

 
 ציין, מהו המוצר ששכרתם?   10.100.30

 
 בכל אחד משלושת החודשים הבאים, חודש נוכחי.......?   מה היה הסכום ששילמתם עבור שכירת ...............    10.100.50

 <     Ctrl Mלסוקר: אם הושכרו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 בסכום  8ובשדה הסכום של השכרת המוצרים הבאים להקליד , לפרט את המוצרים  שהושכרו יחד 8המתחילה בסיפרה                                

                                                                                 
                  מה היה הסכום ששילמתם עבור שכירת ............... בכל אחד משלושת החודשים הבאים, חודש.......?            10.100.60

 <     Ctrl Mלסוקר: אם הושכרו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 כוםבס  8, לפרט את המוצרים  שהושכרו יחד ובשדה הסכום של השכרת המוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                                

 
                  מה היה הסכום ששילמתם עבור שכירת ............... בכל אחד משלושת החודשים הבאים, חודש.......?            10.100.70

    <  Ctrl Mלסוקר: אם הושכרו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 בסכום  8, לפרט את המוצרים  שהושכרו יחד ובשדה הסכום של השכרת המוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                                

 
                  מה היה הסכום ששילמתם עבור שכירת ............... בכל אחד משלושת החודשים הבאים, חודש.......?            10.100.80



 

 

 <     Ctrl Mלסוקר: אם הושכרו מספר מוצרים יחד, ולא ידוע מחיר נפרד לכל מוצר, יש לרשום את סה"כ הסכום, ובהערה >                  
 בסכום  8, לפרט את המוצרים  שהושכרו יחד ובשדה הסכום של השכרת המוצרים הבאים להקליד 8המתחילה בסיפרה                                

 
 

 שם המוצר  
 

(10.100.30) 

 מוצר אחר
 

הוצאה 
 חודש....

(10.100.50) 

הוצאה 
 חודש....

(10.100.60) 

הוצאה 
 חודש....

(10.100.70) 

הוצאה 
 חודש....

(10.100.80) 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
 

 ... ועד היום, האם מכרתם מוצרים מהסוגים אליהם התייחסנו קודם: ציוד חשמלי, מחודש .................  10.110.10
 ציוד לבית ורהיטים?                   

 
 כן    .1

 לא .2

 
 כמה מוצרים מהסוגים אליהם התייחסנו קודם: ציוד חשמלי,  ציוד לבית ורהיטים, מכרתם?  10.110.11

 
 ציין את המוצר שמכרתם?   10.110.30

 
 באיזה חודש מכרתם ..................?        חודש.......     10.110.40

 חודש.......                                                                                      
 . חודש.......                                                                                     
 חודש.......                                                                                     

 
 בלתם בעבור ..............?   ימה היה הסכום שק   10.110.50

 
 שם המוצר  

 
(10.110.30) 

 מוצר אחר
 

 חודש מכירה
 

(10.110.40) 

 סכום קבלה
 

(10.110.50) 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :חלק ב
                         ביגוד

 .בחודש האחרוןאשאל כעת על קניית ביגוד והנעלה 

 לל מתנות שנתתם לאחרים.גיל שנתיים והלבשה תחתונה. כו לא כולל בגדי תינוקות עד

 
 מחודש .................... ועד היום, האם קניתם מוצרי הלבשה?   20.1.05 

 כגון: חולצות, מכנסיים, שמלות, חצאיות, טרנינגים, סוודרים, חליפות, מעילים, בגדי ים, בגדי ספורט, כובעים.                 
 

 כן    .1

 לא .2
 

 כולל אנשים מחוץ למשק הבית?  למי קניתם מוצרי הלבשה,  20.1.10
 אחדפרט לסוקר: ניתן לבחור יותר מ                 

 

 שם.........   .1

 שם ........   .2

 שם ........   .3
 .   מישהו מחוץ למשק הבית99
 

 מחודש .................... ועד היום,  מהם מוצרי ההלבשה שקניתם עבור.......?  20.1.20
 

 : ניתן לבחור יותר מפריט אחדלסוקר                 
                  

 חולצות  .1  

 מכנסיים  .2



 

 

 שמלות  .3

 חצאיות  .4

 טרנינגים  .5

 סוודרים / אפודות / ווסטים   .6

 מעילים או ג'קטים .7

 חליפות .8

 בגדי ים .9

 בגדי ספורט .10

 כובעים .11

 ביגוד אחר, כגון: פאה .12

 
 .................. קניתם  ל.......?כמה ..  20.1.30

 
 האם כל  .................... נרכשו באותה קנייה?  20.1.31

 
 באיזה חודש קניתם  את  ה.......?     חודש.......................  20.1.40

            .............חודש..........                                                                          
 

 . יישוב בארץ 1היכן קניתם את ה.................?     20.1.50
 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                      
 ינטרנט בחו"ל    . אתר א3                                                                      
 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                      
 . חו"ל5                                                                      
 . דיוטי פרי6                                                                      

 
 באיזה יישוב קניתם את ה.................?      20.1.60

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . רשת  1מהו סוג החנות)רשת שיווק, רשת אופנה, חנות הלבשה, חנות בוטיק(?    20.1.70
 . חנות בגדים שאינה רשת2                                                                                                                                   

 . אחר 3                                                                                                                                   
 מהו שם החנות?  20.1.75

 
 ...............?מה היה המחיר ששילמתם עבור ..  20.1.80

 לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: נקנו מספר בגדים באותה קנייה, ולא ידוע מחיר נפרד לכל בגד, יש לרשום                

            גדיםובשורה על הב, לפרט את הבגדים ששולמו יחד 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ הסכום, ובהערה >                            
  8 למלא בשדה סכום –הנוספים                             

 
 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  20.1.90

 
 כמה נקנה 

 
(20.1.30) 

קנייה 
 אחת

(20.1.31) 

חודש 
 קנייה

(20.1.40) 

היכן 
 נקנה

(20.1.50) 

יישוב 
 קנייה

(20.1.60) 

יישוב 
 אחר

 סוג חנות 
 

(20.1.70) 

שם 
 החנות

(20.1.75) 

סכום 
 הוצאה

(20.1.80) 

סוג 
 מטבע

(20.1.90) 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           



 

 

8.           
9.           
10.           
11.           
12.           
 
 
 

 ? הנעלה............... ועד היום, האם קניתם מוצרי מחודש .....  20.1.200
 .נעלי בית, מגפיים, סנדלים, נעלי ספורטכגון:                  

 
 כן    .1

 לא .2
 

 , כולל אנשים מחוץ למשק הבית? הנעלהלמי קניתם מוצרי   20.1.210
 לסוקר: ניתן לבחור יותר מפרט אחד                 

 

 שם.........   .1

 ....שם ....   .2

 שם ........   .3
 .   מישהו מחוץ למשק הבית99
 

 שקניתם עבור.......? ההנעלהמחודש .................... ועד היום,  מהם מוצרי   20.1.220
 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מפריט אחד                 
                  

 נעלי ספורט  .1  

 סנדלים  .2

 מגפיים  .3

 נעלי בית   .4

 נעלים אחרות  .5

 
 

 כמה .................... קניתם  ל.......?  20.1.230
 

 באיזה חודש קניתם  את  ה.......?     חודש.......................  20.1.240
            חודש.......................                                                                          

 
 . יישוב בארץ 1היכן קניתם את ה.................?     20.1.250

 . אתר אינטרנט בארץ  2                                                                        
  . אתר אינטרנט בחו"ל   3                                                                        

 . ערוץ הקניות/קטלוג4                                                                        
 . חו"ל5                                                                        
 פרי. דיוטי 6                                                                        

 
 באיזה יישוב קניתם את ה.................?      20.1.260

 
 . רשת  1מהו סוג החנות)רשת שיווק, רשת אופנה, חנות הלבשה, חנות בוטיק(?    20.1.270

 . חנות בגדים שאינה רשת2                                                                                                                                     
 . אחר 3                                                                                                                                     

 מה היה המחיר ששילמתם עבור .................?  20.1.280
 , יש לרשום נעלבאותה קנייה, ולא ידוע מחיר נפרד לכל  נעלייםוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: נקנו מספר לס               

            הנעלייםששולמו יחד ובשורה על  הנעליים, לפרט את 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ הסכום, ובהערה >                            
  8למלא בשדה סכום  –הנוספים                             

 
 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט  20.1.290

 
 

 כמה נקנה 
 

קנייה 
 אחת

חודש 
 קנייה

 היכן נקנה
 

יישוב 
 קנייה

יישוב 
 אחר

 סוג חנות 
 

שם 
 החנות

כום ס
 הוצאה

 סוג מטבע
 



 

 

(20.1.230) (20.1.231) (20.1.240) (20.1.250) (20.1.260) (20.1.270) (20.1.275) (20.1.280) (20.1.290) 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

  חלק ג:
 חינוך

 
 כעת אשאל אתכם פרטים על לימודים של בני משק הבית

 
 שעבר, ................ האם ......... למד/ה בבית ספר או במוסד לימודים כלשהו?בחודש   30.1.10
             לסוקר: אם ה"חודש שעבר" הוא אחד מחודשי החופשה, שאל על לימודים בחודש שלפני החופשה            

 כן    .1

 לא .2
 

 מהו סוג המוסד בו למד/ה ..................בחודש שעבר?  30.1.20
 י מוסדות לימודניתן לבחור עד שנלסוקר:                
 



 

 

 בבעלות פרטיתמטפלת בביתה  .1

 מעון יום, פעוטון, גן .2

 חדר, כותאב .3

 גן חובה, גן טרום חובה השייכים לרשות המקומית או למשרד החינוך .4

 בית ספר יסודי / תלמוד תורה )ת"ת(  .5 

 חינוך מיוחד   .6

 חטיבת ביניים  .7

         עיונית וישיבה קטנה(-)כלול ישיבה תיכונית בית ספר תיכון עיוני  .8
 
9. 

 
 י"ד(   -לא כולל כיתות י"ג מקצועית,-ול ישיבה תיכוניתלית ספר תיכון מקצועי/חקלאי  )כב 

 
10. 

 
                 בית ספר תיכון אקסטרני 

 
11. 

      
                     ישיבה גדולה / בית מדרש רבנים     

 
12. 

  
בית מדרש למורים  , לאחיות י"ס להנדסאים וטכנאים,ב) תיכוני  לא לקראת תואר -מוסד על 

 י"ד  -וגננות/ מדרשה , ישיבה על תיכונית, ישיבת הסדר וכדומה(  כולל כיתות י"ג
 
13. 

 
 האוניברסיטה הפתוחה לקראת תואר אקדמי

 
14. 

    
 ראת תואר אקדמי )כולל לימודי תעודה במוסד אקדמי, לא כולל מוסד לימודים לק    
      האוניברסיטה הפתוחה(     
 
15. 

         
 אחר )מכינה למוסד אקדמי, בית ספר ללימודי חוץ בטכניון וכדומה(    

 
 באיזה מוסד ..................?  30.1.31

 
 או לרשות המקומית , בכל אחד מהחודשים הבאים: ................ ל......מה היה שכר הלימוד ששילמתם בפועל  עבור .  30.2.10
 בחודש נוכחי חודש.......?               

 , יש לרשום תשלוםולא ידוע מחיר נפרד לכל  שלמו מספר תשלומים יחדלסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא:                
 ובחודש ששולמו יחד  התשלומים, לפרט את 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl M, ובהערה >תשלומיםסה"כ ה את                            
  8למלא בשדה סכום הבא                             

 
 מה היה שכר הלימוד ששילמתם בפועל  עבור .......... ל............. או לרשות המקומית , בכל אחד מהחודשים הבאים:  30.2.11

 בחודש.......?               
 לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום                

 חודש , לפרט את התשלומים ששולמו יחד וב8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            
  8הבא למלא בשדה סכום                             

 
 מה היה שכר הלימוד ששילמתם בפועל  עבור .......... ל............. או לרשות המקומית , בכל אחד מהחודשים הבאים:  30.2.12
 בחודש.......?               

 : שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא               
 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            
  8הבא למלא בשדה סכום                             

 
 וד ששילמתם בפועל  עבור .......... ל............. או לרשות המקומית , בכל אחד מהחודשים הבאים:מה היה שכר הלימ  30.2.13
 בחודש.......?               

 לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום                
 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            

  8הבא למלא בשדה סכום                             
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית?  30.2.14

 כן    .1

 לא .2
 

 . ממוסד ציבורי 1לה ההטבה?   ממי  התקב  30.2.15
 . ממעביד  2                                                         
 . מקיבוץ    3                                                         

 
 מהו שם המוסד ציבורי נותן ההטבה?  30.2.16

 
  (30.1.10מוסד לימוד )



 

 

  (30.1.11) מדוע לא לומד
  (30.1.12) שנות לימוד
  (30.1.30סוג מוסד )

  (30.1.31מוסד ............ )
  סוג אחר

  (30.2.10הוצאה חודש נוכחי )
  (30.2.11)  1הוצאה חודש 
  (30.2.12)  2הוצאה חודש 
  (30.2.13)  3הוצאה חודש 

  (30.2.14הטבה )

  (30.2.15יש הטבה )
  (30.2.16מוסד הטבה )

 
 . תואר ראשון1לקראת איזה תואר לומד ............?   30.3.10

 . תואר שני                  2                                                                         
 . אחר3                                                                         

 
 הסכום לתשלום בעבור הסמסטר הנוכחי )האחרון(? מה היה  30.3.11

 
 באיזה חודש שולם?  30.3.12

 
 . יולי7ינואר                  .1

 . אוגוסט8פברואר               .2

 . ספטמבר9מרץ                    .3

 . אוקטובר10אפריל                .4

 . נובמבר11מאי                   .5

 צמבר. ד12יוני                    .6
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית?  30.3.13

 כן    .1

 לא .2
 

 . ממוסד ציבורי 1ממי  התקבלה ההטבה?     30.3.14
 . ממעביד  2                                                         

 . מקיבוץ    3                                                         
 

 מהו שם המוסד ציבורי נותן ההטבה?  30.3.15
 

  (30.3.10תואר פתוחה )
  תואר פתוחה אחר 

  (30.3.11סכום פתוחה )
  (30.3.12חודש פתוחה  )
  שנה פתוחה

  (30.3.13הטבה )
  (30.3.14יש הטבה )

  (30.3.15מוסד הטבה )
 
 

 בו למד/ה ..................בחודש שעבר? מהו שם המוסד האקדמי  30.4.10

 <ENTERאותיות ראשונות של מוסד הלימוד, בחר במוסד המתאים והקש > 3לסוקר: הקלד                
 

 ששילמתם או שתשלמו בפועל בעבור שכר לימוד  לשנת הלימודים ? השנתימהו הסכום   30.4.11
 ירות למוסד  הלימודים על ידי  גורם מחוץ למשק הבית.אל תכלול סכומים שמשולמים יש                

 
 האם חלק  משכר הלימוד משולם ישירות למוסד הלימודים על ידי גורם מחוץ למשק הבית או על ידי מילגות?  30.4.12

 כן    .1

 לא .2
 



 

 

 . משק בית אחר 1מי  מימן או השתתף במימון שכר הלימוד?     30.4.13
 . מעביד  2                                                                                       

 . מוסד ציבורי    3                                                                                       
 כספי פיקדון –. צה"ל 4                                                                                       

 . קיבוץ5                                                                                       

 . אחר6                                                                                       
 

 ן שכר הלימוד?פרט מי  מימן או השתתף במימו  30.4.14
 

 מהו סכום ההשתתפות?     30.4.15
 

 מהו אחוז ההשתתפות?  30.4.16
 

  (30.4.10שם אקדמי )
  אקדמי  אחר 
  (30.4.11סכום אקדמי )

  (30.4.12ישירות אקדמי  )
  (30.4.13מימון אקדמי )

  (30.4.14מימון אקדמי אחר )
  (30.4.15) השתתפות אקדמי
  (30.3.16) אחוז השתתפות

 
 . תואר ראשון1/ת?  ציין: תואר ראשן, שני, שלישי, דוקטור לרפואה וכדומה    לקראת איזה תואר לומד   30.4.17

 . תואר שני                  2                                                                                                                                                              
 . תואר שלישי3                                                                                                                                                              

 . אחר4                                                                                                                                                              
 . מלאה1האם לומד/ת תוכנית מלאה או חלקית?    30.4.19

 חצי תוכנית או יותר                   –חלקית  .2                                                                                
 פחות מחצי תוכנית –. חלקית 3                                                                                

 
 ם עבור ........?מחודש ................ ועד היום, האם היו לכם הוצאות על מסגרות, כגון: צהרון או מועדונית לילדי  30.5.00

 
 מה היה הסכום ששילמתם בפועל  בעבור ..........על מסגרות בכל אחד מהחודשים הבאים: בחודש נוכחי חודש.......?  30.5.10

 לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום                
 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            

  8הבא למלא בשדה סכום                             
 

 ...?מה היה הסכום ששילמתם בפועל  בעבור ..........על מסגרות בכל אחד מהחודשים הבאים: בחודש....  30.5.11
 לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום                

 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            
  8הבא למלא בשדה סכום                             

 
 מה היה הסכום ששילמתם בפועל  בעבור ..........על מסגרות בכל אחד מהחודשים הבאים: בחודש.......?  30.5.12

 לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום                
 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            

  8הבא למלא בשדה סכום                             
 

 דש.......?מה היה הסכום ששילמתם בפועל  בעבור ..........על מסגרות בכל אחד מהחודשים הבאים: בחו  30.5.13
 לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום                

 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            
  8הבא למלא בשדה סכום                             

 
 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית?  30.5.14

 כן    .1

 לא .2
 

 . ממוסד ציבורי 1ממי  התקבלה ההטבה?     30.5.15
 . ממעביד  2                                                         

 . מקיבוץ    3                                                         
 

 מהו שם המוסד ציבורי נותן ההטבה?  30.5.16
 



 

 

  (30.5.00צהרון )
  (30.5.10צהרון חודש נוכחי )

  (30.5.11)  1צהרון חודש 
  (30.5.12)  2צהרון חודש 
  (30.5.13)  3צהרון חודש 

  (30.5.14הטבה )
  (30.5.15יש הטבה )

  (30.5.16מוסד הטבה )
 

 יה?יהאם בחודש שעבר גר בפנימ  30.6.00
 כן    .1

 לא .2
 

 ה בכל אחד מהחודשים הבאים: ימה היה הסכום ששילמתם בפועל, בנוסף לאלה שפירטתם קודם,  בעבור החזקה בפנימי  30.6.10
 בחודש נוכחי חודש.......?               

 ם לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום לסוקר: אם הסכו               
 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            
  8הבא למלא בשדה סכום                             

 
 מה היה הסכום ששילמתם בפועל, בנוסף לאלה שפירטתם קודם,  בעבור החזקה בפנימייה בכל אחד מהחודשים הבאים:   30.6.11
 חודש...........?               

 ום לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרש               
 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            
  8הבא למלא בשדה סכום                             

 
 בכל אחד מהחודשים הבאים: מה היה הסכום ששילמתם בפועל, בנוסף לאלה שפירטתם קודם,  בעבור החזקה בפנימייה   30.6.12
 חודש...........?               

 לסוקר: אם הסכום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום                
 לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש , 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            
  8הבא למלא בשדה סכום                             

 
 מה היה הסכום ששילמתם בפועל, בנוסף לאלה שפירטתם קודם,  בעבור החזקה בפנימייה בכל אחד מהחודשים הבאים:   30.6.13
 חודש...........?               

 ום לא ידוע במדויק,  לדוגמא: שלמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום לסוקר: אם הסכ               
 , לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש 8< המתחילה בסיפרה  Ctrl Mאת סה"כ התשלומים, ובהערה >                            
  8הבא למלא בשדה סכום                             

 
 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית?  30.6.14

 כן    .1

 לא .2
 

 . ממוסד ציבורי 1ממי  התקבלה ההטבה?     30.6.15
 . ממעביד  2                                                         

 . מקיבוץ    3                                                         
 

 מהו שם המוסד ציבורי נותן ההטבה?  30.6.16
 

  (30.6.00) פנימייה
  (30.6.10חודש נוכחי ) פנימייה
  (30.6.11)  1חודש  פנימייה
  (30.6.12)  2חודש  פנימייה
  (30.6.13)  3חודש  פנימייה
  (30.6.14הטבה )

  (30.6.15יש הטבה )

  (30.6.16מוסד הטבה )
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ולא  .........ועד היום, האם היו לכם הוצאות על קייטנות או מחנות נוער בקיץ או בחופשות החגים עבור ............מחודש  30.7.00
 כולל הוצאות שדיווחתם קודם?

 
 .כן                    1
 .לא            2

                                  
 

 ששילמתם בפועל   על קייטנות או מחנות נוער בקיץ או בחופשות החגים בכל אחד מהחודשים הבאים:מה היה הסכום   30.7.10
 ?                                                 נוכחי חודש.....   בחודש

 
 לסוקר:

ש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, י
 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
                                                    

 
בכל אחד מהחודשים  חופשות החגיםעל קייטנות או מחנות נוער בקיץ או ב ........מה היה הסכום  ששילמתם בפועל בעבור   30.7.11
 חודש......?ב הבאים:

 
 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 
 .8ם לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכו  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
                                                    

                           
בכל אחד מהחודשים ות נוער בקיץ או בחופשות החגים על קייטנות או מחנ .........מה היה הסכום  ששילמתם בפועל בעבור 30.7.12
 ?........חודשבהבאים: 

 
 לסוקר:

דוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, ל
 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
                                                    

 
בכל אחד מהחודשים על קייטנות או מחנות נוער בקיץ או בחופשות החגים  .........ילמתם בפועל בעבור מה היה הסכום  שש  30.7.13
 הבאים:

 בחודש........?
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8לה בספרה המתחי ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.7.14
 

 . כן           1
 . לא                   2              

                         
                                       

 ממי התקבלה ההטבה? 30.7.15
 

 . ממוסד ציבורי    1
 . ממעביד2
 . מקיבוץ  3
 

 
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.7.16

   
                                       

 
נוער בקיץ או בחופשות החגים   ועד היום, האם היו לכם הוצאות למטפלת ,לקייטנות ,צהרונים או מחנות  .........מחודש   30.8.00

 בעבור ילדים שאינם שייכים למשק הבית שלכם? 



 

 

 
         .כן 1
       .לא  2                       

                             
 

 בעבור כמה ילדים שאינם שייכים למשק הבית  היו לכם הוצאות?    30.8.01
 

 
 

 ?בעבור מי היו לכם הוצאות    30.8.02
 
 

 (אפשרית יותר מתשובה אחת הייתה ההוצאה ל............? )בעבור מה       30.8.10              
 
 תשלום לצהרון/מטפלת .1
 
 תשלום לקייטנה או מחנה נוער .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בכל אחד מהחודשים הבאים: .... ......מה היה הסכום  ששילמתם בפועל עבור  30.8.20

 ?                                                 ש נוכחי חודש.......חודב
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 

                                                    
 

 ור.......... בכל אחד מהחודשים הבאים :מה היה הסכום  ששילמתם בפועל עב  30.8.30
 בחודש.......?

 
 לסוקר:

תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר 
 ..8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
 
 

 .......... בכל אחד מהחודשים הבאים :עבור  בפועל מה היה הסכום  ששילמתם  30.8.40
 בחודש.......?

 
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
                                                    

 
 

 מה היה הסכום  ששילמתם בפועל עבור.......... בכל אחד מהחודשים הבאים :  30.8.50
 בחודש.......?

 
 
 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 
 .8פרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום ל  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

30.8.02    
 בעבור מי? 

30.8.10  
 מה?ור עבב

  

  

  

  



 

 

 
ועד היום, האם שילמתם ישירות למוסד לימודים בארץ )כגון: אוניברסיטה, מכללה(, שכר לימוד, תשלום  מחודש ............  30.8.60

 לכם? בעבור אנשים שאינם שייכים למשק הבית ש לפנימייה, לרשות מקומית או למעונות סטודנטים
         .כן 1
       .לא  2                       

 
 בעבור כמה אנשים שאינם שייכים למשק הבית  היו לכם הוצאות?    30.8.65

 
                           

 
 בעבור מי היו לכם הוצאות?    30.8.70

 
                         

 אפשרית יותר מתשובה אחת............? ההוצאה ל בעבור מה הייתה      30.8.80              
 

 תשלום לפנימייה .1
 תשלום למעונות סטודנטים .2
 תשלום עבור שכר לימוד במוסד הלימודים  .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בכל אחד מהחודשים הבאים: .......  מה היה הסכום  ששילמתם עבור 30.8.90
 ?                                                 י חודש ..........נוכח חודשב
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8הבא למלא בשדה סכום  לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 

                                                    
 

 עבור .......  בכל אחד מהחודשים הבאים:מה היה הסכום  ששילמתם   30.8.100
 בחודש.......?

 
 לסוקר:

ש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, י
 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    
 
 

 מה היה הסכום  ששילמתם עבור .......  בכל אחד מהחודשים הבאים:  30.8.110
 בחודש.......?

 
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
                                                    
                                                 

 
 מה היה הסכום  ששילמתם עבור .......  בכל אחד מהחודשים הבאים:  30.8.120

 בחודש.......?
 
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m ומים ובהערה   התשל
 

                                                    

30.8.70  
 ? מיעבור 

30.8.80 
 מה? עבור

  
  
  



 

 

 
רסים כעת אשאל על הוצאות לחוגים קורסים ושיעורים שעליהם לא דיווחת קודם. כולל קורסים באינטרנט ולא כולל חוגים או קו

 שנלקחו במסגרת בית הספר או באוניברסיטה.
 

 ועד היום האם היו לכם הוצאות לחוגי ספורט והתעמלות כגון: שחייה, ג'ודו, משחקי כדור? .........מחודש   30.9.00

 . כן                    1                      

 . לא                  2                      

                            

 עבור מי היו לכם הוצאות לחוגי ספורט והתעמלות?  30.9.10

 לסוקר: ניתן לבחור יותר משם אחד

 

 

                            

 .......ציין לאלו  חוגי ספורט היו לכם הוצאות בעבור   30.9.20

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מחוג אחד

 התעמלות, התעמלות קרקע, כושר

 ויות לחימה< כגון ג'ודו, קראטה>אמנ

 טניס

 שחייה                                                             

 >משחקי כדור< כגון, כדורגל, כדורסל

 אחר       

 

 ציין איזה חוג אחר?  30.9.30

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

 

 בכל אחד מהחודשים הבאים:  ..........ל עבור .............בפועל  מה היה הסכום ששילמתם  30.9.40

 ?  נוכחי  חודש ......... חודש

                                               

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8רה המתחילה בספ ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 .............?בחודש  ............ל   ............עבור בפועל  מה היה הסכום ששילמתם   30.9.50

 

 לסוקר:

ום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרש

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    

 עבור ............   ל............ בחודש .............?  בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.9.60

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 ........   ל............ בחודש .............?עבור ....  בפועל מה היה הסכום ששילמתם 30.9.70

 



 

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.9.80

 

 . כן                        1

 . לא               2

                                   

 ממי התקבלה ההטבה? 30.9.90

 . ממוסד ציבורי                  1

 . ממעביד2

 מקיבוץ 3

                

 

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה?  30.9.100

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

 

ועד היום האם היו לכם הוצאות לחוגי העשרה ופנאי כגון: מחול, מוסיקה, יצירה, חיות, שפות זרות,  .........מחודש   30.9.110

 ברידג'?

 . כן                    1                      

 . לא                  2                      

                                                        

 עבור מי היו לכם הוצאות לחוגי העשרה?  30.9.120

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

 

                            

 ...........ציין לאלו  חוגי העשרה ופנאי היו לכם הוצאות בעבור   30.9.130

 : ניתן לבחור יותר מחוג אחדלסוקר

 

 מחול וריקוד .1

 מוסיקה ונגינה                        .2

 יצירה, ציור, פיסול, צילום .3

 >אומנויות במה< כגון דרמה, קולנוע                        .4

 שפות                                  .5

 בעלי חיים/רכיבת סוסים ->חיות< .6

 ושחמט                     >משחקי לוח/קלפים< כגון ברידג' .7

 אחר        .8

 

 5אם השיב: אופנות 

 

 ציין איזה שפה?  30.9.135

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

 



 

 

 8אם השיב: אופנות 

 

 ציין איזה חוג אחר?  30.9.140

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

 

 בכל אחד מהחודשים הבאים:.......... ל  ..........עבור  בפועל  מה היה הסכום ששילמתם 30.9.150

 ?                                                דש נוכחי חודש........חו

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8דש הבא למלא בשדה סכום לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחו  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    

 מה היה הסכום ששילמתם עבור ............   ל............ בחודש .............?  30.9.160

 לסוקר:

יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 מה היה הסכום ששילמתם עבור ............   ל............ בחודש .............?  30.9.170

 

 לסוקר:

תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר 

 .8 לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    

 ..   ל............ בחודש .............?מה היה הסכום ששילמתם עבור .......... 30.9.180

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 . 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית?  30.9.190

 

 . כן                        1

 . לא               2

                                   

 ממי התקבלה ההטבה?  30.9.200

 

 . ממוסד ציבורי                  1

 . ממעביד2

 . מקיבוץ3

  

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.9.210

 

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

 

 



 

 

ועד היום האם היו לכם הוצאות ללימודי תעודה הכשרה כגון: קורס באוניברסיטה, מחשבים,  ...............מחודש   30.9.220

 קוסמטיקה, ריפוי וטיפול?

 . כן                    1                       

 . לא         2                      

          

 עבור מי היו לכם הוצאות לחוגי העשרה?  30.9.230

 לסוקר: ניתן לבחור יותר משם אחד

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

                         

 .........?ציין לאלו  לימודי תעודה והכשרה היו לכם הוצאות בעבור   30.9.240

 מקורס אחדלסוקר: ניתן לבחור יותר 

 

 >הרצאות וחוגי העשרה<, כולל קורסים שנלקחו באוניברסיטה שלא במסגרת תואר .1

 קורס לעיצוב, לאופנה, לתפירה .2

 קורס מחשבים .3

 קורס בישול מקצועי/קונדיטוריה  .4

 קורס למקצועות היופי, קוסמטיקה ועיצוב שיער .5

 קורס ללימודי טיפול  או ריפוי .6

 אחר           .7

 

 

 חוג אחר? ציין איזה  30.9.250

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

 

 בכל אחד מהחודשים הבאים:................ל ...............עבור בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.9.260

   חודש ..........?חודש נוכחי  

                                                

 לסוקר:

מו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שול

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 .?עבור ............   ל............ בחודש ............ בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.9.270

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    

 עבור ............   ל............ בחודש .............? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.9.280

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 8פרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכוםל  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    

 



 

 

 עבור ............   ל............ בחודש .............? בפועלמה היה הסכום ששילמתם  30.9.290

 

 לסוקר:

ם יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומי

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.9.300

 

     . כן                    1

 . לא               2

     

 

 ממי התקבלה ההטבה? 30.9.310

 

 . ממוסד ציבורי                  1

 . ממעביד2

 . על ידי קיבוץ3

  

                                  

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.9.320

 

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

 

 

 ועד היום האם היו לכם הוצאות לסדנאות כגון: להרזיה, לבר מצווה, ללידה, לבישול? ...............מחודש   30.9.330

 . כן                    1                      

 . לא                  2                      

 

 עבור מי היו לכם הוצאות לסדנאות?  30.9.340

 ותר משם אחדלסוקר: ניתן לבחור י

                            

 ......?ציין לאלו  סדנאות היו לכם הוצאות בעבור   30.9.350

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מסדנה  אחת

 להרזיה

 לבר מצווה

 הכנה ללידה/סדנת הורות                                     

 בישול 

                    אימון/קאוצ'ינג                            

 אחר                                              

                                

 סדנה אחר          

 ציין איזה סדנה?  30.9.360

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

 

 



 

 

 הבאים: בכל אחד מהחודשים............ל .............עבור  בפועל  מה היה הסכום ששילמתם 30.9.370

 ?  חודש חודש נוכחי  

                                                                 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8תשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום לפרט את ה  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 עבור ............   ל............ בחודש .............?  בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.9.380

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m לומים ובהערה   התש

 

 עבור ............   ל............ בחודש .............?  בפועלמה היה הסכום ששילמתם   30.9.390

 

 לסוקר:

לא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ו

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    

 ............ בחודש .............?עבור ............   ל  בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.9.400

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.9.410

 

 . כן                        1

 . לא               2

   

 ממי התקבלה ההטבה? 30.9.420

 

 . ממוסד ציבורי                  1

 . ממעביד2

 . על ידי קיבוץ3

  

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.9.430

 

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

 

 ועד היום האם היו לכם הוצאות לשיעורי עזר או לקורס הכנה לבחינות ?  .........מחודש   30.9.440

 

 . כן                    1                      



 

 

 . לא                  2                      

 

 עבור מי היו לכם הוצאות?  30.9.450

 ר יותר משם אחדלסוקר: ניתן לבחו

                        

 ........?ציין בעבור מה היו לכם הוצאות ל   30.9.460

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מקורס אחד

 שעורי עזר מתמטיקה ומדעים                        .1

 שעורי עזר אנגלית                                                                .2

 עזר עברית ולשון שעורי .3

 שיעורי עזר אחר               .4

 בחינות מיון לאוניברסיטה .5

 קורס פסיכומטרי/בגרות   .6

                                    

 אחר

 ציין  איזה שיעור עזר?  30.9.470

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

 

 דשים הבאים:בכל אחד מהחו.......... ל ............מה היה הסכום ששילמתם עבור   30.9.480

   חודש.........?חודש נוכחי  

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 

 מה היה הסכום ששילמתם עבור ............   ל............ בחודש .............?  30.9.490

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8שולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום לפרט את התשלומים ש  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 מה היה הסכום ששילמתם עבור ............   ל............ בחודש .............?  30.9.500

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    

 

 מה היה הסכום ששילמתם עבור ............   ל............ בחודש .............? 30.9.510

 

 לסוקר:

א: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמ

 .8 לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   



 

 

 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.9.520

 

 ן                        . כ1

 . לא               2

     

 ממי התקבלה ההטבה?  30.9.530

 

 . ממוסד ציבורי                  1

 . ממעביד2

 . על ידי קיבוץ3

  

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.9.540

 

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

 

 ת על שיעורי נהיגה או קורס לנהיגה מונעת ? ועד היום האם היו לכם הוצאו ..........מחודש   30.9.550

 . כן                    1                      

 . לא                  2                      

                            

 עבור מי היו לכם הוצאות?  30.9.560

 לסוקר: ניתן לבחור יותר משם אחד

 

 ?וצאה ל.........ור מה הייתה ההעב  30.9.570

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מקורס אחד

 שיעורי נהיגה

 קורס נהיגה מונעת

                                  

 עבור ............ ל.......... בכל אחד מהחודשים הבאים:בפועל   מה היה הסכום ששילמתם   30.9.580

 חודש נוכחי  חודש.........?  

                                                                 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

    

 עבור ............   ל............ בחודש .............?  בפועל מה היה הסכום ששילמתם   30.9.590

 

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ 

 .8את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום לפרט   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 

 עבור ............   ל............ בחודש .............?  בפועל  מה היה הסכום ששילמתם  30.9.600

 

 לסוקר:



 

 

כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"

 .8 לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

                                                    

 עבור ............   ל............ בחודש .............? בפועל מה היה הסכום ששילמתם 30.9.610
 

 לסוקר:
הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ אם 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 

 
 ל גורם מחוץ למשק הבית?האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות ש 30.9.620

 
 . כן                        1
 . לא               2

 
 ממי התקבלה ההטבה? 30.9.630

 
 . ממוסד ציבורי                  1
 . ממעביד2
 . על ידי קיבוץ3
  

    
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.9.640

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

 
 

 מנויים לפעילות תרבות וספורט כעת אשאל אתכם פרטים על 
 

ועד היום, האם קניתם או חידשתם מנוי שנתי להצגות, קונצרטים, מוזיאונים ומשחקי ספורט כולל  ..............מחודש   30.10.10

 מתנות שנתתם לאחרים?

 . כן                    1                                         

    . לא                  2                                           
                           

 ציין איזה מנויים קניתם או חידשתם?  30.10.20

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממנוי אחד
 הצגות, בלט, אופרה .1
 קונצרטים .2

 מוזיאונים                                      .3

                        סרטים                          .4

 משחקי ספורט        .5
 

        ...........?ל באיזה חודש קניתם או חידשתם את המנוי  30.10.30
 

 חודשים<  3>חודש תאריך פקידה פחות  .1
 חודשים<  2>חודש תאריך פקידה פחות  .2
 >חודש תאריך פקידה פחות חודש<  .3

 >חודש תאריך פקידה<  .4
 
 
 

 ?  ............ תשלום בפועל בעבורמה היה הסכום ל 30.10.40
 

                      
 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ התשלומים 
 לפרט את התשלומים ששולמו יחד   8המתחילה בספרה  ctrl+m ובהערה   
 

 
 

 ם זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית?האם סכו 30.10.50



 

 

 
 . כן                        1
 
 . לא               2

 
 ממי התקבלה ההטבה? 30.10.60

 
 . ממוסד ציבורי                  1
 . ממעביד2
 . מקיבוץ3
  

 
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.10.70

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

 
 
 

ועד היום, האם היו לכם הוצאות על מנוי לפעילות ספורט כגון: בריכה, חדר כושר , כולל מתנות  ...................מחודש   30.10.80

 שנתתם לאחרים?

 . כן                    1                                         

    . לא                  2                                           
 

 לאיזה פעילות המנוי? 30.10.85
........................... 

 
 

 מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור המנוי בכל אחד מהחודשים הבאים: 30.10.90
 ?                                                 חודש.........חודש נוכחי  

                      
 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ 
 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום    8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
 

 עבור המנוי   בחודש ..........? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.100
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום    8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 

                                                    
 

 עבור המנוי   בחודש ..........? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.110
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום    8רה המתחילה בספ ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 

 עבור המנוי   בחודש ..........? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.120
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום    8המתחילה בספרה  ctrl+m הערה   התשלומים וב
 
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.10.130
 

 . כן                        1
 . לא               2

 
 

 ממי התקבלה ההטבה? 30.10.140
 



 

 

 מוסד ציבורי                  . מ1
 . ממעביד2
 . מקיבוץ3

 
 

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.10.150
 

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

 ועד היום, האם היו לכם הוצאות על מנוי לעיתון, שבועון או ספריה, כולל מתנות שנתתם לאחרים? ................מחודש   30.10.160

 . כן                    1                                         

    . לא                  2                                           
                                          

 ציין על מה אתם מנויים?  30.10.170

 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר ממנוי אחד
 עיתון יומי .1
 שבועון/ירחון .2

 יה להשאלת ספרים                                                                                        ספר .3
 
 

 בכל אחד מהחודשים הבאים: ...............מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור 30.10.180
       ?                                           נוכחי  חודש........ חודש

                      

 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ התשלומים 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m ובהערה   

 
 ?........ בחודש.........בעבור  בפועל סכום ששילמתםמה היה ה  30.10.190

 
 לסוקר:

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ 
 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
 בעבור ........ בחודש.........? בפועלמה היה הסכום ששילמתם   30.10.200

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ 

 8דש הבא למלא בשדה סכום  לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחו  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 

 בעבור ........ בחודש.........? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.210
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ 

 .8התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום לפרט את   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.10.220
 

 . כן                        1
 . לא               2

                                   
 

 ממי התקבלה ההטבה? 30.10.230
 

 יבורי                  . ממוסד צ1
 . ממעביד2
 . על ידי קיבוץ3
  

 
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.10.240



 

 

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

 
 

ועד היום, האם היו לכם הוצאות לאתרי אינטרנט כגון: אתרי הכרויות, משחקים כולל מתנות שנתתם  מחודש..............  30.10.250

 לאחרים?

 . כן                    1                                         

    . לא                  2                                           
               

 
 

 מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור אתרי אינטרנט בכל אחד מהחודשים הבאים: 30.10.260
                                    ?              נוכחי  חודש........ חודש

                      
 לסוקר:

,, יש לרשום את סה"כ מנוייחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  מנוייםאם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר 
 8ה סכום  לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשד  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
 

 חודש........?בעבור אתרי אינטרנט ב בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.270
 

 לסוקר:
,, יש לרשום את סה"כ מנוייחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  מנוייםאם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר 

 8למו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום  לפרט את התשלומים ששו  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 

 בעבור אתרי אינטרנט בחודש........? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.280
 

 לסוקר:
,, יש לרשום את סה"כ מנוייחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  מנוייםאם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר 

 .8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום    8פרה המתחילה בס ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 

 בעבור אתרי אינטרנט בחודש........? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.290
 

 לסוקר:
,, יש לרשום את סה"כ מנוייחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  מנוייםאם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום    8המתחילה בספרה  ctrl+m ובהערה    התשלומים
 
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.10.300
 

 . כן                        1
 . לא               2

                                 
 ממי התקבלה ההטבה? 30.10.310

 
 . ממוסד ציבורי                 1
 . ממעביד2
 . על ידי קיבוץ3
  

 
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.10.320

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

 
מקצועי, ארגון חברתי, תנועת  ועד היום, האם היו לכם הוצאות על דמי חבר לארגונים כגון ארגון .................מחודש   30.10.330

 נוער?

 . כן                    1                                         

    . לא                  2                                           
 

                           
 ציין לאיזה ארגון ?  30.10.340



 

 

 אחד גוןמאר לסוקר: ניתן לבחור יותר 
 ארגון חברתי/תנועת נוער       .1
 ארגון מקצועי              .2

 

 
    ציין את שם הארגון  30.10.350

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

 
 

 בכל אחד מהחודשים הבאים: ............. מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור   30.10.360
                                      ?            נוכחי חודש....... חודש

                      
 לסוקר:

,, יש לרשום את סה"כ ארגוןיחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  חברדמי אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר 
 8א בשדה סכום לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למל  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
                                                    

 
  .........?חודש..........  בבעבור  בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.370

 
 לסוקר:

,, יש לרשום את סה"כ ארגוןיחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  חברדמי אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר 
 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m לומים ובהערה   התש

 
 
 
 
 

 בעבור ..........  בחודש.........?בפועל   מה היה הסכום ששילמתם  30.10.380
 

 לסוקר:
, יש לרשום את סה"כ ארגוןלכל  יחד ולא ידוע מחיר נפרד חברדמי אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 

 בעבור ..........  בחודש.........? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.10.390
  

 לסוקר:
חבר יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל ארגון,, יש לרשום את סה"כ מי דאם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 

 
 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.10.400

 
             . כן            1
 . לא               2

 
                                    

 ממי התקבלה ההטבה? 30.10.410
 

 . ממוסד ציבורי                  1
 . ממעביד2
 . מקיבוץ3
  
 

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.10.420
............. 

 
 

 היו לכם הוצאות על מנוי אחר לפעילויות תרבות וספורט שלא ציינת? ועד היום, האם ..........מחודש   30.10.430

 . כן                    1                                         

    . לא                  2                                           
                                          

 



 

 

 ן את שם המנוי?   ציי  30.10.440

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

 
 

 בכל אחד מהחודשים הבאים:.......... מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור   30.10.450
 ?                                                 חודש נוכחי חודש.......

                      
 לסוקר:

,, יש לרשום את סה"כ ארגוןיחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  חברדמי מספר אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו 
 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   

 
 

 חודש........?ב ..........מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור   30.10.460
 

 לסוקר:
,, יש לרשום את סה"כ ארגוןיחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  חברדמי ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר אם הסכום לא 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 

 ........?מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור ............. בחודש  30.10.470
 

 לסוקר:                
, יש לרשום את סה"כ ארגוןיחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  ברדמי חאם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר 

 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 

                                   
 

 מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור ............. בחודש........? 30.10.480
 

 לסוקר:
,, יש לרשום את סה"כ ארגוןיחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  חברדמי אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר 

 8ומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום לפרט את התשל  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   
 
 
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות של גורם מחוץ למשק הבית? 30.10.490
 

 . כן                        1
 . לא               2

                                   
 

 ממי התקבלה ההטבה? 30.10.500
 

 י                  . ממוסד ציבור1
 . ממעביד2
 . על ידי קיבוץ3
  

 
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 30.10.510

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

 
 

 ועד היום, האם קניתם או חידשתם מנויים לכרטיסי הגרלה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(? ................מחודש  30.11.10

 . כן                    1                                         

 . לא                  2                                           

                                                       
 

 מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור המנוי בכל אחד מהחודשים הבאים: 30.11.20
                                                  חודש........?חודש נוכחי 
                      

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ 

 .8למלא בשדה סכום  לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא  8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה   



 

 

                                                    
 

 חודש.........?בעבור המנוי  ב בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.11.30
 

 :לסוקר               
                  י,, יש לרשום את סה"כ אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנו               

 
 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה                 

                                                    
 

 בחודש.........?בעבור המנוי   בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.11.40
 

 לסוקר:             
     אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ              
 8בשדה סכום לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה                

                                                    
 

 בעבור המנוי  בחודש.........? בפועל מה היה הסכום ששילמתם  30.11.50
 

 לסוקר:
    אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר מנויים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל מנוי,, יש לרשום את סה"כ               
 8לפרט את התשלומים ששולמו יחד ובחודש הבא למלא בשדה סכום   8המתחילה בספרה  ctrl+m התשלומים ובהערה                 
                                    

 
 
 

 חלק ד': בריאות
 

 תכם.אשאל כעת על הוצאות לשירותי בריאות עבור בני משק הבית, ועבור אנשים שאינם גרים א  40.1.01

 והמשך  Enterלסוקר: הקש
 
 

 האם כל בני משק הבית חברים באותה קופת חולים? 40.1.10
 
            , כל בני משק הבית חברים באותה קופת חולים       . כן1
                , בני משק הבית חברים בקופות חולים שונות   לא. 2
        ת חולים, כל בני משק הבית אינם חברים כלל בשום קופ. לא3
 

                                               
 מה שם קופת החולים שבה חברים כל בני משק הבית?   40.1.11

 
 . כללית                      1
                            . לאומית2
                     . מאוחדת3
        . מכבי4
 
 

 לים שבה______ חבר/ה?מה שם קופת החו 40.1.12
 
 
 . כללית1
 . לאומית2
 . מאוחדת                         3
 . מכבי4
 . לא חבר באף קופת חולים  5
 
 
 

 האם בני משק הבית מבוטחים בביטוח משלים?  40.1.13

 בני משק הבית מבוטחים באותו סוג ביטוח משלים           כל, כן .1

 ביטוח משלים שונים          בני משק הבית מבוטחים בסוגי כל, כן .2
 מבני משק הבית מבוטחים בביטוח משלים                      חלק, כן .3

 , בני משק הבית אינם מבוטחים בביטוח משלים       לא .4
 



 

 

 
 

                               
            

  
                                       

האם   40.1.27

אתם משלמים 

ביטוח משלים )של 

קופת החולים( 

עבור אנשים 

שאינם שייכים 

 ?למשק הבית

 . כן          1            
 . לא     2            

 
 

 עבור כמה אנשים אתם משלמים?     40.1.28
 

                 
מהו סוג הביטוח  40.1.30 שם

 המשלים
האם הביטוח כולל   40.1.31
 יעודי ?ביטוח ס

   
   
   
   
 
 

האם יש ל________ ביטוח בריאות שלא כחלק מהביטוח המשלים כגון : ביטוח בריאות בחברת ביטוח, ביטוח שיניים,   40.2.01
 ביטוח סיעודי, או מנוי לשירותי רפואה כגון: מנוי לכפתור מצוקה, מנוי למוקד חירום?

               

                . כן     1               

 . לא                  2               

  
 ציין לאלו ביטוחים היו לכם הוצאות? 40.2.02

 . ביטוח בריאות בחברת ביטוח )לא כולל ביטוח תאונות, ביטוח סיכון, ביטוח בריאות נסיעה לחו"ל(1 

 למוקד חירום . ביטוח בריאות אחר או מנוי לשירות רפואי כגון: כפתורי מצוקה, מנוי2 

 . ביטוח שיניים3 

 . ביטוח סיעודי )לא כחלק מביטוח משלים(4 

 

 
 למי מבני משק הבית יש ביטוח מסוג  _______ ?   40.2.05

 
 סוג הביטוח בן משק הבית

  

  

  

  

 
 
 

מספר 
 סידורי

40.1.13.1  
האם מבוטח בביטוח 

 משלים ?

מה סוג הביטוח  40.1.14
 המשלים? 

 

האם ביטוח   40.1.18

די זה משולם על י

גורם מחוץ למשק 

 הבית? 

 

                            
האם   40.1.20

הביטוח כולל ביטוח 
 סיעודי ?

01     
02     
03     
04     
05     



 

 

 
      

 לסוקר:
 לא ידוע במדויק, לדוגמא: נקנו מספר ביטוחים  יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל ביטוח, יש לרשום את סה"כ הסכוםאם הסכום 

 בסכום 8לפרט את הביטוחים שנקנו יחד ובביטוחים הבאים להקליד  8( המתחילה בספרה ctrl+mובהערה ) 
 

                                             
 הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות על ידי גורם מחוץ למשק הבית? האם סכום זה 40.2.14

 
 כן .1
 לא  .2

 
 ממי התקבלה ההטבה? 40.2.15

     . ממוסד ציבורי 1
 . ממעביד2
   . מקיבוץ                 3

          
 

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 40.2.16
 

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

 חודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום, האם היו לכם הוצאות לטיפולי שיניים כגון: סתימות, צילומים, מ  40.3.01

 יישור שיניים השתלות שיניים וניתוחי פה?

                . כן1

 . לא             2

 

 ציין לאלו טיפולי שיניים היו לכם הוצאות?  40.3.02

 שיננית וכד'-ורש, כתרים, גשרים, תותבות, ניקוי. סתימות, עקירות, טיפולי ש1 

 . צילום במכון לצילומי שיניים2 

 . יישור שיניים3 

 . ניתוח פה ולסת או השתלת שיניים4 

 
 

מה היה הסכום   40.2.10 שם 
 ששילמתם  בפועל

 בחודש נוכחי עבור...

מה היה הסכום   40.2.11
בפועל ששילמתם 

בחודש פקידה  ...עבור
 חודשים?  1פחות 

 

מה היה הסכום   40.2.12
ששילמתם  בפועל 

בחודש תאריך  ...עבור
 חודשים? 2פקידה פחות 

 

מה היה הסכום   40.2.13
 ...ששילמתם בפועל  עבור
בחודש תאריך פקידה 

 חודשים?  3פחות 
 

     

     

     

     

     

מה   40.3.10 שם 
היה הסכום 
ששילמתם 

חודש ב בפועל
 נוכחי?  ה

מה   40.3.11
היה הסכום 
ששילמתם 
 ...בפועל בעבור

בחודש תאריך 
  1פקידה פחות

 ודש ?ח

מה   40.3.12
היה הסכום 
ששילמתם 
 ...בפועל בעבור

בחודש תאריך 
 2פקידה פחות 
 חודשים<?

מה   40.3.13
היה הסכום 
ששילמתם 
 ...בפועל בעבור

>בחודש תאריך 
 3פקידה פחות 
 חודשים<?

האם  40.3.14
קיבלתם 

בחזרה סכום 
 ...כלשהו עבור
 הטיפול הזה?

מה  40.3.15
היה הסכום 
שקיבלתם 
 בחזרה?

       

       



 

 

 
 
 

                                             
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
        

                                              
ית ועד היום האם היו לכם הוצאות על שירותי בריאות כגון:  החזקת קרובים בב>חודש פקידה פחות שלושה חודשים< מ   40.4.01

                                          לאחר לידה או ניתוח? אבות, בבית חולים סיעודי, במוסד לבריאות הנפש, במוסד לנכים ומוגבלים או בבית החלמה ומרפא

 

 . כן                    1 

 . לא                  2                                      
 

 אלו שירותי בריאות היו לכם הוצאות?ציין ל  40.4.02

 . החזקת קרובים בבית אבות פרטי או בדיור מוגן 1 

 ים, בית חולים פסיכיאטרי,                  . החזקת קרובים בבית חולים סיעודי, מוסד גריאטרי, מוסד לנכים או מוגבל2 

 לבריאות הנפשמוסד                                           

 מרכז יום לקשישים או מוגבלים .3 

 . בית החלמה ומרפא )אחרי מחלה, ניתוח, לידה וכד'(, מרחצאות מסיבות בריאותיות4 

 

 
 
 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

מ>חודש פקידה פחות שלושה חודשים< ועד היום האם היו לכם הוצאות על שכירה או קניה של ציוד רפואי כגון: בלוני    40.4.18

 גלים וכד'(?חמצן, מכשיר דיאליזה, מכשירי שמיעה, מכשירים אורתופדיים )קביים, כסא גל

  . כן1 

 . לא 2 
 
 
 

       

       

מה   40.4.10 שם 
היה הסכום 
ששילמתם 

חודש ב בפועל
 נוכחי?  ה

מה   40.4.11
היה הסכום 
ששילמתם 
בפועל בעבור 
בחודש תאריך 
  1פקידה פחות

 חודש ?

מה   40.4.12
ם היה הסכו
ששילמתם 
בפועל בעבור 
בחודש תאריך 
 2פקידה פחות 

 חודשים?

מה   40.4.13
היה הסכום 
ששילמתם 
בפועל בעבור 

>בחודש תאריך 
 3פקידה פחות 

 חודשים?

האם   40.4.14
סכום זה הוא 
לאחר הטבה, 

מימון או 
השתתפות של 

גורם מחוץ 
 למשק הבית?

 

ממי   40.4.15
התקבלה 
 ההטבה?

       

       

       

       

מה   40.4.20 שם 
היה הסכום 
ששילמתם 

חודש ב בפועל
 נוכחי?  ה

מה   40.4.21
היה הסכום 
ששילמתם 
 ...בפועל בעבור

בחודש תאריך 
  1פקידה פחות

 חודש ?

מה   40.4.22
היה הסכום 
ששילמתם 
 ...בפועל בעבור

בחודש תאריך 
 2פקידה פחות 

 חודשים?

מה   40.4.23
ה הסכום הי

ששילמתם 
 ...בפועל בעבור

>בחודש תאריך 
 3פקידה פחות 

 חודשים?

האם   40.4.24
סכום זה הוא 
לאחר הטבה, 

מימון או 
השתתפות של 

גורם מחוץ 
 למשק הבית?

ממי   40.4.25
התקבלה 
 ההטבה?



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 אשאל כעת פרטים על הוצאות שונות
 
 
 

 )כולל מבשל/ת( מחודש >חודש פקידה פחות שלושה חודשים< ועד היום, האם היו לכם הוצאות על עוזר/ת בית  40.5.01
 או  מטפל/ת בילדים בביתכם?

 
 . כן               1            
 . לא             2            

 
 

 ציין לאלו מהאפשרויות היו לכם הוצאות ?  40.5.02

 בחור יותר מהוצאה אחתלסוקר: ניתן ל

 . עוזר/ת בית )כולל מבשל/ת(1 

   . מטפל/ת בילדים בביתכם2 

   
      

מה היו הסכומים   40.5.10
ששילמתם בפועל  בעבור _____ 

 בחודש נוכחי ?                                                     

 

מה היה הסכום ששילמתם   40.5.11
בחודש  בפועל בעבור ______  
 חודש?                             1תאריך פקידה פחות 

 

מה היה הסכום ששילמתם   40.5.12
בפועל בעבור _____ בחודש תאריך 

 חודשים?  2פקידה פחות 
 

 

מה היה הסכום ששילמתם   40.5.13
בפועל בעבור _______ בחודש 

    חודשים?  3תאריך פקידה פחות 
 

 

                                     
                                                

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה מימון או השתתפות  על ידי גורם מחוץ למשק הבית?  40.5.14
 

 . כן1         
 . לא      2         

                                
                                  

 ממי התקבלה ההטבה?  40.5.15
 

 ממוסד ציבורי   .1
 ממעביד .2

     מקיבוץ .3
   

 

       

       

       

       



 

 

                            
 מהו שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 40.5.16

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

                                    
 

 האם _____ גר/ה בביתכם? 40.5.20
 

  כן .1

 לא  .2

 
 

 שלא נכללו בשאלות הקודמות?, ............הזכרתי קודם, האם היתה לכם הוצאה לביטוח לאומי בעבורבחודשים ש  40.5.25
 

    כן .1

    לא .2
 
 

 מה היה התשלום האחרון?  לא כולל סכומים עליהם דיווחת קודם 40.5.30
 
 
 

 באיזה חודש היה התשלום האחרון? 40.5.35
 
 . חודש פקידה פחות שלושה חודשים1

 פחות חודשיים . חודש פקידה2

 . חודש פקידה פחות חודש3

 . חודש פקידה                    4

                  

 

 מחודש >חודש פקידה פחות שלושה חודשים< ועד היום, האם היו לכם הוצאות על מטפל/ת סיעודי בביתכם או   40.5.41

 מטפל/ת במבוגר או נכה מחוץ לבית?

   . כן             1            
 . לא             2            

 
 

 ציין לאלו מהאפשרויות האחרות היו לכם הוצאות ?  40.5.42

 . מטפל/ת סיעודי בביתכם1 

 . מטפל/ת  במבוגר/ת  או נכה מחוץ לבית2 

 

 

מה היו הסכומים   40.5.50
ששילמתם בפועל  בעבור 

                  _____ בחודש נוכחי ?                                    

 

מה היה הסכום   40.5.51
ששילמתם בפועל בעבור 

______   בחודש תאריך פקידה 
 חודש?                             1פחות 

 

מה היה הסכום   40.5.52
ששילמתם בפועל בעבור _____ 

 2בחודש תאריך פקידה פחות 
 חודשים? 

 

מה היה הסכום   40.5.53
ר ששילמתם בפועל בעבו

_______ בחודש תאריך פקידה 
    חודשים?  3פחות 

 

 

                                                  
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה או מימון או השתתפות  על ידי גורם מחוץ למשק הבית? 40.5.54



 

 

 
 . כן1         
 . לא      2         

               
 הטבה?ממי התקבלה ה 40.5.55

 
        מוסד ציבורי.1
 מעביד. 2
          מקיבוץ                 3
 

                                  
 מהו שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 40.5.56

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

 
 

 האם_____ גר/ה בביתכם? 40.5.60
  כן
 לא 

 
                                                 

 שלא נכללו בשאלות הקודמות?________, בחודשים שהזכרתי קודם, האם היתה לכם הוצאה לביטוח לאומי בעבור   40.5.65 
 

  כן
  לא 

 
 

 מה היה התשלום האחרון? לא כולל סכומים עליהם דיווחת קודם? 40.5.70
 
 

 באיזה חודש היה התשלום האחרון? 40.5.75
 
 ות שלושה חודשים. חודש פקידה פח1

 . חודש פקידה פחות חודשיים2

 . חודש פקידה פחות חודש3

 . חודש פקידה                    4

 

 
מחודש >חודש פקידה פחות שלושה חודשים< ועד היום  האם היו לכם הוצאות על שירותי בריאות כגון: ביקור פרטי אצל   40.6.01

 רופא 

יקות, צילומים, טיפולים )פוריות, פונדקאות, כימותרפיה וכד'( או דיאטנית דרך קופת חולים  מומחה, ביקור פרטי של רופא בבית, בד

? 

 . כן                    1                                         
 . לא                  2                                         
                                                        

                                                                             
 
 

 ציין לאלו שירותי בריאות היו לכם הוצאות?  40.6.02

ור פרטי של . ביקור פרטי אצל רופא מומחה או רופא פרטי )כולל שר"פ ותשלום רבעוני, לא כולל טיפולי שיניים( או ביק1            

 רופא בבית.

 , כולל בדיקות תקופתיות.C.T, E.KG, E.E.G. בדיקות, צילומים כגון: אולטרה סאונד, 2            

 . טיפולים, כגון: הקרנות, כימותרפיה, פונדקאות, פוריות והפריה.3            

 דיאטנית דרך קופת חולים. 4            

 
מה היו הסכומים   40.6.10
ם בפועל  בעבור ששילמת

 _____ בחודש נוכחי ?                                                     

 



 

 

מה היה הסכום   40.6.11
ששילמתם בפועל בעבור 

______   בחודש תאריך פקידה 
 חודש?                             1פחות 

 

מה היה הסכום   40.6.12
ששילמתם בפועל בעבור _____ 

 2תאריך פקידה פחות בחודש 
 חודשים? 

 

מה היה הסכום   40.6.13 
ששילמתם בפועל בעבור 

_______ בחודש תאריך פקידה 
    חודשים?  3פחות 

 

 

   
 

 האם קיבלתם בחזרה סכום כלשהו עבור הטיפול? 40.6.14
 

 . כן                 1             
 .לא                 2             
                                
 מה היה הסכום שקיבלתם בחזרה? 40.6.15

                                              
 

מחודש >חודש פקידה פחות שלושה חודשים< ועד היום  האם היו לכם הוצאות על שירותי בריאות כגון:  ניתוח פרטי   40.7.01

בבית חולים, אחות פרטית בבית או בבית חולים, אמבולנס, חדר מיון,  טיפול בתחנת רפואי, ניתוח פרטי  או קוסמטי, ימי אישפוז 

 מגן דוד אדום, שירותי חירום של קופת חולים?

 . כן                   1                                         
 

 . לא                  2                                         
                                                        

                                                                        
 

 ציין לאלו שירותי בריאות היו לכם הוצאות?  40.7.02

 . ניתוח פרטי רפואי1            

 . ניתוח פרטי קוסמטי2            

 שפוז בבית חולים )לא כולל תשלום עבור ניתוח פרטי(. ימי א3            

 . אחות פרטית )בבית או בבית החולים(, אמבולנס, חדר מיון, קבלת טיפול בתחנת מגן דוד אדום או שירות חירום של קופ"ח4            

 
 
 

מה היו הסכומים   40.7.10
ששילמתם בפועל  בעבור 

                                   _____ בחודש נוכחי ?                   

 

מה היה הסכום   40.7.11
ששילמתם בפועל בעבור 

______   בחודש תאריך פקידה 
 חודש?                             1פחות 

 

מה היה הסכום   40.7.12
ששילמתם בפועל בעבור _____ 

 2בחודש תאריך פקידה פחות 
 חודשים? 

 

מה היה הסכום   40.7.13 
ששילמתם בפועל בעבור 

_______ בחודש תאריך פקידה 
    חודשים?  3פחות 

 

 

 
 האם קיבלתם בחזרה סכום כלשהו עבור הטיפול? 40.7.14

 
 . כן                 1             
 .לא                 2             

      
 מה היה הסכום שקיבלתם בחזרה? 40.7.15



 

 

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

 
מחודש >חודש פקידה פחות שלושה חודשים< ועד היום  האם היו לכם הוצאות על שירותי בריאות כגון:  טיפולים   40.8.01

שיקומיים והתפתחותיים )ריפוי עיסוק, משלימים )פיזיוטרפיה, רפלקסולוגיה וכד' (, טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי, טיפולים 

 קלינאות תקשורת וכד'( , טיפולים אסתטיים )הסרת שיער בלייזר, איפור קבוע, וכד'(?

 

 . כן                    1                                         
 

 . לא                  2                                         
 

                                                                         
 ציין לאלו שירותי בריאות היו לכם הוצאות?  40.8.02

 . >טיפולים משלימים< כגון: פיזיוטרפיה, הומיאופתיה, רפלקסולוגיה, כירופרקטיקה.1            

 . >טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי<2            

 . >טיפולים שיקומיים והתפתחותיים< כולל אבחון  כגון: ריפוי עיסוק, רכיבה טיפולית, קלינאות תקשורת.3            

 . >טיפולים אסתטיים< כגון: הסרת שיער בלייזר, איפור קבוע, טיפול בפצעי בגרות4            

 
מה היו הסכומים   40.8.10

ששילמתם בפועל  בעבור 
                                                  _____ בחודש נוכחי ?    

 

מה היה הסכום   40.8.11
ששילמתם בפועל בעבור 

______   בחודש תאריך פקידה 
 חודש?                             1פחות 

 

מה היה הסכום   40.8.12
ששילמתם בפועל בעבור _____ 

 2בחודש תאריך פקידה פחות 
 חודשים? 

 

מה היה הסכום   40.8.13 
ששילמתם בפועל בעבור 

_______ בחודש תאריך פקידה 
    חודשים?  3פחות 

 

 

 
 

 האם קיבלתם בחזרה סכום כלשהו עבור הטיפול? 40.8.14
 

 . כן                 1             
 .לא                 2             

                                
 ום שקיבלתם בחזרה?מה היה הסכ 40.8.15

                                              
                                   

 
 כוללמחודש >חודש פקידה פחות שלושה חודשים< ועד היום, האם קניתם משקפי ראיה, משקפי שמש או עדשות מגע ,   40.9.01

 מתנות שנתתם לאחרים(?

       . כן          1            
 . לא              2            

 
 

 ציין עבור אלו עזרי ראיה היו לכם הוצאות?  40.9.02

 .משקפי ראיה )כולל משקפי שמש לראיה ועדשות למשקפיים(1            

 . משקפי שמש 2            

   . עדשות מגע 3            

 
 כמה ______קניתם?  40.9.05

 
 (15 -1)טווח 



 

 

               
 ______ נרכשו באותה קניה? האם כל ה  40.9.07

       . כן1

 . לא   2

   

40.9.10  
 באיזה חודש קיבלתם את ה _________בקניה הראשונה?  

 
 חודשים<  3>חודש תאריך פקידה פחות  .1
 חודשים<  2>חודש תאריך פקידה פחות  .2

 >חודש תאריך פקידה פחות חודש<  .3
 >חודש תאריך פקידה<  .4

 
     

40.9.20 
 היכן נקנו ה_______?

 
 
 . יישוב בארץ                       1               
 . אתר אינטרנט בארץ             2               

  . אתר אינטרנט בחו"ל        3               
 . ערוץ הקניות /קטלוג                         4               

 חו"ל                                     .5               
 . דיוטי פרי                               6               

                                 
                          

 באיזה ישוב קניתם את ה_________  ?             40.9.30
 
 

        בקניה הראשונה?   _________מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור   40.9.50
 
  לסוקר: ציין את סוג המטבע  40.9.60 
 

                                   
 באיזה חודש קיבלתם את ה____ בקניה השניה?  40.9.110

 
           
 חודשים<  3>חודש תאריך פקידה פחות  .1
 חודשים<  2>חודש תאריך פקידה פחות  .2

 חות חודש< >חודש תאריך פקידה פ .3
 >חודש תאריך פקידה<  .4

 
 

 היכן נקנה ה_____?   40.9.120
 
 
         . יישוב בארץ                                         1               
 . אתר אינטרנט בארץ             2               

  . אתר אינטרנט בחו"ל        3               
 הקניות/קטלוג                          . ערוץ 4             
 . חו"ל    5               
 . דיוטי פרי6               

                                              
                               

 באיזה ישוב קניתם את ה______?      40.9.130
                                         

 
  40.9.160 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט
                                   

 
     
 



 

 

 חלק ה': אירועים
 

 

 אשאל כעת על הוצאות לעריכת מסיבות ואירועים

 
, חנוכת בית, מחודש _______ ועד היום, האם ערכתם מסיבות ואירועים כגון: חתונה, חינה, אירוסין, בר/בת מצוה, ברית  50.1.10

 פרישה ממקום עבודה?

 

 . כן               1

 . לא              2

 
 

  ניתן לבחור יותר מאירוע אחד   ם? \מהו האירוע שערכת  50.1.30

 חתונה .1

 אירוסין, חינה .2

 , בריתה, שבע ברכותברית מילה .3

 יום הולדת .4

 בר מצווה .5

                       בת מצווה .6

 חנוכת בית .7

 שבת חתן .8

 הפריש .9

                 אחר .10

 
 אירוע אחר 

 
 ציין את האירוע   50.1.35

____________ 
 
 פוזיציות(       25) 
 
 

 חודש אירוע
 

 באיזה חודש האירוע נערך ?   50.1.40
                 

 חודש _______         
 

 
 היכן נערך האירוע? 50.1.50

 
 מקום האירוע

כולל  אולם או גן אירועים .1
 בית הארחה מלון או

 מסעדה או בית קפה .2

 בית כנסת או רבנות .3
 מקום פרטי .4
 מועדון ילדים/משחקייה .5
     . מקום אחר6

 
 

 מקום אחר
 ציין מהו המקום בו נערך האירוע   50.1.55

 

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



 

 

 
 
 
 
 

 
 קייטרינג 2פור החל משורה האם היו לכם הוצאות על האירוע?  ציין רק את ההוצאות שאתם שילמתם עבורם בא 50.1.60

 . כן    1

       . לא    2

 
 שם יחיד מס"ד

 שכירת מקום האירוע ושירותיו 1
שלא נכלל עם  ,קייטרינג 2

 שכירת המקום
 צילום/וידאו/מגנטים 3

 תזמורת/תקליטן 4

כולל איפור וסידור  סלון יופי  5
 שיער 

 סידור פרחים/זר כלה 6

 רב/מוהל 7

 ם, מעצב אירועיםמפיק אירועי 8

 בר משקאות/בר מתוקים 9

 עמדות משחק/הפעלות 10

11 
 
 

 ,הוצאה אחרת כגון: טיפים
הזמנות, מזכרות )לא כולל 

קניית מוצרי מזון ואלכוהול, לא 
 כולל הוצאות על ביגוד והנעלה(

 
 ציין מהי ההוצאה האחרת?   50.1.65

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

                            
 

 מה היה הסכום לתשלום?  50.1.70
 

 לסוקר:
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: היו מספר הוצאות יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל  אחד, יש לרשום את סה"כ  הסכום 

 בשדה
ובשורת ההוצאה הבאה למלא בשדה  לפרט את ההוצאות ששולמו יחד 8( המתחילה בספרה ctrl+mהראשון ובהערה ) 

 . 8סכום 
                                                  

 

 חלק ו': טיולים
 

                                   
 אשאל כעת פרטים על פעילויות נופש ובילויים בארץ, לא כולל פעילויות במסגרת בית הספר. 

בפעילויות ועד היום האם השתתפתם בשלושת החודשים האחרונים, מחודש }חודש פקידה פחות שלושה חודשים{   60.1.10
 כגון: שייט, טיולי רכיבה, כניסה לשמורות טבע, צניחה, סנפלינג, טיול ג'יפים?  ובילויים בארץ

 
   . כן                  1                                    
 . לא                  2                                    

 

 פעילויות השתתפתם? באילו 60.1.12

 לסוקר:  ניתן לבחור יותר. מפעילות אחת
 שייט .1

 טיולי רכיבה .2

 כניסה לשמורות טבע , כולל מנוי לרשות הטבע, לא כולל לחניון קמפינג .3

 כגון: צניחה,סנפלינג <אקסטרים>פעילות  .4



 

 

 טיול ג'יפים .5

 אחר  _________ .6
 
 

60.1.17   

 באיזה חודש הייתה פעילות ?

 ת שלושה חודשים  . חודש פקידה פחו1

 . חודש פקידה פחות חודשיים2

 . חודש פקידה פחות חודש3

 . חודש פקידה        4

 
 מי מבני משק הבית השתתף בפעילות ? 60.1.20

 
 

      
 האם הפעילות  היתה  במסגרת טיול שנמשך למעלה מחמש שעות?   60.1.30

 
     . כן            1                                  
 . לא             2                                  

 
 

 האם הפעילות  הייתה במסגרת טיול:    60.1.40
 
 . עם לינה                1              

 . ללא לינה             2              

                                
 ?  מה היה הסכום לתשלום עבור הפעילות 60.1.50

 
 לסוקר:

 פעילויות  יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל פעילות , יש לרשום את סה"כ הסכום אם שולמו מספר
 בסכום 8, ובפעילויות הבאות להקליד  .לפרט את הסכומים ששלמו יחד 8( המתחילה בספרה ctrl+mובהערה ) 
 
 

 הבית?האם סכום זה הוא לאחר הטבה או מימון על ידי גורם מחוץ למשק  60.1.60
 

 כן  .1
 לא .2

       
 ממי התקבלה ההטבה? 60.1.62

 
 . ממוסד ציבורי          1
 ממעביד 2
 . מקיבוץ3
 

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה?  60.1.70
 

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

 בשלושת החודשים האחרונים האם ביקרתם במוזיאונים/תערוכות?   60.10.10
 

 . כן                  1                                    
 . לא                  2                                   

 
 באיזה חודש היה  הביקור במוזיאונים/תערוכות ?  60.10.18

 . חודש פקידה פחות שלושה חודשים  1

 . חודש פקידה פחות חודשיים2

 . חודש פקידה פחות חודש3

 . חודש פקידה  4

        



 

 

 מי מבני משק הבית השתתף בביקור במוזיאונים/תערוכות ? 60.10.20
 
 

 האם הביקור במוזיאונים/תערוכות היה במסגרת טיול שנמשך למעלה מחמש שעות?  60.10.30
 

 . כן                1                                  
 . לא               2                                  

                       
 האם הביקור במוזיאונים/תערוכות היה במסגרת טיול :   60.10.40

 
 עם לינה  .1

               ללא לינה .2

               

                    
 הביקור ?  מה היה הסכום לתשלום עבור  60.10.50

 
 

 משק הבית?האם סכום זה הוא לאחר הטבה או מימון על ידי גורם מחוץ ל  60.10.60
 

 . כן      1          
 . לא 2         

 
 ממי התקבלה ההטבה? 60.10.62

 
 . ממוסד ציבורי           1
 ממעביד 2
 . מקיבוץ3
 

                  
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה?  60.10.70

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

 
 

האם ביליתם במקומות בילוי כגון:  פארק שעשועים, גן חיות, חדר בריחה, בשלושת החודשים האחרונים ועד היום   60.10.100
 באולינג, פארק מים? 

 
  כן  .1
                  לא .2

                                           
 

 באיזה בילוי השתתפתם? 60.10.110

 לסוקר:  ניתן לבחור יותר מבילוי אחד.
 

 ארק שעשועים.פ1                             
 . גן חיות2                             

 .חדר בריחה3
 .משחקייה, באולינג, לייזר,סימולטור4
 . פארק מים5
 . אחר  6
 

 בילוי אחר
 

 ציין מהו הבילוי    60.10.150
 

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

 
60.10.160   

 וי  ?באיזה חודש היה  הביל

 . חודש פקידה פחות שלושה חודשים  1

 . חודש פקידה פחות חודשיים2



 

 

 . חודש פקידה פחות חודש3

 . חודש פקידה     4

 
 מי מבני משק הבית השתתף בבילוי ? 60.10.170

 
        
 

 האם הבילוי היה במסגרת טיול שנמשך למעלה מחמש שעות?   60.10.180
 

 . כן               1                                  
 . לא               2                                  

                      
 

 האם הבילוי היה במסגרת טיול :   60.10.190
 

 עם לינה    .1

              ללא לינה .2

                                
 

 הבילוי ? מה היה הסכום לתשלום עבור  60.10.200
                  ................. 

                                                                                               
                                                         

 בית?האם סכום זה הוא לאחר הטבה או מימון על ידי גורם מחוץ למשק ה 60.10.210
 

    . כן 1          
    . לא2         

                   
 

 ממי התקבלה ההטבה? 60.10.220
 
 . ממוסד ציבורי           1
 ממעביד 2
 . מקיבוץ3
 

           
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה?  60.10.230

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

 
 

 בחודש האחרוןבארץ, בשאלות הבאות אשאל על השתתפות בטיול, 
ללא לינת חודשים ועד היום{, האם השתתפתם בטיול מחוץ לשגרה, שנמשך לפחות חמש שעות,  1מחודש }פקידה פחות   60.20.10

 לא כולל נסיעות קבועות שחוזרות על עצמן -? לדוגמא: טיול מאורגן, מודרך, בילוי בחיק הטבע, ביקור אצל קרובים בעיר אחרתלילה

           כן. 1   
 לא     . 2   
 

 כמה טיולים היו לכם?  60.20.20
 

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

 באיזה חודש היה הטיול ?  60.20.30

 

 . חודש פקידה1

 חודש 1. חודש פקידה פחות 2

 
 מי מבני משק הבית השתתף בטיול?  60.20.40

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

 
  מהו היישוב העיקרי שבו היו בטיול זה?    60.20.60

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



 

 

 
 
 

 האם שילמתם בטיול זה לגוף מארגן, כגון: סוכן נסיעות, מדריך?  60.20.77
 
 . כן              1
 . לא              2

                                  
 חרמה היה הסכום ששילמתם עבור הטיול לגוף המארגן? לא כולל סכומים ששולמו על ידי משהו א  60.20.78

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

 בטיול זה? העיקרימה היה אמצעי הנסיעה   60.20.80
 
        אוטובוס מאורגן. 1
 . אוטובוס ציבורי         2
 . רכב פרטי       3
                              . רכב שכור4
 . רכבת5
 . מטוס 6
 
   . אחר              7
 

 אחר                               
 מה שמו של אמצעי הנסיעה העיקרי בטיול ? 60.20.90

 
 

 האם היו לכם בטיול הוצאות הקשורות בתחבורה? )לא כולל סכומים עליהם דיווחתם קודם(  60.20.120
 
 . כן            1
 . לא           2
 

 ות הקשורות בתחבורה? מה היה הסכום ששילמתם  עבור הוצא  60.20.130
 

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

 מה היה הקילומטרז' שנסעתם בטיול? 60.20.140
 

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

 האם שילמתם בטיול עבור מסעדות, בתי קפה וכדומה?  60.20.150
 
 . כן  1
 . לא 2

                            
 מה היה הסכום ששילמתם?  60.20.160

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

                            
 האם היו לכם הוצאות אחרות בעבור מזון?  60.20.170

 
 . כן  1
 . לא 2

                          
 מה היה הסכום ששילמתם?   60.20.180
............... 

 
                            

 סכומים עליהם דיווחת קודם(? האם היו לכם הוצאות אחרות בעבור הטיול )אין לכלול   60.20.190
 
 . כן   1
 . לא 2
     

   ...............פרט בעבור מה היו ההוצאות האחרות ?  60.20.200
 

 מה היה הסכום ששילמתם בעבור ההוצאות האחרות?   60.20.210
(1-99,999) 



 

 

 
 

בטיול האם היה מישהו מבני משק הבית חודשים ועד היום{ ,   3, }מחודש פקידה פחות בשלושת החודשים האחרונים  60.30.10

טיולים  לא כולללינות וטיולים במסגרת השתלמות, כנסים של מקום העבודה, נסיעה עיסקית כדומה:  כולל? עם לינה בארץ

 במסגרת בית ספר?

 . כן      1   
 . לא     2   
 
 

 כמה טיולים עם לינה היו לכם?  60.30.20
 

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

 ים?\באיזה חודש היה הטיול  60.30.30

 

 . חודש פקידה פחות שלושה חודשים1

 . חודש פקידה פחות חודשיים2

 . חודש פקידה פחות חודש3

 . חודש פקידה                    4

                                                    
 בטיול? מי מבני משק הבית השתתף  60.30.40

 

 מהו היישוב העיקרי שבו היו בטיול זה?   60.30.50
   

     
 האזור העיקרי שבו היו בטיול זה ? מהו  60.30.70 
 

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

 האם שילמתם בטיול זה לגוף מארגן, כגון: סוכן נסיעות, מדריך?  60.30.75
 כן .1
 לא .2

 
וף המארגן? כגון, סוכן נסיעות, מדריך, וכדומה )לא כולל סכומים ששולמו על מה היה הסכום ששילמתם עבור הטיול לג  60.30.78

 ידי משהו אחר(
 
 

 מה היתה מטרת הלינה?  60.30.80
 
 . טיול/נופש                                          1
 . עבודה/ עסקים/השתלמות                     2
 . ביקור קרובים       3
                          . צרכים רפואיים4
 
 . אחר                                          5

 מטרת לינה אחר
 

 ?   מטרת הלינה המה היית 60.30.90
................. 

 
                                   

 כמה לילות לנתם מחוץ לבית בטיול זה?  60.30.100
 

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

 הו סוג מקום הלינה בו לנתם?מ  60.30.110
 
 . בית מלון 1
 . כפר נופש         2
 . לינה כפרית )צימרים(       3



 

 

 . בית הארחה בקיבוץ או במושב )לא כולל לינה כפרית(       4
 . בית ספר שדה, חניון קמפינג5
 . אכסניית נוער או אכסניה אחרת 6
 .דירה או חדר שכורים למטרות נופש7
 "שבועית או דירת נופש בבעלות משק הבית . יחידת נופש8
 ללא תשלום –. שהות בדירה של קרובים או ידידים למטרות נופש 9
                                                                                                     
 . אחר                                                   10
 

 סוג לינה אחר
 

 ........................מהו סוג מקום הלינה בו לנתם ?  60.30.120
 
 

 דרך מי הוזמן?  60.30.130
 
 . סוכן )סוכנות נסיעות(1
 . אינטרנט                           2
 . ישירות דרך מקום הלינה3
 . עבודה4
 
 . אחר :5
     

 דרך מי הוזמן מקום הלינה?  60.30.140
 
................... 
 
 

 מה היה סוג האירוח?  60.30.150
 
 . לינה בלבד 1
 . לינה עם ארוחת בוקר2
 . חצי פנסיון )שתי ארוחות(3
 . פנסיון מלא )שלוש ארוחות(4
 . הכל כלול                                   5

  
 

 האם משהו מלבדכם שילם ישירות למקום הלינה?  60.30.160
 
         . כן  1   
 . לא     2   
 

 מי שילם ישירות למקום הלינה?  60.30.170
 
 . מעביד1
 . אנשים שאינם גרים איתכם2
 . קיבוץ                                                  3
 . אחר                                                    4
 

 :אחר 
 ל מקום הלינה? מי מלבדכם שילם ישירות  60.30.180

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

 
          

מה היה הסכום שאתם שילמתם בעבור מקום הלינה בעבור כל המשתתפים? לא כולל סכומים ששולמו על ידי משהו אחר   60.30.190
 ולא כולל סכומים עליהם דיווחת קודם.

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

 שייכים למשק הבית?  האם הסכום כלל תשלום בעבור אנשים שאינם  60.30.200
 
 . כן          1   
 . לא     2   
 
 

 כמה אנשים שאינם שייכים למשק הבית נכללים בסכום ששילמתם?  60.30.210



 

 

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

 בטיול זה?העיקרי מה היה אמצעי הנסיעה   60.30.220
 
 . אוטובוס מאורגן              1
 . אוטובוס ציבורי         2
 רטי       . רכב פ3
 . רכב שכור                             4
 . רכבת5
 . מטוס                                    6
 
 . אחר  :7

 ...............מהו אמצעי הנסיעה העיקרי בטיול? 60.30.230
 
 

 המארגן(האם היו לכם בטיול הוצאות הקשורות בתחבורה כולל טיסה ? )בנוסף לתשלום לגוף   60.30.250
 
    . כן  1
 . לא 2
 

                                  
 מה היה הסכום ששילמתם  בעבור הוצאות הקשורות בתחבורה?   60.30.260

 
 

 מה היה הקילומטרז' שנסעתם בטיול?   60.30.270
 
 

 האם שילמתם בטיול עבור מסעדות, בתי קפה וכדומה? 60.30.280
 
 . כן   1
 . לא  2
 

 מה היה הסכום ששילמתם?   60.30.290
 
 

 האם היו לכם הוצאות אחרות בעבור מזון?  60.30.300
 
 
 . כן    1
 . לא 2
 

 מה היה הסכום ששילמתם?    60.30.310
 

                               
 האם קניתם בעבור הטיול ציוד: תיקים, ציוד מחנאות וכדומה?  60.30.320

 
 . כן    1
 . לא   2

                             
   מה היה  הסכום ששילמתם?  60.30.330

                                                                                                                                            
 

 ול סכומים עליהם דיווחת קודם(? האם היו לכם הוצאות אחרות בעבור הטיול )אין לכל  60.30.340
 
 .  כן   1
 . לא    2

                              
 ...........בעבור מה היו ההוצאות? 60.30.350

 
                                  

 מה היה  הסכום ששילמתם בעבור ההוצאות האחרות )אין לכלול סכומים עליהם דיווחת קודם(?   60.30.360
 
 
 

 אשאל כעת על נסיעות לחוץ לארץ
חודשים ועד היום{ , האם נסע מישהו מבני משק הבית לחוץ לארץ, אפילו לתקופה קצרה,   3מחודש }פקידה פחות   60.40.10

למטרת: עבודה, עסקים, השתלמות, טיול, ביקור קרובים וכדומה? לא כולל נסיעה שאורכה למעלה מששה חודשים או שהנוסע טרם 



 

 

 חזר

 : אל תכלול שהות בחוץ לארץ של אנשי צוות אוויר )דיילים, טייסים( וימאים במסגרת תפקידם.לסוקר
 שאל על נסיעות לחו"ל לאחר עלייתם ארצה. –החודשים האחרונים  3 –את אלה שעלו ארצה ב                

 
 . כן          1   
 . לא     2   

                             

 נסיעות היו לכם?כמה   60.40.20
 

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

 ות ?\מי האנשים שהשתתפו בנסיעה  60.40.30

 
 באיזה חודש חזר/ו ?  60.40.40

 . חודש פקידה פחות שלושה חודשים1

 . חודש פקידה פחות חודשיים2

 . חודש פקידה פחות חודש3

 . חודש פקידה                    4

                                   

  מה היה יעד הנסיעה העיקרי? אם נסעו למספר ארצות, ציין את הארץ שבה שהו הזמן הרב ביותר    60.40.50
 ................ 
 

 מה הייתה המטרה העיקרית של הנסיעה?  60.40.70
 
 . טיול/נופש     1
 . עבודה/ עסקים/השתלמות2
 . ביקור קרובים         3
                      . צרכים רפואיים      4

                       
  :. אחר 5
 

 לאיזו מטרה נסע/ו? 60.40.80
................ 

  
                            

 
 כמה זמן שהו בחוץ לארץ?  60.40.90

 
 

 מהי יחידת הזמן ןלסוקר: ציי   60.40.95
 . ימים 1
 . שבועות2
 . חודשים3
 
 

 אות בארץ עבור הנסיעה היו על חשבונכם ?האם כל ההוצ 60.40.100
 
 . כל ההוצאות היו על חשבונכם       1
 
 . רק חלק מההוצאות היו על חשבונכם                           2
 
 . כל ההוצאות היו על חשבון מישהו אחר     3

  
 

 מי השתתף בתשלום  או שילם את ההוצאות בעבור נסיעה זו לחוץ לארץ?  60.40.110
 
 משק בית אחר .1
 מעביד                                    .2
 קיבוץ .3
 .     אחר                                           4
 



 

 

 משלם חול אחר
 

   . פרט מי שילם?60.40.120
 

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

 בני משק הבית: טיסה, בתי מלון, על ידי  בארץמה היה הסכום ששילמתם בפועל עבור הוצאות הנסיעה ששולמו   60.40.130
 שכירת רכב, ביטוח וכדומה?                   

         
                                                

 לסוקר: ציין את סוג המטבע  60.40.140 
 
 

 האם סכום זה כולל ביטוח רפואי בחו"ל?   60.40.160
 
 . כן          1   
 . לא     2   
                                 

 מה היה הסכום לתשלום בעבור ביטוח רפואי בחו"ל?  60.40.170
................ 

       
                                                       

  לסוקר: ציין את סוג המטבע   60.40.180
 

 דרך מי הוזמנה נסיעה זו?  60.40.200
 
 נסיעות(. סוכן )סוכנות 1
 . אינטרנט                           2
 . ישירות דרך מקום הלינה3
 . עבודה4
 . אחר  5
 

 פירוט אחר   
                          

 ..................דרך מי הוזמן הטיול ?    60.40.210
 

                                   
 חלקה במסגרת של טיול מאורגן בקבוצה מן הארץ, כולל נסיעה במשלחת?האם הנסיעה היתה  במלואה או ב  60.40.220

 
 . כן , במלואה 1
 . כן, בחלקה2
 . לא, רק באופן פרטי3

  
 האם הטיסה היתה בחברה ישראלית או בחברה זרה?  60.40.230

 
 . חברה ישראלית 1
 . חברה זרה2

                          
 לטיסות, לבתי מלון, לקניות, לארוחות , לטיולים וכדומה היו על חשבונכם? רץבחוץ לאהאם ההוצאות    60.40.240

 
 . כן, כל ההוצאות היו על חשבונכם                     1
 . כן, רק חלק מההוצאות היו על חשבונכם          2
 . לא, כל ההוצאות היו על חשבון מישהו אחר     3
 

                                                          
 מה היה סכום ההוצאות בחו"ל ? לא כולל סכומים ששולמו על ידי   60.40.250

 מישהו אחר והוצאות על קניית מוצרים עליהם דווח בשאלות הקודמות ?
.................... 

                                                                         
  לסוקר: ציין את סוג המטבע  60.40.253

 
 



 

 

 בשלושת החודשים האחרונים,}מחודש פקידה פחות שלושה חודשים ועד היום{  60.40.260
 לאתר נסיעות באינטרנט,סוכנות נסיעות, מקומות לינה וכדומה בעבור הוצאות נסיעה לחוץ לארץ של ישירותהאם שילמתם, 

 מו קודם , ולא כולל כסף שנתתם במתנה לנוסעים לחוץ לארץ. אנשים שאינם גרים איתכם? לא כולל הוצאות שנרש
 

 כן .1

 לא   .2
 

 ............ עבור כמה נסיעות שילמתם?  60.40.270
 

 ............? עבור כמה אנשים שילמתם  60.40.280
                                 

 .............  מה היה סכום ההוצאה?  60.40.290
 
   
  לסוקר: ציין את סוג המטבע  60.40.300 

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

                                   
 באיזה חודש הייתה ההוצאה ?  60.40.320

 . חודש פקידה פחות שלושה חודשים1

 . חודש פקידה פחות חודשיים2

 . חודש פקידה פחות חודש3

 . חודש פקידה                    4

 
 

 
 חלק ז': כלי רכב

 
 

 אשאל כעת על כלי רכב שברשות בני משק הבית )המשפחה( ועל ההוצאות שהיו לכם על כלי רכב אלה
 

טרקטורון או כלי רכב  לא כוללמונית,  כולל)האם עומדת לרשותכם מכונית פרטית או מסחרית עד אחד טון מטען מורשה?   70.1.10
 מנועיים דו גלגליים: אופנוע, קטנוע וקלנועית(

 
 כן .1
  לא .2

    
 
 

 ....... כמה מכוניות עומדות לרשותכם?  70.1.11
 

        

 .......מהו התוצר והדגם של המכונית ?  70.1.12

 

 
 ........מהי שנת הייצור של המכונית?  70.1.13

 
  

 
 .......מהו נפח המנוע של המכונית? 70.1.14
          

 
 בבעלות מי הרכב?   70.1.15

 
 משק הבית )המשפחה( .1

 משפחה                           עסק של ה .2

 משק בית אחר .3

 ליסינג פרטי )מימוני(      .4



 

 

 מעביד שהעמיד את הרכב לרשות משק הבית )כולל השכרה וליסינג תפעולי(                    .5

 אחר              .6

                                          
 בעלות אחר

 
 פרט בבעלות מי הרכב ? 70.1.16

                 _______________________ 
 
   

 תשלום ליסינג
 

 באיזו שנה ובאיזה חודש בוצע התשלום האחרון לחברת הליסינג?  70.1.19
 

                           
 מהו הסכום החודשי לתשלום לחברת הליסינג? 70.1.20

 
 לסוקר:

יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל תשלום, יש לרשום את סה"כ הסכום  אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר סכומים  
 לפרט את הסכומים ששולמו  יחד. 8( המתחילה בספרה ctrl+mובהערה )

 
     ........מי משתמש בעיקר ברכב?  70.1.25

  
 

      .........באיזה חודש התחיל ביטוח החובה?   70.1.27
 
 

 ..........באיזה שנה? 70.1.28
 
 

 .........מה היה הסכום השנתי לתשלום ביטוח החובה? 70.1.30
 
 

 האם המכונית מבוטחת בביטוח מקיף? 70.1.35
  

  .כן             1                       
 . לא            2                      

 
 ........באיזה חודש התחיל הביטוח המקיף? 70.1.40

  
 

 ..........באיזה שנה? 70.1.42
 
 

 ..........מה היה הסכום השנתי לתשלום של הביטוח המקיף ?  70.1.45
 
 
 

 האם המכונית מבוטחת בביטוח צד ג'? 70.1.50
 כן  .1
 לא .2

       ........באיזה חודש התחיל  ביטוח צד ג'? 70.1.55
  
  

 ........באיזה שנה? 70.1.56
 
 

 ......מה היה הסכום שנתי לתשלום עבור ביטוח צד ג'? 70.1.60
 
 

      באיזה חודש מחודש רישיון הרכב? ........ 70.1.65
 
 

 ......באיזה שנה? 70.1.68
 
 



 

 

 ........על שם מי הרכב שהעמיד המעביד לרשות משק הבית?   70.1.85
 
 

 ..........מה הסכום החודשי לתשלום עבור הרכב ? 70.1.90
        
 
 

י משק הבית בדרך כלל במכונית, הן לצרכים פרטיים והן לצרכי עבודה? )אל תכלול נוסעים בנ בחודש אחדכמה קילומטרים  70.1.95
 ...........נסיעות שמבוצעות על ידי נהגים מחוץ למשק הבית(

 
 

 האם המכונית שימשה גם לצרכי עבודה? )לא כולל נסיעות למקום העבודה וממנו( 70.1.96
        

  .כן     1
 .לא    2
 

 .........., לצרכי עבודה?בחודש אחדהקילומטרז' שנוסעת המכונית  אחוזהקילומטר שציינת, מהו להערכתך מתוך מספר  70.1.97
 

        
 בשאלות הבאות אשאל על הוצאות שונות עבור כלי הרכב שברשותכם

 
כגון: טיפול  מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום, האם היו לכם הוצאות על טיפולים או תיקונים ברכב 70.2.10

  תקופתי, אוברול, פחחות, תיקוני אביזרים ברכב או תיקונים אחרים? 
                               

 . כן                    1                                   
                         . לא                                                2                                   

 
 כן , לא שם יחיד מס"ד

 טיפול תקופתי  1
עשרת אלפים, 

חמישה עשר אלף  
 וכדומה(

 

אוברול או החלפת  2
 מנוע

 

 פחחות וצבע 3
 

 

החלפת מצמד  4
)קלאץ'( או תיבת 

 הילוכים )גיר(  

 

תיקונים של  5
אביזרים ברכב: 

תיקון רדיו, תיקון 
מזגן, תיקון 
 מהאזעקה וכדו

 

החלפת צמיגים,  6
החלפת מצבר 

ותיקונים אחרים 
ברכב שלא הוזכרו 

 קודם

 

 
 

 איזה תיקון ביצעתם?  70.2.11

 לסוקר:  ניתן לבחור יותר מתיקון  אחד.
 טיפול תקופתי .1
 אוברול .2

 פחחות .3

 החלפת מצמד או תיבת הילוכים .4

 תיקון אביזרי רכב .5

 תיקון אחר  .6
 
 

 אביזר אחר 
 תיקון?ציין מה  אביזר ה  70.2.12

 



 

 

 
 תיקון אחר 

 ציין מה התיקון?  70.2.13
 
 
 

 באיזה חודש בוצע התיקון    70.2.20
               

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מחודש אחד
 

 חודשים<             3>חודש תאריך פקידה פחות  .1

 חודשים< 2>חודש תאריך פקידה פחות  .2

 >חודש תאריך פקידה פחות חודש<  .3
 <    >חודש תאריך פקידה .4
        

 
 

    ..........באיזה ישוב בוצע התיקון ?     70.2.30
               

 
 ..........מה היה הסכום הכולל לתשלום ?  70.2.50

 
 

 האם קיבלתם סכום כלשהו בחזרה מחברת ביטוח, מהצד הפוגע או ממישהו אחר?  70.2.60

 כן .1

 לא .2

 
 

 ......... מה היה הסכום שקיבלתם בחזרה?    70.2.70

 

 
 מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום, האם יש לכם מנוי למערכת איתור לרכב?  70.3.01

                . כן1

 . לא             2

 
 מי משלם את המנוי? 70.3.05

 אתם                  .1

 מעביד .2

 מוסד ציבורי                     .3

 קיבוץ .4
                                                      

 מה היה הסכום ששילמתם בפועל בעבור המנוי בכל אחד מהחודשים הבאים: 70.3.10  
 

                
  חודש נוכחי ? 70.3.10

  ? 1בחודש תאריך פקידה פחות   70.3.11
 

 

  ? 2בחודש תאריך פקידה פחות   70.3.12
 

 

  ? 3בחודש תאריך פקידה פחות   70.3.13
 

 

 
 
 



 

 

 
 מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום, האם שילמתם בעבור התקנת מערכת האיתור לרכב, בנוסף לדמי המנוי?  70.3.14
 כן .1
 לא .2

 
                                               

 ...........מה היה הסכום ששילמתם בעבור ההתקנה?  70.3.15
                                               

 
 

מחודש}פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום, האם קניתם ציוד לרכב כגון: מערכת שמע לרכב, מולטימדיה, דיבורית   70.4.01

)מערכת ניווט מונחית לווינים(, חישני רוורס, מצלמת רכב, אזעקה, נעילה אוטומטית, מזגן )כולל מתנות  GPS  לטלפון נייד, 

 טיחות לרכב או כלי עבודה לרכב(?שנתתם לאחרים, לא כולל: כסא ב

 
 כן, לא שם יחיד מס"ד

מערכת שמע לרכב,  1
 מולטימדיה

 

  דיבורית לטלפון נייד 2

3 GPS  מערכת ניווט  
 מונחית לווינים

 

חיישני רוורס  או  4
 תנועה

 

מצלמת רכב  5
 קדמית/אחורית

 

אזעקה, נעילה  6
 אוטומטית

 

  ציוד אחר לרכב  7

 
  היו לכם הוצאות על הציוד ? האם   70.4.02

 כן .1
 לא .2

 
 באיזה חודש קיבלתם את הציוד ?  70.4.10

 
 חודשים<             3>חודש תאריך פקידה פחות  .1

 חודשים< 2>חודש תאריך פקידה פחות  .2

 >חודש תאריך פקידה פחות חודש<  .3
 >חודש תאריך פקידה<     .4

 
 היכן נקנה ? 70.4.20

 
                       . יישוב בארץ 1               
 . אתר אינטרנט בארץ             2               

           . אתר אינטרנט בחו"ל        3               
 . ערוץ הקניות                          4               
 . חו"ל     5               
            . דיוטי פרי                    6               

   
 באיזה ישוב קניתם את הציוד ? ........ 70.4.30

 
    

 ........מה היה הסכום הכולל לתשלום ?  70.4.50
 
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע בו נקנה הפריט     70.4.60
 
 שקל חדש .1
 יורו    .2
 דולר אמריקאי .3
 דולר קנדי                                      .4



 

 

 ינר ירדניד .5
 לירה שטרלינג  .6
 פרנק שוויצרי .7
 רובל רוסי    .8
 אחר                                         .9

                   
 

 מטבע אחר
  ................מהו סוג המטבע בו נקנה הפריט?    70.4.70

                       
 

ועד היום, האם שכרתם כלי רכב בארץ? )אין לכלול רכב שנשכר על חשבון העסק  מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{  70.5.01

 ורכב שנשכר בארץ לשימוש בחוץ לארץ(

                . כן1            
 . לא              2            

 
 

 מה היה הסכום ששילמתם בעבור שכירת רכב בכל אחד מהחודשים הבאים:
 
   

 ?חודש נוכחי   70.5.10

  ? 1בחודש תאריך פקידה פחות   70.5.11
 

  ? 2בחודש תאריך פקידה פחות   70.5.12
 

  ? 3בחודש תאריך פקידה פחות   70.5.13
 
      
 
 
 

 עשר החודשים האחרונים -השאלות הבאות מתייחסות לשנים

 
בה/ ביטוח מקיף/ביטוח צד ג'/אגרת טסט לחברת ביטוח בעבור ביטוח חו ישירותמחודש_______ ועד היום, האם שילמתם   70.6.01

 )חידוש רישיון רכב( בעבור רכב שאינו ברשותכם ולא ציינתם את ההוצאה קודם לכן? 

 . כן               1
 . לא                                  2
 

 עשר החודשים האחרונים האם חידשתם: -בשנים   70.6.02
 

 אחד לסוקר ניתן לבחור יותר מסוג ביטוח
 רישיון רכב .1

 ביטוח חובה .2

 ביטוח מקיף .3

 ביטוח צד ג .4

                   

 ובאיזה חודש בוצע החידוש ?    70.6.10
................ 

 
  באיזה שנה? 70.6.11

 קודמת\וכחית נ
 
 

 מה היה הסכום הכולל לתשלום ?  70.6.20
.................. 

 
 

סחרית עד אחד טון מטען מורשה )וקיבלתם את המכונית(, כולל מכונית פרטית או מ קניתםמחודש __________,  האם   70.7.01

 רכישת רכב על ידי ליסינג פרטי כולל רכב שקניתם במתנה? 

 . כן               1

 . לא              2



 

 

                                              
 כמה מכוניות קניתם?  70.7.02

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

 מהו התוצר והדגם של המכונית?                                     70.7.10

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

 מהי שנת הייצור של המכונית?           70.7.20
........... 

 
 באיזה חודש  קיבלתם את המכונית?                                     70.7.30
........... 

 
 שנה קיבלתם את המכונית? באיזה 70.7.35
 קודמת\נוכחית

 
 

 מה היה הסכום ששילמתם עבור המכונית )כולל מקדמה במקרה של רכב ליסינג(?  70.7.40
 

                                                 
 

 טון מטען מורשה? 1מכונית פרטית או מסחרית עד  מכרתםמחודש_______ ועד היום, האם   70.8.01

 כן               . 1

 . לא              2
 

 .......כמה מכוניות מכרתם?  70.8.02

                   

                                    .......?מהו התוצר והדגם של המכונית  70.8.10

. 

          ......... מהי שנת הייצור של המכונית? 70.8.20
 
 

 ..........את המכונית? באיזה חודש  מכרתם  70.8.30

 
 באיזה שנה? 70.8.35

 קודמת  \שנה נוכחית
 

 ..........?מה היה הסכום שקיבלתם עבור המכונית   70.8.40
 
 

בשנים עשר החודשים האחרונים, האם היו לכם הוצאות על כלי רכב מסוג:  אופנוע, קטנוע, טרקטורון או קלנועית, כולל   70.9.00

 שאינם ברשותכם כיום? מתנות שקניתם לאחרים ו

 . כן      1
 . לא    2
 

 מחודש_________ ועד היום, האם עומד או עמד לרשותכם: אופנוע, קטנוע, טרקטורון או קלנועית?    70.9.01

 . כן      1
 . לא    2
 

עשר החודשים  כמה כלי רכב מהסוגים שהזכרתי )אופנוע, קטנוע, טרקטורון או קלנועית( עמדו לרשותכם בשניים 70.9.02

  ........... האחרונים? 

 לסוקר: כולל כלי רכב שלא נמצאים ברשותם כיום

 
 מהו סוג כלי הרכב שעמד או עומד לשימושכם?   70.9.10

 . אופנוע1

 . קטנוע2

 . טרקטורון 3



 

 

 . קלנועית      4

                                                     
 ל הכלי שברשותכם ?   מהו נפח המנוע ש 70.9.20

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

 
מחודש ________  ועד היום, האם קניתם: אופנוע, קטנוע, טרקטורון או קלנועית כולל כלי רכב שנתתם במתנה ושאינו  70.9.30

 נמצא ברשותכם כיום?   

     כן .1                 

 . לא    2                 
 
 

 מה קניתם?     70.9.40

 ניתן לבחור יותר מכלי רכב אחד

. אופנוע1  

. קטנוע2  

. טרקטורון3  

. קלנועית4  

 ......מהו הנפח המנוע  ?  70.9.45
 
 

     .......קיבלתם את  כלי הרכב ?  באיזה חודש  70.9.50

 
 באיזו שנה? 70.9.55
 קודמת\נוכחית

 
 

 .......?   מה היה הסכום לתשלום  70.9.60
 

 

?ועד היום, האם מכרתם אופנוע, קטנוע, טרקטורון, או קלנועית  ........מחודש    70.9.70  

. כן  1     

. לא 2  

 מה מכרתם?  70.9.80

. אופנוע1  

. קטנוע2  

. טרקטורון3  

. קלנועית4  

 .......מהו הנפח מנוע ?  70.9.85
 

     .......מכרתם ?  באיזה חודש  70.9.90

 
                                 
 באיזו שנה? 70.9.95

 
 קודמת  \שנה נוכחית

 
   .......מה היה הסכום שקיבלתם ?  70.9.100

 



 

 

 עשרה החודשים האחרונים האם חידשתם רישיון לכלי הרכב ?   -בשנים 70.10.10

 . כן                              1
 לא                            .2
 

   .......חידשתם את הרישיון?   דשבאיזה חו 70.10.15

 

 באיזו שנה?  70.10.16
 

 קודמת  \שנה נוכחית
 

 מהו הסכום לתשלום של רשיון הרכב? 70.10.20
 לסוקר: 

 אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: שולמו מספר ביטוחים  יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל ביטוח, יש לרשום את סה"כ הסכום
 8. ובשדה סכום הבא יש לרשום את הספרה  לפרט את הביטוחים שנקנו יחד. 8( המתחילה בספרה ctrl+mה )ובהער                

 
 

 עשר האחרונים האם חידשתם ביטוח חובה לכי הרכב ?-בשנים 70.10.25

 . כן                            1
 . לא                             2
 

   ....... ביטוח החובה?חידשתם את   באיזה חודש 70.10.30

  
 באיזו שנה? 70.10.35

 
 קודמת  \שנה נוכחית

 
 

 ........מהו הסכום לתשלום של ביטוח החובה? 70.10.40
 
 

 עשר האחרונים האם חידשתם ביטוח מקיף לכלי הרכב ?    -בשנים 70.10.50

 . כן                              1
. לא                             2  

   ..........חידשתם את הביטוח המקיף?   באיזה חודש 70.10.60

  
 

 באיזו שנה? 70.10.65
 

 קודמת  \שנה נוכחית
 
 

 ..........מהו הסכום לתשלום של ביטוח מקיף? 70.10.70
 
 

   .........עשר החודשים האחרונים האם חידשתם ביטוח צד ג' לכלי הרכב ? -בשנים 70.10.80

                   . כן            1
 . לא                             2
 

    .........חידשתם את ביטוח צד ג'?    באיזה חודש 70.10.90

 
 באיזו שנה? 70.10.95

 קודמת  \שנה נוכחית
 
 

   ......... מהו הסכום לתשלום של ביטוח צד ג'? 70.10.100
 
 
 

 חלק ח': דירות ובתים



 

 

 
 

 ם על דירת המגורים של משק הבית )המשפחה(הקדמה: אשאל כעת  פרטי
 

   ......... מהו מספר החדרים בדירה בה אתם גרים )כולל ממ"ד וחצאי חדרים(? 80.1.01
 לסוקר: רשום את מספר החדרים השלמים וחצאי החדרים. אל תכלול: מטבח, שירותים, הול, מעבר או פרוזדור

 
                                 

 
 האם בדירה יש ממ"ד )לא כולל ממד מחוץ לדירה(?   80.1.10

 
 כן .1

 לא .2
 

         

 למשק הבית שלכם? שאינם שייכיםהאם יש חדרים בדירה המשמשים למגורים לאנשים   80.1.15

 כן     .1

 לא                                       .2

 
 

   .........כמה חדרים עומדים לשימוש משקי בית נוספים?   80.1.16
 סוקר: רשום את מספר החדרים השלמים וחצאי החדרים. אל תכלול: מטבח, שירותים, הול, מעבר או פרוזדורל
 
 

 : עסק, מחסן וכדומה?למגורים שאינם משמשיםהאם יש חדרים בדירה     80.1.17
          

 כן   .1

 לא  .2
 

   ......... כמה חדרים משמשים לצרכי העסק, למחסן וכדומה?   80.1.18
                   

                                         
 האם הדירה בה אתם גרים היא: 80.1.20

 לסוקר: במושבים בעלות כולל גם "ברי רשות"
 

 דירה בבעלותכם       .1

 דירה בשכירות                    .2

 דיור מוגן                       .3

 דירה בדמי מפתח .4

           ם שכר דירה )כולל  דירה בבעלות קיבוץ או הסוכנות היהודית(                                                                      דירה בבעלות אחרים ולא משלמי .5

 אחר  .6
 
 

 פרט בבעלות מי הדירה? 80.1.25
  

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

                            
 
 

 ?מתי הסתיימה בניית הדירה 80.1.30
 

  1947עד שנת  .1
        1954 – 1948בין השנים  .2

                       1964 – 1955בין השנים  .3

 1974 - 1965בין השנים  .4

 1984 - 1975בין השנים  .5

 1989 - 1985בין השנים  .6

 או אחריה                  1990בשנת  .7
 
 

   ......... באיזו שנה הסתיימה בניית הדירה? 80.1.31



 

 

 
                  
 ממי קניתם את הדירה? 80.1.35

  
 רשות הפיתוח     -מחברה ציבורית כגון: עמידר, עמיגור, פרזות, חלמיש, שקמונה, כולל רכוש נטוש  .1

 מקבלן, מחברת בנייה או מחברת "שיכון ופיתוח" )שו"פ( .2

                                                                                                                                                                       מאדם פרטי )יד שנייה(                                                            .3

                                                           נבנתה בבניה עצמית                                                                         .4

 קיבלתם אותה במתנה, בירושה וכדומה .5

 אחר           .6
          

                  
 

 פרט ממי קניתם את הדירה?       80.1.36
 

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

   ..........., איזה סכום הייתם מקבלים עליה? אילו יכולתם למכור את דירתכם כיום 80.1.40
 
 

                          
  לסוקר: ציין את סוג המטבע     80.1.55
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8

 אחר .9
                            

 מטבע אחר
 

  .........מהו סוג המטבע?     80.1.60

 
 

היום  -. במונח "קניית דירה" אנו מתכוונים ליום קבלת המפתח בשנים עשר החודשים האחרוניםכעת אשאל על קניית דירה    80.2

 בו התאפשרה הכניסה לדירה.

 
 

  רים )כלומר, קיבלתם את המפתח(? < ועד היום, קניתם את הדירה בה אתם ג 1האם מחודש >חודש פקידה<>שנה  פחות     80.2.01
 

 . כן                    1                

 . לא                  2               

 
   ......... באיזה חודש >קיבלת/ם< את המפתח לדירה? 80.2.10

  
 

 באיזה שנה ? 80.2.15
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 
           .........מה היה מחיר הדירה לא כולל הוצאות נלוות לעורך דין, לתיווך וכדומה?    80.2.20

 



 

 

                            
 

  לסוקר: ציין את סוג המטבע     80.2.21
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
            דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
            אחר .9

 
 מטבע אחר

 
   .........מהו סוג המטבע?     80.2.22

 
 

   ......... עשר החודשים האחרונים?-שניםלפני מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר  80.2.25
  

      
 

  לסוקר: ציין את סוג המטבע    80.2.30
  

 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3
 דולר קנדי .4

                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
            אחר .9

 
 מטבע אחר 

 
   .........מהו סוג המטבע?     80.2.31

 
 

 הלוואות או משכנתאות שלקחתםבשנים עשר החודשים האחרונים, מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר מתוך  80.2.35
   ......... מבנקים, ממקום עבודה, מאנשים פרטיים וכדומה?

 
 
 

  לסוקר: ציין את סוג המטבע    80.2.40
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
            אחר

                                   
 מטבע אחר 

 
   .........מהו סוג המטבע?      80.2.41

  
  

שעמדו לרשותכם,  מקורות עצמייםבשנים עשר החודשים  האחרונים, מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר מתוך  80.2.45



 

 

   ......... מחסכונות, ממתנות מקרובים, ממכירת דירה וכדומה )לא כולל מהלוואות או משכנתאות(?
 

              
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע     80.2.50
 שקל חדש .1

 ורוי .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8

 אחר .9
          

                                  
 

 מטבע אחר 
 

 ............. מהו סוג המטבע?     80.2.51

 
  

 
 < ועד היום, האם היו לכם הוצאות על :     1שנה פחות בשנים  עשר החודשים האחרונים כלומר מחודש >חודש פקידה<>  80.2.55

 
 
 

 כן , לא שם יחיד

  תיווך

  עורך דין שטיפל בקניית הדירה

  תשלום מס רכישה

העברת תכולת דירה )על ידי חברת הובלה, שכירת 
 סבלים, שכירת רכב(

 

 
 
 

 ............. מה היה הסכום לתשלום ? 80.2.60
  
 

 ............. ש בוצע התשלום?באיזה חוד 80.2.70
  
 

 ............. באיזה שנה ? 80.2.75
 

   >שנה נוכחית<  .1

 שנה>קודמת<                               .2

                               
 
 

 לבעל הדירה את שכר הדירה או חלק ממנו? ישירותמשלם  מחוץ למשק הבית האם מישהו מלבדכם 80.3.01
 

 תכלול שותף לדירה הגר במשק בית נפרד ומשלם את חלקו לסוקר: אל
 

       כן .1

                                                לא .2
       
 

 מי משתתף בתשלום שכר הדירה ?                       80.3.10
 



 

 

 קרובי משפחה שאינם גרים בדירה     .1

              מעביד                                          .2

 משרד ממשלתי או מוסד ציבורי .3

 אחר                                                    .4
                                                   

 
 

 פרט מי משתתף בתשלום שכר הדירה? 80.3.11
 

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

כולל "דמי אחזקה" במקרה של דיור מוגן. אל תכלול סכומים  בפועל בעבור השכירות?  ילמתםששמהו הסכום האחרון  80.3.20
 לבעל הבית ע"י מישהו מחוץ למשק הבית ישירותששולמו 

 
 

 לסוקר: ציין את סוג המטבע מטבע
80.3.30      

 
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 שוויצרי פרנק .7

 רובל רוסי .8
 אחר            .9

 
 

 מטבע אחר
 

 .............מהו סוג המטבע?     80.3.31

 
  

 ............. באיזה חודש בוצע התשלום? 80.3.40
  

                                       
 

 באיזה שנה ? 80.3.45
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2
 
 

 ............. בעבור כמה חודשים היה התשלום?   80.3.50
   
 

  ממי >שכרת/ם<  את הדירה )או החדר(?  80.3.60
                          

  -רשות הפיתוח -מחברה ציבורית כגון: עמידר, עמיגור, פרזות, חלמיש, שקמונה, כולל רכוש נטוש  .1

 מאדם פרטי  .2

 מעונות הסטודנטים   ממוסדות לימוד על תיכוניים, כגון: .3
 אחר                            .  4       
 
 

 שכירות אחר
 

 פרט ממי שכרתם את הדירה?       80.3.61
 

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

 האם תהיו זכאים ל"דמי מפתח" או ל"דמי פינוי" כאשר תפנו את הדירה?  80.3.70



 

 

 כן                  .3

                                            לא        .4

 
 

 < ועד היום?1האם עברתם לדירה השכורה, בשנים  עשר החודשים האחרונים כלומר מחודש >חודש פקידה<>שנה פחות    80.3.80

 . כן   1

 . לא                     2

 
 

 ............. באיזה חודש בוצע המעבר לדירה השכורה? 08.3.90
  
 
 

 באיזה שנה ? 80.3.95
 

 >שנה נוכחית< .5

 שנה>קודמת<                               .6
                         

 
 

 < ועד היום, האם היו לכם  הוצאות על :1בשנים  עשר החודשים האחרונים כלומר מחודש >חודש פקידה<> שנה פחות     80.3.100
 
 

 כן,לא שם יחיד מס"ד

תיווך בעבור  1
 דירהשכירת 

 

עורך דין שטיפל  2
 בשכירת דירה

 

העברת תכולת  3
דירה )על ידי חברת 

הובלה, שכירת 
סבלים, שכירת 

 רכב(

 

 
 

 ............. מה היה הסכום לתשלום? 80.3.110
  

                                       

 
 ............. באיזה חודש בוצע התשלום? 80.3.130

  
         

 באיזה שנה ? 80.3.135
 

 >שנה נוכחית< .7

                     שנה>קודמת<      .8
 

 למי שייכת הדירה בה אתם גרים? 80.4.01
 

 קרובי משפחה     .1
 מעביד .2
 חברים                                .3

 קיבוץ .4

 אחר                              .5
 
 

 פרט למי שייכת הדירה?  80.4.02
 

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



 

 

 
 נוספתדירה 

 
 האם בבעלותכם דירה/דירות, בארץ או בחוץ לארץ, שאתם לא גרים בהן? 80.5.01

 
 כן          .1

 לא      .2
                                                       

 
 ............. כמה דירות נוספות בבעלותכם?  80.5.02

 
 

< ועד היום, האם קניתם  דירה בארץ או 1ודש פקידה<>שנה פחות בשנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מחודש >ח 80.5.10
 בחוץ לארץ, שאינכם גרים בה, )כלומר קיבלתם את המפתח( לא כולל יחידת נופש?

 
 כן                 .3

 לא                 .4
 

                                                     
 ............. לדירה?באיזה חודש קיבלתם את המפתח  80.5.15

 
                            

 באיזה שנה ? 80.5.17
 

 >שנה נוכחית< .5

 שנה>קודמת<                               .6
 

 :האם הדירה נמצאת 80.5.20
 
 . בארץ                  1 
        . בחוץ לארץ2 
 
 

 ממי קניתם את הדירה? 80.5.30
 
 מידר", "עמיגור", "פרזות". מחברה ציבורית, כגון "ע1
 . מקבלן, מחברת בנייה או מחברת שיכון ופיתוח )שו"פ(                  2
 . מאדם פרטי )"יד שנייה"(3
 . נבנתה ב "בנייה עצמית"4
 . אחר                                                    5
 

 אחר
 

 פרט ממי קניתם את הדירה? 80.5.35
 

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

 
 מה היה מחיר הדירה לא כולל הוצאות נלוות לעורך דין, לתיווך וכדומה? 80.5.40

  
 
   לסוקר: ציין את סוג המטבע   80.5.45  
 

 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 יצריפרנק שוו .7

 רובל רוסי .8
 אחר            .9

 
 



 

 

 מטבע אחר
 

 .............מהו סוג המטבע?     80.5.46

 
                                    

 עשר החודשים האחרונים?-שניםלפני מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר  80.5.50
  
 

    לסוקר: ציין את סוג המטבע  80.5.55
 שקל חדש .1

 דולר אמריקאי .2
 יורו .3

                 דינר ירדני .4
 פרנק שוויצרי .5

 לירה שטרלינג .6
 כתר דנמרק .7

 רובל רוסי .8

 אחר            .9
 

 מטבע אחר 
 

 .............מהו סוג המטבע ?     80.5.56

 
                                    

 
 הלוואות או משכנתאות שלקחתםכר מתוך בשנים עשר החודשים האחרונים, מה היה הסכום ש>שילמת/ם< לקבלן או למו 80.5.60

 מבנקים, ממקום העבודה, מאנשים פרטיים וכדומה?
 
 
 

שעמדו לרשותכם,  מקורות עצמייםבשנים עשר החודשים  האחרונים, מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר מתוך  80.5.70
 שכנתאות(?מחסכונות, ממתנות מקרובים, ממכירת דירה וכדומה )לא כולל מהלוואות או מ

              
                      

 מטבע 
 

80.5.75       
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5

 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל  רוסי .8
            אחר .9

 
 

 מטבע אחר 
 

 ...........מהו סוג המטבע?      80.5.76

 
 

 החודשים האחרונים, האם היו לכם הוצאות הקשורות בקניית הדירה על :      בשנים  עשר   80.5.80
 
  

 כן,לא שם יחיד מס"ד

  תיווך 1

 עורך דין שטיפל  2



 

 

 

 
 
 
 

 ...........מה היה הסכום לתשלום ? 80.5.85
  
 
 

 ..........באיזה חודש בוצע התשלום? 80.5.100
  

                                             
                  
 באיזה שנה ? 80.5.105

 
 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

                                           
בניית דירה )כולל תשלום עבור עשרה החודשים האחרונים, האם היו לכם הוצאות על חשבון קניית דירה או -בשנים   80.5.110
 נסתיימה בנייתה? טרםקיבלתם או  שטרםהמגרש( 

 
 . כן      1 
   . לא  2 
 
 

 עשרה החודשים האחרונים, מה היה סכום ההוצאות ששילמתם לקבלן או למוכר?-בשנים   80.5.120
                    

 
 לסוקר: ציין את סוג המטבע

80.5.125      
 

 שקל חדש .1

 יורו .2
 ולר אמריקאיד .3

                 דינר ירדני .4
 פרנק שוויצרי .5

 לירה שטרלינג .6
 כתר דנמרק .7

 רובל רוסי .8
 אחר            .9

 

                                  
 מטבע אחר

 
 ................מהו סוג המטבע?     80.5.126

 
 
 

 שלקחתם? ותמהלוואות או משכנתאמתוך סכום זה, מה היה הסכום ששילמתם    80.5.130
 
 
 

    לסוקר: ציין את סוג המטבע   80.5.131
 

 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5

 בקניית הדירה

  תשלום מס רכישה 3



 

 

 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
 אחר            .9

 
 מטבע אחר 

 
 ............מהו סוג המטבע?     80.5.132

 
 

שעמדו לרשותכם: מחסכונות, ממכירת דירה, ממתנות  מקורות עצמייםכום ששילמתם מתוך מתוך סכום זה, מה היה הס   80.5.140
 מקרובים )לא הלוואות( וכדומה?

 
 

      לסוקר: ציין את סוג המטבע   80.5.141
 

 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
       אחר      .9

 
 

 מטבע אחר 
 ...............מהו סוג המטבע?     80.5.142

 
 

 עשרה החודשים האחרונים ועד היום, האם היו לכם הוצאות על :  -בשנים 80.5.170
 
 
 

 כן,לא שם יחיד מס"ד

רישום בטאבו של  1
 דירה

 

תשלום דמי חכירה  2
או דמי היוון 

למנהל מקרקעי 
 ישראל

 

 
 
 

 .........סכום לתשלום ?מה היה ה 80.5.180
  

                            
  

 .........באיזה חודש בוצע התשלום? 80.5.190
  
 
 

 באיזה שנה ? 80.5.195
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 
 

 האם ההוצאה הייתה על דירת המגורים?   80.5.200



 

 

 
       כן   .1

           לא .2
                            
 
 

 האם בבעלותכם  יחידת נופש, בארץ או בחוץ לארץ )כולל הסדר קניית מניה לנופש(?   80.5.210
 
 . כן     1 
            . לא2 
 

          
 

 האם יחידת הנופש נמצאת:   80.5.220
 
 . בארץ1 
 . בחוץ לארץ2 
 
 

 עשר החודשים האחרונים?-בשניםהאם ההסכם לקניית יחידת הנופש נחתם    80.5.230
 
 . כן         1 
                  . לא2 
 
 

 .............באיזה חודש נחתם ההסכם לקניית יחידת הנופש?   80.5.240
 

                      
    
 

 באיזה שנה ?  80.5.245
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 
 
 

 .................מה היה מחיר יחידת הנופש, לא כולל הוצאות נלוות לעורך דין, לתיווך וכדומה?   80.5.250
 
 

      לסוקר: ציין את סוג המטבע
80.5.251     

 
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
 אחר            .9

 
 

 אחרמטבע 
 

 ...............מהו סוג המטבע?     80.5.252

 
                                 

 מה היה הסכום השנתי לתשלום בעבור דמי האחזקה של יחידת הנופש?   80.5.260
 

                          



 

 

      לסוקר: ציין את סוג המטבע    80.5.261
 

 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 ידולר קנד .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
 אחר            .9

 
 מטבע אחר 

 
 ...............מהו סוג המטבע?     80.5.262

 
  

 ..............באיזה חודש בוצע התשלום? 80.5.270
  
 

 באיזה שנה ? 80.5.275
 

 >שנה נוכחית< .1

        שנה>קודמת<                        .2

 
 מכירת דירה

 
  < ועד היום, האם מכרתם דירה בארץ או בחוץ לארץ, )כלומר מסרתם מפתח לקונים(? 1מחודש >חודש פקידה<>שנה פחות  80.6.01

                               

 . כן                    1                

 . לא                  2               

                                                      
  ............כמה דירות מכרתם בארץ או בחוץ לארץ?  80.6.05

                                                                                     

 
 .............באיזה חודש מסרתם את המפתח לקונים? 80.6.10

 
 

 שנה ? באיזה 80.6.15
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 
 האם הדירה נמצאת:  80.6.20

 
 . בארץ1 

 . בחוץ לארץ2 

 
 

מה היה הסכום הכולל שקיבלתם בעבור מכירת הדירה? )אל תנכה תשלומים נלווים למכירה כגון: תיווך, מיסים, עורך דין  80.6.25
         ...................וכדומה(   

 
 
 

      לסוקר: ציין את סוג המטבע     80.6.30
 שקל חדש .1



 

 

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
            אחר .9

 
 מטבע אחר

 
 ...................מהו סוג המטבע?     80.6.31

  
 

 ............עשר החודשים האחרונים?-שניםלפני מה היה הסכום שקיבלתם  80.6.35
  

               
                         

        לסוקר: ציין את סוג המטבע   80.6.40
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
            אחר .9

 
 מטבע אחר 

 
 ...............מהו סוג המטבע?     80.6.41

 
                                    

 ..............עשר החודשים האחרונים?-מה היה הסכום שקיבלתם בשנים  80.6.45
 
 

      לסוקר: ציין את סוג המטבע    80.6.50
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 טרלינגלירה ש .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
            אחר .9

  
 

 מטבע אחר 
 

 ...............מהו סוג המטבע?     08.6.51

 
                                    

 בשנים  עשר החודשים האחרונים ועד היום, האם היו לכם הוצאות הקשורות במכירת הדירה על ?       80.6.55
 
 

 לא\כן שם יחיד מס"ד



 

 

  תיווך 1

עורך דין  2
שטיפל במכירת 

 הדירה

 

תשלום דמי  3
הסכמה 
למינהל 
מקרקעי 
 ישראל

 

מס שבח  4
 מקרקעין

 

 
 

 ...........מה היה הסכום לתשלום ? 80.6.60
  

                                                          

 .............באיזה חודש בוצע התשלום? 80.6.70
  
 

 באיזה שנה ? 80.6.75
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 
 
 עשר החודשים האחרונים -אשאל כעת פרטים על החזר הלוואות ומשכנתאות לדיור בשנים  
 

< ועד היום, האם החזרתם הלוואות או משכנתאות שלקחתם לצורך קניית דירה 1מחודש >חודש פקידה<>שנה פחות  80.7.01
  )שלכם או של מישהו אחר(, כולל דירות שקניתם בעבר? 

                               

 . כן                    1               

 . לא                  2               

                                                        
 ?משכנתא לדיורועד היום, האם היו לכם החזרי חובות על < 1מחודש >חודש פקידה<>שנה פחות  80.7.10

 
 . כן                    1                

 . לא                                                                       2               

 
 ? כמה משכנתאות לדיור החזרתם 80.7.20

                                                        
 

 ממי קיבלתם את המשכנתא? 80.7.30
 

 בנק                                          .1
 חברת ביטוח                                        .2
 אחר                             .3

 
80.7.31   

 אחר  
 

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

 ........המקורי?מה היה סכום המשכנתא    80.7.40
 
  

 ...............באיזו שנה נלקחה המשכנתא?   80.7.50
 
 

 ..............לכמה שנים נלקחה המשכנתא?   80.7.60



 

 

 1לסוקר: אם נלקחה משכנתא לפחות משנה ציין 
 
 

 האם אתם משלמים תשלום חודשי בסכום קבוע? }סכום המשתנה רק בגלל הצמדה נחשב לסכום קבוע{ 80.7.70
 

 ן        כ .1
 לא        .2

 
                                                       

 ............מה היה סכום התשלום החודשי האחרון?   80.7.80
 
 

 ..............באיזה חודש בוצע התשלום האחרון?   80.7.81
 
 
 
 
 
 

 באיזה שנה ? 80.7.85
 

 >שנה נוכחית< .1

              שנה>קודמת<                  .2

 
 האם שילמתם סכום זה בכל אחד משנים עשר החודשים האחרונים?  80.7.90

 
 כן         .1

 לא .2
        

 ..........בעבור כמה חודשים שילמתם?   80.7.91
 

        
 

 ם?לסכום החודשי, עליו דיווחת קוד בנוסףפעמיים -בשנים עשר החודשים האחרונים, האם פרעתם סכומים חד 80.7.100
 

 כן         .1
 לא        .2

                                                      
 

 ..........שפרעתם }בנוסף לסכום החודשי{? מה היה הסכום   80.7.110
                          

        
 

 ............מה הסכום הכולל שפרעתם בשנים עשר החודשים האחרונים )קרן וריבית(?   80.7.120
                          

                                                       
 

 < ועד היום, האם היו לכם החזרי חובות על הלוואות לדיור?1מחודש >חודש פקידה<>שנה פחות  80.7.130
 

 . כן                                 1                                

 . לא                  2                               

 
 ..............?כמה הלוואות לדיור החזרתם 80.7.140

 
 

 ממי קיבלתם את ההלוואה?  80.7.150
 

 בנק                                          .1
 חברת ביטוח                      .2

 מעביד      .3

 קופת גמ"ח      .4

                     אדם פרטי       .5



 

 

 אחר                            .6
 
 אחר :   

                                                     
 פרט  80.7.160

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

                                                      
 

 ..........מה היה סכום ההלוואה המקורי?   80.7.170
 
 

 ...........באיזו שנה נלקחה ההלוואה?   80.7.180
 
 

 ..........לכמה שנים נלקחה ההלוואה?   80.7.190
 1לסוקר: אם לקח הלוואה לפחות משנה ציין 

 
 האם  אתם משלמים תשלום חודשי בסכום קבוע? }סכום המשתנה בגלל הצמדה נחשב לסכום קבוע{ 80.7.200

 
 כן          .3
   לא              .4

                    
 ...........מה היה סכום התשלום החודשי האחרון?   80.7.210

 
      לסוקר: ציין את סוג המטבע    80.7.211

 
 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 לירה שטרלינג .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
 אחר            .9

 
 
 

 מטבע אחר
 

 ................מהו סוג המטבע?    80.7.212

 
  

 
 בעבור איזה חודש בוצע התשלום האחרון?   80.7.213

 
 

 באיזה שנה ?  80.7.215
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 
 האם שילמתם סכום זה בכל אחד משנים עשר החודשים האחרונים?  80.7.220

 
 

 כן         .1
 לא        .2

 
 
 



 

 

 ..............בעבור כמה חודשים שילמתם?   80.7.221
 
 
 

 לסכום החודשי, עליו דיווחת קודם? בנוסףפעמיים -בשנים עשר החודשים האחרונים, האם פרעתם סכומים חד  80.7.230
 
 

 כן         .1
 לא        .2

 
 

 .............מה היו הסכומים שפרעתם בנוסף לסכום החודשי?   80.7.240
                                            
 
 

 ............מה הסכום הכולל שפרעתם  בשנים עשר החודשים האחרונים )קרן וריבית(?   80.7.250
 
   

      לסוקר: ציין את סוג המטבע    80.7.260
 

 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3
 דולר קנדי .4

                 דינר ירדני .5
  לירה שטרלינג .6
 שוויצריפרנק  .7

 רובל רוסי .8
 אחר            .9

 
 מטבע אחר 

 
 ...................מהו סוג המטבע?     80.7.261

  
 

כולל דירה בבעלות, דירה   עשר החודשים האחרונים-בשניםאשאל כעת פרטים על הוצאות הקשורות בעריכת שינויים בדירה 
 בשכירות ודירה בבעלותכם שאינכם גרים בה

 
, כגון: הגדלת שטח שהסתיימו< ועד היום, האם ערכתם שיפוצים או שינויים בדירה 1דש פקידה<> שנה פחות מחודש >חו 80.8.01

הדירה, סגירת מרפסת, בנייה או הריסה של קיר, התקנת חדר ארונות, התקנה או החלפה, של מרצפות, התקנת פרקט, פיתוח גינה 
 וכדומה?

                               

                                  

 כן,לא שם יחיד מס"ד

הגדלת שטח הדירה  1
ע"י בנייה: הוספת 
 חדר, בניית מרפסת

 

שינויים פנימיים  2
במבנה הדירה, 
כולל: סגירת 

מרפסת, הריסת 
קיר, בניית קיר, 

התקנת חדר 
 ארונות

 

שינויים אחרים  3
בדירה: התקנה או 

החלפה של 
חרסינה, החלפת  
אסלה, החלפת 

רצפות, התקנת מ
 פרקט וכדומה

 



 

 

פיתוח גינה  )לא  4
 כולל אחזקה(

 

 
 

 שיפוץ אחר
 

 .............פרט מהו השינוי שערכתם?     80.8.02

 
                                   

 
  האם היו לכם הוצאות על השיפוץ?  80.8.10

 
 . כן                    1               
 לא                   .2               

 
    .............באיזה חודש בוצע השיפוץ?    80.8.20
                

 
 באיזה שנה ? 80.8.25

 
 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

                               
 

 מה היה הסכום לתשלום ששילמתם בפועל עבור השיפוץ?  80.8.30
 
                     :לסוקר                        

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: בוצעו מספר שיפוצים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל אחד, יש לרשום את סה"כ  הסכום 
 לפרט את ההוצאות ששולמו יחד. 8( המתחילה בספרה ctrl+mובהערה )

                                                  
                                                  

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות על ידי גורם מחוץ למשק הבית? 80.8.50
 
                         כן . 1

   . לא2

 
                                                          

 בלה ההטבה ?ממי התק 80.8.51
        . ממוסד ציבורי 1
 . ממעביד2
      . מקיבוץ                         3
                                                      
 

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 80.8.52
 

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

 ם, האם היו לכם הוצאות על קנייה והתקנה של :< ועד היו1מחודש >חודש פקידה<>שנה פחות  80.8.60
                              

           

 כן, לא מתקן

  "(דוד חשמלי )"בוילר

  תנור קבוע לחימום

  הסקה דירתית

  דלת פלדה



 

 

  אזעקה

  תריסים

  סורגים

  סככה

  פרגולה

    

 
 ל הפריטים הבאים, אל תכלול פריטים שציינת קודם לכן:האם היו לכם הוצאות על קנייה או התקנה ש 80.8.70

                                   
                                          

 כן, לא 

  דוד חשמלי                                                                            .1

מתקן לחימום מים כגון  .2
 אטמור,גז

 

נור קבוע לחימום ת .3
הדירה או הסקה 

 דירתית

 

  דלת פלדה לכניסה .4

  אזעקה/אינטרקום                                                                  .5

  תריסים .6

  סורגים .7

  רשתות לחלונות .8

  פרגולה או סככה .9

  אחר .10
                                        

 
 

 פריטים האחרים שהתקנתם  בדירה?ציין את ה  80.8.71
   

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

      ................באיזה חודש הייתה ההוצאה ?   80.8.80
 
 

 באיזה שנה ? 80.8.85
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 
 מה היה הסכום הכולל לתשלום עבור ?        80.8.90

                     :לסוקר                        
אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: בוצעו מספר שיפוצים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל אחד, יש לרשום את סה"כ  הסכום 

                                                  לפרט את ההוצאות ששולמו יחד. 8( המתחילה בספרה ctrl+mובהערה )
                                                 

 
  שם מוצר

  דוד חשמלי,  
  מתקן לחימום מים
  תנור קבוע לחימום

  דלת כניסה
  אזעקה/אינטרקום

  תריסים
  סורגים
  רשתות
  פרגולה
  אחר



 

 

 
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות על ידי גורם מחוץ למשק הבית? 80.8.150

    . כן1

     . לא   2

 
 ממי התקבלה  ההטבה?  80.8.151

 
        . ממוסד ציבורי 1
 . ממעביד2
           . מקיבוץ                       3
 

                                                                 
 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 80.8.151

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

 
                                      

 < ועד היום, האם היו לכם הוצאות עבור :1מחודש >חודש פקידה<>שנה פחות  80.8.160
 

 כן, לא שם יחיד מס"ד

  אדריכל 1

    מהנדס 2

 מעצב פנים 3
 

 

  שמאי מקרקעין 4

 
      .............באיזה חודש בוצע התשלום ?   80.8.170

 
 
 

 ............באיזה שנה ?  80.8.175
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 
 
 

 מה היה הסכום הכולל לתשלום ?  80.8.180
 

                     :לסוקר                        
אחד, יש לרשום את סה"כ  הסכום אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: בוצעו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל 

 לפרט את ההוצאות ששולמו יחד. 8( המתחילה בספרה ctrl+mובהערה )
                                                 

 
 האם סכום זה הוא לאחר הטבה, מימון או השתתפות על ידי גורם מחוץ למשק הבית?  80.8.200

 
  . כן 1

   . לא2

 
                
 ממי התקבלה ההטבה? 80.8.205

        . ממוסד ציבורי 1
 . ממעביד2
            . מקיבוץ                    3
  
 
 



 

 

 מה שם המוסד הציבורי נותן ההטבה? 80.8.210
 

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

        ול במשכנתא(?האם יש לכם ביטוח דירה, כגון: ביטוח מבנה, ביטוח תכולת דירה )לא כולל ביטוח הכל 80.8.220
                    

 . כן                    1               

 . לא                  2               

 
                             מי משלם את הביטוח? 80.8.230

  אתם                                     .1
     מוסד ציבורי  .2

 מעביד .3
                                                                 קיבוץ           .4
 השתתפות על ידי אדם פרטי .5

 
 
 

                             באיזה אופן  אתם משלמים  את הביטוח? 80.8.240
 חודשי                    .1
     שנתי  .2

 
                                                                      

 באיזה חודש בוצע התשלום עבור הביטוח?    80.8.250
 

                             
 באיזה שנה ? 80.8.255

 
 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

                                                  
 ור ביטוח הדירה?מה היה הסכום הכולל לתשלום עב  80.8.260

 
                     :לסוקר                        

אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמא: בוצעו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל אחד, יש לרשום את סה"כ  הסכום 
 לפרט את ההוצאות ששולמו יחד. 8( המתחילה בספרה ctrl+mובהערה )

                                                  
 
 
 

לבעל דירה,  ישירותחודשים< ועד היום, האם שילמתם  3בשלושת החודשים האחרונים כלומר מחודש >חודש פקידה פחות  80.9.01
 בעבור שכירת דירה לאנשים שאינם גרים איתכם?

                               

 . כן                    1               

 . לא                  2               

 
 באיזה חודש בוצע התשלום עבור שכר הדירה האחרון  לאנשים מחוץ למשק הבית?       80.9.10
                

 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 ריך פקידה<                                  . >חודש תא4
 
 

 .............מה היה הסכום האחרון ששולם?  80.9.20
                                                  

 
 מטבע

 לסוקר: ציין את סוג המטבע      80.9.25



 

 

 שקל חדש .1

 יורו .2

 דולר אמריקאי .3

 דולר קנדי .4
                 דינר ירדני .5
 ה שטרלינגליר .6
 פרנק שוויצרי .7

 רובל רוסי .8
            אחר .9

                                   
                                                             

 מטבע אחר
 

 ................מהו סוג המטבע?     80.9.30

                                     
 .................שים  היה התשלום?   בעבור כמה חוד  80.9.35

 

 
 כעת אשאל על הוצאות שונות הקשורות בדירה, כולל הוצאות על דירה אחרת

 
 מהו סכום החשבון האחרון ששילמתם בעבור מים )כולל תשלום עבור ביוב(? 80.10.01

 רק סכום זה לסוקר: אם בדירה יש יותר ממשק בית אחד, ברר מה חלקו בחשבון של משק בית זה, ורשום
 
  
 

 באיזה חודש בוצע התשלום עבור חשבון מים?       80.10.10
                

 
 באיזה שנה ? 80.10.13

 
 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

                               
 ...............לכמה חודשים מתייחס החשבון?     80.10.15

                                    
 

 >שנה קודמת<? -האם שילמתם או עליכם לשלם מיסי עירייה )ארנונה( לדירת המגורים לשנת >שנה נוכחית< ו  80.10.20
 

 שילמתם או צריכים לשלם                                .1
 מישהו אחר משלם ישירות את  כל המיסים  .2

                   פטורים מתשלום מיסי עירייה       .3
                                                        

 ............ציין את ה  סכום לאחר הנחה ? שנה קודמת\מהו סכום מיסי העירייה )ארנונה( לשנה נוכחית 80.10.30
 -ctrl+kלסוקר: אם הסכום שולם בתשלומים הקלד לא ידוע 

 

 
 עבור איזו שנה? 80.10.40
 ה נוכחית<>שנ .1

 >שנה קודמת< .2
                                                       

  
 

 האם אתם משלמים את מיסי העירייה )ארנונה( בתשלומים? 80.10.50
 
 . כן1

  . לא                        2

 
 



 

 

 ...........מהו סכום התשלום האחרון? 80.10.60
 

                                    
 

                 .............באיזה חודש בוצע התשלום עבור מיסי העירייה )ארנונה(?   80.10.70
                

 
 

 באיזה שנה ? 80.10.75
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

                             
  ...............רנונה?  לכמה חודשים מתייחס חשבון הא  80.10.80

                       
 

 עבור איזו שנה שילמתם? 80.10.90
 

 >שנה נוכחית< .1

 >שנה קודמת< .2

                                                       
  
 

משפחה ברוכת ילדים, האם יש לכם הנחה בתשלום מיסי עירייה )ארנונה( כגון אזרח ותיק, משפחה חד הורית, נכים,  80.10.100
 נפגעי נאצים, מקבל הבטחת הכנסה )אין הכוונה להנחה בגלל תשלום מראש(?

 
 כן                  .1

 לא                 .2
 

                                                       
 מהי הסיבה לקבלת הנחה 80.10.110

 
 . אזרח ותיק1

 הורית-. משפחה חד2

                                                  . נכים     3

                             . משפחות ברוכות ילדים  4  

 . נפגעי נאצים5

 . מקבל הבטחת הכנסה6

 . אחר                                                          7

 
 

 ציין את הסיבה האחרת להנחה? 80.10.111
  

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

 ..............מהו אחוז ההנחה? 80.10.120
 
 

 .............מהו סכום ההנחה? 80.10.130
 

                                       
 

 לאיזה שנה התקבלה ההנחה? 80.10.140
 



 

 

 >שנה נוכחית< .1

 >שנה קודמת<                                  .2

 
  ? ום מיסי העירייה )ארנונה(מי משלם  ישירות את תשל 80.10.150

 
 . מעביד1

 . מישהו שאינו שייך למשק הבית                   2

 . אחר                          3

 

 
 ארנונה אחר

 
 פרט מי משלם? 80.10.151

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

 
 
 

 מדוע פטורים מתשלום מיסי עירייה )ארנונה(?  ציין/י 80.10.160
 
 . אזרח ותיק1

 הורית-חה חד. משפ2

 . נכים3

 . משפחות ברוכות ילדים                              4

 . נפגעי נאצים5

 . מקבל הבטחת הכנסה6

 . אחר         7

                                                        
 

 פטור אחר
 

 איזה פטור? 80.10.161
  

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

                            
 האם אתם משלמים מיסי יישוב חודשיים )לא כולל סכומים עליהם דיווחתם קודם(?     80.10.170

                                       
 כן,לא שם יחיד מס"ד

מס קהילתי עבור  1
שירותים כלליים: 

נוי, תרבות, 
 שירותים משותפים

 

  אגרת חינוך 2

אגרת שמירה )עבור  3
 השתתפות

 בהוצאות בטחון(
 

 

מס איזון / ערבות  4
 הדדית

 

  מס אחר 5

 
 

 ?       .............האם אתם משלמים עבור מס ישוב  80.10.180
 

 כן          .1



 

 

 לא        .2
 

 אם אחר , פרט איזה מס ?  80.10.181
  

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

    .............באיזה חודש בוצע התשלום ?    80.10.190
                               

 
 באיזה שנה ? 80.10.195

 
 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

                              
 

 מה היה התשלום האחרון ?  80.10.200
 

                     :לסוקר                        
א: בוצעו מספר תשלומים יחד ולא ידוע מחיר נפרד לכל אחד, יש לרשום את סה"כ  הסכום אם הסכום לא ידוע במדויק, לדוגמ

 לפרט את התשלומים  ששולמו יחד.  8( המתחילה בספרה ctrl+mובהערה )
                                                  
                                               

    ................דשים מתייחס התשלום?לכמה חו  80.10.225

  
 

האם מחודש >חודש פקידה פחות שלושה חודשים< ועד היום, שילמתם מיסים לוועד הבית )כולל תשלומים חד  80.10.230
  פעמיים(? 

                               

 . כן                    1               

  . לא         2               

                                                     
      מה היה הסכום ששילמתם בפועל לוועד הבית ?

                           
 

  בחודש הפקידה 80.10.240

  1חודש תאריך פקידה פחות  80.10.241
 חודשים

 

 2חודש תאריך פקידה פחות     80.10.242
 חודשים

 

 3ש תאריך פקידה פחות  חוד 80.10.243
 חודשים

 

 
                                          

       .............מה היה סכום התשלום האחרון עבור חשבון  החשמל?  80.10.250
 

                                                  
 

       ..............חשבון חשמל?  באיזה חודש בוצע התשלום עבור 80.10.260
 
 
 

 באיזה שנה ? 80.10.265
 

 >שנה נוכחית< .1

 שנה>קודמת<                               .2

 



 

 

 ............ ?לכמה חודשים מתייחס החשבון   80.10.270

                      

 
 האם יש לכם גז מרכזי?     80.10.280

 
 . כן                               1

                                                                       . לא      2

 
      .............מה היה סכום התשלום האחרון עבור חשבון  גז מרכזי?   80.10.290

  
 

     ..................באיזה חודש בוצע התשלום עבור חשבון גז מרכזי?   80.10.300
      
 חודשים< 3דה פחות .  >חודש תאריך פקי1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 . >חודש תאריך פקידה< 4

                               

 
 ............לכמה חודשים מתייחס החשבון?  80.10.310

                       
 

 דשים{ ועד היום קניתם או החלפתם  מיכלי  גז?   האם מחודש }פקידה פחות שלושה חו  80.10.320

 לסוקר: אם בדירה יש יותר ממשק בית אחד, ברר מה חלקו של משק בית זה, ורשום רק סכום זה.
 
 . כן                               1

 . לא                             2

 
 ..............התשלום האחרון עבור מיכלי הגז?  מה היה סכום  80.10.330

     
                         

                                             
       .............. חשבון מיכלי גז?  באיזה חודש בוצע התשלום עבור 80.10.340

       
 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 אריך פקידה פחות חודש<. >חודש ת3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
 
 

 האם יש בדירתכם הסקה מרכזית, הסקה דירתית או תנור קבוע לחימום הדירה )לא כולל מזגן(?      80.10.350

 לסוקר: אם בדירה יש יותר ממשק בית אחד, ברר מה חלקו של משק בית זה, ורשום רק סכום זה.
 

                           כן, הסקה מרכזית              .1

 כן, הסקה דירתית או תנור קבוע .2

 לא                                             .3

 
                                                 

 האם ההוצאות להסקה כלולות בחשבון גז, חשמל, בתשלום לוועד הבית או בתשלום לשכר דירה?      80.10.360

 
                           כן     .1

                לא .2

 
                                    

האם מחודש } פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום היו לכם הוצאות בעבור הסקה )כולל עצים להסקה לא כולל   80.10.370

 אחזקה( ?    



 

 

 
                  כן .1

 לא                              .2

 

 
 מה היה הסכום ששילמתם בפועל עבור הסקה :

 
               
 בחודש תאריך פקידה   80.10.371

 
 

 1בחודש תאריך פקידה פחות  80.10.372
 חודשים

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.373
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.374

                 חודשים                                
  

 

 

 
                                             

                                                    
                                            

כבלים, לווין, אינטרנט או האם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום היה לכם מנוי לשידורי טלויזיה  כגון:   80.10.380

 צלחת לוויון בתשלום חודשי?

 כן              .1

 לא            .2

  
 ניתן לבחור יותר ממנוי אחד ציין לאלו מנוי לשידורי טלוויזיה היו לכם הוצאות? 80.10.390

 
 לווין )לא כולל צלחת לווין( .1

                שידור אחר כגון: אינטרנט, צלחת לווין בתשלום חודשי              .2

 
 
 
 

 
 
 

 פרט איזה שידור אחר? 80.10.391
  

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

 מה היה הסכום ששילמתם עבור השידורים?  
 
   
 בחודש תאריך פקידה   80.10.400 

 
 

 1בחודש תאריך פקידה פחות    80.10.410
 חודשים

 

 שם  מס"ד
 

 מנוי

  כבלים 1

לווין )לא כולל  2
 צלחת לווין(

 

אינטרנט/צלחת  3
לווין בתשלום 

חודשי או השידור 
 האחר

 



 

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.420
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.430

 חודשים                                                
  

 

 

 
                                                 

 
 

 האם שילמתם בעבור ההתחברות כולל ממיר, בנוסף לדמי מינוי? חודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היוםמ  80.10.500
 

 כן          .1

 לא                                           .2
 
 

 .........מה היה הסכום ששילמתם בעבור ההתחברות?  80.10.510
 

 
                                                  

האם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום היה לכם מנוי לרשת אינטרנט, כולל תשתית וספק שירות, כולל   80.10.520

 ( סים נט סטיק, אינטרנט נייד )סים למחשב( ?simנטסטיק )-מנוי באמצעות מודם סלולר

 
 כן    .1

     לא    .2

  
   מה היה הסכום ששילמתם עבור מנוי לרשת ?    

                         
 בחודש תאריך פקידה   80.10.521

 
 

 1בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.522
 חודשים

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.523
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.524

 חודשים                                                
  

 

 

 
 
 

 האם בבעלותכם או עומד לשימושכם קו טלפון בדירה? כולל קווים הכלולים בחבילות תקשורת באמצעות כבלים או לווין  80.10.530

 
 כן    .1

 לא    .2

  
 ............כמה קווים, מספרי טלפון שונים, כולל קו נפרד לפקס או למודם עומדים לרשותכם?  80.10.540

  
 

לפון האחרון ששילמתם, }עבור הטלפון הראשון, השני, השלישי...{ כולל סכום ששולם עבור מה היה סכום חשבון הט  80.10.550
  .................התקנה או העתקת קו טלפון?  

    
                         



 

 

                                            
 באיזה חודש בוצע תשלום חשבון הטלפון האחרון?       80.10.560
               

 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
 
 

 לכמה חודשים התייחס חשבון הטלפון האחרון?           80.10.570

 .  לחודש       1

 . לחודשיים     2

 
                                    
      ............האחרון ששילמתם?  שלפנימה היה סכום חשבון הטלפון   80.10.580

 
 

 האחרון?       שלפניבאיזה חודש בוצע תשלום חשבון הטלפון  80.10.590
 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 ה פחות חודש<. >חודש תאריך פקיד3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
 
   
 
 

האם עומד לשימושכם ו/או האם אתם משלמים עבור קווי טלפון סלולרי? כולל קו סלולרי ממקום העבודה, קווים   80.10.600

  הכלולים בחבילת תקשורת באמצעות כבלים או לווין

 
 כן    .1

 לא    .2

 
 האם יש לכם מסלול משפחתי ?   80.10.610

  כן  .1

  לא .2

 
 ........כמה קווים פעילים שייכים למסלול המשפחתי?  80.10.615

 
 

 .................. מי משתמש במסלול המשפחתי?  80.10.620

 
 

 .........מה היה סכום חשבון הטלפון האחרון ששילמתם עבור הקווים במסלול המשפחתי?  80.10.630
                         

 
 

 בוצע תשלום חשבון הטלפון האחרון עבור הקווים במסלול המשפחתי?באיזה חודש  80.10.640
         

 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
                                 

 .........האחרון ששילמתם עבור הקווים במסלול המשפחתי?  שלפנין הטלפון מה היה סכום חשבו  80.10.650
                         

 
 

 האחרון עבור הקווים במסלול המשפחתי? שלפניבאיזה חודש בוצע תשלום חשבון הטלפון  80.10.660
 
 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1



 

 

 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
 
 

 האם יש לכם קווים פעילים בנוסף למסלול המשפחתי ?   80.10.670

    כן  .1

    לא  .2

                            
 ..............כמה קווים פעילים עומדים לשימושכם ? 80.10.680

 
 

 ............מי משתמש בקו הטלפון ?  80.10.681
 

  
 ..........?מה היה סכום חשבון הטלפון האחרון ששילמתם עבור הקו  של   80.10.682

                                               
 

 באיזה חודש בוצע תשלום חשבון הטלפון האחרון עבור הקו  ? 80.10.683
         

 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2יך פקידה פחות . >חודש תאר2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
 
 

 ..........האחרון ששילמתם עבור הקו ? שלפנימה היה סכום חשבון הטלפון   80.10.684
 

                                                  
 ..........האחרון עבור הקו  ? לפנישבאיזה חודש בוצע תשלום חשבון הטלפון  80.10.685

 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
 

 
 ? האם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום קניתם או שידרגתם  מכשיר טלפון סלולרי  80.10.690

 
 כן    .1

 לא    .2

                                    
 האם התשלום בעבור קנייה או שדרוג הטלפון, נכלל בתשלומי חשבון הטלפון שציינת קודם?  80.10.700

 
 כן    .1

 לא    .2

 
   ........מה היה סכום התשלום ששילמתם עבור קנייה או שדרוג הטלפון?   80.10.710

    
 
 

 ודש בוצע תשלום זה?      באיזה ח 80.10.720
    

             
 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
 
 



 

 

ור שירותי טלפון לאנשים לחברת טלפון סלולרי, בעב ישירותהאם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ שילמתם   80.10.730

 שאינם גרים  איתכם? לא כולל סכומים שציינת קודם לכן.

 
 כן    .1

  לא    .2

 מה היה הסכום ששילמתם ישירות לחברת הטלפון ?      
 
    

 בחודש תאריך פקידה   80.10.740
 

 

 1בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.741
 חודשים

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.742
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.743

 חודשים                                                
  

 

 

                      
  

 
 

דרך ישירות  האם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ שילמתם חשבון עבור חיוג בינלאומי באמצעות כרטיסי חיוג או  80.10.750

 כולל סכומים שציינת בשאלות קודמות החברה? לא

 
 כן    .1

 לא    .2

  
 מה היה הסכום ששילמתם?      

 
 בחודש תאריך פקידה   80.10.760

 
 

 1בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.761
 חודשים

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.762
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.763

                                       חודשים          
  

 

 

 
                                              

 
 
 

 ? האם }מחודש פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום היו לכם הוצאות אחזקה על אחד מהבאים  80.10.770

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 אחזקה מלאכה אחר
 

 פרט? 80.10.780
........... 

 
 

 אחזקה בית אחר
 

 פרט 80.10.781
........... 

 
 

    ...............ה ? מה היה הסכום ששילמתם על אחזק
 

 בחודש תאריך פקידה   80.10.790
 

 

 1בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.791
 חודשים

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.792
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות   80.10.793

 חודשים                                                
  

 

 

   
 
 
 

 כעת פרטים על הוצאות שונות אשאל

 האם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום היו לכם הוצאות על אחד מהבאים ? 80.11.01

 

 כן,לא שם יחיד מס"ד

צבע, לשיפוצניק או  1
 לסייד

 

שרברב  2
 ()אינסטלטור

 

  חשמלאי  3

זגג, למתקן  4
 תריסים

 

  מדביר 5

  גנן 6

  בעל מלאכה אחר 7

אחזקה של חברת  8
 שמירה

 

בית, להסקה,  9
לחצר לגינה 

 וכדומה

 

 כן , לא שם יחיד מס"ד

עורך דין לצורך ייצוג או תביעה בבית משפט  1
 )לא כולל תשלומים בגין העברת דירה(

 

ן: עורך דין לצורך טיפול בעניינים מנהליים כגו 2
כוח  יצו ירושה, עריכת צוואה, התייעצות, ייפו

 נוטריוני ללא צורך בייצוג בבית משפט

 



 

 

                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באיזה חודש הייתה ההוצאה ?        80.11.10
                

 חודשים< 3.  >חודש תאריך פקידה פחות 1
 חודשים< 2. >חודש תאריך פקידה פחות 2
 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3
 . >חודש תאריך פקידה< 4
 
 

     ............מה היה הסכום לתשלום ששילמתם בפועל ?    80.11.20
. 

                                                  
 

 האם סכום זה הוא לאחר הטבה או מימון על ידי גורם מחוץ למשק הבית? 80.11.30
 
  . כן 1

  . לא 2

 
 ממי התקבלה ההטבה? 80.11.35

       . ממוסד ציבורי 1
 . ממעביד2
                              . מקיבוץ  3
  

 בורי נותן ההטבה?מה שם המוסד הצי 80.11.40
 

........... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אשאל כעת פרטים על הוצאות לביטוח, לקופות גמל ולקרנות השתלמות

 

האם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום, שילמתם סכומים כלשהם לקופות גמל, לביטוח מנהלים או  80.12.01

 המשכורתסכומים שמנוכים ישירות מ כולללקרנות פנסיה אחרות בארץ? 

 כן  .1

 לא .2

 ...........בעבור מי מבני משק הבית שילמתם?   80.12.10

 
 בעבור מה שולמה ההוצאה ? ניתן לבחור יותר מהוצאה אחת  80.12.20

 .  קופת גמל1

 .  ביטוח מנהלים2

 .  קרן פנסיה3

  טוען דתי: טוען רבני, קאדי וכדומה 3

  קניית חלקת קבר, להקמת מצבה וכדומה 4

  שירותי רבנות, כולל רישום לנישואין 5



 

 

 
 האם התשלום משולם דרך מקום העבודה או באופן פרטי?   80.12.30

 .  מקום עבודה1

 פן פרטי.  באו2

  
 מה היה הסכום ששולם?

 
 בחודש תאריך פקידה   80.12.40

 
 

 1בחודש תאריך פקידה פחות     80.12.41
 חודשים

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות     80.12.42
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות     80.12.43

 חודשים                                                
  

 

 

 
 

סכומים שמנוכים ישירות  כוללהאם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום היו לכם הוצאות על ביטוח חיים?     80.12.50

 מהמשכורת

 כן    .1

 לא    .2

 

 ...........בעבור מי מבני משק הבית הייתה הוצאה על ביטוח חיים?   80.12.60

 
  

 ודה או באופן פרטי? האם ביטוח החיים משולם דרך מקום העב  80.12.70

 .  מקום עבודה1

 .  באופן פרטי2

 
 מה היה הסכום ששולם ?  
 

 בחודש תאריך פקידה   80.12.80
 

 

 1בחודש תאריך פקידה פחות     80.12.81
 חודשים

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות     80.12.82
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות     80.12.83

                                      חודשים           
  

 

 

 
 
 

האם מחודש }פקידה פחות שלושה חודשים{ ועד היום שילמתם סכומים כלשהם לקרנות השתלמות? כולל סכומים     80.12.90

 שמנוכים ישירות מהמשכורת

 
 כן    .1



 

 

 לא    .2

                                    
 ת הייתה ההוצאה? בעבור מי מבני משק הבי  80.12.100

 
                                   

 
 האם התשלום לקרנות משולם דרך מקום העבודה או באופן פרטי?   80.12.110

 .  מקום עבודה1

 . באופן פרטי2

  

                                  
 מה היה הסכום ששולם ?

 
 בחודש תאריך פקידה   80.12.120

 
 

 1ודש תאריך פקידה פחות בח    80.12.121
 חודשים

 

 

 2בחודש תאריך פקידה פחות     80.12.122
 חודשים

 

 

 
 3בחודש תאריך פקידה פחות     80.12.123

 חודשים                                                
  

 

 

 
 
 
    

                         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלק ט': הכנסות
 
 

 בחלק זה של השאלון, ברצוננו לקבל פרטים על הכנסות מעבודה של בני משק הבית  110.1

 

 הכנסות של שכיר

               



 

 

 ?  כולל שעות נוספות , שעות הכנה, בכל מקומות העבודהעובד/את עובדת  , בדרך כלל .............שעות ביוםכמה     110.1.10
 ?שעות המתנה                          

    
 ?בכל מקומות העבודהעובד/את עובדת<  ,  בדרך כלל ............ימים בשבועכמה    110.1.20

 
 

 בכל מקומות העבודהשעות בשבוע  Xעובד  .........אם כך בדרך כלל    110.1.25
               

             כן .1

 לא            .2
 

              
 שעות הכנה,  ,?  כולל שעות נוספות בכל מקומות העבודהל, אתה עובד/את עובדת , בדרך כלשעות בשבועכמה  .110.1.30

 שעות המתנה כפילות עם שאלה קודמת??                   
 

בשאלות הבאות אנו מבקשים לקבל נתונים על המשכורות בחודשים האחרונים ולכן אנו מבקשים לראות את תלושי   110.1.35
 המשכורת של החודשים 

                                                      
  ת בארץ אפילו יום אחד כשכיר }במקום העבודה העיקרי , במידה ויש כמה{\עבד..........האם ............בחודש    110.1.40
                 

 כן .1
                                     לא .2

                 חודש מלא, כולל ימי היעדרות שהתשלום עבורם התקבל ישירות ממקום העבודה?                                                          ת \עבד ..........בחודש_______ האם    110.1.50
               

 .כן1                       
 

                                                         .לא2                       
             

 כמה ימים עבדתם בחודש >שם החודש שעבר<, כולל ימי היעדרות שהתשלום עבורם התקבל ישירות ממקום העבודה?    110.1.60 

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

                                   
הכנסתכם ברוטו משכר או ממשכורת בחודש ________? }במקרה של מספר עבודות נשאל על מקום עבודה מה הייתה   110.1.70 

          עיקרי{
              
  ציין את המקור ממנו נלקח  המידע     110.1.71

 
 ברוטו מתלוש       1 

 ברוטו לא מתלוש      2 
 
 

 ת בחודשים: }ניתן לבחור יותר מתשובה אחת{במידה ויש, מה ההסבר לפער בין המשכורו   110.1.72
 

 יותר שעות/שעות נוספות 1

 יותר ימי עבודה 2

 בונוס 3

 דמי הבראה 4

 תוספת ביגוד 5

 מחלה 6

 חופש 7

 תוספת פרמיה 8

 13משכורת  9

 הפרשים 10

 החזר אגרת רישוי 11

 מקום עבודה אחר 12

 החזר הוצאות רכב 13

 קיים פער בין החודשים 14

 טיפים 15

 דמי כיס 16

 תלושים 17



 

 

 שי לחג 18

 חלוקת רווחים 19

 ות ימי עבודהפח 20

 מענק 21

 משכורת רגילה 22

 טרם קיבל משכורת 23

 אחר    24
 

 אחר
 הסבר את ההבדל       110.1.173

 
                                              

 ............מה היה ה"סכום לתשלום" המשכורת לאחר הורדת כל הניכויים בחודש האחרון בו עבדת?    110.1.80

     פירוט חודשים 110.1.81

 חודשים<3>חודש תאריך פקידה פחות 1 

 חודשים< 2.>חודש תאריך פקידה פחות 2 

 . >חודש תאריך פקידה פחות חודש<3                               

 

 האם באותו חודש היו  הורדות מהמשכורת פרט למס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות?  110.1.82
 הלוואות, מיסי וועד, תשלום לרכבלסוקר: הכוונה להורדות כגון,  
 . כן                   1               
 . לא                  2 

 
בשלושת החודשים האחרונים, האם קיבלת תשלומים נוספים ממקום עבודתך, שלא נכללו בתלוש המשכורת , כגון מענק   110.1.90

 ב, תלושי שי, ביגוד וכדומה?רכ ןחד  פעמי, השתתפות   ברווחים, ביטוח רכב, רישיו
                                              

 כן                                . 1            
 לא                   . 2            

               
     110.1.100 
בחודש שעבר, מה היה סכום התשלום הנוסף     

                                                                                                                                             שלא נכלל בתלוש המשכורת?  
                                      

 

         
חודשים{ מה היה  2בחודש }פקידה פחות      

בתלוש  סכום התשלום הנוסף שלא נכלל
                                                                                                                            המשכורת?      

 

 

        
חודשים{ מה היה  3בחודש }פקידה פחות      

סכום התשלום הנוסף שלא נכלל בתלוש 
 המשכורת?     

 

                                                    
 

 ם תשלומים נוספים הקשורים במקום עבודתך ישירות \בשלושת החודשים האחרונים, האם קיבלת  110.1.110
                 מהמוסד לביטוח לאומי כגון דמי פגיעה,  דמי לידה, ותשלומים אחרים או מקרנות תגמולים, כגון: מבטחים, דמי מחלה,   
 עבודה ותשלומים אחרים?תאונת    

                          

110.1.130  
מה היה הסכום שהתקבל 

 { ?1פקידה פחות בחודש }
 

 

מה היה הסכום שהתקבל 
בחודש }פקידה פחות 

 חודשיים{ ?
 

 

מה היה הסכום שהתקבל 
 3בחודש }פקידה פחות 

 חודשיים{?

 



 

 

                כן        1                                               
  לא                             2                                               

                                                     

 
 
  

                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
  ת החודשים האחרונים, האם עבדתם בעבודה נוספת כשכיר/ה? בשלוש    110.1.140      

                                  
        כן   1

                            לא 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

 הנוספותלסוקר: אם עובד במספר עבודות נוספות, ציין את ההכנסה ברוטו מכל העבודות 
 

                                        
                          

 ?  בשלושת החודשים האחרונים, האם עבדת בעבודה נוספת גם כעצמאי/ת, אפילו חלק מהתקופה    110.1.160    
 

 כן .1

 לא .2

 
 לסוקר:  אם עבד במספר עבודות רשום את סך כל ההכנסה ברוטו מכל מקומות העבודה הנוספים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אי/ת<?כמה שעות בשבוע >אתה עובד/את עובדת< בדרך כלל במקום עבודתך, כ>עצמ  10.2.20
 8.5ניתן לציין בחצאי שעות כגון                 

 
 

 

  110.1.150   
מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 

 { ?1פקידה פחות בחודש }
 

 

מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 

 { ?2פקידה פחות ש }בחוד
 

 

מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 

 { ?3פקידה פחות בחודש }
 

 

110.1.161   
מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 

בחודש }פקידה  כעצמאי
 { 1פחות 

 

מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 
כעצמאי בחודש }פקידה 

 { 2פחות 

 

מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 
כעצמאי בחודש }פקידה 

 { 3פחות 

 



 

 

 ?כעצמאי/תבאיזה אופן מחושבת הכנסתך        110.2.30      
 

 חודשית                                        .1

                                   שנתית                                            .2
 

כולל סכומים  -ת מעבודה עצמאית בכל אחד משלושת החודשים האחרונים, הכוונה להכנסה ברוטו )רווח נקי(אשאל על הכנסו
 שהתקבלו בעבור שירות מילואים

                     
 בחודש ________  האם הייתה לך הכנסה מעבודה?   110.2.40
                                                                      

 כן 1

 לא                                                               2
                   

 מה הייתה הכנסתך ברוטו בחודש _____ מעבודתך כעצמאי/עצמאית?  110.2.50 
 

 מה היה הרווח הנקי של העסק לשנת הכספים >שנת הסקר פחות שנה<?     110.2.60 

       

 ( לפני הסכום-לסוקר: אם העסק הפסיד ציין סימן מינוס )                    

 רווח נקי: לפני הורדת משיכות מהעסק לצרכים פרטיים ולפני הורדת מיסים )כולל תשלומי ביטוח לאומי עבור שירות                     

 מילואים, ימי מחלה וכדומה(                                         

  שאל רק על חלקו ברווח –אם הוא שותף בעסק                     

 

 ציין את השנה האחרונה לגביה ידוע הרווח הנקי    110.2.70  
                     
                    ............... 

       
 ?מה היה הרווח הנקי    110.2.80  

                    ............... 
 
    
 בשלושת החודשים האחרונים, האם עבדת בעבודה נוספת כשכיר/ה?     110.2.90  

                                              
 כן  .1
  לא .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 כעת, אשאל על הכנסות שלא מעבודה של בני משק הבית    110.4.01

 , האם קיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי קיצבת החודשים האחרונים< 3בשלושת החודשים האחרונים, >שמות 
 לדים?י                    

         
 .  כן        1            
 . לא         2            
         

 מי מבני משק הבית קיבל קיצבה זו?     110.4.10
 לסוקר: ניתן לבחור יותר מפרט אחד

            
 

110.2.91  
מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 
 { 1בחודש }פקידה פחות 

 

מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 
 { 2בחודש }פקידה פחות 

 

מה הייתה הכנסתך ברוטו 
ממקום העבודה הנוסף 
 { 3בחודש }פקידה פחות 

 



 

 

 .........{ ?1קצבת ילדים בחודש }פקידה פחות בעבור כמה ילדים קיבלתם   110.4.20
   
          

 .........{ ?2קצבת ילדים בחודש }פקידה פחות בעבור כמה ילדים קיבלתם   110.4.21
 
   

 .........{ ?3קצבת ילדים בחודש }פקידה פחות בעבור כמה ילדים קיבלתם    110.4.22
 
 

 ?האם בחרתם להפריש חמישים שקלים נוספים מתוך קיצבת הילדים לתוכנית "חיסכון לכל ילד"      110.4.50
 ןכ .1
 לא .2

 
    

 בעבור כמה ילדים פתחתם תוכנית חיסכון?  110.4.60
                ............... 

 
 

 קיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי קיצבת זיקנה? האםבשלושת החודשים האחרונים         110.4.70
 

 כן .1

 לא .2
                  

 האם הקצבה שקיבלתם הייתה:    110.4.75  
 לסוקר: אם מקבלים את שני סוגי הקצבאות סמן את שניהם                       

 
 . קיצבה לזוג1                   
 . קיצבה ליחיד2                   

 
          

 ? מי מבני משק הבית קיבל קיצבת זיקנה    110.4.80
 לסוקר: ניתן לבחור יותר מפרט אחד

 פרט  אחד מבני הזוג אם נבחרה קיצבה לזוג ציין רק              
                    
 

 האם הקצבה שהתקבלה הייתה עם השלמת הכנסה?      110.4.85
 .  כן1 
 .  לא2 

 
 מה היה סכום הקצבה ?   110.4.90

 
 
 בשלושת החודשים האחרונים האם קיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי קיצבת שארים?  110.4.100   

               כן  .1
 לא   .2

         
 מי מבני משק הבית קיבל קיצבה זו?    110.4.105

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מפרט אחד
 

                    
 האם הקצבה שהתקבלה הייתה עם השלמת הכנסה?      110.4.110

 
 .  כן1 
 .  לא 2 

110.4.111   
מה היה סכום הקצבה 

שהתקבלה בחודש }פקידה 
 {1פחות 

 

מה היה סכום הקצבה 
קבלה בחודש }פקידה שהת
 {2פחות 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

האם קיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי  קיצבאות כגון: קיצבת נפגעי עבודה, נכות, דמי בשלושת החודשים האחרונים,          110.4.120
 אבטלה, הבטחת הכנסה או לידה ?

 
 כן                 .1

 א       ל .2
 

110.4.125  
 איזה קיצבאות?

 ניתן לבחור יותר מקיצבה אחת
 קיצבת נפגעי עבודה .1

 קיצבת נכות וניידות .2

                    דמי אבטלה                  .3

 הבטחת הכנסה            .4

 קיצבת סעד .5

 דמי לידה כולל מענק לידה .6

 קיצבה אחרת      .7
 
 

 איזו קיצבה אחרת?  110.4.126
 

       ___________ 
 

 מי מבני משק הבית קיבל את הקיצבה ?    110.4.130
 לסוקר: ניתן לבחור יותר מפרט אחד

__________ 
 

 

 
 

                                            

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ? -בשלושת החודשים האחרונים , האם היו לכם הכנסות שוטפות מ     110.4.150
 

 כן , לא שם יחיד  מס"ד
פנסיה ממקום עבודה או קופת פנסיה  1

 מעבודה קודמת, לפני הורדת מס
 

  קופת גמל,  לפני הורדת מס 2
ה או פנסיה מחוץ לארץ, לפני רנט 3

 הורדת מס
 

  פנסיה מקיבוץ או מושב שיתופי 4
תשלומים מקרנות השתלמות עבור  5

תקופת שבתון לימודים למורים, 
מרצים וחוקרים , אין לכלול פדיון חד 

 פעמי של קרנות השתלמות

 

מה היה סכום הקצבה 
שהתקבלה בחודש }פקידה 

 {3פחות 

 

110.4.140   
מה היה סכום הקצבה 

שהתקבלה בחודש }פקידה 
 {1פחות 

 

מה היה סכום הקצבה 
שהתקבלה בחודש }פקידה 

 {2פחות 

 

מה היה סכום הקצבה 
שהתקבלה בחודש }פקידה 

 {3ת פחו

 



 

 

  החזר מס הכנסה שלילי 6
תגמול או עזרה כספית ממשרד  7

 ה באחזקת רכב(הביטחון )כולל עזר
 

  תמיכה ממשרד הבינוי והשיכון 8
תמיכה ממשרד האוצר , כגון נפגעי  9

 הנאצים
 

  מחברות ביטוח 10
עזרה כספית ממוסדות אחרים כגון:  11

רשויות מקומיות, משרד הקליטה, 
משרד הרווחה וכדומה, לא כולל 

 קצבאות מביטוח לאומי

 

  עזרה כספית מישיבה או מכולל 12
זרה כספית שוטפת מאנשים בארץ, ע 13

 שאינם גרים איתכם
 

מוסדות או מאנשים פרטיים בחוץ  14
 לארץ, שלא הוזכרו קודם

 

  דמי מזונות מבן או בת הזוג 15
  מילגות לימודים שוטפות 16
  ממקור אחר שלא צויין 17
 
 

  מוסד אחר
 .......פרט מאיזה מוסד?    110.4.160

 
          מקור הכנסה אחר

 ..........פרט מהו  מקור ההכנסה?    110.4.165
 

      
 ..........מי מבני משק הבית קיבל הכנסה זו?    110.4.170

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מפרט אחד
 
 
 מה היה סכום ההכנסה  }בחודש פקידה פחות חודש{ ?   110.4.180 

 
 ציין סוג מטבע   110.4.190                     

 חדש שקל 1

 יורו 2
 דולר אמריקאי 3
 דולר קנדי 4
                 דינר ירדני 5

 לירה שטרלינג 6

 פרנק שוויצרי 7
 רובל רוסי 8

 ............. אחר 9
                                                     

                                              

 ?  -מ  בחוץ לארץהאם היו לכם הכנסות, בארץ או      110.4.210 
                                               

 
 כן , לא שם יחיד  מס"ד

קצרי מועד, עד שנה, כגון:  תריבית מפיקדונו 1
 פק"מ, מק"מ, לפני הורדת מס

 

ריבית מתוכניות חסכון, מעל שנה, לפני הורדת  2
 מס

 

  ריבית מאגרות חוב, לפני הורדת מס 3
בעל מניות בחברה ציבורית, לפני  דיבידנד של 4

 הורדת מס הכנסה
 

  השכרת בית, דירה או חדר בדירה 5
השכרת מגרש, מונית, משאית חנות או מהחכרת  6

 פרדסים, מטעים וכדומה, לפני הורדת מס הכנסה
 

מקור אחר, כגון עסק בבעלותכם שהוא חברת  7
מניות פרטית, עסק שלא עבדתם בו או שהייתם 

 תי פעילים בו, קיבוץ, מושב שיתופי.שותפים בל

 



 

 

 
 

 מקור אחר
          

 ...........מה מקור הכנסה?    110.4.220  
 
 
 ?........היתה "ההכנסה הנקייה"  בחודשמה    110.4.230  

 וללסוקר: הכנסה נקייה היא הפדיון פחות ההוצאות העסקיות, כגון: דמי עמלה, מס רכוש, ארנונה, הוצאות אחזקה וטיפ

                                  

 ציין סוג מטבע   110.4.240                               
 שקל חדש 1

 יורו 2
 דולר אמריקאי 3
 דולר קנדי 4
                 דינר ירדני 5

 לירה שטרלינג 6

 פרנק שוויצרי 7
 רובל רוסי 8
          ............ אחר 9

                                  

בשלושת החודשים האחרונים, האם היו למישהו מבני משק הבית הכנסות נוספות כגון: ממתן שיעורים פרטיים,     110.4.250  
 ממתן  

 הרצאות בארץ ובחוץ לארץ, משמרטפות, מניקיונות, מענק                                       
 ?     בסכום של מאה שקלים ויותר לחודש וכדומהמילואים                                       
 כן  .1

 לא  .2
  
 ............ מי מבני משק הבית קיבל הכנסה זו?    110.4.260 

 לסוקר: ניתן לבחור יותר מפרט אחד                         
 
 
 ...........ציין את מקור ההכנסה :      110.4.261 

 
 ?..........שמה הייתה ההכנסה ברוטו  בחוד   110.4.270 

                                            

 ציין סוג מטבע   110.4.280                             

 שקל חדש 1

 יורו 2
 דולר אמריקאי 3
 דולר קנדי 4

                 דינר ירדני 5

 לירה שטרלינג 6

 פרנק שוויצרי 7
 רובל רוסי 8
 .............       אחר 9

 
 ות לתמיכות או מתן סכומי כסף לאנשים שאינם גרים בדירההשאלות הבאות מתייחס

 
 חודשים{  ועד היום, האם נתתם   3בשלושת החודשים האחרונים, מחודש }תאריך פקידה פחות   110.5.20 

 כגון חתונה, בר מצוה וכדומה ?בארץים  עאו יותר לחודש, בעבור אירו סכום כסף של מאה שקלים                   
 

                             כן     .1

 לא                             .2
 
 ...........מה היה הסכום שניתן ?   110.5.30 

                                          

 ציין סוג מטבע   110.5.40                            



 

 

 שקל חדש 1

 יורו 2
 דולר אמריקאי 3
 דולר קנדי 4

                 דינר ירדני 5

 לירה שטרלינג 6

 פרנק שוויצרי 7
 רובל רוסי 8
 ..............   אחר 9

      
   

 חודשים {  האם נתתם תמיכה אחרת             3חודש תאריך פקידה פחות   {בשלושת החודשים האחרונים, מחודש  110.5.50 
 ?  כגון דמי מזונותבארץמשק הבית, או יותר לחודש ,לאנשים שאינם גרים איתכם ב מאה שקלים של                   

 

 כן                                 .1

 לא                             .2

 

 ..............מה היה הסכום שניתן ?   110.5.51 

 
 ציין סוג מטבע   110.5.52                            

 שקל חדש 1

 יורו 2
 דולר אמריקאי 3
 דולר קנדי 4

                 דינר ירדני 5

 לירה שטרלינג 6

 פרנק שוויצרי 7
 רובל רוסי 8
 ____________________    אחר 9

 
               

 מאה   תמיכה של   האם  נתתם }חודשים 3חודש תאריך פקידה פחות  {בשלושת החודשים האחרונים, מחודש 110.5.60 
 ?בחוץ לארץאו יותר לחודש, לאנשים  שקלים                

 
                         כן        .1

 לא                             .2

 

 מה היה הסכום שניתן  ?   110.5.61

                                              

 ציין סוג מטבע   110.5.62                            
 שקל חדש .1

 יורו .2
 דולר אמריקאי .3
 דולר קנדי .4

                 דינר ירדני .5

 ה שטרלינגליר .6

 פרנק שוויצרי .7
 רובל רוסי .8
 ...........  אחר .9

 

 
 חודשים{  ועד היום, האם תרמתם למפעלים, למוסדות,  3מחודש }חודש תאריך פקידה פחות   110.5.70
 מהלמשפחות נזקקות או לאנשים פרטיים? כגון, תרומה לועד למען החייל, למוסד צדקה, לאגודה למלחמה בסרטן וכדו                 

 
 כן                                 .1

 לא                             .2
 



 

 

 
 למי תרמתם? ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת   110.5.80

 אדם פרטי .1

 גמ"ח .2

 ישיבה .3

 אגודה למען החייל .4

 אגודה למלחמה בסרטן .5

 אגודת החרשים לקויי למידה .6

 אור ירוק .7

 אחת מתשע .8

                                                             אילן                                .9

 אלו"ט .10

 אקי"ם .11

 ארגון לתת .12

 בית חב"ד .13

 גדולים מהחיים .14

 ויצ"ו .15

 ניצן .16

 צער בעלי חיים .17

 זכרון מנחם .18

                             ............ 1אחר  .19

                  ............ 2אחר  .20
 

  
 ...............תן ?מה היה הסכום שני   110.5.90 

 

 מה היה אמצעי התשלום?   110.5.100 
 

 מזומן 1

 המחאות, צ'קים 2
 כרטיס אשראי או כרטיס חיוב מיידי 3

  חיוב חשבוני באמצעות הוראת קבע או הוראה לחיוב חשבון 4

 תשלומים )אפליקציה( בטלפון נייד או ארנק דיגיטלי ןיישומו 5
 .............  אחר 6

 
 
 
 המידע שמסרת ישמש לעיצוב וקביעת    יימנו את הסקר, תודה רבה על השקעת הזמן ושיתוף הפעולה.בזה ס   110.6.10  

 מדיניות. בחודשים הקרובים יתקשרו  אליכם לריאיון קצר בנושא דיור.                                                   

 ר: זכור לתת לנדגם גלוית תודה/תעודת הוקרהלסוק                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


