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חלק א:
ציוד לבית, ריהוט ומוצרים אחרים 

לסוקר, קרא:
בחלק זה של השאלון, ברצוננו לקבל פרטים על הוצאותיכם לקניית ציוד לבית, ריהוט ומוצרים אחרים אשר הגיעו לביתכם ב-3 החודשים האחרונים, כלומר, 

מתחילת חודש                                 ועד היום, כולל מוצרים שנתתם במתנה.
שים לב! אם מוצר נקנה ע“י מישהו מחוץ למשק הבית — כלומר שולם ישירות למוכר ע“י מישהו אחר — ציין זאת.

    פרק א: קניית ציוד לבית

האם נמצאים בבעלותכם או עומדים לשימושכם המוצרים הבאים:    .1
לסוקר: אם המוצר התקבל במתנה )מקרובים, ידידים, מעביד, קיבוץ וכדומה( ציין “לא” בטור 4,  ציין זאת בטור “הערות” ואל תמלא בעבור המוצר טורים 7 – 5.  

  שם המוצר

האם נמצא 
בבעלותכם 
או עומד 

לשימושכם?

כמה מכשירים 
כאלה 

בבעלותכם 
או עומדים 
לשימושכם?

האם קניתם 
אותו מחודש...

באיזה חודש ועד היום?
קיבלתם את 

המוצר?

באיזה ישוב 
)או אמצעי - 

אינטרנט בארץ,
 אינטרנט בחו"ל 
או ערוץ הקניות( 

קניתם את 
המוצרים?

מה היה 
הסכום 

לתשלום?
הערות

1. כן
המשך 
בטור 3 

2. לא
עבור 

לשורה 
הבאה 

1. כן
המשך 
בטור 5 

2. לא
עבור 

לשורה 
הבאה 

)1()2()3()4()5()6()7()8(

מקרר    .11212

מקפיא )נפרד ממקרר(    .21212

כיריים לבישול נפרדים מתנור      .3
)לא כולל פלטה לשבת(   

1212

תנור אפייה נפרד מכיריים    .41212

תנור בישול ואפייה – מערכת משולבת   .51212

מיקרוגל     .61212

מדיח כלים     .71212

מכונת כביסה   .81212

מייבש כביסה )נפרד ממכונת כביסה(   .91212

מזגן   .101212

11. שואב אבק חשמלי ורובוטי
)לא כולל מכשיר קטן לבית ולרכב(    

1212

טלויזיה   .121212

צלחת לווין )לא כולל מנוי לטלויזיה בלווין(   .131212

 DTT 14.    מכשיר לקליטת ערוצי טלויזיה פתוחים
)לא כלול במנוי לטלויזיה בכבלים או בלווין(

1212

151212. מחשב אישי, מחשב נישא  

161212. טאבלט - מחשב מגע

171212. קונסולת משחקים

181212. דוד שמש

191212. אופניים חשמליים

201212. קורקינט חשמלי כולל הוברבורד

2.   מחודש                                        ועד היום, האם קניתם אחד או יותר מהמוצרים שהוזכרו לפני כן ושאינם ברשותכם היום 
      )כולל מוצרים שנתתם במתנה(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 3.  .2   

באיזה חודש קיבלתם מה קניתם?
את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות( 

קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5(
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פרק ב: קניית רהיטים

3.   מחודש                                        ועד היום, האם קניתם רהיטים לסלון: מזנון, ספה, כורסאות, שולחן סלוני, ספריה, כוננית לספרים, 
שידת טלוויזיה וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 4.  .2   

מהם הרהיטים שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

מזנון    .1

ספה, כורסאות    .2

שולחן סלוני    .3

ספריה, כוננית לספרים    .4

שידת טלוויזיה   .5

אחר, ציין:                                                                .6

4.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם רהיטים לחדר שינה או לחדר ילדים: ארון בגדים, ספת נוער, מיטה, מזרון, שולחן טואלט, שידה, 
שולחן כתיבה, ספריה, ארון נעליים, קולב עומד לבגדים וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים, לא כולל חדר ארונות(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 5.  .2   

מהם הרהיטים שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

ארון בגדים    .1

ספת נוער    .2

מיטה    .3

מזרון    .4

שולחן טואלט   .5

שידה )לא כולל שידת טיפולים לתינוק(   .6

שולחן כתיבה   .7

ספריה )לא כולל מדפים בודדים(   .8

ארון נעליים   .9

10.   אחר, ציין:                                                           

5.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם ריהוט וציוד לתינוק: מיטת תינוק, עגלה, לול לתינוק, כיסא בטיחות לרכב, שידת טיפולים,
כיסא אוכל לתינוק וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?  

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 6.  .2   

מהם הרהיטים שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט בארץ, 
אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות( קניתם 

את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

מיטת תינוק/עריסה    .1

עגלה/טיולון    .2

לול לתינוק    .3

כיסא בטיחות לרכב/סל קל    .4

שידת טיפולים   .5

כיסא אוכל לתינוק   .6

מנשא   .7

8.   אחר, ציין:                                                           
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6.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם ריהוט למטבח ולפינת אוכל: שולחן וכיסאות, ארונות מטבח, ארון שירות, עגלת הגשה וכדומה 
)כולל מתנות שנתתם לאחרים(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 7.  .2   

מהם הרהיטים שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?
הערותמה היה הסכום לתשלום?

)1()2()3()4()5()6(

שולחן    .1

כיסאות    .2

ארונות מטבח    .3

4.    ארון שירות למטבח/למרפסת/לחדר שירות 
)כולל ארונות פלסטיק(

אחר, ציין:                                                                .5

שמשיה,                    מתקפלים,  כיסאות  נח,  כיסאות  כיסאות,  שולחן,  ולמרפסת:  לגן  וציוד  ריהוט  קניתם  האם  קודם,  שהזכרתי  7.   בחודשים 
ספסל–נדנדה, גריל-גז לגינה וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 8.  .2   

מהם הרהיטים שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?
הערותמה היה הסכום לתשלום?

)1()2()3()4()5()6(

שולחן )כולל שולחן מתקפל(    .1

2.    כיסאות )כולל כיסאות נח, כיסאות מתקפלים, 
ספסל, ספסל-נדנדה, מיטת שיזוף(

שמשיה    .3

גריל - גז לגינה    .4

אחר, ציין:                                                                .5

8.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם ריהוט אחר: כסא משרדי, כסא מחשב, שולחן משרדי, שולחן מחשב, ארון אמבטיה, מדפים 
וכדומה שלא הוזכרו בשאלות קודמות )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 9.  .2   

מהם הרהיטים שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?
הערותמה היה הסכום לתשלום?

)1()2()3()4()5()6(

כסא משרדי, כסא מחשב    .1

שולחן משרדי, שולחן מחשב    .2

ארון אמבטיה    .3

4.    מדפים

אחר, ציין:                                                                .5
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פרק ג: קניית ציוד לצילום, ציוד לספורט, כלי נגינה, תכשיטים ומוצרים לקישוט הבית

9.   מחודש                                        ועד היום, האם קניתם ציוד לצילום או מצלמות: מצלמה לתמונות כולל מצלמה דיגיטלית, 
      מצלמת וידיאו וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים, לא כולל קניית סרט צילום, קלטות וכדומה(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 10.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

1.    מצלמה לתמונות כולל מצלמה דיגיטלית

מצלמת וידיאו    .2

אחר, ציין:                                                                .3

בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם ציוד תנועה וספורט: אופניים, 'קורקינט', מכשירי כושר, מחבט לטניס, 'רולר בליידס'       .10
      וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 11.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

1.  אופניים רגילים )לא כולל אופניים חשמליים(

2.  'קורקינט' )לא כולל קורקינט חשמלי(

3. מכשירי כושר כולל הליכון, קפיצים ומשקולות,
    פרט: ...............................................

4. גלגיליות / 'רֹוֶלר ְּבֵליידס'

5. אחר, ציין: ........................................

11.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם כלי נגינה: אורגן, פסנתר, גיטרה וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 12.  .2   

באיזה חודש מהו המוצר שקניתם?
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5(

12.    בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם תכשיטים או שעוני יד: טבעת, עגילים, שרשרת, צמיד, שעון־יד לגבר או לאשה, שעון חכם או 
תכשיט אחר )כולל מתנות שנתתם לאחרים(, בסכום של 100 ש"ח או יותר למוצר?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 13.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

טבעת    .1

עגילים    .2

תליון / שרשרת    .3

צמיד    .4

שעון יד לגבר )לא כולל שעון חכם(    .5

שעון יד לאשה )לא כולל שעון חכם(    .6

7.    שעון חכם

תכשיט אחר, ציין:                                                                .8

תכשיט אחר, ציין:                                                               .9
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13.    בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם מוצרים לקישוט הבית: שטיחים, תמונות )כולל מיסגור תמונות(, וילונות, נברשות, אהילים, 
מנורות שולחן, מראות, שעונים לבית, פסלים, כדים, כלי כסף לצרכי דת )פמוטים, גביע לקידוש, חנוכיה( וכדומה    

)כולל מתנות שנתתם לאחרים(?   
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 14.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - 
אינטרנט בארץ, אינטרנט בחו"ל 

או ערוץ הקניות(
קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

שטיחים, שטיחים מקיר לקיר )כולל הדבקה(    .1

תמונות )כולל מיסגור תמונות(    .2

וילונות )כולל התקנה(, בדים לוילונות    .3

נברשות, אהילים, מנורות שולחן, תאורת חירום    .4

מראות     .5

שעונים )לא כולל שעוני יד ושעונים מעוררים(     .6

פסלים, כדים     .7

כלי כסף לצרכי דת )פמוטים, גביע לקידוש, חנוכייה(     .8

אחר, ציין:                                                               .9

פרק ד: קניית מכשירי חשמל ואלקטרוניקה

14.  מחודש                                        ועד היום, האם קניתם מוצרי אלקטרוניקה: טלפון )כולל טלפון אלחוטי(, מערכת קולנוע ביתית כולל  
די וי די  - DVD משולב , מערכת סטריאופונית, מערכת קריוקי כולל רמקולים, רדיו, רדיו-שעון, פקס, 'סטרימר', משחק אלקטרוני ידני,    

נגני מדיה וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?  
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 15.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ 
הקניות( קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

1.    טלפון )כולל טלפון אלחוטי(

 DVD -  2.   מערכת קולנוע ביתית כולל  די וי די

      משולב  )כולל DVD  נייד(

3.   מערכת סטריאופונית כולל  מערכת קריוקי  
      ורמקולים

רדיו, רדיו-שעון    .4

פקס    .5

6.   'סטרימר'

7.   משחק אלקטרוני ידני

נגני מדיה - MP4 ,MP3 ודומיהם    .8

אחר, ציין:                                                                .9
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15.    בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות למחשב אישי: שידרוג מחשב )כולל תיקון מחשב וטאבלט(, מדפסת, סורק, דיסק חיצוני 
קשיח, תוכנות, משחקי מחשב, עכבר, מקלדת, צורב, מסך מחשב )'מוניטור'(, מצלמת מחשב לאינטרנט, רמקולים וכדומה )כולל מתנות 

שנתתם לאחרים, לא כולל מוצרים עליהם דיווחת קודם(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 16.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - 
אינטרנט בארץ, אינטרנט 

בחו"ל או ערוץ הקניות(
קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

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

2.    מדפסת, סורק, מדפסת משולבת

)hard disc external( 3.   דיסק חיצוני קשיח

4.    תוכנות, משחקי מחשב, לומדות למחשב, דיסקים למשחקים אלקטרוניים,
      ציין:............................................................................

5.    מקלדת, עכבר

6.    צורב

7.   מסך מחשב )'מוניטור'(

8.    מצלמת מחשב לאינטרנט

דיו למדפסת    .9

Disk On Key :10.   זכרון נייד למחשב

11.   רמקולים למחשב

12.   אחר, ציין:                                                           

16.    בחודשים שהזכרתי קודם, האם ביטחתם או חידשתם ביטוח נגד נזקים למכשירי בית חשמליים )שלא במסגרת ביטוח תכולת דירה(: 
        ביטוח למקרר, למזגן, למכונת כביסה, למייבש כביסה וכדומה?  

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 17.  .2   

איזה מהמכשירים ביטחתם?
סמן × בטור 1

מה היו הסכומים ששילמתם בכל אחד מהחודשים הבאים?
הערות חודש נוכחי

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

1.    מקרר

מזגן    .2

מכונת כביסה/מייבש כביסה    .3

אחר, ציין                                                              .4

17.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם מכשירי חשמל למטבח שלא הוזכרו קודם: מערבל חשמלי )'מיקסר'(, מעבד מזון )'פּוד ְּפרֹוֶססֹור'(, מטחנת בשר 
חשמלית, 'ְּבֶלְנֶדר', 'טֹוְסֶטר', 'טֹוְסֶטר אֹוֶבן', גריל חשמלי )'ָמְנָגל'(, קולט אדים, סיר חשמלי, מחבת חשמלית, קומקום חשמלי, פלטה לשבת, מכונת 

קפה, מטחנת קפה וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 18.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש
קיבלתם את 
ה...............?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ 
הקניות( קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום
הערותלתשלום?

)1()2()3()4()5()6(

1.    מערבל חשמלי )'מיקסר'(, מעבד מזון
      )'פּוד ְּפרֹוֶססֹור'(, מטחנת בשר חשמלית, ְּבֶלְנֶדר

'טֹוְסֶטר', 'טֹוְסֶטר אֹוֶבן', גריל חשמלי )'ָמְנָגל'(    .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

9.   אחר, ציין:                                                           
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18.    בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם מוצרי חשמל אחרים לבית: מגהץ, מאוורר, כלי עבודה חשמליים וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים( ?
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 19.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ 
הקניות( קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

מגהץ    .1

מאוורר )כולל מאוורר תקרה(    .2

כלי עבודה חשמליים, ציין:                                                               .3

4.   אחר, ציין:                                                                              

פרק ה: קניית מוצרים אחרים ותיקונים

19.  מחודש                                     ועד היום, האם קניתם תנורי חימום ביתיים ניידים: רדיאטור )צלעות( חשמלי, מפזר חום חשמלי או 
תנור חימום נייד אחר )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 20.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב  )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ 
הקניות( קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

1.    רדיאטור )צלעות( חשמלי

תנור חשמלי אחר )כולל מפזר חום(    .2

אחר, ציין:                                                                .3

ציפות,  כולל מגבות מטבח(, סדינים,  )לא  כריות, מגבות  ומצעים: שמיכות,  כלי מיטה, מגבות  קודם, האם קניתם  20.  בחודשים שהזכרתי 
ציפיות, כיסוי למיטה, כיסוי לספות, מפות שולחן וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 21.  .2   

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ 
הקניות( קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

1.    שמיכות

כרים, כריות    .2

מגבות )לא כולל מגבות מטבח(    .3

מצעים )סדינים, ציפות, ציפיות(    .4

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

כיסוי למיטה, כיסוי לספות    .6

אחר, ציין:                                                                               .7

 - בית לחיות  אילוף כלבים,  וטרינר,  ביקור אצל  חיים,  קניית בעלי  חיים:  היו לכם הוצאות על בעלי  21.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם 
אקווריום, מלונה, כלוב, תספורת לחיות או הוצאה אחרת )לא כולל מזון לבעלי חיים, כולל מתנות שנתתם לאחרים(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 22.  .2   

מה היה סוג ההוצאה?
סמן × בטור 1

באיזה חודש היתה 
ההוצאה?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ 

הקניות( קניתם את ה....?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

קניית בעל חיים, ציין:                                                                        .1

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

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

תספורת לחיות    .4

אחר, ציין:                                                                                .5
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22.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם ציוד לבית או מוצרים שונים אחרים אליהם לא התייחסנו קודם, ושמחיריהם 100 ש"ח או יותר 
למוצר )כולל מתנות שנתתם לאחרים, לא כולל כלי אוכל  ומטבח(?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 23.  .2   

באיזה חודש מהו המוצר שקניתם?
קיבלתם את ה.....?

באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט בארץ, 
 אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות(

 קניתם את המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5(

23.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות על תיקונים: תיקון רהיטים )כולל ריפוד(, תיקון מוצרי בידור, תיקון מוצרי חשמל למטבח, 
תיקון מוצרי חשמל אחרים, תיקון כלי נגינה, תיקון ציוד ספורט וכדומה?

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 24.  .2   

מהו המוצר שתוקן?
סמן × בטור 1

באיזה חודש בוצע 
התיקון?

באיזה ישוב
בוצע התיקון?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

תיקון רהיטים )כולל ריפוד(    .1

תיקון מוצרי בידור, כגון: טלוויזיה    .2

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

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

תיקון כלי נגינה, תיקון ציוד ספורט    .5

אחר, ציין:                                                                               .6

פרק ו: מכירה ושכירת מוצרים ביתיים, ריהוט ומוצרים אחרים

24.   האם יש לכם מתקן למים מינרליים, מכשיר לטיהור מים או מערכת לטיהור מים?
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 25.  .2   

 בשלושת החודשים האחרונים האם רכשתם / שכרתם את המתקן למים 
מינרליים, את המכשיר לטיהור מים  או את המערכת לטיהור המים?   

1.  כן  –  המשך ב - 1
2.  לא  –  עבור ל - 2 

חודש נוכחי
הערותחודש                        חודש                        חודש                        חודש                        

)1()2()3()4()5()6(

1.  מה היה הסכום ששילמתם עבור המכשיר )כולל שכירת המכשיר(
     בכל אחד מהחודשים הבאים?

2.  מה היה הסכום לתשלום בעבור דמי האחזקה של המכשיר )כולל: מסננים, 
מנורות, ביטוח וגלוני מים( בכל אחד מהחודשים הבאים?

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

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   
לא - עבור לשאלה 26.  .2   

חודש נוכחימהו המוצר ששכרתם?
חודש........

חודש........חודש........חודש........
הערות

)1()2()3()4()5()6(

26.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם מכרתם מוצרים מהסוגים אליהם התייחסנו קודם: ציוד חשמלי, ציוד לבית ורהיטים?  
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 27.  .2   

באיזה חודש מכרתם אותו?מהו המוצר שמכרתם?
מה היה הסכום 

שקיבלתם בעבורו?
הערות

)1()2()3()4(
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חלק ב:
הלבשה והנעלה 

לסוקר, קרא:
בשאלה הבאה אשאל על קניית ביגוד בחודש האחרון.

27.   מחודש                                       ועד היום, האם קניתם מוצרי הלבשה או הנעלה כמפורט:
)לא כולל בגדי תינוקות עד גיל שנה והלבשה תחתונה, כולל מתנות שנתתם לאחרים(  

אם קנו פריטים נוספים מאחת הקבוצות, רשום למטה בשורות הנוספות.  

קבוצת
מוצרים

האם
קניתם?

איזה פריט 
קניתם?

למי?
רשום שם ומס' פרט.

אם לאדם מחוץ למשק 

הבית - רשום 99

באיזה 
חודש 
קניתם

את
ה.....?

  באיזה ישוב
 )או אמצעי -

 אינטרנט בארץ,
 אינטרנט בחו"ל
  או ערוץ הקניות(

 קניתם את
המוצרים?

סוג ושם 
החנות

)רשת שיווק, 
רשת אופנה, 

חנות הלבשה, 
חנות בוטיק(

מה היה 
המחיר 

ששילמתם?
הערות

1. כן
המשך 
בטור 3 

2. לא
עבור

 לקבוצת 
המוצרים 

הבאה

מס' שם
פרט

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

1.    שמלות
      חצאיות

12

חולצות    .2
      מכנסיים

12

טרנינגים    .312

סוודרים,     .4
      אפודות
      ווסטים

12

5.   מעילים:
     מעילי עור, מעילי גשם,   

     מעילי רוח וכדומה
12

6.     מקטורנים ובלייזרים 
)ג'קטים(

12

חליפות     .712

בגדי ים   .812

9.   בגדי ספורט מיוחדים
     )לא כולל אימונית( כולל:

      בגדי ריקוד, חליפת צלילה,  
      חליפת רכיבה וכדומה

12

10.   מוצרי הנעלה: 
      נעליים, נעלי ספורט, 

      מגפיים, סנדלים,
      נעלי בית וכדומה

12

11.   מוצרים אחרים כגון: כובע 
או מגבעת לגבר או לאישה, 

פאה נוכרית ועוד לא כולל כובע 
לילדים וכובעי שמש כגון:

        קסקט/קש

12

12

12

12



11

חלק ג:
חינוך, בריאות, שמחות ונופש 

פרק א: חינוך

לסוקר, קרא:
כעת אשאל אתכם פרטים על לימודים של בני משק הבית )המשפחה(, ותחילה אעתיק פרטים על משק הבית.

 לסוקר, העתק משאלון א' לטורים 2 ו – 3 בטבלה, את שמות כל בני משק הבית וגילם.
28.   פרטים על לימודים של בני משק הבית.

לבני 6]העתק משאלון א'[
או פחות

לבני 7
או יותר

מס' 
הפרט

שם בן משק 
הבית

גיל

בחודש שעבר, האם 
ביקר במעון יום או 

בגן ילדים?

1. כן, ביקר בגן או במעון 
עבור לטור 7

2. לא, ביקר בבית ספר   
   עבור לטור 7            

3.  לא מבקר בגן או במעון
עבור לפרט הבא

בחודש 
שעבר, 

חודש.........
האם למד 
בבית־ספר 
או במוסד 
לימודים 
כלשהו?

1. כן
המשך 
בטור 6 

2. לא
עבור 
לטור 9

)1()2()3()4()5(

0112312

0212312

0312312

0412312

0512312

0612312

0712312

0812312

0912312

1012312

לומדים כיום

כמה שנים 
למד עד כה 

בכל בתי 
הספר )או 

בכל מוסדות 
הלימודים( 

בארץ 
ובחו"ל?

כולל שנת 
הלימודים 
הנוכחית 

)לא כולל גני 
ילדים(

מהו סוג
]הגן בו ביקר[ 
בית הספר או 

מוסד הלימודים 
בו למד בחודש 

שעבר?

לסוקר:
רשום את סמל 

המוסד לפי 
המפורט מתחת 
לטבלה והמשך 

בטור 8.

לסוקר:
רשום את מספרי 
השאלות אליהן 

עליך לעבור )לפי 
המפורט מתחת 

לטבלה( לפי סמל 
המוסד שרשמת 
בטור 7 )אם בני 

6 או פחות - 
שסימנת בטור 4( 

ועבור לטור 11.

)6()7()8(

למדו רק בעבר
מהי 

התעודה 
)או התואר( 

הגבוהה 
ביותר 
שקיבל?

לסוקר:
רשום את 

סמל התעודה 
לפי המפורט 

מתחת לטבלה 
ועבור לפרט 

הבא.

כמה שנים למד 
בכל בתי הספר 
)או בכל מוסדות 
הלימודים( בארץ 

או בחו"ל )לא 
כולל גני ילדים(?

לסוקר:
רשום והמשך בטור 

10. אם לא למד 
- רשום 00 ועבור 

לפרט הבא.

מהו סוג מוסד 
הלימודים 

האחרון שבו 
למד?

לסוקר:
רשום את סמל 

המוסד לפי 
המפורט מתחת 
לטבלה והמשך 

בטור 11.

)9()10()11(

לסוקר: האם בשאלה 28 טור 8 - מולאה לפחות שורה אחת?   .29
– הקף בעיגול את מספרי השאלות 30 עד 35 בהתאם לרשום בטור 8, שאלה 28,  ומלא אותן לפי הסדר. כן     .1   

– עבור לשאלה 36. לא     .2   

שים לב!
1. לימודים בקורס הנמשך 

פחות משנת לימודים מלאה 

אינם נחשבים שנת לימוד. 

2. אם "החודש שעבר" הוא 

אחד מחודשי החופשה, שאל 

על לימודים בחודש שלפני 

החופשה.

33

33

34

35

33

36

32 ,30

32 ,30

32 ,30

32 ,30

32 ,31

31

31

31

31
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30.   ילדים במעון יום, במשפחתון, בפעוטון, בגן פרטי, בחדר, בגן טרום־חובה, בגן קדם־חובה ובגן חובה
)סמל מוסד 01, 02, 03 או 04(.  

לסוקר: העתק לכאן את הנתונים 
משאלה 28 לכל מי שצריך להיכלל 

בשאלה זו. 

 )נקוב בשם הילד(  
מה היו הסכומים ששילמתם בפועל בעבור

לגן או למעון בכל אחד מהחודשים הבאים?  
כולל הוצאות לשמירה, לטיולים, לחוגים, לוועד הורים וכו', 

לא כולל צהרון ומועדונית לילדים  

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד  

3. כן – הטבה על ידי קיבוץ
4. לא 

הערות

מס'
הפרט

      שם
    הילד/ה

המעון או סוג 
הגן בו למד

בחודש שעבר

חודש נוכחי
חודש........

חודש.......חודש.......חודש.......

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

 4 3  2 1 פרט שם:

 4 3  2 1 פרט שם:

 4 3  2 1 פרט שם:

 4 3  2 1 פרט שם:

לסוקר: עבור לשאלה הבאה שאת מספרה הקפת בעיגול.

ילדים בבית ספר יסודי, בתלמוד תורה, בחטיבת ביניים ובבית ספר תיכון )סמל מוסד 05, 06, 07, 08 או 09(.   .31

לסוקר:
העתק לכאן את הנתונים 

משאלה 28 לכל מי 
שצריך להיכלל בשאלה 

זו. 

מה היו הסכומים ששילמתם בפועל לבית 
הספר או לרשות המקומית בעבור חינוך, 

בכל אחד  מהחודשים הבאים?  
כולל אגרת שירותים, תרומת הורים,  וועד הורים, 
טיולים, חוגים, תוכנית  לימודים נוספת, בחינות 

ותשלומים אחרים.
לא כולל החזקת ילד בפנימייה

ולא כולל צהרון ומועדונית לילדים  

האם
בחודש

שעבר גר 
בפנימייה?

מה היו הסכומים ששילמתם 
בפועל, בנוסף לאלה שפירטתם

קודם, בעבור
החזקת                     בפנימייה?  

                    )נקוב בשם הילד(

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם

2. כן – הטבה על ידי מעביד

3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא 

הערות

1. כן
המשך 
בטור 

9

2. לא
עבור 
לטור 

13

חודש
נוכחי

חודש.....
חודש.....חודש.....חודש.....

מס'
הפרט

שם
הילד/ה

סוג המוסד
בו למד 
בחודש 
שעבר

חודש
נוכחי

חודש.....חודש.....חודש.....חודש....

)1()2()3()4()5()6()7()8()9()10()11()12()13()14(

234 1 פרט שם: 2  1 

234 1 פרט שם: 2  1 

234 1 פרט שם: 2  1 

234 1 פרט שם: 2  1 

234 1 פרט שם: 2  1 

לסוקר: עבור לשאלה הבאה שאת מספרה הקפת בעיגול. אם לא הקפת בעיגול שאלה נוספת – עבור לשאלה 36.

32.   מחודש                                       ועד היום, האם היו לכם הוצאות על מסגרות, כגון: צהרון או מועדונית לילדים?
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה הבאה שאת מספרה הקפת בעיגול. אם לא הקפת בעיגול שאלה נוספת – עבור לשאלה 36.  .2   

בעבור מי היתה ההוצאה? 

לסוקר:
רשום את מספרי הפרט והשמות 

ואח"כ מלא טורים 3 - 7 לכל ילד  

מה היו הסכומים ששילמתם בפועל בכל אחד 
מהחודשים הבאים?  

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם 
2. כן – הטבה על ידי מעביד 

3. כן – הטבה על ידי קיבוץ
4.  לא

הערות

מס'
הפרט

      שם הילד/ה
חודש נוכחי
חודש.......חודש.......חודש.......חודש........

)1()2()3()4()5()6()7()8(

234 1 פרט שם:

234 1 פרט שם:

234 1 פרט שם:

234 1 פרט שם:

לסוקר: עבור לשאלה הבאה שאת מספרה הקפת בעיגול. אם לא הקפת בעיגול שאלה נוספת – עבור לשאלה 36.
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בני משק הבית הלומדים במוסד על־תיכוני שלא לקראת תואר אקדמי או בסוג מוסד "אחר" )סמל מוסד 10, 11 או 14(   .33

לסוקר:
העתק לכאן את הנתונים משאלה 28 

לכל מי שצריך להיכלל בשאלה זו. 

מה היה שכר הלימוד ששילמתם בפועל
בכל אחד מהחודשים הבאים?  

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

הערות

מס'
הפרט

שם המוסדשם
חודש נוכחי
חודש.......חודש.......חודש.......חודש........

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

1234 פרט שם:

1234 פרט שם:

1234 פרט שם:

1234 פרט שם:

לסוקר: עבור לשאלה הבאה שאת מספרה הקפת בעיגול. אם לא הקפת בעיגול שאלה נוספת – עבור לשאלה 36.

בני משק הבית הלומדים באוניברסיטה הפתוחה לקראת תואר אקדמי )סמל מוסד 12( לא כולל לימודי העשרה   .34

לסוקר:
העתק לכאן את הנתונים משאלה 28 

לכל מי שצריך להיכלל בשאלה זו. 

לקראת איזה תואר 
לומד?

ציין: תואר ראשון, שני, 
וכדומה.

מה היה הסכום לתשלום
בעבור הסמסטר הנוכחי ]האחרון[

ובאיזה חודש שולם?  

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

הערות

מס'
הפרט

שם

)1()2()3()4()5()6(

1. תואר ראשון
2. תואר שני

3. אחר, פרט: ............

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

חודש:סכום:

1234 פרט שם:

1. תואר ראשון
2. תואר שני

3. אחר, פרט: ............
.................................

חודש:סכום:

1234 פרט שם:

לסוקר: עבור לשאלה 35 אם הקפת אותה בעיגול. אם לא – עבור לשאלה 36.
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35. בני משק הבית הלומדים במוסד לימודים לקראת תואר אקדמי )סמל מוסד 13(
  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (      ) 4 (    

לסוקר:
   העתק לכאן את הנתונים משאלה 28 

לכל מי שצריך להיכלל בשאלה זו.

                           1. מספר פרט

2. שם

3. שם המוסד בו למד בחודש שעבר
      )האוניברסיטה העברית, הטכניון, מכון ויצמן וכדומה(

4. מהו הסכום השנתי ששילמתם או שתשלמו בפועל   
    בעבור שכר לימוד לשנת הלימודים ?

    אל תכלול סכומים שמשולמים ישירות למוסד הלימודים
    ע"י גורם מחוץ למשק הבית.

סכום                                         
              רשום והמשך ב - 5

סכום                                         
              רשום והמשך ב - 5

סכום                                         
              רשום והמשך ב - 5

סכום                                         
              רשום והמשך ב - 5

X   | לא ידוע - המשך ב- X5   | לא ידוע - המשך ב- X5   | לא ידוע - המשך ב- X5   | לא ידוע - המשך ב- 5

5. האם חלק משכר הלימוד משולם ישירות 
    למוסד הלימודים על ידי גורם מחוץ 

    למשק הבית או ע"י מילגות?

1. כן  - המשך ב - 6
2. לא  - עבור ל - 8

1. כן  - המשך ב - 6
2. לא  - עבור ל - 8

1. כן  - המשך ב - 6
2. לא  - עבור ל - 8

1. כן  - המשך ב - 6
2. לא  - עבור ל - 8

1. משק בית אחר6. מי מימן או השתתף במימון שכר הלימוד?
2. מעביד

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

5. קיבוץ 
6. אחר, פרט                         

1. משק בית אחר
2. מעביד

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

5. קיבוץ 
6. אחר, פרט                         

1. משק בית אחר
2. מעביד

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

5. קיבוץ 
6. אחר, פרט                         

1. משק בית אחר
2. מעביד

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

5. קיבוץ 
6. אחר, פרט                         

סכום                             7. מהו סכום ההשתתפות או אחוז ההשתתפות?  
אחוז השתתפות  %                      

סכום                             
אחוז השתתפות  %                      

סכום                             
אחוז השתתפות  %                      

סכום                             
אחוז השתתפות  %                      

8. לקראת איזה תואר לומד?
     ציין: תואר ראשון, שני, שלישי, דוקטור לרפואה וכדומה.

1. תואר ראשון
2. תואר שני

3. תואר שלישי
4. אחר, פרט:............
.................................

1. תואר ראשון
2. תואר שני

3. תואר שלישי
4. אחר, פרט:............
.................................

1. תואר ראשון
2. תואר שני

3. תואר שלישי
4. אחר, פרט:............
.................................

1. תואר ראשון
2. תואר שני

3. תואר שלישי
4. אחר, פרט:............
.................................

1. מלאה9. האם לומד תוכנית מלאה או חלקית?
2. חלקית -  חצי תוכנית או 

יותר
3. חלקית -  פחות מחצי 

תוכנית

1. מלאה
2. חלקית -  חצי תוכנית או 

יותר
3. חלקית -  פחות מחצי 

תוכנית

1. מלאה
2. חלקית -  חצי תוכנית או 

יותר
3. חלקית -  פחות מחצי 

תוכנית

1. מלאה
2. חלקית -  חצי תוכנית או 

יותר
3. חלקית -  פחות מחצי 

תוכנית

10. האם בנוסף לשכר הלימוד היו תשלומים
      למוסד האקדמי, כגון: חוג ספורט, אגודת
      הסטודנטים, קורסי קיץ, קורס אנגלית? 

1. כן  - המשך ב - 11

2. לא  - עבור ל - 12

1. כן  - המשך ב - 11

2. לא  - עבור ל - 12

1. כן  - המשך ב - 11

2. לא  - עבור ל - 12

1. כן  - המשך ב - 11

2. לא  - עבור ל - 12

11.  מהו הסכום השנתי ששילמתם או שתשלמו בפועל 
בעבור השירותים הנוספים?

  
סכום                                         

  
סכום                                         

    
סכום                                         

    
סכום                                         

X   |     לא ידועX   |     לא ידועX   |     לא ידועX   |     לא ידוע

12. לסוקר: האם רשמת מספר פרט ושם פרט
                   בטור הבא?

1. כן  - עבור לטור הבא
2. לא  - עבור לשאלה 36

1. כן  - עבור לטור הבא
2. לא  - עבור לשאלה 36

1. כן  - עבור לטור הבא
2. לא  - עבור לשאלה 36

עבור לשאלה 36

13. הערות

36.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות על קייטנות או על מחנות נוער בקיץ או בחופשות החגים )כולל בעבור ילדים שאינם שייכים 
         למשק הבית שלכם(? 

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 37.  .2   

בעבור מי היתה ההוצאה?
רשום את מספרי הפרט והשמות 

ואח"כ מלא טורים 3 - 7. 

מה היו הסכומים ששילמתם בפועל בכל אחד 
מהחודשים הבאים?  

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא 

הערות

מס'
הפרט

ציין שם
)גם אם לא גר אתכם(

חודש נוכחי
חודש.......חודש.......חודש.......חודש........

)1()2()3()4()5()6()7()8(

 4 3  2 1 פרט שם:

 4 3  2 1 פרט שם:

 4 3  2 1 פרט שם:
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פרק ב: תשלום עבור מוסד לימודים לאנשים שאינם שייכים למשק הבית

37.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם שילמתם ישירות למוסד לימודים בארץ )כגון: אוניברסיטה, מכללה(, לפנימייה או לרשות מקומית - בעבור 
אנשים שאינם שייכים למשק הבית שלכם - שכר לימוד, תשלום לפנימייה או למעונות סטודנטים? 

כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 38.  .2   
        

) 1 () 2 (

1. בעבור מי היו לכם הוצאות?                  ציין שם  

לסוקר:  רשום תחילה את השמות 
ואח"כ מלא בעבור כל פרט שאלות 2  - 8

2. האם נמצא במוסד לימודים עם פנימייה /
    מעון סטודנטים?

1. כן  - המשך ב - 3
2. לא  - עבור ל - 6

1. כן  - המשך ב - 3
2. לא  - עבור ל - 6

3. האם שילמתם ישירות לפנימייה /
    למעון הסטודנטים, עבור החזקתו?

1. כן  - המשך ב - 4
2. לא  - עבור ל - 6

1. כן  - המשך ב - 4
2. לא  - עבור ל - 6

4. מה היו הסכומים
    ששילמתם לפנימייה/

    למעון הסטודנטים
    בכל אחד מהחודשים

    הבאים?

חודש נוכחי
חודש                                  

חודש                                  

חודש                                  

חודש                                  

5. האם התשלום לפנימייה / למעון הסטודנטים,     
    כולל גם שכר לימוד?

1. כן  - עבור ל -  8
2. לא  - המשך - 6

1. כן  - עבור לשאלה 38
2. לא  - המשך - 6

1. כן  - המשך ב - 67. האם שילמתם שכר לימוד ישירות למוסד?
2. לא  - עבור ל - 8

1. כן  - המשך ב - 7
2. לא  - עבור לשאלה 38

7. מה היו הסכומים
    ששילמתם בעבור

    שכר לימוד בכל
    אחד מהחודשים

    הבאים?

חודש נוכחי
חודש                                  

חודש                                  

חודש                                  

חודש                                  

8.  לסוקר:   האם היו תשלומים בעבור בן משפחה נוסף?
1. כן  - עבור לטור הבא

2. לא  - עבור לשאלה 38
            עבור לשאלה 38

9. הערות
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פרק ג: שיעורים וקורסים

38.   מחודש                                       ועד היום, האם היו לכם הוצאות לשיעורים, קורסים וחוגים שעליהם לא דווח קודם )כולל קורסים בהתכתבות, 
לא כולל חוגים או קורסים שנלקחו במסגרת בית הספר או האוניברסיטה(, כמפורט להלן:

האם היו
לכם

הוצאות?

עבור מי?
רשום שם ומס' פרט.

אם לאדם מחוץ למשק 
הבית –  רשם 99. 

 מה היו הסכומים ששילמתם בפועל 
בכל אחד מהחודשים הבאים? 

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא 

 הערות
1. כן

המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לסעיף
הבא

מס'שם 
פרט

חודש 
נוכחי
חודש

               

חודש

               

חודש

              

חודש

              

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

1.   שיעורים וקורסים
|  2  1     במוסיקה ונגינה 

 4 3  2   1 פרט שם:

|
 4 3  2 1 פרט שם:

2.  שיעורים וקורסים
|2  1     במחול וריקוד

 4 3  2 1 פרט שם:

|
 4 3  2 1 פרט שם:

3.  שיעורים וקורסים לדרמה  
|12    ולאומנויות במה אחרות

 4 3  2 1 פרט שם:

|
 4 3  2 1 פרט שם:

4.   שיעורים וקורסים לציור, 
     לפיסול, ליצירה, לצילום

     ולמלאכת יד
12  

 4 3  2 1 פרט שם:|

|
 4 3  2 1 פרט שם:

5.   שיעורי ספורט 
     והתעמלות: 

     ג'ודו, טניס, קראטה,  
      שחייה, כדורגל, כדורסל, 

      אירובי וכדומה     

12  

 4 3  2 1 פרט שם:|

 4 3  2 1 פרט שם:|

 4 3  2 1 פרט שם:|

 4 3  2 1 פרט שם:|

6.  לימודי מחשב 
     שונים: הכרת מחשב,

     תכנות וכדומה
12  

|

 4 3  2 1 פרט שם:

7.  שיעורים וקורסים
    מקצועיים: הנהלת       
    חשבונות, גרפולוגיה,   

    קורסים ברפואה  
    טבעית וכדומה

    ציין                                                 

12  

|

 4 3  2  1 פרט שם:

8.   קורסים לבחינות  
     מיון לאוניברסיטה
     או קורסים להכנה
     לבחינות בגרות  

12

|

 4 3  2   1 פרט שם:

9. שיעורים וקורסים
     ללימוד שפות 

    ציין                                                 
12|

 4 3  2 1 פרט שם:

|
 4 3  2 1 פרט שם:

10. שיעורי עזר לתלמידים    
      בתחומים שלא נכללו  

      קודם לכן
     ציין                                                        
     ציין                                                

12
|

 4 3  2   1 פרט שם:

|

 4 3  2   1 פרט שם:

11.  הרצאות וחוגי העשרה 
כולל קורסים שנלקחו 

      באוניברסיטה שלא  
      במסגרת תואר ומנוי 

      להרצאות

12|
 4 3  2   1 פרט שם:

|
 4 3  2   1 פרט שם:

12. שיעורי נהיגה )לא כולל 
      אגרה לבחינות נהיגה( 

     קורס נהיגה מונעת
12

|

 4 3  2   1 פרט שם:

13. קואוצ'ינג אימון אישי  
12      )לא כולל מאמן כושר(

|
 4 3  2   1 פרט שם:

14. חוגים וקורסים אחרים:
       קורס להרזיה, קורס לבישול,  

       הכנה לבר מצווה, הכנה ללידה, 
       ברידג', קורס צלילה וכדומה

       ציין                                        
       ציין                                        

12
|

 4 3  2   1 פרט שם:

|

 4 3  2   1 פרט שם:
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פרק ד: מנויים לפעילויות תרבות ספורט ובידור

39.   מחודש                                       ועד היום, האם קניתם או חידשתם מנויים שנתיים כמפורט )כולל מתנות שנתתם לאחרים(:

1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור 

לשורה 
הבאה

לאיזה 
מהסוגים 
שציינתי 

קודם?

באיזה 
חודש 

קניתם או 
חידשתם 

את 
המנוי?

מה היה 
הסכום 

לתשלום 
בפועל?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

הערות

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

1.  לסדרת קונצרטים, 
להצגות, לבלט, לסרטים 

או לאופרה

 4 3  2 1 פרט שם: 12

 4 3  2 1 פרט שם: 212.  למוזיאונים

3.  לצפייה במשחקי ספורט: 
כדורגל, כדורסל וכדומה

 4 3  2 1 פרט שם: 12

40.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות על מנוי לפעילויות תרבות, ספורט ובידור כמפורט )כולל מתנות שנתתם לאחרים(:

האם היתה 
הוצאה?

מה היו הסכומים ששילמתם בפועל
בעבור                                    בכל

אחד מהחודשים הבאים?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא
הערות

1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור 

לשורה 
הבאה

חודש 
נוכחי
חודש

                  

חודש

                  

חודש

                 

חודש

                 

)1()2()3()4()5()6()7()8(

1.  לבריכה, לחברות במועדון 
חברה או ספורט

1 פרט שם: 12
 2  3 4 

1 פרט שם: 212.  לעיתון יומי
 2  3 4 

3.  לשבועון/לירחון )כולל 
פרסומי החברה להגנת הטבע(

1 פרט שם: 12
 2  3 4 

1 פרט שם: 412.  לספרייה להשאלת ספרים
 2  3 4 

5.  לאתרי אינטרנט, כגון: 
אתרי הכרויות, אתרי 

משחקים 

1 פרט שם: 12
 2  3 4 

6.   דמי חבר לארגונים 
חברתיים/ תנועות נוער, 

פרט                                    

1 פרט שם: 12

 2  3 4 

7. דמי חבר לארגונים מקצועיים 
     פרט                    

1 פרט שם: 12
 2  3 4 

1 פרט שם: 812.  מנוי אחר, פרט                    
 2  3 4 

41.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות על מנוי לכרטיס הגרלה, כגון: מפעל הפיס, לוטו, טוטו?
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1   

לא - עבור לשאלה 42.  .2   

מה היו הסכומים ששילמתם בעבור המנוי בכל אחד מהחודשים הבאים?
הערות חודש נוכחי

חודש                                
חודש                                חודש                                חודש                                

)1()2()3()4()5(
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פרק ה: בריאות

לסוקר, קרא: 
אשאל כעת על הוצאות לשירותי בריאות עבור בני משק הבית כולל עבור אנשים שאינם גרים איתכם

42.   האם כל בני משק הבית חברים באותה קופת חולים?
כן, כל בני משק הבית חברים באותה קופת חולים – שם הקופה:                             -  המשך בשאלה 43    .1  

2.   לא, בני משק הבית חברים בקופות חולים שונות - א( שם הקופה:                                                 מס' פרט:                            

                                                                        ב( שם הקופה:                                                 מס' פרט:                            -  המשך בשאלה 43 

לא, כל בני משק הבית אינם חברים כלל בשום קופת חולים  -  עבור לשאלה 44    .3  

43. האם בני משק הבית מבוטחים בביטוח משלים?
כן, כולל גם אם רק חלק מבני משק הבית  מבוטחים בביטוח משלים –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה  .1  

לא – עבור לשאלה 44.  .2  

בעבור
מי?

מס'
פרט

)כולל 
99 למי 
שאינו 
שייך 
למ"ב(

באיזו
קופת חולים
מבוטח? 

מה סוג 
הביטוח

המשלים?

האם ביטוח זה
  משולם על ידי 

גורם מחוץ למשק 
הבית?

האם בביטוח זה 
כלולים אנשים 
מחוץ למשק 

הבית?

האם הביטוח כולל 
ביטוח סיעודי?

האם יש במשק 
הבית ביטוח 
משלים נוסף?

הערות
1. כן2. לא1. כן2. לא1. כן2. לא1. כן

מלא 
בשורה
הבאה

2. לא
עבור

לשאלה 
44

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

12121212 88ביטוח משפחתי

12121212

12121212

12121212

44. האם יש למישהו מבני משק הבית ביטוח / אגרה מהסוגים המפורטים להלן:

האם יש 
למישהו מבני 
משק הבית?

מה היו הסכומים ששילמתם בפועל                     
בעבור ______ בכל אחד מהחודשים הבאים?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

הערות
1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לביטוח
הבא

חודש נוכחי
חודש.......חודש.......חודש.......חודש...........

) 1 () 2 () 3() 4 (   ) 5 (    ) 6 (    )7(     )8(

1. ביטוח בריאות בחברת ביטוח:
    לא כולל: ביטוח תאונות, ביטוח סיכון,

    ביטוח בריאות לנסיעה לחו"ל
  1  2  

 4 3  2 1 פרט שם: 

 4 3  2 1 פרט שם: 

2.  ביטוח בריאות אחר או מנוי לשירות רפואי, 
    כגון: כפתור מצוקה, מנוי למוקד חירום

  1  2  
 4 3  2 1 פרט שם: 

 4 3  2 1 פרט שם: 

  12  3. ביטוח שיניים
 4 3  2 1 פרט שם: 

 4 3  2 1 פרט שם: 

4. ביטוח סיעודי
   )לא כחלק מביטוח משלים(

  12
 4 3  2 1 פרט שם: 

 4 3  2 1 פרט שם: 
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45. מחודש                                     ועד היום, האם היו לכם הוצאות לטיפולי שיניים כמפורט להלן:

האם היתה
הוצאה?

מה היו הסכומים ששילמתם בפועל 
בעבור                   ' בכל אחד מהחודשים הבאים?

האם קיבלתם בחזרה 
סכום כלשהו עבור 

טיפול כזה?

מה היה 
הסכום

שקיבלתם
בחזרה?

הערות 1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

חודש נוכחי

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

1. כן
המשך
בטור 8

2. לא
עבור 

לשורה 
הבאה

)1(     )2()3()4()5()6()7()8()9(

1. לסתימות, לעקירות, לטיפול שורש,
    לכתרים, לגשרים, לתותבות, לניקוי וכדומה

1212

21212. לצילום במכון לצילומי שיניים

31212. ליישור שיניים )אורטודונטיה(

4. לניתוחי פה ולסת
1212    )כולל השתלת שיניים( 

46. בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות כמפורט להלן:

האם היו לכם
   הוצאות?

מה היו הסכומים ששילמתם

בפועל בעבור                         'בכל אחד 

מהחודשים הבאים?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא
הערות

1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

חודש
נוכחי
חודש
........

חודש

...........

חודש

...........

חודש

...........

)1()2()3()4()5()6()7()8(

1.  להחזקת קרובים בבית אבות פרטי או 
דיור מוגן

 4 3  2 1 פרט שם: 12 

2.  להחזקת קרובים בבית חולים סיעודי 
או מוסד גריאטרי, מוסד לנכים 

ומוגבלים, בית חולים פסיכיאטרי, 
מוסד לבריאות הנפש

 4 3  2 1 פרט שם: 12 

 4 3  2 1 פרט שם: 12 3. למרכזי יום לקשישים או מוגבלים 

מחלה,  )אחרי  ומרפא  החלמה  4.  לבית 
למרחצאות  וכדומה(,  לידה  ניתוח, 

מסיבות בריאותיות 
 4 3  2 1 פרט שם: 12 

רפואי,  ציוד  של  קניה  או  5.  לשכירה 
סיעודי או שיקומי: בלוני חמצן, מכשיר 
מכשירים  שמיעה,  מכשירי  דיאליזה, 
אורטופדיים )קביים, כסא גלגלים( וכדומה  

 4 3  2 1 פרט שם: 12 
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47.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות להעסקת עוזר/ת בית או להעסקת מטפל/ת לילדים, מטפל/ת סיעודי/ת - 
      כולל עבור משקי בית אחרים, כמפורט להלן:

האם היתה 
הוצאה?

מה היו הסכומים
ששילמתם  בפועל בכל אחד 

מהחודשים הבאים?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

האם גר 
בביתכם?

הערות
1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

חודש
נוכחי
חודש
........

חודש

...........

חודש

...........

חודש

...........

2. לא1. כן

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

12 1234 פרט שם:12 1.   לעוזר/ת בית )כולל מבשל/ת(

12 1234 פרט שם:12 2.   למטפל/ת בילדים בביתכם

12 1234 פרט שם:12 3.   למטפל/ת סיעודי/ת

4.  למטפל/ת בילדים 
    מחוץ לבית

1234 פרט שם:12 

5. למטפל/ת במבוגר/ נכה
1234 פרט שם:12     מחוץ לבית

לסוקר: האם נרשמה תשובה "כן" בשאלה 47, טור 2, בשורות 1, 2 או 3?  .48
כן –  המשך בשאלה 49.   .1  

לא – עבור לשאלה 51.   .2  

49.   בחודשים שהזכרתי קודם, האם היתה לכם הוצאה לביטוח לאומי בעבור עוזר/ת בית או בעבור מטפל/ת לילדים,
מטפל/ת סיעודי/ת )שלא נכללו בשאלות קודמות(?  

כן - המשך בשאלה 50.   .1  
לא – עבור לשאלה 51.   .2  

50.  מה היה התשלום האחרון ובאיזה חודש שולם?
לסוקר: מלא טור נפרד לכל עובד.  

עובד 2עובד 1

סכום

חודש

הערות
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51. בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות על שירותי בריאות כמפורט להלן:

האם היתה 
הוצאה?

מה היו הסכומים ששילמתם בפועל

בעבור                            'בכל אחד

מהחודשים הבאים?

האם קיבלתם 
בחזרה סכום כלשהו 

עבור טיפול כזה?
מה היה 
הסכום 

שקיבלתם 
בחזרה?

הערות
1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

חודש
נוכחי
חודש
........

חודש

...........

חודש

...........

חודש

...........

1. כן
המשך
בטור

8

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

1.  לביקור פרטי אצל רופא מומחה או רופא פרטי )כולל 
שר"פ ותשלום רבעוני(, או ביקור פרטי של רופא בבית

    )לא כולל טיפול שיניים(
 12 12

 ,C.T. סאונד,  אולטרה  וטיפולים:  לצילומים  2.  לבדיקות, 
וכדומה  כימותרפיה  והפריה,  פוריות    ,E.K.G.  ,E.E.G.

)כולל בדיקות תקופתיות(
 12 12

3. לניתוח פרטי רפואי
 12 12

4.  לניתוח פרטי קוסמטי
 12 12

5. לימי אישפוז בבית חולים
    )לא כולל תשלום עבור ניתוח פרטי(

 12 12

6.  לאחות פרטית )בבית או בבית חולים(, לאמבולנס או לחדר 
מיון, לקבלת טיפול בתחנת מגן דוד אדום או בשירות 

חירום של קופת חולים
 12 12

7.  לטיפולים משלימים, כגון: פיזיוטרפיה, הומיאופתיה, 
רפלקסולוגיה, כירופרקטיקה

 12 12

8. לטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי
 12 12

9.  לטיפולים שיקומיים והתפתחותיים )כולל איבחון(, כגון: 
ריפוי בעיסוק, רכיבה טיפולית, קלינאות תקשורת

 12 12

10. לדיאטנית דרך קופת חולים
 12 12

11.  לטיפולים אסטטיים, כגון: הסרת שיער בלייזר, איפור 
קבוע, טיפול בפצעי בגרות

 12 12

52.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם מוצרים מהסוגים הבאים )לא כולל הוצאות מוחזרות, כולל מתנות שנתתם לאחרים(:

1. כן
המשך 
בטור 3

2. לא
עבור 

לשורה 
הבאה

באיזה חודש 
קיבלתם את 

?. . . . . . . ה.

באיזה ישוב
 )או אמצעי – אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל

או ערוץ הקניות( 

קניתם את
המוצרים?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

משקפי ראיה )כולל משקפי שמש לראיה ועדשות למשקפיים(    .1 12

משקפי שמש אחרים    .2 12

עדשות מגע    .3 12
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פרק ו: חגיגות ומסיבות

לסוקר, קרא: אשאל כעת על הוצאות לעריכת חגיגות ומסיבות.

53.  מחודש                                ועד היום, האם ערכתם מסיבות ואירועים: חתונה, חינה, אירוסין, בר מצוה, ברית, חתונת כסף,
פרישה ממקום עבודה וכדומה?   

כן  - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.   .1  

לא – עבור לשאלה 54             .2  

לסוקר: שאל תחילה בשאלה 1 על כל האירועים ואח"כ מלא בעבור כל אירוע שאלות 7-2. 
)1()2()3(

מהו האירוע? )רשום כל אירוע בטור נפרד(    .1

באיזה חודש נערך ]נערכה[ ה                     ?    .2
                                                                                  קרא בשם האירוע

3.    האם מישהו מחוץ למשק הבית השתתף במימון 
האירוע?

1. כן -  לסוקר, קרא:  בשאלות הבאות ציינו רק את 
הסכומים שאתם שילמתם. 2. לא

1. כן -  לסוקר, קרא:  בשאלות הבאות ציינו רק את 
הסכומים שאתם שילמתם. 2. לא

היכן נערך האירוע? 1. בית מלון4.   
2. בית הארחה בקיבוץ

3. אולם או גן אירועים        המשך ב-5
4. מסעדה או בית קפה
5. בית כנסת או רבנות

6. מקום פרטי  - עבור ל-6
7. מקום אחר,ציין:                                     המשך ב-5

1. בית מלון
2. בית הארחה בקיבוץ

3. אולם או גן אירועים         המשך ב-5
4. מסעדה או בית קפה
5. בית כנסת או רבנות

6. מקום פרטי  - עבור ל-6
7. מקום אחר,ציין:                                     המשך ב-5

5.    מה היה הסכום לתשלום בעבור שכירת מקום 
האירוע ושירותיו?

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום

רשום והמשך ב-6רשום והמשך ב-6

האם היו לכם הוצאות:     .6
 ]נוספות על מה שדיווחתם קודם[

1. כן
מלא 
סכום

2. לא
עבור 

לסעיף 
הבא

מה היה הסכום לתשלום?

1. כן
מלא 
סכום

2. לא
עבור 

לסעיף 
הבא

מה היה הסכום לתשלום?

לקבלן מסיבות )קייטרינג( 12 א.   
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

לצילום / לוידיאו 12 ב.   
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

לתזמורת / לתקליטן 12 ג.   
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

לסלון כלות 12 ד.   
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

לסידור פרחים 12 ה.   
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

לרב / למוהל 12 ו.   
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

למפיק אירועים, למעצב אירועים 12 ז.   
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

אחר, כגון: טיפים, זר כלה, הזמנות, מזכרות ח.   
      )לא כולל קניית מוצרי מזון ואלכוהול, לא כולל   

      הוצאות על ביגוד והנעלה(

      ציין:                                                          

ציין:                                                        

 12
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

 12
סוג מטבעסכום

עבור לשאלה 54עבור לאירוע הבא. אם אין, עבור לשאלה 754.

8. הערות
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פרק ז: טיולים, נופש והבראה בארץ

לסוקר, קרא:  אשאל כעת על נופש וטיולים בארץ, כולל לינות וטיולים במסגרת השתלמות, כנסים של מקום עבודה וכדומה, לא כולל טיולים במסגרת 
ועד היום.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בית הספר. ב- 3 החודשים האחרונים, כלומר מתחילת חודש .

54.  מחודש                                ועד היום, האם השתתפתם בפעילויות ובילויים בארץ כמפורט:

 הפעילות

האם
השתתפתם
ב..............?

קרא בשם הפעילות
באיזה
חודש

השתתפתם

ב............?
קרא בשם 
הפעילות

מי מבני משק הבית 
השתתף בפעילות?

אם כל משק הבית
השתתפו בפעילות 

זו – רשום 88. אם רק 
חלק מבני משק הבית 

השתתפו בפעילות זו – 
רשום את מספר הפרט 
והשם של כל אחד מבני 

משק הבית שהשתתף 
בפעילות זו.

אם השתתפו בטיול 
אנשים שאינם שייכים 
למשק הבית - רשום 
את הספרות 99 ושם 

המשתתף.

האם 
.........................

קרא בשם הפעילות

הייתה 
במסגרת
במסגרת איזה טיול?

טיול / בילוי 
השתתפת

ב.....................?
קרא בשם הפעילות

מה היה 
הסכום 

לתשלום? 
)לא כולל 

סכומים עליהם 
דיווחת  קודם(

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

הבית?
1.  כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי -                

                                       פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

ות
ער

ה

1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

1. כן
המשך
בטור

6

2. לא
עבור
לטור

7

) 1 () 2 () 3 () 4 ()5()6()7()8()9(

1. שיט קייקים,  
    סירת פדלים,   

    בננה,    
    סירת מנוע, 

    אופנוע ים,
    שיט בספינה

12

מס' שם פרטי
פרט

12

1.   טיול עם לינה

2.   טיול ללא לינה

1. הסכום:

                    

2. ]לא שולם[

1234 פרט שם:

2. טיול ג'יפים/
12    טרקטורונים

מס' שם פרטי
פרט

12

1.   טיול עם לינה

2.   טיול ללא לינה

1. הסכום:

                    

2. ]לא שולם[

1234 פרט שם:

3. סקי/צלילה  
    )כולל שכירת 

12     ציוד(

מס' שם פרטי
פרט

12

1.   טיול עם לינה

2.   טיול ללא לינה

1. הסכום:

                    

2. ]לא שולם[

1234 פרט שם:

4.  כניסה לאתרים: 
שמורות 

טבע, אתרים 
ארכיאולוגים,  
גנים לאומיים  

וכדומה כולל 
מנוי לרשות הטבע                     

לא כולל לחניון 
קמפינג

12

מס' שם פרטי
פרט

12
1.   טיול עם לינה

2.   טיול ללא לינה

1. הסכום:

                    

2. ]לא שולם[

1234 פרט שם:

5. ביקור 
    במוזיאונים, 

    ביקור 
    בתערוכות

12

מס' שם פרטי
פרט

12
1.   טיול עם לינה

2.   טיול ללא לינה

1. הסכום:

                    

2. ]לא שולם[

1234 פרט שם:

6. כניסה לפארק
    שעשועים /
    פארק מים, 

    כניסה לגן חיות,
    באולינג 

    ומשחקייה

12

מס' שם פרטי
פרט

12
1.   טיול עם לינה

2.   טיול ללא לינה

1. הסכום:

                    

2. ]לא שולם[

1234 פרט שם:

7. אחר
   )כגון: סנפלינג,
   צניחה חופשית,

   טיול חמורים/
   גמלים/סוסים, 
   חדרי בריחה(

   ציין:                     

12

מס' שם פרטי
פרט

12
1.   טיול עם לינה

2.   טיול ללא לינה

1. הסכום:

                    

2. ]לא שולם[

1234 פרט שם:
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לסוקר, קרא:  "בשאלה הבאה אשאל על השתתפות בטיול, בארץ, בחודש האחרון"
55.  מחודש.............. ועד היום, האם השתתפתם בטיול מחוץ לשגרה, שנמשך לפחות חמש שעות, ללא לינת לילה? 

לדוגמה: טיול מאורגן מודרך, בילוי בחיק הטבע, ביקור אצל קרובים בעיר אחרת – לא כולל נסיעות קבועות שחוזרות על עצמן.  
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.   .1  

לא – עבור לשאלה 56   .2  

טיול 2טיול 1

באיזה חודש היה הטיול?    .1

מי מבני משק הבית השתתף בטיול?    .2

לסוקר: אם כל בני משק הבית השתתפו בטיול - עגל את 
הספרות 88 שבשורה הראשונה.

אם רק חלק מבני משק הבית השתתפו בטיול –
העתק משאלון א' את מספר הפרט והשם של כל אחד מבני משק 

הבית שהשתתף בטיול. 
אם השתתפו בטיול אנשים שאינם שייכים למשק  הבית – רשום 

את הספרות 99 ושם המשתתף.   

מס' פרטשם פרטימס' פרטשם פרטי

88כל בני משק הבית88כל בני משק הבית

מהו היישוב העיקרי שבו היו בטיול זה?    .3
לסוקר: אם לא ידוע היישוב, שאל לגבי האיזור העיקרי.

4.   האם שילמתם בטיול זה לגוף מארגן, כגון: סוכן 
נסיעות, מדריך?

1. כן - המשך ב-5
2. לא - עבור ל-6

1. כן - המשך ב-5
2. לא - עבור ל-6

5.   מה היה הסכום ששילמתם עבור הטיול לגוף המארגן? 
    )לא כולל סכומים ששולמו ע"י מישהו אחר(

הסכום:                        הסכום:                        

מה היה אמצעי הנסיעה העיקרי בטיול זה?    .6

1. אוטובוס מאורגן          5. רכבת
2. אוטובוס ציבורי          6. מטוס

7. אחר, פרט:                             3. רכב פרטי 
4. רכב שכור

1. אוטובוס מאורגן          5. רכבת
2. אוטובוס ציבורי          6. מטוס

7. אחר, פרט:                             3. רכב פרטי 
4. רכב שכור

7.   האם היו לכם בטיול הוצאות הקשורות בתחבורה?
     )לא כולל סכומים עליהם דיווחתם קודם(

1. כן - המשך ב-8
2. לא - עבור ל-9

1. כן - המשך ב-8
2. לא - עבור ל-9

8.   מה היה הסכום ששילמתם בעבור הוצאות הקשורות 
בתחבורה?

1. סכום:                                  
2. ]הסכום לא ידוע - מה היה הקילומטרז'?                  [

3. ]לא ידוע סכום או קילומטרז'[

1. סכום:                                 
2. ]הסכום לא ידוע - מה היה הקילומטרז'?                  [

3. ]לא ידוע סכום או קילומטרז'[

9.   האם שילמתם בטיול בעבור מסעדות, 
    בתי קפה וכדומה?

1. כן
עבור לטור 3

2. לא
עבור לשורה הבאה

מה היה הסכום
ששילמתם?

1. כן
עבור לטור 6

2. לא
עבור לשורה הבאה

מה היה הסכום
ששילמתם?

)1()2()3()4()5()6(

1212

101212.   האם היו לכם הוצאות אחרות בעבור מזון?

11.   האם היו לכם הוצאות אחרות בעבור הטיול?
       )אין לכלול סכומים עליהם דיווחת קודם(, 

פרט:                                                                      
1212

12.   האם מישהו  מבני משק הבית השתתף בטיול נוסף 
)ללא לינה(?

1. כן - עבור לטור הבא
2. לא - עבור לשאלה 56

עבור לשאלה 56
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לסוקר, קרא:  בשאלות הבאות אשאל על  3 החודשים האחרונים, כלומר, מתחילת חודש............ועד היום.
מחודש ________ועד היום, האם היה מישהו מבני משק הבית בטיול בארץ עם לינה? )כולל לינות וטיולים במסגרת השתלמות, כנסים של   .56

מקום עבודה, נסיעה עיסקית וכדומה; לא כולל טיולים במסגרת בית ספר(?  
כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.                      .1  

לא – עבור לשאלה 57   .2          

טיול 2טיול 1

באיזה חודש היה הטיול?    .1

מי מבני משק הבית השתתף בטיול?    .2
לסוקר:  אם כל בני משק הבית השתתפו בטיול - 

עגל את הספרות 88 שבשורה הראשונה.
אם רק חלק מבני משק הבית השתתפו בטיול - העתק משאלון א' את 

מספר הפרט והשם של כל אחד מבני משק הבית שהשתתף בטיול.
אם השתתפו בטיול אנשים שאינם שייכים למשק  הבית – רשום את 

הספרות 99 ושם המשתתף.   

מס' פרטשם פרטימס' פרטשם פרטי
88כל בני משק הבית88כל בני משק הבית

מהו היישוב העיקרי שבו היו בטיול זה?    .3
לסוקר: אם לא ידוע היישוב, שאל לגבי האיזור העיקרי.

4.   האם שילמתם בטיול זה לגוף מארגן, כגון: סוכן נסיעות, 
מדריך?

1. כן - המשך ב-5
2. לא - עבור ל-6

1. כן - המשך ב-5
2. לא - עבור ל-6

5.   מה היה הסכום ששילמתם עבור הטיול לגוף המארגן? 
    )לא כולל סכומים ששולמו ע"י מישהו אחר(

הסכום:                        הסכום:                        

1. עבודה/עסקים/השתלמות     4. צרכים רפואיים6.   מה היתה מטרת טיול זה? 
2. טיול / נופש        5. אחר, פרט:                               

3. ביקור קרובים                    6. לא ידוע

1. עבודה/עסקים/השתלמות     4. צרכים רפואיים
2. טיול / נופש        5. אחר, פרט:                               

3. ביקור קרובים                    6. לא ידוע

                                      לילות                                         לילות7. כמה לילות לנתם מחוץ לבית בטיול זה?

8. מהו סוג מקום הלינה בו לנתם )ברוב הלילות(?

לסוקר: בדוק בסעיף 8  1. נרשמה הסיפרה 7-1:  המשך בסעיף 910.   
2. נרשמה הסיפרה 10-8: עבור לסעיף 17

1. נרשמה הסיפרה 7-1:  המשך בסעיף 10
2. נרשמה הסיפרה 10-8: עבור לסעיף 17

1. סוכן )סוכנות נסיעות(        4. עבודה10. דרך מי הוזמן ה.................?
2. אינטרנט                          5. אחר, פרט:..........................

3. ישירות דרך מקום הלינה

1. סוכן )סוכנות נסיעות(      4. עבודה
2. אינטרנט                        5. אחר, פרט:..................................

3. ישירות דרך מקום הלינה

1. לינה בלבד     4.  פנסיון מלא )שלוש ארוחות(11.  מה היה סוג האירוח?
2. לינה עם ארוחת בוקר       5.  הכל כלול

3. חצי פנסיון )שתי ארוחות(

1. לינה בלבד     4.  פנסיון מלא )שלוש ארוחות(
2. לינה עם ארוחת בוקר       5.  הכל כלול

3. חצי פנסיון )שתי ארוחות(

12.   האם מישהו מלבדכם שילם ישירות
       ל                 בעבור הלינה?

1. כן - המשך ב - 13
2. לא - עבור ל – 14    

3. )לא ידוע(  - עבור ל - 14

1. כן - המשך ב - 13
2. לא - עבור ל – 14    

3. )לא ידוע(  - עבור ל - 14
1. מעביד13.   מי שילם ישירות ל                     בעבור הלינה?

2. אנשים שאינם גרים איתכם
3. קיבוץ

4. אחר, פרט:                                               
1. מעביד

2. אנשים שאינם גרים איתכם
3. קיבוץ

4. אחר, פרט:                                                        

14. מה היה הסכום ששילמתם בעבור הלינה
      ב......... בעבור כל המשתתפים? )לא כולל סכומים ששולמו   

      ע"י מישהו אחר, ולא כולל סכומים עליהם דיווחת קודם( 

1. הסכום:                                                            
2. ]לא שילמו[  

1. הסכום:                                                            
2. ]לא שילמו[  

15. האם הסכום כלל תשלום בעבור 
      אנשים שאינם שייכים למשק הבית?

1. כן - המשך ב - 16
2. לא - עבור ל – 17

1. כן - המשך ב - 16
2. לא - עבור ל – 17

16. כמה אנשים שאינם שייכים למשק 
      הבית נכללים בסכום ששילמתם?

                                        אנשים                                       אנשים

17. מה היה אמצעי הנסיעה העיקרי בטיול זה?

18.   האם היו לכם בטיול הוצאות הקשורות בתחבורה כולל 
טיסה )בנוסף לתשלום לגוף המארגן(?

1. כן - המשך ב-19
2. לא - עבור ל-20

1. כן - המשך ב-19
2. לא - עבור ל-20

19.   מה היה הסכום ששילמתם בעבור הוצאות הקשורות 
בתחבורה?

1. סכום:                               
2. ]הסכום לא ידוע - מה היה הקילומטרז'?                  [

3. ]לא ידוע סכום או קילומטרז'[

1. סכום:                               
2. ]הסכום לא ידוע - מה היה הקילומטרז'?                  [

3. ]לא ידוע סכום או קילומטרז'[

20. האם שילמתם בטיול בעבור מסעדות, 
     בתי קפה וכדומה?

1. כן
עבור לטור 3

2. לא
עבור לשורה הבאה

1. כןמה היה הסכום ששילמתם?
עבור לטור 6

2. לא
עבור לשורה הבאה

מה היה הסכום ששילמתם?

)1()2()3()4()5()6(

1212

211212.   האם היו לכם הוצאות אחרות בעבור מזון?

22.   האם קניתם בעבור הטיול ציוד: תיקים, ציוד מחנאות 
וכדומה?

1212

23.   האם היו לכם הוצאות אחרות בעבור הטיול?
      )אין לכלול סכומים עליהם דיווחת קודם(,

 ציין:                                                                    
1212

24.   האם מישהו מבני משק הבית השתתף בטיול נוסף 
       עם לינה?

1. כן - עבור לטור הבא
עבור לשאלה 257. לא - עבור לשאלה 57

1. בית מלון
2. כפר נופש

3. לינה כפרית )צימרים(
4. בית הארחה בקיבוץ או 

  במושב )לא כולל לינה כפרית(
5. בית ספר שדה, חניון, קמפינג

6. אכסניית נוער או אכסניה אחרת
7. דירה או חדר שכורים למטרות נופש

8. יחידת נופש שבועית או דירת נופש    
    בבעלות משק הבית

9. שהות בדירה של קרובים או ידידים  
   למטרות נופש - ללא תשלום

10. אחר, פרט: ..................................

1. בית מלון
2. כפר נופש

3. לינה כפרית )צימרים(
4. בית הארחה בקיבוץ או 

  במושב )לא כולל לינה כפרית(
5. בית ספר שדה, חניון, קמפינג

6. אכסניית נוער או אכסניה אחרת
7. דירה או חדר שכורים למטרות נופש

8. יחידת נופש שבועית או דירת נופש    
    בבעלות משק הבית

9. שהות בדירה של קרובים או ידידים  
   למטרות נופש - ללא תשלום

10. אחר, פרט: ..................................

1. אוטובוס מאורגן      
2. אוטובוס ציבורי        
3. רכב פרטי              

4. רכב שכור
5. רכבת
6. מטוס

7. אחר, 
פרט:............................

1. אוטובוס מאורגן      
2. אוטובוס ציבורי        
3. רכב פרטי              

4. רכב שכור
5. רכבת
6. מטוס

7. אחר, 
פרט:............................
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פרק ח: נסיעות לחוץ לארץ

לסוקר, קרא:  אשאל כעת על נסיעות לחוץ לארץ.

57.  מחודש                                ועד היום, האם היה מישהו מבני משק הבית בחוץ לארץ, אפילו לתקופה קצרה, למטרת: עבודה, עסקים, השתלמות, 
טיול, ביקור קרובים וכדומה?

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

כן  – כמה נסיעות היו לכם?                               רשום ועבור למילוי הטבלה.  .1  
לא  – עבור לשאלה 59  .2  

מס' 
נסיעה

בנסיעה מס'                 
 )קרא את מס' הנסיעה(
מי האנשים שנסעו?

)אם כל בני משק הבית נסעו, 
רשום 88(

אם מישהו מחוץ 
 למשק הבית נסע - רשום 99

לסוקר:
סכם את מס' 
הנפשות שנסעו

באיזה
חודש
חזר

]חזרו[?
)אם טרם חזר - 

רשום ××
ועבור לטור 8(

לאן נסע 
]נסעו[?
רשום את 

יעד הנסיעה 
העיקרי

לאיזו מטרה נסע 
]נסעו[?

רשום את המטרה העיקרית:
1.  עבודה/עסקים/השתלמות

2. טיול
3. צרכים רפואיים

4. ביקור קרובים
5. אחר, פרט                           

כמה זמן 
שהה ]שהו[ 

בחו"ל?

לסוקר:
ציין מהי יחידת 

הזמן:
1. ימים

2. שבועות
3. חודשים

האם היו לכם 
לסוקר:עוד נסיעות?

1.  בדוק שמספר השורות שמילאת 
תואם את מס' הנסיעות שרשמת 

במשבצת שלפני הטבלה.
2.  נסיעה שארכה למעלה מ-6 

חודשים או שהנוסע טרם חזר 
)רשמת ×× בטור 4( - מחק 

בהעברת קו בעפרון.
3.  לנסיעות שלא מחקת - תן מספר 

סידורי רציף בטור זה.

1. כן
מלא את 
השורה 
הבאה

 2. לא
המשך 
בטור 9

) 1 () 2 () 3 () 4 () 5 () 6 () 7 () 8 () 9 (

112

212

312

412

512

612

712

שים לב!
בפרק ההוצאות 

בחו"ל אין לכלול 

קניית מוצרים 

עליהם דווח 

בפרקים הקודמים.
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 58.    לסוקר, קרא: "אשאל כעת על הוצאות הקשורות בנסיעה ]בנסיעות[ של בני משק הבית לחוץ לארץ" 

•   אם בהוצאות הנסיעה שלכם נכללו גם הוצאות בעבור אנשים שאינם שייכים למשק הבית - פרט את כל הוצאות הנסיעה מבלי לנכות את ההוצאות בעבור   
   האנשים שאינם שייכים למשק הבית.

)1()2()3(

1.  לסוקר:
העתק 

משאלה 57

מספר סידורי )העתק מטור 9(

שם)ות( הנוסע)ים()העתק מטור 2(

החודש שבו חזר)ו ( מנסיעה זו      )העתק 
מטור 4(

האם כל ההוצאות בארץ בעבור הנסיעה    .2
של                                            

                           קרא בשם הנוסע)ים(     

בחודש                              היו על חשבונכם?
                     קרא בשם החודש שבו חזר)ו(    

1. כל ההוצאות היו
    על חשבונכם

2. רק חלק מההוצאות
    היו על חשבונכם

3. כל ההוצאות היו על
    חשבון מישהו אחר

1. כל ההוצאות היו
    על חשבונכם

2. רק חלק מההוצאות
    היו על חשבונכם

3. כל ההוצאות היו על
    חשבון מישהו אחר

1. כל ההוצאות היו
    על חשבונכם

2. רק חלק מההוצאות
    היו על חשבונכם

3. כל ההוצאות היו על
    חשבון מישהו אחר

3.    מי השתתף בתשלום ]שילם את[ ההוצאות בעבור 
נסיעה זו לחוץ לארץ?

1. משק בית אחר
2. מעביד
3. קיבוץ 

4. אחר, ציין:                                          

1. משק בית אחר
2. מעביד
3. קיבוץ 

4. אחר, ציין:                                          

1. משק בית אחר
2. מעביד
3. קיבוץ 

4. אחר, ציין:                                          

לסוקר: סמן בהתאם לתשובה שרשמת ב-2    .4
1. אתם שילמתם חלק

    מההוצאות   

2. מישהו אחר שילם את
    כל ההוצאות  

1. אתם שילמתם חלק
    מההוצאות     

2. מישהו אחר שילם את
    כל ההוצאות   

1. אתם שילמתם חלק
    מההוצאות  

2. מישהו אחר שילם את
    כל ההוצאות  

5.  מה היה הסכום לתשלום עבור הוצאות         
     הנסיעה ששולמו בארץ ע"י בני משק הבית:   
סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום     טיסה, בתי מלון, שכירת רכב, ביטוח וכדומה? 

1.  כן - עבור ל-68.    האם סכום זה כולל ביטוח רפואי בחו"ל?
2.  לא - המשך ב-7

1.  כן - עבור ל-8
2.  לא - המשך ב-7

1.  כן - עבור ל-8
2.  לא - המשך ב-7

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום7.    מה היה הסכום לתשלום בעבור ביטוח רפואי בחו"ל?

1. סוכן )סוכנות נסיעות(8.   דרך מי הוזמנה נסיעה זו?
2. אינטרנט 

3. ישירות דרך מקום הלינה
4. עבודה

5. אחר, פרט:........................

1. סוכן )סוכנות נסיעות(
2. אינטרנט 

3. ישירות דרך מקום הלינה
4. עבודה

5. אחר, פרט:.........................

1. סוכן )סוכנות נסיעות(
2. אינטרנט 

3. ישירות דרך מקום הלינה
4. עבודה

5. אחר, פרט:.........................

9.  האם הנסיעה היתה במלואה או בחלקה במסגרת של    
     טיול מאורגן בקבוצה מן הארץ )כולל נסיעה במשלחת(?

1.  כן, במלואה
2.  כן, בחלקה

3.. לא, רק באופן פרטי

1.  כן, במלואה
2.  כן, בחלקה

3.. לא, רק באופן פרטי

1.  כן, במלואה
2.  כן, בחלקה

3.. לא, רק באופן פרטי

10. האם הטיסה היתה בחברה ישראלית 
      או בחברה זרה?

1. חברה  ישראלית
2. חברה זרה

1. חברה  ישראלית
2. חברה זרה

1. חברה  ישראלית
2. חברה זרה

11. האם הוצאותיכם בחוץ לארץ )לטיסות, 
      לבתי מלון, לקניות, לארוחות, לטיולים

       וכדומה( היו על חשבונכם?

1. כן, כל ההוצאות היו
    על חשבונכם

2. כן, רק חלק מההוצאות
    היו על חשבונכם

3. לא, כל ההוצאות היו על
    חשבון מישהו אחר

1. כן, כל ההוצאות היו
    על חשבונכם

2. כן, רק חלק מההוצאות
    היו על חשבונכם

3. לא, כל ההוצאות היו
    על חשבון מישהו אחר

1. כן, כל ההוצאות היו
    על חשבונכם

2. כן, רק חלק מההוצאות
    היו על חשבונכם

3. לא, כל ההוצאות היו
    על חשבון מישהו אחר

לבתי  לטיסות,  בחו"ל  הוצאותיכם  של  הסכום  היה  12.   מה 
מלון, לארוחות, לטיולים, לקניות וכדומה )לא כולל סכומים 
עליהם  מוצרים  קניית  על  והוצאות  אחר  מישהו  ע"י  ששולמו 

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכוםסוג מטבעסכוםדווח בשאלות קודמות(?

13.    לסוקר: האם היתה נסיעה נוספת?
1. כן -  חזור לראש הטבלה ומלא פרטים 

על הנסיעה הבאה.
2. לא - עבור לשאלה 59

1. כן -  חזור לראש הטבלה ומלא פרטים 
על הנסיעה הבאה.
2. לא - עבור לשאלה 59

עבור לשאלה 59

14.   הערות

59.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם שילמתם ישירות לסוכנות נסיעות, בעבור נסיעה לחוץ לארץ של אנשים שאינם גרים איתכם?
לא כולל הוצאות שנרשמו קודם ]בשאלה 58[, ולא כולל כסף שנתתם במתנה לנוסעים לחוץ לארץ.  

- מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה. כן     .1        
– עבור לשאלה 60 לא     .2        

)1()2()3(

1.   עבור כמה אנשים שילמתם?

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום2.    מה היה סכום ההוצאה?

3.    באיזה חודש היתה ההוצאה?

4.  לסוקר:  האם היתה הוצאה על נסיעה נוספת של 
מישהו שאינו גר עם המשפחה? 

1.  כן - מלא את טור 2
2.  לא - עבור לשאלה 60

1.  כן - מלא את טור 3
2.  לא - עבור לשאלה 60

עבור לשאלה 60

עבור ל-5

המשך ב-3

עבור ל-5

המשך ב-3

עבור ל-5

המשך ב-3

המשך ב-5

עבור ל-8

המשך ב-12המשך ב-12המשך ב-12

עבור ל-13עבור ל-13עבור ל-13

המשך ב-5

עבור ל-8

המשך ב-5

עבור ל-8
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חלק ד:
ב כ ר י  ל כ

לסוקר, קרא:      בחלק זה של השאלון ברצוננו לקבל פרטים על כלי רכב שברשות בני משק הבית )המשפחה( ועל ההוצאות שהיו לכם
על כלי רכב אלה.

פרק א: מכוניות פרטיות או מסחריות עד 1 טון מטען מורשה

60.   האם עומדת לרשותכם מכונית פרטית או מסחרית עד 1 טון מטען מורשה?
כולל מונית, לא כולל טרקטורון או כלי רכב מנועיים דו־גלגליים: אופנוע, קטנוע וקלנועית.  

כן - המשך בשאלה 61.   .1  
לא – עבור לשאלה 65.   .2  

  מכוניות
   

61.   כמה מכוניות עומדות לרשותכם?        
לסוקר: מלא טור נפרד בטבלה בעבור כל מכונית.  

מכונית מס' 3מכונית מס' 2מכונית מס' 1

1.   מהו התוצר והדגם של המכונית? 
לדוגמא: מזדה 3, טויוטה קורולה, פיג'ו 

307, יונדאי אקסנט

2.   מהי שנת הייצור?

3.   מהו נפח המנוע?

4.   לסוקר:האם יש מכונית נוספת?
1.  כן - עבור למכונית הבאה

2.  לא - עבור לשאלה 62
1.  כן - עבור למכונית הבאה

2.  לא - עבור לשאלה 62
עבור לשאלה 62
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62.   פרטים על מכוניות שעומדות לרשות משק הבית

מכונית מס' 3מכונית מס' 2מכונית מס' 1

לסוקר: העתק משאלה 61 את 
כל המכוניות ולאחר מכן מלא טור 

נפרד לכל מכונית.

1.    תוצר ודגם

בבעלות מי הרכב?  .2
    1.  משק הבית )המשפחה(

    2.  עסק של המשפחה 
    3.  משק בית אחר

    4.  ליסינג פרטי )מימוני(
    5. מעביד שהעמיד את הרכב לרשות

         משק הבית )כולל השכרה וליסינג   תפעולי(           
    6.  אחר, פרט:........................                         

1. משק הבית )המשפחה(  
2. עסק של המשפחה        

3. משק בית אחר
4. ליסינג פרטי )מימוני( המשך ב - 3

5. מעביד -  עבור ל – 20

6. אחר,  פרט ...................... עבור ל-5 

1. משק הבית )המשפחה(  
2. עסק של המשפחה        

3. משק בית אחר
4. ליסינג פרטי )מימוני( המשך ב - 3

5. מעביד -  עבור ל – 20

6. אחר,  פרט ...................... עבור ל-5 

1. משק הבית )המשפחה(  
2. עסק של המשפחה        

3. משק בית אחר
4. ליסינג פרטי )מימוני( המשך ב - 3

5. מעביד -  עבור ל – 20

6. אחר,  פרט ...................... עבור ל-5 

באיזה חודש בוצע התשלום לחברת הליסינג?    .3

4.     מה היה הסכום החודשי לתשלום לחברת הליסינג?

מספר פרט:                  5.   מי משתמש בעיקר ברכב?
88 – כל משק הבית

99 – מישהו מחוץ למשק הבית

מספר פרט:                  
88 – כל משק הבית

99 – מישהו מחוץ למשק הבית

מספר פרט:                  
88 – כל משק הבית

99 – מישהו מחוץ למשק הבית

6.  מהו חודש התחלת ביטוח החובה?

7.  מה היה הסכום השנתי לתשלום ביטוח החובה?

8.  האם המכונית מבוטחת בביטוח מקיף?
1.  כן - המשך ב-9

2.  לא - עבור ל-11
1.  כן - המשך ב-9

2.  לא - עבור ל-11
1.  כן - המשך ב-9

2.  לא - עבור ל-11

9.   מהו חודש התחלת הביטוח המקיף?

10.     מה היה הסכום השנתי לתשלום הביטוח המקיף?
רשום ועבור ל-14רשום ועבור ל-14רשום ועבור ל-14

1.  כן - המשך ב-1112.   האם המכונית מבוטחת בביטוח צד שלישי?
2.  לא - עבור ל-14

1.  כן - המשך ב-12
2.  לא - עבור ל-14

1.  כן - המשך ב-12
2.  לא - עבור ל-14

12.  מהו חודש התחלת ביטוח צד שלישי?

13.   מה היה הסכום השנתי לתשלום עבור
        ביטוח צד שלישי? 

14.   מהו חודש חידוש רישיון הרכב?

15.  האם המכונית מבוטחת בביטוח גרירה?
1.  כן - המשך ב-16
2.  לא - עבור ל-19

1.  כן - המשך ב-16
2.  לא - עבור ל-19

1.  כן - המשך ב-16
2.  לא - עבור ל-19

16.  האם התשלום עבור ביטוח הגרירה
       כלול בביטוח הרכב?

1.  כן -  עבור ל-19
2.  לא - המשך ב-17

1.  כן - עבור ל-19
2.  לא - המשך ב-17

1.  כן - עבור ל-19
2.  לא - המשך ב-17

17.  באיזה חודש בוצע התשלום לביטוח גרירה? 

18.  מה הסכום לתשלום לביטוח גרירה?

19.  לסוקר:  האם יש מכונית נוספת?
1.  כן - עבור למכונית הבאה

2.  לא - עבור לשאלה 63
1.  כן - עבור למכונית הבאה

     לסוקר:  עבור לשאלה 263.  לא - עבור לשאלה 63

20.  ציין את מספר הפרט של מחזיק הרכב. 
      )רכב מעביד(

21.  מה הסכום החודשי לתשלום עבור הרכב?

22.  כמה קילומטרים בחודש אחד נוסעים בני משק    
       הבית בדרך כלל במכונית )הן לצרכים פרטיים           

       והן לצרכי עבודה( אל תכלול נסיעות שמבוצעות  
         ע"י נהגים מחוץ למשק הבית 

23.  האם המכונית שימשה גם לצרכי עבודה?
       )לא כולל נסיעות למקום העבודה וממנו(

1.  כן - המשך ב-24
2.  לא - עבור ל-25

1.  כן - המשך ב-24
2.  לא - עבור ל-25

1.  כן - המשך ב-24
2.  לא - עבור ל-25

24.  מתוך מס' הקילומטרים הזה, מהו     
       להערכתך אחוז הקילומטרז' שנוסעת  
       המכונית בחודש אחד, לצרכי עבודה? 

%%%

לסוקר: עבור למכונית הבאה25. 
אם אין –  בדוק ב – 2: האם קיים

לפחות רכב אחד בבעלות משק הבית, 
עסק של המשפחה או משק בית אחר 

)אופנויות 3, 2, 1(
1. כן – המשך בשאלה 63
2. לא – עבור לשאלה 65

לסוקר: עבור למכונית הבאה
אם אין –  בדוק ב – 2: האם קיים

לפחות רכב אחד בבעלות משק הבית, 
עסק של המשפחה או משק בית אחר 

)אופנויות 3, 2, 1(
1. כן – המשך בשאלה 63
2. לא – עבור לשאלה 65

לסוקר: עבור למכונית הבאה
אם אין –  בדוק ב – 2: האם קיים

לפחות רכב אחד בבעלות משק הבית, 
עסק של המשפחה או משק בית אחר 

)אופנויות 3, 2, 1(
1. כן – המשך בשאלה 63
2. לא – עבור לשאלה 65

עבור ל-5עבור ל-5עבור ל-5
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מחודש                                         ועד היום, האם ביצעתם טיפולים או תיקונים ברכב כמפורט:   . 63

האם היה
איזה טיפול טיפול או תיקון?

או תיקון?
רשום ומלא 

עבור כל טיפול 
או תיקון טורים 

4 - 8

באיזה 
חודש בוצע 
ה           ?
)קרא בשם 
הטיפול או 

התיקון(

באיזה 
יישוב בוצע 
ה           ?
)קרא בשם 
הטיפול או 

התיקון(

מה היה
הסכום 

לתשלום?

מתוך הסכום ששילמתם 
)שנרשם בטור 6(, האם 
קיבלתם סכום כלשהו 
בחזרה מחברת ביטוח, 

מהצד הפוגע או ממישהו 
אחר?

מה היה
הסכום

שקיבלתם 
בחזרה?

הערות
1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור 

לטיפול 
או לתיקון 

הבא

1. כן
 המשך
  בטור 8

2. לא
עבור

לטיפול
הבא

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

1. טיפול תקופתי
1212)10,000, 15,000 וכדומה(

21212. אוברול או החלפת מנוע

31212. פחחות וצבע

4.  החלפת מצמד )'קלאץ''( 
1212או תיבת הילוכים )'גיר'(

5.  תיקונים של אביזרים 
ברכב: תיקון רדיו, תיקון 

מזגן, תיקון אזעקה וכדומה
1212

6.  החלפת צמיגים, החלפת 
מצבר ותיקונים אחרים 

ברכב שלא הוזכרו קודם
1212

64.   האם יש לכם מנוי למערכת איתור לרכב?
כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  

לא – עבור לשאלה 65   .2  

מי משלם את המנוי?
מה היו הסכומים ששילמתם בעבור
מחודש ...... ועד היום, המנוי בכל אחד מהחודשים הבאים?

האם שילמתם בעבור
התקנת מערכת 

האיתור לרכב, בנוסף 
לדמי המנוי?  

מה היה הסכום
ששילמתם 

בעבור ההתקנה?
הערות

1. אתם
    המשך
   בטור 3

2. מוסד
ציבורי/ 

מעביד/   
קיבוץ
עבור 

  לשאלה 65

חודש
נוכחי

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

)1()2()3( )4()5()6()7()8()9(

מערכת 
1. כן – המשך ב-128לאיתור רכב

2. לא – עבור לשאלה 65

'רוורס',  חיישני  לוויינים(,  מונחת  ניווט  )מערכת   GPS נייד,  לטלפון  דיבורית  לרכב,  מערכת  לרכב:  ציוד  קניתם  האם  קודם,  שהזכרתי   65.  בחודשים 
מצלמת רכב קדמית/אחורית, אזעקה, נעילה אוטומטית, מזגן אויר וכדומה )כולל מתנות שנתתם לאחרים, לא כולל: כסא בטיחות לרכב או כלי עבודה 

לרכב(?
כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.  .1  

לא – עבור לשאלה 66  .2  

מהו המוצר שקניתם?
סמן × בטור 1

באיזה חודש 
קיבלתם את 

ה                   ?

 באיזה ישוב )או אמצעי - אינטרנט 
בארץ, אינטרנט בחו"ל או ערוץ הקניות( 

קניתם את ה                     ?

מה היה הסכום 
לתשלום?

הערות

)1()2()3()4()5()6(

1. מערכת לרכב

דיבורית לטלפון נייד    .2

GPS )מערכת ניווט מונחית לוויינים(    .3

4.   חיישני 'רוורס'

5. מצלמת רכב קדמית/אחורית

6. אזעקה, נעילה אוטומטית

7.    אחר, ציין:                                                           
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66.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם שכרתם כלי רכב בארץ?
אין לכלול רכב שנשכר על חשבון העסק ורכב שנשכר בארץ לשימוש בחוץ לארץ.  

כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.      .1  
לא – עבור לשאלה 67   .2  

מה היו הסכומים ששילמתם בכל אחד מהחודשים הבאים?

הערות חודש נוכחי
חודש ...........חודש ...........חודש ...........חודש ........

)1()2()3()4()5(

ב–12 החודשים האחרונים, האם שילמתם ישירות לחברות ביטוח בעבור ביטוח חובה/ביטוח מקיף/ביטוח צד ג'/   .67
אגרת טסט )חידוש רישיון רכב( בעבור רכב שאינו ברשותכם ולא ציינתם את ההוצאה בשאלה 62?   

כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.      .1  
לא – עבור להקדמה שלפני שאלה 68   .2  

ב – 12 החודשים האחרונים האם חידשתם:

באיזה חודש ושנה חידשתם את 
הערותמה היה הסכום לתשלום?ה……? 1. כן

המשך
בטור 3

2. לא
עבור לשורה

הבאה

)1()2()3()4()5(

שנהחודש112. רישיון רכב 

שנהחודש212. ביטוח חובה

שנהחודש312. ביטוח מקיף

שנהחודש412  ביטוח צד ג'

פרק ב: קניה ומכירה של מכוניות פרטיות או מסחריות עד 1 טון מטען מורשה

לסוקר, קרא:     השאלות הבאות מתייחסות ל-12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                  ועד היום.

68.  ב – 12 החודשים האחרונים, האם קניתם מכונית פרטית או מסחרית עד 1 טון מטען מורשה )וקיבלתם את המכונית( כולל רכישת רכב          
       על ידי ליסינג פרטי?

כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.      .1  
לא – עבור לשאלה 69   .2  

מהו התוצר והדגם
של המכונית?

מהי שנת הייצור?
באיזה חודש ושנה

קיבלתם את המכונית?

מה היה הסכום
ששילמתם )כולל מקדמה 
במקרה של רכב ליסינג(?

הערות

)1()2()3()4()5(

שנהחודש

שנהחודש

69.  ב–12 החודשים האחרונים, האם מכרתם מכונית פרטית או מסחרית עד 1 טון מטען מורשה?
כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.      .1  

לא – עבור לשאלה 70   .2  

מהו התוצר והדגם
של המכונית?

מהי שנת הייצור?
באיזה חודש ושנה

מכרתם את המכונית?
מה היה הסכום 

שקיבלתם?
הערות

)1()2()3()4()5(

שנהחודש

שנהחודש
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פרק ג: כלי רכב מנועיים דו־גלגליים טרקטורונים וקלנועית

70.  האם עומד לרשותכם, או עמד לרשותכם ב–12 החודשים האחרונים: אופנוע, קטנוע, טרקטורון או קלנועית?
כן – המשך בשאלה 71  .1  

לא – עבור להקדמה שלפני שאלה 75  .2  

71.  כמה כלי רכב מהסוגים שהזכרתי )אופנוע, קטנוע, טרקטורון או קלנועית( עמדו לרשותכם ב-12 החודשים האחרונים?

   כלי רכב

72.  ב – 12 החודשים האחרונים, האם קניתם אופנוע, קטנוע, טרקטורון או קלנועית?
        1. כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.

        2. לא – עבור לשאלה 73
רכב מס' 2רכב מס' 1מספר סידורי של הרכב

1.    מהו סוג כלי הרכב שקניתם ב-12 החודשים האחרונים?
    לסוקר: סמן v במשבצת המתאימה.

  1. אופנוע     3. טרקטורון
  2. קטנוע                  4. קלנועית

  1. אופנוע     3. טרקטורון 
  2. קטנוע                   4. קלנועית

מהו נפח המנוע? )לא כולל קלנועית(    .2

באיזה חודש ושנה קיבלתם את הרכב? שנהחודששנהחודש3.   

מה היה הסכום ששילמתם בעבורו?    .4

5.    לסוקר: האם קנו ב-12 החודשים האחרונים אופנוע, קטנוע,  
                    טרקטורון או קלנועית נוספים?

1. כן – עבור לטור הבא.
2. לא – עבור לשאלה 73

עבור לשאלה 73

73.  ב–12 החודשים האחרונים, האם מכרתם אופנוע, קטנוע, טרקטורון או קלנועית?
        1. כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.

        2. לא – עבור לשאלה 74

רכב מס' 3מספר סידורי של הרכב

1.    מהו סוג כלי הרכב שמכרתם ב-12 החודשים האחרונים?
    לסוקר: סמן v במשבצת המתאימה.

  1. אופנוע     3. טרקטורון 

  2. קטנוע                  4. קלנועית 

מהו נפח המנוע? )לא כולל עבור קלנועית(    .2

באיזה חודש ושנה מכרתם אותו? שנהחודש3.   

מה היה הסכום שקיבלתם בעבורו?    .4

74.  הוצאות לחידוש רישיון וביטוח עבור אופנוע, קטנוע או טרקטורון.
          לסוקר:  אם במשק הבית יש רק קלנועית  - עבור להקדמה שלפני שאלה 75, אחרת המשך בשאלה 74.

12

לסוקר: 
העתק משאלות

73 ,72

מספר סידורי של הרכב*

סוג כלי הרכב

נפח המנוע
)לא כולל עבור קלנועית(

* אם עומד לרשות המשפחה רכב 
   דו-גלגלי שלא נרשם בשאלות

   72 ו/או 73 )נרשם רק בשאלות
   70 ו – 71(, רשום מס' סידורי

   מ – 4 ואילך, ושאל: מה היה סוג 
   כלי הרכב, ומה היה נפח המנוע?

ב-12 החודשים 
האחרונים האם 

באיזה חודשחידשתם:
ושנה חידשתם

את ה              ?

מה היה
הסכום 

לתשלום?

ב-12 החודשים 
האחרונים האם 

באיזה חודשחידשתם:
ושנה חידשתם
את ה           ?

מה היה
הסכום 

לתשלום?
1. כן

המשך 
בטור 3

2. לא
עבור 

לשורה 
הבאה

1. כן
המשך 
בטור 6

2. לא
עבור 

לשורה 
הבאה

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

רשיון רכב ל                                                  .1
                                  )אופנוע, קטנוע, טרקטורון(

שנהחודש12שנהחודש12

ביטוח חובה שנהחודש12שנהחודש212.   

ביטוח מקיף שנהחודש12שנהחודש312.   

ביטוח צד ג' שנהחודש12שנהחודש412.   

1. כן – עבור לטור הבא5.  לסוקר: האם דווח על כלי רכב נוסף?
עבור להקדמה שלפני שאלה 275. לא - עבור להקדמה שלפני שאלה 75
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פרק א: פרטים על דירת המגורים

לסוקר, קרא:      "אשאל כעת פרטים על דירת המגורים של משק הבית )המשפחה("

75.  מהו מספר החדרים בדירה בה אתם גרים )כולל חצאי חדרים(?
רשום את מספר החדרים השלמים וחצאי החדרים:  חצי חדר   0.5   ;   חדר שלם   1.0   ;  שניים וחצי חדרים   2.5     וכדומה. לסוקר:    

               אל תכלול: מטבח, שירותים, הול, מעבר או פרוזדור.

  

76.  האם בדירה יש ממ"ד )לא כולל ממ"ד מחוץ לדירה(?
1. כן  

2. לא  

77.  האם יש חדרים  בדירה המשמשים למגורים לאנשים שאינם שייכים למשק הבית שלכם?
1.  כן – כמה חדרים עומדים לשימוש משקי הבית הנוספים?  ציין:     

  

2.  לא  
78.  האם יש חדרים  בדירה שאינם משמשים למגורים: עסק, מחסן וכדומה?

1.  כן – כמה חדרים משמשים לצרכי העסק, למחסן וכדומה?  ציין:     

  

2.  לא  

79.   האם הדירה בה אתם גרים היא:
  לסוקר: במושבים )סוג מדגם 3(, בעלות כולל גם "ברי רשות".

   1.  דירה בבעלותכם - המשך בשאלה 80
     2.  דירה בשכירות

     3.  דיור מוגן 
     4.  דירה בדמי מפתח

5. דירה בבעלות אחרים ולא משלמים שכר דירה )כולל דירה בבעלות קיבוץ או הסוכנות היהודית(  - עבור לשאלה 91  
     6.  אחר, פרט: _________________________________  - עבור לשאלה 91

80.   מתי הסתיימה בניית הדירה?
לסוקר: קרא את התשובות והקף בעיגול את הסיפרה שמימין לתשובה הנכונה.

1.  עד שנת 1947
2.  בין השנים 1954-1948
3.  בין השנים 1964-1955
     4.  בין השנים 1974-1965
     5.  בין השנים 1984-1975
     6.  בין השנים 1989-1985

       בשנת 1990 או אחריה, ציין שנה:

81.    ממי קניתם את הדירה?
1.  מחברה ציבורית, כגון: "עמידר", "עמיגור", "פרזות", "חלמיש", "שקמונה", כולל "רכוש נטוש" - רשות הפיתוח

2.  מקבלן, מחברת בניה או מחברת "שיכון ופיתוח" )"שו"פ"(
3.  מאדם פרטי )"יד שניה"(
4.  נבנתה ב"בבניה עצמית"

5.  קיבלתם אותה במתנה, בירושה וכדומה
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.  אחר, ציין: .

82.   אילו יכולתם למכור את דירתכם כיום, איזה סכום הייתם מקבלים עליה? )אל תנכה מיסים והוצאות משפטיות(   

סכום

עבור לשאלה 83סוג מטבע

עבור לשאלה 84

לסוקר:
במושבים,

בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

)סוגי מדגם  3 /  10 / 11(

עבור לשאלה 83

חלק ה:
דירות ובתים
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פרק ב: קניית דירות

לסוקר, קרא:        "בפרק זה ברצוננו לקבל פרטים על קניית דירה ב-12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                       ועד היום. 
במונח "קניית דירה" אנו מתכוונים ליום קבלת המפתח - היום בו התאפשרה הכניסה לדירה".

ב – 12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                               ועד היום, האם קניתם את הדירה בה אתם גרים                                      .83
)כלומר, קיבלתם את המפתח(?

1. כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה
2. לא – עבור לשאלה 92

באיזה חודש ושנה קיבלתם את המפתח לדירה?  .1

שנהחודש

2.  מה היה מחיר הדירה לא כולל הוצאות נלוות לעורך דין, לתיווך וכדומה?
סוג מטבעסכום

3.  מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר לפני 12 החודשים 
סוג מטבעסכוםהאחרונים?

4.  ב-12 החודשים האחרונים, מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר 
מתוך הלוואות או משכנתאות שלקחתם מבנקים, ממקום העבודה, 

סוג מטבעסכוםמאנשים פרטיים וכדומה?

או  לקבלן  ששילמתם  הסכום  היה  מה  האחרונים,  החודשים  5.  ב-12 
למוכר מתוך מקורות עצמיים שעמדו לרשותכם, מחסכונות, ממתנות 
סוג מטבעסכוםמקרובים, ממכירת דירה וכדומה )לא כולל מהלוואות או משכנתאות(?

לסוקר: בדוק שהסכומים שרשומים בסעיפים 3, 4 ו-5 מסתכמים לסכום הכולל שנרשם בסעיף 2.
)במקרים בהם לא מסתכמים לסכום בסעיף 2 - רשום בהערות מהי הסיבה לכך(.  

האם היו לכם הוצאות הקשורות בקניית הדירה כמפורט:   .6

לתיווך א(    
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש ושנה בוצע?  .1   

עבור ל-ב. לא –   .2   

סוג מטבעסכום

שנהחודש

לעורך דין שטיפל בקניית הדירה ב(   
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש ושנה בוצע?  .1   

עבור ל-ג. לא –   .2   

סוג מטבעסכום

שנהחודש

לתשלום מס רכישה ג(   
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש ושנה בוצע?  .1   

עבור ל-ד. לא –   .2   

סוג מטבעסכום

שנהחודש

ד(   להעברת תכולת הדירה  
)על ידי חברת הובלה, שכירת סבלים, שכירת רכב(

כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש ושנה בוצע?  .1   
עבור לשאלה 92. לא –   .2   

סוג מטבעסכום

שנהחודש

הערות  .7
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פרק ג: דירות בשכירות 

האם מישהו מלבדכם מחוץ למשק הבית משלם ישירות לבעל הדירה את השכר הדירה או חלק ממנו?    .84
לסוקר:      אל תכלול שותף לדירה הגר במשק בית נפרד ומשלם את חלקו.

1. כן  -המשך בשאלה 85
2. לא - עבור לשאלה 86

מי משתתף בתשלום שכר הדירה?    .85
1.  קרובי משפחה שאינם גרים בדירה

2.  מעביד
3.  משרד ממשלתי או מוסד ציבורי

4.  אחר, ציין: _______________________

מהו הסכום האחרון שאתם שילמתם בפועל בעבור השכירות? כולל "דמי אחזקה" במקרה של דיור מוגן . אל תכלול סכומים ששולמו     .86
ישירות לבעל הבית ע"י מישהו מחוץ למשק הבית

סכום
לסוקר: אם לא משלמים כלל בעבור 
השכירות, רשום "0" ועבור לשאלה 87

באיזה חודש ושנה בוצע סוג מטבע
התשלום?

בעבור כמה חודשים היה 
התשלום?

הערות

)1()2()3()4()5(

שנהחודש

ממי שכרתם את הדירה )או החדר(?    .87
1. מחברה ציבורית, כגון: "עמידר", "עמיגור", "פרזות", "חלמיש", "שקמונה", כולל "רכוש נטוש" - רשות הפיתוח

2.  מאדם פרטי
3.  ממוסדות לימוד על תיכוניים, כגון: מעונות הסטודנטים

4.  דיור מוגן
5.  אחר, ציין: ......................................................................................

האם תהיו זכאים ל"דמי מפתח" או ל"דמי פינוי" כאשר תפנו את הדירה?    .88
1.  כן

2.  לא
3.  ]לא ידוע[

האם עברתם לדירה השכורה ב- 12 החודשים האחרונים?    .89
כן – באיזה חודש ושנה? ציין והמשך בשאלה 90:     .1  

שנהחודש       

   2.  לא - עבור לשאלה 92

ב-12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                       ועד היום, האם היו לכם הוצאות הקשורות בשכירת הדירה כמפורט להלן:    .90

סוג ההוצאה

האם היו 
הוצאות?

מה היה סכום ההוצאה ובאיזה חודש ושנה בוצע התשלום?

הערות 1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

חודש ושנהסוג מטבעסכום

)1()2()3()4()5()6(

לתיווך בעבור שכירת הדירה שנהחודש12 1. 

לעורך דין שטיפל בשכירת הדירה שנהחודש12 2. 

להעברת תכולת הדירה  .3
       )על ידי חברת הובלה, שכירת סבלים,       

       שכירת רכב(
שנהחודש12 

לסוקר: עבור לשאלה 92
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פרק ד: דירות לא בבעלות ולא בשכירות 

למי שייכת הדירה בה אתם גרים?    .91
1.  קרובי משפחה

2.  מעביד
3.  חברים
4.  קיבוץ

5.  אחר, ציין:___________________________

פרק ה: קניית דירות אחרות
 

האם בבעלותכם דירה/דירות, בארץ או בחוץ לארץ, שאתם לא גרים בה/ן?    .92
1. כן,   כמה דירות?    

2. לא

93.    ב–12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                       ועד היום, האם קניתם דירה, בארץ או בחוץ לארץ, שאינכם גרים בה, 
)כלומר, קיבלתם את המפתח( לא כולל יחידת נופש?

1. כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה
2. לא – עבור לשאלה 94

באיזה חודש ושנה קיבלתם את המפתח לדירה? שנהחודש1. 

האם הדירה נמצאת:  .2
1. בארץ – המשך ב-3.

2. בחוץ לארץ – עבור ל-4.

ממי קניתם את הדירה? 1.  מחברה ציבורית, כגון "עמידר", "עמיגור", "פרזות".3. 
2.  מקבלן, מחברת בנייה או מחברת שיכון ופיתוח )שו"פ(.

3. מאדם פרטי )"יד שנייה"(.
4. נבנתה ב"בנייה עצמית".

5. אחר, ציין                                                                                   

סוג מטבעסכום4.  מה היה מחיר הדירה לא כולל הוצאות נלוות לעורך דין, לתיווך וכדומה?

סוג מטבעסכום5.  מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר לפני 12 החודשים האחרונים?

6.  ב-12 החודשים האחרונים, מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר מתוך 
הלוואות או משכנתאות שלקחתם מבנקים, ממקום העבודה, מאנשים פרטיים 

סוג מטבעסכוםוכדומה?

7.  ב-12 החודשים האחרונים, מה היה הסכום ששילמתם לקבלן או למוכר מתוך מקורות 
עצמיים שעמדו לרשותכם, מחסכונות, ממתנות מקרובים, ממכירת דירה וכדומה 

סוג מטבעסכום        )לא כולל מהלוואות או משכנתאות(?

לסוקר:  בדוק שהסכומים שרשומים בסעיפים 5, 6 ו-7 מסתכמים לסכום הכולל שנרשם בסעיף 4.
)במקרים בהם לא מסתכמים לסכום בסעיף 4 - רשום בהערות מהי הסיבה לכך(.  

האם היו לכם הוצאות הקשורות בקניית הדירה כמפורט:   .8

לתיווך א(    
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש ושנה בוצע?  .1   

עבור ל-ב. לא –   .2   

סוג מטבעסכום

שנהחודש

לעורך דין שטיפל בקניית הדירה ב(   
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש ושנה בוצע?  .1   

עבור ל-ג. לא –   .2   

סוג מטבעסכום

שנהחודש

לתשלום מס רכישה ג(   
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש ושנה בוצע?  .1   

עבור לשאלה 94 לא –   .2   

סוג מטבעסכום

שנהחודש

הערות  .9
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94.  ב–12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                       ועד היום, האם היו לכם הוצאות על חשבון קניית דירה
או בניית דירה )כולל תשלום עבור המגרש( שטרם קיבלתם או טרם נסתיימה בנייתה?  

כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  
לא – עבור לשאלה 95   .2        

1.  ב-12 החודשים האחרונים, מה היה סכום ההוצאות 
סוג מטבעסכוםששילמתם לקבלן או למוכר?

2.  מתוך סכום זה:
  א.   מה היה הסכום ששילמתם מהלוואות או ממשכנתאות 

סוג מטבעסכוםשלקחתם?

  ב.  מה היה הסכום ששילמתם מתוך מקורות עצמיים 
שעמדו לרשותכם: מחסכונות, ממכירת דירה, ממתנות 

סוג מטבעסכוםמקרובים )לא הלוואות( וכדומה?

לסוקר:  בדוק שהסכומים שרשומים בסעיפים א ו-ב מסתכמים לסכום הרשום בסעיף 1.
)במקרים בהם לא מסתכמים לסכום בסעיף 1 - רשום בהערות מהי הסיבה לכך(.  

3.  ב-12 החודשים האחרונים, מה היה סכום ההוצאות 
סוג מטבעסכוםששילמתם לעורך דין?

4.  ב-12 החודשים האחרונים, מה היה סכום ההוצאות 
סוג מטבעסכוםששילמתם עבור מס רכישה?

5.  ב-12 החודשים האחרונים, מה היה סכום ההוצאות 
סוג מטבעסכוםששילמתם על דמי תיווך?

הערות  .6

95.  ב- 12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש __________ ועד היום, האם היו לכם הוצאות כמפורט להלן:

האם היו 
הוצאות?

מה היה סכום ההוצאה ובאיזה חודש 
ושנה בוצע התשלום?

האם ההוצאה היתה על 
דירת המגורים?

הערות 1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

חודש ושנהסכום
2. לא1. כן

)1()2()3()4()5()6(

לרישום בטאבו של דירה 12 שנהחודש12 1. 

לתשלום דמי חכירה או דמי היוון        .2
12 שנהחודש12        למינהל מקרקעי ישראל

96.  האם בבעלותכם יחידת נופש, בארץ או בחוץ לארץ )כולל הסדר קניית מניה לנופש(?
1. כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה

    2. לא – עבור לשאלה 97

האם יחידת הנופש נמצאת:  .1
1. בארץ

2. בחוץ לארץ

1. כן – המשך ב-2.3.  האם ההסכם לקניית יחידת הנופש נחתם ב-12 החודשים האחרונים?
2. לא – עבור ל-5.

שנהחודש3.  באיזה חודש ושנה נחתם ההסכם לקניית יחידת הנופש?

4.  מה היה מחיר יחידת הנופש, לא כולל הוצאות נילוות 
סוג מטבעסכום        )לעורך דין, לתיווך וכדומה(?

5.  מה היה הסכום השנתי לתשלום בעבור דמי האחזקה של יחידת הנופש 
ובאיזה חודש ושנה שולם?

סוג מטבעסכום

שנהחודש
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פרק ו: מכירת דירות

97.   ב–12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                            ועד היום, האם מכרתם דירה, בארץ או בחוץ לארץ  
         )כלומר, מסרתם מפתח לקונים(?

כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1
לא – עבור לשאלה 98   .2

            
)1 רה  2()די רה  )די

באיזה חודש ושנה מסרתם את המפתח לקונים?  .1

שנהחודששנהחודש

האם הדירה נמצאת:  .2
1. בארץ

2. בחוץ לארץ
1. בארץ

2. בחוץ לארץ

3.  מה היה הסכום הכולל שקיבלתם בעבור מכירת 
הדירה? )אל תנכה תשלומים נלווים למכירה, כגון: תיווך, מיסים, 

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכוםעורך דין וכדומה(

4.  מה היה הסכום שקיבלתם לפני 12 החודשים 
סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכוםהאחרונים?

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום5.  מה היה הסכום שקיבלתם ב-12 החודשים האחרונים?

לסוקר: בדוק שהסכומים שרשומים בסעיפים 4 ו-5 מסתכמים לסכום הכולל שנרשם בסעיף 3.
)במקרים בהם לא מסתכמים לסכום בסעיף 3 - רשום בהערות מהי הסיבה לכך(  

האם היו לכם הוצאות הקשורות במכירת הדירה כמפורט:   .6

לתיווך א(    
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש   .1   

ושנה בוצע?
עבור ל-ב. לא –   .2   

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום

שנהחודששנהחודש

לעורך דין שטיפל במכירת הדירה ב(   
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש   .1   

ושנה בוצע?
עבור ל-ג. לא –   .2   

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום

שנהחודששנהחודש

ג(  לתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל  
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש   .1   

ושנה בוצע?
עבור ל-ד. לא –   .2   

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום

שנהחודששנהחודש

לתשלום מס שבח מקרקעין ד(   
כן –  מה היה הסכום לתשלום ובאיזה חודש   .1   

ושנה בוצע?
עבור לסעיף 7. לא –   .2   

סוג מטבעסכוםסוג מטבעסכום

שנהחודששנהחודש

7.   האם מכרתם דירה נוספת ב-12 החודשים האחרונים?
1. כן – עבור למלא את הטור הבא

2. לא – עבור לשאלה 98.
עבור לשאלה 98.

הערות  .8
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פרק ז: פרעון חובות ומשכנתאות

לסוקר, קרא:     "אשאל כעת פרטים על החזר הלוואות ומשכנתאות לדיור ב-12 החודשים האחרונים".

98.   ב–12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                       ועד היום, האם החזרתם הלוואות או משכנתאות שלקחתם לצורך 
קניית דירה )שלכם או של מישהו אחר(, כולל דירות שקניתם בעבר?

כן – המשך בשאלה 99  .1
לא – עבור להקדמה שלפני שאלה 101   .2

99.  ב–12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                        ועד היום, אלו החזרי חובות לדיור היו לכם?

כמה                           החזרתם?2. לא1. כןסוג ההחזר
                          נקוב בסוג ההלוואה

12משכנתאות לדיור

12הלוואות לדיור

        100.   פרטים על החזרי הלוואות ומשכנתאות לדיור

לסוקר:  סמן × במשבצת שמימין לסוג ההחזר על פי  
  הלוואות לדיור  משכנתאות לדיור              התשובות לשאלה 99.

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

ממי קיבלתם את ה                           ?  .1
                                                      נקוב בסוג ההלוואה

1. בנק 
2. חברת ביטוח

3. אחר, 
    ציין:                    

1. בנק 
2. חברת ביטוח

3. אחר, 
    ציין:                    

1. בנק 
2. חברת ביטוח

3. אחר, 
    ציין:                    

1. בנק 
2. חברת ביטוח

3. מעביד
4. קופת גמ"ח
5. אדם פרטי

6. אחר, 
    ציין:                  

1. בנק 
2. חברת ביטוח

3. מעביד
4. קופת גמ"ח
5. אדם פרטי

6. אחר, 
    ציין:                  

1. בנק 
2. חברת ביטוח

3. מעביד
4. קופת גמ"ח
5. אדם פרטי

6. אחר, 
    ציין:                  

2.   מה היה סכום ההלוואה המקורי?

3.   באיזו שנה נלקחה ההלוואה?

4.   לכמה שנים נלקחה ההלוואה?

5.  האם אתם משלמים תשלום חודשי בסכום קבוע?
  שים לב: סכום המשתנה רק בגלל הצמדה נחשב לסכום קבוע.

1. כן – המשך ב-6
2. לא – עבור ל-11

1. כן – המשך ב-6
2. לא – עבור ל-11

1. כן – המשך ב-6
2. לא – עבור ל-11

1. כן – המשך ב-6
2. לא – עבור ל-11

1. כן – המשך ב-6
2. לא – עבור ל-11

1. כן – המשך ב-6
2. לא – עבור ל-11

סכום                   6.  מה היה סכום התשלום החודשי האחרון?
חודש                   

סכום                   
חודש                   

סכום                   
חודש                   

סכום                   
חודש                   

סכום                   
חודש                   

סכום                   
חודש                   

7.  האם שילמתם סכום זה בכל אחד מ-12 החודשים 
האחרונים?

1. כן – עבור ל-9
2. לא – המשך ב-8

1. כן – עבור ל-9
2. לא – המשך ב-8

1. כן – עבור ל-9
2. לא – המשך ב-8

1. כן – עבור ל-9
2. לא – המשך ב-8

1. כן – עבור ל-9
2. לא – המשך ב-8

1. כן – עבור ל-9
2. לא – המשך ב-8

בעבור כמה חודשים שילמתם?  .8

9.  ב-12 החודשים האחרונים, האם פרעתם סכומים חד 
פעמיים בנוסף לסכום החודשי עליו דיווחתם קודם?

1. כן – המשך ב-10
2. לא – עבור ל-12

1. כן – המשך ב-10
2. לא – עבור ל-12

1. כן – המשך ב-10
2. לא – עבור ל-12

1. כן – המשך ב-10
2. לא – עבור ל-12

1. כן – המשך ב-10
2. לא – עבור ל-12

1. כן – המשך ב-10
2. לא – עבור ל-12

10.   מה היו הסכומים שפרעתם בנוסף לסכום החודשי?
רשום ועבור ל-12רשום ועבור ל-12רשום ועבור ל-12רשום ועבור ל-12רשום ועבור ל-12רשום ועבור ל-12

11.   מה הסכום הכולל שפרעתם ב-12 החודשים 
האחרונים )קרן + ריבית(?

12.   האם החזרתם עוד                             
                                                    )נקוב בסוג ההלוואה(

  ב-12 החודשים האחרונים?

1.  כן – מלא את 
הטור הבא.

2.  לא – אם 
סימנת × בעבור 

"הלוואות" - עבור 
לטור 5, אם לא 
- עבור לשאלה 

.101

1.  כן – מלא את 
הטור הבא.

2.  לא – אם 
סימנת × בעבור 

"הלוואות" - עבור 
לטור 5, אם לא 
- עבור לשאלה 

.101

1.  כן – מלא את 
הטור הבא.

2.  לא – אם 
סימנת × בעבור 

"הלוואות" - עבור 
לטור 5, אם לא 
- עבור לשאלה 

.101

1.  כן – מלא את 
הטור הבא.

2.  לא – עבור 
לשאלה 101.

1.  כן – מלא את 
הטור הבא.

2.  לא – עבור 
לשאלה 101.

עבור
לשאלה 101.

הערות  .13
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פרק ח: הוצאות חד פעמיות הקשורות בדירות

לסוקר, קרא:  "    אשאל כעת פרטים על הוצאות הקשורות בעריכת שינויים בדירה ב-12 החודשים האחרונים )כולל דירה בבעלות, דירה בשכירות ודירה 
בבעלותכם שאינכם גרים בה("

101.   ב–12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                        ועד היום, האם ערכתם שיפוצים או שינויים בדירה שהסתיימו: הגדלת 
שטח הדירה, סגירת מרפסת, בנייה או הריסה של קיר, התקנת חדר ארונות, התקנה או החלפה של חרסינה, של אסלות, של מרצפות, התקנת 

פרקט, פיתוח גינה וכדומה?
כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1

לא – עבור לשאלה 102   .2

מהו השיפוץ או השינוי שערכתם?
לסוקר: סמן × בטור 1

באיזה חודש ושנה הסתיים 
ביצוע השינוי/התוספת?

מה היה הסכום 
לתשלום 

ששילמתם 
בפועל?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

הערות

)1()2()3()4()5()6(

1.   הגדלת שטח הדירה על ידי 
בניה: הוספת חדר, בניית 

שנהחודשמרפסת
1234 פרט שם:

2.   שינויים פנימיים במבנה הדירה, 
כולל: סגירת מרפסת, הריסת 
קיר, בניית קיר, התקנת חדר 

שנהחודשארונות

1234 פרט שם:

3.  שינויים אחרים בדירה:
    התקנה או החלפה של חרסינה,   

    החלפת אסלה, החלפת  
    מרצפות, התקנת פרקט 

    וכדומה, 
    ציין: ................................ 

שנהחודש

1234 פרט שם:

4.   פיתוח גינה )לא כולל אחזקה(

שנהחודש
1234 פרט שם:

102.   ב–12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                                     ועד היום, האם היו לכם הוצאות על קנייה והתקנה של: 
דוד חשמלי )'בוילר'(, תנור קבוע לחימום, הסקה דירתית, דלת פלדה, אזעקה, תריסים, סורגים, סככה, פרגולה וכדומה?  

כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1
לא – עבור לשאלה 103   .2

על מה היתה ההוצאה?
לסוקר: סמן × בטור 1

באיזה חודש ושנה 

התקנתם את

ה                          ?

מה היה הסכום 
לתשלום 

ששילמתם 
בפועל?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

הערות

)1()2()3()4()5()6(

מתקן לחימום מים, דוד חשמלי    .1
     )בוילר(, אטמור וכדומה

שנהחודש
1234 פרט שם:

2.   תנור קבוע לחימום הדירה 
המופעל על ידי גז, סולר,

שנהחודש   חשמל או נפט, הסקה דירתית
1234 פרט שם:

3.   פריטים אחרים - דלת פלדה, 
אזעקה, תריסים, סורגים, 

חלונות רשת, סככה, פרגולה 
וכדומה, שלא נרשמו כלל 

שנהחודשבשאלה הקודמת

1234 פרט שם:
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103.  ב–12 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                        ועד היום, האם היו לכם הוצאות הקשורות בדירה, כמפורט:

סוג ההוצאה

האם היו
הוצאות?

מה היה סכום ההוצאה
ובאיזה חודש ושנה בוצע התשלום?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי – פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד
3. כן – הטבה על ידי קיבוץ

4. לא

הערות
1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

סכום
סוג 
מטבע

חודש ושנה

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

 112.   לאדריכל
שנהחודש

4 3 12 פרט שם:

 2 21.   למהנדס
שנהחודש

4 3 12 פרט שם:

למעצב פנים   .3 12 
שנהחודש

4 3 12 פרט שם:

לשמאי מקרקעין   .4 12 
שנהחודש

4 3 12 פרט שם:

האם יש לכם ביטוח דירה, כגון: ביטוח מבנה, ביטוח תכולת דירה )לא כולל ביטוח הכלול במשכנתה(?     .104
1. כן - מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה

2. לא - עבור לשאלה 105

מה היה סכום ההוצאה ובאיזה חודש ושנה בוצע התשלום?באיזה אופן אתם משלמים את הביטוח?מי משלם את הביטוח?

הערות 1. אתם
המשך
בטור

2

2. מוסד ציבורי/
מעביד/קיבוץ

עבור
לשאלה 105

חודש ושנהסוג מטבעסכום2. שנתי1. חודשי

)1()2()3()4()5()6(

 1  2 12
שנהחודש

פרק ט: תשלום שכר דירה בעבור אנשים שאינם שייכים למשק הבית

לסוקר, קרא:      "בשאלות הבאות אתייחס ל-3 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                        ועד היום"

105.   ב–3 החודשים האחרונים, כלומר, מחודש                                        ועד היום, האם שילמתם ישירות לבעל דירה, בעבור שכירת דירה 
לאנשים שאינם גרים איתכם?

כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  
לא – עבור לשאלה 106   .2  

מה היה הסכום האחרון 
סוג מטבעששילמתם?

באיזה חודש ושנה
בוצע התשלום?

בעבור כמה חודשים 
היה התשלום?

הערות

)1()2()3()4()5(

שנהחודש
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פרק י: הוצאות שונות הקשורות בדירה )כולל דירה אחרת(

מהו סכום החשבון האחרון ששילמתם בעבור מים )כולל תשלום עבור ביוב(?  .106
   לסוקר:  אם בדירה יש יותר ממשק בית אחד, ברר מה חלקו בחשבון של משק בית זה, ורשום רק סכום זה.

הערותלכמה חודשים מתייחס החשבון? באיזה חודש בוצע התשלום?  מהו הסכום התשלום האחרון?                                                                                                       

)1()2()3()4(

האם שילמתם, או עליכם לשלם מיסי עירייה )ארנונה( על דירת המגורים לשנת 2018 )2017(?  .107
שילמתם או צריכים לשלם –  המשך בשאלה 108  .1

מישהו אחר משלם ישירות את כל המיסים, ציין מי :                                                                        – עבור לשאלה 111   .2
                                                                                                                     מעביד, מישהו שאינו שייך למשק הבית וכדומה

פטורים  מתשלום מיסי עירייה, ציין מדוע:                                                                                                   – עבור לשאלה 111   .3
                                                                                                        אזרח ותיק, משפחה חד-הורית, נכים, משפחות ברוכות ילדים,

                                                                                                                             נפגעי נאצים, מקבל הבטחת הכנסה

108.  מהו סכום מיסי העירייה )ארנונה( לשנת 2018 )2017(?  )רשום: סכום לאחר הנחה(

שנה         2018        2017סכום

                                                                                         הקף בעיגול את השנה           רשום ועבור לשאלה 110
 

           X  סכום לא ידוע  -  המשך בשאלה 109

109.  האם אתם משלמים את מיסי העירייה בתשלומים?
כן – מלא את הפרטים הנדרשים הטבלה   .1  

2.  לא – עבור לשאלה 110  

מהו סכום התשלום 
האחרון?

באיזה חודש
בוצע התשלום?

לכמה חודשים 
מתייחס החשבון? 

לאיזו שנה שולם?
הקף בעיגול את השנה

הערות

)1()2()3()4()5(

2017           2018   

110.   האם יש לכם הנחה בתשלום מיסי העירייה )ארנונה( כגון: אזרח ותיק, משפחה חד-הורית, נכים, משפחות ברוכות ילדים,
נפגעי נאצים, מקבל הבטחת הכנסה? )אין הכוונה להנחה בגלל תשלום מראש(  

סמן את סיבת ההנחה ומלא את הפרטים הנדרשים בטבלה כן –     .1  
עבור לשאלה 111 לא –     .2  

לסוקר:מהו אחוז ההנחה?
אם רשמת אחוז בטור 1 - 
עבור לטור 3. אם לא ידוע 

אחוז ההנחה, רשום את סכום 
ההנחה בטור 2.

לאיזו שנה שולם?מהו סכום ההנחה?
הקף בעיגול את השנה

)1()2()3(

2017           2018   

111.  האם אתם משלמים מיסי ישוב חודשיים )לא כולל סכומים עליהם דיווחתם קודם(?
מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה כן –     .1  

עבור לשאלה 112 לא –   .2  

סוג המס

האם אתם משלמים?
מהו סכום התשלום 

האחרון?

באיזה 
חודש בוצע 
התשלום?

לכמה חודשים 
מתייחס 
התשלום?

הערות 1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה הבאה

)1()2()3()4()5()6(

1.   מס קהילתי עבור שירותים כלליים: 
 2  1       נוי, תרבות, שירותים משותפים

אגרת חינוך   .2 1  2 

אגרת שמירה )עבור השתתפות בהוצאות בטחון(   .3 1  2 

מס איזון / ערבות הדדית   .4 1  2 

מס אחר, ציין:                                                    .5 1  2 
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מחודש ________________ ועד היום, שילמתם מיסים לוועד הבית )כולל תשלומים חד־פעמיים(?   .112
כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  

לא – עבור לשאלה 113   .2  

מה היו הסכומים ששילמתם לוועד הבית בכל אחד מהחודשים הבאים?  

הערות חודש נוכחי
חודש                חודש                חודש                חודש                

)1()2()3()4()5(

מה היו ההוצאות ששילמתם בעבור השירותים הבאים:   .113
לסוקר: אם בדירה יש יותר ממשק בית אחד, ברר מה חלקו בחשבון של משק בית זה, ורשום רק סכום זה.  

סוג השירות
 מהו סכום התשלום 

האחרון?  
באיזה חודש בוצע 

התשלום?
לכמה חודשים מתייחס 

החשבון?
 הערות

)1()2()3()4()5(

חשמל    .1

גז מרכזי – האם יש לכם?    .2
כן -  המשך במילוי הטבלה   .1   

לא - עבור לסעיף הבא   .2   

3.    מיכלי גז -  בשלושת החודשים האחרונים      
האם קניתם או החלפתם מיכלי גז?

כן -  המשך במילוי הטבלה   .1   
לא - עבור לשאלה  114   .2   

114.  האם יש בדירתכם הסקה מרכזית, הסקה דירתית או תנור קבוע לחימום הדירה )לא כולל מזגן(?
כן, הסקה מרכזית – המשך בשאלה 115                                                          .1  

כן, הסקה דירתית או תנור קבוע – המשך בשאלה 115                                                          .2  
לא – עבור לשאלה 117   .3  

115. האם ההוצאות להסקה כלולות בחשבון גז, חשמל, בתשלום לוועד הבית או בתשלום לשכר דירה?
כן – עבור לשאלה 117   .1  

לא – המשך בשאלה 116   .2  

116. בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות בעבור הסקה )כולל עצים להסקה לא כולל אחזקה(?
כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  

לא – עבור לשאלה 117   .2  

מה היו הסכומים ששילמתם בכל אחד מהחודשים הבאים?  

הערות חודש נוכחי
חודש                חודש                חודש                חודש                

)1()2()3()4()5(
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מחודש ...........................ועד היום, האם היה לכם מנוי לשידורי טלוויזיה?    .117
כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1

לא – עבור לשאלה 118   .2

סוג המנוי

האם היה לכם 

מנוי ל            ?
קרא בשם המנוי

מה היו הסכומים ששילמתם
בעבור המנוי בכל אחד

מהחודשים הבאים?

מחודש           ועד היום 
האם שילמתם בעבור 
ההתחברות כולל ממיר 

מה היהבנוסף לדמי המנוי?
הסכום ששילמתם 
בעבור ההתחברות?

הערות

1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

למנוי הבא

חודש
נוכחי

חודש           חודש           חודש           חודש            

1. כן
המשך
בטור

8

2. לא
עבור

למנוי הבא

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

1.  שידורי 
כבלים

 12 12
רשום ועבור לשורה הבאה

2. שידורי לווין 
   )לא כולל    
   צלחת לווין(

 12 12
רשום ועבור לשורה הבאה

3. שידור אחר, 
כגון: אינטרנט, 

צלחת לווין
בתשלום חודשי

פרט: ................

 1212

רשום ועבור לשאלה 118

בחודשים שהזכרתי קודם, האם היה לכם מנוי לרשת האינטרנט, כולל תשתית וספק שירות, כולל מנוי באמצעות מודם סלולרי - נטסטיק    .118
)SIM( סים נטסטיק, אינטרנט נייד )סים למחשב(?   

כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה  .1  
2. לא – עבור לשאלה 119  

מה היו הסכומים ששילמתם בעבור המנוי בכל אחד מהחודשים הבאים?
הערות     חודש נוכחי

חודש           חודש           חודש           חודש           

)1()2()3()4()5(

האם בבעלותכם או עומד לשימושכם קו טלפון בדירה?  )כולל קווים הכלולים בחבילת תקשורת באמצעות כבלים או לווין(  .119
רשום והמשך במילוי הטבלה

   
1.   כן – כמה קווים )מספרי טלפון שונים( כולל קו נפרד לפקס או למוֶדם?         

לא – עבור לשאלה 120   .2

קו 4קו 3קו 2קו 1

)1()2()3()4()5(

1.    מה היה סכום חשבון הטלפון האחרון ששילמתם?
        כולל סכום ששולם עבור התקנה או העתקת קו טלפון

2.    באיזה חודש בוצע תשלום חשבון הטלפון האחרון?

3.    לכמה חודשים התייחס החשבון האחרון?
1. לחודש - המשך ב-4

2. לחודשיים -  עבור ל-6
1. לחודש - המשך ב-4

2. לחודשיים - עבור ל-6
1. לחודש - המשך ב-4

2. לחודשיים -  עבור ל-6
1. לחודש - המשך ב-4

2. לחודשיים -  עבור ל-6

4.    מה היה סכום חשבון הטלפון שלפני האחרון ששילמתם?

5.    באיזה חודש בוצע תשלום חשבון זה )שלפני האחרון(?

1. כן – עבור לטור הבא6.    לסוקר: האם יש קו טלפון נוסף?

2. לא - לסוקר: בדוק 
שמספר הטורים מתאים 

למספר קווי הטלפון 
שרשמת בשאלה 119 

ועבור לשאלה 120

1. כן – עבור לטור הבא

2. לא - לסוקר: בדוק 
שמספר הטורים מתאים 

למספר קווי הטלפון 
שרשמת בשאלה 119 

ועבור לשאלה 120

1. כן – עבור לטור הבא

2. לא - לסוקר: בדוק 
שמספר הטורים מתאים 

למספר קווי הטלפון 
שרשמת בשאלה 119 

ועבור לשאלה 120

לסוקר: בדוק שמספר 
הטורים מתאים למספר קווי 
הטלפון שרשמת בשאלה 

119 ועבור לשאלה 120

7.   הערות
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120.  האם בבעלותכם או עומד לשימושכם טלפון סלולרי )כולל טלפון סלולרי שמקום העבודה מעמיד לרשות משק הבית(?
)כולל קווים הכלולים בחבילת תקשורת באמצעות כבלים או לוין(  

המשך בשאלה 121
   

כן  – כמה מכשירים פעילים?      .1
לא – עבור לשאלה 122   .2

121.  האם קווי הטלפון הסלולרי שייכים למסלול משפחתי?
כן, כל הקווים שייכים למסלול משפחתי – מלא טור 2 בלבד בטבלה.   .1  

לא, רק חלק מהקווים שייכים למסלול משפחתי – החל במילוי טור 2 ומלא בהמשך לכל קו טור נפרד.   .2  
לא, אין כלל מסלול משפחתי – החל במילוי טור 3 בטבלה.   .3  

 קו 1 – מסלול משפחתי

   
     מס' הקווים: 

קו  
   

קו  
   

קו  

)1()2()3()4()5(

1.  מי מבני משק הבית משתמש בעיקר בקו 
טלפון זה? 

מספרי  פרט:                             
88 – כל משק הבית

99 – מישהו מחוץ למשק הבית

מספר פרט:                            
88 – כל משק הבית

מספר  פרט:                             
88 – כל משק הבית

מספר  פרט:                              
88 – כל משק הבית

2.   מה היה סכום חשבון הטלפון האחרון ששילמתם?

3.   באיזה חודש בוצע תשלום חשבון הטלפון האחרון?

4.   מה היה סכום חשבון הטלפון שלפני האחרון 
ששילמתם?

5.  באיזה חודש בוצע תשלום חשבון זה                         
)שלפני האחרון(?

6.   לסוקר:  בדוק האם ישנם עוד קווים שלא שייכים 
למסלול משפחתי )סימנת "2" או "3" בשאלה 121(?

1. כן – המשך בטור 3
2. לא - עבור לשאלה 122

1. כן – עבור לטור הבא7.   לסוקר:  האם יש קו טלפון נוסף?

2.  לא - לסוקר:  בדוק 
שמספר הטורים מתאים 

למספר קווי הטלפון 
שרשמת בשאלה 120 

ועבור לשאלה 122

1. כן – עבור לטור הבא

2.  לא - לסוקר:  בדוק  
שמספר הטורים מתאים 

למספר קווי הטלפון 
שרשמת בשאלה 120 

ועבור לשאלה 122

1. כן – עבור לטור הבא

2.  לא - לסוקר:  בדוק 
שמספר הטורים מתאים 

למספר קווי הטלפון 
שרשמת בשאלה 120 

ועבור לשאלה 122

הערות   .8

122.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם קניתם או שידרגתם מכשיר טלפון סלולרי?
כן –  המשך בשאלה 123    .1  

לא – עבור לשאלה 124   .2  

123.  האם התשלום בעבור קניית מכשיר הטלפון הסלולרי נכלל בתשלומי חשבון הטלפון שעליהם דיווחתם קודם )בשאלה 121(?
כן –  עבור לשאלה 124    .1  

לא – מה היה הסכום עבור קניית מכשיר הטלפון הסלולרי ובאיזה חודש שולם?      .2  

124.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם שילמתם ישירות לחברת טלפון סלולרי, בעבור שירותי טלפון לאנשים שאינם גרים איתכם?
)לא כולל סכומים שנרשמו קודם בשאלה 121(  

כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  
לא – עבור לשאלה 125   .2  

מה היו הסכומים ששילמתם בכל אחד מהחודשים הבאים?  

הערות חודש נוכחי
חודש                חודש                חודש                חודש                

)1()2()3()4()5(

חודשסכום
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125.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם שילמתם חשבון עבור חיוג בינלאומי באמצעות כרטיסי חיוג או ישירות דרך חברה?
)לא כולל סכומים שדווח עליהם בשאלות קודמות(.  

כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  
לא – עבור לשאלה 126  .2  

מה היו הסכומים ששילמתם בכל אחד מהחודשים הבאים?  
הערות חודש נוכחי

חודש                חודש                חודש                חודש                
)1()2()3()4()5(

126.  בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות אחזקה כמפורט להלן:

סוג ההוצאה

האם היתה הוצאה?
          מה היו הסכומים ששילמתם בעבור                   

בכל אחד מהחודשים הבאים?

הערות 1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה הבאה

חודש נוכחי
חודש

                   

חודש

                   

חודש

                   

חודש

                   

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

12 1.   לצבע, לשיפוצניק, לסייד?

12 2.   לשרברב )אינסטלטור(?

12 3.   לחשמלאי?

12 4.   לזגג, למתקן תריסים?

12 5.   למדביר?

12 6.   לגנן?

12 7.   לבעל מלאכה אחר, ציין:                              

12 8.   לאחזקה של חברת שמירה?

9.    הוצאה אחרת לאחזקת הדירה, הבית, 
ההסקה, החצר, הגינה וכדומה?

       ציין:                                                                   
 12

פרק יא: הוצאות אחרות

לסוקר, קרא:   "אשאל כעת פרטים על הוצאות שונות"

127.    מחודש________ ועד היום, האם היו לכם הוצאות כמפורט להלן: 

סוג ההוצאה

האם היתה 
באיזה הוצאה?

חודש היתה 
ההוצאה?

מה היה סכום 
לתשלום 

ששילמתם 
בפועל?

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

1. כן – הטבה על ידי מוסד ציבורי -   פרט שם
2. כן – הטבה על ידי מעביד  

3. כן – הטבה על ידי קיבוץ
4. לא

הערות 1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה 
הבאה

)1()2()3()4()5()7(

1. לעורך דין לצורך ייצוג או תביעה 
    בבית משפט לא כולל תשלומים 

     בגין העברת דירה
1234. פרט שם: 12 

2. לעורך דין לצורך טיפול בעניינים 
    מנהליים כגון: צו ירושה, עריכת צוואה,   
    התייעצות, יפוי כוח נוטריוני ללא צורך 

    בייצוג בבית משפט

1234. פרט שם: 12 

1234. פרט שם: 12 3. לטוען דתי )טוען רבני, קאדי וכדומה(

4. לקניית חלקת קבר, להקמת מצבה  
    וכדומה 

1234. פרט שם: 12 

5. לשרותי רבנות, כולל רישום
1234. פרט שם: 12      לנישואין 
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פרק יב: ביטוח וקופות גמל

לסוקר, קרא:  "אשאל כעת פרטים על הוצאות לביטוח, לקופות גמל ולקרנות השתלמות"

מחודש                                        ועד היום, האם שילמתם סכומים כלשהם לקופות גמל, לביטוח מנהלים או לקרנות פנסיה אחרות בארץ  .128
)כולל סכומים שמנוכים ישירות מהמשכורת(?  

1. כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה
2. לא – עבור לשאלה 129

בעבור מי שילמתם?

לסוקר:  רשום את מספרי הפרט 
והשמות ואח"כ מלא 

טורים 3 - 8 בעבור כל 
פרט

בעבור מה שולם?

האם משולם
דרך מקום 
עבודה או 

באופן פרטי?

מה היו הסכומים ששילמתם בכל אחד מהחודשים 
הבאים לא כולל סכומים שמפריש המעביד?

הערות

שםמס' פרט
 .1

קופת 
גמל

.2
ביטוח

מנהלים

.3
קרן

פנסיה

 .1
מקום 
עבודה

.2
באופן 
פרטי

חודש נוכחי

חודש                 חודש                 חודש                 חודש                 

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

 123 12

 123 12

 123 12

 123 12

 123 12

בחודשים שהזכרתי קודם, האם היו לכם הוצאות על ביטוח חיים )כולל סכומים שמנוכים ישירות מהמשכורת(?    .129
כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1

לא – עבור לשאלה 130   .2

בעבור מי היתה ההוצאה?

לסוקר:  רשום את מספרי הפרט והשמות 
ואח"כ מלא טורים 3 - 7 בעבור כל פרט

האם משולם
דרך מקום 
עבודה או 

באופן פרטי?

מה היו הסכומים ששילמתם בכל אחד מהחודשים 
הבאים?

הערות

מס'
שםפרט

 .1
מקום 
עבודה

.2
באופן 
פרטי

חודש נוכחי

חודש                 
חודש                 חודש                 חודש                 

)1()2()3()4()5()6()7()8(

12

12

12

130. בחודשים שהזכרתי קודם, האם שילמתם סכומים כלשהם לקרנות השתלמות )כולל סכומים שמנוכים ישירות מהמשכורת(?
כן – מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  

עבור לשאלה 131 לא –    .2  

בעבור מי היתה ההוצאה?

לסוקר:  רשום את מספרי הפרט והשמות 
ואח"כ מלא טורים 3 - 7 בעבור כל פרט

האם משולם
דרך מקום 
עבודה או 

באופן פרטי?

מה היו הסכומים ששילמתם בכל אחד מהחודשים הבאים 
לא כולל החלק שמפריש המעביד לקרנות ההשתלמות?

הערות

מס'
שםפרט

 .1
מקום 
עבודה

.2
באופן 
פרטי

חודש נוכחי

חודש                 חודש                 חודש                 חודש                 

)1()2()3()4()5()6()7()8(

12

12

12
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חלק ו:
ה ד ו ב ע מ ת  ו ס נ כ ה

לסוקר, קרא:     "בחלק זה של השאלון, ברצוננו לקבל פרטים על הכנסות משק הבית".

131.  לסוקר: בדוק בשאלון א' טור 27:

)1()2()3(

1.    כן - המשך בשורה 12.     האם יש במשק הבית עצמאי?
2.    לא -  עבור לשורה 3

1.    עצמאי המעסיק 1-2 שכירים   2.    במקום עבודה זה, האם הוא:

2.    עצמאי המעסיק 3 שכירים ויותר

3.    עצמאי )שאינו מעסיק שכירים(

1.    עצמאי המעסיק 1-2 שכירים 

2.    עצמאי המעסיק 3 שכירים ויותר

3.    עצמאי )שאינו מעסיק שכירים(

3.  האם יש במשק הבית שכיר כולל חבר 
קואופרטיב, חבר קיבוץ או חבר מושב 

שיתופי )ואין עצמאי(? 

1. כן - עבור לשאלה 134
2. לא -  עבור לשאלה 135

לסוקר:  אם יש 
עצמאי נוסף במשק 

הבית, עבור לטור 3 - 
אם לא - עבור לשאלה 

132
עבור {

לשאלה 
132 }
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פרק א: הכנסות מעבודת עצמאים ומשותפות בעסק

132. לסוקר:     העתק משאלון א' את מספרי הפרט והשמות של כל בני 15 ומעלה שעבדו כעצמאים )כלומר, נרשם 3 בטור 27 ובטור 22 לא צוינה אופנות 4( 
ומלא בעבור כל אחד מהם טור נפרד. כעצמאים.

לסוקר, קרא:     "כעת אשאל על ההכנסות מעבודת עצמאים".

)1(                       )2(                                )3(                            

)טור 1( מספר פרט

)טור 2( שם פרטי

   שעות בשבוע1.   כמה שעות בשבוע עבד, בדרך כלל, במקום עבודתו?
)כולל חצאי שעות(

   שעות בשבוע
)כולל חצאי שעות(

   שעות בשבוע
)כולל חצאי שעות(

חודשית – המשך ב–23.   באיזה אופן מחושבת הכנסתו?   .1
שנתית – עבור ל-4   .2

חודשית – המשך ב–3   .1
שנתית – עבור ל-4   .2

חודשית – המשך ב–3   .1
שנתית – עבור ל-4   .2

3. לסוקר, קרא:  אשאל על ההכנסות בכל אחד מ-3 החודשים האחרונים, חודשים:                                    ,                                    ו-                                . 
                              הכוונה להכנסה ברוטו )רווח נקי( כולל סכומים שהתקבלו בעבור שירות במילואים.

בחודש שעבר
חודש                  

א.   האם היתה לו הכנסה מעבודתו 
כעצמאי?

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור לחודש הבא

ב.   מה היתה הכנסתו ברוטו מעבודתו 
כעצמאי?

בחודש שלפניו
חודש                  

ג.   האם היתה לו הכנסה מעבודתו 
כעצמאי?

1.   כן – המשך ב–ד'
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב–ד'
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב–ד'
2.   לא – עבור לחודש הבא

ד.   מה היתה הכנסתו ברוטו מעבודתו 
כעצמאי?

בחודש שלפניו
חודש                  

ה.   האם היתה לו הכנסה מעבודתו 
כעצמאי?

1.   כן – המשך ב–ו'
2.   לא – עבור ל-5

1.   כן – המשך ב–ו'
2.   לא – עבור ל-5

1.   כן – המשך ב–ו'
2.   לא – עבור ל-5

ו.   מה היתה הכנסתו ברוטו מעבודתו 
                                   כעצמאי?

רשום ועבור ל-5
                                   

רשום ועבור ל-5
                                   

רשום ועבור ל-5

4.   מה היה "הרווח הנקי" של העסק לשנת 
הכספים 2016 )2017(?

אם הוא שותף בעסק - שאל רק על חלקו ברווח.
פרטיים  לצרכים  מהעסק  משיכות  הורדת  לפני   - נקי  רווח 
ולפני הורדת מיסים. )כולל תשלומי ביטוח לאומי עבור שירות 

מילואים, ימי מחלה וכדומה(.

אם היה הפסד, רשום את סכום ההפסד     

* לסוקר:  הקף בעיגול את השנה שאליה מתייחס 
הרווח או ההפסד.

אם הרווח )או ההפסד( הנקי לשנת הכספים 
האחרונה אינו ידוע - ציין את הסכום והשנה 

האחרונה שלגביה ידועים הנתונים.

רווח

    2016                      2017    2016                      2017    2016                      2017שנה*

                           - )מינוס(                           - )מינוס(- )מינוס(הפסד

    2016                      2017    2016                      2017    2016                      2017שנה*

רווח

- )מינוס(- )מינוס(- )מינוס(הפסד

שנה*

1.   כן – המשך ב–56.   האם עבד גם כשכיר ב-3 החודשים האחרונים?
2.   לא – עבור ל-7

1.   כן – המשך ב–6
2.   לא – עבור ל-7

1.   כן – המשך ב–6
2.   לא – עבור לשאלה 133

6. לסוקר, קרא:  אשאל על ההכנסות מעבודתו כשכיר בכל אחד מ-3 
החודשים האחרונים.

בחודש שעבר
חודש                  

א.   האם עבד בארץ אפילו יום אחד
      כשכיר?

1.   כן – המשך ב–ב
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב–ב
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב–ב
2.   לא – עבור לחודש הבא

ב.   מה היתה הכנסתו ברוטו משכר 
ומשכורת?

בחודש שלפניו
חודש                  

ג.   האם עבד בארץ אפילו יום אחד 
כשכיר?

1.   כן – המשך ב–ד
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב–ד
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב–ד
2.   לא – עבור לחודש הבא

ד.   מה היתה הכנסתו ברוטו משכר 
ומשכורת?

בחודש שלפניו
חודש                  

ה.   האם עבד בארץ אפילו יום אחד 
כשכיר?

1.   כן – המשך ב–ו
2.   לא – עבור ל-7

1.   כן – המשך ב–ו
2.   לא – עבור ל-7

1.   כן – המשך ב–ו
2.   לא – עבור לשאלה 133

ו.   מה היתה הכנסתו ברוטו משכר 
ומשכורת?

7. לסוקר:  האם יש במשק הבית עוד מישהו שעבד כעצמאי?
1.   כן – עבור לטור הבא

2.   לא – המשך בשאלה 133
1.   כן – עבור לטור הבא

המשך בשאלה 2133.   לא – המשך בשאלה 133

 133.  לסוקר: בדוק בשאלון א' טורים 17, 21 או 27: האם יש במשק הבית שכיר כולל חבר קואופרטיב, חבר קיבוץ או חבר מושב שיתופי, 
          חייל בשרות חובה בצה"ל או בשירות קבע ?

המשך בשאלה 134 כן –    .1  
עבור לשאלה 135 לא –    .2  

}
}

}

 לסוקר: העתק 
משאלון א' ואח"כ 

מלא שאלות משנה 
{7-1 בעבור כל פרט.
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פרק ב: הכנסות מעבודת שכירים, מחברות בקיבוץ או במושב שיתופי או מחברות בקואופרטיב

134. לסוקר: העתק משאלון א' )פרטים על התעסוקה( את מספרי הפרט, השמות ושם מקום העבודה של כל בני 15 ומעלה שעבדו כשכירים או כחברי קואופרטיב,  
            כחברי קיבוץ או כחברי מושב שיתופי )סומנו 1, 2 או 4 בטור 27 ובטור 22 לא צוינה אופנות 4( או כחייל בשירות חובה או קבע )סומנו 2 או 3 בטורים 17 או 21( ומלא בעבור כל אחד    

             מהם טור נפרד.
)1(                       )2(                      )3(                      )4(                      

1.  לסוקר: העתק 
משאלון א' ואח"כ 

מלא שאלות משנה 
24-2 בעבור כל פרט.

מספר פרט ]טור 1[   

]טור 2[  שם פרטי

]טור 23[  שם מקום העבודה

בשבועות 
בהם 

עבד ב-3 
החודשים 
האחרונים

2.   כמה שעות ביום עבד, בדרך כלל, בכל מקומות 
העבודה? כולל שעות נוספות, שעות הכנה, שעות המתנה

שעות ביום
)כולל חצאי 

שעות(

שעות ביום
)כולל חצאי 

שעות(

שעות ביום
)כולל חצאי 

שעות(

שעות ביום
)כולל חצאי 

שעות(

3.   כמה ימים בשבוע עבד, בדרך כלל, בכל 
מקומות העבודה?

ימים בשבוע  
חמישה ימים   5   
שישה ימים   6   

אחר, ציין כמה  

ימים בשבוע  
חמישה ימים   5   
שישה ימים   6   

אחר, ציין כמה  

ימים בשבוע  
חמישה ימים   5   
שישה ימים   6   

אחר, ציין כמה  

ימים בשבוע  
חמישה ימים   5   
שישה ימים   6   

אחר, ציין כמה  

4.   כמה שעות בשבוע עבד, בדרך כלל, בכל מקומות 
שעות בשבועהעבודה? כולל שעות נוספות, שעות הכנה, המתנה

)כולל חצאי שעות(
שעות בשבוע

)כולל חצאי שעות(
שעות בשבוע

)כולל חצאי שעות(
שעות בשבוע

)כולל חצאי שעות(

5.   לסוקר, קרא:  בשאלות הבאות, אנו מבקשים נתונים על המשכורות ב-3 החודשים האחרונים ולכן אנו מבקשים תלושי משכורת
                          של החודשים:                                   ,                                       ו-                                  . התחל למלא מהחודש האחרון. התייחס למקום העבודה הרשום למעלה.

בחודש שעבר   .6

חודש                          

א.   האם עבד אפילו יום אחד כשכיר?
1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-8

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-8

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-8

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-8

ב.   כמה ימים עבד בחודש זה? 
כולל: ימי עבודה למעשה וימי העדרות 

שהתשלום בעבורם התקבל ישירות 
ממקום העבודה

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

ג.   מה היתה הכנסתו ברוטו משכר 
או ממשכורת בחודש זה?

×    לא ידוע - עבור ל-8×    לא ידוע - עבור ל-8×    לא ידוע - עבור ל-8×    לא ידוע - עבור ל-8

לסוקר: ציין את המקור שממנו התקבל המידע   .7
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2

בחודש שלפניו   .8

חודש                          

א.   האם עבד אפילו יום אחד כשכיר?
1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-10

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-10

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-10

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-10

ב.   כמה ימים עבד בחודש זה? 
כולל: ימי עבודה למעשה וימי העדרות 

שהתשלום בעבורם התקבל ישירות 
ממקום העבודה

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

ג.   מה היתה הכנסתו ברוטו משכר 
או ממשכורת בחודש זה?

×    לא ידוע - עבור ל-10×    לא ידוע - עבור ל-10×    לא ידוע - עבור ל-10×    לא ידוע - עבור ל-10

לסוקר: ציין את המקור שממנו התקבל המידע   .9
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2

10. בחודש שלפניו

חודש                          

1.   כן – המשך ב–ב'א.   האם עבד אפילו יום אחד כשכיר?
2.   לא – עבור ל-12

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-12

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-12

1.   כן – המשך ב–ב'
2.   לא – עבור ל-12

ב.   כמה ימים עבד בחודש זה? 
כולל: ימי עבודה למעשה וימי העדרות 

שהתשלום בעבורם התקבל ישירות 
ממקום העבודה

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

עבד חודש מלא   99

  עבד חודש לא 
מלא - רשום 

מספר ימים

ג.   מה היתה הכנסתו ברוטו משכר 
או ממשכורת בחודש זה?

×   לא ידוע - עבור ל-12×    לא ידוע - עבור ל-12×    לא ידוע - עבור ל-12×    לא ידוע - עבור ל-12

לסוקר: ציין את המקור שממנו התקבל המידע   .11
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2
ברוטו מתלוש   .1

ברוטו לא מתלוש   .2

12.   לסוקר:  האם רשמת הכנסה ברוטו לפחות באחד משלושת 
החודשים האחרונים )סעיף ג' בשאלות 6, 8, 10(?

1.   כן – עבור ל-15
2.   לא – המשך ב-13

1.   כן – עבור ל-15
2.   לא – המשך ב-13

1.   כן – עבור ל-15
2.   לא – המשך ב-13

1.   כן – עבור ל-15
2.   לא – המשך ב-13

 13.  האם היו הורדות מהמשכורת, פרט למס הכנסה,
ביטוח לאומי וביטוח בריאות?

1.   כן – עבור ל-15
2.   לא – המשך ב-14

1.   כן – עבור ל-15
2.   לא – המשך ב-14

1.   כן – עבור ל-15
2.   לא – המשך ב-14

1.   כן – עבור ל-15
2.   לא – המשך ב-14

14. מה היה ה"סכום לתשלום" 
)המשכורת לאחר כל ההורדות(

בחודש האחרון שבו עבד?
אם טרם קיבל תלוש משכורת בעבור החודש האחרון 

שבו עבד - בקש "סכום לתשלום" של החודש האחרון 
בעבורו קיבל משכורת

סכום

חודש

}
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)1(                       )2(                      )3(                      )4(                      

 לסוקר:  העתק מראש העמוד 
הקודם.

 מספר פרט

 שם פרטי

15.  ב-3 החודשים האחרונים, האם קיבל תשלומים נוספים 
נכללו בתלושי המשכורת: מענק  ממקום עבודתו, שלא 
חד־פעמי, השתתפות ברווחים, ביטוח רכב, רישיון לרכב, 

תלושי שי, ביגוד וכדומה?

1.   כן – המשך ב-16
2.   לא – עבור ל-17

1.   כן – המשך ב-16
2.   לא – עבור ל-17

1.   כן – המשך ב-16
2.   לא – עבור ל-17

1.   כן – המשך ב-16
2.   לא – עבור ל-17

16. בחודש שעבר

חודש                  

1.   כן – המשך ב-ב'א.   האם קיבל תשלום כזה?
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב-ב'
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב-ב'
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב-ב'
2.   לא – עבור לחודש הבא

ב.   מה היה הסכום?

בחודש שלפניו

חודש                  

האם קיבל תשלום כזה? 1.   כן – המשך ב-ד'ג.  
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב-ד'
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב-ד'
2.   לא – עבור לחודש הבא

1.   כן – המשך ב-ד'
2.   לא – עבור לחודש הבא

ד.   מה היה הסכום?

בחודש שלפניו

חודש                  

1.   כן – המשך ב-ו'ה.   האם קיבל תשלום כזה?
2.   לא – עבור ל-17

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-17

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-17

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-17

ו.   מה היה הסכום?

17.  ב-3 החודשים האחרונים, האם קיבל תשלומים נוספים 
לביטוח  מהמוסד  ישירות  כשכיר,  בעבודתו  הקשורים 
לאומי )דמי פגיעה, דמי לידה ותשלומים אחרים( או מקרנות 
תגמולים )ממבטחים - דמי מחלה, תאונת עבודה ותשלומים 

אחרים(?

1.   כן – המשך ב-18
2.   לא – עבור ל-20

1.   כן – המשך ב-18
2.   לא – עבור ל-20

1.   כן – המשך ב-18
2.   לא – עבור ל-20

1.   כן – המשך ב-18
2.   לא – עבור ל-20

18. אלו מהתשלומים המפורטים קיבל?

19. בחודש שעבר

חודש                  

א.   האם קיבל תשלום כזה?
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא

ב.   מה היה הסכום?

בחודש שלפניו

חודש                  

האם קיבל תשלום כזה? ג.  
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא

ד.   מה היה הסכום?

בחודש שלפניו

חודש                  

ה.   האם קיבל תשלום כזה?
1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-20

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-20

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-20

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-20

ו.   מה היה הסכום?

הכנסה, שלא  לו  היתה  החודשים האחרונים, האם  20.  ב-3 
הוזכרה קודם, ממקום עבודה נוסף שבו עבד כשכיר?

1.   כן – המשך ב-21
2.   לא – עבור ל-22

1.   כן – המשך ב-21
2.   לא – עבור ל-22

1.   כן – המשך ב-21
2.   לא – עבור ל-22

1.   כן – המשך ב-21
2.   לא – עבור ל-22

21. בחודש שעבר

חודש                  

א.   האם היתה לו הכנסה כזו?
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא

ב.   מה היתה הכנסתו ברוטו 
ממקום עבודה זה?

בחודש שלפניו

חודש                  

ג.   האם היתה לו הכנסה כזו?
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא

ד.    מה היתה הכנסתו ברוטו 
ממקום עבודה זה?

בחודש שלפניו

חודש                  

ה.    האם היתה לו הכנסה כזו?
1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-22

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-22

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-22

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-22

ו.    מה היתה הכנסתו ברוטו 
ממקום עבודה זה?

22.  ב-3 החודשים האחרונים, האם עבד גם כעצמאי אפילו 
חלק מהתקופה?

1.   כן – המשך ב-23
2.   לא – עבור ל-24

1.   כן – המשך ב-23
2.   לא – עבור ל-24

1.   כן – המשך ב-23
2.   לא – עבור ל-24

1.   כן – המשך ב-23
2.   לא – עבור לשאלה 135

23. בחודש שעבר

חודש                  

א.   האם היתה לו הכנסה כזו?
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ב'

2.   לא – עבור לחודש הבא
ב.   מה היתה הכנסתו ברוטו 
ממקום עבודתו כעצמאי?

בחודש שלפניו

חודש                  

ג.   האם היתה לו הכנסה כזו?
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
1.   כן – המשך ב-ד'

2.   לא – עבור לחודש הבא
ד.    מה היתה הכנסתו ברוטו 
ממקום עבודתו כעצמאי?

בחודש שלפניו

חודש                  

ה.    האם היתה לו הכנסה כזו?
1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-24

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-24

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור ל-24

1.   כן – המשך ב-ו'
2.   לא – עבור לשאלה 135

ו.    מה היתה הכנסתו ברוטו 
ממקום עבודתו כעצמאי?

24.  לסוקר:  האם יש במשק הבית שכיר כולל חבר קואופרטיב, 
חבר קיבוץ, חבר מושב שיתופי, חייל בשרות חובה 

או קבע נוסף? 

1.   כן – חזור לעמוד הקודם 
ומלא בעבורו את כל הפרטים 

)שאלות משנה 24-2(
2.   לא – עבור לשאלה 135

1.   כן – חזור לעמוד הקודם 
ומלא בעבורו את כל הפרטים 

)שאלות משנה 24-2(
2.   לא – עבור לשאלה 135

1.   כן – חזור לעמוד הקודם 
ומלא בעבורו את כל הפרטים 

)שאלות משנה 24-2(
2.   לא – עבור לשאלה 135

עבור לשאלה 135
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חלק ז:
ת ו ר ח א ת  ו ס נ כ ה

ב–3 החודשים האחרונים, האם קיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי קיצבת ילדים ?   .135
כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  

לא – עבור לשאלה 136   .2  

מי מבני משק הבית קיבל קיצבה זו?
 רשום:

בעבור כמה ילדים התקבלה הקיצבה בכל אחד 
מהחודשים הבאים?

האם בחרתם 
להפריש 50 ₪ 
נוספים מתוך 

קיצבת הילדים 
לתוכנית "חסכון 

לכל ילד"?

אם כן –
עבור כמה ילדים

פתחתם את 
תוכנית החסכון?                                   

הערות

מספר פרטשם פרטי
   חודש שעבר,

חודש                         חודש               חודש                        
2.  לא1.  כן

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

|12

|12

ב–3 החודשים האחרונים, האם קיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי קיצבת זיקנה או קיצבת שאירים ?   .136
כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  

לא – עבור לשאלה 137   .2  

סוג הקיצבה

האם
קיבלתם

?                  
קרא בשם הקיצבה

האם 
הקיצבה 

היתה לזוג 
או ליחיד?

מי מבני משק הבית 
קיבל קיצבה זו?

רשום: 

האם הקיצבה 
היתה עם 
השלמת 
הכנסה?

 מה היה סכום הקיצבה בכל אחד
מהחודשים הבאים?

 הערות
1. כן
המשך
בטור

3

2. לא
עבור

לשורה
הבאה

שם פרטי 
מס'
פרט

2. לא1. כן
חודש שעבר

חודש               חודש                חודש               

)1()2()3()4()5()6()7()8()9(

1. קיצבת זיקנה
1  2  

2  1|1. לזוג

2  1|2. ליחיד

2  1|3. ליחיד

2  1|2  21. קיצבת שאירים

ב–3 החודשים האחרונים, האם קיבלתם מהמוסד לביטוח לאומי קיצבאות אחרות שלא נרשמו קודם, כמפורט להלן:   .137

סוג

הקיצבה

האם קיבלתם
?                     

קרא בשם הקיצבה

מי מבני משק הבית קיבל 
קיצבה זו?

רשום: 

 מה היה סכום הקיצבה בכל אחד
מהחודשים הבאים?

 הערות

1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה הבאה
שם פרטי

מס'
פרט

חודש שעבר

חודש               חודש                חודש               

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

  2  11.    קיצבת נפגעי עבודה
|

|

2  21.    קיצבת נכות, קיצבת ניידות
|

|

2  31.    דמי אבטלה
|

|

4.    הבטחת הכנסה שמקבלים ישירות 
2  1מהמוסד לביטוח לאומי

|

|

2  51.    קיצבת סיעוד
|

|

2  61.  דמי לידה כולל מענק לידה
|

|
7.   קיצבה אחרת, כגון: דמי מזונות 

שמתקבלים ישירות מהמוסד לביטוח לאומי  
)שלא נרשמו קודם( 

      ציין:__________________

1  2|

|
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ב-3 החודשים האחרונים, האם היו לכם הכנסות שוטפות מהסוגים הבאים:   .138

סוג

ההכנסה

האם היתה 
הכנסה?

מי מבני משק הבית 
קיבל הכנסה זו?

רשום: 

 מה היה סכום ההכנסה ברוטו בכל אחד
מהחודשים הבאים?

 הערות
1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה הבאה
שם פרטי

מס'
פרט

חודש שעבר

חודש               חודש                חודש               

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

1.    פנסיה שוטפת ממקום עבודה 
או מקופת פנסיה כלשהי 

שקשורה בעבודה קודמת                   
)לפני הורדת מס(

1  2  

סכום )בש"ח(|

סכום )בש"ח(|

סכום )בש"ח(|

2.   הכנסה שוטפת מקופות גמל 
)לפני הורדת מס(

1  2
סכום )בש"ח(|

סכום )בש"ח(|

3.    רנטה או פנסיה מחוץ לארץ 
כולל רנטה מגרמניה 

     )לפני הורדת מס(
1  2

סכום|

סוג מטבע|

סכום|

סוג מטבע|

פנסיה מקיבוץ או ממושב   .4
2  1     שיתופי

סכום )בש"ח(|

סכום )בש"ח(|

ב-3 החודשים האחרונים, האם היו לכם הכנסות שוטפות מהסוגים הבאים:   .139

סוג

ההכנסה 

האם היתה 
הכנסה?

מי מבני משק הבית 
קיבל הכנסה זו?

רשום: 

 מה היתה ההכנסה בכל אחד
מהחודשים הבאים?

 הערות
1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה 
הבאה

שם פרטי

מס' פרט
רשום 88 אם 

ההכנסה ניתנה 
למשק הבית 

ולא לפרט

חודש שעבר

חודש               חודש                חודש               

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

1.    תשלומים מקרנות השתלמות 
עבור תקופת שבתון לימודים 

 למורים, מרצים וחוקרים
)אין לכלול פדיון חד פעמי של קרנות 

השתלמות(

1  2  

סכום )בש"ח(|

סכום )בש"ח(|

סכום )בש"ח(|

החזר מס הכנסה שלילי סכום )בש"ח(|212.  

3.   תגמול או עזרה כספית ממשרד 
הבטחון 

     )כולל עזרה באחזקת רכב(
1  2

סכום )בש"ח(|

סכום )בש"ח(|

2  41.    תמיכה ממשרד הבינוי והשיכון
סכום )בש"ח(|

סכום )בש"ח(|

5.  תמיכה ממשרד האוצר -
12     כגון: נפגעי נאצים 

|
סכום )בש"ח(

6.   עזרה כספית ממוסדות אחרים 
)רשויות מקומיות, משרדי ממשלה: 

משרד הקליטה, משרד הרווחה, 
סוכנות וכדומה(

לא כולל קיצבאות מהביטוח הלאומי
ציין ממי:                                           

1  2|
סכום )בש"ח(

|
סכום )בש"ח(

סכום )בש"ח(|2  71.  עזרה כספית מישיבה / כולל

8.    עזרה כספית שוטפת מאנשים 
12בארץ שאינם גרים יחד איתכם

|
סכום )בש"ח(

9.   תמיכות כספיות שוטפות 
ממוסדות או מאנשים פרטיים 

בחוץ לארץ
     )שלא הוזכרו קודם(

12
|

סכום

סוג מטבע

|

סכום

סוג מטבע

10.   דמי מזונות המתקבלים
2  1       מבן/בת הזוג

|

סכום

סוג מטבע

11.   מילגות לימודים המתקבלות 
2  1באופן שוטף

|

סכום

סוג מטבע

12.   הכנסות שוטפות אחרות שלא 
2  1צויינו לעיל

|

סכום

סוג מטבע
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ב-3 החודשים האחרונים, האם היו לכם הכנסות, בארץ או בחוץ לארץ, מהסוגים הבאים:    .140

סוג

ההכנסה

האם היתה 
הכנסה?

 מה היתה "ההכנסה הנקייה" בכל אחד מהחודשים הבאים?
הכנסה נקייה היא הפדיון פחות ההוצאות העיסקיות, 

כגון: דמי עמלה, מס רכוש, ארנונה, הוצאות אחזקה וטיפול
 הערות

1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה הבאה

חודש שעבר

חודש               חודש                חודש               

)1()2()3()4()5()6(

1.   ריבית מפקדונות קצרי מועד
)עד שנה( )לפני הורדת מס( 

כגון: פק"מ, מק"מ
1  2

סכום

סוג מטבע

2.    ריבית מתוכניות חסכון )מעל שנה( 
)לפני הורדת מס(

1  2
סכום

סוג מטבע

ריבית מאגרות חוב   .3
)לפני הורדת מס(

1  2
סכום

סוג מטבע

4.    דיבידנד של בעל מניות בחברה 
ציבורית 

)לפני הורדת מס הכנסה(
12

סכום

סוג מטבע

512.   השכרת בית, דירה או חדר בדירה
סכום

סוג מטבע

6.    השכרת מגרש, מונית, משאית, 
חנות או מהחכרת פרדסים, מטעים 

וכדומה
)לפני הורדת מס הכנסה(

ציין:                                                                  

1  2

סכום

סוג מטבע

7.   אחר, כגון: עסק בבעלותכם שהוא 
חברת מניות פרטית; עסק שלא 

עבדתם בו או שהייתם שותפים בלתי 
פעילים בו; קיבוץ, מושב שיתופי

1  2
סכום

סוג מטבע

141.  ב–3 החודשים האחרונים, האם נוסף להכנסות שפורטו לעיל, היו למישהו מבני משק הבית הכנסות נוספות: הכנסות ממתן שיעורים פרטיים, 
ממתן הרצאות בארץ ובחוץ לארץ, משמרטפות, מניקיונות, מענק מילואים וכדומה בסכום של 100 ₪ או יותר לחודש?

כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה   .1  
לא – עבור לשאלה 142   .2  

מי מבני משק הבית 
קיבל את ההכנסה?

מקור ההכנסהרשום: 

 מה היתה ההכנסה ברוטו בכל אחד 
מהחודשים הבאים?

 הערות

שם פרטי
מס'
פרט

חודש שעבר

חודש               חודש                חודש               

)1()2()3()4()5()6(

|

סכום

סוג מטבע

|

סכום

סוג מטבע

|

סכום

סוג מטבע
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חלק ח:
די משק הבית י ו על  תנ י ות שנ ומתנות כספי ת  כו תמי

142.   מחודש                               ועד היום,  האם נתתם תמיכות או סכומי כסף בסכום של 100 ש"ח או יותר לחודש, לקרובים או לאנשים אחרים 
שאינם גרים יחד איתכם הנמצאים בארץ או בחוץ לארץ?

כולל תשלום דמי מזונות ומתנות כספיות שניתנו לאירועים: חתונה, בר מצוה וכדומה.  
כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.   .1  

לא – עבור לשאלה 143   .2  

האם נתתם את התמיכה

או המתנה ל:

1. כן
המשך
בטור 3

2. לא
עבור

לשורה 
הבאה

מה היו הסכומים שנתתם בכל אחד מהחודשים הבאים?

 הערות
חודש נוכחי 

חודש               חודש               חודש                חודש               

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

1
אנשים 
בארץ:

  2  1אירועים
סכום

סוג מטבע

2  1תמיכות אחרות2
סכום

סוג מטבע

2  1אנשים בחוץ לארץ3
סכום

סוג מטבע

בחודשים שהזכרתי קודם, האם תרמתם למפעלים, למוסדות, למשפחות נזקקות או לאנשים פרטיים?   .143
)תרומה לוועד למען החייל, למוסד צדקה, לאגודה למלחמה בסרטן וכדומה(

כן –  מלא את הפרטים הנדרשים בטבלה.   .1  
לא – סיים.   .2  

למי תרמתם?

מה היו הסכומים שנתתם בכל אחד מהחודשים הבאים?

 הערות

חודש נוכחי

חודש               חודש               חודש                חודש               

)1()2()3()4()5()6(

סכום

סוג מטבע

סכום

סוג מטבע

סכום

סוג מטבע

הערות 
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