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 טבלת פרטים על בני משק הבית .1פרק 

 

 באופן קבוע? </ את גרה אתה גר>היא הכתובת בה <מידע ממרשם > האם  1.10          

 לסוקר:  הנח את חוברת העזר בהישג יד

   1.30  -עבור לשאלה                  כן               .1                     

  1.20.2 -שאלההמשך ל                           לא              . 2                

   1.30  -שאלהעבור ל         לא ידוע, מסרב               

        

 אופן קבוע?ב </ את גרה אתה גר>בה   מהי הכתובת   1.20.2           

 ____________ ישובים(   lookup)בחירה באמצעות   שם ישוב:                         

 

 ____________ ישובים(   lookup)בחירה באמצעות  :  שם רחוב       1.20           

 

 ____________ מספר בית:    1.20.1           

 

 __________מספר דירה:     1.20.3           

 

 .שאל כעת על האנשים הגרים בדירה באופן קבועא  1.30           

                  ENTER  לסוקר: הקש       

                                            

 נוסח לנדגם                    

 שמך : שם פרטי   1.40          

 ENTERדגם, תקן במידת הצורך והקש לסוקר: קרא את השם הפרטי של הנ               

 

 נוסח ליתר הנפשות בדירה           

        דים הלומדים במוסדות ילחיילים בשירות סדיר וכן כולל:  מלבדך, מי הם האנשים הגרים בדירה באופן קבוע?  1.40       

 חינוך עם פנימייה, כולל כתות יב.

 .ENTERהקש  -במשק הבית לסוקר: אם אין נפשות נוספות               

     

 ____________ :שם פרטי             

 

 נוסח לנדגם                         

 _________: שם משפחתך  1.50        

 .   ENTERלסוקר: קרא את שם המשפחה של הנדגם, תקן במידת הצורך והקש                

     1.60 -שאלההמשך  ל                

                                             
 נוסח ליתר הנפשות בדירה          

 

 ___________שם משפחה:  1.50       

                                     .ENTERוהקש   לסוקר: אם שם המשפחה של הפרט זהה לשם המשפחה הרשום מעל, הקלד שתי נקודות   

               1.70 -עבור לשאלה            



 

3 

 

 :________________כולל סיפרת ביקורת וכולל אפסים משמאל ?מהו  מספר תעודת הזהות שלך  1.60     

 הנפש בדירה < אליך ?שם  >רבה של ימהו יחס הק   1.70    

  לסוקר: יש לרשום בן או בת מאומצים כ"בן"/ "בת"              

 )אופנות חסומה לקלידה(                                                           הנדגם.  1

 1.40עבור לנפש הבאה לשאלה                                              ן זוג / בת זוגב.  2

 ן / בתב.  3

 של הבן או הבתזוג הבן /בת .  4

 / הנכד.  5

 ההור.  6

 הורה של בן/ בת הזוג.  7

 אח/ אחות.  8

 גיסהגיס/ .  9

 סבא/ סבתא.  10

 דוד/ דודה.  11

 אחיין/ אחיינית.  12

                                                  קרוב משפחה אחר.  13

 1.40עבור לנפש הבאה לשאלה                                       ילד ממשפחה אומנת.  14

 שותף/ שותפה לדירה.  15

 שק ביתמטפל/ ת או עובד/ת מ.  16

                                                 לא קרוב אחר.  17

 1.40עבור לנפש הבאה לשאלה                                                     לא ידוע, מסרב                              

 

 

 טבלת תקציב מזון משותף      

 בצעת הבדיקה הבאה:בסיום פירוט הנפשות החיות בדירה מת

  1.100-ל לטבלת מ"ב עבוראם הנדגם הוא הנפש היחידה הגרה בדירה    ●

      לטבלת מ"ב עבור)בן/בת(   3=1.70  או )בן/בת זוג(   2=1.70הגרים בדירה מסומנים בשאלה יתר  כלאם  ●   

 ושאל על כל הנפשות החיות בדירה   1.100-ל    

  1.80כל השאר המשך בשאלה    ●

 ? האם לכל הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון  1.80     

  ושאל על כל הנפשות החיות בדירה 1.100-ל לטבלת מ"ב עבור           כן    .      1            

         1.90 -המשך לשאלה           לא    .2         

   ושאל על כל הנפשות החיות בדירה 1.100-ל לטבלת מ"ב עבור לא ידוע, מסרב                                     
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 תך?ילמי מבין הגרים בדירה יש תקציב הוצאות משותף למזון א  1.90    

  ?הנפש בדירה<שם  >ל                

 כן             .1

 לא             .2

         לא ידוע, מסרב                                      

 

 נוסח לנדגם             
  <שם הנדגם>לסוקר: הקלד את מינו של     1.100   

                                               
         נוסח ליתר בני משק הבית            

 <  שם בן משק הבית > כעת אשאל  על   1.100  
                                                                          

 :<שם בן משק הבית > האם              

 זכר.  1

 נקבה.  2

   
  נוסח לנדגם            

 1.120עבור לשאלה       נולדת ?איזו שנה ב   1.110 

         
 נוסח ליתר בני משק הבית      

  ?<שם בן משק הבית < >/ נולדה נולד>באיזו שנה    1.110

                                                                                               

              1.190עבור לשאלה      (2100 -1890)טווח                    

  1.110.1 -המשך לשאלה                     לא ידוע, מסרב 

                        

 נוסח לנדגם             

 >בן  כמה אתה / בת כמה את <  ?  1.110.1

  לסוקר: יש למלא את הגיל ביום ההולדת האחרון.          

 1.120 -עבור לשאלה                                         

 נוסח ליתר בני משק הבית          

 ___________________________________  ?<שם בן משק הבית >>בן / בת< כמה     1.110.1

 
  1.190-עבור לשאלה                                         

 
 ? נולדת על פי הגבולות הנוכחיים ארץאיזו ב  1.120

 לסוקר: אם >ענה/ענתה< "ברית המועצות", בקש פירוט לפי הגבולות הנוכחיים          

 1.130 -הלשאל עבור                       ישראל                 .1        

 1.150 -עבור לשאלה         ()פירוט ארצות         .15-2         

 ארצות  lookup -המשך לשאלה                               אחר           . 16         

  1.130 -עבור לשאלה           לא ידוע             

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                      מסרב                          

lookup  ארצות   

 ENTERוהקש   של ארץ הלידה, בחר בארץ המתאימה אותיות ראשונות 3לסוקר: הקלד 
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 1.150 -המשך לשאלה   ________    

         על פי הגבולות הנוכחיים? נולד אביך  ארץאיזו ב  1.130

                                            המועצות", בקש פירוט לפי הגבולות הנוכחייםלסוקר: אם >ענה/ענתה< "ברית            

 1.140עבור לשאלה                          ישראל  .               1           

 1.140עבור לשאלה         ()פירוט ארצות.         15-2           

 ארצות  lookup -המשך לשאלה                              אחר.            16           

  1.140 -עבור לשאלה      לא ידוע /מסרב               

                                              

lookup ארצות   

 .ENTERאותיות ראשונות של ארץ הלידה, בחר בארץ המתאימה והקש   3לסוקר: הקלד 

 1.140 -ך לשאלההמש________     

    

 על פי הגבולות הנוכחיים? נולדה אימך  ארץאיזו ב 1.140  

 לסוקר: אם >ענה/ענתה< "ברית המועצות", בקש פירוט לפי הגבולות הנוכחיים            

 1.160עבור להוראת תזרים לפני                          ישראל  .               1           

 1.160עבור להוראת תזרים לפני          ()פירוט ארצות        .15-2            

 ארצות  lookup -המשך לשאלה                               אחר .           16            

 1.160בור להוראת תזרים לפני ע     לא ידוע /מסרב               

                

lookup  ארצות   

 .ENTERאותיות ראשונות של ארץ הלידה, בחר בארץ המתאימה והקש   3לסוקר: הקלד  

 1.160עבור להוראת תזרים לפני ________     

 

 שנה עלית לישראל? איזו ב   1.150

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל ( 2100 -1890)טווח                                           

  1.150.1 -המשך לשאלה                                         לא ידוע               

  1.160 פניעבור להוראת תזרים ל                                            מסרב               

 
 
                                                                                                         לפני כמה שנים עלית לישראל?   1.150.1  

 (210-0)טווח                                      

  לא ידוע, מסרב                        
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  ?<אתה / את >האם   1.160    
                                                                                  

 1.170 -המשך לשאלה                 </ נשואהנשוי > 1

          לנוסח בהתאמה למצב המשפחתי>חי /חיה< בנפרד                2

             )חיים בנפרד ישאלו על שנת נישואיהם(>גרוש / גרושה<                  3

 >אלמן / אלמנה< 4

 <                 רווק / רווקה> 5

     1.190עבור לשאלה                      לא ידוע, מסרב                                         

 

 באיזו שנה >התחתנת / התגרשת/ התאלמנת <?   1.170  

 תופיע ההערה לסוקר: 1,2= 1.160אם    

 לסוקר: יש למלא תאריך נישואים נוכחיים   

                                   1.180-עבור לשאלה   (       2100 -1920)טווח                                                            

   1.170.1 -המשך לשאלה                                     לא ידוע                                                      

     1.180-עבור לשאלה                                                         מסרב                                         
 

 נוסח לנדגם                  

  לפני כמה שנים >התחתנת / התגרשת/ התאלמנת <?   1.170.1

  1.180 -ך לשאלההמש                     (100-0)טווח                                                       

 לא ידוע, מסרב                                                       
 

 נוסח לנדגם נשוי או חי בנפרד                   

 ,  כולל הנישואין נוכחיים ?<נשואה/נשוי >כמה פעמים היית    1.180
 

   נוסח לנדגם גרוש או אלמן           

 ?<נשואה/נשוי > כמה פעמים היית   1.180

                      (9-1)טווח                                                       

                   

  ?<עובד / עובדת< > 1.40 -שם בן משק הבית >האם  1.190 

     אומי נחשבת כעבודה התנדבות לשירות ל. לסוקר: לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות         

 .אזרחית         

 כן, עובד .1

 בצה"ל                      בשירות קבע  .2

  ל"ירות חובה בצהבש .3

                                         לא עובד  .4

 

 לימודים כלשהו?  במוסד < / למדה או לומדת למד  או  לומד<   > 1.40 -שם בן משק הבית > האם   1.210

  1.220 -המשך לשאלה                                  רק בעבר / למדה< למד>            .1                                      

      בחופשהכולל  ,כיום / לומדת< לומד>             .2                                      

 1.100-עבור לנפש הבאה במ"ב ל    כלל  במוסד  לימודים  / למדה< למד>לא              .3                                              

        1.220 -המשך לשאלה                           לא ידוע, מסרב       
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 + 17השאלה נשאלת רק על בני משק בית בני        

  ?< 1.40 -שם בן משק הבית < >בלה/שקישקיבל >מהי התעודה או התואר הגבוה  ביותר   1.220 

                                                                                                                                  1לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד            

 (תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאינה תעודת בגרות .1

                                                                                            תעודת בגרות .2

                                     שאינה תעודה אקדמיתתיכוני -תעודת סיום של בי"ס על .3

            , או תואר מקביל כולל תעודה אקדמיתB.Aתואר אקדמי ראשון  .4

 רפואה( בדוקטור   M.D, או תואר מקביל )כולל M.Aאר אקדמי שני  תו .5

 , או תואר מקבילPh.D תואר אקדמי שלישי  .6

   אחת מהתעודות שצוינואף  / קיבלה< קיבל>לא  .7
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 דירה, רכב ועזרהפרטים על  .2פרק 

 כעת אשאל על דיור, רכב ועזרה בבית  2.10 

                                                            ENTERר: הקש לסוק        

        

   הנדגם יחיד/ה במ"ב              

 :היא >אתה גר / את גרה<האם הדירה בה     2.20 

 

 במ"ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת           

 : האם הדירה בה אתם גרים היא     2.20  

 2לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           

 2.50עבור לשאלה  -דירה ב>בעלותך/  בעלותכם< .1

 2.30עבור לשאלה  -דירה בשכירות .2

 דיור מוגן .3

 2.50עבור לשאלה א משלמים שכר דירה. כולל קיבוצים       דירה בבעלות אחרים ול .4

 דירה בדמי מפתח .5

 2.20.1המשך לשאלה  -אחר .6

 

 ביקורת לוגית:

 קר קולד אופנות "אחר" עולה בפניו ההערה הבאה: אם הסו

 יות הקיימותו"לסוקר נא בדוק שנית אם התשובה שייכת לאחת מהאופנ

 .1סמן אופנות  -אם הדירה בבעלות אחד מבני משק הבית .1

 .2אופנות  -מעונות = שכירות, סמן .2

 (.2( או שוכר מהקיבוץ )אופנות 4ברר האם חבר קיבוץ )אופנות  -דירה בקיבוץ .3

אם הנדגם מתגורר ללא תשלום בדירה )או ביחידת דיור( שבבעלות בן משפחה או חבר,  .4

 . 4סמן אופנות  -שאינו שייך למשק הבית של הנדגם

 , ופרט."6במקרה אחר סמן אופנות  .5

 

                                                  2.50 -עבור  ל           ___________     >פרט / פרטי<? < / שלכם שלך>מהו הסדר המגורים   2.20.1

 

 את הדירה ?  <שכרת / שכרתם>ממי   2.30    

 3לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           

 מאדם פרטי .1

 2.50עבור לשאלה  -      מחברה לדיור ציבורי, כגון: "עמידר", "חלמיש", "פרזות", "שקמונה" .2

 נטים או ישיבותממוסד לימודים, כגון: מעונות סטוד .3

 מממשלה, רשות מקומית, קיבוץ או מושב שיתופי, וכדומה .4

 2.30.1המשך לשאלה  -אחר .5

 

   ___________   >פרט / פרטי< את הדירה ?/ שכרתם< שכרת >ממי  2.30.1  
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    וחדר מטבח, שירותים   לא כוללסלון, כולל  כולל חצאי חדרים? <, אתם גריםאתה גר / את גרה / >בכמה חדרים   2.50

 .לעסק בלבד המשמש          

 לסוקר: ניתן לרשום חצאי חדרים          

 
 (0.5 - 9.5)טווח                                                     

 

  2.60 -המשך לשאלהאם הדירה בבעלות הנדגם  .1

                         2.70 -לשאלה המשך - כל השאר .2

 

 דירה נוספת?  <בבעלותכם>בבעלותך /  האם יש  2.60  

            כן           .1

 2.80עבור לשאלה                               לא   .2
 

                לא ידוע/ מסרב         
             

 דירה?  <בבעלותכםבבעלותך / >האם יש    2.70 

 כן                 .1

 לא  .2

            לא ידוע/ מסרב       

  

 מכונית פרטית או מסחרית? <לרשותכם לרשותך / >האם עומדת   2.80

    טרקטורון או כלי רכב מנועיים דו גלגליים: אופנוע, משאית, לא כולל עד ארבעה טון משקל כולל. לסוקר:        
 טוסטוס קטנוע,       

 
   2.90 -המשך לשאלה                          כן             .1

  2.100 -עבור לשאלה                  לא                 .2

       לא ידוע, מסרב                       

 

 ? < לרשותכם לרשותך / > מדותעוכמה מכוניות   2.90

      2.90.1 המשך בשאלהאם עומדת מכונית אחת לרשות משק הבית (            9-1)טווח                                                 

 2.90.2אם יש יותר ממכונית אחת לרשות משק הבית עבור לשאלה                              

   2.110עבור לשאלה          מסרבלא ידוע, 

 

 האם המכונית >בבעלותך/בבעלותכם<?   2.90.1

  כן .1

   2.110עבור לשאלה                  לא .2

            לא ידוע/ מסרב     

 

 מתוכן, כמה מכוניות  >בבעלותך/בבעלותכם<? 2.90.2

 

   2.110עבור לשאלה                  ( 9-1)טווח                                                        

             לא ידוע/ מסרב                                                          
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 פרטית או מסחרית?  מכונית  <לרשותכם >לרשותך /  ,  האם עמדה החודשים האחרונים עשר-יםבשנ 2.100

           כן    .     1

              לא .2

 

 עוזרת או מטפלת המקבלת תשלום? <בביתכםמועסקת  >בביתך /  האם   2.110  

   2.111לשאלה המשך                         . כן1    

                              .  לא2    

     3.10 -3לפרק עבור                                    לא ידוע, מסרב                       

 

  ?כמה שעות בשבוע מועסקת העוזרת או המטפלת  2.111

    ופן יחסי למספר לסוקר: הכוונה לשעות שבועיות, אם העוזרת/מטפלת מועסקת בתדירות נמוכה יותר חלק בא         

 שעות שבועיות.          

 לסוקר: אם במשק הבית יש גם עוזרת וגם מטפלת יש לרשום את מספר השעות של שתיהן יחד.         

 ( 0.5-. 336.0)טווח                                               

        

    

   עוסקת ב:העוזרת או המטפלת האם  2.112  

 2.120עבור לשאלה    עבודות בית, כגון: ניקיון, בישול                                                            .1

 טיפול בבן משק הבית, כגון: בילדים, בקשישים .2

 גם עבודות בית וגם בטיפול בבן משק בית .3

   2.120עבור לשאלה                                                 לא ידוע, מסרב        

 
 .אקרא בפניך רשימה של גורמים מממנים, ענה לגבי כל אחד מהם האם משלם עבור העוזרת או המטפלת  2.120
 לא-2כן, -1ולכל שאלה הקש: ,   Enter-ו   1לסוקר: הקש           

 
 2.120.1   

 הנדגם יחיד/ה במ"ב   

 >אתה / את<
 ספתבמ"ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נו

    אתם
 .     לסוקר: השייכים למשק הבית

 לא-2 כן -1

 לא-2 כן -1 מוסד או גוף ציבורי כגון: ביטוח לאומי, לשכת רווחה    2.120.2  

  2.120.3 
 הנדגם יחיד/ה במ"ב 

 מישהו אחר
 

  במ"ב גרה עם הנדגם לפחות נפש אחת נוספת
 מישהו אחר שאינו שייך למשק הבית

 לא-2 כן -1
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 עמדות על מגורים. 3פרק 

  .שוב ובדירהיביאפתח בשאלות לגבי מגוריך   שונים. תייחסות אליך ואל דעותיך בנושאיםמ שאקראהשאלות     3.10      

      ENTERלסוקר: הקש                

                                          

 ?< הנדגם שם הישוב בו גר >ב  / את גרה< אתה גר> מאיזו שנה    3.110  

 0ע"דון "לא יסמ – "מספר שנים"לסוקר: אם הנדגם עונה            

 אם הנדגם מציין כי גר מספר שנים בדירה או ביישוב, עבר לגור במקום אחר, וחזר לגור באותה                     

 שבה הוא נכנס לגור בדירה או ביישוב יש לשאול על השנה  -דירה או ישוב בה גר לראשונה                    

 בפעם האחרונה.                    

 3.120 -עבור לשאלה       (          2100 -1890)טווח                                                             

  3.110.1  -המשך לשאלה                                                          לא ידוע        

 3.120 -עבור לשאלה                                                      מסרב 

 

 ? <הנדגם שם הישוב בו גר >ב   / את גרה< אתה גר> כמה שנים   3.110.1     

 לסוקר: עגל לחצאי שנים                    

 (0.5 – 99)טווח                                                   
 

 

 ? </ את גרה אתה גר> בו  שמהאזור  מרוצה </ את אתה>האם באופן כללי,   3.120    

 לסוקר: הצג למרואיין את חוברת העזר               
 מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה  .4

 רבלא ידוע, מס                                      
 

 האם אתה מרוצה מהתחבורה הציבורית באזור מגוריך?  3.130   

 מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה  .4

 לא משתמש בתחבורה ציבורית[] .5
 

 לא ידוע, מסרב
 

     / את  אתה גר>בו שבאזור   ,מרוצה מכמות השטחים הירוקים, הגנים הציבוריים או הפארקים </ את אתה> האם  3.140 

 ?<גרה             

 מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה .4

 לא ידוע, מסרב                                       
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 ?/ את גרה< אתה גר> בו שמרוצה מהניקיון באזור  / את< אתה>האם   3.150
 מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה .4

 לא ידוע, מסרב
 

 באזור מגוריך?  אשפההאם אתה מרוצה משירותי איסוף ה   3.150.1

 מרוצה מאד .1

 מרוצה .2

 כך מרוצה-לא כל .3

 בכלל לא מרוצה  .4

 לא ידוע, מסרב

 

, ריחות של ביוב או היעשן ממכוניות או מאזור תעשי, כגון: בו אתה גרשהאם מפריע לך זיהום האוויר באזור   3.160

 ?פסולת

 מאוד מפריע .1

 מפריע .2

 מפריעלא כל כך  .3

 מפריעבכלל לא  .4

 לא ידוע, מסרב                                     
 
 

/ את  אתה גר>בו שללכת לבדך בשעות החשיכה באזור  ה <בטוח המרגיש/ את  מרגיש בטוח אתה>האם   3.170

 ?גרה<

 מאוד /בטוחה< בטוח> .1

 /בטוחה< בטוח> .2

 /בטוחה< בטוח>לא כל כך  .3

 /בטוחה< בטוח>בכלל לא  .4

 וצאת< מהבית[]לא >יוצא/ י .5

 לא ידוע, מסרב
 

     רוחב הכבישים והמדרכות, תאורה  שבו אתה גר? כגוןהאם אתה מרוצה ממצב הכבישים והמדרכות באזור   3.200 

 מספקת, שילוט וכדומה.            

 מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה .4

 לא ידוע, מסרב                                  
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 בדירה זו ? / את גרה< אתה גר>איזו שנה מ   3.20

 ע"דון "לא יסמ – "מספר שנים"לסוקר: אם הנדגם עונה              

       3.30 -עבור לשאלה(                2100 -1890)טווח                                                  

       3.20.1 -המשך לשאלה                                                                  לא ידוע                                     

   3.30 -עבור לשאלה                                                                    מסרב                                  

 

 בדירה זו?   / את גרה< גר אתה>מה שנים כ  3.20.1     

 .  סמן "לא ידוע" -אם הנדגם עונה "מספר שנים"  .לסוקר: עגל לחצאי שנים        

 (0.5 – 99)טווח                                                       

 

 ?/ את גרה<  אתה גר>בה שמרוצה מהדירה  / את< אתה>האם באופן כללי,     3.30      

 מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה  .4

 לא ידוע, מסרב                                            
 

 האם מפריע לך בדירה רעש שבא מבחוץ?   3.90

 מפריע מאד .1

                                              מפריע .2

 כך מפריע-לא כל .3

                       בכלל לא מפריע  .4

 לא ידוע, מסרב
 

        
 מרוצה מהיחסים עם שכניך? </ את אתה>האם     3.80  

 מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה .3

 בכלל לא מרוצה  .4

 ]אין שכנים[ .5

 לא ידוע, מסרב       
 

 האם בשכונה שלך אנשים משתפים פעולה כדי לשפר את השכונה?  3.100

 כן, במידה רבה  .1

 כן, במידה מסוימת  .2

 כך לא כל .3

 בכלל לא .4

 ]אין צורך בשיפור[  .5

 לא ידוע, מסרב 
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 אורח חיים . בריאות ו4פרק 

  .כעת אשאל אותך לגבי בריאות ותפקוד   4.10  

       ENTERלסוקר: הקש            

                                   

 מהו מצב בריאותך, בדרך כלל?     4.20 

 טוב מאוד .1

 טוב .2

 לא כל כך טוב .3

 טוב  בכלל לא .4

    לא ידוע, מסרב                           
 
 

 איך היית> מתאר/מתארת< את  מצב בריאותך כיום: ,באופן כללי,  בהשוואה למצב בריאותך לפני שנה 4.25

 מאשר לפני שנה הרבה יותר טוב עכשיו .1

 מאשר לפני שנה עכשיוקצת יותר טוב  .2

 בערך כמו לפני שנה .3

 קצת יותר גרוע  .4

 רועהרבה יותר ג .5

 לא ידוע, מסרב

 
 

 .חודשים או יותר שישההאם יש לך בעיה בריאותית או פיזית כלשהי?  הכוונה לבעיה הקיימת    4.30

                     4.40 המשך בשאלה                              כן .0

 4.80 לשאלהעבור                 לא .2

    לא ידוע, מסרב       

 

 
   זו מפריעה לך בפעולות יומיומיות?האם בעיה     4.40 

    4.50המשך בשאלה                  מפריעה מאוד  .1

                              מפריעה .2

 לא כל כך מפריעה         .3

    4.80לשאלה עבור              בכלל לא מפריעה .4

           לא ידוע, מסרב                      

                                 

 או לעלות במדרגות?ללכת  יש לך קושיהאם   4.50

 . אין קושי1

 .יש קושי מועט2

 . יש קושי רב3

 . לא >יכול/ יכולה< בכלל4

  לא ידוע, מסרב                          
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 להתלבש או להתרחץ? יש לך קושיהאם   4.60   

 . אין קושי1

 .יש קושי מועט2

 . יש קושי רב3

 יכול/ יכולה< בכלל. לא >4

 לא ידוע, מסרב

 

 

 קיון, קניות, סידורים מחוץ לבית ינ? כגון פעולות הקשורות במשק הבית האם יש לך קושי לבצע   4.90

 וכדומה?           

 . אין קושי1

 .יש קושי מועט2

 . יש קושי רב3

 . לא >יכול/ יכולה< בכלל4

 לא ידוע, מסרב                          

 

 ? לזכור או להתרכז יש לך קושיהאם   4.80

 . אין קושי1

 .יש קושי מועט2

 . יש קושי רב3

 . לא >יכול/ יכולה< בכלל4

 לא ידוע, מסרב                                

 

 האם >אתה/את< >מרכיב/ מרכיבה<  משקפיים או עדשות מגע?  4.20.1.1

   לסוקר: כולל משקפי קריאה           

 כן .1

 לא  .2

 ידוע, מסרב  לא

 

 .גם כש>אתה מרכיב/ את מרכיבה< משקפייםהאם יש לך קושי לראות?   4.20.1    

 . אין קושי1

 .יש קושי מועט2

 . יש קושי רב3

 . לא רואה בכלל4

 לא ידוע, מסרב                                
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 האם >אתה נעזר/את נעזרת< במכשיר שמיעה?   4.70

 כן  .1

 לא  .2

 רב לא ידוע, מס

 

 האם  יש לך קושי לשמוע?    4.20.2

 לסוקר: אם הנדגם מרכיב מכשיר שמיעה הכוונה לקושי לשמוע גם כשמרכיב את מכשיר השמיעה.         

 . אין קושי1

 .יש קושי מועט2

 . יש קושי רב3

 . לא >שומע/ שומעת< בכלל4

 לא ידוע, מסרב    

 

 

 ייחסות לחודש האחרון.כעת אשאל מספר שאלות בנושא שינה, המת  4.120

 

 _________?שבוע בסוף שאינהביממה כולל ביום ובלילה < ישנה את/  ישן אתה> שעות כמה, כלל בדרך  4.121

 .בלילה רביעי יום ועד שבת ממוצאי הכוונה: לסוקר      

 בחודש האחרון, האם היה לך קושי להירדם או לישון במשך לילה שלם?  4.130

 בכל לילה . בכל לילה או כמעט1

 שלוש בשבוע-. פעמיים2

 . פעם בשבוע או פחות3

 . לא היה לך קושי כזה בחודש האחרון4

 

 בחודש האחרון, האם הרגשת >עייף או מנומנם/ עייפה או מנומנמת< במשך היום?  4.140  

 הרגשת עייפות רבה  .1

 4.150המשך בשאלה   הרגשת עייפות מסוימת           .2

 לא כל כך  .3

 4.160.1עבור לשאלה                    בכלל לא     .4

 לא ידוע, מסרב 

 

 שציינת פגעה בתפקוד שלך?העייפות  האם  4.150
 במידה רבה כן,  .1

 במידה מסוימת                                            כן,  .2

 כך -לא כל .3

 בכלל לא .4

 לא ידוע, מסרב 
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 ה?בעיות העייפות שציינת סיכנו אותך בנהיג האם  4.160  

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע, מסרב 

 

 שיעזרו לך לישון?  מרשםהאם בחודש האחרון נטלת תרופות  4.160.1
 4.160.2המשך בשאלה כן                                .1

 4.171עבור לשאלה לא                                .2

 לא ידוע, מסרב

 

 באיזו תדירות נטלת אותן?  4.160.2

 כל לילה .1

 וש בשבועפעמיים עד של .2

 כפעם בשבוע .3

 לעתים רחוקות יותר .4

 לא ידוע, מסרב 
 

 עשר החודשים האחרונים, האם קיבלת חיסון נגד שפעת?  -בשנים  4.171

 כן .1

 לא  .2

 לא ידוע, מסרב
 

  40אם הנדגמ/ת בן ( ומעלהMinn 1.100=1/2  וגםGil=>40 המשך בשאלה  )4.170 

   25אם הנדגמת בת  ( שנה ומעלהMinn 1.100=2  וגםGil=>25 המשך בשאלה )4.170 

  4.180עבור לשאלה   -אחרת 

 

 כעת אשאל לגבי בדיקות שונות הנעשות לשם גילוי מוקדם    4.170

 ומעלה  40הנדגמת בת  אם(Minn 1.100=2  וגםGil=>40 עבור לשאלה )4.170.7  

 25הנדגמת בת  אם ( ומעלה Minn 1.100=2  וגםGil=>25 עבור לשאלה )4.170.9  

 ומעלה 40בן  םהנדג אם (Minn 1.100=1 וגם  Gil => 40  ) 4.170.13עבור לשאלה  

 4.180 אחרת עבור לשאלה 

 

 האם עשית אי פעם בדיקת ממוגרפיה?  4.170.7

 4.170.81המשך לשאלה כן                        .1

 4.170.9עבור לשאלה                לא  .2

 לא ידוע, מסרב 
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 ?הבדיקה בפעם האחרונהמתי עשית את  4.170.81  

 4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

 עשר החודשים האחרונים -בשנים .1

 עד שנתייםלפני יותר משנה  .2

 עד חמש שניםמשנתיים  לפני יותר .3

 חמש שניםלפני יותר מ .4
 לא ידוע, מסרב 

 

 

  ומעלה 25השאלה תוצג לנשים מגיל   

 ? papמשטח צוואר הרחם האם עשית אי פעם בדיקת  4.170.9

 4.170.101המשך בשאלה כן                             .1

 לא .2

אחרת עבור לשאלה  4.170.13עבור לשאלה ומעלה  40אם הנדגמת בת      לא ידוע, מסרב

4.180 

 ?מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה 4.170.101

 4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

 עשר החודשים האחרונים -ניםבש .1

 עד שנתייםלפני יותר משנה  .2

 עד חמש שניםלפני יותר משנתיים  .3

 חמש שניםלפני יותר מ .4
 לא ידוע, מסרב 

 

 4.170.13שאלה שנה ומעלה המשך ב 40הנדגמ/ת בן/בת  אם  

 4.180 אחרת עבור לשאלה  

 
 ? עשית אי פעם בדיקת דם סמוי בצואההאם  4.170.13

 4.170.141המשך בשאלה               כן  .1

 לא         .2

    4.180אחרת עבור לשאלה , 4.170.15 עבור לשאלהשנה ומעלה  40בן/בת  אם לא ידוע, מסרב   

 
 מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה? 4.170.141

 4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

 עשר החודשים האחרונים -בשנים .1

 עד שנתיים לפני יותר משנה .2

 עד חמש שניםלפני יותר משנתיים  .3

 חמש שניםלפני יותר מ .4
 לא ידוע, מסרב 
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  ומעלה 40השאלה תוצג לבני  
 סקופיה? והאם עשית אי פעם בדיקת קולונ  4.170.15

 
           4.170.61המשך בשאלה               כן  .1

 לא        .2

 4.180עבור לשאלה    לא ידוע, מסרב   

 

 ? מתי עשית את הבדיקה בפעם האחרונה  4.170.161

 4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

 עשר החודשים האחרונים -בשנים .1

 לפני יותר משנה עד שנתיים .2

 לפני יותר משנתיים עד חמש שנים .3

 לפני יותר מחמש שנים .4
 לא ידוע, מסרב 

 
 

 רית יותר מתשובה אחתמה הייתה הסיבה שעשית את הבדיקה? אפש  4.170.162

 בעיה בריאותית .1

 סרטן המעי הגס אצל קרובי משפחהלסוקר: רקע משפחתי   .2

 בצואה בעקבות בדיקת דם סמוי .3

    , בדיקת סקרעקב גיל .4

 סיבה אחרת .5
 לא ידוע, מסרב 

 

 כעת אשאל על גובה ומשקל.  4.180

 

 ?מה הגובה שלך, ללא נעליים  4.190  

 םלסוקר: התשובה בסנטימטרי        

 . ללא חצאי סנטימטרים אם הנדגם אינו זוכר את הגובה במדויק, שאל על הגובה בערך                   

       

 (50 – 250)טווח  _________       
 

 מה משקלך כיום, בבגדים קלים וללא נעליים?  4.200

 ריוןילסוקר: אם אישה אומרת לך שהיא בהריון, שאל על משקלה לפני הה

 . ללא חצאי סנטימטריםאם הנדגם אינו זוכר את המשקל במדויק, שאל על המשקל בערך          

  

 (20 – 300)טווח  ____________       
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 .כעת אשאל אותך שאלות בנושא תזונה והרגלי אכילה  4.350  

 האם היית רוצה:  4.210

  לרדת במשקל .1

     4.220המשך בשאלה    להישאר באותו משקל  .2

 ות במשקל לעל .3

      4.225עבור לשאלה          ך[ ]לא אכפת ל .4

                     

 האם >אתה/ את< עושה דיאטה לצורך ירידה במשקל או שמירה על המשקל?  4.220 

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע, מסרב 
 

 דיאטנית?קיבלת אי פעם ייעוץ תזונתי מ האם 4.225

 בנוגע לעצמולסוקר:  הנדגם נפגש עם דיאטנית 
   4.225.1המשך בשאלה              ןכ .1

              לא .2

 4.352, אחרת עבור לשאלה  4.230עבור לשאלה  1=4.220אם   לא ידוע, מסרב 

 

 מתי נפגשת עם דיאטנית בפעם האחרונה? 4.225.1

 4לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד            

 עשר החודשים האחרונים-בשנים .1

 ד שנתייםעלפני יותר משנה  .2

 עד חמש שניםלפני יותר משנתיים  .3

 חמש שניםלפני יותר מ .4

  [לא נפגשתי] .5

 לא ידוע, מסרב 

 

 דיאטה?לממי קיבלת את ההנחיות העיקריות  4.230

 5לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           

 רופא .1

 דיאטנית, בייעוץ אישי או קבוצתי .2

 תכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה .3

 רנט או חומר מקצועיספרים, אינט .4

 משפחה או מכרים .5

 גורם אחר הנחיות מ יקיבלת .6

 הנחיות  יקיבלתלא  .7

 לא ידוע, מסרב 
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ביום: כולל מיצים ממותקים  בדרך כלל, כמה כוסות משקאות ממותקים, קרים או חמים, >אתה/את< שותה 4.351
 , קפה או תה בתוספת סוכר. מיצים טבעיים, משקאות ממותקים תוססים, משקאות אנרגיה, מים בטעמים ,בסוכר

 6לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד               

 . טייםלסוקר: לא כולל משקאות דיאט

  ת(פוזיציו 2 ) כוסות _______

 לא ידוע, מסרב 

 

 

 ? בבישול  או בטיגון שמן העיקריבשמן זית כ / את משתמשת<אתה משתמש> האם  4.352

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע, מסרב 

 
  בתוספת למזון כגון: בסלט?האם > אתה משתמש/ את משתמשת< בשמן זית כשמן העיקרי  4.352.1

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע, מסרב 

 
 . וכדומה יחידה אחת של מלפפון, עגבנייה, פלפלקות אתה אוכל ביום? מנה= לדוגמה, כמה מנות ירבדרך כלל,  4.353

 אפס . אם פחות ממנה ביום רשוםכולל ירקות מבושלים  :לסוקר

  (עם נקודה עשרונית פוזיציות 3 ) מנות ______

 לא ידוע, מסרב 

 
פלח של תפוח, אגס, אשכול קטן של ענבים או  מנה= יחידה אחת שלבדרך כלל, כמה מנות פרי אתה אוכל ביום?  4.354

 מלון. 

 אם פחות ממנה ביום רשום אפס  :לסוקר

  (פוזיציות עם נקודה עשרונית 3) מנות ______

 דוע, מסרב לא י
 

>אתה אוכל/את אוכלת< מאכלים המכילים דגנים מלאים, כגון לחם או פסטה מחיטה מלאה,  ביום כמה פעמים 4.355.4 

  אורז מלא, בורגול, כוסמת, גריסים?

 לסוקר: אם פחות מפעם ביום רשום אפס

  (0-7טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 
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  :המוצרים האלהוכלת< את >אתה אוכל/את א בשבועכמה פעמים  4.355

 לסוקר: הכוונה לשבוע רגיל

 אם פחות מפעם בשבוע רשום אפס                      

 98אם לא קבוע הקלד                       

 

י שעל אריזת מוצרי מזון, הכוונה לבדוק את הרכיבים או את הסימון התזונת / את נוהגת<נוהג האת>האם  4.356

 כולסטרול, צבעי מאכל, קלוריות, מלח וכדומה.

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע, מסרב 

 

  הרגלי התזונה שלך מושפעים  ממחקרים או מפרסומים לגבי תזונה בריאה? האם 4.430

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע, מסרב 
 

  כעת אשאל אותך שאלות בנושא פעילות גופנית  4.240
         

ה, יהליכה, ריצה, שחי ילות גופנית? הכוונה לפעילות כמובשלושת החודשים האחרונים, האם עסקת בפע 4.250

 . , משחקי כדורהתעמלות

. עבודות פיזיות כגון הרמת משאות או עמידה לסוקר: הכוונה לפעילות גופנית שהנדגם עושה מתוך בחירה
 אינן נחשבות לעיסוק בפעילות גופנית, לצורך השאלה.  –ממושכת 

 4.260המשך בשאלה          כן .1

 4.440עבור לשאלה  לא               .2

 4.270המשך בשאלה   לא ידוע     

 4.440עבור לשאלה  מסרב            

 

 

 

 מספר שאלה

 כמה פעמים 

 (0-21)טווח 
לא ידוע, 

 מסרב 

  מההמבורגר, נקניקיות, קבב, נקניק פסטר -בשר אדום או בשר מעובד  4.355.1

 

 

 קטניות כגון עדשים, שעועית לבנה, חומוס בסלט או בגרגירים 4.355.2
 
 

 

 

 דגים 4.355.3
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 אחתאפשרית יותר מתשובה  באיזה ספורט או פעילות גופנית >אתה עוסק/את עוסקת<? בדרך כלל,  4.260

 7לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

 קל, ספינינג, משקולות וכד'(ושר )הליכון, אופני כושר, אליפטימכשירי כאימון ב .1

 ריצה .2

 הליכה .3

 שחייה .4

 אופניים .5

 התעמלות .6

 כדורגל .7

 כדורסל .8

 יוגה/ פילאטיס/ עיצוב הגוף/ פלדנקרייז וכד' .9

 ריקוד .10

 כדורשת/ כדורעף / כדוריד .11

 טניס .12

 מנויות לחימהא .13

 ספורט ימי .14

 אחר  .15
 לא ידוע, מסרב 

  4.260.1.1המשך בשאלה  15=4.260אם 

  4.265עבור לשאלה אחרת 

 

 (פוזיציות 75)____________________  _ מהו הספורט או הפעילות הגופנית האחרת?  4.260.1.1

 לא ידוע, מסרב 

 היכן בעיקר >אתה עוסק/את עוסקת< בפעילות הגופנית? 4.265

 8לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד    

 בבית .1

 בחדר כושר .2

 באולם ספורט או בסטודיו .3

 ברחוב או בפארק באזור המגורים .4

 בחיק הטבע או בחוף הים .5

 כהבברי .6

 בים .7
 סרב לא ידוע, מ

 
 חיזוק שרירים 4.310והשאר אותה אצל הנדגם עד שאלה   9לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

אנו מבחינים בין שלושה סוגים של פעילות גופנית: פעילות מאומצת, פעילות מתונה ופעילות לחיזוק שרירים.   4.270
 נשאל על כל אחד מהם בנפרד.

ריצה, הליכה יה רבה בקצב פעימות הלב, לדוגמה, ילות הגורמת להזעה רבה ולעליפעילות גופנית מאומצת היא פע 4.271
  מהירה, פעילות אירובית.

   דקות ברצף? 10בשלושת החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות גופנית מאומצת, שנמשכה לפחות 

 כן .1

 4.290עבור לשאלה לא                               .2

 לא ידוע, מסרב 
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 עסקת בפעילות גופנית מאומצת? בשבועדרך כלל, כמה פעמים ב 4.280

 "0רשום " -לסוקר: אם התשובה היא פחות מפעם בשבוע          

 
  (0-14טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 

  4.290עבור לשאלה , לא ידוע, מסרב 0=4.280אם  

 בדרך כלל, כמה שעות בשבוע עסקת בפעילות גופנית מאומצת?   4.280.1

 (0-168טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 

 מספר דקות:  4.280.2

 (1-59טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 

 

: הליכה, לדוגמה בקצב פעימות הלב,  מועטהה יהיא פעילות הגורמת להזעה קלה ולעלי מתונהגופנית  פעילות  4.290

ם עסקת בפעילות גופנית מתונה, שנמשכה בשלושת החודשים האחרונים, הא .באופן מתון ,הירכיבה על אופניים, שחי

 דקות ברצף?  10לפחות 

 כן .1

 4.310עבור לשאלה לא                               .2

 לא ידוע, מסרב 

 

 עסקת בפעילות גופנית מתונה? בשבוע בדרך כלל, כמה פעמים 4.300

 "0רשום " - ר: אם התשובה היא פחות מפעם בשבועלסוק        
 

 (0-14טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 

 

  4.310עבור לשאלה  לא ידוע, מסרב  ,0=4.300אם  

 בדרך כלל, כמה שעות בשבוע עסקת בפעילות גופנית מתונה?   4.300.1

 (0-168טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 

 מספר דקות:  4.300.2

 (0-59טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 
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יא פעילות המיועדת לחיזוק ובניית שרירי הגוף, לדוגמה התעמלות, עיצוב גוף, פעילות גופנית לחיזוק שרירים ה  4.310

 האם עסקת בפעילות גופנית לחיזוק שרירים?בשלושת החודשים האחרונים,  הרמת משקולות.

 כן .1

 4.440עבור לשאלה לא                               .2

 לא ידוע, מסרב 

 עילות גופנית לחיזוק שרירים?עסקת בפ בשבועבדרך כלל, כמה פעמים  4.320

 "0רשום " -לסוקר: אם התשובה היא פחות מפעם בשבוע        
 

 (0-14טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 

 
 .  כעת אשאל אותך שאלות בנושא עישון 4.440

 
 האם >אתה מעשן / את מעשנת< כיום? 4.450

 ייחשב עישון בכל תדירות. , לסוקר: עישון כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת או נרגילה        

 4.480שאלה עבור לכן                               .1

 4.460שאלה המשך בלא                               .2

 לא ידוע, מסרב 

 האם עישנת בעבר? 4.460

 . ייחשב עישון בכל תדירותלסוקר: עישון כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת או נרגילה, 

 4.481עבור לשאלה                כן                 .1

 4.540עבור לשאלה לא                               .2

 לא ידוע, מסרב 

 
 כמה סיגריות >אתה מעשן / את מעשנת< בדרך כלל ביום? 4.480

 אם לא מעשן רשום אפס . סיגריות 20קופסה= גריות ולא קופסאות.ייש לציין מספר ס לסוקר:
 (0-60) טווח  ______

 ידוע, מסרב  לא

 
 שעישנת. הכוונה לפעם הראשונה  באיזה גיל התחלת לעשן? 4.490

 ( 5-105) טווח  ______

 לא ידוע, מסרב 

 
 האם >אתה/ את< מנסה כעת או ניסית בעבר להפסיק לעשן? 4.500

 ניסיתי בעבר ומנסה גם כעת .1

 ניסיתי רק בעבר .2

 מנסה רק כעת .3

 לא ניסיתי אף פעם .4

 לא ידוע, מסרב
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 מה סיגריות נהגת לעשן ביום? כ 4.481
 בכמות הגדולה ביותרלסוקר: הכוונה לתקופה שבה עישן         
 אם לא מעשן רשום אפס . סיגריות 20קופסה= יש לציין מספר סיגריות ולא קופסאות.   

 ( 0-60טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 

 

 שעישנת. באיזה גיל התחלת לעשן? הכוונה לפעם הראשונה  4.491

 ( 5-105) טווח  ______

 לא ידוע, מסרב 
 

 

 שעישנת. באיזה גיל הפסקת לעשן? הכוונה לפעם האחרונה  4.501
 

 ( 5-105טווח  ) ______

 לא ידוע, מסרב 
 

 מה הסיבה העיקרית לכך שהפסקת לעשן?  4.511

 10לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

 בעיה בריאותית  .1

 משפחתךאו של בני  חשש מנזק עתידי לבריאות שלך .2

 לחץ מצד המשפחה או הסביבה .3

 הוצאה כספית גבוהה .4

 ריח רע ושיניים צהובותבעיה אסתטית, לדוגמה,  .5

 ריוןיה לנשים: .6
 לא ידוע, מסרב 

 

האם השתתפת בסדנה או קיבלת יעוץ טלפוני במסגרת קופת חולים כדי להפסיק לעשן? הכוונה לפעם האחרונה   4.521
 שעישנת. 

 כן .1
 לא .2

 לא ידוע, מסרב                               
 

היית >חשוף/ חשופה< לעישון של אחרים? הכוונה לאנשים אחרים שעישנו  תדירותבאיזו , בחודש האחרון  4.540
 בסביבתך.

 כל יום, לעתים קרובות  .3
 4.550 המשך בשאלה                מדי פעם            .4

 לעתים רחוקות  .5
                                 בכלל לא .6
 4.610עבור לשאלה                    לא ידוע, מסרב  .7

 בחודש האחרון, היכן היית >חשוף/חשופה< לעישון של אחרים? הכוונה לאנשים אחרים שעישנו בסביבתך. 4.550
 אפשרית יותר מתשובה אחת.

 11הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוקר: 

 בבית .1

 בעבודה .2

 אצל חברים .3

 ם, במקומות ציבוריים סגוריםבאירועי .4

 במקומות ציבוריים פתוחים  .5
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 לא ידוע, מסרב 
 כעת אשאל אותך שאלות בנושא ביטוחי בריאות. 4.610 

 באיזו קופת חולים >אתה חבר/ את חברה<? 4.620 

 כללית .1

     4.630המשך בשאלה                                                       מכבי  .2

 מאוחדת .3

 מית לאו .4

 אחר ]כולל משרת/ משרתת בצבא[ .5

 4.660עבור לשאלה                                        לא ידוע, מסרב 

>כללית מושלם או כללית מושלם פלטינום</ > מכבי מגן זהב או פת החולים, כגון האם יש לך ביטוח משלים של קו 4.630

 ת כסף /לאומית זהב <?מכבי שלי</> מאוחדת עדיף או מאוחדת שיא</ > לאומי

 כן                                .1

 לא                             .2

   לא ידוע, מסרב 

ביטוח רפואת שיניים, מינוי לשירותי רפואת  במסגרת קופת חולים? כגון שלא, פרטיהאם יש לך ביטוח רפואי  4.640
 חרום? 

לביטוח המשלים של הקופה. ביטוח בריאות פרטי לא כולל לסוקר: לביטוח פרטי אין קשר לקופות החולים או 
 ביטוח רפואי בעת נסיעה לחו"ל

                     4.650המשך בשאלה כן                             .1

                   4.660עבור לשאלה          לא           .2

   4.650המשך בשאלה                    לא ידוע

 4.660עבור לשאלה                      מסרב 
 ביטוח מסוג זה:אקרא בפניך רשימה של סוגי ביטוח. >ציין/צייני< לגבי כל אחד מהם, האם יש לך  4.650

 12לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

 מה מכסה הביטוח הרפואי האחר?  4.650.9
 פוזיציות( 100)_____________________  

 ביטוח רפואת שיניים 4.650.1
 לא -2 כן -1

 ביטוח סיעודי, שלא במסגרת קופת החולים 4.650.2
 לא -2 כן -1

 ביטוח לביצוע ניתוחים באופן פרטי 4.650.3
 לא -2 כן -1

 ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות 4.650.4
 לא -2 כן -1

 ביטוח להתייעצות עם רופאים פרטיים 4.650.5
 לא -2 כן -1

 מינוי לשירותי רפואת חירום, כגון שח"ל, נטלי 4.650.6
 לא -2 כן -1

 לות ולטיפולים מצילי חיים בחו"לביטוח להשת 4.650.7
 לא -2 כן -1

   4.650.9המשך לשאלה   ביטוח רפואי אחר  4.650.8
 לא -2 כן -1
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 לא ידוע, מסרב 

 אות?האם יש לך מידע מספיק על >זכויותיך/זכויותייך< במערכת הברי 4.660

 כן  .1

 4.655המשך בשאלה                                        לא  .2

 4.680עבור לשאלה   ]לא > מחפש/ מחפשת< [ .3

 4.655המשך בשאלה                  לא ידוע, מסרב 
        

 זמתך מידע הקשור לבריאות? האם בשנה האחרונה חיפשת בי 4.655

 4.656המשך בשאלה                                  כן .1

 4.680עבור לשאלה                                 לא  .2

 לא ידוע, מסרב 

 

 באיזה נושא חיפשת מידע הקשור לבריאות? אפשרית יותר מתשובה אחת.  4.656

 זכויות במערכת הבריאות .1

 מחלה או בעיה בריאותית .2

 במניעת מחלות, כולל בדיקות או אורח חיים בריא .3

 

 חת להשיג את המידע הרצוי? האם הצל 4.657

 כן, באופן מלא .1

 כן, חלקית  .2

 לא  .3
 לא ידוע, מסרב 

 

 אפשרית יותר מתשובה אחת.לו דרכים ניסית להשיג את המידע הדרוש? יבא 4.659

 13הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוקר: 

  דיאטנית או אחותכגון איש צוות רפואי אחר  רופא או .1

 ת אתר האינטרנט של משרד הבריאו .2

 מוקד טלפוני או אתר אינטרנט של קופות החולים .3

 אתרי אינטרנט אחרים .4

 לל אינטרנטלא כורדיו, טלוויזיה  ורת אחרים, כגוןאמצעי תקש .5

 מוקד טלפוני של משרד הבריאות  .6

  חברים בני משפחה או  .7

 אחר .8
 לא ידוע, מסרב 

 
 באופן כללי כיצד היית מגדיר את מצב בריאותך: 4.680

 טוב מאוד .4

 טוב  .5

 ירסב .6

 לא כל כך טוב .7

 בכלל לא טוב  .8
 לא ידוע, מסרב 
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 האם נולדו לך ילדים?      4.100

 םלסוקר: יש לכלול ילדים שנולדו חיים, גם אם אינם חיים כיו          

  4.110 המשך לשאלה             כן       .1

 5.10שאלה עבור ל                           לא      .2

 לא ידוע, מסרב                                               
   

 כמה ילדים נולדו לך?     4.110

 לסוקר: יש לכלול ילדים שנולדו חיים גם אם אינם חיים כיום            

 (1-30)טווח                  

           לא ידוע, מסרב           
 

 כולל 17נדגמים שיש להם ילדים עד גיל נשאלים 

 >ילדיך/ילדייך< בכל חיסוני השגרה בטיפת חלב /בבית ספר על פי גילו?   האם חיסנת את  4.690

 5.10 עבור לשאלה           תמיד .1

 4.700המשך בשאלה לא תמיד                .2

 בכלל לא  .3

 5.10 עבור לשאלהלא ידוע, מסרב     

 

 חת.אפשרית יותר מתשובה אמה הייתה הסיבה שבגללה בחרת לא לחסן?  4.700

 החיסונים לא בטוחים או לא יעילים  .1

 5.10המשך בשאלה                            המליץ לי לא לחסןרופא  .2

 4.700.1עבור לשאלה                                          תסיבה  אחר .3

 5.10המשך בשאלה                                           לא ידוע, מסרב 

 

 פוזיציות( 75) ______:_________>פרט/פרטי< אחר 4.700.1.1 

 לא ידוע , מסרב 
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 . דת5פרק 

 כעת אשאל אותך לגבי דת 5.10   

                                                            ENTER לסוקר: הקש          

     

 :/ את< אתה>האם     5.20   

   5.40 -עבור לשאלה                             / יהודיה< יהודי> .1

                        / מוסלמית< מוסלמי> .2

   5.30 -עבור לשאלה                           / נוצריה<נוצרי > .3

                           / דרוזית<דרוזי  > .4

   5.20.1 -המשך לשאלה                                          אחר        .5

  6.10 -6עבור לפרק                               מסרבלא ידוע,       
 

 :/ את< אתה>האם   5.20.1   

  6.10 -6עבור לפרק    / אתאיסטית< אתאיסט>ללא דת,  .1

  5.20.2  -המשך לשאלה                  דת אחרת   .2

     6.10 -6עבור לפרק                               לא ידוע, מסרב                                        

 
   _____________   ?דתך  מהי   5.20.2   

   לא ידוע, מסרב
 
 

 רואה את עצמך כ: / את< אתה>האם     5.30    

                           מאוד / דתית<  דתי> .1

 / דתית< דתי> .2

 5.30.1המשך בשאלה / דתית<                  דתי>לא כל כך   .3

  / דתית< דתי>לא  .4

                      לא ידוע, מסרב       

 

  בו גדלת היה:ש, האם הבית 15כשהיית בן/בת  5.30.1

 דתי מאוד .1

 5.120עבור לשאלה                             דתי  .2

 לא כל כך דתי  .3

                                  לא דתי  .4

 לא ידוע, מסרב  

 

 רואה את עצמך כ: / את< אתה> האם    5.40     

                                                                           / חרדית<חרדי > .1

                                              / דתית< דתי> .2

                                                          דתית< –/ מסורתית דתי –מסורתי > .3

 / דתית<            דתי > לא כל כך - / מסורתית< מסורתי> .4

 ת<   ,  חילוני תדתי/  דתי ,  חילוני>לא  .5

                       לא ידוע, מסרב       
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 בו גדלת היה: ש, האם הבית 15כשהיית בן/בת   5.50

                                          חרדי   .1

                                       דתי        .2

                                                             דתי  ,מסורתי .3

           דתי  לא כל כך , סורתימ .4

 ידתי ,  חילונ לא  .5

 לא ידוע, מסרב 

 
 במהלך חייך, בהשוואה להיום, האם:   5.120   

 הפכת להיות יותר >דתי/דתיה< .1

 לך לא השתנתהמידת הדתיות ש .2

 הפכת להיות פחות >דתי/ דתיה< .3

 לא ידוע, מסרב
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 נהיגה  ןורישיומודים,שפות, קורסים, שירות צבאי ליכישורים:. 6פרק 

 

 כעת אשאל אותך על לימודים   6.10

                                                                       ENTER   לסוקר: הקש         

 

 (1=5.20 וגם 1=1.100נוסח לגברים יהודים )  

 כולל ישיבה וקורסים להכשרה מקצועית. במוסד לימודים כלשהו? / את לומדת< אתה לומד>האם למדת או      6.20

 (2=1.100( ולנשים )1=5.20 וגם 1=1.100נוסח לגברים לא יהודים )  

 כולל  קורסים להכשרה מקצועית. במוסד לימודים כלשהו? מדת</ את לו אתה לומד>האם למדת או   6.20

  6.31המשך לשאלה                                                   רק בעבר     תלמד .1

                  כולל  בחופשה ,כיום / לומדת<לומד> .2

      6.71 לשאלהעבור                        כלל  במוסד  לימודים     תלא למד  .3

                                                                                                    לא ידוע, מסרב  
 

 טבלת מוסדות לימוד:

 (1=6.20נוסח למי שלמד רק בעבר ) 

 כעת אשאל באילו מוסדות למדת במהלך חייך. 6.31
                                                                 ENTER   לסוקר: הקש               

 
   (2=6.20נוסח למי שלומד כיום )  

 כעת אשאל באילו מוסדות למדת ו> אתה לומד /את לומדת <   כיום.  6.31
               ENTER לסוקר: הקש                  

                                                  

 , תיכון? חטיבת ביניים,יסודיהאם למדת  בבתי ספר:   6.31.1

 לסוקר: בי"ס יסודי  כולל: חדר, כותאב                 

 בי"ס  תיכון כולל: בי"ס אקסטרני המכין לבגרות, ישיבה קטנה וישיבה תיכונית                             

 6.31.2המשך בשאלה                    . כן1

  6.31.3עבור לשאלה               לא .2

 לא ידוע,מסרב        

 , תיכון? יסודי, חטיבת ביניים :ספרה יבתכמה שנים למדת בכל  6.31.2

 לסוקר: עגל לחצאי שנים           

 לסוקר: מספר שנים בפועל           

 ( 0.5-90.0)טווח                          

 

בי"ס לטכנאים והנדסאים, מוסד ,  כיתות יג' ויד' על תיכוני לא במסלול אקדמי, כגוןבבית ספר  האם למדת   6.31.3

 וגננות, בי"ס לאחיות? להכשרת מורים

 6.31.4המשך בשאלה                        כן.   1

  6.31.5עבור לשאלה         .  לא           2

 לא ידוע, מסרב 
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 ספר על תיכוני? כמה שנים למדת בבית   6.31.4

 לסוקר: עגל לחצאי שנים             

 ( 0.5-90.0)טווח                                         

 

 מכינה קדם אקדמית או במכינה קדם הנדסאים?האם למדת ב   6.31.5

 6.31.6המשך בשאלה          כן        .1

  6.31.7עבור לשאלה                    לא .2

 ע, מסרבלא ידו

 

 כמה שנים למדת במכינה?   6.31.6

 לסוקר: עגל לחצאי שנים        

 ( 0.5-90.0)טווח                                        

 המעניקים תואר אקדמי?האם למדת  במוסדות  לימוד    6.31.7 

 6.31.8המשך בשאלה          כן .1

  6.31.9עבור לשאלה - (1=5.20 וגם 1=1.100)לגברים יהודיים       לא    .2

              6.31.11עבור לשאלה  -לכל השאר                          

 כמה שנים למדת במוסדות לימוד המעניקים תואר אקדמי?  6.31.8    

 לסוקר: מספר שנים בפועל ולא מספר שנים אקדמיות          

 עגל לחצאי שנים                    

 ( 0.5-90.0)טווח                                         

          

  (:1=5.20  וגם 1=1.100)יוצג לגברים יהודים בלבד       

 האם למדת  בישיבות , כולל:  גבוהה, גדולה,  הסדר, כולל?  6.31.9  

 לסוקר: לא כולל ישיבה קטנה וישיבה תיכונית.           

 6.31.10בשאלה המשך                 כן .1

 6.31.11עבור לשאלה                לא .2

 לא ידוע, מסרב                  

 כמה שנים למדת בישיבות?  6.31.10    

 לסוקר: עגל לחצאי שנים            

 ( 0.5-90.0)טווח                                         

 

 ית, כגון: הנהלת חשבונות, תכנות, נגרות?האם למדת  בקורסים  להכשרה מקצוע  6.31.11

 6.31.12המשך בשאלה                       כן .1

  6.31.13עבור לשאלה       לא               .2

 לא ידוע, מסרב                               
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 כמה שנים למדת בקורסים להכשרה מקצועית?  6.31.12

 לסוקר: עגל לחצאי שנים  

 ( 0.5-90.0)טווח                                         

 האם למדת  במוסד לימודים אחר?  6.31.13

קר: אם הנדגם ענה "כן", וודא עם הנדגם שהלימודים אינם לתואר אקדמי, אינם עבור הכשרה מקצועית, לסו

לימוד ומשך הלימודים שנות  12ספר על תיכוני )בי"ס על תיכוני= לימודי תעודה, נדרשו -ואינם לימודים בבית

 שנה לפחות(

 6.31.14המשך בשאלה                              כן .1

 6.31.16עבור לשאלה                            לא .2

 לא ידוע, מסרב                                    

 מהו  שם מוסד  הלימודים? _______________   6.31.14 

 מוסד  זה?כמה שנים למדת  ב  6.31.15

 לסוקר: עגל לחצאי שנים             

 ( 0.5-90.0)טווח                                          

 

 שנות לימוד? (90.0 -0.5סה"כ למדת   ___________ )טווח    6.31.16

 טעות. לסוקר: אם ישנה טעות במספר שנות הלימוד, חזור לשאלות הרלוונטיות ותקן את ה             

 בשני מוסדות לימוד, יש לחשב את מספר השנים המצטבר.אם הנדגם למד במקביל          
 

 נוסח למי שלמד רק בעבר 
 ? מהו סוג  מוסד  הלימודים האחרון בו למדת   6.40

 
   נוסח למי שלומד כיום   

 ? < אתה לומד / את לומדת>מהו סוג  מוסד  הלימודים  בו    6.40

      ל תיכוני לא במסלול אקדמיספר ע-בית.  1

 מכינה קדם אקדמית או קדם הנדסאים        .  2

 מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי.  3

 לא כולל ישיבה תיכונית -"ישיבה גדולה".  4

 קורסים להכשרה מקצועית              .  5                          

   <6.30.04  >שם מוסד לימודים אחר לפי .  6

         לא ידוע, מסרב            

     

 מהי התעודה או התואר הגבוה  ביותר שקיבלת?  6.50

 1לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                          

 6.71עבור לשאלה                        (תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאינה תעודת בגרות . 1  

                                                                        תעודת בגרות  .  2                                     

  תיכוני  שאינה תעודה אקדמית-תעודת סיום של בי"ס על.  3                                     

                       6.60עבור ל                             כולל תעודה אקדמית   , או תואר מקבילB.Aתואר אקדמי ראשון .  4                              

 רפואה( בדוקטור   M.D, או תואר מקביל )כולל M.Aתואר אקדמי שני  . 5                                     

             , או תואר מקביל  Ph.Dישי תואר אקדמי של.  6                                     

            6.71 עבור ל                               ות שצוינו    תעודמה אחת לא קיבלת אף.  7 

     לא ידוע, מסרב
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 כן שלמדו או לומדים במוסד אקדמי:-1אופנות  6.31.7נשאלים רק נדגמים שענו בשאלה       

 היכן למדת לתואר או לתעודה האקדמית?  6.60

 לסוקר: התייחס לתואר הגבוה ביותר

 בארץ                            .  1   

 בחוץ לארץ                         .   2                                          
 , מסרבידועלא       

 

 
 

שלמדו או לומדים במוסד  6.31.7( וגם ענו בשאלה 2שלומדים כיום )אופנות  6.20: לנדגמים שענו בשאלה 1נוסח 
 לקראת תואר אקדמי:

 מהו  מקצוע הלימודים העיקרי שלמדת או ש >אתה/את< לומד במוסד האקדמי?  6.61

 Enter קשאותיות של מקצוע הלימודים. אם שם מקצוע הלימודים לא מופיע, קלוד "אחר", ה 3לסוקר: הקלד 

 ורשום את שם מקצוע הלימוד.

   Lookup  מקצועות 
 

שלמדו במוסד לקראת תואר  6.31.7( וגם ענו בשאלה 1שלמדו רק בעבר )אופנות  6.20: לנדגמים שענו בשאלה 2נוסח 
 אקדמי:

 מקצוע הלימודים העיקרי שלמדת במוסד האקדמי?  מהו 6.61

 Enter הקשאותיות של מקצוע הלימודים. אם שם מקצוע הלימודים לא מופיע, קלוד "אחר",  3לסוקר: הקלד 

 ורשום את שם מקצוע הלימוד.
 

  מקצועות   Lookup מהו מקצוע  הלימוד?______________________   6.61.1  

 

 איזו שפה אתה מראייןסמן ב  סוקר:ל  6.71  

 ברית                   ע .1

              וסית    ר .2

  רבית ע .3

 
 נשאלים כל הנדגמים:

 בשפה העברית?  ךמהי רמת ידיעותי  6.99

                                                             ENTERלסוקר: הקש          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.210 עבור לשאלההראיון נערך בערבית( וגם )נוצרי  אואם הנדגם מוסלמי 

 6.200 -המשך לשאלה כל השאר  

 אם שרתת בצה"ל?ה  6.200

  6.211 עבור לשאלה                                                        ן כ.   1 
   6.210 -המשך לשאלה                                                          אל.   2              

        לא ידוע, מסרב                           

 

 מספר שאלה   

. טובה 1

 מאוד

. לא יודע 5 . חלשה4  בינונית .3 . טובה2

 בכלל

 5 4 3 2 1 בדיבור 6.100

 5 4 3 2 1 בקריאה 6.110

 5 4 3 2 1 בכתיבה 6.120
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 ?שית שירות לאומיעהאם    6.210

 ן כ .1

 אל .2
 לא ידוע, מסרב                           

 

 דעתך, באיזו מידה משפיע השירות הצבאי על הסיכוי להתקבל לעבודה? ל  6.211

 משפיע מאוד .1

 משפיע .2

 לא  כל כך משפיע .3

 בכלל לא משפיע .4

 לא ידוע, מסרב 
 

 נהיגה? ןהאם יש לך רישיו 6.220

 למכונית, אופנוע, קטנוע וכדומה. ןכולל רישיולסוקר:         
 

   6.230 -המשך לשאלה                            כן .1

  7.10 -7עבור לפרק                                         אל .2
        לא ידוע, מסרב                            

 

 ברכב? <אתה נוהג / את נוהגת> כמה פעמים בשבוע  6.230

 טנוע וכדומה.למכונית, אופנוע, ק ןכולל רישיולסוקר:          
 בשבוע רגיל. כמה פעמים הכוונה לכמה ימים בשבוע                     

 חמש עד שבע פעמים בשבוע  .1

 שלוש עד ארבע פעמים בשבוע  .2

 פעם או פעמיים בשבוע  .3

 פחות מפעם בשבוע  .4

 אף פעם לא  .5

  לא ידוע, מסרב
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 שימוש במחשב ובאינטרנט .7פרק 

 אינטרנט. במחשב וב שימושכעת אשאל על  7.10  

  ENTER לסוקר: הקש           

                                                        

 טאבלט. לא כולל טלפון נייד.תך? כולל מחשב נייד והאם יש מחשב בבי    7.20

 7.50 המשך בשאלה    -                          כן .1

  7.140עבור לשאלה                 לא .2
 לא ידוע, מסרב                      

 

 האם יש חיבור לאינטרנט בביתך?   7.50      
 כן .1

 לא  .2

 לא ידוע, מסרב                      

 

 . לא כולל טלפון נייד.כולל מחוץ לבית ושת החודשים האחרונים, האם השתמשת במחשב?לבש  7.140

                        כן .1

                          לא .2

 לא ידוע, מסרב              

 
 

 ושת החודשים האחרונים, האם השתמשת באינטרנט, כולל דואר אלקטרוני?לבש  7.141

 כן  .1

 לא .2

 לא ידוע, מסרב              

 

 בשלושת החודשים האחרונים, האם השתמשת באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד?   7.230      

 WiFi  -אלחוטית רשת כולל באמצעותלסוקר:                

 

 כן .1

 לא .2

 אין טלפון נייד או אין אפשרות חיבור לאינטרנט[    -]לא רלוונטי  .3

 לא ידוע, מסרב        

 ( 1=7.141אם השתמש באינטרנט )המשך  -(1=7.230השתמש באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד ) או

 . 7.240בשאלה 

 8.10עבור לשאלה  –כל השאר  . 
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>אתה משתמש/את משתמשת< באינטרנט? כולל שימוש באינטרנט לצורך  בשבועכמה פעמים בדרך כלל,     7.240

 עבודה?

 כל יום או כמעט כל יום .1

 פעם או פעמיים בשבוע .2

 פחות מפעם בשבוע .3

 לא ידוע, מסרב                            

 

   ? באינטרנטהשתמשת ושת החודשים האחרונים, לאיזה צורך בשל  7.160

                                                            לא -2כן,  -1ולכל סיבה הקש   ENTER   וקר: הקשלס         

 . לא2 . כן1 לצורך עבודה ? באינטרנט האם השתמשת  7.160.1

 . לא2 . כן1 לצורך לימודים ? באינטרנטהאם השתמשת  7.160.2

מידע? כגון: חשבון בנק, חדשות, מוקדי  חיפוש לצורך האם השתמשת באינטרנט 7.160.3

 מידע ושירות, היכרויות.

 . לא2 . כן1

 . לא2 . כן1 ? דואר אלקטרוני לצורך באינטרנטהאם השתמשת  7.160.4

ורשתות חברתיות? כגון:  לצורך קבוצות דיון באינטרנטהאם השתמשת  7.160.5

WhatsApp , ,טוויטר  ,פורומים, פייסבוק, סקייפצ'טים 

 . לא2 כן .1

 . לא2 . כן1 ? ברשת או הורדת משחקים לצורך משחקים באינטרנטהאם השתמשת  7.160.6

, ? כגון: גזפעולות בנקאיות ותשלום חשבונות לצורך באינטרנטהאם השתמשת  7.160.7

 וטלפון.  חשמל

 . לא2 . כן1

תמונות, צפייה או הורדה של קבצים ? כגון: לצורך  באינטרנטהאם השתמשת  7.160.8

 ? מוזיקה, סרטים

 . לא2 . כן1

מוצרי קניית מוצרים או שירותים? כגון:  לצורך באינטרנטהאם השתמשת  7.160.9

 חשמל, נופש , כרטיסי טיסה, כרטיסים לאירועי תרבות וספורט.

 . לא2 . כן1

לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה באמצעות  באינטרנטהאם השתמשת  7.160.10

 טפסים, קבלת אישורים ותעודות?הורדה או מילוי כגון: האינטרנט, 

 . לא2 . כן1

או שיחת  חות טלפון או וידאו, כגון: סקייפ לצורך שי האם השתמשת באינטרנט 7.160.11

  ועידה בוידאו

 . לא2 . כן1

 . לא2 . כן1 לצורך חיפוש מידע בנושא בריאות?  האם השתמשת באינטרנט 7.160.12
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        תעסוקה. 8פרק 

 עת אשאל לגבי פעילות ותעסוקהכ   8.10

                                                               ENTER  לסוקר: הקש          

 
  3, 2לא ישאלו אופנות  6.200נדגמים שענו שלא שירתו בצה"ל       

 האם עבדת בשבוע שעבר?  8.30

 סתיים בשבוע שעבר. לסוקר: השבוע שה        

 ביתה ועבודה בהתנדבות.בלא כולל עבודת עקרת בית                    

 התנדבות בשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית.                   

  wp.60.8ר לתזרים לפני עבוכן,  עבדת בשבוע שעבר                      .1

                                                           היית בשירות קבע בצה"ל                       .2

 היית בשירות חובה בצה"ל                                             .3

  8.40 -המשך לשאלהלא עבדת בשבוע שעבר                       .4

               לא ידוע, מסרב           

 

  ת בשבוע שעבר ?עדרנהאם יש לך עבודה ממנה   8.40

 לסוקר: כולל עסק        

 לסוקר: מורים בשנת שבתון ייחשבו לנעדרים ממקום עבודתם.        

 wp.60.8ר לתזרים לפני עבון                                                       כ .1

                            8.50המשך לשאלה   א                                                    ל .2

                           wp.60.8ר לתזרים לפני עבו             יום[ 30]הובטחה עבודה תוך  .3

                                8.50המשך לשאלה                               לא ידוע, מסרב                 
                                                                                               

 השבועות שעברו? האם חיפשת עבודה באופן פעיל  בארבעת  8.50

  8.630עבור לשאלה ן                                                       כ .1

 np.750.8עבור לשאלה                                          א        ל .2

 8.630עבור לשאלה                                לא ידוע, מסרב                            
 

 ד בשבוע שעבר?ואם היו מציעים לך עבודה מתאימה, האם היית >יכול / יכולה< להתחיל לעב  8.630

  lp.600.1.8עבור לשאלה                     ן                  כ  .1

  8.640המשך לשאלה                                                    א      ל .2

  lp.600.1.8עבור לשאלה                                    לא ידוע, מסרב                                     
 

 שבגללה לא יכולת להתחיל לעבוד בשבוע שעבר?  העיקריתמהי הסיבה   8.640

                                        מדתל .1

 wp.60.8ר לתזרים לפני עבו                                      יית חולהה .2

   יית במילואיםה .3

 א היה סידור לילדים    ל .4

    640.1 .8המשך לשאלה                                       סיבה אחרת .5

 lp.600.1.8לשאלה עבור                      לא ידוע , מסרב

 

             __________מהי הסיבה?    8.640.1  
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 ( עבור לשאלה1= 8.40( או נעדר מעבודתו בשבוע שעבר )1= 8.30אם עבד בשבוע שעבר )8.wp.60  
 (43)עמ' 

 ( עבור לשאלה2=  8.30אם משרת בקבע )8.wp.230    '( 46)עמ 

 ( ולמד לימודים על3=  8.30אם חייל חובה )- ( עבור 1=6.31.7( או אקדמיים )1=6.31.3וניים )תיכ

 (47)עמ'   wp.232.8( , כל השאר עבור לשאלה 46)עמ'  wp.231.8לשאלה 

  8( עבור לשאלה 3=  8.40יום ) 30אם הובטחה עבודה תוך.le.730  '(52)עמ 

 8( עבור לשאלה1=  8.50השבועות האחרונים ) 4-אם חיפש עבודה ב.lp.600.1   '(51)עמ 

 8 (עבור לשאלה 2=8.50א שייך לכוח העבודה )אם ל.np.750   '(53)עמ 

  אם לא יכול להתחיל לעבוד שבוע הבא בגלל: לימודים, לא היה סידור לילדים או סיבה אחרת עבור

 (53)עמ'  ne.730.8לשאלה 

 ( עבור לשאלה 8.640אם לא יכול להתחיל לעבוד )8.lp.600.1  '(51)עמ 
 
 

        
 

 יצב נוכחמעובד: 
 

8.wp.60     ?>בכמה מקומות עבודה >אתה עובד / את עובדת 
 

 (9-1__________     )טווח                    

                                              לא ידוע, מסרב               

 
8.wp.70     כעת אשאל  פרטים על מקום עבודתך  העיקרי .  

                                                              ENTER: הקש לסוקר                    

 
8.wp.80   ם העבודה?  ________ומהו שם מק 

 לא ידוע, מסרב                   

 

8.wp.90   מהי הפעילות העיקרית של מקום העבודה? כגון: ייצור, תיקון, מכירה סיטונית , מכירה קמעונית 

                   __________   

 לא ידוע, מסרב                    

 

8.wp.100   אתה עובד / את עובדת>באיזה אגף או מחלקה>? 

 
                    __________   

 לא ידוע, מסרב                    

 

8.wp.110    אתה עובד / את עובדת>מהי פעולתו העיקרית של האגף או המחלקה בה> ?   

 
                    __________   

 לא ידוע, מסרב                  
 
 

  8.wp.120  טכנאי /    >וי,  שרי <  פקיד / פקידת>עושה  בעיקר במקום עבודה זה ? כגון: <איזו עבודה >אתה / את 

 ___________  טלפון <טכנאית                    

 לא ידוע, מסרב                     
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8.wp.130   <עושה במקום עבודה זה,  כגון: טיפול ברשיונות     <את הפעולות העיקריות >שאתה / שאת  <תאר / תארי 

   __________   יבוא,  תיקון מכשירי טלפון                     

 לא ידוע, מסרב                       

 

  8.wp.140)מהו תואר המשרה שלך  במקום עבודה זה? )אם יש ____________ 

 לא ידוע, מסרב                          

  

8.wp.150  : >במקום עבודה זה, האם >אתה / את 

 14לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                  

 >שכיר / שכירה<  .1

 >עצמאי: בעל עסק או מקבל תשלום מלקוחות/  עצמאית: בעלת עסק או מקבלת תשלום  .2

 מלקוחות <                                                  

 שליטה( 51%> מנהל / מנהלת < חברה בע"מ בבעלותך או בשליטתך )לפחות  .3

                                                            בר / חברת< קואופרטיבח> .4

 בר / חברת< קיבוץ ח> .5

 >בן /בת< משפחה >העובד / העובדת< ללא תשלום .6

 
 לא ידוע/ מסרב                                                 

 

 8 -אם שכיר או חבר קואופרטיב או לא ידוע/ מסרב המשך לשאלה.wp.160  

 8 -כל השאר עבור לשאלה.wp.170   

 

  8.wp.160         את שכרך ? <אתה מקבל / את מקבלת>האם 

   wp.170.8  -בור לשאלהע                            ממקום העבודה .1

   wp.170.8  -עבור לשאלה          ח אדם           ומחברת כ .2

  wp.160.1.8 -המשך לשאלה                                              אחר .3

   wp.170.8  -עבור לשאלה              לא ידוע, מסרב  

 

8.wp.160.1   ?ממי >אתה מקבל / את מקבלת< את שכרך ____________ 

 לא ידוע/ מסרב                          

                                     

 8.wp.170    שם מקום העבודה> בדרך כלל, כמה שעות בשבוע >אתה עובד / את עובדת < כולל שעות נוספות > ב >  /     

 כולל גם שעות הכנה( –אמנים למורים ול) ?<  במקום העבודה )העיקרי(                       
 98הקלד  סוקר: אם עובד מספר שעות לא קבועל                            

 

  (1 -97)טווח   __________                               
 לא ידוע, מסרב               

 

 8   -אם עובד ביותר ממקום עבודה אחד המשך לשאלה.wp.180  

  8יקת סה"כ שעות לפני עבור לבד -כל השאר.wp.190 
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8.wp.180   כולל  >     ,בדרך כלל, כמה שעות בשבוע >אתה עובד / את עובדת < כולל שעות  נוספות  בכל מקומות העבודה 

 (כולל גם שעות הכנה –למורים ולאמנים ) < /  במקום העבודה העיקרי < שם מקום העבודהב >                    
                                98קבוע הקלד  סוקר: אם עובד מספר שעות לאל                 

 ( 1 -97)טווח                                       

 א ידוע, מסרב ל                     
   

  ( המשך ל 98אם מספר שעות העבודה השבועיות אינו ברור )8/לא ידוע/מסרב.wp.190   

  35-ת מאם עובד פחו ( 8שעות שבועיות וגם עובד במקום אחד.wp.50  =1      וגם שכיר או חבר ) 

 wp.200.8 -קואופרטיב עבור ל     

  8 -שעות שבועיות עבור ל 35-אם עובד פחות מ.wp.210 

   8 -שעות או יותר עבור ל 35אם עובד.wp.230  
 

 8.wp.190   מש שעות או יותר בשבוע?שלושים וח>אתה עובד / את עובדת <בדרך כלל, האם 

 ן כ .1

 אל .2

 לא ידוע, מסרב                                       

                        

 35-אם עובד בד"כ פחות מ ( 8שעות שבועיות.wp.190  =2( וגם עובד במקום אחד )8.wp.50 =1  וגם )

 wp.200.8 -( המשך לwp.150= 1,4.8שכיר או חבר קואופרטיב )

 35-ד בד"כ פחות מאם עוב ( 8שעות שבועיות.wp.190  =2עבור ל )- 8.wp.210 

  35עובד בד"כ  אם ( 8שעות שבועיות או יותר.wp.190 =1עבור ל )- 8.wp.230 
 

8.wp.200  ?האם עבודתך נחשבת למשרה מלאה 

  wp.230.8 -עבור לשאלה                                       ן   כ .1

   wp.210.8 -עבור לשאלה                      א         ל .2

 לא ידוע, מסרב           
                     

    תוצג על מסך אחד wp.210.10 - 8.wp.210.8סדרת שאלות  
 

8.wp.210    פחות משלושים וחמש שעות בשבוע < שאתה עובד / שאת עובדת>מה הסיבות לכך  ?  

 לא -2כן,  -1ולכל סיבה הקש   ENTERלסוקר: הקש                   

  

 ( 0,4=8.05.051) נוסח לשכירים וחברי קואופרטיב             

8.wp.210.1   יפשת עבודה במשרה מלאה אך לא מצאתח 

 ( 2,3=8.05.051)נוסח לעצמאים ומנהלי חברות              

8.wp.210.1   אין לך מספיק לקוחות או עסקאות 

 לא -2 כן-1

8.wp.210.3   לא -2 כן-1 עבודה  מסוג זה בדרך כלל  עובדים פחות משלושים וחמש שעות בשבועב 

8.wp.210.4    לא -2 כן-1 לעבוד יותר מסיבות של מחלה, מום, נכות וכדומה </יכולהלא >יכול 

8.wp.210.5   לא -2 כן-1 בפנסיה או גיל גבוה 

8.wp.210.6   <במשק הבית מטפלת< בילדים, בבן משפחה או /טפל מ 
 לא -2 כן-1

8.wp.210.7    לומדת< />לומד 
 לא -2 כן-1

8.wp.210.8    לא -2 כן-1 מעוניינת< לעבוד יותר משלושים וחמש שעות בשבוע />מעוניין   לא 

8.wp.210.9    לא -2 כן-1 סיבה אחרת 

 
 wp.201.10.8 -להמשך 
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8.wp. 210.10  ___________  ?מהי הסיבה 

   

  8מקרים של תשובות "כן" עבור ל 1-0 יש  8.210.1-210.9אם בסדרה.wp.230  

  8כל השאר המשך ל.wp.220 

 

8.wp.220  גללה >אתה/את<  עובד פחות משלושים וחמש שעות       במבין הסיבות שציינת, מהי הסיבה העיקרית ש 

 בשבוע?                   

 -wp.210.10 8.wp.210.1.8אופנויות זהות לנוסח הטקסטים בסדרה  1– 10       

  

 .-wp.210.10 8.wp.210.1.8על המסך יוצגו רק הסיבות עליהן ענה "כן" בסדרה 

 
 נוסח למי שעובד או נעדר מעבודתו             

8.wp.230  < שם מקום העבודהבאופן כללי, האם >אתה / את< מרוצה מעבודתך >ב-.wp.80 8      במקום העבודה  / > 

 עיקרי(  ? הנוכחי )ה                    

                                                
 נוסח למשרתים בצבא קבע             

 8.wp.230                                      ? באופן כללי, האם >אתה / את< מרוצה מעבודתך בשירות קבע 

 רוצה מאודמ .1

 הרוצמ .2

 א כל כך מרוצהל .3

 כלל לא מרוצהב .4

 לא ידוע, מסרב                   
 

  8אם משרת בקבע המשך בשאלה.wp.231 

 
 

 6.31.5, 6.31.3שאלות  –ישאלו רק נדגמים שלמדו בבית ספר על תכוני או במוסד אקדמי 

   wp.80.8 -נוסח למי שמסר את שם מקום עבודתו ב             

 8.wp.231   שם מקום העבודה ב >האם עבודתך-.wp.80 8   >  האקדמיים או העל תיכוניים? לימודיךקשורה לתחום 

 
 נוסח למי שלא מסר את שם מקום עבודתו, למשרתים בקבע, ולחיילים בשירות חובה              

8.wp.231    האקדמיים או העל תיכוניים? קשורה לתחום לימודיךבמקום העבודה הנוכחי )העיקרי( האם עבודתך 

 כן, במידה רבה .1

 כן, במידה מסוימת .2

 לא כל כך .3

 בכלל לא .4

 ]אין תחום לימודים[ .5

 

  8לשאלה  עבור –נדגם שמקום העבודה שלו קשור לתחום לימודיו.wp.233 

 ( 8נדגם שמקום העבודה לא קשור לתחום לימודיו.wp.231 =3 /4 /5  וכל שאר הנדגמים שלא הגיעו )

  wp.232.8המשך ב -, כולל משרתים בקבע וחיילים בשירות חובהwp.231.8לשאלה 

 נדגם שע( 8נה כי מקום עבודתו קשור לתחום לימודיו.wp.231= 1, 2 עבור לתזרים אחרי )8.wp.232 . 
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  8.wp. 232?באיזו מסגרת למדת את העבודה אותה >אתה/את<  עושה במקום עבודה זה 

 לסוקר: אם למד ביותר ממסגרת אחת, יש לבחור את מסגרת הלימוד העיקרית                 

 חי או קודםבמקום העבודה, נוכ .1

 בקורס שאינו במסגרת מקום העבודה .2

 לימוד עצמי, כגון: מאינטרנט או ספרים .3

 במסגרת בית ספר תיכון או צבא  .4

 

  8אם משרת בצבא קבע או חייל בשירות חובה עבור לשאלה.wp.240.2 

 8 -המשך ב כל השאר.wp.240  

 
 נוסח לעובד במקום עבודה אחד              

8.wp.240 < אתה עובד / את עובדת<?באיזה ישוב  

  נוסח לעובד במספר מקומות עבודה               

8.wp.240  < שם מקום העבודהבאיזה ישוב >אתה עובד / את עובדת<? >התייחס / התייחסי< >לעבודתך ב- wp.80. 8       

 <  / למקום עבודתך העיקרי<?  

 wp.240.2.8-לעבור             >שם הישוב בו מתגורר<ב   .1

                 wp.240. 1.8 -המשך ל                        בישוב אחר  .2

       בישובים שונים                               .3

         wp.270.8 עבור להוראת תזרים לפני    בחו"ל[                                            ]  .4

                       wp.270.8 -עבור ל                                   דוע, מסרבלא י                                  

 

 2נוסח ראשון: לאופנות               

8.wp.240.1    ? >מהו שם הישוב בו >אתה עובד / את עובדת  

 ישובים(   lookup)בחירה באמצעות ____________                          

  3נוסח שני: לאופנות               

8.wp.240.1    ?מהו שם הישוב  בו >אתה/את<  עובד בעיקר 

 לסוקר: אם הנדגם עובד במספר ישובים קלוד "מספר ישובים"                    

 

8.wp.240.2  ?איך אתה מגיע למקום העבודה ברוב ימות השבוע 

 לסוקר: אמצעי הגעה עיקרי.       

 מצעי ההגעה העיקרי= האמצעי שבאמצעותו נעשה המרחק הרב ביותר. א                 

 דקות.            15-יש לבחור ב"רגל" רק אם ההליכה ברגל נמשכת יותר מ                    

 15לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                   

 . ברכב פרטי או מסחרי, כולל אופנוע וכדומה1

 ס ציבורי או במונית שירות. באוטובו2

 . ברכבת 3

 wp.250.8-המשך ל. בהסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה                     4

 . באופניים5

 . ברגל6

 . אחר7

 wp.270.8להוראת תזרים לפני עבור     -. עובד מהבית[                                                      8]
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8.wp.250   למקום עבודתך )העיקרי(<? שם מקום העבודה << ל >ך כלל, כמה זמן לוקח לך להגיע בדר /                                                                                                     

 wp.270.8ני עבור להוראת תזרים לפדקות(                                  14חות מרבע שעה )עד פ .1

      דקות ( 29 – 15בע שעה עד חצי שעה )ר .2

                                         דקות (    44 – 30י שעה עד שלושת רבעי  שעה )צח .3

 wp.260.8 -המשך ל             דקות (   59 – 45לושת רבעי שעה עד  שעה )ש .4

    דקות(  60-89עה עד שעה וחצי )ש .5

 דקות או יותר( 90ותר )עה וחצי  או יש .6

   ]זמן לא קבוע[ .7

 לא ידוע, מסרב 
 

8.wp.260          ?האם מפריע לך  משך הזמן שלוקח לך להגיע לעבודה 

 פריע מאודמ .1

                                                                              פריעמ .2

 א כל כך מפריעל .3

 כלל לא מפריעב .4

 לא ידוע, מסרב                   
 

 290-אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום עבור לשאלה.wp.8  

  270-המשך לשאלה אם משרת בצבא קבע.wp.8               

  9.10אם חייל בשירות חובה עבור לשאלה                                                                                            

 270-לא ידוע, מסרב( המשך לשאלה אועצמאי ) אושכיר או חבר קואופרטיב  אם.wp.8  

 
 לשכירים, לחברי קואופרטיב או לא ידוע, מסרב אונוסח לאנשי צבא קבע             

8.wp.270     את  עבודתך בשנה הקרובה? <תאבד / תאבדי>לדעתך, האם יש חשש כי 

 
 נוסח לעצמאים              

8.wp.270   בשנה הקרובה?    שלא תהיה לך עבודהלדעתך, האם יש חשש 

 ין חשש כללא .1

 שש קטן ח .2

 שש גדול ח .3

 שש גדול מאוד ח .4
 לא ידוע, מסרב                                     

 

8.wp.280     אם >תאבד / תאבדי< את  עבודתך, מה הסיכוי כי >תמצא / תמצאי< עבודה אחרת ,  לפחות ברמת ההכנסה 

 שיש לך כיום?                   

 יכוי גדול מאודס .1

 יכוי גדול ס .2

 יכוי קטןס .3

 ין סיכוי כללא .4

 לא אחפש[] .5
 לא ידוע, מסרב                                  
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8.wp.281  ?>אם היית >יכול / יכולה< להרשות לעצמך מבחינה כלכלית לא לעבוד בכלל, האם היית >עובד/ עובדת 

 כן .1

 לא  .2

 לא ידוע, מסרב                                      

 

8.wp.290   < במקום העבודה הנוכחי  )העיקרי( /     שם מקום העבודהכמה שנים >אתה עובד / את עובדת<> ב /> 

 בשירות קבע<?                       

                                                                                                                                                                     לסוקר: רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                           

 0רשום  -ם עובד פחות משנהא                                 

 שנים מלאות:מספר                            

  (  60-0)טווח              

 לא ידוע, מסרב 

 

8.wp.290.1  0רשום  -לסוקר: אם ציין מספר שנים מלאות בלבד 

 מספר חודשים:                  

  ( 11-0)טווח              

 

 

   ( 8אם חבר קיבוץ או בן משפחה ללא תשלום.wp.150 =5,6 עבור להקדמה )8.we.520 

  8 -ל השאר עבור לכ.wp.320  
 
 

 נוסח לעובד במקום אחד ולאנשי צבא קבע                             

8.wp.320     מרוצה מהכנסותיך מעבודתך? <אתה / את>האם 
 
 

 נוסח לעובד ביותר ממקום אחד                         

8.wp.320   מרוצה מהכנסותיך מכל מקומות העבודה <אתה / את>האם? 
 

 רוצה מאודמ   .1

 רוצהמ   .2

 א כל כך מרוצהל   .3

 צהוכלל לא מרב   .4

 לא ידוע, מסרב             

 

  8אם משרת בקבע המשך בשאלה.wp.800. 

  אם עצמאי או מנהל חברה בע"מ או חבר קיבוץ, בן משפחה ללא תשלוםאו לא ידוע/ מסרב עבור

 .wp.424.8ל

 8שאלה אם שכיר או חבר קואופרטיב המשך ב.wp.800.  
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חבר קואופרטיב ומשרתים בצבא  -4שכיר, אופנות  –1אופנות   wp.150.8נשאלים רק נדגמים אשר ענו בשאלה

 קבע

8.wp.800  .עני<ענה> .אקרא לך רשימה של הטבות יש מעסיקים שנותנים לעובדיהם, בנוסף למשכורת, הטבות שונות/            

 : אותה אי עבודתך כולליםהאם תנ-לגבי כל אחת מהן                  

 לא  -2כן   -1ולכל סיבה הקש   Enterלסוקר: הקש                 
 

 1 -כן 2-לא
8.wp.800.1    השתתפות בתשלום לביטוח חיים 

 

 1 -כן 2-לא
8.wp.800.2   החל מהיום הראשוןתשלום מלא בעבור ימי מחלה , 

 1 -כן 2-לא
8.wp.800.4   השתתפות בקרן השתלמות 

 1 -כן 2-אל
8.wp.800.5   השתתפות ברווחים או באופציות למניות 

   רכב של המעסיק העומד לשימושך   wp.800.6.8 1 -כן 2-לא

  השתתפות באחזקת הרכב   wp.800.7.8 1 -כן 2-לא

 1 -כן 2-לא
8.wp.800.8    :ילדים, עתון יומיארוחות, השתתפות בלימודים של טלפון סלולרי, הטבות אחרות 

 וכדומה 

 השתתפות בתשלום עבור קורסים והשתלמויות   wp.800.11.8 1 -כן 2-לא

 wp.800.10.8אם ענה כן עבור לשאלה  -תשלום מלא בעבור ימי חופשה        wp.800.9.8 1 -כן 2-לא

 

8.wp.800.10   _____   ?לכמה ימי חופשה בתשלום מלא >אתה/את< זכאי בשנה   

 8ה אם משרת בקבע עבור לשאל.wp.424 

 
 

8.wp.800.20   ?האם תנאי עבודתך כוללים השתתפות של המעסיק בתכנית פנסיה, כולל ביטוח מנהלים, קופת גמל 

 כן .1

                              לא  .2

 לא ידוע, מסרב         
 
 

  מועסקים
8.wp.424 ה< לעבודה תמורת תשלום באיזו מידה >אתה/ את< מרוצה מהאיזון בין הזמן ש> אתה מקדיש/ את מקדיש

 והזמן ש> אתה מקדיש/ את מקדישה< לתחומים אחרים בחייך?

 מרוצה מאוד .1

 מרוצה .2

 לא כל כך מרוצה  .3

 בכלל לא מרוצה  .4

 לא ידוע, מסרב 
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 עבד בארץ אי פעםעובד: 

8.we.520   שנות עבודתך אי פעם. לכעת אשאל  על כ  

      ENTERלסוקר: הקש                     
 

 נוסח למי ששירת בצה"ל                              

8.we.530     כולל שירות     ?כמה שנים בסך הכל עבדת בארץ ובחו"ל בכל מקומות העבודה, כולל מקום עבודתך הנוכחי 

 בצבא קבע, לא כולל שירות חובה.                       

 כל השאר                      

8.we.530    ם בסך הכל עבדת בארץ ובחו"ל בכל מקומות העבודה, כולל מקום עבודתך הנוכחיכמה שני?  

 סוקר:כולל שירות לאומי אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד, יש לספור כל  שנה פעם אחת                ל  )לשני הנוסחים( 

                                          .                                                                                                                            0רשום  -ם עובד פחות משנהא רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים.בלבד                     

   ( 99-0)טווח    __________ מספר שנים מלאות                      
 

8.we.530.1  0רשום  -לסוקר: אם ציין מספר שנים מלאות בלבד 

   (11-0)טווח    __________מספר חודשים:                  

 מצב נוכחי מחפש עבודה:   

  8.lp.600.1?האם את/ה מחפש/ת עבודה יותר משלושה חודשים 

 כן .1

 לא .2

  

8.lp.620   המתאימה לך? ה לא מצאת עבודהשבגלל עיקריתהמבין הסיבות הבאות, מהי הסיבה 

  16לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                      

  כי אין עבודה במקצוע שלך .1

 כי אין עבודה באזור מגוריך .2

 שעות עבודה, כי לא הייתה עבודה מתאימה  מבחינת: שכר,  .3

 עניין בעבודה, כישורים גבוהים  מדיי      

 סר בהכשרה מתאימה,  קשיי שפהחו בגלל חוסר ניסיון,  .4

 לךשלה ממושכת חגלל מגבלה גופנית, נכות  או מב .5

 כי >אתה מטפל/ את מטפלת< בבני משפחה או במשק הבית .6

 מבוגר מדיי, עיר מדייצגלל גיל: ב .7

  lp. 610.9.8 -עבור ל                                סיבה אחרת     .8

 

8.lp. 610.9   תאימהמעבודה  מהי הסיבה לכך שלא מצאת?    __________   

 

 

 

 

 

                                   

 le.730.8 -עבור ל
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  אי פעם: מחפש עבודה

   le.730.8 -המשך לשאלהיום  30אם מחפש עבודה או הובטחה עבודה תוך  ●

 
                        

8.le.730  ובחו"ל ? או האם עבדת אי פעם בארץ 

 שירות חובה בצה"ל לא כולל עבודת עקרת בית             לא כולל מטעם מוסד ישראלי בחו"ל.לסוקר: כולל עבודה              

 בביתה ועבודה בהתנדבות, התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית              

 le.810.8המשך לשאלה ן                                כ .1

    9.10דמה עבור להק   א                          ל .2

 לא ידוע, מסרב     

8.le.810    (  0.5, כולל נקודה עשרונית כגון 99-0כמה שנים >אתה/את<   לא עובד/ת  ?__________      )טווח  

 

8.le.520 שנות עבודתך אי פעם. לכעת אשאל  על כ   

                                                   ENTERלסוקר: הקש                

 

 נוסח למי ששירת בצה"ל                           

8.le.530   כולל שירות בצבא קבע() ?כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו"ל בכל מקומות העבודה 

 כל השאר    

8.le.530   כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו"ל בכל מקומות העבודה?  

 לאומי , אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד, יש לספור כל שנה פעם אחת       סוקר: כולל שירותל  )לשני הנוסחים( 

 מספר שנים            0רשום  -ם עובד פחות משנהא, רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשיםבלבד                      

 מלאות:                     

 (  99-0)טווח _____________                        

 לא ידוע, מסרב                       

 

8.le.530.1  0רשום  -לסוקר: אם ציין מספר שנים מלאות בלבד 

 מספר חודשים:                 
                      
 (  0.5, כולל נקודה עשרונית כגון 11-0_____________    )טווח                       

 
לא ידוע, מסרב               
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 מצב נוכחי לא שייך לכוח העבודה:

8.np.750  ?האם >אתה מעוניין / את מעוניינת<  לעבוד עכשיו בעבודה המתאימה לך 

 np.760.8 -ל המשך                                        כן .1

 ne.730.8עבור לפרק לא שייך לכח עבודה אי פעם                              לא .2

 לא ידוע/ מסרב

 

8.np.760   ונים?רלכך שלא חיפשת עבודה בארבעת השבועות האח העיקריתסיבה המהי 

 17ד לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמו              

 ומד / לומדת<  ל.   > 1

 מבוגר מדיי   , עיר מדייצגלל גיל: ב .   2

 לךשלה ממושכת חגלל מגבלה גופנית, נכות  או מב    .3

 כי >אתה מטפל / את מטפלת<  בבני משפחה או במשק הבית.    4

 כי אין עבודה באזור מגוריך           .5

 כי אין עבודה במקצוע שלך   .6

 כי אין עבודה מתאימה מבחינת: שכר, שעות עבודה , עניין בעבודה   .7

 בגלל חוסר ניסיון, בגלל חוסר הכשרה מתאימה או בגלל קשיי שפה       .8

    np.760.1.8 -המשך ל                                                                                                    סיבה אחרת.   9

 ne.730.8 -עבור ל         לא ידוע, מסרב                                                                                                           

                                                                      

8.np.760.1   תאימהממהי הסיבה לכך שלא חיפשת עבודה?_______________ 

 
 

  אי פעם: לא שייך לכוח העבודה

 
 לחלק זה יגיעו כל מי שהם "לא שייכים לכוח העבודה"

 

8.ne.730    ל?”ם עבדת אי פעם בארץ ובחוהא 

 שירות חובה בצה"ל לא כוללעבודה מטעם מוסד ישראלי בחו"ל.  כולללסוקר:                  

 לא כולל עבודת עקרת בית בביתה ועבודה בהתנדבות                           

 התנדבות לשירות לאומי נחשבת כעבודה אזרחית                            

 ne.810.8המשך לשאלה                                ןכ .1

 . 9.10בור לשאלה ע                    אל .2

  לא ידוע/מסרב
 

8.ne.810  ? ( 0.5כגון  כולל נקודה עשרונית 0-99)טווח  ____________  כמה שנים >אתה/את<  לא עובד         

       

 ne.730.8 -עבור ל
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8.ne.520 עם.שנות עבודתך אי פ לכעת אשאל  על כ   
           ENTERלסוקר: הקש                 

 
 

 נוסח למי ששירת בצה"ל                   

8.ne.530   כולל שירות בצבא קבע() ?כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו"ל  בכל מקומות העבודה 

 כל השאר           

8.ne.530  עבודה כמה שנים בסך הכול עבדת בארץ ובחו"ל  בכל מקומות ה?  

 סוקר: אם יש שנים שעבד בהן ביותר ממקום אחד, יש לספור כל שנה פעם אחת בלבד ל )לשני הנוסחים(

                                                                                         רשום מספר שנים מלאות ואחר כך מספר חודשים                                                                                                                  

 0רשום  -ם עובד פחות משנהא                             

 מספר שנים מלאות:                             

 

  (  99-0טווח _______________     )                            

 

8.ne.530.1  0רשום  -לסוקר: אם ציין מספר שנים מלאות בלבד 

  מספר חודשים:                            
 

   (0.5כולל נקודה עשרונית כגון  11-0)טווח    _______________
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 נופש .9פרק 

 
 כעת אשאל על נופש בארץ ובחוץ לארץ.   9.10

                                           ENTERלסוקר: הקש          

 

 שכלל לינה מחוץ לבית? ,ארץבהחודשים האחרונים, האם יצאת לנופש או לטיול  עשר-שניםב  9.20

                    ן  כ .1

              אל .2

 לא ידוע/ מסרב          

 

 
 ?לארץחוץ ביצאת לנופש או לטיול ם האחרונים, הא עשר החודשים-שניםב  9.30

 
 ן                     כ .1

   א    ל .2

 לא ידוע/ מסרב
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 וחברים קשר עם בני משפחה .10רק פ

 .אל אותך לגבי הקשר שלך עם בני משפחה ועם חבריםשעת אכ 10.10

                    ENTERלסוקר: הקש              
 

 משפחתך?  האם >אתה מרוצה / את מרוצה<  מהקשר שלך עם בני    10.20

 רוצה מאוד מ .1

 רוצה                                         מ .2

  א כל כך מרוצהל .3

 כלל לא מרוצהב .4
 .    ] אין משפחה[5        

 לא ידוע/ מסרב               
 

 האם יש לך חברים שאיתם >אתה נפגש או מדבר / את נפגשת או מדברת< בטלפון?   10.120

 לא כולל הודעות ומסרונים שיחה בסקייפ.  סוקר: כוללל           

    10.130 -המשך ל           ן           כ .1

   10.150  -בור לע           א          ל .2

 לא ידוע/ מסרב                                 
 

 כל כמה זמן >אתה נפגש או מדבר / את נפגשת או מדברת< בטלפון עם חברים? 10.130

 ו כמעט כל יוםל יום אכ. 1

 עם או פעמיים בשבועפ. 2

 עם או פעמיים בחודשפ. 3

 חות מפעם בחודשפ. 4

 לא ידוע/ מסרב     
 

 תה מרגיש / את מרגישה< בדידות?אבהם >שהאם יש מצבים  10.150

 תים קרובותעל .1

 פעמים מדי פעםל .2

 תים רחוקותעל .3

 ף פעם לא   א .4

 לא ידוע/ מסרב       
 

 או במצוקה, האם ישנם אנשים שעל עזרתם >אתה יכול / את יכולה< לסמוך?אילו היית במשבר  10.160 

 ןכ .1

 אל .2

 בלא ידוע/ מסר      

 

 או שיש להיזהר מהם?, האם ניתן לבטוח במרבית האנשים באופן כללי  10.170

 ניתן לבטוח במרבית האנשים .1

 יש להיזהר מאנשים .2

 לא ידוע/ מסרב                       
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 תנדבותית. פעילות ה12רק פ

  פעילות התנדבותית עת אשאל עלכ 12.10
  ENTERלסוקר: הקש          

 

 , האם עסקת בפעילות התנדבותית? אחרוניםהחודשים העשר -בשנים 12.20.1  
 קנים, לילדים וכדומה, באופן פרטי או במסגרת של ארגון    זלעולים, ל) לא תשלוםלסוקר: כולל: עזרה ל             
 או תנועה,  כגון : ויצ"ו, המשמר  האזרחי, ועד הורים.(                        

 לא כולל : מתן תרומות, עזרה לבן משפחה או לחברים.                        
     12.30 -משך לה                         כן  .   1
   12.80 -בור לע        לא                      .   2

 לא ידוע/ מסרב                                    
                                                                             

 

 דבותית  בה עסקת היא:נהאם הפעילות  ההת  12.30

  12.40 -בור לעמסגרת ארגון או ארגונים כגון: יד שרה, מגן דוד אדום, משמר אזרחי, משטרה  ב.   1

   12.70 -בור לע       אופן פרטי                                                ב  . 2

  12.40 -בור לע       ם במסגרת ארגון וגם באופן פרטי         ג.   3

   12.70 -בור לע                               לא ידוע/ מסרב     

 

 ארגון אחד?האם עסקת בפעילות התנדבותית ביותר מ  12.40

 כן.  1

 לא.  2

 לא ידוע/ מסרב                                           
 

    2=  12.40נוסח למתנדב בארגון אחד בלבד        
 ?< אתה מתנדב / את מתנדבת> בו מהו שם הארגון   12.50

 1=  12.40נוסח למתנדב במספר ארגונים        

  ___________ יותר שעות ?< מתנדב / את מתנדבתאתה > בו מהו שם הארגון    12.50

 

 מהו תחום הפעילות של הארגון בו >אתה מתנדב/ את מתנדבת<?    12.51
  18לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           
 לסוקר: אם עסק במספר תחומים, בחר את התחום בו עסק מספר רב יותר של שעות          
 וונה לתחום בו עוסק הארגון, ולא לפעילות בה עוסק המתנדב. לדוגמה, אדם שמתנדב    לסוקר: הכ          
 פעילות דתית(. -7תחום הבריאות )ולא  -1תחום ההתנדבות הוא  -לערוך קידוש לחולים בבי"ח          

                חולים           -תחום הבריאות, כגון: מד"א, בתי.   1

 כגון: מוגבלים, קשישים, נכים, מיעוטי יכולת, נוער במצוקה עזרה לנזקקים.   2

 חינוך .   3

 תרבות.   4

 הגנה ושמירה על הטבע ובעלי חיים.   5

 סדר  ציבורי, כגון: משטרה, צבא, משמר אזרחי.   6

 פעילות דתית.   7

  12.51.1 -להמשך                  תחום אחר                                                       .   8

 12.70 -עבור ל                                                             לא ידוע/ מסרב                                           

 

 __________________   מהו התחום?  12.51.1  

 -עבור ל
12.70 
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 בפעילות התנדבותית?סקת ע חודשבבסה"כ בחודשים בהם התנדבת, כמה שעות    12.70  

 לסוקר: אם התנדב במספר מקומות, יש לרשום את סך כל השעות בכל המקומות.                    

 998לסוקר: אם הנדגם אמר מספר שעות לא קבוע,  הקלד             

 997מי, הקלד עאם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פ                       

                 (0 -996)טווח    _______ ____              

              997 

                998  

 לא ידוע/ מסרב                     

 

פרטיים, לא כולל האם תרמת כסף לארגונים חברתיים או לאנשים אחרונים, החודשים העשר -בשנים 12.80

 משפחה וחברים?לקרובי 

 12.90ך בשאלה המש                       כן   .  1

                     לא     .  2

 13.10עבור לשאלה                          לא ידוע/ מסרב        

        

 למי תרמת כסף?    12.90  

 . לארגונים ומוסדות1

 . לאנשים פרטיים2

 . גם לארגונים ומוסדות וגם לאנשים פרטיים3

 לא ידוע/ מסרב                                     

 

 עשר החודשים האחרונים, מהו סכום הכסף שתרמת?  -בשנים 12.100

 ש"ח 100עד .   1

 ש"ח 500 -101בין .   2

 ש"ח  501-1000בין .   3

 ש"ח 1000מעל  .   4

 לא ידוע/ מסרב                                       
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 מתחומים שוניםשביעות רצון . 13פרק 

 אל אותך לגבי שביעות רצון מתחומים שונים.עת אשכ 13.10

 ENTERלסוקר: הקש          

                                                                 

 באופן כללי, האם >אתה / את< מרוצה מחייך?   13.20  

 רוצה מאודמ.   1

 רוצהמ.   2

 א כל כך מרוצהל.   3

 כלל לא מרוצהב.   4

 לא ידוע/ מסרב                                    
 

 בשנים הקרובות, האם >אתה חושב / את חושבת< שבהשוואה להיום החיים שלך :  13.30 

 יהיו יותר טובים .   1

 לא ישתנו.   2

 יהיו פחות טובים .   3

 לא ידוע/ מסרב                                       
 

 ה ממצבך הכלכלי?מרוצ האם >אתה / את<  13.40

 רוצה מאודמ.   1

 רוצה מ.   2

 א כל כך מרוצהל.   3

 כלל לא מרוצה ב.   4

 לא ידוע/ מסרב                                       

 

 בשנים הקרובות, האם >אתה חושב / את חושבת<  שבהשוואה להיום מצבך הכלכלי:  13.50 

 יותר טוב  יהיה.   1

 לא ישתנה.   2

 היה פחות טוב י.   3

 לא ידוע/ מסרב                                       
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 . מצב כלכלי14פרק 

 
    או מנהל חברה קואופרטיב, עצמאי שכיר, חבר  וגםאם עובד או נעדר מעבודתו בשבוע שעבר   ●

   14.01 -המשך ל בבעלותו    

   14.01 -המשך לאו חייל בשירות חובה אם משרת בקבע   ●

  14.80 -עבור ל כל השאר  ●

 

 
 בשאלות הבאות אשאל על הכנסות ברוטו ונטו מעבודה   14.01  

                                                                 ENTERלסוקר: הקש             

 

  (wp.150=1,4.8) או חברי קואופרטיבנוסח לשכירים        

 ?לפני ניכויים( מכל מקומות עבודתךמה היתה הכנסתך ברוטו )  ,>שם החודש שעבר< בחודש שעבר, חודש  14.10

 לסוקר: אם לא ידוע מהו הברוטו, בקש לבדוק בתלוש משכורת         

 19ר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוק         

        

 (wp.150=2,3.8) או מנהלי חברות בבעלותםנוסח לעצמאים        

 <, מה היתה הכנסתך ברוטו מכל מקומות עבודתך )כולל שכר שם החודש שעברשעבר, חודש >בחודש  14.10

 והכנסה מעסק(?

                                             לסוקר: אם הוא שותף בעסק, שאל רק על חלקו ברווח. אם ידועה רק הכנסתו השנתית ברוטו, חלק          

 .12 -אותה ב         
 19 לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד         

 

 ש"ח 2,000ד ע  .  1  

 ש"ח 2,001-3,000  .  2  

 ש"ח 3,001-4,000  .  3  

 ש"ח 4,001-5,000  .  4  

 ש"ח 5,001-6,000 .  5   

 ש"ח 6,001-7,500.   6   

 ש"ח 7,501-10,000 .  7   

 ש"ח 10,001-14000 .  8   

 ש"ח 14,001-21,000  . 9   

 ש"ח 21,000מעל   .10  

  14.80עבור לתזרים שלפני שאלה ות  [         ]לא היו הכנס.  11                 

  14.11 -עבור ל              לא ידוע                                      

       14.80עבור לתזרים שלפני שאלה                 מסרב                     
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 או חייל בשירות חובה  (wp.150=1,4.8) או חברי קואופרטיבנוסח לשכירים        

 ?, קופות גמלת, כגון: מס הכנסה, ביטוח מנהליםאחר הורדומה הייתה הכנסתך נטו    14.11

 בקש לבדוק בתלוש משכורתקר: אם לא ידוע מהו הנטו לסו             

 19בעמוד  וברתלסוקר: הצג למרואיין את הח          

  

 (wp.150=2,3.8) או מנהלי חברות בבעלותםנוסח לעצמאים        

    מה הייתה הכנסתך נטו לאחר הורדות, כגון: מס הכנסה, ביטוח מנהלים, קופות גמל? )כולל שכר והכנסה  14.11

 מעסק (? 

                 תית נטו, חלק אותה לסוקר: אם הוא שותף בעסק, שאל רק על חלקו ברווח. אם ידועה רק הכנסתו השנ         

 .12 -ב         

 19לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד          

 ש"ח 2,000ד ע.   1   

 ש"ח 2,001-3,000.    2  

 ש"ח 3,001-4,000.    3  

 ש"ח 4,001-5,000.    4  

 ש"ח 5,001-6,000.   5   

 ש"ח 6,001-7,500.   6   

 ש"ח 7,501-10,000.   7   

 ש"ח 10,001-14000.   8   

 ש"ח 14,001-21,000.   9   

 ש"ח    21,000.  מעל 10  

 ] לא היו הכנסות  [.  00 

 לא ידוע/ מסרב                       

  

           נוסח ליחיד/ה במ"ב           

 למזון,  לחשמל, לטלפון  וכדומה? לכסות את כל ההוצאות החודשיות שלך  מצליחה< /אתמצליח  אתה>האם    14.80

                                         

 הבית שלו יש לפחות עוד נפש אחת  נוסח למי שבמשק          

שאלות הבאות מתייחסות לכל בני משק הבית. האם אתם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של ה 14.80

 ומה?משק הבית למזון, לחשמל, לטלפון וכד

 
 צליח/ מצליחה/ מצליחים< ללא כל קושימ> .  1       

 צליח/ מצליחה/ מצליחים<מ> .  2       

 צליח/ מצליחה/ מצליחים<                       מא כל כך >ל.   3        

 צליח/ מצליחה/ מצליחים<מבכלל לא >.   4        

 לא ידוע/ מסרב                  
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 הבאות אשאל על הכנסות ברוטו ונטו של משק הבית בשאלות 14.105

     ENTERלסוקר: הקש            

                                                             

    הכוללת  ההכנסה  / ,רוטובהכוללת  תךהכנס>מה  הייתה ,>שם החודש שעבר<חודש חודש שעבר,  ב   14.110

   מעבודה, מפנסיה, מקצבאות,  משכר דירה וכדומה? מקורות:ה  מכל < בני משק הבית לכל ש, רוטוב              

 20ר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוק           

 ש"ח 2,500ד ע.    1  

 ש"ח 2,501-4,000.    2  

 ש"ח 4,001-5,000.    3  

   14.111 -ור לעב                               ש"ח 5,001-6,500.    4  

 ש"ח 6,501-8,000.   5   

 ש"ח 8,001-10,000.   6   

 ש"ח 10,001-13,000.   7   

 ש"ח 13,001-17,000.   8   

 ש"ח 17,001-24,000.   9   

   ויותר₪  24,001.  10  

                         15.10שאלה עבור ל                      ]אין הכנסות[.  11               

   14.111 -עבור ל                            לא ידוע                         

  15.10שאלה עבור ל                          מסרב  

 

       מקורות ההכנסה:  מכל מה הייתה >הכנסתך נטו / ההכנסה נטו של כל משק הבית< לאחר הורדות,    14.111  

    ה, מפנסיה, מקצבאות,  משכר דירה וכדומה?מעבוד                 

 20 לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד              

 ש"ח 2,500עד   .1

 ש"ח 2,501 – 4,000 .2

 ש"ח                              4,001 – 5,000 .3

 ש"ח 5,001 – 6,500 .4

 ש"ח 6,501 – 8,000 .5

 ש"ח 8,001 – 10,000 .6

 ש"ח 10,001 – 13,000 .7

 ש"ח 13,001 – 17,000 .8

 ש"ח 17,001 – 24,000 .9

 ש"ח ויותר 24,001 .10

 ] אין הכנסות [ .11

     לא ידוע, מסרב                                                



 

61 

 

 רווחת האוכלוסייה בישראל. 15פרק 

 .שונות בתקופות הכלכלי מצבך על אשאל כעת  15.10

 עני/ה? ה/אתש חשבת שבהן תתקופו היו האם ם,היו ועד עשרה-ל חמשגי מאז  15.20

         קרובות לעתים .1

 15.30 בשאלה המשך                                          פעם דיעמים, מלפ .2

 רחוקות לעתים .3

  15.70עבור לשאלה                                                      לא פעם אף .4

  לא ידוע/מסרב 

 
 עני/ה? ה/אתש שבתח האחרונה בפעם מתי  15.30

 האחרונה בשנה .1

 שנים חמש עד שנהיותר מ לפני .2

 שנים משחיותר מי לפנ .3
  לא ידוע/מסרב 

 
 י?רפוא לטיפול זקוק היית האם ,האחרונים החודשיםעשר -שניםב  15.70

 לא כולל טיפול שיניים לסוקר: כולל ביקור בתשלום אצל רופא

 15.80 המשך בשאלה                                                             כן .1

 15.110עבור לשאלה                                                            לא  .2
 לא ידוע/ מסרב

 

 ם?כלכליי קשיים בגלל ,רפואי טיפול עלת ויתר האם ,האחרונים החודשיםעשר -שניםב  15.80

 לא כולל טיפול שיניים במסגרת פרטית.לסוקר: 

 כן .1

 לא .2
 לא ידוע/ מסרב

 

 א?רופ במרשם לתרופות זקוק היית האם ,םהאחרוני החודשים עשר-שניםב  15.110

 15.120המשך בשאלה                                                         כן .1

 15.250 עבור לשאלה                                                         לא .2
 לא ידוע/ מסרב

 

 ?כלכליים קשיים א, בגללרופ במרשם תרופות עלת ויתר האם, האחרונים החודשיםעשר -בשנים 15.120

 כן .1

 לא .2
 לא ידוע/ מסרב

 קשיים כלכליים? בגלל אוכל עשר החודשים האחרונים, האם ויתרת על-בשנים 15.170

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע/ מסרב     

 קשיים כלכליים? בגלללפחות פעם ביומיים, , רוחה חמהא האם ויתרת על עשר החודשים האחרונים,-בשנים 15.250

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע/ מסרב     
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 קשיים כלכליים? עשר החודשים האחרונים, אכלת פחות ממה שרצית בגלל-האם בשנים 15.180

 כן .1

 לא .2

 לא ידוע/ מסרב     
 

ם. אפשרויות עשר החודשים האחרוני-כעת אשאל שאלות המתייחסות למצבים רגשיים שונים בשנים 15.230

 אף פעם לא.   -4תים רחוקות, לע-3לפעמים, מדי פעם, -2קרובות, תים לע או תמיד -1התשובה הן: 

 21לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד 

         -1  שאלה 
או  תמיד

לעתים 
 קרובות

2- 
לפעמים, 
 מדי פעם

3- 
לעתים 

 רחוקות 

4-            
אף פעם 

 לא 

 הרגשת האם ,ר החודשים האחרוניםעש-בשנים 15.240.1
 ?לחוץ

 
       1            

 

 
       2 

 
       3 

 
        4 

 
 הרגשת האם ,עשר החודשים האחרונים-בשנים 15.240.2

 ?מדוכא
 

       1            
 

 
       2 

 
       3 

 
        4 

 
 הרגשת האם עשר החודשים האחרונים-בשנים 15.240.3

 ?שלך הבעיות עם להתמודד /האת/ה יכולש
 

       1            
 

 
       2 

 
       3 

 
        4 

 
 הרגשת האם עשר החודשים האחרונים,-בשנים 15.240.4

 ?מרץ מלא
 

       1            
  

 
       2 

 
       3 

 
        4 

 
 דאגות האם, עשר החודשים האחרונים-בשנים 15.240.5

 ?לישון לך הפריעו
 

       1            
 

 
       2 

 
       3 

 
        4 

 
 

 ?     או לא הרגשת הנאה בפעילויות שלךרונים, האם קרה שלא מצאת עניין במהלך השבועיים האח 15.240.6

 22לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד                

 2אם קרה פעם אחת יש לסמן אופנות              

 בכלל  לא קרה .1

 קרה במספר ימים .2

 הימיםת ציקרה ביותר ממח .3

 קרה כל יום או כמעט כל יום .4

 לא ידוע , מסרב 

 

>חסר/חסרת< או מצב רוח ירוד, >מדוכא/מדוכאת<,  , האם קרה שהרגשת השבועיים האחרוניםבמהלך  15.240.7

 וה?ותק

 22לסוקר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד           

 2עם אחת יש לסמן אופנות אם קרה פ          

 לא קרה בכלל  .1

 קרה במספר ימים .2

 קרה ביותר ממחצית הימים .3

 קרה כל יום או כמעט כל יום .4

 לא ידוע , מסרב 
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 מעורבות אזרחית  .א.21פרק 

 

 ואמור: 23ר: הצג למרואיין את החוברת בעמוד לסוק

חודשים האחרונים, האם היית > עשר ה-בשניםו>ציין/ צייני< :  23> עיין/עייני< ברשימה שבעמוד   21.55

 ת?מעורב/ מעורבת< בחיים הציבוריים או הפוליטיים, ברמה המקומית או הארצי

 21.60עבור לשאלה  -כן                               .1

 21.110עבור לשאלה  לא                               .2

 לא ידוע/מסרב

 

בחיים הציבוריים והפוליטיים ברמה  <תמעורב מעורב/ >ניתן להיות על דרכים שונות בהן שאל א 21.60

, בדרכים הבאות > מעורב/ מעורבת< האם היית , החודשים האחרונים עשר-שניםב .המקומית והארצית

 לא-2כן, -1הן: אפשרויות התשובה

 .לא2 .כן1 חתמת על עצומה? 21.60.1

 .לא2 .כן1 ?עקרוניותכלשהו מסיבות  ית מוצריקנ מוצר או על עלהשתתפת בחרם  21.60.2

 .לא2 .כן1 השתתפת בהפגנה או בצעדת מחאה? 21.60.3

 .לא2 .כן1 ?השתתפת באסיפה, בכנס פוליטי או בחוג בית 21.60.4

21.60.5 
גורם ממשלתי, גורם בשלטון המקומי, נבחר ציבור יצרת קשר עם 

 ?בשלטון המרכזי או המקומי

 .לא2 .כן1

21.60.6 
פלגה פוליטית או בקבוצה הפועלת לקידום עבדת או פעלת לטובת מ

 ?מטרה כלשהי

 .לא2 .כן1

21.60.7 
הבעת את דעתך הפוליטית באחד מאמצעי התקשורת, לרבות ברשת 

 האינטרנט? 

 .לא2 .כן1

 .לא2 .כן1 השתתפת בתהליכי עיצוב מדיניות? 21.60.8

 

 

 משלה?להשפיע על מדיניות המ> אתה יכול/את יכולה< להערכתך, האם  21.110

 כן, במידה רבה .1

 כן, במידה מסוימת .2

 לא כל כך .3

 בכלל לא .4

 לא ידוע/ מסרב
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 שלטוןהאמון במוסדות ב. .21פרק 

כן, -2כן, במידה רבה, -1, אפשרויות התשובה הן:   במוסדות הבאים אמון ה נותן/ את נותנת<את> האם   21.130

  : בכלל לא-4לא כל כך, -3במידה מסוימת, 

ידה כן, במ -1  שאלה

 רבה

כן,  -2

במידה 

 מסוימת

לא כל -3

 כך 

 בכלל לא-4

 4         3        2         1          הממשלה 21.130.2

 4         3        2         1          מערכת המשפט 21.130.3

 4         3        2         1          מערכת הבריאות 21.130.13

 

 24רואיין את החוברת בעמוד לסוקר: הצג למ 21.140

, שלילית לאנשים, בגלל  מוצאם. אפליה היא התייחסות שונה ובכל תחומי החיים כעת אשאל אותך לגבי אפליה

את התשובה  י/ציינ, את מספר השאלה בפניך אקריא . לא-2כן,  -1אפשרויות התשובה הן:  גילם, דתם וכו'.

  :שבחרת

 אללסוקר: הכוונה לתחושת אפליה בישר  

 

 לא -2 כן -1  שאלה

 לא -2 כן -1 האם חשת אפליה בגלל הגיל שלךעשר החודשים האחרונים -בשנים 1

 לא -2 כן -1 הלאום שלך האם חשת אפליה בגללעשר החודשים האחרונים -בשנים 2

 לא -2 כן -1 המוצא, העדה שלך האם חשת אפליה בגללעשר החודשים האחרונים -בשנים 3

 לא -2 כן -1 האם חשת אפליה בגלל הדת, האמונה שלך דשים האחרוניםעשר החו-בשנים 4

 לא -2 כן -1 המין שלך האם חשת אפליה בגללעשר החודשים האחרונים -בשנים 5

 לא -2 כן -1 הנטייה המינית שלך האם חשת אפליה בגללעשר החודשים האחרונים -בשנים 6

גלל מוגבלות, פיסית או האם חשת אפליה בעשר החודשים האחרונים, -בשנים 7

 נפשית שלך

 לא -2 כן -1

 לא -2 כן -1 צבע עורך עשר החודשים האחרונים, האם חשת אפליה בגלל-בשנים 8

 

 

 

 


