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_CAA001

לפני זמן מה, נשלח אליך מכתב המזמין אותך להשתתף במחקר שכלל גם הצהרת שמירת פרטיות. האם קיבלת את מכתב זה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 2

_CAA102

מכיוון שההצהרה בנוגע לאבטחה ושמירה על סודיות המידע אינה זמינה עבורך ברגע זה, אסכם את הנקודות החשובות ביותר בהצהרה. כמו כן,
אשמח לענות על כל שאלה שיש לך בנושא שמירת הפרטיות. 

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל באוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם הקונסורציום האירופי לתשתית מחקר
SHARE-ERIC אחראי על ביצוע המחקר. אנחנו, עובדי מכון כהן למחקרי דעת קהל, מבצעים את הסקר בפועל. 

מטרת הפרויקט היא להעמיד לרשות חוקרים ומדענים בסיס נתונים מקיף אודות המצב הבריאותי, הכלכלי והחברתי וכן מידע על קשרים עם
בני משפחה וחברים, ובכך לאפשר להם לענות על שאלות שונות הנוגעות לתהליכי הזדקנות האוכלוסייה. 

השתתפותך בסקר הינה התנדבותית והנתונים שיאספו בסקר יוצגו אך ורק באופן אנונימי. השיחה בינינו אינה מוקלטת. במהלך הראיון אקליד
את התשובות שלך למחשב, אשר יישמרו תחת מספר מקודד. פרטי הקשר ושמך נשמרים בקפידה בנפרד מהמידע שימסר במהלך הראיון.

נתונים אלה נשמרים עד סיום איסוף הנתונים של גל זה. בסיום איסוף הראיונות, הנתונים ישמשו רק למטרות מחקר בניתוחים שונים, מבלי
שהחוקר ידע את זהותך. תוצאות הניתוחים יוצגו בצורה אנונימית בלבד. 

במקרה בו תהיה שאלה שלא תרצה לענות עליה - תידע אותי ואמשיך לשאלה הבאה. אי השתתפות לא תגרום לבעיה כלשהי. אתה יכול לבקש
לבטל את השתתפותך גם בעתיד. יתר על כן, יש לך מספר זכויות אחרות הקשורות להגנת הנתונים. זכויות אלה יפורטו בשלב הבא. 

חשוב לנו מאוד לוודא שהנך מבין את כל המידע – ולכן, אנא שאל כל שאלה שיש לך עכשיו 

האם אתה מסכים להשתתף בסקר זה? 

מראיין: ענה על כל השאלות של המרואיין
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן, המשיב מעוניין להשתתף1.

לא, המשיב מסרב להשתתף. לא ניתן לבצע ראיון.2.
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Page 3

_CAA103

תודה. לקבלת מידע נוסף באפשרותך ליצור קשר עם מכון כהן בטלפון: 03-6408963. בנוסף, אנו יכולים לשלוח לך שוב עותק של ההצהרה
בנוגע לאבטחה ושמירה על סודיות המידע. האם תרצה/י שנשלח את ההצהרה פעם נוספת? 

מראיין: יש לאפשר למשיב לרשום את מספר הטלפון של מכון כהן
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן, המשיב מעוניין לקבל עותק של ההצהרה בנוגע לאבטחה ושמירה על סודיות המידע1.

לא, המשיב לא מעוניין לקבל עותק של ההצהרה בנוגע לאבטחה ושמירה על סודיות המידע 2.

Page 4

_CAA104

אם יש לך שאלות בנוגע להצהרת הגנת המידע, אשמח לענות עליהן. אני שוב מדגיש כי ההשתתפות בראיון זה היא התנדבותית והמידע נשמר
חסוי. השיחה בינינו לא מוקלטת. במהלך הראיון אקליד את התשובות שלך למחשב. תשובותיך ישמשו רק למטרות מחקר, מבלי שהחוקר ידע

את זהותך. אם יש שאלה שאתה לא מעוניין לענות עליה, פשוט תידע אותי ואמשיך לשאלה הבאה. 

חשוב לנו מאוד לוודא שהנך מבין את כל המידע – ולכן, אנא שאל כל שאלה שיש לך עכשיו. 

האם אתה מוכן להשתתף בסקר זה? 

מראיין: ענה על כל השאלות של המשיב
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

הצהרת הגנת המידע סופקה. המשיב הסכים להשתתף1.

.הצהרת הגנת המידע סופקה. המשיב סירב להשתתף2.
לא ניתן לבצע ראיון

Page 5

_CAA105

מראיין: האם אתה בטוח שמשיב מסרב להשתתף?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן, המשיב סירב. יש לסיים את הראיון1.

לא, המשיב הסכים. יש להמשיך את הראיון2.

Page 6
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_CADN042

מראיין: זהה את מינו/מינה של המרואיין/ת בתצפית. (שאל אם אינך בטוח)
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

זכר1.

נקבה2.

Page 7

_CADN002

באיזה חודש נולדת?
 

Answer type: Integer

Page 8

_CADN003

באיזו שנה נולדת?
 

Answer type: Integer

Page 9

_CAS140

אנשים רבים מרגישים מבוגרים או צעירים יותר מכפי שהם באמת. באיזה גיל את/ה מרגיש/ה כיום? 

מראיין: כתוב את הגיל בשנים
 

Answer type: Integer

Page 10

_CAHO100

מראיין: האם אתה מראיין את המשיב הראשון במשק הבית?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.
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_CAHO037

כיצד היית מתאר/ת את האזור בו את/ה חי/ה? 

מראיין: קרא בקול
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

עיר גדולה1.

פרבריה או שוליה של עיר גדולה2.

עיירה גדולה3.

עיירה קטנה4.

אזור כפרי או כפר5.

Page 12

_CAHO136

מה סוג המבנה בו מתגוררת משפחתך? 

מראיין: קרא בקול
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

וילה חד משפחתית1.

בית חד-משפחתי או דו-משפחתי כחלק משיכון או בניין כפול2.

בניין דירות עם מספר משפחות3.

דיור מיוחד לקשישים (השגחה כל היממה) או דיור מוגן4.

Page 13

_CAHO032

כמה חדרים יש לך לשימושם האישי של בני משק הבית, כולל חדרי שינה אך לא כולל מטבח, חדרי אמבטיה, מסדרונות וחדרים כלשהם
שאת/ה משכיר/ה או משכיר/ה בשכירות משנה? 

מראיין: אין לכלול מחסנים, מרתפים, עליות גג וכו'
 

Answer type: Integer

Page 14

_CAA010

כעת אשאל אותך מספר שאלות לגבי בריאותך.
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Answer type: None

Page 15

_CAPH003

האם היית מגדיר/ה את מצב בריאותך כמצוין, טוב מאוד, טוב, סביר או רע?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

מצוין1.

טוב מאוד2.

טוב3.

סביר4.

רע5.

Page 16

_CAH102

אם נשווה את מצבך הבריאותי כיום לעומת לפני שלושה חודשים, האם היית אומר/ת שמצבך הבריאותי השתפר, לא השתנה או החמיר?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

השתפר1.

לא השתנה2.

החמיר3.

Page 17

_CAH004

האם אתה סובל מהמחלות או מצבים רפואיים הבאים? נא ענה ב"כן" או "לא" לכל קטגוריה 

מראיין: בשאלה זו אנחנו מתכוונים שרופא אבחן מקרה כזה אצלך, ושאת/ה עובר/ת טיפולים כרגע או שהתפקוד שלך מופרע כתוצאה
מהמחלה. 

מראיין: יש להקריא בקול
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAH004_1 שבר בירך?

CAH004_2 סוכרת או רמת סוכר גבוהה בדם?
CAH004_3 לחץ דם גבוה או יתר לחץ דם

CAH004_4 התקף לב כולל אוטם שריר הלב, פקקת כלילית או כל מחלת לב אחרת, כולל אי ספיקת לב
CAH004_5 מחלת ריאה כרונית, כגון: ברונכיט כרוני או נפחת
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CAH004_6 סרטן או גידול ממאיר, כולל לוקמיה, לימפומה, אך לא סרטן קל של העור
CAH004_7 כל מחלה או מצב בריאותי אחרים?

:Categories
כן1.
לא5.

לא יודע-1.

מסרב-2.

Page 18

_CAPH105

במהלך ששת החודשים האחרונים לפחות, באיזו מידה היית מוגבל/ת בשל בעיית בריאות בפעילויות שאנשים עושים בדרך כלל? 

למראיין: קרא בקול
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

מוגבל/ת מאוד1.

מוגבל/ת, אך לא מאוד2.

לא מוגבל/ת3.

Page 19

_CAPH089

במהלך ששת החודשים האחרונים לפחות, האם סבלת מהבעיות הבריאותיות הבאות? אנא ענה ב "כן" או "לא" לכל קטגוריה: 

מראיין: קרא בקול
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAPH089_1 נפילה

CAPH089_2 פחד מנפילה
CAPH089_3 סחרחורת, עלפון או אובדן זיכרון זמני

CAPH089_4 עייפות
:Categories

כן1.

לא5.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 20

_CAH006

האם אתה נוטל באופן קבוע תרופות במרשם?
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Answer type: Radiobuttons

:Categories
כן 1.
לא5.

Page 21

_CAH007

האם אתה נוטל אחת או יותר מהתרופות הבאות? אנא, ענה ב"כן או "לא" לכל קטגוריה.
תרופות ל... 

מראיין: להקריא בקול
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAH007_1 רמת כולסטרול גבוהה?

CAH007_2 לחץ דם גבוה או יתר לחץ דם?
CAH007_3 מחלות לב כליליות או מחלות כלי הדם במוח?

CAH007_4 מחלות לב אחרות?
CAH007_5 סוכרת?

CAH007_6 דלקת סימפונות כרוניות?
CAH007_7 אסתמה?

:Categories
כן1.
לא5.

לא יודע-1.

מסרב-2.

Page 22

_CAH110

במהלך שלושת החודשים האחרונים, האם יצאת מביתך?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 23

_CAH111

במהלך שלושת החודשים האחרונים, באיזו תדירות עשית את כל אחת מהפעילויות הבאות? מספר פעמים בשבוע, בערך פעם בשבוע, פחות
מפעם בשבוע או כלל לא?
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Question type: Table

Answer type: Radiobuttons
:Subquestions

CAH111_3 להיפגש עם יותר מ- 5 אנשים מחוץ למשק הבית שלך?
CAH111_6 ללכת לקניות?

CAH111_7 ללכת לסניף דואר, בנק או משרד ציבורי?
CAH111_8 ללכת למסעדה או פאב?

CAH111_11 שימוש בתחבורה ציבורית?
:Categories

מספר פעמים בשבוע1.

בערך פעם בשבוע2.

פחות מפעם בשבוע3.

כלל לא4.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 24

_CAH113

במהלך שלושת החודשים האחרונים, האם הקפדת על שמירת מרחק מאחרים בעת יציאה מביתך? האם הקפדת תמיד, לעיתים קרובות, לפעמים
או אף פעם?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
תמיד1.
לעתים קרובות2.
לפעמים3.
אף פעם4.

Page 25

_CAH116

האם הקדשת תשומת לב מיוחדת לכסות את פיך בעת שיעול או התעטשות בתדירות גבוהה יותר, באותה תדירות או בתדירות נמוכה יותר
במהלך שלושת החודשים האחרונים, בהשוואה לגל הראשון של המגיפה?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות גבוהה יותר1.
באותה תדירות2.
בתדירות נמוכה יותר3.

Page 26

_CAC140
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במהלך יום טיפוסי במהלך שלושת החודשים האחרונים, בממוצע, כמה אנשים מחוץ למשק הבית שלך היו בקרבתך למשך 15 דקות לפחות? 

מראיין: קרבה מוגדרת כמרחק קטן משני מטרים
 

Answer type: Integer

Page 27

_CAC142

מאז התפרצות הקורונה, האם טיילת מחוץ לארץ ליותר מ-48 שעות?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 28

_CAC143

מאז התפרצות הקורונה, כמה פעמים טיילת מחוץ לארץ למשך יותר מ-48 שעות?
 

Answer type: Integer

Page 29

_CAH017

האם נטלת תרופות כלשהן למניעת נגיף הקורונה? 

מראיין: תרופות יכולות לכלול ויטמינים או תוספי מזון נפוצים.
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 30

_CAHC117

האם חוסנת נגד קורונה? 

מראיין: סמן "כן" אם המרואיין קיבל לפחות מנת חיסון אחת כנגד קורונה.
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Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 31

_CAHC118

האם תרצה/י להתחסן כנגד הקורונה? 

מראיין: קרא בקול
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן, כבר יש לי תור לקבלת חיסון1.

כן, הייתי רוצה להתחסן2.

לא, איני רוצה להתחסן3.

עדיין לא החלטתי4.

Page 32

_CAHC884

במהלך 12 בחודשים האחרונים, האם קיבלת חיסון לשפעת?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 33

_CAHC119

האם חוסנת נגד דלקת ריאות במהלך ששת השנים האחרונות, כלומר חיסון נגד זיהומים פנאומוקוקיים?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 34

_CAH020
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האם בחודש האחרון חשת עצבנות, חרדה או לחץ?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 35

CAH121_1

האם תחושה זאת היתה בעוצמה נמוכה יותר, דומה או גבוהה יותר מזו שחשת במהלך הגל הראשון של המגיפה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נמוכה יותר1.

דומה2.

גבוהה יותר3.

Page 36

CAH121_2

האם תחושה זאת הייתה בעוצמה נמוכה יותר או דומה בהשוואה לגל הראשון?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נמוכה יותר1.

דומה2.

Page 37

_CAMH002

האם בחודש האחרון חשת עצבות או דיכאון? 

למראיין: אם המשיב מבקש הבהרה, תגיד "עצבות ודכאון כוללים אומללות, מצב רוח ירוד או מלנכוליה"
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 38
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CAMH113_1

האם תחושה זאת היתה בעוצמה נמוכה יותר, דומה או גבוהה יותר מזו שחשת במהלך הגל הראשון של המגיפה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נמוכה יותר1.

דומה2.

גבוהה יותר3.

Page 39

CAMH113_2

האם תחושה זאת הייתה בעוצמה נמוכה יותר או דומה בהשוואה לגל הראשון?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נמוכה יותר1.

דומה2.

Page 40

_CAMH007

האם לאחרונה חווית בעיות שינה? 

מראיין: לא להקריא בקול
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

בעיות שינה או שינוי בדפוסי שינה1.

אין בעיות שינה2.

Page 41

CAMH118_1

האם חוויה זאת היתה בתדירות נמוכה יותר, דומה או גבוהה יותר מזו שחווית במהלך הגל הראשון של המגיפה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נמוכה יותר1.

דומה2.

גבוהה יותר3.
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Page 42

CAMH118_2

האם חוויה זאת הייתה בתדירות נמוכה יותר או דומה בהשוואה לגל הראשון?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נמוכה יותר1.

דומה2.

Page 43

_CAMH037

כמה זמן במהלך היום אתה מרגיש בודד? לעתים קרובות, לפעמים, כמעט אף פעם או אף פעם?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

לעתים קרובות1.

לפעמים2.

כמעט אף פעם או אף פעם3.

Page 44

_CAMH148

האם רגש זה היה בעוצמה נמוכה יותר, דומה או גבוהה יותר מזו שחשת במהלך הגל הראשון?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נמוכה יותר1.

דומה2.

גבוהה יותר3.

Page 45

_CAC001

כעת אשאל אותך אם אתה, מישהו ממשפחתך, משכניך או ממכריך הושפעו ממחלת הקורונה.
 

Answer type: None

Page 46
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_CAC102

^FL_SincelongC;, האם אתה או מישהו קרוב אלייך חווה סימפטומים שמשוייכים לקורונה כגון, שיעול, חום, קושי נשימתי או אובדן חוש
הטעם והריח? 

מראיין: המשיב יכול לחשוב על אנשים שגרים קרוב או שקרובים אליו רגשית, כגון בני משפחה.
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 47

_CAC103

מי זה היה? אנא ציין את הקרבה שלהם אליך. 

מראיין: בדוק מי הוזכר וציין את המספר  בשדה מצד ימין 
מראיין: מישהו נוסף?

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
משיב1.
בן/ בת זוג2.
הורה3.
ילד4.
אדם אחר במשק הבית5.
בן משפחה אחר מחוץ למשק הבית6.
שכן, חבר או עמית לעבודה7.
מטפל8.

אחר97.

CAC103_3b

"_Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103

CAC103_4b

"_Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103

CAC103_5b

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103

CAC103_6b

"_Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103

CAC103_7b
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"_Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103

CAC103_8b

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103

CAC103_97b

"_Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103

Page 48

_CAC104

(^FL_SinceC;) האם אתה, או מישהו קרוב אליך, נבדק לגילוי וירוס הקורונה והבדיקה יצאה חיובית, כלומר הנבדק חלה בקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 49

_CAC105

מי נבדק וקיבל תשובה חיובית? אנא ציין את הקרבה של הנבדק אליך. 

מראיין: בדוק מי הוזכר וציין את המספר  בשדה מצד ימין 
מראין: מישהו נוסף?

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
משיב1.
בן/ בת זוג2.
הורה3.
ילד4.
אדם אחר במשק הבית5.
בן משפחה אחר מחוץ למשק הבית6.
שכן, חבר או עמית לעבודה7.
מטפל8.

אחר97.

CAC105_3b

"_Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105

CAC105_4b

"_Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105
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CAC105_5b

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105

CAC105_6b

"_Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105

CAC105_7b

"_Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105

CAC105_8b

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105

CAC105_97b

"_Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105

Page 50

_CAC120

האם חווית השפעות ארוכות טווח או ממושכות שהנך מייחס/ת להדבקות שלך בקורונה? 

למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

למראיין: קרא בקול
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

עייפות1.

שיעול, גודש, קוצר נשימה2.

אובדן חוש הטעם או הריח3.

כאב ראש4.

כאבים בגוף, כאבי פרקים5.

כאבים בחזה או בבטן6.

שלשול, בחילה7.

בלבול8.
אחר97.
ללא סימפטומים כלל98.

Page 51

_CAC122

האם נטלת או הנך נוטל/ת תרופות להקלה על אותם סימפטומים?
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Answer type: Radiobuttons

:Categories
כן 1.
לא5.

Page 52

_CAC130

כמה פעמים עברת בדיקת קורונה? 

מראיין: אנא ספור בדיקות חיוביות ושליליות מכל סוג 
מראיין: קרא בקול

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
כלל לא1.
פעם אחת2.
2-5 פעמים3.
6-10 פעמים4.
יותר מ-10 פעמים5.

Page 53

_CAC131

האם נאלצת לשלם מכיסך עבור אחת או יותר מאותן הבדיקות?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 54

_CAC110

(^FL_SinceC;) האם אתה או מישהו קרוב אליך אושפז עקב הדבקות בנגיף הקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 55



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_he_IL_20210429.html[04.02.2022 13:01:45]

_CAC111

מי אושפז? אנא ציין את הקרבה של הנבדק אליך. 

מראיין: בדוק מי הוזכר  וציין את המספר בשדה בצד ימין 
מראין: מישהו נוסף?

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
משיב1.
בן/ בת זוג2.
הורה3.
ילד4.
אדם אחר במשק הבית5.
בן משפחה אחר מחוץ למשק הבית6.
שכן, חבר או עמית לעבודה7.
מטפל8.

אחר97.

CAC111_3b

"_Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111

CAC111_4b

"_Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111

CAC111_5b

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111

CAC111_6b

"_Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111

CAC111_7b

"_Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111

CAC111_8b

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111

CAC111_97b

"_Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111

Page 56

_CAC113
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(^FL_SinceC;) האם מישהו קרוב אליך נפטר עקב מחלת הקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 57

_CAC114

מצטער לשמוע. תוכל להגיד לי מי נפטר? 

מראיין: בדוק מי הוזכר  וציין את המספר בשדה בצד ימין
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

בן/ בת זוג2.

הורה3.

ילד4.

אדם אחר במשק הבית5.

קרוב משפחה מחוץ למשק הבית6.

שכן, חבר או עמית לעבודה7.

מטפל8.
אחר97.

CAC114_3b

"_Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114

CAC114_4b

"_Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114

CAC114_5b

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114

CAC114_6b

"_Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114

CAC114_7b

"_Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114

CAC114_8b

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114
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CAC114_97b

"_Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114

Page 58

_CAQ105

^FL_SincelongC;, האם ויתרת על קבלת טיפול רפואי בגלל שחששת להידבק בקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 59

_CAQ106

על איזה סוג של טיפול רפואי ויתרת? אנא, ענה ב"כן" או "לא" לכל קטגוריה. האם ויתרת על... 

מראיין: קרא בקול
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAQ106_1 בדיקה אצל רופא משפחה?

CAQ106_2 בדיקה אצל רופא מומחה, כולל רופא שיניים?
CAQ106_3 טיפול רפואי מתוכנן מראש, כולל ניתוח?

CAQ106_4 פיזיוטרפיה, פסיכוטרפיה או טיפולים שיקומיים?
CAQ106_97 טיפול רפואי אחר?

:Categories
כן1.
לא5.

לא יודע-1.

מסרב-2.

Page 60

_CAQ110

(^FL_SinceC;) האם היה לך תור מוזמן מראש לפגישה או טיפול רפואי, אשר נדחה על ידי רופא או צוות רפואי עקב התפרצות הקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.
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Page 61

_CAQ111

איזה טיפול רפואי נאלצת לדחות? אנא, ענה ב"כן" או "לא" לכל קטגוריה: 

מראיין: קרא בקול
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAQ111_1 בדיקה אצל רופא משפחה?

CAQ111_2 בדיקה אצל רופא מומחה, כולל רופא שיניים?
CAQ111_3 טיפול רפואי אשר נקבע מראש, כולל ניתוח?

CAQ111_4 פיזיוטרפיה, פסיכוטרפיה או טיפולים שיקומיים?
CAQ111_97 טיפול רפואי אחר?

:Categories
כן1.
לא5.

לא יודע-1.

מסרב-2.

Page 62

_CAQ115

^FL_SinceC;, האם ניסית לקבוע תור עבור טיפול רפואי אך לא הצלחת?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 63

_CAQ116

איזה טיפול רפואי לא הצלחת לקבוע? אנא, ענה ב"כן" או "לא" לכל קטגוריה. האם לא הצלחת לקבוע...
  

מראיין: קרא בקול
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAQ116_1 בדיקה אצל רופא משפחה?

CAQ116_2 בדיקה אצל רופא מומחה, כולל רופא שיניים?
CAQ116_3 טיפול רפואי אשר נקבע מראש, כולל ניתוח?

CAQ116_4 פיזיוטרפיה, פסיכוטרפיה או טיפולים שיקומיים?
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CAQ116_97 טיפול רפואי אחר?
:Categories

כן1.

לא5.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 64

_CAQ130

האם קיימת עד כה את הבדיקה או הטיפול שנדחו? 

מראיין: קרא בקול
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAQ130_1 בדיקה אצל רופא משפחה

CAQ130_2 בדיקה אצל רופה מומחה, כולל רופא שיניים?
CAQ130_3 טיפול רפואי מתוכנן מראש, כולל ניתוח

CAQ130_4 פיזיוטרפיה, פסיכוטרפיה או טיפולים שיקומיים
CAQ130_97 טיפול רפואי אחר?

:Categories
כן1.
לא5.

לא יודע-1.

מסרב-2.

Page 65

_CAQ125

^FL_SinceC;, האם טופלת בבית חולים?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 66

_CAQ127

עד כמה היית מרוצה מהטיפול שקיבלת? מאוד מרוצה, די מרוצה, די לא מרוצה או מאוד לא מרוצה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories
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מאוד מרוצה1.

די מרוצה2.

די לא מרוצה3.

מאוד לא מרוצה4.

Page 67

_CAQ128

למה לא היית מרוצה? 

מראיין: תן למרואיין להזכיר את כל הסיבות וסמן את הסיבות המתאימות
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

המתנה ארוכה1.

צפיפות2.

לרופא או לאחות לא היה זמן בשבילי3.

מחסור בציוד או מתקנים רפואיים4.

אמצעי זהירות לא מספקים כנגד מחלות5.
אחר97.

Page 68

_CAQ120

^FL_SinceC;, האם הלכת למרפאות רופאים או למרכזים רפואיים שאינם בתי חולים?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 69

_CAQ121

האם זה היה קשור לקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 70
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_CAQ122

עד כמה היית מרוצה מהטיפול שקיבלת? מאוד מרוצה, די מרוצה, די לא מרוצה או מאוד לא מרוצה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

מאוד מרוצה1.

די מרוצה2.

די לא מרוצה3.

מאוד לא מרוצה4.

Page 71

_CAQ123

למה לא היית מרוצה? 

מראיין: תן למרואיין להזכיר את כל הסיבות וסמן את הסיבות המתאימות
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

המתנה ארוכה1.

צפיפות2.

לרופא או לאחות לא היה זמן בשבילי3.

מחסור בציוד או מתקנים רפואיים4.

אמצעי זהירות לא מספקים כנגד מחלות5.
אחר97.

Page 72

_CAQ118

מאז התפרצות הקורונה, כמה פגישות ייעוץ רפואי מרחוק באמצעות הטלפון, מחשב או כל אמצעי אלקטרוני אחר היו לך, אם בכלל, עם או בלי
וידאו?

 
Answer type: Integer

Page 73

_CAQ119

האם היה זה בתדירות נמוכה יותר, דומה או גבוהה יותר בהשוואה לתקופה שלפני התפרצות הקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נמוכה יותר1.

דומה2.
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גבוהה יותר3.

Page 74

_CAW001

כעת, אתייחס להשלכות על תעסוקה של משבר הקורונה, וראשית להשלכות על מצבך התעסוקתי.
 

Answer type: None

Page 75

_CAEP005

מי מהבאים מתאר בצורה הטובה ביותר את מצב התעסוקה הנוכחי שלך? 

מראיין: סמן אחד בלבד

מראיין: רק במידה והמרואיין בספק פרט כדלהלן: גימלאי/ת (פרש/ה מעבודה, כולל פרישה חלקית או פרישה מוקדמת). גימלאים הם מי
שפרשו ממקום עבודתם בלבד. אנשים המקבלים קצבת שארים ואינם מקבלים פנסיה ממקום עבודתם לא יקודדו כגימלאים. אם הם אינם

מתאימים לקטגוריות 2 עד 5, יש לקודד אותם כאחר. 

מראיין: קרא בקול
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

בגמלאות1.

שכיר/ה או עצמאי/ת (כולל עבודה בעסק המשפחתי)2.

מובטל/ת3.

חולה או מוגבל/ת באופן קבוע4.

עקר/ת בית5.
אחר97.

Page 76

_CAW102

^FL_SincelongC;, האם הפכת למובטל/ת, הוצאת לחופשה ללא תשלום, פוטרת או נאלצת לסגור את העסק שלך? 

מראיין: סגירת עסק יכולה להיות זמנית או סופית.
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן1.

לא5.
לא רלוונטי (לדוגמה בגמלאות, חולה או מוגבל/ת באופן קבוע, עקר/ת בית)99.
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Page 77

_CAW103

כמה זמן בסך הכל היית מובטל/ת, בחופשה ללא תשלום, מפוטר/ת או נאלצת לסגור את העסק שלך? 

מראיין: מספר בשבועות בסך הכל. אם היו מספר פרקי זמן, אנא סכום אותם.
ספור 4 שבועות לכל חודש מלא; ספור שבוע 1 לחלק משבוע.

 
Answer type: Integer

Page 78

_CAEP100

האם יצאת לגמלאות לאחר התפרצות הקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 79

_CAEP101

מתי יצאת לגמלאות?
 

Question type: Mixed table
:Subquestions

CAEP101_2 חודש (1-12): 
Answer type: Integer

CAEP101_1 שנה: 
Answer type: Integer

Page 80

_CAEP102

האם פרשת לגמלאות כמתוכנן, מוקדם יותר מהמתוכנן או מאוחר יותר מהמתוכנן?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כמתוכנן1.

מוקדם יותר מהמתוכנן2.

מאוחר יותר מהמתוכנן3.
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Page 81

_CAEP103

האם היה זה בעקבות התפרצות הקורונה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 82

_CAW110

במהלך התפרצות הקורונה, היו אנשים שעבדו מהבית, אחרים במקום העבודה הרגיל שלהם ואחרים במקום עבודה אחר. איך היית מתאר את
מצבך ^FL_sinces;? אנא ענה ב"כן" או "לא לכל קטגוריה. 

מראיין: סמן את כל התשובות המתאימות. 
מראיין: קרא בקול.

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
עבדתי מהבית1.
עבדתי במקום העבודה הרגיל שלי מחוץ לבית2.
עבדתי במיקום אחר3.

Page 83

_CAW111

איפה עבדת רוב הזמן?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

עבדתי בעיקר מהבית1.

עבדתי בעיקר במקום העבודה הרגיל שלי מחוץ לבית2.

עבדתי בעיקר במיקום אחר3.

Page 84

_CAW117

עד כמה הרגשת מוגן מבחינה רפואית במקום העבודה שלך? האם מאוד מוגן, די מוגן, די לא מוגן או מאוד לא מוגן?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories
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מאוד מוגן1.

די מוגן2.

די לא מוגן3.

מאוד לא מוגן4.

Page 85

_CAW121

 ?;FL_sincelongs^  האם עבדת פחות שעות

מראיין: שאלה זאת מתייחסת רק לזמן בו המרואיין עבד. לעבוד פחות שעות יכול להתייחס לשינויים זמניים או קבועים בשעות העבודה של
המרואיין.

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
כן 1.
לא5.

Page 86

_CAW122

מה מספר שעות העבודה הנמוך ביותר שעבדת בשבוע אחד? 

מראיין: שאלה זאת מתייחסת רק לזמן בו המרואיין עבד.
 

Answer type: Integer

Page 87

_CAW123

באיזה חודש ושנה זה היה? 

מראיין: אם המרואיין מזכיר רק חודש אחד, הכנס את חודש זה ואת השנה בסעיף "תחילת התקופה" והשאר את הסעיף השני ריק. אם המרואיין
מזכיר תקופת זמן או מספר חודשים אנא מלא את שני הסעיפים.

 
Question type: Mixed table

:Subquestions
CAW123_header1 תחילת התקופה:

Answer type: None
CAW123_1 חודש 1-12

Answer type: Integer
CAW123_2 שנה:

Answer type: Integer
 CAW123_header2

סיום התקופה:
Answer type: None
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CAW123_3 חודש (1-12):
Answer type: Integer

CAW123_4 שנה:
Answer type: Integer

Page 88

_CAW124

האם עבדת יותר שעות ^FL_sincelongs;? אנא כלול שעות נוספות. 

מראיין: לעבוד יותר שעות יכול להתייחס לשינויים זמניים או קבועים בשעות העבודה של המרואיין.
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 89

_CAW125

מה היה מספר שעות העבודה הגבוה ביותר שעבדת בשבוע אחד?
 

Answer type: Integer

Page 90

_CAW126

באיזה חודש ושנה זה היה? 

מראיין: אם המרואיין מזכיר רק חודש אחד, הכנס את חודש זה ואת השנה בסעיף "תחילת התקופה" והשאר את הסעיף השני ריק. אם המרואיין
מזכיר תקופת זמן או מספר חודשים אנא מלא את שני הסעיפים.

 
Question type: Mixed table

:Subquestions
CAW126_header1 תחילת התקופה:

Answer type: None
CAW126_1 חודש 1-12

Answer type: Integer
CAW126_2 שנה:

Answer type: Integer
 CAW126_header2

סיום התקופה:
Answer type: None

CAW126_3 חודש (1-12):
Answer type: Integer

CAW126_4 שנה:
Answer type: Integer
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Page 91

_CAE103

^FL_SincelongC;, האם קיבלת תמיכה כלכלית נוספת בעקבות משבר הקורונה מהמעסיק שלך, מהממשלה (כולל רשויות מקומיות),
מקרובי משפחה, חברים ו/או אחרים?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
כן 1.
לא5.

Page 92

_CAE104

מי העניק לך את אותה תמיכה כללית? 

מראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 
מראיין: בדוק: "מישהו נוסף?"

 
Answer type: Checkboxes

:Categories
מעסיק1.
ממשלה2.
קרובי משפחה3.
חברים4.

אחרים97.

Page 93

_CAE114

איזה סוג של תמיכה כלכלית היה זה? 

מראיין: סמן את כל התשובות המתאימות
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

פיצויים עבור הפחתת שעות עבודה1.

דמי אבטלה2.

עזרה סוציאלית3.

אחר4.

Page 94
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_CAE001

מראיין: האם אתה מראיין את המשיב הראשון במשק הבית?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 95

_CAE002

עתה ברצוני לשאול אותך על המצב הכלכלי של משק הבית שלך.
 

Answer type: None

Page 96

_CAE100

?;FL_sincelongs^ האם ההכנסה החודשית של משק הבית שלך הייתה דומה בכל חודש
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 97

_CAE105

 ?;FL_sinces^ ,מה היתה ההכנסה החודשית הגבוהה ביותר של משק הבית כולו, אחרי תשלומי מיסים וכולל כל תמיכה כלכלית שקיבלתם

מראיין: הקלד סכום בשקלים
 

Answer type: Integer

Page 98

_CAE106

באיזה חודש ושנה זה היה? 

מראיין: אם המרואיין מזכיר רק חודש אחד, הכנס את חודש זה ואת השנה בסעיף "תחילת התקופה" והשאר את הסעיף השני ריק. אם המרואיין
מזכיר תקופת זמן או מספר חודשים אנא מלא את שני הסעיפים.



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_he_IL_20210429.html[04.02.2022 13:01:45]

 
Question type: Mixed table

:Subquestions
CAE106_header1 תחילת התקופה:

Answer type: None
CAE106_1 חודש (1-12):

Answer type: Integer
CAE106_2 שנה:

Answer type: Integer
 CAE106_header2

סיום התקופה
Answer type: None

CAE106_3 חודש (1-12):
Answer type: Integer

CAE106_4 שנה:
Answer type: Integer

Page 99

_CAE107

 ?;FL_sinces^ ,מה היתה ההכנסה החודשית הנמוכה ביותר של משק הבית כולו, אחרי תשלומי מיסים וכולל כל תמיכה כלכלית שקיבלתם

מראיין: הקלד סכום בשקלים
 

Answer type: Integer

Page 100

_CAE108

באיזה חודש ושנה זה היה? 

מראיין: אם המרואיין מזכיר רק חודש אחד, הכנס את חודש זה ואת השנה בסעיף "תחילת התקופה" והשאר את הסעיף השני ריק. אם המרואיין
מזכיר תקופת זמן או מספר חודשים אנא מלא את שני הסעיפים.

 
Question type: Mixed table

:Subquestions
CAE108_header1 תחילת התקופה:

Answer type: None
CAE108_1 חודש (1-12):

Answer type: Integer
CAE108_2 שנה:

Answer type: Integer
 CAE108_header2

סיום התקופה:
Answer type: None

CAE108_3 חודש (1-12):
Answer type: Integer

CAE108_4 שנה:
Answer type: Integer
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Page 101

_CAE109

בהתחשב בתקופה שבה ההכנסה החודשית של משק הבית שלך הייתה נמוכה ביותר ^FL_sinces;, אילו סוגי הכנסה היו נמוכים יותר מאשר
בחודש רגיל לפני משבר הקורונה? 

מראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

מראיין: קרא בקול
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

שכר1.

פנסיה2.

הכנסה מהעסק3.

הכנסה משכר דירה4.

הכנסה מריבית או דיבידנדים5.

תמיכה כספית מהמשפחה או מקרובי משפחה6.

תמיכה מהממשלה7.

אחר, אנא פרט/י:8.
(רק אם נאמר באופן ספונטני) אף אחד מאלה98.

_CAE110

"_Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109

Page 102

_CASR006

חשוב בבקשה על הזמן שבו היית בן 45. נניח שהיית יכול לשנות את ההוצאות והחסכונות שלך מאותו הזמן ועד עכשיו ולארגן אותם מחדש,
האם היית... 

מראיין: קרא בקול
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

מבזבז פחות וחוסך יותר לאורך השנים?1.

מבזבז וחוסך באופן דומה לאורך השנים?2.

מבזבז יותר וחוסך פחות לאורך השנים?3.

Page 103

_CACO107

כאשר אתה חושב על סך כל ההכנסה החודשית של משק הבית שלך ^FL_sinces;, האם היית אומר שמשק הבית שלך הצליח להסתדר
כלכלית בקושי רב, במידה מסוימת של קושי, די בקלות או בקלות?
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Answer type: Radiobuttons

:Categories
בקושי רב1.
במידה מסוימת של קושי2.
די בקלות3.
בקלות4.

Page 104

_CAE111

^FL_sinces;, האם נאלצת לדחות את התשלומים הרגילים כגון שכר דירה, משכנתא ותשלומי הלוואות ו/או חשבונות שונים?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 105

_CAE112

^FL_sinces;, האם נאלצת להשתמש בחסכונות שלך על מנת לשלם בגין הוצאות מחיה הכרחיות?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן1.

לא5.

לא היו לי חסכונות (רק אם נאמר באופן ספונטני)9.

Page 106

_CAE120

במקרה שבו משק הבית שלך יאבד את כל משכורותו והכנסותיו, למשך כמה זמן תוכל/י לחיות על חסכונותיך? 

מראיין: התשובה צריכה להיות במספר חודשים.
 

Answer type: Integer

Page 107

_CAS001

אני מעוניין כעת לשמוע על סוגי ותדירויות התקשורת שהיו לך עם בני משפחתך וחבריך המתגוררים מחוץ לביתך.
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Answer type: None

Page 108

_CAS103

במהלך שלושת החודשים האחרונים, באיזו תדירות היה לך קשר אישי, פנים מול פנים, עם האנשים הבאים שגרים מחוץ לביתך? האם קשר
יומי, מספר פעמים בשבוע, בערך פעם בשבוע, לעתים רחוקות יותר או אף פעם? 

מראיין: הקרא בקול כל קשר וסמן את התשובה הרלוונטית. אם הוריו, ילדיו, נכדיו או קרוביו של המרואיין אינם בין החיים, סמן 'לא
רלוונטי'. 

 
Question type: Table

Answer type: Radiobuttons
:Subquestions

CAS103_1 ילדים:
CAS103_5 נכדים: 
CAS103_2 הורים:

CAS103_3 קרובי משפחה אחרים:
CAS103_4 אחרים שאינם קרובי משפחה, כגון שכנים, חברים ועמיתים בעבודה:

:Categories
יומי1.
מספר פעמים בשבוע2.
בערך פעם בשבוע3.
לעתים רחוקות יותר4.
אף פעם5.

לא רלוונטי99.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 109

_CAS104

במהלך שלושת החודשים האחרונים, באיזו תדירות שמרת על קשר באמצעות טלפון, אימייל או מכשיר אלקטרוני אחר, עם האנשים הבאים
שגרים מחוץ לביתך? (האם זה היה על בסיס יומי, מספר פעמים בשבוע, בערך פעם בשבוע, לעתים רחוקות יותר או אף פעם?) 

מראיין: הקרא בקול כל קשר וסמן את התשובה הרלוונטית.
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS104_1 ילדים:
CAS104_2 הורים:

CAS104_3 קרובי משפחה אחרים:
CAS104_4 אחרים שאינם קרובי משפחה כגון, שכנים, חברים ועמיתים לעבודה:

:Categories
יומי1.
מספר פעמים בשבוע2.
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בערך פעם בשבוע3.

לעיתים רחוק יותר4.

אף פעם5.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 110

_CAS110

מאז התפרצות הקורונה, האם עזרת לאנשים הבאים הגרים מחוץ לביתך להשיג דברים נחוצים כגון מזון, תרופות או ביצוע תיקונים דחופים
בתוך הבית? אנא ענה בכן או לא לכל קטגוריה. 

מראיין: הקרא בקול כל קשר וסמן את התשובה הרלוונטית. אם הוריו, ילדיו, נכדיו או קרוביו של המרואיין אינם בין החיים, סמן 'לא רלוונטי'.
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS110_1 ילדים:
CAS110_2 הורים:

CAS110_3 קרובי משפחה אחרים:
CAS110_4 אחרים שאינם קרובי משפחה כגון שכנים, חברים או עמיתים לעבודה:

:Categories
כן1.
לא5.

לא רלוונטי99.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 111

CAS111_1

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות עזרת לילדיך, במהלך שלושת החודשים האחרונים, להשיג דברים נחוצים כגון מזון, תרופות
או ביצוע תיקונים דחופים בתוך הבית? בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 112

CAS111_2

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות עזרת להוריך, במהלך שלושת החודשים האחרונים, להשיג דברים נחוצים כגון מזון,
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תרופות או ביצוע תיקונים דחופים בתוך הבית? בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

בתדירות נמוכה יותר1.

בתדירות דומה2.

בתדירות גבוהה יותר3.

Page 113

CAS111_3

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות עזרת לקרובי משפחה אחרים, במהלך שלושת החודשים האחרונים, להשיג דברים נחוצים
כגון מזון, תרופות או ביצוע תיקונים דחופים בתוך הבית? בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 114

CAS111_4

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות עזרת לאחרים שאינם קרובי משפחה כגון שכנים, חברים או עמיתים לעבודה, במהלך
שלושת החודשים האחרונים, להשיג דברים נחוצים כגון מזון, תרופות או ביצוע תיקונים דחופים בתוך הבית? בתדירות נמוכה יותר, בתדירות

דומה או בתדירות גבוהה יותר?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

בתדירות נמוכה יותר1.

בתדירות דומה2.

בתדירות גבוהה יותר3.

Page 115

_CAS112

מאז התפרצות הקורונה, האם הענקת לאנשים הבאים המתגוררים מחוץ לביתך טיפול אישי? (דוגמאות לטיפול אישי - להתלבש, להתרחץ,
ולאכול וכו') 

מראיין: הקרא בקול כל קשר וסמן את התשובה הרלוונטית.
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS112_1 ילדים:
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CAS112_2 הורים:
CAS112_3 קרובים אחרים:

CAS112_4 אחרים שאינם קרובי משפחה, כגון שכנים, חברים ועמיתים לעבודה:
:Categories

כן1.

לא5.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 116

CAS113_1

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות הענקת טיפול אישי לילדיך, במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה יותר,
בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 117

CAS113_2

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות הענקת טיפול אישי להוריך, במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה יותר,
בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 118

CAS113_3

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות הענקת טיפול אישי לקרובי משפחה אחרים, במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות
נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.
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Page 119

CAS113_4

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות הענקת טיפול אישי לאחרים שאינם קרובי משפחה כגון, שכנים, חברים ועמיתים
לעבודה, במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 120

_CAS115

במהלך שלושת החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות התנדבותית?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 121

_CAS116

האם עסקת בפעילות התנדבותית בתדירות גבוהה יותר, נמוכה יותר או בתדירות זהה לזו שעסקת בה במהלך הגל הראשון של המגפה?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

בתדירות נמוכה יותר1.

בתדירות דומה2.

בתדירות גבוהה יותר3.

Page 122

_CAS120

מאז התפרצות הקורונה, האם נעזרת במי מהאנשים הבאים הגרים מחוץ לביתך על מנת להשיג דברים נחוצים, כגון מזון, תרופות, או ביצוע
תיקוני חירום בבית? אנא ענה בכן או לא לכל קטגוריה. 

מראיין: הקרא בקול כל קשר וסמן את התשובה הרלוונטית.
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Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS120_1 ילדים:
CAS120_2 הורים:

CAS120_3 קרובי משפחה אחרים:
CAS120_4 אחרים שאינם קרובים משפחה כגון, שכנים, חברים או עמיתים לעבודה:

:Categories
כן1.
לא5.

לא יודע-1.

מסרב-2.

Page 123

CAS121_1

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות עזרו לך ילדיך להשיג דברים נחוצים במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה
יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 124

CAS121_2

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות עזרו לך הוריך להשיג דברים נחוצים במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה
יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 125

CAS121_3

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות עזרו לך קרובי משפחה אחרים להשיג דברים נחוצים במהלך שלושת החודשים האחרונים?
בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
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בתדירות נמוכה יותר1.

בתדירות דומה2.

בתדירות גבוהה יותר3.

Page 126

CAS121_4

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות עזרו לך אחרים שאינם קרובי משפחה, כגון שכנים, חברים ועמיתים לעבודה להשיג
דברים נחוצים במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 127

_CAS125

במהלך שלושת החודשים האחרונים, האם קיבלת סיוע אישי באופן קבוע בביתך, שסופק על ידי מישהו שאינו גר במשק הבית? (סיוע אישי
כולל עזרה בפעולות כמו יציאה מהמיטה, להתלבש, להתרחץ וכו') 

מראיין: ספקי סיוע יכולים להיות אנשי מקצוע, קרובי משפחה או חברים.
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 128

_CAS130

במהלך שלושת החודשים האחרונים, האם קיבלת סיוע אישי בביתך מהאנשים הבאים שגרים מחוץ לביתך? אנא ענה כן או לא לכל קטגוריה. 

מראיין: קרא בקול כל קשר וסמן את התשובה המתאימה
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAS130_1 ילדים:
CAS130_2 הורים:

CAS130_3 קרובי משפחה אחרים:
CAS130_4 אחרים שאינם קרובי משפחה, כגון שכנים, חברים ועמיתים לעבודה:

CAS130_5 מטפלים מקצועיים:
:Categories
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כן1.

לא5.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 129

CAS131_1

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות קיבלת סיוע אישי בביתך מילדיך במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה
יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 130

CAS131_2

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות קיבלת סיוע אישי בביתך מהוריך במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה
יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 131

CAS131_3

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות קיבלת סיוע אישי בביתך מקרובי משפחה אחרים במהלך שלושת החודשים האחרונים?
בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 132
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CAS131_4

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות קיבלת סיוע אישי בביתך מאחרים שאינם קרובי משפחה, כגון שכנים, חברים ועמיתים
לעבודה במהלך שלושת החודשים האחרונים? בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 133

CAS131_5

בהשוואה לגל הראשון של המגיפה, באיזו תדירות קיבלת סיוע אישי בביתך ממטפלים מקצועיים במהלך שלושת החודשים האחרונים?
בתדירות נמוכה יותר, בתדירות דומה או בתדירות גבוהה יותר?

 
Answer type: Radiobuttons

:Categories
בתדירות נמוכה יותר1.
בתדירות דומה2.
בתדירות גבוהה יותר3.

Page 134

_CAS126

במהלך שלושת החודשים האחרונים, האם היה לך קושי לקבל סיוע אישי בביתך בהתאם לצרכיך?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 135

_CAS127

אילו קשיים היו? 

מראיין: תן למרואיין להזכיר את כל הקשיים וסמן את הרלוונטיים מביניהם.
 

Answer type: Checkboxes
:Categories

נאלצתי לשלם יותר על מנת לקבל את העזרה שאני זקוק/ה לה1.

אנשים שסיפקו לי סיוע אישי באו לביתי בתדירות נמוכה יותר 2.
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אנשים שסיפקו לי סיוע אישי לא יכלו להגיע לביתי3.

לא יכולתי ללכת למקומות שאליהם הייתי צריך להגיע כדי לקבל את הטיפול כמו להגיע לחברי משפחה, חברים או מתקני טיפול.4.

קשיים אחרים, אנא פרט/י5.

_CAS150

"_Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127

Page 136

_CAIT104

מאז התפרצות הקורונה, האם השתמשת באינטרנט למשלוח אי-מייל, חיפוש מידע, קניות או לכל צורך אחר לפחות פעם אחת?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 137

_CAIT105

באופן כללי, האם חיבור האינטרנט שלך מספק?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

כן 1.

לא5.

Page 138

_CAIT106

כיום, ניתן לעשות דברים רבים בצורה מקוונת דרך האינטרנט. מאז התפרצות הקורונה, האם השתמשת באינטרנט בתדירות גבוהה יותר,
באותה תדירות, בתדירות נמוכה יותר או כלל לא בשביל הפעילויות המקוונות הבאות? 

מראיין: קרא בקול.
 

Question type: Table
Answer type: Radiobuttons

:Subquestions
CAIT106_3 חיפוש מידע על נושאים הקשורים לבריאות

CAIT106_4 קבלת מידע על שירותים ממשלתיים (לדוגמא קצבאות, מיסים או דרכונים)
CAIT106_5 ניהול כספים, כגון בנקאות מקוונת, תשלום חשבונות או תשלום מיסים

CAIT106_6 קניית או מכירת סחורה או שירותים באמצעות האינטרנט
:Categories

בתדירות גבוהה יותר1.
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באותה תדירות2.

בתדירות נמוכה יותר3.

כלל לא4.
לא יודע-1.
מסרב-2.

Page 139

_CAF001

אנחנו מתקרבים לסיום הראיון. נשאלת שאלות רבות על התקופה הקשה. אך גם בתקופות קשות יש דברים חיוביים. איזו חוויה חיובית חווית
מאז התפרצות הקורונה, חוויה שנתנה לך השראה או תקווה וגרמה לאושר? 

מראיין: לא להקריא בקול. תאפשר למשיב לענות ותבחר את האפשרות המתאימה.
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נזכר מיד במשהו1.

היסס לפני שנזכר2.

לא הצליח למנות כלום3.

Page 140

_CAF002

לבסוף, מה הדבר שאתה הכי מצפה לעשות לאחר סיום הקורונה? 

מראיין: אל תקרא בקול ותאפשר למשיב לענות
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

נזכר מיד במשהו1.

היסס לפני שנזכר2.

לא הצליח למנות כלום3.

Page 141

_CAF003

תודה רבה לך על שיתוף הפעולה. תהיה בריא.
 

Answer type: None

Page 142

_CAF006
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מראיין: ציין את שמו הפרטי של המרואיין (שאל אם אינך בטוח). אם המרואיין אינו מעוניין לספק את שמו, אנא הכנס את שמו בראשי
תיבות. 

אל תשתמש בשם משפחה.
 

Answer type: String

Page 143

_CAF004

למראיין: אנא הקלד הערות לגבי הראיון אותם תרצה להביא לידיעתנו.
 

Answer type: Text

Page 144

_CAF005

מי ענה על השאלות?
 

Answer type: Radiobuttons
:Categories

רק משיב1.

משיב ונציג מטעמו2.

רק נציג3.

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

_CAA808

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2

Sum variable: Numeric
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Cal_CAQ130_3

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
} (if (1 = 1

('assign(home, 'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134   
{

} (if (iviewmonthCA = 1
   assign(FL_lastiwmonth, 'ינואר')

} (elseif (iviewmonthCA = 2 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'פברואר')

} (elseif (iviewmonthCA = 3 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'מרץ')

} (elseif (iviewmonthCA = 4 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'אפריל')

} (elseif (iviewmonthCA = 5 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'מאי')

} (elseif (iviewmonthCA = 6 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'יוני')

} (elseif (iviewmonthCA = 7 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'יולי')

} (elseif (iviewmonthCA = 8 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'אוגוסט')

} (elseif (iviewmonthCA = 9 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'ספטמבר')

} (elseif (iviewmonthCA = 10 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'אוקטובר')

} (elseif (iviewmonthCA = 11 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'נובמבר')

} (elseif (iviewmonthCA = 12 {
   assign(FL_lastiwmonth, 'דצמבר')

} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '{ריק}')
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{
} (if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response

(';FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA^מאז הראיון שלך ב' ,assign(FL_SincelongC   
(';FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA^מאז הראיון האחרון של ב' ,assign(FL_sincelongs   

   assign(FL_SinceC, 'מאז הראיון האחרון שלך')
   assign(FL_sinces, 'מאז הראיון האחרון שלך')

} else {
   assign(FL_SincelongC, 'מאז יולי 2020')
   assign(FL_sincelongs, 'מאז יולי 2020')

   assign(FL_SinceC, 'מאז יולי 2020')
   assign(FL_sinces, 'מאז יולי 2020')

{
 _CAA001

} (if (CAA001_ = 5
 _CAA102   

} (if (CAA102_ = 1   
 _CAA103      

{   
} (elseif (CAA001_ = 1 {

 _CAA104   
{

} (if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2
 _CAA105   

{
} (if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2

 _CADN042   
(CADN002_ (dk,rf   
(CADN003_ (dk,rf   

(_calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003   
(CAS140_ (dk,rf   
} (if (mn104 = 1   

 _CAHO100      
} (if (CAHO100_ = 1      
(CAHO037_ (dk,rf         
(CAHO136_ (dk,rf         
(CAHO032_ (dk,rf         

{      
{   

(CAA010_ (response   
(CAPH003_ (dk,rf   

(CAH102_ (dk,rf   
 _CAH004   

(CAPH105_ (dk,rf   
 _CAPH089   

(CAH006_ (dk,rf   
} (if (CAH006_ = 1   

 _CAH007      
{   

(CAH110_ (dk,rf   
} (if (CAH110_ = 1   

 _CAH111      
(CAH113_ (dk,rf      

{   
(CAH116_ (dk,rf   
(CAC140_ (dk,rf   
(CAC142_ (dk,rf   

} (if (CAC142_ = 1   
(CAC143_ (dk,rf      

{   
(CAH017_ (dk,rf   

(CAHC117_ (dk,rf   
} (if (CAHC117_ = 5   
(CAHC118_ (dk,rf      

{   
(CAHC884_ (dk,rf   
(CAHC119_ (dk,rf   

(CAH020_ (dk,rf   
} (if (CAH020_ = 1   

(CAH121_1 (dk,rf      
} (elseif (CAH020_ = 5 {   

(CAH121_2 (dk,rf      
{   

(CAMH002_ (dk,rf   
} (if (CAMH002_ = 1   

(CAMH113_1 (dk,rf      
} (elseif (CAMH002_ = 5 {   

(CAMH113_2 (dk,rf      
{   

(CAMH007_ (dk,rf   
} (if (CAMH007_ = 1   

(CAMH118_1 (dk,rf      
} (elseif (CAMH007_ = 2 {   

(CAMH118_2 (dk,rf      
{   

(CAMH037_ (dk,rf   
} (if (CAMH037_ is response   
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(CAMH148_ (dk,rf      
{   

(CAC001_ (response   
(CAC102_ (dk,rf   

} (if (CAC102_ = 1   
(CAC103_ (dk,rf      

{   
(CAC104_ (dk,rf   

} (if (CAC104_ = 1   
(CAC105_ (dk,rf      

{   
} ((_if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105   

(CAC120_ (dk,rf      
} ((if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1      

(_CAC120 ,'.אינך יכול/ה לבחור \'ללא סימפטומים כלל\' בצירוף כל תשובה אחרת')check         
{      

} (_if (98 ni CAC120      
(CAC122_ (dk,rf         

{      
{   

(CAC130_ (dk,rf   
} (if (CAC130_ > 1   
(CAC131_ (dk,rf      

{   
(CAC110_ (dk,rf   

} (if (CAC110_ = 1   
(CAC111_ (dk,rf      

{   
(CAC113_ (dk,rf   

} (if (CAC113_ = 1   
(CAC114_ (dk,rf      

{   
(CAQ105_ (dk,rf   

} (if (CAQ105_ = 1   
 _CAQ106      

{   
(CAQ110_ (dk,rf   

} (if (CAQ110_ = 1   
 _CAQ111      

{   
(CAQ115_ (dk,rf   

} (if (CAQ115_ = 1   
 _CAQ116      

{   
} (if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1   

(calculate(Cal_CAQ130_1, 1      
} else {   

(calculate(Cal_CAQ130_1, 0      
{   

} (if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1   
(calculate(Cal_CAQ130_2, 1      

} else {   
(calculate(Cal_CAQ130_2, 0      

{   
} (if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1   

(calculate(Cal_CAQ130_3, 1      
} else {   

(calculate(Cal_CAQ130_3, 0      
{   

} (if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1   
(calculate(Cal_CAQ130_4, 1      

} else {   
(calculate(Cal_CAQ130_4, 0      

{   
} (if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1   

(calculate(Cal_CAQ130_97, 1      
} else {   

(calculate(Cal_CAQ130_97, 0      
{   

|| if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1   
} (Cal_CAQ130_97 = 1    

 _CAQ130      
{   

(CAQ125_ (dk,rf   
} (if (CAQ125_ = 1   
(CAQ127_ (dk,rf      

} (if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4      
(CAQ128_ (dk,rf         

{      
{   

(CAQ120_ (dk,rf   
} (if (CAQ120_ = 1   
(CAQ121_ (dk,rf      
(CAQ122_ (dk,rf      

} (if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4      
(CAQ123_ (dk,rf         
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{      
{   

(CAQ118_ (dk,rf   
} (if (CAQ118_ > 0   
(CAQ119_ (dk,rf      

{   
(CAW001_ (response   

(CAEP005_ (dk,rf   
(CAW102_ (dk,rf   

} (if (CAW102_ = 1   
(CAW103_ (dk,rf      

{   
} (if (CAEP005_ = 1   
(CAEP100_ (dk,rf      

} (if (CAEP100_ = 1      
(CAEP101_ (dk,rf         
(CAEP102_ (dk,rf         

} (if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3         
(CAEP103_ (dk,rf            

{         
{      

} (elseif (CAEP005_ = 2 {   
(CAW110_ (dk,rf      

} (if (count(CAW110_) > 1      
(CAW111_ (dk,rf         

{      
} ((_if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110      

(CAW117_ (dk,rf         
{      

(CAW121_ (dk,rf      
} (if (CAW121_ = 1      
(CAW122_ (dk,rf         

} (if (CAW122_ is response         
(CAW123_ (dk,rf            

{         
{      

(CAW124_ (dk,rf      
} (if (CAW124_ = 1      
(CAW125_ (dk,rf         

} (if (CAW125_ is response         
(CAW126_ (dk,rf            

{         
{      

{   
(CAE103_ (dk,rf   

} (if (CAE103_ = 1   
(CAE104_ (dk,rf      

} ((_if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104      
(CAE114_ (dk,rf         

{      
{   

 _CAE001   
} (if (CAE001_ = 1   

(CAE002_ (response      
(CAE100_ (dk,rf      

} (if (CAE100_ = 5      
(CAE105_ (dk,rf         

} (if (CAE105_ is response         
(CAE106_ (dk,rf            

{         
(CAE107_ (dk,rf         

} (if (CAE107_ is response         
(CAE108_ (dk,rf            

{         
(CAE109_ (dk,rf         

} ((if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1         
(_CAE109 ,'.אינך יכול/ה לבחור \'אף אחד מאלה\' בצירוף כל תשובה אחרת')check            

{         
{      

} (if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response      
(CASR006_ (dk,rf         

{      
(CACO107_ (dk,rf      

} (if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2      
(CAE111_ (dk,rf         
(CAE112_ (dk,rf         

} (if (CAE112_ != 9         
(CAE120_ (dk,rf            

{         
{      

{   
(CAS001_ (response   

 _CAS103   
} (if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99   

 _CAS104      
{   
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 _CAS110   
} (if (CAS110_1 = 1   
(CAS111_1 (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_2 = 1   
(CAS111_2 (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_3 = 1   
(CAS111_3 (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_4 = 1   
(CAS111_4 (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99   

 _CAS112      
} (if (CAS112_1 = 1      
(CAS113_1 (dk,rf         

{      
} (if (CAS112_2 = 1      
(CAS113_2 (dk,rf         

{      
} (if (CAS112_3 = 1      
(CAS113_3 (dk,rf         

{      
} (if (CAS112_4 = 1      
(CAS113_4 (dk,rf         

{      
{   

(CAS115_ (dk,rf   
} (if (CAS115_ = 1   
(CAS116_ (dk,rf      

{   
} (if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99   

 _CAS120      
} (if (CAS120_1 = 1      
(CAS121_1 (dk,rf         

{      
} (if (CAS120_2 = 1      
(CAS121_2 (dk,rf         

{      
} (if (CAS120_3 = 1      
(CAS121_3 (dk,rf         

{      
} (if (CAS120_4 = 1      
(CAS121_4 (dk,rf         

{      
{   

(CAS125_ (dk,rf   
} (if (CAS125_ = 1   

 _CAS130      
} (if (CAS130_1 = 1      
(CAS131_1 (dk,rf         

{      
} (if (CAS130_2 = 1      
(CAS131_2 (dk,rf         

{      
} (if (CAS130_3 = 1      
(CAS131_3 (dk,rf         

{      
} (if (CAS130_4 = 1      
(CAS131_4 (dk,rf         

{      
} (if (CAS130_5 = 1      
(CAS131_5 (dk,rf         

{      
(CAS126_ (dk,rf      

} (if (CAS126_ = 1      
(CAS127_ (dk,rf         

{      
{   

(CAIT104_ (dk,rf   
} (if (CAIT104_ = 1   
(CAIT105_ (dk,rf      

 _CAIT106      
{   

(CAF001_ (dk,rf   
(CAF002_ (dk,rf   

(CAF003_ (response   
{

 _CAF006
 _CAF004
 _CAF005

} (if (CAA105_ = 1
('assign(outcome, '219   

} (elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response {
('assign(outcome, '131   
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} else {
('assign(outcome, '134   

{


	Lokale Festplatte
	sharew9_corona_main_test


