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 ות ושירותי רווחה וסעדשירותי בריא .13

  אישיים ואחרים, חברתיים, שירותים קהילתיים .14
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  2929כרטיס כרטיס 
  קצבת זקנה של הביטוח הלאומי  .1

 השלמת הכנסה לקצבת זקנה או שאירים של הביטוח הלאומי  .2

 פנסיה תקציבית מוקדמת  .3

 קצבת נכות מהביטוח הלאומי  .4

 טוח הלאומינפגעי עבודה מהבי/דמי פגיעה או קצבת נכות  .5

 דמי אבטלה  .6

 הזוג-בת/קצבת שארים מהביטוח הלאומי בגין פטירת בן  .7

 קצבה ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר  .9

 קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי  .10

  ל"אף אחד מהנ  .96
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  3030כרטיס כרטיס 
  פנסיה תעסוקתית מהמעסיק האחרון שלך  .1

 פנסיה תעסוקתית מהעבודה השנייה שלך  .2

 יה תעסוקתית מהעבודה השלישית שלךפנס  .3

 פנסיה תעסוקתית מוקדמת מהעבודה  .4

 פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה  .5

 עבודתה/בת הזוג ממקום עבודתו/פנסיית שארים עבור בן  .6

  ל"אך אחד מהנ  .96

 

  

  3131כרטיס כרטיס 
  תשלומים סדירים מביטוח חיים  .1

 תשלומים סדירים או תשלומי פנסיה פרטית  .2

 נותמזו  .3

 תשלומים סדירים מארגוני צדקה  .4

 תשלומים סדירים מחברות ביטוח פרטיות  .5

  אף אחד מאלה  .96
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  3232כרטיס כרטיס 
 קצבת זקנה של הביטוח הלאומי .1

 קצבת פרישה מוקדמת ממשלתית .2

 נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/קצבת נכות כללית .3

  קרן , כולל פנסיה תקציבית(פנסיה תעסוקתית מהמעביד  .4
 ])מרכיב חיסכון[חברת ביטוח , קופת גמל, פנסיה    

  כולל פנסיה תקציבית , פנסיה תעסוקתית מוקדמת מהמעביד .5
 מוקדמת    

  ל"אף אחד מהנ  .96

 

  3333כרטיס כרטיס 
  באותו משק בית  .1

 באותו מבנה  .2

 מ" ק1במרחק של עד   .3

 מ" ק5 עד 1במרחק של   .4

 מ" ק25 עד 5במרחק של   .5

 מ" ק100עד  25במרחק של   .6

 מ" ק500 עד 100במרחק של   .7

 מ" ק500במרחק שמעל   .8

  מ בארץ אחרת" ק500במרחק שמעל   .9
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  3434כרטיס כרטיס 
 בת הזוג/ ת עם בן/נשואה ומתגורר/ נשוי  .1

 שותפות רשומה  .2

 בת הזוג/ ת בנפרד מבן/נשואה ומתגורר/נשוי  .3

 ה מעולם/לא נישא  .4

 ה/גרוש  .5

  ה/אלמן  .6

 

  3535כרטיס כרטיס 
 ת במשרה מלאה/ובד ע  .1

 ת במשרה חלקית/עובד  .2

 ת בעסק המשפחתי/ת או עובד/ת עצמאי/עובד  .3

 ת/מובטל  .4

 מוסד להשכלה/הסבה מקצועית/ת בהכשרה מקצועית/נמצא  .5

 חופשת לידה  .6

 בגמלאות או בפרישה מוקדמת  .7

 חולה לצמיתות או נכה  .8

 ת לבית/דואג  .9

 ת בשירות סדיר/משרת  .50

  אחר  .97
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  3636טיס טיס כרכר
  יסודית  .1

 )ה תיכון מקצועי/לא סיים(תיכונית מקצועית חלקית   .2

 ללא תעודת בגרות, תיכונית מקצועית מלאה  .3

 עם תעודת בגרות, תיכונית מקצועית מלאה  .4

 תיכון עיוני) ה/לא סיים(תיכונית עיונית חלקית   .5

 ללא תעודת בגרות, תיכונית עיונית מלאה  .6

 עם תעודת בגרות, לאהתיכונית עיונית מ  .7

 ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות  .8

 ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות  .9

 אין השכלה פורמלית  .96

  )ל"כולל חו(אחר   .97
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  3737כרטיס כרטיס 
  ישיבה  .1

 ס לאחיות"בי  .2

 ס להנדסאים"בי  .3

  תואר ראשון-אוניברסיטה   .4

  תואר שני או יותר-אוניברסיטה   .5

  לימודים גבוהיםה במהלך/מצוי  .95

 אין השכלה גבוהה  .96

  )ל"כולל חו(אחר   .97

 

  

  3838כרטיס כרטיס 
  , לאכול, להתרחץ או להתקלח, להתלבש: כגון, טיפול אישי .1

 להשתמש בשירותים, לצאת מהמיטה או להיכנס למיטה    

  , בקניות, בתחבורה, בגינון, בתיקונים בבית, למשל, עזרה מעשית .2
 בעבודות בית   

  הסדרת , כמו מילוי טפסים, ת עניינים בעבודת ניירתבהסדר .3
  )עניינים כספיים או משפטיים    
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  3939כרטיס כרטיס 
 כדי לענות על צרכים בסיסיים  .1

 כדי לרכוש או לרהט בית או דירה  .2

 )חוץ מרכישת בית(כדי לסייע בפריט הוצאה גדול   .3

 )מסיבה אחרת, נישואין, לידה(עבור אירוע משפחתי גדול   .4

 כדי לסייע בגירושין  .5

 כדי לסייע אחרי שכול או מחלה  .6

 כדי לסייע במצב של אבטלה  .7

 עבור השכלה נוספת  .8

  דמי מזונות או תשלומי , כגון(כדי לעמוד בהתחייבות משפטית   .9
 )חובה עבור טיפול הורים        

 ללא סיבה ספציפית  .96

  סיבה אחרת  .97
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  4040כרטיס כרטיס 
 נסיבות משפחתיות  .1

 בגלל העבודה  .2

 קטנה יותר/גדולה יותר/רציתי בית או דירה אחרת  .3

 רציתי לשנות אזור  .4

  סיבה אחרת  .97

 

 

 

  

  4141כרטיס כרטיס 
 עיר גדולה  .1

 פרבר או אזור התפר של עיר גדולה  .2

 עיירה גדולה  .3

 עיירה קטנה  .4

  אזור כפרי או כפר  .5
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  4242כרטיס כרטיס 

.F     3,000  -מתחת ל ₪ 

.B ל  ₪ 3,001 בין-  6,000 ₪ 

.G ל  ₪ 6,001 בין-  9,000 ₪ 

.T ל  ₪ 9,001 בין-  12,000 ₪ 

.N ל  ₪ 12,001 בין-  15,000 ₪ 

.L ל  ₪ 15,001 בין-  18,000 ₪ 

.R ל  ₪ 18,001 בין-  21,000 ₪ 

.K ל  ₪ 21,001 בין-  24,000 ₪ 

.D ל  ₪ 24,001 בין-  30,000 ₪ 

.H ל  ₪ 30,001 בין-  45,000 ₪ 

.U ל  ₪ 45,001 בין-  60,000 ₪ 

.E  60,001 ₪ או יותר   
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  4343כרטיס כרטיס 
  הוצאות

 מזון לצריכה ביתית .1

-הוצאות על כל פריטי המזון והמשקאות הלא  :כולל
, חנויות מכולת, אלכוהוליים שנרכשו בסופרמרקטים

  שווקים ואזורים מסחריים אחרים

יין או , הוצאות על משקאות אלכוהוליים כגון בירה  :אינו כולל
  שקאות חריפיםמ

  

 מזון לצריכה מחוץ לבית .2

הוצאות על ארוחות במסעדות ובמקומות לממכר מזון   :כולל
  .קפיטריה וקנטינה, מזנון, טברנה, כגון בר, אחרים

  הוצאות על משקאות אלכוהוליים •  :אינו כולל

  'כגון חתונה וכו, הוצאות על אירועים וטקסים גדולים •

  

 הוצאות על שיחות טלפון .3

י מנוי ושימוש לחברת הטלפונים הקוויות דמ •  :כולל
  והסלולריות בחודש האחרון

שיחות הטלפון שנערכו למנויים קוויים וסלולריים  •
  ל בחודש האחרון"בארץ ובחו

תשלום על (הוצאות על שימוש באינטרנט  •
  במשך חודש) ספק+תשתית

כגון מכשירי טלפון , הוצאות על רכישת ציוד טלפוני  :אינו כולל
  .סלולרייםקוויים או 
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  4444כרטיס כרטיס 
  לא אוהב להתעסק עם בנקים  .1

 עמלות המינימום הנהוגות בבנקים הן גבוהות מדי  .2

 אף בנק אינו מציע שעות עבודה נוחות ומיקום נוח  .3

 רוצה חשבון בנק/ ה /איני צריך  .4

 אין לי די כסף  .5

  בתוך (י קרובים אחרים "י הילדים או ע"החסכונות מנוהלים ע  .6
 )או מחוץ למשק הבית        

 לנו חשבון בנק/יש לי, בעצם  .95

  סיבה אחרת  .97
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  4545כרטיס כרטיס 
   /אופנועים /סחרייםמרכבים (חוב על מכוניות ורכבים אחרים  .1

 )'וכו ספינות     

 כרטיסי אשראי של רשת השיווק/כרטיסי אשראי .2

   כולל -) חברת בניה או מוסד פיננסי אחר, מהבנק(הלוואות  .3
 ש"יתר מחשבון העו-משיכת    

 חובות לקרובים או ידידים .4

 הלוואות סטודנטים .5

 )חימום, חשמל, טלפון(חובות בפיגורים  .6

 אף אחד מאלה  .96

  אחרים  .97

 

  

  4646כרטיס כרטיס 
  ה לקחת סיכונים משמעותיים תוך ציפייה להגיע לרווחים /מוכן .1

 משמעותיים    

  תוך ציפייה להגיע לרווחים ה לקחת סיכונים מעל הממוצע /מוכן .2
 מעל הממוצע    

  ה לקחת סיכונים ממוצעים תוך ציפייה להגיע לרווחים /מוכן .3
 ממוצעים    

  ה לקחת סיכונים פיננסיים/לא מוכן .4
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  4747כרטיס כרטיס 
  לעתים קרובות  .1

 לפעמים  .2

 לפעמים  .3

  לעולם לא  .4

 

 

  4848כרטיס כרטיס 
 דקהעבדת עבודה בהתנדבות או עסקת בפעילות צ .1

 דאגת למבוגר חולה או נכה .2

 לידידים או לשכנים, הגשת עזרה לקרוב משפחה .3

 השתתפת בהשתלמות או בהדרכה .4

  במועדון חברתי או במועדון , השתתפת בפעילות במועדון ספורט .5
 מסוג אחר    

 )'מסגד וכו, בית כנסת, כנסיה(השתתפת בפעילות בארגון דתי  .6

  לות פוליטית או ארגון פעילות הקשורה לקחת חלק בארגון פעי .7
 לקהילה   

  ל"אף אחד מהנ  .96
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  4949כרטיס כרטיס 
  כדי לפגוש אנשים אחרים  .1

 כדי לתרום משהו מועיל  .2

 מפני שצריכים אותי  .3

  כדי להרוויח כסף  .4

 כדי להפעיל את הכישורים שלי או כדי לשמור על כושר  .5

  ל"אף אחד מהנ  .96

 

 

  4949כרטיס כרטיס 
 ש אנשים אחרים כדי לפגו  .1

 כדי לתרום משהו מועיל  .2

 מפני שצריכים אותי  .3

 כדי להרוויח כסף  .4

 כדי להפעיל את הכישורים שלי או כדי לשמור על כושר  .5

  ל"אף אחד מהנ  .96
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