
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ELSE

ENDIF
LOOP

 DN001_Intro
אני שב/ה ומציין/ת שראיון זה הוא חסוי. תשובותיך ישמשו לצרכים מחקריים בלבד. אם נגיע לשאלה שלא תרצה/תרצי להשיב

עליה, אנא הודיע/י לי על כך ואני אדלג לשאלה הבאה.
נתחיל בכמה שאלות הנוגעות לרקע שלך.

1. המשך/המשיכי

 DN001a_Intro
אני שב ומציין שראיון זה הוא חסוי. תשובותיך ישמשו לצרכים מחקריים בלבד. אם נגיע לשאלה שלא תרצה/תרצי להשיב עליה,

אנא הודיע/י לי על כך ואני אדלג לשאלה הבאה. בראיון הקודם שאלנו אותך על חייך. בכדי לקצר את הראיון היום, ארצה
להתייחס לתשובות הקודמות שלך במקום לשאול אותך את אותן השאלות פעם נוספת. האם זה בסדר מבחינתך?

1. כן
5. לא

 DN001b_Intro
נתחיל בכמה שאלות הנוגעות לרקע שלך.

1. המשך/המשיכי

IF MN101_Longitudinal = 0

 DN042_Gender
תצפית 

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

1. זכר
2. נקבה

 DN043_BirthConf
האם נוכל לאשר את תאריך הלידה?

נולדת בחודש
FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]

?[(STR (piYear] בשנת
1. כן

5. לא

IF DN004_CountryOfBirth = a5

 DN004_CountryOfBirth
האם נולדת בישראל?

1. כן
5. לא

 DN005_OtherCountry
באיזו ארץ נולדת? 



ELSE

ENDIF

IF DN007_Citizenship = a1

ELSE

ENDIF
IF ((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a8)) OR (MN001_Country =
a19)) OR (MN001_Country = a22)

ENDIF

אנא ציין/י את שם הארץ שמקום לידתך השתייך אליה בעת לידתך.
STRING

 DN006_YearToCountry
באיזו שנה הגעת לישראל?

2014..1875

 DN007_Citizenship
האם יש לך אזרחות ישראלית?

1. כן
5. לא

IF DN503_NationalitySinceBirth = a5

ENDIF

 DN503_NationalitySinceBirth
האם נולדת אזרח ישראלי?

1. כן
5. לא

 DN502_WhenBecomeCitizen
באיזה שנה הפכת לאזרח ישראלי?

2014..1900

IF DN007_Citizenship = a5

ENDIF

 DN008_OtherCitizenship
באיזו אזרחות הנך מחזיק/ה?

STRING

 DN009_WhereLived

:IWER
IWER: השאלה אינה רלוונטית לישראל.

.Ctrl+R הקש/הקישי
1. ברפובליקה הדמוקרטית הגרמנית

2. ברפובליקה הפדרלית הגרמנית
3. במקום אחר

IF MN101_Longitudinal = 1

 DN501_NationalitySinceBirth
בראיון הראשון שלנו ציינת שיש לך אזרחות ישראלית. האם נולדת אזרח של ישראל?

1. כן
5. לא

91. למרואיין אין אזרחות ישראלית (המידע שגוי)



ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF DN501_NationalitySinceBirth = a5

ELSE

ENDIF

 DN502_WhenBecomeCitizen
באיזה שנה הפכת לאזרח ישראלי?

2014..1900

IF DN501_NationalitySinceBirth = a91

ENDIF

 DN008_OtherCitizenship
באיזו אזרחות הנך מחזיק/ה?

STRING

 DN504_CountryOfBirthMother
באיזו מדינה נולדה אימך?

STRING

 DN505_CountryOfBirthFather
באיזו מדינה נולד אביך?

STRING

IF DN010_HighestEdu = a97

ENDIF

 DN010_HighestEdu
התבונן בבקשה בכרטיס 2.

מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשגת? 

:IWER
מראיין: שאלה זו איננה מתייחסת להשכלה גבוהה (אקדמית, טכנולוגית וכו'). שאלה על השכלה גבוהה תשאל בהמשך.

אם המשיב/ה מציין/ת תואר או תעודה מחו"ל, יש לבקש להתאים את התואר לאחת הקטגוריות המופיעות בכרטיס. אם לא ניתן
לעשות זאת, יש לבחור באפשרות "אחר" ולציין את שם התואר/התעודה במסך הבא.

1. אין השכלה פורמלית
2. לא סיים/ה השכלה יסודית

3. יסודית
4. חטיבת ביניים

5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)
6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות

7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני
8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות

9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות
10. ישיבה גבוהה / כולל

11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות
15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית

97. אחר

 DN011_OtherHighestEdu
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השגת?

STRING



ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu

ENDIF

 DN012_FurtherEdu
התבונן/י בבקשה בכרטיס 3.

אילו תארים גבוהים או מקצועיים השגת? 

:IWER
CodeAll^

אם המרואיין עונה "מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים", תשאל/י אם כבר יש בידו אחד או יותר מהתארים המצויינים על גבי
הכרטיסיה

1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל
2. מכינה קדם אקדמית
3. תעודת אחות מעשית

4. תעודת אחות מוסמכת
5. תעודת הנדסאי

6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)
7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא

8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא
9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון

10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)
11. תואר שני M.A מאוניברסיטה

12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא
13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)

95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים
97. אחר

 DN013_WhichOtherEdu
איזה תואר נוסף ממוסד להשכלה גבוהה או מרכז להשתלמות מקצועית השגת?

STRING

 DN041_YearsEdu
כמה שנים למדת בהיקף מלא? 

:IWER
למראיין: לימודים בהיקף מלא כוללים רכישת השכלה, התמחות או עמידה בבחינות. לא כוללים לימודים תוך עבודה בהיקף
מלא, לימוד בבית, למידה מרחוק, הכשרה תוך כדי עבודה, לימודי ערב, לימודים מקצועיים חלקיים, השכלה גבוהה בהיקף

חלקי וכדומה.
25..0

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

 DN044_MaritalStatus
האם מצבך המשפחתי השתנה מאז הראיון האחרון שלנו?

1. כן, מצבי המשפחתי השתנה
5. לא, מצבי המשפחתי לא השתנה

 DN014_MaritalStatus
התבונן/י בבקשה בכרטיס 4. מהו מצבך המשפחתי?

1. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג
2. שותפות רשומה

3. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג
4. לא נישא/ה מעולם

5. גרוש/ה



IF DN014_MaritalStatus = a1

ELSE

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))

6. אלמן/ה

IF MN026_FirstResp = 1

ENDIF

 DN015_YearOfMarriage
באיזו שנה התחתנת?

2014..1890

IF DN014_MaritalStatus = a2

ELSE

ENDIF

 DN016_YearOfPartnership
באיזו שנה נחתם חוזה הזוגיות שלך?

2014..1890

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

ENDIF

 DN017_YearOfMarriage
באיזו שנה התחתנת?

2014..1890

IF DN014_MaritalStatus = a5

ELSE

ENDIF

 DN018_DivorcedSinceWhen
באיזו שנה התגרשת? 

:IWER
אם התגרש/ה יותר מפעם אחת, ציין/י את שנת הגירושין האחרונים.

2014..1890

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

 DN019_WidowedSinceWhen
באיזו שנה הפכת ל [  אלמנה/  אלמן]? 

:IWER
ציין/י את שנת מותו/מותה של בן הזוג/בת הזוג

2014..1890

 DN020_AgePart
באיזו שנה נולד/ה [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך] [  לשעבר/

 לשעבר/  המנוח/  המנוחה] ? 

:IWER
תעד/י את שנת הלידה של בן/בת הזוג האחרון/ה.

2014..1875



IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIF

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart

 DN021_HighestEduPart
התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 2.

מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשיג/ה [  לשעבר/  לשעבר/  המנוח/  המנוחה] 
[  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך]? 

:IWER
שאלה זו איננה מתייחסת להשכלה גבוהה (אקדמית, טכנולוגית וכו'). שאלה על ההשכלה הגבוהה תשאל בהמשך

1. אין השכלה פורמלית
2. לא סיים/ה השכלה יסודית

3. יסודית
4. חטיבת ביניים

5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)
6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות

7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני
8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות

9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות
10. ישיבה גבוהה / כולל

11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות
15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית

97. אחר

 DN022_OtherHighestEduPart
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה [  לשעבר/  לשעבר/  המנוח/  המנוחה] [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן

הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך]?
STRING

 DN023_FurtherEduPart
התבונן/י בבקשה בכרטיס 3. 

אילו תארים גבוהים או מקצועיים השיג/ה [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת
הזוג שלך] [  לשעבר/  לשעבר/  המנוח/  המנוחה]? 

:IWER
{CodeAll}

1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל
2. מכינה קדם אקדמית
3. תעודת אחות מעשית

4. תעודת אחות מוסמכת
5. תעודת הנדסאי

6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)
7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא

8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא
9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון

10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)
11. תואר שני M.A מאוניברסיטה

12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא
13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)

95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים
97. אחר

 DN024_WhichOtherEduPart
איזה תואר נוסף ממוסד להשכלה גבוהה או מרכז להשתלמות מקצועית השיג/ה [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג



ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF DN014_MaritalStatus = a3

ENDIF

ENDIF

שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך] [  לשעבר/  לשעבר/  המנוח/  המנוחה]?
STRING

 DN025_LastJobPartner
מהי העבודה האחרונה בה עסק/ה [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג

שלך] [  לשעבר/  לשעבר/  המנוח/  המנוחה]? תן/י בבקשה תיאור מדוייק. 

:IWER
לדוגמא לא "פועל/ת" אלא "מפעיל/ת מכונת ייצור". לא "פקיד/ה" אלא "פקיד/ת תשלומים". במידה ומדובר בעובד/ת מדינה,
נא לציין לדוגמא "מזכיר/ת סמנכ"ל משרד האוצר" או "שוטר/ת תנועה" וכיו"ב. רק אם בן/בת הזוג לא עבד/ה מעולם יש לציין

"עקר/ת בית".
STRING

 DN040_PartnerOutsideHH
האם יש לך בן/בת זוגך המתגורר/ת מחוץ למשק בית זה?

1. כן
5. לא

LOOP

LOOP

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5

LOOP

IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

 DN026_NaturalParentAlive
האם [  אמך/  אביך] [  הביולוגית/  הביולוגי] בחיים?

1. כן
5. לא

 DN027_AgeOfDeathParent
באיזה גיל היה/היתה [  אמך/  אביך] כשנפטר/ה?

120..10

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
בן/בת כמה [  אמך/  אביך]?

120..18



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
בן/בת כמה [  אמך/  אביך]?

120..18

 DN029_JobOfParent10
מהי העבודה האחרונה בה עסק/ה [  אמך/  אביך]? תן/י בבקשה תאור מדוייק 

:IWER
לדוגמא לא "פועל/ת" אלא "מפעיל/ת מכונת ייצור". לא "פקיד/ה" אלא "פקיד/ת תשלומים". במידה ומדובר בעובד/ת מדינה,

נא לציין לדוגמא "מזכיר/ת סמנכ"ל משרד האוצר" או "שוטר/ת תנועה" וכיו"ב. רק אם ההורה לא עבד/ה מעולם יש לציין
"עקר/ת בית".

STRING

 DN051_HighestEduParent
התבונן בבקשה בכרטיס 2. מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשיג/ה [  אמך/  אביך]? 

:IWER
אם המשיב/ה מציין/ת תואר או תעודה מחו"ל, יש לבקש להתאים את התואר לאחת הקטגוריות המופיעות בכרטיס. אם לא

ניתן לעשות זאת, יש לבחור באפשרות "אחר" ולציין את שם התואר/התעודה במסך הבא.
1. אין השכלה פורמלית

2. לא סיים/ה השכלה יסודית
3. יסודית

4. חטיבת ביניים
5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)

6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות
7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני

8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות
9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות

10. ישיבה גבוהה / כולל
11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות
15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית

97. אחר

 DN052_OtherHighestEduParent
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה 

[  אמך/  אביך]?
STRING

 DN053_FurtherEduParent
התבונן/י בבקשה בכרטיס 3.

אילו תארים גבוהים או מקצועיים השיג/ה [  אמך/  אביך]? 

:IWER
{CodeAll}

1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל
2. מכינה קדם אקדמית



IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

3. תעודת אחות מעשית
4. תעודת אחות מוסמכת

5. תעודת הנדסאי
6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)

7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא
8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא

9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון
10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)

11. תואר שני M.A מאוניברסיטה
12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא

13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)
95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים

97. אחר

 DN054_WhichOtherEduParent
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה 

[  אמך/  אביך]?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

 DN030_LivingPlaceParent
התבונן בבקשה בכרטיס מספר 5.

היכן גר/ה [  אמך/  אביך]?
1. באותו משק בית

2. באותו מבנה
3. במרחק של עד 1 ק""מ

4. במרחק של 1 עד 5 ק""מ
5. במרחק של 5 עד 25 ק""מ

6. במרחק של 25 עד 100 ק""מ
7. במרחק של 100 עד 500 ק""מ

8. במרחק שמעל 500 ק""מ

 DN032_ContactDuringPast12Months
במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות היית בקשר עם [  אמך/  אביך], פנים-אל-פנים, טלפונית,

בדואר, דוא"ל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר? 

:IWER
כל סוג של התקשרות כולל לדוגמה מסרון או הודעת מולטימדיה

1. כל יום
2. מספר פעמים בשבוע

3. בערך פעם בשבוע
4. בערך פעם בשבועיים

5. בערך פעם בחודש
6. פחות מפעם מחודש

7. אף פעם

 DN033_HealthParent
כיצד תתאר/י את מצבו/מצבה הבריאותי של [  אמך/  אביך]? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הנו 



ELSE
ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

:IWER
{ReadOut}

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר

5. רע

 DN033_HealthParent
כיצד תתאר/י את מצבו/מצבה הבריאותי של [  אמך/  אביך]? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הנו 

:IWER
{ReadOut}

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר

5. רע

LOOP

IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

 DN026_NaturalParentAlive
האם [  אמך/  אביך] [  הביולוגית/  הביולוגי] בחיים?

1. כן
5. לא

 DN027_AgeOfDeathParent
באיזה גיל היה/היתה [  אמך/  אביך] כשנפטר/ה?

120..10

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
בן/בת כמה [  אמך/  אביך]?

120..18

IF MN101_Longitudinal = 0

 DN028_AgeOfNaturalParent
בן/בת כמה [  אמך/  אביך]?

120..18



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

ENDIF
ENDIF

 DN029_JobOfParent10
מהי העבודה האחרונה בה עסק/ה [  אמך/  אביך]? תן/י בבקשה תאור מדוייק 

:IWER
לדוגמא לא "פועל/ת" אלא "מפעיל/ת מכונת ייצור". לא "פקיד/ה" אלא "פקיד/ת תשלומים". במידה ומדובר בעובד/ת מדינה,

נא לציין לדוגמא "מזכיר/ת סמנכ"ל משרד האוצר" או "שוטר/ת תנועה" וכיו"ב. רק אם ההורה לא עבד/ה מעולם יש לציין
"עקר/ת בית".

STRING

 DN051_HighestEduParent
התבונן בבקשה בכרטיס 2. מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשיג/ה [  אמך/  אביך]? 

:IWER
אם המשיב/ה מציין/ת תואר או תעודה מחו"ל, יש לבקש להתאים את התואר לאחת הקטגוריות המופיעות בכרטיס. אם לא

ניתן לעשות זאת, יש לבחור באפשרות "אחר" ולציין את שם התואר/התעודה במסך הבא.
1. אין השכלה פורמלית

2. לא סיים/ה השכלה יסודית
3. יסודית

4. חטיבת ביניים
5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)

6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות
7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני

8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות
9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות

10. ישיבה גבוהה / כולל
11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות
15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית

97. אחר

 DN052_OtherHighestEduParent
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה 

[  אמך/  אביך]?
STRING

 DN053_FurtherEduParent
התבונן/י בבקשה בכרטיס 3.

אילו תארים גבוהים או מקצועיים השיג/ה [  אמך/  אביך]? 

:IWER
{CodeAll}

1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל
2. מכינה קדם אקדמית
3. תעודת אחות מעשית

4. תעודת אחות מוסמכת
5. תעודת הנדסאי

6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)
7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא

8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא



IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון
10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)

11. תואר שני M.A מאוניברסיטה
12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא

13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)
95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים

97. אחר

 DN054_WhichOtherEduParent
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה 

[  אמך/  אביך]?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

 DN030_LivingPlaceParent
התבונן בבקשה בכרטיס מספר 5.

היכן גר/ה [  אמך/  אביך]?
1. באותו משק בית

2. באותו מבנה
3. במרחק של עד 1 ק""מ

4. במרחק של 1 עד 5 ק""מ
5. במרחק של 5 עד 25 ק""מ

6. במרחק של 25 עד 100 ק""מ
7. במרחק של 100 עד 500 ק""מ

8. במרחק שמעל 500 ק""מ

 DN032_ContactDuringPast12Months
במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות היית בקשר עם [  אמך/  אביך], פנים-אל-פנים, טלפונית,

בדואר, דוא"ל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר? 

:IWER
כל סוג של התקשרות כולל לדוגמה מסרון או הודעת מולטימדיה

1. כל יום
2. מספר פעמים בשבוע

3. בערך פעם בשבוע
4. בערך פעם בשבועיים

5. בערך פעם בחודש
6. פחות מפעם מחודש

7. אף פעם

 DN033_HealthParent
כיצד תתאר/י את מצבו/מצבה הבריאותי של [  אמך/  אביך]? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הנו 

:IWER
{ReadOut}

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב



ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

4. סביר
5. רע

 DN033_HealthParent
כיצד תתאר/י את מצבו/מצבה הבריאותי של [  אמך/  אביך]? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הנו 

:IWER
{ReadOut}

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר

5. רע

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

 DN026_NaturalParentAlive
האם [  אמך/  אביך] [  הביולוגית/  הביולוגי] בחיים?

1. כן
5. לא

 DN027_AgeOfDeathParent
באיזה גיל היה/היתה [  אמך/  אביך] כשנפטר/ה?

120..10

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
בן/בת כמה [  אמך/  אביך]?

120..18

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
בן/בת כמה [  אמך/  אביך]?

120..18



ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

 DN029_JobOfParent10
מהי העבודה האחרונה בה עסק/ה [  אמך/  אביך]? תן/י בבקשה תאור מדוייק 

:IWER
לדוגמא לא "פועל/ת" אלא "מפעיל/ת מכונת ייצור". לא "פקיד/ה" אלא "פקיד/ת תשלומים". במידה ומדובר בעובד/ת מדינה,

נא לציין לדוגמא "מזכיר/ת סמנכ"ל משרד האוצר" או "שוטר/ת תנועה" וכיו"ב. רק אם ההורה לא עבד/ה מעולם יש לציין
"עקר/ת בית".

STRING

 DN051_HighestEduParent
התבונן בבקשה בכרטיס 2. מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשיג/ה [  אמך/  אביך]? 

:IWER
אם המשיב/ה מציין/ת תואר או תעודה מחו"ל, יש לבקש להתאים את התואר לאחת הקטגוריות המופיעות בכרטיס. אם לא

ניתן לעשות זאת, יש לבחור באפשרות "אחר" ולציין את שם התואר/התעודה במסך הבא.
1. אין השכלה פורמלית

2. לא סיים/ה השכלה יסודית
3. יסודית

4. חטיבת ביניים
5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)

6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות
7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני

8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות
9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות

10. ישיבה גבוהה / כולל
11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות
15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית

97. אחר

 DN052_OtherHighestEduParent
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה 

[  אמך/  אביך]?
STRING

 DN053_FurtherEduParent
התבונן/י בבקשה בכרטיס 3.

אילו תארים גבוהים או מקצועיים השיג/ה [  אמך/  אביך]? 

:IWER
{CodeAll}

1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל
2. מכינה קדם אקדמית
3. תעודת אחות מעשית

4. תעודת אחות מוסמכת
5. תעודת הנדסאי

6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)
7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא

8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא
9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון

10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)
11. תואר שני M.A מאוניברסיטה

12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא
13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)



IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

ENDIF
IF piParentAlive = 1

95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים
97. אחר

 DN054_WhichOtherEduParent
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה 

[  אמך/  אביך]?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

 DN030_LivingPlaceParent
התבונן בבקשה בכרטיס מספר 5.

היכן גר/ה [  אמך/  אביך]?
1. באותו משק בית

2. באותו מבנה
3. במרחק של עד 1 ק""מ

4. במרחק של 1 עד 5 ק""מ
5. במרחק של 5 עד 25 ק""מ

6. במרחק של 25 עד 100 ק""מ
7. במרחק של 100 עד 500 ק""מ

8. במרחק שמעל 500 ק""מ

 DN032_ContactDuringPast12Months
במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות היית בקשר עם [  אמך/  אביך], פנים-אל-פנים, טלפונית,

בדואר, דוא"ל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר? 

:IWER
כל סוג של התקשרות כולל לדוגמה מסרון או הודעת מולטימדיה

1. כל יום
2. מספר פעמים בשבוע

3. בערך פעם בשבוע
4. בערך פעם בשבועיים

5. בערך פעם בחודש
6. פחות מפעם מחודש

7. אף פעם

 DN033_HealthParent
כיצד תתאר/י את מצבו/מצבה הבריאותי של [  אמך/  אביך]? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הנו 

:IWER
{ReadOut}

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר

5. רע



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

 DN033_HealthParent
כיצד תתאר/י את מצבו/מצבה הבריאותי של [  אמך/  אביך]? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הנו 

:IWER
{ReadOut}

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר

5. רע

LOOP

IF piParentAlive = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

 DN026_NaturalParentAlive
האם [  אמך/  אביך] [  הביולוגית/  הביולוגי] בחיים?

1. כן
5. לא

 DN027_AgeOfDeathParent
באיזה גיל היה/היתה [  אמך/  אביך] כשנפטר/ה?

120..10

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
בן/בת כמה [  אמך/  אביך]?

120..18

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 DN028_AgeOfNaturalParent
בן/בת כמה [  אמך/  אביך]?

120..18

 DN029_JobOfParent10
מהי העבודה האחרונה בה עסק/ה [  אמך/  אביך]? תן/י בבקשה תאור מדוייק 

:IWER
לדוגמא לא "פועל/ת" אלא "מפעיל/ת מכונת ייצור". לא "פקיד/ה" אלא "פקיד/ת תשלומים". במידה ומדובר בעובד/ת מדינה,

נא לציין לדוגמא "מזכיר/ת סמנכ"ל משרד האוצר" או "שוטר/ת תנועה" וכיו"ב. רק אם ההורה לא עבד/ה מעולם יש לציין



ENDIF

IF DN051_HighestEduParent = a97

ENDIF

IF a97 IN DN053_FurtherEduParent

"עקר/ת בית".
STRING

 DN051_HighestEduParent
התבונן בבקשה בכרטיס 2. מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשיג/ה [  אמך/  אביך]? 

:IWER
אם המשיב/ה מציין/ת תואר או תעודה מחו"ל, יש לבקש להתאים את התואר לאחת הקטגוריות המופיעות בכרטיס. אם לא

ניתן לעשות זאת, יש לבחור באפשרות "אחר" ולציין את שם התואר/התעודה במסך הבא.
1. אין השכלה פורמלית

2. לא סיים/ה השכלה יסודית
3. יסודית

4. חטיבת ביניים
5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)

6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות
7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני

8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות
9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות

10. ישיבה גבוהה / כולל
11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות
15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית

97. אחר

 DN052_OtherHighestEduParent
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה 

[  אמך/  אביך]?
STRING

 DN053_FurtherEduParent
התבונן/י בבקשה בכרטיס 3.

אילו תארים גבוהים או מקצועיים השיג/ה [  אמך/  אביך]? 

:IWER
{CodeAll}

1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל
2. מכינה קדם אקדמית
3. תעודת אחות מעשית

4. תעודת אחות מוסמכת
5. תעודת הנדסאי

6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)
7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא

8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא
9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון

10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)
11. תואר שני M.A מאוניברסיטה

12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא
13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)

95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים
97. אחר



ENDIF
IF piParentAlive = 1

 DN054_WhichOtherEduParent
איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה 

[  אמך/  אביך]?
STRING

IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

 DN030_LivingPlaceParent
התבונן בבקשה בכרטיס מספר 5.

היכן גר/ה [  אמך/  אביך]?
1. באותו משק בית

2. באותו מבנה
3. במרחק של עד 1 ק""מ

4. במרחק של 1 עד 5 ק""מ
5. במרחק של 5 עד 25 ק""מ

6. במרחק של 25 עד 100 ק""מ
7. במרחק של 100 עד 500 ק""מ

8. במרחק שמעל 500 ק""מ

 DN032_ContactDuringPast12Months
במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות היית בקשר עם [  אמך/  אביך], פנים-אל-פנים, טלפונית,

בדואר, דוא"ל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר? 

:IWER
כל סוג של התקשרות כולל לדוגמה מסרון או הודעת מולטימדיה

1. כל יום
2. מספר פעמים בשבוע

3. בערך פעם בשבוע
4. בערך פעם בשבועיים

5. בערך פעם בחודש
6. פחות מפעם מחודש

7. אף פעם

 DN033_HealthParent
כיצד תתאר/י את מצבו/מצבה הבריאותי של [  אמך/  אביך]? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הנו 

:IWER
{ReadOut}

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר

5. רע

 DN033_HealthParent
כיצד תתאר/י את מצבו/מצבה הבריאותי של [  אמך/  אביך]? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הנו 

:IWER
{ReadOut}



ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP
LOOP

ENDLOOP

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר

5. רע

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR ((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0))

ENDIF

IF DN034_AnySiblings = a1

ENDIF

 DN034_AnySiblings
האם היו לך אי-פעם אחים ו/או אחיות? 

:IWER
יש לכלול גם אחים ו/או אחיות חורגים

1. כן
5. לא

 DN035_OldestYoungestBetweenChild
האם את/ה האח/ות הבכור/ה, הצעיר/ה או ביניהם?

1. בכור/ה
2. צעיר/ה
3. ביניהם

 DN036_HowManyBrothersAlive
כמה אחים (לא כולל אחיות) יש לך שעדיין בחיים? 

:IWER
יש לכלול גם אחים חורגים

20..0

 DN037_HowManySistersAlive
כמה אחיות (לא כולל אחים) יש לך שעדיין בחיים? 

:IWER
יש לכלול גם אחיות חורגות

20..0

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

 CH001_NumberOfChildren



IF CH001_NumberOfChildren > 0

עתה אשאל כמה שאלות על ילדיך. כמה ילדים יש לך שעדיין חיים? אנא מנה/מני את כל הילדים הביולוגיים, האומנים,
המאומצים והחורגים [  , כולל את אלו של/  , כולל את אלו של/  , כולל את אלו של/  , כולל את אלו של] [  בן הזוג שלך/  בת

הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך].
20..0

TABLE Section_CH.TChild

 CH201_ChildByINTRO
רשימה של כל הילדים שדיברנו עליהם [  היום/  היום או בראיון קודם] מופיעה כעת על צג המחשב שלי. יתכן שחלק מהילדים

מופיעים פעמיים, או יתכן שיש לנו מידע חסר או שגוי עבור חלק מהילדים. 
אני רוצה לעבור איתך על הרשימה ולוודא שיש בידינו מידע מלא ונכון. 

:IWER
אם יש צורך הסבר: אנחנו מעוניינים בעיקר בילדים שעדיין בחיים. נעדכן את הרשימה כך שתכלול את כל הילדים הביולוגיים,

האומנים, המאומצים והחורגים.
1. המשך/המשיכי

 CH201_ChildByEnum

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

 CH001a_ChildCheck
האם יש לך {FL_CH001a_1} ? שוב יש לכלול ילדים ביולוגיים, אומנים, מאומצים וחורגים [  , כולל אלו/  , כולל אלו/  ,

כולל אלו/  , כולל אלו] [  של בן זוגך/  של בת זוגך/  של בן זוגך/  של בת זוגך]. 

:IWER
אם יש כפילות סמן 5. לא

1. כן
5. לא

 CH004_FirstNameOfChild
 {FL_CH004_5}

מה שמו/שמה הפרטי [  נכון] של ילדך/ילדתך? 

:IWER
נא למלא או לאשר את השם הפרטי

STRING

 CH005_SexOfChildN
האם {CH004_FirstNameOfChild} זכר או נקבה? 

:IWER
שאל/י רק אם לא ברור

1. זכר
2. נקבה

 CH006_YearOfBirthChildN
 ? {CH004_FirstNameOfChild} באיזו שנה נולד/ה



ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

:IWER
נא למלא/לאשר את שנת הלידה

2014..1875

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

 CH504_WhyChildRemoved

:IWER
מדוע ילד זה אינו שייך ברשימת הילדים?

1. ילד/ה של בן זוג/בת זוג שהמרואיין נפרד ממנו/ממנה
2. ילד/ה שנפטר
3. ילד/ה לא ידוע

4. צויין/ה כבר קודם
97. אחר

 CH505_WhichChildMentionedEarlier

:IWER
לאיזה ילד שצויין קודם השם הזה תואם?

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY

LOOP

 CH001a_ChildCheck
האם יש לך {FL_CH001a_1} ? שוב יש לכלול ילדים ביולוגיים, אומנים, מאומצים וחורגים [  , כולל אלו/  , כולל אלו/  ,



IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

כולל אלו/  , כולל אלו] [  של בן זוגך/  של בת זוגך/  של בן זוגך/  של בת זוגך]. 

:IWER
אם יש כפילות סמן 5. לא

1. כן
5. לא

 CH004_FirstNameOfChild
 {FL_CH004_5}

מה שמו/שמה הפרטי [  נכון] של ילדך/ילדתך? 

:IWER
נא למלא או לאשר את השם הפרטי

STRING

 CH005_SexOfChildN
האם {CH004_FirstNameOfChild} זכר או נקבה? 

:IWER
שאל/י רק אם לא ברור

1. זכר
2. נקבה

 CH006_YearOfBirthChildN
 ? {CH004_FirstNameOfChild} באיזו שנה נולד/ה

:IWER
נא למלא/לאשר את שנת הלידה

2014..1875

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

 CH504_WhyChildRemoved

:IWER
מדוע ילד זה אינו שייך ברשימת הילדים?

1. ילד/ה של בן זוג/בת זוג שהמרואיין נפרד ממנו/ממנה
2. ילד/ה שנפטר
3. ילד/ה לא ידוע

4. צויין/ה כבר קודם
97. אחר

 CH505_WhichChildMentionedEarlier

:IWER
לאיזה ילד שצויין קודם השם הזה תואם?

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^

IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)

LOOP

IF CH001a_ChildCheck <> a5

 CH001a_ChildCheck
האם יש לך {FL_CH001a_1} ? שוב יש לכלול ילדים ביולוגיים, אומנים, מאומצים וחורגים [  , כולל אלו/  , כולל אלו/

 , כולל אלו/  , כולל אלו] [  של בן זוגך/  של בת זוגך/  של בן זוגך/  של בת זוגך]. 

:IWER
אם יש כפילות סמן 5. לא

1. כן
5. לא

 CH004_FirstNameOfChild
 {FL_CH004_5}

מה שמו/שמה הפרטי [  נכון] של ילדך/ילדתך? 

:IWER
נא למלא או לאשר את השם הפרטי

STRING

 CH005_SexOfChildN
האם {CH004_FirstNameOfChild} זכר או נקבה? 

:IWER
שאל/י רק אם לא ברור

1. זכר
2. נקבה

 CH006_YearOfBirthChildN
 ? {CH004_FirstNameOfChild} באיזו שנה נולד/ה

:IWER
נא למלא/לאשר את שנת הלידה

2014..1875



ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

 CH504_WhyChildRemoved

:IWER
מדוע ילד זה אינו שייך ברשימת הילדים?

1. ילד/ה של בן זוג/בת זוג שהמרואיין נפרד ממנו/ממנה
2. ילד/ה שנפטר
3. ילד/ה לא ידוע

4. צויין/ה כבר קודם
97. אחר

 CH505_WhichChildMentionedEarlier

:IWER
לאיזה ילד שצויין קודם השם הזה תואם?

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^

 CH203_Done
 {Children_table}

:IWER
אנא וודא/י שרשימת הילדים מלאה.

1. המשך/המשיכי



ENDTABLE

TABLE Section_CH.TChildInfo

 CH202_ChildInfoByEnum

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1

LOOP

IF piPreloadChildIndex = '0'

IF CH002_NatChild = a5

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

 CH002_NatChild
האם {CH004_FirstNameOfChild} ילדך הביולוגי [  ושל בן זוגך/בת זוגך הנוכחי/הנוכחית/  ושל בן זוגך/בת זוגך

הנוכחי/הנוכחית]?
1. כן

5. לא

IF MN005_ModeQues = a1

ELSE

ENDIF

 CH010_StepAdopFostChild
 ...{CH004_FirstNameOfChild} האם

:IWER
{ReadOut}

1. ילד ביולוגי שלך
2. ילד חורג

3. ילד מאומץ
4. ילד אומנה

 CH011_OwnChildN
 ...{CH004_FirstNameOfChild} האם

:IWER
{ReadOut}

1. ילד/ה שלך ושל בן זוגך/בת זוגך הנוכחי/ת
2. ילד/ה שלך ממערכת יחסים קודמת

3. ילד/ה של בן הזוג/בת הזוג הנוכחי/ת שלך ממערכת יחסים קודמת
4. ילד/ה מאומץ/ת

5. ילד/ת אומנה

 CH012_MaritalStatusChildN
?{CH004_FirstNameOfChild} אנא התבונן/י בכרטיס 4. מה מצבו/מצבה המשפחתי של

1. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג
2. שותפות רשומה

3. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג
4. לא נישא/ה מעולם

5. גרוש/ה



ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <>
REFUSAL)

ENDIF

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

6. אלמן/ה

 CH013_PartnerChildN
האם ל- {CH004_FirstNameOfChild} יש בן זוג/בת זוג המתגורר/ת [  עמו/  עמה]?

1. כן
5. לא

 CH015_YrChldMoveHh
באיזו שנה עזב/ה {CH004_FirstNameOfChild} את בית ההורים? 

:IWER
יש להתייחס רק לעזיבה האחרונה. הקלד/י "2999" אם הילד/ה עדיין מתגורר/ת בבית (למשל, עם אמו הגרושה)

2999..1900

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

 CH016_ChildOcc
?{CH004_FirstNameOfChild} אנא התבונן/י בכרטיס 6. מה הוא מצבו/מצבה התעסוקתי של

1. עובד/ת במשרה מלאה
2. עובד/ת במשרה חלקית

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

5. נמצא/ת בהכשרה מקצועית/הסבה מקצועית/מוסד להשכלה
6. חופשת לידה

7. בגמלאות או בפרישה מוקדמת
8. חולה לצמיתות או נכה

9. דואג/ת לבית או למשפחה
97. אחר

 CH017_EducChild
אנא התבונן/י בכרטיס 2.

מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי ש {CH004_FirstNameOfChild} השיג/ה? 

:IWER
אין לכלול תעודות ממוסדות להשכלה גבוהה, בתי ספר טכניים גבוהים וכו'. 

אם המרואיין מציין/ת תעודה שרכש/ה בחו"ל, בקש/י להקבילו לאחרת מהקטגוריות בכרטיס.
אם אינו/אינה מצליח/ה, הקלד "אחר" וצייני את התעודה במסך הבא.

1. אין השכלה פורמלית
2. לא סיים/ה השכלה יסודית

3. יסודית
4. חטיבת ביניים

5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)
6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות

7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני
8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות

9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות
10. ישיבה גבוהה / כולל

11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית



ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות
15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית

97. אחר

 CH018_EdInstChild
התבונן/י בבקשה בכרטיס מס' 3.

אילו תארים גבוהים או מקצועיים {CH004_FirstNameOfChild} השיג/ה? 

:IWER
CodeAll^

אם המשיב/ה מציין/ת שהוא/היא מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים, תשאל/י אם כבר יש ברשותו/ברשותה אחד מהתארים
המצויינים בכרטיס.

1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל
2. מכינה קדם אקדמית
3. תעודת אחות מעשית

4. תעודת אחות מוסמכת
5. תעודת הנדסאי

6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)
7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא

8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא
9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון

10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)
11. תואר שני M.A מאוניברסיטה

12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא
13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)

95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים
97. אחר

 CH019_NoChildren
 ?{CH004_FirstNameOfChild} -כמה ילדים - אם בכלל - יש ל

:IWER
אנא כלול/כללי את כל ילדי המשיב/ה: הביולוגיים, האומנים, המאומצים, והחורגים, כולל אלה של בן/בת הזוג

25..0

 CH020_YrBrthYCh
?{CH004_FirstNameOfChild} באיזו שנה נולד/ה הבן/הבת ה [  הצעיר/הצעירה ביותר] של

2014..1875

IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

 CH507_IntroCheckChildren
אנחנו רוצים לעדכן חלק מהמידע שיש לנו על [  ילדך/  ילדיך].

1. המשך/המשיכי

 CH524_LocationCheckChildren



IF CH524_LocationCheckChildren = a1

peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] האם [  ילדך/  מישהו מילדך/  ילדתך/  מישהו מילדך] עבר דירה מאז הראיון ב
?[((piLastInterviewYear

1. כן
5. לא

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR
(1 IN CH525_LocationWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

 CH525_LocationWhom
מי מילדך עבר דירה? 

:IWER
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

LOOP

ENDLOOP

 CH526_LocationChanged
? {FL_CH526_1} הבט בכרטיס 5. היכן גר/ה

1. באותו משק בית
2. באותו מבנה

3. במרחק של עד 1 ק""מ
4. במרחק של 1 עד 5 ק""מ

5. במרחק של 5 עד 25 ק""מ
6. במרחק של 25 עד 100 ק""מ

7. במרחק של 100 עד 500 ק""מ
8. במרחק שמעל 500 ק""מ

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDIF
ENDLOOP

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 CH526_LocationChanged
? {FL_CH526_1} הבט בכרטיס 5. היכן גר/ה

1. באותו משק בית
2. באותו מבנה

3. במרחק של עד 1 ק""מ
4. במרחק של 1 עד 5 ק""מ

5. במרחק של 5 עד 25 ק""מ
6. במרחק של 25 עד 100 ק""מ

7. במרחק של 100 עד 500 ק""מ
8. במרחק שמעל 500 ק""מ

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

 CH508_SchoolCheckChildren
התבונן/י בבקשה בכרטיס 2. מאז הראיון ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)], האם [  ילדך/

 מי מילדיך/  ילדך/  מי מילדיך] השיג תעודת סיום של אחד מהמוסדות החינוכיים המופיעים בכרטיס?
1. כן

5. לא

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

 CH509_SchoolWhom
איזה ילד? 

:IWER
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21



IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR
(1 IN CH509_SchoolWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

LOOP

ENDLOOP

 CH510_Leaving_certificate
 ?{FL_CH510_1} איזו תעודת סיום השיג/ה

:IWER
CodeAll^

אם המשיב/ה מציין/ת תעודה מחו"ל, תשאל/י אם ניתן להקביל את התעודה לאחת התעודות המופיעות בכרטיס. אם לא
ניתן, הקלד/ הקלידי "אחר" וציין/י את שם התעודה במסך הבא.

1. אין השכלה פורמלית
2. לא סיים/ה השכלה יסודית

3. יסודית
4. חטיבת ביניים

5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)
6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות

7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני
8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות

9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות
10. ישיבה גבוהה / כולל

11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות
15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית

97. אחר

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

LOOP

 CH510_Leaving_certificate
 ?{FL_CH510_1} איזו תעודת סיום השיג/ה

:IWER
CodeAll^

אם המשיב/ה מציין/ת תעודה מחו"ל, תשאל/י אם ניתן להקביל את התעודה לאחת התעודות המופיעות בכרטיס. אם
לא ניתן, הקלד/ הקלידי "אחר" וציין/י את שם התעודה במסך הבא.

1. אין השכלה פורמלית
2. לא סיים/ה השכלה יסודית

3. יסודית
4. חטיבת ביניים

5. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)
6. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות

7. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה) תיכון עיוני
8. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות

9. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות
10. ישיבה גבוהה / כולל

11. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות
12. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית

13. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית
14. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

15. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית
97. אחר

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

 CH511_DegreeCheckChildren
התבונן/י בבקשה בכרטיס 3. מאז הראיון ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)], האם [  ילדך/

 מי מילדך/  ילדך/  מי מילדך] השיג את אחד מהתארים הגבוהים או המקצועיים המופיעים בכרטיס?
1. כן

5. לא

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))

 CH512_DegreeWhom
איזה ילד? 

:IWER
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

LOOP

 CH513_DegreeObtained
 ? {FL_CH513_1} איזה תואר השיג/ה

:IWER
CodeAll^

אם המשיב/ה מציין/ת שהוא/היא מצויי/ה במהלך לימודים גבוהים, תשאל/י אם כבר יש ברשותו/ה אחד התארים



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

ENDLOOP

המצויינים בכרטיס.
1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל

2. מכינה קדם אקדמית
3. תעודת אחות מעשית

4. תעודת אחות מוסמכת
5. תעודת הנדסאי

6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)
7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא

8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא
9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון

10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)
11. תואר שני M.A מאוניברסיטה

12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא
13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)

95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים
97. אחר

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 CH513_DegreeObtained
 ? {FL_CH513_1} איזה תואר השיג/ה

:IWER
CodeAll^

אם המשיב/ה מציין/ת שהוא/היא מצויי/ה במהלך לימודים גבוהים, תשאל/י אם כבר יש ברשותו/ה אחד התארים
המצויינים בכרטיס.

1. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל
2. מכינה קדם אקדמית
3. תעודת אחות מעשית

4. תעודת אחות מוסמכת
5. תעודת הנדסאי

6. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא B.A, לדוגמא)
7. תואר ראשון, B.A ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.Ed, לדוגמא

8. תואר ראשון, B.A מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.Sc (מהנדס) לדוגמא
9. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון

10. תואר שני M.A ממכללה אקדמית או תואר דומה (Ms.C. לדוגמא)
11. תואר שני M.A מאוניברסיטה

12. תואר ד""ר לרפואה (M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, D.M.D או וטרינר, לדוגמא
13. תואר שלישי, Ph.D או תואר דומה (J.S.D, או LL.D, דוקטור למשפטים)

95. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים
97. אחר

 CH514_MaritalStatusCheckChildren
מאז הראיון ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)], האם השתנה מצבו המשפחתי של [  ילדך/



IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

 מי מילדך/  ילדתך/  מי מילדך]?
1. כן

5. לא

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR
(1 IN CH515_MaritalStatusWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

 CH515_MaritalStatusWhom
מי מילדך שינה את מצבו המשפחתי? 

:IWER
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

LOOP

ENDLOOP

 CH516_MaritalStatus
? {FL_CH516_1} הבט בכרטיס 4. מהו מצבו/מצבה המשפחתי של

1. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג
2. שותפות רשומה

3. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג
4. לא נישא/ה מעולם

5. גרוש/ה
6. אלמן/ה

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

LOOP



ENDIF

IF CH517_BecomeParent = a1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

 CH516_MaritalStatus
? {FL_CH516_1} הבט בכרטיס 4. מהו מצבו/מצבה המשפחתי של

1. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג
2. שותפות רשומה

3. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג
4. לא נישא/ה מעולם

5. גרוש/ה
6. אלמן/ה

 CH517_BecomeParent
מאז הראיון ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)], האם ל [  ילדך/  מי מילדך/  ילדך/  מי

מילדך] נוסף ילד חדש? 

:IWER
נא לכלול ילדים ביולוגיים, אומנים, מאומצים וחורגים, כולל אלה של בן/בת הזוג.

1. כן
5. לא

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR
(1 IN CH518_ParentWhom))

 CH518_ParentWhom
למי מילדך נוסף ילד חדש? 

:IWER
סמן את כל הילדים המתאימים

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21



ENDIF

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

 CH519_NewK
כמה ילדים יש ל {FL_CH519_1} בסך הכל?

25..1

 CH520_YoungestBorn
באיזו שנה נולד/ה [  ילד זה/  הצעיר מבין הילדים האלה]?

2014..1900

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

 CH519_NewK
כמה ילדים יש ל {FL_CH519_1} בסך הכל?

25..1

 CH520_YoungestBorn
באיזו שנה נולד/ה [  ילד זה/  הצעיר מבין הילדים האלה]?

2014..1900

 CH021_NoGrandChild
כמה נכדים יש לך [  ולבעלך/  ולאשתך/  ולבן זוגך/  ולבת זוגך] בסך הכל? 

:IWER
כלול/כללי גם נכדים של בן/בת הזוג מיחסים קודמים

INTEGER

 CH022_GreatGrChild
האם יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] נינים?

1. כן
5. לא

 CH023_IntCheck



ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

:IWER
בדיקת מראיין/ת: מי ענה על השאלות בסעיף זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

LOOP

 PH001_Intro
כעת יש לי מספר שאלות בנוגע לבריאותך.

1. המשך/המשיכי

IF MN808_AgeRespondent <= 75

ENDIF

 PH003_HealthGen2
כיצד היית מגדיר/ה את מצב בריאותך? 

:IWER
{ReadOut}

1. מצוין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר

5. רע

 PH004_LStIll
ישנם אנשים הסובלים מבעיות בריאות כרוניות או מבעיות בריאות לטווח ארוך. בכרוני או "טווח ארוך" הכוונה לבעיה שמטרידה

אותך לאורך זמן או שעשויה להשפיע למשך תקופת מה. האם את/ה סובל/ת מבעיות בריאות כרוניות או ארוכות טווח, ממחלה או
נכות? 

:IWER
לרבות בעיות בריאות הנפש

1. כן
5. לא

 PH005_LimAct
בששת החודשים האחרונים לפחות, באיזו מידה היית מוגבל/ת בשל בעיית בריאות בפעילויות שאנשים נוהגים לעשות? 

:IWER
{ReadOut}

1. מוגבל מאוד
2. מוגבל, אך לא מאוד

3. לא מוגבל

 PH061_LimPaidWork
האם יש לך מחלה או מוגבלות בריאותית המגבילה את סוג או כמות העבודה בתשלום שביכולתך לבצע?

1. כן
5. לא



IF a97 IN PH006_DocCond

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 20

 PH006_DocCond
התבונן בכרטיס 7.

[  האם רופא אי פעם אמר לך שאת/ה סובל מ/  האם אתה סובל עכשיו מ] אחת המחלות המצוינות בכרטיס זה?
FL_PH006_4^

אמור לי את המספר או המספרים של המחלות. 

:IWER
{CodeAll}

1. התקף לב כולל אוטם שריר הלב, פקקת כלילית או כל מחלת לב אחרת, כולל אי ספיקת לב מגודש
2. לחץ דם גבוה או יתר לחץ דם

3. רמת כולסטרול גבוהה
4. שבץ או מחלת כלי הדם של המוח
5. סוכרת או רמת סוכר גבוהה בדם

6. מחלות כרוניות של הריאות, כגון ברונכיט כרוני או נפחת
10. סרטן או גידול ממאיר, כולל לוקמיה, לימפומה, אך לא סרטן קל של העור

11. כיב קיבה או כיב תריסריון
12. מחלת פרקינסון

13. קטרקט
14. שבר בעצם הירך

15. שבר אחר
16. אלצהיימר, שיטיון, תסמונת מוח אורגנית, סניליות או כל פגיעה רצינית אחרת בזיכרון

18. הפרעות רגשיות או נפשיות אחרות כגון חרדה, עצבנות או בעיות פסיכיאטריות
19. דלקת מפרקים שגרונית

20. דלקת מפרקים ניוונית או שיגרון אחר
96. אין

97. מחלה אחרת שטרם הוזכרה

 PH007_OthCond
מאילו מחלות אחרות את/ה סובל/ת? 

:IWER
חקור/חקרי
STRING

IF cnt IN PH006_DocCond

LOOP

IF piIndexSub = 10

 PH008_OrgCan
באיזה אבר או חלק של הגוף יש לך או היה לך סרטן? 

:IWER
{CodeAll}

1. מוח
2. חלל הפה

3. מיתרי הקול
4. אזור אחר בלוע
5. בלוטת התריס

6. ריאות
7. שד

8. ושט
9. קיבה
10. כבד

11. לבלב



ENDLOOP
IF 97 IN PH006_DocCond

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

12. כליה
13. ערמונית

14. אשכים
15. שחלות

16. צוואר הרחם
17. רירית הרחם

18. מעי או חלחולת
19. שלפוחית השתן

20. עור
21. לימפומה נון-הודג''קין

22. לוקמיה
97. איבר אחר

 PH009_AgeCond
בן/בת כמה היית כשהרופא אמר לך לראשונה שיש לך [  התקף לב או כל בעיית לב אחרת/  לחץ דם גבוה/  רמת

כולסטרול גבוהה/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סכרת או רמת סוכר גבוהה בדם/  מחלת ריאה כרונית/  סרטן/  כיב
כיבה או תריסריון/  מחלקת פרקינסון/  ירוד (קטרקט)/  שבר במפרק הירך או בעצם הירך/  שברים אחרים/  אלצהיימר,

דימנציה או כל ליקוי חמור אחר בזכרון/  הפרעות רגשיות או נפשיות/  דלקת מפרקים שגרונית/  דלקת מפרקים ניוונית או
?[piDefault' + piDefault + ''''  '/שיגרון אחר

125..0

LOOP

IF piIndexSub = 10

 PH008_OrgCan
באיזה אבר או חלק של הגוף יש לך או היה לך סרטן? 

:IWER
{CodeAll}

1. מוח
2. חלל הפה

3. מיתרי הקול
4. אזור אחר בלוע
5. בלוטת התריס

6. ריאות
7. שד

8. ושט
9. קיבה
10. כבד

11. לבלב
12. כליה

13. ערמונית
14. אשכים
15. שחלות

16. צוואר הרחם
17. רירית הרחם

18. מעי או חלחולת
19. שלפוחית השתן

20. עור
21. לימפומה נון-הודג''קין

22. לוקמיה
97. איבר אחר



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

 PH009_AgeCond
בן/בת כמה היית כשהרופא אמר לך לראשונה שיש לך [  התקף לב או כל בעיית לב אחרת/  לחץ דם גבוה/  רמת כולסטרול

גבוהה/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סכרת או רמת סוכר גבוהה בדם/  מחלת ריאה כרונית/  סרטן/  כיב כיבה או
תריסריון/  מחלקת פרקינסון/  ירוד (קטרקט)/  שבר במפרק הירך או בעצם הירך/  שברים אחרים/  אלצהיימר, דימנציה או
כל ליקוי חמור אחר בזכרון/  הפרעות רגשיות או נפשיות/  דלקת מפרקים שגרונית/  דלקת מפרקים ניוונית או שיגרון אחר/'

?[piDefault' + piDefault + '''' 
125..0

LOOP

IF PH072_HadCondition = a1

 PH072_HadCondition
[  לגבי מספר בעיות אנחנו מעוניינים לדעת בדיוק מה ארע במהלך השנתיים האחרונות.] מאז הראיון שלנו ב [((' ' +

STR (piLastInterviewYear + (' ' + (peMonthYear)] האם [  היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת
כלי דם מוחית/  אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר בירכיים]?

1. כן
5. לא

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND

 PH080_OrgCan
באיזה אבר או חלק של הגוף היה לך או יש לך סרטן? 

:IWER
{CodeAll}

1. מוח
2. חלל הפה

3. מיתרי הקול
4. אזור אחר בלוע
5. בלוטת התריס

6. ריאות
7. שד

8. ושט
9. קיבה
10. כבד

11. לבלב
12. כליה

13. ערמונית
14. אשכים
15. שחלות

16. צוואר הרחם
17. רירית הרחם

18. מעי או חלחולת
19. שלפוחית השתן

20. עור
21. לימפומה נון-הודג''קין

22. לוקמיה
97. איבר אחר



(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

 PH073_HadConditionCheck
לפי הרישום שלנו כאשר ראיינו אותך ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ציינת שכבר [

 היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת כלי דם מוחית/  אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר
בירכיים].

1. כן
5. לא

 PH074_Reason

:IWER
ציין את הסיבה שהמרואיין מכחיש ש [  היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלה כלי דם מוחית/

 אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר בירכיים]. המרואיין אומר ש
1. מעולם לא היה

3. הדיאגנוזה לא הוכחה

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

 PH075_HadConditionConf
האם זה אומר ש [  היה לך התקף לב נוסף/  היה לך שבץ נוסף או אובחנת שוב כחולה במחלה כלי דם מוחית/

peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] אובחנת שוב כחולה סרטן/  סבלת משבר נוסף בירכיים] מאז ששוחחנו אתך (ב 
?([((piLastInterviewYear

FL_PH075_5 1. כן,̂ 
FL_PH075_5 מאז הראיון האחרון 2. לא, לא̂ 

FL_PH075_5 3. אינו/אינה בטוח/ה אם̂ 

 PH076_YearCondition
באיזו שנה היה המקרה האחרון שסבלת מ [  התקף הלב/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סרטן/  שבר בירכיים] ?

2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8
2014 .9

 PH077_MonthCondition
באיזה חודש זה ארע?

1. ינואר
2. פברואר



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 PH071_HadConditionHowMany
כמה [  התקפי לב/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סרטן/  שברי ירכיים] חווית מאז הראיון האחרון ב- [((' ' +

?[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear
1 .1
2 .2

3. 3 או יותר

IF PH072_HadCondition = a1

 PH072_HadCondition
[  לגבי מספר בעיות אנחנו מעוניינים לדעת בדיוק מה ארע במהלך השנתיים האחרונות.] מאז הראיון שלנו ב [((' ' +

STR (piLastInterviewYear + (' ' + (peMonthYear)] האם [  היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת
כלי דם מוחית/  אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר בירכיים]?

1. כן
5. לא

IF piIndex = 3

 PH080_OrgCan
באיזה אבר או חלק של הגוף היה לך או יש לך סרטן? 

:IWER
{CodeAll}

1. מוח
2. חלל הפה

3. מיתרי הקול
4. אזור אחר בלוע
5. בלוטת התריס

6. ריאות
7. שד

8. ושט
9. קיבה
10. כבד

11. לבלב
12. כליה

13. ערמונית
14. אשכים
15. שחלות

16. צוואר הרחם
17. רירית הרחם

18. מעי או חלחולת



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

19. שלפוחית השתן
20. עור

21. לימפומה נון-הודג''קין
22. לוקמיה

97. איבר אחר

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

 PH073_HadConditionCheck
לפי הרישום שלנו כאשר ראיינו אותך ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ציינת שכבר [

 היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת כלי דם מוחית/  אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר
בירכיים].

1. כן
5. לא

 PH074_Reason

:IWER
ציין את הסיבה שהמרואיין מכחיש ש [  היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלה כלי דם מוחית/

 אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר בירכיים]. המרואיין אומר ש
1. מעולם לא היה

3. הדיאגנוזה לא הוכחה

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

 PH075_HadConditionConf
האם זה אומר ש [  היה לך התקף לב נוסף/  היה לך שבץ נוסף או אובחנת שוב כחולה במחלה כלי דם מוחית/

peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] אובחנת שוב כחולה סרטן/  סבלת משבר נוסף בירכיים] מאז ששוחחנו אתך (ב 
?([((piLastInterviewYear

FL_PH075_5 1. כן,̂ 
FL_PH075_5 מאז הראיון האחרון 2. לא, לא̂ 

FL_PH075_5 3. אינו/אינה בטוח/ה אם̂ 

 PH076_YearCondition
באיזו שנה היה המקרה האחרון שסבלת מ [  התקף הלב/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סרטן/  שבר בירכיים] ?

2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

2013 .8
2014 .9

 PH077_MonthCondition
באיזה חודש זה ארע?

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 PH071_HadConditionHowMany
כמה [  התקפי לב/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סרטן/  שברי ירכיים] חווית מאז הראיון האחרון ב- [((' ' +

?[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear
1 .1
2 .2

3. 3 או יותר

IF PH072_HadCondition = a1

 PH072_HadCondition
[  לגבי מספר בעיות אנחנו מעוניינים לדעת בדיוק מה ארע במהלך השנתיים האחרונות.] מאז הראיון שלנו ב [((' ' +

STR (piLastInterviewYear + (' ' + (peMonthYear)] האם [  היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת
כלי דם מוחית/  אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר בירכיים]?

1. כן
5. לא

IF piIndex = 3

 PH080_OrgCan
באיזה אבר או חלק של הגוף היה לך או יש לך סרטן? 

:IWER
{CodeAll}

1. מוח
2. חלל הפה

3. מיתרי הקול
4. אזור אחר בלוע
5. בלוטת התריס

6. ריאות
7. שד

8. ושט
9. קיבה
10. כבד



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

11. לבלב
12. כליה

13. ערמונית
14. אשכים
15. שחלות

16. צוואר הרחם
17. רירית הרחם

18. מעי או חלחולת
19. שלפוחית השתן

20. עור
21. לימפומה נון-הודג''קין

22. לוקמיה
97. איבר אחר

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

 PH073_HadConditionCheck
לפי הרישום שלנו כאשר ראיינו אותך ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ציינת שכבר [

 היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת כלי דם מוחית/  אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר
בירכיים].

1. כן
5. לא

 PH074_Reason

:IWER
ציין את הסיבה שהמרואיין מכחיש ש [  היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלה כלי דם מוחית/

 אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר בירכיים]. המרואיין אומר ש
1. מעולם לא היה

3. הדיאגנוזה לא הוכחה

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

 PH075_HadConditionConf
האם זה אומר ש [  היה לך התקף לב נוסף/  היה לך שבץ נוסף או אובחנת שוב כחולה במחלה כלי דם מוחית/

peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] אובחנת שוב כחולה סרטן/  סבלת משבר נוסף בירכיים] מאז ששוחחנו אתך (ב 
?([((piLastInterviewYear

FL_PH075_5 1. כן,̂ 
FL_PH075_5 מאז הראיון האחרון 2. לא, לא̂ 

FL_PH075_5 3. אינו/אינה בטוח/ה אם̂ 

 PH076_YearCondition



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

באיזו שנה היה המקרה האחרון שסבלת מ [  התקף הלב/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סרטן/  שבר בירכיים] ?
2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8
2014 .9

 PH077_MonthCondition
באיזה חודש זה ארע?

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 PH071_HadConditionHowMany
כמה [  התקפי לב/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סרטן/  שברי ירכיים] חווית מאז הראיון האחרון ב- [((' ' +

?[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear
1 .1
2 .2

3. 3 או יותר

IF PH072_HadCondition = a1

 PH072_HadCondition
[  לגבי מספר בעיות אנחנו מעוניינים לדעת בדיוק מה ארע במהלך השנתיים האחרונות.] מאז הראיון שלנו ב [((' ' +

STR (piLastInterviewYear + (' ' + (peMonthYear)] האם [  היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת
כלי דם מוחית/  אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר בירכיים]?

1. כן
5. לא

IF piIndex = 3

 PH080_OrgCan
באיזה אבר או חלק של הגוף היה לך או יש לך סרטן? 

:IWER
{CodeAll}

1. מוח
2. חלל הפה



ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

3. מיתרי הקול
4. אזור אחר בלוע
5. בלוטת התריס

6. ריאות
7. שד

8. ושט
9. קיבה
10. כבד

11. לבלב
12. כליה

13. ערמונית
14. אשכים
15. שחלות

16. צוואר הרחם
17. רירית הרחם

18. מעי או חלחולת
19. שלפוחית השתן

20. עור
21. לימפומה נון-הודג''קין

22. לוקמיה
97. איבר אחר

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

 PH073_HadConditionCheck
לפי הרישום שלנו כאשר ראיינו אותך ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ציינת שכבר [

 היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת כלי דם מוחית/  אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר
בירכיים].

1. כן
5. לא

 PH074_Reason

:IWER
ציין את הסיבה שהמרואיין מכחיש ש [  היה לך התקף לב/  היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלה כלי דם מוחית/

 אובחנת כחולה סרטן/  סבלת משבר בירכיים]. המרואיין אומר ש
1. מעולם לא היה

3. הדיאגנוזה לא הוכחה

IF PH073_HadConditionCheck = a1

 PH075_HadConditionConf
האם זה אומר ש [  היה לך התקף לב נוסף/  היה לך שבץ נוסף או אובחנת שוב כחולה במחלה כלי דם מוחית/

peMonthYear) + ' ') + STR + ' '))] אובחנת שוב כחולה סרטן/  סבלת משבר נוסף בירכיים] מאז ששוחחנו אתך (ב 
?([((piLastInterviewYear

FL_PH075_5 1. כן,̂ 
FL_PH075_5 מאז הראיון האחרון 2. לא, לא̂ 



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

ENDIF
ENDIF

FL_PH075_5 3. אינו/אינה בטוח/ה אם̂ 

 PH076_YearCondition
באיזו שנה היה המקרה האחרון שסבלת מ [  התקף הלב/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סרטן/  שבר בירכיים] ?

2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8
2014 .9

 PH077_MonthCondition
באיזה חודש זה ארע?

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 PH071_HadConditionHowMany
כמה [  התקפי לב/  שבץ או מחלת כלי דם מוחית/  סרטן/  שברי ירכיים] חווית מאז הראיון האחרון ב- [((' ' +

?[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear
1 .1
2 .2

3. 3 או יותר

 PH089_Frailty_Symptoms
התייחסו לכרטיס 10. במהלך ששת החודשים האחרונים לפחות, האם סבלת מהבעיות הבריאותיות הבאות? ציין בבקשה את

המספר או המספרים. 

:IWER
{CodeAll}

1. נפילה
2. פחד מנפילה

3. סחרחורת, חולשה, עלפון
4. עייפות

96. אף אחד מאלה



IF PH084_TroubledPain = a1

ENDIF

 PH084_TroubledPain
האם את/ה סובל/ת מכאב?

1. כן
5. לא

IF (((1 IN PH087_PainJointLoc) OR (2 IN PH087_PainJointLoc)) OR (3 IN PH087_PainJointLoc)) OR (4 IN
PH087_PainJointLoc)

ENDIF

 PH085_PainLevel
מה רמת הכאב בדרך כלל? 

:IWER
{ReadOut}

1. חלש
3. בינוני
5. חזק

 PH087_PainJointLoc
הבט/הביטי בבקשה בכרטיס 9. באיזה חלק בגוף את/ה חש/ה כאב? 

:IWER
{CodeAll}

1. גב
2. ירכיים

3. ברכיים
4. מפרקים אחרים

5. פה/שיניים
6. חלקים אחרים בגוף, אבל לא מפרקים

7. בכל הגוף

 PH088_PainJointSixM
אמרת שהנך סובל/ת מכאבים בגב, בברכיים, בירכיים או במפרק אחר. האם סבלת מכאבים אלו בששת החודשים האחרונים?

:IWER
שאלה זו מכוונת לכאבי מפרקים בלבד

1. כן
5. לא

 PH011_CurrentDrugs
השאלה הבאה שלנו נוגעת לתרופות שאת/ה לוקח/ת. התבונן/י בכרטיס 8. 

האם את/ה לוקח/ת כרגע תרופות לפחות פעם בשבוע לבעיות המצוינות בכרטיס? 

:IWER
{CodeAll}

1. תרופות נגד כולסטרול גבוה בדם
2. תרופות נגד לחץ דם גבוה

3. תרופות נגד מחלות כליליות או מחלות כלי הדם במוח
4. תרופות נגד מחלות לב אחרות

6. תרופות נגד סוכרת
7. תרופות נגד כאבי מפרקים או דלקת מפרקים

8. תרופות נגד כאבים אחרים (כגון כאב ראש, כאב גב וכדומה)



ENDLOOP
LOOP

IF PH065_CheckLossWeight = a1

ENDIF

9. תרופות לבעיות שינה
10. תרופות לחרדה או דיכאון

11. תרופות נגד התדלדלות עצם הורמונלית
13. תרופות נגד צרבת

14. תרופות נגד דלקת סימפונות (ברונכיטיס) כרונית
15. תרופות לדיכוי דלקת (רק סטרואידים או גלוקו קורטיקו-סטרואידים)

96. לא לוקח/ת תרופות
97. תרופות אחרות שטרם הוזכרו

 PH012_Weight
מהו משקלך בערך? 

:IWER
משקל בקילוגרמים

250..0

 PH065_CheckLossWeight
האם ירדת במשקל במהלך שנים עשר החודשים האחרונים?

1. כן
5. לא הפחתתי ממשקלי במהלך שנים עשר החודשים האחרונים

 PH095_HowMuchLostWeight
כמה משקל הפחתת? 

:IWER
ציין/י ביחידות קילוגרם שלמות, לדוגמא 1 ק"ג, 2 ק"ג, 3 ק"ג וכן הלאה.

50..1

 PH066_ReasonLostWeight
האם ירדת במשקל כתוצאה ממחלה, או שהקפדת על דיאטה מיוחדת בשנתיים האחרונות? 

:IWER
{ReadOut}

1. בגלל מחלה
2. הקפדתי על דיאטה מיוחדת

3. בשל מחלה שלאחריה הקפדתי על דיאטה מיוחדת
97. סיבה אחרת לירידה במשקל

 PH013_HowTall
מהו הגובה שלך? 

:IWER
גובה בסנטימטרים.

230..0

 PH041_UseGlasses
האם את/ה מרכיב/ה משקפיים או עדשות מגע? 

:IWER
כל סוגי המשקפיים, כולל משקפי קריאה

1. כן
5. לא



IF PH041_UseGlasses = a1

ENDIF

 PH090_BifocGlasLenses
האם משקפי הראיה או עדשות המגע שלך הם בי-פוקל או מולטי-פוקל?

1. כן
5. לא

 PH043_EyeSightDist
עד כמה ראייתך טובה בהבחנה בדברים ממרחק, כגון זיהוי חבר מעבר לרחוב [  כאשר את/ה מרכיב/ה משקפים או עדשות

מגע כרגיל] ? האם היית מגדיר אותה כ... 

:IWER
{ReadOut}

1. מצוינת
2. טובה מאוד

3. טובה
4. סבירה
5. לקויה

 PH044_EyeSightPap
עד כמה הראייה שלך טובה בהבחנה בדברים מקרוב, כגון קריאת אותיות עיתון [  כאשר את/ה מרכיב/ה משקפים או עדשות

מגע כרגיל]? האם היית מגדיר אותה כ... 

:IWER
{ReadOut}

1. מצוינת
2. טובה מאוד

3. טובה
4. סבירה
5. לקויה

 PH045_UseHearingAid
האם את/ה נוהג/ת להשתמש במכשיר שמיעה?

1. כן
5. לא

 PH046_Hearing
האם השמיעה שלך [  בעת שימוש במכשיר שמיעה]... 

:IWER
{ReadOut}

1. מצוינת
2. טובה מאוד

3. טובה
4. סבירה
5. לקויה

 PH091_AllNaturTeeth
האם כל שינייך עדיין טבעיות (למעט שיני בינה)? 

:IWER
לאדם רגיל יש 28 שיניים + ארבע שיני בינה. אנחנו לא מתעניינים בשיני בינה.

1. כן
5. לא



IF PH091_AllNaturTeeth = a5

ENDIF

 PH092_MissingNatTeeth
בערך כמה שיניים טבעיות חסרות לך? 

:IWER
לאדם רגיל יש 28 שיניים + ארבע שיני בינה. אנחנו לא מתעניינים בשיני בינה.

30..1

 PH094_ArtificialTeeth
כמה מהשיניים הטבעיות שלך הוחלפו על ידי שיניים מלאכותיות (גשר, תותבות או שתלים?) 

:IWER
 {CodeAll}

שיניים מלאכותיות יכולות להיות או תותבות, גשרים או שתלים.
1. כולן

2. חלקן
3. אף אחת

 PH048_HeADLa
התבונן/י בכרטיס 12.

אמור/אמרי לי בבקשה אם יש לך קושי כלשהו בביצוע כל אחת מהפעילויות היומיומיות המצוינות בכרטיס 12. אל תכלול/תכללי
קשיים שאת/ה מצפה שלא ימשכו יותר משלושה חודשים. 

:IWER
בחן לעומק: האם יש בעיות נוספות? ציין כל מה שמתאים

1. ללכת 100 מטר
2. לשבת כשעתיים

3. לקום מכיסא לאחר ישיבה ממושכת
4. לעלות כמה קומות במדרגות, ללא מנוחה
5. לעלות קומה אחת במדרגות, ללא מנוחה

6. להתכופף, לכרוע ברך, להשתופף
7. להרים או למתוח את הזרועות מעל גובה הכתפיים

8. לדחוף או למשוך חפצים גדולים, כגון כורסא
9. להרים או לשאת משקל של מעל 5 קילוגרמים, כגון שקית קניות כבדה

10. להרים מטבע קטן מהשולחן
96. אף לא אחד מאלה

 PH049_HeADLb
התבונן/י בכרטיס 13.

אמור/אמרי לי בבקשה אם יש לך קושי כלשהו בביצוען בגלל בעיה גופנית, נפשית, רגשית או בעיית זיכרון. אל תתייחס/י לבעיות
שאת/ה מצפה שלא ימשכו יותר משלושה חודשים. 

:IWER
חקור/י: האם יש בעיות נוספות ? 

ציין/י כל מה שמתאים
1. להתלבש, כולל לגרוב גרביים ולנעול נעליים

2. לחצות חדר בהליכה
3. להתרחץ, באמבט ובמקלחת

4. לאכול, כגון חיתוך המזון
5. לקום מהמיטה או לשכב בה

6. ללכת לשירותים, כולל ישיבה וקימה
7. להשתמש במפה כדי להבין איך להסתדר במקום זר באזור לא מוכר

8. הכנת ארוחה חמה
9. קניית מצרכים

10. להתקשר בטלפון



ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP

11. לקחת תרופות
12. לעשות עבודות בית או בגן

13. ניהול כספים, כגון תשלום חשבונות ומעקב אחר הוצאות
96. אף לא אחד מאלה

 PH054_IntCheck

:IWER
בדיקת מראיין: מי השיב על השאלות בחלק זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)

 BR001_EverSmokedDaily
השאלות הבאות עוסקות בעישון ובשתיית משקאות אלכוהוליים. האם אי פעם עישנת סיגריות, סיגרים, סיגרילו (סיגר עטוף עלה

טבק), נרגילה או מקטרת על בסיס יומיומי, לתקופה של שנה שלמה לפחות?
1. כן

5. לא

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1))
AND (BR002_StillSmoking = a5)

 BR002_StillSmoking
[  השאלות הבאות עוסקות בעישון ובשתיית משקאות אלכוהוליים.] האם את/ה מעשן/ת כיום?

1. כן
5. לא

IF BR022_StoppedSmoking = a1

 BR022_StoppedSmoking
?[(peMonthYear) + ' ') + STR (piLastInterviewYear + ' '))] -האם הפסקת לעשן מאז הראיון האחרון ב

1. כן, הפסקתי מאז הראיון האחרון
2. לא, לא עישנתי בזמן הראיון האחרון

3. לא, אני עדיין מעשן

 BR031_YearStopped
באיזו שנה הפסקת לעשן בפעם האחרונה?

2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8



ENDIF

IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIF

2014 .9

 BR032_MonthStopped
באיזה חודש זה ארע?

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 BR003_HowManyYearsSmoked
בסך הכל, כמה שנים עישנת? 

:IWER
אל תכלול/תכללי תקופות ללא עישון

סמן/י 1 אם המרואיין/ת עישן פחות משנה
150..1

 BR010_AlcBevLastThreeMonth
כעת אציג בפניך כמה שאלות על הרגלי השתייה שלך, במידה ואת/ה אכן שותה משקאות אלכוהוליים. 

התבונן/י בבקשה בכרטיס 14.
בשלושת החודשים האחרונים, באיזו תדירות שתית משקאות אלכוהוליים כגון בירה, סיידר, יין, משקאות חריפים או קוקטיילים?

1. בכל יום או כמעט בכל יום
2. חמישה או שישה ימים בשבוע

3. שלושה או ארבעה ימים בשבוע
4. פעם או פעמים בשבוע
5. פעם או פעמים בחודש

6. פחות מפעם בחודש
7. כלל לא בשלושת החודשים האחרונים

 BR019_DrinksInADay
בשלושת החודשים האחרונים (בימים בהם שתית) בערך כמה כוסות משקה את/ה שותה? 

:IWER
,(CC 80) כוס יין מחוזק ,(CC 120) כוס יין ,(CC 330) למראיין: ככלל אצבע - משקה אחד שווה ערך ל: 1 בקבוק או פחית בירה

(CC 40) או כוסית משקה חריף
70..1

 BR023_SixOrMoreDrinks
התבונן/י בבקשה בכרטיס 14. 

במהלך שלושת החודשים האחרונים, באיזו תדירות שתית שישה משקאות או יותר בפעם אחת?
(ככלל אצבע - משקה אחד שווה ערך ל: 1 בקבוק או פחית בירה (CC 330), כוס יין (CC 120), כוס יין מחוזק (CC 80), או

(CC 40) כוסית משקה חריף
1. בכל יום או כמעט בכל יום



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

ELSE

ENDIF

2. חמישה או שישה ימים בשבוע
3. שלושה או ארבעה ימים בשבוע

4. פעם או פעמים בשבוע
5. פעם או פעמים בחודש

6. פחות מפעם בחודש
7. כלל לא בשלושת החודשים האחרונים

 BR024_ProbDrink
האם היתה לך בעיה של שתיה מופרזת בתקופה מסויימת בחייך?

1. כן
5. לא

 BR035_ProbDrink
מאז הראיון האחרון שלנו ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)], האם היתה לך בעיה של שתייה

מופרזת בתקופה כלשהי?
1. כן

5. לא

IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)

ENDIF

 BR021_EverDrunkAlcBev
האם שתית אי פעם משקאות אלכוהוליים?

1. כן
5. לא

 BR015_PartInVigSprtsAct
ברצוננו לדעת על סוג וכמות הפעילות הגופנית שאת/ה עושה בחיי היומיום שלך. באיזו תדירות את/ה עוסק/ת בפעילות גופנית

מאומצת, כגון ספורט, עבודות בית קשות או עבודה הכרוכה במאמץ פיזי? 

:IWER
{ReadOut}

1. יותר מפעם בשבוע
2. פעם בשבוע

3. פעם עד שלוש פעמים בחודש
4. כמעט שלא, או לעולם לא

 BR016_ModSprtsAct
באיזו תדירות את/ה עוסק/ת בפעילויות גופניות הדורשות רמת מאמץ קלה או מתונה, כגון גינון, רחיצת מכונית או הליכה? 

:IWER
{ReadOut}

1. יותר מפעם בשבוע
2. פעם בשבוע

3. פעם עד שלוש פעמים בחודש
4. כמעט שלא, או לעולם לא



IF (BR028_MeatWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

ENDIF

IF (BR029_FruitsVegWeek > a2) AND (MN032_socex = 1)

ENDIF

 BR026_DairyProd
התבונן בכרטיס 15. בשבוע שגרתי, באיזו תדירות את/ה צורך/צורכת מנה של מוצרי חלב כגון כוס חלב, גבינה בכריך, כוס יוגורט

או פחית של תוסף עשיר בחלבונים?
1. בכל יום

2. 3 עד 6 פעמים בשבוע
3. פעמים בשבוע

4. פעם בשבוע
5. פחות מפעם בשבוע

 BR027_LegumesEggs
(התבונן/י בכרטיס 15.) בשבוע שגרתי, באיזו תדירות את/ה צורך/צורכת מנה של קטניות, סוגי שעועית או ביצים?

1. בכל יום
2. 3 עד 6 פעמים בשבוע

3. פעמים בשבוע
4. פעם בשבוע

5. פחות מפעם בשבוע

 BR028_MeatWeek
(התבונן/י בכרטיס 15.) בשבוע שגרתי, באיזו תדירות את/ה צורך/צורכת בשר, דגים או עוף?

1. בכל יום
2. 3 עד 6 פעמים בשבוע

3. פעמים בשבוע
4. פעם בשבוע

5. פחות מפעם בשבוע

 BR033_MeatAfford
האם היית אומר שאינך אוכל בשר, דגים או עוף לעיתים יותר קרובות מכיוון ש 

:IWER
{ReadOut}

1. אינך יכול להרשות לעצמך כלכלית לאכול אותם לעיתים יותר קרובות
2. מסיבות אחרות

 BR029_FruitsVegWeek
(התבונן/י בכרטיס 15.) בשבוע שגרתי, באיזו תדירות את/ה צורך/צורכת מנה של פירות או ירקות?

1. בכל יום
2. 3 עד 6 פעמים בשבוע

3. פעמים בשבוע
4. פעם בשבוע

5. פחות מפעם בשבוע

 BR034_FruitAfford
האם היית אומר שאינך אוכל פירות וירקות לעיתים יותר קרובות מכיוון ש 

:IWER
{ReadOut}

1. אינך יכול להרשות לעצמך כלכלית לאכול אותם לעיתים יותר קרובות
2. מסיבות אחרות



ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

 BR017_IntCheck

:IWER
בדיקת מראיין: מי השיב על השאלות בחלק זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

 CF019_CFInstruct

:IWER
חלק זה של השאלון הוא מבחן קוגניטיבי: בעת מילוי חלק זה יש לוודא שלא נוכח בחדר אדם שלישי. 

מילוי חלק ללא עזרת נציג. אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחת משאלות אלה
בעצמו/בעצמה, לחץ/י על 

CTRL-K

בסוף כל שאלה, והער/י הערה באמצעות
 CTRL-M

בסוף חלק זה של השאלון.
1. המשך/המשיכי

 CF001_SRRead
כעת ברצוני לשאול כמה שאלות בקשר לכישורי הקריאה והכתיבה שלך. כיצד היית מדרג/ת את כישורי הקריאה שלך, שבהם

את/ה עושה שימוש בחיי היומיום? האם היית אומר/ת שהכישורים שלך... 

:IWER
{ReadOut}

1. מעולים
2. טובים מאוד

3. טובים
4. סבירים
5. גרועים

 CF002_SRWrite
כיצד היית מדרג/ת את כישורי הכתיבה שלך שבהם את/ה עושה שימוש בחיי היומיום? האם היית אומר/ת שהכישורים שלך... 

:IWER
{ReadOut}

1. מעולים
2. טובים מאוד

3. טובים
4. סבירים
5. גרועים

 CF003_DateDay



ENDIF

IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

חלק ממחקר זה עוסק בזכרונם של אנשים ויכולתם לחשוב על דברים. ראשית, ברצוני לשאול אותך על התאריך של היום. מהו
היום בחודש? 

:IWER
ציין אם היום בחודש ( {FLDAY}) צויין נכונה.

1. היום בחודש צויין נכונה.
2. היום בחודש צויין באופן שגוי/ אינו/אינה יודע/ת את היום בחודש.

 CF004_DateMonth
מהו החודש הנוכחי? 

:IWER
ציין אם החודש (

FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]
צויין נכונה.

1. החודש צויין נכונה.
2. החודש צויין באופן שגוי/ אינו/אינה יודע/ת את החודש

 CF005_DateYear
מהי השנה הנוכחית? 

:IWER
ציין/י אם השנה ( [STR (Year)]) צויינה נכונה.

1. השנה צויינה נכונה.
2. השנה צויינה באופן שגוי/ אינו/אינה יודע/ת את השנה.

 CF006_DayWeek
האם תוכל/י לומר לי איזה יום בשבוע היום? 

:IWER
({FLTODAY} ) :תשובה נכונה

1. היום בשבוע צויין נכונה.
2. היום בשבוע צויין באופן שגוי/ אינו/אינה יודע/ת את היום בשבוע.

 CF103_Memory
כיצד היית מדרג את הזיכרון שלך בהווה? האם היית אומר שהוא מעולה, טוב מאוד, טוב, סביר או גרוע?

1. מעולה
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר
5. גרוע

 CF007_Learn1Intro
עתה, אני עומד/ת להקריא לך רשימה של מילים ממסך המחשב שלי. כדי להקשות על זכירת כל המילים תכננו רשימה ארוכה

במיוחד. מרבית האנשים זוכרים רק כמה מילים מהרשימה. אנא הקשב/י היטב, מאחר ולא אוכל לחזור על סדרת המילים. לאחר
שאסיים, אבקש ממך להיזכר בקול רם במספר רב של מילים ככל שתוכל/י בכל סדר. האם זה ברור? 

:IWER
הכן/י את החוברת
1. המשך/המשיכי

IF CF009_VerbFluIntro = EMPTY



IF CF101_Learn1 <> REFUSAL

 CF101_Learn1
מוכן/ה? 

:IWER
המתן/י עד שהמילים תופענה על המסך.

רשום/רשמי את המילים שהמשיב/ה זוכר/ת נכונה על הדף שסופק.
אפשר/י עד לדקה זמן לשם היזכרות. 

הקרא/י בקול רם את המילים למשיב/ה. 
הזן/י את המילים למחשב.
1. התחל/התחילי במבחן

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

 CF102_Learn1

1. המשך/המשיכי

 CF104_Learn1
כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

1. ָמלון
2. נהר
3. עץ

4. עור
5. זהב
6. שּוק
7. נייר
8. ילד

9. מלך
10. ֵסֶפר

96. אף אחת מהמילים

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

 CF105_Learn1
כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

1. שמיים
2. אוקיינוס

3. ֶּדֶגל
4. ּדֹוָלר

5. אישה
6. מכונה

7. בית
8. אדמה

9. מכללה
10. חמאה

96. אף אחת מהמילים האלו

IF MN025_RandomCF102 = 3

 CF106_Learn1
כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

1. אישה



ENDIF

IF CF009_VerbFluIntro = RESPONSE

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

2. סלע
3. דם

4. פינה
5. נעליים
6. מכתב
7. ילדה
8. בית

9. ֵעֶמק
10. מנוע

96. אף אחת מהמילים האלו

IF MN025_RandomCF102 = 4

ENDIF

 CF107_Learn1
כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

1. מים
2. כנסיה
3. רופא

4. ארמון
5. אש

6. גינה
7. ים

8. ְּכָפר
9. תינוק

10. שולחן
96. אף אחת מהמילים האלו

 CF009_VerbFluIntro
עתה, ברצוני לבקש ממך להיזכר במספר הרב ביותר שתוכל של שמות בעלי החיים השונים. יש לך דקה אחת לעשות זאת. 

מוכן/ה. התחל/י. 

:IWER
יש לאפשר דקה בדיוק. אם המשיב/ה עוצר/ת לפני שחלף הזמן, יש לעודד אותו לנסות למצוא מילים נוספות. אם הוא/היא שותק/ת
במשך 15 שניות, יש לחזור על ההוראות הבסיסיות ("ברצוני לבקש ממך לומר מספר רב של שמות בעלי חיים שונים ככל שתוכל/י

להעלות בזכרונך''). אין להעניק הארכת זמן כלשהי במקרה שהיה צורך לחזור על ההנחיה.
1. המשך/המשיכי

IF CF011_IntroNum = EMPTY

ENDIF

 CF010_Animals

:IWER
ציון זה הוא סך כל החיות המותרות. יש לתת ציון נכון לכל יצור השייך לממלכת החי, אמיתי או מיתולוגי, שנמנה פעם אחת

(כלומר, ללא חזרות וללא ושמות עצם פרטיים). באופן ספציפי, כל אחד מהפריטים הבאים יקבל נקודה: שם של מין בעלי חיים
וכל גזע נלווה בתוך המין; שמות זכר, נקבה וגור בתוך המין. יש לציין את מספר בעלי החיים (0..100)

100..0



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

 CF011_IntroNum
עתה, ברצוני לשאול אותך מספר שאלות המעריכות כיצד אנשים משתמשים במספרים בחיי היומיום. 

:IWER
במידת הצורך, יש לעודד את המשיב/ה לנסות לענות על כל אחת משאלות המספריות.

1. המשך/המשיכי

 CF012_NumDis
אם הסיכון של הידבקות במחלה הוא 10 אחוז, כמה אנשים מתוך 1000 (אלף) צפויים להידבק במחלה? 

:IWER
אל תקריא/י את התשובות.

100 .1
10 .2
90 .3

900 .4
97. תשובה אחרת

 CF013_NumHalfPrice
בתקופת מבצע, מוכרת חנות את כל הפריטים בחצי מחיר. לפני המבצע, עלתה ספה FLDefault[9] 300]] .כמה היא תעלה

במסגרת המבצע? 

:IWER
אין להקריא את התשובות בקול

FLCurr  ̂150 .1
FLCurr  ̂600 .2

97. תשובה אחרת

IF CF014_NumCar = a1

 CF014_NumCar
מוכר מכוניות משומשות מוכר מכונית תמורת FLDefault[9] 6,000]]. סכום זה הוא שני שלישים ממחירה של מכונית חדשה.

מהו מחירה של מכונית חדשה? 

:IWER
אין להקריא את התשובות בקול.

FLCurr  ̂9,000 .1
FLCurr  ̂4,000 .2
FLCurr  ̂8,000 .3

FLCurr  ̂12,000 .4
FLCurr  ̂18,000 .5

97. תשובה אחרת

 CF015_Savings
נניח שיש לך FLDefault[9] 2000]] בחשבון חסכון. החשבון צובר עשרה אחוזי ריבית לשנה. כמה כסף יהיה לך בחשבון מקץ

שנתיים? 

:IWER
אין להקריא את התשובות בקול

FLCurr  ̂2420 .1



ENDIF

IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

ENDIF
ENDIF

FLCurr  ̂2020 .2
FLCurr  ̂2040 .3
FLCurr  ̂2100 .4
FLCurr  ̂2200 .5
FLCurr  ̂2400 .6
97. תשובה אחרת

 CF108_Serial
כעת ננסה כמה תרגילי חיסור. כמה שווה מאה פחות 7? 

:IWER
אם המשיב מחבר 7 במקום להחסיר, ניתן לחזור על השאלה

9999999..0

IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

 CF109_Serial
ומזה נחסיר עוד 7. 

:IWER
זה תרגיל החיסור השני

9999999..0

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

 CF110_Serial
ומזה נחסיר עוד 7. 

:IWER
זה תרגיל החיסור השלישי

9999999..0

IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

 CF111_Serial
ומזה נחסיר עוד 7. 

:IWER
זה תרגיל החיסור הרביעי

9999999..0

 CF112_Serial
ומזה נחסיר עוד 7. 

:IWER
זה תרגיל החיסור החמישי

9999999..0

IF MN025_RandomCF102 = 1



ELSE

 CF113_Learn4
לפני זמן מה, הקראתי לך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. אנא חזור/חזרי על המילים שאת/ה זוכר כעת. 

:IWER
כתוב את המילים על הדף המיועד. הקצה למשיב/ה דקה להיזכרות. רשום את המילים שהמרואיין/ת זכר/ה נכונה.

1. ָמלון
2. נהר
3. עץ

4. עור
5. זהב
6. שּוק
7. נייר
8. ילד

9. מלך
10. ֵסֶפר

96. אף אחת מהמילים

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

 CF114_Learn4
לפני זמן מה, הקראתי לך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. אנא חזור/חזרי על המילים שאת/ה זוכר כעת 

:IWER
כתוב את המילים על הדף המיועד. הקצה למשיב/ה דקה להיזכרות. רשום את המילים שהמרואיין/ת זכר/ה נכונה.

1. שמיים
2. אוקיינוס

3. ֶּדֶגל
4. ּדֹוָלר

5. אישה
6. מכונה

7. בית
8. אדמה

9. מכללה
10. חמאה

96. אף אחת מהמילים האלו

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

 CF115_Learn4
לפני זמן מה, הקראתי לך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. אנא חזור/חזרי על המילים שאת/ה זוכר כעת.

:IWER
כתוב את המילים על הדף המיועד. הקצה למשיב/ה דקה להיזכרות. רשום את המילים שהמרואיין/ת זכר/ה נכונה.

1. אישה
2. סלע
3. דם

4. פינה
5. נעליים
6. מכתב
7. ילדה
8. בית

9. ֵעֶמק
10. מנוע

96. אף אחת מהמילים האלו



ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

IF CF017_Factors = a1

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF

 CF116_Learn4
לפני זמן מה, הקראתי לך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. אנא חזור/חזרי על המילים שאת/ה זוכר כעת.

:IWER
כתוב את המילים על הדף המיועד. הקצה למשיב/ה דקה להיזכרות. רשום את המילים שהמרואיין/ת זכר/ה נכונה.

1. מים
2. כנסיה
3. רופא

4. ארמון
5. אש

6. גינה
7. ים

8. ְּכָפר
9. תינוק

10. שולחן
96. אף אחת מהמילים האלו

 CF017_Factors

:IWER
האם היו גורמים כלשהם שעשויים היו לפגוע בביצועי המשיב/ה במבחנים?

1. כן
5. לא

 CF217_Impaired

:IWER
מה פגע בבחינה של המרואיין?

STRING

 CF018_IntCheck
בדיקת מראיין/ת: מי היה נוכח בעת ביצוע חלק זה בשאלון? 

:IWER
{CodeAll}

1. המשיב/ה לבדו/לבדה
2. בן-זוג/בת-זוג נוכח/ת

3. ילד(ים) נוכח(ים).
4. אנשים אחרים

LOOP

 MH001_Intro
קודם דיברנו על הבריאות הגופנית שלך. מדד נוסף לבריאות הוא הבריאות או הרווחה הרגשית - כלומר, מה את/ה חש/ה לגבי

הדברים שקורים סביבך.
1. המשך/המשיכי



IF MH005_Guilt = a9

ENDIF

IF MH008_Interest = a9

 MH002_Depression
בחודש האחרון, האם היית עצוב/ה או מדוכא/ת? 

:IWER
אם המרואיין/ת מבקש/ת הבהרה, אמור/אמרי לו `כשאנו אומרים עצוב/ה או מדוכא/ת, אנחנו מתכוונים למדוכדך, במצב רוח שפוף

או עגמומי'
1. כן

5. לא

 MH003_Hopes
מהן תקוותיך לעתיד? 

:IWER
ציין/י רק אם מובעות תקוות או לא

1. הוזכרו תקוות כלשהן
5. לא הוזכרו תקוות כלשהן

 MH004_WishDeath
בחודש האחרון, האם חשת שהיית מעדיף/ה למות?
1. אזכור כלשהו של רגשות אובדניים או רצון למות

5. לא צוינו רגשות אובדניים

 MH005_Guilt
האם את/ה נוטה להאשים את עצמך או לחוש אשם בנוגע למשהו?

1. אשמה או האשמה עצמית מופרזת ברורה
5. אין רגשות כאלה

9. מזכיר/ה אשמה או האשמה עצמית, אבל לא ברור אם מדובר באשמה או האשמה עצמית ברורה או מופרזת

 MH006_BlameForWhat
אם כן, במה את/ה מאשים/ה את עצמך? 

:IWER
שים לב - סמן 1 רק לתחושת אשם מופרזת, שברור שהיא חסרת פרופורציה ביחס לנסיבות. ייתכן שהאשמה הייתה הרבה יותר

קטנה, אם בכלל הייתה אשמה. עבור מידה מוצדקת של אשמה יש לסמן 5.
1. הדוגמא(ות) שניתנו מהוות בברור אשמה או האשמה עצמית מופרזת

5. הדוגמא(ות) שניתנו אינן מהוות בברור אשמה או האשמה עצמית מופרזת (או שלא ברור אם כן או לא).

 MH007_Sleep
האם לאחרונה היו לך קשיים בשינה?

1. קשיים בשינה או שינויים בדפוסי השינה שחלו לאחרונה
5. אין בעיות בשינה

 MH008_Interest
בחודש האחרון, מה מידת ההתעניינות שלך בדברים?

1. הוזכר פחות עניין מבדרך כלל
5. אין אזכור של אובדן עניין

9. תשובה לא חד משמעית או שאיננה ניתנת לקידוד



ENDIF

IF MH011_Appetite = a9

ENDIF

 MH009_KeepUpInt
אם כן, האם את/ה מתמיד/ה בעיסוק בתחומי העניין שלך?

1. כן
5. לא

 MH010_Irritability
האם היתה לך לאחרונה נטיה להתרגז?

1. כן
5. לא

 MH011_Appetite
איך היה התיאבון שלך בחודש האחרון?

1. ירידה ברצון לאכול
5. אין ירידה ברצון לאכול

9. תשובה לא חד משמעית או שאיננה ניתנת לקידוד

 MH012_EatMoreLess
אם כן, האם את/ה אוכל/ת יותר או פחות מהרגיל?

1. פחות
2. יותר

3. לא פחות ולא יותר

 MH013_Fatigue
בחודש האחרון, האם הייתה לך מעט מדי אנרגיה לעשות את הדברים שרצית לעשות?

1. כן
5. לא

 MH014_ConcEnter
איך יכולת הריכוז שלך? לדוגמה, האם את/ה מסוגל/ת להתרכז בתכנית טלוויזיה, בסרט או בתכנית רדיו?

1. קושי להתרכז בבידור
5. לא הוזכר כל קושי

 MH015_ConcRead
האם את/ה מסוגל/ת להתרכז במה שאת/ה קורא/ת?

1. קושי להתרכז בקריאה
5. לא הוזכר קושי כזה

 MH016_Enjoyment
מה נהנית לעשות לאחרונה?

1. לא הוזכרה שום פעילות מהנה
5. הוזכרה הנאה כלשהי מפעילות

 MH017_Tear
האם בכית מתישהו בחודש האחרון?

1. כן
5. לא



 MH023_HDA1
כעת אקריא כמה משפטים על איך שאנשים לעיתים מרגישים. אחרי כל משפט, ציין בבקשה באיזו תדירות הרגשת כך במהלך

השבוע האחרון; אף פעם, כמעט אף פעם, חלק מהזמן או רוב הזמן. התשובה הטובה ביותר היא בד"כ הראשונה שעולה בדעתך,
לכן אל תתעכב יותר מידי על אף אחד מהמשפטים. 

חששתי שהגרוע מכל יתרחש. 

:IWER
ה

קרא רק אם יש צורך.
1. אף פעם

2. כמעט אף פעם
3. חלק מהזמן

4. רוב הזמן

 MH024_HDA2
הייתי עצבני/ת 

:IWER
הקרא רק אם יש צורך

1. אף פעם
2. כמעט אף פעם

3. חלק מהזמן
4. רוב הזמן

 MH025_HDA3
חשתי רעד בידיים 

:IWER
הקרא רק אם יש צורך

1. אף פעם
2. כמעט אף פעם

3. חלק מהזמן
4. רוב הזמן

 MH026_HDA4
חשתי פחד למות 

:IWER
הקרא רק אם יש צורך

1. אף פעם
2. כמעט אף פעם

3. חלק מהזמן
4. רוב הזמן

 MH027_HDA5
הרגשתי חולשה. 

:IWER
הקרא רק אם יש צורך

1. אף פעם
2. כמעט אף פעם

3. חלק מהזמן
4. רוב הזמן

 MH033_Intro



ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

אני אקריא עתה כמה משפטים ואבקש ממך להשיב באיזו תדירות את/ה חווה את מה שהם מתארים: לעתים קרובות, לפעמים,
לעתים נדירות או אף פעם לא.

1. המשך/המשיכי

 MH034_companionship
באיזו תדירות את/ה חש/ה חסך בקשרים חברתיים ? 

:IWER
חזור על השאלה אם יש בכך צורך

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות או אף פעם לא

 MH035_LeftOut
באיזו תדירות את/ה חש/ה מנותק/ת או מחוץ לעניינים ? 

:IWER
חזור על השאלה אם יש בכך צורך

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות או אף פעם לא

 MH036_Isolated
באיזו תדירות את/ה חש/ה מבודד/ת מאחרים? 

:IWER
חזור על השאלה אם יש בכך צורך

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות או אף פעם לא

 MH037_lonely
באיזו תדירות את/ה חש/ה בודד/ה ?

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות או אף פעם לא

 MH032_EndNonProxy

:IWER
סוף חלק ללא נציג. מי השיב לשאלות בחלק זה?

1. המרואיין
2. אין תשובות לחלק זה (ראיון באמצעות נציג)

LOOP

 HC001_Intro
כעת יש לנו כמה שאלות לגבי הטיפול הרפואי שלך במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כלומר ביקורי רופא, אישפוזים בבתי
חולים או התרופות שלקחת. חשוב לנו לדעת גם כמה שילמת מכיסך עבור טיפולים אלה. הכוונה ב'שילמת מכיסך' היא לתשלומים
ששילמת לרופא שלך, לבית החולים או לרוקח מבלי לקבל החזר מביטוח הבריאות או קופת החולים שלך. זה כולל גם תשלומים

משותפים או ניכויים עבור שירותים שמשולמים חלקית על ידי ביטוח הבריאות או קופת החולים.



IF HC111_Deductible_YesNo = a1

ENDIF

1. המשך/המשיכי

 HC125_Satisfaction_with_Insurance
הבא נתחיל עם הביטוח הרפואי שלך. באופן כללי, באיזו מידה אתה מרוצה מהכיסוי של הביטוח הרפואי הבסיסי/קופת החולים

שלך? האם אתה 

:IWER
{ReadOut}

1. מאוד מרוצה
2. די מרוצה

3. די לא מרוצה
4. מאוד לא מרוצה

 HC111_Deductible_YesNo
האם ישנה השתתפות עצמית בכיסוי שאתה מקבל מהביטוח הרפואי/קופת החולים, כלומר האם יש סכום שעליך לשלם עבור

הטיפול הרפואי שלך לפני שאתה יכול לקבל את ההטבות של הביטוח?
1. כן

5. לא

 HC112_Deductible_Amount
 ?[(STR (Year - 1] מה היה גובה ההשתתפות העצמית השנתית שלך ב

:IWER
אם למרואיין יש השתתפות עצמית שונה עבור שרותים שונים (כגון טיפול אמבולטורי, אשפוז בבית חולים וביקורים אצל רופא

השיניים), יש לסכום את כולם יחד לסכום כולל אחד.
INTEGER

 HC113_SuppHealthInsurance
האם יש לך ביטוח רפואי נוסף כלשהו, כלומר, ביטוח רפואי משלים שמשלם עבור שירותים שאינם מכוסים על ידי הביטוח הרפואי

הבסיסי/קופת החולים שלך. שירותים אלה כוללים שירותי אשפוז, בדיקות, ביקורים, טיפול שיניים, טיפולים אחרים או תרופות.
1. כן

5. לא

 HC116_LongTermCareInsurance
האם יש לך ביטוח סיעודי דרך קופת החולים או ביטוח סיעודי פרטי? 

:IWER
 {CodeAll}

אם לא מובן, הסבר: ביטוח סיעודי עוזר לכסות את הוצאות הטיפול הרפואי. הביטוח מכסה טיפולי בית, סיוע יומיומי, מעון
למבוגרים, בית הבראה, הוספיס ומתקני טיפול נוספים.

2. ביטוח סיעודי דרך קופת החולים
3. ביטוח סיעודי פרטי

96. אף אחד מאלה

 HC002_STtoMDoctor
בהתחשב בשנים עשר החודשים האחרונים, כמה פעמים, בסך הכל, פגשת או דיברת עם רופא/ה או אחות מוסמכת אודות

הבריאות שלך? לא כולל ביקורים אצל רופא שיניים ואשפוזים בבתי חולים, אבל כן כולל ביקורים בחדרי מיון או במרפאות חוץ. 

:IWER
יש לכלול גם קשר טלפוני או באמצעים אחרים.

יש לכלול את כל סוגי המטפלים (לדוגמה מטפלים מקצועיים, פיזיוטרפיסטים, אוסטיאופתים, פסכיאטרים, פסיכולוגים, הומאופתים).
98..0



IF HC002_STtoMDoctor > 0

ENDIF

IF HC088_OOPDRUGSYesNo = a1

ENDIF

IF HC010_SNaDentist = a1

IF HC082_OOPDocsYesNo = a1

ENDIF

 HC082_OOPDocsYesNo
האם שילמת משהו מכיסך עבור ביקורי הרופא שלך [  מעבר להשתתפות העצמית שלך] (במהלך שנים עשר החודשים

האחרונים)? יש לכלול גם הוצאות עבור בדיקות מאבחנות כגון הדמיה או בדיקות מעבדה.
1. כן

5. לא

 HC083_OOPDocsAmount
כמה שילמת בסך הכל עבור ביקורי הרופא שלך (במהלך שנים עשר החודשים האחרונים)?

INTEGER

 HC088_OOPDRUGSYesNo
קודם לכן דיברנו על תרופות שיתכן שאתה לוקח. במהלך שנים עשר החודשים האחרונים האם שילמת מכיסך עבור תרופות [

 מעבר להשתתפות העצמית שלך]? יש לכלול גם תרופות עם מרשם רופא וגם תרופות שרכשת ללא מרשם.
1. כן

5. לא

IF HC089_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW

ENDIF

 HC089_OOPDRUGSAmount
כמה שילמת בסך הכל עבור תרופות [  מעבר להשתתפות העצמית שלך] (במהלך שנים עשר החודשים האחרונים)? 

:IWER
יש לכלול גם תרופות עם מרשם רופא וגם תרופות שרכשת ללא מרשם

INTEGER

 HC130_OOPDRUGSAmountMonth
האם את/ה יכול/ה לספר לי כמה כסף את/ה מוציא/ה בערך על תרופות בחודש אופייני? 

:IWER
כולל תרופות עם מרשם מהרופא שלך או תרופות ללא מרשם

INTEGER

 HC010_SNaDentist
האם, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, ביקרת אצל רופא שינים או שיננית? 

:IWER
כולל ביקורים לבדיקה שגרתית, לשיניים תותבות והתייעצויות הקשורות למחלות הפה

1. כן
5. לא

 HC092_OOPDentistYesNo
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם שילמת מכיסך עבור טיפול השיניים שלך [  מעבר להשתתפות העצמית שלך]?

יש לכלול תשלומים עבור אבחונים, טיפולים ושיניים תותבות.
1. כן

5. לא



ENDIF

IF HC012_PTinHos = a1

ENDIF

IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1

IF HC092_OOPDentistYesNo = a1

ENDIF

 HC093_OOPDentistAmount
כמה שילמת בסך הכל עבור טיפולי השיניים שלך [  מעבר להשתתפות העצמית שלך] במהלך שנים עשר החודשים

האחרונים?
INTEGER

 HC114_UnmetNeedCost
האם היתה תקופה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים שהיית צריך לפגוש רופא אבל לא עשית זאת בגלל העלות? 

:IWER
כל סוג של רופא או אחות מוסמכת, חדר מיון או אשפוז כולל ביקור במרפאה.

1. כן
5. לא

 HC115_UnmetNeedWait
האם היתה תקופה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים שהיית צריך לפגוש רופא אבל לא עשית זאת בגלל זמן המתנה ארוך

מידי? 

:IWER
כל סוג של רופא או אחות מוסמכת, חדר מיון או אשפוז כולל ביקור במרפאה.

1. כן
5. לא

 HC012_PTinHos
בשנים עשר החודשים האחרונים, האם אושפזת בבית חולים ללילה?

אנא התייחס/י לשהות במחלקות רפואיות, כירורגיות, פסיכיאטריות או כל מחלקה מתמחה אחרת.
1. כן

5. לא

 HC013_TiminHos
בשנים עשר החודשים האחרונים, כמה פעמים אושפזת בבית חולים ללילה? 

:IWER
יש לספור אירועים נפרדים בלבד. יש לקדד 10 עבור 10 מקרים או יותר.

10..1

 HC014_TotNightsinPT
בסך הכול,כמה לילות בילית בבתי חולים במהלך שנים עשר החודשים האחרונים?

365..1

 HC064_InOthInstLast12Mon
האם במהלך שנים עשר החודשים האחרונים שהית כמטופל במשך הלילה במתקן רפואי טיפולי שאינו בית חולים או מוסד סיעודי,

לדוגמא מוסד שיקומי רפואי, בית הבראה ועוד? לא כולל מוסד סעודי/בית אבות טיפולי.
1. כן

5. לא

 HC066_TotNightStayOthInst
בסך הכל, כמה לילות בילית במוסדות רפואיים שאינם בתי חולים או מוסדות סיעודיים במהלך שנים עשר החודשים האחרונים?



ENDIF
IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)

ENDIF

IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

365..1

IF HC094_PayedOutOfPocketHospital = a1

ENDIF

 HC094_PayedOutOfPocketHospital
האם שילמת משהו מכיסך [  עבור אשפוז בבתי חולים או מוסדות רפואיים אחרים/  עבור אשפוזים בבית חולים/  עבור אשפוזים
במוסדות רפואיים שאינם בתי חולים/  עבור אשפוז בבתי חולים או מוסדות רפואיים אחרים/  עבור אשפוזים בבית חולים/  עבור

אשפוזים במוסדות רפואיים שאינם בתי חולים] במהלך שנים עשר החודשים האחרונים? 

:IWER
יש לכלול גם הוצאות עקיפות כגון הוצאה על מזון במהלך אשפוז.

1. כן
5. לא

 HC095_HowMuchPayedHospital
כמה שילמת בסך הכל עבור אשפוזים בבתי חולים במהלך שנים עשר החודשים האחרונים?

INTEGER

 HC127_AtHomeCare
כבר דיברנו על הקשיים שעשויים להיות לך בפעילויות שונות עקב בעיות רפואיות. התבונן בבקשה בכרטיס 40. במהלך שנים עשר

החודשים האחרונים, האם קיבלת בביתך שירותים מקצועיים או בתשלום המופיעים בכרטיס זה עקב בעיה פיזית, נפשית, רגשית
או זכרון? 

:IWER
{CodeAll}

1. עזרה בטיפול אישי, (כגון להיכנס ולצאת מהמיטה, להתלבש, להתרחץ ולהתקלח)
2. עזרה במטלות הבית (כגון ניקיון, גיהוץ, בישול)

3. שירות מיוחד של הספקת ארוחות מוכנות
4. עזרה בפעילויות אחרות (כגון מילוי קופסת תרופות)

96. אף אחת מהדוגמאות לעיל

IF HC128_OOP_AtHomeCareYesNo = a1

ENDIF

 HC128_OOP_AtHomeCareYesNo
?{FL_HC128_2} במהלך שנים עשר החודשים האחרונים האם שילמת מכיסך עבור

1. כן
5. לא

 HC129_OOP_AtHomeCareAmount
כמה שילמת בסך הכל עבור טיפול אישי, מטלות הבית, אספקת ארוחות מוכנות או עזרה בפעילויות אחרות (במהלך שנים עשר

החודשים האחרונים)? נא לא לכלול הוצאות שעליהן יש החזר מהביטוח הרפואי.
INTEGER

 HC029_NursHome
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם בילית במוסד סעודי/בית אבות טיפולי למשך לילה שלם? 

:IWER
למראיין: מוסד סיעודי מספק את השירותים הבאים לדייריו: אספקת תרופות, צוות טיפולי זמין 24 שעות ביממה לסיוע ולפיקוח

(לא בהכרח אחות) וחדרים וארוחות.



ENDIF
IF (MC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF HC029_NursHome = a1

ENDIF
IF (HC029_NursHome = a1) OR (HC029_NursHome = a3)

ENDIF

באופן קבוע - הכוונה ללא הפסקה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים. 
אם המרואיין עבר למוסד סיעוד לפני פחות משנים עשר חודשים, סמן 1 ("כן, זמנית").

1. כן, זמנית
3. כן, באופן קבוע

5. לא

 HC031_WksNursHome
בסך הכול, כמה שבועות בילית במוסד סעודי/בית אבות טיפולי במהלך שנים עשר החודשים האחרונים? 

:IWER
יש לספור 4 שבועות לכל חודש מלא; יש לספור 1 עבור חלק משבוע אחד

52..1

IF HC096_OOP_NursingHomeYesNo = a1

ENDIF

 HC096_OOP_NursingHomeYesNo
האם שילמת משהו מכיסך עבור שהיות במוסד סיעודי (במהלך שנים עשר החודשים האחרונים)? [  להזכירך, הכוונה

ב''מכיסך'' היא תשלומים שעבורם אין החזר מהביטוח הרפואי שלך]
1. כן

5. לא

 HC097_OOP_NursingHomeAmount
כמה שילמת בסך הכל עבור שהיות במוסד סיעודי (במהלך שנים עשר החודשים האחרונים)?

INTEGER

LOOP

IF MN031_michi = 1

 MC001_Intro
בחלק זה של הראיון אנחנו מעוניינים לשאול אותך כמה שאלות על הילדות שלך. התמקד/י בבקשה על התקופה בחייך שהיית

כבן/כבת 10. 

:IWER
הקלד 1 ו להמשיך
1. המשך/המשיכי

 MC002_actyp
ברצוני לשאול אותך על הבית שבו גרת כשהיית בן/בת 10. האם זה היה בית פרטי? 

:IWER
במילה 'בית' הכוונה לדירה או לבית מבודד שבו גר המרואיין. בית פרטי הוא בית שהיה בבעלות או בשכירות ע"י המרואיין, הוריו

או על ידי אפוטרופוסים של המרואיין.
1. כן

5. לא

 MC003_csesrms



IF MC006_csesgrmt <> a9

ENDIF

אנחנו מעוניינים לדעת עוד על מקום המגורים בו גרת כשהיית בן/בת 10. כמה חדרים היו במשק הבית במקום בו גרת, כולל
חדרי שינה אבל לא כולל מטבח, שירותים ומסדרונות? 

:IWER
לא כולל מחסן, מרתף, עליית גג וכו'.

50..0

 MC004_csespeop
כולל את/ה בעצמך, כמה אנשים גרו במשק הבית שלך במקום מגורים זה כשהיית בן/בת 10?

50..0

 MC005_csesbook
התבונן/י בכרטיס 41. בערך כמה ספרים היו במקום שבו גרת כשהיית בן/בת 10? לא כולל כתבי עת, עיתונים או ספרי הלימוד

שלך.
1. לא היו ספרים או היו מעט מאוד (0-10 ספרים)

2. בערך מדף מלא אחד (11-25)
3. בערך שידת ספרים מלאה (26-100)
4. בערך שתי שידות ספרים (101-200)

5. שתי שידות או יותר (יותר מ-200 ספרים)

 MC006_csesgrmt
כעת אבקש ממך לחשוב על הזמן שבילית בבית הספר כשהיית בן/בת 10. כמה טוב היית בחשבון/במתמטיקה ביחס לחבריך

לכיתה? האם היית הרבה יותר טוב, יותר טוב, ממוצע, יותר גרוע או הרבה יותר גרוע מהממוצע?
1. הרבה יותר טוב

2. יותר טוב
3. ממוצע

4. יותר גרוע
5. הרבה יותר גרוע

9. לא מתאים: לא הלך לבית ספר

 MC007_csesgrlan
כמה טוב היית בשיעורי לשון ביחס לחבריך לכיתה? האם היית הרבה יותר טוב, יותר טוב, ממוצע, יותר גרוע או הרבה יותר

גרוע מהממוצע?
1. הרבה יותר טוב

2. יותר טוב
3. ממוצע

4. יותר גרוע
5. הרבה יותר גרוע

 MC008_Health_Intro
כעת אבקש ממך לחשוב על תקופת הילדות שלך מאז שנולדת עד שהיית בן/בת 15, כולל. 

:IWER
הקלד 1 ו להמשיך
1. המשך/המשיכי

 MC009_HRS_ChildhoodSES
חשוב על המשפחה שלך כשגדלת מלידתך עד גיל 15, כולל. האם היית אומר שמשפחתך הייתה די אמידה כלכלית , ממוצעת או

ענייה?
1. די אמידה כלכלית

2. ממוצעת
3. ענייה

4. השתנה מעת לעת (רק אם השיב/ה ספונטנית)



IF a97 IN MC013_chilness2

ENDIF

 MC010_chstatus
האם היית אומר/ת שמצבך הבריאותי בילדותך היה באופן כללי מצויין, טוב מאוד, טוב, סביר או גרוע?

1. מצויין
2. טוב מאוד

3. טוב
4. סביר
5. גרוע

6. רק אם נאמר ספונטנית: המצב הבריאותי השתנה רבות

 MC011_chmiss
האם בתקופת ילדותך נעדרת מבית הספר לחודש או יותר בגלל מחלה (כלומר, מלידה עד גיל 15, כולל)?

1. כן
5. לא

 MC012_chilness1
התבונן בכרטיס 42. האם סבלת מאחת המחלות המופיעות בכרטיס זה בתקופת ילדותך (כלומר, מלידה עד גיל 15, כולל)? 

:IWER
יש לסמן את כל התשובות המתאימות. סמן 'אחר', בשאלה הבאה אם יש צורך.

1. מחלה זיהומית (כמו חצבת, אדמת, אבעבועות רוח, חזרת, דיפתריה, סקרלטינה)
2. פוליו

3. אסתמה
4. בעיות נשימתיות שאינן אסתמה

5. אלרגיות (שאינן אסתמה)
6. שלשול חמור

7. דלקת קרום המוח/דלקת המוח
8. בעיית אוזניים כרונית

9. ליקוי בדיבור
10. קשיי ראיה אפילו עם משקפיים

11. שחפת
96. אף אחת מהמחלות האלה

 MC013_chilness2
התבונן/י בכרטיס 43. האם סבלת מהמחלות או הבעיות הבריאותיות בכרטיס זה בתקופת ילדותך (כלומר מלידה עד גיל 15,

כולל)? 

:IWER
{CodeAll}

1. כאב ראש חמורים או מיגרנות
2. אפילפסיה או התקפים

3. בעיות רגשיות, עצבים או בעיות פסיכיאטריות
4. שברים

5. אפנדיציטיס
6. סוכרת נעורים או רמת סוכר גבוהה בדם

7. בעיות לב
8. לוקמיה או לימפומה

9. סרטן או גידולים ממאירים (לא כולל סרטן עור מזערי)
96. אף אחת מהבעיות האלה

97. בעיות בריאות רציניות אחרות (נא לפרט)

 MC014_chilness3
נא לפרט
STRING



ENDIF
IF MN029_linkage = 1

ENDLOOP
ENDIF

 MC015_chhvacc
בתקופת ילדותך, כלומר מלידה ועד גיל 15, כולל, האם קיבלת חיסונים כלשהם?

1. כן
5. לא

LOOP

IF (MN001_Country = a2) OR (MN001_Country = a5)

ELSE

IF (MN001_Country = a2) AND (LI006_consent = a1)

ENDIF

 LI006_consent

 LI007_SSN

[STRING[10

IF (((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a19)

IF ((MN001_Country = a3) OR (MN001_Country = a4)) OR (MN001_Country = a7)

 LI004_Intro

1. המשך/המשיכי

 LI001_Number

:IWER
קח את טופס ההצמדה ומלא את מספר זיהוי המרואיין {RespondentID}. קח דף עם ברקודים. הדבק מדבקת ברקוד על

.capiהטופס והזן את מספר הברקוד ל
[STRING[6

 LI002_Number_Check

:IWER
חזור על מספר הברקוד.



ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF
[STRING[12

 LI003_Consent

:IWER
האם הסכים המרואיין להצמדת הרישומים?

1. 1. כן, המרואיין/ת הסכים/ה, מילא/ה את הטופס והחזיר/ה לי אותו במעטפה.
2. 2. כן, המרואיין/ת הסכים/ה אך ימלא/תמלא את הטופס מאוחר יותר וישלח/תשלח אותו חזרה.

5. לא, המרואיין/ת לא הסכים/ה להצמדת רשימות.

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

IF EP005_CurrentJobSit = a1

 EP001_Intro
ברשותך נעבור לנושא הבא.עתה בכוונתי לשאול אותך כמה שאלות בנוגע למצבך התעסוקתי הנוכחי.

1. המשך/המשיכי

 EP005_CurrentJobSit
אנא התבונן/י בכרטיס 19.

באופן כללי, כיצד היית מתאר/ת את מצבך התעסוקתי הנוכחי? 

:IWER
למראיין: סמן אחד בלבד. רק אם המרואיין בספק פרט כדלהלן:

1. גימלאי/ת - פרש/ה מעבודה, כולל פרישה חלקית או פרישה מוקדמת
2. שכיר/ה או עצמאי/ת - מבצע/ת עבודה בתשלום, כולל עבודה בעסק המשפחתי שאינה בתשלום, כולל עובדים המועסקים

בחווה שכרגע אינם מקבלים תשלום
3. מובטל/ת - כולל מפוטרים ומחוסרי עבודה, גם אם לזמן קצר

4. חולה/מוגבל/ת באופן קבוע - כולל נכים באופן חלקי ומוגבלים באופן חלקי
5. עקר/ת בית - כולל אנשים המטפלים בביתם ובמשפחתם. 

גימלאים הם מי שפרשו ממקום עבודתם בלבד. אנשים המקבלים קצבת שארים ואינם מקבלים פנסיה ממקום עבודתם לא יקודדו
כגמלאים. אם הם אינם מתאימים לקטגוריות אחרות (2 עד 5), יש לקודדם כ-97 ("אחר").

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

3. מובטל/ת (מחפש/ת עבודה)
4. חולה/מוגבל/ת באופן קבוע

5. עקר/ת בית
97. אחר/ת (מתפרנס מהשכרת רכוש או ניהולו, סטודנט או מתנדב)

IF EP329_RetYear > 2008

 EP329_RetYear
באיזו שנה פרשת לגמלאות?

2014..1900

 EP328_RetMonth
באיזה חודש יצאת לגמלאות?

1. ינואר
2. פברואר



ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 EP064_ResForRet
אנא התבונן/י בכרטיס 18.

מאילו סיבות פרשת? 

:IWER
{CodeAll}

1. הפכתי זכאי/ת לקצבת זקנה של הביטוח הלאומי, קצבת נכות, פגיעה בעבודה או נכות מעבודה
2. הפכתי זכאי/ת לפנסיה תעסוקתית מהמעביד, כולל קופת גמל, בטוח מנהלים או קרן פנסיה

3. הפכתי זכאי/ת לתשלום מחיסכון פנסיה פרטי (שלא דרך המעביד)
4. הוצעה לי הזדמנות לפרישה מוקדמת (עם תמריצים או בונוסים מיוחדים)

5. פוטרתי מעבודתי
6. בשל בריאותי הלקויה

7. בשל בריאותו/בריאותה הלקוייה של בן/בת משפחה או חבר/ה
8. כדי לפרוש באותו הזמן בו פרש/ה בן/בת זוגי

9. כדי לבלות יותר זמן עם בני המשפחה
10. כדי להנות מהחיים

 EP337_LookingForJob
האם אתה מחפש עבודה כעת?

1. כן
5. לא

 EP067_HowUnempl
האם תוכל/י לספר לנו מדוע הפכת למובטל/ת? האם זה היה 

:IWER
{ReadOut}

1. מפני שמקום העבודה או המשרד בו עבדת נסגר
2. מפני שהתפטרת

3. מפני שפיטרו אותך
4. בעקבות הסכם הדדי בינך לבין המעסיק שלך

5. מפני שעבודה זמנית הושלמה
6. מפני שעברת דירה מחוץ לעיר

97. סיבה אחרת

 EP002_PaidWork
[  אנחנו מעוניינים לדעת על החוויות התעסוקתיות שלך מאז הראיון האחרון שלנו] , האם עבדת בעבודה כלשהי בתשלום [

 מאז הראיון האחרון שלנו/  במהלך ארבעת השבועות האחרונים], בין כשכיר ובין כעצמאי, גם אם היה זה רק לכמה שעות?



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

1. כן
5. לא

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD
= 97)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

 EP006_EverWorked
האם אי פעם עבדת בתשלום?

1. כן
5. לא

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)

ENDIF
IF EP125_ContWork  = a1

ENDIF
IF EP125_ContWork  = a5

 EP125_ContWork
אני מעוניין לדעת על כל העבודה בתשלום שעשית מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] ועד

היום.
במהלך תקופה זו, האם עבדת ברציפות?

1. כן
5. לא

 EP141_ChangeInJob
התבונן בבקשה בכרטיס 20.

אפילו שעבדת ברצף מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)], האם התרחשו אצלך שינויים
מהשינויים המופיעים בכרטיס? 

:IWER
{CodeAll}

1. שינוי בסוג התעסוקה שלי (למשל - הפכתי משכיר לעצמאי, או מעצמאי לשכיר)
2. שינוי המעסיק

3. קידום
4. שינוי במיקום העבודה

5. שינוי במשך החוזה (מעבודה זמנית לממושכת או קבועה, או להיפך: מעבודה קבועה לזמנית וכו'')
96. אף אחד מהשינויים המצויינים

LOOP

 EP331_Intro
מתי עבדת? אנא ציין את כל תאריכי ההתחלה והסיום אם עבדת ביותר מהזדמנות אחת

1. המשך/המשיכי

 EP127_PeriodFromMonth
מאיזה חודש ואיזו שנה את/ה [  עובד/  מובטל]?

חודש:

שנה:
1. ינואר

2. פברואר



IF EP129_PeriodToMonth <> a13

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 EP128_PeriodFromYear
מאז איזה חודש ושנה את/ה [  עובד/  מובטל]? 

/{EP127_PeriodFromMonth} :חודש
שנה

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP129_PeriodToMonth
עד איזה חודש ושנה היית [  עובד/  מובטל]?

חודש:
שנה: 

:IWER
מראיין: אם המצב נמשך גם היום, סמן 13 ("עד היום")

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

13. היום

 EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2^ עד איזה חודש ושנה

EP129_PeriodToMonth^ :חודש
שנה: 

:IWER
לשנה

1. 2005 או קודם לכן



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP133_PeriodOtherEp
האם היו תקופות אחרות מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] בהן [  עבדת בתשלום/  היית

מובטל/ת]?
1. כן

5. לא

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

 EP127_PeriodFromMonth
מאיזה חודש ואיזו שנה את/ה [  עובד/  מובטל]?

חודש:

שנה:
1. ינואר

2. פברואר
3. מרץ

4. אפריל
5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 EP128_PeriodFromYear
מאז איזה חודש ושנה את/ה [  עובד/  מובטל]? 

/{EP127_PeriodFromMonth} :חודש
שנה

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

 EP129_PeriodToMonth
עד איזה חודש ושנה היית [  עובד/  מובטל]?

חודש:
שנה: 

:IWER
מראיין: אם המצב נמשך גם היום, סמן 13 ("עד היום")

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

13. היום

 EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2^ עד איזה חודש ושנה

EP129_PeriodToMonth^ :חודש
שנה: 

:IWER
לשנה

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP133_PeriodOtherEp
האם היו תקופות אחרות מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] בהן [  עבדת בתשלום/

 היית מובטל/ת]?
1. כן

5. לא

 EP069_ResStopWork
ציינת שכרגע את/ה עקר/ת בית, אבל עבדת עבור תשלום בעבר. מדוע הפסקת לעבוד? 



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

:IWER
{ReadOut} {CodeAll}

1. עקב בעיות בריאות
2. זה היה מעייף מדי

3. זה היה יקר מדי לשכור מישהו שידאג לבית או למשפחה
4. מפני שרצית לטפל בילדים או בנכדים

5. בגלל שפוטרת או שמקום העבודה שלך נסגר
6. בגלל שההכנסה המשפחתית הייתה מספיקה

97. סיבה אחרת

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork  = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)

 EP325_UnEmpl
כעת אבקש לדעת על תקופות - מאז הראיון הקודם ועד היום - בהן לא עבדת בתשלום. 

האם היו תקופות מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] בהן היית מובטל וחיפשת עבודה?
1. כן

5. לא

 EP332_Intro
כעת אבקש לדעת על תקופות מאז הראיון הקודם ועד היום, שבהן היית מובטל וחיפשת עבודה.

1. המשך/המשיכי

LOOP

 EP333_Intro
מתי היית מובטל וחיפשת עבודה? אנא ציין את כל תאריכי ההתחלה והסיום אם היית מובטל ביותר מהזדמנות אחת בתקופה

זו.
1. המשך/המשיכי

 EP127_PeriodFromMonth
מאיזה חודש ואיזו שנה את/ה [  עובד/  מובטל]?

חודש:

שנה:
1. ינואר

2. פברואר
3. מרץ

4. אפריל
5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 EP128_PeriodFromYear



IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

מאז איזה חודש ושנה את/ה [  עובד/  מובטל]? 

/{EP127_PeriodFromMonth} :חודש
שנה

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP129_PeriodToMonth
עד איזה חודש ושנה היית [  עובד/  מובטל]?

חודש:
שנה: 

:IWER
מראיין: אם המצב נמשך גם היום, סמן 13 ("עד היום")

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

13. היום

 EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2^ עד איזה חודש ושנה

EP129_PeriodToMonth^ :חודש
שנה: 

:IWER
לשנה

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP133_PeriodOtherEp



ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40

האם היו תקופות אחרות מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] בהן [  עבדת בתשלום/  היית
מובטל/ת]?

1. כן
5. לא

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

 EP127_PeriodFromMonth
מאיזה חודש ואיזו שנה את/ה [  עובד/  מובטל]?

חודש:

שנה:
1. ינואר

2. פברואר
3. מרץ

4. אפריל
5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 EP128_PeriodFromYear
מאז איזה חודש ושנה את/ה [  עובד/  מובטל]? 

/{EP127_PeriodFromMonth} :חודש
שנה

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP129_PeriodToMonth
עד איזה חודש ושנה היית [  עובד/  מובטל]?

חודש:
שנה: 

:IWER
מראיין: אם המצב נמשך גם היום, סמן 13 ("עד היום")

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני



ENDIF

LOOP cnt2:= 1 TO 7

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

7. יולי
8. אוגוסט

9. ספטמבר
10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

13. היום

 EP130_PeriodToYear
FL_EP130_2^ עד איזה חודש ושנה

EP129_PeriodToMonth^ :חודש
שנה: 

:IWER
לשנה

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP133_PeriodOtherEp
האם היו תקופות אחרות מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] בהן [  עבדת בתשלום/

 היית מובטל/ת]?
1. כן

5. לא

 EP110_RecPubBen
אנו גם מעוניינים לדעת על תקופות מאז הראיון הקודם ועד היום, שבהן קיבלת הטבות ציבוריות, כגון הטבות פרישה מוקדמת

או דמי אבטלה.
אנא התבונן בכרטיס 21.

מאז {FL_EP110_2}, האם קיבלת הטבות מההטבות המפורטות בכרטיס זה? 

:IWER
{CodeAll}

1. קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי
2. פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או קצבאות ציבוריות

3. דמי אבטלה
4. דמי פגיעה מהביטוח הלאומי

5. קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי
6. הבטחת הכנסה

7. קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי
96. אף אחת מההטבות המצוינות



IF cnt2 IN EP110_RecPubBen

LOOP

LOOP

 EP334_Intro
מתי קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או קצבאות ציבוריות/  דמי

אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי/  הבטחת הכנסה/
 קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]? אנא ציין את כל תאריכי ההתחלה והסיום אם קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח
הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת

נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי/  הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי] ביותר מהזדמנות
אחת.

1. המשך/המשיכי

 EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
מאיזה חודש ומאיזו שנה קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או

קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי/
 הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]?

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
מאיזה חודש ומאיזו שנה קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או

קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי/
 הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]?

{EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} :חודש
1. 2005 או קודם לכן

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
עד איזה חודש ואיזו שנה קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או

קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי/
 הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]? 

:IWER
אם עדיין מקבל, ציין 13 ("היום")

1. ינואר
2. פברואר



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

ENDIF

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

13. היום

 EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
עד איזה חודש ואיזו שנה קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או

קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח
הלאומי/  הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]?

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth^ :חודש
שנה:

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP116_ReceivePaymentOtherEp
האם היו תקופות אחרות מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] בהן קיבלת [  קצבת
זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי
פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי/  השלמת הכנסה/  קצבת סיעוד

מהביטוח הלאומי]?
1. כן

5. לא

IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1

LOOP

 EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
מאיזה חודש ומאיזו שנה קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או

קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח
הלאומי/  הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]?

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט



IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

9. ספטמבר
10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
מאיזה חודש ומאיזו שנה קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או

קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח
הלאומי/  הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]?
{EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth} :חודש

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
עד איזה חודש ואיזו שנה קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות,
או קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח

הלאומי/  הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]? 

:IWER
אם עדיין מקבל, ציין 13 ("היום")

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

13. היום

 EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
עד איזה חודש ואיזו שנה קיבלת [  קצבת זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות,
או קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח

הלאומי/  הבטחת הכנסה/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי]?
EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth^ :חודש

שנה:
1. 2005 או קודם לכן

2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDLOOP

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

2013 .9
2014 .10

 EP116_ReceivePaymentOtherEp
האם היו תקופות אחרות מאז [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)] בהן קיבלת [  קצבת
זקנה או שארים מהביטוח הלאומי/  פנסיה מוקדמת ללא הטבות, תמיכות, או קצבאות ציבוריות/  דמי אבטלה/  דמי
פגיעה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות כללית או מפגיעה בעבודה מהביטוח הלאומי/  השלמת הכנסה/  קצבת סיעוד

מהביטוח הלאומי]?
1. כן

5. לא

 EP326_ReceivedSeverancePayment
מאז הראיון האחרון שערכנו איתך ב [(STR (piLastInterviewYear + ' ') + (' ' + (peMonthYear)], האם קיבלת פיצויי

פיטורין?
1. כן

5. לא

 EP123_ReceiveSeveranceYear
באיזה חודש ובאיזו שנה קיבלת את פיצויי הפיטורין? 

:IWER
למראיין: אם פוטר יותר מפעם אחת, ציין את הפעם האחרונה

1. 2005 או קודם לכן
2006 .2
2007 .3
2008 .4
2009 .5
2010 .6
2011 .7
2012 .8
2013 .9

2014 .10

 EP008_Intro1
השאלות הבאות מתייחסות לעבודתך העיקרית הנוכחית. 

:IWER
מראיין: כולל עבודה עונתית. העבודה העיקרית היא העבודה שהמשיב/ה עובד בה יותר שעות. אם הוא/היא עובד/ת אותו

מספר שעות בשני מקומות, יש לבחור את העבודה בה מרוויח/ה המשיב/ה יותר כסף
1. המשך/המשיכי

 EP009_EmployeeOrSelf
בעבודה זו, האם היית שכיר/ה, עובד/ת ציבור או עצמאי/ת? 



IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork  = a5)

:IWER
אם המשיב/ה אומר/ת שהוא/היא עבד/ה הן כשכיר/ה והן כעצמאי/ת, יש להתייחס לכך כשתי עבודות שונות

1. שכיר/ה
2. עובד/ת ציבור

3. עצמאי/ת

IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

 EP010_CurJobYear
באיזו שנה התחלת לעבוד בעבודה זו?

2014..1900

 EP016_NTofJob
התבונן בבקשה בכרטיס 16. מהו התיאור המתאים ביותר לעבודה זו?

1. חבר רשות מחוקקת, פקיד בכיר או מנהל
2. עובד מקצועי

3. טכנאי או עובד תמיכה מקצועי
4. פקיד

5. עובד שירותים, מוכר או זבן בחנות או במרכול
6. עובד מקצועי בענפי החקלאות או הדיג

7. עובד מלאכה או מקצועות קשורים
8. עובד ייצור במפעל, מפעיל או מרכיב מכונות

9. עובד מקצועי אחר (עבודה בסיסית)
10. כוחות הביטחון

 EP018_WhichIndustry
אנא התבונן בכרטיס 17.

באיזה סוג של עסק, תעשיה או שירותים את/ה עובד/ת?
1. חקלאות, ציד, ייעור, דיג

2. כרייה וחציבה
3. ייצור תעשייתי

4. אספקת חשמל, גז ומים
5. בנייה

6. מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי
7. מלונאות ומסעדנות

8. תחבורה, אחסנה ותקשורת
9. תיווך פיננסי

10. נכסי דלא-ניידי, פעילויות השכרה ופעילות עסקית
11. מנהל ציבורי ופעילויות ביטחון המדינה; ביטוח חברתי חובה -ביטוח לאומי

12. חינוך
13. שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד

14. שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים אחרים

 EP024_NrOfEmployees
כמה עובדים, אם בכלל, יש לך בעבודה זו? 

:IWER
לא כולל המרואיין

0. אף אחד
1. 1 עד 5

2. 6 עד 15
3. 16 עד 24

4. 25 עד 199
5. 200 עד 499
6. 500 או יותר



ENDIF
IF ((((a1 IN EP141_ChangeInJob) OR (a2 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a3 IN EP141_ChangeInJob)) OR (a4
IN EP141_ChangeInJob)) OR (a5 IN EP141_ChangeInJob)

ENDIF

IF EP301_DaysFromWork = a1

ENDIF

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

 EP011_TermJob
האם בעבודה זו יש לך חוזה העסקה קצר-מועד או חוזה קבוע? 

:IWER
בקצר מועד, הכוונה היא לפחות מ-3 שנים

1. קצר מועד
2. קבוע

 EP013_TotWorkedHours
[  כמה/  כמה] [  בלי קשר למספר השעות הבסיסי שנשכרת לעבוד על פי חוזה] שעות בשבוע את/ה עובד/ת בדרך כלל

בעבודה זו, לא כולל הפסקות אוכל, [  אבל כולל שעות נוספות כלשהן בין אם בתשלום או בין אם ללא תשלום]?
168.0..0.0

 EP014_NumberMPerYear
כמה חודשים בשנה הינך מועסק/ת בדרך כלל בעבודה זו (כולל חופשות בתשלום)?

12..1

 EP301_DaysFromWork
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם הפסדת ימי עבודה בשל בריאותך?

1. כן
5. לא

 EP302_HowManyDays
כמה ימים הפסדת בערך?

365..1

 EP025_Intro
אנא התבונן/י בכרטיס 22.

כעת אקריא לך כמה משפטים בהם עשויים אנשים להשתמש כדי לתאר את העבודה שלהם. היינו רוצים לדעת אם את/ה
מרגיש/ה כך ביחס לעבודתך הנוכחית. כשאת/ה חושב/ת על עבודתך הנוכחית, אנא אמור/אמרי לי אם את/ה מסכים/ה

בהחלט, מסכים/ה, לא מסכים/ה, או בהחלט לא מסכים/ה עם כל אחד מהמשפטים הבאים.
1. המשך/המשיכי

 EP026_SatJob
בסך הכל אני מרוצה מהעבודה שלי. 

האם היית אומר/ת שאת/ה מסכים/ה בהחלט, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה 

:IWER
הצג/י כרטיס 22.

1. מסכים/ה בהחלט
2. מסכים/ה

3. לא מסכים/ה
4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP027_JobPhDem



העבודה שלי דורשת מאמץ גופני רב. 
האם היית אומר/ת שאת/ה מסכים/ה בהחלט, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה 

:IWER
יש להציג כרטיס 22
1. מסכים/ה בהחלט

2. מסכים/ה
3. לא מסכים/ה

4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP028_TimePress
אני נמצא/ת תחת לחץ מתמיד של זמן כתוצאה מעומס עבודה כבד. 

(האם היית אומר/ת שאת/ה בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
יש להציג כרטיס

22
1. מסכים/ה בהחלט

2. מסכים/ה
3. לא מסכים/ה

4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP029_LitFreeWork
יש לי מעט מאוד חופש להחליט איך לעשות את עבודתי. 

(האם היית אומר/ת שאת/ה בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
יש להציג כרטיס 22
1. מסכים/ה בהחלט

2. מסכים/ה
3. לא מסכים/ה

4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP030_NewSkill
יש לי הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות

(האם היית אומר/ת שאת/ה בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
יש להציג כרטיס 22
1. מסכים/ה בהחלט

2. מסכים/ה
3. לא מסכים/ה

4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP031_SuppDiffSit
אני מקבל/ת תמיכה הולמת במצבים קשים. 

(האם היית אומר/ת שאת/ה בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
יש להציג כרטיס 22
1. מסכים/ה בהחלט

2. מסכים/ה
3. לא מסכים/ה

4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP032_RecognWork



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

אני זוכה להכרה המגיעה לי על עבודתי. 
(האם היית אומר/ת שאת/ה בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
יש להציג כרטיס 22
1. מסכים/ה בהחלט

2. מסכים/ה
3. לא מסכים/ה

4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP033_SalAdequate
בהתחשב בכל המאמצים וההישגים שלי, [  משכורתי/  הכנסתי/  משכורתי] הולמת. 

(האם היית אומר/ת שאת/ה בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
הציג/י 22. במקרה של ספק הסבר/הסבירי: בהולמת אנו מתכוונים עבור העבודה שנעשתה

1. מסכים/ה בהחלט
2. מסכים/ה

3. לא מסכים/ה
4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP034_JobPromPoor
[  סיכויי הקידום שלי בעבודה/  סיכויי ההעלאה בדרגה שלי בעבודה/  סיכויי הקידום שלי בעבודה] גרועים. 

(האם היית אומר/ת שאת/ה בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
יש להציג כרטיס 22
1. מסכים/ה בהחלט

2. מסכים/ה
3. לא מסכים/ה

4. בהחלט לא מסכים/ה

 EP035_JobSecPoor
הבטחון התעסוקתי שלי נמוך 

(האם היית אומר/ת שאת/ה בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
יש להציג כרטיס 22
1. מסכים/ה בהחלט

2. מסכים/ה
3. לא מסכים/ה

4. בהחלט לא מסכים/ה

IF EP005_CurrentJobSit = a2

 EP036_LookForRetirement
[  כעת לא נשתמש בכרטיס '' + piSHOWCARD_ID + '' יותר]. כאשר את/ה חושב/ת על העבודה הנוכחית שלך, האם היית

רוצה לפרוש ממנה מוקדם ככל האפשר?
1. כן

5. לא



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))

ENDIF

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

ENDIF

 EP037_AfraidHRet
האם את/ה חושש/ת שבריאותך תגביל את יכולתך לעבוד בעבודה זו עד לגיל פרישה לגמלאות?

1. כן
5. לא

 EP007_MoreThanOneJob
עד עכשיו דיברנו על עבודתך העיקרית.

האם יש לך כרגע עבודה אחרת, בנוסף לעבודתך העיקרית?
1. כן

5. לא

 EP321_TotWorkedHrsSecJob
[  כמה/  כמה], [  בלי קשר למספר השעות הבסיסי שנשכרת לעבוד על פי חוזה,] שעות בשבוע את/ה בד"כ עובד/ת

בעבודה זו, בניכוי זמני הפסקות אוכל [  אבל כולל שעות נוספות כלשהן בין אם בתשלום או בין אם ללא תשלום].
168.0..0.0

 EP322_NumMPerYearSecJob
כמה חודשים בשנה אתה בד"כ עובד בעבודה זו (כולל חופשות בתשלום)?

12..1

 EP048_IntroPastJob
עתה אנו עומדים לשוחח אודות העבודה האחרונה שהיית לך [  לפני שפרשת לגמלאות/  לפני שהפכת למובטל/ת].

1. המשך/המשיכי

 EP050_YrLastJobEnd
באיזו שנה סיימת את עבודתך האחרונה?

2014..1900

 EP049_YrsInLastJob
כמה שנים עבדת בעבודתך האחרונה?

99..0

 EP051_EmployeeORSelf
בעבודה זו, האם היית שכיר/ה, עובד/ת ציבור או עצמאי/ת?

1. שכיר/ה
2. עובד/ת ציבור

3. עצמאי/ת

 EP052_NTofJob
אנא התבונן בכרטיס 16. מה מתאר את עבודה זו באופן הטוב ביותר? 

:IWER
מראיין סמן תשובה, 1..10

1. חבר רשות מחוקקת, פקיד בכיר או מנהל
2. עובד מקצועי

3. טכנאי או עובד תמיכה מקצועי
4. פקיד

5. עובד שירותים, מוכר או זבן בחנות או במרכול
6. עובד מקצועי בענפי החקלאות או הדיג



ENDIF

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIF

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

7. עובד מלאכה או מקצועות קשורים
8. עובד ייצור במפעל, מפעיל או מרכיב מכונות

9. עובד מקצועי אחר (עבודה בסיסית)
10. כוחות הביטחון

 EP054_WhichIndustry
אנא התבונן בכרטיס 17.

באיזה סוג של עסק, תעשיה או שירותים את/ה עובד/ת? 

:IWER
יש לסמן תשובה 1...14.

1. חקלאות, ציד, ייעור, דיג
2. כרייה וחציבה
3. ייצור תעשייתי

4. אספקת חשמל, גז ומים
5. בנייה

6. מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי
7. מלונאות ומסעדנות

8. תחבורה, אחסנה ותקשורת
9. תיווך פיננסי

10. נכסי דלא-ניידי, פעילויות השכרה ופעילות עסקית
11. מנהל ציבורי ופעילויות ביטחון המדינה; ביטוח חברתי חובה -ביטוח לאומי

12. חינוך
13. שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד

14. שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים אחרים

 EP061_NrOfEmployees
כמה עובדים, אם בכלל, היו לך? 

:IWER
קרא/י את התשובות בקול רם

0. אף אחד
1. 1 עד 5

2. 6 עד 15
3. 16 עד 24

4. 25 עד 199
5. 200 עד 499
6. 500 או יותר

 EP203_IntroEarnings
.[(STR (Year - 1] עתה אנו מבקשים לדעת פרטים נוספים על הרווחים וההכנסות שלך במהלך השנה האחרונה, כלומר שנת

1. המשך/המשיכי

 EP204_AnyEarnEmpl
?[(STR (Year - 1] האם היו לך הכנסות כלשהן מעבודה כשכיר בשנת

1. כן
5. לא

 EP205_EarningsEmplAT



ENDIF

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 10

אחרי תשלום מסים והפרשות, מה היתה בערך הכנסתך מעבודה בשנת [STR (Year - 1)]? יש לכלול כל סכום נוסף כגון
בונוסים, תשלום חודש 13 וכדומה 

:IWER
{FLCURR} -הסכום ב

[REAL[10

 EP206_AnyIncSelfEmpl
?[(STR (Year - 1] האם היו לך הכנסות כלשהן מעבודה כעצמאי או עבודה בעסק משפחתי בשנת

1. כן
5. לא

 EP207_EarningsSelfAT
לאחר תשלום מיסים והפרשות, ולאחר תשלום עבור חומרים, ציוד או טובין כלשהם בהם את/ה משתמש/ת במהלך עבודתך

 ?[(STR (Year - 1] (הוצאות), מה היתה בערך הכנסתך מעבודה עצמאית (רווח) בשנת

:IWER
{FLCURR} -סכום ב

INTEGER

 EP303_Intro
כעת אשאל אותך סדרת שאלות הנוגעות להכנסה מתשלומים ומקצבאות ציבוריות שונות. גם אם שאלתי על חלק מהמידע קודם

לכן, חשוב לנו להבין את העניין בפירוט.
ראשית אשאל אותך על סכומים, אחר כך אשאל אותך על תזמון התשלומים ולבסוף אשאל על משך הזמן שאתה מקבל את

התשלומים הללו.
1. המשך/המשיכי

 EP071_IncomeSources
אנא התבונן/י בכרטיס 23.

 ?[(STR (Year - 1] האם קיבלת הכנסה ממקור כלשהו ממקורות אלו בשנת

:IWER
{CodeAll}

1. קצבת זקנה של הביטוח הלאומי
2. השלמת הכנסה לקצבת זקנה או שאירים של הביטוח הלאומי

3. פנסיה תקציבית מוקדמת
4. קצבת נכות מהביטוח הלאומי

5. דמי פגיעה או קצבת נכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי
6. דמי אבטלה

7. קצבת שארים מהביטוח הלאומי בגין פטירת בן/בת-הזוג
9. קצבה ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר

10. קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי
96. אף אחד מהמקורות לעיל

IF cnt IN EP071_IncomeSources

LOOP

 EP078_AvPaymPens
לאחר תשלום מיסים, מה היה גודל התשלום הממוצע מ- [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  השלמת ההכנסה לקצבת

זקנה או שאירים של הביטוח הלאומי/  הפנסיה התקציבית המוקדמת שלך/  קצבת הנכות שלך מהביטוח הלאומי/  דמי
הפגיעה או קצבת הנכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/  דמי האבטלה שלך/  קצבת השארים שלך בגין פטירת בן/ת זוג



IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

מהביטוח הלאומי/  קצבתך ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי/  פנסיה תעסוקתית
מהמעסיק האחרון שלך/  פנסיה תעסוקתית מהעבודה השניה שלך/  פנסיה תעסוקתית מהעבודה השלישית שלך/  הפנסיה

התעסוקתית המוקדמת מהעבודה/  פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה/  פנסיית השארים עבור בן/ת הזוג ממקום עבודתו/ה]
 ?[(STR (Year - 1] בשנת

:IWER
הסכום ב- {FLCURR} הוא תשלום שגרתי-רגיל, לא כולל תוספות כגון בונוסים, חודש 13 וכדומה.

השאלה הבאה תתייחס לתקופת הזמן, שיכולה להיות חודשית, רבעונית או שבועית, לדוגמה.
על המשיב/ה לציין את התשלום השגרתי לתקופה זו בשנה המצויינת בשאלה.

[REAL[10

 EP074_PeriodBenefit
איזו תקופה כיסה התשלום?

1. שבוע
2. שבועיים

3. חודש/4 שבועות
4. שלושה חודשים/13 שבועות
5. שישה חודשים/26 שבועות

6. שנה שלמה/12 חודשים/52 שבועות
97. אחרת (ציין/י)

 EP075_OthPeriodBenefits

:IWER
ציין/י תקופה אחרת

STRING

 EP208_MonthsRecIncSource
בסך הכול, במשך כמה חודשים קיבלת את [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  השלמת ההכנסה לקצבת הזקנה או

השאירים של הביטוח הלאומי/  הפנסיה התקציבית המוקדמת/  קצבת הנכות שלך מהביטוח הלאומי/  דמי הפגיעה או קצבת
הנכות/ נפגעי העבודה שלך מהביטוח הלאומי/  דמי האבטלה/  קצבת השארים שלך מהביטוח הלאומי בגין פטירת בן/ת הזוג/

 קצבתך ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבת הסיעוד שלך מהביטוח הלאומי/  פנסיה תעסוקתית ממקום
העבודה האחרון שלך/  פנסיה תעסוקתית ממקום העבודה השני שלך/  פנסיה תעסוקתית ממקום העבודה השלישי שלך/

 פנסייה תעסוקתית מוקדמת מהעבודה/  פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה/  פנסיית שארים עבור בן/בת הזוג ממקום
 ?[(STR (Year - 1] עבודתו/ה] בשנת

:IWER
לא כמה תשלומים, אלא לאורך כמה זמן. לדוגמא אם הקצבה התקבלה במהלך כל השנה התשובה היא 12. אם התקבלה

החל מנובמבר התשובה היא 2.
12..1

 EP213_YearRecIncSource
באיזו שנה קיבלת לראשונה את [  קצבת זקנה של הביטוח הלאומי/  השלמת הכנסה לקצבת זקנה או שארים של הביטוח
הלאומי/  קצבת פרישה מוקדמת או טרום פרישה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות מהביטוח הלאומי/  דמי פגיעה או קצבת

נכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/  דמי אבטלה/  קצבת שארים מהביטוח הלאומי בגין םטירת בן/ת זוג/  קצבה ממשרד
הבטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבה סיעוד מהביטוח הלאומי/  פנסייה תעסוקתית ממקום העבודה האחרון/  פנסייה

תעסוקתית ממקום עבודה שני/  פנסייה תעסוקתית ממקום עבודה שלישי/  קצבת פרישה מוקדמת מהמעסיק/  קצבה
תעסוקתית לאובדן כושר עבודה/  קצבת שארים תעסוקתית]?

2013..1900

 EP081_LumpSumPenState
האם קיבלת סכום נוסף או תשלום גלובלי כלשהו (חד פעמי) מ- [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  השלמת ההכנסה
לקצבת זקנה או שאירים של הביטוח הלאומי/  הפנסיה התקציבית המוקדמת שלך/  קצבת הנכות שלך מהביטוח הלאומי/



ENDLOOP

LOOP cnt:= 11 TO 16

ENDIF
ENDLOOP

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

 דמי הפגיעה או קצבת הנכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/  דמי האבטלה שלך/  קצבת השארים מהביטוח הלאומי בגין
פטירת בן/ת זוגך/  קצבתך ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבת הסיעוד שלך מהביטוח הלאומי/  הפנסיה

התעסוקתית ממקום עבודתך האחרון/  הפנסיה התעסוקתית ממקום עבודתך השני/  הפנסיה התעסוקתית ממקום עבודתך
השלישי/  הפנסיה התעסוקתית המוקדמת מהעבודה/  פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה/  פנסיית שארים עבור בן/ת הזוג

 ?[(STR (Year - 1] ממקום עבודתו/ה] במהלך שנת

:IWER
יש לוודא שהמרואיין כולל סכומים נוספים חד פעמיים שהתקבלו.

1. כן
5. לא

 EP082_TotAmountLS
אחרי מסים, כמה בערך קיבלת כסכום נוסף או כתשלום גלובלי מ [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  השלמת הכנסה

לקצבת זקנה או שאירים של הביטוח הלאומי/  הפנסיה התקציבית המוקדמת שלך/  קצבת הנכות שלך מהביטוח הלאומי/
 דמי הפגיעה או קצבת הנכות/נפגעי העבודה מהביטוח הלאומי/  דמי האבטלה שלך/  קצבת השארים מהביטוח הלאומי בגין

פטירת בן/ת זוגך/  קצבתך ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבת הסיעוד שלך מהביטוח הלאומי/  הפנסיה
התעסוקתית ממקום עבודתך האחרון/  הפנסיה התעסוקתית ממקום עבודתך השני/  הפנסיה התעסוקתית ממקום עבודתך

השלישי/  הפנסיה התעסוקתית המוקדמת מהעבודה/  פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה/  פנסיית שארים עבור בן/בת הזוג
ממקום עבודתו/ה]? 

:IWER
הסכום ב- {FLCURR} כולל כל תשלום נוסף

[REAL[10

 EP324_OccPensInc
בנוסף לקצבאות פנסיה ציבוריות, ישנן קרנות פנסיה שניתנות על ידי המעביד. התבונן בבקשה בכרטיס 24.

 ?[(STR (Year - 1] האם קיבלת תשלום ממקורות אלו בשנת

:IWER
{CodeAll}

1. פנסיה תעסוקתית מהמעסיק האחרון שלך
2. פנסיה תעסוקתית מהעבודה השנייה שלך

3. פנסיה תעסוקתית מהעבודה השלישית שלך
4. פנסיה תעסוקתית מוקדמת מהעבודה

5. פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה
6. פנסיית שארים עבור בן/בת הזוג ממקום עבודתו/ה

96. אך אחד מהנ""ל

IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc

LOOP

 EP078_AvPaymPens
לאחר תשלום מיסים, מה היה גודל התשלום הממוצע מ- [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  השלמת ההכנסה לקצבת

זקנה או שאירים של הביטוח הלאומי/  הפנסיה התקציבית המוקדמת שלך/  קצבת הנכות שלך מהביטוח הלאומי/  דמי
הפגיעה או קצבת הנכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/  דמי האבטלה שלך/  קצבת השארים שלך בגין פטירת בן/ת זוג

מהביטוח הלאומי/  קצבתך ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי/  פנסיה תעסוקתית
מהמעסיק האחרון שלך/  פנסיה תעסוקתית מהעבודה השניה שלך/  פנסיה תעסוקתית מהעבודה השלישית שלך/  הפנסיה

התעסוקתית המוקדמת מהעבודה/  פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה/  פנסיית השארים עבור בן/ת הזוג ממקום עבודתו/ה]
 ?[(STR (Year - 1] בשנת



IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

:IWER
הסכום ב- {FLCURR} הוא תשלום שגרתי-רגיל, לא כולל תוספות כגון בונוסים, חודש 13 וכדומה.

השאלה הבאה תתייחס לתקופת הזמן, שיכולה להיות חודשית, רבעונית או שבועית, לדוגמה.
על המשיב/ה לציין את התשלום השגרתי לתקופה זו בשנה המצויינת בשאלה.

[REAL[10

 EP074_PeriodBenefit
איזו תקופה כיסה התשלום?

1. שבוע
2. שבועיים

3. חודש/4 שבועות
4. שלושה חודשים/13 שבועות
5. שישה חודשים/26 שבועות

6. שנה שלמה/12 חודשים/52 שבועות
97. אחרת (ציין/י)

 EP075_OthPeriodBenefits

:IWER
ציין/י תקופה אחרת

STRING

 EP208_MonthsRecIncSource
בסך הכול, במשך כמה חודשים קיבלת את [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  השלמת ההכנסה לקצבת הזקנה או

השאירים של הביטוח הלאומי/  הפנסיה התקציבית המוקדמת/  קצבת הנכות שלך מהביטוח הלאומי/  דמי הפגיעה או קצבת
הנכות/ נפגעי העבודה שלך מהביטוח הלאומי/  דמי האבטלה/  קצבת השארים שלך מהביטוח הלאומי בגין פטירת בן/ת הזוג/

 קצבתך ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבת הסיעוד שלך מהביטוח הלאומי/  פנסיה תעסוקתית ממקום
העבודה האחרון שלך/  פנסיה תעסוקתית ממקום העבודה השני שלך/  פנסיה תעסוקתית ממקום העבודה השלישי שלך/

 פנסייה תעסוקתית מוקדמת מהעבודה/  פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה/  פנסיית שארים עבור בן/בת הזוג ממקום
 ?[(STR (Year - 1] עבודתו/ה] בשנת

:IWER
לא כמה תשלומים, אלא לאורך כמה זמן. לדוגמא אם הקצבה התקבלה במהלך כל השנה התשובה היא 12. אם התקבלה

החל מנובמבר התשובה היא 2.
12..1

 EP213_YearRecIncSource
באיזו שנה קיבלת לראשונה את [  קצבת זקנה של הביטוח הלאומי/  השלמת הכנסה לקצבת זקנה או שארים של הביטוח
הלאומי/  קצבת פרישה מוקדמת או טרום פרישה מהביטוח הלאומי/  קצבת נכות מהביטוח הלאומי/  דמי פגיעה או קצבת

נכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/  דמי אבטלה/  קצבת שארים מהביטוח הלאומי בגין םטירת בן/ת זוג/  קצבה ממשרד
הבטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבה סיעוד מהביטוח הלאומי/  פנסייה תעסוקתית ממקום העבודה האחרון/  פנסייה

תעסוקתית ממקום עבודה שני/  פנסייה תעסוקתית ממקום עבודה שלישי/  קצבת פרישה מוקדמת מהמעסיק/  קצבה
תעסוקתית לאובדן כושר עבודה/  קצבת שארים תעסוקתית]?

2013..1900

 EP081_LumpSumPenState
האם קיבלת סכום נוסף או תשלום גלובלי כלשהו (חד פעמי) מ- [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  השלמת ההכנסה
לקצבת זקנה או שאירים של הביטוח הלאומי/  הפנסיה התקציבית המוקדמת שלך/  קצבת הנכות שלך מהביטוח הלאומי/

 דמי הפגיעה או קצבת הנכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/  דמי האבטלה שלך/  קצבת השארים מהביטוח הלאומי בגין
פטירת בן/ת זוגך/  קצבתך ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבת הסיעוד שלך מהביטוח הלאומי/  הפנסיה

התעסוקתית ממקום עבודתך האחרון/  הפנסיה התעסוקתית ממקום עבודתך השני/  הפנסיה התעסוקתית ממקום עבודתך
השלישי/  הפנסיה התעסוקתית המוקדמת מהעבודה/  פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה/  פנסיית שארים עבור בן/ת הזוג

 ?[(STR (Year - 1] ממקום עבודתו/ה] במהלך שנת



ENDLOOP

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDIF
ENDLOOP

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

:IWER
יש לוודא שהמרואיין כולל סכומים נוספים חד פעמיים שהתקבלו.

1. כן
5. לא

 EP082_TotAmountLS
אחרי מסים, כמה בערך קיבלת כסכום נוסף או כתשלום גלובלי מ [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  השלמת הכנסה

לקצבת זקנה או שאירים של הביטוח הלאומי/  הפנסיה התקציבית המוקדמת שלך/  קצבת הנכות שלך מהביטוח הלאומי/
 דמי הפגיעה או קצבת הנכות/נפגעי העבודה מהביטוח הלאומי/  דמי האבטלה שלך/  קצבת השארים מהביטוח הלאומי בגין

פטירת בן/ת זוגך/  קצבתך ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/  קצבת הסיעוד שלך מהביטוח הלאומי/  הפנסיה
התעסוקתית ממקום עבודתך האחרון/  הפנסיה התעסוקתית ממקום עבודתך השני/  הפנסיה התעסוקתית ממקום עבודתך

השלישי/  הפנסיה התעסוקתית המוקדמת מהעבודה/  פנסיית נכות או מוגבלות מהעבודה/  פנסיית שארים עבור בן/בת הזוג
ממקום עבודתו/ה]? 

:IWER
הסכום ב- {FLCURR} כולל כל תשלום נוסף

[REAL[10

 EP089_AnyRegPay
אנא התבונן/י בכרטיס 25.

 ?[(STR (Year - 1] האם קיבלת תשלום שוטף כלשהו מבין התשלומים הסדירים או ההעברות שלהלן במהלך שנת

:IWER
{CodeAll}

1. תשלומים סדירים מביטוח חיים
2. תשלומים סדירים או תשלומי פנסיה פרטית

3. מזונות
4. תשלומים סדירים מארגוני צדקה

5. תשלומים מביטוח סיעודי מחברת ביטוח פרטית
96. אף אחד מאלה

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

LOOP

 EP094_TotalAmountBenLP
אחרי מיסים וניכויים כלשהם, מה היה גובה התשלום הממוצע של [  תשלום ביטוח החיים שלך/  הקצבה הפרטית/הגמלה

STR] הפרטית שלך/  דמי המזונות שלך/  התשלומים הסדירים שלך מארגוני צדקה/  תשלומים מביטוח סיעודי] בשנת
 ?[((Year - 1

:IWER
{FLCURR} -למראיין: הסכום ב

[REAL[10

 EP090_PeriodPaym
איזו תקופה כיסה התשלום?

1. שבוע
2. שבועיים

3. חודש / 4 שבועות
4. שלושה חודשים / 13 שבועות



ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF
ENDLOOP

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIF

IF EP092_AddPayments = a1

ENDIF

5. חצי שנה / 26 שבועות
6. שנה / 12 חודשים / 52 שבועות

97. תקופה אחרת (נא לציין)

 EP091_OthPeriodPaym

:IWER
למראיין: ציין/י אחר

STRING

 EP096_MonthsRegPaym
כמה חודשים בסך הכל קיבלת [  תשלומים רגילים מביטוח חיים/  תשלומים תקופתיים או תשלומי פנסיה פרטית/  דמי

?[(STR (Year - 1] מזונות/  תשלומים קבועים מארגוני צדקה/  תשלומים מביטוח סיעודי] בשנת
12..1

 EP092_AddPayments
עבור [  תשלומים רגילים מביטוח חיים/  תשלומים תקופתיים או תשלומי פנסייה פרטית/  דמי מזונות/  תשלומים קבועים

?[(STR (Year - 1] מארגוני צדקה/  תשלומים מביטוח סיעודי], האם קבלת סכום נוסף או חד-פעמי בשנת
1. כן

5. לא

 EP209_AddPaymAT
אחרי מיסים וניכויים, כמה בערך קיבלת בתשלומים נוספים? 

:IWER
{FLCURR} -למראיין: סכום ב

[REAL[10

IF EP097_PensClaim = a1

 EP097_PensClaim
אנו מדברים עתה אודות זכויות פנסיה עתידיות. אנא התבונן/י בכרטיס 26.

האם את/ה זכאי לפחות לקצבה אחת מהקצבאות הרשומות על כרטיס זה, שאותה אינך מקבל/ת כעת?
1. כן

5. לא

 EP098_TypeOfPension
לאלו סוגים של קצבה תהיה/תהיי זכאי/ת? 

:IWER
ציין/י את כל מה שמתאים

מדובר בקצבאות שהמרואיין/ת טרם החל/ה לקבל
1. קצבת זקנה של הביטוח הלאומי

2. קצבת פרישה מוקדמת ממשלתית
3. קצבת נכות כללית/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי

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



LOOP cnt:= 1 TO 5

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

LOOP

IF EP005_CurrentJobSit = a2

 EP101_NameFund

:IWER
השאלה אינה רלוונטית לישראל.

.Ctrl+R הקש/הקישי
STRING

 EP102_CompVolun

:IWER
השאלה אינה רלוונטית לישראל.

.Ctrl+R הקש/הקישי

 EP103_YrsContrToPlan
כמה שנים את/ה כבר משלם דמי גמולין ל- [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  קצבת הפרישה המוקדמת

הממשלתית שלך/  קצבת הנכות הכללית/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/  הפנסיה התעסוקתית מהמעביד שלך (כולל
פנסיה תקציבית, קרן פניסה, קופת גמל, חב'' ביטוח [מרכיב חיסכון])/  הפנסיה התעסוקתית המוקדמת מהמעביד שלך,

כולל פנסיה תקציבית מוקדמת] ? 

:IWER
אם אין למשיב/ה פנסייה אחרת שאינה של הביטוח הלאומי (כלומר - לא פנסיה תעסוקתית ממעביד ולא פנסיה תעסוקתית

מוקדמת ממעביד), להשאיר ריק.
120..0

 EP106_ExpRetAge
באיזה גיל את/ה מצפה לקבל קיצבה זו בפעם הראשונה?

75..30

 EP109_PWExpPensStatAge
כאשר את/ה חושב/ת על השנה בה תתחיל לקבל פנסיה זו: בערך איזה אחוז מהמשכורת האחרונה שלך יהווה הסכום

של [  קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/  קצבת הפרישה המוקדמת או קדם-הפרישה הממשלתית שלך/  קצבת
הנכות הכללית/נפגעי העבודה מהביטוח הלאומי/  הפנסיה התעסוקתית מהמעביד שלך/  קצבת הפרישה המוקדמת שלך

מטעם המעסיק] 

:IWER
ההכנסות האחרונות לפני גביית הפנסיה



ENDIF
IF (IT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

150..0

 EP210_IntCheck

:IWER
בדוק/בדקי: מי ענה על השאלות בסעיף זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ELSE

ENDIF

 IT005_Continue
כעת נדבר על שימוש במחשבים

1. המשך/המשיכי

 IT001_PC_work
האם בעבודה הנוכחית שלך אתה נדרש להשתמש במחשב? 

:IWER
מחשב יכול להיות מחשב אישי, או טבלט (I-Pad או דומיו)

1. כן
5. לא

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1

ENDIF

 IT002_PC_work
האם בעבודתך האחרונה לפני פרישתך לגמלאות נדרשת להשתמש במחשב? 

:IWER
מחשב יכול להיות מחשב אישי, או טבלט (I-Pad או דומיו)

1. כן
5. לא

 IT003_PC_skills
כיצד היית מדרג את כישורי המחשב שלך? האם היית אומר שהם... 

:IWER
{ReadOut}
1. מצויינים

2. טובים מאוד
3. טובים



ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

4. סבירים
5. גרועים

6. מעולם לא השתמשתי במחשב (רק אם נאמר באופן ספונטני)

 IT004_UseWWW
במהלך השבוע האחרון האם השתמשת באינטרנט למשלוח אי-מייל, חיפוש מידע, קניות או לכל צורך אחר לפחות פעם אחת?

1. כן
5. לא

LOOP

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF

 GS001_Willingness
עתה, ברצוני להעריך את חוזק היד שלך בתרגיל אחיזה. אבקש ממך ללחוץ ידית זו חזק ככל שתוכל/י, רק לכמה שניות ואחר כך

לשחרר. 
אבצע שתי מדידות לסירוגין בידך הימנית והשמאלית. האם את/ה מוכן/ה לאפשר לי למדוד את כושר האחיזה של ידך? 

:IWER
למראיין: הדגם/הדגימי מדידת עוצמת אחיזה.

חלק זה הוא ללא נציג. אם המשיב לא מבצע את המבחן בעצמו לחץ על @BCTRL-K@B בכל שאלה
1. המרואיין/ת מסכים/ה לביצוע המדידות

2. המרואיין/ת לא מסכים/ה לביצוע המדידות
3. המרואיין/ת לא מסוגל/ת לבצע את המדידה

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

ENDIF

 GS010_WhyNotCompl

:IWER
מראיין: מדוע המרואיין/ת לא השלים/ה את מבחן אחיזת היד? סמן את כל התשובות המתאימות

1. המרואיין/ת חש/ה שזה יהיה לא בטיחותי
2. המראיין חש שזה יהיה לא בטיחותי
3. המרואיין/ת סירב/ה, ללא ציון סיבה

4. המרואיין/ת ניסה/ניסתה אבל לא הצליח/ה להשלים את המבחן
5. המרואיין/ת לא הבין/ה את ההוראות

6. המרואיין/ת עבר/ה ניתוח, פציעה, נפיחות וכו'' בשתי הידיים במהלך ששת החודשים האחרונים
97. אחר (פרט)

 GS011_OthReason

:IWER
מראיין: ציין סיבה אחרת

STRING

 GS002_RespStatus

:IWER
למראיין: רשום/רשמי את מצבו/מצבה של המשיב/ה



IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

1. המשיב/ה יכול/ה להשתמש בשתי ידיו/ידיה.
2. המשיב/ה אינו/אינה יכול/ה להשתמש בידו/ידה הימנית.

3. המשיב/ה אינו/אינה יכול/ה להשתמש בידו/ידה השמאלית.

 GS003_StopTest
מראיין/ת: עצור/עצרי את הבדיקה. 

:IWER
לא תבוצע מדידה של אחיזת היד

1. המשך/המשיכי

IF GS002_RespStatus = a1

ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

 GS004_DominantHand
באיזו יד את/ה כותב/ת?

1. יד ימין
2. יד שמאל

 GS005_IntroTest

:IWER
למראיין: מקם/י את המשיב/ה בצורה נכונה. כוון/י את הדינמומטר לגודל היד באמצעות סיבוב המנוף והחזר את החץ לאפס.
הסבר/י שוב את הנוהל. הנח/י למשיב/ה לבצע אחיזת תרגול ביד אחת. רשום את התוצאות באמצעות לוח הרישום והזן את

התוצאות למחשב אחרי סיום הבדיקה.
1. המשך/המשיכי

 GS006_FirstLHand
יד שמאל, מדידה ראשונה 

:IWER
למראיין: הזן/י את התוצאות תוך עיגול למספר השלם הקרוב ביותר.

100..0

 GS007_SecondLHand
יד שמאל, מדידה שניה 

:IWER
למראיין: הזן/י את התוצאות תוך עיגול למספר השלם הקרוב ביותר.

100..0

 GS008_FirstRHand
יד ימין, מדידה ראשונה. 

:IWER
למראיין: הזן/י את התוצאות תוך עיגול למספר השלם הקרוב ביותר.

100..0



ENDIF
IF MN028_bio = 1

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

 GS009_SecondRHand
יד ימין, מדידה שניה. 

:IWER
למראיין: הזן/י את התוצאות תוך עיגול למספר השלם הקרוב ביותר.

100..0

 GS012_Effort

:IWER
מראיין: כמה מאמץ השקיע/ה המרואיין/ת במדידה?

1. המרואיין/ת השקיע/ה מאמצים מלאים
2. המרואיין/ת היה/הייתה מנוע/ה מלהשקיע מאמצים מלאים בשל מחלה, כאב או סימפטומים/חוסר נוחות אחרים

3. לא נראה שהמרואיין/ת השקיע/ה מאמצים מלאים, ללא סיבה נראית לעין

 GS013_Position

:IWER
מראיין: מה הייתה תנוחת המרואיין/ת במבחן?

1. עמידה
2. ישיבה
3. שכיבה

 GS014_RestArm

:IWER
מראיין: האם זרועות המרואיין/ת נשענו על בסיס תמיכה בעת ביצוע המבחן?

1. כן
5. לא

LOOP

 BS001_introduction
במהלך השנים האחרונות משתתפים רבים בSHARE הרשו לנו למדוד את עוצמת האחיזה שלהם, את עוצמת הנשיפה שלהם
ודברים אחרים. השנה הייתי רוצה לקחת דגימת דם קטנה ע"י דקירה באצבע. הליך זה דומה למה שעושים חולי סוכרת בביתם

כדי למדוד את רמת הסוכר בדם שלהם. 
נהיה אסירי תודה אם תסכים לתת לנו דגימת דם.

זהו חלק חשוב במחקר זה, מכיוון שניתוח דגימות הדם יספק לנו מידע רב אודות בריאות האוכלוסיה.

לפני שנתחיל, אבקש ממך לקרוא ולחתום על טופס ההסכמה הזה. 

:IWER
קח את עלון 'טיפות דם יבשות 2012' ומלא את RespondentID בעמוד השער. עכשיו תן למרואיין את העלון. אפשר למרואיין

לקרוא ולחתום על טופס ההסכמה. אפשר זמן מספיק לקריאה.
1. המשך/המשיכי

 BS002_consent



IF BS002_consent = a5

ELSE

:IWER
סמן בבקשה

1. המרואיין חתם על טופס ההסכמה
5. המרואיין לא חתם על טופס ההסכמה

 BS003_EndDBS
תודה. נמשיך בראיון.

1. המשך/המשיכי

IF BS005_ExplainDBSS = a1

 BS004_ForbiddenAnalyses

:IWER
מלא בבקשה את סוג הבדיקה שהמרואיין אינו מאשר. אם המרואיין אינו פוסל אף סוג בדיקה, הקלד "אינו פוסל"

STRING

 BS005_ExplainDBSS
כפי שציינתי, ברצוני לקחת דגימת קטנה מדמך. אנקה את האצבע שלך באמצעות מגבון אלכוהול, ואז בעזרת מכשיר קטן אדקור
את האצבע ואקח מספיק דם למילוי לפחות שלושה עיגולים קטנים על כרטיס האיסוף. עברתי הדרכה מיוחדת לביצוע בדיקה זו.

אם תרצה/תרצי בכך, תוכל/י לדקור את האצבע שלך בעצמך. האם את/ה מבין/ה את הוראות הבדיקה?
1. כן

5. לא

IF BS006_MedicalReasons = a5

 BS006_MedicalReasons
כמובן שהבדיקה היא וולונטרית. מנקודת מבטך, האם יש סיבות כלשהן שימנעו ממך לקיים את הבדיקה, סיבות רפואיות

לדוגמא?
1. כן

5. לא

IF BS007_StartDBSS = a1

 BS007_StartDBSS
האם נוכל להתחיל כעת?

1. כן
5. לא

 BS008_DBSSinstruction

:IWER
קח את עלון נקודות דם יבשות ופעל על פי ההוראות 1-15.

1. המשך/המשיכי

 BS009_BarcodeFirst

:IWER
.capiהזן את הברקוד מתווית הברקוד ל



[STRING[8

 BS010_BarcodeSecond

:IWER
חזור על המספר שעל הברקוד

[STRING[8

 BS011_Thanks
תודה על שיתוף הפעולה. בזאת סיימנו את חלק זה, נקודת דם יבשה, של הראיון. לפני שנמשיך, אני זקוק/ה לדקה כדי

להזין כמה נתונים למחשב.
1. המשך/המשיכי

 BS012_Problems

:IWER
אילו בעיות, אם בכלל, היו במהלך איסוף דגימת הדם? סמן את כל האפשרויות המתאימות

1. המרואיין חש סחרחורת, התעלף, או חש בחילה
2. המרואיין התקשה להפסיק את הדימום

3. לא ניתן היה להוציא מספיק דם
4. בעיה עם הציוד

96. אין
97. אחר

 BS013_WhoPricked

:IWER
מי ביצע את הדקירה?

1. המרואיין דקר את עצמו
2. המראיין דקר את המרואיין

 BS014_HowManyPricks

:IWER
כמה פעמים היה צורך לדקור את האצבע של המרואיין כדי למלא את העיגולים.

1. פעם אחת
2. פעמיים

3. פעמיים אך המרואיין לא הצליח למלא את כל ארבעת העיגולים בדם

 BS015_Circles

:IWER
כמה עיגולים על הכרטיס מולאו?

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

7. אף אחד



ENDIF
IF (CS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF ((BS005_ExplainDBSS = a5) OR (BS006_MedicalReasons = a1)) OR (BS007_StartDBSS = a5)

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

 BS016_Compliance

:IWER
באיזו מידה המרואיין שיתף פעולה עם הבדיקה?

1. המרואיין שיתף פעולה באופן מלא
2. המרואיין היה מנוע מלשתף פעולה בשל מחלה, כאב, או תסמינים אחרים או אי-נוחות

3. המרואיין לא שיתף פעולה באופן מלא ללא סיבה נראית לעין

 BS017_NoMeasurement

:IWER
מדוע לא התבצעה בדיקה במלואה? סמן את כל הסיבות המתאימות

1. המרואיין חש שזה לא יהיה בטוח
2. המראיין חש שזה לא יהיה בטוח

3. המרואיין סירב או לא הסכים לסיים את הבדיקה
4. המרואיין לא הבין את ההוראות

5. למרואיין יש בעיית דימום ו/או נוטל תרופות לדילול הדם
6. סיבות אחרות

 BS018_Compliance

1. כן
5. לא

LOOP

IF CS002_Safe = a1

 CS001_Intro
המבחן הבא מודד את העוצמה והסיבולת של רגליך. אבקשך לשלב את ידיך על החזה ולשבת כך שכפות רגליך נוגעות ברצפה;

אז אבקשך לעמוד תוך שמירת הידיים משולבות על החזה, באופן הבא: 

:IWER
מראיין: הדגם.

חלק זה הוא ללא עזרת נציג. אם המרואיין לא יכול לענות על השאלות בעצמו, לחץ @BCTRL-K@B בכל שאלה
1. המשך/המשיכי

 CS002_Safe
האם את/ה חש/ה שזה יהיה בטיחותי לבצע את המבחן הזה?

1. כן
5. לא

 CS003_SetUpTest



IF CS004_SingleCSRes = a3

ELSE

:IWER
מראיין: הכן את סביבת המבחן ועקוב אחר ההוראות בנספח הרישום

1. המשך/המשיכי

 CS004_SingleCSRes

:IWER
מראיין: תעד תוצאות מבחן יחיד של הזדקפות מישיבה

1. המרואיין/ת התרומם/ה ללא שימוש בזרועותיו/בזרועותיה
2. המרואיין/ת השתמש/ה בזרועותיו/בזרועותיה כדי להתרומם

3. המבחן לא הושלם

IF a97 IN CS005_WhyNotComplTest

ENDIF

 CS005_WhyNotComplTest

:IWER
מראיין: מדוע המרואיין/ת לא השלים/ה את מבחן ההזדקפות מישיבה על כסא? סמן את כל התשובות המתאימות

1. המרואיין/ת ניסה/ניסתה ולא הצליח/ה
2. המרואיין/ת לא הצליח/ה להתרומם מישיבה ללא עזרה

3. המרואיין/ת חש/ה שזה יהיה לא בטיחותי
4. המראיין חש שזה יהיה לא בטיחותי

5. המרואיין/ת סירב/ה או לא הסכים/ה להשלים את המבחן
6. המרואיין/ת לא הבין/ה את ההוראות

97. אחר (פרט)

 CS006_OthReas

:IWER
מראיין: איזו סיבה אחרת?

STRING

IF CS004_SingleCSRes = a1

IF CS007_SafeFive = a1

 CS007_SafeFive
האם את/ה חש/ה שזה יהיה בטיחותי לנסות לקום מהכסא 5 פעמים ללא עזרת הידיים?

1. כן
5. לא

 CS008_TimeFive
אנא קום/י מהכיסא במהירות האפשרית, מבלי לעצור. לאחר כל קימה מהכיסא, שב/י והזדקף/י שוב. שמור/שמרי את ידיך

שלובות על החזה. אמדוד זמן באמצעות שעון עצר. ברגע שאומר התחל/התחילי, אתחיל למדוד לך זמן. 

:IWER
מראיין: רשום את הזמן בשניות שנדרש למרואיין/ת לבצע חמש (5) קימות מהכסא.

רשום 99 אם המרואיין/ת לא הצליח/ה לעמוד חמש פעמים במהלך דקה.
99..0



ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF CS008_TimeFive = 99

ENDIF

IF a97 IN CS009_WhyNotCompl5

ENDIF

 CS009_WhyNotCompl5

:IWER
מראיין: מדוע לא השלים/ה המרואיין/ת מבחן חמש קימות מהכסא? (סמן את כל מה שרלוונטי)

1. ניסה/ניסתה ולא הצליח/ה
2. המרואיין/ת לא הצליח לעמוד ללא עזרה

3. המרואיין/ת חש/ה שזה יהיה לא בטיחותי
4. המראיין חש שזה יהיה לא בטיחותי

5. המרואיין/ת סירב/ה להשלים את המבחן
6. המרואיין/ת לא הבין/ה את ההוראות

97. אחר (פרט)

 CS010_OthReas5

:IWER
מראיין: איזו סיבה אחרת?

STRING

 CS011_EffortR

:IWER
מראיין: כמה מאמצים השקיע/ה המרואיין/ת במדידה זו?

1. המרואיין/ת השקיע/ה מאמצים מלאים
2. המרואיין/ת היה/הייתה מנוע/ה מלהשקיע מאמצים מלאים בשל מחלה, כאב או סימפטומים/חוסר נוחות אחרים

3. לא נראה שהמרואיין/ת השקיע/ה מאמצים מלאים, ללא סיבה נראית לעין

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

 SP001_Intro
אנו מתעניינים לדעת כיצד אנשים מעניקים תמיכה אחד לשני. סדרת השאלות שלהלן עוסקת בסיוע שאולי הגשת לאנשים שאת/ה

מכיר/ה או שאולי קיבלת מאנשים שאת/ה מכיר/ה.
1. המשך/המשיכי

 SP002_HelpFrom
התבונן בכרטיס 27. כאשר אתה חושב על שנים עשר החודשים האחרונים, האם בן משפחה כלשהו מחוץ למשק הבית שלך,

חבר או שכן כלשהו סייע לך [  או/  או/  או/  או] [  לבן הזוג שלך/  לבת הזוג שלך/  לבן הזוג שלך/  לבת הזוג שלך] במתן טיפול
אישי או עזרה במטלות משק הבית.

1. כן
5. לא



IF SP002_HelpFrom = a1

LOOP

IF SP003_FromWhoHelp = a19

ENDIF

 SP003_FromWhoHelp
איזה/איזו בן/בת משפחה [  אחר/ת] המתגורר/ת מחוץ לבית, ידיד/ה או שכן/ה הגיש/ה לך עזרה

[  לעיתים הכי קרובות] [  או לבן הזוג שלך/  או לבת הזוג שלך/  או לבן הזוג שלך/  או לבת הזוג שלך] ?
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP023_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום את שם הילד/ה

STRING

 SP005_HowOftenHelpRec
באיזו תדירות קיבלת את/ה 

[  או בן הזוג שלך/  או בת הזוג שלך/  או בן הזוג שלך/  או בת הזוג שלך] 
עזרה כזאת מאדם זה? האם היה זה... 

:IWER
{ReadOut}



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF piIndex <> 3

ENDIF

1. כמעט כל יום
2. כמעט כל שבוע
3. כמעט כל חודש

4. לעתים רחוקות יותר

 SP007_OtherHelper
(התבונן בכרטיס 27) האם יש בן/בת משפחה נוסף/ת מחוץ למשק הבית, ידיד/ה, שכן/ה, שעזר לך {Fl_SP007_1} [  לבן

הזוג שלך/  לבת הזוג שלך/  לבן הזוג שלך/  לבת הזוג שלך] בביצוע המטלות המופיעות בכרטיס 27)?
1. כן

5. לא

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

LOOP

IF SP003_FromWhoHelp = a19

 SP003_FromWhoHelp
איזה/איזו בן/בת משפחה [  אחר/ת] המתגורר/ת מחוץ לבית, ידיד/ה או שכן/ה הגיש/ה לך עזרה

[  לעיתים הכי קרובות] [  או לבן הזוג שלך/  או לבת הזוג שלך/  או לבן הזוג שלך/  או לבת הזוג שלך] ?
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^



ENDIF

IF SP008_GiveHelp = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

 SP023_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום את שם הילד/ה

STRING

 SP005_HowOftenHelpRec
באיזו תדירות קיבלת את/ה 

[  או בן הזוג שלך/  או בת הזוג שלך/  או בן הזוג שלך/  או בת הזוג שלך] 
עזרה כזאת מאדם זה? האם היה זה... 

:IWER
{ReadOut}

1. כמעט כל יום
2. כמעט כל שבוע
3. כמעט כל חודש

4. לעתים רחוקות יותר

 SP007_OtherHelper
] {Fl_SP007_1} (התבונן בכרטיס 27) האם יש בן/בת משפחה נוסף/ת מחוץ למשק הבית, ידיד/ה, שכן/ה, שעזר לך

 לבן הזוג שלך/  לבת הזוג שלך/  לבן הזוג שלך/  לבת הזוג שלך] בביצוע המטלות המופיעות בכרטיס 27)?
1. כן

5. לא

 SP008_GiveHelp
(התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 27.) עתה ברצוני לשאול אותך אודות העזרה שנתת לאחרים. במהלך שנים עשר החודשים

האחרונים, האם הגשת לבן/בת משפחה הנמצא/ת מחוץ לבית, לידיד/ה או לשכן/ה טיפול אישי או עזרה מעשית במשק הבית?
בבקשה אל תכלול/תכללי טיפול בנכדים. 

:IWER
אם יש בכך צורך, הסבר למשיב/ה שנושא הנכדים ידון בשלב מאוחר יותר.

1. כן
5. לא

LOOP

 SP009_ToWhomGiveHelp
לאיזה בן/בת משפחה [  אחר/ת] מחוץ למשק הבית, חבר או שכן סייעת [  לעיתים הקרובות ביותר] במהלך שנים עשר

החודשים האחרונים?
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP024_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום את שם הילד/ה

STRING

 SP011_HowOftGiveHelp
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות הגשת סיוע כזה לאדם זה? האם היה זה... 

:IWER
{ReadOut}

1. כמעט כל יום
2. כמעט כל שבוע
3. כמעט כל חודש

4. לעתים רחוקות יותר

 SP013_GiveHelpToOth
(התבונן בבקשה בכרטיס 27)

האם יש בן/בת משפחה אחר/ת מחוץ למשק הבית, ידיד/ה או שכן/ה להם עזרת במשימות הרשומות בכרטיס?
1. כן

5. לא



IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

LOOP

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a19

ENDIF

 SP009_ToWhomGiveHelp
לאיזה בן/בת משפחה [  אחר/ת] מחוץ למשק הבית, חבר או שכן סייעת [  לעיתים הקרובות ביותר] במהלך שנים עשר

החודשים האחרונים?
[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP024_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום את שם הילד/ה

STRING

 SP011_HowOftGiveHelp
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות הגשת סיוע כזה לאדם זה? האם היה זה... 

:IWER
{ReadOut}

1. כמעט כל יום
2. כמעט כל שבוע
3. כמעט כל חודש

4. לעתים רחוקות יותר



ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF piIndex <> 3

ENDIF

 SP013_GiveHelpToOth
(התבונן בבקשה בכרטיס 27)

האם יש בן/בת משפחה אחר/ת מחוץ למשק הבית, ידיד/ה או שכן/ה להם עזרת במשימות הרשומות בכרטיס?
1. כן

5. לא

IF SP014_LkAftGrCh = a1

 SP014_LkAftGrCh
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם השגחת באופן סדיר או מפעם לפעם על [  נכדך/נכדתך/  נכדיך] מבלי

שההורים היו נוכחים?
1. כן

5. לא

LOOP cnt3:= 1 TO 20

 SP015_ParentLkAftGrChild
מי מילדיך [  הוא ההורה של הנכד/  הם ההורים של הנכדים/הנכדות] שעליו/עליה/עליהם/עליהן השגחת? 

:IWER
{CodeAll}

[FLChild[1^
[FLChild[2^
[FLChild[3^
[FLChild[4^
[FLChild[5^
[FLChild[6^
[FLChild[7^
[FLChild[8^
[FLChild[9^

[FLChild[10^
[FLChild[11^
[FLChild[12^
[FLChild[13^
[FLChild[14^
[FLChild[15^
[FLChild[16^
[FLChild[17^
[FLChild[18^
[FLChild[19^
[FLChild[20^

[FLDefault[1  ̂.21

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

LOOP

 SP016_HowOftGrCh



ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

באיזו תדירות בממוצע השגחת על הילד/הילדה/הילדים/הילדות של {FLChildName[i]} , במהלך שנים עשר החודשים
האחרונים? האם זה היה 

:IWER
{ReadOut}

1. כמעט כל יום
2. כמעט כל שבוע
3. כמעט כל חודש

4. לעתים רחוקות יותר

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

 SP018_GiveHelpInHH
הבה נשוחח עתה אודות עזרה בתוך משק הבית שלך. 

האם יש מישהו המתגורר בבית זה שעזרת לו באופן שגרתי בטיפול אישי, כמו רחצה, יציאה מהמיטה או הלבשה במהלך שנים
עשר החודשים האחרונים? 

:IWER
במילה "שגרתי" הכוונה היא: באופן יומיומי או כמעט יומיומי במשך לפחות שלושה חודשים. אנו לא מעוניינים במידע על עזרה

במהלך תקופות מחלה קצרות של בני המשפחה.
1. כן

5. לא

 SP019_ToWhomGiveHelpInHH
מי זה/זו היה/היתה? 

:IWER
{CodeAll}

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^



ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)

IF a19 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH

ENDIF

[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP025_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום שם הילד/ה

STRING

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

 SP020_RecHelpPersCareInHH
האם יש מישהו המתגורר בבית זה שעזר לך באופן שגרתי בטיפול אישי, כמו רחצה, יציאה מהמיטה או הלבשה במהלך שנים

עשר החודשים האחרונים? 

:IWER
במילה "שגרתי" הכוונה היא: באופן יומיומי או כמעט יומיומי משך לפחות שלושה חודשים. אנו לא מעוניינים במידע על עזרה

במהלך תקופות מחלה קצרות של בני המשפחה.
1. כן

5. לא

 SP021_FromWhomHelpInHH
מי זה/זו היה/היתה? 

:IWER
{CodeAll}

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^



ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF a19 IN SP021_FromWhomHelpInHH

ENDIF

[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 SP026_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום שם הילד/ה

STRING

 SP022_IntCheck

:IWER
בדוק/בדקי: מי ענה על השאלות בסעיף זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

 FT001_Intro
ישנם אנשים המעניקים מתנות כספיות או חומריות, או שתומכים באנשים אחרים - כמו הורים, ילדים, נכדים קרובים אחרים, או

ידידים או שכנים - ויש אנשים שאינם עושים זאת.
1. המשך/המשיכי

 FT002_GiveFiGift250
חשוב בבקשה על שנים עשר החודשים האחרונים. בלי לקחת בחשבון מגורים משותפים או מזון משותף, האם את/ה [  או

בעלך/  או אשתך/  או בן זוגך/  או בת זוגך] נתתם מתנה או תמיכה, פיננסית או חומרית, לאדם כלשהו בתוך או מחוץ למשק
בית זה, בשווי FLDefault[9]] [FLDefault[32]]] או יותר? 

:IWER
במתנה כספית הכוונה היא למתן כסף, או לכיסוי עלויות מסוגים שונים כמו טיפול רפואי או ביטוח רפואי, השכלה, או תשלום

ראשון עבור קניית בית. אין לכלול בסעיף זה הלוואות או תרומות לצדקה.
1. כן

5. לא



IF FT002_GiveFiGift250 = a1

LOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

 FT003_ToWhomFiGift250
למי [  עוד] סיפקת/ם את/ה [  או בעלך/  או אשתך/  או בן זוגך/  או בת זוגך] עזרה כספית או מתנה כזאת [  בשנים עשר

החודשים האחרונים]?
[  בבקשה ציין/י את שם האדם לו עזרת הכי הרבה] 

:IWER
הכלי המחקרי מאפשר לחזור על שאלות נתינת המתנה עד שלוש פעמים

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT022_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום שם הילד/ה

STRING

 FT007_OthPFiGift250
כשאת/ה עדיין חושב/ת על שנים עשר החודשים האחרונים: האם יש עוד מישהו בתוך משק הבית או מחוצה לו שאת/ה [  או



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

ENDIF

בעלך/  או אשתך/  או בן זוגך/  או בת זוגך] נתת/ם לו/לה מתנה כספית או חומרית או תמיכה המסתכמת ב-
FLDefault[9]] [FLDefault[32]]] או יותר?

1. כן
5. לא

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

LOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a19

 FT003_ToWhomFiGift250
למי [  עוד] סיפקת/ם את/ה [  או בעלך/  או אשתך/  או בן זוגך/  או בת זוגך] עזרה כספית או מתנה כזאת [  בשנים עשר

החודשים האחרונים]?
[  בבקשה ציין/י את שם האדם לו עזרת הכי הרבה] 

:IWER
הכלי המחקרי מאפשר לחזור על שאלות נתינת המתנה עד שלוש פעמים

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT022_NameOthChild

:IWER



ENDIF

IF FT009_RecFiGift250 = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

מראיין: רשום שם הילד/ה
STRING

 FT007_OthPFiGift250
כשאת/ה עדיין חושב/ת על שנים עשר החודשים האחרונים: האם יש עוד מישהו בתוך משק הבית או מחוצה לו שאת/ה [

 או בעלך/  או אשתך/  או בן זוגך/  או בת זוגך] נתת/ם לו/לה מתנה כספית או חומרית או תמיכה המסתכמת ב-
FLDefault[9]] [FLDefault[32]]] או יותר?

1. כן
5. לא

 FT008_Intro2
זה עתה שאלנו אותך לגבי מתנות כספיות או חומריות או תמיכה שאולי נתת. עתה אנו רוצים לדעת על מתנות כספיות וחומריות

ותמיכה שאולי קיבלת.
1. המשך/המשיכי

 FT009_RecFiGift250
חשוב/חשבי בבקשה על שנים עשר החודשים האחרונים. 

בלא לקחת בחשבון דיור משותף או מזון משותף, האם אתה [  או/  או/  או/  או] [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] קיבלתם
FLDefault[32]]] -מתנה כספית או חומרית או תמיכה כלשהי מאדם כלשהו בתוך משק בית זה או מחוצה לו, המסתכמת ב

FLDefault[9]]] או יותר? 

:IWER
במתנה כספית הכוונה היא נתינת כסף, או כיסוי סוגים מסויימים של עלויות כגון אלו הנדרשות עבור טיפול רפואי או ביטוח,

השכלה, מקדמה במזומן עבור קניית בית. אין לכלול בסעיף זה הלוואות או ירושות.
1. כן

5. לא

LOOP

 FT010_FromWhoFiGift250
מי [  עוד] נתן לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] עזרה כספית או מתנה כזאת [  אנא ציין/י את שם

האדם שנתן לך או סייע לך הכי הרבה.] ?
[  במהלך שנים עשר החודשים האחרונים] 

:IWER
הכלי המחקרי מאפשר לחזור על שאלות קבלת המתנה עד שלוש פעמים

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT023_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום שם ילד/ה

STRING

 FT014_FromOthPFiGift250
(כשאת/ה עדיין חושב/ת על שנים עשר החודשים האחרונים). האם יש מישהו אחר בתוך משק הבית או מחוצה לו שנתן לך
FLDefault[32]]] -[  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] מתנה כספית או חומרית או תמיכה המסתכמת ב

FLDefault[9]]] או יותר?
1. כן

5. לא

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

LOOP

 FT010_FromWhoFiGift250
מי [  עוד] נתן לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] עזרה כספית או מתנה כזאת [  אנא ציין/י את שם

האדם שנתן לך או סייע לך הכי הרבה.] ?
[  במהלך שנים עשר החודשים האחרונים] 

:IWER
הכלי המחקרי מאפשר לחזור על שאלות קבלת המתנה עד שלוש פעמים

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT023_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום שם ילד/ה

STRING

 FT014_FromOthPFiGift250
(כשאת/ה עדיין חושב/ת על שנים עשר החודשים האחרונים). האם יש מישהו אחר בתוך משק הבית או מחוצה לו שנתן

לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] מתנה כספית או חומרית או תמיכה המסתכמת ב-
FLDefault[9]] [FLDefault[32]]] או יותר?

1. כן
5. לא

 FT015_EverRecInh5000
[  מבלי לכלול מתנות גדולות שבר ציינת/  מאז הראיון האחרון ב], האם את/ה [  או/  או/  או/  או] [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/

 ? [[FLDefault[33]] [FLDefault[9] בת זוגך] ירשת/ם כסף, טובין או נכסים בשווי העולה על 

:IWER
אין לכלול מתנות שכבר הוזכרו

1. כן
5. לא



IF FT015_EverRecInh5000 = a1

LOOP

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

 FT016_YearRecInh5000
[  חשוב/חשבי על המתנה או הירושה הגדולה ביותר שקיבלת.]. 

באיזו שנה קיבלת אותה את/ה [  או/  או/  או/  או] [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] ?
2014..1890

 FT017_FromWhomRecInh5000
ממי קיבלת את/ה [  בעלך/  אשתך/  בן/ת זוגך/  בן/ת זוגך] [  או/  או/  או/  או] מתנה או ירושה זו?

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT024_NameOthChild

:IWER
מראיין: רשום את שם הילד/ה

STRING

 FT020_MoreRecInh5000
האם את/ה [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] [  או/  או/  או/  או] קיבלת/ם מתנה או ירושה נוספת כלשהי השווה יותר



ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5

ENDIF

FLDefault[33]] [FLDefault[9]] ^FL_FT020_5] -מ
?FLLastInterviewMonthYear

1. כן
5. לא

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

LOOP

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a19

 FT016_YearRecInh5000
[  חשוב/חשבי על המתנה או הירושה הגדולה ביותר שקיבלת.]. 

באיזו שנה קיבלת אותה את/ה [  או/  או/  או/  או] [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] ?
2014..1890

 FT017_FromWhomRecInh5000
ממי קיבלת את/ה [  בעלך/  אשתך/  בן/ת זוגך/  בן/ת זוגך] [  או/  או/  או/  או] מתנה או ירושה זו?

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT024_NameOthChild

:IWER



ENDIF

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

מראיין: רשום את שם הילד/ה
STRING

 FT020_MoreRecInh5000
האם את/ה [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] [  או/  או/  או/  או] קיבלת/ם מתנה או ירושה נוספת כלשהי השווה

FLDefault[33]] [FLDefault[9]] ^FL_FT020_5] -יותר מ
?FLLastInterviewMonthYear

1. כן
5. לא

 FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
[  לא כולל מתנות גדולות שכבר דיברנו עליהן/  מאז הראיון האחרון], האם את/ה [  או בעלך/  או אשתך/  או בן זוגך/  או בת

?[[FLDefault[33]] [FLDefault[9] זוגך] נתת/ם [  אי פעם] במתנה טובין או נכס השווה יותר מ
1. כן

5. לא

LOOP

 FT026_YearGivInh5000
[  חשוב/ חשבי על המתנה או הירושה הגדולה ביותר שנתת]. באיזו שנה היא ניתנה על ידך [  או/  או/  או/  או] [  ע"י בעלך/

 ע"י אשתך/  ע"י בן זוגך/  ע"י בת זוגך]?
2014..1890

 FT027_ToWhomGivInh5000
למי נתת אתה [  או בעלך/  או אשתך/  או בן/ת זוגך/  או בן/ת זוגך] את המתנה ?

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^
[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^



ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT028_NameOthChild

:IWER
סמן את שם הילד/ה

STRING

 FT031_MoreGivInh5000
FLDefault[33]]] נתת/ם מתנה נוספת ששווייה מעל {FL_FT031_1} [בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך  ] האם את/ה או

?[[[FLDefault[9
1. כן

5. לא

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

LOOP

 FT026_YearGivInh5000
[  חשוב/ חשבי על המתנה או הירושה הגדולה ביותר שנתת]. באיזו שנה היא ניתנה על ידך [  או/  או/  או/  או] [  ע"י

בעלך/  ע"י אשתך/  ע"י בן זוגך/  ע"י בת זוגך]?
2014..1890

 FT027_ToWhomGivInh5000
למי נתת אתה [  או בעלך/  או אשתך/  או בן/ת זוגך/  או בן/ת זוגך] את המתנה ?

[FLDefault[35^
[FLDefault[36^
[FLDefault[37^
[FLDefault[38^
[FLDefault[39^
[FLDefault[40^
[FLDefault[41^
[FLDefault[42^
[FLDefault[43^

[FLChildName[1^
[FLChildName[2^
[FLChildName[3^
[FLChildName[4^
[FLChildName[5^
[FLChildName[6^
[FLChildName[7^
[FLChildName[8^
[FLChildName[9^

[FLDefault[44^



ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a19

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

[FLDefault[45^
[FLDefault[46^
[FLDefault[47^
[FLDefault[48^
[FLDefault[49^
[FLDefault[50^
[FLDefault[51^
[FLDefault[52^
[FLDefault[53^
[FLDefault[54^
[FLDefault[55^
[FLDefault[56^
[FLDefault[57^
[FLDefault[58^

 FT028_NameOthChild

:IWER
סמן את שם הילד/ה

STRING

 FT031_MoreGivInh5000
האם את/ה או [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] {FL_FT031_1} נתת/ם מתנה נוספת ששווייה מעל

?[[FLDefault[33]] [FLDefault[9]
1. כן

5. לא

 FT021_IntCheck

:IWER
יש לבדוק: מי ענה על השאלות בסעיף זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2

 HO061_YrsAcc
כעת יש לי כמה שאלות לגבי מקום מגוריך. כמה שנים אתה גר בביתך הנוכחי? 



IF HO062_PayNursHome = a1

:IWER
יש לעגל למספר שלם

120..1

 HO062_PayNursHome
האם עליך לשלם מכיסך עבור המגורים במוסד הסיעודי בו אתה גר?

1. כן
5. לא

IF HO063_Period = a97

ENDIF

IF (((a1 IN HO066_PayCoverNursHome) OR (a2 IN HO066_PayCoverNursHome)) OR (a3 IN
HO066_PayCoverNursHome)) OR (a4 IN HO066_PayCoverNursHome)

 HO063_Period
כאשר אתה חושב על התשלום האחרון שלך, איזו תקופה כיסה תשלום זה? 

:IWER
{ReadOut}

1. שבוע
2. חודש

3. שלושה חודשים
4. שישה חודשים

5. שנה
97. תקופת זמן אחרת

 HO064_OthPer
לאיזו תקופה אחרת את/ה מתכוון/ת?

STRING

 HO065_LastPayment
מה היה סכום התשלום האחרון שלך? 

:IWER
[[FLDefault[9] סכום ב

999999999999999.99..0.99

 HO066_PayCoverNursHome
מה כיסה תשלום זה? 

:IWER
יש לסמן את כל התשובות המתאימות. 

הקרא/הקריאי בקול
1. מגורים
2. ארוחות

3. שירותי סיעוד וטיפול
4. שיקום ושירותים רפואיים אחרים

 HO071_LastPayIncl
האם תשלום זה כלל את כל החיובים והשרותים כגון מים, חשמל, גז או הסקה?

1. כן
5. לא



ELSE

ENDIF

IF HO075_OwnRealEstate = a1

ENDIF

ENDIF

IF HO071_LastPayIncl = a5

ENDIF

 HO008_ExtRentIncl
כמה שילמת עבור חיובים ושירותים שלא היו כלולים בשכר הדירה ב [  השבוע/  החודש/  שלושת החודשים/  ששת

החודשים/piHO004_OthPer] האחרון/האחרונים/האחרונה? 

:IWER
{FLCURR} -סכום ב

INTEGER

 HO075_OwnRealEstate
האם יש בבעלותך בתים נוספים, בתי נופש, נדל"ן אחר, קרקע או יערות, כולל הבית שבו גרת לפני שעברת למוסד הסיעודי? 

:IWER
אין לכלול: דירות נופש חד-שנתיות,שאליהן נוסע/ת המרואיין/ת לתקופה קבועה אחת לשנה או עסק עצמי

1. כן
5. לא

IF HO077_RecIncRe = a1

ENDIF

 HO076_ValueRE
לו היית מוכר/ת רכוש זה עתה, מה לדעתך היה שוויו? 

:IWER
{FLCURR} -אם יש למרואיין/ת רכוש בחו"ל, ציין/י את ערכו ב

INTEGER

 HO077_RecIncRe
?[(STR (Year - 1] האם היתה לך הכנסה או קיבלת שכר דירה מנכסים אלה ב

1. כן
5. לא

 HO078_AmIncRe
כמה הכנסה או שכר דירה קיבלת מנכסים אלה במהלך השנה האחרונה, אחרי ניכוי מיסים? 

:IWER
[[FLDefault[9] סכום ב

INTEGER

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 1

 HO001_Place

:IWER
האם ראיון זה מתבצע בבית או בדירה של המשיב/משיבה?

1. כן
5. לא



ENDIF

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)

 HO044_ChangeResidence
peMonthYear) + ' '))] כעת אשאל מספר שאלות על מקום מגוריך. האם עברת למקום מגורים - בית או דירה - אחר מאז

?[(+ ' ') + STR (piLastInterviewYear
1. כן

5. לא

 HO002_OwnerTenant
התבונן/י בכרטיס 28. האם את/ה גר/ה כאן כ 

:IWER
{ReadOut}

1. בעלים
2. חבר קיבוץ או מושב שיתופי

3. דייר/ת
4. דייר/ת משנה

5. ללא דמי שכירות

 HO067_PaymSimDwel
לדעתך, כמה היית משלם בשכר דירה חודשי אילו שכרת היום מקום דומה, בלתי מרוהט, בשוק החופשי? 

:IWER
לא כולל חיובים ושרותים כגון חשמל והסקה. 

[[FLDefault[9] סכום ב
INTEGER

IF HO003_Period = a97

ENDIF

IF HO002_OwnerTenant = a3

 HO003_Period
כאשר את/ה חושב/ת אודות תשלום שכר הדירה האחרון שלך, מה היתה התקופה שכיסה תשלום זה? האם 

:IWER
{ReadOut}

1. שבוע
2. חודש

3. שלושה חודשים
4. שישה חודשים

5. שנה
97. תקופת זמן אחרת

 HO004_OthPer
לאיזו תקופת זמן אחרת את/ה מתכוון/ת?

STRING

 HO005_LastPayment
כמה היה התשלום האחרון שלך? 

:IWER
{FLCURR} -סכום ב

INTEGER



ENDIF
IF ((HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

ENDIF

 HO079_SocialHousing
האם אתה גר בדיור חברתי/ציבורי או דיור דומה?

1. כן
5. לא

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

 HO007_LastPayIncl
האם התשלום האחרון שלך כלל את כל החיובים והשירותים, כמו חשבון מים, סילוק אשפה, תחזוקת השטח המשותף,

חשמל, גז או חימום?
1. כן

5. לא

 HO008_ExtRentIncl
כמה שילמת עבור חיובים ושירותים שלא היו כלולים בשכר הדירה ב [  השבוע/  החודש/  שלושת החודשים/  ששת

החודשים/piHO004_OthPer] האחרון/האחרונים/האחרונה? 

:IWER
{FLCURR} -סכום ב

INTEGER

 HO010_BehRent
בשנים עשר החודשים האחרונים, האם אי פעם מצאת שאת/ה מפגר/ת בתשלום שכר הדירה שלך ביותר מחודשיים?

1. כן
5. לא

IF HO070_PercHouseOwn > 0

 HO070_PercHouseOwn
איזה אחוז או חלק מהנכס הינו בבעלותך [  או/  או/  או/  או] בבעלות [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת

הזוג שלך]? 

:IWER
יש למלא 0 רק אם אף חלק מהנכס אינו בבעלות אף אחד מבני הזוג!

100..0

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

 HO011_AcqProp
כיצד רכשת נכס זה? האם... 

:IWER
{ReadOut}

1. רכשת או בנית אותו באמצעים הפרטיים שלך בלבד
2. רכשת או בנית אותו בעזרת המשפחה

3. קיבלת אותו כירושה
4. קיבלת אותו כמתנה

5. רכשת אותו באמצעים אחרים



ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF

ENDIF

IF HO013_MortLoanProp = a1

ENDIF

 HO012_YearHouse
באיזה שנה זה היה?

2014..1900

 HO013_MortLoanProp
האם יש לך משכנתאות או הלוואות על נכס זה?

1. כן
5. לא

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

ENDIF

 HO014_YrsLMortLoan
כמה שנים נשארו לך לשלם את המשכנתאות או ההלוואות על נכס זה? 

:IWER
אם יותר ממשכנתה/הלוואה אחת, שאל/י על הגדולה ביותר

אם פחות משנה יש לסמן 1, אם יותר מ 50 או ללא הגבלה יש לסמן 51
51..1

 HO015_AmToPayMortLoan
כמה את/ה [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך] [  או/  או/  או/  או] עדיין צריך/ה לשלם על

המשכנתאות או ההלוואות, לא כולל ריבית. 

:IWER
{FLCURR} סכום ב

INTEGER

 HO017_RepayMortgLoans
האם את/ה משלם/ת את ההחזרים על המשכנתאות או ההלוואות שלך באופן סדיר?

1. כן
5. לא

 HO020_RegRepayMortLoan
כמה בערך שילמת עבור כל המשכנתאות וההלוואות החלים על נכס זה בשנים עשר החודשים האחרונים? 

:IWER
{FLCURR} -סכום ב

INTEGER

 HO022_BehRepayMortLoan
בשנים עשר החודשים האחרונים, האם אי פעם מצאת את עצמך מפגר/ת בהחזרי תשלומים אלו יותר מחודשיים?

1. כן
5. לא

 HO023_SuBLAcc
האם את/ה [  משכיר/ה/  משכיר/ה בשכירות משנה] חלקים ממגורים אלה?

1. כן
5. לא



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

 HO074_IncSuBLAcc
מה גובה ההכנסה/שכירות שאתה [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך] [  או/  או/  או/  או]

קיבלת/ם מנתינת שירותי דיור במהלך השנה האחרונה, אחרי מיסים ? 

:IWER
[[FLDefault[9] כמות ב

INTEGER

 HO024_ValueH
כמה לדעתך, היית מקבל/ת לו היית מוכר/ת את הנכס שלך היום? 

:IWER
{FLCURR} -יש לרשום את הסכום ב

INTEGER

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

 HO032_NoRoomSqm
כמה חדרים יש לך לשימושם האישי של בני משק הבית, כולל חדרי שינה אך לא כולל מטבח, חדרי אמבטיה ומסדרונות [

 וחדרים כלשהם שאת/ה משכיר/ה או משכיר/ה בשכירות משנה]? 

:IWER
אין לכלול מחסנים, מרתפים, עליות גג וכו'.

25..1

 HO033_SpecFeat
האם יש בביתך סידורים מיוחדים המסייעים לאנשים הסובלים ממגבלות גופניות או מבעיות בריאות? 

:IWER
למשל, פתחים מורחבים, כבשים, דלתות אוטומטיות, מעליות נכים, התקני התראה (כפתורי אזעקה), שינויים במטבח או

בחדר האמבטיה
1. כן

5. לא

 HO034_YrsAcc
כמה שנים את/ה מתגורר/ת במקום מגוריך הנוכחי? 

:IWER
עגל/י לשנים שלמות

120..0

 HO060_PartnerYrsAcc
כמה שנים [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך] גר בביתך הנוכחי? 

:IWER
עגל/י את השנים למספר שלם

120..0

 HO036_TypeAcc
מה סוג המבנה בו מתגוררת משפחתך? 



ENDIF

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIF

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc = a5)

ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3

ENDIF

:IWER
{ReadOut}
1. בית חווה

2. בית חד-משפחתי או דו-משפחתי בודד
3. בית חד-משפחתי או דו-משפחתי כחלק משורה או מבניין טורי

4. בנין המכיל 3 עד 8 דירות
5. בנין המכיל 9 דירות או יותר אך לא יותר מ-8 קומות

6. רב קומות שבו 9 קומות או יותר
7. הוסטל לקשישים

8. דיור מיוחד לקשישים (שבו יש השגחה של 24 שעות)

 HO042_NumberFloorsBldg
כולל קומת הקרקע, כמה קומות יש בבנין בו מתגוררת משפחתך?

99..1

 HO043_StepstoEntrance
כדי להגיע לכניסה הראשית לדירתך, כמה מדרגות צריך לטפס (למעלה או למטה)? 

:IWER
במידה וישנה מעלית בבניין (ולכן המרואיין/ת לא מטפס/ת מדרגות כלל), יש לסמן את התשובה 1.

1. עד ל 5
2. 6 עד 15

3. 16 עד 25
4. יותר מ 25

 HO054_Elevator
האם יש בביתך מעלית?

1. כן
5. לא

 HO026_OwnSecHome
האם יש לך [  לבן הזוג שלך/  לבת הזוג שלך/  לבן הזוג שלך/  לבת הזוג שלך] [  או/  או/  או/  או] בתים נוספים, בתי נופש,

נכסי דלא ניידי, קרקעות או שטחי יער אחרים? 

:IWER
אין לכלול בעלות על דירות נופש חד-שנתיות,שאליהן נוסע/ת המרואיין/ת לתקופה קבועה אחת לשנה, או עסק עצמי

1. כן
5. לא

 HO027_ValueRE
לו היית מוכר/ת רכוש זה עתה, מה לדעתך היה שוויו? 

:IWER
{FLCURR} -אם יש למרואיין/ת רכוש בחו"ל, ציין/י את ערכו ב

INTEGER

 HO029_RecIncRe



ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

האם את/ה [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך] [  או/  או/  או/  או] קיבלת/ם הכנסה או דמי
?[(STR (Year - 1] שכירות כלשהם מנכסים אלו בשנת

1. כן
5. לא

 HO030_AmIncRe
כמה הכנסה או דמי שכירות קיבלת אתה [  או/  או/  או/  או] [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג

שלך] מנכסים אלה בשנת [STR (Year - 1)] , לאחר תשלום מסים? 

:IWER
{FLCURR} -סכום ב

INTEGER

 HO041_IntCheck

:IWER
בדוק/י: מי ענה על השאלות בחלק זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

IF HH001_OtherContribution = a1

 HH001_OtherContribution
למרות שאולי ביררנו איתך [  או עם אנשים אחרים במשק הבית שלך] כמה מפרטים אלו קודם לכן, חשוב לנו להבין נכון את

המצב במשק הבית שלך. 
בשנה האחרונה, כלומר משנת [STR (Year - 1)], האם היה מישהו מבני משק הבית שתרם להכנסה של משק הבית שלך

ואינו נכלל בראיון זה? 

:IWER
במידת הצורך קרא/י רשימה של מועמדים מתאימים: המשיב/ים הרלוונטי/ים לחלק זה של הראיון: 

{MN015_ELIGIBLES}
1. כן

5. לא

 HH002_TotIncOth
האם תוכל לומר לנו מהו בערך הסכום הכולל של הכנסות שהתקבלו בשנת [STR (Year - 1)] על ידי אנשים אחרים במשק

הבית אחרי מיסים וניכויים שונים? 

:IWER
.{FLCURR} למראיין:ציין/י אפס אם לא היתה הכנסה כזאת, הסכום ב



ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF
IF MN032_socex = 1

אם המשיב אינו יודע מהי ההכנסה של חברי משק הבית האחרים עליו לדווח כמה תורמים חברים אלו להכנסת משק הבית.
INTEGER

 HH010_OtherIncome
ישנם משקי בית המקבלים תשלומים כמו הקצבות דיור, קצבאות ילדים, הבטחת הכנסה וכו'. 

?[(STR (Year - 1] האם קיבל משק הבית שלך או מישהו במשק הבית שלך תשלומים כאלה במהלך
1. כן

5. לא

 HH011_TotAddHHinc
אנא אמור/אמרי לנו בערך את סכום ההכנסות הכולל מהטבות אלו שקיבלת כמשק בית בשנת [STR (Year - 1)], אחרי

תשלום מסים וניכויים שונים. 

:IWER
{FLCURR} -הסכום ב

999999999999999.99..0.99

 HH021_Intro
התבונן/י בכרטיס 22. אני הולך להקריא כמה משפטים על איך שיתכן שאת/ה מרגיש/ה לגבי איזור המגורים שלך,כלומר כל
מקום במרחק הליכה של 20 דקות או קילומטר מביתך. ציין בבקשה אם אתה מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים או בהחלט

לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים.
1. המשך/המשיכי

 HH022_LocalFeelPart
אני באמת מרגיש שייך לאיזור הזה. האם היית אומר שאתה מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים או בהחלט לא מסכים? 

:IWER
כרטיס 22

1. מסכים/ה בהחלט
2. מסכים/ה

3. לא מסכים/ה
4. בהחלט לא מסכים/ה

 HH023_LocalVandalism
ונדליזם או פשיעה הן בעיות גדולות באיזור זה. (האם היית אומר/ת שאת/ה מסכים/ה בהחלט, מסכים/ה, לא מסכים/ה או

בהחלט לא מסכים/ה)? 

:IWER
כרטיס 22

1. מסכים/ה בהחלט
2. מסכים/ה

3. לא מסכים/ה
4. בהחלט לא מסכים/ה

 HH024_LocalClean
באיזור זה שומרים על הנקיון. (האם היית אומר/ת שאת/ה מסכים/ה בהחלט, מסכים/ה, לא מסכים/ה או בהחלט לא מסכים/

ה?) 

:IWER
כרטיס 22

1. מסכים/ה בהחלט
2. מסכים/ה



3. לא מסכים/ה
4. בהחלט לא מסכים/ה

 HH025_LocalPeopleHelpful
אם הייתי נקלע/ת לצרה ישנם אנשים באיזור זה שהיו עוזרים לי. (האם היית אומר/ת שאת/ה מסכים/ה בהחלט, מסכים/ה, לא

מסכים/ה או בהחלט לא מסכים/ה?) 

:IWER
כרטיס 22

1. מסכים/ה בהחלט
2. מסכים/ה

3. לא מסכים/ה
4. בהחלט לא מסכים/ה

 HH026_Intro
התבונן/י בכרטיס 35. אני עומד להקריא רשימה של מקומות שאנשים לפעמים צריכים ללכת אליהם. אמור/אמרי לי בבקשה

כמה קל לך להגיע לכל אחד מהמקומות. האם קל מאוד, קל, קשה או מאוד קשה?
1. המשך/המשיכי

 HH027_LocalBank
כמה קל להגיע לבנק או לכספומט הקרוב? האם היית אומר/ת שזה מאוד קל, קל, קשה או מאוד קשה? 

:IWER
כרטיס 35

1. מאוד קל
2. קל

3. קשה
4. מאוד קשה

 HH028_LocalGroceryShop
כמה קל להגיע למכולת או למרכול הקרוב? (האם היית אומר/ת שזה מאוד קל, קל, קשה או מאוד קשה?) 

:IWER
כרטיס 35

1. מאוד קל
2. קל

3. קשה
4. מאוד קשה

 HH029_LocalGeneralPractitioner
כמה קל להגיע לרופא המשפחה שלך או למרפאה הקרובה? (האם היית אומר/ת שזה מאוד קל, קל, קשה או מאוד קשה?) 

:IWER
כרטיס 35

1. מאוד קל
2. קל

3. קשה
4. מאוד קשה

 HH030_LocalPharmacy
כמה קל להגיע לבית המרקחת הקרוב? (האם היית אומר/ת שזה מאוד קל, קל, קשה או מאוד קשה?) 

:IWER
כרטיס 35

1. מאוד קל



ENDIF
IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

2. קל
3. קשה

4. מאוד קשה

 HH014_IntCheck

:IWER
בדיקת מראיין/ת: מי ענה על השאלות בסעיף זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

IF CO010_HomeProducedFood = a1

 CO001_Intro1
עתה ברצוננו לשאול כמה שאלות לגבי ההוצאות הרגילות של משק הבית שלך וכיצד משק הבית שלך מסתדר מבחינה כספית.

1. המשך/המשיכי

 CO002_ExpFoodAtHome
כאשר את/ה חושב/ת אודות שנים-עשר החודשים האחרונים: כמה בערך הוציא משק הבית שלך בחודש טיפוסי על מזון

המיועד לאכילה בבית? 

:IWER
{FLCURR} -הסכום ב

[REAL[10

 CO003_ExpFoodOutsHme
כאשר את/ה עדיין חושב/ת אודות 12 החודשים האחרונים: כמה בערך הוציא משק הבית שלך בחודש טיפוסי על אכילה מחוץ

לבית? 

:IWER
{FLCURR} -סכום ב

[REAL[10

 CO010_HomeProducedFood
האם את/ה [  ואנשים אחרים במשק הבית שלך] צורכים ירקות, פירות או בשר שגידלת/ם, ייצרת/ם, צדת/ם או אספת/ם

בעצמך/ם?
1. כן

5. לא

 CO011_ValHomeProducedFood
מהו הערך של המזון שייצרת לצריכה ביתית בחודש טיפוסי בשנה שעברה? במלים אחרות, כמה היה עליך לשלם על מזון זה

אם היה עליך לקנות אותו?
[REAL[10



ENDIF

IF ((CO007_AbleMakeEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a2)) OR
(CO007_AbleMakeEndsMeet = a3)

ENDIF
IF MN032_socex = 1

 HH017_TotAvHHincMonth
STR (Year -] לסיכום, מה הייתה ההכנסה הכוללת, אחרי תשלום מסים, שנתקבלה ע"י משק הבית בחודש ממוצע בשנת

?[(1
999999999999999.99..0.99

 CO007_AbleMakeEndsMeet
כאשר את/ה חושב/ת על סך כל ההכנסה החודשית של משק הבית שלך, האם היית אומר/ת שמשק הבית שלך מצליח

להסתדר כלכלית... 

:IWER
{ReadOut}
1. בקושי רב

2. במידה מסויימת של קושי
3. די בקלות

4. בקלות

 CO020_HowMuchNeeded
כמה כסף לפחות צריך משק הבית שלך בכל חודש כדי להסתדר בקלות מבחינה כלכלית?

INTEGER

 CO201_AffordGroceries
האם משק הבית שלך יכול להרשות לעצמו לקנות מצרכי מכולת וחומרי ניקוי על בסיס קבוע?

1. כן
5. לא

 CO202_AffordHoliday
האם משק הבית שלך יכול להרשות לעצמו לנסוע לחופשה של שבוע לפחות פעם בשנה?

1. כן
5. לא

 CO206_AffordExpense
האם משק הבית שלך יכול להרשות לעצמו לשלם עבור הוצאה בלתי צפויה של {AffordExpenseAmount} מבלי לקחת

הלוואה?
1. כן

5. לא

 CO207_PovertyWornOutClothing
חשוב/חשבי על מצבך הכלכלי במהלך שנים עשר החודשים האחרונים. במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כדי לשמור

על הוצאות מחייה נמוכות האם...המשכת ללבוש בגדים בלויים מכיוון שלא יכולת להרשות לעצמך לקנות חדשים?
1. כן

5. לא

 CO208_PovertyWornOutShoes
(במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כדי לשמור על הוצאות מחייה נמוכות האם...) המשכת לנעול נעליים בלויות מכיוון

שלא יכולת להרשות לעצמך לקנות חדשות?
1. כן

5. לא



ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

ENDIF

 CO209_PovertyPutUpWithCold
(במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כדי לשמור על הוצאות מחייה נמוכות האם...) סבלת קור בבית כדי לחסוך בעלויות

החימום?
1. כן

5. לא

 CO211_PovertyPostponedDentist
(במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כדי לשמור על הוצאות מחייה נמוכות האם...) דחית ביקורים לרופא השיניים?

1. כן
5. לא

 CO213_PovertyGlasses
(במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כדי לשמור על הוצאות מחייה נמוכות האם...) הלכת ללא משקפיים או לא רכשת

חדשים מכיוון שלא יכולת להרשות לעצמך?
1. כן

5. לא

 CO009_IntCheck

:IWER
בדיקת מראיין/ת: מי ענה על השאלות בסעיף זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF AS065_HasIndRetAcc = a1

 AS001_Intro1
השאלות הבאות עוסקות בסוגים שונים של חסכונות או השקעות שאולי יש לך [  או בעלך/  או אשתך/  או בן זוגך/  או בת זוגך].

1. המשך/המשיכי

 AS065_HasIndRetAcc
האם יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] סכום כסף כלשהו בחשבונות פרישה אישיים? 

:IWER
מראיין: חשבון פרישה אישי הוא תכנית פרישה המאפשרת חיסכון שנתי, שאת חלקו ניתן למשוך בעת הפרישה

1. כן
5. לא

IF MN005_ModeQues <> a1

 AS020_IndRetAcc
למי מכם יש חשבונות פרישה נפרדים? לך, [  , לבעלך/  , לאשתך/  , לבן זוגך/  , לבת זוגך] [  או לשניכם/  או לשניכם/  או

לשניכם/  או לשניכם] ?



ENDIF

IF AS066_HasContSav = a1

ENDIF

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

ENDIF

1. רק למשיב/ה
FL_AS020_5 2. רק ל̂ 

3. לשניהם

 AS021_AmIndRet
כמה כסף יש לך כעת בחשבון פרישה אישי? 

:IWER
סכום ב- {FLCURR}; יש לציין סכום עבור המרואיין/ת עצמו/עצמה בלבד

[REAL[10

 AS023_IndRetStockBo
האם קופות הגמל האישיות הללו כוללות בעיקר מניות או בעיקר אגרות חוב?

1. בעיקר במניות
2. חצי מניות חצי אגרות חוב

3. בעיקר אגרות חוב

 AS024_PAmIndRet
כמה כסף יש ל [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך] כרגע בחשבונות פרישה אישיים? 

:IWER
FLCURR^-סכום ב

יש לציין סכום עבור בן/בת הזוג בלבד
[REAL[10

 AS026_PIndRetStockBo
האם חשבונות פרישה אלה כוללים בעיקר מניות או בעיקר אגרות חוב?

1. בעיקר מניות
2. חצי מניות וחצי אגרות חוב

3. בעיקר אגרות חוב

 AS066_HasContSav
IWER: השאלה אינה רלוונטית לישראל.

.Ctrl+R הקש/הקישי
1. כן

5. לא

 AS027_AmContSav

:IWER
השאלה אינה רלוונטית לישראל.

.Ctrl+R הקש/הקישי
[REAL[10

 AS067_HasLifeIns
האם יש בבעלותך [  או בבעלות בעלך/  או בבעלות אשתך/  או בבעלות בן זוגך/  או בבעלות בת זוגך] כרגע תכנית לביטוח

חיים?



IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

IF AS064_HasMutFunds = a1

ENDIF

1. כן
5. לא

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

 AS029_LifeInsPol
האם פוליסות ביטוח החיים שלך הם פוליסות "ריסק", פוליסות "חסכון" או פוליסות המשלבות את שניהם? 

:IWER
פוליסות "ריסק" מכסות תקופה קצובה בזמן, ומשלמות סכום שהוסכם מראש רק אם בעל /ת הפוליסה נפטר/ת בתקופה זאת.

בפוליסות "חיסכון" יש רכיב חסכוני הגדל במהלך הזמן, ואפשר לממשו בדרכים רבות, במשך זמן או בפעם אחת.
1. ביטוח חיים ריסק בלבד
2. ביטוח חיים חסכון בלבד

3. ביטוח חיים המשלב ריסק וחסכון
97. אחר

 AS030_ValLifePol
מהו הערך הנקוב של פוליסות ביטוח החיים הכוללות חסכון, הנמצאות ברשותך [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] [  או

ברשות/  או ברשות/  או ברשות/  או ברשות] ? 

:IWER
סכום ב- {FLCURR}; ציין סכום עבור שני בני הזוג

[REAL[10

 AS064_HasMutFunds
האם יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] כרגע כסף המושקע בקרנות נאמנות או חשבונות השקעה

מנוהלים? 

:IWER
מראיין: קרנות נאמנות הן קופות המרכזות כסף השייך למשקיעים רבים המייפים את כוחו של מנהל הקרן להשקיע את כספם

במניות או במכשירים פיננסיים נוספים.
1. כן

5. לא

 AS017_AmMutFunds
בערך כמה יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] כרגע בקרנות נאמנות או חשבונות השקעה מנוהלים?

:IWER
סכום ב- {FLCURR}. רשום את סך הסכום עבור שני בני הזוג

[REAL[10

 AS019_MuFuStockBo
בקרנות נאמנות וחשבונות לניהול השקעות אלו, האם עיקר ההשקעה היא במניות, או באגרות חוב?

1. בעיקר מניות
2. חצי מניות חצי אגרות חוב

3. בעיקר אגרות חוב

 AS063_HasStocks
האם יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] כרגע כסף המושקע במניות או באחזקות (בין אם הן מונפקות

בבורסה ובין אם לאו)? 



IF AS063_HasStocks = a1

ENDIF

IF AS062_HasBonds = a1

ENDIF

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)

:IWER
מראיין: מניות ואחזקות הם מסמכים המאפשרים לאדם להיות בעלים של חלק מתאגיד, ומעניקות לאדם זה זכות לקבל

דיווידנדים מהתאגיד
1. כן

5. לא

 AS011_AmStocks
כמה כסף יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] המושקע כרגע במניות (רשומות או לא רשומות בבורסה

לניירות ערך)? 

:IWER
FLCURR^-מראיין: סכום ב

יש לרשום את הסכום הכולל של שני בני הזוג
[REAL[10

 AS062_HasBonds
האם יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן הזוג שלך/  או לבת הזוג שלך] כרגע כסף המושקע באגרות חוב ממשלתיות או

תאגידיות? 

:IWER
מראיין: אגרות חוב הן מכשיר פיננסי המונפק בכדי לאפשר לממשלה או לתאגיד לגייס הון באמצעות הלוואות

1. כן
5. לא

 AS007_AmBonds
כמה כסף יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] כרגע, המושקע באגרות חוב ממשלתיות או תאגידיות? 

:IWER
FLCURR^הזן סכום ב

יש לרשום את סך הסכום עבור שני בני הזוג
[REAL[10

 AS060_HasBankAcc
האם יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] כרגע סכום כסף כלשהו בחשבונות בנק, חשבונות עו"ש,

חשבונות חיסכון או חשבונות בבנק דואר?
1. כן

5. לא

 AS061_ReaNoBankAcc
התבונן/י בבקשה בכרטיס 29.

מבין כלל הסיבות המצויינות בכרטיס, אמור/אמרי לי בבקשה מהי הסיבה העיקרית שבגללה אין לך [  או ל/  או ל/  או ל/  או ל]
[  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך] כרגע חשבונות בנק, חשבונות עו"ש, חשבונות חסכון וחשבונות

בבנק הדואר?
1. לא אוהב להתעסק עם בנקים

2. עמלות המינימום הנהוגות בבנקים הן גבוהות מדי
3. אף בנק אינו מציע שעות עבודה נוחות ומיקום נוח

4. איני צריך/ה / רוצה חשבון בנק
5. אין לי די כסף

6. החסכונות מנוהלים על ידי הילדים או קרובים אחרים (בתוך או מחוץ למשק הבית)



ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)

ENDIF
IF (((AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStocks = a1)) OR
(AS064_HasMutFunds = a1)

ENDIF

IF AS041_OwnFirm = a1

ENDIF

IF AS049_NumCars > 0

95. בעצם, יש לי/לנו חשבון בנק
97. סיבה אחרת

 AS003_AmBankAcc
בערך כמה כסף יש לך [  או לבעלך/  או לאשתך/  או לבן זוגך/  או לבת זוגך] כרגע בחשבונות בנק, עו"ש, חסכונות או

בחשבונות בבנק הדואר? 

:IWER
FLCURR^-הסכום ב

מלא את הסכום הכולל של שני בני הזוג
[REAL[10

 AS070_IntIncome
בסך הכל, מה היתה ההכנסה שלך [  ושל בן הזוג שלך/  ושל בת הזוג שלך/  ושל בן הזוג שלך/  ושל בת הזוג שלך] מריבית

או דיבידנד על החסכונות בחשבונות הבנק, באגרות חוב, במניות או בקרנות נאמנות ב [STR (Year - 1)]? ציין את הסכום
אחרי ניכוי מיסים.

[REAL[10

 AS041_OwnFirm
האם יש בבעלותך [  או בבעלות בן הזוג שלך/  או בבעלות בת הזוג שלך/  או בבעלות בן הזוג שלך/  או בבעלות בת הזוג שלך]

כרגע חברה או עסק?
1. כן

5. לא

 AS042_AmSellFirm
לו היית מוכר/ת חברה או עסק זה ואז משלם/ת את כל החובות הקשורים לחברה או לעסק, בערך כמה כסף היה נישאר לך? 

:IWER
סכום ב- {FLCURR}; יש לציין סכום עבור שני בני הזוג

[REAL[10

 AS044_ShareFirm
איזה אחוז או חלק מחברה או עסק זה נמצא בבעלותך [  או בבעלות בעלך/  או בבעלות אשתך/  או בבעלות בן זוגך/  או

בבעלות בת זוגך] ? 

:IWER
הזן/י אחוז. אם פחות מאחוז אחד, הקלד 1.

100..1

 AS049_NumCars
כמה מכוניות נמצאות בבעלותך [  או בבעלות בעלך/  או בבעלות אשתך/  או בבעלות בן זוגך/  או בבעלות בת זוגך] ? נא לא

להתחשב במכוניות בבעלות עסק/חברה.
10..0

 AS051_AmSellingCars
לו היית מוכר/ת [  מכונית זו/  מכוניות אלה] כמה בערך היה נשאר לך? 

:IWER



ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

ENDIF

סכום ב- {FLCURR}; יש לציין סכום עבור שני בני הזוג
[REAL[10

 AS054_OweMonAny
התבונן/י בבקשה בכרטיס 30, אלו סוגים של חובות יש לך [  או לבן הזוג שלך/  או לבת הזוג שלך/  או לבן הזוג שלך/  או לבת

הזוג שלך] כרגע, אם בכלל? 

:IWER
{CodeAll}

1. חוב על מכוניות ורכבים אחרים (רכבים מסחריים/אופנועים/ספינות וכו'')
2. כרטיסי אשראי/כרטיסי אשראי של רשתות שיווק

3. הלוואות (מהבנק, חברת בניה או מוסד פיננסי אחר) כולל משיכת-יתר מחשבון העובר ושב
4. חובות לקרובים או ידידים

5. הלוואות סטודנטים
6. חובות בפיגורים (טלפון, חשמל, חימום)

96. אף אחד מאלה
97. אחרים

 AS055_AmOweMon
מבלי לכלול משכנתאות או חובות על קרקעות, כמה כסף את/ה [  ובן הזוג שלך/  ובת הזוג שלך/  ובן הזוג שלך/  ובת הזוג

שלך] חייב/ים בסך הכל? 

:IWER
סכום ב- {FLCURR}; יש לציין סכום עבור שני בני הזוג

[REAL[10

 AS057_IntCheck

:IWER
בדיקת מראיין/ת: מי ענה על השאלות בסעיף זה?

1. המשיב/ה בלבד
2. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה

3. הנציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד

LOOP

 AC011_Intro
אנחנו מעוניינים ללמוד גם מה חושבים אנשים על חייהם באופן כללי 

:IWER
מראיין: תחילת חלק ללא נציג. אסור לראיין נציג בשם המרואיין/ת. אם המרואיין/ת אינו/אינה מסוגל/ת להשיב לאף אחת משאלות

אלו בעצמו/בעצמה, לחץ על
CTRL-K

לאחר כל שאלה, והוסף הערה באמצעות לחיצה על
CTRL-M

בסוף חלק זה
1. המשך/המשיכי

 AC012_HowSat



על סולם שערכיו נעים בין 0 ל- 10, כאשר 0 משמעותו "לחלוטין לא שבע רצון" ו-10 משמעותו "לחלוטין שבע רצון", מהי מידת
שביעות הרצון שלך מחייך?

10..0

 AC013_Intro
התבונן/י בבקשה בכרטיס 31.

כעת אקרא בפניך משפטים שאנשים שונים השתמשו בהם כדי לתאר את חייהם או את תחושותיהם. ברצוננו לדעת באיזו תדירות,
אם בכלל, חווית את התחושות והמחשבות האלה בארבעת השבועות האחרונים: לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או

לעולם לא.
1. המשך/המשיכי

 AC014_AgePrev
באיזו תדירות אתה חושב שהגיל שלך מונע ממך לעשות דברים שהיית רוצה לעשות: לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או

לעולם לא?
1. לעתים קרובות

2. לפעמים
3. לעתים נדירות

4. לעולם לא

 AC015_OutofContr
באיזו תדירות אתה מרגיש שמה שקורה לך אינו בשליטתך: (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם לא?)

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות
4. לעולם לא

 AC016_LeftOut
באיזו תדירות אתה מרגיש מנותק או מחוץ לעניינים: (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם לא?)

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות
4. לעולם לא

 AC017_DoWant
באיזו תדירות אתה חושב שאת/ה יכול לעשות דברים שאת/ה רוצה לעשות? (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם

לא)?
1. לעתים קרובות

2. לפעמים
3. לעתים נדירות

4. לעולם לא

 AC018_FamRespPrev
באיזו תדירות אתה חושב שמחויבויות משפחתיות מונעות ממך לעשות את מה שאת/ה רוצה לעשות? (לעתים קרובות, לפעמים,

לעתים נדירות או לעולם לא?)
1. לעתים קרובות

2. לפעמים
3. לעתים נדירות

4. לעולם לא

 AC019_ShortMon
באיזו תדירות אתה חושב שמחסור בכסף מונע ממך לעשות את מה שאת/ה רוצה לעשות? (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים

נדירות או לעולם לא?)
1. לעתים קרובות

2. לפעמים
3. לעתים נדירות



IF MN024_NursingHome = a1

4. לעולם לא

 AC020_EachDay
באיזו תדירות אתה מצפה לכל יום חדש: לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם לא?

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות
4. לעולם לא

 AC021_LifeMean
באיזו תדירות אתה מרגיש שלחייך יש משמעות? (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם לא?)

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות
4. לעולם לא

 AC022_BackHapp
באיזו תדירות, בסיכומו של דבר, אתה מתבונן אחורה על חייך בתחושת שמחה? (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או

לעולם לא?)
1. לעתים קרובות

2. לפעמים
3. לעתים נדירות

4. לעולם לא

 AC023_FullEnerg
באיזו תדירות את/ה חש/ה מלא/ה באנרגיה בימים אלו? (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם לא?)

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות
4. לעולם לא

 AC024_FullOpport
באיזו תדירות את/ה מרגיש/ה שהחיים מלאים בהזדמנויות? (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם לא?)

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות
4. לעולם לא

 AC025_FutuGood
באיזו תדירות את/ה מרגיש/ה שהעתיד נראה טוב עבורך? (לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם לא?)

1. לעתים קרובות
2. לפעמים

3. לעתים נדירות
4. לעולם לא

 AC001_Intro
עתה, יש לי כמה שאלות לגבי פעילויות שיתכן שאת/ה עושה.

1. המשך/המשיכי

 AC035_ActPastTwelveMonths
התבונן/י בכרטיס 32: באילו מהפעילויות המופיעות בכרטיס זה, אם בכלל, עסקת במהלך שנים עשר החודשים האחרונים? 



ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ELSE

ENDIF

:IWER
{CodeAll}

1. עסקת בפעילות התנדבותית או צדקה
4. השתתפת בקורס חינוכי או קורס הדרכה

5. הלכת למועדון ספורט, חברתי או אחר
7. השתתפת בארגון פוליטי או קהילתי
8. קראת ספרים, כתבי עת או עיתונים

9. שיחקת משחקי מילים או מספרים כגון תשבצים או סודוקו
10. שיחקת משחקי קלפים או משחקים כגון שחמט

96. אף אחד מהפעילויות

 AC038_HowSatisfiedNoAct
ציינת שאינך עוסק באף אחת מהפעילויות המופיעות בכרטיס 32. באיזו מידה אתה מרוצה מכך? השב בבקשה בסולם מ-0 עד

10 כש-0 משמעו לחלוטין לא מרוצה ו-10 משמעו מרוצה לחלוטין
10..0

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOP

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

 AC036_HowOftAct
באיזו תדירות במהלך שנים עשר החודשים האחרונים השתתפת ב [  פעילות התנדבותית או צדקה/  טיפלת במבוגר חולה
או מוגבל/  עזרת לחברים או שכנים/  השתתפות בקורס חינוכי או קורס הדרכה/  הליכה למועדון ספורט, חברתי או אחר/

 השתתפות בפעילות של ארגון דתי (כנסיה, בית כנסת, מסגד ועוד)/  השתתפות בארגון פוליטי או קהילתי/  קריאת ספרים,
כתבי עת או עיתונים/  משחקי מילים או מספרים כגון תשבצים או סודוקו/  משחק קלפים או משחקים כגון שחמט]? 

:IWER
הקרא/הקריאי בקול

1. כמעט כל יום
2. כמעט כל שבוע
3. כמעט כל חודש

4. בתדירות נמוכה יותר

 AC037_HowSatisfied
בסולם מ-0 עד 10 כש-0 משמעו לחלוטין לא מרוצה ו-10 משמעו מרוצה לחלוטין, באיזו מידה אתה מרוצה מהפעילויות

שציינת?
10..0

LOOP

 EX029_FreqPrayer
כעת הייתי רוצה לשאול שאלה לגבי תפילה. כשאת/ה חושב/ת על ההווה, באיזו תדירות את/ה מתפלל/ת? 

:IWER
{ReadOut}



IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF

1. יותר מפעם ביום
2. פעם ביום

3. פעמים בשבוע
4. פעם בשבוע

5. פחות מפעם בשבוע
6. אף פעם

 EX001_Introtxt
לבסוף, יש לי כמה שאלות ביחס למידת הסבירות של אירועים שונים בעיניך. כאשר אשאל שאלה הייתי רוצה שתגיד/י לי מספר בין

0 ל-100. הבה ננסה יחד דוגמה ונתחיל עם מזג האוויר. 

התבונן/י בכרטיס 37, מה דעתך הסיכויים שיהיה יום בהיר מחר? למשל, '90' פירושו סיכוי של 90 אחוז שמחר יהיה יום יפה.
תוכל/י לומר כל מספר בין 0 ל-100.

100..0

IF MN808_AgeRespondent < 61

ENDIF

 EX007_GovRedPens
אנא התבונן/י בכרטיס 37. 

מה הסיכויים שלפני שתצא/י לגמלאות תפחית הממשלה את הקצבה לה את/ה זכאי/ת?
100..0

 EX025_ChWrkA65
אנא התבונן/י בכרטיס 37.

חשוב/חשבי על עבודתך באופן כללי, ולא רק על עבודתך הנוכחית, מה הסיכוי שאת/ה תעבוד/תעבדי במשרה מלאה לאחר גיל
?63

100..0

 EX008_GovRaisAge
אנא התבונן/י בכרטיס 37.

מה הסיכויים שהממשלה תעלה את גיל הפרישה מעבודה לפני שיגיע מועד הפרישה שלך?
100..0

 EX009_LivTenYrs
(אנא התבונן/י בכרטיס 37).

מהם הסיכויים שתחיה/תחיי עד לגיל [75/80/85/90/95/100/105/110/120] או יותר?
100..0

 EX026_Trust
לבסוף, ארצה לשאול אותך שאלות על השקפותיך לגבי אנשים. באופן כללי, האם היית אומר שאפשר לסמוך על רוב האנשים, או

שהיית אומר שאי אפשר להיות זהיר מדי בהתמודדות עם אנשים.
מבלי להסתכל על כרטיס 37, אנא ציין/י, על סולם שנע בין 0 ו-10, כאשר 0 משמעותו שאי אפשר להיות זהיר מדי עם אנשים,

ו-10 משמעותו שאפשר לסמוך על מרבית האנשים.
10..0

 EX110_RiskAv
התבונן/י בכרטיס 34. כאשר אנשים משקיעים את חסכונותיהם הם יכולים לבחור בין מסלול שמעניק ריבית נמוכה עם סיכון קטן
להפסיד כסף, לדוגמא חשבון בנק או אגרת חוב בטוחה או מסלול עם ריבית גבוהה אבל גם סיכון גבוה יותר להפסיד כגון מניות.

איזה מהמשפטים שבכרטיס מתאר בקרוב את גודל הסיכון הכספי שאת/ה מוכן/ה לקחת כאשר את/ה חוסך/ת או משקיע/ה? 

:IWER
הקרא את התשובות רק אם יש בכך צורך. אם ניתנת יותר מתשובה אחת בחר/י את הקטגוריה הראשונה שמתאימה.

1. מוכן/ה לקחת סיכון כספי משמעותי בציפיה לרווח משמעותי
2. מוכן/ה לקחת סיכון כספי מעל לממוצע בציפיה לרווח מעל הממוצע



IF MN005_ModeQues = a2

3. מוכן/ה לקחת סיכון כספי ממוצע בציפיה לרווח ממוצע
4. לא מוכן/ה לקחת שום סיכון כספי

 EX111_XYZ_Planning_Horizon
בתכנון החסכונות וההוצאות שלך, איזו מהתקופות הבאות הכי חשובה לך? 

:IWER
הקרא/הקריאי בקול

האפשרות "החודשים הקרובים" כוללת גם "הימים הקרובים" ו"השבועות הקרובים".
1. החודשים הקרובים

2. השנה הקרובה
3. השנים הקרובות

4. בין 5 ל 10 השנים הבאות
5. יותר מ-10 שנים

 EX028_LeftRight
בפוליטיקה אנשים מדברים לפעמים על "שמאל" ו"ימין".

על סולם שנע בין 0 ו-10, כאשר 0 משמעותו שמאל, ו-10 משמעותו ימין, איך היית מדרג את עצמך?
10..0

 EX023_Outro

:IWER
סוף חלק ללא נציג/ה מטעם המשיב/ה. אם המשיב/ה לא מסוגל/ת לענות על השאלות הנ"ל, לחץ/י 

CTRL-M והער/י הערה.
1. המרואיין

2. חלק ללא תשובות (ראיון באמצעות נציג)

IF EX100_PartInterv = a5

 EX100_PartInterv

:IWER
מראיין: האם בן/בת הזוג של המרואיין/ת זמין ומוכן להתראיין בחלק זה, או האם את/ה עורך ראיון באמצעות נציג של בן/בת הזוג

בחלק זה?
1. כן, בן/בת הזוג זמין/ה ומוכן/ה להתראיין כנציג בחלק זה

5. לא, בן/בת הזוג אינו/אינה זמין/ה ואינו/אינה מוכן/ה להתראיין כנציג בחלק זה

 EX101_IntroPartInfo
לפני שנסיים, אני רוצה לבקש ממך מידע על [  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך], אשר אינו/אינה

מתראיין/ת היום.
1. המשך/המשיכי

 EX102_PartYrsEduc
כמה שנים למד/ה [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] במסגרת חינוכית בהיקף מלא? 

:IWER
לימודים בהיקף מלא כוללים רכישת השכלה, התמחות או עמידה בבחינות. 

לימודים בהיקף מלא לא כוללים לימודים תוך עבודה בהיקף מלא, לימוד בבית, למידה מרחוק, הכשרה תוך כדי עבודה, לימודי
ערב, לימודים מקצועיים חלקיים, השכלה גבוהה בהיקף חלקי וכדומה.

21..0



ENDIF
IF MN001_Country = a1

ELSE

ENDIF

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)

ENDIF
IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

 EX103_PartJobSit
באופן כללי, איך תתאר/י את מצבו/מצבה התעסוקתי של [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך]? 

:IWER
{ReadOut}
1. גימלאי/ת

2. שכיר/ה או עצמאי/ת (כולל עבודה בעסק המשפחתי)
3. מובטל/ת (מחפש/ת עבודה)
4. חולה/מוגבל/ת באופן קבוע

5. עקר/ת בית
6. אחר/ת

 EX104_PartEvWork
האם [  בעלך/  אשתך/  בן זוגך/  בת זוגך] עבד/ה אי פעם בתשלום?

1. כן
5. לא

 EX105_PartEmp
[  בן הזוג שלך/  בת הזוג שלך/  בן/בת הזוג שלך] [  האם היתה/היה/  האם/  האם היתה/היה], [  האחרונה/  הנוכחית/

 האחרונה] [  בעבודתו/  בעבודתה] שכיר/ה במגזר הפרטי, שכיר/ה במגזר הציבורי או עצמאי/ת?
1. שכיר/ה במגזר הפרטי

2. שכיר/ה במגזר הציבורי
3. עצמאי/ת

 EX123_Consent
הנושא טרם הוחלט סופית, אולם אנו חושבים להמשיך את פרויקט המחקר הנוכחי בעוד שנה או שנתיים על ידי ביצוע ראיון

נוסף, קצר יותר. עקב כך, אנו מקווים שיהיה זה בסדר לשמור את שמך וכתובתך בקבצי המערכת, על מנת שנוכל ליצור איתך
קשר בשנית. האם זה בסדר ? 

:IWER
תן/י למשיב/ה לחתום על טופס הסכמה, אם יש בכך צורך. אם המשיב/ה מהסס/ת, אמור/אמרי לו/לה שהוא/היא יכול/ה לסרב גם

בעת ההתקשרות בעתיד.
1. הסכמה להתקשרות עתידית

5. אי הסכמה להתקשרות עתידית

IF ((MN001_Country = a7) OR (MN001_Country = a3)) AND (MN101_Longitudinal = 0)

 EX123_Consent
הנושא טרם הוחלט סופית, אולם אנו חושבים להמשיך את פרויקט המחקר הנוכחי בעוד שנה או שנתיים על ידי ביצוע ראיון

נוסף, קצר יותר. עקב כך, אנו מקווים שיהיה זה בסדר לשמור את שמך וכתובתך בקבצי המערכת, על מנת שנוכל ליצור איתך
קשר בשנית. האם זה בסדר ? 

:IWER
תן/י למשיב/ה לחתום על טופס הסכמה, אם יש בכך צורך. אם המשיב/ה מהסס/ת, אמור/אמרי לו/לה שהוא/היא יכול/ה לסרב

גם בעת ההתקשרות בעתיד.
1. הסכמה להתקשרות עתידית

5. אי הסכמה להתקשרות עתידית



ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

IF MN028_bio = 1

ENDIF

ENDIF

 EX024_Outro2
תודה. זו היתה השאלה האחרונה. אנו רוצים להודות לך שוב מקרב לב על השתתפותך בפרוייקט המחקרי שלנו. אנו יודעים
שהשאלון היה ארוך וקשה, אך העזרה שלך היתה מאוד חשובה. השתתפותך סייעה לחוקרים להבין כיצד משפיעה הזדקנות

האוכלוסייה על עתידנו. 

:IWER
תן/י למשיב/ה לחתום במידת הצורך על טופס הסכמה. במידה והמשיב/ה שואל/ת או מהסס/ת, אמור/אמרי לו/לה שהוא היא עדיין

יכולים לומר לא בכל עת כאשר ייצרו איתם קשר מחדש
1. המשך/המשיכי

 EX121_Temp

:IWER
הקלד את הטמפרטורה החיצונית המשוערת במעלות צלזיוס. אם הטמפרטורה נמוכה מאפס מעלות, הקלד "0". אם

הטמפרטורה גבוהה מ-60 מעלות, הקלד "60".
60..0

 EX122_EndDBSInstruction

1. המשך/המשיכי

 EX106_HandOutA

:IWER
מראיין: הגש/י את השאלון המודפס למשיב/ה. רשום/רשמי את שמו/שמה הפרטי, מס' הזיהוי של משק הבית ומספר הזיהוי של

המשיב/ה. 
הזן את מספר הזיהוי המופיע על שאלון הנייר לתכנת הריאיון.

STRING

LOOP

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR
(Sec_BR.BR017_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3))
OR (Sec_SP.SP022_IntCheck = a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck =
a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

 IV001_Intro
סעיף זה מתייחס לתצפיות שלך במהלך הראיון ויש למלא אותו אחרי השלמת כל ראיון אישי.

1. המשך/המשיכי

 IV020_RelProxy
נציג/ה של המשיב/ה ענה/ענתה על חלק מהשאלות או על כל השאלות שהצבנו ל {FLRespondentName}. מה היחס של נציג/

?{FLRespondentName} ת המשיב/ה ל
1. בן/בת זוג

2. בן/בת/חתן/כלה
3. הורה/חם/חמות



ENDIF

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

4. אח/אחות
5. נכד/ה

6. קרוב/ה אחר/ת
7. צוות המוסד הסיעודי

8. מטפל/ת בית
9. ידיד/ה/מכר/ה

10. אחר

 IV002_PersPresent
 ?{FLRespondentName} האם היה צד שלישי כלשהו, פרט לנציג המשיב, נוכח במהלך (חלקים של) הראיון עם

:IWER
{CodeAll}
1. אף אחד

2. בן/בת זוג
3. הורה או הורים
4. ילד/ה או ילדים
5. קרובים אחרים

6. אנשים אחרים נוכחים

 IV003_PersIntervened
האם אנשים אלו התערבו במהלך הראיון?

1. כן, לעיתים קרובות
2. כן, מפעם לפעם

3. לא

 IV004_WillingAnswer
כיצד היית מתאר/ת את הנכונות של {FLRespondentName} להשיב?

1. טובה מאוד
2. טובה

3. סבירה
4. גרועה

5. טובה בהתחלה, אך הלכה והתדרדרה במהלך הראיון
6. גרועה בהתחלה, אך הלכה והשתפרה במהלך הראיון

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

ENDIF

 IV005_WillingnessWorse
מדוע הלכה והתדרדרה נכונותו/נכונותה של המשיב/ה להשיב במהלך הראיון? 

:IWER
{CodeAll}

1. המשיב/ה איבד/ה עניין
2. המשיב/ה איבד/ה את הריכוז או התעייף/ה

3. אחר, אנא ציין/י

 IV006_OthReason
איזו סיבה אחרת?

STRING



ENDIF

IF MN008_NumHHR = 1

 IV007_AskClarification
האם ביקש/ה {FLRespondentName} הבהרה ביחס לשאלות כלשהן?

1. אף פעם
2. כמעט אף פעם

3. מפעם לפעם
4. לעיתים קרובות

5. לעיתים קרובות מאוד
6. תמיד

 IV008_RespUnderstoodQst
סך הכל, האם חשת ש {FLRespondentName} הבין/ה את השאלות?

1. אף פעם
2. כמעט אף פעם

3. מפעם לפעם
4. לעיתים קרובות

5. לעיתים קרובות מאוד
6. תמיד

 IV018_HelpShowcards
האם היה/היתה המשיב/ה זקוק/ה לעזרה כלשהי בקריאת הכרטיסים במהלך הראיון?

1. כן, כתוצאה מבעיות ראיה
2. כן, כתוצאה מבעיות אוריינות

3. לא

IF (Sec_HO.HO001_Place = a1) OR (MN024_NursingHome = a2)

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)

ENDIF
IF IV010_TypeBuilding > a3

 IV009_AreaLocationBldg
באיזה סוג של אזור ממוקם הבניין?

1. עיר גדולה
2. פרבריה או שוליה של עיר גדולה

3. עיירה גדולה
4. עיירה קטנה

5. אזור כפרי או כפר

 IV010_TypeBuilding
באיזה סוג של מבנה מתגוררת המשפחה?

1. בית חווה
2. וילה חד-משפחתית או דו-משפחתית

3. בית חד-משפחתי או דו-משפחתי כחלק משכון או בניין כפול
4. בנין המכיל 3 עד 8 דירות

5. בנין המכיל 9 דירות או יותר אך לא יותר מ-8 קומות
6. בנין רב-קומות ובו 9 קומות או יותר

7. שיכון עם שירותים לקשישים
8. דיור מיוחד לקשישים (השגחה כל היממה)

 IV011_NumberFloorsBldg
כולל קומת הקרקע, כמה קומות יש בבנין?

99..1



ENDIF
IF XT_active = 1

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

 IV012_StepstoEntrance
כמה מדרגות צריך לטפס (למעלה או למטה) כדי להגיע לכניסה הראשית לדירת המשפחה? 

:IWER
אין לכלול מדרגות שניתן להימנע מהן הודות לעובדה שיש מעלית בבנין

1. עד ל 5
2. 6 עד 15

3. 16 עד 25
4. יותר מ-25

 IV019_InterviewerID
מספר זיהוי המראיין/ת שלך:

STRING

 IV017_Outro
אנו מבקשים להודות לך על מילוי חלק זה 

:IWER
ENTER סוף ראיון עם מרואיין/ת זה/זו. נא סמן 1. המשך/המשיכי ולחץ

ליציאה מהראיון וחזרה למערכת ניהול הדגימה, בחר בתפריט
FORMS

את האפשרות
EXIT

בחלון שייפתח יש לסמן שהנך מעוניין בשמירת הנתונים
1. המשך/המשיכי

LOOP

 XT104_SexDec

:IWER
ציין את המין של המנוח/ה (אם אינך בטוח, שאל)

1. זכר
2. נקבה

 XT001_Intro
[  שם המנוח/המנוחה] השתתף/ה במחקר SHARE לפני מותו/מותה. תרומתו/תרומתה למחקר היא בעלת ערך רב.

מאוד יעזור לנו אם נוכל לקבל מידע על שנת חייו/חייה האחרונה של [  שם המנוח/המנוחה]. כל המידע שיאסף הוא חסוי ויישמר
באופן אנונימי.

1. המשך/המשיכי

 XT006_ProxSex

:IWER
מראיין: ציין את מין הנציג/ה

1. זכר
2. נקבה



IF XT002_Relation = a7

ENDIF
IF XT002_Relation = a8

ENDIF

IF XT002_Relation <> a1

ENDIF

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

 XT002_Relation
לפני שנתחיל לשאול את השאלות על השנה האחרונה לחיי [  (שם המנוח/ה)] , האם תוכל לספר לי מהו הקשר שלך למנוח/ה?

1. בן/בת-זוג
2. בן או בת
3. מחותן/ת

4. בן או בת של בן/בת-זוג
5. נכד/ה
6. אח/ות

7. קרוב משפחה אחר (ציין)
8. אחר (לא קרוב משפחה) (ציין)

 XT003_OthRel

:IWER
פרט קרוב משפחה אחר

STRING

 XT004_OthNonRel

:IWER
מראיין: פרט אחר (לא קרוב משפחה)

STRING

 XT005_HowOftCont
FL_XT005_2^ במהלך שנים עשר החודשים האחרונים [  שלו/  שלה], באיזו תדירות היית בקשר עם

קשר פנים אל-פנים, או טלפוני, או דואר או דוא"ל
1. כל יום

2. מספר פעמים בשבוע
3. בערך פעם בשבוע

4. בערך פעם בשבועיים
5. בערך פעם בחודש

6. פחות מפעם בחודש
7. אף פעם

 XT007_YearBirth
האם תוכל/י לומר לי את שנת הלידה שלך?

1992..1900

 XT101_ConfDecYrBirth
הבה נדבר על המנוח/מנוחה. רק כדי לוודא שהמידע שבידינו על {FL_XT101_1} נכון, האם תוכל לאשר לנו [  שהוא/  שהיא]

נולד/נולדה ב- [  (חודש ושנת הלידה של המנוח/ה)] ?
1. כן

5. לא



ENDIF

 XT102_DecMonthBirth
באיזה חודש ובאיזו שנה נולד/ה [  (שם המנוח/ה)]?

 :bMONTH@b@
שנה: 

:IWER
חודש

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 XT103_DecYearBirth
באיזה חודש ובאיזו שנה נולד/ה [  (שם המנוח/ה)]?

 {XT102_DecMonthBirth} :חודש

:IWER
שנה

2008..1900

 XT008_MonthDied
נרצה לדעת עוד על נסיבות פטירתו/ה של המנוח/ה.

באיזה חודש @bmonth@b ושנה הוא/היא נפטר/ה?

 :bMONTH@b@
שנה: 

:IWER
חודש

1. ינואר
2. פברואר

3. מרץ
4. אפריל

5. מאי
6. יוני
7. יולי

8. אוגוסט
9. ספטמבר

10. אוקטובר
11. נובמבר
12. דצמבר

 XT009_YearDied
באיזה חודש ו bYEAR@b@ נפטר/ה המנוח/ה?

XT008_MonthDied^ חודש



IF XT011_CauseDeath = a97

ENDIF

 :@bYEAR@b

:IWER
שנה

2006 .1
2007 .2
2008 .3
2009 .4
2010 .5
2011 .6
2012 .7
2013 .8

 XT010_AgeDied
בן/בת כמה היה/הייתה [  (שם המנוח/ה)] כשנפטר/ה? 

:IWER
מראיין: גיל בשנים

120..20

 XT109_DecMarried
האם [  (שם המנוח/ה)] היה/היתה נשוי/נשואה בזמן מותו/מותה? 

:IWER
המנוח/ה היה/היתה נשוי/נשואה בזמן מותו/מותה

1. כן
5. לא

 XT039_NumChild
כמה מילדיו/ה של [  (שם המנוח/ה)] היו בחיים בעת [  מותו/  מותה]?

אנא כלול גם ילדים מאומצים או חוסים.
INTEGER

 XT011_CauseDeath
מה הייתה הסיבה העיקרית ל [  למותו//  למותה]? 

:IWER
מראיין: הקרא אם יש צורך

1. סרטן
2. התקף לב

3. שבץ
4. מחלת לב וכלי דם אחרת כמו אי-ספיקת לב או הפרעת קצב

5. מחלה בדרכי הנשימה
6. מחלה במערכת העיכול כמו אולקוס במערכת העיכול או מחלה דלקתית של המעי

7. מחלה זיהומית חמורה כמו דלקת ריאות, אלח דם (ספטיסמיה) או שפעת
8. תאונה

97. אחר (אנא פרט/י)

 XT012_OthCauseDeath

:IWER
מראיין: פרט סיבה אחרת למוות

STRING



IF XT011_CauseDeath <> a8

IF XT014_WhereDied = a97

ENDIF

IF XT015_TimesInHosp > a1

 XT013_HowLongIll
כמה זמן [  (שם המנוח/ה)] היה/היתה חולה לפני שנפטר/ה? 

:IWER
{ReadOut}

1. פחות מחודש
2. בין חודש לשישה חודשים
3. בין שישה חודשים לשנה

4. שנה או יותר

 XT014_WhereDied
האם [  הוא/  היא] נפטר/נפטרה: 

:IWER
{ReadOut}

FL_XT014_2 1. בבית הפרטי̂ 
2. בבית של אדם אחר

3. בבית החולים
4. במוסד סיעודי

5. בית אבות או דיור מוגן
6. בהוספיס

97. במקום אחר (נא פרט/י)

 XT045_DiedOthPlace

:IWER
מראיין: ציין מקום פטירה אחר

STRING

 XT015_TimesInHosp
בשנה האחרונה לפני [  שנפטר/  שנפטרה], בכמה הזדמנויות שונות [  (שם המנוח/ה)] שהה/שהתה בבית-חולים, הוספיס או

מוסד סיעודי? 

:IWER
לא להקריא
1. כלל לא

2. פעם-פעמיים
3. 3 עד 5 פעמים

4. יותר מ-5 פעמים

 XT016_TotalTimeHosp
בשנה האחרונה [  לחייו/  לחייה], במשך כמה זמן בסה"כ שהה/שהתה [  (שם המנוח/ה)] בבית-חולים, הוספיס או מוסד

סיעודי? 

:IWER
לא להקריא

1. פחות משבוע
2. שבוע עד חודש

3. חודש עד שלושה חודשים
4. שלושה חודשים עד שישה חודשים



ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 8

ENDLOOP

ENDIF

5. שישה חודשים עד שנה
6. שנה שלמה

 XT017_IntroMedCare
כעת נרצה לשאול אותך מספר שאלות ביחס להוצאות כלשהן ש [  (שם המנוח/ה)] נתבקש/ה לכסות כתוצאה מהטיפול הרפואי [

 שלו/  שלה] בשנים עשר החודשים האחרונים לפני מותו/מותה. 
עבור כל אחד מסוגי הטיפול שאקריא בפניך, ציין/י בבקשה האם המנוח/ה קיבל את הטיפול ואם כן, הערך/העריכי בבקשה כמיטב

יכולתך את עלות טיפול זה. אנא כלול/כללי רק עלויות שלא כוסו ע"י קופת החולים או ביטוח הבריאות של [  (שם המנוח/ה)].
1. המשך/המשיכי

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT015_TimesInHosp <> a1)

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF XT018_TypeMedCare = a1

ENDIF

 XT018_TypeMedCare
האם [  (שם המנוח/ה)] קיבל/ה או עבר/ה [  טיפול מרופא כללי/  טיפול מרופא מומחה/  אשפוז בבית חולים/  טיפול במוסד

סיעודי/  שהיה בהוספיס/  תרופות/  עזרים ומכשור רפואי/  טיפול בבית או סיוע בבית עקב נכות] (בשנים-עשר החודשים
האחרונים [  לחייו/  לחייה])?

1. כן
5. לא

 XT019_CostsMedCare
כמה בערך עלה/עלו לו/לה [  טיפול מרופא כללי/  טיפול מרופא מומחה/  אשפוז בבית חולים/  טיפול במוסד סיעודי/  שהיה
בהוספיס/  תרופות/  עזרים ומכשור רפואי/  טיפול בבית או סיוע בבית עקב נכות] (במהלך שנים עשר החודשים האחרונים [

 לחייו/  לחייה])? 

:IWER
מראיין: אם סוג של טיפול שהתקבל כוסה כולו ע"י קופת החולים או ביטוח הבריאות, יש לציין את הסכום "0" כעלות הטיפול; 

יש להזין סכום בשקלים
980000..0

 XT105_DiffWhere
אנחנו מעוניינים לדעת עוד על הקשיים שיש לאנשים בשנת חייהם האחרונה כתוצאה מבעיות פיזיות, נפשיות, רגשיות או זכרון.

במהלך השנה האחרונה של [  חייו/  חייה], האם היה ל [  (שם המנוח/ה)] קושי כלשהו לזכור היכן [  הוא/  היא] נמצא/ת? ציין/י
רק מקרים שנמשכו לפחות שלושה חודשים.

1. כן
5. לא

 XT106_DiffYear
במהלך השנה האחרונה של [  חייו/  חייה], האם היה ל [  (שם המנוח/ה)] קושי כלשהו לזכור איזו שנה זו? נא לציין רק קשיים

שנמשכו לפחות שלושה חודשים.
1. כן

5. לא

 XT107_DiffRecogn
במהלך השנה האחרונה [  לחייו/  לחייה], האם היה ל [  (שם המנוח/ה)] קושי כלשהו בזיהוי בני משפחה וחברים טובים? נא



IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

לציין רק קשיים שנמשכו לפחות שלושה חודשים.
1. כן

5. לא

 XT020_IntroDiffADL
האם במהלך שנים עשר החודשים שלפני מותו/מותה, היו ל [  (שם המנוח/ה)] קשיים לבצע את הפעילויות הבאות בשל בעיות

גופניות, נפשיות, רגשיות או זיכרון? 

:IWER
ReadOut^
{CodeAll}

1. להתלבש, כולל לגרוב גרביים ולנעול נעליים
2. לחצות חדר בהליכה

3. להתרחץ או להתקלח
4. לאכול, למשל לחתוך את המזון

5. להיכנס ולצאת מהמיטה
6. להשתמש בשירותים, כולל להתיישב ולקום

96. אף אחת מהפעילויות

IF XT022_HelpADL = a1

 XT022_HelpADL
בהתייחס לפעילויות שהיו למנוח/ה בעיות לבצען במהלך שנים עשר החודשים האחרונים [  לחייו/  לחייה], האם מישהו סייע לו/

לה באופן קבוע בביצוע פעולות אלה?
1. כן

5. לא

 XT023_WhoHelpedADL
מי, כולל את/ה עצמך, עזר/ה בעיקר בביצוע פעולות אלה? אנא ציין/י שלושה אנשים לכל היותר 

:IWER
מראיין: לא להקריא. 

שלושה אנשים לכל היותר! 

ציין את הקרבה למנוח/ה!
1. את/ה (נציג)

2. בן/בת-זוג
3. אב / אם

4. בן
5. מחותן

6. בת
7. מחותנת

8. נכד
9. נכדה

10. אחות
11. אח

12. קרוב/ה אחר/ת
13. מתנדב/ת לא בתשלום

14. עזרה מקצועית (למשל אח/ות)
15. חבר/ה או שכן/ה

16. אדם אחר

 XT024_TimeRecHelp
בסך הכל, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים [  לחייו/  לחייה], למשך כמה זמן קיבל/ה המנוח/ה עזרה? 



ENDIF

IF a6 IN XT027_Benefic

ENDIF
IF a7 IN XT027_Benefic

ENDIF

:IWER
{ReadOut}

1. פחות מחודש
2. בין חודש לשלושה חודשים
3. בין שלושה לשישה חודשים

4. בין שישה חודשים לשנה
5. שנה שלמה

 XT025_HrsNecDay
בערך בכמה שעות של עזרה היה צורך במהלך יום טיפוסי?

24..0

 XT026a_Intro
השאלות הבאות דנות בנכסים ובביטוחי חיים שיתכן שהיו בבעלות המנוח/ה ובמה שקרה לנכסים אלה לאחר מותו של [  (שם
המנוח/ה)] . אני מבין/ה שנושא זה עשוי להדאיג או להכעיס אותך, אבל זה יועיל לנו מאוד לקבל מידע על העניינים הכלכליים

הכרוכים במוות. לפני שאמשיך, ברצוני להבטיח שוב שכל מה שנאמר כבר על ידך וכל מה שיאמר הינו חסוי לחלוטין.
1. המשך/המשיכי

 XT026b_HadWill
ישנם אנשים שעורכים צוואה כדי לקבוע כיצד לחלק את נכסיהם. האם [  (שם המנוח/ה)] ערך/ערכה צוואה?

1. כן
5. לא

 XT027_Benefic
מי, כולל אותך, היו מוטבי העיזבון של המנוח/ה? 

:IWER
ReadOut^
{CodeAll}

1. את/ה
2. בן/בת-זוג

3. ילדים
4. נכדים

5. אחים/אחיות
6. קרובי משפחה אחרים (פרט/י)

7. אנשים אחרים שאינם קרובי משפחה (פרט/י)
8. קרנות וארגוני צדקה

9. המנוח/ה לא השאיר/ה אחריו/אחריה דבר (תשובה ספונטנית של המרואיין/ת)

 XT028_OthRelBen

:IWER
מראיין: ציין קרובי משפחה אחרים

STRING

 XT029_OthNonRelBen

:IWER
מראיין: ציין מוטבים אחרים שאינם קרובי משפחה



ENDIF

IF XT030_OwnHome = a1

STRING

 XT030_OwnHome
האם הבית או הדירה של [  המנוח/  המנוחה] הייתה בבעלותו/בבעלותה (בעלות מלאה או חלקית)?

1. כן
5. לא

IF a6 IN XT032_InhHome

ENDIF
IF a7 IN XT032_InhHome

ENDIF
IF a3 IN XT032_InhHome

ENDIF

 XT031_ValHome
לאחר קיזוז המשכנתאות, מה הערך של בית זה או של החלק של הבית שהיה בבעלות המנוח/ה? 

:IWER
.[[FLDefault[9] מראיין: סכום ב

אם המנוח/ה הותיר/ה אחריו/אחריה חוב, ציין סכום שלילי.
50000000..50000000-

 XT032_InhHome
מי, כולל אותך, ירש את ביתו/ביתה או דירתו/דירתה של המנוח/ה? 

:IWER
מראיין: יש לציין לפי קרבה למנוח/ה

ציין את כל המוטבים הרלוונטיים
1. את/ה

2. בן/בת-זוג
3. בנים או בנות (ציין את שמם הפרטי)

4. נכדים
5. אחים/אחיות

6. קרובי משפחה אחרים (פרט/י)
7. אנשים אחרים שאינם קרובי משפחה (פרט/י)

 XT051_OthRel

:IWER
מראיין: ציין קרובי משפחה אחרים

STRING

 XT052_OthNonRel

:IWER
מראיין: ציין מוטבים אחרים שאינם קרובי משפחה

STRING

 XT053_FrstNme

:IWER
מראיין: רשום את שמם הפרטי של הילדים שירשו את הבית/הדירה

STRING



ENDIF

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

ENDIF

 XT033_OwnLifeInsPol
האם הייתה בבעלות המנוח/ה פוליסת ביטוח חיים?

1. כן
5. לא

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF

 XT034_ValLifeInsPol
בסך הכל, מה היה הערך של כל פוליסות ביטוח החיים שהיו בבעלות המנוח/ה? 

:IWER
מראיין: ציין סכום בשקלים

50000000..1000

 XT035_BenLifeInsPol
מי, כולל אותך, היו המוטבים של תכניות ביטוח החיים של המנוח/ה? 

:IWER
מראיין: יש לציין לפי קרבה למנוח/ה

ציין את כל המוטבים הרלוונטיים
1. את/ה (נציג)

2. בן/בת-זוג
3. בנים או בנות (ציין את שמם הפרטי)

4. נכדים
5. אחים/אחיות

6. קרובי משפחה אחרים (פרט/י)
7. אנשים אחרים שאינם קרובי משפחה (פרט/י)

 XT054_OthRel

:IWER
מראיין: ציין קרובי משפחה אחרים

STRING

 XT055_OthNonRel

:IWER
מראיין: ציין מוטבים אחרים שאינם קרובי משפחה

STRING

 XT056_FrstNme

:IWER
מראיין: רשום את שמם הפרטי של הילדים שהיו המוטבים

STRING



LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

 XT036_IntroAssets
כעת אקריא בפניך כמה סוגים של נכסים שלעתים נמצאים בבעלות אנשים.

לגבי כל אחד מהם, אנא ציין/י אם נכס כזה היה בבעלות [  המנוח/  המנוחה], ואם כן, אנא נסה/נסי להעריך ככל יכולתך את שווי
הנכס לאחר ניכוי חובות אם ישנם.

1. המשך/המשיכי

LOOP

ENDLOOP

IF XT037_OwnAss = a1

ENDIF

 XT037_OwnAss
האם היה בבעלותו/בבעלותה [  עסקים, כולל קרקע או שטח בנוי/  נדל"ן/  מכוניות/  נכסים כלכליים כגון מזומן, אגרות או

מניות/  תכשיטים או עתיקות]?
1. כן

5. לא

 XT038_ValAss
מהו הערך של [  עסקים, כולל קרקע או שטח בנוי/  נדל"ן אחר/  מכוניות/  נכסים כלכליים כגון מזומן, אגרות או מניות/

 תכשיטים או עתיקות] שהיה בבעלותו/בבעלותה בעת [  מותו/  מותה]? 

:IWER
מראיין: סכום בשקלים

אם המנוח השאיר חוב, ציין סכום שלילי.
50000000..50000000-

IF XT040a_EstateDiv = a1

 XT040a_EstateDiv
באיזו מידה לדעתך היתה חלוקת עזבונו/עזבונה של המנוח/המנוחה בין הילדים שווה? 

:IWER
{ReadOut}

1. חלק מהילדים קיבלו יותר מהאחרים
2. חלוקת העיזבון בין הילדים היתה די שווה

3. חלוקת העיזבון בין הילדים היתה שווה בדיוק
4. הילדים לא קיבלו דבר

 XT040b_MoreForCare
האם לדעתך חלק מהילדים קיבלו יותר מאחרים כפיצוי על מתנות בעבר?

1. כן
5. לא

 XT040c_MoreFinSupp
האם לדעתך חלק מהילדים קיבלו יותר מאחרים כדי לתמוך בהם כלכלית?

1. כן
5. לא

 XT040d_MoreForCare
האם לדעתך חלק מהילדים קיבלו יותר מאחרים מכיוון שהם עזרו או טיפלו במנוח/ה לקראת סוף [  חייו/  חייה]?

1. כן



ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

IF XT040e_MoreOthReas = a1

ENDIF

5. לא

 XT040e_MoreOthReas
האם לדעתך חלק מהילדים קיבלו יותר מאחרים מסיבות אחרות?

1. כן
5. לא

 XT040f_ReasMore
לאילו סיבות אחרות את/ה מתכוון/ת?

STRING

 XT041_Funeral
לבסוף, היינו מעוניינים לדעת על לווית המנוח/ה.

האם המנוח/ה נקבר/ה בטקס דתי?
1. כן

5. לא

 XT108_AnyElse
שאלנו אותך שאלות רבות על היבטים שונים של בריאותו וכלכלתו של [  (שם המנוח/ה)] , ואנחנו מאוד מודים לך על עזרתך.

האם יש משהו שהיית רוצה להוסיף על נסיבות חייו של [  (שם המנוח/ה)] בשנת [  חייו/  חייה] האחרונה? 

:IWER
enter אם אין מה לאמר, ציין אין ולחץ

STRING

 XT042_Outro
זהו סוף הראיון. תודה רבה לך שוב על המידע שנתת לנו. מידע זה ישמש אותנו כדי להבין כיצד אנשים מסתדרים בסוף ימיהם.

1. המשך/המשיכי

 XT043_IntMode

:IWER
מראיין: אנא ציין את סוג הראיון

1. פנים-אל-פנים
2. באמצעות טלפון

 XT044_IntID
מראיין: מהו מספר המראיין שלך? 

:IWER
סוף ראיון עם מרואיין/ת זה/זו. הזן את מספר המראיין שלך ולחץ

ENTER

ליציאה מהראיון וחזרה למערכת ניהול הדגימה, בחר בתפריט
FORMS

את האפשרות
EXIT

בחלון שייפתח יש לסמן שהנך מעוניין בשמירת הנתונים
STRING



ENDIF


