
System preset value SampID
System preset value RespID
System preset value index
System preset value FirstResp
BLOCK

System preset value InterviewMonth_Last
System preset value InterviewYear_Last
System preset value InterviewMonth_Regular
System preset value InterviewYear_Regular
System preset value SNInterviewMonth
System preset value SNInterviewYear
System preset value PRELOAD_WAVE1_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE2_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE3_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE4_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE5_COMPLETED
System preset value PRELOAD_WAVE6_COMPLETED
System preset value W1_CV948_HHSize
System preset value W1_CV902_TimeStampMonth
System preset value W1_CV902_TimeStampYear
System preset value W3_CV004_FirstName
System preset value W3_CV006_MoBirth
System preset value W3_CV007_YrBirth
System preset value W3_CV005_Gender
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
System preset value NumberOfChildren
System preset value PRELOAD_DN007_CitizenshipCountry
LOOP := 1 TO 2

System preset value W2_CH004_FirstNameOfChild

System preset value W2_CH005_SexOfChildN

System preset value W2_CH006_YearOfBirthChildN

System preset value W2_CH010_StepAdopFostChild

System preset value W2_CH011_OwnChildN

System preset value IM_RC012_kidrel

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

1 von 485 19.05.17, 16:43



ENDBLOCK
System preset value MN001_Country
System preset value MN004_EuroCountry
System preset value MN005_ModeQues
System preset value MN006_NumFamR
System preset value MN007_NumFinR
System preset value MN008_NumHHR

ENDLOOP
System preset value PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive
System preset value PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
LOOP := 1 TO 14

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 14

ENDLOOP
System preset value PRELOAD_BR002_StillSmoking
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
LOOP := 1 TO 20

ENDLOOP
System preset value PreloadDefineNr
System preset value RosterDefineNr
System preset value PartnerChildrenDefineNr

System preset value PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive

System preset value PRELOAD_PH006_DocCon

System preset value PRELOAD_PH067_HadCondition

BLOCK

ENDBLOCK

System preset value Kidcom
System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Gender
System preset value Year
System preset value Relation
System preset value Distance
System preset value SN_id

BLOCK

ENDBLOCK

System preset value Kidcom
System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Gender
System preset value Year
System preset value Relation
System preset value Distance
System preset value SN_id
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System preset value MN010_TestMode
System preset value MN011_StartTime
System preset value MN012_StartDate
System preset value MN013_HHSize
System preset value MN014_NumberEligibles
System preset value MN015_Eligibles
System preset value MN016_MotherinHH
System preset value MN017_FatherinHH
System preset value MN018_MotherinLawinHH
System preset value MN019_FatherinLawinHH
IF MN011_StartTime = EMPTY
ENDIF
IF MN020_RandomEX023 = EMPTY
ENDIF
System preset value MN021_Version
System preset value MN022_SampleType
System preset value MN023_PersonsOver17
System preset value MN024_NursingHome
System preset value MN025_RandomCF102
System preset value MN026_FirstResp
System preset value MN027_CVResp
System preset value MN028_bio
System preset value MN029_linkage
System preset value MN030_socnet
System preset value MN031_michi
System preset value MN032_socex
System preset value MN033_language
System preset value MN034_hasmoved
System preset value MN035_Random_PH004
System preset value MN036_DropOff
System preset value MN037_Dateformat
System preset value MN101_Longitudinal
System preset value MN102_Version
System preset value MN103_History
System preset value MN104_Householdmoved
BLOCK

ENDBLOCK
BLOCK

ENDBLOCK
LOOP cnt:= 1 TO 20

System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Age
System preset value Gender
System preset value MaritalStatus
System preset value Month
System preset value Year
System preset value RespId

System preset value Name
System preset value Name_UTF8
System preset value Age
System preset value Gender
System preset value MaritalStatus
System preset value Month
System preset value Year
System preset value RespId
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ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOPTxT_Defaults1
TxT_Errors
TxT_DefaultsExtended
TxT_ErrorsExtended
TxT_Movies
Txt_FL200_5000
Txt_FLInitCountry
Txt_MonthYear
Txt_FLDayMonthYear

System preset value STILL_WORKING
IF GripstrengthDone <> 1
ENDIF
IF (MN010_TestMode = a1) AND (MN001_Country = a1)

System preset value FLChild

System preset value PreloadChild

IF MN103_History = 1

Test
This is an interview IN testmode:

MN001_Country = {MN001_Country}
MN103_History = {MN103_History}

MN101_Longitudinal = {MN101_Longitudinal}
MN006_NumFamR = {MN006_NumFamR}

MN007_NumFinR = {MN007_NumFinR}
MN008_NumHHR = {MN008_NumHHR}

MN029_linkage = {MN029_linkage}
MN030_socnet = {MN030_socnet}

MN031_michi = {MN031_michi}
MN032_socex = {MN032_socex}

MN034_hasmoved = {MN034_hasmoved}
MN104_Householdmoved = {MN104_Householdmoved}

. המשך1

Test_History
Which History sections do you want to test?

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING

1 .All
2 .DN
5 .PH
6 .CF
8 .HC
9 .EP

11 .GS
14 .HO
16 .CO
18 .AC
19 .EX
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ELSE

ENDIF
BLOCK

ELSE

ENDIF

20 .IV
21 .RC
22 .RP
23 .RA
24 .CC
25 .RE
26 .FS
27 .HS
28 .GL
29 .RH

IF MN103_History = 0

ENDIF

Test_Regular
Which Regular sections do you want to test?

TO BE FILLED IN ONLY FOR TESTING

1 .ALL
2 .DN
3 .CS
4 .CH
5 .PH
6 .CF
7.MH
8 .HC
9 .EP

10 .IT
11 .GS
12 .SP
13 .FT
14 .HO
15 .HH
16.CO
17 .AS
18 .AC
19 .EX
20 .IV
30 .BR

IF MN103_History = 1
ELSE

ENDIF

IF MN103_History = 0
ENDIF
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Txt_FL_DN001

System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY AND DN001_Intro <> EMPTY
ENDIF

BLOCK

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

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

INTRO DEMOGRAPHICS
. המשך1

DN756_Proxy

IWER:
אנא בדוק. מי עונה על השאלון?

CHECK IF PROXY
. המשיב בלבד1
. המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

Txt_Month
Txt_Year
Txt_FL_DN043

IF DN043_BirthConf = a1
ELSE

DN042_Gender
תצפית

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

MALE OR FEMALE
. זכר1
. נקבה2

DN043_BirthConf
האם נוכל לאשר את תאריך הלידה שלך?

FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15]/FLDefault[16][נולדת בחודש 
/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21][ בשנת ]STR (piYear)[? 

CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH
. כן1
. לא5

IF DN043_BirthConf = a5
Txt_FL_DN002

DN002_MoBirth
 ושנה נולדת?bחודש@bבאיזה @
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ELSE
ENDIF

Txt_FL_DN003

IF DN003_YearBirth <> NONRESPONSE AND DN002_MoBirth <> NONRESPONSE
ENDIF

@b@חודשb:
MONTH OF BIRTH

.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

DN003_YearBirth
 נולדת?bשנה@bבאיזו @

}DN002_MoBirth{חודש: 

@b@שנהb:
YEAR OF BIRTH

1900..2017

Txt_FL_DN004

IF DN004_CountryOfBirth = a5

DN004_CountryOfBirth
האם נולדת בישראל?

COUNTRY OF BIRTH
. כן1
. לא5

Txt_FL_DN005

Txt_FL_DN006

DN005_OtherCountry
באיזו ארץ נולדת?

אנא ציין/י את שם הארץ שמקום לידתך השתייך אליה בעת לידתך.
OTHER COUNTRY OF BIRTH

STRING
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ENDIFTxt_FL_DN007

IF DN007_Citizenship = a1

ELSE

ENDIF
IF MN103_History = 0

DN006_YearToCountry
באיזו שנה הגעת לישראל?

YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY
1875..2017

DN007_Citizenship
האם יש לך אזרחות ישראלית?
CITIZENSHIP COUNTRY

. כן1
. לא5

Txt_FL_DN503

IF DN503_NationalitySinceBirth = a5

ENDIF

DN503_NationalitySinceBirth
האם את/ה אזרח/ית ישראלי/ת מלידה?

NATIONALTIY SINCE BIRTH
. כן1
. לא5

Txt_FL_DN502

DN502_WhenBecomeCitizen
באיזו שנה קיבלת את האזרחות הישראלית שלך?

WHEN CITIZEN
1900..2017

IF DN007_Citizenship = a5

ENDIF

Txt_FL_DN008

DN008_OtherCitizenship
באיזו אזרחות הנך מחזיק/ה?

OTHER CITIZENSHIP
STRING

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

DN009_WhereLived

WHERE LIVED SINCE 1989
1 .GDR
2 .FRG
3 .Elsewhere
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_DN504

Txt_FL_DN505

Txt_FL_DN010

IF DN010_HighestEdu = a97

DN504_CountryOfBirthMother
באיזו מדינה נולדה אימך?

COUNTRY BIRTH MOTHER
STRING

DN505_CountryOfBirthFather
באיזו מדינה נולד אביך?

COUNTRY BIRTH FATHER
STRING

DN010_HighestEdu
.2התבונן בבקשה בכרטיס מספר 

מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשגת?

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

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

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED
. אין השכלה פורמלית1
. לא סיים/ה השכלה יסודית2
. יסודית3
. חטיבת ביניים4
. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)5
. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות6
. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה תיכון עיוני)7
. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות8
. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות9

. ישיבה גבוהה או כולל10
. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות11
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית12
. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית13
. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות14
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית15

. אין תעודה עדיין/מצוי/ה במהלך לימודים95
. אחר97

Txt_FL_DN011

DN011_OtherHighestEdu
איזו תעודת סיום אחרת ממוסד חינוכי או תואר אחר ממוסד חינוכי השגת?
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ENDIFTxt_FL_DN012

IF 97.00000000000001 IN DN012_FurtherEdu

ENDIFTxt_FL_DN041

OTHER HIGHEST EDUCATION
STRING

DN012_FurtherEdu
.3התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 

אילו תארים גבוהים או מקצועיים השגת?

IWER:
CodeAllלמראיין: ציין את כל התשובות המתאימות ^

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

. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל1
. מכינה קדם אקדמית2
. תעודת אחות מעשית3
. תעודת אחות מוסמכת4
. תעודת הנדסאי5
, לדוגמא)B.A. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא 6
, לדוגמאB.Ed ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.A. תואר ראשון, 7
 (מהנדס) לדוגמאB.Sc מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.A. תואר ראשון, 8
. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון9

. לדוגמא)Ms.C ממכללה אקדמית או תואר דומה (M.A. תואר שני 10
 מאוניברסיטהM.A. תואר שני 11
 או וטרינר, לדוגמאD.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.D. תואר ד''ר לרפואה (12
, דוקטור למשפטים)LL.D, או J.S.D או תואר דומה (Ph.D. תואר שלישי, 13

. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים95
. אחר97

Txt_FL_DN013

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

OTHER EDUCATION
STRING

DN041_YearsEdu
כמה שנים למדת בהיקף מלא?

IWER:
למראיין:

 אם המשיב מעולם לא למד בבית ספר.9000סמן 
 אם המשיב עדיין לומד בבית הספר.9997סמן 
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ELSE

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

ENDIF
IF MN103_History = 0

לימודים בהיקף מלא כוללים רכישת השכלה, התמחות או עמידה בבחינות. אינם כוללים לימודים תוך עבודה בהיקף מלא, לימוד בבית,
למידה מרחוק, הכשרה תוך כדי עבודה, לימודי ערב, לימודים מקצועיים חלקיים, השכלה גבוהה בהיקף חלקי וכדומה.

YEARS EDUCATION
0..9999

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

Txt_FL_DN044

DN044_MaritalStatus
האם מצבך המשפחתי השתנה מאז הראיון האחרון שלנו?

MARITAL STATUS CHANGED
. כן, מצבי המשפחתי השתנה1
. לא, מצבי המשפחתי לא השתנה5

Txt_FL_DN014

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

IWER:
למראיין: במידה והמשיב/ה נשוי/נשואה אך בן/בת הזוג לא מתגורר/ת באותו הבית מסיבה כלשהי, למשל, כתוצאה ממעבר למוסד סיעודי,

.3אשפוז בבית חולים, אסיר בבית כלא וכדומה, ציין 
MARITAL STATUS

. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג1
. שותפות רשומה2
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג3
. לא נישא/ה מעולם4
. גרוש/ה5
. אלמן/ה6

IF DN014_MaritalStatus = a1

ELSE

IF MN026_FirstResp = 1

ENDIF

Txt_FL_DN015

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - DN015_YearOfMarriage) < (MN808_AgeRespondent - 12) L16 " [שנת הנישואין
[  שנים אחרי שנת הלידה של המשיב/ה! אם השנה נכונה, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה12צריכה להיות לפחות  "[להסבר]

DN015_YearOfMarriage
באיזו שנה התחתנת?

YEAR OF MARRIAGE
1905..2017

IF DN014_MaritalStatus = a2
Txt_FL_DN016
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ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))

ELSE

ENDIF

DN016_YearOfPartnership
באיזו שנה נחתם חוזה השותפות שלך?

YEAR of REGISTERED PARTNERSHIP
1905..2017

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN017

DN017_YearOfMarriage
באיזו שנה התחתנת?

YEAR OF MARRIAGE
1905..2017

IF DN014_MaritalStatus = a5

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN018

DN018_DivorcedSinceWhen
באיזו שנה התגרשת?

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

SINCE WHEN DIVORCED
1905..2017

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

Txt_FL_DN019

DN019_WidowedSinceWhen
?[@ התאלמנת/@ התאלמנת]באיזו שנה 

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

SINCE WHEN WIDOWED
1914..2017

Txt_FL_DN020

DN020_AgePart
?[@ לשעבר/@ לשעבר/@ המנוח/@ המנוחה][@ בעלך/@ אישתך/@ בעלך/@ אישתך/@ בעלך/@ אישתך]באיזו שנה נולד/ה 
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Txt_FL_DN021

IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIFTxt_FL_DN023

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

AGE OF PARTNER
1895..1999

DN021_HighestEduPart
.2התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 

[@[@ בעלך/@ אישתך/@ בעלך/@ אישתך/@ בעלך/@ אישתך]מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשיג/ה 
?לשעבר/@ לשעבר/@ המנוח/@ המנוחה]

IWER:
למראיין: שאלה זו איננה מתייחסת להשכלה גבוהה אקדמית, טכנולוגית וכדומה. שאלה על ההשכלה הגבוהה תשאל בהמשך.

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

HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
. אין השכלה פורמלית1
. לא סיים/ה השכלה יסודית2
. יסודית3
. חטיבת ביניים4
. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)5
. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות6
. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה תיכון עיוני)7
. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות8
. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות9

. ישיבה גבוהה או כולל10
. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות11
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית12
. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית13
. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות14
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית15

. אין תעודה עדיין/מצוי/ה במהלך לימודים95
. אחר97

Txt_FL_DN022

DN022_OtherHighestEduPart
FL_DN022_3איזו תעודת סיום אחרת או תואר אחר השיג/ה ^

?[@ לשעבר/@ לשעבר/@ המנוח/@ המנוחה]
OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED

STRING

DN023_FurtherEduPart
.3התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 

[@ לשעבר/@[@ בן זוגך/@ בת זוגך/@ בן זוגך/@ בת זוגך/@ בן זוגך/@ בת זוגך]אילו תארים גבוהים או מקצועיים השיג/ה 
?לשעבר/@ המנוח/@ המנוחה]
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ENDBLOCK

ENDIF
IF MN005_ModeQues = a1

ENDIF

ENDIF

IF 97.00000000000001 IN DN023_FurtherEduPart

ENDIF

IWER:
למראיין: ציין את כל התשובות המתאימות

}CodeAll{
FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER

. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל1
. מכינה קדם אקדמית2
. תעודת אחות מעשית3
. תעודת אחות מוסמכת4
. תעודת הנדסאי5
, לדוגמא)B.A. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא 6
, לדוגמאB.Ed ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.A. תואר ראשון, 7
 (מהנדס) לדוגמאB.Sc מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.A. תואר ראשון, 8
. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון9

. לדוגמא)Ms.C ממכללה אקדמית או תואר דומה (M.A. תואר שני 10
 מאוניברסיטהM.A. תואר שני 11
 או וטרינר, לדוגמאD.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.D. תואר ד''ר לרפואה (12
, דוקטור למשפטים)LL.D, או J.S.D או תואר דומה (Ph.D. תואר שלישי, 13

. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים95
. אחר97

Txt_FL_DN024

DN024_WhichOtherEduPart
[@ בעלך/@ אישתך/@ בעלך/@ אישתך/@ בעלך/@איזה תואר נוסף ממוסד להשכלה גבוהה או מרכז להשתלמות מקצועית השיג/ה 

?[@ לשעבר/@ לשעבר/@ המנוח/@ המנוחה]אישתך]
OTHER EDUCATION PARTNER

STRING

Txt_FL_DN040

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

PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD
. כן1
. לא5

DN038_IntCheck
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ENDBLOCK
IF MN103_History = 1

IF MN103_History = 1

ENDIF
System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY AND DN038_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

IWER:
בדוק: מי ענה על השאלות בחלק זה?

INTERVIEWER CHECK DN
. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

IF (DN038_IntCheck = RESPONSE) AND Demographics.DN003_YearBirth <> EMPTY

ENDIFTxt_FL_DN755

LOOP eventID:= 1 TO 145

ENDLOOP

ResetEvent

DN755_introcal
ברצוני לשאול אותך מספר שאלות על דברים שקרו לך במהלך חייך.

חלק מהתשובות שלך יופיעו בלוח שעל המסך. זה עשוי לסייע לך להיזכר מתי אירועים אחרים קרו במהלך חייך

IWER:
הראה את הלוח למשיב.

INTRODUCTION OF THE CALENDAR
. המשך1

IF (RC IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

BLOCK
Txt_FL_RC001

System preset value RC901_TimeStampStart
IF RC901_TimeStampStart = EMPTY AND RC001_strkid <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_RC022

RC001_strkid
ראשית, ברצוני לשאול אותך על ילדים שיש או שאולי היו לך. תאריכי הלידה שלהם עשויים לסייע לך להיזכר באירועים אחרים.

IWER:
}Press{

START OF RETROSPECTIVE CHILDREN SECTION
. המשך1
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IF RC022_evextkids = a1

RC022_evextkids
 ילדים ביולוגיים - אפילו כאלו שנפטרו בגיל צעיר?[@ עוד/@ אי פעם]האם היו לך 

EVER HAD OTHER NON_MENTIONED CHILDREN
. כן1
. לא5

Txt_FL_RC023

IF RC023_nmextkids > 0

RC023_nmextkids
 ילדים ביולוגיים היו לך, כולל כאלו שנפטרו לאחר לידתם?[@ עוד]כמה 

IWER:
הוסף אם צריך: אנא כלול גם ילדים שנפטרו, או שחיים במקומות אחרים.

NUMBER OF OTHER CHILDREN
0..20

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF cnt <= RC023_nmextkids

BLOCK
Txt_FL_RC024

CHECK NOT ((RC024_kidyob = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC024_kidyob)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

Txt_FL_RC026

IF RC026_kidgender = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RC027

RC024_kidyob
[@ הראשון/@ השני/@ השלישי/@ הרביעי/@ החמישי/@ באיזו שנה נולד ילדך [@ אנו רוצים להתחיל עם הילד המבוגר ביותר.]

השישי/@ השביעי/@ השמיני/@ התשיעי/@ העשירי/@ האחד-עשר/@ השנים-עשר/@ השלושה-עשר/@ הארבעה-עשר/@
?החמישה-עשר/@ השישה-עשר/@ השבעה-עשר/@ השמונה-עשר/@ התשעה-עשר/@ העשרים]

YEAR OF BIRTH OTHER CHILD
1900..2017

RC025_kidname
מהו שמו הפרטי של הילד?

FIRST NAME OTHER CHILD
STRING[124]

RC026_kidgender

IWER:
 זכר או נקבה?}]Child name[@ {אנא שאל אם לא ברור: האם 

GENDER OTHER CHILD
. זכר1
. נקבה2

Txt_Calendar_BNewChild_Start

RC027_kidalive

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

16 von 485 19.05.17, 16:43



IF RC027_kidalive = a5

ENDIF
IF MN002_Person[1].Gender = a2

 חי/ה?}]Child name[{האם 
OTHER CHILD STILL ALIVE

. כן1
. לא5

Txt_FL_RC028

CHECK NOT ((RC028_kidyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC028_kidyod)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

IF RC028_kidyod = RESPONSE

ENDIF

RC028_kidyod
 נפטר?}]Child name[{באיזו שנה 

YEAR OF DEATH OTHER CHILD
1900..2017

Txt_Calendar_BNewChild_End

IF piIndex > 1

ENDIF
IF askRC029 = 1

IF New_Children[piIndex - 1].RC029_malv = a2
ENDIF
IF (New_Children[piIndex - 1].RC030_malvdur = a5) OR (New_Children[piIndex - 1].RC030_malvdur = a6)

ENDIF

IF (New_Children[piIndex - 1].RC030a_malws > RC024_kidyob">RC024_kidyob) AND
(RC024_kidyob">RC024_kidyob > New_Children[piIndex - 1].RC024_kidyob">RC024_kidyob)
ENDIF

Txt_FL_RC029

IF RC029_malv = a1

RC029_malv
 נולד?}FL_RC029_1{האם הפסקת לעבוד באופן זמני או קבוע כאשר 

LEFT JOB BECAUSE OF CHILD
. כן, הפסקתי לעבוד באופן זמני1
. כן, לא חזרתי לעבוד מאז2
. לא, המשכתי לעבוד5
. לא רלוונטי: לא עבד באותו הזמן9

Txt_FL_RC030

RC030_malvdur
למשך כמה זמן הפסקת לעבוד?

HOW LONG WAS MATERNITY INTERRUPTION
. חודש או פחות1
 חודשים לכל היותר3. יותר מחודש אך 2
 חודשים לכל היותר6 חודשים אך 3. יותר מ-3
 חודשים אך שנה לכל היותר6. יותר מ-4
 שנים לכל היותר3. יותר משנה אך 5
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ELSE

ENDIFTxt_FL_RC031

IF a97 IN RC031_malvsoi

ENDIF
IF a3 IN RC031_malvsoi

ENDIF

IF (RC030_malvdur = a5) OR (RC030_malvdur = a6)

ENDIF

 שנים, אך עבד במועד מאוחר יותר3. יותר מ-6

Txt_FL_RC030a

CHECK NOT ((RC030a_malws = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC030a_malws))
L16 " [שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RC030a_malws
מתי חזרת לעבוד?

WHEN STARTED WORKING AGAIN
1900..2017

IF askRC029 = 2
ELSE

ENDIF

IF askRC029 = 3
ENDIF

RC031_malvsoi
 נולד?}]Child name[@ {. אילו מקורות הכנסה היו לך כש 5בבקשה הסתכל בכרטיס 

IWER:
בבקשה קרא בקול רם וסמן את כל התשובות המתאימות:

SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE
. הכנסה מעבודה (כולל עבודה כעצמאי)1
. תמיכה כלכלית מבן זוג2
. מענק לידה מהמדינה, מעסיק או מוסדות אחרים3
. קצבת ילדים מהמדינה או מוסדות אחרים4
. תמיכה מהמשפחה (לא מבן הזוג) וחברים5
. שימוש בנכסים או חשבונות בנק6

. אחר97

RC031a_malvsoi
אנא פרט:

OTHER SOURCE OF INCOME MATERNITY LEAVE
STRING

Txt_FL_RC032

RC032_malvmon1
?}FL_RC032_1{האם אתה יכול לספר לי מה היה מענק הלידה החודשי הראשון נטו שקיבלת לאחר הלידה של 
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ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

IF RC032_malvmon1 = RESPONSE

ENDIF

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

MATERNITY BENEFIT AMOUNT
-99999999999999.99..1000000000000000.00

IF RC033_malvcur1 = a97

ENDIF

RC033_malvcur1

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע רשמת את הסכום?

CURRENCY MATERNITY BENEFIT
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RC733_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

IF cnt <= RC023_nmextkids

IF New_Children[cnt].RC027_kidalive = a1

BLOCK

System preset value CH014_ContactChildTxt_FL_CH014

CH014_ContactChild
, פנים אל פנים, באמצעות הטלפון,}CH004_FirstNameOfChild{בשנים עשר החודשים שחלפו, באיזו תדירות היה לך קשר עם 

הדואר, בדוא"ל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר?
CONTACT WITH CHILD

. כל יום1
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System preset value CH007_ChLWh
IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

ELSE

ENDIF
System preset value CoResidentChild
IF (CH007_ChLWh = a1) AND (piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 18))
ELSE
ENDIF
System preset value ChildSex
System preset value ChildName
IF piPreloadChildIndex = '0'

. מספר פעמים בשבוע2
. בערך פעם בשבוע3
. בערך פעם בשבועיים4
. בערך פעם בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. אף פעם7

CH007_ChLWh
 ?}CH004_FirstNameOfChild{. היכן מתגורר/ת 6אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

WHERE DOES CHILD N LIVE
. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

IF MN104_Householdmoved = 1

ENDIF

CH007_ChLWh
 ?}CH004_FirstNameOfChild{. היכן מתגורר/ת 6אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

WHERE DOES CHILD N LIVE
. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

IF piLimit <> 1

IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

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

MARITAL STATUS OF CHILD
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג1
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ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE

ENDIF

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

. שותפות רשומה2
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג3
. לא נישא/ה מעולם4
. גרוש/ה5
. אלמן/ה6

Txt_FL_CH013

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

DOES CHILD HAVE PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_CH015

CHECK (CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild) AND ((((CH015_YrChldMoveHh = DONTKNOW)
OR (CH015_YrChldMoveHh < 2017.99999999999968)) OR (CH015_YrChldMoveHh = 2999)) OR
(CH015_YrChldMoveHh = 9997)) L16 " [השנה צריכה להיות מאוחרת יותר או שווה לשנת הלידה. אם השנה נכונה, לחץ
[.על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

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

IWER:
 אם9997" אם הילד/ה עדיין מתגורר/ת בבית (למשל, עם אמו הגרושה). סמן 2999יש להתייחס רק לעזיבה האחרונה. הקלד "

הילד/ה מעולם לא גר במשק הבית עם הוריו.
YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD

1900..9997

IF piLimit = 1

ELSE

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

IWER:
למראיין: אנא כלול/כללי את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים, והחורגים, כולל אלה של בן/בת הזוג

NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

CH016_ChildOcc
.7אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

מהו המצב התעסוקתי של
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IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

}CH004_FirstNameOfChild{?
CHILD OCCUPATION

. עובד/ת במשרה מלאה1
. עובד/ת במשרה חלקית2
. עובד/ת עצמאי/ת או עובד/ת בעסק המשפחתי3
. מובטל/ת4
. נמצא/ת בהכשרה מקצועית, הסבה מקצועית, או מוסד להשכלה5
. חופשת לידה6
. בגמלאות או בפרישה מוקדמת7
. חולה לצמיתות או נכה8
. עקר/ת בית9

. אחר97

Txt_FL_CH017

CH017_EducChild
.2אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

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

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

CHILD EDUCATION
. אין השכלה פורמלית1
. לא סיים/ה השכלה יסודית2
. יסודית3
. חטיבת ביניים4
. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)5
. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות6
. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה תיכון עיוני)7
. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות8
. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות9

. ישיבה גבוהה או כולל10
. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות11
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית12
. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית13
. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות14
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית15

. אין תעודה עדיין/מצוי/ה במהלך לימודים95
. אחר97

CH018_EdInstChild
.3התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 
 השיג/ה?}CH004_FirstNameOfChild{אילו תארים גבוהים או מקצועיים 

IWER:
CodeAllלמראיין: סמן את כל התשובות המתאימות. ^

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

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל1
. מכינה קדם אקדמית2
. תעודת אחות מעשית3
. תעודת אחות מוסמכת4
. תעודת הנדסאי5
, לדוגמא)B.A. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא 6
, לדוגמאB.Ed ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.A. תואר ראשון, 7
 (מהנדס) לדוגמאB.Sc מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.A. תואר ראשון, 8
. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון9

. לדוגמא)Ms.C ממכללה אקדמית או תואר דומה (M.A. תואר שני 10
 מאוניברסיטהM.A. תואר שני 11
 או וטרינר, לדוגמאD.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.D. תואר ד''ר לרפואה (12
, דוקטור למשפטים)LL.D, או J.S.D או תואר דומה (Ph.D. תואר שלישי, 13

. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים95
. אחר97

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

IWER:
למראיין: אנא כלול/כללי את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים, והחורגים, כולל אלה של בן/בת הזוג

NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

Txt_FL_CH020

CH020_YrBrthYCh
?}CH004_FirstNameOfChild{ של [@ הצעיר ביותר/הצעירה ביותר מבין ילדיו]באיזו שנה נולד/ה הילד/ה 

YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD
1875..2017
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ENDIFTxt_FL_RC038

IF RC038_extadpt = a1

ENDIF

RC038_extadpt
 ילד?[@ אימצת עוד/@ אי פעם אימצת]האם 

OTHER ADOPTED CHILDREN
. כן1
. לא5

Txt_FL_RC039

IF RC039_nmextadpt > 0

RC039_nmextadpt
 ילדים אימצת?[@ עוד]כמה 

NUMBER OF OTHER ADOPTED
0..20

LOOP cnt:= 1 TO RC039_nmextadpt

BLOCK
Txt_FL_RC040

Txt_FL_RC041

CHECK NOT ((RC041_yradopt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC041_yradopt)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_FL_RC042

IF RC042_kidgender = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RC043

RC040_kidname
[@ הראשון/@ השני/@ השלישי/@ הרביעי/@ מה היה שמו של הילד [@ אנו רוצים להתחיל עם הילד הראשון שאימצת]

החמישי/@ השישי/@ השביעי/@ השמיני/@ התשיעי/@ העשירי/@ האחד-עשר/@ השנים-עשר/@ השלושה-עשר/@
 שאימצת?הארבעה-עשר/@ החמישה-עשר/@ השישה-עשר/@ השבעה-עשר/@ השמונה-עשר/@ התשעה-עשר/@ העשרים]

OTHER ADOPTED CHILD NAME
STRING[124]

RC041_yradopt
?}]Child name[{מתי אימצת את 

OTHER CHILD YEAR OF ADOPTION
1900..2017

RC042_kidgender

IWER:
 זכר או נקבה?}]Child name[{אנא שאל או סמן: האם 

OTHER ADOPTED CHILD GENDER
. זכר1
. נקבה2

Txt_Calendar_BAdoptChild_Start

RC043_kidyob
 נולד?}]Child name[{באיזו שנה 
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CHECK NOT ((RC043_kidyob = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC043_kidyob)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT ((RC043_kidyob = RESPONSE) AND (RC041_yradopt < RC043_kidyob)) L16 " [שנה זו איננה מתאימה
[עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_FL_RC044

IF RC044_kidalive = a5

ENDIF
IF MN002_Person[1].Gender = a2

OTHER ADOPTED CHILD YEAR OF BIRTH
1900..2017

RC044_kidalive
 חי?}]Child name[{האם 

OTHER ADOPTED CHILD STILL ALIVE
. כן1
. לא5

Txt_FL_RC045

CHECK NOT ((RC045_kidyod = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RC045_kidyod)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

IF RC045_kidyod = RESPONSE

ENDIF

RC045_kidyod
 נפטר?}]Child name[{באיזו שנה 

OTHER ADOPTED CHILD YEAR OF DEATH
1900..2017

Txt_Calendar_BAdoptChild_End

LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF piIndex > 1

ENDIF
IF askRC046 = 1

IF (New_Children[cnt].RC030a_malws >= RC041_yradopt) AND (New_Children[cnt].RC024_kidyob <=
RC041_yradopt)
ENDIF

IF Adopt_Children[piIndex - 1].RC046_malv = a2
ENDIF
IF (Adopt_Children[piIndex - 1].RC047_malvdur = a5) OR (Adopt_Children[piIndex - 1].RC047_malvdur = a6)

ENDIF

IF (Adopt_Children[piIndex - 1].RC047a_malws > RC041_yradopt">RC041_yradopt) AND
(RC041_yradopt">RC041_yradopt > Adopt_Children[piIndex - 1].RC041_yradopt">RC041_yradopt)
ENDIF

Txt_FL_RC046

RC046_malv
?}]Child name[{האם הפסקת לעבוד באופן זמני או קבוע כאשר אימצת את 

LEFT JOB BECAUSE OF CHILD
. כן, הפסיק לעבוד באופן זמני1
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ELSE

ENDIFTxt_FL_RC048

IF RC046_malv = a1

ENDIF

. כן, לא חזר לעבוד מאז2
. לא, המשיך לעבוד5
. לא רלוונטי: לא עבד באותו הזמן9

Txt_FL_RC047

IF (RC047_malvdur = a5) OR (RC047_malvdur = a6)

ENDIF

RC047_malvdur
למשך כמה זמן הפסקת לעבוד?

HOW LONG WAS MATERNITY INTERUPTION
. חודש או פחות1
 חודשים לכל היותר3. יותר מחודש אך 2
 חודשים לכל היותר6 חודשים אך 3. יותר מ-3
 חודשים אך שנה לכל היותר6. יותר מ-4
 שנים לכל היותר3. יותר משנה אך 5
 שנים, אך עבד במועד מאוחר יותר3. יותר מ-6

Txt_FL_RC047a

CHECK NOT ((RC047a_malws = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RC047a_malws)) L16
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] " [{empty}]"

RC047a_malws
מתי חזרת לעבוד?

WHEN STARTED WORKING AGAIN
1900..2017

IF askRC046 = 3
ELSE

ENDIF

IF (askRC046 = 2) OR (askRC046 = 0)
ENDIF

RC048_malvsoi
?}FL_RC048_1{. אילו מקורות הכנסה היו לך כשאימצת את 5בבקשה הסתכל בכרטיס 

IWER:
בבקשה קרא בקול רם וסמן את כל התשובות המתאימות:

SOURCES OF INCOME MATERNITY LEAVE
. הכנסה מעבודה (כולל עבודה כעצמאי)1
. תמיכה כלכלית מבן זוג2
. מענק לידה מהמדינה, מעסיק או מוסדות אחרים3
. קצבת ילדים מהמדינה או מוסדות אחרים4
. תמיכה מהמשפחה (לא מבן הזוג) וחברים5
. שימוש בנכסים או חשבונות בנק6

. אחר97
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ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO RC039_nmextadpt

ENDBLOCK

ENDIF

IF a97 IN RC048_malvsoi

ENDIF
IF a3 IN RC048_malvsoi

ENDIF

RC048a_malvsoi
אנא פרט:

OTHER SOURCE OF INCOME MATERNITY LEAVE
STRING

Txt_FL_RC049

IF RC049_malvmon1 = RESPONSE

ENDIF

RC049_malvmon1
?}]Child name[{האם אתה יכול לספר לי מה היה מענק הלידה החודשי הראשון נטו שקיבלת לאחר שאימצת את 

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

MATERNITY BENEFIT AMOUNT
-99999999999999.99..1000000000000000.00

IF RC050_malvcur1 = a97

ENDIF

RC050_malvcur1

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע רשמת את הסכום?

CURRENCY MATERNITY BENEFIT
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RC750_specify
^Specify

SPECIFY
STRING
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IF Adopt_Children[cnt].RC044_kidalive = a1

BLOCK

System preset value CH014_ContactChildTxt_FL_CH014

System preset value CH007_ChLWh
IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

ELSE

ENDIF
System preset value CoResidentChild
IF (CH007_ChLWh = a1) AND (piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 18))
ELSE
ENDIF

CH014_ContactChild
, פנים אל פנים, באמצעות הטלפון,}CH004_FirstNameOfChild{בשנים עשר החודשים שחלפו, באיזו תדירות היה לך קשר עם 

הדואר, בדוא"ל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר?
CONTACT WITH CHILD

. כל יום1
. מספר פעמים בשבוע2
. בערך פעם בשבוע3
. בערך פעם בשבועיים4
. בערך פעם בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. אף פעם7

CH007_ChLWh
 ?}CH004_FirstNameOfChild{. היכן מתגורר/ת 6אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

WHERE DOES CHILD N LIVE
. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

IF MN104_Householdmoved = 1

ENDIF

CH007_ChLWh
 ?}CH004_FirstNameOfChild{. היכן מתגורר/ת 6אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

WHERE DOES CHILD N LIVE
. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8
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System preset value ChildSex
System preset value ChildName
IF piPreloadChildIndex = '0'

IF piLimit <> 1

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

IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE

ENDIF

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

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

MARITAL STATUS OF CHILD
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג1
. שותפות רשומה2
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג3
. לא נישא/ה מעולם4
. גרוש/ה5
. אלמן/ה6

Txt_FL_CH013

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

DOES CHILD HAVE PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_CH015

CHECK (CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild) AND ((((CH015_YrChldMoveHh = DONTKNOW) OR
(CH015_YrChldMoveHh < 2017.99999999999968)) OR (CH015_YrChldMoveHh = 2999)) OR
(CH015_YrChldMoveHh = 9997)) L16 " [השנה צריכה להיות מאוחרת יותר או שווה לשנת הלידה. אם השנה נכונה, לחץ
[.על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

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

IWER:
 אם9997" אם הילד/ה עדיין מתגורר/ת בבית (למשל, עם אמו הגרושה). סמן 2999יש להתייחס רק לעזיבה האחרונה. הקלד "

הילד/ה מעולם לא גר במשק הבית עם הוריו.
YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD

1900..9997

IF piLimit = 1

CH019_NoChildren
?}CH004_FirstNameOfChild{כמה ילדים, אם בכלל, יש ל 
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ELSE

IWER:
למראיין: אנא כלול/כללי את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים, והחורגים, כולל אלה של בן/בת הזוג

NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

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

CH016_ChildOcc
.7אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

מהו המצב התעסוקתי של
}CH004_FirstNameOfChild{?

CHILD OCCUPATION
. עובד/ת במשרה מלאה1
. עובד/ת במשרה חלקית2
. עובד/ת עצמאי/ת או עובד/ת בעסק המשפחתי3
. מובטל/ת4
. נמצא/ת בהכשרה מקצועית, הסבה מקצועית, או מוסד להשכלה5
. חופשת לידה6
. בגמלאות או בפרישה מוקדמת7
. חולה לצמיתות או נכה8
. עקר/ת בית9

. אחר97

Txt_FL_CH017

CH017_EducChild
.2אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

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

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

CHILD EDUCATION
. אין השכלה פורמלית1
. לא סיים/ה השכלה יסודית2
. יסודית3
. חטיבת ביניים4
. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)5
. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות6
. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה תיכון עיוני)7
. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות8
. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות9

. ישיבה גבוהה או כולל10
. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות11
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית12
. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית13
. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות14
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית15

. אין תעודה עדיין/מצוי/ה במהלך לימודים95
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ENDIF

ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

. אחר97

CH018_EdInstChild
.3התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 
 השיג/ה?}CH004_FirstNameOfChild{אילו תארים גבוהים או מקצועיים 

IWER:
CodeAllלמראיין: סמן את כל התשובות המתאימות. ^

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

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל1
. מכינה קדם אקדמית2
. תעודת אחות מעשית3
. תעודת אחות מוסמכת4
. תעודת הנדסאי5
, לדוגמא)B.A. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא 6
, לדוגמאB.Ed ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.A. תואר ראשון, 7
 (מהנדס) לדוגמאB.Sc מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.A. תואר ראשון, 8
. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון9

. לדוגמא)Ms.C ממכללה אקדמית או תואר דומה (M.A. תואר שני 10
 מאוניברסיטהM.A. תואר שני 11
 או וטרינר, לדוגמאD.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.D. תואר ד''ר לרפואה (12
, דוקטור למשפטים)LL.D, או J.S.D או תואר דומה (Ph.D. תואר שלישי, 13

. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים95
. אחר97

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

IWER:
למראיין: אנא כלול/כללי את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים, והחורגים, כולל אלה של בן/בת הזוג

NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

Txt_FL_CH020

CH020_YrBrthYCh
?}CH004_FirstNameOfChild{ של [@ הצעיר ביותר/הצעירה ביותר מבין ילדיו]באיזו שנה נולד/ה הילד/ה 

YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD
1875..2017
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ENDIF
IF (RP IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDIF

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value RC902_TimeStampEnd
IF RC902_TimeStampEnd = EMPTY AND RC060_rcend <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

RC060_rcend

IWER:
זהו סוף החלק על הילדים.

}Press{
END OF THE CHILDREN SECTION

. המשך1

RC061_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

BLOCK
Txt_FL_RP001

RP001_prtstart
כעת אני רוצה לדבר על מערכות יחסים שיתכן והיו לך.

IWER:
}Press{

START OF THE PARTNER SECTION
. המשך1
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System preset value RP901_TimeStampStart
IF RP901_TimeStampStart = EMPTY AND RP001_prtstart <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_RP002

IF RP002_prtmar = a1

RP002_prtmar
האם היית נשוי אי פעם?

EVER BEEN MARRIED
. כן1
. לא5

Txt_FL_RP002e

BLOCK

RP002e_howoftenmar
כמה פעמים היית נשוי?

HOW OFTEN MARRIED
0..12

Txt_FL_RP004

Txt_FL_RP004c

IF piIndex < 11

RP004_prtname
 היה השם של) + ' שלך, מה']FLNumber[@ בהתייחס לראשונה מבין מערכות היחסים האלה, מה/@ מה/('@ בהתייחס לנישואין ' + 

בן/בת הזוג שלך?
NAME OF PARTNER

STRING[124]

RP004c_relstrat
?}RP004_prtname{מתי התחילה מערכת היחסים שלך עם 

WHEN RELATIONSHIP START
1900..2017

Txt_FL_RP008

CHECK NOT (((MN002_Person[1].Year + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

IF RP008_prtyrmar = RESPONSE

RP008_prtyrmar
?}]Name of partner[{באיזו שנה התחתנת עם 

YEAR MARRIED
1900..2017

Txt_Calendar_Maried_Start
Txt_FL_RP004b

IF RP004b_prtyrliv < 9997

RP004b_prtyrliv
?}]Name of partner[{באיזו שנה התחלת לגור עם 

IWER:
 אם מעולם לא גר ביחד9997הקש 

YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER
1900..9997
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ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF
IF RP004b_prtyrliv = 9997
ELSE

ENDIF
IF (RP009_prtstill = a5) AND NOT (RP004b_prtyrliv = 9997)

ENDIF

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Start

Txt_FL_RP003

CHECK NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP003_prtyr)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_Start

RP003_prtyr
?}]Name of partner[@ {באיזו שנה התחלת לגור עם 

YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP009

RP009_prtstill

IWER:
?}]Name of partner[{אנא שאל או סמן: האם אתה עדיין גר עם 

STILL LIVING WITH PARTNER
. כן1
. לא5

IF RP010_prtrsbrp = a2

RP010_prtrsbrp

IWER:
 אם מדובר בפירוק של שותפות רשומה (כגון ידועים בציבור)1אנא שאל או סמן: מדוע? סמן 

REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER
. מערכת היחסים הסתיימה (כולל גירושין)1
. התאלמנות/בן או בת הזוג נפטרו2
. בן/בת הזוג עבר לבית אבות או למוסד סיעודי3

. סיבה אחרת97

Txt_FL_RP011

CHECK NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP011_prtyod)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP011_prtyod
 נפטר?}]Name of partner[{באיזו שנה 

YEAR OF DEATH PARTNER
1900..2017
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ELSE

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF
IF (((RP010_prtrsbrp = a1) OR (RP010_prtrsbrp = a3)) OR (RP010_prtrsbrp = a97)) AND NOT (RP004b_prtyrliv =
9997)

ENDIF
IF (RP010_prtrsbrp = a1) AND (piIndex < 11)

ENDIF

Txt_FL_RP012

CHECK NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP012_prtyrstp)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP012_prtyrstp
?}]Name of partner[{באיזו שנה הפסקת לגור עם 

YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP013

IF RP013_prtdiv = a1

ENDIF

RP013_prtdiv

IWER:
?[@ {שם בןבת הזוג}]אנא שאל או סמן: האם התגרשת מ 

DIVORCED PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_RP014

CHECK NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP014_prtyrdiv)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RP014_prtyrdiv
?}]Name of partner[{באיזו שנה התגרשת מ 

YEAR OF DIVORCE
1900..2017

IF RP009_prtstill = a1

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Still

Txt_FL_RP015a

RP015a_prtothliv
האם אי פעם גרת עם מישהו/י אחר כזוג?

ANY OTHER COHABITATING PARTNERS
. כן1
. לא5
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 10

ENDIF

IF cnt <= RP002e_howoftenmar

BLOCK
Txt_FL_RP004

Txt_FL_RP004c

IF piIndex < 11

ENDIF
IF piIndex > 10

RP004_prtname
 היה השם) + ' שלך, מה']FLNumber[@ בהתייחס לראשונה מבין מערכות היחסים האלה, מה/@ מה/('@ בהתייחס לנישואין ' + 

של בן/בת הזוג שלך?
NAME OF PARTNER

STRING[124]

RP004c_relstrat
?}RP004_prtname{מתי התחילה מערכת היחסים שלך עם 

WHEN RELATIONSHIP START
1900..2017

Txt_FL_RP008

CHECK NOT (((MN002_Person[1].Year + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

IF RP008_prtyrmar = RESPONSE

ENDIF

RP008_prtyrmar
?}]Name of partner[{באיזו שנה התחתנת עם 

YEAR MARRIED
1900..2017

Txt_Calendar_Maried_Start
Txt_FL_RP004b

IF RP004b_prtyrliv < 9997

ENDIF

RP004b_prtyrliv
?}]Name of partner[{באיזו שנה התחלת לגור עם 

IWER:
 אם מעולם לא גר ביחד9997הקש 

YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER
1900..9997

Txt_Calendar_BPartner_Start

Txt_FL_RP003

RP003_prtyr
?}]Name of partner[@ {באיזו שנה התחלת לגור עם 

YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER
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ENDIF
IF RP004b_prtyrliv = 9997
ELSE

ENDIF
IF (RP009_prtstill = a5) AND NOT (RP004b_prtyrliv = 9997)

CHECK NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP003_prtyr)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_Start

1900..2017

Txt_FL_RP009

RP009_prtstill

IWER:
?}]Name of partner[{אנא שאל או סמן: האם אתה עדיין גר עם 

STILL LIVING WITH PARTNER
. כן1
. לא5

IF RP010_prtrsbrp = a2

ENDIF
IF (((RP010_prtrsbrp = a1) OR (RP010_prtrsbrp = a3)) OR (RP010_prtrsbrp = a97)) AND NOT (RP004b_prtyrliv
= 9997)

RP010_prtrsbrp

IWER:
 אם מדובר בפירוק של שותפות רשומה (כגון ידועים בציבור)1אנא שאל או סמן: מדוע? סמן 

REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER
. מערכת היחסים הסתיימה (כולל גירושין)1
. התאלמנות/בן או בת הזוג נפטרו2
. בן/בת הזוג עבר לבית אבות או למוסד סיעודי3

. סיבה אחרת97

Txt_FL_RP011

CHECK NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP011_prtyod)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP011_prtyod
 נפטר?}]Name of partner[{באיזו שנה 

YEAR OF DEATH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP012

CHECK NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP012_prtyrstp)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP012_prtyrstp
?}]Name of partner[{באיזו שנה הפסקת לגור עם 

YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER
1900..2017
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ELSE

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF

ENDIF
IF (RP010_prtrsbrp = a1) AND (piIndex < 11)

ENDIF

Txt_FL_RP013

IF RP013_prtdiv = a1

ENDIF

RP013_prtdiv

IWER:
?[@ {שם בןבת הזוג}]אנא שאל או סמן: האם התגרשת מ 

DIVORCED PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_RP014

CHECK NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP014_prtyrdiv)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RP014_prtyrdiv
?}]Name of partner[{באיזו שנה התגרשת מ 

YEAR OF DIVORCE
1900..2017

IF RP009_prtstill = a1

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Still

Txt_FL_RP015a

RP015a_prtothliv
האם אי פעם גרת עם מישהו/י אחר כזוג?

ANY OTHER COHABITATING PARTNERS
. כן1
. לא5

IF RP002_prtmar = a5
ENDIF
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ENDIFTxt_FL_RP002d

IF RP002d_prtliv = a1

RP002d_prtliv
 חיית אי פעם עם מישהו/י כזוג מבלי להיות[@ האם/@ מבלי לקחת בחשבון את נישואיך, האם/@ מבלי לקחת בחשבון את נישואיך, האם]

נשוי?
EVER HAD UNMARRIED PARTNER

. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_RP004

Txt_FL_RP004c

IF piIndex < 11

ENDIF
IF piIndex > 10

RP004_prtname
 היה השם של) + ' שלך, מה']FLNumber[@ בהתייחס לראשונה מבין מערכות היחסים האלה, מה/@ מה/('@ בהתייחס לנישואין ' + 

בן/בת הזוג שלך?
NAME OF PARTNER

STRING[124]

RP004c_relstrat
?}RP004_prtname{מתי התחילה מערכת היחסים שלך עם 

WHEN RELATIONSHIP START
1900..2017

Txt_FL_RP008

CHECK NOT (((MN002_Person[1].Year + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

IF RP008_prtyrmar = RESPONSE

ENDIF

RP008_prtyrmar
?}]Name of partner[{באיזו שנה התחתנת עם 

YEAR MARRIED
1900..2017

Txt_Calendar_Maried_Start
Txt_FL_RP004b

IF RP004b_prtyrliv < 9997

ENDIF

RP004b_prtyrliv
?}]Name of partner[{באיזו שנה התחלת לגור עם 

IWER:
 אם מעולם לא גר ביחד9997הקש 

YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER
1900..9997

Txt_Calendar_BPartner_Start
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ENDIF
IF RP004b_prtyrliv = 9997
ELSE

ENDIF
IF (RP009_prtstill = a5) AND NOT (RP004b_prtyrliv = 9997)

Txt_FL_RP003

CHECK NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP003_prtyr)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_Start

RP003_prtyr
?}]Name of partner[@ {באיזו שנה התחלת לגור עם 

YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP009

RP009_prtstill

IWER:
?}]Name of partner[{אנא שאל או סמן: האם אתה עדיין גר עם 

STILL LIVING WITH PARTNER
. כן1
. לא5

IF RP010_prtrsbrp = a2

ENDIF
IF (((RP010_prtrsbrp = a1) OR (RP010_prtrsbrp = a3)) OR (RP010_prtrsbrp = a97)) AND NOT (RP004b_prtyrliv =
9997)

RP010_prtrsbrp

IWER:
 אם מדובר בפירוק של שותפות רשומה (כגון ידועים בציבור)1אנא שאל או סמן: מדוע? סמן 

REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER
. מערכת היחסים הסתיימה (כולל גירושין)1
. התאלמנות/בן או בת הזוג נפטרו2
. בן/בת הזוג עבר לבית אבות או למוסד סיעודי3

. סיבה אחרת97

Txt_FL_RP011

CHECK NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP011_prtyod)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP011_prtyod
 נפטר?}]Name of partner[{באיזו שנה 

YEAR OF DEATH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP012

RP012_prtyrstp
?}]Name of partner[{באיזו שנה הפסקת לגור עם 
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 12 TO 20

ELSE

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF

ENDIF
IF (RP010_prtrsbrp = a1) AND (piIndex < 11)

ENDIF

CHECK NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP012_prtyrstp)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP013

IF RP013_prtdiv = a1

ENDIF

RP013_prtdiv

IWER:
?[@ {שם בןבת הזוג}]אנא שאל או סמן: האם התגרשת מ 

DIVORCED PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_RP014

CHECK NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP014_prtyrdiv)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RP014_prtyrdiv
?}]Name of partner[{באיזו שנה התגרשת מ 

YEAR OF DIVORCE
1900..2017

IF RP009_prtstill = a1

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Still

Txt_FL_RP015a

RP015a_prtothliv
האם אי פעם גרת עם מישהו/י אחר כזוג?

ANY OTHER COHABITATING PARTNERS
. כן1
. לא5

IF Partners[cnt - 1].RP015a_prtothliv = a1
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BLOCK
Txt_FL_RP004

Txt_FL_RP004c

IF piIndex < 11

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF
IF RP004b_prtyrliv = 9997
ELSE

RP004_prtname
 היה השם) + ' שלך, מה']FLNumber[@ בהתייחס לראשונה מבין מערכות היחסים האלה, מה/@ מה/('@ בהתייחס לנישואין ' + 

של בן/בת הזוג שלך?
NAME OF PARTNER

STRING[124]

RP004c_relstrat
?}RP004_prtname{מתי התחילה מערכת היחסים שלך עם 

WHEN RELATIONSHIP START
1900..2017

Txt_FL_RP008

CHECK NOT (((MN002_Person[1].Year + 10) > RP008_prtyrmar) AND (RP008_prtyrmar = RESPONSE)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

IF RP008_prtyrmar = RESPONSE

ENDIF

RP008_prtyrmar
?}]Name of partner[{באיזו שנה התחתנת עם 

YEAR MARRIED
1900..2017

Txt_Calendar_Maried_Start
Txt_FL_RP004b

IF RP004b_prtyrliv < 9997

ENDIF

RP004b_prtyrliv
?}]Name of partner[{באיזו שנה התחלת לגור עם 

IWER:
 אם מעולם לא גר ביחד9997הקש 

YEAR STARTED LIVING WITH MARRIED PARTNER
1900..9997

Txt_Calendar_BPartner_Start

Txt_FL_RP003

CHECK NOT ((RP003_prtyr = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP003_prtyr)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_Start

RP003_prtyr
?}]Name of partner[@ {באיזו שנה התחלת לגור עם 

YEAR STARTED LIVING WITH PARTNER
1900..2017
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ENDIF
IF (RP009_prtstill = a5) AND NOT (RP004b_prtyrliv = 9997)

Txt_FL_RP009

RP009_prtstill

IWER:
?}]Name of partner[{אנא שאל או סמן: האם אתה עדיין גר עם 

STILL LIVING WITH PARTNER
. כן1
. לא5

IF RP010_prtrsbrp = a2

ENDIF
IF (((RP010_prtrsbrp = a1) OR (RP010_prtrsbrp = a3)) OR (RP010_prtrsbrp = a97)) AND NOT (RP004b_prtyrliv
= 9997)

ENDIF
IF (RP010_prtrsbrp = a1) AND (piIndex < 11)

RP010_prtrsbrp

IWER:
 אם מדובר בפירוק של שותפות רשומה (כגון ידועים בציבור)1אנא שאל או סמן: מדוע? סמן 

REASONS FOR NOT LIVING WITH PARTNER
. מערכת היחסים הסתיימה (כולל גירושין)1
. התאלמנות/בן או בת הזוג נפטרו2
. בן/בת הזוג עבר לבית אבות או למוסד סיעודי3

. סיבה אחרת97

Txt_FL_RP011

CHECK NOT ((RP011_prtyod = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP011_prtyod)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP011_prtyod
 נפטר?}]Name of partner[{באיזו שנה 

YEAR OF DEATH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP012

CHECK NOT ((RP012_prtyrstp = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP012_prtyrstp)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_Calendar_BPartner_End

RP012_prtyrstp
?}]Name of partner[{באיזו שנה הפסקת לגור עם 

YEAR STOPPED LIVING WITH PARTNER
1900..2017

Txt_FL_RP013

RP013_prtdiv
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ENDIFTxt_FL_RP016

IF RP016_prtnocohp = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF
IF piIndex > 10

ENDIF

ENDIF

IF RP013_prtdiv = a1

ENDIF

IWER:
?[@ {שם בןבת הזוג}]אנא שאל או סמן: האם התגרשת מ 

DIVORCED PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_RP014

CHECK NOT ((RP014_prtyrdiv = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP014_prtyrdiv)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RP014_prtyrdiv
?}]Name of partner[{באיזו שנה התגרשת מ 

YEAR OF DIVORCE
1900..2017

IF RP009_prtstill = a1

ENDIF

Txt_Calendar_BPartner_Still

Txt_FL_RP015a

RP015a_prtothliv
האם אי פעם גרת עם מישהו/י אחר כזוג?

ANY OTHER COHABITATING PARTNERS
. כן1
. לא5

RP016_prtnocohp
 הייתה לך אי פעם מערכת יחסים ארוכת טווח שהיתה חשובה לך,[@ מלבד מערכות היחסים שכבר דיברנו עליהן, האם/@ האם]

שבמהלכה בן/בת זוגך גר בכתובת שונה ממך במשך רוב הזמן?
NON COHABITATING PARTNERS

. כן1
. לא5
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BLOCK

ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 10

CHECK NOT ((RP017_prtncstrt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP017_prtncstrt)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_FL_RP018

Txt_Calendar_BNoCoPartner_Start
Txt_FL_RP019

IF RP019_prtncstill = a5

ELSE

ENDIFTxt_FL_RP021

RP017_prtncstrt
באיזו שנה החלה מערכת היחסים הזאת?

START NON-COHABITATING PARTNERSHIP
1900..2017

RP018_prtncname
מה היה שמו/ה של בן/בת זוגך?

NAME OF NON-COHABITATING PARTNER
STRING[124]

RP019_prtncstill
?}]Name of partner[{האם אתה עדיין במערכת יחסים עם 

STILL IN A RELATIONSHIP WITH NON-COHABITATING PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_RP020

CHECK NOT ((RP020_prtncend = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP020_prtncend)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_Calendar_BNoCoPartner_End

RP020_prtncend
באיזו שנה הסתיימה מערכת היחסים שלך?

END NON-COHABITATING PARTNERSHIP
1900..2017

IF RP019_prtncstill = a1
ENDIF

RP021_prtoth
הייתה לך אי פעם עוד מערכת יחסים ארוכת טווח שהיתה חשובה לך, שבמהלכה בן/בת זוגך גר/ה בכתובת שונה ממך במשך רוב הזמן?

ANY OTHER NON COHABITATING PARTNERS
. כן1
. לא5

IF NoCoPartners[cnt - 1].RP021_prtoth = a1

BLOCK

RP017_prtncstrt
באיזו שנה החלה מערכת היחסים הזאת?

START NON-COHABITATING PARTNERSHIP
1900..2017
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ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

CHECK NOT ((RP017_prtncstrt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP017_prtncstrt)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_FL_RP018

Txt_Calendar_BNoCoPartner_Start
Txt_FL_RP019

IF RP019_prtncstill = a5

ELSE

ENDIFTxt_FL_RP021

RP018_prtncname
מה היה שמו/ה של בן/בת זוגך?

NAME OF NON-COHABITATING PARTNER
STRING[124]

RP019_prtncstill
?}]Name of partner[{האם אתה עדיין במערכת יחסים עם 

STILL IN A RELATIONSHIP WITH NON-COHABITATING PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_RP020

CHECK NOT ((RP020_prtncend = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RP020_prtncend)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_Calendar_BNoCoPartner_End

RP020_prtncend
באיזו שנה הסתיימה מערכת היחסים שלך?

END NON-COHABITATING PARTNERSHIP
1900..2017

IF RP019_prtncstill = a1
ENDIF

RP021_prtoth
הייתה לך אי פעם עוד מערכת יחסים ארוכת טווח שהיתה חשובה לך, שבמהלכה בן/בת זוגך גר/ה בכתובת שונה ממך במשך רוב

הזמן?
ANY OTHER NON COHABITATING PARTNERS

. כן1
. לא5

RP022_rpend

IWER:
}Press{זהו סוף החלק על בני זוג. 

END OF THE PARTNER SECTION
. המשך1
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ENDIF
IF (RA IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value RP902_TimeStampEnd
IF RP902_TimeStampEnd = EMPTY AND RP022_rpend <> EMPTY
ENDIF

RP023_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

BLOCK
Txt_FL_RA001

System preset value RA901_TimeStampStart
IF RA901_TimeStampStart = EMPTY AND RA001_acstrt <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_RA002

RA001_acstrt
בחלק הבא אשאל מספר שאלות בנוגע למקומות השונים בהם גרת במהלך חייך.

IWER:
}Press{

START OF THE ACCOMODATION SECTION
. המשך1

RA002_acmintro
. האם חווית אי פעם אירוע כלשהו מהאירועים הרשומים בכרטיס?8בבקשה הסתכל בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

אנא סמן את כל מה שרלוונטי
SPECIAL EVENTS IN ACCOMODATION

. גרת בבית ילדים1
. חיית עם משפחת אומנה2
. פונית או הועברת למקום אחר במהלך מלחמה3
. היית אסיר במחנה שבויי מלחמה4
. היית אסיר בבית כלא5
. היית אסיר במחנה עבודה6
. היית אסיר במחנה ריכוז7
. היית מטופל במוסד לטיפול בשחפת8
. שהית בבית חולים פסיכיאטרי9

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

47 von 485 19.05.17, 16:43



CHECK NOT ((RA002_acmintro = RESPONSE) AND ((RA002_acmintro.CARDINAL > 1) AND (a96 IN
RA002_acmintro))) L16 " [לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה" יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך.] [{empty}]"
Txt_FL_RA003

CHECK NOT ((RA003_acyrest = RESPONSE) AND (((MN002_Person[1].Year > RA003_acyrest) OR (RA003_acyrest
> CurrentYear)) AND NOT (RA003_acyrest = 9997))) L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"

IF RA003_acyrest = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RA004

BLOCK

. היית מחוסר בית במשך חודש אחד או יותר10
. אף אחד מאלו96

RA003_acyrest
באיזו שנה עברת לגור ברשות עצמך או הקמת משק בית משלך?

IWER:
אם נשאל, מדובר בשנה שהמשיב תופס כשנה שבה הוא גר לראשונה במשק בית משלו אחרי בית ההורים.

 אם המשיב מעולם לא הקים משק בית משלו9997אנא סמן 
WHEN ESTABLISHED HOME

1900..9997

Txt_Calendar_Establish_Household

RA004_acborn
ברצוני לשאול אותך על מקום המגורים שלך מייד לאחר לידתך. האם גרת שם יותר משנה?

IWER:
ב"מקום מגורים" הכוונה לדירה או לבית פרטי שבו המשיב גר.

RESIDENCE WHEN BORN
. כן1
. לא5

IF ResidenceIndex <> 1
Txt_FL_RA005

IF RA005_acstl = a1
ELSE

RA005_acstl
האם עברת למקום המגורים הבא ישירות וגרת שם במשך שנה או יותר?

IWER:
ב"ישירות" הכוונה אחרי פחות משישה חודשים.

SHORT TERM LIVING
. כן1
. לא5

IF RA005_acstl = a5
Txt_FL_RA006

RA006_acstrt
 שגרת בו במשך שנה או יותר?[@ הראשון/@ הבא]מתי התחלת לגור במקום המגורים 

START LIVING AT RESIDENCE
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ELSE

ENDIF

IF RA026_acwhere = RESPONSE

ENDIF
IF RA006_acstrt = DONTKNOW

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK NOT ((RA006_acstrt = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA006_acstrt)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

1900..2017

IF RA004_acborn = a1
ELSE

ENDIF

Txt_FL_RA006

CHECK NOT ((RA006_acstrt = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA006_acstrt)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

RA006_acstrt
 שגרת בו במשך שנה או יותר?[@ הראשון/@ הבא]מתי התחלת לגור במקום המגורים 

START LIVING AT RESIDENCE
1900..2017

RA026_acwhere
כיצד עלינו לכנות את מקום מגורים זה?

IWER:
בשאלה זו המטרה היא לזהות באופן ייחודי את מקום המגורים בלוח אירועי החיים. הזיהוי יכול להיות שם הרחוב, שם העיר, או תיאור של

הבית, לדוגמא הדירה בלונדון.
WHERE LIVED

STRING[124]

Txt_Calendar_BResidence_Start

CHECK NOT ((RA007_acest = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA007_acest)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

RA007_acest

IWER:
בקש מהמשיב להעריך את השנה שבה הוא התחיל לגור במקום מגורים זה (הבא). אם אין באפשרותו להעריך, שאל באיזה עשור מדובר

.1945והזן בתשובה את שנת האמצע של העשור. לדוגמא, לשנות הארבעים הקש 
ESTIMATED START YEAR OF ACCOMMODATION

1900..2017

RA008_actyp
האם מקום מגורים זה היה פרטי?

IWER:
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IF RA008_actyp = a1

ELSE

מקום מגורים פרטי הוא מקום שבו המשיב, הוריו או האפוטרופוסים שלו גרו בבעלות או בשכירות בכל צורה שהיא.
TYPE OF RESIDENCE

. כן1
. לא5

Txt_FL_RA009

IF RA009_acprtyp = a3

ENDIF
IF RA009_acprtyp = a97

ENDIF

RA009_acprtyp
^FL_RA009_1

IWER:
מגורים ללא שכירות כוללים: מגורים עם קרובי משפחה או חברים, במקום מגורים שמסופק על ידי החברה או המעסיק, או מקום מגורים

שניתן על ידי חבר או בן משפחה.
שכירות משנה (מישהו ששוכר ממישהו שהוא עצמו שוכר מאדם שלישי) נחשבת כדירה בשכירות

TYPE OF PRIVATE RESIDENCE
. בעלים1
. חברים בקואופרטיב2
. דיירים בשכירות3
. ללא שכר דירה4

. אחר97

Txt_FL_RA709

RA709_acspo
[@ הוריך או האפוטרופוסים שלך גרו/@ אתה גרת/@ הוריך או האפוטרופוסים שלך גרו/@ אתה גרת/@ הוריך אוציינת ש 

 כדייר/ים בשכירות, האם היה זה במסגרת שירותי דיור ציבורי, או תוכנית דומה?האפוטרופוסים שלך גרו/@ אתה גרת]

IWER:
הכוונה לשכירות במסגרת תוכנית ממשלתית או ציבורית שמציעה שכירות מסובסדת במחיר נמוך ממחיר השוק באמצעות גורם ציבורי

(אך לא בידי מעסיק כלשהו).
TYPE OF RENTAL

. כן1
. לא5

RA010_acspo
אנא פרט מהי התשובה האחרת

SPECIFY OTHER: PRIVATE RESIDENCE
STRING

IF RA008_actyp = a5

RA011_acnprtyp
. איזה סוג מגורים זה היה?9אנא הסתכל בכרטיס 

TYPE OF NON-PRIVATE RESIDENCE
. פנימייה או מעונות באוניברסיטה1
. בבית יתומים או בית ילדים2
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ENDIF

IF RA013_acountyn = a5

ELSE

ENDIFTxt_FL_RA017

ENDIF

IF RA011_acnprtyp = a97

ENDIF

. במחנה צבאי3
. בית חולים לחולי נפש4
. בית חולים5
. מוסד סיעודי לקשישים6
. בית סוהר7
. מחנה לשבויי מלחמה8
. מחנה עבודה9

.מחנה ריכוז10
. מחנה פליטים11
. מוסד דתי12
. מגורים משותפים אחרים97

RA012_acspo
אנא פרט מהי התשובה האחרת

SPECIFY OTHER: NONE-PRIVATE RESIDENCE
STRING

RA013_acountyn
האם מקום המגורים היה בתחומי מדינת ישראל כיום?
WAS RESIDENCE IN CURRENT COUNTRY

. כן1
. לא5

BLOCK

ENDBLOCK

CountryCode
באיזו מדינה, בגבולות הנוכחיים, היה מקום המגורים הזה?

: אנא תאר את המדינה ובחר אותה מהתפריט הנפתח[מראיין/ת]

STRING

IF RA013_acountyn = a1

ENDIF

RA015_acountry
 להמשך.Enter ואז Ctrl+Rלמראיין: השאלה אינה רלוונטית לישראל. הקש/הקישי 
REGION OF RESIDENCE (NOT CURRENT)
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IF ((RA006_acstrt >= RA003_acyrest) OR (RA007_acest >= RA003_acyrest)) AND (RA009_acprtyp = a1)

ENDIFTxt_FL_RA021

CHECK NOT ((RA021_acstop = RESPONSE) AND (((MN002_Person[1].Year > RA021_acstop) OR (RA021_acstop
> 2017)) AND NOT (RA021_acstop = 9997))) L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"
CHECK NOT (((RA021_acstop = RESPONSE) AND (RA006_acstrt = RESPONSE)) AND (RA006_acstrt >
RA021_acstop)) L16 " [שנה זו לא מתאימה לתאריך ההתחלה שצוין. בדוק שנית ותקן.] [{empty}]"

IF (RA006_acstrt <= (Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 10)) AND (RA021_acstop >=
(Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 10))
ENDIF
IF RA021_acstop = 9997

ELSE

RA017_acchcity
איך היית מתאר את האזור שבו היה מקום מגורים זה?

IWER:
אנא קרא בקול רם

AREA OF RESIDENCE
. עיר גדולה1
. פרבר של עיר גדולה2
. עיירה גדולה3
. עיירה קטנה4
. אזור כפרי או כפר (כולל קיבוצים, יישובים ומושבים)5

Txt_FL_RA018

RA018_acquire
. כיצד רכשת את הנכס הזה?11אנא הסתכל בכרטיס 

IWER:
אנא סמן את כל מה שרלוונטי.

במידה ולא ברור, "אמצעים פרטיים" כוללים גם סיוע מבן-הזוג.
.6אם המשיב קיבל את הנכס מהמדינה ללא תשלום, סמן 

HOW AQUIRED PROPERTY
. רכשת או בנית אותו באמצעים הפרטיים שלך בלבד1
. רכשת או בנית אותו באמצעות הלוואה או משכנתא2
. רכשת או בנית אותו בעזרת המשפחה3
. קיבלת אותו כירושה4
. קיבלת אותו כמתנה5
. רכשתי אותו באמצעים אחרים6

RA021_acstop
)?) + '']FL_livingin[@ גרת כשנולדת/('@ התחלת לגור ב-' + , שבו }RA026_acwhere{באיזו שנה הפסקת לגור במקום מגורים זה ( 

IWER:
 אם המשיב עדיין גר באותו מקום המגורים (לדוגמא, אותה דירה או בית).9997אנא סמן 

STOPPED LIVING AT RESIDENCE
1900..9997

Txt_Calendar_Still_Residence

IF RA021_acstop <> EMPTY
Txt_Calendar_BResidence_End
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ENDIF
IF (((RA006_acstrt >= RA003_acyrest) OR (RA007_acest >= RA003_acyrest)) AND (RA009_acprtyp = a1)) AND
(RA021_acstop <> 9997)

ENDIF

Txt_FL_RA022

IF RA022_acdone = a2

RA022_acdone
מה עשית עם הנכס אחרי שהפסקת לגור בו?

IWER:
אנא קרא בקול רם

WHAT DONE WITH PROPERTY
. מכרת אותו1
. שמרת אותו2
. נתת אותו במתנה למישהו3
. נושלת ממנו4

. אף אחד מאלו96

Txt_FL_RA022a

IF RA022a_stillown = a5

ENDIF

RA022a_stillown
האם הנכס עדיין בבעלותך?

STILL OWN PROPERTY
. כן1
. לא5

Txt_FL_RA022b

IF RA022b_dowith = a1

ENDIF

RA022b_dowith
מה עשית עם הנכס?

IWER:
אנא קרא בקול רם

DO WITH PROPERTY
. מכרת אותו1
. נתת אותו במתנה למישהו3
. נושלת ממנו4

. אף אחד מאלו96

Txt_FL_RA022c

CHECK NOT ((RA022c_yrsellprop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA022c_yrsellprop)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RA022c_yrsellprop
באיזו שנה מכרת את הנכס?

WHEN SELL PROPERTY
1900..2017
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 50

ENDIF

ENDIF

IF Residence[cnt - 1].RA021_acstop <> EMPTY AND (Residence[cnt - 1].RA021_acstop <> 9997)

BLOCK

IF ResidenceIndex <> 1

ELSE

ENDIF

Txt_FL_RA005

IF RA005_acstl = a1
ELSE

ENDIF

RA005_acstl
האם עברת למקום המגורים הבא ישירות וגרת שם במשך שנה או יותר?

IWER:
ב"ישירות" הכוונה אחרי פחות משישה חודשים.

SHORT TERM LIVING
. כן1
. לא5

IF RA005_acstl = a5

ENDIF

Txt_FL_RA006

CHECK NOT ((RA006_acstrt = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA006_acstrt)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

RA006_acstrt
 שגרת בו במשך שנה או יותר?[@ הראשון/@ הבא]מתי התחלת לגור במקום המגורים 

START LIVING AT RESIDENCE
1900..2017

IF RA004_acborn = a1
ELSE

ENDIF

Txt_FL_RA006

CHECK NOT ((RA006_acstrt = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA006_acstrt)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

RA006_acstrt
 שגרת בו במשך שנה או יותר?[@ הראשון/@ הבא]מתי התחלת לגור במקום המגורים 

START LIVING AT RESIDENCE
1900..2017
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IF RA026_acwhere = RESPONSE

ENDIF
IF RA006_acstrt = DONTKNOW

ENDIF

IF RA008_actyp = a1

RA026_acwhere
כיצד עלינו לכנות את מקום מגורים זה?

IWER:
בשאלה זו המטרה היא לזהות באופן ייחודי את מקום המגורים בלוח אירועי החיים. הזיהוי יכול להיות שם הרחוב, שם העיר, או תיאור

של הבית, לדוגמא הדירה בלונדון.
WHERE LIVED

STRING[124]

Txt_Calendar_BResidence_Start

CHECK NOT ((RA007_acest = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA007_acest)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

RA007_acest

IWER:
בקש מהמשיב להעריך את השנה שבה הוא התחיל לגור במקום מגורים זה (הבא). אם אין באפשרותו להעריך, שאל באיזה עשור

.1945מדובר והזן בתשובה את שנת האמצע של העשור. לדוגמא, לשנות הארבעים הקש 
ESTIMATED START YEAR OF ACCOMMODATION

1900..2017

RA008_actyp
האם מקום מגורים זה היה פרטי?

IWER:
מקום מגורים פרטי הוא מקום שבו המשיב, הוריו או האפוטרופוסים שלו גרו בבעלות או בשכירות בכל צורה שהיא.

TYPE OF RESIDENCE
. כן1
. לא5

Txt_FL_RA009

RA009_acprtyp
^FL_RA009_1

IWER:
מגורים ללא שכירות כוללים: מגורים עם קרובי משפחה או חברים, במקום מגורים שמסופק על ידי החברה או המעסיק, או מקום

מגורים שניתן על ידי חבר או בן משפחה.
שכירות משנה (מישהו ששוכר ממישהו שהוא עצמו שוכר מאדם שלישי) נחשבת כדירה בשכירות

TYPE OF PRIVATE RESIDENCE
. בעלים1
. חברים בקואופרטיב2
. דיירים בשכירות3
. ללא שכר דירה4

. אחר97
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ELSE

ENDIF

IF RA009_acprtyp = a3

ENDIF
IF RA009_acprtyp = a97

ENDIF

Txt_FL_RA709

RA709_acspo
[@ הוריך או האפוטרופוסים שלך גרו/@ אתה גרת/@ הוריך או האפוטרופוסים שלך גרו/@ אתה גרת/@ הוריך אוציינת ש 

 כדייר/ים בשכירות, האם היה זה במסגרת שירותי דיור ציבורי, או תוכנית דומה?האפוטרופוסים שלך גרו/@ אתה גרת]

IWER:
הכוונה לשכירות במסגרת תוכנית ממשלתית או ציבורית שמציעה שכירות מסובסדת במחיר נמוך ממחיר השוק באמצעות גורם

ציבורי (אך לא בידי מעסיק כלשהו).
TYPE OF RENTAL

. כן1
. לא5

RA010_acspo
אנא פרט מהי התשובה האחרת

SPECIFY OTHER: PRIVATE RESIDENCE
STRING

IF RA008_actyp = a5

ENDIF

IF RA011_acnprtyp = a97

ENDIF

RA011_acnprtyp
. איזה סוג מגורים זה היה?9אנא הסתכל בכרטיס 

TYPE OF NON-PRIVATE RESIDENCE
. פנימייה או מעונות באוניברסיטה1
. בבית יתומים או בית ילדים2
. במחנה צבאי3
. בית חולים לחולי נפש4
. בית חולים5
. מוסד סיעודי לקשישים6
. בית סוהר7
. מחנה לשבויי מלחמה8
. מחנה עבודה9

.מחנה ריכוז10
. מחנה פליטים11
. מוסד דתי12
. מגורים משותפים אחרים97

RA012_acspo
אנא פרט מהי התשובה האחרת

SPECIFY OTHER: NONE-PRIVATE RESIDENCE
STRING
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IF RA013_acountyn = a5

ELSE

ENDIFTxt_FL_RA017

IF ((RA006_acstrt >= RA003_acyrest) OR (RA007_acest >= RA003_acyrest)) AND (RA009_acprtyp = a1)

RA013_acountyn
האם מקום המגורים היה בתחומי מדינת ישראל כיום?
WAS RESIDENCE IN CURRENT COUNTRY

. כן1
. לא5

BLOCK

ENDBLOCK

CountryCode
באיזו מדינה, בגבולות הנוכחיים, היה מקום המגורים הזה?

: אנא תאר את המדינה ובחר אותה מהתפריט הנפתח[מראיין/ת]

STRING

IF RA013_acountyn = a1

ENDIF

RA015_acountry
 להמשך.Enter ואז Ctrl+Rלמראיין: השאלה אינה רלוונטית לישראל. הקש/הקישי 
REGION OF RESIDENCE (NOT CURRENT)

RA017_acchcity
איך היית מתאר את האזור שבו היה מקום מגורים זה?

IWER:
אנא קרא בקול רם

AREA OF RESIDENCE
. עיר גדולה1
. פרבר של עיר גדולה2
. עיירה גדולה3
. עיירה קטנה4
. אזור כפרי או כפר (כולל קיבוצים, יישובים ומושבים)5

Txt_FL_RA018

RA018_acquire
. כיצד רכשת את הנכס הזה?11אנא הסתכל בכרטיס 

IWER:
אנא סמן את כל מה שרלוונטי.

במידה ולא ברור, "אמצעים פרטיים" כוללים גם סיוע מבן-הזוג.
.6אם המשיב קיבל את הנכס מהמדינה ללא תשלום, סמן 
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ENDIFTxt_FL_RA021

CHECK NOT ((RA021_acstop = RESPONSE) AND (((MN002_Person[1].Year > RA021_acstop) OR
(RA021_acstop > 2017)) AND NOT (RA021_acstop = 9997))) L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"
CHECK NOT (((RA021_acstop = RESPONSE) AND (RA006_acstrt = RESPONSE)) AND (RA006_acstrt >
RA021_acstop)) L16 " [שנה זו לא מתאימה לתאריך ההתחלה שצוין. בדוק שנית ותקן.] [{empty}]"

IF (RA006_acstrt <= (Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 10)) AND (RA021_acstop >=
(Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 10))
ENDIF
IF RA021_acstop = 9997

ELSE

ENDIF
IF (((RA006_acstrt >= RA003_acyrest) OR (RA007_acest >= RA003_acyrest)) AND (RA009_acprtyp = a1)) AND
(RA021_acstop <> 9997)

HOW AQUIRED PROPERTY
. רכשת או בנית אותו באמצעים הפרטיים שלך בלבד1
. רכשת או בנית אותו באמצעות הלוואה או משכנתא2
. רכשת או בנית אותו בעזרת המשפחה3
. קיבלת אותו כירושה4
. קיבלת אותו כמתנה5
. רכשתי אותו באמצעים אחרים6

RA021_acstop
) +FL_livingin[@ גרת כשנולדת/('@ התחלת לגור ב-' + , שבו }RA026_acwhere{באיזו שנה הפסקת לגור במקום מגורים זה ( 

[''?(

IWER:
 אם המשיב עדיין גר באותו מקום המגורים (לדוגמא, אותה דירה או בית).9997אנא סמן 

STOPPED LIVING AT RESIDENCE
1900..9997

Txt_Calendar_Still_Residence

IF RA021_acstop <> EMPTY

ENDIF

Txt_Calendar_BResidence_End

Txt_FL_RA022

IF RA022_acdone = a2

RA022_acdone
מה עשית עם הנכס אחרי שהפסקת לגור בו?

IWER:
אנא קרא בקול רם

WHAT DONE WITH PROPERTY
. מכרת אותו1
. שמרת אותו2
. נתת אותו במתנה למישהו3
. נושלת ממנו4

. אף אחד מאלו96

Txt_FL_RA022a
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ENDLOOP
IF RA003_acyrest <> 9997

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

IF RA022a_stillown = a5

ENDIF

RA022a_stillown
האם הנכס עדיין בבעלותך?

STILL OWN PROPERTY
. כן1
. לא5

Txt_FL_RA022b

IF RA022b_dowith = a1

ENDIF

RA022b_dowith
מה עשית עם הנכס?

IWER:
אנא קרא בקול רם

DO WITH PROPERTY
. מכרת אותו1
. נתת אותו במתנה למישהו3
. נושלת ממנו4

. אף אחד מאלו96

Txt_FL_RA022c

CHECK NOT ((RA022c_yrsellprop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > RA022c_yrsellprop)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RA022c_yrsellprop
באיזו שנה מכרת את הנכס?

WHEN SELL PROPERTY
1900..2017

Txt_FL_RA732

RA732_whoinhousehold
.12אנא הסתכל בכרטיס 

.}RA003_acyrest{סיפרת לנו שהקמת את משק הבית שלך או שעזבת את בית הוריך ב- 
 ועד עכשיו.}RA003_acyrest{אנא היזכר בתקופה שעברה מאז 

עם אילו מהאנשים הרשומים בכרטיס זה גרת לתקופה של שנה או יותר?
לא משנה אם האדם עבר לביתך או שאתה עברת לביתו.

IWER:
}CodeAll{

WHO LIVED IN HOUSEHOLD
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LOOP i:= 1 TO 4

. אמא1
. אבא2
. חמות3
. חם4

. אף אחד מאלה96

IF i IN RA732_whoinhousehold

BLOCK
Txt_FL_RA733

Txt_FL_RA734

IF RA734_STOPYEARLIVING = 9997

ELSE

RA733_STARTYEARLIVING
 בפעם הראשונה לאחר שהקמת משק בית משלך או[@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]באיזו שנה התחלת לגור עם 

?}RA003_acyrest{שעזבת את בית הוריך ב 
START YEAR LIVING FIRST TIME

1900..2017

RA734_STOPYEARLIVING
 לראשונה אחרי שהקמת משק בית משלך או עזבת את[@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]באיזו שנה הפסקת לגור עם 

?}RA003_acyrest{בית הוריך ב 

IWER:
9997אם המשיב עדיין גר עם אחד מבני משפחה המצוינים, סמן 

1900..9997

Txt_FL_RA740

RA740_helpcoresidentCurrent
[@ אמא שלך/@ אבא נועדו בעיקר כדי לסייע ל [@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]האם תאמר שהמגורים עם 

 , לסייע לך או בגלל שזה מסייע לשניכם?שלך/@ חמותך/@ חמיך]
CURRENT HELP CORESIDENT OUT OR VICE VERSA

RespRelation. מסייע ל^1
. מסייע למשיב2
. מסייע לשניהם3
. לא מסייע לאף אחד מהם4

Txt_FL_RA738

Txt_FL_RA735

RA738_helpcoresidentFirst
[@ אמא שלך/@ אבא נועדו בעיקר כדי לסייע ל [@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]האם תאמר שהמגורים עם 

, לסייע לך או בגלל שזה סייע לשניכם?שלך/@ חמותך/@ חמיך]
FIRST HELP CORESIDENT OUT OR VICE VERSA

RespRelation. סייע ל^1
. סייע למשיב2
. סייע לשניהם3
. לא סייע לאף אחד מהם4

RA735_OTHERPERIOD
 גר/ה איתכם יותר מאוחר לתקופה של שנה או יותר?[@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]האם 
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ENDBLOCK

ENDIF

IF RA735_OTHERPERIOD = a1

ENDIF

. כן1
. לא5

Txt_FL_RA736

Txt_FL_RA737

IF RA737_STOPYEARLIVINGLASTTIME = 9997

ELSE

ENDIF

RA736_STARTYEARLIVINGLASTTIME
 בפעם האחרונה?[@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]באיזו שנה התחלת לגור עם 

IWER:
אם המשיב גר עם בן המשפחה ליותר משתי תקופות, נא לציין את התקופה המאוחרת ביותר.

1900..2017

RA737_STOPYEARLIVINGLASTTIME
 בפעם האחרונה?[@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]באיזו שנה הפסקת לגור עם 

IWER:
.9997אם המשיב עדיין גר עם אחד מבני משפחה המצוינים, סמן 

1900..9997

Txt_FL_RA740

RA740_helpcoresidentCurrent
[@ אמא שלך/@ אבא נועדו בעיקר כדי לסייע ל [@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]האם תאמר שהמגורים עם 

 , לסייע לך או בגלל שזה מסייע לשניכם?שלך/@ חמותך/@ חמיך]
CURRENT HELP CORESIDENT OUT OR VICE VERSA

RespRelation. מסייע ל^1
. מסייע למשיב2
. מסייע לשניהם3
. לא מסייע לאף אחד מהם4

Txt_FL_RA739

RA739_helpcoresidentLast
[@ אמא שלך/@ אבא נועדו בעיקר כדי לסייע ל [@ אמא שלך/@ אבא שלך/@ חמותך/@ חמיך]האם תאמר שהמגורים עם 

, לסייע לך או בגלל שזה סייע לשניכם?שלך/@ חמותך/@ חמיך]
LAST HELP CORESIDENT OUT OR VICE VERSA

RespRelation. סייע ל^1
. סייע למשיב2
. סייע לשניהם3
. לא סייע לאף אחד מהם4
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ENDIF
IF (Sec_RC.RC022_evextkids = a1) OR (Sec_RC.RC038_extadpt = a1)

ENDLOOP

ENDIF

LOOP i:= 1 TO 40

IF i < 21

IF Sec_RC.New_ChildInfo[i].CoResidentChild = 1

BLOCK

System preset value CHILDINDEX
System preset value CHILDNAME
System preset value CHILDSEX
IF CHILDNAME <> ''

ENDIF

Txt_FL_RA741

Txt_FL_RA742

IF (RA741_STARTYEARLIVING = RESPONSE) AND (RA741_STARTYEARLIVING <> 9997)

ENDIF

RA741_STARTYEARLIVING
 גר/ה כעת איתך בביתך.}CHILDNAME{סיפרת לנו קודם ש 
?}CHILDNAME{ממתי אתה גר עם 

IWER:
אם המשיב גר עם הילד במספר תקופות שונות, נא לציין את השנה שבה התקופה הנוכחית התחילה. אם תחילת התקופה הנוכחית

.9997היא בשנת לידת הילד או אימוץ הילד, סמן 
START YEAR LIVING WITH CHILD

1900..9997

RA742_HELPCORESIDENTCHILD
, לסייע לך או לסייע לשניכם?}CHILDNAME{ נועדו בעיקר כדי לסייע ל }CHILDNAME{האם תאמר שהמגורים עם 

HELP CORESIDENT CHILD OUT OR VICE VERSA
CHILDNAME. סייע ל^1
. סייע למשיב2
. סייע לשניהם3
. לא סייע לאף אחד מהם4

Txt_FL_RA743

RA743_YEARLEFT
 הקים משק בית משלו או עזב את בית ההורים (לשנה אחת או יותר)?}CHILDNAME{מתי 

IWER:
.9997 מעולם לא הקים משק בית משלו או עזב את בית ההורים, סמן }CHILDNAME{אם 

אם הילד הקים משק בית משלו או עזב את בית ההורים יותר מפעם אחת, אנא סמן את השנה שבה זה קרה בפעם הראשונה.
WHEN_CHILD_LEFT_HOME

1900..9997
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

IF Sec_RC.Adopt_ChildInfo[i - 20].CoResidentChild = 1

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

System preset value CHILDINDEX
System preset value CHILDNAME
System preset value CHILDSEX
IF CHILDNAME <> ''

ENDIF

Txt_FL_RA741

Txt_FL_RA742

IF (RA741_STARTYEARLIVING = RESPONSE) AND (RA741_STARTYEARLIVING <> 9997)

ENDIF

RA741_STARTYEARLIVING
 גר/ה כעת איתך בביתך.}CHILDNAME{סיפרת לנו קודם ש 
?}CHILDNAME{ממתי אתה גר עם 

IWER:
אם המשיב גר עם הילד במספר תקופות שונות, נא לציין את השנה שבה התקופה הנוכחית התחילה. אם תחילת התקופה הנוכחית

.9997היא בשנת לידת הילד או אימוץ הילד, סמן 
START YEAR LIVING WITH CHILD

1900..9997

RA742_HELPCORESIDENTCHILD
, לסייע לך או לסייע לשניכם?}CHILDNAME{ נועדו בעיקר כדי לסייע ל }CHILDNAME{האם תאמר שהמגורים עם 

HELP CORESIDENT CHILD OUT OR VICE VERSA
CHILDNAME. סייע ל^1
. סייע למשיב2
. סייע לשניהם3
. לא סייע לאף אחד מהם4

Txt_FL_RA743

RA743_YEARLEFT
 הקים משק בית משלו או עזב את בית ההורים (לשנה אחת או יותר)?}CHILDNAME{מתי 

IWER:
.9997 מעולם לא הקים משק בית משלו או עזב את בית ההורים, סמן }CHILDNAME{אם 

אם הילד הקים משק בית משלו או עזב את בית ההורים יותר מפעם אחת, אנא סמן את השנה שבה זה קרה בפעם הראשונה.
WHEN_CHILD_LEFT_HOME

1900..9997
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ENDIF
IF (CC IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDIF
IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF

System preset value RA902_TimeStampEnd
IF RA902_TimeStampEnd = EMPTY AND RA025_acend <> EMPTY
ENDIF

ENDLOOP

RA027_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

RA025_acend

IWER:
}Press{זהו סוף החלק על מגורים. 

END OF THE RETROSPECTIVE ACCOMMODATION SECTION
. המשך1

BLOCK
Txt_FL_CC001

System preset value CC901_TimeStampStart
IF CC901_TimeStampStart = EMPTY AND CC001_csesstrt <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_RA.Residence[Sec_RA.piRA_Index].RA008_actyp = a1

CC001_csesstrt
[@ עם הוריך או האפוטרופוסיםאנו מעוניינים לדעת יותר אודות המקום בו גרת בגיל עשר. מוקדם יותר בראיון אמרת לי שבגיל עשר גרת 

שלך בבית פרטי/@ בפנימייה או מעונות באוניברסיטה/@ בבית יתומים או בבית ילדים/@ במחנה צבאי/@ בבית חולים לחולי נפש/@
בבית חולים/@ בבית אבות/@ בבית סוהר/@ במחנה לשבויי מלחמה/@ במחנה עבודה/@ במחנה ריכוז/@ במחנה פליטים/@ במוסד

).]piRA026_acwhereAge10[ ( דתי/@ במגורים משותפים אחרים]

IWER:
}Press{

START OF THE CHILDHOOD SES SECTION
. המשך1

Txt_FL_CC002
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ENDIFTxt_FL_CC004

Txt_FL_CC007

CHECK NOT (((CC007_csesfeat = RESPONSE) AND (CC007_csesfeat.CARDINAL > 1)) AND (a96 IN
CC007_csesfeat)) L16 " [לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה" יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך.] [{empty}]"
Txt_FL_CC008

Txt_FL_CC003

CC002_csesrms
כמה חדרים היו למשק הבית שלך במקום מגורים זה, כולל חדרי שינה אך לא כולל מטבח, שירותים ומסדרונות?

IWER:
אין לכלול עליית גג, מרתף, מחסן וכדומה.
ROOMS WHEN TEN YEARS OLD

0..50

CC003_csespeop
כולל אותך, כמה אנשים חיו במשק הבית שלך במקום מגורים זה כשהיית בן עשר?

NUMBER OF PEOPLE LIVING IN HOUSEHOLD WHEN TEN
1..50

CC004_cseswho
. עם אילו מהאנשים הרשומים בו גרת במקום מגורים זה כשהיית בן עשר?13אנא הסתכל בכרטיס 

IWER:
אנא סמן את כל מה שרלוונטי

WHO LIVED IN HOUSEHOLD WHEN TEN
. אמא ביולוגית1
. אבא ביולוגי2
. אמא מאמצת, חורגת או אומנת3
. אבא מאמץ, חורג או אומן4
. אח/ים ו/או אחות/אחיות ביולוגיים5
. אחים ואחיות מאמצים, חורגים או של משפחת אומנה6
. סבא/סבתא, סבים/סבתות7
. קרובי משפחה אחרים8
. אחרים שאינם קרובים משפחה9

CC007_csesfeat
. האם כאשר היית בן עשר היו למקום מגורים זה מאפיינים שרשומים בכרטיס?14אנא הסתכל בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

FEATURES OF ACCOMODATION WHEN TEN
. אמבט קבוע1
. אספקת מים קרים זורמים2
. אספקת מים חמים זורמים3
. שירותים בתוך הבית4
. חימום מרכזי5

. אף אחד מאלו96

CC008_csesbook
? לא כולל כתבי עת, עיתונים או ספרי הלימוד10. בערך כמה ספרים היו במקום שבו גרת כשהיית בן 15אנא הסתכל בכרטיס 

שלך.
NUMBER OF BOOKS WHEN TEN

 ספרים)0-10. לא היו ספרים או היו מעט מאוד (1
)11-25. בערך מדף מלא אחד (2
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IF Sec_RA.Residence[Sec_RA.piRA_Index].RA008_actyp = a1

)26-100. בערך שידת ספרים מלאה (3
)101-200. בערך שתי שידות ספרים (4
 ספרים)200. שתי שידות או יותר (יותר מ-5

Txt_FL_CC009

IF CC009_csesocc = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_CC733

Txt_FL_CC734

Txt_FL_CC735

Txt_FL_CC736

CC009_csesocc
מהו התיאור המתאים ביותר למקצוע של המפרנס העיקרי במשק הבית כשהיית בן עשר?

IWER:
המפרנס העיקרי הוא האדם שמספק את מרבית ההכנסה עבור משק הבית.

OCCUPATION OF MAIN BREADWINNER WHEN TEN
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

 על מנתENTER: הזן את שם העבודה ובחר אותה מהתפריט הנפתח אם עבודה מתאימה איננה מופיעה ברשימה הקש [מראיין/ת]
לשמור את שם העבודה שהקלדת

STRING

CC733_finan
. האם היית אומר שמשפחתך הייתה די אמידה כלכלית , ממוצעת או ענייה?16חשוב על המשפחה שלך כשגדלת מלידתך עד גיל 

WELL OFF
. די אמידה כלכלית1
. ממוצעת2
. ענייה3
. השתנה מעת לעת (רק אם השיב ספונטנית)4
. לא גר עם המשפחה (רק אם השיב ספונטנית)5

CC734_move
, האם נאלצתם, אתה או משפחתך, לעבור למקום אחר בשל קשיים כלכליים?16בתקופת ילדותך לפני גיל 

MOVE BECAUSE FINANCES
. כן1
. לא5

CC735_rhelp
, האם היית תקופה בה אתה או משפחתך קיבלתם סיוע כלכלי מקרובי משפחה בשל קשיים כלכליים?16לפני גיל 

RECEIVED HELP RELATIVES
. כן1
. לא5
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ENDIFTxt_FL_CC010

IF CC010_csesgrmt <> a9

ENDIF

Txt_FL_CC720

CC736_fathnojob
, האם הייתה תקופה של מספר חודשים או יותר שבה אביך לא עבד?16לפני גיל 

FATHER NO JOB
. כן1
. לא5
. אבא מעולם לא עבד/היה נכה (רק אם השיב ספונטנית)6
. מעולם לא גר עם אבא/אבא לא היה בחיים (רק אם השיב ספונטנית)7

CC010_csesgrmt
. כמה טוב היית בחשבון/במתמטיקה ביחס לחבריך לכיתה? האם10כעת אבקש ממך לחשוב על הזמן שבילית בבית הספר כשהיית בן/בת 

היית הרבה יותר טוב, יותר טוב, ממוצע, יותר גרוע או הרבה יותר גרוע מהממוצע?
RELATIVE POSITION TO OTHERS MATHEMATICALLY WHEN TEN

. הרבה יותר טוב1
. יותר טוב2
. ממוצע3
. יותר גרוע4
. הרבה יותר גרוע5
. לא רלוונטי: לא הלך לבית ספר9

Txt_FL_CC010a

CC010a_csesgrlan
כמה טוב היית בקריאה וכתיבה ביחס לחבריך לכיתה? האם היית הרבה יותר טוב, יותר טוב, ממוצע, יותר גרוע או הרבה יותר גרוע

מהממוצע?
RELATIVE POSITION TO OTHERS LANGUAGE WHEN TEN

. הרבה יותר טוב1
. יותר טוב2
. ממוצע3
. יותר גרוע4
. הרבה יותר גרוע5

CC012_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

CC720_INTRO
.b@17לפני גיל bעכשיו ברצוני לשאול אותך מספר שאלות על מערכת היחסים שלך עם הוריך או האדם שגידל אותך @

IWER:
^CodeAll

סמן כל מה שרלוונטי.
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IF NOT (a8 IN CC720_INTRO)

ENDIF
IF NOT (a9 IN CC720_INTRO)

 .אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחתBחלק ללא עזרת נציג@Bלמראיין: תחילת @
 בכל שאלה.BCTRL-K@Bמשאלות אלה בעצמו/ה, לחץ @

PARENTS SECTION INTRO
. המשך1
. רק אם נאמר באופן ספונטני: לא התגורר עם האם או שלא טיפלה בו אישה8
. רק אם נאמר באופן ספונטני: לא התגורר עם האב או שלא טיפל בו גבר9

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CC721

Txt_FL_CC722

CC721_understand
 שגידל/ה אותך) הבינ/ה את הבעיות והדאגות שלך?[@ אישה/@ גבר] שלך (או ה [@ אמא/@ אבא]עד כמה 

IWER:
}ReadOut{

PARENT UNDERSTAND
. הרבה מאוד1
. הרבה2
. קצת3
. כלל לא4

CC722_relationship
 שגידל/ה אותך)?[@ אישה/@ גבר] שלך (או עם ה [@ אמא/@ אבא]כיצד היית מתאר את מערכת היחסים שלך עם 

IWER:
}ReadOut{

PARENT RELATIONSHIP
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

BLOCK
Txt_FL_CC721

CC721_understand
 שגידל/ה אותך) הבינ/ה את הבעיות והדאגות שלך?[@ אישה/@ גבר] שלך (או ה [@ אמא/@ אבא]עד כמה 

IWER:
}ReadOut{

PARENT UNDERSTAND
. הרבה מאוד1
. הרבה2
. קצת3
. כלל לא4
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ENDIFTxt_FL_CC724

IF NOT (a8 IN CC720_INTRO)

ENDIF
IF NOT (a9 IN CC720_INTRO)

ENDBLOCK

Txt_FL_CC722

CC722_relationship
 שגידל/ה אותך)?[@ אישה/@ גבר] שלך (או עם ה [@ אמא/@ אבא]כיצד היית מתאר את מערכת היחסים שלך עם 

IWER:
}ReadOut{

PARENT RELATIONSHIP
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

CC724_IntroExpSit
. לאחר כל אחת מהשאלות, אנא צייןb@17לפני גיל b. ברצוננו לדעת קצת יותר פרטים על דברים שאולי קרו לך @16אנא התבונן בכרטיס 

באיזו תדירות, אם בכלל, חווית את המצב המתואר: לעיתים קרובות, לפעמים, לעיתים נדירות או לעולם לא.
ברצוני להזכיר שתשובותיך הינן אנונימות ויישמרו באופן חסוי.

INTRO EXPERIENCES BEFORE AGE 17
. המשך1

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CC725

CC725_Harm
 שלך דחף/דחפה, תפס/ה בכוח, זרק/ה עליך משהו, סטר/ה או היכה/היכתה אותך?b@[@ אמא/@ אבא]bבאיזו תדירות @

IWER:
 שגידל את המשיב.[@ אשה/@ גבר] או ה [@ אמא/@ אבא]

PARENT PHYSICAL HARM
. לעיתים קרובות1
. לפעמים2
. לעיתים נדירות3
. לעולם לא4

BLOCK
Txt_FL_CC725

CC725_Harm
 שלך דחף/דחפה, תפס/ה בכוח, זרק/ה עליך משהו, סטר/ה או היכה/היכתה אותך?b@[@ אמא/@ אבא]bבאיזו תדירות @

IWER:
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ENDIFTxt_FL_CC727

Txt_FL_CC728

Txt_FL_CC729

Txt_FL_CC730

ENDBLOCK

 שגידל את המשיב.[@ אשה/@ גבר] או ה [@ אמא/@ אבא]
PARENT PHYSICAL HARM

. לעיתים קרובות1
. לפעמים2
. לעיתים נדירות3
. לעולם לא4

CC727_HarmElse
 דרך?bבכל@b פגע בך פיזית @bמישהו אחר@bבאיזו תדירות @

ANYBODY ELSE PHYSICAL HARM
. לעיתים קרובות1
. לפעמים2
. לעיתים נדירות3
. לעולם לא4

CC728_Religion
עד כמה הדת הייתה חשובה בביתך בתקופת ילדותך?

IWER:
}ReadOut{

IMPORTANCE RELIGION
. מאוד חשובה1
. חשובה2
. לא חשובה3
. בכלל לא חשובה4

CC729_Lonely
. עכשיו, ברצוני שתנסה להיזכר בתקופת הילדות שלך, באיזו תדירות חשת בודד וללא חברים?16התבונן בכרטיס 

IWER:
.6-16בתקופת הילדות הכוונה היא במהלך שנות בית הספר, בין הגילאים 

LONELY FOR FRIENDS
. לעיתים קרובות1
. לפעמים2
. לעיתים נדירות3
. לעולם לא4

CC730_Comfortable
ובאיזו תדירות היית חלק מקבוצת חברים שאיתם הרגשת נוח לבלות?

IWER:
.6-16בתקופת הילדות הכוונה היא במהלך שנות בית הספר, בין הגילאים 

GROUP OF FRIENDS COMFORTABLE
. לעיתים קרובות1
. לפעמים2
. לעיתים נדירות3
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ENDIF
IF (RE IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

System preset value CC902_TimeStampEnd
IF CC902_TimeStampEnd = EMPTY AND CC011_csend <> EMPTY
ENDIF

. לעולם לא4

CC731_proxycheck

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

WHO ANSWERED
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

CC011_csend

IWER:
זהו סוף חלק הילדות.

END OF THE CHILDHOOD SES
. המשך1

BLOCK
Txt_FL_RE001

System preset value RE901_TimeStampStart
IF RE901_TimeStampStart = EMPTY AND RE001_whstart <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_RE002

RE001_whstart
כעת אשאל אותך אודות עבודות שעבדת בהן במהלך חייך.

IWER:
}Press{

START OF THE WORK HISTORY SECTION
. המשך1

RE002_edfinage
באיזו שנה סיימת ללמוד באופן רציף ובהיקף מלא בבית ספר או בהשכלה גבוהה?

IWER:
 אם המשיב מעולם לא למד בבית ספר.9000אנא הקש 

 אם המשיב עדיין לומד.9997הקש 
"השכלה בהיקף מלא":

* כוללת: תשלום שכר לימוד, מעורבות בעבודה מעשית, לימודים תחת השגחה או ביצוע בחינות.
* לא כוללת: עבודה בהיקף מלא, לימודים ביתיים, לימודים מרחוק (בהתכתבות), הכשרה מיוחדת במקום העבודה, שיעורי ערב, הכשרה
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CHECK NOT ((RE002_edfinage = RESPONSE) AND ((((MN002_Person[1].Year > RE002_edfinage) OR
(RE002_edfinage > CurrentYear)) AND NOT (RE002_edfinage = 9000)) AND NOT (RE002_edfinage = 9997))) L16 "
[שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"

IF RE002_edfinage = 9000

ELSE

ENDIFTxt_FL_RE004

IF RE003_sitage15 <> a1

מקצועית פרטית, לימודים חלקיים להשכלה גבוהה וכדומה.
AGE FINISHED FULLTIME EDUCATION

1900..9997

Txt_FL_RE003

RE003_sitage15
?15. איזה מהבאים מתאר באופן הטוב ביותר את המצב שהיית בו בגיל 17אנא התבונן בכרטיס 

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

SITUATION AT AGE 15 IF NO EDUCATION
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97

Txt_Calendar_FinishedSchool

RE004_emintro
 חודשים או יותר. סדרה של עבודות לטווח-קצר עבור מעסיקים שונים שהיו אותו6כעת אשאל אותך אודות כל עבודה בתשלום שנמשכה 

התפקיד במהותן נחשבת כעבודה אחת.

IWER:
}Press{

INTRODUCTION TO WORK HISTORY
. המשך1

Txt_FL_RE005

RE005_evrjob
 חודשים או יותר?6האם אי פעם עשית עבודה בתשלום, אשר נמשכה תקופה של 

EVER DONE PAID WORK
. כן1
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ELSE
ENDIF
IF RE002_edfinage <> 9000

ENDIF
IF RE005_evrjob = a5

. לא5

IF RE005_evrjob = a1

ENDIF
IF ((RE005_evrjob = a1) AND (RE006_jobeduc = a2)) OR ((RE005_evrjob = a5) AND (RE002_edfinage <> 9997))

ENDIF

Txt_FL_RE006

RE006_jobeduc
 חודשים או יותר, כשכיר או עצמאי) מייד לאחר שעזבת את6האם התחלת את העבודה בתשלום הראשונה שלך (שנמשכה תקופה של 

 חודשים?6ההשכלה בהיקף מלא או שהיה פער של יותר מ-

IWER:
הוסף אם יש צורך: כמו מקודם, אם העבודה הראשונה שלך היתה סדרת עבודות לטווח-קצר עבור מעסיקים שונים אנא החשב אותן

 חודשים.6כעבודה אחת ואמור לי מתי התחלת את הראשונה מבין עבודות קצרות הטווח הדומות הללו. מייד אחרי = אחרי פחות מ-
START FIRST PAID JOB

. התחיל עבודה ראשונה מיד לאחר שעזב את ההשכלה בהיקף מלא1
 חודשים או יותר לפני שהתחיל את העבודה הראשונה6. היה פער של 2
. התחיל עבודה ראשונה לפני שעזב את ההשכלה בהיקף מלא3

Txt_FL_RE007

RE007_sitgap
. אילו מהבאים מתאר באופן הטוב ביותר את המצב שהיית בו מייד לאחר שעזבת את ההשכלה הרציפה בהיקף17אנא התבונן בכרטיס 

מלא?

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

SITUATION IN GAP AFTER EDUCATION
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97
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IF RE003_sitage15 = RESPONSE

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RE008

IF RE008_stchg = a1

ENDIF

RE008_stchg
[@ ממתי שהיית מועסק/@ ממתי שהיית מובטל וחיפשת עבודה/@ ממתי שהיית מובטל ולא חיפשתהאם המצב שלך השתנה 

עבודה/@ ממתי שהיתה לך עבודה לטווח הקצר/@ ממתי שהיית חולה או מוגבל/@ ממתי שהיית עקר בית או טיפלת במשפחה/@
ממתי שהיית בפעילויות פנאי, נסיעות או שלא עשית כלום/@ ממתי שיצאת לגמלאות/@ ממתי שהיית בהכשרה/@ ממתי שהיתה לך
השכלה בהיקף מלא נוספת/@ ממתי שהיית בשירות צבאי (בלי לכלול עבודה קבועה בצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל/@ ממתי
שניהלת את הנכסים שלך/@ ממתי שעשית עבודה קהילתית או התנדבותית/@ ממתי שעשית עבודה בכפיה או היית בכלא/@ ממתי

[('@ ב-' +שהיית מוגלה או מגורש/@ ממתי שהיית במחנה עבודה/@ ממתי שהיית במחנה ריכוז/@ ממתי שהיית במצב האחר הזה]
FL_year['' + (?

DID SITUATION EVER CHANGE
. כן1
. לא5

Txt_FL_RE009

CHECK NOT ((RE009_yrchg = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE009_yrchg)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_FL_RE010

RE009_yrchg
באיזו שנה מצבך השתנה?

YEAR OF CHANGE OF SITUATION
1900..2017

RE010_sitchg
. אילו מהבאים מתאר באופן הטוב ביותר את המצב שהשתנה?17אנא התבונן בכרטיס 

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

SITUATION CHANGED TO
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

74 von 485 19.05.17, 16:43



ELSE

IF RE007_sitgap = RESPONSE

BLOCK
Txt_FL_RE008

IF RE008_stchg = a1

ENDIF

RE008_stchg
[@ ממתי שהיית מועסק/@ ממתי שהיית מובטל וחיפשת עבודה/@ ממתי שהיית מובטל ולא חיפשתהאם המצב שלך השתנה 

עבודה/@ ממתי שהיתה לך עבודה לטווח הקצר/@ ממתי שהיית חולה או מוגבל/@ ממתי שהיית עקר בית או טיפלת במשפחה/@
ממתי שהיית בפעילויות פנאי, נסיעות או שלא עשית כלום/@ ממתי שיצאת לגמלאות/@ ממתי שהיית בהכשרה/@ ממתי שהיתה לך
השכלה בהיקף מלא נוספת/@ ממתי שהיית בשירות צבאי (בלי לכלול עבודה קבועה בצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל/@ ממתי
שניהלת את הנכסים שלך/@ ממתי שעשית עבודה קהילתית או התנדבותית/@ ממתי שעשית עבודה בכפיה או היית בכלא/@ ממתי

[('@ ב-'שהיית מוגלה או מגורש/@ ממתי שהיית במחנה עבודה/@ ממתי שהיית במחנה ריכוז/@ ממתי שהיית במצב האחר הזה]
 +FL_year['' + (?

DID SITUATION EVER CHANGE
. כן1
. לא5

Txt_FL_RE009

CHECK NOT ((RE009_yrchg = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE009_yrchg)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_FL_RE010

RE009_yrchg
באיזו שנה מצבך השתנה?

YEAR OF CHANGE OF SITUATION
1900..2017

RE010_sitchg
. אילו מהבאים מתאר באופן הטוב ביותר את המצב שהשתנה?17אנא התבונן בכרטיס 

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

SITUATION CHANGED TO
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97
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ENDIF
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

ENDBLOCK

IF NeverWork[cnt - 1].RE008_stchg = a1

BLOCK
Txt_FL_RE008

IF RE008_stchg = a1

RE008_stchg
[@ ממתי שהיית מועסק/@ ממתי שהיית מובטל וחיפשת עבודה/@ ממתי שהיית מובטל ולא חיפשתהאם המצב שלך השתנה 

עבודה/@ ממתי שהיתה לך עבודה לטווח הקצר/@ ממתי שהיית חולה או מוגבל/@ ממתי שהיית עקר בית או טיפלת במשפחה/@
ממתי שהיית בפעילויות פנאי, נסיעות או שלא עשית כלום/@ ממתי שיצאת לגמלאות/@ ממתי שהיית בהכשרה/@ ממתי שהיתה לך
השכלה בהיקף מלא נוספת/@ ממתי שהיית בשירות צבאי (בלי לכלול עבודה קבועה בצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל/@ ממתי
שניהלת את הנכסים שלך/@ ממתי שעשית עבודה קהילתית או התנדבותית/@ ממתי שעשית עבודה בכפיה או היית בכלא/@ ממתי

[('@ ב-'שהיית מוגלה או מגורש/@ ממתי שהיית במחנה עבודה/@ ממתי שהיית במחנה ריכוז/@ ממתי שהיית במצב האחר הזה]
 +FL_year['' + (?

DID SITUATION EVER CHANGE
. כן1
. לא5

Txt_FL_RE009

CHECK NOT ((RE009_yrchg = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE009_yrchg)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_FL_RE010

RE009_yrchg
באיזו שנה מצבך השתנה?

YEAR OF CHANGE OF SITUATION
1900..2017

RE010_sitchg
. אילו מהבאים מתאר באופן הטוב ביותר את המצב שהשתנה?17אנא התבונן בכרטיס 

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

SITUATION CHANGED TO
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
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ENDIF
IF RE005_evrjob = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

. במחנה ריכוז17
. אחר97

BLOCK
Txt_FL_RE011

CHECK NOT ((RE011_jobstrt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE011_jobstrt)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_FL_RE012

IF RE012_jobtitle = RESPONSE

ENDIF
IF RE011_jobstrt = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RE014

RE011_jobstrt
 חודשים או יותר?6 שלך (כשכיר או עצמאי), אשר נמשכה [@ הראשונה/@ הבאה]באיזו שנה התחלת את העבודה בתשלום 

IWER:
הוסף אם יש צורך: כמו מקודם, אם העבודה הראשונה שלך היתה סדרת עבודות לטווח-קצר עבור מעסיקים שונים אנא החשב אותן

כעבודה אחת ואמור לי מתי התחלת את הראשונה מבין עבודות קצרות הטווח הדומות הללו.
YEAR STARTED JOB

1900..2017

RE012_jobtitle
מה היה השם של עבודתך. אנא אמור את השם או הכותרת המדויקים.

TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

 על מנתENTER: הזן את שם העבודה ובחר אותה מהתפריט הנפתח אם עבודה מתאימה איננה מופיעה ברשימה הקש [מראיין/ת]
לשמור את שם העבודה שהקלדת

STRING

Txt_Calendar_BWorkSpells_Start

RE014_jobind
?}RE012_jobtitle{. באיזה סוג של עסק, תעשיה או שירותים עבדת כ 18אנא התבונן בכרטיס 

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

77 von 485 19.05.17, 16:43



Txt_FL_RE015

Txt_FL_RE016

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)

IWER:
אנא סמן אחד בלבד
JOB INDUSTRY

. חקלאות, ציד, ייעור, דיג1
. כרייה וחציבה2
. ייצור תעשייתי3
. אספקת חשמל, גז ומים4
. בנייה5
. מסחר סיטונאי וקמעונאי; תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי6
. מלונאות ומסעדנות7
. תחבורה, אחסנה ותקשורת8
. תיווך פיננסי9

. נכסי דלא-ניידי, פעילויות השכרה ופעילות עסקית10
. מנהל ציבורי ופעילויות ביטחון המדינה; ביטוח חברתי חובה -ביטוח לאומי11
. חינוך12
. שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד13
. שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים אחרים14

RE015_jobtype
, האם היית שכיר, משרת ציבור או עצמאי?}RE012_jobtitle{בעבודה זו כ 

WAS EMPLOYEE CIVIL SERVANT OR SELF
. עבודה במגזר הפרטי1
. עבודה במגזר הציבורי2
. עצמאי3

RE016_jobtime
, האם עבדת במשרה מלאה, משרה חלקית או שילוב של השתיים?}RE012_jobtitle{בעבודה זו כ 

IWER:
במידה ואינו בטוח, רשום משרה חלקית אם המעסיק סיווג אותה ככזו. אנא סמן אפשרות אחת בלבד.

JOB WAS PART OR FULL TIME
. תמיד במשרה מלאה1
. תמיד במשרה חלקית2
. החלפה ממשרה מלאה למשרה חלקית3
. החלפה ממשרה חלקית למשרה מלאה4
. החלפות מרובות בין משרה מלאה לחלקית5

Txt_FL_RE021

IF RE021_jobpay = RESPONSE

RE021_jobpay
?}RE012_jobtitle{האם אתה יכול לומר לי, בערך, כמה תשלום קיבלת באופן חודשי לאחר מסים כשהתחלת את העבודה הזו כ 

^FL_RE021_6

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

FIRST MONTHLY WAGE IN JOB
0..999999999

RE022_jbpaycur
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ENDIF
IF RE015_jobtype = a3

ENDIF

IF RE022_jbpaycur = a97

ENDIF

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY FIRST MONTHLY WAGE
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE722_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE023

IF RE023_sepay = RESPONSE

RE023_sepay
?}RE012_jobtitle{האם אתה יכול לומר לי, בערך, מה היתה ההכנסה החודשית שלך מעבודה לאחר מסים כשהתחלת לעבוד כ 

^FL_RE023_6

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

FIRST MONTHLY WORK INCOME IN SELF-EMPLOYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

RE024_sepaycur

IWER:
אנא שאל או סמן באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY FIRST MONTHLY WORK INCOME
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97
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ENDIFTxt_FL_RE025

CHECK NOT ((RE025_jobcont.CARDINAL > 1) AND (a4 IN RE025_jobcont)) L16 " [לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה" יחד
[.עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_RE026

CHECK NOT ((RE026_jobstop = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE026_jobstop)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT ((RE026_jobstop = RESPONSE) AND ((RE026_jobstop > CurrentYear) AND (RE026_jobstop <
9997))) L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"

IF RE026_jobstop <> EMPTY AND (RE026_jobstop <> 9997)

ENDIF
IF RE026_jobstop = 9997

ENDIF

IF RE024_sepaycur = a97

ENDIF

RE724_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

RE025_jobcont
, לאילו מהבאים המעסיק שלך הפריש סכומים?}RE012_jobtitle{במהלך העבודה כ 

IWER:
}ReadOut{^ CodeAll

אנא קרא בקול רם וסמן את מה שמתאים.
הוסף אם יש צורך: הפרשות אלה עשויות היו להתרחש בכל זמן שעבדת בעבודה זו.

CONTRIBUTIONS TO RETIREMENT PLANS
. ביטוח לאומי1
. תכנית פנסיה תעסוקתית (כולל קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה)2
. תכנית פנסיה פרטית או תכנית פרישה אישית3
. לא הופרשו סכומים4

RE026_jobstop
?}RE012_jobtitle{באיזו שנה הפסקת לעבוד כ 

IWER:
.9997במידה ועדיין עובד בעבודה זו, אנא סמן 

אין לכלול חופשות לידה.
הוסף אם יש צורך: כמו מקודם, אם העבודה הראשונה שלך היתה סדרת עבודות לטווח-קצר עבור מעסיקים שונים אנא החשב אותן

כעבודה אחת ואמור לי מתי הפסקת את האחרונה מבין עבודות קצרות הטווח הדומות הללו.
באופן כללי עליך לסמן מתי המשיב החליף מעסיק למרות שניתן להחשיב גם שינוי בתפקיד שהתרחש במהלך העבודה עבור אותו מעסיק

אם המשיב מעוניין בכך.
YEAR STOPPED IN THIS JOB

1900..9997

Txt_Calendar_BWorkSpells_End

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)
Txt_FL_RE027

RE027_curwage
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ENDIF
IF RE015_jobtype = a3

IF RE027_curwage = RESPONSE

ENDIF

?}RE012_jobtitle{האם אתה יכול לומר לי, בערך, מהי המשכורת החודשית הנוכחית שלך מעבודה לאחר מסים כ 
^FL_RE027_5

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

CURRENT WAGE IF STILL EMPLOYED
0..999999999

IF RE028_jbpaynow = a97

ENDIF

RE028_jbpaynow

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY CURRENT WAGE
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE728_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE029

IF RE029_curwinc = RESPONSE

RE029_curwinc
RE012_jobtitle{^?FL_RE029_5{האם אתה יכול לומר לי, בערך, מהי ההכנסה החודשית הנוכחית שלך מעבודה לאחר מסים כ 

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

CURRENT WORK INCOME IF STILL SELF-EMPLOYED
0..999999999

RE030_sepaynow

IWER:
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ENDIFTxt_FL_WQ015

Txt_FL_WQ726

Txt_FL_WQ016

ENDIF

IF RE030_sepaynow = a97

ENDIF

אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שציינת?
CURRENCY CURRENT WORK INCOME

-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE730_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

WQ015_wqintro2
. כעת אקריא לך כמה משפטים בהם עשויים אנשים להשתמש כדי לתאר את העבודה שלהם. כשאתה חושב19אנא התבונן בכרטיס 

, אנא אמור לי אם אתה מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים, או בהחלט לא מסכים עם כל אחד}RE012_jobtitle{על עבודתך כ 
מהמשפטים הבאים.

IWER:
 .אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחתBתחילת חלק זה ללא עזרת נציג@Bלמראיין: @

 בכל שאלה.BCTRL-K@Bמשאלות אלה בעצמו/ה, לחץ @
INTRODUCTION TO WORK QUALITY CURRENT

. המשך1

WQ726_satcurrjob
בסך הכל אני מרוצה מהעבודה שלי. האם תאמר שאתה מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים או בהחלט לא מסכים?

IWER:
19הראה כרטיס 

SATISFIED WITH CURRENT JOB
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ016_wqpdem
 דורשת מאמץ גופני רב. האם היית אומר שאתה...}RE012_jobtitle{העבודה שלי כ 

WORK IS PHYSICALLY DEMANDING
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
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Txt_FL_WQ017

Txt_FL_WQ018

Txt_FL_WQ019

Txt_FL_WQ020

Txt_FL_WQ021

Txt_FL_WQ022

. בהחלט לא מסכים4

WQ017_wquncom
סביבת העבודה המיידית שלי היא לא נוחה (לדוגמה, בגלל רעש, חום, צפיפות). (האם היית אומר שאתה...)

WORK IS UNCOMFORTABLE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ018_wqtimpr
אני נמצא תחת לחץ מתמיד של זמן כתוצאה מעומס עבודה כבד. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAS HEAVY TIME PRESSURE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ019_wqemdem
העבודה שלי כוללת עומס רגשי רב. (האם היית אומר שאתה...)

WORK IS EMOTIONALLY DEMANDING
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ020_wqconfl
אני נחשף להפרעות ועימותים חוזרים ונשנים (האם היית אומר שאתה...)

IWER:
השאלה מתייחסת ללקוחות, עמיתים או מפקחים.

WORK INVOLVES CONFLICTS
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ021_wqfred
יש לי מעט מאוד חופש להחליט איך לעשות את עבודתי. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAS LITTLE FREEDOM TO DECIDE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ022_wqskill
יש לי הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות. (האם היית אומר שאתה...)
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Txt_FL_WQ023

Txt_FL_WQ024

Txt_FL_WQ025

Txt_FL_WQ026

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)

ENDIFTxt_FL_WQ028

WORK ALLOWS DEVELOPMENT OF SKILLS
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ023_wqrecogn
אני זוכה להכרה שהגיעה לי על עבודתי. (האם היית אומר שאתה...)

WORK GIVES RECOGNITION
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ024_wqsalry
בהתחשב בכל המאמצים וההישגים שלי, המשכורת שלי הולמת (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAS ADEQUATE SALARY
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ025_wqsupprt
אני מקבל תמיכה הולמת במצבים קשים. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAS ADEQUATE SUPPORT
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ026_wqatmos
יש אווירה טובה ביני לבין עמיתיי לעבודה. (האם היית אומר שאתה...)

CURRENT WORK ATMOSPHERE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

Txt_FL_WQ027

WQ027_wqfair
באופן כללי, העובדים זוכים ליחס הוגן. (האם היית אומר שאתה...)

WORK EMPLOYEES ARE TREATED FAIRLY
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4
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ENDIF
IF RE026_jobstop <> 9997

WQ028_wqrisk
המדינה נוקטת באמצעים מתאימים כדי להגן עלי מסכנות בריאותיות במקום העבודה. (האם היית אומר שאתה...)

CURRENT WORK HEALTH RISK REDUCED
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ729_proxycheck

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

WHO ANSWERED
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

Txt_FL_RE031

IF RE031_resleft <> a6

RE031_resleft
. באילו תנאים עזבת את העבודה הזאת?20אנא התבונן בכרטיס 

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

REASONS LEFT JOB
. התפטרתי1
. פיטרו אותי2
. בעקבות הסכמה הדדית3
. מפני שמקום העבודה או המשרד בו עבדתי נסגר4
. עבודה זמנית הושלמה5
. פרשתי6

. סיבה אחרת97

Txt_FL_RE032

IF RE032_jobnext = a2

RE032_jobnext
6 או שהיה פער של יותר מ-}RE012_jobtitle{האם התחלת את העבודה הבאה שלך מייד לאחר שעזבת את העבודה הזאת כ 

חודשים?
GAP AFTER LEAVING THIS JOB

. התחיל את העבודה הבאה מייד לאחר העבודה הזאת1
 חודשים או יותר לפני שהתחיל את העבודה הבאה6. היה פער של 2
. התחיל את העבודה הבאה לפני סיום העבודה הזאת3
. זו היתה העבודה בתשלום האחרונה של המשיב כשכיר או עצמאי4

Txt_FL_RE033

RE033_gapdone
. אילו מהבאים מתאר באופן הטוב ביותר את המצב שהיית בו בתקופה לפני שהתחלת את עבודתך הבאה?17אנא התבונן בכרטיס 
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ENDBLOCKTXT_setJobTitle

LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

DONE IN GAP AFTER LEAVING THIS JOB
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97

IF (WorkSpells[cnt - 1].RE032_jobnext = RESPONSE) AND (WorkSpells[cnt - 1].RE032_jobnext < a4)

BLOCK
Txt_FL_RE011

CHECK NOT ((RE011_jobstrt = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE011_jobstrt)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_FL_RE012

IF RE012_jobtitle = RESPONSE

RE011_jobstrt
 חודשים או יותר?6 שלך (כשכיר או עצמאי), אשר נמשכה [@ הראשונה/@ הבאה]באיזו שנה התחלת את העבודה בתשלום 

IWER:
הוסף אם יש צורך: כמו מקודם, אם העבודה הראשונה שלך היתה סדרת עבודות לטווח-קצר עבור מעסיקים שונים אנא החשב אותן

כעבודה אחת ואמור לי מתי התחלת את הראשונה מבין עבודות קצרות הטווח הדומות הללו.
YEAR STARTED JOB

1900..2017

RE012_jobtitle
מה היה השם של עבודתך. אנא אמור את השם או הכותרת המדויקים.

TITLE OF JOB
STRING

BLOCK
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ENDIF
IF RE011_jobstrt = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_RE014

Txt_FL_RE015

Txt_FL_RE016

ENDBLOCK

JobCode

 עלENTER: הזן את שם העבודה ובחר אותה מהתפריט הנפתח אם עבודה מתאימה איננה מופיעה ברשימה הקש [מראיין/ת]
מנת לשמור את שם העבודה שהקלדת

STRING

Txt_Calendar_BWorkSpells_Start

RE014_jobind
?}RE012_jobtitle{. באיזה סוג של עסק, תעשיה או שירותים עבדת כ 18אנא התבונן בכרטיס 

IWER:
אנא סמן אחד בלבד
JOB INDUSTRY

. חקלאות, ציד, ייעור, דיג1
. כרייה וחציבה2
. ייצור תעשייתי3
. אספקת חשמל, גז ומים4
. בנייה5
. מסחר סיטונאי וקמעונאי; תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי6
. מלונאות ומסעדנות7
. תחבורה, אחסנה ותקשורת8
. תיווך פיננסי9

. נכסי דלא-ניידי, פעילויות השכרה ופעילות עסקית10
. מנהל ציבורי ופעילויות ביטחון המדינה; ביטוח חברתי חובה -ביטוח לאומי11
. חינוך12
. שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד13
. שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים אחרים14

RE015_jobtype
, האם היית שכיר, משרת ציבור או עצמאי?}RE012_jobtitle{בעבודה זו כ 

WAS EMPLOYEE CIVIL SERVANT OR SELF
. עבודה במגזר הפרטי1
. עבודה במגזר הציבורי2
. עצמאי3

RE016_jobtime
, האם עבדת במשרה מלאה, משרה חלקית או שילוב של השתיים?}RE012_jobtitle{בעבודה זו כ 

IWER:
במידה ואינו בטוח, רשום משרה חלקית אם המעסיק סיווג אותה ככזו. אנא סמן אפשרות אחת בלבד.

JOB WAS PART OR FULL TIME
. תמיד במשרה מלאה1
. תמיד במשרה חלקית2
. החלפה ממשרה מלאה למשרה חלקית3
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IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)

ENDIF
IF RE015_jobtype = a3

. החלפה ממשרה חלקית למשרה מלאה4
. החלפות מרובות בין משרה מלאה לחלקית5

Txt_FL_RE021

IF RE021_jobpay = RESPONSE

ENDIF

RE021_jobpay
?}RE012_jobtitle{האם אתה יכול לומר לי, בערך, כמה תשלום קיבלת באופן חודשי לאחר מסים כשהתחלת את העבודה הזו כ 

^FL_RE021_6

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

FIRST MONTHLY WAGE IN JOB
0..999999999

IF RE022_jbpaycur = a97

ENDIF

RE022_jbpaycur

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY FIRST MONTHLY WAGE
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE722_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE023

RE023_sepay
?}RE012_jobtitle{האם אתה יכול לומר לי, בערך, מה היתה ההכנסה החודשית שלך מעבודה לאחר מסים כשהתחלת לעבוד כ 

^FL_RE023_6

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

FIRST MONTHLY WORK INCOME IN SELF-EMPLOYMENT
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ENDIFTxt_FL_RE025

CHECK NOT ((RE025_jobcont.CARDINAL > 1) AND (a4 IN RE025_jobcont)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_RE026

IF RE023_sepay = RESPONSE

ENDIF

-100000000000000000..1000000000000000000

IF RE024_sepaycur = a97

ENDIF

RE024_sepaycur

IWER:
אנא שאל או סמן באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY FIRST MONTHLY WORK INCOME
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE724_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

RE025_jobcont
, לאילו מהבאים המעסיק שלך הפריש סכומים?}RE012_jobtitle{במהלך העבודה כ 

IWER:
}ReadOut{^ CodeAll

אנא קרא בקול רם וסמן את מה שמתאים.
הוסף אם יש צורך: הפרשות אלה עשויות היו להתרחש בכל זמן שעבדת בעבודה זו.

CONTRIBUTIONS TO RETIREMENT PLANS
. ביטוח לאומי1
. תכנית פנסיה תעסוקתית (כולל קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה)2
. תכנית פנסיה פרטית או תכנית פרישה אישית3
. לא הופרשו סכומים4

RE026_jobstop
?}RE012_jobtitle{באיזו שנה הפסקת לעבוד כ 

IWER:
.9997במידה ועדיין עובד בעבודה זו, אנא סמן 

אין לכלול חופשות לידה.
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CHECK NOT ((RE026_jobstop = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE026_jobstop)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT ((RE026_jobstop = RESPONSE) AND ((RE026_jobstop > CurrentYear) AND (RE026_jobstop <
9997))) L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"

IF RE026_jobstop <> EMPTY AND (RE026_jobstop <> 9997)

ENDIF
IF RE026_jobstop = 9997

הוסף אם יש צורך: כמו מקודם, אם העבודה הראשונה שלך היתה סדרת עבודות לטווח-קצר עבור מעסיקים שונים אנא החשב אותן
כעבודה אחת ואמור לי מתי הפסקת את האחרונה מבין עבודות קצרות הטווח הדומות הללו.

באופן כללי עליך לסמן מתי המשיב החליף מעסיק למרות שניתן להחשיב גם שינוי בתפקיד שהתרחש במהלך העבודה עבור אותו
מעסיק אם המשיב מעוניין בכך.

YEAR STOPPED IN THIS JOB
1900..9997

Txt_Calendar_BWorkSpells_End

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)
Txt_FL_RE027

IF RE027_curwage = RESPONSE

ENDIF

RE027_curwage
?}RE012_jobtitle{האם אתה יכול לומר לי, בערך, מהי המשכורת החודשית הנוכחית שלך מעבודה לאחר מסים כ 

^FL_RE027_5

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

CURRENT WAGE IF STILL EMPLOYED
0..999999999

IF RE028_jbpaynow = a97

ENDIF

RE028_jbpaynow

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY CURRENT WAGE
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE728_specify
^Specify

SPECIFY
STRING
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ENDIF
IF RE015_jobtype = a3

ENDIFTxt_FL_WQ015

Txt_FL_RE029

IF RE029_curwinc = RESPONSE

ENDIF

RE029_curwinc
האם אתה יכול לומר לי, בערך, מהי ההכנסה החודשית הנוכחית שלך מעבודה לאחר מסים כ

}RE012_jobtitle{^?FL_RE029_5

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה

CURRENT WORK INCOME IF STILL SELF-EMPLOYED
0..999999999

IF RE030_sepaynow = a97

ENDIF

RE030_sepaynow

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY CURRENT WORK INCOME
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE730_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

WQ015_wqintro2
. כעת אקריא לך כמה משפטים בהם עשויים אנשים להשתמש כדי לתאר את העבודה שלהם. כשאתה חושב19אנא התבונן בכרטיס 

, אנא אמור לי אם אתה מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים, או בהחלט לא מסכים עם כל אחד}RE012_jobtitle{על עבודתך כ 
מהמשפטים הבאים.

IWER:
 .אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אףBתחילת חלק זה ללא עזרת נציג@Bלמראיין: @

 בכל שאלה.BCTRL-K@Bאחת משאלות אלה בעצמו/ה, לחץ @
INTRODUCTION TO WORK QUALITY CURRENT

. המשך1
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Txt_FL_WQ726

Txt_FL_WQ016

Txt_FL_WQ017

Txt_FL_WQ018

Txt_FL_WQ019

Txt_FL_WQ020

WQ726_satcurrjob
בסך הכל אני מרוצה מהעבודה שלי. האם תאמר שאתה מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים או בהחלט לא מסכים?

IWER:
19הראה כרטיס 

SATISFIED WITH CURRENT JOB
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ016_wqpdem
 דורשת מאמץ גופני רב. האם היית אומר שאתה...}RE012_jobtitle{העבודה שלי כ 

WORK IS PHYSICALLY DEMANDING
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ017_wquncom
סביבת העבודה המיידית שלי היא לא נוחה (לדוגמה, בגלל רעש, חום, צפיפות). (האם היית אומר שאתה...)

WORK IS UNCOMFORTABLE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ018_wqtimpr
אני נמצא תחת לחץ מתמיד של זמן כתוצאה מעומס עבודה כבד. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAS HEAVY TIME PRESSURE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ019_wqemdem
העבודה שלי כוללת עומס רגשי רב. (האם היית אומר שאתה...)

WORK IS EMOTIONALLY DEMANDING
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ020_wqconfl
אני נחשף להפרעות ועימותים חוזרים ונשנים (האם היית אומר שאתה...)
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Txt_FL_WQ021

Txt_FL_WQ022

Txt_FL_WQ023

Txt_FL_WQ024

Txt_FL_WQ025

Txt_FL_WQ026

IWER:
השאלה מתייחסת ללקוחות, עמיתים או מפקחים.

WORK INVOLVES CONFLICTS
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ021_wqfred
יש לי מעט מאוד חופש להחליט איך לעשות את עבודתי. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAS LITTLE FREEDOM TO DECIDE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ022_wqskill
יש לי הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות. (האם היית אומר שאתה...)

WORK ALLOWS DEVELOPMENT OF SKILLS
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ023_wqrecogn
אני זוכה להכרה שהגיעה לי על עבודתי. (האם היית אומר שאתה...)

WORK GIVES RECOGNITION
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ024_wqsalry
בהתחשב בכל המאמצים וההישגים שלי, המשכורת שלי הולמת (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAS ADEQUATE SALARY
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ025_wqsupprt
אני מקבל תמיכה הולמת במצבים קשים. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAS ADEQUATE SUPPORT
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4
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ENDIF
IF RE026_jobstop <> 9997

IF (RE015_jobtype = a1) OR (RE015_jobtype = a2)

ENDIFTxt_FL_WQ028

WQ026_wqatmos
יש אווירה טובה ביני לבין עמיתיי לעבודה. (האם היית אומר שאתה...)

CURRENT WORK ATMOSPHERE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

Txt_FL_WQ027

WQ027_wqfair
באופן כללי, העובדים זוכים ליחס הוגן. (האם היית אומר שאתה...)

WORK EMPLOYEES ARE TREATED FAIRLY
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ028_wqrisk
המדינה נוקטת באמצעים מתאימים כדי להגן עלי מסכנות בריאותיות במקום העבודה. (האם היית אומר שאתה...)

CURRENT WORK HEALTH RISK REDUCED
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ729_proxycheck

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

WHO ANSWERED
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

Txt_FL_RE031

RE031_resleft
. באילו תנאים עזבת את העבודה הזאת?20אנא התבונן בכרטיס 

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

REASONS LEFT JOB
. התפטרתי1
. פיטרו אותי2
. בעקבות הסכמה הדדית3
. מפני שמקום העבודה או המשרד בו עבדתי נסגר4
. עבודה זמנית הושלמה5
. פרשתי6
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ELSE

ENDIF

ENDBLOCKTXT_setJobTitle

ENDIF

IF RE031_resleft <> a6

ENDIF

. סיבה אחרת97

Txt_FL_RE032

IF RE032_jobnext = a2

ENDIF

RE032_jobnext
6 או שהיה פער של יותר מ-}RE012_jobtitle{האם התחלת את העבודה הבאה שלך מייד לאחר שעזבת את העבודה הזאת כ 

חודשים?
GAP AFTER LEAVING THIS JOB

. התחיל את העבודה הבאה מייד לאחר העבודה הזאת1
 חודשים או יותר לפני שהתחיל את העבודה הבאה6. היה פער של 2
. התחיל את העבודה הבאה לפני סיום העבודה הזאת3
. זו היתה העבודה בתשלום האחרונה של המשיב כשכיר או עצמאי4

Txt_FL_RE033

RE033_gapdone
. אילו מהבאים מתאר באופן הטוב ביותר את המצב שהיית בו בתקופה לפני שהתחלת את עבודתך17אנא התבונן בכרטיס 

הבאה?

IWER:
אנא סמן אחד בלבד

DONE IN GAP AFTER LEAVING THIS JOB
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97

TXT_setJobTitle
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ENDIFCalculateNumberOfJobs

System preset value RE047_StillWorking
IF (RE046_NumberOfJobs > 0) AND (RE047_StillWorking = a5)

ENDLOOP

BLOCK

IF piIndex = 1

ELSE

Txt_FL_RE035

RE035_sitlstjb
) +FL_year[('@ אחרי שעזבת את העבודה האחרונה ב' + . איזו מהאפשרויות מתארת את המצב שלך 17הסתכל בבקשה בכרטיס 

) + 'אחרי שהיית מובטל ולא חיפשת אחרFL_year) + ' אחרי שהיית מובטל וחיפשת אחר עבודה'/('@ ב- ' + FL_year''/('@ ב- ' + 
) + ' אחרי שהיית חולה או נכה'/('@ ב-' +FL_year) + ' אחרי שהיית מועסק לטווח קצר'/('@ ב-' + FL_yearעבודה'/('@ ב-' + 

FL_year + '-אחרי שטיפלת בבית או במשפחה'/('@ ב' + (FL_yearאחרי שהיית בחופש, בטיול או שלא עשית שום שום ' + (
) + 'FL_year) + ' אחרי שהיית בהכשרה'/('@ ב-' + FL_year) + ' אחרי שיצאת לגמלאות'/('@ ב-' + FL_yearדבר'/('@ ב-' + 

) + ' אחרי שהיית בשירות צבאי, שבוי מלחמה וכדומה (לא כולל עבודה במסגרתFL_yearאחרי שלמדת בהיקף מלא'/('@ ב-' + 
) + ' אחריFL_year) + ' אחרי שניהלת את נכסיך הפיננסיים'/('@ ב-' + FL_yearהצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל'/('@ ב-' + 

) +FL_year) + ' אחרי שהיית בעבודה כפויה או בבית סוהר'/('@ ב-' + FL_yearשהתנדבת או שעבדת בעבודה קהילתית'/('@ ב-' + 
) + ' אחרי שהיית במחנהFL_year) + ' אחרי שהיית במחנה עבודה'/('@ ב-' + FL_year' אחרי שהוגלית או גורשת'/('@ ב-' + 

?) + ' אחרי סיטואציה אחרת']FL_yearריכוז'/('@ ב-' + 

IWER:
אנא סמן אפשרות אחת בלבד

SITUATION IN AFTER LAST JOB
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97

Txt_FL_RE035

RE035_sitlstjb
) +FL_year[('@ אחרי שעזבת את העבודה האחרונה ב' + . איזו מהאפשרויות מתארת את המצב שלך 17הסתכל בבקשה בכרטיס 

) + 'אחרי שהיית מובטל ולא חיפשת אחרFL_year) + ' אחרי שהיית מובטל וחיפשת אחר עבודה'/('@ ב- ' + FL_year''/('@ ב- ' + 
) + ' אחרי שהיית חולה או נכה'/('@ ב-' +FL_year) + ' אחרי שהיית מועסק לטווח קצר'/('@ ב-' + FL_yearעבודה'/('@ ב-' + 

FL_year + '-אחרי שטיפלת בבית או במשפחה'/('@ ב' + (FL_yearאחרי שהיית בחופש, בטיול או שלא עשית שום שום ' + (
) + 'FL_year) + ' אחרי שהיית בהכשרה'/('@ ב-' + FL_year) + ' אחרי שיצאת לגמלאות'/('@ ב-' + FL_yearדבר'/('@ ב-' + 

) + ' אחרי שהיית בשירות צבאי, שבוי מלחמה וכדומה (לא כולל עבודה במסגרתFL_yearאחרי שלמדת בהיקף מלא'/('@ ב-' + 
) + ' אחריFL_year) + ' אחרי שניהלת את נכסיך הפיננסיים'/('@ ב-' + FL_yearהצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל'/('@ ב-' + 

) +FL_year) + ' אחרי שהיית בעבודה כפויה או בבית סוהר'/('@ ב-' + FL_yearשהתנדבת או שעבדת בעבודה קהילתית'/('@ ב-' + 
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ENDIF
IF (RE035_sitlstjb = a8) OR ((WorkSpells[RE046_NumberOfJobs].RE031_resleft = a6) AND (piIndex = 1))

) + ' אחרי שהיית במחנהFL_year) + ' אחרי שהיית במחנה עבודה'/('@ ב-' + FL_year' אחרי שהוגלית או גורשת'/('@ ב-' + 
?) + ' אחרי סיטואציה אחרת']FL_yearריכוז'/('@ ב-' + 

IWER:
אנא סמן אפשרות אחת בלבד

SITUATION IN AFTER LAST JOB
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97

Txt_FL_RE035a

IF RE035a_recretben = a1

RE035a_recretben
האם קיבלת קצבאות פרישה מאז שיצאת לגמלאות?

RECEIVE RETIREMENT BENEFITS
. כן1
. לא5

Txt_FL_RE036

IF RE036_penben = RESPONSE

RE036_penben
כמה בערך קיבלת בתשלום הראשון מהביטוח הלאומי או מקרן הפנסיה, אחרי מיסים?

IWER:
הכנס סכום מכל הקצבאות והפנסיות (ציבוריות, מהעבודה, פרטיות וכדו'). ציין מטבע בשאלה הבאה

PENSION BENEFIT WHEN RETIRED
0..999999999

RE037_curben

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY PENSION BENEFIT
-כיום)1986. שקל חדש (1
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ENDIF
IF piIndex = 1

ELSE

ENDIF

ENDIF

IF RE037_curben = a97

ENDIF

)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE737_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE038

Txt_FL_RE039

RE038_retpaid
, האם ביצעת כל סוג של עבודה אחרת בתשלום, גם בזמן היותך גמלאי?}]jobtitle[@ {אחרי עבודה זו בתור 

PAID JOB AFTER RETIREMENT
. כן1
. לא5

RE039_sitchng
) + ''/('@FL_year[('@ מאז שהיית מועסק ב-' + . האם מצבך השתנה לאחד מאלו הרשומים בכרטיס 17הסתכל בבקשה בכרטיס 

) + ''/('@ מאז שהיית מובטל ולא חיפשת אחר עבודה ב- ' +FL_yearמאז שהיית מחוסר עבודה וחיפשת אחר עבודה ב- ' + 
FL_year + ' -מאז שהיית מועסק לטווח קצר ב @')/'' + (FL_year + ' -מאז שהיית חולה או נכה ב @')/'' + (FL_yearמאז @')/'' + (

) +FL_year) + ''/('@ מאז שהיית בחופש, בטיול או שלא עשית שום שום דבר ב- ' + FL_yearשטיפלת בבית או במשפחה ב- ' + 
) + ''/('@ מאז שלמדת בהיקף מלא ב- 'FL_year) + ''/('@ מאז שהיית בהכשרה ב- ' + FL_year''/('@ מאז שיצאת לגמלאות ב- ' + 

 +FL_year + ' -מאז שהיית בשירות צבאי (לא כולל עבודה במסגרת הצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל ב @')/'' + (FL_year+ (
) +FL_year) + ''/('@ מאז שהתנדבת או שעבדת בעבודה קהילתית ב- ' + FL_year''/('@ מאז שניהלת את נכסיך הפיננסיים ב- ' + 

) + ''/('@ מאזFL_year) + ''/('@ מאז שהוגלית או גורשת ב- ' + FL_year''/('@ מאז שהיית בעבודה כפויה או בבית סוהר ב- ' + 
) + ''/('@ מאז הסיטואציה האחרת ב- ' +FL_year) + ''/('@ מאז שהיית במחנה ריכוז ב- ' + FL_yearשהיית במחנה עבודה ב- ' + 

FL_year['' + (?
HAS SITUATION CHANGED AFTER LAST JOB

. כן1
. לא5

Txt_FL_RE039

RE039_sitchng
) + ''/('@FL_year[('@ מאז שהיית מועסק ב-' + . האם מצבך השתנה לאחד מאלו הרשומים בכרטיס 17הסתכל בבקשה בכרטיס 

) + ''/('@ מאז שהיית מובטל ולא חיפשת אחר עבודה ב- ' +FL_yearמאז שהיית מחוסר עבודה וחיפשת אחר עבודה ב- ' + 
FL_year + ' -מאז שהיית מועסק לטווח קצר ב @')/'' + (FL_year + ' -מאז שהיית חולה או נכה ב @')/'' + (FL_yearמאז @')/'' + (

) +FL_year) + ''/('@ מאז שהיית בחופש, בטיול או שלא עשית שום שום דבר ב- ' + FL_yearשטיפלת בבית או במשפחה ב- ' + 
) + ''/('@ מאז שלמדת בהיקף מלא ב- 'FL_year) + ''/('@ מאז שהיית בהכשרה ב- ' + FL_year''/('@ מאז שיצאת לגמלאות ב- ' + 
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 10

ENDIF
IF RE039_sitchng = a1

ENDIF

 +FL_year + ' -מאז שהיית בשירות צבאי (לא כולל עבודה במסגרת הצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל ב @')/'' + (FL_year+ (
) +FL_year) + ''/('@ מאז שהתנדבת או שעבדת בעבודה קהילתית ב- ' + FL_year''/('@ מאז שניהלת את נכסיך הפיננסיים ב- ' + 

) + ''/('@ מאזFL_year) + ''/('@ מאז שהוגלית או גורשת ב- ' + FL_year''/('@ מאז שהיית בעבודה כפויה או בבית סוהר ב- ' + 
) + ''/('@ מאז הסיטואציה האחרת ב- ' +FL_year) + ''/('@ מאז שהיית במחנה ריכוז ב- ' + FL_yearשהיית במחנה עבודה ב- ' + 

FL_year['' + (?
HAS SITUATION CHANGED AFTER LAST JOB

. כן1
. לא5

Txt_FL_RE039a

CHECK NOT ((RE039a_chngyear = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE039a_chngyear)) L16
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] " [{empty}]"

RE039a_chngyear
באיזו שנה מצבך השתנה?

YEAR CHANGING SITUATION AFTER LAST JOB
1900..2017

IF AfterLastJob[cnt - 1].RE039_sitchng = a1

BLOCK

IF piIndex = 1
Txt_FL_RE035

RE035_sitlstjb
)FL_year[('@ אחרי שעזבת את העבודה האחרונה ב' + . איזו מהאפשרויות מתארת את המצב שלך 17הסתכל בבקשה בכרטיס 

) + 'אחרי שהיית מובטל ולא חיפשתFL_year) + ' אחרי שהיית מובטל וחיפשת אחר עבודה'/('@ ב- ' + FL_year+ ''/('@ ב- ' + 
) + ' אחרי שהיית חולה או נכה'/('@ ב-'FL_year) + ' אחרי שהיית מועסק לטווח קצר'/('@ ב-' + FL_yearאחר עבודה'/('@ ב-' + 

 +FL_year + '-אחרי שטיפלת בבית או במשפחה'/('@ ב' + (FL_yearאחרי שהיית בחופש, בטיול או שלא עשית שום שום ' + (
) + 'FL_year) + ' אחרי שהיית בהכשרה'/('@ ב-' + FL_year) + ' אחרי שיצאת לגמלאות'/('@ ב-' + FL_yearדבר'/('@ ב-' + 

) + ' אחרי שהיית בשירות צבאי, שבוי מלחמה וכדומה (לא כולל עבודה במסגרתFL_yearאחרי שלמדת בהיקף מלא'/('@ ב-' + 
) + ' אחריFL_year) + ' אחרי שניהלת את נכסיך הפיננסיים'/('@ ב-' + FL_yearהצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל'/('@ ב-' + 

) + ' אחרי שהיית בעבודה כפויה או בבית סוהר'/('@ ב-' +FL_yearשהתנדבת או שעבדת בעבודה קהילתית'/('@ ב-' + 
FL_year + '-אחרי שהוגלית או גורשת'/('@ ב ' + (FL_year + '-ב @')/'אחרי שהיית במחנה עבודה ' + (FL_yearאחרי ' + (

?) + ' אחרי סיטואציה אחרת']FL_yearשהיית במחנה ריכוז'/('@ ב-' + 

IWER:
אנא סמן אפשרות אחת בלבד

SITUATION IN AFTER LAST JOB
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
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ELSE

ENDIF
IF (RE035_sitlstjb = a8) OR ((WorkSpells[RE046_NumberOfJobs].RE031_resleft = a6) AND (piIndex = 1))

. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97

Txt_FL_RE035

RE035_sitlstjb
)FL_year[('@ אחרי שעזבת את העבודה האחרונה ב' + . איזו מהאפשרויות מתארת את המצב שלך 17הסתכל בבקשה בכרטיס 

) + 'אחרי שהיית מובטל ולא חיפשתFL_year) + ' אחרי שהיית מובטל וחיפשת אחר עבודה'/('@ ב- ' + FL_year+ ''/('@ ב- ' + 
) + ' אחרי שהיית חולה או נכה'/('@ ב-'FL_year) + ' אחרי שהיית מועסק לטווח קצר'/('@ ב-' + FL_yearאחר עבודה'/('@ ב-' + 

 +FL_year + '-אחרי שטיפלת בבית או במשפחה'/('@ ב' + (FL_yearאחרי שהיית בחופש, בטיול או שלא עשית שום שום ' + (
) + 'FL_year) + ' אחרי שהיית בהכשרה'/('@ ב-' + FL_year) + ' אחרי שיצאת לגמלאות'/('@ ב-' + FL_yearדבר'/('@ ב-' + 

) + ' אחרי שהיית בשירות צבאי, שבוי מלחמה וכדומה (לא כולל עבודה במסגרתFL_yearאחרי שלמדת בהיקף מלא'/('@ ב-' + 
) + ' אחריFL_year) + ' אחרי שניהלת את נכסיך הפיננסיים'/('@ ב-' + FL_yearהצבא), שבוי מלחמה או משהו מקביל'/('@ ב-' + 

) + ' אחרי שהיית בעבודה כפויה או בבית סוהר'/('@ ב-' +FL_yearשהתנדבת או שעבדת בעבודה קהילתית'/('@ ב-' + 
FL_year + '-אחרי שהוגלית או גורשת'/('@ ב ' + (FL_year + '-ב @')/'אחרי שהיית במחנה עבודה ' + (FL_yearאחרי ' + (

?) + ' אחרי סיטואציה אחרת']FL_yearשהיית במחנה ריכוז'/('@ ב-' + 

IWER:
אנא סמן אפשרות אחת בלבד

SITUATION IN AFTER LAST JOB
. שכיר או עצמאי1
. מובטל ומחפש עבודה2
. מובטל ולא מחפש עבודה3
. עבודה לטווח קצר (פחות משישה חודשים)4
. חולה או מוגבל5
. עקר-בית או מטפל במשפחה6
. פעילות פנאי, נסיעות או לא עושה כלום7
. גימלאי8
. בהכשרה9

. השכלה נוספת בהיקף מלא10
. בשירות צבאי (לא כולל שירות בצבא קבע), אסיר מלחמה או משהו מקביל11
. ניהול הנכסים שלך12
. עבודה קהילתית או התנדבותית13
. עובד בכפייה או בבית הסוהר14
. מוגלה או מגורש15
. במחנה עבודה16
. במחנה ריכוז17
. אחר97

Txt_FL_RE035a

IF RE035a_recretben = a1

RE035a_recretben
האם קיבלת קצבאות פרישה מאז שיצאת לגמלאות?

RECEIVE RETIREMENT BENEFITS
. כן1
. לא5
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ENDIF
IF piIndex = 1

ENDIF

Txt_FL_RE036

IF RE036_penben = RESPONSE

ENDIF

RE036_penben
כמה בערך קיבלת בתשלום הראשון מהביטוח הלאומי או מקרן הפנסיה, אחרי מיסים?

IWER:
הכנס סכום מכל הקצבאות והפנסיות (ציבוריות, מהעבודה, פרטיות וכדו'). ציין מטבע בשאלה הבאה

PENSION BENEFIT WHEN RETIRED
0..999999999

IF RE037_curben = a97

ENDIF

RE037_curben

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שציינת?

CURRENCY PENSION BENEFIT
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE737_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE038

Txt_FL_RE039

RE038_retpaid
, האם ביצעת כל סוג של עבודה אחרת בתשלום, גם בזמן היותך גמלאי?}]jobtitle[@ {אחרי עבודה זו בתור 

PAID JOB AFTER RETIREMENT
. כן1
. לא5

RE039_sitchng
) + ''/('@FL_year[('@ מאז שהיית מועסק ב-' + . האם מצבך השתנה לאחד מאלו הרשומים בכרטיס 17הסתכל בבקשה בכרטיס 

) + ''/('@ מאז שהיית מובטל ולא חיפשת אחר עבודה ב- ' +FL_yearמאז שהיית מחוסר עבודה וחיפשת אחר עבודה ב- ' + 
FL_year + ' -מאז שהיית מועסק לטווח קצר ב @')/'' + (FL_year + ' -מאז שהיית חולה או נכה ב @')/'' + (FL_year@')/'' + (
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ENDIF
IF (RE005_evrjob = a1) AND (RE047_StillWorking = a5)

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF
IF RE039_sitchng = a1

ENDIF

) + ''/('@ מאז שהיית בחופש, בטיול או שלא עשית שום שום דבר ב- ' +FL_yearמאז שטיפלת בבית או במשפחה ב- ' + 
FL_year + ' -מאז שיצאת לגמלאות ב @')/'' + (FL_year + ' -מאז שהיית בהכשרה ב @')/'' + (FL_yearמאז שלמדת @')/'' + (

) + ''/('@ מאז שהיית בשירות צבאי (לא כולל עבודה במסגרת הצבא), שבוי מלחמה או משהו מקבילFL_yearבהיקף מלא ב- ' + 
) + ''/('@ מאז שהתנדבת או שעבדת בעבודהFL_year) + ''/('@ מאז שניהלת את נכסיך הפיננסיים ב- ' + FL_yearב- ' + 

) + ''/('@ מאז שהוגלית או גורשתFL_year) + ''/('@ מאז שהיית בעבודה כפויה או בבית סוהר ב- ' + FL_yearקהילתית ב- ' + 
) +FL_year) + ''/('@ מאז שהיית במחנה ריכוז ב- ' + FL_year) + ''/('@ מאז שהיית במחנה עבודה ב- ' + FL_yearב- ' + 

?) + '']FL_year''/('@ מאז הסיטואציה האחרת ב- ' + 
HAS SITUATION CHANGED AFTER LAST JOB

. כן1
. לא5

Txt_FL_RE039

RE039_sitchng
) + ''/('@FL_year[('@ מאז שהיית מועסק ב-' + . האם מצבך השתנה לאחד מאלו הרשומים בכרטיס 17הסתכל בבקשה בכרטיס 

) + ''/('@ מאז שהיית מובטל ולא חיפשת אחר עבודה ב- ' +FL_yearמאז שהיית מחוסר עבודה וחיפשת אחר עבודה ב- ' + 
FL_year + ' -מאז שהיית מועסק לטווח קצר ב @')/'' + (FL_year + ' -מאז שהיית חולה או נכה ב @')/'' + (FL_year@')/'' + (

) + ''/('@ מאז שהיית בחופש, בטיול או שלא עשית שום שום דבר ב- ' +FL_yearמאז שטיפלת בבית או במשפחה ב- ' + 
FL_year + ' -מאז שיצאת לגמלאות ב @')/'' + (FL_year + ' -מאז שהיית בהכשרה ב @')/'' + (FL_yearמאז שלמדת @')/'' + (

) + ''/('@ מאז שהיית בשירות צבאי (לא כולל עבודה במסגרת הצבא), שבוי מלחמה או משהו מקבילFL_yearבהיקף מלא ב- ' + 
) + ''/('@ מאז שהתנדבת או שעבדת בעבודהFL_year) + ''/('@ מאז שניהלת את נכסיך הפיננסיים ב- ' + FL_yearב- ' + 

) + ''/('@ מאז שהוגלית או גורשתFL_year) + ''/('@ מאז שהיית בעבודה כפויה או בבית סוהר ב- ' + FL_yearקהילתית ב- ' + 
) +FL_year) + ''/('@ מאז שהיית במחנה ריכוז ב- ' + FL_year) + ''/('@ מאז שהיית במחנה עבודה ב- ' + FL_yearב- ' + 

?) + '']FL_year''/('@ מאז הסיטואציה האחרת ב- ' + 
HAS SITUATION CHANGED AFTER LAST JOB

. כן1
. לא5

Txt_FL_RE039a

CHECK NOT ((RE039a_chngyear = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > RE039a_chngyear))
L16 " [שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RE039a_chngyear
באיזו שנה מצבך השתנה?

YEAR CHANGING SITUATION AFTER LAST JOB
1900..2017

IF RE046_NumberOfJobs > 1
Txt_FL_RE040

RE040_mainjob
אילו מהעבודות שסיפרת לי עליהן היתה העבודה המרכזית בקריירת העבודה שלך?

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

102 von 485 19.05.17, 16:43



ELSE

ENDIF
IF (WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a1) OR (WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a2)

CHECK NOT ((RE040_mainjob = RESPONSE) AND (RE040_mainjob > RE046_NumberOfJobs)) L16 " [אנא הזן/י
[ערך [{empty}]"

IWER:
אם יש צורך: "אנחנו מתכוונים לעבודה או העיסוק שנמשכו לאורך מרבית חיי העבודה שלך".

אנא סמן אחד בלבד.
WHICH WAS MAIN JOB IN CAREER

^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

IF RE046_NumberOfJobs = 1
ENDIF

Txt_FL_RE041

IF RE041_mnjbpay = RESPONSE

RE041_mnjbpay
[@ במידה ועבדת במשרההאם אתה יכול לומר לי בערך, כמה תשלום קיבלת באופן חודשי לאחר מסים בסוף תקופת העבודה שלך כ 

?חלקית, אנא אמור לי את הסכום שקיבלת בפועל, לא את המקבילה שלו במשרה מלאה.]
^FL_RE041_7

IWER:
רשום כמות. רשום את המטבע בשאלה הבאה

WAGE AT END OF MAIN JOB
0..999999999

RE042_curmnjb

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שנקבת?

CURRENCY WAGE AT END OF MAIN JOB
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
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ENDIF
IF WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a3

ENDIF

IF RE042_curmnjb = a97

ENDIF

. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE742_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

Txt_FL_RE043

IF RE043_mnsepay = RESPONSE

RE043_mnsepay
[@ במידה ועבדתהאם אתה יכול לומר לי, בערך, מה היתה ההכנסה החודשים שלך מעבודה לאחר מסים בסוף תקופת העבודה שלך כ 

?במשרה חלקית, אנא אמור לי את הסכום שקיבלת בפועל, לא את המקבילה שלו במשרה מלאה.]
^FL_RE043_6

IWER:
רשום סכום. רשום את המטבע בשאלה הבאה.

WORK INCOME AT END OF MAIN JOB
0..100000000000000000

IF RE044_curmnse = a97

RE044_curmnse

IWER:
אנא שאל או סמן: באיזה מטבע הסכום שנקבת?

CURRENCY WORK INCOME AT END OF MAIN JOB
-כיום)1986. שקל חדש (1
)1980-1952. לירה ישראלית (2
. דולר אמריקאי3
. רובל4
)1951-1948. לירה ארץ ישראלית (5
)1985-1980. שקל ישן (6

. מטבע אחר, אנא פרט97

RE744_specify
^Specify

SPECIFY
STRING

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

104 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIF
IF (WorkSpells[mainjobord].RE026_jobstop <> 9997) AND ((WorkSpells[mainjobord].RE026_jobstop -
WorkSpells[mainjobord].RE011_jobstrt) >= 5)

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_WQ001

Txt_FL_WQ727

Txt_FL_WQ002

Txt_FL_WQ003

Txt_FL_WQ004

WQ001_wqintro
.19אנא התבונן בכרטיס 

כעת אקריא לך כמה משפטים בהם אנשים עשויים להשתמש כדי לתאר את העבודה שלהם. כשאתה חושב על עבודתך כ
}FL_RE012a{.אנא אמור לי אם אתה מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים, או בהחלט לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים ,

IWER:
 .אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחתBתחילת חלק זה ללא עזרת נציג@Bלמראיין: @

 בכל שאלה.BCTRL-K@Bמשאלות אלה בעצמו/ה, לחץ @
INTRODUCTION TO WORK QUALITY

. המשך1

WQ727_jobsatisf
.}FL_WQ727_3{בסך הכל הייתי מרוצה מהעבודה שלי כ- 

האם היית אומר שאתה מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים, בהחלט לא מסכים?
SATISFACTION WITH JOB

. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ002_wqpdem
 דרשה מאמץ גופני רב.}FL_RE012b{העבודה שלי כ 

האם היית אומר שאתה...
WORK WAS PHYSICALLY DEMANDING

. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ003_wquncom
סביבת העבודה המיידית שלי היתה לא נוחה (לדוגמה, בגלל רעש, חום, צפיפות). (האם היית אומר שאתה...)

WORK WAS UNCOMFORTABLE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ004_wqtimpr
נמצאתי תחת לחץ מתמיד של זמן כתוצאה מעומס עבודה כבד.

(האם היית אומר שאתה...)
WORK HAD HEAVY TIME PRESSURE
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Txt_FL_WQ005

Txt_FL_WQ006

Txt_FL_WQ007

Txt_FL_WQ008

Txt_FL_WQ009

Txt_FL_WQ010

. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ005_wqemdem
העבודה שלי כללה עומס רגשי רב. (האם היית אומר שאתה...)

WORK WAS EMOTIONALLY DEMANDING
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ006_wqconfl
נחשפתי להפרעות ועימותים חוזרים ונשנים (האם היית אומר שאתה...)

IWER:
השאלה מתייחסת ללקוחות, עמיתים או מפקחים.

WORK INVOLVED CONFLICTS
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ007_wqfred
היה לי מעט מאוד חופש להחליט איך לעשות את עבודתי. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAD LITTLE FREEDOM TO DECIDE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ008_wqskill
היתה לי הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות. (האם היית אומר שאתה...)

WORK ALLOWED DEVELOPMENT OF SKILLS
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ009_wqrecogn
זכיתי להכרה שהגיעה לי על עבודתי. (האם היית אומר שאתה...)

WORK GAVE RECOGNITION
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4
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Txt_FL_WQ011

Txt_FL_WQ012

IF (WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a1) OR (WorkSpells[mainjobord].RE015_jobtype = a2)

ENDIFTxt_FL_WQ014

WQ010_wqsalry
בהתחשב בכל המאמצים וההישגים שלי, המשכורת שלי היתה הולמת (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAD ADEQUATE SALARY
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ011_wqsupprt
קיבלתי תמיכה הולמת במצבים קשים. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HAD ADEQUATE SUPPORT
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ012_wqatmos
היתה אווירה טובה ביני לבין עמיתיי לעבודה. (האם היית אומר שאתה...)

WORK ATMOSPHERE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

Txt_FL_WQ013

WQ013_wqfair
באופן כללי, העובדים זכו ליחס הוגן. (האם היית אומר שאתה...)

WORK EMPLOYEES TREATED FAIR
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ014_wqrisk
המדינה נקטה באמצעים מתאימים כדי להגן עלי מפני סכנות בריאותיות במקום העבודה. (האם היית אומר שאתה...)

WORK HEALTH RISK REDUCED
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

WQ715_proxycheck

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

WHO ANSWERED
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ENDIF
IF RE005_evrjob = a1

ENDIF

. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

Txt_FL_DQ001

IF DQ001_disleft = a1

DQ001_disleft
האם אי פעם עזבת עבודה בגלל מחלה או מוגבלות?

EVER LEFT JOB BECAUSE OF DISABILITY
. כן1
. לא5

Txt_FL_DQ002

LOOP cnt:= 1 TO 20

DQ002_disjbwhc
איזו עבודה עזבת (בגלל מחלה או מוגבלות)?

IWER:
^CodeAll

אנא סמן את כל מה שרלוונטי
LEFT WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY

^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

IF cnt IN DQ002_disjbwhc

BLOCK
Txt_FL_DQ003

DQ003_disjbext
?}]jobtitle[@ {עד כמה בריאות לקויה או נכות הגבילה את יכולתך לעבוד בתור 
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ENDIFTxt_FL_DQ007

IF DQ007_distmlv = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

IF piIndex < piLastJob

ENDIF

IWER:
אנא קרא בקול רם

EXTENT OF LIMITATION
. מעט מאוד1
. מעט2
. הרבה3
. לא יכולתי לעבוד יותר4

Txt_FL_DQ005

DQ005_disjbnxt
אחרי שעזבת את העבודה הזו, האם התחלת עבודה חדשה שבה בריאות לקויה או נכות הגבילו את היכולת שלך לעבוד באופן

פחות משמעותי?
FOUND JOB SUITABLE FOR LIMITATION

. כן1
. לא5

DQ007_distmlv
 חודשים או יותר בגלל מחלה או מוגבלות?6האם אי פעם לקחת חופשה ללא תשלום מעבודה לתקופה של 

TOOK TEMPORARY LEAVE OF ABSENCE FOR DISABILITY
. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_DQ008

DQ008_dtlvwhc
 (לקחת חופשה ללא תשלום, למשך יותר משישה חודשים עקב בריאות לקויה או נכות)?[@ אחרת]באיזו עבודה 

IWER:
אנא סמן רק אחד. מקרים מרובים של חופשה ללא תשלום יתועדו באמצעות חזרה על השאלות.

TEMP LEAVE WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

109 von 485 19.05.17, 16:43



Txt_FL_DQ009

CHECK NOT ((DQ009_dtlvwhn = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ009_dtlvwhn)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
Txt_FL_DQ010

Txt_FL_DQ011

IF a97 IN DQ011_dtlvinc

ENDIFTxt_FL_DQ012

^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

DQ009_dtlvwhn
באיזו שנה לקחת את אותה חופשה ללא תשלום?

WHEN TOOK LEAVE FOR DISABILITY
1900..2017

DQ010_dtlvlast
כמה זמן נמשכה החופשה ללא תשלום?

IWER:
אנא סמן רק אחד.

HOW LONG LASTED LEAVE FOR DISABILITY
. בין שישה חודשים לשנה1
. בין שנה לשנתיים2
. יותר משנתיים3

DQ011_dtlvinc
. אילו מקורות הכנסה היו לך בזמן החופשה ללא תשלום?21הסתכל בבקשה בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

SOURCES OF INCOME IN LEAVE
. תמיכה מבן-זוג או שותף1
. תמיכה מבן משפחה (לא בן-זוג או שותף) וחברים2
. קצבת נכות פרטית או ציבורית3
. קצבה או מענק מהממשלה או מוסדות אחרים4
. רכוש שנמכר5
. שימוש בחסכונות או בחשבון הבנק6

. אחר97

DQ011a_dtlvinc
אנא פרט על מקור ההכנסה האחר

OTHER SOURCE OF INCOME IN LEAVE
STRING

DQ012_dtlvoth
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 20

האם היו עוד מקרים שבהם לקחת חופשה ללא תשלום, למשך יותר משישה חודשים עקב בריאות לקויה או נכות?
OTHER TEMP LEAVES FOR DISABILITY

. כן1
. לא5

IF TempLeaveDis[cnt - 1].DQ012_dtlvoth = a1

BLOCK
Txt_FL_DQ008

Txt_FL_DQ009

CHECK NOT ((DQ009_dtlvwhn = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ009_dtlvwhn)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_FL_DQ010

DQ008_dtlvwhc
 (לקחת חופשה ללא תשלום, למשך יותר משישה חודשים עקב בריאות לקויה או נכות)?[@ אחרת]באיזו עבודה 

IWER:
אנא סמן רק אחד. מקרים מרובים של חופשה ללא תשלום יתועדו באמצעות חזרה על השאלות.

TEMP LEAVE WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

DQ009_dtlvwhn
באיזו שנה לקחת את אותה חופשה ללא תשלום?

WHEN TOOK LEAVE FOR DISABILITY
1900..2017

DQ010_dtlvlast
כמה זמן נמשכה החופשה ללא תשלום?

IWER:
אנא סמן רק אחד.

HOW LONG LASTED LEAVE FOR DISABILITY
. בין שישה חודשים לשנה1
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ENDIFTxt_FL_DQ013

IF DQ013_dhrlim = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_DQ011

IF a97 IN DQ011_dtlvinc

ENDIFTxt_FL_DQ012

. בין שנה לשנתיים2
. יותר משנתיים3

DQ011_dtlvinc
. אילו מקורות הכנסה היו לך בזמן החופשה ללא תשלום?21הסתכל בבקשה בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

SOURCES OF INCOME IN LEAVE
. תמיכה מבן-זוג או שותף1
. תמיכה מבן משפחה (לא בן-זוג או שותף) וחברים2
. קצבת נכות פרטית או ציבורית3
. קצבה או מענק מהממשלה או מוסדות אחרים4
. רכוש שנמכר5
. שימוש בחסכונות או בחשבון הבנק6

. אחר97

DQ011a_dtlvinc
אנא פרט על מקור ההכנסה האחר

OTHER SOURCE OF INCOME IN LEAVE
STRING

DQ012_dtlvoth
האם היו עוד מקרים שבהם לקחת חופשה ללא תשלום, למשך יותר משישה חודשים עקב בריאות לקויה או נכות?

OTHER TEMP LEAVES FOR DISABILITY
. כן1
. לא5

DQ013_dhrlim
האם אי פעם צמצמת את שעות העבודה שלך בגלל מחלה או מוגבלות?

EVER LIMITED HOURS BECAUSE OF DISABILITY
. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_DQ014

DQ014_dhrwhc
באיזו עבודה (הפחתת את שעות העבודה שלך בגלל בריאות לקויה או נכות)?

LEFT WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 20

Txt_FL_DQ015

Txt_FL_DQ016

^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
^FJobTitle[10]
^FJobTitle[11]
^FJobTitle[12]
^FJobTitle[13]
^FJobTitle[14]
^FJobTitle[15]
^FJobTitle[16]
^FJobTitle[17]
^FJobTitle[18]
^FJobTitle[19]
^FJobTitle[20]

DQ015_dhrreduc
בכמה שעות בשבוע הפחתת את היקף התעסוקה שלך?

IWER:
אנא הזן מספר שעות

REDUCTION EXTENT OF HOURS
0..80

DQ016_dhroth
האם היית עבודה אחרת שבה הפחתת את שעות העבודה שלך בגלל בריאות לקויה או נכות?

OTHER JOBS REDUCE HOURS FOR DISABILITY
. כן1
. לא5

IF RedHoursDis[cnt - 1].DQ016_dhroth = a1

BLOCK
Txt_FL_DQ014

DQ014_dhrwhc
באיזו עבודה (הפחתת את שעות העבודה שלך בגלל בריאות לקויה או נכות)?

LEFT WHICH JOB BECAUSE OF DISABILITY
^FJobTitle[1]
^FJobTitle[2]
^FJobTitle[3]
^FJobTitle[4]
^FJobTitle[5]
^FJobTitle[6]
^FJobTitle[7]
^FJobTitle[8]
^FJobTitle[9]
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ENDIFTxt_FL_DQ017

IF DQ017_pubpen = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_DQ015

Txt_FL_DQ016

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

DQ015_dhrreduc
בכמה שעות בשבוע הפחתת את היקף התעסוקה שלך?

IWER:
אנא הזן מספר שעות

REDUCTION EXTENT OF HOURS
0..80

DQ016_dhroth
האם היית עבודה אחרת שבה הפחתת את שעות העבודה שלך בגלל בריאות לקויה או נכות?

OTHER JOBS REDUCE HOURS FOR DISABILITY
. כן1
. לא5

DQ017_pubpen
האם אי פעם הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות או קצבה לשירותים מיוחדים?

EVER APPLIED FOR PUBLIC DISABILITY PENSION
. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_DQ018

CHECK NOT ((DQ018_pbpnwhen = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ018_pbpnwhen)) L16
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] " [{empty}]"
Txt_FL_DQ019

DQ018_pbpnwhen
באיזו שנה הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות?

WHEN APPLY FOR PUBLIC DIS PENSION
1900..2017

DQ019_pbpnacc
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF DQ019_pbpnacc = a5

ENDIF

, האם בקשתך התקבלה?}FL_DQ019_1{כאשר הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות ב 
WAS PUBLIC DISABILITY PENSION GRANTED

. כן1
. הבקשה עדיין נידונה3
. לא5

Txt_FL_DQ020

DQ020_pbpnoth
האם הגשת אי פעם בקשה נוספת לקבלת קצבת נכות?

EVER AGAIN APPLY FOR PUBLIC DIS PENSION
. כן1
. לא5

IF PubDisPens[cnt - 1].DQ020_pbpnoth = a1

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_DQ018

CHECK NOT ((DQ018_pbpnwhen = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ018_pbpnwhen))
L16 " [שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_FL_DQ019

IF DQ019_pbpnacc = a5

ENDIF

DQ018_pbpnwhen
באיזו שנה הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות?

WHEN APPLY FOR PUBLIC DIS PENSION
1900..2017

DQ019_pbpnacc
, האם בקשתך התקבלה?}FL_DQ019_1{כאשר הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות ב 

WAS PUBLIC DISABILITY PENSION GRANTED
. כן1
. הבקשה עדיין נידונה3
. לא5

Txt_FL_DQ020

DQ020_pbpnoth
האם הגשת אי פעם בקשה נוספת לקבלת קצבת נכות?

EVER AGAIN APPLY FOR PUBLIC DIS PENSION
. כן1
. לא5
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ENDIFTxt_FL_DQ021a

IF DQ021a_prvinspur = a1

DQ021a_prvinspur
האם אי פעם רכשת ביטוח נכות פרטי? זו יכולה להיות פוליסה אישית שרכשת דרך חברת ביטוח או פוליסה קבוצתית, לדוגמה שקיבלת

דרך מעסיק.
EVER PURCHASED PRIVATE DISABILITY INSURANCE

. כן1
. לא5

Txt_FL_DQ021

IF DQ021_prvins = a1

DQ021_prvins
האם אי פעם הגשת בקשה לקבל הטבות מביטוח הנכות הפרטי הזה?
EVER APPLIED FOR PRIVATE DISABILITY INSURANCE

. כן1
. לא5

BLOCK

ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 20

Txt_FL_DQ022

CHECK NOT ((DQ022_prinwhen = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ022_prinwhen)) L16 "
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_FL_DQ023

IF DQ023_prinacc = a5

ENDIF

DQ022_prinwhen
באיזו שנה הגשת את הבקשה?

WHEN APPLY FOR PRIVATE DIS INSURANCE
1900..2017

DQ023_prinacc
, האם בקשתך התקבלה?}FL_DQ023_1{כאשר הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות ב 

WAS PRIVATE DISABILITY INSURANCE GRANTED
. כן1
. הבקשה עדיין נידונה3
. לא5

Txt_FL_DQ024

DQ024_prinoth
האם הגשת אי פעם בקשה לקבלת קצבת נכות פרטית מחברת ביטוח?

EVER AGAIN APPLY FOR PRIVATE DIS INSURANCE
. כן1
. לא5

IF PrivDisPens[cnt - 1].DQ024_prinoth = a1

BLOCK
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ENDIF
IF (Sec_RE.RE005_evrjob = a1) OR (Sec_RE.RE003_sitage15 = a1)

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_DQ022

CHECK NOT ((DQ022_prinwhen = RESPONSE) AND ((MN002_Person[1].Year + 10) > DQ022_prinwhen)) L16
[שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] " [{empty}]"
Txt_FL_DQ023

IF DQ023_prinacc = a5

ENDIF

DQ022_prinwhen
באיזו שנה הגשת את הבקשה?

WHEN APPLY FOR PRIVATE DIS INSURANCE
1900..2017

DQ023_prinacc
, האם בקשתך התקבלה?}FL_DQ023_1{כאשר הגשת בקשה לקבלת קצבת נכות ב 

WAS PRIVATE DISABILITY INSURANCE GRANTED
. כן1
. הבקשה עדיין נידונה3
. לא5

Txt_FL_DQ024

DQ024_prinoth
האם הגשת אי פעם בקשה לקבלת קצבת נכות פרטית מחברת ביטוח?

EVER AGAIN APPLY FOR PRIVATE DIS INSURANCE
. כן1
. לא5

Txt_FL_RE701

IF RE701_compwork = a1

RE701_compwork
האם השתמשת אי פעם במחשב במסגרת העבודה?

EVER USED COMPUTER AT WORK
. כן1
. לא5

Txt_FL_RE702

Txt_FL_RE704

RE702_yearcompwork
באיזו שנה עשית לראשונה שימוש במחשב במסגרת העבודה?

FIRST TIME COMPUTER AT WORK
1900..2017
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ENDIF
IF (FS IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

ENDIF

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value RE902_TimeStampEnd
IF RE902_TimeStampEnd = EMPTY AND RE045_workend <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

RE704_computertraining
על מנת לרכוש את כישורי השימוש במחשב שנדרשו לעבודה, האם השתתפת בהכשרה פורמלית כלשהי?

COMPUTER TRAINING
. כן1
. לא5

RE045_workend

IWER:
}Press{זהו סוף החלק על היסטוריית עבודה. 

END OF WORK HISTORY SECTION
. המשך1

RE048_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

BLOCK
Txt_FL_FS001

System preset value FS901_TimeStampStart

FS001_fsstart
בחלק הבא של הראיון, אשאל אותך מספר שאלות בנוגע להשקעות שאולי ביצעת במהלך חייך.

השאלות הן רק בנוגע לסוגי השקעות, ולא תתבקש לציין סכומים.

IWER:
}Press{

START OF THE FINANCIAL HISTORY SECTION
. המשך1
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IF FS901_TimeStampStart = EMPTY AND FS001_fsstart <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_FS002

IF FS002_stock = a1

ENDIFTxt_FL_FS004

IF FS004_mutfund = a1

ENDIFTxt_FL_FS006

FS002_stock
האם היה לך אי פעם כסף שהושקע במניות או באחזקות (בין אם הן מונפקות בבורסה ובין אם לאו)?

IWER:
מניות הן מסמכים המעידים על כך שלבעל המניה יש חלק מסוים בתאגיד ויש לו את הזכות לקבל דיווידנדים מהתאגיד.

EVER HAD ANY STOCKS OR SHARES
. כן1
. לא5

Txt_FL_FS003

CHECK NOT ((FS003_yrstock = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS003_yrstock)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

FS003_yrstock
באיזו שנה השקעת לראשונה כסף במניות או אחזקות?

WHEN INVESTED IN STOCKS FIRST
1900..2017

FS004_mutfund
האם היה לך אי פעם כסף בקרנות נאמנות או בחשבונות השקעה מנוהלים?

IWER:
קרנות נאמנות הן קופות המרכזות כסף השייך למשקיעים רבים המייפים את כוחו של מנהל הקרן להשקיע את כספם במניות ו/או איגרות

חוב.
EVER HAD ANY MUTUAL FUNDS

. כן1
. לא5

Txt_FL_FS005

CHECK NOT ((FS005_yrmutfun = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS005_yrmutfun)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

FS005_yrmutfun
באיזו שנה השקעת לראשונה כסף בקרנות נאמנות או חשבונות השקעה מנוהלים?

WHEN INVESTED IN MUTUAL FUNDS FIRST
1900..2017

FS006_retacn
האם אי פעם ניהלת את כספך בקופת גמל בניהול אישי?

IWER:
קופת גמל בניהול אישי (חשבון פרישה אישי) היא תוכנית פנסיה שמאפשרת לחסוך כסף מדי שנה על מנת לקבל את הכסף (באופן חלקי)

בזמן הפרישה.
EVER HAD RETIREMENT ACCOUNT

. כן1
. לא5
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IF FS006_retacn = a1

ENDIFTxt_FL_FS008

IF FS008_lifeins = a1

ENDIFTxt_FL_FS010

IF FS010_ownbus = a1

ENDIF

Txt_FL_FS007

CHECK NOT ((FS007_yrretacn = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS007_yrretacn)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

FS007_yrretacn
באיזו שנה התחלת לנהל את כספך בקופת גמל בניהול אישי?

WHEN SUBSCRIBED TO RETIREMENT ACCOUNT FIRST
1900..2017

FS008_lifeins
האם אי פעם עשית פוליסה לביטוח חיים?

EVER TAKEN OUT A LIFE INSURANCE POLICY
. כן1
. לא5

Txt_FL_FS009

CHECK NOT ((FS009_yrlifins = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS009_yrlifins)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

FS009_yrlifins
באיזו שנה עשית את הפוליסה לביטוח חיים לראשונה?

WHEN TAKEN OUT A LIFE INSURANCE POLICY FIRST
1900..2017

FS010_ownbus
האם אי פעם היית הבעלים (מלא או בשותפות) של עסק שלא עבדת בו?

EVER OWNED BUSINESS
. כן1
. לא5

Txt_FL_FS011

CHECK NOT ((FS011_yrownbus = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > FS011_yrownbus)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

FS011_yrownbus
באיזו שנה הקמת או הצטרפת לבעלות על עסק זה?

WHEN FIRST OWNED BUSINESS
1900..2017

FS012_finend

IWER:
}Press{זהו סוף החלק על המצב הפיננסי. 

END OF FINANCIAL SITUATION SECTION
. המשך1
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ENDIF
IF (HS IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value FS902_TimeStampEnd
IF FS902_TimeStampEnd = EMPTY AND FS012_finend <> EMPTY
ENDIF

FS013_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

BLOCK
Txt_FL_HS001

System preset value HS901_TimeStampStart
IF HS901_TimeStampStart = EMPTY AND HS001_HSStart <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HS002

Txt_FL_HS003

HS001_HSStart

IWER:
 להמשך.1תחילת חלק היסטוריית בריאות. הקש 

}Press{
START OF THE HEALTH HISTORY SECTION

. המשך1

HS002_chheltst
 (כולל).15השאלות הבאות הן על מצב הבריאות שלך בזמן ילדותך. בילדות הכוונה היא לתקופה מלידתך ועד גיל 

IWER:
}Press{

START OF CHILDHOOD HEALTH SECTION
. המשך1

HS003_chstatus
האם היית אומר שמצבך הבריאותי בילדותך היה באופן כללי מצויין, טוב מאוד, טוב, סביר או גרוע?

CHILDHOOD HEALTH STATUS
. מצוין1
. טוב מאוד2
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IF Sec_CC.CC010_csesgrmt <> a9

ENDIFTxt_FL_HS005

Txt_FL_HS006

Txt_FL_HS008

CHECK NOT ((HS008_chilness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS008_chilness1)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_HS009

. טוב3
. סביר4
. גרוע5
. רק אם נאמר ספונטנית: מצב הבריאות השתנה רבות6

Txt_FL_HS004

HS004_chmiss
, כולל)?15האם בתקופת ילדותך נעדרת מבית הספר לחודש או יותר בגלל מחלה (כלומר, מלידה עד גיל 

CHILDHOOD HEALTH MISSED SCHOOL FOR 1 MONTH+
. כן1
. לא5

HS005_chbed
(בתקופת ילדותך, בגלל בעיות בריאות,) האם היית מרותק למיטה או לבית למשך חודש או יותר?

CHILDHOOD HEALTH: MISSED SCHOOL FOR 1 MONTH+
. כן1
. לא5

HS006_chhosp
(בתקופת ילדותך, בגלל בעיות בריאות,) האם היית בבית חולים למשך חודש או יותר?

CHILDHOOD HEALTH: IN HOSPITAL FOR 1 MONTH+
. כן1
. לא5

HS008_chilness1
, כולל)?15. האם סבלת מהמחלות או הבעיות הבריאותיות בכרטיס זה בתקופת ילדותך (כלומר מלידה עד גיל 22אנא הסתכל בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי. בחר ב'אחר' בשאלה הבאה אם יש צורך.

CHILDHOOD ILLNESSES 1
. מחלה זיהומית (כמו חצבת, אדמת, אבעבועות רוח, חזרת, שחפת, דיפתריה, סקרלטינה)1
. פוליו2
. אסתמה3
. בעיות נשימתיות שאינן אסתמה4
. אלרגיות (שאינן אסתמה)5
. שלשול חמור6
. דלקת קרום המוח/דלקת המוח7
. בעיית אוזניים כרונית8
. ליקוי בדיבור9

. קשיי ראייה אפילו עם משקפיים10
. אף אחת מהמחלות האלו96

HS009_chilness2
 כולל)?15. האם סבלת מהמחלות או הבעיות הבריאותיות בכרטיס זה בתקופת ילדותך (כלומר מלידה עד גיל 23הסתכל בכרטיס 
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CHECK NOT ((HS009_chilness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS009_chilness2)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_HS048

Txt_FL_HS052

IF HS052_evrinjur = a1

ENDIFTxt_FL_HS054

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי.

CHILDHOOD ILLNESSES 2
. כאבי ראש חמורים או מיגרנות1
. אפליפסיה, התקפים או פרכוסים2
. בעיות רגשיות, עצביות או בעיות פסיכיאטריות3
. שברים4
. אפנדיציט (דלקת התוספתן)5
. סכרת נעורים או רמת סוכר גבוהה בדם6
. בעיות בלב7
. לוקמיה או לימפומה8
. סרטן או גידול ממאיר (לא כולל סרטן עור מזערי)9

. רככת10
. אף אחת מהבעיות האלו96
. בעיות בריאות רציניות אחרות97

HS048_adheltst
 ועד עכשיו.16הסדרה הבאה של שאלות נוגעת לבריאותך בזמן היותך בוגר. בבוגר הכוונה היא מגיל 

IWER:
}Press{

START OF THE HEALTH HISTORY SECTION
. המשך1

HS052_evrinjur
האם אי פעם נפצעת במידה שהובילה למוגבלות קבועה או שגרמה למוגבלות בחיי היום-יום שלך?

EVER HAD PHYSICAL INJURY TO DISABILITY
. כן1
. לא5

Txt_FL_HS053

CHECK NOT ((HS053_adheltst = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS053_adheltst)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

HS053_adheltst
מתי אירעה פציעה זו?

IWER:
אם למשיב יש יותר מפציעה אחת, אנא שאל מתי אירעה הפציעה הראשונה

WHEN RECEIVED THIS INJURY
1900..2017

HS054_illperd
(חוץ מפציעות שעליהן סיפרת לנו היום,) בבגרותך, כמה תקופות של בריאות לקויה או מוגבלות שנמשכו יותר משנה היו לך?

IWER:
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IF (HS054_illperd = a1) OR ((HS054_illperd = a2) OR (HS054_illperd = a3))

כולל מחלות חמורות שנמשכו פחות משנה, אבל השפיעו על אורח החיים היום-יומי שלו למשך יותר משנה (כמו סרטן או סכרת)

אנא סמן אחד בלבד
NUMBER PERIODS OF ILL HEALTH

. כלום0
. אחד1
. שתיים2
. שלוש3
. יותר משלוש4
. חולה או עם מוגבלויות למשך רוב או כל חיי5

BLOCK
Txt_FL_HS059

CHECK NOT ((HS059_illstart = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS059_illstart)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

IF HS059_illstart = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_HS055

CHECK NOT ((HS055_illness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS055_illness1)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_HS056

HS059_illstart
 של בריאות לקויה או מוגבלות?[@ תקופה זו/@ התקופה הראשונה/@ התקופה השנייה/@ התקופה השלישית]מתי התחילה 

WHEN DID ILLNESS PERIOD START
1900..2017

Txt_Calendar_BIllnes_Start

HS055_illness1
[@ תקופה זו/@ תקופה הראשונה/@ תקופות אלו/@ זמן. אלו בעיות הרשומות בכרטיס זה, אם בכלל, גרמו ל 24הסתכל בכרטיס 

 של בריאות לקויה או מוגבלות (בזמן היותך בוגר)?זה/@ תקופה השנייה/@ תקופה השלישית]

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי. בחר ב'אחר' בשאלה הבאה אם יש צורך.

TYPE 1 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
. כאבי גב1
. דלקת פרקים, כולל דלקת פרקים ניוונית (אוסטאוארטריטיס) וראומטיזם.2
. דלדול העצם (אוסטאופורוזיס)3
. אנגינה או התקף לב (כולל אוטם בשריר הלב או פקקת [תרומבוזה] בעורקים הכליליים)4
. מחלות לב אחרות5
. סכרת או רמת סוכר גבוהה בדם6
. שבץ מוחי7
. אסתמה8
. בעיות נשימתיות שאינן אסתמה (כגון ברונוכיטיס או מחלת ריאות חסימתית כרונית)9

. שחפת10
. כאבי ראש חמורים או מיגרנות11
. אף אחד מאלו96

HS056_illness2
[@ תקופה זו/@. זוהי הרשימה השנייה של בעיות בריאות. אלו בעיות הרשומות בכרטיס זה, אם בכלל, גרמו ל 25הסתכל בכרטיס 

 של בריאות לקויה או מוגבלות (בזמן היותך בוגר)?תקופה הראשונה/@ תקופה השנייה/@ תקופה השלישית/@ תקופות אלו/@ זמן]

IWER:
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CHECK NOT ((HS056_illness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS056_illness2)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS060_illstop)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND ((HS060_illstop > CurrentYear) AND (HS060_illstop <> 9997)))
L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"

IF HS060_illstop = 9997
ELSE

ENDIFTxt_FL_HS061

LOOP cnt2:= 1 TO 20

סמן כל מה שרלוונטי
TYPE 2 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH

. לוקמיה או לימפומה1
. סרטן או גידול ממאיר (לא כולל סרטן עור מזערי)2
. בעיות רגשיות, עצביות או בעיות פסיכיאטריות3
. תשישות, לדוגמא כתוצאה מטרשת נפוצה או מתסמונת תשישות כרונית4
. בעיות גניקולוגיות5
. בעיות בראייה6
)HIV. מחלות זיהומיות (כגון שלבקת חוגרת, חזרת, שחפת, 7
. אלרגיות (שאינן אסתמה, כגון רגישות לאוכל או קדחת השחת)8

. אף אחד מאלו96
. אחר97

HS060_illstop
מתי הסתיימה תקופה זו של בריאות לקויה או מוגבלות, אם בכלל?

IWER:
 אם התקופה לא הסתיימה9997אנא סמן 

WHEN DID ILLNESS PERIOD STOP
1900..9997

IF HS060_illstop = RESPONSE

ENDIF

Txt_Calendar_BIllnes_Stop

HS061_illhelp
האם בני משפחה או חברים סייעו לך להתמודד עם בעיית בריאות זו, לדוגמא באמצעות סיוע כספי או סיוע בטיפול?

DID FAMILY AND FRIENDS HELP ILLNESS PERIOD
. כלל לא1
. קצת2
. הרבה3

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop >=
HS059_illstart)
ELSE

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS060_illstop) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS060_illstop)
ELSE

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt >= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
<= HS060_illstop)
ENDIF
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ENDBLOCK
IF HS054_illperd = a2

ENDLOOP
IF found = 1

ENDIF

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_HS062

CHECK NOT ((HS062_illcqwrk.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS062_illcqwrk)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

HS062_illcqwrk
. האם חווית אחד מאירועים אלו בעבודתך26סיפרת לנו שעבדת לפחות באופן חלקי במהלך תקופה זו. הסתכל בבקשה בכרטיס 

כתוצאה ממצב בריאותך?

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

EXPERIENCES AT WORK BECAUSE OF ILLNESS PERIOD
. נמנע ממך קידום1
. קיבלת מטלות שיש בהן פחות אחריות2
. קיבלת מטלות שהן מתחת ליכולות שלך3
. הטרדות מהממונה עליך או מעמיתים לעבודה4
. הורדה בשכר5

. אף אחד מאלו96

BLOCK
Txt_FL_HS059

CHECK NOT ((HS059_illstart = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS059_illstart)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

IF HS059_illstart = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_HS055

HS059_illstart
 של בריאות לקויה או מוגבלות?[@ תקופה זו/@ התקופה הראשונה/@ התקופה השנייה/@ התקופה השלישית]מתי התחילה 

WHEN DID ILLNESS PERIOD START
1900..2017

Txt_Calendar_BIllnes_Start

HS055_illness1
[@ תקופה זו/@ תקופה הראשונה/@ תקופות אלו/@ זמן. אלו בעיות הרשומות בכרטיס זה, אם בכלל, גרמו ל 24הסתכל בכרטיס 

 של בריאות לקויה או מוגבלות (בזמן היותך בוגר)?זה/@ תקופה השנייה/@ תקופה השלישית]

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי. בחר ב'אחר' בשאלה הבאה אם יש צורך.

TYPE 1 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
. כאבי גב1
. דלקת פרקים, כולל דלקת פרקים ניוונית (אוסטאוארטריטיס) וראומטיזם.2
. דלדול העצם (אוסטאופורוזיס)3
. אנגינה או התקף לב (כולל אוטם בשריר הלב או פקקת [תרומבוזה] בעורקים הכליליים)4
. מחלות לב אחרות5
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CHECK NOT ((HS055_illness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS055_illness1)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_HS056

CHECK NOT ((HS056_illness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS056_illness2)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS060_illstop)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND ((HS060_illstop > CurrentYear) AND (HS060_illstop <> 9997)))
L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"

IF HS060_illstop = 9997
ELSE

ENDIFTxt_FL_HS061

. סכרת או רמת סוכר גבוהה בדם6
. שבץ מוחי7
. אסתמה8
. בעיות נשימתיות שאינן אסתמה (כגון ברונוכיטיס או מחלת ריאות חסימתית כרונית)9

. שחפת10
. כאבי ראש חמורים או מיגרנות11
. אף אחד מאלו96

HS056_illness2
[@ תקופה זו/@. זוהי הרשימה השנייה של בעיות בריאות. אלו בעיות הרשומות בכרטיס זה, אם בכלל, גרמו ל 25הסתכל בכרטיס 

 של בריאות לקויה או מוגבלות (בזמן היותך בוגר)?תקופה הראשונה/@ תקופה השנייה/@ תקופה השלישית/@ תקופות אלו/@ זמן]

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

TYPE 2 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
. לוקמיה או לימפומה1
. סרטן או גידול ממאיר (לא כולל סרטן עור מזערי)2
. בעיות רגשיות, עצביות או בעיות פסיכיאטריות3
. תשישות, לדוגמא כתוצאה מטרשת נפוצה או מתסמונת תשישות כרונית4
. בעיות גניקולוגיות5
. בעיות בראייה6
)HIV. מחלות זיהומיות (כגון שלבקת חוגרת, חזרת, שחפת, 7
. אלרגיות (שאינן אסתמה, כגון רגישות לאוכל או קדחת השחת)8

. אף אחד מאלו96
. אחר97

HS060_illstop
מתי הסתיימה תקופה זו של בריאות לקויה או מוגבלות, אם בכלל?

IWER:
 אם התקופה לא הסתיימה9997אנא סמן 

WHEN DID ILLNESS PERIOD STOP
1900..9997

IF HS060_illstop = RESPONSE

ENDIF

Txt_Calendar_BIllnes_Stop

HS061_illhelp
האם בני משפחה או חברים סייעו לך להתמודד עם בעיית בריאות זו, לדוגמא באמצעות סיוע כספי או סיוע בטיפול?

DID FAMILY AND FRIENDS HELP ILLNESS PERIOD
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ELSE

ENDBLOCK

LOOP cnt2:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF found = 1

ENDIF

. כלל לא1
. קצת2
. הרבה3

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS059_illstart)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS060_illstop) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS060_illstop)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt >= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
<= HS060_illstop)
ENDIF

Txt_FL_HS062

CHECK NOT ((HS062_illcqwrk.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS062_illcqwrk)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

HS062_illcqwrk
. האם חווית אחד מאירועים אלו בעבודתך26סיפרת לנו שעבדת לפחות באופן חלקי במהלך תקופה זו. הסתכל בבקשה בכרטיס 

כתוצאה ממצב בריאותך?

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

EXPERIENCES AT WORK BECAUSE OF ILLNESS PERIOD
. נמנע ממך קידום1
. קיבלת מטלות שיש בהן פחות אחריות2
. קיבלת מטלות שהן מתחת ליכולות שלך3
. הטרדות מהממונה עליך או מעמיתים לעבודה4
. הורדה בשכר5

. אף אחד מאלו96

IF HS054_illperd = a3

BLOCK
Txt_FL_HS059

HS059_illstart
 של בריאות לקויה או מוגבלות?[@ תקופה זו/@ התקופה הראשונה/@ התקופה השנייה/@ התקופה השלישית]מתי התחילה 

WHEN DID ILLNESS PERIOD START
1900..2017
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CHECK NOT ((HS059_illstart = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS059_illstart)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

IF HS059_illstart = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_HS055

CHECK NOT ((HS055_illness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS055_illness1)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_HS056

CHECK NOT ((HS056_illness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS056_illness2)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

Txt_Calendar_BIllnes_Start

HS055_illness1
[@ תקופה זו/@ תקופה הראשונה/@ תקופות אלו/@ זמן. אלו בעיות הרשומות בכרטיס זה, אם בכלל, גרמו ל 24הסתכל בכרטיס 

 של בריאות לקויה או מוגבלות (בזמן היותך בוגר)?זה/@ תקופה השנייה/@ תקופה השלישית]

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי. בחר ב'אחר' בשאלה הבאה אם יש צורך.

TYPE 1 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
. כאבי גב1
. דלקת פרקים, כולל דלקת פרקים ניוונית (אוסטאוארטריטיס) וראומטיזם.2
. דלדול העצם (אוסטאופורוזיס)3
. אנגינה או התקף לב (כולל אוטם בשריר הלב או פקקת [תרומבוזה] בעורקים הכליליים)4
. מחלות לב אחרות5
. סכרת או רמת סוכר גבוהה בדם6
. שבץ מוחי7
. אסתמה8
. בעיות נשימתיות שאינן אסתמה (כגון ברונוכיטיס או מחלת ריאות חסימתית כרונית)9

. שחפת10
. כאבי ראש חמורים או מיגרנות11
. אף אחד מאלו96

HS056_illness2
[@ תקופה זו/@. זוהי הרשימה השנייה של בעיות בריאות. אלו בעיות הרשומות בכרטיס זה, אם בכלל, גרמו ל 25הסתכל בכרטיס 

 של בריאות לקויה או מוגבלות (בזמן היותך בוגר)?תקופה הראשונה/@ תקופה השנייה/@ תקופה השלישית/@ תקופות אלו/@ זמן]

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

TYPE 2 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
. לוקמיה או לימפומה1
. סרטן או גידול ממאיר (לא כולל סרטן עור מזערי)2
. בעיות רגשיות, עצביות או בעיות פסיכיאטריות3
. תשישות, לדוגמא כתוצאה מטרשת נפוצה או מתסמונת תשישות כרונית4
. בעיות גניקולוגיות5
. בעיות בראייה6
)HIV. מחלות זיהומיות (כגון שלבקת חוגרת, חזרת, שחפת, 7
. אלרגיות (שאינן אסתמה, כגון רגישות לאוכל או קדחת השחת)8

. אף אחד מאלו96
. אחר97

HS060_illstop
מתי הסתיימה תקופה זו של בריאות לקויה או מוגבלות, אם בכלל?

IWER:
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CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS060_illstop)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND ((HS060_illstop > CurrentYear) AND (HS060_illstop <> 9997)))
L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"

IF HS060_illstop = 9997
ELSE

ENDIFTxt_FL_HS061

LOOP cnt2:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF found = 1

 אם התקופה לא הסתיימה9997אנא סמן 
WHEN DID ILLNESS PERIOD STOP

1900..9997

IF HS060_illstop = RESPONSE

ENDIF

Txt_Calendar_BIllnes_Stop

HS061_illhelp
האם בני משפחה או חברים סייעו לך להתמודד עם בעיית בריאות זו, לדוגמא באמצעות סיוע כספי או סיוע בטיפול?

DID FAMILY AND FRIENDS HELP ILLNESS PERIOD
. כלל לא1
. קצת2
. הרבה3

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS059_illstart)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS060_illstop) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS060_illstop)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt >= HS059_illstart) AND
(Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop <= HS060_illstop)
ENDIF

Txt_FL_HS062

HS062_illcqwrk
. האם חווית אחד מאירועים אלו בעבודתך26סיפרת לנו שעבדת לפחות באופן חלקי במהלך תקופה זו. הסתכל בבקשה בכרטיס 

כתוצאה ממצב בריאותך?

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

EXPERIENCES AT WORK BECAUSE OF ILLNESS PERIOD
. נמנע ממך קידום1
. קיבלת מטלות שיש בהן פחות אחריות2
. קיבלת מטלות שהן מתחת ליכולות שלך3
. הטרדות מהממונה עליך או מעמיתים לעבודה4
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

CHECK NOT ((HS062_illcqwrk.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS062_illcqwrk)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

. הורדה בשכר5
. אף אחד מאלו96

Txt_FL_HS059

CHECK NOT ((HS059_illstart = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS059_illstart)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

IF HS059_illstart = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_HS055

CHECK NOT ((HS055_illness1.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS055_illness1)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_HS056

HS059_illstart
 של בריאות לקויה או מוגבלות?[@ תקופה זו/@ התקופה הראשונה/@ התקופה השנייה/@ התקופה השלישית]מתי התחילה 

WHEN DID ILLNESS PERIOD START
1900..2017

Txt_Calendar_BIllnes_Start

HS055_illness1
[@ תקופה זו/@ תקופה הראשונה/@ תקופות אלו/@ זמן. אלו בעיות הרשומות בכרטיס זה, אם בכלל, גרמו ל 24הסתכל בכרטיס 

 של בריאות לקויה או מוגבלות (בזמן היותך בוגר)?זה/@ תקופה השנייה/@ תקופה השלישית]

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי. בחר ב'אחר' בשאלה הבאה אם יש צורך.

TYPE 1 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
. כאבי גב1
. דלקת פרקים, כולל דלקת פרקים ניוונית (אוסטאוארטריטיס) וראומטיזם.2
. דלדול העצם (אוסטאופורוזיס)3
. אנגינה או התקף לב (כולל אוטם בשריר הלב או פקקת [תרומבוזה] בעורקים הכליליים)4
. מחלות לב אחרות5
. סכרת או רמת סוכר גבוהה בדם6
. שבץ מוחי7
. אסתמה8
. בעיות נשימתיות שאינן אסתמה (כגון ברונוכיטיס או מחלת ריאות חסימתית כרונית)9

. שחפת10
. כאבי ראש חמורים או מיגרנות11
. אף אחד מאלו96

HS056_illness2
[@ תקופה זו/@. זוהי הרשימה השנייה של בעיות בריאות. אלו בעיות הרשומות בכרטיס זה, אם בכלל, גרמו ל 25הסתכל בכרטיס 

 של בריאות לקויה או מוגבלות (בזמן היותך בוגר)?תקופה הראשונה/@ תקופה השנייה/@ תקופה השלישית/@ תקופות אלו/@ זמן]

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

TYPE 2 OF ILLNESS FOR PERIODS OF ILL HEALTH
. לוקמיה או לימפומה1
. סרטן או גידול ממאיר (לא כולל סרטן עור מזערי)2
. בעיות רגשיות, עצביות או בעיות פסיכיאטריות3
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CHECK NOT ((HS056_illness2.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS056_illness2)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > HS060_illstop)) L16 " [שנה זו איננה
[מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT ((HS060_illstop = RESPONSE) AND ((HS060_illstop > CurrentYear) AND (HS060_illstop <> 9997)))
L16 " [שנה זו איננה תקפה, בדוק שנית ותקן] [{empty}]"

IF HS060_illstop = 9997
ELSE

ENDIFTxt_FL_HS061

LOOP cnt2:= 1 TO 20

. תשישות, לדוגמא כתוצאה מטרשת נפוצה או מתסמונת תשישות כרונית4
. בעיות גניקולוגיות5
. בעיות בראייה6
)HIV. מחלות זיהומיות (כגון שלבקת חוגרת, חזרת, שחפת, 7
. אלרגיות (שאינן אסתמה, כגון רגישות לאוכל או קדחת השחת)8

. אף אחד מאלו96
. אחר97

HS060_illstop
מתי הסתיימה תקופה זו של בריאות לקויה או מוגבלות, אם בכלל?

IWER:
 אם התקופה לא הסתיימה9997אנא סמן 

WHEN DID ILLNESS PERIOD STOP
1900..9997

IF HS060_illstop = RESPONSE

ENDIF

Txt_Calendar_BIllnes_Stop

HS061_illhelp
האם בני משפחה או חברים סייעו לך להתמודד עם בעיית בריאות זו, לדוגמא באמצעות סיוע כספי או סיוע בטיפול?

DID FAMILY AND FRIENDS HELP ILLNESS PERIOD
. כלל לא1
. קצת2
. הרבה3

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS059_illstart) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS059_illstart)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt <= HS060_illstop) AND (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop
>= HS060_illstop)
ELSE

ENDIF

IF (Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE011_jobstrt >= HS059_illstart) AND
(Sec_RE.WorkSpells[cnt2].RE026_jobstop <= HS060_illstop)
ENDIF
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ENDIF

ENDIFTxt_FL_HS063

CHECK NOT ((HS063_illconsq.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS063_illconsq)) L16 " [לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה" יחד
[.עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

ENDIF

ENDBLOCK

ENDLOOP
IF found = 1

ENDIF

Txt_FL_HS062

CHECK NOT ((HS062_illcqwrk.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HS062_illcqwrk)) L16 " ["לא ניתן לבחור "אף אחד מאלה
[.יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

HS062_illcqwrk
. האם חווית אחד מאירועים אלו בעבודתך26סיפרת לנו שעבדת לפחות באופן חלקי במהלך תקופה זו. הסתכל בבקשה בכרטיס 

כתוצאה ממצב בריאותך?

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

EXPERIENCES AT WORK BECAUSE OF ILLNESS PERIOD
. נמנע ממך קידום1
. קיבלת מטלות שיש בהן פחות אחריות2
. קיבלת מטלות שהן מתחת ליכולות שלך3
. הטרדות מהממונה עליך או מעמיתים לעבודה4
. הורדה בשכר5

. אף אחד מאלו96

HS063_illconsq
. אלו השלכות ארוכות טווח, אם בכלל, היו לפציעה, בריאות לקויה או נכות, על חייך?27הסתכל בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

CONSEQUENCES OF ILLNESS PERIOD
. הגבלה על אפשרויות ההעסקה (בתשלום) שלי1
. השפעה שלילית על חיי המשפחה שלי2
. השפעה חיובית על חיי המשפחה שלי3
. חיי החברה שלי נהיו קשים יותר4
. הגבלה על פעילויות הפנאי שלי5
. הוביל לנחישות להפיק את המיטב מחיי6
. נפתחו בפניי הזדמנויות חדשות7

. אף אחד מאלו96
. אחר97

HS065_hsend

IWER:
 להמשך.1זהו סוף החלק על הבריאות. הקש 
END OF HEALTH SECTION

. המשך1
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ENDIF
IF (RH IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF
System preset value HS902_TimeStampEnd
IF HS902_TimeStampEnd = EMPTY AND HS065_hsend <> EMPTY
ENDIF

HS066_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

BLOCK
Txt_FL_RH001

Txt_FL_RH002

IF RH002_chhvacc = a5

RH001_chhhc
כעת ברצוני לשאול מספר שאלות בנוגע לטיפולים בריאותיים שקיבלת במהלך חייך.

IWER:
}Press{

START OF CHILDHOOD HEALTH CARE
. המשך1

RH002_chhvacc
 (לא כולל), האם קיבלת חיסונים כלשהם?16במהלך ילדותך, עד גיל 

VACCINATIONS DURING CHILDHOOD
. כן1
. לא5

Txt_FL_RH003

RH003_chhnovacc
. מהן הסיבות לכך שלא קיבלת חיסונים כלשהם (במהלך ילדותך)?28הסתכל בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

REASONS FOR NO CHILDHOOD VACCINATIONS
. לא ניתן למימון1
. לא כוסה על ידי ביטוח הבריאות2
. לא היה ביטוח בריאות3
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ENDIFTxt_FL_RH015

IF RH015_chhdent = a1

. אילוצי זמן4
. לא היה מספיק מידע על טיפול מסוג זה5
. לא היה מקובל לקבל טיפול כזה6
. לא היה מקום שניתן לקבל בו טיפול כזה באזור המגורים7
. לא נתפס כמשהו הכרחי8

. סיבות אחרות97

RH015_chhdent
לאורך כל חייך, האם אי פעם הלכת לבדיקות תקופתיות אצל רופא שיניים?

EVER REGULAR DENTIST
. כן1
. לא5

Txt_FL_RH025

Txt_FL_RH016

IF RH016_chhdentchd = a5

ENDIFTxt_FL_RH018

RH025_dentreg
כאשר הלכת לבדיקות תקופתיות אצל רופא שיניים, באיזו תדירות היו הבדיקות (בממוצע)?

IWER:
^ReadOut

אנא קרא בקול רם
FREQUENCY REGULAR DENTIST

. לפחות פעם בשנה1
. לא כל שנה, אבל לפחות פעם בשנתיים2
. לעיתים רחוקות יותר3

RH016_chhdentchd
 (לא כולל))?16האם התחלת ללכת לבדיקות תקופתיות אצל רופא שיניים במהלך ילדותך (כלומר, לפני גיל 

CHILDHOOD REGULAR DENTIST
. כן1
. לא5

Txt_FL_RH017

CHECK NOT ((RH017_yrdent = RESPONSE) AND (Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth > RH017_yrdent))
L16 " [שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"

RH017_yrdent
באיזה שנה התחלת ללכת באופן קבוע (לבדיקות או טיפולים תקופתיים אצל רופא שיניים)?

YEAR REGULAR DENTIST
1900..2017

RH018_contdent
מאז, האם הלכת תמיד (לבדיקות התקופתיות אצל רופא השיניים)?

CONTINUITY REGULAR DENTIST
. כן1
. לא5
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ENDIF
IF (RH015_chhdent = a5) OR (RH018_contdent = a5)

ENDIFTxt_FL_RH040

IF RH018_contdent = a5

ENDIF

Txt_FL_RH018a

CHECK NOT ((RH018a_whnnodental = RESPONSE) AND ((((((((a1 IN RH018a_whnnodental) AND
(Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth > YEAR (SYSDATE))) OR ((a2 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 15) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a3 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 25) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a4 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 40) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a5 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 55) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a6 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 65) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a7 IN RH018a_whnnodental) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 75) > YEAR (SYSDATE))))) L16 " [שילוב התשובות שנבחר לא אפשרי עבור
[גיל המשיב [{empty}]"

RH018a_whnnodental
. ציין בבקשה את התקופות שבהן לא הלכת לבדיקות או טיפולים תקופתיים אצל רופא שיניים.29הסתכל בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

WHEN NO DENTAL CARE
0-15. כשהייתי בן 1
16-25. כשהייתי בן 2
26-40. כשהייתי בן 3
41-55. כשהייתי בן 4
56-65. כשהייתי בן 5
66-75. כשהייתי בן 6
75. כשהייתי בן יותר מ-7

Txt_FL_RH026

RH026_neverdnt
 לבדיקות אוBבאופן קבוע@B לרופא שיניים @[@ שמעולם לא הלכת/@ שהפסקת ללכת]. מהן הסיבות לכך 30הסתכל בכרטיס 

טיפולים תקופתיים?

IWER:
^CodeAll

סמן כל מה שרלוונטי
REASONS FOR NO REGULAR DENTAL CARE

. לא ניתן למימון1
. לא כוסה על ידי ביטוח הבריאות2
. לא היה ביטוח בריאות3
. אילוצי זמן4
. לא היה מספיק מידע על טיפול מסוג זה5
. לא היה מקובל לקבל טיפול כזה6
. לא היה מקום שניתן לקבל בו טיפול כזה באזור המגורים7
. לא נתפס כמשהו הכרחי8

. סיבות אחרות97

RH040_bldpreg
האם אי פעם בדקת את לחץ הדם שלך באופן סדיר לאורך תקופה של מספר שנים?
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IF RH040_bldpreg = a1

IWER:
כולל מדידה-עצמית

REGULAR BLOOD PRESSURE CHECKS
. כן1
. לא5

Txt_FL_RH049

Txt_FL_RH041

CHECK NOT ((RH041_yrbldp = RESPONSE) AND (Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth > RH041_yrbldp))
L16 " [שנה זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים] [{empty}]"
Txt_FL_RH042

IF RH042_contbldp = a5

RH049_bldpreg
(כאשר בדקת את לחץ הדם באופן סדיר,) באיזו תדירות הייתה הבדיקה בממוצע?

IWER:
^ReadOut

אנא קרא בקול
FREQUENCY REGULAR BLOOD PRESSURE

. לפחות פעם בשנה1
. לא כל שנה, אבל לפחות פעם בשנתיים2
. לעיתים רחוקות יותר3

RH041_yrbldp
באיזו שנה התחלת לבדוק את לחץ הדם שלך באופן סדיר?

YEAR REGULAR BLOOD PRESSURE
1900..2017

RH042_contbldp
מאז, האם תמיד בדקת את לחץ הדם שלך באופן סדיר?
CONTINUITY REGULAR BLOOD PRESSURE

. כן1
. לא5

Txt_FL_RH042a

CHECK NOT ((RH042a_whnnobldp = RESPONSE) AND ((((((((a1 IN RH042a_whnnobldp) AND
(Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth > YEAR (SYSDATE))) OR ((a2 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 15) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a3 IN RH042a_whnnobldp) AND

RH042a_whnnobldp
. ציין בבקשה את התקופות שבהן לא בדקת את לחץ הדם באופן סדיר.29הסתכל בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

WHEN NO BLOOD PRESSURE
0-15. כשהייתי בן 1
16-25. כשהייתי בן 2
26-40. כשהייתי בן 3
41-55. כשהייתי בן 4
56-65. כשהייתי בן 5
66-75. כשהייתי בן 6
75. כשהייתי בן יותר מ-7
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ENDIF
IF (RH040_bldpreg = a5) OR (RH042_contbldp = a5)

ENDIFTxt_FL_RH780

IF RH780_couldnotafforddoctor = a1

ENDIF

((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 25) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a4 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 40) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a5 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 55) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a6 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 65) > YEAR (SYSDATE)))) OR ((a7 IN RH042a_whnnobldp) AND
((Sec_DN1.Demographics.DN003_YearBirth + 75) > YEAR (SYSDATE))))) L16 " [שילוב התשובות שנבחר לא אפשרי עבור
[גיל המשיב [{empty}]"

Txt_FL_RH050

RH050_neverbldp
 את לחץ הדם שלך באופן סדיר?[@ מעולם לא בדקת/@ הפסקת לבדוק]. מהן הסיבות שבגללן 30הסתכל בכרטיס 

IWER:
סמן כל מה שרלוונטי

REASONS FOR NO REGULAR BLOOD PRESSURE
. לא ניתן למימון1
. לא כוסה על ידי ביטוח הבריאות2
. לא היה ביטוח בריאות3
. אילוצי זמן4
. לא היה מספיק מידע על טיפול מסוג זה5
. לא היה מקובל לקבל טיפול כזה6
. לא היה מקום שניתן לקבל בו טיפול כזה באזור המגורים7
. לא נתפס כמשהו הכרחי8

. סיבות אחרות97

RH780_couldnotafforddoctor
כאשר אתה עונה על השאלות הבאות, היזכר בבקשה גם בתקופת הילדות ולא רק בחייך הבוגרים.

לא כולל טיפולים אצל רופא שיניים, האם אי פעם היית צריך לראות רופא ולא עשית זאת בשל חוסר יכולת לממן זאת?

. כן1
. לא5

Txt_FL_RH781

IF (RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor > 0) AND (RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor <= 5)

RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor
אנא נסה להיזכר בכל הביקורים אצל הרופא וטיפולים שלא יכולת להרשות לעצמך מבחינה כלכלית. כמה פעמים בחייך היית צריך לוותר

על ביקור אצל הרופא או טיפול רפואי בגלל עלותו?
NR OF PERIODS COULD NOT AFFORD DOCTOR

0..999

LOOP cnt:= 1 TO 5

IF cnt <= RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor

BLOCK
Txt_FL_RH782

RH782_yearsperiodscouldnotafforddoctor1to5
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ENDIFTxt_FL_RH784

ELSE

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

^FL_RH782_1

IWER:
[@ רשום את את השנה הראשונה שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל המחיר/@ רשום את את השנה השנייה
שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל המחיר/@ רשום את את השנה השלישית שבה המשיב ויתר על ביקור או

טיפול אצל הרופא בגלל המחיר/@ רשום את את השנה הרביעית שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל המחיר/@
רשום את את השנה החמישית שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל המחיר]

אם המשיב ויתר על ביקורי רופא יותר מפעם אחת באותה שנה, רשום את אותה השנה יותר מפעם אחת.
YEARS COULD NOT AFFORD DOCTOR 1 TO 5

1900..2017

IF RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor > 0

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH783

RH783_yearsperiodscouldnotafforddoctorover5
[@ היזכר בבקשה בחמשת הפעמים הכי חשובות שבהן נאלצת נאלץ לותר על בדיקה או טיפול אצל הרופא בגלל העלות]

}FL_RH783_5{^ FL_RH783_4

IWER:
[@ סמן בבקשה את השנה הראשונה שבה המשיב נאלץ לותר על בדיקה או טיפול אצל הרופא בגלל העלות/@ סמן בבקשה את
השנה השניייה שבה המשיב נאלץ לותר על בדיקה או טיפול אצל הרופא בגלל העלות/@ סמן בבקשה את השנה השלישית שבה
המשיב נאלץ לותר על בדיקה או טיפול אצל הרופא בגלל העלות/@ סמן בבקשה את השנה הרביעית שבה המשיב נאלץ לותר על
בדיקה או טיפול אצל הרופא בגלל העלות/@ סמן בבקשה את השנה החמישית שבה המשיב נאלץ לותר על בדיקה או טיפול אצל

הרופא בגלל העלות]

אם המשיב ויתר על ביקורי רופא יותר מפעם אחת באותה שנה, רשום את אותה השנה יותר מפעם אחת.
YEARS COULD NOT AFFORD DOCTOR OVER 5

1900..2017

RH784_waitforappointment
האם אי פעם היית צריך לראות רופא אבל לא עשית זאת בגלל שנאלצת לחכות יותר מדי זמן לתור?

. כן1
. לא5
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IF RH784_waitforappointment = a1
Txt_FL_RH785

IF (RH785_nrperiodswaitforappointment > 0) AND (RH785_nrperiodswaitforappointment <= 5)

ELSE

RH785_nrperiodswaitforappointment
כמה פעמים בחייך היית צריך לראות רופא אבל לא עשית זאת בגלל שנאלצת לחכות יותר מדי זמן לתור? (שוב, אנא נסה להיזכר בכל

הפעמים שוויתרת על בדיקה או טיפול מרופא מסיבה זו)
NR OF PERIODS WAIT FOR APPOINTMENT

0..999

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

IF cnt <= RH785_nrperiodswaitforappointment

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH786

RH786_yearsperiodswaitforappointment1to5
^FL_RH786_1

IWER:
[@ סמן בבקשה את השנה הראשונה שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן

לתור/@ סמן בבקשה את השנה השנייה שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן
לתור/@ סמן בבקשה את השנה השלישית שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן
לתור/@ סמן בבקשה את השנה הרביעית שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן
לתור/@ סמן בבקשה את השנה החמישית שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן

לתור]

אם המשיב ויתר על ביקורי רופא יותר מפעם אחת באותה שנה, רשום את אותה השנה יותר מפעם אחת.
YEARS WAIT FOR APPIONTMENT 1 TO 5

1900..2017

IF RH785_nrperiodswaitforappointment > 0

LOOP cnt:= 1 TO 5

BLOCK
Txt_FL_RH787

RH787_yearsperiodswaitforappointmentover5
[@ היזכר בבקשה בחמשת הפעמים הכי חשובות שבהן נאלצת לותר על בדיקה או טיפול אצל רופא בגלל שנאלצת לחכות יותר מדי

) + ' הפעמיםtotalTimes[('@ כלומר, בחר את חמשת הפעמים שהיו החשובות ביותר עבורך מכל ' + }FL_RH787_6{זמן לתור]
FL_RH787_7 ^שהזכרת ואמור לי באילו שנים הן היו']

IWER:
[@ סמן בבקשה את השנה הראשונה שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן

לתור/@ סמן בבקשה את השנה השנייה שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן
לתור/@ סמן בבקשה את השנה השלישית שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן
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ENDIFTxt_FL_RH788

IF RH788_postponedentist = a1

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDBLOCK

לתור/@ סמן בבקשה את השנה הרביעית שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן
לתור/@ סמן בבקשה את השנה החמישית שבה המשיב ויתר על ביקור או טיפול אצל הרופא בגלל שהוא נאלץ לחכות יותר מדי זמן

לתור]
אם המשיב ויתר על ביקורי רופא יותר מפעם אחת באותה שנה, רשום את אותה השנה יותר מפעם אחת.

YEARS WAIT FOR APPIONTMENT OVER 5
1900..2017

RH788_postponedentist
האם אי פעם דחית ביקור אצל רופא שיניים בשביל לשמור על הוצאות מחיה נמוכות? (אנא נסה להיזכר לא רק בחייך הבוגרים אלא גם

בתקופת ילדותך)
POSTPONED DENTIST VISIT

. כן1
. לא5

Txt_FL_RH789

IF (RH789_nrperiodspostponedentist > 0) AND (RH789_nrperiodspostponedentist <= 5)

RH789_nrperiodspostponedentist
כמה פעמים במהלך חייך דחית ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות? (אנא נסה להיזכר בכל הביקורים

והטיפולים שנדחו מסיבה זו)
NR OF PERIODS WAIT FOR APPOINTMENT

0..999

LOOP cnt:= 1 TO 5

IF cnt <= RH789_nrperiodspostponedentist

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH790

RH790_yearspostponedentist1to5
^FL_RH790_1

IWER:
[@ סמן בבקשה את השנה הראשונה שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות/@ סמן

בבקשה את השנה השנייה שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות/@ סמן בבקשה את
השנה השלישית שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות/@ סמן בבקשה את השנה

הרביעית שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות/@ סמן בבקשה את השנה החמישית
שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות]

אם המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים יותר מפעם אחת באותה שנה, רשום את אותה השנה יותר מפעם אחת.
YEARS POSTPONED DENTIST VISIT 1 TO 5

1900..2017
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ENDIFTxt_FL_RH792

IF RH792_forgonemedication = a1

ELSE

ENDIF

ENDLOOP

IF RH789_nrperiodspostponedentist > 0

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH791

RH791_yearspostponedentistover5
[@ היזכר בבקשה בחמשת הפעמים הכי חשובות שבהן נאלצת לדחות ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על עלויות מחיה

FL_RH791_4 ^נמוכות.]

IWER:
[@ סמן בבקשה את השנה הראשונה שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות/@ סמן

בבקשה את השנה השנייה שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות/@ סמן בבקשה את
השנה השלישית שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות/@ סמן בבקשה את השנה

הרביעית שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות/@ סמן בבקשה את השנה החמישית
שבה המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים על מנת לשמור על הוצאות מחיה נמוכות]

אם המשיב דחה ביקור אצל רופא שיניים יותר מפעם אחת באותה שנה, רשום את אותה השנה יותר מפעם אחת.
YEARS POSTPONED DENTIST VISIT OVER 5

1900..2017

RH792_forgonemedication
האם אי פעם וויתרת על תרופה שלא יכולת לממן בשל מחירה?

IWER:
כולל תרופות במרשם וגם תרופות ללא מרשם רופא.

POSTPONED TAKING MEDICATION
. כן1
. לא5

Txt_FL_RH793

IF (RH793_nrforgonemedication > 0) AND (RH793_nrforgonemedication <= 5)

RH793_nrforgonemedication
כמה פעמים במהלך חייך נאלצת לוותר על תרופות שלא יכולת לממן?

NUMBER OF PERIODS POSTPONED TAKING MEDICATION
0..999

LOOP cnt:= 1 TO 5
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ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDLOOP

IF cnt <= RH793_nrforgonemedication

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH794

RH794_yearsforgonemedication1to5
^FL_RH794_1

IWER:
[@ סמן בבקשה את השנה הראשונה שבה המשיב נאלץ לוותר על תרופות בשל מחירן./@ סמן בבקשה את השנה השנייה שבה

המשיב נאלץ לוותר על תרופות בשל מחירן./@ סמן בבקשה את השנה השלישית שבה המשיב נאלץ לוותר על תרופות בשל
מחירן./@ סמן בבקשה את השנה הרביעית שבה המשיב נאלץ לוותר על תרופות בשל מחירן./@ סמן בבקשה את השנה החמישית

שבה המשיב נאלץ לוותר על תרופות בשל מחירן.]
אם המשיב נאלץ לוותר על תרופות יותר מפעם אחת באותה שנה, רשום את אותה השנה יותר מפעם אחת.

YEARS POSTPONED TAKING MEDICATION 1 TO 5
1900..2017

IF RH793_nrforgonemedication > 0

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_RH795

RH795_yearsforgonemedicationover5
FL_RH795_4 ^[@ היזכר בבקשה בחמשת הפעמים הכי חשובות שבהן נאלצת לותר על נטילת תרופה שלא יכולת לממן.]

IWER:
[@ סמן בבקשה את השנה הראשונה שבה המשיב נאלץ לותר על נטילת תרופה בשל מחירה./@ סמן בבקשה את השנה השנייה
שבה המשיב נאלץ לותר על נטילת תרופה בשל מחירה./@ סמן בבקשה את השנה השלישית שבה המשיב נאלץ לותר על נטילת

תרופה בשל מחירה./@ סמן בבקשה את השנה הרביעית שבה המשיב נאלץ לותר על נטילת תרופה בשל מחירה./@ סמן בבקשה
את השנה החמישית שבה המשיב נאלץ לותר על נטילת תרופה בשל מחירה.]

אם המשיב נאלץ לוותר על תרופות יותר מפעם אחת באותה שנה, רשום את אותה השנה יותר מפעם אחת.
YEARS POSTPONED TAKING MEDICATION OVER 5

1900..2017

RH097_hcend
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ENDIF
IF (GL IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDIF

IWER:
}Press{זהו סוף החלק על טיפולים בריאותיים. 

END OF HEALTH CARE SECTION
. המשך1

RH098_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

BLOCK
Txt_FL_GL001

System preset value GL901_TimeStampStart
IF GL901_TimeStampStart = EMPTY AND GL001_IntroGL <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_GL002

IF GL002_HappyPeriod = a1

GL001_IntroGL
אני מעוניין לשאול אותך כעת מספר שאלות כלליות הנוגעות לתקופות שונות בחייך.

IWER:
 להמשך1הקש 

 .אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחתBחלק ללא עזרת נציג@Bלמראיין: תחילת @
 בכל שאלה.BCTRL-K@Bמשאלות אלה בעצמו/ה, לחץ @

INTRODUCTION TO GENERAL LIFE QUESTIONS
. המשך1

GL002_HappyPeriod
במבט לאחור על חייך, האם הייתה תקופה מובחנת שבמהלכה היית מאושר יותר מאשר בשאר חייך?

PERIOD OF HAPPINESS
. כן1
. לא5

GL003_StartHappy
מתי תקופת האושר החלה?

WHEN HAPPINESS PERIOD STARTED
1900..2017
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ENDIFTxt_FL_GL005

IF GL005_StressPeriod = a1

ENDIFTxt_FL_GL011

IF GL011_MoneyPeriod = a1

CHECK NOT ((GL003_StartHappy = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL003_StartHappy)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

CHECK NOT ((GL004_StopHappy = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL004_StopHappy)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT (((GL003_StartHappy = RESPONSE) AND (GL004_StopHappy = RESPONSE)) AND
(GL003_StartHappy > GL004_StopHappy)) L16 " [שנה זו לא מתאימה לתאריך ההתחלה שצוין. בדוק שנית ותקן.] [{empty}]"

GL004_StopHappy
מתי היא הסתיימה?

IWER:
 אם התקופה עדיין נמשכת9997אנא הקש 

WHEN HAPPINESS PERIOD STOPPED
1900..9997

GL005_StressPeriod
(במבט לאחור על חייך, ) האם הייתה תקופה מובחנת שבמהלכה חווית יותר לחץ מאשר בשאר חייך?

PERIOD OF STRESS
. כן1
. לא5

CHECK NOT ((GL006_StartStress = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL006_StartStress)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

CHECK NOT ((GL007_StopStress = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL007_StopStress)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT (((GL006_StartStress = RESPONSE) AND (GL007_StopStress = RESPONSE)) AND
(GL006_StartStress > GL007_StopStress)) L16 " [שנה זו לא מתאימה לתאריך ההתחלה שצוין. בדוק שנית ותקן.] [{empty}]"

GL006_StartStress
מתי תקופת הלחץ החלה?

WHEN STRESS PERIOD STARTED
1900..2017

GL007_StopStress
מתי היא הסתיימה?

IWER:
 אם התקופה עדיין נמשכת9997אנא הקש 

WHEN STRESS PERIOD STOPPED
1900..9997

GL011_MoneyPeriod
(במבט לאחור על חייך, ) האם הייתה תקופה מובחנת בה חווית קושי כלכלי?

PERIOD OF FINANCIAL HARDSHIP
. כן1
. לא5

GL012_StartMoney
מתי תקופת הקושי הכלכלי החלה?
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ENDIFTxt_FL_GL014

IF GL014_HungerPeriod = a1

ENDIF

CHECK NOT ((GL012_StartMoney = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL012_StartMoney)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

CHECK NOT ((GL013_StopMoney = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL013_StopMoney)) L16 " [שנה זו
[איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT (((GL012_StartMoney = RESPONSE) AND (GL013_StopMoney = RESPONSE)) AND
(GL012_StartMoney > GL013_StopMoney)) L16 " [שנה זו לא מתאימה לתאריך ההתחלה שצוין. בדוק שנית ותקן.] [{empty}]"

WHEN FINANCIAL HARDSHIP PERIOD STARTED
1900..2017

GL013_StopMoney
מתי היא הסתיימה?

IWER:
 אם התקופה עדיין נמשכת9997אנא הקש 

WHEN FINANCIAL HARDSHIP PERIOD STOPPED
1900..9997

GL014_HungerPeriod
(במבט לאחור על חייך, ) האם הייתה תקופה שבמהלכה סבלת מרעב?

PERIOD OF HUNGER
. כן1
. לא5

CHECK NOT ((GL015_StartHunger = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL015_StartHunger)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"

CHECK NOT ((GL016_StopHunger = RESPONSE) AND (MN002_Person[1].Year > GL016_StopHunger)) L16 " [שנה
[זו איננה מתאימה עם שנת הלידה שסופקה, אנא בדוק את שתי השנים [{empty}]"
CHECK NOT (((GL015_StartHunger = RESPONSE) AND (GL016_StopHunger = RESPONSE)) AND
(GL015_StartHunger > GL016_StopHunger)) L16 " [שנה זו לא מתאימה לתאריך ההתחלה שצוין. בדוק שנית ותקן.] [{empty}]"

GL015_StartHunger
מתי תקופת הרעב החלה?

WHEN HUNGER PERIOD STARTED
1900..2017

GL016_StopHunger
מתי היא הסתיימה?

IWER:
 אם התקופה עדיין נמשכת9997אנא הקש 

WHEN HUNGER PERIOD STOPPED
1900..9997

GL736_Outro

IWER:
למראיין: מי ענה על השאלות בחלק זה?

NON PROXY
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2
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Txt_FL_GL022

IF GL022_EverVictPers = a1

GL022_EverVictPers
ישנם זמנים שבהם בני-אדם נרדפים או מופלים לרעה, בגלל סיבות כמו עמדות פוליטיות, דת, לאום, מוצא אתני, נטייה מינית או הרקע

שלהם. בני-אדם עשויים להיות נרדפים או מופלים לרעה בשל העמדות הפוליטיות או הרקע הדתי של האנשים הקרובים אליהם. האם אי
פעם היית קורבן לרדיפה או אפליה מסיבות אלו?

IWER:
"רקע" כולל רקע מעמדי, מוצא משפחתי וכדומה.

DISCRIMINATED AGAINST
. כן1
. לא5

Txt_FL_GL023

IF GL023_ReasPersec = a97

ENDIFTxt_FL_GL024

IF GL024_PersecStopWork = a1

GL023_ReasPersec
מהי הסיבה המרכזית שבגללה נרדפת או הופלית לרעה?

IWER:
}ReadOut{

קרא בקול. סמן אחד בלבד
MAIN REASON OF PERSECUTION

. הדעות הפוליטיות שלך1
. דתך2
. המוצא האתני או הלאום שלך3
. הנטייה המינית שלך4
. הרקע שלך5
. העמדות הפוליטיות או הדת של בני משפחתך6

. רק אם נאמר באופן ספונטני: סיבות אחרות97

Txt_FL_GL023a

GL023a_OthReasPersec
מאיזו סיבה אחרת נרדפת או הופלית לרעה?

OTHER REASON OF PERSECUTION
STRING

GL024_PersecStopWork
[@ העמדות הפוליטיות שלך/@ דתך/@ המוצא האתני שלך/@ הנטיות המיניות שלך/@ הרקעהאם רדיפה או אפליה לרעה בגלל 

 אילצו אותך לעזוב את עבודתך?]piGL023a_OthReasPersecשלך/@ העמדות הפוליטיות או הדת של בני משפחתך/
FORCED TO STOP WORKING

. כן1
. לא5

IF Sec_RE.RE046_NumberOfJobs > 0

GL025_StopJobsPersec
באיזו עבודה/עבודות זה קרה?
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ENDIFTxt_FL_GL026

IF (((a1 IN GL026_ConsPersec) OR (a2 IN GL026_ConsPersec)) OR (a3 IN GL026_ConsPersec)) OR (a4 IN
GL026_ConsPersec)

ENDIF

STOPPED JOBS BECAUSE OF PERSECUTION
^Sec_RE.FJobTitle[1]
^Sec_RE.FJobTitle[2]
^Sec_RE.FJobTitle[3]
^Sec_RE.FJobTitle[4]
^Sec_RE.FJobTitle[5]
^Sec_RE.FJobTitle[6]
^Sec_RE.FJobTitle[7]
^Sec_RE.FJobTitle[8]
^Sec_RE.FJobTitle[9]
^Sec_RE.FJobTitle[10]
^Sec_RE.FJobTitle[11]
^Sec_RE.FJobTitle[12]
^Sec_RE.FJobTitle[13]
^Sec_RE.FJobTitle[14]
^Sec_RE.FJobTitle[15]
^Sec_RE.FJobTitle[16]
^Sec_RE.FJobTitle[17]
^Sec_RE.FJobTitle[18]
^Sec_RE.FJobTitle[19]
^Sec_RE.FJobTitle[20]

GL026_ConsPersec
[@ העמדות הפוליטיות שלך/@ דתך/@ המוצא האתני שלך/@ הנטיות המיניות שלך/@האם כתוצאה מהרדיפה או האפליה לרעה בגלל 

 חווית אחד מהמצבים הבאים במהלך קריירת העבודה}]other reasonהרקע שלך/@ העמדות הפוליטיות או הדת של בני משפחתך/@ {
שלך?

IWER:
אנא קרא בקול, סמן כל מה שרלוונטי

EXPERIENCES IN JOB
. נמנע ממך קידום1
. קיבלת מטלות שיש בהן פחות אחריות2
. קיבלת מטלות שהן מתחת ליכולות שלך3
. הוטרדת על ידי הממונה עליך או עמיתייך לעבודה4
. הורדה בשכר5

. אף אחד מאלו96

IF Sec_RE.RE046_NumberOfJobs > 0

GL027_ConsPersec
באיזו עבודה/עבודות זה קרה?

WHICH JOBS CONSEQUENCE OF PERSECUTION
^Sec_RE.FJobTitle[1]
^Sec_RE.FJobTitle[2]
^Sec_RE.FJobTitle[3]
^Sec_RE.FJobTitle[4]
^Sec_RE.FJobTitle[5]
^Sec_RE.FJobTitle[6]
^Sec_RE.FJobTitle[7]
^Sec_RE.FJobTitle[8]

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

148 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIFTxt_FL_GL028

IF GL028_DiffFindJob = a1

ENDIF
IF a5 IN Sec_RA.RA002_acmintro
ENDIF
IF a4 IN Sec_RA.RA002_acmintro
ENDIF
IF a6 IN Sec_RA.RA002_acmintro
ENDIF
IF a7 IN Sec_RA.RA002_acmintro
ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDIF

^Sec_RE.FJobTitle[9]
^Sec_RE.FJobTitle[10]
^Sec_RE.FJobTitle[11]
^Sec_RE.FJobTitle[12]
^Sec_RE.FJobTitle[13]
^Sec_RE.FJobTitle[14]
^Sec_RE.FJobTitle[15]
^Sec_RE.FJobTitle[16]
^Sec_RE.FJobTitle[17]
^Sec_RE.FJobTitle[18]
^Sec_RE.FJobTitle[19]
^Sec_RE.FJobTitle[20]

GL028_DiffFindJob
[@ העמדות הפוליטיות שלך/@ דתך/@ המוצא האתני שלך/@האם היה לך אי פעם קושי במציאת עבודה שהולמת את כישוריך בגלל 

?הנטיות המיניות שלך/@ הרקע שלך/@ העמדות הפוליטיות או הדת של בני משפחתך]
DIFFICULTIES FINDING A JOB BECAUSE OF REASON FOR PERSECUTION

. כן1
. לא5

Txt_FL_GL029

GL029_FirstDiffFindJob
באיזור שנה חווית לראשונה את הקשיים הללו?

FIRST EXPERIENCE DIFFICULTIES FINDING A JOB
1900..2017

IF Sec_RE.NeverWork[cnt].RE010_sitchg = a14
ELSE

IF Sec_RE.NeverWork[cnt].RE010_sitchg = a15
ELSE

ENDIF

IF Sec_RE.NeverWork[cnt].RE010_sitchg = a16
ELSE

ENDIF

IF Sec_RE.NeverWork[cnt].RE010_sitchg = a17
ENDIF
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ENDIFTxt_FL_GL031

IF GL031_PropDissp = a1

ENDLOOP
LOOP cnt:= 1 TO 6

ENDLOOP

ENDIF

IF EverInCamp[cnt] = 1

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_GL030

GL030_CampPersec
[@ גרת בבית סוהר/@ חיית במחנה לשבויי מלחמה/@ נכלאת במחנה עבודה/@ נכלאת במחנה ריכוז/@ אולצתסיפרת לנו ש 

[@ העמדות הפוליטיות שלך/@ דתך/@ המוצא האתני. האם היה זה בגלל לעבוד בכפייה או היית בבית סוהר/@ גורשת או הוגלית]
Text from previousשלך/@ הנטיות המיניות שלך/@ הרקע שלך/@ העמדות הפוליטיות או הדת של בני משפחתך/@ {

answer[{?
CAMP BECAUSE OF REASON FOR PERSECUTION

. כן1
. לא5

GL031_PropDissp
ישנם מקרים שבהם אנשים ובני משפחתם מנושלים מרכושם כתוצאה ממלחמה או רדיפה. האם אי פעם אתה או משפחתך נושלת/ם

מרכושך/רכושכם כתוצאה ממלחמה או רדיפה?
DISPOSSESSED BECAUSE OF REASON FOR PERSECUTION

. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_GL033

GL033_WhenPropAway
 שאתה או בני משפחתך נושלת/ם מרכושך/רכושכם כתוצאה ממלחמה או רדיפה?[@ הראשונה/@ הבאה]מתי הייתה הפעם 

WHEN PROPERTY TAKEN AWAY
1900..2017

GL032_TypePropDissp
איזה סוג של רכוש נלקח ממך/ממכם?

IWER:
אנא קרא בקול. סמן כל מה שרלוונטי

TYPE OF PROPERTY
. עסק או חברה1
. בית/בתים או מבנה/מבנים2
. חווה או קרקע3
. דירה4
. כסף או נכסים5
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 2 TO 10

Txt_FL_GL034

Txt_FL_GL035

GL034_TypePropDissp
האם אתה או בני משפחתך קיבלתם פיצוי על הרכוש שנלקח ממכם?

IWER:
אנא קרא בקול

COMPENSATED
. כן, פיצוי מלא1
. כן, פיצוי חלקי3
. לא5

GL035_CampPersec
האם הייתה תקופה נוספת שבמהלכה אתה או בני משפחתך נושלת/ם מרכושך/רכושכם כתוצאה ממלחמה או רדיפה?

ANOTHER TIME DISPOSSESSED OF ANY PROPERTY
. כן1
. לא5

IF Dispossessed[cnt - 1].GL035_CampPersec = a1

BLOCK
Txt_FL_GL033

Txt_FL_GL034

GL033_WhenPropAway
 שאתה או בני משפחתך נושלת/ם מרכושך/רכושכם כתוצאה ממלחמה או רדיפה?[@ הראשונה/@ הבאה]מתי הייתה הפעם 

WHEN PROPERTY TAKEN AWAY
1900..2017

GL032_TypePropDissp
איזה סוג של רכוש נלקח ממך/ממכם?

IWER:
אנא קרא בקול. סמן כל מה שרלוונטי

TYPE OF PROPERTY
. עסק או חברה1
. בית/בתים או מבנה/מבנים2
. חווה או קרקע3
. דירה4
. כסף או נכסים5

GL034_TypePropDissp
האם אתה או בני משפחתך קיבלתם פיצוי על הרכוש שנלקח ממכם?

IWER:
אנא קרא בקול

COMPENSATED
. כן, פיצוי מלא1
. כן, פיצוי חלקי3
. לא5
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ENDIF
IF MN103_History = 1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_GL035

GL035_CampPersec
האם הייתה תקופה נוספת שבמהלכה אתה או בני משפחתך נושלת/ם מרכושך/רכושכם כתוצאה ממלחמה או רדיפה?

ANOTHER TIME DISPOSSESSED OF ANY PROPERTY
. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_GL737

System preset value PR901_TimeStampStart
IF PR901_TimeStampStart = EMPTY AND GL737_intro_discrM <> EMPTY
ENDIF
IF GL737_intro_discrM = a1

GL737_intro_discrM
[@ ישנם זמנים שבהם בני אדם נרדפים או מופלים לרעה, בגלל סיבות כמו עמדות פוליטיות, דת, לאום, מוצא אתני, נטייה מינית או

 כעת ברצוננו לשאול האם הוריך הושפעו ממלחמה, רדיפות או אפליה. חשוב בבקשה על אימך כעת.הרקע שלהם.]

IWER:
למראיין:

שאלה זו מתייחסת לאם הביולוגית של המשיב.
INTRO DISCRIMINATED AGAINST MOTHER

. המשך1

Txt_FL_GL738

GL738_discrmother
. האם אימך חוותה את אחד המצבים והתוצאות שברשימה כתוצאה ממלחמה, רדיפה או אפליה?31התבונן בבקשה בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

למראיין: סמן כל מה שרלוונטי

ב"מלחמה" הכוונה היא גם לזמן הכיבוש במלחמת העולם השנייה.

ב"מוות" הכוונה רק למוות שהוא תוצאה ישירה של המלחמה, הרדיפה או האפליה. לדוגמא, אם האם מתה במחנה עבודה סמן גם
מחנה עבודה וגם מוות.

DISCRIMINATED AGAINST MOTHER
. כליאה1
. מחנה עבודה2
. מחנה ריכוז3
. גירוש, יישוב מחדש בכפייה או בריחה4
. מעורבות בלחימה5
. פגיעה משמעותית בבריאות או פציעה - כולל נזק לבריאות הפיזית או הנפשית6
. מוות7
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ENDIF
IF Sec_DN1.DN756_Proxy <> a3

ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_GL739

IF GL739_intro_discrF = a1

ENDIF
System preset value PR902_TimeStampEnd
IF PR902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

. אף אחד מאלה96

GL739_intro_discrF
כעת, חשוב בבקשה על אביך.

IWER:
שאלה זו מתייחסת לאב הביולוגי של המשיב.

INTRO DISCRIMINATED AGAINST FATHER
. המשך1

Txt_FL_GL740

GL740_discrfather
. האם אביך חווה את אחד המצבים והתוצאות שברשימה כתוצאה ממלחמה, רדיפה או אפליה?31התבונן בבקשה בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

למראיין: סמן כל מה שרלוונטי

ב"מלחמה" הכוונה היא גם לזמן הכיבוש במלחמת העולם השנייה.

פגיעה בבריאות כוללת פגיעה משמעותית בבריאות הפיזית או הנפשית.

ב"מוות" הכוונה רק למוות שהוא תוצאה ישירה של המלחמה, הרדיפה או האפליה. לדוגמא, אם האבא נת במחנה עבודה סמן גם מחנה
עבודה וגם מוות.

DISCRIMINATED AGAINST FATHER
. כליאה1
. מחנה עבודה2
. מחנה ריכוז3
. גירוש, יישוב מחדש בכפייה או בריחה4
. מעורבות בלחימה5
. פגיעה משמעותית בבריאות או פציעה - כולל נזק לבריאות הפיזית או הנפשית6
. מוות7

. אף אחד מאלה96

GL036_proxycheck

IWER:
אנא בדוק, מי ענה על השאלות בחלק זה?

PROXY CHECK
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ENDIF
BLOCK

ENDBLOCK
IF ((DN IN Test_History) OR (DN IN Test_Regular)) OR ((ALL IN Test_History) OR (ALL IN Test_Regular))

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value GL902_TimeStampEnd
IF GL902_TimeStampEnd = EMPTY AND GL036_proxycheck <> EMPTY
ENDIF

. המשיב בלבד1
 . המשיב ונציג מטעמו2
. נציג מטעם המשיב בלבד3

IF piMode = a2

ENDIF

IF MN007_NumFinR = EMPTY

ENDIF

System preset value CM003_RespFin

CM003_RespFin
מאוחר יותר בראיון נשאל שאלות על המצב הפיננסי של משק הבית והמשפחה. למשל, בנושא חסכונות לגיל זקנה ותמיכה כספית בילדים

ובקרובים אחרים. אנחנו מעוניינים לשאול שאלות אלו רק אחד מכם.

מי מביניכם יהיה המתאים ביותר לענות על שאלות אודות ענייניכם הכספיים?

IWER:
יש לקודד רק משיב/ה כספי/ת אחד/אחת

CHOICE RESPONDENT FINANCE
1^ .MN002_Person[1].Name
2^ .MN002_Person[2].Name

BLOCK

System preset value DN901_TimeStampStart
IF DN901_TimeStampStart = EMPTY
ENDIF
IF MN103_History = 1

ENDIF
BLOCK

Txt_FL_DN757

DN757_Intro
השאלות הקודמות היו על דברים שאירעו במהלך חייך. כעת ברצוני לשאול מספר שאלות על אורח החיים שלך בימים אלו.

INTRODUCTION DN2
. המשך1
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IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5

BLOCK

IF piParentAlive = 1

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

ELSE

Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

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

IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
. כן1
. לא5

Txt_FL_DN127

Txt_FL_DN027

DN127_YearOfDeathParent
 נפטר/ה?[@ אמא שלך/@ אבא שלך]באיזו שנה 

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2017

DN027_AgeOfDeathParent
?[@ בת כמה הייתה אמך כשנפטרה/@ בן כמה היה אביך כשנפטר]

AGE OF DEATH OF PARENT
10..120

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

ENDIF

IF MN103_History = 1

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
 כיום?[@ בת כמה אמך/@ בן כמה אביך]
AGE OF NATURAL PARENT

40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L16 " [הגיל צריך להיות לפחות עשר שנים
[מעל גיל המשיב/ה. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

IF MN101_Longitudinal = 0

IF MN103_History = 0
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ELSE
ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIF

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
 כיום?[@ בת כמה אמך/@ בן כמה אביך]
AGE OF NATURAL PARENT

40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L16 " [הגיל צריך להיות לפחות עשר שנים
[מעל גיל המשיב/ה. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

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

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

Txt_FL_DN032

Txt_FL_DN033

DN030_LivingPlaceParent
.6התבונן בבקשה בכרטיס מספר 

?[@ גרה אמך/@ גר אביך]היכן 
WHERE DOES PARENT LIVE

. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

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

או בכל אמצעי אלקטרוני אחר?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS

. כל יום1
. מספר פעמים בשבוע2
. בערך פעם בשבוע3
. בערך פעם בשבועיים4
. בערך פעם בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. אף פעם7

DN033_HealthParent
? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הינו:[@ מצבה הבריאותי של אימך/@ מצבו הבריאותי של אביך]כיצד תתאר/י את 
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HEALTH OF PARENT

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הינו:[@ מצבה הבריאותי של אימך/@ מצבו הבריאותי של אביך]כיצד תתאר/י את 

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HEALTH OF PARENT

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

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

IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
. כן1
. לא5

Txt_FL_DN127

DN127_YearOfDeathParent
 נפטר/ה?[@ אמא שלך/@ אבא שלך]באיזו שנה 

AGE OF DEATH OF PARENT
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ELSE
ENDIF
IF piParentAlive = 1

ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

Txt_FL_DN027
1800..2017

DN027_AgeOfDeathParent
?[@ בת כמה הייתה אמך כשנפטרה/@ בן כמה היה אביך כשנפטר]

AGE OF DEATH OF PARENT
10..120

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

ENDIF

IF MN103_History = 1

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
 כיום?[@ בת כמה אמך/@ בן כמה אביך]
AGE OF NATURAL PARENT

40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L16 " [הגיל צריך להיות לפחות עשר שנים
[מעל גיל המשיב/ה. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF MN103_History = 0

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
 כיום?[@ בת כמה אמך/@ בן כמה אביך]
AGE OF NATURAL PARENT

40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L16 " [הגיל צריך להיות לפחות עשר שנים
[מעל גיל המשיב/ה. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"
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IF (piIndex = 2) OR (piIndex = 1)

ELSE

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

Txt_FL_DN030

Txt_FL_DN032

Txt_FL_DN033

DN030_LivingPlaceParent
.6התבונן בבקשה בכרטיס מספר 

?[@ גרה אמך/@ גר אביך]היכן 
WHERE DOES PARENT LIVE

. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

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

או בכל אמצעי אלקטרוני אחר?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS

. כל יום1
. מספר פעמים בשבוע2
. בערך פעם בשבוע3
. בערך פעם בשבועיים4
. בערך פעם בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. אף פעם7

DN033_HealthParent
? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הינו:[@ מצבה הבריאותי של אימך/@ מצבו הבריאותי של אביך]כיצד תתאר/י את 

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HEALTH OF PARENT

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הינו:[@ מצבה הבריאותי של אימך/@ מצבו הבריאותי של אביך]כיצד תתאר/י את 

IWER:
למראיין: קרא בקול
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ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

}ReadOut{
HEALTH OF PARENT

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

BLOCK

IF piParentAlive = 1

IF (piIndex = 1) OR (piIndex = 2)
Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

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

IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
. כן1
. לא5

Txt_FL_DN127

Txt_FL_DN027

DN127_YearOfDeathParent
 נפטר/ה?[@ אמא שלך/@ אבא שלך]באיזו שנה 

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2017

DN027_AgeOfDeathParent
?[@ בת כמה הייתה אמך כשנפטרה/@ בן כמה היה אביך כשנפטר]

AGE OF DEATH OF PARENT
10..120

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

IF MN103_History = 1
Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

DN028_AgeOfNaturalParent
 כיום?[@ בת כמה אמך/@ בן כמה אביך]
AGE OF NATURAL PARENT

40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L16 " [הגיל צריך להיות לפחות עשר שנים
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ELSE
ENDIF
IF piParentAlive = 1

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

[מעל גיל המשיב/ה. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

IF MN103_History = 0

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
 כיום?[@ בת כמה אמך/@ בן כמה אביך]
AGE OF NATURAL PARENT

40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L16 " [הגיל צריך להיות לפחות עשר שנים
[מעל גיל המשיב/ה. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

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

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

Txt_FL_DN032

DN030_LivingPlaceParent
.6התבונן בבקשה בכרטיס מספר 

?[@ גרה אמך/@ גר אביך]היכן 
WHERE DOES PARENT LIVE

. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

DN032_ContactDuringPast12Months
, פנים-אל-פנים, טלפונית, בדואר, דוא"ל[@ אמך/@ אביך]במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות היית בקשר עם 
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_DN033

או בכל אמצעי אלקטרוני אחר?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS

. כל יום1
. מספר פעמים בשבוע2
. בערך פעם בשבוע3
. בערך פעם בשבועיים4
. בערך פעם בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. אף פעם7

DN033_HealthParent
? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הינו:[@ מצבה הבריאותי של אימך/@ מצבו הבריאותי של אביך]כיצד תתאר/י את 

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HEALTH OF PARENT

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הינו:[@ מצבה הבריאותי של אימך/@ מצבו הבריאותי של אביך]כיצד תתאר/י את 

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HEALTH OF PARENT

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

BLOCK

IF piParentAlive = 1

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

Txt_FL_DN026

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

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

IS NATURAL PARENT STILL ALIVE
. כן1
. לא5

Txt_FL_DN127

Txt_FL_DN027

DN127_YearOfDeathParent
 נפטר/ה?[@ אמא שלך/@ אבא שלך]באיזו שנה 

AGE OF DEATH OF PARENT
1800..2017

DN027_AgeOfDeathParent
?[@ בת כמה הייתה אמך כשנפטרה/@ בן כמה היה אביך כשנפטר]

AGE OF DEATH OF PARENT
10..120

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

ENDIF

IF MN103_History = 1

ENDIF

Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
 כיום?[@ בת כמה אמך/@ בן כמה אביך]
AGE OF NATURAL PARENT

40..120

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L16 " [הגיל צריך להיות לפחות עשר שנים
[מעל גיל המשיב/ה. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

IF MN101_Longitudinal = 0

IF MN103_History = 0
Txt_FL_DN028

IF DN028_AgeOfNaturalParent = RESPONSE

DN028_AgeOfNaturalParent
 כיום?[@ בת כמה אמך/@ בן כמה אביך]
AGE OF NATURAL PARENT

40..120
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ELSE
ENDIF
IF piParentAlive = 1

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK DN028_AgeOfNaturalParent >= (MN808_AgeRespondent + 10) L16 " [הגיל צריך להיות לפחות עשר שנים
[מעל גיל המשיב/ה. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

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

IF DN026_NaturalParentAlive = a1
Txt_FL_DN030

Txt_FL_DN032

Txt_FL_DN033

DN030_LivingPlaceParent
.6התבונן בבקשה בכרטיס מספר 

?[@ גרה אמך/@ גר אביך]היכן 
WHERE DOES PARENT LIVE

. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

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

או בכל אמצעי אלקטרוני אחר?
PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS

. כל יום1
. מספר פעמים בשבוע2
. בערך פעם בשבוע3
. בערך פעם בשבועיים4
. בערך פעם בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. אף פעם7

DN033_HealthParent
? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הינו:[@ מצבה הבריאותי של אימך/@ מצבו הבריאותי של אביך]כיצד תתאר/י את 

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HEALTH OF PARENT

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

. סביר/ה4
. רע/ה5

Txt_FL_DN033

DN033_HealthParent
? האם תאמר/י שמצב בריאותו/ה הינו:[@ מצבה הבריאותי של אימך/@ מצבו הבריאותי של אביך]כיצד תתאר/י את 

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HEALTH OF PARENT

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

IF (Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive > 0) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive >
0)

ELSE

Txt_FL_DN036

Txt_FL_DN037

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

IWER:
למראיין: יש לכלול גם אחים ללא קשר ביולוגי (למשל: אחים חורגים)

HOW MANY BROTHERS ALIVE
0..20

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

IWER:
למראיין: יש לכלול גם אחיות ללא קשר ביולוגי (למשל: אחיות חורגות)

HOW MANY SISTERS ALIVE
0..20

Txt_FL_DN034
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ENDIF
IF (CH IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDBLOCK
System preset value DN902_TimeStampEnd
IF DN902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ENDIF

IF DN034_AnySiblings = a1

ENDIF

DN034_AnySiblings
האם היו לך אי פעם אחים או אחיות?

IWER:
למראיין: יש לכלול גם אחים או אחיות ללא קשר ביולוגי (למשל: אחים חורגים)

EVER HAD ANY SIBLINGS
. כן1
. לא5

Txt_FL_DN036

Txt_FL_DN037

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

IWER:
למראיין: יש לכלול גם אחים ללא קשר ביולוגי (למשל: אחים חורגים)

HOW MANY BROTHERS ALIVE
0..20

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

IWER:
למראיין: יש לכלול גם אחיות ללא קשר ביולוגי (למשל: אחיות חורגות)

HOW MANY SISTERS ALIVE
0..20

IF MN103_History = 0

BLOCK

IF MN006_NumFamR = 1
Txt_FL_CH001

CH001_NumberOfChildren
עתה אשאל כמה שאלות על ילדיך. כמה ילדים יש לך שעדיין חיים? אנא מנה/מני את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים

[@ בעלך/@ אישתך/@ בן הזוג[@ , כולל את אלו של/@ , כולל את אלו של/@ , כולל את אלו של/@ , כולל את אלו של]והחורגים 
.[@ {שם בן/בת הזוג}]שלך/@ בת הזוג שלך]

NUMBER OF CHILDREN
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IF CH001_NumberOfChildren > 0

0..20

IF NOT ((Preload.PreloadedChildren[1].Name = '') OR Preload.PreloadedChildren[1].Name = EMPTY)

ELSE

ENDIF

:TABLE Section_CH.TChild
LOOP cnt:= 1 TO 20

Txt_FL_CH201

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

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. כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים והחורגים. נחוץ לנו
מידע על ילדים שעדיין בחיים.

INTRO PRELOADED CHILDREN
. המשך1

Txt_FL_CH603

CH603_IntroTextChildren
. שוב, חשוב בבקשה על כל הילדים[@ ילד זה/@ ילדים אלו, נתחיל עם הילד המבוגר ביותר]אנחנו מעוניינים לדעת פרטים נוספים על 

[@ כולל אלו של בעלך/@ כולל אלו של אשתך/@ כולל אלו של בת זוגך/@ כולל אלוהביולוגיים, האומנים, המאומצים והחורגים שלך, 
.של בן זוגך]

INTRO IF NO SN OR PRELOADED CHILDREN
. המשך1

CH201_ChildByEnum

IF cnt > 1

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

IF (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a1) OR (Child[cnt - 1].CH001a_ChildCheck = a2)
ENDIF

BLOCK

IF piSkip = 1
ELSE

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE
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ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L16 " {FLError[51]}
{FLErrorExtended[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
 ילדים? שוב, מנה בבקשה את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים והחורגים}FL_CH001a_1{האם יש לך 

^FL_CH001a_2
}FL_CH001a_1{3

CHILD CONFIRM
. כן1
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0
ELSE

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
) + ' נמצא']PreloadedName[('@ השם ' + 

?[@ הילד/ה הזה/הזו/@ הילד/ה הבא/ה] של [@ הנכון]מה שמו/שמה הפרטי 

IWER:
למראיין: נא למלא או לאשר את השם הפרטי

FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
 זכר או נקבה?}CH004_FirstNameOfChild{האם 

IWER:
למראיין: שאל/י רק אם לא ברור

SEX OF CHILD N
. זכר1
. נקבה2
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ELSE

ELSE
ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
 ?}CH004_FirstNameOfChild{באיזו שנה נולד/ה 

IWER:
למראיין: נא למלא/לאשר את שנת הלידה

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
) + ' נמצא']PreloadedName[('@ השם ' + 

?[@ הילד/ה הזה/הזו/@ הילד/ה הבא/ה] של [@ הנכון]מה שמו/שמה הפרטי 

IWER:
למראיין: נא למלא או לאשר את השם הפרטי

FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
 זכר או נקבה?}CH004_FirstNameOfChild{האם 

IWER:
למראיין: שאל/י רק אם לא ברור

SEX OF CHILD N
. זכר1
. נקבה2

CH006_YearOfBirthChildN
 ?}CH004_FirstNameOfChild{באיזו שנה נולד/ה 

IWER:
למראיין: נא למלא/לאשר את שנת הלידה

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF (piPreloadChildIndex > 0) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

IWER:
למראיין: לאיזה ילד שצויין קודם השם הזה תואם?

EQUAL TO WHICH CHILD
^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].CH001a_ChildCheck = a5) AND (Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild = '')

BLOCK

IF piSkip = 1
ELSE

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
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ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L16 " {FLError[51]}
{FLErrorExtended[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

 ילדים? שוב, מנה בבקשה את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים והחורגים}FL_CH001a_1{האם יש לך 
^FL_CH001a_2
}FL_CH001a_1{3

CHILD CONFIRM
. כן1
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0
ELSE

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
) + ' נמצא']PreloadedName[('@ השם ' + 

?[@ הילד/ה הזה/הזו/@ הילד/ה הבא/ה] של [@ הנכון]מה שמו/שמה הפרטי 

IWER:
למראיין: נא למלא או לאשר את השם הפרטי

FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
 זכר או נקבה?}CH004_FirstNameOfChild{האם 

IWER:
למראיין: שאל/י רק אם לא ברור

SEX OF CHILD N
. זכר1
. נקבה2

CH006_YearOfBirthChildN
 ?}CH004_FirstNameOfChild{באיזו שנה נולד/ה 
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ELSE

ELSE
ENDIF

IWER:
למראיין: נא למלא/לאשר את שנת הלידה

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
) + ' נמצא']PreloadedName[('@ השם ' + 

?[@ הילד/ה הזה/הזו/@ הילד/ה הבא/ה] של [@ הנכון]מה שמו/שמה הפרטי 

IWER:
למראיין: נא למלא או לאשר את השם הפרטי

FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
 זכר או נקבה?}CH004_FirstNameOfChild{האם 

IWER:
למראיין: שאל/י רק אם לא ברור

SEX OF CHILD N
. זכר1
. נקבה2

CH006_YearOfBirthChildN
 ?}CH004_FirstNameOfChild{באיזו שנה נולד/ה 

IWER:
למראיין: נא למלא/לאשר את שנת הלידה

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF (piPreloadChildIndex > 0) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier

IWER:
למראיין: לאיזה ילד שצויין קודם השם הזה תואם?
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

EQUAL TO WHICH CHILD
^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 NumChildren < GridSize

BLOCK

IF piSkip = 1
ELSE

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
 ילדים? שוב, מנה בבקשה את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים והחורגים}FL_CH001a_1{האם יש לך 

^FL_CH001a_2
}FL_CH001a_1{3
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ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L16 " {FLError[51]}
{FLErrorExtended[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

CHILD CONFIRM
. כן1
^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0
ELSE

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
) + ' נמצא']PreloadedName[('@ השם ' + 

?[@ הילד/ה הזה/הזו/@ הילד/ה הבא/ה] של [@ הנכון]מה שמו/שמה הפרטי 

IWER:
למראיין: נא למלא או לאשר את השם הפרטי

FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
 זכר או נקבה?}CH004_FirstNameOfChild{האם 

IWER:
למראיין: שאל/י רק אם לא ברור

SEX OF CHILD N
. זכר1
. נקבה2

CH006_YearOfBirthChildN
 ?}CH004_FirstNameOfChild{באיזו שנה נולד/ה 

IWER:
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ELSE

ELSE
ENDIF

למראיין: נא למלא/לאשר את שנת הלידה
YEAR OF BIRTH CHILD N

1875..2017

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
) + ' נמצא']PreloadedName[('@ השם ' + 

?[@ הילד/ה הזה/הזו/@ הילד/ה הבא/ה] של [@ הנכון]מה שמו/שמה הפרטי 

IWER:
למראיין: נא למלא או לאשר את השם הפרטי

FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
 זכר או נקבה?}CH004_FirstNameOfChild{האם 

IWER:
למראיין: שאל/י רק אם לא ברור

SEX OF CHILD N
. זכר1
. נקבה2

CH006_YearOfBirthChildN
 ?}CH004_FirstNameOfChild{באיזו שנה נולד/ה 

IWER:
למראיין: נא למלא/לאשר את שנת הלידה

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF (piPreloadChildIndex > 0) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier

IWER:
למראיין: לאיזה ילד שצויין קודם השם הזה תואם?

EQUAL TO WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
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ELSE

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
ENDIF

ENDIF

ENDIF

^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

BLOCK

IF piSkip = 1
ELSE

System preset value PRELOAD_ID
System preset value DISTANCE
System preset value CONTACT
System preset value SN_ID
System preset value CH908_RosterNumber
System preset value FL_CHILD_NAME
System preset value CH904_FirstNameOfChildBeforeCleaning
System preset value CH905_ForwardedFromSN
IF (piIndex <= GridSize) AND (imForwarded = 0)
ELSE
Txt_FL_CH001a

CH001a_ChildCheck
 ילדים? שוב, מנה בבקשה את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים והחורגים}FL_CH001a_1{האם יש לך 

^FL_CH001a_2
}FL_CH001a_1{3

CHILD CONFIRM
. כן1
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ENDIFCHECK NOT ((CH001a_ChildCheck = a97) AND (piPreloadChildIndex = 0)) L16 " {FLError[51]}
{FLErrorExtended[51]}"

IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR CH001a_ChildCheck = EMPTY

^FL_CH001a_7
^FL_CH001a_8
^FL_CH001a_9
^FL_CH001a_10
^FL_CH001a_11
^FL_CH001a_12

IF piPreloadChildIndex = 0
ELSE

ENDIFTxt_FL_CH004

IF CH004_FirstNameOfChild = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH005_SexOfChildN = EMPTY

ELSE
ENDIF
IF CH006_YearOfBirthChildN = EMPTY

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
) + ' נמצא']PreloadedName[('@ השם ' + 

?[@ הילד/ה הזה/הזו/@ הילד/ה הבא/ה] של [@ הנכון]מה שמו/שמה הפרטי 

IWER:
למראיין: נא למלא או לאשר את השם הפרטי

FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
 זכר או נקבה?}CH004_FirstNameOfChild{האם 

IWER:
למראיין: שאל/י רק אם לא ברור

SEX OF CHILD N
. זכר1
. נקבה2

CH006_YearOfBirthChildN
 ?}CH004_FirstNameOfChild{באיזו שנה נולד/ה 

IWER:
למראיין: נא למלא/לאשר את שנת הלידה

YEAR OF BIRTH CHILD N
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ELSE

ELSE
ENDIF

1875..2017

IF CH001a_ChildCheck = a2

ELSE

Txt_FL_CH004

Txt_FL_CH006

IF piPreloadChildIndex > 0
ELSE
ENDIF

CH004_FirstNameOfChild
) + ' נמצא']PreloadedName[('@ השם ' + 

?[@ הילד/ה הזה/הזו/@ הילד/ה הבא/ה] של [@ הנכון]מה שמו/שמה הפרטי 

IWER:
למראיין: נא למלא או לאשר את השם הפרטי

FIRST NAME OF CHILD N
STRING[124]

CH005_SexOfChildN
 זכר או נקבה?}CH004_FirstNameOfChild{האם 

IWER:
למראיין: שאל/י רק אם לא ברור

SEX OF CHILD N
. זכר1
. נקבה2

CH006_YearOfBirthChildN
 ?}CH004_FirstNameOfChild{באיזו שנה נולד/ה 

IWER:
למראיין: נא למלא/לאשר את שנת הלידה

YEAR OF BIRTH CHILD N
1875..2017

IF (piPreloadChildIndex > 0) AND (CH001a_ChildCheck = a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier

IWER:
למראיין: לאיזה ילד שצויין קודם השם הזה תואם?

EQUAL TO WHICH CHILD
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
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ENDLOOPTxt_FL_CH203

IF CH203_Done = a1
ENDIFENDTABLETxt_FL_CH302

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF (CH001a_ChildCheck = a1) OR (CH001a_ChildCheck = a2)
ELSE
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]

CH203_Done
^Children_table

IWER:
למראיין: אנא וודא/י שרשימת הילדים מלאה. במידה והרשימה אינה מלאה או שגויה, אנא חזור לאחור על ידי שימוש במקש החץ->

CHILD GRID DONE
. המשך1

CH302_NatChild
[@ האם ילד/ה זה/זו הוא/היא ילד/ה ביולוגי/ת משותפ/ת/@ האם ילד/ה זה/זו הוא/היא ילד/ה ביולוגי/ת/@ האם ילדים/ילדות אלה הם/הן

[@ ושל בעלך הנוכחי/@ ושל אישתך שלך ילדים/ות ביולוגיים/ות משותפים/ות/@ האם ילדים/ילדות אלה הם/הן ילדים/ות ביולוגיים/ות]
?הנוכחית/@ ושל בן הזוג הנוכחי שלך/@ ושל בת הזוג הנוכחית שלך]

ALL CHILDREN NATURAL CHILD
. כן1
. לא5
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IF CH302_NatChild = a5

IF NumberOFReportedChildren = 1
ELSE

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH303

CH303_WhatChildren
[@ ושל בעלך הנוכחי/@ ושל שלך [@ ילדים ביולוגיים משותפים/@ ילדים ביולוגיים]bשאינם@bציין/י בבקשה את הילדים @

?אישתך הנוכחית/@ ושל בן הזוג הנוכחי שלך/@ ושל בת הזוג הנוכחית שלך]
NOT NATURAL CHILDREN

^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]

21^ .FLDefault[1]

IF i IN CH303_WhatChildren

BLOCK

IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3
ELSE

ENDIF
IF (MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)

Txt_FL_CH102

CH102_RNatChild
 הוא ילד ביולוגי שלך?}FLChildName{האם 

CHILD NATURAL RESPONDENT
. כן1
. לא5

Txt_FL_CH103

CH103_PNatChild
[@ בעלך הנוכחי/@ אישתך הנוכחית/@ בן זוגך הנוכחי/@ בת זוגך הוא/היא ילד/ה ביולוגי/ת של }FLChildName{האם 

?}FL_CH103_5{הנוכחית]
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ENDIF
IF NOT ((CH102_RNatChild = a1) OR (CH103_PNatChild = a1))

ENDIF
IF CH102_RNatChild = a5

ENDIF
IF CH103_PNatChild = a5

ENDIF
IF NOT ((((((CH102_RNatChild = a1) OR (CH103_PNatChild = a1)) OR (CH104_RExChild = a1)) OR
(CH105_PExChild = a1)) OR (CH106_RAdoptChild = a1)) OR (CH107_PAdoptChild = a1))

CHILD NATURAL PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_CH104

IF ((MN002_Person[1].MaritalStatus = a1) OR (MN002_Person[1].MaritalStatus = a2)) AND (CH104_RExChild
= a5)

ENDIF

CH104_RExChild
 הוא/היא ילד/ה מיחסים קודמים שהיו לך?}FLChildName{האם 

CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP RESPONDENT
. כן1
. לא5

Txt_FL_CH105

CH105_PExChild
[@ בעלך הנוכחי/@ אישתך הנוכחית/@ בן זוגך הנוכחי/@ בת הוא/היא ילד/ה מיחסים קודמים של }FLChildName{האם 

זוגך הנוכחית]
}]Name of partner/spouse[{?

CHILD FROM PREVIOUS RELATIONSHIP PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_CH106

CH106_RAdoptChild
?}FLChildName{האם אימצת את 

HAS BEEN ADOPTED BY RESPONDENT
. כן1
. לא5

Txt_FL_CH107

CH107_PAdoptChild
 את[@ בעלך הנוכחי אימץ/@ אישתך הנוכחית אימצה/@ בן זוגך הנוכחי אימץ/@ בת זוגך הנוכחית אימצה]האם 

}FLChildName{?
HAS BEEN ADOPTED BY PARTNER

. כן1
. לא5

Txt_FL_CH108

CH108_FosterChild
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ENDIF

:TABLE Section_CH.TChildInfo
LOOP cnt:= 1 TO 20

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

 הוא ילד/ה אומנה?}FLChildName{האם 
IS FOSTERCHILD

. כן1
. לא5

CH202_ChildInfoByEnum

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK

System preset value CH014_ContactChildTxt_FL_CH014

System preset value CH007_ChLWh
IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

ELSE

CH014_ContactChild
, פנים אל פנים, באמצעות הטלפון,}CH004_FirstNameOfChild{בשנים עשר החודשים שחלפו, באיזו תדירות היה לך קשר עם 

הדואר, בדוא"ל או בכל אמצעי אלקטרוני אחר?
CONTACT WITH CHILD

. כל יום1
. מספר פעמים בשבוע2
. בערך פעם בשבוע3
. בערך פעם בשבועיים4
. בערך פעם בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. אף פעם7

CH007_ChLWh
 ?}CH004_FirstNameOfChild{. היכן מתגורר/ת 6אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

WHERE DOES CHILD N LIVE
. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8
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ENDIF
System preset value CoResidentChild
IF (CH007_ChLWh = a1) AND (piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 18))
ELSE
ENDIF
System preset value ChildSex
System preset value ChildName
IF piPreloadChildIndex = '0'

IF MN104_Householdmoved = 1

ENDIF

CH007_ChLWh
 ?}CH004_FirstNameOfChild{. היכן מתגורר/ת 6אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

WHERE DOES CHILD N LIVE
. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

IF piLimit <> 1

IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF CH007_ChLWh = a1
ELSE

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

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

MARITAL STATUS OF CHILD
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג1
. שותפות רשומה2
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג3
. לא נישא/ה מעולם4
. גרוש/ה5
. אלמן/ה6

Txt_FL_CH013

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

DOES CHILD HAVE PARTNER
. כן1
. לא5

Txt_FL_CH015

CH015_YrChldMoveHh
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ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF

CHECK (CH015_YrChldMoveHh >= piYearOfBirthChild) AND ((((CH015_YrChldMoveHh = DONTKNOW) OR
(CH015_YrChldMoveHh < 2017.99999999999968)) OR (CH015_YrChldMoveHh = 2999)) OR
(CH015_YrChldMoveHh = 9997)) L16 " [השנה צריכה להיות מאוחרת יותר או שווה לשנת הלידה. אם השנה נכונה, לחץ
[.על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

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

IWER:
 אם9997" אם הילד/ה עדיין מתגורר/ת בבית (למשל, עם אמו הגרושה). סמן 2999יש להתייחס רק לעזיבה האחרונה. הקלד "

הילד/ה מעולם לא גר במשק הבית עם הוריו.
YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD

1900..9997

IF piLimit = 1

ELSE

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

IWER:
למראיין: אנא כלול/כללי את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים, והחורגים, כולל אלה של בן/בת הזוג

NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

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

CH016_ChildOcc
.7אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

מהו המצב התעסוקתי של
}CH004_FirstNameOfChild{?

CHILD OCCUPATION
. עובד/ת במשרה מלאה1
. עובד/ת במשרה חלקית2
. עובד/ת עצמאי/ת או עובד/ת בעסק המשפחתי3
. מובטל/ת4
. נמצא/ת בהכשרה מקצועית, הסבה מקצועית, או מוסד להשכלה5
. חופשת לידה6
. בגמלאות או בפרישה מוקדמת7
. חולה לצמיתות או נכה8
. עקר/ת בית9

. אחר97

Txt_FL_CH017

CH017_EducChild
.2אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

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

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.
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אם אינו/אינה מצליח/ה, הקלד "אחר" וצייני את התעודה במסך הבא
CHILD EDUCATION

. אין השכלה פורמלית1
. לא סיים/ה השכלה יסודית2
. יסודית3
. חטיבת ביניים4
. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)5
. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות6
. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה תיכון עיוני)7
. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות8
. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות9

. ישיבה גבוהה או כולל10
. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות11
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית12
. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית13
. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות14
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית15

. אין תעודה עדיין/מצוי/ה במהלך לימודים95
. אחר97

CH018_EdInstChild
.3התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 
 השיג/ה?}CH004_FirstNameOfChild{אילו תארים גבוהים או מקצועיים 

IWER:
CodeAllלמראיין: סמן את כל התשובות המתאימות. ^

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

FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING
. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל1
. מכינה קדם אקדמית2
. תעודת אחות מעשית3
. תעודת אחות מוסמכת4
. תעודת הנדסאי5
, לדוגמא)B.A. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא 6
, לדוגמאB.Ed ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.A. תואר ראשון, 7
 (מהנדס) לדוגמאB.Sc מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.A. תואר ראשון, 8
. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון9

. לדוגמא)Ms.C ממכללה אקדמית או תואר דומה (M.A. תואר שני 10
 מאוניברסיטהM.A. תואר שני 11
 או וטרינר, לדוגמאD.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.D. תואר ד''ר לרפואה (12
, דוקטור למשפטים)LL.D, או J.S.D או תואר דומה (Ph.D. תואר שלישי, 13

. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים95
. אחר97
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ENDLOOPENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

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

IWER:
למראיין: אנא כלול/כללי את כל הילדים הביולוגיים, האומנים, המאומצים, והחורגים, כולל אלה של בן/בת הזוג

NUMBER OF CHILDREN OF CHILD
0..25

Txt_FL_CH020

CH020_YrBrthYCh
?}CH004_FirstNameOfChild{ של [@ הצעיר ביותר/הצעירה ביותר מבין ילדיו]באיזו שנה נולד/ה הילד/ה 

YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD
1875..2017

LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0') AND
((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2))
ENDIF

Txt_FL_CH507

IF NOT (MN104_Householdmoved = 1)

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

INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK
. המשך1

Txt_FL_CH524

CH524_LocationCheckChildren
 דירה מאז הראיון ב[@ ילדך עבר/@ אחד או יותר מילדיך עברו/@ ילדתך עברה/@ אחד או יותר מילדיך עברו]האם 

}FLLastInterviewMonthYear{?
CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED

. כן1
. לא5
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IF CH524_LocationCheckChildren = a1

IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH525

CH525_LocationWhom
מי מילדיך עבר דירה?

IWER:
למראיין: סמן את כל הילדים המתאימים

}CodeAll{
WHICH CHILD

^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]

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
 ?}FL_CH526_1{. היכן גר/ה 6אנא הבט בכרטיס מספר 

CHILD LOCATION
. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
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ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

 קילומטר500. במרחק שמעל 8

IF (i IN CH525_LocationWhom) AND (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH526

CH526_LocationChanged
 ?}FL_CH526_1{. היכן גר/ה 6אנא הבט בכרטיס מספר 

CHILD LOCATION
. באותו משק בית1
. באותו מבנה2
 קילומטר1. במרחק של עד 3
 קילומטרים5 עד 1. במרחק של 4
 קילומטרים25 עד 5. במרחק של 5
 קילומטר100 עד 25. במרחק של 6
 קילומטר500 עד 100. במרחק של 7
 קילומטר500. במרחק שמעל 8

IF ildren">NumberOFReportedChildren >= i

ENDIF

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

ENDIF

IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 22
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) < 32
ENDIF
IF (YEAR (SYSDATE) - Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH006_YearOfBirthChildN) > 16
ENDIF

Txt_FL_CH508

CH508_SchoolCheckChildren
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IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

[@ ילדך/@ אחד או יותר מילדיך/@, האם }FLLastInterviewMonthYear{. מאז הראיון ב 2התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 
 השיג/ו תעודת סיום של אחד מהמוסדות החינוכיים המופיעים בכרטיס?ילדתך/@ אחד או יותר מילדיך]

CHECK SCHOOL CHANGED
. כן1
. לא5

IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH509

CH509_SchoolWhom
מי מהילדים?

IWER:
למראיין: סמן את כל הילדים המתאימים

}CodeAll{
WHICH CHILD

^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]

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
?}FL_CH510_1{מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשיג/ה 

IWER:
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ELSE

ENDIF

ENDBLOCK

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

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

LEAVING_CERTIFICATE
. אין השכלה פורמלית1
. לא סיים/ה השכלה יסודית2
. יסודית3
. חטיבת ביניים4
. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)5
. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות6
. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה תיכון עיוני)7
. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות8
. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות9

. ישיבה גבוהה או כולל10
. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות11
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית12
. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית13
. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות14
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית15

. אין תעודה עדיין/מצוי/ה במהלך לימודים95
. אחר97

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

BLOCK
Txt_FL_CH510

CH510_Leaving_certificate
?}FL_CH510_1{מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שהשיג/ה 

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

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

LEAVING_CERTIFICATE
. אין השכלה פורמלית1
. לא סיים/ה השכלה יסודית2
. יסודית3
. חטיבת ביניים4
. תיכונית מקצועית חלקית (לא סיים/ה תיכון מקצועי)5
. תיכונית מקצועית מלאה, ללא תעודת בגרות6
. תיכונית עיונית חלקית (לא סיים/ה תיכון עיוני)7
. תיכונית עיונית מלאה, ללא תעודת בגרות8
. ישיבה תיכונית ללא תעודת בגרות9

. ישיבה גבוהה או כולל10
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ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

. תיכונית עיונית מלאה, עם תעודת בגרות11
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות עיונית12
. בית ספר תעשייתי או חניכות מקצועית13
. תיכונית מקצועית מלאה, עם תעודת בגרות14
. ישיבה תיכונית עם תעודת בגרות מקצועית15

. אין תעודה עדיין/מצוי/ה במהלך לימודים95
. אחר97

Txt_FL_CH511

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

CH511_DegreeCheckChildren
[@ ילדך/@ אחד או יותר מילדיך/@, האם }FLLastInterviewMonthYear{. מאז הראיון ב 3התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 

 השיג/ו את אחד מהתארים הגבוהים או המקצועיים המופיעים בכרטיס?ילדך/@ אחד או יותר מילדיך]
CHECK DEGREE CHANGED

. כן1
. לא5

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH512

CH512_DegreeWhom
מי מהילדים?

IWER:
למראיין: סמן את כל הילדים המתאימים

}CodeAll{
WHICH CHILD

^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
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ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

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

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
 ?}FL_CH513_1{איזה תארים ממוסד להשכלה גבוהה או מרכז להשתלמות מקצועית השיג/ה 

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות

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

בכרטיס.
DEGREE OBTAINED

. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל1
. מכינה קדם אקדמית2
. תעודת אחות מעשית3
. תעודת אחות מוסמכת4
. תעודת הנדסאי5
, לדוגמא)B.A. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא 6
, לדוגמאB.Ed ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.A. תואר ראשון, 7
 (מהנדס) לדוגמאB.Sc מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.A. תואר ראשון, 8
. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון9

. לדוגמא)Ms.C ממכללה אקדמית או תואר דומה (M.A. תואר שני 10
 מאוניברסיטהM.A. תואר שני 11
 או וטרינר, לדוגמאD.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.D. תואר ד''ר לרפואה (12
, דוקטור למשפטים)LL.D, או J.S.D או תואר דומה (Ph.D. תואר שלישי, 13

. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים95
. אחר97
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ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

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

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH513

CH513_DegreeObtained
 ?}FL_CH513_1{איזה תארים ממוסד להשכלה גבוהה או מרכז להשתלמות מקצועית השיג/ה 

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות

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

בכרטיס.
DEGREE OBTAINED

. אין השכלה גבוהה או מקצועית שאינה תיכונית כלל1
. מכינה קדם אקדמית2
. תעודת אחות מעשית3
. תעודת אחות מוסמכת4
. תעודת הנדסאי5
, לדוגמא)B.A. על תיכונית לא אקדמית (תעודת טכנאי או תעודת הוראה ללא 6
, לדוגמאB.Ed ממכללה אקדמית, או תואר אקדמי דומה כמו בוגר בחינוך, B.A. תואר ראשון, 7
 (מהנדס) לדוגמאB.Sc מאוניברסיטה, או תואר אקדמי דומה כמו B.A. תואר ראשון, 8
. תעודת הוראה לאחר סיום תואר ראשון9

. לדוגמא)Ms.C ממכללה אקדמית או תואר דומה (M.A. תואר שני 10
 מאוניברסיטהM.A. תואר שני 11
 או וטרינר, לדוגמאD.M.D), או תואר דומה כמו רופא שיניים, M.D. תואר ד''ר לרפואה (12
, דוקטור למשפטים)LL.D, או J.S.D או תואר דומה (Ph.D. תואר שלישי, 13

. מצוי/ה במהלך לימודים גבוהים95
. אחר97

Txt_FL_CH514

CH514_MaritalStatusCheckChildren
[@ ילדך/@ אחד או יותר מילדיך/@, האם השתנה מצבו/ה המשפחתי של }FLLastInterviewMonthYear{מאז הראיון ב 

?ילדתך/@ אחד או יותר מילדיך]
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IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

CHECK MARITAL STATUS CHANGED
. כן1
. לא5

IF NumberOFReportedChildren > 1

ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

Txt_FL_CH515

CH515_MaritalStatusWhom
מי מילדיך שינה/שינתה את מצבו/ה המשפחתי?

IWER:
למראיין: סמן את כל הילדים המתאימים

}CodeAll{
WHICH CHILD

^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]

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

BLOCK
Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
 ?}FL_CH516_1{. מהו המצב המשפחתי של 4הבט בכרטיס מספר 

MARITAL STATUS
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג1
. שותפות רשומה2
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג3
. לא נישא/ה מעולם4
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ENDIFTxt_FL_CH517

IF CH517_BecomeParent = a1

ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

. גרוש/ה5
. אלמן/ה6

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

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH516

CH516_MaritalStatus
 ?}FL_CH516_1{. מהו המצב המשפחתי של 4הבט בכרטיס מספר 

MARITAL STATUS
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת עם בן/ בת הזוג1
. שותפות רשומה2
. נשוי/נשואה ומתגורר/ת בנפרד מבן/ בת הזוג3
. לא נישא/ה מעולם4
. גרוש/ה5
. אלמן/ה6

CH517_BecomeParent
 נוסף[@ ילדך/@ לאחד או יותר מילדיך/@ ילדך/@ לאחד או יותר מילדיך], האם ל }FLLastInterviewMonthYear{מאז הראיון ב 

ילד חדש?

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

CHECK GRANDCHILDREN CHANGED
. כן1
. לא5

IF NumberOFReportedChildren > 1
Txt_FL_CH518

CH518_ParentWhom
למי מילדך נוסף ילד חדש?

IWER:
למראיין: סמן את כל הילדים המתאימים

WHICH CHILD
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ENDIF
LOOP i:= 1 TO 20

^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]

21^ .FLDefault[1]

IF NumberOFReportedChildren = 1

ELSE

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a1) OR
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].CH001a_ChildCheck = a2)

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_CH519

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
 בסך הכל?}FL_CH519_1{כמה ילדים יש ל 

HOW MANY NEW CHILDREN
0..25

Txt_FL_CH520

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

YOUNGEST BORN
1900..2017

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

BLOCK
Txt_FL_CH519
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ENDIFTxt_FL_CH021

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
 בסך הכל?}FL_CH519_1{כמה ילדים יש ל 

HOW MANY NEW CHILDREN
0..25

Txt_FL_CH520

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

YOUNGEST BORN
1900..2017

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

IWER:
למראיין: כלול/כללי גם נכדים מיחסים קודמים

NUMBER OF GRANDCHILDREN
0..999

Txt_FL_CH022

CH022_GreatGrChild
 נינים או נינות?[@ או לאישתך/@ או לבעלך/@ או לבת זוגך/@ או לבן זוגך]האם יש לך 

HAS GREAT-GRANDCHILDREN
. כן1
. לא5

CH023_IntCheck

IWER:
בדיקת מראיין/ת: מי ענה על השאלות בסעיף זה?
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ENDIF
IF (CF IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDIF

ENDBLOCK

ELSE

ENDIF

WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH
. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

LOOP i:= 1 TO 20

ENDLOOP

IF NOT (Preload.PartnerChildren[i].Name = '')

ENDIF

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a1
ELSE

ENDIF

IF Preload.PartnerChildren[i].Gender = a2
ELSE
ENDIF

BLOCK

System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
System preset value CF104_Learn1
System preset value CF105_Learn1
System preset value CF106_Learn1
System preset value CF107_Learn1
System preset value CF904_Learn1Tot
System preset value CF905_Learn1Tot
System preset value CF906_Learn1Tot
System preset value CF907_Learn1Tot

CF019_CFInstruct

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

. אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחת משאלות אלהBחלק ללא עזרת נציג@Bתחילת @
 בכל שאלה.BCTRL-K@Bבעצמו/ה, סמן @

INSTRUCTION FOR CF
. המשך1
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System preset value CF102_Learn1Txt_FL_CF007

IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

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:
למראיין: הכן/י את חוברת הרישום

INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING
. המשך1

Txt_FL_CF101

IF CF101_Learn1 = a1

CF101_Learn1
מוכן/ה?

IWER:
המתן עד שהמילים יופיעו על המסך. כתוב את המילים בדף המיועד לכך בחוברת הרישום. אפשר למשיב להיזכר במשך דקה. הזן את

המילים שהמשיב ציין נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL

. התחל/התחילי במבחן1

IF CF102_Learn1 = EMPTY

ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 1

IF MN025_RandomCF102 = 1
ELSE

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 2
ELSE

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 3
ELSE

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 4
ENDIF

CF102_Learn1

TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE
. המשך1

Txt_FL_CF104
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ELSE

CHECK CF104_Learn1.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF104_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF104_Learn1)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF104_Learn1
ELSE
ENDIF

CF104_Learn1
כעת אמור/אמרי לי בבקשה את כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

IWER:
רשום את המילים שהמשיב זכר בחוברת הרישום שקיבלת.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1^ .FLMovies[17]
2^ .FLMovies[18]
3^ .FLMovies[19]
4^ .FLMovies[20]
5^ .FLMovies[21]
6^ .FLMovies[22]
7^ .FLMovies[23]
8^ .FLMovies[24]
9^ .FLMovies[25]

10^ .FLMovies[26]
96^ .FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

Txt_FL_CF105

CHECK CF105_Learn1.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF105_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF105_Learn1)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF105_Learn1
ELSE
ENDIF

CF105_Learn1
כעת אמור/אמרי לי בבקשה את כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

IWER:
רשום את המילים שהמשיב זכר בחוברת הרישום שקיבלת.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1^ .FLMovies[27]
2^ .FLMovies[28]
3^ .FLMovies[29]
4^ .FLMovies[30]
5^ .FLMovies[31]
6^ .FLMovies[32]
7^ .FLMovies[33]
8^ .FLMovies[34]
9^ .FLMovies[35]

10^ .FLMovies[36]
96^ .FLDefault[67]
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IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

Txt_FL_CF106

CHECK CF106_Learn1.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF106_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF106_Learn1)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF106_Learn1
ELSE
ENDIF

CF106_Learn1
כעת אמור/אמרי לי בבקשה את כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

IWER:
רשום את המילים שהמשיב זכר בחוברת הרישום שקיבלת.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1^ .FLMovies[37]
2^ .FLMovies[38]
3^ .FLMovies[39]
4^ .FLMovies[40]
5^ .FLMovies[41]
6^ .FLMovies[42]
7^ .FLMovies[43]
8^ .FLMovies[44]
9^ .FLMovies[45]

10^ .FLMovies[46]
96^ .FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 4
Txt_FL_CF107

CHECK CF107_Learn1.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF107_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF107_Learn1)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד
[מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF107_Learn1

CF107_Learn1
כעת אמור/אמרי לי בבקשה את כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

IWER:
רשום את המילים שהמשיב זכר בחוברת הרישום שקיבלת.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1^ .FLMovies[47]
2^ .FLMovies[48]
3^ .FLMovies[49]
4^ .FLMovies[50]
5^ .FLMovies[51]
6^ .FLMovies[52]
7^ .FLMovies[53]
8^ .FLMovies[54]
9^ .FLMovies[55]

10^ .FLMovies[56]
96^ .FLDefault[67]
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ENDIF
IF (((PH IN Test_History) OR (PH IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF719_EndNonProxy <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE
ENDIF

CF719_EndNonProxy

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

NON PROXY
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

BLOCK
Txt_FL_PH001

System preset value PH901_TimeStampStart
IF PH901_TimeStampStart = EMPTY AND PH001_Intro <> EMPTY
ENDIF
BLOCK

PH001_Intro
כעת יש לי מספר שאלות בנוגע לבריאותך.

INTRO HEALTH
. המשך1

System preset value PH199_Random
IF PH199_Random = EMPTY
ENDIFTxt_FL_PH003

PH003_HealthGen2
כיצד היית מגדיר/ה את מצב בריאותך?

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

HEALTH IN GENERAL QUESTION 2
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Txt_FL_PH004

Txt_FL_PH005

IF (MN808_AgeRespondent <= 75) AND (MN024_NursingHome = a1)

ENDIFTxt_FL_PH006

. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

PH004_LStIll
ישנם אנשים הסובלים מבעיות בריאות כרוניות או מבעיות בריאות לטווח ארוך. הכוונה בבעיה כרונית או בעיה לטווח ארוך היא לבעיה

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

IWER:
למראיין: לרבות בעיות בריאות הנפש

LONG-TERM ILLNESS
. כן1
. לא5

PH005_LimAct
בששת החודשים האחרונים לפחות, באיזו מידה היית מוגבל/ת בשל בעיית בריאות בפעילויות שאנשים עושים בדרך כלל?

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

LIMITED ACTIVITIES
. מוגבל מאוד1
. מוגבל, אך לא מאוד2
. לא מוגבל3

Txt_FL_PH061

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

PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK
. כן1
. לא5

PH006_DocCond
.32התבונן/י בכרטיס מספר 

FL_PH006_4 אחת המחלות המצוינות בכרטיס זה? ^[@ האם רופא אי פעם אמר לך שאת/ה סובל מ/@ האם אתה סובל עכשיו מ]
אנא אמור/אימרי לי את המספר או המספרים של המחלות.

IWER:
למראיין: ציין את כל התשובות המתאימות

}CodeAll{
DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS

. התקף לב כולל אוטם שריר הלב, פקקת כלילית או כל מחלת לב אחרת, כולל אי ספיקת לב1
. לחץ דם גבוה או יתר לחץ דם2
. רמת כולסטרול גבוהה3
. שבץ או מחלה בכלי דם מוחי4
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CHECK NOT ((PH006_DocCond.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH006_DocCond)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד
[מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF MN103_History = 0

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 21

. סוכרת או רמת סוכר גבוהה בדם5
. מחלת ריאה כרונית, כגון: ברונכיט כרוני או נפחת6

. סרטן או גידול ממאיר, כולל לוקמיה, לימפומה, אך לא סרטן קל של העור10
. כיב בקיבה או בתריסיון, כיב פפטי11
. מחלת פרקינסון12
. קטרקט13
. שבר בעצם הירך14
. שבר אחר15
. אלצהיימר, שיטיון, תסמונת מוח אורגנית, סניליות או כל ליקוי חמור אחר בזיכרון16
. הפרעות רגשיות או נפשיות אחרות כולל חרדה, בעיות עצביות או פסיכיאטריות18
. דלקת מפרקים שגרונית19
. דלקת מפרקים ניוונית או שיגרון אחר20
. מחלת כליות כרונית21
. אף אחת מאלה96
. מחלה אחרת שטרם צויינה97

IF a97 IN PH006_DocCond

ENDIF

Txt_FL_PH007

PH007_OthCond
מאילו מחלות אחרות את/ה סובל/ת?

IWER:
למראיין: חקור/חקרי

OTHER CONDITIONS
STRING

IF cnt IN PH006_DocCond

BLOCK

IF MN103_History = 0

IF piIndexSub = 10
Txt_FL_PH008

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

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

CANCER IN WHICH ORGANS
. מוח1
. חלל הפה2
. בית הקול3
. אזור אחר בלוע4
. בלוטת התריס5
. ריאות6
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ENDLOOP
IF MN103_History = 0

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND NOT (MN103_History = 1)

ENDIF

ENDIF

. שד7
. ושט8
. קיבה9

. כבד10
. לבלב11
. כליה12
. ערמונית13
. אשכים14
. שחלות15
. צוואר הרחם16
. רירית הרחם17
. מעי או פי הטבעת18
. שלפוחית השתן19
. עור20
. לימפומה21
. לוקמיה22
. איבר אחר97

Txt_FL_PH009

CHECK NOT (PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent) L16 " [הגיל צריך להיות פחות או שווה לגיל המשיב/ה]
[{empty}]"

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

גבוהה/@ שבץ או מחלת כלי דם מוחית/@ סכרת או רמת סוכר גבוהה בדם/@ מחלת ריאה כרונית/@ סרטן/@ כיב כיבה או
תריסריון/@ מחלקת פרקינסון/@ 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/@ מחלת כליה

?כרונית]
AGE WHEN CONDITION STARTED

0..125

IF 97.00000000000001 IN PH006_DocCond

BLOCK

IF MN103_History = 0

IF piIndexSub = 10
Txt_FL_PH008

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

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDBLOCK

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND NOT (MN103_History = 1)

ENDIF

ENDIF

CANCER IN WHICH ORGANS
. מוח1
. חלל הפה2
. בית הקול3
. אזור אחר בלוע4
. בלוטת התריס5
. ריאות6
. שד7
. ושט8
. קיבה9

. כבד10
. לבלב11
. כליה12
. ערמונית13
. אשכים14
. שחלות15
. צוואר הרחם16
. רירית הרחם17
. מעי או פי הטבעת18
. שלפוחית השתן19
. עור20
. לימפומה21
. לוקמיה22
. איבר אחר97

Txt_FL_PH009

CHECK NOT (PH009_AgeCond > MN808_AgeRespondent) L16 " [הגיל צריך להיות פחות או שווה לגיל המשיב/ה]
[{empty}]"

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

גבוהה/@ שבץ או מחלת כלי דם מוחית/@ סכרת או רמת סוכר גבוהה בדם/@ מחלת ריאה כרונית/@ סרטן/@ כיב כיבה או
תריסריון/@ מחלקת פרקינסון/@ 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/@ מחלת כליה

?כרונית]
AGE WHEN CONDITION STARTED

0..125

BLOCK
Txt_FL_PH072

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

}FLLastInterviewMonthYear{ היה לך התקף לב/@ היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת כלי דם מוחית/@ אובחנת האם @]
?כחולה סרטן/@ סבלת משבר בירכיים]

HAD CONDITION
. כן1
. לא5
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IF PH072_HadCondition = a1

IF piIndex = 3

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH080

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

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות הרלוונטיות 

CANCER IN WHICH ORGANS
. מוח1
. חלל הפה2
. מיתרי הקול3
. אזור אחר בלוע4
. בלוטת התריס5
. ריאות6
. שד7
. ושט8
. קיבה9

. כבד10
. לבלב11
. כליה12
. ערמונית13
. אשכים14
. שחלות15
. צוואר הרחם16
. רירית הרחם17
. מעי או פי הטבעת18
. שלפוחית השתן19
. עור20
. לימפומה21
. לוקמיה22
. איבר אחר97

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

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

10 .2015
11 .2016
12 .2017

PH077_MonthCondition
באיזה חודש זה ארע?
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

Txt_FL_PH071

MONTH MOST RECENT CONDITION
.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

PH071_HadConditionHowMany
 מאז[@ עברת התקפי לב/@ עברת אירועים של שבץ או מחלת כלי דם מוחית/@ חלית בסרטן/@ היו לך שברי ירכיים]כמה פעמים 

?}FLLastInterviewMonthYear{הראיון האחרון ב- 
HOW MANY

1 .1
2 .2
 או יותר3. 3

Txt_FL_PH072

IF PH072_HadCondition = a1

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

}FLLastInterviewMonthYear{ היה לך התקף לב/@ היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת כלי דם מוחית/@ אובחנת האם @]
?כחולה סרטן/@ סבלת משבר בירכיים]

HAD CONDITION
. כן1
. לא5

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080

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

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות הרלוונטיות 

CANCER IN WHICH ORGANS
. מוח1
. חלל הפה2
. מיתרי הקול3
. אזור אחר בלוע4
. בלוטת התריס5
. ריאות6
. שד7
. ושט8

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

208 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH071

. קיבה9
. כבד10
. לבלב11
. כליה12
. ערמונית13
. אשכים14
. שחלות15
. צוואר הרחם16
. רירית הרחם17
. מעי או פי הטבעת18
. שלפוחית השתן19
. עור20
. לימפומה21
. לוקמיה22
. איבר אחר97

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

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

10 .2015
11 .2016
12 .2017

PH077_MonthCondition
באיזה חודש זה ארע?

MONTH MOST RECENT CONDITION
.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

PH071_HadConditionHowMany
 מאז[@ עברת התקפי לב/@ עברת אירועים של שבץ או מחלת כלי דם מוחית/@ חלית בסרטן/@ היו לך שברי ירכיים]כמה פעמים 

?}FLLastInterviewMonthYear{הראיון האחרון ב- 
HOW MANY

1 .1
2 .2
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

 או יותר3. 3

Txt_FL_PH072

IF PH072_HadCondition = a1

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

}FLLastInterviewMonthYear{ היה לך התקף לב/@ היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת כלי דם מוחית/@ אובחנת האם @]
?כחולה סרטן/@ סבלת משבר בירכיים]

HAD CONDITION
. כן1
. לא5

IF piIndex = 3

ENDIFTxt_FL_PH076

Txt_FL_PH080

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

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות הרלוונטיות 

CANCER IN WHICH ORGANS
. מוח1
. חלל הפה2
. מיתרי הקול3
. אזור אחר בלוע4
. בלוטת התריס5
. ריאות6
. שד7
. ושט8
. קיבה9

. כבד10
. לבלב11
. כליה12
. ערמונית13
. אשכים14
. שחלות15
. צוואר הרחם16
. רירית הרחם17
. מעי או פי הטבעת18
. שלפוחית השתן19
. עור20
. לימפומה21
. לוקמיה22
. איבר אחר97

PH076_YearCondition
 ?[@ התקף הלב/@ שבץ או מחלת כלי דם מוחית/@ סרטן/@ שבר בירכיים]באיזו שנה היה המקרה האחרון שסבלת מ 
YEAR MOST RECENT CONDITION
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF

Txt_FL_PH071

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

10 .2015
11 .2016
12 .2017

PH077_MonthCondition
באיזה חודש זה ארע?

MONTH MOST RECENT CONDITION
.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

PH071_HadConditionHowMany
 מאז[@ עברת התקפי לב/@ עברת אירועים של שבץ או מחלת כלי דם מוחית/@ חלית בסרטן/@ היו לך שברי ירכיים]כמה פעמים 

?}FLLastInterviewMonthYear{הראיון האחרון ב- 
HOW MANY

1 .1
2 .2
 או יותר3. 3

Txt_FL_PH072

IF PH072_HadCondition = a1

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

}FLLastInterviewMonthYear{ היה לך התקף לב/@ היה לך שבץ או אובחנת כחולה במחלת כלי דם מוחית/@ אובחנת האם @]
?כחולה סרטן/@ סבלת משבר בירכיים]

HAD CONDITION
. כן1
. לא5

IF piIndex = 3
Txt_FL_PH080
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ENDIFTxt_FL_PH076

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

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות הרלוונטיות 

CANCER IN WHICH ORGANS
. מוח1
. חלל הפה2
. מיתרי הקול3
. אזור אחר בלוע4
. בלוטת התריס5
. ריאות6
. שד7
. ושט8
. קיבה9

. כבד10
. לבלב11
. כליה12
. ערמונית13
. אשכים14
. שחלות15
. צוואר הרחם16
. רירית הרחם17
. מעי או פי הטבעת18
. שלפוחית השתן19
. עור20
. לימפומה21
. לוקמיה22
. איבר אחר97

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

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

10 .2015
11 .2016
12 .2017

PH077_MonthCondition
באיזה חודש זה ארע?

MONTH MOST RECENT CONDITION
.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
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ENDIFTxt_FL_PH089

CHECK NOT ((PH089_Frailty_Symptoms.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH089_Frailty_Symptoms)) L16 " [אינך יכול/ה
[לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF MN103_History = 0

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

Txt_FL_PH071

. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

PH071_HadConditionHowMany
 מאז[@ עברת התקפי לב/@ עברת אירועים של שבץ או מחלת כלי דם מוחית/@ חלית בסרטן/@ היו לך שברי ירכיים]כמה פעמים 

?}FLLastInterviewMonthYear{הראיון האחרון ב- 
HOW MANY

1 .1
2 .2
 או יותר3. 3

PH089_Frailty_Symptoms
.33אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

במהלך ששת החודשים האחרונים לפחות, האם סבלת מהבעיות הבריאותיות הבאות? ציין/צייני בבקשה את המספר או המספרים.

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

BOTHERED BY SYMPTOMS
. נפילה1
. פחד מנפילה2
. סחרחורת, עלפון או אובדן זיכרון זמני3
. עייפות4

. אף אחד מאלה96

Txt_FL_PH084

IF PH084_TroubledPain = a1

PH084_TroubledPain
האם את/ה סובל/ת מכאב?

TROUBLED BY PAIN
. כן1
. לא5

IF MN103_History = 0

PH085_PainLevel
מה היא רמת הכאב בדרך כלל?

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

213 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIFTxt_FL_PH011

ENDIF

ENDIFTxt_FL_PH087

CHECK NOT ((PH087_PainJointLoc.CARDINAL > 1) AND (7 IN PH087_PainJointLoc)) L16 " {FLError[49]}
{FLErrorExtended[49]}"

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 
HOW BAD PAIN

. חלש1
. בינוני3
. חזק5

PH087_PainJointLoc
. באילו חלקים בגוף את/ה חש/ה כאב?34אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות

}CodeAll{
SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN

. גב1
. ירכיים2
. ברכיים3
. מפרקים אחרים4
. פה/שיניים5
. חלקים אחרים בגוף, אבל לא מפרקים6
. בכל הגוף7

PH011_CurrentDrugs
.35השאלה הבאה שאשאל נוגעת לתרופות שאולי את/ה נוטל/ת. אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

, המיועדות לטיפול בבעיות המצויינות בכרטיס?bלפחות פעם בשבוע@bהאם את/ה נוטל/ת כעת תרופות, @

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות הרלוונטיות

}CodeAll{
CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK

. תרופות נגד כולסטרול גבוה בדם1
. תרופות נגד לחץ דם גבוה2
. תרופות נגד מחלות לב כליליות או מחלות כלי הדם במוח3
. תרופות נגד מחלות לב אחרות4
. תרופות נגד סוכרת6
.תרופות נגד כאבי מפרקים או דלקת מפרקים7
. תרופות נגד כאבים אחרים (כגון כאב ראש, כאב גב וכדומה)8
. תרופות לבעיות שינה9

. תרופות לחרדה או דיכאון10
. תרופות נגד דלדול עצם (אוסטאופורוזיס)11
. תרופות נגד צרבת13
. תרופות לדלקת סימפונות כרוניות14
. תרופות לדיכוי דלקת (רק סטרואידים או גלוקוקורטיקואידים)15
. לא לוקח/ת תרופות96
. תרופות אחרות, שלא צויינו97
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CHECK NOT ((PH011_CurrentDrugs.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH011_CurrentDrugs)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף
[אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF NOT (96 IN PH011_CurrentDrugs)

ENDIFTxt_FL_PH012

CHECK NOT (((PH012_Weight >= 125) OR (PH012_Weight <= 40)) AND (PH012_Weight = RESPONSE)) L16 " [אנא
[אשר: משקל המרואיין {PH012_Weight} "[קילוגרמים, האם זה נכון אם לא, חזור חזרה לתשובה הקודמת ותקן אותה]
Txt_FL_PH065

IF PH065_CheckLossWeight = a1

Txt_FL_PH082

PH082_PolyPharmacy
 של תרופות?Bשונים@Bביום רגיל, האם את/ה נוטל/ת לפחות חמישה סוגים @

אנא כלול/כללי בתשובתך תרופות מרשם, תרופות שאת/ה רוכש/ת ללא מרשם רופא וכל סוג של תוספי מזון, למשל: ויטמינים ומינרלים
AT LEAST FIVE PER DAY

. כן1
. לא5

PH012_Weight
מהו משקלך בערך?

IWER:
למראיין: משקל בקילוגרמים

WEIGHT OF RESPONDENT
0..250

PH065_CheckLossWeight
האם ירדת במשקל במהלך שנים עשר החודשים האחרונים?

CHECK LOSS WEIGHT
. כן1
. לא5

Txt_FL_PH095

Txt_FL_PH066

PH095_HowMuchLostWeight
כמה משקל הפחתת?

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

HOW MUCH LOSS WEIGHT
1..50

PH066_ReasonLostWeight
מדוע ירדת במשקל?

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
REASON LOST WEIGHT

. בגלל מחלה1
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ENDBLOCK
BLOCK

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

. הקפדתי על דיאטה מיוחדת2
. בשל מחלה והקפדה על דיאטה מיוחדת3

. סיבה אחרת לירידה במשקל97

Txt_FL_PH013

CHECK NOT (((PH013_HowTall >= 200) OR (PH013_HowTall <= 130)) AND (PH013_HowTall = RESPONSE)) L16 "
{FLError[41]} {FLErrorExtended[41]} {PH013_HowTall} {FLError[46]} {FLErrorExtended[46]}"

PH013_HowTall
מהו הגובה שלך?

IWER:
למראיין: גובה בסנטימטרים.

HOW TALL ARE YOU?
60..230

IF MN103_History = 0
Txt_FL_PH041

IF PH041_UseGlasses = a1

ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a2 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL = 1))

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

IWER:
למראיין: כל סוגי המשקפיים, כולל משקפי קריאה

USE GLASSES
. כן1
. לא5

Txt_FL_PH690

IF ((a1 IN PH690_BifocGlasLenses) OR (a2 IN PH690_BifocGlasLenses)) OR (a4 IN PH690_BifocGlasLenses)
ENDIF

PH690_BifocGlasLenses
איזה סוג של משקפי ראיה או עדשות מגע את/ה מרכיב/ה?

USE BIFOCAL GLASSES/LENSES
. משקפיים עם עדשות ביפוקל, מולטיפוקל או עדשות מגע1
. משקפי קריאה או עדשות מגע לראייה מקרוב (משקפיים לטווח אחד)2
. משקפיים או עדשות מגע לטווח רחוק (משקפיים לטווח אחד)3
. סוג אחר של משקפי ראיה או עדשות מגע4

Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
 ? האם היית מגדיר אותה כ...}FL_PH043_1{עד כמה ראייתך טובה בהבחנה בדברים ממרחק, כגון זיהוי חבר מעבר לרחוב 
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ELSE

ENDIF
IF (PH041_UseGlasses = a5) OR ((a3 IN PH690_BifocGlasLenses) AND (PH690_BifocGlasLenses.CARDINAL = 1))

ELSE

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

EYESIGHT DISTANCE
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

Txt_FL_PH043

PH043_EyeSightDist
 ? האם היית מגדיר אותה כ...}FL_PH043_1{עד כמה ראייתך טובה בהבחנה בדברים ממרחק, כגון זיהוי חבר מעבר לרחוב 

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

EYESIGHT DISTANCE
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
? האם היית מגדיר אותה כ...}FL_PH044_1{עד כמה הראייה שלך טובה בהבחנה בדברים מקרוב, כגון קריאת אותיות עיתון 

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

EYESIGHT READING
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

Txt_FL_PH044

PH044_EyeSightPap
? האם היית מגדיר אותה כ...}FL_PH044_1{עד כמה הראייה שלך טובה בהבחנה בדברים מקרוב, כגון קריאת אותיות עיתון 

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

EYESIGHT READING
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

217 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIFTxt_FL_PH048

ENDIFTxt_FL_PH745

IF PH745_HaveHearingAid = a1

ENDIFTxt_FL_PH046

. סביר/ה4
. רע/ה5

PH745_HaveHearingAid
האם יש לך מכשיר שמיעה?

HAVE HEARING AID
. כן1
. לא5

Txt_FL_PH045

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

USE HEARING AID
. כן1
. לא5

PH046_Hearing
...[@ בעת שימוש במכשיר שמיעה, היא בדרך כלל...]האם השמיעה שלך 

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

HEARING
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

PH048_HeADLa
.36אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

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

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

HEALTH AND ACTIVITIES
 מטר100. ללכת 1
. לשבת כשעתיים2
. לקום מכיסא לאחר ישיבה ממושכת3
. לעלות כמה קומות במדרגות, ללא מנוחה4
. לעלות קומה אחת במדרגות, ללא מנוחה5
. להתכופף, לכרוע ברך, להשתופף6
. להרים או למתוח את הזרועות מעל גובה הכתפיים7
. לדחוף או למשוך חפצים גדולים, כגון כורסא8
 קילוגרמים, כגון שקית קניות כבדה5. להרים או לשאת משקל של מעל 9

. להרים מטבע קטן מהשולחן10
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CHECK NOT ((PH048_HeADLa.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH048_HeADLa)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_PH049

CHECK NOT ((PH049_HeADLb.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH049_HeADLb)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF MN103_History = 0

. אף אחת מאלה96

PH049_HeADLb
.37אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

אמור/אמרי לי בבקשה אם יש לך קושי כלשהו בביצוע הפעולות המופיעות בכרטיס כתוצאה מבעיה גופנית, נפשית, רגשית או בעיית זיכרון.
אל תתייחס/י לבעיות שאת/ה מצפה שימשכו פחות משלושה חודשים.

IWER:
למראיין: חקור/י - האם יש בעיות נוספות ?

ציין/י כל מה שמתאים
MORE HEALTH AND ACTIVITIES

. להתלבש, כולל לגרוב גרביים ולנעול נעליים1
. לחצות חדר בהליכה2
. להתרחץ, באמבט או במקלחת3
. לאכול, כמו למשל לחתוך את המזון שלך בעצמך4
. לקום מהמיטה או לשכב בה5
. ללכת לשירותים, כולל ישיבה וקימה6
. להשתמש במפה כדי להבין איך להסתדר במקום זר באזור לא מוכר7
. להכין ארוחה חמה8
. לקנות מצרכים9

. לקיים שיחות טלפון10
. ליטול תרופות11
. לעשות עבודות בית או בגן12
. לנהל כספים, כגון תשלום חשבונות ומעקב אחר הוצאות13
. לצאת מהבית באופן עצמאי ולהשתמש בשירותי תחבורה14
. לכבס בגדייך15
. אף אחת מאלה96

IF NOT ((((96 IN PH048_HeADLa) OR (PH048_HeADLa = DONTKNOW)) OR (PH048_HeADLa = REFUSAL)) AND
(((96 IN PH049_HeADLb) OR (PH049_HeADLb = DONTKNOW)) OR (PH049_HeADLb = REFUSAL)))
Txt_FL_PH050

IF PH050_HelpAct = a1

PH050_HelpAct
חשוב/חשבי על פעילויות שיש לך קושי איתן, האם מישהו עוזר לך בביצוע פעילויות אלה?

IWER:
למראיין: לרבות בן/בת הזוג או אנשים אחרים במשק הבית של המרואיין

HELP ACTIVITIES
. כן1
. לא5

Txt_FL_PH051

PH051_HelpMeetsN
האם היית אומר שהעזרה שאתה מקבל עונה על הצרכים שלך?
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ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIFTxt_FL_PH059

CHECK NOT ((PH059_UseAids.CARDINAL > 1) AND (96 IN PH059_UseAids)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד
[מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF a97 IN PH059_UseAids

ENDIF

IWER:
למראיין: קרא בקול

HELP MEETS NEEDS
. כל הזמן1
. בדרך כלל2
. לפעמים3
. כמעט אף פעם לא4

PH059_UseAids
. האם את/ה עושה שימוש בפריט עזר כלשהו המופיע בכרטיס?38אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

IWER:
 כלול רק מכשירי התרעה המשמשים לקריאה לעזרה לאחר נפילות וכדומה.7למראיין: סעיף 

USE OF AIDS
. קב או מקל הליכה1
. הליכון2
. כסא גלגלים ידני3
. כסא גלגלים חשמלי4
. קלנועית או קטנוע5
. כלי עזר לאכילה (סכין, כף או מזלג מיוחדים)6
. מכשיר התרעה אישי7
. מעקות, עזרי אחיזה, מסילות (על מנת להקל על התנועה ולשמור על שיווי המשקל)8
. מושב אסלה מוגבה עם או ללא ידיות9

. פדי ספיגה10
. אף אחד מאלה96
. פריטי עזר אחרים (פרט)97

PH659_UseAidsOther
אילו פריטי עזר אחרים?

USE OF AIDS
STRING

PH054_IntCheck

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

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH
. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3
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ENDIF
IF (CF IN Test_History) OR (ALL IN Test_History)

ENDBLOCK

System preset value PH902_TimeStampEnd
IF PH902_TimeStampEnd = EMPTY AND PH054_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

BLOCK

System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_CF1.CF007_Learn1Intro = RESPONSE

CF019_CFInstruct

IWER:
למראיין: זהו החלק השני של המבחן הקוגניטיבי: בעת מילוי חלק זה יש לוודא שלא נוכח בחדר אדם שלישי.

. אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחת משאלות אלהBחלק ללא עזרת נציג@Bתחילת @
 בכל שאלה.BCTRL-K@Bבעצמו/ה, סמן @

INSTRUCTION FOR CF
. המשך1

IF MN025_RandomCF102 = 1
Txt_FL_CF113

CHECK CF113_Learn4.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF113_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF113_Learn4)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד
[עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF113_Learn4
ELSE

CF113_Learn4
לפני זמן קצר, הקראתי בפנייך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה

מצליח/ה לזכור?

IWER:
למראיין: כתוב את המילים על הדף המיועד לכך. תן למראיין דקה על מנת להיזכר. לאחר תום הדקה הזן את המילים שהמרואיין/ת זכר/ה

נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1^ .FLMovies[17]
2^ .FLMovies[18]
3^ .FLMovies[19]
4^ .FLMovies[20]
5^ .FLMovies[21]
6^ .FLMovies[22]
7^ .FLMovies[23]
8^ .FLMovies[24]
9^ .FLMovies[25]

10^ .FLMovies[26]
96^ .FLDefault[67]
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ELSE

ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

Txt_FL_CF114

CHECK CF114_Learn4.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF114_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF114_Learn4)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF114_Learn4
ELSE
ENDIF

CF114_Learn4
לפני זמן קצר, הקראתי בפנייך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה

מצליח/ה לזכור?

IWER:
למראיין: כתוב את המילים על הדף המיועד לכך. תן למראיין דקה על מנת להיזכר. לאחר תום הדקה הזן את המילים שהמרואיין/ת

זכר/ה נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1^ .FLMovies[27]
2^ .FLMovies[28]
3^ .FLMovies[29]
4^ .FLMovies[30]
5^ .FLMovies[31]
6^ .FLMovies[32]
7^ .FLMovies[33]
8^ .FLMovies[34]
9^ .FLMovies[35]

10^ .FLMovies[36]
96^ .FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 3
Txt_FL_CF115

CF115_Learn4
לפני זמן קצר, הקראתי בפנייך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה

מצליח/ה לזכור?

IWER:
למראיין: כתוב את המילים על הדף המיועד לכך. תן למראיין דקה על מנת להיזכר. לאחר תום הדקה הזן את המילים שהמרואיין/ת

זכר/ה נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1^ .FLMovies[37]
2^ .FLMovies[38]
3^ .FLMovies[39]
4^ .FLMovies[40]
5^ .FLMovies[41]
6^ .FLMovies[42]
7^ .FLMovies[43]
8^ .FLMovies[44]
9^ .FLMovies[45]

10^ .FLMovies[46]
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

CHECK CF115_Learn4.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF115_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF115_Learn4)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF115_Learn4
ELSE
ENDIF

96^ .FLDefault[67]

Txt_FL_CF116

CHECK CF116_Learn4.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF116_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF116_Learn4)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF116_Learn4
ELSE
ENDIF

CF116_Learn4
לפני זמן קצר, הקראתי בפנייך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה

מצליח/ה לזכור?

IWER:
למראיין: כתוב את המילים על הדף המיועד לכך. תן למראיין דקה על מנת להיזכר. לאחר תום הדקה הזן את המילים שהמרואיין/ת

זכר/ה נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1^ .FLMovies[47]
2^ .FLMovies[48]
3^ .FLMovies[49]
4^ .FLMovies[50]
5^ .FLMovies[51]
6^ .FLMovies[52]
7^ .FLMovies[53]
8^ .FLMovies[54]
9^ .FLMovies[55]

10^ .FLMovies[56]
96^ .FLDefault[67]

CF719_EndNonProxy

IWER:
בדוק: מי ענה על השאלות בחלק זה?

NON PROXY
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2
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ENDIF
IF (BR IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF719_EndNonProxy <> EMPTY
ENDIF

IF MN103_History = 0

BLOCK

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) OR (BR001_EverSmokedDaily =
a1)

Txt_FL_BR001

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?
EVER SMOKED DAILY

. כן1
. לא5

Txt_FL_BR002

IF BR002_StillSmoking = a1

ENDIF
IF BR002_StillSmoking = RESPONSE

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

SMOKE AT THE PRESENT TIME
. כן1
. לא5

Txt_FL_BR003

BR003_HowManyYearsSmoked
בסך הכל, כמה שנים עישנת?

IWER:
למראיין: אל תכלול/תכללי תקופות ללא עישון.

 אם המרואיין/ת עישן פחות משנה1סמן/י 
HOW MANY YEARS SMOKED

1..99

Txt_FL_BR005

BR005_WhatSmoke
?[@ את/ה נוהג/ת לעשן/@ נהגת לעשן לפני שהפסקת]מה 
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ENDIF
System preset value BR901_TimeStampStart
IF BR901_TimeStampStart = EMPTY AND (BR001_EverSmokedDaily <> EMPTY OR BR002_StillSmoking <>
EMPTY)
ENDIFTxt_FL_BR039

IF BR039_Drinklastsevendays = a1

ENDIF

IF 1 IN BR005_WhatSmoke

ENDIF

IWER:
למראיין: סיגריות כוללות סיגריות שהמרואיין גלגל בעצמו (כלומר, טבק לגלגול).

קרא בקול וסמן את כל התשובות הרלוונטיות
WHAT DO OR DID YOU SMOKE

. סיגריות1
. מקטרת2
. סיגרים או סיגרילו3
. סיגרייה אלקטרונית עם תחליפי ניקוטין4

Txt_FL_BR006

BR006_AmManCig
 כל יום?[@ את/ה נוהג/ת לעשן/@ נהגת לעשן]כמה סיגריות, בממוצע, 

AVERAGE AMOUNT OF CIGARETTES PER DAY
0..120

BR039_Drinklastsevendays
במהלך השבוע האחרון, האם שתית לפחות משקה אלכוהולי אחד?

ANY DRINK LAST SEVEN DAYS
. כן1
. לא5

Txt_FL_BR040

BR040_Drinklastsevendays
, אשר מציג יחידות סטנדרטיות של משקאות אלכוהוליים.39אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

במהלך שבעת הימים האחרונים, כמה יחידות של משקאות אלכוהוליים צרכת בסך הכל?

אנא קח/י בחשבון כי משקאות שצרכת בבית יכולים להיות גדולים יותר ממנה אחת שנמזגת בבר או במסעדה.

IWER:
למראיין: אנא פתח את "חוברת הרישום למראיין" וחשב את מספר היחידות לשבוע יחד עם המשיב/ה. אם לא נצרכו כלל יחידות של

".0אלכוהול אנא ציין "

אנא הזן רק מספרים שלמים. במידת הצורך עגל למספר השלם הקרוב ביותר.

המדידה נעשית על פי סך כל "יחידות האלכוהול" שנצרכו, על פי הפירוט הבא:

ככלל, ניתן להעריך את יחידות המשקה באופן הבא (ס"ל=סנטיליטר):
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ENDIFTxt_FL_BR623

Txt_FL_BR015

Txt_FL_BR016

יחידה אחת של אלכוהול שווה ל:

 ס"ל, כלומר שליש ליטר בירה);33בקבוק אחד/פחית אחת של בירה (= 

 ס"ל);12או כוס אחת של יין רגיל (=

 ס"ל);8או כוס אחת של יין מחוזק (פורט, שרי, ורמוט וכדומה) (=

 ס"ל).4או כוס אחת של משקה חריף (וודקה, וויסקי, ערק וכדומה) (=

 יחידות אלכוהול.1.5 ס"ל) שווה ל-50כמו כן, בקבוק או כוס של חצי ליטר בירה (
HOW OFTEN DRINKS LAST SEVEN DAYS

0..200

BR623_SixOrMoreDrinks
.40אנא התבונן בכרטיס מספר 

בשלושת החודשים האחרונים, באיזו תדירות צרכת שש, או יותר, יחידות של משקה בהזדמנות אחת?

, וכוס8cl, כוס אחת של יין מחוזק = 12cl, כוס אחת של יין רגיל = 33cl(ככלל, ניתן להעריך שמשקה אחד הוא: בקבוק/פחית של בירה = 
,4clאחת של משקה חריף = 

 משקאות)1.5) נחשב כ=50clחצי ליטר בירה (
HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 3 MONTHS

. בכל יום או כמעט בכל יום1
. חמישה או שישה ימים בשבוע2
. שלושה או ארבעה ימים בשבוע3
. פעם או פעמים בשבוע4
. פעם או פעמים בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. כלל לא בשלושת החודשים האחרונים7

BR015_PartInVigSprtsAct
פעילות גופניתBברצוננו לדעת על סוג וכמות הפעילות הגופנית שאת/ה עושה בחיי היומיום שלך. באיזו תדירות את/ה עוסק/ת ב@

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

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE VIGOROUS
. יותר מפעם בשבוע1
. פעם בשבוע2
. פעם עד שלוש פעמים בחודש3
. כמעט שלא, או לעולם לא4

BR016_ModSprtsAct
 כגון גינון, רחיצת מכונית או הליכה?Bמתונה,@Bבאיזו תדירות את/ה עוסק/ת בפעילויות גופניות הדורשות רמת מאמץ @
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Txt_FL_BR026

Txt_FL_BR027

Txt_FL_BR028

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

ENDIFTxt_FL_BR029

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF ENERGY
. יותר מפעם בשבוע1
. פעם בשבוע2
. פעם עד שלוש פעמים בחודש3
. כמעט שלא, או לעולם לא4

BR026_DairyProd
. בשבוע שגרתי, באיזו תדירות את/ה צורך/צורכת מנה של מוצרי חלב כגון כוס חלב, גבינה בכריך, כוס41אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

יוגורט או פחית של תוסף עשיר בחלבונים?
HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS

. בכל יום1
 פעמים בשבוע6 עד 3. 2
. פעמיים בשבוע3
. פעם בשבוע4
. פחות מפעם בשבוע5

BR027_LegumesEggs
.) בשבוע שגרתי, באיזו תדירות את/ה צורך/צורכת מנה של קטניות, סוגי שעועית או ביצים?41(אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES OR EGGS
. בכל יום1
 פעמים בשבוע6 עד 3. 2
. פעמיים בשבוע3
. פעם בשבוע4
. פחות מפעם בשבוע5

BR028_MeatWeek
.) בשבוע שגרתי, באיזו תדירות את/ה צורך/צורכת בשר, דגים או עוף?41(אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR POULTRY
. בכל יום1
 פעמים בשבוע6 עד 3. 2
. פעמיים בשבוע3
. פעם בשבוע4
. פחות מפעם בשבוע5

Txt_FL_BR033

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

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 
MEAT AFFORD

. אינך יכול להרשות לעצמך כלכלית לאכול אותם לעיתים יותר קרובות1
. מסיבות אחרות2

BR029_FruitsVegWeek
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ENDIF
IF (CF IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

ENDBLOCK

System preset value BR902_TimeStampEnd
IF BR902_TimeStampEnd = EMPTY AND BR017_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

.) בשבוע שגרתי, באיזו תדירות את/ה צורך/צורכת מנה של פירות או ירקות?41(אנא התבונן/י בכרטיס מספר 
HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES

. בכל יום1
 פעמים בשבוע6 עד 3. 2
. פעמיים בשבוע3
. פעם בשבוע4
. פחות מפעם בשבוע5

BR017_IntCheck

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

INTERVIEWER CHECK BR
. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

BLOCK

System preset value CF901_TimeStampStart
IF CF901_TimeStampStart = EMPTY AND CF019_CFInstruct <> EMPTY
ENDIF
IF MN103_History = 0

CF019_CFInstruct

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

. אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחת משאלות אלהBחלק ללא עזרת נציג@Bתחילת @
 בכל שאלה.BCTRL-K@Bבעצמו/ה, סמן @

INSTRUCTION FOR CF
. המשך1

Txt_FL_CF001

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{קרא בקול 
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ENDIF

Txt_FL_CF006

Txt_FL_CF002

SELF-RATED READING SKILLS
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

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{למראיין: קרא בקול 

SELF-RATED WRITING SKILLS
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

CF003_DateDay
חלק ממחקר זה עוסק בזכרונם של אנשים ויכולתם לחשוב על דברים. ראשית, ברצוני לשאול אותך על התאריך של היום. מהו היום בחודש?

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

DATE-DAY OF MONTH
. היום בחודש צויין נכונה.1
. היום בחודש צויין באופן שגוי, או המרואיין/ת אינו/אינה יודע/ת את היום בחודש.2

CF004_DateMonth
מהו החודש הנוכחי?

IWER:
FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]/FLDefault[15][למראיין: ציין אם החודש ( 

/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21][.צויין נכונה (
DATE-MONTH

. החודש צויין נכונה.1
. החודש צויין באופן שגוי / אינו/אינה יודע/ת את החודש2

CF005_DateYear
מהי השנה הנוכחית?

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

DATE-YEAR
. השנה צויינה נכונה.1
. השנה צויינה באופן שגוי / אינו/אינה יודע/ת את השנה.2
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IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIFTxt_FL_CF007

System preset value CF104_Learn1
System preset value CF105_Learn1
System preset value CF106_Learn1
System preset value CF107_Learn1
System preset value CF904_Learn1Tot
System preset value CF905_Learn1Tot
System preset value CF906_Learn1Tot
System preset value CF907_Learn1Tot
System preset value CF102_Learn1
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

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

IWER:
)}FLTODAY{למראיין: תשובה נכונה: ( 
DAY OF THE WEEK

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

Txt_FL_CF103

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

SELF-RATED WRITING SKILLS
. מצויין/ת1
. טוב/ה מאוד2
. טוב/ה3
. סביר/ה4
. רע/ה5

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:
למראיין: הכן/י את חוברת הרישום

INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING
. המשך1

Txt_FL_CF101

CF101_Learn1
מוכן/ה?

IWER:
המתן עד שהמילים יופיעו על המסך. כתוב את המילים בדף המיועד לכך בחוברת הרישום. אפשר למשיב להיזכר במשך דקה. הזן את

המילים שהמשיב ציין נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL

. התחל/התחילי במבחן1
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IF CF101_Learn1 = a1

IF CF102_Learn1 = EMPTY

ENDIF
IF MN025_RandomCF102 = 1

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L16
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L16
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L16
ENDIF

IF MN025_RandomCF102 = 4

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L16
ENDIF

CF102_Learn1

TEN WORDS LIST LEARNING SHOW MOVIE
. המשך1

Txt_FL_CF104

CF104_Learn1
כעת אמור/אמרי לי בבקשה את כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

IWER:
רשום את המילים שהמשיב זכר בחוברת הרישום שקיבלת.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1^ .FLMovies[17]
2^ .FLMovies[18]
3^ .FLMovies[19]
4^ .FLMovies[20]
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ELSE

CHECK CF104_Learn1.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF104_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF104_Learn1)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF104_Learn1
ELSE
ENDIF

5^ .FLMovies[21]
6^ .FLMovies[22]
7^ .FLMovies[23]
8^ .FLMovies[24]
9^ .FLMovies[25]

10^ .FLMovies[26]
96^ .FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 2

ELSE

Txt_FL_CF105

CHECK CF105_Learn1.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF105_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF105_Learn1)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF105_Learn1
ELSE
ENDIF

CF105_Learn1
כעת אמור/אמרי לי בבקשה את כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

IWER:
למראיין: רשום את המילים שהמשיב זכר בחוברת הרישום שקיבלת.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1^ .FLMovies[27]
2^ .FLMovies[28]
3^ .FLMovies[29]
4^ .FLMovies[30]
5^ .FLMovies[31]
6^ .FLMovies[32]
7^ .FLMovies[33]
8^ .FLMovies[34]
9^ .FLMovies[35]

10^ .FLMovies[36]
96^ .FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 3
Txt_FL_CF106

CF106_Learn1
כעת אמור/אמרי לי בבקשה את כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

IWER:
רשום את המילים שהמשיב זכר בחוברת הרישום שקיבלת.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
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ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

CHECK CF106_Learn1.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF106_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF106_Learn1)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF106_Learn1
ELSE
ENDIF

1^ .FLMovies[37]
2^ .FLMovies[38]
3^ .FLMovies[39]
4^ .FLMovies[40]
5^ .FLMovies[41]
6^ .FLMovies[42]
7^ .FLMovies[43]
8^ .FLMovies[44]
9^ .FLMovies[45]

10^ .FLMovies[46]
96^ .FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 4

ENDIF

Txt_FL_CF107

CHECK CF107_Learn1.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF107_Learn1.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF107_Learn1)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד
[מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF107_Learn1
ELSE
ENDIF

CF107_Learn1
כעת אמור/אמרי לי בבקשה את כל המילים שאת/ה זוכר/ת.

IWER:
רשום את המילים שהמשיב זכר בחוברת הרישום שקיבלת.

TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL
1^ .FLMovies[47]
2^ .FLMovies[48]
3^ .FLMovies[49]
4^ .FLMovies[50]
5^ .FLMovies[51]
6^ .FLMovies[52]
7^ .FLMovies[53]
8^ .FLMovies[54]
9^ .FLMovies[55]

10^ .FLMovies[56]
96^ .FLDefault[67]
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ENDIF
System preset value CF010_AnimalsTxt_FL_CF009

IF CF009_VerbFluIntro = a1

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (MN103_History = 0)

ENDIF

CF009_VerbFluIntro
עתה, ברצוני לבקש ממך להיזכר בכמה שיותר שמות של בעלי חיים שונים שאת/ה יכול/ה לחשוב עליהם. יש לך דקה אחת לעשות זאת.

האם את/ה מוכן/ה? התחל/י.

IWER:
למראיין: יש לאפשר דקה בדיוק. אם המשיב/ה עוצר/ת לפני תום הזמן, יש לעודד אותו/אותה לנסות למצוא מילים נוספות. אם הוא/היא

 שניות, יש לחזור על ההוראות הבסיסיות ("ברצוני לבקש ממך לומר כמה שיותר שמות של בעלי חיים שונים ככל שאת/ה15שותק/ת במשך 
יכול/ה לחשוב עליהם''). אין להעניק הארכת זמן כלשהי במקרה שהיה צורך לחזור על ההנחיה.

VERBAL FLUENCY INTRO
. המשך1

IF CF010_Animals = EMPTY

ENDIF

IF ACTIVELANGUAGE = L16
ENDIF

CF010_Animals

IWER:
הציון הוא סך כל החיות המוכרות שצויינו. 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

)100..0המין; שמות זכר, נקבה וגור בתוך המין. יש לציין את מספר בעלי החיים (
VERBAL FLUENCY SCORE

0..100

Txt_FL_CF011

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

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

INTRODUCTION NUMERACY
. המשך1

CF012_NumDis
 (אלף) צפויים להידבק במחלה?1,000 אחוזים, כמה אנשים מתוך 10אם הסיכון של הידבקות במחלה הוא 

IWER:
למראיין: אין להקריא את התשובות בקול

NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 1000
1 .100
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IF CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

2 .10
3 .90
4 .900

. תשובה אחרת97

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

המבצע?

IWER:
למראיין: אין להקריא את התשובות בקול

NUMERACY-HALF PRICE
1 .150^ FLCurr
2 .600^ FLCurr

. תשובה אחרת97

IF CF014_NumCar = a1

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

של מכונית חדשה?

IWER:
למראיין: אין להקריא את התשובות בקול.

אין לאפשר למשיב להשתמש בכלי כתיבה לצורך החישוב
NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS WHAT IS TOTAL PRICE

1 .9,000^ FLCurr
2 .4,000^ FLCurr
3 .8,000^ FLCurr
4 .12,000^ FLCurr
5 .18,000^ FLCurr

. תשובה אחרת97

Txt_FL_CF015

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

IWER:
למראיין: אין להקריא את התשובות בקול

AMOUNT IN THE SAVINGS ACCOUNT
1 .2420^ FLCurr
2 .2020^ FLCurr
3 .2040^ FLCurr
4 .2100^ FLCurr
5 .2200^ FLCurr
6 .2400^ FLCurr

. תשובה אחרת97

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

235 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIF

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

ENDIF

ENDIF

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

IWER:
למראיין: אין לאפשר למשיב להשתמש בכלי כתיבה לצורך החישוב

 במקום להחסיר, ניתן לחזור על השאלה7אם המשיב מחבר 
NUMERACY-SUBTRACTION 1

0..999

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

CF109_Serial
.7ומזה נחסיר עוד 

IWER:
למראיין: זה תרגיל החיסור השני

NUMERACY-SUBTRACTION 2
0..999

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

CF110_Serial
.7ומזה נחסיר עוד 

IWER:
למראיין: זה תרגיל החיסור השלישי

NUMERACY-SUBTRACTION 3
0..999

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

CF111_Serial
.7ומזה נחסיר עוד 

IWER:
למראיין: זה תרגיל החיסור הרביעי

NUMERACY-SUBTRACTION 4
0..999

CF112_Serial
.7ומזה נחסיר עוד 

IWER:
למראיין: זה תרגיל החיסור החמישי
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ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

NUMERACY-SUBTRACTION 5
0..999

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

Txt_FL_CF113

CHECK CF113_Learn4.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF113_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF113_Learn4)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד
[עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF113_Learn4
ELSE
ENDIF

CF113_Learn4
לפני זמן קצר, הקראתי בפנייך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה

מצליח/ה לזכור?

IWER:
למראיין: כתוב את המילים על הדף המיועד לכך. תן למראיין דקה על מנת להיזכר. לאחר תום הדקה הזן את המילים שהמרואיין/ת זכר/ה

נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1^ .FLMovies[17]
2^ .FLMovies[18]
3^ .FLMovies[19]
4^ .FLMovies[20]
5^ .FLMovies[21]
6^ .FLMovies[22]
7^ .FLMovies[23]
8^ .FLMovies[24]
9^ .FLMovies[25]

10^ .FLMovies[26]
96^ .FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 2
Txt_FL_CF114

CF114_Learn4
לפני זמן קצר, הקראתי בפנייך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה

מצליח/ה לזכור?

IWER:
למראיין: כתוב את המילים על הדף המיועד לכך. תן למראיין דקה על מנת להיזכר. לאחר תום הדקה הזן את המילים שהמרואיין/ת

זכר/ה נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1^ .FLMovies[27]
2^ .FLMovies[28]
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ELSE

CHECK CF114_Learn4.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF114_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF114_Learn4)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF114_Learn4
ELSE
ENDIF

3^ .FLMovies[29]
4^ .FLMovies[30]
5^ .FLMovies[31]
6^ .FLMovies[32]
7^ .FLMovies[33]
8^ .FLMovies[34]
9^ .FLMovies[35]

10^ .FLMovies[36]
96^ .FLDefault[67]

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

Txt_FL_CF115

CHECK CF115_Learn4.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF115_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF115_Learn4)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF115_Learn4
ELSE
ENDIF

CF115_Learn4
לפני זמן קצר, הקראתי בפנייך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה

מצליח/ה לזכור?

IWER:
למראיין: כתוב את המילים על הדף המיועד לכך. תן למראיין דקה על מנת להיזכר. לאחר תום הדקה הזן את המילים שהמרואיין/ת

זכר/ה נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1^ .FLMovies[37]
2^ .FLMovies[38]
3^ .FLMovies[39]
4^ .FLMovies[40]
5^ .FLMovies[41]
6^ .FLMovies[42]
7^ .FLMovies[43]
8^ .FLMovies[44]
9^ .FLMovies[45]

10^ .FLMovies[46]
96^ .FLDefault[67]

Txt_FL_CF116

CF116_Learn4
לפני זמן קצר, הקראתי בפנייך רשימה של מילים וחזרת על אלה שהצלחת לזכור. כעת חזור/חזרי בבקשה על כל המילים שאת/ה

מצליח/ה לזכור?
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ENDIF

CHECK NOT ((CF018_IntCheck.CARDINAL > 1) AND (a1 IN CF018_IntCheck)) L16 " [לא ניתן לבחור "רק המשיב/ה" יחד עם

ENDIF

ENDIF

ENDIF

CHECK CF116_Learn4.CARDINAL > 0 L16 " [אנא הזן/י ערך]"
CHECK NOT ((CF116_Learn4.CARDINAL > 1) AND (96 IN CF116_Learn4)) L16 " [''אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה
[יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF 96 IN CF116_Learn4
ELSE
ENDIF

IWER:
למראיין: כתוב את המילים על הדף המיועד לכך. תן למראיין דקה על מנת להיזכר. לאחר תום הדקה הזן את המילים שהמרואיין/ת

זכר/ה נכונה.
TEN WORDS LIST LEARNING DELAYED RECALL

1^ .FLMovies[47]
2^ .FLMovies[48]
3^ .FLMovies[49]
4^ .FLMovies[50]
5^ .FLMovies[51]
6^ .FLMovies[52]
7^ .FLMovies[53]
8^ .FLMovies[54]
9^ .FLMovies[55]

10^ .FLMovies[56]
96^ .FLDefault[67]

CF017_Factors

IWER:
למראיין: האם היו גורמים כלשהם שהיו עשויים לפגוע בביצועי המשיב/ה במבחנים?

CTRL+Mבמידה ואת/ה מעוניין/ת להוסיף הערה, הקש 
CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE FUNCTION TEST

. כן1
. לא5

CF018_IntCheck

IWER:
מי היה נוכח בעת ביצוע חלק זה בשאלון?

}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 
WHO WAS PRESENT DURING CF

. המשיב/ה לבדו/לבדה1
. בן-זוג/בת-זוג נוכח/ת2
. ילד(ים) נוכח(ים).3
. אנשים אחרים4
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ENDIF
IF (MH IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

[קטגוריה אחרת [{empty}]"
CHECK NOT ((Sec_CH.NumberOFReportedChildren = 0) AND (a3 IN CF018_IntCheck)) L16 " [מוקדם יותר בראיון ענית כי
[אין לך ילדים [{empty}]"

System preset value CF902_TimeStampEnd
IF CF902_TimeStampEnd = EMPTY AND CF719_EndNonProxy <> EMPTY
ENDIF

CF719_EndNonProxy

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

NON PROXY
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

IF MN103_History = 0

BLOCK
Txt_FL_MH001

System preset value MH901_TimeStampStart
IF MH901_TimeStampStart = EMPTY AND MH001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_MH002

Txt_FL_MH003

MH001_Intro
מוקדם יותר דיברנו על הבריאות הגופנית שלך. מדד נוסף לבריאות הוא הבריאות או הרווחה הרגשית. כלומר, מהן תחושותייך לגבי

הדברים שקורים סביבך.

IWER:
. אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחתBתחילת חלק זה ללא עזרת נציג@Bלמראיין: @

 בכל שאלה.BCTRL-K@Bמשאלות אלה בעצמו/ה, סמן @
INTRO MENTAL HEALTH

. המשך1

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

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

או עגמומי'
DEPRESSION

. כן1
. לא5

MH003_Hopes
מהן תקוותיך לעתיד?
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Txt_FL_MH004

Txt_FL_MH005

IF MH005_Guilt = a3

ENDIFTxt_FL_MH007

Txt_FL_MH008

IF MH008_Interest = a3

IWER:
למראיין: ציין/י רק אם מובעות תקוות או לא

HOPES FOR THE FUTURE
. הוזכרו תקוות כלשהן1
. לא הוזכרו תקוות כלשהן2

MH004_WishDeath
בחודש האחרון, האם חשת שהיית מעדיף/ה למות?

FELT WOULD RATHER BE DEAD
. אזכור כלשהו של רגשות אובדניים או רצון למות1
. לא צוינו רגשות אובדניים2

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

FEELS GUILTY
. ביטויי אשמה או האשמה עצמית מופרזת ברורים1
. אין רגשות כאלה2
. צויינה אשמה או האשמה עצמית, אבל לא מובן אם מדובר על אשמה או האשמה עצמית ברורה או מופרזת3

Txt_FL_MH006

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

IWER:
 רק לתחושת אשם מופרזת, שברור שהיא חסרת פרופורציה ביחס לנסיבות. לעיתים קרובות האשמה תהיה1למראיין: שים לב - סמן 

.2הרבה יותר קטנה, אם בכלל הייתה אשמה. עבור מידה מוצדקת של אשמה יש לסמן 
BLAME FOR WHAT

. הדוגמא(ות) שניתנו מהוות בברור אשמה או האשמה עצמית מופרזת1
. הדוגמא(ות) שניתנו אינן מהוות בברור אשמה או האשמה עצמית מופרזת (או שלא ברור אם כן או לא).2

MH007_Sleep
האם היו לך קשיים בשינה בזמן האחרון?

TROUBLE SLEEPING
. קשיים בשינה או שינויים בדפוסי השינה שחלו לאחרונה1
. אין בעיות בשינה2

MH008_Interest
בחודש האחרון, מה מידת ההתעניינות שלך בדברים?

LESS OR SAME INTEREST IN THINGS
. הוזכר פחות עניין מבדרך כלל1
. אין אזכור של אובדן עניין2
. תשובה לא חד משמעית או שאיננה ניתנת לקידוד3
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ENDIFTxt_FL_MH010

Txt_FL_MH011

IF MH011_Appetite = a3

ENDIFTxt_FL_MH013

Txt_FL_MH014

Txt_FL_MH015

Txt_FL_MH009

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

KEEPS UP INTEREST
. כן1
. לא5

MH010_Irritability
האם התרגזת לאחרונה?

IRRITABILITY
. כן1
. לא5

MH011_Appetite
איך היה התיאבון שלך בחודש האחרון?

APPETITE
. ירידה ברצון לאכול1
. אין ירידה ברצון לאכול2
. תשובה לא חד משמעית או שאיננה ניתנת לקידוד3

Txt_FL_MH012

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

EATING MORE OR LESS
. פחות1
. יותר2
. לא פחות ולא יותר3

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

FATIGUE
. כן1
. לא5

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

CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT
. קושי להתרכז בתכני בידור1
. לא הוזכר כל קושי2

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

CONCENTRATION ON READING
. קושי להתרכז בקריאה1
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Txt_FL_MH016

Txt_FL_MH017

Txt_FL_MH033

Txt_FL_MH034

Txt_FL_MH035

Txt_FL_MH036

. לא הוזכר קושי כזה2

MH016_Enjoyment
מה נהנית לעשות לאחרונה?

ENJOYMENT
. לא הוזכרה שום פעילות מהנה1
. הוזכרה הנאה כלשהי מפעילות2

MH017_Tear
האם בכית מתישהו בחודש האחרון?

TEARFULNESS
. כן1
. לא5

MH033_Intro
עתה אקריא כמה משפטים ואבקש ממך להשיב באיזו תדירות את/ה חווה את מה שהם מתארים: לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות

או אף פעם לא.
INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL

. המשך1

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

IWER:
למראיין: קרא בקול רם

HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP
. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות או אף פעם לא3

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

IWER:
למראיין: חזור על השאלה אם יש בכך צורך

HOW OFTEN LEFT OUT
. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות או אף פעם לא3

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

IWER:
למראיין: חזור על השאלה אם יש בכך צורך
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ENDIF
IF (((HC IN Test_History) OR (HC IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_MH037

System preset value MH902_TimeStampEnd
IF MH902_TimeStampEnd = EMPTY AND MH032_EndNonProxy <> EMPTY
ENDIF

HOW OFTEN ISOLATED
. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות או אף פעם לא3

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

IWER:
למראיין: חזור על השאלה אם יש בכך צורך

HOW OFTEN LONELY
. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות או אף פעם לא3

MH032_EndNonProxy

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

NON PROXY
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

BLOCK
Txt_FL_HC601

System preset value HC901_TimeStampStart
IF HC901_TimeStampStart = EMPTY AND HC601_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF MN103_History = 0

HC601_Intro
כעת יש לנו כמה שאלות לגבי ביקורי הרופא, אישפוזים בבתי חולים או התרופות שנטלת במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז

}FLLastYearMonth{^ .FL_HC601_4
CONTACTS WITH GENERAL PRACTITIONER

. המשך1

Txt_FL_HC125

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

אתה...

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

244 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIFTxt_FL_HC602

IF HC602_STtoMDoctor > 0

Txt_FL_HC113

Txt_FL_HC116

CHECK NOT ((HC116_LongTermCareInsurance.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HC116_LongTermCareInsurance)) L16
[אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך] " [{empty}]"

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

SATISFACTION WITH INSURANCE
. מאוד מרוצה1
. די מרוצה2
. די לא מרוצה3
. מאוד לא מרוצה4

HC113_SuppHealthInsurance
האם יש לך ביטוח רפואי נוסף כלשהו שמממן עבור שירותים שאינם מכוסים על ידי הביטוח הרפואי הבסיסי, קופת החולים שלך, או גורם

חיצוני אחר. שירותים אלה כוללים שירותי אשפוז, בדיקות, ביקורים, טיפול שיניים, טיפולים אחרים או תרופות.
ANY SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE

. כן1
. לא5

HC116_LongTermCareInsurance
האם יש לך אחד, או יותר, מהביטוחים הסיעודיים הבאים?

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

אם לא מובן, הסבר: ביטוח סיעודי עוזר לכסות את הוצאות הטיפול הרפואי לטווח הארוך. הביטוח מכסה טיפולי בית, סיוע יומיומי, מעון יום
למבוגרים, בית הבראה, הוספיס ושהייה במוסד סיעודי או במתקני טיפול נוספים.

HAS LONGTERM CARE INSURANCE

. ביטוח סיעודי דרך קופת החולים2
. ביטוח סיעודי פרטי3

. אף אחד מאלה96

HC602_STtoMDoctor
 בערך כמה פעמים, בסך הכל, פגשת או דיברת עם}FLLastYearMonth{חשוב/חישבי בבקשה על שנים עשר החודשים האחרונים. מאז 

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:
למראיין: יש לכלול גם קשר טלפוני או באמצעים אחרים.

SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR
0..366

IF MN103_History = 0
Txt_FL_HC682

HC682_OOPDocsYesNo
האם שילמת משהו מכיסך עבור ביקורי הרופא שלך (במהלך שנים עשר החודשים האחרונים)? אנא כלול גם הוצאות עבור בדיקות

מאבחנות כגון בדיקות הדמיה או בדיקות מעבדה.
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IF HC682_OOPDocsYesNo = a1

PAYED ANYTHING OUT OF POCKET
. כן1
. לא5

Txt_FL_HC683

CHECK NOT ((HC683_OOPDocsAmount <= 0) AND (HC683_OOPDocsAmount = RESPONSE)) L16 " [הסכום מצופה
[להיות גבוה מאפס [{empty}]"

IF HC683_OOPDocsAmount = NONRESPONSE

HC683_OOPDocsAmount
בסך הכל, כמה שילמת עבור ביקורי הרופא שלך (במהלך שנים עשר החודשים האחרונים), כלומר, כמה שילמת מבלי לקבל החזר

[מהביטוח הרפואי שלך, מביטוח לאומי או מכל גורם אחר]?

IWER:
.]FLDefault[9][למראיין; נא לא לכלול ביקורים אצל רופא השיניים. אנא הזן סכום ב 

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
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ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

A
?]Amount{]FLDefault[9]{[האם היה זה יותר או פחות מ]

HOW MUCH
. פחות מ-1
Amount. בערך ^2
. יותר מ-3
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ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_HC114

Txt_FL_HC115

Txt_FL_HC688

IF HC688_OOPDRUGSYesNo = a1

HC114_UnmetNeedCost
האם קרה, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, שהיית צריך/ה לפגוש רופא אבל לא עשית זאת בגלל העלות?

IWER:
למראיין: כל סוג של רופא או אחות מוסמכת, חדר מיון או ביקור במרפאת חוץ.

DID NOT GO TO DOCTOR BECAUSE OF COST
. כן1
. לא5

HC115_UnmetNeedWait
האם קרה, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, שהיית צריך/ה לפגוש רופא אבל לא עשית זאת בגלל זמן המתנה ארוך מידי?

IWER:
למראיין: כל סוג של רופא או אחות מוסמכת, חדר מיון או ביקור במרפאת חוץ.

DID NOT GO TO DOCTOR BECAUSE OF LONG WAIT
. כן1
. לא5

HC688_OOPDRUGSYesNo
, האם}FLLastYearMonth{קודם לכן דיברנו על תרופות שיתכן שאת/ה נוטל/ת. במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז 

שילמת מכיסך עבור תרופות? יש לכלול גם תרופות עם מרשם רופא וגם תרופות שרכשת ללא מרשם.
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET DRUGS

. כן1
. לא5

Txt_FL_HC689

CHECK NOT ((HC689_OOPDRUGSAmount <= 0) AND (HC689_OOPDRUGSAmount = RESPONSE)) L16 " [הסכום
[מצופה להיות גבוה מאפס [{empty}]"

HC689_OOPDRUGSAmount
להערתך, בסך הכל כמה שילמת מכיסך על התרופות שנטלת במהלך שנים עשר החודשים האחרונים (כלומר, כמה הוצאת על תרופות

מבלי לקבל החזר על כך מהביטוח הרפואי שלך/ מביטוח לאומי/כל גורם אחר)?

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

]FLDefault[9][הזן סכום ב 
HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DRUGS

0..999999999
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IF HC689_OOPDRUGSAmount = DONTKNOW
Txt_FL_HC630

IF HC630_OOPDRUGSAmountMonth = NONRESPONSE

HC630_OOPDRUGSAmountMonth
האם תוכל/י לומר לי כמה שילמת מכיסך עבור התרופות שלך בחודש טיפוסי?

IWER:
למראיין: יש לכלול גם תרופות עם מרשם רופא וגם תרופות שנרכשו ללא מרשם.

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DRUGS
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a21

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]Amount{]FLDefault[9]{[האם היה זה יותר או פחות מ]

HOW MUCH
. פחות מ-1
Amount. בערך ^2
. יותר מ-3

Txt_FL_HC760
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ENDIFTxt_FL_HC010

IF MN103_History = 0

HC760_AffMed
האם היתה תקופה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים שנזקקת לתרופות אבל לא יכולת להרשות לעצמך בגלל מחירן?

NEEDED MEDICATION BUT COULD NOT AFFORD IT
. כן1
. לא5

HC010_SNaDentist
 או שיננית?Bרופא שינים@B, האם ביקרת אצל @}FLLastYearMonth{במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז 

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

SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST
. כן1
. לא5

IF HC010_SNaDentist = a1
Txt_FL_HC692

IF HC692_OOPDentistYesNo = a1

HC692_OOPDentistYesNo
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם שילמת מכיסך עבור טיפול השיניים שלך? יש לכלול תשלומים עבור אבחונים, טיפולים

ושיניים תותבות.
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET DENTIST

. כן1
. לא5

Txt_FL_HC693

IF HC693_OOPDentistAmount = NONRESPONSE

HC693_OOPDentistAmount
להערכתך, כמה שילמת מכיסך, בסך הכל, עבור טיפולי השיניים שלך במהלך שנים עשר החודשים האחרונים (כלומר, כמה הוצאת

מכיסך מבלי לקבל על כך החזר [מהביטוח הרפואי שלך/מביטוח לאומי/כל גורם אחר])?

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב 

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET DENTIST
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF MN001_Country = a22

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a11

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a20

ENDIF

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF
IF MN103_History = 0

ENDIFTxt_FL_HC012

IF HC012_PTinHos = a1

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]Amount{]FLDefault[9]{[האם היה זה יותר או פחות מ]

HOW MUCH
. פחות מ-1
Amount. בערך ^2
. יותר מ-3

Txt_FL_CO211

CO211_PovertyPostponedDentist
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם דחית ביקורים אצל רופא השיניים כדי לחסוך בהוצאות?

POSTPONED DENTIST
. כן1
. לא5

HC012_PTinHos
, האם אושפזת בבית חולים ללילה?}FLLastYearMonth{בשנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז 

אנא התייחס/י לשהות במחלקות רפואיות, כירורגיות, פסיכיאטריות או כל מחלקה מתמחה אחרת.
IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS

. כן1
. לא5

Txt_FL_HC013

HC013_TiminHos
בשנים עשר החודשים האחרונים, כמה פעמים אושפזת בבית חולים למשך לילה?
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ENDIFTxt_FL_HC064

IF HC064_InOthInstLast12Mon = a1

ENDIF
IF MN103_History = 0

Txt_FL_HC014

IWER:
למראיין: יש לכלול אירועים נפרדים בלבד.

TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL
0..999999999

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

TOTAL NIGHTS STAYED IN HOSPITAL
1..365

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

אבות טיפולי, לדוגמא מוסד שיקומי רפואי, בית הבראה ועוד?
IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 MONTHS

. כן1
. לא5

Txt_FL_HC066

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

TOTAL NIGHTS STAYED IN OTHER INSTITUTIONS
1..365

IF (HC064_InOthInstLast12Mon = a1) OR (HC012_PTinHos = a1)
Txt_FL_HC694

IF HC694_PayedOutOfPocketHospital = a1

HC694_PayedOutOfPocketHospital
[@ עבור אשפוזים בבתי חולים או מוסדות רפואייםהאם שילמת משהו מכיסך, כולל הוצאות שאינן טיפוליות כמו ארוחות למשל, 

אחרים/@ עבור אשפוזים בבית חולים/@ עבור אשפוזים במוסדות רפואיים שאינם בתי חולים/@ עבור אשפוזים בבתי חולים או מוסדות
 במהלך שנים עשר החודשיםרפואיים אחרים/@ עבור אשפוזים בבית חולים/@ עבור אשפוזים במוסדות רפואיים שאינם בתי חולים]

האחרונים?
PAYED ANYTHING OUT OF POCKET HOSPITAL

. כן1
. לא5

Txt_FL_HC695

CHECK NOT ((HC695_HowMuchPayedHospital <= 0) AND (HC695_HowMuchPayedHospital = RESPONSE)) L16 "
[הסכום מצופה להיות גבוה מאפס] [{empty}]"

HC695_HowMuchPayedHospital
להערכתך, כמה שילמת מכיסך, בסך הכל, עבור אשפוזים בבתי חולים או מוסדות רפואיים אחרים במהלך שנים עשר החודשים

האחרונים (כלומר כמה שילמת מבלי לקבל החזר על כך [מהביטוח הרפואי שלך/מקופת החולים שלך/מהביטוח לאומי/כל גורם אחר])?

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הכנס סכום ב 

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET HOSPITAL
0..999999999
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IF HC695_HowMuchPayedHospital = NONRESPONSE

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a22

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF MN001_Country = a21

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a24

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE
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ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIFTxt_FL_HC140

CHECK NOT ((HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy.CARDINAL > 1) AND (a96 IN
HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]Amount{]FLDefault[9]{[האם היה זה יותר או פחות מ]

HOW MUCH
. פחות מ-1
Amount. בערך ^2
. יותר מ-3

HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
, האם שילמת מכיסך עבור}FLLastYearMonth{, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז 42אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

פריטים, או שירותים, המצויינים בכרטיס? אנא כלול פריטים שרשם לך הרופא שלך ואלו שרכשת, או קיבלת, ללא מרשם.

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות הרלוונטיות

WHAT PAYED OOP AIDS APPLIANCES PHYSICAL THERAPY
. עזרים ומכשור רפואי (כיסאות גלגלים; רולטור; הליכון; מקלות הליכה וקביים; מדרסים או סדים; תותב)1
. טיפולים אמבולטוריים (פיזיותרפיה; שיקום מקצועי; אוסטאופתיה; הומאופתיה; פסיכולוגיה; כירופרקטיקה)2

. אף אחד מאלה96
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[שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF a1 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Txt_FL_HC142

IF HC142_AmountAidsAppliances = NONRESPONSE

HC142_AmountAidsAppliances
, כמה שילמת מכיסך, בסך הכל, עבור עזרים ומכשור רפואי?}FLLastYearMonth{בשנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז 

(נא לא לכלול הוצאות שכוסו, או שהוחזרו, על ידי הביטוח הרפואי שלך)

IWER:
למראיין: כלול פריטים שנרכשו באמצעות מרשם רופא וכן אלה שנרכשו ללא מרשם.

]FLDefault[9][הכנס סכום ב 
HOW MUCH PAYED OOP AIDs, APPLIANCES PHYSICAL THERAPY

0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
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ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

A
?]Amount{]FLDefault[9]{[האם היה זה יותר או פחות מ]

HOW MUCH
. פחות מ-1
Amount. בערך ^2
. יותר מ-3
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ENDIF
IF a2 IN HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy
Txt_FL_HC143

IF HC143_AmountPhysicalTherapy = NONRESPONSE

HC143_AmountPhysicalTherapy
, כמה שילמת מכיסך, בסך הכל, על טיפולים אמבולטורים?}FLLastYearMonth{בשנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז 

(נא לא לכלול הוצאות שכוסו על ידי הביטוח הרפואי שלך)

IWER:
למראיין: כלול פריטים שנרכשו באמצעות מרשם רופא וכן אלה שנרכשו ללא מרשם.

]FLDefault[9][הזן סכום ב 

טיפולים אמבולטוריים הינם טיפולים שאינם דורשים אישפוז בבית החולים, לדוגמה: פיזיותרפיה; שיקום מקצועי; אוסטאופתיה;
הומאופתיה; פסיכולוגיה

HOW MUCH PAYED OOP AIDs, APPLIANCES PHYSICAL THERAPY
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a5))
OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a8

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a21

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a4

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a14

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
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ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

A
?]Amount{]FLDefault[9]{[האם היה זה יותר או פחות מ]

HOW MUCH
. פחות מ-1
Amount. בערך ^2
. יותר מ-3
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ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_HC127

CHECK NOT ((HC127_AtHomeCare.CARDINAL > 1) AND (a96 IN HC127_AtHomeCare)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף
[אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF a1 IN HC127_AtHomeCare

ENDIF
IF a2 IN HC127_AtHomeCare

HC127_AtHomeCare
מוקדם יותר דיברנו על קשיים שעשויים להיות לך בביצוע פעילויות שונות בגלל בעיות בריאות.

, האם קיבלת בביתך}FLLastYearMonth{. במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז 43התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 
שירותים מקצועיים או בתשלום המופיעים בכרטיס זה עקב בעיה פיזית, נפשית, רגשית או זכרון?

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

TYPE OF HOME CARE
 (כגון להיכנס ולצאת מהמיטה, להתלבש, להתרחץ ולהתקלח)Bטיפול אישי@B. עזרה ב@1
 (כגון ניקיון, גיהוץ, בישול)Bמטלות הבית@B. עזרה ב@2
3@ .B@אספקת ארוחות מוכנותBעל ידי מוסד ציבורי או ספק פרטי 
. עזרה בפעילויות אחרות (כגון מילוי קופסת תרופות)4

. אף אחת מאלה96

Txt_FL_HC033

Txt_FL_HC034

HC033_WksNursCare
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, במשך כמה שבועות קיבלת בביתך שירותים מקצועיים או בתשלום של טיפול אישי?

IWER:
 עבור חלק משבוע אחד1 שבועות לכל חודש מלא; יש לספור 4יש לספור 

WEEKS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE
1..52

HC034_HrsNursCare
בממוצע, כמה שעות בשבוע קיבלת שירותי סיעוד מקצועיים או בתשלום בביתך?

IWER:
עגל לשעות מלאות

HOURS RECEIVED PROFESSIONAL NURSING CARE
1..168

Txt_FL_HC035

HC035_WksDomHelp
 החודשים האחרונים, כמה שבועות קיבלת שירותים מקצועיים או בתשלום לסיוע במטלות במשק הבית (בגלל שלא יכולת לבצע12במהלך 

אותם לבדך בשל סיבות רפואיות)?
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ENDIF
IF a3 IN HC127_AtHomeCare

ENDIF
IF MN103_History = 0

Txt_FL_HC036

IWER:
 עבור חלק משבוע אחד1 שבועות לכל חודש מלא; יש לספור 4יש לספור 

WEEKS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP
1..52

HC036_HrsDomHelp
בממוצע, כמה שעות בשבוע קיבלת עזרה מקצועית או בתשלום בתחומים אלו?

IWER:
יש לעגל למספר שלם

HOURS RECEIVED PAID DOMESTIC HELP
1..168

Txt_FL_HC037

HC037_WksMoW
 החודשים האחרונים, כמה שבועות קיבלת ארוחות חמות לביתך מפני שלא היה ביכולתך להכין ארוחות עקב בעיות בריאות?12במהלך 

IWER:
 שבועות לכל חודש מלא.4יש לספור 

WEEKS RECEIVED MEALS-ON-WHEELS
1..52

IF NOT (a96 IN HC127_AtHomeCare)

IF a1 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a2 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a3 IN HC127_AtHomeCare
ENDIF
IF a4 IN HC127_AtHomeCare
ENDIFTxt_FL_HC628

IF HC628_OOP_AtHomeCareYesNo = a1

HC628_OOP_AtHomeCareYesNo
 מבלי לקבל על כך החזר מהביטוח הרפואי שלך?}FL_HC628_2{במהלך שנים עשר החודשים האחרונים האם שילמת מכיסך עבור 

PAYED ANYTHING OUT OF POCKET HOME CARE
. כן1
. לא5

Txt_FL_HC629

HC629_OOP_AtHomeCareAmount
?}FL_HC628_2{במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כמה שילמת בעצמך בסך הכל עבור 

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב 

AMOUNT OUT OF POCKET HOME CARE
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IF HC629_OOP_AtHomeCareAmount = DONTKNOW

0..999999999

Txt_FL_HC144

IF HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount = NONRESPONSE

HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount
האם תוכל/י להעריך כמה את/ה משלם/משלמת בחודש רגיל על טיפול אישי, מטלות בית, אספקת ארוחות מוכנות או כל סוג אחר של

עזרה שאת/ה מקבל/ת בביתך?
AMOUNT OUT OF POCKET HOME CARE MONTHLY

0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a21

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4
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ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a24

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a16

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIFTxt_FL_HC029

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]Amount{]FLDefault[9]{[האם היה זה יותר או פחות מ]

HOW MUCH
. פחות מ-1
Amount. בערך ^2
. יותר מ-3
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CHECK NOT (HC029_NursHome = a3) L16 " [בתחילת הראיון דיווחת כי המשיב אינו מתגורר מוסד סיעודי. עכשיו דיווחת שהמשיב
[ גר בקביעות במוסד סיעודי. אנא [{empty}]"

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

ENDIF
IF HC029_NursHome = a1

ENDIF
IF MN103_History = 0

HC029_NursHome
, האם בילית במוסד סעודי/בית אבות טיפולי למשך לילה שלם?}FLLastYearMonth{במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כלומר מאז 

IWER:
 החודשים האחרונים.12באופן קבוע - הכוונה ללא הפסקה במהלך 

 (כן, זמנית).1 חודשים, סמן את תשובה 12אם המרואיין עבר למוסד סיעודי לפני פחות מ-
IN A NURSING HOME

. כן, זמנית1
. כן, באופן קבוע3
. לא5

HC751_Certifiednurse
האם היה/הייתה לפחות אח/ות אחד/ת מוסמך/ת בצוות העובדים או בהנהלה?

. כן1
. לא5

Txt_FL_HC031

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

IWER:
 עבור חלק משבוע אחד1 שבועות לכל חודש מלא: יש לספור 4למראיין: יש לספור 

WEEKS STAYED IN A NURSING HOME
1..52

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

IF a96 IN HC116_LongTermCareInsurance
ELSE
ENDIFTxt_FL_HC696

IF HC696_OOP_NursingHomeYesNo = a1

HC696_OOP_NursingHomeYesNo
האם שילמת משהו מכיסך עבור שהיות במוסד סיעודי/בית אבות טיפולי או בית חולים גריאטרי במהלך שנים עשר החודשים האחרונים?

PAYED ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME
. כן1
. לא5

Txt_FL_HC097

HC097_OOP_NursingHomeAmount
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, כמה שילמת, בסך הכל, עבור שהיות במוסד סיעודי, בית אבות טיפולי או בית חולים גריאטרי?
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IF HC097_OOP_NursingHomeAmount = NONRESPONSE

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב 

HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME
0..999999999

BLOCK

IF (((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a2)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country =
a5)) OR (MN001_Country = a12)) OR (MN001_Country = a17)

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a6) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a23)

IF piIndex = 1
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ELSE

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a8

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF ((MN001_Country = a13) OR (MN001_Country = a18)) OR (MN001_Country = a19)

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a22

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

IF MN001_Country = a21

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a4

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a10

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

341 von 485 19.05.17, 16:43



ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a11

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF MN001_Country = a24

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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IF MN001_Country = a16

ELSE

IF piIndex = 1
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 2
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 3
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a14

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a15

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

IF piIndex = 5
ELSE

IF piIndex = 6
ELSE

IF piIndex = 7
ELSE

IF piIndex = 8
ELSE
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ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF

IF MN001_Country = a20

IF piIndex = 1
ELSE

IF piIndex = 2
ELSE

IF piIndex = 3
ELSE

IF piIndex = 4
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 5
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 6
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 7
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 8
ELSE

ENDIF

IF piIndex = 9
ENDIF
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ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value HC902_TimeStampEnd
IF HC902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

A
?]Amount{]FLDefault[9]{[האם היה זה יותר או פחות מ]

HOW MUCH
. פחות מ-1
Amount. בערך ^2
. יותר מ-3

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

347 von 485 19.05.17, 16:43



IF MN029_linkage = 1

BLOCK

IF MN001_Country = a21

ENDIF
IF MN001_Country = a19

ELSE

LI006_consent

LINKAGE CONSENT QUESTION
1 .Consent
5 .No consent

LI004_Intro
CTRL+Rשאלה זו אינה רלוונטית לישראל הקש 

עתה ברצוני לשנות את הנושא. החוקרים העושים שימוש במחקר זה מתעניינים בהיסטוריה התעסוקתית של אנשים. שאלות חשובות
במחקרים מסוג זה יכולות לקבל מענה על ידי [].

IWER:
למראיין: קח שני טפסי הסכמה והגש למרואיין עותק אחד.

LINKING INTRO
. המשך1

LI003_Consent

IWER:
למראיין: האם הסכים המרואיין להצמדת הרישומים?

 על הטופס אם המרואיין סרב להצמדה. אנא הכנס את טופס ההסכמהXסייע למרואיין אם יש צורך. הגש לו את טופס ההסכמה המוכן. סמן 
למעטפה המיועדת לו וקח אותה לתיבת הדואר.

עותק של טופס הסכמה נשאר אצל המרואיין.
LINKAGE COMPLETED

1 .Yes. Respondent consented, completed the form and returned the form to me in the envelope.
2 .Unclear. Respondent may complete the form later and sent it back himself/herself.
5 .No, respondent did not consent to record linkage (Cross the form and send it back anyway).

IF (MN001_Country = a12) OR (MN001_Country = a26)

LI004_Intro
CTRL+Rשאלה זו אינה רלוונטית לישראל הקש 

עתה ברצוני לשנות את הנושא. החוקרים העושים שימוש במחקר זה מתעניינים בהיסטוריה התעסוקתית של אנשים. שאלות חשובות
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ENDIF
IF (((EP IN Test_History) OR (EP IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

IF LI002_Number_Check = RESPONSE

ENDIF

במחקרים מסוג זה יכולות לקבל מענה על ידי [].

IWER:
למראיין: קח שני טפסי הסכמה והגש למרואיין עותק אחד.

LINKING INTRO
. המשך1

LI001_Number

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

.CAPIהטופס והזן את מספר הברקוד ל-
ID RECORD LINKAGE

STRING[6]

LI002_Number_Check

IWER:
למראיין: חזור על מספר הברקוד.

ID RECORD LINKAGE AGAIN
STRING[6]

CHECK LI001_Number = LI002_Number_Check L16 " [הערכים צריכים להיות שווים] [{empty}]"

LI003_Consent

IWER:
למראיין: האם הסכים המרואיין להצמדת הרישומים?

 על הטופס אם המרואיין סרב להצמדה. אנא הכנס את טופסXסייע למרואיין אם יש צורך. הגש לו את טופס ההסכמה המוכן. סמן 
ההסכמה למעטפה המיועדת לו וקח אותה לתיבת הדואר.

עותק של טופס הסכמה נשאר אצל המרואיין.
LINKAGE COMPLETED

1 .Yes. Respondent consented, completed the form and returned the form to me in the envelope.
2 .Unclear. Respondent may complete the form later and sent it back himself/herself.
5 .No, respondent did not consent to record linkage (Cross the form and send it back anyway).
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BLOCK

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN103_History = 1

ELSE

Txt_FL_EP005

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

EP005_CurrentJobSit
.44אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

?bהנוכחי@bבאופן כללי, כיצד היית מתאר/ת את מצבך התעסוקתי @

IWER:
למראיין: סמן אחד בלבד. רק במידה והמרואיין בספק פרט כדלהלן:

. גימלאי/ת - פרש/ה מעבודה, כולל פרישה חלקית או פרישה מוקדמת.1
גימלאים הם מי שפרשו ממקום עבודתם בלבד. אנשים המקבלים קצבת שארים ואינם מקבלים פנסיה ממקום עבודתם לא יקודדו

 ("אחר").97), יש לקודדם כ-5 עד 2כגמלאים. אם הם אינם מתאימים לקטגוריות אחרות (
CURRENT JOB SITUATION

. בגמלאות1
. שכיר/ה או עצמאי/ת (כולל עבודה בעסק משפחתי)2
. מובטל/ת ומחפש/ת עבודה3
. חולה או מוגבל/ת באופן קבוע4
. עקר/ת בית5

. אחר97

IF NOT (STILL_WORKING > 0)

ENDIFTxt_FL_EP036

Txt_FL_EP026

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:
.19למראיין: הצג/י כרטיס 

SATISFIED WITH JOB
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

EP036_LookForRetirement
}FL_EP036_3{?כאשר את/ה חושב/ת על העבודה הנוכחית שלך, האם היית רוצה לפרוש ממנה מוקדם ככל האפשר .

LOOK FOR EARLY RETIREMENT
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP001
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System preset value EP901_TimeStampStart
IF EP901_TimeStampStart = EMPTY AND EP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_EP005

IF EP005_CurrentJobSit = a1

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

INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS
. המשך1

EP005_CurrentJobSit
.44אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

?bהנוכחי@bבאופן כללי, כיצד היית מתאר/ת את מצבך התעסוקתי @

IWER:
למראיין: סמן אחד בלבד. רק במידה והמרואיין בספק פרט כדלהלן:

. גימלאי/ת - פרש/ה מעבודה, כולל פרישה חלקית או פרישה מוקדמת.1
גימלאים הם מי שפרשו ממקום עבודתם בלבד. אנשים המקבלים קצבת שארים ואינם מקבלים פנסיה ממקום עבודתם לא יקודדו

 ("אחר").97), יש לקודדם כ-5 עד 2כגמלאים. אם הם אינם מתאימים לקטגוריות אחרות (
CURRENT JOB SITUATION

. בגמלאות1
. שכיר/ה או עצמאי/ת (כולל עבודה בעסק משפחתי)2
. מובטל/ת ומחפש/ת עבודה3
. חולה או מוגבל/ת באופן קבוע4
. עקר/ת בית5

. אחר97

Txt_FL_EP329

CHECK NOT (EP329_RetYear < (MN002_Person[1].Year + 16)) L16 " [  של המשיב/ה. אם16שנת הפרישה היא לפני גיל 
[השנה נכונה הקש על "מזער" והכנס הערה על מנת להסביר [{empty}]"

IF EP329_RetYear > 2008

EP329_RetYear
באיזו שנה פרשת לגמלאות?

RETIREMENT YEAR
1900..2017

Txt_FL_EP328

EP328_RetMonth
האם את/ה זוכר/ת באיזה חודש יצאת לגמלאות?

RETIREMENT MONTH
.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12
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ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) OR ((MN101_Longitudinal = 1) AND ((Preload.InterviewYear_Last < EP329_RetYear)
OR ((Preload.InterviewYear_Last = EP329_RetYear) AND (Preload.InterviewMonth_Last <= EP328_RetMonth))))

ENDIF

Txt_FL_EP064

EP064_ResForRet
.45אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

מאילו סיבות פרשת?

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות

}CodeAll{
MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT

. הפכתי זכאי/ת לקצבת זקנה של הביטוח הלאומי, קצבת נכות, פגיעה בעבודה או נכות מעבודה1
. הפכתי זכאי/ת לפנסיה תעסוקתית מהמעביד, כולל קופת גמל, בטוח מנהלים או קרן פנסיה2
. הפכתי זכאי/ת לתשלום מחיסכון פנסיה פרטי (שלא דרך המעביד)3
. הוצעה לי הזדמנות לפרישה מוקדמת (עם תמריצים או בונוסים מיוחדים)4
. פוטרתי מעבודתי5
. בשל בריאותי הלקויה6
. בשל בריאותו/בריאותה הלקוייה של בן/בת משפחה או חבר/ה7
. כדי לפרוש באותו הזמן בו פרש/ה בן/בת זוגי8
. כדי לבלות יותר זמן עם בני המשפחה9

. כדי להנות מהחיים10

Txt_FL_EP337

Txt_FL_EP067

EP337_LookingForJob
האם אתה מחפש עבודה כעת?

LOOKING FOR JOB
. כן1
. לא5

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

IWER:
ReadOutלמראיין: קרא בקול ^

5עבור עובדים עונתיים סמן 
HOW BECAME UNEMPLOYED

. מפני שמקום העבודה או המשרד בו עבדת נסגר1
. מפני שהתפטרת2
. מפני שפיטרו אותך3
. בעקבות הסכם הדדי בינך לבין המעסיק שלך4
. מפני שעבודה זמנית הושלמה5
. מפני שעברת דירה מחוץ לעיר6

. סיבה אחרת97
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ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

Txt_FL_EP002

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

, בין אם כשכיר ובין אם כעצמאי, גם אם היה זה רק לכמה שעות?הראיון האחרון שלנו ב/@ במהלך ארבעת השבועות האחרונים]
DID ANY PAID WORK

. כן1
. לא5

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97.00000000000001)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

Txt_FL_EP006

EP006_EverWorked
האם אי פעם עבדת בתשלום?

EVER DONE PAID WORK
. כן1
. לא5

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

ENDIF
IF EP125_ContWork = a1

Txt_FL_EP125

EP125_ContWork
 ועד היום.}FLLastInterviewMonthYear{אני מעוניין לדעת על כל העבודה בתשלום שעשית מאז 

במהלך תקופה זו, האם עבדת ברציפות?

IWER:
למראיין: תקופות של חופשה לא ייחשבו כהפסקות ברצף העבודה.

CONTINUOUSLY WORKING
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP141

EP141_ChangeInJob
.46התבונן בבקשה בכרטיס מספר 

, האם התרחשו אצלך אחד, או יותר, מהשינויים המופיעים בכרטיס?}FLLastInterviewMonthYear{אפילו שעבדת ברצף מאז 

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות
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ENDIF
IF EP125_ContWork = a5

CHECK NOT ((EP141_ChangeInJob.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP141_ChangeInJob)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור
[''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

}CodeAll{
CHANGE IN JOB

. שינוי בסוג התעסוקה שלי (למשל - הפכתי משכיר לעצמאי, או מעצמאי לשכיר)1
. שינוי המעסיק2
. קידום3
. שינוי במיקום העבודה4
. שינוי במשך החוזה (מעבודה זמנית לממושכת או קבועה, או להיפך: מעבודה קבועה לזמנית וכו')5

. אף אחד מאלה96

BLOCK
Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

EP127_PeriodFromMonth
?[@ עובד/@ מובטל] ואיזו שנה את/ה bחודש@bמאיזה @

@b@חודשb:
PERIOD FROM MONTH

.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

EP128_PeriodFromYear
?[@ עובד/@ מובטל] את/ה bושנה@bמאז איזה חודש @

/}EP127_PeriodFromMonth{חודש: 

@b@שנהb:
PERIOD FROM YEAR

 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
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Txt_FL_EP129

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIFTxt_FL_EP133

12 .2016
13 .2017

EP129_PeriodToMonth
?[@ עובד/@ מובטל] ושנה היית bחודש@bעד איזה @

@b@חודשb:

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

PERIOD TO MONTH
. ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12
. היום13

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
b ^FL_EP130_2ושנה@bעד איזה חודש @

EP129_PeriodToMonthחודש: ^

@b@שנהb:

IWER:
למראיין: ציין עד איזו שנה

PERIOD TO YEAR
 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
12 .2016
13 .2017

EP133_PeriodOtherEp
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ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[1].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF
LOOP cnt:= 2 TO 20

?[@ עבדת בתשלום/@ היית מובטל/ת וחיפשת עבודה] בהן }FLLastInterviewMonthYear{האם היו תקופות אחרות מאז 
OTHER PERIODS

. כן1
. לא5

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

EP127_PeriodFromMonth
?[@ עובד/@ מובטל] ואיזו שנה את/ה bחודש@bמאיזה @

@b@חודשb:
PERIOD FROM MONTH

.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

EP128_PeriodFromYear
?[@ עובד/@ מובטל] את/ה bושנה@bמאז איזה חודש @

/}EP127_PeriodFromMonth{חודש: 

@b@שנהb:
PERIOD FROM YEAR

 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
12 .2016
13 .2017
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Txt_FL_EP129

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIFTxt_FL_EP133

EP129_PeriodToMonth
?[@ עובד/@ מובטל] ושנה היית bחודש@bעד איזה @

@b@חודשb:

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

PERIOD TO MONTH
. ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12
. היום13

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
b ^FL_EP130_2ושנה@bעד איזה חודש @

EP129_PeriodToMonthחודש: ^

@b@שנהb:

IWER:
למראיין: ציין עד איזו שנה

PERIOD TO YEAR
 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
12 .2016
13 .2017

EP133_PeriodOtherEp
?[@ עבדת בתשלום/@ היית מובטל/ת וחיפשת עבודה] בהן }FLLastInterviewMonthYear{האם היו תקופות אחרות מאז 

OTHER PERIODS
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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
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK
IF PeriodOtherEpisodes[cnt].EP129_PeriodToMonth = a13
ENDIF

. כן1
. לא5

Txt_FL_EP069

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

IWER:
}ReadOut{}CodeAll{למראיין: קרא בקול וסמן את כל התשובות המתאימות 

REASON STOP WORKING
. עקב בעיות בריאות1
. זה היה מעייף מדי2
. זה היה יקר מדי לשכור מישהו שידאג לבית או למשפחה3
. מפני שרצית לטפל בילדים או בנכדים4
. בגלל שפוטרת או שמקום העבודה שלך נסגר5
. בגלל שההכנסה המשפחתית הייתה מספיקה6
. על מנת לטפל בקרוב משפחה חולה או מבוגר7

. סיבה אחרת97

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

Txt_FL_EP325

EP325_UnEmpl
, בהן היית מובטל/ת וחיפשת עבודה?}FLLastInterviewMonthYear{האם היו תקופות מאז 

UNEMPLOYED
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP632

EP632_Intro
כעת אבקש לדעת על תקופות מאז הראיון הקודם ועד היום, שבהן היית מובטל/ת וחיפשת עבודה.

INTRODUCTION WHEN UNEMPLOYED
. המשך1
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ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)
Txt_FL_EP633

BLOCK

EP633_Intro
מתי היית מובטל וחיפשת עבודה? אנא ציין את כל תאריכי ההתחלה והסיום אם היית מובטל ביותר מהזדמנות אחת בתקופה זו.

INTRODUCTION DATES UNEMPLOYED
. המשך1

Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

Txt_FL_EP129

EP127_PeriodFromMonth
?[@ עובד/@ מובטל] ואיזו שנה את/ה bחודש@bמאיזה @

@b@חודשb:
PERIOD FROM MONTH

.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

EP128_PeriodFromYear
?[@ עובד/@ מובטל] את/ה bושנה@bמאז איזה חודש @

/}EP127_PeriodFromMonth{חודש: 

@b@שנהb:
PERIOD FROM YEAR

 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
12 .2016
13 .2017
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IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIFTxt_FL_EP133

EP129_PeriodToMonth
?[@ עובד/@ מובטל] ושנה היית bחודש@bעד איזה @

@b@חודשb:

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

PERIOD TO MONTH
. ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12
. היום13

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
b ^FL_EP130_2ושנה@bעד איזה חודש @

EP129_PeriodToMonthחודש: ^

@b@שנהb:

IWER:
למראיין: ציין עד איזו שנה

PERIOD TO YEAR
 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
12 .2016
13 .2017

EP133_PeriodOtherEp
?[@ עבדת בתשלום/@ היית מובטל/ת וחיפשת עבודה] בהן }FLLastInterviewMonthYear{האם היו תקופות אחרות מאז 

OTHER PERIODS
. כן1
. לא5
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ENDBLOCK
LOOP cnt:= 22 TO 40

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

BLOCK
Txt_FL_EP127

Txt_FL_EP128

Txt_FL_EP129

EP127_PeriodFromMonth
?[@ עובד/@ מובטל] ואיזו שנה את/ה bחודש@bמאיזה @

@b@חודשb:
PERIOD FROM MONTH

.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

EP128_PeriodFromYear
?[@ עובד/@ מובטל] את/ה bושנה@bמאז איזה חודש @

/}EP127_PeriodFromMonth{חודש: 

@b@שנהb:
PERIOD FROM YEAR

 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
12 .2016
13 .2017

EP129_PeriodToMonth
?[@ עובד/@ מובטל] ושנה היית bחודש@bעד איזה @

@b@חודשb:
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ENDBLOCK

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIFTxt_FL_EP133

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

PERIOD TO MONTH
. ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12
. היום13

Txt_FL_EP130

EP130_PeriodToYear
b ^FL_EP130_2ושנה@bעד איזה חודש @

EP129_PeriodToMonthחודש: ^

@b@שנהb:

IWER:
למראיין: ציין עד איזו שנה

PERIOD TO YEAR
 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
12 .2016
13 .2017

EP133_PeriodOtherEp
?[@ עבדת בתשלום/@ היית מובטל/ת וחיפשת עבודה] בהן }FLLastInterviewMonthYear{האם היו תקופות אחרות מאז 

OTHER PERIODS
. כן1
. לא5
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ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIFTxt_FL_EP326

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

EP326_ReceivedSeverancePayment
, האם קיבלת פיצויי פיטורין?}FLLastInterviewMonthYear{מאז הראיון האחרון שערכנו איתך ב 

RECEIVED SEVERANCE PAYMENT
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP123

EP123_ReceiveSeveranceYear
באיזו שנה קיבלת את פיצויי הפיטורין?

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

RECEIVE SEVERANCE YEAR
 או קודם2005. 1
2 .2006
3 .2007
4 .2008
5 .2009
6 .2010
7 .2011
8 .2012
9 .2013

10 .2014
11 .2015
12 .2016
13 .2017

Txt_FL_EP008

Txt_FL_EP009

EP008_Intro1
השאלות הבאות מתייחסות לעבודתך העיקרית הנוכחית.

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

במספר מקומות, יש לבחור את העבודה בה המשיב/ה מרוויח/ה יותר כסף
INTRODUCTION CURRENT JOB

. המשך1

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

EMPLOYEE OR SELF-EMPLOYED
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IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)

. עבודה במגזר הפרטי1
. עבודה במגזר הציבורי2
. עצמאי3

Txt_FL_EP010

IF EP010_CurJobYear = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP616

IF EP616_NTofJob = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP018

EP010_CurJobYear
באיזו שנה התחלת לעבוד בעבודה זו?

START OF CURRENT JOB (YEAR)
1940..2017

CHECK NOT (((YEAR (SYSDATE) - EP010_CurJobYear) + 10) > MN808_AgeRespondent) L16 " [השנה צריכה
[ שנים אחרי שנת הלידה. אם השנה נכונה, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר10להיות לפחות  [{empty}]"

EP616_NTofJob
מהו השם המתאר בצורה המדוייקת ביותר את עבודה זו?

NAME OR TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

 על מנתENTER: הזן את שם העבודה ובחר אותה מהתפריט הנפתח אם עבודה מתאימה איננה מופיעה ברשימה הקש [מראיין/ת]
לשמור את שם העבודה שהקלדת

STRING

EP018_WhichIndustry
.18אנא התבונן בכרטיס מספר 

באיזה סוג של עסק, תעשיה או שירותים את/ה עובד/ת?
WHICH INDUSTRY ACTIVE

. חקלאות, ציד, ייעור, דיג1
. כרייה וחציבה2
. ייצור תעשייתי3
. אספקת חשמל, גז ומים4
. בנייה5
. מסחר סיטונאי וקמעונאי; תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי6
. מלונאות ומסעדנות7
. תחבורה, אחסנה ותקשורת8
. תיווך פיננסי9

. נכסי דלא-ניידי, פעילויות השכרה ופעילות עסקית10
. מנהל ציבורי ופעילויות ביטחון המדינה; ביטוח חברתי חובה -ביטוח לאומי11
. חינוך12
. שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד13
. שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים אחרים14
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Txt_FL_EP020

Txt_FL_EP021

IF EP021_ResSupOthers = a1

ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

EP020_SizeOfCompany
בערך כמה אנשים (כולל אותך) מועסקים במקום שבו אתה עובד בדרך כלל?

IWER:
מקום מתייחס לאתר שנמצא במיקום אחד, למשל מפעל (המפעל של עלית ברמת גן)

NUMBER OF PEOPLE EMPLOYED AT FIRM
5 עד 1. 1
15 עד 6. 2
24 עד 16. 3
199 עד 25. 4
499 עד 200. 5
 או יותר500. 6

EP021_ResSupOthers
בעבודה זו, האם יש לך אחריות כלשהי לפקח על עבודתם של עובדים אחרים?

RESPONSIBILITY FOR SUPERVISING OTHER EMPLOYEES
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP022

EP022_NrPeopleRes
על כמה אנשים בערך אתה אחראי בעבודה זו?

NUMBER OF PEOPLE RESPONSIBLE FOR
5 עד 1. 1
15 עד 6. 2
24 עד 16. 3
199 עד 25. 4
499 עד 200. 5
 או יותר500. 6

Txt_FL_EP024

EP024_NrOfEmployees
כמה עובדים, אם בכלל, יש לך בעבודה זו?

IWER:
למראיין: לא כולל המרואיין; כלול רק אנשים שעובדים עבור או בכפוף לניהולו של המרואיין

קרא בקול
NUMBER OF EMPLOYEES

. אף אחד0
5 עד 1. 1
15 עד 6. 2
24 עד 16. 3
199 עד 25. 4
499 עד 200. 5
 או יותר500. 6
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ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIFTxt_FL_EP013

CHECK EP013_TotWorkedHours < 71 L16 " [אנא וודא, מספר השעות נראה גבוה מדי.] [{empty}]"

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

Txt_FL_EP011

EP011_TermJob
האם בעבודה זו יש לך חוזה העסקה קצר-מועד או חוזה קבוע?

IWER:
 שנים3למראיין: בקצר מועד, הכוונה היא לפחות מ-

TERM OF JOB
. קצר מועד1
. קבוע2

EP013_TotWorkedHours
כמה שעות בשבוע אתה עובד בדרך כלל במשרה זו, כולל שעות נוספות בתשלום, או שלא בתשלום?

אנא אל תכלול הפסקות אוכל.

IWER:
.40 שעות בשבוע במשך שלושה חודשים, צריך לענות 40למראיין: שאלה זו מתייחסת לשבוע עבודה סטנדרטי. עובד עונתי, העובד 

TOTAL HOURS WORKED PER WEEK
0..168

IF MN101_Longitudinal = 1
Txt_FL_EP025

Txt_FL_EP026

EP025_Intro
.19אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

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.

IWER:
 .אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחתBתחילת חלק זה ללא עזרת נציג@Bלמראיין: @

 בכל שאלה.BCTRL-K@Bמשאלות אלה בעצמו/ה, לחץ @
INTRODUCTION WORK SATISFACTION

. המשך1

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:
.19למראיין: הצג/י כרטיס 
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Txt_FL_EP027

Txt_FL_EP028

Txt_FL_EP029

Txt_FL_EP030

SATISFIED WITH JOB
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

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:
19למראיין: יש להציג כרטיס 

JOB PHYSICALLY DEMANDING
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

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:
למראיין: יש להציג כרטיס

19
TIME PRESSURE DUE TO A HEAVY WORKLOAD

. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

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:
19למראיין: יש להציג כרטיס 

LITTLE FREEDOM TO DECIDE HOW I DO MY WORK
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

EP030_NewSkill
יש לי הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות
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Txt_FL_EP031

Txt_FL_EP032

Txt_FL_EP033

(האם היית אומר/ת שאת/ה: בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?)

IWER:
19למראיין: יש להציג כרטיס 

I HAVE AN OPPORTUNITY TO DEVELOP NEW SKILLS
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

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:
19למראיין: יש להציג כרטיס 

SUPPORT IN DIFFICULT SITUATIONS
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

EP032_RecognWork
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:
19למראיין: יש להציג כרטיס 

RECEIVE THE RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

EP033_SalAdequate
.[@ השכר שלי הולם/@ ההכנסות שלי הולמות/@ השכר שלי הולם]בהתחשב בכל המאמצים וההישגים שלי, 

(האם היית אומר/ת שאת/ה: בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?)

IWER:
. במקרה של ספק הסבר/הסבירי: הכוונה היא לתגמול הולם עבור העבודה שנעשתה19למראיין: הציג/י 

SALARY OR EARNINGS ARE ADEQUATE
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4
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ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIF

Txt_FL_EP034

Txt_FL_EP035

EP034_JobPromPoor
 גרועים.[@ סיכויי הקידום שלי בעבודה/@ סיכויי ההעלאה בדרגה שלי בעבודה/@ סיכויי הקידום שלי בעבודה]

(האם היית אומר/ת שאת/ה: בהחלט מסכים/ה, מסכים/ה, לא מסכים/ה, בהחלט לא מסכים/ה?)

IWER:
19למראיין: יש להציג כרטיס 

PROSPECTS FOR JOB ADVANCEMENT ARE POOR
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

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:
19למראיין: יש להציג כרטיס 

JOB SECURITY IS POOR
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

EP738_proxycheck

IWER:
למראיין: מי ענה השאלות בחלק זה?

WHO ANSWERED
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

IF EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EP036

Txt_FL_EP037

EP036_LookForRetirement
}FL_EP036_3{?כאשר את/ה חושב/ת על העבודה הנוכחית שלך, האם היית רוצה לפרוש ממנה מוקדם ככל האפשר .

LOOK FOR EARLY RETIREMENT
. כן1
. לא5
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ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))

ENDIF

Txt_FL_EP007

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

ENDIF

EP037_AfraidHRet
האם את/ה חושש/ת שבריאותך תגביל את יכולתך לעבוד בעבודה זו עד לגיל פרישה לגמלאות?

AFRAID HEALTH LIMITS ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT
. כן1
. לא5

EP007_MoreThanOneJob
עד עכשיו דיברנו על עבודתך העיקרית.

האם יש לך כרגע עבודה שנייה, בנוסף לעבודתך העיקרית?

IWER:
למראיין: אנא כלול רק עבודה בשכר

CURRENTLY MORE THAN ONE JOB
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP321

Txt_FL_EP322

EP321_TotWorkedHrsSecJob
כולל שעות נוספות בתשלום או שלא בתשלום, כמה שעות בשבוע את/ה בד"כ עובד/ת בעבודה זו, בניכוי זמני הפסקות אוכל?

IWER:
.40 שעות בשבוע במשך שלושה חודשים בשנה, צריך לענות 40למראיין: שאלה זו מתייחסת לשבוע עבודה רגיל. עובד עונתי שעובד 

TOTAL HOURS WORKED PER WEEK SECOND JOB
0..168

EP322_NumMPerYearSecJob
כמה חודשים בשנה אתה בד"כ עובד בעבודה זו (כולל חופשות בתשלום)?

MONTHS WORKED IN SECOND JOB (NUMBER)
1..12

Txt_FL_EP048

Txt_FL_EP050

EP048_IntroPastJob
.[@ לפני שפרשת לגמלאות/@ לפני שהפכת למובטל/ת]עתה אנו עומדים לשוחח אודות העבודה האחרונה שהיית לך 

INTRODUCTION PAST JOB
. המשך1

EP050_YrLastJobEnd
באיזו שנה הסתיימה עבודתך האחרונה?

YEAR LAST JOB END
1900..2017
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IF EP050_YrLastJobEnd = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP649

IF EP649_YrsInLastJob = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP051

Txt_FL_EP152

IF EP152_NTofJob = RESPONSE

ENDIFTxt_FL_EP054

CHECK ((YEAR (SYSDATE) - EP050_YrLastJobEnd) + 10) < MN808_AgeRespondent L16 " [השנה צריכה להיות
[ שנים אחרי שנת הלידה. אם השנה נכונה, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר10לפחות  [{empty}]"

EP649_YrsInLastJob
כמה שנים עבדת במקום עבודתך האחרון?

IWER:
למראיין: במידה ויש יותר מעבודה אחת, השאלה צריכה להתייחס לעבודה שנחשבת לעבודה הראשית של המשיב/ה. כולל תקופות של

 עבור פחות משישה חודשים.0 עבור שישה חודשים או יותר, ו-1חופשה ללא תשלום. הזן 
YEARS WORKING IN LAST JOB

0..99

CHECK EP649_YrsInLastJob < MN808_AgeRespondent L16 " [המספר צריך להיות נמוך מגיל המשיב/ה או שווה לו. אם
[הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

EP051_EmployeeORSelf
בעבודה זו, האם היית שכיר/ה, עובד/ת ציבור או עצמאי/ת?

EMPLOYEE OR A SELF EMPLOYED IN LAST JOB
. שכיר/ה1
. עובד/ת ציבור2
. עצמאי/ת3

EP152_NTofJob
כיצד נקראה עבודתך? נא לציין את השם המדוייק או הגדרת התפקיד המדוייקת

NAME OR TITLE OF JOB
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

 על מנתENTER: הזן את שם העבודה ובחר אותה מהתפריט הנפתח אם עבודה מתאימה איננה מופיעה ברשימה הקש [מראיין/ת]
לשמור את שם העבודה שהקלדת

STRING

EP054_WhichIndustry
.18אנא התבונן בכרטיס מספר 

באיזה סוג של עסק, תעשיה או שירותים את/ה עובד/ת?

IWER:
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ENDIF
IF MN103_History = 1

ENDIF

ENDIF

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

.14...1למראיין: יש לסמן תשובה 
WHICH INDUSTRY ACTIVE

. חקלאות, ציד, ייעור, דיג1
. כרייה וחציבה2
. ייצור תעשייתי3
. אספקת חשמל, גז ומים4
. בנייה5
. מסחר סיטונאי וקמעונאי; תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי6
. מלונאות ומסעדנות7
. תחבורה, אחסנה ותקשורת8
. תיווך פיננסי9

. נכסי דלא-ניידי, פעילויות השכרה ופעילות עסקית10
. מנהל ציבורי ופעילויות ביטחון המדינה; ביטוח חברתי חובה -ביטוח לאומי11
. חינוך12
. שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד13
. שירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים אחרים14

Txt_FL_EP061

EP061_NrOfEmployees
כמה עובדים, אם בכלל, היו לך?

IWER:
למראיין: קרא/י את התשובות בקול רם

NUMBER OF EMPLOYEES
. אף אחד0
5 עד 1. 1
15 עד 6. 2
24 עד 16. 3
199 עד 25. 4
499 עד 200. 5
 או יותר500. 6

Txt_FL_EP671

EP671_IncomeSources
.47הבט בבקשה בכרטיס מספר 

 היו לך הכנסות מאחד מהמקורות הבאים:]STR (Year - 1)[האם בשנת 

IWER:
למראיין:

קצבת נכות מביטוח לאומי: במידה ותקופת המחלה מתארכת, ולא ניתן להעריך את מועד החזרה לעבודה, העובד יהיה זכאי לקבל קצבת
נכות (למשל: קצבת נכות או אובדן כושר עבודה).

דמי אבטלה: שכירים שפוטרו או התפטרו (כולל מי שעבדו בשתי משרות והמשיכו לעבוד חלקית באחת מהן) זכאים בתנאים מסוימים לדמי
אבטלה, במטרה לאפשר להם לגשר על תקופת האבטלה עד למציאת מקום עבודה.
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ELSE

CHECK NOT ((EP671_IncomeSources.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP671_IncomeSources)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור
[''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF

גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, משרד הבריאות או קופת החולים: לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה, גרים בקהילה - בביתם או בדיור מוגן
במחלקות עצמאיות, וזקוקים לעזרה בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכד'). הגמלה ניתנת גם לקשישים הזקוקים

להשגחה בכדי למנוע סכנה לעצמם, או לסביבה. הגמלה ניתנת בשירותים, למעט במקרים מיוחדים.

הבטחת הכנסה: על-פי חוק הבטחת הכנסה משולמת גמלה זו לכל אדם ומשפחה בישראל שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה מספקת
למחיה (חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים) והם אינם זכאים לקבלת קצבאות אחרות.

גמלה חלקית - "השלמת הכנסה" משולמת לאדם או משפחה שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (קצבאות נכסים או פקדונות) נמוכה
מרמת ההכנסה הקבועה בחוק.

}CodeAll{
INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR

. קצבת זקנה של הביטוח הלאומי1
. השלמת הכנסה לקצבת זקנה או שארים של הביטוח הלאומי2
. פנסיה תקציבית מוקדמת3
. דמי פגיעה מהביטוח הלאומי4
. קצבת נכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי5

. דמי אבטלה8
. קצבת שארים/שארים של נפגעי עבודה מבן/בת הזוג9

. קצבה ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר11
. גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי12
. הבטחת הכנסה13
. אף אחת מאלה96

EX601_NonProxy

IWER:
, אין לאפשר לנציג/ה לענות על חלק זה. במידה והמשיב/ה אינו/ה נוכח/ת או אינו/ה יכול/ה לאשרBתחילת חלק ללא נציג/ה@Bלמראיין: @

 בכל שאלה.BCTRL-K@Bאת השתתפותו/ה בעצמו/ה הקש על @
INTRO EX_PROXY

. המשך1

Txt_FL_EX709

EX709_LivTenYrs
. )60(אנא התבונן/י בכרטיס 

 או יותר?}]Current age rounded up to 5 fold[@ {מה הסיכויים שתחיה/תחיי עד לגיל 

IWER:
 משמעו "בטוח לחלוטין"100 משמעו "אין סיכוי כלל" ו-0. 100 ל-0המשיב צריך לציין מספר בין 
LIVING IN TEN YEARS

0..100

Txt_FL_EP203
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Txt_FL_EP204

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIFTxt_FL_EP206

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

EP203_IntroEarnings
.]STR (Year - 1)[עתה אנו מבקשים לדעת פרטים נוספים על הרווחים וההכנסות שלך במהלך השנה האחרונה, כלומר שנת 

INTRO INDIVIDUAL INCOME
. המשך1

EP204_AnyEarnEmpl
?]STR (Year - 1)[האם היו לך הכנסות כלשהן מעבודה כשכיר בשנת 

ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST YEAR
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP205

IF EP205_EarningsEmplAT = NONRESPONSE

ENDIF

EP205_EarningsEmplAT
? יש לכלול כל סכום נוסף כגון בונוסים,]STR (Year - 1)[להערכתך, אחרי תשלום מסים והפרשות, מה היתה הכנסתך מעבודה בשנת 

, תשלומים חד פעמיים וכדומה.13תשלום חודש 

IWER:
}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR AFTER TAXES
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP905

EP206_AnyIncSelfEmpl
?]STR (Year - 1)[האם היו לך הכנסות כלשהן מעבודה כעצמאי או עבודה בעסק משפחתי בשנת 

INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST YEAR
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP207

IF EP207_EarningsSelfAT = NONRESPONSE

ENDIF

EP207_EarningsSelfAT
לאחר תשלום מיסים והפרשות, ולאחר תשלום עבור חומרי גלם, ציוד או טובין כלשהם בהם את/ה משתמש/ת במהלך עבודתך (הוצאות),

?]STR (Year - 1)[מה היתה בערך הכנסתך מעבודתך כעצמאי (רווח) בשנת 

IWER:
}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES FROM SELF-EMPLOYMENT
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP907
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ENDIFTxt_FL_EP303

Txt_FL_EP671

CHECK NOT ((EP671_IncomeSources.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP671_IncomeSources)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור
[''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

LOOP cnt:= 1 TO 13

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.

INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS
. המשך1

EP671_IncomeSources
.47הבט בבקשה בכרטיס מספר 

 היו לך הכנסות מאחד מהמקורות הבאים:]STR (Year - 1)[האם בשנת 

IWER:
למראיין:

קצבת נכות מביטוח לאומי: במידה ותקופת המחלה מתארכת, ולא ניתן להעריך את מועד החזרה לעבודה, העובד יהיה זכאי לקבל קצבת
נכות (למשל: קצבת נכות או אובדן כושר עבודה).

דמי אבטלה: שכירים שפוטרו או התפטרו (כולל מי שעבדו בשתי משרות והמשיכו לעבוד חלקית באחת מהן) זכאים בתנאים מסוימים לדמי
אבטלה, במטרה לאפשר להם לגשר על תקופת האבטלה עד למציאת מקום עבודה.

גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, משרד הבריאות או קופת החולים: לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה, גרים בקהילה - בביתם או בדיור מוגן
במחלקות עצמאיות, וזקוקים לעזרה בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכד'). הגמלה ניתנת גם לקשישים הזקוקים

להשגחה בכדי למנוע סכנה לעצמם, או לסביבה. הגמלה ניתנת בשירותים, למעט במקרים מיוחדים.

הבטחת הכנסה: על-פי חוק הבטחת הכנסה משולמת גמלה זו לכל אדם ומשפחה בישראל שאין בכוחם להבטיח לעצמם הכנסה מספקת
למחיה (חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים) והם אינם זכאים לקבלת קצבאות אחרות.

גמלה חלקית - "השלמת הכנסה" משולמת לאדם או משפחה שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר (קצבאות נכסים או פקדונות) נמוכה
מרמת ההכנסה הקבועה בחוק.

}CodeAll{
INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST YEAR

. קצבת זקנה של הביטוח הלאומי1
. השלמת הכנסה לקצבת זקנה או שארים של הביטוח הלאומי2
. פנסיה תקציבית מוקדמת3
. דמי פגיעה מהביטוח הלאומי4
. קצבת נכות/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי5

. דמי אבטלה8
. קצבת שארים/שארים של נפגעי עבודה מבן/בת הזוג9

. קצבה ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר11
. גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי12
. הבטחת הכנסה13
. אף אחת מאלה96
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IF cnt IN EP671_IncomeSources

BLOCK
Txt_FL_EP078

IF EP078_AvPaymPens = NONRESPONSE

ENDIF

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIFTxt_FL_EP208

EP078_AvPaymPens
[@ קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/@ השלמת ההכנסה לקצבת זקנה אולאחר תשלום מיסים, מה היה גודל התשלום הממוצע מ 

שארים 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 מבן/ת זוג/@ קצבתך ממשרד הביטחון/@ קצבת

?]STR (Year - 1)[ בשנת סיעוד מהביטוח הלאומי/@ הבטחת ההכנסה שלך]

IWER:
}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

 וכדומה.13התשלום הוא תשלום שגרתי-רגיל, לא כולל תוספות כגון בונוסים, חודש 

השאלה הבאה תתייחס לתקופת הזמן, שיכולה להיות חודשית, רבעונית או שבועית, לדוגמה.

על המשיב/ה לציין את התשלום השגרתי לתקופה זו בשנה המצויינת בשאלה.
TYPICAL PAYMENT OF PENSIONS

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP978

EP074_PeriodBenefit
איזו תקופה כיסה התשלום?

IWER:
למראיין: אל תכלול תשלומים חד פעמיים, שאלה בנושא תישאל בהמשך.

PERIOD OF INCOME SOURCE
. שבוע1
. שבועיים2
 שבועות4. חודש - 3
 שבועות13. שלושה חודשים - 4
 שבועות26. שישה חודשים - 5
 שבועות52 חודשים - 12. שנה שלמה - 6

. אחרת (ציין/י)97

EP075_OthPeriodBenefits

IWER:
למראיין: ציין/י תקופה אחרת

OTHER PERIOD OF RECEIVING BENEFITS
STRING

EP208_MonthsRecIncSource
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IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP612_WhenSource_long = a5)

ENDIFTxt_FL_EP081

[@ קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/@ השלמת ההכנסה לקצבת הזקנה או השאריםבסך הכול, במשך כמה חודשים קיבלת את 
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

?]STR (Year - 1)[ בשנת הביטחון/@ קצבת הסיעוד שלך מהביטוח הלאומי/@ הבטחת הכנסה]

IWER:
. אם התקבלה12למראיין: לא כמה תשלומים, אלא לאורך כמה זמן. לדוגמא אם הקצבה התקבלה במהלך כל השנה התשובה היא 

.2החל מנובמבר התשובה היא 
HOW MANY MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE

1..12

Txt_FL_EP612

EP612_WhenSource_long
[@ קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי/@ השלמת ההכנסה לקצבת זקנה או שארים של הביטוח הלאומי/@האם קיבלת לראשונה את 

הפנסיה התקציבית המוקדמת/@ דמי הפגיעה או קצבת הנכות/נפגעי העבודה מהביטוח הלאומי/@ קצבת הנכות מהביטוח
הלאומי/@ דמי האבטלה/@ קצבת השארים מבן/בת הזוג/@ הקצבה ממשרד הביטחון או ממשרד ממשלתי אחר/@ גמלת הסיעוד

 לפני הראיון האחרון שלנו ב-מהביטוח הלאומי, משרד הבריאות או קופת החולים/@ הבטחת ההכנסה]
}FLLastInterviewMonthYear{?

BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW
. כן, לפני הראיון האחרון1
. לא, אחרי הראיון האחרון5

Txt_FL_EP213

IF EP213_YearRecIncSource = RESPONSE

ENDIF

EP213_YearRecIncSource
[@ קצבת זקנה של הביטוח הלאומי/@ השלמת הכנסה לקצבת זקנה או שארים של הביטוחבאיזו שנה קיבלת לראשונה את 

הלאומי/@ הפנסיה התקציבית המוקדמת/@ קצבת נכות מהביטוח הלאומי/@ דמי פגיעה או קצבת נכות/נפגעי עבודה מהביטוח
הלאומי/@ דמי האבטלה/@ קצבת שארים מהביטוח הלאומי בגין פטירת בן/ת זוג/@ קצבתך ממשרד הביטחון/@ קצבת הסיעוד שלך

?מהביטוח הלאומי/@ הבטחת ההכנסה שלך]

IWER:
למראיין: במקרה של הטבה שהתקבלה באופן לא רציף במהלך החיים (למשל, דמי אבטלה שהתקבלו בתקופות אבטלה שונות),

התייחס לתשלום הראשון שהתקבל מהטבה זו, ולא לתשלום שראשון שהתקבל במהלך החיים של המשיב.
YEAR RECEIVED INCOME SOURCE

1930..2017

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - EP213_YearRecIncSource) < MN808_AgeRespondent L16 " [השנה צריכה
[.להיות מאוחרת יותר או שווה לשנת הלידה. אם השנה נכונה, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

EP081_LumpSumPenState
[@ קצבאות הזקנה/@ השלמת ההכנסה לקצבת הזקנה או השאריםהאם קיבלת סכום נוסף או תשלום גלובלי כלשהו (חד פעמי) עבור 

של הביטוח הלאומי/@ תשלומי הפנסייה מוקדמת (עבור פרישה מוקדמת)/@ קצבת הנכות מהביטוח הלאומי/@ דמי הפגיעה או קצבת
הנכות/נפגעי העבודה מהביטוח הלאומי/@ דמי האבטלה/@ קצבת השארים מהביטוח הלאומי בגין פטירת בן/ת זוג/@ הקצבה

?]STR (Year - 1)[ במהלך שנת ממשרד הביטחון/@ גמלת הסיעוד מהביטוח הלאומי/@ הבטחת ההכנסה]

IWER:
למראיין: יש לוודא שהמרואיין כולל סכומים חד פעמיים נוספים שהתקבלו.
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ENDLOOPTxt_FL_EP624

IF EP624_OccPensInc = a1

ENDIF

ENDBLOCK

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE
. כן1
. לא5

Txt_FL_EP082

IF EP082_TotAmountLS = NONRESPONSE

ENDIF

EP082_TotAmountLS
[@ קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/@ השלמתלהערכתך, לאחר ניכוי מסים, כמה קיבלת כסכום נוסף או כתשלום גלובלי מ 

הכנסה לקצבת זקנה או שארים של הביטוח הלאומי/@ הפנסיה התקציבית המוקדמת שלך/@ קצבת הנכות שלך מהביטוח
הלאומי/@ דמי הפגיעה או קצבת הנכות/נפגעי העבודה מהביטוח הלאומי/@ דמי האבטלה/@ קצבת השארים מהביטוח הלאומי בגין

- STR (Year[ במהלך פטירת בן/ת זוגך/@ קצבתך ממשרד הביטחון/@ קצבת הסיעוד שלך מהביטוח הלאומי/@ הבטחת הכנסה]
1)[?

IWER:
}FLCURR{למראיין: הסכום ב- 

כלול כל תשלום נוסף
TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP982

EP624_OccPensInc
STR[בנוסף לקצבאות הזקנה, ישנן גם פנסיות תעסוקתיות הניתנו על ידי המעסיק. האם הייתה לך הכנסה מפנסיה תעסוקתית בשנת 

(Year - 1)[?

IWER:
למראיין: פנסיה תעסוקתית מהעבודה האחרונה או הקודמת, פנסיה עבור פרישה מוקדמת, ביטוח במקרה של נכות או פציעה או פנסיית

שארים מעבודתו של בן/בת הזוג.
HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME SOURCES

. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_EP678

EP678_AvPaymPens
?]STR (Year - 1)[להערכתך, לאחר תשלום מיסים, מה היה הסכום שהתקבל מכל הפנסיות התעסוקתיות שלך במהלך 

IWER:
FLCurrלמראיין: הזן סכום ב^
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IF EP678_AvPaymPens = NONRESPONSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
IF NOT (MN101_Longitudinal = 1) OR (EP621_WhenSource_long = a5)

ENDIFTxt_FL_EP681

IF EP681_LumpSumPenState = a1

, תשלומים במהלך החגים13נא לא לכלול תשלומים חד-פעמיים, תשלומים נוספים וכדומה, כמו למשל בונוסים, תשלום על חודש 
וכדומה.

APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF PENSIONS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP878

Txt_FL_EP621

EP621_WhenSource_long
?}FLLastInterviewMonthYear{האם קיבלת את תשלום הפנסיה התעסוקתית שלך לראשונה לפני הראיון האחרון שלנו ב 

IWER:
למראיין: הפנסיה התעסוקתית הראשונה היא תוכנית הפניסה הראשונה שהמשיב החל לקבל ממנה תשלומים.

BENEFIT BEFORE LAST INTERVIEW
. כן, לפני הראיון האחרון1
. לא, אחרי הראיון האחרון5

Txt_FL_EP613

IF EP613_YearRecIncSource = RESPONSE

ENDIF

EP613_YearRecIncSource
באיזו שנה התחלת לקבל את תשלומי הפנסיה התעסוקתית שלך?

IWER:
למראיין: הפנסיה התעסוקתית הראשונה היא תוכנית הפניסה הראשונה שהמשיב החל לקבל ממנה תשלומים.

YEAR RECEIVED INCOME SOURCE
1930..2017

CHECK (CURRENTDATE.YEAR - EP613_YearRecIncSource) < MN808_AgeRespondent L16 " [השנה צריכה להיות
[.מאוחרת יותר או שווה לשנת הלידה. אם השנה נכונה, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"

EP681_LumpSumPenState
?]STR (Year - 1)[האם קיבלת תשלומים, נוספים או חד פעמיים מאחת מהפנסיות התעסוקתיות שלך במהלך שנת 

IWER:
למראיין: אנא וודא כי המשיב לוקח בחשבון כל תשלום נוסף או חד פעמי שהתקבל מאחת מהפנסיות התעסוקתיות שלו (כולל בונוסים,

, תשלומים נוספים בחגים) על מנת לענות על שאלה זו13תשלום על חודש 
LUMP SUM PAYMENT INCOME SOURCE

. כן1
. לא5

Txt_FL_EP682
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ENDIFTxt_FL_EP089

CHECK NOT ((EP089_AnyRegPay.CARDINAL > 1) AND (96 IN EP089_AnyRegPay)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד
[מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDBLOCK

ENDIF

IF EP682_TotAmountLS = NONRESPONSE

ENDIF

EP682_TotAmountLS
 מהפנסיות]STR (Year - 1)[לאחר מיסים וניכויים, להערכתך, איזה סכום קיבלת בסך הכל כתשלום נוסף או חד פעמי במהלך שנת 

התעסוקתיות שלך?

IWER:
FLCurrלמראיין: הזן סכום ב-^

כלול את כל התשלומים הנוספים או החד פעמיים.
TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP982

EP089_AnyRegPay
.48אנא התבונן/י בכרטיס מספר 

?]STR (Year - 1)[האם קיבלת תשלום שוטף כלשהו מבין התשלומים הסדירים או ההעברות שלהלן במהלך שנת 

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED
. תשלומי ביטוח חיים מחברת ביטוח פרטית1
. קצבה רגילה פרטית או תשלומי פנסייה פרטית אישיים2
. מזונות3
. תשלומים סדירים מארגוני רווחה או צדקה4
. תשלומי ביטוח סיעודי ארוך טווח מחברת ביטוח פרטית5

. אף אחד מאלה96

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

BLOCK
Txt_FL_EP094

EP094_TotalAmountBenLP
[@ תשלום ביטוח החיים שלך/@ הקצבה הפרטית/הגמלה הפרטיתאחרי מיסים וניכויים כלשהם, מה היה גובה התשלום הממוצע של 

?]STR (Year - 1)[ בשנת שלך/@ דמי המזונות שלך/@ התשלומים הסדירים שלך מארגוני צדקה/@ תשלומים מביטוח סיעודי]

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב- 

אל תכלול תשלומים חד פעמיים. שאלה לגביהם תישאל מאוחר יותר בראיון
TOTAL AMOUNT IN THE LAST PAYMENT

0..100000000000000000
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IF EP094_TotalAmountBenLP = NONRESPONSE

ENDIF

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIFTxt_FL_EP096

Txt_FL_EP092

IF EP092_AddPayments = a1

UB SEQUENCE UB_EP994

EP090_PeriodPaym
איזו תקופה כיסה התשלום?

PERIOD RECEIVED REGULAR PAYMENTS
. שבוע1
. שבועיים2
 שבועות4. חודש/3
 שבועות13. שלושה חודשים/4
 שבועות26. חצי שנה/5
 שבועות52 חודשים/12. שנה/6

. תקופה אחרת (נא לציין)97

EP091_OthPeriodPaym

IWER:
למראיין: ציין/י אחר

OTHER PERIOD OF RECEIVING REGULAR PAYMENTS
STRING

EP096_MonthsRegPaym
[@ תשלומים רגילים מביטוח חיים/@ תשלומים תקופתיים או תשלומי פנסיה פרטית/@ דמי מזונות/@כמה חודשים בסך הכל קיבלת 

?]STR (Year - 1)[ בשנת תשלומים קבועים מארגוני צדקה/@ תשלומים מביטוח סיעודי]
MONTHS RECEIVED REGULAR PAYMENTS

1..12

EP092_AddPayments
[@ תשלומים רגילים מביטוח חיים/@ תשלומים תקופתיים או תשלומי פנסייה פרטית/@ דמי מזונות/@ תשלומים קבועיםעבור 

?]STR (Year - 1)[, האם קבלת סכום נוסף או חד-פעמי בשנת מארגוני צדקה/@ תשלומים מביטוח סיעודי]
ADDITIONAL PAYMENTS FOR THIS BENEFIT IN LAST YEAR

. כן1
. לא5

Txt_FL_EP209

IF EP209_AddPaymAT = NONRESPONSE

EP209_AddPaymAT
להערכתך, לאחר מיסים וניכויים, בכמה הסתכם הסכום הנוסף שקיבלת בתשלומים נוספים?

IWER:
}FLCURR{למראיין: סכום ב- 

ADDITIONAL PAYMENTS AFTER TAXES
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_EP909
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ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_EP097

IF EP097_PensClaim = a1

EP097_PensClaim
.Bשאינך מקבל כרגע@Bאנו מדברים עתה אודות זכויות פנסיה עתידיות, @

. האם תהיה זכאי לפחות לקצבה אחת מהקצבאות הרשומות בכרטיס זה, שאותה אינך מקבל כעת?49אנא התבונן בכרטיס 
PENSION CLAIMS

. כן1
. לא5

Txt_FL_EP098

LOOP cnt:= 1 TO 5

EP098_TypeOfPension
לאלו סוגים של קצבה תהיה/תהיי זכאי/ת?

IWER:
למראיין: ציין/י את כל התשובות המתאימות

מדובר בקצבאות שהמרואיין/ת טרם החל/ה לקבל
TYPE OF PENSION YOU WILL BE ENTITLED TO

. קצבת זקנה של הביטוח הלאומי1
. קצבת פרישה מוקדמת ממשלתית2
. קצבת נכות כללית/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי3
. פנסיה תעסוקתית מהמעביד (כולל פנסיה תקציבית, קרן פנסיה, קופת גמל, חברת ביטוח [מרכיב חיסכון])4
. פנסיה תעסוקתית מוקדמת מהמעביד, כולל פנסיה תקציבית מוקדמת5

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

BLOCK
Txt_FL_EP102

Txt_FL_EP103

EP102_CompVolun

COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND
1 .Compulsory
2 .Voluntary

EP103_YrsContrToPlan
[@ קצבת הזקנה שלך מהביטוח הלאומי/@ קצבת הפרישה המוקדמת הממשלתיתכמה שנים את/ה כבר משלם דמי גמולים ל- 

שלך/@ קצבת הנכות הכללית/נפגעי עבודה מהביטוח הלאומי/@ הפנסיה התעסוקתית מהמעביד שלך (כולל פנסיה תקציבית, קרן
פנסיה, קופת גמל, חב'' ביטוח [מרכיב חיסכון])/@ הפנסיה התעסוקתית המוקדמת מהמעביד שלך, כולל פנסיה תקציבית מוקדמת]

?
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ENDIF

ENDIF

System preset value EP902_TimeStampEnd
IF EP902_TimeStampEnd = EMPTY AND EP210_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

CHECK EP103_YrsContrToPlan <= MN808_AgeRespondent L16 " [.המספר צריך להיות נמוך מגיל המשיב/ה או שווה לו
[אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר [{empty}]"
Txt_FL_EP106

CHECK NOT ((EP106_ExpRetAge < MN808_AgeRespondent) AND (EP106_ExpRetAge = RESPONSE)) L16 "
[הגיל המצופה צריך להיות גבוה יותר או שווה לגיל הנוכחי. אם הגיל נכון, לחץ על ''מזער'' והוסף הערה להסבר] [{empty}]"

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

IWER:
למראיין: יש לכלול גם תשלומים שהעביר המעסיק

YEARS CONTRIBUTING TO PLAN
0..75

EP106_ExpRetAge
באיזה גיל את/ה מצפה לקבל קיצבה זו בפעם הראשונה?
EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION

30..75

Txt_FL_EP609

EP609_PWExpPensStatAge
[@אנא חשוב/חישבי על התקופה בה תהיה/תהיי זכאי/ת לכספי הפנסיה הזו. להערכתך, מה יהיה גובה התשלום הראשון של 
קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי/@ קצבת הפרישה המוקדמת מהביטוח הלאומי/@ קצבת הנכות הכללית/נפגעי העבודה

מהביטוח הלאומי/@ הפנסיה התעסוקתית מהמעביד שלך (כולל פנסיה תקציבית, קרן פנסיה, קופת גמל, חב'' ביטוח [מרכיב
, לאחר ניכוי מיסים?חיסכון])/@ הפנסיה התעסוקתית המוקדמת מהמעביד שלך, כולל פנסיה תקציבית מוקדמת]

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: סכום ב 

EXPECTED AMOUNT OF PENSION BENEFIT
0..100000000000000000

EP210_IntCheck

IWER:
למראיין: מי ענה על השאלות בסעיף זה?
WHO ANSWERED SECTION EP

. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3
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ENDIF
IF (IT IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

IF MN103_History = 0

BLOCK
Txt_FL_IT005

System preset value IT901_TimeStampStart
IF IT901_TimeStampStart = EMPTY AND IT005_Continue <> EMPTY
ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

ELSE

ENDIFTxt_FL_IT003

IT005_Continue
כעת נדבר על שימוש במחשבים

INTRO IT MODULE
. המשך1

Txt_FL_IT001

IT001_PC_work
האם בעבודה הנוכחית שלך אתה נדרש להשתמש במחשב?

IWER:
 או דומיו)I-Padמחשב יכול להיות מחשב אישי, או טאבלט (

CURRENT JOB REQUIRES COMPUTER
. כן1
. לא5

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a1

ENDIF

Txt_FL_IT002

IT002_PC_work
האם בעבודתך האחרונה לפני פרישתך לגמלאות נדרשת להשתמש במחשב?

IWER:
 ודומיו)I-Padמחשב יכול להיות מחשב אישי, או טבלט (

LAST JOB REQUIRED COMPUTER
. כן1
. לא5

IT003_PC_skills
כיצד היית מדרג את כישורי המחשב שלך? האם היית אומר שהם...

IWER:
}ReadOut{
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ENDIF
IF (((GS IN Test_History) OR (GS IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

ENDBLOCK

Txt_FL_IT004

System preset value IT902_TimeStampEnd
IF IT902_TimeStampEnd = EMPTY AND IT004_UseWWW <> EMPTY
ENDIF

PC skills
. מצויינים1
. טובים מאוד2
. טובים3
. סבירים4
. גרועים5
. מעולם לא השתמשתי במחשב (רק אם נאמר באופן ספונטני)6

IT004_UseWWW
במהלך השבוע האחרון האם השתמשת באינטרנט למשלוח אי-מייל, חיפוש מידע, קניות או לכל צורך אחר לפחות פעם אחת?

USE WORLD WIDE WEB
. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_GS700

System preset value GS901_TimeStampStart
IF GS901_TimeStampStart = EMPTY AND GS700_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_GS701

IF (GS701_Willingness = a2) OR (GS701_Willingness = a3)

GS700_Intro
עתה, ברצוני להעריך את חוזק היד שלך בתרגיל אחיזה. אבקש ממך ללחוץ ידית זו חזק ככל שתוכל, רק לכמה שניות ואחר כך לשחרר.

אדגים זאת עכשיו.

IWER:
הדגם את מדידת עוצמת האחיזה.

. אין לאפשר השתתפות נציג/ה. אם המשיב/ה אינו/אינה מסוגל/ת לענות על אף אחת משאלות אלהBחלק ללא עזרת נציג@Bתחילת @
 בכל שאלה.BCTRL-K@Bבעצמו/ה, סמן @

INTRO HANDGRIP MEASURED
. המשך1

GS701_Willingness
אבצע שתי מדידות לסירוגין בידך הימנית והשמאלית. האם אתה מוכן לאפשר לי למדוד את כושר האחיזה של ידך?

WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED
. המרואיין/ת מסכים/ה לביצוע המדידות1
. המרואיין/ת לא מסכים/ה לביצוע המדידות2
. המרואיין/ת לא מסוגל/ת לבצע את המדידה3

GS010_WhyNotCompl
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ENDIF
IF NOT ((GS701_Willingness = a2) OR (GS701_Willingness = a3))

ENDIF
IF (GS701_Willingness = a2) OR (GS701_Willingness = a3)

ENDIF
IF NOT ((GS701_Willingness = a2) OR (GS701_Willingness = a3))

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

ENDIF

IWER:
מראיין: מדוע המרואיין/ת לא השלים/ה את מבחן אחיזת היד? סמן את כל התשובות המתאימות

WHY NOT COMPLETED GS TEST
. המשיב/ה חש/ה שזה יהיה לא בטיחותי1
. המראיין חש שזה יהיה לא בטיחותי2
. המשיב/ה סירב/ה, ללא ציון סיבה3
. המשיב/ה ניסה/ניסתה אבל לא הצליח/ה להשלים את המבחן4
. המשיב/ה לא הבין/ה את ההוראות5
. המשיב/ה עבר/ה ניתוח, פציעה, נפיחות וכו' בשתי הידיים במהלך ששת החודשים האחרונים6

. אחר (פרט)97

GS011_OthReason

IWER:
מראיין: ציין סיבה אחרת

OTHER REASON
STRING

GS002_RespStatus

IWER:
למראיין: רשום/רשמי את מצבו/מצבה של המשיב/ה

RECORD RESPONDENT STATUS
. המשיב/ה יכול/ה להשתמש בשתי ידיו/ידיה.1
. המשיב/ה אינו/אינה יכול/ה להשתמש בידו/ידה הימנית.2
. המשיב/ה אינו/אינה יכול/ה להשתמש בידו/ידה השמאלית.3

GS003_StopTest
למראיין/ת: עצור/עצרי את הבדיקה.

IWER:
לא תבוצע מדידה של אחיזת היד

END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST
. המשך1

IF GS002_RespStatus = a1
Txt_FL_GS004
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ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

GS004_DominantHand
באיזו יד את/ה כותב/ת?

IWER:
למראיין: אדם אמבידקסטרי הוא אדם שנולד, עם שליטה שווה בשתי הידיים (ולא הסתגל לכך), ויכול לבצע פעולות בשתי הידיים.

DOMINANT HAND
. יד ימין1
. יד שמאל2
. אמבידקסטרי - שולט בשתי ידיו בצורה שווה3

GS705_IntroTest

IWER:
עבור לחוברת הרישום ועקוב אחר ההנחיות למבחן עוצמת אחיזה. לחץ "המשך" אחרי סיום המדידה.

INTRODUCTION TO TEST
. המשך1

GS006_FirstLHand
יד שמאל, מדידה ראשונה

IWER:
למראיין: הזן/י את התוצאות תוך עיגול למספר השלם הקרוב ביותר.

FIRST MEASUREMENT, LEFT HAND
0..100

GS008_FirstRHand
יד ימין, מדידה ראשונה.

IWER:
למראיין: הזן/י את התוצאות תוך עיגול למספר השלם הקרוב ביותר.

FIRST MEASUREMENT, RIGHT HAND
0..100

GS007_SecondLHand
יד שמאל, מדידה שניה

IWER:
למראיין: הזן/י את התוצאות תוך עיגול למספר השלם הקרוב ביותר.

SECOND MEASUREMENT, LEFT HAND
0..100
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ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF

IF GS007_SecondLHand = RESPONSE

ENDIF

CHECK NOT ((GS007_SecondLHand <= (GS006_FirstLHand - 20)) OR (GS007_SecondLHand >=
(GS006_FirstLHand + 20))) L16 " [ההפרש בין המדידה הראשונה ובין המדידה השנייה ביד שמאל גדול מאוד, האם הזנת את
[ המספרים הנכונים [{empty}]"

IF GS009_SecondRHand = RESPONSE

ENDIF

GS009_SecondRHand
יד ימין, מדידה שניה.

IWER:
למראיין: הזן/י את התוצאות תוך עיגול למספר השלם הקרוב ביותר.

SECOND MEASUREMENT, RIGHT HAND
0..100

CHECK NOT ((GS009_SecondRHand <= (GS008_FirstRHand - 20)) OR (GS009_SecondRHand >=
(GS008_FirstRHand + 20))) L16 " [ההפרש בין המדידה הראשונה ובין המדידה השנייה ביד ימין גדול מאוד. האם הזנת את
[המספרים הנכונים [{empty}]"

GS012_Effort

IWER:
למראיין: כמה מאמץ השקיע/ה המשיב/ה במדידה?

HOW MUCH EFFORT R GAVE
. המשיב/ה השקיע/ה מאמצים מלאים1
. המשיב/ה היה/הייתה מנוע/ה מלהשקיע מאמצים מלאים בשל מחלה, כאב או סימפטומים/חוסר נוחות אחרים2
. לא נראה שהמשיב/ה השקיע/ה מאמצים מלאים, ללא סיבה נראית לעין3

GS013_Position

IWER:
למראיין: מה הייתה תנוחת המשיב/ה במבחן?
THE POSITION OF R FOR THIS TEST

. עמידה1
. ישיבה2
. שכיבה3

GS014_RestArm

IWER:
למראיין: האם זרועות המשיב/ה נשענו על בסיס תמיכה בעת ביצוע המבחן?

R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT
. כן1
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ENDIF
IF (PR IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF
System preset value GS902_TimeStampEnd
IF GS902_TimeStampEnd = EMPTY AND ((GS003_StopTest <> EMPTY OR GS007_SecondLHand <> EMPTY) OR
GS009_SecondRHand <> EMPTY)
ENDIF

. לא5

BLOCK
Txt_FL_GL737

System preset value PR901_TimeStampStart
IF PR901_TimeStampStart = EMPTY AND GL737_intro_discrM <> EMPTY
ENDIF
IF GL737_intro_discrM = a1

ENDIFTxt_FL_GL739

GL737_intro_discrM
[@ ישנם זמנים שבהם בני אדם נרדפים או מופלים לרעה, בגלל סיבות כמו עמדות פוליטיות, דת, לאום, מוצא אתני, נטייה מינית או הרקע

 כעת ברצוננו לשאול האם הוריך הושפעו ממלחמה, רדיפות או אפליה. חשוב בבקשה על אימך כעת.שלהם.]

IWER:
למראיין:

שאלה זו מתייחסת לאם הביולוגית של המשיב.
INTRO DISCRIMINATED AGAINST MOTHER

. המשך1

Txt_FL_GL738

GL738_discrmother
. האם אימך חוותה את אחד המצבים והתוצאות שברשימה כתוצאה ממלחמה, רדיפה או אפליה?31התבונן בבקשה בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

למראיין: סמן כל מה שרלוונטי

ב"מלחמה" הכוונה היא גם לזמן הכיבוש במלחמת העולם השנייה.

ב"מוות" הכוונה רק למוות שהוא תוצאה ישירה של המלחמה, הרדיפה או האפליה. לדוגמא, אם האם מתה במחנה עבודה סמן גם מחנה
עבודה וגם מוות.

DISCRIMINATED AGAINST MOTHER
. כליאה1
. מחנה עבודה2
. מחנה ריכוז3
. גירוש, יישוב מחדש בכפייה או בריחה4
. מעורבות בלחימה5
. פגיעה משמעותית בבריאות או פציעה - כולל נזק לבריאות הפיזית או הנפשית6
. מוות7

. אף אחד מאלה96
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ENDIF
IF (SP IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

IF GL739_intro_discrF = a1

ENDIF
System preset value PR902_TimeStampEnd
IF PR902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

GL739_intro_discrF
כעת, חשוב בבקשה על אביך.

IWER:
שאלה זו מתייחסת לאב הביולוגי של המשיב.

INTRO DISCRIMINATED AGAINST FATHER
. המשך1

Txt_FL_GL740

GL740_discrfather
. האם אביך חווה את אחד המצבים והתוצאות שברשימה כתוצאה ממלחמה, רדיפה או אפליה?31התבונן בבקשה בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

למראיין: סמן כל מה שרלוונטי

ב"מלחמה" הכוונה היא גם לזמן הכיבוש במלחמת העולם השנייה.

פגיעה בבריאות כוללת פגיעה משמעותית בבריאות הפיזית או הנפשית.

ב"מוות" הכוונה רק למוות שהוא תוצאה ישירה של המלחמה, הרדיפה או האפליה. לדוגמא, אם האבא נת במחנה עבודה סמן גם מחנה
עבודה וגם מוות.

DISCRIMINATED AGAINST FATHER
. כליאה1
. מחנה עבודה2
. מחנה ריכוז3
. גירוש, יישוב מחדש בכפייה או בריחה4
. מעורבות בלחימה5
. פגיעה משמעותית בבריאות או פציעה - כולל נזק לבריאות הפיזית או הנפשית6
. מוות7

. אף אחד מאלה96

BLOCK
Txt_FL_SP001

System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_SP002

SP001_Intro
השאלות הבאות עוסקת בסיוע שאולי הענקת לאנשים שאת/ה מכיר/ה או שאולי קיבלת מאנשים שאת/ה מכיר/ה.

INTRODUCTION SP
. המשך1

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

390 von 485 19.05.17, 16:43



IF SP002_HelpFrom = a1

SP002_HelpFrom
. כאשר את/ה חושב/ת על שנים עשר החודשים האחרונים, האם בן/בת משפחה כלשהו מחוץ למשק50התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 

הבית שלך, חבר/ה או שכן/ה כלשהו/י העניק לך סוג כלשהו של סיוע המופיע בכרטיס?
RECEIVED HELP FROM OTHERS

. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_SP003

IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP003_FromWhoHelp
[@ או לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג שלך/@ המתגורר/ת מחוץ לבית, ידיד/ה או שכן/ה הגיש/ה לך [@ אחר/ת]איזה/איזו בן/בת משפחה 

 עזרהאו לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג שלך]
 ?[@ לעיתים הכי קרובות]

WHO GAVE YOU HELP
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

SP027_WhatChild
איזה ילד/ה?

WHICH CHILD FROM OUTSIDE HH HELPED R
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

391 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIFTxt_FL_SP004

Txt_FL_SP005

IF SP027_WhatChild = a96

ENDIF

^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]

96^ .FLDefault[79]

SP023_NameOthChild

IWER:
ציין את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

SP004_TypesOfHelp
. אילו סוגים של עזרה הגיש לך אדם זה בשנים עשר החודשים האחרונים?50אנא התבוננ/י בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

למראיין: סמן כל מה שרלוונטי

עבודת ניירת כוללת מילוי טפסים באינטרנט.
WHICH TYPES OF HELP

. טיפול אישי, כגון: להתלבש, להתרחץ או להתקלח, לאכול, לצאת מהמיטה או להיכנס למיטה, להשתמש בשירותים1
. עזרה במטלות משק הבית, למשל, בתיקונים בבית, בגינון, בתחבורה, בקניות, בעבודת הבית.2
. בעבודת ניירת, כמו מילוי טפסים, הסדרת עניינים כספיים או משפטיים3

SP005_HowOftenHelpRec
[@ או בן הזוג שלך/@ או בת הזוג שלך/@ או בן הזוגבמהלך שנים עשר החודשים האחרונים, בסך הכל, באיזו תדירות קיבלת את/ה 

 עזרה כזאת מאדם זה? האם היה זה...שלך/@ או בת הזוג שלך]

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON
. כמעט כל יום1
. כמעט כל שבוע2
. כמעט כל חודש3
. לעתים רחוקות יותר4
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ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF piIndex <> 3

ENDIF

Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
) האם יש בן/בת משפחה נוסף/ת מחוץ למשק הבית, ידיד/ה, שכן/ה, שעזר לך במתן טיפול אישי או בביצוע מטלות50(התבונן בכרטיס 

משק הבית?
ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD

. כן1
. לא5

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

BLOCK
Txt_FL_SP003

IF (SP003_FromWhoHelp = a10) OR (SP003_FromWhoHelp = a11)

SP003_FromWhoHelp
[@ או לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג המתגורר/ת מחוץ לבית, ידיד/ה או שכן/ה הגיש/ה לך [@ אחר/ת]איזה/איזו בן/בת משפחה 

 עזרהשלך/@ או לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג שלך]
 ?[@ לעיתים הכי קרובות]

WHO GAVE YOU HELP
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96
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ENDIFTxt_FL_SP004

Txt_FL_SP005

IF SP027_WhatChild = a96

ENDIF

SP027_WhatChild
איזה ילד/ה?

WHICH CHILD FROM OUTSIDE HH HELPED R
^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]

96^ .FLDefault[79]

SP023_NameOthChild

IWER:
ציין את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

SP004_TypesOfHelp
. אילו סוגים של עזרה הגיש לך אדם זה בשנים עשר החודשים האחרונים?50אנא התבוננ/י בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

למראיין: סמן כל מה שרלוונטי

עבודת ניירת כוללת מילוי טפסים באינטרנט.
WHICH TYPES OF HELP

. טיפול אישי, כגון: להתלבש, להתרחץ או להתקלח, לאכול, לצאת מהמיטה או להיכנס למיטה, להשתמש בשירותים1
. עזרה במטלות משק הבית, למשל, בתיקונים בבית, בגינון, בתחבורה, בקניות, בעבודת הבית.2
. בעבודת ניירת, כמו מילוי טפסים, הסדרת עניינים כספיים או משפטיים3

SP005_HowOftenHelpRec
[@ או בן הזוג שלך/@ או בת הזוג שלך/@ או בן הזוגבמהלך שנים עשר החודשים האחרונים, בסך הכל, באיזו תדירות קיבלת את/ה 

 עזרה כזאת מאדם זה? האם היה זה...שלך/@ או בת הזוג שלך]
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ENDIFTxt_FL_SP008

System preset value SP901_TimeStampStart
IF SP901_TimeStampStart = EMPTY AND SP008_GiveHelp <> EMPTY
ENDIF
IF SP008_GiveHelp = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

IF piIndex <> 3

ENDIF

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

HOW OFTEN RECEIVED HELP FROM THIS PERSON
. כמעט כל יום1
. כמעט כל שבוע2
. כמעט כל חודש3
. לעתים רחוקות יותר4

Txt_FL_SP007

SP007_OtherHelper
) האם יש בן/בת משפחה נוסף/ת מחוץ למשק הבית, ידיד/ה, שכן/ה, שעזר לך במתן טיפול אישי או בביצוע50(התבונן בכרטיס 

מטלות משק הבית?
ANY OTHER HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD

. כן1
. לא5

SP008_GiveHelp
עתה ברצוני לשאול אותך אודות העזרה שנתת לאחרים.

.50התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם הגשת לבן/בת משפחה הנמצא/ת מחוץ לבית, לידיד/ה או לשכן/ה אחד או יותר מסוגי הסיוע

המופיעים בכרטים?

IWER:
 . אם יש בכך צורך, הסבר למשיב/ה שנושא הנכדים ידון בשלב מאוחר יותר, בשאלהbהשאלה אינה כוללת טיפול בנכדים@bלמראיין: @

SP014.
GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST INTERVIEW

. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_SP009

SP009_ToWhomGiveHelp
 במהלך שנים עשר החודשים[@ לעיתים הקרובות ביותר] מחוץ למשק הבית, חבר או שכן סייעת [@ אחר/ת]לאיזה בן/בת משפחה 

האחרונים?
TO WHOM DID YOU GIVE HELP

. בן/בת הזוג1

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

395 von 485 19.05.17, 16:43



IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF SP029_WhatChild = a96

SP029_WhatChild
איזה ילד/ה?

WHICH OTHER CHILD FROM OUTSIDE HH HELPED R
^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]

96^ .FLDefault[79]

SP024_NameOthChild
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ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

ENDIFTxt_FL_SP010

Txt_FL_SP011

IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDIF

IWER:
ציין את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

SP010_TypesOfHelpGiven
. אלו סוגים של עזרה הגשת לאדם זה בשנים עשר החודשים האחרונים?50התבונן בבקשה בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

למראיין: סמן כל מה שרלוונטי
WHICH TYPES OF HELP

. טיפול אישי, כגון: להתלבש, להתרחץ או להתקלח, לאכול, לצאת מהמיטה או להיכנס למיטה, להשתמש בשירותים1
. עזרה במטלות משק הבית, למשל, בתיקונים בבית, בגינון, בתחבורה, בקניות, בעבודת הבית.2
. בעבודת ניירת, כמו מילוי טפסים, הסדרת עניינים כספיים או משפטיים3

SP011_HowOftGiveHelp
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות הגשת סיוע כזה לאדם זה? האם היה זה...

IWER:
^ReadOut

למראיין: קרא בקול
HOW OFTEN GIVE HELP

. כמעט כל יום1
. כמעט כל שבוע2
. כמעט כל חודש3
. לעתים רחוקות יותר4

Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
)50(התבונן בבקשה בכרטיס 

האם יש בן/בת משפחה אחר/ת מחוץ למשק הבית, ידיד/ה או שכן/ה להם עזרת במתן טיפול אישי או במטלות משק הבית?
HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS

. כן1
. לא5

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

BLOCK
Txt_FL_SP009
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IF (SP009_ToWhomGiveHelp = a10) OR (SP009_ToWhomGiveHelp = a11)

SP009_ToWhomGiveHelp
 במהלך שנים עשר החודשים[@ לעיתים הקרובות ביותר] מחוץ למשק הבית, חבר או שכן סייעת [@ אחר/ת]לאיזה בן/בת משפחה 

האחרונים?
TO WHOM DID YOU GIVE HELP

. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

SP029_WhatChild
איזה ילד/ה?

WHICH OTHER CHILD FROM OUTSIDE HH HELPED R
^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]
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ENDBLOCK

ENDIFTxt_FL_SP010

Txt_FL_SP011

IF piIndex <> 3

ENDIF

IF SP029_WhatChild = a96

ENDIF

96^ .FLDefault[79]

SP024_NameOthChild

IWER:
ציין את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

SP010_TypesOfHelpGiven
. אלו סוגים של עזרה הגשת לאדם זה בשנים עשר החודשים האחרונים?50התבונן בבקשה בכרטיס 

IWER:
^CodeAll

למראיין: סמן כל מה שרלוונטי
WHICH TYPES OF HELP

. טיפול אישי, כגון: להתלבש, להתרחץ או להתקלח, לאכול, לצאת מהמיטה או להיכנס למיטה, להשתמש בשירותים1
. עזרה במטלות משק הבית, למשל, בתיקונים בבית, בגינון, בתחבורה, בקניות, בעבודת הבית.2
. בעבודת ניירת, כמו מילוי טפסים, הסדרת עניינים כספיים או משפטיים3

SP011_HowOftGiveHelp
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, באיזו תדירות הגשת סיוע כזה לאדם זה? האם היה זה...

IWER:
^ReadOut

למראיין: קרא בקול
HOW OFTEN GIVE HELP

. כמעט כל יום1
. כמעט כל שבוע2
. כמעט כל חודש3
. לעתים רחוקות יותר4

Txt_FL_SP013

SP013_GiveHelpToOth
)50(התבונן בבקשה בכרטיס 

האם יש בן/בת משפחה אחר/ת מחוץ למשק הבית, ידיד/ה או שכן/ה להם עזרת במתן טיפול אישי או במטלות משק הבית?
HAVE YOU GIVEN HELP TO OTHERS

. כן1
. לא5
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ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0

ENDLOOP

ENDIF

Txt_FL_SP014

IF SP014_LkAftGrCh = a1

SP014_LkAftGrCh
 מבלי שההורים היו[@ נכדך/נכדתך/@ נכדיך]במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם השגחת באופן סדיר או מפעם לפעם על 

נוכחים?
LOOK AFTER GRANDCHILDREN

. כן1
. לא5

Txt_FL_SP015

LOOP cnt3:= 1 TO 20

SP015_ParentLkAftGrChild
 השגחת?[@ הוא ההורה של הנכד/ה שעליו/עליה/@ הם ההורים של הנכדים/הנכדות שעליהם/שעליהן]מי מילדיך 

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

PARENTS FROM GRANDCHILDREN
^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]

21^ .FLDefault[1]

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

BLOCK
Txt_FL_SP016

SP016_HowOftGrCh
, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים?}FLChildName[i]{באיזו תדירות בממוצע השגחת על הילד/הילדה/הילדים/הילדות של 

האם זה היה

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

400 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

IWER:
}ReadOut{

HOW OFTEN DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN
. כמעט כל יום1
. כמעט כל שבוע2
. כמעט כל חודש3
. לעתים רחוקות יותר4

Txt_FL_SP018

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP018_GiveHelpInHH
הבה נשוחח עתה אודות עזרה בתוך משק הבית שלך.

האם, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, עזרת למישהו המתגורר בבית זה באופן שגרתי בטיפול אישי, כמו רחצה, יציאה מהמיטה או
הלבשה?

IWER:
למראיין: 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.
GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE HOUSEHOLD

. כן1
. לא5

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
מי זה/זו היה/היתה?

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

TO WHOM GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
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CHECK NOT ((SP019_ToWhomGiveHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)) L16 "
[אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך] [{empty}]"

IF (a10 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH) OR (a11 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH)

. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF a96 IN SP031_WhatChild

ENDIF

SP031_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH CHILD FROM INSIDE HH HELPED R
^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]

96^ .FLDefault[79]

SP025_NameOthChild

IWER:
למראיין: רשום שם הילד/ה
NAME OTHER CHILD

STRING
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ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa) AND NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH049_HeADLb)

ENDIF

Txt_FL_SP020

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:
למראיין: 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.
SOMEONE IN THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL CARE

. כן1
. לא5

CHECK NOT ((SP021_FromWhomHelpInHH.CARDINAL > 1) AND (96 IN SP021_FromWhomHelpInHH)) L16 " [אינך
[יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

SP021_FromWhomHelpInHH
מי זה/זו היה/היתה?

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

WHO HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE HOUSEHOLD
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96
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ENDIF

ENDIF

ENDIF

IF (a10 IN SP021_FromWhomHelpInHH) OR (a11 IN SP021_FromWhomHelpInHH)

ENDIF

IF a96 IN SP033_WhatChild

ENDIF

SP033_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH OTHER CHILD FROM INSIDE HH HELPED R
^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]

96^ .FLDefault[79]

SP026_NameOthChild

IWER:
למראיין: ציין את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

SP022_IntCheck

IWER:
למראיין:

בדוק/בדקי: מי ענה על השאלות בסעיף זה?
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP

. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
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ENDIF
IF (FT IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

System preset value SP902_TimeStampEnd
IF SP902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_FT001

System preset value FT901_TimeStampStart
IF FT901_TimeStampStart = EMPTY AND FT001_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_FT002

IF FT002_GiveFiGift250 = a1

FT001_Intro
ישנם אנשים המעניקים מתנות כספיות או חומריות, או שתומכים באנשים אחרים, כמו למשל: הורים, ילדים, נכדים, קרובים אחרים, ידידים

או שכנים; וישנם אנשים שאינם עושים זאת.
INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS

. המשך1

FT002_GiveFiGift250
האם יש מישהו שקיבל ממךBחשוב בבקשה על שנים עשר החודשים האחרונים. בלי לקחת בחשבון מגורים משותפים או מזון משותף, @

 מתנה, או תמיכה, פיננסית או חומרית, לאדם כלשהו בתוך או מחוץB @[@ או מבעלך/@ או מאשתך/@ או מבן זוגך/@ או מבת זוגך]
 או יותר?]FLDefault[32][]FLDefault[9][למשק בית זה, בשווי של עד 

IWER:
למראיין: 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.
GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE

. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_FT003

FT003_ToWhomFiGift250
[@ בשנים עשר עזרה כספית או מתנה כזאת [@ או בעלך/@ או אשתך/@ או בן זוגך/@ או בת זוגך] הענקת את/ה [@ עוד]למי 

?החודשים האחרונים]
^FL_FT003_7

IWER:
למראיין: הכלי המחקרי מאפשר לחזור על שאלות נתינת המתנה עד שלוש פעמים

TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
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IF MN103_History = 0

. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

IF FT032_WhatChild = a96

FT032_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH CHILD RECEIVED FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

FT022_NameOthChild
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ENDBLOCK
LOOP cnt1:= 2 TO 3

ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDIF

IWER:
למראיין: רשום את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT007

FT007_OthPFiGift250
[@bשקיבל ממך@bכשאתה עדיין חושב על שנים עשר החודשים האחרונים: האם יש עוד מישהו בתוך משק הבית או מחוצה לו @

]FLDefault[32][ תמיכה, או מתנה, כספית או חומרית המסתכמת ב- או מבעלך/@ או מאשתך/@ או מבן זוגך/@ או מבת זוגך]
]FLDefault[9][?או יותר 

OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
. כן1
. לא5

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT003

FT003_ToWhomFiGift250
[@ בשנים עשר עזרה כספית או מתנה כזאת [@ או בעלך/@ או אשתך/@ או בן זוגך/@ או בת זוגך] הענקת את/ה [@ עוד]למי 

?החודשים האחרונים]
^FL_FT003_7

IWER:
למראיין: הכלי המחקרי מאפשר לחזור על שאלות נתינת המתנה עד שלוש פעמים

TO WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
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IF MN103_History = 0

. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF (FT003_ToWhomFiGift250 = a10) OR (FT003_ToWhomFiGift250 = a11)

ENDIF
IF piIndex <> 3

IF FT032_WhatChild = a96

ENDIF

FT032_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH CHILD RECEIVED FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

FT022_NameOthChild

IWER:
למראיין: רשום את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT007
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ENDIFTxt_FL_FT008

Txt_FL_FT009

IF FT009_RecFiGift250 = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

FT007_OthPFiGift250
bשקיבל ממך@bכשאתה עדיין חושב על שנים עשר החודשים האחרונים: האם יש עוד מישהו בתוך משק הבית או מחוצה לו @

 תמיכה, או מתנה, כספית או חומרית המסתכמת ב-[@ או מבעלך/@ או מאשתך/@ או מבן זוגך/@ או מבת זוגך]
]FLDefault[32][]FLDefault[9][?או יותר 

OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
. כן1
. לא5

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.
INTRODUCTION RECEIVE

. המשך1

FT009_RecFiGift250
חשוב/חשבי בבקשה על שנים עשר החודשים האחרונים.

[@ לבעלך/@ לאשתך/@ לבן זוגך/@ לבת[@ או/@ או/@ או/@ או]בלא לקחת בחשבון דיור משותף או מזון משותף, האם העניקו לך 
]FLDefault[32][ מתנה כספית או חומרית או תמיכה כלשהי מאדם כלשהו בתוך משק בית זה או מחוצה לו, המסתכמת ב- זוגך]

]FLDefault[9][?או יותר 

IWER:
למראיין: במתנה כספית הכוונה היא נתינת כסף, או כיסוי סוגים מסויימים של עלויות כגון אלו הנדרשות עבור טיפול רפואי או ביטוח,

השכלה, מקדמה עבור קניית בית. אין לכלול בסעיף זה הלוואות או ירושות.
RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR MORE

. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
 עזרה כספית או מתנה כזאת[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבת זוגך] נתן לך [@ עוד]מי 

?[@ במהלך שנים עשר החודשים האחרונים]

^FL_FT010_5
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IF MN103_History = 0

IWER:
למראיין: הכלי המחקרי מאפשר לחזור על שאלות קבלת המתנה עד שלוש פעמים

FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

FT034_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH OTHER CHILD RECEIVED FINANCIAL GIFT
^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]
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ENDBLOCK
LOOP cnt2:= 2 TO 3

ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

IF FT034_WhatChild = a96

ENDIF

96^ .FLDefault[79]

FT023_NameOthChild

IWER:
למראיין: רשום את שם ילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
[@ או(כשאת/ה עדיין חושב/ת על שנים עשר החודשים האחרונים). האם יש מישהו אחר בתוך משק הבית או מחוצה לו שנתן לך 

]FLDefault[32][ מתנה כספית או חומרית או תמיכה המסתכמת ב לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבת זוגך]
]FLDefault[9][?או יותר 

FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
. כן1
. לא5

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT010

FT010_FromWhoFiGift250
 עזרה כספית או מתנה כזאת[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבת זוגך] נתן לך [@ עוד]מי 

?[@ במהלך שנים עשר החודשים האחרונים]

^FL_FT010_5

IWER:
למראיין: הכלי המחקרי מאפשר לחזור על שאלות קבלת המתנה עד שלוש פעמים

FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
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IF MN103_History = 0

. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF (FT010_FromWhoFiGift250 = a10) OR (FT010_FromWhoFiGift250 = a11)

IF FT034_WhatChild = a96

FT034_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH OTHER CHILD RECEIVED FINANCIAL GIFT
^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]

96^ .FLDefault[79]

FT023_NameOthChild
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ENDIFTxt_FL_FT015

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

ENDIF

IWER:
למראיין: רשום את שם ילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT014

FT014_FromOthPFiGift250
[@ או(כשאת/ה עדיין חושב/ת על שנים עשר החודשים האחרונים). האם יש מישהו אחר בתוך משק הבית או מחוצה לו שנתן לך 

]FLDefault[32][ מתנה כספית או חומרית או תמיכה המסתכמת ב לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבת זוגך]
]FLDefault[9][?או יותר 

FROM OTHER PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE
. כן1
. לא5

FT015_EverRecInh5000
[@ לבעלך/@[@ או/@ או/@ או/@ או] לך bהעניקו@b, האם @[@ מבלי לכלול מתנות גדולות שכבר ציינת/@ מאז הראיון האחרון ב]

?]FLDefault[33][]FLDefault[9][ מתנה או ירושה הכוללת כסף, טובין או נכסים בשווי העולה על לאשתך/@ לבן זוגך/@ לבת זוגך]

IWER:
למראיין: אין לכלול מתנות שכבר הוזכרו

EVER RECEIVED GIFT OR INHERITED MONEY 5000 OR MORE
. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_FT016

Txt_FL_FT017

FT016_YearRecInh5000
[@ את/ה או בעלך/@ את/ה או אשתך/@ את/ה או בן זוגך/@ באיזו שנה קיבלת [@ חשוב/חשבי על המתנה הגדולה ביותר שקיבלת.]

 אותה?את/ה בת זוגך]
IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED

1905..2017

FT017_FromWhomRecInh5000
 את המתנה או הירושה הזו?[@ לבעלך/@ לאשתך/@ לבן/ת זוגך/@ לבן/ת זוגך][@ או/@ או/@ או/@ או]מי העניק לך 

FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE
. בן/בת הזוג1
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IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF FT036_WhatChild = a96

FT036_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH CHILD GAVE FINANCIAL GIFT TO R
^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]

96^ .FLDefault[79]

FT024_NameOthChild
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ENDBLOCK
LOOP cnt3:= 2 TO 5

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

ENDIF

IWER:
למראיין: רשום את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
 קיבלת/ם מתנה או ירושה נוספת כלשהי השווה[@ בעלך,/@ אשתך,/@ בן זוגך,/@ בת זוגך,][@ או/@ או/@ או/@ או]האם את/ה 

 ?) + '']FLLastInterviewMonthYear[('@ מאז הראיון שלנו ב-' + ]FLDefault[33][]FLDefault[9][יותר מ 
ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE

. כן1
. לא5

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT016

Txt_FL_FT017

FT016_YearRecInh5000
[@ את/ה או בעלך/@ את/ה או אשתך/@ את/ה או בן באיזו שנה קיבלת [@ חשוב/חשבי על המתנה הגדולה ביותר שקיבלת.]

 אותה?זוגך/@ את/ה בת זוגך]
IN WHICH YEAR GIFT OR INHERITANCE RECEIVED

1905..2017

FT017_FromWhomRecInh5000
 את המתנה או הירושה הזו?[@ לבעלך/@ לאשתך/@ לבן/ת זוגך/@ לבן/ת זוגך][@ או/@ או/@ או/@ או]מי העניק לך 

FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
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IF (FT017_FromWhomRecInh5000 = a10) OR (FT017_FromWhomRecInh5000 = a11)

ENDIF
IF piIndex <> 5

. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF FT036_WhatChild = a96

ENDIF

FT036_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH CHILD GAVE FINANCIAL GIFT TO R
^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]

96^ .FLDefault[79]

FT024_NameOthChild

IWER:
למראיין: רשום את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT020

FT020_MoreRecInh5000
 קיבלת/ם מתנה או ירושה נוספת כלשהי[@ בעלך,/@ אשתך,/@ בן זוגך,/@ בת זוגך,][@ או/@ או/@ או/@ או]האם את/ה 

 ?) + '']FLLastInterviewMonthYear[('@ מאז הראיון שלנו ב-' + ]FLDefault[33][]FLDefault[9][השווה יותר מ 
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ENDIFTxt_FL_FT025

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ANY FURTHER GIFT OR INHERITANCE
. כן1
. לא5

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
[@ או בעלך/@ או אשתך/@ הענקת את/ה [@ אי פעם], האם [@ לא כולל מתנות גדולות שכבר דיברנו עליהן/@ מאז הראיון האחרון ב]

?]FLDefault[33][]FLDefault[9][ מתנה הכוללת כסף, טובין או נכס השווה יותר מ או בן זוגך/@ או בת זוגך]

IWER:
למראיין: אין לכלול מתנות שכבר הוזכרו בשלב מוקדם יותר בראיון

EVER GIVEN GIFT 5000 OR MORE
. כן1
. לא5

BLOCK
Txt_FL_FT026

Txt_FL_FT027

FT026_YearGivInh5000
[@ את/ה או בעלך/@ את/ה או אישתך/@ את/ה או בן זוגך/@ באיזו שנה הענקת [@ חשוב/חשבי על המתנה הגדולה ביותר שנתת.]

 את המתנה הזו?את/ה או בת זוגך]
IN WHICH YEAR GIFT GIVEN

1905..2017

FT027_ToWhomGivInh5000
 את המתנה הזו?[@ את/ה או בעלך/@ את/ה או אשתך/@ את/ה או בן/ת זוגך/@ את/ה או בן/ת זוגך]למי הענקת 

TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
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IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

ENDIF
IF piIndex <> 5

. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

IF FT038_WhatChild = a96

ENDIF

FT038_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH OTHER CHILD GAVE FINANCIAL GIFT TO R
^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]

96^ .FLDefault[79]

FT028_NameOthChild

IWER:
למראיין: רשום את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT031

FT031_MoreGivInh5000
[@ את/ה או בעלך/@ את/ה או אשתך/@ את/ה או בן זוגך/@ את/ה או בת זוגך]האם הענקת 

?]FLDefault[33][]FLDefault[9][מתנה נוספת ששווייה מעל 
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ENDBLOCK
LOOP cnt4:= 2 TO 5

ENDIF

ANY FURTHER GIFT
. כן1
. לא5

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

BLOCK
Txt_FL_FT026

Txt_FL_FT027

IF (FT027_ToWhomGivInh5000 = a10) OR (FT027_ToWhomGivInh5000 = a11)

FT026_YearGivInh5000
[@ את/ה או בעלך/@ את/ה או אישתך/@ את/ה או בן באיזו שנה הענקת [@ חשוב/חשבי על המתנה הגדולה ביותר שנתת.]

 את המתנה הזו?זוגך/@ את/ה או בת זוגך]
IN WHICH YEAR GIFT GIVEN

1905..2017

FT027_ToWhomGivInh5000
 את המתנה הזו?[@ את/ה או בעלך/@ את/ה או אשתך/@ את/ה או בן/ת זוגך/@ את/ה או בן/ת זוגך]למי הענקת 

TO WHOM GIVEN 5000 OR MORE
. בן/בת הזוג1
. אם2
. אב3
. חותנת (חמות)4
. חותן (חם)5
. אם חורגת6
. אב חורג7
. אח8
. אחות9

. ילד/ה10
. בן/בת חורג/ת / ילד/ה של בן/בת הזוג הנוכחי/ת11
. מחותן (חתן)12
. מחותנת (כלה)13
. נכד/ה14
. סב/סבתא15
. דודה16
. דוד17
. אחיינית18
. אחיין19
. קרוב משפחה אחר20
. חבר21
. קולגה/חבר (או חבר לשעבר) לעבודה22
. שכן23
. בן/בת זוג לשעבר24
. איש דת25
. מרפא נפשי או פיזי, או איש ריפוי מקצועי אחר26
. עוזר/ת בית או נותן טיפולים ביתיים27
. אף אחד מאלה96

FT038_WhatChild
מי מילדיך?

WHICH OTHER CHILD GAVE FINANCIAL GIFT TO R
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ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

IF FT038_WhatChild = a96

ENDIF

^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]

96^ .FLDefault[79]

FT028_NameOthChild

IWER:
למראיין: רשום את שם הילד/ה

NAME OTHER CHILD
STRING

Txt_FL_FT031

FT031_MoreGivInh5000
[@ את/ה או בעלך/@ את/ה או אשתך/@ את/ה או בן זוגך/@ את/ה או בת זוגך]האם הענקת 

?]FLDefault[33][]FLDefault[9][מתנה נוספת ששווייה מעל 
ANY FURTHER GIFT

. כן1
. לא5

FT021_IntCheck
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ENDIF
IF (((HO IN Test_Regular) OR (HO IN Test_History)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value FT902_TimeStampEnd
IF FT902_TimeStampEnd = EMPTY
ENDIF

IWER:
למראיין:

יש לבדוק: מי ענה על השאלות בסעיף זה?
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT

. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

BLOCK

IF (MN008_NumHHR = 1) AND (MN024_NursingHome = a1)

ENDIF
IF (MN103_History = 0) AND (MN008_NumHHR = 1)

System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO001_Place <> EMPTY
ENDIF

HO001_Place

IWER:
למראיין: האם ראיון זה מתבצע בבית או בדירה של המשיב/משיבה?

INTERVIEW IN HOUSE R
. כן1
. לא5

IF MN024_NursingHome = a2
Txt_FL_HO061

System preset value HO901_TimeStampStart
IF HO901_TimeStampStart = EMPTY AND HO061_YrsAcc <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HO662

HO061_YrsAcc
כעת יש לי כמה שאלות לגבי מקום מגוריך. כמה שנים אתה גר בביתך הנוכחי?

IWER:
למראיין: יש לעגל למספר שלם

YEARS IN ACCOMMODATION
1..120
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IF HO662_PayNursHome = a1

HO662_PayNursHome
האם עליך לשלם מכיסך עבור המגורים במוסד הסיעודי בו אתה גר? הכוונה ב"לשלם מכיסך" היא להוצאות שעליהן לא מתקבל החזר

מביטוח ציבורי או פרטי או מכוסות על ידי הטבות. ההוצאות יכולות להיות על חדר, ארוחות, טיפול, כביסה או חיובים או שירותים שונים,
כמו למשל, מים, חשמל, גז או חימום וכן הלאה.

OUT OF POCKET FOR NURSING HOME
. כן1
. לא5

Txt_FL_HO665

CHECK NOT ((HO666_PayCoverNursHome.CARDINAL > 1) AND (96 IN HO666_PayCoverNursHome)) L16 " [אינך
[יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_HO080

HO665_LastPayment
להערכתך, כמה את/ה משלם/ת מכיסך בחודש רגיל?

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב 
LAST PAYMENT

0..100000000000000000

HO666_PayCoverNursHome
, מה כיסה תשלום זה?51אנא הבט/י בכרטיס מספר 

IWER:
למראיין: יש לסמן את כל התשובות המתאימות.

הקרא/הקריאי בקול
PAYMENT COVERING NURSING HOME

. מגורים (חדר)1
. ארוחות2
. סיעוד והוצאות על טיפול3
. שיקום או שירותי בריאות אחרים4
. כביסה5
. חיובים ושירותים, כמו למשל מים, חשמל, גז או חימום6
. הוצאות אחרות7

. אף אחת מאלה96

HO080_NHCosts
חשוב לנו להבין כיצד אנשים מתמודדים עם עלויות המוסד הסיעודי. יש לנו שאלה נוספת על מנת להעריך כיצד את/ה מתמודד עם עלויות

. באילו מקורות הכנסה את/ה עושה שימוש על מנת לכסות אל הוצאותייך?52אלה. אנא הבט/הביטי בכרטיס מספר 

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות

INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES
. פנסיות (שלך או של בן/בת זוגך)1
. מקורות הכנסה אחרים, כמו השכרת נכסי דלא ניידי (נדלן)2
. נכסים או חסכונות (שלך או של בן/בת זוגך), כולל פוליסות ביטוח חיים3
. סיוע כלכלי מהילדים או הנכדים4
. קצבת דיור או הטבות ציבוריות אחרות5
. תשלומים מביטוח סיעודי ציבורי ארוך טווח6
. תשלומים מביטוח סיעודי פרטי ארוך טווח7

. מקורות הכנסה אחרים (פרט/י)97
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ENDIFTxt_FL_HO075

IF HO075_OwnRealEstate = a1

ENDIF

IF a97 IN HO080_NHCosts

ENDIF

HO081_OtherNHCosts
באילו מקורות הכנסה אחרים את/ה עושה שימוש?

OTHER INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING HOME EXPENSES
STRING

HO075_OwnRealEstate
האם יש בבעלותך בתים נוספים, בתי נופש, נדל"ן אחר, קרקע או יערות, כולל הבית שבו גרת לפני שעברת למוסד הסיעודי?

IWER:
למראיין: אין לכלול - דירות נופש חד-שנתיות, שאליהן נוסע/ת המרואיין/ת לתקופה קבועה אחת לשנה או עסק עצמי

OWN REAL ESTATE
. כן1
. לא5

Txt_FL_HO076

Txt_FL_HO077

IF HO077_RecIncRe = a1

ENDIF

HO076_ValueRE
להערכתך, לו היית מוכר/ת רכוש זה עתה, מה היה שוויו?

IWER:
}FLCURR{למראיין: אם יש למרואיין/ת רכוש בחו"ל, ציין/י את ערכו ב- 

VALUE OF REAL ESTATE
0..100000000000000000

HO077_RecIncRe
?]STR (Year - 1)[האם היתה לך הכנסה או קיבלת שכר דירה מנכסים אלה ב 
RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE

. כן1
. לא5

Txt_FL_HO078

HO078_AmIncRe
כמה הכנסה, או שכר דירה, הניבו נכסים אלה במהלך השנה האחרונה, אחרי ניכוי מיסים?

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: סכום ב 

AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR
0..100000000000000000
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ELSE

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_HO002

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

HO002_OwnerTenant
. האם את/ה גר/ה כאן כ:53אנא התבונן/י בכרטיס 

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
OWNER, TENANT OR RENT FREE

. בעלים1
. חבר קיבוץ או מושב שיתופי2
. דייר/ת3
. דייר/ת משנה4
. ללא דמי שכירות5

Txt_FL_HO067

HO067_PaymSimDwel
לדעתך, כמה היית משלם בשכר דירה חודשי אילו שכרת היום מקום דומה, בלתי מרוהט, בשוק החופשי?

IWER:
למראיין: לא כולל חיובים ושרותים כגון חשמל והסקה.

]FLDefault[9][סכום ב 
PAYMENT SIMILAR DWELLING

0..100000000000000000

Txt_FL_HO003

IF HO003_Period = a97

HO003_Period
כאשר את/ה חושב/ת אודות תשלום שכר הדירה האחרון שלך, מה היתה התקופה שכיסה תשלום זה? האם:

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

RENT PAYMENT PERIOD
.שבוע1
.חודש2
.שלושה חודשים3
.שישה חודשים4
.שנה5

.תקופת זמן אחרת97

Txt_FL_HO004

HO004_OthPer
לאיזו תקופת זמן אחרת את/ה מתכוון/ת?

OTHER PERIOD
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ENDIF

ENDIFTxt_FL_HO605

IF HO002_OwnerTenant = a3

ENDIFTxt_FL_HO007

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

STRING

HO605_LastPayment
כמה היה התשלום האחרון שלך ברוטו, כלומר, כולל סובסידיות או קצבאות שאתה מקבל?

IWER:
}FLCURR{למראיין: סכום ב- 

LAST PAYMENT
0..100000000000000000

Txt_FL_HO079

HO079_SocialHousing
האם אתה גר בדיור חברתי/ציבורי או דיור דומה?

SOCIAL HOUSING
. כן1
. לא5

HO007_LastPayIncl
האם התשלום האחרון שלך כלל את כל החיובים והשירותים, כמו חשבון מים, סילוק אשפה, תחזוקת השטח המשותף, חשמל, גז או

חימום?
LAST PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND SERVICES

. כן1
. לא5

Txt_FL_HO008

HO008_ExtRentIncl
[@ השבוע האחרון/@ החודש האחרון/@ שלושת החודשיםכמה שילמת עבור חיובים ושירותים שלא היו כלולים בשכר הדירה ב 

?]piHO004_OthPerהאחרונים/@ ששת החודשים האחרונים/@ תקופת התשלום האחרונה/

IWER:
}FLCURR{למראיין: סכום ב- 

CHARGES AND SERVICES
0..100000000000000000

Txt_FL_HO010

HO010_BehRent
בשנים עשר החודשים האחרונים, האם אי פעם מצאת שאת/ה מפגר/ת בתשלום שכר הדירה שלך ביותר מחודשיים?

BEHIND WITH RENT
. כן1
. לא5
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IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)
Txt_FL_HO070

IF HO070_PercHouseOwn > 0

HO070_PercHouseOwn
[@ בבעלות בעלך/@ בבעלות אישתך/@ בבעלות בן הזוג שלך/@[@ ו/@ ו/@ ו/@ ו]איזה אחוז, או חלק מהנכס, הינו בבעלותך 

?בבעלות בת הזוג שלך]

IWER:
 רק אם אף חלק מהנכס אינו בבעלות אף אחד מבני הזוג!0למראיין: יש למלא 

PERCENTAGE HOUSE OWNED
0..100

IF (MN104_Householdmoved = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIFTxt_FL_HO013

IF HO013_MortLoanProp = a1

Txt_FL_HO611

Txt_FL_HO012

HO611_AcqProp
. כיצד רכשת נכס זה?11אנא הבט/י בכרטיס מספר 

IWER:
}CodeAll{

אנא סמן את כל מה שרלוונטי.
במידה ולא ברור, "אמצעים פרטיים" כוללים גם סיוע מבן-הזוג.

.6אם המשיב קיבל את הנכס מהמדינה ללא תשלום, סמן 
HOW PROPERTY ACQUIRED

. רכשת או בנית אותו באמצעים הפרטיים שלך בלבד1
. רכשת או בנית אותו באמצעות הלוואה או משכנתא2
. רכשת או בנית אותו בעזרת המשפחה3
. קיבלת אותו כירושה4
. קיבלת אותו כמתנה5
. רכשתי אותו באמצעים אחרים6

HO012_YearHouse
באיזו שנה זה היה?

YEAR ACQUIRED THE HOUSE
1900..2017

HO013_MortLoanProp
האם יש לך משכנתאות או הלוואות על נכס זה?

MORTGAGES OR LOANS ON PROPERTY
. כן1
. לא5

HO014_YrsLMortLoan
כמה שנים נשארו לך לשלם את המשכנתאות, או ההלוואות, על נכס זה?

IWER:
למראיין: אם יותר ממשכנתה/הלוואה אחת, שאל/י על הגדולה ביותר
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ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

ENDIF

ENDIF

Txt_FL_HO015

Txt_FL_HO017

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

ENDIF

51 או ללא הגבלה יש לסמן 50, אם יותר מ 1אם פחות משנה יש לסמן 
YEARS LEFT OF MORTGAGE OR LOAN

1..51

HO015_AmToPayMortLoan
 עדיין חייב/ת על המשכנתאות או[@ בן הזוג/@ בת הזוג/@ בן הזוג/@ בת הזוג][@ או/@ או/@ או/@ או]איזה סכום את/ה 

ההלוואות, לא כולל ריבית.

IWER:
}FLCURR{למראיין: סכום ב 

AMOUNT STILL TO PAY ON MORTGAGE OR LOAN
0..100000000000000000

HO017_RepayMortgLoans
האם את/ה משלם/ת את ההחזרים על המשכנתאות או ההלוואות שלך באופן סדיר?

REGULARLY REPAY MORTGAGE OR LOANS
. כן1
. לא5

Txt_FL_HO620

Txt_FL_HO022

HO620_RegRepayMortLoan
בשנים עשר החודשים האחרונים, כמה בערך שילמת עבור כל המשכנתאות וההלוואות החלות על נכס זה?

IWER:
}FLCURR{למראיין: סכום ב- 

AMOUNT REGULAR REPAYMENTS ON MORTGAGE OR LOAN
0..100000000000000000

HO022_BehRepayMortLoan
בשנים עשר החודשים האחרונים, האם אי פעם מצאת את עצמך מפגר/ת בהחזרי תשלומים אלו יותר מחודשיים?

BEHIND WITH REPAYMENTS MORTGAGE OR LOAN
. כן1
. לא5

Txt_FL_HO023

HO023_SuBLAcc
 חלקים ממגורים אלה?[@ משכיר/ה/@ משכיר/ה בשכירות משנה]האם את/ה 

SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION
. כן1
. לא5
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ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)

ENDIF
IF (MN104_Householdmoved = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIFTxt_FL_HO633

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

Txt_FL_HO074

HO074_IncSuBLAcc
[@ שקיבל בעלך/@ שקיבלה אישתך/@ שקיבל בן הזוג שלך/@[@ או/@ או/@ או/@ או]מה גובה ההכנסה/שכירות שקיבלת 

, אחרי ניכוי מיסים ?]STR (Year - 1)[ מנתינת שירותי דיור במהלך שקיבלה בת הזוג שלך]

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: כמות ב 

INCOME FROM SUBLET OR LET PARTS OF ACCOMMODATION
0..100000000000000000

Txt_FL_HO024

HO024_ValueH
להערכתך, כמה היית מקבל/ת לו היית מוכר/ת את הנכס שלך היום?

IWER:
}FLCURR{למראיין: יש לרשום את הסכום ב- 

VALUE OF THE HOUSE
0..100000000000000000

Txt_FL_HO032

HO032_NoRoomSqm
[@ וחדריםכמה חדרים יש לך לשימושם האישי של בני משק הבית, כולל חדרי שינה אך לא כולל מטבח, חדרי אמבטיה ומסדרונות 

?כלשהם שאת/ה משכיר/ה או משכיר/ה בשכירות משנה]

IWER:
למראיין: אין לכלול מחסנים, מרתפים, עליות גג וכו'.

NUMBER OF ROOMS
1..25

HO633_SpecFeat
. איזה מהעזרים הבאים, המשמשים אנשים עם לקויות פיזיות או בעיות בריאות קיימים בביתך, אם54הבט/י בבקשה בכרטיס מספר 

בכלל?

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות

SPECIAL FEATURES IN THE HOUSE
. דלתות או מסדרונות רחבים1
. רמפה או כניסה בגובה הרחוב2
. מעקות3
.מנגנון אוטומטי או מנגנון המקל על פתיחת דלתות או שערים4
. התאמות במקלחת או בשירותים5
. התאמות במטבח6
. מעלית למדרגות או מעלית לכסא גלגלים7
. מכשירי התרעה (כפתורי מצוקה, חיישנים וכולי)8
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CHECK NOT ((HO633_SpecFeat.CARDINAL > 1) AND (96 IN HO633_SpecFeat)) L16 " [אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד
[מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך [{empty}]"

IF a97 IN HO633_SpecFeat

ENDIF
IF (MN104_Householdmoved = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

. אף אחד מאלה96
. אחר (פרט/י)97

HO631_SpecFeat

IWER:
למראיין: ציין עזרים אחרים

OTHER SPECIAL FEATURES
STRING

Txt_FL_HO034

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

HO034_YrsAcc
כמה שנים את/ה מתגורר/ת במקום מגוריך הנוכחי?

IWER:
למראיין: עגל/י לשנים שלמות

YEARS IN ACCOMMODATION
0..120

Txt_FL_HO060

HO060_PartnerYrsAcc
 בביתך הנוכחי?[@ בעלך גר/@ אישתך גרה/@ בן הזוג שלך גר/@ בת הזוג שלך גרה]כמה שנים 

IWER:
למראיין: עגל/י את השנים למספר שלם

PARTNER YEARS IN ACCOMMODATION
0..120

Txt_FL_HO636

HO636_TypeAcc
. מה סוג המבנה בו מתגוררת משפחתך?55הבט/י בבקשה בכרטיס מספר 

IWER:
ReadOutלמראיין: קרא בקול ^

 שעות ביממה (לא24מוסד סיעודי מספר את כל השירותים הבאים עבור דייריו: חלוקת תרופות, צוות סיוע ופיקוח רפואי זמין במשך 
בהכרח אחות), וחדר וארוחות

TYPE OF BUILDING
. בית חווה1
. וילה חד-משפחתית או דו-משפחתית2
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ENDIFTxt_FL_HO026

ENDIFTxt_FL_HO054

IF (HO636_TypeAcc = a7) OR (HO636_TypeAcc = a8)

ENDIFTxt_FL_HO043

Txt_FL_HO037

. בית חד-משפחתי או דו-משפחתי כחלק משכון או בניין כפול3
 דירות8 עד 3. בנין המכיל 4
 קומות8 דירות או יותר אך לא יותר מ-9. בינין המכיל 5
 קומות או יותר9. בנין רב-קומות ובו 6
. שיכון עם שירותים לקשישים (בית מגורים או בית מחסה, אך לא מוסד סיעודי)7
. דיור מיוחד לקשישים (השגחה כל היממה)8

HO782_Certifiednurse
האם יש לפחות אח/ות אחד/ת מוסמך/ת בצוות העובדים או בהנהלה?

. כן1
. לא5

HO043_StepstoEntrance
כדי להגיע לכניסה הראשית לדירתך, כמה מדרגות צריך לטפס (למעלה או למטה)?

IWER:
.1למראיין: במידה וישנה מעלית בבניין (ולכן המרואיין/ת לא מטפס/ת מדרגות כלל), יש לסמן את התשובה 

NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE
5. עד ל 1
15 עד 6. 2
25 עד 16. 3
25. יותר מ 4

HO037_CityTown
.56הבט/י בבקשה בכרטיס מספר 

כיצד היית מתאר/ת את האזור בו את/ה חי?

IWER:
למראיין: קרא בקול

AREA WHERE YOU LIVE
. עיר גדולה1
. פרבריה או שוליה של עיר גדולה2
. עיירה גדולה3
. עיירה קטנה4
. אזור כפרי או כפר5

HO054_Elevator
האם יש בביתך מעלית?

ELEVATOR
. כן1
. לא5

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

430 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIF

ENDIF

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIF

HO026_OwnSecHome
 בתים נוספים, בתי[@ לבן הזוג שלך/@ לבת הזוג שלך/@ לבן הזוג שלך/@ לבת הזוג שלך][@ או/@ או/@ או/@ או]האם יש לך 

נופש, נכסי דלא ניידי, קרקעות או שטחי יער אחרים?

IWER:
למראיין: אין לכלול בעלות על דירות נופש חד-שנתיות,שאליהן נוסע/ת המרואיין/ת לתקופה קבועה אחת לשנה, או עסק עצמי

OWN SECONDARY HOMES ETC
. כן1
. לא5

Txt_FL_HO027

Txt_FL_HO029

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

HO027_ValueRE
להערכתך, לו היית מוכר/ת רכוש זה עתה, מה לדעתך היה שוויו?

IWER:
}FLCURR{למראיין: אם יש למרואיין/ת רכוש בחו"ל, ציין/י את ערכו ב- 

VALUE OF REAL ESTATE
0..100000000000000000

HO029_RecIncRe
 קיבלת/ם הכנסה או דמי[@ בן הזוג שלך/@ בת הזוג שלך/@ בן הזוג שלך/@ בת הזוג שלך][@ או/@ או/@ או/@ או]האם את/ה 

?]STR (Year - 1)[שכירות כלשהם מנכסים אלו בשנת 
RECEIVE INCOME OR RENT OF REAL ESTATE

. כן1
. לא5

Txt_FL_HO030

HO030_AmIncRe
 מנכסים[@ בעלך/@ אישתך/@ בן הזוג שלך/@ בת הזוג שלך][@ או/@ או/@ או/@ או]איזה סכום או דמי שכירות קיבלת את/ה 

 , לאחר תשלום מסים?]STR (Year - 1)[אלה בשנת 

IWER:
}FLCURR{למראיין: סכום ב- 

AMOUNT INCOME OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR
0..100000000000000000

HO041_IntCheck

IWER:
בדוק/י: מי ענה על השאלות בחלק זה?
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ENDIF
IF (HH IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

System preset value HO902_TimeStampEnd
IF HO902_TimeStampEnd = EMPTY AND HO041_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO
. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

IF MN103_History = 0

BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_HH001

System preset value HH901_TimeStampStart
IF HH901_TimeStampStart = EMPTY AND HH001_OtherContribution <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_HH010

IF HH010_OtherIncome = a1

HH001_OtherContribution
 כמה מהפרטים האלו קודם לכן, חשוב לנו להבין נכון את המצב[@ או עם אנשים אחרים במשק הבית שלך,]למרות שאולי ביררנו איתך, 

במשק הבית שלך.

, האם היה מישהו מבני משק הבית שתרם להכנסה של משק הבית שלך ואינו נכלל]STR (Year - 1)[בשנה האחרונה, כלומר משנת 
בראיון זה?

IWER:
למראיין: במידת הצורך קרא/י רשימה של מועמדים מתאימים: המשיב/ים הרלוונטי/ים לחלק זה של הראיון:

}MN015_ELIGIBLES{
OTHER CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME

. כן1
. לא5

HH010_OtherIncome
ישנם משקי בית המקבלים תשלומים כמו הקצבות דיור, קצבאות ילדים, הבטחת הכנסה וכדומה.

?]STR (Year - 1)[האם משק הבית שלך, או מישהו מתוך משק הבית שלך, קיבל תשלומים כאלה במהלך 
INCOME FROM OTHER SOURCES

. כן1
. לא5

Txt_FL_HH011

HH011_TotAddHHinc
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ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIF

IF HH011_TotAddHHinc = NONRESPONSE

ENDIF

, אחרי תשלום]STR (Year - 1)[אנא אמור/אימרי לנו בערך את סכום ההכנסות הכולל מהטבות אלו שקיבל משק הבית שלך בשנת 
מסים וניכויים שונים.

IWER:
למראיין: מדובר כאן על הטבות שניתנו על ידי ההממשלה או על ידי הרשות המקומית.

}FLCURR{הסכום ב- 
ADDITIONAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST YEAR

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_HH911

Txt_FL_HH021

Txt_FL_HH022

Txt_FL_HH023

HH021_Intro
. כעת אקרא כמה משפטים בנוגע למה שאולי את/ה מרגיש/ה לגבי אזור המגורים שלך, כלומר כל מקום19התבונן/י בכרטיס מספר 

 דקות או קילומטר מביתך. לגבי כל משפט, ציין בבקשה אם את/ה: מסכים/ה בהחלט, מסכים/ה, לא מסכים/ה או20במרחק הליכה של 
בהחלט לא מסכים/ה.

INTRODUCTION LOCAL AREA
. המשך1

HH022_LocalFeelPart
אני באמת מרגיש שייך לאיזור הזה. האם היית אומר שאתה: מסכים בהחלט, מסכים, לא מסכים או בהחלט לא מסכים?

IWER:
19למראיין: כרטיס 

LOCAL AREA FEEL PART
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

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:
19למראיין: כרטיס 

LOCAL AREA VANDALISM
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4
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ENDIF
IF (((CO IN Test_History) OR (CO IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF
IF ((MN008_NumHHR = 1) AND (MN024_NursingHome = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
System preset value HH902_TimeStampEnd
IF HH902_TimeStampEnd = EMPTY AND HH014_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

Txt_FL_HH024

Txt_FL_HH025

HH024_LocalClean
אזור זה נשמר במצב מאוד נקי. (האם היית אומר/ת שאת/ה: מסכים/ה בהחלט, מסכים/ה, לא מסכים/ה או בהחלט לא מסכים/ה?)

IWER:
19למראיין: כרטיס 

LOCAL AREA CLEAN
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

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:
19למראיין: כרטיס 

LOCAL AREA PEOPLE HELPFUL
. מסכים בהחלט1
. מסכים2
. לא מסכים3
. בהחלט לא מסכים4

HH014_IntCheck

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

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HH
. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

BLOCK

IF MN008_NumHHR = 1
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IF MN024_NursingHome = a1
Txt_FL_CO001

IF MN103_History = 1

CO001_Intro1
עתה ברצוננו לשאול כמה שאלות לגבי ההוצאות הרגילות של משק הבית שלך, וכיצד משק הבית שלך מסתדר מבחינה כספית.

INTRODUCTION TEXT
. המשך1

Txt_FL_CO002

System preset value CO901_TimeStampStart
IF CO901_TimeStampStart = EMPTY AND CO002_ExpFoodAtHome <> EMPTY
ENDIF
IF CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO003

IF CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO010

IF CO010_HomeProducedFood = a1

CO002_ExpFoodAtHome
כאשר את/ה חושב/ת אודות שנים-עשר החודשים האחרונים: כמה בערך הוציא משק הבית שלך בחודש רגיל על מזון המיועד לאכילה

בבית?

IWER:
}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO902

CO003_ExpFoodOutsHme
 החודשים האחרונים: כמה בערך הוציא משק הבית שלך בחודש רגיל על אכילה מחוץ לבית?12כאשר את/ה חושב/ת אודות 

IWER:
}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO903

CO010_HomeProducedFood
 צורכים ירקות, פירות או בשר שגידלת/ם, ייצרת/ם, צדת/ם או אספת/ם בעצמך/ם?[@ ואנשים אחרים במשק הבית שלך]האם את/ה 

CONSUME HOME PRODUCED FOOD
. כן1
. לא5

Txt_FL_CO011

CO011_ValHomeProducedFood
בשנים עשר החודשים האחרונים, מהו הערך של המזון שייצרת לצריכה ביתית בחודש רגיל בשנה שעברה? במלים אחרות, כמה היה

עליך לשלם על מזון זה אם היה עליך לקנות אותו?
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ELSE

ENDIFTxt_FL_HH017

IF HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO007

System preset value CO902_TimeStampEnd
IF CO902_TimeStampEnd = EMPTY AND CO007_AbleMakeEndsMeet <> EMPTY
ENDIF

IF CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE

ENDIF

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב 

VALUE OF HOME PRODUCED FOOD
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO911

HH017_TotAvHHincMonth
כעת שאלה קצרה על ההכנסות של משק הבית: מה הייתה ההכנסה הכוללת, אחרי תשלום מסים והורדות, שנתקבלה ע"י משק הבית

?]STR (Year - 1)[בחודש ממוצע ב 

IWER:
]FLDefault[9][אם לא ברור, הסכום צריך להיות מסומן ב 

TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_HH917

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{למראיין: קרא בקול 

IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET
. בקושי רב1
. במידה מסויימת של קושי2
. די בקלות3
. בקלות4

System preset value CO901_TimeStampStart
IF CO901_TimeStampStart = EMPTY AND CO001_Intro1 <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_CO002

CO002_ExpFoodAtHome
כאשר את/ה חושב/ת אודות שנים-עשר החודשים האחרונים: כמה בערך הוציא משק הבית שלך בחודש רגיל על מזון המיועד לאכילה

בבית?

IWER:
}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

AMOUNT SPENT ON FOOD AT HOME
0..100000000000000000
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IF CO002_ExpFoodAtHome = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO003

IF CO003_ExpFoodOutsHme = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_CO010

IF CO010_HomeProducedFood = a1

ENDIFTxt_FL_HH017

IF HH017_TotAvHHincMonth = NONRESPONSE

UB SEQUENCE UB_CO902

CO003_ExpFoodOutsHme
 החודשים האחרונים: כמה בערך הוציא משק הבית שלך בחודש רגיל על אכילה מחוץ לבית?12כאשר את/ה חושב/ת אודות 

IWER:
}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

AMOUNT SPENT ON FOOD OUTSIDE THE HOME
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO903

CO010_HomeProducedFood
 צורכים ירקות, פירות או בשר שגידלת/ם, ייצרת/ם, צדת/ם או אספת/ם בעצמך/ם?[@ ואנשים אחרים במשק הבית שלך]האם את/ה 

CONSUME HOME PRODUCED FOOD
. כן1
. לא5

Txt_FL_CO011

IF CO011_ValHomeProducedFood = NONRESPONSE

ENDIF

CO011_ValHomeProducedFood
בשנים עשר החודשים האחרונים, מהו הערך של המזון שייצרת לצריכה ביתית בחודש רגיל בשנה שעברה? במלים אחרות, כמה היה

עליך לשלם על מזון זה אם היה עליך לקנות אותו?

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב 

VALUE OF HOME PRODUCED FOOD
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_CO911

HH017_TotAvHHincMonth
כעת שאלה קצרה על ההכנסות של משק הבית: מה הייתה ההכנסה הכוללת, אחרי תשלום מסים והורדות, שנתקבלה ע"י משק הבית

?]STR (Year - 1)[בחודש ממוצע ב 

IWER:
]FLDefault[9][אם לא ברור, הסכום צריך להיות מסומן ב 

TOTAL INCOME RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_HH917
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ENDIFTxt_FL_CO007

IF ((CO007_AbleMakeEndsMeet = a1) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet = a2)) OR (CO007_AbleMakeEndsMeet =
a3)

ENDIF
IF MN032_socex = 1

ENDIF

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{למראיין: קרא בקול 

IS HOUSEHOLD ABLE TO MAKE ENDS MEET
. בקושי רב1
. במידה מסויימת של קושי2
. די בקלות3
. בקלות4

Txt_FL_CO020

CO020_HowMuchNeeded
בסך הכל, מהו הסכום המינימלי שצריך משק הבית שלך בכל חודש כדי להסתדר בקלות מבחינה כלכלית?

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב 

המשיב צריך לנקוב בסכום שכולל הן את הסכום שיש למשק הבית כיום והן את הסכום הנוסף שנדרש על מנת להסתדר בקלות מבחינה
כלכלית.

HOW MUCH NEEDED TO MAKE ENDS MEET
0..100000000000000000

Txt_FL_CO206

Txt_FL_CO209

CO206_AffordExpense
 מבלי]AffordExpenseAmount{]FLDefault[9]{האם משק הבית שלך יכול להרשות לעצמו לשלם עבור הוצאה בלתי צפויה של 

לקחת הלוואה?
AFFORD EXPENSE

. כן1
. לא5

CO209_PovertyPutUpWithCold
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים, האם, כדי לשמור על הוצאות מחייה נמוכות, סבלת מקור בבית על מנת לחסוך בעלויות

החימום?
PUT UP WITH COLD

. כן1
. לא5

CO009_IntCheck

IWER:
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ENDIF
IF (AS IN Test_Regular) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

ENDIF

System preset value CO902_TimeStampEnd
IF CO902_TimeStampEnd = EMPTY AND CO009_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

בדיקת מראיין/ת: מי ענה על השאלות בסעיף זה?
WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN CO

. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

IF MN103_History = 0

BLOCK

IF MN007_NumFinR = 1
Txt_FL_AS001

System preset value AS901_TimeStampStart
IF AS901_TimeStampStart = EMPTY AND AS001_Intro1 <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_AS065

IF AS065_HasIndRetAcc = a1

AS001_Intro1
[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבתהשאלות הבאות עוסקות בסוגים שונים של חסכונות או השקעות שאולי יש לך 

.זוגך]
INTRODUCTION 1 TO ASSETS

. המשך1

AS065_HasIndRetAcc
 סכום כסף כלשהו בחשבונות פרישה אישיים?[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבת זוגך]האם יש לך 

IWER:
למראיין: חשבון פרישה אישי הוא תכנית פרישה המאפשרת חיסכון שנתי, שאת חלקו ניתן למשוך בעת הפרישה

HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
. כן1
. לא5

IF MN005_ModeQues <> a1
Txt_FL_AS020

AS020_IndRetAcc
[@ או לשניכם/@ או לשניכם/@ או[@ לבעלך/@ לאשתך/@ לבן זוגך/@ לבת זוגך]למי מכם יש חשבונות פרישה אישיים? לך, 

 ?לשניכם/@ או לשניכם]
WHO HAS INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
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ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

. רק למשיב/ה1
FL_AS020_5. רק ל ^2
. לשניהם3

Txt_FL_AS021

CHECK AS021_AmIndRet <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS021_AmIndRet = NONRESPONSE

ENDIF

AS021_AmIndRet
כמה כסף יש לך כעת בחשבון פרישה אישי?

IWER:
, יש לציין סכום עבור המרואיין/ת עצמו/עצמה בלבד}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב 

AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS921

AS023_IndRetStockBo
האם חשבונות הפרישה האישיים הללו כוללים בעיקר מניות או בעיקר אגרות חוב?

INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS
. בעיקר במניות1
. חצי מניות חצי אגרות חוב2
. בעיקר אגרות חוב3

Txt_FL_AS024

CHECK AS024_PAmIndRet <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS024_PAmIndRet = NONRESPONSE

ENDIF

AS024_PAmIndRet
 כרגע בחשבונות פרישה אישיים?[@ בעלך/@ אישתך/@ בן זוגך/@ בת זוגך]כמה כסף יש ל 

IWER:
FLCURRלמראיין: סכום ב-^

יש לציין סכום עבור בן/בת הזוג בלבד
PARTNER AMOUNT INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS924

AS026_PIndRetStockBo
האם חשבונות פרישה אלה כוללים בעיקר מניות או בעיקר אגרות חוב?

PARTNER INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR BONDS
. בעיקר מניות1
. חצי מניות וחצי אגרות חוב2
. בעיקר אגרות חוב3
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ENDIFTxt_FL_AS066

IF AS066_HasContSav = a1

ENDIFTxt_FL_AS067

IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

AS066_HasContSav
IWER.למראיין: השאלה אינה רלוונטית לישראל 

.Ctrl+Rהקש/הקישי 
HAS CONTRACTUAL SAVING

. כן1
. לא5

Txt_FL_AS027

CHECK AS027_AmContSav <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS027_AmContSav = NONRESPONSE

ENDIF

AS027_AmContSav

IWER:
למראיין: השאלה אינה רלוונטית לישראל.

.Ctrl+Rהקש/הקישי 
AMOUNT CONTRACTUAL SAVING

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS927

AS067_HasLifeIns
 תכנית לביטוח חיים?[@ או בבעלות בעלך/@ או בבעלות אשתך/@ או בבעלות בן זוגך/@ או בבעלות בת זוגך]האם כרגע יש בבעלותך 

HAS LIFE INSURANCE
. כן1
. לא5

Txt_FL_AS029

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

AS029_LifeInsPol
האם פוליסות ביטוח החיים שלך הן פוליסות "ריסק", פוליסות "חסכון" או פוליסות המשלבות את שתיהן?

IWER:
למראיין: פוליסות "ריסק" מכסות תקופה קצובה בזמן, ומשלמות סכום שהוסכם מראש רק אם בעל/ת הפוליסה נפטר/ת בתקופה זו.

בפוליסות "חיסכון" יש רכיב חסכוני הגדל במהלך הזמן, ואפשר לממשו בדרכים רבות, במשך זמן או בפעם אחת.
LIFE INSURANCE POLICIES TERM OR WHOLE LIFE

. ביטוח חיים ריסק בלבד1
. ביטוח חיים חסכון בלבד2
. ביטוח חיים המשלב ריסק וחסכון3

. אחר97
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ENDIFTxt_FL_AS064

IF AS064_HasMutFunds = a1

ENDIF

Txt_FL_AS030

IF AS030_ValLifePol = NONRESPONSE

ENDIF

AS030_ValLifePol
[@ בעלך/@[@ וברשות/@ וברשות/@ וברשות/@ וברשות]מהו הערך הנקוב של כל פוליסות ביטוח החיים הנמצאות ברשותך 

?אשתך/@ בן זוגך/@ בת זוגך]

IWER:
למראיין:

.}FLCURR{הזן סכום ב- 

הזן סכום עבור שני בני הזוג
FACE VALUE LIFE POLICIES

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS930

AS064_HasMutFunds
 כרגע כסף המושקע בקרנות נאמנות או חשבונות השקעה[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבת זוגך]האם יש לך 

מנוהלים?

IWER:
למראיין: קרנות נאמנות הן קופות המרכזות כסף השייך למשקיעים רבים המייפים את כוחו של מנהל הקרן להשקיע את כספם במניות או

במכשירים פיננסיים נוספים.
HAS MUTUAL FUNDS

. כן1
. לא5

Txt_FL_AS017

CHECK AS017_AmMutFunds <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS017_AmMutFunds = NONRESPONSE

ENDIF

AS017_AmMutFunds
 כרגע בקרנות נאמנות או חשבונות השקעה מנוהלים?[@ ולבעלך/@ ולאשתך/@ ולבן זוגך/@ ולבת זוגך]להערכתך, כמה יש לך 

IWER:
. הזן את סך הסכום עבור שני בני הזוג}FLCURR{למראיין: סכום ב- 

AMOUNT IN MUTUAL FUNDS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS917

AS019_MuFuStockBo
בקרנות נאמנות וחשבונות לניהול השקעות אלו, האם עיקר ההשקעה היא במניות, או באגרות חוב?
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ENDIFTxt_FL_AS063

IF AS063_HasStocks = a1

ENDIFTxt_FL_AS062

IF AS062_HasBonds = a1

MUTUAL FUNDS MOSTLY STOCKS OR BONDS
. בעיקר מניות1
. חצי מניות חצי אגרות חוב2
. בעיקר אגרות חוב3

AS063_HasStocks
 כרגע כסף המושקע במניות או באחזקות (בין אם הן מונפקות[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבת זוגך]האם יש לך 

בבורסה ובין אם לאו)?

IWER:
למראיין: מניות ואחזקות הן מסמכים המאפשרים לאדם להיות בעלים של חלק מתאגיד, ומעניקים לאדם זה זכות לקבל דיווידנדים

מהתאגיד
HAS STOCKS

. כן1
. לא5

Txt_FL_AS011

CHECK AS011_AmStocks <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS011_AmStocks = NONRESPONSE

ENDIF

AS011_AmStocks
 המושקע כרגע במניות רשומות או לא רשומות בבורסה[@ ולבעלך/@ ולאשתך/@ ולבן זוגך/@ ולבת זוגך]להערכתך, כמה כסף יש לך 

לניירות ערך?

IWER:
FLCURRלמראיין: סכום ב-^

יש לרשום את הסכום הכולל של שני בני הזוג
AMOUNT IN STOCKS

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS911

AS062_HasBonds
 כרגע כסף המושקע באגרות חוב ממשלתיות או[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג שלך]האם יש לך 
תאגידיות?

IWER:
למראיין: אגרות חוב הן מכשיר פיננסי המונפק בכדי לאפשר לממשלה או לתאגיד לגייס הון באמצעות הלוואות

HAS BONDS
. כן1
. לא5

Txt_FL_AS007

AS007_AmBonds
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ENDIFTxt_FL_AS060

IF AS060_HasBankAcc = a1

ENDIF
IF (((AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS062_HasBonds = a1)) OR (AS063_HasStocks = a1)) OR
(AS064_HasMutFunds = a1)

CHECK NOT (AS007_AmBonds = EMPTY AND AS007_AmBonds <> NONRESPONSE) L16 " [אנא הזן/י ערך]
[{empty}]"

IF AS007_AmBonds = NONRESPONSE

ENDIF

 כרגע, המושקע באגרות חוב ממשלתיות או תאגידיות?[@ ולבעלך/@ ולאשתך/@ ולבן זוגך/@ ולבת זוגך]להערכתך, כמה כסף יש לך 

IWER:
;}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב 

יש להזין את סך הסכום עבור שני בני הזוג
AMOUNT IN BONDS

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS907

AS060_HasBankAcc
 כרגע סכום כסף כלשהו בחשבונות בנק, חשבונות עו"ש,[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@ או לבן זוגך/@ או לבת זוגך]האם יש לך 

חשבונות חיסכון או חשבונות בבנק דואר?
HAS BANK ACCOUNT

. כן1
. לא5

Txt_FL_AS003

CHECK AS003_AmBankAcc <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS003_AmBankAcc = NONRESPONSE

ENDIF

AS003_AmBankAcc
 כרגע בחשבונות בנק, חשבונות עו"ש, חסכונות או[@ ולבעלך/@ ולאשתך/@ ולבן זוגך/@ ולבת זוגך]להערכתך, כמה כסף יש לך 

בחשבונות בבנק הדואר?

IWER:
;}FLCURR{למראיין: הסכום ב- 

הזן את הסכום הכולל של שני בני הזוג
AMOUNT BANK ACCOUNT

-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS903

Txt_FL_AS070

AS070_IntIncome
 מריבית או דיבידנד על[@ ושל בעלך/@ ושל אישתך/@ ושל בן זוגך/@ ושל בת זוגך]להערכתך, בסך הכל, מה היתה ההכנסה שלך 

? אנא ציין את הסכום בש"ח אחרי ניכוי]STR (Year - 1)[החסכונות בחשבונות הבנק, באגרות חוב, במניות או בקרנות נאמנות ב 
מיסים.

IWER:
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ENDIFTxt_FL_AS641

IF AS641_OwnFirm = a1

ENDIFTxt_FL_AS649

CHECK AS070_IntIncome <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS070_IntIncome = NONRESPONSE

ENDIF

, ולא אחוזי תשואה או רווח.]FLDefault[9][למראיין: הזן סכום ב 
INTEREST OR DIVIDEND

0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS970

AS641_OwnFirm
 חברה או עסק, בבעלות מלאה[@ או לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג שלך/@ או לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג שלך]האם כרגע, יש לך 

או חלקית?
OWN FIRM COMPANY BUSINESS

. כן1
. לא5

Txt_FL_AS044

CHECK AS044_ShareFirm <= 100 L16 " [ 100האחוז צריך להיות נמוך או שווה ל  ] [{empty}]"

IF AS044_ShareFirm = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_AS642

CHECK NOT ((AS642_AmSellFirm = 0) AND (AS642_AmSellFirm = RESPONSE)) L16 " [הסכום מצופה להיות נמוך או
[גבוה מאפס [{empty}]"
CHECK AS642_AmSellFirm <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS642_AmSellFirm = NONRESPONSE

ENDIF

AS044_ShareFirm
[@ או בבעלות בעלך/@ או בבעלות אשתך/@ או בבעלות בן זוגך/@ אואיזה אחוז, או חלק מחברה או עסק זה, נמצא בבעלותך 

?בבעלות בת זוגך]

IWER:
.1למראיין: הזן/י אחוז. אם פחות מאחוז אחד, הקלד 

PERCENTAGE SHARE FIRM OWNED
1..100

UB SEQUENCE UB_AS944

AS642_AmSellFirm
[@ או לבעלך/@ או לאשתך/@לו חברה, פירמה או עסק זה, היו נמכרים, לאחר ניכוי כל החובות, להערכתך, כמה כסף היה נישאר לך 

?או לבן זוגך/@ או לבת זוגך]

IWER:
; יש להזין סכום עבור שני בני הזוג}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

AMOUNT SELLING FIRM
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS942

AS649_NumCars
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IF AS649_NumCars > 0

ENDIFTxt_FL_AS054

IF NOT ((96 IN AS054_OweMonAny) AND (AS054_OweMonAny.CARDINAL = 1))

 ? נא לא[@ או בבעלות בעלך/@ או בבעלות אשתך/@ או בבעלות בן זוגך/@ או בבעלות בת זוגך]כמה מכוניות נמצאות בבעלותך 
להתחשב במכוניות בבעלות עסק/חברה ובמכוניות בהחכר (ליסינג).

NUMBER OF CARS
0..10

Txt_FL_AS051

CHECK AS051_AmSellingCars <> EMPTY L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

IF AS051_AmSellingCars = NONRESPONSE

ENDIF

AS051_AmSellingCars
 כמה בערך היה נשאר לך?[@ מכונית זו/@ את המכוניות האלה]להערכתך, לו היית מוכר/ת 

IWER:
; יש להזין סכום עבור שני בני הזוג}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

AMOUNT SELLING CARS
0..100000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS951

AS054_OweMonAny
, כרגע,57השאלה הבאה נוגעת בכסף שאולי את/ה חייב/ת, לא כולל משכנתאות או חובות על קרקעות. התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 

.[@ או לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג שלך/@ או לבן הזוג שלך/@ או לבת הזוג שלך]אלו סוגים של חובות, אם בכלל, יש לך 

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

OWE MONEY
. חוב על מכוניות ורכבים אחרים (רכבים מסחריים, אופנועים, ספינות וכדומה)1
. כרטיסי אשראי/כרטיסי אשראי של רשתות שיווק2
. הלוואות (מהבנק, חברת בניה או מוסד פיננסי אחר) כולל משיכת-יתר מחשבון העובר ושב3
. חובות לקרובים או ידידים4
. הלוואות סטודנטים5
. פיגורים בתשלומים (טלפון, חשמל, חימום, שכר דירה)6

. אף אחד מאלה96
. אחר97

Txt_FL_AS055

IF AS055_AmOweMon = NONRESPONSE

ENDIF

AS055_AmOweMon
 חייב/ים[@ ובעלך/@ ואישתך/@ ובן זוגך/@ ובת זוגך]מבלי לכלול משכנתאות או חובות על קרקעות, רכוש או חברות, כמה כסף את/ה 

בסך הכל?

IWER:
; יש להזין סכום עבור שני בני הזוג}FLCURR{למראיין: הזן סכום ב- 

AMOUNT OWING MONEY IN TOTAL
-100000000000000000..1000000000000000000

UB SEQUENCE UB_AS955
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ENDIF
IF (((AC IN Test_History) OR (AC IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDIF

ENDBLOCK

ENDIF

ENDIF

System preset value AS902_TimeStampEnd
IF AS902_TimeStampEnd = EMPTY AND AS057_IntCheck <> EMPTY
ENDIF

AS057_IntCheck

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

WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS
. המשיב/ה בלבד1
. המשיב/ה ונציג/ה מטעמו/מטעמה2
. נציג/ה מטעם המשיב/ה בלבד3

BLOCK

System preset value AC901_TimeStampStart
System preset value AC902_TimeStampEnd
IF AC901_TimeStampStart = EMPTY AND AC011_Intro <> EMPTY
ENDIFTxt_FL_AC012

Txt_FL_AC013

AC011_Intro
אנחנו מעוניינים ללמוד גם מה חושבים אנשים על חייהם באופן כללי

IWER:
. אסור לראיין נציג בשם המרואיין/ת. אם המרואיין/ת אינו/אינה מסוגל/ת להשיב לאף אחת משאלותBתחילת חלק ללא נציג@Bלמראיין: @

 בכל שאלהBCTRL-K@Bאלו בעצמו/בעצמה, הקש @
INTRODUCTION WELL-BEING

. המשך1

AC012_HowSat
 משמעותו לחלוטין שבע רצון, מהי מידת שביעות הרצון שלך10 משמעותו לחלוטין לא שבע רצון, ו-0, כאשר 10-0על סולם שערכיו נעים בין 

מחייך?
HOW SATISFIED WITH LIFE

0..10

AC013_Intro
.16התבונן/י בבקשה בכרטיס מספר 

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: לעתים קרובות, לפעמים, לעתים נדירות או לעולם לא.

INTRODUCTION CASP ITEMS
. המשך1
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Txt_FL_AC014

Txt_FL_AC015

Txt_FL_AC016

Txt_FL_AC017

AC014_AgePrev
באיזו תדירות אתה חושב שהגיל שלך מונע ממך לעשות דברים שהיית רוצה לעשות?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOut{
AGE PREVENTS FROM DOING THINGS

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC015_OutofContr
באיזו תדירות אתה מרגיש שמה שקורה לך אינו בשליטתך?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

OUT OF CONTROL
. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC016_LeftOut
באיזו תדירות אתה מרגיש מנותק או מחוץ לעניינים?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
FEEL LEFT OUT OF THINGS

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC017_DoWant
באיזו תדירות אתה חושב שאת/ה יכול לעשות דברים שאת/ה רוצה לעשות?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
DO THE THINGS YOU WANT TO DO

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
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Txt_FL_AC018

Txt_FL_AC019

Txt_FL_AC020

Txt_FL_AC021

. לעולם לא4

AC018_FamRespPrev
באיזו תדירות אתה חושב שמחויבויות משפחתיות מונעות ממך לעשות את מה שאת/ה רוצה לעשות?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC019_ShortMon
באיזו תדירות אתה חושב שמחסור בכסף מונע ממך לעשות את מה שאת/ה רוצה לעשות?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
SHORTAGE OF MONEY STOPS

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC020_EachDay
באיזו תדירות אתה מצפה לכל יום חדש?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
LOOK FORWARD TO EACH DAY

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC021_LifeMean
באיזו תדירות אתה מרגיש שלחייך יש משמעות?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
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Txt_FL_AC022

Txt_FL_AC023

Txt_FL_AC024

Txt_FL_AC025

LIFE HAS MEANING
. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC022_BackHapp
באיזו תדירות, בסיכומו של דבר, אתה מתבונן אחורה על חייך בתחושת שמחה?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC023_FullEnerg
באיזו תדירות את/ה חש/ה מלא/ה באנרגיה בימים אלו?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
FEEL FULL OF ENERGY

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC024_FullOpport
באיזו תדירות את/ה מרגיש/ה שהחיים מלאים בהזדמנויות?

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
FULL OF OPPORTUNITIES

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

AC025_FutuGood
באיזו תדירות את/ה מרגיש/ה שהעתיד נראה טוב עבורך?
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IF MN024_NursingHome = a1

IWER:
.16למראיין: קרא בקול את האפשרויות המופיעות בכרטיס מספר 

}ReadOutNeed{
FUTURE LOOKS GOOD

. לעתים קרובות1
. לפעמים2
. לעתים נדירות3
. לעולם לא4

Txt_FL_AC001

Txt_FL_AC035

CHECK NOT ((AC035_ActPastTwelveMonths.CARDINAL > 1) AND (a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) L16 "
[אינך יכול/ה לבחור ''אף אחד מאלה'' יחד עם תשובה אחרת כלשהי. אנא שנה/י את תשובתך] [{empty}]"

IF MN103_History = 0

AC001_Intro
עתה, יש לי כמה שאלות לגבי פעילויות שיתכן שאת/ה עושה.

INTRODUCTION AC ACTIVITIES
. המשך1

AC035_ActPastTwelveMonths
: באילו מהפעילויות המופיעות בכרטיס זה, אם בכלל, עסקת במהלך שנים עשר החודשים האחרונים?58התבונן/י בכרטיס מספר 

IWER:
למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות

}CodeAll{
ACTIVITIES IN LAST YEAR

. עסקת בפעילות התנדבותית או צדקה1
. השתתפת בקורס חינוכי או קורס הדרכה4
. הלכת למועדון ספורט, חברתי או אחר5
. השתתפת בארגון פוליטי או קהילתי7
. קראת ספרים, כתבי עת או עיתונים8
. שיחקת משחקי מילים או מספרים כגון תשבצים או סודוקו9

. שיחקת משחקי קלפים או משחקים כגון שחמט10
. אף אחת מאלה96

IF (AC035_ActPastTwelveMonths.CARDINAL = 1) AND (a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths)

ELSE

Txt_FL_AC038

AC038_HowSatisfiedNoAct
10 משמעו לחלוטין לא מרוצה ו-0 כש-10 עד 0. בסולם מ-58ציינת שאינך עוסק באף אחת מהפעילויות המופיעות בכרטיס מספר 

משמעו מרוצה לחלוטין, עד כמה אתה מרוצה מכך?
SATISFIED WITH NO ACTIVITIES

0..10

IF ((((((a1 IN AC035_ActPastTwelveMonths) OR (a4 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a5 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a7 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a8 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a9 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a10 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)
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ELSE

ENDIF

ENDIF

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOPTxt_FL_AC037

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_AC036

AC036_HowOftAct
[@ עסקת בפעילות התנדבותית או צדקה/@ השתתפת בקורס חינוכי אובאיזו תדירות במהלך שנים עשר החודשים האחרונים 

קורס הדרכה/@ הלכת למועדון ספורט, חברתי או אחר/@ השתתפת בארגון פוליטי או קהילתי/@ קראת ספרים, כתבי עת או
?עיתונים/@ שיחקת משחקי מילים או מספרים כגון תשבצים או סודוקו/@ שיחקת משחקי קלפים או משחקים כגון שחמט]

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS

. כמעט כל יום1
. כמעט כל שבוע2
. כמעט כל חודש3
. בתדירות נמוכה יותר4

AC037_HowSatisfied
 משמעו מרוצה לחלוטין, באיזו מידה אתה מרוצה מהפעילויות שציינת?10 משמעו לחלוטין לא מרוצה ו-0 כש-10 עד 0בסולם מ-

SATISFIED WITH ACTIVITIES
0..10

IF ((((((a1 IN AC035_ActPastTwelveMonths) OR (a4 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a5 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a7 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a8 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a9 IN AC035_ActPastTwelveMonths)) OR (a10 IN
AC035_ActPastTwelveMonths)

LOOP cnt1:= 1 TO 10

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

BLOCK
Txt_FL_AC036

AC036_HowOftAct
[@ עסקת בפעילות התנדבותית או צדקה/@ השתתפת בקורס חינוכי אובאיזו תדירות במהלך שנים עשר החודשים האחרונים 

קורס הדרכה/@ הלכת למועדון ספורט, חברתי או אחר/@ השתתפת בארגון פוליטי או קהילתי/@ קראת ספרים, כתבי עת או
?עיתונים/@ שיחקת משחקי מילים או מספרים כגון תשבצים או סודוקו/@ שיחקת משחקי קלפים או משחקים כגון שחמט]

IWER:
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ENDIFTxt_FL_AC700

Txt_FL_AC701

Txt_FL_AC702

ENDIF

ENDIF

ENDLOOP

ENDIF

ENDBLOCK

למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
HOW OFTEN ACTIVITY IN THE LAST TWELVE MONTHS

. כמעט כל יום1
. כמעט כל שבוע2
. כמעט כל חודש3
. בתדירות נמוכה יותר4

AC700_BigFiveIntro
.59התבונן בבקשה בכרטיס מספר 

להלן תכונות שונות, אשר ייתכן שהן נכונות או לא נכונות לגבייך. אנא ציין את מידת הסכמתך או אי הסכמתך עם התיאורים הבאים.
INTRODUCTION BIG FIVE

. המשך1

AC701_Reserved
אני רואה את עצמי כאדם מאופק ומסוייג,

האם את/ה...

IWER:
^ReadOut

למראיין: קרא בקול
BIG FIVE - RESERVED

. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC702_Trust
אני רואה את עצמי כאדם הנותן אמון בד"כ.

האם אתה...

IWER:
למראיין: אם נחוץ קרא בקול

BIG FIVE - TRUST
. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5
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Txt_FL_AC703

Txt_FL_AC704

Txt_FL_AC705

Txt_FL_AC706

AC703_Lazy
אני רואה את עצמי כאדם הנוטה לעצלות.

האם אתה...

IWER:
למראיין: אם נחוץ קרא בקול

BIG FIVE - LAZY
. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC704_Relaxed
אני רואה את עצמי כאדם רגוע המתמודד היטב עם לחץ.

האם אתה...

IWER:
למראיין: אם נחוץ קרא בקול

BIG FIVE - RELAXED
. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC705_FewInterests
אני רואה את עצמי כמגלה מעט עניין באומנות.

האם אתה...

IWER:
למראיין: קרא בקול אם נחוץ

BIG FIVE - FEW INTERESTS
. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC706_Outgoing
אני רואה את עצמי כאדם חברותי ופתוח.

האם אתה...

IWER:
למראיין: קרא בקול אם נחוץ
BIG FIVE - OUTGOING

. לא מסכים בהחלט1
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Txt_FL_AC707

Txt_FL_AC708

Txt_FL_AC709

Txt_FL_AC710

. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC707_FindFault
אני רואה את עצמי כאדם שנוטה לבקר ולמצוא פגמים באחרים.

האם אתה...

IWER:
למראיין: קרא בקול אם נחוץ
BIG FIVE - FINDFAULT

. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC708_Thorough
אני רואה את עצמי כעובד המבצע עבודתו/ה היטב וביסודיות.

האם אתה...

IWER:
למראיין: קרא בקול אם נחוץ

BIG FIVE - THOROUGH JOB
. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC709_Nervous
אני רואה את עצמי כאדם שמתרגז בקלות.

האם אתה...

IWER:
למראיין: קרא בקול אם נחוץ
BIG FIVE - NERVOUS

. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC710_Imagination
אני רואה את עצמי כאדם בעל דימיון פעיל.

האם אתה...
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ENDIF
IF (((EX IN Test_History) OR (EX IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

Txt_FL_AC711

IF AC902_TimeStampEnd = EMPTY AND AC740_Outro <> EMPTY
ENDIF

IWER:
למראיין: קרא בקול אם נחוץ

BIG FIVE - IMAGINATION
. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC711_Kind
אני רואה את עצמי כאדם מתחשב ונעים כמעט כלפי כל אחד.

האם אתה...

IWER:
למראיין: קרא בקול אם נחוץ

BIG FIVE - KIND
. לא מסכים בהחלט1
. לא מסכים2
. לא מסכים ולא מתנגד3
. מסכים4
. מסכים בהחלט5

AC740_Outro

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

NON PROXY
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

BLOCK

IF MN103_History <> 1

EX601_NonProxy

IWER:
, אין לאפשר לנציג/ה לענות על חלק זה. במידה והמשיב/ה אינו/ה נוכח/ת או אינו/ה יכול/ה לאשרBתחילת חלק ללא נציג/ה@Bלמראיין: @

 בכל שאלה.BCTRL-K@Bאת השתתפותו/ה בעצמו/ה הקש על @
INTRO EX_PROXY

. המשך1
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ENDIF
System preset value EX901_TimeStampStart
IF EX901_TimeStampStart = EMPTY AND EX601_NonProxy <> EMPTY
ENDIF
IF MN103_History <> 1

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIFTxt_FL_EX001

IF MN101_Longitudinal = 0

Txt_FL_EX029

EX029_FreqPrayer
כעת הייתי רוצה לשאול שאלה לגבי תפילה. כשאת/ה חושב/ת על ההווה, באיזו תדירות את/ה מתפלל/ת?

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
PRAYING

. יותר מפעם ביום1
. פעם ביום2
. כמה פעמים בשבוע3
. פעם בשבוע4
. פחות מפעם בשבוע5
. אף פעם6

EX001_Introtxt
עתה, יש לי כמה שאלות ביחס למידת הסבירות, לדעתך, שאירועים שונים יתרחשו. כאשר אשאל שאלה הייתי רוצה שתגיד/י לי מספר בין

 המתאר את הסבירות שאירוע מסוים יתרחש לדעתך.100-0

הבה ננסה יחד דוגמה בנוגע למזג האוויר.

 אחוז שמחר יהיה יום יפה. תוכל/י לומר כל מספר בין90' פירושו סיכוי של 90לדעתך, מהם הסיכויים שיהיה יום בהיר מחר? למשל, '
100-0.

INTRODUCTION AND EXAMPLE
0..100

IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2
Txt_FL_EX007

IF MN808_AgeRespondent < 61

EX007_GovRedPens
)60(הבט/י בבקשה על כרטיס מספר 

מה הסיכויים שהממשלה תקצץ את הקצבה לה את/ה זכאי/ת לפני שתצא/י לגמלאות?
GOVERNMENT REDUCES PENSION

0..100

Txt_FL_EX025

EX025_ChWrkA65
)60(הבט/י בבקשה על כרטיס מספר 

?63חשוב/חשבי על עבודתך באופן כללי, ולא רק על עבודתך הנוכחית, מה הסיכוי שאת/ה תעבוד/תעבדי במשרה מלאה לאחר גיל 
CHANCE TO WORK AFTER AGE OF 63
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ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIFTxt_FL_EX008

0..100

EX008_GovRaisAge
.60הבט/י בבקשה על כרטיס מספר 

מה הסיכויים שהממשלה תעלה את גיל הפרישה מעבודה לפני שיגיע מועד הפרישה שלך?
GOVERNMENT RAISES RETIREMENT AGE

0..100

Txt_FL_EX009

EX009_LivTenYrs
)60(אנא הבט בכרטיס מספר 

 או יותר?]75/80/85/90/95/100/105/110/120[@ מהם הסיכויים שתחיה/תחיי עד לגיל 
LIVING IN TEN YEARS

0..100

Txt_FL_EX026

Txt_FL_EX110

Txt_FL_EX111

EX026_Trust
כעת, ארצה לשאול אותך שאלות על השקפותיך לגבי אנשים אחרים. באופן כללי, האם היית אומר שאפשר לסמוך על רוב האנשים, או

 אנא ציין/י את דעתך,60שהיית אומר שאי אפשר להיות זהיר מדי (תמיד צריך לחשוד) בהתמודדות עם אנשים? מבלי להסתכל על כרטיס 
 משמעותו שאפשר לסמוך על מרבית האנשים.10 משמעותו שאי אפשר להיות זהיר מדי עם אנשים, ו-0 , כאשר 10 ו-0על סולם שנע בין 

TRUST IN OTHER PEOPLE
0..10

EX110_RiskAv
. כאשר אנשים משקיעים את חסכונותיהם הם יכולים לבחור בין מסלול שמעניק ריבית נמוכה עם סיכון קטן61התבונן/י בכרטיס מספר 

להפסיד כסף, לדוגמא חשבון בנק או אגרת חוב בטוחה לבין 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:
למראיין: קרא את התשובות רק אם יש בכך צורך. אם ניתנת יותר מתשובה אחת בחר/י את הקטגוריה הראשונה שמתאימה.

RISK AVERSION
. מוכן/ה לקחת סיכון כספי משמעותי בציפיה לרווח משמעותי1
. מוכן/ה לקחת סיכון כספי מעל לממוצע בציפיה לרווח מעל הממוצע2
. מוכן/ה לקחת סיכון כספי ממוצע בציפיה לרווח ממוצע3
. לא מוכן/ה לקחת שום סיכון כספי4

EX111_XYZ_Planning_Horizon
בתכנון החסכונות וההוצאות שלך, איזו מהתקופות הבאות הכי חשובה לך?

IWER:
למראיין: קרא בקול

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

458 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

Txt_FL_EX028

האפשרות "החודשים הקרובים" כוללת גם "הימים הקרובים" ו"השבועות הקרובים".
PLANNING HORIZON

. החודשים הקרובים1
. השנה הקרובה2
. השנים הקרובות3
 השנים הבאות10 ל 5. בין 4
 שנים10. יותר מ-5

EX028_LeftRight
בפוליטיקה אנשים מדברים לפעמים על "שמאל" ו"ימין".

 משמעותו ימין, איך היית מדרג את עצמך?10 משמעותו שמאל, ו-0, כאשר 10 ו-0על סולם שנע בין 
LEFT OR RIGHT IN POLITICS

0..10

IF MN005_ModeQues = a2

IF (EX600_PartInterv = a2) OR (EX600_PartInterv = a3)

EX600_PartInterv

IWER:
למראיין: 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?
 לאחר סיום הראיון בתוכנת הראיון.SMSאם בן/בת הזוג או הנציג מסרב להתראיין, אנא ציין את הסירוב ב-

PARTNER AVAILABLE AND WILLING TO PARTICIPATE
. כן, בן/בת הזוג זמין/ה ומוכן/ה להתראיין כנציג בחלק זה1
. לא, בן/בת הזוג לא זמין/ה להתראיין כנציג/ה בחלק זה2
. לא, בן/בת הזוג לא מוכן/ה להתראיין כנציג/ה בחלק זה3

Txt_FL_EX101

Txt_FL_EX602

Txt_FL_EX603

EX101_IntroPartInfo
, אשר אינו/אינה[@ בן הזוג שלך/@ בת הזוג שלך/@ בן הזוג שלך/@ בת הזוג שלך]לפני שנסיים, אני רוצה לבקש ממך מידע על 

מתראיין/ת היום.
INTRODUCTION PARTNER INFORMATION

. המשך1

EX602_PartYrsEduc
 במסגרת חינוכית בהיקף מלא?[@ בעלך/@ אשתך/@ בן זוגך/@ בת זוגך]כמה שנים למד/ה 

IWER:
למראיין: 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.

PARTNER YEARS OF EDUCATION
0..999
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IF EX603_PartJobSit = a2

ENDIF
IF (EX603_PartJobSit <> a1) AND (EX603_PartJobSit <> a2)

ENDIF
IF ((EX603_PartJobSit = a1) OR (EX603_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

EX603_PartJobSit
?[@ בעלך/@ אשתך/@ בן זוגך/@ בת זוגך]באופן כללי, איך תתאר/י את מצבו/מצבה התעסוקתי של 

IWER:
למראיין: קרא בקול

}ReadOut{
PARTNER CURRENT JOB SITUATION

. בגמלאות1
. שכיר/ה או עצמאי/ת (כולל עבודה בעסק משפחתי)2
. מובטל/ת ומחפש/ת עבודה3
. חולה או מוגבל/ת באופן קבוע4
. עקר/ת בית5

. אחר97

Txt_FL_EX613

IF EX613_LastJobPartner = RESPONSE

ENDIF

EX613_LastJobPartner
?[@ לבעלך/@ לאישתך/@ לבת הזוג שלך/@ לבן הזוג שלך]מה הייתה העבודה האחרונה שהייתה 

NAME OR TITLE OF JOB PARTNER
STRING

BLOCK

ENDBLOCK

JobCode

 עלENTER: הזן את שם העבודה ובחר אותה מהתפריט הנפתח אם עבודה מתאימה איננה מופיעה ברשימה הקש [מראיין/ת]
מנת לשמור את שם העבודה שהקלדת

STRING

Txt_FL_EX104

EX104_PartEvWork
 עבד/ה אי פעם בתשלום?[@ בעלך/@ אשתך/@ בן זוגך/@ בת זוגך]האם 

PARTNER EVER DONE PAID WORK
. כן1
. לא5

Txt_FL_EX105

EX105_PartEmp
[@ בן הזוג שלך/@ בת הזוג שלך/@ בן הזוג שלך/@ בת הזוג שלך]האם 

;[@ היתה/היה/@ עובד/ת כ/@ היתה/היה]
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ENDIF
IF (((((((((((MN001_Country = a1) OR (MN001_Country = a7)) OR (MN001_Country = a3)) OR (MN001_Country = a16))
OR (MN001_Country = a11)) OR (MN001_Country = a26)) OR (MN001_Country = a27)) OR (MN001_Country = a28))
OR (MN001_Country = a29)) OR (MN001_Country = a30)) OR (MN001_Country = a32)) AND (MN101_Longitudinal =
0)

ENDIFTxt_FL_EX024

ENDIF

ENDIF

ENDIF

ENDIF

FL_EX105_1שכיר/ה במגזר הפרטי, שכיר/ה במגזר הציבורי או עצמאי/ת ^

^FL_EX105_2
PARTNER EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED

. שכיר/ה במגזר הפרטי1
. שכיר/ה במגזר הציבורי2
. עצמאי/ת3

EX023_Outro

IWER:
למראיין: בדוק/בדקי - מי ענה על השאלות בחלק זה?

NON PROXY
. המשיב/ה1
. חלק לא נשאל (ראיון נציג)2

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:
למראיין: 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.
CONSENT TO RECONTACT

. הסכמה להתקשרות עתידית1
. אי הסכמה להתקשרות עתידית5

EX024_Outro2
תודה. זו היתה השאלה האחרונה. אנו רוצים להודות לך שוב מקרב לב על השתתפותך בסקר. אנו יודעים שהשאלון היה ארוך וקשה, אך

העזרה שלך היתה מאוד חשובה. השתתפותך תסייע לחוקרים להבין כיצד משפיעה הזדקנות האוכלוסייה על עתידנו.
THANK YOU FOR PARTICIPATION

. המשך1

EX106_HandOutA
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ENDIF
IF (((IV IN Test_History) OR (IV IN Test_Regular)) OR (ALL IN Test_History)) OR (ALL IN Test_Regular)

ENDBLOCK

System preset value EX902_TimeStampEnd
IF EX902_TimeStampEnd = EMPTY AND EX106_HandOutA <> EMPTY
ENDIF

IWER:
B {RespondentID}למראיין: רשום/רשמי על שאלון הנייר את שמו/שמה הפרטי, מס' הזיהוי של משק הבית ומספר הזיהוי של המשיב/ה @

@B.
הזן את מספר הזיהוי המופיע על שאלון הנייר לתכנת הריאיון.

 המודפס למשיב/ה.drop-offהגש/י את השאלון ה-
HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE

STRING

BLOCK

System preset value IV901_TimeStampStart
IF IV901_TimeStampStart = EMPTY AND IV001_Intro <> EMPTY
ENDIF
IF (((((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a2) OR (Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3)) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck =
a2)) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a2)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3))
OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a2)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a2)) OR
(Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a2)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck = a3)) OR
(Sec_AS.AS057_IntCheck = a2)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

ENDIF

IV001_Intro

IWER:
למראיין: סעיף זה מתייחס לתצפיות שלך במהלך הראיון ויש למלא אותו אחרי השלמת כל ראיון אישי.

INTRODUCTION TO IV
. המשך1

IV020_RelProxy
 נשאל/ה.}FLRespondentName{נציג/ה של המשיב/ה ענה/ענתה על חלק, או על כל, השאלות ש 

?}FLRespondentName{מהו הקשר בין הנציג/ה לבין 
RELATIONSHIP PROXY

. בן/בת זוג1
. בן/בת/חתן/כלה2
. הורה/חם/חמות3
. אח/אחות4
. נכד/ה5
. קרוב/ה אחר/ת6
. צוות המוסד הסיעודי7
. מטפל/ת בית8
. ידיד/ה/מכר/ה9

. אחר10
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CHECK NOT ((IV002_PersPresent.CARDINAL > 1) AND (1 IN IV002_PersPresent)) L16 " [לא ניתן לבחור "אף אחד" יחד עם
[התשובות האחרות. שנה בבקשה את תשובתך [{empty}]"

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

IV002_PersPresent
?}FLRespondentName{האם אדם נוסף כלשהו, פרט לנציג המשיב, היה נוכח במהלך (חלקים של) הראיון עם 

IWER:
}CodeAll{למראיין: סמן את כל התשובות המתאימות 

THIRD PERSONS PRESENT
. אף אחד1
. בן/בת זוג2
. הורה או הורים3
. ילד/ה או ילדים4
. קרובים אחרים5
. אנשים אחרים נוכחים6

IV003_PersIntervened
האם אנשים אלו התערבו במהלך הראיון?

INTERVENED IN INTERVIEW
. כן, לעיתים קרובות1
. כן, מפעם לפעם2
. לא3

IV004_WillingAnswer
 להשיב?}FLRespondentName{כיצד היית מתאר/ת את הנכונות של 
WILLINGNESS TO ANSWER

. טובה מאוד1
. טובה2
. סבירה3
. גרועה4
. טובה בהתחלה, אך הלכה והתדרדרה במהלך הראיון5
. גרועה בהתחלה, אך הלכה והשתפרה במהלך הראיון6

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

IV005_WillingnessWorse
מדוע הלכה והתדרדרה נכונותו/נכונותה של המשיב/ה להשיב במהלך הראיון?

IWER:
}CodeAll{למראיין: 

WHY WILLINGNESS WORSE
. המשיב/ה איבד/ה עניין1
. המשיב/ה איבד/ה את הריכוז או התעייף/ה2
. אחר, אנא ציין/י3

IV006_OthReason
איזו סיבה אחרת?

WHICH OTHER REASON
STRING
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ENDIF

IF MN008_NumHHR = 1

ENDIF

IV007_AskClarification
 ביקש/ה הבהרה ביחס לשאלות כלשהן?}FLRespondentName{האם 

RESP. ASK FOR CLARIFICATION
. אף פעם1
. כמעט אף פעם2
. מפעם לפעם3
. לעיתים קרובות4
. לעיתים קרובות מאוד5
. תמיד6

IV008_RespUnderstoodQst
 הבין/ה את השאלות?}FLRespondentName{סך הכל, האם חשת ש 

RESPONDENT UNDERSTOOD QUESTIONS
. אף פעם1
. כמעט אף פעם2
. מפעם לפעם3
. לעיתים קרובות4
. לעיתים קרובות מאוד5
. תמיד6

IV018_HelpShowcards
האם היה/היתה המשיב/ה זקוק/ה לעזרה כלשהי בקריאת הכרטיסים במהלך הראיון?

HELP NEEDED READING SHOWCARDS
. כן, כתוצאה מבעיות ראיה1
. כן, כתוצאה מבעיות אוריינות2
. לא3

IF (Sec_HO.HO001_Place = a1) OR (MN024_NursingHome = a2)

IV009_AreaLocationBldg
באיזה סוג של אזור ממוקם הבניין?

WHICH AREA BUILDING LOCATED
. עיר גדולה1
. פרבריה או שוליה של עיר גדולה2
. עיירה גדולה3
. עיירה קטנה4
. אזור כפרי או כפר5

IV610_TypeBuilding
באיזה סוג מבנה מתגוררת המשפחה?

IWER:
 שעות,24למראיין: מוסד סיעודי מספק לדייריו את כל השירותים הבאים: אספקת תרופות, צוות מפקח ומסייע (לאו דווקא רפואי) הזמין 

חדר וארוחות.
TYPE OF BUILDING

. בית חווה1
. וילה חד-משפחתית או דו-משפחתית2
. בית חד-משפחתי או דו-משפחתי כחלק משכון או בניין כפול3
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ENDIF
IF XT_active = 1

ENDBLOCK

ENDIF

CHECK NOT (NOT (IV019_InterviewerID = RESPONSE)) L16 " [אנא הזן/י ערך] [{empty}]"

System preset value IV902_TimeStampEnd
IF IV902_TimeStampEnd = EMPTY AND IV017_Outro <> EMPTY
ENDIF

ENDIF

IF (IV610_TypeBuilding = a7) OR (IV610_TypeBuilding = a8)

ENDIF

 דירות8 עד 3. בנין המכיל 4
 קומות8 דירות או יותר אך לא יותר מ-9. בנין המכיל 5
 קומות או יותר9. בנין רב-קומות ובו 6
. מתחם מגורים הכולל שירותים לקשישים (בית אבות או בית מחסה אך לא מוסד סיעודי)7
. מוסד סיעודי8

IV621_Certifiednurse
האם הייתה לפחות אח/ות אחד/ת מוסמך/ת בצוות העובדים או בהנהלה?

. כן1
. לא5

IV012_StepstoEntrance
כמה מדרגות צריך לטפס (למעלה או למטה) כדי להגיע לכניסה הראשית לדירת המשפחה?

IWER:
למראיין: אין לכלול מדרגות שניתן להימנע מהן הודות לעובדה שיש מעלית בבנין

NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE
5. עד ל 1
15 עד 6. 2
25 עד 16. 3
 ומעלה25. 4

IV019_InterviewerID
מספר זיהוי המראיין/ת שלך:

INTERVIEWER ID
STRING

IV017_Outro
אנו מבקשים להודות לך על מילוי חלק זה

OUTRA IV
. המשך1

BLOCK

XT104_SexDec
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Txt_FL_XT001

System preset value XT901_TimeStampStart
IF XT901_TimeStampStart = EMPTY AND XT001_Intro <> EMPTY
ENDIF

Txt_FL_XT002

IF XT002_Relation = a7

IWER:
למראיין: ציין את המין של המנוח/ה (אם אינך בטוח, שאל)

SEX OF DECEDENT
. זכר1
. נקבה2

XT001_Intro
 למחקר היא בעלת ערך רב.[@ תרומתו/@ תרומתה][@ מותו./@ מותה.] לפני SHARE השתתף/ה במחקר [@ שם המנוח/המנוחה]

. כל המידע שיאסף הוא חסוי ויישמר באופן[@ שם המנוח/המנוחה]מאוד יעזור לנו אם נוכל לקבל מידע על שנת חייו/חייה האחרונה של 
אנונימי.

INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW
. המשך1

XT006_ProxSex

IWER:
למראיין: ציין את מין הנציג/ה

PROXY RESPONDENT'S SEX
. זכר1
. נקבה2

XT002_Relation
 , האם תוכל לספר לי מהו הקשר שלך למנוח/ה?[@ (שם המנוח/ה)]לפני שנתחיל לשאול את השאלות על השנה האחרונה לחיי 

IWER:
"}FL_XT002_5{למראיין: במידה והשאלה לא ברורה, הרחב: "אז היית ה_____ של 

RELATIONSHIP TO THE DECEASED
. בן/בת-זוג1
. בן או בת2
. מחותן/ת3
. בן או בת של בן/בת-זוג4
. נכד/ה5
. אח/ות6
. קרוב משפחה אחר (פרט)7
. אחר שאינו קרוב משפחה (פרט)8

XT003_OthRel

IWER:
למראיין: פרט קרוב משפחה אחר
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ENDIF
IF XT002_Relation = a8

ENDIFTxt_FL_XT005

IF XT002_Relation <> a1

ENDIFTxt_FL_XT101

IF XT101_ConfDecYrBirth = a5

OTHER RELATIVE
STRING

XT004_OthNonRel

IWER:
למראיין: פרט אחר (לא קרוב משפחה)

OTHER NO-RELATIVE
STRING

XT005_HowOftCont
,}]Name of the deceased[{, באיזו תדירות היית בקשר עם [@ לחייו/@ לחייה]במהלך שנים עשר החודשים האחרונים 

פנים אל-פנים, טלפוני, דואר, דוא"ל או כל אמצעי אלקטרוני אחר?
HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS

. כל יום1
. מספר פעמים בשבוע2
. בערך פעם בשבוע3
. בערך פעם בשבועיים4
. בערך פעם בחודש5
. פחות מפעם בחודש6
. אף פעם7

Txt_FL_XT007

XT007_YearBirth
האם תוכל/י לומר לי את שנת הלידה שלך?

YEAR OF BIRTH PROXY
1900..2001

XT101_ConfDecYrBirth
[@ שהוא נכון, האם תוכל לאשר לנו [@ שמו של המנוח/שמה של המנוחה]הבה נדבר על המנוח/מנוחה. רק כדי לוודא שהמידע שבידינו על 

 ?[@ (חודש ושנת הלידה של המנוח/ה)] ב- נולד/@ שהיא נולדה]
CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH

. כן1
. לא5

Txt_FL_XT102

XT102_DecMonthBirth
?[@ (שם המנוח/ה)]באיזה חודש ובאיזו שנה נולד/ה 

@b@חודשb:
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ENDIFTxt_FL_XT008

Txt_FL_XT103

IWER:
למראיין: הזן את חודש הלידה

DECEASED MONTH OF BIRTH
.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

XT103_DecYearBirth
?[@ (שם המנוח/ה)]באיזה חודש ובאיזו שנה נולד/ה 

XT102_DecMonthBirthחודש: ^

@b@שנהb:

IWER:
למראיין: הזן את שנת הלידה

DECEASED YEAR OF BIRTH
1900..2010

XT008_MonthDied
.}]Name of the deceased[@ {נרצה לדעת עוד על נסיבות פטירתו/ה של 

?[@ הוא נפטר/@ היא נפטרה] ושנה bחודש@bבאיזה @

@b@חודשb:
שנה:

IWER:
למראיין: הזן את חודש הפטירה

MONTH OF DECEASE
.ינואר1
. פברואר2
. מרץ3
. אפריל4
. מאי5
. יוני6
. יולי7
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Txt_FL_XT009

Txt_FL_XT010

Txt_FL_XT109

Txt_FL_XT039

. אוגוסט8
. ספטמבר9

. אוקטובר10
. נובמבר11
. דצמבר12

XT009_YearDied
?[@ הוא נפטר/@ היא נפטרה]bושנה@bבאיזה חודש @

XT008_MonthDiedחודש ^

@b@שנהb:

IWER:
למראיין: הזן את שנה הפטירה

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

10 .2015
11 .2016
12 .2017

XT010_AgeDied
 כשנפטר/ה?[@ (שם המנוח/ה)]בן/בת כמה היה/הייתה 

IWER:
למראיין: הזן גיל בשנים

AGE AT THE MOMENT OF DECEASE
20..120

XT109_DecMarried
[@ (שם המנוח/ה)]האם 

?[@ היה נשוי בעת פטירתו/@ הייתה נשואה בעת פטירתה]

IWER:
למראיין: המנוח/ה היה/היתה נשוי/נשואה בזמן מותו/מותה

DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH
. כן1
. לא5

XT039_NumChild
?[@ פטירתו/@ פטירתה] היו בחיים בעת [@ (שם המנוח/ה)]כמה מילדיו/ה של 
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Txt_FL_XT011

IF XT011_CauseDeath = a97

ENDIF
IF XT011_CauseDeath <> a8

נא לכלול ילדים ביולוגיים, אומנים, מאומצים וחורגים.
NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END

0..999

XT011_CauseDeath
?[@ לפטירתו/@ לפטירתה]מה הייתה הסיבה העיקרית 

IWER:
למראיין: קרא בקול אם יש צורך

THE MAIN CAUSE OF DEATH
. סרטן1
. התקף לב2
. שבץ3
. מחלת לב וכלי דם אחרת כמו אי-ספיקת לב או הפרעת קצב4
. מחלה בדרכי הנשימה5
. מחלה במערכת העיכול כמו אולקוס במערכת העיכול או מחלה דלקתית של המעי6
. מחלה זיהומית חמורה כמו דלקת ריאות, אלח דם (ספטיסמיה) או שפעת7
. תאונה8

. אחר (אנא פרט/י)97

XT012_OthCauseDeath

IWER:
למראיין: פרט סיבה אחרת למוות
OTHER CAUSE OF DEATH

STRING

Txt_FL_XT013

Txt_FL_XT014

XT013_HowLongIll
FL_XT013_2 ^[@ (שם המנוח/ה)]כמה זמן 

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE
. פחות מחודש1
. בין חודש לשישה חודשים2
. בין שישה חודשים לשנה3
. שנה או יותר4

XT014_WhereDied
 ב....[@ הוא נפטר/@ היא נפטרה]האם 

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

PLACE OF DYING

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

470 von 485 19.05.17, 16:43



IF XT014_WhereDied = a3

ELSE

FL_XT014_2. בבית הפרטי ^1
. בבית של אדם אחר2
. בבית החולים3
. במוסד סיעודי4
. בית אבות או דיור מוגן5
. בהוספיס6
. בדרך למתקן רפואי7

. במקום אחר97

IF XT750_ICU = a5

ENDIF

XT750_ICU
האם היה זה ביחידה לטיפול נמרץ?

IN INTENSIVE CARE UNIT
. כן1
. לא5

XT751_palcareinpoatienthospice
האם היה זה ביחידה לטיפול תומך (פליאטיבי) או בהוספיס אשפוזי?

PALLIATIVE CARE OR INPATIENT HOSPICE
. כן1
. לא5

IF XT014_WhereDied = a4

ELSE

XT767_Certifiednurse
האם הייתה לפחות אח/ות אחד/ת מוסמך/ת בצוות העובדים או בהנהלה?

At LEAST A NURSE
. כן1
. לא5

XT752_inpatienthospice
האם היה זה בהוספיס אשפוזי?

INPATIENT HOSPICE
. כן1
. לא5

IF XT014_WhereDied = a5

XT767_Certifiednurse
האם הייתה לפחות אח/ות אחד/ת מוסמך/ת בצוות העובדים או בהנהלה?

At LEAST A NURSE
. כן1
. לא5

XT753_hospiceresidential
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ENDIFTxt_FL_XT615

IF XT615_TimesInHosp > 0

ENDIFTxt_FL_XT756

IF NOT ((((XT014_WhereDied = a6) OR (XT751_palcareinpoatienthospice = a1)) OR (XT752_inpatienthospice = a1))
OR (XT753_hospiceresidential = a1))

ENDIF

ENDIF

האם המגורים סופקו על ידי ההוספיס?
RESIDENTIAL PROVIDED BY HOSPICE

. כן1
. לא5

XT615_TimesInHosp
 שהה/שהתה בבית-חולים, הוספיס או מוסד}FL_XT615_2{, בכמה הזדמנויות שונות [@ פטירתו/@ פטירתה]בשנה האחרונה לפני 

סיעודי?
TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING

0..999

Txt_FL_XT016

XT016_TotalTimeHosp
 בבית-חולים, הוספיס או מוסד סיעודי?[@ (שם המנוח/ה)], במשך כמה זמן בסה"כ שהה/שהתה [@ לחייו/@ לחייה]בשנה האחרונה 

IWER:
למראיין: לא להקריא

TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE DYING
. פחות משבוע1
. שבוע עד חודש2
. חודש עד שלושה חודשים3
. שלושה חודשים עד שישה חודשים4
. שישה חודשים עד שנה5
. שנה שלמה6

XT756_IntroCare
. אנא ענה על[@ לחייו/@ לחייה] קיבל בחודשים האחרונים [@ {שם המנוח/ה}]כעת נרצה לשאול אותך מספר שאלות ביחס לטיפול ש 

שאלות אלו בהתבסס על ההתנסות שלך וההתנסות של המנוח/ה בזמן שהוא/היא קיבל/ה טיפול. חלק מהשאלות מתייחסות לצוות. בצוות,
הכוונה היא לרופאים/ות, אחים/ת, עובדים/ות סוציאליים/ות, אנשי דת, כוח עזר, מטפלים/ות ואנשי צוות אחרים.

CARE INTRO
. המשך1

Txt_FL_XT757

XT757_hospiceorpalliativecare
 קיבל טיפול תומך (פליאטיבי) או היה בהוספיס?[@ {שם המנוח/ה}], האם [@ לחייו/@ לחייה]בארבעת השבועות 

IWER:
בהוספיס, הכוונה היא לטיפול תומך לחולים סופניים או במצב קשה מאוד, שניתן בביתם או במוסד. על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי
"טיפול פליאטיבי הוא גישה טיפולית אשר משפרת את איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם, בהתמודדות עם מחלות חשוכות מרפא

על ידי מניעה והקלה על הסבל באמצעות זיהוי והערכה קפדניים של הסימפטומים, טיפול בכאב ובבעיות אחרות, גופניות, נפשיות
ורוחניות"

HOSPICE OR PALLIATIVE CARE
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ENDIFTxt_FL_XT758

IF XT758_medicinepain = a1

ENDIFTxt_FL_XT760

IF XT760_troublebreathing = a1

IF XT757_hospiceorpalliativecare = a5

ENDIF

. כן1
. לא5

Txt_FL_XT754

XT754_reasonnocare
 לא היה בטיפול תומך או בהוספיס?[@ הוא/@ היא]מה הסיבה ש 

IWER:
}ReadOut{

REASON NOT HOSPICE
. לא היה צורך או רצון1
. היה צורך או רצון אך לא היה זמין2
. היה צורך או רצון אך היה יקר מדי3

XT758_medicinepain
 סבל מכאבים או לקח תרופות להקלה על כאבים?[@ {שם המנוח/ה}] האם [@ לחייו/@ לחייה]בחודש האחרון 

MEDICINE FOR PAIN
. כן1
. לא5

Txt_FL_XT759

XT759_medicineamount
?[@ כאביו/@ כאביה]האם המנוח/ה קיבל יותר מדי, פחות מדי או כמות נכונה של תרופות להקלה על 

MEDICATION AMOUNT
. יותר מדי1
. פחות מדי2
. כמות נכונה3

XT760_troublebreathing
 היו קשיי נשימה?[@ {שם המנוח/ה}], האם ל [@ לחייו/@ חייה]בחודש האחרון 

TROUBLE BREATHING
. כן1
. לא5

Txt_FL_XT761

XT761_helpbreathing
 להתמודדות עם קשיי הנשימה - מעט מדי או במידה הנכונה?[@ הוא קיבל/@ היא קיבלה]כמה סיוע 

HOW MUCH HELP BREATHING
. מעט מדי1
. במידה הנכונה2
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ENDIFTxt_FL_XT762

IF XT762_anxietysadness = a1

ENDIFTxt_FL_XT764

Txt_FL_XT765

Txt_FL_XT766

XT762_anxietysadness
 תחושות חרדה או עצבות?[@ {שם המנוח/ה}] , האם היו ל [@ לחייו/@ לחייה]בחודש האחרון 

ANXIETY SADNESS
. כן1
. לא5

Txt_FL_XT763

XT763_helpanxietysadness
 בהתמודדות עם תחושות אלו - מעט מדי או במידה הנכונה?[@ הוא קיבל/@ היא קיבלה]כמה עזרה 

HOW MUCH HELP ANXIETY OR SADNESS
. מעט מדי1
. במידה הנכונה2

XT764_personalcare
 - כגון רחצה, לבוש והחלפת מצעים - טופלו כראוי?[@ המנוח/@ המנוחה]באיזו תדירות הצרכים האישיים של 

IWER:
}ReadOut{.

PERSONAL CARE NEEDS MET
. תמיד1
. בדרך כלל2
. לפעמים3
. אף פעם4
. לא היה צורך או רצון בעזרה לטיפול בצרכים האישיים5

XT765_staff
 היה אדיב, דואג ומכבד?[@ במנוח/@ במנוחה], באיזו תדירות הצוות שטיפל [@ לחייו/@ לחייה]במהלך החודש האחרון 

IWER:
}ReadOut{.

STAFF CARING AND RESPECTFULL
. תמיד1
. בדרך כלל2
. לפעמים3
. אף פעם לא4

XT766_ratecare
בסך הכל, כיצד היית מדרג את הטיפול שהמנוח/ה קיבל בחודש האחרון?

IWER:
}ReadOut{.

RATE CARE
. מצויין1
. טוב מאוד2
. טוב3
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ENDIFTxt_FL_XT017

LOOP cnt:= 1 TO 9

. סביר4
. רע5

XT017_IntroMedCare
[@ (שם המנוח/ה)]כעת נרצה לשאול אותך מספר שאלות ביחס להוצאות כלשהן ש 

 בשנים עשר החודשים האחרונים לפני מותו/מותה.[@ שלו/@ שלה]נתבקש/ה לכסות כתוצאה מהטיפול הרפואי 
עבור כל אחד מסוגי הטיפול שאקריא בפניך, ציין/י בבקשה האם המנוח/ה קיבל את הטיפול ואם כן, הערך/העריכי בבקשה כמיטב יכולתך את

.b@[@ (שם המנוח/ה)]אנא כלול/כללי רק עלויות שלא כוסו ע"י קופת החולים או ביטוח הבריאות של bעלות טיפול זה. @
INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE

. המשך1

IF ((cnt < 3) OR (cnt > 5)) OR (XT615_TimesInHosp > 1)

ENDIF

BLOCK

ENDBLOCK

Txt_FL_XT018

IF XT018_TypeMedCare = a1

ENDIF

XT018_TypeMedCare
[@ קיבל/ה טיפול מרופא כללי/@ קיבל/ה טיפול מרופא מומחה/@ עבר/ה אשפוז בבית חולים/@ קיבל/ה[@ (שם המנוח/ה)]האם 

טיפול במוסד סיעודי/@ שהה בהוספיס/@ קיבל/ה תרופות/@ השתמש/ה בעזרים ומכשור רפואי/@ קיבל/ה טיפול אישי בבית עקב
)?[@ לחייו/@ לחייה] (בשנים-עשר החודשים האחרונים מגבלה נכות/@ קיבל/ה סיוע עם מטלות הבית בעקבות מגבלה או נכות]

HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS
. כן1
. לא5

Txt_FL_XT119

IF XT119_CostsMedCare = NONRESPONSE

ENDIF

XT119_CostsMedCare
[@ טיפול מרופא כללי/@ טיפול מרופא מומחה/@ אשפוז עבור: [@ הוא שילם מכיסו/@ היא שילמה מכיסה]להערכתך, איזה סכום 

בבית חולים/@ טיפול במוסד סיעודי/@ שהיה בהוספיס/@ תרופות/@ עזרים ומכשור רפואי/@ סיוע אישי בעקבות נכות/@ סיוע בבית
)?[@ לחייו/@ לחייה] (בשנים עשר החודשים האחרונים בעקבות נכות]

[@ הכוונה בשילם/ה מכיסו/מכיסה, היא שהעלויות לא כוסו על ידי ביטוח הבריאות/קופת החולים/ביטוח לאומי או כל גורם חיצוני אחר]
^FL_XT119_5

IWER:
 אם כל העלויות כוסו על ידי הביטוח הרפואי.0למראיין: הזן 

]FLDefault[9][אחרת, הזן סכום ב 
COSTS OF TYPE OF MEDICAL CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS

0..100000000000000000

UB SEQUENCE XT619b_Random
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ENDLOOPTxt_FL_XT105

Txt_FL_XT106

Txt_FL_XT107

Txt_FL_XT020

CHECK NOT ((XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 1) AND (96 IN XT020_IntroDiffADL)) L16 " [לא ניתן לבחור "אף אחד
[.מאלה" יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

IF (XT020_IntroDiffADL.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT020_IntroDiffADL)

XT105_DiffWhere
אנחנו מעוניינים לדעת עוד על הקשיים שיש לאנשים בשנת חייהם האחרונה כתוצאה מבעיות פיזיות, נפשיות, רגשיות או בעיות זכרון.

[@ הוא נמצא/@ היאbהיכן@b קושי כלשהו לזכור @[@ (שם המנוח/ה)], האם היה ל [@ חייו/@ חייה]במהלך השנה האחרונה ב 
? ציין/י רק מקרים שנמשכו לפחות שלושה חודשים.נמצאת]

DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE
. כן1
. לא5

XT106_DiffYear
? נא לציין רק קשייםbלזכור איזו שנה זו@b קושי כלשהו @[@ (שם המנוח/ה)], האם היה ל [@ חייו/@ חייה]במהלך השנה האחרונה ל 

שנמשכו לפחות שלושה חודשים.
DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR

. כן1
. לא5

XT107_DiffRecogn
 בני משפחה וחברים טובים? נאbקושי כלשהו בזיהוי@b @[@ (שם המנוח/ה)], האם היה ל [@ לחייו/@ לחייה]במהלך השנה האחרונה 

לציין רק קשיים שנמשכו לפחות שלושה חודשים.
DIFFICULTIES RECOGNIZING

. כן1
. לא5

XT020_IntroDiffADL
 קשיים לבצע את הפעילויות הבאות בשל בעיות[@ (שם המנוח/ה)], היו ל [@ לחייו/@ לחייה]האם במהלך שנים עשר החודשים האחרונים 

גופניות, נפשיות, רגשיות או בעיות זיכרון? נא לציין רק קשיים שנמשכו לפחות שלושה חודשים.

IWER:
^ReadOut
}CodeAll{

INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES
. להתלבש, כולל לגרוב גרביים ולנעול נעליים1
. לחצות חדר בהליכה2
. להתרחץ או להתקלח3
. לאכול, למשל לחתוך את המזון4
. להיכנס ולצאת מהמיטה5
. להשתמש בשירותים, כולל להתיישב ולקום6

. אף אחת מאלה96

Txt_FL_XT022

XT022_HelpADL
, האם היה מישהו[@ לחייו/@ לחייה] בעיות לבצען במהלך שנים עשר החודשים האחרונים [@ שם המנוח]בהתייחס לפעילויות שהיו ל 

שסייע לו/לה באופן קבוע בביצוע פעולות אלה?
ANYONE HELPED WITH ADL

. כן1
. לא5
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ENDIFTxt_FL_XT620

IF XT022_HelpADL = a1

ENDIF

Txt_FL_XT023

CHECK NOT (XT023_WhoHelpedADL.CARDINAL > 3) L16 " [לכל היותר שלוש תשובות] [{empty}]"
Txt_FL_XT024

Txt_FL_XT025

XT023_WhoHelpedADL
מי, כולל את/ה עצמך, עזר/ה בעיקר בביצוע פעולות אלה? אנא ציין/י שלושה אנשים לכל היותר.

IWER:
למראיין: לא להקריא את התשובות.

שלושה אנשים לכל היותר!

ציין את הקרבה למנוח/ה!
WHO HAS HELPED WITH ADL

. את/ה (נציג)1
. בן/בת-זוג של המנוח/ה2
. אביו / אימו של המנוח/ה3
. בנו של המנוח/ה4
. מחותנו של המנוח/ה5
. בתו של המנוח/ה6
. מחותנתו של המנוח/ה7
. נכדו של המנוח/ה8
. נכדתו של המנוח/ה9

. אחותו של המנוח/ה10
. אחיו של המנוח/ה11
. קרוב/ה אחר/ת12
. מתנדב/ת לא בתשלום13
. עזרה מקצועית (למשל אח/ות)14
. חבר/ה או שכן/ה של המנוח/ה15
. אדם אחר16

XT024_TimeRecHelp
 עזרה?[@ {שם המנוח/ה}], למשך כמה זמן קיבל/ה [@ לחייו/@ לחייה]בסך הכל, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים 

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

TIME THE DECEASED RECEIVED HELP
. פחות מחודש1
. חודש אחד או יותר, אך פחות משלושה חודשים2
. שלושה חודשים או יותר, אך פחות משישה חודשים3
. שישה חודשים או יותר, אך פחות משנה4
. שנה שלמה5

XT025_HrsNecDay
 קיבל/ה במהלך יום טיפוסי?[@ {שם המנוח/ה}]להערכתך, כמה שעות של עזרה 

HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY
0..24

XT620_IntroDiffADLII
 קשיים בביצוע אחת, או יותר, מהפעולות}]Name of the deceased[{האם בגלל בעיה רגשית, פיזית, מנטלית או בעיית זיכרון, היו ל 
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CHECK NOT ((XT620_IntroDiffADLII.CARDINAL > 1) AND (96 IN XT620_IntroDiffADLII)) L16 " [לא ניתן לבחור "אף אחד
[.מאלה" יחד עם אף תשובה אחרת. אנא שנה את תשובתך [{empty}]"

IF (XT620_IntroDiffADLII.CARDINAL > 0) AND NOT (a96 IN XT620_IntroDiffADLII)

הבאות במהלך שנים עשר החודשים האחרונים לחייו/ה?
בבקשה ציין רק קשיים שנמשכו שלושה חודשים או יותר

IWER:
למראיין:
קרא הכל

סמן את כל התשובות הרלוונטיות

}ReadOut{.
}CodeAll{

INTRODUCTION DIFFICULTIES
. הכנת ארוחה חמה1
. קניית מצרכים2
. דיבור בטלפון3
. נטילת תרופות4
. שימוש במפה במטרה להתמצא במקום לא מוכר5
. ביצוע מטלות בית או גינון6
. ניהול כספים, כמו למשל תשלום חשבונות ומעקב אחר הוצאות7
. עזיבת הבית באופן עצמאי ונגישות לשירותי תחבורה8
. כיבוס בגדיו/בגדיה9

. התאפקות בעשיית צרכים (כמו שתן או צואה)10
. אף אחד מאלה96

Txt_FL_XT622

IF XT622_HelpADLII = a1

XT622_HelpADLII
[@ לחייו/@ התקשה/התקשתה לבצע במהלך שנים עשר החודשים האחרונים [@ שם המנוח/ה]כאשר את/ה חושב/ת על הפעילויות ש 

, האם מישהו סייע לו באופן קבוע בביצוע פעילויות אלה?לחייה]
ANYONE HELPED WITH ADLII

. כן1
. לא5

Txt_FL_XT623

XT623_WhoHelpedADLII
מי בעיקר, כולל את/ה, סייע בפעילויות אלה?

אנא ציין/י שלושה אנשים לכל היותר

IWER:
למראיין: אל תקרא בקול.

לכל היותר שלוש תשובות!

ציין את הקרבה למנוח/ה!
WHO HAS HELPED WITH ADLII

. את/ה (נציג)1
. בעל אישה או בן/בת זוג של המנוח/ה2
. אמא או אבא של המנוח/ה;3
. בן של המנוח/ה4
. מחותן של המנוח/ה5
. בת של המנוח/ה6
. מחותנת של המנוח/ה7
. נכד של המנוח/ה8

Routing file:///R:/Development/wave7/CAPI/questionnaires/country versions/7_...

478 von 485 19.05.17, 16:43



ENDIFTxt_FL_XT026a

Txt_FL_XT026b

Txt_FL_XT027

ENDIF

CHECK NOT (XT623_WhoHelpedADLII.CARDINAL > 3) L16 " [לכל היותר שלוש תשובות] [{empty}]"
Txt_FL_XT624

Txt_FL_XT625

. נכדה של המנוח/ה9
. אחות של המנוח/ה10
. אח של המנוח/ה11
. קרוב/ה אחר/ת של המנוח/ה12
. מתנדב ללא תשלום13
. עזרה מקצועית (למשל אחות)14
. חבר או שכן של המנוח/ה15
. אדם אחר16

XT624_TimeRecHelp
 קיבל את העזרה הזאת?[@ שמו של המנוח], במשך כמה זמן [@ לחייו/@ לחייה]בסך הכל, במהלך שנים עשר החודשים האחרונים 

IWER:
^ReadOut

למראיין: קרא בקול
TIME THE DECEASED RECEIVED HELP

. פחות מחודש1
. חודש אחד או יותר, אך פחות משלושה חודשים2
. שלושה חודשים או יותר, אך פחות משישה חודשים3
. שישה חודשים או יותר, אך פחות משנה4
. שנה שלמה5

XT625_HrsNecDay
 במהלך יום טיפוסי?[@ שם המנוח]להערכתך, כמה שעות של עזרה קיבל/ה 

HOURS OF HELP NECESSARY DURING TYPICAL DAY
0..24

XT026a_Intro
[@ פטירתו/@ ובמה שקרה לנכסים אלה לאחר [@ {שם המנוח/ה}]השאלות הבאות דנות בנכסים ובביטוחי חיים שיתכן שהיו בבעלות 

. יועיל לנו מאוד לקבל מידע על העניינים הכלכליים והפיננסיים לפני ואחרי שאנשים הולכים לעולמם. לפני שאמשיך, ברצוני להבטיחפטירתה]
שוב שכל מה שנאמר כבר על ידך וכל מה שיאמר הינו חסוי לחלוטין.

INTRODUCTION TO ASSETS
. המשך1

XT026b_HadWill
 ערך/ערכה צוואה?[@ (שם המנוח/ה)]ישנם אנשים שעורכים צוואה כדי לקבוע כיצד לחלק את נכסיהם. האם 

THE DECEASED HAD A WILL
. כן1
. לא5

XT027_Benefic
מי, כולל אותך, היו מוטבי העיזבון של המנוח/ה?

IWER:
ReadOutלמראיין: קרא בקול וסמן את כל התשובות המתאימות ^
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CHECK NOT ((XT027_Benefic.CARDINAL > 1) AND (9 IN XT027_Benefic)) L16 " ["לא ניתן לבחור "לא השאיר/ה שום דבר
[יחד עם התשובות האחרות. שנה בבקשה את תשובתך [{empty}]"
Txt_FL_XT030

IF XT030_OwnHome = a1

}CodeAll{
THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE

. את/ה1
. בן/בת-זוג של המנוח/ה2
. ילדים של המנוח/ה3
. נכדים של המנוח/ה4
. אחים/אחיות של המנוח/ה5
. קרובי משפחה אחרים של המנוח/ה (פרט/י)6
. אנשים אחרים שאינם קרובי משפחה (פרט/י)7
. מוסדות דת, קרנות או ארגוני צדקה8
. המנוח/ה לא השאיר/ה אחריו/אחריה דבר (תשובה ספונטנית של המרואיין/ת)9

. לא הוחלט עדיין (רק אם נאמר באופן ספונטני)10

XT030_OwnHome
 (בעלות מלאה או חלקית)?[@ בבעלותו/@ בבעלותה] הייתה [@ שם המנוח/שם המנוחה]האם הבית או הדירה של 

THE DECEASED OWNED HOME
. כן1
. לא5

Txt_FL_XT031

IF XT031_ValHome = NONRESPONSE

ENDIFTxt_FL_XT032

XT031_ValHome
לאחר קיזוז המשכנתאות, מה הערך של בית זה או של החלק של הבית שהיה בבעלות המנוח/ה?

IWER:
.]FLDefault[9][למראיין: סכום ב 

אם המנוח/ה הותיר/ה אחריו/אחריה חוב, ציין סכום שלילי.
VALUE HOME AFTER MORTGAGES

-50000000..50000000

UB SEQUENCE XT031b_Random

XT032_InhHome
?[@ {שמו של המנוח/שמה של המנוחה}]מי, כולל אותך, ירש את ביתו/ביתה או דירתו/דירתה של 

IWER:
למראיין: יש לציין לפי קרבה למנוח/ה

ציין את כל המוטבים הרלוונטיים

אם הבית או הדירה נמכרה לפני, ציין את כל האנשים שקיבלו חלק מסכום המכירה.
WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED

. את/ה1
. בן/בת-זוג2
. בנים או בנות (ציין את שמם הפרטי)3
. נכדים4
. אחים/אחיות5
. קרובי משפחה אחרים (פרט/י)6
. אנשים אחרים שאינם קרובי משפחה (פרט/י)7
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ENDIFTxt_FL_XT033

IF XT033_OwnLifeInsPol = a1

IF a3 IN XT032_InhHome

ENDIF

XT053_FrstNme

IWER:
למראיין: הזן את שמם הפרטי של הילדים שירשו את הבית/הדירה

FIRST NAMES CHILDREN
STRING

XT033_OwnLifeInsPol
האם הייתה בבעלות המנוח/ה פוליסת ביטוח חיים?

THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE POLICIES
. כן1
. לא5

Txt_FL_XT034

Txt_FL_XT035

IF a6 IN XT035_BenLifeInsPol

XT034_ValLifeInsPol
?[@ {שמו של המנוח/שמה של המנוחה}]להערכתך, מה היה הערך של כל פוליסות ביטוח החיים שהיו בבעלות 

IWER:
]FLDefault[9][למראיין: ציין סכום ב 

VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES
0..100000000000000000

XT035_BenLifeInsPol
מי, כולל אותך, היו המוטבים של תכניות ביטוח החיים של המנוח/ה?

IWER:
למראיין: יש לציין לפי קרבה למנוח/ה

סמן את כל התשובות הרלוונטיות
BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE POLICIES

. את/ה (נציג)1
. בן/בת-זוג2
. בנים או בנות (ציין את שמם הפרטי)3
. נכדים4
. אחים/אחיות5
. קרובי משפחה אחרים (פרט/י)6
. אנשים אחרים שאינם קרובי משפחה (פרט/י)7

XT054_OthRel
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ENDIFTxt_FL_XT036

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDIF
IF a7 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF
IF a3 IN XT035_BenLifeInsPol

ENDIF

IWER:
למראיין: ציין קרובי משפחה אחרים

OTHER RELATIVE
STRING

XT055_OthNonRel

IWER:
למראיין: ציין מוטבים אחרים שאינם קרובי משפחה

OTHER NO-RELATIVE
STRING

XT056_FrstNme

IWER:
למראיין: רשום את שמם הפרטי של הילדים שהיו המוטבים

FIRST NAMES CHILDREN
STRING

XT036_IntroAssets
כעת אקרא בפניך כמה סוגים של נכסים שלעתים נמצאים בבעלות אנשים.

, במידה וכן, אנא נסה/נסי להעריך ככל יכולתך את שווי הנכס[@ המנוח/@ המנוחה]לגבי כל אחד מהם, אנא ציין/י אם נכס כזה היה בבעלות 
לאחר ניכוי חובות, אם ישנם.

INTRODUCTION TYPES OF ASSETS
. המשך1

BLOCK
Txt_FL_XT637

IF XT637_OwnAss = a1

XT637_OwnAss
[@ עסקים, כולל קרקע או שטח בנוי/@ נכסי דלא נידי (נדלן)/@ מכוניות, לא כולל מכניות בהחכרהאם היה בבעלותו/בבעלותה 

?(ליסינג)/@ נכסים כלכליים כגון מזומן, אגרות או מניות/@ תכשיטים או עתיקות]
THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS

. כן1
. לא5

Txt_FL_XT638

XT638_ValAss
[@ עסקים, כולל קרקע או שטח בנוי/@ נכסי דלא נידי (נדלן)/@ מכוניות, לא כולל מכוניות בהחכר (ליסינג)/@ נכסיםמהו הערך של 

?[@ מותו/@ מותה] בעת [@ שם המנוח/ה] שהיו בבעלות כלכליים כגון מזומן, אגרות או מניות/@ תכשיטים או עתיקות]
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ENDLOOP
IF (XT039_NumChild > 1) AND NOT (a9 IN XT027_Benefic)

ENDBLOCK

ENDIF

IF XT638_ValAss = NONRESPONSE

ENDIF

IWER:
FLCurrמראיין: סכום ב^

אם המנוח השאיר חוב, ציין סכום שלילי.
VALUE TYPE OF ASSETS

-50000000..50000000

UB SEQUENCE XT638b_Random

Txt_FL_XT040a

IF XT040a_EstateDiv = a1

XT040a_EstateDiv
 בין הילדים שווה?[@ {שם המנוח/ה}]לדעתך, באיזו מידה היתה חלוקת עזבונו/עזבונה של 

IWER:
}ReadOut{למראיין: קרא בקול 

TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN
. חלק מהילדים קיבלו יותר מהאחרים1
. חלוקת העיזבון בין הילדים היתה די שווה2
. חלוקת העיזבון בין הילדים היתה שווה בדיוק3
. הילדים לא קיבלו דבר4
. העיזבון טרם חולק (רק אם צויין באופן ספונטני על ידי המשיב/ה)5

Txt_FL_XT040b

Txt_FL_XT040c

Txt_FL_XT040d

XT040b_MoreForCare
לדעתך, האם חלק מהילדים קיבלו יותר מאחרים כפיצוי על מתנות קודמות?

SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING
. כן1
. לא5

XT040c_MoreFinSupp
לדעתך, האם חלק מהילדים קיבלו יותר מאחרים כדי לתמוך בהם כלכלית?

SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT
. כן1
. לא5

XT040d_MoreForCare
?[@ חייו/@ חייה] לקראת סוף [@ שם המנוח]לדעתך, האם חלק מהילדים קיבלו יותר מאחרים מכיוון שהם עזרו או טיפלו ב 

SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR CARING
. כן1
. לא5
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ENDIFTxt_FL_XT041

Txt_FL_XT108

Txt_FL_XT042

ENDIF

Txt_FL_XT040e

XT040e_MoreOthReas
לדעתך, האם חלק מהילדים קיבלו יותר מאחרים מסיבות אחרות?

SOME CHILDREN RECEIVED MORE FOR OTHER REASONS
. כן1
. לא5

XT041_Funeral
.[@ שמו של המנוח/שמה של המנוחה]לבסוף, היינו מעוניינים לדעת על ההלוויה של 

האם הוא/היא נקבר/ה בטקס דתי?
THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY

. כן1
. לא5

XT108_AnyElse
 , ואנחנו מאוד מודים לך על עזרתך. האם[@ (שם המנוח/ה)]שאלנו אותך שאלות רבות על היבטים שונים של בריאותו ומצבו/ה הכלכלי של 

 האחרונה?[@ חייו/@ חייה] בשנת [@ (שם המנוח/ה)]יש משהו שהיית רוצה להוסיף על נסיבות חייו/ה של 

IWER:
enterאם אין מה לומר, ציין "אין" ולחץ 

ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED
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.

THANKS FOR THE INFORMATION
. המשך1

XT043_IntMode

IWER:
למראיין: אנא ציין את סוג הראיון

INTERVIEW MODE
. פנים-אל-פנים1
. באמצעות טלפון2

XT044_IntID

IWER:
סוף ראיון עם מרואיין/ת זה/זו. הזן את מספר המראיין שלך

INTERVIEWER ID
STRING
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ENDIF

ENDBLOCK

System preset value XT902_TimeStampEnd
IF XT902_TimeStampEnd = EMPTY AND XT042_Outro <> EMPTY
ENDIF
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