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)FirstTime= SampID(IF 

ELSE

SuccesfullyInstalled
<button> ;.חתפנשןויארהןולחתארוגסאנא .לוחתיארבעוהחלצהבןקתוהןולאשה
ךשמה .1

)= 0)XT_Active= Empty OR (XT_Active((IF 

DN801_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS)
תרימשלעהרהצהםגללכשרקחמבףתתשהלךתואןימזמהבתכמךילאחלשנהמןמזינפל
.ךלשיילואשתופסונתולאשלעתונעלחמשאובושבתכמהתאךלןתאתעכ .תויטרפ
ושמשיךיתובושת .יוסחאוההזןויארותיתובדנתההניהןויארבתופתתשההששיגדהלינוצרב
.םירקוחלהפושחהיהתאלךתוהזו ,םינושםירקחמבדבלבםיירקחמםיכרצל
הלאשלגלדאינאוךכלעיליעידוה/עדוהאנא ,הילעבישהליצרת/הצרתאלשהלאשלעיגנםא
.האבה

?רקחמבףתתשהלה/םיכסמה/תאםאה
ןנשיוהדימבה/ויתולאשלעהנעובתכמהתאתנייאורמ/ןייאורמלשגה
ה/םיכסהתנייאורמ/ןייאורמה ;תויטרפהתרימשלעהרהצהתנייאורמ/ןייאורמלהנתינ1
ןויארבףתתשהל
ה/םיכסהאלתנייאורמ/ןייאורמה ;תויטרפהתרימשלעהרהצהתנייאורמ/ןייאורמלהנתינ2
ןויארבףתתשהל

)= a2DN801_Intro(IF 

ENDIF
)= a1DN801_Intro(IF 

DN803_AreYouSure (SURE REFUSE TO PARTICIPATE)
?ףתתשהלה/םיכסהאלת/ןייאורמהשה/חוטבה/תאםאה
 .1ןויארהתאי/קספה .ףתתשהלה/םיכסהאלת/ןייאורמה ,ןכ
 .2ןויארהתאי/ךשמה .ףתתשהלה/םיכסהת/ןייאורמה ,אל

DN001b_Intro (INTRO DEMOGRAPHICS B)
.ךלשעקרלתועגונהתולאשהמכבליחתנ
ךשמה .1

DN042_Gender (MALE OR FEMALE)
תיפצת
)חוטבךניאםאלאש( .תיפצתבת/ןייאורמהלשהנימ/ונימתאההז
רכז .1
הבקנ .2

DN043_BirthConf (CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH)
 ;FLYearFill^ תנשב ;Fillשדוחבתדלונ ?ךלשהדילהךיראתתארשאללכונםאה
ןכ .1
אל .5

)= a5DN043_BirthConf(IF 

DN802_INTRObirth (INTRO BIRTH)
?תדלונהנשושדוחהזיאב
ךשמה .1



ENDIF
)a1= DN043_BirthConf(IF 

ELSE

ENDIF
= MN101_Longitudinal= 0 OR (MN101_Longitudinal((IF 
)Empty)

)= a5DN043_BirthConf(IF 

ENDIF

DN002_MoBirth (MONTH OF BIRTH)
:שדוח
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

DN003_YearBirth (YEAR OF BIRTH)
 :הנש

NUMBER [1900..2020]

DN004_CountryOfBirth (COUNTRY OF BIRTH)
?לארשיבתדלונםאה
ןכ .1
אל .5

)a5= DN004_CountryOfBirth(IF 

ENDIF
DN007_Citizenship (CITIZENSHIP COUNTRY)

?תילארשיתוחרזאךלשיםאה
ןכ .1
אל .5

)a1= DN007_Citizenship(IF 

DN005_OtherCountry (OTHER COUNTRY OF BIRTH)
?תדלונץראוזיאב
.ךתדילתעבהילאךייתשהךתדילםוקמשץראהםשתאי/ןייצאנא

STRING

DN006_YearToCountry (YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY)
?לארשילתעגההנשוזיאב

NUMBER [1875..2020]

DN503_NationalitySinceBirth (NATIONALTIY SINCE 

BIRTH)
?הדילמת/ילארשיתי/חרזאה/תאםאה



ELSE

ENDIF
= a3) OR MN001_Country= a1 OR (MN001_Country(((((IF 

= a19) OR MN001_Country= a8) OR (MN001_Country(
)= a22)MN001_Country(

ENDIF
DN504_CountryOfBirthMother (COUNTRY BIRTH MOTHER)

?ךמיאהדלונהנידמוזיאב
STRING

DN505_CountryOfBirthFather (COUNTRY BIRTH FATHER)
?ךיבאדלונהנידמוזיאב

STRING

DN010_HighestEdu (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED)
לשרתויבההובגהםויסהתדועתיהמ .1רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
?תגשהשיכוניחדסומ
תיגולונכט ,תימדקא( ההובגהלכשהלתסחייתמהניאוזהלאש :ןייארמל
ראותת/ןייצמה/בישמהםא .ךשמהבלאשתההובגהלכשהלעהלאש .)'וכו

תחאלראותהתאםיאתהלהנממ/ונממשקבלשי ,ל"וחמהדועתוא
תורשפאברוחבלשי ,תאזתושעלןתינאלםא .סיטרכבתועיפומהתוירוגטקה
.אבהךסמבהדועתה/ראותהםשתאןייצלו "רחא"
תילמרופהלכשהןיא .1
תידוסיהלכשהה/םייסאל .2
תידוסי .3
םייניבתביטח .4
)יעוצקמןוכיתה/םייסאל( תיקלחתיעוצקמתינוכית .5
תורגבתדועתאלל ,האלמתיעוצקמתינוכית .6
)ינויעןוכיתה/םייסאל( תיקלחתינויעתינוכית .7
תורגבתדועתאלל ,האלמתינויעתינוכית .8
תורגבתדועתאללתינוכיתהבישי .9

ללוכואההובגהבישי .10
תורגבתדועתםע ,האלמתינויעתינוכית .11
תינויעתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .12

ןכ .1
אל .5

)a5= DN503_NationalitySinceBirth(IF 

ENDIF

DN502_WhenBecomeCitizen (WHEN CITIZEN)
?ךלשתילארשיהתוחרזאהתאתלביקהנשוזיאב

NUMBER [1900..2020]

)= a5DN007_Citizenship(IF 

ENDIF

DN008_OtherCitizenship (OTHER CITIZENSHIP)
?ה/קיזחמךנהתוחרזאוזיאב

STRING

DN009_WhereLived (WHERE LIVED SINCE 1989)
ךשמהלCTRL+Rשקה .לארשילתיטנוולרהניאוזהלאש :ןייארמל
1. GDR

2. FRG
3. Elsewhere



תיעוצקמתוכינחואיתיישעתרפסתיב .13
תורגבתדועתםע ,האלמתיעוצקמתינוכית .14
תיעוצקמתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .15

םידומילךלהמבה/יוצמ/ןיידעהדועתןיא .95
רחא .97

)= a97DN010_HighestEdu(IF 

ENDIF
DN012_FurtherEdu (FURTHER EDUCATION)

?תגשהםייעוצקמואםיהובגםיראתוליא .2רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
 ;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
תומיאתמהתובושתהלכתאןייצ :ןייארמל
ודיבשירבכםאי/לאש ,"םיהובגםידומילךלהמבה/יוצמ" הנועןייאורמהםא
.היסיטרכהיבגלעםינייוצמהםיראתהמרתויואדחא

SET OF 1. ללכתינוכיתהניאשתיעוצקמואההובגהלכשהןיא
תימדקאםדקהניכמ .2
תישעמתוחאתדועת .3
תכמסומתוחאתדועת .4
יאסדנהתדועת .5
 ,B.Aאללהארוהתדועתואיאנכטתדועת( תימדקאאלתינוכיתלע .6
)אמגודל
רגובומכהמודימדקאראותוא ,תימדקאהללכממB.A ,ןושארראות .7
אמגודל ,B.Ed ,ךוניחב
B.Scומכהמודימדקאראותוא ,הטיסרבינואמB.A ,ןושארראות .8
אמגודל )סדנהמ(
ןושארראותםויסרחאלהארוהתדועת .9

)אמגודל .Ms.C( המודראותואתימדקאהללכממM.Aינשראות .10
הטיסרבינואמM.Aינשראות .11
 ,םיינישאפורומכהמודראותוא ,)M.D( האופרלרוטקודראות .12

D.M.Dרנירטווא.
רוטקוד ,LL.Dוא ,J.S.D( המודראותואPh.D ,ישילשראות .13

)םיטפשמל

םיהובגםידומילךלהמבה/יוצמ .95
רחא .97

))DN012_FurtherEdu(97 IN ((IF 

DN011_OtherHighestEdu (OTHER HIGHEST EDUCATION)
יכוניחדסוממרחאראותואיכוניחדסוממתרחאםויסתדועתוזיא
?תגשה

STRING

DN013_WhichOtherEdu (OTHER EDUCATION)
תומלתשהלזכרמואההובגהלכשהלדסוממףסונראותהזיא
?תגשהתיעוצקמ

STRING



ELSE

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

)Empty))= MN101_Longitudinal= 0 OR (MN101_Longitudinal((

ENDIF
DN041_YearsEdu (YEARS EDUCATION)

?אלמףקיהבתדמלםינשהמכ
אלמףקיהבםידומיל :ןייארמל
.תוניחבבהדימעואתוחמתה ,הלכשהתשיכר :םיללוכ*
 ,קוחרמהדימל ,תיבבדומיל ,אלמףקיהבהדובעךותםידומיל :םיללוכאל*
הלכשה ,םייקלחםייעוצקמםידומיל ,ברעידומיל ,הדובעידכךותהרשכה
.המודכויקלחףקיהבההובג

NUMBER [0..25]

)= 1MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF

DN044_MaritalStatus (MARITAL STATUS CHANGED)
 ?ונלשןורחאהןויארהזאמהנתשהיתחפשמהךבצמםאה
הנתשהיתחפשמהיבצמ ,ןכ. 1
הנתשהאליתחפשמהיבצמ ,אל. 5

DN014_MaritalStatus (MARITAL STATUS)
?יתחפשמהךבצמוהמ .3רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
ותואבת/ררוגתמאלגוזהתב/ןבךאהאושנ/יושנה/בישמהוהדימב :ןייארמל
תיבבזופשא ,ידועיסדסומלרבעממהאצותכ ,לשמל ,יהשלכהביסמתיבה
.3ןייצ ,המודכואלכתיבבריסא ,םילוח
גוזהתב /ןבםעת/ררוגתמוהאושנ/יושנ .1
קוחי'פעת/רכומהגוזהת/ןבםערג - תויגוזב .2
גוזהתב /ןבמדרפנבת/ררוגתמוהאושנ/יושנ .3
םלועמה/אשינאל .4
ה/שורג .5
ה/ןמלא .6

)= a1DN014_MaritalStatus(IF 

ELSE

)= 1MN026_FirstResp(IF 

ENDIF

DN015_YearOfMarriage (YEAR OF MARRIAGE)
?תנתחתההנשוזיאב

NUMBER [1905..2020]

)RESPONSE= DN015_YearOfMarriage(IF 

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - 
DN015_YearOfMarriage > 

MN808_AgeRespondent - 12)[ןיאושינהתנש
לשהדילהתנשירחאםינש12תוחפלתויהלהכירצ
ףסוהו 'רעזמ' לעץחל ,הנוכנהנשהםא !ה/בישמה
[;רבסהלהרעה

)= a2DN014_MaritalStatus(IF 



ENDIF
= MN101_Longitudinal= 0 OR (MN101_Longitudinal(((IF 

= a3 OR DN014_MaritalStatusEmpty) AND (((
= DN014_MaritalStatus= a5) OR (DN014_MaritalStatus(
)a6))

ELSE

ENDIF

DN016_YearOfPartnership (YEAR of REGISTERED 

PARTNERSHIP)
?ךלשתופתושההזוחםתחנהנשוזיאב

NUMBER [1905..2020]

)a3= DN014_MaritalStatus(IF 

ELSE

ENDIF

DN017_YearOfMarriage (YEAR OF 

MARRIAGE)
?תנתחתההנשוזיאב

NUMBER [1905..2020]

)a5= DN014_MaritalStatus(IF 

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen
(SINCE WHEN DIVORCED)

?תשרגתההנשוזיאב
 ,תחאםעפמרתויה/שרגתהםא :ןייארמל
.םינורחאהןישוריגהתנשתאי/ןייצ

)a6= DN014_MaritalStatus(IF 

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen
(SINCE WHEN WIDOWED)

?תנמלאתההנשוזיאב
תנשתאי/ןייצ :ןייארמל
גוזהתב/גוזהןבלשהתומ/ותומ

DN020_AgePart (AGE OF PARTNER)
?[החונמה /חונמה /רבעשל][ךתשיא /ךלעב]ה/דלונהנשוזיאב
.ה/ןורחאהגוזהתב/ןבלשהדילהתנשתאי/דעת :ןייארמל

NUMBER [1895..2005]

DN021_HighestEduPart (HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE 

OF PARTNER)
ההובגהםויסהתדועתיהמ .1רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
 /חונמה /רבעשל][ךתשיא /ךלעב]ה/גישהשיכוניחדסומלשרתויב
?[החונמה
 ,תימדקאההובגהלכשהלתסחייתמהנניאוזהלאש :ןייארמל
םא .ךשמהבלאשתההובגההלכשההלעהלאש .המודכותיגולונכט



םיאתהלהנממ/ונממשקבלשי ,ל"וחמהדועתת/ןייצמה/בישמה
תושעלןתינאלםא .סיטרכבתועיפומהתוירוגטקהתחאלהתוא
ךסמבהדועתהםשתאןייצלו "רחא" תורשפאברוחבלשי ,תאז
.אבה
תילמרופהלכשהןיא .1
תידוסיהלכשהה/םייסאל .2
תידוסי .3
םייניבתביטח .4
)יעוצקמןוכיתה/םייסאל( תיקלחתיעוצקמתינוכית .5
תורגבתדועתאלל ,האלמתיעוצקמתינוכית .6
)ינויעןוכיתה/םייסאל( תיקלחתינויעתינוכית .7
תורגבתדועתאלל ,האלמתינויעתינוכית .8
תורגבתדועתאללתינוכיתהבישי .9

ללוכואההובגהבישי .10
תורגבתדועתםע ,האלמתינויעתינוכית .11
תינויעתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .12
תיעוצקמתוכינחואיתיישעתרפסתיב .13
תורגבתדועתםע ,האלמתיעוצקמתינוכית .14
תיעוצקמתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .15

םידומילךלהמבה/יוצמ/ןיידעהדועתןיא .95
רחא .97

)= a97DN021_HighestEduPart(IF 

ENDIF
DN023_FurtherEduPart (FURTHER EDUCATION OR 

VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER)
םייעוצקמואםיהובגםיראתוליא .2רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
?[החונמה /חונמה /רבעשל][ךגוזתב /ךגוזןב]ה/גישה
תובושתהלכתאןמסתומיאתמהתובושתהלכתאןייצ :ןייארמל
;תומיאתמה

SET OF 1. ללכתינוכיתהניאשתיעוצקמואההובגהלכשהןיא
תימדקאםדקהניכמ .2
תישעמתוחאתדועת .3
תכמסומתוחאתדועת .4
יאסדנהתדועת .5
אללהארוהתדועתואיאנכטתדועת( תימדקאאלתינוכיתלע .6

B.A, אמגודל(
ומכהמודימדקאראותוא ,תימדקאהללכממB.A ,ןושארראות .7
אמגודל ,B.Ed ,ךוניחברגוב
ומכהמודימדקאראותוא ,הטיסרבינואמB.A ,ןושארראות .8

B.Sc )אמגודל )סדנהמ
ןושארראותםויסרחאלהארוהתדועת .9

 .Ms.C( המודראותואתימדקאהללכממM.Aינשראות .10
)אמגודל

הטיסרבינואמM.Aינשראות .11
 ,םיינישאפורומכהמודראותוא ,)M.D( האופרלרוטקודראות .12

D.M.Dרנירטווא.

DN022_OtherHighestEduPart (OTHER HIGHEST 

EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED)
 /ךלעב]ה/גישהרחאראותואתרחאםויסתדועתוזיא
?[החונמה /חונמה /רבעשל][ךתשא

STRING



ENDIF
)a1= DN801_IntroSec_DN1.(IF 

ENDIF
)= a1MN005_ModeQues(IF 

ENDIF
DN038_IntCheck (INTERVIEWER CHECK DN)

?הזקלחבתולאשהלעהנעימ :קודב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

ENDIF

רוטקוד ,LL.Dוא ,J.S.D( המודראותואPh.D ,ישילשראות .13
)םיטפשמל

םיהובגםידומילךלהמבה/יוצמ .95
רחא .97

))DN023_FurtherEduPart(97 IN ((IF 

ENDIF

DN024_WhichOtherEduPart (OTHER EDUCATION 

PARTNER)
זכרמואההובגהלכשהלדסוממףסונראותהזיא
 /רבעשל][ךתשיא /ךלעב]ה/גישהתיעוצקמתומלתשהל
?[החונמה /חונמה

STRING

DN040_PartnerOutsideHH (PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD)
?הזתיבקשמלץוחמת/ררוגתמהגוזתב/ןבךלשיםאה
ןכ .1
אל .5

)))Test) OR ((ALL IN (Test((SN IN ((IF 

)= 1MN030_socnet(IF 

SN014_Privacy (INTRODUCTION PRIVACY SN)

ןהילעתונעלה/בישמהלעשתולאשללוכהזקלח :ןייארמל
ןייצאנא ,וזהתעברדחבםירחאםישנאםנשיוהדימב .תויטרפב
ה/ךירצה/בישמלכותויטרפםישרודןויארהמםיקלחשםהינפב
.דרפנבםהילעתונעל
ת/לגוסמה/וניאה/בישמהוהדימב .גיצנאללקלחאוההזקלח
לכבCTRL+Kשקהה/ומצעבהלאתולאשמתחאףאלעתונעל
.הלאש
תויטרפבןייארתיבישמה ,ריבסהלךרוצןיא .1
רדחהתאה/בזעאיה/אוהו ,ישילשםדאלרבסוהתויטרפבךרוצה .2



ה/בזעאלאיה/אוהםלוא ,ישילשםדאלרבסוהתויטרפבךרוצה .3
רדחהתא

)RESPONSE= SN014_Privacy(IF 

SN001_Introduction (INTRODUCTION SN)
ךייסחילעגונבתולאשרפסמךתואלואשלןיינועמינאהתע
םישנאםעםיחחושמםישנאהבור .םירחאםישנאםע
תויעב ,םהלורקש ,םיערהו ,םיבוטהםירבדהלעםירחא
ךלהמב .םהילעםירבועהםיבושחםירבדוא ,םהלשיש
םמיעםישנאהםהימ ,םינורחאהםישדוחהרשעםינש
םילוכיהלאםישנא ?ךלורקשםיבושחהםירבדהלעתחחוש
אנא .םירחאםירכמוא ,םינכש ,םירבח ,החפשמינבתויהל
.הלאםישנאלשםייטרפהתומשהתאןייצ
ךשמה .1

)Refusal= SN001_Introduction(IF 

ELSE

6LOOP cnt := 1 TO 

-> 1 AND (]cnt (cnt (IF 
)a5)= SN002a_NoMore1[.

ELSE

)piIndex = 7(IF 

ELSE

ENDIF
= SN002a_NoMore(IF 
)a1

)piIndex = 1(IF 

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore
(Any more)

םנשיםאה
םירחאםישנא
ה/תאםמיעש(
לעת/חחושמ
םיאשונ
?)ךלםיבושחה
ןייצ :ןייארמל
רשאכייןכ .1יי

םנשישרורב
.םירחאםישנא
ןכ .1
אל .5

)piIndex = 7(IF 



ELSE

ENDIF
SN002_Roster(((IF 
= Refusal OR 

= SN002_Roster(
DontKnow) OR 

= SN002_Roster(
)991)

ELSE

SN002_Roster
(FIRST NAME OF 

ROSTER N)
ילרומאהשקבב
ה/ומשתא
לשיטרפה
ה/ותיאשםדאה
ת/חחושמה/תא
םיתיעל]
ךרדב /תובורק
לע[ללכ
םיאשונה
:ךלםיבושחה
םא] :ןייארמל
לוכיאלבישמה
-שיאףאתונמל
שקהתשר

991]
STRING

SN005_NetworkRelationship
(NETWORK 

RELATIONSHIP)
ךניברשקההמ
ןיבל

^SN002_Roster;?
תדימב :ןייארמל
תאהחנהךרוצה
זאיי ,ןייאורמה
הזםדא
 ...האיה/אוה
ךלש
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
תנתוח .4
)תומח(
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
תב/ןב .11

ה/דלי / ת/גרוח



ENDLOOP
SN003a_AnyoneElse (ANY MORE)

תוביסמךלבושחה )רחא( ףסונםדאשיםאה
?תורחא
ןכ .1
אל .5

)a1= SN003a_AnyoneElse(IF 

ENDIF

ENDIF
]cnt[

ENDIF

גוזהתב/ןבלש
ת/יחכונה

ןתוחמ .12
)ןתח(

תנתוחמ .13
)הלכ(

ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
בורק .20

רחאהחפשמ
רבח .21
רבח/הגלוק .22

רבחוא(
הדובעל )רבעשל

ןכש .23
גוזתב/ןב .24

רבעשל
תדשיא .25
ישפנאפרמ .26

שיאוא ,יזיפוא
יעוצקמיופיר
רחא

ת/רזוע .27
ןתונואתיב
םייתיבםילופיט

דחאףא .96
הלאמ

SN003_AnyoneElse (FIRST NAME 

OF ROSTER 7)
ךלבושחהםדאהםשתאילרומאאנא
תורחאתוביסמ

STRING

= SN003_AnyoneElse(IF 
)RESPONSE

)piIndex = 7(IF 

ELSE



ENDIF
= SN002a_NoMore(IF 
)a1

)piIndex = 1(IF 

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore
(Any more)

םנשיםאה
םירחאםישנא
ה/תאםמיעש(
לעת/חחושמ
םיאשונ
?)ךלםיבושחה
ןייצ :ןייארמל
רשאכייןכ .1יי

םנשישרורב
.םירחאםישנא
ןכ .1
אל .5

)piIndex = 7(IF 

ELSE

ENDIF
SN002_Roster(((IF 
= Refusal OR 

= SN002_Roster(
DontKnow) OR 

= SN002_Roster(
)991)

ELSE

SN002_Roster
(FIRST NAME OF 

ROSTER N)
ילרומאהשקבב
ה/ומשתא
לשיטרפה
ה/ותיאשםדאה
ת/חחושמה/תא
םיתיעל]
ךרדב /תובורק
לע[ללכ
םיאשונה
:ךלםיבושחה
םא] :ןייארמל
לוכיאלבישמה
-שיאףאתונמל
שקהתשר

991]
STRING



ENDIF

SN005_NetworkRelationship
(NETWORK 

RELATIONSHIP)
ךניברשקההמ
ןיבל

^SN002_Roster;?
תדימב :ןייארמל
תאהחנהךרוצה
זאיי ,ןייאורמה
הזםדא
 ...האיה/אוה
ךלש
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
תנתוח .4
)תומח(
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
תב/ןב .11

ה/דלי / ת/גרוח
גוזהתב/ןבלש
ת/יחכונה

ןתוחמ .12
)ןתח(

תנתוחמ .13
)הלכ(

ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
בורק .20

רחאהחפשמ
רבח .21
רבח/הגלוק .22

רבחוא(
הדובעל )רבעשל

ןכש .23
גוזתב/ןב .24

רבעשל
תדשיא .25
ישפנאפרמ .26

שיאוא ,יזיפוא
יעוצקמיופיר
רחא

ת/רזוע .27
ןתונואתיב
םייתיבםילופיט

דחאףא .96
הלאמ



ENDIF
)0> Sizeofsocialnetwork(IF 

ENDIF

ENDIF
[7] 

SN008_Intro_closeness
(INTRODUCTION CLOSENESS)

תולאשךתואלואשלת/ןיינועמינא ,תעכ
.ךיילאםיבורקהםישנאלעגונבתופסונ
ךשמה .1

7LOOP cnt := 1 TO 

NOT((((SN_Roster(IF 
= SN002_Roster]cnt[.

(SN_RosterDontKnow OR 
= SN002_Roster]cnt[.

Refusal) OR (SN_Roster
= SN002_Roster]cnt[.

(SN_RosterEmpty) OR 
= SN002_Roster]cnt[.
)991))

FLRosterName (IF 
)Empty<> 

IF 
(FLRosterRelation (

= a10 OR 
(FLRosterRelation 

)= a11)

IF 
MN006_NumFamR(

<> 
)1

IF 
num_of_preloadchildren (

> 
)0

SN018_PreloadMatch
(LINK 

TO 

PRELOAD 

CHILD)
הז
התע
תרכזה
תא
ךתב/ךנב
^FLRosterName;. 
ינא
ןיינועמ
אדוול



םא
דלי
הדלי/הז
וז
ה/רכזוה
לע
ידי

תב/ןב
גוזה
ךלש
וא
ןויארב
.םדוקה
 :ןייארמל
ןמס
תא
דליה
הדימב
אוהו

עיפומ
המישרב
^PreloadChild

]1[;
^PreloadChild

]2[;
^PreloadChild

]3[;
^PreloadChild

]4[;
^PreloadChild

]5[;
^PreloadChild

]6[;
^PreloadChild

]7[;
^PreloadChild

]8[;
^PreloadChild

]9[;
^PreloadChild

]10[;
^PreloadChild

]11[;
^PreloadChild

]12[;
^PreloadChild

]13[;
^PreloadChild

]14[;
^PreloadChild

]15[;
^PreloadChild

]16[;
^PreloadChild

]17[;
^PreloadChild

]18[;
^PreloadChild

]19[;



^PreloadChild
[

20];
96. 

ה/דלי
;ת/רחא

IF 
SN018_PreloadMatch((

= 
RESPONSE 

AND 
SN018_PreloadMatch(

<> 
)a96)

ELSE

SN005a_Gender
(NETWORK 

PERSON 

GENDER)

 :ןייארמל
ןמס
תא
ןימה
לש
 ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. 
רכז
2. 
הבקנ

SN006_NetworkProximity
(NETWORK 

Proximity)
השקבב
י/טבה
סיטרכב
רפסמ
4. 
ןכיה
ת/ררוגתמ
^FLRosterName; 

^localRelationText;?
1. 
ותואב
קשמ
תיב
2. 
ותואב
ןיינב
3. 
קחרמב
לש
דע
1
רטמוליק



ELSE
ENDIF

4. 
קחרמב
לש
1
דע
5
םירטמוליק
5. 
קחרמב
לש
5
דע

25
םירטמוליק
6. 
קחרמב
לש

25
דע

100
רטמוליק
7. 
קחרמב
לש

100
דע

500
רטמוליק
8. 
קחרמב
לעמש

500
רטמוליק

SN005a_Gender
(NETWORK 

PERSON 

GENDER)

 :ןייארמל
ןמס
תא
ןימה
לש
 ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. 
רכז
2. 
הבקנ

SN006_NetworkProximity
(NETWORK 

Proximity)
השקבב
י/טבה
סיטרכב



ELSE
ENDIF

רפסמ
4. 
ןכיה
ת/ררוגתמ
^FLRosterName; 

^localRelationText;?
1. 
ותואב
קשמ
תיב
2. 
ותואב
ןיינב
3. 
קחרמב
לש
דע
1
רטמוליק
4. 
קחרמב
לש
1
דע
5
םירטמוליק
5. 
קחרמב
לש
5
דע

25
םירטמוליק
6. 
קחרמב
לש

25
דע

100
רטמוליק
7. 
קחרמב
לש

100
דע

500
רטמוליק
8. 
קחרמב
לעמש

500
רטמוליק

SN006_NetworkProximity
(NETWORK 

Proximity)



ELSE
ENDIF

השקבב
י/טבה
סיטרכב
רפסמ
4. 
ןכיה
ת/ררוגתמ
^FLRosterName; 

^localRelationText;?
1. 
ותואב
קשמ
תיב
2. 
ותואב
ןיינב
3. 
קחרמב
לש
דע
1
רטמוליק
4. 
קחרמב
לש
1
דע
5
םירטמוליק
5. 
קחרמב
לש
5
דע

25
םירטמוליק
6. 
קחרמב
לש

25
דע

100
רטמוליק
7. 
קחרמב
לש

100
דע

500
רטמוליק
8. 
קחרמב
לעמש

500
רטמוליק



IF 
(FLRosterRelation (

a1 = 
AND 

((MN002_Person
MaritalStatus]1[.

= a1 OR 
(MN002_Person

MaritalStatus]1[.
= 
)a2))

ELSE

IF 
((((((FLRosterRelation (

= 
a3 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a5) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a7) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a8) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a12) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a17) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 
)a19)

ELSE

IF 
((((((FLRosterRelation (

= 
a2 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a4) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a6) 
OR 



ENDIF
IF 

NOT(
((FLRosterRelation 

= 
a2 
OR 

(FLRosterRelation 
= 
)a3))

(FLRosterRelation 
= 

a9) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a13) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a16) 
OR 

(FLRosterRelation 
= 
)a18)

ELSE

ENDIF

SN005a_Gender
(NETWORK 

PERSON 

GENDER)

 :ןייארמל
ןמס
תא
ןימה
לש
 ^FLRosterName; ^localRelationText;
1. 
רכז
2. 
הבקנ

SN006_NetworkProximity
(NETWORK 

Proximity)
השקבב
י/טבה
סיטרכב
רפסמ
4. 
ןכיה
ת/ררוגתמ
^FLRosterName; 

^localRelationText;?



ENDIF
NOT(IF 

((FLRosterRelation 
= a2 OR 

(FLRosterRelation 
)= a3))

ENDIF
ENDIF

1. 
ותואב
קשמ
תיב
2. 
ותואב
ןיינב
3. 
קחרמב
לש
דע
1
רטמוליק
4. 
קחרמב
לש
1
דע
5
םירטמוליק
5. 
קחרמב
לש
5
דע

25
םירטמוליק
6. 
קחרמב
לש

25
דע

100
רטמוליק
7. 
קחרמב
לש

100
דע

500
רטמוליק
8. 
קחרמב
לעמש

500
רטמוליק

NOT(IF 
SN006_NetworkProximity(



= 
)a1)

ENDIF

SN007_NetworkContact
(NETWORK 

CONTACT)
ךלהמב
םינש
רשע
םישדוחה
 ,םינורחאה
וזיאב
תורידת
היה
ךל
רשק
םע
^FLRosterName; 

^localRelationText;, 
םינפ
לא
 ,םינפ
תועצמאב
 ,ןופלטה
 ,ראודה
ל"אודב
וא
לכב
יעצמא
ינורטקלא
?רחא
1. 
לכ
םוי

2. 
רפסמ
םימעפ
עובשב
3. 
ךרעב
םעפ
עובשב
4. 
ךרעב
םעפ
םייעובשב
5. 
ךרעב
םעפ
שדוחב
6. 
תוחפ
םעפמ
שדוחב
7. 
ףא
םעפ



ENDIF
SN009_Network_Closeness

(Network 

Closeness)
ה/תאבורקהמכ
ה/שיגרמ
 ;FLRosterName^ל

^localRelationText;?
ארק :ןייארמל
לוקב
ךכלכאל. 1
בורק
הדימבבורק. 2
תצק( תמיוסמ
)בורק
בורק. 3
דואמבורק. 4

IF 
FLRosterRelation (

)= a1

IF 
MN005_ModeQues(

= 
)a1

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember
(YEAR 

OF 

BIRTH 

SN 

MEMBER)
וזיאב
הנש
^FLRosterName; 

^localRelationText; 
?ה/דלונ
 :ןייארמל
םא
ה/בישמה
אל
ת/עדוי

תא
תנש
הדילה
 ,תקיודמה
שקב
ה/ונממ
ךירעהל
יהמ
תנש
הדילה
.תרעושמה

NUMBER
[

1875..2020]



ELSE

NOT(IF 
((FLRosterRelation 

= a10 
OR 

(FLRosterRelation 
= 
)a11))

ELSE

SN027_YearOfBirthSNMember
(YEAR 

OF 

BIRTH 

SN 

MEMBER)
וזיאב
הנש
^FLRosterName; 

^localRelationText; 
?ה/דלונ
 :ןייארמל
םא
ה/בישמה
אל
ת/עדוי

תא
תנש
הדילה
 ,תקיודמה
שקב
ה/ונממ
ךירעהל
יהמ
תנש
הדילה
.תרעושמה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
((FLRosterRelation (

= 
a10 
OR 

(FLRosterRelation 
= 

a11) 
AND 

MN006_NumFamR(
<> 

)1)

IF 
SN018_PreloadMatch((



ENDIF
)0= Sizeofsocialnetwork(IF 

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
]cnt[

ENDIF
ENDIF
ENDIF

= 
RESPONSE 

AND 
SN018_PreloadMatch(

<> 
)a96)

ELSE

ENDIF

SN027_YearOfBirthSNMember
(YEAR 

OF 

BIRTH 

SN 

MEMBER)
וזיאב
הנש
^FLRosterName; 

^localRelationText; 
?ה/דלונ
 :ןייארמל
םא
ה/בישמה
אל
ת/עדוי

תא
תנש
הדילה
 ,תקיודמה
שקב
ה/ונממ
ךירעהל
יהמ
תנש
הדילה
.תרעושמה

NUMBER
[

1875..2020]

SN017_Network_Satisfaction
(EMPTY NETWORK SATISFACTION)

ת/חחושמה/תאומיעםדאףאןיאשתנייצ
בושחשםדאףאןיאו ,םיבושחםיאשונלע
 ,10-ל0ןיבםלוסלע .תורחאתוביסמךל
 ,אלמןוצרתועיבשרסוחןייצמ0רשאכ



ENDIF
14LOOP X := 1 TO 

ELSE

ENDIF

המכדע ,האלמןוצרתועיבשןייצמ10-ו
?הזבצממהצורמה/תא

NUMBER [0..10]

SN012_Network_Satisfaction
(NETWORK SATISFACTION)

0רשאכ ,10-0ןיבםלוסלע ,יללכןפואב
ןייצמ10-והאלמןוצרתועיבשרסוחןייצמ
הצורמהתאהמכ ,האלמןוצרתועיבש
הזשםדאהםעךלשישםיסחיהתכרעממ]
שישםיסחיהתוכרעממ /וילעתרבידהתע
תרבידהתעהזשםישנאהםעךל
?[םהילע

NUMBER [0..10]

(pName]X[ <> Empty AND (pName(IF 
))]X[ <> 

NOT(IF 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER((((((((((((((

AND ]1[ = Empty 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

Empty) AND ]2[ = 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

AND ]3[ = Empty) 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

Empty) AND ]4[ = 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

AND ]5[ = Empty) 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

Empty) AND ]6[ = 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

AND ]7[ = Empty) 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

Empty) AND ]8[ = 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

AND ]9[ = Empty) 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

Empty) AND ]10[ = 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

AND ]11[ = Empty) 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

Empty) AND ]12[ = 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

AND ]13[ = Empty) 
FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER(

)Empty))]14[ = 

THIS_INTERVIEW (Link to)
ןויארב ,ת/רכוזחטבה/תאשיפכ]
ויהשםישנארפסמתנייצםדוק
 ,תעכ][.תעההתואבךלםיבושח



םישנאהןיבתוושהלוננוצרב
תרכזהשולאלםויהתרכזהש
קודבלתנמלע ,תמדוקהםעפב
[.אלימובושרכזוהימ
תרכזהםדוקןויארב
 ,;piName; ^piRelation^תא
 ?בושםויהה/ותואתרכזהםאה
רשאמבישמהוהדימב :ןייארמל
קודב ,םויהרכזוה ;piName^ש
ה/עיפומ ;piName^ םאהליחת
תאןייצוהטמהעיפומההמישרב
.ורפסמ
הניא/וניא ;piName^ םא
96שקה ,המישרבה/עיפומ
 .)םעפהבושרכזוהאלםדאה(

:םעפהורכזוהשםישנאה

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER
]1[;

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER
]2[;

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER
]3[;

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER
]4[;

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER
]5[;

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER
]6[;

^FL_Unmatched_NEW_SN_ANSWER
[7];

תינשרכזוהאלהזםדא .96
;הזןויארב

= THIS_INTERVIEW((IF 
RESPONSE AND 

<> THIS_INTERVIEW(
)a96)

piRelation <> (IF 
)TempRelationshipString

SN840_Confirm
(Confirm 

mismatched 

relation)
תחווידשרשקה
םעםדוקוילע
^piName; 

^piRelation; 
רשקהמהנוש
וילעתחווידש
םעפה
^TempRelationshipString;. 
ותואהזםאה
?םדא
הנעבישמהםא
 ;piName^ש



ELSE
ENDIF

עיפוהלרומאאל
 ,)יוגשרשקה(
ךסמלרוזחאנ
ידילעםדוקה
ץחלעהשקה
ןקתו "הרוחא"
.הבושתהתא
םדאותוא ,ןכ .1

THIS_INTERVIEW(IF 
)a96= 

SN023_whathappnd
(What happened)

^FL_SN023_2; 
^FL_SN023_3;

הביסהיהמ
אלשתירקיעה
תאתנייצ
^piName; 

^piRelation; 
 ?םעפה
 ,יתחכש .1
^piName; 
היהךירצ
המישרבללכיהל
הרידיתרבע .2
3. ^piName; 
הרידה/רבע
4. ^piName; 
רטפנ
ואהלוחינא. 5
תיעבמת/לבוס
תואירב
6. ^piName; 
ת/לבוסואהלוח
תואירבתייעבמ
אלה/בישמה. 7
םשתאההזמ
םדאה
רבכונחנא .8
םיבורקאל
ןכ ,תועט. 9
תאיתנייצ
^piName; 
םעפה

הביס. 97
י/טרפ( תרחא

CHECK: (NOT
((SN023_whathappnd

= a9 AND 
(THIS_INTERVIEW

= a96)))[אנא
םדאהתארשק
 ;start_ןוכנןפואב



ENDIF
DN888_IntroductionDNTwo

.ךלשעקרהלעתופסונתולאשרפסמלואשלינוצרבתעכ
ךשמה .1

ENDIF

ENDIF
SN841_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN 

SN)

?הזףיעסבתולאשהלעהנעימ :ת/ןייארמתקידב
דבלבה/בישמה .1
)גיצנםעןויאר( ונענאלהזףיעסבתולאש .2

ENDLOOP
SN015_Who_present (WHO WAS PRESENT)

לכתאןמס ?הזקלחךלהמבחכונהיהימ :ןייארמתקידב
תומיאתמהתובושתה
ה/ודבלה/בישמה .1
ה/בישמהלשגוזהתב/ןב .2
בישמהלשוידליואה/דלי .3
םירחאםישנאוארחאםדא .4

CHECK: (NOT((count(SN015_Who_present) < 
1 AND ((a1 IN (SN015_Who_present))))[ןתינאל

[;תרחאהירוגטקםעדחי ""ה/בישמהקר"" רוחבל

ENDIF

ELSE

ENDIF
]X[

ENDIF
ENDIF

^piName; אנא
םדאהתארשק
[;end_ןוכנןפואב

SN023_whathappnd (What 

happened)
^FL_SN023_2; 

^FL_SN023_3;
תנייצאלשתירקיעההביסהיהמ
 ;piName^ תא

^piRelation; םעפה? 
ךירצ ;piName^ ,יתחכש .1
המישרבללכיהלהיה
הרידיתרבע .2
3. ^piName; הרידה/רבע
4. ^piName; רטפנ
תיעבמת/לבוסואהלוחינא. 5
תואירב
6. ^piName; ת/לבוסואהלוח
תואירבתייעבמ
םשתאההזמאלה/בישמה. 7
םדאה
םיבורקאלרבכונחנא .8
תאיתנייצןכ ,תועט. 9
^piName; םעפה

י/טרפ( תרחאהביס. 97



]1[ <> a5 OR PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive.Preload((IF 
)1)= SN903_FatherInSocialNetwork(Sec_SN.

)1piParentAlive = (IF 

((piIndex = 1 AND (IF 
= 1) OR SN904_MotherInSocialNetwork(Sec_SN.
= 2 AND ((piIndex 

)= 1))SN903_FatherInSocialNetwork(Sec_SN.

ELSE

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

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL 

PARENT STILL ALIVE)
?םייחב[ת/יגולויבה][ךיבא /ךמא]םאה
ןכ .1
אל .5

)a5= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ENDIF
)a5= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ELSE

DN127_YearOfDeathParent
(AGE OF DEATH OF PARENT)

[ךלשאבא /ךלשאמא]הנשוזיאב
?ה/רטפנ

NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE 

OF DEATH OF PARENT)
המכןב /הרטפנשכךמאהתייההמכתב]
?[רטפנשכךיבאהיה

NUMBER [10..120]

= DN026_NaturalParentAlive((IF 
= MN101_Longitudinala1 AND (
)0)

DN028_AgeOfNaturalParent
(AGE OF NATURAL PARENT)

[ךיבאהמכןב /ךמאהמכתב]
?םויכ

NUMBER [40..120]

IF 
DN028_AgeOfNaturalParent(

)= RESPONSE

CHECK: 
(DN028_AgeOfNaturalParent

<= 



ENDIF
= MN101_Longitudinal= 0 OR (MN101_Longitudinal((IF 
)Empty)

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF

MN808_AgeRespondent10)
תוחפלתויהלךירצליגה]
ליגלעמםינשרשע
 ,ןוכנליגהםא .ה/בישמה
הרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל
[;רבסהל

)0= MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
(AGE OF NATURAL PARENT)

?םויכ[ךיבאהמכןב /ךמאהמכתב]
NUMBER [40..120]

= DN028_AgeOfNaturalParent(IF 
)RESPONSE

ENDIF

CHECK: 
(DN028_AgeOfNaturalParent

<= 
MN808_AgeRespondent10)

םינשרשעתוחפלתויהלךירצליגה]
 ,ןוכנליגהםא .ה/בישמהליגלעמ
הרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל
[;רבסהל

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
תוירוגטקהמוליא ,יללכןפואב .5רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
ובצמ /ךמאלשיתקוסעתההבצמ]תארתויבהבוטההרוצבתראתמ
?םינש10תב/ןבךרעבתייהרשאכ[ךיבאלשיתקוסעתה
תואלמגב .1
)יתחפשמקסעבהדובעללוכ( ת/יאמצעואה/ריכש .2
הדובעת/שפחמות/לטבומ .3
עובקןפואבת/לבגומואהלוח .4
תיבת/רקע .5

רחא .97

)a2= DN629_JobSitParent10(IF 

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF 

PARENT)
רשאכ[ךיבאלשותדובע /ךמאלשהתדובע]התייההמ
קייודמרואתהשקבבינת/ןת ?10תב/ןבךרעבתייה

STRING

)Refusal)= DN029_JobOfParent10NOT((IF 



ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL 

DEGREE OF PARENT)
רתויבההובגהםויסהתדועתיהמ .1רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
[ךיבאגישהש /ךמאהגישהש]יכוניחדסומלש
שקבלשי ,לייוחמהדועתואראותת/ןייצמה/בישמהםא
תועיפומהתוירוגטקהתחאלראותהתאםיאתהלהנממ/ונממ
ןייצלו "רחא" תורשפאברוחבלשי ,תאזתושעלןתינאלםא .סיטרכב
.אבהךסמבהדועתה/ראותהםשתא
תילמרופהלכשהןיא .1
תידוסיהלכשהה/םייסאל .2
תידוסי .3
םייניבתביטח .4
)יעוצקמןוכיתה/םייסאל( תיקלחתיעוצקמתינוכית .5
תורגבתדועתאלל ,האלמתיעוצקמתינוכית .6
)ינויעןוכיתה/םייסאל( תיקלחתינויעתינוכית .7
תורגבתדועתאלל ,האלמתינויעתינוכית .8
תורגבתדועתאללתינוכיתהבישי .9

ללוכואההובגהבישי .10
תורגבתדועתםע ,האלמתינויעתינוכית .11
תינויעתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .12
תיעוצקמתוכינחואיתיישעתרפסתיב .13
תורגבתדועתםע ,האלמתיעוצקמתינוכית .14
תיעוצקמתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .15

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code
(JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)

רגאמבהזהדיקפתהתאוישכעת/שפחמינא
.ונלשתודובעה
המאתההתאי/רחבודיקפתהתאשדחמי/דלקה
תאלולגלןתינ .תחתפנההמישרהמרתויבהבוטה
.תופסונתודובעאוצמלוהטמלהמישרה
י/שקב ,תודובעהתמישרבהמאתההאצמנאלםא
ראתלואדיקפתהלשרחאםשןייצלה/בישמהמ
.רתויטרופמןפואבדיקפתהתא
991י/שקההבוטהמאתהןיא ,תאזלכב ,םא

STRING

InDataOccupations JOBCODER:
= DN029c_JobOfParent10Code(NOT((IF 

(NOTEmpty) AND 
= DN029c_JobOfParent10Code(
)991))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code
(JOBCODER - NEXT)

 :ןוכנהדיקפתהתאתרחבשי/אדואנא
^DN029c_JobOfParent10Code;

רוזחלשי ,ןוכנהדיקפתהאלהזםא
רתויבהמיאתמההדובעהתארוחבלו

.תחתפנההמישרהמ
י/ךשמהוי/אדוו .1



םידומילךלהמבה/יוצמ/ןיידעהדועתןיא .95
רחא .97

)a97= DN051_HighestEduParent(IF 

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR 

VOCATIONAL TRAINING PARENT)
םייעוצקמואםיהובגםיראתוליא .2רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
?[ךיבאגישה /ךמאהגישה]
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. ללכתינוכיתהניאשתיעוצקמואההובגהלכשהןיא
תימדקאםדקהניכמ .2
תישעמתוחאתדועת .3
תכמסומתוחאתדועת .4
יאסדנהתדועת .5
אללהארוהתדועתואיאנכטתדועת( תימדקאאלתינוכיתלע .6

B.A, אמגודל(
ומכהמודימדקאראותוא ,תימדקאהללכממB.A ,ןושארראות .7
אמגודל ,B.Ed ,ךוניחברגוב
ומכהמודימדקאראותוא ,הטיסרבינואמB.A ,ןושארראות .8

B.Sc )אמגודל )סדנהמ
ןושארראותםויסרחאלהארוהתדועת .9

 .Ms.C( המודראותואתימדקאהללכממM.Aינשראות .10
)אמגודל

הטיסרבינואמM.Aינשראות .11
 ,םיינישאפורומכהמודראותוא ,)M.D( האופרלרוטקודראות .12

D.M.Dרנירטווא.
רוטקוד ,LL.Dוא ,J.S.D( המודראותואPh.D ,ישילשראות .13

)םיטפשמל

םיהובגםידומילךלהמבה/יוצמ .95
רחא .97

))DN053_FurtherEduParent(a97 IN ((IF 

ENDIF

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER 

HIGHEST EDUCATION PARENT)
גישה /ךמאהגישה]רחאראותואתרחאםויסתדועתוזיא
?[ךיבא

STRING

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST 

PARENT)
זכרמואההובגהלכשהלדסוממףסונראותהזיא
?[ךיבאגישה /ךמאהגישה]תיעוצקמתומלתשהל

STRING



ENDIF
)piParentAlive = 1(IF 

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

ELSE

)a1= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES 

PARENT LIVE)
 /ךמאהרג]ןכיה .4רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
?[ךיבארג
תיבקשמותואב .1
ןיינבותואב .2
רטמוליק1דעלשקחרמב .3
םירטמוליק5דע1לשקחרמב .4
םירטמוליק25דע5לשקחרמב .5
רטמוליק100דע25לשקחרמב .6
רטמוליק500דע100לשקחרמב .7
רטמוליק500לעמשקחרמב .8

)a1> DN030_LivingPlaceParent(IF 

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

 /ךמיאלשיתואירבההבצמ]תאי/ראתתדציכ
בצמשי/רמאתםאה ?[ךיבאלשיתואירבהובצמ
:וניהה/ותואירב
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

DN032_ContactDuringPast12Months
(PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING 

PAST 12 MONTHS)
 ,םינורחאהםישדוחהרשע-םינשךלהמב
 /ךמא]םערשקבתייהתורידתוזיאב
 ,ראודב ,תינופלט ,םינפ-לא-םינפ ,[ךיבא
?רחאינורטקלאיעצמאלכבואל"אוד
םוילכ .1
עובשבםימעפרפסמ .2
עובשבםעפךרעב .3
םייעובשבםעפךרעב .4
שדוחבםעפךרעב .5
שדוחבםעפמתוחפ .6
םעפףא .7

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
ובצמ /ךמיאלשיתואירבההבצמ]תאי/ראתתדציכ
:וניהה/ותואירבבצמשי/רמאתםאה ?[ךיבאלשיתואירבה
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2



ELSE

ENDIF
[2]

ENDIF

ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

)1piParentAlive = (IF 

((piIndex = 1 AND (IF 
= 1) OR SN904_MotherInSocialNetwork(Sec_SN.
= 2 AND ((piIndex 

)= 1))SN903_FatherInSocialNetwork(Sec_SN.

ELSE

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

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL 

PARENT STILL ALIVE)
?םייחב[ת/יגולויבה][ךיבא /ךמא]םאה
ןכ .1
אל .5

)a5= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ENDIF
)a5= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ELSE

DN127_YearOfDeathParent
(AGE OF DEATH OF PARENT)

[ךלשאבא /ךלשאמא]הנשוזיאב
?ה/רטפנ

NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE 

OF DEATH OF PARENT)
המכןב /הרטפנשכךמאהתייההמכתב]
?[רטפנשכךיבאהיה

NUMBER [10..120]

= DN026_NaturalParentAlive((IF 
= MN101_Longitudinala1 AND (
)0)

DN028_AgeOfNaturalParent
(AGE OF NATURAL PARENT)

[ךיבאהמכןב /ךמאהמכתב]
?םויכ

NUMBER [40..120]



ENDIF
= MN101_Longitudinal= 0 OR (MN101_Longitudinal((IF 
)Empty)

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF
ENDIF

IF 
DN028_AgeOfNaturalParent(

)= RESPONSE

ENDIF

CHECK: 
(DN028_AgeOfNaturalParent

<= 
MN808_AgeRespondent10)

תוחפלתויהלךירצליגה]
ליגלעמםינשרשע
 ,ןוכנליגהםא .ה/בישמה
הרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל
[;רבסהל

)0= MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
(AGE OF NATURAL PARENT)

?םויכ[ךיבאהמכןב /ךמאהמכתב]
NUMBER [40..120]

= DN028_AgeOfNaturalParent(IF 
)RESPONSE

ENDIF

CHECK: 
(DN028_AgeOfNaturalParent

<= 
MN808_AgeRespondent10)

םינשרשעתוחפלתויהלךירצליגה]
 ,ןוכנליגהםא .ה/בישמהליגלעמ
הרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל
[;רבסהל

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
תוירוגטקהמוליא ,יללכןפואב .5רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
ובצמ /ךמאלשיתקוסעתההבצמ]תארתויבהבוטההרוצבתראתמ
?םינש10תב/ןבךרעבתייהרשאכ[ךיבאלשיתקוסעתה
תואלמגב .1
)יתחפשמקסעבהדובעללוכ( ת/יאמצעואה/ריכש .2
הדובעת/שפחמות/לטבומ .3
עובקןפואבת/לבגומואהלוח .4
תיבת/רקע .5

רחא .97

)a2= DN629_JobSitParent10(IF 



ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL 

DEGREE OF PARENT)
רתויבההובגהםויסהתדועתיהמ .1רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
[ךיבאגישהש /ךמאהגישהש]יכוניחדסומלש
שקבלשי ,לייוחמהדועתואראותת/ןייצמה/בישמהםא
תועיפומהתוירוגטקהתחאלראותהתאםיאתהלהנממ/ונממ
ןייצלו "רחא" תורשפאברוחבלשי ,תאזתושעלןתינאלםא .סיטרכב
.אבהךסמבהדועתה/ראותהםשתא
תילמרופהלכשהןיא .1
תידוסיהלכשהה/םייסאל .2
תידוסי .3
םייניבתביטח .4
)יעוצקמןוכיתה/םייסאל( תיקלחתיעוצקמתינוכית .5
תורגבתדועתאלל ,האלמתיעוצקמתינוכית .6
)ינויעןוכיתה/םייסאל( תיקלחתינויעתינוכית .7
תורגבתדועתאלל ,האלמתינויעתינוכית .8
תורגבתדועתאללתינוכיתהבישי .9

ללוכואההובגהבישי .10

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF 

PARENT)
רשאכ[ךיבאלשותדובע /ךמאלשהתדובע]התייההמ
קייודמרואתהשקבבינת/ןת ?10תב/ןבךרעבתייה

STRING

)Refusal)= DN029_JobOfParent10NOT((IF 

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code
(JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)

רגאמבהזהדיקפתהתאוישכעת/שפחמינא
.ונלשתודובעה
המאתההתאי/רחבודיקפתהתאשדחמי/דלקה
תאלולגלןתינ .תחתפנההמישרהמרתויבהבוטה
.תופסונתודובעאוצמלוהטמלהמישרה
י/שקב ,תודובעהתמישרבהמאתההאצמנאלםא
ראתלואדיקפתהלשרחאםשןייצלה/בישמהמ
.רתויטרופמןפואבדיקפתהתא
991י/שקההבוטהמאתהןיא ,תאזלכב ,םא

STRING

InDataOccupations JOBCODER:
= DN029c_JobOfParent10Code(NOT((IF 

(NOTEmpty) AND 
= DN029c_JobOfParent10Code(
)991))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code
(JOBCODER - NEXT)

 :ןוכנהדיקפתהתאתרחבשי/אדואנא
^DN029c_JobOfParent10Code;

רוזחלשי ,ןוכנהדיקפתהאלהזםא
רתויבהמיאתמההדובעהתארוחבלו

.תחתפנההמישרהמ
י/ךשמהוי/אדוו .1



תורגבתדועתםע ,האלמתינויעתינוכית .11
תינויעתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .12
תיעוצקמתוכינחואיתיישעתרפסתיב .13
תורגבתדועתםע ,האלמתיעוצקמתינוכית .14
תיעוצקמתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .15

םידומילךלהמבה/יוצמ/ןיידעהדועתןיא .95
רחא .97

)a97= DN051_HighestEduParent(IF 

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR 

VOCATIONAL TRAINING PARENT)
םייעוצקמואםיהובגםיראתוליא .2רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
?[ךיבאגישה /ךמאהגישה]
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. ללכתינוכיתהניאשתיעוצקמואההובגהלכשהןיא
תימדקאםדקהניכמ .2
תישעמתוחאתדועת .3
תכמסומתוחאתדועת .4
יאסדנהתדועת .5
אללהארוהתדועתואיאנכטתדועת( תימדקאאלתינוכיתלע .6

B.A, אמגודל(
ומכהמודימדקאראותוא ,תימדקאהללכממB.A ,ןושארראות .7
אמגודל ,B.Ed ,ךוניחברגוב
ומכהמודימדקאראותוא ,הטיסרבינואמB.A ,ןושארראות .8

B.Sc )אמגודל )סדנהמ
ןושארראותםויסרחאלהארוהתדועת .9

 .Ms.C( המודראותואתימדקאהללכממM.Aינשראות .10
)אמגודל

הטיסרבינואמM.Aינשראות .11
 ,םיינישאפורומכהמודראותוא ,)M.D( האופרלרוטקודראות .12

D.M.Dרנירטווא.
רוטקוד ,LL.Dוא ,J.S.D( המודראותואPh.D ,ישילשראות .13

)םיטפשמל

םיהובגםידומילךלהמבה/יוצמ .95
רחא .97

))DN053_FurtherEduParent(a97 IN ((IF 

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER 

HIGHEST EDUCATION PARENT)
גישה /ךמאהגישה]רחאראותואתרחאםויסתדועתוזיא
?[ךיבא

STRING



ENDIF
)piParentAlive = 1(IF 

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST 

PARENT)
זכרמואההובגהלכשהלדסוממףסונראותהזיא
?[ךיבאגישה /ךמאהגישה]תיעוצקמתומלתשהל

STRING

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

ELSE

)a1= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES 

PARENT LIVE)
 /ךמאהרג]ןכיה .4רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
?[ךיבארג
תיבקשמותואב .1
ןיינבותואב .2
רטמוליק1דעלשקחרמב .3
םירטמוליק5דע1לשקחרמב .4
םירטמוליק25דע5לשקחרמב .5
רטמוליק100דע25לשקחרמב .6
רטמוליק500דע100לשקחרמב .7
רטמוליק500לעמשקחרמב .8

)a1> DN030_LivingPlaceParent(IF 

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

 /ךמיאלשיתואירבההבצמ]תאי/ראתתדציכ
בצמשי/רמאתםאה ?[ךיבאלשיתואירבהובצמ
:וניהה/ותואירב
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

DN032_ContactDuringPast12Months
(PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING 

PAST 12 MONTHS)
 ,םינורחאהםישדוחהרשע-םינשךלהמב
 /ךמא]םערשקבתייהתורידתוזיאב
 ,ראודב ,תינופלט ,םינפ-לא-םינפ ,[ךיבא
?רחאינורטקלאיעצמאלכבואל"אוד
םוילכ .1
עובשבםימעפרפסמ .2
עובשבםעפךרעב .3
םייעובשבםעפךרעב .4
שדוחבםעפךרעב .5
שדוחבםעפמתוחפ .6
םעפףא .7



ENDIF
]2[ <> a5 OR PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive.Preload((IF 

)1)= SN904_MotherInSocialNetwork(Sec_SN.

ENDIF
[2] 

ENDIF

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
ובצמ /ךמיאלשיתואירבההבצמ]תאי/ראתתדציכ
:וניהה/ותואירבבצמשי/רמאתםאה ?[ךיבאלשיתואירבה
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

)1piParentAlive = (IF 

((piIndex = 1 AND (IF 
= 1) OR SN904_MotherInSocialNetwork(Sec_SN.
= 2 AND ((piIndex 

)= 1))SN903_FatherInSocialNetwork(Sec_SN.

ELSE

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

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL 

PARENT STILL ALIVE)
?םייחב[ת/יגולויבה][ךיבא /ךמא]םאה
ןכ .1
אל .5

)a5= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ENDIF
)a5= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ELSE

DN127_YearOfDeathParent
(AGE OF DEATH OF PARENT)

[ךלשאבא /ךלשאמא]הנשוזיאב
?ה/רטפנ

NUMBER [1800..2020]

DN027_AgeOfDeathParent (AGE 

OF DEATH OF PARENT)
המכןב /הרטפנשכךמאהתייההמכתב]
?[רטפנשכךיבאהיה

NUMBER [10..120]



ENDIF
= MN101_Longitudinal= 0 OR (MN101_Longitudinal((IF 
)Empty)

ENDIF

ELSE

ENDIF

ENDIF

= DN026_NaturalParentAlive((IF 
= MN101_Longitudinala1 AND (
)0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
(AGE OF NATURAL PARENT)

[ךיבאהמכןב /ךמאהמכתב]
?םויכ

NUMBER [40..120]

IF 
DN028_AgeOfNaturalParent(

)= RESPONSE

ENDIF

CHECK: 
(DN028_AgeOfNaturalParent

<= 
MN808_AgeRespondent10)

תוחפלתויהלךירצליגה]
ליגלעמםינשרשע
 ,ןוכנליגהםא .ה/בישמה
הרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל
[;רבסהל

)0= MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
(AGE OF NATURAL PARENT)

?םויכ[ךיבאהמכןב /ךמאהמכתב]
NUMBER [40..120]

= DN028_AgeOfNaturalParent(IF 
)RESPONSE

ENDIF

CHECK: 
(DN028_AgeOfNaturalParent

<= 
MN808_AgeRespondent10)

םינשרשעתוחפלתויהלךירצליגה]
 ,ןוכנליגהםא .ה/בישמהליגלעמ
הרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל
[;רבסהל

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)



תוירוגטקהמוליא ,יללכןפואב .5רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
ובצמ /ךמאלשיתקוסעתההבצמ]תארתויבהבוטההרוצבתראתמ
?םינש10תב/ןבךרעבתייהרשאכ[ךיבאלשיתקוסעתה
תואלמגב .1
)יתחפשמקסעבהדובעללוכ( ת/יאמצעואה/ריכש .2
הדובעת/שפחמות/לטבומ .3
עובקןפואבת/לבגומואהלוח .4
תיבת/רקע .5

רחא .97

)a2= DN629_JobSitParent10(IF 

ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL 

DEGREE OF PARENT)
רתויבההובגהםויסהתדועתיהמ .1רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
[ךיבאגישהש /ךמאהגישהש]יכוניחדסומלש
שקבלשי ,לייוחמהדועתואראותת/ןייצמה/בישמהםא
תועיפומהתוירוגטקהתחאלראותהתאםיאתהלהנממ/ונממ

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF 

PARENT)
רשאכ[ךיבאלשותדובע /ךמאלשהתדובע]התייההמ
קייודמרואתהשקבבינת/ןת ?10תב/ןבךרעבתייה

STRING

)Refusal)= DN029_JobOfParent10NOT((IF 

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code
(JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)

רגאמבהזהדיקפתהתאוישכעת/שפחמינא
.ונלשתודובעה
המאתההתאי/רחבודיקפתהתאשדחמי/דלקה
תאלולגלןתינ .תחתפנההמישרהמרתויבהבוטה
.תופסונתודובעאוצמלוהטמלהמישרה
י/שקב ,תודובעהתמישרבהמאתההאצמנאלםא
ראתלואדיקפתהלשרחאםשןייצלה/בישמהמ
.רתויטרופמןפואבדיקפתהתא
991י/שקההבוטהמאתהןיא ,תאזלכב ,םא

STRING

InDataOccupations JOBCODER:
= DN029c_JobOfParent10Code(NOT((IF 

(NOTEmpty) AND 
= DN029c_JobOfParent10Code(
)991))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code
(JOBCODER - NEXT)

 :ןוכנהדיקפתהתאתרחבשי/אדואנא
^DN029c_JobOfParent10Code;

רוזחלשי ,ןוכנהדיקפתהאלהזםא
רתויבהמיאתמההדובעהתארוחבלו

.תחתפנההמישרהמ
י/ךשמהוי/אדוו .1



ןייצלו "רחא" תורשפאברוחבלשי ,תאזתושעלןתינאלםא .סיטרכב
.אבהךסמבהדועתה/ראותהםשתא
תילמרופהלכשהןיא .1
תידוסיהלכשהה/םייסאל .2
תידוסי .3
םייניבתביטח .4
)יעוצקמןוכיתה/םייסאל( תיקלחתיעוצקמתינוכית .5
תורגבתדועתאלל ,האלמתיעוצקמתינוכית .6
)ינויעןוכיתה/םייסאל( תיקלחתינויעתינוכית .7
תורגבתדועתאלל ,האלמתינויעתינוכית .8
תורגבתדועתאללתינוכיתהבישי .9

ללוכואההובגהבישי .10
תורגבתדועתםע ,האלמתינויעתינוכית .11
תינויעתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .12
תיעוצקמתוכינחואיתיישעתרפסתיב .13
תורגבתדועתםע ,האלמתיעוצקמתינוכית .14
תיעוצקמתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .15

םידומילךלהמבה/יוצמ/ןיידעהדועתןיא .95
רחא .97

)a97= DN051_HighestEduParent(IF 

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR 

VOCATIONAL TRAINING PARENT)
םייעוצקמואםיהובגםיראתוליא .2רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
?[ךיבאגישה /ךמאהגישה]
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. ללכתינוכיתהניאשתיעוצקמואההובגהלכשהןיא
תימדקאםדקהניכמ .2
תישעמתוחאתדועת .3
תכמסומתוחאתדועת .4
יאסדנהתדועת .5
אללהארוהתדועתואיאנכטתדועת( תימדקאאלתינוכיתלע .6

B.A, אמגודל(
ומכהמודימדקאראותוא ,תימדקאהללכממB.A ,ןושארראות .7
אמגודל ,B.Ed ,ךוניחברגוב
ומכהמודימדקאראותוא ,הטיסרבינואמB.A ,ןושארראות .8

B.Sc )אמגודל )סדנהמ
ןושארראותםויסרחאלהארוהתדועת .9

 .Ms.C( המודראותואתימדקאהללכממM.Aינשראות .10
)אמגודל

הטיסרבינואמM.Aינשראות .11
 ,םיינישאפורומכהמודראותוא ,)M.D( האופרלרוטקודראות .12

D.M.Dרנירטווא.
רוטקוד ,LL.Dוא ,J.S.D( המודראותואPh.D ,ישילשראות .13

)םיטפשמל

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER 

HIGHEST EDUCATION PARENT)
גישה /ךמאהגישה]רחאראותואתרחאםויסתדועתוזיא
?[ךיבא

STRING



ENDIF
)piParentAlive = 1(IF 

םיהובגםידומילךלהמבה/יוצמ .95
רחא .97

))DN053_FurtherEduParent(a97 IN ((IF 

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST 

PARENT)
זכרמואההובגהלכשהלדסוממףסונראותהזיא
?[ךיבאגישה /ךמאהגישה]תיעוצקמתומלתשהל

STRING

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

)a1= DN026_NaturalParentAlive(IF 

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES 

PARENT LIVE)
 /ךמאהרג]ןכיה .4רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
?[ךיבארג
תיבקשמותואב .1
ןיינבותואב .2
רטמוליק1דעלשקחרמב .3
םירטמוליק5דע1לשקחרמב .4
םירטמוליק25דע5לשקחרמב .5
רטמוליק100דע25לשקחרמב .6
רטמוליק500דע100לשקחרמב .7
רטמוליק500לעמשקחרמב .8

)a1> DN030_LivingPlaceParent(IF 

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

DN032_ContactDuringPast12Months
(PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING 

PAST 12 MONTHS)
 ,םינורחאהםישדוחהרשע-םינשךלהמב
 /ךמא]םערשקבתייהתורידתוזיאב
 ,ראודב ,תינופלט ,םינפ-לא-םינפ ,[ךיבא
?רחאינורטקלאיעצמאלכבואל"אוד
םוילכ .1
עובשבםימעפרפסמ .2
עובשבםעפךרעב .3
םייעובשבםעפךרעב .4
שדוחבםעפךרעב .5
שדוחבםעפמתוחפ .6
םעפףא .7



ELSE

ENDIF
[1]

ELSE

ENDIF

ENDIF

 /ךמיאלשיתואירבההבצמ]תאי/ראתתדציכ
בצמשי/רמאתםאה ?[ךיבאלשיתואירבהובצמ
:וניהה/ותואירב
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
ובצמ /ךמיאלשיתואירבההבצמ]תאי/ראתתדציכ
:וניהה/ותואירבבצמשי/רמאתםאה ?[ךיבאלשיתואירבה
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

)1piParentAlive = (IF 

((piIndex = 1 AND (IF 
= 1) OR SN904_MotherInSocialNetwork(Sec_SN.
= 2 AND ((piIndex 

)= 1))SN903_FatherInSocialNetwork(Sec_SN.

ELSE

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

DN026_NaturalParentAlive (IS NATURAL 

PARENT STILL ALIVE)
?םייחב[ת/יגולויבה][ךיבא /ךמא]םאה
ןכ .1
אל .5

)a5= DN026_NaturalParentAlive(IF 

ENDIF
)a5= DN026_NaturalParentAlive(IF 

DN127_YearOfDeathParent
(AGE OF DEATH OF PARENT)

[ךלשאבא /ךלשאמא]הנשוזיאב
?ה/רטפנ

NUMBER [1800..2020]



ELSE

ENDIF

ELSE

ENDIF

DN027_AgeOfDeathParent (AGE 

OF DEATH OF PARENT)
המכןב /הרטפנשכךמאהתייההמכתב]
?[רטפנשכךיבאהיה

NUMBER [10..120]

= DN026_NaturalParentAlive((IF 
= MN101_Longitudinala1 AND (
)0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
(AGE OF NATURAL PARENT)

[ךיבאהמכןב /ךמאהמכתב]
?םויכ

NUMBER [40..120]

IF 
DN028_AgeOfNaturalParent(

)= RESPONSE

ENDIF

CHECK: 
(DN028_AgeOfNaturalParent

<= 
MN808_AgeRespondent10)

תוחפלתויהלךירצליגה]
ליגלעמםינשרשע
 ,ןוכנליגהםא .ה/בישמה
הרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל
[;רבסהל

)0= MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
(AGE OF NATURAL PARENT)

?םויכ[ךיבאהמכןב /ךמאהמכתב]
NUMBER [40..120]

= DN028_AgeOfNaturalParent(IF 
)RESPONSE

ENDIF

CHECK: 
(DN028_AgeOfNaturalParent

<= 
MN808_AgeRespondent10)

םינשרשעתוחפלתויהלךירצליגה]
 ,ןוכנליגהםא .ה/בישמהליגלעמ
הרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל
[;רבסהל



ENDIF
= MN101_Longitudinal= 0 OR (MN101_Longitudinal((IF 
)Empty)

ENDIF

DN629_JobSitParent10 (JOB SITUATION OF PARENT 10)
תוירוגטקהמוליא ,יללכןפואב .5רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
ובצמ /ךמאלשיתקוסעתההבצמ]תארתויבהבוטההרוצבתראתמ
?םינש10תב/ןבךרעבתייהרשאכ[ךיבאלשיתקוסעתה
תואלמגב .1
)יתחפשמקסעבהדובעללוכ( ת/יאמצעואה/ריכש .2
הדובעת/שפחמות/לטבומ .3
עובקןפואבת/לבגומואהלוח .4
תיבת/רקע .5

רחא .97

)a2= DN629_JobSitParent10(IF 

DN029_JobOfParent10 (NAME OR TITLE OF JOB OF 

PARENT)
רשאכ[ךיבאלשותדובע /ךמאלשהתדובע]התייההמ
קייודמרואתהשקבבינת/ןת ?10תב/ןבךרעבתייה

STRING

)Refusal)= DN029_JobOfParent10NOT((IF 

ENDIF

DN029c_JobOfParent10Code
(JOBCODER - NAME OR TITLE OF JOB)

רגאמבהזהדיקפתהתאוישכעת/שפחמינא
.ונלשתודובעה
המאתההתאי/רחבודיקפתהתאשדחמי/דלקה
תאלולגלןתינ .תחתפנההמישרהמרתויבהבוטה
.תופסונתודובעאוצמלוהטמלהמישרה
י/שקב ,תודובעהתמישרבהמאתההאצמנאלםא
ראתלואדיקפתהלשרחאםשןייצלה/בישמהמ
.רתויטרופמןפואבדיקפתהתא
991י/שקההבוטהמאתהןיא ,תאזלכב ,םא

STRING

InDataOccupations JOBCODER:
= DN029c_JobOfParent10Code(NOT((IF 

(NOTEmpty) AND 
= DN029c_JobOfParent10Code(
)991))

ENDIF

DN029d_JobOfParent10Code
(JOBCODER - NEXT)

 :ןוכנהדיקפתהתאתרחבשי/אדואנא
^DN029c_JobOfParent10Code;

רוזחלשי ,ןוכנהדיקפתהאלהזםא
רתויבהמיאתמההדובעהתארוחבלו

.תחתפנההמישרהמ
י/ךשמהוי/אדוו .1



ENDIF
DN051_HighestEduParent (HIGHEST EDUCATIONAL 

DEGREE OF PARENT)
רתויבההובגהםויסהתדועתיהמ .1רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
[ךיבאגישהש /ךמאהגישהש]יכוניחדסומלש
שקבלשי ,לייוחמהדועתואראותת/ןייצמה/בישמהםא
תועיפומהתוירוגטקהתחאלראותהתאםיאתהלהנממ/ונממ
ןייצלו "רחא" תורשפאברוחבלשי ,תאזתושעלןתינאלםא .סיטרכב
.אבהךסמבהדועתה/ראותהםשתא
תילמרופהלכשהןיא .1
תידוסיהלכשהה/םייסאל .2
תידוסי .3
םייניבתביטח .4
)יעוצקמןוכיתה/םייסאל( תיקלחתיעוצקמתינוכית .5
תורגבתדועתאלל ,האלמתיעוצקמתינוכית .6
)ינויעןוכיתה/םייסאל( תיקלחתינויעתינוכית .7
תורגבתדועתאלל ,האלמתינויעתינוכית .8
תורגבתדועתאללתינוכיתהבישי .9

ללוכואההובגהבישי .10
תורגבתדועתםע ,האלמתינויעתינוכית .11
תינויעתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .12
תיעוצקמתוכינחואיתיישעתרפסתיב .13
תורגבתדועתםע ,האלמתיעוצקמתינוכית .14
תיעוצקמתורגבתדועתםעתינוכיתהבישי .15

םידומילךלהמבה/יוצמ/ןיידעהדועתןיא .95
רחא .97

)a97= DN051_HighestEduParent(IF 

ENDIF
DN053_FurtherEduParent (FURTHER EDUCATION OR 

VOCATIONAL TRAINING PARENT)
םייעוצקמואםיהובגםיראתוליא .2רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
?[ךיבאגישה /ךמאהגישה]
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. ללכתינוכיתהניאשתיעוצקמואההובגהלכשהןיא
תימדקאםדקהניכמ .2
תישעמתוחאתדועת .3
תכמסומתוחאתדועת .4
יאסדנהתדועת .5
אללהארוהתדועתואיאנכטתדועת( תימדקאאלתינוכיתלע .6

B.A, אמגודל(
ומכהמודימדקאראותוא ,תימדקאהללכממB.A ,ןושארראות .7
אמגודל ,B.Ed ,ךוניחברגוב
ומכהמודימדקאראותוא ,הטיסרבינואמB.A ,ןושארראות .8

B.Sc )אמגודל )סדנהמ
ןושארראותםויסרחאלהארוהתדועת .9

 .Ms.C( המודראותואתימדקאהללכממM.Aינשראות .10

DN052_OtherHighestEduParent (OTHER 

HIGHEST EDUCATION PARENT)
גישה /ךמאהגישה]רחאראותואתרחאםויסתדועתוזיא
?[ךיבא

STRING



ENDIF
)piParentAlive = 1(IF 

)אמגודל
הטיסרבינואמM.Aינשראות .11
 ,םיינישאפורומכהמודראותוא ,)M.D( האופרלרוטקודראות .12

D.M.Dרנירטווא.
רוטקוד ,LL.Dוא ,J.S.D( המודראותואPh.D ,ישילשראות .13

)םיטפשמל

םיהובגםידומילךלהמבה/יוצמ .95
רחא .97

))DN053_FurtherEduParent(a97 IN ((IF 

ENDIF

DN054_WhichOtherEduParent (OTHER HIGHEST 

PARENT)
זכרמואההובגהלכשהלדסוממףסונראותהזיא
?[ךיבאגישה /ךמאהגישה]תיעוצקמתומלתשהל

STRING

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

)a1= DN026_NaturalParentAlive(IF 

DN030_LivingPlaceParent (WHERE DOES 

PARENT LIVE)
 /ךמאהרג]ןכיה .4רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
?[ךיבארג
תיבקשמותואב .1
ןיינבותואב .2
רטמוליק1דעלשקחרמב .3
םירטמוליק5דע1לשקחרמב .4
םירטמוליק25דע5לשקחרמב .5
רטמוליק100דע25לשקחרמב .6
רטמוליק500דע100לשקחרמב .7
רטמוליק500לעמשקחרמב .8

)a1> DN030_LivingPlaceParent(IF 

DN032_ContactDuringPast12Months
(PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING 

PAST 12 MONTHS)
 ,םינורחאהםישדוחהרשע-םינשךלהמב
 /ךמא]םערשקבתייהתורידתוזיאב
 ,ראודב ,תינופלט ,םינפ-לא-םינפ ,[ךיבא
?רחאינורטקלאיעצמאלכבואל"אוד
םוילכ .1
עובשבםימעפרפסמ .2
עובשבםעפךרעב .3
םייעובשבםעפךרעב .4



ENDIF
)0= MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF
= a1 OR DN034_AnySiblings(((IF 
> 0) OR PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive.Preload(
= 1 AND MN101_Longitudinal((

)Empty))= PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive.Preload(

ENDIF
[1] 

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF
DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)

 /ךמיאלשיתואירבההבצמ]תאי/ראתתדציכ
בצמשי/רמאתםאה ?[ךיבאלשיתואירבהובצמ
:וניהה/ותואירב
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

שדוחבםעפךרעב .5
שדוחבםעפמתוחפ .6
םעפףא .7

DN033_HealthParent (HEALTH OF PARENT)
ובצמ /ךמיאלשיתואירבההבצמ]תאי/ראתתדציכ
:וניהה/ותואירבבצמשי/רמאתםאה ?[ךיבאלשיתואירבה
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

DN034_AnySiblings (EVER HAD ANY SIBLINGS)
?תויחאואםיחאםעפיאךלויהםאה
םיחא :לשמל( יגולויברשקאללתויחאואםיחאםגלולכלשי :ןייארמל
)םיגרוח
ןכ .1
אל .5

)a1= DN034_AnySiblings(IF 

ENDIF

DN035_OldestYoungestBetweenChild (OLDEST 

YOUNGEST CHILD)
?םהיניבואה/ריעצה ,ה/רוכבהתו/חאהה/תאםאה
רוכבה .1
ריעצה .2
םהיניב.3



ENDIF
= a1 OR DN034_AnySiblings(((IF 
> 0) OR PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive.Preload(
= 1 AND MN101_Longitudinal((

)Empty))= PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive.Preload(

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

DN036_HowManyBrothersAlive (HOW MANY BROTHERS ALIVE)
?םייחבןיידעשךלשי )תויחאללוכאל( םיחאהמכ
)םיגרוחםיחא :לשמל( יגולויברשקאללםיחאםגלולכלשי :ןייארמל

NUMBER [0..20]

DN037_HowManySistersAlive (HOW MANY SISTERS ALIVE)
?םייחבןיידעשךלשי )םיחאללוכאל( תויחאהמכ
)תוגרוחתויחא :לשמל( יגולויברשקאללתויחאםגלולכלשי :ןייארמל

NUMBER [0..20]

)= 1MN006_NumFamR(IF 

CH001_NumberOfChildren (NUMBER OF CHILDREN)
 ?םייחןיידעשךלשיםידליהמכ .ךידלילעתולאשהמכלאשאהתע
םיצמואמה ,םינמואה ,םייגולויבהםידליהלכתאינמ/הנמאנא
תב /ךלשגוזהןב /ךתשיא /ךלעב][לשולאתאללוכ ,]םיגרוחהו
.[ךלשגוזה

NUMBER [0..20]

CHECK: (NOT((Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork
< 0 AND ((CH001_NumberOfChildren = 0 OR 

(CH001_NumberOfChildren = Empty))))[םידליתרכזה
 IF[;.ןקתאנא ,תויתרבחהתותשרהלשהלודומב
)0> CH001_NumberOfChildren(

= Name.PreloadedChildren]1[.Preload(NOT((IF 
Empty) OR 

)0)> SN906_ChildInSocialNetwork(Sec_SN.

ELSE

CH201_ChildByINTRO (INTRO PRELOADED 

CHILDREN)
םויה /םויה]םהילעונרבידשםידליהלכלשהמישר
.ילשבשחמהגצלעתעכהעיפומ[םדוקןויארבוא
שישןכתיוא ,םיימעפםיעיפומםידליהמקלחשןכתי
.םידליהמקלחרובעיוגשוארסחעדימונל
שישאדוולוהמישרהלעךתיארובעלהצורינא
 ,םייגולויבהםידליהלכלעןוכנואלמעדימונידיב
לעעדימונלץוחנ .םיגרוחהוםיצמואמה ,םינמואה
.םייחבןיידעשםידלי

ךשמה .1

CH603_IntroTextChildren (INTRO IF NO 

SN OR PRELOADED CHILDREN)
 /הזדלי]לעםיפסונםיטרפתעדלםיניינועמונחנא
 ,בוש .[רתויברגובמהדליהםעליחתנ ,ולאםידלי

 ,םינמואה ,םייגולויבהםידליהלכלעהשקבבבושח
 , /ךלעבלשולאללוכ ,]ךלשםיגרוחהוםיצמואמה



ENDIF
LOOP cnt := 1 TO 20

 , /ךגוזןבלשולאללוכ , /ךתשאלשולאללוכ
.[ךגוזתבלשולאללוכ
ךשמה .1

.PreloadedChildrenPreloadNOT((IF 
)= Empty)Kidcom]cnt[.

(piIndex <= GridSize AND (IF 
((imForwarded = 0 OR 

)(imForwarded = Empty))

ELSE

piRosterChildIndex > (IF 
)0

ELSE

CH001a_ChildCheck
(CHILD CONFIRM)

}]ךלשיםאה
dynamic 

constructed text 
based on how the 
child was loaded}]

? 

לכתאהשקבבהנמ ,בוש
 ,םייגולויבהםידליה
םיצמואמה ,םינמואה
ולאללוכ ,]םיגרוחהו
ןב /ךתשיא /ךלעב][לש
גוזהתב /ךלשגוזה
.[ךלש
דליהםא :ןייארמל]
תאקחמ ,םיימעפרכזוה
תועצמאבינשהרוכזיאה
 ,ןכ .6" הבושתהתריחב
םדוקרכזוהרבכלבא
תאראשהו ,"ןכל
[.דלילןושארהרוכזיאה
; :םידליהיטרפ
ןכ .1
 ,דליהםשלבא ,ןכ .2]
הדילהתנשוארדגמה
[.םינוכנםניא
תבןבלשדלי ,אל .3]
בישמהונממשגוזה
[.דרפנ
[רטפנדליה ,אל .4]
 .5 /עודיאלדלי ,אל .5]
[אל
רכזוהרבכלבא ,ןכ .6]
[ןכלםדוק
[תרחאהביס ,אל .97]



IF 
piPreloadChildIndex (

)0> 

CH001a_ChildCheck
(CHILD CONFIRM)

}]ךלשיםאה
dynamic 

constructed 
text based 
on how the 

child was 
loaded}] ? 

הנמ ,בוש
לכתאהשקבב
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
 ,]םיגרוחהו
ולאללוכ
 /ךלעב][לש
גוזהןב /ךתשיא
גוזהתב /ךלש
.[ךלש
םא :ןייארמל]
רכזוהדליה
קחמ ,םיימעפ
רוכזיאהתא
תועצמאבינשה
הבושתהתריחב
לבא ,ןכ .6"
םדוקרכזוהרבכ
תאראשהו ,"ןכל
ןושארהרוכזיאה
[.דליל
; :םידליהיטרפ
ןכ .1
םשלבא ,ןכ .2]
וארדגמה ,דליה
הדילהתנש
[.םינוכנםניא
לשדלי ,אל .3]
גוזהתבןב
בישמהונממש
[.דרפנ
דליה ,אל .4]
[רטפנ
אלדלי ,אל .5]
[אל .5 /עודי
לבא ,ןכ .6]
םדוקרכזוהרבכ
[ןכל
הביס ,אל .97]
[תרחא



ENDIF
CHECK: (NOT

ENDIF

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck
(CHILD CONFIRM)

}]ךלשיםאה
dynamic 

constructed 
text based 
on how the 

child was 
loaded}] ? 

הנמ ,בוש
לכתאהשקבב
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
 ,]םיגרוחהו
ולאללוכ
 /ךלעב][לש
גוזהןב /ךתשיא
גוזהתב /ךלש
.[ךלש
םא :ןייארמל]
רכזוהדליה
קחמ ,םיימעפ
רוכזיאהתא
תועצמאבינשה
הבושתהתריחב
לבא ,ןכ .6"
םדוקרכזוהרבכ
תאראשהו ,"ןכל
ןושארהרוכזיאה
[.דליל
; :םידליהיטרפ
ןכ .1
םשלבא ,ןכ .2]
וארדגמה ,דליה
הדילהתנש
[.םינוכנםניא
לשדלי ,אל .3]
גוזהתבןב
בישמהונממש
[.דרפנ
דליה ,אל .4]
[רטפנ
אלדלי ,אל .5]
[אל .5 /עודי
לבא ,ןכ .6]
םדוקרכזוהרבכ
[ןכל
הביס ,אל .97]
[תרחא



((CH001a_ChildCheck = a97 AND 
((piPreloadChildIndex = 0 OR 

(piPreloadChildIndex = Empty))))
יושעןכלותיתרבחהתשרבעיפומדליה]
ותואוהדימב ,השקבבקודב .םיימעפעיפוהל
םוקמב6היצפואברחבםיימעפםושרדליה

97.;]= CH001a_ChildCheck(IF 
)a1

IF 
CH004_FirstNameOfChild(

)Empty= 

ELSE

ENDIF
NOT(IF 

CH004_FirstNameOfChild(
)= Empty)

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST NAME OF CHILD N)

^FL_CH004_5;
יטרפההמש/ומשהמ
ה/דליה]לש[ןוכנה]
ה/דליה /וזה/הזה
?[ה/אבה
ואאלמלאנ :ןייארמל
יטרפהםשהתארשאל

STRING

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST NAME OF CHILD N)

^FL_CH004_5;
יטרפההמש/ומשהמ
ה/דליה]לש[ןוכנה]
ה/דליה /וזה/הזה
?[ה/אבה
ואאלמלאנ :ןייארמל
יטרפהםשהתארשאל

STRING

IF 
CH005_SexOfChildN(

)Empty= 

ELSE

CH005_SexOfChildN
(SEX OF CHILD N)

םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
?הבקנוארכז
י/לאש :ןייארמל
רורבאלםאקר
רכז .1
הבקנ .2



ENDIF
NOT(IF 

CH005_SexOfChildN(
)= Empty)

CH005_SexOfChildN
(SEX OF CHILD N)

םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
?הבקנוארכז
י/לאש :ןייארמל
רורבאלםאקר
רכז .1
הבקנ .2

IF 
CH006_YearOfBirthChildN(

)Empty= 

ELSE

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF 

BIRTH 

CHILD N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF 

BIRTH 

CHILD N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה



ELSE
ENDIF
ENDIF
ENDIF

NUMBER
[

1875..2020]

= CH001a_ChildCheck(IF 
)a2

ELSE

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST NAME OF CHILD N)

^FL_CH004_5;
יטרפההמש/ומשהמ
ה/דליה]לש[ןוכנה]
ה/דליה /וזה/הזה
?[ה/אבה
ואאלמלאנ :ןייארמל
יטרפהםשהתארשאל

STRING

CH005_SexOfChildN
(SEX OF CHILD N)

םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
?הבקנוארכז
םאקרי/לאש :ןייארמל
רורבאל
רכז .1
הבקנ .2

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH CHILD N)

ה/דלונהנשוזיאב
^CH004_FirstNameOfChild; 
?
רשאל/אלמלאנ :ןייארמל
הדילהתנשתא

NUMBER [
1875..2020]

IF 
((piPreloadChildIndex (

> 0 OR 
(((piPreloadChildIndex 

= 0 OR 
(piPreloadChildIndex 

Empty) AND = 
(piRosterChildIndex 

> 0)) AND 
CH001a_ChildCheck(

)= a6)



ELSE

ENDIF
]cnt[

ENDIF
ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL TO WHICH 

CHILD)

הזיאל :ןייארמל
םדוקןייוצשדלי

הזהםשה
)^FL_CHILD_NAME;( 
?םאות
^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 
SN906_ChildInSocialNetwork(Sec_SN.(

-(Sec_SN.SN_Child]cnt > 0 AND 
)= Response)Namesn_start[.

(piIndex <= GridSize (IF 
AND ((imForwarded = 0 OR 

(imForwarded = 
)Empty))

ELSE



IF 
piRosterChildIndex (

)> 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
(CHILD CONFIRM)

}]ךלשיםאה
dynamic 

constructed 
text based 
on how the 

child was 
loaded}] ? 

הנמ ,בוש
לכתאהשקבב
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
 ,]םיגרוחהו
ולאללוכ
 /ךלעב][לש
גוזהןב /ךתשיא
גוזהתב /ךלש
.[ךלש
םא :ןייארמל]
רכזוהדליה
קחמ ,םיימעפ
רוכזיאהתא
תועצמאבינשה
הבושתהתריחב
לבא ,ןכ .6"
םדוקרכזוהרבכ
תאראשהו ,"ןכל
ןושארהרוכזיאה
[.דליל
; :םידליהיטרפ
ןכ .1
םשלבא ,ןכ .2]
וארדגמה ,דליה
הדילהתנש
[.םינוכנםניא
לשדלי ,אל .3]
גוזהתבןב
בישמהונממש
[.דרפנ
דליה ,אל .4]
[רטפנ
אלדלי ,אל .5]
[אל .5 /עודי
לבא ,ןכ .6]
םדוקרכזוהרבכ
[ןכל
הביס ,אל .97]
[תרחא



IF 
piPreloadChildIndex (

)0> 

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
שיםאה
}]ךל

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
לכתא
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
ללוכ ,]
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
גוזהןב
 /ךלש
גוזהתב
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
 ,ןכ .6"
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה



ELSE

ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
ןכ .1
 ,ןכ .2]
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
תנשוא
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[3. 
דלי ,אל
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[5. 
דלי ,אל
אל
 /עודי

[אל .5
 ,ןכ .6]
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
שיםאה
}]ךל

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]



? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
לכתא
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
ללוכ ,]
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
גוזהןב
 /ךלש
גוזהתב
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
 ,ןכ .6"
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
ןכ .1
 ,ןכ .2]
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
תנשוא
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[3. 
דלי ,אל
לש
תבןב
גוזה



ENDIF
CHECK: (NOT

((CH001a_ChildCheck = 
a97 AND 

((piPreloadChildIndex = 0 
OR (piPreloadChildIndex = 

Empty))))[תשרבעיפומדליה
 .םיימעפעיפוהליושעןכלותיתרבחה
דליהותואוהדימב ,השקבבקודב
6היצפואברחבםיימעפםושר
 IF[;.97םוקמב
= CH001a_ChildCheck(
)a1

ENDIF
ENDIF

ונממש
בישמה
[.דרפנ
[4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[5. 
דלי ,אל
אל
 /עודי

[אל .5
 ,ןכ .6]
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

IF 
CH004_FirstNameOfChild(

)= Empty

ELSE

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
המש/ומשהמ
[ןוכנה]יטרפה
ה/דליה]לש
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
אנ :ןייארמל
רשאלואאלמל
יטרפהםשהתא

STRING



ENDIF
NOT(IF 

CH004_FirstNameOfChild(
)= Empty)

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
המש/ומשהמ
[ןוכנה]יטרפה
ה/דליה]לש
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
אנ :ןייארמל
רשאלואאלמל
יטרפהםשהתא

STRING

IF 
CH005_SexOfChildN(

)Empty= 

ELSE

CH005_SexOfChildN
(SEX OF 

CHILD N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
וארכז
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
םאקר
אל
רורב
רכז .1
2. 
הבקנ

CH005_SexOfChildN
(SEX OF 

CHILD N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
וארכז
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
םאקר
אל
רורב
רכז .1
2. 
הבקנ



ELSE
ENDIF

ENDIF
NOT(IF 

CH005_SexOfChildN(
)= Empty)

ENDIF

IF 
CH006_YearOfBirthChildN(

= 
)Empty

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]



IF 
CH001a_ChildCheck(

)a2= 

ELSE

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
המש/ומשהמ
[ןוכנה]יטרפה
ה/דליה]לש
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
אנ :ןייארמל
רשאלואאלמל
יטרפהםשהתא

STRING

CH005_SexOfChildN
(SEX OF CHILD N)

םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
?הבקנוארכז
י/לאש :ןייארמל
רורבאלםאקר
רכז .1
הבקנ .2

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF BIRTH 

CHILD N)
הנשוזיאב
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
אנ :ןייארמל
תארשאל/אלמל
הדילהתנש

NUMBER [
1875..2020]

IF 
((piPreloadChildIndex (

> 0 OR 
(((piPreloadChildIndex 

= 0 OR 
(piPreloadChildIndex 

Empty) AND = 
(piRosterChildIndex 

> 0)) AND 
CH001a_ChildCheck(

)= a6)



ELSE

ENDIF
]cnt[

ENDIF
ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL 

TO WHICH 

CHILD)

 :ןייארמל
הזיאל
דלי

ןייוצש
םדוק
םשה
הזה
)^FL_CHILD_NAME;( 
?םאות
^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];



NOT(IF 
.PreloadedChildrenPreload(

= Kidcom1[.-]cnt 
)Empty)

(piIndex <= (IF 
GridSize AND 

((imForwarded = 0 
OR (imForwarded = 

)Empty))

ELSE

IF 
piRosterChildIndex (

)0> 

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
שיםאה
}]ךל

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
לכתא
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
ללוכ ,]
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
גוזהןב
 /ךלש
גוזהתב
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא



ELSE

רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
 ,ןכ .6"
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
ןכ .1
 ,ןכ .2]
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
תנשוא
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[3. 
דלי ,אל
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[5. 
דלי ,אל
אל
 /עודי

[אל .5
 ,ןכ .6]
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[97. 
 ,אל
הביס
[תרחא



IF 
piPreloadChildIndex (

)> 0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא



רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל



ELSE

הביס
[תרחא

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ



לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 



ENDIF
CHECK: (NOT

((CH001a_ChildCheck
= a97 AND 

((piPreloadChildIndex 
= 0 OR 

(piPreloadChildIndex 
= Empty))))[דליה

ןכלותיתרבחהתשרבעיפומ
קודב .םיימעפעיפוהליושע
דליהותואוהדימב ,השקבב
היצפואברחבםיימעפםושר
 IF[;.97םוקמב6

CH001a_ChildCheck(
)a1= 

ENDIF
ENDIF

 ,אל
הביס
[תרחא

IF 
CH004_FirstNameOfChild(

)Empty= 

ELSE

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
המ



ENDIF
NOT(IF 

CH004_FirstNameOfChild(
)Empty)= 

המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

IF 
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty

ELSE

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 



ENDIF
NOT(IF 

CH005_SexOfChildN(
= 
)Empty)

רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

IF 
CH006_YearOfBirthChildN(

= 
)Empty

ELSE

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 



ELSE
ENDIF
ENDIF
ENDIF

?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
CH001a_ChildCheck(

)a2= 

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME OF 

CHILD N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH005_SexOfChildN
(SEX OF 

CHILD N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
וארכז
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
םאקר
אל
רורב
רכז .1
2. 
הבקנ



ELSE

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR OF 

BIRTH 

CHILD N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
((piPreloadChildIndex (

> 0 OR 
(((piPreloadChildIndex 

= 0 OR 
(piPreloadChildIndex 

= 
Empty) 

AND 
(piRosterChildIndex 

> 0)) 
AND 

CH001a_ChildCheck(
= 
)a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL 

TO 

WHICH 

CHILD)

 :ןייארמל
הזיאל
דלי

ןייוצש
םדוק
םשה
הזה
)^FL_CHILD_NAME;( 
?םאות
^FLChild

]1[;
^FLChild

]2[;
^FLChild

]3[;
^FLChild



ELSE

ENDIF
]cnt[

ENDIF
ENDIF

]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 
SN906_ChildInSocialNetwork(Sec_SN.(

AND > 0 
(Sec_SN.SN_Child

-sn_start -]cnt 
= Name1[.
)Response)

(piIndex (IF 
<= GridSize 

AND 
((imForwarded 

OR = 0 
(imForwarded 

)= Empty))

ELSE



IF 
piRosterChildIndex (

)> 0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא



רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל



ELSE

הביס
[תרחא

IF 
piPreloadChildIndex (

> 
)0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה



תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ



ELSE

רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה



ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא



ENDIF
CHECK: (NOT

((CH001a_ChildCheck
= a97 AND 

((piPreloadChildIndex 
= 0 OR 

(piPreloadChildIndex 
= Empty))))

תשרבעיפומדליה]
יושעןכלותיתרבחה
 .םיימעפעיפוהל
 ,השקבבקודב
דליהותואוהדימב
רחבםיימעפםושר
םוקמב6היצפואב

97.;]IF 
CH001a_ChildCheck(

)a1= 

ENDIF
ENDIF

רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

IF 
CH004_FirstNameOfChild(

= 
)Empty

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא



ELSE

ENDIF
NOT(IF 

CH004_FirstNameOfChild(
= 
)Empty)

םשה
יטרפה

STRING

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

IF 
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא



ELSE

ENDIF
IF 

NOT(
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty)

אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

IF 
CH006_YearOfBirthChildN(

= 
)Empty

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא



ELSE
ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
CH001a_ChildCheck(

= 
)a2

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל



ELSE

וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
((piPreloadChildIndex (

> 
0 

OR 
(((piPreloadChildIndex 

= 
0 



OR 
(piPreloadChildIndex 

= 
Empty) 

AND 
(piRosterChildIndex 

> 
0)) 

AND 
CH001a_ChildCheck(

= 
)a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL 

TO 

WHICH 

CHILD)

 :ןייארמל
הזיאל
דלי

ןייוצש
םדוק
םשה
הזה
)^FL_CHILD_NAME;( 
?םאות
^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



ELSE

ENDIF
]cnt[

ENDIF
ENDIF

]16[;
^FLChild

]17[;
^FLChild

]18[;
^FLChild

[
19];

-(Child]cnt (IF 
CH001a_ChildCheck1[.

= a5 AND 
-(Child]cnt 

CH004_FirstNameOfChild1[.
)Empty)= 

ELSE

%CHECK
]check_1_

]cnt[[%

IF 
(Child(

-]cnt 
CH001a_ChildCheck1[.

= 
RESPONSE 

AND 
(Child

-]cnt 
CH001a_ChildCheck1[.

<> 
)a5)

IF 
(piIndex (

<= 
GridSize 

AND 
((imForwarded 

= 
0 

OR 
(imForwarded 

= 
)Empty))

ELSE

IF 
piRosterChildIndex (



> 
)0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ



רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל



ELSE

הביס
[תרחא

IF 
piPreloadChildIndex (

> 
)0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה



תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ



ELSE

רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה



ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא



ENDIF
CHECK: 

(NOT
((CH001a_ChildCheck

= 
a97 
AND 

((piPreloadChildIndex 
= 
0 

OR 
(piPreloadChildIndex 

= 
Empty))))

דליה]
עיפומ
תשרב
תיתרבחה
ןכלו
יושע
עיפוהל
 .םיימעפ
קודב
 ,השקבב
הדימב
ותואו
דליה
םושר
םיימעפ
רחב
היצפואב
6
םוקמב

97.;]
IF 

CH001a_ChildCheck(
= 
)a1

ENDIF
ENDIF

רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

IF 
CH004_FirstNameOfChild(

= 
)Empty

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 



ELSE

ENDIF
IF 

NOT(
CH004_FirstNameOfChild(

= 
)Empty)

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING



IF 
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty

ELSE

ENDIF
IF 

NOT(
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty)

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

IF 
CH006_YearOfBirthChildN(



ELSE
ENDIF
ENDIF

= 
)Empty

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
CH001a_ChildCheck(

= 
)a2



CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל



ELSE

אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
((piPreloadChildIndex (

> 
0 

OR 
(((piPreloadChildIndex 

= 
0 

OR 
(piPreloadChildIndex 

= 
Empty) 

AND 
(piRosterChildIndex 

> 
0)) 

AND 
CH001a_ChildCheck(

= 
)a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL 

TO 

WHICH 

CHILD)

 :ןייארמל
הזיאל
דלי

ןייוצש
םדוק
םשה
הזה
)^FL_CHILD_NAME;( 
?םאות
^FLChild

]1[;
^FLChild

]2[;
^FLChild

]3[;
^FLChild

]4[;
^FLChild

]5[;
^FLChild

]6[;



ELSE

ENDIF
]cnt[

ENDIF
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];

IF 
(Child(

]cnt 
-

CH004_FirstNameOfChild1[.
<> 

Empty 
OR 

(NOT
.PreloadedChildrenPreload(

]cnt 
-

Kidcom1[.
= 
)Empty))

IF 
(piIndex (

<= 
GridSize 

AND 
((imForwarded 

= 
0 



OR 
(imForwarded 

= 
)Empty))

ELSE

IF 
piRosterChildIndex (

> 
)0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ



תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 



ELSE

 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

IF 
piPreloadChildIndex (

> 
)0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש



 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי



ELSE

אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה



.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל



ENDIF
CHECK: 

(NOT
((CH001a_ChildCheck

= 
a97 
AND 

((piPreloadChildIndex 
= 
0 

OR 
(piPreloadChildIndex 

= 
Empty))))

דליה]
עיפומ
תשרב
תיתרבחה
ןכלו
יושע
עיפוהל
 .םיימעפ
קודב
 ,השקבב
הדימב
ותואו
דליה
םושר
םיימעפ
רחב
היצפואב
6
םוקמב

97.;]
IF 

CH001a_ChildCheck(
= 
)a1

ENDIF
ENDIF

דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא



IF 
CH004_FirstNameOfChild(

= 
)Empty

ELSE

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה



ENDIF
IF 

NOT(
CH004_FirstNameOfChild(

= 
)Empty)

STRING

IF 
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty

ELSE

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ



ENDIF
IF 

NOT(
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty)

ENDIF

IF 
CH006_YearOfBirthChildN(

= 
)Empty

ELSE

ENDIF

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]



ELSE
ENDIF

IF 
CH001a_ChildCheck(

= 
)a2

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 



ELSE

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
((piPreloadChildIndex (

> 
0 

OR 
(((piPreloadChildIndex 

= 
0 

OR 
(piPreloadChildIndex 

= 
Empty) 

AND 
(piRosterChildIndex 

> 
0)) 

AND 
CH001a_ChildCheck(

= 
)a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL 

TO 

WHICH 

CHILD)

 :ןייארמל
הזיאל
דלי

ןייוצש
םדוק
םשה
הזה
)^FL_CHILD_NAME;( 
?םאות
^FLChild

]1[;
^FLChild

]2[;



ELSE

ENDIF
]cnt[

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 
(cnt (

= 
1 

AND 
(GridSize 

> 
)0)

IF 
(piIndex (

<= 
GridSize 

AND 
((imForwarded 

= 



0 
OR 

(imForwarded 
= 
)Empty))

ELSE

IF 
piRosterChildIndex (

> 
)0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ



קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[



ELSE

6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

IF 
piPreloadChildIndex (

> 
)0

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב
גוזה



.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 
 ,אל



ELSE

דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא

CH001a_ChildCheck
(CHILD 

CONFIRM)
םאה
שי
ךל
[{

dynamic 
constructed 

text 
based 

on 
how 
the 

child 
was 

loaded}]
? 

 ,בוש
הנמ
השקבב
תא
לכ
םידליה
 ,םייגולויבה
 ,םינמואה
םיצמואמה
םיגרוחהו
[, 
ללוכ
ולא
 /ךלעב][לש
 /ךתשיא
ןב
גוזה
 /ךלש
תב



גוזה
.[ךלש
 :ןייארמל]
םא
דליה
רכזוה
 ,םיימעפ
קחמ
תא
רוכזיאה
ינשה
תועצמאב
תריחב
הבושתה
"6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
 ,"ןכל
ראשהו
תא
רוכזיאה
ןושארה
[.דליל
יטרפ
; :םידליה
1. 
ןכ
[
2. 
 ,ןכ
לבא
םש
 ,דליה
רדגמה
וא
תנש
הדילה
םניא
[.םינוכנ
[
3. 
 ,אל
דלי
לש
תבןב
גוזה
ונממש
בישמה
[.דרפנ
[
4. 
 ,אל
דליה
[רטפנ
[
5. 



ENDIF
CHECK: 

(NOT
((CH001a_ChildCheck

= 
a97 
AND 

((piPreloadChildIndex 
= 
0 

OR 
(piPreloadChildIndex 

= 
Empty))))

דליה]
עיפומ
תשרב
תיתרבחה
ןכלו
יושע
עיפוהל
 .םיימעפ
קודב
 ,השקבב
הדימב
ותואו
דליה
םושר
םיימעפ
רחב
היצפואב
6
םוקמב

97.;]
IF 

CH001a_ChildCheck(

ENDIF
ENDIF

 ,אל
דלי
אל
 /עודי

5. 
[אל
[
6. 
 ,ןכ
לבא
רבכ
רכזוה
םדוק
[ןכל
[

97. 
 ,אל
הביס
[תרחא



= 
)a1

IF 
CH004_FirstNameOfChild(

= 
)Empty

ELSE

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא



ENDIF
IF 

NOT(
CH004_FirstNameOfChild(

= 
)Empty)

םשה
יטרפה

STRING

IF 
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty

ELSE

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז



ENDIF
IF 

NOT(
CH005_SexOfChildN(

= 
)Empty)

2. 
הבקנ

IF 
CH006_YearOfBirthChildN(

= 
)Empty

ELSE

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]



ELSE
ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF 
CH001a_ChildCheck(

= 
)a2

CH004_FirstNameOfChild
(FIRST 

NAME 

OF 

CHILD 

N)
^FL_CH004_5;
המ
המש/ומש
יטרפה
[ןוכנה]
לש
ה/דליה]
 /וזה/הזה
ה/דליה
?[ה/אבה
 :ןייארמל
אנ
אלמל
וא
רשאל
תא
םשה
יטרפה

STRING

CH005_SexOfChildN
(SEX 

OF 

CHILD 

N)
םאה
^CH004_FirstNameOfChild; 
רכז
וא
?הבקנ
 :ןייארמל
י/לאש
קר
םא
אל
רורב
1. 
רכז
2. 
הבקנ

CH006_YearOfBirthChildN
(YEAR 



ELSE

OF 

BIRTH 

CHILD 

N)
וזיאב
הנש
ה/דלונ

^CH004_FirstNameOfChild; 
?
 :ןייארמל
אנ
רשאל/אלמל
תא
תנש
הדילה

NUMBER
[

1875..2020]

IF 
((piPreloadChildIndex (

> 
0 

OR 
(((piPreloadChildIndex 

= 
0 

OR 
(piPreloadChildIndex 

= 
Empty) 

AND 
(piRosterChildIndex 

> 
0)) 

AND 
CH001a_ChildCheck(

= 
)a6)

CH505_WhichChildMentionedEarlier
(EQUAL 

TO 

WHICH 

CHILD)

 :ןייארמל
הזיאל
דלי

ןייוצש
םדוק
םשה
הזה
)^FL_CHILD_NAME;( 
?םאות
^FLChild

]1[;



ENDLOOP
CH203_Done (CHILD GRID DONE)

הדימב .האלמםידליהתמישרשי/אדוואנא :ןייארמל
ידילערוחאלרוזחאנא ,היוגשואהאלמהניאהמישרהו

."הרזח" ץחבשומיש
;overview_ :םידליהיטרפ
ךשמה .1

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF
]cnt[

ENDIF
ENDIF

^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];



)0> NumberOFReportedChildren(IF 

CH302_NatChild (ALL CHILDREN NATURAL 

CHILD)
ת/יגולויבה/דליאיה/אוהוז/הזה/דליםאה]
ה/דליאיה/אוהוז/הזה/דליםאה /ת/פתושמ
תו/םידליןה/םההלאתודלי/םידליםאה /ת/יגולויב
הלאתודלי/םידליםאה /תו/םיפתושמתו/םייגולויב
ךלעבלשו]ךלש[תו/םייגולויבתו/םידליןה/םה
יחכונהגוזהןבלשו /תיחכונהךתשיאלשו /יחכונה
?[ךלשתיחכונהגוזהתבלשו /ךלש
ןכ .1
אל .5

)= a5CH302_NatChild(IF 

ENDIF
TO 20LOOP i := 1 

= NumberOFReportedChildren(IF 
)1

ELSE

ENDIF

CH303_WhatChildren
(NOT NATURAL CHILDREN)

םידליהתאהשקבבי/ןייצ
 /םייגולויבםיפתושמ]םניאש
לשו]ךלשםיפתושמ[םייגולויב
 /ךגוז-ןבלשו /ךתשיאלשו /ךלעב
?[ךגוז-תבלשו

;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
SET OF ^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];
;)ו(רטפנש )םי(דלי .21

IN (i (IF 
))CH303_WhatChildren(



MN002_Person(IF 
)a3= MaritalStatus]1[.

ELSE

ENDIF
(MN002_Person(IF 

= a1 OR MaritalStatus]1[.
(MN002_Person

)a2)= MaritalStatus]1[.

ENDIF
CH102_RNatChildNOT(((IF 
CH103_PNatChild= a1 OR (

)a1))= 

CH102_RNatChild
(CHILD NATURAL 

RESPONDENT)
 ;FLChildname^ םאה
?ךלשיגולויבדליאוה
ןכ .1
אל .5

CH103_PNatChild
(CHILD NATURAL PARTNER)

 ;FLChildname^ םאה
ת/יגולויבה/דליאיה/אוה
 /יחכונהךלעב]לש
ךגוזןב /תיחכונהךתשיא
ךגוזתב /יחכונה
 Name of}][תיחכונה

partner/spouse}]?
ןכ .1
אל .5

CH104_RExChild
(CHILD FROM PREVIOUS 

RELATIONSHIP 

RESPONDENT)
 ;FLChildname^ םאה
םיסחימה/דליאיה/אוה
?ךלויהשםימדוק
ןכ .1
אל .5

((MN002_Person(IF 
= MaritalStatus]1[.

a1 OR 
(MN002_Person

= MaritalStatus]1[.
a2) AND 

= CH104_RExChild(
)a5)



ENDIF
= CH102_RNatChild(IF 
)a5

ENDIF
= CH103_PNatChild(IF 
)a5

ENDIF
NOT(IF 

= CH102_RNatChild((((((
= CH103_PNatChilda1 OR (
= CH104_RExChild(a1) OR 
= CH105_PExChilda1) OR (

a1) OR 
= a1) CH106_RAdoptChild(

= CH107_PAdoptChildOR (
)a1))

ENDIF

CH105_PExChild
(CHILD FROM 

PREVIOUS 

RELATIONSHIP 

PARTNER)
םאה
^FLChildname; 
ה/דליאיה/אוה
םימדוקםיסחימ
ךלעב]לש
ךתשיא /יחכונה
ןב /תיחכונה
תב /יחכונהךגוז
[תיחכונהךגוז
[{Name of 

partner/spouse}]?
ןכ .1
אל .5

CH106_RAdoptChild
(HAS BEEN ADOPTED BY 

RESPONDENT)
תאתצמיאםאה
^FLChildname;?
ןכ .1
אל .5

CH107_PAdoptChild
(HAS BEEN ADOPTED BY 

PARTNER)
יחכונהךלעב]םאה
תיחכונהךתשיא /ץמיא
יחכונהךגוזןב /הצמיא
תיחכונהךגוזתב /ץמיא
תא[הצמיא
^FLChildname;?
ןכ .1
אל .5



ENDIF
20LOOP cnt := 1 TO 

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
]i[

CH108_FosterChild
(IS FOSTERCHILD)

 ;FLChildname^ םאה
?הנמואה/דליאוה
ןכ .1
אל .5

(.CH201_ChildByEnum.Child(IF 
= a1 OR CH001a_ChildCheck]cnt[.

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
)a2)= CH001a_ChildCheck]cnt[.

)piRosterChildIndex > 0(IF 

ELSE

ENDIF
(piPreloadChildIndex = 0 OR (IF 

)(piPreloadChildIndex = Empty)

IF 
Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child(

= CONTACT]piIndex[.
)RESPONSE

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild
(CONTACT WITH CHILD)

םישדוחהרשעםינשב
תורידתוזיאב ,ופלחש
םערשקךלהיה
^CH004_FirstNameOfChild;, 
תועצמאב ,םינפלאםינפ
ל"אודב ,ראודה ,ןופלטה
ינורטקלאיעצמאלכבוא
?רחא
םוילכ .1
עובשבםימעפרפסמ .2
עובשבםעפךרעב .3
םייעובשבםעפךרעב .4
שדוחבםעפךרעב .5
שדוחבםעפמתוחפ .6
םעפףא .7

piRosterChildIndex > (IF 
)0



ELSE

ENDIF
< piYearOfBirthChild (IF 
)16-(SysDate()) Year

IF 
Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child(

DISTANCE]piIndex[.
)Empty<> 

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh
(WHERE DOES 

CHILD N LIVE)
י/ןנובתהאנא
רפסמסיטרכב
ןכיה .4
ת/ררוגתמ
^CH004_FirstNameOfChild; 
?
קשמותואב .1
תיב
ןיינבותואב .2
לשקחרמב .3
רטמוליק1דע
לשקחרמב .4
5דע1
םירטמוליק
לשקחרמב .5
25דע5
םירטמוליק
לשקחרמב .6

100דע25
רטמוליק
לשקחרמב .7

500דע100
רטמוליק
קחרמב .8
500לעמש
רטמוליק

CH012_MaritalStatusChildN
(MARITAL STATUS OF 

CHILD)
סיטרכבי/ןנובתהאנא
המ .3רפסמ
יתחפשמההבצמ/ובצמ
לש
^CH004_FirstNameOfChild;?
האושנ/יושנ .1
תב /ןבםעת/ררוגתמו

גוזה
ת/ןבםערג - תויגוזב .2



ENDIF
)= a1CH007_ChLWh(IF 

ELSE

קוחי'פעת/רכומהגוזה
האושנ/יושנ .3
 /ןבמדרפנבת/ררוגתמו

גוזהתב
םלועמה/אשינאל .4
ה/שורג .5
ה/ןמלא .6

IF 
CH012_MaritalStatusChildN(

)> 2

ENDIF

CH013_PartnerChildN
(DOES CHILD 

HAVE PARTNER)
םאה
 ;CH004_FirstNameOfChild^ל
גוזתב/גוזןבשי

ת/ררוגתמה
?[המע /ומע]
ןכ .1
אל .5

CH015_YrChldMoveHh
(YEAR CHILD MOVED FROM 

HOUSEHOLD)
ה/בזעהנשוזיאב
^CH004_FirstNameOfChild; 
?םירוההתיבתא
הביזעלקרסחייתהלשי

י/דלקה .הנורחאה
ה/דליהםא "2999"
תיבבת/ררוגתמןיידע
ומאםע ,לשמל(
י/דלקה .)השורגה
ףאה/דליהםא "9997"
ה/ררוגתהאלםעפ
.תיבב

NUMBER [
1900..9997]

IF 
CH015_YrChldMoveHh(

)= RESPONSE

CHECK: 
(((CH015_YrChldMoveHh

<= 
piYearOfBirthChild 

OR 
(CH015_YrChldMoveHh

= 2999) OR 



ELSE

ENDIF
YearpiYearOfBirthChild < (IF 

)16-(SysDate()) 

ENDIF
ENDIF

(CH015_YrChldMoveHh
= 9997))

הכירצהנשה]
תרחואמתויהל
תנשלהוושוארתוי
הנשהםא .הדילה
לעץחל ,הנוכנ
ףסוהו 'רעזמ'
[;.רבסהלהרעה

CHECK: 
((((CH015_YrChldMoveHh

<= 1900 AND 
(CH015_YrChldMoveHh

>= 2020) OR 
(CH015_YrChldMoveHh

= 2999) OR 
(CH015_YrChldMoveHh

= 9997))
הכירצהנשה]
 - מהלודגתויהל

 - מהכומנו1900
הוושוא2020

[;הל

IF 
MN104_Householdmoved(

)1= 

ENDIF

CH007_ChLWh
(WHERE DOES CHILD N 

LIVE)
סיטרכבי/ןנובתהאנא
ת/ררוגתמןכיה .4רפסמ
^CH004_FirstNameOfChild; 
?
תיבקשמותואב .1
ןיינבותואב .2
1דעלשקחרמב .3
רטמוליק
5דע1לשקחרמב .4
םירטמוליק
25דע5לשקחרמב .5
םירטמוליק
דע25לשקחרמב .6

רטמוליק100
דע100לשקחרמב .7

רטמוליק500
500לעמשקחרמב .8
רטמוליק



CH016_ChildOcc (CHILD 

OCCUPATION)
 .6רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
לשיתקוסעתהבצמהוהמ
^CH004_FirstNameOfChild;?
האלמהרשמבת/דבוע .1
תיקלחהרשמבת/דבוע .2
ת/דבועואת/יאמצעת/דבוע .3
יתחפשמהקסעב
ת/לטבומ .4
 ,תיעוצקמהרשכהבת/אצמנ .5
דסומוא ,תיעוצקמהבסה
הלכשהל
הדילתשפוח .6
תמדקומהשירפבואתואלמגב .7
הכנואתותימצלהלוח .8
תיבת/רקע .9

רחא .97

(piPreloadChildIndex = (IF 
0 OR (piPreloadChildIndex 

)= Empty)

CH017_EducChild
(CHILD EDUCATION)

סיטרכבי/ןנובתהאנא
תדועתיהמ .1רפסמ
לשרתויבההובגהםויסה
יכוניחדסומ
 ;CH004_FirstNameOfChild^ש
?ה/גישה
תודועתלולכלןיא
הלכשהלתודסוממ
םיינכטרפסיתב ,ההובג
ןייאורמהםא .'וכוםיהובג
ה/שכרשהדועתת/ןייצמ
וליבקהלי/שקב ,ל"וחב
תוירוגטקהמתרחאל
הניא/וניאםא .סיטרכב
 "רחא" דלקה ,ה/חילצמ
ךסמבהדועתהתאינייצו

אבה
תילמרופהלכשהןיא .1
הלכשהה/םייסאל .2
תידוסי

תידוסי .3
םייניבתביטח .4
תיעוצקמתינוכית .5
ןוכיתה/םייסאל( תיקלח
)יעוצקמ
תיעוצקמתינוכית .6
תדועתאלל ,האלמ
תורגב
תיקלחתינויעתינוכית .7
)ינויעןוכיתה/םייסאל(
 ,האלמתינויעתינוכית .8
תורגבתדועתאלל
אללתינוכיתהבישי .9
תורגבתדועת



ואההובגהבישי .10
ללוכ

תינויעתינוכית .11
תורגבתדועתםע ,האלמ

םעתינוכיתהבישי .12
תינויעתורגבתדועת

יתיישעתרפסתיב .13
תיעוצקמתוכינחוא

תיעוצקמתינוכית .14
תורגבתדועתםע ,האלמ

םעתינוכיתהבישי .15
תיעוצקמתורגבתדועת

הדועתןיא .95
ךלהמבה/יוצמ/ןיידע
םידומיל

רחא .97

CH017_EducChild(IF 
)97= 

ENDIF
CH018_EdInstChild
(FURTHER EDUCATION OR 

VOCATIONAL TRAINING)
השקבבי/ןנובתה
וליא .2רפסמסיטרכב
ואםיהובגםיראת
םייעוצקמ
^CH004_FirstNameOfChild; 
?ה/גישה
לכתאןמס :ןייארמל
 .תומיאתמהתובושתה
תובושתהלכתאןמס
םא ;תומיאתמה
ת/ןייצמה/בישמה
ה/יוצמאיה/אוהש
 ,םיהובגםידומילךלהמב
שירבכםאי/לאש
דחאהתושרב/ותושרב
םינייוצמהםיראתהמ
.סיטרכב

SET OF 1. הלכשהןיא
תיעוצקמואההובג

CH817_OtherEducChild
(CHILD OTHER 

EDUCATION)
םויסתדועתוזיא
דסוממתרחא
ראותואיכוניח
דסוממרחא
גישהיכוניח
^CH004_FirstNameOfChild;?

STRING



ללכתינוכיתהניאש
תימדקאםדקהניכמ .2
תישעמתוחאתדועת .3
תכמסומתוחאתדועת .4
יאסדנהתדועת .5
אלתינוכיתלע .6
יאנכטתדועת( תימדקא
אללהארוהתדועתוא

B.A, אמגודל(
B.A ,ןושארראות .7
וא ,תימדקאהללכממ
ומכהמודימדקאראות
 ,B.Ed ,ךוניחברגוב
אמגודל
B.A ,ןושארראות .8
ראותוא ,הטיסרבינואמ
B.Scומכהמודימדקא
אמגודל )סדנהמ(
רחאלהארוהתדועת .9
ןושארראותםויס

M.Aינשראות .10
ואתימדקאהללכממ
 .Ms.C( המודראות
)אמגודל

M.Aינשראות .11
הטיסרבינואמ

רוטקודראות .12
וא ,)M.D( האופרל
אפורומכהמודראות
ואD.M.D ,םייניש
.רנירטו

Ph.D ,ישילשראות .13
 ,J.S.D( המודראותוא
רוטקוד ,LL.Dוא
)םיטפשמל

ךלהמבה/יוצמ .95
םיהובגםידומיל

רחא .97

IN (97 (IF 
))CH018_EdInstChild(

CH818_OtherEdInstChild
(OTHER FURTHER 

EDUCATION OR 

VOCATIONAL 

TRAINING)
ףסונראותהזיא
הלכשהלדסוממ
זכרמואההובג
תומלתשהל



)= 1MN101_Longitudinal(IF ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
]cnt[

ENDIF

ENDIF
CH019_NoChildren
(NUMBER OF CHILDREN OF 

CHILD)
 ,ללכבםא ,םידליהמכ
שי
?;CH004_FirstNameOfChild^ל
יללכ/לולכאנא :ןייארמל
םידליהלכתא
 ,םינמואה ,םייגולויבה
 ,םיגרוחהו ,םיצמואמה
תב/ןבלשהלאללוכ
גוזה

NUMBER [0..25]

IF 
CH019_NoChildren(

)> 0

ENDIF

גישהתיעוצקמ
^CH004_FirstNameOfChild;?

STRING

CH020_YrBrthYCh
(YEAR OF BIRTH 

YOUNGEST CHILD)
הנשוזיאב
ה/דליהה/דלונ
ריעצה]
הריעצה/רתויב
ןיבמרתויב
לש[וידלי

^CH004_FirstNameOfChild;?
NUMBER [

1875..2020]

numberofcheckedpreloadchildren > (IF 
)0

CH507_IntroCheckChildren
(INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK)

ונלשישעדימהמקלחןכדעלםיצורונחנא
.[ךידלי /ךדלי]לע
ךשמה .1

CH524_LocationCheckChildren
(CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED)

רתויואדחא /ה/רבעךתדלי/ךדלי]םאה
הריד[ה/הרבעךתדלי/ךדלי /ורבעךידלימ
ןויארהזאמ
?;FLLastInterviewMonthYear^ב



ןכ .1
אל .5

CH524_LocationCheckChildren(IF 
)a1= 

IF 
NumberOFReportedChildren(

)> 1

ENDIF
NOT(IF 

MN104_Householdmoved(
)= 1)

CH525_LocationWhom
(WHICH CHILD)

?הרידרבעךידלימימ
לכתאןמס :ןייארמל
םימיאתמהםידליה

SET OF ^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];
;)ו(רטפנש )םי(דלי .21

20LOOP i := 1 TO 

IF 
NumberOFReportedChildren(

)1= 

IF 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child(

CH001a_ChildCheck]i[.
= a1 OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
CH001a_ChildCheck]i[.

= 
)a2)



CH526_LocationChanged
(CHILD 

LOCATION)
אנא
טבה
סיטרכב
רפסמ
4. 
ןכיה
ה/רג

^FL_CH526_1; 
?
1. 
ותואב
קשמ
תיב
2. 
ותואב
ןיינב
3. 
קחרמב
לש
דע
1
רטמוליק
4. 
קחרמב
לש
1
דע
5
םירטמוליק
5. 
קחרמב
לש
5
דע

25
םירטמוליק
6. 
קחרמב
לש

25
דע

100
רטמוליק
7. 
קחרמב
לש

100
דע

500
רטמוליק
8. 
קחרמב
לעמש

500
רטמוליק



ELSE
ENDIF

[
i] 

((i (IF 
IN 

) CH525_LocationWhom(
AND 

((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 0 
AND 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 
)Empty))

CH526_LocationChanged
(CHILD 

LOCATION)
אנא
טבה
סיטרכב
רפסמ
4. 
ןכיה
ה/רג

^FL_CH526_1; 
?
1. 
ותואב
קשמ
תיב
2. 
ותואב
ןיינב
3. 
קחרמב
לש
דע
1
רטמוליק
4. 
קחרמב
לש
1
דע
5
םירטמוליק
5. 
קחרמב
לש
5
דע

25
םירטמוליק
6. 



ENDIF
IF 

a_preloaded_child_aged_smaller_22(
)1= 

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

קחרמב
לש

25
דע

100
רטמוליק
7. 
קחרמב
לש

100
דע

500
רטמוליק
8. 
קחרמב
לעמש

500
רטמוליק

[
i] 

CH508_SchoolCheckChildren
(CHECK SCHOOL CHANGED)

רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
ןויארהזאמ .1
 ,;FLLastInterviewMonthYear^ב
רתויואדחא /ךדלי]םאה
לשםויסתדועתו/גישה[ךידלימ
םייכוניחהתודסומהמדחא
?סיטרכבםיעיפומה
ןכ .1
אל .5

IF 
CH508_SchoolCheckChildren(

)= a1

IF 
NumberOFReportedChildren(

)1> 

CH509_SchoolWhom
(WHICH CHILD)

?םידליהמימ
ןמס :ןייארמל
םידליהלכתא
םימיאתמה

SET OF 
^FLChild]1[;



ENDIF
i := 1 TO 20LOOP 

^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];
 )םי(דלי .21

;)ו(רטפנש

IF 
NumberOFReportedChildren(

)1= 

IF 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child(

CH001a_ChildCheck]i[.
= a1 OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
CH001a_ChildCheck]i[.

= 
)a2)

CH510_Leaving_certificate
(LEAVING_CERTIFICATE)

יהמ
תדועת
םויסה
ההובגה
רתויב
לש
דסומ



יכוניח
ה/גישהש
^FL_CH510_1;?
 :ןייארמל
הלאש
וז
הנניא
תסחייתמ
הלכשהל
ההובג
 ,תימדקא(
תיגולונכט
 .)'וכו

הלאש
לע
הלכשהה
ההובגה
לאשת
 .ךשמהב
םא
ה/בישמה
ת/ןייצמ
ראות
וא
הדועת
 ,ל"וחמ
שי
שקבל
הנממ/ונממ
םיאתהל
תא
ראותה
תחאל
תוירוגטקה
תועיפומה
 .סיטרכב
םא
אל
ןתינ
תושעל
 ,תאז
שי
רוחבל
תורשפאב
 "רחא"
ןייצלו

תא
םש
הדועתה/ראותה
ךסמב
.אבה
1. 
ןיא
הלכשה
תילמרופ
2. 
אל
ה/םייס
הלכשה



תידוסי
3. 
תידוסי

4. 
תביטח
םייניב
5. 
תינוכית
תיעוצקמ
תיקלח
אל(
ה/םייס
ןוכית
)יעוצקמ
6. 
תינוכית
תיעוצקמ
 ,האלמ
אלל
תדועת
תורגב
7. 
תינוכית
תינויע
תיקלח
אל(
ה/םייס
ןוכית
)ינויע
8. 
תינוכית
תינויע
 ,האלמ
אלל
תדועת
תורגב
9. 
הבישי

תינוכית
אלל
תדועת
תורגב

10. 
הבישי
ההובג
וא
ללוכ

11. 
תינוכית
תינויע
 ,האלמ
םע
תדועת
תורגב

12. 
הבישי

תינוכית
םע
תדועת



תורגב
תינויע

13. 
תיב
רפס
יתיישעת
וא
תוכינח
תיעוצקמ

14. 
תינוכית
תיעוצקמ
 ,האלמ
םע
תדועת
תורגב

15. 
הבישי

תינוכית
םע
תדועת
תורגב
תיעוצקמ

95. 
ןיא
הדועת
ה/יוצמ/ןיידע
ךלהמב
םידומיל

97. 
רחא

IF 
CH510_Leaving_certificate(

= 
)97

CH810_OtherLeaving_certificate
(OTHER 

LEAVING 

CERTIFICATE)
וזיא
תדועת
םויס
תרחא
דסוממ
יכוניח
וא
ראות
רחא
דסוממ
יכוניח
גישה
^FL_CH510_1;?



ELSE
ENDIF

ENDIF
]i[

STRING

((i (IF 
IN 

) CH509_SchoolWhom(
AND 

((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 0 
OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 
)Empty))

CH510_Leaving_certificate
(LEAVING_CERTIFICATE)

יהמ
תדועת
םויסה
ההובגה
רתויב
לש
דסומ
יכוניח
ה/גישהש
^FL_CH510_1;?
 :ןייארמל
הלאש
וז
הנניא
תסחייתמ
הלכשהל
ההובג
 ,תימדקא(
תיגולונכט
 .)'וכו

הלאש
לע
הלכשהה
ההובגה
לאשת
 .ךשמהב
םא
ה/בישמה
ת/ןייצמ
ראות
וא
הדועת
 ,ל"וחמ
שי
שקבל
הנממ/ונממ



םיאתהל
תא
ראותה
תחאל
תוירוגטקה
תועיפומה
 .סיטרכב
םא
אל
ןתינ
תושעל
 ,תאז
שי
רוחבל
תורשפאב
 "רחא"
ןייצלו

תא
םש
הדועתה/ראותה
ךסמב
.אבה
1. 
ןיא
הלכשה
תילמרופ
2. 
אל
ה/םייס
הלכשה
תידוסי

3. 
תידוסי

4. 
תביטח
םייניב
5. 
תינוכית
תיעוצקמ
תיקלח
אל(
ה/םייס
ןוכית
)יעוצקמ
6. 
תינוכית
תיעוצקמ
 ,האלמ
אלל
תדועת
תורגב
7. 
תינוכית
תינויע
תיקלח
אל(
ה/םייס
ןוכית
)ינויע



8. 
תינוכית
תינויע
 ,האלמ
אלל
תדועת
תורגב
9. 
הבישי

תינוכית
אלל
תדועת
תורגב

10. 
הבישי
ההובג
וא
ללוכ

11. 
תינוכית
תינויע
 ,האלמ
םע
תדועת
תורגב

12. 
הבישי

תינוכית
םע
תדועת
תורגב
תינויע

13. 
תיב
רפס
יתיישעת
וא
תוכינח
תיעוצקמ

14. 
תינוכית
תיעוצקמ
 ,האלמ
םע
תדועת
תורגב

15. 
הבישי

תינוכית
םע
תדועת
תורגב
תיעוצקמ

95. 



ENDIF
IF 

a_preloaded_child_aged_smaller_32(
)1= 

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

ןיא
הדועת
ה/יוצמ/ןיידע
ךלהמב
םידומיל

97. 
רחא

IF 
CH510_Leaving_certificate(

= 
)97

ENDIF
]i[

CH810_OtherLeaving_certificate
(OTHER 

LEAVING 

CERTIFICATE)
וזיא
תדועת
םויס
תרחא
דסוממ
יכוניח
וא
ראות
רחא
דסוממ
יכוניח
גישה
^FL_CH510_1;?

STRING

CH511_DegreeCheckChildren
(CHECK DEGREE CHANGED)

רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
ןויארהזאמ .2
 ,;FLLastInterviewMonthYear^ב
רתויואדחא /ךתדלי/ךדלי]םאה
דחאתאו/גישה[ךידלימ
םייעוצקמהואםיהובגהםיראתהמ
?סיטרכבםיעיפומה
ןכ .1
אל .5

IF 
CH511_DegreeCheckChildren(

)a1= 



IF 
NumberOFReportedChildren(

)1> 

ENDIF
i := 1 TO 20LOOP 

CH512_DegreeWhom
(WHICH CHILD)

?םידליהמימ
ןמס :ןייארמל
םידליהלכתא
םימיאתמה

SET OF 
^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];
 )םי(דלי .21

;)ו(רטפנש

IF 
NumberOFReportedChildren(

)1= 

IF 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child(

CH001a_ChildCheck]i[.
= a1 OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child



CH001a_ChildCheck]i[.
= 
)a2)

CH513_DegreeObtained
(DEGREE 

OBTAINED)
הזיא
םיראת
דסוממ
הלכשהל
ההובג
וא
זכרמ
תומלתשהל
תיעוצקמ
ה/גישה
^FL_CH513_1; 
?
ןמס
תא
לכ
תובושתה
;תומיאתמה
 :ןייארמל
ןמס
תא
לכ
תובושתה
. תומיאתמה
םא
ה/בישמה
ת/ןייצמ
איה/אוהש
ה/ייוצמ
ךלהמב
םידומיל
 ,םיהובג
י/לאשת
םא
רבכ
שי

ה/ותושרב
דחא
םיראתה
םינייוצמה
.סיטרכב

SET 
OF 

1. 
ןיא
הלכשה
ההובג
וא
תיעוצקמ
הניאש
תינוכית
ללכ
2. 



הניכמ
םדק
תימדקא
3. 
תדועת
תוחא
תישעמ
4. 
תדועת
תוחא
תכמסומ
5. 
תדועת
יאסדנה
6. 
לע
תינוכית
אל
תימדקא
תדועת(
יאנכט
וא
תדועת
הארוה
אלל

B.A, 
)אמגודל
7. 
ראות
 ,ןושאר

B.A
הללכממ
 ,תימדקא
וא
ראות
ימדקא
המוד
ומכ
רגוב
 ,ךוניחב

B.Ed, 
אמגודל
8. 
ראות
 ,ןושאר

B.A
 ,הטיסרבינואמ
וא
ראות
ימדקא
המוד
ומכ

B.Sc
 )סדנהמ(
אמגודל
9. 
תדועת
הארוה
רחאל



םויס
ראות
ןושאר

10. 
ראות
ינש

M.A
הללכממ
תימדקא
וא
ראות
המוד
)

Ms.C. 
)אמגודל

11. 
ראות
ינש

M.A
הטיסרבינואמ

12. 
ראות
רוטקוד
האופרל
)

M.D(, 
וא
ראות
המוד
ומכ
אפור
 ,םייניש

D.M.D
וא
.רנירטו

13. 
ראות
 ,ישילש

Ph.D
וא
ראות
המוד
)

J.S.D, 
וא

LL.D, 
רוטקוד
)םיטפשמל

95. 
ה/יוצמ
ךלהמב
םידומיל



ELSE
ENDIF

םיהובג
97. 

רחא

IF 
(97 (
IN 

))CH513_DegreeObtained(

ENDIF
]i[

CH813_OtherDegreeObtained
(OTHER 

DEGREE 

OBTAINED)
הזיא
ראות
ףסונ
דסוממ
הלכשהל
ההובג
וא
זכרמ
תומלתשהל
תיעוצקמ
ה/גישה
^FL_CH513_1;?

STRING

((i (IF 
IN 

) CH512_DegreeWhom(
AND 

((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 0 
OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 
)Empty))

CH513_DegreeObtained
(DEGREE 

OBTAINED)
הזיא
םיראת
דסוממ
הלכשהל
ההובג
וא
זכרמ
תומלתשהל
תיעוצקמ
ה/גישה



^FL_CH513_1; 
?
ןמס
תא
לכ
תובושתה
;תומיאתמה
 :ןייארמל
ןמס
תא
לכ
תובושתה
. תומיאתמה
םא
ה/בישמה
ת/ןייצמ
איה/אוהש
ה/ייוצמ
ךלהמב
םידומיל
 ,םיהובג
י/לאשת
םא
רבכ
שי

ה/ותושרב
דחא
םיראתה
םינייוצמה
.סיטרכב

SET 
OF 

1. 
ןיא
הלכשה
ההובג
וא
תיעוצקמ
הניאש
תינוכית
ללכ
2. 
הניכמ
םדק
תימדקא
3. 
תדועת
תוחא
תישעמ
4. 
תדועת
תוחא
תכמסומ
5. 
תדועת
יאסדנה
6. 
לע
תינוכית



אל
תימדקא
תדועת(
יאנכט
וא
תדועת
הארוה
אלל

B.A, 
)אמגודל
7. 
ראות
 ,ןושאר

B.A
הללכממ
 ,תימדקא
וא
ראות
ימדקא
המוד
ומכ
רגוב
 ,ךוניחב

B.Ed, 
אמגודל
8. 
ראות
 ,ןושאר

B.A
 ,הטיסרבינואמ
וא
ראות
ימדקא
המוד
ומכ

B.Sc
 )סדנהמ(
אמגודל
9. 
תדועת
הארוה
רחאל
םויס
ראות
ןושאר

10. 
ראות
ינש

M.A
הללכממ
תימדקא
וא
ראות
המוד
)

Ms.C. 
)אמגודל

11. 
ראות



ינש
M.A

הטיסרבינואמ
12. 

ראות
רוטקוד
האופרל
)

M.D(, 
וא
ראות
המוד
ומכ
אפור
 ,םייניש

D.M.D
וא
.רנירטו

13. 
ראות
 ,ישילש

Ph.D
וא
ראות
המוד
)

J.S.D, 
וא

LL.D, 
רוטקוד
)םיטפשמל

95. 
ה/יוצמ
ךלהמב
םידומיל
םיהובג

97. 
רחא

IF 
(97 (
IN 

))CH513_DegreeObtained(

CH813_OtherDegreeObtained
(OTHER 

DEGREE 

OBTAINED)
הזיא
ראות
ףסונ
דסוממ



ENDIF
IF 

a_preloaded_child_aged_bigger_16(
)1= 

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

ENDIF
]i[

הלכשהל
ההובג
וא
זכרמ
תומלתשהל
תיעוצקמ
ה/גישה
^FL_CH513_1;?

STRING

CH514_MaritalStatusCheckChildren
(CHECK MARITAL STATUS 

CHANGED)
ןויארהזאמ
 ,;FLLastInterviewMonthYear^ב
יתחפשמהה/ובצמהנתשהםאה
רתויואדחא /ךתדלי/ךדלי]לש
?[ךידלימ
ןכ .1
אל .5

IF 
CH514_MaritalStatusCheckChildren(

)= a1

IF 
NumberOFReportedChildren(

)1> 

CH515_MaritalStatusWhom
(WHICH CHILD)

ךידלימימ
תאהתניש/הניש
ה/ובצמ
?יתחפשמה
לכתאןמס
םידליה
םייטנוולרה

SET OF 
^FLChild]1[;
^FLChild]2[;
^FLChild]3[;
^FLChild]4[;
^FLChild]5[;
^FLChild]6[;
^FLChild]7[;
^FLChild]8[;



ENDIF
i := 1 TO 20LOOP 

^FLChild]9[;
^FLChild

]10[;
^FLChild

]11[;
^FLChild

]12[;
^FLChild

]13[;
^FLChild

]14[;
^FLChild

]15[;
^FLChild

]16[;
^FLChild

]17[;
^FLChild

]18[;
^FLChild

]19[;
^FLChild[

20];
 )םי(דלי .21

;)ו(רטפנש

IF 
NumberOFReportedChildren(

)1= 

IF 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child(

CH001a_ChildCheck]i[.
= a1 OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
CH001a_ChildCheck]i[.

= 
)a2)

CH516_MaritalStatus
(MARITAL 

STATUS)
טבה
סיטרכב
רפסמ
3. 
והמ
בצמה
יתחפשמה
לש
םש]
לש
[דליה
?



ELSE
ENDIF

1. 
האושנ/יושנ
ת/ררוגתמו

םע
 /ןב
תב
גוזה
2. 
תויגוזב
-
רג
םע
ת/ןב
גוזה
ת/רכומה
י'פע
קוח
3. 
האושנ/יושנ
ת/ררוגתמו

דרפנב
 /ןבמ
תב
גוזה
4. 
אל
ה/אשינ
םלועמ
5. 
ה/שורג
6. 
ה/ןמלא

[
i] 

((i (IF 
IN 

) CH515_MaritalStatusWhom(
AND 

((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 0 
OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 
)Empty))

CH516_MaritalStatus
(MARITAL 

STATUS)
טבה
סיטרכב
רפסמ
3. 
והמ



ENDIF
CH517_BecomeParent

(CHECK GRANDCHILDREN 

CHANGED)
ןויארהזאמ
 ,;FLLastInterviewMonthYear^ב
רתויואדחאל /ךתדלי/ךדלי]םאה
?שדחדליףסונ[ךידלימ
םידלילולכלאנ :ןייארמל
םיצמואמ ,םינמוא ,םייגולויב
תב/ןבלשהלאללוכ ,םיגרוחו

.גוזה
ןכ .1
אל .5

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

בצמה
יתחפשמה
לש
םש]
לש
[דליה
?
1. 
האושנ/יושנ
ת/ררוגתמו

םע
 /ןב
תב
גוזה
2. 
תויגוזב
-
רג
םע
ת/ןב
גוזה
ת/רכומה
י'פע
קוח
3. 
האושנ/יושנ
ת/ררוגתמו

דרפנב
 /ןבמ
תב
גוזה
4. 
אל
ה/אשינ
םלועמ
5. 
ה/שורג
6. 
ה/ןמלא

[
i] 



= CH517_BecomeParent(IF 
)a1

IF 
NumberOFReportedChildren(

)1> 

ENDIF
i := 1 TO 20LOOP 

CH518_ParentWhom
(WHICH CHILD)

ףסונךדלימימל
?שדחדלי
ןמס :ןייארמל
םידליהלכתא
םימיאתמה

SET OF 
^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];
 )םי(דלי .21

;)ו(רטפנש

IF 
NumberOFReportedChildren(

)1= 

IF 
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child(



CH001a_ChildCheck]i[.
= a1 OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
CH001a_ChildCheck]i[.

= 
)a2)

CH519_NewK
(HOW 

MANY 

NEW 

CHILDREN)
המכ
םידלי
שי
ל
[{

Name 
of 

child}]
ךסב
?לכה

NUMBER
[
0..25]

IF 
CH519_NewK(

> 
)0

CH520_YoungestBorn
(YOUNGEST 

BORN)
וזיאב
הנש
ה/דלונ
דלי]
 /הז
ריעצה
ןיבמ
םידליה
?[הלאה

NUMBER
[

1900..2020]

IF 
CH520_YoungestBorn(

= 
)RESPONSE

CHECK: 
(NOT

(CH520_YoungestBorn
> 

Preload.InterviewYear_Last))
הנשה]



ELSE
ENDIF

ENDIF
]i[

ENDIF

הכירצ
תויהל
הלודג
וא
הווש
תנשל
ןויארה
 .ןורחאה
םא
הנשה
 ,הנוכנ
ץחל
לע
 "רעזמ"
ףסוהו
הרעה
[;.רבסהל

((i (IF 
IN 

) CH518_ParentWhom(
AND 

((Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 0 
OR 

(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child
PRELOAD_ID]i[.

<> 
)Empty))

CH519_NewK
(HOW 

MANY 

NEW 

CHILDREN)
המכ
םידלי
שי
ל
[{

Name 
of 

child}]
ךסב
?לכה

NUMBER
[
0..25]

IF 
CH519_NewK(



ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

> 
)0

ENDIF
]i[

CH520_YoungestBorn
(YOUNGEST 

BORN)
וזיאב
הנש
ה/דלונ
דלי]
 /הז
ריעצה
ןיבמ
םידליה
?[הלאה

NUMBER
[

1900..2020]

IF 
CH520_YoungestBorn(

= 
)RESPONSE

ENDIF

CHECK: 
(NOT

(CH520_YoungestBorn
> 

Preload.InterviewYear_Last))
הנשה]
הכירצ
תויהל
הלודג
וא
הווש
תנשל
ןויארה
 .ןורחאה
םא
הנשה
 ,הנוכנ
ץחל
לע
 "רעזמ"
ףסוהו
הרעה
[;.רבסהל



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

ENDIF

CH021_NoGrandChild (NUMBER OF GRANDCHILDREN)
ךסב[ךגוזתבלו /ךגוזןבלו /ךתשיאלו /ךלעבלו]ךלשיםידכנהמכ
?לכה
םימדוקםיסחימםידכנםגיללכ/לולכ :ןייארמל

NUMBER

)> 0CH021_NoGrandChild(IF 

ENDIF
CH023_IntCheck (WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION 

CH)

?הזקלחבתולאשהלעהנעימ :קודב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

CH022_GreatGrChild (HAS GREAT-

GRANDCHILDREN)
תבלוא /ךגוזןבלוא /ךתשיאלוא /ךלעבלוא]ךלשיםאה
?תונינואםינינ[ךגוז
ןכ .1
אל .5

PH001_Intro (INTRO HEALTH)
.ךתואירבלעגונבתולאשרפסמילשיתעכ
ךשמה .1

PH003_HealthGen2 (HEALTH IN GENERAL QUESTION 2)
?ךתואירבבצמתאה/רידגמתייהדציכ
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

PH004_LStIll (LONG-TERM ILLNESS)
חווטלתואירבתויעבמואתוינורכתואירבתויעבמםילבוסהםישנאםנשי

ךתואהדירטהשהיעבלאיהךוראחווטלהיעבואתינורכהיעבבהנווכה .ךורא
תויעבמת/לבוסה/תאםאה .ןמזךרואלךיילעעיפשהלהיושעשואןמזךרואל
?תוכנואהלחממ ,חווטתוכוראואתוינורכתואירב
שפנהתואירבתויעבתוברל :ןייארמל
ןכ .1
אל .5

PH005_LimAct (LIMITED ACTIVITIES)
תייעבלשבת/לבגומתייההדימוזיאב ,תוחפלםינורחאהםישדוחהתששב
?ללכךרדבםישועםישנאשתויוליעפבתואירב

;לוקבארק
דואמלבגומ .1
דואמאלךא ,לבגומ .2
לבגומאל .3

<= 75 AND MN808_AgeRespondent((IF 
)= a1)MN024_NursingHome(



ENDIF
PH006_DocCond (DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS)

לבוסה/תאשךלרמאםעפיאאפורםאה] .7רפסמסיטרכבי/ןנובתה
 ?הזסיטרכבתוניוצמהתולחמה[תחאמוישכעלבוסהתאםאה /תחאמ
ת/רבועה/תאשואו ,ךלצאהזכהרקמןחבאאפורהשאיהלבוסבהנווכה]
[.הלחמהמהאצותכערפומךלשדוקפתהשואעגרכםילופיט

.תולחמהלשםירפסמהוארפסמהתאילירמיא/רומאאנא
תומיאתמהתובושתהלכתאןייצ :ןייארמל

SET OF 1. תלחמלכואתילילכתקקפ ,בלהרירשםטואללוכבלףקתה
בלתקיפסיאללוכ ,תרחאבל
םדץחלרתיואהובגםדץחל .2
ההובגלורטסלוכתמר .3
יחומםדילכבהלחמואץבש .4
םדבההובגרכוסתמרואתרכוס .5
תחפנואינורכטיכנורב :ןוגכ ,תינורכהאירתלחמ .6

לשלקןטרסאלךא ,המופמיל ,הימקולללוכ ,ריאממלודיגואןטרס .10
רועה

יטפפביכ ,ןויסירתבואהביקבביכ .11
ןוסניקרפתלחמ .12
טקרטק .13
ךריהםצעברבש .14
רחארבש .15
רחארומחיוקיללכואתוילינס ,תינגרואחומתנומסת ,ןויטיש ,רמייהצלא .16

ןורכיזב
ואתויבצעתויעב ,הדרחללוכתורחאתוישפנואתוישגרתוערפה .18

תוירטאיכיספ
תינורגשםיקרפמתקלד .19
רחאןורגישואתינווינםיקרפמתקלד .20
תינורכתוילכתלחמ .21
הלאמתחאףא .96
הנייוצםרטשתרחאהלחמ .97

CHECK: (NOT((count(PH006_DocCond) < 1 AND ((96 IN 
(PH006_DocCond))))[ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל

 a97 IN (IF)[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת
))PH006_DocCond(

ENDIF
21LOOP cnt := 1 TO 

PH061_LimPaidWork (PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK)
תאואגוסתאהליבגמהתיתואירבתולבגומואהלחמךלשיםאה
?עצבלךתלוכיבשםולשתבהדובעהתומכ
ןכ .1
אל .5

PH007_OthCond (OTHER CONDITIONS)
?ת/לבוסה/תאתורחאתולחמוליאמ
ירקח/רוקח :ןייארמל

STRING

))PH006_DocCondIN ((cnt (IF 

)10piIndexSub = (IF 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)



))PH006_DocCond(97 IN ((IF ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
)= 0MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF
]cnt[

ךלהיהואךלשיףוגהלשקלחוארבאהזיאב
?ןטרס
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
חומ .1
הפהללח .2
לוקהתיב .3
עולברחארוזא .4
סירתהתטולב .5
תואיר .6
דש .7
טשו .8
הביק .9

דבכ .10
בלבל .11
הילכ .12
תינומרע .13
םיכשא .14
תולחש .15
םחרהראווצ .16
םחרהתיריר .17
תעבטהיפואיעמ .18
ןתשהתיחופלש .19
רוע .20
המופמיל .21
הימקול .22
רחארביא .97

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION 

STARTED)
שישהנושארלךלרמאאפורהשכתייההמכתב/ןב
םדץחל /תרחאבלתייעבלכואבלףקתה]ךל
ילכתלחמואץבש /ההובגלורטסלוכתמר /הובג
 /םדבההובגרכוסתמרואתרכס /תיחומםד
 /ןוירסירתואהביכביכ /ןטרס /תינורכהאירתלחמ
ואךריהקרפמברבש /טקרטק /ןוסניקרפתקלחמ
היצנמיד ,רמייהצלא /םירחאםירבש /ךריהםצעב
ואתוישגרתוערפה /ןורכזברחארומחיוקיללכוא
םיקרפמתקלד /תינורגשםיקרפמתקלד /תוישפנ
?[תינורכהילכתלחמ /רחאןורגישואתינווינ

NUMBER [0..125]

)= RESPONSEPH009_AgeCond(IF 

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond < 
MN808_AgeRespondent))[ךירצליגה

[;ה/בישמהליגלהוושואתוחפתויהל

)10piIndexSub = (IF 

PH008_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)



ENDIF
)= 1MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF
)= 0MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF
[22] 

?ןטרסךלהיהואךלשיףוגהלשקלחוארבאהזיאב
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
חומ .1
הפהללח .2
לוקהתיב .3
עולברחארוזא .4
סירתהתטולב .5
תואיר .6
דש .7
טשו .8
הביק .9

דבכ .10
בלבל .11
הילכ .12
תינומרע .13
םיכשא .14
תולחש .15
םחרהראווצ .16
םחרהתיריר .17
תעבטהיפואיעמ .18
ןתשהתיחופלש .19
רוע .20
המופמיל .21
הימקול .22
רחארביא .97

PH009_AgeCond (AGE WHEN CONDITION STARTED)
ךלשישהנושארלךלרמאאפורהשכתייההמכתב/ןב
תמר /הובגםדץחל /תרחאבלתייעבלכואבלףקתה]
ואתרכס /תיחומםדילכתלחמואץבש /ההובגלורטסלוכ
ביכ /ןטרס /תינורכהאירתלחמ /םדבההובגרכוסתמר
קרפמברבש /טקרטק /ןוסניקרפתקלחמ /ןוירסירתואהביכ
היצנמיד ,רמייהצלא /םירחאםירבש /ךריהםצעבואךריה
 /תוישפנואתוישגרתוערפה /ןורכזברחארומחיוקיללכוא
ןורגישואתינווינםיקרפמתקלד /תינורגשםיקרפמתקלד
?[תינורכהילכתלחמ /רחא

NUMBER [0..125]

)RESPONSE= PH009_AgeCond(IF 

ENDIF

CHECK: (NOT(PH009_AgeCond < 
MN808_AgeRespondent))[תויהלךירצליגה

[;ה/בישמהליגלהוושואתוחפ

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
ךלהמבעראהמקוידבתעדלםיניינועמונחנאתויעברפסמיבגל]
בונלשןויארהזאמ[.תונורחאהםייתנשה
^FLLastInterviewMonthYear; היה /בלףקתהךלהיה]םאה
הלוחכתנחבוא /תיחומםדילכתלחמבהלוחכתנחבואואץבשךל
?[םייכריברבשמתלבס /ןטרס



ןכ .1
אל .5

)= a1PH072_HadCondition(IF 

)3piIndex = (IF 

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT 

CONDITION)
 /בלהףקתה]מתלבסשןורחאההרקמההיההנשוזיאב
?[םייכריברבש /ןטרס /תיחומםדילכתלחמואץבש

NUMBER [1900..2020]

)= RESPONSEPH076_YearCondition(IF 

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT 

CONDITION)
?עראהזשדוחהזיאב
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
 ,ךלשיוא ,ךלהיהףוגהלשקלחוארבאהזיאב
?ןטרס
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
חומ .1
הפהללח .2
לוקהירתימ .3
עולברחארוזא .4
סירתהתטולב .5
תואיר .6
דש .7
טשו .8
הביק .9

דבכ .10
בלבל .11
הילכ .12
תינומרע .13
םיכשא .14
תולחש .15
םחרהראווצ .16
םחרהתיריר .17
תעבטהיפואיעמ .18
ןתשהתיחופלש .19
רוע .20
המופמיל .21
הימקול .22
רחארביא .97

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition > 
Preload.InterviewYear_Regular))[הנשה

םא .ןורחאהןויארהתנשלהוושואהלודגתויהלהכירצ
[;.רבסהלהרעהףסוהו "רעזמ" לעץחל ,הנוכנהנשה



ENDIF
[1] 

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
ךלהמבעראהמקוידבתעדלםיניינועמונחנאתויעברפסמיבגל]
בונלשןויארהזאמ[.תונורחאהםייתנשה
^FLLastInterviewMonthYear; היה /בלףקתהךלהיה]םאה
הלוחכתנחבוא /תיחומםדילכתלחמבהלוחכתנחבואואץבשךל
?[םייכריברבשמתלבס /ןטרס
ןכ .1
אל .5

)= a1PH072_HadCondition(IF 

טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

RESPONSE AND = PH077_MonthCondition((IF 
= PH076_YearCondition(
))InterviewYear_Regular.Preload

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

ואץבשלשםיעוריאתרבע /בליפקתהתרבע]םימעפהמכ
[םייכריירבשךלויה /ןטרסבתילח /תיחומםדילכתלחמ
ןורחאהןויארהזאמ
?;FLLastInterviewMonthYear^-ב
1. 1
2. 2
רתויוא3 .3

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition > 
Preload.InterviewMonth_Regular))[שדוחה

םא .ןורחאהןויארהשדוחלהוושואלודגתויהלךירצ
[;.רבסהתרעהןזהו "ךשמה" לעץחל ,ןוכנשדוחה

)3piIndex = (IF 

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
 ,ךלשיוא ,ךלהיהףוגהלשקלחוארבאהזיאב
?ןטרס
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
חומ .1
הפהללח .2
לוקהירתימ .3
עולברחארוזא .4
סירתהתטולב .5
תואיר .6
דש .7
טשו .8
הביק .9

דבכ .10
בלבל .11
הילכ .12
תינומרע .13
םיכשא .14
תולחש .15
םחרהראווצ .16



ENDIF
[2] 

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT 

CONDITION)
 /בלהףקתה]מתלבסשןורחאההרקמההיההנשוזיאב
?[םייכריברבש /ןטרס /תיחומםדילכתלחמואץבש

NUMBER [1900..2020]

)= RESPONSEPH076_YearCondition(IF 

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT 

CONDITION)
?עראהזשדוחהזיאב
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

RESPONSE AND = PH077_MonthCondition((IF 
= PH076_YearCondition(
))InterviewYear_Regular.Preload

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

ואץבשלשםיעוריאתרבע /בליפקתהתרבע]םימעפהמכ
[םייכריירבשךלויה /ןטרסבתילח /תיחומםדילכתלחמ
ןורחאהןויארהזאמ
?;FLLastInterviewMonthYear^-ב
1. 1
2. 2
רתויוא3 .3

םחרהתיריר .17
תעבטהיפואיעמ .18
ןתשהתיחופלש .19
רוע .20
המופמיל .21
הימקול .22
רחארביא .97

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition > 
Preload.InterviewYear_Regular))[הנשה

םא .ןורחאהןויארהתנשלהוושואהלודגתויהלהכירצ
[;.רבסהלהרעהףסוהו "רעזמ" לעץחל ,הנוכנהנשה

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition > 
Preload.InterviewMonth_Regular))[שדוחה

םא .ןורחאהןויארהשדוחלהוושואלודגתויהלךירצ
[;.רבסהתרעהןזהו "ךשמה" לעץחל ,ןוכנשדוחה



ךלהמבעראהמקוידבתעדלםיניינועמונחנאתויעברפסמיבגל]
בונלשןויארהזאמ[.תונורחאהםייתנשה
^FLLastInterviewMonthYear; היה /בלףקתהךלהיה]םאה
הלוחכתנחבוא /תיחומםדילכתלחמבהלוחכתנחבואואץבשךל
?[םייכריברבשמתלבס /ןטרס
ןכ .1
אל .5

)= a1PH072_HadCondition(IF 

)3piIndex = (IF 

ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT 

CONDITION)
 /בלהףקתה]מתלבסשןורחאההרקמההיההנשוזיאב
?[םייכריברבש /ןטרס /תיחומםדילכתלחמואץבש

NUMBER [1900..2020]

)= RESPONSEPH076_YearCondition(IF 

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT 

CONDITION)
?עראהזשדוחהזיאב
ראוני.1
ראורבפ .2

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
 ,ךלשיוא ,ךלהיהףוגהלשקלחוארבאהזיאב
?ןטרס
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
חומ .1
הפהללח .2
לוקהירתימ .3
עולברחארוזא .4
סירתהתטולב .5
תואיר .6
דש .7
טשו .8
הביק .9

דבכ .10
בלבל .11
הילכ .12
תינומרע .13
םיכשא .14
תולחש .15
םחרהראווצ .16
םחרהתיריר .17
תעבטהיפואיעמ .18
ןתשהתיחופלש .19
רוע .20
המופמיל .21
הימקול .22
רחארביא .97

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition > 
Preload.InterviewYear_Regular))[הנשה

םא .ןורחאהןויארהתנשלהוושואהלודגתויהלהכירצ
[;.רבסהלהרעהףסוהו "רעזמ" לעץחל ,הנוכנהנשה



ENDIF
[3] 

PH072_HadCondition (HAD CONDITION)
ךלהמבעראהמקוידבתעדלםיניינועמונחנאתויעברפסמיבגל]
בונלשןויארהזאמ[.תונורחאהםייתנשה
^FLLastInterviewMonthYear; היה /בלףקתהךלהיה]םאה
הלוחכתנחבוא /תיחומםדילכתלחמבהלוחכתנחבואואץבשךל
?[םייכריברבשמתלבס /ןטרס
ןכ .1
אל .5

)= a1PH072_HadCondition(IF 

ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

RESPONSE AND = PH077_MonthCondition((IF 
= PH076_YearCondition(
))InterviewYear_Regular.Preload

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

ואץבשלשםיעוריאתרבע /בליפקתהתרבע]םימעפהמכ
[םייכריירבשךלויה /ןטרסבתילח /תיחומםדילכתלחמ
ןורחאהןויארהזאמ
?;FLLastInterviewMonthYear^-ב
1. 1
2. 2
רתויוא3 .3

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition > 
Preload.InterviewMonth_Regular))[שדוחה

םא .ןורחאהןויארהשדוחלהוושואלודגתויהלךירצ
[;.רבסהתרעהןזהו "ךשמה" לעץחל ,ןוכנשדוחה

)3piIndex = (IF 

PH080_OrgCan (CANCER IN WHICH ORGANS)
 ,ךלשיוא ,ךלהיהףוגהלשקלחוארבאהזיאב
?ןטרס
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
חומ .1
הפהללח .2
לוקהירתימ .3
עולברחארוזא .4
סירתהתטולב .5
תואיר .6
דש .7
טשו .8
הביק .9

דבכ .10
בלבל .11



ENDIF
PH076_YearCondition (YEAR MOST RECENT 

CONDITION)
 /בלהףקתה]מתלבסשןורחאההרקמההיההנשוזיאב
?[םייכריברבש /ןטרס /תיחומםדילכתלחמואץבש

NUMBER [1900..2020]

)= RESPONSEPH076_YearCondition(IF 

ENDIF
PH077_MonthCondition (MONTH MOST RECENT 

CONDITION)
?עראהזשדוחהזיאב
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

RESPONSE AND = PH077_MonthCondition((IF 
= PH076_YearCondition(
))InterviewYear_Regular.Preload

ENDIF
PH071_HadConditionHowMany (HOW MANY)

ואץבשלשםיעוריאתרבע /בליפקתהתרבע]םימעפהמכ
[םייכריירבשךלויה /ןטרסבתילח /תיחומםדילכתלחמ
ןורחאהןויארהזאמ
?;FLLastInterviewMonthYear^-ב

הילכ .12
תינומרע .13
םיכשא .14
תולחש .15
םחרהראווצ .16
םחרהתיריר .17
תעבטהיפואיעמ .18
ןתשהתיחופלש .19
רוע .20
המופמיל .21
הימקול .22
רחארביא .97

CHECK: (NOT(PH076_YearCondition > 
Preload.InterviewYear_Regular))[הנשה

םא .ןורחאהןויארהתנשלהוושואהלודגתויהלהכירצ
[;.רבסהלהרעהףסוהו "רעזמ" לעץחל ,הנוכנהנשה

CHECK: (NOT(PH077_MonthCondition > 
Preload.InterviewMonth_Regular))[שדוחה

םא .ןורחאהןויארהשדוחלהוושואלודגתויהלךירצ
[;.רבסהתרעהןזהו "ךשמה" לעץחל ,ןוכנשדוחה



ENDIF
PH089_Frailty_Symptoms (BOTHERED BY SYMPTOMS)

 ,תוחפלםינורחאהםישדוחהתששךלהמב .8רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
וארפסמהתאהשקבבינייצ/ןייצ ?תואבהתויתואירבהתויעבהמתלבסםאה
.םירפסמה
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. הליפנ
הליפנמדחפ .2
ינמזןורכיזןדבואואןופלע ,תרוחרחס .3
תופייע .4

הלאמדחאףא .96

CHECK: (NOT((count(PH089_Frailty_Symptoms) < 1 AND 
((96 IN (PH089_Frailty_Symptoms))))[דחאףא"" רוחבלןתינאל

[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמ
PH084_TroubledPain (TROUBLED BY PAIN)

?באכמת/לבוסה/תאםאה
ןכ .1
אל .5

)= a1PH084_TroubledPain(IF 

ENDIF
PH011_CurrentDrugs (CURRENT DRUGS AT LEAST ONCE A WEEK)

י/ןנובתהאנא .ת/לטונה/תאילואשתופורתלתעגונלאשאשהאבההלאשה
 ,עובשבםעפתוחפל ,תופורתתעכת/לטונה/תאםאה .10רפסמסיטרכב
?סיטרכבתונייוצמהתויעבבלופיטלתודעוימה
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. םדבהובגלורטסלוכדגנתופורת
הובגםדץחלדגנתופורת .2
חומבםדהילכתולחמואתוילילכבלתולחמדגנתופורת .3
תורחאבלתולחמדגנתופורת .4

ENDIF
[4] 

1. 1
2. 2
רתויוא3 .3

PH085_PainLevel (HOW BAD PAIN)
 ?ללכךרדבבאכהתמראיההמ
;לוקבארקלוקבארק :ןייארמל
שלח .1
ינוניב .3
קזח .5

PH087_PainJointLoc (SIX MONTHS BOTHERED BY PAIN)
ה/שחה/תאףוגבםיקלחוליאב .9רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
?באכ
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. בג
םייכרי .2
םייכרב .3
םירחאםיקרפמ .4
םייניש/הפ .5
םיקרפמאללבא ,ףוגבםירחאםיקלח .6
ףוגהלכב .7

CHECK: (NOT((count(PH087_PainJointLoc) < 1 AND 
((7 IN (PH087_PainJointLoc))))[לכב"" רוחבלןתינאל

[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושתםעדחי ""ףוגה



תרכוסדגנתופורת .6
םיקרפמתקלדואםיקרפמיבאכדגנתופורת.7
)המודכובגבאכ ,שארבאכןוגכ( םירחאםיבאכדגנתופורת .8
הנישתויעבלתופורת .9

ןואכידואהדרחלתופורת .10
)סיזורופואטסוא( םצעלודלדדגנתופורת .11
תברצדגנתופורת .13
תוינורכתונופמיסתקלדלתופורת .14
)םידיאוקיטרוקוקולגואםידיאורטסקר( תקלדיוכידלתופורת .15
תופורתת/חקולאל .96
ונייוצאלש ,תורחאתופורת .97

CHECK: (NOT((count(PH011_CurrentDrugs) < 1 AND ((96 
IN (PH011_CurrentDrugs))))[דחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל

 NOT((96 IN (IF[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושתףאםע
)))PH011_CurrentDrugs(

ENDIF
PH012_Weight (WEIGHT OF RESPONDENT)

?ךרעבךלקשמוהמ
םימרגוליקבלקשמ :ןייארמל

NUMBER [0..250]

CHECK: (NOT(((PH012_Weight <= 125 OR (PH012_Weight
>= 40) AND (PH012_Weight = RESPONSE)))[לקשמ :רשאאנא

םא ?ןוכנהזםאה ,םימרגוליקTOSTRING(PH012_Weight) ;ןייאורמה
[;.האבההלאשלךשמההנוכנהבושתהםא .הבושתהתאןקתאנא ,אל

PH065_CheckLossWeight (CHECK LOSS WEIGHT)
?םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמבלקשמבתדריםאה
ןכ .1
אל .5

)a1= PH065_CheckLossWeight(IF 

ENDIF
)0= MN101_Longitudinal(IF 

PH082_PolyPharmacy (AT LEAST FIVE PER DAY)
לשםינושםיגוסהשימחתוחפלת/לטונה/תאםאה ,ליגרםויב
ה/תאשתופורת ,םשרמתופורתךתבושתביללכ/לולכאנא ?תופורת
םינימטיו :לשמל ,ןוזמיפסותלשגוסלכואפורםשרמאללת/שכור
םילרנימו

ןכ .1
אל .5

PH095_HowMuchLostWeight (HOW MUCH LOSS WEIGHT)
?תתחפהלקשמהמכ
3 ,ג"ק2 ,ג"ק1אמגודל ,תומלשםרגוליקתודיחיבי/ןייצ :ןייארמל
.האלהןכוג"ק

NUMBER [1..50]

PH066_ReasonLostWeight (REASON LOST WEIGHT)
 ?לקשמבתדריעודמ

;לוקבארק
הלחמללגב. 1
תדחוימהטאידלעיתדפקה. 2
תדחוימהטאידלעהדפקהוהלחמלשב. 3

לקשמבהדירילתרחאהביס. 97



ENDIF
PH041_UseGlasses (USE GLASSES)

?עגמתושדעואםייפקשמה/ביכרמה/תאםאה
האירקיפקשמללוכ ,םייפקשמהיגוסלכ :ןייארמל
ןכ .1
אל .5

)a1= PH041_UseGlasses(IF 

ENDIF
= a5 OR (((a2 IN PH041_UseGlasses((IF 

AND (count) PH690_BifocGlasLenses(
)1))) = PH690_BifocGlasLenses(

ELSE

PH013_HowTall (HOW TALL ARE YOU?)
?ךלשהבוגהוהמ
.םירטמיטנסבהבוג :ןייארמל

NUMBER [60..230]

CHECK: (NOT(((PH013_HowTall <= 200 OR 
(PH013_HowTall >= 130) AND (PH013_HowTall = 

RESPONSE)))[ןיאורמהידדמ :רשאאנא; TOSTRING
(PH013_HowTall)ןקתאנא ,אלםא ?ןוכנהזםאה ,םירטמיטנס

[;.האבההלאשלךשמההנוכנהבושתהםא .הבושתהתא

PH690_BifocGlasLenses (USE BIFOCAL GLASSES/LENSES)
?ה/ביכרמה/תאעגמתושדעואהיאריפקשמלשגוסהזיא
.תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס .לוקבארק

SET OF 1. תושדעואלקופיטלומ ,לקופיבתושדעםעםייפקשמ
עגמ
חווטלםייפקשמ( בורקמהייארלעגמתושדעואהאירקיפקשמ .2
)דחא
)דחאחווטלםייפקשמ( קוחרחווטלעגמתושדעואםייפקשמ .3
עגמתושדעואהיאריפקשמלשרחאגוס .4

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
רבחיוהיזןוגכ ,קחרממםירבדבהנחבהבהבוטךתייארהמכדע
עגמתושדעואםייפקשמה/ביכרמה/תארשאכ]בוחרלרבעמ
...כהתוארידגמתייהםאה ? [ליגרכ
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

PH043_EyeSightDist (EYESIGHT DISTANCE)
רבחיוהיזןוגכ ,קחרממםירבדבהנחבהבהבוטךתייארהמכדע
עגמתושדעואםייפקשמה/ביכרמה/תארשאכ]בוחרלרבעמ
...כהתוארידגמתייהםאה ? [ליגרכ
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5



ENDIF
= a5 OR (((a3 IN PH041_UseGlasses((IF 

) AND (countPH690_BifocGlasLenses(
)= 1))) PH690_BifocGlasLenses(

ELSE

ENDIF
PH745_HaveHearingAid (HAVE HEARING AID)

?העימשרישכמךלשיםאה
ןכ .1
אל .5

)a1= PH745_HaveHearingAid(IF 

ENDIF
PH046_Hearing (HEARING)

...[...ללכךרדבאיה ,העימשרישכמבשומישתעב]ךלשהעימשהםאה
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

PH048_HeADLa (HEALTH AND ACTIVITIES)
ישוקךלשיםאהשקבבילירמא/רומא .11רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
לא .סיטרכבתוניוצמהתוימוימויהתויוליעפהמתחאלכעוציבבוהשלכ
.םישדוחהשולשמתוחפוכשמישהפצמה/תאשםיישקיללכת/לולכת
םיאתמשהמלכןייצ ?תופסונתויעבשיםאה - קמועלןחב :ןייארמל

SET OF 1. רטמ100תכלל
םייתעשכתבשל .2

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
תאירקןוגכ ,בורקמםירבדבהנחבהבהבוטךלשהייארההמכדע
עגמתושדעואםיפקשמה/ביכרמה/תארשאכ]ןותיעתויתוא
...כהתוארידגמתייהםאה ?[ליגרכ
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

PH044_EyeSightPap (EYESIGHT READING)
תאירקןוגכ ,בורקמםירבדבהנחבהבהבוטךלשהייארההמכדע
עגמתושדעואםיפקשמה/ביכרמה/תארשאכ]ןותיעתויתוא
...כהתוארידגמתייהםאה ?[ליגרכ
לוקבארק :ןייארמל
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

PH045_UseHearingAid (USE HEARING AID)
?העימשרישכמבשמתשהלת/גהונה/תאםאה
ןכ .1
אל .5



תכשוממהבישירחאלאסיכמםוקל .3
החונמאלל ,תוגרדמבתומוקהמכתולעל .4
החונמאלל ,תוגרדמבתחאהמוקתולעל .5
ףפותשהל ,ךרבעורכל ,ףפוכתהל .6
םייפתכההבוגלעמתועורזהתאחותמלואםירהל .7
אסרוכןוגכ ,םילודגםיצפחךושמלואףוחדל .8
הדבכתוינקתיקשןוגכ ,םימרגוליק5לעמלשלקשמתאשלואםירהל .9

ןחלושהמןטקעבטמםירהל .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count(PH048_HeADLa) < 1 AND ((96 IN 
(PH048_HeADLa))))[ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל

[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת
PH049_HeADLb (MORE HEALTH AND ACTIVITIES)

ישוקךלשיםאהשקבבילירמא/רומא .12רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
 ,תישפנ ,תינפוגהיעבמהאצותכסיטרכבתועיפומהתולועפהעוציבבוהשלכ
תוחפוכשמישהפצמה/תאשתויעבלי/סחייתתלא .ןורכיזתייעבואתישגר
.םישדוחהשולשמ
תובושתהלכתאןמס ? תופסונתויעבשיםאה - י/רוקח :ןייארמל
תויטנוולרה
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס

SET OF 1. םיילענלוענלוםייברגבורגלללוכ ,שבלתהל
הכילהברדחתוצחל .2
תחלקמבואטבמאב ,ץחרתהל .3
ךמצעבךלשןוזמהתאךותחללשמלומכ ,לוכאל .4
הבבכשלואהטימהמםוקל .5
המיקוהבישיללוכ ,םיתורישלתכלל .6
רכומאלרוזאברזםוקמברדתסהלךיאןיבהלידכהפמבשמתשהל .7
המחהחוראןיכהל .8
םיכרצמתונקל .9

ןופלטתוחישםייקל .10
תופורתלוטיל .11
ןגבואתיבתודובעתושעל .12
תואצוהרחאבקעמותונובשחםולשתןוגכ ,םיפסכלהנל .13
הרובחתיתורישבשמתשהלויאמצעןפואבתיבהמתאצל .14
ךיידגבסבכל .15
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count(PH049_HeADLb) < 1 AND ((96 IN 
(PH049_HeADLb))))[ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל

 NOT(((((96 IN (IF[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת
= DontKnow) OR PH048_HeADLaOR () PH048_HeADLa(

) PH049_HeADLb= Refusal) AND ((((96 IN (PH048_HeADLa(
= PH049_HeADLb= DontKnow) OR (PH049_HeADLb(OR 
)Refusal)))

PH050_HelpAct (HELP ACTIVITIES)
ךלרזועוהשימםאה ,ןתיאישוקךלשישתויוליעפלעיבשח/בושח
?הלאתויוליעפעוציבב
לשתיבהקשמבםירחאםישנאואגוזהתב/ןבתוברל :ןייארמל
ןייאורמה
ןכ .1
אל .5

)= a1PH050_HelpAct(IF 

PH051_HelpMeetsN (HELP MEETS NEEDS)



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

ENDIF
PH059_UseAids (USE OF AIDS)

רזעטירפבשומישהשועה/תאםאה .13רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
?סיטרכבעיפומהוהשלכ
רחאלהרזעלהאירקלםישמשמההערתהירישכמקרלולכ7ףיעס :ןייארמל
.המודכותוליפנ

SET OF 1. הכילהלקמואבק
ןוכילה .2
ינדיםילגלגאסכ .3
ילמשחםילגלגאסכ .4
עונטקואתיעונלק .5
)םידחוימגלזמואףכ ,ןיכס( הליכאלרזעילכ .6
ישיאהערתהרישכמ .7
יווישלערומשלוהעונתהלעלקהלתנמלע( תוליסמ ,הזיחאירזע ,תוקעמ .8
)לקשמה
תוידיאללואםעהבגומהלסאבשומ .9

הגיפסידפ .10
הלאמדחאףא .96
)טרפ( םירחארזעיטירפ .97

CHECK: (NOT((count(PH059_UseAids) < 1 AND ((96 IN 
(PH059_UseAids))))[ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל

 a97 IN (IF)[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת
))PH059_UseAids(

ENDIF
PH054_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN PH)

?הזקלחבתולאשהלעבישהימ :ןייארמתקידב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

ENDIF

םיכרצהלעהנועלבקמהתאשהרזעהשרמואתייהםאה
 ?ךלש
לוקבארק :ןייארמל
ןמזהלכ. 1
ללכךרדב. 2
םימעפל. 3
אלםעפףאטעמכ. 4

PH659_UseAidsOther (USE OF AIDS)
?םירחארזעיטירפוליא

STRING

BR001_EverSmokedDaily (EVER SMOKED DAILY)
םעפיאםאה .םיילוהוכלאתואקשמתייתשבוןושיעבתוקסועתואבהתולאשה
תרטקמואהליגרנ ,)קבטהלעףוטערגיס( ולירגיס ,םירגיס ,תוירגיסתנשיע
?תוחפלהמלשהנשלשהפוקתל ,ימוימויסיסבלע
ןכ .1
אל .5

)= a1BR001_EverSmokedDaily(IF 

BR002_StillSmoking (SMOKE AT THE PRESENT TIME)



ENDIF
BR039_Drinklastsevendays (ANY DRINK LAST SEVEN DAYS)

?דחאילוהוכלאהקשמתוחפלתיתשםאה ,ןורחאהעובשהךלהמב
ןכ .1
אל .5

)a1= BR039_Drinklastsevendays(IF 

ENDIF
BR623_SixOrMoreDrinks (HOW OFTEN SIX OR MORE DRINKS LAST 

3 MONTHS)
תורידתוזיאב ,םינורחאהםישדוחהתשולשב .15רפסמסיטרכבןנובתהאנא
 ?תחאתונמדזהבהקשמלשתודיחי ,רתויוא ,ששתכרצ
.םדוקהסיטרכבםיגצומםיילוהוכלאתואקשמלשתויטרדנטסתודיחי

םוילכבטעמכואםוילכב .1
עובשבםימיהשישואהשימח .2
עובשבםימיהעבראואהשולש .3

?םויכת/ןשעמה/תאםאה
ןכ .1
אל .5

BR003_HowManyYearsSmoked (HOW MANY YEARS 

SMOKED)
? [תנשיע]םינשהמכ ,לכהךסב
.ןושיעאללתופוקתיללכת/לולכתלא :ןייארמל
הנשמתוחפןשיעת/ןייאורמהםא1י/ןמס

NUMBER [1..99]

BR005_WhatSmoke (WHAT DO OR DID YOU SMOKE)
?[תקספהשינפלןשעלתגהנ /ןשעלת/גהונה/תא]המ
 ,רמולכ( ומצעבלגלגןייאורמהשתוירגיסתוללוכתוירגיס :ןייארמל
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמסולוקבארק .)לוגלגלקבט
תוירגיס .1
תרטקמ .2
ולירגיסואםירגיס .3
ןיטוקיניפילחתםעתינורטקלאהיירגיס .4

))BR005_WhatSmoke(1 IN ((IF 

ENDIF

BR006_AmManCig (AVERAGE AMOUNT OF 

CIGARETTES PER DAY)
[ןשעלתגהנ /ןשעלת/גהונה/תא] ,עצוממב ,תוירגיסהמכ
?םוילכ

NUMBER [0..120]

BR040_Drinklastsevendays (HOW OFTEN DRINKS LAST 

SEVEN DAYS)
לשתויטרדנטסתודיחיגיצמרשא ,14רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
תודיחיהמכ ,םינורחאהםימיהתעבשךלהמב .םיילוהוכלאתואקשמ
יכןובשחבי/חקאנא ?לכהךסבתכרצםיילוהוכלאתואקשמלש
םיגזומשהנממרתויםילודגתויהלםילוכיתיבבתכרצשתואקשמ
.הדעסמבוארבב
רפסמתאבשחו "ןייארמלםושירהתרבוח" תאחתפאנא :ןייארמל
לשתודיחיללכוכרצנאלםא .ה/בישמהםעדחיעובשלתודיחיה
ךרוצהתדימב .םימלשםירפסמקרןזהאנא ."0" ןייצאנאלוהוכלא
 .רתויבבורקהםלשהרפסמללגע

NUMBER [0..200]



עובשבםימעפואםעפ .4
שדוחבםימעפואםעפ .5
שדוחבםעפמתוחפ .6
םינורחאהםישדוחהתשולשבאלללכ .7

BR015_PartInVigSprtsAct (SPORTS OR ACTIVITIES THAT ARE 

VIGOROUS)
םוימויהייחבהשועה/תאשתינפוגהתוליעפהתומכוגוסלעתעדלוננוצרב
 ,טרופסןוגכ ,תצמואמתינפוגתוליעפבת/קסועה/תאתורידתוזיאב .ךלש
?יזיפץמאמבהכורכההדובעואתושקתיבתודובע
לוקבארק :ןייארמל
עובשבםעפמרתוי. 1
עובשבםעפ. 2
שדוחבםימעפשולשדעםעפ. 3
אלםלועלוא ,אלשטעמכ. 4

BR016_ModSprtsAct (ACTIVITIES REQUIRING A MODERATE LEVEL OF 

ENERGY)
 ,הנותמץמאמתמרתושרודהתוינפוגתויוליעפבת/קסועה/תאתורידתוזיאב
?הכילהואתינוכמתציחר ,ןוניגןוגכ

;לוקבארק
עובשבםעפמרתוי .1
עובשבםעפ .2
שדוחבםימעפשולשדעםעפ .3
אלםלועלוא ,אלשטעמכ .4

BR026_DairyProd (HOW OFTEN SERVING OF DAIRY PRODUCTS)
ה/תאתורידתוזיאב ,יתרגשעובשב .16רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
ואטרוגויסוכ ,ךירכבהניבג ,בלחסוכןוגכבלחירצומלשהנמתכרוצ/ךרוצ
?םינובלחברישעףסותלשתיחפ
םוילכב .1
עובשבםימעפ6דע3 .2
עובשבםיימעפ .3
עובשבםעפ .4
עובשבםעפמתוחפ .5

BR027_LegumesEggs (HOW OFTEN A WEEK SERVING OF LEGUMES 

OR EGGS)
ה/תאתורידתוזיאב ,יתרגשעובשב ).16רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא(
?םיציבואתיעועשיגוס ,תוינטקלשהנמתכרוצ/ךרוצ
םוילכב .1
עובשבםימעפ6דע3 .2
עובשבםיימעפ .3
עובשבםעפ .4
עובשבםעפמתוחפ .5

BR028_MeatWeek (HOW OFTEN A DAY DO YOU EAT MEAT, FISH OR 

POULTRY)
ה/תאתורידתוזיאב ,יתרגשעובשב ).16רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא(
?ףועואםיגד ,רשבתכרוצ/ךרוצ
םוילכב .1
עובשבםימעפ6דע3 .2
עובשבםיימעפ .3
עובשבםעפ .4
עובשבםעפמתוחפ .5

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

BR033_MeatAfford (MEAT AFFORD)



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

ENDIF
BR029_FruitsVegWeek (HOW OFTEN A WEEK DO YOU CONSUME A 

SERVING OF FRUITS OR VEGETABLES)
ה/תאתורידתוזיאב ,יתרגשעובשב ).16רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא(
?תוקריואתוריפלשהנמתכרוצ/ךרוצ
םוילכב .1
עובשבםימעפ6דע3 .2
עובשבםיימעפ .3
עובשבםעפ .4
עובשבםעפמתוחפ .5

BR017_IntCheck (INTERVIEWER CHECK BR)

?הזקלחבתולאשהלעבישהימ :ןייארמתקידב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

תובורקרתויםיתיעלףועואםיגד ,רשבלכואךניאשרמואתייהםאה
...שןוויכמ
לוקבארק :ןייארמל
רתויםיתיעלםתואלוכאלתילכלכךמצעלתושרהללוכיךניא .1
תובורק
תורחאתוביסמ .2

CF019_CFInstruct (INSTRUCTION FOR CF)

שיהזקלחיולימתעב :יביטינגוקןחבמאוהןולאשהלשהזקלח :ןייארמל
.ישילשםדארדחבחכונאלשאדוול
ה/בישמהםא .ה/גיצנתופתתשהרשפאלןיא. גיצנתרזעאללקלחתליחת
ןמס ,ה/ומצעבהלאתולאשמתחאףאלעתונעלת/לגוסמהניא/וניא

CTRL+Kהלאשלכב
ךשמה .1

)= 0MN101_Longitudinal(IF 

CF001_SRRead (SELF-RATED READING SKILLS)
הביתכהוהאירקהירושיכלרשקבתולאשהמכלואשלינוצרבתעכ
ה/תאםהבש ,ךלשהאירקהירושיכתאת/גרדמתייהדציכ .ךלש
...ךלשםירושיכהשת/רמואתייהםאה ?םוימויהייחבשומישהשוע
לוקבארק
םילועמ .1
דואמםיבוט .2
םיבוט .3
םיריבס .4
םיעורג .5

CF002_SRWrite (SELF-RATED WRITING SKILLS)
השועה/תאםהבשךלשהביתכהירושיכתאת/גרדמתייהדציכ
...ךלשםירושיכהשת/רמואתייהםאה ?םוימויהייחבשומיש
;לוקבארקלוקבארק :ןייארמל
םילועמ .1
דואמםיבוט .2
םיבוט .3
םיריבס .4
םיעורג .5



ENDIF
CF003_DateDay (DATE-DAY OF MONTH)

 .םירבדלעבושחלםתלוכיוםישנאלשםנורכזבקסועהזרקחממקלח
?שדוחבםויהוהמ .םויהלשךיראתהלעךתואלואשלינוצרב ,תישאר
.הנוכנןייוצ );FLDay^( שדוחבםויהםאןייצ :ןייארמל
.הנוכנןייוצשדוחבםויה .1
םויהתאת/עדויהניא/וניאת/ןייאורמהוא ,יוגשןפואבןייוצשדוחבםויה .2
.שדוחב

CF004_DateMonth (DATE-MONTH)
?יחכונהשדוחהוהמ
.הנוכנןייוצ );( שדוחהםאןייצ :ןייארמל
.הנוכנןייוצשדוחה .1
שדוחהתאת/עדויהניא/וניא / יוגשןפואבןייוצשדוחה .2

CF005_DateYear (DATE-YEAR)
?תיחכונההנשהיהמ
.הנוכנהנייוצ );FLYear^( הנשהםאי/ןייצ :ןייארמל
.הנוכנהנייוצהנשה .1
.הנשהתאת/עדויהניא/וניא / יוגשןפואבהנייוצהנשה .2

CF006_DayWeek (DAY OF THE WEEK)
?םויהעובשבםויהזיאילרמולי/לכותםאה
);FLToday^( :הנוכנהבושת :ןייארמל
.הנוכנןייוצעובשבםויה .1
.עובשבםויהתאת/עדויהניא/וניא / יוגשןפואבןייוצעובשבםויה .2

CF103_Memory (SELF-RATED WRITING SKILLS)
בוט ,ןיוצמאוהשרמואתייהםאה ?הווהבךלשןורכיזהתאגרדמתייהדציכ
?עורגואריבס ,בוט ,דואמ
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

MN808_AgeRespondent= 1 AND (MN101_Longitudinal((IF 
)59)> 

ENDIF
CF007_Learn1Intro (INTRODUCTION TEN WORDS LIST LEARNING)

ידכ .ילשבשחמהךסממםילימלשהמישרךלאירקהלת/דמועינא ,התע
םישנאהתיברמ .דחוימבהכוראהמישרוננכתםילימהלכתריכזלעתושקהל
רוזחללכואאלורחאמ ,בטיהי/בשקהאנא .המישרהמםילימהמכקרםירכוז
בררפסמבםרלוקברכזיהלךממשקבא ,םייסאשרחאל .םילימהתרדסלע
?רורבהזםאה .רדסלכבי/לכותשלככםילימלש
םושירהתרבוחתאי/ןכה :ןייארמל
ךשמה .1

)= RESPONSECF007_Learn1Intro(IF 

CF820_MemoryChange (SELF-RATED MEMORY CHANGE)
רמואתייהםאה ;FLLastInterviewMonthYear^להאוושהב
המלהאוושהב( עורגרתויוארבדהותוא ,בוטרתויךלשןורכיזהש
?)זאהיהש
בוטרתוי .1
רבדהותוא .2
עורגרתוי .3

CF101_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST TRIAL)



?ה/ןכומ
דעוימהףדבםילימהתאבותכ .ךסמהלעועיפויםילימהשדעןתמה
תאןזה .הקדךשמברכזיהלבישמלרשפא .םושירהתרבוחבךכל
.הנוכנןייצבישמהשםילימה
ןחבמביליחתה/לחתה .1

= RESPONSE OR CF104_Learn1NOT(((((IF 
= CF106_Learn1= RESPONSE) OR (CF105_Learn1(
)RESPONSE))= CF107_Learn1(RESPONSE) OR 

ENDIF
)= 1MN025_RandomCF102(IF 

ELSE

CF102_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING SHOW 

MOVIE)
;
ךשמה .1

CF104_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING FIRST 

TRIAL)
ה/תאשםילימהלכתאהשקבבילירמא/רומאתעכ
.ת/רכוז

SET OF 1. ןול�מ
רהנ .2
ץע .3
רוע .4
בהז .5
קּוש .6
ריינ .7
דלי .8
ךלמ .9

ר�פ�ס .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count(CF104_Learn1) < 1 AND 
((96 IN (CF104_Learn1))))[ףא"" רוחבלןתינאל

תאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחא
[;.ךתבושת

)= 2MN025_RandomCF102(IF 

CF105_Learn1 (TEN WORDS LIST LEARNING 

FIRST TRIAL)
ה/תאשםילימהלכתאהשקבבילירמא/רומאתעכ
.ת/רכוז

SET OF 1. םיימש
סונייקוא .2
ל�ג�ּד .3
ר�לֹוּד .4
השיא .5
הנוכמ .6
תיב .7
המדא .8
הללכמ .9

האמח .10
הלאמתחאףא .96



ELSE

ENDIF

CHECK: (NOT((count(CF105_Learn1) < 
1 AND ((96 IN (CF105_Learn1))))[ןתינאל

הבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבל
[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחא

)3= MN025_RandomCF102(IF 

ELSE

ENDIF

CF106_Learn1 (TEN WORDS LIST 

LEARNING FIRST TRIAL)
םילימהלכתאהשקבבילירמא/רומאתעכ
.ת/רכוזה/תאש

SET OF 1. השיא
עלס .2
םד .3
הניפ .4
םיילענ .5
בתכמ .6
הדלי .7
תיב .8
ק�מ�� .9

עונמ .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(CF106_Learn1) < 1 AND ((96 IN 

(CF106_Learn1))))[רוחבלןתינאל
הבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא""
[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחא

)4= MN025_RandomCF102(IF 

ENDIF

CF107_Learn1 (TEN WORDS 

LIST LEARNING FIRST TRIAL)
תאהשקבבילירמא/רומאתעכ
.ת/רכוזה/תאשםילימהלכ

SET OF 1. םימ
היסנכ .2
אפור .3
ןומרא .4
שא .5
הניג .6
םי .7
ר�פ�� .8
קונית .9

ןחלוש .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(CF107_Learn1) < 1 AND 

((96 IN (CF107_Learn1))))
 ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל]
הנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי
[;.ךתבושתתא



ENDIF
)= RESPONSE)CF010_AnimalsNOT((IF 

ENDIF
)RESPONSE= CF009_VerbFluIntro(IF 

ENDIF
)= 0MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF

CF009_VerbFluIntro (VERBAL FLUENCY INTRO)
םייחילעבלשתומשרתוישהמכברכזיהלךממשקבלינוצרב ,התע
 .תאזתושעלתחאהקדךלשי .םהילעבושחלה/לוכיה/תאשםינוש
?ה/ןכומה/תאםאה
.י/לחתה
םותינפלת/רצועה/בישמהםא .קוידבהקדרשפאלשי :ןייארמל
םא .תופסונםילימאוצמלתוסנלהתוא/ותואדדועלשי ,ןמזה
תוארוההלערוזחלשי ,תוינש15ךשמבת/קתושאיה/אוה
ילעבלשתומשרתוישהמכרמולךממשקבלינוצרב"( תויסיסבה
קינעהלןיא .)''םהילעבושחלה/לוכיה/תאשלככםינושםייח
.היחנההלערוזחלךרוצהיהשהרקמביהשלכןמזתכראה
ךשמה .1

)RESPONSE= CF009_VerbFluIntro(IF 

ENDIF

CF810_AnimalsVideo (VERBAL FLUENCY SCORE)
2;
ןוכנןויצתתלשי .ונייוצשתורכומהתויחהלכךסאוהןויצה
הנמנש ,יגולותימואיתימא ,יחהתכלממלךיישהרוצילכל
 .)םייטרפםצעתומשואללותורזחאלל ,רמולכ( תחאםעפ
םש :הדוקנלבקיםיאבהםיטירפהמדחאלכ ,יפיצפסןפואב
 ,רכזתומש ;ןימהךותבהוולנעזגלכוםייחילעבןימלש
.ןימהךותברוגוהבקנ
ךשמה .1

CF010_Animals (VERBAL FLUENCY SCORE)

ןוכנןויצתתלשי .ונייוצשתורכומהתויחהלכךסאוהןויצה :ןייארמל
תחאםעפהנמנש ,יגולותימואיתימא ,יחהתכלממלךיישהרוצילכל
לכ ,יפיצפסןפואב .)םייטרפםצעתומשואללותורזחאלל ,רמולכ(
עזגלכוםייחילעבןימלשםש :הדוקנלבקיםיאבהםיטירפהמדחא
תאןייצלשי .ןימהךותברוגוהבקנ ,רכזתומש ;ןימהךותבהוולנ
)100..0( םייחהילעברפסמ

NUMBER [0..100]

CF011_IntroNum (INTRODUCTION NUMERACY)
םישנאדציכתוכירעמהתולאשרפסמךתואלואשלינוצרב ,התע
.םוימויהייחבםירפסמבםישמתשמ
לעתונעלתוסנלה/בישמהתאדדועלשי ,ךרוצהתדימב :ןייארמל
.תוירפסמהתולאשהמתחאלכ
ךשמה .1

CF012_NumDis (NUMERACY-CHANCE DISEASE 10 PERC. OF 

1000)
ךותמםישנאהמכ ,םיזוחא10אוההלחמבתוקבדיהלשןוכיסהםא

?הלחמבקבדיהלםייופצ )ףלא( 1,000
לוקבתובושתהתאאירקהלןיא :ןייארמל



ENDIF
CF108_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 1)

?7תוחפהאמהוושהמכל .רוסיחיליגרתהמכהסננתעכ
םאבושיחהךרוצלהביתכילכבשמתשהלבישמלרשפאלןיא :ןייארמל
הלאשהלערוזחלןתינ ,ריסחהלםוקמב7רבחמבישמה

NUMBER

1. 100
2. 10
3. 90
4. 900

תרחאהבושת .97

)a1<> CF012_NumDis(IF 

ENDIF
)= a1CF012_NumDis(IF 

ENDIF

CF013_NumHalfPrice (NUMERACY-HALF PRICE)
 .ריחמיצחבםיטירפהלכתאתונחתרכומ ,עצבמתפוקתב
איההמכ. ;FLCurr^ 300הפסהתלע ,עצבמהינפל
?עצבמהתרגסמבהלעת
לוקבתובושתהתאאירקהלןיא :ןייארמל
1. 150 ^FLCurr;

2. 600 ^FLCurr;
תרחאהבושת .97

CF014_NumCar (NUMERACY-6000 IS TWO-THIRDS 

WHAT IS TOTAL PRICE)
6,000תרומתתינוכמרכומתושמושמתוינוכמרכומ
^FLCurr;. תינוכמלשהריחממםישילשינשאוההזםוכס
?השדחתינוכמלשהריחמוהמ .השדח
רשפאלןיא .לוקבתובושתהתאאירקהלןיא :ןייארמל
בושיחהךרוצלהביתכילכבשמתשהלבישמל
1. 9,000 ^FLCurr;

2. 4,000 ^FLCurr;
3. 8,000 ^FLCurr;

4. 12,000 ^FLCurr;
5. 18,000 ^FLCurr;

תרחאהבושת .97

)a1= CF014_NumCar(IF 

ENDIF

CF015_Savings (AMOUNT IN THE SAVINGS 

ACCOUNT)
 .ןוכסחןובשחב ;FLCurr^ 2000ךלשישחיננ
ףסכהמכ .הנשלתיביריזוחאהרשערבוצןובשחה
?םייתנשץקמןובשחבךלהיהי
לוקבתובושתהתאאירקהלןיא :ןייארמל
1. 2420 ^FLCurr;

2. 2020 ^FLCurr;
3. 2040 ^FLCurr;
4. 2100 ^FLCurr;
5. 2200 ^FLCurr;
6. 2400 ^FLCurr;

תרחאהבושת .97



= CF108_Serial< 99999998 AND (NOT((CF108_Serial((IF 
)DontKnow)))= CF108_SerialRefusal OR (

ENDIF
)RESPONSE= CF007_Learn1Intro(IF 

CF109_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 2)
.7דועריסחנהזמו
ינשהרוסיחהליגרתהז :ןייארמל

NUMBER

< 99999998 AND (NOTCF109_Serial((IF 
= CF109_Serial= Refusal OR (CF109_Serial((
)DontKnow)))

ENDIF

CF110_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 3)
.7דועריסחנהזמו
ישילשהרוסיחהליגרתהז :ןייארמל

NUMBER

AND (NOT< 99999998 CF110_Serial((IF 
= CF110_Serial= Refusal OR (CF110_Serial((
)DontKnow)))

ENDIF

CF111_Serial (NUMERACY-SUBTRACTION 4)
.7דועריסחנהזמו
יעיברהרוסיחהליגרתהז :ןייארמל

NUMBER

AND < 99999998 CF111_Serial((IF 
= Refusal OR CF111_Serial(NOT((

)DontKnow)))= CF111_Serial(

ENDIF

CF112_Serial (NUMERACY-

SUBTRACTION 5)
.7דועריסחנהזמו
ישימחהרוסיחהליגרתהז :ןייארמל

NUMBER

)Refusal<> CF101_Learn1(IF 

)= 1MN025_RandomCF102(IF 

CF113_Learn4 (TEN WORDS LIST LEARNING 

DELAYED RECALL)
םילימלשהמישרךיינפביתארקה ,רצקןמזינפל
ירזח/רוזחתעכ .רוכזלתחלצהשהלאלעתרזחו

?רוכזלה/חילצמה/תאשםילימהלכלעהשקבב
 .ךכלדעוימהףדהלעםילימהתאבותכ :ןייארמל
הקדהםותרחאל .רכזיהלתנמלעהקדןייארמלןת
.הנוכנה/רכזת/ןייאורמהשםילימהתאןזה

SET OF 1. ןול�מ
רהנ .2
ץע .3



ELSE

רוע .4
בהז .5
קּוש .6
ריינ .7
דלי .8
ךלמ .9

ר�פ�ס .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count(CF113_Learn4) < 
1 AND ((96 IN (CF113_Learn4))))[ןתינאל

הבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבל
[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחא

)2= MN025_RandomCF102(IF 

ELSE

CF114_Learn4 (TEN WORDS LIST 

LEARNING DELAYED RECALL)
לשהמישרךיינפביתארקה ,רצקןמזינפל
 .רוכזלתחלצהשהלאלעתרזחוםילימ
םילימהלכלעהשקבבירזח/רוזחתעכ
?רוכזלה/חילצמה/תאש
ףדהלעםילימהתאבותכ :ןייארמל
תנמלעהקדןייארמלןת .ךכלדעוימה
םילימהתאןזההקדהםותרחאל .רכזיהל
.הנוכנה/רכזת/ןייאורמהש

SET OF 1. םיימש
סונייקוא .2
ל�ג�ּד .3
ר�לֹוּד .4
השיא .5
הנוכמ .6
תיב .7
המדא .8
הללכמ .9

האמח .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(CF114_Learn4) < 1 AND ((96 IN 

(CF114_Learn4))))[רוחבלןתינאל
הבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא""
[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחא

)3= MN025_RandomCF102(IF 

CF115_Learn4 (TEN WORDS 

LIST LEARNING DELAYED RECALL)
ךיינפביתארקה ,רצקןמזינפל
הלאלעתרזחוםילימלשהמישר
ירזח/רוזחתעכ .רוכזלתחלצהש
ה/תאשםילימהלכלעהשקבב
?רוכזלה/חילצמ
לעםילימהתאבותכ :ןייארמל
ןייאורמלןת .ךכלדעוימהףדה
םותרחאל .רכזיהלתנמלעהקד



ENDIF
MN808_AgeRespondent= 1 AND (MN101_Longitudinal((IF 

)59)> 

ENDIF
ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

םילימהתאןזההקדה
.הנוכנה/רכזת/ןייאורמהש

SET OF 1. השיא
עלס .2
םד .3
הניפ .4
םיילענ .5
בתכמ .6
הדלי .7
תיב .8
ק�מ�� .9

עונמ .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(CF115_Learn4) < 1 AND 

((96 IN (CF115_Learn4))))
 ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל]
הנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי
[;.ךתבושתתא

CF116_Learn4 (TEN WORDS 

LIST LEARNING DELAYED RECALL)
ךיינפביתארקה ,רצקןמזינפל
הלאלעתרזחוםילימלשהמישר
ירזח/רוזחתעכ .רוכזלתחלצהש
ה/תאשםילימהלכלעהשקבב
?רוכזלה/חילצמ
לעםילימהתאבותכ :ןייארמל
ןייארמלןת .ךכלדעוימהףדה
םותרחאל .רכזיהלתנמלעהקד
םילימהתאןזההקדה
.הנוכנה/רכזת/ןייאורמהש

SET OF 1. םימ
היסנכ .2
אפור .3
ןומרא .4
שא .5
הניג .6
םי .7
ר�פ�� .8
קונית .9

ןחלוש .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(CF116_Learn4) < 1 AND 

((96 IN (CF116_Learn4))))
 ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל]
הנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי
[;.ךתבושתתא



CF821_CountingBackIntro1 (COUNTING BACKWARDS 

INTRO 1)
י/לכותשלככרהמהרוחארופסלהשקבבי/הסנ ,וזהלאשב
.רוצעלךלרמואשדע ,ךלרמואשרפסמהמ

20 :רפסמבלחתה
רפסמהתאת/רמואה/תארשאכדיימ "ךשמהל .1" ץחל
ךשמה .1

CF822_CountingBackTrial1 (COUNTING BACKWARDS 

TRIAL 1 END)

10רוחאלרפסבישמהשירחאדיימ "ךשמה .1" י/רחב :ןייארמל
שדחמליחתהלשקבמוא ,קיספמאוהשרחאלוא ,םירפסמ
ךשמה .1

CF823_CountingBackStop1 (COUNTING BACKWARDS STOP 

1)
.ךלהדות .וישכערופסלקיספהללוכיהתא
דע19-מרוחאלרפסבישמהוהדימב "ןוכנעוציב" ןמס :ןייארמל

.תויועטאלל11-לדע20-מוא ,10
.ךכבןיינועמ[איה /אוה]םאבושליחתהלבישמלרשפא

ןוכנעוציב .1
ןוכנאלעוציב .5
הלחתההמליחתהלהצורבישמה .6

)6= CF823_CountingBackStop1(IF 

ENDIF
)64> MN808_AgeRespondent(IF 

CF824_CountingBackIntro2 (COUNTING 

BACKWARDS INTRO 2)
.בושהסננ

20 :רפסמהמהרוחארופס
20רפסמהתארמואהתארשאכדיימ "ךשמה .1" י/רחב

CF825_CountingBackTrial2 (COUNTING 

BACKWARDS TRIAL 2 END)

10רוחאלרפסבישמהשירחאדיימ "ךשמה .1" י/רחב
.קיספמאוהשרחאלוא ,םירפסמ

CF826_CountingBackStop2 (COUNTING 

BACKWARDS STOP 2)
.ךלהדות .וישכערופסלקיספהללוכיהתא
רוחאלרפסבישמהוהדימב "ןוכנעוציב" ןמס :ןייארמל
.תויועטאלל11-לדע20-מוא ,10דע19-מ
ןוכנעוציב .1
ןוכנאלעוציב .5

CF827_ObjectScissors (OBJECT SCISSORS)
.םיצפחואםישנאלשתומשלעךתואלאשא ,תעכ
?ריינרוזגלידכללכךרדבםישמתשמםישנאהמב

.ךרוזאבואךתנידמבתונוכנתובושתלבק



ENDIF
CF830_DrawInfinity (DRAW INFINITY)

תאקיתעהלךממשקבא ,תעכ .17סיטרכבהשקבבןנובתה
.םישרתה
.בישמלשגהוקירדומעבםושירהתרבוחתאחתפ :ןייארמל
םיפפוח )"בכוש8"( ףוסניאהינמיסינשםאהנוכנהקתעהה :ןויצ
תובלטצהתדוקנתויהלהכירצףוסניאהינמיסמדחאלכב ,ינשלדחא
.םילגעמומכתוארהלאלםהילעו

;הנוכנהקתעה .1
;הנוכנאלהקתעה .5
 ,םיידידער ,לשמל( תויזיפתוביסללגברייצלת/לגוסמאל( .7
הדוריהייאר

CF831_DrawCube (DRAW CUBE)
תאקיתעהלךממשקבא ,תעכ .18סיטרכבהשקבבןנובתה
.םישרתה
.בישמלשגהוקירדומעבםושירהתרבוחתאחתפ :ןייארמל
הדימבםג ,םיווק12-מתבכרומהיבוקה :האולמבהנוכנהקתעה .1
; .תומלשומאלתויצרופורפהו

לבא ,םיווק12-מתוחפמבכרומהיבוקה :תיקלחהנוכנהקתעה .2
;.היבוקלשהרוצהרמשנ
.הנוכנאלהקתעה .5
 ,םיידידער ,לשמל( תויזיפתוביסללגברייצלת/לגוסמאל( .7
הדוריהייאר

CF832_DrawClockFaceIntro (DRAW CLOCK FACE INTRO)
.וכותבםירפסמהלכםעןועשלשםינפהשקבברייצ ,תעכ
.בישמלשגהוקירדומעבםושירהתרבוחתאי/חתפ :ןייארמל
ואןועשרייצלה/םייסה/בישמהרשאכ "ךשמה1" י/שקה
.ת/רייצמשןמזבםינוקיתעצבלה/לוכיה/בישמה .ה/קיספה
רשפאלשי ,בושרייצלת/שקבמוה/ורויצלהצורמאלה/בישמהםא
 .ינשהרויצלהכרעהתתלותאז
ךשמה .1

CF833_DrawClockFaceAllCorrect (DRAW CLOCK FACE 

ALL CORRECT)

ךותבןוכנןפואבםימקוממםירפסמה12-וריבסלוגיעריוצםאה
?םהיניבםיוושםיקחרמםעלוגיעה
;:ןוכנרויצלאמגוד
ןכ .1
אל .5
 ,םיידידער ,לשמל( תויזיפתוביסללגברייצלת/לגוסמאל( .7
הדוריהייאר

וכוהרמזמ ,םיירפסמ( ןוכנרואית( .1
ןוכנאל .5

CF828_ObjectCactus (OBJECT CACTUS)
?רבדמבחמוצשינצוקהחמצלםיארוקךיא
.ךרוזאבואךתנידמבתונוכנתובושתלבק
המודכוסרבס ,רבצ( ןוכנחמצהםש( .1
ןוכנאל .5

CF829_ObjectPharmacy (OBJECT PHARMACY)
?תופורתםינוקללכךרדבםישנאהפיא
.ךרוזאבואךתנידמבתונוכנתובושתי/לבק
וכוחקור ,תחקרמתיב( הנוכנהבושת( .1
ןוכנאל .5



)a5= CF833_DrawClockFaceAllCorrect(IF 

ENDIF
= a1 OR CF833_DrawClockFaceAllCorrect(((IF 

= a1) OR CF834_DrawClockFace_12(
)a1)= CF835_DrawClockFace_Circle(

CF834_DrawClockFace_12 (DRAW CLOCK FACE 

12)

:תואבהתויחנההתאאירקהלאל
?רויצבםילולכםירפסמה12לכםאה
םימקוממםירפסמהםאהלתועמשמןיאוזהלאשדוקינב
.לוגיעלץוחמואןוכנאלןפואב
; :ןוכנרויצלאמגוד
ןכ .1
אל .5

)a5= CF834_DrawClockFace_12(IF 

ENDIF

CF835_DrawClockFace_Circle (DRAW 

CLOCK FACE CIRCLE)

ןפואבריוצלוגיעהםאה :לוקבאירקהלאל :ןייארמל
?ריבס
ןכ .1
אל .5

CF836_DrawClockHands (DRAW CLOCK HANDS)
שמח( 5:10העשלםינווכמשםיגוחמןועשלי/רייצתעכ
)תוקדרשעו
תארייצלםייסמבישמהרשאכךשמהל1שקה :ןייארמל
.הלטמהתאקיספהוהדימבואםיגוחמה
ךשמה .1

CF837_DrawClockHandsAllCorrect (DRAW 

CLOCK HANDS ALL CORRECT)

:לוקבאירקהלאל :ןייארמל
?ןוכנןפואבוריוצןועשהיגוחמםאה
 .םינוכנהםירפסמלםיעיבצמוהנושךרואבםהשאיההנווכה
.רצקההזיאוךוראהאוהגוחמהזיאבישמהתאלואשלןתינ

; : ןוכנרויצלאמגוד
ןכ .1
אל .5

)a5= CF837_DrawClockHandsAllCorrect(IF 

CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect
(DRAW CLOCK HANDS 2 HANDS LENGTH 

INCORRECT)

:לוקבאירקהלאל :ןייארמל
םינוכנהםירפסמהלעםיעיבצמםיגוחמהינשםאה
?יוגשםיגוחמהךרואלבא



ENDIF
CF017_Factors (CONTEXTUAL FACTORS DURING THE COGNITIVE 

FUNCTION TEST)

ה/בישמהיעוציבבעוגפלםייושעויהשםהשלכםימרוגויהםאה :ןייארמל
CTRL+Mשקה ,הרעהףיסוהלת/ןיינועמה/תאוהדימב ?םינחבמב
ןכ .1
אל .5

CF018_IntCheck (WHO WAS PRESENT DURING CF)

?ןולאשבהזקלחעוציבתעבחכונהיהימ :ןייארמתקידב

;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
הדבל/ודבלה/בישמה .1
ת/חכונגוז-תב/גוז-ןב .2
.)םי(חכונ )םי(דלי .3
םירחאםישנא .4

CHECK: (NOT((count(CF018_IntCheck) < 1 AND ((a1 IN 
(CF018_IntCheck))))[הירוגטקםעדחי ""ה/בישמהקר"" רוחבלןתינאל

CHECK: (NOT((Sec_CH.NumberOFReportedChildren[;תרחא
= 0 AND ((a3 IN (CF018_IntCheck))))[יכתינעןויארברתויםדקומ

[;םידליךלןיא
CF719_EndNonProxy (NON PROXY)

?הזקלחבתולאשהלעהנעימ - יקדב/קודב :ןייארמל
ה/בישמה .1
)גיצנןויאר( לאשנאלקלח .2

)= 2CF719_EndNonProxy(IF 

ENDIF
ENDIF

ןכ .1
אל .5

IF 
CF838_DrawClockHands2Hands_LengthIncorrect(

)= a5

ENDIF

CF839_DrawClockHands1HandCorrect
(DRAW CLOCK HANDS 1 HAND CORRECT)

:לוקבאירקהלאל :ןייארמל
ןוכנהרפסמהלעעיבצמדחאגוחמםאה
אלוזהלאשדוקינב ?ןוכנהךרואבריוצמו

ריוצמוארסחינשהגוחמהםאהנשמ
.יוגשןפואב
;:ןוכנרויצלאמגוד
ןכ .1
אל .5

CF840_ProxyIntro (PROXY INTRO)

תודואתורישיה/ותואי/לאשו ,ה/בישמהלשגיצנלהשקבבהנפ
.ה/בישמהלשתויביטינגוקהתולוכיה
אל ,תויטרפבה/בישמהלשוגיצנללאשיהלתוכירצתואבהתולאשה



.םירחאםישנאואה/בישמהלשתוחכונב
תוקדיתשכךשמייהזקלח
ךשמה .1

CF841_ProxyMemory (PROXY MEMORY)
.)בישמהלשוגיצנכ( תולאשרפסמךתואלואשלינוצרב ,תעכ
תודואבושחלתלוכיבוםישנאלשןורכיזבקסועהזרקחממקלח
.םירבד

לשןורכיזהתאךירעמתייהדציכ ,תישאר
?םויכ);FLRespondentName^(ה/בישמה
?ערואריבס ,בוט ,דואמבוט ,ןיוצמאוהשרמואתייהםאה
ת/ןייוצמ .1
דואמה/בוט .2
ה/בוט .3
ה/ריבס .4
ה/ער .5

CF842_ProxyMemoryChange (PROXY MEMORY CHANGE)
לשןורכיזהשרמואתייהםאה ,םייתנשינפללהאוושהב
^FLRespondentName; רתויוארבדהותוא ,בוטרתויםויכ
?עורג

בוטרתוי .1
רבדהותוא .2
עורגרתוי .3

CF843_ProxyMemoryFamily (PROXY MEMORY FAMILY)
בישמהלשונורכיזתאךירעמתייהדציכ ,םייתנשינפללהאוושהב
ןוגכ ,םירבחואהחפשמינבתודואעדימרוכזלותלוכילרושקהלכב
?תבותכותדלוהימי ,הדובע
?העורגרתויוא ,רבדהותוא ,הבוטרתויה/ולשתלוכיהםאה
הבוטרתוי .1
רבדהותוא .2
העורגרתוי .3
תויוליעפעצבמאלבישמה ,יטנוולראל .4

CF844_ProxyMemoryEvents (PROXY MEMORY EVENTS)
לשונורכיזתאךירעמתייהדציכ ,םייתנשינפללהאוושהב
רוכזלותלוכילרושקהלכב );FLRespondentName^( בישמה
?הנורחאלורקשםירבד
)?העורגרתויוא ,רבדהותוא ,הבוטרתויה/ולשתלוכיהםאה(
הבוטרתוי .1
רבדהותוא .2
העורגרתוי .3
תויוליעפעצבמאלבישמה ,יטנוולראל .4

CF845_ProxyMemoryConversations (PROXY MEMORY 

CONVERSATIONS)
לשונורכיזתאךירעמתייהדציכ ,םייתנשינפללהאוושהב
רכזיהלותלוכילרושקהלכב );FLRespondentName^( בישמה
?ושחרתהשרחאלםימירפסמתוחישב
)?העורגרתויוא ,רבדהותוא ,הבוטרתויה/ולשתלוכיהםאה(
הבוטרתוי .1
רבדהותוא .2
העורגרתוי .3
תויוליעפעצבמאלבישמה ,יטנוולראל .4

CF846_ProxyMemoryDate (PROXY MEMORY DATE)



בישמהלשונורכיזתאךירעמתייהדציכ ,םייתנשינפללהאוושהב
)^FLRespondentName;( םויהתארוכזלותלוכילרושקהלכב
?םייחכונהשדוחהו
)?העורגרתויוא ,רבדהותוא ,הבוטרתויה/ולשתלוכיהםאה(
הבוטרתוי .1
רבדהותוא .2
העורגרתוי .3
תויוליעפעצבמאלבישמה ,יטנוולראל .4

CF847_ProxyMemoryLearning (PROXY MEMORY 

LEARNING)
לשה/ונורכיזתאךירעמתייהדציכ ,םייתנשינפללהאוושהב
^FLRespondentName; םירבדדומללותלוכילרושקהלכב
?יללכןפואבםישדח
)?העורגרתויוא ,רבדהותוא ,הבוטרתויה/ולשתלוכיהםאה(
הבוטרתוי .1
רבדהותוא .2
העורגרתוי .3
תויוליעפעצבמאלבישמה ,יטנוולראל .4

CF848_ProxyMemoryDecisions (PROXY MEMORY 

DECISIONS)
לשה/ונורכיזתאךירעמתייהדציכ ,םייתנשינפללהאוושהב
^FLRespondentName; ףסכבשמתשהלותלוכילרושקהלכב
?תוינקרובע
)?העורגרתויוא ,רבדהותוא ,הבוטרתויה/ולשתלוכיהםאה(
הבוטרתוי .1
רבדהותוא .2
העורגרתוי .3
תויוליעפעצבמאלבישמה ,יטנוולראל .4

CF849_ProxyMemoryFinances (PROXY MEMORY 

FINANCES)
לשונורכיזתאךירעמתייהדציכ ,םייתנשינפללהאוושהב
^FLRespondentName; םיניינעלהנלה/ותלוכילרושקהלכב
?קנבהםעתודדומתהוא[הלש /ולש]היסנפה ,רמולכ ,םייפסכ
רתויוא ,רבדהותוא ,הבוטרתוי[הלש /ולש]תלוכיהםאה(
)?העורג
הבוטרתוי .1
רבדהותוא .2
העורגרתוי .3
תויוליעפעצבמאלבישמה ,יטנוולראל .4

CF850_ProxyGettingLost (PROXY GETTING LOST)
[איה /אוה]שהרקםאה ,תיחכונההפוקתהלעהבשחמב ,תעכ
?הל/ולתרכומשהביבסבדוביאלהכלה/ךלה
ןכ .1
אל .5

CF851_ProxyWanderOff (PROXY WANDER OFF)
?ה/ומצעתוחוכבדבלה/רזחאלוה/טטוש[איה /אוה]שהרקםאה
ןכ .1
אל .5

CF852_ProxyLeftAlone (PROXY LEFT ALONE)
?העשכךשמלדבל[התוא /ותוא]ריאשהלןתינםאה
ןכ .1
אל .5

CF853_ProxyNonExisting (PROXY NON EXISTING)



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

ENDIF

םניאשםירבדהעמש/עמשואהתאר/האר[איה /אוה]שהרקםאה
?םשתמאב
ןכ .1
אל .5

CF854_End_proxy (END PROXY)

תויטרפבולאשנשה/בישמהגיצנלתודעוימהתולאשהלשםויסוהז
ךשמה .1

CF855_Who_present (WHO PRESENT)

ה/בישמהלשגיצנלףסונבהזףיעסבחכונהיהימקודב

;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
דבלבה/בישמהלשגיצנ .1
ה/חכונה/בישמה .2
ה/חכונה/בישמהלשגוזהתב/ןב .3
ו/חכונםי/דלי .4
רחא .5

CHECK: (NOT((count(CF855_Who_present) < 1 AND 
((a1 IN (CF855_Who_present))))[קר"" רוחבלןתינאל

[;Proxyתרחאהירוגטקםעדחי ""ה/בישמה

MH001_Intro (INTRO MENTAL HEALTH)
אוהתואירבלףסונדדמ .ךלשתינפוגהתואירבהלעונרבידרתויםדקומ
םירוקשםירבדהיבגלךייתושוחתןהמ ,רמולכ .תישגרההחוורהואתואירבה
.ךביבס
 .ה/גיצנתופתתשהרשפאלןיא .גיצנתרזעאללהזקלחתליחת :ןייארמל
הלאתולאשמתחאףאלעתונעלת/לגוסמהניא/וניאה/בישמהםא
.הלאשלכבCTRL-Kןמס ,ה/ומצעב
ךשמה .1

MH002_Depression (DEPRESSION)
?ת/אכודמואה/בוצעתייהםאה ,ןורחאהשדוחב
םירמואונאשכ` ולירמא/רומא ,הרהבהת/שקבמת/ןייאורמהםא :ןייארמל
'ימומגעואףופשחורבצמב ,ךדכודמלםינווכתמונחנא ,ת/אכודמואה/בוצע
ןכ .1
אל .5

MH003_Hopes (HOPES FOR THE FUTURE)
?דיתעלךיתווקתןהמ
אלואתווקתתועבומםאקרי/ןייצ :ןייארמל
ןהשלכתווקתורכזוה. 1
ןהשלכתווקתורכזוהאל. 2

MH004_WishDeath (FELT WOULD RATHER BE DEAD)
?תומלה/ףידעמתייהשתשחםאה ,ןורחאהשדוחב
תומלןוצרואםיינדבואתושגרלשוהשלכרוכזא. 1
םיינדבואתושגרוניוצאל. 2

MH005_Guilt (FEELS GUILTY)
?והשמלעגונבהמשא/םשאשוחלואךמצעתאםישאהלהטונה/תאםאה
םירורבתזרפומתימצעהמשאהואהמשאייוטיב. 1
הלאכתושגרןיא. 2



ואהמשאלערבודמםאןבומאללבא ,תימצעהמשאהואהמשאהנייוצ. 3
תזרפומואהרורבתימצעהמשאה

)a3= MH005_Guilt(IF 

ENDIF
MH007_Sleep (TROUBLE SLEEPING)

?ןורחאהןמזבהנישבםיישקךלויהםאה
הנורחאלולחשהנישהיסופדבםייונישואהנישבםיישק. 1
הנישבתויעבןיא. 2

MH008_Interest (LESS OR SAME INTEREST IN THINGS)
?םירבדבךלשתוניינעתההתדימהמ ,ןורחאהשדוחב
ללכךרדבמןיינעתוחפרכזוה. 1
ןיינעןדבואלשרוכזאןיא. 2
דודיקלתנתינהנניאשואתיעמשמדחאלהבושת. 3

)a3= MH008_Interest(IF 

ENDIF
MH010_Irritability (IRRITABILITY)

?הנורחאלתזגרתהםאה
ןכ .1
אל .5

MH011_Appetite (APPETITE)
?ןורחאהשדוחבךלשןובאיתההיהךיא
לוכאלןוצרבהדירי. 1
לוכאלןוצרבהדיריןיא. 2
דודיקלתנתינהנניאשואתיעמשמדחאלהבושת. 3

)= a3MH011_Appetite(IF 

ENDIF
MH013_Fatigue (FATIGUE)

םירבדהתאתושעלידכבהיגרנאידמטעמךלהתייהםאה ,ןורחאהשדוחב
?תושעלתיצרש

MH006_BlameForWhat (BLAME FOR WHAT)
?ךמצעתאה/םישאמה/תאהמב ,ןכםא
איהשרורבש ,תזרפומםשאתשוחתלקר1ןמס - בלםיש :ןייארמל
היהתהמשאהתובורקםיתיעל .תוביסנלסחיבהיצרופורפתרסח
לשתקדצומהדימרובע .המשאהתייהללכבםא ,הנטקרתויהברה
.2ןמסלשיהמשא
תימצעהמשאהואהמשארורבבתווהמונתינש )תו(אמגודה. 1
תזרפומ
תימצעהמשאהואהמשארורבבתווהמןניאונתינש )תו(אמגודה. 2
)אלואןכםארורבאלשוא( תזרפומ

MH009_KeepUpInt (KEEPS UP INTEREST)
?ךלשןיינעהימוחתבקוסיעבה/דימתמה/תאםאה ,ןכםא
ןכ .1
אל .5

MH012_EatMoreLess (EATING MORE OR LESS)
?ליגרהמתוחפוארתוית/לכואה/תאםאה ,ןכםא
תוחפ .1
רתוי .2
רתויאלותוחפאל. 3



ןכ .1
אל .5

MH014_ConcEnter (CONCENTRATION ON ENTERTAINMENT)
הייפצבזכרתהלת/לגוסמה/תאםאה ,המגודל ?ךלשזוכירהתלוכיךיא
?וידרתינכתלהנזאהבואטרסב ,היזיוולטתינכתב
רודיבינכתבזכרתהלישוק. 1
ישוקלכרכזוהאל. 2

MH015_ConcRead (CONCENTRATION ON READING)
?ת/ארוקה/תאשהמבזכרתהלת/לגוסמה/תאםאה
האירקבזכרתהלישוק. 1
הזכישוקרכזוהאל. 2

MH016_Enjoyment (ENJOYMENT)
?הנורחאלתושעלתינהנהמ
הנהמתוליעפםושהרכזוהאל. 1
תוליעפמיהשלכהאנההרכזוה. 2

MH017_Tear (TEARFULNESS)
?ןורחאהשדוחבוהשיתמתיכבםאה
ןכ .1
אל .5

MH033_Intro (INTRODUCTION HOW MUCH YOU FEEL)
תאהווחה/תאתורידתוזיאבבישהלךממשקבאוםיטפשמהמכאירקאהתע
.אלםעפףאואתורידנםיתעל ,םימעפל ,תובורקםיתעל :םיראתמםהשהמ
ךשמה .1

MH034_companionship (HOW OFTEN LACK COMPANIONSHIP)
?םייתרבחםירשקבךסחה/שחה/תאתורידתוזיאב
םרלוקבארק :ןייארמל
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
אלםעפףאואתורידנםיתעל .3

MH035_LeftOut (HOW OFTEN LEFT OUT)
? םיניינעלץוחמואת/קתונמה/שחה/תאתורידתוזיאב
ךרוצךכבשיםאהלאשהלערוזח :ןייארמל
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
אלםעפףאואתורידנםיתעל .3

MH036_Isolated (HOW OFTEN ISOLATED)
?םירחאמת/דדובמה/שחה/תאתורידתוזיאב
ךרוצךכבשיםאהלאשהלערוזח :ןייארמל
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
אלםעפףאואתורידנםיתעל .3

MH037_lonely (HOW OFTEN LONELY)
? ה/דדובה/שחה/תאתורידתוזיאב
ךרוצךכבשיםאהלאשהלערוזח :ןייארמל
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
אלםעפףאואתורידנםיתעל .3

MH032_EndNonProxy (NON PROXY)

?הזקלחבתולאשהלעהנעימ - יקדב/קודב :ןייארמל



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

ה/בישמה .1
)גיצנןויאר( לאשנאלקלח .2

HC801_Intro (INTRO HEALTH CARE)
תואירבהחוטיבלשיוסיכלואפורירוקיבלעגונבתולאשרפסמונלשי ,תעכ
ךלש
ךשמה .1

HC125_Satisfaction_with_Insurance (SATISFACTION WITH 

INSURANCE)
הצורמהתאהדימוזיאב ,יללכןפואב .ךלשיאופרהחוטיבהםעליחתנהבה
...התאםאה ?ךלשםילוחהתפוק/יסיסבהיאופרהחוטיבהלשיוסיכהמ
;לוקבארקלוקבארק :ןייארמל
הצורמדואמ .1
הצורמיד .2
הצורמאליד .3
הצורמאלדואמ .4

HC113_SuppHealthInsurance (ANY SUPPLEMENTARY HEALTH 

INSURANCE)
ידילעםיסוכמםניאשםיתורישןמממשוהשלכףסוניאופרחוטיבךלשיםאה
םיתוריש ?רחאינוציחםרוגוא ,ךלשםילוחהתפוק ,יסיסבהיאופרהחוטיבה
םירחאםילופיט ,םיינישלופיט ,םירוקיב ,תוקידב ,זופשאיתורישםיללוכהלא
.תופורתוא
ןכ .1
אל .5

HC116_LongTermCareInsurance (HAS LONGTERM CARE 

INSURANCE)
?םיאבהםיידועיסהםיחוטיבהמ ,רתויוא ,דחאךלשיםאה
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס ;לוקבארק
.תומיאתמהתובושתהלכתאןמס .לוקבארק :ןייארמל
יאופרהלופיטהתואצוהתאתוסכלרזועידועיסחוטיב :רבסה ,ןבומאלםא
 ,םירגובמלםויןועמ ,ימוימויעויס ,תיבילופיטהסכמחוטיבה .ךוראהחווטל
.םיפסונלופיטינקתמבואידועיסדסומבהייהשוסיפסוה ,הארבהתיב

םילוחהתפוקךרדידועיסחוטיב .2
יטרפידועיסחוטיב .3

הלאמדחאףא .96

CHECK: (NOT((count(HC116_LongTermCareInsurance) < 1 
AND ((a96 IN (HC116_LongTermCareInsurance))))[ןתינאל

תאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבל
[;.ךתבושת

HC602_STtoMDoctor (SEEN OR TALKED TO MEDICAL DOCTOR)
המכךרעב , ;FLLastYearMonth^ זאמ ,םינורחאםישדוח12ךלהמב
תודואתכמסומתוחאואה/אפורםעתרבידואתשגפ ,לכהךסב ,םימעפ
 ,םילוחיתבבםיזופשאוםיינישאפורלצאםירוקיבללוכאל ?ךלשתואירבה
.ץוחתואפרמבואןוימירדחבםירוקיבללוכןכלבא
.םירחאםיעצמאבואינופלטרשקםגלולכלשי :ןייארמל

NUMBER [0..366]

)0> HC602_STtoMDoctor(IF 

HC876_ContactsGP (CONTACTS GP)
החפשמת/אפורואיללכה/אפורםעויהםימעפהםתואךותמהמכ
?ךלשםילוחהתפוקבאפורוא



ENDIF
HC884_Flu (FLU)

דגנכתנסוחםאה ,;FLLastYearMonth^ זאמרמולכ ,הנורחאההנשב
?תעפש
ןכ .1
אל .5

HC885_EyeExam (EYE EXAM)
םאה ,;FLTwoYearsBackMonth^ זאמרמולכ ,תונורחאהםייתנשב
ואתי/טסירטמוטפואןוגכםייניעבלופיטלהחמומידיבםייניעתקידבתרבע
 ?םייניעת/אפור
ןכ .1
אל .5

)a2= GenderMN002_Person]1[.(IF 

ENDIF
HC887_ColonCancerScreening (COLON CANCER SCREENING)

יומסםדתקידבןוגכתוקידבתועצבמםילוחהתופוקמקלח
ןטרסרתאלתנמלעהיפוקסונולוקוא )היפוקסוטקר( היפוקסודיאומגיס ,האוצב
.סגהיעמה
םאה ,;FLTwoYearsBackMonth^ זאמרמולכ ,תונורחאהםייתנשב
?ולאהתוקידבהמתחאתרבע
ןכ .1
אל .5

HC010_SNaDentist (SEEN A DENTIST/DENTAL HYGIENIST)
זאמרמולכ ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
^FLLastYearMonth;, תיננישואםינישת/אפורלצאתרקיבםאה?
תויוצעייתהותובתותםיינישל ,תיתרגשהקידבלםירוקיבללוכ :ןייארמל
הפהתולחמלתורושקה
ןכ .1
אל .5

HC012_PTinHos (IN HOSPITAL LAST 12 MONTHS)

NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC876_ContactsGP < 
HC602_STtoMDoctor))[ךסמרתוילודגתויהללוכיאלרפסמה

[;.םדוקורכזוהשםימעפהלכ
HC877_ContactsSpecialist (CONTACTS SPECIALISTS)

ת/אפורללוכאל ,החמומה/אפורםעויהםימעפהםתואךותמהמכ
?םוריחירקמואםייניש
 ,םישנת/אפורםייניעת/אפורלשמלתויהללוכיהחמומאפור
ת/אפור ,תי/דפותרוא ,ת/יגולטמואר ,תי/רטאיכיספ ,תי/גולוידרק
 ,תי/גולורטנאורטסג ,תי/גולוריונ ,תי/רטאירג ,ןורג-ןזוא-ףא
'וכותי/גולוידר

NUMBER [0..366]

CHECK: (NOT(HC877_ContactsSpecialist < 
HC602_STtoMDoctor))[ךסמרתוילודגתויהללוכיאלרפסמה

[;.םדוקורכזוהשםימעפהלכ

HC886_Mammogram (MAMMOGRAM)
 ,;FLTwoYearsBackMonth^ זאמרמולכ ,תונורחאהםייתנשב
?)הזחהלשןגטנרםוליצ( היפרגוממתקידבתרבעםאה
ןכ .1
אל .5



 ,;FLLastYearMonth^ זאמרמולכ ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשב
 ,תויאופרתוקלחמבתוהשלי/סחייתהאנא ?הליללםילוחתיבבתזפשואםאה
.תרחאהחמתמהקלחמלכואתוירטאיכיספ ,תויגרוריכ
ןכ .1
אל .5

)= a1HC012_PTinHos(IF 

ENDIF
HC064_InOthInstLast12Mon (IN OTHER INSTITUTIONS LAST 12 

MONTHS)
הלילהךשמבת/לפוטמכתיהש ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמבםאה
 ,ילופיטתובאתיב/ידועיסדסומואםילוחתיבוניאשילופיטיאופרןקתמב
?דועוהארבהתיב ,יאופרימוקישדסומאמגודל
ןכ .1
אל .5

)a1= HC064_InOthInstLast12Mon(IF 

HC013_TiminHos (TIMES BEING PATIENT IN HOSPITAL)
םילוחתיבבתזפשואםימעפהמכ ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשב
?הלילךשמל
.דבלבםידרפנםיעוריאלולכלשי :ןייארמל

NUMBER [0..100000000000000000]

)= 1HC013_TiminHos(IF 

ELSE

ENDIF
HC014_TotNightsinPT (TOTAL NIGHTS STAYED IN 

HOSPITAL)
רשעםינשךלהמבםילוחיתבבתיליבתולילהמכ ,לוכהךסב
?םינורחאהםישדוחה

NUMBER [1..365]

HC888_TypeHos (TYPE HOSPITALISATION ONCE)
?םוריחהרקמלשבזופשיאואןנכותמזופשיאהזהיהםאה
ןנכותמזופשיא .1
םוריחהרקמלשבזופשיא .2

)> 1HC013_TiminHos(IF 

ENDIF

HC890_TypeHosSeveral (TYPE 

HOSPITALISATION MORE THAN ONCE)
םיזופשיאויהםילוחתיבבוללהםיזופשיאהםאה
.םהינשואםוריחהרקמבקעםיזופשיא ,םיננכותמ
םיננכותמםיזופשיא
םוריחירקמבקעםיזופשיא
םהינש

HC066_TotNightStayOthInst (TOTAL NIGHTS STAYED IN 

OTHER INSTITUTIONS)
ואםילוחיתבםניאשםייאופרתודסומבתיליבתולילהמכ ,לכהךסב
?םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמבםיידועיסתודסומ

NUMBER [1..365]



ENDIF
HC841_ForgoCareCost (FORGO CARE COST)

וליאלע ,םינורחאהםישדוחה12ךלהמב .19סיטרכהלעלכתסההשקבב
?ללכבםא ,םלשלת/ץלאנתייהשתויולעהבקעתרתיולופיטלשםיגוס
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס

SET OF 1. החפשמ/יללכאפורמלופיט
החמומאפורמלופיט .2
תופורת .3
םיינישילופיט .4
םייניעילופיט .5
יתיבלופיט .6
םולשתבתיבבהרזע .7

לופיטלערתיואל / ליעלתובושתהמתחאףא .96
ליעלורכזוהאלשםירחאםילופיט .97

CHECK: (NOT((count(HC841_ForgoCareCost) < 1 AND ((a96 
IN (HC841_ForgoCareCost))))[הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל"" 

[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי
HC843_ForgoCareUnav (FORGO CARE UNAVAILABLE)

תרתיו ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשבםאה .19סיטרכהלעלכתסהאנא
?תולקבםישיגנאלואםינימזויהאלשינפמלופיטלשםהשלכםיגוסלע
םיחותפ ,ריבסןפואבתיבלםיבורק :ושוריפ "םינימז"שרבסה ,ךרוצהתדימב,
.)םיבישמהלשםטבמתדוקנמ( 'וכותוריבסתועשב

;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
SET OF 1. החפשמ/יללכאפורמלופיט

החמומאפורמלופיט .2
תופורת .3
םיינישילופיט .4
םייניעילופיט .5
יתיבלופיט .6
םולשתבתיבבהרזע .7

לופיטלערתיואל / ליעלתובושתהמתחאףא .96
ליעלורכזוהאלשםירחאםילופיט .97

CHECK: (NOT((count(HC843_ForgoCareUnav) < 1 AND 
((a96 IN (HC843_ForgoCareUnav))))[דחאףא"" רוחבלןתינאל

[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמ
HC889_HealthLiteracy (HEALTH LITERACY)

 ,תופורתבשומישלתוארוהארוקהתאשכהרזעלקוקזהתאתורידתוזיאב
?תחקרמהתיבמואךלשאפורהמרחאבותכרמוחואןכרצלןולע
דימת .1
תובורקםיתיעל .2
םימעפל .3
תורידנםיתיעל .4
אלםלועל .5

)a1= MN024_NursingHome(IF 

HC127_AtHomeCare (TYPE OF HOME CARE)
תויוליעפעוציבבךלתויהלםייושעשםיישקלעונרבידרתויםדקומ
 .20רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה .תואירבתויעבללגבתונוש
זאמרמולכ ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
^FLLastYearMonth;, ואםייעוצקמםיתורישךתיבבתלביקםאה
ואתישגר ,תישפנ ,תיזיפהיעבבקעהזסיטרכבםיעיפומהםולשתב
?ןורכז
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. הטימהמתאצלוסנכיהלןוגכ( ישיאלופיטבהרזע, 
)חלקתהלוץחרתהל ,שבלתהל



)לושיב ,ץוהיג ,ןויקינןוגכ( תיבהתולטמבהרזע .2
יטרפקפסואירוביצדסומידילעתונכומתוחוראתקפסא .3
)תופורתתספוקיולימןוגכ( תורחאתויוליעפבהרזע .4

הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count(HC127_AtHomeCare) < 1 AND 
((a96 IN (HC127_AtHomeCare))))[ףא"" רוחבלןתינאל

[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחא
))HC127_AtHomeCare(a1 IN ((IF 

ENDIF
))HC127_AtHomeCare(a2 IN ((IF 

ENDIF
))HC127_AtHomeCare(a3 IN ((IF 

ENDIF
HC029_NursHome (IN A NURSING HOME)

HC033_WksNursCare (WEEKS RECEIVED 

PROFESSIONAL NURSING CARE)
המכךשמב ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
לשםולשתבואםייעוצקמםיתורישךתיבבתלביקתועובש
?ישיאלופיט
רובע1רופסלשי ;אלמשדוחלכלתועובש4רופסלשי

דחאעובשמקלח
NUMBER [1..52]

HC034_HrsNursCare (HOURS RECEIVED 

PROFESSIONAL NURSING CARE)
םייעוצקמדועיסיתורישתלביקעובשבתועשהמכ ,עצוממב
?ךתיבבםולשתבוא
תואלמתועשללגע

NUMBER [1..168]

HC035_WksDomHelp (WEEKS RECEIVED PAID 

DOMESTIC HELP)
תלביקתועובשהמכ ,םינורחאהםישדוחה12ךלהמב
תיבהקשמבתולטמבעויסלםולשתבואםייעוצקמםיתוריש
?)תויאופרתוביסלשבךדבלםתואעצבלתלוכיאלשללגב(
רובע1רופסלשי ;אלמשדוחלכלתועובש4רופסלשי

דחאעובשמקלח
NUMBER [1..52]

HC036_HrsDomHelp (HOURS RECEIVED PAID 

DOMESTIC HELP)
ואתיעוצקמהרזעתלביקעובשבתועשהמכ ,עצוממב
?ולאםימוחתבםולשתב
םלשרפסמללגעלשי

NUMBER [1..168]

HC037_WksMoW (WEEKS RECEIVED MEALS-ON-

WHEELS)
תלביקתועובשהמכ ,םינורחאהםישדוחה12ךלהמב
תוחוראןיכהלךתלוכיבהיהאלשינפמךתיבלתומחתוחורא
?תואירבתויעבבקע
.אלמשדוחלכלתועובש4רופסלשי

NUMBER [1..52]



זאמרמולכ ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
^FLLastYearMonth;, תובאתיב/ידועסדסומבתיליבםאה
?םלשהלילךשמלילופיט
תאןמס ,םישדוח12-מתוחפינפלידועיסדסומלרבעןייאורמהםא
.)תינמז ,ןכ( 1הבושת
תינמז ,ןכ .1
עובקןפואב ,ןכ .3
אל .5

CHECK: (NOT(HC029_NursHome = a3))[ןויארהתליחתב
רגבישמהשתחווידוישכע .ידועיסדסומררוגתמוניאבישמהיכתחוויד
 IF[;.רבסהםעהרעהףסוהאנא .ידועיסדסומבתועיבקב
= HC029_NursHome= a1 OR (HC029_NursHome((
)a3)

ENDIF
)a1= HC029_NursHome(IF 

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

HC751_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
תווצבת/ךמסומת/דחאתו/חאתוחפלהתייה/היהםאה
?הלהנהבואםידבועה
ןכ .1
אל .5

HC031_WksNursHome (WEEKS STAYED IN A 

NURSING HOME)
תובאתיב/ידועסדסומבתיליבתועובשהמכ ,לוכהךסב
םישדוחהרשעםינשךלהמבירטאירגםילוחתיבואילופיט
?םינורחאה
1רופסלשי :אלמשדוחלכלתועובש4רופסלשי :ןייארמל
דחאעובשמקלחרובע

NUMBER [1..52]

HC696_OOP_NursingHomeYesNo (PAYED 

ANYTHING OUT OF POCKET NURSING HOME)
תיב/ידועיסדסומבתויהשרובעךסיכמוהשמתמלישםאה
רשעםינשךלהמבירטאירגםילוחתיבואילופיטתובא
?םינורחאהםישדוחה
ןכ .1
אל .5

)a1= HC696_OOP_NursingHomeYesNo(IF 

HC097_OOP_NursingHomeAmount
(HOW MUCH PAYED OUT OF POCKET NURSING HOME)

המכ ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
תיב ,ידועיסדסומבתויהשרובע ,לכהךסב ,תמליש
?ירטאירגםילוחתיבואילופיטתובא
;FLCurr^בםוכסןזה :ןייארמל

NUMBER [0..100000000000000000]

= HC097_OOP_NursingHomeAmount(IF 
)NONRESPONSE



ENDIF
)0)= MN029_linkageNOT((IF 

ENDIF
HC063_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HC)

?הזקרפבתולאשהלעהנעימ
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

ENDIF
ENDIF
ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

= 2) OR MN029_linkage= 1 OR (MN029_linkage(((IF 
)= 3)MN029_linkage(

)= 3)MN029_linkage= 1 OR (MN029_linkage((IF 

LI004_Intro (LINKING INTRO)
תאחתנלםיניינועמםירקוח .רחאאשונלוישכערובענ
תארישעהלןתינ .לארשיבהקוסעתלתורושקהתולאשה
רקסמךלשתובושתהרוביחתועצמאבהזםוחתברקחמה

SHAREתיתקוסעתההירוטסיההוךיתוסנכהלעעדימל
ןונכתהורקחמהלהנימידילעיתרגשןפואבםיפסאנשךלש
םיקוקזונאםינותנהןיברבחלתנמלע .ימואלהחוטיבהלש
רחאלששיגדהלוננוצרב .ךלשתוהזהתדועתרפסמל
תוהזלהיהיןתינאלוקחמיתוהזהתדועתרפסמרוביחה
םירקוחידיבקרוךאהשעיםינותנבשומישה ,ףסונב .ךתוא
רקחמתורטמלו ,ימואלהחוטיבהידילעךכלםישרומה
רקסמךלשםינותנהרוביחלםיכסמהתאםאה .דבלב

SHAREםיכסמהתאוהדימב ?ימואלהחוטיבהינותנל, 
.הזספוטלעהשקבבםותח
:ןייארמל
ספוטלשדחאקתועועדימהןולעתאבישמלרוסמ .1
.המכסהה
 ,ספוטהלעםותחלועדימהןולעתאאורקלבישמלרשפא .2
.ולצאדחאקתועראשהו

בישמלןתינהמכסהספוט .1

LI001_Number (ID RECORD LINKAGE)

CTRL+Rשקהלארשילתיטנוולרהניאוזהלאש
STRING

LI002_Number_Check (ID RECORD LINKAGE 

AGAIN)

CTRL+Rשקהלארשילתיטנוולרהניאוזהלאש
STRING

= RESPONSE AND LI001_Number((IF 
)RESPONSE)= LI002_Number_Check(

CHECK: (LI001_Number = 
LI002_Number_Check)[תויהלםיכירצםיכרעה

[;םיווש



ELSE

ENDIF
= a1) LI006_consent= 2 AND (MN029_linkage(((IF 

= LI003_Consent= 3 AND (MN029_linkageOR ((
)a1))

ENDIF
LI003_Consent (LINKAGE COMPLETED)

Do you consent to the linkage with data of 
the ]German Pension Fund[ as described in 

the form?
?םינותנהרוביחלםיכסהןייאורמהםאה :ןייארמל
ספוטהלעםתחוםינותנהרוביחלםיכסמןייאורמה .1

.םינותנהרוביחלםיכסמוניאןייאורמה .5

)= 2MN029_linkage(IF 

ENDIF

LI006_consent (LINKAGE CONSENT 

QUESTION)
רשקבםיניינעתמםירקוח .רחאאשונלוישכערובענ
החוורויתואירבבצמ ,תוסנכה ,יתקוסעתבצמןיב
הזםוחתברקחמהתארישעהלןתינ .תישיא
SHAREרקסמךלשתובושתהרוביחתועצמאב
ךלשתיתקוסעתההירוטסיההוךיתוסנכהלעעדימל
רקחמהלהנימידילעיתרגשןפואבםיפסאנש
ןיברבחלתנמלע .ימואלהחוטיבהלשןונכתהו

 .ךלשתוהזהתדועתרפסמלםיקוקזונאםינותנה
תדועתרפסמרוביחהרחאלששיגדהלוננוצרב
 ,ףסונב .ךתואתוהזלהיהיןתינאלוקחמיתוהזה
םירקוחידיבקרוךאהשעיםינותנבשומישה
תורטמלו ,ימואלהחוטיבהידילעךכלםישרומה
םינותנהרוביחלםיכסמהתאםאה .דבלברקחמ
 ?ימואלהחוטיבהינותנלSHAREרקסמךלש
.הזספוטלעהשקבבםותח ,םיכסמהתאוהדימב
:ןייארמל
ספוטלשדחאקתועועדימהןולעתאבישמלרוסמ
.המכסהה
לעםותחלועדימהןולעתאאורקלבישמלרשפא
.ולצאדחאקתועראשהו ,ספוטה
לעםתחוםינותנהרוביחלםיכסמןייאורמה .1
.ספוטה
.םינותנהרוביחלםיכסמוניאןייאורמה .5

LI007_SSN (SOCIAL SECURITY NUMBER)
עשתןבךלשתוהזהתדועתרפסמתאילרומאאנא
.תורפס

ואםיחווראללתוהזהתדועתרפסמתאןזה :ןייארמל
תואיגשתעינמליטמוטואןפואבקדביירפסמה .םיפקמ
תדועתרפסמתארוסמלברסמןייאורמהםא .הדלקה
ןויאירהתאךשמהתמדוקההלאשבותמכסהתורמלתוהזה
הרעהףסוהתורחאתויעבשיוהדימב .CTRL+Rתועצמאב
.CTRL+Mתועצמאב

STRING



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

ENDIF

ENDIF
LI809_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN 

LI)

CHECK: Who answered the questions in this 
section?

דבלבה/בישמה .1
)גיצנםעןויאר( ונענאלהזףיעסבתולאש .2

= LI007_SSN= 2 AND (MN029_linkage((IF 
)RESPONSE)

ELSE

ENDIF

CHECK: (checked = 1)[וניאיוהיזהרפסמ
[;תינשיסנ/הסנאנא ,ןוכנ

= 3 AND MN029_linkage((IF 
)= a1)LI003_Consent(

ENDIF

LI008_SSN_Check (SOCIAL 

SECURITY NUMBER)
Please repeat your Social 

Security Number.
Enter the 10 digit SSN without 

spaces or dashes into the CAPI. 
Add a remark by pressing 

Ctrl+M for any problem.
STRING

= RESPONSE AND LI007_SSN((IF 
= LI008_SSN_Check(
)RESPONSE)

ENDIF

CHECK: (LI007_SSN = 
LI008_SSN_Check)[םיכרעה

[;םיוושתויהלםיכירצ

)= a1MN024_NursingHome(IF 

EP001_Intro (INTRODUCTION EMPLOYMENT AND PENSIONS)
תולאשהמכךתואלואשליתנווכבהתע .אבהאשונלרובענךתושרב
.יחכונהיתקוסעתהךבצמלעגונב
ךשמה .1

EP005_CurrentJobSit (CURRENT JOB SITUATION)
ת/ראתמתייהדציכ ,יללכןפואב .21רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
?יחכונהיתקוסעתהךבצמתא
 :ןלהלדכטרפקפסבןייאורמהוהדימבקר .דבלבדחאןמס :ןייארמל
השירפואתיקלחהשירפללוכ ,הדובעמה/שרפ - ת/יאלמיג .1
םישנא .דבלבםתדובעםוקממושרפשימםהםיאלמיג .תמדקומ
אלםתדובעםוקממהיסנפםילבקמםניאוםיראשתבצקםילבקמה



דע2( תורחאתוירוגטקלםימיאתמםניאםהםא .םיאלמגכודדוקי
.)"רחא"( 97-כםדדוקלשי ,)5
תואלמגב .1
)יתחפשמקסעבהדובעללוכ( ת/יאמצעואה/ריכש .2
הדובעת/שפחמות/לטבומ .3
עובקןפואבת/לבגומואהלוח .4
תיבת/רקע .5

רחא .97

MN041_retireinfo= a1 AND (EP005_CurrentJobSit((IF 
)= 1)

EP329_RetYear (RETIREMENT YEAR)
?תואלמגלתשרפהנשוזיאב

NUMBER [1900..2020]

)RESPONSE= EP329_RetYear(IF 

ENDIF
EP328_RetMonth (RETIREMENT MONTH)

?תואלמגלתאצישדוחהזיאבת/רכוזה/תאםאה
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

EP064_ResForRet (MAIN REASON FOR EARLY 

RETIREMENT)
?תשרפתוביסוליאמ .22רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. חוטיבהלשהנקזתבצקלת/יאכזיתכפה
הדובעמתוכנואהדובעבהעיגפ ,תוכנתבצק ,ימואלה
תפוקללוכ ,דיבעמהמתיתקוסעתהיסנפלת/יאכזיתכפה .2
היסנפןרקואםילהנמחוטב ,למג
ךרדאלש( יטרפהיסנפןוכסיחמםולשתלת/יאכזיתכפה .3
)דיבעמה
ואםיצירמתםע( תמדקומהשירפלתונמדזהילהעצוה .4
)םידחוימםיסונוב
יתדובעמיתרטופ .5
היוקלהיתואירבלשב .6
ואהחפשמתב/ןבלשהייוקלההתואירב/ותואירבלשב .7
ה/רבח
יגוזתב/ןבה/שרפובןמזהותואבשורפלידכ .8
החפשמהינבםעןמזרתויתולבלידכ .9

םייחהמתונהלידכ .10

CHECK: (NOT(EP329_RetYear > 
MN002_Person]1[.Year16))[השירפהתנש

הנוכנהנשהםא .ה/בישמהלש16ליגינפלאיה
[;ריבסהלתנמלעהרעהסנכהו ""רעזמ"" לעשקה



ENDIF
)= a3EP005_CurrentJobSit(IF 

ENDIF
)a2<> EP005_CurrentJobSit(IF 

ENDIF
)0= MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF
)1= MN101_Longitudinal(IF 

EP337_LookingForJob (LOOKING FOR JOB)
?תעכהדובעשפחמהתאםאה
ןכ .1
אל .5

EP067_HowUnempl (HOW BECAME UNEMPLOYED)
הזםאה ?ת/לטבומלתכפהעודמונלרפסלי/לכותםאה
:היה
;לוקבארק
5ןמסםייתנועםידבוערובע
רגסנתדבעובדרשמהואהדובעהםוקמשינפמ. 1
תרטפתהשינפמ. 2
ךתואורטיפשינפמ. 3
ךלשקיסעמהןיבלךניבידדהםכסהתובקעב. 4
המלשוהתינמזהדובעשינפמ. 5
ריעלץוחמהרידתרבעשינפמ. 6
תרחאהביס. 7

EP002_PaidWork (DID ANY PAID WORK)
זאמךלשתויתקוסעתהתויווחהלעתעדלםיניינועמונחנא]
םולשתביהשלכהדובעבתדבעםאה[.ונלשןורחאהןויארה
תועובשהתעבראךלהמב /ונלשןורחאהןויארהזאמ]
הזהיהםאםג ,יאמצעכםאןיבוריכשכםאןיב ,[םינורחאה
?תועשהמכלקר
ןכ .1
אל .5

= 4 OR EP005_CurrentJobSit((((IF 
= 5) OR EP005_CurrentJobSit(

= 97) AND EP005_CurrentJobSit(
)a5)= EP002_PaidWork(

ENDIF

EP006_EverWorked (EVER DONE PAID 

WORK)
?םולשתבתדבעםעפיאםאה
ןכ .1
אל .5

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

EP125_ContWork (CONTINUOUSLY 

WORKING)
תישעשםולשתבהדובעהלכלעתעדלןיינועמינא
דעו ;FLLastInterviewMonthYear^ זאמ



ENDIF
)= a1EP125_ContWork(IF 

ENDIF
)= a5EP125_ContWork(IF 

?תופיצרבתדבעםאה ,וזהפוקתךלהמב .םויה
תוקספהכובשחייאלהשפוחלשתופוקת :ןייארמל
.הדובעהףצרב
ןכ .1
אל .5

EP141_ChangeInJob (CHANGE IN JOB)
תדבעשוליפא .23רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
 ,;FLLastInterviewMonthYear^ זאמףצרב
םייונישהמ ,רתויוא ,דחאךלצאושחרתהםאה
?סיטרכבםיעיפומה
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. לשמל( ילשהקוסעתהגוסביוניש - 
)ריכשליאמצעמוא ,יאמצעלריכשמיתכפה
קיסעמהיוניש .2
םודיק .3
הדובעהםוקימביוניש .4
תכשוממלתינמזהדובעמ( הזוחהךשמביוניש .5
)'וכותינמזלהעובקהדובעמ :ךפיהלוא ,העובקוא

הלאמדחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(EP141_ChangeInJob) < 1 AND ((96 IN 

(EP141_ChangeInJob))))[רוחבלןתינאל
אנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא""
[;.ךתבושתתאהנש

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM 

MONTH)
?[ת/לטבומ /ת/דבוע]ה/תאהנשושדוחהזיאמ
:שדוח
:הנש
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM 

YEAR)
 /ת/דבוע]ה/תאהנשושדוחהזיאזאמ
?[ת/לטבומ
:שדוח
^EP127_PeriodFromMonth;
 :הנש
םדוקוא2005 .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
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO 

MONTH)
?[ת/לטבומתייה /תדבע]הנשושדוחהזיאדע
:שדוח
דע"( 13ןמס ,םויהםגךשמנבצמהםא :ןייארמל
 )"םויה
ראוני .1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12
םויה .13

)<> a13EP129_PeriodToMonth(IF 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO 

YEAR)
תייה /תדבע]הנשושדוחהזיאדע
[ת/לטבומ
;EP129_PeriodToMonth^ :שדוח
:הנש
הנשוזיאדעןייצ :ןייארמל
םדוקוא2005 .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
14. 2018



ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

זאמתורחאתופוקתויהםאה
^FLLastInterviewMonthYear; תדבע]ןהב
?[הדובעתשפיחות/לטבומתייה /םולשתב
ןכ .1
אל .5

[1] TO 20LOOP cnt := 2 

15. 2019
16. 2020

-PeriodOtherEpisodes]cnt (IF 
)a1= EP133_PeriodOtherEp1[.

EP127_PeriodFromMonth
(PERIOD FROM MONTH)

ה/תאהנשושדוחהזיאמ
?[ת/לטבומ /ת/דבוע]
:שדוח
:הנש
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

EP128_PeriodFromYear
(PERIOD FROM YEAR)

ה/תאהנשושדוחהזיאזאמ
?[ת/לטבומ /ת/דבוע]
:שדוח
^EP127_PeriodFromMonth;
 :הנש
םדוקוא2005 .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
14. 2018
15. 2019
16. 2020



EP129_PeriodToMonth
(PERIOD TO MONTH)

 /תדבע]הנשושדוחהזיאדע
?[ת/לטבומתייה
:שדוח
םגךשמנבצמהםא :ןייארמל
 )"םויהדע"( 13ןמס ,םויה
ראוני .1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12
םויה .13

EP129_PeriodToMonth(IF 
)a13<> 

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp

(OTHER PERIODS)
זאמתורחאתופוקתויהםאה
^FLLastInterviewMonthYear; 
תייה /םולשתבתדבע]ןהב
?[הדובעתשפיחות/לטבומ
ןכ .1
אל .5

EP130_PeriodToYear
(PERIOD TO YEAR)

הנשושדוחהזיאדע
[ת/לטבומתייה /תדבע]
;EP129_PeriodToMonth^ :שדוח
:הנש
וזיאדעןייצ :ןייארמל
הנש
םדוקוא2005 .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
14. 2018
15. 2019
16. 2020



ENDIF
= 0 AND MN101_Longitudinal((((IF 

EP005_CurrentJobSit= a1) AND (EP006_EverWorked(
= 1 AND MN101_Longitudinal= a5) OR ((((

= EP002_PaidWork= a5) AND (EP005_CurrentJobSit(
)a5))= EP335_Todaya1) AND (

ENDIF
)1= MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
[cnt] 

EP069_ResStopWork (REASON STOP WORKING)
רובעבתדבערבעבלבא ,תיבת/רקעה/תאעגרכשתנייצ
?דובעלתקספהעודמ .םולשת
תומיאתמהתובושתהלכתאןמסולוקבארק :ןייארמל
תואירבתויעבבקע .1
ידמףייעמהיההז .2
החפשמלואתיבלגאדישוהשימרוכשלידמרקיהיההז .3
םידכנבואםידליבלפטלתיצרשינפמ .4
רגסנךלשהדובעהםוקמשואתרטופשללגב .5
הקיפסמהתייהתיתחפשמההסנכההשללגב .6
רגובמואהלוחהחפשמבורקבלפטלתנמלע .7

תרחאהביס .97

<> a3 AND EP005_CurrentJobSit(((IF 
= a5 OR EP125_ContWork((

<> a2 AND EP005_CurrentJobSit((
AND = a5))) EP002_PaidWork(

)75)<= MN808_AgeRespondent(

ENDIF
)a3= EP005_CurrentJobSit(IF 

ENDIF
= a1 OR EP325_UnEmpl((IF 

)a3)= EP005_CurrentJobSit(

EP325_UnEmpl (UNEMPLOYED)
זאמתופוקתויהםאה
^FLLastInterviewMonthYear;, תייהןהב
?הדובעתשפיחות/לטבומ
ןכ .1
אל .5

EP632_Intro (INTRODUCTION WHEN 

UNEMPLOYED)
םדוקהןויארהזאמתופוקתלעתעדלשקבאתעכ
.הדובעתשפיחות/לטבומתייהןהבש ,םויהדעו

ךשמה .1

EP633_Intro (INTRODUCTION DATES 

UNEMPLOYED)
לכתאןייצאנא ?הדובעתשפיחולטבומתייהיתמ
רתויבלטבומתייהםאםויסהוהלחתההיכיראת
.וזהפוקתבתחאתונמדזהמ



ךשמה .1

EP127_PeriodFromMonth (PERIOD FROM 

MONTH)
?[ת/לטבומ /ת/דבוע]ה/תאהנשושדוחהזיאמ
:שדוח
:הנש
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

EP128_PeriodFromYear (PERIOD FROM 

YEAR)
 /ת/דבוע]ה/תאהנשושדוחהזיאזאמ
?[ת/לטבומ
:שדוח
^EP127_PeriodFromMonth;
 :הנש
םדוקוא2005 .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
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth (PERIOD TO 

MONTH)
?[ת/לטבומתייה /תדבע]הנשושדוחהזיאדע
:שדוח
דע"( 13ןמס ,םויהםגךשמנבצמהםא :ןייארמל
 )"םויה
ראוני .1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10



רבמבונ .11
רבמצד .12
םויה .13

)<> a13EP129_PeriodToMonth(IF 

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp (OTHER PERIODS)

זאמתורחאתופוקתויהםאה
^FLLastInterviewMonthYear; תדבע]ןהב
?[הדובעתשפיחות/לטבומתייה /םולשתב
ןכ .1
אל .5

[21] 22 TO 40LOOP cnt := 

EP130_PeriodToYear (PERIOD TO 

YEAR)
תייה /תדבע]הנשושדוחהזיאדע
[ת/לטבומ
;EP129_PeriodToMonth^ :שדוח
:הנש
הנשוזיאדעןייצ :ןייארמל
םדוקוא2005 .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
14. 2018
15. 2019
16. 2020

-PeriodOtherEpisodes]cnt (IF 
)a1= EP133_PeriodOtherEp1[.

EP127_PeriodFromMonth
(PERIOD FROM MONTH)

ה/תאהנשושדוחהזיאמ
?[ת/לטבומ /ת/דבוע]
:שדוח
:הנש
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10



רבמבונ .11
רבמצד .12

EP128_PeriodFromYear
(PERIOD FROM YEAR)

ה/תאהנשושדוחהזיאזאמ
?[ת/לטבומ /ת/דבוע]
:שדוח
^EP127_PeriodFromMonth;
 :הנש
םדוקוא2005 .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
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP129_PeriodToMonth
(PERIOD TO MONTH)

 /תדבע]הנשושדוחהזיאדע
?[ת/לטבומתייה
:שדוח
םגךשמנבצמהםא :ןייארמל
 )"םויהדע"( 13ןמס ,םויה
ראוני .1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12
םויה .13

EP129_PeriodToMonth(IF 
)a13<> 

EP130_PeriodToYear
(PERIOD TO YEAR)

הנשושדוחהזיאדע
[ת/לטבומתייה /תדבע]
;EP129_PeriodToMonth^ :שדוח
:הנש
וזיאדעןייצ :ןייארמל
הנש



ENDIF
= a2 OR EP005_CurrentJobSit(((IF 

= EP002_PaidWork= 0 AND (MN101_Longitudinal((
= 1 AND MN101_Longitudinala1)) OR ((

)= a1))EP335_Today(

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
EP133_PeriodOtherEp

(OTHER PERIODS)
זאמתורחאתופוקתויהםאה
^FLLastInterviewMonthYear; 
תייה /םולשתבתדבע]ןהב
?[הדובעתשפיחות/לטבומ
ןכ .1
אל .5

[cnt] 

םדוקוא2005 .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
14. 2018
15. 2019
16. 2020

EP008_Intro1 (INTRODUCTION CURRENT JOB)
.תיחכונהתירקיעהךתדובעלתוסחייתמתואבהתולאשה
איהתירקיעההדובעה .תיתנועהדובעללוכ :ןייארמל
איה/אוהםא .תועשרתויהבדבועה/בישמהשהדובעה
תארוחבלשי ,תומוקמרפסמבתועשרפסמותואת/דבוע
ףסכרתויה/חיוורמה/בישמההבהדובעה
ךשמה .1

EP009_EmployeeOrSelf (EMPLOYEE OR SELF-

EMPLOYED)
וארוביצת/דבוע ,ה/ריכשהתאםאה ,וזהדובעב
?ת/יאמצע
יטרפהרזגמבהדובע .1
ירוביצהרזגמבהדובע .2
יאמצע .3

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

)= a5)

EP010_CurJobYear (START OF CURRENT JOB 

(YEAR))



?וזהדובעבדובעלתלחתההנשוזיאב
NUMBER [1940..2020]

)RESPONSE= EP010_CurJobYear(IF 

ENDIF
EP616_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)

תארתויבתקייודמההרוצבראתמהםשהוהמ
?וזהדובע

STRING

)Refusal)= EP616_NTofJobNOT((IF 

ENDIF
EP018_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY 

ACTIVE)
לשגוסהזיאב .24רפסמסיטרכבןנובתהאנא
?ת/דבועה/תאםיתורישואהישעת ,קסע

CHECK: (NOT( YEAR(SYSDATE()) 
- EP010_CurJobYear10 < 
MN808_AgeRespondent))[הנשה

תנשירחאםינש10תוחפלתויהלהכירצ
 'רעזמ' לעץחל ,הנוכנהנשהםא .הדילה
[;רבסהלהרעהףסוהו

EP616c_NTofJobCode (JOBCODER 

- NAME OR TITLE OF JOB)
רגאמבךדיקפתתאת/שפחמינא ,תעכ
.ונלשימשרהתודובעה
תארחבודיקפתהתאשדחמדלקה
המישרהמרתויבהבוטההמאתהה
 ,הטמללולגלואטווינתועצמאב .תחתפנה
.םיפסונםידיקפתאוצמלןתינ

י/שקב ,דיקפתהתאת/אצומךניאםא
דיקפתליפולחםשלעבושחלה/בישמהמ
.רתוייפיצפסואטרופמרואיתתתלוא

דלקה ,ללכהמאתהת/אצומךניאםא
991.

STRING

InDataOccupationsA JOBCODER:
= EP616c_NTofJobCode(NOT((IF 

Empty) AND (NOT
)991))= EP616c_NTofJobCode(

ENDIF

EP616d_NTofJobCode
(JOBCODER - NEXT)

דיקפתהתאתרחביכי/אדוואנא
:םיאתמה
^EP616c_NTofJobCode;
רוזח ,ןוכנהדיקפתהאלהזםא
רתויבהבוטההמאתההתארחבו

.תחתפנההמישרהמ
י/ךשמהוי/אדוו .1



ENDIF
EP013_TotWorkedHours (TOTAL HOURS WORKED 

PER WEEK)
ללוכ ,וזהרשמבללכךרדבדבועהתאעובשבתועשהמכ
לולכתלאאנא ?םולשתבאלשוא ,םולשתבתופסונתועש
.לכואתוקספה
דבוע .יטרדנטסהדובעעובשלתסחייתמוזהלאש :ןייארמל

גיד ,רועיי ,דיצ ,תואלקח .1
הביצחוהיירכ .2
יתיישעתרוציי .3
םימוזג ,למשחתקפסא .4
היינב .5
בכרילכןוקית ;יאנועמקויאנוטיסרחסמ .6
ישיאשומישלןיבוטוםיעונטק ,םיעונפוא ,םייעונמ
יתיבו

תונדעסמותואנולמ .7
תרושקתוהנסחא ,הרובחת .8
יסנניפךווית .9

תוליעפוהרכשהתויוליעפ ,ידיינ-אלדיסכנ .10
תיקסע

חוטיב ;הנידמהןוחטיבתויוליעפוירוביצלהנמ .11
ימואלחוטיב- הבוחיתרבח

ךוניח .12
דעסוהחווריתורישותואירביתוריש .13
םירחאםיישיאוםייתרבח ,םייתליהקםיתוריש .14

)3= EP009_EmployeeOrSelf(IF 

ENDIF
= a1 OR EP009_EmployeeOrSelf((IF 

)= 2)EP009_EmployeeOrSelf(

ENDIF

EP024_NrOfEmployees (NUMBER 

OF EMPLOYEES)
הדובעבךלשי ,ללכבםא ,םידבועהמכ
?וז
קרלולכ ;ןייאורמהללוכאל :ןייארמל
ולוהינלףופכבוארובעםידבועשםישנא
ןייאורמהלש
;לוקבארק
דחא-ףא .0
5דע1 .1
15דע6 .2
24דע16 .3
199דע25 .4
499דע200 .5
רתויוא500 .6

EP811_TermJob (TERM OF JOB)
-רצקהקסעההזוחךלשיוזהדובעבםאה
?עובקהזוחואדעומ
תוחפלאיההנווכה ,דעומרצקב :ןייארמל
םינש3-מ
דעומ-רצק .1
עובקהזוח .2
ה/בישמהתמזובהבושת( הזוחאלל( .3
דבלב



ENDIF
)a2= EP005_CurrentJobSit(IF 

 ,םישדוחהשולשךשמבעובשבתועש40דבועה ,יתנוע
.40תונעלךירצ

NUMBER [0..168]

)RESPONSE= EP013_TotWorkedHours(IF 

ENDIF

CHECK: (EP013_TotWorkedHours > 71)
[;.ידמהובגהארנתועשהרפסמ ,אדוואנא]

)= 1MN101_Longitudinal(IF 

EP025_Intro (INTRODUCTION WORK 

SATISFACTION)
ה/תאשכ .25רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
ילירמא/רומאאנא ,תיחכונהךתדובעלעת/בשוח
אל ,ה/םיכסמ ,טלחהבה/םיכסמה/תאםא
דחאלכםעה/םיכסמאלטלחהבוא ,ה/םיכסמ
.םיאבהםיטפשמהמ
ןיא. גיצנתרזעאללהזקלחתליחת :ןייארמל
ה/בישמהםא .ה/גיצנתופתתשהרשפאל
תולאשמתחאףאלעתונעלת/לגוסמהניא/וניא
.הלאשלכבCTRL+Kץחל ,ה/ומצעבהלא
ךשמה .1

EP026_SatJob (SATISFIED WITH JOB)
תייהםאה .ילשהדובעהמהצורמינאלכהךסב
אל ,ה/םיכסמ ,טלחהבה/םיכסמ :ה/תאשת/רמוא
ה/םיכסמאלטלחהב ,ה/םיכסמ
.25סיטרכי/גצה :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4

EP027_JobPhDem (JOB PHYSICALLY 

DEMANDING)
תייהםאה .ברינפוגץמאמתשרודילשהדובעה
אל ,ה/םיכסמ ,טלחהבה/םיכסמ :ה/תאשת/רמוא
ה/םיכסמאלטלחהב ,ה/םיכסמ
25סיטרכגיצהלשי :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4

EP028_TimePress (TIME PRESSURE DUE TO 

A HEAVY WORKLOAD)
האצותכןמזלשדימתמץחלתחתת/אצמנינא
 :ה/תאשת/רמואתייהםאה( .דבכהדובעסמועמ
 ,ה/םיכסמאל ,ה/םיכסמ ,ה/םיכסמטלחהב
)?ה/םיכסמאלטלחהב
25סיטרכגיצהלשי :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4



EP029_LitFreeWork (LITTLE FREEDOM TO 

DECIDE HOW I DO MY WORK)
תאתושעלךיאטילחהלשפוחדואמטעמילשי

טלחהב :ה/תאשת/רמואתייהםאה( .יתדובע
אלטלחהב ,ה/םיכסמאל ,ה/םיכסמ ,ה/םיכסמ
)?ה/םיכסמ
25סיטרכגיצהלשי :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4

EP030_NewSkill (I HAVE AN OPPORTUNITY TO 

DEVELOP NEW SKILLS)
תייהםאה( תושדחתויונמוימחתפלתונמדזהילשי

אל ,ה/םיכסמ ,ה/םיכסמטלחהב :ה/תאשת/רמוא
)?ה/םיכסמאלטלחהב ,ה/םיכסמ
25סיטרכגיצהלשי :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4

EP031_SuppDiffSit (SUPPORT IN DIFFICULT 

SITUATIONS)
םאה( .םישקםיבצמבתמלוההכימתת/לבקמינא
 ,ה/םיכסמטלחהב :ה/תאשת/רמואתייה
)?ה/םיכסמאלטלחהב ,ה/םיכסמאל ,ה/םיכסמ
25סיטרכגיצהלשי :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4

EP032_RecognWork (RECEIVE THE 

RECOGNITION DESERVING FOR MY WORK)
םאה( .יתדובעלעילהעיגמההרכהלהכוזינא
 ,ה/םיכסמטלחהבה/תאשת/רמואתייה
)?ה/םיכסמאלטלחהב ,ה/םיכסמאל ,ה/םיכסמ
25סיטרכגיצהלשי :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4

EP033_SalAdequate (SALARY OR EARNINGS 

ARE ADEQUATE)
רכשה] ,ילשםיגשיההוםיצמאמהלכבבשחתהב
תייהםאה( .[תומלוהילשתוסנכהה /םלוהילש
אל ,ה/םיכסמ ,ה/םיכסמטלחהב :ה/תאשת/רמוא
)?ה/םיכסמאלטלחהב ,ה/םיכסמ
קפסלשהרקמב .25י/גיצה :ןייארמל
רובעםלוהלומגתלאיההנווכה :יריבסה/רבסה
התשענשהדובעה
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4



ENDIF
= a2 OR EP005_CurrentJobSit(((IF 

= EP002_PaidWork= 0 AND (MN101_Longitudinal((
= 1 AND MN101_Longitudinala1)) OR ((

)= a1))EP335_Today(

ENDIF
= 0 AND MN101_Longitudinal((IF 

EP005_CurrentJobSit= a1 OR (EP006_EverWorked(((
)a3))= EP005_CurrentJobSit= a1) OR (

ENDIF

EP034_JobPromPoor (PROSPECTS FOR JOB 

ADVANCEMENT ARE POOR)
האלעההייוכיס /הדובעבילשםודיקהייוכיס]
ת/רמואתייהםאה( .םיעורג[הדובעבילשהגרדב
אל ,ה/םיכסמ ,ה/םיכסמטלחהב :ה/תאש
)?ה/םיכסמאלטלחהב ,ה/םיכסמ
25סיטרכגיצהלשי :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4

EP035_JobSecPoor (JOB SECURITY IS 

POOR)
ת/רמואתייהםאה( ךומנילשיתקוסעתהןוחטבה
אל ,ה/םיכסמ ,ה/םיכסמטלחהב :ה/תאש
)?ה/םיכסמאלטלחהב ,ה/םיכסמ
25סיטרכגיצהלשי :ןייארמל
טלחהבםיכסמ .1
םיכסמ .2
םיכסמאל .3
םיכסמאלטלחהב .4

)a2= EP005_CurrentJobSit(IF 

ENDIF

EP036_LookForRetirement (LOOK FOR 

EARLY RETIREMENT)
 ,ךלשתיחכונההדובעהלעת/בשוחה/תארשאכ
?רשפאהלככםדקומהנממשורפלהצורתייהםאה
ןכ .1
אל .5

EP037_AfraidHRet (AFRAID HEALTH LIMITS 

ABILITY TO WORK BEFORE REGULAR RETIREMENT)
ךתלוכיתאליבגתךתואירבשת/ששוחה/תאםאה
?תואלמגלהשירפליגלדעוזהדובעבדובעל
ןכ .1
אל .5

EP007_MoreThanOneJob (CURRENTLY 

MORE THAN ONE JOB)
ךלשיםאה .תירקיעהךתדובעלעונרבידוישכעדע
?תירקיעהךתדובעלףסונב ,תרחאהדובעעגרכ
רכשבהדובעקרלולכאנא :ןייארמל
ןכ .1
אל .5



EP048_IntroPastJob (INTRODUCTION PAST JOB)
ךלתייהשהנורחאההדובעהתודואחחושלםידמועונאהתע
.[ת/לטבומלתכפהשינפל /תואלמגלתשרפשינפל]
ךשמה .1

EP050_YrLastJobEnd (YEAR LAST JOB END)
?הנורחאהךתדובעהמייתסההנשוזיאב

NUMBER [1900..2020]

)RESPONSE= EP050_YrLastJobEnd(IF 

ENDIF
EP649_YrsInLastJob (YEARS WORKING IN LAST 

JOB)
?ןורחאהךתדובעםוקמבתדבעםינשהמכ
הכירצהלאשה ,תחאהדובעמרתוישיוהדימב :ןייארמל
לשתישארההדובעלתבשחנשהדובעלסחייתהל
1ןזה .םולשתאללהשפוחלשתופוקתללוכ .ה/בישמה
השישמתוחפרובע0-ו ,רתויואםישדוחהשישרובע
.םישדוח

NUMBER [0..99]

)RESPONSE= EP649_YrsInLastJob(IF 

ENDIF
EP051_EmployeeORSelf (EMPLOYEE OR A SELF 

EMPLOYED IN LAST JOB)
וארוביצת/דבוע ,ה/ריכשתייהםאה ,וזהדובעב
?ת/יאמצע
ה/ריכש. 1
רוביצת/דבוע. 2
ת/יאמצע. 3

EP152_NTofJob (NAME OR TITLE OF JOB)
תרדגהואקייודמהםשהתאןייצלאנ ?ךתדובעהארקנדציכ
תקייודמהדיקפתה

STRING

)Refusal)= EP152_NTofJobNOT((IF 

CHECK: ( YEAR(SYSDATE()) - 
EP050_YrLastJobEnd10 > 
MN808_AgeRespondent)[תויהלהכירצהנשה

 ,הנוכנהנשהםא .הדילהתנשירחאםינש10תוחפל
[;רבסהלהרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל

CHECK: (EP649_YrsInLastJob > 
MN808_AgeRespondent)[תויהלךירצרפסמה

ץחל ,ןוכנליגהםא .ולהוושואה/בישמהליגמךומנ
[;רבסהלהרעהףסוהו 'רעזמ' לע

EP152c_NTofJobCode (JOBCODER - NAME 

OR TITLE OF JOB)
תודובעהרגאמבךדיקפתתאת/שפחמינא ,תעכ
.ונלשימשרה
המאתההתארחבודיקפתהתאשדחמדלקה
טווינתועצמאב .תחתפנההמישרהמרתויבהבוטה
.םיפסונםידיקפתאוצמלןתינ ,הטמללולגלוא



ENDIF
EP054_WhichIndustry (WHICH INDUSTRY ACTIVE)

 ,קסעלשגוסהזיאב .24רפסמסיטרכבןנובתהאנא
?ת/דבועה/תאםיתורישואהישעת
.14...1הבושתןמסלשי :ןייארמל
גיד ,רועיי ,דיצ ,תואלקח .1
הביצחוהיירכ .2
יתיישעתרוציי .3
םימוזג ,למשחתקפסא .4
היינב .5
 ,םייעונמבכרילכןוקית ;יאנועמקויאנוטיסרחסמ .6
יתיבוישיאשומישלןיבוטוםיעונטק ,םיעונפוא
תונדעסמותואנולמ .7
תרושקתוהנסחא ,הרובחת .8
יסנניפךווית .9

תיקסעתוליעפוהרכשהתויוליעפ ,ידיינ-אלדיסכנ .10
יתרבחחוטיב ;הנידמהןוחטיבתויוליעפוירוביצלהנמ .11

ימואלחוטיב- הבוח
ךוניח .12
דעסוהחווריתורישותואירביתוריש .13
םירחאםיישיאוםייתרבח ,םייתליהקםיתוריש .14

)3= EP051_EmployeeORSelf(IF 

ה/בישמהמי/שקב ,דיקפתהתאת/אצומךניאםא
רואיתתתלואדיקפתליפולחםשלעבושחל
.רתוייפיצפסואטרופמ

.991דלקה ,ללכהמאתהת/אצומךניאםא
STRING

InDataOccupationsB JOBCODER:
= Empty) EP152c_NTofJobCode(NOT((IF 

= EP152c_NTofJobCodeAND (NOT(
)991))

ENDIF

EP152d_NTofJobCode (JOBCODER 

- NEXT)

דיקפתהתאתרחביכי/אדוואנא
:םיאתמה
^EP616c_NTofJobCode;
תארחבורוזח ,ןוכנהדיקפתהאלהזםא
המישרהמרתויבהבוטההמאתהה
.תחתפנה
י/ךשמהוי/אדוו .1

EP061_NrOfEmployees (NUMBER OF 

EMPLOYEES)
?ךלויה ,ללכבםא ,םידבועהמכ
םרלוקבתובושתהתאי/ארק :ןייארמל
דחאףא .0
5דע1 .1
15דע6 .2
24דע16 .3
199דע25 .4
499דע200 .5
רתויוא500 .6



ENDIF
EP203_IntroEarnings (INTRO INDIVIDUAL INCOME)

ךלהמבךלשתוסנכההוםיחוורהלעםיפסונםיטרפתעדלםישקבמונאהתע
.;FLLastYear^ תנשרמולכ ,הנורחאההנשה
ךשמה .1

EP204_AnyEarnEmpl (ANY EARNINGS FROM EMPLOYMENT LAST 

YEAR)
?;FLLastYear^ תנשבריכשכהדובעמןהשלכתוסנכהךלויהםאה
ןכ .1
אל .5

)a1= EP204_AnyEarnEmpl(IF 

ENDIF
EP206_AnyIncSelfEmpl (INCOME FROM SELF-EMPLOYMENT LAST 

YEAR)
תנשביתחפשמקסעבהדובעואיאמצעכהדובעמןהשלכתוסנכהךלויהםאה
^FLLastYear;?
ןכ .1
אל .5

)a1= EP206_AnyIncSelfEmpl(IF 

ENDIF
EP303_Intro (INTRODUCTION INCOME FROM PUBLIC PENSIONS)

תואבצקמוםימולשתמהסנכהלתועגונהתולאשתרדסךתואלאשאתעכ
ןיבהלונלבושח ,ןכלםדוקעדימהמקלחלעיתלאשםאםג .תונושתוירוביצ
לעךתואלאשאךכרחא ,םימוכסלעךתואלאשאתישאר .טוריפבןיינעהתא
םימולשתהתאלבקמהתאשןמזהךשמלעלאשאףוסבלוםימולשתהןומזת
.וללה

ENDIF
ENDIF

EP205_EarningsEmplAT (EARNINGS EMPLOYMENT PER YEAR 

AFTER TAXES)
ךתסנכההתיההמ ,תושרפהוםיסמםולשתירחא ,ךתכרעהל
ןוגכףסונםוכסלכלולכלשי ?;FLLastYear^ תנשבהדובעמ
.המודכוםיימעפדחםימולשת ,13שדוחםולשת ,םיסונוב
;FLCurr^ -בםוכסןזה .תיתנשהסנכה :ןייארמל

NUMBER [0..100000000000000000]

)= NONRESPONSEEP205_EarningsEmplAT(IF 

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP207_EarningsSelfAT (EARNINGS PER YEAR AFTER TAXES 

FROM SELF-EMPLOYMENT)
דויצ ,םלגירמוחרובעםולשתרחאלו ,תושרפהוםיסימםולשתרחאל
 ,)תואצוה( ךתדובעךלהמבת/שמתשמה/תאםהבםהשלכןיבוטוא
תנשב )חוור( יאמצעכךתדובעמךתסנכהךרעבהתיההמ
^FLLastYear;?
;FLCurr^ -בםוכסןזה .תיתנשהסנכה :ןייארמל

NUMBER

)= NONRESPONSEEP207_EarningsSelfAT(IF 

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ךשמה .1

EP671_IncomeSources (INCOME FROM PUBLIC PENSIONS IN LAST 

YEAR)
ךלויה ;FLLastYear^ תנשבםאה .26רפסמסיטרכבהשקבבטבה
:םיאבהתורוקמהמדחאמתוסנכה
אלו ,תכראתמהלחמהתפוקתוהדימב :ימואלחוטיבמתוכנתבצק :ןייארמל
תוכנתבצקלבקליאכזהיהידבועה ,הדובעלהרזחהדעומתאךירעהלןתינ
ואורטופשםיריכש :הלטבאימד .)הדובערשוכןדבואואתוכנתבצק :לשמל(
 )ןהמתחאבתיקלחדובעלוכישמהותורשמיתשבודבעשימללוכ( ורטפתה
תפוקתלערשגלםהלרשפאלהרטמב ,הלטבאימדלםימיוסמםיאנתבםיאכז
דרשמ ,ימואלהחוטיבהמדועיסתלמג .הדובעםוקמתאיצמלדעהלטבאה
 - הליהקבםירג ,השירפהליגלועיגהשםישנאל :םילוחהתפוקואתואירבה
םויםויהתולועפבהרזעלםיקוקזו ,תויאמצעתוקלחמבןגומרוידבואםתיבב
םישישקלםגתנתינהלמגה .)'דכותיבבךלהל ,לוכאל ,ץחרתהל ,שבלתהל(
תנתינהלמגה .הביבסלוא ,םמצעלהנכסעונמלידכבהחגשהלםיקוקזה
תחטבהקוחיפ-לע :הסנכהתחטבה .םידחוימםירקמבטעמל ,םיתורישב
חיטבהלםחוכבןיאשלארשיבהחפשמוםדאלכלוזהלמגתמלושמהסנכה
םהו )םילטבומואהדובעיעגפנ ,םיכנ ,םילוח( היחמלתקפסמהסנכהםמצעל
 "הסנכהתמלשה" - תיקלחהלמג .תורחאתואבצקתלבקלםיאכזםניא
תואבצק( רחארוקממואהדובעמםתסנכהשהחפשמואםדאלתמלושמ
.קוחבהעובקההסנכההתמרמהכומנ )תונודקפואםיסכנ
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס

SET OF 1. ימואלהחוטיבהלשהנקזתבצק
ימואלהחוטיבהלשםיראשואהנקזתבצקלהסנכהתמלשה .2
תמדקומתיביצקתהיסנפ .3
ימואלהחוטיבהמהעיגפימד .4
ימואלהחוטיבהמהדובעיעגפנ/תוכנתבצק .5

הלטבאימד .8
גוזהתב/ןבמהדובעיעגפנלשםיראש/םיראשתבצק .9

רחאיתלשממדרשממואןוחטיבהדרשממהבצק .11
םילוחהתפוקואתואירבהדרשמ ,ימואלהחוטיבהמדועיסתלמג .12
הסנכהתחטבה .13
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count(EP671_IncomeSources) < 1 AND ((96 
IN (EP671_IncomeSources))))[הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל"" 

 LOOP cnt := 1 TO[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי
13

))EP671_IncomeSourcesIN ((cnt (IF 

EP078_AvPaymPens (TYPICAL PAYMENT OF 

PENSIONS)
מעצוממהםולשתהלדוגהיההמ ,םיסימםולשתרחאל
הסנכההתמלשה /ימואלהחוטיבהמךלשהנקזהתבצק]
היסנפה /ימואלהחוטיבהלשםיראשואהנקזתבצקל
חוטיבהמךלשתוכנהתבצק /ךלשתמדקומהתיביצקתה
הדובעיעגפנ/תוכנהתבצקואהעיגפהימד /ימואלה
ךלשםיראשהתבצק /ךלשהלטבאהימד /ימואלהחוטיבהמ
יתלשממדרשממואןוחטיבהדרשממךתבצק /גוזת/ןבמ
ואתואירבהדרשמ ,ימואלהחוטיבהמדועיסתבצק /רחא
תנשב[ךלשהסנכההתחטבה /םילוחהתפוק
^FLLastYear;?
םולשתאוהםולשתה ;FLCurr^-בםוכסןזה :ןייארמל



13שדוח ,םיסונובןוגכתופסותללוכאל ,ליגר-יתרגש
הלוכיש ,ןמזהתפוקתלסחייתתהאבההלאשה .המודכו
ה/בישמהלע .המגודל ,תיעובשואתינועבר ,תישדוחתויהל
תנייוצמההנשבוזהפוקתליתרגשהםולשתהתאןייצל
.הלאשב

NUMBER [0..100000000000000000]

)= NONRESPONSEEP078_AvPaymPens(IF 

ENDIF
EP074_PeriodBenefit (PERIOD OF INCOME SOURCE)

?םולשתההסיכהפוקתוזיא
אשונבהלאש ,םיימעפדחםימולשתלולכתלא :ןייארמל
.ךשמהבלאשית
עובש. 1
םייעובש. 2
תועובש4 - שדוח.3
תועובש12 - םישדוחהשולש .4
תועובש26 - םישדוחהשיש .5
תועובש52 - םישדוח12 - המלשהנש .6

)טרפ( רחא .97

)a97= EP074_PeriodBenefit(IF 

ENDIF
EP208_MonthsRecIncSource (HOW MANY 

MONTHS RECEIVED INCOME SOURCE)
הנקזהתבצק]תאתלביקםישדוחהמכךשמב ,לוכהךסב
ואהנקזהתבצקלהסנכההתמלשה /ימואלהחוטיבהמךלש
תיביצקתההיסנפה /ימואלהחוטיבהלשםיראשה
ימד /ימואלהחוטיבהמךלשתוכנהתבצק /תמדקומה
חוטיבהמךלשהדובעהיעגפנ /תוכנהתבצקואהעיגפה
חוטיבהמךלשםיראשהתבצק /הלטבאהימד /ימואלה
ואןוחטיבהדרשממךתבצק /גוזהת/ןבתריטפןיגבימואלה
חוטיבהמךלשדועיסהתבצק /רחאיתלשממדרשממ
[הסנכהתחטבה /םילוחתפוקואתואירבהדרשמ ,ימואלה
?;FLLastYear^ תנשב
אמגודל .ןמזהמכךרואלאלא ,םימולשתהמכאל :ןייארמל
 .12איההבושתההנשהלכךלהמבהלבקתההבצקהםא
.2איההבושתהרבמבונמלחההלבקתהםא

NUMBER [1..12]

)= 1MN101_Longitudinal(IF 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP075_OthPeriodBenefits (OTHER 

PERIOD OF RECEIVING BENEFITS)

תרחאהפוקתי/ןייצ :ןייארמל
STRING

EP612_WhenSource_long (BENEFIT 

BEFORE LAST INTERVIEW)
לשהנקזהתבצק]תאהנושארלתלביקםאה
ואהנקזתבצקלהסנכההתמלשה /ימואלהחוטיבה
תיביצקתההיסנפה /ימואלהחוטיבהלשםיראש
ימד /ימואלהחוטיבהמתוכנהתבצק /תמדקומה
חוטיבהמהדובעהיעגפנ/תוכנהתבצקואהעיגפה
תב/ןבמםיראשהתבצק /הלטבאהימד /ימואלה



ENDIF
= 1) OR MN101_Longitudinal(NOT((IF 

)= a5)EP612_WhenSource_long(

ENDIF
EP081_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT 

INCOME SOURCE)
 )ימעפדח( והשלכילבולגםולשתואףסונםוכסתלביקםאה
הסנכההתמלשה /ימואלהחוטיבהמהנקזהתואבצק]רובע
ימולשת /ימואלהחוטיבהלשםיראשהואהנקזהתבצקל
תוכנהתבצק /)תמדקומהשירפרובע( תמדקומהייסנפה
יעגפנ/תוכנהתבצקואהעיגפהימד /ימואלהחוטיבהמ
םיראשהתבצק /הלטבאהימד /ימואלהחוטיבהמהדובעה
דרשממהבצקה /גוזת/ןבתריטפןיגבימואלהחוטיבהמ
חוטיבהמדועיסהתלמג /רחאיתלשממדרשממואןוחטיבה
תחטבה /םילוחהתפוקואתואירבהדרשמ ,ימואלה
?;FLLastYear^ תנשךלהמב[הסנכהה
םיימעפדחםימוכסללוכןייאורמהשאדוולשי :ןייארמל
םיסונוב ,13תרוכשמ ,םיסונובללוכ( ולבקתהשםיפסונ
.)'וכוםיגחהתארקל
ןכ .1
אל .5

יתלשממדרשממואןוחטיבהדרשממהבצקה /גוזה
דרשמ ,ימואלהחוטיבהמדועיסהתלמג /רחא
ינפל[הסנכההתחטבה /םילוחהתפוקואתואירבה
ונלשןורחאהןויארה
?;FLLastInterviewMonthYear^-ב
ןורחאהןויארהינפל ,ןכ .1
ןורחאהןויארהירחא ,אל .5

EP213_YearRecIncSource (YEAR 

RECEIVED INCOME SOURCE)
לשהנקזתבצק]תאהנושארלתלביקהנשוזיאב
ואהנקזתבצקלהסנכהתמלשה /ימואלהחוטיבה
תיביצקתההיסנפה /ימואלהחוטיבהלשםיראש
ימד /ימואלהחוטיבהמתוכנתבצק /תמדקומה
חוטיבהמהדובעיעגפנ/תוכנתבצקואהעיגפ
חוטיבהמםיראשתבצק /הלטבאהימד /ימואלה
דרשממךתבצק /גוזת/ןבתריטפןיגבימואלה
דועיסהתבצק /רחאיתלשממדרשממואןוחטיבה
תפוקואתואירבהדרשמ ,ימואלהחוטיבהמךלש
?ךלש[ךלשהסנכההתחטבה /םילוחה
אלןפואבהלבקתהשהבטהלשהרקמב :ןייארמל
ולבקתהשהלטבאימד ,לשמל( םייחהךלהמבףיצר
ןושארהםולשתלסחייתה ,)תונושהלטבאתופוקתב
ןושארשםולשתלאלו ,וזהבטהמלבקתהש
.בישמהלשםייחהךלהמבלבקתהש

NUMBER [1930..2020]

= EP213_YearRecIncSource(IF 
)RESPONSE

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - 
EP213_YearRecIncSource >= 

MN808_AgeRespondent)[הנשה
תנשלהוושוארתויתרחואמתויהלהכירצ
 'רעזמ' לעץחל ,הנוכנהנשהםא .הדילה
[;.רבסהלהרעהףסוהו



ENDLOOP
EP624_OccPensInc (HAD OCCUPATIONAL PENSION INCOME 

SOURCES)
 .קיסעמהידילעונתינהתויתקוסעתתויסנפםגןנשי ,הנקזהתואבצקלףסונב
?;FLLastYear^ תנשבתיתקוסעתהיסנפמהסנכהךלהתייהםאה
רובעהיסנפ ,תמדוקהואהנורחאההדובעהמתיתקוסעתהיסנפ :ןייארמל
םיראשתייסנפואהעיצפואתוכנלשהרקמבחוטיב ,תמדקומהשירפ
.גוזהתב/ןבלשותדובעמ
ןכ .1
אל .5

)a1= EP624_OccPensInc(IF 

ENDIF

)a1= EP081_LumpSumPenState(IF 

ENDIF
]cnt[

EP082_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF 

LUMP SUM PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
םוכסכתלביקהמכ ,םיסמיוכינרחאל ,ךתכרעהל
ךלשהנקזהתבצק]מילבולגםולשתכואףסונ
ואהנקזתבצקלהסנכהתמלשה /ימואלהחוטיבהמ
תיביצקתההיסנפה /ימואלהחוטיבהלשםיראש
חוטיבהמךלשתוכנהתבצק /ךלשתמדקומה
יעגפנ/תוכנהתבצקואהעיגפהימד /ימואלה
תבצק /הלטבאהימד /ימואלהחוטיבהמהדובעה
 /ךגוזת/ןבתריטפןיגבימואלהחוטיבהמםיראשה
 /רחאיתלשממדרשמואןוחטיבהדרשממךתבצק
דרשמ ,ימואלהחוטיבהמךלשדועיסהתבצק
[הסנכהתחטבה /םילוחהתפוקואתואירבה
?;FLLastYear^ ךלהמב
םולשתלכלולכ ;FLCurr^-בםוכסה :ןייארמל
ףסונ

NUMBER [0..100000000000000000]

= EP082_TotAmountLS(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP678_AvPaymPens (APPROXIMATE ANUAL PAYMENT OF 

PENSIONS)
לכמלבקתהשםוכסההיההמ ,םיסימםולשתרחאל ,ךתכרעהל
?;FLLastYear^ ךלהמבךלשתויתקוסעתהתויסנפה
 ,םיימעפ-דחםימולשתלולכלאלאנ ;FLCurr^בםוכסןזה :ןייארמל
 ,13שדוחלעםולשת ,םיסונובלשמלומכ ,המודכוםיפסונםימולשת
.המודכוםיגחהךלהמבםימולשת

NUMBER [0..100000000000000000]

)= NONRESPONSEEP678_AvPaymPens(IF 

ENDIF
)1= MN101_Longitudinal(IF 

[Unfolding Bracket Sequence]

EP621_WhenSource_long (BENEFIT BEFORE LAST 

INTERVIEW)



ENDIF
EP089_AnyRegPay (ANY OTHER REGULAR PAYMENTS RECEIVED)

ENDIF
= 1) OR MN101_Longitudinal(NOT((IF 

)a5)= EP621_WhenSource_long(

ENDIF
EP681_LumpSumPenState (LUMP SUM PAYMENT INCOME 

SOURCE)
תויסנפהמתחאמםיימעפדחואםיפסונ ,םימולשתתלביקםאה
?;FLLastYear^ תנשךלהמבךלשתויתקוסעתה
דחואףסונםולשתלכןובשחבחקולבישמהיכאדוואנא :ןייארמל
 ,םיסונובללוכ( ולשתויתקוסעתהתויסנפהמתחאמלבקתהשימעפ
לעתונעלתנמלע )םיגחבםיפסונםימולשת ,13שדוחלעםולשת
וזהלאש
ןכ .1
אל .5

)a1= EP681_LumpSumPenState(IF 

ENDIF

הנושארלךלשתיתקוסעתההיסנפהםולשתתאתלביקםאה
בונלשןורחאהןויארהינפל

^FLLastInterviewMonthYear;?
תינכותאיההנושארהתיתקוסעתההיסנפה :ןייארמל
.םימולשתהנממלבקללחהבישמהשהנושארההסינפה
ןורחאהןויארהינפל ,ןכ .1
ןורחאהןויארהירחא ,אל .5

EP613_YearRecIncSource (YEAR RECEIVED 

INCOME SOURCE)
תיתקוסעתההיסנפהימולשתתאלבקלתלחתההנשוזיאב
?ךלש
תינכותאיההנושארהתיתקוסעתההיסנפה :ןייארמל
.םימולשתהנממלבקללחהבישמהשהנושארההסינפה

NUMBER [1930..2020]

)RESPONSE= EP613_YearRecIncSource(IF 

ENDIF

CHECK: ( YEAR(CURRENTDATE) - 
EP613_YearRecIncSource >= 

MN808_AgeRespondent)[תויהלהכירצהנשה
 ,הנוכנהנשהםא .הדילהתנשלהוושוארתויתרחואמ
[;.רבסהלהרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל

EP682_TotAmountLS (TOTAL AMOUNT OF LUMP SUM 

PAYMENT FROM INCOME SOURCE)
ךסבתלביקםוכסהזיא ,ךתכרעהל ,םייוכינוםיסימרחאל
תנשךלהמבימעפדחואףסונםולשתכלכה
^FLLastYear; ךלשתויתקוסעתהתויסנפהמ?
םימולשתהלכתאלולכ ;FLCurr^-בםוכסןזה :ןייארמל
.םיימעפדחהואםיפסונה

NUMBER [0..100000000000000000]

)= NONRESPONSEEP682_TotAmountLS(IF 

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ןיבמוהשלכףטושםולשתתלביקםאה .27רפסמסיטרכבי/ןנובתהאנא
?;FLLastYear^ תנשךלהמבןלהלשתורבעההואםירידסהםימולשתה
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. תיטרפחוטיבתרבחמםייחחוטיבימולשת
םיישיאתיטרפהייסנפימולשתואתיטרפהליגרהבצק .2
תונוזמ .3
הקדצואהחוורינוגראמםירידסםימולשת .4
תיטרפחוטיבתרבחמחווטךוראידועיסחוטיבימולשת .5

הלאמדחאףא .96

CHECK: (NOT((count(EP089_AnyRegPay) < 1 AND ((96 IN 
(EP089_AnyRegPay))))[ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל

 5LOOP cnt := 1 TO[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת

))EP089_AnyRegPayIN ((cnt (IF 

EP094_TotalAmountBenLP (TOTAL AMOUNT IN 

THE LAST PAYMENT)
םולשתההבוגהיההמ ,םהשלכםייוכינוםיסימירחא
הבצקה /ךלשםייחהחוטיבםולשת]לשעצוממה
 /ךלשתונוזמהימד /ךלשתיטרפההלמגה/תיטרפה
חוטיבמםימולשת /הקדצינוגראמךלשםירידסהםימולשתה
?;FLLastYear^ תנשב[ידועיס
דחםימולשתלולכתלא ;FLCurr^-בםוכסןזה :ןייארמל
ןויארברתוירחואמלאשיתםהיבגלהלאש .םיימעפ

NUMBER [0..100000000000000000]

= EP094_TotalAmountBenLP(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF
EP090_PeriodPaym (PERIOD RECEIVED REGULAR 

PAYMENTS)
?םולשתההסיכהפוקתוזיא
דחאעובש .1
םייעובש .2
תועובש4 - שדוח .3
תועובש13 - םישדוחהשולש .4
תועובש26 - םישדוחהשיש .5
תועובש52 - םישדוח12 - המלשהנש .6

)טרפ( רחא .97

)a97= EP090_PeriodPaym(IF 

ENDIF
EP096_MonthsRegPaym (MONTHS RECEIVED 

REGULAR PAYMENTS)
חוטיבמםיליגרםימולשת]תלביקלכהךסבםישדוחהמכ
ימד /תיטרפהיסנפימולשתואםייתפוקתםימולשת /םייח
חוטיבמםימולשת /הקדצינוגראמםיעובקםימולשת /תונוזמ
?;FLLastYear^ תנשב[ידועיס

[Unfolding Bracket Sequence]

EP091_OthPeriodPaym (OTHER PERIOD OF 

RECEIVING REGULAR PAYMENTS)

רחאי/ןייצ :ןייארמל
STRING



= a1 AND MN024_NursingHome((IF ENDLOOP
)76)< MN808_AgeRespondent(

ENDIF

NUMBER [1..12]

EP092_AddPayments (ADDITIONAL PAYMENTS FOR 

THIS BENEFIT IN LAST YEAR)
םייתפוקתםימולשת /םייחחוטיבמםיליגרםימולשת]רובע
םיעובקםימולשת /תונוזמימד /תיטרפהייסנפימולשתוא
תלבקםאה ,[ידועיסחוטיבמםימולשת /הקדצינוגראמ
?;FLLastYear^ תנשבימעפ-דחואףסונםוכס
ןכ .1
אל .5

)a1= EP092_AddPayments(IF 

ENDIF
]cnt[

EP209_AddPaymAT (ADDITIONAL 

PAYMENTS AFTER TAXES)
םכתסההמכב ,םייוכינוםיסימרחאל ,ךתכרעהל
?םיפסונםימולשתבתלביקשףסונהםוכסה
;FLCurr^ -בםוכס :ןייארמל

NUMBER [0..100000000000000000]

= EP209_AddPaymAT(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

EP097_PensClaim (PENSION CLAIMS)
 .עגרכלבקמךניאש ,תוידיתעהיסנפתויוכזתודואהתעםירבדמונא
תחאהבצקלתוחפליאכזהיהתםאה .28סיטרכבןנובתהאנא
?תעכלבקמךניאהתואש ,הזסיטרכבתומושרהתואבצקהמ
ןכ .1
אל .5

)a1= EP097_PensClaim(IF 

EP098_TypeOfPension (TYPE OF PENSION YOU 

WILL BE ENTITLED TO)
?ת/יאכזייהת/היהתהבצקלשםיגוסולאל
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
רבודמתומיאתמהתובושתהלכתאי/ןייצ :ןייארמל
לבקלה/לחהםרטת/ןייאורמהשתואבצקב

SET OF 1. ימואלהחוטיבהלשהנקזתבצק
תיתלשממתמדקומהשירפתבצק .2
ימואלהחוטיבהמהדובעיעגפנ/תיללכתוכנתבצק .3
ןרק ,תיביצקתהיסנפללוכ( דיבעמהמתיתקוסעתהיסנפ .4
)[ןוכסיחביכרמ] חוטיבתרבח ,למגתפוק ,היסנפ
היסנפללוכ ,דיבעמהמתמדקומתיתקוסעתהיסנפ .5
תמדקומתיביצקת

5LOOP cnt := 1 TO 

))EP098_TypeOfPension(cnt IN ((IF 



EP102_CompVolun (COMPULSORY 

OF VOLUNTARY PLAN OR FUND)
תיטנוולרהניאהלאשה
ךשמהלCTRL+Rישיקה/שקה .לארשיל
1. Compulsory

2. Voluntary

EP103_YrsContrToPlan (YEARS 

CONTRIBUTING TO PLAN)
ןילומגימדםלשמרבכה/תאםינשהמכ
 /ימואלהחוטיבהמךלשהנקזהתבצק]-ל
תיתלשממהתמדקומההשירפהתבצק
הדובעיעגפנ/תיללכהתוכנהתבצק /ךלש
תיתקוסעתההיסנפה /ימואלהחוטיבהמ
ןרק ,תיביצקתהיסנפללוכ( ךלשדיבעמהמ
ביכרמ] חוטיב 'בח ,למגתפוק ,היסנפ
תמדקומהתיתקוסעתההיסנפה /)[ןוכסיח
תיביצקתהיסנפללוכ ,ךלשדיבעמהמ
? [תמדקומ
ריבעהשםימולשתםגלולכלשי :ןייארמל
קיסעמה

NUMBER [0..75]

CHECK: (EP103_YrsContrToPlan
>= MN808_AgeRespondent)

ואה/בישמהליגמךומנתויהלךירצרפסמה]
ףסוהו 'רעזמ' לעץחל ,ןוכנליגהםא .ולהווש
[;רבסהלהרעה

EP106_ExpRetAge (EXPECTED AGE 

TO COLLECT THIS PENSION)
וזהבציקלבקלהפצמה/תאליגהזיאב
?הנושארהםעפב

NUMBER [30..75]

CHECK: (NOT((EP106_ExpRetAge
> MN808_AgeRespondent AND 

(EP106_ExpRetAge = 
RESPONSE)))[תויהלךירצהפוצמהליגה

ליגהםא .יחכונהליגלהוושוארתויהובג
[;רבסהלהרעהףסוהו 'רעזמ' לעץחל ,ןוכנ
)a2= EP005_CurrentJobSit(IF 

EP609_PWExpPensStatAge
(EXPECTED AMOUNT OF PENSION 

BENEFIT)
הבהפוקתהלעיבשיח/בושחאנא
יפסכלת/יאכזייהת/היהת
היהיהמ ,ךתכרעהל .וזההיסנפה
תבצק]לשןושארהםולשתההבוג
 /ימואלהחוטיבהלשהנקזה
תמדקומההשירפהתבצק
תוכנהתבצק /ימואלהחוטיבהמ
חוטיבהמהדובעהיעגפנ/תיללכה
תיתקוסעתההיסנפה /ימואלה
היסנפללוכ( ךלשדיבעמהמ
 ,למגתפוק ,היסנפןרק ,תיביצקת
 /)[ןוכסיחביכרמ] חוטיב 'בח
תמדקומהתיתקוסעתההיסנפה
היסנפללוכ ,ךלשדיבעמהמ



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

ENDIF
EP210_IntCheck (WHO ANSWERED SECTION EP)

?הזףיעסבתולאשהלעהנעימ :ןייארמל
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

ENDIF
]cnt[

יוכינרחאל ,[תמדקומתיביצקת
?םיסימ
;FLCurr^בםוכס :ןייארמל

NUMBER [
0..100000000000000000]

)= 0MN101_Longitudinal(IF 

IT005_Continue (INTRO IT MODULE)
םיבשחמבשומישלערבדנתעכ
ךשמה .1

)a2= EP005_CurrentJobSitSec_EP.(IF 

ELSE

ENDIF
IT003_PC_skills (PC skills)

...םהשרמואתייהםאה ?ךלשבשחמהירושיכתאגרדמתייהדציכ
;לוקבארק

IT001_PC_work (CURRENT JOB REQUIRES 

COMPUTER)
?בשחמבשמתשהלשרדנהתאךלשתיחכונההדובעבםאה
ואI-Pad( טלבאטוא ,ישיאבשחמתויהללוכיבשחמ
)טנרטניאלהשיגםע ,ןופטראמס( םכחןופלטוא )וימוד
ןכ .1
אל .5

)a1= EP005_CurrentJobSitSec_EP.(IF 

ENDIF

IT002_PC_work (LAST JOB REQUIRED 

COMPUTER)
תואלמגלךתשירפינפלהנורחאהךתדובעבםאה
?בשחמבשמתשהלתשרדנ
I-Pad( טלבטוא ,ישיאבשחמתויהללוכיבשחמ
השיגםע ,ןופטראמס( םכחןופלטוא ,)וימודו
.)טנרטניאל
ןכ .1
אל .5



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

ENDIF
IT004_UseWWW (USE WORLD WIDE WEB)

שופיח ,ליימ-יאחולשמלטנרטניאבתשמתשהםאהןורחאהעובשהךלהמב
?תחאםעפתוחפלרחאךרוצלכלואתוינק ,עדימ
.המודכוSKYPEבשומיש ,תויתרבחתותשר ,טא'צתללוכתרחאהרטמלכ
ןכ .1
אל .5

םינייוצמ .1
דואמםיבוט .2
םיבוט .3
םיריבס .4
םיעורג .5
)ינטנופסןפואברמאנםאקר( בשחמביתשמתשהאלםלועמ .6

GS700_Intro (INTRO HANDGRIP MEASURED)
ץוחללךממשקבא .הזיחאליגרתבךלשדיהקזוחתאךירעהלינוצרב ,התע
תאזםיגדא .ררחשלךכרחאותוינשהמכלקר ,לכותשלככקזחוזתידי

.וישכע
רשפאלןיא .גיצנתרזעאללקלחתליחת .הזיחאהתמצועתדידמתאםגדה
תחאףאלעתונעלת/לגוסמהניא/וניאה/בישמהםא .ה/גיצנתופתתשה
.הלאשלכבCTRL+Kןמס ,ה/ומצעבהלאתולאשמ
ךשמה .1

GS701_Willingness (WILLING TO HAVE HANDGRIP MEASURED)
רשפאלןכומהתאםאה .תילאמשהותינמיהךדיבןיגוריסלתודידמיתשעצבא
?ךדילשהזיחאהרשוכתאדודמליל
תודידמהעוציבלה/םיכסמת/ןייאורמה. 1
תודידמהעוציבלה/םיכסמאלת/ןייאורמה. 2
הדידמהתאעצבלת/לגוסמאלת/ןייאורמה. 3

= GS701_Willingness= a2 OR (GS701_Willingness((IF 
)a3)

GS010_WhyNotCompl (WHY NOT COMPLETED GS TEST)

ןמס ?דיהתזיחאןחבמתאה/םילשהאלת/ןייאורמהעודמ :ןייארמ
תומיאתמהתובושתהלכתא
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
יתוחיטבאלהיהיהזשה/שחה/בישמה .1
יתוחיטבאלהיהיהזששחןייארמה .2
הביסןויצאלל ,ה/בריסה/בישמה .3
ןחבמהתאםילשהלה/חילצהאללבאהתסינ/הסינה/בישמה .4
תוארוההתאה/ןיבהאלה/בישמה .5
םיידיהיתשב 'וכותוחיפנ ,העיצפ ,חותינה/רבעה/בישמה .6
םינורחאהםישדוחהתששךלהמב

)טרפ( רחא .97

))GS010_WhyNotCompl(a97 IN ((IF 

ENDIF

GS011_OthReason (OTHER REASON)

תרחאהביסןייצ :ןייארמ
STRING



ENDIF
= GS701_Willingness= a2 OR (GS701_WillingnessNOT(((IF 
)a3))

ENDIF
= GS701_Willingness= a2 OR (GS701_Willingness((IF 
)a3)

ENDIF
= GS701_Willingness= a2 OR (GS701_WillingnessNOT(((IF 
)a3))

GS002_RespStatus (RECORD RESPONDENT STATUS)

ה/בישמהלשהבצמ/ובצמתאימשר/םושר :ןייארמל
.הידי/וידייתשבשמתשהלה/לוכיה/בישמה. 1
.תינמיההדי/ודיבשמתשהלה/לוכיהניא/וניאה/בישמה. 2
.תילאמשההדי/ודיבשמתשהלה/לוכיהניא/וניאה/בישמה. 3

GS003_StopTest (END OF TEST BECAUSE RESPONDENT IS 

UNABLE OR NOT WILLING TO DO TEST)
.הקידבהתאירצע/רוצע :ת/ןייארמל
דיהתזיחאלשהדידמעצובתאל
ךשמה .1

)= a1GS002_RespStatus(IF 

ENDIF
GS705_IntroTest (INTRODUCTION TO TEST)

 .הזיחאתמצועןחבמלתויחנההרחאבוקעוםושירהתרבוחלרובע
.הדידמהםויסירחא "ךשמה .1" רחב
ךשמה .1

GS002_RespStatus= a1 OR (GS002_RespStatus((IF 
)= a2)

ENDIF
GS002_RespStatus= a1 OR (GS002_RespStatus((IF 

)= a3)

GS004_DominantHand (DOMINANT HAND)
?ת/בתוכה/תאדיוזיאב
הטילשםע ,דלונשםדאאוהירטסקדיבמאםדא :ןייארמל
תולועפעצבללוכיו ,)ךכללגתסהאלו( םיידיהיתשבהווש
.םיידיהיתשב
ןימידי .1
לאמשדי .2
הוושהרוצבוידייתשבטלושירטסקדיבמא. 3

GS006_FirstLHand (FIRST MEASUREMENT, LEFT 

HAND)
הנושארהדידמ ,לאמשדי
םלשהרפסמללוגיעךותתואצותהתאי/ןזה :ןייארמל
.רתויבבורקה

NUMBER [0..100]



ENDIF
GS002_RespStatus= a1 OR (GS002_RespStatus((IF 

)= a2)

ENDIF
GS002_RespStatus= a1 OR (GS002_RespStatus((IF 

)= a3)

ENDIF
GS012_Effort (HOW MUCH EFFORT R GAVE)

?הדידמבה/בישמהה/עיקשהץמאמהמכ :ןייארמל
םיאלמםיצמאמה/עיקשהה/בישמה. 1
לשבםיאלמםיצמאמעיקשהלמה/עונמהתייה/היהה/בישמה. 2
םירחאתוחונרסוח/םימוטפמיסואבאכ ,הלחמ
הביסאלל ,םיאלמםיצמאמה/עיקשהה/בישמהשהארנאל. 3
ןיעלתיארנ

GS013_Position (THE POSITION OF R FOR THIS TEST)

GS008_FirstRHand (FIRST MEASUREMENT, RIGHT 

HAND)
.הנושארהדידמ ,ןימידי
םלשהרפסמללוגיעךותתואצותהתאי/ןזה :ןייארמל
.רתויבבורקה

NUMBER [0..100]

GS007_SecondLHand (SECOND MEASUREMENT, 

LEFT HAND)
הינשהדידמ ,לאמשדי
םלשהרפסמללוגיעךותתואצותהתאי/ןזה :ןייארמל
.רתויבבורקה

NUMBER [0..100]

)RESPONSE= GS007_SecondLHand(IF 

ENDIF

CHECK: (NOT((GS007_SecondLHand >= 
GS006_FirstLHand - 20 OR 
(GS007_SecondLHand <= 

GS006_FirstLHand20)))[הדידמהןיבשרפהה
 ,דואמלודגלאמשדיבהיינשההדידמהןיבוהנושארה
[;? םינוכנהםירפסמהתאתנזהםאה

GS009_SecondRHand (SECOND MEASUREMENT, 

RIGHT HAND)
.הינשהדידמ ,ןימידי
םלשהרפסמללוגיעךותתואצותהתאי/ןזה :ןייארמל
.רתויבבורקה

NUMBER [0..100]

)RESPONSE= GS009_SecondRHand(IF 

ENDIF

CHECK: (NOT((GS009_SecondRHand >= 
GS008_FirstRHand - 20 OR 
(GS009_SecondRHand <= 

GS008_FirstRHand20)))[הדידמהןיבשרפהה
 ,דואמלודגלאמשדיבהיינשההדידמהןיבוהנושארה
[;R? םינוכנהםירפסמהתאתנזהםאה



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

ENDIF

?ןחבמבה/בישמהתחונתהתייההמ :ןייארמל
הדימע .1
הבישי .2
הביכש .3

GS014_RestArm (R RESTED HIS/HER ARMS ON A SUPPORT)

עוציבתעבהכימתסיסבלעונעשנה/בישמהתועורזםאה :ןייארמל
?ןחבמה
ןכ .1
אל .5

)= 1MN038_axelero(IF 

AX001_Introduction (INTRO ACCELEROMETER)
תנמלע .רקחמהלשידוחייקלחבףתתשהלךתואןימזהלהצורינא
הנישיסופדתודואעדילתובישחהנשי ,תונקדזהיכילהתרוקחל
 .הלעמו50ינבלשהעונתו

ונחנא ,ךכךרוצל .קיודמבויביטקייבואןפואבתאזדודמלםיצורונחנא
ןטקרישכמה .םימי8ךשמבןטקהעונת-דמדונעלךממשקבלםיצור
.ךרילדמצומו
 ,רישכמהתאדנועהתאשןמזבךלשםוקימהרחאבוקעללכונאל
.ךלשתועונתהתאדודמלקראלא
ודימצהללוכיהתא .העונת-דמרישכמהארנךיאוישכעךלהאראינא
.תשובחתבשומישלהמודהז .רטסלפםעהנוילעהךריהלאתולקב
רבסהוםירויאהםעתוארוההתרבוחתאתנייאורמ/ןייאורמלהארה
.ול
םיכסהללגוסמאלואחכונאלגיצמהםא .גיצנאללקלחתליחת
הלאשלכבCTRL+Kשקה ,ומצעבתופתתשהל
ךשמה .1

AX002_Willingness (WILLINGNESS TO PARTICIPATE IN AX 

STUDY)
הלילבוםויבךריהלערישכמהתאדונעלשקבתת ,ףתתשתםא
הממיבתועש24רישכמהתאדונעלשי ,ונייהד .םימי8ךשמב
תוליעפהיונישבךרוצןיאהדידמהתפוקתךלהמב .םימי8ךשמב
םוימויהייחבהכילהוהניש ,הבישיןמזדודמלאיההרטמה .הליגרה
.ךלש
ונסחואיורקחמהתווצידילערישכמהמוקתעויהעונתהתודידמ
הניהוזהדידמבתופתתשהששיגדמינא .ההוזמ-אלןפואב
.תיתובדנתה
?רקחמהלשהזקלחבףתתשהלםיכסתםאה
רקחמבופתתשישםינייאורמהלשהריחבלםידחוימםינוירטירקןיא
.ללכבםיענאלואדואמטעמםיזזשםישנאבםגםיניינועמונחנא .הז
ןכ .1
אל .5

)a1<> AX002_Willingness(IF 

AX003_Reasons (REASON WHY R DOES NOT 

PARTICIPATE IN AX STUDY)

ףתתשהלןכומאלבישמהןללגבשתוביסהתאהשקבברחב
.העונתהתדידמרקחמב



ןהמתעדלרשפאםאה" :רורבאלםאקרלוקבארק
ןיא ."?רקחמבתופתתשהמענמנהתאןללגבשתוביסה
.לוקבתובושתהתאאורקל
קיפסמליעפאלאוהשה/ןימאמתנייאורמ/ןייאורמה .1
ידמה/ןקזאוהשבשוחתנייאורמ/ןייאורמה .2
ואהדובעללגבףתתשהלה/לוכיאלתנייאורמ/ןייאורמה .3
ביבחת
ברןמזלת/חכונהיהיאלתנייאורמ/ןייאורמה .4
ינעבותואבכרומךילההשת/בשוחתנייאורמ/ןייאורמה .5
ידמ
ה/ותויטרפבעגופךילההשבשוחתנייאורמ/ןייאורמה .6
ללגבףתתשהלאלה/ףידעמתנייאורמ/ןייאורמה .7
רועבתושיגרואתויגרלא

)טרפ( רחא .97

)= a1AX003_Reasons(IF 

ENDIF
)= a2AX003_Reasons(IF 

ENDIF
)= a3AX003_Reasons(IF 

AX007_NotActive (REFUSAL CONVERSION 

NOT ACTIVE)
אלםדאכךמצעתאה/בישחמה/תאשה/ןיבמינא
.ליעפקיפסמ
םישנאקראלופתתשיהזרקחמביכבושח
ןכוםיליעפדואמאלשםישנאםגאלא ,םיליעפ
זאקר .תיזיפתולבגומואתוכנילעבםישנא
תואירבלשהאלמהנומתלבקלםילוכיםירקוחה
.לארשיבהייסולכואבתוליעפהתמרו

תוליעפהותואירבה ,םיליעפםישנאקרלולכנםא
הממרתויבוטוארייתנקדזמההייסולכואהלש
.תמאבםהש
.ברךרעתלעבאיהרקחמבךתופתתשה

הדידמבףתתשהלתעכןכומהתאתוישכעםאה
?וזהתדחוימה
ןכ .1
אל .5

AX008_TooOld (REFUSAL CONVERSION TOO 

OLD)
.ידמרגובמכךמצעתאהאורהתאשןיבמינא
 ,ופתתשיםיריעצםישנאקראלשבושחהזרקחמב
לבקלםירקוחהםילוכיזאקר .םירגובמםגאלא
םא .הייסולכואבתוליעפותואירבלשהאלמהנומת
תואירבה ,רתויםיריעצוםיאירבםישנאקרלולכנ
לארשיבתנקדזמההייסולכואהלשתוליעפהתמרו
ךתופתתשה .תמאבאיהשהממרתויבוטואריי

.ברךרעתלעבאיהרקחמב

תדחוימההדידמבףתתשהלתעכןכומהתאםאה
?וזה
ןכ .1
אל .5



ENDIF
)= a4AX003_Reasons(IF 

ENDIF
)= a5AX003_Reasons(IF 

ENDIF
)= a6AX003_Reasons(IF 

AX009_WorkOrHobby (REFUSAL 

CONVERSION WORK OR HOBBY)
ליבגהללולערישכמהשת/בשוחה/תאשןיבמינא
רישכמה .םיביבחתבעוגפלואךלשתוליעפהתא
לכעצבלןתינ .הטושפותדינעו ,לק ,דואמןטקאוה
ליעפהלךרוצןיא .רישכמלבלםישלילבתוליעפ
 .יטמוטואןפואבלעופרישכמה ,ותואתובכלואותוא
םיחכושוליפאורישכמהתאםידנועםישנאהבור
.ךרילרבוחמאוהש
תדחוימההדידמבףתתשהלתעכןכומהתאםאה
?וזה
ןכ .1
אל .5

AX010_Absence (REFUSAL CONVERSION 

ABSENCE)
.רתויברןמזךשמברדענהיהתה/תאיכתנייצ
8ךשמברישכמהתאדוענלה/ךירצקרה/תא
.תופיצרבםימי
דעןמזהלכרדענהיהתםאקרףתתשהלןתינאל
.2019ינוי

ללגבלשמל ,תועובשהמכךשמבי/רדעתםא
ךלחולשלוךכבבשחתהללכונ ,הדובעואהפשוח
.רחאעובשברישכמהתא

תדחוימההדידמבףתתשהלתעכןכומהתאםאה
?וזה
ןכ .1
אל .5

AX011_NoBurden (REFUSAL CONVERSION 

NO BURDEN)
תכבסמתופתתשהשבשוחה/תאשןיבמינא
.הדיבכמו

תאדונעלאוהתושעלךירצהתאשדיחיהרבדה
דואמןטקאוה .תופיצרבםימי8ךשמברישכמה
ךרוצןיא .תוליעפליבגמוניאו ,הדינעלטושפ ,לקו
תדחוימתוליעפתושעלוא ,ותואתובכלואליעפהל
בור .תיטמוטואינפבדבוערישכמה .ותדינעתעב
אוהשםיחכושףאורישכמהתאםידנועםישנאה
.ךרילרבוחמ
תאונלריזחהלטושפלוכיהתא ,םימי8רחאל
ולבקתםתא .ותיאדחיהעיגמשהפטעמברישכמה
.םכתופתתשהלעהנטקהנתמ

תדחוימההדידמבףתתשהלתעכןכומהתאםאה
?וזה
ןכ .1
אל .5



ENDIF
= a1 OR AX002_Willingness((((((((IF 

= a1) OR AX008_TooOld= a1) OR (AX007_NotActive(
= AX010_Absence= a1) OR (AX009_WorkOrHobby(

AX012_Privacy= a1) OR (AX011_NoBurdena1) OR (
)= a1)AX013_Skin= a1) OR (

ENDIF
)= a7AX003_Reasons(IF 

ENDIF
)= a97AX003_Reasons(IF 

ENDIF

AX012_Privacy (REFUSAL CONVERSION 

PRIVACY)
תדינעשת/בשוחה/תא ,ןוכנה/ניבמינאםא
 .םייטרפהךיינותנלהשיגונלרשפאתרישכמה
תאטלוקאלוGPS -בלעפומוניארישכמה
תמצועורפסמתאדדומטושפרישכמה .ךמוקימה
.רחארבדםושאלוךלשתועונתה
דודמלואואצמיהםוקמרחאבוקעלתורשפאןיא
.רחאעדימ

תדחוימההדידמבףתתשהלתעכןכומהתאםאה
?וזה
ןכ .1
אל .5

AX013_Skin (REFUSAL CONVERSION SKIN)
התיאשהקבדמהבשוחהתא ,ןוכנה/ניבמינאםא
ררועלהלולעואךרועבעגפתרבחתמרישכמה
רובעדחוימבהננכותהקבדמה .תיגרלאהבוגת
תורטמלתשמשמאיה .רועהלעהרישיהקבדה
דונעלםיכירצםישנאםהבםירקמבתויאופר
הכוראהפוקתךשמברועהלעתורישיםירישכמ
תיגרלאהבוגתלןוכיסה .םימיהנומשרשאמרתוי

.דואמןטקאוה

תדחוימההדידמבףתתשהלתעכןכומהתאםאה
?וזה
ןכ .1
אל .5

AX004_OtherReasons (OTHER REASON 

WHY NOT PARTICIPATE IN AX STUDY)

תרחאהביסטרפאנא :ןייארמ
STRING

AX006_Outro (THANK YOU YES AX)
רקחמבךתופתתשהשכדיתעברשקךתיארוצאינא .הדות
לוכיו ,םינימזהעונת-ידמלשלבגומרפסמונלשי .ליחתת
רקחמהשןמזהךשמבדחאךילאחולשללכונאלשתויהל
רוצאוראודבךילאחלשיירישכמהרקחמלרחביתםא .ךרענ
.בושרשקךתיא
תאלבקתשדעתועובשרפסמףולחלתויושע ,ךבלתמושתל



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

ENDIF

ELSE

ENDIF

.האבהםעפברשקךתיארוצאשדעורישכמה
ותואדונעללחהאנא ,רישכמהתאלבקמהתארשאכ
.ירשפאהםדקהב
.אבהאשונלוישכעךישמנ
ךשמה .1

AX005_ThankYouNo (THANK YOU NO AX)
.אבהאשונלוישכערובענ .הדות
ךשמה .1

SP001_Intro (INTRODUCTION SP)
ואה/ריכמה/תאשםישנאלתקנעהילואשעויסבתקסועתואבהתולאשה
.ה/ריכמה/תאשםישנאמתלביקילואש
ךשמה .1

SP002_HelpFrom (RECEIVED HELP FROM OTHERS)
רשעםינשלעת/בשוחה/תארשאכ .29רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
 ,ךלשתיבהקשמלץוחמוהשלכהחפשמתב/ןבםאה ,םינורחאהםישדוחה
?סיטרכבעיפומהעויסלשוהשלכגוסךלקינעהי/והשלכה/ןכשואה/רבח
ןכ .1
אל .5

)a1= SP002_HelpFrom(IF 

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU HELP)
 ,תיבלץוחמת/ררוגתמה[ת/רחא]החפשמתב/ןבוזיא/הזיא
םישדוחהרשעםינשבהרזעךלה/שיגהה/ןכשואה/דידי

?םינורחאה
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
ת/יחכונהגוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24



תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

= a10 OR SP003_FromWhoHelp((IF 
)a11)= SP003_FromWhoHelp(

ELSE

SP027_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL 

GIFT)
?ה/דליהזיא
^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];
;ת/רחאה/דלי .96

)= a96SP027_WhatChild(IF 

ENDIF

SP023_NameOthChild (NAME OTHER 

CHILD)

ה/דליהםשתאןייצ :ןייארמ
STRING

)= 1FoundAPotentialMatchingSNMember (IF 

SP028_WhatSNmember (WHAT 

SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
 Relationship string is}]הולא/הזםאה

loaded}]ןויארברתויםדקומתנייצש?
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96



ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF HELP)

הזםדאךלשיגההרזעלשםיגוסוליא .29סיטרכבי/ננובתהאנא
?םינורחאהםישדוחהרשעםינשב
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. חלקתהלואץחרתהל ,שבלתהל :ןוגכ ,ישיאלופיט, 
םיתורישבשמתשהל ,הטימלסנכיהלואהטימהמתאצל ,לוכאל
 ,ןוניגב ,תיבבםינוקיתב ,לשמל ,תיבהקשמתולטמבהרזע .2
.תיבהתדובעב ,תוינקב ,הרובחתב
ואםייפסכםיניינעתרדסה ,םיספטיולימומכ ,תריינתדובעב .3
םייטפשמ

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN RECEIVED HELP 

FROM THIS PERSON)
תורידתוזיאב ,לכהךסב ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
...הזהיהםאה ?הזםדאמתאזכהרזעתלביק
לוקבארק :ןייארמל
םוילכטעמכ .1
עובשלכטעמכ .2
שדוחלכטעמכ .3
רתויתוקוחרםיתעל .4

)piIndex <> 3(IF 

ENDIF
3LOOP cnt1 := 2 TO ]1[ 

ENDIF

SP007_OtherHelper (ANY OTHER HELPER FROM 

OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
ת/ףסונהחפשמתב/ןבשיםאה )29סיטרכבןנובתה(
לופיטןתמבךלרזעש ,ה/ןכש ,ה/דידי ,תיבהקשמלץוחמ
?תיבהקשמתולטמעוציבבואישיא
ןכ .1
אל .5

-HelpFromOther]cnt1 (IF 
)= a1SP007_OtherHelper1[.

SP003_FromWhoHelp (WHO GAVE YOU 

HELP)
ת/ררוגתמה[ת/רחא]החפשמתב/ןבוזיא/הזיא
הרזעךלה/שיגהה/ןכשואה/דידי ,תיבלץוחמ
?םינורחאהםישדוחהרשעםינשב
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
גוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11

ת/יחכונה
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13



ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

= a10 OR SP003_FromWhoHelp((IF 
)a11)= SP003_FromWhoHelp(

ELSE

SP027_WhatChild (WHAT CHILD 

GIVEN FINANCIAL GIFT)
?ה/דליהזיא
^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];
;ת/רחאה/דלי .96

)a96= SP027_WhatChild(IF 

ENDIF

SP023_NameOthChild
(NAME OTHER CHILD)

ה/דליהםשתאןייצ :ןייארמ
STRING

IF 
FoundAPotentialMatchingSNMember (

)1= 



ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
SP004_TypesOfHelp (WHICH TYPES OF 

HELP)
הרזעלשםיגוסוליא .29סיטרכבי/ננובתהאנא
םישדוחהרשעםינשבהזםדאךלשיגה
?םינורחאה
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. ץחרתהל ,שבלתהל :ןוגכ ,ישיאלופיט
סנכיהלואהטימהמתאצל ,לוכאל ,חלקתהלוא
םיתורישבשמתשהל ,הטימל
םינוקיתב ,לשמל ,תיבהקשמתולטמבהרזע .2
.תיבהתדובעב ,תוינקב ,הרובחתב ,ןוניגב ,תיבב
תרדסה ,םיספטיולימומכ ,תריינתדובעב .3
םייטפשמואםייפסכםיניינע

SP005_HowOftenHelpRec (HOW OFTEN 

RECEIVED HELP FROM THIS PERSON)
 ,לכהךסב ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
םאה ?הזםדאמתאזכהרזעתלביקתורידתוזיאב
...הזהיה
לוקבארק :ןייארמל
םוילכטעמכ .1
עובשלכטעמכ .2
שדוחלכטעמכ .3
רתויתוקוחרםיתעל .4

)piIndex <> 3(IF 

ENDIF
]cnt1[

ENDIF

SP028_WhatSNmember
(WHAT SNMEMBER GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
}]הולא/הזםאה

Relationship string is 
loaded}]רתויםדקומתנייצש

?ןויארב
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

SP007_OtherHelper (ANY OTHER 

HELPER FROM OUTSIDE THE HOUSEHOLD)
תב/ןבשיםאה )29סיטרכבןנובתה(
 ,תיבהקשמלץוחמת/ףסונהחפשמ
לופיטןתמבךלרזעש ,ה/ןכש ,ה/דידי

?תיבהקשמתולטמעוציבבואישיא
ןכ .1
אל .5



ENDIF
SP008_GiveHelp (GIVEN HELP IN THE TIME SINCE THE LAST 

INTERVIEW)
השקבבי/ןנובתה .םירחאלתתנשהרזעהתודואךתואלואשלינוצרבהתע
תשגהםאה ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב .29רפסמסיטרכב
רתויואדחאה/ןכשלואה/דידיל ,תיבלץוחמת/אצמנההחפשמתב/ןבל
?םיטרכבםיעיפומהעויסהיגוסמ
רבסה ,ךרוצךכבשיםא . םידכנבלופיטתללוכהניאהלאשה :ןייארמל
.SP014הלאשב ,רתוירחואמבלשבןודיםידכנהאשונשה/בישמל
ןכ .1
אל .5

)= a1SP008_GiveHelp(IF 

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID YOU GIVE HELP)
ןכשוארבח ,תיבהקשמלץוחמ[ת/רחא]החפשמתב/ןבהזיאל
םישדוחהרשעםינשךלהמב[רתויבתובורקהםיתיעל]תעייס
?םינורחאה
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
ת/יחכונהגוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

= a10 OR SP009_ToWhomGiveHelp((IF 
)a11)= SP009_ToWhomGiveHelp(

SP029_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN FINANCIAL 

GIFT)
?ה/דליהזיא
^FLChild]1[;

^FLChild]2[;
^FLChild]3[;
^FLChild]4[;
^FLChild]5[;
^FLChild]6[;



ELSE

ENDIF
SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES OF HELP)

הזםדאלתשגההרזעלשםיגוסולא .29סיטרכבהשקבבןנובתה
?םינורחאהםישדוחהרשעםינשב
יטנוולרשהמלכןמס :ןייארמל

SET OF 1. חלקתהלואץחרתהל ,שבלתהל :ןוגכ ,ישיאלופיט, 
םיתורישבשמתשהל ,הטימלסנכיהלואהטימהמתאצל ,לוכאל
 ,ןוניגב ,תיבבםינוקיתב ,לשמל ,תיבהקשמתולטמבהרזע .2
.תיבהתדובעב ,תוינקב ,הרובחתב
ואםייפסכםיניינעתרדסה ,םיספטיולימומכ ,תריינתדובעב .3
םייטפשמ

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN GIVE HELP)
עויסתשגהתורידתוזיאב ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
...הזהיהםאה ?הזםדאלהזכ
 ;לוקבארק

^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];
;ת/רחאה/דלי .96

)= a96SP029_WhatChild(IF 

ENDIF

SP024_NameOthChild (NAME OTHER 

CHILD)

ה/דליהםשתאןייצ :ןייארמל
STRING

)= 1FoundAPotentialMatchingSNMember (IF 

ENDIF

SP030_WhatSNmember (WHAT 

SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
[{Relationship string}] -הולא/הזםאה
?רתויםדקומתנייצש
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96



םוילכטעמכ .1
עובשלכטעמכ .2
שדוחלכטעמכ .3
רתויתוקוחרםיתעל .4

)piIndex <> 3(IF 

ENDIF
3LOOP cnt2 := 2 TO ]1[ 

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU GIVEN HELP TO 

OTHERS)
החפשמתב/ןבשיםאה )29סיטרכבהשקבבןנובתה(
תרזעםהלה/ןכשואה/דידי ,תיבהקשמלץוחמת/רחא
?תיבהקשמתולטמבואישיאלופיטןתמב
ןכ .1
אל .5

-HelpFromOutside]cnt2 (IF 
)a1= SP013_GiveHelpToOth1[.

SP009_ToWhomGiveHelp (TO WHOM DID 

YOU GIVE HELP)
קשמלץוחמ[ת/רחא]החפשמתב/ןבהזיאל
תובורקהםיתיעל]תעייסןכשוארבח ,תיבה
?םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב[רתויב
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
גוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11

ת/יחכונה
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

OR = a10 SP009_ToWhomGiveHelp((IF 
)a11)= SP009_ToWhomGiveHelp(



ELSE

ENDIF

SP029_WhatChild (WHAT CHILD 

GIVEN FINANCIAL GIFT)
?ה/דליהזיא
^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];
;ת/רחאה/דלי .96

)a96= SP029_WhatChild(IF 

ENDIF

SP024_NameOthChild
(NAME OTHER CHILD)

ה/דליהםשתאןייצ :ןייארמל
STRING

IF 
FoundAPotentialMatchingSNMember (

)1= 

ENDIF

SP030_WhatSNmember
(WHAT SNMEMBER GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
}] -הולא/הזםאה

Relationship string}]
?רתויםדקומתנייצש
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96



ENDIF
OR > 0 CH021_NoGrandChild(Sec_CH.(IF 

)0)> MN039_NumGrCh(

ENDLOOP
ENDIF

SP010_TypesOfHelpGiven (WHICH TYPES 

OF HELP)
הרזעלשםיגוסולא .29סיטרכבהשקבבןנובתה
?םינורחאהםישדוחהרשעםינשבהזםדאלתשגה
יטנוולרשהמלכןמס :ןייארמל

SET OF 1. ץחרתהל ,שבלתהל :ןוגכ ,ישיאלופיט
סנכיהלואהטימהמתאצל ,לוכאל ,חלקתהלוא
םיתורישבשמתשהל ,הטימל
םינוקיתב ,לשמל ,תיבהקשמתולטמבהרזע .2
.תיבהתדובעב ,תוינקב ,הרובחתב ,ןוניגב ,תיבב
תרדסה ,םיספטיולימומכ ,תריינתדובעב .3
םייטפשמואםייפסכםיניינע

SP011_HowOftGiveHelp (HOW OFTEN 

GIVE HELP)
וזיאב ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
היהםאה ?הזםדאלהזכעויסתשגהתורידת
...הז
 ;לוקבארק
םוילכטעמכ .1
עובשלכטעמכ .2
שדוחלכטעמכ .3
רתויתוקוחרםיתעל .4

)piIndex <> 3(IF 

ENDIF
]cnt2[

SP013_GiveHelpToOth (HAVE YOU 

GIVEN HELP TO OTHERS)
שיםאה )29סיטרכבהשקבבןנובתה(
קשמלץוחמת/רחאהחפשמתב/ןב
ןתמבתרזעםהלה/ןכשואה/דידי ,תיבה
?תיבהקשמתולטמבואישיאלופיט
ןכ .1
אל .5

SP014_LkAftGrCh (LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
וארידסןפואבתחגשהםאה ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
?םיחכונויהםירוההשילבמ[ךידכנ /ךתדכנ/ךדכנ]לעםעפלםעפמ
ןכ .1
אל .5

)= a1SP014_LkAftGrCh(IF 

SP015_ParentLkAftGrChild (PARENTS FROM 

GRANDCHILDREN)
םה /הילע/וילעשה/דכנהלשהרוההאוה]ךיידלימימ
?תחגשה[ןהילעש/םהילעשתודכנה/םידכנהלשםירוהה
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס

SET OF ^FLChild]1[;
^FLChild]2[;
^FLChild]3[;



ENDIF
)1> MN013_HHSize(IF 

ENDIF

^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];
;)ו(רטפנש )םי(דלי .21

TO 20LOOP cnt3 := 1 

ENDLOOP

(cnt3 IN (IF 
))SP015_ParentLkAftGrChild(

ENDIF

SP016_HowOftGrCh (HOW OFTEN 

DO YOU LOOK AFTER GRANDCHILDREN)
לעתחגשהעצוממבתורידתוזיאב
לשתודליה/םידליה/הדליה/דליה
^FLChildName;, רשעםינשךלהמב
היההזםאה ?םינורחאהםישדוחה
לוקבארק :ןייארמל
םוילכטעמכ .1
עובשלכטעמכ .2
שדוחלכטעמכ .3
רתויתוקוחרםיתעל .4

[cnt3] 

SP018_GiveHelpInHH (GIVEN HELP TO SOMEONE IN THE 

HOUSEHOLD)
ךלהמב ,םאה .ךלשתיבהקשמךותבהרזעתודואהתעחחושנהבה
הזתיבבררוגתמהוהשימלתרזע ,םינורחאהםישדוחהרשעםינש
?השבלהואהטימהמהאיצי ,הצחרומכ ,ישיאלופיטביתרגשןפואב
טעמכואימוימויןפואב :איההנווכה "יתרגש" הלימב :ןייארמל
לעעדימבםיניינועמאלונא .םישדוחהשולשתוחפלךשמבימוימוי

.החפשמהינבלשתורצקהלחמתופוקתךלהמבהרזע
ןכ .1
אל .5

)= a1SP018_GiveHelpInHH(IF 

SP019_ToWhomGiveHelpInHH (TO WHOM 

GIVEN HELP IN THIS HOUSEHOLD)



?התיה/היהוז/הזימ
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. גוזהתב/ןב
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
ת/יחכונהגוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(SP019_ToWhomGiveHelpInHH) < 1 AND ((96 

IN (SP019_ToWhomGiveHelpInHH))))[ןתינאל
אנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבל
 a10 IN (IF))[;.ךתבושתתאהנש

) OR ((a11 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH(
)))SP019_ToWhomGiveHelpInHH(

SP031_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ

SET OF ^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[;



ENDIF
(NOT((a96 IN (IF 

)) AND (NOT((a96 PH048_HeADLa(Sec_PH.Health_B2.
))))PH049_HeADLb(Sec_PH.Health_B2.IN 

ELSE

ENDIF

^FLChild]18[;
^FLChild]19[;

^FLChild[20];
;ת/רחאה/דלי .96

))SP031_WhatChild(a96 IN ((IF 

ENDIF

SP025_NameOthChild (NAME 

OTHER CHILD)

ה/דליהםשםושר :ןייארמל
STRING

FoundAPotentialMatchingSNMember (IF 
)1= 

ENDIF

SP032_WhatSNmember (WHAT 

SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
םדקומורכזוהולאםישנא/הזםדאםאה
?ןויארברתוי

SET OF ^FLSNmember]1[;
^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

SP020_RecHelpPersCareInHH (SOMEONE IN 

THIS HOUSEHOLD HELPED YOU REGULARLY WITH PERSONAL 

CARE)
יתרגשןפואבךלרזעשהזתיבבררוגתמהוהשימשיםאה
ךלהמבהשבלהואהטימהמהאיצי ,הצחרומכ ,ישיאלופיטב
?םינורחאהםישדוחהרשעםינש
ואימוימויןפואב :איההנווכה ,יתרגשהלימב :ןייארמל
אלונא .םישדוחהשולשתוחפלךשמימוימויטעמכ
לשתורצקהלחמתופוקתךלהמבהרזעלעעדימבםיניינועמ
.החפשמהינב
ןכ .1
אל .5

)a1= SP020_RecHelpPersCareInHH(IF 

SP021_FromWhomHelpInHH (WHO 

HELPES YOU WITH PERSONAL CARE IN THE 

HOUSEHOLD)



?התיה/היהוז/הזימ
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. גוזהתב/ןב
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
גוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11

ת/יחכונה
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(SP021_FromWhomHelpInHH) < 1 AND 

((96 IN (SP021_FromWhomHelpInHH))))
ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל]
 IF[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת
) SP021_FromWhomHelpInHH((a10 IN ((

OR ((a11 IN 
)))SP021_FromWhomHelpInHH(

SP033_WhatChild (WHAT CHILD 

GIVEN FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ

SET OF ^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[;



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

ENDIF
SP022_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN SP)

?הזףיעסבתולאשהלעהנעימ :יקדב/קודב :ןייארמל
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

^FLChild]16[;
^FLChild]17[;
^FLChild]18[;
^FLChild]19[;

^FLChild[20];
;ת/רחאה/דלי .96

(a96 IN (IF 
))SP033_WhatChild(

ENDIF

SP026_NameOthChild
(NAME OTHER CHILD)

ה/דליהםשתאןייצ :ןייארמל
STRING

IF 
FoundAPotentialMatchingSNMember (

)1= 

ENDIF

SP034_WhatSNmember
(WHAT SNMEMBER GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
ורכזוהולאםישנא/הזםדאםאה
רתויםדקומבלשבךדילע
?ןויארב

SET OF ^FLSNmember
]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

)piMode = a1(IF 

ELSE



ENDIF
)1= MN007_NumFinR(IF 

)piMode = a2(IF 

ENDIF

CM003_RespFin (CHOICE RESPONDENT FINANCE)
לשיסנניפהבצמהלעתולאשלאשנןויארברתוירחואמ
הנקזליגלתונוכסחאשונב ,לשמל .החפשמהותיבהקשמ
םיניינועמונחנא .םירחאםיבורקבוםידליבתיפסכהכימתו
םיאתמההיהיםכיניבמימ .םכמדחאקרולאתולאשלואשל
?םייפסכהםכיניינעתודואתולאשלעתונעלרתויב
תחא/דחאת/יפסכה/בישמקרדדוקלשי

1. ^MN002_Person]1[.Name;
2. ^MN002_Person]2[.Name;

FT001_Intro (INTRODUCTION FINANCIAL TRANSFERS)
םיכמותשוא ,תוירמוחואתויפסכתונתמםיקינעמהםישנאםנשי

 ,םירחאםיבורק ,םידכנ ,םידלי ,םירוה :לשמלומכ ,םירחאםישנאב
.תאזםישועםניאשםישנאםנשיו ;םינכשואםידידי

ךשמה .1

FT002_GiveFiGift250 (GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
תחקלילב .םינורחאהםישדוחהרשעםינשלעהשקבבבושח
לביקשוהשימשיםאה ,ףתושמןוזמואםיפתושמםירוגמןובשחב
 ,הנתמ[ךגוזתבמוא /ךגוזןבמוא /ךתשאמוא /ךלעבמוא]ךממ
קשמלץוחמואךותבוהשלכםדאל ,תירמוחואתיסנניפ ,הכימתוא
?רתויוא ;FL250; ^FLCurr^  לשיוושב ,הזתיב
תויולעיוסיכלוא ,ףסכןתמלאיההנווכהתיפסכהנתמב :ןייארמל
םולשתוא ,הלכשה ,יאופרחוטיבואיאופרלופיטומכםינושםיגוסמ
תומורתואתואוולההזףיעסבלולכלןיא .תיבתיינקרובעןושאר
.הקדצל
ןכ .1
אל .5

)a1= FT002_GiveFiGift250(IF 

FT003_ToWhomFiGift250 (TO WHOM DID YOU 

PROVIDE FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
 /ךגוזןבוא /ךתשאוא /ךלעבוא]ה/תאתקנעה[דוע]ימל
רשעםינשב]תאזכהנתמואתיפסכהרזע[ךגוזתבוא
ולםדאהםשתאי/ןייצהשקבב] ?[םינורחאהםישדוחה
[הברהיכהתרזע
תניתנתולאשלערוזחלרשפאמירקחמהילכה :ןייארמל
םימעפשולשדעהנתמה
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
ת/יחכונהגוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11
)ןתח( ןתוחמ .12



)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

OR = a10 FT003_ToWhomFiGift250((IF 
)a11)= FT003_ToWhomFiGift250(

ELSE

FT032_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ
^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];
;ת/רחאה/דלי .96

)a96= FT032_WhatChild(IF 

ENDIF

FT022_NameOthChild (NAME 

OTHER CHILD)

ה/דליהםשתאםושר :ןייארמל
STRING

FoundAPotentialMatchingSNMember (IF 
)1= 



ENDIF
)3piIndex <> (IF 

ENDIF
3LOOP cnt1 := 2 TO ]1[ 

ENDIF

FT033_WhatSNmember (WHAT 

SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
 Relationship}]-הולא/והזםאה

string}]םדוקתרכזהש?
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

FT007_OthPFiGift250 (OTHER PERSONS 

GIVEN FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
םישדוחהרשעםינשלעבשוחןיידעהתאשכ
תיבהקשמךותבוהשימדועשיםאה :םינורחאה
 /ךתשאמוא /ךלעבמוא]ךממלביקשולהצוחמוא
 ,הנתמוא ,הכימת[ךגוזתבמוא /ךגוזןבמוא
 ;FL250^ לשיוושבתירמוחואתיפסכ

^FLCurr; רתויוא?
ןכ .1
אל .5

FT_Given_FinancialAssistance_LOOP(IF 
)= a1FT007_OthPFiGift2501[.-]cnt1 

FT003_ToWhomFiGift250 (TO 

WHOM DID YOU PROVIDE FINANCIAL GIFT 

250 OR MORE)
וא /ךלעבוא]ה/תאתקנעה[דוע]ימל
הרזע[ךגוזתבוא /ךגוזןבוא /ךתשא
רשעםינשב]תאזכהנתמואתיפסכ
תאי/ןייצהשקבב] ?[םינורחאהםישדוחה
[הברהיכהתרזעולםדאהםש
לערוזחלרשפאמירקחמהילכה :ןייארמל
םימעפשולשדעהנתמהתניתנתולאש
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
תב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11

ת/יחכונהגוזה
)ןתח( ןתוחמ .12



)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
 )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22

הדובעל
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
יופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26

רחאיעוצקמ
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

= FT003_ToWhomFiGift250((IF 
FT003_ToWhomFiGift250a10 OR (

)a11)= 

FT032_WhatChild (WHAT 

CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ
^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];
;ת/רחאה/דלי .96

= FT032_WhatChild(IF 
)a96

ENDIF

FT022_NameOthChild
(NAME OTHER CHILD)

םשתאםושר :ןייארמל
ה/דליה

STRING



ENDIF
FT008_Intro2 (INTRODUCTION RECEIVE)

הכימתואתוירמוחואתויפסכתונתמיבגלךתואונלאשהתעהז
תוירמוחותויפסכתונתמלעתעדלםיצורונאהתע .תתנילואש
.תלביקילואשהכימתו

ךשמה .1

FT009_RecFiGift250 (RECEIVED FINANCIAL GIFT OF 250 OR 

MORE)
תחקלאלב .םינורחאהםישדוחהרשעםינשלעהשקבביבשח/בושח
 /ךלעבל][וא]ךלוקינעהםאה ,ףתושמןוזמואףתושמרוידןובשחב
הכימתואתירמוחואתיפסכהנתמ[ךגוזתבל /ךגוזןבל /ךתשאל
לשיוושב ,ולהצוחמואהזתיבקשמךותבוהשלכםדאמיהשלכ

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
)3piIndex <> (IF 

ENDIF
]cnt1[

IF 
FoundAPotentialMatchingSNMember (

)1= 

ENDIF

FT033_WhatSNmember
(WHAT SNMEMBER GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
}]-הולא/והזםאה

Relationship 
string}]תרכזהש

?םדוק
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

FT007_OthPFiGift250
(OTHER PERSONS GIVEN FINANCIAL 

GIFT 250 OR MORE)
רשעםינשלעבשוחןיידעהתאשכ
דועשיםאה :םינורחאהםישדוחה
ואתיבהקשמךותבוהשימ
וא]ךממלביקשולהצוחמ
ןבמוא /ךתשאמוא /ךלעבמ
וא ,הכימת[ךגוזתבמוא /ךגוז
יוושבתירמוחואתיפסכ ,הנתמ
וא ;FL250; ^FLCurr^ לש
?רתוי

ןכ .1
אל .5



^FL250; ^FLCurr; רתויוא?
םיגוסיוסיכוא ,ףסכתניתנאיההנווכהתיפסכהנתמב :ןייארמל
 ,חוטיבואיאופרלופיטרובעתושרדנהולאןוגכתויולעלשםימייוסמ
ואתואוולההזףיעסבלולכלןיא .תיבתיינקרובעהמדקמ ,הלכשה
.תושורי

ןכ .1
אל .5

)= a1FT009_RecFiGift250(IF 

FT010_FromWhoFiGift250 (FROM WHOM 

RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
וא /ךגוזןבלוא /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלןתנ[דוע]ימ
רשעםינשךלהמב]תאזכהנתמואתיפסכהרזע[ךגוזתבל
ךלןתנשםדאהםשתאי/ןייצאנא] ?[םינורחאהםישדוחה
[.הברהיכהךלעייסוא
תלבקתולאשלערוזחלרשפאמירקחמהילכה :ןייארמל
םימעפשולשדעהנתמה
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
ת/יחכונהגוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

= a10 OR FT010_FromWhoFiGift250((IF 
)= a11)FT010_FromWhoFiGift250(

FT034_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ
^FLChild]1[;

^FLChild]2[;
^FLChild]3[;
^FLChild]4[;
^FLChild]5[;
^FLChild]6[;



ELSE

ENDIF
)3piIndex <> (IF 

^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];
;ת/רחאה/דלי .96

)a96= FT034_WhatChild(IF 

ENDIF

FT023_NameOthChild (NAME 

OTHER CHILD)

ה/דליםשתאםושר :ןייארמל
STRING

FoundAPotentialMatchingSNMember (IF 
)1= 

ENDIF

FT035_WhatSNmember (WHAT 

SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
 ;FL_FT035_2^הולא/והזםאה
?םדוקתרכזהש
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

FT014_FromOthPFiGift250 (FROM OTHER 

PERSONS RECEIVED FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
םישדוחהרשעםינשלעת/בשוחןיידעה/תאשכ(
תיבהקשמךותברחאוהשימשיםאה .)םינורחאה
וא /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלןתנשולהצוחמוא
תירמוחואתיפסכהנתמ[ךגוזתבלוא /ךגוזןבל
וא ;FL250; ^FLCurr^ לשיוושבהכימתוא
?רתוי

ןכ .1
אל .5



ENDIF
3LOOP cnt2 := 2 TO ]1[ 

FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP(IF 
= FT014_FromOthPFiGift2501[.-]cnt2 
)a1

FT010_FromWhoFiGift250
(FROM WHOM RECEIVED FINANCIAL GIFT 

250 OR MORE)
 /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלןתנ[דוע]ימ
תיפסכהרזע[ךגוזתבלוא /ךגוזןבלוא
רשעםינשךלהמב]תאזכהנתמוא
םשתאי/ןייצאנא] ?[םינורחאהםישדוחה
[.הברהיכהךלעייסואךלןתנשםדאה
לערוזחלרשפאמירקחמהילכה :ןייארמל
םימעפשולשדעהנתמהתלבקתולאש
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
תב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11

ת/יחכונהגוזה
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
 )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22

הדובעל
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
יופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26

רחאיעוצקמ
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

= FT010_FromWhoFiGift250((IF 
FT010_FromWhoFiGift250a10 OR (

)a11)= 

FT034_WhatChild (WHAT 

CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ
^FLChild]1[;

^FLChild]2[;



ELSE

ENDIF
)3piIndex <> (IF 

^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];
;ת/רחאה/דלי .96

= FT034_WhatChild(IF 
)a96

ENDIF

FT023_NameOthChild
(NAME OTHER CHILD)

םשתאםושר :ןייארמל
ה/דלי

STRING

IF 
FoundAPotentialMatchingSNMember (

)1= 

ENDIF

FT035_WhatSNmember
(WHAT SNMEMBER GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
ולא/והזםאה
 ;FL_FT035_2^ה
?םדוקתרכזהש
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96



ENDIF
FT015_EverRecInh5000 (EVER RECEIVED GIFT OR 

INHERITED MONEY 5000 OR MORE)
 ,[בןורחאהןויארהזאמ /תנייצרבכשתולודגתונתמלולכלילבמ]
הנתמ[ךגוזתבל /ךגוזןבל /ךתשאל /ךלעבל][וא]ךלוקינעהםאה
לעהלועהיוושבםיסכנואןיבוט ,ףסכתללוכההשוריוא
^FL5000; ^FLCurr;?
ורכזוהרבכשתונתמלולכלןיא :ןייארמל
ןכ .1
אל .5

)a1= FT015_EverRecInh5000(IF 

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
]cnt2[

FT014_FromOthPFiGift250
(FROM OTHER PERSONS RECEIVED 

FINANCIAL GIFT 250 OR MORE)
םינשלעת/בשוחןיידעה/תאשכ(
םאה .)םינורחאהםישדוחהרשע
תיבהקשמךותברחאוהשימשי

וא]ךלןתנשולהצוחמוא
 /ךגוזןבלוא /ךתשאלוא /ךלעבל
ואתיפסכהנתמ[ךגוזתבלוא
לשיוושבהכימתואתירמוח
^FL250; ^FLCurr; רתויוא?
ןכ .1
אל .5

= 0 OR MN101_Longitudinal((IF 
)= Empty)MN101_Longitudinal(

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000 (FROM WHOM 

INHERITED 5000 OR MORE)
תא[ךגוזתב/ןבל /ךתשאל /ךלעבל][וא]ךלקינעהימ
?וזההשוריהואהנתמה
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
ת/יחכונהגוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13

FT016_YearRecInh5000 (IN WHICH YEAR 

GIFT OR INHERITANCE RECEIVED)
[.תלביקשרתויבהלודגההנתמהלעיבשח/בושח]
ואה/תא /ךלעבואה/תא]תלביקהנשוזיאב
?התוא[ךגוזתבה/תא /ךגוזןבואה/תא /ךתשא

NUMBER [1905..2020]



ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

a10 OR = FT017_FromWhomRecInh5000((IF 
)a11)= FT017_FromWhomRecInh5000(

ELSE

FT036_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ
^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];
;ת/רחאה/דלי .96

)a96= FT036_WhatChild(IF 

ENDIF

FT024_NameOthChild (NAME 

OTHER CHILD)

ה/דליהםשתאםושר
STRING

FoundAPotentialMatchingSNMember (IF 
)1= 



ENDIF
)5piIndex <> (IF 

ENDIF
5LOOP cnt3 := 2 TO ]1[ 

ENDIF

FT037_WhatSNmember (WHAT 

SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
 ;FL_FT037_2^-הולא/והזםאה
?ןכלםדוקתרכזהש
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

FT020_MoreRecInh5000 (ANY FURTHER 

GIFT OR INHERITANCE)
[וא] ,ה/תאתלביק ;FL_FT020_5^ םאה
ואהנתמ[,ךגוזתב /,ךגוזןב /,ךתשא /,ךלעב]
 -מרתויהוושהיהשלכתפסונהשורי

^FL5000; ^FLCurr;?
ןכ .1
אל .5

IF 
FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP(

= FT020_MoreRecInh50001[.-]cnt3 
)a1

= 0 OR MN101_Longitudinal((IF 
= MN101_Longitudinal(
)Empty)

ENDIF
FT017_FromWhomRecInh5000

(FROM WHOM INHERITED 5000 OR MORE)
 /ךתשאל /ךלעבל][וא]ךלקינעהימ
?וזההשוריהואהנתמהתא[ךגוזתב/ןבל
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5

FT016_YearRecInh5000
(IN WHICH YEAR GIFT OR 

INHERITANCE RECEIVED)
הלודגההנתמהלעיבשח/בושח]
הנשוזיאב[.תלביקשרתויב
ה/תא /ךלעבואה/תא]תלביק
 /ךגוזןבואה/תא /ךתשאוא
?התוא[ךגוזתבה/תא

NUMBER [1905..2020]



תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
תב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11

ת/יחכונהגוזה
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
 )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22

הדובעל
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
יופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26

רחאיעוצקמ
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

IF 
= FT017_FromWhomRecInh5000((

a10 OR 
= FT017_FromWhomRecInh5000(
)a11)

FT036_WhatChild (WHAT 

CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ
^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];
;ת/רחאה/דלי .96



ENDIF
FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE (EVER GIVEN 

GIFT 5000 OR MORE)
ןורחאהןויארהזאמ /ןהילעונרבידרבכשתולודגתונתמללוכאל]
ןבוא /ךתשאוא /ךלעבוא]ה/תאתקנעה[םעפיא]םאה ,[ב
רתויהוושהסכנואןיבוט ,ףסכתללוכההנתמ[ךגוזתבוא /ךגוז
?;FL5000;^FLCurr^ מ
ןויארברתויםדקומבלשבורכזוהרבכשתונתמלולכלןיא :ןייארמל

ENDLOOP
ENDIF

ELSE

ENDIF
)5piIndex <> (IF 

ENDIF
]cnt3[

= FT036_WhatChild(IF 
)a96

ENDIF

FT024_NameOthChild
(NAME OTHER CHILD)

ה/דליהםשתאםושר
STRING

IF 
FoundAPotentialMatchingSNMember (

)1= 

ENDIF

FT037_WhatSNmember
(WHAT SNMEMBER GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
ולא/והזםאה
 ;FL_FT037_2^-ה
?ןכלםדוקתרכזהש
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

FT020_MoreRecInh5000
(ANY FURTHER GIFT OR 

INHERITANCE)
תלביק ;FL_FT020_5^ םאה
ןב /,ךתשא /,ךלעב][וא] ,ה/תא
השוריואהנתמ[,ךגוזתב /,ךגוז
 -מרתויהוושהיהשלכתפסונ

^FL5000; ^FLCurr;?
ןכ .1
אל .5



ןכ .1
אל .5

)a1= FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE(IF 

= 0 OR MN101_Longitudinal((IF 
)= Empty)MN101_Longitudinal(

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO WHOM GIVEN 

5000 OR MORE)
ואה/תא /ךתשאואה/תא /ךלעבואה/תא]תקנעהימל
?וזההנתמהתא[ךגוזת/ןב
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
ת/יחכונהגוזהתב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
הדובעל )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
רחאיעוצקמיופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

= a10 OR FT027_ToWhomGivInh5000((IF 
)= a11)FT027_ToWhomGivInh5000(

FT026_YearGivInh5000 (IN WHICH YEAR 

GIFT GIVEN)
[.תתנשרתויבהלודגההנתמהלעיבשח/בושח]
ואה/תא /ךלעבואה/תא]תקנעההנשוזיאב
תא[ךגוזתבואה/תא /ךגוזןבואה/תא /ךתשיא
?וזההנתמה

NUMBER [1905..2020]

FT038_WhatChild (WHAT CHILD GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ
^FLChild]1[;

^FLChild]2[;
^FLChild]3[;



ELSE

ENDIF
)5piIndex <> (IF 

^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];
;ת/רחאה/דלי .96

)a96= FT038_WhatChild(IF 

ENDIF

FT028_NameOthChild (NAME 

OTHER CHILD)

ה/דליהםשתאםושר :ןייארמל
STRING

FoundAPotentialMatchingSNMember (IF 
)1= 

ENDIF

FT039_WhatSNmember (WHAT 

SNMEMBER GIVEN FINANCIAL GIFT)
 ;FL_FT039_2^-הולא/והזםאה
?ןכלםדוקתרכזהש
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;
^FLSNmember]6[;

^FLSNmember[7];
;רחאםדא .96

FT031_MoreGivInh5000 (ANY FURTHER 

GIFT)
 /ךתשאואה/תא /ךלעבואה/תא]תקנעהםאה
תפסונהנתמ[ךגוזתבואה/תא /ךגוזןבואה/תא
?;FL5000; ^FLCurr^ לעמהייוושש
ןכ .1
אל .5



ENDIF
LOOP cnt4 := 2 TO 5]1[ 

FT_Give_FinancialAssistance_LOOP(IF 
= FT031_MoreGivInh50001[.-]cnt4 
)a1

= 0 OR MN101_Longitudinal((IF 
= MN101_Longitudinal(
)Empty)

ENDIF
FT027_ToWhomGivInh5000 (TO 

WHOM GIVEN 5000 OR MORE)
ואה/תא /ךלעבואה/תא]תקנעהימל
הנתמהתא[ךגוזת/ןבואה/תא /ךתשא
?וזה
גוזהתב/ןב .1
םא .2
בא .3
)תומח( תנתוח .4
)םח( ןתוח .5
תגרוחםא .6
גרוחבא .7
חא .8
תוחא .9

ה/דלי .10
תב/ןבלשה/דלי / ת/גרוחתב/ןב .11

ת/יחכונהגוזה
)ןתח( ןתוחמ .12
)הלכ( תנתוחמ .13
ה/דכנ .14
אתבס/בס .15
הדוד .16
דוד .17
תינייחא .18
ןייחא .19
רחאהחפשמבורק .20
רבח .21
 )רבעשלרבחוא( רבח/הגלוק .22

הדובעל
ןכש .23
רבעשלגוזתב/ןב .24
תדשיא .25
יופירשיאוא ,יזיפואישפנאפרמ .26

רחאיעוצקמ
םייתיבםילופיטןתונואתיבת/רזוע .27
הלאמדחאףא .96

FT026_YearGivInh5000
(IN WHICH YEAR GIFT GIVEN)

הלודגההנתמהלעיבשח/בושח]
תקנעההנשוזיאב[.תתנשרתויב
ואה/תא /ךלעבואה/תא]
ה/תא /ךגוזןבואה/תא /ךתשיא
?וזההנתמהתא[ךגוזתבוא

NUMBER [1905..2020]



= FT027_ToWhomGivInh5000((IF 
a10 OR 

= FT027_ToWhomGivInh5000(
)a11)

ELSE

FT038_WhatChild (WHAT 

CHILD GIVEN FINANCIAL GIFT)
?ךידלימימ
^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];
;ת/רחאה/דלי .96

= FT038_WhatChild(IF 
)a96

ENDIF

FT028_NameOthChild
(NAME OTHER CHILD)

םשתאםושר :ןייארמל
ה/דליה

STRING

IF 
FoundAPotentialMatchingSNMember (

)1= 

FT039_WhatSNmember
(WHAT SNMEMBER GIVEN 

FINANCIAL GIFT)
ולא/והזםאה
 ;FL_FT039_2^-ה
?ןכלםדוקתרכזהש
^FLSNmember]1[;

^FLSNmember]2[;
^FLSNmember]3[;
^FLSNmember]4[;
^FLSNmember]5[;



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

ENDIF

ENDIF
FT021_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN FT)

?הזףיעסבתולאשהלעהנעימ :קודבלשי :ןייארמל
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
)5piIndex <> (IF 

ENDIF
]cnt4[

ENDIF

^FLSNmember]6[;
^FLSNmember[7];

;רחאםדא .96

FT031_MoreGivInh5000
(ANY FURTHER GIFT)

 /ךלעבואה/תא]תקנעהםאה
ןבואה/תא /ךתשאואה/תא
הנתמ[ךגוזתבואה/תא /ךגוז
לעמהייווששתפסונ

^FL5000; ^FLCurr;?
ןכ .1
אל .5

= MN024_NursingHome= 1 AND (MN008_NumHHR((IF 
)a1)

ENDIF
)1= MN008_NumHHR(IF 

HO001_Place (INTERVIEW IN HOUSE R)

?הבישמ/בישמהלשהרידבואתיבבעצבתמהזןויארםאה :ןייארמל
ןכ .1
אל .5

)= a2MN024_NursingHome(IF 

HO061_YrsAcc (YEARS IN ACCOMMODATION)
התאםינשהמכ .ךירוגמםוקמיבגלתולאשהמכילשיתעכ
?יחכונהךתיבברג
םלשרפסמללגעלשי :ןייארמל

NUMBER [1..120]

HO662_PayNursHome (OUT OF POCKET FOR 

NURSING HOME)
ובידועיסהדסומבםירוגמהרובעךסיכמםלשלךילעםאה
אלןהילעשתואצוהלאיה "ךסיכמםלשל"בהנווכה ?רגהתא



ידילעתוסוכמואיטרפואירוביצחוטיבמרזחהלבקתמ
 ,לופיט ,תוחורא ,רדחלעתויהלתולוכיתואצוהה .תובטה
 ,םימ ,לשמלומכ ,םינושםיתורישואםיבויחואהסיבכ
.האלהןכוםומיחואזג ,למשח
ןכ .1
אל .5

)a1= HO662_PayNursHome(IF 

HO665_LastPayment (LAST PAYMENT)
שדוחבךסיכמת/םלשמה/תאהמכ ,ךתכרעהל
?ליגר
;FLCurr^בםוכסןזה :ןייארמל

NUMBER [0..100000000000000000]

= HO665_LastPayment(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF
HO666_PayCoverNursHome (PAYMENT 

COVERING NURSING HOME)
םולשתהסיכהמ ,30רפסמסיטרכבי/טבהאנא
?הז
שי ;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
יאירקה/ארקה .תומיאתמהתובושתהלכתאןמסל
לוקב

SET OF 1. רדח( םירוגמ(
תוחורא .2
לופיטלעתואצוהודועיס .3
םירחאתואירביתורישואםוקיש .4
הסיבכ .5
ואזג ,למשח ,םימלשמלומכ ,םיתורישוםיבויח .6
םומיח
תורחאתואצוה .7

הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count
(HO666_PayCoverNursHome) < 1 AND 

((96 IN (HO666_PayCoverNursHome))))
ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל]
[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת

HO080_NHCosts (INCOME SOURCES USED TO 

COVER NURSING HOME EXPENSES)
תויולעםעםידדומתמםישנאדציכןיבהלונלבושח
תנמלעתפסונהלאשונלשי .ידועיסהדסומה
אנא .הלאתויולעםעדדומתמה/תאדציכךירעהל
תורוקמוליאב .31רפסמסיטרכביטיבה/טבה
לאתוסכלתנמלעשומישהשועה/תאהסנכה
?ךייתואצוה
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. ךגוזתב/ןבלשואךלש( תויסנפ(
אלדיסכנתרכשהומכ ,םירחאהסנכהתורוקמ .2
)ןלדנ( ידיינ
 ,)ךגוזתב/ןבלשואךלש( תונוכסחואםיסכנ .3
םייחחוטיבתוסילופללוכ
םידכנהואםידליהמילכלכעויס .4
תורחאתוירוביצתובטהוארוידתבצק .5
חווטךוראירוביצידועיסחוטיבמםימולשת .6

[Unfolding Bracket Sequence]



ENDIF
HO075_OwnRealEstate (OWN REAL ESTATE)

 ,רחאן"לדנ ,שפוניתב ,םיפסונםיתבךתולעבבשיםאה
דסומלתרבעשינפלתרגובשתיבהללוכ ,תורעיואעקרק
?ידועיסה
ןהילאש ,תויתנש-דחשפונתוריד - לולכלןיא :ןייארמל
קסעואהנשלתחאהעובקהפוקתלת/ןייאורמהת/עסונ
ימצע
ןכ .1
אל .5

)a1= HO075_OwnRealEstate(IF 

חווטךוראיטרפידועיסחוטיבמםימולשת .7
)י/טרפ( םירחאהסנכהתורוקמ .97

))HO080_NHCosts(a97 IN ((IF 

ENDIF

HO081_OtherNHCosts (OTHER 

INCOME SOURCES USED TO COVER NURSING 

HOME EXPENSES)
השועה/תאםירחאהסנכהתורוקמוליאב
?שומיש

STRING

HO076_ValueRE (VALUE OF REAL ESTATE)
המ ,התעהזשוכרת/רכומתייהול ,ךתכרעהל
?ויוושהיה
תאי/ןייצ ,ל"וחבשוכרת/ןייאורמלשיםא :ןייארמל
;FLCurr^בוכרע

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO076_ValueRE = 0 AND 
(HO076_ValueRE = RESPONSE)))[םוכסה

 IF[;ספאמהובגתויהלהפוצמ
)NONRESPONSE= HO076_ValueRE(

ENDIF
HO077_RecIncRe (RECEIVE INCOME OR 

RENT OF REAL ESTATE)
םיסכנמהרידרכשתלביקואהסנכהךלהתיהםאה
?;FLLastYear^בהלא
ןכ .1
אל .5

)= a1HO077_RecIncRe(IF 

[Unfolding Bracket Sequence]

HO078_AmIncRe (AMOUNT INCOME 

OR RENT OF REAL ESTATE LAST YEAR)
םיסכנובינה ,הרידרכשוא ,הסנכההמכ
יוכינירחא ,הנורחאההנשהךלהמבהלא
?םיסימ
;FLCurr^בםוכס :ןייארמל

NUMBER [
0..100000000000000000]



ELSE
ENDIF
ENDIF

= HO078_AmIncRe(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF

[Unfolding Bracket 
Sequence]

)= a1MN024_NursingHome(IF 

HO002_OwnerTenant (OWNER, TENANT OR 

RENT FREE)
ןאכה/רגה/תאםאה .32סיטרכבי/ןנובתהאנא
:כ
לוקבארק :ןייארמל
םילעב .1
יפותישבשומואץוביקרבח .2
ת/רייד .3
הנשמת/רייד .4
תוריכשימדאלל .5

= a1 OR HO002_OwnerTenant(((IF 
= a2) OR HO002_OwnerTenant(

)a5)= HO002_OwnerTenant(

ENDIF
= a3 OR HO002_OwnerTenant((IF 

)= a4)HO002_OwnerTenant(

HO067_PaymSimDwel (PAYMENT 

SIMILAR DWELLING)
הרידרכשבםלשמתייההמכ ,ךתעדל
יתלב ,המודםוקמםויהתרכשוליאישדוח
?ישפוחהקושב ,טהורמ
ןוגכםיתורשוםיבויחללוכאל :ןייארמל
;FLCurr^בםוכס .הקסהולמשח

NUMBER [
0..100000000000000000]

CHECK: (NOT
((HO067_PaymSimDwel = 0 AND 

(HO067_PaymSimDwel = 
RESPONSE)))[הובגתויהלהפוצמםוכסה

 HO067_PaymSimDwel(IF[;ספאמ
)NONRESPONSE= 

ENDIF

[Unfolding Bracket 
Sequence]

HO003_Period (RENT PAYMENT 

PERIOD)
ה/תארשאכ ,יחכונההרידהרכשלרוזחנ]
הרידהרכשםולשתתודואת/בשוח
תודואת/בשוחה/תארשאכ /ךלשןורחאה
המ ,[ךלשןורחאההרידהרכשםולשת



:םאה ?הזםולשתהסיכשהפוקתההתיה
לוקבארק :ןייארמל
עובש.1
שדוח.2
םישדוחהשולש.3
םישדוחהשיש.4
הנש.5

תרחאןמזתפוקת.97

)= a97HO003_Period(IF 

ENDIF
HO605_LastPayment (LAST 

PAYMENT)
 ,וטורבךלשןורחאהםולשתההיההמכ
התאשתואבצקואתוידיסבוסללוכ ,רמולכ
?לבקמ
;FLCurr^-בםוכס :ןייארמל

NUMBER [
0..100000000000000000]

CHECK: (NOT
((HO605_LastPayment = 0 AND 

(HO605_LastPayment = 
RESPONSE)))[הובגתויהלהפוצמםוכסה

 HO605_LastPayment(IF =[;ספאמ
)NONRESPONSE

ENDIF
)a3= HO002_OwnerTenant(IF 

ENDIF
HO007_LastPayIncl (LAST 

PAYMENT INCLUDE ALL CHARGES AND 

SERVICES)
לכתאללכךלשןורחאהםולשתהםאה
 ,םימןובשחומכ ,םיתורישהוםיבויחה
 ,ףתושמהחטשהתקוזחת ,הפשאקוליס
?םומיחואזג ,למשח
ןכ .1
אל .5

)a5= HO007_LastPayIncl(IF 

HO004_OthPer (OTHER 

PERIOD)
ה/תאתרחאןמזתפוקתוזיאל
?ת/ןווכתמ

STRING

[Unfolding Bracket 
Sequence]

HO079_SocialHousing
(SOCIAL HOUSING)

ירוביצ/יתרבחרוידברגהתאםאה
?המודרוידוא
ןכ .1
אל .5



ENDIF
= a1 OR HO002_OwnerTenant((IF 

)= a2)HO002_OwnerTenant(

ENDIF
= a3 OR HO002_OwnerTenant((IF 

)= a4)HO002_OwnerTenant(

ENDIF

HO008_ExtRentIncl
(CHARGES AND SERVICES)

םיבויחרובעתמלישהמכ
רכשבםילולכויהאלשםיתורישו

שדוח /ןורחאהעובש]בהרידה
םישדוחהתשולש /ןורחאה
םישדוחהתשש /םינורחאה
?[הנורחאההנש /םינורחאה
;FLCurr^-בםוכס :ןייארמל

NUMBER [
0..100000000000000000]

CHECK: (NOT
((HO008_ExtRentIncl = 0 

AND (HO008_ExtRentIncl = 
RESPONSE)))[הפוצמםוכסה

 IF[;ספאמהובגתויהל
= HO008_ExtRentIncl(
)NONRESPONSE

ENDIF

[Unfolding Bracket 
Sequence]

HO010_BehRent (BEHIND 

WITH RENT)
 ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשב
ה/תאשתאצמםעפיאםאה
הרידהרכשםולשתבת/רגפמ
?םיישדוחמרתויבךלש
ןכ .1
אל .5

HO070_PercHouseOwn
(PERCENTAGE HOUSE OWNED)

ךתולעבבוניה ,סכנהמקלחוא ,זוחאהזיא
 /ךתשיאתולעבב /ךלעבתולעבב][ו]
?[ךלשגוזהתב/ןבתולעבב
קלחףאםאקר0אלמלשי :ןייארמל
!גוזהינבמדחאףאתולעבבוניאסכנהמ

NUMBER [0..100]

)0> HO070_PercHouseOwn(IF 

IF 
MN104_Householdmoved((

1 OR = 
= MN101_Longitudinal(
)0)



ENDIF
HO013_MortLoanProp

(MORTGAGES OR LOANS ON 

PROPERTY)
ואתואתנכשמךלשיםאה
?הזסכנלעתואוולה
ןכ .1
אל .5

= HO013_MortLoanProp(IF 
)a1

HO611_AcqProp
(HOW PROPERTY 

ACQUIRED)
סיטרכבי/טבהאנא
תשכרדציכ .33רפסמ
?הזסכנ
המלכתאןמסאנא
.יטנוולרש
תובושתהלכתאןמס
;תומיאתמה
 ,רורבאלוהדימב
םיללוכ "םייטרפםיעצמא"
םא .גוזה-ןבמעויסםג
סכנהתאלביקבישמה
 ,םולשתאללהנידמהמ
.6ןמס

SET OF 1. ואתשכר
םיעצמאבותואתינב
דבלבךלשםייטרפה
ותואתינבואתשכר .2
ואהאוולהתועצמאב
אתנכשמ
ותואתינבואתשכר .3
החפשמהתרזעב
השוריכותואתלביק .4
הנתמכותואתלביק .5
םיעצמאבותואיתשכר .6
םירחא

HO012_YearHouse
(YEAR ACQUIRED THE 

HOUSE)
?היההזהנשוזיאב

NUMBER [
1900..2020]

HO014_YrsLMortLoan
(YEARS LEFT OF MORTGAGE 

OR LOAN)
ךלוראשנםינשהמכ
 ,תואתנכשמהתאםלשל
סכנלע ,תואוולההוא
?הז
רתויםא :ןייארמל
 ,תחאהאוולה/התנכשממ
רתויבהלודגהלעי/לאש
ןמסלשיהנשמתוחפםא



וא50מרתויםא ,1
51ןמסלשיהלבגהאלל

NUMBER [1..51]

HO015_AmToPayMortLoan
(AMOUNT STILL TO PAY ON 

MORTGAGE OR LOAN)
[וא]ה/תאםוכסהזיא
ןיידע[גוזהתב /גוזהןב]
תואתנכשמהלעת/בייח
ללוכאל ,תואוולההוא
.תיביר
בםוכס :ןייארמל

^FLCurr;
NUMBER [

0..100000000000000000]

CHECK: (NOT
((HO015_AmToPayMortLoan

= 0 AND 
(HO015_AmToPayMortLoan

= RESPONSE)))
הובגתויהלהפוצמםוכסה]
 IF[;ספאמ

HO015_AmToPayMortLoan(
)NONRESPONSE= 

ENDIF
HO017_RepayMortgLoans

(REGULARLY REPAY 

MORTGAGE OR LOANS)
תאת/םלשמה/תאםאה
לעםירזחהה
ואתואתנכשמה
ןפואבךלשתואוולהה
?רידס
ןכ .1
אל .5

IF 
HO017_RepayMortgLoans(

)a1= 

[Unfolding 
Bracket 

Sequence]

HO620_RegRepayMortLoan
(AMOUNT 

REGULAR 

REPAYMENTS ON 

MORTGAGE OR 

LOAN)
רשעםינשב
םישדוחה
המכ ,םינורחאה
תמלישךרעב
לכרובע
תואתנכשמה
תואוולההו



ENDIF
)a5<> HO002_OwnerTenant(IF 

ENDIF
ENDIF
ENDIF

סכנלעתולחה
?הז
םוכס :ןייארמל
;FLCurr^-ב

NUMBER [
0..100000000000000000]

CHECK: (NOT
((HO620_RegRepayMortLoan

= 0 AND 
(HO620_RegRepayMortLoan

= 
RESPONSE)))

הפוצמםוכסה]
הובגתויהל
 IF[;ספאמ

HO620_RegRepayMortLoan(
= 
)NONRESPONSE

ENDIF
HO022_BehRepayMortLoan

(BEHIND WITH 

REPAYMENTS 

MORTGAGE OR 

LOAN)
רשעםינשב
םישדוחה
םאה ,םינורחאה
תאצמםעפיא
ךמצעתא
ירזחהבת/רגפמ
ולאםימולשת
?םיישדוחמרתוי

ןכ .1
אל .5

[
Unfolding 

Bracket 
Sequence]

HO023_SuBLAcc (SUBLET OR LET 

PARTS OF ACCOMMODATION)
ה/ריכשמ /ה/ריכשמ]ה/תאםאה
?הלאםירוגממםיקלח[הנשמתוריכשב
ןכ .1
אל .5

)a1= HO023_SuBLAcc(IF 



ENDIF
= a1 OR HO002_OwnerTenant((IF 

)= a2)HO002_OwnerTenant(

ENDIF
= 1 OR MN104_Householdmoved((IF 

)= 0)MN101_Longitudinal(

ENDIF

HO074_IncSuBLAcc
(INCOME FROM SUBLET OR LET 

PARTS OF ACCOMMODATION)
תוריכש/הסנכהההבוגהמ
 /ךלעבלביקש][וא]תלביקש
גוזהןבלביקש /ךתשיאהלביקש
[ךלשגוזהתבהלביקש /ךלש
ךלהמברוידיתורישתניתנמ
^FLLastYear;, יוכינירחא
? םיסימ
;FLCurr^בתומכ :ןייארמל

NUMBER [
0..100000000000000000]

= HO074_IncSuBLAcc(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF

[Unfolding Bracket 
Sequence]

HO024_ValueH (VALUE OF THE 

HOUSE)
תייהולת/לבקמתייההמכ ,ךתכרעהל
?םויהךלשסכנהתאת/רכומ
םוכסהתאםושרלשי :ןייארמל
;FLCurr^-ב

NUMBER [
0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO024_ValueH = 
0 AND (HO024_ValueH = 

RESPONSE)))[הובגתויהלהפוצמםוכסה
 HO024_ValueH(IF =[;ספאמ
)NONRESPONSE

ENDIF

[Unfolding Bracket 
Sequence]

HO032_NoRoomSqm (NUMBER OF 

ROOMS)
לשישיאהםשומישלךלשיםירדחהמכ
אלךאהנישירדחללוכ ,תיבהקשמינב
תונורדסמוהיטבמאירדח ,חבטמללוכ
ואה/ריכשמה/תאשםהשלכםירדחו]
?[הנשמתוריכשבה/ריכשמ
 ,םיפתרמ ,םינסחמלולכלןיא :ןייארמל
.'וכוגגתוילע

NUMBER [1..25]



ENDIF
HO633_SpecFeat (SPECIAL FEATURES IN THE 

HOUSE)
םירזעהמהזיא .34רפסמסיטרכבהשקבבי/טבה
ואתויזיפתויוקלםעםישנאםישמשמה ,םיאבה
?ללכבםא ,ךתיבבםימייקתואירבתויעב
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. םיבחרתונורדסמואתותלד
בוחרההבוגבהסינכואהפמר .2
תוקעמ .3
תחיתפלעלקמהןונגנמואיטמוטואןונגנמ.4
םירעשואתותלד
םיתורישבואתחלקמבתומאתה .5
חבטמבתומאתה .6
םילגלגאסכלתילעמואתוגרדמלתילעמ .7
)ילוכוםינשייח ,הקוצמירותפכ( הערתהירישכמ .8

הלאמדחאףא .96
)י/טרפ( רחא .97

CHECK: (NOT((count(HO633_SpecFeat) 
< 1 AND ((96 IN (HO633_SpecFeat))))

ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל]
 a97 (IF)[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת
))HO633_SpecFeatIN (

ENDIF
= 1 OR MN104_Householdmoved((IF 

)= 0)MN101_Longitudinal(

HO631_SpecFeat (OTHER SPECIAL 

FEATURES)

םירחאםירזעןייצ :ןייארמל
STRING

HO034_YrsAcc (YEARS IN 

ACCOMMODATION)
םוקמבת/ררוגתמה/תאםינשהמכ
?יחכונהךירוגמ
תומלשםינשלי/לגע :ןייארמל

NUMBER [0..120]

RespIdNOT(MN002_Person]2[.(IF 
)= Empty)

ENDIF
)= a5HO001_Place(IF 

HO060_PartnerYrsAcc
(PARTNER YEARS IN 

ACCOMMODATION)
ךתשיא /רגךלעב]םינשהמכ
גוזהתב /רגךלשגוזהןב /הרג
?יחכונהךתיבב[הרגךלש
רפסמלםינשהתאי/לגע :ןייארמל
םלש

NUMBER [0..120]



HO636_TypeAcc (TYPE OF 

BUILDING)
רפסמסיטרכבהשקבבי/טבה

תררוגתמובהנבמהגוסהמ .35
?ךתחפשמ
.לוקבארק :ןייארמל
;לוקבארק
לכתאקפסמידועיסדסומ
 :ויריידרובעםיאבהםיתורישה
חוקיפועויסתווצ ,תופורתתקולח
תועש24ךשמבןימזיאופר
רדחו ,)תוחאחרכהבאל( הממיב
.תוחוראו

הווחתיב .1
-ודואתיתחפשמ-דחהליו .2
תיתחפשמ
-ודואיתחפשמ-דחתיב .3
ןיינבואןוכשמקלחכיתחפשמ
לופכ
תוריד8דע3ליכמהןינב .4
רתויואתוריד9ליכמהןיניב .5
תומוק8-מרתויאלךא
ואתומוק9ובותומוק-ברןינב .6
רתוי

םישישקלםיתורישםעןוכיש .7
ךא ,הסחמתיבואםירוגמתיב(
)ידועיסדסומאל
החגשה( םישישקלדחוימרויד .8
)הממיהלכ

= a7 HO636_TypeAcc((IF 
= HO636_TypeAccOR (
)a8)

ENDIF
HO043_StepstoEntrance
(NUMBER OF STEPS TO ENTRANCE)

תישארההסינכלעיגהלידכ
ספטלךירצתוגרדמהמכ ,ךתרידל
?)הטמלואהלעמל(
שישתוגרדמלולכתלא :ןייארמל
 ,ןהבתולעלמענמיהלתורשפא
.תילעמבשומישתועצמאב
ןכלו( ןיינבבתילעמהנשיוהדימב
תוגרדמת/ספטמאלת/ןייאורמה
.1הבושתהתאןמסלשי ,)ללכ
5לדע .1
15דע6 .2
25דע16 .3
25מרתוי .4

HO782_Certifiednurse
(At LEAST A NURSE)

תו/חאתוחפלשיםאה
תווצבת/ךמסומת/דחא
?הלהנהבואםידבועה
ןכ .1
אל .5



ENDIF
HO026_OwnSecHome (OWN SECONDARY 

HOMES ETC)
[ךלשגוזהתבל /ךלשגוזהןבל][וא]ךלשיםאה
תועקרק ,ידיינאלדיסכנ ,שפוניתב ,םיפסונםיתב
?םירחארעייחטשוא
-דחשפונתורידלעתולעבלולכלןיא :ןייארמל
הפוקתלת/ןייאורמהת/עסונןהילאש,תויתנש
ימצעקסעוא ,הנשלתחאהעובק
ןכ .1
אל .5

)a1= HO026_OwnSecHome(IF 

ENDIF
HO054_Elevator (ELEVATOR)

?תילעמךתיבבשיםאה
ןכ .1
אל .5

HO037_CityTown (AREA 

WHERE YOU LIVE)
רפסמסיטרכבהשקבבי/טבה

תאת/ראתמתייהדציכ .36
?יחה/תאוברוזאה
לוקבארק :ןייארמל
הלודגריע .1
ריעלשהילושואהירברפ .2
הלודג
הלודגהרייע .3
הנטקהרייע .4
רפכואירפכרוזא .5

HO027_ValueRE (VALUE OF REAL 

ESTATE)
הזשוכרת/רכומתייהול ,ךתכרעהל
?ויוושהיהךתעדלהמ ,התע
 ,ל"וחבשוכרת/ןייאורמלשיםא :ןייארמל
;FLCurr^-בוכרעתאי/ןייצ

NUMBER [
0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((HO027_ValueRE
>= 0 AND (HO027_ValueRE = 

RESPONSE)))[הובגתויהלהפוצמםוכסה
 HO027_ValueRE(IF =[;ספאמ
)NONRESPONSE

ENDIF
HO029_RecIncRe (RECEIVE INCOME 

OR RENT OF REAL ESTATE)
גוזהתב /ךלשגוזהןב][וא]ה/תאםאה
תוריכשימדואהסנכהם/תלביק[ךלש
תנשבולאםיסכנמםהשלכ

^FLLastYear;?
ןכ .1
אל .5

[Unfolding Bracket 
Sequence]



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

ENDIF

ENDIF
HO041_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN HO)

?הזקלחבתולאשהלעהנעימ :י/קודב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

ENDIF
ENDIF

)a1= HO029_RecIncRe(IF 

ENDIF

HO030_AmIncRe (AMOUNT 

INCOME OR RENT OF REAL ESTATE 

LAST YEAR)
תלביקתוריכשימדואםוכסהזיא
ןב /ךתשיא /ךלעב][וא]ה/תא
[ךלשגוזהתב /ךלשגוזה
תנשבהלאםיסכנמ
^FLLastYear; , םולשתרחאל
?םיסמ
;FLCurr^-בםוכס :ןייארמל

NUMBER [
0..100000000000000000]

CHECK: (NOT
((HO030_AmIncRe = 0 AND 

(HO030_AmIncRe = 
RESPONSE)))[הפוצמםוכסה

 IF[;ספאמהובגתויהל
= HO030_AmIncRe(
)NONRESPONSE

ENDIF

[Unfolding Bracket 
Sequence]

)= 1MN008_NumHHR(IF 

)= a1MN024_NursingHome(IF 

HH001_OtherContribution (OTHER 

CONTRIBUTION TO HOUSEHOLD INCOME)
קשמבםירחאםישנאםעוא] ,ךתיאונרריבילואשתורמל
ונלבושח ,ןכלםדוקולאהםיטרפהמהמכ[,ךלשתיבה
 ,הנורחאההנשב .ךלשתיבהקשמבבצמהתאןוכנןיבהל
קשמינבמוהשימהיהםאה ,;FLLastYear^ תנשברמולכ
ןויארבללכנוניאוךלשתיבהקשמלשהסנכהלםרתשתיבה
?הז
םידמעומלשהמישרי/ארקךרוצהתדימב :ןייארמל
 :םהןויארהלשהזקלחלםי/יטנוולרהםי/בישמה :םימיאתמ
^MN015_Eligibles;



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

ENDIF
ENDIF

ןכ .1
אל .5

HH010_OtherIncome (INCOME FROM OTHER 

SOURCES)
 ,רוידתובצקהומכםימולשתםילבקמהתיביקשמםנשי

תיבהקשמםאה .המודכוהסנכהתחטבה ,םידליתואבצק
םימולשתלביק ,ךלשתיבהקשמךותמוהשימוא ,ךלש
?;FLLastYear^ ךלהמבהלאכ
ןכ .1
אל .5

)a1= HH010_OtherIncome(IF 

ENDIF
HH014_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS 

IN HH)

?הזףיעסבתולאשהלעהנעימ :ת/ןייארמתקידב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

HH011_TotAddHHinc (ADDITIONAL INCOME 

RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST 

YEAR)
תוסנכההםוכסתאךרעבונלירמיא/רומאאנא
תנשבךלשתיבהקשמלביקשולאתובטהמללוכה
^FLLastYear;, םייוכינוםיסמםולשתירחא
.םינוש
ידילעונתינשתובטהלעןאכרבודמ :ןייארמל
םוכסה .תימוקמהתושרהידילעואהלשממהה
;FLCurr^-ב

NUMBER

CHECK: (NOT((HH011_TotAddHHinc >= 
0 AND (HH011_TotAddHHinc = 

RESPONSE)))[הובגתויהלהפוצמםוכסה
 HH011_TotAddHHinc(IF =[;ספאמ
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

)= 1MN008_NumHHR(IF 

)= a1MN024_NursingHome(IF 

CO001_Intro1 (INTRODUCTION TEXT)
תוליגרהתואצוההיבגלתולאשהמכלואשלוננוצרבהתע
רדתסמךלשתיבהקשמדציכו ,ךלשתיבהקשמלש
.תיפסכהניחבמ
ךשמה .1



CO002_ExpFoodAtHome (AMOUNT SPENT ON 

FOOD AT HOME)
םישדוחהרשע-םינשתודואת/בשוחה/תארשאכ
ליגרשדוחבךלשתיבהקשמאיצוהךרעבהמכ :םינורחאה
?תיבבהליכאלדעוימהןוזמלע
;FLCurr^-בםוכסןזה

NUMBER

CHECK: (NOT((CO002_ExpFoodAtHome >= 0 
AND (CO002_ExpFoodAtHome = RESPONSE)))

 IF[;ספאמהובגתויהלהפוצמםוכסה]
)NONRESPONSE= CO002_ExpFoodAtHome(

ENDIF
CO003_ExpFoodOutsHme (AMOUNT SPENT ON 

FOOD OUTSIDE THE HOME)
המכ :םינורחאהםישדוחה12תודואת/בשוחה/תארשאכ
ץוחמהליכאלעליגרשדוחבךלשתיבהקשמאיצוהךרעב
?תיבל
;FLCurr^-בםוכסןזה

NUMBER

= CO003_ExpFoodOutsHme(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF
CO010_HomeProducedFood (CONSUME HOME 

PRODUCED FOOD)
םיכרוצ[ךלשתיבהקשמבםירחאםישנאו]ה/תאםאה
ואם/תדצ ,ם/תרציי ,ם/תלדיגשרשבואתוריפ ,תוקרי

?ם/ךמצעבם/תפסא
ןכ .1
אל .5

)a1= CO010_HomeProducedFood(IF 

ENDIF
HH017_TotAvHHincMonth (TOTAL INCOME 

RECEIVED BY ALL HOUSEHOLD MEMBERS IN LAST MONTH)
התייההמ :תיבהקשמלשתוסנכההלעהרצקהלאשתעכ
הלבקתנש ,תודרוהוםיסמםולשתירחא ,תללוכההסנכהה

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]

CO011_ValHomeProducedFood (VALUE 

OF HOME PRODUCED FOOD)
לשךרעהוהמ ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשב
הנשבליגרשדוחבתיתיבהכירצלתרציישןוזמה
לעםלשלךילעהיההמכ ,תורחאםילמב ?הרבעש
?ותואתונקלךילעהיהםאהזןוזמ
;FLCurr^בםוכסןזה :ןייארמל

NUMBER

= CO011_ValHomeProducedFood(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



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

ENDIF
ENDIF

?;FLLastYear^ בעצוממשדוחבתיבהקשמי"ע
;FLCurr^בןמוסמתויהלךירצםוכסה ,רורבאלםא

NUMBER

CHECK: (NOT((HH017_TotAvHHincMonth >= 0 
AND (HH017_TotAvHHincMonth = RESPONSE)))

 IF[;ספאמהובגתויהלהפוצמםוכסה]
= HH017_TotAvHHincMonth(
)NONRESPONSE

ENDIF
CO007_AbleMakeEndsMeet (IS HOUSEHOLD ABLE 

TO MAKE ENDS MEET)
לשתישדוחההסנכההלכךסלעת/בשוחה/תארשאכ
ךלשתיבהקשמשת/רמואתייהםאה ,ךלשתיבהקשמ
...תילכלכרדתסהלחילצמ
;לוקבארק
ברישוקב .1
ישוקלשתמייוסמהדימב .2
תולקביד .3
תולקב .4

)= 1MN032_socex(IF 

ENDIF
CO009_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS 

IN CO)

?הזףיעסבתולאשהלעהנעימ :ת/ןייארמתקידב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

[Unfolding Bracket Sequence]

CO206_AffordExpense (AFFORD EXPENSE)
םלשלומצעלתושרהללוכיךלשתיבהקשמםאה
היופציתלבהאצוהרובע
?האוולהתחקלילבמ ;FLCurr^  ;4200לש
ןכ .1
אל .5

CO209_PovertyPutUpWithCold (PUT UP 

WITH COLD)
ידכ ,םאה ,םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
רוקמתלבס ,תוכומנהייחמתואצוהלערומשל
?םומיחהתויולעבךוסחלתנמלעתיבב
ןכ .1
אל .5

MN808_AgeRespondent= 1 AND (MN101_Longitudinal(((IF 
)< 80)MN808_AgeRespondent> 59) AND (

SR001_Intro (INTRO SR MODULE)



םייפסכתונוכסחלעגונבתולאשרפסמךתואלואשלינוצרב ,תעכ
.רתויריעצתייהשכתרבצילואש
וניאבישמהםא .גיצנברזעיהלןיא .גיצנתרזעאללקלחתליחת
.הלאשלכבCTRL+Kשקה ,ה/ומצעבולאתולאשלעתונעללגוסמ
ךשמה .1

SR002_PositiveShocks (POSITIVE SHOCKS EARLIER IN 

LIFE)
אלםיעוריאםיווחםישנאםימעפל .37סיטרכבהשקבבלכתסה
בוטתויהלילכלכהםבצמלםימרוגשםהייחלשםדקומבלשבםייופצ
.ופיצשמרתוי

?ךלהרקםיאבהםיעוריאהמדחאםאה
יושנאלגוזלשהרקמבםגיטנוולר "גוזתב/ןב"
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
יופצהמםיהובגויהתוסנכההוארכשה .1
יופצהמםיהובגויהיגוזתב/ןבלשתוסנכההוארכשה .2
יופצהמרתוירגובמליגבהדובעהמיתשרפ.3
יופצהמרתוירגובמליגבהדובעהמה/שרפיגוזתב/ןב .4
יופצהמתוכומנויהתיבהקשמלשתואצוה .5
יופצהמחווררתויובינהםיקסעואתועקשה  .6
)יגוזת/ןבואינא( החפשמינבמילכלכעויסתלבק .7
השוריונלביקיגוזתב/ןבואינא  .8
)יגוזת/ןבלשואילש( יופצהמרתויםיהובגויההיסנפילובקת .7

)טרפ( רחא .97
שחרתהאלולאהםיעוריאהמדחאףא ,אל .96

CHECK: (NOT((count(SR002_PositiveShocks) < 1 
AND ((96 IN (SR002_PositiveShocks))))[רוחבלןתינאל

תאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא""
 SR002_PositiveShocks(a97 IN ((IF(([;.ךתבושת

ENDIF
SR004_NegativeShocks (NEGATIVE SHOCKS EARLIER IN 

LIFE)
.38סיטרכבהשקבבלכתסה
םהייחלשםדקומבלשבםייופצאלםיעוריאםיווחםישנאםימעפל
.ופיצשמבוטתוחפתויהלילכלכהםבצמלםימרוגש
?ךלהרקםיאבהםיעוריאהמדחאםאה

יושנאלגוזהובהרקמבםגללוכ "גוזהת/ןב"
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
יופצהמםיכומנויהגוזהת/ןבלשואילשתוסנכההוארכשה .1
)גוזהת/ןבלשואילש( יופצהמתולודגתואירבתואצוה .2
)גוזהת/ןבלשואילש( הלטבא .3
)גוזהת/ןבלשואילש( יופצהמתמדקומהדובעהמהשירפ .4
)גוזהת/ןבלשואילש( יופצמתוכומנתוסנכהוארכש .5
יופצהמרתויםיכומנםיחוורובינהונ/ילשקסעהואונ/יתועקשה .6
גוזהת/ןבלשואילשהחפשמינבלילכלכעויסתקנעה .7
גוזהת/ןבמהדירפואןישוריג .8
החפשמבורקלשתוומ .9

ת/ןבלשואילש( יופצהמתוהובגתואירבהלעאלשתואצוה .10
)גוזה

SR003_OtherPositiveShock (OTHER POSITIVE 

SHOCK)

רחאיבויחיופציתלבעוריאהזיאטרפאנא
STRING



)גוזהת/ןבלשואילש( יופצהמםיכומנהיסנפילובקת .11
)טרפ( רחא .97
שחרתהאלולאהםיעוריאהמדחאףא ,אל .96

CHECK: (NOT((count(SR004_NegativeShocks) < 1 
AND ((96 IN (SR004_NegativeShocks))))[רוחבלןתינאל

תאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא""
 SR004_NegativeShocks(a97 IN ((IF(([;.ךתבושת

ENDIF
)= 1SRHindSight_Random(IF 

ELSE

ENDIF
= 1 OR SR006_HindsightSaving((((IF 

= 3) OR SR006_HindsightSaving(
= 1) OR SR007_HindsightSpending(

)3)= SR007_HindsightSpending(

SR005_OtherNegativeShock (OTHER NEGATIVE 

SHOCK)

רחאילילשיופציתלבעוריאהזיאטרפאנא
STRING

SR006_HindsightSaving (HINDSIGHT SAVING)
לוכיתייהשחיננ .45ןבתייהובשןמזהלעהשקבבבושח
וישכעדעוןמזהותואמךלשתונוכסחהותואצוההתאתונשל
...תייהםאה ,שדחמםתואןגראלו

 ;לוקבארק
?םינשהךרואלרתויךסוח .1
?םינשהךרואלםוכסותואךרעבךסוח .2
?םינשהךרואלתוחפךסוח .3

= 2 OR SRHindSight_Random((IF 
)= 3)SRHindSight_Random(

ENDIF

SR007_HindsightSpending (HINDSIGHT 

SPENDING)
חיננ .45ןביתייהובשןמזהלעהשקבבבושח
ךלשתונוכסחהותואצוההתאתונשללוכיתייהש
םאה ,שדחמםתואןגראלווישכעדעוןמזהותואמ
...תייה
;לוקבארק
?םינשהךרואלרתויךסוחוףסכתוחפאיצומ .1
?םינשהךרואלםוכסותואךרעבךסוחואיצומ .2
?םינשהךרואלתוחפךסוחוףסכרתויאיצומ .3

SR008_RegretIntensity (REGRET INTENSITY)
תונוכסחהתאשדחמןגראלותונשלהצורתייההדימוזיאב
?ךלשתואצוההו

;לוקבארק
דואמהברהדימב .1
הברהדימב .2
הטעומהדימב .3
אלללכב .4



ENDIF
= 1 OR SR006_HindsightSaving((IF 

)= 1)SR007_HindsightSpending(

SR009_WhereSpendLess (WHERE SPEND LESS)
.39סיטרכבהשקבבןנובתה
.תוחפאיצוהלשיףסכרתויךוסחלתנמלע
היהסיטרכבתומושרהתואצוההתוירוגטקןיבמוליאב
 ?ףסכתוחפאיצוהלךתורשפאב

שי ,תונושתועדשיגוזהת/ןבוה/בישמלםא :ןייארמל
.ה/בישמהלשה/ותעדלסחייתהל
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
רויד .1
ןוזמ .2
דוגיב .3
תיבללמשחירישכמוטוהיר .4
בכר .5
תושפוח .6
)המודכוםיביבחת ,הדעסמלתאצל( יאנפתויוליעפ .7
םידלילתורושקהתורחאתואצוהואםידליהתלכשה .8
ילכלכעויסןתמ .9

)טרפ( רחא .97
רתויךוסחלוא ,ףסכתוחפאיצוהלתורשפאהתייהאל .96
הכוראהפוקתךשמבוארתוידובעלםילוכיונייה/יתייה .11

רתוי

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess)) OR (((2 IN 

(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((3 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((4 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((5 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((6 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((7 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((8 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 
(SR009_WhereSpendLess))) OR (((9 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 

(SR009_WhereSpendLess))) OR (((97 IN 
(SR009_WhereSpendLess) AND ((96 IN 

(SR009_WhereSpendLess)))))[ףא"" רוחבלןתינאל
תאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחא
 a97 IN (IF)[;.ךתבושת
))SR009_WhereSpendLess(

ENDIF

SR010_OtherWhereSpendLess (OTHER 

WHERE SPEND LESS)

האצוהלשתרחאהירוגטקוזיאטרפאנא
STRING



ELSE

= 3 OR SR006_HindsightSaving((IF 
)= 3)SR007_HindsightSpending(

SR011_WhereSpendMore (WHERE SPEND 

MORE)
.40סיטרכבהשקבבןנובתה
.רתויאיצוהלךתורשפאבהיהתוחפךוסחלתנמלע
סיטרכבתומושרהתואצוההתוירוגטקןיבמוליאב
?ףסכרתויאיצוהלןיינועמתייה

 ,תונושתועדשיגוזהת/ןבוה/בישמלםא :ןייארמל
.ה/בישמהלשה/ותעדלסחייתהלשי

רויד .1
ןוזמ .2
דוגיב .3
תיבללמשחירישכמוטוהיר .4
בכר .5
תושפוח .6
םיביבחת ,הדעסמלתאצל( יאנפתוליעפ .7
)המודכו

תורושקהתורחאתואצוהואםידליהתלכשה .8
םידליל
יסנניפעויסןתמ .9

)טרפ( רחא .97
רתויאיצוהלםיצור/הצורתמאבונייה/יתייהאל .96

ףסכ
תאצלואתוחפדובעלםילוכיונייה/יתייה .10

רתויםדקומתואלמגל

CHECK: (NOT((((((((((((1 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 
(SR011_WhereSpendMore)) OR (((2 IN 

(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 
(SR011_WhereSpendMore))) OR (((3 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 
(SR011_WhereSpendMore))) OR (((4 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 
(SR011_WhereSpendMore))) OR (((5 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 
(SR011_WhereSpendMore))) OR (((6 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 
(SR011_WhereSpendMore))) OR (((7 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 
(SR011_WhereSpendMore))) OR (((8 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 
(SR011_WhereSpendMore))) OR (((9 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 

(SR011_WhereSpendMore))) OR (((97 IN 
(SR011_WhereSpendMore) AND ((96 IN 

(SR011_WhereSpendMore)))))[ןתינאל
הבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבל
 a97 IN (IF)[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחא
))SR011_WhereSpendMore(

SR012_OtherWhereSpendMore
(OTHER WHERE SPEND MORE)



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

ENDIF

ENDIF
SR013_EndNonProxy (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN 

SR)

?הזקלחבתולאשהלעבישהימ :ןייארמתקידב
דבלבה/בישמה .1
)גיצנםעןויאר( ונענאלהזףיעסבתולאש .2

ENDIF
ENDIF

)טרפ( תרחאתיפסכהאצוה
STRING

)= 1MN007_NumFinR(IF 

AS001_Intro1 (INTRODUCTION 1 TO ASSETS)
תועקשהואתונוכסחלשםינושםיגוסבתוקסועתואבהתולאשה
.[ךגוזתבלוא /ךגוזןבלוא /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלשיילואש
ךשמה .1

AS065_HasIndRetAcc (HAS INDIVIDUAL RETIREMENT 

ACCOUNTS)
[ךגוזתבלוא /ךגוזןבלוא /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלשיםאה
?םיישיאהשירפתונובשחבוהשלכףסכםוכס
ןוכסיחתרשפאמההשירפתינכתאוהישיאהשירפןובשח :ןייארמל
השירפהתעבךושמלןתינוקלחתאש ,יתנש
ןכ .1
אל .5

)a1= AS065_HasIndRetAcc(IF 

)a1<> MN005_ModeQues(IF 

ENDIF
= a1 OR MN005_ModeQues((IF 

AS020_IndRetAcc= a1 OR (AS020_IndRetAcc((
)a3))= 

AS020_IndRetAcc (WHO HAS INDIVIDUAL 

RETIREMENT ACCOUNTS)
 ,ךל ?םיישיאהשירפתונובשחשיםכמימל
וא][ךגוזתבל /ךגוזןבל /ךתשאל /ךלעבל]
? [םכינשל
ה/בישמלקר .1
[גוזהתב /גוזהןב /השא /לעב]לקר .2
םהינשל .3

AS021_AmIndRet (AMOUNT INDIVIDUAL 

RETIREMENT ACCOUNTS)
?ישיאהשירפןובשחבתעכךלשיףסכהמכ
םוכסןייצלשי ,;FLCurr^בםוכסןזה :ןייארמל
דבלבהמצע/ומצעת/ןייאורמהרובע

NUMBER [0..100000000000000000]



ENDIF
AS066_HasContSav (HAS CONTRACTUAL SAVING)

IWERישיקה/שקה .לארשילתיטנוולרהניאהלאשה :ןייארמל
Ctrl+R.

ןכ .1
אל .5

)a1= AS066_HasContSav(IF 

ENDIF
= a2 OR AS020_IndRetAcc((IF 

)= a3)AS020_IndRetAcc(

ENDIF

CHECK: (NOT(AS021_AmIndRet = 
Empty))[ךרעי/ןזהאנא;]IF 

)= NONRESPONSEAS021_AmIndRet(

ENDIF
AS023_IndRetStockBo (INDIVIDUAL 

RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN STOCKS OR 

BONDS)
םיללוכוללהםיישיאההשירפהתונובשחםאה
?בוחתורגארקיעבואתוינמרקיעב
תוינמברקיעב .1
בוחתורגאיצחתוינמיצח .2
בוחתורגארקיעב .3

[Unfolding Bracket Sequence]

AS024_PAmIndRet (PARTNER AMOUNT 

INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS)
[ךגוזתב /ךגוזןב /ךתשיא /ךלעב]לשיףסכהמכ
?םיישיאהשירפתונובשחבעגרכ
רובעםוכסןייצלשי ;FLCurr^-בםוכס :ןייארמל
דבלבגוזהתב/ןב

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS024_PAmIndRet = 
Empty))[ךרעי/ןזהאנא;]IF 

= AS024_PAmIndRet(
)NONRESPONSE

ENDIF
AS026_PIndRetStockBo (PARTNER 

INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS MOSTLY IN 

STOCKS OR BONDS)
ואתוינמרקיעבםיללוכהלאהשירפתונובשחםאה
?בוחתורגארקיעב
תוינמרקיעב .1
בוחתורגאיצחותוינמיצח .2
בוחתורגארקיעב .3

[Unfolding Bracket Sequence]

AS027_AmContSav (AMOUNT CONTRACTUAL 

SAVING)



ENDIF
AS067_HasLifeIns (HAS LIFE INSURANCE)

וא /ךתשאתולעבבוא /ךלעבתולעבבוא]ךתולעבבשיעגרכםאה
?םייחחוטיבלתינכת[ךגוזתבתולעבבוא /ךגוזןבתולעבב
ןכ .1
אל .5

)= a1AS067_HasLifeIns(IF 

ENDIF
AS064_HasMutFunds (HAS MUTUAL FUNDS)

[ךגוזתבלוא /ךגוזןבלוא /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלשיםאה
?םילהונמהעקשהתונובשחואתונמאנתונרקבעקשומהףסכעגרכ
םיעיקשמלךיישהףסכתוזכרמהתופוקןהתונמאנתונרק :ןייארמל

ישיקה/שקה .לארשילתיטנוולרהניאהלאשה :ןייארמל
Ctrl+R.

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS027_AmContSav = Empty))
 AS027_AmContSav(IF =[;ךרעי/ןזהאנא]
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS029_LifeInsPol (LIFE INSURANCE POLICIES TERM 

OR WHOLE LIFE)
 ,"קסיר" תוסילופןהךלשםייחהחוטיבתוסילופםאה
?ןהיתשתאתובלשמהתוסילופוא "ןוכסzח" תוסילופ
 ,ןמזבהבוצקהפוקתתוסכמ "קסיר" תוסילופ :ןייארמל
הסילופהת/לעבםאקרשארמםכסוהשםוכסתומלשמו
ינוכסחביכרשי "ןוכסיח" תוסילופב .וזהפוקתבת/רטפנ
ךשמב ,תוברםיכרדבושממלרשפאו ,ןמזהךלהמבלדגה
.תחאםעפבואןמז
דבלבקסירםייחחוטיב .1
דבלבןוכסחםייחחוטיב .2
ןוכסחוקסירבלשמהםייחחוטיב .3

רחא .97

= a2 OR AS029_LifeInsPol((IF 
)= a3)AS029_LifeInsPol(

ENDIF

AS030_ValLifePol (FACE VALUE LIFE 

POLICIES)
םייחהחוטיבתוסילופלכלשבוקנהךרעהוהמ
ןב /ךתשא /ךלעב][תושרבו]ךתושרבתואצמנה
?[ךגוזתב /ךגוז
רובעםוכסןזה .;FLCurr^-בםוכסןזה :ןייארמל
גוזהינבינש

NUMBER [0..100000000000000000]

= AS030_ValLifePol(IF 
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



ואתוינמבםפסכתאעיקשהלןרקהלהנמלשוחוכתאםיפיימהםיבר
.םיפסונםייסנניפםירישכמב
ןכ .1
אל .5

)= a1AS064_HasMutFunds(IF 

ENDIF
AS063_HasStocks (HAS STOCKS)

[ךגוזתבלוא /ךגוזןבלוא /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלשיםאה
תוקפנומןהםאןיב( תוקזחאבואתוינמבעקשומהףסכעגרכ
?)ואלםאןיבוהסרובב
םילעבתויהלםדאלםירשפאמהםיכמסמןהתוקזחאותוינמ :ןייארמל
םידנדיווידלבקלתוכזהזםדאלםיקינעמו ,דיגאתמקלחלש
דיגאתהמ
ןכ .1
אל .5

)= a1AS063_HasStocks(IF 

ENDIF
AS062_HasBonds (HAS BONDS)

AS017_AmMutFunds (AMOUNT IN MUTUAL FUNDS)
תבלו /ךגוזןבלו /ךתשאלו /ךלעבלו]ךלשיהמכ ,ךתכרעהל
?םילהונמהעקשהתונובשחואתונמאנתונרקבעגרכ[ךגוז
רובעםוכסהךסתאןזה .;FLCurr^ -בםוכס :ןייארמל
גוזהינבינש

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS017_AmMutFunds = Empty))
 AS017_AmMutFunds(IF =[;ךרעי/ןזהאנא]
)NONRESPONSE

ENDIF
AS019_MuFuStockBo (MUTUAL FUNDS MOSTLY 

STOCKS OR BONDS)
רקיעםאה ,ולאתועקשהלוהינלתונובשחותונמאנתונרקב
?בוחתורגאבוא ,תוינמבאיההעקשהה
תוינמרקיעב .1
בוחתורגאיצחתוינמיצח .2
בוחתורגארקיעב .3

[Unfolding Bracket Sequence]

AS011_AmStocks (AMOUNT IN STOCKS)
 /ךגוזןבלו /ךתשאלו /ךלעבלו]ךלשיףסכהמכ ,ךתכרעהל
תומושראלואתומושרתוינמבעגרכעקשומה[ךגוזתבלו

?ךרעתוריינלהסרובב
ללוכהםוכסהתאםושרלשי ;FLCurr^-בםוכס :ןייארמל
גוזהינבינשלש

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS011_AmStocks = Empty))
 AS011_AmStocks(IF =[;ךרעי/ןזהאנא]
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



גוזהתבלוא /ךלשגוזהןבלוא /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלשיםאה
תוידיגאתואתויתלשממבוחתורגאבעקשומהףסכעגרכ[ךלש
?)תוינרצנוק(
רשפאלידכבקפנומהיסנניפרישכמןהבוחתורגא :ןייארמל
תואוולהתועצמאבןוהסייגלדיגאתלואהלשממל
ןכ .1
אל .5

)a1= AS062_HasBonds(IF 

ENDIF
AS060_HasBankAcc (HAS BANK ACCOUNT)

[ךגוזתבלוא /ךגוזןבלוא /ךתשאלוא /ךלעבלוא]ךלשיםאה
תונובשח ,ש"ועתונובשח ,קנבתונובשחבוהשלכףסכםוכסעגרכ
?ראודקנבבתונובשחואןוכסיח
ןכ .1
אל .5

)= a1AS060_HasBankAcc(IF 

ENDIF
AS062_HasBonds= a1 OR (AS060_HasBankAcc((((IF 

= a1) OR AS063_HasStocks= a1) OR (
)= a1)AS064_HasMutFunds(

AS007_AmBonds (AMOUNT IN BONDS)
 /ךגוזןבלו /ךתשאלו /ךלעבלו]ךלשיףסכהמכ ,ךתכרעהל
ואתויתלשממבוחתורגאבעקשומה ,עגרכ[ךגוזתבלו

?)תוינרצנוק( תוידיגאת
םוכסהךסתאןיזהלשי ;;FLCurr^בםוכסןזה :ןייארמל
גוזהינבינשרובע

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT((AS007_AmBonds = Empty AND 
(NOT(AS007_AmBonds = NONRESPONSE))))

 AS007_AmBonds(IF =[;ךרעי/ןזהאנא]
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS003_AmBankAcc (AMOUNT BANK ACCOUNT)
 /ךגוזןבלו /ךתשאלו /ךלעבלו]ךלשיףסכהמכ ,ךתכרעהל
תונוכסח ,ש"ועתונובשח ,קנבתונובשחבעגרכ[ךגוזתבלו

?ראודהקנבבתונובשחבוא
לשללוכהםוכסהתאןזה ;;FLCurr^-בםוכסה :ןייארמל
גוזהינבינש

NUMBER

CHECK: (NOT(AS003_AmBankAcc = Empty))
 AS003_AmBankAcc(IF =[;ךרעי/ןזהאנא]
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS070_IntIncome (INTEREST OR DIVIDEND)
 /ךלעבלשו]ךלשהסנכהההתיההמ ,לכהךסב ,ךתכרעהל
ואתיבירמ[ךגוזתבלשו /ךגוזןבלשו /ךתשיאלשו
 ,בוחתורגאב ,קנבהתונובשחבתונוכסחהלעדנדיביד



ENDIF
AS641_OwnFirm (OWN FIRM COMPANY BUSINESS)

ואהרבח[ךלשגוזהתבלוא /ךלשגוזהןבלוא]ךלשי ,עגרכםאה
?תיקלחואהאלמתולעבב ,קסע
ןכ .1
אל .5

)= a1AS641_OwnFirm(IF 

ENDIF
AS649_NumCars (NUMBER OF CARS)

תאןייצאנא ?;FLLastYear^בתונמאנתונרקבואתוינמב
.םיסימיוכינירחאח"שבםוכסה
ואהאושתיזוחאאלו ,;FLCurr^בםוכסןזה :ןייארמל
.חוור

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS070_IntIncome = Empty))
 AS070_IntIncome(IF =[;ךרעי/ןזהאנא]
)NONRESPONSE

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS044_ShareFirm (PERCENTAGE SHARE FIRM 

OWNED)
ךתולעבבאצמנ ,הזקסעואהרבחמקלחוא ,זוחאהזיא
 /ךגוזןבתולעבבוא /ךתשאתולעבבוא /ךלעבתולעבבוא]
?[ךגוזתבתולעבבוא
.1דלקה ,דחאזוחאמתוחפםא .זוחאי/ןזה :ןייארמל

NUMBER [1..100]

)RESPONSE= AS044_ShareFirm(IF 

ENDIF
)NONRESPONSE= AS044_ShareFirm(IF 

ENDIF
AS642_AmSellFirm (AMOUNT SELLING FIRM)

לכיוכינרחאל ,םירכמנויה ,הזקסעואהמריפ ,הרבחול
 /ךלעבלוא]ךלראשינהיהףסכהמכ ,ךתכרעהל ,תובוחה
?[ךגוזתבלוא /ךגוזןבלוא /ךתשאלוא
ינשרובעםוכסןיזהלשי ;;FLCurr^-בםוכסןזה :ןייארמל
גוזהינב

NUMBER

CHECK: (NOT((AS642_AmSellFirm = 0 AND 
(AS642_AmSellFirm = RESPONSE)))[םוכסה

CHECK: (NOT[;ספאמהובגואךומנתויהלהפוצמ
= Empty))AS642_AmSellFirm([ךרעי/ןזהאנא;]

)NONRESPONSE= AS642_AmSellFirm(IF 

ENDIF

CHECK: (AS044_ShareFirm >= 100)
[;100להוושואךומנתויהלךירצזוחאה]

[Unfolding Bracket Sequence]

[Unfolding Bracket Sequence]



תולעבבוא /ךלעבתולעבבוא]ךתולעבבתואצמנתוינוכמהמכ
בשחתהלאלאנ ? [ךגוזתבתולעבבוא /ךגוזןבתולעבבוא /ךתשא
.)גניסיל( רכחהבתוינוכמבוהרבח/קסעתולעבבתוינוכמב

NUMBER [0..10]

)0> AS649_NumCars(IF 

ENDIF
AS054_OweMonAny (OWE MONEY)

ללוכאל ,ת/בייחה/תאילואשףסכבתעגונהאבההלאשה
רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה .תועקרקלעתובוחואתואתנכשמ

גוזהןבלוא]ךלשי ,ללכבםא ,תובוחלשםיגוסולא ,עגרכ ,41
.[ךלשגוזהתבלוא /ךלש
תובושתהלכתאןמסתומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
;תומיאתמה

SET OF 1. םיירחסמםיבכר( םירחאםיבכרותוינוכמלעבוח, 
)המודכותוניפס ,םיעונפוא
קווישתותשרלשיארשאיסיטרכ/יארשאיסיטרכבבוח .2
ללוכ )רחאיסנניפדסומואהינבתרבח ,קנבהמ( תואוולה .3
בשורבועהןובשחמרתי-תכישמ
םידידיואםיבורקלתובוח .4
םיטנדוטסתואוולה .5
)הרידרכש ,םומיח ,למשח ,ןופלט( םימולשתבםירוגיפ .6

הלאמדחאףא .96
רחא .97

CHECK: (NOT((count(AS054_OweMonAny) < 1 AND 
((a96 IN (AS054_OweMonAny))))[ףא"" רוחבלןתינאל

[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחא
) AND (countAS054_OweMonAny(NOT(((96 IN (IF 

)= 1))) AS054_OweMonAny(

AS051_AmSellingCars (AMOUNT SELLING CARS)
תוינוכמהתא /וזתינוכמ]ת/רכומתייהול ,ךתכרעהל
?לבקמתייהךרעבהמכ[הלאה
ינשרובעםוכסןיזהלשי ;;FLCurr^-בםוכסןזה :ןייארמל
גוזהינב

NUMBER [0..100000000000000000]

CHECK: (NOT(AS051_AmSellingCars = 
Empty))[ךרעי/ןזהאנא;]IF 

)= NONRESPONSEAS051_AmSellingCars(

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]

AS055_AmOweMon (AMOUNT OWING MONEY IN 

TOTAL)
ואשוכר ,תועקרקלעתובוחואתואתנכשמלולכלילבמ
תבו /ךגוזןבו /ךתשיאו /ךלעבו]ה/תאףסכהמכ ,תורבח
?לכהךסבםי/בייח[ךגוז
ינשרובעםוכסןיזהלשי ;;FLCurr^-בםוכסןזה :ןייארמל
גוזהינב

NUMBER

)= NONRESPONSEAS055_AmOweMon(IF 

ENDIF
[Unfolding Bracket Sequence]



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

ENDIF

ENDIF
AS057_IntCheck (WHO ANSWERED THE QUESTIONS IN AS)

?הזףיעסבתולאשהלעהנעימ :ת/ןייארמתקידב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

AC011_Intro (INTRODUCTION WELL-BEING)
יללכןפואבםהייחלעםישנאםיבשוחהמםגדומללםיניינועמונחנא
םא .ת/ןייאורמהםשבגיצנןייארלרוסא .גיצנאללקלחתליחת :ןייארמל
ולאתולאשמתחאףאלבישהלת/לגוסמהניא/וניאת/ןייאורמה
הלאשלכבCTRL-Kשקה ,המצעב/ומצעב
ךשמה .1

AC012_HowSat (HOW SATISFIED WITH LIFE)
 ,ןוצרעבשאלןיטולחלותועמשמ0רשאכ ,10-0ןיבםיענויכרעשםלוסלע
?ךייחמךלשןוצרהתועיבשתדימיהמ ,ןוצרעבשןיטולחלותועמשמ10-ו

NUMBER [0..10]

AC013_Intro (INTRODUCTION CASP ITEMS)
םישנאשםיטפשמךינפבארקאתעכ .42רפסמסיטרכבהשקבבי/ןנובתה
תעדלוננוצרב .םהיתושוחתתאואםהייחתאראתלידכםהבושמתשהםינוש
םיתעל :הלאהתובשחמהותושוחתהתאתיווח ,ללכבםא ,תורידתוזיאב
.אלםלועלואתורידנםיתעל ,םימעפל ,תובורק
ךשמה .1

AC014_AgePrev (AGE PREVENTS FROM DOING THINGS)
הצורתייהשםירבדתושעלךממענומךלשליגהשבשוחהתאתורידתוזיאב
?תושעל
 .42רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארק :ןייארמל
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC015_OutofContr (OUT OF CONTROL)
?ךתטילשבוניאךלהרוקשהמששיגרמהתאתורידתוזיאב
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42.
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC016_LeftOut (FEEL LEFT OUT OF THINGS)
?םיניינעלץוחמואקתונמשיגרמהתאתורידתוזיאב
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC017_DoWant (DO THE THINGS YOU WANT TO DO)



?תושעלהצורה/תאשםירבדתושעללוכיה/תאשבשוחהתאתורידתוזיאב
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC018_FamRespPrev (FAMILY RESPONSIBILITIES PREVENT)
תאתושעלךממתוענומתויתחפשמתויוביוחמשבשוחהתאתורידתוזיאב
?תושעלהצורה/תאשהמ
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC019_ShortMon (SHORTAGE OF MONEY STOPS)
ה/תאשהמתאתושעלךממענומףסכברוסחמשבשוחהתאתורידתוזיאב
?תושעלהצור
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC020_EachDay (LOOK FORWARD TO EACH DAY)
?שדחםוילכלהפצמהתאתורידתוזיאב
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC021_LifeMean (LIFE HAS MEANING)
?תועמשמשיךייחלששיגרמהתאתורידתוזיאב
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC022_BackHapp (LOOK BACK ON LIFE WITH HAPPINESS)
תשוחתבךייחלעהרוחאןנובתמהתא ,רבדלשומוכיסב ,תורידתוזיאב
?החמש
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC023_FullEnerg (FEEL FULL OF ENERGY)
?ולאםימיבהיגרנאבה/אלמה/שחה/תאתורידתוזיאב
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 



תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC024_FullOpport (FULL OF OPPORTUNITIES)
?תויונמדזהבםיאלמםייחהשה/שיגרמה/תאתורידתוזיאב
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

AC025_FutuGood (FUTURE LOOKS GOOD)
?ךרובעבוטהארנדיתעהשה/שיגרמה/תאתורידתוזיאב
רפסמסיטרכבתועיפומהתויורשפאהתאלוקבארקךרוצשיםא :ןייארמל

42. 
תובורקםיתעל .1
םימעפל .2
תורידנםיתעל .3
אלםלועל .4

)a1= MN024_NursingHome(IF 

AC001_Intro (INTRODUCTION AC ACTIVITIES)
.השועה/תאשןכתישתויוליעפיבגלתולאשהמכילשי ,התע
ךשמה .1

AC035_ActPastTwelveMonths (ACTIVITIES IN LAST 

YEAR)
סיטרכבתועיפומהתויוליעפהמוליאב :43רפסמסיטרכבי/ןנובתה
?םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמבתקסע ,ללכבםא ,הז
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל

SET OF 1. הקדצואתיתובדנתהתוליעפבתקסע
הכרדהסרוקואיכוניחסרוקבתפתתשה .4
רחאואיתרבח ,טרופסןודעומלתכלה .5
יתליהקואיטילופןוגראבתפתתשה .7
םינותיעואתעיבתכ ,םירפסתארק .8
וקודוסואםיצבשתןוגכםירפסמואםילימיקחשמתקחיש .9

טמחשןוגכםיקחשמואםיפלקיקחשמתקחיש .10
הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count(AC035_ActPastTwelveMonths) < 
1 AND ((a96 IN (AC035_ActPastTwelveMonths))))[אל

הנשאנא .תרחאהבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינ
 AC035_ActPastTwelveMonths(count((IF ([;.ךתבושתתא
)))AC035_ActPastTwelveMonths(= 1 AND ((a96 IN 

ELSE

AC038_HowSatisfiedNoAct (SATISFIED WITH NO 

ACTIVITIES)
סיטרכבתועיפומהתויוליעפהמתחאףאבקסועךניאשתנייצ
אלןיטולחלועמשמ0-שכ10דע0-מםלוסב .43רפסמ
הצורמהתאהמכדע ,ןיטולחלהצורמועמשמ10-והצורמ
?ךכמ

NUMBER [0..10]



ENDIF
= MN101_Longitudinal= 0 OR (MN101_Longitudinal((IF 
)Empty)

ENDIF

) AC035_ActPastTwelveMonths(((((((a1 IN ((IF 
OR )) AC035_ActPastTwelveMonthsOR ((a4 IN (
OR )) AC035_ActPastTwelveMonths((a5 IN (
OR )) AC035_ActPastTwelveMonths((a7 IN (
OR )) AC035_ActPastTwelveMonths((a8 IN (
OR )) AC035_ActPastTwelveMonths((a9 IN (

)))AC035_ActPastTwelveMonths((a10 IN (

ENDIF

10LOOP cnt1 := 1 TO 

ENDLOOP
AC037_HowSatisfied (SATISFIED WITH 

ACTIVITIES)
אלןיטולחלועמשמ0-שכ10דע0-מםלוסב
הדימוזיאב ,ןיטולחלהצורמועמשמ10-והצורמ
?תנייצשתויוליעפהמהצורמהתא

NUMBER [0..10]

(cnt1 IN (IF 
))AC035_ActPastTwelveMonths(

ENDIF

AC036_HowOftAct (HOW 

OFTEN ACTIVITY IN THE LAST 

TWELVE MONTHS)
רשעםינשךלהמבתורידתוזיאב
תקסע]םינורחאהםישדוחה
 /הקדצואתיתובדנתהתוליעפב
סרוקואיכוניחסרוקבתפתתשה
 ,טרופסןודעומלתכלה /הכרדה
ןוגראבתפתתשה /רחאואיתרבח
 ,םירפסתארק /יתליהקואיטילופ
תקחיש /םינותיעואתעיבתכ
ןוגכםירפסמואםילימיקחשמ
תקחיש /וקודוסואםיצבשת
ןוגכםיקחשמואםיפלקיקחשמ
?[טמחש
;לוקבארק
םוילכטעמכ .1
עובשלכטעמכ .2
שדוחלכטעמכ .3
רתויהכומנתורידתב .4

[cnt1] 

AC700_BigFiveIntro (INTRODUCTION BIG FIVE)
.44רפסמסיטרכבהשקבבןנובתה
אנא .ךייבגלתונוכנאלואתונוכנןהשןכתיירשא ,תונושתונוכתןלהל
.םיאבהםירואיתהםעךתמכסהיאואךתמכסהתדימתאןייצ
ךשמה .1

AC701_Reserved (BIG FIVE - RESERVED)



...ה/תאםאה ,גייוסמוקפואמםדאכימצעתאהאורינא
לוקבארק :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC702_Trust (BIG FIVE - TRUST)
...התאםאה .כ"דבןומאןתונהםדאכימצעתאהאורינא
לוקבארקץוחנםא :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC703_Lazy (BIG FIVE - LAZY)
...התאםאה .תולצעלהטונהםדאכימצעתאהאורינא
לוקבארקץוחנםא :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC704_Relaxed (BIG FIVE - RELAXED)
םאה .ץחלםעבטיהדדומתמהעוגרםדאכימצעתאהאורינא
...התא
לוקבארקץוחנםא :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC705_FewInterests (BIG FIVE - FEW INTERESTS)
...התאםאה .תונמואבןיינעטעמהלגמכימצעתאהאורינא
לוקבארקץוחנםא :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC706_Outgoing (BIG FIVE - OUTGOING)
...התאםאה .חותפויתורבחםדאכימצעתאהאורינא
לוקבארקץוחנםא :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC707_FindFault (BIG FIVE - FINDFAULT)
םאה .םירחאבםימגפאוצמלורקבלהטונשםדאכימצעתאהאורינא
...התא
ץוחנםאלוקבארק :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2



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

ENDIF
AC740_Outro (NON PROXY)

?הזקלחבתולאשהלעהנעימ - יקדב/קודב :ןייארמל
ה/בישמה .1
)גיצנןויאר( לאשנאלקלח .2

דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC708_Thorough (BIG FIVE - THOROUGH JOB)
םאה .תוידוסיבובטיהה/ותדובעעצבמהדבועכימצעתאהאורינא
...התא
ץוחנםאלוקבארק :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC709_Nervous (BIG FIVE - NERVOUS)
...התאםאה .תולקבזגרתמשםדאכימצעתאהאורינא
ץוחנםאלוקבארק :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC710_Imagination (BIG FIVE - IMAGINATION)
...התאםאה .ליעפןוימידלעבםדאכימצעתאהאורינא
ץוחנםאלוקבארק :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

AC711_Kind (BIG FIVE - KIND)
םאה .דחאלכיפלכטעמכםיענובשחתמםדאכימצעתאהאורינא
...התא
ץוחנםאלוקבארק :ןייארמל
טלחהבםיכסמאל .1
םיכסמאל .2
דגנתמאלוםיכסמאל .3
םיכסמ .4
טלחהבםיכסמ .5

)= 1MN101_Longitudinal(IF 

)= a1MN024_NursingHome(IF 

TE001_intro (INTRO TIME EXPENDITURE)
תויוליעפלתשדקהשןמזהךשמבתוקסועתואבהתולאשה
.לומתאתונוש



ךשמה .1

TE002_Weekday (WHAT DAY YESTERDAY)

?לומתאהיהםויהזיא

.לוקבםימיהתמישרתאאירקהלןיא :ןייארמל
ינשםוי
ישילשםוי
יעיברםוי
ישימחםוי
ישישםוי

תבש
ןושארםוי

TE003_YesterdaySpecial (NORMAL DAY 

YESTERDAY)
םוי /ישילשםוי /ינשםוי]היהשלומתאלעבושחתהשקבב
רקובהמ , [ןושארםוי /תבש /ישישםוי /ישימחםוי /יעיבר
 ,ךתיאהיהימ ,תישעהמ ,תייההפיאבושחת .םויהףוסדע
.תשגרהךיאו

אצויוהשמהרקשואךליבשבליגרםויהיהלומתאםאה
?בוטואער ,ןפוד
לוקבארק
ליגרםוי – ןכ .1
ץיחלמואערהיהשןפודאצויעוריאשחרתה – אל .2
בוטהיהשןפודאצויעוריאשחרתה – אל .3

TE004_Chores_INTRO (TIME SPENT ON CHORES)
 ,םויהףוסלדעורקובהמ ,לומתאלעבושחלהשקבבךשמה
תונושתולטמותויוליעפלתשדקהןמזהמכרכזיהלהסנו

.םויהךלהמב
 ,הסיבכ ,ןויקינןוגכתיבתודובעללומתאתשדקהןמזהמכ
.לושיב ,תוינק
ינבואםירוה ,םידליבלופיטוישיאלופיטלולכתלא
.החפשמ
תאךירעהלה/ונממשקבה/חוטבוניאת/ןייאורמהםא
.ה/ותלוכיבטימכןמזהךשמ
 ,יהשלכתוליעפעוציבלןמזה/שידקהאלת/ןייאורמהםא
.תודשהינשב0שקה
םישולשותחאהעש ,המגודל ,ה/שידקהת/ןייאורמהםא
.תוקדההדשב30-ותועשההדשב1דלקה ,תוקד
 ,תמיוסמתוליעפלתוקד40ה/שידקהת/ןייאורמהםא
.תוקדההדשב40-ותועשההדשב0דלקה

ךשמה .1

TE005_Chores_Hrs (HOURS SPENT ON CHORES)
 :תועש

NUMBER [0..24]

TE006_Chores_Mts (MINUTES SPENT ON CHORES)
 :תוקד

NUMBER [0..59]

TE010_PersonalCare_Intro (TIME SPENT ON 

PERSONAL CARE)
 ,ץחרתהלןוגכךלשישיאהלופיטללומתאתשדקהןמזהמכ
?המודכואפורלואהרפסמלתכלל ,שבלתהל



ךשמה .1

TE011_PersonalCare_Hrs (HOURS SPENT ON 

PERSONAL CARE)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE012_PersonalCare_Mts (MINUTES SPENT ON 

PERSONAL CARE)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE013_Children_Intro (TIME SPENT ON PERSONAL 

CHILDREN)
םידלי ,ךידכנ ,ךידליםעתוליעפללומתאתשדקהןמזהמכ
התאםהילעםירחאםידליוארטיסיבייבהשועהתאםהל
?רמוש
תיבלהחיקל ,קחשמ ,םידגבתשיבל ,הצחרתללוכתוליעפה
תיבירועישםעהרזע ,רפסהתיבירחאםיגוח ,רפסה
.המודכו
םירגובםידלילולכלאלאנ
ךשמה .1

TE014_Children_Hrs (HOURS SPENT ON CHILDREN)
 :תועש

NUMBER [0..24]

TE015_Children_Mts (MINUTES SPENT ON 

CHILDREN)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE016_HelpParents_Intro (TIME SPENT ON 

HELPING PARENTS)
?ךתומח/ךימחלואךירוהלעויסללומתאתשדקהןמזהמכ
 ,םידגבתשיבל ,הצחר ,תוילהנמתולטמםעהרזעלולכלשי

.המודכואפורלהעגהבהרזע
םירוהלואםיגרוחםירוהלשדקוהשןמזהתאלולכלאנ
.םיצמאמ
ךשמה .1

TE017_HelpParents_Hrs (HOURS SPENT ON 

HELPING PARENTS)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE018_HelpParents_Mts (MINUTES SPENT ON 

HELPING PARENTS)
:תוקד

NUMBER [0..59]

Empty) = RespId(NOT(MN002_Person]2[.(IF 
= DN040_PartnerOutsideHHOR (Sec_DN1.
)a1)

TE019_HelpPartner_Intro (TIME SPENT 

ON HELPING PARTNER)
 /ךלעב]להרזעבלומתאתשדקהןמזהמכ
תב/ןב /ךלשגוזהתב /ךלשגוזהןב /ךתשיא
?[ךלשגוזה



ENDIF
TE022_HelpOther_Intro (TIME SPENT ON HELPING 

OTHER FAMILY)
וארחאהחפשמןבלהרזעללומתאתשדקהןמזהמכ
?החפשמלץוחמוהשימל
 /ךתשאלש / ךלעבלש]םידליוםירוהלהרזעלולכלןיא
.םדוקורכזוהרבכש,[ ךגוזןבלש /ךתגוזתבלש
 ,שבלתהל ,תוילהנמתולטמבהרזעןוגכ :טרפךרוצהתדימב
המודכואפורלהעגהבהרזע ,ץחרתהל
ךשמה .1

TE023_HelpOther_Hrs (HOURS SPENT ON HELPING 

OTHER FAMILY)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE024_HelpOther_Mts (MINUTES SPENT ON 

HELPING OTHER FAMILY)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE025_Leisure_Intro (TIME SPENT ON LEISURE)
?יאנפתוליעפללומתאתשדקהןמזהמכ
 ,תויתרבחתותשר ,היזיוולטבהיפצלולכלהלוכיתוליעפה
םייוליב ,החפשמינבוםירבחםעתוחיש ,םיביבחת ,טרופס
.המודכותיבלץוחמ
ךשמה .1

TE026_Leisure_Hrs (TIME SPENT ON LEISURE)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE027_Leisure_Mts (MINUTES SPENT ON LEISURE)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE031_Admin_Intro (TIME SPENT ON 

ADMINISTRATION)
םיניינעבלופיטותוילהנמתולטמללומתאתשדקהןמזהמכ
?תיבהקשמלשםיילכלכ
ךשמה .1

TE032_Admin_Hrs (HOURS SPENT ON 

ADMINISTRATION)
:תועש

NUMBER [0..24]

 ,שבלתהל ,תוילהנמתולטמבהרזעלולכלשי
.המודכואפורלהעגהבהרזע ,ץחרתהל
ךשמה .1

TE020_HelpPartner_Hrs (HOURS SPENT 

ON HELPING PARTNER)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE021_HelpPartner_Mts (MINUTES SPENT 

ON HELPING PARTNER)
:תוקד

NUMBER [0..59]



TE033_Admin_Mts (MINUTES SPENT ON 

ADMINISTRATION)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE034_PaidWork_Intro (TIME SPENT ON PAID 

WORK)
סחייתהלשי ?םולשתבהדובעללומתאתשדקהןמזהמכ
.יאמצעכןהוריכשכןהםולשתבהדובעל
לולכ .הנממוהדובעהלאהעיסנלשדקוהשןמזלולכתלא
.הדובעבתופסונתועשבושיחב
ךשמה .1

TE035_PaidWork_Hrs (HOURS SPENT ON PAID 

WORK)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE036_PaidWork_Mts (MINUTES SPENT ON PAID 

WORK)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE037_VoluntaryWork_Intro (TIME SPENT ON 

VOLUNTARY WORK)
?תיתובדנתהתוליעפללומתאתשדקהןמזהמכ
םידליבלופיט ,החפשמינבלהרזע ,תיבתודובעלולכתלא
.תומדוקהתולאשבתרכזהשתורחאתויוליעפו
ןוגראואהתומעבתובדנתה :תיתובדנתהתוליעפלתואמגוד
.המודכוהחוורותואירב ,יכוניח ,יטילופ ,יתד
ךשמה .1

TE038_VoluntaryWork_Hrs (HOURS SPENT ON 

VOLUNTARY WORK)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE039_VoluntaryWork_Mts (MINUTES SPENT ON 

VOLUNTARY WORK)
:תוקד

NUMBER [0..59]

OR > 0 TE035_PaidWork_Hrs((((IF 
> 0) OR TE036_PaidWork_Mts(
> 0) OR TE038_VoluntaryWork_Hrs(

)0)> TE039_VoluntaryWork_Mts(

TE040_Travel_Intro (TIME SPENT ON 

TRAVEL)
.םויהףוסלדעורקובהמ ,לומתאלעבושחלךשמה
ואהדובעהלאהעיסנללומתאתשדקהןמזהמכ
?ונממהרזחוךלשתובדנתההםוקמ
.םדוקהםויבדבעאלבישמהםאספאןזה
ךשמה .1

TE041_Travel_Hrs (HOURS SPENT ON 

TRAVEL)
:תועש

NUMBER [0..24]



ENDIF
TE046_Napping_Intro (TIME SPENT ON NAPPING)

ךלהמבהחונמואםונמנ ,הנישללומתאתשדקהןמזהמכ
.הלילהתנשתאלולכתלא ?םויה
ךשמה .1

TE047_Napping_Hrs (HOURS SPENT ON NAPPING)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE048_Napping_Mts (MINUTES SPENT ON NAPPING)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE049_Sleeping_Intro (TIME SPENT ON SLEEPING)
?הלילהךלהמבהנישללומתאתשדקהןמזהמכ
ךשמה .1

TE050_Sleeping_Hrs (HOURS SPENT ON SLEEPING)
:תועש

NUMBER [0..24]

TE051_Sleeping_Mts (MINUTES SPENT ON 

SLEEPING)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE052_OtherActivities (DID SPEND TIME ON OTHER 

ACTIVITIES)
ונלאשאלשתורחאתויוליעפלןמזלומתאתשדקהםאה
?ןהילע
ןכ .1
אל .5

)1= TE052_OtherActivities(IF 

TE042_Travel_Mts (MINUTES SPENT ON 

TRAVEL)
:תוקד

NUMBER [0..59]

TE053_WhatActivities (OTHER ACTIVITIES 

SPEND TIME ON)
?רבודמתויוליעפ/תוליעפוזיאב

STRING

TE054_TimeOtherActivities_Intro
(TIME SPENT ON OTHER ACTIVITIES)

תויוליעפ/תוליעפללומתאתשדקהןמזהמכ
?תרכזהש
ךשמתאבשחתחאתוליעפמרתויברבודמםא
.תויוליעפהללכלשןמזה
ךשמה .1

TE055_TimeOtherActivities_Hrs
(HOURS SPENT ON OTHER ACTIVITIES)

:תועש
NUMBER [0..24]

TE056_TimeOtherActivities_Mts
(MINUTES SPENT ON OTHER ACTIVITIES)



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

ENDIF
ENDIF

ENDIF
= Empty) RespId((NOT(MN002_Person]2[.(IF 

= a1) DN040_PartnerOutsideHHOR (Sec_DN1.
> 0 OR TE026_Leisure_HrsAND ((

)0))> TE027_Leisure_Mts(

ENDIF
TE060_IntCheck (INTERVIEWER CHECK TE)

?הזקלחבתולאשהלעהנעימ :ת/ןייארמתקידב
דבלבה/בישמה .1
המעטמ/ומעטמה/גיצנוה/בישמה .2
דבלבה/בישמהםעטמה/גיצנ .3

:תוקד
NUMBER [0..59]

TE057_PartnerActivities_Intro (TIME 

SPENT WITH PARTNER)
 ;FL_TE057_3^ לומתאתשדקהשתנייצ
.יאנפתוליעפלתוקד ;FL_TE057_4^-ותועש
דחייאנפתוליעפלתשדקהןמזהמכילרמוללכות
? [ךלשגוזהתב/ןב /ךתשיא /ךלעב]םע

דחייאנפתוליעפלןמזה/שידקהאלה/בישמהםא
.0דלקה[גוזהתב/ןב /ותשיא /הלעב]םע

ךשמה .1

TE058_PartnerActivities_Hrs (HOURS 

SPENT WITH PARTNER)
 :תועש

NUMBER [0..24]

TE059_PartnerActivities_Mts (MINUTES 

SPENT WITH PARTNER)
:תוקד

NUMBER [0..59]

CHECK: ( *(60, 
TE058_PartnerActivities_Hrs)

TE059_PartnerActivities_Mts >= *(60, 
TE026_Leisure_Hrs)TE027_Leisure_Mts)

 /ןבםעיאנפתויוליעפלעןמזרתויעיקשהלןתינאל]
[;.ןזוהשיונפהןמזהךסרשאמגוזהתב

EX601_NonProxy (INTRO EX_PROXY)

.הזקלחלעתונעלה/גיצנלרשפאלןיא ,ה/גיצנאללקלחתליחת :ןייארמל
ה/ותופתתשהתארשאלה/לוכיה/וניאואת/חכונה/וניאה/בישמהוהדימב
.הלאשלכבCTRL+Kלעשקהה/ומצעב
ךשמה .1

)0= MN101_Longitudinal(IF 



ENDIF
EX001_Introtxt (INTRODUCTION AND EXAMPLE)

םינושםיעוריאש ,ךתעדל ,תוריבסהתדימלסחיבתולאשהמכילשי ,התע
100-0ןיברפסמילי/דיגתשהצוריתייההלאשלאשארשאכ .ושחרתי

.ךתעדלשחרתיםיוסמעוריאשתוריבסהתאראתמה
המ ,45סיטרכבתוננובתהב .ריוואהגזמלעגונבהמגודדחיהסננהבה
90לשיוכיסושוריפ '90' ,לשמל ?רחמריהבםויהיהישםייוכיסהךתעדל
.100-0ןיברפסמלכרמולי/לכות .הפיםויהיהירחמשזוחא

NUMBER [0..100]

)= 0MN101_Longitudinal(IF 

ENDIF
)101< MN808_AgeRespondent(IF 

EX029_FreqPrayer (PRAYING)
לעת/בשוחה/תאשכ .הליפתיבגלהלאשלואשלהצוריתייהתעכ
?ת/ללפתמה/תאתורידתוזיאב ,הווהה

;לוקבארק
םויבםעפמרתוי .1
םויבםעפ .2
עובשבםימעפהמכ .3
עובשבםעפ .4
עובשבםעפמתוחפ .5
םעפףא .6

)= a2EP005_CurrentJobSitSec_EP.(IF 

ENDIF

EX007_GovRedPens (GOVERNMENT REDUCES 

PENSION)
םייוכיסההמ )45רפסמסיטרכלעהשקבבי/טבה(
ינפלת/יאכזה/תאהלהבצקהתאץצקתהלשממהש
?תואלמגלי/אצתש

NUMBER [0..100]

)61< MN808_AgeRespondent(IF 

ENDIF
EX008_GovRaisAge (GOVERNMENT RAISES 

RETIREMENT AGE)
םייוכיסההמ .45רפסמסיטרכלעהשקבבי/טבה
עיגישינפלהדובעמהשירפהליגתאהלעתהלשממהש
?ךלשהשירפהדעומ

NUMBER [0..100]

EX025_ChWrkA65 (CHANCE TO WORK AFTER 

AGE OF 63)
יבשח/בושח )45רפסמסיטרכלעהשקבבי/טבה(
ךתדובעלעקראלו ,יללכןפואבךתדובעלע
ידבעת/דובעתה/תאשיוכיסההמ ,תיחכונה
?63ליגרחאלהאלמהרשמב

NUMBER [0..100]

EX009_LivTenYrs (LIVING IN TEN YEARS)
ליגלדעייחת/היחתשםייוכיסהםהמ )45רפסמסיטרכבטבהאנא(
[{Current age rounded up to 5 fold}]רתויוא?

NUMBER [0..100]



ENDIF
MN808_AgeRespondent= 1 AND (MN101_Longitudinal((IF 

)59)> 

ENDIF
)= 0MN101_Longitudinal(IF 

EX801_ChancesNoMoney (CHANCES RUN OUT OF MONEY)
?דיתעבוהשלכןמזבףסכהךלרמגיישםייוכיסההמ

NUMBER [0..100]

EX802_FinancialCompared (FINANCIAL SITUATION 

COMPARED)
תמדקומהפוקתבתיפיצשהמלסחיבםויכךלשילכלכהבצמהךיא
?45ליגבחיננ ,ךייחברתוי

...םויהךלשילכלכהבצמהםאה
;לוקבארק
?תיפיצשהממבוטרתוי .1
?רבדהותואךרעב .2
?תיפיצשהממעורגרתוי .3

EX026_Trust (TRUST IN OTHER PEOPLE)
 .םירחאםישנאיבגלךיתופקשהלעתולאשךתואלואשלהצרא ,תעכ
וא ,םישנאהבורלעךומסלרשפאשרמואתייהםאה ,יללכןפואב
 )דושחלךירצדימת( ידמריהזתויהלרשפאיאשרמואתייהש
תאי/ןייצאנא45סיטרכלעלכתסהלילבמ ?םישנאםעתודדומתהב
רשפאיאשותועמשמ0רשאכ ,10-ו0ןיבענשםלוסלע ,ךתעד
לעךומסלרשפאשותועמשמ10-ו ,םישנאםעידמריהזתויהל
.םישנאהתיברמ

NUMBER [0..10]

EX110_RiskAv (RISK AVERSION)
תאםיעיקשמםישנארשאכ .46רפסמסיטרכבי/ןנובתה
םעהכומנתיבירקינעמשלולסמןיברוחבלםילוכיםהםהיתונוכסח
החוטבבוחתרגאואקנבןובשחאמגודל ,ףסכדיספהלןטקןוכיס
ןוגכדיספהלרתויהובגןוכיסםגלבאההובגתיבירםעלולסמןיבל
ןוכיסהלדוגתאבורקבראתמסיטרכבשםיטפשמהמהזיא .תוינמ
?ה/עיקשמואת/ךסוחה/תארשאכתחקלה/ןכומה/תאשיפסכה
רתויתנתינםא .ךרוצךכבשיםאקרתובושתהתאארק :ןייארמל
.המיאתמשהנושארההירוגטקהתאי/רחבתחאהבושתמ
יתועמשמחוורלהיפיצביתועמשמיפסכןוכיסתחקלה/ןכומ .1
לעמחוורלהיפיצבעצוממללעמיפסכןוכיסתחקלה/ןכומ .2
עצוממה
עצוממחוורלהיפיצבעצוממיפסכןוכיסתחקלה/ןכומ .3
יפסכןוכיסםושתחקלה/ןכומאל .4

EX111_XYZ_Planning_Horizon (PLANNING HORIZON)
יכהתואבהתופוקתהמוזיא ,ךלשתואצוההותונוכסחהןונכתב
?ךלהבושח
;לוקבארק
 "םיבורקהםימיה" םגתללוכ "םיבורקהםישדוחה" תורשפאה
."םיבורקהתועובשה"ו

םיבורקהםישדוחה .1
הבורקההנשה .2
תובורקהםינשה .3
תובורקהםינשה10-ל5ןיב .4
םינש10-מרתוי .5



ENDIF
)0= MN101_Longitudinal(IF 

)= a2MN005_ModeQues(IF 

EX800_PartInterv (PARTNER PARTICIPATES 

AFTERWARDS)

?ןכמרחאלדימןיוארי )גוזהת/ןב( גיצנהםאה :ןייארמל

ןדבואלשהרקמבקרםירתומגיצנתונויאר :בלםיש
.זוכירבםיישקוארובידבתויעב ,העימש
ןכ .1
אל .5

)= a5EX800_PartInterv(IF 

EX101_IntroPartInfo (INTRODUCTION 

PARTNER INFORMATION)
ןב]לעעדימךממשקבלהצורינא ,םייסנשינפל
הניא/וניארשא ,[ךלשגוזהתב /ךלשגוזה
.םויהת/ןייארתמ
ךשמה .1

EX602_PartYrsEduc (PARTNER YEARS OF 

EDUCATION)
תב /ךגוזןב /ךתשא /ךלעב]ה/דמלםינשהמכ
?אלמףקיהבתיכוניחתרגסמב[ךגוז
תשיכרםיללוכאלמףקיהבםידומיל :ןייארמל
םידומיל .תוניחבבהדימעואתוחמתה ,הלכשה
ףקיהבהדובעךותםידומילםיללוכאלאלמףקיהב
ידכךותהרשכה ,קוחרמהדימל ,תיבבדומיל ,אלמ
 ,םייקלחםייעוצקמםידומיל ,ברעידומיל ,הדובע
.המודכויקלחףקיהבההובגהלכשה

NUMBER [0..999]

EX603_PartJobSit (PARTNER CURRENT JOB 

SITUATION)
הבצמ/ובצמתאי/ראתתךיא ,יללכןפואב
תב /ךגוזןב /ךתשא /ךלעב]לשיתקוסעתה
?[ךגוז
;לוקבארק
תואלמגב .1
קסעבהדובעללוכ( ת/יאמצעואה/ריכש .2
)יתחפשמ
הדובעת/שפחמות/לטבומ .3
עובקןפואבת/לבגומואהלוח .4
תיבת/רקע .5

רחא .97

)= a2EX603_PartJobSit(IF 

EX613_LastJobPartner (NAME OR 

TITLE OF JOB PARTNER)
התייהשהנורחאההדובעההתייההמ
ןבל /ךלשגוזהתבל /ךתשיאל /ךלעבל]
?[ךלשגוזה

STRING



ENDIF
<> a1 AND EX603_PartJobSit((IF 

)a2)<> EX603_PartJobSit(

= EX613_LastJobPartnerNOT((IF 
)Refusal)

ENDIF

EX613c_LastJobPartnerCode
(JOBCODER - NAME OR TITLE OF 

JOB PARTNER)
דיקפתהתאוישכעת/שפחמינא
ימשרהםידיקפתהתמישרבהזה
.ונלשםינותנהרגאמב
תאשדחמדלקה :ןייארמל
הדובעהתארחבודיקפתה
המישרהמרתויבהמיאתמה
לעהטמלולגלןתינ .תחתפנה
הדובעהתאאוצמלתנמ
.רתויבהמיאתמה

דיקפתהתאאצומךניאםא
ת/ןייאורמהמשקבת ,המישרב
ואדיקפתלףסונםשלעבושחל
.רתויטרופמואבחררואיתתתל

 ,ללכהמאתהאצומךניאםא
.991דלקה

STRING

JOBCODER:
InDataOccupations 

(NOT(IF 
EX613c_LastJobPartnerCode(

(NOT= Empty) AND 
EX613c_LastJobPartnerCode(

)991))= 

ENDIF

EX613d_LastJobPartnerCode
(JOBCODER - NEXT)

י/אדואנא :ןייארמל
דיקפתהתאתרחבש
:ןוכנה
^EX613c_LastJobPartnerCode;
דיקפתהאלוהזםא
רוחבלורוזחלשי ,ןוכנה
םיאתמהדיקפתהתא
.המישרהךותמרתויב
י/ךשמהוי/אדוו .1

EX104_PartEvWork (PARTNER EVER 

DONE PAID WORK)
[ךגוזתב /ךגוזןב /ךתשא /ךלעב]םאה
?םולשתבםעפיאה/דבע
ןכ .1
אל .5



ENDIF
)1= MN040_ex123consent(IF 

ENDIF
)<> a24MN001_Country(IF 

ENDIF
EX024_Outro2 (THANK YOU FOR PARTICIPATION)

לעבלברקמבושךלתודוהלםיצורונא .הנורחאההלאשההתיהוז .הדות
ךלשהרזעהךא ,השקוךוראהיהןולאשהשםיעדויונא .רקסבךתופתתשה

ENDIF
EX023_Outro (NON PROXY)

?הזקלחבתולאשהלעהנעימ - יקדב/קודב :ןייארמל
ה/בישמה .1
)גיצנןויאר( לאשנאלקלח .2

ENDIF

ENDIF
= a1 OR EX603_PartJobSit(((IF 

= a2) OR EX603_PartJobSit(
)= a1)EX104_PartEvWork(

ENDIF

EX105_PartEmp (PARTNER 

EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED)
 /הנורחאה][התדובעב /ותדובעב]ב
גוזהןב /ךתשיא /ךלעב]םאה ,[תיחכונה
 /היה/התיה][ךלשגוזהתב /ךלש
 ,יטרפהרזגמבה/ריכש ;[כת/דבוע
ת/יאמצעואירוביצהרזגמבה/ריכש
 /הנורחאה][התדובעב /ותדובעב]
[תיחכונה
יטרפהרזגמבה/ריכש .1
ירוביצהרזגמבה/ריכש .2
ת/יאמצע .3

EX123_Consent (CONSENT TO RECONTACT)
 ,ליגהםערשאכםינתשמםישנאלשםהייחדציכדומללתנמלע
.םייתנשלכלעםישנאהםתואתאןייארלבושח
תאוםשהתארמושנשךתניחבמרדסבהזיכםיווקמונא ,וזהביסמ
הזםאה .בושרשקךתיארוציללכונשידכונלצאךלשתבותכה
?רדסב
 .ךרוצךכבשיםא ,המכסהספוטלעםותחלה/בישמלי/ןת :ןייארמל
ברסלה/לוכיאיה/אוהשהל/ולירמא/רומא ,ת/ססהמה/בישמהםא
.דיתעבתורשקתההתעבםג
תידיתעתורשקתהלהמכסה .1
תידיתעתורשקתהלהמכסהיא .5

EX106_HandOutA (HAND OUT DROP-OFF QUESTIONNAIRE)

 'סמ ,יטרפההמש/ומשתאריינהןולאשלעימשר/םושר :ןייארמל
לשיוהיזהרפסמותיבהקשמלשיוהיזה
עיפומהיוהיזהרפסמתאןזה .;RespondentID^ה/בישמה
drop-off-הןולאשהתאי/שגה .ןויאירהתנכתלריינהןולאשלע
.ה/בישמלספדומה

STRING



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

העיפשמדציכןיבהלםירקוחלעייסתךתופתתשה .הבושחדואמהתיה
.ונדיתעלעהייסולכואהתונקדזה
ךשמה .1

IV001_Intro (INTRODUCTION TO IV)

ירחאותואאלמלשיוןויארהךלהמבךלשתויפצתלסחייתמהזףיעס :ןייארמל
.ישיאןויארלכתמלשה
ךשמה .1

= a2 OR DN038_IntCheck(((((((((((((((((((((Sec_DN1.(IF 
= a3) OR DN038_IntCheck(Sec_DN1.
= a2) OR PH054_IntCheck(Sec_PH.
= a3) OR PH054_IntCheck(Sec_PH.
= a2) OR BR017_IntCheck(Sec_BR.
= a3) OR BR017_IntCheck(Sec_BR.

EP210_IntCheck(Sec_EP.= a2) OR EP210_IntCheck(Sec_EP.
= a2) OR CH023_IntCheck= a3) OR (Sec_CH.
= a3) OR CH023_IntCheck(Sec_CH.
= a2) OR SP022_IntCheck(Sec_SP.

FT021_IntCheck= a3) OR (Sec_FT.SP022_IntCheck(Sec_SP.
= a3) OR FT021_IntCheck= a2) OR (Sec_FT.
= a2) OR HO041_IntCheck(Sec_HO.
= a3) OR HO041_IntCheck(Sec_HO.
= a2) OR HH014_IntCheck(Sec_HH.
= a3) OR HH014_IntCheck(Sec_HH.
= a2) OR CO009_IntCheck(Sec_CO.
= a3) OR CO009_IntCheck(Sec_CO.
= a2) OR AS057_IntCheck(Sec_AS.

)= a3)AS057_IntCheck(Sec_AS.

ENDIF
IV002_PersPresent (THIRD PERSONS PRESENT)

 )לשםיקלח( ךלהמבחכונהיה ,בישמהגיצנלטרפ ,והשלכףסונםדאםאה
?;FLRespondentName^ םעןויארה
תומיאתמהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
דחאףא .1
גוזתב/ןב .2
םירוהואהרוה .3
םידליואה/דלי .4

IV020_RelProxy (RELATIONSHIP PROXY)
תולאשה ,לכלעוא ,קלחלעהתנע/הנעה/בישמהלשה/גיצנ

ה/גיצנהןיברשקהוהמ .ה/לאשנ ;FLRespondentName^ש
?;FLRespondentName^ ןיבל
גוזתב/ןב .1
הלכ/ןתח/תב/ןב .2
תומח/םח/הרוה .3
תוחא/חא .4
ה/דכנ .5
ת/רחאה/בורק .6
ידועיסהדסומהתווצ .7
תיבת/לפטמ .8
ה/רכמ/ה/דידי .9

רחא .10



םירחאםיבורק .5
םיחכונםירחאםישנא .6

CHECK: (NOT((count(IV002_PersPresent) < 1 AND ((1 IN 
(IV002_PersPresent))))[תובושתהםעדחי ""דחאףא"" רוחבלןתינאל

 NOT(((a1 IN (IF[;ךתבושתתאהשקבבהנש .תורחאה
= ) IV002_PersPresent) AND (count(IV002_PersPresent(
)1))

ENDIF
IV004_WillingAnswer (WILLINGNESS TO ANSWER)

?בישהל ;FLRespondentName^ לשתונוכנהתאת/ראתמתייהדציכ
דואמהבוט .1
הבוט .2
הריבס .3
העורג .4
ןויארהךלהמבהרדרדתהוהכלהךא ,הלחתהבהבוט .5
ןויארהךלהמבהרפתשהוהכלהךא ,הלחתהבהעורג .6

)a5= IV004_WillingAnswer(IF 

ENDIF
IV007_AskClarification (RESP. ASK FOR CLARIFICATION)

?ןהשלכתולאשלסחיבהרהבהה/שקיב ;FLRespondentName^ םאה
םעפףא .1
םעפףאטעמכ .2
םעפלםעפמ .3
תובורקםיתיעל .4
דואמתובורקםיתיעל .5
דימת .6

IV008_RespUnderstoodQst (RESPONDENT UNDERSTOOD 

QUESTIONS)
?תולאשהתאה/ןיבה ;FLRespondentName^שתשחםאה ,לכהךס
םעפףא .1
םעפףאטעמכ .2
םעפלםעפמ .3
תובורקםיתיעל .4

IV003_PersIntervened (INTERVENED IN INTERVIEW)
?ןויארהךלהמבוברעתהולאםישנאםאה
תובורקםיתיעל ,ןכ .1
םעפלםעפמ ,ןכ .2
אל .3

IV005_WillingnessWorse (WHY WILLINGNESS WORSE)
בישהלה/בישמהלשהתונוכנ/ותונוכנהרדרדתהוהכלהעודמ
?ןויארהךלהמב
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס :ןייארמל
ןיינעה/דביאה/בישמה .1
ה/ףייעתהואזוכירהתאה/דביאה/בישמה .2
י/ןייצאנא ,רחא .3

))IV005_WillingnessWorse(a3 IN ((IF 

ENDIF

IV006_OthReason (WHICH OTHER REASON)
?תרחאהביסוזיא

STRING



דואמתובורקםיתיעל .5
דימת .6

IV018_HelpShowcards (HELP NEEDED READING SHOWCARDS)
ךלהמבםיסיטרכהתאירקביהשלכהרזעלה/קוקזה/בישמההתיה/היהםאה
?ןויארה
היארתויעבמהאצותכ ,ןכ .1
תוניירואתויעבמהאצותכ ,ןכ .2
אל .3

)= 1MN008_NumHHR(IF 

= a1 OR HO001_Place(Sec_HO.(IF 
)= a2)MN024_NursingHome(

IV009_AreaLocationBldg (WHICH AREA BUILDING 

LOCATED)
?ןיינבהםקוממרוזאלשגוסהזיאב
הלודגריע .1
הלודגריעלשהילושואהירברפ .2
הלודגהרייע .3
הנטקהרייע .4
רפכואירפכרוזא .5

IV610_TypeBuilding (TYPE OF BUILDING)
?החפשמהתררוגתמהנבמגוסהזיאב
 :םיאבהםיתורישהלכתאויריידלקפסמידועיסדסומ
 )יאופראקוודואל( עייסמוחקפמתווצ ,תופורתתקפסא
.תוחוראורדח ,תועש24ןימזה
הווחתיב .1
תיתחפשמ-ודואתיתחפשמ-דחהליו .2
ןיינבואןוכשמקלחכיתחפשמ-ודואיתחפשמ-דחתיב .3
לופכ
תוריד8דע3ליכמהןינב .4
תומוק8-מרתויאלךארתויואתוריד9ליכמהןינב .5
רתויואתומוק9ובותומוק-ברןינב .6
ואתובאתיב( םישישקלםיתורישללוכהםירוגמםחתמ .7
)ידועיסדסומאלךאהסחמתיב
ידועיסדסומ .8

= a7 OR IV610_TypeBuilding((IF 
)a8)= IV610_TypeBuilding(

ENDIF
IV012_StepstoEntrance (NUMBER OF STEPS TO 

ENTRANCE)
עיגהלידכ )הטמלואהלעמל( ספטלךירצתוגרדמהמכ
?החפשמהתרידלתישארההסינכל
תודוהןהמענמיהלןתינשתוגרדמלולכלןיא :ןייארמל
ןינבבתילעמשישהדבועל
5לדע .1
15דע6 .2

IV621_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
תווצבת/ךמסומת/דחאתו/חאתוחפלהתייהםאה
?הלהנהבואםידבועה
ןכ .1
אל .5



ELSE
ENDIF
ENDIF

ENDIF
IV019_InterviewerID (INTERVIEWER ID)

:ךלשת/ןייארמהיוהיזרפסמ
STRING

CHECK: (NOT((IV019_InterviewerID = OR (NOT
(IV019_InterviewerID = RESPONSE))))[ךרעי/ןזהאנא;]

IV017_Outro (OUTRA IV)
הזקלחיולימלעךלתודוהלםישקבמונא
ךשמה .1

ENDIF

25דע16 .3
הלעמו25 .4

)= 1XT_Active(IF 

XT104_SexDec (SEX OF DECEDENT)

)לאש ,חוטבךניאםא( ה/חונמהלשןימהתאןייצ :ןייארמל
רכז .1
הבקנ .2

XT001_Intro (INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW)
 /ותמורת][.התומ /.ותומ]ינפלSHAREרקחמבה/ףתתשה[החונמה/חונמהםש]
תנשלעעדימלבקללכונםאונלרוזעידואמ .ברךרעתלעבאיהרקחמל[התמורת
רמשייויוסחאוהףסאישעדימהלכ .[החונמה/חונמהםש]לשהנורחאההייח/וייח
.ימינונאןפואב
ךשמה .1

XT006_ProxSex (PROXY RESPONDENT'S SEX)

ה/גיצנהןימתאןייצ :ןייארמל
רכז .1
הבקנ .2

XT002_Relation (RELATIONSHIP TO THE DECEASED)
םאה , [)ה/חונמהםש(]ייחלהנורחאההנשהלעתולאשהתאלואשלליחתנשינפל
?ה/חונמלךלשרשקהוהמילרפסללכות
"[הלש /ולש]לש _____התייהזא" :בחרה ,הרורבאלהלאשהוהדימב :ןייארמל
גוז-תב/ןב .1
תבואןב .2
)הלכ/ןתח( ת/ןתוחמ .3
גוז-תב/ןבלשתבואןב .4
ה/דכנ .5
תו/חא .6
)טרפ( רחאהחפשמבורק .7
)טרפ( החפשמבורקוניאשרחא .8

)= a7XT002_Relation(IF 

XT003_OthRel (OTHER RELATIVE)

רחאהחפשמבורקטרפ :ןייארמל
STRING



ENDIF
)= a8XT002_Relation(IF 

ENDIF
XT005_HowOftCont (HOW OFTEN CONTACT LAST TWELVE MONTHS)

םערשקבתייהתורידתוזיאב ,[הייחל /וייחל]םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב
[{Name of the deceased}], יעצמאלכואל"אוד ,ראוד ,ינופלט ,םינפ-לאםינפ
?רחאינורטקלא
םוילכ .1
עובשבםימעפרפסמ .2
עובשבםעפךרעב .3
םייעובשבםעפךרעב .4
שדוחבםעפךרעב .5
שדוחבםעפמתוחפ .6
םעפףא .7

)<> a1XT002_Relation(IF 

ENDIF
XT101_ConfDecYrBirth (CONFIRMATION DECEASED YEAR OF BIRTH)

 Name of the}]לעונידיבשעדימהשאדוולידכקר .החונמ/חונמהלערבדנהבה
deceased}]שדוח}] -ב[הדלונאיהש /דלונאוהש]ונלרשאללכותםאה ,ןוכנ

? [{ה/חונמהלשהדילהתנשו
ןכ .1
אל .5

)= a5XT101_ConfDecYrBirth(IF 

XT004_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

)החפשמבורקאל( רחאטרפ :ןייארמל
STRING

XT007_YearBirth (YEAR OF BIRTH PROXY)
?ךלשהדילהתנשתאילרמולי/לכותםאה

NUMBER [1900..2003]

XT802_IntroDecBirth (DECEASED INTRO BIRTH)
?[{ה/חונמהםש}]ה/דלונהנשוזיאבושדוחהזיאב
ךשמה .1

XT102_DecMonthBirth (DECEASED MONTH OF BIRTH)
:שדוח
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

XT103_DecYearBirth (DECEASED YEAR OF BIRTH)
 :הנש

NUMBER [1900..2010]



ENDIF
XT008_MonthDied (MONTH OF DECEASE)

הזיאב .[{Name of the deceased}]לשה/ותריטפתוביסנלעדועתעדלהצרנ
?[הרטפנאיה /רטפנאוה]הנשושדוח
:שדוח
:הנש
הריטפהשדוחתאןזה :ןייארמל
ראוני.1
ראורבפ .2
ץרמ .3
לירפא .4
יאמ .5
ינוי .6
ילוי .7
טסוגוא .8
רבמטפס .9

רבוטקוא .10
רבמבונ .11
רבמצד .12

XT009_YearDied (YEAR OF DECEASE)
?[הרטפנאיה /רטפנאוה]הנשושדוחהזיאב
 :שדוח
^XT008_MonthDied;
:הנש
הריטפהתנשתאןזה :ןייארמל
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011
7. 2012
8. 2013
9. 2014

10. 2015
11. 2016
12. 2017
13. 2018
14. 2019
15. 2020

XT010_AgeDied (AGE AT THE MOMENT OF DECEASE)
?ה/רטפנשכ[{ה/חונמהםש}]התייה/היההמכתב/ןב
םינשבליגןזה :ןייארמל

NUMBER [20..120]

XT109_DecMarried (DECEASED MARRIED AT TIME OF DEATH)
?[התריטפתעבהאושנהתייה /ותריטפתעביושנהיה][{ה/חונמהםש}]םאה
ןכ .1
אל .5

XT039_NumChild (NUMBER OF CHILDREN THE DECEASED HAD AT THE END)
לולכלאנ ?[התריטפ /ותריטפ]תעבםייחבויה[{ה/חונמהםש}]לשה/וידלימהמכ
.םיגרוחוםיצמואמ ,םינמוא ,םייגולויבםידלי

NUMBER [0..999]

XT011_CauseDeath (THE MAIN CAUSE OF DEATH)
?[התריטפל /ותריטפל]תירקיעההביסההתייההמ
ךרוצשיםאלוקבארק



ןטרס .1
בלףקתה .2
ץבש .3
בצקתערפהואבלתקיפס-יאומכתרחאםדילכובלתלחמ .4
המישנהיכרדבהלחמ .5
יעמהלשתיתקלדהלחמואלוכיעהתכרעמבסוקלואומכלוכיעהתכרעמבהלחמ .6
תעפשוא )הימסיטפס( םדחלא ,תואירתקלדומכהרומחתימוהיזהלחמ .7
הנואת .8

)י/טרפאנא( רחא .97

)= a97XT011_CauseDeath(IF 

ENDIF
)<> a8XT011_CauseDeath(IF 

XT012_OthCauseDeath (OTHER CAUSE OF DEATH)

תרחאתוומתביסטרפ
STRING

XT013_HowLongIll (HOW LONG BEEN ILL BEFORE DECEASE)
ינפלהלוחהתייה /?רטפנשינפלהלוחהיה][)ה/חונמהםש(]ןמזהמכ
[?הרטפנש
;לוקבארק
שדוחמתוחפ .1
םישדוחהשישלשדוחןיב .2
הנשלםישדוחהשישןיב .3
רתויואהנש .4
רמאנםאקר( [הרטפנשינפלהלוחהתייה /רטפנשינפלהלוחהיה]אל .5
)ינטנופסןפואב

XT014_WhereDied (PLACE OF DYING)
....ב[הרטפנאיה /רטפנאוה]םאה
;לוקבארק
[הלש /ולש]יטרפהתיבב .1
רחאםדאלשתיבב .2
םילוחהתיבב .3
ידועיסדסומב .4
ןגומרוידואתובאתיב .5
סיפסוהב .6
יאופרןקתמלךרדב .7

רחאםוקמב .97

)= a3XT014_WhereDied(IF 

XT750_ICU (IN INTENSIVE CARE UNIT)
?ץרמנלופיטלהדיחיבהזהיהםאה
ןכ .1
אל .5

)a5= XT750_ICU(IF 

XT751_palcareinpoatienthospice (PALLIATIVE 

CARE OR INPATIENT HOSPICE)
סיפסוהבוא )יביטאילפ( ךמותלופיטלהדיחיבהזהיהםאה
?יזופשא
ןכ .1
אל .5



ELSE

ENDIF
XT615_TimesInHosp (TIMES IN HOSPITAL LAST YEAR BEFORE 

DYING)
םש}]תונושתויונמדזההמכב ,[התריטפ /ותריטפ]ינפלהנורחאההנשב
?ידועיסדסומואסיפסוה ,םילוח-תיבבהתהש/ההש[{ה/חונמה

NUMBER [0..999]

)> 0XT615_TimesInHosp(IF 

ENDIF
XT756_IntroCare (CARE INTRO)

ENDIF

)= a4XT014_WhereDied(IF 

ELSE

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
תווצבת/ךמסומת/דחאתו/חאתוחפלהתייהםאה
?הלהנהבואםידבועה
ןכ .1
אל .5

XT752_inpatienthospice (INPATIENT HOSPICE)
?יזופשאסיפסוהבהזהיהםאה
ןכ .1
אל .5

)= a5XT014_WhereDied(IF 

ENDIF

XT767_Certifiednurse (At LEAST A NURSE)
תווצבת/ךמסומת/דחאתו/חאתוחפלהתייהםאה
?הלהנהבואםידבועה
ןכ .1
אל .5

XT753_hospiceresidential (RESIDENTIAL 

PROVIDED BY HOSPICE)
?סיפסוההידילעוקפוסםירוגמהםאה
ןכ .1
אל .5

XT016_TotalTimeHosp (TOTAL TIME IN HOSPITAL LAST 

YEAR BEFORE DYING)
כ " הסבןמזהמכךשמב ,[הייחל /וייחל]הנורחאההנשב
דסומואסיפסוה ,םילוח-תיבב[)ה/חונמהםש(]התהש/ההש
?ידועיס
אירקהלאל
עובשמתוחפ .1
שדוחדעעובש .2
םישדוחהשולשדעשדוח .3
םישדוחהשישדעםישדוחהשולש .4
הנשדעםישדוחהשיש .5
המלשהנש .6



םש}]שלופיטלסחיבתולאשרפסמךתואלואשלהצרנתעכ
תולאשלעהנעאנא .[הייחל /וייחל]םינורחאהםישדוחבלביק[{ה/חונמה
 /לביקאוהשןמזבחונמה]לשתוסנתההוךלשתוסנתההלעססבתהבולא
 .לופיט[הלביקאיהשןמזבהחונמה

ךשמה .1

= a6 OR XT014_WhereDiedNOT(((((IF 
= a1) OR XT751_palcareinpoatienthospice(
= a1) OR XT752_inpatienthospice(

)= a1))XT753_hospiceresidential(

ENDIF
XT758_medicinepain (MEDICINE FOR PAIN)

חקלואםיבאכמלבס[{ה/חונמהםש}]םאה[הייחל /וייחל]ןורחאהשדוחב
?םיבאכלעהלקהלתופורת
ןכ .1
אל .5

)a1= XT758_medicinepain(IF 

ENDIF
XT760_troublebreathing (TROUBLE BREATHING)

?המישניישקויה[{ה/חונמהםש}]לםאה ,[הייח /וייחל]ןורחאהשדוחב
ןכ .1
אל .5

XT757_hospiceorpalliativecare (HOSPICE OR PALLIATIVE 

CARE)
לביק[{ה/חונמהםש}]םאה ,[הייחל /וייחל]תועובשהתעבראב
?סיפסוהבהיהוא )יביטאילפ( ךמותלופיט
השקבצמבואםיינפוסםילוחלךמותלופיטלאיההנווכה ,סיפסוהב
תואירבהןוגראתרדגהיפלע .דסומבואםתיבבןתינש ,דואמ
תוכיאתאתרפשמרשאתילופיטהשיגאוהיביטאילפלופיט" ימלועה
תוכושחתולחמםעתודדומתהב ,םהיתוחפשמינבוםילוחלשםייחה
הכרעהויוהיזתועצמאבלבסהלעהלקהוהעינמידילעאפרמ
 ,תוינפוג ,תורחאתויעבבובאכבלופיט ,םימוטפמיסהלשםיינדפק
"תוינחורותוישפנ
ןכ .1
אל .5

)a5= XT757_hospiceorpalliativecare(IF 

ENDIF

XT754_reasonnocare (REASON NOT HOSPICE)
ואךמותלופיטבהיהאל[איה /אוה]שהביסההמ
?סיפסוהב
;לוקבארק
ןוצרואךרוצהיהאל .1
ןימזהיהאלךאןוצרואךרוצהיה .2
ידמרקיהיהךאןוצרואךרוצהיה .3

XT759_medicineamount (MEDICATION AMOUNT)
תופורתלשהנוכנתומכואידמתוחפ ,ידמרתוילביקה/חונמהםאה
?[היבאכ /ויבאכ]לעהלקהל
ידמרתוי .1
ידמתוחפ .2
הנוכנתומכ .3



)a1= XT760_troublebreathing(IF 

ENDIF
XT762_anxietysadness (ANXIETY SADNESS)

תושוחת[{ה/חונמהםש}]לויהםאה , [הייחל /וייחל]ןורחאהשדוחב
?תובצעואהדרח
ןכ .1
אל .5

)a1= XT762_anxietysadness(IF 

ENDIF
XT764_personalcare (PERSONAL CARE NEEDS MET)

שובל ,הצחרןוגכ - [החונמה /חונמה]לשםיישיאהםיכרצהתורידתוזיאב
?יוארכולפוט - םיעצמתפלחהו

;לוקבארק
דימת .1
ללכךרדב .2
םימעפל .3
םעפףא .4
םיישיאהםיכרצבלופיטלהרזעבןוצרואךרוצהיהאל .5

XT765_staff (STAFF CARING AND RESPECTFULL)
תווצהתורידתוזיאב ,[הייחל /וייחל]ןורחאהשדוחהךלהמב
?דבכמוגאוד ,בידאהיה[החונמב /חונמב]לפיטש
אמגודל .ויתורישלע )םדאלכמ( םולשתלבקמשימלכלאיההנווכה ,תווצב
 ,רזעחוכ ,תדישנא ,תו/םיילאיצוסתו/םידבוע ,ת/םיחא ,תו/םיאפור
.םירחאתווצישנאותו/םילפטמ
.;לוקבארק
דימת .1
ללכךרדב .2
םימעפל .3
אלםעפףא .4
ה/חונמבלפיטש )םולשתביעוצקמ( תווצהיהאל .5

)a5<> XT765_staff(IF 

XT761_helpbreathing (HOW MUCH HELP BREATHING)
 - המישנהיישקםעתודדומתהל[הלביקאיה /לביקאוה]עויסהמכ
?הנוכנההדימבואידמטעמ
ידמטעמ .1
הנוכנההדימב .2

XT763_helpanxietysadness (HOW MUCH HELP ANXIETY 

OR SADNESS)
 - ולאתושוחתםעתודדומתהב[הלביקאיה /לביקאוה]הרזעהמכ
?הנוכנההדימבואידמטעמ
ידמטעמ .1
הנוכנההדימב .2

XT766_ratecare (RATE CARE)
שדוחבה/לביקה/חונמהשלופיטהתאגרדמתייהדציכ ,לכהךסב
?ןורחאה
.;לוקבארק
ןייוצמ .1
דואמבוט .2
בוט .3
ריבס .4
ער .5



ENDIF
XT017_IntroMedCare (INTRODUCTION EXPENSES MEDICAL CARE)

[)ה/חונמהםש(]שןהשלכתואצוהלסחיבתולאשרפסמךתואלואשלהצרנתעכ
םישדוחהרשעםינשב[הלש /ולש]יאופרהלופיטהמהאצותכתוסכלה/שקבתנ
.התומ/ותומינפלםינורחאה
תאלביקה/חונמהםאההשקבבי/ןייצ ,ךינפבאירקאשלופיטהיגוסמדחאלכרובע
.הזלופיטתולעתאךתלוכיבטימכהשקבביכירעה/ךרעה ,ןכםאולופיטה
לשתואירבהחוטיבואםילוחהתפוקי"עוסוכאלשתויולעקריללכ/לולכאנא
.[(ה/חונמהםש)]
ךשמה .1

cnt := 1 TO 9LOOP 

ENDIF

)> 0)XT615_TimesInHosp((cnt < 3 OR (cnt > 5) OR ((IF 

XT018_TypeMedCare (HAD TYPE OF MEDICAL CARE IN THE 

LAST TWELVE MONTHS)
לופיטה/לביק /יללכאפורמלופיטה/לביק][{ה/חונמהםש}]םאה
דסומבלופיטה/לביק /םילוחתיבבזופשאה/רבע /החמומאפורמ
םירזעבה/שמתשה /תופורתה/לביק /סיפסוהבההש /ידועיס
ה/לביק /תוכנהלבגמבקעתיבבישיאלופיטה/לביק /יאופררושכמו
רשע-םינשב( [תוכנואהלבגמתובקעבתיבהתולטמםעעויס
?)[הייחל /וייחל]םינורחאהםישדוחה
ןכ .1
אל .5

)= a1XT018_TypeMedCare(IF 

XT119_CostsMedCare (COSTS OF TYPE OF MEDICAL 

CARE IN THE LAST TWELVE MONTHS)
 :רובע[המלישאיה /םלישאוה]םוכסהזיא ,ךתכרעהל
תיבבזופשא /החמומאפורמלופיט /יללכאפורמלופיט]
 /תופורת /סיפסוהבתוהש /ידועיסדסומבלופיט /םילוח
ואהלבגמבקעתיבבישיאלופיט /יאופררושכמוםירזע
םינשב( [תוכנואהלבגמבקעתיבהתולטמבעויס /תוכנ
?)[הייחל /וייחל]םינורחאהםישדוחהרשע
לעוסוכאלתויולעהשאיה ,הסיכמ/וסיכמה/םלישבהנווכה]
םרוגלכואימואלחוטיב/םילוחהתפוק/תואירבהחוטיבידי
[.רחאינוציח
 .יאופרהחוטיבהידילעוסוכתויולעהלכםא0ןזה :ןייארמל
;FLCurr^בםוכסןזה ,תרחא

NUMBER [0..100000000000000000]

)= NONRESPONSEXT119_CostsMedCare(IF 

)piIndex = 1(IF 

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

)piIndex = 2(IF 

ELSE

[Unfolding Bracket 
Sequence]



)piIndex = 3(IF 

ELSE

[Unfolding Bracket 
Sequence]

)piIndex = 4(IF 

ELSE

[Unfolding 
Bracket 

Sequence]

piIndex = (IF 
)5

ELSE

[
Unfolding 

Bracket 
Sequence]

IF 
piIndex (

)6= 

ELSE

[
Unfolding 

Bracket 
Sequence]

IF 
piIndex (

= 
)7

ELSE

[
Unfolding 

Bracket 
Sequence]

IF 
piIndex (

= 
)8

ELSE

[
Unfolding 

Bracket 
Sequence]



ENDLOOP
XT105_DiffWhere (DIFFICULTIES REMEMBERING WHERE)

האצותכהנורחאהםהייחתנשבםישנאלשישםיישקהלעדועתעדלםיניינועמונחנא
 /וייח]בהנורחאההנשהךלהמב .ןורכזתויעבואתוישגר ,תוישפנ ,תויזיפתויעבמ
איה /אצמנאוה]ןכיהרוכזלוהשלכישוק[)ה/חונמהםש(]להיהםאה ,[הייח
.םישדוחהשולשתוחפלוכשמנשםירקמקרי/ןייצ ?[תאצמנ
ןכ .1
אל .5

XT106_DiffYear (DIFFICULTIES REMEMBERING THE YEAR)
והשלכישוק[{ה/חונמהםש}]להיהםאה ,[הייח /וייח]להנורחאההנשהךלהמב
.םישדוחהשולשתוחפלוכשמנשםיישקקרןייצלאנ ?וזהנשוזיארוכזל
ןכ .1
אל .5

XT107_DiffRecogn (DIFFICULTIES RECOGNIZING)
והשלכישוק[)ה/חונמהםש(]להיהםאה ,[הייחל /וייחל]הנורחאההנשהךלהמב
השולשתוחפלוכשמנשםיישקקרןייצלאנ ?םיבוטםירבחוהחפשמינביוהיזב
.םישדוח
ןכ .1
אל .5

XT020_IntroDiffADL (INTRODUCTION DIFFICULTIES DOING ACTIVITIES)
םש}]לויה ,[הייחל /וייחל]םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמבםאה
תוישגר ,תוישפנ ,תוינפוגתויעבלשבתואבהתויוליעפהתאעצבלםיישק[{ה/חונמה
.םישדוחהשולשתוחפלוכשמנשםיישקקרןייצלאנ ?ןורכיזתויעבוא
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס ;לוקבארק
םיילענלוענלוםייברגבורגלללוכ ,שבלתהל .1
הכילהברדחתוצחל .2
חלקתהלואץחרתהל .3
ןוזמהתאךותחללשמל ,לוכאל .4
הטימהמתאצלוסנכיהל .5
םוקלובשייתהלללוכ ,םיתורישבשמתשהל .6

הלאמתחאףא .96

CHECK: (NOT((count(XT020_IntroDiffADL) < 1 AND ((96 IN 
(XT020_IntroDiffADL))))[הבושתףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל

[;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחא
XT620_IntroDiffADLII (INTRODUCTION DIFFICULTIES)

[{ה/חונמהםש}]לויה ,ןורכיזתייעבואתילטנמ ,תיזיפ ,תישגרהיעבללגבםאה
םישדוחהרשעםינשךלהמבתואבהתולועפהמ ,רתויוא ,תחאעוציבבםיישק
רתויואםישדוחהשולשוכשמנשםיישקקרןייצהשקבב ?ה/וייחלםינורחאה
.;לוקבארק

ENDIF

ENDIF
]cnt[

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

[
Unfolding 

Bracket 
Sequence]



;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
המחהחוראתנכה .1
םיכרצמתיינק .2
ןופלטברוביד .3
תופורתתליטנ .4
רכומאלםוקמבאצמתהלהרטמבהפמבשומיש .5
ןוניגואתיבתולטמעוציב .6
תואצוהרחאבקעמותונובשחםולשתלשמלומכ ,םיפסכלוהינ .7
הרובחתיתורישלתושיגנויאמצעןפואבתיבהתביזע .8
הידגב/וידגבסוביכ .9

)האוצואןתשומכ( םיכרצתיישעבתוקפאתה .10
הלאמדחאףא .96

CHECK: (NOT((count(XT620_IntroDiffADLII) < 1 AND ((96 IN 
(XT620_IntroDiffADLII))))[ףאםעדחי ""הלאמדחאףא"" רוחבלןתינאל

 XT020_IntroDiffADL((count((IF < ([;.ךתבושתתאהנשאנא .תרחאהבושת
((count))) OR XT020_IntroDiffADLAND (NOT((a96 IN (0 

(NOT((a96 IN ) > 0 AND XT620_IntroDiffADLII(
)))))XT620_IntroDiffADLII(

XT022_HelpADL (ANYONE HELPED WITH ADL)
רשעםינשךלהמבןעצבלתויעב[{חונמהםש}]לויהשתויוליעפלסחייתהב
ןפואבהל/ולעייסשוהשימהיהםאה ,[הייחל /וייחל]םינורחאהםישדוחה
?הלאתולועפעוציבבעובק
ןכ .1
אל .5

)a1= XT022_HelpADL(IF 

XT023_WhoHelpedADL (WHO HAS HELPED WITH ADL)
אנא ?הלאתולועפעוציבברקיעבה/רזע ,ךמצעה/תאללוכ ,ימ
.רתויהלכלםישנאהשולשי/ןייצ
ןייצ !רתויהלכלםישנאהשולש .תובושתהתאאירקהלאל :ןייארמל
!ה/חונמלהברקהתא
)גיצנ( ה/תא .1
ה/חונמהלשגוז-תב/ןב .2
ה/חונמהלשומיא / ויבא .3
ה/חונמהלשונב .4
ה/חונמהלשונתוחמ .5
ה/חונמהלשותב .6
ה/חונמהלשותנתוחמ .7
ה/חונמהלשודכנ .8
ה/חונמהלשותדכנ .9

ה/חונמהלשותוחא .10
ה/חונמהלשויחא .11
ת/רחאה/בורק .12
םולשתבאלת/בדנתמ .13
)תו/חאלשמל( תיעוצקמהרזע .14
ה/חונמהלשה/ןכשואה/רבח .15
רחאםדא .16

CHECK: (NOT(count(XT023_WhoHelpedADL) < 3))
[;תובושתשולשרתויהלכל]

XT024_TimeRecHelp (TIME THE DECEASED RECEIVED HELP)
 ,[הייחל /וייחל]םינורחאהםישדוחהרשעםינשךלהמב ,לכהךסב
?הרזע[{ה/חונמהםש}]ה/לביקןמזהמכךשמל

;לוקבארק



ENDIF
XT026a_Intro (INTRODUCTION TO ASSETS)

[{ה/חונמהםש}]תולעבבויהשןכתישםייחיחוטיבבוםיסכנבתונדתואבהתולאשה
לעעדימלבקלדואמונלליעוי .[התריטפ /ותריטפ]רחאלהלאםיסכנלהרקשהמבו

 ,ךישמאשינפל .םמלועלםיכלוהםישנאשירחאוינפלםייסנניפהוםיילכלכהםיניינעה
.ןיטולחליוסחוניהרמאישהמלכוךדילערבכרמאנשהמלכשבושחיטבהלינוצרב
ךשמה .1

XT026b_HadWill (THE DECEASED HAD A WILL)
םש}]םאה .םהיסכנתאקלחלדציכעובקלידכהאווצםיכרועשםישנאםנשי
?האווצהכרע/ךרע[{ה/חונמה
ןכ .1
אל .5

XT027_Benefic (THE BENEFICIARIES OF THE ESTATE)
?ה/חונמהלשןובזיעהיבטומויה ,ךתואללוכ ,ימ
;לוקבארק
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
ה/תא .1
ה/חונמהלשגוז-תב/ןב .2
ה/חונמהלשםידלי .3
ה/חונמהלשםידכנ .4
ה/חונמהלשתויחא/םיחא .5
)י/טרפ( ה/חונמהלשםירחאהחפשמיבורק .6
)י/טרפ( החפשמיבורקםניאשםירחאםישנא .7
הקדצינוגראואתונרק ,תדתודסומ .8
)ינטנופסןפואברמאנםאקר( רבדהירחא/וירחאה/ריאשהאלה/חונמה .9

)ינטנופסןפואברמאנםאקר( ןיידעטלחוהאל .10

CHECK: (NOT((count(XT027_Benefic) < 1 AND ((9 IN 
(XT027_Benefic))))[תובושתהםעדחי ""רבדםושה/ריאשהאל"" רוחבלןתינאל

[;ךתבושתתאהשקבבהנש .תורחאה
XT030_OwnHome (THE DECEASED OWNED HOME)

תולעב( [התולעבב /ותולעבב]התייה[{ה/חונמהםש}]לשהרידהואתיבהםאה
?)תיקלחואהאלמ
ןכ .1
אל .5

)a1= XT030_OwnHome(IF 

ENDIF

שדוחמתוחפ .1
םישדוחהשולשמתוחפךא ,רתויואדחאשדוח .2
םישדוחהשישמתוחפךא ,רתויואםישדוחהשולש .3
הנשמתוחפךא ,רתויואםישדוחהשיש .4
המלשהנש .5

XT025_HrsNecDay (HOURS OF HELP NECESSARY DURING 

TYPICAL DAY)
ךלהמבה/לביק[{ה/חונמהםש}]הרזעלשתועשהמכ ,ךתכרעהל
?יסופיטםוי

NUMBER [0..24]

XT031_ValHome (VALUE HOME AFTER MORTGAGES)
תיבהלשקלחהלשואהזתיבלשךרעההמ ,תואתנכשמהזוזיקרחאל
?ה/חונמהתולעבבהיהש
ןייצ ,בוחהירחא/וירחאה/ריתוהה/חונמהםא .;FLCurr^בםוכס :ןייארמל
.ילילשםוכס

NUMBER [-50000000..50000000]



ENDIF
XT033_OwnLifeInsPol (THE DECEASED OWNED ANY LIFE INSURANCE 

POLICIES)
?םייחחוטיבתסילופה/חונמהתולעבבהתייהםאה
ןכ .1
אל .5

)= a1XT033_OwnLifeInsPol(IF 

)NONRESPONSE= XT031_ValHome(IF 

ENDIF
XT032_InhHome (WHO INHERITED THE HOME OF THE DECEASED)

לשומש}]לשהתריד/ותרידואהתיב/ותיבתאשרי ,ךתואללוכ ,ימ
?[{ה/חונמה
.ה/חונמלהברקיפלןייצלשי :ןייארמל
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
.םייטנוולרהםיבטומהלכתאןייצ
םוכסמקלחולביקשםישנאהלכתאןייצ ,ינפלהרכמנהרידהואתיבהםא
.הריכמה
ה/תא .1
גוז-תב/ןב .2
)יטרפהםמשתאןייצ( תונבואםינב .3
םידכנ .4
תויחא/םיחא .5
םירחאהחפשמיבורק .6
החפשמיבורקםניאשםירחאםישנא .7

))XT032_InhHome(a3 IN ((IF 

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

XT053_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

הרידה/תיבהתאושרישםידליהלשיטרפהםמשתאןזה
STRING

XT034_ValLifeInsPol (VALUE OF ALL LIFE INSURANCE POLICIES)
ומש}]תולעבבויהשםייחהחוטיבתוסילופלכלשךרעההיההמ ,ךתכרעהל
?[{ה/חונמהלש
;FLCurr^ בםוכסןייצ :ןייארמל

NUMBER [0..100000000000000000]

XT035_BenLifeInsPol (BENEFICIARIES OF THE LIFE INSURANCE 

POLICIES)
?ה/חונמהלשםייחהחוטיבתוינכתלשםיבטומהויה ,ךתואללוכ ,ימ
.ה/חונמלהברקיפלןייצלשי :ןייארמל
תויטנוולרהתובושתהלכתאןמס
;תומיאתמהתובושתהלכתאןמס
)גיצנ( ה/תא .1
גוז-תב/ןב .2
)יטרפהםמשתאןייצ( תונבואםינב .3
םידכנ .4
תויחא/םיחא .5
)י/טרפ( םירחאהחפשמיבורק .6
)י/טרפ( החפשמיבורקםניאשםירחאםישנא .7

))XT035_BenLifeInsPol(a6 IN ((IF 



ENDIF
XT036_IntroAssets (INTRODUCTION TYPES OF ASSETS)

לכיבגל .םישנאתולעבבםיאצמנםיתעלשםיסכנלשםיגוסהמכךינפבארקאתעכ
אנא ,ןכוהדימב ,[החונמה /חונמה]תולעבבהיההזכסכנםאי/ןייצאנא ,םהמדחא
.םנשיםא ,תובוחיוכינרחאלסכנהיוושתאךתלוכילככךירעהליסנ/הסנ
ךשמה .1

5LOOP cnt := 1 TO 

ENDIF
))XT035_BenLifeInsPol(a7 IN ((IF 

ENDIF
))XT035_BenLifeInsPol(a3 IN ((IF 

ENDIF

XT054_OthRel (OTHER RELATIVE)

םירחאהחפשמיבורקןייצ
STRING

XT055_OthNonRel (OTHER NO-RELATIVE)

החפשמיבורקםניאשםירחאןייצ
STRING

XT056_FrstNme (FIRST NAMES CHILDREN)

םיבטומהויהשםידליהלשיטרפהםמשתאםושר
STRING

XT637_OwnAss (THE DECEASED OWNED TYPE OF ASSETS)
אלדיסכנ /יונבחטשואעקרקללוכ ,םיקסע]התולעבב/ותולעבבהיהםאה
ןוגכםיילכלכםיסכנ /)גניסיל( רכחהבתוינוכמללוכאל ,תוינוכמ /)ןלדנ( ידינ
?[תוקיתעואםיטישכת /תוינמואתורגא ,ןמוזמ
ןכ .1
אל .5

)= a1XT637_OwnAss(IF 

XT638_ValAss (VALUE TYPE OF ASSETS)
ידינאלדיסכנ /יונבחטשואעקרקללוכ ,םיקסע]-הלשךרעהוהמ
םיילכלכםיסכנ /)גניסיל( רכחהבתוינכמללוכאל ,תוינוכמ /)ןלדנ(
תולעבבויהש[תוקיתעואםיטישכת /תוינמואתורגא ,ןמוזמןוגכ
?[התריטפ /ותריטפ]תעב[{ה/חונמהםש}]
.ילילשםוכסןייצ ,בוחריאשהחונמהםא ;FLCurr^בםוכס :ןייארמ

NUMBER [-50000000..50000000]

)NONRESPONSE= XT638_ValAss(IF 

)1piIndex = (IF 

ELSE
[Unfolding Bracket Sequence]

)piIndex = 2(IF 



> 1 AND (NOT((a9 IN XT039_NumChild((IF ENDLOOP
))))XT027_Benefic(

ENDIF
]cnt[

ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket Sequence]

)piIndex = 3(IF 

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket 
Sequence]

)piIndex = 4(IF 

ELSE

ENDIF

[Unfolding Bracket 
Sequence]

)piIndex = 5(IF 

ENDIF

[Unfolding 
Bracket 

Sequence]

XT040a_EstateDiv (TOTAL ESTATE DIVIDED AMONG THE CHILDREN)
ןיב[{ה/חונמהםש}]לשהנובזע/ונובזעתקולחהתיההדימוזיאב ,ךתעדל
?הוושםידליה
;לוקבארק
םירחאהמרתויולביקםידליהמקלח .1
הוושידהתיהםידליהןיבןובזיעהתקולח .2
קוידבהוושהתיהםידליהןיבןובזיעהתקולח .3
רבדולביקאלםידליה .4
)ינטנופסןפואברמאנםאקר( קלוחםרטןובזיעה .5

)a1= XT040a_EstateDiv(IF 

XT040b_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE 

FOR CARING)
תונתמלעיוציפכםירחאמרתויולביקםידליהמקלחםאה ,ךתעדל
?תומדוק
ןכ .1
אל .5

XT040c_MoreFinSupp (SOME CHILDREN RECEIVED MORE TO 

GIVE THEM FINANCIAL SUPPORT)
םהבךומתלידכםירחאמרתויולביקםידליהמקלחםאה ,ךתעדל
?תילכלכ
ןכ .1
אל .5



ENDIF
ENDIF
ENDIF

ENDIF
XT041_Funeral (THE FUNERAL WAS ACCOMPANIED BY A RELIGIOUS CEREMONY)

איה/אוהםאה .[{ה/חונמהלשומש}]לשהיוולההלעתעדלםיניינועמונייה ,ףוסבל
?יתדסקטבה/רבקנ
ןכ .1
אל .5

XT108_AnyElse (ANYTHING ELSE TO SAY ABOUT THE DECEASED)
םש}]לשילכלכהה/ובצמוותואירבלשםינושםיטביהלעתוברתולאשךתואונלאש
ףיסוהלהצורתייהשוהשמשיםאה .ךתרזעלעךלםידומדואמונחנאו , [{ה/חונמה
?הנורחאה[הייח /וייח]תנשב[{ה/חונמהםש}]לשה/וייחתוביסנלע
enterץחלו "ןיא" ןייצ ,רמולהמןיאםא

STRING

XT042_Outro (THANKS FOR THE INFORMATION)
ידכונתואשמשיהזעדימ .ונלתתנשעדימהלעבושךלהברהדות .ןויארהףוסוהז
.םהימיףוסבםירדתסמםישנאדציכןיבהל
ךשמה .1

XT043_IntMode (INTERVIEW MODE)

ןויארהגוסתאןייצאנא
םינפלאםינפ .1
ןופלטהתועצמאב .2

XT044_IntID (INTERVIEWER ID)

ךלשןייארמהרפסמתאןזה .וז/הזת/ןייאורמםעןויארףוס
STRING

ENDIF

XT040d_MoreForCare (SOME CHILDREN RECEIVED MORE 

FOR CARING)
ואורזעםהשןוויכמםירחאמרתויולביקםידליהמקלחםאה ,ךתעדל
?[הייח /וייח]ףוסתארקל[חונמהםש]בולפיט
ןכ .1
אל .5

XT040e_MoreOthReas (SOME CHILDREN RECEIVED MORE 

FOR OTHER REASONS)
?תורחאתוביסמםירחאמרתויולביקםידליהמקלחםאה ,ךתעדל
ןכ .1
אל .5


