
    שאלון סקר מפקד האוכלוסין 2008   
    

     רשימת האנשים הגרים בדירה ויחסי הקרבה ביניהם
1.   מי הם האנשים הגרים בדירה? 

       כל אדם בדירה נשאל על: שם משפחה ושמות פרטיים )כלול תינוקות, חיילים, דיירי מוסדות ופנימיות ואנשים השוהים בחו"ל פחות משנה( 

2.   מה יחס הקרבה שלך לאדם הרשום ראשון ברשימה?

3.   האם יש אנשים שגרו בדירה ב-27.12.2008 )ל' כסלו תשס"ט( ואינם גרים בה היום?  אם "כן", מיהם? 
      )שם משפחה, שמות פרטיים ויחסי קרבה(  )יש לכלול אנשים שנסעו לחו"ל ודיירים קודמים( 

4.   האם למישהו מהדיירים בדירה הייתה כתובת מגורים נוספת שבה לן ברוב הלילות בחודש דצמבר?  אם "כן", למי? 
         )אם "לא" עבור/עברי לשאלה מספר 10(

5.   היכן הייתה הכתובת הנוספת, בארץ או בחוץ לארץ?
       1( בארץ  )עבור/עברי לשאלה מספר 7(    2( בחוץ לארץ 

6.   האם ב-27.12.2008 )ל' כסלו תשס"ט( שהית בחוץ לארץ שנה ומעלה או פחות משנה?
       1( שנה ומעלה  )עבור/עברי לשאלה מספר 71(    2( פחות משנה    

7.   האם הכתובת הנוספת הייתה בפנימייה, במעונות סטודנטים או במוסד לשהייה ממושכת?
       1(  כן    2( לא )עבור/עברי לשאלה מספר 9(

8.   מה שם המקום )הפנימייה או המוסד(?
9.   באיזה יישוב, רחוב, שכונה ומספר בית הייתה הכתובת הנוספת?

    נתונים מזהים ונתונים דמוגרפיים
10.  מין: האם זכר / נקבה 

11.  מה מספר תעודת הזהות שלך? כולל ספרת ביקורת
12.  מה מספר הדרכון שלך? )שאלה זו תופנה רק לאלה שאין ברשותם תעודת זהות ישראלית(

13.  מה תאריך הלידה שלך )עברי או לועזי(? יום, חודש ושנה

14.  באיזו ארץ נולדת לפי הגבולות הנוכחיים?
         משיב/ה שענה/שענתה "ישראל" יעבור/תעבור לשאלה מספר 16. 

         משיב/ה שענה/שענתה "ברית המועצות" או "חבר העמים" יעבור/תעבור לשאלה מספר 15.
         כל שאר המשיבים/המשיבות ילידי חו"ל יעברו לשאלה מספר 20.

15.  באיזו מדינה ממדינות ברית המועצות לשעבר נולדת )לפי הגבולות הנוכחיים(?   
         )עבור/עברי לשאלה מספר 20(

16.  באיזו ארץ נולד אביך? 
         משיב/ה שענה/שענתה "ברית המועצות" או "חבר העמים" יעבור/תעבור לשאלה מספר 17.

         שאר המשיבים/המשיבות יעברו לשאלה מספר 18.

17.  באיזו מדינה ממדינות ברית המועצות לשעבר נולד אביך )לפי הגבולות הנוכחיים(?
18.  באיזו ארץ נולדה אימך?

         משיב/ה שענה/שענתה "ברית המועצות" או "חבר העמים" יעבור/תעבור לשאלה מספר 19.
         שאר המשיבים/המשיבות יעברו לשאלה מספר 21. 

19.  באיזו מדינה ממדינות ברית המועצות לשעבר נולדה אימך )לפי הגבולות הנוכחיים(?
      כולם יעברו לשאלה מספר 21.

15(  קרוב משפחה אחר
16(  שותף/ה לדירה

17(  עובד סיעודי/מטפלת/עובד משק בית
18(  ילד במשפחה אומנת

19(  דייר משנה
20(  דייר קודם

21(  לא קרוב משפחה

1(  בן-זוג/בת-זוג
2(  בן/בת

3(  אב/אם
4(  אח/אחות
5(  נכד/נכדה

6(  בן-זוג/בת-זוג של הבן או הבת
7(  אחיין/אחיינית

8(   בן-דוד/בת-דודה
9(   גיס/גיסה
10(  דוד/דודה

11(  חם/חמות )חותן/חותנת(
12(  נין/נינה

13(  סבא/סבתא
14(  סבא-רבה/סבתא-רבה
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20. באיזו שנה, חודש ויום )לועזי או עברי( עלית/נכנסת לארץ?
21. מה שם האב שלך?

22. מה שם האם שלך? )שאלה זו תופנה רק לאוכלוסייה היהודית(
23. מה שם הסב שלך )מצד האב(? )שאלה זו תופנה רק לאוכלוסייה הערבית והבדואית(

24. מה שם השבט שלך? )שאלה זו תופנה רק לאוכלוסייה הבדואית(
25. מה הדת שלך? )שאלה זו תופנה רק לאלה שאין ברשותם תעודת זהות ישראלית(

        1( יהודי/ה    2( מוסלמי/ת    3( נוצרי/ה    4( דרוזי/ת     5( אחר       1 השנתו 5 ומעלה:

26. מה המצב המשפחתי שלך?
       1( נשוי/נשואה     2( פרוד/פרודה    3( גרוש/גרושה     4( אלמן/אלמנה    5( רווק/רווקה    6( אחר

       )גבר שענה "רווק" יעבור לשאלה מספר 33, אישה שענתה "רווקה" תעבור לשאלה מספר 31.(    
27. כמה פעמים התחתנת? משיב/ה שענה/שענתה "1" יעבור/תעבור לשאלה 30.

28. באיזה שנה התחתנת בפעם האחרונה )עברית או לועזית(?
29. באיזה שנה התחתנת בפעם הראשונה )עברית או לועזית(? נשים יעברו לשאלה מספר 31. גברים יעברו לשאלה מספר 33.

30. באיזה שנה התחתנת  )עברית או לועזית(? נשים ימשיכו לשאלה מספר 31. גברים יעברו לשאלה מספר 33.
31. האם נולדו לך ילדים? 

       )שאלה זו תופנה רק לנשים בנות 15 ומעלה. גברים ימשיכו לשאלה מספר 33(
        1( כן    2( לא  )עברי לשאלה מספר 33(

32. כמה ילדים נולדו לך? יש לכלול ילדים שנולדו חיים גם אם אינם חיים כיום

     שאלות על משך המגורים בדירה וביישוב
33. באיזו שנה נכנסת לגור בדירה?

      1( בשנה האחרונה )2008/2008-2009(   
        2( בחמש השנים האחרונות, אך לא בשנה האחרונה )2003-2007( )עבור/עברי לשאלה מספר 37(

      3( לפני יותר מחמש שנים )2003 וקודם לכן( )עבור/עברי לשאלה מספר 38(
34. האם נכנסת לגור בדירה לפני ה-27.12.2008 )ל' בכסלו תשס"ט( או אחרי ה-27.12.2008?

      1( לפני ה – 27.12.2008 )כולל( )עבור/עברי לשאלה מספר 37(    2( אחרי ה- 27.12.2008 
35. באיזה יישוב גרת לפני שעברת לגור בדירה זו?

36. באיזה רחוב, שכונה ומספר בית גרת לפני שעברת לגור בדירה זו? 
37. באיזה יישוב, רחוב, שכונה ומספר בית גרת לפני 5 שנים )כלומר בסוף 2003(? 

38. באיזו שנה נכנסת לגור ביישוב שבו את/ה גר/ה כיום?  
      

     שאלות על התפקוד היומיומי
     השאלות הבאות מתייחסות לקשיים בביצוע פעילויות מסויימות בגלל בעיה בריאותית, 

     פיזית או נפשית הנמשכת שישה חודשים או יותר.
39. האם יש לך קשיים בשמיעה )גם כאשר את/ה משתמש/ת במכשיר שמיעה(? 

        1( לא – לא מתקשה    2( כן – מתקשה מעט    3( כן – מתקשה מאוד    4( לא שומע/ת כלל )חירש/ת(

40. האם יש לך קושי ללכת בתוך הבית או לעלות ולרדת מדרגות? 
1( לא – לא מתקשה    2( כן – מתקשה מעט    3( כן – מתקשה מאוד    4( לא יכול/ה בכלל

       
41. האם יש לך קושי לזכור או להתרכז?

        1( לא – לא מתקשה    2( כן – מתקשה מעט    3( כן – מתקשה מאוד    4( לא יכול/ה בכלל

42. האם יש לך קושי להתלבש או להתרחץ?
        1( לא – לא מתקשה    2( כן – מתקשה מעט    3( כן – מתקשה מאוד    4( לא יכול/ה בכלל
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     שאלות בנושא השכלה ועבודה
43.  האם למדת בעבר או הינך לומד/ת כיום בבית ספר )מוסד לימודי(? 

       כבית ספר נחשבים גם אוניברסיטה, בי"ס ערב, קורס הנמשך לפחות שנת לימודים אחת, "ישיבה" או "כולל".  
      1( למד/ה רק בעבר    2( לומד/ת כיום    3( לא למד/ה כלל  )עבור/עברי לשאלה מספר 47(

44.  כמה שנים למדת בכל בתי הספר )מוסדות לימוד(? 
45.  באילו מבתי הספר הבאים למדת? ניתן לבחור יותר מתשובה אחת 

         1( בית ספר יסודי או חטיבת ביניים             
         2( בית ספר תיכון במסלול עיוני, מקצועי, טכנולוגי או חקלאי )כולל בית ספר אקסטרני המכין לבגרות, ישיבה תיכונית, ישיבה "קטנה"(                   

         3( ישיבה גדולה )גבוהה(, "כולל"  
         4( בית ספר על תיכוני לא במסלול לתואר אקדמי )כמו: בית ספר לטכנאים ולהנדסאים, מוסד להכשרת מורים וגננות, בית ספר לאחיות(                

         5( מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי         
         6( מוסד לימודים אחר     

46.  מה התעודה או התואר הגבוהים ביותר שקיבלת בלימודיך?
         1( תעודת סיום של בית ספר יסודי או של חטיבת ביניים           
         2( תעודת סיום של בית ספר תיכון )שאיננה תעודת בגרות(         

         3( תעודת בגרות           
         4( תעודה של בית ספר על-תיכוני שאיננה תעודה אקדמית )כמו תעודת הוראה, תעודת הנדסאי, טכנאי, אחות(     

         5( תואר אקדמי ראשון,  B.A, או תואר מקביל             
         6( תואר אקדמי שני, M.A, או תואר מקביל )כולל דוקטור לרפואה(         

         7( תואר אקדמי שלישי, PH.D, או תואר מקביל
         8( לא קיבל/ה אף תעודה

         9( אחר              

47.  האם עבדת בשבוע שהסתיים ב-27.12.2008, אפילו שעה אחת? 
         1( עבד/ה  )עבור/עברי לשאלה מספר 52(     

         2( היה/הייתה בשירות חובה בצה"ל )לא כולל מילואים(  )עבור/עברי לשאלה מספר 51(  
         3( היה/הייתה בשירות קבע בצה"ל  )עבור/עברי לשאלה מספר 51(  

         4( לא עבד/ה 

48.  האם יש לך עבודה או עסק שממנו נעדרת במשך כל השבוע שהסתיים ב-27.12.2008 בגלל מחלה, חופשה, מילואים?
         1( כן  )עבור/עברי לשאלה מספר 52(    2( לא    

49.  האם חיפשת עבודה באופן פעיל בחודש דצמבר? למשל באמצעות לשכת עבודה, מודעות בעיתון, אינטרנט, פניה למעסיק
        1( כן    2( לא )עבור/עברי לשאלה מספר 51(     

50.  אם היו מציעים לך עבודה מתאימה, האם  היית יכול/ה להתחיל לעבוד בשבוע שהסתיים ב-27.12.2008?
       1( כן    2( לא      

51.  האם עבדת בארץ בשנת 2008? )לא כולל שירות בצה"ל, חובה או קבע(
         1( כן    2( לא  )עבור/עברי לשאלה מספר 71(  

52.  בשנת 2008, כמה חודשים עבדת בארץ?  
       משיב/ה שענה/שענתה "12",  משיב/ה שענה/שענתה 1 )"עבד/ה"( בשאלה 47,  משיב/ה שענה/שענתה 2 )"לא"( בשאלה 48  יעבור/תעבור לשאלה מספר 54.

53.  האם עבדת בחודש דצמבר 2008?
         1( כן    2( לא  )עבור/עברי לשאלה מספר 57(    

54.  האם בחודש דצמבר 2008 עבדת חודש מלא?
      1( כן )עבור/עברי לשאלה מספר 57(    2( לא      

55.  כמה ימים עבדת בחודש דצמבר? יש לכלול גם ימים בהם נעדר/ה בתשלום בגלל חופשה, חופשת לידה או מילואים  
         משיב/ה שענה/שענתה "לא יודע" או "מסרב" ימשיך/תמשיך לשאלה מספר 56. אחרת ימשיך/תמשיך לשאלה מספר 57.

56.  האם בחודש דצמבר עבדת יותר מ-15 יום?
      1( כן    2( לא      

57.  כמה שעות בשבוע את/ה עובד/ת, בדרך כלל, בכל מקומות העבודה?
         משיב/ה שענה/שענתה "לא יודע" או "מסרב" ימשיך/תמשיך לשאלה מספר 58. אחרת ימשיך/תמשיך לשאלה מספר 59.

58.  האם את/ה עובד/ת בדרך כלל 35 שעות או יותר בשבוע?
      1( כן    2( לא
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     שאלות בנוגע למקום העבודה העיקרי שלך
59.  באיזה יישוב, רחוב, שכונה ומספר בית נמצא מקום העבודה שלך?

60.  בקרבת מה נמצא מקום העבודה שלך? )שאלה זו תופנה רק לאלה שלא ידועה כתובת מלאה של מקום עבודתם(
61.  מהו שם מקום העבודה  )המפעל, העסק, המוסד או המעביד(?

62.  מה הפעילות העיקרית של מקום העבודה?
63.  מה שם האגף או המחלקה שבו את/ה עובד/ת עובדת? 

64.  מהי  הפעילות העיקרית של האגף או המחלקה  שבו את/ה עובד/ת?   
65.  מה העבודה העיקרית שאת/ה עושה במקום עבודה זה?

66.  פרט/י את הפעילויות העיקריות שאת/ה עושה במקום עבודה זה?
67.  מה מעמדך במקום עבודה זה?

         1(  שכיר/ה
         2(  עצמאי/ת שלא מעסיק/ה שכירים
         3(  עצמאי/ת המעסיק/ה 1-2 שכירים
         4(  עצמאי/ת המעסיק/ה 3-9 שכירים

       
68.  האם את/ה מקבל/ת את שכרך מחברת כח אדם?

       1( כן    2( לא
69.  כיצד הגעת למקום העבודה ברוב הימים בשבוע שהסתיים ב-27.12.2008?  ניתן לבחור יותר מתשובה אחת

         1(  במכונית פרטית או מסחרית – כנהג    
         2(  במכונית פרטית או מסחרית – כנוסע   

         3(  באוטובוס ציבורי )האם נסעת בקו אוטובוס אחד 
              או ביותר מקו אוטובוס אחד?( 

         4(  בהסעה מאורגנת על-ידי מקום העבודה 
         5(  ברכבת

70.  באיזה שעה יצאת מהבית למקום העבודה ברוב הימים בשבוע שהסתיים  ב-27.12.2008?

      הכנסות  
71.  האם בחודש דצמבר הייתה לכם הכנסה מפנסיה ממקום עבודה בארץ או מקופת גמל?

      1( כן    2( לא )עבור/עברי לשאלה מספר 74(
72.  מי מבני משק הבית קיבל את הפנסיה או קופת הגמל?

73.  מה היה גובה ההכנסה שלך מפנסיה או קופת גמל? )השאלה תישאל עבור כל אדם שנבחר בשאלה הקודמת(
74.  האם בחודש דצמבר הייתה לכם הכנסה מפנסיה או רנטה מחו"ל?

      1( כן    2( לא )עבור/עברי לשאלה מספר 78(          
75.  מי מבני משק הבית קיבל את הפנסיה או הרנטה מחו"ל?

76.  מה היה גובה ההכנסה שלך מפנסיה או רנטה מחו"ל )השאלה תישאל עבור כל אדם שנבחר בשאלה הקודמת(
77.  פרט את סוג המטבע בו התקבלה הפנסיה מחו"ל

      1( ש"ח    2( דולר אמריקאי    3( יורו    4( אחר                        
78.  האם בחודש דצמבר היו לכם הכנסות קבועות אחרות שלא מעבודה )לא כולל קצבאות מביטוח לאומי(?   

       לדוגמה, קצבה ממשרד הביטחון, הכנסה מהשכרת דירה, מלגות, הכנסות חייל בשירות חובה
       1( כן     2( לא  )עבור/עברי לשאלה מספר 82(       

79.  מי מבני משק הבית קיבל את ההכנסה?
80.  מה היה גובה ההכנסה שלך? )השאלה תישאל עבור כל אדם שנבחר בשאלה הקודמת(

81.  פרט את סוג מטבע של ההכנסה האחרת
           

      1( ש"ח    2( דולר אמריקאי    3( יורו    4( אחר  

6(  במונית שירות 
7(  במונית ספיישל 

8(  בכלי רכב דו-גלגלי מנועי )כגון: אופנוע( 
9(  באופניים      

10( ברגל 
11( בכלי רכב אחר

         5(  עצמאי/ת המעסיק/ה 10 שכירים ויותר 
         6(  חבר/ת קואופרטיב

         7(  חבר/ת קיבוץ )שאינו/ה שכיר/ה(
         8(  בן/ת משפחה העובד/ת ללא תשלום בעסק או במשק המשפחתי 
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    שאלות על תנאי הדיור 
82.  בכמה חדרים אתם גרים )כולל חצאי חדרים(? כולל סלון. לא כולל מטבח, שירותים וחדר המשמש לעסק בלבד

83.  מהו מספר חדרי השירותים העומדים לשימושכם? 
84.  באיזו שנה הסתיימה בניית דירה זו? אין הכוונה לתוספות בנייה, סגירת מרפסת וכדומה.

      1( 1947 או קודם
1948-1954 )2         
1955-1964 )3         

                             1965-1974 )4         
1975-1984 )5         
1985-1994 )6         

   1995-1999 )7         
         8( 2000 ואילך            

85.  ציין את השנה
2000 )1       
2001 )2         
2002 )3         
2003 )4         
2004 )5         

86.  האם דירה זו היא בבעלותכם או בשכירות?
      1( הדירה בבעלות )עבור/עברי לשאלה מספר 88(              

      2( הדירה בדמי מפתח )עבור/עברי לשאלה מספר 87(
      3( הדירה בשכירות )לא בדמי מפתח(  )עבור/עברי לשאלה מספר 87(

      4( הדירה בבעלות קרובי משפחה ולא משלמים עליה שכירות )עבור/עברי לשאלה מספר 89(  
      5( אחר )עבור/עברי לשאלה מספר 89(

87.  ממי שכרתם את הדירה? )כל העונים על שאלה זו מופנים לשאלה מספר 89(
      2( מחברה ציבורית )לדוגמה: עמידר, פרזות, עמיגור, חלמיש(          1( מבעל בית פרטי )כולל קרוב משפחה(   

     3( אחר     

88.  האם יש בבעלותכם דירה נוספת? )כל העונים על שאלה זו מופנים לשאלה מספר 90(
      1( כן    2( לא

89.  האם יש בבעלותכם דירה? 
      1( כן    2( לא

90.  האם יש לשימושכם את הפריטים הבאים )התשובות הן ב"כן" או "לא"( 
       90.1 מכשיר טלוויזיה

DVD/90.2 מכשיר וידאו       
       90.3 מייבש כביסה

       90.4 מדיח כלים
       90.5 מיקרוגל

       90.6 מזגן
       90.7 דוד שמש

       90.8 מחשב אישי או מחשב נישא  אם ענה "כן" יישאל: 
       90.8.1  האם קיים חיבור לאינטרנט )מדירה זו(
       90.9 טלפון קווי )כמו: בזק, הוט(
       90.9.1 כמה קווי טלפון עומדים לשימושכם?

       90.10 מכשיר טלפון נייד )סלולרי(
  90.10.1  כמה מכשירי טלפון ניידים עומדים לשימושכם?

{עבור/עברי לשאלה מספר 86
 2005 )6
2006 )7
2007 )8
2008 )9

2009 )10
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      90.11 כלי רכב 
90.11.1  כמה כלי רכב יש לשימושכם?

90.11.2  בבעלות מי כלי הרכב?  )השאלה תישאל עבור כל אחד מכלי הרכב שהוזכרו בשאלה הקודמת(
                    1( בבעלות משק הבית    

                    2( בבעלות קרובי משפחה שאינם גרים במשק הבית
                    3( ליסינג )תפעולי(

                    4( בבעלות מעביד או חברה    
                    5( בבעלות אחרת   

90.11.3  האם כלי הרכב הוא:    
                    1( פרטי   

                    2( מסחרי )טרנזיט, טנדר - גם אם השימוש בו לצרכים פרטיים בלבד(    
                    3( דו-גלגלי מנועי )כגון: אופנוע(  

                    4( אחר    
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