הקשר בין משך חופשת הלידה למאפיינים סוציואקונומיים
ודמוגרפיים
רונית הריס-אולשק ,חוקרת במינהל מחקר וכלכלה

רקע


חופשת הלידה המותרת כיום על פי חוק עבודת נשים ,התשי"ד ,4591 ,עומדת על  62שבועות 41 ,מתוכם
1

בתשלום  .חופשת הלידה בעבר הייתה מיועדת לאם בלבד ,אך בשנים האחרונות ניתן לחלק את
החופשה בין האם ובין האב.



בישראל בשנת  6144קרוב ל 01%-מהאימהות לילדים צעירים בגילאי  1-1השתייכו לכח העבודה.2
מחקרים קודמים מצביעים על כך שמרבית הנשים ( )24%שבות לעבודה בתום חופשת הלידה.
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חופשת לידה היא אחת מהדרכים המרכזיות כיום ברמה הבינלאומית להגברת האיזון בין צרכי העבודה
לצרכי המשפחה .חופשת לידה היא אחת מהחופשות הקיימות לטיפול בצרכי המשפחה בתקופה בה נולד
תינוק שזקוק לטיפול רציף ואינטנסיבי ,כאשר מחקרים מראים כי יש חשיבות לכך שהאם או האב יהיו
המטפלים בשלב זה של חיי היילוד .חופשת הלידה מאפשרת להורה (בעיקר לאם) להעדר מהעבודה
לתקופה ארוכה ,כאשר במרבית המדינות המפותחות היא זוכה להגנה מפני פיטורין באותה התקופה אף
למימון כספי של המדינה לחלק מהתקופה .אורך החופשה ושיעור הפיצוי הכספי נבדלים באופן משמעותי
בין המדינות השונות .ישראל איננה נמנית עם המדינות המתקדמות מבחינה זו.4
הקושי של נשים לשלב בין עבודה בשכר לטיפול במשפחה הוביל במדינות מפותחות רבות לירידה
משמעותית מאוד בפריון ,עד כדי יצירת משבר דמוגרפי .גידול שלילי בפריון מאיים על מדיניות רווחה
1

תשלום חופשת לידה מותנה בתנאי זכאות מסויימים  ,דוגמת מספר חודשי עבודה  ,לפי חוק ביטוח לאומי.

2

סקר כ"א  ,6144עיבודים מיוחדים

3

מתוך א.טולידנו ( ,) 6110תעסוקת נשים לאחר לידה ,מנהל המחקר והתכנון ,המוסד לביטוח לאומי.
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מתוך :מדיניות שילוב עבודה-משפחה :ממצאים מארגונים בינלאומיים ,מדינות ומעסיקים  ,מיכל פרנקל ,מנהל מחקר

וכלכלה ,משרד הכלכלה.

1

המבוססת על כח עבודה גדול המממן במסיו את מדיניות הרווחה והפנסיה שלו .בנוסף ,חוסר היכולת של
נשים להתמיד במקום העבודה לאחר הלידה ,מוביל לתחלופה עובדים מיומנים רבה יותר במקום העבודה
שמחייבת את המעסיקים להשקיע השקעה נוספת במיון והכשרת עובדים נוספים .גורמים אילו ואחרים
הובילו ,בין היתר להמלצות של ארגון העבודה הבינלאומי ,האו"ם והאיחוד האירופאי שבבסיסן עומדת
המטרה להגן על נשים ואימהות בכלל ובכלכלה בפרט.5
חופשת הלידה בישראל כיום עומדת על  62שבועות 41 ,מתוכם בתשלום ,אורך החופשה בתשלום נמוך
ביחס למדינות מפותחות רבות (ממוצע של  66.2שבועות) וגם שיעור הפיצוי הכספי שבישראל נמוך ביחס
לאותן המדינות .בשנים האחרונות הורחבו זכויות חופשת הלידה של האב ,עד למקרים בהם האב יכול
לקחת את חופשת הלידה במלואה בתנאים מסויימים .יחד עם זאת ,עדיין לא הוסדרה חופשת לידה
ייעודית לאב שאינה באה על חשבון האם ,ובישראל עדיין אין מאמצים פעילים לקדם הורות שוויונית
6
יותר.
מתוך המדינות המפותחות ,ארה"ב היא המדינה בעלת מדיניות הרווחה מצומצמת ביותר והיא מאפשרת
 46שבועות של חופשת לידה ללא תשלום בלבד .בקצה השני של הסקאלה ,שלוש מדינות בעלות מדיניות
רווחה עשירה במיוחד :שבדיה מציעה חופשת לידה של  181ימים בפיצוי של  81%עד לתקרה ,בריטניה
מציעה  96שבועות עם פיצוי של  51%לששת השבועות הראשונים וסכום קבוע לשבועות הנותרים ונורבגיה
7
 96שבועות בשיעור פיצוי גבוה של  81%מהשכר.
מנהל מחקר וכלכלה ערך ב 6146-6-סקר הבוחן את דפוסי ומאפייני השילוב בין חיי העבודה למשפחה
בישראל ,בקרב אימהות צעירות .בין שאלות הסקר נשאלו אימהות על אורך חופשת הלידה שלקחו בעת
הלידה הראשונה שלהן ובעת הלידה השנייה  ,מהן הסיבות שהשפיעו על שובן לעבודה והאם הן היו
מעוניינות בכך שחופשת הלידה הנהוגה בחוק תהיה ארוכה יותר.

מטרות המחקר
 .1תמונת מצב בחברה הישראלית – מהו אורך חופשת הלידה שנשים לוקחות ,עד כמה הן מאריכות את
החופשה גם כשמדובר בחופשה ללא תשלום ,מהן הסיבות שמשפיעות עליהן בתזמון מועד החזרה
לעבודה ומה מידת שביעות הרצון שלהן מהחוק הנהוג כיום?
 .2הבדלים בין אוכלוסיות שונות – האם נשים בעלות מאפיינים סוציואקונומיים ותעסוקתיים שונים
מתנהגות באופן שונה לגבי חופשת הלידה שהן לוקחות לאחר הלידה?
 .3הבדלים בין לידה ראשונה לשנייה – האם נשים נוהגות באופן שונה לאחר הלידה הראשונה שלהן
לעומת הלידה השנייה? האם אורך חופשת הלידה שלהן שונה? האם הסיבות שמניעות אותן לשוב
לעבודה שונות בין לידה ראשונה לשנייה?
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מתוך :מדיניות שילוב עבודה-משפחה :ממצאים מארגונים בינלאומיים ,מדינות ומעסיקים  ,מיכל פרנקל ,מנהל מחקר

וכלכלה ,משרד הכלכלה.
6

חופשת לידה וחזרה הדרגתית לעבודה ,רעות הררי קמר ואסנת פיכטלברג-ברמץ ,מנהל מחקר וכלכלה ,משרד הכלכלה.
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פערים מגדריים בשוק העבודה בשנת  ,6146רעות הררי קמר ,מנהל מחקר וכלכלה ,משרד הכלכלה.
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אוכלוסיית היעד
אימהות לילדים הצעירים מגיל  41שעבדו במהלך  6השנים האחרונות.

מתודולוגיה
א .מדגם
דגימת  552נשים מרואיינות מתוך מסגרת הדגימה ,תוך מתן משקל לפרמטרים הבאים :ותק האם
בארץ ,גיל האם ומספר ילדים עד גיל .41
ב .שיטת איסוף נתונים
 .4ראיונות טלפוניים  -מראיינים התקשרו באופן מקרי למספרי טלפון שונים ,הם ביקשו לדבר עם
האישה בבית ,היא נשאלה האם יש לה ילדים עד גיל  41והאם עבדה ב 6-השנים האחרונות .במידה
והיא השיבה בחיוב על שתי השאלות היא המשיכה בראיון.
 .6הראיונות בוצעו על ידי נשים בלבד.
ג .כלי המחקר
לצורך המחקר חובר שאלון שבו נשאלו שאלות בנוגע לשילוב בין חיי המשפחה והעבודה.

ג 1.הנושאים
השאלון חולק למספר חלקים:
א.

שאלות סינון לאיתור אוכלוסיית היעד.

ב.

שאלות על גילאי הילדים והמסגרת העיקרית של כל אחד מהילדים.

ג.

שאלות בנוגע לחופשת הלידה לאחר ההריון הראשון והשני וההתנהלות התעסוקתית באותה
התקופה.

ד.

שאלות הנוגעות לבקיאות בחוקים הנהוגים בנוגע לחופשת לידה בישראל

ה.

שאלות בנוגע לסטטוס התעסוקתי ושאלות עבור עצמאיות

ו.

שאלות בנוגע להסדרים הקיימים במקום העבודה הנוכחי (או האחרון) המסייעים בהגברת האיזון
בין עבודה למשפחה.

ז.

שאלות בנוגע לעבודה מהבית

ח.

שאלות על המנהל/ת האישי עד כמה משתמש ומעודד הסדרים תומכי משפחה.

ט.

מידת שביעות הרצון מהתפקוד המישורים השונים – בית  ,עבודה וממידת השילוב.

י.

חלוקת התפקידים במשק הבית ושימוש בסיוע חיצוני.

יא .מאפיינים תעסוקתיים בעבודה הנוכחית או בעבודה האחרונה
יב .מידע סוציודמוגרפי.
להלן השאלות עליהן תתבסס הסקירה:
כל השאלות נשאלו פעמיים ,עבור הלידה הראשונה ועבור הלידה השנייה


מה היה משך חופשת הלידה ,שלקחת ,כולל חופשה ללא תשלום?



האם המשכת לעבוד לאחר שחופשת הלידה (כולל חופשה ללא תשלום) הסתיימה?
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מה היו הסיבות שהשפיעו על החלטתך לחזור לעבודה?
)i

סיבה כלכלית

 )iiשיעמום בבית
 )iiiלחץ מצד מקום העבודה
 )ivרצון לשמור על מקום העבודה הנוכחי
 )vרצון להישאר המעגל העבודה
 )viסיבה אחרת


במידה והייתה לך אפשרות ,האם היית מעוניינת להאריך את משך חופשת הלידה ללא תשלום
מעבר לזמן שלקחת?

שלבי עבודה
 .4חיבור שאל ון המבוסס בחלקו על שאלות מתוך שאלונים של הלמ"ס ושל המנהל (בעיקר החלקים של
המאפיינים הסוציודמוגרפיים והתעסוקתיים) ושאלות נוספות שנכתבו במיוחד לצורך לימוד נושאים
שונים בנוגע לשילוב עבודה ומשפחה.
 .6דיון ואישור השאלונים
 .6סקר טלפוני–
א .הוצאת מדגם מייצג מתוך סקר כ"א של הלמ"ס
ב .פרי טסט של  411מרואיינות וניתוח התוצאות שהתקבלו
ג .תיקון שאלון בעקבות פרי טסט ,לאחר  911ראיונות נעשתה בדיקה נוספת של סבירות הממצאים
ויציבות המדגם בהתאם לרשת הדגימה.
ד .איסוף נתונים – הסקר בוצא באמצעות ראיונות טלפוניים ,המראיינות היו נשים בלבד .משך כל
ראיון ארך כ 46-ד' .מכיוון שנושא הסקר מאוד משמעותי לאימהות כיום ,נשים באופן כללי היו
סבלניות למרות אורכו של הסקר והיה להן חשוב להשיב עליו.
ה .טיוב הקובץ שהתקבל ובניית משתנים חדשים בהתאם להשערות המחקר השונות
ו .ניתוח ממצאים
ז .כתיבת מספר תוצרים מתוך הסקר.

לו"ז לסיום העבודה
רבעון 6141 ,6

** ראה נספחים מצורפים
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נספח  :1רשת הדגימה  -סקר שילוב בין חיי העבודה והמשפחה בישראל -התפלגות האוכלוסייה
אימהות שילדן הבכור עד
גיל 11
סה"כ
אוכלוסיות
עולים (משנת )4551
ערבים
יהודים
איזור גיאוגרפי
ירושלים
צפון
חיפה
ת"א +מרכז
דרום
יהודה ושומרון
מצב משפחתי
נשואה
גרושה
רווקה
גיל
48-61
69-61
69-11
+19
מספר ילדים
4
6
6
+1
שנות לימוד
1-46
46-49
+42
מצב תעסוקתי
מועסקות
מובטלות
אינן בכח העבודה

סקר כ"א  - 2111השתתפו
בכח העבודה השנתי  -כלל
האימהות שיש להן ילדים
עד גיל 11

תוצאות
התפלגות הסקר
הטלפוני 2113

תוצאות התפלגות
הסקר הטלפוני - 2113
לאחר שקלול

011%

011%

011%

1.61
464
446.

8.6
9.7
90.3

17.1
9.5
90.5

9
1264
1162
4461
1364
564

8.8
17.4
12.4
43.4
12.4
5.2

9.0
17.3
13.5
42.0
13.3
4.9

4968
.
463

94.2
4.3
1.5

92.0
5.6
2.4

.64
..62
3.61
363

2.2
55.1
39.6
3.1

6.4
53.7
36.1
3.8

3864
3961
1.69
.62

23.9
38.7
26.5
10.9

37.8
39.1
16.3
6.8

2863
3.62
4265

22
26.6
51.3

24.4
27.0
48.6

9.64
569
363

88.9
4.2
6.9

89.6
4.0
6.4

מקור :סכ"א  ,6144למ"ס .עיבודים מיוחדים המינהל למחקר וכלכלה,תמ"ת.
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נספח  :2נתוני הענות לסקר
נתוני הענות לסקר

N

%

999

3.1%

אין תשובה

6,598

5.4%

תפוס

6,699

0.6%

מסרב

6,165

41.9%

קו לא תקין

2,868

61.5%

אין מרואיין מתאים

49,180

12.6%

509

6.1%

66,268

411%

השיבו באופן מלא

קשיי שפה
סה"כ

.

נספח  :3שאלון שילוב בין חיי המשפחה והעבודה בישראל

שילוב בין חיי המשפחה והעבודה בישראל

שאלות לפרק  :4שאלות סינון:
 .4האם ילדך הבכור קטן מגיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה 665וסיים שאלון)
.6האם עבדת במהלך  6שנים האחרונות?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה 665וסיים שאלון)

שאלות לפרק :0
 .6כמה ילדים יש לך?
4 .4
6 .6
6 .6
1 .1
9 .9
0 .2
0 .0
5 .8
5 .5
41 .41
 .1מהו תאריך לידה של הילד/ה הראשון/ה? _______
 .9מה המסגרת העיקרית של הילד/ה הראשון/ה בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
 .4איתי (עבור לשאלה )0
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה )0
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה )0
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה )0
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה )0
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה )0
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה )0
 .8במעון יום (עבור לשאלה )0
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה )0
 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה )0
 .44גן חובה (עבור לשאלה )0
 .46בית ספר (עבור לשאלה )0
 .46ישיבה (עבור לשאלה )0
 .41אחר
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 .2פרט_____________________________________________ :
 .0איפה נמצא/ת הילד/ה הראשון/ה בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך?
(הערה למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
 .4איתי (עבור לשאלה )5
 .6עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה )5
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה )5
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה )5
 .9לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה )5
 .2במעון /משפחתון (עבור לשאלה )5
 .0צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה )5
 .8צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה )5
 .5צהרון פרטי (עבור לשאלה )5
 .41עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה )5
 .44עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה )5
 .46יום לימודים ארוך (עבור לשאלה )5
 .46אחר (עבור לשאלה )5
 .8פרט______________________________________ :
 .5האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ( ?41הערה למראיין :לא להקריא!!!)
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)26
שאלות לפרק :2
 .41מהו תאריך לידה של הילד/ה השני/ה? __________(הערה למראיין :הילד הגדול ביותר שגילו עד
)!41
 .44מה המסגרת העיקרית של הילד/ה השני/ה בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
 .4איתי (עבור לשאלה)46
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה )46
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה )46
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה )46
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה )46
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה )46
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה )46
 .8במעון יום (עבור לשאלה )46
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה )46
 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה )46
 .44גן חובה (עבור לשאלה )46
 .46בית ספר (עבור לשאלה )46
 .46ישיבה (עבור לשאלה )46
 .41אחר
 .46פרט______________________________________ :
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 .46איפה נמצא/ת הילד/ה השני/ה בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה למראיין:
ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
 .4איתי (עבור לשאלה )49
 .6עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)49
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)49
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)49
 .9לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)49
 .2במעון /משפחתון (עבור לשאלה)49
 .0צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)49
 .8צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)49
 .5צהרון פרטי (עבור לשאלה)49
 .41עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)49
 .44עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)49
 .46יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)49
 .46אחר (עבור לשאלה)49
 .41פרט___________________________________________ :
 .49האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)85
שאלות לפרק :3
.42
.40

.48
.45

מהו תאריך לידה של הילד/ה השלישי/ת? __________(הערה למראיין :הילד הגדול ביותר שגילו
עד )!41
מה המסגרת העיקרית של הילד/ה השלישי/ת בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
 .4איתי (עבור לשאלה)45
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה)45
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)45
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)45
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)45
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה)45
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה)45
 .8במעון יום (עבור לשאלה)45
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה)45
 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה)45
 .44גן חובה (עבור לשאלה)45
 .46בית ספר (עבור לשאלה)45
 .46ישיבה (עבור לשאלה)45
 .41אחר
פרט______________________________________ :
איפה נמצא/ת הילד/ה השלישי/ת בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה
למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
 .4איתי (עבור לשאלה)64
 .6עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)64
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 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)64
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)64
 .9לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)64
 .2במעון /משפחתון (עבור לשאלה)64
 .0צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)64
 .8צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)64
 .5צהרון פרטי (עבור לשאלה)64
 .41עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)64
 .44עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)64
 .46יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)64
 .46אחר (עבור לשאלה)64
 .61פרט___________________________________________ :
 .64האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)416
שאלות לפרק :4
.66
.66

.61
.69
.4
.6
.6
.1
.9
.2
.0

מהו תאריך לידה של הילד/ה החמישי/ת? ______________ (הערה למראיין :הילד הגדול ביותר
שגילו עד )!41
מה המסגרת העיקרית של הילד/ה הרביעי/ת בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
 .4איתי (עבור לשאלה)69
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה)69
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)69
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)69
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)69
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה)69
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה)69
 .8במעון יום (עבור לשאלה)69
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה)69
 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה)69
 .44גן חובה (עבור לשאלה)69
 .46בית ספר (עבור לשאלה)69
 .46ישיבה (עבור לשאלה)69
 .41אחר
פרט______________________________________________ :
איפה נמצא/ת הילד/ה הרביעי/ת בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה
למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
איתי (עבור לשאלה)60
עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)60
עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)60
עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)60
לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)60
במעון /משפחתון (עבור לשאלה)60
צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)60
1.

.8
.5
.41
.44
.46
.46
.62
.60

.68
.65

.61
.64

צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)60
צהרון פרטי (עבור לשאלה)60
עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)60
עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)60
יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)60
אחר (עבור לשאלה)60
פרט__________________________________________________ :
האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)416
פרק :5
מהו תאריך לידה של הילד/ה החמישי/ת? ______________ (הערה למראיין :הילד הגדול ביותר
שגילו עד )!41
מה המסגרת העיקרית של הילד/ה החמישי/ת בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
 .4איתי (עבור לשאלה)64
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה)64
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)64
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)64
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)64
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה)64
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה)64
 .8במעון יום (עבור לשאלה)64
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה)64
 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה)64
 .44גן חובה (עבור לשאלה)64
 .46בית ספר (עבור לשאלה)64
 .46ישיבה (עבור לשאלה)64
 .41אחר
פרט______________________________________________ :
איפה נמצא/ת הילד/ה החמישי/ת בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה
למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
 .4איתי (עבור לשאלה)66
 .6עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)66
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)66
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)66
 .9לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)66
 .2במעון /משפחתון (עבור לשאלה)66
 .0צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)66
 .8צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)66
 .5צהרון פרטי (עבור לשאלה)66
 .41עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)66
 .44עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)66
 .46יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)66
11

 .46אחר (עבור לשאלה)66
 .66פרט__________________________________________________ :
 .66האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)416
שאלות פרק :6
.61
.69

.62
.60

.68
.65

מהו תאריך לידה של הילד/ה השישי/ת? ______________ (הערה למראיין :הילד הגדול ביותר
שגילו עד )!41
מה המסגרת העיקרית של הילד/ה השישי/ת בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
 .4איתי (עבור לשאלה )60
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה)60
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)60
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)60
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)60
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה)60
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה)60
 .8במעון יום (עבור לשאלה)60
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה)60
 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה)60
 .44גן חובה (עבור לשאלה)60
 .46בית ספר (עבור לשאלה)60
 .46ישיבה (עבור לשאלה)0
 .41אחר
פרט______________________________________________ :
איפה נמצא/ת הילד/ה השישי/ת בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה
למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
 .4איתי (עבור לשאלה)65
 .6עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)65
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)65
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)65
 .9לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)65
 .2במעון /משפחתון (עבור לשאלה)65
 .0צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)65
 .8צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)65
 .5צהרון פרטי (עבור לשאלה)65
 .41עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)65
 .44עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)65
 .46יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)65
 .46אחר (עבור לשאלה)65
פרט__________________________________________________ :
האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)416
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שאלות לפרק :7
.11
.14

.16
.16

.11
.19

מהו תאריך לידה של הילד/ה השביעי/ת? ______________ (הערה למראיין :הילד הגדול ביותר
שגילו עד )!41
מה המסגרת העיקרית של הילד/ה השביעי/ת בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
 .4איתי (עבור לשאלה)16
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה)16
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)16
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)16
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)16
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה)16
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה)16
 .8במעון יום (עבור לשאלה)16
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה)16
 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה)16
 .44גן חובה (עבור לשאלה)16
 .46בית ספר (עבור לשאלה)16
 .46ישיבה (עבור לשאלה)16
 .41אחר
פרט______________________________________________ :
איפה נמצא/ת הילד/ה השביעי/ת בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה
למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
 .4איתי (עבור לשאלה)19
 .6עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)19
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)19
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)19
 .9לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)19
 .2במעון /משפחתון (עבור לשאלה)19
 .0צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)19
 .8צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)19
 .5צהרון פרטי (עבור לשאלה)19
 .41עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)19
 .44עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)19
 .46יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)19
 .46אחר (עבור לשאלה)19
פרט________________________________________________ :
האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)494

שאלות לפרק :8
 .12מהו תאריך לידה של הילד /השמיני/ת? ______________ (הערה למראיין :הילד הגדול ביותר
שגילו עד )!41
 .10מה המסגרת העיקרית של הילד/ה השמיני/ת בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
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.18
.15

.91
.94

 .4איתי (עבור לשאלה)15
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה)15
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)15
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)15
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)15
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה)15
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה)15
 .8במעון יום (עבור לשאלה)15
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה)15
 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה)15
 .44גן חובה (עבור לשאלה)15
 .46בית ספר (עבור לשאלה)15
 .46ישיבה (עבור לשאלה)15
 .41אחר
פרט______________________________________________ :
איפה נמצא/ת הילד/ה השמיני/ת בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה
למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
 .4איתי (עבור לשאלה)94
 .6עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)94
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)94
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)94
 .9לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)94
 .2במעון /משפחתון (עבור לשאלה)94
 .0צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)94
 .8צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)94
 .5צהרון פרטי (עבור לשאלה)94
 .41עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)94
 .44עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)94
 .46יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)94
 .46אחר (עבור לשאלה)94
פרט________________________________________________ :
האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)416

שאלות לפרק :9
.96
.96
.4
.6
.6
.1
.9

מהו תאריך לידה של הילד/ה התשיעי/ת? ______________ (הערה למראיין :הילד הגדול ביותר
שגילו עד )!41
מה המסגרת העיקרית של הילד/ה התשיעי/ת בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
איתי (עבור לשאלה)99
עם בן זוגי (עבור לשאלה)99
עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)99
עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)99
עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)99
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.2
.0
.8
.5
.41
.44
.46
.46
.41
.91
.99
.4
.6
.6
.1
.9
.2
.0
.8
.5
.41
.44
.46
.46
.92
.90

עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה)99
במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה)99
במעון יום (עבור לשאלה)99
גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה)99
חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה)99
גן חובה (עבור לשאלה)99
בית ספר (עבור לשאלה)99
ישיבה (עבור לשאלה)99
אחר
פרט______________________________________________ :
איפה נמצא/ת הילד/ה התשיעי/ת בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה
למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
איתי (עבור לשאלה)90
עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)90
עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)90
עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)90
לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)90
במעון /משפחתון (עבור לשאלה)90
צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)90
צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)90
צהרון פרטי (עבור לשאלה)90
עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)90
עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)90
יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)90
אחר
פרט________________________________________________ :
האם למרואיין יש עוד ילדים עד גיל ?41
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)416

שאלות לפרק :01
 .98מהו תאריך לידה של הילד/ה העשירי/ת? ______________ (הערה למראיין :הילד הגדול ביותר
שגילו עד )!41
 .95מה המסגרת העיקרית של הילד/ה העשירי/ת בימים ראשון עד חמישי משעת הבוקר ועד שעת
הצהריים?
 .4איתי (עבור לשאלה)24
 .6עם בן זוגי (עבור לשאלה)24
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)24
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)24
 .9עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)24
 .2עם מטפלת בבית שלה (עבור לשאלה)24
 .0במשפחתון /פעוטון (עבור לשאלה)24
 .8במעון יום (עבור לשאלה)24
 .5גן טרום חובה /טרום טרום חובה (עבור לשאלה)24
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 .41חדר /תלמוד תורה (עבור לשאלה)24
 .44גן חובה (עבור לשאלה)24
 .46בית ספר (עבור לשאלה)24
 .46ישיבה (עבור לשאלה)24
 .41אחר
 .21פרט______________________________________________ :
 .24איפה נמצא/ת הילד/ה העשירי/ת בימים ראשון עד חמישי בשעות הצהריים ואילך? (הערה
למראיין :ניתן לציין יותר מאופציה אחת ב"פרט"!)
 .4איתי (עבור לשאלה)416
 .6עם בן /בת זוגי (עבור לשאלה)416
 .6עם קרוב משפחה אחר בביתי (עבור לשאלה)416
 .1עם קרוב משפחה אחר בבית שלו (עבור לשאלה)416
 .9לבד בבית או עם האחים שלו (עבור לשאלה)416
 .2במעון /משפחתון (עבור לשאלה)416
 .0צהרון בבית ספר /בגן (עבור לשאלה)416
 .8צהרון במתנ"ס (עבור לשאלה)416
 .5צהרון פרטי (עבור לשאלה)416
 .41עם מטפלת בביתה (עבור לשאלה)416
 .44עם מטפלת בביתי (עבור לשאלה)416
 .46יום לימודים ארוך (עבור לשאלה)416
 .46אחר
 .26פרט( ________________________________________________ :עבור לשאלה )416
פרק  :00חופשת לידה רק ילד אחד.
 .26האם עבדת במהלך ההיריון?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)610
 .6לא יודע /לא רלוונטי (עבור לשאלה)610
 .21מה היה היקף המשרה?
 .4משרה מלאה
 .6משרה חלקית
 .6לא יודעת /לא רלוונטי
מה היה משך חופשת הלידה ,שלקחת ,כולל חופשה ללא תשלום?
.29
.22
.20
.28

מס' השנים? _________
מס' חודשים? _________
מס' שבועות? __________
האם המשכת לעבוד לאחר שחופשת לידה הסתיימה (כולל חופשה ללא תשלום)?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה)82
 .6עדיין בחופשת לידה (עבור לשאלה)610
 .1לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה)610

1.

מה היו הסיבות שהשפיעו על החלטתך לחזור לעבודה?
כן
.25
.01
.04
.06

.06
.01

סיבה כלכלית 4
שעמום בבית 4
4
לחץ מצד
מקום
העבודה
4
רצון לשמור
על מקום
העבודה
הנוכחי
רצון להישאר 4
במעגל
העבודה
4
אחר:

לא

לא יודעת  /לא
ענתה
6
6
6

6

6

6

6

( 6עבור לשאלה )02

( 6עבור לשאלה )02

6
6
6

 .09פרט____________________________________:
 .02במידה והייתה לך אפשרות ,האם היית מעוניינת להאריך את משך חופשת הלידה ללא תשלום
מעבר לזמן שלקחת?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת /לא רלוונטי

אילו מבין השינויים הבאים חלו בעבודה שלך לאחר חופשת לידה?
כן

לא

4

6

 .00שעות העבודה
שלי הצטמצמו
6
4
 .08עברתי לתפקיד
פחות מחייב
6
 .05קודמתי לתפקיד 4
בכיר יותר
6
 .81עבדתי יותר שעות 4
6
4
 .84עברתי לעבוד
מהבית
6
4
 .86החלפתי את
מקום העבודה
6
4
 .86לא חל כל שינוי
6
4
 .81אחר
אם ענה ב 81לא ,לא רלוונטי ,עבור לשאלה 610
 .89פרט( ____________:עבור לשאלה )610
 .82מדוע לא המשכת לעבוד?
 .4פוטרתי (עבור לשאלה)610
 .6הפסקתי לעבוד מרצוני
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאל ה)610
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לא יודעת  /לא
ענתה
6
6
6
6
6
6
6
6

 .80מדוע הפסקת לעבוד?
 .4חשוב לי לטפל בילדי בעצמי (עבור לשאלה )610
 .6התקשיתי לשלב בין גידול הילדים לעבודה (עבור לשאלה )610
 .6אחר
 .1לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )610
 .88פרט( ___________________________________:עבור לשאלה )610
פרק  :02חופשת לידה -הריון ראשון מתוך שניים
 .85האם עבדת במהלך ההיריון הראשון?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )449
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )449
 .51מה היה היקף המשרה?
 .4משרה מלאה
 .6משרה חלקית
 .6לא יודעת /לא רלוונטי
מה היה משך חופשת הלידה ,שלקחת ,כולל חופשה ללא תשלום?
 .54מס' השנים? _________
 .56מס' חודשים? _________
 .56מס' שבועות? __________
 .51האם המשכת לעבוד לאחר שחופשת לידה (כולל חופשה ללא תשלום) הסתיימה?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )446
 .6עדיין בחופשת לידה (עבור לשאלה )610
 .1לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )610
מה היו הסיבות שהשפיעו על החלטתך לחזור לעבודה?
לא
6
6
6

.414

כן
 .59סיבה כלכלית 4
 .52שעמום בבית 4
4
 .50לחץ מצד
מקום
העבודה
6
4
 .58רצון לשמור
על מקום
העבודה
הנוכחי
6
 .55רצון להישאר 4
במעגל
העבודה
( 6עבור לשאלה
אחר 4
.411
)416
:
פרט____________________________________:
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לא יודעת  /לא ענה
6
6
6
6

6
( 6עבור לשאלה
)416

במידה והייתה לך אפשרות ,האם היית מעוניינת להאריך את משך חופשת הלידה ללא
.416
תשלום מעבר לזמן שלקחת?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודע /לא רלוונטי
אילו מבין השינויים הבאים חלו בעבודה שלך לאחר חופשת לידה?
.416
.411
.419
.412
.410
.418
.415
.441

שעות העבודה שלי
הצטמצמו
עברתי לתפקיד פחות
מחייב
קודמתי לתפקיד בכיר
יותר
עבדתי יותר שעות
עברתי לעבוד מהבית
החלפתי את מקום
העבודה
לא חל כל שינוי
אחר

.444

כן
4

לא
6

לא יודע  /לא ענה
6

4

6

6

4

6

6

4
4
4

6
6
6

6
6
6

6
6
4
( 6עבור לשאלה
( 6עבור לשאלה
4
)442
)442
פרט( ____________________________________________:עבור לשאלה )449

מדוע לא המשכת לעבוד?
.446
 .4פוטרתי (עבור לשאלה )449
 .6הפסקתי לעבוד מרצוני
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )449
.446
.4
.6
.6
.1
.441

מדוע הפסקת לעבוד?
חשוב לי לטפל בילדי בעצמי (עבור לשאלה )449
התקשיתי לשלב בין גידול הילדים לעבודה (עבור לשאלה )449
אחר
לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )449
פרט______________________________________:
האם התחלת לעבוד בשלב מסוים לאחר הלידה הראשונה ולפני ההיריון השני?

.449
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת /לא רלוונטי
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פרק  :03חופשת לידה רק לשני ילדים-
 .442האם עבדת במהלך ההיריון השני?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )610
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )610
 .440מה היה היקף המשרה?
 .4משרה מלאה
 .6משרה חלקית
 .6לא יודעת /לא רלוונטי
מה היה משך חופשת הלידה ,שלקחת ,כולל חופשה ללא תשלום?
 .448מס' השנים? _________
 .445מס' חודשים? _________
 .461מס' שבועות? __________
 .464האם המשכת לעבוד לאחר שחופשת הלידה (כולל חופשה ללא תשלום) הסתיימה?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )465
 .6עדיין בחופשת לידה (עבור לשאלה )610
 .1לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )610

מה היו הסיבות שהשפיעו על החלטתך לחזור לעבודה?
.466
.466
.461
.469

לא
6
6
6
6

כן
4
4
4
4

סיבה כלכלית
שעמום בבית
לחץ מצד מקום העבודה
רצון לשמור על מקום
העבודה הנוכחי
רצון להישאר במעגל העבודה 4
4
אחר:

לא יודע  /לא ענה
6
6
6
6
6
( 6עבור לשאלה
)465

6
.462
( 6עבור לשאלה
.460
)465
פרט________________________________:
.468
במידה והייתה לך אפשרות ,האם היית מעוניינת להאריך את משך חופשת הלידה ללא
.465
תשלום מעבר לזמן שלקחת?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת /לא רלוונטי

2.

אילו מבין השינויים הבאים חלו בעבודה שלך לאחר חופשת לידה?
 .461שעות העבודה שלי
הצטמצמו
 .464עברתי לתפקיד פחות
מחייב
 .466קודמתי לתפקיד בכיר
יותר
 .466עבדתי יותר שעות
 .461עברתי לעבוד מהבית
 .469החלפתי את מקום
העבודה
 .462לא חל כל שינוי
 .460אחר
.468

כן
4

לא
6

לא יודע  /לא ענה
6

4

6

6

4

6

6

4
4
4

6
6
6

6
6
6

6
6
4
( 6עבור לשאלה
( 6עבור לשאלה
4
)610
)610
פרט?______________________________________ (עבור לשאלה )610

מדוע לא המשכת לעבוד?
.465
 .4פוטרתי (עבור לשאלה )610
 .6הפסקתי לעבוד מרצוני
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )610
.411
.4
.6
.6
.1
.414

מדוע הפסקת לעבוד?
חשוב לי לטפל בילדי בעצמי (עבור לשאלה )610
התקשיתי לשלב בין גידול הילדים לעבודה (עבור לשאלה )610
אחר
לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )610
פרט( _____________________________________________:עבור לשאלה )610

פרק  :04חופשת לידה
האם עבדת במהלך ההיריון הראשון?

.416
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )428
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )428
מה היה היקף המשרה?
.416
 .4משרה מלאה
 .6משרה חלקית
 .6לא יודעת /לא רלוונטי
מה היה משך חופשת הלידה ,שלקחת ,כולל חופשה ללא תשלום?
.411
.419
.412

מס' השנים? _________
מס' חודשים? _________
מס' שבועות? __________
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.410
.4
.6
.6
.1

האם המשכת לעבוד לאחר שחופשת הלידה (כולל חופשה ללא תשלום) הסתיימה?
כן
לא (עבור לשאלה )429
עדיין בחופשת לידה (עבור לשאלה )610
לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )610

מה היו הסיבות שהשפיעו על החלטתך לחזור לעבודה?
.418
.415
.491
.494
.496

סיבה כלכלית
שעמום בבית
לחץ מצד מקום העבודה
רצון לשמור על מקום
העבודה הנוכחי
רצון להישאר במעגל
העבודה
אחר:

כן
4
4
4
4

לא
6
6
6
6

לא יודע  /לא ענה
6
6
6
6

4

6

6

( 6עבור לשאלה
4
.496
)499
 :491פרט________________________________________:

( 6עבור לשאלה
)499

במידה והייתה לך אפשרות ,האם היית מעוניינת להאריך את משך חופשת הלידה ללא
.499
תשלום מעבר לזמן שלקחת?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת /לא רלוונטי
אילו מבין השינויים הבאים חלו בעבודה שלך לאחר חופשת לידה?

.492
.490
.498
.495
.421
.424
.426
.426

שעות העבודה שלי
הצטמצמו
עברתי לתפקיד פחות מחייב
קודמתי לתפקיד בכיר יותר
עבדתי יותר שעות
עברתי לעבוד מהבית
החלפתי את מקום העבודה
לא חל כל שינוי
אחר

.421
)425
.429
.4
.6
.6

כן

לא

4

6

לא יודע  /לא
ענה
6

6
6
4
6
6
4
6
6
4
6
6
4
6
6
4
6
6
4
( 6עבור לשאלה ( 6עבור לשאלה
4
)425
)425
פרט( ________________________________________________:עבור לשאלה

מדוע לא המשכת לעבוד?
פוטרתי (עבור לשאלה )428
הפסקתי לעבוד מרצוני
לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )428
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.422
.4
.6
.6
.1
.420
.428
)4
)6
)6

מדוע הפסקת לעבוד?
חשוב לי לטפל בילדי בעצמי (עבור לשאלה )428
התקשיתי לשלב בין גידול הילדים לעבודה (עבור לשאלה )428
אחר
לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )428
פרט________________________________________________:
האם התחלת לעבוד בשלב מסיים לאחר הלידה הראשונה ולפני ההיריון השני?
כן
לא
לא יודעת /לא רלוונטי

פרק  :01חופשת לידה 2
.425

האם עבדת במהלך ההריון השני?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )459
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )459

.401

מה היה היקף המשרה?
 .4משרה מלאה
 .6משרה חלקית
 .6לא יודעת /לא רלוונטי

מה היה משך חופשת הלידה ,שלקחת ,כולל חופשה ללא תשלום?
.404
.406
.406
.401
.4
.6
.6
.1

מס' השנים? _________
מס' חודשים? _________
מס' שבועות? __________
האם המשכת לעבוד לאחר שחופשת הלידה (כולל חופשה ללא תשלום) הסתיימה?
כן
לא (עבור לשאלה )456
עדיין בחופשת לידה (עבור לשאלה )610
לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )610

מה היו הסיבות שהשפיעו על החלטתך לחזור לעבודה?
.409
.402
.400
.408
.405
.481

סיבה כלכלית
שעמום בבית
לחץ מצד מקום העבודה
רצון לשמור על מקום העבודה
הנוכחי
רצון להישאר במעגל העבודה
אחר:

כן
4
4
4
4

לא
6
6
6
6

לא יודע  /לא ענה
6
6
6
6

4
4

6
( 6עבור לשאלה
)486

6
( 6עבור לשאלה
)486
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פרט__________________________________________:
.484
במידה והייתה לך אפשרות ,האם היית מעוניינת להאריך את משך חופשת הלידה ללא
.486
תשלום מעבר לזמן שלקחת?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת /לא רלוונטי

.486
.481
.489
.482
.480
.488
.485
.451
.454
.456

שעות העבודה שלי
הצטמצמו
עברתי לתפקיד פחות מחייב
קודמתי לתפקיד בכיר יותר
עבדתי יותר שעות
עברתי לעבוד מהבית
החלפתי את מקום העבודה
לא חל כל שינוי
אחר

כן

לא

4

6

לא יודע  /לא
ענה
6

6
6
4
6
6
4
6
6
4
6
6
4
6
6
4
6
6
4
( 6עבור לשאלה ( 6עבור לשאלה
4
)452
)452
פרט( ___________________________________________:עבור לשאלה )452
מדוע לא המשכת לעבוד?
 .4פוטרתי (עבור לשאלה )459
 .6הפסקתי לעבוד מרצוני
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )459

.456
.4
.6
.6
.1

מדוע הפסקת לעבוד?
חשוב לי לטפל בילדי בעצמי (עבור לשאלה )459
התקשיתי לשלב בין גידול הילדים לעבודה (עבור לשאלה )459
אחר
לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )459
פרט_________________________________:
האם התחלת לעבוד בשלב מסוים לאחר הלידה השנייה ולפני ההיריון של ילדך הצעיר

.451
.459
ביותר?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת /לא רלוונטי
פרק  :06כללי

האם חל שינוי משמעותי באופי העבודה שלך בשל ההריונות והלידה שלא ציינת בשאלות
.452
הקודמות?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )610
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אילו מבין השינויים הבאים חלו בעבודה שלך לאחר חופשת לידה?

.450
.458
.455
.611
.614
.616
.616
.611

.619
.612

שעות העבודה שלי הצטמצמו
עברתי לתפקיד פחות מחייב
קודמתי לתפקיד בכיר יותר
עבדתי יותר שעות
עברתי לעבוד מהבית
החלפתי את מקום העבודה
לא חל כל שינוי
אחר

כן

לא

4
4
4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6
6
( 6עבור לשאלה
)612

לא יודע  /לא
ענה
6
6
6
6
6
6
6
( 6עבור לשאלה
)612

פרט__________________________________________:
מתי חל שינוי? (לדוגמא :בין הילד השני לשלישי ,בהריון של הילד השלישי וכדומה)

_____________________ __________________________________________
.610

.618

האם ההחלטות שלך בנוגע להבאת ילדים והריונות הושפעו משיקולי קריירה?
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )615
פרט__________________________________________:

ככל הידוע לך ,מהו משך חופשת הלידה על פי החוק בישראל ,כולל חופשה ללא תשלום?
כן

לא

 46 .615שבועות בתשלום

4

6

לא יודע  /לא
ענה
6

.641

4

6

6

6
6
6

6
6
6

.644
.646
.646

 41שבועות בתשלום ואפשרות
להארכה של  46שבועות נוספים ללא
תשלום
4
 62שבועות בתשלום
4
 41שבועות בתשלום
 41שבועות בתשלום והשלמה עד לשנה 4
ללא תשלום

האם את יודעת על השינויים ,שנערכו בחוק בשנים האחרונות?

.641
 .4כן
 .6לא (עבור לשאלה )642
.649

פרט__________________________________________:
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.642

מאיפה קבלת את המידע לגבי תנאי זכאותך לחופשת לידה?
(הערה למראיין :ניתן לציין שתי אפשרויות ב"אחר")

.4
.6
.6
.1
.9
.2
.0
.640

ממקום העבודה (עבור לשאלה )648
אתר ביטוח לאומי (עבור לשאלה )648
אתר משרד התמ"ת (עבור לשאלה )648
חברות /מכרים (עבור לשאלה )648
תקשורת (עבור לשאלה )648
אחר
לא יודע /לא רלוונטי (עבור לשאלה )648
פרט__________________________________________:

ככל הידוע לך ,האם האב זכאי לחלוק את חופשת הלידה עם האם על פי החוק בישראל?
הערה למראיין :חובה להקריא את כל התשובות!!!!
לא יודעת /לא
לא
כן
רלוונטי
6
6
4
 .648לא
 .645כן ,מעבר לששת השבועות הראשונים
הסמוכים ללידה
 .661כן ובתנאים מסויימים ואף רשאי לחופשת
לידה מלאה
 .664כן ,זכאי לשישה שבועות של חופשה ללא
תשלום

4

6

6

4

6

6

4

6

6

פרק  :07תנאי העסקה
.666

במקום עבודה הנוכחי האם את? /במקום עבודתךהאחרון האם היית?

(למראיין :להנחות את המרואיינת שמי שעובדת כרגע שתענה על מקום העבודה הנוכחי ומי שאיננה עובדת
היום לשאול על מקום העבודה האחרון ,להקריא אפשרויות!!!)
 .4שכירה (עבור לשאלה )660
 .6עצמאית המעסיקה  4-6שכירים
 .6עצמאית מעסיקה יותר מ 6-שכירים
 .1עצמאית (שאינה מעסיקה שכירים)
 .9חברת קואופרטיב (עבור לשאלה )660
 .2חברת קיבוץ (עבור לשאלה )660
 .0בת משפחה ללא תשלום (עבור לשאלה )660
 .666האם העובדה שאת עצמאית מקלה עלייך לשלב בין העבודה בבית לעבודה בשכר?
 .4לא (עבור לשאלה )669
 .6כן
. 661

פרט________________________________________________:

2.

האם החלטתך להיות עצמאית קשורה בצורך בגמישות הנדרשת כדי לשלב בין עבודה בבית לבין
.669
העבודה בשכר?
 .4כן
 .6לא
.662

האם במסגרת עבודתך כעצמאית את מבצעת חלק משעות העבודה מהבית?
 .4כן (עבור לשאלה )612
 .6לא (עבור לשאלה )691
 .6לא יודעת /לא רלוונטי (עבור לשאלה )691

השאלות הבאות מתייחסות להסדרים הקיימים במקום עבודתך הנוכחי /האחרון המסייעים בהשגת איזון
בין העבודה למשפחה .כרגע אקריא לך כמה היגדים ,אודה לך אם תאמרי לי האם הם קיימים במקום
עבודתך הנוכחי /האחרון:
 .660הגבלה על שעות העבודה
בהן קובעים פגישות ,למשל
15:11-49:11
 .668שעות התחלה או סיום
גמישות
 .665אפשרות לעבוד את כלל
שעות העבודה המוגדרות על
פי המשרה בפחות ימי
עבודה ( 6-1ימים)
 .661יציאה מוקדמת יום בשבוע
 .664אפשרות לעבוד במשרה
חלקית ()91%-09%
 .666שעות עבודה /משרה
המתחלקות בין שני עובדים
או יותר
 .666חזרה הדרגתית מחופשת
לידה -תחילה למשרה
חלקית ולאחר מספר
חודשים למשרה מלאה
 .661הסדרים המאפשרים הנקה
או שאיבת חלב (חדר הנקה,
מקרר לשמירת חלב
וכדומה)
 .669הפחתת שעת העבודה
בתשלום (משרת אם)
 .662סיוע במימון מסגרות טיפול
לילדים (מעונות יום ,גנים,
קייטנות וכדומה)
 .660קיומן של מסגרת טיפול
לילדים במקום העבודה
לדוגמה :מעון יום ,גן,
צהרון ,קייטנה וכו'
 .668העברת סדנאות או תוכניות
להעצמת נשים
 .665קיום סדנאות ו/או תכניות
תמיכה להורים
 .611מתן עזרה מיוחדת לנשים
חד הוריות לעובדים/ות
שמטפלים/ות בהורים
מבוגרים או בהורים חולים
או הורים לילדים עם
מוגבלות?

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4
4

6
6

6
6

1
1

9
9

2
2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2
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 .614מקום העבודה מעודד אבות לצאת לחופשת לידה?
 .4קיים
 .6לא קיים
 .6לא יודעת
 .616האם קיימות תוכניות אחרות?
 .4לא יודעת (עבור לשאלה )611
 .6לא קיימות (עבור לשאלה )611
 .6כן
 .616פרט_____________________________________________________:
פרק  :09עבודה מהבית
.611
מהבית?

האם קיימת במקום העבודה קיימת אפשרות לביצוע חלק משעות העבודה המוגדרות במשרה

 .4קיים בארגון ואני משתמשת
 .6קיים בארגון ולא משתמשת
 .6קיים בארגון ולא יכולה להשתמש
 .1לא קיים
 .9לא יודעת  /לא רלוונטי
.619

האם קיימת במקום העבודה אפשרות לעבוד מהבית באופן מלא?

 .4קיים בארגון ואני משתמשת
 .6קיים בארגון ולא משתמשת ( עבור לשאלה )615
 .6קיים בארגון ולא יכולה להשתמש ( עבור לשאלה )615
 .1לא קיים ( עבור לשאלה )615
 .9לא יודעת  /לא רלוונטי ( עבור לשאלה )615
 .612באיזו מידה העבודה מהבית מסייעת לשלב טוב יותר בין העבודה בשכר לבין העבודה בטיפול
בילדים ובמשק בית?
 .4במידה רבה
 .6במידה בינונית
 .6במידה נמוכה
 .1כלל לא מסייעת
 .9לא יודעת /לא רלוונטי
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 .610אנא פרטי מהם היתרונות שבעבודה מהבית בשילוב בין חיי העבודה והמשפחה:
_______________________________________________________________
 .618אנא פרטי עם אילו קשיים את מתמודדת בשל העבודה מהבית?
(עבור לשאלה _)691
פרק  :09כללי 2
 .615האם המנהל הישיר שלך:
 .4גבר
 .6אישה

 .691האם המנהל/ת הישיר/ה הורה לילדים צעירים?
 .4כן
 .6לא ( עבור לשאלה )696
 .6לא יודעת ( עבור לשאלה )696
 .1לא ענתה  /לא רלוונטי ( עבור לשאלה )696

 .694האם המנהל/ת הישיר/ה משתמש/ת בהסדרים תעסוקתיים תומכי משפחה?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת
 .1לא ענתה  /לא רלוונטי
 .696האם המנהל/ת הישיר/ה מעודד/ת שימוש בהסדרים תעסוקתיים תומכי משפחה?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת
 .1לא ענתה  /לא רלוונטי

 .696מה במאפייני עבודתך הנוכחית מסייע לך ביותר לאזן ולשלב בין חיי העבודה והמשפחה? (למראיין-
אם המרואיינת לא עובדת -להתייחס לעבודה העיקרית האחרונה שעבדה בה)
_______________________________________________________________

29

 .691האם בחודש האחרון התמודדת עם אחד מהמקרים הבאים ( :חובה להקריא את כל התשובות!!! )
 .4ילד חולה ( עבור לשאלה )692
 .6ביקור רופא או גורם רפואי  /טיפול אחר באמצע העבודה ( כולל :ריפוי בעיסוק ,ליקויי דיבור
וכדומה)  (,עבור לשאלה )692
 .6יום לימודים ,שקוצר ( עבור לשאלה )692
 .1פעילות בגן /בביה"ס (ליווי טיול ,יום הולדת ,מסיבה ,יום הורים (, )...עבור לשאלה ) 691
 .9חופשה במסגרת הטיפול ( עבור לשאלה ( )692רעות נשים לא מבינות מה הכוונה מסגרת הטיפול,
צריך לשקול לשנות ניסוח אחרי הפריטסט ,כרגע הסברתי לבנות כיצד להנחות מרואיינות)
 .2אף אחד מהמקרים ( עבור לשאלה )695
 .0אחר

 . 699פרט_______________________________________________________________ :
 .692כיצד התמודדת?
 .4נעדרתי מהעבודה והפסדתי שעות עבודה /ימי עבודה ( עבור לשאלה )698
 .6האב של ילדי נעדר מהעבודה ( עבור לשאלה )695
 .6נעזרתי בקרוב משפחה (סבתא ,סבא ,אמא ,אבא ,אח ,אחות וכדומה) ( ,עבור לשאלה )695
 .1נעזרתי באדם בתשלום ( עבור לשאלה )695
 .9אחר ,פרט______
 .690פרט_____________________________________________________________ _ :
 .698מה הייתה תגובת המנהל/ת?
______________________________________________________________
באיזו מידה את שבע/ת רצון מכל אחד מהדברים הבאים?

 .695מיכולת התפקוד שלך
בעבודה
 .621מיכולת התפקוד שלך
בבית
 .624מהשילוב בין השניים?

מאוד
לא
מרוצה
4

לא
מרוצה

די לא
מרוצה

די
מרוצה

מרוצה

מרוצה
מאוד

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

4

6

6

1

9

2

 .626מצב משפחתי:
 .4רווקה
 .6נשואה ( עבור לשאלה )625
 .6מתגוררת עם בן זוג ( עבור לשאלה )625
3.

 .1גרושה
 .9אלמנה
 .2לא ענתה
האם את נעזרת באנשים נוספים לצורך:
לא,
אינני
נעזרת
באנשים
נוספים
4
4
4
4
4

האב
של
ילדיי
6
6
6
6
6

אחד או אדם עם
קרבה
יותר
מהסבים משפחתית,
וסבתות חבר/ה או
של ילדיי שכנה
1
6
1
6
1
6
1
6
1
6

 .626טיפול בילדים
 .621ניקיון הבית
 .629קניות
 .622כביסה וגיהוץ
 .620הסעות לבית ספר,
חוגים וכו'
6
6
4
 .628בישול
מי שענה על שאלה  -628עוברת לשאלה 654

1

עזרה
בתשלום

לא
יודעת/
לא
רלוונטי

9
9
9
9
9

2
2
2
2
2

9

2

 .625האם בן /בת זוגך עובד/ת או עוסק/ת בפעילות אחרת על בסיס קבוע ומחייב כגון לימודים?
 .4בן/בת זוגי עובד/ת
 .6בן/בת זוגי עוסק/ת בפעילות אחרת על בסיס קבוע ומחייב
 .6בן/בת זוגי לא עובד/ת ולא עוסק/ת בפעילות מחייבת אחרת
 .1לא ענתה
 .601כיצד מתחלק הטיפול בילדים בינך לבין בן/בת זוגך? ( למראיין חובה להקריא תשובות! )
 .4בדרך כלל אני מבצע/ת ( אם ענה ,עבור לשאלה )606
 .6שווה בשווה ( אם ענה ,עבור לשאלה )606
 .6בדרך כלל בן/בת הזוג שלי מבצע/ת ( אם ענה ,עבור לשאלה )606
 .1עיקר העבודה מבוצעת ע"י גורם אחר .פרט/י
 .9לא ענתה  /לא רלוונטי( אם ענה ,עבור לשאלה )606
 . 604פרטי _______________________________________________________________ :
 .606כיצד מתחלק ניקיון הבית בינך לבין בן/בת זוגך? (חובה להקריא תשובות! )
 .4בדרך כלל אני מבצע/ת ( עבור לשאלה )601
 .6שווה בשווה ( עבור לשאלה )601
 .6בדרך כלל בן/בת הזוג שלי מבצע/ת ( עבור לשאלה )601
 .1עיקר העבודה מבוצעת ע"י גורם אחר .פרט/י
 .9לא ענתה  /לא רלוונטי ( עבור לשאלה )601
 .606פרט/י :
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_______________________________________________________________
 .601כיצד מתחלקות הקניות בינך לבין בן/בת זוגך? (למראיין חובה להקריא תשובות!)
 .4בדרך כלל אני מבצע/ת ( עבור לשאלה )602
 .6שווה בשווה ( עבור לשאלה )602
 .6בדרך כלל בן/בת הזוג שלי מבצע/ת ( עבור לשאלה )602
 .1עיקר העבודה מבוצעת ע"י גורם אחר .פרט/י
 .9לא ענתה  /לא רלוונטי ( עבור לשאלה )602
 .609פרט/י :
_______________________________________________________________
 .602כיצד מתחלק הכביסה והגיהוץ בינך לבין בן/בת זוגך? (למראיין חובה להקריא תשובות!)
 .4בדרך כלל אני מבצע/ת ( עבור לשאלה )608
 .6שווה בשווה ( עבור לשאלה )608
 .6בדרך כלל בן/בת הזוג שלי מבצע/ת ( עבור לשאלה )608
 .1עיקר העבודה מבוצעת ע"י גורם אחר .פרט/י
 .9לא ענתה  /לא רלוונטי ( עבור לשאלה )608
 .600פרט/י :
_______________________________________________________________
 .608כיצד מתחלקות ההסעות לבית הספר ,חוגים וכו' בינך לבין בן/בת זוגך?
 .4בדרך כלל אני מבצע/ת ( עבור לשאלה )681
 .6שווה בשווה ( עבור לשאלה )681
 .6בדרך כלל בן/בת הזוג שלי מבצע/ת ( עבור לשאלה )681
 .1עיקר העבודה מבוצעת ע"י גורם אחר .פרט/י
 .9לא ענתה  /לא רלוונטי ( עבור לשאלה )681
 .605פרט/י :
_______________________________________________________________
 .681כיצד מתחלק הבישול בינך לבין בן/בת זוגך? (חובה להקריא תשובות!)
 .4בדרך כלל אני מבצע/ת ( עבור לשאלה )686
 .6שווה בשווה ( עבור לשאלה )686
 .6בדרך כלל בן/בת הזוג שלי מבצע/ת ( עבור לשאלה )686
 .1עיקר העבודה מבוצעת ע"י גורם אחר .פרט/י
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 .9לא ענתה  /לא רלוונטי ( עבור לשאלה )686
 .684פרט/י :

האם יש עוד אדם ללא תשלום ,שאת חשה שמסייע לך בנוסף לבן /בת זוגך או במקומו להצליח בשילוב של
משפחה ועבודה ,מיהו?
למראיין :חובה להקריא את כל התשובות!!!!

 .686אינני מקבלת סיוע נוסף
 .686נעזרת באחד או יותר
מהסבים והסבתות של ילדיי
 .681נעזרת באדם עם קרבה
משפחתית
 .689נעזרת בחבר/ה או שכנ/ה
.682אחר

כן

לא

4
4

6
6

לא
ענתה/לא
רלוונטי
6
6

4

6

6

6
6
4
( 6עבור
( 6עבור
4
לשאלה  )688לשאלה
)688
 .680פרט____________________________________________ :
 .688האם את מעסיקה בשכר אדם שיעזור לך בטיפול במשק ביתך כמו :עזרה בניקיון ,כביסה ,בישול,
גיהוץ וכדומה?
 .4כן
 .6לא
 .6לא ענתה  /לא רלוונטי
 .685האם את רואה את חלוקת התפקידים במשפחה בינך לבין בן /בת זוגך כ:
 .4הוגנת ביותר
 .6הוגנת
 .6לא הוגנת
 .1מאוד לא הוגנת
 .9לא ענתה
 .651אנא פרטי מדוע את חשה שהחלוקה הוגנת או לא הוגנת?
____________________________________________ _______
 .654האם את עובדת כיום?
 .4כן (עבור לשאלה )656
 .6לא
 .656האם כיום את מחפשת עבודה?
 .4כן (עבור לשאלה )619
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 .6לא (עבור לשאלה )619
 .656מאז גיל  , 48לא כולל שרות חובה בצה"ל ,כמה שנות עבודה צברת עד היום בכל מקומות העבודה
בהם עבדת? (למראיין נא לציין מס' בשנים וחצאים -לדוגמא  0.9שנים)
____________________________________________ _______
 .651כמה שנים את עובדת במקצוע הנוכחי שלך (העיקרי)? (למראיין לציין מספר בשנים!!!)
____________________________________________ _______
 .659כמה שנים את עובדת במקום העבודה הנוכחי שלך (העיקרי)? (למראיין לציין מספר בשנים!!!)
____________________________________________ _______
 .652תארי בפרוט רב ככל האפשר את הפעילות העיקרית של המפעל/המוסד בו את עובדת כיום (לדוגמא:
ייצור טלוויזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים ,ושירותי ביטוח וכד').
____________________________________________ _______
 .650תארי בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק/תפקיד במקום עבודתך הנוכחי (לדוגמא :מוכר בחנות
חשמל ,נהג אוטובוס ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')
____________________________________________ _______
 .658כמה ימים בד"כ את עובדת בשבוע? _____________
 .655כמה שעות בד"כ את עובדת בשבוע? (כולל שעות נוספות ,למורים ואומנים כולל גם שעות הכנה)
________________________________________________________
 .611האם העבודה זו נחשבת למשרה מלאה?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת
 .1לא ענתה
 .614האם בעבודתך את עובדת במשמרות?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת
 .1לא ענתה
 .616האם בעבודתך את עובדת דרך חברת כ"א?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת
 .1לא ענתה
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 .616גובה השכר הוא בדרך כלל נתון רגיש ואישי .בכל זאת לצרכים מחקריים חשוב לנו מאוד לדעת
בערך את גובה שכרך במקום העבודה האחרון שלך ,נודה לך מאוד אם תצייני מהו שכרך ברוטו בחודש
ממוצע:
 .4עד  6,111ש"ח
6,114-1,111 .6
1,114-2,111 .6
2,114-8,111 .1
8,114-41,111 .9
41,111-41,111 .2
+41,114 .0
 .8לא ענתה
 .611מה חלקך היחסי בהכנסה החודשית של משפחתך באחוזים? (למראיין ,סרוב = ) 5555
______________________________________ (אם ענה לשאלה ,עבור לשאלה )669
 .619מאז גיל  , 48לא כולל שרות חובה בצה"ל ,כמה שנות עבודה צברת עד היום בכל מקומות העבודה
בהם עבדת? (למראיין ,נא לציין מס' בשנים וחצאים) -לדוגמא  0.9שנים)
_________________________________________________________
 .612כמה זמן עבר מאז שעזבת את מקום העבודה אחרון שלך (כולל עבודה בחו"ל) בשנים ( :למראיין ,נא
לציין את השני ולעגל לחצאים .לדוגמא :שש וחצי שנים -לרשום )0.9
________________________________________________________
 .610כמה זמן עבדת במקצוע האחרון שלך (העיקרי) בשנים? ( למראיין ,נא לציין את השנים ולעגל
לחצאים .לדוגמא :שש וחצי שנים -לרשום )0.9
_______________________________________________________
 .618תארי בפרוט רב ככל האפשר את הפעילות העיקרית של המפעל/המוסד בו עבדת בשלוש שנים
האחרונות (לדוגמא :ייצור טלוויזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים,
ושירותי ביטוח וכד').
( למראיין ,בשאלות הבאות נא להתייחס למקום העבודה האחרון המשמעותי ביותר בו עבדת בשלוש
השנים האחרונות )
 .615תארי בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק/תפקיד במקום עבודתך בשלוש שנים האחרונות (לדוגמא:
מוכר בחנות חשמל ,נהג אוטובוס ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')
_______________________________________________________
 .641כמה ימים בשבוע עבדת במקום עבודה האחרון שלך?
_______________________________________________________
 .644כמה שעות בד"כ עבדת בשבוע במקום העבודה האחרון שלך? (כולל שעות נוספות למורים ואומנים גם
כולל שעות הכנה)
__________________________________________________________
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 .646האם העבודה במקום העבודה האחרון שלך נחשבה למשרה מלאה?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת
 .1לא ענתה
.646

האם בעבודתך האחרונה עבדת במשמרות?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת
 .1לא ענתה

 .641האם בעבודתך האחרונה הועסקת דרך חברת כ"א?
 .4כן
 .6לא
 .6לא יודעת
 .1לא ענתה
 .649גובה השכר הוא בדרך כלל נתון רגיש ואישי .בכל זאת לצרכים מחקריים חשוב לנו מאוד לדעת
בערך את גובה שכרך במקום העבודה האחרון שלך ,נודה לך מאוד אם תצייני מה היה שכרך ברוטו בחודש
ממוצע:
 .4עד  6,111ש"ח
6,114-1,111 .6
1,114-2,111 .6
2,114-8,111 .1
8,114-41,111 .9
41,111-41,111 .2
+41,114 .0
 .8לא ענתה

 .642מה היה חלקך היחסי בהכנסה החודשית של משפחתך באחוזים? (סרוב = ) 5555
________________________________________________________

3.

 .640מה הייתה הסיבה העיקרית ,שעזבת את מקום העבודה האחרון שלך?
 .4פוטרה בגלל צמצומים (עבור לשאלה )645
 .6העבודה או החוזה הסתיימו (כולל עבודה עונתית) (עבור לשאלה )645
 .6פוטרה מסיבות אחרות (עבור לשאלה )645
 .1התפטרה (עבור לשאלה )645
 .9לימודים (עבור לשאלה )645
 .2עלייה לארץ (עבור לשאלה )645
 .0הריון (עבור לשאלה )645
 .8לידה (עבור לשאלה )645
 .5טיפול בילדים (עבור לשאלה )645
 .41סיבות בריאותיות (עבור לשאלה )645
 .44פשיטת רגל של העסק (עבור לשאלה )645
 .46אחר
 .46לא ענתה (עבור לשאלה )645
 .648פרט__________________________________________________ :
 .645כמה זמן ברציפות את מחפשת עבודה באופן פעיל? (לציין בחודשים!!!)
___________________________________________________________
 .661מה הגורמים ,שאת חושבת ,שמקשים עליך במציאת עבודה מתאימה (אם ענה  ,עבור לשאלה )669
___________________________________________________________
 .664מהי הסיבה העיקרית ,שכיום אינך עובדת?
 .4לימודים (עבור לשאלה )666
 .6מחלה ,מום ,נכות או מגבלה פיזית (עבור לשאלה )666
 .6עבדה בעבודה עונתית והעבודה הסתיימה (עבור לשאלה )666
 .1חיפשה עבודה אך לא מצאה (עבור לשאלה )666
 .9טיפול בילדים (עבור לשאלה )666
 .2הריון (עבור לשאלה )666
 .0לידה (עבור לשאלה )666
 .8טיפול במשקת הבית (עבור לשאלה )666
 .5אחר
 .41לא ענתה (עבור לשאלה )666
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 .666פרט_________________________________________________ :
 .666האם יש לך תוכניות לחזור לעבודה?
 .4לא ( עבור לשאלה )669
 .6בחודשים הקרובים
 .6בעוד שנה
 .1בעוד כשנתיים או יותר ( עבור לשאלה )669
 .661מה הם הגורמים ,שאת מעריכה ,שיקשו עליך במציאת עבודה מתאימה?
____________________________________________________________
 .669מהו גילך? ___
 .662ארץ לידה:
 .4ישראל (עבור לשאלה )668
 .6אפריקה -אסיה
 .6ברית המועצות לשעבר
 .1אמריקה
 .9אירופה
 .2לא ענתה (עבור לשאלה )660
 .660שנת עלייה____ :
 .668באיזו ארץ נולד אביך? ____
 .665באיזו ארץ נולדה אימך? ____
 .661מגזר:
 .4יהודיה ( עבור לשאלה )666
 .6מוסלמית ( עבור לשאלה )666
 .6נוצריה ( עבור לשאלה )666
 .1דרוזית ( עבור לשאלה )666
 .9אחר
 .2לא ענתה ( עבור לשאלה )666

 .664פרט ( ___________ :עבור לשאלה )666
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.666

האם את רואה את עצמך כ:
 .4חרדית (עבור לשאלה )661
 .6דתית (עבור לשאלה )661
.6מסורתית-דתית (עבור לשאלה )661
 .1מסורתית -לא כל כך דתית (עבור לשאלה )661
 .9לא ענתה  /לא רלוונטי (עבור לשאלה )661

 .666האם את רואה את עצמך כ:
 .4דתית מאוד
 .6דתית
 .6לא כל כך דתית
 .1לא דתית
 .661כמה שנים למדת או לומדת בבית ספר? (כולל לימודים באוניברסיטה ,בישיבה ,בקורס שנמשך לפחות
שנה וכדומה)
____________________________________________________________
 .669מהו סוג בית הספר האחרון שבו את לומדת או למדת?
 .4בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים (כולל חדר /כותאב)( ,עבור שאלה )660
 .6בית ספר תיכון במסלול מקצועי או חקלאי (כולל ישיבה מקצועית)( ,עבור שאלה )660
 .6בית ספר תיכון במסלול עיוני (כולל ישיבה תיכונית עיונית)( ,עבור שאלה )660
 .1ישיבה ("גדולה") – לא כולל ישיבה תיכונית (עבור שאלה )660
 .9בית ספר על תיכוני להכשרת מורים וגננות (עבור שאלה )660
 .2בית ספר על תיכוני להנדסאים ולטכנאים (עבור שאלה )660
 .0בית ספר על תיכוני אחר (בי"ס לאחיות מוסמכות וכדומה)( ,עבור שאלה )660
 .8מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי (עבור שאלה )660
 .5אחר
 .41לא ענתה (עבור שאלה )660
 .662פרט_________________________:
 .660מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלת?
 .4תעודת סיום של בית ספר יסודי או חט"ב (עבור לשאלה )665
 .6תעודת סיום של בית ספר תיכון (שאיננה תעודת בגרות)( ,עבור לשאלה )665
 .6תעודת בגרות (עבור לשאלה )665
 .1תעודת סיום של בית ספר על-תיכוני שאיננה תעודה אקדמית (עבור לשאלה )665
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 .9תואר אקדמי ראשון  BAאו תואר מקביל כולל תעודה אקדמית (עבור לשאלה )665
 .2תואר אקדמי שני  MAאו תואר מקביל (כולל דוקטור לרפואה)( ,עבור לשאלה )665
 .0תואר אקדמי שלישי  PHDאו תואר מקביל כולל תעודה אקדמית(עבור לשאלה )665
 .8לא קיבל אף תעודה (עבור לשאלה )665
 .5תעודה אחרת
 .41לא ענתה(עבור לשאלה )660
 .668פרט_________________________:
 .665עיר מגוריך________________ :
 .611בחודשים הקרובים תוגש לכנסת הצעת חוק בנושא דמי מחלה להורים לילדים עם מוגבלות .המטה
לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התמ"ת מבקש לבחון את ההצעה ולסייע לה .שאלתנו
היא האם אתה הורה לילד עם מוגבלות ,בין שהוא מתגורר בבית או במוסד ובין שהוא בגיר או קטין?
 .4כן
 .6לא
 .6לא ענה
 .614האם תהיה מוכן שנפנה אליך טלפוני ת על מנת לראיין אותך בנושא הצרכים המיוחדים של הורים
לילדים עם מוגבלות?
 .4כן
 .6לא
 .6לא ענה

 .616שם_______:
 .616מספר טלפון____________:
 .611הערות_____________________________________________________:
תודה על שיתוף הפעולה!

4.

