סקר צרכים תעסוקתיים בגליל המערבי
שאלון עבור האוכלוסייה היהודית
מטרת השאלון המוצע היא לבחון את מצבם התעסוקתי של תושבי האזור היהודים בגילאי 18-35
תוך התמקדות במאפייני תעסוקתם ,אבטלתם וכן חסמים שונים המגבילים את השתלבותם
בשוק העבודה .זיהויי החסמים העיקריים יאפשר מחד בניית תכניות התערבות אשר מטרתן
לשלב את מי שאינם עובדים בשוק העבודה ומאידך לטייב את מעמדם של העובדים במשרות שהן
בשולי שוק העבודה או משרות חלקיות בלבד .זאת באמצעות אימוץ כלים ופעולות שונים אשר
יגזרו מזיהויי הצרכים והחסמים העיקריים.
שאלון הסקר מחולק לשישה תת פרקים:
 .1מצב תעסוקתי והיסטוריה תעסוקתית בשלוש השנים האחרונות ,לפי שלוש קבוצות:


עובדים



מובטלים



אינן בכוח העבודה

 .2מאפייני הון אנושי – השכלה ומקצוע
 .3הסדרי תחבורה :נגישות ,זמינות ועלות
 .4מסגרות טיפול לילדים קטנים :מעונות יום לגיל הרך ,גנים לילדים בגילאי טרום בית
ספר ,מועדוניות וצהרונים לשעות אחר הצוהריים
 .5מאפייני בריאות
 .6מאפייני רקע (משתנים סוציו דומוגרפיים)
שאלת ניתוב:
האם אתה עובד כיום?

.1
א.

כן

ב.

לא (עבור לשאלה )44

( )4מצב תעסוקתי והיסטוריה תעסוקתית בשלוש השנים האחרונות
א .עובדים בעת הראיון
כמה זמן אתה עובד במקום העבודה הנוכחי?

 .2חודשים________
 .3שנים_________
 .4בכמה מקומות עבודה אתה עובד כיום (הכוונה היא לעבודה במספר מקומות עבודה בו זמנית)?
____________(למראיין :יש לציין מספר)
 .5כמה שעות אתה עובד בדרך כלל ביום (לרבות שעות נוספות) (במידה ועובד ביותר ממקום
עבודה אחד יש לציין את סה"כ השעות בכל מקומות העבודה)?__________
 .6כמה ימים אתה בדרך כלל עובד בשבוע (במידה ועובד ביותר ממקום עבודה אחד יש לציין את
סה"כ הימים בכל מקומות העבודה)?__________
 .7האם המשרה שלך נחשבת למשרה מלאה או חלקית (בסה"כ מקומות העבודה ביחד)?
 .1משרה מלאה (עבור לשאלה )44
 .2משרה חלקית
 .3לא ענה (עבור לשאלה )44
 .8האם היית מעוניין להגדיל את היקף המשרה בה אתה עובד? (למראיין :יש להסביר למרואיין
שהכוונה להגדלת מספר שעות עבודה)
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )41
 .3לא ענה (עבור לשאלה )41
 .9בכמה שעות?__________
 .10מה היא הסיבה העיקרית לכך שאינך מגדיל את מספר שעות העבודה שלך ?
 .1אינני מעונין
 .2לא מצאתי עבודה נוספת
 .3לא מצאתי עבודה בהיקף משרה מלא
 .4העבודה בה אני עובד אינה מאפשרת לי לעבוד בעבודה נוספת מבחינת השעות והימים
 .5הטיפול בילדים אינו מאפשר לי
 .6מצב בריאותי (פיסי או נפשי) שלי או שלן בן משפחה

 .7איני מעוניין לאבד את זכאותי לגמלת הבטחת הכנסה\השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח
לאומי
 .8אחר
 .9לא ענה
 .11תאר את עיקר עיסוקך במקום העבודה בו אתה עובד כיום (לדוגמא :פקיד ,מנהל ייצור ,מטפל
בקשישים)
____________________________________________________________________
________________________________________________
 .12תאר את עיקר פעילותו של מקום העבודה בו אתה עובד כיום (לדוגמא :משק בית פרטי,
חברה לשירותי ניקיון ,בית מלון ,חברת ביטוח)
____________________________________________________________________
__________________

 .13מהו שכרך החודשי (ברוטו) במקום עבודתך (למי שעובד ביותר ממקום עבודה אחד יש לציין
את סה"כ השכר בכל מקומות העבודה)?
 .1עד 1000
1,001 -1,500 .2
2,000-1,501 .3
3,000 – 2,001 .4
3,500-3,001 .5
4,000 -3,501 .6
4,000-5,000 .7
5,001-6,000 .8
7,500 – 6,001 .9
 7,501 .11ומעלה
 .11לא ענה
 .14כמה?________

 .15האם אתה צפויי בשנה הקרובה להעלאת שכר?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .16באיזה מידה הנך שבע רצון ,באופן כללי ,מעבודתך הנוכחית?
 .1כלל לא
 .2במידה מועטה
 .3במידה בינונית
 .4במידה רבה
 .5במידה רבה מאוד
 .6לא ענה
 .17האם התפקיד אותו אתה ממלא כיום במקום עבודתך יאפשר לך בעתיד התקדמות לתפקיד
בכיר יותר?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )49
 .3לא יודע (עבור לשאלה )49
 .4לא ענה (עבור לשאלה )49
 .18לאיזה סוג תפקיד?__________
 .19האם היית מעוניין להתקדם לתפקיד בכיר יותר במקום עבודתך או לעבור לתפקיד בכיר יותר
במקום עבודה אחר?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .20האם השכלתך וכישוריך המקצועיים מאפשרים לך התקדמות לתפקיד בכיר יותר בעתיד?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה

 .21האם אתה בעבודתך העיקרית:
 .1שכיר
 .2עצמאי \ מעביד (עבור לשאלה )24
 .3עובד כחקלאי וכשכיר במקביל
 .4גם וגם (עובד כשכיר ועצמאי במקביל(
 .5חבר קיבוץ\קורפורטיב (עבור לשאלה )24
 .6לא ענה
 .22האם אתה מקבל את משכרותך באמצעות חברת כוח אדם?
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .23האם משכורתך בעבודה הנוכחית משולמת לך לפי שעה\יום\ חודש (גלובלי)?
 .1לפי שעה
 .2לפי יום
 .3לפי חודש – גלובאלי
 .4לא ענה
כמה זמן בסה”כ עבדת בשלוש השנים האחרונות בכל מקומות העבודה בהם עבדת?
(למראיין :הכוונה למשך זמן מצטבר שעבד בשלוש השנים האחרונות)
 .24חודשים________
 .25שנים___________
 .26כמה מקומות עבודה החלפת בשלוש השנים האחרונות?
 .1אני עובד באותו מקום עבודה בשלוש השנים האחרונות
 .2החלפתי מקום עבודה אחד בשלוש השנים האחרונות
 .3החלפתי שני מקומות עבודה בשלוש השנים האחרונות
 .4החלפתי שלושה מקומות עבודה בשלוש השנים האחרונות
 .5החלפתי ארבעה מקומות עבודה ומעלה בשלוש השנים האחרונות
 .6לא ענה

באילו דרכים חיפשת את עבודתך הנוכחית?
תאור

כן

לא

.27

מודעות "דרושים" בעיתונים

1

2

.28

תשדירי "דרושים" ברדיו או בטלוויזיה

1

2

.29

לשכת העבודה של שירות התעסוקה

1

2

חברת השמה פרטית

.30

2

1

(לדוגמא :מנפאור) Ors,
.31

דרך בני משפחה\ חברים\מכרים

1

2

.32

פנייה ישירה למעסיק – אישית או בכתב

1

2

.33

לוחות דרושים אלקטרוניים  -אינטרנט

1

2

.34

מרכז מעברים +אתר האינטרנט של מרכז
מעברים

1

2

.35

אני מקים \ הקמתי עסק עצמאי

1

2

 .36באיזו דרך מצאת את מקום עבודתך הנוכחי? -בחר תשובה אחת בלבד
 .1מודעות 'דרושים' בעיתונים (עבור לשאלה )87
 .2תשדירי 'דרושים' ברדיו או בטלוויזיה (עבור לשאלה )87
 .3לשכת העבודה של שירות התעסוקה (ממשלתית) (עבור לשאלה )87
 .4חברת השמה פרטית (לדוג' ,ORS :מנפאואר( )..עבור לשאלה )87
 .5סיוע של בני משפחה/חברים או מכרים (עבור לשאלה )87
 .6פנייה למעסיק – אישית או בכתב (עבור לשאלה )87
 .7באמצעות האינטרנט (עבור לשאלה )87
 .8המעסיק פנה אלי (עבור לשאלה )87
 .9מרכז מעברים (עבור לשאלה )87
 .11הקמתי עסק
 .11לא ענה (עבור לשאלה )87
 .37האם במקביל להקמת העסק עבדת כשכיר?
 .1כן (עבור לשאלה )39

 .2לא
 .3לא ענה
 .38האם במקביל להקמת העסק חיפשת עבודה כשכיר?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .39האם במהלך הקמת העסק הסתייעת במערכות שונות (האם קיבלת עזרה מגוף או
ארגון מסוים)?
א.

כן

ב.

לא (עבור לשאלה )87

ג.

לא ענה (עבור לשאלה )87

 .40מאיזה גופים קיבלת עזרה כספית או אחרת(יעוץ ,הלוואה והגובה שלה שימוש
בחסכון עזרה משפחתית) ?____________________________ (עבור לשאלה )87

ב .לא עובדים בעת הראיון :מובטלים ושאינם בכוח העבודה
 .41כמה זמן אינך עובד?____________ (למראיין :לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל,
שנתיים וארבעה חודשים= שנתיים וחצי או עשרה חודשים=שנה)
 .42האם אתה מחפש עבודה כיום?
 .1כן (עבור לשאלה )44
 .2לא
 .3לא ענה (עבור לשאלה )44

 .43כמה זמן אינך מחפש עבודה?
 .1כחודש
 .2חודש עד שלושה חודשים

 3-6 .3חודשים
 6 .4חודשים עד שנה
 .5שנה עד שנתיים
 .6למעלה משנתיים
 .7לא ענה
 .44מה היתה הסיבה העיקרית להפסקת עבודתך האחרונה?
 .1סגירת מקום העבודה
 .2צמצומים בחברה
 .3העבודה הוגדרה מראש לפרק זמן קצוב והסתיימה
 .4עקב קשיים בשילוב בין שעות העבודה לשעות הטיפול בילד/ים
 .5עקב קשיי הגעה למקום העבודה (העדר תחבורה ממקום מגורי או תדירות
נמוכה של תחבורה ציבורית)
 .6מצב בריאותי אישי
 .7מצב בריאותי של בן משפחה
 .8מעבר למקום מגורים מרוחק
 .9בעיות אישיות או משפחתיות
 .11אי התאמה לדרישות המעסיק
 .11לא ענה
 .45האם קיבלת הצעות עבודה כלשהן בשלושת החודשים האחרונים?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )49
 .3לא ענה (עבור לשאלה )49
פרט את שלושת הצעות העבודה האחרונות אותן קיבלת?
 .46הצעה __________1
 .47הצעה __________2
 .48הצעה _________3
 .49מה הסיבה העיקרית לכך שאינך עובד כיום?

 .1אין הצעות עבודה כלל
 .2כישורי גבוהים עבור העבודות המוצעות לי
 .3כישורי אינם מספיקים עבור העבודות המוצעות לי
 .4אני מיואשת נוכח הקשיים במציאת עבודה
 .5אני נמצאת במסגרת לימודים\הכשרה
 .6הטיפול בילדים אינו מאפשר לי
 .7בעיות בריאות פיסיות או נפשיות
 .8השכר המוצע נמוך מידי
 .9איני מעוניין
 .11לא ענה
למראיין :בשאלות הבאות יש להתייחס לעבודה אחרונה בה עבד
כמה זמן עבדת במקום העבודה האחרון?
 .50חודשים________
 .51שנים_________
 .52האם עבדת בעבודה כלשהיא בשלוש השנים האחרונות?
א.

כן

ב.

לא (עבור לשאלה )87

ג.

לא ענה (עבור לשאלה )87

 .53בכמה מקומות עבודה עבדת במקביל בתקופה האחרונה בה עבדת (הכוונה היא
לעבודה במספר מקומות עבודה בו זמנית)? ____________(למראיין :יש לציין מספר)
 .54כמה שעות עבדת בדרך כלל ביום (לרבות שעות נוספות) (במידה ועבד ביותר ממקום
עבודה אחד יש לציין את השעות בסה"כ מקומות העבודה)?__________
 .55כמה ימים בסה"כ עבדת בשבוע (במידה ועבד ביותר ממקום עבודה אחד יש לציין את
הימים בסה"כ מקומות העבודה)?__________
 .56האם המשרה שלך נחשבה למשרה מלאה או חלקית?
 .1משרה מלאה (עבור לשאלה )61

 .2משרה חלקית
 .3לא ענה (עבור לשאלה )61
 .57האם היית מעוניין להגדיל את היקף המשרה בה עבדת בזמן העבודה האחרונה שלך?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )59
 .3לא ענה (עבור לשאלה )59
 .58בכמה שעות?___________
 .59מה היא הסיבה העיקרית לכך שלא הגדלת את מספר שעות העבודה שלך ?
 .1אינני מעונין
 .2לא מצאתי עבודה נוספת
 .3לא מצאתי עבודה בהיקף משרה מלא
 .4העבודה בה אני עובד אינה מאפשרת לי לעבוד בעבודה נוספת מבחינת השעות
והימים
 .5הטיפול הילדים אינו מאפשר לי
 .6מצב בריאותי (פיסי או נפשי) שלי או שלן בן משפחה
 .7איני מעוניין לאבד את זכאותי לגמלת הבטחת הכנסה\השלמת הכנסה מהמוסד
לביטוח לאומי
 .8אחר
 .9לא ענה
 .60תאר את עיקר עיסוקך במקום העבודה האחרון בו עבדת (לדוגמא :פקיד ,מנהל
ייצור ,מטפל בקשישים)
______________________________________________________________
_________________________________________________________
 .61תאר את עיקר פעילותו של מקום העבודה האחרון בו עבדת (לדוגמא :משק בית
פרטי ,חברה לשירותי ניקיון ,בית מלון ,חברת ביטוח) _________________
______________________________________________________

 .62מה היה שכרך החודשי (ברוטו) במקום עבודתך האחרון(למי שעבד ביותר ממקום
עבודה אחד יש לציין את סה"כ השכר בכל מקומות העבודה)?
 .1עד 1000
1,001 -1,500 .2
2,000-1,501 .3
3,000 – 2,001 .4
3,500-3,001 .5
4,000 -3,501 .6
4,000-5,000 .7
5,001-6,000 .8
7,500 – 6,001 .9
 7,501 .11ומעלה
 .11לא ענה
 .63כמה?________
 .64האם היית בעבודתך העיקרית:
 .1שכיר
 .2עצמאי \ מעביד (עבור לשאלה )67
 .3עובד כחקלאי וכשכיר במקביל
 .4גם וגם (עובד כשכיר וכעצמאי במקביל)
 .5חבר קיבוץ\ קורפרטיב (עבור לשאלה )67
 .6לא ענה
 .65האם קיבלת את משכרותך באמצעות חברת כוח אדם?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה

 .66האם משכורתך בעבודתך האחרונה שולמה לך לפי שעה\יום\ חודש (גלובלי)?
 .1לפי שעה
 .2לפי יום
 .3לפי חודש – גלובאלי
 .4לא ענה
כמה זמן בסה”כ עבדת בשלוש השנים האחרונות בכל מקומות העבודה בהם עבדת?
 .67חודשים_________
 .68שנים______
 .69כמה מקומות עבודה החלפת בשלוש השנים האחרונות?
 .1עבדתי באותו מקום עבודה בשלוש השנים האחרונות
 .2החלפתי מקום עבודה אחד בשלוש השנים האחרונות
 .3החלפתי שני מקומות עבודה בשלוש השנים האחרונות
 .4החלפתי שלוש מקומות עבודה בשלוש השנים האחרונות
.5

החלפתי ארבעה מקומות עבודה ומעלה בשלוש השנים האחרונות

באילו דרכים אתה מחפש עבודה כיום?
מס ,שאלה
70

תאור

כן

לא

איני מחפש עבודה כלל (עבור לשאלה )79

1

2

71

מודעות "דרושים" בעיתונים

1

2

72

תשדירי "דרושים" ברדיו או בטלוויזיה

1

2

73

לשכת העבודה של שירות התעסוקה

1

2

74

חברת השמה פרטית (לדוגמא :מנפאור)ORS ,

1

2

75

דרך בני משפחה\ חברים\מכרים

1

2

76

פנייה ישירה למעסיק – אישית או בכתב

1

2

77

לוחות דרושים אלקטרוניים – אינטרנט

1

2

78

מרכז מעברים+אתר האינטרנט של מרכז
מעברים

1

2

79

אני מקים עסק עצמאי

1

2

במידה וענה בשאלה  79את התשובה " "2יש לעבור לשאלה .84

 .80האם במקביל להקמת העסק עבדת כשכיר?
 .1כן (עבור לשאלה )82
 .2לא
 .3לא ענה
 .81האם במקביל להקמת העסק חיפשת עבודה כשכיר?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .82האם במהלך הקמת העסק הסתייעת במערכות שונות (האם קיבלת עזרה מגוף או
ארגון מסויים)?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )84
 .3לא ענה (עבור לשאלה )84
 .83מאיזה גופים קיבלת עזרה כספית או אחרת(יעוץ ,הלוואה והגובה שלה
שימוש בחסכון עזרה משפחתית)? _______ _______________________
 .84באיזו דרך מצאת את מקום עבודתך האחרון? -בחר תשובה אחת בלבד
 .1מודעות 'דרושים' בעיתונים
 .2תשדירי 'דרושים' ברדיו או בטלוויזיה
 .3לשכת העבודה של שירות התעסוקה (ממשלתית)
 .4חברת השמה פרטית (לדוג' ,ORS :מנפאואר)..
 .5סיוע של בני משפחה/חברים או מכרים
 .6פנייה למעסיק – אישית או בכתב
 .7באמצעות האינטרנט
 .8המעסיק פנה אלי
 .9לא ענה

 .85מהו המרכיב החשוב ביותר שאתה מחפש בעבודה?
 .1שעות נוחות המאפשרות טיפול בילדים (עבור לשאלה )87
 .2עניין ואתגר בעבודה (עבור לשאלה )87
 .3שכר (עבור לשאלה )87
 .4בטחון תעסוקתי (עבור לשאלה )87
 .5אווירה נעימה במקום העבודה (עבור לשאלה )87
 .6קרבה למקום המגורים (עבור לשאלה )87
 .7אחר
 .8לא יודע (עבור לשאלה )87
 .9לא ענה (עבור לשאלה )87
 .86פרט___________
( )2השכלה ולמודי מקצוע
 .87האם אתה נמצא במסגרת לימודית כיום?
 .1כן ,אני סטודנט במוסד להשכלה גבוהה (מכללה או אוניברסיטה)
 .2כן ,אני סטודנט ללימודי תעודה מקצועית
 .3כן ,אני נמצא במסגרת של הכשרה מקצועית או קורס יזמות עסקית
 .4לא ,איני לומד כיום בשום מסגרת (עבור לשאלה )94
 .5לא ענה (עבור לשאלה )94
 .88מהו תחום הלימודים שלך כיום?_____________
 .89האם בסיום הלימודים בכוונתך להמשיך ולהתגורר (או לשוב להתגורר) בישוב בו
גדלת?
 .1כן (עבור לשאלה )94
 .2לא
 .3לא ענה (עבור לשאלה )94
 .90מהי הסיבה העיקרית לכך שבכוונתך לשנות את מקום מגוריך?___________
 .91האם יש לך אחים\אחיות אשר עזבו את ישוב המוצא שלהם?

 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )95
 .3לא ענה (עבור לשאלה )95

 ( .92למראיין :יש להקריא את ההקדמה בלבד ולא להקריא את אופציות התשובה) הקדמה:
ברצוננו לראיין גם אנשים צעירים אשר עזבו את ישוב המקור שלהם על מנת ללמוד טוב יותר על
הסיבות לעזיבה ועל מאפייניהם של העוזבים .לכן אודה לך באם אוכל לקבל פרטים להתקשרות
עימם על מנת לראיינם?
 .1מעוניין למסור פרטי התקשרות
 .2לא מעוניין למסור פרטי התקשרות (עבור לשאלה )95
פרטים לתקשורת :
 .93שם ________________
 .94טלפון ______________
 .95מהו מספר שנות הלימוד הפורמאליות שלך (לא כולל קורסים שארכו פחות
משנה)?_________
 .96מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלת?
 .1תעודת סיום של בית ספר יסודי או חטיבת ביניים (כולל את מי
שלמד בתיכון ולא סיים)
 .2תעודת סיום של בית ספר תיכון (שאינה תעודת בגרות)
 .3תעודת בגרות
 .4תעודת סיום של בית ספר על תיכוני שאינה תואר אקדמי
 .5תואר אקדמי ראשון  B.Aאו תואר מקביל
 .6תואר אקדמי שני  M.Aאו תואר מקביל
 .7תואר אקדמי שלישי  PHDאו תואר מקביל
 .8לא קיבל אף תעודה
 .9לא ענה
 .97האם אתה בעל מקצוע או הכשרה בתחום מסוים?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )411
 .3לא ענה (עבור לשאלה )411
 .98תאר את סוג המקצוע או ההכשרה___________________

 .99באיזו מידה במהלך עבודתך כיום\האחרונה אתה עושה\עשית שימוש
בכישורים/מקצוע אותם רכשת בעבר?
 .1במידה רבה
 .2במידה בינונית
 .3במידה מועטה
 .4כלל לא
 .5לא ענה
 .100האם כיום היית מעוניין להשתתף בקורס הכשרה מקצועית\ השלמת השכלה\יזמות
עסקית?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )412
 .3לא ענה (עבור לשאלה )412
 .101באיזה תחום?___________
( )3תחבורה :זמינות ונגישות למקום עבודה
למראיין :למי שאינו עובד יש להתייחס למקום העבודה האחרון
 .102באיזו שעה אתה מתחיל בדרך כלל לעבוד?_______
למראיין :למי שאינו עובד יש להתייחס למקום העבודה האחרון
 .103באיזו שעה אתה מסיים בדרך כלל לעבודה?________
 .104האם ישנה תחנת אוטובוס בקרבת מקום מגוריך?
 .1כן ,קרוב מאוד
 .2כן קרוב
 .3לא כל כך קרוב
 .4לא קרוב בכלל
 .5לא ענה
למראיין :למי שאינו עובד יש להתייחס למקום העבודה האחרון
 .105כיצד אתה מגיע בדרך כלל למקום עבודתך?
 .1רכב פרטי (עבור לשאלה )417
 .2תחבורה ציבורית

 .3הסעה מאורגנת ממקום העבודה (עבור לשאלה )417
 .4בעזרת חברים\ שכנים (טרמפים) (עבור לשאלה )417
 .5טרמפ לתחנת האוטובוס
 .6לא ענה (עבור לשאלה )417
 .106מהי עלות הנסיעות היומית שלך למקום העבודה וחזרה ממנו?______בש"ח
כמה זמן לוקח לך להגיע ממקום מגוריך למקום עבודתך (בכיוון אחד)?
 .107דקות ___________
 .108שעות ___________
 .109האם כתוצאה מהעדר תחבורה ציבורית נאלצת לוותר על הצעת עבודה שהוצעה לך?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .110האם תדירות התחבורה הציבורית במקום מגוריך מספקת?
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .111מהי תדירות קו האוטובוס (תחבורה ציבורית) הקרוב ביותר למקום מגוריך?
 .1מספר פעמים בשעה
 .2פעם בחצי שעה
 .3אחת לשעה
 .4אחת לשעתיים
 3 .5פעמים ביום
 .6פחות משלוש פעמים ביום
 .7לא יודע
 .8לא ענה

 .112האם כתוצאה מתדירות נמוכה של קו האוטובוס הקרוב למקום מגוריך נאלצת
לוותר על הצעת עבודה שהוצעה לך?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .113האם במסגרת מקום עבודתך הנוכחי\האחרון שולמו לך הוצאות הנסיעה באופן
חלקי או מלא?
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .114האם כתוצאה מעלות הנסיעה נאלצת לוותר על הצעת עבודה שהוצעה לך או לעזוב
עבודה בה עבדת כבר?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .115האם הסדרי תחבורה ציבורית תכופים יותר יקלו עליך להתמיד בעבודה בה אתה
עובד או למצוא עבודה חדשה?
 .1כלל לא
 .2במידה מועטה
 .3במידה בינונית
 .4במידה רבה
 .5במידה רבה מאד
 .6לא ענה
( )4מסגרות טיפול לילדים
 .116כמה ילדים יש לך?__________ (במידה ואין ילדים עבור לשאלה )446
למראיין :במידה וציין שאין לו ילדים יש לסמן " , "0במידה ולא ענה יש לסמן "."999

 .117האם ילדייך משולבים במסגרות טיפול משלימות ,כגון :מעונות לילדים קטנים,
צהרונים ומועדוניות בשעות שלאחר הגן או בית הספר?
 .1אין לי צורך ,איני עובד (עבור לשאלה )446
 .2אין לי צורך ,אני או אישתי עובדים בחצי משרה (עבור לשאלה )446
 .3אין לי צורך ,אני או אישתי עובדים מהבית (עבור לשאלה )446
 .4אין לי צורך ,ילדי כבר גדולים (עבור לשאלה )446
 .5יש לי צורך ,אך עלות המסגרות גבוהה מידי עבורי
 .6ילדי משולבים במסגרות טיפול משלימות (עבור לשאלה )449
 .7לא ענה (עבור לשאלה )446
 .118איזה סידור מצאת לילדים?
 .1הילדים נמצאים תחת השגחה של קרוב משפחה (עבור לשאלה )445
 .2הילדים נמצאים תחת השגחה של שכנים (עבור לשאלה )445
 .3הילדים נמצאים לבד בבית (עבור לשאלה )445
 .4לא ענה (עבור לשאלה )445
 .119כמה מילדייך משולבים במסגרות טיפול מסוג זה?_____
 .120שאלה למראיין  -לא להקריא!!!
כמה ילדים ציין בשאלה הקודמת?
( 1 .1עבור לשאלה )444
( 2 .2עבור לשאלה )437
( 3 .3עבור לשאלה )433
( 4 .4עבור לשאלה )429
( 5 .5עבור לשאלה )425
6 .6
למראיין :יש למלא עבור כל ילד המשולב במסגרות טיפול את הפרטים המופיעים בטבלא
 .121גיל הילד _______
 .122סוג המסגרת ______________

 .123שעות פעילות ___________
 .124עלות ____________
 .125גיל הילד _______
 .126סוג המסגרת ______________
 .127שעות פעילות ___________
 .128עלות ____________
 .129גיל הילד _______
 .130סוג המסגרת ______________
 .131שעות פעילות ___________
 .132עלות ____________
 .133גיל הילד _______
 .134סוג המסגרת ______________
 .135שעות פעילות ___________
 .136עלות ____________
 .137גיל הילד _______
 .138סוג המסגרת ______________
 .139שעות פעילות ___________
 .140עלות ____________
 .141גיל הילד _______
 .142סוג המסגרת ______________
 .143שעות פעילות ___________
 .144עלות ____________
 .145האם נרשמת למסגרות טיפול משלימות לילדים (מעון ,מועדונית ,צהרון) ונידחת
בשל חוסר במקום במסגרת?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה

( )5בריאות
 .146איך הבריאות שלך בדרך כלל?
 .1טובה מאד (עבור לשאלה )449
 .2טובה (עבור לשאלה )449
 .3לא כל כך טובה
 .4לא טובה בכלל
 .5לא ענה
 .147עד כמה מצב בריאותך מגביל או מקשה ,לדעתך ,על יכולתך להשתלב בעבודה?
 .1במידה רבה
 .2במידה בינונית
 .3במידה מועטה
 .4כלל לא משפיע
 .5לא ענה
 .148אילו מטלות תעסוקתיות (או סוג עבודה) אינך יכול\מתקשה לבצע בשל מגבלה
בריאותית?____________________________

( )6סוציו – דמוגרפי
למראיין  :שאלה למראיין  -נא לא להקריא.
 .149מין:
 .1גבר
 .2אישה
 .150מהו מצבך המשפחתי:
 .1נשוי\אה
 .2גרוש\ה
 .3פרוד\ה
 .4רווק\ה
 .5אלמנ\ה
 .6לא ענה
 .151למי שייכת הדירה שבה אתה גר?
 .1לי או לבן/בת זוגי (לי או לבן/בת זוגי לשעבר(
 .2לאדם אחר מבני משק הבית (כמו הורים)
 .3שכירות פרטית
 .4שכירות ציבורית (עמידר ,עמיגור) או מטעם משרד ממשלתי כמו משרד הקליטה
 .5דמי מפתח

 .6לבני משפחה לא ממשק הבית
 .7לא ענה
 .152כמה מילדיך גרים עמך? ____________
ציין את גילאי שלושת הילדים הצעירים ביותר:
 .153גיל ילד ( 1הצעיר ביותר)______
 .154גיל ילד ______2
 .155גיל ילד ________3
 .156מתי נולדת (שנת לידה)? ______
 .157היכן נולדת?
 .1ישראל
 .2ברה"מ (עבור לשאלה )461
 .3אירופה אמריקה (עבור לשאלה )461
 .4אסיה – אפריקה (עבור לשאלה )461
 .5לא ענה
 .158היכן נולדה אמך?
 .1ישראל
 .2ברה"מ
 .3אירופה אמריקה
 .4אסיה – אפריקה
 .5לא ענה
 .159היכן נולד אביך?
 .1ישראל (עבור לשאלה )464
 .2ברה"מ (עבור לשאלה )464
 .3אירופה אמריקה (עבור לשאלה )464
 .4אסיה – אפריקה (עבור לשאלה )464
 .5לא ענה (עבור לשאלה )464
 .160באיזו שנה עלית לישראל?______
 .161כיצד היית מגדיר/ה את עצמך מבחינה דתית?
 .1דתי/ה מאד
 .2דתי/ה
 .3מסורתי/ת
 .4חילוני/ת
 .5לא ענה
 .162הערות
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________________________
תודה רבה על שיתוף הפעולה!

