שאלון סקר אזרחים ותיקים בישובים קטנים
שלום ,מדבר/ת _____ מטעם המשרד לאזרחים ותיקים ומרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה
בישראל .אנו נשמח לשמוע את דעותיך ועמדותיך בנושאים הקשורים אליך ולאורח חייך.
תשובותיך ישמרו בסודיות .אודה לך אם תוכל להקדיש לי מספר דקות מזמנך.
לסוקר – השאלות מנוסחות בלשון זכר ,אם מדובר במרואיינת נסח אותן בלשון נקבה.
פרטים דמוגרפיים
 .1לסוקר  -ציין את שם הישוב שבו מתגורר המרואיין.
 .2לסוקר  -ציין את המגדר של המרואיין.
 .3מהו גילך? [לסוקר ,אם מתחת לגיל  – 56לסיים בתודה]
 .4באיזו ארץ נולדת? [לסוקר  -אם לא ברור – אנא ציין את שם הארץ שמקום לידתך השתייך אליה
בעת לידתך .לדוגמה ,אם הארץ בה נולדת השתייכה בעת לידתך לברה"מ ,וכיום היא שייכת
לרוסיה ,השב "ברה"מ"]
 .6באיזו שנה הגעת לישראל?
 .5באיזו שנה הגעת לישוב בו אתה מתגורר?
 .7כמה שנים למדת בהיקף מלא?
 .8מהו מצבך המשפחתי?  .1נשוי ומתגורר עם בת/בן הזוג  .2שותפות רשומה  .3נשוי ומתגורר
בנפרד מבת/בן הזוג  .4לא נישא מעולם  .6גרוש  .5אלמן
 .9באיזו תדירות אתה מתפלל?  .1יותר מפעם ביום  .2פעם ביום  .3כמה פעמים בשבוע  .4פעם
בשבוע  .6פחות מפעם בשבוע  .5אף פעם
 .11באיזו מידה נגישים לך אמצעי תחבורה ליציאה מהישוב לצרכיך?  .1במידה רבה  .2במידה
סבירה  .3במידה מועטה  .4כלל לא
קשרים חברתיים וקהילה
 .11כמה ילדים יש לך? [לסוקר – על המרואיין למנות את כל הילדים שנמצאים בחיים :הביולוגיים,
האומנים ,המאומצים והחורגים ,כולל את אלו של בת/בן הזוג]
 .12בשנים עשר החודשים שחלפו ,מה תדירות הקשר עם הילד שהיה לך הקשר התדיר ביותר
איתו? כולל קשר פנים אל פנים ,באמצעות הטלפון ,הדואר ,בדוא"ל או בכל אמצעי אלקטרוני
אחר[ .לסוקר  -כל סוג של קשר ,כולל לדוגמא;  smsאו  .1 ]mmsכל יום  .2מספר פעמים
בשבוע  .3בערך פעם בשבוע  .4בערך פעם בשבועיים  .6בערך פעם בחודש  .5פחות מפעם
מחודש  .7אף פעם
 .13כמה מילדיך מתגוררים יחד איתך באותו משק בית או מבנה?
 .14כמה מילדיך מתגוררים במרחק של עד  6ק"מ?
[ .16לסוקר – שאל אם בשאלה הקודמת ענה  1או יותר] באיזו תדירות יש לך קשר עם הילדים
שענית לגביהם בשאלה הקודמת?  .1כל יום  .2מספר פעמים בשבוע  .3בערך פעם בשבוע .4
בערך פעם בשבועיים  .6בערך פעם בחודש  .5פחות מפעם מחודש  .7אף פעם
 .15באיזו תדירות אתה חש בודד?  .1לעתים קרובות  .2לפעמים  .3לעתים נדירות או אף פעם לא
באיזו מידה אתה מסכים עם המשפטים הבאים?

 .17אני באמת מרגיש שייך לאזור הזה .1 .מסכים בהחלט  .2מסכים  .3לא מסכים  .4בהחלט לא
מסכים
 .18אם הייתי נקלע לצרה ,ישנם אנשים באזור זה שהיו עוזרים לי .1 .מסכים בהחלט  .2מסכים .3
לא מסכים  .4בהחלט לא מסכים
באילו מהפעילויות שאקריא כעת ,אם בכלל ,עסקת במהלך שנים עשר החודשים האחרונים? אם
כן ,אנא ציין את התדירות  -כמעט כל יום ,כמעט כל שבוע ,כמעט כל חודש ,בתדירות נמוכה
יותר ,לא עסקתי בפעילות.
 .1כמעט כל
יום

 .2כמעט כל
שבוע

 .3כמעט כל
חודש

 .4בתדירות
נמוכה יותר

 .6לא עסקתי
בפעילות

עסקת בפעילות
.19
התנדבותית או צדקה
השתתפת בקורס
.21
חינוכי או קורס הדרכה
הלכת למועדון
.21
ספורט ,חברתי או אחר
השתתפת בארגון
.22
פוליטי או קהילתי
קראת ספרים,
.23
כתבי עת או עיתונים
שיחקת משחקי
.24
מילים או מספרים כגון
תשבצים או סודוקו
שיחקת משחקי
.26
קלפים או משחקים כגון
שחמט
סיוע
 .25במהלך שנים עשר החודשים האחרונים ,באיזו תדירות בן משפחה כלשהו מחוץ למשק הבית
שלך ,חבר או שכן כלשהו סייע לך ו/או לבת/בן הזוג שלך במתן טיפול אישי או עזרה במשק
הבית .זה יכול לכלול ,לדוגמא ,להתלבש ,להתרחץ ,לאכול ,להכנס או לצאת מהמיטה ,להשתמש
בשירותים ,או תיקונים בבית ,גינון ,תחבורה ,קניות ,מטלות משק הבית או עזרה בניירת ,וטיפול
בעניינים כספיים או משפטיים .1 .כמעט כל יום  .2כמעט כל שבוע  .3כמעט כל חודש  .4לעתים
רחוקות יותר  .6כלל לא
[ .27לסוקר – שאל רק אם ענה בשאלה הקודמת שקיבל סיוע] ממי קיבלת סיוע כזה בתדירות
הגבוהה ביותר?  .1בת/בן זוג  .2בן/בת  .3בן משפחה אחר  .4חבר/שכן
 .28במהלך שנים עשר החודשים האחרונים ,באיזו תדירות הגשת לבן משפחה הנמצא מחוץ לבית,
לידיד או לשכן טיפול אישי או עזרה מעשית במשק הבית? בבקשה אל תכלול טיפול בנכדים.1 .
כמעט כל יום  .2כמעט כל שבוע  .3כמעט כל חודש  .4לעתים רחוקות יותר  .6כלל לא [לסוקר -
אם יש בכך צורך ,הסבר למרואיין שנושא הנכדים ידון בשלב מאוחר יותר .אם לא ברור באיזה
סיוע מדובר ,הקרא את הדוגמאות משאלה ]25
[ .29לסוקר – שאל רק אם ענה בשאלה הקודמת שהגיש סיוע] למי הגשת סיוע כזה בתדירות
הגבוהה ביותר?  .1בת/בן זוג  .2בן/בת  .3בן משפחה אחר  .4חבר/שכן

 .31במהלך שנים עשר החודשים האחרונים ,באיזו תדירות בממוצע השגחת על נכדיך?  .1כמעט כל
יום  .2כמעט כל שבוע  .3כמעט כל חודש  .4לעתים רחוקות יותר  .6כלל לא
במהלך שנים עשר החודשים האחרונים ,האם קיבלת בביתך שירותים מקצועיים או בתשלום
מבין השירותים שאקריא כעת עקב בעיה פיזית ,נפשית ,רגשית או זיכרון?
 .31עזרה בטיפול אישי ,כגון להיכנס ולצאת מהמיטה ,להתלבש ,להתרחץ ולהתקלח .1 .כן  .2לא
 .32עזרה במטלות הבית ,כגון ניקיון ,גיהוץ ובישול .1 .כן  .2לא
 .33שירות מיוחד של הספקת ארוחות מוכנות .1 .כן  .2לא
 .34עזרה בפעילויות אחרות ,כגון מילוי קופסת תרופות .1 .כן  .2לא
 .36במהלך שנים עשר החודשים האחרונים ,בלא לקחת בחשבון דיור משותף או מזון משותף ,האם
אתה ו/או בת/בן זוגך קיבלתם מתנה כספית או חומרית או תמיכה כלשהי מאדם כלשהו בתוך
משק בית זה או מחוצה לו ,בשווי של יותר מ 261-ש"ח אך פחות מ 6,111-ש"ח?  .1כן  .2לא
[לסוקר  -במתנה כספית הכוונה היא נתינת כסף ,או כיסוי סוגים מסוימים של עלויות כגון אלו
הנדרשות עבור טיפול רפואי או ביטוח ,השכלה ,מקדמה במזומן עבור קניית בית .אין לכלול
בסעיף זה הלוואות או ירושות]
 .35במהלך שנים עשר החודשים האחרונים ,בלי לקחת בחשבון מגורים משותפים או מזון משותף,
האם אתה או בת/בן זוגך נתתם מתנה או תמיכה ,פיננסית או חומרית ,לאדם כלשהו בתוך או
מחוץ למשק בית זה ,בשווי של יותר מ 261-ש"ח אך פחות מ 6,111-ש"ח?  .1כן  .2לא [לסוקר
 במתנה כספית הכוונה היא למתן כסף ,או לכיסוי עלויות מסוגים שונים כמו טיפול רפואי אוביטוח רפואי ,השכלה ,או תשלום ראשון עבור קניית בית .אין לכלול בסעיף זה הלוואות או
תרומות לצדקה]
דיור
 .37כמה שנים אתה גר בביתך הנוכחי? [לסוקר  -יש לעגל למספר שלם]
 .38האם אתה גר כאן כ .1 :בעלים  .2חבר קיבוץ או מושב שיתופי  .3דייר  .4דייר משנה  .6ללא דמי
שכירות
 .39כמה חדרים יש לך לשימושם האישי של בני משק הבית ,כולל חדרי שינה אך לא כולל מטבח,
חדרי אמבטיה ומסדרונות? [לסוקר – אם יש צורך ,הוסף – "וחדרים כלשהם שאתה משכיר או
משכיר בשכירות משנה"]
באיזו מידה אתה מסכים עם המשפטים הבאים?
 .41ונדליזם או פשיעה הן בעיות גדולות באזור זה .1 .מסכים בהחלט  .2מסכים  .3לא מסכים .4
בהחלט לא מסכים
 .41באזור זה שומרים על הניקיון .1 .מסכים בהחלט  .2מסכים  .3לא מסכים  .4בהחלט לא מסכים
 .42כמה קל להגיע לבנק או לכספומט הקרוב?  .1מאוד קל  .2קל  .3קשה  .4מאוד קשה
 .43כמה קל להגיע למכולת או למרכול הקרוב?  .1מאוד קל  .2קל  .3קשה  .4מאוד קשה
מצב כלכלי
 .44כיצד היית מתאר את מצבך התעסוקתי הנוכחי?  .1גימלאי  .2שכיר או עצמאי  .3מובטל (מחפש
עבודה)  .4חולה/מוגבל באופן קבוע  .6עקר בית  .5אחר (מתפרנס מהשכרת רכוש או ניהולו,
סטודנט או מתנדב) [לסוקר :סמן אחד בלבד .רק אם המרואיין בספק פרט כדלהלן .1 :גימלאי -
פרש מעבודה ,כולל פרישה חלקית או פרישה מוקדמת  .2שכיר או עצמאי  -מבצע עבודה
בתשלום ,כולל עבודה בעסק המשפחתי שאינה בתשלום ,כולל עובדים המועסקים בחווה שכרגע

אינם מקבלים תשלום  .3מובטל -כולל מפוטרים ומחוסרי עבודה ,גם אם לזמן קצר .4
חולה/מוגבל באופן קבוע  -כולל נכים באופן חלקי ומוגבלים באופן חלקי  .6עקר בית  -כולל
אנשים המטפלים בביתם ובמשפחתם .גימלאים הם מי שפרשו ממקום עבודתם בלבד .אנשים
המקבלים קצבת שארים ואינם מקבלים פנסיה ממקום עבודתם לא יקודדו כגמלאים .אם הם
אינם מתאימים לקטגוריות אחרות ( 2עד  ,)6יש לקודדם כ"-אחר")]
[ .46לסוקר – שאל במידה ובשאלה הקודמת ענה שהוא גמלאי] באיזו שנה פרשת לגמלאות?
 .45השכר הממוצע במשק הוא  9,614ש"ח ברוטו .ביחס לשכר הממוצע ,האם הכנסתך החודשית
(כולל פנסיה וקצבאות) היא  .1הרבה מעל  .2מעט מעל  .3דומה  .4מעט מתחת  .6הרבה
מתחת
 .47כאשר אתה חושב על סך כל ההכנסה החודשית של משק הבית שלך ,האם היית אומר שמשק
הבית שלך מצליח להסתדר כלכלית .1 ...בקושי רב  .2במידה מסוימת של קושי  .3די בקלות .4
בקלות
 .48באיזו תדירות אתה חושב שמחסור בכסף מונע ממך לעשות את מה שאתה רוצה לעשות? .1
לעתים קרובות  .2לפעמים  .3לעתים נדירות  .4לעולם לא
 .49האם משק הבית שלך יכול להרשות לעצמו לשלם עבור הוצאה בלתי צפויה של  2,611ש"ח
מבלי לקחת הלוואה?  .1כן  .2לא
 .61האם הייתה תקופה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים שהיית צריך לפגוש רופא אבל לא
עשית זאת בגלל העלות?  .1כן  .2לא [לסוקר  -כל סוג של רופא או אחות מוסמכת ,חדר מיון או
אשפוז כולל ביקור במרפאה]
בריאות
 .61בחודש האחרון ,האם היית עצוב או מדוכא?  .1כן  .2לא [לסוקר  -אם המרואיין מבקש הבהרה,
אמור לו "כשאנו אומרים עצוב או מדוכא ,אנחנו מתכוונים למדוכדך ,במצב רוח שפוף או עגמומי"]
 .62על סולם שערכיו נעים בין  1ל ,11 -כאשר  1משמעותו "לחלוטין לא שבע רצון" ו 11-משמעותו
"לחלוטין שבע רצון" ,מהי מידת שביעות הרצון שלך מחייך?
 .63באיזו תדירות אתה חושב שהגיל שלך מונע ממך לעשות דברים שהיית רוצה לעשות?  .1לעתים
קרובות  .2לפעמים  .3לעתים נדירות  .4לעולם לא
 .64באיזו תדירות אתה מרגיש שמה שקורה לך אינו בשליטתך?  .1לעתים קרובות  .2לפעמים .3
לעתים נדירות  .4לעולם לא
 .66כיצד היית מגדיר את מצב בריאותך?  .1מצוין  .2טוב מאוד  .3טוב  .4סביר  .6רע
 .65בששת החודשים האחרונים לפחות ,באיזו מידה היית מוגבל בשל בעיית בריאות בפעילויות
שאנשים נוהגים לעשות?  .1מוגבל מאוד  .2מוגבל ,אך לא מאוד  .3לא מוגבל
 .67באיזו תדירות אתה עוסק בפעילות גופנית כלשהי? הכוונה היא לפעילות גופנית מאומצת ,מתונה
או קלה כגון ספורט ,עבודות בית או עבודה הכרוכה במאמץ פיזי .1 .יותר מפעם בשבוע  .2פעם
בשבוע  .3פעם עד שלוש פעמים בחודש  .4כמעט שלא ,או לעולם לא.
 .68במהלך בשנים עשר החודשים האחרונים ,כמה פעמים ,בסך הכל ,פגשת או דיברת עם רופא או
אחות מוסמכת אודות הבריאות שלך?
 .69האם ,במהלך שנים עשר החודשים האחרונים ,ביקרת אצל רופא שינים או שיננית?  .1כן  .2לא
[לסוקר  -כולל ביקורים לבדיקה שגרתית ,לשיניים תותבות והתייעצויות הקשורות למחלות הפה]
 .51כמה קל להגיע לרופא המשפחה שלך או למרפאה הקרובה?  .1מאוד קל  .2קל  .3קשה .4
מאוד קשה
 .51כמה קל להגיע לבית המרקחת הקרוב?  .1מאוד קל  .2קל  .3קשה  .4מאוד קשה

תודה רבה על השתתפותך.

