
 

 

 

                     

               

 :הכנסות והוצאות בית האב.שאלון  שם הכלי  

  :השאלון נלקח מתוך כלי מחקר מורחב *. (2017)וייס  -רימרמן וגרינשטיין, גור  על ידי: 2017פותח בשנת

 לון זה. מומלץ לפנות למחקר המלא לפני השימוש בשאששילב בין שאלונים שונים שחיברו חוקרים אלו. 

  : לא צוין: על ידי  לא צויןתורגם לעברית בשנת 

 להכנסות והוצאות בית האב. מדד כלכלי מטרת הכלי 1

 שאלון. סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 

 לילד עם מש"ה.  מטפלים עיקריים )בבתי האב(

 

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

ל שאלון "הכנסה חודשית למשק בית" של מבוסס ע -שאלון הכנסות בית האב מבנה הכלי 5

פריטים לבדיקת הכנסות משק הבית לחודש:  הכנסה  7א(, כולל 2015הלמ"ס )

( של כל בני משק הבית מעבודה, נכסים, פנסיה וקופת גמל, קצבאות ברוטו)

 ותמיכה מקרובי משפחה והכנסה נוספת. 

יות לתצרוכת, מבוסס על שאלון "הרכב הוצאות חודש  -שאלון הוצאות בית האב

פריטים לבדיקת הוצאות משק  11ב(, כולל 2015לפי קבוצות משניות" )הלמ"ס )

הבית לחודש על מזון, דיור, תחזוקת הדירה, ריהוט וציוד, הלבשה, בריאות, 

חינוך, תרבות ובידור, תחבורה, ומוצרים ושירותים אחרים. על המשיב להעריך 

 כל אחד מסעיפי ההוצאותאת הוצאת כל משק הבית בחודש ממוצע לגבי 

 כמותי. סוג סולם המדידה 6

מקור הכנסות משק הבית לחודש ופריטים לבדיקת הוצאות משק  פריטים המייצגים סוג הפריטים בכלי 7

 הבית לחודש .

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

 ם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.שיפור איכות החיי   

 
  הרלבנטי המחקר את שערך לחוקר לפנות מתבקש מחקר מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 

 ם אשר עשו שימוש בכלי:קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

(. מיזם מחקר בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר 2017וייס מיכל )-גור איילת, רימרמן אריק וגרינשטיין

 עם מוגבלות שכלית. אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת וושינגטון סנט לואיס, ארה"ב. 
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 למחקר המלא

(. איכות חיים של הורים המטפלים בילדיהם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 2018אשרף חג'אזי )

 בבתי אב יהודיים וערביים. אוניברסיטת חיפה. בהנחיית פרופ' אריק רימרמן.
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 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פריטים לבדיקת הוצאות משק הבית. סה"כ  11-לבדיקת הכנסות משק הבית ו פריטים 7 אורך הכלי  8

 פריטים. 18

ות  מהימנ 9  לא צוין 

 

 לא צוין תקיפות 10

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1750
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1861
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1861
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1861
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1861
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28


 

בני משק הבית מכל  של כל ברוטו,מה הייתה ההכנסה הכוללת >שם החודש שעבר<,בחודש שעבר, חודש 
  סיה, מקצבאות, משכר דירה וכדומה?מקורות ההכנסה: מעבודה, מפנ

 אין הכנסות. 0
 ₪  2,500. עד 1
 ש"ח 4,000 – 2,501. 2
 ש"ח 5,000 – 4,001. 3
 ש"ח 6,500 – 5,001. 4
 ש"ח 8,000 – 6,501. 5
 ש"ח 10,000 – 8,001. 6
 ש"ח 13,000 – 10,001. 7
 ש"ח 17,000 – 13,001. 8
9 .17,001 – 24,000 ₪ 

 ש"ח ויותר 30,000-24,001. 10
 ש"ח 30,001. מעל 11
 לענות לא ידוע/ מסרב .12
 

מפנסיה, מקצבאות, משכר דירה  של כל משק הבית מכל מקורות ההכנסה: מעבודה, נטומה הייתה ההכנסה 
  ?כגון מסים, ביטוח לאומי, הפרשה לפנסיה, וכדומה לאחר הורדותציין את ההכנסה  וכדומה?

 

 אין הכנסות. 0
 ₪  2,500. עד 1
 ש"ח 4,000 – 2,501. 2
 ש"ח 5,000 – 4,001. 3
 ש"ח 6,500 – 5,001. 4
 ש"ח 8,000 – 6,501. 5
 ש"ח 10,000 – 8,001. 6
 ש"ח 13,000 – 10,001. 7
 ש"ח 17,000 – 13,001. 8
9 .17,001 – 24,000 ₪ 

 ש"ח ויותר 30,000-24,001. 10
 ש"ח 30,001. מעל 11
 לא ידוע/ מסרב .12
 

 )כל מי שגר בבית( לכל בני משק הביתוצאות נטו משק הבית לחודש ממוצע טבלת הכנסות וה

 )שח לחודש( הוצאות )שח לחודש( לכלכלת בית האבנטו הכנסות 

  מזון )כולל פירות וירקות(. 52-56  נטו מעבודה שכירה+ עצמאית. 17-21

  ה)ללא משכנתא(/ שכר דיר דיור. 57-61  נכסים, עסקים, ריביות, הוןמ. 22-26

  תחזוקת הדירה. 62-66  פנסיה וקופות גמל. 27-31

 מהמוסד  קצבאות ותמיכות. 32-36

 לביטוח לאומי            

  ריהוט וציוד לבית . 67-71 

 . תמיכה כספית מקרובי משפחה או 37-41
 חברים           

  הלבשה והנעלה. 72-76 

 /  ממוסדות אחרים בארץ. קצבאות 42-46
 עמותות / צדקה            

  בריאות. 77-81 

  –. חינוך 82-86  הכנסה אחרת, פרט: 

 תשלום למוסדות חינוך וחוגים          

 



 

  ובילוי בידור, תרבות. 87-91

  תחבורה ותקשורת . 92-96

מוצרים ושירותים אחרים . 97-101
)סיגריות, קוסמטיקה, תכשיטים 

 ושירותים משפטיים וכו' (

 

 אה אחרת, פרט: הוצ  

 

 

  לחודש סה"כ הוצאות. 102-106  נטו לחודש  סה"כ הכנסות. 47-51

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 


