
 

 

 

                     

               

 :נכסים וחובותשאלון  שם הכלי  

  סקר בתי האב במקור מתוך: השאלון נלקח(Household finance and consumption survey)  של

מתוך   לראשונה הוצאו 2012פותח בשנת:  אשר  (European Central Bank)הבנק האירופי המרכזי  

במחקרם ומשלב בין כלי מחקר שונים. מומלץ  (2017)וייס  -רימרמן וגרינשטיין, גוררו מורחב שחיבכלי מחקר 

 לפנות למחקר המלא לפני השימוש בשאלון זה. 

  : לא צוין: על ידי  לא צויןתורגם לעברית בשנת 

 מדד כלכלי. מטרת הכלי 1

 שאלון. סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 

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

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

הנבדקים נשאלו אילו מהנכסים הבאים יש בבעלותם: בית או דירה, עסק או משק  מבנה הכלי 5

כמו כן, הנבדקים נשאלו האם הם קיבלו עזרה  )כן/לא( חקלאי, נדל"ן או קרקע

וי . לבסוף, הם נתבקשו להעריך את שו)כן/לא( ממשרד השיכון לרכישת הנכס

סים שבבעלותם. שאלון החובות כלל שלושה סוגי חובות: משכנתא, הלוואות הנכ

וחוב בכרטיס אשראי. הנבדקים נשאלו לגבי כל סוג האם יש לאחד מבני הבית 

 .והתבקשו להעריך את גובה החוב)כן/לא( חוב מסוג זה 

 .כן /לא שאלות דיכוטומיות שתשובותיהן סוג סולם המדידה 6

בכלי סוג הפריטים 7 שירותים, קצבאות או הטבות המתאימות לאוכלוסיית אנשים עם פריטים המייצגים  

 .מוגבלות שכלית התפתחותית

 פריטים. 6 אורך הכלי  8

 לא צוין מהימנות   9

 

 לא צוין תקיפות 10

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

 יכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.שיפור א   

 
  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 2017מיכל )וייס -גור איילת, רימרמן אריק וגרינשטיין

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

121 

 למחקר המלא

בילדיהם עם מוגבלות שכלית התפתחותית  (. איכות חיים של הורים המטפלים2018אשרף חג'אזי )

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1750
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1861
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1861
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http://www.kshalem.org.il/pages/item/1861
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https://www.facebook.com/kerenshalemm
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)לא משכנתא  איזה מהנכסים הבאים יש בבעלותכם, והאם קיבלתם עזרה לרכישה ממשרד השיכון 

 )למראיין: סמן עיגול כן / לא (רגילה אלא סיוע מיוחד(? 

קיבלת עזרה  יש/אין הנכס

ממשרד 

השיכון 

 לרכישת הנכס 

כמה לדעתך 

שווה הנכס 

)שח( אם 

תרצה למכור 

 אותו?  

  כן   /   לא כן   /   לא הבית  /  דיר 

  כן   /   לא כן   /   לא עסק או משק חקלאי 

 קרקע )נכס מניב, נדל"ן נדל"ן או  

 להשקעה, בית נוסף למגורים(      

  כן   /   לא כן   /   לא

 

 )למראיין: סמן עיגול(  האם לאחד מבני בית האב יש אחד מהחובות הבאים?

 הערכה -חוב סכום ה =יש2 =אין1 סוג החוב

  יש לי אין לי משכנתא 

  יש לי אין לי הלוואות 

  יש לי ליאין  חוב בכרטיס אשראי 

 
 

 

 

 

 


