פרק  .21פעילות התנדבותית
 21.21כעת אשאל על פעילות התנדבותית
לסוקר :הקש ENTER
 21.11.2בשנים-עשר החודשים האחרונים ,האם עסקת בפעילות התנדבותית?
לסוקר :כולל :עזרה ללא תשלום (לעולים ,לזקנים ,לילדים וכדומה ,באופן פרטי או במסגרת של ארגון
או תנועה ,כגון  :ויצ"ו ,המשמר האזרחי ,ועד הורים).
לא כולל  :מתן תרומות ,עזרה לבן משפחה או לחברים.
 .1כן

המשך ל21.21 -

 .2לא

עבור ל21.21 -

לא ידוע /מסרב
 21.21האם הפעילות ההתנדבותית בה עסקת היא:
 .1במסגרת ארגון או ארגונים כגון :יד שרה ,מגן דוד אדום ,משמר אזרחי ,משטרה
 .2באופן פרטי

עבור ל21.21 -

 .3גם במסגרת ארגון וגם באופן פרטי

עבור ל21.21 -

לא ידוע /מסרב

עבור ל21.21 -

עבור ל21.21 -

 21.21האם עסקת בפעילות התנדבותית ביותר מארגון אחד?

 .1כן
 .2לא
לא ידוע /מסרב
נוסח למתנדב בארגון אחד בלבד 1 = 21.21

 21.21מהו שם הארגון בו <אתה מתנדב  /את מתנדבת> ?
נוסח למתנדב במספר ארגונים 2 = 21.21

 21.21מהו שם הארגון בו <אתה מתנדב  /את מתנדבת> יותר שעות ? ___________
 21.22מהו תחום הפעילות של הארגון בו <אתה מתנדב /את מתנדבת>?
לסוקר :הצג למרואיין את החוברת בעמוד 81
לסוקר :אם עסק במספר תחומים ,בחר את התחום בו עסק מספר רב יותר של שעות
לסוקר :הכוונה לתחום בו עוסק הארגון ,ולא לפעילות בה עוסק המתנדב .לדוגמה ,אדם שמתנדב
לערוך קידוש לחולים בבי"ח -תחום ההתנדבות הוא  -8תחום הבריאות (ולא  -7פעילות דתית).
 .1תחום הבריאות ,כגון :מד"א ,בתי-חולים
 .2עזרה לנזקקים כגון :מוגבלים ,קשישים ,נכים ,מיעוטי יכולת ,נוער במצוקה
 .3חינוך
 .4תרבות
 .5הגנה ושמירה על הטבע ובעלי חיים
 .6סדר ציבורי ,כגון :משטרה ,צבא ,משמר אזרחי

עבור ל-
21.21

 .7פעילות דתית
 .8תחום אחר
לא ידוע /מסרב

המשך ל21.52.2 -
עבור ל21.21 -

 21.22.2מהו התחום? __________________
 21.21בחודשים בהם התנדבת ,כמה שעות בסה"כ בחודש עסקת בפעילות התנדבותית?
לסוקר :אם התנדב במספר מקומות ,יש לרשום את סך כל השעות בכל המקומות.
לסוקר :אם הנדגם אמר מספר שעות לא קבוע ,הקלד 991
אם הנדגם אמר שהוא התנדב באופן חד פעמי ,הקלד 997

___________ (טווח )0 -996
997

998
לא ידוע /מסרב
 21.21בשנים-עשר החודשים האחרונים ,האם תרמת כסף לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים ,לא כולל לקרובי
משפחה וחברים?
 .1כן
 .2לא
לא ידוע /מסרב


אם ענה "כן" ( -)2=21.21המשך בשאלה 21.21



אם ענה  1=21.21או "לא יודע" ( ,)DKולא עסק בפעילות התנדבותית ( )1=21.11.2עבור ל21.221-



אם ענה  1=21.21או "לא יודע" ( ,)DKועסק בפעילות התנדבותית ( )2=21.11.2עבור ל21.221-



אם "מסרב" עבור ל22.21-

 21.21למי תרמת כסף?
 .1לארגונים ומוסדות
 .2לאנשים פרטיים
 .3גם לארגונים ומוסדות וגם לאנשים פרטיים
 21.211בשנים-עשר החודשים האחרונים ,מהו סכום הכסף שתרמת?
 .1עד  100ש"ח
 .2בין  500 -101ש"ח
 .3בין  501-1000ש"ח
 .4מעל  1000ש"ח
לא ידוע /מסרב

