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Gender תואבה תולאשה לע י/הנע אנא ,הלחתה רותב: 

o (1)  רכז  

o (2)  הבקנ  
 
 
 

Familial Status יתחפשמ בצמ: 

o (1)  ה/קוור  

o (2)  ה/יושנ  

o (3)  ה/נמלא  

o (4)  ה/שורג  
 
 
 

RelAffil תיתדה ךתוהדזה יהמ? 

o (1)  ינוליח  

o (2)  יתרוסמ  

o (3)  יתד  

o (4)  ידרח  
 
 

Page Break  
 

 
UO stream ידרח הניה תיתדה ךתוהדזהש תנמיס.  

 
 

 ?ת/כייתשמ ה/תא ידרח םרז הזיאל

o (1)  יאטיל  

o (2)  ידרפס  

o (3)  י/טרפ ,ידיסח ________________________________________________ 

o (4)  הבושת ת/לעב  

o (5)  י/טרפ ,רחא ________________________________________________ 
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OU stream_2 ת/ידרח רותב ךמצע תא ה/רידגמ ה/תא ךיא? 

o (1)  ת/ינרמש ת/ידרח  

o (2)  ת/ידרח  

o (3)  ה/חותפ ת/ידרח  

o (4)  ת/ימואל ת/ידרח  
 
 

Page Break  
 

 
1st_edu (תחא תורשפאמ רתוי ןמסל רשפא) ?תדמל ידוסי םידומיל דסומ הזיאב 

  (1)  יתכלממ רפס תיב ▢
  (2)  יתד יתכלממ רפס תיב ▢
  (3)  ידרח רפס תיב ▢
  (4)  הרות דומלת ▢
 ________________________________________________ (0)  רחא ▢

 
 

 
2nd_edu (תחא תורשפאמ רתוי ןמסל רשפא) ?תדמל ינוכית םידומיל דסומ הזיאב 

  (1)  ליגר ןוכית ▢
  (2)  יתד יתכלממ ןוכית ▢
  (3)  תינוכית הבישי ▢
  (4)  הנטק הבישי ▢
 ________________________________________________ (0)  :טרפ ,רחא ▢
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high_edu (תחא תורשפאמ רתוי ןמסל רשפא) ?תדמל ינוכית-לע םידומיל דסומ הזיאב 
  (5)  הלודג הבישי ▢
  (4)  רדסה תבישי ▢
  (3)  ידרח סופמקב םיימדקא םידומיל ▢
  (2)  ליגר סופמקב םיימדקא םידומיל ▢
 ________________________________________________ (1)  :טרפ ,רחא ▢
  (1-)  יתדמל אל ▢

 
 

 
1st_edu (תחא תורשפאמ רתוי ןמסל רשפא) ?תדמל ידוסי םידומיל דסומ הזיאב 

  (1)יתכלממ רפס תיב ▢
  (2)  יתד יתכלממ רפס תיב ▢
  (3)  בקעי תיב ▢
 ________________________________________________ (0)  :יטרפ ,רחא ▢

 
 

 
2nd_edu (תחא תורשפאמ רתוי ןמסל רשפא) ?תדמל ינוכית םידומיל דסומ הזיאב 

  (4)רנימס ▢
  (1)  יתכלממ ןוכית ▢
  (2)  יתד יתכלממ ןוכית ▢
  (3)  בקעי תיב ןוכית ▢
 ________________________________________________ (0)  :יטרפ ,רחא ▢

 
 

 
3rd_edu (תחא הבושתמ רתוי ןמסל רשפא) ?תדמל ינוכית-לע םידומיל דסומ הזיאב 

  (4)  רנימס ▢
  (3)תיעוצקמ הרשכהל ידרח ןוכמ ▢
  (2)  ידרח סופמקב םיימדקא םידומיל ▢
  (1)  ליגר סופמקב םיימדקא םידומיל ▢
 ________________________________________________ (0)  :יטרפ ,רחא ▢
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academic_interest  הללכמב וא הטיסרבינואב םיימדקא םידומילב והשלכ ןיינע ךל שי ,םויכ ,םאה? 

o (1)  אל ללכ  

o (2)  דואמ הטעומ הדימב  

o (3)  הטעומ הדימב  

o (4)  תינוניב הדימב  

o (5)  הבר הדימב  

o (6)  דואמ הבר הדימב  

o (7)  תטלחומ הדימב  
 
 

 
barriers_M  ךירוגמ םוקמל הכומסש הטיסרבינואב ךתוא ןיינעמש ראותל לבקתהל ךתלוכיב היהש החנהב,  

 רתוי ןמסל ןתינ( ?הטיסרבינואב דומלל םא הטלחהב ךתניחבמ רתויב בושחה היה םיאבה םילוקישהמ לוקיש הזיא

 .)דחא םרוגמ

  (1)  תילכלכ תלוכי ▢

  (2)  ראותה רחאל עוצקמב הדובע אוצמל יוכיסה ▢

  (3)  ראותהמ האצותכ הדובעב תומדקתה וא/ו רכשב רופישל יוכיסה ▢

  (4)  םידומילב ןיינעה תדימ ▢

  (6)  דבלב םירבג םיצרמ יפמ דומיל רשפאתש תרגסמ ▢

  (5)  התיכ התואב םירבג םיטנדוטס םע קר דומלל רשפאתש תרגסמ ▢

  (10)  תותיכל ץוחמ םג ,דבלב םירבגל סופמק ▢

  (7)  םידומילו החפשמ בלשל תלוכיה ▢

  (8)  )םינשב( םידומילה ךשמ ▢

 ________________________________________________ (9)  רחא ▢
 
 

 
barriers_W  ךירוגמ םוקמל הכומסש הטיסרבינואב ךתוא ןיינעמש ראותל לבקתהל ךתלוכיב היהש החנהב,  
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 רתוי ןמסל ןתינ( ?הטיסרבינואב דומלל םא הטלחהב ךתניחבמ רתויב בושחה היה םיאבה םילוקישהמ לוקיש הזיא

 .)דחא םרוגמ

  (1)  תילכלכ תלוכי ▢

  (2)  ראותה רחאל עוצקמב הדובע אוצמל יוכיסה ▢

  (3)  ראותהמ האצותכ הדובעב תומדקתה וא/ו רכשב רופישל יוכיסה ▢

  (4)  םידומילב ןיינעה תדימ ▢

  (5)דבלב תוצרמ יפמ דומיל רשפאתש תרגסמ ▢

  (6)  התיכ התואב םישנ תויטנדוטס םע קר דומלל רשפאתש תרגסמ ▢

  (10)  תותיכל ץוחמ םג ,דבלב םישנל סופמק ▢

  (7)  םידומילו החפשמ בלשל תלוכיה ▢

  (8)  )םינשב( םידומילה ךשמ ▢

 ________________________________________________ (9)  רחא ▢
 

 
Page Break  

 
Phone  ת/שמתשמ ךנה יראלולס רישכמ הזיאב? 

o (1)  ת/שמתשמ יניא  

o (2)  רשואמ  

o (3)  רשואמ אל  

o (4)  רשואמ ןופטראמס  

o (5)  ןופטראמס  
 
 

 
internet_Device  ׳ודכו טלבאט ,דפייא ,בשחמ( טנרטניא טלוקה רישכמ ךתושרב שי םאה(? 

o (1)  ןכ  

o (2)  אל  

o (3)  הרבחהמ ןוניס םע ,שי  

o (4)  תינבר תורשכ תחת ןוניס םע ,שי  
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Internet_Usage  םירודיס וא הסנרפ יכרצל אלש טנרטניאב ת/שלוג ה/תא םאה? 

o (1)  ןכ  

o (2)  אל  

o (3)  םייתד וא/ו םיידרח םירתאב קר ךא ,ןכ  

o (4)  תושדח ירתאב קר ךא ,ןכ  
 
 

Page Break  
 

Residence  םירוגמ םוקמ: 

o (1)  םילשורי  

o (2)  ביבא לת  

o (3)  הפיח  

o (4)  קרב ינב  

o (5)  עבש ראב  

o (6)  תיליע ר"תיב  

o (7)  תיליע ןיעידומ  

o (8)  תפצ  

o (9)  שמש תיב  

o (10)  :י/טרפ ,רחא ________________________________________________ 
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Dovening  תסנכה תיבל ךתכילה תופיכת יהמ? 

o (1)  םויב םימעפ שולש  

o (2)  םויב םיימעפ  

o (3)  םויב םעפ  

o (4)  תבשב קר  

o (5)  אל ללכ  
 
 

 
Torah הרות דומילל שידקמ התא )עצוממב( ןמז המכ? 

o (1)  טעמכ דומלל יל אצוי אל  

o (2)  תועובש המכל תחא  

o (3)  :תעצוממה תועשה תומכ .עובשב םעפ 
________________________________________________ 

o (4)  :תעצוממה תועשה תומכ .עובשב םעפמ רתוי 
________________________________________________ 

o (5)  :םויב תעצוממה תועשה תומכ .םוי לכ 
________________________________________________ 

 
 

 
 

Torah_married הרות דומילל שידקמ ךלעב )עצוממב( ןמז המכ? 

o (1)  טעמכ דומלל ול אצוי אל  

o (2)  תועובש המכל תחא  

o (3)  :תעצוממה תועשה תומכ .עובשב םעפ 
________________________________________________ 

o (4)  :תעצוממה תועשה תומכ .עובשב םעפמ רתוי 
________________________________________________ 

o (5)  :םויב תעצוממה תועשה תומכ .םוי לכ 
________________________________________________ 
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Q54  הרות דומילל שידקה ךלעב )עצוממב( ןמז המכ? 

o (1)  טעמכ דומלל ול אצוי אל  

o (2)  תועובש המכל תחא  

o (3)  :תעצוממה תועשה תומכ .עובשב םעפ 
________________________________________________ 

o (4)  :תעצוממה תועשה תומכ .עובשב םעפמ רתוי 
________________________________________________ 

o (5)  :םויב תעצוממה תועשה תומכ .םוי לכ 
________________________________________________ 

 
 

 
 

Torah_single הרות דומילל שידקי דיתעל ךלעבש תרעשמ תא )עצוממב(  ןמז המכ? 

o (1)  טעמכ דומלל ול אצי אל  

o (2)  תועובש המכל תחא  

o (3)  :תעצוממה תועשה תומכ .עובשב םעפ 
________________________________________________ 

o (4)  :תעצוממה תועשה תומכ .עובשב םעפמ רתוי 
________________________________________________ 

o (5)  :םויב תעצוממה תועשה תומכ .םוי לכ 
________________________________________________ 
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Service המיאתמה היצפואב י/רחב: 

o (1)  אבצב יתתריש  

o (2)  ימואל תורישב יתתריש  

o (3)  יחרזא תורישב יתתריש  

o (4)  יתתריש אל  
 
 
 

UO identity_fusion  
 ? תידרחה הרבחל סחיב ךתשוחת תא רתויב בורקה ןפואב גציימ םילוגיע דמצ הזיא

 
 
 
 

Profession  יחכונה ךקוסיע והמ? 
________________________________________________________________ 

 
 
 

workplace_separation  םישנו םירבג ןיב דירפי ךלש הדובעה םוקמש ךל בושח המכ דע? 

o (1)  בושח אל ללכ  

o (2)  דואמ הטעומ הדימב  

o (3)  הטעומ הדימב  

o (4)  תינוניב הדימב  

o (5)  הבר הדימב  

o (6)  דואמ הבר הדימב  

o (7)  בושח יכה לוקישה  
 

End of Block: Demographic 
 

 


