שאלון המפקד .2021

נתוני זיהוי
מחוז

עיר/עיירה

ישוב

רחוב

מס .בית או נספח למס .בית

מספר אנשים בדירה

הערה

נתונים על משק הבית
רשימת אנשים
רשום את האדם במשק הבית הזה שהוא האדם שצוין
בן/בת זוג :בן זוג מחוץ
לנישואין
 :שותף לחיים; בן זוג לא
פורמלי לחיים )אותו מין(

יחס הקרבה
אב )אב חורג( אם )אם חורגת( לאדם הרשום
ראשון

תאריך לידה

מין

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות

מס .בן אדם

1
...
יחס הקרבה לאדם הרשום ראשון
בן/בת זוג 2

אדם רשום ראשון 1

בן זוג לחיים )אותו מין( 4

בן זוג מחוץ לנישואין 3

בן/בת או בן/בת חורג/ת 6

בן זוג לא פורמלי לחיים )אותו מין( 5

אח/אחות 8

אב/אם או אב/אם חורג/ת 7

נחד/נחדה 10

סבא/סבתא 9

נין/נינה 12

סבא רבא/סבתא רבתא 11

חם/חמות; חותן/חותנת 14

חתן/חותנת 13

קרוב משפחה אחר 16

גיס/גיסה 15
לא קרוב משפחה 17
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נתונים על משק הבית
רכוש פרטי או שותפות 
דייר אם חוזה חופשי 
בסייס שימוש בדירה אחר 

קרבה לבעל הדירה או הדייר 
דייר אם סכר דירה מוגן 

,האם משק בית משתמש בשטחים חקלאיים ,בבעלותם או בשכירות ,הגדולים מ 10 -אר ) 1,000מ"ר( ) -אדמות עיבוד 2.
?)' פרדסים ,כרמים ,מטעי זיתים ,כרי דשא ,מרעה וכו
כן 
לא 

?האם במשק בית יש לפחות ראש בקר אחד )בקר ,כבשה ,עז ,חזיר ,סוס( או  10חתיכות עופות או  10כוורות 3.
כן 

לא 

הערה

נתונים על הדירה
אופן שימוש ביחידת דיור 1.
למגורים בלבד 

למגורים ועסק 

בעלות הדירה 2.
אחר 

כנסיה/קהילה דתית 

מדינה/עיר/עיירה 

חברת בע‘ם 

פרטי 

?שטח הדירה במ3. ²

?כמה חדרים יש בדירה 4.

?האם בדרה יש מטבח או חדר המשמש להכנת ארוחות 5a.
כן 
לא 

?שטח המטבח או חדר המשמש להכנת ארוחות במ5b. ²
4מ ²ויותר 

עד 4מ ²

?האם יש בדירה מקלחת )אמבטיה או דוש( 6.
כן 
לא 
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נתונים על הדירה
?האם יש בדירה שירותים ,בין אם בחדר נפרד או במקלחת ואיזה סוג 7.
אין שרותים בדירה .

ללא שטיפה 

?האם יש בדירה צינורות מים ולמה הם מחוברים 8.
רשת ציבורית 
אחר )מי גשם ,באר,טנק( 

לא 

לא 

בשטיפה )ניאגרה אם לחץ( 

?האם יש בדירה צינורות ביוב ולמה הם מחוברים 9.
רשת ציבורית 
בור ניקוז ,בור שחור וכד‘ 

שחרור לסביבה 

?האם יש אינסטלציה חשמלית לפחות בחדר אחד בדירה 10.
כן 
לא 
?האם יש צינור גז לפחות בחדר אחד בדירה 11.
כן 
לא 
?באיזה דרך חממתם דירה בעונת חימום אחרונה 12.
חימום מרכזי של הבנין או הדירה 

חימום מרכזי ממרכז חימום עירוני 

חימום אם מזגן 

חימום תנור ,אח וכד‘ 
אין חימום .

?איזה סוג של מקור אנרגיה שימש לחימום הדירה בעונת החימום האחרונה 13.
גז טבעי 

עצי הסקה 

מקורות אנרגיה אחרים שאינם מתחדשים )פחם ,מזוט וכו '( 

סולר )אקסטראקל( 

שמש 

חשמל 

משאבת חום )כל הסוגים( 

דורי עץ או לבניות 
מקורות אנרגיה מתחדשים אחרים 

?האם יש בדירה מזגן 14.
כן 
לא 
?באיזה סוג של בניין נמצאת דירה זו 15.
דירה בבניין של פנימיות ,מנזרים וכו ' .

בעיקר בניין שאינו למגורים 
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נתונים על הדירה
?כמה דירות יש בבניין בו נמצאת דירה זו 16.
דירה  1
דירות  2

יותר דירות  3

?מה מיקום הדירה 17.
דירה דו-מפלסית או יותר 

קרקע 

קומה 

מרתף גבוה 

מרתף 

________באיזה קומה נמצאת דירה? רשום מס .קומה 18.

?באיזו שנה הושלמה בניית הבניין בו נמצאת הדירה 19.

דירות לא גמורות 

הערה

נתונים אל אנשים

בן בית 

?מי מספק מידע לאדם זה 1.
בעצמו 
מצב משפחתי 2.

נשוי/נשואה 

מעולם לא התחתן/ה 

אלמן  /אלמנה 

שותפות חיים )עם אדם מאותו מין( 
גרוש/גרושה 

סוג קשר משפחתי 3.
שותפות ללא נישואים 

נשואים 

שותפות בלתי רשמית לחיים )עם אדם מאותו מין( 

שותפות חיים )עם אדם מאותו מין( 
אדם ללא בן  /בת זוג או שותף לחיים 

מספר ילדים שנולדו חיים 4.
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נתונים אל אנשים
?האם האדם הוא תושב קבע בכתובת זו 5.
כן 
לא 
האם האדם נכח בזמן מפקד האוכלוסין ) 31באוגוסט  2021בשעה 6. (?24.00
כן 

לא 

מקום מגורים 7a.
קרואטיה 

מדינה זרה 

מחוז מגורים )(7a.

עיר/עיירת מגורים )(7a.

ישוב מגורים )(7a.

רחוב מגורים )(7a.

מספר בית ונספח למס בית )רחוב מגורים( )(7a.

מדינת מגורים )(7a.

סיבת נוכחות במקום זה )ישוב( 8a.
סיבות אחרות 

רעידת אדמה 

פליט/מחפש מקלט 

סיבות

לימודים 

משפחתיות 

עבודה 

?האם האדם מתכוון לחזור למקום המגורים לאחר שיקום או בנייה מחדש של הבית הפגוע 8aa.
לא 

לא יודע/ת 

כן



?כמה זמן נמצא האדם במקום )ישוב( זה 9a.
חצי שנה 

חודשים  5

חודשים  4

חודשים  3

חודשיים 

חודש ימים 

פחות מחודש 

שנה ויותר 

חודשים  11

חודשים  10

חודשים  9

חודשים  8

חודשים  7

?כמה זמן האדם עוד מתכוון להיות נוכח במקום הזה )ישוב( 10a.
חצי שנה 

חודשים  5

חודשים  4

חודשים  3

חודשיים 

חודש ימים 

פחות מחודש 

שנה ויותר 

חודשים  11

חודשים  10

חודשים  9

חודשים  8

חודשים  7
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נתונים אל אנשים
פחות 

תדירות החזרה למקום המגורים 11a.
שבועית 

מדינה זרה 

מקום היעדרות 7b.
קרואטיה 
מחוז היעדרות )(7b.

עיר/עיירת היעדרות )(7b.

ישוב היעדרות )(7b.

רחוב היעדרות )(7b.

מספר בית ונספח למס בית )(7b.

מדינת היעדרות )(7b.

סיבת היעדרות במדינה 8b.
סיבות אחרות 

רעידת אדמה 

סיבות משפחתיות 

לימודים 

עבודה 

סיבת היעדרות בחו‘‘ל 8c.
עבודה )עבודה שלא נכללה במשימות דיפלומטיות של הרפובליקה של קרואטיה בחו"ל או במעמד של עובד מוצב( 
עבודה במשימות דיפלומטיות של הרפובליקה של קרואטיה בחו"ל; עובדים שהוצבו 
מתגורר כבן משפחה של אדם בעבודה )למעט משימות דיפלומטיות של הרפובליקה של קרואטיה בחו"ל או במעמד של עובד מוצב( 
מתגורר כבן משפחה של אדם העובד במשימות דיפלומטיות של הרפובליקה של קרואטיה בחו"ל או במעמד של עובד מוצב 
סיבות אחרות 

רעידת אדמה 

לימודים )רק לאנשים שבני ביתם

מתגוררים במדינה( 

?האם האדם מתכוון לחזור למקום המגורים לאחר שיקום או בנייה מחדש של הבית הפגוע 8bb.
לא יודע/ת 
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נתונים אל אנשים
?כמה זמן האדם נעדר 9bc.
חצי שנה 

חודשים  5

חודשים  4

חודשים  3

חודשיים 

חודש ימים 

פחות מחודש 

שנה ויותר 

חודשים  11

חודשים  10

חודשים  9

חודשים  8

חודשים  7

?כמה זמן האדם מתכוון להיעדר 10bc.
חצי שנה 

חודשים  5

חודשים  4

חודשים  3

חודשיים 

חודש ימים 

פחות מחודש 

שנה ויותר 

חודשים  11

חודשים  10

חודשים  9

חודשים  8

חודשים  7

פחות 

תדירות החזרה לכתובת זו 11bc.
שבועית 

חו‘‘ל 

מקום לידתו של אדם 12.
קרואטיה 
מחוז לידתו של אדם )(12.

עיר  /עיריית הולדת האדם )(12.

יישוב לידה )(12.

ארץ לידה )(12.

מקום מגוריה של האם בזמן לידת האדם 13.
קרואטיה 
חו‘‘ל 
מחוז מגוריה של האם בזמן לידת האדם )(13.

עיר  /עיריית מגוריה של האם בזמן לידת האדם )(13.

יישוב מגורי האם בעת לידת האדם )(13.
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נתונים אל אנשים
ארץ מגוריה של האם בזמן לידת האדם )(13.

?האם אדם חי ברציפות מלידה ביישוב זה 14.
כן 
לא 

מחו"ל 

?מאיפה עבר האדם 14a.
מיישוב אחר ברפובליקה של קרואטיה 
המחוז ממנו עבר האדם )(14a.

עיר  /עירייה ממנה עבר האדם )(14a.

היישוב ממנו עבר האדם )(14a.

מדינה זרה ממנה האדם היגר )(14a.

שנת העברה 14b.

לשנת  ,2020הזן את החודש 14.b.1.

לימודים
חזרה )מגורש לשעבר(
הגירה כפויה )מבקש מקלט ,פליט(
אחר

סיבת העברה 14c.
עבודה 
סיבות משפחתיות 
חזרה )פליט לשעבר( 
רעידת אדמה 






?האם האדם התגורר ברציפות מחוץ לרפובליקה של קרואטיה במשך שנה או יותר 15.
לא 

מתגורר כעת 

כן 

ארץ המגורים האחרונה )לפני ההגעה לרפובליקה של קרואטיה( 15a.
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נתונים אל אנשים
שנת ההגעה לרפובליקה של קרואטיה 15b.

סיבה להישאר בחו"ל 15c.
סיבות אחרות 

משפחתי 

פליטות 

לימודים 

עבודה 

אזרחות 16.
ללא אזרחות 

זר 

קרואטית ואחר 

קרואטית 

?איזו אזרחות זרה 16a.

אזרחות זרה 16b.

לאום 17.

שפת אם 18.

דת 19.

קהילה דתית 20.

אני לא שייח לשום כנסייה או קהילה דתית 
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נתונים אל אנשים
השכלה גבוהה ביותר שהושגה 21.
בית ספר יסודי לא גמור 

ללא בית ספר 

בתי ספר מקצועיים  1עד  3שנים 

בית ספר יסודי 

גימנסיה 

בתי ספר מקצועיים  4שנים או יותר 

)מהנדס ,מסטר( 

תיכון ,לימודים מקצועיים קצרים )מהנדס ,מועמד( 

בית ספר גבוה ,א ')ו'( תואר ,לימודים מקצועיים לתואר ראשון

לימודים מקצועיים לתואר ראשון שנמשכים לפחות  4שנים,

לימודי תואר ראשון באוניברסיטה 

לימודים מקצועיים לתואר שני באוניברסיטה ,לימודים מומחים לתואר

לימודים מקצועיים לתואר שני )בוגר ,מומחה מקצועי( 

אוניברסיטה ,אקדמיה לאמנויות ,לימודי תואר ראשון ,לימודים

שני )מאסטר ,מומחה באוניברסיטה( 

באוניברסיטאות ותואר שני ) (.B.Sc., M.Sc

תואר שלישי ,דוקטורט 

לימודים מדעיים לתואר שני 

?כמה שנות לימוד בבית ספר יסודי סיימת 21a.
]הזן [1-7

?האם אתה לומד בבית ספר ,אוניברסיטה או בתכנית לגיל הרך 22.
לא 

כן 

?באיזו רמת חינוך אתה לומד 22a.
כיתות א ' -ד' בבית הספר היסודי 

תכנית חינוך לגיל הרך )פעוטון ,גן ילדים( 

בתי ספר תיכוניים מקצועיים לתעשייה ומלאכה 

כיתות ה ' -ח' בבית הספר היסודי 

בתי ספר תיכוניים לאמנות 

תיכונים מקצועיים טכניים וקשורים 

לימוד מקצועי קצר 

גימנסיה 

לימוד מקצועי באוניברסיטה 

לימוד מקצועי לתואר ראשון 

לימודים משולבים באוניברסיטאות לתואר ראשון ושני ,לימודים באוניברסיטה 

לימודי תואר ראשון באוניברסיטה 

לימודי תואר שלישי באוניברסיטה  -לימודי דוקטורט 

לימוד מומחה לתואר שני 

10

שאלון המפקד .2021

נתונים אל אנשים
מקום הלימודים  /אוניברסיטה  /חינוך לגיל הרך 23.
קרואטיה 
חו‘‘ל 
מחוז לימודים  /אוניברסיטה  /חינוך לגיל הרך )(23.

עיר  /עיריית חינוך  /אוניברסיטה  /חינוך לגיל הרך )(23.

יישוב לימודים  /אוניברסיטה  /חינוך לגיל הרך )(23.

רחוב לימודים  /אוניברסיטה  /חינוך לגיל הרך )(23.

מספר בית ונספח למספר בית לימודים  /אוניברסיטה  /חינוך לגיל הרך )(23.

מדינה זרה שבה הבו אדם לומד  /אוניברסיטה  /חינוך לגיל הרך )(23.

?באיזו תדירות אתה חוזר מ לימודים  /אוניברסיטה  /חינוך לגיל הרך למקום מגורים 24.
למידה מרחוק או בבית 

לעתים רחוקות יותר

)חודשי ,שנתי ,מדי פעם( 

שבועית 

מדי יום )או מספר פעמים בשבוע( 

אמצעי נסיעה יומיומית למוסד חינוכי )בחר אמצעי אחד שבשימוש למרחק הארוך ביותר( 25.
רכב )אדם הנוסע( 

רכב )האדם הוא הנהג( 

רכבת קלה 

אוטובוס 

אופנים 

רכבת 

סוגי תחבורה אחרים )ספינה וכו '( 

אופנוע 
ברגל 

האם ביצעת עבודה כלשהיא ,במזומן או פיצויים בעין במשך שעה לפחות בין התאריכים  25עד  31באוגוסט ,או שעבדת 26.
כחבר מסייע ללא תשלום בעסק משפחתי מניב הכנסה? ייצור סחורות או שירותים )למשל חקלאיים( המיועדים בעיקר או באופן
שווה עבודה  COVID-19בלעדי לצריכה עצמית של משק הבית אינו נכלל כאן )בחר בתשובה לא( .עבודה מהבית עקב נסיבות
.בעבודה
לא ,אבל יש לי עבודה לחזור אליה 

לא 
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נתונים אל אנשים
?האם חיפשת עבודה במהלך אוגוסט או ניסית להקים חברה משלך ,עוסק מורשא ,משק חקלאי או כעצמאי 27.
לא 

כן 

?אם יציעו לך עבודה עכשיו ,האם תוכל להתחיל לעבוד בשבועיים הקרובים 28.
לא 

כן 

תפקיד מסרה בין התאריכים  25עד  31באוגוסט 29.
אתה עובד אצל מעסיק בכל מגזר בעלות .
אתה עובד בחברה משלך ,במלאכה ,כעצמאי או בחווה ולא מעסיק עובדים .
אתה עובד בחברה משלך ,במלאכה ,כעצמאי או בחווה וכן מעסיק עובדים .
אתה עובד כחבר עזר )ללא שכר( בחווה משפחתית ,עוסק מורשה ,עסקים או כעצמאי .
צורות עבודה אחרות 

מקצוע 30.

בחר את קבוצת העיסוק המתאימה בה אתה עובד )דוגמאות לעיסוקים מובאות בסוגריים( 30a.
מחוקקים ,פקידים ומנהלים )חבר פרלמנט ,מזכיר המדינה ,מנהלי מוסדות חינוך ,מנהל מוסדות בריאות ,מנהל מוסדות רווחה חברתיים,

ראשי לשכות מקצועיות ,מנהיגי מפלגות פוליטיות ,נשיאי בתי משפט ,מנהלים מסחריים ,מנהלי יצור ,מנהלי מלונות וכו '( .

מדענים ,מהנדסים ומומחים )רופא ,אחות ראשית ,רופא שיניים ,פיזיותרפיסט ,רוקח ,וטרינר ,מורה ,פרופסור באוניברסיטה ,שופט בבית

משפט עוון ,מומחה פיננסי ,מתכנת ,כימאי ,אדריכל ,מעצב גרפי ,כומר ,עיתונאי ,שחקן ,במאי וכו ' (. .

טכנאים ושותפים מקצועיים )פקיד מכירות ,טכנאי מכונות וציוד ,טכנולוג ייצור יין ,טכנאי מעבדה ,אחות ,אופטיקאי ,ספורטאי מקצועי ,מזכיר

עסקי ,סוכן ביטוח ,צלם ,שף ,מעצב ,קברניט סירה ,טייס וכו ' (. .

פקידים מנהליים )רואה חשבון ,פקיד בנק ,פקיד מנהל ,מחסנאי ,פקיד דואר ,פקיד קבלה ,מראיין וכו '( 
עיסוקי שירות ומסחר )שוטר ,מאבטח ,כבאי ,עוזרת בית ,מנהל חנות ,איש מכירות ,קופאית ,מלצר ,טבח ,ספר ,קוסמטיקאית ,מטפלת ,מדריך

תיירים ,מורה לנהיגה וכו '( .
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חקלאים ,יערנים ,דייגים ,ציידים )חקלאי ,מגדל פירות ,כורם ,מגדל בקר ,חקלאי עופות ,כוורן ,גנן וכו '( 
עיסוקים במלאכה וייצור פרטני )בנאי ,בנאי לבנים ,מכונאי רכב ,אינסטלטור ,נגר ,מנעולן ,מתקן של מבני מתכת ,מתקין מכשירי תקשורת,

חשמלאי ,רפד ,תופרת ,אופה ,קצב ,סנדלר ,צוללן ,מטהר וכו '( 

מפעילי בתעשיה ומכונות ,יצרנים תעשייתיים ומרכיבי מוצרים )מפעיל מסור עגול ,מפעיל מכונות דפוס טקסטיל ,יצרנית דוודים ,נהג משאית,

נהג רכבת ,מלגזה ,מגביר ,הגה ,מלח וכו '( 

עיסוקים פשוטים )מנקה ,עוזרת בית ,עובדת ייצור ,אורז ידני ,עוזר בנייה ,קוטף פירות וירקות ,עובד חקלאי ,אספן עצים ,מכין מזון מהיר,

שוטף כלים ,מוכר רחוב ,איש משלוחים וכו '( .

עיסוקים צבאיים )קצין ,תת ניצב ,מגויס ,חייל ,צוער וכו '( 

פעילות 31.

בחר את קבוצת הפעילויות המתאימה לחברה ,למסחר ,למוסד או לגוף עסקי אחר בו אתה עובד )דוגמאות לפעילויות 31a.
)מובאות בסוגריים
חקלאות ,ייעור ודיג )דגנים ,גידול פירות ,גידול גפנים ,גידול בעלי חיים ,דיג ,ציד וכו '( .
כרייה וחציבה )הפקת נפט גולמי וגז ,פעילויות שירות הקשורות להפקת נפט וגז ,חציבה ,בורות חצץ ,מפעלי מלח וכו '( 

תעשייה )ייצור מוצרי מזון ,ייצור מוצרי מתכת ,ייצור מכונות ,ייצור כלי רכב מנועי ,בניית ספינות ,דפוס ,בניית סלעים ,תעשיית עץ ,תיקון

ותחזוקת מכונות ,אוניות ,מטוסים ,רכבות רכבת וכו '( .לא כולל :תיקון כלי רכב ואופנועים ,תיקון מחשבים וציוד תקשורת ומוצרי שימוש 
לשימוש אישי ומשק בית.

אספקת חשמל ,גז וקיטור )ייצור ,העברה ,הפצה וסחר בחשמל ,ייצור ,הפצה וסחר בגז ,אספקת קיטור וכו '( .

אספקת מים; פינוי שפכים ,ניהול פסולת ותיקון סביבתי )איסוף פסולת ,טיפול וסילוק ,מיחזור ,טיהור וכו '( 

בנייה )בנייה גבוהה ,הנדסה אזרחית ,עבודות התקנת חשמל ,עבודות בידוד ,התקנת אספקת מים ,מתקני ביוב וגז ,ומתקנים לחימום ומיזוג

אוויר ,התקנת נגרות ,עבודות צביעה וזכוכית ,עבודות מתכת וכו '( .

סחר סיטוני וקמעוני ותיווך סחר; תיקון כלי רכב ואופנועים )כולל :שטיפת מכוניות ,בית מרקחת( 

הובלה ואחסון )הובלה יבשתית ,מים ואווירית ,הסעות במוניות ,הובלת צינורות ,שירותי חניה ,פעילויות דואר ושליחויות וכו '( .
פעילויות לינה ושירותי אוכל )מלונות ,אתרי נופש ,קייטנות ,מעונות תלמידים וסטודנטים ,קייטרינג ,מסעדות ,קונדיטוריות ,קליית פירות ,ברים,

קייטרינג וכו '( .
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מידע ותקשורת )הוצאה לאור ,הפקת סרטים וטלוויזיה ,שידורי רדיו וטלוויזיה ,הקלטת סאונד ,טלקומוניקציה ,תכנות וייעוץ מחשבים ,פורטלים

באינטרנט ,סוכנויות חדשות וכו '( .

פעילויות פיננסיות וביטוחיות )בנקים ,משרדי חליפין ,חברות ביטוח ,קרנות פנסיה ,חילופי סחורות וניירות ערך וכו '( 
עסק נדל"ן )קנייה ומכירה ,השכרה או ניהול נדל"ן ,סוכנויות נדל"ן וכו '( 
פעילויות מקצועיות ,מדעיות וטכניות )פעילויות משפטיות וחשבונאות ,משרדי עורכי דין ,שירותי הנהלת חשבונות ,ביקורת ,ייעוץ מס ,פעילויות

אדריכלות והנדסה ,מחקר ופיתוח ניסויים במדעי הטבע ,הטכנולוגיה והחברה ,שיווק ,חקר שוק ,עיצוב גרפי ,פעילויות צילום פעילויות תרגום ,
פעילויות וטרינריות ,מטאורולוגיה וכו '(

פעילויות שירותי ניהול ותמיכה )השכרה( )למעט נדל"ן( ,סוכנויות תעסוקה ,סוכנויות נסיעות ,פעילויות אבטחה פרטיות ,ניהול מבנים ,שירותי

ניקיון לבניינים ומבנים ,הדברת מכרסמים ,גינון ותחזוקת שטחים ירוקים ובתי קברות ,פעילויות משרד ניהול ומרכזי תמיכה ,שירותי אריזה וכו 
'(
מינהל ציבורי והגנה; ביטוח סוציאלי חובה )שיפוט ,כיבוי אש ,משרדים ,מינהל המדינה ,מינהל המכס ,משטרה ,פנסיית חובה וביטוח בריאות

וכו '( 

חינוך )חינוך יסודי ותיכון ,השכלה גבוהה ,בתי ספר לנהיגה ,חינוך בתחום הספורט ,הבילוי והתרבות ,קורסים שאינם מוגדרים לפי רמות וכו '( 

שירותי בריאות וסעד )בתי חולים ,מוסדות בריאות ,רפואת שיניים ,בתי קשישים ואנשים עם מוגבלות ,מרכז סוציאלי וכו '( 
אומנויות ,בידור ,ספורט ובילוי )עבודות של מוסדות תרבות ,תאטראות ,מוזאונים ,ארכיונים ,ספריות ,גנים בוטניים וזואולוגיים ,שמורות טבע,

פארקי שעשועים ובילוי ,סוכנויות הימורים ,הפעלת מתקני ספורט ,מועדוני ספורט ,מכוני כושר ,פעילויות במרינה וכו ' ( .

פעילויות שירות אחרות )ארגוני חברות ,עמותות ,איגודים מקצועיים ,ארגונים דתיים ,ארגונים פוליטיים ,מכבסות ,מספרות ומכוני יופי,

פעילויות הלוויה ,תיקון מחשבים וציוד תקשורת ,תיקון רהיטים ,הנעלה ,ביגוד ,מוצרי חשמל ,תכשיטים ,שעונים וכו '( .
פעילויות משקי בית כמעסיקים; פעילויות ביתיות המייצרות סחורות שונות ומבצעות שירותים שונים לצרכיהם 
פעילויות של ארגונים וגופים חוץ-טריטוריאליים )משימות דיפלומטיות וקונסולריות זרות ,ארגונים בינלאומיים וכו '( .

?איזו מהקטגוריות הבאות מתארת בצורה הטובה ביותר את עמדתך בפעילות בין התאריכים  25-31באוגוסט 32.
עקרת בית .

תלמיד בית ספר או סטודנט .

גמלאי .

מיצר סחורה לצריכה שלך .

אתה מרצה עונש מאסר או מעצר בית ,חינוך וכו ' .

לא מסוגל לעבוד .

אחר 

מסוגל לעבוד ,אבל לא עובד כרגע .
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חו‘‘ל 

מקום עבודה 33.
קרואטיה 
מחוז עבודה )(33.

עיר/עיירת עבודה )(33.

ישוב עבודה )(33.

רחוב עבודה )(33.

מספר בית ונספח למספר בית )(33.

מדינת עבודה )(33.

?באיזו תדירות אתה חוזר ממקום עבודתך למקום מגוריך 34.
שבועית 

מדי יום )או מספר פעמים בשבוע( 

האדם עובד מהבית 

לעתים רחוקות יותר )חודשי ,שנתי ,מדי פעם( 

אמצעי נסיעה יומיומית )בחר אמצעי אחד לשבשימוש למרחק המרחק הארוך ביותר( 35.
רכב )אדם הנוסע( 

רכב )האדם הוא הנהג( 

רכבת קלה 

אוטובוס 

אופנים 

רכבת 

סוגי תחבורה אחרים )ספינה וכו '( 

אופנוע 
ברגל 
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מהו מקור הפרנסה העיקרי שלך? )בחר את מקור ההכנסה החשוב ביותר במהלך  12החודשים האחרונים( 36.
פנסיה 

הכנסה מעבודה 

הטבות סוציאליות 

הכנסות מפנסיה 

תמיכה מפעם לפעם מאחרים 

הכנסות אחרות 
ללא הכנסה 

?האם האדם היה אזרח שנפצע או נפגע בנסיבות הקשורות למלחמת המולדת 37.
לא



כן



,האם לאדם בבנסיבות הקשורות למלחמת המולדת ,נהרג או נעלם אב/אם ,בן/בת זוג ,ילד ,אח/אחות ,סבא/סבתא 38.
?נכד/נכדה כאזרח/ית
לא



כן



?מה מספר האנשים האלה 38a.

תאריך לידה 38b.3.

שם אזרח הרוג/נעדר 38b.2.

שם המשפחה של האזרח 38b.1.
ההרוג/נעדר

הערה
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