
 
 

 
 

 

 
  ביצוע סקרים עבור צוות תכנית אב לתחבורההזמנה להציע הצעות למתן שירותי  –מענה לשאלות מציעים 

 33/2020הליך מס'  –

סעיף  מסמך מס'
 תשובה שאלה  רלוונטי

1.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

לא ניתן כיום לקבל מכתבי   6.11
המלצה מגופים ציבוריים לכן  

יקוד יחסית  הסתמכות בנ
 ינו מיותר.גבוה על סעיף זה ה

הבקשה אינה  
 מתקבלת.  

המלצות יסתמכו על  
חוות דעת אנשי הקשר  

אותם יעבירו  
המציעים בהתאם  

לטבלאות שבנספחים,  
או חוות דעת אחרות  
 אותן יקבל המזמין.  

2.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

נבקש דחייה להגשת ההצעות  11.1
עקב המצב (סגירת מקומות  

ודה ואי אפשרות לקבל  עב
חתימה של  אישורים ואימות
 עו"ד) 

 התקבלה. הבקשה 

לפי הודעת שינוי   
המועדים מיום  

הוחלט על   23.9.2020
דחיית המועד להגשת  

הצעות עד ליום  
בשעה   29.10.2020
12:00 

3.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

לאור מצב החירום במשק   11.1
בשל משבר ה"קורונה"  
דד  חברתנו מתקשה  להתמו

כראוי עם קיום דיונים  
למכרז  והכנות הנדרשות 
 שבנדון.  

בנסיבות אלו ובשל מורכבותו  
של המכרז נבקש לדחות  

ימים נוספים את  15-לפחות ל
מועד הגשת שאלות ההבהרה 

הגשת   ובהתאמה את
 .  ההצעות

 2ר' תשובה לשאלה 

4.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

אנא הבהרתכם מהם אמות   6.5
למתן   המידה והמשקולות 

וסעיף    6.5הניקוד בסעיף 
, האם מציע . כך לדוגמא6.10

אשר יש לו ניסיון ב"סקרי  
נים" ו"שימוש  פנים אל פ

במצלמות" יקבל את מלוא  
 הניקוד בכל סעיף. 

בסעיפים בהם לא  
מפורט אופן חישוב  

הניקוד, יינתן הניקוד  
באופן יחסי בין כלל  
המציעים, כאמור  

  להזמנה  6בסעיף 
ובהתאם להתרשמות  

 ועדת הבחירה. 



 
 

 
 

 

5.  

הזמנה  
הציע  ל

 הצעות 

ין והפסיקה, אנא ם לדבהתא 6.12
הבהרתכם באשר לאמות  

המידה והקריטריונים למתן  
ציון "התרשמות כללית" וכן  

 משקלם היחסי. 

סעיף זה ינוקד על  
בסיס מידת התאמת  

המציע ונותני  
השירותים מטעמו  
למתן השירותים  
הנדרשים כאמור  

במכרז, על פי  
התרשמותה של ועדת  
 הבחירה מההצעה.   

6.  
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

אנא הבהרתכם באשר   11.1
למיקום מדויק של תיבת  

 המכרזים. 

במשרדי הצוות, בניין  
,  , ירושלים97כלל, יפו 

 לידי עמית 

7.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

אנא הבהרתכם כי מעטפת   11.3
עותקים   2ההצעה תכלול  

מודפסים (מקור והעתק) וכן  
עותק שלישי על מדיה  

 דיגיטלית. 

כמו כן, אנא הבהרתכם כי  
חיר תוגש יחד עם  הצעת המ

ה ולא  שאר מסמכי ההצע
 מעטפה נפרדת. 

   נכון

8.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

אנא הבהרתכם מהם   12.9
השיקולים והתנאים לבחירת 
יותר מזוכה אחד במכרז ומהו  
המספר המקסימלי האפשרי  

 של הזוכים. 

על פי דרישת הצוות  
וצרכיו כאמור  

  7.1-7.2בסעיפים 
 להזמנה 

9.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

האם יש מספר זוכים במכרז?  3.1
בין כמה ספקים  אם כן, 

 יחולקו השירותים? 

מספר הזוכים ואופן  
חלוקת השירותים  

ביניהם ייקבע על פי  
של ועדת   השיקול דעת

 הבחירה.  

10.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

במידה ויש יותר מזוכה אחד,  3.1
האם יערך תיחור נוסף בין  

הזוכים בפרויקטים השונים  
 שיבוצעו לאורך הדרך? 

החלטה תתקבל  ה
בהתאם לאופי  

 הפרויקט והיקפו  

11.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

האם יש סוג סקרים נוסף   6.4
שלא מופיע בטבלה? לפי  

הניקוד, קבלת מירב הנקודות 
היא לעוד סוגים מעבר לאלה 

 ינו. שצו

עים יוכלו לציין  מציה
סוגי סקרים נוספים,  

לשיקול ועדת הבחירה  
 האם לקבלם 



 
 

 
 

 

12.  
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

כמה נקודות מקבל כל איש   6.6
 צוות? 

  –לכל איש צוות 
 נקודה אחת. 

13.  

  –נספח א' 
תכולת  
עבודה  
SOW 

מה הערכתכם לגבי כמות   2
 יים בשנה? הפרויקטים הצפו

מספר הפרויקטים  
י  אינו ידוע ותלו

בגורמים רבים, רובם  
 חיצוניים למזמין.  

14.  

  –נספח א' 
תכולת  
עבודה  
SOW 

מבקשים לקבל דוגמאות   2
לשאלונים שבוצעו בשנים  

 האחרונות. 

 צורפים בזאת מ

15.  

  –נספח א' 
תכולת  
  עבודה
SOW 

מבקשים לקבל מידע לגבי   2
היקפי שעות העבודה שבוצעו 

בסוגי השירותים השונים  
 בשנים האחרונות. 

שנים  שלוש הב
האחרונות (לא כולל  

) היקף  2020שנת 
התקציב לביצוע  

  5  -סקרים היה כ
 מיליון ₪ בשנה.   

16.  

  –' נספח ב
הצעה  
 כספית 

האם אומדן השעות המופיע   3
 בטבלה הוא לשנה? 

לחמש שנים. כמצוין  
 בכותרת העמודה :     

כלל   סה"כ עבור"
 " לחמש שנים הזוכים

17.  

  –נספח ב' 
הצעה  
 כספית 

עות בטבלה  האם אומדן הש 3
 הוא לכלל הספקים או לספק?

לכל הספקים כמצוין  
 בכותרת העמודה :     

כלל   עבורסה"כ "
 "לחמש שנים הזוכים

18.  

נבקש כי לאחר הגשת   כללי  כללי 
התשובות לשאלות ההבהרה, 

  10יוותרו למציעים לפחות 
 ימי עבודה להגיש הצעתם. 

 2ראו תשובה לשאלה 

19.  

ם  לאור הקורונה, נודה א כללי  כללי 
תתאפשר הגשה מקוונת של  

ת אתר  המסמכים באמצעו
 ייעודי / מערכת / מייל 

בשלב זה הבקשה  
. המציעים  תנדחי

מתבקשים לעקוב  
אחר ההנחיות באתר  

 המכרז.  

20.  

מטעמי איכות הסביבה, נבקש  כללי  כללי 
לאשר כי ניתן להגיש את  
העותקים המודפסים של  

המכרז, מודפסים משני צידי 
 הדף.

 

   .הבקשה מתקבלת



 
 

 
 

 

 

21.  

הזמנה  
להציע  
 הצעות 

המציע בעל ניסיון של חמש   5.3
שנים לפחות בביצוע סקרי  

שטח, מתוכן שנתיים לפחות  
על    -בביצוע סקרי תחבורה

 איזה תקופה מדובר? 

בעשר השנים  
-2010האחרונות, בין 

2020 

22.  
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

מה הכוונה ב 'על כל איש   6.6
 צוות'? 

טעות סופר צריך  
על כל    להיות 'נקודה

 איש צוות.' 

23.  

  –נספח ב' 
הצעה  
 כספית 

סכום התמורה המבוקשת   
הכוללת ללא הנחה לפני מע"מ 

(מכפלות של כמות משוערת  
המופיע  בתמורה המירבית) 

מיליון ₪  23.5-הנו כבטבלה, 
בהזמנה   8.1בעוד שבסעיף 

נרשם שהיקף ההתקשרות  
מיליון   27המשוער יעמוד על  

₪ 

הכמויות בטבלה הם  
קוד והם  נילצרכי 

 בגדר הערכה 

24.  
כתוב 'שתוצמד למדד אפריל   13.4 הסכם

2020 ' 
צריך להיות 'מדד יוני  

2020 ' 

25.  
הזמנה  
להציע  
 הצעות 

 , צ"ל 'איש' טעות סופר כתוב 'אישר'  3.3

26.  
  – נספח ב' 
הצעה  
 כספית 

 , צ"ל 'בגין' טעות סופר כתוב ' סגין'  1סעיף 



 

 

 

 

 

 

 בשנים האחרונות   דוגמאות לשאלונים שבוצעו
 . בהגשת ההצעה-למענה לשאלות ההבהרה הערה: דוגמאות אלו אין צורך לצרף 



 2018אוקטובר 



 פרטי משק הבית: חלק א

 בני משק הבית: חלק ב

 כלי רכב: חלק ג

 סיום: חלק ד

 מידע כללי: חלק א

 פרטי נסיעות+ פעילויות : חלק ב

מעקב אחר תנועות כל בני משק  

באמצעות  ) 15מעל גיל (הבית 

 Data loggerנשיאת מכשיר 

 .לאורך יום שגרתי מלא

 שאלון אחזור יום מדידה שאלון גיוס
 )השלמת נתונים לאחר יום המדידה(



 הבניין/ הבית תיאור 1

 _____: בית מספר משקי 2

 _____: מספר נפשות 3

 מגזר 4

 כתובת הבית 5

בית משפחה יחיד מופרד מבתים אחרים 
בית משפחה יחיד מחובר לבתים אחרים 
בניין עם שתי דירות ומעלה 
אחר 

ערבי 
חרדי 
יהודי לא חרדי 
אחר :______ 

 .בנפרדעבור כל משק בית הבית והשאלות נפתחות יחידת דיור נדגמים כל משקי בכל * 

 פרטי משק הבית: חלק א

 ____): רשות(הערות נוספות  *

 
 
 

 דקירה על גבי מפה



 _____: שם פרטי 1

 _____: שם משפחה 2

 מין 3

 _____: גיל 4

זכר 
נקבה 

 בני משק הבית: חלק ב

, 0השאלות על בני משק הבית נשאלות עבור כל אחד מבני משק הבית החל מגיל * 
 .לילות בשבוע בממוצע 4-למעט מי שישן בבית פחות מ

 כללי



 ?מהו הקשר המשפחתי לראש משק הבית 5

הנסקר הינו ראש משק הבית 
בת זוג/בן 
ילד 
הורה 
אחות/אח 
קרוב משפחה אחר 
לחדר/שותף לדירה 

עובד סיעוד/מטפל 
ילד במסגרת משפחת אומנה 
דייר משנה המשכיר חדר 
בן משק בית שאינו משפחה 
נכד 
אחר :_____ 
סירב לענות 

 מבנה משק הבית

: כןאם 

 *? בת הזוג הינו אחד מבני הבית/האם בן 6

 ?  הבית הינו בן הזוג מי מבני משק 7

: כןאם 

 **? אחד מבני משק הבית האם ההורה הינו 8

 ?  הבית הינו ההורה מי מבני משק 9

כן 
  לא 
אין כזה 

כן 
  לא 

 .'ילד'או ' בת הזוג/בן', 'הנסקר הינו ראש משק הבית' 5לא נפתחו עבור המשיבים בשאלה  6-7שאלות * 

 .'הורה'או ' ילד', 'הנסקר הינו ראש משק הבית' 5לא נפתחו עבור המשיבים בשאלה  8-9שאלות ** 

בחירה מתוך רשימת 
 שמות בני משק הבית

בחירה מתוך רשימת 
 שמות בני משק הבית



 ?לצאת מהבית ה/האם יכול 12

 ?האם בעל רישיון לרכב 13

 ?האם בעל רישיון לאופנוע 14

15 
 חופשי חודשי או כרטיס אחר  האם יש כרטיס

 ?ציבורית לנסיעות חינם בתחבורה

כן 
לא 

כן 
לא 

 ניידות

 שנים בארץ מספר 10

 _____: נייד מספר טלפון 11

חמש שנים או פחות 
יותר מחמש שנים 

לא ידוע 
סירב לענות 

לא 
כן 

לא ידוע 
סירב לענות 

אך אני לא משלם על הכרטיס, כן 
אך אני משלם על הכרטיס בעצמי, כן 
לא 
סירב לענות 
לא ידוע 



 ?האם מועסק בשכר 16

 שעות 35-יותר מ(מועסק במשרה מלאה ( 
 שעות 35-פחות מ(מועסק במשרה חלקית( 
קבעשירות  –ת /חייל 
סדירשירות  –ת /חייל 
לא מועסק 
סירב לענות 
לא ידוע 

 עבודה

 ?מהו סטטוס ההעסקה 17

ת/גמלאי 
נכה או בסטטוס נכה 
ת למשק הבית/דואג, ת בית/עקר 
ת עבודה/מחפש –ת /מובטל 
ת עבודה/לא מחפש –ת /מובטל 
ית/ה או סטודנט/תלמיד 
אחר 
סירב לענות 

: לא מועסקאם 

 : מועסקאם 

ראה שאלות אודות מקומות העבודה בשקופיות הבאות



 ____: מספר מקומות עבודה בשכר 18

 _____: העיקרי שם מקום העבודה 19

 _____: במקום העבודה תפקיד ועיסוק הגדרת 20

 מעמד במקום העבודה 21

22 
 העבודה היקף

 

 )עבור המועסקים במשרה חלקית וחיילים בלבד(

 משתנה/מיקום עבודה קבוע 23

 כתובת מקום העבודה 24

שכיר 
עצמאי 
 שותף לניהול/ בעל חברה או עסק / עצמאי המעסיק עובדים 
חבר קואופרטיב 
חבר קיבוץ 
עובד עבור המשפחה ללא שכר 
סירב לענות 

שעות בממוצע ליום 6-פחות מ, בכל ימות השבוע 
שעות ומעלה בממוצע ליום 6, בחלק מימות השבוע 
שעות בממוצע ליום 6-פחות מ, בחלק מימות השבוע 
לא ידוע 
 סירב לענות 

עבודה בעלת מיקום קבוע 
עבודה בעלת מיקום משתנה 

 )בדגש על מקום העבודה העיקרי(מקומות עבודה 

 'מועסקים במשרה חלקית'כי הם  16נפתחה רק עבור המשיבים בשאלה  22שאלה * 

 
 

 דקירה על גבי מפה



 )כולל עבודה מהבית(מספר ימי עבודה  25

 ימי נסיעה לעבודה מספר 26

 מספר ימי עבודה מהבית 27

 שעת יציאה טיפוסית מהבית 28

 שעת עזיבה טיפוסית את העבודה 29

 גמישות בשעת ההגעה לעבודה 30

0 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

0 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

0 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

אין שעה טיפוסית 
הזנה בפורמט (____ : יש שעה טיפוסיתHH:MM( 

אין שעה טיפוסית 
הזנה בפורמט (____: יש שעה טיפוסיתHH:MM( 

 חייבים להגיע בזמן –אין גמישות 
 דקות אחרי שעת  30אפשר להגיע עד  –קצת גמישות

 התחלת העבודה
 אפשר להגיע עד שעתיים אחרי שעת  –הרבה גמישות

 התחלת העבודה 
 אפשר להגיע מתי שרוצים –אין מחויבות ללוח זמנים 
סירב לענות 



 מהעבודה גמישות בשעת היציאה 31

 ?מספק מקום חניה האם המעסיק 32

33 
 ציין את אמצעי ההגעה של הנסקר  

 הפעמים האחרונות 10-לעבודה ב

 חייבים לצאת בזמן –אין גמישות 
 30אפשר לשנות את מועד היציאה עד  –קצת גמישות  

 דקות
 אפשר לשנות את מועד היציאה עד   –הרבה גמישות

 שעתיים
 אפשר לצאת מתי שרוצים –אין מחויבות ללוח זמנים 
סירב לענות 

חניה ללא תשלום, כן 
חניה בהנחה, כן 
אבל אין לנסקר צורך בחניה כי הוא לא משתמש , לא

 במכונית
למרות שהנסקר זקוק לחניה, לא 
לא ידוע 
סירב לענות 

עבד מהבית :___ 
בהליכה :___ 
באופניים :___ 
כנהג במכונית או מסחרית :___ 
כנוסע במכונית או מסחרית :___ 
באוטובוס :___ 
הנסקר נהג עד תחנת האוטובוס :___ 
נהג אחר הוריד את הנסקר בתחנת האוטובוס :___ 
במונית שירות :___ 
ברכבת ישראל :___ 
הנסקר נהג עד תחנת הרכבת :___ 
נהג אחר הוריד את הנסקר בתחנת הרכבת :___ 
ברכבת קלה :___ 
במונית :___ 
 לעובדיםבהסעה מאורגנת :___ 
 קטנוע/ באופנוע :___ 
בתחבורה ציבורית מיוחדת :___ 

 10: כ"סה* 



 סוג מוסד הלימודים 36

 ____: שם מוסד הלימודים 37

 כתובת מוסד הלימודים 38

 תעודת השכלה 34

 ?האם לומד במוסד כלשהו 35

אינו בוגר תיכון 
 ללא תעודה) שנות לימוד 12(בוגר תיכון או ישיבה 
בעל תעודת בגרות 
בוגר תיכון עם תעודה לא אקדמית 
תואר ראשון או תעודה מקבילה 
 כולל רפואה(תואר שני( 
תואר שלישי 
אחר 
לא ידוע 
סירב לענות 

שלוש פעמים בשבוע או יותר, כן 
פעם או פעמיים בשבוע, כן 
לא 
לא ידוע 
סירב לענות 

 מעון לגיל הרך/ משפחתון 
טרום או חובה: גן ילדים 
 עד ט' כיתות א –בית ספר יסודי או חטיבת ביניים' 
 יבעד ' כיתות י –בית ספר תיכון או ישיבה' 
 כולל/ ישיבה גדולה 
 מקצועי/ בית ספר טכני 
מכינה קדם אקדמית 
 סמינר/ מכללה / אוניברסיטה 
אחר :______ 
לא ידוע 
 סירב לענות 

 לימודים

: לומדאם 

 
 

 דקירה על גבי מפה



39 
ת בדרכך  /משתמש הינךבאיזה אמצעי נסיעה 

 ?למוסד הלימודים

40 
נסיעה נוסף בדרכך   משתמש באמצעי הינךהאם 

 ?  איזה, ואם כן, למוסד הלימודים

הליכה 
אופניים 
 משאית/ מסחרית / נהג מכונית 
 משאית/ מסחרית / מכונית נוסע 
אוטובוס 
 חנה וסע(נהיגה לתחנת האוטובוס( 
מונית שירות 
רכבת ישראל 
 חנה וסע(נהיגה לתחנת רכבת( 
רכבת קלה 
הסעת תלמידים 
מונית 
הסעה מאורגנת 
 קטנוע/ אופנוע 
תחבורה ציבורית אחרת 
אחר 
לא ידוע 

לא 
הסעת תלמידים 
מונית 
הסעת עובדים מאורגנת 
 קטנוע/ אופנוע 
אוטובוס 
רכבת ישראל 
תחבורה ציבורית מיוחדת 
 דקות 5מעל (הליכה( 
אופניים 
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מספר המכשיר, טרקימומכשיר , כן :______ 
פירוט סיבה, הנסקר מסרב, לא :______ 

 Data loggerמכשיר 

 מקומות ביקור עיקריים

42 

  כמה פעמים נסעת למקומות הבאים בשבועיים
 ?האחרונים

 

 )שאינם ערבי חג או חג' ה-'רק נסיעות ביום א(

העיר תל אביב: _____ 
פרבריה הקרובים של תל אביב :_____ 
 של תל אביבפרבריה הרחוקים :_____ 
אזור המרכז :_____ 
חיפה והקריות :_____ 
שאר אזור הצפון :_____ 
באר שבע :_____ 
שאר אזור הדרום :_____ 
ירושלים :_____ 

 ____): רשות(הערות נוספות  *



 סוג הרכב 1

 יצרן הרכב 2

 ______: דגם הרכב 3

 מבנה הרכב 4

 ______: ייצור הרכב שנת 5

 ______: ק"נפח מנוע בסמ 6

 סוג דלק 7

פרטי 
 דו שימושי(מסחרי( 
דו גלגלי 
אחר :_____ 

 כלי רכב: חלק ג

 .השאלות על כלי הרכב נפתחות עבור כל אחד מכלי הרכב של משק הבית* 

אפשרות בחירה מתוך 
 יצרנים 106פירוט שמות 

מכונית 
ואן 
רכב שטח 
טנדר 
משאית מסוג אחר 
אופנוע קטנוע 
סירב לענות 

 95בנזין 
 98בנזין 
גז 
היברידי 
חשמלי 
דיזל 

 כללי



 ?מיהו בעל הרכב 8

 ?מי משלם את הוצאות הדלק 9

 ?6 מי משלם עבור אגרת נסיעה בכביש 10

 מקום חניה בבית 11

משק הבית 
המעביד משלם חלק מההוצאות 
המעביד משלם את כל ההוצאות 
לא ידוע 

משק הבית 
קרוב משפחה 
ליסינג 
המעביד 

השכרה 
  אחר 
לא ידוע 

משק הבית 
המעביד משלם חלקית 
 הכלהמעביד משלם 
לא ידוע 

 ללא תשלום –ברחוב 
 עם מדחן –ברחוב 
 עם תו חניה אזורי –ברחוב 
ים/בחניה פרטית לדייר 
בחניה פרטית שאיננה רק לדיירים 
אחר 
לא ידוע 

: הרכב חונה בבית בתשלוםאם 

 ? ____כמה משלמים עבור החניה בבית בחודש 12

 בעלות על הרכב והוצאות



 ? מי מבני הבית נוהג בדרך כלל ברכב 13

14 
 לתל(מי משלם עבור נסיעה בנתיב המהיר 

 ? אביב

 ?מי משלם עבור נסיעה במנהרות הכרמל 15

משק הבית 
המעביד משלם חלקית 
 הכלהמעביד משלם 
לא ידוע 

משק הבית 
המעביד משלם חלקית 
 הכלהמעביד משלם 
לא ידוע 

בחירה מתוך רשימת 
 שמות בני משק הבית

 ____): רשות(הערות נוספות  *



 סטטוס המגורים ביחידת הדיור 1

2 

כולל חצאי (בכמה חדרים מתגוררים חברי משק הבית 
 ? ____)חדרים וסלון

 

חדר שירותים , מחסן, אמבטיה, שירותים, לא כולל מטבח(
 )לעסק וחדרים המשמשים

3 
 ברוטו   רמת הכנסה

 

 )כולל כל מקורות ההכנסה(

 ____: של משק הבית מספר הטלפון 4

 ____: תאריך יום המדידה 5

6 

 ?תוכנת השאלונים כיצד תפקדה
 

,  בטאבלטמכיוון שהנסקר יכול לראות מה הסוקר מקליד (
 –היא  האמיתיתכאשר כוונתה , שאלה זו הוכנסה במסווה

עד כמה הנתונים שהתקבלו ממשק הבית אמינים בעיני  '
 )?'הסוקר

בבעלות הנסקר או בבעלות בן משק בית אחר 
נשכר על ידי בני משק הבית 
מתגוררים ביחידת הדיור ללא תשלום שכר דירה 
דמי מפתח 
גר במוסד 
סטטוס מגורים אחר :____ 
לא ידוע 
סירב לענות 

 סיום: חלק ד

 .השאלות בחלק זה נפתחות עבור כל משק בית נדגם* 

 4,500עד ₪ 
8,000 – 4,501   ₪ 
13,000 – 8,001 ₪ 
19,000 – 13,001 ₪ 
 19,000מעל   ₪ 
לא ידוע 
סירב לענות 

תפקדה היטב 
תפקדה טוב 
לא תפקדה טוב 
תפקדה גרוע מאוד 

 ___): רשות(הערות נוספות  *



 ____: Data logger מספר מכשירי 1

 ?Data loggerהאם כולם לקחו  2

 ? ____ממשק הבית כמה מכשירים התקבלו חזרה 3

   ?כמה שוברים קיבל משק הבית 4

 1שובר  סוג 5

 2 סוג שובר 6

תווי קנייה 
בילוי 

 מידע כללי:  'חלק א

תווי קנייה 
בילוי 

0 
1 
2 

 ____): רשות(הערות נוספות  *

כן 
לא 



 פעילות מטרת 1

 פרטי נסיעות+ פעילויות :  'חלק ב

השאלות בחלק זה נפתחות עבור כל אחת מהפעילויות שזוהו על ידי * 
 ).במידה ויש כאלה, וכן על פעילויות שהנסקר ביקש להוסיף( Data logger-ה

 פעילות הקשורה בבית –בית 
רגיל/מקום עבודה עיקרי 
בית ספר 
 הכשרה מקצועית וכד, הרצאה, חוג(פעילות לימודית אחרת'( 
שינוי אמצעי או קו 
איסוף של נוסע/הורדה 
קנייה של מוצרי צריכה 
ליווי בני משק בית 
חברים/ביקור משפחה 
מסגרת לגיל הרך 
 מוסך וכד, משרדי ממשלה, דואר, בנק(הליכה לסידורים'( 
מקום תפילה 
ביקור אצל חברים 
רפואה/שירותי בריאות 
פעילות הקשורה לעבודה או פגישה עסקית 

פעילות פנאי או חברה אחרת 
מקום בילוי או תרבות 
כושר/פעילות ספורט 
מקום עבודה אחר 
מוסד להשכלה גבוהה 
ישיבה/כולל 
מסעדה או בית קפה 
 הורדת זבל, הליכה עם כלב(טיול המתחיל ונגמר בבית( 
בילוי בפארק או בחיק הטבע 
ליווי מי שאינו בן משק בית 
 עבודה בשכר –בית 
פעילות התנדבותית 
 דירה, מכונית, מכשירי חשמל ביתיים" (גדולות"רכישות( 
תקשורת או התכתבות 
פעילות משפחתית 
אחר :____ 

 מטרת פעילות



 ?למקום באיזה כלי תחבורה הגעת 2

:  רכבכלי התחבורה הינו אם 

 ?באיזה כלי רכב השתמשת 3

4 
   כמה דקות לקח לך ללכת מהמקום שבו עזבת

 ?את הרכב ועד היעד

 ?כמה דקות חיפשת חניה 5

הליכה 
רכבת קלה 
משאית/נהג מכונית 
משאית/נוסע מכונית 
אוטובוס 
מונית שירות 
רכבת ישראל 
אופניים 

רכב לא של משק הבית 
פירוט, אחד מהרכבים של משקי הבית :____ 

הסעת תלמידים 
מונית 
הסעה מאורגנת של מקום עבודה 
 דו גלגלי ממונע/ אופנוע 
הסעה מיוחדת 
אחר :____ 
לא ידוע 
סירב לענות 

 אמצעי הגעה לפעילות

1 
2 
3 
4 
5 

15 
20 
25 
30 
45 

60 
לא ידוע 
סירב לענות 

6 
7 
8 
9 
10 

1 
2 
3 
4 
5 

15 
20 
25 
30 
45 

60 
לא ידוע 
סירב לענות 

6 
7 
8 
9 
10 



 ?איפה חנית 6

 ?האם שילמת עבור החניה 7

 חניון פתוח/ מגרש חניה 
 חניה בבניין/ חניון מקורה 
חניה ברחוב 

):  המשך(רכב כלי התחבורה הינו אם 

כן 
לא 
לא ידוע 
סירב לענות 

 ? ____כמה שילמת 8

 תעריף תשלום חניה 9

:אם שילם עבור החניה

שעה 
יום 
שבוע 
חודש 
שנה 

חניה אחרת :____ 
לא ידוע 
סירב לענות 



10 
 ? ____מהו מספר הקו

 

 )בלבד' אוטובוס'עבור (

 ?עבור הנסיעה איך שילמת 11

12 
בתחבורה   האם היה לך רכב זמין כשבחרת לנסוע

 ?ציבורית

13 

באיזה אמצעי  , הרכבת הקלה לפני הפעלת
 ?השתמשת לשם ביצוע פעולה זו

 

 )בלבד' רכבת קלה' עבור(

:תחבורה ציבוריתכלי התחבורה הינו אם 

כרטיס בודד 
 כרטיס חכם/ כרטיסיה 
חופשי חודשי 
חופשי סטודנט סמסטריאלי 
כרטיס נכה 
אחר:____ 

כן 
לא 
לא ידוע 
סירב לענות 

הליכה 
רכבת קלה 
משאית/נהג מכונית 
משאית/נוסע מכונית 
אוטובוס 
מונית שירות 
רכבת ישראל 
אופניים 

הסעת תלמידים 
מונית 
הסעה מאורגנת של מקום עבודה 
 דו גלגלי ממונע/ אופנוע 
הסעה מיוחדת 
אחר :____ 
לא ידוע 
סירב לענות 



:כל אמצעי ההגעהעבור 

 ?בדרך איתךכמה מלווים נוספים היו  14

 ?כמה מהם הם בני משק הבית, היו מלווים אם 15

 ?מי הם ,אם היו מלווים בני משק הבית 16

 ___): רשות(הערות נוספות  *

0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

בחירה מתוך רשימת שמות בני 
 משק הבית





 

  שאלון 'מוצא ויעד' בסקרי וסעים בתח"צ

  

  :םמשתתפי

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  :סרבים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  פרטים אישיים - חלק א' 

על הסוקר להזין את אמצעי התחבורה שבו הוא מתשאל ואם הוא מתשאל , בתחילת השאלון

   .אוטובוס, הסוקר יזין את מספר הקוב

  להשתתף? כן / לאהאם מוכן . 1

  סיבת הסירוב:. 2

  א. יורד בתחה הקרובה    

  ב. רואיין בעבר(לא רוצה לעות שוב)    

  ג. בעיות שפה    

  ד. עסוק/ה    

  ה. לא מעויין/ת    

  ו. לא ידועה סיבה    

  ז. טישת שאלון באמצע    

  ח. אחר    

  . באיזו תדירות את/ה משתמש/ת בתחבורה הציבורית העירוית בירושלים (אוטובוס או רכבת)? 3

  א. פחות מאשר פעם בשבוע    

  ב. יום / יומיים בשבוע    

   ג. שלושה / ארבעה ימים בשבוע    

  ד. חמישה ימים ומעלה בשבוע    

 האם את/ה מתגורר/ת בירושלים? כן / לא .4

  אם כן, באיזו שכוה? .5

  אם לא, באיזה יישוב את/ה גר/ה? .6

  האם את והג להשתמש ביותר מאמצעי תחבורה ציבורית אחד בכל סיעה? כן/לא .7

  אם כן, באיזה אמצעי תחבורה וסף? .8

 אוטובוס עירוי (וסף)  .א

  אוטובוס עירוי  .ב

  רכבת קלה  .ג

  אוטובוס ביעירוי  .ד

 רכבת כבדה  .ה

 ת? (בחירה מרובה)*אם כן, מהי הסיבה בגיה אתה בוחר לסוע בתחבורה ציבורי .9

בתקופת הפיילוט תיתן לשאלים האפשרות לעות באופן חופשי, לאחר מכן יעודכו התשובות *

  בהתאם.

 קושי בחיפוש חיה  .א



  

 עלויות סיעה (ברכב)/חיה  .ב

 זמי הסיעה ליעד  .ג

 חוסר רצון להוג בעיר  .ד

 אין רכב הזמין לרשותי  .ה

 אין ברשותי רישיון היגה  .ו

 עלויות סיעה בתח"צ  .ז

 אחר*  .ח

 האם יש ברשותך רישיון היגה? כן / לא . 10

  מהו פרופיל הרב קו בו אתה משתמש? . 11

  א. ערך צבור / כרטיסייה

  ב. חופשי חודשי / שבועי / יומי

  ג. חופשי שתי / סימסטריאלי (סטודטים)

  ד. סיעה חופשית (חייל / שוטר)

  ה. כרטיס ייר

  מהו מצבך התעסוקתי?. 12

  שכירא.    

  עצמאיב.    

  לא עובדג.    

  תלמיד בית ספרד.    

  תלמיד ישיבה / סטודטה.    

  חייל ו.    

  גמלאיז.    

  

  .מתבססות על הערכת הסוקר ולא על בסיס תשאול 13 - 15שאלות 

  . קבוצות גיל13

  13-19א. 

  20-34ב. 

  35-49ג. 

  50-65ד. 

  +65ה. 

 מגדר? זכר / קבה. 14

    מגזר? כללי / חרדי / ערבי. 15



  

 שביעות רצון -חלק ב' 

   בחלק הבא היך מתבקש/ת לציין את מידת שביעות הרצון שלך מהושאים הבאים?

  שביעות רצון גבוהה). - 5שביעות רצון מוכה,  - 1(

 

 שאלה המופיעה בסקר עבור וסעי האוטובוס. -

  שאלה המופיעה עבור וסעי הרכבת. -

  

  מהי מידת שביעות הרצון שלך מהושאים הבאים? 

  לא רלווטי). - 0שביעות רצון גבוהה,  - 5שביעות רצון מוכה,  - 1(

 

  5  4  3  2  1 זמי ההמתה בתחות?

  
  5  4  3  2  1 משך זמי הסיעה בתחבורה הציבורית?

  
   1  2  3  4  5וחות במהלך הסיעה?

  

  5  4  3  2  1 צפיפות הסיעה בתחבורה הציבורית?

  
  5  4  3  2  1 פריסת תחות האוטובוס ברחבי העיר?

מת להגיע היכולת לסמוך על התחבורה הציבורית על   

 בזמן ליעדך?
1  2  3  4  5  

רמת תחזוקת המושבים, מכות התיקוף ויקיון של   

 אמצעי התחבורה?
1  2  3  4  5  

  
  5  4  3  2  1 חווית השהייה בתחות?

 

  5  4  3  2  1 אמיות השלטים האלקטרויים בתחות?
  

 

  0  5  4  3  2  1 בין אמצעי התחבורה השוים?וחות ביצוע מעברים 

  
  5  4  3  2  1 תחושת הביטחון האישי?

  
 

  0  5  4  3  2  1 התרשמות כללית מעבודת הפקחים?



  

  

 שאלה המופיעה בסקר עבור וסעי האוטובוס. -

  שאלה המופיעה עבור וסעי הרכבת. -

 *שאלת שביעות הרצון הכללית תופיע עבור וסעי הרכבת שמבצעים מעברים לאוטובוסים ולהיפך.     

  

 חשיבות -חלק ג' 

  החשובים ביותר בושא התחבורה הציבורית?*מהם שלושת התחומים שלדעתך הם 

 שאלות זהות, בכל שאלה יש לסמן תשובה אחת בלבד. 3* ישן 

 זמי ההמתה בתחות  -א

  זמי הסיעה בתחבורה הציבורית  -ב

  וחות הסיעה  -ג

  צפיפות הסיעה  -ד

  היכולת לסמוך על התחבורה הציבורית על מת להגיע בזמן ליעד  - ה

  ף ויקיון של אמצעי התחבורהרמת תחזוקת המושבים, מכוות התיקו  - ו

  אמיות השלטים האלקטרויים  -ז

  וחות ביצוע מעברים  - ח

  וחות טעית כרטיס הרב קו  -ט

  תחושת הביטחון   - י

  פריסת תחות האוטובוס  -כ

  עבודת הפקחים  -ל

  אחר  -מ

  

  
   1  2  3  4  5וחות טעית כרטיס הרב קו?

  
 

   1  2  3  4  5וחות טעית כרטיס הרב קו או רכישת כרטיס?
  

  5  4  3  2  1  שביעות רצון כללית (אוטובוסים)? *
  

  5  4  3  2  1  שביעות רצון כללית (רק"ל)? *
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