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 1-4 המשרד לשימוש
5/1          

  22001166סקר אירופי סקר אירופי 
 

 ________________   משיב מספר 6-9
 

  _____________ ישוב: המשרד לשימוש 10-13
 

14-15  IL          

 !למלא חובה
 : הראיון ביצוע של התחלה שעת

 [: _________INWSMM] שעה 16-17_______ [: INWSHH]דקות 18-19
 :הראיון ביצוע תאריך

 יום INWMMS _______ :20-21]] חודש INWYYS _______ :22-23]] שנה 24-27 
[INWDDS]:_______ 

 
 

 31A1 28- ألخبار عن السياسة لالقراءة أو اإلستماع  أو ص للمشاهدةخص  يوم عادي، كم من الوقت تقريباً ت   في 
 ساعة؟وأحداث ال

ل ل خص  دقائق، إذا لم ي  الساعات وإجابتك بال للمستطلع: سج   00:00ص وقت لذلك، سج 

 
         

 ساعات                          دقائق

 
  : يرفضال تقرأ. 7777

  : ال أعرفال تقرأ. 8888

 

32 A2 .( 1بطاقة رقم) حاسوب  تابلتوالحاسوب كالة أجهزة مختلفة ستخدام االنترنت بواسطس إيستطيع النا(

 . (smart phone)الهاتف الذكي و لوحي(

  سواء لالستخدام الشخصي  أو للعمل؟ ،غيرهاأو تستخدم االنترنت من خالل هذه االجهزة  بأي وتيرة
 A4إنتقل إلى سؤال      وال مرة. 1

 A4إنتقل إلى سؤال                 أحيانا  . 2

 A4إنتقل إلى سؤال              باألسبوع    عدة مرات. 3

 إستمر     غالبية األيام. 4

 إستمر     . كل يوم5

 A4إنتقل إلى سؤال                : يرفضال تقرأ. 7

 A4إنتقل إلى سؤال              : ال أعرفال تقرأ. 8

________   ________  
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36-33 A3 . ص تقريباً إلستخدايوم عادي، كم من الوقت ت  في  م اإلنترنت عبر الحاسوب، التابلتخص 

 سواء لالستخدام الشخصي  أو للعمل؟، الهاتف الذكي أو جهاز آخر،  )حاسوب لوحي(

 
  

              

 ساعات                       دقائق                                  

 : يرفضال تقرأ. 7777

 أعرف : الال تقرأ. 8888
 
 

 لجميع:إسأل ا
 

38-37 A4.  

حسب رأيك، يمكن الثقة بمعظم الناس، أو أن هنالك دائًما  هل عام، بشكل( 2 بطاقة رقم)

 يعني أنه  0 أن حيث ،10 إلى 0 من مكان لشكوك معينة في العالقات مع الناس؟ دّرج إجابتك على سلم

 نه "يمكن الثقة بمعظم الناس".يعني أ 10 –"هنالك دائًما مكان لشكوك معينة"، و 

 ال تقرأ:
 عرفأال 

 ال تقرأ:
 يرفض

 يمكن الثقة 
 بمعظم الناس

         
 هنالك دائًما 
مكان لشكوك 

 معينة
88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 

40-39  A5 .[PPLFAIR] 

  الفرصة لذلك، ت لديهمكان إذا استغاللك حاولوني   الناس هل، حسب رأيك، معظم( 3 بطاقة رقم)

 تجاهك؟ منصفين يحاولون أن يكونوا أنهم أو

 ال تقرأ:
 عرفأال 

 ال تقرأ:
 يرفض

 معظم الناس يحاولوا 
 أن يكونوا منصفين

         
معظم الناس 
 يحاولون
 االستغالل

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 

42-41 A6 . 

 كل عام، يحاول الناس مساعدة اآلخرين أو أنهم بشكل عام هل، حسب رأيك، بش( 4 بطاقة رقم)

 يهتمون بأنفسهم؟

 ال تقرأ:
 عرفأال 

 ال تقرأ:
 يرفض

الناس بشكل عام يحاولون 
 مساعدة اآلخرين

         
الناس بشكل 
عام يهتمون 

 بأنفسهم
88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 

 

_________ 

 

 

  

_________ 
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كمبعض األسئلة عن الس كاآلن نود أن نسأل  :ياسة والح 
 

43B1  . 

 هل أنت....السياسة؟ بإلى أي مدى تهتم 
 . تهتم جًدا1

 . تهتم إلى حٍد ما2

 . تقريًبا ال تهتم3

 . ال تهتم بتاًتا4

 : يرفضال تقرأ. 7

 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

44 B2. 
 (5)بطاقة رقم 

 ك بالتأثير على ما تقوم به الحكومة؟سمح الجهاز السياسي في إسرائيل ألشخاص مثلإلى أي مدى، حسب رأيك، ي  
 بتاتاً ال .1

 . قليل جداً 2

 . قليلً 3

 . كثيراً 4

 . كثيراً جداً 5

 : يرفضال تقرأ. 7

 عرفال أ ال تقرأ: .8

  

45 B3. 

 (6)بطاقة رقم 
 إلى أي مدى، حسب رأيك، تستطيع أخذ دور فًعال بمجموعة ناشطة بمواضيع سياسية؟

 بتاتاً ال تستطيع .1

 يع قليلً . تستط2

 . تستطيع إلى حٍد ما3

 . تستطيع جداً 4

 . تستطيع تماماً 5

 : يرفضال تقرأ. 7

 عرفال أ ال تقرأ: .8

 

46 B4. 

 (7)بطاقة رقم 
ن( سمح إلى أي مدى، حسب رأيك، ي    الجهاز السياسي في إسرائيل ألشخاص مثلك بالتأثير على السياسة؟)ي مكِّ

 بتاتاً ال .1

 . قليل جداً 2

 . قليلً 3

 . كثيراً 4

 . كثيراً جداً 5

 : يرفضال تقرأ. 7

 عرفال أ ال تقرأ: .8
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47 B5 

 وإلى أي مدى أنت واثق بقدرتك على المشاركة بالسياسة؟ (8بطاقة رقم )
 غير متأكد بتاتاً  .1

 . متأكد قليلً 2

 . متأكد إلى حٍد ما3

 . جداً متأكد4

 . تماماً متأكد5

 : يرفضال تقرأ. 7

 فعر أال ال تقرأ: .8
 

 لديك ثقة بكل واحدة من المؤسسات التالية؟ بشكل شخصيإلى أي مدى أنت ( 9 رقم بطاقة)

 يعني بأنك  10 –، و "بالمؤسسة يعني بأنك "ال تثق بتاًتا 0ث أن حي 10إلى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 "تثق بالمؤسسة ثقة تامة".
 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

: ال تقرأ
 يرفض

تثق 
 ثقة
 تامة

         
 ال تثق
 ابتاتً 

49-48 B6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88  الكنيست 

51-50 B7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88  الجهاز القضائي 

53-52 B8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88  الشرطة 

55-54 B90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88  السياسيين 

57-56 B10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 األحزاب السياسية 

59-58 B11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 البرلمان األوروبي 

61-60 B12  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 88 األمم المتحدة 
 

62 B13 وتت في انتخابات الكنيست بعض الناس ال يصوتون في االنتخابات لسبب أو آلخر. هل صاليوم، هنالك

 (؟2015)شهر آذار  األخيرة

 . نعم1

 B15انتقل إلى  . ال 2
 B15انتقل إلى  . ال يحق لي التصويت 3
 B15انتقل إلى  :  يرفض ال تقرأ. 7

 B15انتقل إلى  ال أعرف  ال تقرأ: .8
 

64-63B14  

 االنتخابات؟ هذه في صوتت حزب ألي

التجمع مشتركة )الجبهة الديمقراطية للسلم، القائمة ال .11المعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني      .1

 الوطني 
، القائمة العربية الموحدة والحركة العربية الديمقراطي                                                                            

 للتغيير(

 . القائمة العربية12                         ليكودال .2

                                       ليه يروكاع.13                            ينويسرائيل بيت .3

 ______________________ آخر. 14            شاس .4

                  ميرتس .5

 ورقة خالية: ورقة بيضاء / ال تقرأ. 15. البيت اليهودي                                                        6

 : لم أصوتال تقرأ .16                (. يهدوت هتوراة )ديجيل هتوراة وأجودات يسرائيل7

 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 77                 . يش عتيد8

 : ال أعرفال تقرأ .88 . كوالنو برئاسة  موشيه كحلون                                      9

       ي يشايإيل. ياحاد برئاسة 10
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 إسأل الجميع:
 . الوضع تدهور الحد من أو إسرائيل في األوضاع تحسين محاولة بواسطتها يمكن مختلفة طرق هنالك
 المجيبة( \)أسمع األسئلة للمجيب  :التالية األمور من بشيء خيرةاأل شهر 12 الـ خالل قمت هل

 ال تقرأ:
  أعرفال

 ال تقرأ:
 يرفض

 نعم ال
 

8 7 2 1 
65B15  

 محلية في سلطة موظف أو حكومي موظف أو بسياسي اتصلت

8 7 2 1 
66B16  

 عملت في حزب سياسي أو بمجموعة ناشطة

8 7 2 1 
67  B17 

 عملت في منظمة أو إتحاد آخر

8 7 2 1 
68B18  

 لة معينةلبست أو عرضت بطاقة أو شعاًرا ملصًقا لحم

8 7 2 1 
69B19  

 قمت بالتوقيع على عريضة

8 7 2 1 
70B20 

  شاركت في مظاهرة جماهيرية قانونية

8 7 2 1 
71B21  

 قاطعت منتجات معينة

8 7 2 1 
72 B22  

نشرت أو شاركت عبر االنترنت بشيء عن السياسة، مثل بمدّونة، هل  
 مثل الفيسبوك أو تويتر؟ بريد إلكتروني، أو شبكات اجتماعية

                                                                     

 لجميع:إسأل ا
73 B23  

 هل هنالك حزب معين تشعر بأنك قريب منه أكثر من باقي األحزاب؟
 . نعم 1

 B26انتقل إلى  . ال 2
 B26انتقل إلى  : يرفض ال تقرأ. 7

 B26انتقل إلى   ال أعرف ال تقرأ: .8

75-74 B24 ألي حزب؟ 

 . القائمة العربية 12المعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني      .1

                                       ليه يروكاع.13                          ليكود .2

 ______________________ آخر. 14                            يسرائيل بيتينو .3

            شاس .4

                  ميرتس .5

 . البيت اليهودي                                                        6

 . يهدوت هتوراة )ديجيل هتوراة وأجودات يسرائيل                 7

 B26انتقل إلى      إلجابة: يرفض اال تقرأ. 77                         . يش عتيد8

 B26انتقل إلى     : ال أعرفال تقرأ .88. كوالنو برئاسة  موشيه كحلون                                      9

       إيلي يشاي. ياحاد برئاسة 10

 ، التجمع الوطني الديمقراطيالقائمة المشتركة )الجبهة الديمقراطية للسلم،  .11

 ( الموحدة والحركة العربية للتغيير القائمة العربية
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76 B25 

 أي مدى تشعر بأنك قريب من هذا الحزب؟ هل تشعر بأنك: إلى
 . قريب جًدا1

 . قريب إلى حٍد ما2

 . غير قريب3

 . غير قريب بتاًتا4
 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8
 
                                                                                                   

78-77 B26  

 على  نفسك كنت تضع  أين ."يسار" و "يمين" عن أحياًنا الناس يتحدث السياسة، في( 10بطاقة رقم )

 يمين؟ يعني 10 - و يسار يعني 0، حيث أن 10إلى  0سلم من 

 يمين          يسار
 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01       02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 

80-79 B27  

  األيام؟ هذه في بشكل عام حياتك عن راض بالم جمل، إلى أي مدى أنت (11بطاقة رقم )

 يعني راٍض جًدا. 10 -راٍض، و  يعني جًدا غير 0أن  ، حيث10إلى  0دّرج إجابتك على سلم من 

 جًدا 
 راٍض  غير

         
جًدا 
 راٍض 

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 

82-81 B28  
 ? إسرائيل في الحالي االقتصادي الوضع عن راض إلى أي مدى أنت بشكل عام، (11بطاقة رقم )

 جًدا 
 راٍض  غير

         
جًدا 
 راٍض 

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 

84-83 B29  

 الحكومة اإلسرائيلية، إلى أي مدى تشعر بالرضا عن طريقة أداءها وحين تفكر في اآلن ( 11بطاقة رقم )

 لوظيفتها؟

 جًدا 
 راٍض  غير

         
راٍض 
 جًدا

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 فال أعر

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
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86-85 B30  

 ؟اإلسرائيلية الديمقراطية عنأي مدى أنت راٍض إلى وبالم جمل، ( 11بطاقة رقم )

 جًدا 
 راٍض  غير

         
راٍض 
 جًدا

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

88-87  B31  

 هذه األيام؟ إسرائيلفي  والتعليم لتربيةاوضع بشكل عام، ماذا تفّكر عن ( 12بطاقة رقم )

 جيد جًدا          سيئ جًدا
 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

90-89 B32  

 هذه األيام؟ رائيلإسوضع خدمات الصحة في بشكل عام، ماذا تفّكر عن ( 12بطاقة رقم )

 جيد جًدا          سيئ جًدا
 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 ( إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالية:13)بطاقة رقم 

 

جداً 
 موافق

 موافق

بالوسط، 
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

جداً 
 غيرموافق

: تقرأال 
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

91 B33 

يجب على الحكومة العمل على 
 تقليص الفروقات في األجر

1 2 3 4 5 7 8 

92 B33a 
نقص بأماكن كون يعندما 
، فإّن للرجل أفضلّية على العمل

 المرأة في الحصول على عمل

1 2 3 4 5 7 8 

93 B34 

يجب أن يكون المثليين 
 في ا  والمثليات جنسيا  أحرار

 عيش حياتهم كما يرغبون

1 2 3 4 5 7 8 

94 B35 

 تيعائلذا كان أحد أفراد ا
ا ا أو كانت  -المقّربين مثلّي  لوطّي 

 سأشعر بالخجل -سحاقّية

1 2 3 4 5 7 8 

95 B36  

ألزواج المثليين جنسيا  )مثليين ا
أو مثليات جنسيا ( يستحقون 

كما  نفس الحقوق بتبني أوالد
 لعاديينازواج األ

1 2 3 4 5 7 8 
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97-96 B37  

ّدعون بأنه يجب تعميق عملية اإلتحاد بأوروبا. ( 14)بطاقة رقم   عند التفكير باإلتحاد األوروبي، هنالك من ي 

 آخرون يّدعون بأن عملية اإلتحاد عميقة أكثر من الالزم.
 ما هو موقفك من عملية اإلتحاد األوروبي؟  

 يعني  10 -يعني عملية اإلتحاد عميقة أكثر من اللزم ، و  0أن  ث، حي10إلى  0دّرج إجابتك على سلم من 

 يجب تعميق عملية اإلتحاد بأوروبا.
عملية اإلتحاد 
عميقة أكثر 
 من الالزم

         
يجب تعميق عملية 
 اإلتحاد بأوروبا

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 

 

 ل عدد من األسئلة عن أشخاص، من دول أخرى، الذين يأتون للعيش في إسرائيل.اآلن، سنسأ
 

98 B38  
 إلى نفس العرقألشخاص ينتمون  إسرائيلأي مدى، حسب رأيك، يجب أن تسمح  إلى (15بطاقة رقم )

 مثل تلك التي ينتمي إليها غالبية مواطنيها، القدوم للعيش هنا؟ أو المجموعة االثنية
 ثيرون القدوم للعيش هنا. السماح لك1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4

 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8
 

99 B39 

 تلك التي  عن مختلفةاثنيه  مجموعة مجموعة عرقية أو إلى ألشخاص ينتمون بالنسبة ماذا (15بطاقة رقم )

 إسرائيل؟ في ينتمي إليها غالبية المواطنين
 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4

 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

 

100 B40  
 ؟وروباأدول فقيرة من خارج من أشخاص ماذا عن  (15بطاقة رقم )
 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 لعدد معين . السماح2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4

 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8
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102-101 B41  

 هل كنت تقول، بشكل عام، بأنه جيد أو سيئ القتصاد إسرائيل بأن يأتي للعيش  (16بطاقة رقم )

 هنا أشخاص من دول أخرى؟

 جيد لالقتصاد          سيء لالقتصاد
 :ال تقرأ
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

104-103 B42  

 بأن الحياة الثقافية في إسرائيل، بشكل عام، تصبح فقيرة أكثر أو غنية هل كنت تقول  (17بطاقة رقم )

 الذين يأتون للعيش هنا من دول أخرى ؟ أكثر بسبب األشخاص
حياة ثقافية 
 فقيرة أكثر

         
 حياة ثقافية 
 غنية أكثر

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 
 

106-105 B43  

 هل أصبحت إسرائيل مكان أفضل أكثر أم أسوء أكثر للعيش فيه بسبب األشخاص ( 18بطاقة رقم )

 الذين يأتون من دول أخرى للعيش هنا؟
مكان أسوء 
أكثر للعيش 

 به
         

 مكان أفضل أكثر 
 للعيش به

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 
 

 

 :سئلة عنك وعن حياتكواآلن بعض األ
 

108-107 C1  

 بالم جمل، إلى أي مدى تعتبر نفسك إنساًنا سعيًدا؟ (19بطاقة رقم )
غير  اجدً 

 سعيد
         

 ا جدً 
 سعيد 

 قرأ:ال ت
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

110-109 C2  

 ؟ةلقاءات اجتماعيك، وزمالء العمل ئقرباأك، وئصدقاأبأي وتيرة تلتقي مع  (20بطاقة رقم )
 . وال مرة1

 أقل من مرة في الشهر. 2

 مرة في الشهر. 3

 عدة مرات في الشهر. 4

 عمرة في األسبو. 5

 ععدة مرات في األسبو. 6

 كل يوم. 7

 : يرفضال تقرأ. 77

 عرفال أ ال تقرأ: .88
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112-111  C3  

ث معهم بأمور خاصة وشخصية؟21)بطاقة رقم   ( ما هو عدد االشخاص، إذا كان اصال، الذين تستطيع التحد 
 وال أحد .0
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 6-4 
5. 9-7 
 أو أكثر 10 .6

 : يرفضال تقرأ. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 
 

113 C4  

 ي وتيرة تشترك بفعاليات اجتماعية؟ أ، بعمركفي  صمقارنة مع أشخا( 22 بطاقة رقم)
 قل بكثير من غالبية الناس. أ1

 قل من غالبية الناس. أ2

 . تقريًبا بنفس الوتيرة3

 . أكثر من غالبية الناس4

 . أكثر بكثير من غالبية الناس5

 يرفض ال تقرأ:. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8
 

114 C5  

 األخيرة؟ الخمس السنوات خالل اعتداء أو سرقة إلى تعرضتم عائلتك أفراد أحد أو أنت هل
 . نعم1

 . ال2

 . ال تقرأ: يرفض7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

 
115 C6  

 فيه عند حلول الظالم؟ تعيش الذي الحي وحيًدا في تشعر باألمان عند تجولك إلى أي مدى
 هل تشعر:

 . آمن جًدا1

 . آمن2

 . غير آمن3

 . جًدا غير آمن4

 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8
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 األسئلة التالية هي بخصوصك أنت:

 

116 C7  

 تستطيع بأن تقول بأنه: هل عام؟ بشكل الصحي وضعك هو ما
 . جيد جًدا1

 . جيد2

 . مقبول3

 . غير جيد4

 . جًدا غير جيد5

 غير ملئم ال تقرأ:. 6

 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

 
117 C8  

 هل أنت مقّيد بطريقٍة ما في نشاطاتك اليومية بسبب مرض م ستمر أو إعاقة أو ضعف أو مشكلة نفسية معينة؟ 
 . نعم، بدرجة كبيرة1

 . نعم، بدرجة معينة2

 . ال3

 غير ملئم ال تقرأ:. 6

 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8
 

 

ومع  بها،الدولة التي يعيشون  مع ترابطمختلفة من ال بمستوياتاس من الم مكن أن يشعر الن

 أوروبا.

119-118 C9  ( 23)بطاقة رقم 

 عاطفياً بإسرائيل؟ مرتبطإلى أي مدى تشعر بأنك 

 هناك" يعني أنّ  10، و "بالمّرة رتباط عاطفيعدم وجود ا"يعني  0، حيث أن10إلى  0جابتك على سلم بين إدّرج 

ا يّ قو رتباط عاطفيا  ."جّدً

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

إرتباط 
 عاطفي قوي

         
إرتباط 
عاطفي 
 معدوم

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
 

1-4 dup 5/2 

7-6 C10  ( 23)بطاقة رقم 

 عاطفياً )حسياً( بأوروبا؟ مرتبطإلى أي مدى تشعر بأنك 

 :ال تقرأ
 ال أعرف

 :ال تقرأ
 يرفض

إرتباط 
 اطفي قويع

         
إرتباط 
عاطفي 
 معدوم

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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  C11 ال تسأل سؤال: للم ستطلع
 
8 C11  

 طائفة دينية معينة؟للديانة أو  منتمًياهل تعتبر نفسك 
 . نعم1

 C13انتقل إلى  . ال 2

 C13انتقل إلى  عرف ال أ ال تقرأ: .8

 
 

11-9C12 ديانتك؟ ما هي 
 

 C15انتقل إلى  . يهودي 5 يهودي
 

 C15انتقل إلى  . مسلم سني 610 مسلم

 C15انتقل إلى  . تيار إسلمي آخر 690

  

 C15انتقل إلى  . مسيحي كاثوليكي 1 مسيحي

 C15انتقل إلى  . مسيحي بروتستانت 2

 C15انتقل إلى  . مسيحي أرثوذوكسي 3

 C15انتقل إلى  . تيار مسيحي آخر 4

  

 C15انتقل إلى  . درزي 670 درزي

  

 C15انتقل إلى  . ديانة آسيوية }مثل بوذية، هندوس{ 7 آخر

 C15انتقل إلى  . ديانة أخرى، ليست مسيحية 8 

  

 استمر . يرفض 7777 يرفض ال تقرأ:

 
 
 

12  C13  

نتمًيانفسك شخًصا  تاعتبر أي مرةفي هل   ، أو لطائفة دينية معينة؟لدين معين م 
 . نعم1

 C15انتقل إلى  . ال 2
 C15انتقل إلى  : يرفض ال تقرأ. 7

 C15انتقل إلى  ال أعرف  ال تقرأ: .8
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15-13  C14 ألي؟ 

 . يهودي5 يهودي

 

 . مسلم سني610 مسلم

 . تيار إسلمي آخر690

  

 . مسيحي كاثوليكي1 مسيحي

 ستانت. مسيحي بروت2

 . مسيحي أرثوذوكسي3

 . تيار مسيحي آخر4

  

 . درزي670 درزي

  

 . ديانة آسيوية }مثل بوذية، هندوس{7 آخر

 . ديانة أخرى، ليست مسيحية8 

  

 . يرفض7777 يرفض ال تقرأ:

 . ال توجد إجابة9999 ال توجد إجابة ال تقرأ:
 
 

 

 للجميع:
 

  17-16 C15  

  عالقة النتمائك الديني، كيف تعّرف مدى تدّينك؟  ( بدون24 رقم )بطاقة

غير متدين 
 بتاًتا

 امتدين جدً          
 :ال تقرأ
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفأال 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 77 88 

 
 

19-18C16  

 هذه  تشترك وتيرة بأي الجنازات، أو الزواج مثل الخاصة عن المناسبات عدا( 25 بطاقة رقم)

 األيام في طقوس دينية منظمة؟
 . كل يوم1

 سبوعكثر من مرة في األأ. 2

 . مرة في األسبوع3

 . مرة في الشهر على األقل4

 عياد والمناسباتاأل في. فقط 5

 . بفترات أقل متقاربة 6

 . وال مرة7

 : يرفضال تقرأ. 77

 ال أعرف ال تقرأ: .88
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21-20 C17  
 أية وتيرة، إذا كنت أصال،   ب ،طقوس دينية في تكعن وقت مشارك عدا (25)بطاقة رقم 

 أنت معتاد أن تصلي؟ 
 . كل يوم1

 سبوعكثر من مرة في األأ. 2

 . مرة في األسبوع3

 . مرة في الشهر على األقل4

 عياد والمناسباتاأل في. فقط 5

 . بفترات أقل متقاربة 6

 . وال مرة7

 : يرفضال تقرأ. 77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 
 

22  C18  

 مجموعة مضطهدة في إسرائيل؟جزء من هل تعتبر نفسك 
 . نعم1

 C20انتقل إلى  . ال 2

 C20انتقل إلى   : يرفضال تقرأ. 7

 C20انتقل إلى  ال أعرف  ال تقرأ: .8

 
C19  

  لها؟ تنتمي التي المجموعة ضد التمييز أي خلفية يتم لىع
 واحدة( إجابة من ألكثر اإلشارة ممكن)
 نعم 

د تمييز ضد المجموعة يوج
 التي تنتمي لها

 ال
يوجد تمييز ضد المجموعة 

 التي تنتمي لها

23  [DSCRRCE] 0 1 اللون أو العرق 

24  [DSCRNTN] 0 1 القومية 

25  [DSCRRLG]0 1 الدين 

26  [DSCRRLNG]0 1 اللغة 

27  [DSCRETN]0 1 مجموعة اثنيه 

28  [DSCRAGE]0 1 جيل 

29  [DSCRGND]0 1 ندر )كونك رجل/كونك امرأة(الج 

30  [DSCRSEX]0 1 ةالميول الجنسي 

31  [DSCRDSB]0 1 إعاقة 

32 ]DSCROTH[ :0 1 آخر ____________ ال تقرأ 

33 ]DSCRDK[ :0 1 ال أعرف ال تقرأ 

34 ]DSCRREF[  :0 1 يرفضال تقرأ 

35 ]DSCRNAP[  :0 1 غير ملئمال تقرأ 

36 ]DSCRNA[  :0 1 ال توجد إجابةال تقرأ 

 

37 C20  إسرائيلي؟ مواطن أنت هل 
 C22انتقل إلى    . نعم1

 )استمر(. ال 2

 C22انتقل إلى    : يرفضال تقرأ. 7

 )استمر( ال أعرف ال تقرأ: .8
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39-38 [a ]C21  تحملها؟ فّصل  التي الجنسية هي ما_________________________  
 : يرفضال تقرأ. 77
 ال أعرف تقرأ: ال .88

 תווים 2, אלפאנומרי קידוד, ISO 3166-1 קידוד: למשרד

 

40  C22 [BRNCNTR] إسرائيل؟ في ولدت هل 
 C25انتقل إلى  . نعم1

 . ال )استمر(2

 C25انتقل إلى   : يرفضال تقرأ. 7

 C25انتقل إلى  ال أعرف  ال تقرأ: .8

 

42-41 [a ]C23  لدت؟ دولة أي في   ___________________________فّصل  و 
 : يرفضال تقرأ. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88

 תווים 2, אלפאנומרי קידוד, ISO 3166-1 קידוד: למשרד

 
46-43  C24  

 ؟إسرائيلللعيش أول مرة في  بأي سنة انتقلت
 سنة: _______________________

 : يرفضال تقرأ. 7777
 ال أعرف ال تقرأ: .8888

 
 

C25 ة لغة أو لغات تتحدث بشكل عام في البيت؟أي 
 حتى لغتين سجل/ي
 תווים3, אלפאנומרי קידוד, ISO 693-2 קידוד: למשרד

 

49-47 [LNGHOM1]  [a] ______________________ 

  : يرفضال تقرأ. 777                              
  ال أعرف ال تقرأ: .888

      
 52-50 [LNGHOM2]   [a] ___      ___________________ 

 ال توجد لغة ثانية ال تقرأ:. 000
 ال أعرف ال تقرأ: .888

  

53 C26  

 ؟إسرائيلهل تنتمي إلى مجموعة أقلية اثنيه في 
 . نعم1

 . ال 2
 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

 

54  C27   لدهل  ؟إسرائيل أبوك في و 
 C29انتقل إلى  . نعم1

 )استمر(  . ال2
 C29انتقل إلى  : يرفض ال تقرأ. 7

 C29انتقل إلى  ال أعرف  ال تقرأ: .8
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56-55 [a] C28  

لِد أبوك؟  }إذا لم يولد في إسرائيل{ في أي دولة و 
 תווים 2, אלפאנומרי קידוד, ISO 3166-1 קידוד: למשרד

 

___________________________ 

 : يرفضال تقرأ. 77

  أعرف ال ال تقرأ: .88
 
 

57 C29  إسرائيل؟ في أمك ولدت هل 
 C31انتقل إلى   . نعم1
 . ال )استمر( 2
 C31انتقل إلى  : يرفض ال تقرأ. 7

 C31انتقل إلى  ال أعرف  ال تقرأ: .8

 

59-58 [a ]C30  

لِدت أمك؟  }إذا لم تولد في إسرائيل{ في أي دولة و 
 תווים 2 ,אלפאנומרי קידוד, ISO 3166-1 קידוד: למשרד

 

___________________________ 

 : يرفضال تقرأ. 77

  ال أعرف ال تقرأ: .88 
 

 

 لجميع:إسأل ا

61-60 C31  

 ؟ولدتهل تستطيع أن تقول لي من فضلك بأي شهر 
:  12وكانون األول =  01كانون الثاني =  –مثال   سّجل الشهر الذي ولد فيه المجيب :ستطلعللم  

________________ 

 : يرفضال تقرأ .77

 : ال أعرفال تقرأ. 88

 

62 C32 

 للم ستطلع: 

 :(C31)أشر بناًء على سؤال شهر الميالد 
 شهر ميالدك هو: .1

 إستمر   ( 77(، أو يرفض )10تشرين أول )(، 7(، تموز )4(، نيسان )1كانون ثاني )

  

 شهر ميالدك هو: .2
 C36 إنتقل إلى سؤال (   88عرف" )(، أو "ال أ11(، تشرين ثاني )8(، آب )5(، أيار )2شباط )

 
 شهر ميالدك هو: .3

   C39ل إنتقل إلى سؤا (   12( أو كانون أول)9(، أيلول )6(، حزيران )3آذار )
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لِد بكانون ثاني )  ( 77(، أو يرفض )10(، تشرين أول )7(، تموز )4(، نيسان )1لمن و 

 (C32بسؤال  1)إجابة 
 

 ول األسردول أخرى ألسباب مختلفة. لبعضهم عالقات تتعلق بأصالناس للعيش في إسرائيل من  تأتي
 . آخرون يأتون للعمل هنا أو لإلنضمام لعائالتهم. آخرون يأتون ألنهم يعيشون تحت التي ينحدرون منها

 . ما تهديد
 هذا الموضوع.تتناول  التالية األسئلة 

 

لد  بأنمهم بخصوص القرار حسب رأيك، إلى أي مدى كل من األمور التالية  (26بطاقة رقم )  من و 

 أن ... ما مدى أهمية وتربى وعاش خارج إسرائيل، يستطيع القدوم والعيش هنا؟ أوالً، 
 

 
 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

مهم 
 للغاية

         
غير 
 مهم
 بتاتاً 

(64-63) C33 

ؤهالت كون لديهم متأن 
 تعليمية جيدة؟

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

(66-65) C34  

خلفية  ينحدروا منأن 

 يهودية

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

(68-67 )C35  

أن  تتوفر لديهم 
 مهارات تشغيلية

 تحتاجها إسرائيل

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

   24إنتقل إلى سؤالC 20، صفحة 
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لِد   ( 88ال أعرف" )(، أو "11(، تشرين ثاني )8(، آب )5(، أيار )2شباط )في لمن و 

 (C32بسؤال  2)إجابة 
 

 تتعلق بأصول األسر الناس للعيش في إسرائيل من دول أخرى ألسباب مختلفة. لبعضهم عالقات تتعلق  تأتي
آخرون يأتون للعمل هنا أو لإلنضمام لعائالتهم. آخرون يأتون ألنهم يعيشون تحت التي ينحدرون منها.

 . ما تهديد
 الموضوع. هذا تتناول التالية األسئلة 

 

 (70-69) C36  (27)بطاقة رقم 

لد الإعتباراً ب التعليمية الجيدةؤهالت المحسب رأيك، إلى أي مدى مهم بأن ت شكل   قرار بأن من و 
 وتربى وعاش خارج إسرائيل، يستطيع القدوم والعيش هنا؟ 

 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

مهم 
 للغاية

         
 غير مهم
 بتاتاً 

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 (72-71) C37  (28)بطاقة رقم 

لد وتربى  السماح لمن قرار في إعتباراً  الخلفية اليهوديةحسب رأيك، إلى أي مدى مهم بأن ت شكل   و 
 هنا؟  بأن يأتي ويعيش وعاش خارج إسرائيل

 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

مهم 
 للغاية

         
 غير مهم
 بتاتاً 

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

(74-73) C38  (29)بطاقة رقم 

  إعتباراً بقرار  المهارات التشغيلية التي تحتاجها إسرائيلحسب رأيك، إلى أي مدى مهم بأن ت شكل 
لد وتربى وعاش خارج إسرائيل، لم السماح  هنا؟ بأن يأتي ويعيش ن و 

 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

مهم 
 للغاية

         
 غير مهم
 بتاتاً 

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

 

   24إنتقل إلى سؤالC 20، صفحة 
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لِد بآذار )  ( 12( أو كانون أول)9(، أيلول )6(، حزيران )3لمن و 

 (C32بسؤال  3)إجابة 
 

 ول األسر تأتي الناس للعيش في إسرائيل من دول أخرى ألسباب مختلفة. لبعضهم عالقات تتعلق تتعلق بأص
التي ينحدرون منها.آخرون يأتون للعمل هنا أو لإلنضمام لعائالتهم. آخرون يأتون ألنهم يعيشون تحت 

 تهديد ما. 
 األسئلة التالية تتناول هذا  الموضوع.

لد وتربى  بأنبخصوص القرار  ة( حسب رأيك، إلى أي مدى كل من األمور التالية مهم30)بطاقة رقم   من و 

 رائيل، يستطيع القدوم والعيش هنا؟ أوالً، إلى أي مدى مهم بأن ...وعاش خارج إس
 

 
 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

 جداً 
 مهم

    
غير 
 مهم
 بتاتا

(76-75 )C39 

تتوفر لديهم المؤهالت أن 
 التعليمية الجيدة ؟

8 7 5 4 3 2 1 0 

(78-77 )C40  

أن ينحدروا من خلفية 
 يهودية

8 7 5 4 3 2 1 0 

(80-79 )C41  

أن  تتوفر لديهم مهارات 
 تشغيلية تحتاجها إسرائيل

8 7 5 4 3 2 1 0 

 

 :لجميعإسأل ا

 يأتي البعض إلى البالد ويطالبون بالحصول على مكانة الجئ بإدعاء أنهم يخافون من المالحقة في بالدهم.
 

 ( هل توافق أو ال توافق مع الجمل التالية:31)بطاقة رقم 
 

جداً 
 موافق

 موافق

 بالوسط،
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

جداً غير 
 موافق

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال أعرف

81 C42 

على الحكومة أن تتعامل 
بكرم مع طلبات الناس 

  للحصول على مكانة الجيء

1 2 3 4 5 7 8 

82 C43  

غالبية المطالبين بالحصول 
على مكانة الجئ ال يواجهون 

 فعل االضطهاد في بلدهم

1 2 3 4 5 7 8 

83 C44  
يجب السماح للحاصلين على 
حق اللجوء احضار أفراد 

1 2 3 4 5 7 8 
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 عائلتهم أيضا

 

 واآلن ننتقل لموضوع آخر

 
85-84 D1  

 (32)بطاقة رقم 

 من األجهزة  اواحدلبيتك، ما هو اإلحتمال بأن تشتري  اكبير اكهربائي الو كنت ستشتري جهاز
 كهرباء؟ال في إستهالكاألكثر توفيراً 

 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

محتمل 
 جدا

         
اإلحتمال غير 
 وارد بتاتا

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

87-86 D2 

 (33)بطاقة رقم 

 ،  إيقاف تشغيل األجهزة غير المستعملة: إستخدام الطاقة، مثل لخفضيمكن القيام بها عديدة هنالك أمور 
هنالك ضرورة  فعال لمسافات قصيرة، أو إستخدام المكي ف أو التدفئة فقط عندما تكونالمشي على األقدام 

 لذلك.
 إستخدام الطاقة؟ لخفض من هذا القبيل  حياتك اليومية، بأي وتيرة تقوم بأمورفي 

 بالمرة ال .1

 بالكاد  .2

 أحيانا متباعدة .3

 أحيانا متقاربة .4

 بإعتياد .5

 دائماً  .6

 ستخدام الطاقة: ال أستطيع التخفيف من إال تقرأ. 55
 : يرفضال تقرأ. 77
 ال أعرف: ال تقرأ. 88
 
 

89-88 D3 

 (34)بطاقة رقم 

 طاقة أقل مما تستخدم اليوم؟إستخدام  من قدرتك علىأنت متأكد  بشكل عام، إلى أي مدى 
 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

متأكد 
 تماماً 

         
تأكد  غير م 
 بتاتاً 

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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 (35)بطاقة رقم 

 الكهرباء. لتوليدظهر في البطاقة عدد من مصادر الطاقة التي يمكن استخدامها ت
 إلى القائمة. النظرالرجاء 
 يقرأ القائمة.: أمنح المجيب وقتا لللُمستطلع

  من كل واحد من مصادر الطاقة الظاهرة تولدفي إسرائيل يجب أن  اكم من الكهرباء الذي يتم استهالكه
 البطاقة. في أسفلك من سلم اإلجابات الرجاء إختيار إجابت في البطاقة؟

 

 
كمية 

 كبيرة جدا  

كمية 

 كبيرة

كمية 

 متوسطة

كمية 

 قليلة

بالمرة 

 ال

 ال تقرأ:

لم أسمع عن 

مصدر الطاقة 

 هذا

 ال تقرأ:

 يرفض

 ال تقرأ:

ال 

 أعرف

91-90 D4 
بداية، كم من الكهرباء التي 

ستهلك في إسرائيل يجب ت
 من الفحم؟توليدها 

1 2 3 4 5 55 77 88 

استخدامها إلنتاج الطاقة، يشمل فحم  يمكن: اذا سأل الُمجيب أي نوع من الفحم، أجبه: "المقصود كل أنواع الفحم التي للمستطلع

 أسود وفحم بني"

93-92 D5 
وماذا بخصوص الغاز 

 الطبيعي؟
1 2 3 4 5 55 77 88 

95-94 D6 
وماذا بخصوص الطاقة 

من  المولدة  كهربائيةلهيدروا
ر، اجريان المياة في األنه

 والبحار؟ ه،سدود المياو

1 2 3 4 5 55 77 88 

97-96 D7 
في المولدة   كم من الكهرباء
من  توليدها إسرائيل يجب 
 الطاقة النووية؟

1 2 3 4 5 55 77 88 

99-98 D8 
الشمس أو الطاقة  النسبةوماذا ب

 الشمسية؟
1 2 3 4 5 55 77 88 

101-100 D9 
 وماذا بخصوص طاقة الرياح؟

1 2 3 4 5 55 77 88 

103-102 D10 
وماذا بخصوص الطاقة 

البيولوجية المنتجة من مواد 
مثل الخشب، النباتات 
 وفضلت الحيوانات؟ 

1 2 3 4 5 55 77 88 
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104 D11 

 (36)بطاقة رقم 
 ل؟في إسرائي كهربائيةإنقطاعات  حصولإلى أي مدى أنت قلق من 

 بالمرة غير قلق .1

 كثيرا غير قلق .2

 إلى حد ماقلق  .3

 جدا قلق .4

 للغاية قلق .5

 : يرفضال تقرأ .7

 : ال أعرفال تقرأ .8

 

مثل  متنوعة الطاقة التي يستخدمها الناس في بيوتهم ألغراضموضوع  تتناولاألسئلة التالية 
 األدوات الكهربائية.تشغيل و التدفئة، اإلضاءة، الطبخ

 
105 D12 

 (36)بطاقة رقم 
 ن في إسرائيل؟يبالنسبة ألشخاص كثير شديدة الغالءالطاقة أسعار  إلى أي مدى أنت قلق من أن تكون 

 غير قلق بالمرة .1

 غير قلق كثيرا .2

 قلق إلى حد ما .3

 قلق جدا .4

 قلق للغاية .5

 : يرفضال تقرأ.   7

 : ال أعرفال تقرأ .8

 
106 D13 

 (36)بطاقة رقم 
 أخرى؟ دولطاقة من موارد ال إستيراداالعتماد على ة شديد إلى أي مدى أنت قلق من أن تكون إسرائيل 

 غير قلق بالمرة .1

 غير قلق كثيرا .2

 قلق إلى حد ما .3

 قلق جدا .4

 قلق للغاية .5

 يرفض ال تقرأ:.   7

 : ال أعرفال تقرأ.   8

 
107 D14 

 (36)بطاقة رقم 
 ها عن طريق إستخدام طاقة يتم إنتاج االعتماد علىشديدة  إلى أي مدى أنت قلق من أن تكون إسرائيل 

 متحّجر مثل النفط، الغاز والفحم؟وقود 
 غير قلق بالمرة .1

 غير قلق كثيرا .2

 قلق إلى حد ما .3

 قلق جدا .4

 قلق للغاية .5
 يرفض ال تقرأ:.   7

 : ال أعرفال تقرأ.   8
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 (36)بطاقة رقم 
 :تزويد الطاقة ينقطع اإلحتمال بأنإلى أي مدى أنت قلق من 

 
 غير قلق 

 بالمرة
 غير قلق
 كثيرا

إلى ق قل
 حد ما

 جدا قلق
قلق 
 للغاية

: ال تقرأ
 يرفض

 : ال تقرأ
 ال أعرف

108 D15 

بسبب كوارث طبيعية أو 
 حالة طقس قاسية؟

1 2 3 4 5 7 8 

109    D16  
 ؟بسبب إنتاج طاقة غير كاف

1 2 3 4 5 7 8 

110  D17  
 بسبب خلل تقني؟

1 2 3 4 5 7 8 

 
111 D18 

 (36)بطاقة رقم 
 ؟ةإرهابي اتبسبب هجم يتوقف تزويد الطاقةبأن اإلحتمال قلق من وإلى أي مدى أنت 

 غير قلق بالمرة .1

 غير قلق كثيرا .2

 قلق إلى حد ما .3

 قلق جدا .4

 قلق للغاية .5

 : يرفضال تقرأ.   7

 : ال أعرفال تقرأ.   8
 

112 D19 

 (37)بطاقة رقم 
 خالل المائة عام الماضية. الحرارةات درج سمعت عن الفكرة بأن مناخ الكرة األرضية يتغّير بسبب إرتفاع  جائز أنك

 رأيك الشخصي بخصوص ذلك؟هو ما 
 مناخ الكرة األرضية ؟ تعتقد أنه ثمة تغير يحصل في هل 

 اختر إجابتك من هذه البطاقة
 D21انتقل إلى سؤال  بالتأكيد يتغّير            .1

 D21انتقل إلى سؤال  يتغّير      جائز أنه  .2

 D21انتقل إلى سؤال  جائز أنه ال يتغّير      .3

 استمر بالتأكيد ال يتغّير         .4

 D21انتقل إلى سؤال  : يرفض         ال تقرأ.   7
   D21انتقل إلى سؤال  : ال أعرف      ال تقرأ.   8
 

113 D20 

 (38)بطاقة رقم 
 ؟قبل يومنا هذا فّكرت بتغيير المناخ إلى أي مدى

 D30إلى سؤال  انتقل           بتاتاً ال        .1

 D30انتقل إلى سؤال           قليلً جداً       .2

 D30انتقل إلى سؤال           قليلً            .3

 D30انتقل إلى سؤال          كثيراً           .  4

 D30انتقل إلى سؤال                 كثيراً جداً .  5

 D30انتقل إلى سؤال  : يرفض       ال تقرأ.  7
 D30انتقل إلى سؤال  : ال أعرف    ال تقرأ.  8
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114 D21 

 (38)بطاقة رقم 
 ؟إلى أي مدى فّكرت بتغيير المناخ قبل يومنا هذا 

           بتاتاً ال        .1

          قليلً جداً       .2

          قليلً            .3

         كثيراً            .4

 كثيراً جداً  .5
     : يرفض   ال تقرأ.   7
 : ال أعرف    ال تقرأ.   8 
 

 
116-115 D22 

 (39)بطاقة رقم 
 ؟كليهما مأ ،النشاط البشري م هو ناتج عن أطبيعية،  اتعمليهو بسبب  المناخي التغيير تعتقد أنّ  هل 

 بسبب عملّيات طبيعّية بالكامل .1
 بسبب عملّيات طبيعّية بشكل رئيسيّ  .2
 رفات البشرمتساٍو بسبب عمليات طبيعية وبسبب تص قدرب .3

 باألساس بسبب تصرفات البشر .4

 ر بالكامل بسبب تصرفات البش .5

 D30نتقل إلى سؤال إ : أنا ال أعتقد أن هنالك تغيير بالمناخ ال تقرأ. 55
 : يرفض       ال تقرأ. 77
 : ال أعرفال تقرأ. 88
 
 

118-117 D23 

 (40)بطاقة رقم 
 ؟هي بمثابة مسؤولية شخصية ناختغيير الممن قليل تلا محاولةبأن إلى أي مدى تشعر 

 :ال تقرأ
 ال أعرف

 :ال تقرأ
 يرفض

بدرجة 
 عالية

 بتاتاً ال         

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 
 

119 D24 

 (41)بطاقة رقم 
 إلى أي مدى أنت قلق من تغيير المناخ؟

 بالمرة غير قلق .1

 كثيراً  قلقغير  .2

 بعض الشيءقلق  .3

 كثيراً  قلق .4

 للغاية قلق .5

 : يرفض تقرأال.   7

 : ال أعرفال تقرأ.   8
 

1-4 dup 5/3



 

26 

 

 
 

7-6 D25 

 (42)بطاقة رقم 
 في أنحاء العالم؟أثرا  سيئا أم جيدا على الناس المناخ  لتغيير سيكونحسب رأيك، إلى أي مدى 
 يعني "جيد تماماً"  10 –يعني "سيء تماماً" و  0، حيث أن 10إلى  0دّرج اجابتك على سلم بين 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

 للغاية سيء           للغايةجيد 

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

9-8 D26  

 (43)بطاقة رقم 
 حسب رأيك، بأن ذلك ما هو اإلحتمال، إستخدامهم للطاقة.  من ونلقلن ييكثير اواآلن، تخّيل بأن أشخاص

 ؟يتغيير المناخاليقلل من 
 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

م حتمل 
 كليا

         
 غير محتمل
 إطالقا

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

11-10 D27 

 (43)بطاقة رقم 
 محاولة كإستخدامهم للطاقة من  فعالً  يحّدونسوف ن ينكثير اصاً حسب رأيك، ما هو اإلحتمال بأن أشخ

 ؟ير المناخالتغيقليل من للت
 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

 م حتمل
 كليا

         
 غير محتمل
 إطالقا

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

13-12 D28 

 (43)بطاقة رقم 
 إجراءات لتقليل التغيير  تتخذ ،من الدول في عدد كاف، الحكوماتوما هو، حسب رأيك، اإلحتمال بأن 

 ؟ يالمناخ
 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

م حتمل 
 كليا

         
 غير محتمل

 قاإطال

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

15-14 D29 

 (43)بطاقة رقم 
 ساهم في تقليل التغيير في المناخ؟يسللطاقة  أنتبأن تحديد إستخدامك  حسب رأيك، ما هو اإلحتمال

 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

م حتمل 
 كليا

         
 غير محتمل
 إطالقا

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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 لجميع:أل اإس
 

 (44)بطاقة رقم 
 ؟يالتغيير المناخمن تقليل إلى والتي تهدف  إلى أي مدى تؤيد أو تعارض أنواع السياسات التالية في إسرائيل

 

 
بالتأكيد 
 أؤيد

أؤيد 
بدرجة 
 معينة

في 
 الوسط، 
 ال أؤيد 
وال 

 أعارض

أعارض 
بدرجة 
 معينة

بالتأكيد 
 أعارض

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال أعرف

16 D30 
الضرائب على  زيادة

الوقود المتحّجر مثل النفط، 
 الغاز والفحمو

1 2 3 4 5 7 8 

17  D31  
إستخدام أموال عامة 

أنواع الطاقة  لتموين
المتجددة مثل طاقة الرياح 

 والطاقة الشمسية 

1 2 3 4 5 7 8 

18 D32  
بيع أجهزة  حظرقانون ي

قليلة النجاعة في بيتية 
 توفيرها للطاقة

1 2 3 4 5 7 8 

 
 

 ن األسئلة عن طريقة عمل المجتمع:واآلن سنسألك عدد م

 الى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل جملة من الجمل التالية: (45بطاقة رقم )

 

موافق 
 جًدا

 موافق

في 
 الوسط
ال 

"موافق" 
وال "غير 
 موافق"

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بتاًتا

 ال تقرأ:
 يرفض

ال 
 تقرأ: 
ال 

 أعرف

19 E1  فروقات كبيرة في دخل األشخاص

هي عادلة، وذلك إلعطاء مقابل يتناسب مع 

 الفروقات في القدرات والجهد

1 2 3 4 5 7 8 

20 E2  في مجتمع عادل، الفروقات في

 مستوى الحياة يجب أن تكون قليلة
1 2 3 4 5 7 8 
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22-21 E3 

 إسرائيل، شخص في سن العمل في  100حسب رأيك، من بين كل  (46بطاقة رقم )

 كم منهم عاطلين عن العمل ويبحثون عن عمل؟ إذا لم تكن متأكد حاول أن تعطي تقييم.
01 .4-0 
02 .9-5 
03 .14-10 

04 .19-15 

05 .24-20 

06 .29-25 

07 .34-30 

08 .39-35 

09 .44-40 

10 .49-45 

 شخص وأكثر 50. 11

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 

24-23 E4 ( 47 رقمبطاقة) بشكل عام، ماذا تفكر عن مستوى حياة المتقاعدين في إسرائيل؟ 

 يعني  10 –يعني "مستوى حياة سيئ جًدا" و  0، حيث أن 10الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 "مستوى حياة جيد جًدا".
 ال تقرأ: 
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

جيد 
 جًدا

         
سيئ 
 جًدا

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 

26-25 E5 (47 بطاقة رقم) ة العاطلين عن العمل في إسرائيل؟بشكل عام، ماذا تفكر عن مستوى حيا 
 ال تقرأ: 
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

جيد 
 جًدا

         
سيئ 
 جًدا

88 77 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 

 و ال يجب أن تكون مسؤولية الحكومة. هنالك آراء مختلفة بخصوص مجاالت يجب أ (48بطاقة رقم )

 كون مسؤولية الحكومة؟ألمور التالية يجب أو ال يجب أن يالى أي مدى كل من ا

  10 –يعني "يجب أن ال يكون مسؤولية الحكومة بتاًتا" و  0، حيث أن 10الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 يعني "يجب أن يكون مسؤولية الحكومة تماًما".

 
ال تقرأ: 

  أعرفال

 ال تقرأ:

 يرفض

يجب أن يكون 

مسؤولية 

 الحكومة تماًما

         

يجب أن ال 

يكون مسؤولية 

 الحكومة بتاًتا

28-27 E6  
تأمين مستوى حياة مقبول 

 للكبار في السن

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

30-29 E7 

تأمين مستوى حياة مقبول 
 للعاطلين عن العمل

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

32-31 E8 

تأمين خدمات رعاية لألوالد 
  الذين أهلهم يعملون

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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واآلن سنسألك عن تأثير االمتيازات والخدمات االجتماعية. القصد مثال خدمات صحة وتأمين 

 اجتماعي.

  (49قم بطاقة ر)

 تماعية في إسرائيل:الى أي مدى توافق أو ال توافق بأن االمتيازات والخدمات االج
 
 

موافق 

 جًدا
 موافق

 في الوسط

ال "موافق" 

وال "غير 

 موافق"

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بتاًتا

 ال تقرأ:

 يرفض

 ال تقرأ: 

 ال أعرف

33 E9 8 7 5 4 3 2 1 تثقل أكثر من اللزم على االقتصاد 

34 E10 8 7 5 4 3 2 1 تمنع انتشار الفقر 

35 E11 8 7 5 4 3 2 1 ثر مساواهتؤدي الى مجتمع فيه أك 

36 E12  تكلف أكثر من اللزم المشغلين

وأصحاب العمل في دفع الضرائب ودفعات 

 إجبارية أخرى

1 2 3 4 5 7 8 

 

  (49بطاقة رقم )

 والى أي مدى توافق أو ال توافق بأن االمتيازات والخدمات االجتماعية في إسرائيل:
 

موافق 

 جًدا
 موافق

 في الوسط

وال ال "موافق" 

 "غير موافق"

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بتاًتا

 ال تقرأ:

 يرفض

 ال تقرأ: 

 ال أعرف

37 E13  تؤدي الى أن ُيصبح األشخاص

 كسالى
1 2 3 4 5 7 8 

38 E14  تؤدي الى أن يكونوا األشخاص

  أقل استعداًدا لمساعدة الواحد لآلخر
1 2 3 4 5 7 8 

 

39 E15  ( 50بطاقة رقم)  دول أخرى الذين يأتون للعيش في إسرائيل. متى، فّكر في أشخاص من 

 حسب رأيك، يجب أن يستحقوا تلقي نفس الحقوق في اإلمتيازات والخدمات االجتماعية مثل مواطنين يعيشون هنا؟
 . فوًرا عند وصولهم الى إسرائيل1

 . بعد أن يعيشوا في إسرائيل مدة سنة، حتى لو عملوا أو لم يعملوا2

 لوا ويدفعوا ضرائب لمدة سنة على األقل. فقط بعد أن يعم3

 . منذ اللحظة التي يستلموا فيها المواطنة اإلسرائيلية4

 . يجب أن ال يتلقوا نفس الحقوق أبًدا5

 يرفض ال تقرأ:. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8
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  (51بطاقة رقم )

 ئيل:الى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل جملة من الجمل التالية بخصوص الناس في إسرا
 

 

موافق 

 جًدا
 موافق

 في الوسط

ال "موافق" 

وال "غير 

 موافق"

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بتاًتا

 ال تقرأ:

 يرفض

 ال تقرأ: 

 ال أعرف

40 E16  غالبية العاطلين عن

 العمل ال يحاولون فعلًيا إيجاد عمل
1 2 3 4 5 7 8 

41 E17  أشخاص كثيرون مع

دخل منخفض جًدا، يأخذون 

ا يستحقون من امتيازات أقل مم

 ناحية قانونية

1 2 3 4 5 7 8 

42 E18  أشخاص كثيرون

ينجحون في أخذ امتيازات 

 وخدمات ال يستحقوها

1 2 3 4 5 7 8 

 

44-43 E19 

  

 هل تستطيع أن تقول لي من فضلك بأي شهر عيد ميالدك؟
 : ________________ 12وكانون األول =  01كانون الثاني =  –: مثلً للمستطلع

 . ال تقرأ: يرفض77
 . ال تقرأ: ال أعرف88

 

45 E20 
 

 أشر: -  للم ستطلع 
 

 شهر ميالدك هو: .1

 (             77(، أو يرفض )9(، أيلول )5(، أيار )1كانون ثاني )
                                                إنتقل للمقدمة قبل سؤالE21 31، صفحة 

 شهر ميالدك هو: .2

 (88(، أو "ال أعرف" )10(، تشرين أول )6زيران )(، ح2شباط )
                                               إنتقل للمقدمة قبل سؤالE24 32، صفحة 

 شهر ميالدك هو: .3

 33، صفحة E27إنتقل للمقدمة قبل سؤال (، أو تشرين ثاني 7(، تموز )3آذار )

 
 شهر ميالدك هو: .4

 34، صفحة E30إنتقل للمقدمة قبل سؤال  ( 12نون أول )(، أو كا8(، آب )4نيسان )
 



 

31 

 

لِد بكانون ثاني )  (77(، أو يرفض )9(، أيلول )5(، أيار )1لمن و 
 (E20بسؤال  1)إجابة 

 

 (52)بطاقة رقم 

 لكنه فقد عمله  في السابق عِملكان ي عن العمل ويبحث عن عمل. هذا الشخص  معطال اتخّيل شخص
 طالة.واآلن يتلقى مخصصات ب

 يجب أن يحدث لمخصصات البطالة التي يتلقاها هذا الشخص إذا ....ماذا  ،حسب رأيك
 

 
يفقد يجب أن 

هذا الشخص 
كل 

مخصصات 
 البطالة

أن يفقد يجب 
هذا الشخص 
تقريباً نصف 
مخصصات 

 البطالة

أن يفقد يجب 
هذا الشخص 
 جزء صغير

من 
مخصصات 

 البطالة

يجب أن 
يحصل على 
هذا الشخص 

  كل على
خصصات م

 البطالة

 ال تقرأ:
 يرفض

 :ال تقرأ
ال 

 أعرف

46 E21 

 يستلم عمل ألنرفض أن 
ة أقل بكثير من األجر ةاألجر

عمله من  يتقاضاها ي كانالت
 ؟السابق

1 2 3 4 7 8 

47  E22  

يرفض أن يستلم عمل ألن هذا 
درجة علمية العمل يتطلب 

 ؟متدنية مقارتة بدرجته

1 2 3 4 7 8 

48 E23  

 بلعمل  ينتظم في يرفض أن
منطقة سكنه مقابل في  أجرة 

 مخصصات البطالة؟

1 2 3 4 7 8 

 
 
 
 
 

  إنتقل إلى المقدمة قبل سؤالE33 34، صفحة 
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لِد بشباط )  (88(، أو "ال أعرف" )10(، تشرين أول )6(، حزيران )2لمن و 

 (E20بسؤال  2)إجابة 
 
 

 (52)بطاقة رقم 

  في السابق. هذا الشخص عِمل ، ويبحث عن عمل هعمر ل في الخمسينيات منعن العمعاطالً ا شخصتخّيل 
 واآلن يتلقى مخصصات بطالة. وظيفتهلكنه فقد 

 يجب أن يحدث لمخصصات البطالة التي يتلقاها هذا الشخص إذا ....,حسب رأيك ,ماذا 
 

 

يجب أن 
يفقد هذا 

الشخص كل 
مخصصات 

 البطالة

أن يجب 
يفقد هذا 
الشخص 
تقريباً 
نصف 

مخصصات 
 البطالة

أن يجب 
يفقد هذا 
الشخص 

 جزء صغير
من 

مخصصات 
 البطالة

يجب أن 
يحصل على 

هذا 
الشخص 
  على كل

مخصصات 
 البطالة

 ال تقرأ:
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال أعرف

49 E24 

رفض أن يستلم عمل ألن 
األجرة أقل بكثير من األجرة 
التي كان يتقاضاها من عمله 

 ؟السابق

1 2 3 4 7 8 

50  E25  

يرفض أن يستلم عمل ألن هذا 
العمل يتطلب درجة علمية 

 متدنية مقارتة بدرجته؟

1 2 3 4 7 8 

51 E26  

يرفض أن يينتظم في عمل بل 
أجرة  في منطقة سكنه مقابل 

 مخصصات البطالة؟

1 2 3 4 7 8 

 
 
 

  إنتقل إلى المقدمة قبل سؤالE33 34، صفحة 
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لِد بآذار )  أو تشرين ثاني (،7(، تموز )3لمن و 

 (E20بسؤال  3)إجابة 
 

 (52)بطاقة رقم 

. هذا الشخص كان يعمل من العمر عاطاًل عن العمل ويبحث عن عمل 25 - 20شخًصا في سنوات الـ خي ل ت

صات بطالة ماذا حسب رأيك يجب أن يحدث لمخصصات . في السابق، لكن ه فقد عمله ويتلق ى اآلن مخص 

 لشخص إذا ....البطالة التي يتلقاها هذا ا
 
 

يجب أن 
يفقد هذا 

الشخص كل 
مخصصات 

 البطالة

أن يجب 
يفقد هذا 
الشخص 
تقريباً 
نصف 

مخصصات 
 البطالة

أن يجب 
يفقد هذا 
الشخص 

 جزء صغير
من 

مخصصات 
 البطالة

يجب أن 
يحصل على 

هذا 
الشخص 
  على كل

مخصصات 
 البطالة

 ال تقرأ:
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال أعرف

52 E27 

مل ألن رفض أن يستلم ع
األجرة أقل بكثير من األجرة 
التي كان يتقاضاها من عمله 

 ؟السابق

1 2 3 4 7 8 

53  E28  

يرفض أن يستلم عمل ألن هذا 
العمل يتطلب درجة علمية 

 متدنية مقارتة بدرجته؟

1 2 3 4 7 8 

54 E29  

يرفض أن يينتظم في عمل بل 
أجرة  في منطقة سكنه مقابل 

 مخصصات البطالة؟

1 2 3 4 7 8 

 
 
 

  إنتقل إلى المقدمة قبل سؤالE33 34، صفحة 
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لِد بنيسان )  (12(، أو كانون أول )8(، آب )4لمن و 

 (E20بسؤال  4)إجابة 
 

 (52)بطاقة رقم 

العمر، عاطال عن العمل ويبحث عن عمل، شخصيا، شخص أحادي الوالدين وله طفل في الثالثة من تخيل 
 ن مخصصات بطالة.آل، لكنه فقد عمله ويتلقى اهذا الشخص كان يعمل في السابق

 
 يجب أن يحدث لمخصصات البطالة التي يتلقاها هذا الشخص إذا ....,حسب رأيك ,ماذا 

 
 

يجب أن 
يفقد هذا 

الشخص كل 
مخصصات 

 البطالة

أن يجب 
يفقد هذا 
الشخص 
تقريباً 
نصف 

مخصصات 
 البطالة

أن يجب 
يفقد هذا 
الشخص 

 جزء صغير
من 

مخصصات 
 ةالبطال

يجب أن 
يحصل على 

هذا 
الشخص 
  على كل

مخصصات 
 البطالة

 ال تقرأ:
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال أعرف

55 E30 

رفض أن يستلم عمل ألن 
األجرة أقل بكثير من األجرة 
التي كان يتقاضاها من عمله 

 ؟السابق

1 2 3 4 7 8 

56  E31  

يرفض أن يستلم عمل ألن هذا 
العمل يتطلب درجة علمية 

 بدرجته؟ متدنية مقارتة

1 2 3 4 7 8 

57 E32  

يرفض أن يينتظم في عمل بل 
أجرة  في منطقة سكنه مقابل 

 مخصصات البطالة؟

1 2 3 4 7 8 

 

 
 :للجميع

 جراء االجتماعية لمخصصات والخدماتلّير الحكومة طريقة منحها إحتمال أن ت غثمة  سنوات القريبة 10ـ خالل ال

 التغييرات اإلقتصادية واإلجتماعية.
 

58 E33   (53)بطاقة رقم 

  بينما يتدّبر هل تعارض أو تؤيد بأن تمنح الحكومة مخصصات وخدمات إجتماعية فقط ألصحاب الدخل المنخفض، 
 بأنفسهم؟أمورهم عالي المتوسط والدخل الأصحاب من شخاص األ
 بشدةأعارض  .1
 أعارض .2

 أؤيد .3

 بشدةأؤيد  .4
 : يرفضال تقرأ. 7
 : ال أعرفال تقرأ. 8
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59 E34 (53طاقة رقم )ب 

 البطالة. لمعالجة من المال يمكن صرفه  ثابتا اآلن تخّيل بأن هنالك مبلغ
 تخفيض  مقابلعن العمل،  عاطلينالوتدريب  تعليمعلى برامج  أكثرالحكومة تصرف  هل تعارض أو تؤيد بأن 

 مخصصات البطالة؟
 أعارض بشدة .1
 أعارض .2

 أؤيد .3

 أؤيد بشدة .4
 : يرفضال تقرأ.   7
 : ال أعرفال تقرأ.   8
 

60 E35  (53)بطاقة رقم 

 تسهل على األهل  حتىجتماعية اإلخدمات المخصصات والمزيد من ال الحكومة  ؤمنهل تعارض أو تؤيد بأن ت
 بضرائب أعلى للجميع؟ منوطالو كان هذا  حتى، التوفيق ما بين متطلبات المهنة واألسرة

 أعارض بشدة .1
 أعارض .2

 أؤيد .3

 أؤيد بشدة .4
 : يرفضال تقرأ.  7
 : ال أعرفال تقرأ.  8
  

E36  (54)بطاقة رقم 

 ساسي.األدخل ال تبني مخطط حاليا تبحث عديدة دول ثمة
 لكن ،تؤيد أو تعارض برنامج كهذا ما إذا كنتأن تذكر أطلب منك س

بداية البطاقة يشير إلى المركبات األساسية لهذا في بداية، سوف أعطيك عدة تفاصيل إضافية: المربع البارز 
 .ططالمخ

 الدخل األساسي يشمل كل من البنود التالية: مخطط
 

 إقرأ بصوت عاٍل:

  ًة ضرورية.يلتغطية مصروفات معيش اً شهري تدفع الحكومة للجميع دخال 
 أخرى. إجتماعية مخصصاتيبدل هذا المخطط و 
 .الهدف هو تأمين مستوى حياة أساسي للجميع 
  ال يعملون.يتلقى الجميع نفس المبلغ حتى لو كانوا يعملون أو 
  أجرة مقابل عملهم أو دخلهم من مصادر أخرى. بتلقيأيضاً األشخاص يستمر 
 .يتم تمويل هذا البرنامج من مال الضرائب 
 

 ينظر إلى البطاقة حتىللُمجيب  اوقت أعط: للمستطلع
 

 ؟في إسرائيل هكذا مخطط بشكل عام، هل تعارض أو تؤيد تنفيذ  61
 البطاقة. أخر فيك من سلم اإلجابات أختر إجابت

 أعارض بشدة .1

 أعارض .2

  أؤيد .3
 أؤيد بشدة .4
 : يرفضال تقرأ.  7
 : ال أعرفال تقرأ.  8
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شهًرا  12في األسئلة التالية نطلب منك أن تفكر بماذا يمكن أن يحدث خالل الـ 

 القادمة:
 

62 E39 (57 بطاقة رقم)  عمل، وستبحث عن شهًرا القادمة، ستكون عاطل عن ال 12ما هو اإلحتمال بأنه خالل الـ

 أشهر متواصلة؟ 4عمل خالل على األقل 
 . غير محتمل بتاًتا1

 . غير محتمل الى حٍد ما2

 . محتمل الى حٍد ما3

 . محتمل جًدا4

 يبحث عن عمل  واللم يعمل وال مرة أو ال يعمل  ال تقرأ:. 5

 يرفض ال تقرأ:. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

 
 

63 E40 ( 57بطاقة رقم) شهًرا القادمة، ستكون هنالك فترات لن يكون لديك  12تمال بأنه خالل الـ وما هو االح 

 أموال كافية لتمويل االحتياجات األساسية لبيتك؟
 . غير محتمل بتاًتا1

 . غير محتمل الى حٍد ما2

 . محتمل الى حٍد ما3

 . محتمل جًدا4

 يرفض ال تقرأ:. 7

 ال أعرف ال تقرأ: .8
 

 

 واآلن سؤال بموضوع آخر
 

64 E42  لو سيتم غدا  استفتاء شعبي في إسرائيل بخصوص اإلنضمام لإلتحاد األوروبي، هل كنت تختار أن تكون

 اإلتحاد األوروبي؟ جإسرائيل عضوة في اإلتحاد األوروبي أو أن تبقى خار

 أن تكون عضوة في اإلتحاد األوروبي .1

 أن تبقى خارج اإلتحاد األوروبي .2

 كنت سأضع ورقة بيضاء ال تقرأ: .3

 كنت سأضع ورقة ملغيّة )ممزقة، أو غير سليمة بقصد( ال تقرأ: .4

 لن أختار )لن أشترك باإلستفتاء الشعبي( ال تقرأ: .5

 لدي حق التصويتليس  ال تقرأ: .6

 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

 

 

 ألسئلة عنك وعن بعض أفراد عائلتكواآلن نطلب أن نسألك بعض ا 
 

65-66 F1 األوالد، يسكنون في البيت بشكل دائم؟ كم شخص، يشملك أنت ويشمل _______________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
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 :للم ستطلع

 .القائمة التالية: أوال، تفاصيل عن الم جيب امأل
 وبعد ذلك، تفاصيل عن باقي أفراد العائلة حسب ترتيب الجيل، من األكبر الى األصغر:

 

 بخصوص الم جيب:. 1
 

 : _____________________أسم شخصي

 

67 F2 ]GNDR[  ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9                      امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

71-68 F3  [YRBRN] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888

 
 
 
 

 

 األكبر سًنا من بين أفراد البيت }ال يشمل الم جيب{: بخصوص. 2

 

 : _____________________أسم شخصي
 

72 F2 ]GNDR2[ ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9    يرفض. 7     امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1:   جنس 

 

76-73   [YRBRN2] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888

 

78-77 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA2] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوجمن  وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  قريب عائلة آخر. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
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 الشخص التالي حسب ترتيب الجيل:. 3
 

 : _____________________أسم شخصي
 

79 F2 ]3GNDR[  ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       ضيرف. 7    امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1:  جنس 
 

83-80 F3  [YRBRN3] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888
 

85-84 F4 :صلة القرابة للم جيب  

[RSHIPA3]  {58 رقم بطاقة ستعمل}ا  
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/وجالز ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 
 
 

 يب الجيل:الشخص التالي حسب ترت. 4
 

 : _____________________أسم شخصي
 

86 F2 ]4GNDR[ ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       يرفض. 7    امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1: جنس 

 

90-87 F3  [YRBRN4] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888
 

92-91 F4  :صلة القرابة للم جيب  

[RSHIPA4] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 5
 

 : _____________________أسم شخصي
 

93 F2 5]GNDR[  ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     يرفض. 7    امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

97-94 F3  [YRBRN5] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888

 

99-98 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA5] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ،ة/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 6
 

 : _____________________أسم شخصي
 

100 F2 6]GNDR[   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9      يرفض. 7    امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

104-101 F3  [YRBRN6] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888
 

106-105 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA6] {58بطاقة رقم ستعمل }ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال يعرف ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 7
 

 : _____________________أسم شخصي
 

107 F2 7]GNDR[   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     يرفض. 7    امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

111-108 F3  [YRBRN7] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888

 

113-112 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA7] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بنيبالت والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال يعرف ال تقرأ:. 88

 
 
 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 8
 

 : _____________________أسم شخصي
 

114 F2 8]GNDR[   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       يرفض. 7   امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

118-115 F3  [YRBRN8] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888
 

120-119 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA8] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 فال أعر ال تقرأ:. 88

 

1-4 dup 5/4 
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 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 9
 

 : _____________________أسم شخصي
 

6 F2 9]GNDR[  ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       يرفض. 7    امرأة )أنثى(. 2      )ذكر( رجل. 1 :جنس 

 

10-7 F3  [YRBRN9] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888
 

12-11 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA9] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 
 
 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 10
 

 : _____________________أسم شخصي
 

13 F2 10]GNDR[   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9    يرفض. 7     امرأة )أنثى(. 2    )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

17-14 F3  [YRBRN10] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888
 

19-18 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA10] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن لذيا ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
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 :يلالشخص التالي حسب ترتيب الج. 11
 

 : _____________________أسم شخصي
 

20 F2 11]GNDR[   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9         يرفض. 7  امرأة )أنثى(. 2    )ذكر( رجل. 1  :جنس 
 

24-21 F3  [YRBRN11] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888
 

26-25 F4  ة القرابة للم جيب:صل 

[RSHIPA11] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 

 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 12
 

 : _____________________أسم شخصي
 

27 F2 12]GNDR[   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     يرفض. 7 امرأة )أنثى(   . 2     )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

31-28 F3  [YRBRN12] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888
 
 

33-32 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA12] {58 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1
 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2
 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/لدوا. 3
 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4
  آخر عائلة قريب. 5
 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 ال يعرف ال تقرأ:. 88
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  : : למראייןלמראיין

34 F5  [ICPART1]   سّجل هل الم جيب: -ستطلع للم  
  F6استمر إلى      زوج/زوجة/شريك/ة حياة  يسكن مع. 1

 7F سؤال انتقل إلى    كل الباقي. 2

 

 :سكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياةلكل من ي
 7F سؤال انتقل إلى     سكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياةللمستطلع: إذا كان ال ي

 
36-35 F6 [RSHPSTS]  

 /شريك/ة حياة. ذكرت أنك تسكن مع زوج/زوجة{ 59ستعمل بطاقة رقم }ا
 أي من بين التعريفات التالية تصف عالقتكم؟

 
 F7 سؤال انتقل إلى   زواج حسب القانون. 1

 8F سؤال انتقل إلى      اً قانوني امعترف بهلكن بمكانة غير يسكن مع شريك/ة حياة )بدون زواج( . 3
 8F سؤال لىانتقل إ    معترف به قانونًيايسكن مع شريك/ة حياة )بدون زواج( . 4
 F7 سؤال انتقل إلى   مطلّق حسب القانون. 6

 7F سؤال انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 77

 7F سؤال انتقل إلى   ال أعرف ال تقرأ:. 88
 

 :للجميع
 

37 F7 [LVGPTNEA]   ؟)أو متزوجون زواج مدني( مع شريك/ة حياة بدون زواج مرةوهل كنت تسكن 
               نعم. 1

 ال. 2

 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

38 F8 [DVRCDEVA]  أو أبطلت زواجك المدني؟ مرةق طلّ كنت مهل يمكنني أن أسألك إذا 

               نعم. 1
 ال. 2

 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 

 :למשרד

39 F9  [ICPART2]   سّجل هل الم جيب: -ستطلع للم  
 10F  سؤال استمر إلى    زوجة/شريك/ة حياة يسكن مع زوج/. 1
 11F سؤال انتقل إلى    كل الباقي. 2
 
 

 :למשרד

4 F10  [ICCOHBT]   سّجل هل الم جيب: -ستطلع للم 
 11F سؤال استمر إلى  [  6Fبسؤال  4 إجابة]ُمجيبون يسكنون مع شريك/ة حياة . 1
 12F سؤال انتقل إلى     كل الباقي. 2

 



 

44 

 

 
 

  أو لمن يعيش مع شريك حياة من غير زواج – سكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياةي اللمن 
 

42-41 F11 [MARSTS] { 60ستعمل بطاقة رقم }ا 

 .وضعك االجتماعي القانونيهذا السؤال بخصوص 
 هل أنت:

 (للمستطلع: أشر إلى إجابة واحدة فقط)
 

  زواج رسمي )قانوني(. 1

 مطلّق رسمًيا. 4

 اة توفى/تأرمل / شريك/ة حي. 5

 لم يتزوج بتاًتا –عزب أ. 6

  يرفض: ال تقرأ. 77

   ال أعرف :ال تقرأ. 88
 

 للجميع:
 

43  F12 [CHLDHM] :هل 
      F14  سؤال نتقل إلىا   يوجد لديك أوالد يسكنون في البيت . 1

 استمر   ال يوجد لديك أوالد يسكنون في البيت . 2
 

 

44  F13  .[CHLDHHE] 

 ة/شريك أوالد بالتبني، ألوالد أيًضا القصد البيت؟ نفس في معك عاشوا أوالد مرة لديك انك هل
 حياتك؟

 نعم. 1

 ال. 2

 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

 للجميع:
 

45 F14 [DOMICIL]  

 أي من الجمل التالية تصف بأفضل طريقة منطقة سكنك؟{ 61ستعمل بطاقة }ا

 مدينة كبيرة. 1
 ية في مدينة كبيرةضاح. 2
 بلدة أو مدينة صغيرة. 3
 قرية ريفية. 4
 مزرعة أو بيت في قرية. 5

 ال أعرف ال تقرأ:. 8
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50-46  I15 [EDLVIL]  

 حصلت عليها؟ (درجة ثقافةشهادة )أعلى  ما هي{ 62ستعمل بطاقة رقم }ا

  

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:ى إنهاء الحصول على شهادة رسمية تشير إل

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 

 

  

  4444:  ، أشردول االتحاد السوفييتي سابًقاإذا حصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( لديه في 

    F15Rوانتقل إلى 
 

 
   להקלדה

 ائيلم ينهي تعليم ابتد 1 0000
 ابتدائية 2 1130
 إعدادية 3 2130
 بدون شهادة بجروتيشمل مدرسة دينية ثانوية( )ثانوية نظرية  4 3110
 مع شهادة بجروت نظرييشمل مدرسة دينية ثانوية( )ثانوية نظرية  5 3130
  يشمل مدرسة دينية ثانوية( بدون شهادة بجروت)ثانوية مهنية  6 3211
 تأهيل مهني مدرسة صناعية أو 7 3212
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( مع شهادة بجروت مهنية)ثانوية مهنية  8 3230
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 4130
  فوق ثانوية غير أكاديمية 10 4220

 مثل، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 5200

 (B.A دة تعليم بدون لقب أولمثل، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شها) 
 .B.Edمن كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثل متخّرج بمجال التربية والتعليم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثل B.A لقب أول، 13 6200
 (مثل. Ms.C) مية أو لقب مشابهمن كلية أكادي M.Aلقب ثاني  14 7110
 من جامعة M.Aلقب ثاني  15 7200
 أو طبيب بيطري، مثل D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه في الطب  16 7210
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000
   )درجة ثقافة( في االتحاد السوفييتي سابًقا حصل على أعلى شهادة 4444 4444

   
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 يرفض ال تقرأ: 7777 7777
 ال أعرف ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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 لمن حصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( في االتحاد السوفييتي سابًقا

 

54-51  F15R [EDLVIL_R]  

 )درجة ثقافة( حصلت عليها؟ أعلى شهادةستعمل بطاقة "دراسة باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي }ا

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 
 عدادية()مثال: إنهاء مدرسة إ شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليميإنهاء 

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 1 000

 Начальная школа .2 ابتدائية. 2 113

مع شهادة (, سنوات تعليم 9-8)مدرسة ثانوية غير تامة . 3 213

 إنهاء، ولكن ليس شهادة مهنية

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 

образовании, но без профессионального 
образования 

ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 4 229

 عامة ثانوية تامة

4. Начальное профессиональное образование 
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего 

общего образования 
سنوات تعليم في المدرسة(  11-10ثقافة عامة ثانوية تامة ). 5 313

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 

образования. 
ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 6 323

بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير أساسية )مؤسسة تعليم مهني، 

 (سنوات تعليمية 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 

ФЗО, лицей  образование (закончил ПТУ, ФЗУ, 
9 -средней школы: 8неполной после окончания 

)классов 
ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 7 423

 11-10 –بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة )مؤسسة تعليم مهني، 

 (سنوات تعليمية

7. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 

образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 
11 -средней школы: 10 полнойпосле окончания 

)классов 
. ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8 520

 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

8. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом) и среднее специальное образование 

(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 
обучения)  

620 
 
 

 B.A. 9. Диплом бакалавра в высшем учебномلقب أول . 9

заведении (после 4-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

فة أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم ثقا .10 720

 (.M.Aو  .B.Aلـ 
 أو 

  .M.Aلقب ثاني 

10. Законченное высшее образование с 

дипломом (по системе без подразделения на 
бакалавра и магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по 
новой двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمي(11 800

 Не зачитывать: другое.5555 : آخرال تقرأ. 5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 : يرفضال تقرأ. 7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 : ال أعرفال تقرأ. 8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9999 9999
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 للجميع:
 

56-55 F16 [EDUYRS]  
 .كم سنة تعليمية تامة أنهيت؟  _____________برنامج جزئي أو كامل، بما فيه سنوات تعليم إلزامي

 سّجل اإلجابة بسنوات كاملة: للمستطلع

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 
 

 
F17A   

ين األوصاف التالية مالئم لما فعلته خالل األسبوع األخير. { 63ستعمل بطاقة رقم }ا  أي ِمن ب 
 كل األوصاف المالئمة: إلىأِشر  للمستطلع:

 
 نعم 

يالءم ما فعلته خالل 
 األسبوع األخير

 ال
الل يالءم ما فعلته خ
 األسبوع األخير

57  ][PDWRK 0 1 {العائلة مصلحة في يعمل مستقل، أجير،{ }مؤقًتا تغّيب أو} بأجرة عمل 

58 [EDCTN] 0 2 {العمل صاحب من بتمويل ليس} التعليم، من بعطلة أو ،تعليم 

59  [UEMPLA] 0 3 جدي بشكل عمل عن ويبحث العمل عن عاطل 

60 [UEMPLI] 0 4 جدي بشكل عمل عن يبحث ال لكن عمل في نيّ مع ،العمل عن عاطل 

61 [DSBLD] 0 5 دائم بشكل معاق أو مريض 

62 [RTRD] 0 6 متقاعد 

63 [CMSRV] 0 7 (مدنّية) جماهيرية خدمة أو نظامية جيش خدمة 

64 ][HSWRK 0 8  بأشخاص أو باألوالد عناية ذلك في بما بيت، ربة 

65 [DNGOTH] :0 9 آخر ال تقرأ 
76-66 [DNGREF] :0 77  يرفض ال تقرأ 

69-68 [DNGDK] :0 88 ال أعرف ال تقرأ 
 

 
 

70 F17B  [ICOMDNG]  اختارللمستطلع: سجل، هل الم جيب: 
 

 استمر F17A  في سؤال  من وصف واحدأكثر . 1

 

 D17F انتقل إلى سؤال F17A     في سؤال فقطواحد  وصف. 2
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72-71 F17C  [MAINACT]  

 لما فعلت خالل األسبوع األخير.  األكثر مالئمةوأي من األوصاف التالية هو { 63مل بطاقة رقم ستع}ا

 جابة واحدة:إلأِشر فقط 

  }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة. 10

   ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم. 20

  ويبحث عن عمل بشكل جدي عملعاطل عن ال. 03

 ، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جديعاطل عن العمل. 04

   بشكل دائم مريض أو معاق. 05

 متقاعد. 06

  خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(. 07

 ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاصربة بيت. 08

 آخر ال تقرأ:. 09
 ضيرف ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 
 

 :למראיין
73 F17D  [ICPDWRK]  

 جيب:، وسّجل هل الم  F17Aمستطلع: أنظر إلى اإلجابة بسؤال لل

 

 21F  سؤال إلى انتقل    {F17Aبسؤال  1}إجابة رقم يعمل مقابل أجرة . 1

 

 استمر    (F17Aبسؤال  8 إلى 2)إجابات أجرة  لال يعمل مقاب 2

 

 

  
  

 :أجرة لمقابال يعمل لمن 
 21F  سؤال إلى انتقل     يعمل مقابل أجرةإذا كان : للمستطلع

 

 

74 F18 [CRPDWK]  

 )لمدة ساعة أو أكثر( في األيام السبع األخيرة؟ ةأريد أن أتأكد فقط، هل عملت بأي عمل مقابل أجر

   F21 –  سؤال إلى انتقل    نعم. 1
    ال. 2

                  : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8
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75 F19 [PDJOBEV] هل كنت تعمل أي مرة بعمل مقابل أجر؟ 
               نعم. 1

 F36   –  سؤال إلى انتقل     ال. 2

            F36   –  سؤال إلى انتقل     : يرفضال تقرأ. 7

 F36   –  سؤال إلى انتقل ال أعرف  ال تقرأ:. 8
 

79-76 F20 [PDJOBYR] في أية سنة عملت مؤخًرا بعمل مقابل أجر؟  _____________________ 
     : يرفضال تقرأ. 7777
 ال أعرف ال تقرأ:. 8888

 
 
 

 :ستطلعللم  
 باألسئلة التالية: 

 ،الحالياسأل بخصوص عمله : يعملالم جيب إذا كان 
 .يراألخ اسأل بخصوص عمله: ال يعمل الم جيب إذا كان

 
 ه األساسي إذا كان الم جيب يعمل في أكثر من عمل، عليه أن ي جيب بخصوص عمل

 .(الذي يقضي فيه عدد ساعات أكبر خلل األسبوع)
ملين، فعليه أي ي جيب بخصوص العمل الذي يتقاضى من خالله  إذا كان يقضي نفس عدد الساعات في الع 

 .أجرة أعلى
 

 
 

80 F21 [EMPLREL] ساسي )أو األخير( هل أنت أو كنت:في عملك األ  

 F23إلى   انتقل  أجير . 1

 ستمر ا  مستقل. 2

 F23إلى   انتقل  تعمل في مصلحة العائلة. 3

 F23    سؤال إلى انتقل     : يرفضال تقرأ. 7

 F23إلى   انتقل  ال أعرف   ال تقرأ:. 8
 
  

85-81 F22 [EMPLNO]  )لديك أو كان لديك؟كم عامل )إذا كان أصال 

 F24إلى    انتقل  سجل عدد العمال: _____________  

 F24إلى    انتقل     : يرفضال تقرأ. 77777

 F24إلى   انتقل          ال أعرف ال تقرأ:. 88888
 
 

 إذا كان أجير أو يعمل في مصلحة العائلة :للمستطلع
 

86 F23 [WRKCTRA] قد عمل؟هل لديك/أو كانت لديك ع 
  لفترة زمنية غير محدودة. 1

 لفترة زمنية محدودة. 2

 ال يوجد أو لم يكن عقد عمل. 3

     : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8
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 إذا يعمل أو كان يعمل في الماضي:
 

87 F24 [ESTSZ]  
 م؟الذي تعمل به أو عملت بشكل عا المكان يعمل أو كان يعمل في شخص )بما فيهم أنت( كم

 10 -أقل من . 1

 24 حتى 10. 2

3 .25  - 99 

4 .100  - 499 

 أو أكثر 500. 5

     : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8

88  F25 [JBSPV] آخرين؟ عمال مراقبة مسؤولية لديك لديك أو كانت في عملك األساسي، هل 
                           نعم . 1

 F27   –  انتقل إلى        ال. 2

 F27   – انتقل إلى         : يرفضال تقرأ. 7

 F27   – انتقل إلى      ال أعرف  ال تقرأ:. 8

 
93-89 F26 [NJBSPV]  

 ___________________________ مسؤول عنهم؟ أنت مسؤول أو كنتعن كم شخص 

     : يرفضال تقرأ. 77777

 ال أعرف ال تقرأ:. 88888
 

 ....إلى أي مدى تسمح لك اإلدارة في عملك بـ{ بخصوص عملك، 64مل بطاقة رقم ستع}ا
 

 ال تقرأ: 
 ال أعرف

: ال تقرأ
 يرفض

لدي 
سيطرة 
 تامة
 

         

ال يوجد 
لدي أي 
 تأثير
 

95-94 F27 [WKDCORGA]   
  تنّظم يوم عملك؟ تقرر كيف أن

8877 10987654321 0

97-96 F28  [IORGACT] 

على قرارات المتعلقة  ن تؤثرأ
  بمكان عملك؟

8877 10987654321 0

 

100-98 F29 [WKHCT]  

 ساعات عمل إضافية مدفوعة  ال يشمل)في عملك األساسي(، التي تعملها أو عملت كم عدد ساعات العمل األساسية في األسبوع 
 ______________________________ أو غير مدفوعة؟

 ساعات 168لـ  0: مدى اإلجابات الممكنة هو بين طلعللمست
 . ال تقرأ: ال توجد ساعات عمل أساسية / حسب إتفاق ثابت555

     : يرفضال تقرأ. 777
 ال أعرف ال تقرأ:. 888

103-101 F30 [WKHTOT]  
 ل/عملت بشكل عام في بدون عالقة لساعات عملك األساسية أو لساعات عملك المذكورة في عقد العمل، كم ساعة تعم

 غير مدفوعة؟  أو األسبوع )في عملك األساسي(، بما في ذلك ساعات عمل إضافية مدفوعة 
 ساعات 168لـ  0: مدى اإلجابات الممكنة هو بين للمستطلع

 : __________________ عدد الساعات

     : يرفضال تقرأ. 777

 ال أعرف ال تقرأ:. 888
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106-104 F31 [NACER2]  

 كر ما هو أو ماذا كان مجال العمل األساسي للشركة أو التنظيم الذي تعمل بها / عملت بها؟أذ
 

________________________________________________________________________ 
 טורים REV.2 NACE 3  קידוד: למשרד

     : يرفضال تقرأ. 777
 ال أعرف ال تقرأ:. 888
 

108-107  F32 [TPORGWK]  

 بأي نوع تنظيم تعمل أو عملت؟{ 65ستعمل بطاقة رقم }ا
 أشر إلى إجابة واحدة فقط: للمستطلع

 عامل حكومي )في مكاتب حكومية أو سلطات محلية( .1

 قطاع عام )معلمون يعملون في وزارة التربية والتعليم أو عمال في جهاز الصحة(. 2

 شركة بملكية عامة / شركة حكومية. 3
 خاصة / قطاع خاص شركة. 4
 مستقل. 5
 آخر. 6

     : يرفضال تقرأ. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 

 

 F33 ما هو / أو ما كان اسم أو لقب عملك األساسي )فّصل قدر المستطاع(؟ 
 

__________________________________________________________________________ 
 : למשרד

113-109  08[com]-ISCO88]-ISCO[4 טורים

     : يرفضال تقرأ. 77777                                                

 ال أعرف ال تقرأ:. 88888                                                  

        טורים occup]CBS[3_ס"למ  117-114

     : يرفضال تقرأ. 77777                                               
 ال أعرف ال تقرأ:. 88888                                                 

 

F34 ما هو نوع العمل الذي تقوم به / أو قمت به معظم الوقت في عملك األساسي؟ 
 

      __________________________________________________________________________ 

F34a ما هو التأهيل أو القدرات المطلوبة / أو التي تم طلبها لهذا لعمل؟ 
 

    ___________________________________________________________________________ 
 

 118  F35 [WRKAC6M]  

 أشهر أو أكثر؟ 6ل عِملت مقابل أجرة في دولة أخرى، لفترة سنوات األخيرة، ه 10خالل الـ 

 نعم .1

  ال. 2

     : يرفضال تقرأ. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
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1-4 dup 5/5 

  

  للجميع:للجميع:
 

6 F36 [UEMP3M]  
 عاطل عن العمل، وبحثت عن عمل خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر؟ مرةهل كنت 

 نعم. 1

   F39 سؤال انتقل إلى    ال. 2

   F39 سؤال انتقل إلى       : يرفضال تقرأ. 7

   F39 سؤال انتقل إلى   ال أعرف  ال تقرأ:. 8
 
 7  F37 [UEMP12M]  

 شهًرا أو أكثر؟ 12فترة من الفترات )التي كنت فيها عاطل عن العمل( استمرت  هل

 نعم. 1

 ال. 2

     : يرفضال تقرأ. 7
 رفال أع ال تقرأ:. 8
 
8  F38 [UEMP5YR] 

 سنوات األخيرة؟ 5هل فترة من الفترات التي كنت فيها عاطل عن العمل لمدة أكثر من ثالثة أشهر، كانت خالل الـ 

 نعم. 1

 ال. 2

     : يرفضال تقرأ. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

9  F39 [MBTRU] هل أنت عضو / أو كنت عضو في إتحاد مهني أو تنظيم مشابه؟ 
 نعم، اليوم. 1

 نعم، في الماضي . 2

 . ال3

     : يرفضال تقرأ. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 

11-10  F40 [HINCSRCA]  

  مصدر هو فكر في دخل كل واحد من أبناء العائلة وبكل المدخوالت للبيت كله. ما{ 66ستعمل بطاقة رقم }ا

  البيت؟ في األساسي الدخل

 أو معاش ةأجر. 1

 مل مستقل )ال يشمل زراعة(دخل من ع. 2

 دخل من عمل في الزراعة. 3

 تقاعد مخصصات. 4
 بطالة رسوم. 5
 مخصصات إعانة أخرى أو منح. 6

 دخل من استثمارات، توفير، تأمين أو ممتلكات. 7

 دخل من مصادر أخرى. 8

 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
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13-12  F41 [HINCTNTA] 

لبيتك من جميع المصادر، بعد دفع الضرائب ودفعات إجبارية  الشاملما هو الدخل الصافي { 76ستعمل بطاقة رقم }ا

 إذا كنت ال تعرف المبلغ الدقيق، حاول التقدير. أخرى؟
1(     .J )ي 
2(    .R) ص 
3(    .C ) ج 
4(   .M) م 
5(    .F) ف 
6(    .S) ق 
7(    .K) ك 
8(    .P) ع 
9(    .D) د 

10(  .H) ح 

 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 
14  [HINCFEL] F42 

 الحالي؟ بيتكأي من األوصاف التالية يناسب أكثر إحساسك بخصوص دخل { 68ستعمل بطاقة رقم }ا
 أعيش مرتاًحا من الدخل الحالي. 1

 أتدبر أموري مع الدخل الحالي. 2

 ليأستصعب العيش مع الدخل الحا. 3

 أستصعب جًدا العيش مع الدخل الحالي. 4

     : يرفضال تقرأ. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 :למראיין
15  F43 [ICPART3]  

 هل أنت: –اسمح لي أن أسألك مرة أخرى 

  تعيش مع زوج/ة / شريك/ة حياة. 1

   F52 –انتقل إلى    ال تعيش )مع أحد من هؤالء(. 2
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 بخصوص شريك/ة حياتك: 1F5 حتى 4F4أسئلة 
 2F5انتقل لسؤال    للمستطلع: إذا ال يعيش مع زوج/زوجة/شريك/ة حياة

 

20-16  F44 [EDLVPIL]  

 حصل/ت عليها شريك/ة حياتك؟ (درجة ثقافة) شهادةأعلى ما هي { 69ستعمل بطاقة رقم }ا

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:إلى إنهاء الحصول على شهادة رسمية تشير 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 

 4444:  إذا حصل على أعلى درجة ثقافة لديه في دول االتحاد السوفييتي سابًقاً، أشر

      F44Rوانتقل إلى 
 

 
   להקלדה

 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 0000
 ابتدائية 2 1130
 إعدادية 3 2130
 بدون شهادة بجروتيشمل مدرسة دينية ثانوية( )ثانوية نظرية  4 3110
 مع شهادة بجروت نظرييشمل مدرسة دينية ثانوية( )ثانوية نظرية  5 3130
  يشمل مدرسة دينية ثانوية( بدون شهادة بجروت)ثانوية مهنية  6 3211
 هنيمدرسة صناعية أو تأهيل م 7 3212
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( مع شهادة بجروت مهنية)ثانوية مهنية  8 3230
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 4130
  فوق ثانوية غير أكاديمية 10 4220

 مثل، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 5200

 (B.A بدون لقب أول مثل، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم) 
 .B.Edمن كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثل متخّرج بمجال التربية والتعليم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثل B.A لقب أول، 13 6200
 (مثل. Ms.C) قب مشابهمن كلية أكاديمية أو ل M.Aلقب ثاني  14 7110
 من جامعة M.Aلقب ثاني  15 7200
 أو طبيب بيطري، مثل D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه في الطب  16 7210
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   جة ثقافة( في االتحاد السوفييتي سابًقاحصل على أعلى شهادة )در 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 يرفض ال تقرأ: 7777 7777
 ال أعرف ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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  لديه في االتحاد  أعلى شهادة )درجة ثقافة(لشريك/ة حياة الذي حصل على 

 السوفييتي سابًقا

24-21  F44R [EDLVPIL_R]  

 حصل/ت عليها؟ أعلى شهادة )درجة ثقافة(}استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي 

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 هاء مدرسة إعدادية()مثال: إن شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 1 000

 Начальная школа .2 ابتدائية. 2 113

213 

مع شهادة (, سنوات تعليم 9-8)مدرسة ثانوية غير تامة . 3

 انهاء، ولكن ليس شهادة مهنية

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 

образования 

229 
ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 4

 عامة ثانوية تامة

4. Начальное профессиональное образование 

(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего 

общего образования 

313 

سنوات تعليم في المدرسة(  11-10ثقافة عامة ثانوية تامة ). 5

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

323 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 6

بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير تامة أساسية )مؤسسة تعليم مهني، 

 (سنوات تعليمية 8-9 –

6. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
ФЗО, лицей  образование (закончил ПТУ, ФЗУ, 

9 -средней школы: 8неполной после окончания 
)классов 

423 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 7

 11-10 –بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة )مؤسسة تعليم مهني، 

 (سنوات تعليمية

7. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

11 -средней школы: 10 полнойпосле окончания 
)классов 

520 

. ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8

 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

8. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом) и среднее специальное образование 
(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 

обучения)  

620 
 
 

 B.A. 9. Диплом бакалавра в высшем учебномلقب أول . 9
заведении (после 4-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 

720 

فة أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم لـ ثقا .10

B.A.  وM.A.) 
 أو 

  .M.Aلقب ثاني 

10. Законченное высшее образование с 
дипломом (по системе без подразделения на 

бакалавра и магистра) 
или  

Диплом магистра  в высшем учебном заведении 
(после дополнительных 2-х лет обучения по 

новой двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمي(11 800

 Не зачитывать: другое.5555 . ال تقرأ: آخر5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: يرفض7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 . ال تقرأ: ال أعرف8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9999 9999
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F45A ين األوصاف التالية مالئم لما فعله/ته شريك/ة حياتك { 70ستعمل بطاقة رقم }ا  أي ِمن ب 

 ل األوصاف المالئمة:ك إلىخالل األسبوع األخير. أِشر 
 نعم 

يالئم لما فعل/ت شريك/ة 
حياتك خالل األسبوع 

    األخير

 ال
يالئم لما فعل/ت 

شريك/ة حياتك خالل 
    األسبوع األخير

25  ]PDWRKP[  0 1 }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة 

26  ]EDCTNP[  0 2  التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{، أو بعطلة من تعليم 

27  ]UEMPLAP[  0 3 ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل 

28  ]UEMPLIP[  0 4 ، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جديعاطل عن العمل 

29  ]DSBLDP[  0 5 بشكل دائم مريض أو معاق 

30  ]RTRDP[  0 6 متقاعد 

31  ]CMSRVP[  )0 7 خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية 

32  ]HSWRKP[  0 8 ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص آخرينربة بيت 

33  ]DNGOTHP[ 0 9 : آخرال تقرأ 

35-34  ]DNGREFP[ 0 77 : يرفضال تقرأ 

37-36  ]DNGNAP[ :0 88 ال أعرف  ال تقرأ 
 

 
 

83  F45B ]ICOMDNP[  :للمستطلع: سّجل هل شريك/ة الحياة اختار  

 استمر F45A   في سؤال  أكثر من وصف واحد 1

 5d4F انتقل إلى سؤال  F45A  في سؤال  وصف واحد فقط. 2
 

 
40-39  F45C  [MNACTP]  

  شريك/ة حياتك خالل األسبوع األخير.لما فعله/ته  األكثر مالئمةوأي من األوصاف التالية هو { 70ستعمل بطاقة رقم }ا

 أِشر إلى إجابة واحدة فقط:
 

  }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة. 10

  ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم. 20

  ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل. 03

  في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جدي ، معنيّ عاطل عن العمل. 04

  بشكل دائم مريض أو معاق. 05

  متقاعد. 06

  خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(. 07

  ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص آخرينربة بيت. 08

 آخر ال تقرأ:. 09

 : يرفضال تقرأ. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
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 :للمستطلع
41 F45D  [ICPPDWK] 

ل هل شريك/ة حياة الُمجيب:, FF4455AAللمستطلع: بناء  على اإلجابة بسؤال   سج 

 F47 إنتقل إلى سؤال  [ F45A بسؤال 1 إجابة] مقابل أجرمقابل أجريعمل يعمل . 1

  إستمر  F45A  ] بسؤال 8 حتى 2 إجابات] يعمل مقابل أجريعمل مقابل أجر  الال 2

 

 إذا كان/ت شريك/ة الحياة ال يعمل مقابل أجر:
 

42  F46 [CRPDWKP]  

 هل شريك/ة الحياة عمل/ت بعمل مقابل أجر )ساعة أو أكثر( خالل األيام السبعة األخيرة؟

 استمر   نعم. 1

 F52  سؤال انتقل إلى   ال. 2

 F52  سؤال انتقل إلى  : يرفض ال تقرأ. 7

 F52  سؤال انتقل إلى  ال أعرف  ال تقرأ:. 8
 

 لحياة يعمل مقابل أجر:إذا كان/ت شريك/ة ا
 
 F47 أو لقب عمله األساسي؟ )فّصل قدر المستطاع( اسم هو ما 

 
__________________________________________________________________________ 

 למשרד: 

47-43 ISCO-08[com][ISCOCOP]
 : يرفضال تقرأ. 77777                                                                  

 ال أعرف ال تقرأ:. 88888                                                   

[CBSP_occup]ס"למ  51-48
 : يرفضال تقرأ. 77777                                                                  

 ال أعرف ال تقرأ:. 88888                                                  
 
 

 F48 ،الوقت؟ غالبية به أو قام/ت به يقوم/تقوم العمل من نوع أي بعمله األساسي 

 
_________________________________________________________________________ 

 

F49 ما هو التأهيل أو القدرات المطلوبة / أو التي تم طلبها لهذا لعمل؟ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

52  F50 [EMPRELP] هو /هي: العمل األساسي لشريك/ة حياتك، هل في 
    أجير 1

 مستقل )استمر( 2

  ي مصلحة العائلةيعمل ف 3

 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف  ال تقرأ:. 8
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55-53 F51[WKHTOTP] 
 ما هو عدد الساعات عمل شريك/ة حياتك بشكل عام في األسبوع )في عمله/ها األساسي(؟ يشمل ساعات عمل إضافية 

 _____________________  مدفوعة أو غير مدفوعة.
 : يرفضال تقرأ. 777                                         

 ال أعرف ال تقرأ:. 888                             
 

 للجميع:
60-56  F52 [EDLVFDIL]  

 أبوك؟حصل عليها  (درجة ثقافةشهادة )أعلى ما هي { 71ستعمل بطاقة رقم }ا
 

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

 ر تعليمي، أو:مساالحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 

  

  4444:  ، أشرفي االتحاد السوفييتي سابًقا)درجة ثقافة( لديه  أعلى شهادة إذا حصل على

    F52R  وانتقل إلى

  
   להקלדה

 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 0000
 ةابتدائي 2 1130
 إعدادية 3 2130
 بدون شهادة بجروتيشمل مدرسة دينية ثانوية( )ثانوية نظرية  4 3110
 مع شهادة بجروت نظرييشمل مدرسة دينية ثانوية( )ثانوية نظرية  5 3130
  يشمل مدرسة دينية ثانوية( بدون شهادة بجروت)ثانوية مهنية  6 3211
 مدرسة صناعية أو تأهيل مهني 7 3212
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( مع شهادة بجروت مهنية)ثانوية مهنية  8 3230
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 4130
  فوق ثانوية غير أكاديمية 10 4220

 مثل، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 5200

 (B.A ولمثل، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم بدون لقب أ) 
 .B.Edمن كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثل متخّرج بمجال التربية والتعليم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثل B.A لقب أول، 13 6200
 (مثل. Ms.C) من كلية أكاديمية أو لقب مشابه M.Aلقب ثاني  14 7110
 من جامعة M.Aلقب ثاني  15 7200
 أو طبيب بيطري، مثل D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه في الطب  16 7210
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   ي االتحاد السوفييتي سابًقاحصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( ف 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 يرفض ال تقرأ: 7777 7777
 ال أعرف ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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  إذا حصل أبوك على أعلى شهادة )درجة ثقافة( لديه في االتحاد السوفييتي سابًقا
64-61 F52R [EDLVFIL_R]  
 افة باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي أعلى شهادة )درجة ثقافة( حصل عليها؟استعمل بطاقة "ثق}
 

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

  )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 1 000

 Начальная школа .2 ابتدائية. 2 113

213 

مع شهادة (, سنوات تعليم 9-8)مدرسة ثانوية غير تامة . 3

 إنهاء، ولكن ليس شهادة مهنية

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 

образования 

229 
ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 4

 عامة ثانوية تامة

4. Начальное профессиональное образование 
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего 

общего образования 

313 

سنوات تعليم في المدرسة(  11-10ثقافة عامة ثانوية تامة ). 5

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

323 

ة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية ثقاف. 6

أساسية )مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير 

 سنوات تعليمية( 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  

9 -средней школы: 8неполной ле окончания пос
)классов 

423 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 7

 11-10 –)مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة 

 سنوات تعليمية(

7. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

11 -средней школы: 10 полнойпосле окончания 
)классов 

520 

. ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8

 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

8. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом) и среднее специальное образование 
(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 

обучения)  

620 
 
 

 B.A. 9. Диплом бакалавра в высшем учебномلقب أول . 9
заведении (после 4-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 

720 

لية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم ثقافة أكاديمية )عا .10

 (.M.Aو  .B.Aلـ 
 

 أو 
 

  .M.Aلقب ثاني 

10. Законченное высшее образование с 
дипломом (по системе без подразделения на 

бакалавра и магистра) 
или  

Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по 
новой двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمي(11 800

 Не зачитывать: другое.5555 : آخرال تقرأ. 5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 : يرفضال تقرأ. 7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 : ال يعرفال تقرأ. 8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9999 9999
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  تقريًبا 14عندما كنت في سن 
 

65  F53 [EMPRF14] هل كان والدك يعمل كأجير أو كمستقل أو لم يكن يعمل بتاًتا؟ 
  )استمر(       أجير 1

 )استمر(  مستقل  2

 F56  – انتقل إلى   يعمل لم  3

 F56  – انتقل إلى  سنة  14. األب توفى / لم يعيش في البيت عندما كان عمر الُمجيب 4

 F56  – انتقل إلى   : يرفضال تقرأ. 7
 )استمر( ال أعرف  ال تقرأ:. 8

EXCEL F54 فّصل قدر اإلمكان(األساسي  كان إسم أو لقب عمله ماذا( 

 
______________________________________________________________________ 

 טורים 20 אלפאנומרי. לסימול לא: למשרד
 

67-66  F55 [OCCF14B]  

 تقريًبا أي ِمن بين األوصاف التالية ي صف بأفضل صورة نوع العمل الذي عمل به أباك عندما كنت { 72ستعمل بطاقة رقم }ا

 سنة؟  14في جيل 

 للمستطلع: أعطي الم جيب أن يختار الوصف المناسب له.

 وتقنية مهنية أعمال. 01
 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –مثل: طبيب 

 
 أعمال إدارية بدرجة عالية. 02

في إتحاد موظف برتبة عالية  -موظف حكومي برتبة عالية  -مدير في مصلحة كبيرة  -مثل: موظف بنك  
 مهني

 

 أعمال مكتبّية. 03

 مدير حسابات -مدير مكتب  -موظف  –مثل: سكرتير 
 

 مبيعات. 04

 وكيل تأمين -بائع في دكان  -صاحب دكان  -مثل: مدير مبيعات 
 

 خدمات. 05

 قّوات األمن –ُمصّمم  –معالج }تأهيل مريض أو أوالد{  -نادل  –ضابط شرطة  -مثل: صاحب مطعم 
 

 مهنيةأعمال . 06
 كهربائي –عامل صناعة مهني  -يعمل في مطبعة  -ميكانيكي سيارات  -مثل: مدير عمل 

  
 أعمال شبه مهنية. 07

 خّباز –عامل في المعادن  -نّجار  –عامل في مصنع مخللت  -سائق باص  -مثل: عامل بناء 
 

 أعمال غير مهنية. 08

 عامل غير مهني في الصناعة -حارس  –مثل: عامل 
 

 أعمال زراعية. 09

 سائق تراكتور، صّياد -ُمزارع  –مثل: صاحب حظيرة 
 

 : يرفضال تقرأ. 77

 ال يعرف . ال تقرأ:88
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72-68  F56 [EDLVMDIL]  

 أمك؟عليها  تحصل (درجة ثقافةشهادة )أعلى ما هي { 73ستعمل بطاقة رقم }ا

 

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:
 مسار تعليمي، أو:ة تشير إلى إنهاء الحصول على شهادة رسمي

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 
 

  

وانتقل إلى  4444:  ، أشرفي دول االتحاد السوفييتي سابًقاذا حصلت على أعلى درجة ثقافة لديها إإ

F56R  
 

 
   להקלדה

 ئيلم ينهي تعليم ابتدا 1 0000
 ابتدائية 2 1130
 إعدادية 3 2130
 بدون شهادة بجروتيشمل مدرسة دينية ثانوية( )ثانوية نظرية  4 3110
 مع شهادة بجروت نظرييشمل مدرسة دينية ثانوية( )ثانوية نظرية  5 3130
  يشمل مدرسة دينية ثانوية( بدون شهادة بجروت)ثانوية مهنية  6 3211
 تأهيل مهنيمدرسة صناعية أو  7 3212
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( مع شهادة بجروت مهنية)ثانوية مهنية  8 3230
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 4130
  فوق ثانوية غير أكاديمية 10 4220

 مثل، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 5200

 (B.A ة تعليم بدون لقب أولمثل، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهاد) 
 .B.Edمن كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثل متخّرج بمجال التربية والتعليم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثل B.A لقب أول، 13 6200
 (مثل. Ms.C) ية أو لقب مشابهمن كلية أكاديم M.Aلقب ثاني  14 7110
 من جامعة M.Aلقب ثاني  15 7200
 أو طبيب بيطري، مثل D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه في الطب  16 7210
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   ادة )درجة ثقافة( في االتحاد السوفييتي سابًقاحصل على أعلى شه 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 يرفض ال تقرأ: 7777 7777
 ال أعرف ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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  إذا حصلت أمك على أعلى شهادة )درجة ثقافة( لديه في االتحاد السوفييتي سابًقا
76-73  F56R [EDLVMDIL_R]  

 شهادة )درجة ثقافة( حصلت عليها؟ }استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي أعلى

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 ء مدرسة إعدادية()مثال: إنها شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 1 000

 Начальная школа .2 ابتدائية. 2 113

213 

مع شهادة (, سنوات تعليم 9-8)مدرسة ثانوية غير تامة . 3

 إنهاء، ولكن ليس شهادة مهنية

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 

образовании, но без профессионального 
образования 

229 
ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 4

 عامة ثانوية تامة

4. Начальное профессиональное образование 

(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего 
общего образования 

313 

سنوات تعليم في المدرسة(  11-10ثقافة عامة ثانوية تامة ). 5

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 

образования. 

323 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 6

أساسية )مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير 

 سنوات تعليمية( 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом)  и начальное профессиональное 

ТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  образование (закончил П
9 -средней школы: 8неполной после окончания 

)классов 

423 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 7

 11-10 –)مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة 

 سنوات تعليمية(

7. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом)  и начальное профессиональное 

образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

11 -средней школы: 10 полнойпосле окончания 
)классов 

520 

. ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8

 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

8. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом) и среднее специальное образование 

(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 

обучения)  

620 

 
 

 B.A. 9. Диплом бакалавра в высшем учебномلقب أول . 9

заведении (после 4-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 

720 

ثقافة أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .10

 (.M.Aو  .B.Aلـ 
 

 أو 
 

  .M.Aلقب ثاني 

10. Законченное высшее образование с 

дипломом (по системе без подразделения на 
бакалавра и магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по 

новой двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمي(11 800

 Не зачитывать: другое.5555 . ال تقرأ: آخر5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: يرفض7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 . ال تقرأ: ال يعرف8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9999 9999
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 تقريًبا 14عندما كنت في سن 
 

77  F57 [EMPRM14] ًتا؟كن يعمل بتاتأو لم  ةأو كمستقل ةعمل كأجيرت نت والدتكهل كا 

 )استمر(     أجيرة 1

 )استمر( مستقلة  2

 60F  – انتقل إلى   عمل لم ت 3
 60F  – انتقل إلى  سنة  14. األم توفت / لم تعيش في البيت عندما كان عمر الُمجيب 4
 60F  – انتقل إلى  : يرفض ال تقرأ. 7

 )استمر( ال أعرف  ال تقرأ:. 8
 

 EXCEL8 F5 األساسي )فّصل قدر اإلمكان( اسم أو لقب عملهاكان  ماذا 

______________________________________________________________________ 
 טורים 20 אלפאנומרי. לסימול לא: למשרד

 

79-78 F59 [OCCM14B]  

 عندما كنت  مكبه أ تعمل الذي عملأي ِمن بين األوصاف التالية ي صف بأفضل صورة نوع ال{ 74ستعمل بطاقة رقم }ا

 سنة؟  14تقريًبا في جيل 

 : أعطي الم جيب أن يختار الوصف المناسب له.للمستطلع
 

 وتقنية مهنية أعمال. 1
 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –مثل: طبيب 

 
  أعمال إدارية بدرجة عالية. 2

 موظف برتبة عالية في إتحاد مهني -رتبة عالية موظف حكومي ب -مدير في مصلحة كبيرة  -مثل: موظف بنك 
 

 أعمال مكتبّية. 3

 مدير حسابات -مدير مكتب  -موظف  –مثل: سكرتير 
 

 مبيعات. 4

 وكيل تأمين -بائع في دكان  -صاحب دكان  -مثل: مدير مبيعات 
 

 خدمات. 5

 قّوات األمن –م ُمصمّ  –معالج }تأهيل مريض أو أوالد{  -نادل  –ضابط شرطة  -مثل: صاحب مطعم 
 

 أعمال مهنية. 6
 كهربائي –عامل صناعة مهني  -يعمل في مطبعة  -ميكانيكي سيارات  -مثل: مدير عمل 

  
 أعمال شبه مهنية. 7

 خّباز –عامل في المعادن  -نّجار  –عامل في مصنع مخللت  -سائق باص  -مثل: عامل بناء 
 

 أعمال غير مهنية. 8

 ير مهني في الصناعةعامل غ -حارس  –مثل: عامل 
 

 أعمال زراعية. 9

 سائق تراكتور، صّياد -ُمزارع  –مثل: صاحب حظيرة 
 

 : يرفضال تقرأ. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
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 للجميع:
08 F60 [ATNCRSE] 

 من أجل تحسين أشهر األخيرة، هل اشتركت في دورة ما أو حضرت محاضرة أو مؤتمر  12 –خالل ال 

 ؟ملمهاراتك في الع
    نعم. 1

   ال. 2

 : يرفضال تقرأ. 7

 ال أعرف  . ال تقرأ:8

 
 

F61[75ستعمل بطاقة رقم ا ] التي تناسبك بأفضل صورة. على األكثر من المجموعات 2ختر اكيف تعّرف أصلك؟ 

 .بالمجملعلى األكثر  ة واحدة بكل عمود، وإجابتينإجابأشر : للمستطلع
 الرد، أشر إلى أول إجابتين يذكرهما.ال يستطع أنه إذا كان الُمجيب 

 إسأل مرة واحدة: ماذا باإلضافة لذلك؟
 

 86-81 

 األولىمجموعة األصل 
 [ANC1IL] 

92-87 

 الثانيةمجموعة األًصل 
[ANC2IL] 

 1 1 إسرائيلي

 2 2 يهودي 

 3 3 أشكنازي

 4 4 شرقي )مرزاحي(

 5 5 سفرادي 

 6 6 عربي

 7 7 فلسطيني

 8 8 بدوي

 9 9 درزي

 10 10 فرنسي

 11 11 روماني 

 12 12 بولندي 

 13 13 روسي 

 14 14 أوكرايني

 15 15 عراقي

 16 16 مغربي

 17 17 إيراني

 18 18 أثيوبي

 19 19 أمريكي

 آخر:
 )سّجل على األكثر مجموعتا أصل(:

  

 555555  ال تقرأ: ال توجد مجموعة أصل ثانية

 777777 777777 يرفض ال تقرأ:

 88888 88888 ال أعرف ال تقرأ:
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  HF1חלק 
 أي مدى كل واحد من هؤالء األشخاص يشبهك أو ال إلى{ سأقرأ لك أوصاف ألشخاص مختلفين. 76بطاقة استعمل }

 يشبهك؟
 ال تقرأ:
ال 

 أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

ال 
 يشبهني
 بتاًتا

ال 
 يشبهني

يشبهني 
 قليالً 

يشبهني 
 نوًعا ما

 يشبهني
يشبهني 

 جًدا

8 7 6 5 4 3 2 1
93 A [IPCRTIV]  من المهم له طرح أفكار جديدة وأن

 مور بطريقته الخاصة.األيكون مبدع. يحب القيام ب

8 7 6 5 4 3 2 1
94  B [IMPRICH]  من المهم له أن يكون غنًيا. يحب

 أن يكون لديه الكثير من المال واألشياء الثمينة.

8 7 6 5 4 3 2 1

95  C [IPEQOPT]  يعتقد أنه يجب التعامل مع جميع
الناس بشكل متساو. هو يؤمن بأنه يحق للجميع الحصول 

 على فرص متساوية في الحياة.

8 7 6 5 4 3 2 1
96 D [IPSHABT]  يهتم بإبراز قدراته. هو يريد بأن

 يقّدر الناس أعماله.

8 7 6 5 4 3 2 1

97 E [IMPSAFE]  أن يعيش له من المهم بالنسبة
آمن. هو يتحاشى أي شيء قد يعرض سلمته بمحيط 
  للخطر.

8 7 6 5 4 3 2 1

98 F [IMPDIFF]  يحب المفاجآت ودائًما يبحث عن
هو يعتقد بأنه من المهم القيام  أمور جديدة للقيام بها.

 بأمور مختلفة في الحياة.

8 7 6 5 4 3 2 1

99  G [IPFRULE]  يعتقد بأن على الناس القيام بما
يعتقد بأنه على الناس إتباع األنظمة  هم.يطلب من

 والقوانين بشكل دائم، حتى لو ال يوجد أحد يراقب.

8 7 6 5 4 3 2 1

100  H [IPUDRST]  إلىمن المهم بالنسبة له االستماع 
حتى لو هو ال يوافقهم الرأي، هو  أشخاص مختلفين عنه.

 يريد أن يفهمهم.

8 7 6 5 4 3 2 1
101 I [IPMODST] ن المهم بالنسبة له أن يكون م

 هو يحاول عدم لفت االنتباه إليه. متواضًعا.

8 7 6 5 4 3 2 1
102 J [IPGDTIM]  من المهم بالنسبة له قضاء أوقات

 يحب "تدليل" نفسه. ممتعة.

8 7 6 5 4 3 2 1

103 K [IMPFREE]  من المهم بالنسبة له أن يقرر
ير مرتبط هو يحب أن يكون حًرا وغ بنفسه أعماله.

 باآلخرين.

8 7 6 5 4 3 2 1
104   [IPHLPPL] L من المهم جًدا بالنسبة له مساعدة

 هو يريد أن يهتم برفاهيتهم. المحيطين به.

8 7 6 5 4 3 2 1
105  [IPSUCES] M   من المهم بالنسبة له أن ينجح
 اآلخرون انجازاته. رقدّ هو يتمنى بأن يُ  جًدا.

8 7 6 5 4 3 2 1

106 N[IPSTRGV]  من المهم بالنسبة له أن تضمن له
هو يريد بأن تكون الدولة  الدولة سلمته من كل خطر.

 قوية لكي تستطيع الدفاع عن مواطنيها.

8 7 6 5 4 3 2 1
107 O [IPADVNT]  يبحث عن المغامرات ويحب

 يريد أن تكون له حياة مليئة باإلثارة. المخاطرة.

8 7 6 5 4 3 2 1

108 P [IPBHPRP]  من المهم بالنسبة له أن يتصرف
هو يريد أن يمتنع عن القيام بأي  دائما بشكل الئق.

 تصرف يعتبر "غير جيد".
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  ال تقرأ:
ال 

 أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

ال 
 يشبهني
   بتاًتا

ال 
 يشبهني

يشبهني 
 قليالً 

يشبهني 
 نوًعا ما

 يشبهني
يشبهني 

 جًدا

8 7 6 5 4 3 2 1 109 Q [IPRSPOT]  من المهم بالنسبة له أن يحظى
هو يريد بأن يقوم الناس بما هو  باحترام من اآلخرين.

 يقوله.

8 7 6 5 4 3 2 1 110  [IPLYLFR] R  من المهم بالنسبة له أن يكون
 هو يريد أن يكون مخلص لألشخاص مخلًصا ألصدقائه.

 المقربين منه.

8 7 6 5 4 3 2 1 111  [IMPENV] S كل قلبه بأن على  هو يؤمن من
المحافظة على البيئة مهمة  الناس االهتمام بالطبيعة.

 بالنسبة له.

8 7 6 5 4 3 2 1 112 T [IMPTRAD] .العادات والتقاليد مهمة بالنسبة له 
هو يحاول التصرف حسب العادات المتعارف عليها دينًيا 

 أو عائلًيا.

8 7 6 5 4 3 2 1 113 U [IMPFUN] فرصة ممكنة  هو يبحث عن كل
 من المهم بالنسبة له القيام بأمور تمتعه. للمتعة.

 
 

 115-114 birthday  

 هل تستطيع أن تذكرني من فضلك بأي شهر عيد ميالدك؟
 : ________________ 12وكانون األول =  01كانون الثاني =  –: مثال  للمستطلع

 : يرفضال تقرأ. 77

 : ال أعرفال تقرأ. 88

 

I1 116 

 تطلع:للُمس

 ، وتأكد بأنه مطابق لشهر الميالد أشر بناء  على سؤال شهر الميالد

 18صفحة  31Cسؤال ب

 

 شهر عيد ميالدك هو: .1

 67صفحة  I2لقسم  إستمر  ( 77(، أو يرفض )10، تشرين أول )(7(، تموز )4(، نيسان )1كانون ثاني )

 

 شهر عيد ميالدك هو: .2

  68صفحة  I5 قسم إنتقل إلى   ( 88(، أو "ال أعرف" )11) اني(، تشرين ث8(، آب )5(، أيار )2شباط )

 

 شهر عيد ميالدك هو: .3

 69صفحة  I8قسم إنتقل إلى    (    12( أو كانون أول)9(، أيلول )6(، حزيران )3آذار )

 

1-4 dup 5/6 
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 (66صفحة  I1بسؤال  1)إجابة  I2قسم 
 

بعض األسئلة  جه لكنو، سوف مستقبالمساعدتنا في تحسين األسئلة ولهاية، ن

 عليك سابقا . طرحتمواضيع في 

األسئلة السابقة وتعامل مع األسئلة على  أجوبتك علىالرجاء، ال تحاول أن تتذكر 

 نها أسئلة جديدة تماما .أ

 
 

الناس للعيش في إسرائيل من دول أخرى ألسباب مختلفة. لبعضهم عالقات تتعلق بأصول األسر التي  يأتي
 رون يأتون للعمل هنا أو لإلنضمام لعائالتهم. آخرون يأتون ألنهم يعيشون تحت تهديد ما. ينحدرون منها.آخ

 األسئلة التالية تتناول هذا  الموضوع.

 
I2 6-7  (77)بطاقة رقم 

لد وتربى ال في اتخاذ أهمية التعليمية الجيدةؤهالت المتشكل مدى   إلى أيحسب رأيك،   قرار بأن من و 
 يستطيع القدوم والعيش هنا؟ وعاش خارج إسرائيل، 

 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

مهم 
 للغاية

         
 غير مهم
 بتاتا

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

I3 8-9  (78)بطاقة رقم 

لد وتربى وعاش الفي اتخاذ أهمية  الخلفية اليهوديةحسب رأيك، إلى أي مدى ت شكل   قرار بأن من و 
 ع القدوم والعيش هنا؟ خارج إسرائيل، يستطي

 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

مهم 
 للغاية

         
 غير مهم
 بتاتا

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

I4 10-11  (79)بطاقة رقم 

 قرار بأن الأهمية في اتخاذ التي تحتاجها إسرائيل المهارات التشغيلية حسب رأيك، إلى أي مدى ت شكل 
لد وتربى وعاش  خارج إسرائيل، يستطيع القدوم والعيش هنا؟  من و 

 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

مهم 
 للغاية

         
 غير مهم
 بتاتا

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

  للُمستطلع:للُمستطلع:

  ((7070  صفحةصفحة, ), )IILLإنتقل لألسئلة إنتقل لألسئلة * * 
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  (66حة صف I1بسؤال  2)إجابة  I5قسم 
 
 

، سوف نسألك بعض األسئلة القبستممساعدتنا في تحسين األسئلة لنهاية، 

 عليك سابقا . طرحتبمواضيع 

الرجاء، ال تحاول أن تتذكر ما أجبت في األسئلة السابقة وتعامل مع األسئلة على 

 أنها أسئلة جديدة تماما .
 

تأتي الناس للعيش في إسرائيل من دول أخرى ألسباب مختلفة. لبعضهم عالقات تتعلق تتعلق بأصول األسر 
حدرون منها.آخرون يأتون للعمل هنا أو لإلنضمام لعائالتهم. آخرون يأتون ألنهم يعيشون تحت التي ين

 تهديد ما. 
 األسئلة التالية تتناول هذا  الموضوع.

 
لد وتربى   بأن   ( حسب رأيك، إلى أي مدى كل من األمور التالية مهم بخصوص القرار80)بطاقة رقم   من و 

 لقدوم والعيش هنا؟ أوالً، إلى أي مدى مهم بأن ...وعاش خارج إسرائيل، يستطيع ا
 

 
 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

 جداً 
 مهم

    
غير 
 مهم
 بتاتا

(12) I5 
تتوفر لديهم المؤهالت 

 التعليمية الجيدة؟

8 7 5 4 3 2 1 0 

(13 )I6  
أن ينحدروا من خلفية 

 يهودية

8 7 5 4 3 2 1 0 

(14 )I7  
ت أن  تتوفر لديهم مهارا

 تشغيلية تحتاجها إسرائيل

8 7 5 4 3 2 1 0 

 

 

  للُمستطلع:للُمستطلع:

  ((7070  صفحةصفحة, ), )IILLإنتقل لألسئلة إنتقل لألسئلة * * 
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 (66صفحة  I1بسؤال  3)إجابة  I8قسم 

 

 بعض األسئلة  نطرح، سوف مستقبال  نهاية، لمساعدتنا في تحسين األسئلة بال

 عليك سابقا . طرحتمواضيع في 

في األسئلة السابقة وتعامل مع األسئلة على  هالرجاء، ال تحاول أن تتذكر ما أجبت

 أنها أسئلة جديدة تماما .
 

تأتي الناس للعيش في إسرائيل من دول أخرى ألسباب مختلفة. لبعضهم عالقات تتعلق بأصول األسر التي 
  ينحدرون منها.آخرون يأتون للعمل هنا أو لإلنضمام لعائالتهم. آخرون يأتون ألنهم يعيشون تحت تهديد ما.

 األسئلة التالية تتناول هذا  الموضوع.

لد وتربى ( 81)بطاقة رقم    حسب رأيك، إلى أي مدى كل من األمور التالية مهم بخصوص القرار إذا من و 

 )إقرأ(وعاش خارج إسرائيل، يستطيع القدوم والعيش هنا؟ أوالً، إلى أي مدى مهم بأن ...
 

 
 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض

مهم 
 ةللغاي

         
غير 
 مهم
 بتاتا

(16-15 )I8 

تتوفر لديهم المؤهالت 
 ؟التعليمية الجيدة

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

(18-17 )I9  

خلفية  ينحدروا منأن 

 يهودية

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

(20-19 )I10  

أن  تتوفر لديهم مهارات 
 تشغيلية تحتاجها إسرائيل

88 77 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
 

 

  للُمستطلع:للُمستطلع:

  ((7070  صفحةصفحة, ), )IILLإنتقل لألسئلة إنتقل لألسئلة * * 
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 ערבים -IL חלק

37group  2.  Arab 

 :לערבים

 [IL1 إستعمل بطاقة ]

 وإلى أي مدى تعّرف نفسك حسب كل واحدة من تعريفات الهوية التالية؟

 
 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة بتاًتا ال

بدرجة كبيرة 

 جًدا

 ال تقرأ:

 يرفض

 ال تقرأ:

 ال أعرف

38 IL1_A 8 7 5 4 3 2 1 إسرائيلي 

39 IL2_A 8 7 5 4 3 2 1 عربي 

40 IL3_A 8 7 5 4 3 2 1 مسلم 

41 IL4_A 8 7 5 4 3 2 1 مسيحي 

42 IL5_A 8 7 5 4 3 2 1 درزي 

43 IL6_A 8 7 5 4 3 2 1 بدوي 

44 IL7_A 8 7 5 4 3 2 1 فلسطيني 

  

45  IL8_A 
 هل تعتبر نفسك:

 متدّين جًدا. 1

 متدّين. 2

 متدّين-تقليدي. 3

  تقليدي، غير متدّين إلى حٍد ما. 4
 غير متدّين، علماني. 5

 : يرفضال تقرأ. 7

 : ال أعرفال تقرأ. 8

 

46  IL9_A 
ب دينية؟لمع تهل تقرأ كتب دينية أو تس ط    خ 

 نعم، بشكل دائم. 1

 نعم، أحياًنا. 2

 ال تنكشف لذلك بشكل عام. 3

 رةوال م. 4

 : يرفضال تقرأ. 7

 : ال أعرفال تقرأ. 8
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 :للجميع

47 FXLTPH  وما شابه(؟ 007يوجد في البيت خط هاتف أرضي )بيزك، هل 
 نعم. 1

 ال. 2

 : يرفضال تقرأ. 7

  : ال أعرفال تقرأ. 8

 

  

  למלאלמלא  חובהחובה: : למראייןלמראיין

 :הראיון סיום ותאריך שעת את מלא

 

 : הראיון סיום שעת

 [: _________INWEHH_I8] שעה 49-48[: ________ INWEMM_I8] דקות 51-50  

 

 :הראיון סיום תאריך

[: INWDDE_I8] יום 53-52[: ____ INWMME_I8] חודש 55-54[: _____ INWYYE_I8_] שנה 59-56 

________ 

  ::למראייןלמראיין

  הראיוןהראיון  וסייםוסיים  למרואייןלמרואיין  הודההודה* * 

  ..הבאהבא  עמודעמודבב, , למראייןלמראיין  השאלותהשאלות  אתאת  מלאמלא  כעתכעת**
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  ::למראייןלמראיין

  הבאות, הן שאלות למראיין.הבאות, הן שאלות למראיין.השאלות השאלות * * 

  * שאלות אלה הן על הראיון בכללותו.* שאלות אלה הן על הראיון בכללותו.
 

 

  למראייןלמראיין  שאלותשאלות  --    JJ  חלקחלק
 

60 J1 [RESCLQ] כלשהי לשאלה הבהרות ביקש המשיב האם? 
 לא פעם אף. 1
 לא פעם אף כמעט. 2
 פעם מדי. 3
 קרובות לעיתים. 4
 מאוד קרובות לעיתים. 5
 יודע לא. 8

61  J2 [RESRELQ ]כלשהן לשאלות מלהשיב נרתע שהמשיב הרגשת האם? 
 לא פעם אף. 1
 לא פעם אף כמעט. 2
 פעם מדי. 3
 קרובות לעיתים. 4
 מאוד קרובות לעיתים. 5
 יודע לא. 8
 
 

62  J3 [RESBAB ]יכולתו כמיטב לשאלות להשיב משתדל שהמשיב הרגשת האם? 
 לא פעם אף. 1
 לא פעם אף כמעט. 2
 פעם ימד. 3
 קרובות לעיתים. 4
 מאוד קרובות לעיתים. 5
 יודע לא. 8
 

63 J4 [RESUNDQ ]השאלות את מבין שהמשיב הרגשה לך הייתה האם, ככלל? 
 לא פעם אף. 1
 שלא כמעט. 2
 פעם מדי. 3
 קרובות לעיתים. 4
 מאוד קרובות לעיתים. 5
 יודע לא. 8
 
 

64J5 [PREINTF ]שהתערב בראיון?האם נכח בראיון אדם נוסף , 
   כן. 1
 J6a – ל עבור   לא. 2
 
 



 

73 

 

 
J6  (אחת מתשובה יותר לסמן ניתן? )הנוסף האדם היה מי 

 לא כן 

65   [PREWHP ]0 1 הזוג בן/אישה/בעל 

66   [PRESD]  0 1 (מאומצים/ חורגים ילדים כולל) בת/בן 

67   [PREPPIL ]0 1 אומנים הורים/הזוג בן הורה/הורה 

68   [PREOREL ]0 1 קרוב משפחה אחר 

69   [PRENREL ]0 1 משפחה קרוב שאינו אחר 

70   [PREDKלא יודע ] 0 1 

71   [PRENAPלא רלוונטי ] 0 1 

72   [PRENAאין תשובה ] 0 1 
 

73 J6a ?באיזה מידה נעזר המשיב בכרטסיות 
 
  המתאימות הכרטיסיות בכל נעזר המשיב. 1
  המתאימות מכרטיסיות חלקב רק נעזר המשיב. 2
  כלל בכרטיסיות להיעזר היה יכול לא/ סירב המשיב. 3
 . לא יודע8

 
 

ARA/76-74   J7  .[INTLNGA ]הראיון התבצע שפה באיזו?   ARA 
 

79-77          J8  .[INTNUM ]מראיין קוד:   _______________________ 
 
EXCEL        J9  .[ACOMINT ]אותן כתוב אנא, הראיון על וספותנ הערות לך יש אם : 
 

_____________________________________________________________ 
 טורים 50 אלפאנומרי: למשרד

 
 
 

80/1  J13.  [SUPQAD2       ]1 
 [פנים-אל-פנים מולא הנוסף השאלון] 
 

 
 :(המראייןאת/ה )

 
          81 INTGNDR מין : 

 גבר. 1
 אשה. 2
 

         83-82 INTAGEA גיל_________ : 
 

 
11--44  dduupp  55//77  

  

  ..אלהאלה  שאלותשאלות  עלעל  במענהבמענה  שהשקעתשהשקעת  הזמןהזמן  עלעל  תודהתודה
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 :ראיון סיום משבצת
 

 : ________יום 7-6: __________ חודש 9-8: ________   שנה 13-10: הראיון ביצוע תאריך
 

 : ___________________ישוב 17-14
 

 _____: ____________סטטיסטי אזור 21-18
 
 : ________________________המרואיין שם 
 

 : _____________________________כתובת             
  

 (קידומת_____ )24-22: ____________________   טלפון  31-25
 
 
 

 : _____________מראיין מספר 34-32:    _____________________ המראיין שם
 
 

 מספר כתובת_______________

 

 
 
 

 :המשרד לשימוש
 
 

 :מחוז 35
 
 ירושלים.1
 צפון. 2
 חיפה. 3
 מרכז. 4
 אביב תל. 5
 דרום. 6

 והשומרון יהודה אזור. 7

 
 
 

 


