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 8002استطالع رأي عام أوروبي 
 

           
 ________________   מרואייןמספר  6-41

         
  _____________ : ישובלשימוש המשרד 41-41
41-02 [a ] IL 

 
 

 !חובה למלא

 

 שעה: _________ 02-01דקות: ________  04-00: הראיון התחלה של ביצועשעת 

יום:  01-06חודש: ________  02-01שנה: ________  01-20הראיון: ביצוע תאריך 

_________ 

 

 

 

.A1 ( 1استعمل بطاقة رقم )وسط عاديمشاهدة التلفزيون في يوم تخصصه ل ،بالمجمل ،كم من الوقت 

 األسبوع؟ 
 A3الى  نتقلا  ال أخصص وقت بتاًتا. 00
 أقل من نصف ساعة. 00
 حتى ساعةنصف ساعة  .08

 ساعة حتى ساعة ونصف .00

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .00

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .00
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .00

 من ثالث ساعات أكثر .00

 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 ال أعرف ال تقرأ: .22
 جد إجابةال تو ال تقرأ: .99
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.A2 ( 1استعمل بطاقة رقم) التلفزيون وقت مشاهدتككم من األسبوع،  في يوم عادي وسط ،خرىأ مرة  
 ؟ السياسة وأحداث الساعةبرامج عن  أوألخبار اخصصه لمشاهدة ت

  ال أخصص وقت بتاًتا. 00
 أقل من نصف ساعة. 00
 حتى ساعةنصف ساعة  .08

 ساعة حتى ساعة ونصف .00

 نيحتى ساعت ونصفساعة  .00

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .00

 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .00

 ساعات ثالث من أكثر .00
 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 ال أعرف ال تقرأ: .22
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

 

 للجميع:
.A3 ( 1استعمل بطاقة رقم )وسط عاديفي يوم  ،الراديو لىإ خصصه لالستماعت ،بالمجمل ،كم من الوقت  

 ؟ األسبوع
 A5نتقل الى ا  ال أخصص وقت بتاًتا. 00
 أقل من نصف ساعة. 00
 حتى ساعةنصف ساعة  .08

 ساعة حتى ساعة ونصف .00

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .00

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .00
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .00

 ساعات ثالث من أكثر .00
 غير مالئم :ال تقرأ .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 ال أعرف ال تقرأ: .22
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

 

.A4 ( 1استعمل بطاقة رقم )الراديو إلى استماعكوقت كم من في يوم عادي وسط األسبوع،  ،خرىأ مرة، 
 ؟أحداث الساعةو ةالسياسعن  لبرامج أو لألخبارتخصصه 

  ال أخصص وقت بتاًتا. 00
 نصف ساعةأقل من . 00
 حتى ساعةنصف ساعة  .08

 ساعة حتى ساعة ونصف .00

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .00

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .00
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .00

 ساعات ثالث من أكثر .00
 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 ال أعرف ال تقرأ: .22
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

  للجميع:
.A5 ( 1استعمل بطاقة رقم )وسطدي ايوم عفي الصحف، قراءة تخصصه ل ،بالمجمل ،كم من الوقت 

 ؟األسبوع
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 A7نتقل الى ا  ال أخصص وقت بتاًتا. 00
 أقل من نصف ساعة. 00
 حتى ساعةنصف ساعة  .08

 ساعة حتى ساعة ونصف .00

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .00

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .00
 ساعات 3حتى  ن ونصفساعتي .00

 ساعات ثالث من أكثر .00
 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 ال أعرف ال تقرأ: .22
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

6.A ( 1استعمل بطاقة رقم)  ؟السياسة وأحداث الساعةقراءة عن للمن هذا الوقت تخصصه كم 
  ال أخصص وقت بتاًتا. 00
 أقل من نصف ساعة. 00
 حتى ساعةنصف ساعة  .08

 ساعة حتى ساعة ونصف .00

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .00

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .00
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .00

 ساعات ثالث من أكثر .00
 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 ال أعرف ال تقرأ: .22
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

 ع:للجمي
.A7 (2 رقم بطاقةمل استع) البريداستعمال  أو المواقع، شبكةالدخول الى  - النترنتبأي وتيرة تستعمل ا  
 ؟العملفي البيت أو  في شخصي ستعمالال -روني االلكت

 العمل في أو البيت في نترنتعندي إ يوجدال . 00
 بتاًتا أستعمل ال .00
  الشهر في مرة من أقل .08
 الشهر في مرة .00
 الشهر في تمرا عدة .00
 األسبوع في مرة .00
 األسبوع في مرات عدة .00
 يوم كل .00
                           غير مالئم ال تقرأ: .00

                              يرفض ال تقرأ: .00

 ال أعرف ال تقرأ: .22
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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.A8 (3 استعمل بطاقة رقم) الناس، أو أن هنالك دائًما  ك، يمكن الثقة بمعظمحسب رأي هل عام، بشكل 
  هيعني أن 0 أن حيث ،00 الى 0 من في العالقات مع الناس؟ دّرج إجابتك على سلم ةمعين وكمكان لشك 
 يعني أنه يمكن الثقة بمعظم الناس. 00 –هنالك مكان لشكوك معينة، و دائًما  

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
 فال أعر

يمكن الثقة 
بمعظم 
 الناس

         
 دائًما هنالك
مكان لشكوك 

 معينة

77 88 01 10 18 10 10 10 10 10 10 10 11 

 

.A9 (4 استعمل بطاقة رقم) الفرصة كانت لديهم إذا استغاللك يحاولون الناس معظم، حسب رأيك، هل  
 تجاهك؟ منصفين يحاولون أن يكونوا أنهم أو ،لذلك 

  ال تقرأ:
 ض/يرف

 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

معظم الناس 
يحاولوا أن 
 يكونوا منصفين

         

معظم 
الناس 
يحاولوا 

 ستغاللاال

77 88 01 10 18 10 10 10 10 10 10 10 11 

 

.A10 (5 استعمل بطاقة رقم)  بشكل  ممساعدة اآلخرين أو أنهالناس هل، حسب رأيك، بشكل عام، يحاول
 هم؟عام يهتمون بأنفس

 يرفض/ ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

الناس بشكل عام 
يحاولون مساعدة 

 اآلخرين

         
الناس بشكل 
عام يهتمون 
 بأنفسهم

77 88 01 10 18 10 10 10 10 10 10 10 11 
 

 

 :موالُحكبعض األسئلة عن السياسة  كاآلن نود أن نسأل
 

.B1  تأنهل  -السياسةبتهتم مدى الى أي.... 
 . تهتم جًدا1
 . تهتم2
 . تقريًبا ال تهتم3
 هتم بتاًتات ال. 4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 

.B2 ( 6 رقم بطاقةاستعمل ) ما يدورالى حد أنك ال تنجح بأن تفهم السياسة معقدة لك تبدو بأي وتيرة  
 ؟بالفعل

 وال مرة. 1
 . بفترات متباعدة2
 . أحياًنا3
 . بشكل دائم4
 . بفترات متقاربة5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

.B3 (7 استعمل بطاقة رقم) بخصوص قضايا موقف بلورة بالنسبة لكسهل  أو صعب أي مدى الى  

 سياسية؟
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 . صعب جًدا1
 . صعب2
 . غير صعب وغير سهل3
 . سهل4
 . سهل جًدا5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 
 لديك ثقة بكل واحدة من المؤسسات التالية؟ بشكل شخصيالى أي مدى أنت ( 2ة رقم استعمل بطاق)

يعني بأنك تثق  00 –يعني بأنك ال تثق بتاًتا بالمؤسسة، و  0أن حيث  00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 بالمؤسسة ثقة تامة.

ال تقرأ:  
 يرفض/
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

تثق 
 ثقة
 تامة

         
 ثقال ت
 ابتاتً 

B4 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 88 99 الكنيست 

B5 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 88 99 الجهاز القضائي 

B6 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 88 99 لشرطةا 

B7 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 88 99 السياسيين 

B8 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 88 99 األحزاب السياسية 

B9 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 88 99 البرلمان األوروبي 

B10 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 88 99 األمم المتحدة 
 

 

 

B11 في االنتخابات لسبب أو آلخر. هل صوتت في انتخابات  ونتيصوس ال بعض الناهنالك  ،اليوم 
 (؟8000الكنيست األخيرة )شهر آذار 

 . نعم1
 B13انتقل الى  . ال 2

 B13انتقل الى  . ال يحق لي التصويت 3

 B13انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 B13انتقل الى   يرفض ال تقرأ:. 7
 B13قل الى انت  ال أعرف ال تقرأ: .8
 B13انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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.B12 ؟االنتخابات هذه في صوتت حزب ألي 

 . التجمع الوطني الديمقراطي11مل                             الع . حزب1

 ر. القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيي12                               . ليكود     2

 . حيتس )بوراز(13                               . كيدمة    3

 . شينوي            14. شاس                                    4

 . عاليه ياروك      15. ميريتس                                 5

 . اليروكيم           16. مفدال وإيحود ليئومي                    6

 . آخر، ____________________17. يهدوت هتوراه                          7

 ورقة بيضاء / ورقة فارغة ال تقرأ:. 18. المتقاعدين                               8

 لم أصّوت ال تقرأ:. 19. إسرائيل بيتنا                            9

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 21     . الجبهة الديمقراطية للسالم         11
 

 

 للجميع:
 زيادة سوء الوضع. محاولة تحسين األوضاع في إسرائيل أو منع يمكن بواسطتها هنالك طرق عديدة 
 بشيء من األمور التالية: يناألخير شهر 08هل قمت خالل الـ 

 ال تقرأ:
 يرفض/
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 نعم ال

 

9 8 0 0 B13 محلية سلطةفي  موظف وأ حكومي موظف أو بسياسي اتصلت 

0 8 0 0 B14 (فاعلة) عمل مجموعةب أو سياسي حزب في عملت 

0 8 0 0  B15خرآ إتحاد أو منظمة في عملت 

0 8 0 0 B16 معينة لحملة املصقً  اشعارً  عرضت بطاقة أو أو لبست 

0 8 0 0  B17 على عريضة عيوقبالتقمت 

0 8 0 0 B18 جماهيرية قانونية مظاهرة في شاركت  

0 8 0 0 B19 قاطعت منتجات معينة 
 

 للجميع:
 

.B20a  من باقي األحزاب؟منه أكثر ب ينك قرأبتشعر معين هل هنالك حزب 
 . نعم 1
 B21انتقل الى  . ال 2

 B21انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 B21انتقل الى   يرفض ال تقرأ:. 7
 B21انتقل الى   ال أعرف ال تقرأ: .8
 B21انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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.B20b أي حزب؟ 

 . التجمع الوطني الديمقراطي11ل                             . حزب العم1

 . القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير12                               . ليكود     2

 . حيتس )بوراز(13                               . كيدمة    3

 . شينوي            14. شاس                                    4

 . عاليه ياروك      15. ميريتس                                 5

 . اليروكيم           16. مفدال وإيحود ليئومي                    6

 . آخر، ____________________17                      . يهدوت هتوراه    7

 B21انتقل الى   ورقة بيضاء / ورقة فارغة ال تقرأ:. 18. المتقاعدين                               8

 B21انتقل الى   لم أصّوت ال تقرأ:. 19. إسرائيل بيتنا                            9

 B21انتقل الى   يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 21سالم              . الجبهة الديمقراطية لل11

 

 

.B20c أنك....بمن هذا الحزب؟ هل تشعر  قريبلى أي مدى تشعر بأنك إ 
 قريب جًدا. 1
 الى حٍد ما قريب. 2
 . غير قريب3
 . غير قريب بتاًتا4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة أ:ال تقر .9
 

 

 للجميع:
 

.B21 ؟معّين هل أنت عضو في حزب سياسي 
 . نعم1
 B23انتقل الى  . ال 2

 B23انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 B23انتقل الى   يرفض ال تقرأ:. 7
 B23انتقل الى   ال أعرف ال تقرأ: .8
 B23انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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.B22 األحزاب؟ من أيب 

 . التجمع الوطني الديمقراطي11مل                             . حزب الع1

 . القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير12                               . ليكود     2

 . حيتس )بوراز(13                               . كيدمة    3

 . شينوي            14                      . شاس              4

 . عاليه ياروك      15. ميريتس                                 5

 . اليروكيم           16. مفدال وإيحود ليئومي                    6

 . آخر، ____________________17. يهدوت هتوراه                          7

 ورقة بيضاء / ورقة فارغة  ال تقرأ:. 18ين                               . المتقاعد8

 لم أصّوت  ال تقرأ:. 19. إسرائيل بيتنا                            9

 يرفض اإلجابة  ال تقرأ:. 21. الجبهة الديمقراطية للسالم              11

 

 للجميع:
 

 B23( 9استعمل بطاقة رقم )كنت تضع  ينأ ."يمينيسار" و "" عن اأحيانً  الناس تحدثي السياسة، في 
 يمين؟ يعني 00 - و يسار يعني 0، حيث أن 00الى  0على سلم من  نفسك

 يمين          يسار
 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

 

 B24( 00استعمل بطاقة رقم) دّرج يام؟األ هذه في بشكل عام حياتك عن راض أنت، الى أي مدى إجماال 
 يعني راض  جًدا. 00 -، و راض   غيريعني جًدا  0أن  حيث، 00الى  0إجابتك على سلم من 

جًدا 
 غير
 راض  

         
راض  
 جًدا

 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

 

B25 ( 00استعمل بطاقة رقم) في الحالي ياالقتصاد وضعال عن راض أنتالى أي مدى  ،بشكل عام  
  ?إسرائيل

جًدا 
 غير
 راض  

         
راض  
 جًدا

 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 
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B26 ( 00استعمل بطاقة رقم) عن  بالرضاأي مدى تشعر الى ، اإلسرائيلية الحكومةوحين تفكر في  اآلن 
 ؟طريقة أداءها لوظيفتها

جًدا 
 غير
 راض  

         
راض  
 جًدا

 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

 

B27 ( 00استعمل بطاقة رقم ) ،؟اإلسرائيلية مقراطيةيالد عننت راض  أأي مدى الى وبشكل عام 
جًدا 
 غير
 راض  

         
راض  
 جًدا

 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 
 

B28 ( 00استعمل بطاقة رقم ) هذه األيام؟ إسرائيلفي  والتعليم لتربيةاوضع بشكل عام، ماذا تفّكر عن 

ئ سي
 جًدا 

 جيد جًدا         
 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

 

B29 ( 00استعمل بطاقة رقم ) هذه األيام؟ إسرائيلة في وضع خدمات الصحبشكل عام، ماذا تفّكر عن 

سيئ 
 جًدا 

 جيد جًدا         
 ال تقرأ:
 ال أعرف

  أ:ال تقر
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

 

 :التالية جملال منجملة  كلمع ال توافق  أو افقتو مدىالى أي ( 08استعمل بطاقة رقم )
 ال تقرأ:
 يرفض/
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
ال 
 أعرف

غير 
 موافق
 بتاًتا

غير 
 موافق

 في الوسط
ال "موافق" 
وال "غير 
 موافق

 وافقم
موافق 
 اجدً 

 

9 8 5 0 0 0 0 
B30 العمل من أجل  الحكومة يجب على

 المعاشات في فروقاتال تقليص

0 8 5 0 0 0 0 
  B31ا أحرار جنسيً يين لمثلأن يكون ا يجب

 ممارسة حياتهم كما يرغبونفي 

0 8 5 0 0 0 0 
B32  حزاب السياسية التي إخراج األيجب
 انونخارج الق الديمقراطيةإفشال تريد 

0 8 5 0 0 0 0 
B33  يمكن االعتماد على العلوم الحديثة لحل
 البيئية نامشاكل
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B34 { 00بطاقة رقم استعمل}  تحاد اإلعملية  يجب تعميق هالبعض بأنيّدعي فّكر في اإلتحاد األوروبي. عندما نواآلن
دّرج  صوص عملية اإلتحاد األوروبي؟ما هو موقفك بخ بأن عملية اإلتحاد زادت عن حّدها. نروخآويدعي  األوروبي،

عملية "يجب تعميق  يعني 11 –و "عملية اإلتحاد زادت عن حّدها" يعني  1، حيث أن 11الى  1بين سلم إجابتك على 

  إتحاد أوروبا"
ال تقرأ: 
 يرفض/

 ال توجد إجابة

 ال تقرأ: 
 ال أعرف

يجب تعميق 
عملية اإلتحاد 
 األوروبي

         
عملية اإلتحاد 

ت عن زاد
 حّدها

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

                                                                              

 يأتون للعيش في إسرائيل.الذين  ،من دول أخرى ،عدد من األسئلة عن أشخاصنسأل س ،اآلن
 

B35 ( 00استعمل بطاقة رقم) الى نفس ألشخاص ينتمون  إسرائيلك، يجب أن تسمح لى أي مدى، حسب رأيإ
 غالبية مواطنيها، القدوم للعيش هنا؟تلك التي ينتمي إليها مثل  العرق أو المجموعة االثنية

 ن القدوم للعيش هناالسماح لكثيرو. 1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض تقرأ:ال . 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 

B36 ( 00استعمل بطاقة رقم) اثنيه  مجموعة أومجموعة عرقية  الى ينتمونشخاص أل بالنسبة ماذا 
 في إسرائيل؟ تلك التي ينتمي إليها غالبية المواطنين عن مختلفة

 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 معين. السماح لعدد 2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

B37 ( 00استعمل بطاقة رقم)  ؟وروباأمن خارج فقيرة دول من شخاص أماذا عن 
 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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B38 ( 00استعمل بطاقة رقم)  جيد أو سيئ القتصاد إسرائيل بأن يأتي الى  هبأن ،بشكل عام ،كنت تقولهل 
 هنا أشخاص من دول أخرى؟

سيء 
 تصادلالق

         
جيد 
 لالقتصاد

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

B39 ( 00استعمل بطاقة رقم)  بأن الحياة الثقافية في إسرائيل بشكل عام تصبح فقيرة أكثر أو هل كنت تقول 
 هنا؟للعيش الذين يأتون  شخاصغنية أكثر بواسطة األ

حياة 
ثقافية 
فقيرة 
 أكثر

         
حياة ثقافية 

 غنية أكثر

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

B40 ( 00استعمل بطاقة رقم ) أكثر للعيش فيها بواسطة  أصبحت إسرائيل مكان أفضل أكثر أم أسوءهل
 للعيش هنا؟الذين يأتون األشخاص 

مكان 
أسوء 
أكثر 
 للعيش

         

مكان 
أفضل 
أكثر 
 للعيش

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

  

 

 :سئلة عنك وعن حياتكواآلن بعض األ
 

C1 ( 02بطاقة رقم استعمل) مجمال، الى أي مدى تعتبر نفسك إنساًنا سعيًدا؟ 

غير  اجدً 
 سعيد

 اسعيد جدً          
 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 
 

C2 ( 09بطاقة رقم استعمل)  ؟جتماعيا لقاءك، وزمالء العمل ئقرباأك، ئصدقاأبأي وتيرة تلتقي مع 
 . وال مرة11
 أقل من مرة في الشهر. 12
 الشهر مرة في. 13
 عدة مرات في الشهر. 14
 سبوعمرة في األ. 15
 سبوععدة مرات في األ. 16
 كل يوم. 17
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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C3  وشخصية؟ خاصةمور أهل هنالك شخص بإمكانك التحدث معه عن 
 . نعم1
 . ال2
 ير مالئمغ ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 

C4 ( 20 رقم بطاقةاستعمل ) ي وتيرة تشترك بفعاليات أ، بعمركخرين في آشخاص أمقارنة مع 
 اجتماعية؟ 

 الناس غالبيةقل بكثير من أ. 1
 الناس غالبيةقل من أ. 2
 . تقريًبا بنفس الوتيرة3
 لبية الناس. أكثر من غا4
 . أكثر بكثير من غالبية الناس5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 

 

C5 خيرة؟األ الخمس السنوات خالل اعتداء أو سرقة الى تعرضتم عائلتك أفراد أحد أو أنت هل 
 . نعم1
 . ال2
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض رأ:ال تق. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 

C6  ؟عند حلول الظالم فيه تعيش الذي الحي فيوحيًدا  تجولك، أو ستشعر، باألمان عند رتشع مدىالى أي 
 هل أنت تشعر/ستشعر:

 . آمن جًدا1
 . آمن2
 . غير آمن3
 . جًدا غير آمن4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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C7 {  80بطاقة رقم استعمل} بيتك؟  اقتحامإمكانية من ق قل  أنت أصال، ، إذا كنت بأي وتيرة 
 . دائًما أو غالبية الوقت1
 . بعض الوقت                2
 بفترات متباعدة. فقط 3
 C9انتقل الى سؤال  . وال مرة 4

 C9انتقل الى سؤال   مالئم غير ال تقرأ:. 6
 C9انتقل الى سؤال   يرفض ال تقرأ:. 7
 C9انتقل الى سؤال   ال أعرف ال تقرأ: .8
 C9انتقل الى سؤال   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

   C7في سؤال  0-0لمن أجاب 
C8 :هل لهذا القلق من أن يتم اقتحام بيتك يوجد 
 
 على جودة حياتك ُمهم. تأثير 1
 عض التأثير على جودة حياتك. ب2
 . أو ال يوجد له تأثير على جودة حياتك3
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 

 

 :للجميع
C9 { بأي وتيرة، إذا كنت إصال، 80بطاقة رقم استعمل } تكون مرة ضحية لعملية عنف؟  أنمن قل ق أنت 

 دائًما أو غالبية الوقت. 1
 . بعض الوقت                2
 . فقط بفترات متباعدة3
 C11انتقل الى سؤال  . وال مرة 4

 C11انتقل الى سؤال   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 C11انتقل الى سؤال   يرفض ال تقرأ:. 7
 C11انتقل الى سؤال   ال أعرف ال تقرأ: .8
 C11انتقل الى سؤال   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
  

  9Cفي سؤال  0-0لمن أجاب 
C10  :هل لهذا القلق من أن تكون مرة ضحية لعملية عنف يوجد 

 
 . تأثير ُمهم على جودة حياتك1
 . بعض التأثير على جودة حياتك2
 . أو ال يوجد له تأثير على جودة حياتك3
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 رفال أع ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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 عدد من األسئلة عن اإلرهاب:نسأل ساآلن 
 

C11  الى أي مدى تعتقد بأنه من المحتمل أو من غير المحتمل أن يحدث هجوم إرهابي في مكان  ما في
 شهر القادمين: 08أوروبا خالل الـ 

 . محتمل جًدا1
 . محتمل2
 . غير محتمل الى حٍد ما3
 اًتا. غير محتمل بت4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

C12  الى أي مدى تعتقد بأنه من المحتمل أو من غير المحتمل أن يحدث هجوم إرهابي في مكان  ما في
 شهر القادمين: 08إسرائيل خالل الـ 

 . محتمل جًدا1
 . محتمل2
 ٍد ما. غير محتمل الى ح3
 . غير محتمل بتاًتا4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

ل }  وافق مع كل من اإلدعاءات التالية:الى أي مدى توافق أو ال ت {88بطاقة استعم 
  

موافق 
 جًدا

 موافق

 في الوسط
ال "موافق" 
وال "غير 
 موافق"

غير 
 موافق

 غير
موافق 
 بتاًتا

ال 
 تقرأ:
 ال

 أعرف

ال تقرأ: 
 يرفض/
ال توجد 
 إجابة

C13  إذا كان هنالك شخص مشبوه بتخطيط عملية
إرهابية في إسرائيل، يجب أن تكون هنالك 
صالحية لدى الشرطة بوضعه في السجن 
 حتى يتم التأكد من أنه ليست له عالقة بذلك

0 8 0 0 0 2 9 

C14 سرائيلي هو أمر تعذيب سجين في السجن اإل
ال يمكن تبريره وال مرة، حتى لو كان ذلك 

يساعد في الحصول على معلومات التي من 
 الممكن أن تمنع هجوم إرهابي

0 8 0 0 0 2 9 
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 ة التالية هي بخصوصك أنت:األسئل
 

C15 تستطيع بأن تقول بأنه: هل عام؟ بشكل الصحي وضعك هو ما 
 . جيد جًدا1
 . جيد2
 . مقبول3
 ر جيد. غي4
 . جًدا غير جيد5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

C16  نفسيةأو إعاقة أو ضعف أو مشكلة  ستمرمُ في نشاطاتك اليومية بسبب مرض  ما مقّيد بطريقة  هل أنت 
 ؟ معينة

 بيرةكبدرجة . نعم، 1
 بدرجة معينة. نعم، 2
 . ال3
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 
 

 

C17  لديانة أو طائفة دينية معينة؟ منتمًياهل تعتبر نفسك 
 . نعم1
 C19انتقل الى  . ال 2

 C19انتقل الى  غير مالئم  ال تقرأ:. 6

 C19انتقل الى  يرفض  ال تقرأ:. 7

 C19انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ: .8

 C19انتقل الى  ال توجد إجابة  ال تقرأ: .9
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C18 ما هي ديانتك؟ 
 

 C21إنتقل الى   . يهودي5 يهودي

 

 C21إنتقل الى   . مسلم سني611 مسلم

 C21إنتقل الى   . تيار إسالمي آخر691

  

 C21إنتقل الى   . مسيحي كاثوليكي1 مسيحي

 C21إنتقل الى   ت. مسيحي بروتستان2

 C21إنتقل الى   . مسيحي أرثوذوكسي3

 C21إنتقل الى   . تيار مسيحي آخر4

  

 C21إنتقل الى   . درزي671 درزي

  

 C21إنتقل الى   . ديانة آسيوية }مثل بوذية، هندوس{7 آخر

 C21إنتقل الى   . ديانة أخرى، ليست مسيحية9 

  

 استمر . غير مالئم 666 غير مالئم ال تقرأ:

 استمر  . يرفض777 يرفض ال تقرأ:

 استمر  . ال توجد إجابة999 ال توجد إجابة ال تقرأ:

 
 

 

C19  ا لدين معين أو لطائفة دينية معينة؟منتميً عتبرت نفسك كشخص ا أي مرةهل 
 . نعم1
 C21انتقل الى  . ال 2

 C21انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:. 6

 C21انتقل الى   يرفض أ:ال تقر. 7

 C21انتقل الى   ال أعرف ال تقرأ: .8

 C21انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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C20 ي؟أل 
 . يهودي5 يهودي

 

 . مسلم سني611 مسلم

 . تيار إسالمي آخر691

  

 . مسيحي كاثوليكي1 مسيحي

 . مسيحي بروتستانت2

 . مسيحي أرثوذوكسي3

 ي آخر. تيار مسيح4

  

 . درزي671 درزي

  

 . ديانة آسيوية }مثل بوذية، هندوس{7 آخر

 . ديانة أخرى، ليست مسيحية9 

  

 . غير مالئم666 غير مالئم ال تقرأ:

 . يرفض777 يرفض ال تقرأ:

 . ال توجد إجابة999 ال توجد إجابة ال تقرأ:

 
 

C21  ني، كيف تعّرف مدى تدّينك؟ ( بدون عالقة النتمائك الدي80)استعمل بطاقة رقم  
غير 
متدين 
 بتاًتا

 امتدين جدً          
 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 
1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
0 

1
8 

1
0 

01 88 00 

 

 

 C22( 80 رقم ةبطاقاستعمل )هذه  ركتتش وتيرة بأي ،جنازاتال أو الزواج مثل الخاصة المناسباتعن  عدا 
 منظمة؟دينية طقوس  فياأليام 

 . كل يوم11
 سبوعكثر من مرة في األأ. 12
 سبوع. مرة في األ13
 على األقل مرة في الشهر. 14
 والمناسبات عياداأل فيفقط . 15
 متقاربة أقل . بفترات 16
 . وال مرة17
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ابةال توجد إج ال تقرأ: .99
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C23  إذا كنت أصال، أية وتيرةب ،دينية طقوس في مشاركتكعن وقت  عدا (80رقم  بطاقة)استعمل ،   
 تصلي؟ أنت معتاد بأن 

 . كل يوم1
 سبوعكثر من مرة في األأ. 2
 سبوع. مرة في األ3
 على األقل مرة في الشهر. 4
 والمناسبات عياداأل فيفقط . 5
 . بفترات متقاربة أقل6
 مرة. وال 7

 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

C24  إسرائيل؟ي مضطهدة فمجموعة جزء من هل تعتبر نفسك 
 . نعم1
 C26انتقل الى  . ال 2

 C26انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 C26انتقل الى   يرفض ال تقرأ:. 7
 C26انتقل الى   ال أعرف ال تقرأ: .8
 C26انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

C25 ها؟ل تنتمي التي المجموعة ضد التمييز تمأي خلفية ي على  

 (واحد جواب من ألكثر اإلشارة ممكن)
 نعم 

يوجد تمييز ضد المجموعة التي 
 تنتمي لها

 ال
يوجد تمييز ضد المجموعة التي 

 تنتمي لها

 0 0 عرقاللون أو ال

 0 0 القومية

 0 0 الدين

 0 0 اللغة

 0 0 مجموعة اثنيه

 0 0 جيل

 0 0 الجندر )النوع اإلجتماعي(

 0 0 الميول الجنسي

 0 0 إعاقة

 0 0 آخر ال تقرأ:

 0 0 ال أعرف ال تقرأ:

 0 0 يرفضال تقرأ: 

 0 0 غير مالئمال تقرأ: 

 0 0 ال توجد إجابةال تقرأ: 
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C26 إسرائيلي؟ مواطن أنت هل 
 C28انتقل الى  . نعم1
   )استمر( . ال2

 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

C27 فّصل  تحملها؟ التي الجنسية هي ما___________________________  
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف :ال تقرأ .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 תווים 0, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 
 

C28 إسرائيل؟ في ولدت هل 
 C31انتقل الى  . نعم1
 . ال )استمر(2

 C31انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 C31انتقل الى   يرفض ال تقرأ:. 7
 C31انتقل الى   ال أعرف ال تقرأ: .8
 C31انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

C29 فّصل  ولدت؟ دولة أي في___________________________  
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 תווים 0, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 
 

 

C30 ( 25 رقم ةبطاقاستعمل )؟إسرائيلفي ش يلتعأول مرة  قدمتمتى  منذ 
 . خالل السنة األخيرة1

 سنوات 5-1قبل . 2
 سنوات 10-6قبل . 3
 سنة 20-11قبل . 4
 سنة20  قبل أكثر من . 5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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C31 في البيت؟بشكل عام  أية لغة أو لغات تتحدث 
      ) ( حتى لغتين سجل

 
   ) (        

 غير مالئم ال تقرأ:. 666
 يرفض ال تقرأ:. 777
 ال أعرف ال تقرأ: .888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .999

 תווים 0, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 
 

 

C32 ؟إسرائيلالى مجموعة أقلية اثنيه في  نتميهل ت 
 م. نع1
 . ال 2

 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

.C33  ؟إسرائيل في أبوك ُولدهل 
 C35انتقل الى  . نعم1
 . ال )استمر( 2

 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
 C35تقل الى ان   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

C34  }ك؟في أي دولة ُول د أبو}إذا لم يولد في إسرائيل 
____________________ 

 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 תווים 0, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 

C35 إسرائيل؟ في أمك ولدت هل 
 D1انتقل الى  نعم .1

 . ال )استمر( 2

 D1انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 D1انتقل الى   يرفض ال تقرأ:. 7
 D1انتقل الى   ال أعرف ال تقرأ: .8
 D1انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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C36 إذا لم تولد في إسرائيل{ في أي دولة ُول دت أمك؟{ 
________________________ 

 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 תווים 0, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 

 :المجتمع قة عملعدد من األسئلة عن طري كنسألسواآلن 
 

 الجمل التالية: منجملة { الى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل 80بطاقة رقم استعمل }
  

موافق 
 جًدا

 موافق

 في الوسط
ال "موافق" 
وال "غير 
 موافق"

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بتاًتا

 ال تقرأ:
 ال يعرف

ال تقرأ: 
يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

D1 دلة، وذلك فروقات كبيرة في دخل األشخاص هي عا
 الفروقات في القدرات والجهدمع ناسب يتعطاء مقابل إل

1 2 3 4 5 8 9 

D2     9 8 5 4 3 2 1 يجب على المدارس أن تعلّم األطفال بأن ُيطيعوا األنظمة 

D3 يجب على المرأة أن تكون مستعدة لتقليل ساعات عملها، 
 الذي تتقاضى أجر مقابله، من أجل عائلتها

1 2 3 4 5 8 9 

D4  في مجتمع عادل، الفروقات في مستوى الحياة يجب أن
 تكون قليلة

1 2 3 4 5 8 9 

D5  أشخاص الخارجون عن القانون يجب أن يتلقوا عقاب
 من العقاب الذي يتلقونه اليوم أكبر بكثير

1 2 3 4 5 8 9 

D6  عندما يكون هنالك نقص في أماكن العمل، يجب أن
 يكون حق األولوية للرجال على النساء في القبول للعمل

1 2 3 4 5 8 9 

 

D7 { حسب رأيك، 80بطاقة رقم استعمل }مل في إسرائيل، العفي سن شخص  000 كل بين من 
 حاول أن تعطي تقييم. يبحثون عن عمل؟ إذا لم تكن متأكدكم منهم عاطلين عن العمل و

1 .4-1 
2 .9-5 
3 .14-11 
4 .19-15 
5 .24-21 
6 .29-25 
7 .34-31 
8 .39-35 
9 .44-41 

11 .49-45 
 شخص وأكثر 51. 11
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض :ال تقرأ. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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D8 { حسب رأيك، من بين80بطاقة رقم استعمل } مل في إسرائيل، العشخص في سن  000 كل 
 حاول أن تعطي تقييم. ضى بمرض مستمر؟ إذا لم تكن متأكدكم منهم أصحاب إعاقة أو مر

1 .4-1 
2 .9-5 
3 .14-11 
4 .19-15 
5 .24-21 
6 .29-25 
7 .34-31 
8 .39-35 
9 .44-41 

11 .49-45 
 شخص وأكثر 51. 11
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 

D9 { حسب رأيك، من بين80بطاقة رقم استعمل } شخص في سن العمل في إسرائيل،  000 كل 
 حاول أن تعطي تقييم. ؟ إذا لم تكن متأكدالحتياجاتهم األساسيةكم منهم ليس لديهم مال كافي 

1 .4-1 
2 .9-5 
3 .14-11 
4 .19-15 
5 .24-21 
6 .29-25 
7 .34-31 
8 .39-35 
9 .44-41 

11 .49-45 
 شخص وأكثر 51. 11
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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D10 { 80بطاقة رقم استعمل }شخص في سن العمل في إسرائيل، كم منهم  000 كل حسب رأيك، من بينو 
 ؟ ل دوا خارج إسرائيلوُ 
1 .4-1 
2 .9-5 
3 .14-11 
4 .19-15 
5 .24-21 
6 .29-25 
7 .34-31 
8 .39-35 
9 .44-41 

11 .49-45 
 شخص وأكثر 51. 11
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 
  عن مجموعات مختلفة في إسرائيل كالية سنسألفي األسئلة الت

 

D11 { 82بطاقة رقم استعمل } عن مستوى حياة المتقاعدين في إسرائيل؟بشكل عام، ماذا تفكر 
 يعني  00 –ا" و يعني "مستوى حياة سيئ جدً  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 مستوى حياة جيد جًدا"."
ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

جيد 
 جًدا

         
سيئ 
 جًدا

99 22 00 09 02 00 00 00 00 00 08 00 00 

 

 

D12 { بشكل عام، ماذا تفكر عن مستوى حياة العاطلين عن العمل في إسرائيل؟82بطاقة رقم استعمل } 
 يعني  00 –يعني "مستوى حياة سيئ جًدا" و  0، حيث أن 00الى  0على سلم بين  دّرج إجابتك

 مستوى حياة جيد جًدا"."
ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

جيد 
 جًدا

         
سيئ 
 جًدا

99 22 00 09 02 00 00 00 00 00 08 00 00 
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D13 { بشكل عام، ماذا تفك82بطاقة رقم استعمل } مقابل تكلفة معقولة ،األوالدخدمات رعاية ر عن،  
 في إسرائيل؟ألهل يعملون 

 جيد جًدا"."يعني  00 –سيئ جًدا" و يعني " 0، حيث أن 00ى ال 0دّرج إجابتك على سلم بين 
ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

جيد 
 جًدا

         
سيئ 
 جًدا

99 22 00 09 02 00 00 00 00 00 08 00 00 

 
 

D14 { بشكل عام، ماذا تفكر عن 82بطاقة رقم استعمل }في إسرائيل؟لشباب فرص إيجاد عمل ل 
 جًدا". ةدجيّ "يعني  00 –جًدا" و  ةيعني "سيئ 0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

جّيدة 
 جًدا

         
سيئة 
 اجدً 

99 22 00 09 02 00 00 00 00 00 08 00 00 

 
 

 { هنالك آراء مختلفة بخصوص مجاالت يجب أو ال يجب أن تكون مسؤولية الحكومة.89بطاقة رقم استعمل }
 مسؤولية الحكومة؟التالية يجب أو ال يجب أن تكون  الى أي مدى كل من األمور
 00 –"يجب أن ال يكون مسؤولية الحكومة بتاًتا" و يعني  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 مسؤولية الحكومة تماًما".يعني "يجب أن يكون 
ال تقرأ:  

يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

يجب أن يكون 
مسؤولية 
 الحكومة تماًما

         

يجب أن ال 
يكون 

مسؤولية 
 الحكومة بتاًتا

D15  تأمين عمل لكل من
 يرغب بذلك

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

D16  تامين عالج طبي
 مناسب للمرضى

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

D17  تأمين مستوى حياة
 مقبول للكبار في السن

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
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 مسؤولية الحكومة؟كون ألمور التالية يجب أو ال يجب أن ي{ والى أي مدى كل من ا89بطاقة رقم استعمل }

 

ال تقرأ: 
يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

يجب أن يكون 
مسؤولية 
 الحكومة تماًما

         

يجب أن ال 
يكون 

مسؤولية 
 الحكومة بتاًتا

D18  تأمين مستوى حياة
 مقبول للعاطلين عن العمل

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

D19  تأمين خدمات رعاية
  لألوالد الذين أهلهم يعملون

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

D20  تأمين إجازة مدفوعة
من العمل لألشخاص الذين 

يحتاجون، بشكل مؤقت، 
 رعاية أفراد عائلة مرضى

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

 

االمتيازات والخدمات االجتماعية. القصد مثال خدمات صحة وتأمين تأثير نسألك عن سواآلن 
 .اجتماعي

 

 { الى أي مدى توافق أو ال توافق بأن االمتيازات والخدمات االجتماعية في إسرائيل:00قم بطاقة راستعمل }
 

موافق 
 جًدا

 موافق

 في الوسط
ال "موافق" 
وال "غير 
 موافق"

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بتاًتا

 ال تقرأ:
 ال يعرف

ال تقرأ: 
يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

D21 9 8 5 4 3 2 1 تثقل أكثر من الالزم على االقتصاد 

D22 9 8 5 4 3 2 1 تمنع انتشار الفقر 

D23 9 8 5 4 3 2 1 تؤدي الى مجتمع فيه أكثر مساواه 

D24  تشجع أشخاص من دول أخرى القدوم الى
 إسرائيل والعيش هنا

1 2 3 4 5 8 9 

D25  تكلف أكثر من الالزم المشغلين وأصحاب
 العمل في دفع الضرائب ودفعات إجبارية أخرى

1 2 3 4 5 8 9 

D26  تساعد األشخاص على الدمج بين العمل
 والحياة العائلية

1 2 3 4 5 8 9 

 

 الى أي مدى توافق أو ال توافق بأن االمتيازات والخدمات االجتماعية في إسرائيل:و{ 00بطاقة رقم استعمل }
 

موافق 
 جًدا

 موافق

 في الوسط
ال "موافق" 
وال "غير 
 موافق"

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بتاًتا

 ال تقرأ:
 ال يعرف

ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
 توجد إجابة

D27  تؤدي الى أن ُيصبح
 األشخاص كسالى

1 2 3 4 5 8 9 

D28  تؤدي الى أن يكونوا
األشخاص أقل استعداًدا لمساعدة 

  الواحد لآلخر
1 2 3 4 5 8 9 

D29  تؤدي الى أن يكونوا
األشخاص أقل استعداًدا لالهتمام 

 بأنفسهم وبعائلتهم

1 2 3 4 5 8 9 

 
 

D30 { الى أي مدى 00بطاقة رقم استعمل }تزويد خدمات الصحة في إسرائيل؟ طريقة ، حسب رأيك، ناجعة 
 يعني "ناجعة جًدا". 00 –يعني "جًدا غير ناجعة" و  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

جًدا غير          ناجعة  ال تقرأ:ال تقرأ: 
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يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

 ناجعة جًدا ال يعرف

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 
 

D31 { والى أي مدى 00بطاقة رقم استعمل }سلطات الضرائب في إسرائيل في أمور  ، حسب رأيك،ناجعة 
 ، 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين عالج سريع للطلبات، اإلمتناع عن األخطاء ومنع الرشوة؟  :مثل

 يعني "ناجعة جًدا". 00 –ني "جًدا غير ناجعة" و يع 0حيث أن 
ال تقرأ: 
يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

ناجعة 
 جًدا

         
جًدا غير 
 ناجعة

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 
 

D32 { الى أي مدى، حسب رأيك، األطباء والممرضين في إسرائيل يعطون عال08بطاقة رقم استعمل } ج
؟ دّرج إجابتك على سلم بين   0، حيث أن 00الى  0خاص ألشخاص معينين، أو يعتنون بالجميع بشكل متساو 

 يعني " يعتنون بالجميع بشكل متساو  ". 00 –يعني "يعطون عالج خاص ألشخاص معينين " و 

يرفض/ ال تقرأ: 
 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

يعتنون 
بالجميع بشكل 

 متساو  
         

يعطون عالج 
خاص 
ألشخاص 
 معينين

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 
 

D33 { الى أي مدى، حسب رأيك، سلطات الضرائب في إسرائيل يقدمون خدمة 08بطاقة رقم استعمل }
؟ دّرج إجابتك على سلم بين   0، حيث أن 00الى  0خاصة ألشخاص معينين، أو يعتنون بالجميع بشكل متساو 

 يعني " يعتنون بالجميع بشكل متساو  ". 00 –ي "يعطون عالج خاص ألشخاص معينين " و يعن

يرفض/ ال تقرأ: 
 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

يعتنون 
بالجميع بشكل 

 متساو  
         

يعطون عالج 
خاص 
ألشخاص 
 معينين

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 
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D34 { خدمات وحقوق اجتماعية كثيرة ممّولة من أموال الضرائب. إذا 00بطاقة رقم استعمل }على  كان يجب
خفض  وبينلالمتيازات والخدمات االجتماعية،  الدفعة المخصصة وزيادةبين رفع الضرائب ما االختيار  الحكومة

أن تفعل؟ دّرج  على الحكومة ،حسب رأيك ،الضرائب وصرف أقل أموال على االمتيازات والخدمات االجتماعية. ماذا
يعني "يجب على الحكومة خفض الضرائب وصرف أقل أموال على  0، حيث أن 00الى  0إجابتك على سلم بين 

المخصصة يعني " يجب على الحكومة رفع الضرائب وتكبير الدفعة  00 –االمتيازات والخدمات االجتماعية"، و 
 لالمتيازات والخدمات االجتماعية".

 ال تقرأ: 
وجد يرفض/ ال ت
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

يجب على 
الحكومة رفع 
الضرائب 

وزيادة الدفعة 
لالمتيازات 
والخدمات 
 االجتماعية

         

يجب على 
الحكومة خفض 
الضرائب وصرف 
أقل أموال على 
االمتيازات 
والخدمات 
 االجتماعية

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 
 

D35 { 00رقم بطاقة استعمل }أكثر بمرتين من الثاني. أي من الجمل التالية  فّكر في شخصين، األول يربح 
 ا؟ها أن يدفعاعليهمالضرائب التي يجب ما تفكر بخصوص أقرب أكثر الى 

 ، بحيث أن الذي يربح أكثر بمرتين من الثاني، من دخلهم نفس نسبة الضريبة االثنين يجب أن يدفع. 1
 يدفع ضريبة أكثر بمرتين.

 ، حيث أن الشخص الذي يربح أكثر بمرتين من دخله نسبة ضريبة أكبريربح أكثر، يجب أن يدفع من . 2
 .الضعفمن أكثر ضريبة من الثاني، يدفع 

 ، بدون عالقة للفروقات في دخلهممن دخلهم كضريبة نفس مبلغ الماليجب أن يدفع اإلثنين . 3
 وال أحد ال تقرأ:. 4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض أ:ال تقر. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 
 

D36 { 00بطاقة رقم استعمل }يجب أن يتلقوا الدخل األعلى ذويبأن األشخاص  هنالك من يّدعون ، 
الدخل  ذويبأن األشخاص ألنهم دفعوا ضريبة أعلى. آخرون يّدعون، وذلك أعلى  شيخوخةمخصصات 
 أكبر.  احتياجاتهمأعلى ألن شيخوخة ت يجب أن يتلقوا مخصصاالمنخفض 

 أي من الجمل التالية أقرب أكثر الى رأيك؟
 الدخل المنخفض  ذويأعلى أكثر من  شيخوخة، يجب أن يتلقوا مخصصات الدخل األعلى  ذويأشخاص  .1
 ، شيخوخةنفس المبلغ كمخصصات ذوي الدخل األعلى وذوي الدخل المنخفض . يجب أن يتلقى األشخاص 2

 عالقة لدخلهم بدون
 الدخل األعلى  ذويمن أعلى  شيخوخة، يجب أن يتلقوا مخصصات . أشخاص ذوي الدخل المنخفض3
 وال أحد ال تقرأ:. 4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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D37 { هنالك من يّدعون بأن أشخاص00بطاقة رقم استعمل } يجب أن يتلقوا الدخل األعلى ذوي ،
. آخرون أكثر مخصصات بطالة أعلى عندما يكونوا عاطلين بشكل مؤقت عن العمل، ألنهم دفعوا ضرائب

. أي ينيجب أن يتلقوا مخصصات بطالة أعلى وذلك ألنهم محتاجالدخل المنخفض  ذويبأن أشخاص يّدعون، 
 من الجمل التالية أقرب أكثر الى رأيك؟

 الدخل المنخفض أكثر ذوي، يجب أن يتلقوا مخصصات بطالة أعلى أكثر من الدخل األعلى أكثر  ذويص أشخا .1
نفس المبلغ كمخصصات بطالة، بدون عالقة ذوي الدخل األعلى وذوي الدخل المنخفض . يجب أن يتلقى األشخاص 2

 لدخلهم
 الدخل األعلى أكثر  ذويأكثر من ى أعل، يجب أن يتلقوا مخصصات بطالة الدخل المنخفض أكثر ذوي. أشخاص 3
 وال أحد ال تقرأ:. 4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 
 

D38 { فّكر في أشخاص من دول أخرى 00بطاقة رقم استعمل } يأتون للعيش في إسرائيل. متى، الذين 
مثل مواطنين يعيشون  االجتماعيةوالخدمات  الحقوق في اإلمتيازاتنفس  يلقحسب رأيك، يجب أن يستحقوا ت

 هنا؟
 فوًرا عند وصولهم الى إسرائيل. 1
 بعد أن يعيشوا في إسرائيل مدة سنة، حتى لو عملوا أو لم يعملوا. 2
 . فقط بعد أن يعملوا ويدفعوا ضرائب لمدة سنة على األقل3
 مواطنة اإلسرائيلية. منذ اللحظة التي يستلموا فيها ال4
 أبًدا . يجب أن ال يتلقوا نفس الحقوق5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 
 

D39 { 02بطاقة رقم استعمل }يدفعون وشخاص من دول أخرى للعيش في إسرائيل يأتي كثير من األ
دول الشخاص من األت والخدمات اإلجتماعية. بشكل عام، هل حسب رأيك ضرائب ويستعملون اإلمتيازاال
؟ دّرج يأخذونعطون أكثر مما عطون، أو أنهم ي  أكثر مما ي   يأخذونخرى الذي يأتون للعيش في إسرائيل األ

يعني "يعطون أكثر مما  00 –يعني "يتلقون أكثر مما يعطون" و  0، حيث أن 00الى  0إجابتك على سلم بين 
 قون".يتل

ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

يعطون أكثر مما 
 يتلقون

         
يتلقون أكثر 
 مما يعطون

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 
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الجمل التالية بخصوص الناس في كل جملة من { الى أي مدى توافق أو ال توافق مع 09بطاقة رقم استعمل }
 إسرائيل:

 
ق مواف
 جًدا

 موافق

 في الوسط
ال "موافق" 
وال "غير 
 موافق"

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بتاًتا

 ال تقرأ:
 ال يعرف

ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
 توجد إجابة

D40  غالبية العاطلين عن العمل
 ال يحاولون فعلًيا إيجاد عمل

1 2 3 4 5 8 9 

D41  أشخاص كثيرون مع دخل
 امتيازاتمنخفض جًدا، يأخذون 

ستحقون من ناحية أقل مما ي
 قانونية

1 2 3 4 5 8 9 

D42  أشخاص كثيرون ينجحون
وخدمات ال  امتيازاتفي أخذ 

 يستحقوها
1 2 3 4 5 8 9 

D43  في إسرائيل ال توجد
إمتيازات كافية من أجل مساعدة 

 المحتاجين فعال

1 2 3 4 5 8 9 

D44  بفترات متقاربة يتظاهر
العمال بأنهم مرضى من أجل 

 البيتالبقاء في 
1 2 3 4 5 8 9 

 

D45 { في هذه األيام، يدور نقاش حول تكلفة 00بطاقة رقم استعمل } خدمات الصحة العامة في تزويد
 سنوات: 00إسرائيل. هل حسب رأيك بعد 

 مستوى خدمات الصحة العامة الحاليةبتكلفة  الوقوف. إسرائيل لن تستطيع 1
 ت الصحة العامة الحالية، لكن ال تستطيع تحسينها. إسرائيل تستطيع الوقوف بتكلفة مستوى خدما2
 . إسرائيل تستطيع الوقوف بتكلفة تحسين مستوى خدمات الصحة العامة3
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

D46 { في هذه األيام، يدور نقاش أيًضا بخ00بطاقة رقم استعمل } في  الشيخوخةصوص تكلفة مخصصات
 سنوات: 00إسرائيل. هل حسب رأيك بعد 

 الحالية الشيخوخةبتكلفة مستوى مخصصات  الوقوف. إسرائيل لن تستطيع 1
 الحالية، لكن ال تستطيع تحسينها الشيخوخة. إسرائيل تستطيع الوقوف بتكلفة مستوى مخصصات 2
 الشيخوخةى مخصصات . إسرائيل تستطيع الوقوف بتكلفة تحسين مستو3
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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 اشهرً  08ماذا يمكن أن يحدث خالل الـ ب األسئلة التالية نطلب منك أن تفكرفي 
 :ةالقادم

 

D47 { 08بطاقة رقم استعمل }تكون عاطل عن العملس، ةقادمال اشهرً  08بأنه خالل الـ  اإلحتمال ما هو، 
 أشهر متواصلة؟ 0تبحث عن عمل خالل على األقل سو
 . غير محتمل بتاًتا1
 . غير محتمل الى حٍد ما2
 . محتمل الى حٍد ما3
 . محتمل جًدا4
 D49إنتقل الى سؤال   وال يبحث عن عملال يعمل لم يعمل وال مرة أو  ال تقرأ:. 5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض قرأ:ال ت. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 

D48 { ما هو اإلحتمال بأنه خالل الـ 08بطاقة رقم استعمل }عمل ساعات أقل للتضطر س، شهًرا القادمة 08
 ؟حد األقرباءمما كنت تريد، ذلك ألنه يجب عليك اإلهتمام بأحد أفراد العائلة أو بأ

 . غير محتمل بتاًتا1
 غير محتمل الى حٍد ما. 2
 . محتمل الى حٍد ما3
 . محتمل جًدا4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 
 

D49 { 08بطاقة رقم استعمل }فترات لن هنالك ، ستكون شهًرا القادمة 08بأنه خالل الـ  االحتمالما هو و
 األساسية لبيتك؟ االحتياجاتية لتمويل افيكون لديك أموال ك

 . غير محتمل بتاًتا1
 . غير محتمل الى حٍد ما2
 . محتمل الى حٍد ما3
 . محتمل جًدا4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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D50 { ما هو اإلحتمال بأنه خالل08بطاقة رقم استعمل }  تتلقى العالج الطبي الالزم ، لن شهًرا القادمة 08الـ
 ض؟يمرلك إذا كنت 

 . غير محتمل بتاًتا1
 . غير محتمل الى حٍد ما2
 . محتمل الى حٍد ما3
 . محتمل جًدا4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ: .8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 سئلة بخصوص الجيلنسألك عدد من األسن اآل
 

E1 شباب؟كيتوقف األشخاص بشكل عام عن أن يعتبروا  ،حسب رأيك ،بأي جيل 

  .انتقل الى السؤال التاليوتقّبل اإلجابة  –" وال مرة" أو "هذا يتعلق: إذا أجاب "للمستطلع
 إذا أعطى فترة جيل، أطلب منه جيل معين في هذه الفترة التي أعطاها.

 

 ____________________________ سّجل الجيل:
 غير مالئم ال تقرأ:. 666
 يرفض ال تقرأ:. 777
 ال يعرف ال تقرأ:. 888
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .999
 هذا متعلق باإلنسان ال تقرأ:. 111
 وال مرة ال تقرأ:. 111

 

E2 ؟يعتبروا ككبار السنأن يبدأ األشخاص بشكل عام  ،حسب رأيك ،بأي جيل 

  وانتقل الى السؤال التالي.تقّبل اإلجابة  –" وال مرة" أو "هذا يتعلقاب ": إذا أجللمستطلع

 إذا أعطى فترة جيل، أطلب منه جيل معين في هذه الفترة التي أعطاها.
 

 ____________________________ سّجل الجيل:
 غير مالئم ال تقرأ:. 666
 يرفض ال تقرأ:. 777
 ال يعرف ال تقرأ:. 888
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .999
 هذا متعلق باإلنسان ال تقرأ:. 111
 وال مرة ال تقرأ:. 111

 

E3 { أي مُ 00بطاقة رقم استعمل } مجموعة الجيل التي ترى نفسك تابع لها.  صورةبأفضل رّبع يصف 
 األخير. إذا كنت ترى نفسك كعجوز جًدا، إختار المرّبع }أ{ إذا كنت ترى نفسك كشاب جًدا، إختار المرّبع األول

 .اخترتهالتي بينهم. أذكر الحرف الذي األحرف أحد ، اختار في كل حالة أخرى. }ط{
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف 

 شباب أجيال متوسطة كبار السن )عجزة(

 أ ب ج د ه و ز ح ط  
99 88 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

 

E4 { هل لديك إح00بطاقة رقم استعمل } قوى باإلنتماء أم إحساس ضعيف باإلنتماء الى مجموعة ساس
 يعني  00 –" و جًدا باالنتماءيعني "إحساس ضعيف  0، حيث أن 00الى  0جيلك.دّرج إجابتك على سلم بين 

 ".جًدا باالنتماء"إحساس قوي 
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 ال تقرأ:
يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

إحساس قوي جًدا 
 باالنتماء

         
حساس ضعيف إ

 جًدا باالنتماء

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 .هذه ال يوجد إحساس باالنتماء ألي من مجموعات الجيل/لمجموعة جيلي ال تقرأ:. 55
 

ألشخاص من سئلة بخصوص المكانة اإلجتماعية نسألك مجموعة من األساآلن 
 . مجموعات الجيل المختلفة

 
 لـ: االجتماعيةغالبية األشخاص في إسرائيل الى المكانة  ونينظرحسب رأيك، كيف { 00بطاقة رقم استعمل }

 ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

مكانة عالية 
 بشكل خاص

         
مكانة 
منخفضة 
 بشكل خاص

E5  أشخاص بسنوات 
 من عمرهم 21الـ 

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

E6  أشخاص بسنوات 
 من عمرهم 41ـ ال

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

E7   أشخاص فوق جيل 

 71الـ 
99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

 

 من عمرهم 80اآلن عدد من األسئلة عن أشخاص بسنوات الـ 
 

 { الى أي مدى أنت قل ق من:00بطاقة رقم استعمل }
 يعني "قل ق جًدا". 00 –ق بتاًتا" و يعني "غير قل   0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 ال تقرأ: 
يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

          قل ق جًدا
غير قل ق 
 بتاًتا

E8  مستوى اإلجرام الذي يقوم
به اليوم أشخاص بسنوات الـ 

 من عمرهم 21
99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 

E9  من أن أصحاب العمل
يفضلون تشغيل أشخاص 

من عمرهم، عن  21وات الـ بسن
 41تشغيل أشخاص بسنوات الـ 

 من عمرهم أو أكبر

99 88 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 
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E10 { هل حسب رأيك، لغالبية األشخاص بسنوات 00بطاقة رقم استعمل } يوجد تأثير من عمرهم  80الـ
 تأثير سلبي على العادات ونمط الحياة في إسرائيل؟ إيجابي أم
 يعني "تأثير إيجابي جًدا". 00 –يعني "تأثير سلبي جًدا" و  0، حيث أن 00الى  0تك على سلم بين دّرج إجاب
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

تأثير إيجابي 
 جًدا

         
تأثير سلبي 

 جًدا 

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 ال يوجد تأثير بتاًتا ال تقرأ:. 55
 
 

E11 { 02بطاقة رقم استعمل } كثيًرا من عمرهم يساهمون  80إجماال، هل حسب رأيك أشخاص بسنوات الـ
 من الناحية اإلقتصادية إلسرائيل اليوم؟ أم يساهمون قليال

 00 –" و يساهمون أقل بكثير من ناحية إقتصاديةيعني " 0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 ".ر بكثير من ناحية إقتصاديةيساهمون أكثيعني "
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

يساهمون كثيًرا 
من ناحية 
 اقتصادية 

         
يساهمون قليال 
من ناحية 
 إقتصادية

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

 
 من عمرهم 00واآلن عدد من األسئلة عن أشخاص بسنوات الـ 

 

E12 {هل تعتقد بأن أشخاص فوق جيل الـ 09بطاقة رقم ل استعم }من عمرهم يشكلون أو ال يشكلون  00
 عبء على جهاز الصحة في إسرائيل اليوم؟

يعني  00 –" و ال يشكلون عبء على جهاز الصحةيعني " 0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 "."يشكلون عبء كبير على جهاز الصحة

 ال تقرأ:
ال يرفض/ 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

 ال يشكلون عبء          عبء كبير 

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 
 

E13 { 00بطاقة رقم استعمل }من عمرهم تأثير إيجابي  00شخاص فوق جيل الـ األ يةلباغلحسب رأيك،  ،هل
 أم تأثير سلبي على العادات ونمط الحياة في إسرائيل؟

 يعني "تأثير إيجابي جًدا". 00 –يعني "تأثير سلبي جًدا" و  0، حيث أن 00الى  0جابتك على سلم بين دّرج إ
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

 تأثير سلبي جًدا           تأثير إيجابي جًدا

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 اال يوجد تأثير بتاتً  ال تقرأ:. 55
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E14 { إجماال، هل حسب رأيك أشخاص 00بطاقة رقم استعمل } ارً يكثمن عمرهم يساهمون  00بسنوات الـ 
 إلسرائيل اليوم؟ االقتصاديةمن الناحية  يالقلأو 

 00 –يعني "يساهمون أقل بكثير من ناحية إقتصادية" و  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 ير من ناحية إقتصادية".يعني "يساهمون أكثر بكث

 ال تقرأ:
يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

يساهمون كثيًرا 
من ناحية 
 اقتصادية

         
يساهمون قليال من 
 ناحية اقتصادية

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

 

 ،حسب رأيك كيف،حتى اآلن سألتك عن آرائك الشخصية. اآلن سنسألك عن 
 لبية الناس في إسرائيل الى أشخاص في أجيال مختلفة.غاينظر 

 

الى أشخاص ينظرون ما هو اإلحتمال بأن غالبية الناس في إسرائيل  ،{ حسب رأيك08بطاقة رقم استعمل }
 :كـ من عمرهم 80في سنوات الـ 

 

 ال تقرأ:
يرفض/ ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

محتمل جًدا 
بأن ينظروا 
 إليهم هكذا 

   
ير محتمل بتاًتا غ

بأن ينظروا إليهم 
 هكذا 

E15 )1 1 2 3 4 8 9 ودودين )لطيفين 

E16 1 1 2 3 4 8 9 )ذوي قدرات( ناجعين 

E17  أصحاب مبادئ أخالقية
 عالية

9 8 4 3 2 1 1 

E18  حسب رأيك، الى أي مدى
من المحتمل بأن غالبية 

األشخاص في إسرائيل يتعاملون 
 21مع أشخاص في سنوات الـ 

 من عمرهم بإحترام

9 8 4 3 2 1 1 

  

{ حسب رأيك، الى أي مدى من المحتمل بأن غالبية الناس في إسرائيل ينظرون الى 08بطاقة رقم استعمل }
 :كـ من عمرهم 00أشخاص فوق جيل الـ 

 
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

محتمل جًدا 
بأن ينظروا 
 إليهم هكذا 

   
بتاًتا  غير محتمل

بأن ينظروا إليهم 
 هكذا 

E19 )1 1 2 3 4 8 9 ودودين )لطيفين 

E20 1 1 2 3 4 8 9 )ذوي قدرات( ناجعين 

E21  أصحاب مبادئ أخالقية
 عالية

9 8 4 3 2 1 1 

E22  حسب رأيك، الى أي مدى
من المحتمل بأن غالبية 

األشخاص في إسرائيل يتعاملون 
 71مع أشخاص في سنوات الـ 

 هم بإحتراممن عمر

9 8 4 3 2 1 1 
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E23 { الى أي مدى حسب رأيك مقبول أو غير مقبول00بطاقة رقم استعمل }  على غالبية الناس في إسرائيل
 ؟في العمل يملك قدرات مناسبة، بأن يكون مديرهمو، سنة 00تم تعيين شخص بعمر ي أن

 يعني "مقبول جًدا". 00 –بتاًتا" و يعني "غير مقبول  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

 غير مقبول بتاًتا          مقبول جًدا

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 هذا يتعلق ال تقرأ:. 55
 

E24 { الى أي مدى حسب رأيك مقبول أو غير مقبول00بطاقة رقم استعمل } ة الناس في إسرائيل على غالبي
 ؟في العمل يملك قدرات مناسبة، بأن يكون مديرهمو، سنة 00تم تعيين شخص بعمر ي أن

 يعني "مقبول جًدا". 00 –يعني "غير مقبول بتاًتا" و  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

 ر مقبول بتاًتاغي          مقبول جًدا

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 هذا يتعلق ال تقرأ:. 55
 

 الناس في إسرائيل يتعاملون مع  غالبيةمحتمل بأن من ال{ حسب رأيك، الى أي مدى 00بطاقة رقم استعمل }
 من عمرهم: 80أشخاص بسنوات الـ 

 

 ال تقرأ:
يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

ل جًدا محتم
بأن يتعاملوا 
 هكذا معهم 

   
غير محتمل بتاًتا 
بأن يتعاملوا هكذا 

 معهم

E25 )1 1 2 3 4 8 9 بغيرة )بحَسد 

E26 1 1 2 3 4 8 9 بشفقة 

E27 1 1 2 3 4 8 9 بإعجاب 

E28 1 1 2 3 4 8 9 باستخفاف 

 
 

 ناس في إسرائيل يتعاملون مع بأن غالبية ال محتملمن ال{ حسب رأيك، الى أي مدى 00بطاقة رقم استعمل }
 من عمرهم: 00أشخاص بسنوات الـ 

 

 ال تقرأ:
يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

محتمل جًدا 
بأن يتعاملوا 
 هكذا معهم 

   
غير محتمل بتاًتا 
بأن يتعاملوا هكذا 

 معهم

E29 )1 1 2 3 4 8 9 بغيرة )بحَسد 

E30 1 1 2 3 4 8 9 بشفقة 

E31 1 1 2 3 4 8 9 بإعجاب 

E32 1 1 2 3 4 8 9 باستخفاف 
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 اآلن سأسألك عن رأيك بخصوص أشخاص من مجموعات جيل مختلفة
 

E33 { 00بطاقة رقم استعمل } من عمرهم  80مدى إحساسك تجاه أشخاص بسنوات الـ أي بشكل عام، الى
 إيجابي أو سلبي؟

 يعني "إيجابي جًدا". 00 –جًدا" و يعني "سلبي  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

 سلبي جًدا          إيجابي جًدا

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

  

E34 { بشكل عام، الى 00بطاقة رقم استعمل } من عمرهم  00مدى إحساسك تجاه أشخاص بسنوات الـ أي
 أو سلبي؟ إيجابي

 يعني "إيجابي جًدا". 00 –يعني "سلبي جًدا" و  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

 سلبي جًدا          إيجابي جًدا

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

 بشكل ة أظهر أحد تجاهك رأي مسبق أو تعامل معك { بأي وتيرة خالل السنة األخير00بطاقة رقم استعمل }
 غير عادل بسبب:

 

 ال تقرأ:
يرفض/ 
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

بفترات 
 متقاربة جًدا 

 وال مرة   

E35 1 1 2 3 4 8 9 عمرك 

E36 1 1 2 3 4 8 9 جنسك 

E37  )1 1 2 3 4 8 9 أصلك القومي )إثني 

 

E38 { 00بطاقة رقم استعمل }قلة أظهر  ابأن أحدً شعرت  ، إذا كان أصال،األخيرةخالل السنة  أي وتيرةبو 
 ؟تجاهلك أو تكّبر عليك، مثال بسبب جيلكاحترام تجاهك 

 ال تقرأ:
يرفض/ ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

بفترات 
 متقاربة جًدا 

 وال مرة   

9 8 4 3 2 1 1 

 

E39  غير بشكل  اتيرة خالل السنة األخيرة، تعامل معك أحدً { وبشكل خاص، بأي و00}استعمل بطاقة رقم 
 ، مثال: أهانك، أساء إليك أو رفض أن يعطيك خدمة؟لطيف بسبب جيلك

 : "أساء إليك": كالمًيا أو جسمانًيا".للمستطلع
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

بفترات 
 متقاربة جًدا 

 وال مرة   

9 8 4 3 2 1 1 
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 عدد من األسئلة عن أصدقائك وأقربائكاآلن ألك أسس
 

E40 { 00بطاقة رقم استعمل } ،كم من أصدقائك تقريًبا، ال يشمل أفراد عائلتك، هم في جيل أقل من تقريًبا
 سنة؟ 00

 E42إنتقل الى سؤال  وال أحد  .1
2. 1 

3. 5-2 

4. 9-6 

 أو أكثر 11 .5

 غير مالئم ال تقرأ: .6

 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

   ال توجد إجابة أ:ال تقر .9
 

 

E41 { هل تستطيع أو ال تستطيع التحّدث عن أمور شخصية مثل أحاسيس، إيمانك02بطاقة رقم استعمل }  أو
 ؟ صدقاءهؤالء األمن بين  أحدمع تجاربك 
 هل أنت:

 ث عن كل األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 1
 ث تقريًبا عن كل األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 2
 ث عن غالبية األمور الشخصيةالتحدّ . تستطيع 3
 ث عن بعض األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 4
 . تستطيع التحدث عن قليل من األمور الشخصية5
 . ال تستطيع التحدث عن األمور الشخصية6

 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 

E42 {09بطاقة رقم مل استع } ،00 الـ فوق جيلا، ال يشمل أفراد عائلتك، هم كم من أصدقائك تقريبً تقريًبا 
 سنة؟
 E44إنتقل الى سؤال  وال أحد  .1
2. 1 

3. 5-2 

4. 9-6 

 أو أكثر 11 .5

 غير مالئم ال تقرأ: .6

 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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E43 { هل تستطيع00بطاقة رقم استعمل }  أو ال تستطيع التحّدث عن أمور شخصية مثل أحاسيس، إيمانك أو
 ؟صدقاءهؤالء األمن بين  أحدتجاربك مع 
 هل أنت:

 ث عن كل األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 1
 ث تقريًبا عن كل األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 2
 ث عن غالبية األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 3
 األمور الشخصية ث عن بعض. تستطيع التحدّ 4
 ث عن قليل من األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 5
 ث عن األمور الشخصية. ال تستطيع التحدّ 6

 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

E44 ما هو عمرك؟ 
 E47إنتقل الى سؤال  أو أقل  29. 1

 أو أكثر 31. 2
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

E45  ؟00الى  00هل لديك أوالد أو أحفاد في األجيال 
 . نعم1
 E47إنتقل الى سؤال  . ال 2
 E47انتقل الى سؤال   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 E47انتقل الى سؤال  يرفض  ال تقرأ:. 7
 E47انتقل الى سؤال  ال أعرف  تقرأ: ال. 8
 E47انتقل الى سؤال    ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
  

E46 { هل تستطيع أو ال تستطيع التحّدث عن أمور شخصية مثل أحاسيس، إيمانك أو 00بطاقة رقم استعمل }
 األوالد أو األحفاد؟ هؤالء من بين أحدتجاربك مع 
 هل أنت:

 ل األمور الشخصيةث عن ك. تستطيع التحدّ 1
 ث تقريًبا عن كل األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 2
 ث عن غالبية األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 3
 ث عن بعض األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 4
 ث عن قليل من األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 5
 ث عن األمور الشخصية. ال تستطيع التحدّ 6

 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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E47  سنة؟ 00هل أحد أفراد عائلتك عمرة فوق الـ 
 . نعم1
 E49إنتقل الى سؤال  . ال 2
 E49انتقل الى سؤال   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 E49انتقل الى سؤال  يرفض  ال تقرأ:. 7
 E49لى سؤال انتقل ا ال أعرف  ال تقرأ:. 8
 E49انتقل الى سؤال    ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

E48 { هل تستطيع أو ال تستطيع التحّدث عن أمور شخصية مثل أحاسيس، إيمانك أو 00بطاقة رقم استعمل }
 هل أنت: سنة؟ 00عمره فوق الـ من بين أفراد عائلتك الذي  أحدتجاربك مع 

 خصيةث عن كل األمور الش. تستطيع التحدّ 1
 ث تقريًبا عن كل األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 2
 ث عن غالبية األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 3
 ث عن بعض األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 4
 ث عن قليل من األمور الشخصية. تستطيع التحدّ 5
 ث عن األمور الشخصية. ال تستطيع التحدّ 6

 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 فضير ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ: .88
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

E49 هل عملت في عمل معين تطوع ًً  مقابل أجرة خالل الشهر األخير؟ أوا ًي
 . نعم، عمل مقابل أجرة فقط1
ًً . نعم، عمل تطوع2  ا فقطًي
ًً . نعم، عمل مقابل أجرة وأيًضا عمل تطوع3  اًي
 E52لسؤال  انتقل  . ال4

 E52انتقل الى سؤال   الئمغير م ال تقرأ:. 6
 E52انتقل الى سؤال  يرفض  ال تقرأ:. 7
 E52انتقل الى سؤال  ال أعرف  ال تقرأ:. 8
 E52انتقل الى سؤال    ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

E50 { كم من وقت العمل أو 00بطاقة رقم استعمل } لعمل مع زمالء عمل أو قضيته باالتطّوع من وقت 
 من عمرهم؟ 80ات الـ متطوعين بسنو

 0(، إذا ال يوجد زمالء في هذا الجيل، أشر الى اإلجابة E49: عمل في الشهر األخير }إجابة سؤال للمستطلع
 = بتاًتا ال. 

 بتاًتا ال. 1
 قليل من الوقت. 2

 غالبية الوقت. 3

 تقريًبا كل الوقت. 4

 ن في الشهر األخيرلم يعمل مع أشخاص آخرو ال تقرأ: .5

 غير مالئم قرأ:ال ت. 6

 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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E51 { كم من وقت العمل أو 00بطاقة رقم استعمل } لعمل مع زمالء عمل أو قضيته باالتطّوع من وقت 
 من عمرهم؟ 00متطوعين بسنوات الـ 

 0ال يوجد زمالء في هذا الجيل، أشر الى اإلجابة (، إذا E49: عمل في الشهر األخير }إجابة سؤال للمستطلع
 = بتاًتا ال. 

 . بتاًتا ال1
 . قليل من الوقت2

 . غالبية الوقت3

 . تقريًبا كل الوقت4

 لم يعمل مع أشخاص آخرون في الشهر األخير ال تقرأ: .5

 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ: .8

   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

E52 { 08بطاقة رقم استعمل }أشخاص الى من عمرهم و 80، كيف تنظر الى أشخاص بسنوات الـ بالُمجمل
 من عمرهم في إسرائيل اليوم؟ 00فوق جيل الـ 

 }أ{ كمجموعة واحدة .1
  واحدمحلي )جماعة( }ب{ كمجموعتين منفصلتين وجزء من مجتمع  .2

  واحدمحلي )جماعة( من مجتمع  }ج{ كمجموعتين منفصلتين وليسوا جزء .3

 ليس كمجموعات}د{ فقط كأفراد و .4

 غير مالئم ال تقرأ: . 6     
 يرفض ال تقرأ:.  7     
 ال أعرف ال تقرأ:.  8     
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9     

 

E53 { الى أي مدى 00بطاقة رقم استعمل }ن مهم بالنسبة لك بأن ال يكون عندك آراء مسبقة عمن ال
 أشخاص من مجموعات جيل أخرى؟

 يعني "مهم جًدا". 00 –يعني "غير مهم بتاًتا" و  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

          مهم جًدا
غير مهم 
 بتاًتا

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

E54 { الى أي مدى 00رقم  بطاقةاستعمل }كإنسان ليس عنده آراء مسبقة  تظه رمهم بالنسبة لك بأن من ال
 عن أشخاص من مجموعات جيل أخرى؟

 يعني "مهم جًدا". 00 –يعني "غير مهم بتاًتا" و  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 ال تقرأ:

يرفض/ ال 
توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

          مهم جًدا
غير مهم 
 بتاًتا

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 
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E55 { حسب رأيك، الى أي مدى التمييز 00بطاقة رقم استعمل }في إسرائيل ضد أشخاص )شديد(  جدي
 شباب.إذا كانوا أو  كبار في السنإذا كانوا  –بسبب جيلهم 

 جًدا شديد .1

 شديد الى حٍد ما .2

 غير شديد الى حٍد ما .3

 يد بتاًتاغير شد .4

 هذا متعلق ال تقرأ: .5

 ال يوجد تمييز بتاًتا ضد أشخاص بسبب جيلهم في إسرائيل ال تقرأ: . 6     
 يرفض ال تقرأ:.  7     
 ال أعرف ال تقرأ:.  8     
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9     

 
 

 اآلن، أود أن أسألك عدد من التفاصيل عنك وعن أشخاص آخرين في بيتك
 

F1 بشكل ثابت في بيتك؟ ونص، بما فيهم أنت وأيًضا أوالد، يسكنكم شخ 
 

_______________________ 
 غير مالئم ال تقرأ: . 66
 يرفض ال تقرأ:.  77
 ال أعرف ال تقرأ:.  88
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99

 
 

 للمستطلع: 
 جيبالمُ عن إمأل القائمة التالية: أوال، تفاصيل 

 من األكبر الى األصغر(: ،جيلالاقي أفراد العائلة )حسب ترتيب بعن وبعد ذلك، تفاصيل 
  

 . الشخص الُمجيب:0
 

 شخصي: ___________________________ اسم
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9             .امرأة2. رجل         1 جنس  
 
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999
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 . الشخص األكبر من بين أفراد البيت )ال يشمل الُمجيب(:8
 

 شخصي: ___________________________ اسم
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9             .امرأة2. رجل         1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 /بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني(ابن .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66

 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

  ال توجد إجابة  ال تقرأ: .99

 

 

 . التالي حسب ترتيب الجيل:0
 

 اسم شخصي: ___________________________
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9                .امرأة2       . رجل  1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 بن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني(ابن/بنت )يشمل ا .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66

 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

  د إجابة ال توج ال تقرأ: .99
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 التالي حسب ترتيب الجيل:. 0
 

 اسم شخصي: ___________________________
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9              .امرأة2. رجل         1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  أ:ال تقر  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 ابن/بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني( .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 خرقريب عائلة آ .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 

 التالي حسب ترتيب الجيل:. 0
 

 اسم شخصي: ___________________________
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9                .امرأة2. رجل         1 جنس  
 

F3  ة الوالدة: سن________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 ابن/بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني( .2

 الحياة، والدين بالتبنيوالد/ة، والد/ة شريك/ة  .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض ال تقرأ: .77

              ال أعرف ال تقرأ: .88

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 



 46 

 

 التالي حسب ترتيب الجيل:. 0
 

 _________________________اسم شخصي: __
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9             .امرأة2. رجل         1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  جيب:{ القرابة للمُ 00}استعمل بطاقة رقم 
 .  زوج/ة /شريك/ة حياة1
 ابن/بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني( .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض أ:ال تقر .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 

 التالي حسب ترتيب الجيل:. 0
 

 اسم شخصي: ___________________________
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9              .امرأة2. رجل         1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 فضير ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 ابن/بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني( .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 م/زوجة األب، أخوة بالتبني(أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األ .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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 التالي حسب ترتيب الجيل:. 2
 

 اسم شخصي: ___________________________
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9             امرأة .2رجل          .1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 بيت، ابن بالتبني(ابن/بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في ال .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 

 رتيب الجيل:التالي حسب ت. 9
 

 اسم شخصي: ___________________________
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9           .امرأة2. رجل         1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4 { القرابة للُمجيب:00اقة رقم }استعمل بط 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 ابن/بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني( .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم أ:ال تقر .66
 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 

 

 التالي حسب ترتيب الجيل:. 00
 

 اسم شخصي: ___________________________
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F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9                .امرأة2. رجل         1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 ابن/بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني( .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني(أخ/أخت ) .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 

 التالي حسب ترتيب الجيل:. 00
 

 اسم شخصي: ___________________________
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9               .امرأة2     . رجل    1 جنس  
 

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني(ابن/بنت )يشمل ابن  .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 جابةال توجد إ ال تقرأ: .99
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 التالي حسب ترتيب الجيل:. 08
 

 اسم شخصي: ___________________________
 

F2 :ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9               .امرأة2. رجل         1 جنس  
  

F3   :سنة الوالدة________________________ 
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9999

 

F4  { القرابة للُمجيب:00}استعمل بطاقة رقم 
 زوج/ة /شريك/ة حياة .1
 ابن/بنت )يشمل ابن الزوج/ة الذي يسكن في البيت، ابن بالتبني( .2

 والد/ة، والد/ة شريك/ة الحياة، والدين بالتبني .3

 أخ/أخت )يشمل أخوة وأخوات زوج األم/زوجة األب، أخوة بالتبني( .4

 قريب عائلة آخر .5

 آخر، ليس قريب عائلة .6

 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ: .88

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

 
 

F5 (66 استعمل بطاقة رقم )تصف بأفضل طريقة منطقة سكنك؟ التالية الجمل من أي 
 مدينة كبيرة. 1
 ضاحية في مدينة كبيرة. 2
 بلدة أو مدينة صغيرة. 3
 قرية ريفية. 4
 قرية في بيت أو مزرعة. 5
 غير مالئم ال تقرأ: . 6

 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
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F6 { ما هي أعلى درجة ثقافة حصلت عليها؟00بطاقة رقم استعمل } 
 F7الى  انتقل  ابتدائينهي تعليم لم يُ  .1
 إبتدائي أو إعدادي .1

 بدون شهادة بجروتثانوي  .2

 مع شهادة بجروتنوية ثا .3

 بدون شهادة بجروتمدرسة دينية ثانوية  .4

 مع شهادة بجروتمدرسة دينية ثانوية  .5

 فوق ثانوية غير أكاديمية )سمينار، مدرسة دينية، مدرسة تمريض، مدرسة للهندسيين وما شابه( .6

 موازي{، أو لقب أكاديمي BAلقب أكاديمي أول } .7

 بدون بحث ماجستير{ MAلقب أكاديمي ثاني } .8

 {MD}بما فيه لقب دكتور في الطب،  بحث ماجستير مع{ MAلقب أكاديمي ثاني } .9

 ، أو لقب موازي Ph.Dلقب أكاديمي ثالث  .11

 
 F7إنتقل الى  غير مالئم  ال تقرأ:. 66

 F7إنتقل الى  يرفض اإلجابة  ال تقرأ:. 77
 F7إنتقل الى  ال يعرف  ال تقرأ:. 88
 F7ل الى إنتق ال توجد إجابة  ال تقرأ:. 99

 

 

F6A { بأي مجال من المجاالت التالية 02بطاقة رقم استعمل }ك؟ديأعلى تأهيل لعلى  حصلت 
 للمستطلع: 
 تأهيل  للحصول على شهادة،سمي، تعليم أكاديمي، تعليم "أعلى تأهيل" يشمل: تأهيل مهني، تعليم ر

 عملي.

  0اإلشارة الى إجابة رقم إذا أجاب أكثر من مجال واحد، يجب. 
 

 ام، بدون مجال محّددع .1
 تطبيقية ونفن وأ ون جميلةفن .2

 تعليم دين وما شابهلغات، دراسات كالسيكية، تاريخ،  –علوم إنسانية  .3

 هندسة وتصميم، صناعة، مهن حرفية، مهن بناء يشملتقني أو هندسة،  .4

 تشجير )ِعلم أشجار الغابات(و زراعة .5
 تربية وتأهيل معلمين .6
 علوم، رياضيات، حاسوب وما شابه .7

 طب، خدمات صحة، تمريض وما شابه .8

 إقتصاد، تجارة، إدارة أعمال، حسابات .9

 علوم إجتماعية وسلوكيات، سياسية عامة، إتصال، ثقافة، تعليم رياضة وتسلية وما شابه .11

 حقوق ومحاماة .11

 خدمات مثل تقديم أكل، خدمة بيتية، تصميم شعر .12

 شرطة، جيش، إطفاء حرائق وما شابه –أمن ونظام جماهيري  .13

 }تكنولوجيا أتصاالت بعيدة، مثل هاتف متنقل، فاكس وما شابه{ واتصاالتالت مواص .14

 غير مالئم ال تقرأ: . 66
 يرفض ال تقرأ:.  77     
 ال أعرف ال تقرأ:.  88     
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99     
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 :للجميع
F7 أو كامل، بما فيه  ببرنامج جزئي ______________________ كم سنة تعليمية تامة أنهيت؟

 سنوات تعليم إلزامي
 سّجل اإلجابة بسنوات كاملة للمستطلع:

 
 غير مالئم ال تقرأ: . 66
 يرفض ال تقرأ:.  77
 ال أعرف ال تقرأ:.  88
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99

 

F8A { أي م  09بطاقة رقم استعمل } خير. خالل األسبوع األ هما فعلتلمالئم  ةالتاليف اصواألين ب  ن 
ر الى كل   :المالئمةف األوصاأش 

 نعم 

مالئم لما فعلته خالل 
 األسبوع األخير

 ال
مالئم لما فعلته خالل 
 األسبوع األخير

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

1 1 

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

1 1 

 1 1 لعمل ويبحث عن عمل بشكل جديعن ا عاطل

عن العمل، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن  عاطل
 عمل بشكل جدي

1 1 

 1 1 بشكل دائم مريض أو معاق

 1 1 متقاعد

 1 1 خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(

ربة بيت، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص 
 آخرين

1 1 

 1 1 آخر ال تقرأ:

 1 1 ال يعرف تقرأ: ال

 1 1 يرفض ال تقرأ:

 1 1 ال توجد إجابة ال تقرأ:

 
 

F8B هل المجيب إختار: ،للمستطلع: سجل 
 إستمر F8A أكثر من وصف واحد في سؤال  .1
 F8Dإنتقل الى سؤال  F8A في سؤال  وصف واحد فقط .2

 F8Dانتقل الى سؤال   غير مالئم ال تقرأ: . 9
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F8C { 09بطاقة رقم استعمل }لما فعلت خالل األسبوع األخير.  األكثر مالئمةهو  ةف التالياوصوأي من األ 
ر   :فقط إجابة واحدةأش 

 }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة .11
 {صاحب العمل، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من تعليم .12

 عن العمل ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل .13

 عن العمل، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جدي لعاط .14

 بشكل دائم مريض أو معاق .15

 متقاعد .16

 جماهيرية )مدنّية(خدمة جيش نظامية أو خدمة  .17

 ربة بيت، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص آخرين .18

 آخر ال تقرأ: .19

 غير مالئم ال تقرأ:. 66     
 يرفض ال تقرأ:. 77     
 ال أعرف ال تقرأ:. 88    
   ال توجد إجابة ال تقرأ: .99    

 

F8D  :لى اإلجابة بسؤال أنظر اللمستطلعF8Aالمجيبسّجل هل ، و: 
 F12إنتقل الى سؤال  { F8Aبسؤال  1}إجابة رقم  يعمل مقابل أجرة .0

 إستمر { 88 –و  9، بما في ذلك F8Aبسؤال  8الى  2}إجابات  ال يعمل مقاب أجرة .0

 استمر  ير مالئمغ ال تقرأ: . 9     
  

F9 األخيرة؟ السبع ياماأل)لمدة ساعة أو أكثر( في  مقابل أجرهل عملت بأي عمل  فقط، أتأكد أن أريد 
 F12 انتقل إلى . نعم 1

 . ال2
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F10  بعمل مقابل أجر؟كنت تعمل أي مرة هل 
 . نعم 1

 F27 انتقل إلى  . ال2

 F27 انتقل إلى   غير مالئم ال تقرأ: . 6

 F27 انتقل إلى  يرفض  ال تقرأ:.  7
 F27 انتقل إلى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F27 انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F11  ؟جرأ عملت مؤخًرا بعمل مقابل في أية سنة _________________________ 

 غير مالئم ال تقرأ: . 6666
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9999
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 ،الحاليعن عمله  اسأله: إذا كان المجيب يعمل، للمستطلع
 األخيرعن عمله  اسألهإذا كان ال يعمل:            

 

F12  كنت أو نتهل أر( )أو األخيفي عملك األساسي: 
 F14انتقل الى  . أجير 1
 . مستقل )استمر(2
 F14انتقل الى  . تعمل في مصلحة العائلة 3
 F14انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:.  6
 F14انتقل الى  يرفض  ال تقرأ:.  7
 F14انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
  F14انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F13 عامل )إذا كان أصال( لديك أو كان لديك؟ كم 
 F15سجل عدد العمال: ___________________ انتقل الى 

 غير مالئم ال تقرأ: . 6666
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9999

 

F14 ؟عمل عقد لديك كانت أو/لديك هل 
 ة. لفترة زمنية غير محدود1
 . لفترة زمنية غير محدودة2
 . ال يوجد أو لم يكن عقد عمل3
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F15 الذي تعمل به أو عملت بشكل عام؟ مكانال فيكان يعمل  أو يعمل )بما فيهم أنت( شخص كم 
 10 من أقل. 1
2 .10 - 24 
3 .25 - 99 
4 .111 – 499 
 أو أكثر 511. 5
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
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F16  ،؟آخرين عمال مراقبة ةمسؤولي لديك كانتلديك أو  هلفي عملك األساسي 
 . نعم 1
 F18 انتقل الى . ال 2

 F18 انتقل الى  غير مالئم ال تقرأ: . 6
 F18 انتقل الى يرفض  ال تقرأ:.  7
 F18 انتقل الى ال أعرف  ال تقرأ:.  8
  F18 انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F17 عنهم؟ مسؤول كنتأنت مسؤول عنهم أو  الذين األشخاص عدد هو ما __________________ 
 غير مالئم ال تقرأ: . 6666
 رفضي ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9999

  

F18 { الى أي مدى 00بطاقة رقم استعمل }بأن تنّظم يوم عملك؟ تعطيك اإلدارة اإلمكانية 
يعني "لدي سيطرة  00 –يعني "ال يوجد لدي أي تأثير" و  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 تامة".
 ال تقرأ:

ض/ال يرف
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

لدي 
سيطرة 
 تامة

         
ال يوجد لدي 
 أي تأثير

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

F19  التأثير على قرارات المتعلقة بمكان تعطيك اإلدارة اإلمكانية في الى أي مدى { 00}استعمل بطاقة رقم
يعني "لدي  00 –يعني "ال يوجد لدي أي تأثير" و  0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين  عملك؟

 سيطرة تامة".
 ال تقرأ:
يرفض/ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال يعرف

لدي 
سيطرة 
 تامة

         
ال يوجد لدي 
 أي تأثير

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

F20 عاتوع )في عملك األساسي(، ال يشمل ساكم هي/ أو كم كانت عدد ساعات العمل األساسية في األسب 
 ______________________________ ضافية مدفوعة أو غير مدفوعة؟إعمل 
 غير مالئم ال تقرأ: . 6666
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9999

 

F21 ساعة كملمذكورة في عقد العمل، ساسية أو لساعات عملك ااأل عملك ساعاتبدون عالقة ل  
 غير مدفوعة أو ضافيةإعمل  عاتسا ذلك في بما ،(األساسي عملك في) األسبوع يبشكل عام ف عملت/تعمل

 مدفوعة؟
 _________________  :الساعاتعدد  سجل

 غير مالئم ال تقرأ: . 6666
 يرفض ال تقرأ:.  7777
 ال أعرف ال تقرأ:.  8888
   توجد إجابةال  ال تقرأ:  .9999
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F22  بها؟ عملت / بها تعمل تنظيم الذيال أو لشركةهو أو ماذا كان مجال العمل األساسي ل ماأذكر 
 

___________________________________________________________________
__ 

 טורים NACE  2קידוד למשרד: 

 غير مالئم ال تقرأ: . 666
 يرفض ال تقرأ:.  777
 ال أعرف تقرأ: ال.  888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .999

 

F23  ( بأي نوع تنظيم تعمل أو عملت؟00)استعمل بطاقة رقم 
 . عامل حكومي )في مكاتب حكومية أو سلطات محلية(1
 . قطاع عام )معلمون يعملون في وزارة التربية والتعليم أو عمال في جهاز الصحة(2
 ة. شركة بملكية عامة / شركة حكومي3
 . شركة خاصة / قطاع خاص4
 . مستقل5
 . آخر6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
   

 
26-12 ISCO 

 למ"ס 41-43

 

F24 ؟فّصل قدر المستطاع() األساسي عملك لقب أو اسم/ أو ما كان  هو ما 
 

____________________________________________________________________ 
 

 טורים 88ISCO 1למשרד: סימול 

 غير مالئم ال تقرأ: . 66666
 يرفض ال تقرأ:.  77777
 ال أعرف ال تقرأ:.  88888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99999

 

 
11-11 ISCO 

 למ"ס 49-51

F25 األساسي؟ عملك في الوقت معظم/ أو قمت به  به تقوم الذي العمل نوعهو  ما 
___________________________________________________________________

__ 

 
 טורים 88ISCO 1למשרד: סימול 

 غير مالئم ال تقرأ: . 66666
 يرفض ال تقرأ:.  77777
 ال أعرف ال تقرأ:.  88888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99999
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10-16 ISCO 

 למ"ס 57-59

F25a ؟لهذا لعمللمطلوبة / أو التي تم طلبها ما هو التأهيل أو القدرات ا 
___________________________________________________________________

__ 

 
 טורים 88ISCO 1למשרד: סימול 

 غير مالئم ال تقرأ: . 66666
 يرفض ال تقرأ:.  77777
 ال أعرف ال تقرأ:.  88888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99999

   

F26  أشهر أو أكثر؟ 0لت مقابل أجرة في دولة أخرى، لفترة سنوات األخيرة، هل عم   00الـ خالل 
 نعم .1
 . ال2
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F27 ر؟شهأ ثالثة عن تزيد فترةخالل  عمل عن تبحثو ،العمل عن عاطل أي مرة كنت هل 
 نعم .1
 F30 انتقل الى  . ال2
 F30 انتقل الى  غير مالئم ال تقرأ: . 6

 F30 انتقل الى يرفض  ال تقرأ:.  7
 F30 انتقل الى ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F30 انتقل الى   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F28 أكثر؟أو شهًرا  08فترة من الفترات )التي كنت فيها عاطل عن العمل( استمرت  هل 
 نعم .1
 . ال2
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F29  0أكثر من ثالثة أشهر، كانت خالل الـ مدة تي كنت فيها عاطل عن العمل لفترة من الفترات الهل 
 سنوات األخيرة؟

 نعم .1
 . ال2
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
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F30  عضو في إتحاد مهني أو تنظيم مشابه؟كنت أنت عضو / أو هل 
 ، اآلننعم. 1
 . نعم، في الماضي2
 . ال3
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F31 ( فكر في دخل كل واحد من أبناء العائلة وبكل المدخوالت للبيت كله، 08رقم  بطاقةاستعمل ) 
  البيت؟ في األساسيدخل ال مصدر هو ما
 . أجر أو معاش1
 . دخل من عمل مستقل )ال يشمل زراعة(2
 . دخل من عمل في الزراعة3
 تقاعد مخصصات. 4

 بطالة مخصصات. 5

 أو منح. مخصصات إعانة أخرى 6

 . دخل من استثمارات، توفير، تأمين أو ممتلكات7

 . دخل من مصادر أخرى8

 غير مالئم ال تقرأ: . 66
 يرفض ال تقرأ:.  77
 ال أعرف ال تقرأ:.  88
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99

 

 

F32 { ما هو الدخل الصافي الشامل لبيتك من جميع المصادر، بعد دفع الض00بطاقة رقم استعمل }رائب  
 .التقدير؟ إذا كنت ال تعرف المبلغ الدقيق، حاول ودفعات إجبارية أخرى

2-0622 4(     .J )י 

0624-2122 0(    .R) צ 

2124-1022 2(    .C ) ג 

1024-6622 1(   .M) מ 

6624-1022 1(    .F) ו 

1024-42,222 6(    .S) ק 

42,224-40,222 2(    .K) כ 

40,224-41,122 1(    .P) ע 

41,124-41,622 1(    .D) ד 

 ח (H.  )42 ומעלה 41,624

 : לא רלוונטילא להקריא. 66 

 : מסרבלא להקריא .22 

 : לא יודעלא להקריא. 11 

 : אין תשובהלא להקריא. 11 
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F33 (74 استعمل بطاقة رقم )لحالي؟بيتك ا أكثر إحساسك بخصوص دخل يناسب التالية األوصاف من أي  
 الحالي الدخل من مرتاًحا . أعيش1
 الحالي الدخل مع أموري . أتدبر2
 الحالي الدخل العيش مع . أستصعب3
 الحالي الدخل العيش مع جًدا . أستصعب4
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 ال أعرف ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F34 ( 00رقم  بطاقةاستعمل) راض قتمضطًرا ال اذا كنت تواجه مشاكل مادية جدية لسبب او آلخر وكنت 
 األمور، ألي مدى سيكون ذلك سهالً أم صعًبا؟ ةالمال لتسوي

 . صعب جًدا1
 . صعب الى حٍد ما2
 . ال صعب وال سهل3
 . سهل الى حٍد ما4
 . سهل جًدا5
 غير مالئم ال تقرأ: . 6
 يرفض ال تقرأ:.  7
 أعرف ال ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F35  هل أنت –اسمح لي أن أسألك مرة أخرى: 
 . تعيش مع زوج/ة / شريك/ة حياة1
 F49 انتقل الى . ال تعيش )مع أحد من هؤالء( 2
 F49 انتقل الى  غير مالئم ال تقرأ: . 9

 

 هي عن شريك/ة حياتك: F49حتى  F36األسئلة 
 

F36 ( 00 رقم بطاقةاستعمل )ما هي أعلى درجة ثقافة حصل/ت عليها شريك/ة حياتك؟ 
 لم ُينهي تعليم ابتدائي  .1
 إبتدائي أو إعدادي .1

 بدون شهادة بجروتثانوي  .2

 مع شهادة بجروتثانوية  .3

 بدون شهادة بجروتمدرسة دينية ثانوية  .4

 مع شهادة بجروتمدرسة دينية ثانوية  .5

 رسة تمريض، مدرسة للهندسيين وما شابه(فوق ثانوية غير أكاديمية )سمينار، مدرسة دينية، مد .6

 {، أو لقب أكاديمي موازيBAلقب أكاديمي أول } .7

 بدون بحث ماجستير{ MAلقب أكاديمي ثاني } .8

 {MD}بما فيه لقب دكتور في الطب،  بحث ماجستير مع{ MAلقب أكاديمي ثاني } .9

 ، أو لقب موازي Ph.Dلقب أكاديمي ثالث  .11

 
 غير مالئم  ال تقرأ:. 66

 يرفض اإلجابة  تقرأ: ال. 77
 ال يعرف  ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة  ال تقرأ:. 99

 

F37A { 00بطاقة رقم استعمل } ين األوصاف التالية مالئم لما فعله/ته شريك/ة حياتك خالل ن ب  أي م 
ر الى كل األوصاف المالئمة:  األسبوع األخير. أش 

 نعم 

مالئم لما فعله/ته خالل 

 ال
الئم لما فعله/ته خالل م
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 األسبوع األخير األسبوع األخير

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

1 1 

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

1 1 

 1 1 عن العمل ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل

عن العمل، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن  عاطل
 بشكل جديعمل 

1 1 

 1 1 بشكل دائم مريض أو معاق

 1 1 متقاعد

 1 1 خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(

ربة بيت، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص 
 آخرين

1 1 

 1 1 آخر ال تقرأ:

 1 1 ال يعرف ال تقرأ:

   ال تقرأ: غير مالئم

 1 1 يرفض ال تقرأ:

 1 1 جابةال توجد إ ال تقرأ:

 

F37B  ّاختار ل هل شريك/ة الحياةللمستطلع: سج: 
 إستمر F37C أكثر من وصف واحد في سؤال  .1
 F38إنتقل الى سؤال  F37A في سؤال  وصف واحد فقط .2

 F38 انتقل الى  غير مالئم ال تقرأ: . 9      

 

F37C  فعله/ته شريك/ة حياتك  لما األكثر مالئمة{ وأي من األوصاف التالية هو 00}استعمل بطاقة رقم
ر الى إجابة واحدة فقط:  خالل األسبوع األخير. أش 

 }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة .1
 ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم .2

 عن العمل ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل .3

 ال يبحث عن عمل بشكل جدي عن العمل، معنّي في عمل لكن عاطل .4

 بشكل دائم مريض أو معاق .5

 متقاعد .6

 جماهيرية )مدنّية(خدمة جيش نظامية أو خدمة  .7

 ربة بيت، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص آخرين .8

 آخر ال تقرأ: .9

 غير مالئم  ال تقرأ:. 66

 يرفض اإلجابة  ال تقرأ:. 77
 ال يعرف  ال تقرأ:. 88
 جابة ال توجد إ ال تقرأ:. 99
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 :مقابل أجر يعملال شريك/ة الحياة  /تإذا كان
 

F38 شريك/ة الحياة عمل/ت بعمل مقابل أجر )ساعة أو أكثر( خالل األيام السبعة األخيرة؟ هل 
 نعم .1
 F49انتقل الى   . ال2
 F49انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ: . 6

 F49انتقل الى   يرفض ال تقرأ:.  7
 F49انتقل الى   عرفال أ ال تقرأ:.  8
 F49انتقل الى    ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 
 

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

14-11 ISCO 

 למ"ס 96-98

F39 فّصل قدر المستطاع( ؟األساسيأو لقب عمله  اسم هو ما( 
___________________________________________________________________

__ 
 
 טורים 88ISCO 1משרד: סימול ל

 غير مالئم ال تقرأ: . 66666
 يرفض ال تقرأ:.  77777
 ال أعرف ال تقرأ:.  88888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99999

 
11-422 ISCO 

 למ"ס 104-106

F40  الوقت؟ غالبية أو قام/ت به به تقوميقوم/ العمل من نوع أي ،األساسيبعمله 
 

___________________________________________________________________
__ 

 
 טורים 88ISCO 1למשרד: סימול 

 غير مالئم ال تقرأ: . 66666
 يرفض ال تقرأ:.  77777
 ال أعرف ال تقرأ:.  88888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99999

 
 

422-444 ISCO 

 למ"ס 112-114

F41  التي تم طلبها لهذا لعمل؟ما هو التأهيل أو القدرات المطلوبة / أو 
 

___________________________________________________________________
__ 

 
 טורים 88ISCO 1למשרד: סימול 

 غير مالئم ال تقرأ: . 66666
 يرفض ال تقرأ:.  77777
 ال أعرف ال تقرأ:.  88888
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   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99999
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F42 هي/ هو هلريك/ة حياتك، األساسي لش عملال في: 
 F44انتقل الى   . أجير1
 )استمر( . مستقل2
 F44انتقل الى  في مصلحة العائلة  . يعمل3
 F44انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ: . 6

 F44انتقل الى  يرفض  ال تقرأ:.  7
 F44انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F44انتقل الى    ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F43 _________________________ كم عامل، إذا كان أصال، يشغل شريك/ة حياتك؟ 
 غير مالئم ال تقرأ: . 66666
 يرفض ال تقرأ:.  77777
 ال أعرف ال تقرأ:.  88888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99999

 

 F44ين؟األساسي لشريك/ة حياتك، هل هو مسؤول عن مراقبة عمال آخر عملال اطار في 
 نعم .1
 F46انتقل الى   . ال2
 F46انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ: . 6

 F46انتقل الى  يرفض  ال تقرأ:.  7
 F46انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F46انتقل الى    ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F45 شريك/ة حياتك؟ ة مسؤوليتحت  العاملين عدد ما_________________________ 
 غير مالئم ال تقرأ: . 66666
 يرفض ال تقرأ:.  77777
 ال أعرف ال تقرأ:.  88888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99999

 

F46 { الى أي مدى ت02بطاقة رقم استعمل }نّظم يوم اإلمكانية لشريك/ة حياتك بأن ت/ياإلدارة  عطي
يعني  00 –أي تأثير" و  ه/هاني "ال يوجد لدييع 0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين  ه/ها؟عمل
 سيطرة تامة". ه/ها"لدي
 

 ال تقرأ:
يرفض/ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

لديه/ها 
سيطرة 
 تامة

         
ال يوجد 
لديه/ها أي 

 تأثير
99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

F47 { الى أي مدى 02بطاقة رقم استعمل } ر على قرارات لشريك/ة حياتك التأثيإلمكانية ااإلدارة تعطي
 ؟المتعلقة بمكان عمله/ها

 ه/هايعني "لدي 00 –أي تأثير" و  ه/هايعني "ال يوجد لدي 0، حيث أن 00الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 سيطرة تامة".

 

 ال تقرأ:
يرفض/ال 
 توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

لديه/ها 
سيطرة 
 تامة

         
 ال يوجد

لديه/ها أي 
 تأثير

99 88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 
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F48 يشمل  عمل شريك/ة حياتك بشكل عام في األسبوع )في عمله/ها األساسي(؟ الساعات عدد هو ما 
 __________________ ساعات عمل إضافية مدفوعة أو غير مدفوعة. 

 غير مالئم ال تقرأ: . 666
 يرفض ال تقرأ:.  777
 ال أعرف ال تقرأ:  .888
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .999

 

 

 للجميع:

F49 ( 09ة رقم بطاقاستعمل )ما هي أعلى درجة ثقافة حصل عليها أبوك؟ 
 لم ُينهي تعليم ابتدائي  .1
 إبتدائي أو إعدادي .1

 بدون شهادة بجروتثانوي  .2

 مع شهادة بجروتثانوية  .3

 بدون شهادة بجروتمدرسة دينية ثانوية  .4

 مع شهادة بجروتية ثانوية مدرسة دين .5

 فوق ثانوية غير أكاديمية )سمينار، مدرسة دينية، مدرسة تمريض، مدرسة للهندسيين وما شابه( .6

 {، أو لقب أكاديمي موازيBAلقب أكاديمي أول } .7

 بدون بحث ماجستير{ MAلقب أكاديمي ثاني } .8

 {MD }بما فيه لقب دكتور في الطب، بحث ماجستير مع{ MAلقب أكاديمي ثاني } .9

 ، أو لقب موازي Ph.Dلقب أكاديمي ثالث  .11

 
 غير مالئم  ال تقرأ:. 66

 يرفض اإلجابة  ال تقرأ:. 77
 ال يعرف  ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة  ال تقرأ:. 99

 
 

F50 ؟بتاًتا يعمل يكن لم كمستقل أو أو أجيريعمل ك والدك كان هل ،04 سن في كنت عندما 
 F52انتقل الى   أجير. 1

 تقل )استمر(. مس2
 F55انتقل الى  . لم يكن يعمل 3
 F55انتقل الى  سنة  14. األب توفى / لم يعيش في البيت عندما كان المجيب في عمر 4

 F53انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ: . 6

 F53انتقل الى  يرفض  ال تقرأ:.  7
 F53انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F53انتقل الى    بةال توجد إجا ال تقرأ:  .9
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F51 كم عامل كان يشتغل عنده؟ 
 F53انتقل الى  . وال أي عامل 1

2 .1 – 24   انتقل الىF53 

 F53انتقل الى  أو أكثر  25. 3

 F53انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ: . 6

 F53انتقل الى  يرفض  ال تقرأ:.  7
 F53انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F53انتقل الى    ال توجد إجابة قرأ:ال ت  .9
 

 

 

 

 

F52 هل كانت لديه مسؤولية المراقبة على عاملين آخرين؟ 

 . نعم1
 . ال2
  غير مالئم ال تقرأ: . 6

 يرفض  ال تقرأ:.  7
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

 

 

 

 

F53 كان(األساسي )فّصل قدر اإلم إسم أو لقب عمله كان ماذا 
 

___________________________________________________________________
__ 

 

 טורים 02קידוד אלפאנומרי למשרד: 
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F54 { أي م  20بطاقة رقم استعمل }نوع العمل الذي عمل به  بأفضل صورةصف ي   ةف التالياوصن بين األ 
 سنة؟ 00 جيلأباك عندما كنت تقريًبا في 

 
 ي الُمجيب أن يختار الوصف المناسب له.: أعطللمستطلع

 

 . أعمال مهنية وتقنية00
 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –مثل: طبيب 

 

 . أعمال إدارية بدرجة عالية08
 موظف برتبة عالية في إتحاد مهني -موظف حكومي برتبة عالية  -مدير في مصلحة كبيرة  -مثل: موظف بنك 

 

 . أعمال مكتبّية00
 مدير حسابات -مدير مكتب  -موظف  –سكرتير مثل: 

 

 . مبيعات00
 وكيل تأمين -بائع في دكان  -صاحب دكان  -مثل: مدير مبيعات 

 

 . خدمات00
 قّوات األمن –ُمصّمم  –معالج }تأهيل مريض أو أوالد{  -نادل  –ضابط شرطة  -مثل: صاحب مطعم 

 

 . أعمال مهنية00
 كهربائي -عامل صناعة مهني  -يعمل في مطبعة  -ميكانيكي سيارات  -مثل: مدير عمل 

 

 . أعمال شبه مهنية00
 خّباز -عامل في المعادن  -نّجار  –عامل في مصنع مخلالت  -سائق باص  -مثل: عامل بناء 

 

 . أعمال غير مهنية02
 عامل غير مهني في الصناعة -حارس  –مثل: عامل 

 

 . أعمال زراعية09
 ، صّيادسائق تراكتور -ُمزارع  –مثل: صاحب حظيرة 

 

  غير مالئم ال تقرأ:.  66

 يرفض  ال تقرأ:.  77
 ال أعرف  ال تقرأ:.  88
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .99
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F55 (20طاقة رقم استعمل ب) ما هي أعلى درجة ثقافة حصلت عليها أمك؟ 

 لم تنهي تعليم ابتدائي  .1
 إبتدائي أو إعدادي .1

 بدون شهادة بجروتثانوي  .2

 مع شهادة بجروتية ثانو .3

 بدون شهادة بجروتمدرسة دينية ثانوية  .4

 مع شهادة بجروتمدرسة دينية ثانوية  .5

 فوق ثانوية غير أكاديمية )سمينار، مدرسة دينية، مدرسة تمريض، مدرسة للهندسيين وما شابه( .6

 {، أو لقب أكاديمي موازيBAلقب أكاديمي أول } .7

 بدون بحث ماجستير{ MAلقب أكاديمي ثاني } .8

 {MD}بما فيه لقب دكتور في الطب،  بحث ماجستير مع{ MAقب أكاديمي ثاني }ل .9

 ، أو لقب موازي Ph.Dلقب أكاديمي ثالث  .11

 
 غير مالئم  ال تقرأ:. 66

 يرفض اإلجابة  ال تقرأ:. 77
 ال يعرف  ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة  ال تقرأ:. 99

 

F56 تعمل بتاًتا؟ تكن لم كمستقلة أو أو رةتعمل كأجي والدتك كانت هل ،04 سن في كنت عندما 
 F58انتقل الى   ةأجير. 1

 . مستقلة )استمر(2
 F61انتقل الى  . لم تكن تعمل 3
 F61انتقل الى  سنة  14. األم توفيت / لم تعيش في البيت عندما كان المجيب في عمر 4

 F61انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:.  6
 F61الى انتقل  يرفض  ال تقرأ:.  7
 F61انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F61انتقل الى  ال توجد إجابة   ال تقرأ:  .9

 

F57 كم عامل كان يشتغل عندها؟ 
 F59انتقل الى  . وال أي عامل 1

2 .1 – 24   انتقل الىF59 

 F59انتقل الى  أو أكثر  25. 3

 F59انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ:.  6
 F59انتقل الى  يرفض  :ال تقرأ.  7
 F59انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F59انتقل الى  ال توجد إجابة   ال تقرأ:  .9

 

F58 هل كانت لديها مسؤولية المراقبة على عاملين آخرين؟ 

 . نعم1
 . ال2
  غير مالئم ال تقرأ:.  6
 يرفض  ال تقرأ:.  7
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8

 إجابة   ال توجد ال تقرأ:  .9
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F59 األساسي )فّصل قدر اإلمكان( إسم أو لقب عمله كان ماذا 
 

___________________________________________________________________
__ 

 

 טורים? 02קידוד אלפאנומרי למשרד: 

 
  

F60  ن بين األوصاف التالية ي صف { 28}بطاقة رقم  به أمك  نوع العمل الذي عملت بأفضل صورةأي م 
 سنة؟ 00عندما كنت تقريًبا في جيل 

 . أعمال مهنية وتقنية0
 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –مثل: طبيب 

 

 . أعمال إدارية بدرجة عالية8
 موظف برتبة عالية في إتحاد مهني -موظف حكومي برتبة عالية  -مدير في مصلحة كبيرة  -مثل: موظف بنك 

 

 . أعمال مكتبّية0
 مدير حسابات -مدير مكتب  -موظف  –سكرتير  مثل:

 

 . مبيعات0
 وكيل تأمين -بائع في دكان  -صاحب دكان  -مثل: مدير مبيعات 

 

 . خدمات0
 قّوات األمن  -ُمصّمم  –معالج }تأهيل مريض أو أوالد{  -نادل  –ضابط شرطة  -مثل: صاحب مطعم 

 

 . أعمال مهنية0
 كهربائي -عامل صناعة مهني  -يعمل في مطبعة  -ميكانيكي سيارات  -مثل: مدير عمل 

 

 . أعمال شبه مهنية0
 خّباز -عامل في المعادن  -نّجار  –عامل في مصنع مخلالت  -سائق باص  -مثل: عامل بناء 

 

 . أعمال غير مهنية2
 عامل غير مهني في الصناعة -حارس  –مثل: عامل 

 

 . أعمال زراعية9
 ، صّيادق تراكتورسائ -ُمزارع  –مثل: صاحب حظيرة 

 

  غير مالئم ال تقرأ:.  66

 يرفض  ال تقرأ:.  77
 ال أعرف  ال تقرأ:.  88
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .99
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 للجميع:
F61 من أجل تحسين دورة ما أو حضرت محاضرة أو مؤتمر اشتركت في هر األخيرة، هل أش 08 –ل خالل ا

 في العمل؟مهاراتك 
 . نعم1
 . ال2
  غير مالئم تقرأ: ال . 6

 يرفض  ال تقرأ:.  7
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F62 ( 20 رقم بطاقةاستعمل ) االجتماعي الرسمي اليوم؟وضعك ما هو 
 . متزوج )استمر(11
 F64انتقل الى  . منفصل )متزوج حتى اآلن رسمًيا( 12

 F64انتقل الى  مطلّق . 13

 F64نتقل الى ا . أرمل 14

 F64انتقل الى  . لم أتزوج بتاًتا 15

 F64انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ: . 66

 F64انتقل الى  يرفض  ال تقرأ:.  77
 F64انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  88
 F64انتقل الى    ال توجد إجابة ال تقرأ:  .99

 

F63 زوجك؟/زوجتك مع حالًيا تعيش هل 
 F66الى  انتقل . نعم 1
 . ال2

 . يرفض7
  غير مالئم ال تقرأ: . 6

 يرفض  ال تقرأ:.  7
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F64 حالًيا؟ /ة حياتكشريك مع تعيش هل 
 F67انتقل الى  . نعم 1
 F66انتقل الى   . ال2

 F66انتقل الى   غير مالئم ال تقرأ: . 6

 F66انتقل الى  يرفض  ال تقرأ:.  7
 F66انتقل الى  ال أعرف  ال تقرأ:.  8
 F66انتقل الى    ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
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F66 زواج؟ غير حياة من شريك/ة مع مرة سكنت هل 
 . نعم 1
 . ال2

  غير مالئم ال تقرأ: . 6

 يرفض  ال تقرأ:.  7
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F67 للمستطلع: 
 F69إنتقل الى سؤال  { F62في سؤال  9أو  5جيب مطلّق أو لم يتزوج بتاًتا }إجابات رقم المُ . 1

 استمر  آخر  . 2

 استمر   غير مالئم ال تقرأ: . 6

 استمر    ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F68 مطلًقا مرة؟ كنت هل 
 . نعم 1
 . ال2

  غير مالئم ال تقرأ: . 6

 يرفض  رأ:ال تق.  7
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F69 :هل 
 F71انتقل الى سؤال  البيت  في يسكنون لديك أطفال . يوجد1
 استمر  . ال يوجد لديك أطفال يسكنون في البيت 2
 استمر    ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9
 

F70 بيت؟ القصد أيًضا ألوالد بالتبني، أوالد شريك/ة هل كان لديك مرة أوالد عاشوا معك في نفس ال
 حياتك؟
 نعم .1
 ال .2

  غير مالئم ال تقرأ:.  6     

 يرفض  ال تقرأ:.  7     
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8     
  ال توجد إجابة  ال تقرأ:  .9     

 

F71  وما شابه{؟ 000هل يوجد في البيت خط تليفون ثابت }بيزك أو 
 نعم .1
 ال .2

  غير مالئم قرأ:ال ت . 6     

 يرفض  ال تقرأ:.  7     
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8     
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9     
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F72 هل لديك بشكل شخصي هاتف متنقل )محمول(؟ 
 نعم .1
 ال .2

  غير مالئم ال تقرأ: . 6     

 يرفض  ال تقرأ:.  7     
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8     
   د إجابةال توج ال تقرأ:  .9     
 

F73 هل استعملت مرة اإلنترنت من أجل إجراء محادثة تلفونية من البيت؟ 
 نعم .1
 ال .2

 ال يوجد إنترنت في البيت ال تقرأ:.  5

  غير مالئم ال تقرأ: . 6     

 يرفض  ال تقرأ:.  7     
 ال أعرف  ال تقرأ:.  8     
   ال توجد إجابة ال تقرأ:  .9     
 
 

 למראיין: חובה למלא

 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

 

 שעה: _________ 14-10דקות: ________  12-11שעת סיום הראיון:   

יום:  11-16חודש: ________  12-11שנה: ________  11-60תאריך סיום הראיון: 

_________ 

 

      נספח מתודולוגי:
 

 

 :للمستطلع
 

 96حة صف GF1إذا كان المجيب رجل: اسأل األسئلة في قسم 

 

 07 صفحة 2GFإذا كانت المجيبة امرأة: اسأل األسئلة في قسم 
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 :رجال – GF1قسم  
{ سأقرأ لك أوصاف ألشخاص مختلفين. الى أي مدى كل واحد من هؤالء األشخاص Aبطاقة استعمل }

  يشبهك أو ال يشبهك؟
ال 
 تقرأ:
ال 
 أعرف

ال 
 يشبهني
   بتاًتا

ال 
 يشبهني

يشبهني 
 قليالً 

يشبهني 
 ما وًعان

 يشبهني
يشبهني 
 جًدا

 

88 6 5 4 3 2 1 
A القيام  جديدة وأن يكون مبدع. يحب من المهم له طرح أفكار

 بأمور بطريقته الخاصة.

88 6 5 4 3 2 1 
B غنًيا. يحب أن يكون لديه الكثير من  من المهم له أن يكون

 . الثمينة المال واألشياء

88 6 5 4 3 2 1 
C متساو. وهو  مع جميع الناس بشكل مليعتقد أنه يجب التعا

 متساوية في الحياة. للجميع الحصول على فرص يؤمن بأنه يحق

88 6 5 4 3 2 1 D .وهو يريد بأن يقّدر الناس أعماله. يهتم بإبراز قدراته 

88 6 5 4 3 2 1 
E آمن. هو يتحاشى أي شيء من المهم بالنسبة أن يعيش بمحيط 

 قد يعرض سالمته للخطر.

88 6 5 4 3 2 1 
F ودائًما يبحث عن أمور جديدة للقيام بها. هو  يحب المفاجآت

 في الحياة. يعتقد بأنه من المهم القيام بأمور مختلفة

88 6 5 4 3 2 1 

G يعتقد بأنه على  القيام بما يطلب منهم. يعتقد بأن على الناس
دائم، حتى لو ال يوجد أحد  األنظمة والقوانين بشكل الناس إتباع

 راقب.ي

88 6 5 4 3 2 1 
H  .من المهم بالنسبة له االستماع الى أشخاص مختلفين عنه

  حتى لو هو ال يوافقهم الرأي، هو يريد أن يفهمهم.

88 6 5 4 3 2 1 
I  من المهم بالنسبة له أن يكون متواضًعا. هو يحاول عدم لفت

  االنتباه إليه.

88 6 5 4 3 2 1 J  ممتعة، ويحب "تدليل" نفسه. أوقاتمن المهم بالنسبة له قضاء  

88 6 5 4 3 2 1 
K أن يكون  بنفسه أعماله. هو يحب من المهم بالنسبة له أن يقرر

 باآلخرين. حًرا وغير مرتبط

88 6 5 4 3 2 1 
L المحيطين به. هو يريد أن  من المهم جًدا بالنسبة له مساعدة

 يهتم برفاهيتهم.

88 6 5 4 3 2 1 
M بة له أن ينجح جًدا. هو يتمنى بأن يقدروا من المهم بالنس

  انجازاته. اآلخرون

88 6 5 4 3 2 1 

N سالمته من كل  من المهم بالنسبة له أن تضمن له الدولة
 لكي تستطيع الدفاع عن بأن تكون الدولة قويةهو يريد  خطر.

 مواطنيها

88 6 5 4 3 2 1 
O له ويحب المخاطرة. يريد أن تكون  يبحث عن المغامرات

  حياة مليئة باإلثارة.

88 6 5 4 3 2 1 
P دائما بشكل الئق. هو يريد أن  من المهم بالنسبة له أن يتصرف

  يمتنع عن القيام بأي تصرف يعتبر "غير جيد".

88 6 5 4 3 2 1 
Q  من المهم بالنسبة له أن يحظى باحترام من اآلخرين. هو يريد

 بأن يقوم الناس بما هو يقوله.

88 6 5 4 3 2 1 
R ألصدقائه. هو يريد أن  من المهم بالنسبة له أن يكون مخلًصا

 يكون مخلص لألشخاص المقربين منه.

88 6 5 4 3 2 1 
S  .هو يؤمن من كل قلبه بأن على الناس االهتمام بالطبيعة

 المحافظة على البيئة مهمة بالنسبة له.

88 6 5 4 3 2 1 
T  .التصرف حسب  هو يحاولالعادات والتقاليد مهمة بالنسبة له

 العادات المتعارف عليها دينًيا أو عائلًيا. 

88 6 5 4 3 2 1 
U للمتعة. من المهم بالنسبة له  ممكنة هو يبحث عن كل فرصة

 تمتعه. القيام بأمور
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 نساء: - GF2قسم 
شلبهك ت نسلاءملن هلؤالء ال ة. الى أي مدى كلل واحلداتمختلفنساء { سأقرأ لك أوصاف لAبطاقة استعمل }

 شبهك؟تأو ال 
 

يشبهن

 ي جًدا

يشبهن

 ي

يشبهن

ي 

نوًعا 

 ما

يشبهن

 ي قليلً 

ال 

يشبهن

 ي

ال 
يشبهن
ي 
 بتاًتا

 ال تقرأ:
ال 
 أعرف

A  من المهم بالنسببة لهبا طبرح أفكبار جديبدة وأن تكبون مبدعبة. هبي
 تحب بأن تعمل األشياء بطريقتها الخاصة.

1 2 3 4 5 6 88 

B ن غنية. هي تريد بأن تملك الكثير من من المهم بالنسبة لها أن تكو
 المال واألشياء الثمينة.

1 2 3 4 5 6 88 

C  لمعاملبة  العبالم فبي شبخص كبلحسب رأيها من المهم ببأن يحظبى
 .متساوية فرص شخص لكل وأنه يحق  متساوٍ  بشكل

1 2 3 4 5 6 88 

D  من المهم بالنسبة لها أن ُتظهبر قبدراتها. هبي تريبد ببأن يقبدروا مبا
 .تفعل

1 2 3 4 5 6 88 

E  مببن المهببم بالنسبببة لهببا أن تعببيش فببي محببيط آمببن. هببي تتجنببب أي
 شيء من الممكن أن يعرضها للخطر. 

1 2 3 4 5 6 88 

F  هي تحب المفاجئات وتبحث دائًما عن أمور جديدة لتقبوم بهبا. هبي
 تعتقد بأنه من المهم أن تقوم بأشياء كثيرة مختلفة في الحياة.   

1 2 3 4 5 6 88 

G  هي تؤمن بأن على النباس القيبام بمبا يطلبب مبنهم. هبي تعتقبد ببأن
الناس يجب أن يتصرفوا حسب القبوانين واألنظمبة كبل الوقبت، حتبى 

 عندما ال يوجد أحد يراقبهم.

1 2 3 4 5 6 88 

H  مهم بالنسبة لها االستماع ألشخاص مختلفين عنها. حتى لبو كانبت
 أن تفهمهم. ال توافقهم الرأي، هي ما زالت تريد

1 2 3 4 5 6 88 

I  مهم بالنسبة لها أن تكون متواضعة، انهبا تحباول عبدم لفبت االنتبباه
 اليها.

1 2 3 4 5 6 88 

J .88 6 5 4 3 2 1 من المهم بالنسبة لها االستمتاع بالحياة، هي تحب "تدليل" نفسها 

K  مهم لديها أن تتخذ قراراتها بنفسها. انها تحب أن تكبون حبرة وان
 ال تكون متعلقة باآلخرين.

1 2 3 4 5 6 88 

L  مهم جًدا بالنسبة لها مساعدة لألشبخاص المحيطبين بهبا. هبي تريبد
 أن تهتم برفاهيتهم.

1 2 3 4 5 6 88 

M  من الهبم بالنسببة لهبا النجباح كثيبًرا. هبي تتمنبى أن يقبدروا النباس
 إنجازاتها.

1 2 3 4 5 6 88 

N مة بتوفير الحماية لها من أي خطر. مهم بالنسبة لها أن تقوم الحكو
 هي تريد أن تكون الحكومة قوية لكي تستطيع الدفاع عن مواطنيها.

1 2 3 4 5 6 88 

O  هي تبحث عن المغامرات وتحب المخاطرة. هي تريبد ببأن تكبون
 حياتها مليئة باإلثارة.

1 2 3 4 5 6 88 

P متنباع مهم بالنسببة لهبا أن تتصبرف دائًمبا كمبا يجبب. هبي تريبد اال
 عن القيام بأن شيء يعتبر "غير جيد".

1 2 3 4 5 6 88 

Q  مهبم بالنسبببة لهببا أن تحظبى بتقببدير اآلخببرين. هبي تريببد بببأن يقببوم
 الناس بما تقوله.

1 2 3 4 5 6 88 

R  مهم بالنسبة لها أن تكون مخلصة ألصبدقائها. هبي تريبد أن تكبون
 مخلصة لألشخاص المقربين منها.

1 2 3 4 5 6 88 

S  .هي تؤمن من كل قلبهبا بأنبه يجبب علبى النباس االهتمبام بالطبيعبة
 الحفاظ على الطبيعة مهم بالنسبة لها.

1 2 3 4 5 6 88 

T  العببادات والتقليببد مهمببة بالنسبببة لهببا. هببي تحبباول التصببّرف حسببب 
 العادات المتعارف عليها دينًيا أو عائلًيا.

1 2 3 4 5 6 88 

U ستمتاع. مهم بالنسبة لها القيام هي تبحث عن كل فرصة ممكنة لال
 بأمور تمتعها.

1 2 3 4 5 6 88 
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5/8  4-1 dup 

 [HF1-6 חלק]לשימוש המשרד  
6. VERSION   
4.  FF  גרסהA 

 
 

للنهاية، لكي تساعدنا بتحسين األسئلة في المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة في 
وحاول ل أن تتذكر إجاباتك السابقة، مواضيع تم سؤالك عنها قبل ذلك. من فضلك ال تحاو

 األسئلة كأنها أسئلة جديدة. عتعامل مت أن
 
  

.HF1 في مشاهدة التلفزيون في يوم عادي في وسط األسبوع؟ بالمجمل تقضيه كم من الوقت 
 }فّصل إجابتك حسب ساعات ودقائق{         

 
 

     X-X :دقائق       X-X:سجل عدد الساعات
 مالئم غير ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 

.HF2 باالستماع للراديو في يوم عادي في وسط األسبوع؟بالمجمل تقضيه  كم من الوقت 
 }فّصل إجابتك حسب ساعات ودقائق{         

 
 

     X-X :دقائق       X-X:سجل عدد الساعات
 مغير مالئ ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 

 

.HF3 في يوم عادي في وسط األسبوع؟بقراءة الصحف  بالمجمل تقضيه كم من الوقت 
 }فّصل إجابتك حسب ساعات ودقائق{         

 

     X-X :دقائق       X-X:سجل عدد الساعات
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض قرأ:ال ت. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 



 74 

HF4 { بطاقة استعملB بشكل عام، هل حسب رأيك من الممكن الثقة بغالبية الناس، أو أن هنالك دائًما }
 مكان لشك معين في العالقات مع الناس؟

 . هنالك دائًما مكان لشك معين في العالقات مع الناس1
 قة بغالبية الناس. من الممكن الث2
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

HF5 { بطاقة استعملC }الفرصة لذلك، كانت لديهم إذا استغاللك يحاولون الناس هل، حسب رأيك، معظم  

 تجاهك؟ منصفين يحاولون أن يكونوا أنهم أو
 استغاللي . معظم الناس يحاولون1
 . معظم الناس يحاولون أن يكونوا منصفين2
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

HF6 { بطاقة استعملD }أن قليل جًدا من الناس  يستحقون ثقتك، أو الناس هل، حسب رأيك، معظم 
 يستحقون ثقتك؟

 قون ثقتك. قليل من الناس يستح1
 . معظم الناس يستحقون ثقتك2
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 
 

 واآلن، األسئلة األخيرة بخصوص السياسة والحكم.

 

HF7 ( استعمل بطاقةE) ،إسرائيل في الحالي االقتصادي الوضع عن راض الى أي مدى أنت بشكل عام?  
، و  يعني جًدا غير 0أن  ، حيث00الى  0دّرج إجابتك على سلم من   يعني راض  جًدا. 00 -راض 

جًدا 
 غير
 راض  

         
راض  
 جًدا

 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

 

HF8 ( استعمل بطاقةE اآلن ) اإلسرائيلية، الى أي مدى تشعر بالرضا عن  الحكومةوحين تفكر في 

 طريقة أداءها لوظيفتها؟
جًدا 
 غير
 راض  

         
راض  
 جًدا

 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 
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HF9 ( استعمل بطاقةE ،وبشكل عام ) ؟سرائيليةاإل الديمقراطية عننت راض  أأي مدى الى 
 
جًدا 
 غير
 راض  

         
راض  
 جًدا

 ال تقرأ:
 ال أعرف

  ال تقرأ:
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 

HF10  استعمل بطاقة(F هل، حسب رأيك، يجلب أو ال يجلب عللى الدوللة العملل عللى تقلليص الفروقلات فلي )
 الدخل؟

 . بالتأكيد يجب عليها1
 ما يبدو يجب عليها. ك2
 . ال يوجد رأي لهنا أو لهناك3
 . كما يبدو ال يجب عليها4
 . بالتأكيد يجب عليها5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

HF11  استعمل بطاقة(Gهل، حسب رأيك، يجب أو ال يجب على المثليين والمثليات جنس ) ًيا أن يكونوا
 أحراًرا بأن يعيشوا حياتهم حسب رغبتهم؟

 . بالتأكيد يجب عليهم1
 . كما يبدو يجب عليهم2
 . ال يوجد رأي لهنا أو لهناك3
 . كما يبدو ال يجب عليهم4
 . بالتأكيد يجب عليهم5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

HF12  استعمل بطاقة(H وهل، حسب رأيك، يجب أو ال يجب على الحكومة أن تضمن بأن تتلقى كل )
 المجموعات في المجتمع معاملة متساوية؟

 . بالتأكيد يجب عليها1
 . كما يبدو يجب عليها2
 . ال يوجد رأي لهنا أو لهناك3
 . كما يبدو ال يجب عليها4
 . بالتأكيد يجب عليها5
 ير مالئمغ ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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5/8  4-1 dup 

 [HF1-6 חלק]לשימוש המשרד  
6. VERSION   
0.  FF  גרסהB 
 

2-22  X 

للنهاية، لكي تساعدنا بتحسين األسئلة في المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة في 
وحاول ك. من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة، مواضيع تم سؤالك عنها قبل ذل

 األسئلة كأنها أسئلة جديدة. عتعامل مت أن
 

.HF13  استعمل بطاقة(I )مشاهدة التلفزيون في يوم عادي في وسط ل تخصصبالمجمل  كم من الوقت
 األسبوع؟

 . ال أخصص وقت بتاًتا1
 . أخصص وقت قليل جًدا1
 . أخصص وقت قليل2
 وقت معين . أخصص3
 . أخصص وقت كثير الى حٍد ما4
 . أخصص وقت كثير5
 . أخصص وقت كثير جًدا6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

.HF14  استعمل بطاقة(I) الستماع للراديو في يوم عادي في وسط ل تخصصبالمجمل  كم من الوقت
 األسبوع؟

 . ال أخصص وقت بتاًتا1
 . أخصص وقت قليل جًدا1
 . أخصص وقت قليل2
 . أخصص وقت معين3
 . أخصص وقت كثير الى حٍد ما4
 . أخصص وقت كثير5
 . أخصص وقت كثير جًدا6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

.HF15  استعمل بطاقة(I) ادي في وسط األسبوع؟في يوم عقراءة الصحف ل تخصصبالمجمل  كم من الوقت 
 . ال أخصص وقت بتاًتا1
 . أخصص وقت قليل جًدا1
 . أخصص وقت قليل2
 . أخصص وقت معين3
 . أخصص وقت كثير الى حٍد ما4
 . أخصص وقت كثير5
 . أخصص وقت كثير جًدا6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 ص السياسة والحكم.واآلن، األسئلة األخيرة بخصو
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 لديك ثقة بكل واحدة من المؤسسات التالية؟ بشكل شخصيالى أي مدى أنت ( Jة استعمل بطاق)
يعني بأنك تثق  0 –يعني بأنك ال تثق بتاًتا بالمؤسسة، و  0حيث أن  0الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 بالمؤسسة ثقة تامة.
ال تقرأ:  

 يرفض/
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 أعرف ال

 ثقةتثق 
 تامة

    
 ال تثق
 ابتاتً 

HF16 1 0 2 3 4 5 8 9 الكنيست 

HF17 1 0 2 3 4 5 8 9 الجهاز القضائي 

HF18 1 0 2 3 4 5 8 9 الشرطة 

 

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

موافق 
 جًدا

 موافق

في الوسط 
)ال 

"موافق" 
 "غير وال

 موافق"(

غير 
 موافق

جًدا غير 
 موافق

 ال تقرأ:
ال 
 أعرف

 ال تقرأ:
يرفض / 
ال توجد 
 إجابة

HF19  بالمجمل، أنا راٍض عن
الوضع االقتصادي الحالي في 

 إسرائيل
1 2 3 4 5 8 9 

HF20  أنا راٍض عن طريقة أداء
 الحكومة لعملها

1 2 3 4 5 8 9 

HF21  بالمجمل، أنا راض عن
 ة في إسرائيلالديمقراطي

1 2 3 4 5 8 9 

 
 

HF22 ( استعمل بطاقةL )نفسك كنت تضع  أين ."يسار" و "يمين" عن أحياًنا الناس يتحدث السياسة، في 
 على السلم التالي؟

 يسار

 متطّرف
         

 يمين
  متطّرف

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ: 
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 
 

HF23 ( استعمل بطاقةL)  على السلم التالي؟ تأيدهأين كنت تضع أكثر حزب 

 يسار

 متطّرف
         

 يمين
  متطّرف

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ: 
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 أكثر بالنسبة لك مفّضلال يوجد حزب  ال تقرأ:. 55
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HF24 (مل بطاقة استعL)  على السلم التالي؟ ال تأيدهأين كنت تضع أكثر حزب 

 يسار

 متطّرف
         

يمين 
  متطّرف

 ال تقرأ:
 أعرف ال

 ال تقرأ: 
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 كثر ال تأيده بالنسبة لكاألال يوجد حزب  ال تقرأ:. 55
 
 

11-62  X 
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5/8  4-1 dup 

 [HF1-6 חלק]לשימוש המשרד  
6. VERSION   
2.  FF  גרסהC 
 

2-11  X 
 

للنهاية، لكي تساعدنا بتحسين األسئلة في المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة في 
وحاول مواضيع تم سؤالك عنها قبل ذلك. من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة، 

 جديدة. األسئلة كأنها أسئلة عتعامل مت أن
 

HF25 { بطاقة استعملM بشكل عام، هل حسب رأيك من الممكن الثقة بغالبية الناس، أو أن هنالك دائًما }
  مكان لشك معين في العالقات مع الناس؟

هنالك دائًما يعني  0 –، و من الممكن الثقة بغالبية الناسيعني  0حيث أن  0الى  0دّرج إجابتك على سلم بين 
 .في العالقات مع الناسمكان لشك معين 

 يرفض/ال تقرأ: 
 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

من الممكن 
الثقة بغالبية 

 الناس
    

هنالك دائًما مكان 
لشك معين في 
 العالقات مع الناس

9 8 5 4 3 2 0 1 

 
 

HF26 { بطاقة استعملN }لذلك،الفرصة  كانت لديهم إذا استغاللك يحاولون الناس هل، حسب رأيك، معظم  

 تجاهك؟ منصفين يحاولون أن يكونوا أنهم أو
 يرفض/ال تقرأ: 

 ال تقرأ: ال توجد إجابة
 ال أعرف

معظم الناس 
يحاولون أن 
يكونوا 
 منصفين

    
معظم الناس يحاولون 

 استغاللي

9 8 5 4 3 2 0 1 

 
 

HF27 { بطاقة استعملO }ا من الناس أن قليل جدً  يستحقون ثقتك، أو الناس هل، حسب رأيك، معظم 
 يستحقون ثقتك؟

 يرفض/ال تقرأ: 
 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

معظم الناس 
 يستحقون ثقتك

    
قليل من الناس 
 يستحقون ثقتك

9 8 5 4 3 2 0 1 

 

 واآلن، األسئلة األخيرة بخصوص السياسة والحكم.
 

HS28 (ة استعمل بطاقJ ) إذا 00الى  0على سلم بين  بكنيست إسرائيل بشكل شخصيدّرج مدى ثقتك أنت .
. وفي حالة أخرى أعط 00. إذا كانت لديك ثقة تامة أعط العالمة 0كان ال توجد لديك ثقة بتاًتا أعط العالمة 

 .00الى  0عالمة بين 
 

 عالمتك هي: _________________
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 وجد إجابةال ت ال تقرأ:. 99
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HS29 (ة استعمل بطاقJ ) إذا 00الى  0بالجهاز القضائي على سلم بين  بشكل شخصيدّرج مدى ثقتك أنت .
. وفي حالة أخرى أعط 00. إذا كانت لديك ثقة تامة أعط العالمة 0كان ال توجد لديك ثقة بتاًتا أعط العالمة 

 .00الى  0عالمة بين 
 

 عالمتك هي: _________________
 غير مالئم ال تقرأ: .66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

HS30 (ة استعمل بطاقJ ) إذا كان ال 00الى  0بالشرطة على سلم بين  بشكل شخصيدّرج مدى ثقتك أنت .
حالة أخرى أعط عالمة  . وفي00. إذا كانت لديك ثقة تامة أعط العالمة 0توجد لديك ثقة بتاًتا أعط العالمة 

 .00الى  0بين 
 

 عالمتك هي: _________________
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

 

 التالية: الجمل جملة من ال توافق مع كل أو توافق ( الى أي مدىP)استعمل بطاقة 
ال تقرأ: 
 يرفض/
ال توجد 

 ابةإج

 ال تقرأ:
ال 
 أعرف

غير 
 موافق
 بتاًتا

غير 
 موافق

 في الوسط
ال "موافق" 
وال "غير 
 موافق

 موافق
موافق 

 اجد  

 

9 8 5 0 0 0 0 

55 

HF31 العمل من أجل  الحكومة يجب على 

 المعاشات في الفروقات تقليص

0 8 5 0 0 0 0 
56 

  HF32جنسًيا يين يجب أن يكون المثل
 كما يرغبونأحرار في ممارسة حياتهم 

0 8 5 0 0 0 0 

57 

HF33  يجب على الحكومة أن تضمن بأن
تتلقى كل المجموعات في المجتمع معاملة 

 متساوية

 

HF34 ( استعمل بطاقةQ )نفسك كنت تضع  أين ."يسار" و "يمين" عن أحياًنا الناس يتحدث السياسة، في 
 على السلم التالي؟

  يمين           يسار
 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ: 
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 
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HF35 ( استعمل بطاقةQ)  على السلم التالي؟ تأيدهأين كنت تضع أكثر حزب 

  يمين           يسار
 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ: 
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 أكثر بالنسبة لك مفّضلال يوجد حزب  تقرأ: ال. 55
 

HF36 ( استعمل بطاقةQ)  على السلم التالي؟ ال تأيدهأين كنت تضع أكثر حزب 

 يمين            يسار
 ال تقرأ:

 أعرف ال

 ال تقرأ: 
 يرفض/

 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 18 10 01 88 99 

 تأيده بالنسبة لككثر ال األال يوجد حزب  ال تقرأ:. 55
 
 



 28 

 
24-62  X 

 
 

 למראיין: חובה למלא

 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

 

 שעה: _________ 61-61דקות: ________  66-62שעת סיום הראיון:   

יום:  61-61חודש: ________  22-24שנה: ________  20-22תאריך סיום הראיון: 

_________ 

 
 
 
 

 למראיין:
 סיים הראיוןהודה למרואיין ו* 
 שאלות ה, השאלות הבאותכעת מלא את * 
 למראיין   

 
5/9  4-1 dup 

 
 שאלות למראיין -  Iחלק 

 
6 I1 ?האם המרואיין ביקש הבהרות לשאלה כלשהי 

 . אף פעם לא4
 . כמעט אף פעם לא0
 . מדי פעם2
 . לעיתים קרובות1
 . לעיתים קרובות מאוד1
 במסר. 7
 . לא יודע1
 אין תשובה. 9

2  I2 ?האם הרגשת שהמרואיין נרתע מלהשיב לשאלות כלשהן 
 . אף פעם לא4
 . כמעט אף פעם לא0
 . מדי פעם2
 . לעיתים קרובות1
 . לעיתים קרובות מאוד1
 מסרב. 7
 . לא יודע1
 אין תשובה. 9
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1  I3 האם הרגשת שהמרואיין משתדל להשיב לשאלות כמיטב יכולתו? 
 . אף פעם לא4
 . כמעט אף פעם לא0
 . מדי פעם2
 . לעיתים קרובות1
 . לעיתים קרובות מאוד1
 מסרב. 7
 . לא יודע1
 אין תשובה. 9
 

1 I4 ?ככלל, האם הייתה לך הרגשה שהנשאל מבין את השאלות 
 . אף פעם לא4
 . כמעט שלא0
 . מדי פעם2
 . לעיתים קרובות1
 . לעיתים קרובות מאוד1
 מסרב. 7
 לא יודע .1
 אין תשובה. 9

42 I5 ?האם נכח בראיון אדם נוסף, שהתערב בראיון 
 . כן  4
 I7 –עבור ל  . לא  0
 אין תשובה. 9
 

I6 )מי היה האדם הנוסף? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת 

 לא כן 

 2 4 בעל/אישה/בן הזוג    44

 2 4 בן/בת )כולל ילדים חורגים /מאומצים(    40

 2 4 הורה/הורה בן הזוג/הורים אומנים   42

 2 4 קרוב משפחה אחר   41

 2 4 אחר שאינו קרוב משפחה    41

 2 4 לא יודע    46

 2 4 לא רלוונטי   42

 2 4 אין תשובה   41
 

41-04    I7  .?באיזו שפה התבצע הראיון   HEB 
 
 

00-01     I8  .:קוד מראיין   _______________________ 
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06 I9  .?בן כמה אתה  
 22 -. פחות מ4
0 .24-12 
2 .14-12 
1 .14-62 
1 .64-22 
 24. מעל 6
 . מסרב2
 אין תשובה. 9
 

02 I10  .?מהו מינך 
 . גבר4
 . אשה0
 . מסרב2
 אין תשובה. 9
 

I11  .:אם יש לך הערות נוספות על הראיון, אנא כתוב אותן  
 

_____________________________________________________________ 

 טורים 12אלפאנומרי למשרד: 
 

01  I15.       1 
 [פנים-אל-השאלון הנוסף מולא פנים] 

 
01  I16   

 
 

 תודה על הזמן שהשקעת במענה על שאלות אלה.
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 :משבצת סיום ראיון
 

 שנה: ________ 21-21חודש: __________  20-22יום: _________    22-24תאריך ביצוע הראיון: 
 

 ישוב: ___________________ 26-21
 

 אזור סטטיסטי: _________________ 12-10
 

 שם המרואיין: ________________________ 
 

 כתובת: _____________________________ 12-11             
  

 _____ )קידומת(11-12טלפון: ____________________     12-11
 
 
 

 מספר מראיין: _____________ 11-11____________ שם המראיין:    _________
 

 גרסה _______ 11
 

 מספר כתובת_______________ 62-62
 

 
 
 

 :לשימוש המשרד
 
 

 :מחוז 61
 
 .ירושלים4

 . צפון0

 . חיפה2

 . מרכז1

 . תל אביב1

 . דרום6

 . אזור יהודה והשומרון2

 


