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 הראיון:ביצוע תאריך 
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01-09 A1. [TVTOT]  
 األسبوع؟  في يوم عادي وسط مشاهدة التلفزيونتخصصه ل جمل،بالم   ،كم من الوقت( 1استعمل بطاقة رقم )

 A3نتقل إلى ا  ال أخصص وقت بتاًتا. 22
 أقل من نصف ساعة. 20
 حتى ساعةنصف ساعة  .20

 ساعة حتى ساعة ونصف .20

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .20

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .20
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .20

 ساعات 3من  أكثر .20

 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

12-11 A2 .[TVPOL]  
  لتلفزيونلاألسبوع، كم من وقت مشاهدتك  في يوم عادي وسط ،خرىأ مرة (1استعمل بطاقة رقم )

 ؟ السياسة وأحداث الساعةبرامج عن  أواألخبار تخصصه لمشاهدة 
  ال أخصص وقت بتاًتا. 22
 أقل من نصف ساعة. 20
 حتى ساعةنصف ساعة  .20

 ساعة حتى ساعة ونصف .20

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .20

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .20
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .20

 ساعات 3 من أكثر .20

 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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 ع:للجمي
10-11 A3 .[RDTOT]  

 في يوم عادي وسط  الراديو، إلى تخصصه لالستماع جمل،بالم   ،كم من الوقت( 1استعمل بطاقة رقم )
 األسبوع؟ 

 A5نتقل إلى ا  ال أخصص وقت بتاًتا. 22
 أقل من نصف ساعة. 20
 حتى ساعةنصف ساعة  .20

 ساعة حتى ساعة ونصف .20

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .20

 حتى ساعتين ونصفاعتين س .20

 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .20

 ساعات 3 من أكثر .20
 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 
14-11 A4 .[RDPOL]  

 ،الراديو لىإ وقت استماعكفي يوم عادي وسط األسبوع، كم من  ،ىأخر مرة( 1استعمل بطاقة رقم )
 ؟وأحداث الساعة السياسةعن  لبرامج أو تخصصه لألخبار

  ال أخصص وقت بتاًتا. 22
 أقل من نصف ساعة. 20
 حتى ساعةنصف ساعة  .20

 ساعة حتى ساعة ونصف .20

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .20

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .20

 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .20

 ساعات 3 من أكثر .20
 غير مالئم  تقرأ:ال .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

  للجميع:
16-11 A5 .[NWSPTOT] 

 األسبوع؟ تخصصه لقراءة الصحف، في يوم عادي وسط جمل،بالم   كم من الوقت،( 1استعمل بطاقة رقم )
 A7نتقل إلى ا  ال أخصص وقت بتاًتا. 22
 ف ساعةأقل من نص. 20
 حتى ساعةنصف ساعة  .20

 ساعة حتى ساعة ونصف .20

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .20

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .20
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .20

 ساعات 3 من أكثر .20
 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

11-19 A6[ .NWSPPOL] 

 ؟السياسة وأحداث الساعةللقراءة عن من هذا الوقت تخصصه كم  (1استعمل بطاقة رقم )
  ال أخصص وقت بتاًتا. 22
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 أقل من نصف ساعة. 20
 حتى ساعةنصف ساعة  .20

 ساعة حتى ساعة ونصف .20

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .20

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .20

 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .20

 ساعات 3 من أكثر .20
 غير مالئم ال تقرأ: .00
 يرفض ال تقرأ: .00
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

 ع:للجمي
42-41 A7.  [NETUSE] 

  استعمال البريد أو ،انترنت مواقع إلىالدخول  - بأي وتيرة تستعمل االنترنت (2 استعمل بطاقة رقم)
 البيت أو في العمل؟ في خصيش الستعمال -االلكتروني 

 العمل في أو البيت في نترنتعندي إ يوجدال . 22
 بتاًتا أستعمل ال .20
  الشهر في مرة من أقل .20
 الشهر في مرة .20
 الشهر في مرات عدة .20
 األسبوع في مرة .20
 األسبوع في مرات عدة .20
 يوم كل .20
   غير مالئم                         ال تقرأ: .00

 يرفض                              ال تقرأ: .00

 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

40-41  A8.  [PPLTRST]

حسب رأيك، يمكن الثقة بمعظم الناس، أو أن هنالك دائًما  هل عام، بشكل( 3 استعمل بطاقة رقم)
 يعني أنه  0 أن حيث ،00 إلى 0 من دّرج إجابتك على سلم مكان لشكوك معينة في العالقات مع الناس؟ 
 ."يمكن الثقة بمعظم الناس"يعني أنه  02 –، و "هنالك دائًما مكان لشكوك معينة" 

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
ال 

 عرفي

 ال تقرأ:
 يرفض

 

يمكن الثقة 
بمعظم 
 الناس

         

 هنالك دائًما 
مكان 
لشكوك 
 معينة

99 88 77 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 

 
 



 

 1 

44-41  A9 .[PPLFAIR] 

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

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
ال 

 عرفي

 ال تقرأ:
 يرفض

الناس معظم 
يحاولوا أن 
يكونوا 
 منصفين

         

معظم 
الناس 
يحاولوا 
 االستغالل

99 88 77 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 

 
46-41 A10 .[PPLHLP] 

هل، حسب رأيك، بشكل عام، يحاول الناس مساعدة اآلخرين أو أنهم بشكل عام يهتمون ( 5 استعمل بطاقة رقم)
 بأنفسهم؟

 ال تقرأ:
توجد ال 

 إجابة

  ال تقرأ:
ال 

 عرفي

 ال تقرأ:
 يرفض

الناس بشكل 
عام يحاولون 
مساعدة 
 اآلخرين

         

الناس 
بشكل عام 
يهتمون 
 بأنفسهم

99 88 77 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 
 

 

كبعض األسئلة عن السياسة  كاآلن نود أن نسأل  :موالح 
 

41B1  .[POLINAR] 

 هل أنت.... -لسياسةابلى أي مدى تهتم إ
 . تهتم جًدا1
 . تهتم إلى حٍد ما2
 . تقريًبا ال تهتم3
 . ال تهتم بتاًتا4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 ية؟لديك ثقة بكل واحدة من المؤسسات التال بشكل شخصيإلى أي مدى أنت ( 8رقم  استعمل بطاقة)
يعني بأنك تثق بالمؤسسة ثقة  02 –يعني بأنك ال تثق بتاًتا بالمؤسسة، و  2حيث أن  02إلى  2دّرج إجابتك على سلم بين 

 تامة.
 ال تقرأ: 

ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
ال 

 عرفي

ال 
 تقرأ:
 يرفض

تثق 
 ثقة
 تامة

         
 ال تثق
 ابتاتً 

94-05 B4 [TRSTPRL]   1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 77 88 99 الكنيست 

05-05B5 [TRSTLGL] 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 77 88 99 الجهاز القضائي 

05-09 B6 [TRSTPLC] 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 77 88 99 الشرطة 

00-05B7[TRSTPLT] 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 77 88 99 السياسيين 

05-05 B8[TRSTPRT] 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 77 88 99 األحزاب السياسية 

04-55 B9[TRSTEP] 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 77 88 99 البرلمان األوروبي 

55-55 B10 [TRSRUN] 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 77 88 99 األمم المتحدة 
 

 

55 B11[VOTE] 

 نيست األخيرة بعض الناس ال يصوتون في االنتخابات لسبب أو آلخر. هل صوتت في انتخابات الكاليوم، هنالك 
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 (؟0229شباط )شهر 

 . نعم1
 B13انتقل إلى  . ال 2

 B13انتقل إلى  . ال يحق لي التصويت 3

 B13انتقل إلى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 B13انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 7
 B13انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ: .8
 B13انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
59-50B12 [PRTVTIL] 

 االنتخابات؟ هذه في صوتت حزب ألي

 ميماد -الحركة الخضراء  .11         حزب العمل .1
                                       عليه يروك .12          ليكود .2
 هيروكيم  .13             كديمه .3
 الجبهة الديمقراطية للسالم .14          شاس .4
 التجمع الوطني الديمقراطي  .15                ميرتس .5
 القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير .16                  مفدال الجديدة –البيت اليهودي  .6
      آخر  .17          يهدوت هتوراه .7
 ة خالية: ورقة بيضاء / ورقال تقرأ .18                                      المتقاعدون. 8
 : لم أصوتال تقرأ .19              إسرائيل بيتنا )ليبرمان( .9

 )هتكفاه، تكوما، أرض إسرائيل لنا، موليديت(   ئومييحود ليإ.11
 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 77                                           

 : ال يعرفتقرأ ال. 88                                                    
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99                                                    

 :للجميع
 . الوضع سوء زيادة منع أو إسرائيل في األوضاع تحسين محاولة بواسطتها يمكن عديدة طرق هنالك
 :التالية األمور من بشيء األخيرين شهر 02 الـ خالل قمت هل

 ال تقرأ:
توجد  ال

 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

 نعم ال
 

9 0 7 0 0 
55B13 [CONTPLT] 

 محلية سلطةفي  موظف وأ حكومي موظف أو بسياسي اتصلت

0 0 7 0 0 
55B14 [WRKPRTY] 

 ناشطة مجموعةب أو سياسي حزب في عملت

0 0 7 0 0 
55B15  [WRKORG] 

 خرآ إتحاد أو منظمة في عملت

0 0 7 0 0 
54B16 [BADGE] 

 معينة لحملة املصقً  اشعارً  عرضت بطاقة أو أو لبست

0 0 7 0 0 
55B17 [SGNPTIT] 

 على عريضة عيوقبالتقمت 

0 0 7 0 0 
55B18 [PBLDMN] 

  جماهيرية قانونية مظاهرة في شاركت

0 0 7 0 0 
55B19 [BCTPRD] 

 قاطعت منتجات معينة

                                                                     

 للجميع:
55 B20a [CLSPRTY] 

 هل هنالك حزب معين تشعر بأنك قريب منه أكثر من باقي األحزاب؟
 . نعم 1
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 B21انتقل إلى  . ال 2

 B21انتقل إلى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 B21انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 7
 B21انتقل إلى   عرف يال ال تقرأ: .8
 B21انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 

59-50 B20b [PRTCLIL] 

 أي حزب؟

 ميماد -الحركة الخضراء  .11         حزب العمل .1
                                       عليه يروك .12          ليكود .2
 هيروكيم  .13             كديمه .3
 الجبهة الديمقراطية للسالم .14          اسش .4
 التجمع الوطني الديمقراطي  .15                ميرتس .5
 القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير .16مفدال الجديدة                   –البيت اليهودي  .6
      آخر  .17          يهدوت هتوراه. 7
 B21انتقل إلى   : يرفض اإلجابةال تقرأ. 77                                      المتقاعدون. 8
 B21انتقل إلى  . ال تقرأ: ال يعرف 99              إسرائيل بيتنا )ليبرمان( .9

 )هتكفاه، تكوما، أرض إسرائيل لنا، موليديت(   ئومييحود ليإ.11

                                                  
                                                            

55 B20c [PRTDGCL]

 أي مدى تشعر بأنك قريب من هذا الحزب؟ هل تشعر بأنك.... إلى
 قريب جًدا. 1
 إلى حٍد ما قريب. 2
 . غير قريب3
 . غير قريب بتاًتا4
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

 للجميع:
55B21 [MMBPRTY] 

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

 B23انتقل إلى   غير مالئم ال تقرأ:. 6
 B23انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 7
 B23انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ: .8
 B23لى انتقل إ  ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 

55-54 B22 [PRTMBIL] 

 أي حزب؟ب

 ميماد -الحركة الخضراء  .11         حزب العمل .1
                                       عليه يروك .12          ليكود .2
 هيروكيم  .13             كديمه .3
 الجبهة الديمقراطية للسالم .14          شاس .4
 التجمع الوطني الديمقراطي  .15                ميرتس .5
 القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير .16مفدال الجديدة                   –البيت اليهودي  .6
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      آخر  .17          يهدوت هتوراه. 7
 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 77                                      المتقاعدون. 8
 : ال يعرفال تقرأ. 99              ل بيتنا )ليبرمان(إسرائي .9

 )هتكفاه، تكوما، أرض إسرائيل لنا، موليديت(   ئومييحود ليإ.11
                                                  

                                                            
 

 للجميع:
 

55-55 B23 [LRSCALE] 

على سلم  نفسك كنت تضع  أين ."يسار" و "يمين" عن أحياًنا الناس يتحدث السياسة، في( 9استعمل بطاقة رقم )
 يمين؟ يعني 00 - و يسار يعني 0، حيث أن 02إلى من 

 يمين          يسار
 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 

 
55-55 B24 [STFLIFE] 

 دّرج األيام؟ هذه في بشكل عام حياتك عن راض إجماال، إلى أي مدى أنت (02استعمل بطاقة رقم )
 يعني راٍض جًدا. 00 -راٍض، و  يعني جًدا غير 0أن  ، حيث02إلى  2إجابتك على سلم من 

جًدا 
 غير
 راٍض 

         
راٍض 
 جًدا

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرف يال

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 

 
59-50 B25 [STFECO] 
 ? إسرائيل في الحالي االقتصادي الوضع عن راض أي مدى أنت إلى بشكل عام، (02استعمل بطاقة رقم )

جًدا 
 غير
 راٍض 

         
راٍض 
 جًدا

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

  قرأ:ال ت
 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 

 
55-55 B26 [STFGOV] 

 الحكومة اإلسرائيلية، إلى أي مدى تشعر بالرضا عن طريقة أداءها وحين تفكر في اآلن ( 02استعمل بطاقة رقم )
 لوظيفتها؟

جًدا 
 غير
 راٍض 

         
راٍض 
 جًدا

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفي ال

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 

55-54 B27 [STFDEM] 

 ؟اإلسرائيلية الديمقراطية عنراٍض أنت  أي مدىلى إ، جملوبالم  ( 02استعمل بطاقة رقم )

جًدا 
 غير
 راٍض 

         
راٍض 
 جًدا

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 د إجابةال توج

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 

45-45  B28 [STFEDU] 

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

سيئ   ال تقرأ: ال تقرأ: ال تقرأ: جيد جًدا         
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 ال توجد إجابة عرفال ي يرفض جًدا
11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 

45-45 B29 [STFHLTH] 

 هذه األيام؟ إسرائيلوضع خدمات الصحة في بشكل عام، ماذا تفّكر عن ( 00استعمل بطاقة رقم )
سيئ 
 جًدا

 جيد جًدا         
 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 

 

 التالية: الجمل جملة من ال توافق مع كل أو توافق إلى أي مدى( 00استعمل بطاقة رقم )
 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

غير 
 موافق
 بتاًتا

غير 
 موافق

 في الوسط
غير و موافق

 موافق
 موافق

موافق 
 اجدً 

 

9 8 7 5 0 0 0 0 

49 B30 [GINCDIF] 

 تقليصالعمل من أجل  الحكومة على يجب
 المعاشات في فروقاتال

0 0 7 5 0 0 0 0 
 40 B31 [FREEHMS] 

 في أحرار اجنسيً يين لمثلا يكون أن يجب
 يرغبون كما حياتهم ممارسة

0 0 7 5 0 0 0 0 

45 B32 [PRTYBAN] 
 تريد التي السياسية حزاباأل إخراج يجب
 نخارج القانو الديمقراطية إفشال

0 0 7 5 0 0 0 0 
45 B33 [SCNSENV] 

 نامشاكل لحل الحديثة العلوم على االعتماد يمكن
 البيئية

 

 اآلن، سنسأل عدد من األسئلة عن أشخاص، من دول أخرى، الذين يأتون للعيش في إسرائيل.
45 B35 [IMSMETM] 
 إلى نفس العرقشخاص ينتمون أل إسرائيلأي مدى، حسب رأيك، يجب أن تسمح  إلى (00استعمل بطاقة رقم )

 مثل تلك التي ينتمي إليها غالبية مواطنيها، القدوم للعيش هنا؟ أو المجموعة االثنية
 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 توجد إجابةال  ال تقرأ: .9

 
 
44 B36 [IMDFETN] 

 التي تلك  عن مختلفةاثنيه  مجموعة مجموعة عرقية أو إلى ألشخاص ينتمون بالنسبة ماذا (00استعمل بطاقة رقم )
 في إسرائيل؟ ينتمي إليها غالبية المواطنين

 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 لسماح ألي شخص. عدم ا4
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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555 B37 [IMPCNTR] 

 ؟وروباأدول فقيرة من خارج من أشخاص ماذا عن  (00استعمل بطاقة رقم )
 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 ص. عدم السماح ألي شخ4
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
555-555 B38 [IMBGECO] 

هنا للعيش هل كنت تقول، بشكل عام، بأنه جيد أو سيئ القتصاد إسرائيل بأن يأتي  (00استعمل بطاقة رقم )
 أشخاص من دول أخرى؟

سيء 
 لالقتصاد

         
جيد 

 لالقتصاد

 ال تقرأ:
 يرفض

 قرأ:ال ت
 عرفال ي

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 
 

555-559 B39 [IMUECLT] 

غنية أكثر ئيل بشكل عام تصبح فقيرة أكثر أو بأن الحياة الثقافية في إسراهل كنت تقول  (00استعمل بطاقة رقم )
 ا؟الذين يأتون للعيش هنخرى األدول المن  األشخاص بسبب

حياة 
ثقافية 
فقيرة 
 أكثر

         

حياة 

ثقافية 

 غنية أكثر

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 

 
550-555 B40 [IMWBCNT] 

األشخاص الذين  بسبب أكثر للعيش فيها هل أصبحت إسرائيل مكان أفضل أكثر أم أسوء( 00استعمل بطاقة رقم )
 للعيش هنا؟من دول أخرى  يأتون

مكان 
أسوء 
أكثر 
 للعيش

         

مكان 
أفضل 
أكثر 
 للعيش

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 00 99 
 
 

 

 :سئلة عنك وعن حياتكواآلن بعض األ
 
 

555-555 C1 [HAPPY] 

 أي مدى تعتبر نفسك إنساًنا سعيًدا؟ إلى، بالم جمل (08بطاقة رقم استعمل )
 

 اجدً 
غير 
 سعيد

         
 ا جدً 

 سعيد 

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 00 00 99 

554-555 C2 [SCLMEET] 
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 ؟ةياجتماع اتلقاءك، وزمالء العمل ئقرباأوك، ئصدقاأرة تلتقي مع بأي وتي (09بطاقة رقم استعمل )
 . وال مرة11
 أقل من مرة في الشهر. 12
 مرة في الشهر. 13
 عدة مرات في الشهر. 14
 عسبومرة في األ. 10
 عسبوعدة مرات في األ. 16
 كل يوم. 17
 يرفض ال تقرأ:. 77
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
 

555 C3 [INMDISC] 

 وشخصية؟ خاصة قضاياهل هنالك شخص بإمكانك التحدث معه عن 
 . نعم1
 . ال2
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

555 C4 [SCLACT] 

 ي وتيرة تشترك بفعاليات أ، بعمركفي  صأشخامقارنة مع ( 20 استعمل بطاقة رقم)
 اجتماعية؟ 

 الناس غالبيةقل بكثير من أ. 1
 الناس غالبيةقل من أ. 2
 . تقريًبا بنفس الوتيرة3
 . أكثر من غالبية الناس4
 . أكثر بكثير من غالبية الناس0
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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555 C5 [CRMVCT] 

 األخيرة؟ الخمس السنوات خالل اعتداء أو سرقة إلى تعرضتم عائلتك أفراد أحد أو أنت هل
 . نعم1
 . ال2
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

559 C6 [AESFDRK] 

 فيه عند حلول الظالم؟ تعيش الذي الحي وحيًدا في تشعر، أو ستشعر، باألمان عند تجولك إلى أي مدى
 هل أنت تشعر/ستشعر:

 . آمن جًدا1
 آمن. 2
 . غير آمن3
 . جًدا غير آمن4
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

550 C7 [BRGHMWR] 

 { بأي وتيرة، إذا كنت أصال، أنت قلِق من إمكانية اقتحام بيتك؟ 00} استعمل بطاقة رقم 
 . دائًما أو غالبية الوقت1
 . بعض الوقت                2
 بفترات متباعدة. فقط 3
 C9سؤال  إلىانتقل  . وال مرة 4

 C9سؤال  إلىانتقل   يرفض ال تقرأ:. 7
 C9سؤال  إلىانتقل   عرفال ي ال تقرأ: .8
 C9سؤال  إلىانتقل   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
 

   C7في سؤال  0-0لمن أجاب 
555 C8 [BRGHMEF] 

 هل لهذا القلق من أن يتم اقتحام بيتك 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
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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 للجميع:
 

555 C9   [CRVCTWR] 

 صال، أنت قلِق من أن تكون مرة ضحية لعملية عنف؟ أ { بأي وتيرة، إذا كنت00استعمل بطاقة رقم }

 . دائًما أو غالبية الوقت1
 . بعض الوقت                2
 . فقط بفترات متباعدة3
 10Cانتقل إلى سؤال  . وال مرة 4
 10Cانتقل إلى سؤال  يرفض  ال تقرأ:. 7
 10Cانتقل إلى سؤال  عرف ال ي ال تقرأ: .8

 10Cانتقل إلى سؤال  إجابة  ال توجد ال تقرأ: .9

 

  9Cفي سؤال  0-0لمن أجاب 
555 C10   [CRVCTEF] 

 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
 عرف يال ال تقرأ: .8

 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9      

 

 

 األسئلة التالية هي بخصوصك أنت:
 

554 C15 [HEALTH] 

 تستطيع بأن تقول بأنه: هل عام؟ بشكل الصحي وضعك هو ما
 . جيد جًدا1
 . جيد2
 . مقبول3
 . غير جيد4
 . جًدا غير جيد0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 ضيرف ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
555 C16 [HLTHHMP] 

 هل أنت مقّيد بطريقٍة ما في نشاطاتك اليومية بسبب مرض م ستمر أو إعاقة أو ضعف أو مشكلة نفسية معينة؟ 
 . نعم، بدرجة كبيرة1
 . نعم، بدرجة معينة2
 . ال3
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي  تقرأ:ال .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 

555 C17 [RLGBLG] 
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 لديانة أو طائفة دينية معينة؟ منتمًياهل تعتبر نفسك 

 . نعم1
 C19انتقل إلى  . ال 2

 C19انتقل إلى  يرفض  ال تقرأ:. 7

 C19انتقل إلى  عرف ال ي ال تقرأ: .8

 C19انتقل إلى  ال توجد إجابة  ال تقرأ: .9

 

 
 

555-550C18 [RLGDNMIL] 
 ما هي ديانتك؟

 

 C21 إلى انتقل . يهودي 0 يهودي

 

 C21انتقل إلى  . مسلم سني 611 مسلم

 C21انتقل إلى  . تيار إسالمي آخر 691

  

 C21انتقل إلى  . مسيحي كاثوليكي 1 مسيحي

 C21انتقل إلى  . مسيحي بروتستانت 2

 C21تقل إلى ان . مسيحي أرثوذوكسي 3

 C21انتقل إلى  . تيار مسيحي آخر 4

  

 C21انتقل إلى  . درزي 671 درزي

  

 C21انتقل إلى  . ديانة آسيوية }مثل بوذية، هندوس{ 7 آخر

 C21انتقل إلى  . ديانة أخرى، ليست مسيحية 8 

  

 استمر . غير مالئم 6666 غير مالئم ال تقرأ:

 استمر رفض . ي7777 يرفض ال تقرأ:

 استمر . ال توجد إجابة 9999 ال توجد إجابة ال تقرأ:

 
555  C19 [RLGBLGE] 

 أو لطائفة دينية معينة؟ ،لدين معين انتميً م  شخص نفسك ك تاعتبر ي مرةأفي هل 
 . نعم1
 C21 إلىانتقل  . ال 2

 C21 إلىانتقل   غير مالئم ال تقرأ:. 6

 C21 إلىانتقل   يرفض ال تقرأ:. 7

 C21 إلىانتقل   عرفال ي ال تقرأ: .8

 C21 إلىانتقل   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
dup 1-4  

1/0 

 



 

 11 

5-4  C20 [RLGDNME] 

 ألي؟
 

 . يهودي0 يهودي
 

 . مسلم سني611 مسلم

 . تيار إسالمي آخر691

  

 . مسيحي كاثوليكي1 مسيحي

 . مسيحي بروتستانت2

 أرثوذوكسي. مسيحي 3

 . تيار مسيحي آخر4

  

 . درزي671 درزي

  

 . ديانة آسيوية }مثل بوذية، هندوس{7 آخر

 . ديانة أخرى، ليست مسيحية8 

  

 . غير مالئم6666 غير مالئم ال تقرأ:

 . يرفض7777 يرفض ال تقرأ:

 . ال توجد إجابة9999 ال توجد إجابة ال تقرأ:
 

 :للجميع
 

55-55       C21 [RLGDGR] 

  ( بدون عالقة النتمائك الديني، كيف تعّرف مدى تدّينك؟ 00استعمل بطاقة )
غير 
متدين 
 بتاًتا

 امتدين جدً          
 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 ال توجد
 إجابة

11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 77 88 00 

 
 

 
55-55C22 [RLGATND] 

 هذه  تشترك وتيرة بأي الجنازات، أو الزواج مثل الخاصة عن المناسبات عدا( 00 قمربطاقة استعمل )
 األيام في طقوس دينية منظمة؟

 . كل يوم11
 سبوعكثر من مرة في األأ. 12
 سبوع. مرة في األ13
 على األقل مرة في الشهر. 14
 والمناسبات عياداأل فيفقط . 10
 . بفترات أقل متقاربة 16
 . وال مرة17
 يرفض ال تقرأ:. 77
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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59-50 C23 [PRAY] 
 أية وتيرة، إذا كنت أصال،   ب ،طقوس دينية في عن وقت مشاركتك عدا (00)استعمل بطاقة رقم 

 أنت معتاد بأن تصلي؟ 
 . كل يوم1
 سبوعكثر من مرة في األأ. 2
 سبوع. مرة في األ3
 على األقل هرمرة في الش. 4
 والمناسبات عياداأل فيفقط . 0
 . بفترات متقاربة أقل6
 . وال مرة7

 يرفض ال تقرأ:. 77
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 
55  C24 [HAPPY] 

 مجموعة مضطهدة في إسرائيل؟جزء من هل تعتبر نفسك 
 . نعم1
 C26 إلىانتقل  . ال 2

 C26 إلىقل انت  يرفض ال تقرأ:. 7
 C26 إلىانتقل   عرفال ي ال تقرأ: .8
 C26 إلىانتقل   ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

C25 [DSCRGRP] 

  لها؟ تنتمي التي المجموعة ضد التمييز أي خلفية يتم على
 (ةواحد ةابإج من ألكثر اإلشارة ممكن)
 نعم 

يوجد تمييز ضد 
 المجموعة التي تنتمي لها

 ال
 يوجد تمييز ضد

 المجموعة التي تنتمي لها

55  [DSCRRCE] 2 0 اللون أو العرق 

55  [DSCRNTN] 2 0 القومية 

54  [DSCRRLG]2 0 الدين 

55  [DSCRRLNG]2 0 اللغة 

55  [DSCRETN]2 0 مجموعة اثنيه 

55  [DSCRAGE]2 0 جيل 

55  [DSCRGND]2 0 (الجندر )كونك رجل/كونك امرأة 

59  [DSCRSEX] 2 0 الجنسيالميول 

50  [DSCRDSB]2 0 إعاقة 

55 ]DSCROTH[ :2 0 ____________ آخر ال تقرأ 

55 ]DSCRDK[ :2 0 عرفال ي ال تقرأ 

55 ]DSCRREF[  :2 0 يرفضال تقرأ 

54 ]DSCRNAP[  :2 0 غير مالئمال تقرأ 

55 ]DSCRNA[  :2 0 ال توجد إجابةال تقرأ 
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55 C26 [CTZCNTR] إسرائيلي؟ طنموا أنت هل 

 C28 إلىانتقل  . نعم1
 . ال 2

 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 

55-55 [a] C27 [CTZSHIPA] تحملها؟ فّصل  التي الجنسية هي ما_________________________  
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

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

 

59  C28 [BRNCNTR] إسرائيل؟ في ولدت هل 
 C31 إلىانتقل  . نعم1
 . ال )استمر(2
 C31 إلىانتقل  يرفض  ال تقرأ:. 7
 C31 إلىانتقل  عرف ال ي ال تقرأ: .8
 C31 إلى انتقل ال توجد إجابة  ال تقرأ: .9

 

50-55 [a ]C29 [CNTBRTHA] فّصل  لدت؟و   دولة أي في___________________________  
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
 عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

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

 
55-95  C30 [LIVECNTA] 

 ؟إسرائيلعيش أول مرة في لل بأي سنة انتقلت
 سنة: _______________________

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

C31 أية لغة أو لغات تتحدث بشكل عام في البيت؟ 
 حتى لغتين سجل

 תווים 0דוד אלפאנומרי, , קיISO 3166-1קידוד למשרד: 

95-95 [LNGHOM1]  [a] ______________________ 
 يرفض ال تقرأ:. 777
  عرفال ي ال تقرأ: .888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .999

      
44-46 [LNGHOM2] [a]       ______________________ 

 ال توجد لغة ثانية ال تقرأ:. 555
 يرفض ال تقرأ:. 777
  عرفي ال ال تقرأ: .888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .999

95 C32 [BLGETMG] 

 ؟إسرائيلمجموعة أقلية اثنيه في  إلىأنت تنتمي هل 
 . نعم1
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 . ال 2

 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرف يال ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
 
 

95  C33 [FACNTR]  لدهل  ؟إسرائيل أبوك في و 
 C35 إلىانتقل  . نعم1
  )استمر( . ال2

 C35 إلىانتقل   يرفض ال تقرأ:. 7
 C35 إلىانتقل   عرفال ي ال تقرأ: .8
 C35 إلىانتقل    ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
 

94-05 [a] C34 [FBRNCNT] 

لِد أبوك؟  }إذا لم يولد في إسرائيل{ في أي دولة و 
 תווים 0, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

____________________ 
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
  عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

 

05 C35 [MOCNTR] إسرائيل؟ في أمك ولدت هل 
 D1 إلىانتقل  . نعم1

 . ال )استمر( 2

 D1 إلىانتقل   يرفض ال تقرأ:. 7
 D1 إلىانتقل   عرفال ي ال تقرأ: .8
 D1 إلىانتقل   ال توجد إجابة تقرأ:ال  .9

 
 

05-05 [a ]C36 [MBRNCNTA] 

لِد}إذا لم ت  ك؟ت أمولد في إسرائيل{ في أي دولة و 
 תווים 0, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

____________________ 
 غير مالئم ال تقرأ:. 66
 يرفض ال تقرأ:. 77
  عرفال ي ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99
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األسئلة التالية هي بخصوص موقفك تجاه تصرفات معينة. إلى أي مدى، حسب 
 .رأيك، تعتبر التصرفات التالية غير أخالقية

 
 إلى أي مدى تعتبر أنه من غير األخالقي ...{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 أخالقي

 

غير 
أخالقي 
 قليال

 

 غير أخالقي

 

جًدا غير 
 أخالقي

 

 ال تقرأ:
 رفضي

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

09 D1 [INSCLWR] 

 ترفع دعوى تأمين مزّيفة أو مبالغبأن 
 فيها

10141 1 9 

00 D2 [BYSTLWR] 

أن تقوم بشراء أشياء تعتقد بأنها من 
 الممكن أن تكون مسروقة

10141 1 9 

05 D3 [TRFOWR] 

تقوم بمخالفة سير مثل مخالفة أن 
عة أو المرور بإشارة ضوئية سر

 حمراء

101411 9 

 

 الرجاء أخبرني، إلى مدى من الم حتمل بأن يتم اإلمساك بك ومعاقبتك إذا: {00ستعمل بطاقة رقم }ا

غير 
محتمل 
 بتاًتا

 محتمل غير
 ما حدٍ  إلى

 

 محتمل

 
 محتمل جًدا

 
 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

05 D4 [INSCLCT] 

 مبالغ أو مزّيفة تأمين دعوى برفع قُمت
  فيها

10141 1 9 

05 D5 [BYSTLCT] 

 من بأنها تعتقد أشياء بشراء قُمت
 مسروقة تكون أن الممكن

10141 1 9 

04 D6 [TRFOCT] 

 سرعة مخالفة مثل سير بمخالفة قُمت
 حمراء ضوئية بإشارة المرور أو

101411 9 

 

 بعض األسئلة عن الشرطة في إسرائيل. واآلن
 
55 D7 [PLCJBCN] 

إذا أخذنا بالحسبان كل األمور التي من المفروض أن تقوم بها الشرطة، هل حسب رأيك الشرطة { 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 ؟غير جيدتؤدي عملها بشكل جيد أو بشكل 

 عمل جيد جًدا .1
 عمل جيد .2
 غير جيدجيد وفي الوسط، عمل  .3
 غير جيد ملع .4
 غير جيد جًداعمل . 0
 يرفض ال تقرأ:. 7
  عرفال ي ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9



 

 02 

 
 
 
 

55 D8 [PLCCONT] 

 خالل السنتين األخيرتين، هل قامت الشرطة بالتوجه إليك، أو أوقفتك، أو قامت بأي اتصال معك لسبب ما؟

 نعم. 1
 D10انتقل إلى    ال. 2

 D10انتقل إلى   ضيرف :ال تقرأ. 7
  D10انتقل إلى   عرفال ي :ال تقرأ. 8
 D10انتقل إلى   ال توجد إجابة :ال تقرأ. 9

 
 إذا قامت الشرطة بالتوجه إليه، أو أوقفته، أو االتصال به لسبب ما خالل السنتين األخيرتين اسأله:: للمستطلع

 
55 D9 [PLCSTF] 

 ر راٍض أو راٍض من طريقة معاملة الشرطة معك في آخر مرة حدث ذلك؟إلى أي مدى كنت غي{ 08ستعمل بطاقة رقم }ا

 جًدا غير راٍض  .1
 إلى حٍد ما غير راٍض  .2
 في الوسط - راٍض غير ليس راٍض وليس  .3
 إلى حٍد ما راٍض  .4
 راٍض جًدا. 0

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

 للجميع

 واآلن عدد من األسئلة بخصوص هل الشرطة في إسرائيل تتعامل مع 
 . أم ال ضحايا االعتداءات بصورة متساوية

 الرجاء اإلجابة بناًء على ما سمعت أو حسب تجربتك الشخصية.
 

55 D10 [PLCVCRP] 

ل تعتقد بأن الشرطة تتعامل بشكل جيد عندما يقوم ضحايا اعتداءات بإبالغ الشرطة عن االعتداء، ه{ 09ستعمل بطاقة رقم }ا
 أقل مع األشخاص األغنياء، تتعامل بشكل جيد أقل مع األشخاص الفقراء، أو أن أألغنياء والفقراء يحظون بمعاملة متساوية؟ 

 األغنياء يحظون بمعاملة جيدة أقل. 1
 الفقراء يحظون بمعاملة جيدة أقل. 2

 ويةاألغنياء والفقراء يحظون بمعاملة متسا. 3

 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 

 



 

 01 

 
 

59 D11 [PLCVCRC] 

وعندما يقوم ضحايا اعتداءات بإبالغ الشرطة، هل تعتقد بأن الشرطة تتعامل مع بعض األشخاص { 02ستعمل بطاقة رقم }ا
لها، أو أنها تتعامل مع كل األشخاص بصورة  ثنية التي ينتمونبسبب عرقهم، أو بسبب المجموعة االبشكل جيد أقل 

 متساوية؟

 أشخاص ينتمون إلى عرق أو مجموعة إثنية مختلفة عن األغلبية في إسرائيل تتم معاملتهم بصورة أسوأ. 1
 أشخاص ينتمون إلى نفس العرق أو المجموعة اإلثنية التي تنتمي لها األغلبية في إسرائيل تتم معاملتهم بصورة أسوء. 2

 تتم معاملة الجميع بصورة متساوية بصرف النظر عن عرقهم أو مجموعتهم اإلثنية. 3

 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
50-55 D12 [PLCPVCR] 

سرائيل، باالعتماد على ما سمعت أو بناًء على تجربتك الشخصية، إلى أي مدى تنجح الشرطة في إ{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 حسب رأيك، بمنع جرائم في أماكن يوجد بها عنف أو مهددة بالعنف؟

 ".تماًمايعني "تنجح  02 –يعني "ال تنجح بتاًتا"، و  2، حيث أن 02إلى  2دّرج إجابتك على سلم بين 

 ال تقرأ: 
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

 تنجح 
 تماًما

 

ال تنجح          
 بتاًتا

 
99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 

 
 

55-55 D13 [PLCCBRG] 

وإلى أي مدى، حسب رأيك، تنجح الشرطة في القبض على أشخاص يقومون بسرقة بيوت في { 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 إسرائيل؟

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

 تنجح 
 جًدا

 

ال تنجح          
 اًتابت

 
99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 

 
54-55 D14 [PLCARCR] 

إذا حدثت جريمة عنف أو سرقة  قرب مكان سكنك، وتم استدعاء الشرطة، إلى أي مدى ببطء أو { 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 بسرعة، حسب رأيك، ستصل الشرطة إلى مكان الحدث؟

 يعني "بسرعة  جًدا". 02 –يعني "ببطء شديد " و  2ث أن ، حي02إلى  2دّرج إجابتك على سلم بين 

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

 بسرعة  

 جًدا

 ببطء          

 شديد

99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 

 .سكني مكان بقرب بتاًتا عنيفة جرائم تحدث ال :تقرأ ال. 55



 

 00 

 

 لك بعض األسئلة حول طريقة معالجة الشرطة لجرائم اآلن أود أن أسأ
 مثل سرقة البيوت أو االعتداءات الجسدية.

 
55 D15 [PLCRSPC]  

 باالعتماد على ما سمعت أو بناًء على تجربتك الشخصية، إلى أي مدى تعامل الشرطة في إسرائيل، حسب رأيك، بشكل عام، 
 مع الناس باحترام؟

 لفترات متباعدة جًدا. 1

 لفترات متباعدة .2

 لفترات متقاربة. 3

 لفترات متقاربة جًدا. 4

 يرفض :ال تقرأ. 7
 عرفال ي :ال تقرأ. 8
 ال توجد إجابة :ال تقرأ. 9

 
55 D16 [PLCFRDC] 

 بأي وتيرة، حسب رأيك، تتخذ الشرطة قرارات عادلة وغير متحّيزة في القضايا التي تتعامل معها؟

 لفترات متباعدة جًدا. 1

 ات متباعدةلفتر. 2

 لفترات متقاربة. 3

 لفترات متقاربة جًدا. 4

 يرفض :ال تقرأ. 7
 عرفال ي :ال تقرأ. 8
 ال توجد إجابة :ال تقرأ. 9

 
55 D17 [PLCEXDC] 

 وعندما تتعامل الشرطة في إسرائيل مع الناس، بأي وتيرة، حسب رأيك، تعطي الشرطة عامًة شرح عن قراراتها 
 ا القيام بذلك؟وتصرفاتها عندما ي طلب منه

 لفترات متباعدة جًدا. 1

 لفترات متباعدة. 2

 لفترات متقاربة. 3

 لفترات متقاربة جًدا. 4
 ال تقرأ: ال ُيطلب وال مرة من الشرطة أن تشرح قراراتها وتصرفاتها. 0

 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 

 



 

 01 

 

 واجباتك األخالقية تجاه الشرطة في إسرائيل.اآلن عدد من األسئلة بخصوص 
 
يعني "من  02 –يعني "ليس من واجبي بتاًتا" و  2، حيث أن 02إلى  2دّرج إجابتك على سلم بين { 00ستعمل بطاقة رقم ا}

 :واجبي تماًما"

 إلى أي مدى من واجبك أن:

 
 ال تقرأ:

ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

من 

واجبي 

 اًماتم

         

ليس 

من 

واجبي 

 بتاتًا

59-50 D18 [BPLCDC] 

 حتى الشرطة قرارات تدعم أن
 .معها توافق تكن لم لو

99 111112911614101 2

55-55 D19 [DOPLCSY] 

 الشرطةـ منك تطلبه بما تقوم أن
 توافق ال أو تفهم ال أنك لو حتى
 .األسباب مع

99 1111 12911614101 2

55-54 D20 [DPCSTRB] 

 الشرطة، منك تطلبه بما تقوم أن
 تعاملهم طريقة تعجبك لم لو حتى
 .معك

99 1111 12911614101 2

 

 :التالية بخصوص الشرطة في إسرائيلإلى أي مدى توافق أو ال توافق مع الجمل { 00ستعمل بطاقة رقم }ا

موافق 
 جًدا

 

 موافق

 

 – في الوسط
افق وغير مو

 موافق

 

غير 
 موافق

 

غير 
موافق 
 بتاًتا

 

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

55 D21 [PLCRGWR] 

 ولي للشرطة عام، بشكل
 النظر وجهة نفس شخصًيا

 أو أخالقي يعتبر ما بخصوص
 .أخالقي غير

101411 1 9 

55 D22 [PLCIPVL] 

( مبادئ) قّيم عن تدافع الشرطة
 مثلي ألشخاص مهمة

101411 1 9 

55 D23 [GSUPPLC] 

 طريقة أدعم أنا بالمجمل،
 عامةً  الشرطة تصّرف

101411 1 9 

55 D24 [PLCIPLT] 

 الشرطة وتصرفات قرارات
 من الالزم من أكثر متأثرة

 السياسية األحزاب ضغوطات
 والسياسيين

1 0 1 4 1 1 1 9 

 



 

 04 

 

 ير حول الشرطة وأعمال محتمل أو غير محتمل أن تقوم بها:واآلن سؤال أخ
 

59-50 D25 [PLCCBRB] 

 بأي وتيرة، حسب رأيك، الشرطة في إسرائيل تتلقى الرشاوى؟{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 يعني "دائًما". 02 –يعني "بتاًتا" و  2، حيث أن 02إلى  2دّرج إجابتك على سلم بين 

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 قرأ:ال ت
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

 بتاًتا          دائًما

99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 

 

 اآلن سوف أسألك بعض األسئلة عن المحاكم في إسرائيل، والتي تتعامل مع 
 الجسدية. االعتداءاتجرائم مثل سرقة البيوت أو 

 تجربتك الشخصية. الرجاء أن تجيب باالعتماد على ما سمعت أو بناًء على
 

55 D26 [CTJBCNT] 

إذا أخذنا بالحسبان كل األمور التي من المفروض بأن تقوم بها المحاكم، هل تقول بأن المحاكم تقوم { 00ستعمل بطاقة رقم ا}
 ؟غير جيدبعمل جيد أم تقوم بعمل 

 عمل جيد جًدا . 1
  عمل جيد. 2
 عمل جيد وعمل غير جيد –في الوسط . 3
 يد. عمل غير ج4
 غير جيد جًدا. عمل 0
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 

55-55 D27 [CTMTGFR] 

 الرجاء أن تخبرني، بأي وتيرة تقوم المحاكم بأخطاء تؤدي إلى إطالق سراح أشخاص مذنبين؟{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 يعني "دائًما". 02 –ني "بتاًتا" و يع 2، حيث أن 02إلى  2دّرج إجابتك على سلم بين 

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

 دائًما 

 
 بتاًتا         

 

99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 

 
19-92 D28 [CTFRDC] 

 زة، والتي تعتمد على أدلة بأي وتيرة، حسب رأيك، تتخذ المحاكم قرارات عادلة وغير متحيّ { 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 وشهادات متوّفرة في أيديهم؟

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

 دائًما 

 
 بتاًتا         

 

99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 

 



 

 01 

 

 

 

 اآلن عدد من األسئلة بخصوص االحتمال بأن يجد أشخاص مختلفين في 
 هم متهمين في جرائم لم ينفذوها؟إسرائيل أنفس

 
45 D29 [WRACCRP] 

 أمام المحكمة، كل واحد على حده  َيقِفونلنفرض بأن هنالك شخصين، واحد غني وواحد فقير، { 08ستعمل بطاقة رقم }ا
 بتهمة مشابهه والتي لم ينفذوها.

 ؟احتمل أكثر بأن يجد نفسه مذنبً أي منهم، حسب اعتقادك،  من الم  

 تمل أكثر بأن الرجل الغني يجد نفسه مذنًبامن المح. 1

 من المحتمل أكثر بأن الرجل الفقير يجد نفسه مذنًبا. 2

 حتمال بأن يجد كل واحد منهم نفسه مذنًباللرجلين نفس اال. 3

 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
45 D30 [WRACCRC] 

 أمام المحكمة،  َيقِفونن، لنفرض بأن هنالك شخصين ينتمون لعرق أو لمجموعة إثنية مختلفة، اآل{ 09ستعمل بطاقة رقم }ا
 كل واحد على حده بتهمة متشابه والتي لم ينفذوها.

 ؟اأي منهم، حسب اعتقادك، من المحتمل أكثر بأن يجد نفسه مذنبً 

 عة إثنية مختلفة عن األغلبية في إسرائيل من المحتمل أكثر بأن يجد نفسه مذنًبا، شخص ينتمي إلى عرق أو مجمو. 1

 من المحتمل أكثر بأن يجد نفسه مذنًبا، شخص ينتمي إلى نفس العرق أو المجموعة اإلثنية التي تنتمي لها األغلبية في إسرائيل. 2

 للشخصين نفس االحتمال بأن يجد كل واحد منهم نفسه مذنًبا. 3

 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 

 اآلن عدد من األسئلة عن القضاة وعن أمور من الممكن بأن يقومون بها أو 
 أن ال يقومون بها.

 

45-49 D31 [JDGCBRB] 

 بأي وتيرة، حسب رأيك، يتقلى القضاة في إسرائيل الرشاوى؟{ 02ستعمل بطاقة رقم }ا

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

 دائًما 

 
 بتاًتا         

 

99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 

 



 

 06 

 
 

 إلى أي مدى أنت موافق أو غير موافق مع كل من الجمل { 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 التالية بخصوص وضع إسرائيل اليوم.

موافق 
 جًدا

 

 موافق

 

- الوسط في
 وغير موافق
 موافق

 

غير 
 موافق

 

غير 
موافق 

 ًتابتا

 

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

40 D32 [CTPRPWR] 

 مصالح تحمي عادةً  المحاكم
 أكثر القوة وأصحاب األغنياء

 .العادية الناس مصالح من

101411 1 9 

45 D33 [HRSHSNTA] 

 الذين األشخاص محاكمة يجب
 قضائية بأحكام القانون يخالفون

 يتم التي حكاماأل من أقسى
 اليوم إصدارها

101411 1 9 

45 D34 [DBCTVRD] 

 أن شخص كل على الواجب من
 النهائية الحكم قرارات يدعم
 المحاكم تصدرها التي

101411 1 9 

45 D35 [LWSTROB] 

 القوانين جميع إطاعة يجب
 تام بشكل

1 0 1 4 1 1 1 9 

44 D36 [RGBRKLW] 

 تعني الصحيحة ورباألم القيام
 القانون مخالفة أحياًنا

1 0 1 4 1 1 1 9 

555 D37 [CTINPLT] 

 المحاكم وتصرفات قرارات
 من الالزم من أكثر متأثرة

 السياسية األحزاب ضغوطات
 .والسياسيين

1 0 1 4 1 1 1 9 

 



 

 01 

 
 
 
 

555 D38 [STCBG2T] 

 ها تجاه أشخاص مذنبون. الناس يحملون أفكار مختلفة بخصوص األحكام التي يجب إصدار

 سنة الم تهم بسرقة بيت للمرة الثانية.  00إذا أخذنا مثال قضية شخص عمرة { 00ستعمل بطاقة رقم }ا

كم عليه  ؟أي من بين األحكام التالية تعتقد بأنه يجب الح 

 

 للمستطلع:
كم، من أكثر اختيار الم جيب أراد إذا  .مرق بأصغر إليها الم شار اإلجابة إلى أشر ح 

كم يعني ماذا: الم جيب سأل إذا  :التالي تقرأ أن الرجاء جماهيرية، خدمة أو التنفيذ وقف مع ح 

كم  مع بالسجن الحكم فترة خالل مخالفة أو أخرى جريمة بفعل المذنب قام إذا إال ي نفذ ال حكم هو التنفيذ وقف مع بالسجن ح 
 .التنفيذ وقف

كم ليس هو حكم إلى تعود الجماهيرية الخدمة  مهام أو مهمة بتأدية المذنب من الطلب يتم والتي مالية، غرامة أو بالسجن ح 
 .المجتمع على بالنفع تعود

 

 

 حكم بالسجن . 1
 D40انتقل إلى    ُحكم بالسجن مع وقف التنفيذ. 2
 D40انتقل إلى      غرامة مالية. 3
 D40انتقل إلى      خدمة جماهيرية. 4
 D40  ىانتقل إل  ُحكم آخر. 5

 D40  انتقل إلى  يرفض ال تقرأ:. 1

 D40  انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ:. 1

 D40انتقل إلى     ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

كم بالسجن(: D38في سؤال  0لمن أجاب   )ح 
555-555 D39 [TMPRS] 

 عتقد بأنه يجب على المذنب قضاءها في السجن؟أي من اإلجابات التالية أقرب إلى المدة الزمنية التي ت{ 00ستعمل بطاقة رقم ا}

 أشهر 0-0. 1
 أشهر 0-0. 2
 أشهر 0-00. 3
 تقريًبا سنة. 4
 تقريًبا سنتين .5
 تقريًبا ثالث سنوات. 6
 تقريًبا أربع سنوات. 7
 تقريًبا خمس سنوات. 8
 سنوات 0-01. 9

 سنوات 01 -أكثر من . 10
 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11

   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99



 

 01 

 

 للجميع:
اآلن عدد من األسئلة بخصوص ماذا كنت ستفعل لو كنت الشاهد الوحيد على 

 جريمة. 

 
 

559 D40 [CAPLCST] 

 تخّيل أنك كنت في الشارع وشاهدت شخص يدفع شخص آخر لألرض ويسرق حقيبته. 

 ما مدى االحتمال بأن تتصل بالشرطة؟ 
 غير محتمل بتاًتا . 1
 غير محتمل إلى حٍد ما  .2
 محتمل . 3
  محتمل جًدا. 4
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
550 D41 [WIDPRSN] 

 بأن تتعّرف على الشخص الذي فعل ذلك؟ أنت م ستعدإلى أي مدى 

 غير ُمستعد بتاًتا. 1
 غير ُمستعد إلى حٍد ما. 2
 ُمستعد. 3
 اُمستعد جدً . 4
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9

 
555 D42 [WEVDCT] 

 بأن تدلي بشهادة في المحكمة ضد الم تهم؟ أنت م ستعدوإلى أي مدى 

 غير ُمستعد بتاًتا. 1
 غير ُمستعد إلى حٍد ما. 2
 ُمستعد. 3
 ُمستعد جًدا. 4
 يرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال ي ال تقرأ: .8
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .9
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 اآلن عدد من األسئلة بخصوص أمور من الممكن أن تكون قد فعلتها
 

 بأي وتيرة فعلت كل من األمور التالية خالل الخمس سنوات األخيرة؟{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا
وال 
 مرة

 

 مرة
 واحدة

 

 مرتين

 

3-4 
 مرات

 

مرات  5
 أو أكثر

 

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

  تقرأ:ال
ال توجد 
 إجابة

555  [FLSIN5Y] 

 مزّيفة تأمين دعوى برفع قُمت
  فيها مبالغ أو

123457 8 9 

555 D44 [BSTLN5Y] 

 اعتقدت التي أشياء اشتريت
 تكون أن الممكن من بأنها

 مسروقة

123457 8 9 

554 D45 [TROFF5Y] 

 مخالفة مثل سير بمخالفة قُمت
 بإشارة المرور أو سرعة
 حمراء ضوئية

1 2 3 4 5 7 8 9 

 
 

 التفاصيل عنك وعن أشخاص آخرين في بيتك بعضاآلن، أود أن أسألك 
 

555-555 F1 [HHMMB] كم شخص، بما فيهم أنت واألوالد، يسكن بشكل دائم في هذا البيت؟ 

 
 _____________ 

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة تقرأ: ال. 99

 
 :للمستطلع

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

 

 بخصوص الم جيب:. 0
 

 : _____________________شخصيأسم 

 

555 F2  [GNDR] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9                      )أنثى( رأةام. 0      )ذكر( رجل. 0  :جنس 

 

9-10 F3  [YRBRN] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999
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 البيت }ال يشمل الم جيب{: أفرادبخصوص األكبر سًنا من بين . 2

 

 : _____________________سم شخصيأ
 

555 F2 [GNDR2] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9    يرفض. 0     )أنثى( مرأةا. 0      )ذكر( رجل. 0:   جنس 

 

555-555F3   [YRBRN2] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 وجد إجابةال ت ال تقرأ:. 9999

 

555-555 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA2] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوجمن  وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  قريب عائلة آخر. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

5/3  1-4 dup 

 الشخص التالي حسب ترتيب الجيل:. 3
 

 : _____________________أسم شخصي
 

5 F2  [GNDR3] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       يرفض. 0    )أنثى( امرأة. 0      )ذكر( جلر. 0:  جنس 
 

5-55 F3  [YRBRN3] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999
 

55-55 F4 :صلة القرابة للم جيب  

[RSHIPA3]  {00 رقم بطاقة لستعم}ا  

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 الشخص التالي حسب ترتيب الجيل:. 4
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 : _____________________أسم شخصي
 

55 F2 [GNDR4] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       يرفض. 0    )أنثى( امرأة. 0      )ذكر( رجل. 0: جنس 

 

59-55 F3  [YRBRN4] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999
 

55-54 F4  :صلة القرابة للم جيب  

[RSHIPA4] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
  توجد إجابةال ال تقرأ:. 99

 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 5
 

 : _____________________أسم شخصي
 

55 F2  [GNDR5] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     يرفض. 0    )أنثى( امرأة. 0      )ذكر( رجل. 0  :جنس 

 

55-59 F3  [YRBRN5] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999

 

50-55 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA5] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 6
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 ___: __________________أسم شخصي
 

55 F2   [GNDR6] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9      يرفض. 0    )أنثى( امرأة. 0      )ذكر( رجل. 0  :جنس 

 

55-55 F3  [YRBRN6] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999
 

55-55 F4  رابة للم جيب:صلة الق 

[RSHIPA6] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 7
 

 : _____________________أسم شخصي
 

59 F2   [GNDR7] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     يرفض. 0    )أنثى( امرأة. 0      )ذكر( رجل. 0  :جنس 

 

50-55 F3  [YRBRN7] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999

 

54-95 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA7] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/بنا. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي  تقرأ:ال. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 8

 

 : _____________________أسم شخصي
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95 F2   [GNDR8] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       يرفض. 0   )أنثى( امرأة. 0      )ذكر( رجل. 0  :جنس 

 

95-90 F3  [YRBRN8] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999
 

95-95 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA8] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 :لالشخص التالي حسب ترتيب الجي. 9
 

 : _____________________أسم شخصي
 

95 F2  [GNDR9] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       يرفض. 0    )أنثى( امرأة. 0      )ذكر( رجل. 0 :جنس 

 

94-05 F3  [YRBRN9] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

  توجد إجابةال ال تقرأ:. 9999

 

05-09 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA9] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة ب،األ زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 00
 

 : _____________________أسم شخصي
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00 F2   [GNDR10] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9    يرفض. 0     )أنثى( امرأة. 0    )ذكر( رجل. 0  :جنس 

 

05-04 F3  [YRBRN10] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999
 

55-55 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA10] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 ير مالئمغ ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 00
 

 : _____________________أسم شخصي
 

55 F2   [GNDR11] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9         يرفض. 0  )أنثى( امرأة. 0    )ذكر( رجل. 0  :جنس 
 

55-55 F3  [YRBRN11] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999
 

55-55 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA11] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن لبيت،ا في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ابةال توجد إج ال تقرأ:. 99

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 02
 

 : _____________________أسم شخصي
 

54 F2   [GNDR12] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     يرفض. 0 )أنثى(    امرأة. 0     )ذكر( رجل. 0  :جنس 
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55-55 F3  [YRBRN12] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 1111

 عرفال ي ال تقرأ:. 1111

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999
 

59-50 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA12] {00 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 0

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 0

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 0

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 0

  آخر عائلة قريب. 0

 عائلة قريب ليس آخر،. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 

  : : למשרדלמשרד

55 F5  [ICPART1]  سّجل هل الم جيب: -للمستطلع  
  F6استمر إلى      وج/زوجة/شريك/ة حياة يسكن مع ز. 1
 F7 سؤال انتقل إلى    كل الباقي. 0
 F7 سؤال انتقل إلى     غير مالئم ال تقرأ:. 0

 

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

 
55-55 F6 [RSHPSTS]  

 ذكرت أنك تسكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياة. { 00عمل بطاقة رقم ست}ا

 أي من بين التعريفات التالية تصف عالقتكم؟
 F7 سؤال انتقل إلى   زواج حسب القانون. 0
 F7 سؤال انتقل إلى       زواج مدني معترف به قانونًيا. 0
 F8 سؤال قل إلىانت    يسكن مع شريك/ة حياة )بدون زواج( معترف به قانونًيا. 0
 F7 سؤال انتقل إلى   مطلّق حسب القانون. 0

 F7 سؤال انتقل إلى   غير مالئم ال تقرأ:. 66

 F7 سؤال انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 11

 F7 سؤال انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ:. 11
 F7 سؤال انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 :للجميع
 

54 F7 [LVGPTNEA]   ؟)أو متزوجون زواج مدني( مع شريك/ة حياة بدون زواج مرةوهل كنت تسكن 
               نعم. 0
 ال. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ:. 1

 عرفال ي ال تقرأ:. 1

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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55 F8 [DVRCDEVA]  المدني؟ أو أبطلت زواجك مرةق طلّ كنت مهل يمكنني أن أسألك إذا 

               نعم. 1
 ال. 0
 يرفض ال تقرأ:. 1
 عرفال ي ال تقرأ:. 1

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 :למשרד

55 F9  [ICPART2]  سّجل هل الم جيب: -للمستطلع  
 01F  سؤال استمر إلى    يسكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياة . 1
 00F سؤال انتقل إلى    كل الباقي. 0
 00F سؤال انتقل إلى     غير مالئم :ال تقرأ. 0

 

 :למשרד

55 F10  [ICCOHBT]  سّجل هل الم جيب: -للمستطلع 
 00F سؤال استمر إلى    [0Fبسؤال  0 إجابة]ُمجيبون يسكنون مع شريك/ة حياة . 0
 00F سؤال انتقل إلى     كل الباقي. 0
 00F سؤال انتقل إلى     غير مالئم ال تقرأ:. 0
 00F سؤال انتقل إلى    رأ: ال توجد إجابةال تق. 0

 

أو لمن يعيش مع شريك حياة من غير  – لمن ال يسكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياة
  زواج

 

55-59 F11 [MARSTS] { 00ستعمل بطاقة رقم }ا 
 .هذا السؤال بخصوص وضعك االجتماعي القانوني

 هل أنت:
 للمستطلع: أشر إلى إجابة واحدة فقط

  ي )قانوني(زواج رسم. 0
       زواج مدني معترف به قانونًيا. 0
 مطلّق رسمًيا. 0
 أرمل / شريك/ة حياة توفى/ت. 0
  لم يتزوج بتاًتا –عزب أ. 0

    غير مالئم ال تقرأ:. 66
  يرفض: ال تقرأ. 11
  عرفال ي :ال تقرأ. 11

  ال توجد إجابة: ال تقرأ. 99

 

 للجميع:

 
50  F12 [CHLDHM] :هل 

      F13a  سؤال نتقل إلىا   د لديك أوالد يسكنون في البيت يوج. 0
 استمر   ال يوجد لديك أوالد يسكنون في البيت . 0
 استمر    غير مالئم ال تقرأ:. 9

 

 

55  F13  .[CHLDHHE] 



 

 11 

 ة/شريك أوالد بالتبني، ألوالد أيًضا القصد البيت؟ نفس في معك عاشوا أوالد مرة لديك كان هل
 ياتك؟ح

 نعم. 0
 ال. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ:. 1

 عرفال ي ال تقرأ:. 1
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

 للجميع:
 

55 F13a [FXLTPH]  وما شابه{؟ 200هل يوجد في البيت خط تليفون ثابت }بيزك أو 
               نعم. 0
 ال. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ:. 1

 عرفال ي ال تقرأ: .1
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

55 F14 [DOMICIL]  

 أي من الجمل التالية تصف بأفضل طريقة منطقة سكنك؟{ 08ستعمل بطاقة }ا
 مدينة كبيرة. 0

 ضاحية في مدينة كبيرة. 0

 بلدة أو مدينة صغيرة. 0

 قرية ريفية. 0

 مزرعة أو بيت في قرية. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض  تقرأ:ال. 1

 عرفال ي ال تقرأ:. 1
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 



 

 11 

 
 

54-45  F15 [EDLVIL]  

 حصلت عليها؟ (درجة ثقافةشهادة )أعلى  ما هي{  09ستعمل بطاقة رقم }ا

  

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 
 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  ليميمسار تعإنهاء 

 
 

  

  4444:  لديه في االتحاد السوفييتي سابًقا، أشر (درجة ثقافةشهادة )إذا حصل على أعلى 
    F15Rوانتقل إلى 

 

 
   להקלדה

 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 222
 ابتدائية 0 111
 إعدادية 1 011
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( بدون شهادة بجروت)انوية ث 4 009
 يشمل/ مدرسة دينية عليا  1 110
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( مع شهادة بجروت نظري)ثانوية  6 111
 مدرسة صناعية أو تأهيل مهني 1 101
 مهنية يشمل مدرسة دينية ثانوية( مع شهادة بجروت)ثانوية  1 101
 أكاديمي تحضيرية لتعليم 9 411
  فوق ثانوية غير أكاديمية 12 400

 مثال، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 102

 (B.A مثال، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم بدون لقب أول) 
 .B.Edّرج بمجال التربية والتعليم، من كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال متخ B.A لقب أول 10 612
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال B.A لقب أول، 11 602
 شهادة تدريس بعد إنهاء لقب أول 14 112
 (مثال. Ms.C) لقب ثاني من كلية أكاديمية أو لقب مشابه 11 111
 لقب ثاني من جامعة 16 102
 أو طبيب بيطري، مثال D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)اه في الطب لقب دكتور 11 101
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 11 122

   
   في االتحاد السوفييتي سابًقا ة )درجة ثقافة(شهادأعلى حصل على  4444 4444
 آخر ال تقرأ: 1111 1111
 يرفض ال تقرأ: 1111 1111
 ال يعرف ال تقرأ: 1111 1111
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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 في االتحاد السوفييتي سابًقا (درجة ثقافةشهادة )لمن حصل على أعلى 
 

45-45  F15R [EDLVIL_R]  

 لت عليها؟حص (درجة ثقافة) شهادةأعلى باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي  دراسة}استعمل بطاقة "

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

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

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 0 222

 Начальная школа .2 ابتدائية. 0 111

مع شهادة (, سنوات تعليم 0-0)مدرسة ثانوية غير تامة . 0 011
 ، ولكن ليس شهادة مهنيةإنهاء

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

образовании, но без профессионального 
образования 

ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 0 009
 عامة ثانوية تامة

4. Начальное профессиональное образование 

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

سنوات تعليم في المدرسة(  11-11ثقافة عامة ثانوية تامة ). 0 111
بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية  مع شهادة  

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

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

образования. 
ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 0 555

عليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير أساسية )مؤسسة ت
 سنوات تعليمية( 9-8 –تامة 

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

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

классов) 
عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية ثقافة . 0 559

 11-11 –)مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة 
 سنوات تعليمية(

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

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

классов) 
. ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8 055

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

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

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

обучения)  
602 

 
 

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

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

ثقافة أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .11 102
 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 أو 
  .M.Aلقب ثاني 

10. Законченное высшее образование с 

дипломом (по системе без подразделения на 
бакалавра и магистра) 

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

новой двухступенчатой системе обучения) 
 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 أو آخر مشابه )لقب علمي(. لقب ثالث 11 122

 Не зачитывать: другое.5555 . ال تقرأ: آخر0000 1111

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: يرفض7777 1111

 Не зачитывать: не знаю .8888 . ال تقرأ: ال يعرف8888 1111

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

79-79 F16 [EDUYRS]  

 .كم سنة تعليمية تامة أنهيت؟  _____________برنامج جزئي أو كامل، بما فيه سنوات تعليم إلزامي
 سّجل اإلجابة بسنوات كاملةللمستطلع: 

 
 يرفض ال تقرأ:. 15

 عرفال ي ال تقرأ:. 15
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 94

 
 

F17A   

 أي ِمن َبين األوصاف التالية مالئم لما فعلته خالل األسبوع األخير. { 02ستعمل بطاقة رقم }ا

 كل األوصاف المالئمة: إلىأِشر  للمستطلع:
 

 نعم 

يالئم ما فعلته خالل 
 األسبوع األخير

 ال
يالئم ما فعلته خالل 
 األسبوع األخير

44  [PDWRK]  

 2 1 {العائلة مصلحة في يعمل مستقل، أجير،{ }مؤقًتا تغّيب أو} بأجرة ملع

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

555 [UEMPLA]  
 2 3 جدي بشكل عمل عن ويبحث العمل عن عاطل

125 [UEMPLI]  
 2 4 جدي بشكل لعم عن يبحث ال لكن عمل في معنيّ  ،العمل عن عاطل

125 [DSBLD]  
 2 5 دائم بشكل معاق أو مريض

129 [RTRD] 2 6 متقاعد 

120 [CMSRV] 2 7 (مدنّية) جماهيرية خدمة أو نظامية جيش خدمة 

125 [HSWRK] 2 8  بأشخاص أو باألوالد عناية ذلك في بما بيت، ربة 

125 [DNGOTH] :2 9 آخر ال تقرأ 

555-554 [DNGDK] 2 11 عرفال ي :ال تقرأ 

555-555 [DNGREF] :2 11 يرفض ال تقرأ 

555-555 [DNGNA] :2 99 ال توجد إجابة ال تقرأ 
 

 
 

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

 

 استمر F17a  أكثر من وصف واحد في سؤال . 1

 

 D17F انتقل إلى سؤال F17a      وصف واحد فقط في سؤال. 0

 
 F17D انتقل إلى سؤال     غير مالئم ال تقرأ:. 9
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550-555 F17C  [MAINACT]  

 وأي من األوصاف التالية هو األكثر مالئمة لما فعلت خالل األسبوع األخير. { 02ستعمل بطاقة رقم }ا
 أِشر فقط إجابة واحدة:

  }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة. 10
   ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم. 10
  ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل. 10
 ، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جديعاطل عن العمل. 10
   بشكل دائم مريض أو معاق. 10
 متقاعد. 10
  خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(. 10
 ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاصة بيترب. 10
 آخر ال تقرأ:. 29

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 عرفال ي ال تقرأ:. 11

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

 :למשרד
555-555 F17D  [MNACTIC]  

 للمستطلع
 F17c السابق  سؤالالفي الم جيب إجابة  انسخ

 )النشاط الرئيسي(. F17a ؤالسنفس اإلجابة المشار إليها في  انسخ ،F17cال إذا لم يعطي إجابة في سؤ
 }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة. 10
  ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم. 10
 ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل. 10
 ، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جديعاطل عن العمل. 10
   بشكل دائم مريض أو معاق. 10
 متقاعد. 10
 خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(. 10
 ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاصربة بيت. 10
  آخر ال تقرأ:. 29

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 11

 فعرال ي ال تقرأ:. 11

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 :למשרד
554 F17E  [ICPDWRK]  

 ، وسّجل هل المجيب:F17aمستطلع: أنظر إلى اإلجابة بسؤال لل
 
 21F  سؤال إلى انتقل    {F17aبسؤال  1}إجابة رقم يعمل مقابل أجرة . 0
 
 استمر    (F17aبسؤال  8 إلى 2)إجابات أجرة  لال يعمل مقاب 2

 

 استمر     غير مالئم ال تقرأ:. 9
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5/4  1-4 dup 

  

 :أجرة لال يعمل مقابلمن 
 21F  سؤال إلى انتقل     يعمل مقابل أجرةإذا كان : للمستطلع

 
 

5 F18 [CRPDWK]  

 أريد أن أتأكد فقط، هل عملت بأي عمل مقابل أجر )لمدة ساعة أو أكثر( في األيام السبع األخيرة؟
   F21 –  سؤال إلى انتقل    نعم. 0

                      ال. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ:. 1

 عرفال ي ال تقرأ:. 1

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

5 F19 [PDJOBEV] هل كنت تعمل أي مرة بعمل مقابل أجر؟ 

               نعم. 0
 F36   –  سؤال إلى انتقل     ال. 0
 F36   –  سؤال إلى انتقل  مالئم غير ال تقرأ:. 6

 F36   –  سؤال إلى انتقل  يرفض ال تقرأ:. 1

 F36   –  سؤال إلى انتقل  عرفال ي ال تقرأ:. 1

 F36   –  سؤال إلى انتقل  ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

5-55 F20 [PDJOBYR] في أية سنة عملت مؤخًرا بعمل مقابل  أجر؟ _______ ______________ 
 غير مالئم ال تقرأ:. 6666

 يرفض ال تقرأ:. 1555

 عرفال ي ال تقرأ:. 1555

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9444

 
 
 

 :للمستطلع
  

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

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

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

 .أجرة أعلى
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55 F21 [EMPLREL] نت:في عملك األساسي )أو األخير( هل أنت أو ك  

 F23إلى   انتقل  أجير . 0
 ستمر ا  مستقل. 0
 F23إلى   انتقل  تعمل في مصلحة العائلة. 0

 F23  إلى انتقل  غير مالئم ال تقرأ:. 6

 F23إلى   انتقل     يرفض ال تقرأ:. 1

 F23إلى   انتقل    عرفال ي ال تقرأ:. 1

 F23إلى   انتقل    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
  

55-55 F22 [EMPLNO] كم عامل )إذا كان أصال( لديك أو كان لديك؟ 

 F24 –إلى   انتقل  _____________   سجل عدد العمال:

 F24 –إلى   انتقل       غير مالئم ال تقرأ:. 66666

 F24 –إلى   انتقل          يرفض ال تقرأ:. 11111

 F24 –إلى   نتقلا          عرفال ي ال تقرأ:. 11111

 F24 –إلى   انتقل    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99999
 
 

 إذا كان أجير أو يعمل في مصلحة العائلة :للمستطلع
 

55 F23 [WRKCTRA] هل لديك/أو كانت لديك عقد عمل؟ 
 F24 –إلى   انتقل  لفترة زمنية غير محدودة. 0
 لفترة زمنية محدودة. 0
 ن عقد عملال يوجد أو لم يك. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ:. 1

 عرفال ي ال تقرأ:. 1

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 
 عقد عمل لفترة محددة أو ال يملك عقد عمل()يعمل مع  0أو  0جاب أللمستطلع: إذا 

 

54 F23a [JBTMPPM] :عندما بدأت العمل، هل حسب رأيك، اعتبر الم شّغل عملك كعمل 
 شهر 12ال مؤقًتا أو لفترة عمل محددة متواصلة أقل من عم. 0
 شهر أو أكثر 12عمال مؤقًتا أو لفترة عمل محددة متواصلة لمدة . 0
 عمل دائم. 0
 : آخرال تقرأ. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ:. 1

 عرفال ي ال تقرأ:. 1

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 ي:إذا يعمل أو كان يعمل في الماض
 

55 F24 [ESTSZ]  
 الذي تعمل به أو عملت بشكل عام؟ المكان يعمل أو كان يعمل في شخص )بما فيهم أنت( كم
 01 -أقل من . 0
 00 حتى 01. 0
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0 .00  - 00 
0 .011  - 000 
 أو أكثر 011. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ:. 1

 عرفال ي ال تقرأ:. 1

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

55  F25 [JBSPV] آخرين؟ عمال مراقبة مسؤولية لديك لديك أو كانت في عملك األساسي، هل 
                           نعم . 0
 F27   – انتقل إلى         ال. 0
 F27   – انتقل إلى       غير مالئم ال تقرأ:. 6

 F27   – انتقل إلى       يرفض ال تقرأ:. 1

 F27   – انتقل إلى       عرفال ي ال تقرأ:. 1

 F27   – انتقل إلى       ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

55-55 F26 [NJBSPV]  

 ___________________________ مسؤول عنهم؟ أنت مسؤول أو كنتعن كم شخص 
 غير مالئم ال تقرأ:. 55556

 يرفض ال تقرأ:. 55551

 عرفال ي :ال تقرأ. 55551

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44449

 
 ....إلى أي مدى تسمح لك اإلدارة في عملك بـ{ بخصوص عملك، 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 
 

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

  ال تقرأ:
 عرفال ي

 ال تقرأ:
 يرفض

لدي 
سيطرة 
 تامة

 

         

ال يوجد 
لدي أي 
 تأثير

 
55-55 F27 

[WKDCORGA]   

تنّظم يوم  تقرر كيف أن
  عملك؟

99 1111 12911614101 2

54-55 F28  [IORGACT] 

على قرارات  أن تؤثر
  المتعلقة بمكان عملك؟

99 1111 12911614101 2

55-55 F28a 
[WKDCPCE]

أن تختار أو أن تغّير وتيرة 
 عملك؟

99 1111 12911614101 2

 
 

55-55 F29 [WKHCT]  

 ساعات عمل إضافية مدفوعة  ال يشملكم هي/ أو كم كانت عدد ساعات العمل األساسية في األسبوع )في عملك األساسي(، 
 ______________________________ أو غير مدفوعة؟

 غير مالئم ال تقرأ:. 5556

 يرفض ال تقرأ:. 5551

 عرفال ي ال تقرأ:. 5551

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4449
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55-95 F30 [WKHTOT]  

 بدون عالقة لساعات عملك األساسية أو لساعات عملك المذكورة في عقد العمل، كم ساعة تعمل/عملت بشكل عام في 
 غير مدفوعة؟  أو ي ذلك ساعات عمل إضافية مدفوعة األسبوع )في عملك األساسي(، بما ف

 : __________________ عدد الساعات
 مغير مالئ ال تقرأ:. 5556

 يرفض ال تقرأ:. 5551

 عرفال ي ال تقرأ:. 5551

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4449

 
 

95-95 F31 [NACER2]  

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

 
__________________________________________________________________________ 

 טורים NACE REV.2  1קידוד למשרד: 

 غير مالئم ال تقرأ:. 556

 يرفض ال تقرأ:. 551

 عرفال ي ال تقرأ:. 551

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 449

 
 

99-90  F32 [TPORGWK]  

 بأي نوع تنظيم تعمل أو عملت؟{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 أشر إلى إجابة واحدة فقط: للمستطلع
 مكاتب حكومية أو سلطات محلية( عامل حكومي )في .0
 قطاع عام )معلمون يعملون في وزارة التربية والتعليم أو عمال في جهاز الصحة(. 0
 شركة بملكية عامة / شركة حكومية. 0

 شركة خاصة / قطاع خاص. 0

 مستقل. 0

 آخر. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 55
 يرفض ال تقرأ:. 51

 عرفال ي ال تقرأ:. 51

  توجد إجابةال ال تقرأ:. 49
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 F33 ما هو / أو ما كان اسم أو لقب عملك األساسي )فّصل قدر المستطاع(؟ 

 
__________________________________________________________________________ 

 למשרד: 

95-05  88[com]ISCO]ISCOCO[

]p_occuCBS[למ"ס  05-05
 

 غير مالئم ال تقرأ:. 55556

 يرفض ال تقرأ:. 55551

 عرفال ي ال تقرأ:. 55551

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44449
 

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

      __________________________________________________________________________ 

 غير مالئم ال تقرأ:. 55556

 يرفض ال تقرأ:. 55551

 عرفال ي ال تقرأ:. 55551

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44449

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

    ___________________________________________________________________________ 

 غير مالئم ال تقرأ:. 55556

 يرفض ال تقرأ:. 55551

 عرفال ي ال تقرأ:. 55551

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44449

 
 

09-00  F34b [RSNLVEM]  

 جعلك تترك عملك األخير؟ الذي الرئيسيأي من بين األسباب التالية يصف بأفضل صورة السبب { 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 أشر إلى إجابة واحدة فقط: للمستطلع
 وجدت عمل أفضل. 0
 لقد قررت أن أصبح مستقال / أن بدأ بمشروع خاص لي. 0
 انتهت مدة عقد العمل. 0
 تم فصلي من العمل/تم إلغاء الوظيفة التي عملت بها. 0
 ق مكان العملغالم إت. 0
 مشروع العائلة تم إغالق أو بيع مشروعي الخاص أو. 0
 مرض أو إعاقة. 0
 تقاعد. 0
 أسباب شخصية أو عائلية. 0

 آخر. 01
 لم أترك عملي بتاًتا. 00
 غير مالئم ال تقرأ:. 56

 يرفض ال تقرأ:. 51

 ال أعرف ال تقرأ:. 51

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 49
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 05  F35 [WRKAC6M]  

 أشهر أو أكثر؟ 0جرة في دولة أخرى، لفترة سنوات األخيرة، هل عِملت مقابل أ 02خالل الـ 
 نعم .0
  ال. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 5

 يرفض ال تقرأ:. 5

 عرفال ي ال تقرأ:. 5

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 

  للجميع:للجميع:
 

05 F36 [UEMP3M]  

 هل كنت أي مرة عاطل عن العمل، وبحثت عن عمل خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر؟
 نعم. 0
   F39 – انتقل إلى    ال. 0
   F39 – انتقل إلى    غير مالئم ال تقرأ:. 5

   F39 – انتقل إلى    يرفض ال تقرأ:. 5

   F39 – انتقل إلى    عرفال ي ال تقرأ:. 5

   F39 – انتقل إلى    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 
 05  F37 [UEMP12M]  

 شهًرا أو أكثر؟ 00رات )التي كنت فيها عاطل عن العمل( استمرت فترة من الفت هل
 نعم. 0
 ال. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 5

 يرفض ال تقرأ:. 5

 عرفال ي ال تقرأ:. 5

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 
04  F38 [UEMP5YR] 

 سنوات األخيرة؟ 0نت خالل الـ هل فترة من الفترات التي كنت فيها عاطل عن العمل لمدة أكثر من ثالثة أشهر، كا
 نعم. 0
 ال. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 5

 يرفض ال تقرأ:. 5

 عرفال ي ال تقرأ:. 5

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 

55  F39 [MBTRU] هل أنت عضو / أو كنت عضو في إتحاد مهني أو تنظيم مشابه؟ 

 اليومنعم، . 0
 نعم، في الماضي . 2
 ال. 3
 يرفض ال تقرأ:. 5

 عرفال ي ال تقرأ:. 5

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4
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55-55  F40 [HINCSRCA]  

  مصدر هو فكر في دخل كل واحد من أبناء العائلة وبكل المدخوالت للبيت كله. ما{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا
  البيت؟ في األساسيالدخل 

 أو معاش ةأجر. 0
 دخل من عمل مستقل )ال يشمل زراعة(. 0
 من عمل في الزراعةدخل . 0
 تقاعد مخصصات. 0

 بطالة رسوم. 0

 مخصصات إعانة أخرى أو منح. 0
 دخل من استثمارات، توفير، تأمين أو ممتلكات. 0
 دخل من مصادر أخرى. 0

 يرفض ال تقرأ:. 55

 عرفال ي ال تقرأ:. 55

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44

 
 
55-59  F41 [HINCTNTA] 

  هو الدخل الصافي الشامل لبيتك من جميع المصادر، بعد دفع الضرائب ودفعات إجبارية أخرى؟ ما{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 إذا كنت ال تعرف المبلغ الدقيق، حاول التقدير.

2-0122 1(     .J )י 
0121-4022 0(    .R) צ 
4021-1122 1(    .C ) ג 
1121-1022 4(   .M) מ 
1021-9222 1(    .F) ו 

9221-11,222 6(    .S) ק 
11,221-11,222 1(    .K) כ 
11,221-16,222 1(    .P) ע 
16,221-01,122 9(    .D) ד 

 ח (H.  )12 ומעלה 01,121
 : מסרבלא להקריא .11 
 : לא יודעלא להקריא. 11 
 : אין תשובהלא להקריא. 99 

50  [PPHINCR] F41a  

 ؟ت شّكل دخلك أنتالحصة، من مجمل دخل العائلة، ما هو حجم { 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 ال شيء. 0
 جزء صغير جًدا. 0
 أقل من النصف. 0
 تقريًبا النصف. 0
 أكثر من النصف. 0
 جزء كبير جًدا. 0
 كل الدخل. 0

 يرفض ال تقرأ:. 55

 عرفال ي ال تقرأ:. 55

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44
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55  [HINCFEL] F42 

 أي من األوصاف التالية يناسب أكثر إحساسك بخصوص دخل بيتك الحالي؟{ 00 ستعمل بطاقة رقم}ا
 أعيش مرتاًحا من الدخل الحالي. 0
 أتدبر أموري مع الدخل الحالي. 0
 أستصعب العيش مع الدخل الحالي. 0
 أستصعب جًدا العيش مع الدخل الحالي. 0
 يرفض ال تقرأ:. 5

 عرفال ي ال تقرأ:. 5

 إجابة ال توجد ال تقرأ:. 4

55  F43 [BRWMNY]  

 إذا كنت تواجه مشاكل مادية جدية لسبب او آلخر وكنت مضطًرا القتراض المال لتسوية األمور، { 08ستعمل بطاقة رقم ا}
 ألي مدى سيكون ذلك سهالً أم صعًبا؟ 

 صعب جًدا. 0
 لى حٍد ماإصعب . 0
 ال صعب وال سهل. 0
 لى حٍد ماإسهل . 0
 سهل جًدا. 0
 يرفض ال تقرأ:. 5

 عرفال ي ال تقرأ:. 5

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 
 

 :למשרד
 

55  F44 [PARTNER]  

 هل أنت: –اسمح لي أن أسألك مرة أخرى 

  تعيش مع زوج/ة / شريك/ة حياة. 0
   F58 –انتقل إلى    ال تعيش )مع أحد من هؤالء(. 0
  F58 –انتقل إلى    : غير مالئمال تقرأ. 0
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 بخصوص شريك/ة حياتك: 57F حتى 45Fأسئلة 
 F58انتقل لسؤال    للمستطلع: إذا ال يعيش مع زوج/زوجة/شريك/ة حياة

 

54-55  F45 [EDLVPIL]  

 حصل/ت عليها شريك/ة حياتك؟ (درجة ثقافةشهادة )ما هي أعلى { 09ستعمل بطاقة رقم }ا

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

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

 

وانتقل  4444:  إذا حصل على أعلى درجة ثقافة لديه في االتحاد السوفييتي سابًقا، أشر
      F00Rإلى 

 

 
   להקלדה

 ينهي تعليم ابتدائيلم  1 222
 ابتدائية 0 111
 إعدادية 1 011
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( بدون شهادة بجروت)ثانوية  4 009
 يشمل/ مدرسة دينية عليا  1 110
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( مع شهادة بجروت نظري)ثانوية  6 111
 مدرسة صناعية أو تأهيل مهني 1 101
 مهنية ة دينية ثانوية( مع شهادة بجروتيشمل مدرس)ثانوية  1 101
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 411
  فوق ثانوية غير أكاديمية 12 400

 مثال، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 102

 (B.A مثال، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم بدون لقب أول) 
 .B.Edمن كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال متخّرج بمجال التربية والتعليم،  B.A لقب أول 10 612
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال B.A لقب أول، 11 602
 شهادة تدريس بعد إنهاء لقب أول 14 112
 (مثال. Ms.C) هلقب ثاني من كلية أكاديمية أو لقب مشاب 11 111
 لقب ثاني من جامعة 16 102
 أو طبيب بيطري، مثال D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه في الطب  11 101
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 11 122

   
   وفييتي سابًقاحصل على ثقافته/شهادته في االتحاد الس 4444 4444
 ال تقرأ: آخر 1111 1111
 ال تقرأ: يرفض 1111 1111
 ال تقرأ: ال يعرف 1111 1111
 ال تقرأ: ال توجد إجابة 9999 9999
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  االتحاد  لديه في (درجة ثقافةشهادة )أعلى لشريك/ة حياة الذي حصل على 

 السوفييتي سابًقا

55-55  F45R [EDLVPIL_R]  

 حصل/ت عليها؟ (درجة ثقافةشهادة )أعلى قافة باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي }استعمل بطاقة "ث

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

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

 

דהלהקל    
 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 0 222

 Начальная школа .2 ابتدائية. 0 111

مع شهادة (, سنوات تعليم 0-0)مدرسة ثانوية غير تامة . 0 011
 انهاء، ولكن ليس شهادة مهنية

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

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

образования 
ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 0 009

 عامة ثانوية تامة

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

общего образования 
سنوات تعليم في المدرسة(  11-11ثقافة عامة ثانوية تامة ). 0 111

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

افة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية ثق. 0 555
أساسية )مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير 

 سنوات تعليمية( 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 

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

после окончания неполной средней школы: 8-9 
классов) 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 0 559
 11-11 –)مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة 

 سنوات تعليمية(

7. Полное общее среднее образование (с 

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

после окончания полной средней школы: 10-11 
классов) 

. ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8 055
 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

8. Полное общее среднее образование (с 

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

обучения)  
602 

 
 

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

двухступенчатой системе обучения) 
ثقافة أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .11 102

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 أو 
  .M.Aلقب ثاني 

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

бакалавра и магистра) 
или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

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

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمي(11 122

 Не зачитывать: другое.5555 . ال تقرأ: آخر0000 1111

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 رفض. ال تقرأ: ي7777 1111

 Не зачитывать: не знаю .8888 . ال تقرأ: ال يعرف8888 1111

 Не зачитывать: нет ответа .9999 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9999 9999
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F46A تك خالل األسبوع األخير. أي ِمن َبين األوصاف التالية مالئم لما فعله/ته شريك/ة حيا{ 02ستعمل بطاقة رقم }ا 
 كل األوصاف المالئمة: إلىأِشر 

 نعم 

الئم لما فعل/ت ي
شريك/ة حياتك خالل 

    األسبوع األخير

 ال
الئم لما فعل/ت ي

شريك/ة حياتك خالل 
    األسبوع األخير

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

1 2 

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

54   [UEMPLAP] 2 3 ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل 

55  ]UEMPLIP[  معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل عاطل عن العمل ،
 جدي

4 2 

55  ]DSBLDP[  2 5 بشكل دائم مريض أو معاق 

55  ]RTRDP[  2 6 متقاعد 

55  ]CMSRVP[  )2 7 خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية 

59  ]HSWRKP[  2 8 ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص آخرينربة بيت 

50  ]DNGOTHP[ 2 9 : آخرال تقرأ 

55-55  ]DNGDKP[ 2 11 : ال يعرفال تقرأ 

55-54   [DNGNAPP] 2 66 : غير مالئمال تقرأ 

45-45  ]DNGREFP[ 2 11 : يرفضال تقرأ 

45-45  ]DNGNAP[ :2 99 ال توجد إجابة ال تقرأ 
 

 

49  F46B [ICOMDNP]  :للمستطلع: سّجل هل شريك/ة الحياة اختار  

 استمر F46a   في سؤال  أكثر من وصف واحد 0
 F47 انتقل إلى سؤال  F46a  في سؤال  وصف واحد فقط. 0

 : غير مالئمال تقرأ. 0
 F47 انتقل إلى سؤال   ال توجد إجابة  ال تقرأ:. 0

 
40-45  F46C  [MNACTP]  

  وأي من األوصاف التالية هو األكثر مالئمة لما فعله/ته شريك/ة حياتك خالل األسبوع األخير.{ 02ستعمل بطاقة رقم }ا
 :أِشر إلى إجابة واحدة فقط

  }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة. 10
  ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم. 10
  ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل. 10
  ، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جديعاطل عن العمل. 10
  دائمبشكل  مريض أو معاق. 10
  متقاعد. 10
  خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(. 10
  ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص آخرينربة بيت. 10
 آخر ال تقرأ:. 29

 غير مالئم ال تقرأ:. 66

 يرفض ال تقرأ:. 55

 عرفال ي ال تقرأ:. 55

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44
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 عمل مقابل أجر:إذا كان/ت شريك/ة الحياة ال ي
 

45  F47 [CRPDWKP]  

 هل شريك/ة الحياة عمل/ت بعمل مقابل أجر )ساعة أو أكثر( خالل األيام السبعة األخيرة؟
 استمر   نعم. 0
 F58   – انتقل إلى   ال. 0

 F58   – انتقل إلى  غير مالئم  ال تقرأ:. 6

 F58   – انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 5

 F58   – انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ:. 5
 F58   – انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 

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

 

 F48 أو لقب عمله األساسي؟ )فّصل قدر المستطاع( اسم هو ما 

 
__________________________________________________________________________ 

 למשרד: 

45-555 88[com]ISCO]ISCOCOP[

]occupPCBS_[למ"ס  555-550
 

 غير مالئم :ال تقرأ. 66555

 يرفض ال تقرأ:. 55555

 عرفال ي ال تقرأ:. 55555

 بةال توجد إجا ال تقرأ:. 44444

 
 

 F49 ،الوقت؟ غالبية به أو قام/ت به يقوم/تقوم العمل من نوع أي بعمله األساسي 
 

__________________________________________________________________________ 

 غير مالئم ال تقرأ:. 66555

 يرفض ال تقرأ:. 55555

 عرفال ي ال تقرأ:. 55555

 ابةال توجد إج ال تقرأ:. 44444

F50 ما هو التأهيل أو القدرات المطلوبة / أو التي تم طلبها لهذا لعمل؟ 

 
___________________________________________________________________________ 

 غير مالئم ال تقرأ:. 66555

 يرفض ال تقرأ:. 55555

 عرفال ي ال تقرأ:. 55555

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44444

 

555  F51 [EMPRELP] هو /هي: العمل األساسي لشريك/ة حياتك، هل في 

  F53  – انتقل إلى     أجير 0
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 مستقل )استمر( 0
  F53  – انتقل إلى   يعمل في مصلحة العائلة 0

 F53  – انتقل إلى  غير مالئم  ال تقرأ:. 6
 F53  – انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 5

 F53  – انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ:. 5

 F53  – انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 
 

555-555  F52 [EMPLNOP] كم عامل، إذا كان أصال، يشغل شريك/ة حياتك؟  _______________________  

 غير مالئم ال تقرأ:. 66555

 يرفض ال تقرأ:. 55555

 عرفيال  ال تقرأ:. 55555

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44444

 

555  F53 [JBSPVP] عمال آخرين؟ ومتابعة األساسي لشريك/ة حياتك، هل هو مسؤول عن مراقبة  العمل إطار في 
              نعم. 0
    F57  –انتقل إلى   ال. 0
    F57  – انتقل إلى  غير مالئم  ال تقرأ:. 6

    F57  – انتقل إلى   فضير ال تقرأ:. 5

    F57  – انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ:. 5

    F57  – انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 

555-555  F54 [NJBSPVP] ما عدد العاملين تحت مسؤولية شريك/ة حياتك؟  _______________ 

 غير مالئم ال تقرأ:. 66555

 يرفض أ:ال تقر. 55555

 عرفال ي ال تقرأ:. 55555

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 44444
 
 

555-555 F57[WKHTOTP] 

 ما هو عدد الساعات عمل شريك/ة حياتك بشكل عام في األسبوع )في عمله/ها األساسي(؟ يشمل ساعات عمل إضافية 
 _____________________  مدفوعة أو غير مدفوعة.

 

 غير مالئم ال تقرأ:. 665

 يرفض ال تقرأ:. 555

 عرفال ي ال تقرأ:. 555

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 444
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5/5  1-4 dup 

 

 للجميع:
 

5-4  F58 [EDLVFIL]  

 أبوك؟حصل عليها  (درجة ثقافةشهادة )أعلى ما هي { 00ستعمل بطاقة رقم }ا

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:نهاء الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إ

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

 

  

  وانتقل إلى 4444:  لديه في االتحاد السوفييتي سابًقا، أشر (درجة ثقافة) شهادةأعلى  إذا حصل على

F58R    

  
 

   להקלדה
 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 222
 بتدائيةا 0 111
 إعدادية 1 011
 بجروت شهادة بدون( ثانوية دينية مدرسة يشمل) ثانوية 4 009
 يشمل/ مدرسة دينية عليا  1 110
 نظري بجروت شهادة مع( ثانوية دينية مدرسة يشمل) ثانوية 6 111
 مهني تأهيل أو صناعية مدرسة 1 101
 مهنية روتبج شهادة مع( ثانوية دينية مدرسة يشمل) ثانوية 1 101
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 411
  أكاديمية غير ثانوية فوق 12 400

 (عملي ة/ممرض أو تقنيّ  شهادة مثال،) 
 أكاديمية غير ثانوية فوق 11 102

 (B.A أول لقب بدون تعليم شهادة ة،/مؤهل ة/ممرض أو هندسيّ  شهادة مثال،) 
 .B.Ed والتعليم، التربية بمجال متخّرج مثال أكاديمي، لقب يشمل شابهم لقب أو أكاديمية، كلية من B.A أول لقب 10 612
  (مهندس) B.Sc مثال أكاديمي، لقب يشمل مشابه لقب أو جامعة، من B.A أول، لقب 11 602
 أول لقب إنهاء بعد تدريس شهادة 14 112
 (مثال. Ms.C) مشابه لقب أو أكاديمية كلية من ثاني لقب 11 111
 ثاني من جامعةلقب  16 102
 مثال بيطري، طبيب أو D.M.D أسنان، طبيب مثل مشابه لقب أو ،(M.D) الطب في دكتوراه لقب 11 101
 (القانون في دكتوراه ،LL.D  أو ،J.S.D) مشابه لقب أو Ph.D ثالث، لقب 11 122

   
   سابًقا السوفييتي االتحاد في شهادته/ثقافته على حصل 4444 4444
 آخر: ال تقرأ 1111 1111
 يرفض: ال تقرأ 1111 1111
 ال يعرف: ال تقرأ 1111 1111
 إجابة توجد ال: تقرأ ال 9999 9999
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 سابًقاالسوفييتي ( لديه في االتحاد درجة ثقافةشهادة )إذا حصل أبوك على أعلى 
55-55 F58R [EDLVFIL_R] { ما هي }"أعلى شهادة )درجة ثقافة( حصل عليها؟استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفييتي سابًقا 

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

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

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

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 0 222

 Начальная школа .2 ابتدائية. 0 111

مع شهادة (, سنوات تعليم 0-0)مدرسة ثانوية غير تامة . 0 011
 ، ولكن ليس شهادة مهنيةإنهاء

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

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

образования 
ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 0 009

 عامة ثانوية تامة

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

общего образования 
عليم في المدرسة( سنوات ت 11-11ثقافة عامة ثانوية تامة ). 0 111

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

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

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

افة مهنية ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثق. 0 555
أساسية )مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير 

 سنوات تعليمية( 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 

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

после окончания неполной средней школы: 8-9 
классов) 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 0 559
 11-11 –)مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة 

 سنوات تعليمية(

7. Полное общее среднее образование (с 

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

после окончания полной средней школы: 10-11 
классов) 

. ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8 055
 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

8. Полное общее среднее образование (с 

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

обучения)  
602 

 
 

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

двухступенчатой системе обучения) 
ثقافة أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .11 102

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 

 أو 
 

  .M.Aلقب ثاني 

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

бакалавра и магистра) 
или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

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

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمي(11 122

 Не зачитывать: другое.5555 : آخرال تقرأ. 0000 1111

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 : يرفضال تقرأ. 7777 1111

 Не зачитывать: не знаю .8888 : ال يعرفال تقرأ. 8888 1111

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9999 9999
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  تقريًبا 00عندما كنت في سن 

 
59  F59 [EMPRF14] هل كان والدك يعمل كأجير أو كمستقل أو لم يكن يعمل بتاًتا؟ 
    F61  – انتقل إلى     أجير 0

 مستقل )استمر( 0
 F64  – انتقل إلى   يعمل لم  0
 F64  – انتقل إلى  سنة  14. األب توفى / لم يعيش في البيت عندما كان عمر الُمجيب 4
 F64  – انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 5

    F62  – انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ:. 5

    F62  – انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 

50  F60 [EMPLNOF] كم عامل كان يشتغل عنده؟ 
    F62   – انتقل إلى  وال أي عامل. 1

0 .0 - 00     انتقل إلى –     F62    

    F62  انتقل إلى    أو أكثر 00. 1

    F62 انتقل إلى   غير مالئم ال تقرأ:. 6

    F62 انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 1
    F62 انتقل إلى   عرفال ي أ:ال تقر. 1

    F62 انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

55  F61 [JBSPVF] هل كانت لديه مسؤولية المراقبة على عاملين آخرين؟ 
 نعم. 0
   ال. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ:. 5

 عرفال ي ال تقرأ:. 5
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 

 F62 األساسي )فّصل قدر اإلمكان( كان إسم أو لقب عمله ماذا 
 

______________________________________________________________________ 
 טורים 02אלפאנומרי לא לסימול. למשרד: 
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55-55  F63 [OCCF14B]  

صورة نوع العمل الذي عمل به أباك عندما كنت تقريًبا في  أي ِمن بين األوصاف التالية َيصف بأفضل{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 سنة؟  00جيل 

 للمستطلع: أعطي الم جيب أن يختار الوصف المناسب له.

 

 

 وتقنية مهنية أعمال. 00

 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –مثل: طبيب 
 

 أعمال إدارية بدرجة عالية. 02
موظف برتبة عالية في إتحاد  -موظف حكومي برتبة عالية  -مدير في مصلحة كبيرة  -مثل: موظف بنك  

 مهني
 

 أعمال مكتبّية. 03
 مدير حسابات -مدير مكتب  -موظف  –مثل: سكرتير 

 
 مبيعات. 04

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

 خدمات. 05
 قّوات األمن –ُمصّمم  –أو أوالد{ معالج }تأهيل مريض  -نادل  –ضابط شرطة  -مثل: صاحب مطعم 

 
 أعمال مهنية. 06

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

 أعمال شبه مهنية. 07
 خّباز –عامل في المعادن  -نّجار  –عامل في مصنع مخلالت  -سائق باص  -مثل: عامل بناء 

 
 أعمال غير مهنية. 08

 عامل غير مهني في الصناعة -حارس  –عامل مثل: 
 

 أعمال زراعية. 09
 سائق تراكتور، صّياد -ُمزارع  –مثل: صاحب حظيرة 

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

 عرفال ي ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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54-55  F64 [EDLVMIL]  

 أمك؟عليها  تحصل (درجة ثقافةشهادة )أعلى ما هي  {00ستعمل بطاقة رقم }ا

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

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

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

 
 

  

  F64Rوانتقل إلى  4444:  يها في االتحاد السوفييتي سابًقا، أشرذا حصلت على أعلى درجة ثقافة لدإإ
 

 
   להקלדה

 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 222
 ابتدائية 0 111
 إعدادية 1 011
 يشمل مدرسة دينية ثانوية( بدون شهادة بجروت)ثانوية  4 009
 يشمل/ مدرسة دينية عليا  1 110
 ية( مع شهادة بجروت نظرييشمل مدرسة دينية ثانو)ثانوية  6 111
 مدرسة صناعية أو تأهيل مهني 1 101
 مهنية يشمل مدرسة دينية ثانوية( مع شهادة بجروت)ثانوية  1 101
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 411
  فوق ثانوية غير أكاديمية 12 400

 مثال، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 102

 (B.A ، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم بدون لقب أولمثال) 
 .B.Edمن كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال متخّرج بمجال التربية والتعليم،  B.A لقب أول 10 612
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال B.A لقب أول، 11 602
 شهادة تدريس بعد إنهاء لقب أول 14 112
 (مثال. Ms.C) لقب ثاني من كلية أكاديمية أو لقب مشابه 11 111
 لقب ثاني من جامعة 16 102
 أو طبيب بيطري، مثال D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه في الطب  11 101
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 11 122

   
   حصلت على ثقافتها/شهادتها في االتحاد السوفييتي سابًقا 4444 4444
 ال تقرأ: آخر 1111 1111
 ال تقرأ: يرفض 1111 1111
 ال تقرأ: ال يعرف 1111 1111
 ال تقرأ: ال توجد إجابة 9999 9999
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 لديه في االتحاد السوفييتي سابًقا (درجة ثقافةشهادة )إذا حصلت أمك على أعلى 
55-55  F64R [EDLVMIL_R]  

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

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

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

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  يميمسار تعل إنهاء

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 0 222

 Начальная школа .2 ابتدائية. 0 111

مع شهادة (, سنوات تعليم 0-0)مدرسة ثانوية غير تامة . 0 011
 ادة مهنية، ولكن ليس شهإنهاء

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

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

образования 
ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 0 009

 عامة ثانوية تامة

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

общего образования 
سنوات تعليم في المدرسة(  11-11ثقافة عامة ثانوية تامة ). 0 111

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

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

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 0 555
أساسية )مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير 

 سنوات تعليمية( 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 

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

после окончания неполной средней школы: 8-9 
классов) 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 0 559
 11-11 –)مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة 

 ة(سنوات تعليمي

7. Полное общее среднее образование (с 

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

после окончания полной средней школы: 10-11 

классов) 
. ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8 055

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

8. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом) и среднее специальное образование 

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

602 
 
 

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

двухступенчатой системе обучения) 
ثقافة أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .11 102

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 

 أو 
 

  .M.Aلقب ثاني 

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

бакалавра и магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

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

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمي(11 122

 Не зачитывать: другое.5555 . ال تقرأ: آخر0000 1111

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: يرفض7777 1111

 Не зачитывать: не знаю .8888 . ال تقرأ: ال يعرف8888 1111

 Не зачитывать: нет ответа .9999 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9999 9999
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 تقريًبا 00عندما كنت في سن 
 

55  F65 [EMPRM14] كن يعمل بتاًتا؟تأو لم  ةأو كمستقل ةعمل كأجيرت نت والدتكل كاه 
    7F6  – انتقل إلى     أجيرة 0
 مستقلة )استمر( 0
 71F  – انتقل إلى   عمل لم ت 0
 71F  – انتقل إلى  سنة  14. األم توفت / لم تعيش في البيت عندما كان عمر الُمجيب 4
 71F  – نتقل إلىا   يرفض ال تقرأ:. 5

    8F6  – انتقل إلى   عرفال ي ال تقرأ:. 5

    8F6  – انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

 

55  F66 [EMPLNOM]  ؟اعنده يعملكم عامل كان 
    8F6   – انتقل إلى  وال أي عامل. 0
0 .0 - 00     8     – انتقل إلىF6    
    8F6  انتقل إلى    أو أكثر 00. 0
    8F6 انتقل إلى   غير مالئم ال تقرأ:. 6

    8F6 انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 1

    8F6 نتقل إلىا   عرفال ي ال تقرأ:. 1

    8F6 انتقل إلى   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

54  F67 [JBSPVM] بة على عاملين آخرين؟هل كانت لديه مسؤولية المراق 

 نعم. 0
  ال. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6

 يرفض ال تقرأ:. 5

 عرفال ي ال تقرأ:. 5
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 4

9F6 األساسي )فّصل قدر اإلمكان( اسم أو لقب عملهاكان  ماذا 
 

______________________________________________________________________ 
 טורים 02אלפאנומרי לא לסימול. שרד: למ
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55-55 F69 [OCCM14B]  

عندما كنت تقريًبا  مكبه أ تأي ِمن بين األوصاف التالية َيصف بأفضل صورة نوع العمل الذي عمل{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 سنة؟  00في جيل 
 : أعطي الم جيب أن يختار الوصف المناسب له.للمستطلع

 

 

 وتقنية هنيةم أعمال. 00

 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –مثل: طبيب 
 

  أعمال إدارية بدرجة عالية. 02
 موظف برتبة عالية في إتحاد مهني -موظف حكومي برتبة عالية  -مدير في مصلحة كبيرة  -مثل: موظف بنك 

 
 أعمال مكتبّية. 03

 مدير حسابات -مدير مكتب  -موظف  –مثل: سكرتير 
 

 عاتمبي. 04
 وكيل تأمين -بائع في دكان  -صاحب دكان  -مثل: مدير مبيعات 

 
 خدمات. 05

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

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

  
 أعمال شبه مهنية. 07

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

 أعمال غير مهنية. 08
 عامل غير مهني في الصناعة -حارس  –مثل: عامل 

 
 أعمال زراعية. 09

 سائق تراكتور، صّياد -ُمزارع  –مثل: صاحب حظيرة 
 

 غير مالئم :ال تقرأ. 66
 : يرفضال تقرأ. 77
 عرفال ي ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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 للجميع:

55 F70 [ATNCRSE] 

 أشهر األخيرة، هل اشتركت في دورة ما أو حضرت محاضرة أو مؤتمر من أجل تحسين مهاراتك في العمل؟ 00 –خالل ال 
 استمر     نعم. 0
     G1   انتقل لسؤال    ال. 0

     G1   انتقل لسؤال   يرفض ال تقرأ:. 7

     G1   انتقل لسؤال   عرفال ي ال تقرأ:. 8
     G1   انتقل لسؤال   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

55-50 F70a[EDUL12M] 

رجاء أن تحسب أنصاف يومين كيوم شهر األخيرين؟ ال 00بالم جمل، كم يوم تقريًبا قضيت في هذا التدريب أو التعليم خالل الـ 
 واحد.

 ويشمل تدريب خارجي. F70للمستطلع: "تدريب أو تعليم" يعني دورة، محاضرة أو مؤتمر في سؤال 

 التعليم الليلي ي حسب كربع يوم.

 

 أيام_____________________  

 غير مالئم ال تقرأ:. 555

 يرفض ال تقرأ: .777

 عرفال ي ال تقرأ:. 888
 ال توجد إجابة رأ:ال تق. 999

55 F70b [USEKNWL]  

واآلن، فّكر من فضلك بما تعلمته خالل فترة التدريب أو التعليم. إلى أي مدى كان مفيد ما تعلمته إذا { 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 كنت تريد أن تعمل عند م شّغل آخر أو شركة أخرى؟

 مفيد جًدا. 0
 مفيد إلى حٍد ما. 0
 جًدا غير مفيد. 0
 مفيد بتاًتا غير. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 5

 يرفض ال تقرأ: .7

  عرفال ي ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

55 F70c [EDUPDEM]  

  كم من هذا التدريب أو التعليم كان مدفوًعا من طرف الم شّغل أو الشركة؟{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 جاًنا أشر إلى ال شيء.للمستطلع: إذا كانت جميع التدريبات أو التعليم م

 كل شيء. 0
 الغالبية. 0
 النصف تقريًبا. 0
 بعض الشيء. 0
 ال شيء. 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 5

 يرفض ال تقرأ: .7

 عرفال ي ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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اآلن عدد من األسئلة بخصوص الطريقة التي توازن بها بين نواحي مختلفة في 
 حياتك.

 
مل بخصوص شعورك في الفترة األخيرة. { 00بطاقة رقم ستعمل }ا  بدايًة، سأقرأ لك عدد من الج 

 الرجاء أن تذكر بالنسبة لكل جملة من الجمل التالية، إلى أي مدى شعرت بمثل هذا الشعور خالل األسبوعين األخيرين. 

 

 

 
كل 
 الوقت

 

غالبية 
 الوقت

 

أكثر من 
نصف 
 الوقت

 

أقل من 
نصف 
 الوقت

 

بعض من 
 الوقت

 

 بتاًتا

 
 ال تقرأ:
 يرفض

  ال تقرأ:
 ال يعرف

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

55 G1 [GDSPRT] 

شعرت بأنك سعيد وأن 
 مزاجك جيد

101416 1 1 9 

54 G2 [CLMRLX] 

شعرت بأنك هادئ 
 ومسترخي

101416 1 1 9 

95 G3 [ACTVGRS] 

 شعرت بأنك فّعال ونشيط
101416 1 1 9 

 
كل مع  ال توافقسأقرأ لك جمال بخصوص مكانة الرجل والمرأة في العائلة. إلى أي مدى توافق أو { 08بطاقة رقم  ستعمل}ا

 من  الجمل التالية؟

 

موافق 
 جًدا

 

 موافق

 

غير 
موافق 
وغير 
 معارض

 

 غير موافق
جًدا غير 
 موافق

 ال تقرأ:
 يرفض

  ال تقرأ:
 ال يعرف

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

95 G4 [WMCPWRK] 

يجب على المرأة أن تكون 
مستعدة لتقليص ساعات 
عملها المدفوعة من أجل 

 عائلتها

101411 1 9 

95 G5 [MNRGTJB] 

عندما تكون فرص العمل 
 األولويةتكون  أننادرة يجب 

 للرجال للحصول على عمل

101411 1 9 
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95 G6 [GVPRPPV]  

"يجب على الحكومة أن تبذل جهًدا اكبر بكثير من أجل منع بأنه:  ال توافقفق أو إلى أي مدى توا{ 08ستعمل بطاقة رقم }ا
 انحدار الناس إلى الفقر".

 موافق جًدا. 0
 موافق. 0
 موافق(موافق وغير في الوسط، ). 0
 غير موافق. 0
 جًدا غير موافق. 0
 يرفض ال تقرأ: .7

 عرفال ي ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
99 G7 [FLTLNLA]  

 الرجاء أن تخبرني كم من الوقت شعرت بالوحدة خالل األسبوع األخير؟{ 09ستعمل بطاقة رقم }ا

 لم أشعر بالوحدة أبًدا. 0
 لبعض الوقت. 0
 معظم الوقت. 0
 كل الوقت أو تقريًبا كل الوقت. 0
 يرفض ال تقرأ: .7

 عرفال ي ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

الرجاء أن تذكر إلى أي مدى كل واحدة من األمور التالية هي صحيحة بالنسبة لك خالل الثالث { 02ة رقم ستعمل بطاقا}
 سنوات األخيرة؟

غير 
صحيح 
 بتاًتا

 

     
صحيح 
 جًدا

 

 ال تقرأ:
 يرفض

ال تقرأ: ال 
 يعرف

ال تقرأ: 
ال توجد 
 إجابة

90-95 G8 [MLOHINC] 

اضطررت بأن أتدّبر أمور العائلة 
 ول أقلبمدخ

2 101416 11 11 99 

95-95 G9 [DSDCLVE] 

اضطررت أن أستعمل توفيري أو 
الدخول في ديون من أجل تغطية 

 نفقات المعيشة االعتيادية

2 101416 11 11 99 

94-05 G10 [CUTHHEQ] 

اضطررت أن أقلّص إجازاتي أو أن 
أقلّص من شراء أغراض منزلية 

 جديدة

2 101416 11 11 99 

للمستطلع: إذا لم يخرج الم جيب إلى أي إجازة أو إذا لم يشتري أي أغراض منزلية جديدة خالل الثالث سنوات األخيرة، أِشر 
22 

 



 

 66 

 
 
 
 

05-05 G11 [YRSPDWKA] 

 بالمجمل، كم سنة تعمل أو عملت مقابل أجرة؟

أشهر  0أشهر أو أكثر كسنة واحدة. إذا عمل أقل من  0ية. )سّجل ئسنوات بوظيفة كاملة أو بوظيفة جزال يشملللمستطلع: 
 .(2سّجل 

 
 سنوات_____________________  

 
 لم يعمل بتاًتا مقابل أجرة: ال تقرأ. 000
 غير مالئم :ال تقرأ. 666
 يرفض ال تقرأ: .777

 عرفال ي ال تقرأ:. 888

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 999

 

 :למשרד
 

09  G12 [ICMNACT]  

 هل أنت: –سمح لي بأن أسألك ثانيًة ا
 عمل مقابل أجرةت. 0
   G64 – انتقل إلى           متقاعد. 0
   G64 – انتقل إلى                آخر. 0
  G64 – انتقل إلى    غير مالئم  ال تقرأ:. 0

 

 للعمال مقابل أجرة:
 G64 انتقل لسؤال للمستطلع: إذا ال يعمل مقابل أجرة 

 
00-05 G13 [JBTSKTM]  

 في عملك الرئيسي، ألي من المهام التالية تخصص عامًة غالبية الوقت؟{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 للمستطلع: إذا كان الم جيب يعمل بأكثر من عمل، عليه أن ي جيب بخصوص العمل الذي يقضي فيه عدد أكبر من ساعات األسبوع. 

 العملين فعليه أي ي جيب بخصوص العمل الذي يتقاضى من خالله أجرة أعلى. إذا كان يقضي نفس عدد الساعات في

 للمستطلع: إجابة واحدة فقط
 مسؤول عن عمال، مثال إدارة، إرشاد، تركيز وما شابه. 0
 يعمل مع أشخاص آخرين غير عاملين في نفس مكان عمله، مثال زبائن، مرضى, طالب جامعات وما شابه. 0
 و أرقام، مثال قراءة، كتابة، حسابات، إحصاء وما شابهيعمل مع نصوص و/أ. 0
 عمل مع أغراض و/أو مواد أخرى، مثال تصنيع، بناء، تركيب، طبخ، تنظيف، رسم، تحضير، تحميل، نقل وما شابه. 0
 عمل مع حيوانات أو نباتات. 0
 آخر :ال تقرأ. 0

 مهمتان أو أكثر بشكل متساوي :ال تقرأ. 00
 ئمغير مال :ال تقرأ. 66
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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05-04 G14 [YRSKDWK] 

 إذا أخذنا مجمل األعمال التي عملت بها مرة، كم سنة بالمجمل عملت بنفس نوع العمل الذي تعمل به اليوم؟

 
 سنوات_____________________  

 
 غير مالئم :ال تقرأ. 555

 يرفض قرأ:ال ت .777

 ال أعرف ال تقرأ:. 888

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 999

 
 عملك يتطلب:{ بأي وتيرة 00ستعمل بطاقة رقم }

 

 وال مرة

أقل من 
مرة في 
 الشهر

 

مرة في 
 الشهر

 

عدة مرات 
 في الشهر

 

مرة في 
 األسبوع

 

عدة 
مرات 
في 

 األسبوع

 

 كل يوم

 
 :ال تقرأ
 يرفض

 : ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
توجد ال 

 إجابة

55-55 G15 
[WRKENGT] 

عمل بساعات 
 المساء أو الليل؟

1 0 1 4 1 6 1 11 11 99 

55-55 G16 
[WKOVRTM] 

تضطر لتعمل 
ساعات عمل 

إضافية حيث يتم 
إبالغك قبل ذلك 

 بوقت قليل

1 0 1 4 1 6 1 11 11 99 

 

 عملك يتطلب:{ بأي وتيرة 00ستعمل بطاقة رقم }
 

 وال مرة
 

 أقل من
مرة في 
 الشهر

 

مرة في 
 الشهر

 

عدة مرات 
 في الشهر

 

 كل
 األسبوع

 

 :ال تقرأ
 يرفض

 : ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

59 G17 [WRKWE] 

 عمل في نهاية األسبوع؟
101411 1 9 

 
 

 :למשרד
 

50  G18 [ICEMPLA]  

 :هل أنت –اسمح لي بأن أسألك ثانيًة 

 أجير. 0
   G46 – انتقل إلى                آخر. 0
   G46 – انتقل إلى    : غير مالئمال تقرأ. 0
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 للعاملين مقابل أجرة:

 G46 انتقل إلى سؤال  : إذا ال يعمل كأجير للمستطلع

 
55-54 G19 [YRCREMP] 

 بأي سنة بدأت العمل ألول مرة في عملك الحالي؟

 _____________________  : سنة
 

 غير مالئم ال تقرأ:. 5555

 يرفض ال تقرأ: .7777

 عرفال ي ال تقرأ:. 8888

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999

 
 

55-55 G20 [EMPLRJB]  

 هل تعرف م شغلين آخرون من الممكن أن يستفيدوا بشكل ناجع من ما تعلمته في عملك الحالي؟ { 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 نعم، كثير . 0
 نعم، البعض . 0
 عم، واحد أو اثنين ن. 0
 ال، ال أحد . 0

 : لم أتعلم أي شيء في عملي الحالي ال تقرأ. 00
 غير مالئم :ال تقرأ. 66

 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 

55-55 G21 [MNRSEFW]  

. أي من األسباب التالية يعتبر السبب الرئيسي الذي يستثمر األشخاص جهدهم في عملهم ألسباب مختلفة{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 يجعلك تستثمر جهد في عملك؟

 أطلب من الم جيب أن يختار إجابة من القائمة قبل أن تقبل اإلجابة "آخر".: للمستطلع
 

 السبب الرئيسي الذي يجعلني أستثمر جهد في عملي هو:

 أن أكون راٍض من إنجازاتي . 0
 أن أحافظ على عملي . 0
 ألن عملي مفيد ألشخاص آخرون . 0
 لكي أتلقى معاش أعلى أو ترقية . 0
 ألن مهام عملي مثيرة )ممتعة( . 0
 ألن هذا من واجب كل واحد أن يقوم دائًما بأفضل ما يستطيع . 0
 : آخرال تقرأ . 0

   G23 -انتقل إلى    : ال أضع جهد بعملي ال تقرأ. 00
   G23 -انتقل إلى   غير مالئم  :ال تقرأ. 66
   G23 -انتقل إلى    يرفض :ال تقرأ .77
   G23 -انتقل إلى    عرفال ي ال تقرأ:. 88
   G23 -انتقل إلى    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 



 

 69 

 
 
 

59-50 G22 [SCRSEFW]  

 مية؟وما هو السبب الثاني من ناحية األه{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 أطلب من الم جيب أن يختار إجابة من القائمة قبل أن تقبل اإلجابة "آخر".للمستطلع: 
 السبب الثاني الذي يجعلني أستثمر جهد في عملي هو:

 أن أكون راٍض من إنجازاتي . 0
 أن أحافظ على عملي . 0
 ألن عملي مفيد ألشخاص آخرون . 0
 لكي أتلقى معاش أعلى أو ترقية . 0
 ام عملي مثيرة )ممتعة( ألن مه. 0
 ألن هذا من واجب كل واحد أن يقوم دائًما بأفضل ما يستطيع . 0
 : آخرال تقرأ . 0

   : ال يوجد سبب ثانيال تقرأ. 00
 غير مالئم :ال تقرأ. 66
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
55 G23 [JBCOEDU]  

 وم للعمل في عملك الحالي، هل يحتاج إلى تعليم أو دراسة مهنية باإلضافة للتعليم اإللزامي؟إذا تقّدم شخص الي

 نعم. 0
   G25 – انتقل إلى     ال. 0
   G25 – انتقل إلى     : غير مالئمال تقرأ. 0

   G25 – انتقل إلى    يرفض ال تقرأ: .7

   G25 – انتقل إلى    عرفال ي ال تقرأ:. 8

   G25 – انتقل إلى    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

55-55 G24 [JBEDYRS]  

 ما هو تقريًبا عدد سنوات التعليم أو الدراسة المهنية التي تحتاجها باإلضافة إلى التعليم اإللزامي؟{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 أقل من سنة واحدة )باإلضافة إلى التعليم اإللزامي( . 0
 تقريًبا سنة واحدة . 0
 تقريًبا سنتين . 0
 سنوات  3تقريًبا . 0
 سنوات  0-4تقريًبا . 0
 سنوات  7-6تقريًبا . 0
 سنوات  9-8تقريًبا . 0

 سنوات أو أكثر )باإلضافة إلى التعليم اإللزامي  01. 0
 غير مالئم :ال تقرأ. 66
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 د إجابةال توج ال تقرأ:. 99

 
 



 

 12 

 
 
 
 

54-55 G25 [JBLRN] 

 لو حلّ مكانك في العمل شخص مع الثقافة والشهادات المطلوبة، كم من الوقت سوف يحتاج لكي { 08ستعمل بطاقة رقم }ا
 يتعلم القيام بعملك بشكل جيد إلى حٍد ما؟

 يوم أو أقل . 0
 أيام 0-0. 0
 أسابيع 0-0. 0
 أشهر 0-0. 0
 تى سنةأكثر من ثالثة أشهر، ح. 0
 أكثر من سنة واحدة، حتى سنتين . 0
 سنوات  0أكثر من سنتين، حتى . 0
 سنوات  0أكثر من . 0

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

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 

 ليوم؟إلى أي مدى كل من الجمل التالية هي صحيحة بخصوص عملك ا{ 09ستعمل بطاقة رقم }ا
 

غير 
صحيح 
 بتاًتا

 

غير 
صحيح 
 إلى حٍد ما

 

صحيح إلى 
 حٍد ما

 

صحيح 
 جًدا

 

 :ال تقرأ
 يرفض

 : ال تقرأ
 ال يعرف

 : ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

55 G26 [VRTYWRK] 

 هنالك كثير من التنّوع في عملي
10141 1 9 

55 G27 [JBRQLRN] 

عملي يتطلّب بأن أتعلّم أمور جديدة كل 
 الوقت

10141 1 9 

55 G28 [WGDPEFT] 

معاشي أو أجري مرتبط بمجمل 
 المجهود الذي أضعه في عملي

10141 1 9 

59 G29 [HLPCOWK] 

أستطيع أن أتقلى دعم ومساعدة من 
 العاملين معي عندما أحتاج ذلك

10141 1 9 

50 G30 [HLTHRWK] 

صحتي أو أمني موجود بخطر بسبب 
 عملي

10141 1 9 

55 G31 [DCSFWRK] 

أستطيع أن أقرر بأي ساعة أبدأ وأنهي 
 عملي

10141 1 9 

55 G32 [JBSCR] 

 ستمرار في عملي الحالي مضموناال
10141 1 9 

55 G33 [LSINTJB] 

حتمال أن أضطر االنتقال إلى وظيفة ا
جديدة مثيرة أقل في مكان عملي الحالي 

 دمينشهر القا 12خالل الـ 

101411 9 
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 الجمل التالية؟ال توافق بخصوص عملك الحالي، إلى أي مدى توافق أو { 82ستعمل بطاقة رقم }ا

موافق 
 جًدا

 

 موافق

 

 
 الوسط  في

 وغير موافق)
  وافق(م

 

غير 
 موافق

 

جًدا غير 
 موافق

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

54 G34 [WRKHRD] 

عملي يتطلّب مني بأن أبذل 
 جهًدا صعب جًدا

101411 1 9 

45 G35 [NEVDNJB] 

ر وكأني ال أملك الوقت عأش
الكافي ألنجز كل العمل الُملقى 

 على عاتقي في العمل

101411 1 9 

45 G36 [OPRTAD] 

فرصي في التقّدم في العمل 
 جيدة

101411 1 9 

 
45 G37 [BSMW]  

 سؤول المباشر عنك في العمل هو رجل أم امرأة؟هل الم

 رجل. 0
 امرأة. 0
 غير مالئم :ال تقرأ. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 عرفال ي ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
45-49 G38 [PPWWKP]  

 ما هي نسبة النساء في مكان عملك؟{ 80ستعمل بطاقة رقم }ا

    تنظيم الذي يعمل فيه أو من أجله الم جيب.مكان العمل هو المؤسسة أو ال: للمستطلع

 ال يوجد نساء بتاًتا. 0
 نسبة صغيرة جًدا. 0

 أقل من نصف. 0
 تقريًبا نصف. 0
 أكثر من نصف. 0
 نسبة كبيرة جًدا. 0
 الجميع نساء. 0

 غير مالئم ال تقرأ:. 55

 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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40-45 G39 [BSEFTWK]  

حسب رأيك، ما مدى الصعوبة أو السهولة بأن يعرف المسؤول المباشر عنك ما مدى الجهد الذي { 80ستعمل بطاقة رقم }ا
 تبذله في عملك؟

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 :ال تقرأ
 يرفض

 سهل جًدا

 
         

 صعب جًدا

 

99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 
 

45-45 G40 [SMBLVJB]  

 إذا اضطررت أن تترك عملك الحالي، ما مدى الصعوبة أو السهولة بالنسبة لك بأن تجد عمل { 80ستعمل بطاقة رقم }ا
 مشابه أو عمل أفضل عند م شّغل آخر؟

 : ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 :ال تقرأ
 يرفض

 سهل جًدا

 
         

 صعب جًدا

 

99 11 11 12 29 21 21 26 21 24 21 20 21 22 

 
44-555 G41 [RPLJBDE]  

 وأخيًرا، برأيك ما مدى الصعوبة أو السهولة بالنسبة لم شغلك بأن يجد بديل لك في حال وتركت العمل؟{ 80ستعمل بطاقة رقم }ا

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 :ال تقرأ
 يرفض

 سهل جًدا

 
         

 ب جًداصع

 

99 88 77 00 09 08 07 06 05 04 03 02 00 00 

 
555 G42 [WPMWKCP]  

 هل هنالك في مكان عملك اجتماعات رسمية دائمة بين ممثلون عن الم شّغل وممثلون عن العمال، والتي تناقش من 
 خاللها شروط العمل أو أنظمة العمل؟

 عمل فيه أو من أجله الم جيب.  مكان العمل هو المؤسسة أو التنظيم الذي ي: للمستطلع
 نعم. 0
   G44  – انتقل إلى      ال. 0
   G44  – انتقل إلى   غير مالئم  :ال تقرأ. 6
   G44  – انتقل إلى    يرفض ال تقرأ: .7

   G44  – انتقل إلى    عرف يال ال تقرأ:. 8

   G44  – انتقل إلى    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
555 G43 [INDISDC]  

 حسب رأيك، ما مدى تأثير هذه االجتماعات عامًة على قرارات تخص شروط أو أنظمة عملك؟{ 80ستعمل بطاقة رقم }ا

 بتاًتا أو بدرجة قليلة جًدا . 0   
 تأثير قليل . 0
 تأثير كبير . 0
 تأثير كبير جًدا . 0
 غير مالئم :ال تقرأ. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 عرفال ي ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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555-559 G44 [TRUINWK]  

 حسب رأيك، إلى أي مدى تؤثر اتحادات العمال في مكان عملك عامًة على قرارات تخص { 80ستعمل بطاقة رقم }ا
 شروط أو أنظمة عملك؟

 بتاًتا أو بدرجة قليلة جًدا . 0
 تأثير قليل . 0
 تأثير كبير . 0
 كبير جًدا تأثير . 0

   عملي ال تقرأ: ال يوجد اتحاد عمال أو عمال أعضاء في اتحاد عمال في مكان. 00

 غير مالئم ال تقرأ:. 55

 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
550 G45 [PDAPRPA]  

 بالحسبان جميع جهودك وإنجازاتك في مكان عملك، إذا أخذنا ال توافق إلى أي مدى توافق أو { 80ستعمل بطاقة رقم ا}
 تشعر بأنك تتقاضى معاش مالئم؟

 موافق جًدا. 0
 موافق. 0
 موافق(موافق وغير في الوسط ). 0
 غير موافق. 0
 جًدا غير موافق. 0
 غير مالئم :ال تقرأ. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 عرفال ي ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

 :ابل أجرةمق ينملاعلل
 
 بأي وتيرة ...{ 80ستعمل بطاقة رقم }ا

 

 وال مرة

 
لفترات 
 متباعدة

 أحياًنا
لفترات 
 متقاربة

 دائًما

: ال تقرأ
ليس لدي 
شريك/ة 
حياة أو 
 عائلة

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

555 G46 

[WRYWPRB] 
تجد نفسك تواصل قلقك 

بخصوص مشاكل العمل 
 ا ال تكون تعمل؟عندم

10141- 1 1 9 

555 G47 
[TRDAWRK] 

تشعر تعب جًدا بعد العمل 
مما يمنعك من التمّتع بأمور 

تحب أن تقوم بها في 
 البيت؟

10141- 1 1 9 
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 بأي وتيرة ...{ و80ستعمل بطاقة رقم }ا

 وال مرة

 
لفترات 
 متباعدة

 أحياًنا
لفترات 
 متقاربة

 دائًما

: ال تقرأ
يس لدي ل

شريك/ة 
حياة أو 
 عائلة

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

555-554 G48 

[JBPRTFP] 
تجد بأن العمل يمنعك من 

تخصيص الوقت الذي تريد 
تخصيصه لشريك حياتك أو 

 لعائلتك؟

101416 11 11 99 

 لجنس المجيب. األخرء من نفس الجنس أو الجنس يتطرق للشركا( G48الشريك المذكور في  )للمستطلع: 

 
 
 

 :למשרד
 

555  G49 ]ICNOPFMA[   :سّجل هل في السؤال السابق، للمستطلعG48: 

 G53 انتقل إلى سؤال   أو  حياة /ةليس لديه شريك. 0
 استمر     كل باقي اإلجابات. 0
 استمر   : غير مالئمال تقرأ. 0
 استمر    ال توجد إجابة: ال تقرأ. 0
 

 

 إذا كانت لديه عائلة و/أو شريك/ة حياة
 G53 انتقل إلى سؤال   أو  حياة /ةليس لديه شريك: للمستطلع

 
 بأي وتيرة ...{ 80ستعمل بطاقة رقم }ا

 
 وال مرة

 
لفترات 
 متباعدة

 أحياًنا
لفترات 
 متقاربة

 دائًما
 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

555 G50 [PFMFDJBA] 

تجد بأن شريك حياتك أو عائلتك 
 قد ملّت من ضغوطات عملك؟

101411 1 9 

555 G51 [FRSPTJB] 

تجد بأن مسؤوليات عائلتك 
تمنعك من إعطاء الوقت 

 المطلوب منك من أجل عملك؟

101411 1 9 

555 G52 [DFCNSWKA] 

تجد بصعوبة في التركيز في 
 وليات عائلتك؟عملك بسبب مسؤ

101411 1 9 
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559-550 G53 [STFMJOB]  

 إلى أي مدى أنت راٍض من عملك األساسي؟{ 80ستعمل بطاقة رقم }ا

 

 ال تقرأ: 
ال توجد 
 إجابة

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 :ال تقرأ
 يرفض

 جًدا 
 راٍض 

 
         

جًدا غير 
 راٍض 

 
99 88 77 00 09 08 07 06 05 04 03 02 00 00 

 
 

555-555 G54 [STFJBOT]  

إلى أي مدى أنت راٍض من التوازن بين الوقت الذي تقضيه في عملك الذي تتقاضى مقابله أجًرا وبين { 80ستعمل بطاقة رقم }ا
 الوقت الذي تقضيه في مجاالت أخرى في حياتك؟

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجابة

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 :ال تقرأ
 يرفض

 جًدا راٍض 

 
         

ر جًدا غي
 راٍض 

 
99 88 77 00 09 08 07 06 05 04 03 02 00 00 

 
 

555 G55 [WKJBNDM]  

 ؟تستطيع االستمتاع بعملك الحالي حتى لو ال تحتاج إلى المال بأنكإلى أي مدى توافق أو ال توافق { 80ستعمل بطاقة رقم }ا

 موافق جًدا. 0
 موافق. 0
 (غير موافقفي الوسط )موافق و. 0
 غير موافق. 0
 جًدا غير موافق. 0
 غير مالئم :ال تقرأ. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 
 
 

5/6  1-4 dup 

5-55 G56 [GRSPAYA] 

 قبل خصم الضرائب والتأمين؟ اإلجماليما هو معاشك الشهري 

 
   _____________________ ₪ 

 
 G58 ل لسؤال انتق     غير مالئم :ال تقرأ. 6666666
 G58 انتقل لسؤال      يرفض ال تقرأ:. 1111111

 G58 انتقل لسؤال      ال أعرف ال تقرأ:. 1111111

 G58 انتقل لسؤال      ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999999
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55-59 G57 [PAYPRDA]  

 كم من الوقت يغطي معاشك مصروفاتك؟

 ساعة. 0    
 يوم. 0
 أسبوع. 0
 أسبوعين. 0
 أربعة أسابيع. 0
 شهر كامل. 0
 سنة. 0
 آخر. 0

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

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 ....األخيرة سنوات الثالث خالل هل

 
 ال نعم

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 : ال تقرأ
 إجابةال توجد 

50 G58 [LINWK3Y] 

 قيام بعمل ممتًعا أقل؟كان عليك ال
101 1 9 

55 G59 [RDPAY3Y] 

 اضطررت أن تأخذ معاش أقل؟
101 1 9 

55 G60 [WKSHR3Y] 

 اضطررت أن تعمل عدد ساعات أقل؟
101 1 9 

55 G61 [LSCJB3Y] 

 شعرت بأن عملك مضمون أقل مما كان عليه في السابق؟
101 1 9 

 
54 G62 [ORGFD3Y]  

 الثالث سنوات األخيرة، التنظيم الذي تعمل به مّر بـ:هل خالل 
 كثيرةصعوبات مالية . 0
 بعض الصعوبات المالية . 0
 صعوبات مالية قليلة . 0
 بدون صعوبات مالية . 0
 غير مالئم :ال تقرأ. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
55 G63 [NPEMP3Y]  

 ، هل خالل الثالث سنوات األخيرة، عدد األشخاص العاملين في التنظيم الذي تعمل به:وحسب رأيك
 قّل كثيًرا . 0
 قّل قليال . 0
 لم يتغّير . 0
 ازداد قليل . 0
 ازداد كثيًرا . 0
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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 للجميع:
55  G64 [ICB1940]  

لدت بعد  –أسمح لي بأن أسألك ثانيّة   ؟0900هل و 
 (71الـ  ه تحتعمر) 1940ُمجيب ُولِد بعد سنة . 0
   G73 – انتقل إلى    ( 71الـ  ه فوقأو قبل ذلك )عمر 1940ُمجيب ُولِد سنة . 0
   G73 – انتقل إلى    غير مالئم :ال تقرأ. 0

 

 :02الـ  ه تحتعمرلمن 
 حسب رأيك شخصًيا، ما مدى أهمية كل من األمور التالية إذا كنت ستختار عمل؟{ 88ستعمل بطاقة رقم }ا

غير مهم 
 بتاًتا

 

 غير مهم

 

 الوسط في
 وغير مهم)

  (مهم

 

 مهم

 
 مهم جًدا

 
 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

55 G65 [IPJBINI] 

ادرة عمل يمنحك إمكانية المب
 الشخصية

101411 1 9 

55 G66 [IPJBSCR] 

 عمل مضمون ومستقر
101411 1 9 

59 G67 [IPJBHIN] 

 معاش عالي
101411 1 9 

50 G68 [IPJBWFM] 

عمل يسمح لك بأن تدمج بين 
   العمل وااللتزامات العائلية

101411 1 9 

55 G69 [IPJBTRO] 

 تدريب جيدةعمل يمنحك فرص 
101411 1 9 

 
 
 

55 G70 [PDJBNDM]  

 ؟ حتاج المالتحتى لو ال  ،بأن تعمل مقابل أجرة استكون سعيدً بأنك إلى أي مدى توافق أو ال توافق { 89ستعمل بطاقة رقم ا}

 موافق جًدا. 0
 موافق. 0
 وافق(موافق وغير مفي الوسط ). 0
 غير موافق. 0
 جًدا غير موافق. 0
 غير مالئم :رأال تق. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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55-54 G71 [UEMP3Y] 

إذا فكرت فقط بالثالثة سنوات األخيرة ، ما هي أطول فترة متواصلة باألشهر، إذا كان أصال، كنت ال تعمل أو تبحث عن 
 عمل؟

  ّجل عدد األشهرس –من الممكن إعطاء تقدير غير دقيق : للمستطلع
   

 أشهر _____________________ 
 

 : لم يكن عاطل عن العمل خالل الثالثة سنوات األخيرةال تقرأ. 11
 غير مالئم :ال تقرأ. 66
 يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
55-55 G72 [WKHSCH] 

تختار أن تعمل، مع األخذ بالحسبان بأن دخلك يرتفع أو ينخفض حسب عدد  كم ساعة في األسبوع، إذا كان أصال، كنت
 ساعات عملك في األسبوع؟

 .22ساعات، سّجل  2إذا أجاب المستطلع : للمستطلع

    
 ساعات _____________________ 

 

 غير مالئم ال تقرأ:. 555

 يرفض ال تقرأ: .777

 ال أعرف ال تقرأ:. 888

 إجابةال توجد  ال تقرأ:. 999

 

 :למשרד

 

55  G73 [ICPTN]  

 هل أنت: –اسمح لي أن أسألك ثانيًة 
 عيش مع زوج/ة أو شريك/ة حياةت. 0

   G83 – انتقل إلى          عيش مع زوج/ة أو شريك حياةت ال. 0

   G83 – انتقل إلى    غير مالئم    ال تقرأ:. 0
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 :حياةأو شريك/ة  زوجةعيش مع زوج/لمن ي

   G83 – انتقل إلى          أو عائلة حياة /ةعيش مع شريكيال للمستطلع: 
 

59-55 G74 [PWKHSCH] 

إذا كنت تستطيع االختيار، كم ساعة في األسبوع، إذا كان أصال، كنت ترغب بأن يعمل شريك/ة حياتك مع األخذ بالحسبان 
 عات عمله/ا في األسبوع؟بأن دخل شريك/ة حياتك يرتفع أو ينخفض حسب عدد سا

 .22ساعات، سّجل  2: إذا أجاب المستطلع للمستطلع

 
 ساعات _____________________  

 
 غير مالئم ال تقرأ:. 666
 يرفض ال تقرأ: .777

 ال أعرف ال تقرأ:. 888

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 999

 
 

55-55 G75 [PUEMP3Y] 

ا هي أطول فترة متواصلة باألشهر، إذا كان أصال، كان/ت شريك/ة ال يعمل/تعمل إذا فكرت فقط بالثالثة سنوات األخيرة ، م
 ويبحث/تبحث عن عمل؟

 سّجل عدد األشهر –من الممكن إعطاء تقدير غير دقيق للمستطلع: 

 
 أشهر _____________________    
 

 ألخيرة : لم يكن/تكن شريك/ة حياتك عاطل/ة عن العمل خالل الثالثة سنوات اال تقرأ. 11
 غير مالئم :ال تقرأ. 66
  يرفض ال تقرأ: .77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 أريد أن أسألك اآلن عن األعمال المنزلية. اآلن، 

القصد باألعمال المنزلية هي أعمال مثل طبخ، غسيل، تنظيف، عناية بالمالبس، مشتريات لصيانة 
 ية باألوالد أو فعاليات بوقت الفراغ. ممتلكات، لكن ال يشمل عنا

 
54-95 G76 [HWWKHS] 

 تقريًبا كم ساعة في األسبوع، بالمجمل، تخصص بشكل شخصي في األعمال المنزلية؟{ 92ستعمل بطاقة رقم }ا

 سّجل عدد الساعات –من الممكن إعطاء تقدير غير دقيق  للمستطلع:

 
 ساعات _____________________   
 

 غير مالئم :رأال تق. 555

 يرفض ال تقرأ: .777

 ال أعرف ال تقرأ:. 888

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 999
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95-99 G77 [PHWWKHS] 
 وما بخصوص زوجك/تك أو شريك/ة حياتك؟ كم ساعة في األسبوع يقضي بأداء األعمال المنزلية؟{ 92ستعمل بطاقة رقم }ا

 سّجل عدد الساعات –من الممكن إعطاء تقدير غير دقيق  :للمستطلع

 
 ساعات _____________________  

 

 غير مالئم ال تقرأ:. 555

 يرفض ال تقرأ: .777

 ال أعرف ال تقرأ:. 888

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 999

 
 

90-95 G78 [DSGRMNYA] 

يرة أنت وزوجك/تك أو أحياًنا ال يتفق األزواج بخصوص أمور منزلية أو مواضيع عائلية. بأي وت{ 92ستعمل بطاقة رقم }ا
 شريك/ة حياتك ال تتفقون بخصوص األمور المالية؟

 

 وال مرة
أقل من 
مرة في 
 الشهر

مرة في 
 الشهر

 

عدة مرات 
 في الشهر

 

مرة في 
 األسبوع

 

عدة 
مرات 
في 

 األسبوع

 

 كل يوم

 
 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 : ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

0 2 3 4 5 6 7 77 88 99 

 
 
 

 :משרדל

 

95  G79 [ICPTNWKA]  

 هل شرك/ة حياتك: –اسمح لي بأن أسألك ثانيّة 
 يعمل مقابل أجرة  .0

   G83 – انتقل إلى                يعمل مقابل أجرة ال. 0
   G83 – انتقل إلى    غير مالئم  :ال تقرأ. 0
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 إذا شريك/ة حياتك يعمل مقابل أجرة:
   G83 – انتقل إلى                ال يعمل مقابل أجرةكان  إذا للمستطلع:

 
 بأي وتيرة عمل شريك/ة حياتك يتطلب ....{ 90ستعمل بطاقة رقم }ا

 وال مرة
أقل من 
مرة في 
 الشهر

مرة في 
 الشهر

 

عدة مرات 
 في الشهر

 

مرة في 
 األسبوع

 

عدة 
مرات 
في 

 األسبوع

 

 كل يوم

 
 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 يعرفال 

 :ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

95-94 G80 
[WKENGTP] 

أن تعمل خالل 
ساعات المساء أو 

 الليل؟

1 0 1 4 1 6 1 11 11 99 

05-05 G81 
[WKOVTMP] 

أن تعمل ساعات 
إضافية حيث يتم 

إبالغه/ها قبل ذلك 
 بوقت قصير

1 0 1 4 1 6 1 11 11 99 

 
  ...يتطلب بأي وتيرة عمله/ها{ 90ستعمل بطاقة رقم }ا

 وال مرة
أقل من 
مرة في 
 الشهر

مرة في 
 الشهر

 

عدة مرات 
 في الشهر

 

 كل
 األسبوع

 

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

05 G82 [PTNWKWE] 

بأن يعمل/تعمل في نهاية 
 ؟األسبوع

101411 1 9 

 
 

 :למשרד

 

05  G83 [ICMNART]  

 هل أنت: –لك ثانيًة اسمح لي بأن أسأ
 متقاعد. 0
   G86 – انتقل إلى               آخر. 0
   G86 –انتقل إلى    : غير مالئم ال تقرأ. 0

 



 

 10 

 :للمتقاعدين

 G86 انتقل إلى سؤال    : إذا كان ليس متقاعدللمستطلع

 
09-05 G84 [RTRYR] 

  _____________________  سنة  في أي سنة تقاعدت؟

  
   G86 – انتقل إلى     : لم يعمل مقابل أجرة بتاًتاال تقرأ. 1111
 غير مالئم :ال تقرأ. 6666
 يرفض ال تقرأ: .7777

 ال أعرف ال تقرأ:. 8888

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999

 
 
 
 

05 G85 [WNTRTR]  

 هل كنت تريد أن تتقاعد أو كنت تفّضل بأن تستمر في العمل مقابل أجرة؟

 كنت أريد أن أتقاعد. 0
 كنت أفّضل أن أستمر في عمل مقابل أجرة. 0
 غير مالئم :ال تقرأ. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

 للجميع:
 

04  G86 [ICB1964]  

لدت سنة  –اسمح لي بأن أسألك ثانيًة   [?45 فوق عمر الـ] أو قبل ذلك 0900هل و 
 (00فوق عمر الــ أو قبل ذلك ) 0196ُولِد سنة . 1
   88G – انتقل إلى     (00تحت عمر الــ أو  00عمرة ) 0196 الُمجيب ُولِد بعد سنة. 0
   G88 – انتقل إلى     غير مالئم :ال تقرأ. 0

 
55-55 G87 [AGERTR] 

 __________بجيل ____________ بأي عمر كنت تفضل بأن تخرج إلى التقاعد؟

   
 غير مالئم ال تقرأ:. 555

 يرفض ال تقرأ: .777

 ال أعرف ال تقرأ:. 888

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 999
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 أو أقل: 00لمن عمرة 
 

55 G88 [PLNCHLD]  

 خالل الثالثة سنوات القادمة؟ أن تنجب طفال ريدهل ت{ 90ستعمل بطاقة رقم }ا

 .. هذا يشمل تبني طفل0الم جيب حامل، أشر إلى اإلجابة إذا كانت الم جيبة أو زوجة  للمستطلع:

 بالتأكيد ال . 0
 من المحتمل ال . 0
  من المحتمل نعم . 0
 بالتأكيد نعم . 0
 غير مالئم :ال تقرأ. 6
 يرفض ال تقرأ: .7

 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 
 
 

  למראיין: חובה למלאלמראיין: חובה למלא
 

 :ראיוןמלא את שעת ותאריך סיום ה

 

 שעת סיום הראיון:  

 _________ :[INWEHH] שעה 59-50: ________ [INWEMM] דקות 55-55 

 תאריך סיום הראיון:

 ______ :[INWDDE] יום 55-54__ ____ :[INWMME] חודש 55-55_______  :[INWYYE] שנה 55-50 
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נספח 
 מתודולוגי:

 
 
 

 !חובה למלאלמראיין: 

 

 : ספח המתודולוגיהתחלה של הנשעת 

 : _________[SUPSHH] שעה55-55: ________ [SUPSMM] דקות 55-54

 : ביצוע הנספח המתודולוגיתאריך 

 :  _______[SUPSDD] יום 55-55: _______ [SUPSMON] חודש 55-55: _______ [SUPSYY] שנה 59-55
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  HF1חלק 
 يشبهك؟ حد من هؤالء األشخاص يشبهك أو الأي مدى كل وا ىإل{ سأقرأ لك أوصاف ألشخاص مختلفين. Aبطاقة استعمل }

  ال تقرأ:
 ال يعرف

 ال يشبهني
   بتاًتا

ال 
 يشبهني

يشبهني 
 قليالً 

يشبهني 
 ما نوًعا

 يشبهني
يشبهني 

 جًدا
11 6 1 4 1 0 1 55 A [IPCRTIV_M]  من المهم له طرح أفكار جديدة وأن يكون مبدع. يحب

 ة.القيام بأمور بطريقته الخاص
11 6 1 4 1 0 1 54 B [IMPRICH_M]  من المهم له أن يكون غنًيا. يحب أن يكون لديه

 الكثير من المال واألشياء الثمينة.
11 6 1 4 1 0 1 45 C [IPEQOPT_M]  .يعتقد أنه يجب التعامل مع جميع الناس بشكل متساو

 هو يؤمن بأنه يحق للجميع الحصول على فرص متساوية في الحياة.
11 6 1 4 1 0 1 45 D [IPSHABT_M] .يهتم بإبراز قدراته. هو يريد بأن يقّدر الناس أعماله 
11 6 1 4 1 0 1 92 E [IMPSAFE_M]  من المهم بالنسبة أن يعيش بمحيط آمن. هو يتحاشى

  أي شيء قد يعرض سالمته للخطر.
11 6 1 4 1 0 1 45 F [IMPDIFF_M] ر جديدة للقيام يحب المفاجآت ودائًما يبحث عن أمو

 هو يعتقد بأنه من المهم القيام بأمور مختلفة في الحياة. بها.
11 6 1 4 1 0 1 49 G [IPFRULE_M] .يعتقد بأنه  يعتقد بأن على الناس القيام بما يطلب منهم

 على الناس إتباع األنظمة والقوانين بشكل دائم، حتى لو ال يوجد أحد يراقب.
11 6 1 4 1 0 1 40 H [IPUDRST_M]  أشخاص مختلفين  إلىمن المهم بالنسبة له االستماع

 حتى لو هو ال يوافقهم الرأي، هو يريد أن يفهمهم. عنه.
11 6 1 4 1 0 1 45 I [IPMODST_M] .هو يحاول  من المهم بالنسبة له أن يكون متواضًعا

 عدم لفت االنتباه إليه.
11 6 1 4 1 0 1 45 J [IPGDTIM_M] يحب  نسبة له قضاء أوقات ممتعة.من المهم بال

 "تدليل" نفسه.
11 6 1 4 1 0 1 45 K [IMPFREE_M] .هو يحب  من المهم بالنسبة له أن يقرر بنفسه أعماله

 أن يكون حًرا وغير مرتبط باآلخرين.
11 6 1 4 1 0 1 44   [IPHLPPL_M] L.هو  من المهم جًدا بالنسبة له مساعدة المحيطين به

 برفاهيتهم.يريد أن يهتم 
11 6 1 4 1 0 1 555  [IPSUCES_M] M  .هو يتمنى بأن  من المهم بالنسبة له أن ينجح جًدا

 يقدروا اآلخرون انجازاته.
11 6 1 4 1 0 1 555 N[IPSTRGV_M]  من المهم بالنسبة له أن تضمن له الدولة سالمته من

 .عن مواطنيهاهو يريد بأن تكون الدولة قوية لكي تستطيع الدفاع  كل خطر.
11 6 1 4 1 0 1 555 O [IPADVNT_M] .يريد أن  يبحث عن المغامرات ويحب المخاطرة

 تكون له حياة مليئة باإلثارة.
11 6 1 4 1 0 1 555 P [IPBHPRP_M] .من المهم بالنسبة له أن يتصرف دائما بشكل الئق 

 هو يريد أن يمتنع عن القيام بأي تصرف يعتبر "غير جيد".
11 6 1 4 1 0 1 559 Q [IPRSPOT_M]  من المهم بالنسبة له أن يحظى باحترام من

 هو يريد بأن يقوم الناس بما هو يقوله. اآلخرين.
11 6 1 4 1 0 1 550 [IPLYLFR_M] R .هو  من المهم بالنسبة له أن يكون مخلًصا ألصدقائه

 المقربين منه. يريد أن يكون مخلص لألشخاص
11 6 1 4 1 0 1 555 [IMPENV_M] S  هو يؤمن من كل قلبه بأن على الناس االهتمام

 المحافظة على البيئة مهمة بالنسبة له. بالطبيعة.

11 6 1 4 1 0 1 555 T [IMPTRAD_M] .هو يحاول  العادات والتقاليد مهمة بالنسبة له
 التصرف حسب العادات المتعارف عليها دينًيا أو عائلًيا.

11 6 1 4 1 0 1 555 U [IMPFUN_M] .من  هو يبحث عن كل فرصة ممكنة للمتعة
 المهم بالنسبة له القيام بأمور تمتعه.
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  2HFחלק 
شبهك أو ال نساء تمن هؤالء ال ة. الى أي مدى كل واحداتمختلفنساء { سأقرأ لك أوصاف لAبطاقة استعمل }
 شبهك؟ت

 
يشبهني 

 جًدا
 يشبهني

يشبهني 

 نوًعا ما

يشبهني 

 قليلً 

ال 

 يشبهني

ال 
يشبهني 
 بتاًتا

 ال تقرأ:
 ال أعرف

A  من المهم بالنسبة لها طررح أفكرار جديردة وأن تكرون مبدعرة. هري تحرب برأن
 تعمل األشياء بطريقتها الخاصة.

1 2 3 4 0 6 88 

B  من المهم بالنسبة لها أن تكرون غنيرة. هري تريرد برأن تملرك الكثيرر مرن المرال
 واألشياء الثمينة.

1 2 3 4 0 6 88 

C لمعاملرررة  العرررالم فررري شرررخص كرررلب رأيهرررا مرررن المهرررم برررأن يحظرررى حسررر
 .متساوية فرص شخص لكل وأنه يحق  متساوٍ  بشكل

1 2 3 4 0 6 88 

D .88 6 0 4 3 2 1 من المهم بالنسبة لها أن ُتظهر قدراتها. هي تريد بأن يقدروا ما تفعل 

E ن من المهرم بالنسربة لهرا أن تعريش فري محريط آمرن. هري تتجنرب أي شريء مر
 الممكن أن يعرضها للخطر. 

1 2 3 4 0 6 88 

F  هي تحب المفاجئات وتبحث دائًما عن أمور جديدة لتقوم بها. هي تعتقرد بأنره
 من المهم أن تقوم بأشياء كثيرة مختلفة في الحياة.   

1 2 3 4 0 6 88 

G  هي تؤمن بأن على الناس القيام بما يطلب منهم. هي تعتقد برأن النراس يجرب
رفوا حسررب القرروانين واألنظمررة كررل الوقررت، حتررى عنرردما ال يوجررد أحررد أن يتصرر
 يراقبهم.

1 2 3 4 0 6 88 

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

1 2 3 4 0 6 88 

I 88 6 0 4 3 2 1 فت االنتباه اليها.مهم بالنسبة لها أن تكون متواضعة، انها تحاول عدم ل 

J .88 6 0 4 3 2 1 من المهم بالنسبة لها االستمتاع بالحياة، هي تحب "تدليل" نفسها 

K  مهم لديها أن تتخذ قراراتها بنفسها. انهرا تحرب أن تكرون حررة وان ال تكرون
 متعلقة باآلخرين.

1 2 3 4 0 6 88 

L  المحيطرين بهرا. هري تريرد أن تهرتم مهم جًدا بالنسربة لهرا مسراعدة لألشرخاص
 برفاهيتهم.

1 2 3 4 0 6 88 

M .88 6 0 4 3 2 1 من الهم بالنسبة لها النجاح كثيًرا. هي تتمنى أن يقدروا الناس إنجازاتها 

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

1 2 3 4 0 6 88 

O  هي تبحرث عرن المغرامرات وتحرب المخراطرة. هري تريرد برأن تكرون حياتهرا
 مليئة باإلثارة.

1 2 3 4 0 6 88 

P  مهم بالنسبة لها أن تتصرف دائًمرا كمرا يجرب. هري تريرد االمتنراع عرن القيرام
 بأن شيء يعتبر "غير جيد".

1 2 3 4 0 6 88 

Q  تحظرى بتقردير اآلخررين. هري تريرد برأن يقروم النراس بمرا مهم بالنسبة لها أن
 تقوله.

1 2 3 4 0 6 88 

R  مهم بالنسبة لها أن تكرون مخلصرة ألصردقائها. هري تريرد أن تكرون مخلصرة
 لألشخاص المقربين منها.

1 2 3 4 0 6 88 

S  هي تؤمن من كل قلبها بأنه يجب على الناس االهتمام بالطبيعة. الحفاظ على
 م بالنسبة لها.الطبيعة مه

1 2 3 4 0 6 88 

T  العررادات  العررادات والتقليررد مهمررة بالنسرربة لهررا. هرري تحرراول التصررّرف حسررب
 المتعارف عليها دينًيا أو عائلًيا.

1 2 3 4 0 6 88 

U  هي تبحث عن كل فرصرة ممكنرة لالسرتمتاع. مهرم بالنسربة لهرا القيرام برأمور
 تمتعها.

1 2 3 4 0 6 88 

 
 



 

 11 

 

 [I1-I12חלק   ]לשימוש המשרד

1/107  6. VERSION   
1.  F2F  גרסהA 
 

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

 
 إلى الراديو ولقراءة الصحف لالستماعلية هي حول الوقت الذي تخصصه لمشاهدة التلفزيون، األسئلة التا

555-555 I1.  [[TESTD1 

 كم من الوقت بالمجمل تقضيه في مشاهدة التلفزيون في يوم عادي في وسط األسبوع؟{ Bستعمل بطاقة }ا

 .اسطة اإلنترنتالرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه بمشاهدة التلفزيون بو
   ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 نصف ساعة حتى ساعة. 10
 ساعة حتى ساعة ونصف. 10
                            ساعة ونصف حتى ساعتين. 10
 ساعتين حتى ساعتين ونصف. 10
 ساعات 3ساعتين ونصف حتى . 10
  ساعات 3أكثر من . 10
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي  تقرأ:ال. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

555-555 I2 .[[TESTD2 ا{ ستعمل بطاقةB} كم من الوقت بالمجمل تقضيه باالستماع للراديو في يوم عادي في وسط األسبوع؟ 
 .للراديو بواسطة اإلنترنت باالستماعالرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه 

   ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 نصف ساعة حتى ساعة. 10
 ساعة حتى ساعة ونصف. 10
                            ساعة ونصف حتى ساعتين. 10
 ساعتين حتى ساعتين ونصف. 10
 ساعات 3ساعتين ونصف حتى . 10
  ساعات 3أكثر من . 10
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرف يال ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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559-550 I3 .[[TESTD3 ا{ ستعمل بطاقةB} 
 الرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه  كم من الوقت بالمجمل تقضيه بقراءة الصحف في يوم عادي في وسط األسبوع؟

 .ءة الصحف بواسطة اإلنترنتابقر

   ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 نصف ساعة حتى ساعة. 10
 حتى ساعة ونصفساعة . 10
                            ساعة ونصف حتى ساعتين. 10
 ساعتين حتى ساعتين ونصف. 10
 ساعات 3ساعتين ونصف حتى . 10
  ساعات 3أكثر من . 10
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 
 

 واآلن عدد من األسئلة حول الشرطة في إسرائيل
 
 

555-555  I4[[TESTD4  

عتماد على ما سمعت أو بناًء على تجربتك الشخصية، إلى أي مدى تنجح الشرطة في منع جرائم في إسرائيل باال{ Cستعمل بطاقة }ا
 في أماكن يوجد بها جرائم عنف أو تهديدات لجرائم عنف؟

 ال تنجح بتاًتا. 11
 جًدا ال تنجح. 10
 إلى حٍد ماال تنجح . 10
 وال تفشل ال تنجح. 10
 تنجح إلى حٍد ما. 10
 تنجح بدرجة كبيرة. 10
 تنجح بدرجة كبيرة جًدا. 10
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

555-554  I5 [[TESTD5  ا{ ستعمل بطاقةC}  وإلى أي مدى، حسب رأيك، تنجح الشرطة في القبض على أشخاص يقومون
 ي إسرائيل؟بسرقة بيوت ف

 ال تنجح بتاًتا. 11
 جًدا ال تنجح. 10
 إلى حٍد ماال تنجح . 10
 ال تنجح وال تفشل. 10
 تنجح إلى حٍد ما. 10
 تنجح بدرجة كبيرة. 10
 تنجح بدرجة كبيرة جًدا. 10
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 

5/7  1-4 dup 

5-5  I6 [[TESTD6  



 

 19 

 إذا حدثت جريمة عنف أو سرقة  قرب مكان سكنك، وتم استدعاء الشرطة، إلى أي مدى ببطء أو بسرعة، { Dستعمل بطاقة }ا
 حسب رأيك، ستصل الشرطة إلى مكان الحدث؟

 ببطء شديد جًدا. 11
 ببطء شديد. 10
 ببطء إلى حٍد ما. 10
 ال ببطء وال بسرعة. 10
 بسرعة إلى حٍد ما. 10
 ةبسرعة شديد. 10
 بسرعة شديدة جًدا. 10
 : ال تحدث جرائم عنيفة بتاًتا بقرب مكان سكني.ال تقرأ. 00
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 
 
 

 اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة حول طريقة معالجة الشرطة لجرائم مثل سرقة 
 البيوت أو االعتداءات الجسدية.

 
 

8-9 I7 [[TESTD7 ا{ ستعمل بطاقةE } باالعتماد على ما سمعت أو بناًء على تجربتك الشخصية، إلى أي مدى تعامل الشرطة 
 في إسرائيل، حسب رأيك، مع الناس باحترام؟

 وال مرة. 1
 تقريًبا وال مرة. 0
 لفترات متباعدة. 0
 بين الحين والحين. 0
 أحياًنا. 0
 نصف الوقت. 0
 أكثر نعم من ال. 0
 لفترات متقاربة .0
 لفترات متقاربة جًدا. 0
 تقريًبا دائًما. 0

 دائًما. 01
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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55-55 I8 [[TESTD8 ا{ ستعمل بطاقةE}  بأي وتيرة، حسب رأيك، تتخذ الشرطة قرارات عادلة وغير متحّيزة في القضايا 
 عها؟التي تتعامل م

 وال مرة. 1
 تقريًبا وال مرة. 0
 لفترات متباعدة. 0
 بين الحين والحين. 0
 أحياًنا. 0
 نصف الوقت. 0
 أكثر نعم من ال. 0
 لفترات متقاربة. 0
 لفترات متقاربة جًدا. 0
 تقريًبا دائًما. 0

 دائًما. 01
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 
 
 

55-55 I9 [[TESTD9 ا{بطاقة  ستعملE } ،وعندما تتعامل الشرطة في إسرائيل مع الناس، بأي وتيرة، حسب رأيك 
 تعطي الشرطة عامًة شرح عن قراراتها وتصرفاتها عندما ي طلب منها القيام بذلك؟

 وال مرة. 1
 تقريًبا وال مرة. 0
 لفترات متباعدة. 0
 بين الحين والحين. 0
 أحياًنا. 0
 الوقت نصف. 0
 أكثر نعم من ال. 0
 لفترات متقاربة. 0
 لفترات متقاربة جًدا. 0
 تقريًبا دائًما. 0

 دائًما. 01
 ال تقرأ: ال ُيطلب وال مرة من الشرطة أن تشرح قراراتها وتصرفاتها. 00
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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بأن يتم اإلمساك بك ومعاقبتك  االحتمال اآلن، بعض األسئلة حول مدى
 إذا ق مت بمخالفة من المخالفات التالية في إسرائيل. 

 
 بأن يتم اإلمساك بك ومعاقبتك إذا... االحتمالما مدى { Fستعمل بطاقة }ا

 يعني "محتمل جًدا": 0 –يعني "غير محتمل بتاًتا" و  0، حيث أن 0إلى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 

غير 
حتمل م

 بتاًتا

 

غير 
محتمل إلى 

 حٍد ما

 

 محتمل

 

محتمل 
 جًدا

 

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

: ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

59-50 I10 [TESTD10] 

قُمت برفع دعوى تأمين مزّيفة أو مبالغ 
 ؟فيها

101411 11 99 

55-55 I11 [TESTD11] 

قُمت بشراء أشياء تعتقد بأنها من 
 ؟مسروقة الممكن أن تكون

101411 11 99 

55-54 I12 [TESTD12] 

قُمت بمخالفة سير مثل مخالفة سرعة 
 ؟أو المرور بإشارة ضوئية حمراء

101411 11 99 

 
 

20-66/X  
 

  ال تقرأ:
 ال يعرف

 ال يشبهني
   بتاًتا

ال 
 يشبهني

يشبهني 
 قليالً 

يشبهني 
 ما نوًعا

 يشبهني
يشبهني 

 جًدا
11 6 1 4 1 0 1 555 [IMPENV_M] S  هو يؤمن من كل قلبه بأن على الناس

 المحافظة على البيئة مهمة بالنسبة له. االهتمام بالطبيعة.

11 6 1 4 1 0 1 555 T [IMPTRAD_M] .هو  العادات والتقاليد مهمة بالنسبة له
 يحاول التصرف حسب العادات المتعارف عليها دينًيا أو عائلًيا.

11 6 1 4 1 0 1 555 U [IMPFUN_M] .هو يبحث عن كل فرصة ممكنة للمتعة 
 من المهم بالنسبة له القيام بأمور تمتعه.
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109-19/X 
 

 [I13-I25HS1-6חלק  ]לשימוש המשרד 

2/20  6. VERSION   
0  .FF  גרסהB 

 

للنهاية، لكي تساعدنا بتحسين األسئلة في المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة في 
 عنها قبل ذلك.مواضيع تم سؤالك 

من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة، وحاول أن تتعامل مع األسئلة كأنها 
 أسئلة جديدة.

 

 :واآلن عدد من األسئلة حول الشرطة في إسرائيل
 

21  I13 [[TESTD13 {ستعمل بطاقة اGباالعتماد } طة على ما سمعت أو بناًء على تجربتك الشخصية، إلى أي مدى تنجح الشر

 في منع جرائم في إسرائيل في أماكن يوجد بها جرائم عنف أو تهديدات لجرائم عنف؟

 يعني "تنجح جًدا": 0 –" و جًدا ال تنجحيعني " 2، حيث أن 0إلى  2دّرج إجابتك على سلم بين 

 

 جًدا 
 ال تنجح

ال تنجح إلى 
 حٍد ما

 ال تفشل 
 وال تنجح

 

 تنجح إلى 
 حٍد ما

 

 تنجح 
 جًدا

 

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 ال تقرأ:
 ال توجد
 إجابة

0 0 2 3 4 7 8 9 
 
 

55  I14 [[TESTD14  ا{ ستعمل بطاقةG}  وإلى أي مدى، حسب رأيك، تنجح الشرطة في القبض على أشخاص يقومون
 بسرقة بيوت في إسرائيل؟

 جًدا 
 ال تنجح

ال تنجح إلى 
 حٍد ما

 ال تفشل 
 وال تنجح

 

 تنجح إلى 
 حٍد ما

 

 نجح جًدات

 
 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 : ال تقرأ
 ال توجد 
 إجابة

0 0 2 3 4 7 8 9 
 
 

55-59  I15 [[TESTD15 ا{ ستعمل بطاقةH } إذا حدثت جريمة عنف أو سرقة  قرب مكان سكنك، وتم استدعاء الشرطة، إلى
 أي مدى ببطء أو بسرعة، حسب رأيك، ستصل الشرطة إلى مكان الحدث؟

 ".بسرعة شديدةيعني " 4 -ו " شديدببطء  "يعني  2، حيث أن 0إلى  2إجابتك على سلم بين دّرج 

 ببطء
 شديد

ببطء إلى حٍد 
 ما

ال ببطء وال 
 بسرعة

بسرعة إلى 
 حٍد ما

بسرعة 
 شديدة

 :ال تقرأ
 يرفض

 :ال تقرأ
 ال يعرف

 ال تقرأ:
 ال توجد
 إجابة

0 0 2 3 4 7 8 9 

 فة بتاًتا بقرب مكان سكني. ال تقرأ: ال تحدث جرائم عني. 11
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 اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة حول طريقة معالجة الشرطة لجرائم مثل سرقة البيوت 
 أو االعتداءات الجسدية.

 
 
 

50-55  I16[[TESTD16 ا{ ستعمل بطاقةI } باالعتماد على ما سمعت أو بناًء على تجربتك الشخصية، إلى أي مدى تعامل الشرطة في
 يل، حسب رأيك، مع الناس باحترام؟إسرائ

 ":يعني "تقريًبا دائًما 00 -ו تقريًبا وال مرة"" يعني 2، حيث أن 02إلى  2دّرج إجابتك على سلم بين 
 وال مرةتقريًبا    1
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

 تقريًبا دائًما   01

77 
88 . 
99 . 

 يرفض ال تقرأ:
 ال يعرف ال تقرأ:
 ال توجد إجابة :ال تقرأ

  
 

 

55-55  I17[[TESTD17 {ستعمل بطاقة اI } بأي وتيرة، حسب رأيك، تتخذ الشرطة قرارات عادلة وغير متحّيزة في القضايا التي
 تتعامل معها؟

 وال مرةتقريًبا    1
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

 تقريًبا دائًما   01

77 
88 . 
99 . 

 يرفض ال تقرأ:
 ال يعرف قرأ:ال ت

 ال توجد إجابة ال تقرأ:
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54-55  I18[[TESTD18 ا{ ستعمل بطاقةI } وعندما تتعامل الشرطة في إسرائيل مع الناس، بأي وتيرة، حسب رأيك، تعطي الشرطة
 ؟عامًة شرح عن قراراتها وتصرفاتها عندما ي طلب منها القيام بذلك

 وال مرةتقريًبا    1
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

 تقريًبا دائًما   01
 

00 
77 
88 . 

99 . 

 ال تقرأ: ال ُيطلب وال مرة من الشرطة أن تشرح قراراتها وتصرفاتها
 يرفض  تقرأ:ال

 عرفال ي ال تقرأ:

 ال توجد إجابة ال تقرأ:
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مخالفة من بأن يتم اإلمساك بك ومعاقبتك إذا ق مت ب االحتمالاآلن، بعض األسئلة حول مدى 
 المخالفات التالية في إسرائيل. 

 
 بأن يتم اإلمساك بك ومعاقبتك إذا... االحتمالما مدى 

 

11  I19 [[TESTD19 ا{ ستعمل بطاقةJ }؟ق مت برفع دعوى تأمين مزّيفة أو مبالغ فيها  
 غير محتمل بتاًتا 1
0  
1  
 امحتمل جدً  4

 
 : يرفضال تقرأ   1
 عرف: ال يال تقرأ   1
 : ال توجد إجابةال تقرأ   9

 
55  I20 [[TESTD20 ا{ ستعمل بطاقةJ }؟ق مت بشراء أشياء تعتقد بأنها من الممكن أن تكون مسروقة 
 غير محتمل بتاًتا 1
0  
1  
 امحتمل جدً  4

 
 يرفض ال تقرأ:   1

 عرفال ي ال تقرأ:   1

 ال توجد إجابة ال تقرأ:   9
 

 
 

55  I21 [[TESTD21 ا{تعمل بطاقة سJ }؟ق مت بمخالفة سير مثل مخالفة سرعة أو المرور بإشارة ضوئية حمراء 
 غير محتمل بتاًتا 1
0  
1  
 امحتمل جدً  4

 
 يرفض: ال تقرأ   1
 عرفيال : ال تقرأ   1
 ال توجد إجابة: ال تقرأ   9
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 واآلن، األسئلة األخيرة بخصوص السياسة والحكم.
 

59 I22 [TESTD22]  

 إلى أي مدى، الجهاز السياسي في إسرائيل يسمح ألشخاص مثلك بأن تكون متداخل في أعمال الحكومة؟{ Kستعمل بطاقة }ا

 ال يسمح بتاًتا. 0
 قليل جًدا. 0
 إلى حٍد ما. 0
 كثيًرا. 0
 كثيًرا جًدا. 0
 يرفض ال تقرأ: .7
 عرفال ي ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
50 I23 [TESTD23]  

 هل تعتقد بأنك تستطيع بأخذ دور فّعال في مجموعة متداخلة في أمور سياسية؟{ Lستعمل بطاقة }ا
 بالتأكيد ال. 0
 على ما يبدو ال. 0
 غير متأكد إذا ال أو نعم. 0
 على ما يبدو نعم. 0
 بالتأكيد نعم. 0
 يرفض ال تقرأ: .7

 عرفال ي ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
55 I24 [TESTD24]  

 مثلك التأثير بشكل مباشر في السياسة؟ ألشخاصإلى أي مدى حسب رأيك الجهاز السياسي في إسرائيل يسمح { Mستعمل بطاقة }ا
 ال يسمح بتاًتا. 0
 قليل جًدا. 0
 إلى حٍد ما. 0
 كثيًرا. 0
 كثيًرا جًدا. 0
 يرفض ال تقرأ: .7
 عرفال ي ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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55 I25 [TESTD25]  

 .إلى أي مدى تثق بقدراتك بأن تأخذ دوًرا في السياسة؟ )للمستطلع: القصد قدرات الم جيب وليس رغبته({ Nستعمل بطاقة }ا
 غير واثق بتاًتا. 0
 واثق بدرجة قليلة. 0
 واثق إلى حٍد ما. 0
 واثق جًدا. 0
 واثق بالتأكيد. 0
 يرفض ال تقرأ: .7
  عرفال ي ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
38-66/x 
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109-37/X 

 [I26-I39HS1-6חלק  ]לשימוש המשרד 

9/89  6. VERSION   
1  .FF  גרסהC 

 

للنهاية، لكي تساعدنا بتحسين األسئلة في المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة في 
 مواضيع تم سؤالك عنها قبل ذلك.

السابقة، وحاول أن تتعامل مع األسئلة كأنها من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك 
 أسئلة جديدة.

 
 إلى لالستماع التلفزيون، لمشاهدة تخصصه الذي الوقت حول هي التالية األسئلة
 الصحف ولقراءة الراديو

 

54-95 I26.  [[TESTD26 

 األسبوع؟ كم من الوقت بالمجمل تقضيه في مشاهدة التلفزيون في يوم عادي في وسط{ O}استعمل بطاقة 

 .الرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه بمشاهدة التلفزيون بواسطة اإلنترنت

   I28F45 – انتقل إلى     ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 نصف ساعة حتى ساعة. 10
 ساعة حتى ساعة ونصف. 10
                            ساعة ونصف حتى ساعتين. 10
 ساعتين حتى ساعتين ونصف. 10
 ساعات 3ساعتين ونصف حتى . 10
 ساعات 4حتى  ساعات 3. 10
 ساعات 0ساعات حتى  4. 18
 ساعات 6ساعات حتى  0. 19
  ساعات 6. أكثر من 11

 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 



 

 99 

95-95 I27.  [[TESTD27  استعمل بطاقة{O }في يوم عادي في وسط  ،مشاهدة التلفزيونفي تقضيه الذي الوقت  كم من
 ؟، تخصصه لمشاهدة األخبار أو برامج سياسية وأمور الساعةاألسبوع

   ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 نصف ساعة حتى ساعة. 10
 ساعة حتى ساعة ونصف. 10
                            ساعة ونصف حتى ساعتين. 10
 ساعتين حتى ساعتين ونصف. 10
 ساعات 3ساعتين ونصف حتى . 10
 ساعات 4حتى  ساعات 3. 10
 ساعات 0ساعات حتى  4. 18
 ساعات 6ساعات حتى  0. 19
  ساعات 6. أكثر من 11
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

95-99 I28.  [[TESTD28  استعمل بطاقة{O } كم من الوقت بالمجمل تقضيه باالستماع للراديو في يوم عادي في وسط
 للراديو بواسطة اإلنترنت باالستماعالرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه  األسبوع؟

   I30F45 – انتقل إلى     ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 نصف ساعة حتى ساعة. 10
 عة ونصفساعة حتى سا. 10
                            ساعة ونصف حتى ساعتين. 10
 ساعتين حتى ساعتين ونصف. 10
 ساعات 3ساعتين ونصف حتى . 10
 ساعات 4حتى  ساعات 3. 10
 ساعات 0ساعات حتى  4. 18
 ساعات 6ساعات حتى  0. 19
  ساعات 6. أكثر من 11
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة رأ:ال تق. 99

 

90-95 I29.  [[TESTD29  استعمل بطاقة{O}  في يوم عادي في وسط  ،تقضيه باالستماع للراديو الذيكم من الوقت
 ؟، تخصصه لالستماع لألخبار أو برامج سياسية وأمور الساعةاألسبوع

   ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 نصف ساعة حتى ساعة. 10
 حتى ساعة ونصف ساعة. 10
                            ساعة ونصف حتى ساعتين. 10
 ساعتين حتى ساعتين ونصف. 10
 ساعات 3ساعتين ونصف حتى . 10
 ساعات 4حتى  ساعات 3. 10
 ساعات 0ساعات حتى  4. 18
 ساعات 6ساعات حتى  0. 19
  ساعات 6. أكثر من 11
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

95-95 I30.  [[TESTD30  استعمل بطاقة{P }  كم من الوقت بالمجمل تقضيه بقراءة الصحف في يوم عادي في وسط
 .ءة الصحف بواسطة اإلنترنتاالرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه بقر األسبوع؟

   I32F45 –انتقل إلى     ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 دقيقة 10قل من أ. 10
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 نصف ساعةدقيقة حتى  10. 10
 دقيقة 40ساعة حتى نصف . 10
                            ساعةدقيقة حتى  40. 10

 ونصفة حتى ساعة ساع. 10
 تين حتى ساعتين ونصفساع. 10
 ساعات 3تين ونصف حتى ساع. 10
 ساعات 3. أكثر من 18
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 

94-05 I31.  [[TESTD31  استعمل بطاقة{P }  في يوم عادي في وسط  ،تقضيه بقراءة الصحف الذيكم من الوقت
 ؟، تخصصه لقراءة لألخبار السياسية وأمور الساعةاألسبوع

   ال أخصص وقت بتاًتا. 11 
 دقيقة 10أقل من . 10
 نصف ساعةدقيقة حتى  10. 10
 دقيقة 40عة حتى سانصف . 10
                            ساعةدقيقة حتى  40. 10
 ونصفة حتى ساعة ساع. 10
 تين حتى ساعتين ونصفساع. 10
 ساعات 3تين ونصف حتى ساع. 10
 ساعات 3. أكثر من 18
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

  

لة بخصوص الوقت الذي تخصصه في مشاهدة التلفزيون، واآلن سوف أسألك بعض األسئ
 االستماع للراديو، وقراءة الصحف بواسطة االنترنت فقط

05-05 I32.  [[TESTD32  استعمل بطاقة{Q} في يوم عادي وسط األسبوع، كم من الوقت بالمجمل تخصص لمشاهدة التلفزيون بواسطة 
 االنترنت؟ 

   I34F45 – إلى  انتقل     ال أخصص وقت بتاًتا. 11

 ساعة ½ -أقل من . 10
 ساعة حتى ساعة . ½10
 ساعة 0½ساعة حتى . 10
                            ساعة حتى ساعتين  0. ½10
 ساعات 0½ساعتين حتى . 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. ½10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0 ثر من أك. 01
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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05-09 I33.  [[TESTD33  استعمل بطاقة{Qوكم من هذا الوقت} تخصصه لمشاهدة برامج عن سياسية وعن أمور الساعة؟   

   I34F45 – انتقل إلى      ال أخصص وقت بتاًتا. 11

 ساعة ½ -أقل من . 10
 ساعة حتى ساعة . ½10
 ساعة 0½ساعة حتى . 10
                            ساعة حتى ساعتين  0. ½10
 ساعات 0½ساعتين حتى . 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. ½10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0 أكثر من . 01
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ: .88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 
 

00-05 I34.  [[TESTD34  استعمل بطاقة{Q}  في يوم عادي وسط األسبوع، كم من الوقت بالمجمل تخصص لالستماع 
 للراديو بواسطة االنترنت؟

   I36F45 – انتقل إلى      ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 ساعة ½ -أقل من . 10
 ساعة ساعة حتى . ½10
 ساعة 0½ساعة حتى . 10
                            ساعة حتى ساعتين  0. ½10
 ساعات 0½ساعتين حتى . 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. ½10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10

 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0 أكثر من . 01
 يرفض ال تقرأ: .77
 رفال يع ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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05-05 I35.  [[TESTD35  استعمل بطاقة{Qوكم من هذا الوقت } تخصصه لالستماع لبرامج عن سياسية وعن أمور الساعة؟   

    ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 ساعة ½ -أقل من . 10
 ساعة حتى ساعة . ½10
 ساعة 0½ساعة حتى . 10
                            ساعة حتى ساعتين  0. ½10
 ساعات 0½ساعتين حتى . 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. ½10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0 أكثر من . 01
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

04-55 I36.  [[TESTD36 { استعمل بطاقةR}  في يوم عادي وسط األسبوع، كم من الوقت بالمجمل تخصص لقراءة
 الصحف بواسطة االنترنت؟

   I38F45 –עבור ל     ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 دقيقة 10أقل من . 10
 نصف ساعةدقيقة حتى  10. 10
 دقيقة 40ساعة حتى نصف . 10
                            ساعةدقيقة حتى  40. 10

 ونصفة حتى ساعة ساع. 10
  ساعة ونصف حتى ساعتين .10
 تين حتى ساعتين ونصفساع. 17
 ساعات 3تين ونصف حتى ساع. 18
 ساعات 3. أكثر من 19
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

55-55 I37.  [[TESTD37  استعمل بطاقة{R} صه لقراءة الصحف في مواضيع سياسية وعن أمور الساعة؟تخص وكم من هذا الوقت   

   ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 دقيقة 10أقل من . 10
 نصف ساعةدقيقة حتى  10. 10
 دقيقة 40ساعة حتى نصف . 10
                            ساعةدقيقة حتى  40. 10
 ونصفة حتى ساعة ساع. 10
  ساعة ونصف حتى ساعتين .10
 ن حتى ساعتين ونصفتيساع. 17
 ساعات 3تين ونصف حتى ساع. 18
 ساعات 3. أكثر من 19
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

55-59 I38.  [[TESTD38  استعمل بطاقة{S}  في يوم عادي وسط األسبوع، كم من الوقت بالمجمل تخصص الستعمال االنترنت
 دا عن مشاهدة التلفزيون، واالستماع للراديو، وقراءة الصحف؟لحاجات مختلفة، ع

   انتقل إلى خانة النهاية   ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 ساعة ½ -أقل من . 10
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 ساعة حتى ساعة . ½10
 ساعة 0½ساعة حتى . 10
                            ساعة حتى ساعتين  0. ½10
 ساعات 0½ساعتين حتى . 10
 ساعات 0ت حتى ساعا 0. ½10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0 أكثر من . 01
 يرفض ال تقرأ: .77
 ال يعرف ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 

50-55 I39.  [[TESTD39  استعمل بطاقة{Sوكم من هذا الوقت } ور الساعة؟تخصصه لمواضيع السياسة وأم   
   ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 ساعة ½ -أقل من . 10
 ساعة حتى ساعة . ½10
 ساعة 0½ساعة حتى . 10
                            ساعة حتى ساعتين  0. ½10
 ساعات 0½ساعتين حتى . 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. ½10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10
 ساعات 0ساعات حتى  0. 10

 ساعات 0ات حتى ساع 0. 10
 ساعات 0 أكثر من . 01
 يرفض ال تقرأ: .77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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 !חובה למלאלמראיין: 

 

 : סיום של הנספח המתודולוגישעת 

 : _________[SUPEHH] שעה 61-61: ________ [SUPEMM] דקות 69-12

 : סיום הנספח המתודולוגיתאריך 

:  [SUPEDD] יום 11-10: _______ [SUPEMON] חודש 11-14: _______ [SUPEYY] שנה 11-11

_______ 

 
 
 
 

 למראיין:
 הודה למרואיין וסיים הראיון* 
 שאלות ה, השאלות הבאותכעת מלא את * 
 למראיין   
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 שאלות למראיין -  Jחלק 

 
שאלות על הראיון בכללותו 19
J1 [RESCLQ] הבהרות לשאלה כלשהי? האם המרואיין ביקש 

 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא0
 . מדי פעם1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . מסרב1
 . לא יודע1
 . אין תשובה9

12  J2 [RESRELQ] ?האם הרגשת שהמרואיין נרתע מלהשיב לשאלות כלשהן 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא0
 . מדי פעם1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . מסרב1
 . לא יודע1
 . אין תשובה9
 
 

11  J3 [RESBAB] ?האם הרגשת שהמרואיין משתדל להשיב לשאלות כמיטב יכולתו 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא0
 . מדי פעם1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . מסרב1
 . לא יודע1
 . אין תשובה9
 

10 J4 [RESUNDQ] ?ככלל, האם הייתה לך הרגשה שהנשאל מבין את השאלות 
 . אף פעם לא1
 . כמעט שלא0
 . מדי פעם1
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד1
 . מסרב1
 . לא יודע1
 . אין תשובה9

11 J5 [PREINTF] ?האם נכח בראיון אדם נוסף, שהתערב בראיון 
 . כן  1
 J7 –עבור ל  . לא  0
 . אין תשובה9
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J6  )מי היה האדם הנוסף? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת 

 לא כן 

14   [PREWHP ]2 1 בעל/אישה/בן הזוג 

11   [PRESD]  )2 1 בן/בת )כולל ילדים חורגים /מאומצים 

16   [PREPPIL ]2 1 הורה/הורה בן הזוג/הורים אומנים 

11   [PREOREL ]2 1 קרוב משפחה אחר 

11    [PRENREL ]2 1 שאינו קרוב משפחה אחר 

19    [PREDKלא יודע ] 2 1 

92   [PRENAPלא רלוונטי ] 2 1 

91   [PRENAאין תשובה ] 2 1 
 

ARA/90-94    J7  .[INTLNGA] ?באיזו שפה התבצע הראיון   HEB 
 
 

91-91     J8  .[INTNUM] :קוד מראיין   _______________________ 
 
 

EXCEL J9  .[ACOMINT] יש לך הערות נוספות על הראיון, אנא כתוב אותן: אם  
 

___________________________________________________________ 

 טורים 12אלפאנומרי למשרד: 
 
 

 

91/1  J13.  [SUPQAD2]       1 
 [פנים-אל-השאלון הנוסף מולא פנים] 

 
 
 

 .שאלותהתודה על הזמן שהשקעת במענה על 
 
 


