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 מספר משק בית _____________ 1-4

5/1 

ISSP  2014 -אזרחות סקר דעת קהל בנושא 

  7إلى  1هنالك آراء مختلفة بخصوص "ماذا يعني أن تكون مواطن صالح". على سلم من 
 يعني مهم جداً، إلى أي مدى مهم بنظرك كل واحد من األمور التالية: 7 -يعني غير مهم بتاتاً و 1حيث 

 12بطاقة  
غير مهم 

 بتاتاً 
 مهم جداً      

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 :تقرأ ال
 يرفض

 ال يوجد جواب

68 (V5) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دائماً في اإلنتخاباتتصويت ال 

69 
(V6) وال أي مرة ة,محاولالعدم, 

  ب من دفع الضرائبلتهر  ا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

70 (V7) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دائماً للقوانين واألنظمة اإلنصياع 

71 (V8) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مراقبة أعمال السلطة 

72 
(V9)  الأن تكون  ظيماتنت في فع 

 إجتماعية وسياسية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73 
(V10) طريقة تفكير  ,محاولة فهم

 أشخاص ذوي آراء مختلفة عن آراءك
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

74 
(V11) ألسباب  ،تفضيل منتوجات
أو بيئية على الرغم من  مبدئيهسياسية، 

  أعلى كلفتهاأن 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

75 
(V12)  مساعدة أشخاص في إسرائيل

 وضعهم أسوء من وضعك
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

76 
(V13)  مساعدة أشخاص في أنحاء العالم

 وضعهم أسوء من وضعك
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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، ما رأيك بخصوص المجموعات التالية بالنسبة للقيام بلقاءات توجد في المجتمع مجموعات مختلفه
 جماهيرية؟ 

 
77 .(V14)  (13بطاقة بلقائات جماهيريه؟ ) القيامهل حسب رأيك, يجب السماح لمتدينين متطرفين 

 يجب السماح . بالتأكيد1
 . يبدو أنه يجب السماح2
 السماح. يبدو أنه يجب عدم 3
 . متأكد أنه يجب عدم السماح4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9
 

78 .(V15)  (13بطاقة )بلقائات جماهيريه؟  القيامهل حسب رأيك, يجب السماح ألشخاص يريدون إسقاط الحكومه بالقوه 
 يجب السماح بالتأكيد. 1
 السماح. يبدو أنه يجب 2
 . يبدو أنه يجب عدم السماح3
 . متأكد أنه يجب عدم السماح4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9
 

79 .(V16)  بلقائات جماهيريه؟ القيامهل حسب رأيك, يجب السماح ألشخاص ذو أفكار مسبقه ضد مجموعات عرقيه أو إثنيه 
 (13بطاقة )
 يجب السماح بالتأكيد. 1
 . يبدو أنه يجب السماح2
 . يبدو أنه يجب عدم السماح3
 . متأكد أنه يجب عدم السماح4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9
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 الناس. اأن يشترك به عأمامك طرق مختلفه لفعاليات سياسيه وإجتماعيه يستطي
 لكل واحده منهم: أذكر بالنسبه

 اليه في السنه األخيرهتهل قمت بشيء من األمور ال 

 هل قمت بشيء من األمور التاليه في الماضي البعيد 

 هل لم تقم بشيء من األمور التاليه, ولكن من المحتمل أن تقوم 

 حالهوال بأي  ,مرهأي وال  اأو, لم تقم بشيء من األمور التاليه ولن تقوَم به 
 

 )للمستطلع: القصد أيًضا باالنترنت(

 14بطاقه  
قمت بعمله 
بالسنه 
 األخيره

قمت بعمله 
بالماضي 
 البعيد

لم تقم 
بعمله, ولكن 
من المحتمل 

 بأن تقم

لم تقم 
بعمله, ولن 

 تقم

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 :تقرأ ال
 يرفض
ال يوجد 
 جواب

80  (V17)  9 8 4 3 2 1 ت على عريضهوقع 

81 
 (V18) ,أو إشتريت بشكل قاطعت

مقصود منتوجات معينه ألسباب 
 سياسيه, مبدئيه أو بيئيه

1 2 3 4 8 9 

82  (V19)9 8 4 3 2 1 إشتركت بمظاهره 

83 
 (V20)  إشتركت بإجتماع أو

 مؤتمر سياسي 
1 2 3 4 8 9 

84 

 (V21) إتصلت أو حاولت اإلتصال
مع شخصيه سياسيه أو شخصيه 

من أجل التعبير عن  جماهيريه
 آرائك 

1 2 3 4 8 9 

85 
 (V22) تبرعت ماالً أو جندت
 لعمل سياسي أو إجتماعي أمواالً 

1 2 3 4 8 9 

86 
 (V23) توجهت لإلعالم أو ظهرت

 باإلعالم من أجل التعبير عن رأيك
1 2 3 4 8 9 

87 (V24)  التعبير عن آراء سياسية
 باإلنترنت

1 2 3 4 8 9 

 
88 .(V25)  بأي وتيرة تقوم بإستعمال وسائل اإلعالم، يشمل تلفزيون، وصحف، وراديو، وانترنت، من أجل تلقي أخبار أو معلومات

 (15 بطاقة) بمواضيع سياسية؟
 عدة مرات باليوم. 1
 مرة باليوم. 2
 أيام باألسبوع 5-6. 3
 أيام باألسبوع 3-4. 4
 أيام باألسبوع 1-2. 5
 أقل من يوم باألسبوع. 6
 وال مرة. 7
 ال يستطيع االختيار :ال تقرأ. 8
 ال توجد إجابة، يرفض اإلجابة :ال تقرأ. 9
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89 .(V26)  بيوم عادي وسط األسبوع، مع كم شخص تقوم باالتصال والتواصل، يشمل أشخاص تسكن معهم )القصد من إتصال هو

 (16 بطاقة) ممكن وجه لوجه، هاتف، انترنت أو بريد( الرجاء أنت تشمل فقط األشخاص الذين تعرفهم. –اتصال "واحد على واحد" 
 أشخاص 0-4. 1
2 .5-9 
3 .10-19  
4 .20-49 
 وما فوق 50. 5
 القرار /ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة، يرفض :ال تقرأ. 9
 

بالنسبه لكل  ,من فضلك ,األشخاص لمجموعات أو تنظيمات مختلفه. أذكر ينضم أحياًنا
 هات التاليه, هل أنت:جواحد من ال

 النخرط بها تابع للمجموعه وم  بشكل فع 

 النخرط بها تابع للمجموعه ولكن غير م  بشكل فع 

 لها إنضممت للمجموعه بالماضي ولكن اليوم غير تابع 

 أو, لم تنضم وال مره 

 

 

 17بطاقه 

تابع 
للمجموعه 

 نخرط بهاوم
ال  بشكل فع 

 

تابع 
للمجموعه 
 ولكن غير

 نخرط بهام
ال  بشكل فع 

 

إنضممت 
 للمجموعه
 بالماضي
 ولكن اليوم
 لها غير تابع

 

 لم أنضم
 وال مره

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 :تقرأ ال
 يرفض
ال يوجد 
 جواب

90  (V27) 9 8 4 3 2 1 حزب سياسي 

91 (V28) نقابه مهنيه أو جمعيه مهنيه أو 

   تنظيم عمل
1 2 3 4 8 9 

92 (V29) أو م ديني مثل: كنيس ينظت
 كنيسه أو جامع

1 2 3 4 8 9 

93 (V30)  نادي رياضي أو مجموعة
 فعاليات ترفيهيه أو ثقافيه

1 2 3 4 8 9 

94 (V31) 9 8 4 3 2 1 تنظيم تطوعي آخر 
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يعني مهم جداً.  7 –يعني غير مهم بتاتاً و  1, بحيث 7الى  1قراطي. أمامك سلم من ونظام ديمبلحقوق اإلنسان  هنالك آراء مختلفه بالنسبه
 الى أي مدى مهم بنظرك كل واحد من األمور التاليه:

 
 18بطاقه 

غير 
مهم 
 بتاتاً 

     
مهم 
 جداً 

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 :تقرأ ال
 يرفض

 ال يوجد جواب

95 (V32) يكون لكل المواطنين مستوى حياه  أن
 رضيم  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

96 (V33)  أن تقوم مؤسسات الحكم بإحترام
 وحماية حقوق األقليات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

97 (V34) مع الجميع تتعامل مؤسسات الحكم  نأ
 بشكل متساوي بدون عالقه لمكانتهم اإلجتماعيه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

98 (V35)  أن يأخذ السياسيين بعين اإلعتبار آراء
 المواطنين قبل إتخاذ القرارات 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

99 (V36)  أن تحترم الحكومات الحقوق
الديمقراطية بدون عالقة للظروف 

 [للُمستطلع: القصد لكل وضع]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 (V37)  بأن يخسر األشخاص الذين تمت
 حقوقهم كمواطنينإدانتهم بجرائم خطيرة، 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

101 (V38) أن تكون للسكان غير المواطنين، 
والذين يبقون في إسرائيل فترة زمنية 

متواصلة، الحق في التصويت إلنتخابات 
 الكنيست

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

102 (V39)  أن يكون الحق للمواطنين بعدم
 التصويت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

103 (V40)  9 8 7 6 5 4 3 2 1 خدمات الصحة للجميع تعطىبأن 
 
 

 الى أي درجه توافق أو ال توافق مع الجمل التاليه:

 

 19بطاقه 
موافق 
 جداً 

 موافق

في 
الوسط 
)موافق 
وغير 
 موافق(

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بتاتاً 

 :تقرأ ال
 ال

 يستطيع
 اإلختيار

 :تقرأ ال
 يرفض
ال يوجد 
 جواب

104 (V41)  ألشخاص مثلي ال توجد أي
إمكانيه للتأثير على ما تقوم به 

 الحكومه
1 2 3 4 5 8 9 

105 (V42)  أنا ال أعتقد أن الحكومه
 ر أشخاص مثليتبالي بما يفك  

1 2 3 4 5 8 9 

106 (V43)  أنا أعتقد أنه لدي فهم جيد
اكل السياسيه الهامه التي للمش

 إسرائيلتواجه 
1 2 3 4 5 8 9 

107 (V44)  أنا أعتقد أنه ألغلبية الناس
في إسرائيل معلومات أكثر مني 

 في مواضيع السياسه والحكم 
1 2 3 4 5 8 9 
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 غير عادل أو يُضر.هو نظرك ب ,حث إقتراح قانونتبلنفرض بأن الكنيست . 108
 (V45)  ,القيام بشيء ما بخصوص ذلك؟ )بطاقة في حاله كهذه, الى أي مدى من المحتمل بأن تحاول أنت لوحدك أو مع أشخاص آخرين

20) 
 . مَحتمل جًدا1
 . مَحتمل الى حد ما2
 . غير محتمل الى حد ما3
 . غير محتمل بتاتاً 4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9

 
109 .(V46)  (20إهتمام جدي لطلباتك؟ )بطاقة لو قمَت بشئ كهذا, الى أي مدى من المحتمل بأن تعطي الكنيسيت 

 . مَحتمل جًدا1
 . مَحتمل الى حد ما2
 . غير محتمل الى حد ما3
 . غير محتمل بتاتاً 4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9

 
110 .(V47)  (21الى أي مدى تهتم بالسياسه؟ )بطاقة 

 . أهتم جًدا1
 ما . أهتم الى حد2
 . ال أهتم الى حد ما3
 . ال أهتم بتاتاً 4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9

 
111-112 .(V48)  0حيث أن  10إلى  0يتحدث أحيانا الناس في السياسة عن "يسار" و "يمين". أين تضع نفسك على سلم بين 

 (22 بطاقة)يعني يمين؟  10 –يعني يسار و 
  ال تقرأ: يمين          يسار

  ال يستطيع االختيار
  ال تقرأ:

 يرفض، ال توجد إجابة 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

 
 الى أي درجه توافق أو ال توافق مع الجمل التاليه:

 

 23بطاقه 
موافق 
 جداً 

 موافق

في الوسط 
)موافق 
وغير 
 موافق(

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بتاتاً 

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 :تقرأ ال
 يرفض
ال يوجد 
 جواب

113 (V49) غالبية  ,يمكننا أن نثق
في يقوم األشخاص أن ب ,الوقت

 الحكومه باألمور الصحيحه 
1 2 3 4 5 8 9 

114 (V50) السياسيين  يةأغلب
ين في السياسه فقط من دموجو
بشكل  إلنتفاع من ذلكاأجل 

 شخصي

1 2 3 4 5 8 9 
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  6 .(V51) إذا أتيحت لهم الفرصه بذلك, والى أي مدى يحاولوا بأن يكونوا عادلين؟  ,الى أي درجه تعتقد بأن الناس يحاولوا إستغاللك
 (24بطاقة )
 كل الوقت . يحاولوا اإلستغالل تقريًبا1
 . يحاولوا اإلستغالل غالبية الوقت2
 . يحاولوا أن يكونوا عادلين غالبية الوقت3
 يحاولوا أن يكونوا عادلين تقريباً كل الوقت. 4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9
 
  7 .(V52) ( 25بطاقة بشكل عام, هل تقول بأنه من الممكن الوثوق بالناس أو أن هنالك مكان للشك في العالقات مع أشخاص آخرين؟) 
 الممكن الوثوق بالناس. تقريباً دائماً من 1
 . بشكل عام من الممكن الوثوق بالناس2
 . بشكل عام هنالك مكان للشك في العالقات مع أشخاص آخرين3
 . تقريباً دائماً هنالك مكان للشك في العالقات مع أشخاص آخرين4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9
 
8 .(V53)  (26بطاقة )الى أي درجه تتحدث بمواضيع سياسيه عندما تلتقي مع أصدقاء, أقرباء أو زمالء في العمل؟ 
 . بفترات متقاربه1

 . أحياناً 2
 . بقترات متباعده3
 . بالمره ال4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9
 

  
9 .(V54)  ,عندما يكون لديك رأي قوي بخصوص موضوع سياسي, الى أي درجه تحاول إقناع أصدقاء, أقرباء أو زمالء في العمل

 (26بطاقة ) بالموافقه مع رأيك؟
 . بفترات متقاربه1

 . أحياناً 2
 . بقترات متباعده3
 . بالمره ال4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 جواب : يرفض اإلجابه, ال يوجدال تقرأ.  9
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ر بالسياسه اإلسرائيليه. الى أي مدى توافق أو ال توافق مع الجمل التاليه:  واآلن فك 
 

 موافق موافق جًدا 27بطاقه 

في الوسط 
)موافق 
وغير 
 موافق(

 غير موافق
غير موافق 

 بتاتاً 

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 :تقرأ ال
 يرفض
ال يوجد 
 جواب

10 (V55)  تشجع األحزاب
السياسيه الناس بأن يكونوا 

الين سياسياً   فع 
1 2 3 4 5 8 9 

11 (V56)  طرح األحزاب تال
السياسيه للناخبين بدائل 

 حقيقيه* 
1 2 3 4 5 8 9 

12 (V57)  اإلستفتاء الشعبي هو
ده إلتخاذ قرارات طريقه جي  

 بقضايا سياسيه هامه
1 2 3 4 5 8 9 

 الحزبيهحقيقيه بالطروحات  بدائل* القصد ل
 
 

 

13 .(V58) طاقة بد األصوات والتقرير عن التصويت؟ )بالنسبه لعَ  نزيهه, الى أي مدى كانت في إسرائيل عندما تفكر باإلنتخابات األخيره

 (أ 28
 المقصود مستقيمه/عادله( – نزيهه)للمستطلع: 

 . نزيهه جًدا1
 . نزيهه الى حد ما2
 ليست نزيهه وليست غير نزيهه –. في الوسط 3
 . غير نزيهه الى حد ما4
 . جداً غير نزيهه5
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9

 
 

14 .(V59) التي أعطيت للمرشحين ولألحزاب  بالنسبه للفرصه نزيهه, الى أي مدى كانت في إسرائيل عندما تفكر باإلنتخابات األخيره
 (ب 28بطاقة بالتنافس على أصوات الناخبين؟ )

 . نزيهه جًدا1
 . نزيهه الى حد ما2
 ليست نزيهه وليست غير نزيهه –. في الوسط 3
 . غير نزيهه الى حد ما4
 . جداً غير نزيهه5
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 ب: يرفض اإلجابه, ال يوجد جواال تقرأ.  9
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15 .(V60) (29بطاقة خدمة الجمهور؟ )هي ملتزمه بخدمه العامه في إسرائيل, الى أي مدى تنظيمات العندما تفكر ب 

 . ملتزمه جًدا1
 .  ملتزمه قليالً 2
 ملتزمه الى حد ماغير . 3
 ملتزمه بتاًتاغير . 4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 جواب: يرفض اإلجابه, ال يوجد ال تقرأ.  9
 

16 .(V61)  (30بطاقة )الى أي مدى, حسب رأيك, منتشر الفساد في القطاع العام في إسرائيل؟ 
 ال يوجد أي شخص مشترك بالفساد . تقريًبا1
 . عدد قليل من األشخاص مشتركين بالفساد2
 ذلك. عدد غير قليل ولكن أيضاً غير كبير من األشخاص مشترك ب3
 ذلكمشتركين ب. عدد كبير من األشخاص 4
 ذلك. تقريباً كل واحد مشترك ب5
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ. 8
 : يرفض اإلجابه, ال يوجد جوابال تقرأ.  9
  

17-18 .(V62)  مجمالً, الى ما مدى تعمل الديمقراطيه بشكل جيد في إسرائيل اليوم؟ 
 يعني جيد جداً. 10 –و  يعني غير جيد بالمره 0. بحيث أن 10 –و  0درج إجابتك على سلم بين 

 (31)بطاقه 

          جًداجيد 
غير جيد 
 بالمره

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 اإلختيار

  ال تقرأ:
يرفض، ال يوجد 

 جواب
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 

 
       

19-20 .(V63) بشكل جيد في إسرائيل؟  وماذا بالنسبه لَقبل عشر سنوات, الى أي ما مدى عملت وقتها الديمقراطيه 
 يعني جيد جداً. 10 –يعني غير جيد بالمره و  0. بحيث 10 –و  0درج إجابتك على سلم بين 

 (31)بطاقه 

          جًداجيد 
غير جيد 
 بالمره

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 اإلختيار

  ال تقرأ:
يرفض، ال يوجد 

 جواب
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 

 
21-22 .(V64)  وماذا بالنسبه لَبعَد عشر سنوات من اآلن, الى أي مدى ستعمل وقتها الديمقراطيه بشكل جيد في إسرائيل؟(V61)  

 يعني جيد جداً.  10 –يعني غير جيد بالمره و  0. بحيث 10 –و  0درج إجابتك على سلم بين 
 (31)بطاقه 

          اً جيد جدً 
غير جيد 
 بالمره

  ال تقرأ:
ال يستطيع 

 ياراإلخت

  ال تقرأ:
يرفض، ال يوجد 

 جواب
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 

 
 

X23-29  
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الجزء األخير يشمل تفاصيل شخصية. ُنذِكُرك بأن كل التفاصيل التي ستدلي بها هي سرية وتستعمل ألغراض إحصائية فقط 
 :ولمتابعة الُمستطلِعين

 
30 .(Sex ):هل أنت 

 رجل. 1
 امرأة. 2

 
34-31 .(Birth )سجل سنوات(     ؟ أي سنة ولدت( 
 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 9799
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9999

 
36-35 .(Educyrs )سجل سنوات(     ت؟ هيكم سنة تعليمية تامة أن( 

 . ال يوجد تعليم رسمي0
 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 97
 : ال يعرفال تقرأ. 98
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99

 
37-38 .(IL_degr )32؟ )إسرائيل( بطاقة لديك ما هي أعلى ثقافة 

 ال توجد ثقافة رسمية .1
 ابتدائية .2
 ثانوية مهنية جزئية )لم ينهي ثانوية مهنية( .3
 ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتمهنية ثانوي .4
 ة تامة مع شهادة بجروتمهنية ثانوي. 5
 ثانوية نظرية جزئية )لم ينهي ثانوية نظرية( .6
 ة نظرية تامة، لكن بدون شهادة بجروتثانوي .7
 ة نظرية تامة مع شهادة بجروتثانوي .8
 ثانوية دينية بدون شهادة بجروت .9

 ثانوية دينية مع شهادة بجروت .10
 (وما شابه يينتمريض، معهد هندسديني فوق ثانوي، معهد )دار المعلمين، معهد  ةفوق ثانوي .11
 الجامعة، ال يوجد لقب(ة جزئية )لم ي نهي جامعي .12
 أو أعلى( BAجامعية تامة مع لقب جامعي ) .13

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 97

 : ال يعرفال تقرأ. 98
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99

 
39 .(Marital )ما هو وضعك االجتماعي الرسمي؟ 

 متزوج. 1
 يسكن مع زوج ثابت مع اتفاقية حياة مشتركة. 2
 شريك/ة حياةمنفصل، ال يسكن مع . 3
 مطل ق. 4
 أرمل. 5
 أعزب، لم يتزوج بتاًتا. 6

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9
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القصد للعمل مقابل أجرة مثل أجير، مستقل، أو عامل في مصلحة العائلة، على األقل  –األسئلة التالية هي بخصوص العمل 
ساعة في األٍسبوع. إذا كان المستطلع ال يعمل بشكل مؤقت مثال مرض مؤقت، إجازة والدة، إجازة، إضراب وما شابه، 

  يجب اإلجابة بخصوص أسبوع عمل عادي.
 

40 .(Work ):هل أنت اليوم 
 انتقل إلى السؤال التالي ←   قابل أجرةتعمل بعمل م. 1
 43انتقل إلى سؤال  ←  ال تعمل مقابل أجرة ولكن عملت في الماضي. 2
 (17في الصفحة التالية )صفحة  63-64انتقل إلى سؤال  ← لم تعمل بتاًتا مقابل أجرة. 3

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9
 

42-41 .(Wrkhrs )ل تعمل )بشكل عام( في األسبوع، يشمل ساعات عمل إضافية كم ساعة ل عدد _________)  بالمعد  سج 
 الساعات األسبوعية التي يعملها مقابل مال(

ل أو إذا كان أجير وأيًضا مستقل، الرجاء تسجيل مجموع ساعات العمل الشامل الذي يعمله  للمستطلع: إذا كان يعمل مع أكثر من مشغ 
 ساعة أسبوعية أو أكثر  96. 96
 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 97

 : ال يعرفال تقرأ. 98
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99

 

 .الرئيسيإذا كنت تعمل بأكثر من مكان عمل واحد، أو إذا كنت مستقل وأجير، الرجاء أن تجيب عن مكان عملك 

 بخصوص مكان عملك الرئيسي األخير.إذا استقلت )خرجت للتقاعد( أو ال تعمل حالًيا، الرجاء أن ُتجيب 
 

43 .(Emprel )هل أنت أجير، مستقل، أو تعمل بمصلحة تابعة للعائلة؟ 
 أجير. 1
ل عمال. 2  مستقل، ال ي شغ 

ل عمال. 3 لهم، ال  (Nemploy). 44-47 ← مستقل، يشغ                           ما هو عدد العمال الذين تشغ 
ل()_________ يشملك أنت؟                                                                             سج 

 عمال أو أكثر 9995. 9995                                            يعمل بمصلحة تابعة للعائلة .4
 ال توجد إجابة تقرأ:ال . 9999            يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

48 .(Wrksup )هل أنت مسؤول عن عمل أشخاص آخرون؟ 
ل)_________ ما هو عدد العمال الذين أنت مسؤول عنهم؟ (supN)  .49-52    ←   نعم. 1  (سج 
 عمال أو أكثر 9995. 9995                                          ال   . 2
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999           يرفض اإلجابة           تقرأ: ال. 7
 ال يعرف ال تقرأ:. 8
ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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53 .(Typorg1 )هل تعمل في تنظيم أهدافه الربح أو تعمل في تنظيم أهدافه غير ربحية؟ 
 بتنظيم أهدافه ربحية. 1
 بتنظيم أهدافه غير ربحية. 2
 مستقل ال تقرأ:. 4
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال يعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

54( .Typorg2 )هل مكان عملك تابع للقطاع العام أو للقطاع الخاص؟ 
 يعمل في القطاع العام. 1
 يعمل في القطاع الخاص. 2
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال يعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 (IL_occup -.)למ"ס 55 -58
62- 59( .ISCO88) 

لة عملك أو مهنتك األساسية )إذا كان ال يعمل، يجب التطرق للعمل األخير(  صف بصورة مفص 
يون؛ إنما طبيب ع –إنما سائق باص؛ ليس طبيب  –)للمستطلِع: ليس تعريف عام مثل عامل، إنما عامل إنتاج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق 

 إنما موظف قوى بشرية ألخ( –ليس موظف 
            سجل: 

 
 (؟أو األخيرة *** ما هو لقب الوظيفة أو المهمة )الحالية

 )مثالً مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير دائرة مالية ألخ(
            سجل: 

 (لقب ال يوجد –أذكر بالتحديد  –)إذا ال يوجد لقب 
 

          ؟ تعمل أو عملت*** أين 
 )سجل مكان العمل، مثالً: بنك لئومي، بيزك، صندوق المرضى لئوميت ألخ(.

 

64-63 .(Mainstat) (33بطاقة ) أي وصف من التالي يصف بأفضل صورة وضعك اليوم؟ 

بسبب مرض مؤقت، إجازة والدة، إجازة، إضراب وما شابه، الرجاء اإلجابة عن  ال يعمل بشكل مؤقتإذا كان الم جيب 
 أسبوع عمل عادي.

 يعمل مقابل أجرة )أجير، مستقل، أو يعمل في مصلحة العائلة(. 1
 عاطل عن العمل ويبحث عن عمل. 2
 طالب أو طالب جامعة، حتى لو كان في عطلة . 3
ب أو يتأهل مهنًيا. 4  يتدر 
 شكل دائمإعاقة أو مريض بصاحب . 5
 متقاعد. 6
 أو أفراد عائلة أخرون مسؤول عن األعمال المنزلية ورعاية األوالد. 7
 في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. 8
 آخر. 9
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 79
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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65 .(Union ) تنظيم مشابه؟هل أنت عضو أو كنت عضو في اتحاد مهني أو 
          نعم، عضو اليوم. 1
            كنت مرة عضو ولكن اليوم ال. 2

    لم أكن عضو بتاًتا في اتحاد مهني. 3
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال يعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

67-66 .(RLIGGRP) ما هي ديانتك؟ 
 بدون دين. 0
 مسيحي كاثوليكي. 1
 مسيحي بروتستنت. 2
 مسيحي أرثوذوكس. 3
 مسيحية أخرى. 4
 يهودي. 5
 مسلم. 6

 ديانة أخرى. 10
 درزي . 11

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 79
 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

 هل تعتبر نفسك:. 68
     متدي ن جًدا. 1
        متدي ن. 2

 "متدي ن" –تقليدي . 3
     "غير متدي ن" –تقليدي . 4

    علماني، غير متدي ن. 5

 ال توجد إجابة/ال يعرف/يرفض ال تقرأ:. 9

 
70-69 .(Attend )بأي وتيرة تشترك في طقوس دينية، ال يشمل طقوس خاصة مثل طقوس زواج، طهور، تعميد األطفال، وما شابه؟ 

 34بطاقة 
 مرة في اليوم أو أكثر. 0
 أكثرعدة مرات في األسبوع أو . 1
 مرة في األسبوع. 2
 ثالث مرات في الشهر -مرتين. 3
 تقريًبا مرة في الشهر. 4
 عدة مرات في السنة. 5
 تقريًبا مرة في السنة. 6
 أقل من مرة في السنة. 7
 وال مرة. 8
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 79
 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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72-71 .(Topbot )هنالك مجموعات تميل إلى أن تكون في القمة ومجموعات تميل إلى أن تكون في القاع. أمامك تدريج  في مجتمعنا
 (35)بطاقة  من القمة إلى القاع. أين تضع نفسك على هذا التدريج؟

 القمة. 10

9  
8 

7 
6 

5 

4 
3 

2 

 القاع. 1
 ال يعرف ال تقرأ:. 98
 يرفض ال تقرأ:. 99

 
 

73 .(Vote_le ) تت في االنتخابات األخيرة للكنيست التي أجريت تون في االنتخابات لسبب أو ألخر، هل أنت صو  هنالك أشخاص ال يصو 
 ؟2013كانون ثاني في 

تت. 1  استمر للسؤال التالي ←  نعم، صو 
ت. 2  في الصفحة التالية 76-77لسؤال  انتقل ←  ال، لم أصو 
 في الصفحة التالية 76-77لسؤال  انتقل ←االنتخابات األخيرة  لم يكن لدي حق التصويت في. 0
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 توجد إجابةال  ال تقرأ:. 9
 

75-74 .(il_prty) تت؟2013كانون ثاني لتي أجريت في وا ،في االنتخابات األخيرة للكنيست  ، ألي حزب صو 
 . حزب العمل1
 يسرائيل بيتينو - ليكودال. 2
 برئاسة يئير لبيد يش عتيد  .3

   كديمه. 4

 شاس. 5
 ميرتس. الحركة الجديدة 6
 . البيت اليهودي 7
 اه()أجودات يسرائيل/ديجيل هت يهدوت هتوراه. 8
 هتنوعاه برئاسة تسيبي لفني. 9

 . هيروكيم 10
 عاليه يروك . 11
 عوتسما ليسرائيل. 12
 الجبهة الديمقراطية للسالم. 13
 الوطني الديمقراطيالتجمع  . 14
 الحركة العربية للتغييروالعربية الموحدة  القائمة. 15
 . آخر: _________________95
 ورقة بيضاء: ال تقرأ .96
 يرفض اإلجابة: ال تقرأ. 97
 : ال يعرفال تقرأ .98
 : ال توجد إجابةال تقرأ .99
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77-76( .il_ETHN1 )في أي دولة ُولِدت؟ 

 )تابع( في إسرائيل. 90__ ______  أي دولة؟، في خارج البالد
 ال توجد إجابة. 99     ال يعرف. 98     يرفض. 97

 

81-78( .yrimm )أي سنة قدمت للبالد؟ _________  
 

83-82( ._BornF )لمواليد إسرائيل( في أي دولة ُولَِد أبوك؟(  ________________ 

 

85-84( .M_Born ) دولة ُولَِدت أمك؟)لمواليد إسرائيل( في أي       

 
 

87-86( .Hompop) نون بشكل عام في بيتك؟سك، بما فيهم أنت، يجملبالمُ  كم شخص                 _________________ 

88-89( .Hhup18 ) وما فوق؟ 18كم منهم راشدون بجيل ___________ 

90-91( .Hhchildr)  ؟ )جيل المدرسة( 6-17 جيلكم منهم أوالد في  __________ 

92-93( .Hhtodd)  ؟، يشمل5سن الـ  حتىكم منهم أوالد  _______________ 

 

94 .(Partliv) هل لديك شريك/ة حياة ثابت، وإذا نعم، هل تعيشون وتديرون بيت مشترك؟ 
 استمر للسؤال التالي← نعم، لدي شريك حياة ثابت نعيش مًعا وندير بيت مشترك. 1
 استمر للسؤال التالي ← ثابت لكن ال ندير مًعا بيت مشتركنعم، لدي شريك حياة . 2
 22في صفحة  117-118انتقل إلى سؤال  ← ال، ال يوجد لدي شريك حياة ثابت. 3
 يرفض اإلجابة ال تقرأ: .7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
95-98 .(Sp_Birth )ل )شريك/ة حياتك؟ ____________ أي سنة ولد/ت  أرقام( 4سج 

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 9997
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999

 

99-100 .(Sp_IL_degr )36 ؟ بطاقة/ة حياتكيكى شرلد ما هي أعلى ثقافة 
 ال توجد ثقافة رسمية .1
 ابتدائية .2
 ثانوية مهنية جزئية )لم ينهي ثانوية مهنية( .3
 ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتمهنية ثانوي .4
 ة تامة مع شهادة بجروتمهنية ثانوي. 5
 ثانوية نظرية جزئية )لم ينهي ثانوية نظرية( .6
 ة نظرية تامة، لكن بدون شهادة بجروتثانوي .7
 ة نظرية تامة مع شهادة بجروتثانوي .8
 ثانوية دينية بدون شهادة بجروت .9

 ثانوية دينية مع شهادة بجروت .10
 (وما شابه يينتمريض، معهد هندسانوي، معهد ديني فوق ث)دار المعلمين، معهد  ةفوق ثانوي .11
 ة جزئية )لم ي نهي الجامعة، ال يوجد لقب(جامعي .12
 أو أعلى( BAجامعية تامة مع لقب جامعي ) .13

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 97

 : ال يعرفال تقرأ. 98
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99
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القصد العمل مقابل أجرة مثل أجير، مستقل أو يعمل في مصلحة  –األسئلة التالية هي عن عمل شريك/ة حياتك الثابت 

بسبب مرض مؤقت، إجازة والدة،  ال يعمل بشكل مؤقتإذا كان شريك/ة الحياة  العائلة، على األقل ساعة في األسبوع.

 إجازة، إضراب وما شابه، الرجاء اإلجابة عن أسبوع عمل عادي لشريك/ة حياتك.
 

101 .(SPWork )ياتك اليوم:هل شريك ح 
 انتقل إلى السؤال التالي ←   يعمل بعمل مقابل أجرة. 1
  104انتقل إلى سؤال  ←  ال يعمل مقابل أجرة ولكن عمل في الماضي. 2
 (22في الصفحة التالية )صفحة  114-113انتقل إلى سؤال  ← لم يعمل بتاًتا في حياته مقابل أجرة. 3

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

 ال توجد إجابة: ال تقرأ. 9
 

103-102 .(WrkhrsSP )ل يعمل شريك حياتك )بشكل عام( في األسبوع، يشمل ساعات عمل إضافية   كم ساعة بالمعد 
ل عدد الساعات األسبوعية التي يعملها مقابل مال_________)  (سج 

ل أو إذا كان أجير وأيًضا  مستقل، الرجاء تسجيل مجموع ساعات العمل الشامل الذي للمستطلع: إذا كان شريك/ة الحياة يعمل مع أكثر من مشغ 
 يعمله
  ساعة أسبوعية أو أكثر 96. 96
 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 97

 : ال يعرفال تقرأ. 98
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99

 

 . األساسيإذا كان شريك/ة حياتك يعمل بأكثر من عمل واحد، الرجاء اإلجابة عن عملة 

 .األخير عمله األساسيللمستطلع: إذا استقال )خرج للتقاعد( أو حالًيا ال يعمل، الرجاء أن تجيب عن 

 
104 .(SPEmprel )هل شريك/ة حياتك أجير، مستقل أو يعمل في مصلحة تابعة للعائلة؟ 

 أجير. 1
ل عمال. 2  مستقل، ال ي شغ 
ل عمال                                                          . 3  مستقل، ي شغ 
            يعمل في مصلحة للعائلة        . 4
               يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

105 .(WrksupSP )؟هل شريك/ة حياتك هو مسؤول عن عمل أشخاص آخرون 
    نعم. 1
 ال. 2
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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        (_occupSPIL -)למ"ס . 910-106
311-101 .(ISCO88SP)         

 صف بصورة مفصلة العمل أو المهنة األساسية لشريك حياتك )إذا ال يعمل، يجب التطرق للعمل األساسي األخير(
يون؛ إنما طبيب ع –إنما سائق باص؛ ليس طبيب  –)للمستطلِع: ليس تعريف عام مثل عامل، إنما عامل إنتاج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق 

 إنما موظف قوى بشرية ألخ( –ليس موظف 
            سجل: 

 (؟أو األخيرة *** ما هو لقب الوظيفة أو المهمة )الحالية
 اوبة، نائب مدير مصنع، مدير دائرة مالية ألخ()مثالً مهندس رئيسي، مسؤول من

            سجل: 
 (ال يوجد لقب –أذكر بالتحديد  –)إذا ال يوجد لقب 

 
          ؟ تعمل أو عملت*** أين 

 )سجل مكان العمل، مثالً: بنك لئومي، بيزك، صندوق المرضى لئوميت ألخ(.
 

511-411 .(SPMainst) ( 37بطاقة ) صورة وضع شريك/ة حياتك اليوم؟ أي وصف من التالي يصف بأفضل 

بسبب مرض مؤقت، إجازة والدة، إجازة، إضراب وما شابه، الرجاء  ال يعمل بشكل مؤقتإذا كان شريك/ة الحياة 

 اإلجابة عن أسبوع عمل عادي لشريك/ة حياتك.
 يعمل مقابل أجرة )أجير، مستقل، أو يعمل في مصلحة العائلة(. 1
 ويبحث عن عمل عاطل عن العمل. 2
 طالب أو طالب جامعة، حتى لو كان في عطلة . 3
ب أو يتأهل مهنًيا. 4  يتدر 
 بشكل دائمصاحب إعاقة أو مريض . 5
 متقاعد. 6
 مسؤول عن األعمال المنزلية ورعاية األوالد. 7
 في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. 8
 آخر. 9
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 79
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

                                                           أقل من سنة. 99   سنوات___________ كم سنة أنت وشريك/ة حياتك تسكنان مًعا؟. 116-117
 

911-811 .(IL_Rinc ) الصحة، وما بالمعدل، ما هو دخلك الشهري الشامل )قبل تخفيض ضريبة الدخل، التأمين القومي، تأمين
  38بطاقة  شابه(؟

 ال شيء. 0
 ₪ 1,250 حتى. 1
2 .1,251-3,000 ₪ 
3 .3,001-4,000 ₪ 
4 .4,001-4,700 ₪ 
5 .4,701-5,500 ₪ 
6 .5,501-6,700 ₪ 
7 .6,701-8,200 ₪ 
8 .8,201-10,000 ₪ 
9 .10,001-16,000 ₪ 

 ₪ 16,001 أكثر من. 10
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 79
 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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112-201 .(IL_Incom ) العائلة )قبل تخفيض ضريبة الدخل، التأمين الوطني، تأمين  لكلبالمعدل، ما هو الدخل الشامل في الشهر

 39بطاقة  الصحة، وما شابه(؟
 ₪ 3,000 حتى. 1
2 .3,001-4,500 ₪ 
3 .4,501-6,000 ₪ 
4 .6,001-8,000 ₪ 
5 .8,001-10,000 ₪ 
6 .10,001-12,000 ₪ 
7 .12,001-15,000 ₪ 
8 .15,001-20,000 ₪ 
9 .20,001-28,000 ₪ 

 ₪ 28,001 أكثر من. 10
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 79
 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 

212( .Urbrural )40بطاقة  كيف تصف البلدة التي تسكن فيها؟ 

 كبيرةمدينة . 1
  ضاحية أو ضاحية مدينة كبيرة. 2
 مدينة صغيرة. 3
 بلدة قروية. 4
 مزرعة أو بيت في القرية. 5
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
 

5/3 

 
 . מספר סוקר ____________6-7שם הסוקר_______________________ 

   
 . סמל ישוב______________________ 8-11שם הישוב _________________ 

 
 . מספר כתובת __________________ 15-16. אזור סטטיסטי _________  12-14

 
 כתובת: ________________________     שם המרואיין: ________________

 
 . מס' טלפון של המרואיין: _________________________17 -26
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 :לשימוש המשרד בלבד 
 

27 .IL_reg - Region 
 . מגזר ערבי5. ירושלים           4. תל אביב              3. דרום           2. צפון              1
 

28 .IL_size - Size 
 10,001-20,000. 4     20,001-50,000. 3        50,001-100,000. 2      100,000 -. יותר מ1
 2,500 -. פחות מ7      2,501-5000. 6     5,001-10,000. 5
 

 . שפת ריאיון29
 . רוסית3. ערבית      2. עברית     1
 

30-33( .v3מדינה ) 
 ערבים           . 3762יהודים               . 3761

 
34-36( .v4מדינה ) 

 . ישראל376
 

37-38/11(  .mode) 

 

39/1(  .subcase ) 

 
 2013         ,2014    (dateyrשנת ראיון  ). 40-43

 
 (datemoספרות( ) 2 -. חודש ראיון _____________ )רשום ב44-45

 
 (datedyספרות( ) 2 -הראיון ___________ )רשום ב תאריך יום. 46-47

 

 
 
 
 
 
 
 
 


