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  )2005ינואר (אזרחות ועבודה 
  

  2005كانون ثاني  – مواطنه وعمل
(Citizenship) 

5/1  
  

   7 إلى 1على سلم من ". ماذا يعني أن تكون مواطن صالح"هنالك آراء مختلفة بخصوص 
  : يعني مهم جداً، إلى أي مدى مهم بنظرك كل واحد من األمور التالية7 - يعني غير مهم بتاتاً و1حيث 

  )1طاقه ب(

      
غير 
مهم 
  بتاتاً

مهم           
  جداً

  :تقرأ ال
 ال

 يستطيع
  اإلختيار

  :تقرأ ال
  يرفض
وجد ال ي

  جواب

6  V4  
دائماً في تصويت ال

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اإلنتخابات

7  V5  
 وال أي ,ةمحاولالعدم 
لتهرب من دفع ا ,مرة

   الضرائب
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

8  V6  
اإلنصياع دائماً للقوانين 

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  نظمةواأل

9  V7  9  8  7  6  5  4  3  2  1  مراقبة أعمال السلطة  

10  V8  
  فيفّعالأن تكون 

 إجتماعية ظيماتنت
  وسياسية

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

11  V9  
طريقة تفكير  ,محاولة فهم

أشخاص ذوي آراء 
  مختلفة عن آراءك

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

12  V10  

جات ألسباب وتفضيل منت
 أو بيئية همبدئيسياسية، 

 كلفتهاأن على الرغم من 
   أعلى

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

13  V11  
مساعدة أشخاص في 

إسرائيل وضعهم أسوء 
  من وضعك

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

14  V12  
مساعدة أشخاص في 

نحاء العالم وضعهم أ
  أسوء من وضعك

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

15  V13 
أن تكون مستعد للخدمة 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  في الجيش عند الضرورة

  
   

  .المجتمع مجموعات مختلفهتوجد في 
  )V14(لقائات جماهيريه؟ ب القياميجب السماح لمتدينين متطرفين , هل حسب رأيك. 16

  بالطبع يجب السماح. 1
  يبدو أنه يجب السماح. 2
  يبدو أنه يجب عدم السماح. 3
  متأكد أنه يجب عدم السماح. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9

  _______ رقم البيت 4-1
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  )V15(لقائات جماهيريه؟ ب القيامألشخاص يريدون إسقاط الحكومه بالقوه  يجب السماح, هل حسب رأيك. 17

  بالطبع يجب السماح. 1
  يبدو أنه يجب السماح. 2
  يبدو أنه يجب عدم السماح. 3
  متأكد أنه يجب عدم السماح. 4
  اإلختيارال يستطيع : ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

لقائات ب القيام أفكار مسبقه ضد مجموعات عرقيه أو إثنيه ذوألشخاص  يجب السماح, هل حسب رأيك. 18
  )V16(جماهيريه؟ 

  بالطبع يجب السماح. 1
  يبدو أنه يجب السماح. 2
  يبدو أنه يجب عدم السماح. 3
  متأكد أنه يجب عدم السماح. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

  . الناسا أن يشترك بهعأمامك طرق مختلفه لفعاليات سياسيه وإجتماعيه يستطي
  :أذكر بالنسبه لكل واحده منهم

  اليه في السنه األخيرهت من األمور الهل قمت بشيء •
 ي البعيد من األمور التاليه في الماضهل قمت بشيء •
 ولكن من المحتمل أن تقوم,  من األمور التاليهل لم تقم بشيءه •
  .حالهبأي وال  ,مرهأي  وال ا به من األمور التاليه ولن تقوَملم تقم بشيء, أو •

  2بطاقه     

قمت 
بعمله 
بالسنه 
  األخيره

قمت 
بعمله 

بالماضي 
  البعيد

قم لم ت
, بعمله

ولكن من 
المحتمل 
  مبأن تق

لم تقم 
, بعمله
  م تقولن

  :تقرأ ال
 ال

 يستطيع
 اإلختيار

  :تقرأ ال
  يرفض

ال يوجد 
  جواب

19 V17  9  8  4  3  2  1  ت على عريضهوقّع  

20 V18 
أو إشتريت بشكل مقصود , قاطعت

, منتوجات معينه ألسباب سياسيه
  مبدئيه أو بيئيه

1  2  3  4  8  9  

21 V19 9  8  4  3  2  1  إشتركت بمظاهره  
22 V20  9  8  4  3  2  1  سياسي إشتركت بإجتماع أو مؤتمر  

23 V21 
إتصلت أو حاولت اإلتصال مع 

 أو شخصيه هسياسيشخصيه 
  جماهيريه من أجل التعبير عن آرائك 

1  2  3  4  8  9  

24 V22 
 لعمل تبرعت ماالً أو جندت أمواالً

  9  8  4  3  2  1  سياسي أو إجتماعي

25 V23 
توجهت لإلعالم أو ظهرت باإلعالم 

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

26 V24 
إنضممت لمجموعه سياسيه أو 

  9  8  4  3  2  1  لمجموعة بحث باإلنترنيت
  . بعث مكتوب لصحيفه وما شابه, إالّ أيضاً,ونفزيلالقصد هو ليس فقط الظهور بالت * 
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 بالنسبه لكل واحد من , من فضلك,أذكر. مختلفهحياناً األشخاص لمجموعات أو تنظيمات ينضم أ
  :هل أنت, ههات التاليجال
  بشكل فّعالنخرط بها مجموعه وملتابع ل •
 بشكل فّعالنخرط بها مجموعه ولكن غير ملتابع ل •
 لها مجموعه بالماضي ولكن اليوم غير تابعلإنضممت ل •
 لم تنضم وال مره, أو •

  
    

  3بطاقه 

تابع 
مجموعه لل

نخرط وم
 بشكل بها

  فّعال
  

تابع 
مجموعه لل

  ولكن غير
نخرط م
 بشكل بها

 فّعال
  

مت إنضم
  مجموعهلل

  بالماضي
ولكن 
  اليوم

 غير تابع
 لها
  

لم 
  أنضم
وال 
  مره

  :تقرأ ال
 ال

 يستطيع
 اإلختيار

  :تقرأ ال
  يرفض

ال يوجد 
  جواب

27 V25  9  8  4  3  2  1  حزب سياسي  
28 V26  نقابه مهنيه أو جمعيه مهنيه أو 

  9  8  4  3  2  1    تنظيم عمل

29 V27 كنيسه أو كنيس : م ديني مثلينظت
  9  8  4  3  2  1  أو جامع

30 V28  نادي رياضي أو مجموعة فعاليات
  9  8  4  3  2  1  ترفيهيه أو ثقافيه

31 V29 9  8  4  3  2  1  تنظيم تطوعي آخر  
  
  

 يعني غير 1بحيث , 7 الى 1أمامك سلم من . قراطيونظام ديمبهنالك آراء مختلفه بالنسبه لحقوق اإلنسان 
  :م بنظرك كل واحد من األمور التاليهالى أي مدى مه.  يعني مهم جدا7ً –مهم بتاتاً و 

    

  1بطاقه 
غير 
مهم 
  بتاتاً

مهم           
  جداً

  :تقرأ ال
 ال

 يستطيع
 اإلختيار

  :تقرأ ال
  يرفض

ال يوجد 
  جواب

32  V30  أن يكون لكل المواطنين مستوى حياه
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رضيُم

33  V31  بإحترام مؤسسات الحكم تقوم أن
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  حقوق األقليات وحماية 

34  V32 مع الجميع  تتعامل مؤسسات الحكم نأ
بشكل متساوي بدون عالقه لمكانتهم 

  اإلجتماعيه 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

35  V33  أن يأخذ السياسيين بعين اإلعتبار
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  آراء المواطنين قبل إتخاذ القرارات 

36  V34 ُعطى فرص أكثر للناس أن ت
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  القرارات العامه تخاذ إإلشتراك في ل

37  V35  لمواطنين  لأن تكون هنالك إمكانيه
  عند  ان مدنيعصّيك في اشترباإل
  أعمال الحكومهعلى  همضاعترإ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
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  :التاليهالى أي درجه توافق أو ال توافق مع الجمل 
    

  4بطاقه 
موافق 
  جداً

 موافق

في 
الوسط 

موافق (
وغير 
  )موافق

غير 
 موافق

غير 
موافق 
  بتاتاً

  :تقرأ ال
 ال

 يستطيع
 اإلختيار

 ال
  :تقرأ

  يرفض
ال 

يوجد 
  جواب

38  V36  ألشخاص مثلي ال توجد أي
إمكانيه للتأثير على ما تقوم 

  به الحكومه
1  2  3  4  5  8  9  

39  V37  أنا ال أعتقد أن الحكومه
ر أشخاص تبالي بما يفكّ

  مثلي
1  2  3  4  5  8  9  

40  V38 ا أعتقد أنه لدي فهم جيد أن
للمشاكل السياسيه الهامه 

  التي تواجهه إسرائيل
1  2  3  4  5  8  9  

41  V39  أنا أعتقد أنه ألغلبية الناس
في إسرائيل معلومات أكثر 
مني في مواضيع السياسه 

  والحكم 

1  2  3  4  5  8  9  

  
  

  .رغير عادل أو يُضهو نظرك ب ,حث إقتراح قانونتبلنفرض بأن الحكومه 
  

 القيام بشيء, دك أو مع أشخاص آخرينمحتمل بأن تحاول أنت لوحمن الالى أي مدى , في حاله كهذه. 42
  )V40(ما بخصوص ذلك؟ 

  مَحتمل جداً. 1
  مَحتمل الى حد ما. 2
  غير محتمل الى حد ما. 3
  غير محتمل بتاتاً. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  بال يوجد جوا, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

  )V41(محتمل بأن تعطي الكنيسيت إهتمام جدي لطلباتك؟ من الالى أي مدى ,  بشئ كهذالو قمتَ. 43
  مَحتمل جداً. 1
  مَحتمل الى حد ما. 2
  غير محتمل الى حد ما. 3
  غير محتمل بتاتاً. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

 )V42(تهتم بالسياسه؟ الى أي مدى . 44
  أهتم جداً. 1
  أهتم الى حد ما. 2
  ال أهتم الى حد ما. 3
  ال أهتم بتاتاً. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
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  :الى أي درجه توافق أو ال توافق مع الجمل التاليه
    

  4بطاقه 
موافق 
  جداً

 موافق

في 
الوسط 

افق مو(
وغير 
 )موافق

غير 
 موافق

غير 
موافق 
  بتاتاً

  :تقرأ ال
 ال

 يستطيع
 اإلختيار

 ال
  :تقرأ

  يرفض
ال 

يوجد 
  جواب

45  V43 أن  ب, الوقتغالبية ,يمكننا أن نثق
الحكومه في األشخاص يقوم 

  باألمور الصحيحه 
1  2  3  4  5  8  9  

46  V44 ين في د السياسيين موجويةأغلب
ع من إلنتفااأجل السياسه فقط من 

  بشكل شخصي ذلك
1  2  3  4  5  8  9  

  

والى أي مدى يحاولوا , ذلك إذا أتيحت لهم الفرصه ب,الى أي درجه تعتقد بأن الناس يحاولوا إستغاللك. 47
  )V45(بأن يكونوا عادلين؟ 

  يحاولوا اإلستغالل تقريباً كل الوقت. 1
   الوقتيحاولوا اإلستغالل غالبية. 2
   الوقت غالبيةيحاولوا أن يكونوا عادلين. 3
  يحاولوا أن يكونوا عادلين تقريباً كل الوقت. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

هل تقول بأنه من الممكن الوثوق بالناس أو أن هنالك مكان للشك في العالقات مع أشخاص , بشكل عام. 48
  )V46(آخرين؟ 

  من الممكن الوثوق بالناستقريباً دائماً . 1
  بشكل عام من الممكن الوثوق بالناس. 2
  بشكل عام هنالك مكان للشك في العالقات مع أشخاص آخرين. 3
  تقريباً دائماً هنالك مكان للشك في العالقات مع أشخاص آخرين. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

  )V47(أقرباء أو زمالء في العمل؟ , أي درجه تتحدث بمواضيع سياسيه عندما تلتقي مع أصدقاءالى . 49
  بفترات متقاربه. 1
  أحياناً. 2
  بقترات متباعده. 3
  بالمره ال. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

أقرباء أو , الى أي درجه تحاول إقناع أصدقاء, سياسيعندما يكون لديك رأي قوي بخصوص موضوع . 50
  )V48(بالموافقه مع رأيك؟, زمالء في العمل

  بفترات متقاربه. 1
  أحياناً. 2
  بقترات متباعده. 3
  بالمره ال. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

  يه عالمواآلن سوف نسألك أسئله عن قضايا
  )V49(أي من الجمل التاليه هو األقرب لرأيك؟ , "األمم المتحده"عندما تفكر بتنظيم . 51

  توجد لألمم المتحده قوه أكثر من الالزم. 1
  توجد لألمم المتحده تقريباً القوه المالئمه. 2
  توجد لألمم المتحده قوه أقل من الالزم. 3
  ال أعرف ما هي األمم المتحده. 4
   يستطيع اإلختيارال: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  



  

  

6
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  )V50( أقرب الى رأيك؟ تَين التاليتينأي من الجمل. 52
  لدولفي ا بقاء القرارات بأيدي ممثلي السلطاتيجب إ, بالتنظيمات العالميه. 1
  لية إتخاذ القراراتيجب أن تكون التنظيمات المدنيه مشاركه بشكل مباشر بعم, بالتنظيمات العالميه. 2
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

  .القصد تنظيمات يشترك فيها ممثلي دول مختلفه, تنظيمات عالميه: للمستطلع
ومات أو بإشتراك المقصود من السؤال هو هل يجب إتخاذ القرارات بالتنظيمات العالميه بإشتراك ممثلي الحك, إضافه الى ذلك

  .ممثلي التنظيمات المدنيه
  

  )V51( أقرب الى رأيك؟ تَين التاليتينأي من الجمل. 53
  يجب على األمم المتحده التدخل, حقوق اإلنسانب) خطير(فادح ت دوله بشكل بحالة وأخلّ. 1
  ى األمم المتحده عدم التدخلوعل,  الدوليادةيجب إحترام س, بحقوق اإلنسان )خطير(فادح خالل بشكل اإلحتى إذا تم . 2
  ال أعرف ما هي األمم المتحده. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

  :الى أي مدى توافق أو ال توافق مع الجمل التاليه. واآلن فكّر بالسياسه اإلسرائيليه
    

  4بطاقه 
موافق 
  جداً

 موافق

في 
الوسط 

موافق (
ر وغي
 )موافق

غير 
 موافق

غير 
موافق 
  بتاتاً

  :تقرأ ال
 ال

 يستطيع
 اإلختيار

 ال
  :تقرأ

  يرفض
ال 

يوجد 
  جواب

54  V52  تشجع األحزاب السياسيه
الناس بأن يكونوا فّعالين 

  سياسياً
1  2  3  4  5  8  9  

55  V53   طرح األحزاب السياسيه تال
  9  8  5  4  3  2  1  * للناخبين بدائل حقيقيه

56  V54 الشعبي هو طريقه اإلستفتاء 
ده إلتخاذ قرارات بقضايا جّي

  سياسيه هامه
1  2  3  4  5  8  9  

   حقيقيه بالطروحات الحزبيهبدائلالقصد ل* 
  

د األصوات والتقرير  بالنسبه لَعنزيههالى أي مدى كانت , في إسرائيل عندما تفكر باإلنتخابات األخيره. 57
  )V55(عن التصويت؟ 

  )عادله/مستقيمهالمقصود  – نزيهه: للمستطلع(
  نزيهه جداً. 1
  نزيهه الى حد ما. 2
   ليست نزيهه وليست غير نزيهه–في الوسط . 3
  غير نزيهه الى حد ما. 4
  جداً غير نزيهه. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
    

 بالنسبه للفرصه التي أعطيت نزيههي مدى كانت الى أ,  في إسرائيلعندما تفكر باإلنتخابات األخيره. 58
  )V56(للمرشحين ولألحزاب بالتنافس على أصوات الناخبين؟ 

  نزيهه جداً. 1
  نزيهه الى حد ما. 2
   ليست نزيهه وليست غير نزيهه–في الوسط . 3
  غير نزيهه الى حد ما. 4
  جداً غير نزيهه. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, رفض اإلجابهي: ال تقرأ.  9
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خدمة الجمهور؟ هي ملتزمه بالى أي مدى , إسرائيلخدمه العامه في تنظيمات العندما تفكر ب. 59
)V57(  
  ملتزمه جداً. 1
  ملتزمه قليالً.  2
  ملتزمه الى حد ماغير . 3
  ملتزمه بتاتاًغير . 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

ح هذه َحالى أي مدى من المحتمل أن تَص ,خدمه العامهتنظيمات البعندما تحدث أخطاء فادحه . 60
  )V58(األخطاء؟ 

  مَحتمل جداً. 1
  مَحتمل الى حد ما. 2
  غير محتمل الى حد ما. 3
  غير محتمل بتاتاً. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
   يوجد جوابال, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

  (V59) منتشر الفساد في القطاع العام في إسرائيل؟, حسب رأيك, الى أي مدى. 61
  تقريباً ال يوجد أي شخص مشترك بالفساد. 1
   مشتركين بالفساداألشخاصعدد قليل من . 2
  ذلكمشترك باألشخاص عدد غير قليل ولكن أيضاً غير كبير من . 3
  كذلمشتركين باألشخاص عدد كبير من . 4
  ذلكتقريباً كل واحد مشترك ب. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  

  (V60)في إسرائيل اليوم؟ الى ما مدى تعمل الديمقراطيه بشكل جيد , مجمالً. 63-62
  .يد جداً يعني ج10 – يعني غير جيد بالمره و 0بحيث أن . 10 – و 0درج إجابتك على سلم بين 

  )5بطاقه (
  :ال تقرأ  :ال تقرأ    

    يرفض  ال يستطيع  غير جيد  جيد
  ال يوجد جواب  اإلختيار  بالمره  جداً

         
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      98        99  

     
في عملت وقتها الديمقراطيه بشكل جيد مدى الى أي ما , بالنسبه لقَبل عشر سنواتوماذا . 65-64

   (V61)إسرائيل؟ 
  . يعني جيد جدا10ً – يعني غير جيد بالمره و 0بحيث . 10 – و 0 على سلم بين درج إجابتك

  
  :ال تقرأ  :ال تقرأ    

    يرفض  ال يستطيع  غير جيد  جيد
  ال يوجد جواب  اإلختيار  بالمره  جداً

         
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      98        99  

  
في مل وقتها الديمقراطيه بشكل جيد ستعالى أي مدى ,  من اآلن عشر سنواتعَد وماذا بالنسبه لَب.67-66

   (V61)إسرائيل؟ 
  .  يعني جيد جدا10ً – يعني غير جيد بالمره و 0بحيث . 10 – و 0درج إجابتك على سلم بين 

  :ال تقرأ  :ال تقرأ    
    يرفض  ال يستطيع  غير جيد  جيد
  ال يوجد جواب  اإلختيار  بالمره  جداً

         
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0      98        99  
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  (V63) أقرب أكثر الى رأيك؟, السياسي اإلسرائيليبالنسبه للجهاز , ين التالَيرأيينن بين ال أي ِم.68
  يجب على الحكومه أن ال تقلّص الحقوق الديمقراطيه وال في أي حاله. 1
  يجب على الحكومه أن تقلص الحقوق الديمقراطيه عندما ترى أن ذلك ضروري. 2
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال يوجد جواب, يرفض اإلجابه: ال تقرأ.  9
  
3/5  

نُذِكُرك بأن كل التفاصيل التي ستدلي بها هي سرية وتستعمل فقط . الجزء األخير يشمل تفاصيل شخصية
  :ألغراض إحصائية ولتنفيذ مراقبة على المستطِلعين

6.  )Sex (جنس المستطلَع:  
  رجل  .1
  إمرأة  .2
  
8-7 .(ِAge ( يرفض اإلجابة: ال تقرأ. 99          ما هو عمرك؟ –عمر  
  
9.  )Marital (هل أنت: وضع عائلي:  
  متزوج  .1
  أرمل  .2
  مطلق  .3
  )غير ساكن مع الزوج القانوني(منفصل   .4
  أعزب، لم يتزوج مطلقاً  .5
  يرفض اإلجابة/ال توجد إجابة: ال تقرأ  .9
  

10.  )Cohab ( سكن مع صديق دائم بدون زواج؟تهل : غير متزوجينللذين  
  نعم  .1
  كال  .2
  يرفض اإلجابة/ال توجد إجابة: ال تقرأ  .9
   متزوج، ال يوجد شريك حياه-غير مالئم : ال تقرأ  .0
  

12-11) .Educyrs ( كم سنة تعليمية تامة أتممت؟        ) سجل سنوات(  
  ال يزال في المدرسة  .95
  ال يزال في الجامعة  .96
  ال يعرف  .98
  يرفض/ال توجد إجابة  .99
  

14-13) .IL_degr ( ؟ لديك أعلى ثقافهما هي)إسرائيل(  
  ال توجد ثقافة رسمية  .0
  إبتدائية  .1
  )لم ينهي ثانوية مهنية(ثانوية مهنية جزئية   .2

  ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتمهنية ثانوي  3.
  ة تامة مع شهادة بجروتمهنية ثانوي  .4
  )لم ينهي ثانوية نظرية(ثانوية نظرية جزئية   .5
  ية تامة، لكن بدون شهادة بجروتة نظرثانوي  .6
  ة نظرية تامة مع شهادة بجروتثانوي  .7
  ثانوية دينية بدون شهادة بجروت  .8
  ثانوية دينية مع شهادة بجروت  .9

  )يينتمريض، معهد هندسديني فوق ثانوي، معهد دار المعلمين، معهد  (ةفوق ثانوي  .10
  )لم ُينهي الجامعة، ال يوجد لقب(ة جزئية جامعي  .11
  ) أو أعلىBA(جامعية تامة مع لقب جامعي   .12
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .13
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17-15) .Relig (ما هو دينك؟  
  يهودي  .500
  مسلم  .600
  مسيحي  .100
  درزي  .670
  آخر: ال تقرأ  .960

  
  ما مدى تدٌينك؟: للوسط اليهودي فقط  .18

  متدين متشدد جداً  .1
  متدين  .2
  تقليدي  .3
  علماني  .4
   توجد إجابةال: ال تقرأ  .9
  

  الى أي درجة أنت حريص على تنفيذ الفرائض الدينية؟: للوسط العربي فقط  .19
  بدرجة كبيرة جداً  .1
  بدرجة كبيرة  .2
  بدرجة قليلة  .3
  بدرجة قليلة جداً  .4
  بالمره ال. 5
  ال توجد إجابة: ال تقرأ  .9
  

21-20) .Attend ( كم مره تشارك في فعاليات دينية في الكنيس)أو هيئات دينية ) د أو الكنيسةالمسج
  ؟)يشمل صلوات وفعاليات أخرى(
  كل يوم  .0
  عدة مرات في األسبوع  .1
  مرة في األسبوع  .2
   مرات في الشهر3-2.   3
  مرة في الشهر  .4
  عدة مرات في السنة  .5
  مرة في السنة  .6
  أقل من مرة في السنة  .7
  بالمره ال  .8

  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .97
  ال يعرف: أال تقر  .98
  ال توجد إجابة: ال تقرأ  .99

  
23-22) .Counbrt (في أي دولة ُوِلدت؟  

      في أي سنة قدمت للبالد؟ ) yrimm (.24- 25      ، في أي دولة؟ في خارج البالد  
  )تابع (في إسرائيل. 90  

  
27-26) .CounbrtF) (في أي دولة ُوِلَد أبوك؟ ) لمواليد إسرائيل            
29-28) .CounbrtM() في أي دولة ُوِلَدت أمك؟ ) لمواليد إسرائيل            

  
31-30) .Hompop (كم شخص إجماالً يقطنون في بيتك؟        )بما فيهم أنت(  

  ال توجد إجابة، يرفض اإلجابة. 99                    
  

33-32) .popup 18 ( ؟ 18كم منهم راشدون فوق عمر            
35-34) .pop6_18 ( ؟ 6-18كم منهم أوالد في أعمار            
37-36) .popund 18 ( ؟ 6كم منهم أوالد دون سن الـ            

              المجموع                  
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39-38) .Topbot ( الحضيضتكون في القمة وفئات تميل لتكون في تميل أن في مجتمعنا توجد فئات .

  أين كنت تضع نفسك في هذا تدريج؟. الحضيضأمامك تدريج ينتقل من القمة إلى 
  القمة  .10
9.  
8.  
7.  
6.  
5.  
4.  
3.  
2.  
  الحضيض  .1

  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .97
  ال يعرف: ال تقرأ  .98
  ال توجد إجابة: ال تقرأ  .99
  

            دعم أكثر؟أي حزب تميل بأن ت. 41-40
  ال تقرأ قائمة األحزاب: للمستطِلع

  يسرائيل أحات  .1
  ليكودال  .2
  شاس  .3
  ميرتس  .4
  المفدال  .5
  )ج(دجل هتوراه /ائيلأجوداة يسر/يهدوت هتوراه  .6
  عام إحاد بقيادة عمير بيرتس  .7
  شينوي بقيادة طومي لبيد  .8
  إحود لئومي بقيادة بيني بيغن الذي يشمل موليدت  .9

  حزب المركز بقيادة إسحاق مردخاي  .10
  شيرانسكي/يسرائيل بعالية  .11
  يسرائيل بيتينو بقيادة إيفيط ليبرمان  .12
  الطريق الثالثة  .13
  روزنبلومبنينه   .14
  تسومت  .15
  المتقاعدون  .16
  الجبهة الديمقراطية للسالم  .21
    التجمع الوطني الديمقراطي– بلد  .22

   الحركة العربية للتغيير .23
  الحركة العربية الموحدة  .24
  العربي الجديد بقيادة مكرم مخول  .25
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .97
  ال يعرف: ال تقرأ  .98
  د إجابةال توج: ال تقرأ  .99

  

42.  )Vote_le (هل صوتت في اإلنتخابات األخيرة؟  
  نعم  .1  
  كال  .2  
  ال توجد إجابة: ال تقرأ  .9  
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  )occup_IL-ס"למ. (45-43
49-46) .88ISCO(  

  )إذا ال يعمل، يجب التطرق للعمل األخير(صف بصورة مفصلة عملك أو مهنتك األساسية 
 إنما سائق –امل إنتاج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق ليس تعريف عام مثل عامل، إنما ع: للمستطِلع(

  ) إنما موظف قوى بشرية ألخ– إنما طبيب عيون؛ ليس موظف –باص؛ ليس طبيب 
                                        : سجل

  
  ؟)إذا ُوجَِد(ما هو لقب الوظيفة أو المهمة *** 

  )خمثالً مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير دائرة مالية أل(
                                        : سجل

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

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

50.  )Class ( ؟ه اإلجتماعيالطبقهمن ناحية وعائلتك كيف كنت تُعّرف نفسك  
  قه سفلىطب  .1
  متوسطه-طبقه سفلى  .2
  طبقه متوسطه  .3
  اليع-طبقه متوسطه   .4
  طبقه عليا  .5
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .7
  ال يعرف: ال تقرأ  .8
  ال توجد إجابة: ال تقرأ  .9
  

52-51) .Wrkst (هل أنت؟: وضع العمل الحالي  
  :في القوى العاملة

  ) يشمل معلم بوظيفة تامة وما شابه ساعة أسبوعياً،35على األقل (تعمل بوظيفه كامله  .1
  ساعة أسبوعياً) 15-34(تعمل بوظيفه جزئيه   .2
  )مرض، إجازة والدة وما شابه: مثالً( ساعة في األسبوع أو ال تعمل بشكل مؤقت 15تعمل أقل من   .3
  بدون أجرعضو عائلة تعمل في عمل عائلي   .4
  عاطل عن العمل  .5

  22 صفحه 62-63 سؤال إنتقل الى - :لست في القوى العاملة
  تأهيل مهني/ طالب جامعي / تتعلم في المدرسة   .6
  متقاعد/ محال على المعاش   .7
  ربة بيت  .8
  غير قادر على العمل بشكل دائم/ معاق   .9

               فَصِّل . ال تعمل ألسباب أخرى  .10
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .97
  ال يعرف: ال تقرأ  .98
  ةال توجد إجاب: ال تقرأ  .99

  
54-53) .Wrkhrs ( كم ساعة تعمل)ًسجل عدد الساعات  (___________ في األسبوع) عادة  

  )األسبوعية التي يعمل بها لقاء أجر                                                                            
                            95أكثر من   .96
  يرفض اإلجابة  .97
  )وسجل أعاله" تقريباً"إسأل (ال يعرف   .98
  ال توجد إجابة  .99
  )51- 52 في أسئلة 99 حتى 6إجابات (حالياً ليس في القوى العاملة : غير مالئم  .00
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55.  )Union (هل أنت عضو أو كنت عضواً في تنظيم مهني؟  
  نعم، عضو اليوم  .1
  كنت مرة عضو ولكن اآلن لست عضواً  .2
  هنيلم أكن وال مره عضواً في تنظيم م  .3
  ال يعرف: ال تقرأ  .8
  ال توجد إجابة، يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .9
  غير مالئم: ال تقرأ  .0
  

56.  )Wrksup ( مسؤول عن عمل أشخاص أخرين؟هل أنت  
  نعم  .1
  كال  .2

  :ال تقرأ
  يرفض اإلجابة  .7
  ال يعرف  .8
  ال توجد إجابة  .9
  )20 صفحة 51- 52 في أسئلة 99 حتى 6إجابات (حالياً ليس في القوى العاملة : غير مالئم  .0
  

57.  )Wrktype (هل مكان عملك تابع للقطاع الخاص أو العام؟  
  عامل حكومي  .1
  يعمل في شركة ملك عام  .2
  )ليس مستقل(يعمل في القطاع الخاص   .3
  مستقل  .4

  :ال تقرأ
  ال توجد إجابة، ال يعرف  .9
  لم يعمل أبداً: غير موضوعي  .0
  

58-59X  
  )سجل (          ما هو عدد العمال الذين تُشِْغلهم؟ ) mployNe)(فقط للمستقلين(

  ال ُيشِْغل عمال بتاتاً. 9995
  يرفض اإلجابة. 9997
  ال يعرف. 9998
  ال توجد إجابة. 9999

  غير مستقل: غير مالئم  .00
  

61-60) .Rinc_IL ( ما هي فئة الدخل التي تابع أنت إليها حسب الدخل الشهري الصافي من العمل في
  ؟)يشمل ساعات إضافية، ِمنَح ألخ(األخير الشهر 

  لم أربح أجر في الشهر األخير/ ال شيء   .0
  جـ. ش2000حتى   .1
  جـ. ش4000-2001  .2
  جـ. ش6000-4001  .3
  جـ. ش8000-6001  .4
  جـ. ش10000-8001  .5
  جـ. ش15000-10001  .6
  جـ. ش15000أكثر من   .7

  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .97
  فال يعر: ال تقرأ  .98
  ال توجد إجابة: ال تقرأ  .99
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  للجميع
63-62) .Incom_IL (الصافي في الشهر ما هو دخل العائله ) القصد الدخل العائلي من كل مصادر

  ؟)الدخل
  جـ صافي. ش4500حتى   .1
  جـ صافي. ش4501-5500بين   .2
  جـ صافي. ش5501-6500بين   .3
  جـ صافي. ش6501-7500بين   .4
  فيجـ صا. ش7501-8500بين   .5
  جـ صافي. ش8501-10500بين   .6
  جـ صافي. ش10501-13500بين   .7
  جـ صافي. ش13501-15500بين   .8
  جـ صافي. ش15501-20000بين   .9

  جـ صافي. ش20000أكثر من   .10
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .97
  ال يعرف: ال تقرأ  .98
  ال توجد إجابة: ال تقرأ  .99
  ال يوجد دخل: ال تقرأ  .00
  

  :لمن رفض
46.  )c_Income ( ًجـ صافي. ش8500معدل الدخل الشهري للبيت في إسرائيل اليوم هي تقريبا .  

  هو) من جميع مصادر الدخل(الشامل  بيتك هل دخل
  تحت المعدل بكثير  .1
  تحت المعدل بقليل  .2
  معدل  .3
  فوق المعدل بقليل  .4
  فوق المعدل بكثير  .5
  يرفض: ال تقرأ  .9
  

   ،)זוג-בן( أوالساكنين مع صديق ,ستطلَعين متزوجينتتمة اإلستطالع مخصصة لم
  )، أرامل أو مطلقون ينتقلوا إلى خانة نهاية المقابلةعزباء/أعزب: للمستطِلع(
  

66-65) .Speducyr (كم سنة تعليمية تامة أنهى زوجك؟         ) سجل سنوات(  
  يرفض اإلجابة/ال يعرف. 99                      

68-67) .Spdeg_IL ( فة لزوجك ثقاأعلى ما هي)؟)إقرأ  
  ال توجد ثقافة رسمية  .0
  إبتدائية  .1
  )لم ينهي ثانوية مهنية(ثانوية مهنية جزئية   .2

  ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتمهنية ثانوي  3.
  ة تامة مع شهادة بجروتمهنية ثانوي  .4
  )لم ينهي ثانوية نظرية(ثانوية نظرية جزئية   .5
  ة بجروتة نظرية تامة، لكن بدون شهادثانوي  .6
  ة نظرية تامة مع شهادة بجروتثانوي  .7
  ثانوية دينية بدون شهادة بجروت  .8
  ثانوية دينية مع شهادة بجروت  .9

  )تمريض، معهد هندسائيمديني فوق ثانوي، معهد دار المعلمين، معهد  (ةفوق ثانوي  .10
  )لم ُينهي الجامعة، ال يوجد لقب(ة جزئية جامعي  .11
  ) أو أعلىBA(ب جامعي جامعية تامة مع لق  .12
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .13
  ال يعرف: ال تقرأ.14
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70-69) .Spcounbr ( ؟زوجكفي أي دولة ُوِلَد  

      في أي سنة قدم للبالد؟ ) Spyrimm (.71- 72      ، في أي دولة؟ في خارج البالد  
  )تابع (في إسرائيل. 90  

74-73) .SpcounbF) (ِلَد أبوه؟في أي دولة ُو) لمواليد إسرائيل             
76-75) .SpcounbM) (في أي دولة ُوِلَدت أمه؟) لمواليد إسرائيل             

  
  )occup_IL-ס"למ. (97-77

83-80) .88ISCO(  
  )إذا ال يعمل، يجب التطرق للعمل األخير (لزوجكصف بصورة مفصلة عمل أو المهنة األساسية 

 إنما سائق –اج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق ليس تعريف عام مثل عامل، إنما عامل إنت: للمستطِلع(
  ) إنما موظف قوى بشرية ألخ– إنما طبيب عيون؛ ليس موظف –باص؛ ليس طبيب 

                                        : سجل
  

  ؟)إذا ُوجَِد(ما هو لقب الوظيفة أو المهمة *** 
  )مثالً مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير دائرة مالية ألخ(

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

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

85-84) .Spwrkst (ما هو وضع العمل الحالي لزوجك؟  
  :في القوى العاملة

  ) ساعة أسبوعياً، يشمل معلم بوظيفة تامة وما شابه35على األقل ( كامله يعمل بوظيفه  .1
  ساعة أسبوعياً) 15-34(يعمل بوظيفه جزئيه   .2
  )مرض، إجازة والدة وما شابه: مثالً( ساعة في األسبوع أو ال يعمل بشكل مؤقت 15يعمل أقل من   .3
  بدون أجرعضو عائلة يعمل في عمل عائلي   .4
  لعاطل عن العم  .5

  )إنتقل الى خانة نهاية المقابلة (– ليس في القوى العاملة
  تأهيل مهني/ طالب جامعي / يتعلم في المدرسة   .6
  متقاعد/ محال على المعاش   .7
  ربة بيت  .8
  غير قادر على العمل بشكل دائم/ معاق   .9

               فَصِّل . ال يعمل ألسباب أخرى  .10
  :ال تقرأ

  يرفض اإلجابة  .97
  رفال يع  .98
  ال توجد إجابة  .99
  زوجال يوجد : غير مالئم  .00

  
  

86-87) .Spwrkhrs ( كم ساعة يعمل زوجك)ًسجل عدد الساعات األسبوعية (     في األسبوع) عادة  
  )التي يعمل بها لقاء أجر                      ساعه أو أآثر 96  96
  يرفض اإلجابة  .97
  )وسجل أعاله" تقريباً"إسأل (ال يعرف   .98
   إجابةال توجد  .99
  )84- 85 في أسئلة 99 حتى 6 إجابات(حالياً ليس في القوى العاملة : غير مالئم  .00
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88.  )Wrktype (تابع للقطاع الخاص أو العام؟ زوجكهل مكان عمل   

  عامل حكومي  .1
  يعمل في شركة ملك عام  .2
  )ليس مستقل(يعمل في القطاع الخاص   .3
  مستقل  .4

  :ال تقرأ
  ال يعرفال توجد إجابة،   .9
  لم يعمل أبداً: غير موضوعي  .0
  

89.  )Spincome ( ما هي فئة الدخل التابع لها زوجك حسب الدخل الشهري الصافي من العمل في الشهر
  ؟)يشمل ساعات إضافية، ِمنَح ألخ(األخير 

  لم يربح أجر في الشهر األخير/ ال شيء   .0
  جـ. ش2000حتى   .1
  جـ. ش4000-2001  .2
  جـ. ش6000-4001  .3
  جـ. ش8000-6001  .4
  جـ. ش10000-8001  .5
  جـ. ش15000-10001  .6
  جـ. ش15000أكثر من   .7
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ  .8
  ال يعرف: ال تقرأ  .9
  
  

   التعاونعلى شكراً
  
  

  ____________מראיין מספר. 92-90___________________________ המראיין שם

  ______________________ ישוב סמל .96-93 ___________________ הישוב שם  

   __________________ כתובת מספר. 98-97__________ : סטטיסטי אזור. 101-99

   __________________חודש ____________   יום: הראיון ביצוע תאריך

  ________________________: כתובת________________________       : המרואיין שם

  ____________________  : של המרואיין טלפון' מס .111-102

 
  :בלבד המשרד לשימוש

112 .reg_IL  - Region  
  ערבי מגזר. 5          ירושלים. 4     אביב תל. 3     דרום. 2     צפון. 1
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113 .size_IL  - Size  
  100,000 -מ יותר. 1
2 .50,001-100,000  
3 .20,001-50,000  
4 .10,001-20,000  
5 .5,001-10,000  
6 .2,501-5000  
 2500 -מ פחות. 7
  

  ריאיון שפת. 114
  רוסית. 3      ערבית. 2   עברית. 1
 

116-115) .3v (מגזר  
  ערבי מגזר. 23     יהודי מגזר. 22
  
  )רשום  (_________? מעסיק שאתה העובדים מספר מה )Nemploy(. 120-117 )לעצמאים(
  .לא מעסיק עובדים כלל. 9995 
  .מסרב להשיב. 9997 
  .לא יודע. 9998 
  .אין תשובה. 9999 
  לא עצמאי: לא רלוונטי. 00 

  

121-122  .10) mode (  

  
  


