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 מספר משק בית _____________ 1-4
 

ISSP 1020 - כות הסביבהאי סקר דעת קהל בנושא  
 

ISSP 0202 - استطالع رأي عام بموضوع جودة البٌئة 
5/1 

 
 

 (V5) من بٌن المواضٌع التالٌة، ما هو الموضوع األهم، الٌوم، بالنسبة إلسرائٌل؟. 7-6
 1بطاقة 

 خدمات الصحة. 1
 التربٌة. 2
 راماإلج. 3
 جودة البٌئة. 4
 الهجرة. 5
 االقتصاد. 6
 اإلرهاب. 7
 الفقر. 8
 من المواضٌع أعالهوال أي موضوع . 9

 ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار .98
 ال ٌعرف/ال توجد إجابة. 99

 

 
 (6V) وما هو الموضوع الثانً بأهمٌته؟. 9-8

 1بطاقة 
 خدمات الصحة. 1
 التربٌة. 2
 اإلجرام. 3
 جودة البٌئة. 4
 الهجرة. 5
 االقتصاد. 6
 اإلرهاب. 7
 الفقر. 8
 المواضٌع أعاله وال أي موضوع من. 9

 ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 98
 ال ٌعرف/ال توجد إجابة. 99
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 إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالٌة:
  

 2بطاقة 
 

 موافق
 جًدا

 موافق
موافق 
وغٌر 
 موافق

 غٌر 
 موافق

 جًدا غٌر
 افقمو

  ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

 صٌة )الخاصة(خشالمبادرة ال 10
لحل الطرٌقة األفضل هً 

 مشاكل إسرائٌل االقتصادٌة

(V7) 

1 2 3 4 5 8 9 

تخفٌض هذه مسؤولٌة الحكومة  11
فوارق الدخل بٌن الناس ذوي 

الدخل المرتفع وبٌن الناس ذوي 
 (V8) الدخل المنخفض

1 2 3 4 5 8 9 

 
 

الشًء  –سرائٌل، ٌننً إلاألفضلٌة األعلى بالنسبة ذو الوحٌد الذي ٌجب، حسب رأٌك، أن ٌكون  األمرالرجاء اإلشارة إلى . 12

  (9V) .األهم للغاٌة الذي ٌجب علٌها أن تفنله
 3بطاقة 

 الحفاظ على النظام فً الدولة. 1
 رارات الحكومةلتأثٌر أكثر على قالناس إمكانٌة ا اءعطإ. 2
 محاربة ارتفاع األسعار. 3
 الدفاع عن حرٌة التعبٌر .4

 ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال توجد إجابة. 9
 

الشًء الثانً األكثر أهمٌة الذي  –ما هو األمر الذي ٌحب أن ٌكون الثانً على سلم األفضلٌة بالنسبة إلسرائٌل، ٌننً . 13
  (10V) ٌجب علٌها أن تفنله.

 3اقة بط
 الحفاظ على النظام فً الدولة. 1
 لتأثٌر أكثر على قرارات الحكومةإعطاء الناس إمكانٌة ا. 2
 رمحاربة ارتفاع األسعا. 3
 الدفاع عن حرٌة التعبٌر .4

 ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال توجد إجابة. 9
 
 

مع الناس؟  وك منٌنة بالنالقاتة الناس، أو أنه دائًما هنالك مكان لشكمكن الثقة بغالبٌبشكل عام، هل حسب رأٌك، من المُ . 14             
مكن الثقة بغالبٌة ٌننً "من المُ  5 –ٌننً "دائًما هنالك مكان لشكوك منٌنة"، و  1، حٌث أن 5إلى  1دّرج إجابتك على سلم بٌن 

 (V11)  الناس".
 4بطاقة 

 

  ال تقرأ:
ال  ال ٌنرف/

 توجد إجابة

  ال تقرأ:
ستطٌع ال ٌ

 االختٌار

مكن من المُ 
الثقة 

بغالبٌة 
 الناس

   

دائًما هنالك 
مكان 

لشكوك 
 منٌنة

9 8 5 4 3 2 1 
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ٌحاولوا أن ٌكونوا منصفون أنهم بشكل عام، هل حسب رأٌك، غالبٌة الناس ٌحاولون استغاللك إذا أتٌحت لهم الفرصة، أو . 15
ٌننً "غالبٌة الناس  5 –"، و ً "غالبٌة الناس ٌحاولون استغاللكٌنن 1، حٌث أن 5إلى  1دّرج إجابتك على سلم بٌن  تجاهك؟

 (V12) ٌحاولون أن ٌكونوا منصفون".
 5بطاقة 

 

 ال تقرأ:
  / ال ٌنرف

 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

غالبٌة 
الناس 
 ٌحاولون

أن ٌكونوا 
 منصفون

   
غالبٌة الناس 

ٌحاولون 
 كاستغالل

9 8 5 4 3 2 1 

 

 إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالٌة:
  

 6بطاقة 
 

 موافق
 جًدا

 موافق
موافق 
وغٌر 
 موافق

 غٌر 
 موافق

 جًدا غٌر
 موافق

  ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

مكن غالبٌة الوقت من المُ  16
االعتماد على األشخاص 
فً الحكومة بأن ٌقوموا 

 (V13) ةالصحٌح باألمور

1 2 3 4 5 8 9 

غالبٌة السٌاسٌون ٌتواجدون  17
فً السٌاسة فقط ألنهم 
ٌستطٌعون االستفادة 

ا من هذا  ًٌ  (V14)شخص

1 2 3 4 5 8 9 

 
ٌننً "غٌر  1، حٌث أن 5إلى  1ة؟ دّرج إجابتك على سلم بٌن ق من مشاكل المتنلقة بالبٌئبشكل عام، إلى أي مدى أنت قلِ . 18

 (V15) ٌننً "قلق جًدا".  5 –ا"، و قلق بتاتً 
 7بطاقة 

 

 ال تقرأ:
 ال ٌنرف/

 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

 قلق
 جًدا

   
غٌر قلق 

 بتاًتا

9 8 5 4 3 2 1 

 
سأعرض أمامك اآلن قائمة من المشاكل المتنلقة بالبٌئة، أي من المشاكل حسب رأٌك، إذا كان أصال، هً المشكلة . 20-19

 (16V) كلها؟األكثر مركزٌة بالنسبة إلسرائٌل 
 8بطاقة 

 تلّوث الجو. 1
  مبٌدات الحشراتالكٌماوٌات، و. 2
 المٌاه النقص فً .3
 تلّوث المٌاه. 4
ٌّة. 5  النفاٌات النوو
 إخالء النفاٌات البٌتٌة. 6
 رات المناختغٌّ . 7
االغذاء ال. 8 ًٌ  مَهندس وراث
 فً البالد استغالل زائد للثروات الطبٌعٌة. 9

 وال أي واحد منهم. 11
 ال تقرأ:

 ال ٌستطٌع االختٌار. 98
 ال توجد إجابة. 99
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 (17V) األكثر تأثًٌرا علٌك وعلى عائلتك؟هً وأي من بٌن المشاكل التً ُعرضت . 22-21

 8بطاقة 
 تلّوث الجو. 1
  الكٌماوٌات، ومبٌدات الحشرات. 2
 النقص فً المٌاه .3
 تلّوث المٌاه. 4
ٌّةال. 5  نفاٌات النوو
 إخالء النفاٌات البٌتٌة. 6
ٌّرات المناخ. 7  تغ
ا. 8 ًٌ  الغذاء المَهندس وراث
 استغالل زائد للثروات الطبٌعٌة فً البالد. 9

 وال أي واحد منهم. 11
 ال تقرأ:

 ال ٌستطٌع االختٌار. 98
 ال توجد إجابة. 99

 
 

 1، حٌث أن 5إلى  1دّرج إجابتك على سلم بٌن  (18V) البٌئة هذه؟إلى أي مدى تشنر بأنك تنرف األسباب المؤدٌة لمشاكل . 23
 ٌننً "تنرف كثًٌرا". 5 –ٌننً "ال تنرف بتاًتا"، و 

 9بطاقة 

 ال تقرأ:
 ال ٌنرف/

 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

أعرف 
 كثًٌرا

   
ال أعرف 

 بتاًتا

9 8 5 4 3 2 1 

 
 

ٌننً "ال  1، حٌث أن 5إلى  1دّرج إجابتك على سلم بٌن  (9V1) لحلول لمشاكل البٌئة هذه؟إلى أي مدى تشنر بأنك تنرف ا. 24
 ٌننً "تنرف كثًٌرا". 5 –تنرف بتاًتا"، و 

 9بطاقة 
 

 ال تقرأ:
 ال ٌنرف/

 ال توجد إجابة

 ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

أعرف 
 كثًٌرا

   
ال أعرف 

 بتاًتا

9 8 5 4 3 2 1 

 
 

 أو ال توافق مع كل من الجمل التالٌة:إلى أي مدى توافق 
  

 11بطاقة 
 

 موافق
 جًدا

 موافق
موافق 
وغٌر 
 موافق

 غٌر 
 موافق

 جًدا غٌر
 موافق

  ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

 غالًبا ما نؤمن بالعلم وال نؤمن 25
 بالمشاعر واإلٌمان كفاٌة

(V20) 

1 2 3 4 5 8 9 

لم المعاصر ٌجلب مااًل، العإج 26
 (V21) ضرر أكثر من منفعة

1 2 3 4 5 8 9 

العلم المعاصر ٌحل مشاكلنا  27
دي إلى تغٌٌر البٌئٌة دون أن ٌؤ

 (V22) حٌاتنا أسلوبٌر بكب

1 2 3 4 5 8 9 
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 إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالٌة:
  

 11بطاقة 
 

 موافق
 جًدا

 موافق
موافق 
وغٌر 
 موافق

 ر غٌ
 موافق

 جًدا غٌر
 موافق

  ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

من الالزم أكثر  نقلقنحن  28
، وال مستقبل البٌئةخصوص ب

خصوص بصورة كافٌة بنقلق 
 ارتفاع األسعار وفرص العمل

 (V23)الٌوم 

1 2 3 4 5 8 9 

ل شًء نعمله فً الحٌاة تقرًٌبا ك 29
 (V24) بٌئةال رضالمعاصرة، ٌ

1 2 3 4 5 8 9 

من الالزم من الناس قلقون أكثر  30
 ضر البٌئةأن التقّدم اإلنسانً ٌ

(V25) 
1 2 3 4 5 8 9 

 

 إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالٌة:
  

 11بطاقة 
 

 موافق
 جًدا

 موافق
موافق 
وغٌر 
 موافق

 غٌر 
 موافق

 جًدا غٌر
 موافق

  ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع
 االختٌار

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

من أجل حماٌة البٌئة تحتاج  31
 إسرائٌل إلى ازدهار اقتصادي

(V26) 
1 2 3 4 5 8 9 

التطّور االقتصادي ٌضر البٌئة  32
 (V27)دائًما 

1 2 3 4 5 8 9 

من الكرة األرضٌة ال تتمكن  33
االستمرار فً دعم مستوى 

 (V28) الحالً للتزاٌد السكانً
1 2 3 4 5 8 9 

 
 

 (V29) مرتفنة أكثر من أجل حماٌة البٌئة؟ أسنارهل أنت مستند أن تدفع . 34
 11بطاقة 

 مستعد جًدا. 1
  مستعد. 2
 فً الوسط. 3
  غٌر مستعد. 4
 جًدا غٌر مستعد. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
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 (V30) ثر من أجل حماٌة البٌئة؟أك ضرائبوهل أنت مستند أن تدفع . 35
 11بطاقة 

 مستعد جًدا. 1
  مستعد. 2
 فً الوسط. 3
  غٌر مستعد. 4
 جًدا غٌر مستعد. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9

  

  (V31) من أجل حماٌة البٌئة؟ ص مستوى منٌشتكتقلّ أن وهل أنت مستند . 36
 11بطاقة 

 امستعد جدً . 1
  مستعد. 2
 فً الوسط. 3
  غٌر مستعد. 4
 جًدا غٌر مستعد. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالٌة:

  

 12بطاقة 
 

 موافق
 جًدا

 موافق
موافق 
وغٌر 
 موافق

 غٌر 
 موافق

 جًدا غٌر
 موافق

  ال تقرأ:
ستطٌع ال ٌ

 االختٌار

  ال تقرأ:
ال توجد 

 إجابة
الصعب جًدا على شخص من  37

ٌقوم بشًء بخصوص مثلً أن 
 (V32) البٌئة

1 2 3 4 5 8 9 

ٌّد للبٌئة، حتى  38 أنا أقوم بما هو ج
أو  ،أكثرماال  لو ذلك كلّفنً

 (V33) تطلّب منً وقًتا أكثر
1 2 3 4 5 8 9 

هنالك أمور مهمة أكثر فً  39
ٌجب القٌام بها من  ، والتًالحٌاة

 (V34) القٌام بحماٌة البٌئة
1 2 3 4 5 8 9 

ال ٌوجد مبرر أن أعمل ما  40
باستطاعتً من أجل البٌئة إذا لم 

 (V35) ٌعمل اآلخرون مثلً
1 2 3 4 5 8 9 

العدٌد من اإلدعاءات بخصوص  41
 المخاطر على البٌئة مبالغ بها

(V36) 
1 2 3 4 5 8 9 

بالنسبة لً أن من الصعب  42
 فٌدأعرف إذا كان نمط حٌاتً ٌ

 (V37) أو ٌضر بالبٌئة
1 2 3 4 5 8 9 

للمشاكل المتعلقة بالبٌئة تأثٌر  43
 مباشر على حٌاتً الٌومٌة

(V38) 
1 2 3 4 5 8 9 
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 (39V)بشكل عام، هل تنتقد بأن تلّوث الجو الذي تسببه السٌارات هو .... 44

 13بطاقة 
  لبٌئةلى اعللغاٌة  ًٌراخط. 1
 جًدا ارً خطٌ. 2
 إلى حٍد ما  ارً خطٌ. 3
 لٌس خطًٌرا جًدا. 4
 لبٌئةعلى ا اإطالقً لٌس خطًٌرا . 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 
 (40V)الذي تسببه المصانع، هو ...ل عام، هل تنتقد بأن تلّوث الجو بشك. 45

 13بطاقة 
  على البٌئة خطًٌرا للغاٌة. 1
 خطًٌرا جًدا. 2
 خطًٌرا إلى حٍد ما . 3
 لٌس خطًٌرا جًدا. 4
 لٌس خطًٌرا إطالًقا على البٌئة. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 (41V)…ستخدم فً الزراعة، هً هل تنتقد بأن الكٌماوٌات ومبٌدات الحشرات التً تُ . 46
  ة على البٌئةخطًٌرا للغاٌ. 1
 خطًٌرا جًدا. 2
 خطًٌرا إلى حٍد ما . 3
 لٌس خطًٌرا جًدا. 4
 لٌس خطًٌرا إطالًقا على البٌئة. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

   (42V)وهل تنتقد بأن تلّوث األنهار، البحٌرات واألودٌة فً إسرائٌل، هو ... . 47

 13بطاقة 
  ًرا للغاٌة على البٌئةخطٌ. 1
 خطًٌرا جًدا. 2
 خطًٌرا إلى حٍد ما . 3
 لٌس خطًٌرا جًدا. 4
 لٌس خطًٌرا إطالًقا على البٌئة. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
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   (43V)هً... المناخبشكل عام، هل تنتقد بأن ارتفاع درجة الحرارة فً النالم جراء تغٌٌرات . 48

 13بطاقة 
  خطًٌرا للغاٌة على البٌئة. 1
 خطًٌرا جًدا. 2
 خطًٌرا إلى حٍد ما . 3
 لٌس خطًٌرا جًدا. 4
 لٌس خطًٌرا إطالًقا على البٌئة. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 (44V)وهل تنتقد بأن تغٌٌرات وراثٌة فً نباتات زراعٌة منٌنة هً .... 49
  خطًٌرا للغاٌة على البٌئة. 1
 خطًٌرا جًدا. 2
 خطًٌرا إلى حٍد ما . 3
 لٌس خطًٌرا جًدا. 4
 لٌس خطًٌرا إطالًقا على البٌئة. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

ٌّة هً ... . 50   (45V)وبشكل عام، هل تنتقد بأن المفاعل النوو

 13بطاقة 
  طًٌرا للغاٌة على البٌئةخ. 1
 خطًٌرا جًدا. 2
 خطًٌرا إلى حٍد ما . 3
 لٌس خطًٌرا جًدا. 4
 لٌس خطًٌرا إطالًقا على البٌئة. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

  (46V) أي من الجمل التالٌة هً األقرب إلى آرائك؟. 51
 14بطاقة 

ر واألمبدائًما  ٌقومونمعناه أنهم ال ذلك نفسهم كٌف ٌحمون البٌئة، حتى إن كان أح للمواطنٌن أن ٌقرروا بعلى الحكومة أن تسم. 1
 ةالصحٌح

حماٌة البٌئة، حتى لو كان ذلك ٌمس بحق األشخاص أن ٌتخذوا قرارات قوانٌن تلزم المواطنٌن  على الحكومة أن تسن. 2
 بخصوص أنفسهم

   ال تقرأ:
 ارال ٌستطٌع االختٌ. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
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 (7V4) أي من الجمل التالٌة هً األقرب إلى آرائك؟. 52
 15بطاقة 

ذلك معناه أنهم ال ٌقومون دائًما على الحكومة أن تترك المصالح التجارٌة أن تقرر بنفسها كٌف تحمً البٌئة، حتى إن كان . 1
 باألمور الصحٌحة

بحق المصالح التجارٌة أن ٌتخذوا  حماٌة البٌئة، حتى لو كان ذلك ٌمسبلمصالح التجارٌة على الحكومة أن تسن قوانٌن تلزم ا. 2
  قرارات بخصوص أنفسهم

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 من أجل حماٌة البٌئة مقارنة مع دول أخرى.نمل أكثر هنالك دول تقوم ب. 53
  (48V)… رائٌل تنملبشكل عام، هل تنتقد بأن إس

 16بطاقة 
 أكثر من المطلوب .1
 كفاٌة .2
 أقل من المطلوب. 3

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 البٌئة؟ ح التجارٌة والمصانع فً إسرائٌل تحمًأي من الطرق التالٌة هً األفضل حسب رأٌك، من أجل جنل المصال. 54
(49V)  

 17بطاقة 
 تضر البٌئةالتً مصالح الفرض ضرائب كبٌرة على . 1
 تحافظ على البٌئةالتً مصالح الاستعمال جهاز الضرائب من أجل مكافئة . 2
 المحافظة على البٌئة إٌجابٌاتوتعلٌمهم  ،أكثرتزوٌد المصالح بمعلومات . 3

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 الناس فً إسرائٌل وعائالتهم ٌحافظون على البٌئة؟جنل ن الطرق التالٌة هً األفضل، حسب رأٌك، من أجل أي من بٌ. 55
(0V5)  

 18بطاقة 
 فرض ضرائب كبٌرة على أشخاص ٌضرون بالبٌئة. 1
 استعمال جهاز الضرائب من أجل مكافئة أشخاص ٌحافظون على البٌئة. 2
 م إٌجابٌات المحافظة على البٌئةوتعلٌمه ،تزوٌد األشخاص بمعلومات أكثر. 3

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 (1V5) آلي من األمور التالٌة ٌجب على إسرائٌل أن تنطً أفضلٌة بهدف تأمٌن احتٌاجاتها المستقبلٌة للطاقة؟. 56
 19بطاقة 

 فحم، أو نفط، أو غاز طبٌعً. 1
ٌّة. 2  طاقة نوو
 شمسٌة، أو طاقة هوائٌة، أو طاقة مائٌةطاقة . 3
  الزراعةوقود ٌتم إنتاجه من . 4
 وال واحد منهم. 5

   ال تقرأ:
 ال ٌستطٌع االختٌار. 8
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
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 إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالٌة:

  

 21بطاقة 
 موافق
 جًدا

 موافق
موافق 
وغٌر 
 موافق

 غٌر 
 موافق

 ا غٌرجدً 
 موافق

  ال تقرأ:
ال ٌستطٌع 

 االختٌار

  ال تقرأ:
ال توجد 

 إجابة
لحل المشاكل المتعلقة بالبٌئة ٌجب  57

أن تكون معاهدات دولٌة ٌتوجب 
 االلتزامعلى إسرائٌل ودول أخرى 

 (V52) بها

1 2 3 4 5 8 9 

الفقٌرة تبذل دول الٌمكن التوّقع بأن  58
مع  ٌئة مقارنةّ ا أقل لحماٌة البجهدً 

 (V53) الدول الغنٌة
1 2 3 4 5 8 9 

التطّور االقتصادي فً إسرائٌل  59
سوف ٌتباطأ إذا لم نحمً البٌئة 

 (4V5) بصورة أفضل
1 2 3 4 5 8 9 

 
 

 بأي وتٌرة تبذل جهوًدا لتصنٌف الزجاج أو الصفائح المندنٌة، أو البالستٌك، أو الصحف وما شابه من أجل تكرٌرها؟. 60
(5V5) 

 21بطاقة 
 دائًما .1
 ألحٌان متقاربة .2
 أحٌاًنا .3
 وال مرة .4
  ال توجد إمكانٌة تكرٌر فً المنطقة التً أسكن بها .8

   ال تقرأ:
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

أو  لمكافحة األوبئة الزراعٌة موادرشها ببدون عضوٌة التً تمت تنمٌتها  بأي وتٌرة تقوم بجهود خاصة لشراء خضروات. 61
 22بطاقة  (6V5) اوٌات؟كٌمب

 دائًما .1
 ألحٌان متقاربة .2
 أحٌاًنا .3
 وال مرة .4
 لمكافحة األوبئة الزراعٌة موادرشها بفً المكان الذي أعٌش فٌه ال توجد إمكانٌة لشراء فواكه أو خضار تمت تنمٌتها من غٌر  .8
  كٌماوٌاتالبو

 ال تقرأ: 
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 (7V5) أجل حماٌة البٌئة؟ستنمل السٌارة أقل من ي وتٌرة تبأ. 62

 23بطاقة 
 دائًما .1
 ألحٌان متقاربة .2
 أحٌاًنا .3
 وال مرة .4
  ال توجد لدي سٌارة أو ال أستطٌع قٌادة سٌارة .8

   ال تقرأ:
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
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  (8V5) فاظ على البٌئة؟طاقة أو وقود الستخدام بٌتً، من أجل الحالبأي وتٌرة تستنمل أقل . 63
 24بطاقة 

 دائًما .1
 ألحٌان متقاربة .2
 أحٌاًنا .3
 وال مرة .4

 ال تقرأ: 
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 (9V5) وبأي وتٌرة توّفر بالمٌاه أو تقوم بتكرٌر استنمالها من أجل الحفاظ على البٌئة؟. 64

 24بطاقة 
 دائًما .1
 ألحٌان متقاربة .2
 أحٌاًنا .3
 وال مرة .4

 ال تقرأ: 
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 (60V) وبأي وتٌرة تمتنع عن شراء منتجات منٌنة من أجل الحفاظ على البٌئة؟. 65

 24بطاقة 
 دائًما .1
 ألحٌان متقاربة .2
 أحٌاًنا .3
 وال مرة .4

 ال تقرأ: 
 ال ٌعرف، ال توجد إجابة. 9
 

 (61V) البٌئة؟ألساسً الحفاظ أو الدفاع عن هل أنت عضو بمجموعة )أو تنظٌم( هدفها ا. 66

 نعم. 1
 ال. 2
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 …  هل خالل الخمس سنوات األخٌرة
 

 ال ننم
 ال تقرأ:
 ٌرفض / ال توجد إجابة

 1 2 9 (V62) وقعت على عرٌضة بخصوص جودة البٌئة. 67

 1 2 9 (V63) أعطٌت ماال لمجموعة تعمل من أجل حماٌة جودة البٌئة. 68
 1 2 9 (V64) شاركت فً فعالٌات احتجاجٌة أو بمظاهرة بخصوص حماٌة البٌئة. 69
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الجزء األخٌر ٌشمل تفاصٌل شخصٌة. ُنذِكُرك بأن كل التفاصٌل التً ستدلً بها هً سرٌة وتستنمل ألغراض 
 :ولمتابنة الُمستطلِنٌنفقط إحصائٌة 

 

47 .BVQ_01( .Sex ):هل أنت 

 رجل. 1

 امرأة. 2

 

48-51 .BVQ_02( .Birth )أرقام( 4سّجل )  ______________ بأي سنة ولدت؟ 
 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 9997
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999

 
 

52-53 .BVQ_03( .Educyrs )سجل سنوات(     ت؟ هٌكم سنة تنلٌمٌة تامة أن( 
 . ال ٌوجد تعلٌم رسم0ً

 ال ٌزال فً المدرسة .95
 زال فً الجامعة، الكلٌةال ٌ .96
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97
 ال ٌعرف ال تقرأ: .98
 ال توجد إجابة ال تقرأ: .99

 
 

54-55 .BVQ_04( .IL_degr )35؟ )إسرائٌل( بطاقة لدٌك ما هً أعلى ثقافة 
 ال توجد ثقافة رسمٌة .1
 ابتدائٌة .2
 ثانوٌة مهنٌة جزئٌة )لم ٌنهً ثانوٌة مهنٌة( .3
 ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتمهنٌة ثانوٌ .4

 ة تامة مع شهادة بجروتمهنٌة ثانوٌ. 5
 ثانوٌة نظرٌة جزئٌة )لم ٌنهً ثانوٌة نظرٌة( .6
 ة نظرٌة تامة، لكن بدون شهادة بجروتثانوٌ .7
 ة نظرٌة تامة مع شهادة بجروتثانوٌ .8
 ثانوٌة دٌنٌة بدون شهادة بجروت .9

 تثانوٌة دٌنٌة مع شهادة بجرو .10
 (وما شابه ٌٌنتمرٌض، معهد هندسدٌنً فوق ثانوي، معهد )دار المعلمٌن، معهد  ةفوق ثانوٌ .11
ٌُنهً الجامعة، ال ٌوجد لقب(جامعٌ .12  ة جزئٌة )لم 
 أو أعلى( BAجامعٌة تامة مع لقب جامعً ) .13
 : ٌرفض اإلجابةتقرأ ال. 97
 : ال ٌعرفال تقرأ. 98
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99
 

56 .BVQ_34( .Marital )ما هو وضنك االجتماعً الرسمً؟ 
 متزوج. 1
 ٌسكن مع زوج ثابت مع اتفاقٌة حٌاة مشتركة. 2
 منفصل، ال ٌسكن مع شرٌك/ة حٌاة. 3
 مطلّق. 4
 أرمل. 5
 أعزب، لم ٌتزوج بتاًتا. 6
 : ٌرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9
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القصد للنمل مقابل أجرة مثل أجٌر، مستقل، أو عامل فً مصلحة النائلة، على األقل  –مل األسئلة التالٌة هً بخصوص الن

مرض مؤقت، إجازة والدة، إجازة، إضراب وما شابه،  مثال ال ٌنمل بشكل مؤقتساعة فً األٍسبوع. إذا كان المستطلع 

  أسبوع عمل عادي. بخصوصٌجب اإلجابة 
 

57 .BVQ_05( .Work ):هل أنت الٌوم 

 انتقل إلى السؤال التالً ←   عمل بعمل مقابل أجرةت .1
 60انتقل إلى سؤال  ←  فً الماضً تعمل مقابل أجرة ولكن عملال ت. 2
 (18)עמוד  83-82انتقل إلى سؤال  ← عمل بتاًتا مقابل أجرةلم ت. 3
 : ٌرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9

 

58-59 .BVQ_06( .Wrkhrs )عة بالمنّدل تنمل )بشكل عام( فً األسبوع، ٌشمل ساعات عمل إضافٌةكم سا  
 سّجل عدد الساعات األسبوعٌة التً ٌعملها مقابل مال(_________)

 ساعة أسبوعٌة أو أكثر  96. 96
 : ٌرفض اإلجابةتقرأ ال. 97
 : ال ٌعرفال تقرأ. 98
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99
 
 

مل واحد، أو إذا كنت مستقل وأجٌر، الرجاء أن تجٌب عن مكان عملك عمكان إذا كنت تنمل بأكثر من 

 .الرئٌسً

ا، الرجاء أن ُتجٌب بخصوص مكان عملك  ًٌ  .الرئٌسً األخٌرإذا استقلت )خرجت للتقاعد( أو ال تنمل حال
 

60 .BVQ_07( .Emprel )هل أنت أجٌر، مستقل، أو تنمل بمصلحة تابنة للنائلة؟ 
 أجٌر. 1
 ٌُشّغل عمالمستقل، ال . 2
                         ما هو عدد النمال الذٌن تشّغلهم، ال BVQ_08 .(Nemploy ) .64-61  ← مستقل، ٌشّغل عمال. 3

 سّجل()_________ ؟أنت ٌشملك                                                                                        
 عمال أو أكثر 9995. 9995                                      ائلة        ٌعمل فً مصلحة للع. 4
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999                                      ٌرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

65 .BVQ_09. (Wrksup )آخرون؟ل أشخاص هل أنت مسؤول عن عم 
 (سّجل)_________ أنت مسؤول عنهم؟ما هو عدد النمال الذٌن  BVQ_10 .(Nsup )  .69-66    ←   نعم. 1
 عمال أو أكثر 9995. 9995                                        ال   . 2
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999         ٌرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال ٌعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

70 ._11BVQ (Typorg1 ) فً تنظٌم أهدافه غٌر ربحٌة؟تنمل هل تنمل فً تنظٌم أهدافه الربح أو 
 بتنظٌم أهدافه ربحٌة. 1
 بتنظٌم أهدافه غٌر ربحٌة. 2
 مستقل. 4
 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال ٌعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 



 14 

71 .BVQ_12 (Typorg2 )هل مكان عملك تابع للقطاع النام أو للقطاع الخاص؟ 

 ٌعمل فً القطاع العام. 1
 ٌعمل فً القطاع الخاص. 2
 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال ٌعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 (IL_occup -)למ"ס .27 -57

81- 67 ._13BVQ (ISCO88) 

 ال ٌنمل، ٌجب التطرق للنمل األخٌر(كان ك األساسٌة )إذا لة عملك أو مهنتصف بصورة مفصّ 
 

 –إنما سائق باص؛ لٌس طبٌب  –)للمستطلِع: لٌس تنرٌف عام مثل عامل، إنما عامل إنتاج مستحضرات تجمٌل؛ لٌس سائق 
 إنما موظف قوى بشرٌة ألخ( –إنما طبٌب عٌون؛ لٌس موظف 

            سجل: 
 

 (؟أو األخٌرة لمهمة )الحالٌةو لقب الوظٌفة أو ا*** ما ه
 )مثالً مهندس رئٌسً، مسؤول مناوبة، نائب مدٌر مصنع، مدٌر دائرة مالٌة ألخ(

            سجل: 
 (ال ٌوجد لقب –أذكر بالتحدٌد  –)إذا ال ٌوجد لقب 

 

          ؟ تعمل أو عملت*** أٌن 
 ٌت ألخ(.)سجل مكان العمل، مثالً: بنك لئومً، بٌزك، صندوق المرضى لئوم

 

 

82-83 .BVQ_14 (Mainstat) 36بطاقة  أي وصف من التالً ٌصف بأفضل صورة وضنك الٌوم؟ 

 ٌعمل مقابل أجرة )أجٌر، مستقل، أو ٌعمل فً مصلحة العائلة(. 1
 عاطل عن العمل وٌبحث عن عمل. 2
 طالب أو طالب جامعة، حتى لو كان فً عطلة . 3
ا. 4 ًٌ  ٌتدّرب أو ٌتأهل مهن
 عاقة أو مرٌض بشكل دائمصاحب إ. 5
 متقاعد. 6
 مسؤول عن األعمال المنزلٌة ورعاٌة األوالد. 7
 فً الخدمة العسكرٌة أو الخدمة الوطنٌة. 8
 آخر. 9

 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

84 .BVQ_22 (Union )هل أنت عضو أو كنت عضو فً اتحاد مهنً أو تنظٌم مشابه؟ 
          عضو الٌوم نعم،. 1
            كنت مرة عضو ولكن الٌوم ال. 2

    لم أكن عضو بتاًتا فً اتحاد مهنً. 3
 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال ٌعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 



 15 

85-86 .BVQ_23 (nat_Relig) ما هو دٌنك؟ 
 بدون دٌن. 1
 مسٌحً كاثولٌكً. 1
 مسٌحً بروتستنت. 2
 مسٌحً أرثوذوكس. 3
 مسٌحٌة أخرى. 4
 ٌهودي. 5
 مسلم. 6

 دٌانة أخرى. 11
 درزي . 11
 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97
 ال ٌعرف ال تقرأ:. 98
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

 هل تنتبر نفسك:. 87
ٌّن جًدا. 1      متد
ٌّن. 2         متد

ٌّن" –تقلٌدي . 3  "متد
ٌّن" –تقلٌدي . 4      "غٌر متد

ٌّن. 5     علمانً، غٌر متد

 ال توجد إجابة/ال ٌعرف/ٌرفض ال تقرأ:. 9
 

88-89 .BVQ_24 (Attend ) ،تنمٌد بأي وتٌرة تشترك فً طقوس دٌنٌة، ال ٌشمل طقوس خاصة مثل طقوس زواج، طهور
 37بطاقة  وما شابه؟ األطفال،

 مرة فً الٌوم أو أكثر. 1
 عدة مرات فً األسبوع أو أكثر. 1
 األسبوع مرة فً. 2
 ثالث مرات فً الشهر -مرتٌن. 3
 تقرًٌبا مرة فً الشهر. 4
 عدة مرات فً السنة. 5
 تقرًٌبا مرة فً السنة. 6
 أقل من مرة فً السنة. 7
 وال مرة. 8

 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97
 ال ٌعرف ال تقرأ:. 98
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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90-91 .BVQ_25( .Topbot )مجموعات تمٌل إلى أن تكون فً القمة ومجموعات تمٌل إلى أن تكون  فً مجتمننا هنالك
 38بطاقة  فً القاع. أمامك تدرٌج من القمة إلى القاع. أٌن تضع نفسك على هذا التدرٌج؟

 القمة. 11
9  
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
 القاع. 1

 ال ٌعرف ال تقرأ:. 98
 ٌرفض ال تقرأ:. 99
 
 

92 .BVQ_26( .Vote_le ) األخٌرة خر، هل أنت صّوتت فً االنتخابات فً االنتخابات لسبب أو أل ٌصّوتونهنالك أشخاص ال
 ؟2119للكنٌست التً أجرٌت فً شباط 

 استمر للسؤال التالً ←  نعم، صّوتت. 1
 (21)עמוד  96-95استمر لسؤال  ←  ال، لم أصّوت. 2
 (21עמוד ) 96-95استمر لسؤال  ← لم ٌكن لدي حق التصوٌت فً االنتخابات األخٌرة. 1
 

 
94-93 ._27BVQ .(il_prty)  ألي حزب صّوتت؟2119فً االنتخابات األخٌرة للكنٌست التً أجرٌت فً شباط ، 

 . حزب العمل1
 لٌكودال. 2
   كديمه. 3
 شاس .4
 مٌرتس. الحركة الجدٌدة 5
 الجديدة  مفدال -. البٌت الٌهودي 6
 )أجودات ٌسرائٌل/دٌجٌل هتوراه( ٌهدوت هتوراه. 7
 )لٌبرمان(سرائٌل بٌتٌنو ٌ. 8
 لنا، مولٌدٌت( . هئٌحود هلٌئومً )هتكفاه، تكوما، أرض إسرائٌل9

 هٌروكٌم  .10
 مٌمد –. هتنوعا هٌٌروكا 11
 . عالٌه ٌروك12
 . جٌل )المتقاعدون(13
 الجبهة الدٌمقراطٌة للسالم . 14
 . التجمع الوطنً الدٌمقراط15ً
 لعربٌة للتغٌٌرالحركة اوالعربٌة الموحدة  القائمة .16
 . آخر: _________________17
 : ٌرفض اإلجابةال تقرأ .97
 : ال ٌعرفال تقرأ .98
 : ال توجد إجابةال تقرأ .99
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96-95 ._28BVQ .92-91( .Counbrt )فً أي دولة ُولِدت؟ 
  _________( أي سنة قدمت للبالد؟ yrimm) .97-100    ، فً أي دولة؟ خارج البالد

 )تابع( فً إسرائٌل. 90
 

102-101( .CounbrtF) لموالٌد إسرائٌل( فً أي دولة ُولَِد أبوك؟(      

 
104-103( .CounbrtM) لموالٌد إسرائٌل( فً أي دولة ُولَِدت أمك؟(      

 

106-105 .hil_toth. ،؟بٌتكفً بشكل عام  نونسكٌكم شخص، بما فٌهم أنت  ______           
      

 

107-108 .BVQ_29( .Hompop ) ؟ 18كم منهم راشدون فوق عمر    
109-110 .BVQ_30( .Hhchildr)  ؟ 6-17كم منهم أوالد فً أعمار   
111-112 .BVQ_31( .Hhtodd)  ؟6كم منهم أوالد دون سن الـ   

       
 

113 .BVQ_15 (Partliv) مشترك؟ هل لدٌك شرٌك/ة حٌاة ثابت، وإذا ننم، هل تنٌشون وتدٌرون بٌت 

 استمر للسؤال التالً← نعم، لدي شرٌك حٌاة ثابت نعٌش مًعا وندٌر بٌت مشترك. 1
 استمر للسؤال التالً ← نعم، لدي شرٌك حٌاة ثابت لكن ال ندٌر مًعا بٌت مشترك. 2
 (23)עמוד  21-20انتقل إلى سؤال  ← ال، ال ٌوجد لدي شرٌك حٌاة ثابت. 3
 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ: .7
 ال توجد إجابة تقرأ:ال . 9
 
 

القصد النمل مقابل أجرة مثل أجٌر، مستقل أو ٌنمل فً  –األسئلة التالٌة هً عن عمل شرٌك/ة حٌاتك الثابت 

بسبب مرض  ال ٌنمل بشكل مؤقتإذا كان شرٌك/ة الحٌاة  مصلحة النائلة، على األقل ساعة فً األسبوع.

 حٌاتك. /ةجاء اإلجابة عن أسبوع عمل عادي لشرٌكمؤقت، إجازة والدة، إجازة، إضراب وما شابه، الر

  

114 .BVQ_16( .SPWork ):هل شرٌك حٌاتك الٌوم 

 انتقل إلى السؤال التالً ←   ٌعمل بعمل مقابل أجرة. 1
 (22)עמוד  6انتقل إلى سؤال  ←  ال ٌعمل مقابل أجرة ولكن عمل فً الماضً. 2
 (22)עמוד  19-18قل إلى سؤال انت ← لم ٌعمل بتاًتا فً حٌاته مقابل أجرة. 3
 : ٌرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9

 

115-116 .BVQ_17( .SPWrkhrs ) كم ساعة بالمنّدل ٌنمل شرٌك حٌاتك )بشكل عام( فً األسبوع، ٌشمل ساعات عمل
 (سّجل عدد الساعات األسبوعٌة التً ٌعملها مقابل مال_________)  إضافٌة

  عة أسبوعٌة أو أكثرسا 96. 96

 : ٌرفض اإلجابةتقرأ ال. 97
 : ال ٌعرفال تقرأ. 98
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99
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5/3 

 . األساسًإذا كان شرٌك/ة حٌاتك ٌنمل بأكثر من عمل واحد، الرجاء اإلجابة عن عملة 

ا ال ٌنمل، الرجاء أن تجٌب عن  للمستطلع: إذا استقال ًٌ  .األخٌر األساسًعمله )خرج للتقاعد( أو حال

 
6 .BVQ_18( .SPEmprel )هل شرٌك/ة حٌاتك أجٌر، مستقل أو ٌنمل فً مصلحة تابنة للنائلة؟ 
 أجٌر. 1
ٌُشّغل عمال. 2  مستقل، ال 
 شّغل عمال                                                          مستقل، ٌُ . 3
            ٌعمل فً مصلحة للعائلة        . 4
               ٌرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

7 .BVQ_19. (SPWrksup ) آخرون؟ عمل أشخاصهل شرٌك/ة حٌاتك هو مسؤول عن 
    نعم. 1
 ال. 2
 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

        (IL_SPoccup -)למ"ס . 11-8

71-21 .0_2BVQ (SPISCO88)         

 األخٌر( األساسً)إذا ال ٌنمل، ٌجب التطرق للنمل لشرٌك حٌاتك األساسٌة  المهنةأو  نملالصف بصورة مفصلة 
 

 –إنما سائق باص؛ لٌس طبٌب  –)للمستطلِع: لٌس تنرٌف عام مثل عامل، إنما عامل إنتاج مستحضرات تجمٌل؛ لٌس سائق 
 ا موظف قوى بشرٌة ألخ(إنم –إنما طبٌب عٌون؛ لٌس موظف 

            سجل: 
 

 (؟أو األخٌرة و لقب الوظٌفة أو المهمة )الحالٌة*** ما ه
 )مثالً مهندس رئٌسً، مسؤول مناوبة، نائب مدٌر مصنع، مدٌر دائرة مالٌة ألخ(

            سجل: 
 (ال ٌوجد لقب –أذكر بالتحدٌد  –)إذا ال ٌوجد لقب 

 

          ؟ تعمل أو عملت*** أٌن 
 )سجل مكان العمل، مثالً: بنك لئومً، بٌزك، صندوق المرضى لئومٌت ألخ(.

 

 
18-19 .BVQ_21 (SPMainst) 39بطاقة  أي وصف من التالً ٌصف بأفضل صورة وضع شرٌك/ة حٌاتك الٌوم؟ 

 ٌعمل مقابل أجرة )أجٌر، مستقل، أو ٌعمل فً مصلحة العائلة(. 1
 عاطل عن العمل وٌبحث عن عمل. 2
 حتى لو كان فً عطلة طالب أو طالب جامعة، . 3
ا. 4 ًٌ  ٌتدّرب أو ٌتأهل مهن
 بشكل دائمصاحب إعاقة أو مرٌض . 5
 متقاعد. 6
 مسؤول عن األعمال المنزلٌة ورعاٌة األوالد. 7
 فً الخدمة العسكرٌة أو الخدمة الوطنٌة. 8
 آخر. 9

 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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20-21 .BVQ_32( .IL_Rinc )قبل تخفٌض ضرٌبة الدخل، التأمٌن القومً، تأمٌن  الشامل بالمندل، ما هو دخلك الشهري(
 40بطاقة  الصحة، وما شابه(؟

 ال شًء. 1
 ש"ח 15251 حتى. 1
 ש"ח 15251-35111. 2
 ש"ח 35111-45111. 3
 ש"ח 45111-45711. 4
 ש"ח 45711-55511. 5
6 .55511-65711 ₪ 
 ש"ח 65711-85211. 7
 ש"ח 85211-115111. 8
 ש"ח 115111-165111. 9

 ש"ח 165111 -أكثر من . 11
 ٌرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97
 ال ٌعرف ال تقرأ:. 98
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 
 

22-23 .BVQ_33( .IL_Incom ) النائلة )قبل تخفٌض ضرٌبة الدخل، لكلفً الشهر  الشاملبالمندل، ما هو الدخل 

 41بطاقة  التأمٌن الوطنً، تأمٌن الصحة، وما شابه(؟
 ש"ח 35111 حتى. 1
 ש"ח 35111-45511. 2
 ש"ח 45511-65111. 3
 ש"ח 65111-85111. 4
 ש"ח 85111-115111. 5
6 .115111-125111 ₪ 
 ש"ח 125111-155111. 7
 ש"ח 155111-215111. 8
 ש"ח 215111-285111. 9

 ש"ח 285111 -أكثر من . 11
 ٌرفض اإلجابة  تقرأ:ال. 97
 ال ٌعرف ال تقرأ:. 98
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

24 .BVQ_35( .Urbrural ) 42بطاقة  تصف البلدة التً تسكن فٌها؟كٌف 
 مدٌنة كبٌرة. 1
  ضاحٌة أو ضاحٌة مدٌنة كبٌرة. 2
 مدٌنة صغٌرة. 3
 بلدة قروٌة. 4
 مزرعة أو بٌت فً القرٌة. 5
 ابةال توجد إج ال تقرأ:. 9
 

 

 شكًرا جزٌال على تناونك
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 . מספר סוקר ____________25-26שם הסוקר___________________________ 

   
 . סמל ישוב______________________ 27-30שם הישוב ___________________ 

 
 . מספר כתובת __________________ 35-36. אזור סטטיסטי __________  31-34

 
 ______________________       כתובת: ________________________שם המרואיין: __

 
 . מס' טלפון של המרואיין: _________________________37 -46

 

 
 :לשימוש המשרד בלבד 
 

47 .IL_reg - Region 

 רבי. מגזר ע5. ירושלים           4. תל אביב              3. דרום           2. צפון              1

 

48 .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 ריאיון49

 . רוסית3. ערבית      2. עברית     1

 

50-52/376( .v3מדינה ) 

 

53-55/376( .v4מדינה ) 

 

56-57/11(  .mode) 

 

58/1(  .subcase ) 

  
 

 ___/____________/ ____________2011_תאריך ביצוע הריאיון: __
 יום 59-60. חודש           61-62            . שנה63-66                                          

                                         (dateyr  )             (datemo(           )datedy) 
 

 
 
 
 

 
 


