
 
 

 
 מספר משק בית _____________ 1-4

 

1/1 

ISSP 1122 –בריאות  סקר דעת קהל בנושא 
 

ISSP 1122 – استطالع رأي عام بموضوع الصحة 
 

 (2 بطاقة) فّكر بحياتك بشكل عام، إلى أي مدى أنت سعيد أو غير سعيد بالمجمل؟. 6
 سعيد تماًما. 1
 سعيد جًدا. 2
 سعيد إلى حٍد ما . 3
  في الوسط. 4
 غير سعيد إلى حٍد ما. 5
 جًدا غير سعيد. 6
 غير سعيد بتاًتا. 7

 ستطيع االختيارال أ. 89
 

 م، إلى أي مدى تثق بــــ:بشكل عا
  

 ثقة تامة (1 بطاقة)

درجة 
كبيرة من 

 الثقة

درجة معينة 
 من الثقة

درجة قليلة 
 من الثقة

 ال تثق بتاًتا
ستطيع ال أ

 االختيار

 8 1 4 3 2 1 إسرائيلجهاز التعليم في  7

 8 1 4 3 2 1 جهاز الصحة في إسرائيل 9
 

 (3 بطاقة) م، هل حسب رأيك بجهاز الصحة في إٍسرائيل:بشكل عا. 9

 حاجة للتغييرات بتاًتاتوجد ال . 1
 هنالك حاجة لتغييرات بسيطة. 2
  هنالك حاجة لتغييرات كبيرة. 3
 هنالك حاجة لتغيير جوهري. 4
 االختيارستطيع ال أ. 9
 

تربية أفضل ألوالدهم أكثر من بيستطيعون السماح ألنفسهم أكثر أن أشخاص ذوي الدخل األعلى ُمنصف أو غير ُمنصف هل . 21
 (4 بطاقة) أشخاص ذوي الدخل المنخفض أكثر؟

  جًدا ُمنصف. 1
  إلى حٍد ماُمنصف . 2
 ُمنصفوغير ُمنصف في الوسط، . 3
 إلى حٍد ماُمنصف غير . 4
 ُمنصفجًدا غير . 5
 ستطيع االختيارال أ. 9



2 
 

 2 

 
من خدمات صحية أفضل ب يستطيعون السماح ألنفسهم أكثر أن أشخاص ذوي الدخل األعلى  ُمنصف أو غير ُمنصفهل . 22

 (4 بطاقة) أشخاص ذوي الدخل المنخفض أكثر؟

  ُمنصف جًدا. 1
  إلى حٍد ماُمنصف . 2
 ُمنصفوغير ُمنصف في الوسط، . 3
 إلى حٍد ماُمنصف غير . 4
 ُمنصفجًدا غير . 5
 ستطيع االختيارال أ. 9

 

 إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالية؟

  
 

موافق 
 بالتأكيد

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

 غير موافق
غير موافق 
 بالتأكيد

ستطيع ال أ
 االختيار

خالل السنوات القريبة سوف تتحسن خدمات  44
 إسرائيلالصحة في 

1 4 3 2 1 8 

الناس يستخدمون خدمات الصحة أكثر مما  48
 يحتاجون

1 4 3 2 1 8 

صحة اليجب على الحكومة تزويد خدمات  44
  ساسيةاأل

1 4 3 2 1 8 

بشكل عام، خدمات الصحة في إسرائيل غير  15
  ناجعة

1 4 3 2 1 8 

 

  أكثر من أجل تحسين خدمات الصحة لكل الناس في إسرائيل؟إلى أي مدى تكون على استعداد أن تدفع ضرائب عالية . 12
  مستعد جًدا. 1
  مستعد إلى حٍد ما. 2
 ُمستعد وغير ُمستعد. 3
 غير مستعد إلى حٍد ما. 4
  جًدا غير ُمستعد. 5
 ستطيع االختيارال أ. 9
 

 هل أنت مع أو ضد تمويل الجمهور لــــ:

 (1 بطاقة) 
 

بالتأكيد 
 مع

بالتأكيد  ضد في الوسط مع
 ضد

ستطيع ال أ
 االختيار

 8 1 4 3 2 1 فحوصات طبية واقية 12

 1 2 3 4 1 8 (HIV) عالج لإليدز 13

 8 1 4 3 2 1  برامج لمنع الُسمنة الزائدة 14

 8 1 4 3 2 1 زرع أعضاء 11

 

 (6 بطاقة) :إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالية
 لكل األشخاصبأن تكون من المناسب  

 .. مكانية لتلقي خدمات الصحة حتى لواإل
موافق 
 جًدا

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

جًدا غير 
 موافق

ستطيع ال أ
 االختيار

 8 1 4 3 2 1 ال توجد لديهم مواطنة إسرائيلية 11

 8 1 4 3 2 1  يتصرفون بطريقة تضر صحتهم 14
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  حتاجونها؟انية تلقي العالجات الطبية التي يتوجد لديه أمكحسب تقديرك، كم شخص في إسرائيل ال . 21
 (7 بطاقة)
 وال واحد. 1
 قلة جًدا. 2
  لجزء. 3
 لكثيرين. 4
 ستطيع االختيار أال. 9
 

  .ة الصعبة.يمشاكل الصحللمحتملة هنالك أسباب عديدة 

 (6 بطاقة) :إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالية
  

يعانون من مشاكل أشخاص 
 ة صعبة...يصح

موافق 
 جًدا

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

جًدا غير 
 موافق

ستطيع ال أ
 االختيار

 8 1 4 3 2 1 ألنهم تصّرفوا بشكل مسيء لصحتهم 14

بسبب البيئة المحيطة بهم في مكان عملهم أو  25
 في مكان سكنهم

1 2 3 4 1 8 

 8 1 4 3 2 1 جينات وراثيةألسباب  21

 8 1 4 3 2 1 ألنهم فقراء 22

 

  عملية قلب.لنفس ن ويحتاجان مرضى بنفس الدرجة لنفرض بأن هنالك شخصا. 13
  (8 بطاقة) ؟أوالً جري العملية دّخن ثقيل. من حسب رأيك يجب أن ياألول ال يدخن والثاني مُ 

 المريض الذي ال ُيدّخن. 1
 المريض الُمدخن الثقيل. 2
 يجب أن ال تؤّثر تدخينعادات ال. 3
 ستطيع االختيارال أ. 9
 

 سنة  03ن لنفس عملية القلب. المريض األول عمره ولنفرض بأن شخصان آخرين مرضى بنفس الدرجة ويحتاجا.14
  (9 بطاقة)  ؟أوالً جري العملية أن يسنة. من حسب رأيك يجب  73والثاني عمرة 

   سنة  03المريض الذي عمرة . 1
 سنة 03عمرة المريض الذي . 2

 المفروض أن ال تأثير لجيلهم. 3
 ستطيع االختيارال أ. 9

 

ثاني ال. من ن لنفس عملية القلب. لألول أوالد صغار، وللولنفرض بأن شخصان آخرين مرضى بنفس الدرجة ويحتاجا. 11
 (03)بطاقة بالعملية أوال؟  حسب رأيك يجب أن يجري

   المريض الذي عنده أوالد صغار. 1
   المريض الذي ال يوجد عنده أوالد صغار. 2
 المفروض أن ال يكون تأثير لموضوع األبوة ألطفال صغار. 3
 ستطيع االختيارال أ. 9
 

 (00 بطاقة) ؟إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالية
  

 موافق موافق جًدا 
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

جًدا غير 
 موافق

ستطيع ال أ
 االختيار

الطب البديل يعطي حلول أفضل لمشاكل  26
 الصحة من الطب التقليدي )العادي(

1 2 3 4 1 8 

ستطيع الطب البديل يعطي وعود أكثر مما ي 27
  أن يعطي بالفعل

1 2 3 4 1 8 
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 (00 بطاقة) ؟طبا  في إسرائيل بشكل عاماألبخصوص  إلى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالية

 
  

 

 

موافق 
 جًدا

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

جًدا غير 
 موافق

ال 
ستطيع أ

 االختيار

 8 1 4 3 2 1 عتماد على األطباءعام، يمكن االبشكل  29

األطباء يتحدثون مع مرضاهم بخصوص كل  28
  إمكانيات العالج

1 2 3 4 1 8 

مهارات األطباء الطبية غير جيدة كما يجب أن  33
 تكون

1 2 3 4 1 8 

لألطباء أهم أكثر دخلهم الشخصي من  31
 مرضاهم

1 2 3 4 1 8 

األطباء يصرحوا لمرضاهم إذا قاموا بخطأ  32
  خالل العالج

1 2 3 4 1 8 

 

 (01...)بطاقة خالل األربع أسابيع األخيرة، بأي وتيرة
 

  
 

لفترات  وال مرة
 متباعدة

لفترات  أحياًنا
 قريبة

لفترات 
 جًداقريبة 

ستطيع ال أ
 االختيار

مهام العمل أو كان لديك صعوبة ب 33
 البيت، بسبب مشاكل صحية

1 2 3 4 1 8 

 8 1 4 3 2 1 جسمانية كانت لديك أوجاع 34

 8 1 4 3 2 1 شعرت حزين ومحبط 31

 8 1 4 3 2 1 فقدت ثقتك بنفسك 31

تستطيع التغلّب  الشعرت بأنك  34

 على صعوباتك

1 2 3 4 1 8 

 

 (01)بطاقة  أشهر األخيرة، بأي وتيرة زرت أو زارك: 01خالل الـ 
 

  
 

لفترات  وال مرة
 متباعدة

لفترات  أحياًنا
 قريبة

لفترات 
 قريبة جًدا

ستطيع ال أ
 االختيار

 8 1 4 3 2 1 طبيب ما 38

 8 1 4 3 2 1  معالج بالطب البديل 34

 

 عالج لليلة )يشمل والدة(؟أشهر األخيرة، هل كنت في مستشفى أو عيادة  01خالل الــ . 41
 نعم. 1
  ال. 2
 

 أشهر األخيرة، هل حدثت حالة لم تتلقى العالج الطبي الذي احتجته ألن... 01خالل الـ 

 لم أحتاج عالج طبي ال نعم 

 4 2 1 لم تستطيع أن تدفع مقابل العالج. 41

الخروج من العمل أو كانت لديك التزامات لم تستطيع . 42
 أخرى

1 2 4 

العالج الذي احتجته لم يكن بمتناول اليد في منطقة سكنك . 43
 أو بالقرب منها

1 2 4 

 4 2 1 من الالزمقائمة االنتظار كانت أطول . 44
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 الموجود تتلقى أو لن تتلقى العالج الطبي األفضل سما حسب رأيك االحتمال بأنه إذا )ال سمح هللا( كنت مريض جًدا، . 41
 (00)بطاقة  في إسرائيل؟

بالتأكيد 
 سأتلقى

على ما 
يبدو 
 سأتلقى

أتلقى أو لن ساحتمال متساوي: أو 
 أتلقى

بالتأكيد لن  كما يبدو لن أتلقى
 أتلقى

ستطيع ال أ
 االختيار

1 2 3 4 1 8 
 
 

 الطبي من الطبيب تتلقى أو لن تتلقى العالج سكنت مريض جًدا، وماذا حسب رأيك االحتمال بأنه إذا )ال سمح هللا( . 46
 (00)بطاقة  الذي أنت اخترته؟

بالتأكيد 
 سأتلقى

على ما 
يبدو 
 سأتلقى

أتلقى أو لن ساحتمال متساوي: أو 
 أتلقى

بالتأكيد لن  كما يبدو لن أتلقى
 أتلقى

ستطيع ال أ
 االختيار

1 2 3 4 1 8 
 
 

 (01)بطاقة  ؟بشكل عام، إلى أي مدى أنت راض أو غير راض من جهاز الصحة في إسرائيل. 44
 راٍض تماًما. 1
 راٍض جًدا. 2
 راٍض إلى حٍد ما. 3
 في الوسط: راٍض وغير راٍض . 4
 غير راٍض إلى حٍد ما. 5
 جًدا غير راٍض . 6
 غير راٍض بتاًتا. 7

 االختيارستطيع ال أ. 89
 
 

 (01)بطاقة إلى أي مدى أنت راض أو غير راض من العالج الطبي الذي تلقيته....
راٍض  

 تماًما
راٍض 
 جًدا

راٍض إلى 
  حٍد ما

في 
الوسط: 
راٍض 
وغير 
 راٍض 

غير 
راٍض إلى 
 حٍد ما

جًدا غير 
 راٍض 

غير راٍض 
 بتاًتا

ستطيع ال أ غير مالئم
 االختيار

في المرة األخيرة التي . 49
  زرت الطبيب

1 2 3 4 1 1 4 44 48 

في المرة األخيرة التي . 48
 زرت المعالج في الطب البديل

1 2 3 4 1 1 4 44 48 

في المرة األخيرة التي . 53
 كنت في المستشفى

1 2 3 4 1 1 4 44 48 

 

 (06)بطاقة  هل تدّخن، وإذا نعم، كم سيجارة تدخن في اليوم؟. 12
 بحياتك ال تدخن اليوم ولم تدخن. 1
 ال تدخن اليوم ولكن دخنت في الماضي. 2
 سيجارة في اليوم 1-5. 3
 سيجارة في اليوم 6-13. 4
 سيجارة في اليوم 11-23. 5
 سيجارة في اليوم 21-43. 6
 سيجارة في اليوم 43 -أكثر من . 7

  ستطيع االختيارال أ. 89
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 إلى أي وتيرة أنت .....
 

 
 (24 بطاقة)

 وال مرة

مرة في 
أو  الشهر
 أقل

عدة مرات 
 في الشهر

عدة مرات 
في 

 األسبوع
 كل يوم

 
ستطيع ال أ

 االختيار

مشروبات روحية أو أكثر في  4تشرب  12
 نفس اليوم

1 2 3 4 1 8 

دقائق  03تقوم بنشاطات جسمانية خالل  13

التي تجعلك تعرق أو تتنفس على األقل، 
 من الوضع الطبيعيبثقل أكثر 

1 2 3 4 1 8 

 8 1 4 3 2 1 فواكه أو خضروات طازجةتأكل  14

 

 (08)بطاقة  بشكل عام كيف تصف وضعك الصحي؟. 11
 (للمستطلع: وضع صحي المقصود جسماني ونفسي)
 ممتاز. 1
 جيد جًدا. 2
 جيد. 3
 غير جيد إلى حٍد ما. 4
 سيء. 5
 ستطيع االختيارال أ. 9
 
 

  ة مستمرة أو مزمنة أو إعاقة؟يهل لديك مشكلة صح. 16
 نعم. 1
 ال. 2
 

 :لي هل تستطيع أن تقول
 

      سنتمتر ___________ ما هو طولك؟. 15-14
 
                                      كيلو غرام_____ ______ ما هو وزنك؟. 16-61
 

 

 للمستطلع: أشر كل اإلجابات المالئمة()أي نوع من التأمين الطبي لديك؟ . 36

 صناديق المرضى(إلزامي )بواحد من تأمين . 2
 تأمين ُمكّمل التابع لصندوق المرضى. 3
 للمستطلع: بتمويل شخصي أو بتمويل من مكان العمل(تأمين شخصي ). 4
 ______________ آخر:. 8
 ال يوجد لدي تـأمين صحي. 1
 

 تأمينك الصحي، هل التغطية هي:التي يعطيها تغطية الفّكر بدرجة  .46
 مصادر التأمين(للمستطلع: القصد من جميع ]

 جًدا ةجيد. 1
 ةجيد. 2
 إلى حٍد ما ةغير جيد. 3
 عرفال أ. 8
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 بأي صندوق مرضى أنت عضو؟. 16
 ميؤوحيديت. 1
 كالليت. 2
                      ليؤوميت. 3
 مكابي. 4
 ال تقرأ: ال يعرف / يرفض. 8
 
 

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

01 .(Sex ):هل أنت 
 رجل. 1
 امرأة. 2

 
02-03 .(Birth )أرقام( 4سّجل )  ______________ بأي سنة ولدت؟ 

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 8887
 ال توجد إجابة تقرأ:ال . 8888

 
03-03 .(Educyrs )سجل سنوات(     ت؟ هيكم سنة تعليمية تامة أن( 

 . ال يوجد تعليم رسمي0

 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 79

 : ال يعرفال تقرأ. 79

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 77

 
03-01 .(IL_degr )73؟ )إسرائيل( بطاقة لديك ما هي أعلى ثقافة 

 رسميةال توجد ثقافة  .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 .9

 شهادة بجروتة نظرية تامة مع ثانوي .9

 ثانوية دينية بدون شهادة بجروت .7

 ثانوية دينية مع شهادة بجروت .10

 (وما شابه يينتمريض، معهد هندسديني فوق ثانوي، معهد )دار المعلمين، معهد  ةفوق ثانوي .11

 ة جزئية )لم ُينهي الجامعة، ال يوجد لقب(جامعي .12

 أو أعلى( BAجامعية تامة مع لقب جامعي ) .13

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 79

 : ال يعرفال تقرأ. 79

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 77
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09 .(Marital )ما هو وضعك االجتماعي الرسمي؟ 
 متزوج. 1
 يسكن مع زوج ثابت مع اتفاقية حياة مشتركة. 2
 منفصل، ال يسكن مع شريك/ة حياة. 3
 مطلّق. 4
 أرمل. 5
 أعزب، لم يتزوج بتاًتا. 6

 يرفض اإلجابة :تقرأ ال. 4
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 4
 

القصد للعمل مقابل أجرة مثل أجير، مستقل، أو عامل في مصلحة العائلة، على  –األسئلة التالية هي بخصوص العمل 

مثال مرض مؤقت، إجازة والدة، إجازة، إضراب  ال يعمل بشكل مؤقتاألقل ساعة في األٍسبوع. إذا كان المستطلع 

  وما شابه، يجب اإلجابة بخصوص أسبوع عمل عادي.
 

31 .(Work ):هل أنت اليوم 
 انتقل إلى السؤال التالي ←   تعمل بعمل مقابل أجرة. 1
 43انتقل إلى سؤال  ←  ال تعمل مقابل أجرة ولكن عملت في الماضي. 2

 (16في الصفحة التالية )صفحة  63-64انتقل إلى سؤال  ← لم تعمل بتاًتا مقابل أجرة. 3

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 4

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 4
 

31-32 .(Wrkhrs )كم ساعة بالمعّدل تعمل )بشكل عام( في األسبوع، يشمل ساعات عمل إضافية  
 سّجل عدد الساعات األسبوعية التي يعملها مقابل مال(_________)

 ساعة أسبوعية أو أكثر  86. 86
 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 79

 : ال يعرفال تقرأ. 79

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 77

 

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

 .الرئيسي

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

 
30 .(Emprel )هل أنت أجير، مستقل، أو تعمل بمصلحة تابعة للعائلة؟ 

 أجير. 1
 مستقل، ال ُيشّغل عمال. 2
                         ما هو عدد العمال الذين تشّغلهم، ال BVQ_08 .(Nemploy ). 43-44  ← مستقل، يشّغل عمال. 3

 سّجل()_________ يشملك أنت؟                                                                           
 عمال أو أكثر 8885. 8885                                      يعمل في مصلحة للعائلة        . 4
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8888                                      يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8
 

13 .(Wrksup) هل أنت مسؤول عن عمل أشخاص آخرون؟ 
 (سّجل)_________ ما هو عدد العمال الذين أنت مسؤول عنهم؟ BVQ_10 .(Nsup ).  25-44    ←   نعم. 1

 عمال أو أكثر 8885. 8885                                        ال   . 2
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8888         يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال يعرف ال تقرأ:. 9
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8



9 
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03 .(Typorg1 ) ربحية؟هل تعمل في تنظيم أهدافه الربح أو تعمل في تنظيم أهدافه غير 
 بتنظيم أهدافه ربحية. 1
 بتنظيم أهدافه غير ربحية. 2
 مستقل ال تقرأ:. 4
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال يعرف ال تقرأ:. 9
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8

 

33. (Typorg2 )هل مكان عملك تابع للقطاع العام أو للقطاع الخاص؟ 
 يعمل في القطاع العام. 1
 الخاصيعمل في القطاع . 2
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال يعرف ال تقرأ:. 9
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8
 
 (IL_occup -)למ"ס .33 -13

31- 93 .(ISCO88) 

 صف بصورة مفّصلة عملك أو مهنتك األساسية )إذا كان ال يعمل، يجب التطرق للعمل األخير(
 

إنما سائق باص؛ ليس  –)للمستطلِع: ليس تعريف عام مثل عامل، إنما عامل إنتاج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق 
 إنما موظف قوى بشرية ألخ( –إنما طبيب عيون؛ ليس موظف  –طبيب 
            سجل: 

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

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

 

33-30 .(Mainstat) 08بطاقة  صورة وضعك اليوم؟ أي وصف من التالي يصف بأفضل 
 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
 يتدّرب أو يتأهل مهنًيا. 4
 صاحب إعاقة أو مريض بشكل دائم. 5
 متقاعد. 6
 ورعاية األوالدمسؤول عن األعمال المنزلية . 7
 في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. 9
 آخر. 8

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 87
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 88

 
  



01 
 

 01 

33 .(Union )هل أنت عضو أو كنت عضو في اتحاد مهني أو تنظيم مشابه؟ 
          نعم، عضو اليوم. 1
            كنت مرة عضو ولكن اليوم ال. 2
    عضو بتاًتا في اتحاد مهني لم أكن. 3
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال يعرف ال تقرأ:. 9
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8
 

33-33 .(RLIGGRP) ما هي ديانتك؟ 
 بدون دين. 3
 مسيحي كاثوليكي. 1
 مسيحي بروتستنت. 2
 مسيحي أرثوذوكس. 3
 مسيحية أخرى. 4
 يهودي. 5
 مسلم. 6

 ديانة أخرى. 13
 درزي . 11
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 87
 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 88

 

 هل تعتبر نفسك:. 13
     متدّين جًدا. 1
        متدّين. 2
 "متدّين" –تقليدي . 3
     "غير متدّين" –تقليدي . 4
    علماني، غير متدّين. 5
 ال توجد إجابة/ال يعرف/يرفض ال تقرأ:. 8
 
 

31-93 .(Attend ) بأي وتيرة تشترك في طقوس دينية، ال يشمل طقوس خاصة مثل طقوس زواج، طهور، تعميد
 74بطاقة  األطفال، وما شابه؟

 مرة في اليوم أو أكثر. 3
 عدة مرات في األسبوع أو أكثر. 1
 مرة في األسبوع. 2
 ثالث مرات في الشهر -مرتين. 3
 تقريًبا مرة في الشهر. 4
 السنةعدة مرات في . 5
 تقريًبا مرة في السنة. 6
 أقل من مرة في السنة. 7
 وال مرة. 9

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 87
 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 88

 

  



00 
 

 00 

31-32 .(Topbot ) في مجتمعنا هنالك مجموعات تميل إلى أن تكون في القمة ومجموعات تميل إلى أن تكون في
 44بطاقة  القمة إلى القاع. أين تضع نفسك على هذا التدريج؟ القاع. أمامك تدريج من

 القمة. 13
8  
9 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
 القاع. 1

 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 يرفض ال تقرأ:. 88

 
30 .(Vote_le ) هنالك أشخاص ال يصّوتون في االنتخابات لسبب أو ألخر، هل أنت صّوتت في االنتخابات األخيرة

 ؟5444شباط للكنيست التي أجريت في 

 استمر للسؤال التالي ←  نعم، صّوتت. 1
 التالية في آخر الصفحة 96-99لسؤال  انتقل ←  ال، لم أصّوت. 2

 التالية في آخر الصفحة 96-99لسؤال  انتقل ←االنتخابات األخيرة  لم يكن لدي حق التصويت في. 3

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 9

 توجد إجابةال  ال تقرأ:. 7

 
33-33 .il_prty)(  ألي حزب صّوتت؟5444في االنتخابات األخيرة للكنيست التي أجريت في شباط ، 

 . حزب العمل1

 ليكودال. 2

   . كديمه3

 شاس .4

 ميرتس. الحركة الجديدة 5

 الجديدة  مفدال -. البيت اليهودي 6

 )أجودات يسرائيل/ديجيل هتوراه( يهدوت هتوراه. 9

 )ليبرمان(يسرائيل بيتينو . 9

 هئيحود هليئومي )هتكفاه، تكوما، أرض إسرائيل لنا، موليديت(. 7

 . هيروكيم 10

 ميمد –. هتنوعا هييروكا 11

 . عاليه يروك12

 . جيل )المتقاعدون(13

 الجبهة الديمقراطية للسالم . 14

 . التجمع الوطني الديمقراطي15

 الحركة العربية للتغييروالعربية الموحدة  القائمة. 16

 _________________. آخر: 19

 : يرفض اإلجابةال تقرأ .79

 : ال يعرفال تقرأ .79

 : ال توجد إجابةال تقرأ .77
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33-33( .Counbrt )في أي دولة ُولِدت؟ 
  _________ أي سنة قدمت للبالد؟( yrimm) .99-91     ، في أي دولة؟خارج البالد

 )تابع( في إسرائيل. 70

 

10-11( .CounbrtF ) إسرائيل( في أي دولة ُولَِد أبوك؟)لمواليد      

 

13-13( .CounbrtM )لمواليد إسرائيل( في أي دولة ُولَِدت أمك؟(      
 
 

13-13 .(Hompop) نون بشكل عام في بيتك؟سككم شخص، بما فيهم أنت، ي  ______           

 

11-19 .(Hhup18 ) ؟ 08كم منهم راشدون فوق عمر    

91-92 .(Hhchildr)  ؟ 6-73كم منهم أوالد في أعمار    

91-90 .(Hhtodd)  ؟6كم منهم أوالد دون سن الـ    

93 .(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
 01في بداية  صفحة  110-111انتقل إلى سؤال  ← ال، ال يوجد لدي شريك حياة ثابت. 3

 يرفض اإلجابة ال تقرأ: .9

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8
 

93-91 .(Sp_Birth )أرقام( 4سّجل )شريك/ة حياتك؟ ____________ أي سنة ولد/ت 

 ال تقرأ: يرفض اإلجابة. 8887
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 8888

 
99-211 .(Sp_IL_degr )47 ؟ 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 .9

 ة نظرية تامة مع شهادة بجروتثانوي .9

 ثانوية دينية بدون شهادة بجروت .7

 ثانوية دينية مع شهادة بجروت .10

 (وما شابه يينتمريض، معهد هندسوق ثانوي، معهد ديني ف)دار المعلمين، معهد  ةفوق ثانوي .11

 ة جزئية )لم ُينهي الجامعة، ال يوجد لقب(جامعي .12

 أو أعلى( BAجامعية تامة مع لقب جامعي ) .13

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 79

 : ال يعرفال تقرأ. 79

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 77
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القصد العمل مقابل أجرة مثل أجير، مستقل أو  –األسئلة التالية هي عن عمل شريك/ة حياتك الثابت 

ال يعمل بشكل إذا كان شريك/ة الحياة  يعمل في مصلحة العائلة، على األقل ساعة في األسبوع.
بسبب مرض مؤقت، إجازة والدة، إجازة، إضراب وما شابه، الرجا  اإلجابة عن أسبوع عمل  مؤقت

 عادي لشريك/ة حياتك.

 

212 .(SPWork ):هل شريك حياتك اليوم 

 انتقل إلى السؤال التالي ←   يعمل بعمل مقابل أجرة. 1
 (03بداية الصفحة التالية )صفحة في  134انتقل إلى سؤال  ←  ال يعمل مقابل أجرة ولكن عمل في الماضي. 2
 (03في الصفحة التالية )صفحة  114-110انتقل إلى سؤال  ← لم يعمل بتاًتا في حياته مقابل أجرة. 3

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 4
 : ال توجد إجابةال تقرأ. 4
 

210-211 .(WrkhrsSP ) ساعات عمل كم ساعة بالمعّدل يعمل شريك حياتك )بشكل عام( في األسبوع، يشمل

 (سّجل عدد الساعات األسبوعية التي يعملها مقابل مال_________)  إضافية
  ساعة أسبوعية أو أكثر 86. 86
 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 79

 : ال يعرفال تقرأ. 79

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 77

 

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

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

 

401 .(SPEmprel )هل شريك/ة حياتك أجير، مستقل أو يعمل في مصلحة تابعة للعائلة؟ 
 أجير. 1
 مستقل، ال ُيشّغل عمال. 2
 مستقل، ُيشّغل عمال                                                          . 3
            يعمل في مصلحة للعائلة        . 4
               يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8
 

 

213 .(WrksupSP ) آخرون؟هل شريك/ة حياتك هو مسؤول عن عمل أشخاص 
    نعم. 1
 ال. 2
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8
 

  
  



04 
 

 04 

        (_occupSPIL -)למ"ס . 211-213
221-219 .(ISCO88SP)         

 صف بصورة مفصلة العمل أو المهنة األساسية لشريك حياتك )إذا ال يعمل، يجب التطرق للعمل األساسي األخير(
 

إنما سائق باص؛ ليس  –)للمستطلِع: ليس تعريف عام مثل عامل، إنما عامل إنتاج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق 
 إنما موظف قوى بشرية ألخ( –إنما طبيب عيون؛ ليس موظف  –طبيب 
            سجل: 

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

 ناوبة، نائب مدير مصنع، مدير دائرة مالية ألخ()مثالً مهندس رئيسي، مسؤول م
            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(.

 

 
232-202 .(SPMainst)  45بطاقة  بأفضل صورة وضع شريك/ة حياتك اليوم؟أي وصف من التالي يصف 

 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
 يتدّرب أو يتأهل مهنًيا. 4
 بشكل دائمصاحب إعاقة أو مريض . 5
 متقاعد. 6
 األعمال المنزلية ورعاية األوالدمسؤول عن . 7
 في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. 9
 آخر. 8

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 87
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 88

 
 

  أقل من سنة. 44   سنوات___________ كم سنة أنت وشريك/ة حياتك تسكنان مًعا؟. 223-223

 

221-223 .(IL_Rinc ) الشهري الشامل )قبل تخفيض ضريبة الدخل، التأمين القومي، تأمين بالمعدل، ما هو دخلك
 47بطاقة  الصحة، وما شابه(؟

 ال شيء. 3
 ש"ח 15253 حتى. 1
 ש"ח 15251-35333. 2
 ש"ח 35331-45333. 3
 ש"ח 45331-45733. 4
 ש"ח 45731-55533. 5
6 .55531-65733 ₪ 
 ש"ח 65731-95233. 7
 ש"ח 95231-135333. 9
 ש"ח 135331-165333. 8

 ש"ח 165331 -أكثر من . 13
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 87
 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 88
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211-229 .(IL_Incom ) ،بالمعدل، ما هو الدخل الشامل في الشهر لكل العائلة )قبل تخفيض ضريبة الدخل
 44بطاقة  التأمين الوطني، تأمين الصحة، وما شابه(؟

 ש"ח 35333 حتى. 1
 ש"ח 35331-45533. 2
 ש"ח 45531-65333. 3
 ש"ח 65331-95333. 4
 ש"ח 95331-135333. 5
6 .135331-125333 ₪ 
 ש"ח 125331-155333. 7
 ש"ח 155331-235333. 9
 ש"ח 235331-295333. 8

 ש"ח 295331 -أكثر من . 13
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 87
 ال يعرف ال تقرأ:. 89
 ال توجد إجابة تقرأ:ال . 88

                                                

212 .BVQ_35( .Urbrural )42بطاقة  كيف تصف البلدة التي تسكن فيها؟ 

 مدينة كبيرة. 1
  ضاحية أو ضاحية مدينة كبيرة. 2
 مدينة صغيرة. 3
 بلدة قروية. 4
 مزرعة أو بيت في القرية. 5
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8
 

 شكًرا جزيال على تعاونك
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3/0 

 
 ____________ סוקרמספר . 3-3_______________________ הסוקרשם 

   
 סמל ישוב______________________ . 1-22שם הישוב _________________ 

 
 מספר כתובת __________________ . 23-23אזור סטטיסטי _________  . 21-23

 
 כתובת: ________________________     ________________ שם המרואיין:

 
 מס' טלפון של המרואיין: _________________________. 23 -13
 

 

 :לשימוש המשרד בלבד 
 

13 .IL_reg - Region 
 . מגזר ערבי1. ירושלים           4. תל אביב              3. דרום           2. צפון              1
 

11 .IL_size - Size 
 15,551-25,555. 4     25,551-15,555. 3        15,551-155,555. 2      155,555 -. יותר מ1
 2,155 -. פחות מ4      2,151-1555. 1     1,551-15,555. 1
 

 . שפת ריאיון19
 . רוסית3. ערבית      2    . עברית 1
 

01-01( .v3מ )דינה 
 . ישראל341

 
00-03( .v4מ )דינה 

 . ישראל341
 

03-03/22(  .mode) 

 

01/2(  .subcase ) 

 
 1122         ,1121    (dateyrשנת ראיון  ). 09-31

 
 (datemoספרות( ) 1 -. חודש ראיון _____________ )רשום ב30-33

 
 (datedyספרות( ) 1 -הראיון ___________ )רשום ב תאריך יום. 33-33

 


