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  _____________ מספר משק בית 1-4

  

ISSP إستطالع رأي عام بموضوع وظائف الحكومه   
  7200وأوقات الفراغ والرياضه 

2/5  
األسئله التاليه عن أوقات الفراغ، أي الوقت الذي لست مشغول به في العمل أو األعمال 

  .المنزليه أو أعمال أخرى التي يجب عليك القيام بها
  

   بكل واحده من الفعاليات التاليه في وقت الفراغ؟بأي وتيره تقوم
 

 8بطاقه 
كل 
 يوم

عدة 
مرات 
في 

 األسبوع

عدة 
مرات 
في 
 الشهر

عدة 
مرات 
في 

السنه أو 
 أقل

 بتاتاً

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

  : ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه

فيديو , DVD, تشاهد التلفزيون 6
(L_v6) 

1 2 3 4 5 8 9 

 1 2 3 4 5 8 9 (L_v7)سينما تذهب الى ال  7
) كتقضية وقت(تقوم بمشتريات   8

(L_v8)  
1 2 3 4 5 8 9 

 1 2 3 4 5 8 9  (L_v9)تقرأ كتب   9
: تذهب الى عروض ثقافيه مثل  10

, مسرح, عروض موسيقيه
 (L_v10)معارض 

1 2 3 4 5 8 9 

 1 2 3 4 5 8 9 (L_v11)تلتقي مع أقارب   11
 1 2 3 4 5 8 9 (L_v12)تلتقي مع أصدقاء   12
أو ) األوراق(تلعب لعبة الشّده   13

 (L_v13)لعبة الطاوله 
1 2 3 4 5 8 9 

 1 2 3 4 5 8 9  (L_v14)تستمع للموسيقى   14
تقوم بفعاليات جسمانيه مثل   15

, غرفة الرياضه, الرياضه
 (L_v15)المشي 

1 2 3 4 5 8 9 

تشاهد نشاطات رياضيه   16
(L_v16) 

1 2 3 4 5 8 9 

تقوم بأعمال يدويه مثل   17
أعمال خشبيه , التطريز
 (L_v17)وغيرها 

1 2 3 4 5 8 9 

تقضي الوقت في اإلنترنت أو    18
 (L_v18)مقابل الحاسوب 

1 2 3 4 5 8 9 
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  ...عندما تقوم بفعاليات أوقات الفراغ، الى أي مدى يتيح لك ذلك بأن
 

 9بطاقه 
بدرجه 
كبيره 
 جداً

بدرجه 
 كبيرة

بدرجه 
 ينهمع

بدرجه 
 قليله

 بتاتاً

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه

 1 2 3 4 5 8 9 (L_v19)تكون أنت بالفعل  19
تقوي عالقاتك مع أشخاص   20

 (L_v20)آخرين 
1 2 3 4 5 8 9 

  :الرجاء أن تذكر كم من المتعه تجلب لك فعاليات وقت الفراغ التاليه
 

 10بطاقه 
وال 
 أي
 متعه

متعه 
غير 
 كبيره

متعه 
 معينه

متعه 
 كبيره

متعه 
كبيره 
 جداً

ال أقوم 
بهذا 
 النشاط

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه

قرآءة الكتب  21
(L_v21) 

1 2 3 4 5 6 8 9 

لقاء مع أصدقاء   22
(L_v22) 

1 2 3 4 5 6 8 9 

القيام بفعاليات   23
جسمانيه مثل 

غرفة , هالرياض
المشي , الرياضه

(L_v23)   

1 2 3 4 5 6 8 9 

, مشاهدة التلفزيون  24
DVD , فيديو

(L_v24) 
1 2 3 4 5 6 8 9 

  
  

أذكر بخصوص كل واحده من . يقوم األشخاص بفعاليات مختلفه خالل أوقات فراغهم
  :بأي وتيره تستغل وقت فراغك ب, الفعاليات التاليه

 

 11بطاقه 
لفترات 
متقاربه 

 جداً

لفترات 
متقاربه 
 الى حد

 ما

 أحياناَ
لفترات 
 متباعده

وال 
 مره

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه

بدأ عالقات جديده  25
(L_v25) 

1 2 3 4 5 8 9 

إسترخاء وتجدد   26
(L_v26) 

1 2 3 4 5 8 9 

تعليم أو تطوير قدرات   27
(L_v27) 

1 2 3 4 5 8 9 
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  ...بأي وتيره أنت,  فراغكخالل وقت
 

 11بطاقه 
لفترات 
متقاربه 

 جداً

لفترات 
متقاربه 
 الى حد

 ما

 أحياناَ
لفترات 
 متباعده

وال 
 مره

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه

تشعر بالملل  28
(L_v28) 

1 2 3 4 5 8 9 

وقتك "تشعر بأن  29
 (L_v29)" ضيق

1 2 3 4 5 8 9 

تجد نفسك تفكر بالعمل  30
(L_v30) 

1 2 3 4 5 8 9 

  
   

  )31v_L( هل تُفضل، في وقت فراغك، بأن تكون مع أشخاص آخرين أو لوحدك؟. 31
  غالبية الوقت مع أشخاص آخرين. 1
  مع أشخاص أخرين أكثر من أن أكون لوحدي. 2
  لوحدي أكثر من أن أكون مع أشخاص آخرين. 3
  غالبية الوقت لوحدي. 4
  ال يستطيع اإلختيار:  تقرأال. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

وأن تخصص وقت أكثر ألمور , لنفترض بأنك إستطعت تغيير الطريقه التي تقضي بها وقتك
ألي , ألي من األمور التاليه كنت تريد بأن تخصص وقت أكثر. معينه ووقت أقل ألمور أخرى

  ؟وقت أقل وألي كنت تخصص نفس كمية الوقت مثل اآلن
 

 12بطاقه 
وقت 
أكثر 
 بكثير

وقت 
أكثر 
 بقليل

نفس 
كمية 
الوقت 
 مثل اآلن

وقت 
أقل 
 بقليل

وقت 
أقل 
 بكثير

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه

وقت للعمل بأجره  32
(L_v32) 

1 2 3 4 5 8 9 

وقت لتنفيذ أعمال منزليه   33
(L_v33) 

1 2 3 4 5 8 9 

 1 2 3 4 5 8 9 (L_v34)لتك وقت مع عائ  34
وقت لفعاليات الفراغ   35

(L_v35) 
1 2 3 4 5 8 9 

  
 شهراً األخيرين، كم ليله، إجماالً، بقيت خارج البيت كنقاهه أو زيارة أقارب أو أصدقاء؟ 12خالل الـ . 36

(L_v36) 
  لم أبقى خارج البيت. 0
   ليالي5-1. 1
   ليالي10-6. 2
   ليالي20-11. 3
  الي لي30-21. 4
   ليله30أكثر من . 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  



  4

ال يشمل عطلة ( شهراً األخيرين، كم يوم عطله من العمل، إذا إصالً، أخذت باإلجمال 12خالل الـ . 37
 (L_v37) ؟)والده أو مرض وما شابه

  بتاتاً. 0
   أيام5-1. 1
   يوم10-6. 2
   يوم20-11. 3
   يوم30-21. 4
   يوم30أكثر من . 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

  بأي رياضه أو نشاط جسماني تقوم به أكثر شيئ؟. 40-38
(L_v38)____________________________________0 .ال أقوم برياضه أو بنشاط جسماني.  

  
) األكثر مالئمه, يجب إختيار لعبه واحده: للمستطلع(كثر شيئ؟ بأي لعبه من األلعاب التاليه تلعب أ. 42-41

(L_v39)  
  13بطاقه 

  بيش-شيش. 1
  دامكا. 2
  شطرنج. 3
  ربرسي. 4
  ) مونوبول وغيرها: مثل(ألعاب طاوله أخرى . 5
  )شده، بريدج، بوكر، حرب، سبيد: مثل(ألعاب أوراق . 6
  دومينو. 7
  جونج-ما. 8
  )بازل(تركيب صور . 9

  )سودوكو: مثل( الكلمات أو األرقام ألعاب. 10
  فينبول, ستيشين-بليي, ألعاب الحاسوب, ألعاب فيديو. 11
  )وينير, طوطو, لوطو, أجهزة الحظ, كازينو: مثل(ألعاب القمار . 12
  __________________لعبه أخرى . 14
  ال ألعب وال أي لعبه. 96
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 98
  د إجابهال توج: ال تقرأ. 99
  

  .أذكر من فضلك بأي درجه هامه لك األسباب التاليه من أجل القيام بالرياضه واأللعاب
 

 14بطاقه 
هامه 
 جداً

هامه 
الى 
 حد ما

غير هامه 
 الى حد ما

غير 
 هامه

ال : ال تقرأ
يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه
الصحه الجسمانيه أو النفسيه  43

(L_v40) 
1 2 3 4 8 9 

التعرف على ناس أخرون   44
(L_v41) 

1 2 3 4 8 9 

التنافس مع ناس أخرون    45
(L_v42) 

1 2 3 4 8 9 

 1 2 3 4 8 9 (L_v43)أن تظهر بمظهر جيد   46
  



  5

   
  أي رياضه األكثر مشاهده من قبلك في التلفزيون؟. 49-47

(L_v44) ___________________________ 0 .53إنتقل لسؤال  –لفزيون ال أشاهد رياضه في الت   
  
  

  ما هي الرياضه الثانيه األكثر مشاهده من قبلك في التلفزيون؟. 52-50
(L_v45) __________________________ 0 .ال أشاهد رياضه إضافيه  

  
 )46v_L( الى أي مدى تكون فخور عندما تنجح إسرائيل في مباراه رياضيه أو لعبه عالميه؟. 53

  فخور جداً. 1
  فخور الى حد ما. 2
  غير فخور الى حد ما. 3
  غير فخور بتاتاً. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

الى أي مدى أنت موافق أو غير موافق مع الجمل . لألشخاص آراء مختلفه عن الرياضه
  التاليه؟

 

 15بطاقه 
موافق 

 جداً
 موافق

موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

اً جد
غير 

 موافق 

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه

المشاركه في الرياضه  54
تطور شخصية األوالد 

(L_v47) 
1 2 3 4 5 8 9 

هنالك أكثر من الالزم   55
رياضه في التلفزيون 

(L_v48) 
1 2 3 4 5 8 9 

الرياضه تقرب بين   56
مجموعات وطوائف في 

 (L_v49)إسرائيل 
1 2 3 4 5 8 9 

المنافسات الرياضيه العالميه   57
تخلق توترات بين الدول 

بدالً من عالقات جيده 
(L_v50) 

1 2 3 4 5 8 9 

يجب على حكومة إسرائيل   58
أن تخصص أموال أكثر 

 (L_v51)للرياضه 
1 2 3 4 5 8 9 
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   واألن، عدد من األسئله عن مشاركتك اإلجتماعيه
خيرين، بأي وتيره إشتركت بفعاليات التابعه لكل واحده من المجموعات أو التنظيمات  شهراً األ12خالل الـ 

  التاليه؟
 

 16بطاقه 

مره في 
األسبوع 
على 
 األقل

مره في 
الشهر 
 على األقل

عدة 
 مرات

مره 
أو 
 مرتين

وال 
 مرة

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

/ إجابه
 يرفض

 1 2 3 4 5 8 9 (L_v52)فرقه رياضيه  59
نتظيم يعمل في الثقافه /فرقه  60

(L_v53) 
1 2 3 4 5 8 9 

كنيسه أو مؤسسه دينيه /جامع  61
 (L_v54)أخرى 

1 2 3 4 5 8 9 

نتظيم يقوم بفعاليات من أجل   62
 (L_v55)المجتمع 

1 2 3 4 5 8 9 

حزب أو نتظيم سياسي   63
(L_v56) 

1 2 3 4 5 8 9 

 من الممكن أن نثق بأغلبية الناس، أو أنه دائماً هنالك مكان لشك معين في بشكل عام، هل حسب رأيك. 64
  (L_v57) العالقات مع الناس؟

  تقريباً دائماً ممكن أن نثق بالناس. 1
  بشكل عام من الممكن أن نثق بالناس. 2
  بشكل عام هنالك مكان للشك في العالقات مع الناس. 3
  العالقات مع الناستقريباً دائماً هنالك مكان للشك في . 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  يرفض/ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

 )58v_L( بأي مدى تقول بأنك بشكل شخصياً تهتم بالسياسه؟. 65
  أه#" ! ًا. 1
  أه#" ا+* (ٍ  '&. 2
  0 أه#" آ.-,ًا. 3
  0 أه#" #2&1ً&. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  يرفض/ إجابهال توجد: ال تقرأ. 9
  

  .وا*ن، �'د %� ا$#"!  �� و��� ا�����
  ا�D أي %'ى 5@��7 ا$%?ر ا�1�-9  %� ا�12-م /;�-�1-ت و>6 ا�;4اغ ا��9 آ67 345' ا�12-م /.-؟

 
 17بطاقه 

  Eر'/
 F41Gآ

 E'ًا

  Eر'/
F41Gآ 

  Eر'/
 71�% 

-ً5-9/ 
ال : ال تقرأ

يستطيع 
 اإلختيار

  :ال تقرأ
ال توجد 

 يرفض/إجابه
@ م و!=د ';:9&ت 67 ا+3-45  66

 AB,C+ا(L_v59) 
1 2 3 4 8 9 

 ECF(L_v60) 1 2 3 4 8 9 67 ا+5&ل   67
68  G-HIJ G4K , ECF أو M-!

(L_v61) 
1 2 3 4 8 9 

69   ,Nأ EI:2 "#O1) PQ+ا ,-Rآ
 (L_v62)) أو و+ 

1 2 3 4 8 9 

70   ST=+67 ا UVT(L_v63) 1 2 3 4 8 9 
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 ه األيام بشكل عام، الى أي مدى كنت تقول بأنك سعيد أو غير سعيد؟بخصوص حياتك، في هذ. 71
(L_v64) 

  سعيد جداً. 1
  سعيد الى حد ما. 2
  غير سعيد الى حد ما. 3
  غير سعيد بتاتاً. 4
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

  )65v_L(بشكل عام كيف تصف وضعك الصحي؟ . 72
  ممتاز. 1
  يد جداًج. 2
  جيد. 3
  مقبول. 4
  سيئ. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
   

  :الرجاء أن تذكر
  
  /ال يعرف: ال تقرأ   

 يرفض/ال توجد إجابه
 999 سم______________________  (L_v69): طولك 75-73
  999  كغم______________________  (L_v70): وزنك  78-76
  

 )71v_L( ...هل كنت تريد. 79
  أن ترتفع بالوزن. 1
  أن تحافظ على وزنك كما هو. 2
  أن تقلل وزنك. 3
  وزني ال يشغلني: ال تقرأ. 8
  يرفض/ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

  المثالي لجسم الرجل أو المرأه؟ أي من الصور التاليه أقرب الى ما تعتقد بأنها النموذج. 80
  )ه التى إخترتها للرجل المثاليالرجاء أن تشير تحت الصور(

 (L_v72) رجل

  
      4           3          2        1  

  
  يرفض اإلجابه/ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
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  )الرجاء أن تشير تحت الصوره التى إخترتها للمرأه المثاليه(
 )73v_L( مرأه. 81

 

  
           
         4               3                2                   1  

  
  يرفض اإلجابه/ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
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3/5  
نُذكرك بأن كل التفاصيل التي ستدلي بها هي سرية وتستعمل فقط . الجزء األخير يشمل تفاصيل شخصية

  :ألغراض إحصائية ولتنفيذ مراقبة على المستطلعين
  

6).Sex (ستطلَعجنس الم:  
  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
  

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

12-11) .Educyrs (ت؟ هيكم سنة تعليمية تامة أت        ) سجل سنوات(  
  ال يزال في المدرسة .95
  ةال يزال في الجامع .96
97 .G-5Wر G7&CY GB + SQ-+  
  ال يعرف .98
  يرفض/ال توجد إجابة .99

  

14-13) .IL_degr (؟ ه لديكما هي أعلى ثقاف)إسرائيل(  
  ال توجد ثقافة رسمية .1
  إبتدائية .2
  )لم ينهي ثانوية مهنية(ثانوية مهنية جزئية  .3
  ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتمهنية ثانوي .4
  ة مع شهادة بجروتة تاممهنية ثانوي. 5
  )لم ينهي ثانوية نظرية(ثانوية نظرية جزئية  .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 هندس معهد ديني فوق ثانوي،دار المعلمين، معهد  (ةفوق ثانوي .11
  )لم ينهي الجامعة، ال يوجد لقب(ة جزئية جامعي .12
  ) أو أعلىBA(جامعية تامة مع لقب جامعي  .13
  يرفض اإلجابة:  تقرأ^. 97
  ال يعرف: ال تقرأ. 98
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 99
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17-15) .Relig (ما هو دينك؟  

  يهودي .500
  مسلم .600
  مسيحي .100
  درزي .670
  آخر: ال تقرأ .960

  

  ما مدى تدينك؟ .18
  متدين متشدد جداً.1
  متدين .2
  تقليدي .3
  علماني .4
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .9
  

  الفرائض الدينية؟القيام بعلى  الى أي درجة أنت حريص .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 ( دينية في مؤسسات كم مره تشارك في فعاليات دينية في المسجد أو الكنيسة أو
  )يشمل صلوات وفعاليات أخرى(

  كل يوم .10
  عدة مرات في األسبوع .1
  مرة في األسبوع .2
   مرات في الشهر3-2 .3
  مرة في الشهر .4
  سنةعدة مرات في ال .5
  مرة في السنة .6
  أقل من مرة في السنة .7
  بتاتاً .8

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

  

23-22) .Counbrt (ِلدت؟في أي دولة و  
    في أي سنة قدمت للبالد؟ ) yrimm (.24-25      ، في أي دولة؟ خارج البالد

  )تابع (في إسرائيل. 90
  

27-26) .CounbrtF) (أبوك؟) لمواليد إسرائيل ِلدفي أي دولة و           
  

29-28) .CounbrtM) (ت أمك؟) لمواليد إسرائيلِلدفي أي دولة و           
  

31-30) .Hompop (نون في بيتك؟سككم شخص إجماالً ي              )بما فيهم أنت(  
  ال توجد إجابة، يرفض اإلجابة. 99          
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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            
  

39-38) .Topbot (في مجتمعنا توجد فئات التي تميل لتكون في القمة وفئات تميل لتكون في القاع .
  أين كنت تضع نفسك في هذا تدريج؟. ريج من القمة إلى القاعأمامك تد

  القمة .10
9.  
8.  
7.  
6.  
5.  
4.  
3.  
2.  
  القاع .1

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

41-40 .)prty_il(  أي حزب تميل أنت للدعم أكثر؟الى             
  حزابال تقرأ قائمة األ: للمستطلع

  حزب العمل. 1
  ليكودال. 2
3 .G5B آ     
  شاس .4
  ميرتس. 5
  إحود لئومي والمفدال. 6
  يهدوت هتوراه. 7
  جمالئيم. 8
  يسرائيل بيتينو بقيادة إيفيط ليبرمان. 9

   الجبهة الديمقراطية للسالم.10
  التجمع الوطني الديمقراطي. 11
  الحركة العربية للتغييرو العربية الموحدة القائمه. 12
  )بوراز(حيتس . 13
  شينوي. 14
  عالي يروك. 15
  هيروكيم. 16
  _________________: آخر. 17
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .97
  ال يعرف: ال تقرأ .98
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .99
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42).Vote_le (هل صوتت في اإلنتخابات األخيرة؟  
  نعم .1
  ال .2
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .9
  

  )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 –ليس تعريف عام مثل عامل، إنما عامل إنتاج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق : للمستطلع(

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

  
  ؟) أو األخيرهالحاليه(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 (
  

                    ؟ تعمل أو عملتأين *** 
  ).بنك لئومي، بيزك، صندوق المرضى لئوميت ألخ: ان العمل، مثالًسجل مك(
  

50).Class (ف نفسك من ناحية مكانتك ومكانة عائلتك اإلجتماعي؟هكيف تُعر  
  ه متدنيهمكان .1
  يهمتدن-طه متوسهمكان .2
  ه متوسطهمكان .3
  هعالي-ه متوسطهمكان .4
  ه عاليهمكان .5
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .7
  ال يعرف: أال تقر .8
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .9
  

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

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

  20 ص 67إنتقل لسؤال  :لست في القوى العاملة
  تأهيل مهني/ طالب جامعي / تتعلم في المدرسة  .6
  متقاعد/ محال على المعاش  .7
  ربة بيت .8
  در على العمل بشكل دائمغير قا/ معاق  .9

                فَصل . ال تعمل ألسباب أخرى .10
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .97
  ال يعرف: ال تقرأ .98
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .99
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54-53) .Wrkhrs ( كم ساعة تعمل)ًسجل عدد الساعات األسبوعية  (___________ في األسبوع) عادة
  .)هالتي يعمل بها مقابل أجر

                      أكثرساعه أو   96 .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
  

55. )Union (هل أنت عضو أو كنت عضواً في تنظيم مهني؟  
  نعم، عضو اليوم .1
  ة عضو ولكن اآلن لست عضواًكنت مر .2
  لم أكن وال مره عضواً في تنظيم مهني .3
  ال يعرف: ال تقرأ .8
  ال توجد إجابة، يرفض اإلجابة: ال تقرأ .9
  غير مالئم: ال تقرأ .0
  

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

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

57. )Wrktype (هل مكان عملك تابع للقطاع الخاص أو العام؟  
  عامل حكومي .1
  عامتابعه للقطاع المل في شركة اع .2
  )ليس مستقل(مل في القطاع الخاص اع .3
  مستقل .4

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

  )سجل( ___________ما هو عدد العمال الذين تُشْغلهم؟ ) Nemploy( ) فقطللمستقلين(. 61-58
  ال يشْغل عمال بتاتاً .9995
  يرفض اإلجابة .9997
  ال يعرف .9998
  ال توجد إجابة .9999

   مستقلليس: غير مالئم .00
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66-26) .incR_IL ( ما هي فئة الدخل التي أنت تابع إليها حسب الدخل الشهري الصافي من العمل في
  ؟)يشمل ساعات إضافية، منَح ألخ(الشهر األخير 

   في الشهر األخيركسبلم أ/ ال شيء  .0
  ח"ש 2000حتى . 1000
  ח"ש 4000-2001. 3000
  ח"ש 6000-4001. 5000
  ח"ש 8000-6001. 7000
  ח"ש 10000-8001. 9000

   ח"ש 15000.13000-10001
  ח"ש 15000أكثر من . 15500
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .99997
  ال يعرف: ال تقرأ .99998
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .99999

  

  للجميع
71-76) .Incom_IL ( ما هو الدخل العائلي الصافي في الشهر) القصد الدخل العائلي من كل مصادر

  ؟)الدخل
  صافيجـ . ش4500حتى   .2250
  جـ صافي. ش4501-5500بين   .5000
  جـ صافي. ش5501-6500بين   .6000
  جـ صافي. ش6501-7500بين   .7000
  جـ صافي. ش7501-8500بين   .8000
  جـ صافي. ش8501-10500بين   .9500

  جـ صافي. ش10501-13500بين  .12000
  جـ صافي. ش13501-15500بين  .14500
  جـ صافي. ش15501-20000بين  .17750
  جـ صافي. ش20000أكثر من  .22000
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .99997
  ال يعرف: ال تقرأ .99998
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .99999

  ال يوجد دخل: ال تقرأ .00
  

  :لمن رفض
72.  )c_Income(  ًجـ صافي.ش 9400معدل الدخل الشهري للبيت في إسرائيل اليوم هي تقريبا.  

  :هو) يع مصادر الدخلمن جم(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
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   ،)זוג-בן(الساكنين مع صديق   أو,تتمة اإلستطالع مخصصة لمستطلَعين متزوجين
  )ة المقابلة، أرامل أو مطلقون ينتقلوا إلى خانة نهايعزبأ: للمستطلع(
  

74-73) .Speducyr(؟تك/ كم سنة تعليمية تامة أنهى زوجك       ) سجل سنوات(  
  يرفض اإلجابة/ال يعرف. 99            

  

76-75) .Spdeg_IL (تك/ما هي أعلى ثقافة لزوجك) ؟)إقرأ  
  ال توجد ثقافة رسمية .1
  إبتدائية .2
  )لم ينهي ثانوية مهنية(ثانوية مهنية جزئية  .3
  ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتهنيمة ثانوي .4
  ة تامة مع شهادة بجروتمهنية ثانوي. 5
  )لم ينهي ثانوية نظرية(ثانوية نظرية جزئية  .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
  )لم ينهي الجامعة، ال يوجد لقب(ة جزئية جامعي .12
  ) أو أعلىBA(جامعية تامة مع لقب جامعي  .13
  يرفض اإلجابة:  تقرأ^. 97
  ال يعرف: ال تقرأ. 98
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 99
  

78-77) .Spcounbr (زوجك ِلد؟تك/في أي دولة و  

  ________ في أي سنة قدم للبالد) Spyrimm (.79-80     ، في أي دولة؟ في خارج البالد
  )تابع (في إسرائيل. 90                                      

  
82-81) .SpcounbF) (أبوه) لمواليد إسرائيل ِلد؟ها/في أي دولة و           
  

84-83.) SpcounbM) (ت أمه) لمواليد إسرائيلِلد؟ها/في أي دولة و           
  

  )occup_IL – ס"למ(. 87-85
91-88) .88ISCO(  

  
  )إذا ال يعمل، يجب التطرق للعمل األخير(تك األساسية / زوجكةصف بصورة مفصلة عمل أو مهن

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

                        : سجل
  

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

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

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



  16

93-92. )Spwrkst ( تك؟/زوجكلما هو وضع العمل الحالي  
  :في القوى العاملة

  )عياً، يشمل معلم بوظيفة تامة وما شابه ساعة أسبو35على 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 أجر عائلة تعمل في عمل عائلي إبن .4
  عاطل عن العمل .5

  إt29r ا�q3-.r qr-s D ا�@2-/!           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

                فَصل . ال تعمل ألسباب أخرى .10
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .97
  ال يعرف: ال تقرأ .98
   ال توجد إجابة:ال تقرأ .99
  ال يوجد رفيق: غير مالئم .00

  

95-94) .Spwrkhrs (تك /كم ساعة يعمل زوجك)ًفي األسبوع) عادة     ________   
  )التي يعمل بها لقاء أجر سجل عدد الساعات األسبوعية(                                                       

                      أكثرساعه أو   96 .96
  رفض اإلجابةي .97
  )وسجل أعاله" تقريباً"إسأل (ال يعرف  .98
  ال توجد إجابة .99
  حالياً ليس في القوى العاملة : غير مالئم .00

  
  

96. )Spwrktype (تك تابع للقطاع الخاص أو العام؟/هل مكان عمل زوجك  
  عامل حكومي .1
  عامتابعه للقطاع اليعمل في شركة  .2
  )س مستقللي(يعمل في القطاع الخاص  .3
  مستقل .4

  :ال تقرأ
  ال توجد إجابة، ال يعرف .9
  لم يعمل أبداً: غير موضوعي .0
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97. )Spincome (تك حسب الدخل الشهري الصافي من العمل في /ه لها زوجك/ما هي فئة الدخل التابع
  ؟)يشمل ساعات إضافية، منَح ألخ(الشهر 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
  
  

  التعاون على شكراً
  

  
  
  
  
  
  
  ____________מראיין רמספ. 100-98___________________________ המראיין שם  
    
   _______________________ישוב סמל. 104-101 ___________________ הישוב שם  
  
   __________________ כתובת מספר. 109-108__________ : סטטיסטי אזור. 107-105 
  
   __________________חודש ____________   יום: הראיון ביצוע תאריך 

  
  ______________________: כתובת______________________       __: המרואיין שם 
  
  ____________________:  של המרואייןטלפון' מס. 119-110 
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  :בלבד המשרד לשימוש

120 .reg_IL - Region  
  צפון. 1
  דרום. 2
  אביב תל. 3
  ירושלים. 4
  ערבי מגזר. 5
  

121 .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. 221
  רוסית. 3      ערבית. 2   עברית. 1
 

231-241) .3v (מגזר  
  ערבי מגזר. 23     יהודי מגזר. 22
  

126-125 .10 (mode) 
  
 


