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 מספר משק בית _____________ 1-4

5/1 

ISSP  2013 -סקר דעת קהל בנושא זהות לאומית 

 

 عاطفياً إلى: قريب ت( إلى أي درجة أنQ2)سؤال 

 
 1بطاقة 

قريب 

 جداً 

قريب إلى 

 حٍد ما

غير قريب 

 ما حدإلى 

غير قريب 

 بتاتاً 

 :ال تقرأ

 ال يستطيع اإلختيار

 :ال تقرأ

 ال توجد إجابة

6 (V5 )9 8 4 3 2 1 كبلد سكن 

7 (V6 )9 8 4 3 2 1 منطقتك 

8 (V7) 9 8 4 3 2 1 إسرائيل 

9 (V8) 9 8 4 3 2 1 الشرق األوسط 

 

 
 .إسرائيلي بالفعلالتالية هي مهمة جداً من أجل أن تكون  األموربأن  من يّدعي( هنالك 2Qسؤال )

 التالية: األمورآخرون يدعون بأنها غير مهمة. إلى أي مدى، حسب رأيك، مهمة أو غير مهمة 

 

 2بطاقة 
مهمة 

 جداً 

مهمة إلى 

 حٍد ما

غير مهمة إلى 

 ما حد

غير مهمة 

 بتاتاً 

 :ال تقرأ

ال يستطيع 

 اإلختيار

 :ال تقرأ

ال توجد 

 إجابة

10 (9V) 9 8 4 3 2 1 أن تولد في اإلسرائيل 

11 (10V) 9 8 4 3 2 1 أن تكون مواطن إسرائيلي 

12 (V11)  السكن في إسرائيل لمعظم

 الحياة
1 2 3 4 8 9 

13  (V12)  أن تعرف التحدث

 بالعبرية
1 2 3 4 8 9 

14 (V13)9 8 4 3 2 1 أن تكون يهودي 

15 (V14)  إحترام مؤسسات الدولة

 وقوانينها
1 2 3 4 8 9 

16 (V15) 9 8 4 3 2 1 أن تَشُعر إسرائيلي 

17 (V16)  أن تكون من عائلة ذات

 إسرائيلفي جذور 

1 2 3 4 8 9 
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 موافق أو معارض للجمل التالية؟ ت( إلى أي درجة أن3Q)سؤال 

 

 3بطاقة 
موافق 

 بالتأكيد
 موافق

غير موافق 

 وغير معارض
 معارض

معارض 

 بالتأكيد

 :ال تقرأ

ال يستطيع 

 اإلختيار

 :ال تقرأ

ال توجد 

 إجابة

18 (V17 ) أفضل أن أكون مواطن أنا

إسرائيلي عن أن أكون مواطن في أي 

 دولة أخرى

1 2 3 4 5 8 9 

19 (V18 )متعلقة  توجد اليوم أمور

من  بإسرائيل تسبب لي الخجل 

 إسرائيل

1 2 3 4 5 8 9 

20 (V19 ) العالم كان مكان أفضل لو أن

األشخاص في الدول األخرى كانوا 

 لإلسرائيليينمشابهين أكثر 

1 2 3 4 5 8 9 

21 (V20 ) بشكل عام، إسرائل هي دولة

 أفضل أكثر من معظم الدول األخرى
1 2 3 4 5 8 9 

22 (V21)  يجب على األشخاص دعم

 دولتهم حتى لو لم تكن عادله

1 2 3 4 5 8 9 

23 (V22 عندما تحرز دولتي تحقيقات )

في مباريات رياضية دولية، هذا 

 بكوني إسرائيلييُشعرني بفخر 

1 2 3 4 5 8 9 

24 (V23 أحياناً متقاربة أنا فخور أقل )

 بإسرائيل مما كنت أريد

1 2 3 4 5 8 9 

25 (V24 )نالعالم سوف يكون مكا 

أفضل لو إعترف االسرائيليون 

  بسلبيات إسرائيل

1 2 3 4 5 8 9 

 

 
 األشياء التالية:( إلى أي درجه أنت فخور بإسرائيل بخصوص كل واحد من Q4)سؤال 

 :ال تقرأ
ال توجد 
 إجابة

 :ال تقرأ
ال يستطيع 
 اإلختيار

غير فخور 
 بتاتاً 

غير فخور 
 ما إلى حد

فخور إلى 
 حٍد ما

فخور 
 جداً 

  4بطاقة 

9 8 4 3 2 1 (V25) 26 ي تعمل به الديمقراطيةذالشكل ال 

9 8 4 3 2 1 (V26) 27 تأثيرها السياسي في العالم 

9 8 4 3 2 1 (V27) 28 إحرازات إسرائيل اإلقتصادية 

9 8 4 3 2 1 (V28) 29 جهاز الرفاه اإلجتماعي فيها 

9 8 4 3 2 1 (V29) 30 إحرازاتها العلمية والتكنولوجيه 

9 8 4 3 2 1 (V30) 31 إحرازاتها في مجال الرياضة 

9 8 4 3 2 1 (V31) 32 إحرازاتها في مجال الفن واألدب 

9 8 4 3 2 1 (V32) 33 قواتها األمنية 

9 8 4 3 2 1 (V33) 34 تاريخها 

9 8 4 3 2 1 (V34) العادلة والمتساوية لكل الفئات  المعامله

 في المجتمع

35 
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 واآلن سوف نسألك عدة أسئلة حول العالقات بين إسرائيل ودول أخرى.

 ( الى أي درجه أنت موافق أو معارض للجمل التالية:5Q)سؤال 

 :تقرأ ال
 توجد ال

 إجابة

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 معارض

 بالتأكيد
 معارض

 موافق غير

 معارض وغير
 موافق

 موافق

 بالتأكيد
 5بطاقة 

 

9 8 5 4 3 2 1 (V35)  على إسرائيل أن تحدد إستيراد

منتجات من خارج البالد من أجل الحفاظ على 

 السوق القومي

36 

9 8 5 4 3 2 1 (V36)  ،مثل تلويث بخصوص مشاكل معينة

البيئة، من المحبذ أن يكون لجهات دولية الحق 

 في فرض حلول

37 

9 8 5 4 3 2 1 (V37)  على إسرائيل العمل بموجب

مصالحها، حتى لو أدى هذا إلى مواجهات مع 

 دول أخرى

38 

9 8 5 4 3 2 1 (V38)  يجب عدم السماح لغرباء بشراء أرض

 في إسرائيل

39 

9 8 5 4 3 2 1 (V39)  التلفزيون في إسرائيل إعطاء على

 األولوية ألفالم إسرائيلية وبرامج إسرائيلية

40 

 
 

 ( بأي درجة أنت موافق أو معارض للجمل التالية: Q6 )سؤال

 :تقرأ ال
 توجد ال

 إجابة

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 معارض

 بالتأكيد
 معارض

 موافق غير

 وغير

 معارض

 موافق
 موافق

 بالتأكيد
 5بطاقة 

 

9 8 5 4 3 2 1 (V40)  أكثر فأكثر   تضرشركات دولية كبيرة

 العمل المحلية في إسرائيل مصالح

41 

9 8 5 4 3 2 1 (V41)  تجارة حرة تؤدي إلى توفر المنتوجات

 ذات جودة جيدة أكثر في إسرائيل

42 

9 8 5 4 3 2 1 (V42)  بشكل عام، يجب على إسرائيل العمل

التي هي  بموجب قرارات المنظمات الدولية

عضوة بها, حتى لو أن الحكومة غير موافقة على 

 هذه القرارات

43 

9 8 5 4 3 2 1 (V43)  منظمات دولية تضعف من مكانة

 الحكومة في إسرائيل
44 

9 8 5 4 3 2 1 (V44)  أشعر بأني مواطن العالم أكثر من كوني
 مواطن دولة معينة

45 
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 األقليات في إسرائيل.اآلن سوف نسأل عدة أسئلة بخصوص 

 ؟( الى أي درجة أنت موافق أو معارض للجمل التاليةQ7)سؤال 

 :تقرأ ال
 توجد ال

 إجابة

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 معارض

 بالتأكيد
 معارض

 موافق غير

 وغير

 معارض

 موافق
 موافق

 بالتأكيد
 5بطاقة 

 

9 8 5 4 3 2 1 (V45) لألشخاص الذين ليسوا شريكون 

انية توجد إمكبالعادات والتقاليد اإلسرائيليه ال 

 بشكل كاملأن يكونوا إسرائيليين ب

46 

9 8 5 4 3 2 1 (V46)  يجب منح األقليات االثنيه مساعدة

حكومية من أجل الحفاظ على عاداتهم 

 وتقاليدهم

47 

 
 

على عاداتها وتقاليدها. آخرون يدعون  مجموعات أثنيه وعرقيةلمجتمع أن تحافظ عون أنه من الجيد دّ هنالك الم   (V47)( 8Q)שאלה . 48
 واسع. أي من هذين اإلدعائين قريب أكثر لوجهة نظرك؟المجتمع الفي المجموعات هذه  تندمجأنه من أفضل أن 

 هذا جيد للمجتمع أن تحافظ مجموعات أثنيه وعرقية على عاداتها وتقاليدها. .1
 المجموعات في المجتمع الواسع.فل  أن تندم  هذ  من األ .2
 : ال يعرفال تقرأ .8
 : ال توجد إجابةال تقرأ .9

 
 

الذين يعيشون في إسرائيل )بالمصطلح مهاجر نحن نقصد أشخاص ولمهاجرين من دول أخرى، عن اهنالك آراء مختلفة ( 9Q)שאלה 
 يأتون ليستقروا في إسرائيل(.

 التالية:الى أي درجة أنت موافق أو معارض للجمل 

 :تقرأ ال
 توجد ال

 إجابة

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

 معارض

 بالتأكيد
 معارض

 موافق غير

 معارض وغير
 موافق

 موافق

 بالتأكيد
 5بطاقة 

 

9 8 5 4 3 2 1 (V48 ) 49 نسبة اإلجرام إرتفاعيسبب المهاجرون 

9 8 5 4 3 2 1 (V49 ) بشكل عام، يساهم المهاجرون في

 إقتصاد إسرائيل

50 

9 8 5 4 3 2 1 (V50 ) يستولي المهاجرون على أماكن عمل

 الذين ُولِدوا في إسرائيل

51 

9 8 5 4 3 2 1 (V51 ) يَحٌسن المهاجرون المجتمع اإلسرائيلي

 عن طريق جلبهم ألفكار وحضارات جديدة

52 

9 8 5 4 3 2 1 (V52 ) بشك  عام، الثقافة اإلسرائيلية تهتز
 بسبب المهاجرين

53 

9 8 5 4 3 2 1 (V53)  مهاجرين قانونيين في إسرائي ، والذين
ليسوا مواطنون، يجب أن يحظوا بحقوق مث  

 مواطني إسرائي 

54 

9 8 5 4 3 2 1 (V54)  يجب على اسرائي  إتخاذ خطوات
حازمة أكثر لمنع دخو  وبقاء مهاجرون غير 

 قانونيون

55 

9 8 5 4 3 2 1 (V55 ) القانونيين فييجب أن يكون للمهاجرين 
إسرائي  فرصة متساوية بالتعليم مث  مواطني 

 إسرائي 

56 
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 (6)بطاقة  أن عدد المهاجرين إلى إسرائيل في هذه األيام يجببهل تظن/تظني  (V56)( 10Q)שאלה . 57
 كثيًراأن يتم زيادته  .1
 أن يتم زيادته قليلً  .2
 أن يبقى على ما هو .3
 أن يتم تقليله قليلً  .4
 اأن يتم تقليله كثيرً  .5
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ .8
 : ال توجد إجابة، يرفض اإلجابةال تقرأ .9
 

 (7بطاقة ) أي من الجمل التالية أقرب أكثر إلى رأيك بخصوص المهاجرين: (V57)( 11Q)שאלה . 58

 اإلسرائيليةيجب على المهاجرين الحفاظ على ثقافتهم األصلية وعدم تبني الثقافة . 1
 يجب على المهاجرين الحفاظ على ثقافتهم األصلية وأيًلا تبني الثقافة اإلسرائيلية. 2
  يجب على المهاجرين التناز  عن ثقافتهم األصلية و تبني الثقافة اإلسرائيلية. 3
 ال يستطيع اإلختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة، يرفض اإلجابة ال تقرأ: 9
 

 (8)بطاقة  إلى أي مدى أنت فخور بأن تكون إسرائيلي؟( V58)( 12Q)שאלה . 59
 افخور جدً  .1
 فخور إلى حٍد ما .2
 غير فخور إلى حد ما .3
 بتاتاً غير فخور .4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ .8
 : ال توجد إجابةال تقرأ .9

 : أنا لست إسرائيليال تقرأ .10
 

  مشاعر وطنية قوية في إسرائيلإلى أي مدى توافق أو تعارض بأن ( 13Q)שאלה 

  ال تقرأ:
 ال توجد إجابة

 ال تقرأ: 
ال يستطيع 
 اإلختيار

عارض م
 بالتأكيد

 عارضم
وال وافق مال 
 عارضم

 وافقم
وافق م

 بالتأكيد
 9 بطاقة

 

9 8 5 4 3 2 1 (V59)   تقوي من مكانة إسرائي  في
 العالم

60 

9 8 5 4 3 2 1 (V60)   تؤدي إلى عدم التسامح في
 إسرائي 

61 

9 8 5 4 3 2 1 (V61)   لرورية إلسرائي  من أج
 دةأن تبقى موح  

62 

9 8 5 4 3 2 1 (V62)    تؤدي إلى مواقف سلبية تجا
 المهاجرين في إٍسرائي 

63 

 
 هل تملك جنسية إسرائيلية؟ (V63)( 14Q)שאלה . 64
 نعم  .1
 كل  .2
 : ال توجد إجابة، يرفض اإلجابةال تقرأ .9
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 مواطنكان مواطني إسرائيل، واحد منهم، أو وال أي واحد منهم كانوا عند والدتك، هل كان والداك اإلثنين  (V64)( 15Q)שאלה  .65
 (10)بطاقة  إسرائيلي؟

 اإلثنان كانوا مواطني إسرائي  .1
 فقط أبي كان مواطن إسرائيلي .2
 فقط أمي كانت مواطنة إسرائيلية .3
 كان مواطن إسرائيليوال أي واحد من والدي  .4
 : ال يستطيع اإلختيارال تقرأ .8
 : ال توجد إجابة، يرفض اإلجابةال تقرأ .9
 

 ؟الى أي درجة أنت موافق أو معارض للجمل التالية

 :تقرأ ال
 توجد ال

 إجابة

 :تقرأ ال
 يستطيع ال

 اإلختيار

معارض 

 بالتأكيد
 معارض

 موافقغير 

 وغير معارض
 موافق

 موافق

 بالتأكيد
 11 بطاقة

 

9 8 5 4 3 2 1 (V59)   لألوالد الذين ُولِدوا في
إسرائي  أله  غير مواطنين، يجب 

أن يكون لهم الحق في إستلم جنسية 
 إسرائيلية

66 

9 8 5 4 3 2 1 (V60)  لألوالد الذين ُولِدوا خارج
يجب أن يكون لهم الحق في البلد، 
جنسية إسرائيلية، إذا كان على  إستلم

األق  واحد من والديهم هو مواطن 
 إسرائيلي

67 
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ك بأن كل التفاصيل التي ستدلي بها هي سرية وتستعمل ألغراض إحصائية فقط  الجزء األخير يشمل تفاصيل شخصية. ن ذِكر 
 :ولمتابعة الم ستطلِعين

 
30 .(Sex ):هل أنت 

 رج . 1
 امرأة. 2

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

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

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

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

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

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

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 97

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

 
39 .(Marital )ما هو وضعك االجتماعي الرسمي؟ 

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

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

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

  يجب اإلجابة بخصوص أسبوع عمل عادي.
 

40 .(Work ):هل أنت اليوم 
 انتق  إلى السؤا  التالي ←   مقاب  أجرةتعم  بعم  . 1
 43انتق  إلى سؤا   ←  ال تعم  مقاب  أجرة ولكن عملت في المالي. 2
 (17في الصفحة التالية )صفحة  63-64انتق  إلى سؤا   ← لم تعم  بتاًتا مقاب  أجرة. 3

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9
 

42-41 .(Wrkhrs ) سج   عدد _________)  ساعة بالمعّدل تعمل )بشكل عام( في األسبوع، يشمل ساعات عمل إضافيةكم
 الساعات األسبوعية التي يعملها مقاب  ما (

 للمستطلع: إذا كان يعم  مع أكثر من مشغ   أو إذا كان أجير وأيًلا مستق ، الرجاء تسجي  مجموع ساعات العم  الشام  الذي يعمله
 ساعة أسبوعية أو أكثر  96. 96
 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 97

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

 

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

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

43 .(Emprel )هل أنت أجير، مستقل، أو تعمل بمصلحة تابعة للعائلة؟ 
 أجير. 1
 مستق ، ال ُيشغ   عما . 2

                         ما هو عدد العمال الذين تشّغلهم، ال  (Nemploy). 44-47 ← مستق ، يشغ   عما . 3
 سّجل()_________ يشملك أنت؟                                                                           

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

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

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

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

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

 إنما موظف قوى بشرية ألخ( –ليس موظف 
            سج : 

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

 )مثلً مهندس رئيسي، مسؤو  مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير دائرة مالية ألخ(
            سج : 

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

          ؟ تعم  أو عملت*** أين 
 )سج  مكان العم ، مثلً: بنك لئومي، بيزك، صندوق المرلى لئوميت ألخ(.

 

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

بسبب مرض مؤقت، إجازة والدة، إجازة، إلراب وما شابه، الرجاء اإلجابة عن  ال يعم  بشك  مؤقتإذا كان الُمجيب 
 أسبوع عم  عادي.

 يعم  مقاب  أجرة )أجير، مستق ، أو يعم  في مصلحة العائلة(. 1
 عاط  عن العم  ويبحث عن عم . 2
 طالب أو طالب جامعة، حتى لو كان في عطلة . 3
ب أو يتأه  مهنًيا. 4  يتدر 
 شك  دائمإعاقة أو مريض بصاحب . 5
 متقاعد. 6
 أو أفراد عائلة أخرون مسؤو  عن األعما  المنزلية ورعاية األوالد. 7
 في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. 8
 آخر. 9
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 79
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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65 .(Union ) تنظيم مشابه؟هل أنت عضو أو كنت عضو في اتحاد مهني أو 
          نعم، علو اليوم. 1
            كنت مرة علو ولكن اليوم ال. 2

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

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

 ديانة أخرى. 10
 درزي . 11

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

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

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

    علماني، غير متدي ن. 5

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

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

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

 القمة. 10

9  
8 

7 
6 

5 

4 
3 

2 

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

 
 

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

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

75-74 .(il_prty) ألي حزب صّوتت؟2013كانون ثاني لتي أجريت في وا ،في االنتخابات األخيرة للكنيست ، 
 . حزب العم 1
 يسرائي  بيتينو - ليكودال. 2
 برئاسة يئير لبيد يش عتيد  .3

   كديمه. 4

 شاس. 5
 ميرتس. الحركة الجديدة 6
 . البيت اليهودي 7
 ا ()أجودات يسرائي /ديجي  هت يهدوت هتورا . 8
 هتنوعا  برئاسة تسيبي لفني. 9

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

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

 

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

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

 

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

 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 ثانوية دينية مع شهادة بجروت .10
 (وما شابه يينتمريض، معهد 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. 97

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

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

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

101 .(SPWork ):هل شريك حياتك اليوم 
 انتق  إلى السؤا  التالي ←   يعم  بعم  مقاب  أجرة. 1
  104انتق  إلى سؤا   ←  ال يعم  مقاب  أجرة ولكن عم  في المالي. 2
 (22في الصفحة التالية )صفحة  114-113انتق  إلى سؤا   ← لم يعم  بتاًتا في حياته مقاب  أجرة. 3

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9
 

103-102 .(WrkhrsSP )كم ساعة بالمعّدل يعمل شريك حياتك )بشكل عام( في األسبوع، يشمل ساعات عمل إضافية  
 (عدد الساعات األسبوعية التي يعملها مقاب  ما سج   _________)

 يللمستطلع: إذا كان شريك/ة الحياة يعم  مع أكثر من مشغ   أو إذا كان أجير وأيًلا مستق ، الرجاء تسجي  مجموع ساعات العم  الشام  الذ
 يعمله
  ساعة أسبوعية أو أكثر 96. 96
 : يرفض اإلجابةتقرأ ال. 97

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

 

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

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

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

 أجير. 1
 مستق ، ال ُيشغ   عما . 2
 مستق ، ُيشغ   عما                                                           . 3
            يعم  في مصلحة للعائلة        . 4
               يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

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

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

 إنما موظف قوى بشرية ألخ( –ليس موظف 
            سج : 

 (؟أو األخيرة *** ما هو لقب الوظيفة أو المهمة )الحالية
 )مثلً مهندس رئيسي، مسؤو  مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير دائرة مالية ألخ(

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

 
          ؟ تعم  أو عملت*** أين 

 )سج  مكان العم ، مثلً: بنك لئومي، بيزك، صندوق المرلى لئوميت ألخ(.
 

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

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

 اإلجابة عن أسبوع عمل عادي لشريك/ة حياتك.
 أو يعم  في مصلحة العائلة( يعم  مقاب  أجرة )أجير، مستق ،. 1
 عاط  عن العم  ويبحث عن عم . 2
 طالب أو طالب جامعة، حتى لو كان في عطلة . 3
ب أو يتأه  مهنًيا. 4  يتدر 
 بشك  دائمصاحب إعاقة أو مريض . 5
 متقاعد. 6
 مسؤو  عن األعما  المنزلية ورعاية األوالد. 7
 في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. 8
 خرآ. 9
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 79
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
 

5/3 

 
 . מספר סוקר ____________6-7שם הסוקר_______________________ 

   
 . סמל ישוב______________________ 8-11שם הישוב _________________ 

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

 
 כתובת: ________________________     שם המרואיין: ________________

 
 _________________________. מס' טלפון של המרואיין: 17 -26
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 :לשימוש המשרד בלבד 
 

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

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

 . שפת ריאיון29
 . רוסית3. ערבית      2. עברית     1
 

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

 
34-36( .v4מדינה ) 

 . ישראל376
 

37-38/11(  .mode) 

 

39/1(  .subcase ) 

 
 2013         ,2014    (dateyrשנת ראיון  ). 40-43

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 


