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م في الحياة:بخصوص سلة  عدد من األنبدأ مع   إمكاني  التقدُّ

 ضروري 1بطاق  رقم  
مهم 
 جًدا

مهم إلى 
 حٍد ما

غير مهم 
 إلى حٍد ما

غير مهم 
 بتاًتا

 ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجاب 

6 
أي مدى مهم أن تكون من عائلة  إلى

 (6V) غنية
1 2 3 4 1 8 9 

7 
ين مدى مهم أن يكون لديك والد   أي إلى

 (7V) ثقافة عالية أصحاب
1 2 3 4 1 8 9 

8 
ة أي مدى مهم أن تكون لديك ثقاف إلى

 (V8) 1جيدة
1 2 3 4 1 8 9 

9 
أي مدى مهم أن تكون صاحب  إلى

 (V9) طموح
1 2 3 4 1 8 9 

11 
 بجهد أي مدى من المهم أن تعمل إلى

(V10) 
1 2 3 4 1 8 9 

11 
على تعرف تأي مدى مهم أن  إلى

 (11V) األشخاص المناسبين
1 2 3 4 1 8 9 

12 
أي مدى مهم أن تكون لديك عالقات  إلى

 (12V) سياسية
1 2 3 4 1 8 9 

13 
 عطي رشوةأي مدى مهم أن ت إلى

(13V) 
1 2 3 4 1 8 9 

 1 2 3 4 1 8 9 (V14) إلى أي مدى مهم أصل اإلنسان 14

11 
 إلى أي مدى مهمة ديانة اإلنسان

(V15) 
1 2 3 4 1 8 9 

16 
إلى أي مدى مهم أن تكون رجل أو 

 (16V) امرأة
1 2 3 4 1 8 9 

 
 

                                                 
 .ة ذات قيمةالمقصود ثقاف 1
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 توافق مع كل من الجمل التالي :هل توافق أو ال 
 

 

 
 9بطاق  رقم 

بالتأكيد 
 موافق

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

بالتأكيد 
غير 
 موافق

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ: 
ال توجد 
 إجاب 

17 

لكي تصل اليوم للقمة في 
إسرائيل، يجب أن تكون 

 (17V) فاسد

1 2 3 4 1 8 9 

18 

ط لخريجي في إسرائيل، فق
 ةالثانويأفضل المدارس 

هنالك إمكانية جيدة 
للحصول على ثقافة 

 (V18) أكاديمية

1 2 3 4 1 8 9 

19 

في إسرائيل، فقط األغنياء 
يستطيعون السماح ألنفسهم 

دفع تكاليف التعليم في 
 (19V) الجامعة

1 2 3 4 1 8 9 

21 

 فرصفي إسرائيل، هنالك 
لقبول متساوية لألشخاص ل

بدون عالقة  للجامعة،
ألصلهم أو أو لجنسهم، 

 (21V) لخلفيتهم الثقافية

1 2 3 4 1 8 9 

 

92. (12V )أجب بخصوص عملك األخير(، إذا كنت ال تعمل). ..هل كنت تقول بأنك تربح:  
 أقل بكثير مما تستحقه. 1
 أقل مما تستحقه. 2
 ما تستحقه. 3
     أكثر مما تستحق. 4
 أكثر بكثير مما تستحق. 5
 م أعمل وال مرةل. 6
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

 ون في الوظالف التالي .ةمف كم، حسب تقديرك، يربح أشخاص يعريد أن أعرأ
 في هذه الوظيف . إذا كنت ال تعرف المبةغ بالضبط، حاول التقدير.افي المقبول أجب بخصوص دخل شهري ص

 
 دخل شهري صافي

                                                                     
22-27     (V22) ال توجد إجابة. 99   ال أعرف. 98   __________________                  طبيب عائلة عام 

 

28-33     (V23) إجابة ال توجد. 99   ال أعرف. 98   __________________           مدير عام لشركة كبيرة 

 

34-39     (V24  )ال توجد إجابة. 99   ال أعرف. 98   __________________                    بائع في دكان 

 
41-41     (V25 )ال توجد إجابة. 99   ال أعرف. 98  __________________    عامل غير مختص في مصنع 

 

46-11     (V26 )ال توجد إجابة. 99   ال أعرف. 98   __________________                وزير في الحكومة 
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 واآلن، كم حسب رأيك، من الماللم بأن يربح األشخاص في الوظالف التالي .
 أجب بخصوص دخل شهري صافي.

 

 دخل شهري صافي

                                                          
 

12-17    (V27) ال توجد إجابة. 99   ال أعرف. 98   __________________                  طبيب عائلة عام 

 

18-63    (V28) ال توجد إجابة. 99   ال أعرف. 98   __________________           مدير عام لشركة كبيرة 

 

64-69   (V29  )إجابة ال توجد. 99   ال أعرف. 98   __________________                     بائع في دكان 
 

71-71  (V30 )ال توجد إجابة. 99   ال أعرف. 98  __________________      عامل غير مختص في مصنع 

 

76-81  (V31 )ال توجد إجابة. 99   ال أعرف. 98   __________________                  وزير في الحكومة 

 
 

 هل توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالي :

 

 
 9قم بطاق  ر

بالتأكيد 
 موافق

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

بالتأكيد 
غير 
 موافق

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ: 
 ال توجد إجاب 

82 
الفروقات في الدخل في 

 (32V) إسرائيل كبيرة جًدا
1 2 3 4 1 8 9 

83 

ص هذه مسؤولية الحكومة تقلي
الفروقات في الدخل بين 

الي وبين أصحاب الدخل الع
 أصحاب الدخل المنخفض

(33V) 

1 2 3 4 1 8 9 

84 

يجب على الحكومة تزويد 
العاطلين عن العمل بظروف 

 (V34) الئقة معيشية

1 2 3 4 1 8 9 

81 

يجب على الحكومة أن 
 تصرف أقل على دعم الفقراء

(31V) 

1 2 3 4 1 8 9 

 

28. (36V ) ،أو  ،أقل جزءر من دخةهم، ن يدفعوا جزء أكبأ دخل عالي أشخاص أصحاب عةى بيجهل، حسب رأيك 
 نفس الجزء، عن طريق الضرالب، مقارن  مع أشخاص أصحاب دخل منخفض؟

 جزء أكبر بكثير. 1

 جزء أكبر . 2
  مشابهجزء . 3

 صغرجزء أ. 4

 صغر بكثيرجزء أ. 1
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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28. (37V )،عالي؟الدخل أصحاب الكيف تصف الضرالب في إسراليل اليوم بالنسب  ألشخاص  بشكل عام 
 الضرالب هي:

 عالية أكثر بكثير من الالزم. 1
 عالية أكثر من الالزم. 2
 كما يجب. 3
 منخفضة أكثر من الالزم. 4
 منخفضة أكثر بكثير من الالزم. 5
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 بةال توجد إجا ال تقرأ:. 9

 
 

 دل، صحيح أو غير صحيح، بأن أشخاص أصحاب دخل أعةى.....ادل أو من غير العاهل من الع

 

 
 3بطاق  رقم 

عادل 
، بالتأكيد

 صحيح جًدا

 إلىعادل 
حٍد ما، 
 صحيح

عادل وغير 
عادل، 

أحاسيس 
 مختةط 

غير عادل 
حٍد ما،  إلى

 غير صحيح

بالتأكيد 
غير 
 عادل

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 قرأ: ال ت
ال توجد 
 إجاب 

دفع مقابل يستطيعون  88
خدمات صحة  )شراء(

أفضل أكثر من أشخاص 
 أصحاب دخل منخفض أكثر

(38V) 

1 2 3 4 1 8 9 

 دفع مقابليستطيعون  89
تربية أفضل )شراء( 

ألوالدهم من أشخاص 
 أصحاب دخل منخفض أكثر

(39V) 

1 2 3 4 1 8 9 

 
 

 أي مدى، حسب رأيك هنالك  إلىمختةف .  اجتماعي ع بين مجموعات في كل الدول هنالك فروقات وحتى صرا
 صراع في إسراليل بين...

 
 

 

 4بطاق  رقم 

صراع قوي 
 جًدا

صراع 
 قوي

صراع غير 
قوي بشكل 

 خاص

ال يوجد 
صراع 
 بتاًتا

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ: 
ال توجد 
 إجاب 

 1 2 3 4 8 9 (V40) أغنياء وفقراء 91

 ين طبقة العمال والطبقة المتوسطةب 91

(41V) 
1 2 3 4 8 9 

 1 2 3 4 8 9 (V42) بين اإلدارة والعمال 92

ص في قمة المجتمع في بين أشخا 93
أشخاص في قاع المجتمع إسرائيل و

(V43) 

1 2 3 4 8 9 
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 5بطاق  رقم 
29-29 .(44V)  تميل ألن في مجتمعنا هنالك مجموعات تميل ألن تكون في القم  ومجموعات 

 تكون في القاع.
 القاع. أين تضع نفسك عةى هذا التدريج؟ إلىأمامك تدريج من القم  

 

 11 .............................القم 

 9 
 8 
 7 
 6 
 1 
 4 
 3 
 2 

 1 ...........................القاع

 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 5طاق  رقم ب
28-28( .45V )وأين تضع العالة  التي َكبِرت فيها عةى هذا التدريج؟ 

 

 11 .............................القم 

 9 
 8 
 7 
 6 
 1 
 4 
 3 
 2 

 1 ...........................القاع

 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

22. (98V )  ر في عمةك الحالي )أو السابق، إذا كنت ال تعمل حالًيا(. إذا قارنت هذا العمل مع العمل فك
 ، هل تقول بأن مستوى أو مكان  عمةك هي:11 كن عمراالذي كان يعمةه أبوك عندما ك

 بكثير من عمل والدكأكثر أعلى . 1
 ر أكثأعلى . 2
  المكانة/تقريًبا بنفس المستوى. 3
 منخفض أكثر. 4
 من عمل والدكبكثير ر خفض أكثمن. 5
 لم أعمل وال مرة. 6
 والدي توفى / ف والدي أعرِ ال / والدي لم يعمل وال مرة / عِمل والدي مابال أعرف . 7

 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

ر عندما ي    االعتبار األمور التالي :يجب األخذ بعين  ،أي مدى حسب رأيك إلىجرة األشخاص، تكون أ َكمقر 
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 1بطاق  رقم 

 ضروري

 

 مهم 
 جًدا

 إلىمهم 
 حٍد ما

 ليس مهم
 كثيًرا

غير مهم 
 بتاًتا

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ: 
ال توجد 
 إجاب 

درجة المسؤولية التي  99
 (47V) تتطلبها الوظيفة

1 2 3 4 1 8 9 

ُتكّرس  عدد السنوات التي  111
 التأهيل المهنيللتعليم أو 

(V48) 

1 2 3 4 1 8 9 

المبلغ المطلوب لمعيشة  111
 (49V) عائلة

1 2 3 4 1 8 9 

هل يوجد للعامل أوالد  112
 ( V50) يصّرف عليهم

1 2 3 4 1 8 9 

مدى جودة تنفيذ العامل  113
 (11V) للعمل

1 2 3 4 1 8 9 

مدى صعوبة العمل الذي  114
 (12V) يقوم به العامل

1 2 3 4 1 8 9 

 
 
 

209. (95V ) إال ماذا تعتقد كنت تريد أن تربح،  كمهل معاشك عادل؟ نحن ال نسأل كم تربح، أو 
 والجهد الذي تستثمره.  ،القدراتو، مهاراتتستحق بأن تربح، إذا أخذنا بعين االعتبار البأنك 

 أجب بخصوص عمةك السابق. هل معاشك:الرجاء إذا كانت ال تعمل حالًيا، 
 كثير مما تستحقأقل ب. 1
 أقل مما تستحق. 2
 مناسب لما تستحق. 3
 أعلى مما تستحق. 4
 أعلى بكثير مما تستحق. 5
 لم أعمل وال مرة. 6
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 
 أ الوصف وأنظر إلى الرسومات.خمس  الرسوم التالي  تعِرض أنواع مختةف  من المجتمعات. الرجاء أن تقر

 

     

  نموذج أ

نخبة صغيرة في القمة، 
قليل جًدا من األشخاص 

في الوسط، الكمية الكبيرة 
  من المجتمع في القاع

 

 نموذج ب

م، رمجتمع مبني مثل اله
نخبة صغيرة في القمة، ناس 
كثيرين في الوسط، الغالبية 

 في القاع

  نموذج ج

مثل الهرم، لكن هنالك 
 ناس أقل في القاع

 

 نموذج د

مجتمع به غالبية الناس 
 في الوسط

 

 نموذج هـ

كثيرون مقربون من  ناس
القمة وفقط قلة مقربون 

 من القاع

 
 
 
 

 
 

 7بطاق  رقم 
 نموذج

 أ

نموذج 
 ب

نموذج 
 ج

موذج ن
 د

نموذج 
 هـ

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ: 
ال توجد 
 إجاب 

بدايًة، أي نوع من المجتمعات  116
تعتبر إسرائيل اليوم، أي رسم 

 (14V) يصفها بأفضل صورة

1 2 3 4 1 8 9 

يجب أن تكون  ،حسب رأيك ،كيف 117
 (V55) إسرائيل، ماذا كنت تفّضل

1 2 3 4 1 8 9 

 
 



 8 

1/2 

 وع آخر:ولموض
 
6. (6V )ةِب  أي مدى كنت تقول بأنك سعيد أو غير سعيد؟  إلىمنك التفكير في حياتك حالًيا بشكل عام،  لو ط 

 إجماال أنا...
 سعيد جًدا. 1
 حٍد ما إلىسعيد . 2
 حٍد ما إلىغير سعيد . 3
 غير سعيد بتاًتا. 4
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 

8. (8V )هل تعتقد بأنه صواب أو غير صواب بأن يقوم رجل وامرأة بممارس  الجنس قبل الزواج؟ 

 دائًما غير صواب. 1
 تقريًبا دائًما غير صواب. 2
 فقط أحياًنا غير صواب. 3
 دائًما صواب. 4
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 

2. (2V )زوجته/زوجها، هل هذا...يمارس الجنس مع شخص أخر غير  /ةماذا بخصوص شخص متزوج 

 دائًما غير صواب. 1
 تقريًبا دائًما غير صواب. 2
 فقط أحياًنا غير صواب. 3
 دائًما صواب. 4
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 
 

2. (2V )جنس، هل هذا...وماذا بخصوص عالقات جنسي  بين شخصين بالغين من نفس ال 

 دائًما غير صواب. 1
 تقريًبا دائًما غير صواب. 2
 فقط أحياًنا غير صواب. 3
 دائًما صواب. 4
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 
 

 تعتقد بأنه صواب أو غير صواب بأن تقوم امرأة باإلجهاض ،بشكل شخصي ،هل أنت
 

 

 2بطاق  رقم 
دالًما غير 

 وابص

تقريًبا 
دالًما غير 
 صواب

فقط أحياًنا 
غير 
 صواب

دالًما 
 صواب

  ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ: 
ال توجد 
 إجاب 

بوجود إذا كان هنالك احتمال كبير  11
 (V10) عاهة جدّية لدى الطفل

1 2 3 4 8 9 

وال  ،إذا كان للعائلة دخل منخفض جًدا 11
 أوالدبتستطيع السماح لنفسها 

 (V11) إضافيين

1 2 3 4 8 9 
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 ...هل توافق أو توافق بأن 
 

 
 2بطاق  رقم 

بالتأكيد 
 موافق

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

بالتأكيد 
غير 
 موافق

 ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجاب 

العائلة، وظيفة الزوج إعالة  12
ووظيفة المرأة هو رعاية 

 (V12) لةوالعائ البيت

1 2 3 4 1 8 9 

 
 
 

25. (25V ) عةى األشخاص، أو أنه يجب أن نكون حذرين جًدا  االعتمادبشكل عام، هل تعتقد بأنه من الممكن 
 في العالقات مع الناس؟

 تقريًبا دائًما من الممكن االعتماد على األشخاص. 1
 بشكل عام من الممكن االعتماد على األشخاص. 2
 نكون حذرين جًدا من العالقات مع الناس بشكل عام يجب أن. 3
 تقريًبا دائًما يجب أن نكون حذرين جًدا من العالقات مع الناس. 4

 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 
 

 ما مدى ثقتك بـ...
 

 
 10بطاق  رقم 

 ثق  تام 

درج  
كبيرة من 

 الثق 

درج  
معين  
 من الثق 

ثق  قةية  
 جًدا

ال توجد 
 ثق  بتاًتا

 ال تقرأ:
ال 

يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجاب 

 1 2 3 4 1 8 9 (V14) الكنيست 14

 1 2 3 4 1 8 9 (V15)  صناعةالل واعماأل 11

 1 2 3 4 1 8 9 (V16)  المؤسسات الدينية 16

 المحاكم وجهاز القضاء 17

(V15) 
1 2 3 4 1 8 9 

مدارس وجهاز التربية  18
 (V15) والتعليم

1 2 3 4 1 8 9 

 
 

22 .(22V ) خالل حياتك. كأن نعرف إذا غي رت أماكن سكنبنحن معنيون 

  تغيير مكان سكنك خالل حياتك؟ بأفضل صورةأي من الجمل التالي  يصف 
       سكنت بعدد مختلف من الدول . 1
       سكنت ببلدات مختلفة بنفس الدولة. 2
 ة بنفس البلدسكنت في أحياء مختلف. 3
       سكنت بنفس الحي كل حياتي. 4

 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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 أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالي : إلى
 

 
 11بطاق  رقم 

بالتأكيد 
 موافق

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

بالتأكيد 
غير 
 موافق

 ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجاب 

 رجاليجب أن ال يحاول  21
اختيار الدين التأثير على 

تصويت األشخاص في 
 (V20) االنتخابات

1 2 3 4 1 8 9 

 رجاليجب أن ال يحاول  21
الدين التأثير على قرارات 

 (V21)  الحكومة
1 2 3 4 1 8 9 

 
 

ر في اإلدعاءات التالي ، هل توافق أو   ..توافق بأنه.ال فك 

 
 

 11بطاق  رقم 
بالتأكيد 
 موافق

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

بالتأكيد 
غير 
 موافق

 ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجاب 

العلم الحديث يضر  إجماال، 22
 (V22) أكثر مما ينفع

1 2 3 4 1 8 9 

نحن نعتمد أكثر من الالزم  23
على العلم وأقل من الالزم 

  اإليمان الديني على
(V23) 

1 2 3 4 1 8 9 

عندما ننظر إلى العالم من  24
حولنا، الديانات تجلب 

  سالمن صراعات أكثر م
(V24) 

1 2 3 4 1 8 9 

أشخاص أصحاب إيمان  21
ديني قوي هم بشكل عام 

غير متسامحين تجاه 
 (V25)  ناألخريي

1 2 3 4 1 8 9 

 
 
 

98. (98V )لديني  في الدول  تمتةك قوة أكثر من الالزم أو أقل من الالزم؟هل تعتقد بأن المؤسسات ا 

 قوة أكثر بكثير من الالزم. 1
 قوة أكثر من الالزم. 2
 درجة مناسبة من القوة. 3
 قوة أقل من الالزم. 4
 قوة أقل بكثير من الالزم. 5

 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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 ق أو ال توافق مع كل من الجمل التالي :أي مدى تواف إلى

 
 

 11بطاق  رقم 
بالتأكيد 
 موافق

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

بالتأكيد 
غير 
 موافق

 ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجاب 

لكل المجموعات الدينية في  27
إسرائيل يجب أن تكون 

 (V27) حقوق متساوية
1 2 3 4 1 8 9 

يجب علينا احترام كل  28
 (V28) الديانات

1 2 3 4 1 8 9 

 

 
 ديانات مختةف  وأصحاب أفكار ديني  مختةف . أبناءالناس هم 

  هل مقبول عةيك بأن شخص من ديان  مختةف  عن ديانتك أو صاحب أفكار ديني  المختةف  جًدا عن أفكارك:
 

 19بطاق  رقم 
بالتأكيد 
 مقبول

 عةى ما يبدو
 مقبول

يبدو  عةى ما
 غير  مقبول

بالتأكيد 
 غير مقبول

 ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
 ال توجد إجاب 

أن يتزوج من قريب  29
 (V29) عائلتك

1 2 3 4 8 9 

أن يكون مرشح في  31
 الحزب الذي تؤيده أنت

(V30) 
1 2 3 4 8 9 

 

 شخاص متدينين متشددين، األغةبي . مثل أ قَِبلأفكارهم كمتطرف  من  إلىنظر هنالك أشخاص ي  
عادي  )أعداء(أي أشخاص الذين يؤمنون بأن ديانتهم هي اإليمان الحقيقي الوحيد وأن كل الديانات   . األخرى تعتبر م 

 هل حسب رأيك يجب السماح لهؤالء األشخاص:
 

 13بطاق  رقم 
بالتأكيد 

 نعم
عةى ما يبدو 

 نعم
عةى ما يبدو 

 ال
 بالتأكيد

 ال

 ال تقرأ:
ع ال يستطي
 االختيار

 ال تقرأ:
 ال توجد إجاب 

إقامة اجتماعات جماهيرية  31
 للتعبير عن أفكارهم

(V31) 

1 2 3 4 8 9 

إصدار كتب تعّبر عن  32
 (V32) أفكارهم

1 2 3 4 8 9 

 

 14بطاق  رقم 
33. (33V )قل من فضةك، ما هي الجمة  التي تعب ر بأفضل صورة عن إيمانك باهلل؟ 
 أنا ال أؤمن باهلل. 1
 وأنا ال أؤمن بأن هنالك طريقة لكشف ذلك موجود، أنا ال أعرف إذا كان هللا. 2
 مراقبة شخصية من هللا، لكن أنا أؤمن بقوة عليا من نوع ماوجود أنا ال أؤمن ب. 3
 من الوقت، ولكن ليس كل الوقت جزءأنا أجد نفسي مؤمن باهلل ب. 4
 شكوك، أشعر بأني أؤمن باهلللدي رغم أن . 5
 وال توجد لدي أي شكوك بذلك ،هللا موجودبأن نا أعرف أ. 6
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 15بطاق  رقم 

95. (95V ) َصف بأفضل صورة إيمانك تجاه هللا؟ما ي 

 ، ولم أؤمن أي مرةاآلن ال أؤمن باهللأنا . 1
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 ، ولكن آمنت في الماضياآلن أنا ال أؤمن باهلل. 2
 ن باهلل اآلن، ولكن في الماضي لم أؤمنأنا أؤم. 3
  اآلن، ودائًما آمنتأنا أؤمن باهلل. 4
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

 ـ...ـهل تؤمن ب
 

 
 11بطاق  رقم 

بالتأكيد 
 نعم

عةى ما يبدو 
 نعم

عةى ما 
 يبدو ال

 بالتأكيد ال
 ال تقرأ:

ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
  توجد إجاب ال

 1 2 3 4 8 9 (V35) الحياة بعد الموت 31

 1 2 3 4 8 9 (V36) الجنة 36

 1 2 3 4 8 9 (V37) جهنم 37

 1 2 3 4 8 9 (V38) معجزات دينية 38

أن نولد من جديد  –تناسخ األرواح  39
 (V39) في هذا العالم مرة بعد مرة

1 2 3 4 8 9 

 1 2 3 4 8 9 (V40)"النِّرفانا" البوذي المصطلح  41

جداد دى األطبيعية ل-قوة فوق 41
 (V41) قدامىال

1 2 3 4 8 9 

 

 هل توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التالي :
  

 17بطاق  رقم 
بالتأكيد 
 موافق

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

بالتأكيد 
غير 
 موافق

 ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجاب 

هنالك هللا الذي يتعامل مع كل  42
 (V42) إنسان بشكل شخصي

1 2 3 4 1 8 9 

هنالك أمور قليلة جًدا والتي  43
يستطيع الناس القيام بها من أجل 

 (V43) تغيير مجرى حياتهم
1 2 3 4 1 8 9 

بالنسبة لي، الحياة ذات أهمية فقط  44
 (V44) ألن هللا موجود

1 2 3 4 1 8 9 

ياة ال تخدم وال أي الححسب رأيي،  41
 (V45)هدف 

1 2 3 4 1 8 9 

 الحياة ذات أهمية فقط إذا أعطيتها 46
 (V46) أهمية بنفسك

1 2 3 4 1 8 9 

لدي طريقتي الخاصة للتواصل مع  47
هللا بدون المساجد أو الكنائس أو 

 (V47) الطقوس الدينية
1 2 3 4 1 8 9 
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 مسةم ؟ ؟ هل كانت يهودي ، أم كاثوليكي ، أم بروتستنتي ، أمصغيرماذا كانت ديان  أمك عندما كنت . 92-92

(84V) (V49) 

 (0)   بدون دين. 1

 (100)   مسيحية كاثوليكية. 2

 (200)  مسيحية بروتستنتية. 3
 (300) مسيحية أرثوذوكسية. 4

 (500)    يهودية. 5
 (510)  يهودية أرثوذوكسية. 7
 (520) يهودية كونسرفطيفيت . 8

 (530)  ريفورميتيهودية . 9

 (600)   إسالم . 6
 98V -ב 11 -מקודד ל {       (670)   درزية. 01

 (970)   آخر. 11
 (997)   غير مالئم ال تقرأ:. 0

 (998)   ال أعرف ال تقرأ:. 98

 (999)   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

 (V51) (05V)؟ صغيرعندما كنت  أبوكماذا كانت ديان  . 92-90

 (0)   نبدون دي. 1

 (100)   مسيحية كاثوليكية. 2

 (200)  مسيحية بروتستنتية. 3
 (300) مسيحية أرثوذوكسية. 4

 (500)    يهودية. 5
 (510)  يهودية أرثوذوكسية. 7
 (520) يهودية كونسرفطيفيت . 8

 (530)  يهودية ريفورميت. 9

 (600)   إسالم . 6
 15V -ב 11 -מקודד ל {(       670)   درزية. 10
 (970)   آخر. 11

 (997)   غير مالئم ال تقرأ:. 0
 (998)   ال أعرف ال تقرأ:. 98

 (999)   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

 (3V5)  (25V) َبيت؟حسب أي ديان  ترَ . 95-99

 (0)   بدون دين. 1

 (100)   مسيحية كاثوليكية. 2

 (200)  مسيحية بروتستنتية. 3
 (300) مسيحية أرثوذوكسية. 4

 (500)    يهودية .5
 (510)  يهودية أرثوذوكسية. 7
 (520) يهودية كونسرفطيفيت . 8

 (530)  يهودية ريفورميت. 9

 (600)   إسالم . 6
 15V -ב 11 -מקודד ל {(       670)   درزية. 10
 (970)   آخر. 11

 (997)   غير مالئم ال تقرأ:. 0
 (998)   ال أعرف ال تقرأ:. 98

 (999)   جد إجابةال تو ال تقرأ:. 99

 :45، الرجاء اإلجاب  عةى سؤال /ةمع شريك/ة حياة ثابتذين يعيشون أو ال ينزوجمتلة
 



 14 

 (55V) (V54) ما هي ديان  شرك/ة حياتك؟. 99-99

 (0)   بدون دين. 1

 (100)   مسيحية كاثوليكية. 2

 (200)  مسيحية بروتستنتية. 3
 (300) مسيحية أرثوذوكسية. 4

 (500)    يهودية. 5
 (510)  يهودية أرثوذوكسية. 7
 (520) يهودية كونسرفطيفيت . 8

 (530)  يهودية ريفورميت. 9

 (600)   إسالم . 6
 11V -ב 11 -מקודד ל {(       670)   درزية. 10
 (970)   آخر. 11

 (997)   غير مالئم ال تقرأ:. 0
 (998)   ال أعرف ال تقرأ:. 98

 (999)   ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 
 

 12بطاق  رقم 
 )V56) إلى المسجد أو الكنيس ؟أمك عندما كنت صغير، بأي وتيرة كانت تذهب . 89-89

 وال مرة. 1
 أقل من مرة في السنة. 2
 مرة أو مرتين في السنة. 3
 عدة مرات في السنة. 4
 تقريًبا مرة في الشهر. 5
 ثالث في الشهر-مرتين. 6
 تقريًبا كل أسبوع. 7
 كل أسبوع. 8
 عدة مرات في األسبوع. 9

 أو لم تكن موجودة عندما كنت صغير لم تكن لي أم :ال تقرأ. 10
 /ال أذكرال أعرف ال تقرأ:. 98

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 12رقم بطاق  
 )7V5) لى المسجد أو الكنيس ؟إأبوك يذهب عندما كنت صغير، بأي وتيرة كان . 29-29

 وال مرة. 1
 لسنةأقل من مرة في ا. 2
 مرة أو مرتين في السنة. 3
 عدة مرات في السنة. 4
 تقريًبا مرة في الشهر. 5
 ثالث في الشهر-مرتين. 6
 تقريًبا كل أسبوع. 7
 كل أسبوع. 8
 عدة مرات في األسبوع. 9

 : عندما كنت صغير لم تكن لي أب أو لم يكن موجودال تقرأ. 10
 /ال أذكرال أعرف ال تقرأ:. 98

    وجد إجابةال ت ال تقرأ:. 99

 

 12رقم بطاق  
 )8V5) المسجد أو الكنيس ؟ إلى، بأي وتيرة كنت معتاد الذهاب 19أو  11عندما كان عمرك . 82-80
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 وال مرة. 1
 أقل من مرة في السنة. 2
 مرة أو مرتين في السنة. 3
 عدة مرات في السنة. 4
 تقريًبا مرة في الشهر. 5
 ثالث في الشهر-مرتين. 6
 أسبوعتقريًبا كل . 7
 كل أسبوع. 8
 عدة مرات في األسبوع. 9

 /ال أذكرال أعرف ال تقرأ:. 98

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 
 أ 12رقم بطاق  

 واآلن بخصوص الحاضر...
85-89. (59V )بأي وتيرة تصةي؟ 

 وال مرة. 1
 أقل من مرة في السنة. 2
 مرة أو مرتين في السنة. 3
 عدة مرات في السنة. 4
 ا مرة في الشهرتقريبً . 5
 ثالث في الشهر-مرتين. 6
 تقريًبا كل أسبوع. 7
 كل أسبوع. 8
 عدة مرات في األسبوع. 9

 مرة في اليوم. 10
 . عدة مرات في اليوم55
 ال أعرف ال تقرأ:. 98

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

 12رقم بطاق  
98-89. (60V )س  أو في مؤسسات ديني ، غير الصةوات؟بأي وتيرة تشترك في فعاليات في المسجد أو الكني 
 وال مرة. 1
 أقل من مرة في السنة. 2
 مرة أو مرتين في السنة. 3
 عدة مرات في السنة. 4
 تقريًبا مرة في الشهر. 5
 ثالث في الشهر-مرتين. 6
 تقريًبا كل أسبوع. 7
 كل أسبوع. 8
 عدة مرات في األسبوع. 9

 ة، ال أذكر، ال أستطيع اإلجابال أعرف ال تقرأ:. 98

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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88. (61V ) هل يوجد في بيتك أدوات الستعمال ديني مثل:  شموع، سجادة صالة أو أي أدوات أخرى 
 الستعمال ديني؟

 نعم. 1
 ال. 2
 ال أعرف ال تقرأ: .8

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

88. (26V )ني ، ال يشمل زيارة روتيني  في مكان الصالة الذي بأي وتيرة  تزور أماكن مقدس  ألسباب دي
  تصةي فيه عادًة؟

 وال مرة. 1
 أقل من مرة في السنة. 2
 تقريًبا مرة أو مرتين في السنة. 3
 عدة مرات في السنة. 4
 تقريًبا مرة في الشهر أو أكثر. 5
 ال أعرف ال تقرأ: .8

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

28. (36V )كـ... هل تصف نفسك 

 متدّين بشكل متشدد. 1
 متدّين جًدا. 2
 تقريًبا متدّين. 3
 متدّين وغير متدّين. 4
 تقريًبا غير متدّين. 5
 جًدا غير متدّين. 6
 غير متدّين بشكل كبير )علماني متشدد(. 7
 يستطيع االختيارال  ال تقرأ: .8

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

 12بطاق  رقم 

28. (46V )  تصفك بأفضل صورة:أي جمة 

يبياتوأعتبر نفسي شخص روحاني يهتم بالمقّدس وب ،ديانة معينة فرائضأنا أؤدي . 1  الغ 
يبياتوبولكن ال أعتبر نفسي شخص روحاني يهتم بالمقّدس  ،ديانة معينةفرائض أنا أؤدي . 2  الغ 
يبياتوبس ولكن أعتبر نفسي شخص روحاني يهتم بالمقدّ  ،ديانة معينة فرائضأنا ال أؤدي . 3  الغ 
يبياتوبوال أعتبر نفسي شخص روحاني يهتم بالمقّدس  ،ديانة معينة أؤدي فرائضأنا ال . 4  الغ 
 يستطيع االختيارال  ال تقرأ: .8

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

80. (56V ) التصريحات التالي  هي األقرب لموقفك؟بين أي من  

 معينةهنالك القليل من الحقيقة في ديانة . 1
 هنالك حقائق أساسية في ديانات كثيرة. 2
     الحقيقة موجودة فقط في ديانة واحدة. 3
 يستطيع االختيارال  ال تقرأ: .8

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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 ي  تساعد الناس...هل توافق أو ال توافق بأن أداء الفرالض الدين

 

 90بطاق  رقم 
بالتأكيد 
 موافق

 موافق
موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

بالتأكيد 
غير 
 موافق

 ال تقرأ:
ال يستطيع 
 االختيار

 ال تقرأ:
ال توجد 
 إجاب 

إيجاد هدوء داخلي على  71
 (V66) وسعادة

1 2 3 4 1 8 9 

 إيجاد أصدقاءعلى  72
(V67) 

1 2 3 4 1 8 9 

في أوقات  فرجإيجاد على  73
 (V68) الضيق والحزن

1 2 3 4 1 8 9 

األشخاص ب قاءتلى االعل 74
 (V69) المناسبين

1 2 3 4 1 8 9 

 
 

ر بأن كل التفاصيل التي تقولها تحفظ بسري  وبدون أسمالقسم األخير يتضمن تفاصيل شخصي . ن   وتستعمل  ،ذكِّ
 متابع  عمل الم ستطةعين:من أجل و ،فقط ألغراض إحصالي 

   

89( .Sex ):جنس الم جيب 

 رجل. 1
 امرأة. 2
 

88-88( .geA ) يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 99______________  ?ما هو عمرك –جيل 

 

82( .Marital ) هل أنت:اجتماعيوضع : 

 متزّوج. 1
 أرمل. 2
 مطلّق. 3
 منفصل )ال يسكن مع شريك حياة قانوني(. 4
 أعزب، لم يتزوج بتاًتا. 5
 ال توجد إجابة/يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 9
 

 هل تسكن مع شريك حياة ثابت بدون زواج؟( Cohab) لغير المتزوجين:. 82

 نعم. 1 
 ال. 2 
 ال توجد إجابة/يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 9 
 متزوج، ال يوجد شريك حياة –غير مالئم  ال تقرأ:. 0 
  

20-22( .Educyrs )(سّجل سنوات)____________  كم سن  تعةيمي  كامة  أنهيت؟ 

 ما زلت في المدرسة. 95
 امعةما زلت في الج. 96
 لم أتعلم بشكل رسمي. 97
 ال أعرف. 98
 ال توجد إجابة/يرفض. 99
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25-29( .IL_degr ))ما هي أعةى ثقاف  حصةت عةيها؟ )إسراليل 

 ال توجد ثقافة رسمية. 1
  ابتدائية. 2
 ثانوية مهنية جزئية )لم ينهي ثانوية مهنية(. 3
 ثانوية مهنية تامة، لكن بدون شهادة بجروت. 4
 هنية تامة مع شهادة بجروتثانوية م. 5
 نهي ثانوية نظرية(ية )لم يثانوية نظرية جزئ. 6
 بجروتشهادة ثانوية نظرية تامة ولكن بدون . 7
 ثانوية نظرية تامة مع شهادة بجروت. 8
  مدرسة ثانوية دينية بدون شهادة بجروت. 9

 دينية مع شهادة بجروتثانوية مدرسة . 10
 دينية فوق ثانوية، مدرسة تمريض، مدرسة هندسيين وما شابه( فوق ثانوية )سمينار، مدرسة. 11
 جامعة جزئية )لم ينهي جامعة، بدون لقب(. 12
 (وما فوق BA) جامعة تامة مع لقب أكاديمي. 13
 اإلجابةيرفض  ال تقرأ:. 97
 ال أعرف ال تقرأ:. 98
 إجابةال توجد  ال تقرأ:. 99

 

82-29( .Relig )ما هي ديانتك? 
 نةبدون ديا. 0

 مسيحية كاثوليكية. 100

 مسيحية بروتستنت. 200
 مسيحية أرثوذكس. 300

 يهودية. 500
 يهودية أرثوذكس. 510
 يهودية كونسرفاتيف. 520

 يهودية ريفورميت. 530
 إسالم. 600
        درزية. 670
 آخر. 970
    غير مالئم ال تقرأ:. 997
    ال أعرف ال تقرأ:. 998

    ابةال توجد إج ال تقرأ:. 999
 

 ما مدى تدي نك؟. 78
 . متدّين جًدا5
 . متدّين2
 . تقليدي5
 . علماني9
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 8
 

 ؟ي فرالض الدينالأي مدى تحافظ عةى أداء  إلى. 22

 بدرجة كبيرة جًدا. 1
 بدرجة كبيرة. 2
 بدرجة قليلة. 3
 بدرجة قليلة جًدا. 4
 بتاًتا ال. 5
    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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20-22( ._extAttd ) بأي وتيرة تشترك بفعاليات ديني  في المسجد أو الكنيس  أو في مؤسسات ديني  أخرى
 )بما في ذلك الصةوات وفعاليات أخرى(

 وال مرة. 1
 أقل من مرة في السنة. 2
 مرة أو مرتين في السنة. 3
 عدة مرات في السنة. 4
 تقريًبا مرة في الشهر. 5
 رثالث في الشه-مرتين. 6
 تقريًبا كل أسبوع. 7
 كل أسبوع. 8
 عدة مرات في األسبوع. 9

 مرة في اليوم. 10
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 89
 ، ال يستطيع القول، ال أذكرال أعرف ال تقرأ:. 98

    ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

29-22( .Counbrt )بأي دول  ولدت؟ 

 ____________                                     البالد؟ إلىأي سنة قدمت ( yrimm. )94-93______________ ، بأي دولة؟خارج البالد      
 )استمر( في إسرائيل. 90       

 
 

28-29( .CounbrtF )(لد أبوك؟  _________________ لةمولودين في إسراليل( بأي دول  و 

 
 

22-28( .CounbrtM )(لدت أم  ________________ ?كلةمولودين في إسراليل( بأي دول  و 

 
 

22-200. (Hompop)   (بما فيهم أنت?                 )جمل يسكنون في بيتك؟كم شخص بالم  

 ال توجد إجابة، يرفض اإلجابة. 99                

 
 

202-209( .popup18 ) ؟12كم منهم بالغين فوق جيل __________ 

205-209( .pop6_18)  18-6كم منهم أوالد في أجيال?  __________ 

209-208( .popund18)  6كم منهم أوالد تحت جيل ? __________ 
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202-208( .Topbot ) ومجموعات تميل ألن  ،أن تكون في القم  إلىفي مجتمعنا هنالك مجموعات تميل
  تكون في القاع.

 القاع. أين تضع نفسك عةى هذا التدريج؟ إلىأمامك تدريج من القم  
  قمةال. 11

9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 

 القاع. 1
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97
 ال أعرف ال تقرأ:. 98
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
 

220-202 .(il_prty)  أكثر هأن تؤيد إلىأي حزب تميل? ____________________________ 

 للمستطلع: ال تقرأ قائمة األحزاب
 1 حزب العمل 
 2 الليكود 
 3 كديمة 
 4 شاس 
 5 ميريتس 
 6  مفدال -البيت اليهودي  
 7 يهدوت هتوراه 
 8 (المتقاعدين) جيل 
 9 بيتنا )ليبرمان( إسرائيل 
 10 الجبهة الديمقراطية للسالم   
 11 التجمع الوطني الديمقراطي 
 12 القائمة العربية الموّحدة والحركة العربية للتغيير 
 13 هإيحود هليئومي 
 14 هيروكيم 
 15 ميماد –الحركة الخضراء  
 16 عالي يروك والناجين من المحرقة 
 17 ____________________________آخر: 
 97 يرفض اإلجابة ال تقرأ: 
 98 ال أعرف ال تقرأ: 
 99 إجابةال توجد  ال تقرأ: 

 
 

222( .Vote_le ) تت في  األخيرة؟ االنتخاباتهل صو 
 نعم. 1
 ال .2
  يرفض ال تقرأ:. 7
  ال أعرف، ال أذكر ال تقرأ:. 8
  ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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 (IL_occup -. )למ"ס 922-229

222-922. (V65 ) (ISCO88) 

ث عن عمةك األخير(  صف بصورة مفصة  عمةك أو مهنتك األساسي  )إذا كنت ال تعمل، تحد 

إنما سالق باص،  -ل، ليس سالق إنما عامل تصنيع مستحضرات تجمي -)لةمستطةع: ليس تعريف عام مثل عامل 
 إنما موظف قوى عامة  وما شابه( –إنما طبيب عيون، ليس موظف  –ليس طبيب 

 _____________________________________________________________سّجل:

 ?ما هو لقب الوظيفة أو المهنة )إذا يوجد أو كان(*** 
 ر مصنع، مدير قسم المالية وما شابه(مثال مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدي)

 _______________________________________________________________ سّجل:
 ال يوجد لقب( –أذكر بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )
 

 ? __________________________________________أين تعمل أو عِملت*** 
 يزيك، صندوق المرضى ليئوميت وما شابه(.سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، ب)
 

  مالحظ  لةمستطةع: بكل أسلة  العمل التالي ، إذا كان ال يعمل، يجب الحديث عن العمل األخير

 

222( .Class ) ومكان  عالةتك؟ االجتماعي كيف تصف نفسك من ناحي  مكانتك 

 مكانة منخفضة. 1
 منخفضة-مكانة متوسطة. 2
 مكانة متوسطة. 3
 عالية-نة متوسطةمكا. 4
 مكانة عالية. 5
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

922-902( .Wrkst )وضع العمل حالًيا: هل أنت؟ 

 في القوى العامة :
 علم بوظيفة كاملة وما شابه(ساعة أسبوعية، بما في ذلك مُ  51تعمل بوظيفة كاملة )على األقل . 1
 ساعات أسبوعية (34-15)تعمل بوظيفة جزئية . 2
 ساعة في األسبوع أو ال تعمل بشكل مؤقت )مثال: مرض، إجازة والدة وما شابه( 15تعمل أقل من . 3
 بدون أجرةعائلة تعمل في مصلحة العائلة  ابن. 4
 عاطل عن العمل. 5

 25صفحة  22-25سؤال  إلىانتقل      ليس في القوى العامة :

 /في الجامعة/تأهيل مهنيةتعلم في المدرسي. 6     
 متقاعد. 7
 ربة بيت. 8
 غير قادر على العمل بشكل ثابت/معاق. 9

  ال يعمل ألسباب أخرى. 10
 اإلجابةيرفض  ال تقرأ:. 97
 ال أعرف ال تقرأ:. 98
 ال توجد إجابة  ال تقرأ:. 99
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529-992( .Wrkhrs )سّجل عدد الساعات )___________ كم ساع  عمل تعمل )بشكل عام( في األسبوع؟

  األسبوعية التي يعملها مقابل مال(
 
           ساعات أو أكثر 96. 96
        يرفض اإلجابة. 97
             "تقريًبا" وسّجل فوق( اسأل)ال أعرف . 98
                             ال توجد إجابة. 99
 (525-521 في سؤال 99 حتى 6إجابات )ة غير مالئم: حالًيا ليس في القوى العامل. 00

 
1/3 

8( .Union )هل أنت عضو أو كنت عضو في إتحاد مهني؟ 

            نعم، عضو اليوم. 1
            كنت مرة عضو لكن اآلن ال. 2

    لم أكن وال مرة عضو في اتحاد مهني. 3
     ال أعرف ال تقرأ:. 8

 بةال توجد إجابة، يرفض اإلجا ال تقرأ:. 9
 (525-521في سؤال  88حتى  2)إجابات  غير مالئم ال تقرأ:. 0

 

8( .Wrksup )هل أنت مسؤول عن عمل أشخاص آخرين؟ 
 نعم. 1
 ال. 2

 ال تقرأ:
 يرفض اإلجابة. 7
 ال أعرف. 8
 ال توجد إجابة. 9
  (525-521في سؤال  99حتى  6)إجابات غير مالئم: ليس في القوى العاملة . 0

 
 

2 .(V64) (typeWrk )هل مكان عمةك تابع لةقطاع الخاص أو العام )الحكومي(؟ 

 موظف حكومي. 1
 موظف بشركة بملكية عامة. 2
 موظف في القطاع الخاص )غير مستقل(. 3
 مستقل. 4
 آخر. 5

 ال تقرأ:
 ال أعرف، ال يستطيع االختيار. 8
 ال توجد إجابة. 9
 (525-521سؤال في  99حتى  6)إجابات  غير مالئم: لم يعمل وال مرة. 0

 
9-11X 

 

ل_______ ما هو عدد العمال الذين يعمةون عندك؟ (Nemploy) (لةمستقةين فقط). 22-29  ()سج 

 ال يشّغل عمال بتاًتا. 9995 
 يرفض اإلجابة. 9997 
 ال أعرف. 9998 
 ال توجد إجابة. 9999 
 غير مالئم: ليس مستقل. 00 
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90-92( .IL_Rinc ) تنتمي إليها حسب دخةك الشهري صافي من العمل في ما هي مجموع  الدخل التي
 ؟(وما شابه مكافآتبما في ذلك الساعات اإلضافي ، ) الشهر األخير

 وال شيء / لم أربح في الشهر األخير. 0
 ש"ח 2000 حتى. 1000
 ש"ח 2001-4000. 3000
 ש"ח 4001-6000. 5000
 ש"ח 6001-8000. 7000
 ש"ח 8001-10000. 9000

 ש"ח 10001-15000. 13000
 ₪ 15000 أكثر من. 15500

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 999997
 ال أعرف ال تقرأ:. 999998
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 999999

 

 لةجميع
89-92( .IL_Incom ) لدخل العالةي من جميع مصادر الدخل(القصد ا)ما هو دخل عالةتك الصافي في الشهر  

 صافيש"ח  4500 حتى.  2250
 صافيש"ח  5500-4501 بين. 5000
 صافيש"ח  6500-5501 بين. 6000
 صافيש"ח  7500-6501 بين. 7000
 صافيש"ח  8500-7501 بين. 8000
 صافيש"ח  10500-8501 بين. 9500

 صافي ש"ח 13500-10501 بين. 12000
 صافيש"ח  15500-13501 بين. 14500
 صافيש"ח  20000-15501 بين. 17750
 يصافש"ח  20000 فوق. 22000

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 999997
 ال أعرف ال تقرأ:. 999998
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 999999

 ال يوجد دخل ال تقرأ:. 00
 

 يرفض: نلم
89( .Income_c ) صافيש"ח  0044 الدخل المعدل لعالة  في إسراليل اليوم هو تقريًبا . 
 هل الدخل الشامل لعالةتك )من جميع مصادر الدخل( هو: 

 1 تحت المعدل بكثير
 2 تحت المعدل بقليل

 3 مثل المعدل
 4 فوق المعدل بقليل
 5 فوق المعدل بكثير

 9 يرفض ال تقرأ:
 

29 .(V56 ) سن  تقريًبا، هل أبوك كان: 11عندما كنت في جيل  
 أجير في شركة خاصة أو مصلحة خاصة. 1
 موظف حكومي. 2
 مستقل. 3
 آخر .4
 ال أعرف ال تقرأ:. 9         االختيارال يستطيع  ال تقرأ:. 8

ث عن عمةه األخير الذي سبق تةك الفترة11والدك عندما كنت في جيل إذا لم يكن يعمل   ، تحد 
 

29-31X 
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 (IL_occup -. )למ"ס 55-52

85-95. (7V5) 

 .11صف بصورة مفصة  العمل أو المهن  األساسي  ألبوك عندما كنت تقريًبا في جيل 
ث عن عمةه األخير الذي سبق تةك الفترة11ن يعمل عندما كنت في جيل إذا أبوك لم يك  ، تحد 

 
إنما سالق  -إنما عامل تصنيع مستحضرات تجميل، ليس سالق  -)لةمستطةع: ليس تعريف عام مثل عامل 

 إنما موظف قوى عامة  وما شابه( –إنما طبيب عيون، ليس موظف  –باص، ليس طبيب 
 __________________________________________________________سّجل:

 ?ما هو لقب الوظيفة أو المهنة )إذا يوجد أو كان(*** 
 مثال مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير قسم المالية وما شابه()

 _______________________________________________________________ سّجل:
 ال يوجد لقب( –أذكر بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )
 

 ? __________________________________________أبوك أين كان يعمل*** 
 سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، بيزيك، صندوق المرضى ليئوميت وما شابه(.)
 
 
 

25 .(8V5 ) تعمل خارج البيت  هل كانت أمك تعمل خارج البيت؟ إذا كانت أمك ال ،11عندما كنت تقريًبا في جيل
 ، هل هي عمةت قبل ذلك؟ إذا عمةت قبل ذلك، متى توقفت عن العمل؟11عندما كنت في جيل 

 52نعم، أمي عملت عندما كنت في جيل . 1
 ال، أمي لم تعمل وال مرة خارج البيت. 2
 ال، أمي توقفت عن العمل قبل أن تتزوج. 3
 تولد الولد األولأن  ال، أمي توقفت عن العمل بعد أن تزوجت لكن قبل. 4
 ال، أمي توقفت عن العمل بعد أن ولدت الولد األول. 5
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال أعرف ال تقرأ:. 9

 
 

25 .(9V5 ) تقريًبا، هل كانت أمك: 11عندما كنت في جيل 
 أجيرة في شركة خاصة أو مصلحة خاصة. 5
 موظفة حكومية. 2
 مستقلة. 3
 آخر .4
 عمل وال مرة خارج البيت. أمي لم ت1
 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 8
 ال أعرف ال تقرأ:. 9

 

ث عن عمةها األخير الذي سبق تةك الفترة11عمل عندما كنت في جيل إذا كانت أمك لم ت  ، تحد 
 

41-41X 
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 (IL_occup -. )למ"ס 99-99

29-99.  (60V)  

 .11ما كنت تقريًبا في جيل صف بصورة مفصة  العمل أو المهن  األساسي  ألمك عند
ث عن عمةها األخير الذي سبق تةك الفترة11عمل عندما كنت في جيل إذا أمك لم تكن ت  ، تحد 

 
إنما سالق  -إنما عامل تصنيع مستحضرات تجميل، ليس سالق  -)لةمستطةع: ليس تعريف عام مثل عامل 

 عامة  وما شابه(إنما موظف قوى  –إنما طبيب عيون، ليس موظف  –باص، ليس طبيب 
 ___________________________________________________________سّجل:

 ?ما هو لقب الوظيفة أو المهنة )إذا يوجد أو كان(*** 
 مثال مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير قسم المالية وما شابه()

 _______________________________________________________________ سّجل:
 ال يوجد لقب( –أذكر بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )
 

 ? __________________________________________أمك أين كانت تعمل*** 
 سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، بيزيك، صندوق المرضى ليئوميت وما شابه(.)

 

90-29 .(V61 )؟11لديك عندما كنت تقريًبا في جيل كم كتاب، تقريًبا، كان في بيت وا 
 وال كتاب. 1
 2 أو 1. 2
 10تقريًبا . 3
 20تقريًبا . 4
 50تقريًبا . 5
 100تقريًبا . 6
 200تقريًبا . 7
 500تقريًبا . 8
 أو أكثر 1000. 9

 ال أعرف ال تقرأ:. 98
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

92 .(2V6 )مةت:في أول عمل لك عندما أنهيت دراستك، هل ع 
 كأجير في شركة خاصة أو في مصلحة خاصة. 1
 في شركة عامة أو حكومية. 2
 كمستقل. 3
 آخر. 4
 لم أعمل وال مرة مقابل أجرة. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

12-13X 
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 (IL_occup -. )למ"ס 89-99

80-89. (3V6)  

 األولساسي عمةك األصف بصورة مفصة  
إنما سالق باص،  -إنما عامل تصنيع مستحضرات تجميل، ليس سالق  -ليس تعريف عام مثل عامل  )لةمستطةع:
 إنما موظف قوى عامة  وما شابه( –إنما طبيب عيون، ليس موظف  –ليس طبيب 

 ____________________________________________________________سّجل:

 ?وجد أو كان(ما هو لقب الوظيفة أو المهنة )إذا ي*** 
 مثال مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير قسم المالية وما شابه()

 _______________________________________________________________ سّجل:
 ال يوجد لقب( –أذكر بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )
 

 _____________? _____________________________نت تعملأين ك*** 
 سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، بيزيك، صندوق المرضى ليئوميت وما شابه(.)

 
 

82 .(V66 ) ف نفسك  اجتماعي مكان  )أو طبق (  إلىغالبي  األشخاص يرون بأنفسهم ينتمون معين . كيف تعر 
 ؟االجتماعي من ناحي  مكانتك 

 طبقة منخفضة. 1
 مكانة )طبقة( العاملين. 2
 منخفضة -طبقة متوسطة . 3
 طبقة متوسطة. 4
 عالية-طبقة متوسطة. 5
 طبقة عالية. 6
 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
 

 91بطاق  رقم 
85-89 .(V67 ): ب  األسلة  التالي  بخصوص ممتةكاتك وممتةكات عالةتك المقر 

بعت بيتك أو شقتك، بعد أن تدفع كل الديون المتعةق  بالبيت، مثل قرض البيت  كم من المال تقريًبا يبقى لك لو
 ?( أو قرض شخصيמשכנתא)
 فقط ديون. 1
  ال أملك/ال تملك عائلتي شقة أو بيت. 2
3 . 1-111,111 [                       ₪1-21,111 ]             $  
4.  111,111-211,111 [             ₪21,111-11,111  ]     $  
1.  211,111-311,111 [             ₪11,111-71,111  ]     $  
6.  311,111-411,111 [             ₪71,111-111,111  ]   $  
7.  411,111-611,111 [             ₪111,111-111,111  ] $  
8.  611,111-1,211,111 [          ₪111,111-311,111  ]  $  
9.   1,211,111-1,811,111 [      ₪311,111-411,111  ]  $  

11. 1,811,111-2,111,111 [      ₪411,111-621,111  ]  $  
11. 2,111,111-3,111,111 [      ₪621,111-871,111  ]  $  
  $       [  871,111 فوق]       ₪          3,111,111 فوق .12

 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة :ال تقرأ. 88

  99بطاق  رقم 
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98-98 .(V68 ) ،لون جميع توفيراتكم ألموال ب  تحو   كم من المال تقريًبا يبقى لكم إذا أنت وعالةتك المقر 
 أسهم و/أو مستندات بنكي ، بعد أن تدفعوا كل ديونكم )بما في ذلك قروض المتعةق  في شراء بيت(؟

 فقط ديون. 1
 ن يتبقى شيءل. 2
3 . 1-55,111 [                        ₪1-12,111 ]  $  
4.  55,111-151,111 [              ₪12,111-25,111  ]       $  
1.  155,111-155,111 [             ₪25,111-41,111  ]     $  
6.  155,111-225,111 [             ₪45,111-55,111  ]   $  
7.  225,111-355,111 [             ₪55,111-71,111  ]   $  
8.  355,111-611,111 [             ₪75,111-155,111  ]   $  
9.  655,111-955,111 [          ₪155,111-225,111  ]   $  

11. 955,111-1,251,111 [      ₪225,111-325,111  ]   $  
11. 1,255,111-1,755,111       ₪[325,111-451,111  ] $  

  $       [  455,111 فوق]       ₪         1,751,111 فوق .12

 ال يستطيع االختيار ال تقرأ:. 88
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 88

  

 مخصص لُمجيبين متزوجون، أو يعيشون مع شريك حياة االستطالعباقي 
 االستطالعنهاية  إلى)للمستطلع: عازيين، أرامل، مطلقين ال يعيشون مع شريك حياة، ينتقلون 

 

88-88( .Speducyr ))ل سنوات  كم سن  تعةيمي  تام  أنهى شريك/ة حياتك؟___________)سج 

 يرفض اإلجابة/ ال أعرف. 99                                                                                    

28-28( .IL_spdeg )( اقرأأعةى ثقاف  لشريك/ة حياتك:) 

 رسمية ال توجد ثقافة. 1
  ابتدائية. 2
 ثانوية مهنية جزئية )لم ينهي ثانوية مهنية(. 3
 ثانوية مهنية تامة، لكن بدون شهادة بجروت. 4
 ثانوية مهنية تامة مع شهادة بجروت. 5
 ثانوية نظرية جزئية )لم أنهي ثانوية نظرية(. 6
 ثانوية نظرية تامة ولكن بدون بجروت. 7
 بجروتثانوية نظرية تامة مع شهادة . 8
  مدرسة ثانوية دينية بدون شهادة بجروت. 9

 مدرسة دينية مع شهادة بجروت. 10
 فوق ثانوية )سمينار، مدرسة دينية فوق ثانوية، مدرسة تمريض، مدرسة هندسيين وما شابه(. 11
 جامعة جزئية )لم ينهي جامعة، بدون لقب(. 12
 (وما فوق BA) جامعة تامة مع لقب أكاديمي. 13
 اإلجابةيرفض  رأ:ال تق. 97
 ال أعرف ال تقرأ:. 98
 إجابةال توجد  ال تقرأ:. 99

 

82-80( .Spcounbr )لد شريك/ة حياتك؟  بأي دول  و 

 ____________                                     البالد؟ إلىأي سن  قدمت ( Spyrimm.)23-27____________ ، بأي دولة؟خار ج البالد
 (استمر) في إسرائيل. 90                                 

98-98( .SpcounbF )(لد أبوه/ها؟  _________________ لةمولودين في إسراليل( بأي دول  و 

88-88( .SpcounbM )(لدت أمه/ها؟  ________________ لةمولودين في إسراليل( بأي دول  و 

 (IL_spocc - . )למ"ס20-28
92-22( .SPISCO88) 
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ث عن العمل صف بصورة مفصة   العمل أو المهن  األساسي  لشريك/ة حياتك )إذا كان ال يعمل حالًيا تحد 
 األخير(

إنما سائق باص،  -إنما عامل تصنيع مستحضرات تجميل، ليس سائق  -)للمستطلع: ليس تعريف عام مثل عامل 
 إنما موظف قوى عاملة وما شابه( –إنما طبيب عيون، ليس موظف  –ليس طبيب 

 ____________________________________________________________سّجل:

 ?ما هو لقب الوظيف  أو المهن  )إذا يوجد أو كان(*** 
 مثال مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير قسم المالية وما شابه()

 _______________________________________________________________ سّجل:
 ال يوجد لقب( –أذكر بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )

 __________________________________________? /تعملعملأين ي*** 
 سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، بيزيك، صندوق المرضى ليئوميت وما شابه(.)
 
 
 

28-29( .Spwrkst ) ؟لشريك/ة حياتك عمل حالًياوضع الما هو 
 مة :في القوى العا

 ساعة أسبوعية، بما في ذلك معلم بوظيفة كاملة وما شابه( 51عمل بوظيفة كاملة )على األقل ي. 1
 ساعات أسبوعية (34-15)عمل بوظيفة جزئية ي. 2
 ساعة في األسبوع أو ال تعمل بشكل مؤقت )مثال: مرض، إجازة والدة وما شابه( 15عمل أقل من ي. 3
 ئلة بدون أجرةعمل في مصلحة العاعائلة ي ابن. 4
 عاطل عن العمل. 5

 (92في الصفح  التالي  )صفح   21سؤال  إلىانتقل      ليس في القوى العاملة:

 يتعلم في المدرس/في الجامعة/تأهيل مهني. 6
 متقاعد. 7
 ربة بيت. 8
 غير قادر على العمل بشكل ثابت/معاق. 9

  ال يعمل ألسباب أخرى. 10
 اإلجابةيرفض  ال تقرأ:. 97
 ال أعرف ال تقرأ:. 98
 ال توجد إجابة  ال تقرأ:. 99
 ال يوجد شريك/ة حياة ال تقرأ:. 55

 
 
 

22-28  (Spwrkhrs )كم ساع  عمل يعمل )بشكل عام( شريك/ة حياتك في األسبوع؟  

  ية التي يعملها مقابل مال(سّجل عدد الساعات األسبوع)                                                                            
           ساعات أو أكثر 96. 96
        يرفض اإلجابة. 97
             إسأل "تقريًبا" وسّجل فوق()ال أعرف . 98
                             ال توجد إجابة. 99
 (82-81 في سؤال 99 حتى 6إجابات )غير مالئم: حالًيا ليس في القوى العاملة . 00
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22( .Spwrktype) هل مكان عمل شريك/ة حياتك تابع لةقطاع الخاص أو العام )الحكومي(؟ 
 موظف حكومي. 1
 موظف بشركة بملكية عامة. 2
 موظف في القطاع الخاص )غير مستقل(. 3
 مستقل. 4

 ال تقرأ:
     أعرفال توجد إجابة، ال . 8
 (82-81في سؤال  88حتى  2)إجابات  ى العاملة، غير موجود اآلن في القوغير مالئم: لم يعمل وال مرة. 0
 
 

02. (Spincome ) ما هي مجموع  الدخل التي ينتمي إليها شريك/ة حياتك حسب دخةه/ها الشهري صافي من
 ؟(وما شابه مكافآتبما في ذلك الساعات اإلضافي ، ) العمل في الشهر األخير

 وال شيء / لم أربح في الشهر األخير. 0
 חש" 2000 حتى. 5
 ש"ח 2001-4000. 2
 ש"ח 4001-6000. 5
 ש"ח 6001-8000. 9
 ש"ח 8001-10000. 1
 ש"ח 10001-15000. 2
 ₪ 15000 أكثر من. 9

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 8
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
 

  يرفض. 4    _________?عندكم في البيت/عنك( 022 بيزيك أو) خط هاتف ثابت كم. 22

 .(89سؤال  إلى وانتقل 1سجل  –ليس لديه هاتف ثابت للمستطلع، إذا أجاب بأنه )
 

 هل كل أرقام الهواتف الثابت  مسجة  في دليل الهاتف؟. 29

 كل األرقام مسجلة .1
 ________?  كم .43    ←   فقط قسم من األرقام مسجلة. 2
 ؟لماذا  ← وال أي رقم مسّجل في الدليل. 3
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
  

 يرفض. 4_________ كم خط هاتف خةوي )نقال( لديك/لديكم في البيت؟     . 29

 

 هل كل أرقام الهواتف الخةوي  )النقال ( مسجة  في دليل الهاتف؟. 29
 مسجلةكل األرقام  .1
 ________?  كم .21   ←   فقط قسم من األرقام مسجلة. 2
 ؟لماذا     ←  وال أي رقم مسّجل في الدليل. 3
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 

 زيال عةى تعاونكشكًرا ج
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 מספר מראיין ____________ 97-98שם המראיין___________________________ 
   

 . סמל ישוב______________________ 99-112שם הישוב ___________________ 
 

 . אזור סטטיסטי: __________  מספר כתובת __________________ 113-111
 

 ________   חודש __________________תאריך ביצוע הראיון: יום ____
 

 שם המרואיין: ________________________       כתובת: ________________________
 

 . מס' טלפון של המרואיין: _________________________ 116-111

 

 

 

 :לשימוש המשרד בלבד

228 .IL_reg - Region 

 . מגזר ערבי1. ירושלים           4תל אביב               .3. דרום           2. צפון              1

 

228 .IL_size - Size 

 111,111 -. יותר מ1

2 .11,111-111,111 

3 .21,111-11,111 

4 .11,111-21,111 

1 .1,111-11,111 

6 .2,111-1111 

 2,111 -. פחות מ7

 

 . שפת ריאיון222

 . רוסית3. ערבית      2. עברית   1

 

222-292 .(v4מ )דינה 

 . ישראל376

299-299( .v5מ )דינה 

 . ישראל376

 
299-298  .22 (mode)  

 
 
 


