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ISSP  2016 -1520قف من العمل ااستطالع رأي في موضوع املو 

 ى موضوع آخر واآلن، سننتقل إل

(Q 1) 6 .،القول  يمكنك هل عادة  
 
  أم استثناء، دون  للقانون  االنصياع الناس على أن

 
ب الناس على فيها حاالت هناك أن

 
 اعات

ى آرائهم
 
  القانون؟ خرق  ذلك معنى كان لو حت

     استثناء دون  للقانون  االنصياع. 1

باع. 2
ّ
 الظروف وفق الرأي ات

 االختيار يستطيع ال.  ال تقرأ: 8

 توجد إجابة ال تقرأ: ال . 9

 

(Q 2) ةبشد   يعارضوها التي الحكومة أعمال ضد   بواسطتها االحتجاج التنظيمات أو الناس يستطيع عديده طرق  هنالك .

 :بها السماح يجب ال الطرق  وأي   بها السماح رأيك، حسب يجب، طرق  أي   أذكر

 36بطاقة 

بالتأكيد 

يجب 

 السماح

رّبما يجب 

 السماح

رّبما ال 

يجب 

 السماح

 بالتأكيد

ال يجب 

 السماح

ال تقرأ: ال يستطيع 

 االختيار

 ال تقرأ: 

 ال توجد إجابة

. تنظيم اجتماعات 7

عاّمة من أجل 

 االحتجاج ضّد الحكومة 

1 2 3 4 8 9 

. تنظيم مسيرات 8

 احتجاج ومظاهرات 
1 2 3 4 8 9 

 

(Q3)  فة، مثل: األشخاص الذين يريدون إسقاط الحكومة عن  هناك  آرائهم متطر 
 
أشخاص يعتقد أغلب الجمهور بأن

 طريق انقالب. هل يجب، حسب رأيك، السماح أو عدم السماح لهؤالء الناس بـ:

 36بطاقة 

 بالتأكيد

يجب 

 السماح

رّبما يجب 

 السماح

رّبما ال 

يجب 

 السماح

بالتأكيد ال 

 يجب السماح

ال تقرأ: ال يستطيع 

 االختيار

 ال تقرأ: 

ال توجد 

 إجابة

. تنظيم اجتماعات عاّمه 9

 من أجل التعبير عن آرائهم 
1 2 3 4 8 

9 

نشر كتب يعّبرون فيها  .9

 عن آرائهم 
1 2 3 4 8 

9 
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4)(Q  11 . ة  أخطاًء. أي  هذه األخطاء هو األسوأ حسب رأيك؟ترتكب جميع األجهزة القضائي 

 و...أشخص بريء  . إدانة1

 . إطالق سراح شخص مذنب بالفعل2

 : ال يستطيع االختيارال تقرأ. 8

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9

(Q 5) دها أم  في ما يلي عدد من الخطوات التي تستطيع الحكومة تنفيذها في مجال االقتصاد. هل تؤي 

 تعارضها؟ 

 37 بطاقة
أؤّيد 

 ة شّد ب
 أؤّيد

ال أؤّيد 

وال 

 أعارض

 أعارض
أعارض 

 بشّدة

ال تقرأ: ال 

يستطيع 

 االختيار

 ال تقرأ: 

ال توجد 

 إجابة

تقليص في نفقات  .12

 الحكومة
1 2 3 4 5 8 

9 

تمويل حكومّي ملشاريع من . 13

 أجل توفير أماكن عمل جديده 
1 2 3 4 5 8 

9 

الحّد من تنظيم ورقابة . 14

 الحكومة على املصالح التجارّية 
1 2 3 4 5 8 

9 

دعم الصناعة لتطوير . 15

 منَتجات تكنولوجّية جديدة 
1 2 3 4 5 8 

9 

دعم الصناعات التقليدّية . 16

 لحماية أماكن العمل 
1 2 3 4 5 8 

9 

تقليص أسبوع العمل . 17

 لتوفير املزيد من أماكن العمل 
1 2 3 4 5 8 

9 

 

(Q 6)  ة نفق الحكومة أكثر أو أقل  في كل  مجال . أذكر من فضلك هل كنت تريد أمامك مجاالت مختلفة لنفقات حكومي 
ُ
أن ت

 منها.

ب هذا األمر زيادة في الضرائب من أجل تمويل هذه النفقات. 
ّ
نفق أكثر بكثير، فقد يتطل

ُ
ك إذا قلت إّن على الحكومة أن ت

ّ
ر أن

ّ
 تذك

نفق الحكومة في مجال:أريد أن 
ُ
 ت

 38بطاقة 
أكثر 

 بكثير
 أكثر

كما هو 

 اآلن
 أقلّ 

أقّل 

 ربكثي

ال  ال تقرأ:

يستطيع 

 االختيار

 ال تقرأ: 

ال توجد 

 إجابة

 9 8 5 4 3 2 1 . جودة البيئة 18

 9 8 5 4 3 2 1 الصّحة . 19

 9 8 5 4 3 2 1 الشرطة وفرض القانون . 20

 9 8 5 4 3 2 1 التربية والتعليم . 21

 9 8 5 4 3 2 1 الجيش واألمن . 22

 9 8 5 4 3 2 1 صات الشيخوخةمخصّ . 23

 9 8 5 4 3 2 1 مخّصصات البطالة . 24

 9 8 5 4 3 2 1 الثقافة والفّن . 25
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(Q 7)  ة الحكومة أم ال؟ ، هل يجب، حسب رأيك، أن تكون األمور التالية ضمن مسؤولي   بشكل عام 

 39 بطاقة
بالتأكيد 

 نعم

على ما 

 يبدو 

 نعم

على ما 

 ال يبدو 

بالتأكيد 

 ال

ال : تقرأ ال

يستطيع 

 االختيار

 ال تقرأ: 

ال توجد 

 إجابة

 9 8 4 3 2 1  ريدمن ي توفير مكان عمل لكّل . 26

 9 8 4 3 2 1 الرقابة على األسعار . 27

 9 8 4 3 2 1 تقديم العالج الطّبّي للمرض ى . 28

توفير مستوى معيشة الئق لكبار . 29

 السّن 
1 2 3 4 8 9 

ن من االزدهار . 30
ّ
 9 8 4 3 2 1 دعم الصناعة لتتمك

توفير مستوى معيشة الئق للعاطلين . 31

 عن العمل 
1 2 3 4 8 9 

تقليص الفجوات في الدخل بين . 32

 الفقراء واألغنياء 
1 2 3 4 8 9 

ب الجامعات . 33
ّ

منح مساعده ماّدّيه لطال

 من عائالت محدودة الدخل 
1 2 3 4 8 9 

الحرص على توفير السكن ألشخاص . 34

  عديمي اإلمكانيات
1 2 3 4 8 9 

فرض قوانين صارمة من أجل إلزام . 35

 الصناعة بالحد من تلويث البيئة 
1 2 3 4 8 9 

 9 8 4 3 2 1 دعم مساواة املرأة بالرجل. 36

 

(Q 8 A)  37.   ي يجب عليه في . من الذإسرائيلللناس آراء مختلفة بشأن من الذي يجب عليه توفير الخدمات في

ة للمرض ى؟ خدماتالاألساس توفير  ي   40 بطاقة الصح 

 . الحكومة1

مات الربحّية2
ّ
 . الشركات الخاّصة/ املنظ

مات/ الجمعّيات غير الربحّية/ الجمعّيات الخيرّية3
ّ
 . املنظ

مات الدينّية4
ّ
 . املنظ

 . األسرة واألقارب أو األصدقاء5

 . ال تقرأ: ال يستطيع االختيار8

 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9

(Q 8 B) 38.  ،ين؟ وحسب رأيك
 
 40 بطاقة من الذي يجب عليه في األساس توفير الرعاية للمسن

 . الحكومة1

مات الربحّية2
ّ
 . الشركات الخاّصة/ املنظ

مات/ الجمعّيات غير الربحّية/ الجمعّيات الخيرّية. 3
ّ
 املنظ

مات الدينّية4
ّ
 . املنظ

 . األسرة واألقارب أو األصدقاء5

 . ال تقرأ: ال يستطيع االختيار8

 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9
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)C(Q 8  93. ،40بطاقة  من الذي يجب عليه في األساس توفير التربية والتعليم لألطفال؟ وحسب رأيك 

 . الحكومة1

مات الربحّية2
ّ
 . الشركات الخاّصة/ املنظ

مات/ الجمعّيات غير الربحّية/ الجمعّيات الخيرّية3
ّ
 . املنظ

مات الدينّية4
ّ
 . املنظ

 . األسرة واألقارب أو األصدقاء5

 . ال تقرأ: ال يستطيع االختيار8

 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9

 

)A (Q 9 .40 – 14 .  خذها  في ما يلي قائمة تضم
 
مات يمكنهم التأثير في اإلجراءات التي تت

 
أشخاًصا ومنظ

 الحكومة.

 41بطاقة من هو، حسب رأيك، األكثر تأثيًرا في إجراءات الحكومة في إسرائيل؟  

 . اإلعالم1

 . النقابات املهنّية2

 . الشركات والبنوك والصناعة3

مات والهيئات الدينّية4
ّ
 . املنظ

 . الجيش5

 . الجريمة 6
ّ
 مةاملنظ

 . الناس الذين يصّوتون ألحزاب في السلطة7

 . املواطنون بشكل عامّ 8

مات املدنّية والتطّوعّية9
ّ
 . املنظ

مات الدولّية )مثل: األمم املّتحدة وصندوق النقد الدولي(10
ّ
 . املنظ

 ال يستطيع االختيار: تقرأ . ال98

 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 99

)A (Q 9 .24 – 34 . في إجراءات الحكومة في إسرائيل؟   تأثير الثاني من حيث المن هو، حسب رأيك، و

 41بطاقة 

 . اإلعالم1

 . النقابات املهنّية2

 . الشركات والبنوك والصناعة3

مات والهيئات الدينّية4
ّ
 . املنظ

 . الجيش5

6 
ّ
 مة. الجريمة املنظ

 . الناس الذين يصّوتون ألحزاب في السلطة7

 بشكل عامّ . املواطنون 8

مات املدنّية والتطّوعّية9
ّ
 . املنظ

مات الدولّية )مثل: األمم املّتحدة وصندوق النقد الدولي(10
ّ
 . املنظ

 ال يستطيع االختيار: تقرأ . ال98

 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 99
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(Q 10)  44 . هما أقرب إلى وجهة نظرك؟  رأيان بالنسبةفي ما يلي ر في السياسات في إسرائيل. أي 
 
 ملا قد يؤث

 

 

ر بمن هو موجود في الحكومة. أو  .1
ّ
ر السياسات في إسرائيل بما يحدث في االقتصاد العالمّي، أكثر مّما تتأث

ّ
 تتأث

ر بما يحدث في اال .2
ّ
ر السياسات في إسرائيل بمن هو موجود في الحكومة، أكثر مّما تتأث

ّ
 قتصاد العالمّي.تتأث

  االختيار يستطيع ال: تقرأ ال . 8

 إجابة توجد ال: تقرأ ال . 9
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 واألمن العام   حقوق الفردواآلن بعض األسئلة عن 

11 Q. ه تعتقد هل
 
  ال؟ أم يلي بما تقوم أن الحق   إسرائيل، في الحكومة منح يجب أن

ة وبشكل خاص في مجال تطبيق القانون   إرشاد: القصد بالحكومة هو سلطات عام 

Q 12. 47 – 48 .بحيث 10إلى  0يلي مقياس من  ما في  
 
جميع املعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، يجب " هو 0 أن

" و  ى لو كان ذلك يعني خطًرا على األمن العام 
 
ة لألمن  10أن تكون في متاحة للجمهور، حت "يجب إعطاء األولوي 

ى لو كان ذلك يعني فرض قيود على الوصول إلى املعلومات التي تحتفظ بها الحكومة". 
 
، حت ما هو  العام 

 43بطاقة  ملقياس؟موقعك على هذا ا

 

 هاب تحتفظ التي املعلومات جميع

 في تكون  أن يجب الحكومة،

 كان لو حّتى للجمهور، متاحة

 العامّ  األمن على خطًرا يعني ذلك

 لألمن األولوّية إعطاء يجب     

 يعني ذلك كان لو حّتى العاّم،

 إلى الوصول  على قيود فرض

 بها تحتفظ التي املعلومات

 الحكومة

  

             

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   

             

  

 ال يستطيع االختيار: ال تقرأ.  88

 اإلجابة يرفض/ إجابة توجد ال: تقرأ ال. 99

 

 

 

 

 42بطاقة 

 يجب بالتأكيد

  هذا ُيمنح أن

 الحّق 

 أن يجب يبدو ما على

 الحق هذا ُيمنح

 ال يبدو ما على

 هذا ُيمنح أن يجب

 الحّق 

 بيج بالتأكيد

 
ّ

 هذا ُيمنح أال

 الحّق 

ال : تقرأ ال

يستطيع 

 االختيار

ال تقرأ: ال توجد 

 إجابة

 

 من الناس مراقبة . 45

 قاملناط في التصوير خالل

 العاّمة

1 

 

2 3 4 8 9 

 البريد مراقبة .46

 وأّي  اإللكترونّي،

 يجري  أخرى  معلومات

 اإلنترنت عبر نقلها

1 2 3 4 8 9 
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13 Q.  والبعض . نة باسم األمن القومي  خاذ تدابير معي 
 
يعتقد بعض الناس أنه ينبغي منح الحكومة الحق  في ات

ون ذلك، حسب رأيك هل ينبغي منح هذا الحق  ]للدولة[ الحكومة؟اآلخر ال 
 
 يظن

 

 

 إرشاد: يجب التوضيح بأّن جمع املعلومات هو ألغراض األمن القومّي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 44بطاقة 

 بالتأكيد

 أن يجب

  هذا ُيمنح

 الحّق 

 يبدو ما على

 أن يجب

 هذا ُيمنح

 الحّق 

 ال يبدو ما على

 ُيمنح أن يجب

 الحق هذا

 بالتأكيد

  يجب
ّ

 أال

 هذا ُيمنح

 الحّق 

ال : تقرأ ال

 يستطيع االختيار

ال 

تقرأ: 

ال 

توجد 

 إجابة

 عن املعلومات جمع. 49 

 في يعيشون  الذين الناس

 علمهم دون  إسرائيل

1 

 

2 3 4 8 9 

 الناس عن املعلومات جمع. 50

 أخرى  دول  في يعيشون  الذين

 علمهم دون 

1 2 3 4 8 9 
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)14Q (. ة كانت على وشك الوقوع، هل ة إرهابي   عملي 
 
 الحكومة تشك  في أن

 
ه تعتقد لنفترض أن

 
 منح يجب أن

 ال؟ أم يلي بما تقوم أن الحق   الحكومة في إسرائيل،

 

 

مته مجموعة تستخدم اإلرهاب أو العنف كسالح لتحقيق أهدافها. نقصد بـ "السلطات" 
ّ
إرشاد: نقصد بـ 'عمل إرهابّي' عمل نظ

فين العمومّيين الذين يعملون باألساس على فرض ال
ّ
 قانون.تلك املجموعة من املوظ

 

 من األسئلة في موضوع السياسة:ن سوف نطرح عليك عدًدا واآل 

5)Q 1 )54.  45بطاقة  إلى أّي مًدى أنت مهتّم، بشكل شخص ّي، بالسياسة؟ 

ا مهتّم . 1  جدًّ

 كاف   بقدر مهتّم . 2

 ما حّد  إلى مهتّم . 3

ا لست. 4 ا مهتمًّ   جدًّ

ا لست. 5  اإلطالق على مهتمًّ

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

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 33بطاقة 

 أن يجب بالتأكيد

  هذا ُيمنح

 الحّق 

 يجب يبدو ما على

 هذا ُيمنح أن

 الحّق 

 ال يبدو ما على

 ُيمنح أن يجب

 الحّق  هذا

 بالتأكيد

  يجب
ّ

 أال

 هذا ُيمنح

 الحّق 

ال : تقرأ ال

يستطيع 

 االختيار

ال تقرأ: ال 

 توجد إجابة

 

اعتقال أشخاص . 51

لفترة طويلة دون 

 تقديم الئحة إّتهام؟

1 

 

2 3 4 8 9 

ت على التنص  . 52

املحادثات الهاتفّية 

 للناس؟

1 2 3 4 8 9 

إيقاف أشخاص . 53

في  بشكل عشوائّي 

 الشارع وتفتيشهم

1 2 3 4 8 9 
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6Q 1  .التالية؟ األقوال على توافق ال أو توافق مًدى أّي  إلى 

 46بطاقة 
 موافق

ا  جدًّ
 موافق

في الوسط 

)موافق 

وغير 

 موافق(

غير 

 موافق

 غير

موافق 

ة  باملر 

 :تقرأ ال

 ال

 يستطيع

 االختيار

 :تقرأ ال

 توجد ال

 إجابة

ألشخاص مثلي ال توجد أّي إمكانّية . 55

 للتأثير في ما تفعله الحكومة 
1 2 3 4 5 8 9 

أعتقد أن لدّي فهم جّيد إلى حدًّ ما . 56

للمشاكل السياسية الهاّمة التي تواجهها 

 إسرائيل

1 2 3 4 5 8 9 

األشخاص الذين انتخبناهم كأعضاء . 57

في البرملان يحاولون اإليفاء بالوعود التي 

 قطعوها خالل االنتخابات

1 2 3 4 5 8 9 

يمكن الوثوق من أّن أغلبية العاملين . 58

ت الحكومّية يعملون األفضل في الخدما

 ح الدولةلصال

1 2 3 4 5 8 9 

 

7 A)Q1(  .59 .بشكل ،  الدخل بةضري ذلك في بما الضرائب، جميع نقصد) اليوم؟ إسرائيل في الضرائب مستوى  تصف كيف عام 

جات على والضرائب
َ
 (.والخدمات املنت

،
ً

ال  47بطاقة  ...الضرائب هل العالي، الدخل لذوي  بالنسبة أو 

 بكثير يجب مّما أكثر عالية. 1

ا عالية. 2  جدًّ

ا مقبولة. 3  جدًّ

ا منخفضة. 4  جدًّ

  بكثير يجب مّما أكثر منخفضة. 5

 االختيار يستطيع ال: تقرأ ال. 8

 إجابة توجد ال: تقرأ ال. 9

 

 )B(Q17  60 .،ط، الدخل لذوي  بالنسبة واآلن  47بطاقة  ...الضرائب هل املتوس 

 بكثير يجب مّما أكثر عالية. 1

ا عالية. 2  جدًّ

ا مقبولة. 3  جدًّ

ا منخفضة. 4  جدًّ

  بكثير يجب مّما أكثر منخفضة. 5

 االختيار يستطيع ال: تقرأ ال. 8

 إجابة توجد ال: تقرأ ال. 9
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(Q17 C) 61 .47بطاقة  ...الضرائب هل املنخفض، الدخل لذوي  بالنسبة النهاية، وفي 

 بكثير يجب مّما أكثر عالية. 1

ا عالية. 2  جدًّ

ا مقبولة. 3  جدًّ

ا منخفضة. 4  جدًّ

  بكثير يجب مّما أكثر منخفضة. 5

 االختيار يستطيع ال: تقرأ ال. 8

 إجابة توجد ال: تقرأ ال. 9

 

(Q 18) تعتقد مًدى إي   إلى  
 
 يلي؟ ما تفعل إسرائيل في الضرائب سلطات أن

دائًما  48بطاقة 

 تقريًبا

ا في كثير من األحيان
ً
ال تقرأ: ال  باملّرة تقريًبا أحيان

 يستطيع االختيار

ال تقرأ: ال 

 توجد إجابة

د. 62
ّ
 املواطنين أّن  من التأك

 املستحّقة الضرائب يدفعون 

 عليهم

1 

 

2 3 4 8 9 

 التعامل مع الجميع وفق. 63

القانون، بغّض النظر عن 

العالقات واملكانة 

 االجتماعّية لألفراد

1 2 3 4 8 9 

 

)9(Q 1  ق رأيك، حسب مًدى، ي  أ إلى  يلي؟ ما الشركات الكبرى في إسرائيل تطب 

دائًما  48بطاقة 

 تقريًبا

ال تقرأ: ال يستطيع  باملّرة تقريًبا أحياًنا في كثير من األحيان

 االختيار

توجد ال تقرأ: ال 

 إجابة

م نظاتلتزم بالقانون وال. 64

 وتحترمهما

1 

 

2 3 4 8 9 

تحاول االمتناع عن دفع . 65

 الضرائب املستحّقة عليها

1 2 3 4 8 9 

 

20)Q ) 66 .ين من كم طين، إسرائيل في السياسي   49بطاقة  الفساد؟ في رأيك، حسب متور 

 تقريًبا أحد ال. 1

 قالئل. 2

3 . 
ً

 (معدودة مّرات من أكثر ولكن) قليال

ا. 4  كثيرون جدًّ

 الجميع تقريًبا . 5

 االختيار يستطيع ال: تقرأ ال. 8

 إجابة توجد ال: تقرأ ال. 9
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21)Q ( 67 .فين من وكم
 
طين، إسرائيل في املوظ  94بطاقة  الفساد؟ في رأيك، حسب متور 

 تقريًبا أحد ال. 1

 قالئل. 2

3 . 
ً

 (معدودة مّرات من أكثر ولكن) قليال

ا. 4  كثيرون جدًّ

  تقريًبا الجميع. 5

 االختيار يستطيع ال: تقرأ ال. 8

 إجابة توجد ال: تقرأ ال. 9

 

22)Q ( 68 .ة كم املاضية، الخمس السنوات في ف مع أسرتك، أفراد أحد أو أنت، تعاملت مر 
 
 القطاع في موظ

، مها؟ التي الخدمة مقابل منفعة أو رشوة طلب أو أشار الذي العام   50بطاقة  يقد 

 أبًدا. 1

 نادًرا. 2

 أحياًنا. 3

 متقاربة أحيان في. 4

ا متقاربة أحيان في. 5  جدًّ

 االختيار يستطيع ال: تقرأ ال. 8

 ال توجد إجابة: ال تقرأ. 9
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  الجزء األخير يشمل تفاصيل شخصي  
 
ذك

ُ
  ُرك بأن كل  ة. ن

ُ
ة صائي  إحة وتستعمل ألغراض ي  دلي بها هي سر  التفاصيل التي ست

عين ستطل 
ُ
 :فقط وملتابعة امل

6( .Sex ):هل أنت 

 رجل. 1

 امرأة. 2

 

7-10( .Birth ) ل ______________  ) سنة ولدت؟ أي  في  أرقام( 4سج 

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 9997

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999

 

12-11( .Educyrs )  ل سنوات()سج       ت؟ هية أنة تام  كم سنة تعليمي 

 أّي تعليم رسميّ  دون . 0

 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 97

 : ال يعرفال تقرأ. 98

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99

 

13-14( .IL_degr ) 51؟ )إسرائيل( بطاقة حصلت عليه تعليمما هي أعلى 

 أّي تعليم رسميّ  دون . 1

 . تعليم ابتدائّي 2

 املنهّي( .  تعليم ثانوّي منهّي جزئّي )لم ينِه تعليمه الثانوّي 3

 . تعليم ثانوّي منهّي كامل، ولكن دون شهادة بجروت4

 . تعليم ثانوّي منهّي كامل مع شهادة بجروت 5

 . تعليم ثانوّي نظرّي جزئّي )لم ينِه تعليمه الثانوّي العادّي(6

 . تعليم ثانوّي نظرّي كامل، ولكن دون شهادة بجروت7

 . تعليم ثانوّي نظرّي كامل، مع شهادة بجروت8

 . مدرسة ثانوّية دينية يهودية دون شهادة بجروت9

 . مدرسة ثانوّية دينية يهودية مع شهادة بجروت10

ّية التمريض، كلية الهندسّيين إلخ(11
ّ
ّية، مدرسة دينية يهودية فوق ثانوّية، كل

ّ
 . تعليم فوق ثانوّي )كل

 شهادة( . دراسة جامعّية جزئّية )لم ينِه الدراسة في الجامعة، لم يحصل على12

 ((BA. دراسة جامعّية كاملة مع لقب البكالوريوس 13

 ( فما فوق (MA. دراسة جامعّية كاملة مع لقب املاجستير 14

 . ال تقرأ: يرفض اإلجابة97

 . ال تقرأ: ال يعرف98

 . ال تقرأ: ال توجد إجابة99
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15( .Marital )  ؟الرسمي   ما هو وضعك االجتماعي 

 جمتزّو . 1

 يسكن مع . 2
ّ
 ة حياة مشتركةفاقيّ زوج ثابت مع ات

 منفصل، ال يسكن مع شريك/ة حياة. 3

ق. 4
ّ
 مطل

 أرمل. 5

 أعزب، لم يتزوج بتاًتا. 6

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال . 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9

 

16 .... ي   وضعك الصح 
 
، هل يمكنك أن تقول إن  52بطاقة  بشكل عام 

 . ممتاز1

ا2  . جّيد جدًّ

 . جّيد3

 ليس على ما يرام. 4

 . س ّيء5

 . ال يستطيع االختيار8

 يرفض اإلجابة، ال توجد إجابة: ال تقرأ . 9

 إرشاد: يتطّرق هذا السؤال إلى الصّحة النفسّية والجسدّية على حّد سواء. 

 

لعائلة، على ل، أو عامل في مصلحة أجير، مستقل   :مثل، لعمل مقابل أجراقصد ن –سئلة التالية هي بخصوص العمل األ 

  األقل  
 
 ساعة في اأٍلسبوع. إذا كان املستطلع ال يعمل بشكل مؤق

ً
 بسبب  ت مثال

 
ت، إجازة والدة، إجازة، إضراب مرض مؤق

  .أسبوع عمل عادي   التطر ق إلـىوما شابه، يجب 

17( .Work ):هل أنت اليوم 

 انتقل إلى السؤال التالي ←   تعمل بعمل مقابل أجر. 1

 20انتقل إلى سؤال  ← ولكن عملت في املاض ي ،أجرال تعمل مقابل . 2

 في الصفحة التالية  42-41انتقل إلى سؤال  ← لم تعمل بتاًتا مقابل أجر. 3

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال . 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9

 

18- 19 .(Wrkhrs )( ل تعمل  كم ساعة باملعد 
ً
سّجل عدد _________)  ةضافي  اإل عمل ال( في األسبوع، يشمل ساعات عادة

 .ة التي يعملها مقابل مال(الساعات األسبوعيّ 

ل، أو إذا 
ّ
ع.كان إرشاد: إذا كان يعمل عند أكثر من مشغ

َ
، الرجاء اذكر إجمالّي عدد ساعات العمل للمستطل

ًّ
   أجيًرا أو مستقال

 ساعة أسبوعية أو أكثر  96. 96

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال . 97

 : ال يعرفال تقرأ. 98

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 99
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 في إذا كنت تعمل 
ًّ

 .، الرجاء أن تجيب عن مكان عملك الرئيس ي  اوأجيرً  أكثر من مكان عمل واحد، أو إذا كنت مستقال

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

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

 أجير. 1

ل عمال. 2
ّ
 مستقل، ال ُيشغ

ل عمال . 3
ّ
لهم، ال BVQ_08( .Nemploy ). 44-47  ←مستقل، يشغ

 
                         ما هو عدد العمال الذين تشغ

ل(_________) يشملك أنت؟                                                                             سج 

 عمال أو أكثر 9995. 9995                                      يعمل في مصلحة للعائلة        . 4

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999                                      يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

25 .(Wrksup ) ن؟يهل أنت مسؤول عن عمل أشخاص آخر 

ل_________) ما هو عدد العمال الذين أنت مسؤول عنهم؟ BVQ_10( .Nsup ).  26-29    ←   نعم. 1  (سج 

 عمال أو أكثر 9995. 9995                                        ال   . 2

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9999         يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7

 ال يعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

30 .(Typorg1 ) مةهل تعمل في
 
ةربحهداف أل  منظ مة ألهداففي م أ ي 

 
 ة؟غير ربحي   منظ

مة. 1
ّ
 ةربحيّ  هدافأل  في منظ

مة. 2
ّ
 ةغير ربحيّ  هدافأل  في منظ

 مستقّل  ال تقرأ:. 4

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7

 ال يعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

31 .(Typorg2 )  ؟للقطاع الخاص   مأ هل مكان عملك تابع للقطاع العام 

 يعمل في القطاع العامّ . 1

 ّص يعمل في القطاع الخا. 2

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7

 ال يعرف ال تقرأ:. 8

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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 (IL_occup - ס"למ.)36 -33

37- 40 .(ISCO88) 

 ة )إذا كان ال يعمل، يجب التطرق للعمل األخير(عملك أو مهنتك األساسي   بالتفصيلصف 

ع    بلتعريف عام مثل عامل،   يوجد: ال )للمستطل 
ً
سائق باص؛ ليس  بل – اعامل إنتاج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق

  بل – اطبيبً 
 
 طبيب عيون؛ ليس موظ

ً
  بل – اف

 
 (لخإة ى بشري  ف قوً موظ

            سجل: 

 (؟أو األخيرة ةة )الحاليّ نالوظيفة أو امله اسم*** ما هو 

 
ً

 لخ(إة ماليّ  قسم، نائب مدير مصنع، مدير وردّية عمل، مسؤول مهندس رئيس يّ  :)مثال

            سجل: 

 (اسمال يوجد  –أذكر بالتحديد  – يكن اسم للوظيفة لم)إذا 

          ؟ تعمل أو عملت*** أين 

 )سّج 
ً

 لخ(.إ: بنك لئومي، بيزك، صندوق املرض ى لئوميت ل مكان العمل، مثال

 

42-41 .(Mainstat )  53بطاقة  صورة وضعك اليوم؟ لي يصف بأفضلي ام  وصف م أي 

 
ّ
 إذا كان املستطلع ال يعمل بشكل مؤق

ً
 بسبب  ت مثال

ّ
 التطّرق إلـىت، إجازة والدة، إجازة، إضراب وما شابه، يجب مرض مؤق

  .أسبوع عمل عادّي 

 )أجير، مستقّل أو العمل في مصلحة تجارّية عائلّية( ،. العمل بأجر1

 . عاطل عن العمل ويبحث عن عمل 2

ا في إجازة 3  . تلميذ أو طالب جامعّي، حتى لو كان حاليًّ

 . متدّرب أو في التأهيل املنهي4

 . معاق أو مريض ُمزمن5

 . متقاعد6

 . مسؤول عن األعمال املنزلّية ورعاية األطفال أو غيرهم من أفراد األسرة7

 . في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنّية8

 . آخر9

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

43-44 .(RLIGGRP )ما هي ديانتك؟ 

 دين ال ب. 00

 مسيحي كاثوليكّي . 01

 بروتستنت مسيحيّ . 02

 أرثوذكس يّ  مسيحيّ . 03

 ة أخرى مسيحيّ . 04

 يهودّي . 05

 مسلم. 06

 ديانة أخرى . 10

  درزّي . 11

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97

 ال يعرف ال تقرأ:. 98

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99
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 هل تعتبر نفسك:. 45

     امتدّين جدًّ . 1

        متدّين. 2

 "متدّين" – محافظ. 3

     "غير متدّين" – محافظ. 4

    ، غير متدّينعلمانّي . 5

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

 

46-47 .(Attend )طقوس زواج، طهور، تعميد  :مثل ،ةخاص   بأي وتيرة تشترك في طقوس دينية، ال يشمل طقوس

 54بطاقة  األطفال، وما شابه؟

 . مّرة واحدة في اليوم أو أكثر00

 . عّدة مّرات في األسبوع أو أكثر01

 . مّرة واحدة في األسبوع02

 . مّرتان أو ثالث مّرات في الشهر03

 . تقريًبا مّرة واحدة في الشهر04

 . عّدة مّرات في السنة05

 تقريًبا مّرة واحدة في السنة. 06

 . أقّل من مّرة في السنة07

 . أبًدا08

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97

 ال يعرف ال تقرأ:. 98

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 

48-49 .(Topbot )ومجموعات تميل إلى أن تكون في القاع.  ،ةك مجموعات تميل إلى أن تكون في القم  في مجتمعنا هنا

 55بطاقة  ة إلى القاع. أين تضع نفسك على هذا التدريج؟أمامك تدريج من القم  

 ةالقم  . 10

9  

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

 القاع. 1

 ال يعرف ال تقرأ:. 98

 يرفض ال تقرأ:. 99
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50 .(Vote_le )تون في االنتخابات لسبب أو آل ك أشخاص ال يهنا  ر، هل خصو 
 

ت في االنتخابات األخيرة للكنيست التي  صو 

  ؟2015آذار أجريت في 

 لسؤال التالينتقل إلى اا ←نعم، صّوتت. 1

  54-53لسؤال إلى اانتقل  ← ال، لم أصّوت. 2

 54-53لسؤال إلى اانتقل  ←لم يكن لدي حق التصويت في االنتخابات األخيرة . 0

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

51-52 .(il_prty)  ؟انتخبتحزب  أي  ، 2015آذار في االنتخابات األخيرة للكنيست التي أجريت في 

 الليكود. 1

 املعسكر الصهيونّي . 2

   والنو. ك3

 يش عتيد بقيادة يئير لبيد .4

 البيت اليهودي. 5

 يسرائيل بيتينو. 6

 هتوراه(يل غدي ودات يسرائيل/غيهدوت هتوراه )أ. 7

 شاس. 8

 اليسار اإلسرائيليّ  -ميرتس. 9

 . ياحد10

دة املوّح  ةالقائمة العربيّ ، ي الديمقراطّي ع الوطنّ التجّم واملساواة،  ة للسالمالجبهة الديمقراطيّ . القائمة العربّية املشتركة )11

 ( ة للتغييرالحركة العربيّ و 

 . القائمة العربّية برئاسة طلب الصانع12

 يروكعاليه . 13

 آخر: حزب . 95

 . ال تقرأ: ورقة بيضاء96

 : يرفض اإلجابةال تقرأ .97

 : ال يعرفال تقرأ .98

 : ال توجد إجابةال تقرأ .99

 

53-54( .Counbrt )دت؟  في أي دولة ُول 

      دولة؟ ، في أي  خارج البالد

 . ال توجد إجابة99 . ال يعرف98  )تابع( في إسرائيل. 79

 

55-58( .yrimm  أي )  سّجل أربعة أرقام() ------------------------ سنة قدمت للبالد؟ 

 

59-60( .F_Born-ס"למ) 

63-61( .1-ISO3166   )  َد أبوك؟     في أي دولة ُول 

  

64-65( .M_Born-ס"למ) 

68-66( .1-ISO3166)  َدت أمك؟       في أي دولة ُول 
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69-70( .Hompop)  ًنون سك، بما فيهم أنت، ياكم شخص 
ً
       . ال توجد إجابة99     في بيتك؟ عادة

72-71( .Hhup18 ) ؟ 18 سن  كم منهم راشدون فوق    

73-74( .Hhchildr)  ؟ 6-17 سن  كم منهم أوالد في    

57-67( .htoddH)  ىكم منهم أوالد
 
    ؟5الـ  سن   حت

ـــ بلغ عمر االبن األصغر في األسرة؟كم ي. 78 -77 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  . غير مالئم/ ال أوالد في األسرة97 ـــ

79 .(Partliv )كانت اإلجابة ، وإذا/ةهل لديك شريك/ة حياة ثابت  
ً

  نعم، هل تعيشون وتديرون بيت
ً
 ؟امشترك

  اشريك حياة ثابت نعيش مًعا وندير بيتً  نعم، لدّي . 1
ً
 لسؤال التاليانتقل إلى ا← امشترك

 التاليلسؤال انتقل إلى ا ← H'مشترك اشريك حياة ثابت لكن ال ندير مًعا بيتً  نعم، لدّي . 2

 21صفحة  في بداية 104-103سؤال الانتقل إلى  ← شريك حياة ثابت ال، ال يوجد لدّي . 3

 يرفض اإلجابة ال تقرأ: .7

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 

 

83-80( .Sp_Birth )  أرقام( 4سّجل )____________سنة ولد/ت شريك/ة حياتك؟  أي 

 ال تقرأ: يرفض اإلجابة. 9997

 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9999

 

84- 85( .Sp_IL_degr ) 56؟ بطاقة شريك/ة حياتك حصل/ ت عيه تعليمما هي أعلى 

 أّي تعليم رسميّ  دون . 1

 . تعليم ابتدائّي 2

 .  تعليم ثانوّي منهّي جزئّي )لم ينِه تعليمه الثانوّي املنهّي(3

 . تعليم ثانوّي منهّي كامل، ولكن دون شهادة بجروت4

 . تعليم ثانوّي منهّي كامل مع شهادة بجروت 5

 . تعليم ثانوّي نظرّي جزئّي )لم ينِه تعليمه الثانوّي العادّي(6

 عليم ثانوّي نظرّي كامل، ولكن دون شهادة بجروت. ت7

 . تعليم ثانوّي نظرّي كامل، مع شهادة بجروت8

 . مدرسة ثانوّية دينية يهودية دون شهادة بجروت9

 . مدرسة ثانوّية دينية يهودية مع شهادة بجروت10

ّية التمريض11
ّ
ّية، مدرسة دينية يهودية فوق ثانوّية، كل

ّ
 ، كلية الهندسّيين إلخ(. تعليم فوق ثانوّي )كل

 . دراسة جامعّية جزئّية )لم ينِه الدراسة في الجامعة، لم يحصل على شهادة(12

 ((BA. دراسة جامعّية كاملة مع لقب البكالوريوس 13

 ( فما فوق (MA. دراسة جامعّية كاملة مع لقب املاجستير 14

 . ال تقرأ: يرفض اإلجابة97

 . ال تقرأ: ال يعرف98

 : ال توجد إجابة. ال تقرأ99
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 ، أو عامل في مصلحةأجير، مستقل   :مثل، لعمل مقابل أجراقصد ن .ة/ األسئلة التالية هي عن عمل شريك/ة حياتك الثابت

 إذا كان شريك/ة الحياة  ساعة في اأٍلسبوع.  لعائلة، على األقل  ل
 
 ال يعمل بشكل مؤق

ً
 بسبب  ت مثال

 
دة، ت، إجازة وال مرض مؤق

 لشريك/ة حياتك. أسبوع عمل عادي   التطر ق إلـىإجازة، إضراب وما شابه، يجب 

86( .SPWork )حياتك اليوم: /ةهل شريك 

 انتقل إلى السؤال التالي ← ر،أجابل يعمل بعمل مق. 1

 في الصفحة التالية  89سؤال الانتقل إلى  ← املاض يال يعمل مقابل أجرة ولكن عمل في . 2

 في الصفحة التالية  100 - 99انتقل إلى سؤال  ← لم يعمل بتاًتا في حياته مقابل أجر. 3

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال . 7

 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9

 

87-88 .(SPWrkhrs )( ل يعمل شريك حياتك  كم ساعة باملعد 
ً
  ( في األسبوع، يشمل ساعات عمل إضافيةعادة

 .األسبوعية التي يعملها مقابل مال(سّجل عدد الساعات _________)

ل، أو إذا شريك/ ة الحياة إرشاد: إذا كان
ّ
، الرجاء اذكر إجمالّي عدد ساعات  كان يعمل عند أكثر من مشغ

ًّ
أجيًرا أو مستقال

   .التي يعملهاالعمل 

 ة أو أكثر ساعة أسبوعيّ  96. 96

 : يرفض اإلجابةتقرأ ال . 97

 : ال يعرفال تقرأ. 98

 : ال توجد إجابةتقرأال . 99

 

  انأكثر من مكان عمل واحد، أو إذا كفي عمل يإذا كان شريك/ة حياتك 
ًّ

 ه، الرجاء أن تجيب عن مكان عملاوأجيرً  مستقال

 .الرئيس ي  

جيب بخصوص مكان عملعمل حاليًّ يللتقاعد( أو ال  ل )خرجاإذا استق
ُ
 األخير. الرئيس ي   ها، الرجاء أن ت

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

 أجير. 1

ل عّم مستقّل . 2
ّ
 ال، ال ُيشغ

ل عّم مستقّل . 3
ّ
 ال                                                          ، ُيشغ

            يعمل في مصلحة للعائلة        . 4

               يرفض اإلجابة           ال تقرأ:. 7

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
90 .(SPWrksup ) ن؟يهل شريك/ة حياتك مسؤول عن عمل أشخاص آخر 

    نعم. 1

 ال. 2

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 7

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9
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 (       IL_SPoccup - ס"למ. )91-94

95-98 .(SPISCO88)   

 )إذا كان ال يعمل، يجب التطرق للعمل األخير(لشريك/ ة حياتك ة األساسي   ةهناملأو  عملال بالتفصيلصف 

ع    بلتعريف عام مثل عامل،   يوجد: ال )للمستطل 
ً
سائق باص؛ ليس  بل – اعامل إنتاج مستحضرات تجميل؛ ليس سائق

  بل – اطبيبً 
 
 طبيب عيون؛ ليس موظ

ً
 (لخإموظف قوى بشرية  بل – اف

            سجل: 

 

 (؟أو األخيرة ةة )الحاليّ نالوظيفة أو امله اسم*** ما هو 

 
ً

 لخ(إة ماليّ  قسم، نائب مدير مصنع، مدير وردّية عمل، مسؤول مهندس رئيس يّ  :)مثال

            سجل: 

 (اسمال يوجد  –أذكر بالتحديد  – يكن اسم للوظيفة لم)إذا 

 

         ؟ شريك/ ة حياتك عمل أو عملي*** أين 

 ل )سّج 
ً

 : بنك لئومي، بيزك، صندوق املرض ى لئوميت ألخ(.مكان العمل، مثال

  

99-100 .(SPMainst )  اوصف م أي  57بطاقة  لي يصف بأفضل صورة وضع شريك/ة حياتك اليوم؟ي م 

 ، أو يعمل في مصلحة العائلة()أجير، مستقّل  يعمل مقابل أجر . 1

 عاطل عن العمل ويبحث عن عمل. 2

 ى لو كان في عطلة جامعة، حتّ طالب أو طالب . 3

 ال مهنيًّ دّرب أو يتأّه يت. 4

 زمنمُ صاحب إعاقة أو مريض . 5

 متقاعد. 6

 ة ورعاية األوالدمسؤول عن األعمال املنزليّ . 7

 ةة أو الخدمة الوطنيّ في الخدمة العسكريّ يخدم . 8

 آخر. 9

 يرفض اإلجابة ال تقرأ:. 97

 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 99

 
 .من سنة أقّل . 99   .سنوات___________ كم سنة أنت وشريك/ة حياتك تسكنان مًعا؟. 102-101
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، تناسبانك بأفضل قدر. بطاقة  ى مجموعتي أصل عرقي 
 
؟ اختر حت    .58كيف تعر ف أصلك العرقي 

 في أقص ى حّد. ة على األكثر في كّل عمود، وإجابتان أشر إلى إجابة واحدملن يجري املقابلة: 

ع غير قادر على اإلجابة، أشر إلى أ إذا كان
َ
 ّول إجابتين مذكورتين. املستطل

 اسأل مّرة واحدة: أّي مجموعة أيًضا؟

 

 

 

 103 – 104  

 مجموعة األصل األولى

(IL_ETHN1) 

105 – 106  

 مجموعة األصل الثانية

(IL_ETHN2) 

 01 01 إسرائيليّ 

 02 02 عربّي 

 03 03 فلسطينيّ 

 04 04 مسلم

 05 05 يهودّي 

 06 06 أشكنازّي 

 07 07 شرقيّ 

 08 08 سفارادّي 

 09 09 بدوّي 

 10 10 درزّي 

 11 11 إثيوبّي 

 12 12 عراقيّ 

 13 13 مغربّي 

 14 14 رلندّي يإ

 15 15 رومانّي 

 16 16 روس يّ 

 18 17 أوكرانّي 

 18 18 خرآ

 97 97 ال تقرأ: يرفض

 98 98 ال تقرأ: ال يعرف

 99 99 ال تقرأ: ال توجد إجابة
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  (IL_RINC) 107 – 108  ،ل، كم يبلغ دخلك الشهري  غير الصافي، )قبل الخصم، مثل: ضريبة الدخل باملعد 

ي  وغيرها(؟  ، التأمين الصح    59بطاقة التأمين الوطني 

 ال ش يء. 0

 ش.ج 1,250 حّتى. 1

 ش.ج 1,251-3,000. 2

 ش.ج 3,001-4,000. 3

 ش.ج 4,001-4,700. 4

 ش.ج 4,701-5,500. 5

6 .5,501-6,700 ₪ 

 ش.ج 6,701-8,200. 7

 ش.ج 8,201-10,000. 8

 ش.ج 10,001-16,000. 9

 ش.ج 16,001 -أكثر من. 10

 . ال تقرأ: يرفض اإلجابة97

 . ال تقرأ: ال يعرف98

 . ال تقرأ: ال توجد إجابة99

 

  (IL_Income) 110 – 109  :ل، كم يبلغ الدخل الشهري  غير الصافي لكل  األسرة، )قبل الخصم، مثل باملعد 

ي  وغيرها(؟  ، التأمين الصح    60بطاقة ضريبة الدخل، التأمين الوطني 

 ش.ج 3,000 حّتى. 1

 ش.ج 3,001-4,500. 2

 ش.ج 4,501-6,000. 3

 ش.ج 6,001-8,000. 4

 ش.ج 8,001-10,000. 5

 ش.ج 10,001-12,000. 6

 ش.ج 12,001-15,000. 7

 ش.ج 15,001-20,000. 8

 ش.ج 20,001-28,000. 9

 ش.ج 28,001 -أكثر من. 10

 . ال تقرأ: يرفض اإلجابة97

 . ال تقرأ: ال يعرف98

 . ال تقرأ: ال توجد إجابة99
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111 . (Urbrual) 61بطاقة كيف تصف البلدة التي تسكن فيها؟ 

 . مدينة كبيرة1

 مدينة كبيرة. ضاحية أو أطراف 2

 . مدينة صغيرة 3

 . بلدة قروّية4 

 . مزرعة أو بيت في قرية5

 . ال تقرأ: ال يعرف/ ال توجد إجابة9

، مثل: بيزك، . 112  هاتف أرض ي 
 
ية، عندك في البيت؟ HOTكم خط

 
 ، للمكاملات الهاتف

 هاتف أرض ّي للمكاملات الهاتفّية0
ّ
 . ال يوجد خط

 واحد1
ّ
 . يوجد خط

ان2
ّ
 . يوجد خط

 . ثالثة خطوط أو أكثر 3

 . ال تقرأ: ال توجد إجابة/ يرفض  9

ال على الفيسبوك؟ 113  . هل لديك حساب فع 

ه يدخل إلى هذا الحساب مّرة واحدة في الشهر على األقّل. 
ّ
 ملن ُيجري املقابلة: القصد بفّعال، أن

 نعم. 1

 ال. 2

 . ال تقرأ: ال توجد إجابة/ يرفض  9

 

 التعاون شكًرا لك على 

 

 

5/4 

 . מספר סוקר ____________6-7שם הסוקר_______________________ 

 . סמל ישוב__________________ 8-11שם הישוב ________________   

 . מספר כתובת ______________ 16-17. אזור סטטיסטי _________  12-15

 ________________________שם המרואיין: _______________   כתובת: 

 . מס' טלפון של המרואיין: _________________________18 -27
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 :לשימוש המשרד בלבד 

28 .IL_reg - Region 

. מגזר 5. ירושלים           4. תל אביב              3. דרום           2. צפון              1

 ערבי

 

29 .IL_size - Size 

 10,001-20,000. 4     20,001-50,000. 3     50,001-100,000. 2   100,000 -מ. יותר 1

 2,500 -. פחות מ7      2,501-5000. 6     5,001-10,000. 5

 

 . שפת ריאיון30

 . רוסית3. ערבית      2. עברית     1

 

31-35( .c_sampleמדינה ) 

 ערבים           . 37602יהודים               . 37601

 

36-38( .countryמדינה ) 

 . ישראל376

 

39-40/11(  .mode) 

 

41/1(  .subcase ) 

 

 2015/2016    (dateyrשנת ראיון  ). 42-45

 

 (datemoספרות( ) 2 -. חודש ראיון _____________ )רשום ב46-47

 

 (datedyספרות( ) 2 -הראיון ___________ )רשום ב תאריך יום. 48-49

 

50/1( .weight) 
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ة في موضوع: " وجهة النظر  استمارة موافقة عن وعي على املشاركة في الدراسة الدولي 

 
ُ
 " ووظائف الحكم"جاه العمل ت

 من معهد كوهين لدراسات الرأي العام  في جامعة تل أبيب

ع 
ّ
 __________________________________رقم الهوّية ،__________________________________االسم: أدناهأنا املوق

 _______________________________________________________________________________العنوان

ني أوافق على املشاركة في الدراسة في موضوع وجهة النظر تجاه العمل ووظائف الحكم. 
ّ
 أصّرح بهذا أن

ف عن املشاركة فيها. أنا حّر في اختياري املشاركة في الدراسة، ك
ّ
ني حّر في اختيار التوق

ّ
 ما أن

ق بهوّيتي الشخصّية في اإلصدارات والنشرات العلمّية، بما في ذلك عرض الدراس
ّ
 ةُضمنت لي السّرّية في إطار هذه الدراسة في كّل ما يتعل

 في املؤتمرات واإلصدارات. 

خاذ قرار باملشاركة في الدراسة، االستمرار في املشاركة أو ُضمن لي الرد على أسئلة قد أطرحها، وإمكانّية استشارة ط
ّ
رف آخر حول ات

ف عنها )د. عنات أورين 
ّ
 (. 6408963-03ي ڤهلي -يدڤ؛ مزال دا6407672-03؛ كارين بليرنو 6406766-03التوق

ني فهمت كّل ما ورد آنًفا. 
ّ
 أصّرح بهذا أّن موافقتي كانت عن رغبة مّني وأن

         _________________              _____________________       ___________________ 

 التاريخ                     توقيع املشارك                           اسم املشارك            

ني أنا من حصل على هذه املوافقة، وذلك بعد أن شرحت للمشارك في الدراسة كّل ما ورد ذكره
ّ
دت من أّن مانح  أصّرح بأن

ّ
آنًفا، وتأك

 املوافقة فهم كّل ما قلته له. 

         ____________________                 _____________________        ______________________ 

 التاريخ                  توقيع ُمجري املقابلة                  اسم ُمجري املقابلة            

 لك على تكريس الوقت لتعبئة االستبيانشكًرا 

 القائمون على االستطالع

 د. عنات أورن   ين إبشطاينڤالبروفيسور نواح ل البروفيسور إفي ياعر

صال
ّ
 :لالت

 6406766-03 – د. عنات أورن

E-mail: anatoren@post.tau.ac.il 


