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  _____________ מספר משק בית 1-4

  

ISSP إستطالع رأي عام بموضوع وظائف الحكومه   
  2006وأوقات الفراغ والرياضه 

  
1/5  
6) .4V ( بشكل عام، هل حسب رأيك يجب على الناس اإلنصياع للقوانين بدون شروط أو أنه في حاالت

  اإلخالل بالقانون؟حتى لو ذلك يعني , معينه يجب على الناس بأن يتبعوا ضميرهم
  يجب اإلنصياع للقوانين بدون شرط. 1
  حتى لو ذلك يعني اإلخالل بالقانون , في حاالت معينه يجب إيتباع الضمير. 2
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

ه هنالك طرق عديده يستطيع بواستطها الناس أو التنظيمات اإلحتجاج ضد أعمال الحكوم
أذكر أي طرق يجب، حسب رأيك، السماح بها وأي طرق ال يجب  . التي يعارضوها بشده

  :السماح بها
 

 1بطاقه 
بالتأكيد 
يجب 
 السماح

ربما  
يجب 
 السماح

ربما  ال 
يجب 
 السماح

بالتأكيد 
ال يجب 
 السماح

  : ال تقرأ
ال يستطيع 

 اإلختيار

  : ال تقرأ
ال توجد 

 إجابه
جل تنظيم مؤتمرات عامه من أ 7

 (V5)اإلحتجاج ضد الحكومه 
1 2 3 4 8 9 

تنظيم مسيرات إحتجاج   8
 (V6)ومظاهرات 

1 2 3 4 8 9 

تنظيم إضراب لكل العاملين   9
 (V7)في الدوله ضد الحكومه 

1 2 3 4 8 9 

  

  
أشخاص يريدون إسقاط : مثل, هنالك أشخاص يعتقد أغلب الجمهور بأن آرائهم متطرفه

  :هل يجب السماح أو عدم السماح لهؤالء الناس. الحكومه عن طريق إنقالب
 

 1بطاقه 
بالتأكيد 
يجب 
 السماح

ربما  
يجب 
 السماح

ربما  ال 
يجب 
 السماح

بالتأكيد 
ال يجب 
 السماح

  : ال تقرأ
ال يستطيع 

 اإلختيار

: ال تقرأ
ال توجد 

 إجابه
بتنظيم مؤتمرات عامه من  10

أجل التعبير عن آرائهم 
(V8) 

1 2 3 4 8 9 

ر كتب التي تعبر عن بنش  11
 (V9)آرائهم 

1 2 3 4 8 9 
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12 .)10V(أي خطأ، حسب رأيك، األسوء؟.  هنالك أخطاء في كل جهاز قضائي  
  ...شخص بريئ من اإلجرام أو إدانة. 1
  إطالق سراح شخص الذي هو، فعلياً، متهم. 2
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

هل أنت .  من الخطوات التي تستطيع الحكومه بأن تقوم بها في مجال اإلقتصادأمامك عدد
  : تؤيد أو تعارض

 

 2بطاقه 
يؤيد 
 جداً 

 يؤيد
 يؤيدال 

وال 
 يعارض

 يعارض
يعارض 

 جداً

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

: ال تقرأ
ال توجد 

 إجابه

تقليصات بمصاريف الحكومه  13
(V11) 

1 2 3 4 5 8 9 

كومي لمشاريع من تمويل ح  14
أجل إنتاج أماكن عمل جديده 

(V12) 
1 2 3 4 5 8 9 

تقليل رقابه الحكومه على   15
 (V13)األعمال 

1 2 3 4 5 8 9 

دعم الصناعه لتطوير   16
منتوجات تكنولوجيه جديده 

(V14) 
1 2 3 4 5 8 9 

دعم الصناعات الضعيفه   17
 (V15)لحماية أماكن العمل 

1 2 3 4 5 8 9 

يص أسبوع العمل إلنتاج تقل  18
 (V16)أماكن عمل إضافيه 

1 2 3 4 5 8 9 

  
  

أذكر من فضلك هل كنت تريد بأن تَصرف . أمامك مجاالت مختلفه لمصروفات حكوميه
  .الحكومه أكثر أو أقل في كل مجال

إذا أنت تقول بأنه يجب أن تصرف أكثر بكثير فهذا من الممكن بأن يتطلب زيادة !!! تذكّر
  . ن أجل تمويل هذه المصاريفالضرائب م

  :كنت أريد بأن تصرف الحكومه على موضوع
 

 3بطاقه 
أكثر 
 بكثير

 أقل مثل األن أكثر
أقل 
 بكثير

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

: ال تقرأ
ال توجد 

 إجابه

 1 2 3 4 5 8 9 (V17)جودة البيئه  19

 1 2 3 4 5 8 9 (V18)الصحه   20

 الشرطه وضبط القانون  21
(V19) 

1 2 3 4 5 8 9 

 1 2 3 4 5 8 9 (V20)التعليم   22

 1 2 3 4 5 8 9 (V21)الجيش واألمن   23

 1 2 3 4 5 8 9 (V22)مخصصات العجزه   24

 1 2 3 4 5 8 9 (V23)مخصصات البطاله   25

 1 2 3 4 5 8 9 (V24)الثقافه والفن   26
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  تكون من مسؤولية الحكومه؟إجماالً، هل حسب رأيك، األمورالتاليه يجب أو ال يجب أن 
 

 4بطاقه 
بالتأكيد 

 نعم
ربما 
 نعم

  ربما
  ال

بالتأكيد 
 ال

  : ال تقرأ
ال يستطيع 

 اإلختيار

  : ال تقرأ
ال توجد 

 إجابه
تزويد مكان عمل لكل من يطلب  27

(V25) 
1 2 3 4 8 9 

 1 2 3 4 8 9 (V26)مراقبة األسعار   28

 1 2 3 4 8 9 (V27)منح عالج طبي للمرضى   29

منح كبار السن مستوى حياه   30
 (V28)مناسب 

1 2 3 4 8 9 

دعم الصناعه لكي تتمكن من   31
 (V29)اإلزدهار 

1 2 3 4 8 9 

منح العاطلين عن العمل مستوى   32
 (V30)حياه مناسب 

1 2 3 4 8 9 

تقليص فجوات الدخل بين الفقراء   33
 (V31)واألغنياء 

1 2 3 4 8 9 

 لطالب إعطاء مساعده ماديه  34
الجامعات من عائالت محدودة 

 (V32)الدخل 
1 2 3 4 8 9 

اإلهتمام بتوفير السكن ألشخاص   35
  (V33) عديمي اإلمكانيات

1 2 3 4 8 9 

تشغيل قوانين قاسيه من أجل إجبار   36
الصناعه تقليل الضرر 

 (V34)للبيئه
1 2 3 4 8 9 

  
  

   اليوم في كل من المجاالت التاليه؟الى أي درجه، حسب رأيك، الحكومه في إسرائيل ناجحه
 

 5بطاقه 
ناجحه 

 جداً

ناجحه 
 الى حد

 ما

في 
, الوسط

  ناجحه 
وغير 
 ناجحه

غير 
ناجحه 
الى 
 حد ما

جداً 
غير 
 ناجحه

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

: ال تقرأ
ال توجد 

 إجابه

منح عالج طبي للمرضى  37
(V35) 

1 2 3 4 5 8 9 

منح كبار السن مستوى  38
 (V36)اه مناسب حي

1 2 3 4 5 8 9 

تواجه التهديدات األمنيه   39
 (V37)على إسرائيل 

1 2 3 4 5 8 9 

 1 2 3 4 5 8 9 (V38)تواجه اإلجرام   40

 1 2 3 4 5 8 9 (V39)تواجه البطاله   41

 1 2 3 4 5 8 9 (V40)تحافظ على البيئه   42
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 إرهابيه سوف تحدث، هل حسب رأيك، يجب أن في حالة وكانت هنالك لدى الحكومه شكوك بأن عمليه
  ...يكون للحكومه الحق بأن

 

 6بطاقه 

بالتأكيد يجب 
أن يكون 
للحكومه 

 الحق

ربما يجب 
أن يكون 
للحكومه 
 الحق 

ربما ال يجب 
أن يكون 
للحكومه 
 الحق 

بالتأكيد ال 
يجب أنيكون 
للحكومه 
 الحق 

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

: ال تقرأ
ال توجد 

 ابهإج

إعتقال أشخاص لفتره  43
طويله من دون تقديم 

 (V41)الئحة إتهام 
1 2 3 4 8 9 

التنصت لمحادثات   44
تلفونيه ألشخاص 

(V42) 
1 2 3 4 8 9 

إعتقال أشخاص بشكل   45
عشوائي في الشارع 

  (V43)وتفتيشهم 
1 2 3 4 8 9 

  

  :واألن سوف نسألك عدد من األسئله في موضوع السياسه
46 .)44V(الى أي مدى تهتم، بشكل شخصي، في السياسه؟   

  أهتم جداً. 1
  أهتم الى حد ما. 2
  أهتم أحياناً. 3
  ال أهتم الى حد ما. 4
  ال أهتم بتاتاً. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

  الى أي مدى توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التاليه؟
 

 7بطاقه 
موافق 

 جداً
 موافق

موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

جداً 
غير 

 موافق 

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

: ال تقرأ
ال توجد 

 إجابه

ألشخاص مثلي ال توجد أي إمكانيه  47
للتأثير على ما تفعله الحكومه 

(V45) 
1 2 3 4 5 8 9 

للمواطن العادي يوجد تأثير كبير  48
 (v46)على السياسه 

1 2 3 4 5 8 9 

أنا أعتقد أن لدي فهم جيد الى حد ما   49
للمشاكل السياسيه الهامه التي تواجها 

 (V47)الدوله 
1 2 3 4 5 8 9 

أنا أعتقد بأن لغالبية الناس معرفه   50
أكثر من معرفتي بخصوص السياسه 

 (V48)والحكم 
1 2 3 4 5 8 9 

السياسيون الذين نختارهم يحاولون   51
خالل فترة بأن ينفذوا ما وعدوا به 

 (V49)اإلنتخابات 
1 2 3 4 5 8 9 

أغلبية العاملين في الخدمات   52
الحكوميه يعملون لصالح الدوله 

(V50) 
1 2 3 4 5 8 9 
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القصد جميع الضرائب، بما (بشكل عام، كيف تصف مستوى الضرائب في إسرائيل اليوم؟ 
  )في ذلك ضريبة الدخل والضرائب على المنتوجات والخدمات

  
  

53 .)51V(أوالً، بالنسبه لذو الدخل العالي، هل الضرائب ...  
  عاليه أكثر من الالزم. 1
  عاليه الى حد ما. 2
  بمستوى مناسب. 3
  منخفضه الى حد ما. 4
  منخفضه أكثر من الالزم. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
   

54 .)52V(وسط، هل الضرائب واآلن، بالنسبه لذو الدخل المت...  
  عاليه أكثر من الالزم. 1
  عاليه الى حد ما. 2
  بمستوى مناسب. 3
  منخفضه الى حد ما. 4
  منخفضه أكثر من الالزم. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

55 .)53V(وبالنهايه، بالنسبه لذو الدخل المنخفض، هل الضرائب ...  
  ثر من الالزمعاليه أك. 1
  عاليه الى حد ما. 2
  بمستوى مناسب. 3
  منخفضه الى حد ما. 4
  منخفضه أكثر من الالزم. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  
   

  الى أي درجه توافق أو ال توافق مع كل من الجمل التاليه؟
 

 7بطاقه 
موافق 

 جداً
 موافق

موافق 
وغير 
 موافق

غير 
 موافق

جداً 
غير 

 موافق 

: ال تقرأ
ال 

يستطيع 
 اإلختيار

: ال تقرأ
ال توجد 

 إجابه

هنالك قليل من األشخاص الذين  56
تستطيع بأن تثق بهم بشكل مطلق 

(V54) 
1 2 3 4 5 8 9 

في حاله ولم تأخذ حذرك يستغلك  57
 (V55)الناس 

1 2 3 4 5 8 9 
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58 .)56V(طلب منهم أشخاص , أو عالقاتهم, نتهم في المجتمعمكا,  هنالك أشخاص بسبب وظيفتهمي

بأي وتيره يطلب منك أشخاص , ماذا بالنسبة لك. آخرون المساعده والتأثير على قرارات هامه بخصوصهم
  المساعده والتأثير على قرارات بخصوص أشخاص آخرين؟

  وال مره. 1
  لفترات متباعده. 2
  أحياناً. 3
  لفترات متقاربه. 4
  أن يقرر/ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
   

59 .)57V( وهل هنالك أشخاص تستطيع أن تطلب منهم العمل من أجل مصلحتك بالنسبه لقرارات هامه 
  تخصك؟

  ال، ال يوجد أحد. 1
  نعم، هنالك أشخاص قليلون. 2
  نعم، هنالك أشخاص كثيرون الى حد ما. 3
  ثيرون جداًنعم، هنالك أشخاص ك. 4
  أن يقرر/ ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

60 .)58V(وبأي وتيره، حسب رأيك، يتعامل موظفي الحكومه بشكل منصف مع أشخاص مثلك؟   
  دائماً تقريباً. 1
  لفترات متقاربه. 2
  أحياناً. 3
  لفترات متباعده. 4
  وال مرة تقريباً. 5
  ستطيع اإلختيارال ي: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

61. )59V( هل تعتقد بأن اإلهتمام الذي يأخذه الناس بما يخصهم من موظفي الحكومه في إسرائيل يتعلق 
  في عالقاتهم وفي الناس الذين يعرفون؟

  متأكد بأنه نعم. 1
  يبدو بأنه نعم. 2
  يبدو بأنه ال. 3
  متأكد بأنه ال. 4
  تطيع اإلختيارال يس: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

62 .)60V( في إسرائيل مشتركين في الفساد؟السياسيين حسب تقديرك، كم من   
  وال واحد تقريباً. 1
  حاالت فرديه. 2
  )لكن أكثر من حاالت فرديه(قليل . 3
  كثير الى حد ما. 4
  كلهم تقريباً. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
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63 .)61V( موظفي الخدمات العامه وحسب تقديرك، كم من) في إسرائيل مشتركين في ) الحكوميه
  الفساد؟

  وال واحد تقريباً. 1
  حاالت فرديه. 2
  )لكن أكثر من حاالت فرديه(قليل . 3
  كثير الى حد ما. 4
  كلهم تقريباً. 5
  ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
  وجد إجابهال ت: ال تقرأ. 9
  

64 .)62V( خالل الخمس سنوات األخيره، بأي وتيره أنت أو أحد أفراد عائلتك صادفتم موظف حكومي 
  الذي لمح أو طلب رشوه أو معروف مقابل الخدمه التي أعطاها؟

  وال مره. 1
  لفترات متباعده. 2
  أحياناً. 3
  لفترات متقاربه. 4
  لفترات متقاربه جداً. 5
  يع اإلختيارال يستط: ال تقرأ. 8
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 9
  

65 .)63V( في يوم عادي وسط األسبوع، مع كم شخص لك إتصال، بما في ذلك أشخاص تسكن معهم 
 من الممكن بأن يكون إتصال وجه لوجه، بالهاتف، –" واحد مقابل واحد"القصد من إتصال هو إتصال (

  . تعرفهميجب ضم فقط األشخاص الذين ) باإلنترنت أو البريد
   أشخاص4-0. 1
2 .9-5  
3 .19-10  
4 .49-20  
   وأكثر50. 5
  أن يقرر/ال يستطيع اإلختيار: ال تقرأ. 8
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3/5  
نُذكرك بأن كل التفاصيل التي ستدلي بها هي سرية وتستعمل فقط . الجزء األخير يشمل تفاصيل شخصية

  :ألغراض إحصائية ولتنفيذ مراقبة على المستطلعين
  

6).Sex (لمستطلَعجنس ا:  
  رجل .1
  إمرأة .2
  

8-7 .(ِAge ( يرفض اإلجابة: ال تقرأ. 99          ما هو عمرك؟ –عمر  
  

9).Marital (هل أنت: وضع عائلي:  
  متزوج .1
  أرمل .2
  مطلق .3

  )غير ساكن مع الزوج القانوني(منفصل  .4
  أعزب، لم يتزوج مطلقاً .5
  يرفض اإلجابة/ال توجد إجابة: ال تقرأ .9
  

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

12-11) .Educyrs (ت؟ هيكم سنة تعليمية تامة أت        ) سجل سنوات(  
  ال يزال في المدرسة .95
  معةال يزال في الجا .96
97 .���� ر�!"#$ �%&' ()�'  
  ال يعرف .98
  يرفض/ال توجد إجابة .99

  

14-13) .IL_degr (؟ ه لديكما هي أعلى ثقاف)إسرائيل(  
  ال توجد ثقافة رسمية .1
  إبتدائية .2
  )لم ينهي ثانوية مهنية(ثانوية مهنية جزئية  .3
  ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتمهنية ثانوي .4
  امة مع شهادة بجروتة تمهنية ثانوي. 5
  )لم ينهي ثانوية نظرية(ثانوية نظرية جزئية  .6
  ة نظرية تامة، لكن بدون شهادة بجروتثانوي .7
  ة نظرية تامة مع شهادة بجروتثانوي .8
  ثانوية دينية بدون شهادة بجروت .9

  ثانوية دينية مع شهادة بجروت .10
  )وما شابه يينتمريض، معهد هندسي، معهد ديني فوق ثانودار المعلمين، معهد  (ةفوق ثانوي .11
  )لم ينهي الجامعة، ال يوجد لقب(ة جزئية جامعي .12
  ) أو أعلىBA(جامعية تامة مع لقب جامعي  .13

  يرفض اإلجابة:  تقرأ*. 97

  ال يعرف: ال تقرأ. 98
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 99
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17-15) .Relig (ما هو دينك؟  
  يهودي .500
  مسلم .600
  مسيحي .100
  درزي .670
  آخر: ال تقرأ .960

  

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

  الفرائض الدينية؟القيام بعلى  الى أي درجة أنت حريص .19
  بدرجة كبيرة جداً .1
  بدرجة كبيرة .2
  بدرجة قليلة .3
  بدرجة قليلة جداً .4
  بالمره ال. 5
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .9
  

21-20) .Attend ( دينية في مؤسسات كم مره تشارك في فعاليات دينية في المسجد أو الكنيسة أو
  )يشمل صلوات وفعاليات أخرى(

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

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

  

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

  )تابع (في إسرائيل. 90
  

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

29-28) .CounbrtM) (ت أمك؟) لمواليد إسرائيلِلدفي أي دولة و           
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31-30) .Hompop (نون في بيتك؟سككم شخص إجماالً ي              )بما فيهم أنت(  
  ال توجد إجابة، يرفض اإلجابة. 99          

  

33-32) .popup 18 ( ؟ 18كم منهم راشدون فوق عمر        
35-34) .pop6_18 ( ؟ 6-18كم منهم أوالد في أعمار        
37-36) .popund 18 ( ؟6كم منهم أوالد دون سن الـ_____       

       المجموع            
  

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

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

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

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

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

   الجبهة الديمقراطية للسالم.10

  التجمع الوطني الديمقراطي. 11
  الحركة العربية للتغييرو العربية الموحدة القائمه. 12

  )بوراز(حيتس . 13
  شينوي. 14
  عالي يروك. 15
  هيروكيم. 16
  _________________: آخر. 17
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .97
  ال يعرف: ال تقرأ .98
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .99
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42).Vote_le (هل صوتت في اإلنتخابات األخيرة؟  
  نعم .1
  ال .2
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .9
  

  )occup_IL – ס"למ. (45-43
49-46) .88ISCO(  

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

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

  )لخ إنما موظف قوى بشرية أ– إنما طبيب عيون؛ ليس موظف –باص؛ ليس طبيب 
                        : سجل

  
  ؟) أو األخيرهالحاليه(ما هو لقب الوظيفة أو المهمة *** 

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

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

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

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

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

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

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

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

                      أكثراعه أو س  96 .96
  يرفض اإلجابة .97
  )وسجل أعاله" تقريباً"إسأل (ال يعرف  .98
  ال توجد إجابة .99
  )51-52 في أسئلة 99 حتى 6إجابات (حالياً ليس في القوى العاملة : غير مالئم .00
  

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

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

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

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

  :ال تقرأ
  جابة، ال يعرفال توجد إ .9
  لم يعمل أبداً: غير موضوعي .0
  

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

  ال يعرف .9998
  ال توجد إجابة .9999

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

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

  ח"ש 10000-8001. 9000
   ח"ש 15000.13000-10001

  ח"ש 15000أكثر من . 15500

  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .99997
  ال يعرف: ال تقرأ .99998
  ال توجد إجابة: ال تقرأ .99999

  

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

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

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

  ال يوجد دخل: ال تقرأ .00
  

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

  :هو) مصادر الدخلمن جميع (الشامل  بيتك هل دخل
  تحت المعدل بكثير .1
  تحت المعدل بقليل .2
  معدل .3
  فوق المعدل بقليل .4
  فوق المعدل بكثير .5
  يرفض: ال تقرأ .9
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   ،)זוג-בן(الساكنين مع صديق   أو,تتمة اإلستطالع مخصصة لمستطلَعين متزوجين
  )لمقابلة، أرامل أو مطلقون ينتقلوا إلى خانة نهاية اعزبأ: للمستطلع(
  

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

  

76-75) .Spdeg_IL (تك/ما هي أعلى ثقافة لزوجك) ؟)إقرأ  
  ال توجد ثقافة رسمية .1
  إبتدائية .2
  )لم ينهي ثانوية مهنية(ثانوية مهنية جزئية  .3
  ة تامة، لكن بدون شهادة بجروتمهنية ثانوي .4
  ة تامة مع شهادة بجروتمهنية ثانوي. 5
  )لم ينهي ثانوية نظرية(ثانوية نظرية جزئية  .6
  ة نظرية تامة، لكن بدون شهادة بجروتثانوي .7
  ة نظرية تامة مع شهادة بجروتثانوي .8
  ثانوية دينية بدون شهادة بجروت .9

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

  يرفض اإلجابة:  تقرأ*. 97

  ال يعرف: ال تقرأ. 98
  ال توجد إجابه: ال تقرأ. 99
  

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

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

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

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

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

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

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

                        : سجل
  

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

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

                  ؟ ت/أين يعمل أو عمل*** 
  ).بنك لئومي، بيزك، صندوق المرضى لئوميت ألخ: سجل مكان العمل، مثالً(
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93-92. )Spwrkst ( تك؟/زوجكلما هو وضع العمل الحالي  
  :في القوى العاملة

  )، يشمل معلم بوظيفة تامة وما شابه ساعة أسبوعيا35ًعلى األقل ( تعمل بوظيفه كامله .1
  ساعة أسبوعياً) 15-34(تعمل بوظيفه جزئيه  .2
  )مرض، إجازة والدة وما شابه: مثالً( ساعة في األسبوع أو ال تعمل بشكل مؤقت 15تعمل أقل من  .3
  بدون أجر عائلة تعمل في عمل عائلي إبن .4
  عاطل عن العمل .5

  إJ@KG اDE?FG DG?H IB اAB@?<=>          لست في القوى العاملة
  تأهيل مهني/ طالب جامعي / تتعلم في المدرسة  .6
  متقاعد/ محال على المعاش  .7
  ربة بيت .8
  غير قادر على العمل بشكل دائم/ معاق  .9

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

  

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

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

  
  

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

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

  لم يربح أجر في الشهر األخير/ ال شيء  .0
  جـ. ش2000حتى  .1

  جـ. ش4000-2001 .2
  جـ. ش6000-4001 .3
  جـ. ش8000-6001. 4

  جـ. ش10000-8001 .5
  جـ. ش15000-10001 .6
  جـ. ش15000أكثر من  .7
  يرفض اإلجابة: ال تقرأ .8
  ال يعرف: ال تقرأ .9
  
  

  التعاون على شكراً
  

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

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

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

121 .size_IL  - Size  
  100,000 -מ יותר. 1
2 .50,001-100,000  
3 .20,001-50,000  
4 .10,001-20,000  
5 .5,001-10,000  
6 .2,501-5000  
 2500 -מ פחות. 7
  

  ריאיון שפת. 221
  רוסית. 3      ערבית. 2   עברית. 1
 

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

126-125 .10 (mode) 
  
 


