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 2021كانون الثاني  – ISSP عدم المساواة

 

قبل بضعة أسابيع وافقت على المشاركة في أبحاث مختلفة التابعة لـ "معهد كوهين ألبحاث الرأي العام"، مرحبا، 

 فيمختلفة الذي يتم إجراءة في دول و النطاق في نطاق بحث عالمي واسعاليوم نتوجه إليك في جامعة تل أبيب. 

  فة.لتمخمواضيع إجتماعية بخصوص  اقف الجمهورمفاهيم وموفحص العالم. في نطاق هذا البحث، يتم أنحاء 

 دقيقة.  15مدة تعبئة اإلستمارة حوالي 

بعد بضعة أيام من تعبئة اإلستمارة بأكملها، سوف نبعث لك على هاتفك المحمول، الذي سوف تكتب/ين رقمة 

 شيكل. 50قسيمة شراء من شركات متنوعة بقيمة بنهاية اإلستمارة، 

 بئة اإلستمارة. خالل تع الدقة والتركيزنشكرك على 

قمنا بدمج بعض األسئلة داخل اإلستمارة التي ال تتعلّق بالموضوع. الهدف هو فحص مدى تركيزك  /ي:إنتبه

وإنتباهك خالل اإلجابة على أسئلة اإلستمارة. أي إجابة على هذه األسئلة ال تتالءم مع التعليمات سوف تؤدي 

 الحالة لن يتم الدفع مقابل تعبئة اإلستمارة. إلى إنهاء تعبئة اإلستمارة بشكل فوري، وفي هذه 

 

 شكراً جزيالً على تعاونك

  

معهد كوهين بحسب تعليمات "قانون حماية الخصوصية"، حيث يتم حفظ جميع المعطيات التي يعمل 

  إلهداف بحثية فقط.ستخدم وت ،تكتبها/يها بسرية تامة. نؤكد لك بأن تحفظ إجاباتك بسرية

 في اإلجابة عليه تستطيع/ين إختيار اإلجابة "ال أستطيع اإلختيار" أو "أرفض". كل سؤال ال ترغب/ين 

 

 في حال وكانت لديك أسئلة أو كانت هنالك حاجة لتوضيحات، يمكنك التوجه لباحثات المعهد: 

 anatoren@tauex.tau.ac.il    الدكتورة عنات أورين

 barkarin@tauex.tau.ac.il  سيدة كارين بلنيروال

 

 barkarin@tauex.tau.ac.ilلحذفك من القائمة، الرجاء أن ترسل/ي رسالة عبر البريد اإللكتروني للعنوان التالي  

 

 /أشيري:الرجاء أشر

 موافق/ة على المشاركة في البحث. 1

 

 

mailto:anatoren@tauex.tau.ac.il
mailto:barkarin@tauex.tau.ac.il
mailto:barkarin@tauex.tau.ac.il
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م في الحياة: بعضنبدأ مع   األسئلة بخصوص إمكانية التقدُّ
 

 
 

 ضروري
مهم 

 جًدا

مهم 

إلى حٍد 

 ما

غير 

مهم 

إلى حٍد 

 ما

غير 

مهم 

 بتاتًا

 

ستطيع أال 

 االختيار

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

 (1V) نيةرأيك أن تكون من عائلة غ

1 2 3 4 5 8 

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

 أصحاب ثقافة عالية أهلأن يكون لديك رأيك 

 (2V))تحصيل علمي عالي( 

1 2 3 4 5 8 

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

)القصد ثقافة ذات  أن تكون لديك ثقافة جيدةرأيك 

 (V3)جودة عالية( 

1 2 3 4 5 8 

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

 (V4) بجهد كبير تعملأن رأيك 

1 2 3 4 5 8 

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

 (5V) ف على األشخاص المناسبينأن تتعرّ رأيك 

1 2 3 4 5 8 

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

 (6V) عالقات سياسية أن تكون لديك رأيك

1 2 3 4 5 8 

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

 (7V) أن تعطي رشوةرأيك 

1 2 3 4 5 8 

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

 (V8)العرقي أو اإلثني  اإلنسان إنتماء رأيك 

1 2 3 4 5 8 

 ةمن أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم

 (V9)ديانة اإلنسان حسب رأيك 

1 2 3 4 5 8 

من أجل التقّدم في الحياة، إلى أي مدى مهم حسب 

 (10V) رجل أو امرأة تولدأن رأيك 

1 2 3 4 5 8 

 

  كم حسب تقديرك، يربح األشخاص الذين يعملون في الوظائف التالية.

  حاول/ي التقدير. ذا كنت ال تعرف/ين المبلغ بالضبط،بخصوص الدخل الشهري الصافي المقبول في هذه الوظيفة. إ /أجيبيأجب

 حاول/ي التقدير قدر إستطاعتك.  ذلكما هو المبلغ، لأشخاص كثيرون غير متأكدون هنالك 

 

 لـ: صافيالشهري الدخل حسب تقديرك، ما هو ال
                            

 

  (V11 )طبيب عائلة عام                     _________________  __    

  

  (V12 )مدير عام لشركة كبيرة               ________________  ___ 

 

  (V13  )بائع في دكان                         ________________  ___ 

 

  (V14 )  ختص في مصنععامل غير م       __________________    

 

  (V15 )وزير في الحكومة                    ______________  _____     
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  .شهري صافيالمعاش البخصوص  / أجيبي أجب أن يربح األشخاص في الوظائف التالية.يستحق وكم حسب رأيك، 

 

 حسب تقديرك، ما هو الدخل الشهري الصافي الذي يستحق أن يربحه: 

                                                                   

 

   (V16 )طبيب عائلة عام                   __________________ 

  

  (V17 )مدير عام لشركة كبيرة           __________________ 

 

  (V18  )بائع في دكان                     __________________ 

 

  (V19 )  ختص في مصنععامل غير م    __________________ 

 

  (V20 )ةوزير في الحكوم                 __________________ 

 

 

 مع كل من الجمل التالية:  /ينأو ال توافق /ينهل توافق
 

 
بالتأكيد  

 موافق/ة
 موافق/ة

موافق/ة 

وغير 

 موافق/ة

غير 

 موافق/ة

بالتأكيد غير 

 موافق/ة

ستطيع ال أ

 االختيار

الفروقات في الدخل في إسرائيل 

 (21V) كبيرة جًدا

1 2 3 4 5 8 

سؤولية الحكومة تقليص ممن 

الفروقات في الدخل بين أصحاب 

الدخل العالي وبين أصحاب الدخل 

 (22V) المنخفض

1 2 3 4 5 8 

يجب على الحكومة تزويد العاطلين 

 عن العمل بظروف معيشية الئقة

(V23) 

1 2 3 4 5 8 

من مسؤولية الشركات الخاصة 

تخفيض الفروقات في المعاش بين 

الدخل  عمال الشركة أصحاب

العالي وبين عمال الشركة أصحاب 

 (24V) الدخل المنخفض 

1 2 3 4 5 8 

 

 

الدخل بين أألشخاص أصحاب الدخل  فروقاتحسب رأيك، على أي طرف من األطراف التالية تقع المسؤولية األكبر في تقليص 

 (25V)أصحاب الدخل المنخفض؟ األشخاص العالي وبين 

 خاصة الشركات ال. 1

 الحكومة. 2

 نقابات العمال . 3

  األشخاص أصحاب الدخل العالي . 4

  األشخاص أصحاب الدخل المنخفض. 5

 ال توجد هنالك حاجة لتخفيض الفروقات في الدخل . 6

 ال أستطيع اإلختيار . 8
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ات في الدخل بين ال يهم غالبية السياسيين في إسرائيل تقليص الفروق هإلى أي مدى توافق/ين أو ال توافق/ين مع اإلدعاء بأن

 (62V)؟ المنخفضاألشخاص أصحاب الدخل العالي وبين األشخاص أصحاب الدخل 

 جداً موافق/ة. 1

 موافق/ة إلى حٍد ما . 2

 في الوسط، موافق/ة وغير موافق/ة . 3

 غير موافق/ة إلى حٍد ما . 4

 جداً غير موافق/ة. 5

 ال أستطيع اإلختيار . 8

 

شخاص أصحاب األومة إسرائيل في هذه األيام في تقليص الفروقات في الدخل بين إلى أي مدى حسب رأيك، تنجح حك

 (27V)شخاص أصحاب الدخل المنخفض؟ األالدخل العالي وبين 

 جداً تنجح. 1

 تنجح إلى حٍد ما . 2

 في الوسط، تنجح وال تنجح. 3

 ال تنجح إلى حٍد ما . 4

 جداً ال تنجح. 5

 ال أستطيع اإلختيار. 8

، جزء أقل، أو عن طريق الضرائب شخاص أصحاب الدخل العالي أن يدفعوا جزء أكبر من دخلهماألك، يجب على هل، حسب رأي

 (28V) شخاص أصحاب الدخل المنخفض؟األنفس الجزء، مقارنة مع 

 جزء أكبر بكثير. 1

 جزء أكبر . 2

  جزء مشابه. 3

 جزء أصغر. 4

 جزء أصغر بكثير. 5

 ال أستطيع اإلختيار . 8
 

 الضرائب في إسرائيل اليوم بالنسبة ألشخاص أصحاب الدخل العالي؟ /ينام، كيف تصفبشكل ع

 (29V) الضرائب اليوم في إسرائيل بالنسبة ألشخاص أصحاب الدخل العالي هي:

 عالية أكثر بكثير من الالزم. 1

 عالية أكثر من الالزم. 2

 كما يجب. 3

 منخفضة أكثر من الالزم. 4

 ن الالزممنخفضة أكثر بكثير م. 5

 . ال أستطيع االختيار8
 

 هل من الُمنصف أو من غير الُمنصف، عادل أو غير عادل: 

 

 

ُمنصف جداً، 

 عادل بالتأكيد

ُمنصف 

إلى حٍد 

ما، 

 عادل 

ُمنصف 

وغير 

ُمنصف، 

أحاسيس 

  طةلتمخ

غير 

ُمنصف 

إلى حٍد 

ما، غير 

 عادل 

جداً غير 

ُمنصف، 

بالتأكيد غير 

  عادل 

ال أستطيع 

 اإلختيار

أكثر بأن األشخاص أصحاب الدخل األعلى 

 جيدة أكثر يستطيعون الدفع مقابل خدمات صحة 

  منخفض الدخل الأشخاص أصحاب قارنة مع م

(30V) 

1 2 3 4 5 8 

أكثر بأن األشخاص أصحاب الدخل األعلى 

يستطيعون الدفع مقابل تربية أفضل ألوالدهم 

منخفض  الدخل الشخاص أصحاب األمن 
(31V) 

1 2 3 4 5 8 
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هنالك آخرون ال يشعرون كذلك. أن بين األغنياء والفقراء، في حين في الغنى هنالك أشخاص يشعرون بالغضب بسبب الفروقات 

 (32V) عندما تفكر/ين بفروقات الغنى بين األغنياء والفقراء في إسرائيل، كيف تشعر/ين؟ 

 

  غاضب/ة" يعني "جداً  10 –" و اضب/ةبتاتاً غير غيعني " 0، حيث أن 10 إلى 0إجابتك على سلم بين إلى ي أشيرأشر/

بتاتاً غير 

 غاضب/ة

جداً          

 غاضب/ة 

ال أستطيع 

 اإلختيار

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 

 

 

 وبالنسبة للفروقات الدولية، هل توافق/ين أو ال توافق/ين مع الجمل التالية: 

 

 

 وحتى صراعات بين مجموعات إجتماعية مختلفة.  ،هنالك فروقات في كل الدول
 

 

 

صراع قوي 

 جداً 

صراع 

 قوي

صراع ليس 

قوي بشكل 

 خاص

ال يوجد 

 صراع

ال أستطيع 

 اإلختيار

 يل هنالك صراع في إسرائ ،حسب رأيك ،إلى أي مدى

 (V36) بين الفقراء واألغنياء 

1 2 3 4 8 

 في إسرائيل بينهنالك صراع  ،حسب رأيك ،إلى أي مدى

 (37V)طبقة العاملين والطبقة الوسطى 

1 2 3 4 8 

 هنالك صراع في إسرائيل  ،حسب رأيك ،إلى أي مدى

 (V38)بين اإلدارة والعمال 

1 2 3 4 8 

 إسرائيل هنالك صراع في  ،حسب رأيك ،إلى أي مدى

 (V39)بين الشباب وكبار السن 

1 2 3 4 8 

 هنالك صراع في إسرائيل  ،حسب رأيك ،إلى أي مدى

 شخاصاألبين األشخاص الذين ولدوا في إسرائيل وبين 

 (V40) ولدوا في دول أخرى وجائوا للعيش في إسرائيلالذين 

1 2 3 4 8 

 

 

 
 

بالتأكيد 

 موافق/ة
 موافق/ة

موافق/ة وغير 

 افق/ةمو

غير 

 موافق/ة

بالتأكيد غير 

 موافق/ة

ال أستطيع 

 االختيار

الفروقات اإلقتصادية الموجودة اليوم بين 

 (33V)الدول الغنية والفقيرة كبيرة جداً 

1 2 3 4 5 8 

يجب على الناس في الدول الغنية أن تدفع 

الناس في الدول مساعدة إضافية ليبة ضر

 (34V)الفقيرة 

1 2 3 4 5 8 

من دول فقيرة العمل  لسماح ألشخاصيجب ا

 (35Vفي دول غنية )

1 2 3 4 5 8 
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 لقمة ومجموعات تميل إلى أن تكون في القاع.في مجتمعنا هنالك مجموعات تميل إلى أن تكون في ا

 (V41) أمامك تدريج من القمة إلى القاع. أين تضع/ي نفسك على هذا التدريج؟
 10 .............................قمة

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 ...........................قاع

 

 (V42) التدريج؟التي كبرت بها على هذا ة وأين تضع/ي العائل

 10 .............................قمة

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 ...........................قاع

 

 

يعني  1 –يعني قمة، و  10، حيث أن 10إلى  1سلم بين السنوات من اليوم، أين حسب رأيك سوف تكون/ي على  10 فكرت بـوإذا 

 (V43)قاع 

 10 .............................قمة

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 ...........................قاع

 ال أستطيع اإلختيار. 98

 

 

 السؤال التالي هو سؤال فحص تركيز وإنتباه. أشر/أشيري إلى القيمة "جيد":

 ممتاز .1

 جيد جداً  .2

 جيد .3

 سيء .4

 سيء جداً  .5

 يرفض / ترفض .6
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 :ألشخاص، إلى أي مدى حسب رأيك، يجب األخذ بعين االعتبارعندما يُقّرر َكم تكون أجرة ا
 

 
 

 ضروري

 

 مهم 

 جًدا

مهم إلى 

 حٍد ما

مهم  غير

 كثيًرا

غير مهم 

 بتاتًا

ال أستطيع 

 االختيار

 1 2 3 4 5 8 (44V)  درجة المسؤولية التي تتطلبها الوظيفة

 عدد السنوات التي تم تكريسها  للتعليم أو التأهيل المهني

(V45) 

1 2 3 4 5 8 

 

 وعندما يُقّرر َكم تكون أجرة األشخاص، إلى أي مدى حسب رأيك، من المهم األخذ بعين االعتبار:
 

 
 

 ضروري

 

 مهم 

 جًدا

مهم إلى 

 حٍد ما

مهم  غير

 كثيًرا

غير مهم 

 بتاتًا

ال أستطيع 

 االختيار

 1 2 3 4 5 8 ( V46) عليهم /تصرففأوالد يصر /ةهل يوجد للعامل

 1 2 3 4 5 8 (47V) للعمل /ةنفيذ العاملمدى جودة ت

 

 

ر/ي إلى الرسومات البيانية، أن تنظي الوصف و/التالية تعِرض أنواع مختلفة من المجتمعات. الرجاء أن تقرأالخمسة الرسوم البيانية 

 ... وفكر/ي أي منهم يصف إسرائيل بأفضل طريقة

 

     

  نموذج أ
نخبة صغيرة في القمة، قليل 

جًدا من األشخاص في 

من  األكبر العددالوسط، 

   المجتمع في القاع

 

 نموذج ب
 جتمع مبني مثل الهرم، نخبةم

في  أكثرصغيرة في القمة، ناس 

  الوسط، الغالبية في القاع

  نموذج ج 
م، لكن هنالك ناسمثل الهر  

 أقل في القاع

 

 نموذج د
مجتمع به غالبية الناس في 

  الوسط

 

 

 نموذج هـ
بون من كثيرون مقرّ  ناس

القمة وفقط قلة مقربون من 

 القاع

 

 

 
 

 نموذج

 أ

نموذج 

 ب

نموذج 

 ج
 نموذج هـ نموذج د

ال أستطيع 

 االختيار

عتبر ت  أي نوع من المجتمعات حسب رأيك، 

يصفها  بياني رسمإسرائيل اليوم، أي 

 (48V) بأفضل صورة

1 2 3 4 5 8 

حسب رأيك، أي رسم بياني يصف كيف و

ماذا كنت  - أن تكون على إسرائيل يجب

 (V49) تفّضل/ين

1 2 3 4 5 8 

 

 

 (V50)حسب رأيك، تقسيم المدخوالت في إسرائيل ُمنصف أو غير ُمنصف؟  ،إلى أي مدى

 جداً م نصف. 1

 م نصف. 2

 غير م نصف. 3

 جدا  غير م نصف .4

 ال أستطيع اإلختيار. 8
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عندما تتواجد/ين خارج البيت أو بمكان عام، بأي وتيرة تتواصل/ين، كالمياً أو غير كالمياً، مع أشخاص فقراء جداً مقارنة 

 ؟ معك

 (V51)تسكن/ي به أو مكان عملك؟  الحي الذيالدكان، العامة، يمكن أن يكون ذلك في الشارع، المواصالت 

 وال مرة. 1

 أقل من مرة بالشهر. 2

 مرة بالشهر . 3

 عدة مرات بالشهر . 4

 مرة باألسبوع. 5

 عدة مرات باألسبوع . 6

 كل يوم . 7

  ال أستطيع اإلختيار. 8

 

 

عندما تتواجد/ين خارج البيت أو بمكان عام، بأي وتيرة تتواصل/ين، كالمياً أو غير كالمياً، مع أشخاص أغنياء جداً مقارنة 

 ؟ كمع

 (V52)تسكن/ي به أو مكان عملك؟  الحي الذي الدكان،المواصالت العامة، يمكن أن يكون ذلك في الشارع، 

 وال مرة. 1

 أقل من مرة بالشهر. 2

 مرة بالشهر . 3

 عدة مرات بالشهر . 4

 مرة باألسبوع. 5

 عدة مرات باألسبوع . 6

 كل يوم . 7

 ال أستطيع اإلختيار . 8

 

 

 الوضع اإلقتصادي لعائلتك:خصوص باألسئلة التالية 

جمل المدخوالت في عائلتك، يشمل كل مصادر الدخل لجميع أفراد العائلة الذين يساهمون في عندما تأخذ/ين بعين اإلعتبار مُ 

 (V53)ميع المصروفات؟ تغطية جالدخل، إلى أي مدى صعب أو سهل لعائلتك اليوم 

  . صعب جداً 1

 صعب إلى حٍد ما . 2

 ط، ال صعب وال سهل في الوس. 3

 حٍد ما سهل إلى . 4

 سهل جداً . 5

 ال أستطيع اإلختيار . 8

 

 (V54) كل المصاريف؟  تغطية تكللعائصعب أو سهل حسب رأيك سوف يكون أشهر القادمة، إلى أي مدى  12وخالل الـ 

  . صعب جداً 1

 صعب إلى حٍد ما . 2

 في الوسط، ال صعب وال سهل . 3

 سهل إلى حٍد ما . 4

 سهل جداً . 5

 ال أستطيع اإلختيار . 8
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 (V55)لألكل في البيت؟  ن عن وجبة بسبب عدم وجود مال كافٍ تتنازلوبأي وتيرة أنت أو أحد أفراد العائلة 

 وال مرة. 1

 أقل من مرة بالشهر. 2

 مرة بالشهر . 3

 عدة مرات بالشهر . 4

 مرة باألسبوع. 5

 عدة مرات باألسبوع . 6

 كل يوم . 7

 ال أستطيع اإلختيار  .8

 

 (V56)ن؟ خريالعالقات مع أشخاص آفي الثقة بالناس، أو أن هنالك شكوك  مكنمن المُ  هتقول/ين بأنبشكل عام، هل 

 تقريباً دائماً يمكن الثقة بالناس . 1

  بشكل عام يمكن الثقة بالناس. 2

 بشكل عام هنالك شكوك في العالقات مع أشخاص آخرين . 3

 ئماً هنالك شكوك في العالقات مع أشخاص آخرين تقريباً دا. 4

 ال أستطيع اإلختيار . 8

 
 

تحفظ بسرية وبدون أسم،  تعطيهابأن كل التفاصيل التي  كرذكيتضمن تفاصيل شخصية. نُ  التاليالقسم 

 وتستعمل فقط ألغراض إحصائية

 

(Sex ) :هل أنت 

 رجل. 1

 امرأة. 2

 . آخر3

 جابة أرفض اإل. 9

 

(Birth )(أرقام 4سّجل ______________  ) ة ولدت؟ أي سن 
 

(Educyrs )(سّجل سنوات)____________  كم سنة تعليمية كاملة أنهيت؟ 

 

(IL_degr ) ما هو أعلى تحصيل تعليمي لديك؟ 

 ال توجد تعليم رسمي. 01

  ابتدائية. 02

 ثانوية مهنية جزئية )لم أنهي ثانوية مهنية( .03

 بدون شهادة بجروت ثانوية مهنية تامة، لكن. 04

 ثانوية مهنية تامة مع شهادة بجروت. 05

 ثانوية نظرية جزئية )لم أنهي ثانوية نظرية(. 06

 ثانوية نظرية تامة ولكن بدون شهادة بجروت. 07

 ثانوية نظرية تامة مع شهادة بجروت. 08

  مدرسة ثانوية دينية بدون شهادة بجروت. 09

 جروتمدرسة ثانوية دينية مع شهادة ب. 10

 فوق ثانوية )مدرسة هندسيين وما شابه(. 11

 جامعة جزئية )لم أنهي جامعة، ال يوجد لدي لقب(. 12

 جامعة تامة مع لقب أول . 13

 . جامعة تامة مع لقب ثاني أو أكثر 14

 جابة أرفص اإل. 99
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(Marital ) ما هو وضعك العائلي؟ 

 متزّوج/ة. 1

 فاقية حياة مشتركةمع إت /ةحياة ثابت /ةأسكن مع شريك. 2

 . منفصل/ة، ال أسكن مع شريك/ة حياة3

 . م طلّق/ة4

 أرمل/ة. 5

 تزوج بتاتًاأعزب/عزباء، لم أ. 6

 جابة أرفض اإل. 9

 

 

القصد العمل مقابل أجرة مثل أجير/ة، مستقل/ة أو عامل/ة بمصلحة عائلية، على األقل  –األسئلة التالية هي بخصوص العمل 

 . سبوعاألواحدة في عمل ساعة 

مرض مؤقت، إجازة والدة، عطلة، إضراب وما شابه، إجازة غير مدفوعة األجر،   بسببمثالً  مؤقتإذا كنت ال تعمل/ين بشكل 

 الرجاء أن تجيب/ي بخصوص أسبوع عمل عادي.

(Work ) :هل أنت اليوم 

 إستمر/ي للسؤال التالي←  بعمل مقابل أجرة أعمل . 1

  Emprelإنتقل/ي إلى لسؤال  ←  لكن عملت في الماضي بعمل مقابل أجرة أعمل ال . 2

 Mainstatإنتقل/ي إلى سؤال ← وال مرة مقابل أجرة أعمل  لم. 3
 

(Wrkhrs ) ،؟يشمل ساعات عمل إضافيةكم ساعة بالمعّدل تعمل/ين بشكل عام في األسبوع   

جمل ساعات العمل التي تعملها / م   /يتقل/ة، الرجاء أذكرإذا كنت تعمل/ين عند أكثر من م شّغل واحد أو إذا كنت أجير/ة وأيضاً م س

  .تعمليها

  مقابل مال( تعمليها / عملهاعدد الساعات األسبوعية التي ت)__________

  
 

إذا كنت تعمل/ين بأكثر من مكان عمل واحد، أو تعمل/ين كأجير/ة وُمستقل/ة، الرجاء أن تجيب/ي بخصوص  ،في األسئلة التالية

الرئيسي  كالرئيسي. إذا تقاعدت )خرجت للتقاعد( أو حالياً ال تعمل/ين، الرجاء أن تجيب/ي بخصوص مكان عملمكان عملك 

 األخير. 

(Emprel )هل أنت أجير/ة، مستقل/ة أو عامل/ة بمصلحة عائلية؟ 

 أجير/ة . 1

 م ستقل/ة، ال أشغل عمال . 2

 عمال  1-9م ستقل/ة وأشغل . 3

   أو أكثر عمال  10م ستقل/ة وأشغل . 4

                               أعمل بمصلحة التابعة للعائلة . 5

 جابة أرفض اإل. 9

 

(Wrksup ) هل أنت مسؤول/ة عن عمل أشخاص آخرين؟ 

 (سّجل/ي) ________ عن كم عامل/ة أنت مسؤول/ة؟ ( Nsup)←     نعم. 1

                                                                     ال. 2

  جابةأرفض اإل. 9

 

(Typorg1 )الربح )جمعية(؟  هدفها هل تعمل/ين بمؤسسة هدفها الربح أو بمؤسسة ليس 

 بمؤسسة هدفها الربح. 1

 الربح )جمعية( هاهدف بمؤسسة ليس. 2

 ال أعرف . 8

 
 

(Typorg2 )هل مكان عملك تابع للقطاع العام أم الخاص؟ 

 ام ة في القطاع الع/عامل. 1

 عامل/ة في القطاع الخاص . 2

 ال أعرف . 8
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(Union ) هل أنت عضو/ة أو كنت عضو/ة بنقابة مهنية أو تنظيم مشابه؟ 

            نعم، عضو/ة اليوم. 1

            كنت مرة عضو/ة لكن اآلن ال. 2

 لم أكن وال مرة عضوة بنقابة مهنية . 3

  أرفض اإلجابة. ال أعرف / 9
 

 

 (ISCO08), (IL_occup -)למ"ס 

)إذا كنت ال تعمل/ين، الرجاء اإلجابة حسب عملك األساسي  األساسيعملك مهنتك أو صف/ي بصورة مفصلة 

 ( األخير
)ليس تعريف عام مثل عامل/ة، إنما عامل/ة تصنيع مستحضرات تجميل، ليس سائق/ة، إنما سائق/ة باص، ليس طبيب/ة، إنما طبيب/ة 

 موظف/ة قوى عاملة وما شابه(عيون، ليس موظف/ة، إنما 

 ____________________________________________________________:سّجل

 ?ما هو لقب الوظيفة أو المهنة )إذا يوجد أو كان(*** 

 مثال مهندس/ة رئيسي/ة، مسؤول/ة مناوبة، نائب/ة مدير/ة مصنع، مدير/ة قسم المالية وما شابه()

 _______________________________________________________________ سّجل:

 ال يوجد لقب( –أذكر/ي بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )

 

 ? __________________________________________أين تعمل/ين أو كنت تعمل/ين*** 

 سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، بيزيك، صندوق المرضى ليئوميت وما شابه(.)

 
 

(tMainsta ) اليوم؟أي وصف من بين األوصاف التالية يصف بأفضل صور وضعك  

مرض مؤقت، إجازة والدة، عطلة، إضراب وما شابه،   بسبب إجازة غير مدفوعةاألجر،إذا كنت ال تعمل/ين بشكل مؤقت مثالً 

 الرجاء أن تجيب/ي بخصوص أسبوع عمل عادي.

 لعائلة(بمصلحة ل أعملو مقابل أجرة )أجير/ة، مستقل/ة أ أعمل .01

 عن عمل ثبحأوال أعمل  .02

 . ال أعمل وال أبحث عن عمل10

 . إجازة غير مدفوعة األجر11

 طالب/ة أو طالب/ة جامعة، حتى لو كنت حالياً بإجازة من التعليم  .03

 متدّرب/ة أو بتأهيل مهني .04

 بشكل دائمة أو مريض/ة /معاق .05

 متقاعد/ة .06

 ة آخرينمسؤول/ة عن أعمال البيت ورعاية األوالد أو أفراد عائل .07

 في الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية  .08

 آخر .09

  أرفض اإلجابة. 99
 

 

 (v57)والدك: كان  سنه، هل 16 ـعندما كنت تقريباً بعمر ال

 أجير. 1

 شغل عمال ال ي   ،م ستقل. 2

 شغل عمال ي  ، م ستقل. 3

                                  يعمل بمصلحة التابعة للعائلة . 4

 لم يعمل وال مرة مقابل أجرة والدي . 5

 ال أعرف والدي .6

   عرفأال . 8
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 (v59)؟ األساسي عمل والدكسنه، ماذا كان  16ـ عندما كنت تقريباً بعمر ال

  .الرجاء اإلجابة حسب عمله األخير الذي سبق تلك الفترة، سنة 16عمر ب تنعندما ك عملي موالدك ل إذا

ام مثل عامل، إنما عامل تصنيع مستحضرات تجميل، ليس سائق، إنما سائق باص، ليس ليس تعريف عصف/ي بطريقة مفصلة. )

 طبيب، إنما طبيب عيون، ليس موظف، إنما موظف قوى عاملة وما شابه(

 ____________________________________________________________سّجل:

 ?ما هو لقب الوظيفة أو المهنة )إذا يوجد أو كان(*** 

 ال مهندس رئيسي، مسؤول مناوبة، نائب مدير مصنع، مدير قسم المالية وما شابه(مث)

 _______________________________________________________________ سّجل:

 ال يوجد لقب( –أذكر/ي بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )

 __________________________________________ عمل والدك؟ أين *** 

 سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، بيزيك، صندوق المرضى ليئوميت وما شابه(.)
 

 (v57) :كانت والدتكسنه، هل  16عندما كنت تقريباً بعمر الـ و

 ةأجير. 1

ستقل. 2  شغل عمال ت، ال ةم 

ستقل. 3  شغل عمال ت، ةم 

                                  عمل بمصلحة التابعة للعائلة ت. 4

 عمل وال مرة مقابل أجرة تي لم توالد. 5

 ال أعرف والدتي . 6

  عرف . ال أ8
 

 (v59)سنه، ماذا كان عمل والدتك األساسي؟  16وعندما كنت تقريباً بعمر الـ 

  .الذي سبق تلك الفترة األخير اسنة، الرجاء اإلجابة حسب عمله 16تعمل عندما كان عمرك  موالدتك لإذا 

باص، ليس  ة، إنما سائقةتصنيع مستحضرات تجميل، ليس سائق ة، إنما عاملة. ليس تعريف عام مثل عامل)صف/ي بطريقة مفصلة

 قوى عاملة وما شابه( ة، إنما موظفةعيون، ليس موظف ة، إنما طبيبةطبيب

 ____________________________________________________________سّجل:

 ?إذا يوجد أو كان(ما هو لقب الوظيفة أو المهنة )*** 

 قسم المالية وما شابه( ةمصنع، مدير ةمدير ةمناوبة، نائب ة، مسؤولةرئيسي ةمثال مهندس)

 _______________________________________________________________ سّجل:

 ال يوجد لقب( –أذكر/ي بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )

 __________________________________________ ك؟ توالد تأين عمل*** 

 سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، بيزيك، صندوق المرضى ليئوميت وما شابه(.)
 

 

(Class )نفسك من ناحية مكانتك  /ينغالبية األشخاص يرون بأنفسهم ينتمون إلى مكانة )أو طبقة( اجتماعية معينة. كيف تعّرف

 (v61)االجتماعية؟

 طبقة منخفضة. 1

 عاملين ةطبق. 2

 منخفضة -طبقة متوسطة . 3

 طبقة متوسطة. 4

 عالية-طبقة متوسطة. 5

 طبقة عالية. 6

 

 :2السؤال التالي هو سؤال فحص تركيز وإنتباه، أشر/أشيري إلى الرقم 

 . أرفض 9   5   4   3    2    1
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(RLIGGRP )ما هي ديانتك? 
 يهودي/ة. 05

 . مسلم/ة06

      . درزي/ة11

 كاثوليك. مسيحي/ة 01

 مسيحي/ة أرثوذكس. 03

 . آخر 10

 . بدون ديانة00

 رفض اإلجابة أ .99

 

 هل تعتبر/ين نفسك كــ:. 45

     متديّن/ة جداً . 1

        متديّن/ة. 2

 متديّن/ة –م حافظ/ة . 3

     غير متديّن/ة –م حافظ/ة . 4

    علماني/ة، غير متديّن/ة. 5

 أرفض اإلجابة. 9
 

(Attend ) تشترك/ين بفعاليات دينية في المسجد أو الكنيسة أو في مؤسسات دينية أخرى )بما في ذلك الصلوات بأي وتيرة

 وفعاليات أخرى(

 مرة في اليوم أو أكثر .00

 عدة مرات في األسبوع أو أكثر .01

 مرة في األسبوع .02

 مرات في األسبوع 2-3 .03

 تقريباً مرة في الشهر .04

 عدة مرات في السنة .05

 تقريباً مرة في السنة  .06

 مرة في السنةأقل من  .07

 وال مرة .08

  أرفض اإلجابة . 99

  

(Vote_le) ت األخيرة التي تم سيصّوت/ي في إنتخابات الكن خر. هلهنالك أشخاص ال يصّوتون في اإلنتخابات لسبب أو آل

 ؟ 2020إجراءها في شهر آذار 

  نعم، صّوت. 1

  إنتقل إلى السؤال "بلد الوالدة" ←  ال، لم أصّوت . 2

  إنتقل إلى السؤال "بلد الوالدة" ←  حق التصويت في اإلنتخابات األخيرة لم يكن لدي . 0

 إلجابة ارفض أ. 9
 

(il_prty)  ألي حزب صّوت؟ 2020في إنتخابات الكنيست األخيرة، التي تم إجراءها في آذار ، 

 الليكود )بنيامين نتنياهو( . 1

 أبيض )بيني جانتس(-أزرق. 2

 ميرتس-جيشير-العمل. 3

 )نفتالي بينط( يمينه. 4

 عوتسماه يهوديت )إيتامار بن دفير(. 5

 يهدوت هتوراة وهشافاة أجودات يسرائيل ديجيل هتوراة . 6

 شاس . 7

 يسرائيل بيتينو )أفيجدور ليبرمان(. 8

 القائمة العربية  المشتركة . 9

 حزب آخر . 95

 ورقة بيضاء . 96

 رفض اإلجابة أ. 97

 ال أذكر . 98
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 ________________بأي دولة ولدت؟

 

(yrimm) أرقام( 4)سجل بـ ____________  أي سنة قدمت إلى البالد؟                                    
         

((F_Born-()למ"ס (ISO3166-1  )؟ بأي دولة ُولد أبوك؟  ____________ 
 

(M_Born)-()למ"ס (ISO3166-1   )؟ ؟بأي دولة ُولدت أمك  ____________ 

 

 

 عدد 

(HhAdult)  يسكنون في البيت؟يشملك أنت، وما فوق 18بجيل  ينبالغعدد الكم ،   

(HhChildr) يسكنون في البيت؟ )بجيل المدرسة( 6-17 بجيلد والاأل عدد كم  

(HhTodd)  يسكنون في البيت؟ )تحت جيل المدرسة( 6 جيل حتى دوالعدد األكم  

(Hompop)  ؟البيت بشكل عامفي شملك أنت، يسكنون بالُمجمل، يبالملخص، كم شخص   

 

  _______________؟ يسكن في البيت أصغر ولدوما هو جيل 

  يسكنون في البيت، الرجاء إنتقل للصفحة التالية. ال يوجد أوالد إذا

 

 

(Partliv ) هل لديك شريك/ة ثابت/ة، وإذا نعم، هل تديرون بيت مشترك؟ 

  ندير بيت مشتركنعم، لدي شريك/ة حياة ثابت/ة و .1

  نعم، لدي شريك/ة حياة ثابت/ة ولكن ال ندير بيت مشترك. 2

 il_ETHN إنتقل لسؤال ←   /ةال، ال يوجد لدي شريك/ة حياة ثابت .3

 اإلجابة أرفض. 9

 
 

(Sp_Birth ) (أرقام 4سجل ___________)أي سنة ولد/ت شريك/ة حياتك؟ 
 

(Sp_IL_degr ) ؟حياتك ك/ةتعليمي لشريما هو أعلى تحصيل 

 ال توجد تعليم رسمي. 01

  ابتدائية. 02

 ثانوية مهنية( /تنهينهييثانوية مهنية جزئية )لم  .03

 ثانوية مهنية تامة، لكن بدون شهادة بجروت. 04

 ثانوية مهنية تامة مع شهادة بجروت. 05

 ثانوية نظرية( /تنهينهييثانوية نظرية جزئية )لم . 06

 ن بدون شهادة بجروتثانوية نظرية تامة ولك. 07

 ثانوية نظرية تامة مع شهادة بجروت. 08

  مدرسة ثانوية دينية بدون شهادة بجروت. 09

 مدرسة ثانوية دينية مع شهادة بجروت. 10

 مدرسة هندسيين وما شابه(سمينار، كلية تمريض، فوق ثانوية ). 11

 لقب( ه/اجامعة، ال يوجد لدي /تنهينهييجامعة جزئية )لم . 12

 جامعة تامة مع لقب أول . 13

 . جامعة تامة مع لقب ثاني أو أكثر 14

 . ال أعرف 98
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القصد لعمل مقابل أجرة مثل، أجير/ة، مستقل/ة أو عامل/ة بمصلحة  - األسئلة التالية هي بخصوص عمل شريك/ة حياتك الثابت/ة

  األسبوع.في  عمل العائلة، على األقل ساعة

مرض مؤقت، إجازة والدة، عطلة،   بسبب إجازة غير مدفوعة األجر،بشكل مؤقت مثالً  تعملعمل/يشريك/ة حياتك ال ت /ناإذا ك

 لشريك/ة حياتك.  إضراب وما شابه، الرجاء أن تجيب/ي بخصوص أسبوع عمل عادي

(SPWork ):هل شريك/ة حياتك  

  عمل/تعمل بعمل مقابل أجرة ي. 1

  Emprelإنتقل لسؤال ←   في الماضي  ت/عمل ه/اال يعمل/تعمل بعمل مقابل أجرة لكن. 2

 Mainstatإنتقل لسؤال ←   لم يعمل/تعمل وال مرة مقابل أجرة . 3

  أرفص اإلجابة . 9

 

 

(SPWrkhrs )كم ساعة بالمعّدل يعمل/تعمل شريك/ة حياتك بشكل عام في األسبوع، يشمل ساعات عمل إضافية   

يعملها جمل ساعات العمل التي م   /يإذا كنت أجير/ة وأيضاً م ستقل/ة، الرجاء أذكرإذا كان/ت تعمل/ين عند أكثر من م شّغل واحد أو 

  .تعملها/ 

  أجرةسجل عدد الساعات األسبوعية التي تعملها/تعمليها مقابل _________

           ساعة أسبوعية أو أكثر 96. 96

         ال أعرف. 98

 

 . األساسيتعمل أكثر من عمل، الرجاء أن تجيب/ي بخصوص عمله/ا يعمل/ذا كان/ت شريك/ة حياتك األسئلة التالية، إفي 

 إذا تقاعد/ت أو ال  يعمل/تعمل حالياً، الرجاء أن تجيب/ي بخصوص عمله/ا األساسي األخير. 

(SPEmprel ) بمصلحة التابعة للعائلة؟ هل شريك/ة حياتك أجير/ة، مستقل/ة أو يعمل/تعمل 

 ر/ة أجي. 1

 عمال  /تشغلشغليم ستقل/ة، ال . 2

 عمال  1-9 /تشغلشغليم ستقل/ة و. 3

   عمال أو أكثر  10 /تشغلشغلي م ستقل/ة و. 4

                               بمصلحة التابعة للعائلة  /تعملعملي. 5

  ال أعرف. 9

 

(SPWrksup ) هل شريك/ة حياتك مسؤول عن عمال آخرين؟ 

    نعم. 1

 ال. 2

 ال أعرف . 8
 

 (       IL_SPoccup -. )למ"ס 94-91

98-95 .(SPISCO08)         

إذا كان/ت ال يعمل / تعمل، الرجاء اإلجابة بخصوص عمله/ا األساسي ))صف/ي بطريقة مفصلة العمل الرئيسي لشريك/ة حياتك. 

 األخير( 

يع مستحضرات تجميل، ليس سائق/ة، إنما سائق/ة باص، )صف/ي بطريقة مفصلة. ليس تعريف عام مثل عامل/ة، إنما عامل/ة تصن

 ليس طبيب/ة، إنما طبيب/ة عيون، ليس موظف/ة، إنما موظف/ة قوى عاملة وما شابه(

 ____________________________________________________________سّجل:

 ?ما هو لقب الوظيفة أو المهنة )إذا يوجد أو كان(*** 

 سي/ة، مسؤول/ة مناوبة، نائب/ة مدير/ة مصنع، مدير/ة قسم المالية وما شابه(مثال مهندس/ة رئي)

 _______________________________________________________________ سّجل:

 ال يوجد لقب( –أذكر/ي بشكل واضح  –إذا ال يوجد لقب )

 __________________________________________ ؟ شريك/ة حياتك عملعمل/تبأين *** 

 وما شابه(. سّجل مكان العمل مثل، بنك ليئومي، بيزيك، صندوق المرضى ليئوميت)
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(SPMainst)  ة حياتك اليوم؟يصف بأفضل طريقة وضع شريك/ األوصاف التاليةأي وصف من بين  

مؤقت، إجازة والدة، عطلة، مرض   بسبب إجازة غير مدفوعة األجر،شريك/ة حياتك ال يعمل/تعمل بشكل مؤقت مثالً  كان/ت إذا

 إضراب وما شابه، الرجاء أن تجيب/ي بخصوص أسبوع عمل عادي.

 يعمل / تعمل مقابل أجرة )أجير/ة، مستقل/ة أو تعمل/ين بمصلحة للعائلة( .01

 ويبحث / تبحث عن عملال يعمل / تعمل  .02

 . ال يعمل / تعمل وال يبحث / تبحث عن عمل10

 . بإجارة غير مدفوعة األجر11

 /ة أو طالب/ة جامعة، حتى لو كان/ت حالياً بإجازة من التعليم طالب .03

 متدّرب/ة أو بتأهيل مهني .04

 بشكل دائمة أو مريض/ة /معاق .05

 متقاعد/ة .06

 مسؤول/ة عن أعمال البيت ورعاية األوالد أو أفراد عائلة آخرين .07

 في الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية  .08

 آخر .09

 . ال أعرف98
 

 

(il_cohabyears )واتسن_______  سّجلسوياً؟ أنت وشريك/ة حياتك  كم سنة                                                             

 . أقل من سنة 98

 . أرفض اإلجابة 99

 

 

 صل األكثر مالءمة بالنسبة لك. ة األكيف تعّرف/ين أًصلك؟ إختار/ي مجموع

 هل هنالك مجموعة أصل إضافية تالءمك؟ 
 

  األولىصل مجموعة األ 

(il_ETHN1) 

 الثانيةمجموعة األصل 

(2il_ETHN) 

 0 -- ال توجد مجموعة أصل أخرى

 01 01 إسرائيلي/ة

 02 02 عربي/ة

 03 03 فلسطيني/ة 

 04 04 مسلم/ة

 05 05 يهودي/ة

 06 06 أشكنازي/ة

 07 07 شرقي/ة

 08 08 سفارادي/ة

 09 09 بدوي/ة

 10 10 درزي/ة

 11 11 أثيوبي/ة

 12 12 عراقي/ة

 13 13 مغربي/ة

 14 14 بولندي/ة

 15 15 روماني/ة

 16 16 روسي/ة

 17 17 نييأوكرا

 18 18 آخر

 98 98 ال أعرف 
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(IL_Rinc ) بالمعّدل، ما هو دخلك الشامل في الشهر )القصد قبل خصم ضريبة الدخل، التأمين الوطني وتأمين الصحة وما شابه(؟ 

 ل ال يوجد لدي دخ .00

 ₪ 2,000 حتى. 01

02 .2,001-4,100 ₪ 

03 .4,101-5,500 ₪ 

04 .5,501-6,700 ₪ 

05 .6,701-8,000 ₪ 

06 .8,001-9,500 ₪ 

07 .9,501-11,700 ₪ 

08 .11,701-15,100 ₪ 

09 .15,101-21,500 ₪ 

 ₪ 21,500 أكثر من . 10

 ال أعرف . 98

 أرفض اإلجابة. 99
 

(IL_Incom ) القصد قبل خصم ضريبة الدخل، التأمين الوطني وتأمين   ائلتك الشامل في الشهرعكل بالمعّدل، ما هو دخل(

 الصحة وما شابه(؟ 

 ₪ 5,000حتى . 01

02 .5,001-7,800 ₪ 

03 .7,801-11,000 ₪ 

04 .11,001-14,000 ₪ 

05 .14,001-16,000 ₪ 

06 .16,001-18,500 ₪ 

07 .18,501-23,000 ₪ 

08 .23,001-27,000 ₪ 

09 .27,001-32,500 ₪ 

 ₪ 32,500 أكثر من . 10

 ال أعرف . 98

  أرفض اإلجابة  .99

 

 _____________________ إسم البلدة التي تسكن/ين بها؟ ما هو 

 

(Urbrural ) كيف تصف/ين البلدة التي تسكن/ين بها؟  

 مدينة كبيرة . 1

  ضواحي مدينة كبيرة . 2

  مدينة صغيرة . 3

 قرية . 4

 مزرعة أو مدرسة . 5

 ال أعرف  . 9
 

 تعاونك شكراً جزيالً على
 

قسيمة شراء من شبكات  –هاتفك المحمول على  نرسل لك، خالل األيام القريبة، هديةتعبيراً عن شكرنا لمشاركتك في البحث، سوف 

كتابة رقم الهاتف  الرجاء التأكد منأن يتم بعث قسيمة الشراء إليه.  /ينرقم الهاتف الذي ترغب /يالرجاء سّجل .₪ 50مختلفة بمبلغ 

شخصي السم األ - إستالم القسيمة عن طريق البريد، الرجاء سجل/ي عنوان البريد بدقة /ينبدون أخطاء. في حال وكنت تفّضل

 ل عن طريق الهاتف(مفضّ لذلك من المن الممكن أن يأخذ وقت طويل، بعث القسيمة عن طريق البريد والعائلة )
 

 לב' בשאלון למילוי עצמי:משפט סיום למי שענה 'לא בתשומת 

 بداية في ذكرها تم التي التعليمات حسب لذلك،. واالنتباه التركيز عدم على تدل إجابة بسبب اإلستمارة إنهاء تم
  .إليك الشراء قسيمة بعث يتم لن اإلستمارة،


