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 أبیب.-تلث التابع لجامعة ابحُمْسَتْطلِع من معھد األ وأنا      سميا امرحبً 
 مختلفة.في مواضیع أكادیمي یبحث ستطالع رأي عام ابشكل عفوي للمشاركة في  ختیاركا تم

من المھم جًدا لنا أن كل من تم اختیاره، أن یشارك بشكل فعلي في االستطالع من أجل ضمان جودة 
 االستطالع.

 سم وتستعمل ألغراض بحثیة فقط.اوبدون  بشكل سريّ إجاباتك  ُتْحفظنضمن لك بأن 
 
 یرفض 99      ؟ھو عمرك ما.1

 فوق وما 18عمر  من اسأل
 

 :ُیِجبْ  لم لمن

1A. تابع؟فئة عمر أنت  ألي 
18-21 1 
22-29 2 
30-34 3 
35-39 4 
40-44 5 
45-49 6 
50-54 7 
55-59 8 
60-64 9 
65-69 10 

70+ 11 
 99 ال تقرأ: یرفض

 فوق وما 18عمر  من اسأل
 

 . ھل أنت مواطن إسرائیلي؟2 

 أنھي المقابلة ←. ال 2  نعم. 1

 إسرائیلي)(یجب أن تسأل فقط من ھو مواطن 

 
3 .)2D (جنس 

 رجل 1.

 ِامرأة 2.
 االجابة یرفض ال تقرأ:. 7
 ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9

 
 

  



4) .D3 (ما ھي ثقافتك?  
  من إبتدائیة أقل. 1
  إبتدائیة  .2
 بدون بجروت ثانویة. 3
 ثانویة مع بجروت. 4
 )یةللھندسیین، مدرسة دینیة فوق ثانوفوق ثانویة (مدرسة للمعلمین، كلیة للممرضات، كلیة . 5
  لقب أكادیمي جزئي. 6
 لقب أول –لقب أكادیمي تام . 7
 لقب ثاني  –لقب أكادیمي تام . 8
 دكتوراة –. لقب أكادیمي تام 9

 . لم یتعلّم بتاًتا96
 . ال تقرأ: یرفض اإلجابة97
 . ال تقرأ: ال أعرف98
 . ال تقرأ: ال توجد إجابة99

 
 

حسب رأیك ، یجب على الدولة  ھلمجال، وص كل من سأقرأ لك قائمة من المجاالت. الرجاء أن تذكر، بخص
 ؟بالمجاالت المذكورة أموال أقلأو أن تنفق أموال أكثر، 

تذّكر بأنھ إذا قلت بأنھ یجب إنفاق أموال أكثر، األمر ممكن أن یؤدي إلى رفع الضرائب، وإذا قلت بأنھ یجب 
 ممكن أن یتم تقلیص ھذه الخدمات. –أقل إنفاق أموال 

 

أكثر   
بكثیر 
من 
 الیوم

أكثر 
بقلیل 
من 
 الیوم

مثل 
 الیوم

أقل 
بقلیل 
من 
 الیوم

أقل 
بكثیر 
من 
 الیوم

ال تقرأ: 
یرفض 
 اإلجابة

 ال تقرأ: 
 ال أعرف

ال تقرأ: 
ال توجد 

 إجابة

5) .Q1a(  9 8 7 5 4 3 2 1 صحة 

6) .Q1b( 9 8 7 5 4 3 2 1 تعلیم 

7) .Q1c( 9 8 7 5 4 3 2 1 مخصصات البطالة 

8).Q1d( 9 8 7 5 4 3 2 1 األمن 

9) .Q1e( 9 8 7 5 4 3 2 1 مخصصات الشیخوخة 

10) .Q1f( 9 8 7 5 4 3 2 1 مصالح تجاریة وصناعة 

11) .Q1g( 9 8 7 5 4 3 2 1 شرطة وضبط القانون 

12) .Q1h( 9 8 7 5 4 3 2 1 جتماعيرفاه اإلال 

 

31) .Q2 (:ما ھو االحتمال، حسب رأیك، بأن تحّسن مستوى حیاتك خالل العشر سنوات القادمة؟ ھل ھذا 

 محتمل جًدا. 1
 محتمل. 2
 غیر محتمل. 3
 غیر محتمل بتاًتا. 4
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
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41 .)Q3 ( ،أصبح أسوء؟تحّسن، َبقي كما ھو، أو أشھر األخیرة  12خالل الـ الوضع اإلقتصادي في إٍسرائیل ھل حسب رأیك  
 تحّسن كثیرا. 1
 تحّسن قلیال. 2
 لم یتغّیر. 3
 أصبح أسوء قلیال. 4
 أصبح أسوء كثیرا. 5
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 
51) .Q4 ( خطوات لتقلیص الفروقات بالدخل؟إلى أي مدى توافق أو ال توافق بأنھ على الحكومة إتخاذ 
 أوافق بالتأكید. 1
 أوافق. 2
 في الوسط. 3
 وافقال أ. 4
 وافقال أبالتأكید . 5
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 

16) .a-Q5LH ( باالنتخابات األخیرة؟ھل صّوتت
      نعم. 1
 18إنتقل لسؤال   ال. 2
 18إنتقل لسؤال    ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 18إنتقل لسؤال    ال تقرأ: ال أعرف. 8
 18إنتقل لسؤال    ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 
 

17) .b-Q5LH ( للُمستطلع: ال تقرأ اإلجاباتألي حزب صّوتت؟ 
 بریت عوالم 27 عالي یاروك (الورقة الخضراء) 14 بیتنا اللیكود 1
 ھبیراتیم 28 جیل بناة البالد برئاسة افرایم لفید (جمالئیم) 15 العمل 2
 حزب عمال –دعم  29 األمل للتغییر (ھتكفاه لشینوي) 16 البیت الیھودي  3
القائمة العربیة الموحدة والحركة العربیة  30 العدل االجتماعي (تسیدیك حفراتي) 17 شاس  4

 للتغییر 
 الجبھة الدیمقراطیة للسالم  31 العیش بكرامة  (حاییم بكفود) 18 "یش عتید" برئاسة یئیر البید 5
 التجمع الوطني الدیمقراطي  32 ایریتس حداشاه (إلداد ینیف) 19 برئاسة تسیبي لیفني  –"ھتنوعاه"  6
   أصدقاء (كوالنا حفیریم)كلنا  20 كدیمة 7
   القوة للتغییر (كواح لھشبیاع) 21 میرتس  8
 ورقة بیضاء / ورقة ملغیة  96 موریشیت افوت 22 یھدوت ھتوراة  9

   حزب اقتصاد (میفلیجت كلكاله) 23 عم شالیم برئاسة امسلم  10
 یرفض اإلجابة  97 اخوة نحن (احیم انحنو) 24 عوتسما لیسرائیل  11
 عرفال أ 98 الدیمقراطیة-التقدمیة اللیبرالیة 25 ھیسرائیلیم  12
 ناقص 99 حزب الضوء (أور) 26 ھیروكیم 13

      
 

  



 
 

4 
 

18) .Q6a ( ؟2009ھل صّوتت باالنتخابات األخیرة التي أجریت بشھر شباط
      نعم. 1
 20إنتقل لسؤال   ال. 2
 20إنتقل لسؤال    اإلجابةال تقرأ: یرفض . 7
 20إنتقل لسؤال    ال تقرأ: ال أعرف. 8
 20إنتقل لسؤال    ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 

19) .Q6b ( للُمستطلع: ال تقرأ اإلجاباتوألي حزب صّوتت وقتھا؟ 
 

 بریت عوالم 26 اسرائیل قویة  14 كدیمة 1
 میفلیجیت لیف 27 تسابار (تسیعیري یسرائیل) 15   اللیكود 2
 میفلیجیت لزوز 28 كواح لھشبییاع 16 إسرائیل بیتنا  3
 لوحامي حیفرا میؤوحادیم 29 یسرائیل متحادیشیت 17 العمل 4
نیتسولي ھشوآه مع خریجي  18  شاس 5

 عالي یروك
 الجبھة الدیمقراطیة للسالم  30

 التجمع الوطني الدیمقراطي 31   یھدوت ھتوراة  6
 دعم 32 لیدر 19 ھلیئوميھئیحود  7
 القائمة العربیة الموحدة والحركة العربیة للتغییر 33 تسومت 20 میرتس  8
 / ورقة ملغیة ورقة بیضاء 96 كواح لكیسف (قوة للمال) 21 البیت الیھودي  9

 یرفض اإلجابة 97 حزب حقوق الرجل بالعائلة 22 الحركة الخضراء  10
 ال أعرف/ال أذكر 98 ھیسرائیلیم 23 جیل (المتقاعدین) 11
 ناقص 99 حزب الضوء (أور) 24 عالي یاروك (الورقة الخضراء) 12
   أحرایوت 25 ھیروكیم 13

      
      
      

02) .Q7 ( یعتقدون بأن ھذا مھم جًدا. ھنالك أشخاص یعتقدون بأنھ غیر مھم بتاًتا من یتواجد بالسلطة. آخرون
 5 -یعني أنھ ال توجد أھمیة بشأن َمن یكون في السلطة، و 1حیث أن ، 5إلى  1على سلّم من أین تضع نفسك 

 د أھمیة بشأن َمن یكون في السلطة؟یعني أنھ توج
 

غیر مھم 
بتاًتا من 
یتواجد 
 بالسلطة

   

مھم جًدا 
من یتواجد 

 بالسلطة

 ال تقرأ:
یرفض 
 اإلجابة

  تقرأ:ال 
 ال أعرف

 ال تقرأ:
ال توجد 

 إجابة

1 2 3 4 5 7 8 9 

 

 
 

12) .Q8 (ویقول آخرون إنھ مھم  لصالح َمن نصّوت، فذلك لن یغّیر من الوضع؛ بتاًتا ھناك أناس یقولون إنھ غیر مھم
یعني أّنھ غیر  1حیث أن ، 5إلى  1على سلم من  لصالح َمن نصّوت، ألّن ذلك یمكن أن یغّیر من الوضع. ما رأیك؟جًدا 

 على ھذا السلم؟نفسك تضع یعني أنھ مھم لصالح من نصّوت، أین  5 -مھّم لصالح َمن نصّوت، و
 

غیر مھم 
بتاًتا 

لصالح 
َمن 

 نصّوت

   

مھم جًدا 
لصالح 
َمن 

 نصّوت

 ال تقرأ:
یرفض 
 اإلجابة

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 ال تقرأ:
ال توجد 

 إجابة

1 2 3 4 5 7 8 9 

 



 
 

5 
 

 
سأقرأ لك اآلَن أسماء األحزاب ثّم سأطلب منك أن تدّرجھا على سلّم  نعرف ماذا تفّكر بشأن األحزاب الرئیسّیة.نحن نرید أن 

ا. إذا ذكرت حزًبا لم تسمع بھ أو  10(تكره) الحزب، وتعني بتاًتا یعني أنك ال تؤّید  0، بحیث أن 10إلى  0من  أنك تؤّیده جّدً
 قول لي ذلك. ال تعرف عنھ بشكل كاٍف، فالرجاء أن ت

 
رفض   

لم یسمع  تأیید          (كره)
 ال أعرف رفض عنھ

)Q9a( 22 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اللیكود بیتنا 
)Q9b( 23 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 العمل 
)Q9c( 24 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 البیت الیھودي 
)Q9d( 25 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 شاس 
)Q9e( 26 . یش عتید برئاسة

 لبید
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 

)Q9f( 27 . ھتنوعاه برئاسة
 لیفني

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 

 
 

سأقرأ لك اآلن أسماء قادة األحزاب وسأطلب . األحزاب الرئیسیة بقادةنحن نرید أن نعرف ماذا تفّكر في ما یتعلق 
تعني  10 -تؤّید بتاًتا (تكره) قائد الحزب، و یعني أّنك ال 0، بحیث أّن 10إلى  0أن تقوم بتدریجھم على سلم من  منك

ا. إذا ذكرُت لك قائد حزب لم تسمع بھ أو ال تعرف عنھ بما یكفي، فالّرجاء أن تقول لي ذلك.   أنك تؤیده جّدً
 

رفض   
لم یسمع  تأیید          (كره)

 أعرفال  رفض عنھ
)Q10a( 28 . بنیامین

 نتنیاھو
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 

)Q10b( 29 . شیلي
 یحیموفیتش

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 

)Q10c( 30 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 نفتالي بینیط 
)Q10d( 31 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 إیلي یشاي 
)Q10e( 32 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 یئیر لبید 
)Q10f( 33 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 تسیبي لیفني 

 
 
 

أین كنت تدّرج األحزاب الّتالیة ما بین "الیسار" و" الیمین"، على  یتحّدثون كثیًرا عن "الیسار" و "الیمین" في السیاسة.
  یعني "یمین"؟ 10یعني "یسار" و  0، بحیث أّن 10إلى  0سلّم من 

 
  

لم یسمع  یمین          یسار
 ال أعرف رفض عنھ

)Q11a( 34 . اللیكود
 بیتنا

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 

)Q11b( 35 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 العمل 
)Q11c( 36 . البیت

 الیھودي
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 

)Q11d( 37 .98 97 96 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 شاس 
)Q11e( 38 . . یش عتید

 برئاسة لبید
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 

)Q11f( 39 . ھتنوعاه
 برئاسة لیفني

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 
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40) .Q12 ( تعني "یسار" 0، بحیث أّن 10إلى  0أین كنت تدّرج نفسك ما بین "یسار" و"یمین" على سلّم من  
 )99-95للمستطلع: ال تقرأ اإلجابات التي رقمھا ( تعني "یمین"؟ 10 و
 

     
 یمین          یسار

لم یسمع 
 ال أعرف رفض عنھ

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 97 98 
 

41) .Q15 (ئیلّیة؟ابشكل عام، الى أي مدى أنت راٍض، أو غیر راٍض، عن طریقة أداء الدیمقراطیة اإلسر 
    راٍض جًدا. 1
 راٍض . 2
 . غیر راٍض 3
 غیر راٍض بتاًتا. 4
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 

42) .Q16 ( ،من حزب معّین؟ مقّرببشكل عام، ترى نفسك ھل 
 44 انتقل لسؤال  نعم. 1
 ال. 2
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 توجد إجابةال تقرأ: ال . 9
 

43) .Q16a ( ب منھ أكثر من األحزاب األخرى؟مقرّ ھل ھنالك حزب تشعر بأنك 
  نعم. 1
 46 انتقل لسؤال  ال. 2
 46 انتقل لسؤال      ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 46 انتقل لسؤال    ال تقرأ: ال أعرف. 8
 46 لسؤال انتقل   ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 

44) .Q16b (ألّي حزب تشعر بأنك أقرب شيء؟  
 42-43للمستطلع: ال تقرأ اإلجابات. أشر لإلجابة ناقص لكل من لم يجیب "نعم" على األقل بواحدة من األسئلة 

 القوة للتغییر (كواح لھشبیاع) 21 بیتنا اللیكود 1
 موریشیت افوت 22 العمل 2
 (میفلیجت كلكاله) حزب اقتصاد 23 البیت الیھودي  3
 اخوة نحن (احیم انحنو) 24  شاس 4
 الدیمقراطیة-التقدمیة اللیبرالیة 25 "یش عتید" برئاسة یئیر البید 5
 حزب الضوء (أور) 26  برئاسة تسیبي لیفني –"ھتنوعاه"  6
 بریت عوالم 27 كدیمة 7
 ھبیراتیم 28 میرتس  8
 دعم  29 یھدوت ھتوراة  9

  القائمة العربیة الموحدة والحركة العربیة للتغییر 30 عم شالیم برئاسة امسلم  10
  الجبھة الدیمقراطیة للسالم 31  عوتسما لیسرائیل 11
  التجمع الوطني الدیمقراطي 32  ھیسرائیلیم 12
   ھیروكیم 13
   عالي یاروك (الورقة الخضراء) 14
   لفید (جمالئیم)جیل بناة البالد برئاسة افرایم  15
   األمل للتغییر (ھتكفاه لشینوي) 16
  یرفض اإلجابة 97 العدل االجتماعي (تسیدیك حفراتي) 17
 ال یعرف 98 العیش بكرامة  (حاییم بكفود) 18
 ناقص 99 ایریتس حداشاه (إلداد ینیف) 19
   كلنا أصدقاء (كوالنا حفیریم) 20

 



 
 

7 
 

 :44 -فقط لمن أجاب بـ 
45) .Q16c (ھل تشعر بأنك ُمقّرب جًدا للحزب الذي ذكرتھ، مقّرب إلى حٍد ما، أو لست ُمقّرب جًدا؟ 

 ُمقّرب جًدا. 1
 مقّرب إلى حٍد ما. 2
 لست ُمقّرب جًدا. 3
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 

46) .Q17 (خالل الحملة االنتخابیة، ھل ھنالك مرّشح أو حزب قام باالتصال معك بشكل شخصي أو بطرق أخرى؟ 
  نعم. 1
 54 انتقل لسؤال  ال. 2
 54 انتقل لسؤال  ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 54 انتقل لسؤال  ال تقرأ: ال أعرف. 8
 54 لسؤال انتقل  ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 

 ]للمتسطلع: إقرأ الوسائل، وال تقرأ اإلجابات[ بأي من الوسائل التالیة تم اإلتصال معك؟
 

 
یرفض  ال نعم

 ناقص ال أعرف اإلجابة

47) .Q17a ( بشكل شخصي، وجًھا
 لوجھ

1 5 7 8 9 

48 .)Q17b( 9 8 7 5 1 بالبرید 

49 .)Q17c( 9 8 7 5 1 بالتلفون 

50) .Q17d(  ھاتفیةبرسالة )SMS( 1 5 7 8 9 

51 .)Q17e( 9 8 7 5 1 بالبرید االلكتروني 

52 .)Q17f(  طریق شبكة اجتماعیة أو
 موقع انترنت آخر

1 5 7 8 9 

 
53) .Q17g (أي حزب قام باإلتصال معك عن طریق واحدة من ھذه الوسائل؟  

 الُمجیب. ال تقرأ اإلجابات.ي ذكره ة امكانیات. سّجل حسب التسلسل الذللمستطلع: يمكن تسجیل عد
 القوة للتغییر (كواح لھشبیاع) 21 اللیكود بیتنا 1
 موریشیت افوت 22 العمل 2
 حزب اقتصاد (میفلیجت كلكاله) 23 البیت الیھودي  3
 اخوة نحن (احیم انحنو) 24  شاس 4
 الدیمقراطیة-التقدمیة اللیبرالیة 25 "یش عتید" برئاسة یئیر البید 5
 حزب الضوء (أور) 26  برئاسة تسیبي لیفني –"ھتنوعاه"  6
 بریت عوالم 27 كدیمة 7
 ھبیراتیم 28 میرتس  8
 دعم  29 یھدوت ھتوراة  9

  القائمة العربیة الموحدة والحركة العربیة للتغییر 30 عم شالیم برئاسة امسلم  10
  الجبھة الدیمقراطیة للسالم 31  عوتسما لیسرائیل 11
  التجمع الوطني الدیمقراطي 32  ھیسرائیلیم 12
   ھیروكیم 13
   عالي یاروك (الورقة الخضراء) 14
   جیل بناة البالد برئاسة افرایم لفید (جمالئیم) 15
   األمل للتغییر (ھتكفاه لشینوي) 16
  یرفض اإلجابة 97 العدل االجتماعي (تسیدیك حفراتي) 17
 ال یعرف 98 بكفود)العیش بكرامة  (حاییم  18
 ناقص 99 ایریتس حداشاه (إلداد ینیف) 19
   كلنا أصدقاء (كوالنا حفیریم) 20
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54) .Q18 ( ،أو أي شخص أخر  زمیل في العملأو جار، أو خالل الحملة اإلنتخابیة، ھل حاول صدیق، أو قریب عائلة
 تعرفھ، حاول إقناعك بأن تصّوت لمرشح أو لحزب معینین؟

  نعم. 1
 61 انتقل لسؤال   ال. 2
 61 انتقل لسؤال   ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 61 انتقل لسؤال   ال تقرأ: ال أعرف. 8

 61 انتقل لسؤال   ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 
 

بأي من الوسائل التالیة تم اإلتصال معك؟
 

یرفض  ال نعم
 ناقص ال أعرف اإلجابة

55) .Q18a ( بشكل شخصي، وجًھا
 لوجھ

1 5 7 8 9 

56 .)Q18b( 9 8 7 5 1 بالبرید 

57 .)Q18c( 9 8 7 5 1 بالتلفون 

58) .Q18d( برسالة ھاتفیة )SMS( 1 5 7 8 9 

59 .)Q18e( 9 8 7 5 1 بالبرید االلكتروني 

60 .)Q18f(  طریق شبكة اجتماعیة أو
 انترنت آخرموقع 

1 5 7 8 9 

 

61) .Q19 (من حزب أو  ن أجل استالم معلومات أو إعالناتھل استعملت االنترنت أو الھاتف المحمول للتسجیل م
 مرشح معین خالل حملة االنتخابات؟

  نعم. 1
  ال. 2
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 توجد إجابةال تقرأ: ال . 9
 

62) .Q20a (حسب معرفتك، َمن ِمن بین األشخاص التالیة كان وزیر المالیة قبل االنتخابات األخیرة؟ 
 عوزي النداو. 1
 جدعون ساعار. 2
 یوفال شطاینتس. 3
 إیلي یشاي. 4
 

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 إجابةال تقرأ: ال توجد . 9

 
63) .Q20b ( ؟2012ثاني  تشرینوحسب معرفتك، ماذا كانت نسبة البطالة في إسرائیل حتى شھر 

1 .4.7% 
2 .6.7% 
3 .8.7% 
4 .10.7% 

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9

 

64) .Q20c (وحسب معرفتك، أي حزب وصل للمكان الثاني في االنتخابات من ناحیة عدد المقاعد في الكنیسیت؟ 
 شاس. 1
 البیت الیھودي. 2
 العمل. 3
  یش عتید برئاسة لبید. 4

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9

 

65) .Q20d (وحسب معرفتك، من یحمل الیوم منصب األمین العام لألمم المتحدة؟ 
 كوفي عنان. 1
 كورط ولدھایم. 2
 مون-كي-بان. 3
 بطرس بطرس غالي. 4

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 أعرفال تقرأ: ال . 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
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66) .Q21 ( أشھر  12السؤال التالي ھو عن دخل عائلتك. ما ھو االحتمال بأن ھذا الدخل یتقلّص بشكل كبیر خالل الـ
 القریبة؟

 محتمل جًدا. 1
 محتمل. 2
 غیر محتمل. 3
 غیر محتمل بتاًتا. 4

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 

67) .Q22a (ھل أنت أو أحد أفراد عائلتك أصحاب بیت أو شقة خاصة بكم؟ 
  نعم. 1
  ال. 2
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 

68) .Q22b (ھل أنت أو أحد أفراد عائلتك أصحاب مصلحة عمل أو جزء من ملكیة، أو حظیرة أو مصلحة زراعیة؟ 
  نعم. 1
  ال. 2
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9

 

69) .Q22c ( یمتلك أسھم، أو سندات مالیة؟ أفراد عائلتكھل أنت أو أحد
  نعم. 1
  ال. 2
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9

 

70) .Q22d (ھل أنت أو أحد أفراد عائلتك یمتلك توفیرات معینة؟ 
  نعم. 1
  ال. 2
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 
 

 اصیل الشخصیة ألغراض إحصائیة فقطوللنھایة عدد من التف

 
73) .D4 (وضعك العائلي؟ ما ھو )(للمستطلع: ال تقرأ اإلجابات 

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7أو یسكن مع شریك/ة حیاة كزوج متزوجین         . متزوج1
 ال تقرأ: ال أعرف. 8. أرمل                                                           2
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9أو یسكن لوحدة                                         . مطلق3
 . أعزب  4
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74) .D5 ( عضو بتنظیم عمال مثل الھستدروت؟ھل أنت 
  نعم. 1
   ال. 2
 

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 . ال تقرأ: ال أعرف8
 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9

 
75) .D6 (ھل أحد أفراد عائلتك عضو بتنظیم عمال مثل الھستدروت؟ 

 عضو بتنظیم عمال غیري شخص آخرنعم، . 1
 غیري عضو بتنظیم عمال                  ال یوجد أحد آخر. 2

               

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 . ال تقرأ: ال أعرف8
 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9

 
76) .D10 ( ھل أنت.... حجم وظیفتك؟كیف تعّرف 

 في سوق العمل:                   
 ساعة أو أكثر في األسبوع 32تعمل بوظیفة كاملة، . 1 
 ساعة في األسبوع 31 إلى 15یعمل بوظیفة جزئّیة، بین . 2  
 ساعة في األسبوع 15 تعمل أقّل من. 3  
 تساعد في العمل ألحد أقرباء العائلة، من دون أجر. 4 
 عاطل عن العمل. 5 
 :لیس في سوق العمل 
 !طالب جامعي، تتعلم، في تأھیل مھنّي وال تعمل. 6 
 متقاعد. 7 
  ربة بیت. 8 
 ال تستطیع العمل بسبب إعاقة وما شابھ. 9 
 ال تعمل ألسباب أخرى. 10 

 یرفض اإلجابةال تقرأ: . 97           
 عرفأال ال تقرأ: . 98 

 ناقصال تقرأ: . 99           
 

77) .Q23a (}"إذا خسرت مكان عملك، إلى أي  }للمستطلع: اسأل فقط إذا كان الُمجیب یعمل، غیر ذلك سجل "ناقص
  أشھر القادمة؟ 12مدى سھل أو صعب سیكون حسب رأیك إیجاد عمل آخر خالل الـ 

 سھل جًدا. 1
 سھل.2
  صعب.3
 صعب جًدا. 4

 اإلجابة ال تقرأ: یرفض. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9

 

78) .D11( ما ھي مھنتك األساسیة؟_______________________________  
العمل سّجل المھنة األساسّیة، العمل الذي یعملھ معظم الوقت. إذا كان ھناك أكثر من عمل واحد كھذا، فسّجل : (للمستطلع

 ).الذي یربح بھ المستطلع أكثر شيء. إذا كان المستطلع متقاعد أو ال یعمل، فسّجل المھنة األخیرة التي عمل بھا
  ال توجد معلومات كافیة لتصنیف المھنة. 996
 یرفض اإلجابة. 997

 عرفأال . 998
 ناقص. 999

 
79) .D12 (ما ھي مكانتك المھنّیة؟ 

 للمستطلع: الشرح بین قوسین مخصص للمساعدة بتصنیف اإلجابات. ال تقرأ الشرح
 )أجیر في مھنة مكتبیة (یعمل عمالً "غیر یدوّي"، مثالً: مدیر، مختّص یتقاضى راتًبا، یعمل في مكتب، ومندوب مبیعات 1
ا)( عامل 2  یعمل عمالً یدوّیً
 مزارع مستقل 3
 (ال یشمل المزارعین ویشمل المبادرین، أصحاب الدكاكین وأصحاب المھن، مثل المحامي، الطبیب وما شابھ)مستقل  4
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
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80) .D13 ( التالیة تعمل؟ القطاعاتمن  قطاعفي أي  
 للمساعدة بتصنیف اإلجابات. ال تقرأ الشرحللمستطلع: الشرح بین قوسین مخصص 

 )التعلیم، السلطة المحلیة، مكتب حكومي وما شابھ( .القطاع العام: موظف في سلك خدمات الدولة أو موظف حكومي1 
 .القطاع الخاص2 
 .عامل في شركة بملكیة مشتركة بین الحكومة وجھة خاّصة3 
 حیة، جمعّیة، منّظمات متطّوعین.عامل في القطاع الثالث، أي في مؤسسة غیر رب4 
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 
 

81) .D14 (؟عملت في أّي مجال من مجاالت العمل الّتالیة 
 للمستطلع: الشرح بین قوسین مخصص للمساعدة بتصنیف اإلجابات. ال تقرأ الشرح

 الزراعة (بما في ذلك األحراش، صید السمك) . 1
 .  الصناعة (الطاقة، المكننة، الكیماوّیات، المعادن، الھندسة، البناء)2
.  الخدمات (المواصالت، االتصال، التجارة، التجارة بالمفرق، التوزیع، التصلیحات، المصرفیة، التأمین، التمویل، 3 

 یم، قضاء أوقات الفراغ، البحث، العلوم، قّوات األمن)اإلدارة العامة، الصّحة، الثقافة، التعل
 .  آخر4
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
 
 

 لمن یوجد لدیھ شریك/ة حیاة:
82) .D15( ھو/ھي ھل  ؟كیف تعّرف حجم وظیفة شریك/ة حیاتك... 

 في سوق العمل:                   
 ساعة أو أكثر في األسبوع 32تعمل بوظیفة كاملة، . 1 
 ساعة في األسبوع 31 إلى 15یعمل بوظیفة جزئّیة، بین . 2  
 ساعة في األسبوع 15 تعمل أقّل من. 3  
 تساعد في العمل ألحد أقرباء العائلة، من دون أجر. 4 
 عاطل عن العمل. 5 
 :لیس في سوق العمل 
 !تأھیل مھنّي وال تعملطالب جامعي، تتعلم، في . 6 
 متقاعد. 7 
  ربة بیت. 8 
 ال تستطیع العمل بسبب إعاقة وما شابھ. 9 
 ال تعمل ألسباب أخرى. 10 

 یرفض اإلجابةال تقرأ: . 97           
 عرفأال ال تقرأ: . 98 

 ناقصال تقرأ: . 99           
  
 

 لمن یوجد لدیھ شریك/ة حیاة:
83) .Q23b ( بالنسبة لھ/لھا، إلى أي مدى سھل أو صعب سیكون حیاتك مكان عملھ/ھا الحاليإذا خسر شریك/ة، 

  أشھر القادمة؟ 12حسب رأیك إیجاد عمل آخر خالل الـ 
 سھل جًدا. 1
 سھل.2
  صعب.3
 صعب جًدا. 4
 

 اإلجابةیرفض  . ال تقرأ:7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9
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 لمن یوجد لدیھ شریك/ة حیاة:
84) .D16 (؟ما ھي المھنة األساسیة لشریك/ة حیاتك_______________________________  

إذا كان ھناك أكثر من عمل واحد كھذا، فسّجل العمل  سّجل المھنة األساسّیة، العمل الذي یعملھ معظم الوقت.: (للمستطلع
 ).إذا كان شریك/ة الحیاة متقاعد أو ال یعمل، فسّجل المھنة األخیرة التي عمل بھا یربح بھ شریك/ة الحیاة أكثر شيء.الذي 
  ال توجد معلومات كافیة لتصنیف المھنة. 996
 یرفض اإلجابة. 997

 عرفأال . 998
 ناقص. 999

 

85) .D20 ( :المدخوالت الشھریة (صافي) في العائلة 
 ₪ 4,500 حتى. 1
 ₪ 8,000-ל ₪ 4,501 بین. 2
 ₪ 12,000-ל ₪ 8,001 بین. 3
 ₪ 16,000-ל ₪ 12,001 بین. 4
 ₪ 16,000-أكثر من. 5

 

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9

 
 

86) .aD21 ((یشمل جنود) عدد األفراد الذین یسكنون في البیت : ______  

  ال تقرأ: ال توجد إجابة. 99              ال تقرأ: ال أعرف. 98            ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 97      
 
 

87) .3D2 (الدینیة؟ ھل وبأي مدى أنت معتاد الحفاظ على التقالید 
 ال أحافظ بتاًتأ على التقالید الدینیة. 1
 أحافظ قلیال على التقالید الدینیة. 2
 أحافظ بدرجة كبیرة على التقالید الدینیة. 3
 أحافظ على التقالید الدینیة بكل حذافیرھا. 4

 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 توجد إجابة ال تقرأ: ال. 9

 
 
 

88) .4D2 (للمستطلع: ال تقرأ[ ما ھي دیانتك؟ [ 
 یھودي. 20
 مسلم. 30
 درزي. 37
 كاثولیكي .01
 بروتستانت .02

 للمستطلع: سجل اإلجابة، _______ ( آخر .92  

 ناقص تبعیة دینیة/  وال أي دیانة  .93

 یرفض اإلجابة. 97
 ال أعرف. 98
 ناقص. 99

 

89) .D22 (بأي وتیرة تزور الكنیسة أو الجامع (للمستطلع: أذكر مكان الصالة حسب الدیانة)؟ 
 وال مرة. 1
 مرة بالسنة. 2
 مرات بالسنة 2-11. 3
 مرة بالشھر. 4
 مرتین أو أكثر بالشھر. 5
 مرة باألسبوع أو أكثر من مرة باألسبوع. 6

 كل یوم. 10
 ال تقرأ: یرفض اإلجابة. 7
 ال تقرأ: ال أعرف. 8
 ال تقرأ: ال توجد إجابة. 9

 
 

90) .5D2 (ما ھي اللغة المحكیة في بیتك بشكل عام؟ )(للمستطلع: ال تقرأ االجابات 
 الروسّیة 109
 العبریة 048
  العربیة 008
 )יקודד במשרדآخر _________ (للمستطلع: سجل االجابة، . 996
  یرفض اإلجابة 997
 عرفأال  998
 ناقص 999
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91 .)31D (إسرائیل. 90_____________________________  بأي دولة ولدت؟          
  أجاب الُمجیب باالتحاد السوفییتي سابقًا، سجل بأي جمھوریة باالتحاد السوفییتي سابقًا ولد.للمستطلع: إذا 

 
 

 لمن لم یولد بالبالد:
29 .)23D( أي سنة وصلت إلسرائیل؟  ________ 

 ناقص. 9999                ال أعرف. 9998            یرفض اإلجابة. 9997         الُمجیب ولد في اسرائیل. 9996
 
 
49) .29D (بأي نوع بلدة تسكن؟ 
 )بما في ذلك كیبوتس، موشاف( بلدة ریفیة .1
 )كل المدن باستثناء تل أبیب، القدس وحیفا( .مدینة صغیرة أو متوّسطة2
 )تل أبیب، القدس وحیفا( مدینة كبیرة.4
 یرفض اإلجابة.7
 عرفال أ .8
 ناقص .9
 
 ________________ البلد؟ما ھو أسم . 59
 
 
 

 לשימוש המשרד

 ___________________________________סמל א"ס?. 69

97  .)6A(  :ערבית3. רוסית      2. עברית        1שפת ריאיון . 
 

 נא לרשום את מספר הטלפון של המרואיין :
 

 מספר הטלפון ________________________ קידומת_____________
 

99 .)2A( מספר סוקר______________________: )3A( 98 אישה2. גבר   1: מין סוקר . 

 13      12      11      10       9       8      7      6       5       4       3        2       1שיכבה      . 100

 . ערבי2. יהודי     1מגזר: . 101

 


