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5/1          
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 ________________   משיבמספר  6-9
  _____________ : ישובלשימוש המשרד 10-13

14-15  IL          

 !חובה למלא

 הראיון:  התחלה של ביצועשעת 

 : _________[INWSMM] שעה 16-17: _______ [INWSHH]דקות 18-19

 הראיון:ביצוע תאריך 

 : _______[INWDDS] יום INWMMS _______ :20-21]] חודש INWYYS _______ :22-23]] שנה 24-27 

 
 

28-29 A1. [TVTOT]  
 األسبوع؟  م عادي وسطمشاهدة التلفزٌون فً ٌوتخصصه ل جمل،بالمُ  ،كم من الوقت( 1استعمل بطاقة رقم )

 A3نتقل إلى ا  ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 حتى ساعةنصف ساعة  .12

 ساعة حتى ساعة ونصف .10

 نٌحتى ساعت ساعة ونصف .10

 حتى ساعتٌن ونصفساعتٌن  .10
 ساعات 3حتى  ساعتٌن ونصف .10

 ساعات 3من  أكثر .10

 عرفال أ ال تقرأ: .88
 
 

30-31 A2 .[TVPOL]  
  لتلفزٌونلاألسبوع، كم من وقت مشاهدتك  فً ٌوم عادي وسط ،خرىأ مرة (1استعمل بطاقة رقم )

 ؟ السٌاسة وأحداث الساعةبرامج عن  أواألخبار تخصصه لمشاهدة 
  ال أخصص وقت بتاًتا. 11
 أقل من نصف ساعة. 10
 حتى ساعةنصف ساعة  .12

 ساعة حتى ساعة ونصف .10

 نٌحتى ساعت فساعة ونص .10

 حتى ساعتٌن ونصفساعتٌن  .10
 ساعات 3حتى  ساعتٌن ونصف .10

 ساعات 3 من أكثر .10

 عرفال أ ال تقرأ: .88
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 للجمٌع: 
 

32-33 A3.  [PPLTRST]

حسب رأٌك، ٌمكن الثقة بمعظم الناس، أو أن هنالك دائًما  هل عام، بشكل( 2 استعمل بطاقة رقم)
 ٌعنً أنه  0 أن حٌث ،10 إلى 0 من العالقات مع الناس؟ دّرج إجابتك على سلممكان لشكوك معٌنة فً  
 ."ٌمكن الثقة بمعظم الناس"ٌعنً أنه  01 –، و "هنالك دائًما مكان لشكوك معٌنة" 

 ال تقرأ:
 عرفأال 

          ٌمكن الثقة بمعظم الناس

 هنالك دائًما 
مكان 

لشكوك 
 معٌنة

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 

57-56  A4 .[PPLFAIR] 

  الفرصة لذلك، كانت لدٌهم إذا استغاللك ٌحاولون الناس هل، حسب رأٌك، معظم( 3 استعمل بطاقة رقم)
 تجاهك؟ منصفٌن ٌحاولون أن ٌكونوا أنهم أو

 ال تقرأ:
 ال أعرف

معظم الناس ٌحاولوا أن ٌكونوا 
 منصفٌن

         

معظم 
الناس 
ٌحاولوا 
 لاالستغال

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

 
59-58 A5 .[PPLHLP] 

 هل، حسب رأٌك، بشكل عام، ٌحاول الناس مساعدة اآلخرٌن أو أنهم بشكل عام ( 4 استعمل بطاقة رقم)
 ٌهتمون بأنفسهم؟

  ال تقرأ:
 ال أعرف

الناس بشكل عام ٌحاولون 
 مساعدة اآلخرٌن

         

الناس 
بشكل عام 

ون ٌهتم
 بأنفسهم

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
 

 

 :موالُحكبعض األسئلة عن السٌاسة  كاآلن نود أن نسأل
 

38B1  .[POLINAR] 

 هل أنت.... -السٌاسةبلى أي مدى تهتم إ
 . تهتم جًدا1
 . تهتم إلى حٍد ما2
 . تقرًٌبا ال تهتم3
 . ال تهتم بتاًتا4
 عرفال ٌ ال تقرأ: .8
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 لدٌك ثقة بكل واحدة من المؤسسات التالٌة؟ بشكل شخصًإلى أي مدى أنت ( 5رقم  مل بطاقةاستع)
 ٌعنً بأنك تثق بالمؤسسة  01 –ٌعنً بأنك ال تثق بتاًتا بالمؤسسة، و  1حٌث أن  01إلى  1دّرج إجابتك على سلم بٌن 

 ثقة تامة.
 ال تقرأ: 

ال 
 عرفأ

تثق 
 ثقة
 تامة

         
 ال تثق

 ابتاتً 

 64-5; B2 الكنٌست [TRSTPRL]    88 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 

64-64 B3 ًالجهاز القضائ [TRSTLGL]  88 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 

66-65 B4 الشرطة [TRSTPLC]  88 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 

68-67 B5السٌاسٌٌن [TRSTPLT]   88 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 

6:-69 B6األحزاب السٌاسٌة [TRSTPRT] 88 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 

74-6; B7ًالبرلمان األوروب [TRSTEP] 88 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 

74-74 B8 األمم المتحدة [TRSRUN] 88 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 1 
 

 

75 B9[VOTE] 

 الكنٌست األخٌرة  بعض الناس ال ٌصوتون فً االنتخابات لسبب أو آلخر. هل صوتت فً انتخاباتالٌوم، هنالك 
 (؟2112شباط )شهر 

 . نعم1
 B11انتقل إلى  . ال 2

 B11انتقل إلى  . ال ٌحق لً التصوٌت 3

 B11انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ: .8
 
 
 

77-76B10 [PRTVTIL] 

 االنتخابات؟ هذه فً صوتت حزب ألي

 مٌماد -الحركة الخضراء  .11         حزب العمل .1
                                       علٌه ٌروك .12          لٌكود .2
 هٌروكٌم  .13             كدٌمه .3
 الجبهة الدٌمقراطٌة للسالم .14          شاس .4
 التجمع الوطنً الدٌمقراطً  .15                مٌرتس .5
 ربٌة الموحدة والعربٌة للتغٌٌرالقائمة الع .16                  مفدال الجدٌدة –البٌت الٌهودي  .6
      آخر  .17          ٌهدوت هتوراه .7
 : ورقة بٌضاء / ورقة خالٌةال تقرأ .18                                      المتقاعدون. 8
 : لم أصوتال تقرأ .19              إسرائٌل بٌتنا )لٌبرمان( .9

 رائٌل لنا، مولٌدٌت(  )هتكفاه، تكوما، أرض إس ئومًٌحود لٌإ.11
 : ٌرفض اإلجابةال تقرأ. 77                                           

 عرف: ال أال تقرأ. 88                                                    
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 :للجمٌع
 . ضعالو سوء زٌادة منع أو إسرائٌل فً األوضاع تحسٌن محاولة بواسطتها ٌمكن عدٌدة طرق هنالك

 :التالٌة األمور من بشًء األخٌرٌن شهر 12 الـ خالل قمت هل
 ال تقرأ:

 عرفال أ
 نعم ال

 

8 2 1 
78B11 [CONTPLT] 

 محلٌة سلطةفً  موظف وأ حكومً موظف أو بسٌاسً اتصلت

8 2 1 
79B12 [WRKPRTY] 

 ناشطة مجموعةب أو سٌاسً حزب فً عملت

8 2 1 
7:B13  [WRKORG] 

 خرآ إتحاد أو منظمة ًف عملت

8 2 1 
7;B14 [BADGE] 

 معٌنة لحملة املصقً  اشعارً  عرضت بطاقة أو أو لبست

8 2 1 
84B15 [SGNPTIT] 

 على عرٌضة عٌوقبالتقمت 

8 2 1 
84B16 [PBLDMN] 

  جماهٌرٌة قانونٌة مظاهرة فً شاركت

8 2 1 
84B17 [BCTPRD] 

 قاطعت منتجات معٌنة
                                                                     

 للجمٌع:
85 B18a [CLSPRTY] 

 هل هنالك حزب معٌن تشعر بأنك قرٌب منه أكثر من باقً األحزاب؟
 . نعم 1
 B18dانتقل إلى  . ال 2

 B18dانتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ: .8
 

87-86 B81b [PRTCLIL] 

 ي حزب؟أل

 مٌماد -الحركة الخضراء  .11         العملحزب  .1
                                       علٌه ٌروك .12          لٌكود .2
 هٌروكٌم  .13             كدٌمه .3
 الجبهة الدٌمقراطٌة للسالم .14          شاس .4
 التجمع الوطنً الدٌمقراطً  .15                مٌرتس .5
 القائمة العربٌة الموحدة والعربٌة للتغٌٌر .16مفدال الجدٌدة                   –ٌهودي البٌت ال .6
      آخر  .17          ٌهدوت هتوراه. 7
 B18dانتقل إلى   : ٌرفض اإلجابةال تقرأ. 77                                      المتقاعدون. 8
 B18dانتقل إلى  عرف . ال تقرأ: ال أ88              إسرائٌل بٌتنا )لٌبرمان( .9

 )هتكفاه، تكوما، أرض إسرائٌل لنا، مولٌدٌت(   ئومًٌحود لٌإ.11

                                                  
   
 
 
 
 
 

                                                        

88 B18c [PRTDGCL]
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 من هذا الحزب؟ هل تشعر بأنك.... أي مدى تشعر بأنك قرٌب إلى
 قرٌب جًدا. 1
 إلى حٍد ما قرٌب. 2
 . غٌر قرٌب3
 . غٌر قرٌب بتاًتا4
 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

B18d 67-68  ٌ( إىٚ أٛ ٍذٙ َُٖٝل أُ رؼٞش فٜ دٗىخ راد حنٌ دَٝقشاؽٜ؟ 0)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ٝؼْٜ "ٌٍٖ جًذا". 01 –ٌٍٖ ثزبرًب" ٗ ٝؼْٜ "غٞش  1، حٞش أُ 01إىٚ  1دّسط إجبثزل ػيٚ عيٌ ٍب ثِٞ 

 ال رقشأ:

 ال أػشف
          ٌٍٖ جًذا

 غٞش ٌٍٖ 

 ثزبرًب

88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 
B18e 69-70  ٌ0)اعزؼَو ثطبقخ سق َُ  دَٝقشاؽٞخ؟ دٗىخإعشائٞو  رؼزجشجَو، إىٚ أٛ ٍذٙ ( ثبى

 ٝؼْٜ "دَٝقشاؽٞخ ىيغبٝخ". 01 –ؼْٜ "غٞش دَٝقشاؽٞخ ثزبرًب" ٗ ٝ 1، حٞش أُ 01إىٚ  1دّسط إجبثزل ػيٚ عيٌ ٍب ثِٞ 

 ال رقشأ:

 ال أػشف

دَٝقشاؽٞخ 

 ىيغبٝخ
         

غٞش دَٝقشاؽٞخ 

 ثزبرًب

88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 
                                                                                                   

94-94 B19 [LRSCALE] 

 على  نفسك كنت تضع  أٌن ."ٌسار" و "ٌمٌن" عن أحٌاًنا الناس ٌتحدث السٌاسة، فً( 8استعمل بطاقة رقم )
 ٌمٌن؟ ٌعنً 10 - و ٌسار ٌعنً 0، حٌث أن 01إلى سلم من 

 ٌمٌن          ٌسار
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01       02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
96-95 B20 [STFLIFE] 

 دّرج األٌام؟ هذه فً بشكل عام حٌاتك عن راض إجماال، إلى أي مدى أنت (2استعمل بطاقة رقم )
 ٌعنً راٍض جًدا. 10 -راٍض، و  ٌعنً جًدا غٌر 0أن  ، حٌث01إلى  1إجابتك على سلم من 

 جًدا 
 راٍض  غٌر

 راٍض جًدا         
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
98-97 B21 [STFECO] 
 ? إسرائٌل فً الحالً االقتصادي الوضع عن راض أي مدى أنت إلى بشكل عام، (2استعمل بطاقة رقم )

 جًدا 
 راٍض  غٌر

 راٍض جًدا         
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

9:-99 B22 [STFGOV] 

 الحكومة اإلسرائٌلٌة، إلى أي مدى تشعر بالرضا عن طرٌقة أداءها وحٌن تفكر فً اآلن ( 2طاقة رقم استعمل ب)
 لوظٌفتها؟

 جًدا 
 راٍض  غٌر

 راٍض جًدا         
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

:4-9; B32 [STFDEM] 

 ؟اإلسرائٌلٌة الدٌمقراطٌة عنراٍض أنت  أي مدىلى إ، جملوبالمُ ( 2استعمل بطاقة رقم )
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 جًدا 
 راٍض  غٌر

 راٍض جًدا         
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

:4-:4  B24 [STFEDU] 

 هذه األٌام؟ إسرائٌلفً  والتعلٌم لتربٌةاوضع بشكل عام، ماذا تفّكر عن ( 01استعمل بطاقة رقم )

 جٌد جًدا          سٌئ جًدا
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

:6-:5 B25 [STFHLTH] 

 هذه األٌام؟ إسرائٌلوضع خدمات الصحة فً بشكل عام، ماذا تفّكر عن ( 01استعمل بطاقة رقم )

 جٌد جًدا          سٌئ جًدا
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 التالٌة: الجمل جملة من ال توافق مع كل أو توافق إلى أي مدى( 00استعمل بطاقة رقم ) 

 ال تقرأ:
 ال ٌعرف

غٌر 
 موافق
 بتاًتا

غٌر 
 موافق

 فً الوسط
موافق وغٌر 

 موافق
 موافق

موافق 
 اجدً 

 

8 5 4 3 2 1 

85 B26 [GINCDIF] 

 فً الفجوات العمل من أجل تقلٌص الحكومة ٌجب على
 المعاشات

8 5 4 3 2 1 
 :8 B27 [FREEHMS] 

ا ٌكون أن ٌجب ًٌ  كما حٌاتهم ممارسة فً أحرار المثلٌٌن جنس
 ٌرغبون

 

87-88 B28  ٌَّدعون بأنه ٌجب تعمٌق عملٌة اإلتحاد بأوربا.  (02)استعمل بطاقة رقم  عند التفكٌر باإلتحاد األوروبً، هنالك من 
 من الالزم. آخرون ٌّدعون بأن عملٌة اإلتحاد عمٌق أكثر

 ما هو موقفك من عملٌة اإلتحاد األوروبً؟

 ٌجب تعمٌق ٌعنً  10 -، و  أكثر من الالزم ةعملٌة اإلتحاد عمٌقٌعنً  0أن  ، حٌث01إلى  1إجابتك على سلم من دّرج 

 .عملٌة اإلتحاد بأوربا
عملٌة اإلتحاد 

أكثر  ةعمٌق
 من الالزم

         
ٌجب تعمٌق عملٌة 

 اإلتحاد بأوربا

  تقرأ:ال
 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
 
 
 

 

 اآلن، سنسأل عدد من األسئلة عن أشخاص، من دول أخرى، الذٌن ٌأتون للعٌش فً إسرائٌل.
:; B29 [IMSMETM] 
 إلى نفس العرقألشخاص ٌنتمون  إسرائٌلأي مدى، حسب رأٌك، ٌجب أن تسمح  إلى (00استعمل بطاقة رقم )

 مثل تلك التً ٌنتمً إلٌها غالبٌة مواطنٌها، القدوم للعٌش هنا؟ مجموعة االثنٌةأو ال
 . السماح لكثٌرون القدوم للعٌش هنا1
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 . السماح لعدد معٌن2
 . السماح لعدد قلٌل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
;4 B30 [IMDFETN] 

 التً تلك  عن مختلفةاثنٌه  مجموعة مجموعة عرقٌة أو إلى ونألشخاص ٌنتم بالنسبة ماذا (00استعمل بطاقة رقم )
 فً إسرائٌل؟ ٌنتمً إلٌها غالبٌة المواطنٌن

 . السماح لكثٌرون القدوم للعٌش هنا1
 . السماح لعدد معٌن2
 . السماح لعدد قلٌل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
;4 B31 [IMPCNTR] 

 ؟وروباأدول فقٌرة من خارج من أشخاص ذا عن ما (00استعمل بطاقة رقم )
 . السماح لكثٌرون القدوم للعٌش هنا1
 . السماح لعدد معٌن2
 . السماح لعدد قلٌل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
;5-;4 B32 [IMBGECO] 

هنا للعٌش بأن ٌأتً هل كنت تقول، بشكل عام، بأنه جٌد أو سٌئ القتصاد إسرائٌل  (00استعمل بطاقة رقم )
 أشخاص من دول أخرى؟

 جٌد لالقتصاد          سًء لالقتصاد
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 

;7-;6 B33 [IMUECLT] 

غنٌة أكثر ئٌل بشكل عام تصبح فقٌرة أكثر أو بأن الحٌاة الثقافٌة فً إسراهل كنت تقول  (00استعمل بطاقة رقم )
 الذٌن ٌأتون للعٌش هنا؟خرى األدول المن  األشخاص بسبب

حٌاة ثقافٌة 
 فقٌرة أكثر

 حٞبح صقبفٞخ غْٞخ أمضش         
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

;9-;8 B34 [IMWBCNT] 

األشخاص الذٌن  بسببٌش فٌها أكثر للع هل أصبحت إسرائٌل مكان أفضل أكثر أم أسوء( 16استعمل بطاقة رقم )
 للعٌش هنا؟من دول أخرى  ٌأتون

مكان أسوء 
 أكثر للعٌش

 به

         
 مكان أفضل أكثر 

 ش بهللعٌ
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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 :سئلة عنك وعن حٌاتكواآلن بعض األ
 

;;-;: C1 [HAPPY] 

 أي مدى تعتبر نفسك إنساًنا سعًٌدا؟ ىإل، بالُمجمل (00بطاقة رقم استعمل )
 

غٌر  اجدً 
 سعٌد

         
 ا جدً 

 سعٌد 
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

444-444 C2 [SCLMEET] 

 ؟ةٌاجتماع اتلقاءك، وزمالء العمل ئقرباأوك، ئصدقاأبأي وتٌرة تلتقً مع  (08بطاقة رقم استعمل )
 . وال مرة11
 أقل من مرة فً الشهر. 12
 مرة فً الشهر. 13
 عدة مرات فً الشهر. 14
 عسبومرة فً األ. 15
 عسبوعدة مرات فً األ. 16
 كل ٌوم. 17
 عرفال ٌ ال تقرأ: .88
 

[INMDISC] C3^ 102-103 

 ؟ٗشخظٞخ خبطخثأٍ٘س ٍؼٌٖ رغزطٞغ اىزحّذس اىزٛ ص، إرا مبُ اطال، بشخاال ٍب ٕ٘ ػذد( 02)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 ٔال أدذ .1

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4-6 

5. 7-9 

 أٔ أكثش 11 .6

 ال أػشف ال رمشأ:. 88

 
 

 
 
 
 
 
 
 

446 C4 [SCLACT] 

 ي وتٌرة تشترك بفعالٌات اجتماعٌة؟ أ، بعمركفً  صأشخامقارنة مع ( 20 استعمل بطاقة رقم)
 الناس غالبٌةقل بكثٌر من أ. 1
 الناس غالبٌةقل من أ. 2
 . تقرًٌبا بنفس الوتٌرة3
 بٌة الناس. أكثر من غال4
 . أكثر بكثٌر من غالبٌة الناس5
 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

447 C5 [CRMVCT] 
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 األخٌرة؟ الخمس السنوات خالل اعتداء أو سرقة إلى تعرضتم عائلتك أفراد أحد أو أنت هل
 . نعم1
 . ال2
 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

448 C6 [AESFDRK] 

 فٌه عند حلول الظالم؟ تعٌش الذي الحً وحًٌدا فً كتشعر، أو ستشعر، باألمان عند تجول إلى أي مدى
 هل أنت تشعر/ستشعر:

 . آمن جًدا1
 . آمن2
 . غٌر آمن3
 . جًدا غٌر آمن4
 عرفال أ ال تقرأ: .8
 
 

  

 األسئلة التالٌة هً بخصوصك أنت:
 

449 C7 [HEALTH] 

 تستطٌع بأن تقول بأنه: هل عام؟ بشكل الصحً وضعك هو ما
 . جٌد جًدا1
 د. ج2ٌ
 . مقبول3
 . غٌر جٌد4
 . جًدا غٌر جٌد5
 غٌر مالئم ال تقرأ:. 6
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
 

44: C8 [HLTHHMP] 

ٌّد بطرٌقٍة ما فً نشاطاتك الٌومٌة بسبب مرض ُمستمر أو إعاقة أو ضعف أو مشكلة نفسٌة معٌنة؟   هل أنت مق
 . نعم، بدرجة كبٌرة1
 . نعم، بدرجة معٌنة2
 . ال3
 غٌر مالئم ال تقرأ:. 6
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
 
 

 
012 C9 [RLGBLG] 

ا لدٌانة أو طائفة دٌنٌة معٌنة؟ ًٌ  هل تعتبر نفسك منتم
 . نعم1
 C11انتقل إلى  . ال 2
 C11انتقل إلى  . ال تقرأ: ال أعرف 8
 
 
 

445-444C10 [RLGDNIL] 
 ما هً دٌانتك؟
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 C13 إلى انتقل . ٌهودي 5 ٌهودي

 

 C13انتقل إلى  مسلم سنً . 611 مسلم

 C13انتقل إلى  . تٌار إسالمً آخر 691

  

 C13انتقل إلى  . مسٌحً كاثولٌكً 1 مسٌحً

 C13انتقل إلى  . مسٌحً بروتستانت 2

 C13انتقل إلى  . مسٌحً أرثوذوكسً 3

 C13انتقل إلى  . تٌار مسٌحً آخر 4

  

 C13انتقل إلى  . درزي 671 درزي

  

 C13انتقل إلى  . دٌانة آسٌوٌة }مثل بوذٌة، هندوس{ 7 آخر

 C13انتقل إلى  . دٌانة أخرى، لٌست مسٌحٌة 8 

  

 استمر . ٌرفض 7777 ٌرفض ال تقرأ:

 استمر . ال توجد إجابة 9999 ال توجد إجابة ال تقرأ:

 
446  C11 [RLGBLGE] 

 أو لطائفة دٌنٌة معٌنة؟ ،ن معٌنلدٌ انتمًٌ مُ شخص نفسك ك تاعتبر ي مرةأفً هل 
 . نعم1
 C12 إلىانتقل  . ال 2

 C12 إلىانتقل   عرفال أ ال تقرأ: .8
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44:-447  C12 [RLGDEIL] 

 ألي؟
 . ٌهودي5 ٌهودي

 

 . مسلم سن611ً مسلم

 . تٌار إسالمً آخر691

  

 . مسٌحً كاثولٌك1ً مسٌحً

 . مسٌحً بروتستانت2

 حً أرثوذوكسً. مس3ٌ

 . تٌار مسٌحً آخر4

  

 . درزي671 درزي

  

 . دٌانة آسٌوٌة }مثل بوذٌة، هندوس{7 آخر

 . دٌانة أخرى، لٌست مسٌحٌة8 

  

 . ٌرفض7777 ٌرفض ال تقرأ:

 . ال توجد إجابة9999 ال توجد إجابة ال تقرأ:
 
 

1-4 dup    5/2 

 

 :للجمٌع
 

9-8       31C [RLGDGR] 

نك؟ 20بطاقة استعمل ) ٌّ   ( بدون عالقة النتمائك الدٌنً، كٌف تعّرف مدى تد
غٌر متدٌن 

 بتاًتا
 امتدٌن جدً          

 ال تقرأ:
 عرفأال 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
;-:C14 [RLGATND] 

 هذه  تشترك وتٌرة بأي الجنازات، أو الزواج مثل الخاصة عن المناسبات عدا( 22 رقمبطاقة استعمل )
 األٌام فً طقوس دٌنٌة منظمة؟

 . كل ٌوم11
 سبوعكثر من مرة فً األأ. 12
 سبوع. مرة فً األ13
 على األقل مرة فً الشهر. 14
 والمناسبات عٌاداأل فًفقط . 15
 . بفترات أقل متقاربة 16
 . وال مرة17
 عرفال ٌ ال تقرأ: .88
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44-44 31C [PRAY] 
 أٌة وتٌرة، إذا كنت أصال،   ب ،طقوس دٌنٌة فً عن وقت مشاركتك عدا (22)استعمل بطاقة رقم 

 أنت معتاد بأن تصلً؟ 
 . كل ٌوم1
 سبوعكثر من مرة فً األأ. 2
 سبوع. مرة فً األ3
 على األقل مرة فً الشهر. 4
 والمناسبات عٌاداأل فًفقط . 5
 . بفترات متقاربة أقل6
 . وال مرة7

 عرفال أ ال تقرأ: .88
 

44  C16 [DSCRGRP] 

 مجموعة مضطهدة فً إسرائٌل؟جزء من هل تعتبر نفسك 
 . نعم1
 C18انتقل إلى  . ال 2

 C18انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ: .8
 

 
C17 [DSCRGRP] 

  لها؟ تنتمً التً المجموعة ضد التمٌٌز أي خلفٌة ٌتم على
 (ةواحد ةابإج من ألكثر اإلشارة ممكن)
 نعم 

ٌوجد تمٌٌز ضد 
 لتً تنتمً لهاالمجموعة ا

 ال
ٌوجد تمٌٌز ضد 

 المجموعة التً تنتمً لها

45  [DSCRRCE] 1 0 اللون أو العرق 

46  [DSCRNTN] 1 0 القومٌة 

47  [DSCRRLG]1 0 الدٌن 

48  [DSCRRLNG]1 0 اللغة 

49  [DSCRETN]1 0 مجموعة اثنٌه 

4:  [DSCRAGE]1 0 جٌل 

4;  [DSCRGND]1 0 (رأةالجندر )كونك رجل/كونك ام 

44  [DSCRSEX]ً1 0 المٌول الجنس 

44  [DSCRDSB]1 0 إعاقة 

44 ]DSCROTH[ :1 0 ____________ آخر ال تقرأ 

45 ]DSCRDK[ :1 0 عرفال أ ال تقرأ 

46 ]DSCRREF[  :1 0 ٌرفضال تقرأ 

47 ]DSCRNAP[  :1 0 غٌر مالئمال تقرأ 

48 ]DSCRNA[  :1 0 ال توجد إجابةال تقرأ 

 
 

49 C18 [CTZCNTR] إسرائٌلً؟ مواطن أنت هل 

 C19 إلىانتقل  . نعم1
 . ال 2

 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

4;-4: [a] C19 [CTZSHIPB] تحملها؟ فّصل  التً الجنسٌة هً ما_________________________  
 عرفال أ ال تقرأ: .88

 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 
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54  C20 [BRNCNTR] إسرائٌل؟ فً ولدت هل 
 C23انتقل إلى  . نعم1
 . ال )استمر(2
 C23انتقل إلى  عرف ال أ ال تقرأ: .8

 

54-54 [a ]C21 [CNTBRTHB] ًفّصل  لدت؟وُ  دولة أي ف___________________________  
 عرفال أ ال تقرأ: .88

 ויםתו 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

 
58-55  C22 [LIVECNTA] 

 ؟إسرائٌلعٌش أول مرة فً لل بأي سنة انتقلت
 سنة: _______________________

 عرفال أ ال تقرأ: .8888

 
 

C23 أٌة لغة أو لغات تتحدث بشكل عام فً البٌت؟ 
 حتى لغتٌن سجل

 תווים3, קידוד אלפאנומרי,  2-693ISOקידוד למשרד: 
 

5;-59 [LNGHOM1]  [a] ______________________ 
  عرفال أ ال تقرأ: .888

      
[LNGHOM2] 40-42 [a]       ______________________ 

 ال توجد لغة ثانٌة ال تقرأ:. 444
 عرفال أ ال تقرأ: .888

  

65 C24 [BLGETMG] 

 ؟إسرائٌلمجموعة أقلٌة اثنٌه فً  إلىأنت تنتمً هل 
 . نعم1
 . ال 2

 عرف أال ال تقرأ: .8
 
 

66  C25 [FACNTR]  ؟إسرائٌل أبوك فً ُولدهل 
 C27 إلىانتقل  . نعم1
 . ال )استمر( 2

 C27 إلىانتقل   عرفال أ ال تقرأ: .8
 
 

68-67 [a] C26 [FBRNCNTA] 

 }إذا لم ٌولد فً إسرائٌل{ فً أي دولة ُولِد أبوك؟
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

____________________ 
  عرفأال  ال تقرأ: .88

 
 

69 C27 [MOCNTR] إسرائٌل؟ فً أمك ولدت هل 
 D1 إلىانتقل  . نعم1

 . ال )استمر( 2

 D1 إلىانتقل   عرفال أ ال تقرأ: .8
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6;-6: [a ]88C [MBRNCNTA] 

 ك؟ت أمولد فً إسرائٌل{ فً أي دولة ُولِد}إذا لم ت
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

____________________ 
  عرفال أ ال تقرأ: .88

 
 

 ىيجَٞغ:
 

D1 50   ٌرط٘ػٜ اىزبثغ ثؼَو  اشزشمذ أٗ عبَٕذأشٖش األخٞشح، ثأٛ ٗرٞشح  02( خاله اىـ 20)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 زْظَٞبد رط٘ػٞخ أٗ رْظَٞبد طذقخ؟ى

 يشح ثبألعجٕع ػهٗ األلم .1

 ميشح ثبنشٓش ػهٗ األل .2

 يشح ثثالثخ أشٓش ػهٗ األلم .3

 يشح ثغزخ أشٓش ػهٗ األلم .4

 ثٕرٛشح ألم .5

 ثزبرًب .6

 ال أػشف ال رمشأ:. 88

 

 حٞبرل.ّٗفغل  شؼ٘سك رجبٓ ػِذ أُ ّغأىل ثؼغ األعئيخ اُٟ ّشٝ
 

 ( إىٚ أٛ ٍذٙ ر٘افق أٗ ال ر٘افق ٍغ مو ٍِ اىجَو اىزبىٞخ:20)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 

 

 ٍ٘افق ٍ٘افق جًذا

 –ثبى٘عؾ 

افق ٍ٘

ٗغٞش 

 ٍ٘افق

 غٞش ٍ٘افق
جًذا غٞش 

 ٍ٘افق

 ال رقشأ: 

 ال أػشف

 D2 51  ب يزفبئم ثخظٕص ًً أَب دائ

 يغزمجهٙ
1 2 3 4 5 8 

D3 52  ثشكم اٚجبثٙ ثشكم ػبو، أشؼش

 رجبِ َفغٙ جًذا
1 2 3 4 5 8 

D4 53 َ8 5 4 3 2 1 شمبٙ فُأدٛبًَب أشؼش ثأ 
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 ثٖب  شؼشدل قبئَخ ٍِ االحبعٞظ أٗ اىزظشفبد اىزٜ ٍِ اىََنِ أُ رنُ٘ ع٘ف أقشأ ى ،( ا20ُٟ)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 خاله األعج٘ع األخٞش.

 خاله األعج٘ع األخٞش، مٌ ٍِ اى٘قذ.....

 
ثزبرًب أٗ رقشٝجًب 

 ثزبرًب 

ثؼغ ٍِ 

 اى٘قذ
 غبىجٞخ اى٘قذ

مو اى٘قذ أٗ 

رقشٝجًب مو 

 اى٘قذ

 ال رقشأ:

 ال أػشف

D5 54 8 4 3 2 1 شؼشد ثبإلدجبط؟ 

D6 55  شؼشد ثأٌ كم يب فؼهزّ، كبٌ جًٓذا 

 ؟ثبنُغجخ نك
1 2 3 4 8 

D7 56    8 4 3 2 1 ؟بشٚذً َٕيك كبٌ غٛش ي 

D8 57  8 4 3 2 1 ؟حدبغؼثبن شؼشد 

D9 58   8 4 3 2 1 ؟ثبنٕدذحشؼشد 

D10 59  8 4 3 2 1 ؟اعزًزؼذ ثذٛبرك 

D11 60   8 4 3 2 1 ؟ثبنذضٌشؼشد 

D12 61   دفغغزطٛغ نى رشؼشد ثأَك 

 شٙء؟أٔ نفؼم َفغك نهمٛبو 
1 2 3 4 8 

 

 

 ٗمٌ ٍِ اى٘قذ خاله األعج٘ع األخٞش.....

 
ثزبرًب  أٗ 

 رقشٝجًب ثزبرًب 

ثؼغ ٍِ 

 اى٘قذ
 غبىجٞخ اى٘قذ

مو اى٘قذ أٗ 

رقشٝجًب مو 

 اى٘قذ

 ال رقشأ:

 ال أػشف

D13 62   ٌ8 4 3 2 1 طبلخ؟انكثٛش يٍ ان نذٚككب 

D14 63  8 4 3 2 1 شؼشد ثبنخٕف؟ 

D15 64  8 4 3 2 1 ؟اإلطًئُبٌٓذٔء ٔبنشؼشد ث 

 

 

 ( إىٚ أٛ ٍذٙ ر٘افق أٗ ال ر٘افق ٍغ مو ٍِ اىجَو اىزبىٞخ:20)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 

 ٍ٘افق ٍ٘افق جًذا

 –ثبى٘عؾ 

ٍ٘افق 

ٗغٞش 

 ٍ٘افق

 غٞش ٍ٘افق
جًذا غٞش 

 ٍ٘افق

 ال رقشأ: 

 ال أػشف

D16 65   ٙأشؼش ثأَٙ دش ثأٌ ألشس نُفغ

 دٛبرٙٔأعهٕة ٚمخ طش
1 2 3 4 5 8 

D17 66   ثذٛبرٙ انٕٛيٛخ نذ٘ فشص لهٛهخ

 إلظٓبس لذسارٙ
1 2 3 4 5 8 

D18 67   أشؼش ثبنشضٗ غبنجٛخ انٕلذ

اد انزٙ ادممٓب يٍ خالل االَجبص ػٍ

 بألٕو ثٓ األيٕس انزٙ

1 2 3 4 5 8 

D19 68  ٚذذس خهم أٔ رشٕػ فٙ  يبػُذ

انكثٛش يٍ دٛبرٙ، ثشكم ػبو، أدزبج أيٕس 

 انٕلذ نهشجٕع ئنٗ انذٛبح االػزٛبدٚخ

1 2 3 4 5 8 
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 ( إىٚ أٛ ٍذٙ.....20)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 
      ثزبرًب

ثذسجخ مجٞشح 

 جًذا

 ال رقشأ:

 ال أػشف

D20 69  8 6 5 4 3 2 1 1 رزؼهّى أيٕس جذٚذح ثذٛبرك؟ 

D21 70   رشؼش ثأٌ األشخبص ثًُطمخ

 اٜخش؟ أدذْىعكُك ٚغبػذٌٔ 
1 1 2 3 4 5 6 8 

D22 71   ٌٕرشؼش ثأٌ األشخبص ٚزؼبيه

 يؼك ثبدزشاو؟
1 1 2 3 4 5 6 8 

 

 ( إىٚ أٛ ٍذٙ أّذ ٍ٘افق أٗ غٞش ٍ٘افق ٍغ مو ٍِ اىجَو اىزبىٞخ:28)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 

 ٍ٘افق ٍ٘افق جًذا

 –ثبى٘عؾ 

ٍ٘افق 

ٗغٞش 

 ٍ٘افق

 غٞش ٍ٘افق
جًذا غٞش 

 ٍ٘افق

 ال رقشأ: 

 ال أػشف

D23 72  أشؼش ثأٌ يب ألٕو  ،ثشكم ػبو

 ثّ ثذٛبرٙ نّ لًٛخ ٔيفٛذ
1 2 3 4 5 8 

D24 73  ،ٙظؼت أٌ أعزانٕضغ انذبن

فؼىأكٌٕ  ثخظٕص  )يزفبؤل( ثبأليم ي 

 يغزمجم انؼبنى

1 2 3 4 5 8 

D25 74   8 5 4 3 2 1 أشؼش ثأَُٙ جٛذ ثأيٕس كثٛشح 

D26 75  ٙثبنُغجخ نغبنجٛخ انُبط ف

رظجخ )يغ انٕلذ(  انذٛبحفأٌ اعشائٛم، 

 ٔأطؼت ٔنٛظ انؼكظعٕء دٛبح أ

1 2 3 4 5 8 

D27 76    أشؼش ثبنزؼبطف يغ األشخبص

 انزٍٚ ٚغكٌُٕ دٕنٙ
1 2 3 4 5 8 

 

D28  77-78  ٌاعزؼَو ثطبقخ سق(a22 إىٚ أٛ ٍذٙ رخظض ٗقذ ىيقٞبً ثبألٍ٘س اىزٜ ثبىفؼو رشٝذ اىقٞبً ثٖب؟ ) 

بٝؼْٜ " 01 –" ٗ ٝؼْٜ "ثزبرًب 1حٞش أُ ، 01إىٚ  1دّسط اجبثزل ػيٚ عيٌ ثِٞ  ًَ  ". دائ

 :ال رقشأ

 ال أػشف
ب ًَ  ثزبرًب          دائ

88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

D29 79-80  ٌاعزؼَو ثطبقخ سق(b22 ُٝ قّشثِٞ ٍْل َُ  قذسّٗل؟( إىٚ أٛ ٍذٙ رشؼش ثأُ األشخبص اى

 ال رقشأ:

 ال أػشف
ب ًٍ  ثزبرًب          رَب

88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

D30 81-82  ٌثحٞبرل؟  بىْغجخ ىل اىزؼبٍو ٍغ ٍشبمو ٕبٍخ رظبدفل( إىٚ أٛ ٍذٙ عٖو أٗ طؼت ث01)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ٝؼْٜ "ثغٖ٘ىخ مجٞشح".  01 –ٝؼْٜ "ثظؼ٘ثخ مجٞشح" ٗ  1، حٞش أُ 01إىٚ  1دّسط اجبثزل ػيٚ عيٌ ثِٞ 

 :ال رقشأ

 ال أػشف

ثغٖ٘ىخ 

 شحمجٞ
         

ثظؼ٘ثخ 

 مجٞشح

88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 
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 ( ثشنو ػبً، مٌ ٍِ اى٘قذ أّذ ......00)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 

 
 ثزبرًب          مو اى٘قذ

 ال رقشأ:

 ال أػشف

D31 83-84 88 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 يٓزى ثًب رفؼهّ؟ 

D32 85-86 88 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ي غزغشق ثًب رفؼهّ؟ 

D33 87-88 ًّظ ثًب رفؼهّ؟ زذ  88 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ي 

 

D34 89-90  ٌَُحٞؾ ثل؟02)اعزؼَو ثطبقخ سق  ( فٜ ًٝ٘ ػبدٛ، ثأٛ ٗرٞشح رُذسك ٗرقّذس اى

 ال رقشأ:

 ال أػشف
ب ًَ  ثزبرًب          دائ

88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

D35 91-92 ( إىٚ أٛ ٍذٙ رشؼش ثأُ ىذٝل ارجبٓ فٜ اىحٞبح )ثخظ٘ص اىَغزقجو(؟00قخ سقٌ )اعزؼَو ثطب 

بٝؼْٜ " 01 –" ٗ ثزبرًبٝؼْٜ " 1، حٞش أُ 01إىٚ  1دّسط اجبثزل ػيٚ عيٌ ثِٞ  ًَ  ".دائ

 ال رقشأ:

 ال أػشف
 ثزبرًب          ىيغبٝخ

88 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 

 

 

D36 93-94 ٌقّشثِٞ 00 )اعزؼَو ثطبقخ سق َُ  ػْذٍب رحزبط رىل؟  ٍْل( إىٚ أٛ ٍذٙ رزيقٚ ٍغبػذح ٗدػٌ ٍِ األشخبص اى

بٝؼْٜ " 01 –ٝؼْٜ "ثزبرًب" ٗ  1، حٞش أُ 01إىٚ  1دّسط اجبثزل ػيٚ عيٌ ثِٞ  ًَ  ".دائ

 ال رقشأ:

 ال أػشف
ب ًَ  ثزبرًب      دائ

88 16 15 14 13 12 11 11 

 

D37 95-96  ٌقّشثِٞ ٍْل ػْذٍب ٝحزبجُ٘ رىل؟( إىٚ 00)اعزؼَو ثطبقخ سق ٍُ  أٛ ٍذٙ رغبػذ ٗرذػٌ أشخبص 

 ال رقشأ:

 ال أػشف
ب ًَ  ثزبرًب      دائ

88 16 15 14 13 12 11 11 
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D38 97-98  ٌاىطجقبد اىؼيٞب ثبىَجزَغ( فٜ اىقَخ َٝٞيُ٘ إىٚ أُ ٝنّ٘٘ا ( فٜ ٍجزَؼْب، ْٕبىل أشخبص 00)اعزؼَو ثطبقخ سق(

 .)اىطجقبد اىقشٝجخ ٍِ اىقبع( فٜ اىقبعُ رَٞو إىٚ أُ رن٘ٗأشخبص 

 

 

 أٍبٍل عيٌ ٍِ اىقَخ إىٚ اىقبع، أِٝ رذّسط ّفغل ػيٚ ٕزا اىغيٌ اىًٞ٘؟

  

 َجزَغاىقَخ  11 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 َجزَغاىقبع  1 

 : ال أػشفال رقشأ 88 

 

D39 99-100  ٌٍززبىٞخدقٞقخ  21ىَذح جغَبّٞخ  أٝبً األخٞشح قَذ ثْشبؽبد خاىغجؼإىٚ أٛ ٍذٙ خاله ( 00)اعزؼَو ثطبقخ سق  

 أٗ أمضش؟

َُغزطيغ: ٝجت شَو أػَبه ٍْضىٞخ ٍضو أػَبه فٜ اىجٞذ أٗ فٜ اىحذٝقخ إرا رٌ رمش رىل، ؽبىَب مبّذ ٍذح اىؼَو   دقٞقخ  21ىي

 أٗ أمضش.

 ٔال يشح .1

 ٕٚو ٔادذ .1

 ٕٚيٍٛ .2

 ثالثخ أٚبو .3

 أسثؼخ أٚبو .4

 خًغخ أٚبو .5

 عزخ أٚبو .6

 أٚبو عجؼخ .7

 : ال أػشفال رقشأ 88
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  عٞشٗالحقًب ع٘ف ّغأه ػِ مٞفٞخ  ،اىذَٝقشاؽٞخ ثؼغ األعئيخ ػِع٘ف ّغأه اُٟ 

 فٜ إعشائٞو. خاىذَٝقشاؽٞ
 

 . ثشنو ػبًىذَٝقشاؽٞخ إَٔٞخ أٍ٘س ٍؼْٞخ ىغٞش اٍذٙ ػِ سأٝل ثخظ٘ص  ثذاٝخّ، ع٘ف ّغأىل

 شأٝل.شّٜ فقؾ ثرخجال ر٘جذ اجبثبد طحٞحخ أٗ غٞش طحٞحخ، اىشجبء أُ 
 

 :ىيجَٞغ

 

 ....ثشنو ػبً( حغت سأٝل، ٍب ٍذٙ إَٔٞخ األٍ٘س اىزبىٞخ ىيذَٝقشاؽٞخ 00)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 
 

 
ثشنو ػبً، ٌٍٖ 

 ىيغبٝخ

 ىيذَٝقشاؽٞخ

         

ثشنو ػبً، 

غٞش ٌٍٖ ثزبرًب 

 ىيذَٝقشاؽٞخ  

 : ال رقشأ

 ال أػشف

E1 101-102  ثأٌ ركٌٕ االَزخبثبد انؼبيخ

 دشح ٔيُظفخ؟ًبَٛخ( )انجشن
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E2 103-104  ّس انًظٕرٍٛ ػٍ ثأٌ ٚزذذ

ٚؼشفْٕى لجم انغٛبعخ يغ أشخبص آخشٌٔ 

 ارخبر لشاس انزظٕٚذ؟

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E3 105-106  ثأٌ رطشح االدضاة انغٛبعٛخ

ػٍ األدضاة انًخزهفخ ثذائم ٔاضذخ 

 األخشٖ؟

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E4 107-108  ألدضاة نثأٌ ركٌٕ انذشٚخ

 انًؼبسضخ ثُمذ انذكٕيخ؟
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E5 109-110  ثأٌ ركٌٕ انذشٚخ نٕعبئم

 االػالو ثُمذ انذكٕيخ؟
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 إَٔٞخ ٍذٙ  ٍبحغت سأٝل، ٗىٞظ ػِ إعشائٞو،  ثشنو ػبًٍٗب صىْب ّغأه ػِ اىذَٝقشاؽٞخ ( 00)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 ....ثشنو ػبًذَٝقشاؽٞخ األٍ٘س اىزبىٞخ ىي

 
ثشنو ػبً، ٌٍٖ 

ىيغبٝخ 

 ىيذَٝقشاؽٞخ 

         

ثشنو ػبً، 

غٞش ٌٍٖ ثزبرًب 

 ىيذَٝقشاؽٞخ  

 : ال رقشأ

 ال أػشف

E6 111-112  د ٔعبئم االػالو ّٔ ثأٌ رض

ًكُٓى انًٕاطٍُٛ ثًؼهٕيبد يٕثٕق ثٓب انزٙ ر

 يخ ؟يٍ رمٛٛى انذكٕ

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E7 113-114  ثأٌ ركٌٕ دمٕق االلهٛبد

 يذًٛخ؟
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E8 115-116  ثأٌ ركٌٕ نهًٕاطٍُٛ انكهًخ

األخٛشح فٙ انًٕاضٛغ انغٛبعٛخ األكثش أًْٛخ، 

ٔرنك ػٍ طشٚك رظٕٚذ يجبشش ػهٗ ْزِ 

 شؼجٙ؟ )اعزفزبء( انًٕاضٛغ ثبعزذمبق

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E9 117-118  ثأٌ ٚكٌٕ نهًٓبجشٍٚ دك

انزظٕٚذ فٙ االَزخبثبد انؼبيخ فمط ثؼذ أٌ 

 ٚذظهٕا ػهٗ يٕاطُخ؟

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E10 119-120  ثأٌ رزؼبيم انًذبكى يغ

ٍٔ؟  انجًٛغ ثشكم يزغب
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E11 121-122  ثأٌ رغزطٛغ انًذبكى يُغ

كٕيخ يٍ انزظّشف ثأيٕس خبسج انذ

 طالدٛزٓب؟

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 
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1-4 dup  5/3 

 

 

 

 إَٔٞخ ٍذٙ  ٍبحغت سأٝل، ٗىٞظ ػِ إعشائٞو،  ثشنو ػبًٍٗب صىْب ّغأه ػِ اىذَٝقشاؽٞخ ( 00)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ  

 ....ثشنو ػبً ذَٝقشاؽٞخاألٍ٘س اىزبىٞخ ىي

 

 
ثشنو ػبً، ٌٍٖ 

 ىيغبٝخ

 ٞخ ىيذَٝقشاؽ

         

ثشنو ػبً، 

غٞش ٌٍٖ ثزبرًب 

 ىيذَٝقشاؽٞخ  

 ال رقشأ: 

 ال أػشف

E12  6-7  ثأٌ رزى يؼبلجخ األدضاة انًٕجٕدح

 ؟عٕء أدائٓب ٔلذ االَزخبثبد ػٍ فٙ انجشنًبٌ
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E13 8-9   ٍُٛثأٌ رذًٙ انذكٕيخ كم انًٕاط

 يٍ انفمش؟ 
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E14 10-11   ثأٌ رششح انذكٕيخ لشاسرٓب

 نهُبخجٍٛ؟
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E15 12-13   ثأٌ رؼًم انذكٕيخ ػهٗ رمهٛض

 فٙ يغزٕٚبد انذخم؟ انفجٕاد
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 

 

14-15 E16  ٌبًثشنو ػذَٝقشاؽٞخ إَٔٞخ األٍش اىزبىٜ ىيٍذٙ  ٍبحغت سأٝل، ٗ( 00)اعزؼَو ثطبقخ سق.... 

 
ثشنو ػبً، ٌٍٖ 

 ىيغبٝخ

 ىيذَٝقشاؽٞخ 

         

ثشنو ػبً، 

غٞش ٌٍٖ 

ثزبرًب 

 ىيذَٝقشاؽٞخ  

 : ال رقشأ

 ال أػشف

يٕالف انذكٕيبد  ثأٌ ٚأخز انغٛبعٌٕٛ

 ارخبر لشاساد؟األٔسٔثٛخ ثبنذغجبٌ لجم 
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 
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 ٍِ ٗجٖخ ّظشك.  فٜ اعشائٞو اىًٞ٘ خاىذَٝقشاؽٞ عٞشاىَشح ػِ  اُٟ ع٘ف أعأه ثؼغ االعئيخ ثْفظ اىَ٘ػ٘ع، ىنِ ٕزٓ

 .شأٝلرخجشّٜ فقؾ ثٍشح أخشٙ، ال ر٘جذ اجبثبد طحٞحخ أٗ غٞش طحٞحخ، اىشجبء أُ 

 

 إعشائٞو؟ رْطجق ػيٚ ( إىٚ أٛ ٍذٙ رؼزقذ ثأُ مو ٍِ اىجَو اىزبىٞخ 08)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

 رؼْٜ ثأُ  01 –ثزبرًب ٗ ال رْطجق ٝؼْٜ ثأّل رؼزقذ ثأُ اىجَيخ  1، حٞش أُ 01إىٚ  1دّسط إجبثزل ػيٚ عيٌ ثِٞ 

باىجَيخ  ًٍ  .رْطجق رَب

 

ب  ًٍ           رْطجق رَب
ال رْطجق 

 ثزبرًب

 : ال رقشأ

 ال أػشف

E17 16-17   االَزخبثبد انؼبيخ فٙ ئعشائٛم

 دشح ٔيُظفخ
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E18 18-19  ٌٕفٙ اعشائٛم  انًظٕر

آخشٌٔ ثٌٕ ػٍ انغٛبعخ يغ أشخبص ٚزذذّ 

 ٚؼشفْٕى لجم ارخبر لشاس انزظٕٚذ

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E19 20-21   ٙاالدضاة انغٛبعٛخ انًخزهفخ ف

اعشائٛم رطشح ثذائم ٔاضذخ انٕادذ ػٍ 

 اٜخش

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E20 22-23   أدضاة انًؼبسضخ فٙ اعشائٛم

 خرًهك انذشٚخ ثُمذ انذكٕي
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E21 24-25   ٔعبئم االػالو فٙ اعشائٛم

 رًهك انذشٚخ ثُمذ انذكٕيخ
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E22 26-27   ٔعبئم االػالو فٙ اعشائٛم

د انًٕاطٍُٛ ثًؼهٕيبد يٕثٕق ثٓب انز٘  ّٔ رض

 ًٚكُٓى يٍ رمٛٛى انذكٕيخ 

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E23 28-29   دمٕق االلهٛبد فٙ ئعشائٛم

 يذًٛخ
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E24 30-31   نهًٕاطٍُٛ فٙ اعشائٛم انكهًخ

األخٛشح فٙ انًٕاضٛغ انغٛبعٛخ األكثش أًْٛخ، 

ٔرنك ػٍ طشٚك رظٕٚذ يجبشش ػهٗ ْزِ 

 انًٕاضٛغ ثبعزذمبق شؼجٙ

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E25 32-33  بيم يغ انًذبكى فٙ اعشائٛم رزؼ

 ٍٔ  انجًٛغ ثشكم يزغب
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 

 رْطجق ػيٚ اعشائٞو؟ ( ٗاُٟ اىشجبء أُ رق٘ه ىٜ إىٚ أٛ ٍذٙ رؼزقذ ثأُ مو ٍِ اىجَو اىزبىٞخ 08)اعزؼَو ثطبقخ سقٌ 

ب  ًٍ  ال رْطجق ثزبرًب          رْطجق رَب
 ال رقشأ: 

 ال أػشف

E26 34-35  ٕدح رزى يؼبلجخ األدضاة انًٕج

فٙ اعشائٛم ٔلذ االَزخبثبد ػٍ فٙ انكُٛغذ 

 غٛئأداءْب ان

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E27 36-37   انذكٕيخ فٙ اعشائٛم رذًٙ كم

 انًٕاطٍُٛ يٍ انفمش
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E28 38-39   انذكٕيخ فٙ ئعشائٛم رششح

 لشاسرٓب نهُبخجٍٛ
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

E29 40-41   انذكٕيخ فٙ ئعشائٛم رؼًم

 فٙ يغزٕٚبد انذخم انفجٕادػهٗ رمهٛض 
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 
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E30 42-43  ٌإعشائٞو؟ رْطجق ػيٚ اىزبىٞخ  خإىٚ أٛ ٍذٙ رؼزقذ ثأُ اىجَيٗ( 08)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 

ب  ًٍ           رْطجق رَب
ال رْطجق 

 ثزبرًب

 ال رقشأ: 

 ال أػشف

ٛم ٚأخزٌٔ ثؼٍٛ انغٛبعٌٕٛ فٙ اعشائ

 األٔسٔثٛخاالػزجبس آساء ٔيٕالف انذكٕيبد 

 مشاسادانلجم ارخبر 

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 ثبألعئيخ اىزبىٞخ، اؽيت ٍْل ثذاٝخً، أُ رخزبس ٗاحذح ٍِ االٍنبّٞبد اىزبىٞخ. ثؼذ رىل ع٘ف أعأىل إىٚ أٛ ٍذٙ حغت سأٝل 

 .اعشائٞو اىًٞ٘، أؽيت ٍْل اىزفنٞش ثٖزا اىَ٘ػ٘ع ثخظ٘ص ثشنو ػبً. ثبىْٖبٝخاخزٞبسك ٌٍٖ ىيذَٝقشاؽٞخ 

 شأٝل.رخجشّٜ فقؾ ثرزّمش ثأّٔ ال ر٘جذ اجبثبد طحٞحخ ٗغٞش طحٞحخ، اىشجبء أُ 

 

E31 44   ٌ( ْٕبىل آساء ٍخزيفخ ثخظ٘ص اىغؤاه ٕو فٜ اىذَٝقشاؽٞخ ٝجت أٗ ال ٝجت ػيٚ مو ٗاحذ 02)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ءٓ اىغٞبعٞخ، حزٚ ى٘ مبّذ ٍزطشفخ.آساثأُ ٝنُ٘ حش ثبىزؼجٞش ػِ 

 ؟ثشنو ػبًرظف ٍب ٕ٘ أفؼو ىيذَٝقشاؽٞخ  جَيخحغت سأٝل، أٛ 

َُغزطيغ  : أشش إىٚ إجبثخ ٗاحذح فقؾ.ىي

: "حبٗه ٍِ فؼيل اُ رخزبس اإلجبثخ األمضش رغأه ٍشح ٗاحذحثشنو ٗاػح، حبٗه أُ  8أٗ  2، 0إرا ىٌ رزٌ اإلشبسح إىٚ االجبثبد 

 ل".ٍالئَخ حغت سأٝ

 

 . ٚجت أٌ ٚكٌٕ كم ٔادذ دش ثبنزؼجٛش ػٍ آساءِ انغٛبعٛخ، 1

 E32اَزمم ئنٗ عإال                            دزٗ نٕ كبَذ يزطشفخ              

 . ٚجت يُغ األشخبص أطذبة اٜساء انًزطشفخ يٍ 2

 E34نٗ عإال انزؼجٛش ػٍ سأٚٓى ثشكم دش                                        اَزمم ئ

 E33: ٚزؼهك ثبنظشٔف                                                   اَزمم ئنٗ عإال ال رمشأ. 5

 E33ال أػشف                                                          اَزمم ئنٗ عإال  ال رمشأ:. 8

 

 E31فٜ عؤاه  0ٍِ أجبة 
E32 45-46  ٌ( إىٚ أٛ ٍذٙ حغت سأٝل ٕبً ىيذَٝقشاؽٞخ ثشنو ػبً ثأُ ٝنُ٘ مو شخض حش ثبىزؼجٞش 01 )اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ػِ آساءٓ اىغٞبعٞخ، حزٚ ى٘ مبّذ ٍزطشفخ؟

ٕبً جًذا 

ىيذَٝقشاؽٞخ ثشنو 

 ػبً

         

غٞش ٕبً ثزبرًب 

ىيذَٝقشاؽٞخ 

 ثشنو ػبً  

 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

   

 E31فٜ عؤاه  8أٗ  0، 0ٍِ أجبة 
E33 47-48   ٌ( إىٚ أٛ ٍذٙ حغت سأٝل، مو شخض فٜ إعشائٞو اىًٞ٘ حش ثبىزؼجٞش ػِ آساءٓ 00)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 اىغٞبعٞخ حزٚ ى٘ مبّذ ٍزطشفخ؟

ب ًٍ  ثزبرًب          رَب
 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 E36اّزقو إىٚ عؤاه 
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 E31فٜ عؤاه  2ٍِ أجبة 
E34 49-50  ٍْغ األشخبص أطحبة اٟساء  ثشنو ػبًيذَٝقشاؽٞخ ىً بٕ( إىٚ أٛ ٍذٙ حغت سأٝل 01قخ سقٌ )اعزؼَو ثطب 

 اىَزطشفخ ٍِ اىزؼجٞش ػِ سأٌٖٝ ثشنو حش؟

ٕبً جًذا 

ىيذَٝقشاؽٞخ ثشنو 

 ػبً

         

غٞش ٕبً ثزبرًب 

ىيذَٝقشاؽٞخ  

 ثشنو ػبً

 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

E35 51-52   ٌفٜ إعشائٞو( إىٚ أٛ ٍذٙ حغت سأٝل ٝزٌ ٍْغ أشخبص أطحبة اٟساء اىَزطشفخ 00)اعزؼَو ثطبقخ سق  

 اىًٞ٘ ٍِ اىزؼجٞش ػِ سأٌٖٝ ثشنو حش؟

ب ًٍ  ثزبرًب          رَب
 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 :ىيجَٞغ
E36 53   ٌىذٗىخ.ىظبىح ا أحٞبًّب ال ر٘افق اىحنٍ٘خ ٍغ ٍب ٝؼزقذ غبىجٞخ اىْبط ثخظ٘ص ٍب ٕ٘ أفؼو (02)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ؟ثشنو ػبًرظف ٍب ٕ٘ أفؼو ىيذَٝقشاؽٞخ  جَيخحغت سأٝل، أٛ 

َُغزطيغ  : أشش إىٚ إجبثخ ٗاحذح فقؾ.ىي

ٍِ فؼيل اُ رخزبس اإلجبثخ األمضش : "حبٗه رغأه ٍشح ٗاحذحثشنو ٗاػح، حبٗه أُ  8أٗ  2، 0إرا ىٌ رزٌ اإلشبسح إىٚ االجبثبد 

 ٍالئَخ حغت سأٝل".

 

 انغٛبعبد انًخططخ كزجبٔة رغٛٛشػهٗ انذكٕيخ  .1

 E37يغ سأ٘ غبنجٛخ انجًٕٓس                                             اَزمم ئنٗ عإال 

اَزمم                                  ثبنغٛبعبد انًخططخ ثغض انُظش ػٍ سأ٘ غبنجٛخ انجًٕٓس         انزًّغكػهٗ انذكٕيخ  .2

 E39ئنٗ عإال 

 E38: ٚزؼهك ثبنظشٔف                                                   اَزمم ئنٗ عإال ال رقشأ. 5

 E38: ال أػشف                                                          اَزمم ئنٗ عإال ال رقشأ. 8

 

 E36ثغؤاه  0ٍِ أجبة 
E37 54-55  ثأُ رغّٞش اىحنٍ٘خ اىغٞبعخ  ثشنو ػبًيذَٝقشاؽٞخ ( حغت سأٝل، إىٚ أٛ ٍذٙ ٕبً ى00ٌ )اعزؼَو ثطبقخ سق 

 اىَخططخ رجبٗثًب ٍغ سأٛ غبىجٞخ اىجَٖ٘س؟

ٕبً جًذا 

ىيذَٝقشاؽٞخ ثشنو 

 ػبً

         

غٞش ٕبً ثزبرًب 

ىيذَٝقشاؽٞخ  

 ثشنو ػبً

 ال رقشأ: 

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 E36فٜ عؤاه  8أٗ  0، 0ٍِ أجبة 
E38 56-57   ٌاىًٞ٘ رغّٞش ٍِ عٞبعزٖب اىَخططخ  فٜ اعشائٞو( ثأٛ ٗرٞشح، حغت سأٝل، اىحنٍ٘خ 00)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 رجبٗثًب ٍغ سأٛ غبىجٞخ اىجَٖ٘س؟

ب َّ  ثزبرًب          دائ
 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 E41اّزقو إىٚ عؤاه 
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 E36ػيٚ عؤاه  2ٍِ أجبة 
 

E39 58-59  اىحنٍ٘خ  رزَّغلثأُ  ثشنو ػبًيذَٝقشاؽٞخ بً ىٕ( حغت سأٝل، إىٚ أٛ ٍذٙ 00خ سقٌ )اعزؼَو ثطبق 

 ثغٞبعبرٖب اىَخططخ مشد ػيٚ سأٛ غبىجٞخ اىجَٖ٘س؟

ٕبً جًذا 

ىيذَٝقشاؽٞخ ثشنو 

 ػبً

         

غٞش ٕبً ثزبرًب 

خ  ىيذَٝقشاؽٞ

 ثشنو ػبً

 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

E40 60-61   ٌثغٞبعبرٖب اىَخططخ مشد  ثئعشائٞو( حغت سأٝل، ثأٛ ٗرٞشح رزَّغل اىًٞ٘ اىحنٍ٘خ 00)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ػيٚ سأٛ غبىجٞخ اىجَٖ٘س؟

ب َّ  ثزبرًب          دائ
 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 ىيجَٞغ:
E41 62   ٌ( ْٕبىل دٗه رزشنو ثٖب اىحنٍ٘خ ٍِ حضة ٗاحذ، ٗدٗه أخشٙ رزشنو ثٖب اىحنٍ٘خ ٍِ 00)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ؟ثشنو ػبًائزالف حضثِٞ أٗ أمضش. حغت سأٝل، أٛ جَيخ رظف ٍب ٕ٘ أفؼو ىيذَٝقشاؽٞخ 

َُغزطيغ  : أشش إىٚ إجبثخ ٗاحذح فقؾ.ىي

: "حبٗه ٍِ فؼيل اُ رخزبس اإلجبثخ األمضش رغأه ٍشح ٗاحذحثشنو ٗاػح، حبٗه أُ  8أٗ  2، 0بد إرا ىٌ رزٌ اإلشبسح إىٚ االجبث

 ٍالئَخ حغت سأٝل".

 

 E42أٌ رزشكم انذكٕيخ يٍ دضة ٔادذ                           اَزمم ئنٗ عإال  .1

 E44اَزمم ئنٗ عإال أٌ رزشكم انذكٕيخ يٍ ائزالف دضثٍٛ أٔ أكثش                .2

 E45: )ٚزؼهك ثبنظشٔف(                                          اَزمم ئنٗ عإال ال رقشأ. 5

 E45: )ال أػشف(                                                 اَزمم ئنٗ عإال ال رقشأ. 8

 

 E41فٜ عؤاه  0ٍِ أجبة 
E42 63-64  ثأُ رزشنو اىحنٍ٘خ  ثشنو ػبًً ىيذَٝقشاؽٞخ بٕ( حغت سأٝل، إىٚ أٛ ٍذٙ 00ٌ )اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ٍِ حضة ٗاحذ؟

ٕبً جًذا 

ىيذَٝقشاؽٞخ ثشنو 

 ػبً

         

غٞش ٕبً ثزبرًب 

ىيذَٝقشاؽٞخ  

 ثشنو ػبً

 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 ٗاُٟ ىغؤاه آخش ثٖزا اىَ٘ػ٘ع:

E43 65-66   ٌحضة ٗاحذ؟ فٜ إعشائٞوٗرٞشح رزأىف اىحنٍ٘خ ( حغت سأٝل، ثأٛ 00)اعزؼَو ثطبقخ سق ٍِ 

 

ب َّ  ثزبرًب          دائ
 ال رقشأ: 

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 F1اّزقو إىٚ عؤاه 
 



 

 26 

 E41فٜ عؤاه  2ٍِ أجبة 
E44 67-68  أُ رزشنو اىحنٍ٘خ ٍِ  ثشنو ػبًً ىيذَٝقشاؽٞخ بٕ( حغت سأٝل، ثأٛ ٍذٙ 00طبقخ سقٌ )اعزؼَو ث 

 زالف حضثِٞ أٗ امضش؟ائ

ٕبً جًذا 

ىيذَٝقشاؽٞخ ثشنو 

 ػبً

         

غٞش ٕبً ثزبرًب 

ىيذَٝقشاؽٞخ  

 ثشنو ػبً

 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 

 E41فٜ عؤاه  8أٗ  0، 2ٍِ أجبة 
 ٗاُٟ ىغؤاه أخٞش فٜ ٕزا اىَ٘ػ٘ع:

E45 69-70   ٌائزالف حضثِٞ أٗ أمضش؟ فٜ إعشائٞوشح رزأىف اىحنٍ٘خ ( حغت سأٝل، ثأٛ ٗر00ٞ)اعزؼَو ثطبقخ سق ٍِ 

ب َّ  ثزبرًب          دائ
 : ال رقشأ

 ال أػشف

11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 88 

 
 
 

 التفاصٌل عنك وعن أشخاص آخرٌن فً بٌتك بعضاآلن، أود أن أسألك 

 

94-94 F1 [HHMMB]  البٌت؟كم شخص، بما فٌهم أنت واألوالد، ٌسكن بشكل دائم فً هذا 

 
 _____________ 

 عرفال أ ال تقرأ:. 88

 
 :ستطلعللمُ 

 .القائمة التالٌة: أوال، تفاصٌل عن الُمجٌب امأل
 وبعد ذلك، تفاصٌل عن باقً أفراد العائلة )حسب ترتٌب الجٌل، من األكبر الى األصغر(:

 

 بخصوص الُمجٌب:. 1
 

 : _____________________شخصًأسم 

 

95 F2  [GNDR] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9                      )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

74-77 F3  [YRBRN] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
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 البٌت }ال ٌشمل الُمجٌب{: أفرادبخصوص األكبر سًنا من بٌن . 2

 

 : _____________________صًأسم شخ
 

9: F2 [GNDR2] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9    ٌرفض. 7     )أنثى( مرأةا. 2      )ذكر( رجل. 1:   جنس 

 

:4-9;   [YRBRN2] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 

:6-:5 F4  ٌب:صلة القرابة للُمج 

[RSHIPA2] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوجمن  وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  قرٌب عائلة آخر. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر، .6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88

 

 الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل:. 3
 

 : _____________________أسم شخصً
 

:7 F2  [GNDR3] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       ٌرفض. 7    )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1:  جنس 
 

:;-:8 F3  [YRBRN3] دةسنة الوال: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

;4-;4 F4 :صلة القرابة للُمجٌب  

[RSHIPA3]  {08 رقم بطاقة ستعمل}ا  

 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن لحٌاة،ا ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل:. 4
 

 : _____________________أسم شخصً
 

;4 F2 [GNDR4] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       ٌرفض. 7    )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1: جنس 

 

;8-;5 F3  [YRBRN4] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفأال  ال تقرأ:. 8888
 

;:-;9 F4  :صلة القرابة للُمجٌب  

[RSHIPA4] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حٌاة ة/شرٌك/ ةوجز/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6
 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ تقرأ:ال . 88
 
 
 
 

 :الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل. 5
 

 : _____________________أسم شخصً
 

;; F2  [GNDR5] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     ٌرفض. 7    )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

445-444 F3  [YRBRN5] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض تقرأ:ال . 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 

447-446 F4  :صلة القرابة للُمجٌب 

[RSHIPA5] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل. 6
 

 : _____________________أسم شخصً
 

448 F2   [GNDR6] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9      ٌرفض .7    )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

444-449 F3  [YRBRN6] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

444-444 F4  :صلة القرابة للُمجٌب 

[RSHIPA6] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال ٌ ال تقرأ:. 88
 

dup 1-4   5/4 

 :لشخص التالً حسب ترتٌب الجٌلا. 7
 

 : _____________________أسم شخصً
 

8 F2   [GNDR7] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     ٌرفض. 7    )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

44-9 F3  [YRBRN7] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 

44-44 F4  :صلة القرابة للُمجٌب 

[RSHIPA7] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً خوةأ األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال ٌ ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل. 8

 

 : _____________________أسم شخصً
 

45 F2   [GNDR8] د إجابةال توج ال تقرأ:. 9       ٌرفض. 7   )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

49-46 F3  [YRBRN8] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

4;-4: F4  :صلة القرابة للُمجٌب 

[RSHIPA8] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
 

 
 

 

 :الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل. 9
 

 ______________: _______أسم شخصً
 

44 F2  [GNDR9] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9       ٌرفض. 7    )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1 :جنس 

 

46-44 F3  [YRBRN9] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 

48-47 F4  :صلة القرابة للُمجٌب 

[RSHIPA9] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل. 10
 

 : _____________________أسم شخصً
 

49 F2   [GNDR10] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9    ٌرفض. 7     )أنثى( امرأة. 2    )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

54-4: F3  [YRBRN10] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

55-54 F4  :صلة القرابة للُمجٌب 

[RSHIPA10] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً الدٌنو الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
 

 
 
 
 

 :الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل. 11
 

 : _____________________أسم شخصً
 

56 F2   [GNDR11] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9         ٌرفض. 7  )أنثى( امرأة. 2    )ذكر( رجل .1  :جنس 
 

5:-57 F3  [YRBRN11] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

64-5; F4  :صلة القرابة للُمجٌب 

[RSHIPA11] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ أ:ال تقر. 88
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 :الشخص التالً حسب ترتٌب الجٌل. 12
 

 : _____________________أسم شخصً
 

64 F2   [GNDR12] ال توجد إجابة ال تقرأ:. 9     ٌرفض. 7 )أنثى(    امرأة. 2     )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

67-64 F3  [YRBRN12] سنة الوالدة: _____________________________ 

 ٌرفض رأ:ال تق. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 
 

69-68 F4  :صلة القرابة للُمجٌب 

[RSHIPA12] {08 رقم بطاقة ستعمل}ا 

 حٌاة ة/شرٌك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبنً ابن البٌت، فً ٌسكن الذي ة/الزوج ابن ٌشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبنً والدٌن الحٌاة، ة/شرٌك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبنً أخوة األب، زوجة/األم زوج خواتوأ أخوة ٌشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قرٌب. 5

 عائلة قرٌب لٌس آخر،. 6

 ٌرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال ٌ ال تقرأ:. 88
 

 
 

  : : למשרדלמשרד

6: F5  [ICPART1]  سّجل هل الُمجٌب: -للمستطلع  
  F6استمر إلى      ٌسكن مع زوج/زوجة/شرٌك/ة حٌاة . 1
 F7 سؤال انتقل إلى    كل الباقً. 2
 F7 سؤال انتقل إلى     غٌر مالئم ال تقرأ:. 9

 

 
 :سكن مع زوج/زوجة/شرٌك/ة حٌاةلكل من ٌ

 7F سؤال انتقل إلى     سكن مع زوج/زوجة/شرٌك/ة حٌاةللمستطلع: إذا كان ال ٌ
 

74-6; F6 [RSHPSTS]  

 ذكرت أنك تسكن مع زوج/زوجة/شرٌك/ة حٌاة. { 02ستعمل بطاقة رقم }ا

 ٌن التعرٌفات التالٌة تصف عالقتكم؟أي من ب
 F7 سؤال انتقل إلى   زواج حسب القانون. 1
 F8 سؤال انتقل إلى      اً قانونٌ امعترف بهلكن بمكانة غٌر ٌسكن مع شرٌك/ة حٌاة )بدون زواج( . 3
اٌسكن مع شرٌك/ة حٌاة )بدون زواج( . 4 ًٌ  F8 سؤال انتقل إلى    معترف به قانون
 F7 سؤال انتقل إلى   القانون مطلّق حسب. 6

 F7 سؤال انتقل إلى   ٌرفض ال تقرأ:. 77

 F7 سؤال انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 :للجمٌع
 

74 F7 [LVGPTNEA]   ؟)أو متزوجون زواج مدنً( مع شرٌك/ة حٌاة بدون زواج مرةوهل كنت تسكن 
               نعم. 1
 ال. 2
 ٌرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال أ ال تقرأ:. 8

 

74 F8 [DVRCDEVA]  أو أبطلت زواجك المدنً؟ مرةق طلّ كنت مهل ٌمكننً أن أسألك إذا 

               نعم. 1
 ال. 2
 ٌرفض ال تقرأ:. 7
 عرفال أ ال تقرأ:. 8

 

 :למשרד

75 F9  [ICPART2]  سّجل هل الُمجٌب: -للمستطلع  
 10F  سؤال تمر إلىاس    ٌسكن مع زوج/زوجة/شرٌك/ة حٌاة . 1
 11F سؤال انتقل إلى    كل الباقً. 2
 

 

 :למשרד

76 F10  [ICCOHBT]  سّجل هل الُمجٌب: -للمستطلع 
 11F سؤال استمر إلى    [6Fبسؤال  4 إجابة]ُمجٌبون ٌسكنون مع شرٌك/ة حٌاة . 1
 12F سؤال انتقل إلى     كل الباقً. 2
 
 
 
 

أو لمن ٌعٌش مع شرٌك حٌاة من غٌر  – حٌاةٌسكن مع زوج/زوجة/شرٌك/ة  ال لمن

  زواج
 

78-77 F11 [MARSTS] { 01ستعمل بطاقة رقم }ا 
 .وضعك االجتماعً القانونًهذا السؤال بخصوص 

 هل أنت:
 (للمستطلع: أشر إلى إجابة واحدة فقط)
  زواج رسمً )قانونً(. 1
ا. 4 ًٌ  مطلّق رسم
 أرمل / شرٌك/ة حٌاة توفى/ت. 5
 تزوج بتاًتالم ٌ –عزب أ. 6

  ٌرفض: ال تقرأ. 77
  عرفال أ >ال تقرأ. 88
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 للجمٌع:

 
79  F12 [CHLDHM] :هل 

      F14  سؤال نتقل إلىا   ٌوجد لدٌك أوالد ٌسكنون فً البٌت . 1

 استمر   ال ٌوجد لدٌك أوالد ٌسكنون فً البٌت . 2
 

 

7:  F13  .[CHLDHHE] 

 ة/شرٌك أوالد بالتبنً، ألوالد أًٌضا القصد البٌت؟ نفس فً معك واعاش أوالد مرة لدٌك كان هل
 حٌاتك؟

 نعم. 1
 ال. 2
 ٌرفض ال تقرأ:. 7

 عرفال أ ال تقرأ:. 8
 

 

 
 

 للجمٌع:
 

 

7; F14 [DOMICIL]  

 أي من الجمل التالٌة تصف بأفضل طرٌقة منطقة سكنك؟{ 00ستعمل بطاقة }ا
 مدٌنة كبٌرة. 1

 ضاحٌة فً مدٌنة كبٌرة. 2

 بلدة أو مدٌنة صغٌرة. 3

 قرٌة رٌفٌة. 4

 مزرعة أو بٌت فً قرٌة. 5

 عرفال أ ال تقرأ:. 8
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85-84  F15 [EDLVIL]  

 حصلت علٌها؟ (درجة ثقافةشهادة )أعلى  ما هً{  02ستعمل بطاقة رقم }ا

  

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعنً:

 لٌمً، أو:مسار تعالحصول على شهادة رسمٌة تشٌر إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادٌة( شهادة رسمٌةال ٌتم من خالله الحصول على  مسار تعلٌمً إنهاء

 
 

  

  4444:  ، أشراالتحاد السوفٌٌتً سابًقادول لدٌه فً  (درجة ثقافةشهادة )إذا حصل على أعلى 
    F15Rوانتقل إلى 

 

 
   להקלדה

 لم ٌنهً تعلٌم ابتدائً 1 0000
 دائٌةابت 2 1130
 إعدادٌة 3 2130
 بدون شهادة بجروتٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) نظرٌة ثانوٌة 4 3110
 مع شهادة بجروت نظريٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) نظرٌة ثانوٌة 5 3130
  شهادة بجروت بدونٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) مهنٌة ثانوٌة 6 3211
 مدرسة صناعٌة أو تأهٌل مهنً 7 3212
 مهنٌة شهادة بجروت معٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) مهنٌة ثانوٌة 8 3230
 تحضٌرٌة لتعلٌم أكادٌمً 9 4130
  فوق ثانوٌة غٌر أكادٌمٌة 10 4220

ًّ أو ممرض/ة عملً()   مثال، شهادة تقن
 فوق ثانوٌة غٌر أكادٌمٌة 11 5200

ًّ أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعلٌم بدون ل)   (B.A قب أولمثال، شهادة هندس
 .B.Edمن كلٌة أكادٌمٌة، أو لقب مشابه ٌشمل لقب أكادٌمً، مثال متخّرج بمجال التربٌة والتعلٌم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه ٌشمل لقب أكادٌمً، مثال B.A لقب أول، 13 6200
 (مثال. Ms.C) لقب ثانً من كلٌة أكادٌمٌة أو لقب مشابه 14 7110
 لقب ثانً من جامعة 15 7200
 أو طبٌب بٌطري، مثال D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبٌب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه فً الطب  16 7210
 ، دكتوراه فً القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   تحاد السوفٌٌتً سابًقافً اال ة )درجة ثقافة(شهادأعلى حصل على  4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 ٌرفض ال تقرأ: 7777 7777
 عرفال أ ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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 فً االتحاد السوفٌٌتً سابًقا (درجة ثقافةشهادة )لمن حصل على أعلى 
 

89-86  F15R [EDLVIL_R]  

 حصلت علٌها؟ (درجة ثقافة) شهادةأعلى تحاد السوفٌٌتً سابًقا"{ ما هً باال دراسة}استعمل بطاقة "

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعنً:

 مسار تعلٌمً، أو:الحصول على شهادة رسمٌة تشٌر إلى إنهاء 
 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادٌة( شهادة رسمٌةال ٌتم من خالله الحصول على  مسار تعلٌمًإنهاء 

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ٌنهً تعلٌم ابتدائً. 1 0000

 Начальная школа .2 ابتدائٌة. 2 1130

مع شهادة (, سنوات تعلٌم 9-8)مدرسة ثانوٌة غٌر تامة . 3 2130
 ، ولكن لٌس شهادة مهنٌةإنهاء

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 
школы), с аттестатом о неполном среднем 

образовании, но без профессионального 
образования 

ثقافة مهنٌة أساسٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً(، لكن بدون ثقافة . 4 2290
 عامة ثانوٌة تامة

4. Начальное профессиональное образование 

(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего 
общего образования 

سنوات تعلٌم فً المدرسة(  11-11ثقافة عامة ثانوٌة تامة ). 5 3130
 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنٌة 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

старой системе, 11 лет по новой системе) с 
аттестатом зрелости, но без профессионального 

образования. 
عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة  ثقافة. 6 5454

بعد إنهاء مدرسة ثانوٌة غٌر أساسٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً، 
 (سنوات تعلٌمٌة 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом)  и начальное профессиональное 

образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  
после окончания неполной средней школы: 8-9 

классов) 
ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة . 7 6454

 11-11 –بعد إنهاء مدرسة ثانوٌة تامة )مؤسسة تعلٌم مهنً، 
 (سنوات تعلٌمٌة

7. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом)  и начальное профессиональное 

образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 
после окончания полной средней школы: 10-11 

классов) 
. ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة 8 7444

 سنوات تعلٌم( 4-3ثانوٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً، 

8. Полное общее среднее образование (с 
аттестатом) и среднее специальное образование 

(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 

обучения)  
6200 

 
 

 B.A. 9. Диплом бакалавра в высшем учебномلقب أول . 9

заведении (после 4-х лет обучения по новой 
двухступенчатой системе обучения) 

)عالٌة( تامة )حسب برنامج من غٌر تقسٌم ثقافة أكادٌمٌة  .11 7200
 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 أو 
  .M.Aلقب ثانً 

10. Законченное высшее образование с 

дипломом (по системе без подразделения на 
бакалавра и магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 
(после дополнительных 2-х лет обучения по 

новой двухступенчатой системе обучения) 
 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمً(11 8000

 Не зачитывать: другое.5555 . ال تقرأ: آخر5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: ٌرفض7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 عرف. ال تقرأ: ال أ8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9999 9999
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 للجمٌع:
 

8;-8: F16 [EDUYRS]  

 .كم سنة تعلٌمٌة تامة أنهٌت؟  _____________برنامج جزئً أو كامل، بما فٌه سنوات تعلٌم إلزامً
 سّجل اإلجابة بسنوات كاملة: للمستطلع

 
 عرفال أ ال تقرأ:. :8

 
 

F17A   

 أي ِمن َبٌن األوصاف التالٌة مالئم لما فعلته خالل األسبوع األخٌر. { 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 كل األوصاف المالئمة: إلىأِشر  للمستطلع:
 

 نعم 

ٌالئم ما فعلته خالل 
 األسبوع األخٌر

 ال
ٌالئم ما فعلته خالل 

 األخٌر األسبوع

94  [PDWRK]  

ٌّب أو} بأجرة عمل  0 3 {العائلة مصلحة فً ٌعمل مستقل، أجٌر،{ }مؤقًتا تغ

94 [EDCTN]  
 0 8 {العمل صاحب من بتموٌل لٌس} التعلٌم، من بعطلة أو ،تعلٌم

94 [UEMPLA]  
 0 1 جدي بشكل عمل عن وٌبحث العمل عن عاطل

73 [UEMPLI]  
ًّ  ،العمل عن عاطل  0 4 جدي بشكل عمل عن ٌبحث ال لكن ملع فً معن

96 [DSBLD]  
 0 1 دائم بشكل معاق أو مرٌض

75 [RTRD] 0 6 متقاعد 

76 [CMSRV] ٌّة) جماهٌرٌة خدمة أو نظامٌة جٌش خدمة  0 7 (مدن

99 [HSWRK] 0 8  بأشخاص أو باألوالد عناٌة ذلك فً بما بٌت، ربة 

9: [DNGOTH] :0 9 آخر ال تقرأ 

:4-9; [DNGDK] :0 88 عرفال أ ال تقرأ 

:4-:4 [DNGREF] :0 77 ٌرفض ال تقرأ 

:6-:5 [DNGNA] :0 99 ال توجد إجابة ال تقرأ 
 

 
 

:7 F17B  [ICOMDNG]  اختارللمستطلع: سجل، هل الُمجٌب: 

 

 استمر F17A  فً سؤال أكثر من وصف واحد . 1

 

 F17D انتقل إلى سؤال F17A     فً سؤالوصف واحد فقط . 2
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:9-:8 F17C  [MAINACT]  

 لما فعلت خالل األسبوع األخٌر.  األكثر مالئمةوأي من األوصاف التالٌة هو { 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 جابة واحدة:إلأِشر فقط 

ٌّب مؤقًتا{ }أجٌر، مستقل، ٌعمل فً مصلحة العائلة{ عمل بأجرة. 01   }أو تغ
   وٌل من صاحب العمل{، أو بعطلة من التعلٌم، }لٌس بتمتعلٌم. 02
  وٌبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل. 03
ًّ فً عمل لكن ال ٌبحث عن عمل بشكل جديعاطل عن العمل. 04  ، معن
   بشكل دائم مرٌض أو معاق. 05
 متقاعد. 06
ٌّة(. 07   خدمة جٌش نظامٌة أو خدمة جماهٌرٌة )مدن
 ص، بما فً ذلك عناٌة باألوالد أو بأشخاربة بٌت. 08
 آخر ال تقرأ:. 09

 عرفال أ ال تقرأ:. 88

 
 

 :למשרד
:: F17D  [ICPDWRK]  

 ، وسّجل هل المجٌب:AF17مستطلع: أنظر إلى اإلجابة بسؤال لل
 
 21F  سؤال إلى انتقل    {AF17بسؤال  1}إجابة رقم ٌعمل مقابل أجرة . 1
 
 استمر    (AF17بسؤال  8 إلى 2)إجابات أجرة  لال ٌعمل مقاب 2

 

 

  
  

 :أجرة لال ٌعمل مقابلمن 
 21F  سؤال إلى انتقل     ٌعمل مقابل أجرةإذا كان : للمستطلع

 
 

:; F18 [CRPDWK]  

 أرٌد أن أتأكد فقط، هل عملت بأي عمل مقابل أجر )لمدة ساعة أو أكثر( فً األٌام السبع األخٌرة؟
   F21 –  سؤال إلى انتقل    نعم. 1

                      ال. 2

 عرفال أ ال تقرأ:. 8
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;4 F19 [PDJOBEV] هل كنت تعمل أي مرة بعمل مقابل أجر؟ 

               نعم. 1
 F36   –  سؤال إلى انتقل     ال. 2
 F36   –  سؤال إلى انتقل  عرفال أ ال تقرأ:. 8

 

;5-;4 F20 [PDJOBYR] فً أٌة سنة عملت مؤخًرا بعمل مقابل  أجر؟  _____________________ 
 عرفال أ ال تقرأ:. :::8

 
 
 

 :ستطلعللمُ 
 باألسئلة التالٌة: 

 ،الحالًاسأل بخصوص عمله : ٌعملالُمجٌب إذا كان 
 .األخٌر اسأل بخصوص عمله: ال ٌعمل الُمجٌب إذا كان

 
ٌُجٌب بخصوص عمل  ه األساسً إذا كان الُمجٌب ٌعمل فً أكثر من عمل، علٌه أن 

 .(فٌه عدد ساعات أكبر خالل األسبوع الذي ٌقضً)
ٌُجٌب بخصوص العمل الذي ٌتقاضى من خالله  إذا كان ٌقضً نفس عدد الساعات فً الَعملٌن، فعلٌه أي 

 .أجرة أعلى
 

 
 

;6 F21 [EMPLREL] :فً عملك األساسً )أو األخٌر( هل أنت أو كنت  

 F23إلى   انتقل  أجٌر . 1

 ستمر ا  مستقل. 2
 F23إلى   انتقل  فً مصلحة العائلةتعمل . 3
 F23إلى   انتقل    عرفال أ ال تقرأ:. 8

 
  

;;-;7 F22 [EMPLNO] كم عامل )إذا كان أصال( لدٌك أو كان لدٌك؟ 

 F24 –إلى   انتقل  _____________   سجل عدد العمال:

 F24 –إلى   انتقل          عرفال أ ال تقرأ:. 88888
 
 

 إذا كان أجٌر أو ٌعمل فً مصلحة العائلة :للمستطلع
 

444 F23 [WRKCTRA] هل لدٌك/أو كانت لدٌك عقد عمل؟ 
  لفترة زمنٌة غٌر محدودة. 1
 لفترة زمنٌة محدودة. 2
 ال ٌوجد أو لم ٌكن عقد عمل. 3
 عرفال أ ال تقرأ:. 8
 
 



 

 40 

 إذا ٌعمل أو كان ٌعمل فً الماضً:
 

444 F24 [ESTSZ]  
 الذي تعمل به أو عملت بشكل عام؟ المكان ٌعمل أو كان ٌعمل فً ا فٌهم أنت(شخص )بم كم
 10 -أقل من . 1
 24 حتى 10. 2
3 .25  - 99 
4 .100  - 499 
 أو أكثر 500. 5
 عرفال أ ال تقرأ:. 8

 

444  F25 [JBSPV] آخرٌن؟ عمال مراقبة مسؤولٌة لدٌك لدٌك أو كانت فً عملك األساسً، هل 
                           نعم . 1
 F27   – انتقل إلى         ال. 2
 F27   – انتقل إلى       عرفال أ ال تقرأ:. 8

 
449-445 F26 [NJBSPV]  

 ___________________________ مسؤول عنهم؟ أنت مسؤول أو كنتعن كم شخص 
 عرفال أ ال تقرأ:. 8::::

 
 ....إلى أي مدى تسمح لك اإلدارة فً عملك بـعملك، { بخصوص 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 
 

 ال تقرأ: 
 عرفال أ

لدي 
سٌطرة 

 تامة

 

         

ال ٌوجد 
لدي أي 

 تأثٌر

 
44;-44: F27 

[WKDCORGA]   

تنّظم ٌوم  تقرر كٌف أن
  عملك؟

8810987654321 0

444-444 F28  [IORGACT] 

على قرارات المتعلقة  أن تؤثر
  لك؟بمكان عم

8810987654321 0

 
 

447-444 F29 [WKHCT]  

 ساعات عمل إضافٌة مدفوعة  ال ٌشملكم هً/ أو كم كانت عدد ساعات العمل األساسٌة فً األسبوع )فً عملك األساسً(، 
 ______________________________ أو غٌر مدفوعة؟

 عرفال أ ال تقرأ:. 8:::

44;-448 F30 [WKHTOT]  

 بدون عالقة لساعات عملك األساسٌة أو لساعات عملك المذكورة فً عقد العمل، كم ساعة تعمل/عملت بشكل عام فً 
 غٌر مدفوعة؟  أو ً ذلك ساعات عمل إضافٌة مدفوعة األسبوع )فً عملك األساسً(، بما ف

 : __________________ عدد الساعات
 عرفال أ ال تقرأ:. 8:::
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dup 1-4 5/5 

 
:-8 F31 [NACER2]  

 أذكر ما هو أو ماذا كان مجال العمل األساسً للشركة أو التنظٌم الذي تعمل بها / عملت بها؟

 
__________________________________________________________________________ 

 טורים NACE REV.2  3קידוד למשרד: 

 عرفال أ ال تقرأ:. 8::

 
44-;  F32 [TPORGWK]  

 بأي نوع تنظٌم تعمل أو عملت؟{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 أشر إلى إجابة واحدة فقط: للمستطلع
 عامل حكومً )فً مكاتب حكومٌة أو سلطات محلٌة( .1
 قطاع عام )معلمون ٌعملون فً وزارة التربٌة والتعلٌم أو عمال فً جهاز الصحة(. 2
 شركة بملكٌة عامة / شركة حكومٌة. 3

 / قطاع خاص شركة خاصة. 4

 مستقل. 5

 آخر. 6
 عرفال أ ال تقرأ:. 8:

 
 

 F33 ما هو / أو ما كان اسم أو لقب عملك األساسً )فّصل قدر المستطاع(؟ 

 
__________________________________________________________________________ 

 למשרד: 

47-44  ISCO-08[com][ISCO-88]

]occupCBS_[למ"ס  48-:4
 

 عرفال أ ال تقرأ:. 8::::
 

F34 ما هو نوع العمل الذي تقوم به / أو قمت به معظم الوقت فً عملك األساسً؟ 
 

      __________________________________________________________________________ 

F34a ما هو التأهٌل أو القدرات المطلوبة / أو التً تم طلبها لهذا لعمل؟ 
 

    ___________________________________________________________________________ 
 

 

 4;  F35 [WRKAC6M]  

 هر أو أكثر؟أش 0سنوات األخٌرة، هل عِملت مقابل أجرة فً دولة أخرى، لفترة  01خالل الـ 
 نعم .1
  ال. 2
 عرفال أ ال تقرأ:. :
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 :למשרד
20 F35a   

 :, ורשום האם המרואייןDDFF1177לתשובה בשאלה לתשובה בשאלה התייחס  :למראיין

 המשך   [D17F בשאלה 1]תשובה  עובד בשכרעובד בשכר. 1

 F35bעבור לשאלה   F17D  ] בשאלה 8עד  2]תשובות  עובד בשכרעובד בשכר  לאלא 2

 

 

21-22  F35b  أٛ ٍذٙ أّذ ساٍع ػِ ػَيل اىحبىٜ؟( ثبىَجَو، إىٚ 00سقٌ )اعزؼَو ثطبقخ 

َُجٞت االجبثخ ػِ ػَئ األعبعٜ.  ىيَغزطيغ: إرا مبُ ٝؼَو أمضش ٍِ ػَو ٗاحذ، ػيٚ اى

          ساٍع جًذا
غٞش ساٍع 

 ثزبرًب

 ال رقشأ: 

 ال أػشف

11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 88 

 

F35c 23-24  ٌٗثأٛ ٗرٞشح أّذ ساٍع ٍِ اىز٘اصُ ثِٞ اى٘قذ اىزٛ رخظظٔ ىٖزا اىؼَو ٍقبثو ( 00)اعزؼَو ثطبقخ سق 

 ٗثِٞ اى٘قذ اىزٛ رخظظٔ ألٍ٘س أخشٙ فٜ حٞبرل؟ ،األجشح

          ساٍع جًذا
غٞش ساٍع 

 ثزبرًب

 ال رقشأ: 

 ال أػشف

11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 88 

 
 

  للجميع:للجميع:
 

47 F36 [UEMP3M]  

 طل عن العمل، وبحثت عن عمل خالل فترة تزٌد عن ثالثة أشهر؟عا مرةهل كنت 
 نعم. 1
   F39 – انتقل إلى    ال. 2
   F39 – انتقل إلى    عرفال أ ال تقرأ:. :

 
 48  F37 [UEMP12M]  

 شهًرا أو أكثر؟ 02فترة من الفترات )التً كنت فٌها عاطل عن العمل( استمرت  هل
 نعم. 1
 ال. 2
 عرفال أ ال تقرأ:. :

 
49  F38 [UEMP5YR] 

 سنوات األخٌرة؟ 0هل فترة من الفترات التً كنت فٌها عاطل عن العمل لمدة أكثر من ثالثة أشهر، كانت خالل الـ 
 نعم. 1
 ال. 2
 عرفال أ ال تقرأ:. :

 

4:  F39 [MBTRU] هل أنت عضو / أو كنت عضو فً إتحاد مهنً أو تنظٌم مشابه؟ 

 الٌومنعم،  .1
 نعم، فً الماضً . 2
 ال. 3

 عرفال أ ال تقرأ:. :
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54-4;  F40 [HINCSRCA]  

  مصدر هو فكر فً دخل كل واحد من أبناء العائلة وبكل المدخوالت للبٌت كله. ما{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا

  البٌت؟ فً األساسًالدخل 

 أو معاش ةأجر. 1
 (دخل من عمل مستقل )ال ٌشمل زراعة. 2
 دخل من عمل فً الزراعة. 3
 تقاعد مخصصات. 4

 بطالة رسوم. 5

 مخصصات إعانة أخرى أو منح. 6
 دخل من استثمارات، توفٌر، تأمٌن أو ممتلكات. 7
 دخل من مصادر أخرى. 8

 ٌرفض ال تقرأ:. 99

 عرفال أ ال تقرأ:. ::

 
54-54  F41 [HINCTNTA] 

  لبٌتك من جمٌع المصادر، بعد دفع الضرائب ودفعات إجبارٌة أخرى؟ شاملالما هو الدخل الصافً { 08ستعمل بطاقة رقم }ا
 إذا كنت ال تعرف المبلغ الدقٌق، حاول التقدٌر.

1(     .J )י 
2(    .R) צ 
3(    .C ) ג 
4(   .M) מ 
5(    .F) ו 
6(    .S) ק 
7(    .K) כ 
8(    .P) ע 
9(    .D) ד 

10(  .H) ח 

 ٌرفض  تقرأ:ال. 99
 عرفال أ ال تقرأ:. ::
 

 

55  [HINCFEL] F42 

 الحالً؟ بٌتكأي من األوصاف التالٌة ٌناسب أكثر إحساسك بخصوص دخل { 02ستعمل بطاقة رقم }ا
 أعٌش مرتاًحا من الدخل الحالً. 1
 أتدبر أموري مع الدخل الحالً. 2
 أستصعب العٌش مع الدخل الحالً. 3
 ش مع الدخل الحالًأستصعب جًدا العٌ. 4
 عرفال أ ال تقرأ:. :

 

 :למשרד
 

56  F43 [ICPART3]  

 هل أنت: –اسمح لً أن أسألك مرة أخرى 

  تعٌش مع زوج/ة / شرٌك/ة حٌاة. 1
   F52 –انتقل إلى    ال تعٌش )مع أحد من هؤالء(. 2
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 بخصوص شرٌك/ة حٌاتك: 15F حتى 04Fأسئلة 
 2F5انتقل لسؤال    عٌش مع زوج/زوجة/شرٌك/ة حٌاةللمستطلع: إذا ال ٌ

 

5:-57  F44 [EDLVPIL]  

 حصل/ت علٌها شرٌك/ة حٌاتك؟ (درجة ثقافة) شهادةأعلى ما هً { 01ستعمل بطاقة رقم }ا

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعنً:

 مسار تعلٌمً، أو:الحصول على شهادة رسمٌة تشٌر إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادٌة( شهادة رسمٌةال ٌتم من خالله الحصول على  مًمسار تعلٌ إنهاء

 

 4444:  ، أشراالتحاد السوفٌٌتً سابًقاً دول إذا حصل على أعلى درجة ثقافة لدٌه فً 
      F44Rوانتقل إلى 

 

 
   להקלדה

 لم ٌنهً تعلٌم ابتدائً 1 0000
 ابتدائٌة 2 1130
 إعدادٌة 3 2130
 بدون شهادة بجروتٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) نظرٌة ةثانوٌ 4 3110
 مع شهادة بجروت نظريٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) نظرٌة ثانوٌة 5 3130
  شهادة بجروت بدونٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) مهنٌة ثانوٌة 6 3211
 مدرسة صناعٌة أو تأهٌل مهنً 7 3212
 مهنٌة شهادة بجروت معثانوٌة(  ٌشمل مدرسة دٌنٌة) مهنٌة ثانوٌة 8 3230
 تحضٌرٌة لتعلٌم أكادٌمً 9 4130
  فوق ثانوٌة غٌر أكادٌمٌة 10 4220

ًّ أو ممرض/ة عملً()   مثال، شهادة تقن
 فوق ثانوٌة غٌر أكادٌمٌة 11 5200

ًّ أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعلٌم بدون لقب أول)   (B.A مثال، شهادة هندس
 .B.Edكلٌة أكادٌمٌة، أو لقب مشابه ٌشمل لقب أكادٌمً، مثال متخّرج بمجال التربٌة والتعلٌم،  من B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه ٌشمل لقب أكادٌمً، مثال B.A لقب أول، 13 6200
 (مثال. Ms.C) لقب ثانً من كلٌة أكادٌمٌة أو لقب مشابه 14 7110
 عةلقب ثانً من جام 15 7200
 أو طبٌب بٌطري، مثال D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبٌب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه فً الطب  16 7210
 ، دكتوراه فً القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   حصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( فً االتحاد السوفٌٌتً سابًقا 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 ٌرفض ال تقرأ: 7777 7777
 عرفال أ ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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  االتحاد  لدٌه فً (درجة ثقافةشهادة )أعلى لشرٌك/ة حٌاة الذي حصل على 

 السوفٌٌتً سابًقا

64-5;  F44R [EDLVPIL_R]  

 حصل/ت علٌها؟ (درجة ثقافةشهادة )أعلى بًقا"{ ما هً }استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفٌٌتً سا

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعنً:

 مسار تعلٌمً، أو:الحصول على شهادة رسمٌة تشٌر إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادٌة( شهادة رسمٌةال ٌتم من خالله الحصول على  مسار تعلٌمً إنهاء
 

 Незаконченная начальная школа .1 لم ٌنهً تعلٌم ابتدائً. 1 0000

 Начальная школа .2 ابتدائٌة. 2 1130

مع شهادة (, سنوات تعلٌم 9-8)مدرسة ثانوٌة غٌر تامة . 3 2130
 انهاء، ولكن لٌس شهادة مهنٌة

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 

образования 
ثقافة مهنٌة أساسٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً(، لكن بدون ثقافة . 4 2290

 عامة ثانوٌة تامة

4. Начальное профессиональное образование 
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего 

общего образования 
سنوات تعلٌم فً المدرسة(  11-11ثقافة عامة ثانوٌة تامة ). 5 3130

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنٌة 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

بجروت( وثقافة مهنٌة  ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة. 6 5454
بعد إنهاء مدرسة ثانوٌة غٌر أساسٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً، 

 (سنوات تعلٌمٌة 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  

после окончания неполной средней школы: 8-9 
классов) 

ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة . 7 6454
 11-11 –بعد إنهاء مدرسة ثانوٌة تامة )مؤسسة تعلٌم مهنً، 

 (سنوات تعلٌمٌة

7. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

после окончания полной средней школы: 10-11 

классов) 
. ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة 8 7444

 سنوات تعلٌم( 4-3ثانوٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً، 

8. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом) и среднее специальное образование 

(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 
обучения)  

6200 
 
 

 B.A. 9. Диплом бакалавра в высшем учебномلقب أول . 9
заведении (после 4-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 
غٌر تقسٌم  ثقافة أكادٌمٌة )عالٌة( تامة )حسب برنامج من .11 7200

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 أو 
  .M.Aلقب ثانً 

10. Законченное высшее образование с 
дипломом (по системе без подразделения на 

бакалавра и магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по 
новой двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمً(11 8000

 Не зачитывать: другое.5555 . ال تقرأ: آخر5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: ٌرفض7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 فعر. ال تقرأ: ال أ8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9999 9999
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F45A أي ِمن َبٌن األوصاف التالٌة مالئم لما فعله/ته شرٌك/ة حٌاتك خالل األسبوع األخٌر. { 00ستعمل بطاقة رقم }ا 
 كل األوصاف المالئمة: إلىأِشر 

 نعم 

/ت الئم لما فعلٌ
شرٌك/ة حٌاتك خالل 

    األسبوع األخٌر

 ال
الئم لما فعل/ت ٌ

شرٌك/ة حٌاتك خالل 
    األسبوع األخٌر

65   [PDWRKP] ٌّب مؤقًتا{ }أجٌر، مستقل، ٌعمل فً مصلحة  عمل بأجرة }أو تغ
 العائلة{

3 0 

66   [EDCTNP] 0 8  ، أو بعطلة من التعلٌم، }لٌس بتموٌل من صاحب العمل{تعلٌم 

67   [UEMPLAP] 0 1 وٌبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل 

68  ]UEMPLIP[  فً عمل لكن ال ٌبحث عن عمل بشكل عاطل عن العمل ًّ ، معن
 جدي

4 0 

69  ]DSBLDP[  0 1 بشكل دائم مرٌض أو معاق 

6:  ]RTRDP[  0 6 متقاعد 

6;  ]CMSRVP[   ٌّة(خدمة جٌش نظامٌة أو خدمة  0 7 جماهٌرٌة )مدن

74  ]HSWRKP[  0 8 ، بما فً ذلك عناٌة باألوالد أو بأشخاص آخرٌنربة بٌت 

74  ]DNGOTHP[ 0 9 : آخرال تقرأ 

75-74  ]DNGDKP[ 0 88 عرف: ال أال تقرأ 

77-76   [DNGNAPP] 0 66 : غٌر مالئمال تقرأ 

79-78  ]DNGREFP[ 0 77 : ٌرفضال تقرأ 

7;-7:  ]DNGNAP[ :0 99 ال توجد إجابة ال تقرأ 
 

 

84  F45B [ICOMDNP]  :للمستطلع: سّجل هل شرٌك/ة الحٌاة اختار  

 استمر F45A   فً سؤال  أكثر من وصف واحد 1
 F45d انتقل إلى سؤال  F45A  فً سؤال  وصف واحد فقط. 2

 

 
84-84  F45C  [MNACTP]  

  لما فعله/ته شرٌك/ة حٌاتك خالل األسبوع األخٌر. األكثر مالئمةوأي من األوصاف التالٌة هو { 00ستعمل بطاقة رقم }ا
 أِشر إلى إجابة واحدة فقط:

ٌّب مؤقًتا{ }أجٌر، مستقل، ٌعمل فً مصلحة العائلة{ عمل بأجرة. 01   }أو تغ
  ، أو بعطلة من التعلٌم، }لٌس بتموٌل من صاحب العمل{تعلٌم. 02
  وٌبحث عن عمل بشكل جدي العمل عاطل عن. 03
ًّ فً عمل لكن ال ٌبحث عن عمل بشكل جديعاطل عن العمل. 04   ، معن
  بشكل دائم مرٌض أو معاق. 05
  متقاعد. 06
ٌّة(. 07   خدمة جٌش نظامٌة أو خدمة جماهٌرٌة )مدن
  ، بما فً ذلك عناٌة باألوالد أو بأشخاص آخرٌنربة بٌت. 08
 آخر ال تقرأ:. 09

 عرفال أ  تقرأ:ال. ::
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 :למשרד
63 F45D  [ICPPDWK] 

 בן/ת הזוג של המשיב:, ורשום האם FF4455AAלתשובה בשאלה לתשובה בשאלה התייחס  :למראיין

 F47עבור לשאלה    [F45A בשאלה 1]תשובה  עובד בשכרעובד בשכר. 1

 המשך   F45A  ] בשאלה 8עד  2]תשובות  עובד בשכרעובד בשכר  לאלא 2

 
 

 ر:إذا كان/ت شرٌك/ة الحٌاة ال ٌعمل مقابل أج
 

86  F46 [CRPDWKP]  

 هل شرٌك/ة الحٌاة عمل/ت بعمل مقابل أجر )ساعة أو أكثر( خالل األٌام السبعة األخٌرة؟
 استمر   نعم. 1
 F52   – انتقل إلى   ال. 2

 F52   – انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ:. :
 

 إذا كان/ت شرٌك/ة الحٌاة ٌعمل مقابل أجر:
 

 F47 أو لقب عمله األساسً؟ )فّصل قدر المستطاع( اسم وه ما 

 
__________________________________________________________________________ 

 למשרד: 

8;-87 8[com]0-ISCO]ISCOCOP[

]occupPCBS_[למ"ס  94-94
 

 عرفال أ ال تقرأ:. :::::
 

 F48 ،ًالوقت؟ غالبٌة به أو قام/ت به ٌقوم/تقوم العمل من نوع أي بعمله األساس 
 

_________________________________________________________________________ 
 

F49 ما هو التأهٌل أو القدرات المطلوبة / أو التً تم طلبها لهذا لعمل؟ 

 
___________________________________________________________________________ 

 

95  F50 [EMPRELP] ًهو /هً: العمل األساسً لشرٌك/ة حٌاتك، هل ف 

    أجٌر 1
 مستقل )استمر( 2
  ٌعمل فً مصلحة العائلة 3
  عرفال أ ال تقرأ:. :
 

98-96 F51[WKHTOTP] 

 عمل شرٌك/ة حٌاتك بشكل عام فً األسبوع )فً عمله/ها األساسً(؟ ٌشمل ساعات عمل إضافٌة ما هو عدد الساعات 
 _____________________  مدفوعة أو غٌر مدفوعة.

 عرفال أ ال تقرأ:. :::
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 للجمٌع:
 

:4-99  F52 [EDLVFDIL]  

 أبوك؟حصل علٌها  (درجة ثقافةشهادة )أعلى ما هً { 02ستعمل بطاقة رقم }ا

 

  :مستطلعلل
 الحصول على ثقافة" تعنً:

 مسار تعلٌمً، أو:الحصول على شهادة رسمٌة تشٌر إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادٌة( شهادة رسمٌةال ٌتم من خالله الحصول على  مسار تعلٌمً إنهاء

 

  

  4444:  لدٌه فً االتحاد السوفٌٌتً سابًقا، أشر (درجة ثقافة) شهادةأعلى  إذا حصل على

    F52R  وانتقل إلى

  
 

   להקלדה
 لم ٌنهً تعلٌم ابتدائً 1 0000
 ابتدائٌة 2 1130
 إعدادٌة 3 2130
 بدون شهادة بجروتٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) نظرٌة ثانوٌة 4 3110
 مع شهادة بجروت نظريٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) نظرٌة ثانوٌة 5 3130
  شهادة بجروت بدوندٌنٌة ثانوٌة(  ٌشمل مدرسة) مهنٌة ثانوٌة 6 3211
 مدرسة صناعٌة أو تأهٌل مهنً 7 3212
 مهنٌة شهادة بجروت معٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) مهنٌة ثانوٌة 8 3230
 تحضٌرٌة لتعلٌم أكادٌمً 9 4130
  فوق ثانوٌة غٌر أكادٌمٌة 10 4220

ًّ أو ممرض/ة عملً()   مثال، شهادة تقن
 غٌر أكادٌمٌة فوق ثانوٌة 11 5200

ًّ أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعلٌم بدون لقب أول)   (B.A مثال، شهادة هندس
 .B.Edمن كلٌة أكادٌمٌة، أو لقب مشابه ٌشمل لقب أكادٌمً، مثال متخّرج بمجال التربٌة والتعلٌم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc ، مثالمن جامعة، أو لقب مشابه ٌشمل لقب أكادٌمً B.A لقب أول، 13 6200
 (مثال. Ms.C) لقب ثانً من كلٌة أكادٌمٌة أو لقب مشابه 14 7110
 لقب ثانً من جامعة 15 7200
 أو طبٌب بٌطري، مثال D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبٌب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه فً الطب  16 7210
 كتوراه فً القانون(، دLL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   حصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( فً االتحاد السوفٌٌتً سابًقا 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 ٌرفض ال تقرأ: 7777 7777
 عرفال أ ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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  سابًقاالسوفٌٌتً فً االتحاد ( لدٌه درجة ثقافةشهادة )إذا حصل أبوك على أعلى 
:6-:4 F52R [EDLVFIL_R]  
 استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفٌٌتً سابًقا"{ ما هً أعلى شهادة )درجة ثقافة( حصل علٌها؟}

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعنً:

 مسار تعلٌمً، أو:الحصول على شهادة رسمٌة تشٌر إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادٌة( شهادة رسمٌةمن خالله الحصول على  ال ٌتم مسار تعلٌمً إنهاء
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ٌنهً تعلٌم ابتدائً. 1 0000

 Начальная школа .2 ابتدائٌة. 2 1130

مع شهادة (, سنوات تعلٌم 9-8)مدرسة ثانوٌة غٌر تامة . 3 2130
 ة، ولكن لٌس شهادة مهنٌإنهاء

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 

образования 
ثقافة مهنٌة أساسٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً(، لكن بدون ثقافة . 4 2290

 عامة ثانوٌة تامة

4. Начальное профессиональное образование 
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего 

общего образования 
سنوات تعلٌم فً المدرسة(  11-11ثقافة عامة ثانوٌة تامة ). 5 3130

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنٌة 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة . 6 5454
أساسٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً، بعد إنهاء مدرسة ثانوٌة غٌر 

 سنوات تعلٌمٌة( 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  

после окончания неполной средней школы: 8-9 
классов) 

ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة . 7 6454
 11-11 –)مؤسسة تعلٌم مهنً، بعد إنهاء مدرسة ثانوٌة تامة 

 سنوات تعلٌمٌة(

7. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

после окончания полной средней школы: 10-11 
классов) 

. ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة 8 7444
 سنوات تعلٌم( 4-3م مهنً، ثانوٌة )مؤسسة تعلٌ

8. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом) и среднее специальное образование 
(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 

обучения)  
6200 

 
 

 B.A. 9. Диплом бакалавра в высшем учебномلقب أول . 9
заведении (после 4-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 
ثقافة أكادٌمٌة )عالٌة( تامة )حسب برنامج من غٌر تقسٌم  .11 7200

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 

 أو 
 

  .M.Aلقب ثانً 

10. Законченное высшее образование с 
дипломом (по системе без подразделения на 

бакалавра и магистра) 
или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по 
новой двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمً(11 8000

 Не зачитывать: другое.5555 : آخرال تقرأ. 5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 : ٌرفضال تقرأ. 7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 : ال ٌعرفال تقرأ. 8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 : ال توجد إجابةال تقرأ. 9999 9999
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  تقرًٌبا 00عندما كنت فً سن 
 

:7  F53 [EMPRF14]  كان والدك ٌعمل كأجٌر أو كمستقل أو لم ٌكن ٌعمل بتاًتا؟هل 
  )استمر(       أجٌر 1
 مستقل )استمر( 2
 F56  – انتقل إلى   ٌعمل لم  3
 F56  – انتقل إلى  سنة  14. األب توفى / لم ٌعٌش فً البٌت عندما كان عمر الُمجٌب 4
 F56  – انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ:. :

EXCEL F54 األساسً )فّصل قدر اإلمكان( كان إسم أو لقب عمله ماذا 
 

______________________________________________________________________ 
 טורים 20אלפאנומרי לא לסימול. למשרד: 

 
 

:9-:8  F55 [OCCF14B]  

ٌَص{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا ف بأفضل صورة نوع العمل الذي عمل به أباك عندما كنت تقرًٌبا أي ِمن بٌن األوصاف التالٌة 
 سنة؟  00فً جٌل 

 للمستطلع: أعطً الُمجٌب أن ٌختار الوصف المناسب له.

 وتقنٌة مهنٌة أعمال. 01

 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –مثل: طبٌب 
 

 أعمال إدارٌة بدرجة عالٌة. 02
موظف برتبة عالٌة فً إتحاد  -موظف حكومً برتبة عالٌة  -بٌرة مدٌر فً مصلحة ك -مثل: موظف بنك  

 مهنً
 

ٌّة. 03  أعمال مكتب
 مدٌر حسابات -مدٌر مكتب  -موظف  –مثل: سكرتٌر 

 
 مبٌعات. 04

 وكٌل تأمٌن -بائع فً دكان  -صاحب دكان  -مثل: مدٌر مبٌعات 
 

 خدمات. 05
 قّوات األمن –ُمصّمم  –مرٌض أو أوالد{ معالج }تأهٌل  -نادل  –ضابط شرطة  -مثل: صاحب مطعم 

 
 أعمال مهنٌة. 06

 كهربائً –عامل صناعة مهنً  -ٌعمل فً مطبعة  -مٌكانٌكً سٌارات  -مثل: مدٌر عمل 
  

 أعمال شبه مهنٌة. 07
 خّباز –عامل فً المعادن  -نّجار  –عامل فً مصنع مخلالت  -سائق باص  -مثل: عامل بناء 

 
 أعمال غٌر مهنٌة. 08

 عامل غٌر مهنً فً الصناعة -حارس  –مثل: عامل 
 

 أعمال زراعٌة. 09
ٌّاد -ُمزارع  –مثل: صاحب حظٌرة   سائق تراكتور، ص

 
 عرفال ٌ ال تقرأ:. 88

 
 

;4-::  F56 [EDLVMDIL]  
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 أمك؟علٌها  تحصل (درجة ثقافةشهادة )أعلى ما هً { 00ستعمل بطاقة رقم }ا

 

  :للمستطلع
 افة" تعنً:الحصول على ثق

 مسار تعلٌمً، أو:الحصول على شهادة رسمٌة تشٌر إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادٌة( شهادة رسمٌةال ٌتم من خالله الحصول على  مسار تعلٌمً إنهاء

 
 

  

وانتقل إلى  4444:  ، أشراالتحاد السوفٌٌتً سابًقادول فً ذا حصلت على أعلى درجة ثقافة لدٌها إإ
F56R  

 

 
   דהלהקל
 لم ٌنهً تعلٌم ابتدائً 1 0000
 ابتدائٌة 2 1130
 إعدادٌة 3 2130
 بدون شهادة بجروتٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) نظرٌة ثانوٌة 4 3110
 مع شهادة بجروت نظريٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) نظرٌة ثانوٌة 5 3130
  بجروت شهادة بدونٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) مهنٌة ثانوٌة 6 3211
 مدرسة صناعٌة أو تأهٌل مهنً 7 3212
 مهنٌة شهادة بجروت معٌشمل مدرسة دٌنٌة ثانوٌة( ) مهنٌة ثانوٌة 8 3230
 تحضٌرٌة لتعلٌم أكادٌمً 9 4130
  فوق ثانوٌة غٌر أكادٌمٌة 10 4220

ًّ أو ممرض/ة عملً()   مثال، شهادة تقن
 فوق ثانوٌة غٌر أكادٌمٌة 11 5200

ًّ أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعلٌم بدون لقب أولمثال، شها)   (B.A دة هندس
 .B.Edمن كلٌة أكادٌمٌة، أو لقب مشابه ٌشمل لقب أكادٌمً، مثال متخّرج بمجال التربٌة والتعلٌم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه ٌشمل لقب أكادٌمً، مثال B.A لقب أول، 13 6200
 (مثال. Ms.C) لقب ثانً من كلٌة أكادٌمٌة أو لقب مشابه 14 7110
 لقب ثانً من جامعة 15 7200
 أو طبٌب بٌطري، مثال D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبٌب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه فً الطب  16 7210
 ، دكتوراه فً القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   حصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( فً االتحاد السوفٌٌتً سابًقا 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 ٌرفض ال تقرأ: 7777 7777
 عرفال أ ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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  الدٌه فً االتحاد السوفٌٌتً سابقً  (درجة ثقافةشهادة )إذا حصلت أمك على أعلى 
;7-;4  F56R [EDLVMDIL_R]  

 حصلت علٌها؟ (درجة ثقافةشهادة )}استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفٌٌتً سابًقا"{ ما هً أعلى 
 

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعنً:

 مسار تعلٌمً، أو:الحصول على شهادة رسمٌة تشٌر إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادٌة( شهادة رسمٌةى ال ٌتم من خالله الحصول عل مسار تعلٌمً إنهاء

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ٌنهً تعلٌم ابتدائً. 1 0000

 Начальная школа .2 ابتدائٌة. 2 1130

مع شهادة (, سنوات تعلٌم 9-8)مدرسة ثانوٌة غٌر تامة . 3 2130
 ، ولكن لٌس شهادة مهنٌةإنهاء

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

школы), с аттестатом о неполном среднем 
образовании, но без профессионального 

образования 
ثقافة مهنٌة أساسٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً(، لكن بدون ثقافة . 4 2290

 عامة ثانوٌة تامة

4. Начальное профессиональное образование 
(ПТУ, ФЗУ, ФЗО), но без полного среднего 

общего образования 
سنوات تعلٌم فً المدرسة(  11-11ثقافة عامة ثانوٌة تامة ). 5 3130

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنٌة 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 
старой системе, 11 лет по новой системе) с 

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة . 6 5454
أساسٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً، بعد إنهاء مدرسة ثانوٌة غٌر 

 سنوات تعلٌمٌة( 9-8 –تامة 

6. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей  

после окончания неполной средней школы: 8-9 

классов) 
ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة . 7 6454

 11-11 –)مؤسسة تعلٌم مهنً، بعد إنهاء مدرسة ثانوٌة تامة 

 سنوات تعلٌمٌة(

7. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом)  и начальное профессиональное 
образование (закончил ПТУ, ФЗУ, ФЗО, лицей 

после окончания полной средней школы: 10-11 

классов) 
. ثقافة عامة ثانوٌة تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنٌة 8 7444

 تعلٌم(سنوات  4-3ثانوٌة )مؤسسة تعلٌم مهنً، 

8. Полное общее среднее образование (с 

аттестатом) и среднее специальное образование 

(окончил техникум, училище, колледж: 3-4 года 
обучения)  

6200 
 
 

 B.A. 9. Диплом бакалавра в высшем учебномلقب أول . 9
заведении (после 4-х лет обучения по новой 

двухступенчатой системе обучения) 
ثقافة أكادٌمٌة )عالٌة( تامة )حسب برنامج من غٌر تقسٌم  .11 7200

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 

 أو 
 

  .M.Aلقب ثانً 

10. Законченное высшее образование с 
дипломом (по системе без подразделения на 

бакалавра и магистра) 

или  
Диплом магистра  в высшем учебном заведении 

(после дополнительных 2-х лет обучения по 
новой двухступенчатой системе обучения) 

 Научная степень (кандидат, доктор наук) .11 . لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب علمً(11 8000

 Не зачитывать: другое.5555 . ال تقرأ: آخر5555 5555

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: ٌرفض7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 . ال تقرأ: ال ٌعرف8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 . ال تقرأ: ال توجد إجابة9999 9999

 تقرًٌبا 00عندما كنت فً سن 



 

 53 

 
;8  F57 [EMPRM14] كن ٌعمل بتاًتا؟تأو لم  ةأو كمستقل ةكأجٌرعمل ت نت والدتكهل كا 
 )استمر(     أجٌرة 1
 مستقلة )استمر( 2
 61F  – انتقل إلى   عمل لم ت 3
 61F  – انتقل إلى  سنة  14. األم توفت / لم تعٌش فً البٌت عندما كان عمر الُمجٌب 4
 61F  – انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ:. :

 

 EXCEL1 F5 األساسً )فّصل قدر اإلمكان( اسم أو لقب عملهاكان  ماذا
 

______________________________________________________________________ 
 טורים 20אלפאנומרי לא לסימול. למשרד: 

 

;:-;9 F59 [OCCM14B]  

ٌَصف بأفضل صور{ 00ستعمل بطاقة رقم }ا  عندما كنت  مكبه أ تة نوع العمل الذي عملأي ِمن بٌن األوصاف التالٌة 
 سنة؟  00تقرًٌبا فً جٌل 

 : أعطً الُمجٌب أن ٌختار الوصف المناسب له.للمستطلع

 

 وتقنٌة مهنٌة أعمال. 1

 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –مثل: طبٌب 
 
  أعمال إدارٌة بدرجة عالٌة. 2

 موظف برتبة عالٌة فً إتحاد مهنً -حكومً برتبة عالٌة  موظف -مدٌر فً مصلحة كبٌرة  -مثل: موظف بنك 
 
ٌّة. 3  أعمال مكتب

 مدٌر حسابات -مدٌر مكتب  -موظف  –مثل: سكرتٌر 
 
 مبٌعات. 4

 وكٌل تأمٌن -بائع فً دكان  -صاحب دكان  -مثل: مدٌر مبٌعات 
 
 خدمات. 5

 قّوات األمن –ُمصّمم  – معالج }تأهٌل مرٌض أو أوالد{ -نادل  –ضابط شرطة  -مثل: صاحب مطعم 
 
 أعمال مهنٌة. 6

 كهربائً –عامل صناعة مهنً  -ٌعمل فً مطبعة  -مٌكانٌكً سٌارات  -مثل: مدٌر عمل 
  

 أعمال شبه مهنٌة. 7
 خّباز –عامل فً المعادن  -نّجار  –عامل فً مصنع مخلالت  -سائق باص  -مثل: عامل بناء 

 
 أعمال غٌر مهنٌة. 8

 عامل غٌر مهنً فً الصناعة -حارس  –مثل: عامل 
 
 أعمال زراعٌة. 9

ٌّاد -ُمزارع  –مثل: صاحب حظٌرة   سائق تراكتور، ص
 
 عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 للجمٌع:

;; F60 [ATNCRSE] 

 ؟من أجل تحسٌن مهاراتك فً العملأشهر األخٌرة، هل اشتركت فً دورة ما أو حضرت محاضرة أو مؤتمر  02 –خالل ال 
    نعم. 1
   ال. 2

  عرفال أ ال تقرأ:. 8

 
 
 

  למראיין: חובה למלאלמראיין: חובה למלא
 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

 

 שעת סיום הראיון:  

 _________ :[INWEHH] שעה 444-444: ________ [INWEMM] דקות 445-444 

 תאריך סיום הראיון:

 ______ :[INWDDE] יום 447-446__ __ :[INWMME] חודש 449-448____ _ :[INWYYE] שנה :444-44 

 
 
 
 

 
 :המראיין

 
          7 INTGNDR  :מין 

 . גבר1

 . אשה2

 
         8-10 INTAGEA _________ :גיל 
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 :משבצת סיום ראיון
 

 : ________יום 11-12חודש: __________  13-14: ________   שנה 15-18תאריך ביצוע הראיון: 
 

 ישוב: ___________________ 19-22
 

 אזור סטטיסטי: _________________ 23-26
 

 שם המרואיין: ________________________ 
 

 כתובת: _____________________________             
  

 _____ )קידומת(27-29טלפון: ____________________     30-36
 
 
 

 ______מספר מראיין: _______ 37-39שם המראיין:    _____________________ 
 

 גרסה _______ 40
 

 מספר כתובת_______________
 

 
 
 

 :לשימוש המשרד
 
 

 :מחוז 41
 
 .ירושלים1

 . צפון2

 . חיפה3

 . מרכז4

 . תל אביב5

 . דרום6

 . אזור יהודה והשומרון7



 

 1 

 
 

 
 
 
 

 2102استطالع أوروبً 

 
 
 

 2102סקר אירופי 

 

 

 

  

  

AArraabbiicc  AALLLL  VVEERRSSIIOONNSS    
  

  



 

 2 

 
 
 
 
 
 

נספח נספח 

  מתודולוגי:מתודולוגי:
 
 
 

 !חובה למלאלמראיין: 

 

 : ביצוע הנספח המתודולוגיתאריך 

 _____ : [SUPSDD] יום 111-111____ _: [SUPSMON] חודש 111-111_____ _ :[SUPSYY] שנה 119-111

 
 



 

 3 

Dup 1-4   5/6 

  F1Hחלק 
 ٌشبهك؟ حد من هؤالء األشخاص ٌشبهك أو الأي مدى كل وا إلى{ سأقرأ لك أوصاف ألشخاص مختلفٌن. Aبطاقة استعمل }

 ال تقرأ:
ال 

 عرفأ

 ال تقرأ:
 ٌرفض

ال 
 ٌشبهنً
 بتاًتا

ال 
 ٌشبهنً

ٌشبهنً 
 قلٌالً 

ٌشبهنً 
 نوًعا ما

 ٌشبهنً
ٌشبهنً 

 جًدا

8 7 6 5 4 3 2 0
1 A [IPCRTIV_M]  من المهم له طرح أفكار جدٌدة

 وأن ٌكون مبدع. ٌحب القٌام بؤمور بطرٌقته الخاصة.

8 7 6 5 4 3 2 0
7  B [IMPRICH_M]  .ا ًٌ من المهم له أن ٌكون غن

 ٌحب أن ٌكون لدٌه الكثٌر من المال واألشٌاء الثمٌنة.

8 7 6 5 4 3 2 0

8  C [IPEQOPT_M]  ٌعتقد أنه ٌجب التعامل مع
لناس بشكل متساو. هو ٌإمن بؤنه ٌحق للجمٌع جمٌع ا

 الحصول على فرص متساوٌة فً الحٌاة.

8 7 6 5 4 3 2 0
9 D [IPSHABT_M]  ٌهتم بإبراز قدراته. هو ٌرٌد بؤن

 ٌقّدر الناس أعماله.

8 7 6 5 4 3 2 0

11 E [IMPSAFE_M]  أن ٌعٌش له من المهم بالنسبة
ض سالمته بمحٌط آمن. هو ٌتحاشى أي شًء قد ٌعر

  للخطر.

8 7 6 5 4 3 2 0

11 F [IMPDIFF_M]  ٌحب المفاجآت ودائًما ٌبحث
هو ٌعتقد بؤنه من المهم  عن أمور جدٌدة للقٌام بها.

 القٌام بؤمور مختلفة فً الحٌاة.

8 7 6 5 4 3 2 0

11  G [IPFRULE_M]  ٌعتقد بؤن على الناس القٌام بما
إتباع األنظمة  ٌعتقد بؤنه على الناس ٌطلب منهم.

 والقوانٌن بشكل دائم، حتى لو ال ٌوجد أحد ٌراقب.

8 7 6 5 4 3 2 0

11  H [IPUDRST_M]  من المهم بالنسبة له االستماع
حتى لو هو ال ٌوافقهم  أشخاص مختلفٌن عنه. إلى

 الرأي، هو ٌرٌد أن ٌفهمهم.

8 7 6 5 4 3 2 0
11 I [IPMODST_M]  ٌكون من المهم بالنسبة له أن

 هو ٌحاول عدم لفت االنتباه إلٌه. متواضًعا.

8 7 6 5 4 3 2 0
11 J [IPGDTIM_M]  من المهم بالنسبة له قضاء

 ٌحب "تدلٌل" نفسه. أوقات ممتعة.

8 7 6 5 4 3 2 0

11 K [IMPFREE_M]  من المهم بالنسبة له أن ٌقرر
هو ٌحب أن ٌكون حًرا وغٌر مرتبط  بنفسه أعماله.

 باآلخرٌن.

8 7 6 5 4 3 2 0
17   [IPHLPPL_M] L من المهم جًدا بالنسبة له

 هو ٌرٌد أن ٌهتم برفاهٌتهم. مساعدة المحٌطٌن به.

8 7 6 5 4 3 2 0
18  [IPSUCES_M] M   من المهم بالنسبة له أن ٌنجح

ٌ   جًدا.  اآلخرون انجازاته. رقدّ هو ٌتمنى بؤن 

8 7 6 5 4 3 2 0

19 N[IPSTRGV_M] هم بالنسبة له أن تضمن من الم
هو ٌرٌد بؤن تكون  له الدولة سالمته من كل خطر.

 .الدولة قوٌة لكً تستطٌع الدفاع عن مواطنٌها

8 7 6 5 4 3 2 0
11 O [IPADVNT_M]  ٌبحث عن المغامرات وٌحب

 ٌرٌد أن تكون له حٌاة ملٌئة باإلثارة. المخاطرة.

8 7 6 5 4 3 2 0

11 P [IPBHPRP_M] م بالنسبة له أن من المه
هو ٌرٌد أن ٌمتنع عن  ٌتصرف دائما بشكل الئق.

 القٌام بؤي تصرف ٌعتبر "غٌر جٌد".

 

 

ال  ال تقرأ:  ال تقرأ: ال  ٌشبهنً  ٌشبهنً  ٌشبهنً  ٌشبهنً



 

 4 

ال 
 عرفأ

 ٌشبهنً ٌرفض
   بتاًتا

 جًدا نوًعا ما قلٌالً  ٌشبهنً

8 7 6 5 4 3 2 0 11 Q [IPRSPOT_M] ة له أن ٌحظى من المهم بالنسب
هو ٌرٌد بؤن ٌقوم الناس بما هو  باحترام من اآلخرٌن.

 ٌقوله.

8 7 6 5 4 3 2 0 11  [IPLYLFR_M] R  من المهم بالنسبة له أن ٌكون
 هو ٌرٌد أن ٌكون مخلص لألشخاص مخلًصا ألصدقائه.

 المقربٌن منه.

8 7 6 5 4 3 2 0 11  [IMPENV_M] S ى هو ٌإمن من كل قلبه بؤن عل
المحافظة على البٌئة مهمة  الناس االهتمام بالطبٌعة.

 بالنسبة له.

8 7 6 5 4 3 2 0 11 T [IMPTRAD_M]  العادات والتقالٌد مهمة بالنسبة
هو ٌحاول التصرف حسب العادات المتعارف علٌها  له.

ا. ًٌ ا أو عائل ًٌ  دٌن

8 7 6 5 4 3 2 0 11 U [IMPFUN_M]  هو ٌبحث عن كل فرصة ممكنة
 من المهم بالنسبة له القٌام بؤمور تمتعه. لمتعة.ل
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 [IF1-IF9 חלק]לשימוש המשרד  

1/17  6. VERSION   
0.  F2F  גרסהA 
 

للنهاٌة، لكً تساعدنا بتحسٌن األسئلة فً المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة فً مواضٌع 
 تم سؤالك عنها قبل ذلك.

السابقة، وحاول أن تتعامل مع األسئلة كأنها أسئلة من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك 
 جدٌدة.
 

 رؤٌتك لنفسك ولحٌاتك.األسئلة التالٌة هً حول 

19-18 IF1  استعمل بطاقة رقم(A2)  ،تقول بأنك ُمهتم بما تقوم به؟إلى أي مدى بشكل عام 
 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمهتم 
 تماما  

         
غير مهتم 

 بتاتا  

8801 10 18 10 10 10 10 10 10 10 11 

11-11 IF2  استعمل بطاقة رقم(A3)  ،بما تقوم به؟ غرقتستقول بأنك مُ إلى أي مدى بشكل عام 
 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمستغرق 
 تماما  

         
غير 

ُمستغرق 
 بتاتا  

8801 10 18 10 10 10 10 10 10 10 11 

11-11 IF3  استعمل بطاقة رقم(A4)  ،تقوم به؟تحّمس بما تقول بأنك مُ مدى إلى أي بشكل عام 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمهتم 
 ُمتحّمس

         
غير 

ُمتحّمس 
 بتاتا  

8801 10 18 10 10 10 10 10 10 10 11 

 

( اآلُ، سىف أقرأ ىل قائَح ٍِ االحاسيس أو اىرصرفاخ اىري ٍِ اىََنِ أُ ذنىُ A5)اسرعَو تطاقح رقٌ 

 شعرخ تها 

 ر.خاله األسثىع األخي

 خاله األسثىع األخير، مٌ ٍِ اىىقد.....
 

تراذًا أو ذقريثًا 

 تراذًا 
  

مو اىىقد أو 

ذقريثًا مو 

 اىىقد

 ال ذقرأ:

 ال أعرف

IF4 34 8 3 2 1 0 شعرت باإلحباط؟ 

IF5 35  8 3 2 1 0 ؟اريح  غير م  نومك كان 

 IF6 368 3 2 1 0 ؟شعرت بالوحدة 
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ٌر الدٌمقراطٌة، حسب رأٌك، فً إسرائٌل الٌومعن س   األسئلةوفً النهاٌة، بعض 

18-17 IF7 ٌاسرعَو تطاقح رق(A6 ) حرج تْقد اىحنىٍح؟في إسرائيو تأي وذيرج، حسة رأيل، األحزاب اىَعارضح

 :ال ذقرأ

 ال أعرف
ا ًَ  تراذًا          دائ

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

11-19 IF8 ٌاسرعَو تطاقح رق(A6)  ًحرج تْقد اىحنىٍح؟في إسرائيو تأي وذيرج، حسة رأيل، وسائو االعال

 :ال ذقرأ

 ال أعرف
ا ًَ  تراذًا          دائ

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

11-11 IF9  ٌاسرعَو تطاقح رق(A6 ) ،اىَىاطْيِ تَعيىٍاخ في إسرائيو  ذزّود وسائو االعالًتأي وذيرج، حسة رأيل 

؟َنْهٌ ٍِ ذقييٌ اىحنىٍحها اىري ذٍىثىق ت

 :ال ذقرأ

 ال أعرف
ا ًَ  تراذًا          دائ

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

[FXLTPH] BI1 43  وٍا شاته(؟ 100هو يىجد تثيرل خط هاذف ثاتد )تيزك أو 

 نعم .1

 ال .2

 يرفض ال تقرأ:.   7

 ال أعرف ال تقرأ:.   8

 

44-92/X 
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27-43X 

 

 [IF10-IF18 חלקוש המשרד ]לשימ

1/11  6. VERSION   
2.  F2F  גרסהB 
 

للنهاٌة، لكً تساعدنا بتحسٌن األسئلة فً المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة فً مواضٌع 
 تم سؤالك عنها قبل ذلك.

من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة، وحاول أن تتعامل مع األسئلة كأنها أسئلة 
 جدٌدة.
 

 
 رؤٌتك لنفسك ولحٌاتك.األسئلة التالٌة هً حول 

11-11 IF10  استعمل بطاقة رقم(B2) بشكل عام، إلى أي مدى تقول بأنك ُمهتم بما تقوم به؟ 
 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمهتم 
 تماما  

     
غير مهتم 

 بتاتا  

8810 10 10 10 10 10 11 

18-17 IF11  استعمل بطاقة رقم(B3) لى أي مدى تقول بأنك ُمستغرق بما تقوم به؟بشكل عام، إ 
 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمستغرق 
 تماما  

     
غير 

ُمستغرق 
 بتاتا  

8810 10 10 10 10 10 11 

11-19 IF12  استعمل بطاقة رقم(B4) بشكل عام، إلى أي مدى تقول بأنك ُمتحّمس بما تقوم به؟ 

 ال تقرأ:
ال أعرف

 ُمتحّمس
ا  جد 

     
غير 
س ُمتحمّ 
 بتاتا  

8810 10 10 10 10 10 11 
 



 

 8 

 

 اآلُ، سىف أقرأ ىل قائَح ٍِ االحاسيس أو اىرصرفاخ اىري ٍِ اىََنِ أُ ذنىُ شعرخ 

 تها خاله األسثىع األخير.

 
11IF13   استعمل بطاقة رقم(B5) بأي وتٌرة شعرت باإلحباط خالل األسبوع األخٌر؟ 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ا  بتاتا  ط ُمحبغير    ُمحبط جد 

810 10 10 11 

 
11IF14   استعمل بطاقة رقم(B6)  ريًحاوتٌرة بأي ٍُ  األخٌر؟ خالل األسبوع ماُ ّىٍل غير 

 ال تقرأ:
ال أعرف

نوم غير مريح 
ا  بتات 

ا    نوم مريح تمام 

810 10 10 11 

11IF15   استعمل بطاقة رقم(B7)  األخٌر؟ خالل األسبوع ة شعرت بالوحدةوتٌربأي 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ا  شعرت جد 
 بالوحدة

  
لم تشعر بالوحدة 

ا  بتات 

810 10 10 11 

 
ٌر الدٌمقراطٌة، حسب رأٌك، فً األسئلةوفً النهاٌة، بعض  إسرائٌل الٌوم عن س 

11-11 IF16 ٌاسرعَو تطاقح رق(B8تأي وذيرج، حسة رأيل، األحزاب اىَعارضح في إسرائيو حرج تْقد اىحنىٍح؟ )

 :قرأال ذ

 ال أعرف
ا ًَ  تراذًا          دائ

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

17-11 IF17 ٌاسرعَو تطاقح رق(B8تأي وذيرج، حسة رأيل، وسائو االعالً في إسرائيو حرج تْقد اىحنىٍح؟ )

 :ال ذقرأ

 ال أعرف
ا ًَ  تراذًا          دائ

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

19-18 IF18  ٌاسرعَو تطاقح رق(B8 تأي وذيرج، حسة رأيل، ذزّود وسائو االعالً في إسرائيو اىَىاطْيِ تَعيىٍاخ ) 

؟َنْهٌ ٍِ ذقييٌ اىحنىٍحٍىثىق تها اىري ذ

 :ال ذقرأ

 ال أعرف
ا ًَ  تراذًا          دائ

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

[FXLTPH] BI1 60 وٍا شاته(؟ 100ثاتد )تيزك أو  هو يىجد تثيرل خط هاذف 

 نعم .1

 ال .2

 يرفض ال تقرأ:.   7

 ال أعرف ال تقرأ:.   8

 

61-92/X 



 

 9 

 

 

27-60X 

 
 [IF19-IF27 חלק]לשימוש המשרד 

1/11  6. VERSION   
3.  F2F  גרסהC 
 

للنهاٌة، لكً تساعدنا بتحسٌن األسئلة فً المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة فً مواضٌع 
 عنها قبل ذلك. تم سؤالك

من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة، وحاول أن تتعامل مع األسئلة كأنها أسئلة 
 جدٌدة.
 

 
 األسئلة التالٌة حول أشخاص، من دول أخرى، الذٌن ٌأتون للعٌش فً إسرائٌل.

 
 

11-11 IF19  استعمل بطاقة رقم(C2) اد إسرائٌل بأن هل كنت تقول، بشكل عام، بأنه جٌد أو سٌئ القتص 
 هنا أشخاص من دول أخرى؟للعٌش ٌأتً 

 جٌد لالقتصاد      سًء لالقتصاد
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

00 00 00 00 00 00 00 88 
 
 

11-11 IF20  استعمل بطاقة رقم(C3)  ئٌل بشكل عام تصبح فقٌرة أكثر أو بأن الحٌاة الثقافٌة فً إسراهل كنت تقول
 الذٌن ٌأتون للعٌش هنا؟الدول األخرى من  األشخاص بسببغنٌة أكثر 

 حياج ثقافيح غْيح أمثر      حٌاة ثقافٌة فقٌرة أكثر
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

00 00 00 00 00 00 00 88 

 
 

17-11 IF21  استعمل بطاقة رقم(C4) أكثر للعٌش فٌها بسبب  هل أصبحت إسرائٌل مكان أفضل أكثر أم أسوء
 للعٌش هنا؟ األشخاص الذٌن ٌأتون من دول أخرى

مكان أسوء أكثر 
 للعٌش

 مكان أفضل أكثر للعٌش     
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

00 00 00 00 00 00 00 88 
 

 



 

 10 

 رؤٌتك لنفسك ولحٌاتك.األسئلة التالٌة هً حول 

18IF22  استعمل بطاقة رقم(C5) هل بشكل عام، إلى أي مدى تقول بأنك ُمهتم بما تقوم به؟ 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمهتم 
 تماما  

   
غير مهتم 

 بتاتا  

8810 10 10 10 11 

69 IF23  استعمل بطاقة رقم(C6) بشكل عام، إلى أي مدى تقول بأنك ُمستغرق بما تقوم به؟ 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمستغرق 
 تماما  

   
غير 

ُمستغرق 
 بتاتا  

810 10 10 10 11 

70 IF24  استعمل بطاقة رقم(C7) قول بأنك ُمتحّمس بما تقوم به؟بشكل عام، إلى أي مدى ت 

 ال تقرأ:
ال أعرف

 ُمتحّمس
ا  جد 

   
غير 

ُمتحّمس 
 بتاتا  

810 10 10 10 11 
 

 اآلُ، سىف أقرأ ىل قائَح ٍِ االحاسيس أو اىرصرفاخ اىري ٍِ اىََنِ أُ ذنىُ شعرخ 

 تها خاله األسثىع األخير.

 
71-71IF25   استعمل بطاقة رقم(C8) حباط خالل األسبوع األخٌر؟بأي وتٌرة شعرت باإل 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ا  ُمحبط جد 
  

  
    

 بتاتا  ُمحبط غير 

8810 18 10 10 10 10 10 10 10 11 

 
71-71IF26   استعمل بطاقة رقم(C9)  ريًحاوتٌرة بأي ٍُ  األخٌر؟ خالل األسبوع ماُ ّىٍل غير 

 ال تقرأ:
ال أعرف

نوم غير مريح 
ا  بتات 

  
  

    
انوم مريح ت  مام 

8810 18 10 10 10 10 10 10 10 11 

71-71IF27   استعمل بطاقة رقم(C10)  األخٌر؟ خالل األسبوع ة شعرت بالوحدةوتٌربأي 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ا  شعرت جد 
 بالوحدة

  
  

لم تشعر     
ا  بالوحدة بتات 

8810 18 10 10 10 10 10 10 10 11 

77/X 

[FXLTPH] BI1 78 وٍا شاته(؟ 100ل خط هاذف ثاتد )تيزك أو هو يىجد تثير 

 نعم .1

 ال .2

 يرفض ال تقرأ:.   7

 ال أعرف ال تقرأ:.   8

 

79-92/X 



 

 11 

 
 

27-78X 

 
 [IF28-IF36 חלק]לשימוש המשרד 

4/79  6. VERSION   
4.  F2F  גרסהD 
 

 للنهاٌة، لكً تساعدنا بتحسٌن األسئلة فً المستقبل، سنسأل عدد من األسئلة فً مواضٌع
 تم سؤالك عنها قبل ذلك.

من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة، وحاول أن تتعامل مع األسئلة كأنها أسئلة 
 جدٌدة.
 

 
 األسئلة التالٌة حول أشخاص، من دول أخرى، الذٌن ٌأتون للعٌش فً إسرائٌل.

 
 

81 IF28  استعمل بطاقة رقم(D2) القتصاد إسرائٌل بأن  هل كنت تقول، بشكل عام، بأنه جٌد أو سٌئ 
 هنا أشخاص من دول أخرى؟للعٌش ٌأتً 

 

 جٌد لالقتصاد    سًء لالقتصاد
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

0 0 0 0 0 8 
 

 

81 IF29  استعمل بطاقة رقم(D3)  ئٌل بشكل عام تصبح بأن الحٌاة الثقافٌة فً إسراهل كنت تقول 
 الذٌن ٌأتون للعٌش هنا؟خرى من الدول األ األشخاص بسببغنٌة أكثر فقٌرة أكثر أو 

 

 حياج ثقافيح غْيح أمثر    حٌاة ثقافٌة فقٌرة أكثر
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

0 0 0 0 0 8 

 
 

81IF30   استعمل بطاقة رقم(D4) أكثر للعٌش فٌها  هل أصبحت إسرائٌل مكان أفضل أكثر أم أسوء 
 للعٌش هنا؟بسبب األشخاص الذٌن ٌأتون من دول أخرى 

 

كثر مكان أسوء أ
 للعٌش

 مكان أفضل أكثر للعٌش   
 ال تقرأ:

 عرفال ٌ

0 0 0 0 0 8 
 

 



 

 12 

 رؤٌتك لنفسك ولحٌاتك.األسئلة التالٌة هً حول 

81IF31   استعمل بطاقة رقم(D5) هل بشكل عام، إلى أي مدى تقول بأنك ُمهتم بما تقوم به؟ 
 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمهتم 
 تماما  

 
غير مهتم 

 بتاتا  

810 10 11 

84 IF32  استعمل بطاقة رقم(D6) بشكل عام، إلى أي مدى تقول بأنك ُمستغرق بما تقوم به؟ 
 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ُمستغرق 
 تماما  

 
غير 

ُمستغرق 
 بتاتا  

8810 10 11 

85 IF33  استعمل بطاقة رقم(D7) بشكل عام، إلى أي مدى تقول بأنك ُمتحّمس بما تقوم به؟ 

 ال تقرأ:
ال أعرف

 حّمسُمت
ا  جد 

 
غير 

ُمتحّمس 
 بتاتا  

8810 10 11 
 

 ، سىف أقرأ ىل قائَح ٍِ االحاسيس أو اىرصرفاخ اىري ٍِ اىََنِ أُ ذنىُ شعرخ وىيْهايح

 تها خاله األسثىع األخير.
 

87-81IF34   استعمل بطاقة رقم(D8) بأي وتٌرة شعرت باإلحباط خالل األسبوع األخٌر؟ 

 ال تقرأ:
ال أعرف

 اُمحبط جد  
  

 بتاتا  ُمحبط غير   

8810 10 10 10 10 11 

 
89-88IF35   استعمل بطاقة رقم(D9)  ريًحاوتٌرة بأي ٍُ  األخٌر؟ خالل األسبوع ماُ ّىٍل غير 

 ال تقرأ:
ال أعرف

نوم غير مريح 
ا  بتات 

  
ا    نوم مريح تمام 

8810 10 10 10 10 11 

91-91IF36   استعمل بطاقة رقم(D10)  األخٌر؟ خالل األسبوع شعرت بالوحدة ةوتٌربأي 

 ال تقرأ:
ال أعرف

ا  شعرت جد 
 بالوحدة

  
  

لم تشعر 
ا  بالوحدة بتات 

8810 10 10 10 10 11 

[FXLTPH] BI1 92  وٍا شاته(؟ 100هو يىجد تثيرل خط هاذف ثاتد )تيزك أو 

 نعم .1

 ال .2

 يرفض ال تقرأ:.   7

 ال أعرف ال تقرأ:.   8

 
 



 

 13 

 

 :משבצת סיום ראיון
 

 : ________יום 00-02חודש: __________  03-04: ________   שנה 05-08תאריך ביצוע הראיון: 
 

 ישוב: ___________________ 09-22
 

 אזור סטטיסטי: _________________ 23-26
 

 שם המרואיין: ________________________ 
 

 כתובת: _____________________________             
  

 _____ )קידומת(27-29טלפון: ____________________     31-36
 
 
 

 מספר מראיין: _____________ 37-39שם המראיין:    _____________________ 
 

 גרסה _______ 41
 

 מספר כתובת_______________
 

 
 
 

 :לשימוש המשרד
 
 

 :מחוז 40
 
 .ירושלים0

 . צפון2

 . חיפה3

 . מרכז4

 . תל אביב5

 . דרום6

 אזור יהודה והשומרון. 7
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