استطالع رأي عام أوروبي 0202
הסקר החברתי אירופי 0202

נספח
מתודולוגי:
למראיין :חובה למלא!
שעת התחלה של הנספח המתודולוגי:
 87-87דקות [88-87 ________ :]SUPSMMשעה [_________ :]SUPSHH
תאריך ביצוע הנספח המתודולוגי:
 78-78שנה [ 78-78 _______ :]SUPSYYחודש [ 78-78 _______ :]SUPSMONיום
[_______ :]SUPSDD

HF1
חלק
{استعمل بطاقة  }Aسأقرأ لك أوصاف ألشخاص مختلفين .إلى أي مدى كل واحد من هؤالء األشخاص يشبهك أو ال يشبهك؟
ال يشبهني
ال
يشبهني يشبهني
يشبهني
يشبهني
ً
بتا ًتا
نوعا ما قليال يشبهني
ج ًدا
ً
 [IPCRTIV_M] A 77من المهم له طرح أفكار جديدة وأن يكون مبدع.
يحب القيام بأمور بطريقته الخاصة.
 [IMPRICH_M] B 77من المهم له أن يكون غنيًا .يحب أن يكون لديه
الكثير من المال واألشياء الثمينة.
 [IPEQOPT_M] C 78يعتقد أنه يجب التعامل مع جميع الناس بشكل
متساو .هو يؤمن بأنه يحق للجميع الحصول على فرص متساوية في الحياة.
 [IPSHABT_M] D 78يهتم بإبراز قدراته .هو يريد بأن يقدّر الناس أعماله.
 [IMPSAFE_M] E 78من المهم بالنسبة أن يعيش بمحيط آمن .هو يتحاشى
أي شيء قد يعرض سالمته للخطر.
 [IMPDIFF_M] F 78يحب المفاجآت ودائمًا يبحث عن أمور جديدة للقيام
بها .هو يعتقد بأنه من المهم القيام بأمور مختلفة في الحياة.
 [IPFRULE_M] G 78يعتقد بأن على الناس القيام بما يطلب منهم .يعتقد
بأنه على الناس إتباع األنظمة والقوانين بشكل دائم ،حتى لو ال يوجد أحد يراقب.
 [IPUDRST_M] H 79من المهم بالنسبة له االستماع إلى أشخاص
مختلفين عنه .حتى لو هو ال يوافقهم الرأي ،هو يريد أن يفهمهم.
 [IPMODST_M] I 77من المهم بالنسبة له أن يكون متواضعًا .هو يحاول
عدم لفت االنتباه إليه.
 [IPGDTIM_M] J 78من المهم بالنسبة له قضاء أوقات ممتعة .يحب
"تدليل" نفسه.
 [IMPFREE_M] K 77من المهم بالنسبة له أن يقرر بنفسه أعماله .هو يحب
أن يكون حرً ا وغير مرتبط باآلخرين.
ً
 [IPHLPPL_M] L 77من المهم جدا بالنسبة له مساعدة المحيطين به .هو
يريد أن يهتم برفاهيتهم.
ً
 [IPSUCES_M] M 888من المهم بالنسبة له أن ينجح جدا .هو يتمنى بأن
يقدروا اآلخرون انجازاته.
 [IPSTRGV_M] NN 888من المهم بالنسبة له أن تضمن له الدولة سالمته
من كل خطر .هو يريد بأن تكون الدولة قوية لكي تستطيع الدفاع عن مواطنيها.
 [IPADVNT_M] O 888يبحث عن المغامرات ويحب المخاطرة .يريد أن
تكون له حياة مليئة باإلثارة.
 [IPBHPRP_M] P 888من المهم بالنسبة له أن يتصرف دائما بشكل الئق.
هو يريد أن يمتنع عن القيام بأي تصرف يعتبر "غير جيد".
 [IPRSPOT_M] Q 888من المهم بالنسبة له أن يحظى باحترام من
اآلخرين .هو يريد بأن يقوم الناس بما هو يقوله.
 [IPLYLFR_M] R 889من المهم بالنسبة له أن يكون مخلصً ا ألصدقائه.
هو يريد أن يكون مخلص لألشخاص المقربين منه.

هو يؤمن من كل قلبه بأن على الناس
[IMPENV_M] S 887
االهتمام بالطبيعة .المحافظة على البيئة مهمة بالنسبة له.
 [IMPTRAD_M] T 888العادات والتقاليد مهمة بالنسبة له .هو
يحاول التصرف حسب العادات المتعارف عليها دينيًا أو عائليًا.
 [IMPFUN_M] U 887هو يبحث عن كل فرصة ممكنة للمتعة .من
المهم بالنسبة له القيام بأمور تمتعه.

ال تقرأ:
ال يعرف
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חלק HF2GS1
{استعمل بطاقة  }Aسأقرأ لك أوصاف لنساء مختلفات .الى أي مدى كل واحدة من هؤالء النساء
تشبهك أو ال تشبهك؟

 Aمن المهم بالنسبة لها طررح أفكرار جديردة وأن تكرون مبدعرة .هري تحرب برأن
تعمل األشياء بطريقتها الخاصة.
 Bمن المهم بالنسبة لها أن تكرون غنيرة .هري تريرد برأن تملر الكثيرر مرن المرال
واألشياء الثمينة.
 Cحسرررب رأيهرررا مرررن المهرررم برررأن يحظرررى كرررل شرررخص فررري العرررالم لمعاملرررة
بشكل متساو وأنه يحق لكل شخص فرص متساوية.
 Dمن المهم بالنسبة لها أن ُتظهر قدراتها .هي تريد بأن يقدروا ما تفعل.
 Eمن المهرم بالنسربة لهرا أن تعريش فري محريط آمرن .هري تتجنرب أي شريء مرن
الممكن أن يعرضها للخطر.
 Fهي تحب المفاجئات وتبحث دائمًا عن أمور جديدة لتقوم بها .هي تعتقرد بأنره
من المهم أن تقوم بأشياء كثيرة مختلفة في الحياة.
 Gهي تؤمن بأن على الناس القيام بما يطلب منهم .هي تعتقد برأن النراس يجرب
أن يتصرررفوا حسررب القرروانين واألنظمررة كررل الوقررت ،حتررى عنرردما ال يوجررد أحررد
يراقبهم.
 Hمهم بالنسبة لها االستماع ألشخاص مختلفين عنها .حتى لو كانت ال توافقهم
الرأي ،هي ما زالت تريد أن تفهمهم.
 Iمهم بالنسبة لها أن تكون متواضعة ،انها تحاول عدم لفت االنتباه اليها.
 Jمن المهم بالنسبة لها االستمتاع بالحياة ،هي تحب "تدليل" نفسها.
 Kمهم لديها أن تتخذ قراراتها بنفسها .انهرا تحرب أن تكرون حررة وان ال تكرون
متعلقة باآلخرين.
 Lمهم ج ًدا بالنسربة لهرا مسراعدة لألشرخاص المحيطرين بهرا .هري تريرد أن تهرتم
برفاهيتهم.
 Mمن الهم بالنسبة لها النجاح كثيرً ا .هي تتمنى أن يقدروا الناس إنجازاتها.
 Nمهم بالنسبة لها أن تقوم الحكومة بتوفير الحماية لها من أي خطر .هي تريد
أن تكون الحكومة قوية لكي تستطيع الدفاع عن مواطنيها.
 Oهي تبحرث عرن المغرامرات وتحرب المخراطرة .هري تريرد برأن تكرون حياتهرا
مليئة باإلثارة.
 Pمهم بالنسبة لها أن تتصرف دائمًرا كمرا يجرب .هري تريرد االمتنراع عرن القيرام
بأن شيء يعتبر "غير جيد".
 Qمهم بالنسبة لها أن تحظرى بتقردير اآلخررين .هري تريرد برأن يقروم النراس بمرا
تقوله.
 Rمهم بالنسبة لها أن تكرون مخلصرة ألصردقائها .هري تريرد أن تكرون مخلصرة
لألشخاص المقربين منها.
 Sهي تؤمن من كل قلبها بأنه يجب على الناس االهتمام بالطبيعة .الحفاظ على
الطبيعة مهم بالنسبة لها.
 Tالعررادات والتقليررد مهمررة بالنسرربة لهررا .هرري تحرراول التصر ّرف حسررب العررادات
المتعارف عليها دينيًا أو عائليًا.
 Uهي تبحث عن كل فرصرة ممكنرة لالسرتمتاع .مهرم بالنسربة لهرا القيرام برأمور
تمتعها.

يشبهني
جدًا

يشبهني

يشبهني
نوعًا ما

يشبهني
قليلً

ال
يشبهني

ال
يشبهني
بتا ًتا

ال تقرأ:
ال أعرف
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[לשימוש המשרד חלק ]I1-I12HS1-6
VERSION .6 101/1
 F2F .0גרסה A

للنهاية ،لكي تساعدنا بتحسين األسئلة في المستقبل ،سنسأل عدد من األسئلة في مواضيع تم سؤالك عنها
قبل ذلك.
من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة ،وحاول أن تتعامل مع األسئلة كأنها أسئلة جديدة.
األسئلة التالية هي حول الوقت الذي تخصصه لمشاهدة التلفزيون ،لالستماع إلى الراديو ولقراءة
الصحف
I1 888-888

[TESTD1[ .

{استعمل بطاقة  }Bكم من الوقت بالمجمل تقضيه في مشاهدة التلفزيون في يوم عادي في وسط األسبوع؟
الرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه بمشاهدة التلفزيون بواسطة اإلنترنت.
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من نصف ساعة
 .02نصف ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ساعة ونصف
 .04ساعة ونصف حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .06ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 .07أكثر من  3ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة
{ [TESTD2[ .I2استعمل بطاقة  }Bكم من الوقت بالمجمل تقضيه باالستماع للراديو في يوم
888-888
عادي في وسط األسبوع؟ الرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه باالستماع للراديو بواسطة اإلنترنت.
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من نصف ساعة
 .02نصف ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ساعة ونصف
 .04ساعة ونصف حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .06ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 .07أكثر من  3ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD3[ .استعمل بطاقة }B
I3 889-888
كم من الوقت بالمجمل تقضيه بقراءة الصحف في يوم عادي في وسط األسبوع؟ الرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت
الذي تقضيه
بقراءة الصحف بواسطة اإلنترنت.
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من نصف ساعة
 .02نصف ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ساعة ونصف
 .04ساعة ونصف حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .06ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 .07أكثر من  3ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

واآلن عدد من األسئلة حول الشرطة في إسرائيل
[TESTD4[ I4 888-887

{استعمل بطاقة  }Cباالعتماد على ما سمعت أو بنا ًء على تجربتك الشخصية ،إلى أي مدى تنجح الشرطة في منع
جرائم في إسرائيل في أماكن يوجد بها جرائم عنف أو تهديدات لجرائم عنف؟
 .00ال تنجح بتا ًتا
 .01ج ًدا ال تنجح
 .02ال تنجح إلى حد ما
 .03ال تنجح وال تفشل
 .04تنجح إلى حد ما
 .05تنجح بدرجة كبيرة
 .06تنجح بدرجة كبيرة ً
جدا
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة
{ [TESTD5[ I5 887-887استعمل بطاقة  }Cوإلى أي مدى ،حسب رأيك ،تنجح الشرطة في القبض على
أشخاص يقومون بسرقة بيوت في إسرائيل؟
 .00ال تنجح بتا ًتا
 .01ج ًدا ال تنجح
 .02ال تنجح إلى حد ما
 .03ال تنجح وال تفشل
 .04تنجح إلى حد ما
 .05تنجح بدرجة كبيرة
 .06تنجح بدرجة كبيرة ً
جدا
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة
dup 0-4 5/7

[TESTD6[ I6 8-7

{استعمل بطاقة  }Dإذا حدثت جريمة عنف أو سرقة قرب مكان سكنك ،وتم استدعاء الشرطة ،إلى أي مدى ببطء
أو بسرعة،
حسب رأيك ،ستصل الشرطة إلى مكان الحدث؟
 .00ببطء شديد ً
جدا
 .01ببطء شديد
 .02ببطء إلى حد ما
 .03ال ببطء وال بسرعة
 .04بسرعة إلى حد ما
 .05بسرعة شديدة
 .06بسرعة شديدة ج ًدا

 .55ال تقرأ :ال تحدث جرائم عنيفة بتا ًتا بقرب مكان سكني.
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة حول طريقة معالجة الشرطة لجرائم مثل سرقة
البيوت أو االعتداءات الجسدية.
{ [TESTD7[ I7 9-8استعمل بطاقة  }Eباالعتماد على ما سمعت أو بنا ًء على تجربتك الشخصية ،إلى أي مدى
تعامل الشرطة
في إسرائيل ،حسب رأيك ،مع الناس باحترام؟
 .0وال مرة
 .1تقريبًا وال مرة
 .2لفترات متباعدة
 .3بين الحين والحين
 .4أحيا ًنا
 .5نصف الوقت
 .6أكثر نعم من ال
 .7لفترات متقاربة
 .8لفترات متقاربة ً
جدا
 .9تقريبًا دائمًا
 .10دائمًا
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

I8 88-88

[{ [TESTD8استعمل بطاقة  }Eبأي وتيرة ،حسب رأيك ،تتخذ الشرطة قرارات عادلة وغير

متح ّيزة في القضايا
التي تتعامل معها؟
 .0وال مرة
 .1تقريبًا وال مرة
 .2لفترات متباعدة
 .3بين الحين والحين
 .4أحيا ًنا
 .5نصف الوقت
 .6أكثر نعم من ال
 .7لفترات متقاربة
 .8لفترات متقاربة ً
جدا
 .9تقريبًا دائمًا
 .10دائمًا
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

I9 88-88

[{ [TESTD9استعمل بطاقة  }Eوعندما تتعامل الشرطة في إسرائيل مع الناس ،بأي وتيرة،

حسب رأيك،
ً
عامة شرح عن قراراتها وتصرفاتها عندما ُيطلب منها القيام بذلك؟
تعطي الشرطة
 .0وال مرة
 .1تقريبًا وال مرة
 .2لفترات متباعدة
 .3بين الحين والحين
 .4أحيا ًنا
 .5نصف الوقت
 .6أكثر نعم من ال
 .7لفترات متقاربة
 .8لفترات متقاربة ً
جدا
 .9تقريبًا دائمًا
 .10دائمًا
 .55ال تقرأ :ال يُطلب وال مرة من الشرطة أن تشرح قراراتها وتصرفاتها
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

اآلن ،بعض األسئلة حول مدى االحتمال بأن يتم اإلمساك بك
ومعاقبتك إذا ُقمت بمخالفة من المخالفات التالية في إسرائيل.
{استعمل بطاقة  }Fما مدى االحتمال بأن يتم اإلمساك بك ومعاقبتك إذا...
درج إجابتك على سلم بين  0إلى  ،4حيث أن  0يعني "غير محتمل بتا ًتا" و –  4يعني "محتمل جدًا":
ّ
غير
محتمل
بتا ًتا
I10 89-88

غير
محتمل إلى
ح ٍد ما

محتمل
جدًا

محتمل

ال تقرأ:
يرفض

ال تقرأ:
ال يعرف

ال تقرأ:
ال توجد
إجابة

][TESTD10

قُمت برفع دعوى تأمين مزيّفة أو مبالغ
فيها؟

0

0

3

4

77

88

99

قُمت بشراء أشياء تعتقد بأنها من
الممكن أن تكون مسروقة؟

0

0

3

4

77

88

99

قُمت بمخالفة سير مثل مخالفة سرعة
أو المرور بإشارة ضوئية حمراء؟

0

0

3

4

77

88

99

[TESTD11] I11 88-87

I12 87-87

][TESTD12

20-66/X
ال يشبهني
ال
يشبهني يشبهني
يشبهني
يشبهني
ً
بتاتاً
نوعا ما قليال يشبهني
ج ًدا
ً
هو يؤمن من كل قلبه بأن على الناس
[IMPENV_M] S 887
االهتمام بالطبيعة .المحافظة على البيئة مهمة بالنسبة له.
 [IMPTRAD_M] T 888العادات والتقاليد مهمة بالنسبة له .هو
يحاول التصرف حسب العادات المتعارف عليها دينيًا أو عائليًا.
 [IMPFUN_M] U 887هو يبحث عن كل فرصة ممكنة للمتعة.
من المهم بالنسبة له القيام بأمور تمتعه.

ال تقرأ:
ال يعرف

0

0

3

4

5

6

88

0

0

3

4

5

6

88

0

0

3

4

5

6

88

109-19/X

[לשימוש המשרד חלק ]I13-I25HS1-6

VERSION .6 20/2
 FF .0גרסה B

للنهاية ،لكي تساعدنا بتحسين األسئلة في المستقبل ،سنسأل عدد من
األسئلة في مواضيع تم سؤالك عنها قبل ذلك.
من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة ،وحاول أن تتعامل مع
األسئلة كأنها أسئلة جديدة.
واآلن عدد من األسئلة حول الشرطة في إسرائيل:
{ [TESTD13[ I13 21استعمل بطاقة  }Gباالعتماد على ما سمعت أو بنا ًء على تجربتك الشخصية ،إلى أي
مدى تنجح الشرطة في منع جرائم في إسرائيل في أماكن يوجد بها جرائم عنف أو تهديدات لجرائم عنف؟
درج إجابتك على سلم بين  2إلى  ،4حيث أن  2يعني "جدًا ال تنجح" و –  4يعني "تنجح جدًا":
ّ
ال تقرأ:
ال توجد
إجابة
9

ال تقرأ:
ال يعرف

ال تقرأ:
يرفض

8

7

تنجح
جدًا

تنجح إلى
ح ٍد ما

ال تفشل
وال تنجح

4

3

2

ال تنجح إلى
ح ٍد ما

جدًا
ال تنجح

1

0

{ [TESTD14[ I14 88استعمل بطاقة  }Gوإلى أي مدى ،حسب رأيك ،تنجح الشرطة في القبض على
أشخاص يقومون بسرقة بيوت في إسرائيل؟
ال تفشل
تنجح إلى
ال تقرأ:
ال تنجح إلى
تنجح جدًا
ال تقرأ:
ال تقرأ:
وال تنجح
ح ٍد ما
ال توجد
ح ٍد ما
يرفض
ال يعرف
إجابة
1
2
3
4
7
8
9

جدًا
ال تنجح
0

{ [TESTD15[ I15 88-88استعمل بطاقة  }Hإذا حدثت جريمة عنف أو سرقة قرب مكان سكنك ،وتم
استدعاء الشرطة ،إلى أي مدى ببطء أو بسرعة ،حسب رأيك ،ستصل الشرطة إلى مكان الحدث؟
درج إجابتك على سلم بين  2إلى  ،4حيث أن  2يعني " ببطء شديد " ו 4 -يعني "بسرعة شديدة".
ّ
ال تقرأ:
ال ببطء وال ببطء إلى ح ٍد
بسرعة إلى
بسرعة
ال تقرأ:
ال تقرأ:
ال توجد
ما
بسرعة
ح ٍد ما
شديدة
يرفض
ال يعرف
إجابة
1
2
3
4
7
8
9
 .55ال تقرأ :ال تحدث جرائم عنيفة بتا ًتا بقرب مكان سكني.

اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة حول طريقة معالجة الشرطة لجرائم مثل سرقة البيوت
أو االعتداءات الجسدية.

{ [TESTD16[ I16 87-89استعمل بطاقة  }Iباالعتماد على ما سمعت أو بنا ًء على تجربتك الشخصية ،إلى أي مدى
تعامل الشرطة في إسرائيل ،حسب رأيك ،مع الناس باحترام؟
درج إجابتك على سلم بين  2إلى  ،02حيث أن  2يعني "تقري ًبا وال مرة" ו 10 -يعني "تقري ًبا دائ ًما":
ّ
تقريبًا وال مرة
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
77
.88
.99

تقريبًا دائمًا
ال تقرأ :يرفض
ال تقرأ :ال يعرف
ال تقرأ :ال توجد إجابة

ببطء
شديد
0

{ [TESTD17[ I17 87-88استعمل بطاقة  }Iبأي وتيرة ،حسب رأيك ،تتخذ الشرطة قرارات عادلة وغير متح ّيزة في
القضايا التي تتعامل معها؟
تقريبًا وال مرة
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
77
.88
.99

تقريبًا دائمًا
ال تقرأ :يرفض
ال تقرأ :ال يعرف
ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD18[ I18 88-87استعمل بطاقة  }Iوعندما تتعامل الشرطة في إسرائيل مع الناس ،بأي وتيرة ،حسب
ً
عامة شرح عن قراراتها وتصرفاتها عندما ُيطلب منها القيام بذلك؟
رأيك ،تعطي الشرطة
تقريبًا وال مرة
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
تقريبًا دائمًا
10
55
77
.88
.99

ال تقرأ :ال يُطلب وال مرة من الشرطة أن تشرح قراراتها
وتصرفاتها
ال تقرأ :يرفض
ال تقرأ :ال يعرف
ال تقرأ :ال توجد إجابة

اآلن ،بعض األسئلة حول مدى االحتمال بأن يتم اإلمساك بك ومعاقبتك إذا ُقمت
بمخالفة من المخالفات التالية في إسرائيل.
ما مدى االحتمال بأن يتم اإلمساك بك ومعاقبتك إذا...
{ [TESTD19[ I19 30استعمل بطاقة  }Jقُمت برفع دعوى تأمين مز ّيفة أو مبالغ فيها؟
 0غير محتمل بتا ًتا
0
3
4

محتمل ج ًدا

7
8
9

ال تقرأ :يرفض
ال تقرأ :ال يعرف
ال تقرأ :ال توجد إجابة
{ [TESTD20[ I20 88استعمل بطاقة  }Jقُمت بشراء أشياء تعتقد بأنها من الممكن أن تكون مسروقة؟
0
غير محتمل بتا ًتا
0
3
4
7
8
9

محتمل ج ًدا
ال تقرأ :يرفض
ال تقرأ :ال يعرف
ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD21[ I21 88استعمل بطاقة  }Jقُمت بمخالفة سير مثل مخالفة سرعة أو المرور بإشارة ضوئية حمراء؟
0
غير محتمل بتا ًتا
0
3
4
7
8
9

محتمل ج ًدا
ال تقرأ :يرفض
ال تقرأ :ال يعرف
ال تقرأ :ال توجد إجابة

واآلن ،األسئلة األخيرة بخصوص السياسة والحكم.
[TESTD22] I22 88

{استعمل بطاقة  }Kإلى أي مدى ،الجهاز السياسي في إسرائيل يسمح ألشخاص مثلك بأن تكون متداخل في أعمال
الحكومة؟
 .1ال يسمح بتا ًتا
 .2قليل ً
جدا
 .3إلى حد ما
 .4كثيرً ا
 .5كثيرً ا ً
جدا
 .7ال تقرأ :يرفض
 .8ال تقرأ :ال يعرف
 .9ال تقرأ :ال توجد إجابة
[TESTD23] I23 89

فعال في مجموعة متداخلة في أمور سياسية؟
{استعمل بطاقة  }Lهل تعتقد بأنك تستطيع بأخذ دور ّ
 .1بالتأكيد ال
 .2على ما يبدو ال
 .3غير متأكد إذا ال أو نعم
 .4على ما يبدو نعم
 .5بالتأكيد نعم
 .7ال تقرأ :يرفض
 .8ال تقرأ :ال يعرف
 .9ال تقرأ :ال توجد إجابة
[TESTD24] I24 87

{استعمل بطاقة  }Mإلى أي مدى حسب رأيك الجهاز السياسي في إسرائيل يسمح ألشخاص مثلك التأثير بشكل
مباشر في السياسة؟
 .1ال يسمح بتا ًتا
 .2قليل ً
جدا
 .3إلى حد ما
 .4كثيرً ا
 .5كثيرً ا ً
جدا
 .7ال تقرأ :يرفض
 .8ال تقرأ :ال يعرف
 .9ال تقرأ :ال توجد إجابة

[TESTD25] I25 88

دورا في السياسة؟ (للمستطلع :القصد قدرات ال ُمجيب
{استعمل بطاقة  }Nإلى أي مدى تثق بقدراتك بأن تأخذ ً
وليس رغبته).
 .1غير واثق بتا ًتا
 .2واثق بدرجة قليلة
 .3واثق إلى حد ما
 .4واثق ً
جدا
 .5واثق بالتأكيد
 .7ال تقرأ :يرفض
 .8ال تقرأ :ال يعرف
 .9ال تقرأ :ال توجد إجابة
38-66/x

109-37/X

[לשימוש המשרד חלק ]I26-I39HS1-6

VERSION .6 88/8
 FF .3גרסה C

للنهاية ،لكي تساعدنا بتحسين األسئلة في المستقبل ،سنسأل عدد من
األسئلة في مواضيع تم سؤالك عنها قبل ذلك.
من فضلك ال تحاول أن تتذكر إجاباتك السابقة ،وحاول أن تتعامل مع
األسئلة كأنها أسئلة جديدة.
األسئلة التالية هي حول الوقت الذي تخصصه لمشاهدة التلفزيون،
لالستماع إلى الراديو ولقراءة الصحف
I26 88-87

[TESTD26[ .

{استعمل بطاقة  }Oكم من الوقت بالمجمل تقضيه في مشاهدة التلفزيون في يوم عادي في وسط
األسبوع؟
الرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه بمشاهدة التلفزيون بواسطة اإلنترنت.
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا   انتقل إلى – I28F45
 .01أقل من نصف ساعة
 .02نصف ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ساعة ونصف
 .04ساعة ونصف حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .06ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .88ساعات حتى  5ساعات
 5 .89ساعات حتى  6ساعات
 .18أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD27[ .استعمل بطاقة  }Oكم من الوقت الذي تقضيه في مشاهدة التلفزيون ،في
I27 88-88
يوم عادي في وسط األسبوع ،تخصصه لمشاهدة األخبار أو برامج سياسية وأمور الساعة؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من نصف ساعة
 .02نصف ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ساعة ونصف
 .04ساعة ونصف حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .06ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .88ساعات حتى  5ساعات
 5 .89ساعات حتى  6ساعات
 .18أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال أعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD28[ .استعمل بطاقة  }Oكم من الوقت بالمجمل تقضيه باالستماع للراديو في يوم
I28 88-88
عادي في وسط األسبوع؟ الرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه باالستماع للراديو بواسطة اإلنترنت
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا   انتقل إلى – I30F45
 .01أقل من نصف ساعة
 .02نصف ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ساعة ونصف
 .04ساعة ونصف حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .06ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .88ساعات حتى  5ساعات
 5 .89ساعات حتى  6ساعات
 .18أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD29[ .استعمل بطاقة  }Oكم من الوقت الذي تقضيه باالستماع للراديو ،في يوم
I29 87-89
عادي في وسط األسبوع ،تخصصه لالستماع لألخبار أو برامج سياسية وأمور الساعة؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من نصف ساعة
 .02نصف ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ساعة ونصف
 .04ساعة ونصف حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .06ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .88ساعات حتى  5ساعات
 5 .89ساعات حتى  6ساعات
 .18أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD30[ .استعمل بطاقة  }Pكم من الوقت بالمجمل تقضيه بقراءة الصحف في يوم
I30 87-88
عادي في وسط األسبوع؟ الرجاء أن تشمل بإجابتك الوقت الذي تقضيه بقراءة الصحف بواسطة اإلنترنت.
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا   انتقل إلى – I32F45

 .01أقل من  15دقيقة
 15 .02دقيقة حتى نصف ساعة
 .03نصف ساعة حتى  45دقيقة
 45 .04دقيقة حتى ساعة
 .05ساعة حتى ساعة ونصف
 .06ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .07ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 .88أكثر من  3ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD31[ .استعمل بطاقة  }Pكم من الوقت الذي تقضيه بقراءة الصحف ،في يوم
I31 98-87
عادي في وسط األسبوع ،تخصصه لقراءة لألخبار السياسية وأمور الساعة؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من  15دقيقة
 15 .02دقيقة حتى نصف ساعة
 .03نصف ساعة حتى  45دقيقة
 45 .04دقيقة حتى ساعة
 .05ساعة حتى ساعة ونصف
 .06ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .07ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 .88أكثر من  3ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

واآلن سوف أسألك بعض األسئلة بخصوص الوقت الذي تخصصه في مشاهدة
التلفزيون ،االستماع للراديو ،وقراءة الصحف بواسطة االنترنت فقط
{ [TESTD32[ .استعمل بطاقة  }Qفي يوم عادي وسط األسبوع ،كم من الوقت بالمجمل
I32 98-98
تخصص لمشاهدة التلفزيون بواسطة االنترنت؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا   انتقل إلى – I34F45
 .01أقل من  ½ -ساعة
 ½ .02ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ½ 1ساعة
 1½ .04ساعة حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ½ 2ساعات
 2½ .06ساعات حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .08ساعات حتى  5ساعات
 5 .09ساعات حتى  6ساعات
 .10أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD33[ .استعمل بطاقة }Qوكم من هذا الوقت تخصصه لمشاهدة برامج عن
I33 98-98
سياسية وعن أمور الساعة؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا   انتقل إلى – I34F45
 .01أقل من  ½ -ساعة

 ½ .02ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ½ 1ساعة
 1½ .04ساعة حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ½ 2ساعات
 2½ .06ساعات حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .08ساعات حتى  5ساعات
 5 .09ساعات حتى  6ساعات
 .10أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

I34 97-99

{ [TESTD34[ .استعمل بطاقة  }Qفي يوم عادي وسط األسبوع ،كم من الوقت بالمجمل

تخصص لالستماع
للراديو بواسطة االنترنت؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا   انتقل إلى – I36F45
 .01أقل من  ½ -ساعة
 ½ .02ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ½ 1ساعة
 1½ .04ساعة حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ½ 2ساعات
 2½ .06ساعات حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .08ساعات حتى  5ساعات
 5 .09ساعات حتى  6ساعات
 .10أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD35[ .استعمل بطاقة  }Qوكم من هذا الوقت تخصصه لالستماع لبرامج عن
I35 97-98
سياسية وعن أمور الساعة؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من  ½ -ساعة
 ½ .02ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ½ 1ساعة
 1½ .04ساعة حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ½ 2ساعات
 2½ .06ساعات حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .08ساعات حتى  5ساعات
 5 .09ساعات حتى  6ساعات
 .10أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD36[ .استعمل بطاقة  }Rفي يوم عادي وسط األسبوع ،كم من الوقت
I36 78-97
بالمجمل تخصص لقراءة الصحف بواسطة االنترنت؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا   עבור ל – I38F45
 .01أقل من  15دقيقة
 15 .02دقيقة حتى نصف ساعة
 .03نصف ساعة حتى  45دقيقة
 45 .04دقيقة حتى ساعة
 .05ساعة حتى ساعة ونصف
 .06ساعة ونصف حتى ساعتين
 .87ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .88ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 .89أكثر من  3ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD37[ .استعمل بطاقة  }Rوكم من هذا الوقت تخصصه لقراءة الصحف في مواضيع سياسية
I37 78-78
وعن أمور الساعة؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من  15دقيقة
 15 .02دقيقة حتى نصف ساعة
 .03نصف ساعة حتى  45دقيقة
 45 .04دقيقة حتى ساعة
 .05ساعة حتى ساعة ونصف
 .06ساعة ونصف حتى ساعتين
 .87ساعتين حتى ساعتين ونصف
 .88ساعتين ونصف حتى  3ساعات
 .89أكثر من  3ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

{ [TESTD38[ .استعمل بطاقة  }Sفي يوم عادي وسط األسبوع ،كم من الوقت بالمجمل
I38 78-78
تخصص الستعمال االنترنت لحاجات مختلفة ،عدا عن مشاهدة التلفزيون ،واالستماع للراديو ،وقراءة الصحف؟

 .00ال أخصص وقت بتا ًتا  انتقل إلى خانة النهاية
 .01أقل من  ½ -ساعة
 ½ .02ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ½ 1ساعة
 1½ .04ساعة حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ½ 2ساعات
 2½ .06ساعات حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .08ساعات حتى  5ساعات
 5 .09ساعات حتى  6ساعات
 .10أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة
I39 77-79

{ [TESTD39[ .استعمل بطاقة  }Sوكم من هذا الوقت تخصصه لمواضيع السياسة وأمور

الساعة؟
 .00ال أخصص وقت بتا ًتا
 .01أقل من  ½ -ساعة
 ½ .02ساعة حتى ساعة
 .03ساعة حتى ½ 1ساعة
 1½ .04ساعة حتى ساعتين
 .05ساعتين حتى ½ 2ساعات
 2½ .06ساعات حتى  3ساعات
 3 .07ساعات حتى  4ساعات
 4 .08ساعات حتى  5ساعات
 5 .09ساعات حتى  6ساعات
 .10أكثر من  6ساعات
 .77ال تقرأ :يرفض
 .88ال تقرأ :ال يعرف
 .99ال تقرأ :ال توجد إجابة

למראיין :חובה למלא!
שעת סיום של הנספח המתודולוגי:
 69-72דקות [ 67-68 ________ :]SUPEMMשעה [_________ :]SUPEHH
תאריך סיום הנספח המתודולוגי:
 75-78שנה [ 73-74 _______ :]SUPEYYחודש [ 70-70 _______ :]SUPEMONיום
[_______ :]SUPEDD

למראיין:
* הודה למרואיין וסיים הראיון
* כעת מלא את השאלות הבאות ,השאלות
למראיין

