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 1-4לשימוש המשרד 
5/1          

  22001144--22001155סקר אירופי סקר אירופי 

 ________________   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؟  تلفزيون في يوم عادي وسطمشاهدة التخصصه ل جمل،بالم   ،كم من الوقت( 1استعمل بطاقة رقم )

 A3نتقل إلى ا  ال أخصص وقت بتاًتا. 00
 أقل من نصف ساعة. 01
 حتى ساعةنصف ساعة  .02

 ساعة حتى ساعة ونصف .03

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .04

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .05
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .06

 ساعات 3من  أكثر .07

 فعرال أ ال تقرأ: .88
 
 

30-31 A2 .[TVPOL]  
  لتلفزيونلاألسبوع، كم من وقت مشاهدتك  في يوم عادي وسط ،خرىأ مرة (1استعمل بطاقة رقم )

 ؟ السياسة وأحداث الساعةبرامج عن  أواألخبار تخصصه لمشاهدة 
  ال أخصص وقت بتاًتا. 00
 أقل من نصف ساعة. 01
 حتى ساعةنصف ساعة  .02

 ساعة حتى ساعة ونصف .03

 نيحتى ساعت ساعة ونصف .04

 حتى ساعتين ونصفساعتين  .05
 ساعات 3حتى  ساعتين ونصف .06

 ساعات 3 من أكثر .07

 عرفال أ ال تقرأ: .88
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 للجميع: 
 

32-33 A3.  [PPLTRST]

حسب رأيك، يمكن الثقة بمعظم الناس، أو أن هنالك دائًما  هل عام، بشكل( 2 استعمل بطاقة رقم)
 يعني أنه  0 أن حيث ،10 إلى 0 من معينة في العالقات مع الناس؟ دّرج إجابتك على سلم مكان لشكوك

 ."يمكن الثقة بمعظم الناس"يعني أنه  10 –، و "هنالك دائًما مكان لشكوك معينة"

 ال تقرأ:
 عرفأال 

 يمكن الثقة 

 بمعظم الناس
         

 هنالك دائًما 
مكان لشكوك 

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

 

35-34  A4 .[PPLFAIR] 

  الفرصة لذلك، كانت لديهم إذا استغاللك يحاولون الناس هل، حسب رأيك، معظم( 3 استعمل بطاقة رقم)
 تجاهك؟ منصفين يحاولون أن يكونوا أنهم أو

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 معظم الناس يحاولوا 

 أن يكونوا منصفين
         

معظم الناس 
لوا يحاو

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

 
37-36 A5 .[PPLHLP] 

 هل، حسب رأيك، بشكل عام، يحاول الناس مساعدة اآلخرين أو أنهم بشكل عام ( 4 استعمل بطاقة رقم)
 يهتمون بأنفسهم؟

  ال تقرأ:
 ال أعرف

الناس بشكل عام يحاولون 
 مساعدة اآلخرين

         

الناس 
كل عام بش

يهتمون 
 بأنفسهم

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

 

كبعض األسئلة عن السياسة  كاآلن نود أن نسأل  :موالح 
 

38B1  .[POLINAR] 

 هل أنت.... -السياسةبلى أي مدى تهتم إ
 . تهتم جًدا1
 . تهتم إلى حٍد ما2
 . تقريًبا ال تهتم3
 . ال تهتم بتاًتا4
 عرفال ي ال تقرأ: .8
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39-40B1a  .[PSPPSGV] 

ن( يسمح إلى أي مدى، حسب رأيك، [ 5إستعمل بطاقة رقم ]  الجهاز السياسي في إسرائيل ألشخاص مثلك )ي مكِّ
  بالتأثير على ما تقوم به الحكومة؟

  ال تقرأ:
 ال أعرف

 التاًتا ب          اتمامً 

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

 
 

41-42B1b  .[ACTROLG] 

  إلى أي مدى، حسب رأيك، تستطيع أخذ دور فًعال بمجموعة ناشطة بمواضيع سياسية؟[ 6إستعمل بطاقة رقم ]
 ال تقرأ: 
 ال أعرف

  تماًما
 أستطيع

 بتاًتا          
  ال أستطيع

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

 
 

43-44B1c  .[PSPPIPL] 

ن( سمح إلى أي مدى، حسب رأيك، ي  [ 7بطاقة رقم إستعمل ]  ألشخاص مثلك الجهاز السياسي في إسرائيل )ي مكِّ
 التأثير على السياسة؟ب

 ال تقرأ: 
 ال أعرف

 بتاًتا ال          تماًما

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

 
 

45-46B1d  .[CPTPPOL] 

 نت واثق بقدرتك على المشاركة بالسياسة؟وإلى أي مدى أ[ 8إستعمل بطاقة رقم ]
 ال تقرأ: 
 ال أعرف

 واثق 
  تماًما

غير واثق          
 بتاًتا

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

 
 

47-48B1e  .[PTCPPLT] 

 أشخاص مثلك؟بما يفّكر يهتم السياسيون  إلى أي مدى، حسب رأيك، [9 إستعمل بطاقة رقم]

 ال تقرأ:
 فال أعر

 بتاًتا ال          تماًما

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

 
 

49-50B1f  .[ETAPAPL] 

 المشاركة بالسياسة؟ شخصًياسهل بالنسبة لك  إلى أي مدى [10 إستعمل بطاقة رقم]

 ال تقرأ:
  أعرفال

 سهل 
 تماًما

 غير سهل          
 بتاًتا

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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 لديك ثقة بكل واحدة من المؤسسات التالية؟ بشكل شخصيإلى أي مدى أنت ( 11 رقم استعمل بطاقة) 
 يعني بأنك  10 –بالمؤسسة، و  "ال تثق بتاًتا"يعني بأنك  0حيث أن  10إلى  0دّرج إجابتك على سلم بين 

 ."تثق بالمؤسسة ثقة تامة"
 ال تقرأ: 

ال 
 عرفأ

تثق 
 ثقة
 تامة

         
 تثق ال

 ابتاتً 

 52-51 B2 الكنيست [TRSTPRL]    88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

54-53 B3 الجهاز القضائي [TRSTLGL]  88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

56-55 B4 الشرطة [TRSTPLC]  88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

58-57 B5السياسيين [TRSTPLT]   88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

60-59 B6ألحزاب السياسيةا [TRSTPRT] 88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

62-61 B7البرلمان األوروبي [TRSTEP] 88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

64-63 B8 األمم المتحدة [TRSRUN] 88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

 

65 B9[VOTE] 

 كنيست األخيرة صوتت في انتخابات الأو آلخر. هل  بعض الناس ال يصوتون في االنتخابات لسبباليوم، هنالك 
 (؟2015آذار شهر )

 . نعم1
 B11انتقل إلى  . ال 2

 B11انتقل إلى  . ال يحق لي التصويت 3

 B11انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ: .8
 
 
 

67-66B10 [PRTVTIL] 

 االنتخابات؟ هذه في صوتت حزب ألي

 . القائمة العربية 12     بي ليفنيالمعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ وتسي .1

                                       ليه يروكاع.13                          ليكود .2

 . آخر ______________________14                            يسرائيل بيتينو .3

            شاس .4

                  ميرتس .5

 : ورقة بيضاء / ورقة خاليةال تقرأ. 15                                                        . البيت اليهودي6

 : لم أصوتال تقرأ .16                 . يهدوت هتوراة )ديجيل هتوراة وأجودات يسرائيل7

 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 77                          يش عتيد .8

 : ال أعرفال تقرأ .88                                      موشيه كحلون  كوالنو برئاسة. 9

       إيلي يشاي. ياحاد برئاسة 10

 ، التجمع الوطني الديمقراطيالقائمة المشتركة )الجبهة الديمقراطية للسالم،  .11

                                            ر(يالقائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغي
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 :للجميع
 . الوضع سوء زيادة منع أو إسرائيل في األوضاع تحسين محاولة بواسطتها يمكن عديدة طرق هنالك
 :التالية األمور من بشيء األخيرين شهر 12 الـ خالل قمت هل

 ال تقرأ:
 عرفال أ

 نعم ال
 

8 2 1 
68B11 [CONTPLT] 

 محلية سلطةفي  موظف وأ حكومي موظف أو بسياسي اتصلت

8 2 1 
69B12 [WRKPRTY] 

 ناشطة مجموعةب أو سياسي حزب في عملت

8 2 1 
70  [WRKORG] 

 خرآ إتحاد أو منظمة في عملت

8 2 1 
71B14 [BADGE] 

 معينة لحملة املصقً  اشعارً  عرضت بطاقة أو أو لبست

8 2 1 
72B15 [SGNPTIT] 

 على عريضة عيوقبالتقمت 

8 2 1 
73B16 [PBLDMN] 

  جماهيرية قانونية مظاهرة في شاركت

8 2 1 
74B17 [BCTPRD] 

 قاطعت منتجات معينة
                                                                     

 للجميع:
75 B18a [CLSPRTY] 

 معين تشعر بأنك قريب منه أكثر من باقي األحزاب؟ هل هنالك حزب
 . نعم 1
 B19انتقل إلى  . ال 2

 B19انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ: .8
 

77-76 B18b [PRTCLIL] ي حزب؟أل 

 . القائمة العربية 12المعسكر الصهيوني برئاسة يتسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني      .1

                                       ليه يروكاع.13                          ليكود .2

 . آخر ______________________14                            يسرائيل بيتينو .3

            شاس .4

                  ميرتس .5

 . البيت اليهودي                                                        6

 هتوراة )ديجيل هتوراة وأجودات يسرائيل                 . يهدوت 7

 : يرفض اإلجابةال تقرأ. 77                          . يش عتيد8

 : ال أعرفال تقرأ .88. كوالنو برئاسة  موشيه كحلون                                      9

       إيلي يشاي. ياحاد برئاسة 10

 ، التجمع الوطني الديمقراطية )الجبهة الديمقراطية للسالم، القائمة المشترك .11

  القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير(
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78 B18c [PRTDGCL]

 :أي مدى تشعر بأنك قريب من هذا الحزب؟ هل تشعر بأنك إلى
 قريب جًدا. 1
 إلى حٍد ما قريب. 2
 . غير قريب3
 . غير قريب بتاًتا4
 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

                                                                                                   
80-79 B19 [LRSCALE] 

 على  نفسك كنت تضع  أين ."نيسار" و "يمي" عن أحياًنا الناس يتحدث السياسة، في( 12استعمل بطاقة رقم )
 يمين؟ يعني 10 - و يسار يعني 0، حيث أن 10إلى  0 سلم من

 يمين          يسار
 ال تقرأ:

 عرفال أ

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

 
82-81 B20 [STFLIFE] 

  األيام؟ هذه في بشكل عام حياتك عن راض ، إلى أي مدى أنتبالم جمل (13استعمل بطاقة رقم )
 يعني راٍض جًدا. 10 -راٍض، و  يعني جًدا غير 0أن  ، حيث10إلى  0إجابتك على سلم من  دّرج

 جًدا 
 راٍض  غير

 راٍض جًدا         
 ال تقرأ:

 عرفال أ

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

 
84-83 B21 [STFECO] 
 ? إسرائيل في الحالي االقتصادي الوضع عن راض تأي مدى أن إلى بشكل عام، (13استعمل بطاقة رقم )

 جًدا 
 راٍض  غير

 راٍض جًدا         
 ال تقرأ:

 عرفال أ

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

86-85 B22 [STFGOV] 

  الحكومة اإلسرائيلية، إلى أي مدى تشعر بالرضا عن طريقة أداءهاوحين تفكر في اآلن ( 13استعمل بطاقة رقم )
 لوظيفتها؟

 جًدا 
 راٍض  غير

 راٍض جًدا         
 ال تقرأ:

 عرفال أ

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

88-87 B23 [STFDEM] 

 ؟اإلسرائيلية الديمقراطية عنراٍض أنت  أي مدىلى إ، جملوبالم  ( 13استعمل بطاقة رقم )

 جًدا 
 راٍض  غير

 راٍض جًدا         
 ال تقرأ:

 عرفال أ

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

90-89  B24 [STFEDU] 

 هذه األيام؟ إسرائيلفي  والتعليم لتربيةاوضع بشكل عام، ماذا تفّكر عن ( 14استعمل بطاقة رقم )

 جيد جًدا          سيئ جًدا
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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92-91 B25 [STFHLTH] 

 هذه األيام؟ إسرائيلوضع خدمات الصحة في بشكل عام، ماذا تفّكر عن ( 14استعمل بطاقة رقم )

 جيد جًدا          سيئ جًدا
 ال تقرأ:

 عرفال أ

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

 التالية: الجمل جملة من ال توافق مع كل أو توافق إلى أي مدى( 15استعمل بطاقة رقم ) 

 رأ:ال تق
 عرفال أ

غير 
 موافق
 بتاًتا

غير 
 موافق

 ،في الوسط
موافق وغير 

 موافق
 موافق

موافق 
 اجدً 

 

8 5 4 3 2 1 

93 B26 [GINCDIF] 

 في الفجوات العمل من أجل تقليص الحكومة يجب على
 المعاشات

8 5 4 3 2 1 
 94 B27 [FREEHMS] 

 ممارسة في أحرار جنسًياوالمثليات المثليين  يكون أن يجب
 يرغبون كما حياتهم

 
96-95 B28 [EUFTF] 

 با. وعند التفكير باإلتحاد األوروبي، هنالك من ي ّدعون بأنه يجب تعميق عملية اإلتحاد بأور (16)استعمل بطاقة رقم 
 أكثر من الالزم. ةآخرون يّدعون بأن عملية اإلتحاد عميق

 ما هو موقفك من عملية اإلتحاد األوروبي؟

 يجب تعميق يعني  10 -، و  أكثر من الالزم ةعملية اإلتحاد عميقيعني  0أن  ، حيث10إلى  0سلم من دّرج إجابتك على 

 .باوعملية اإلتحاد بأور
عملية اإلتحاد 

أكثر  ةعميق
 من الالزم

         
يجب تعميق عملية 

 باواإلتحاد بأور

 ال تقرأ:
 عرفال أ

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

 
 

 سأل عدد من األسئلة عن أشخاص، من دول أخرى، الذين يأتون للعيش في إسرائيل.اآلن، سن
 

97 B29 [IMSMETM] 
 إلى نفس العرقألشخاص ينتمون  إسرائيلأي مدى، حسب رأيك، يجب أن تسمح  إلى (17استعمل بطاقة رقم )

 هنا؟ مثل تلك التي ينتمي إليها غالبية مواطنيها، القدوم للعيش أو المجموعة االثنية
 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
98 B30 [IMDFETN] 

 التي تلك  عن مختلفةاثنيه  مجموعة مجموعة عرقية أو إلى ألشخاص ينتمون بالنسبة ماذا (17استعمل بطاقة رقم )
 في إسرائيل؟ البية المواطنينينتمي إليها غ

 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 عرفال أ ال تقرأ: .8
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99 B30a [IMDFETN] 
 ؟وروباأ في راألفقدول المن أشخاص ماذا عن  (17استعمل بطاقة رقم )
 ش هنا. السماح لكثيرون القدوم للعي1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 . عدم السماح ألي شخص4
 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

100 B31 [IMPCNTR] 

 ؟وروباأدول فقيرة من خارج من أشخاص ماذا عن  (17استعمل بطاقة رقم )
 . السماح لكثيرون القدوم للعيش هنا1
 . السماح لعدد معين2
 . السماح لعدد قليل3
 سماح ألي شخص. عدم ال4
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
102-101 B32 [IMBGECO] 

 للعيش هل كنت تقول، بشكل عام، بأنه جيد أو سيئ القتصاد إسرائيل بأن يأتي  (18استعمل بطاقة رقم )
 هنا أشخاص من دول أخرى؟

 جيد لالقتصاد          سيء لالقتصاد
 ال تقرأ:

 عرفال أ

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

104-103 B33 [IMUECLT] 

 غنية تصبح فقيرة أكثر أو  ،بشكل عام ،ئيلبأن الحياة الثقافية في إسراهل كنت تقول  (19استعمل بطاقة رقم )
 ؟من دول أخرى  الذين يأتون للعيش هنا األشخاص بسببأكثر 

حياة ثقافية 
 فقيرة أكثر

         
 حياة ثقافية 

 غنية أكثر

 ال تقرأ:
 عرفال أ

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

106-105 B34 [IMWBCNT] 

 األشخاص  بسبب أكثر للعيش فيه هل أصبحت إسرائيل مكان أفضل أكثر أم أسوء( 20استعمل بطاقة رقم )
 للعيش هنا؟من دول أخرى  الذين يأتون

مكان أسوء 
 أكثر للعيش

 به

         
 مكان أفضل أكثر 

 ش بهللعي
 ال تقرأ:

 عرف أال

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

 

 :سئلة عنك وعن حياتكواآلن بعض األ
 

108-107 C1 [HAPPY] 

 أي مدى تعتبر نفسك إنساًنا سعيًدا؟ إلى، بالم جمل (21بطاقة رقم استعمل )
 

غير  اجدً 
 سعيد

         
 ا جدً 

 سعيد 
 ال تقرأ:

 عرفال أ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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110-109 C2 [SCLMEET] 

 ؟ةياجتماع اتلقاءك، وزمالء العمل ئقرباأوك، ئصدقاأبأي وتيرة تلتقي مع  (22بطاقة رقم استعمل )
 . وال مرة1
 أقل من مرة في الشهر. 2
 مرة في الشهر. 3
 عدة مرات في الشهر. 4
 عسبومرة في األ. 5
 عسبوعدة مرات في األ. 6
 كل يوم. 8

 عرف يال ال تقرأ: .88
 

111-112 [INMDISC] C3  

 وشخصية؟ خاصةبأمور معهم تستطيع التحّدث  نالذيص، إذا كان اصال، اشخاال ما هو عدد( 23)استعمل بطاقة رقم 

 وال أحد .0

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 6-4 

5. 9-7 

 أو أكثر 10 .6

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 
 

113 C4 [SCLACT] 

 تيرة تشترك بفعاليات اجتماعية؟ ي وأ، بعمركفي  صأشخامقارنة مع ( 24 استعمل بطاقة رقم)
 الناس غالبيةقل بكثير من أ. 1
 الناس غالبيةقل من أ. 2
 . تقريًبا بنفس الوتيرة3
 . أكثر من غالبية الناس4
 . أكثر بكثير من غالبية الناس5
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
114 C5 [CRMVCT] 

 األخيرة؟ الخمس السنوات لخال اعتداء أو سرقة إلى تعرضتم عائلتك أفراد أحد أو أنت هل
 . نعم1
 . ال2
 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

115 C6 [AESFDRK] 

 فيه عند حلول الظالم؟ تعيش الذي الحي وحيًدا في باألمان عند تجولكتشعر  إلى أي مدى
 :هل تشعر

 . آمن جًدا1
 . آمن2
 . غير آمن3
 . جًدا غير آمن4
 عرفال أ ال تقرأ: .8
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 بخصوصك أنت:األسئلة التالية هي 
 

116 C7 [HEALTH] 

 تستطيع بأن تقول بأنه: هل عام؟ بشكل الصحي وضعك هو ما
 . جيد جًدا1
 . جيد2
 . مقبول3
 . غير جيد4
 . جًدا غير جيد5
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 
117 C8 [HLTHHMP] 

 مر أو إعاقة أو ضعف أو مشكلة نفسية معينة؟ هل أنت مقّيد بطريقٍة ما في نشاطاتك اليومية بسبب مرض م ست
 . نعم، بدرجة كبيرة1
 . نعم، بدرجة معينة2
 . ال3
 غير مالئم ال تقرأ:. 6
 عرفال أ ال تقرأ: .8

 

  9C ال تسأل سؤال: ستطلعللم  
 

118 C9 [RLGBLG] 
 لديانة أو طائفة دينية معينة؟ منتمًياهل تعتبر نفسك 

 . نعم1
 C11انتقل إلى  . ال 2

 C11انتقل إلى  عرف ال أ ال تقرأ: .8

 
 

122-119C10 [RLGDNIL] 
 ما هي ديانتك؟

 
 C13 إلى انتقل . يهودي 5 يهودي

 

 C13انتقل إلى  . مسلم سني 610 مسلم

 C13انتقل إلى  . تيار إسالمي آخر 690

  

 C13انتقل إلى  . مسيحي كاثوليكي 1 مسيحي

 C13انتقل إلى  . مسيحي بروتستانت 2

 C13انتقل إلى  . مسيحي أرثوذوكسي 3

 C13انتقل إلى  . تيار مسيحي آخر 4

  

 C13انتقل إلى  . درزي 670 درزي

  

 C13انتقل إلى  . ديانة آسيوية }مثل بوذية، هندوس{ 7 آخر

 C13انتقل إلى  . ديانة أخرى، ليست مسيحية 8 

  

 استمر . يرفض 7777 يرفض ال تقرأ:

 استمر . ال توجد إجابة 9999 ال توجد إجابة ال تقرأ:
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123  C11 [RLGBLGE] 

 أو لطائفة دينية معينة؟ ،لدين معين انتميً م   اشخصً نفسك  تاعتبر ي مرةأفي هل 
 . نعم1
 C12 إلىانتقل  . ال 2

 C12 إلىانتقل   عرفال أ ال تقرأ: .8
 

127-124  C12 [RLGDEIL] 

 ألي؟
 . يهودي5 يهودي

 

 . مسلم سني610 مسلم

 . تيار إسالمي آخر690

  

 . مسيحي كاثوليكي1 مسيحي

 . مسيحي بروتستانت2

 . مسيحي أرثوذوكسي3

 . تيار مسيحي آخر4

  

 . درزي670 درزي

  

 . ديانة آسيوية }مثل بوذية، هندوس{7 آخر

 . ديانة أخرى، ليست مسيحية8 

  

 . يرفض7777 يرفض قرأ:ال ت

 . ال توجد إجابة9999 ال توجد إجابة ال تقرأ:
 
 

1-4 dup    5/2 

 

 :للجميع
 

7-6       13C [RLGDGR] 

  ( بدون عالقة النتمائك الديني، كيف تعّرف مدى تدّينك؟ 25استعمل بطاقة )
غير متدين 

 بتاًتا
 امتدين جدً          

 ال تقرأ:
 عرفأال 

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

 
9-8C14 [RLGATND] 

 هذه  تشترك وتيرة بأي الجنازات، أو الزواج مثل الخاصة عن المناسبات عدا( 26 رقمبطاقة استعمل )
 األيام في طقوس دينية منظمة؟

 . كل يوم01
 سبوعكثر من مرة في األأ. 02
 سبوع. مرة في األ03
 على األقل مرة في الشهر. 04
 والمناسبات عياداأل يففقط . 05
 . بفترات أقل متقاربة 06
 . وال مرة07
 عرفال أ ال تقرأ: .88
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11-10 15C [PRAY] 

 أية وتيرة، إذا كنت أصال،   ب ،طقوس دينية في عن وقت مشاركتك عدا (26)استعمل بطاقة رقم 
 أن تصلي؟ أنت معتاد 

 . كل يوم1
 سبوعكثر من مرة في األأ. 2
 سبوع. مرة في األ3
 على األقل مرة في الشهر. 4
 والمناسبات عياداأل فيفقط . 5
 متقاربة أقل . بفترات 6
 . وال مرة7

 عرفال أ ال تقرأ: .88
 

12  C16 [DSCRGRP] 

 مجموعة مضطهدة في إسرائيل؟جزء من هل تعتبر نفسك 
 . نعم1
 C18انتقل إلى  . ال 2

 C18انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ: .8
 

 
C17 [DSCRGRP] 

  لها؟ تنتمي التي المجموعة ضد التمييز أي خلفية يتم على
 (ةواحد ةابإج من ألكثر اإلشارة ممكن)
 نعم 

يوجد تمييز ضد 
 المجموعة التي تنتمي لها

 ال
يوجد تمييز ضد 

 المجموعة التي تنتمي لها

13  [DSCRRCE] 0 1 اللون أو العرق 

14  [DSCRNTN] 0 1 القومية 

15  [DSCRRLG]0 1 ينالد 

16  [DSCRRLNG]0 1 اللغة 

17  [DSCRETN]0 1 مجموعة اثنيه 

18  [DSCRAGE]0 1 جيل 

19  [DSCRGND]0 1 (الجندر )كونك رجل/كونك امرأة 

20  [DSCRSEX]0 1 الميول الجنسي 

21  [DSCRDSB]0 1 إعاقة 

22 ]DSCROTH[ :0 1 ____________ آخر ال تقرأ 

23 ]DSCRDK[ :0 1 عرفأ ال ال تقرأ 

24 ]DSCRREF[  :0 1 يرفضال تقرأ 

25 ]DSCRNAP[  :0 1 غير مالئمال تقرأ 

26 ]DSCRNA[  :0 1 ال توجد إجابةال تقرأ 

 

27 C18 [CTZCNTR] إسرائيلي؟ مواطن أنت هل 

 20C إلىانتقل  . نعم1
 . ال 2

 عرفال أ ال تقرأ: .8
 

29-28 [a] C19 [CTZSHIPB] تحملها؟ فّصل  التي الجنسية هي ما_________________________  
 عرفال أ ال تقرأ: .88

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



 

 14 

 

30  C20 [BRNCNTR] إسرائيل؟ في ولدت هل 
 C23انتقل إلى  . نعم1
 . ال )استمر(2
 C23انتقل إلى  عرف ال أ ال تقرأ: .8

 

32-31 [a ]C21 [CNTBRTHB] فّصل  لدت؟و   دولة أي في___________________________  
 عرفال أ ال تقرأ: .88

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

 
36-33  C22 [LIVECNTA] 

 ؟إسرائيلعيش أول مرة في لل بأي سنة انتقلت
 سنة: _______________________

 عرفال أ ال تقرأ: .8888

 
 

C23 ة لغة أو لغات تتحدث بشكل عام في البيت؟أي 
 حتى لغتين /يسجل

 תווים3, קידוד אלפאנומרי,  2-693ISOקידוד למשרד: 
 

39-37 [LNGHOM1]  [a] ______________________ 
  عرفال أ ال تقرأ: .888

      
[LNGHOM2] 40-42 [a]       ______________________ 

 انيةال توجد لغة ث ال تقرأ:. 000
 عرفال أ ال تقرأ: .888

  

43 C24 [BLGETMG] 

 ؟إسرائيلمجموعة أقلية اثنيه في  إلىتنتمي هل 
 . نعم1
 . ال 2

 عرف أال ال تقرأ: .8
 
 

44  C25 [FACNTR]  لدهل  ؟إسرائيل أبوك في و 
 C27 إلىانتقل  . نعم1
 . ال )استمر( 2

 C27 إلىانتقل   عرفال أ ال تقرأ: .8
 
 

46-45 [a] C26 [FBRNCNTA] 

لِد أبوك؟  }إذا لم يولد في إسرائيل{ في أي دولة و 
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

____________________ 
  عرفأال  ال تقرأ: .88

 
 

47 C27 [MOCNTR] إسرائيل؟ في أمك ولدت هل 
 D1 إلىانتقل  . نعم1

 . ال )استمر( 2

 D1 إلىانتقل   عرف أال ال تقرأ: .8
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49-48 [a ]28C [MBRNCNTA] 

لِد}إذا لم ت  ك؟ت أمولد في إسرائيل{ في أي دولة و 
 תווים 2, קידוד אלפאנומרי, ISO 3166-1קידוד למשרד: 

____________________ 
  عرفال أ ال تقرأ: .88
 

 
50-51 C28a [MBRNCNTA] 

 دك؟هل تستطيع من فضلك أن تذكر بأي شهر عيد ميال 
 __________ :12وكانوني أول =    01مثال: كانون ثاني =  للُمستطلع:

 
 

 للجميع:
 

 لد، شخص و   إلى أي مدى، حسب رأيك، كل من األمور التالية مهم إلتخاذ قرار بخصوص السماح لكل [27استعمل بطاقة رقم ]
 ى مهم بأن يكونوا...القدوم للعيش هنا؟ أوال وقبل كل شيء، إلى أي مد وعاش خارج إسرائيلكبر 
 

 
ال 
 أعرف

جًدا 
 مهم

         
جًدا 
غير 
 مهم

(52-53) D1 [MBRNCNTA] 

                    أصحاب معطيات تعليمية جيدة

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 (54-55) D2 [MBRNCNTA] 

تحّدث على األقل واحدة من اللغات العبرية أو اليستطيعون 
  العربية

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 (56-57) D3 [MBRNCNTA]  

                        قادمون من خلفية يهودية

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 (58-59) D4 [MBRNCNTA] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88                                         بيض البشرة واان يكون 

 (60-61) 5D [MBRNCNTA] 

                  ان يكون لديهم مهارات تشغيلية تحتاجها إسرائيل 

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

(62-63) 6D [MBRNCNTA]  

                                    ان يكونوا ملتزمين بأسلوب الحياة في الدولة

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
64-65 [RLGATND] D7 

 [28بطاقة رقم  استعمل]

 علىم انهم يساعدون عمل العمال في إسرائيل، أ، بشكل عام يأخذون أماكن ن الذين يأتون للعيش هنابأهل تعتقد 
 عمل جديدة؟أماكن نتاج إ
 

 ال تقرأ:
 ال أعرف

يتنجون 
أماكن عمل 

 جديدة

         
يأخذون 
 أماكن العمل

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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66-67 [IMBLECO] D8 

 [29استعمل بطاقة رقم ]

 خدمات الصحة والرفاه. فعون ضرائب. هم أيًضا يستخدمون غالبية األشخاص الذين يأتون للعيش هنا يعملون ويد
  هل، حسب رأيك، يأخذون أكثر مما يستثمرون أم أنهم يستثمرون أكثر مما يأخذون؟

 ال تقرأ:
 ال أعرف

بشكل عام 
يستثمرون 

 أكثر

بشكل عام          
يأخذون 
 أكثر

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

 
 

68-69 [RLGATND] D9 

 [30استعمل بطاقة رقم ]

 للعيش هنا؟ مختلفة بلدان من أشخاص قدومبسبب  إزداد سوًء أو تحّسن إسرائيل في الجريمة وضع هل

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 وضع
الجريمة 
  تحّسن

 وضع         
 يمة الجر

 إزداد سوءً 

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

 مختلفة ثنية من دولة آخرى ينتمون الى عرق أو مجموعة إ سرائيلذا كان القادمون للعيش في إواآلن، إ [31استعمل بطاقة رقم ]

  ... ذا كان شخًصا منهم، إال تهتم، أو تمهتلى أي مدى إ، غالبية سكان الدولةعن 
 ال 

 أعرف
          جًدا تهتم

ال تهتم 
 بتاًتا

(70-71) 10D [MBRNCNTA] 

 يتم تعيينه مديًرا عليك

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 (72-73) 11D [MBRNCNTA] 

              يتزوج من قريب/ة عائلتك

88 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

74 D12 [ACETALV] 

 ؟اليوم فيها تعيش التي طقةالمن تصف فكي[ 32استعمل بطاقة رقم ]
 .1 إسرائيل سكان غالبية عن تختلف إثنية مجموعة أو عرق من فرد أي تقريبا فيها يوجد ال منطقة
 .2 إسرائيل سكان غالبية عن تختلف  إثنية مجموعة أو عرق من األشخاص بعض
 .3 مختلفة  إثنية مجموعة أو عرق من األشخاص من كثير

 .8 أعرف : الال تقرأ

 

75 D13 [PPLSTRD] 

 هل توافق أو ال توافق بأنه من األفضل لدولة بأن يكون الجميع يملك نفس العادات والتقاليد؟ [33رقم  استعمل بطاقة]

 جًدا موافق . 1
 موافق. 2
 بالوسط، "موافق" و"غير موافق". 3
 غير موافق .4
 بتاًتا غير موافق . 5
 أعرف : الال تقرأ. 8
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76-77 [LWDSCWP] D14 

 [34رقم  استعمل بطاقة]

 إلى أي مدى جيد أو سيء أن يكون بالدولة قانون ضد التمييز على أساس عرقي أو إثني بمكان العمل؟

 ال تقرأ:
 ال أعرف

 جًدا سيء          جًدا جيد

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

78 D15 [GVRFGAP] 

 في يخافون من المالحقة أنهم بإدعاء الجئ مكانة على بالحصول ويطالبون لى البالدالبعض إ يأتي [35رقم  استعمل بطاقة]

 الناس؟ هؤالء يقّدمها التي اللجوءإلى أي مدى توافق أو ال توافق بأنه على الحكومة أن تكون متساهلة بتعاملها  مع طلبات  .بالدهم

 موافق جًدا . 1
 موافق. 2
 بالوسط، "موافق" و"غير موافق". 3
 غير موافق .4
 بتاًتا غير موافق . 5
 أعرف : الال تقرأ. 8

 
 

79-81 D16 [NOIMBRO] 

 دولة؟ال، كم شخًصا، حسب رأيك، ولدوا خارج إسرائيل شخص يعيشون في 100كل  بين من
 ؟"إذا أجاب "ال أعرف"، أطلب منه: "حاول من فضلك التقدير قدر إستطاعتك :للمستطلع

 
_____________________________________  

 (100 سّجل من)                                                                                
 ال أعرف. 888                                                        

 
82 D17a [ICBRNCT] 

 إسمح لي بأن أسألك مرة أخرى:
 
لدت بإسرائيل. 1  D17b لإنتقل لسؤا      و 

 D18 إنتقل لسؤال    لم تولد بإسرائيل. 2

 
 
 

83 D17b [GVTRIMG] 

 مؤخًراكيف حسب رأيك تتعامل الحكومة مع الذين أتوا ، إسرائيلمقارنة ألشخاص مثلك الذين ولدوا ب[ 36استعمل بطاقة رقم ]
 دول أخرى؟من للعيش هنا 

 أفضل بكثير. 1
 أفضل بقليل. 2

 نفس التعامل. 3

 ليلأسوء بق. 4
 أسوء بكثير. 5
 أعرف : الال تقرأ. 8
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  :للجميع
 

84-85 [RLGUEIM] D18 

 [37استعمل بطاقة رقم ]

 األشخاص الذي يأتون  بسبب أكثر أم غنية أكثر سطحية تصبح إسرائيلهل حسب رأيك العقائد والتقاليد الدينية في 
 من دول أخرى للعيش هنا؟

 ال تقرأ:
 ال أعرف

العقائد 
اليد والتق

 الدينية

تصبح غنية 
 أكثر

العقائد          
والتقاليد 
 الدينية

تصبح 
 سطحية

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

86 D19 [DFEGCF] 

 في السّكان معظم إليها ينتمي التي المجموعة عن تختلف أخرى إثنية مجموعات أوعرقية  هل لديك أصدقاء مقّربون من أصول
 ؟إسرائيل

   هم كثيرون أم قليلون؟ فهل ،نعم إذا
  كثيروننعم،  .1
 نعم، قليلون .2
 ال، بتاًتا ال .3
 أعرف : الال تقرأ . 8

 
87-88 D20 [DFEGCON] 

 ينتمي التي المجموعة عن مختلفةأو إثنية  عرقّية أصول من أشخاصتتواصل مع  على أنت وتيرة اّيب [38استعمل بطاقة رقم ]
 حيّ  المحالت التجارية أو في في؟ مثال بالمواصالت العامة، الشارع، البيت في أو البيت خارج تكون عندما إسرائيل سكانّ  معظم إليها

 سكنك؟
 نواع التواصل، كالمي و/أو غير كالميأللمستطلع: يجب شمل أي نوع من 

 D22 إنتقل لسؤال    وال مرة. 1
 أقل من مرة بالشهر. 2
 الشهرفي  مرة . 3
 الشهرفي عدة مرات . 4
 األسبوعفي مرة . 5
 األسبوع في عدة مرات . 6
 ايوميً . 7

 D22 إنتقل لسؤال    أعرف ال ال تقرأ:.  88

 

89-90 [DFEGHBG] D21 

 [39رقم  استعمل بطاقة]

  بشكل عام، عندما تفكر بهذا التواصل، هل هو سيء أو جيد؟

 ال تقرأ:
 ال أعرف

ا ا          جّيد جّدًّ  سّيئ جّدًّ

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

91 D22 [FCLCNTR] 

  ؟إسرائيلمرتبط ب تشعر مًدى ايّ  إلى[ 40استعمل بطاقة رقم ]

ا  .1   مرتبطجّدً

 مرتبط .2

  غير مرتبط إلى حٍد ما  .3

  غير مرتبط بتاًتا .4

 : ال أعرفال تقرأ .5
 

  بشكل عام، لدى األشخاص آراء مختلفة بخصوص المواضيع التالية
92 D23 [SMEGBLI] 

 أقل ذكاًء من اآلخرون؟ ولدوني  أو مجموعات إثنية معينة معينة هل حسب رأيك، أبناء أعراق 

 نعم. 1
 ال. 2
 أعرف : الال تقرأ. 8

 
 

93 D24 [SMEGBHW] 

 من اآلخرون؟عمال نشطاء أكثر  ولدوني  أو مجموعات إثنية معينة معينة هل حسب رأيك، أبناء أعراق 

 نعم. 1
 ال. 2
 رفأع : الال تقرأ. 8

 
 

94 D25 [SMCTMBE] [41رقم  استعمل بطاقة] 

 ؟متساوية الثقافات جميع أنّ  أم غيرها، منبكثير  أفضل الثقافات بعض حسب رأيك، هل اليوم، بالعالم فّكرت لو

 غيرها منبكثير  أفضل الثقافات بعض .1

  متساوية لثقافاتا جميع .2
 أعرف : الال تقرأ. 8
 

 ألك عن مجموعات مختلفة من الناس التي من الممكن أن تأتي من دول أخرى واآلن سوف أس [42رقم  استعمل بطاقة]

  ...إسرائيلإلى أي مدى حسب رأيك يجب على  إسرائيل.للعيش في 

 السماح
للكثيرين 

القدوم ب
 للعيش هنا

السماح  
   للبعض

     السماح لقليلين
عدم السماح 

     ألي أحد
 ال تقرأ:
 ال أعرف

95 D26 [ALJEWLV] 

أن تسمح ليهود من دول أخرى القدوم 
 للعيش في إسرائيل؟

12348 

96 D27 [ALMUSLV] 

من دول أخرى  مسلمينأن تسمح ل
 القدوم للعيش في إسرائيل؟ب

12348 

97 D28 [ALGYPLV] 

من دول أخرى أو رحل  أن تسمح لغجر 
 قدوم للعيش في إسرائيل؟بال

12348 
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98 D29 [ADMAIMG] 
 طلع:للمست 

 :(C28a) ِأشر بالتالءم مع سؤال شهر يوم ميالدك
 إستمر ( 9) أو أيلول( 5) أيار(, 1)هو كانون ثاني والدتك  شهر . 1

 D31 إنتقل لسؤال    (10) أو تشرين أول( 6) حزيران(, 2) هو شباط والدتكشهر . 2

 D32 سؤالإنتقل ل   ( 11) أو تشرين ثاني( 7) تموز(, 3) هو آذار والدتكشهر . 3

 (88) أو "ال أعرف"( 12) كانون أول(, 8) آب(, 4) هو نيسان والدتكشهر . 4

                إنتقل لسؤال D33    
 

لد   (D29بسؤال  1إجابة ) 9) أو أيلول( 5) أيار(, 1)كانون ثاني بلمن و 
99 D30 [ALPFPE] 

 للعيش بالقدومأوكرانيا  من مهنّيين لعمال السماح إسرائيل على هأن تعتقد مًدى يّ أ إلى فضلك من لي قل [42رقم  استعمل بطاقة]

 إسرائيل؟ في
 E1 إنتقل لسؤال     القدوم للعيش هنابالسماح للكثيرين . 1

 E1 إنتقل لسؤال     للبعض السماح . 2

 E1 إنتقل لسؤال       نيالسماح لقليل. 3

 E1 إنتقل لسؤال       عدم السماح ألي أحد. 4

 E1 إنتقل لسؤال        ال أعرف تقرأ:ال . 8
 

لد بشباطلمن   (D29 بسؤال 2إجابة ) (10) أو تشرين أول( 6) حزيران(, 2) و 
100 D31 [ALPFPNE] 

 في للعيش بالقدوم أثيوبيا من مهنّيين لعمال السماح إسرائيل على هأن تعتقد مًدى يّ أ إلى فضلك من لي قل [42رقم  استعمل بطاقة]

 إسرائيل؟
 E1 إنتقل لسؤال     السماح للكثيرين القدوم للعيش هنا .1

 E1 إنتقل لسؤال    للبعض  السماح . 2

 E1 إنتقل لسؤال       نيالسماح لقليل. 3

 E1 إنتقل لسؤال      عدم السماح ألي أحد. 4

 E1 إنتقل لسؤال        ال أعرف ال تقرأ:. 8
 

لد بآذار  (D29 بسؤال 3إجابة )( 11) ثانيأو تشرين ( 7) تموز(, 3) لمن و 
101 D32 [ALLBPE] 

 بالقدومأوكرانيا  من مهنيين غير لعّمال السماح إسرائيل على أن تعتقد مًدى ايّ  إلى فضلك من لي قل [42رقم  استعمل بطاقة]
 إسرائيل؟ في للعيش

 E1 إنتقل لسؤال     السماح للكثيرين القدوم للعيش هنا. 1

 E1 إنتقل لسؤال     للبعض السماح . 2

 E1 إنتقل لسؤال       نليالسماح لقلي. 3

 E1 إنتقل لسؤال      عدم السماح ألي أحد. 4

 E1 إنتقل لسؤال        ال أعرف ال تقرأ:. 8
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لد بنيسان  (D29بسؤال 4إجابة  (88) أو "ال أعرف"( 12) كانون أول(, 8) آب(, 4) لمن و 
102 D33 [ALLBPNE] 

 للعيش بالقدوم أثيوبيا من مهنيين غير لعّمال السماح إسرائيل على أن تعتقد مًدى ايّ  إلى فضلك من لي قل [42رقم  تعمل بطاقةاس]

 إسرائيل؟ في
 E1 إنتقل لسؤال     السماح للكثيرين القدوم للعيش هنا. 1

 E1 إنتقل لسؤال     للبعض السماح . 2

 E1 الإنتقل لسؤ       نليالسماح لقلي. 3

 E1 إنتقل لسؤال     عدم السماح ألي أحد. 4

 E1 إنتقل لسؤال        ال أعرف ال تقرأ:. 8
 

 :واآلن سوف نسأل بعض األسئلة بموضع آخر
 

103-104 E1 [ETFRUIT] 

 العصير؟ عدا ما الفواكه تتناول وتيرة باي فضلك، من لي قل [43 إستعمل بطاقة رقم]
  مجمدةيشمل فواكه : للمستطلع

 مرات باليوم أو أكثر  3. 1
 مرتين باليوم. 2
 مرة باليوم. 3
 مرات باألسبوع 4أفل من مرة باليوم، لكن على األقل . 4
 مرات باألسبوع، لكن على األقل مرة باألسبوع 4أقل من . 5
 أقل من مرة باألسبوع. 6
 وال مرة. 7

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 

105-106 E2 [EATVEG] 

 ؟البطاطا عدا مابأي وتيرة تأكل خضروات، أو سلطة،   [43 إستعمل بطاقة رقم]
 المجمدةالخضروات : يشمل للمستطلع

 مرات باليوم أو أكثر  3. 1
 مرتين باليوم. 2
 مرة باليوم. 3
 األقل باألسبوع ىعل مرات أربعأفل من مرة باليوم، لكن . 4
 عباألسبو واحدة  مرات باألسبوع، لكن على األقل مرة 4أقل من . 5
 أقل من مرة باألسبوع. 6
 وال مرة. 7

 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 

107-108 E3 [DOSPRT] 
 دقيقة أو أكثر؟ 30آخر لمدة  جسدي، رياضة، أو أي نشاط )الهرولة( سريع قمت بمشي في كم يوم من األّيام السبعة األخيرة

  شمل نشاط جسماني غير منتظم:ي :للمستطلع

 __________________عدد األيام سّجل                                                                                  

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 

1109 E4 [CGTSMKE] 

 واآلن، عند التفكير بتدخين سجائر، كيف تصف بأفضل صورة عاداتك بالتدخين؟[ 44 إستعمل بطاقة رقم]

 يشمل غليون، سيجار أو سجائر إلكترونية.يشمل دخان يتم لفه، ولكن ال  :للمستطلع
   إستمر  أنا أدخن كل يوم. 1
  إستمر   أنا أدخن، لكن ليس كل يوم. 2
 E6 إنتقل لسؤال        أنا ال أدخن اليوم، ولكن دّخنت بالسابق. 3

  E6 إنتقل لسؤال      بعض المرات فقطدّخنت . 4

 E6 إنتقل لسؤال      مرةباللم أدّخن . 5

 ال أعرف ال تقرأ:. 8
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110-112 E5 [CGTSDAY] 
 _____________________ عدد السجائرسجل   وم عادي؟في ين سيجارة تدخّ كم  

 ال أعرف ال تقرأ:. 888                                            

 :للجميع
113-114 E6 [ALCFREQ] 

 على تحتوي مشروبات شربت وتيرة بأيّ  2014 ,شهر ____]منذ أشهر األخيرة، أي  12خالل الـ  [45 إستعمل بطاقة رقم]
 الكحول على تحتوي أخرى مشروبات أي أو قوّية روحّية مشروبات البيرة، النبيذ،: مثل مشروبات تكون قد ؟الكحول

ـ عليك إستعمال 2015أيار  . مثال، إذا تم إجراء المقابلة بشهر2014تحّدث عن الشهر الذي تم به إجراء المقابلة، لكن بسنة  :للمستطلع 

 :إقرأ، [2014أيار ]
 كل يوم. 1
 األسبوع فيعدة مرات . 2
 األسبوع فيمرة . 3
 مرات باألسبوع 2-3. 4
 الشهرفي مرة . 5
 الشهر فيأقل من مرة . 6
 E11 إنتقل لسؤال     وال مرة. 7

   يرفض ال تقرأ:. 77

 ال أعرف ال تقرأ:. 88
 

 [46 إستعمل بطاقة رقم]

 .األخيرة األربعاء أوأيام األحد، اإلثنين، الثالثاء أي من خالل  يآخر مرة شربت بها مشروب كحولفي فّكر 
 .وسط األسبوعبالقصد  :للمستطلع 

 إنتظر وأعط الُمجيب فرصة للنظر بالبطاقة.              

 من المشروبات التالية بنفس اليوم؟مشروب من كل  هاشربتالتي  يةكمما هي ال
 قم بتسجيل عدد كل نوع من المشروبات: أي مشروبات أخرى؟ –إسأل  :عللمستطل

 
115-116 E7_1IL   1/3  تر بيرةل (330ML) (،أو قنينة صفيحةكأس): ________________ 

 

117-118  E7_2IL   1/2 تر بيرةل (500ML( )،أو قنينة صفيحةكأس)________________ : 
 

119-120 E7_3IL  كأس نبيذ (175ML )أو شمبانيا( أحمر أو أبيض) ديعا: ________________ 
 

121-122 E7_4IL  مشروب كحول (شيسركأس صغيرة )ت (30ML) (فودكا، عرق، ويسكي وما شابه): _______________ 
 

123-124 E7_5IL  مشروب كحول وجبة تشيسر مضاعفة(، "شوط") كأس كبيرة (60ML) (فودكا، عرق، ويسكي وما شابه): 
_____________ 

 

125-126 E7_6IL  وجبة كوكتيل: _____________ 

  

127-128 E7_7IL   مشروب مخلوط: وجبة مشروب كحول كأس(60ML) (مخلوط مع مشروب فودكا، عرق، ويسكي وما شابه )
 ______________________طاقة أو مشروب خفيف: 

 

 اإلمكانيات التالية:حسب إذا أعطى الُمجيب إجابة غير موجودة بالبطاقة، اسأله  :للمستطلع
 سؤال:      :إجابة 

 كم كأس نبيذ هذا يشمل حسب إعتقادك؟   قنينة نبيذ
 كم كأس صغير )تشيسر( أو كأس كبيرة )شوط( هذا يشمل حسب إعتقادك؟  قنينة مشروب كحول

1-4 dup 5/3 
 

6 [E7_ND] E7_ND  1.  األربعاء أيام األحد حتىما بين ال أشرب كحول   

7 [E7_REF] E7_REF :يرفض1 ال تقرأ .  

8 [E7_DK] E7_DK :ال أعرف. 1 ال تقرأ   
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 [46 إستعمل بطاقة رقم]

 .السبت أوالخميس، الجمعة ، في أي من أيام   يآخر مرة شربت بها مشروب كحولفي فّكر 
 نهاية األسبوع.القصد  :للمستطلع

 إنتظر وأعط الُمجيب فرصة للنظر بالبطاقة.

 

 من المشروبات التالية بنفس اليوم؟مشروب من كل  هاشربتي الت يةكمما هي ال
 أي مشروبات أخرى؟ –إسأل  :للمستطلع

 
9-10 E8_1IL   

 ________________ :(أو قنينة صفيحةكأس،) (330ML) تر بيرةل  1/3
 

11-12 E8_2IL  

 : ________________(أو قنينة صفيحةكأس،( )500ML) تر بيرةل 1/2
 

13-14 E8_3IL   

 ________________ :أو شمبانيا( أحمر أو أبيض) عادي( 175ML) أس نبيذك
 

15-16 E8_4IL   

 ________________ :(فودكا، عرق، ويسكي وما شابه) (30ML) مشروب كحول (شيسركأس صغيرة )ت
 

17-18 E8_5IL  

 _____________ :(شابه فودكا، عرق، ويسكي وما) (60ML) مشروب كحول وجبة تشيسر مضاعفة(، "شوط") كأس كبيرة
 

19-20 E8_6IL  وجبة كوكتيل: _____________ 

 

21-22 E8_7IL   مشروب مخلوط: وجبة مشروب كحول كأس(60ML) (مخلوط مع مشروب طاقة فودكا، عرق، ويسكي وما شابه )
 ______________________أو مشروب خفيف: 

 

 اإلمكانيات التالية:اقة، اسأله حسب إذا أعطى الُمجيب إجابة غير موجودة بالبط :للمستطلع
 سؤال:      :إجابة 
 

 كم كأس نبيذ هذا يشمل حسب إعتقادك؟   قنينة نبيذ
 كم كأس صغير )تشيسر( أو كأس كبيرة )شوط( هذا يشمل حسب إعتقادك؟  قنينة مشروب كحول

 

 

23 [E7_ND] E8_ND  1.  السبتحتى  الخميسال أشرب كحول بأيام  

 
24 [E7_REF] E8_REF :يرفض1 ال تقرأ .   

 
25 [E7_DK] E8_DK :ال أعرف. 1 ال تقرأ  

 
26-35/X 

 

36 E9 [ICGNDRA] 

 الم جيب هو:: للمستطلع 

 إستمر  رجل. 1

  E10b إنتقل لسؤال   إمرأة. 2
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 :للرجال
37 E10a [ALCBNGE] 

خالل  نسان أن يشربهاإللتي من الممكن أمثلة مختلفة لكمية الحكول ا 6هذه البطاقة تعرض  [47a إستعمل بطاقة رقم]
  مناسبة واحدة.

 إنتظر وأعط الم جيب الفرصة للنظر بالبطاقة :للمستطلع
 إسأل: ما هو المثال الذي يالءمك أكثر بمناسبة شرب واحدة؟

  

ثر، من الكحول خالل مناسبة أشهر األخيرة، بأي وتيرة شربت كمية كهذه أو أك 12خالل الـ ، باألخذ بعين االعتبار المثال الذي إخترته
 واحدة؟

  E11 إنتقل لسؤال    يومًيا. 1

                E11 إنتقل لسؤال     ًياأسبوع. 2

                 E11 إنتقل لسؤال     ًياشهر. 3

      E11 إنتقل لسؤال     لشهرفي  أقل من مرة . 4

 E11 إنتقل لسؤال     بالمرة ال . 5

 E11 إنتقل لسؤال      أعرفال ال تقرأ:. 8

 
 :للنساء

38 E10b [ALCBNGE] 

خالل مناسبة  يمكن ألنسان أن يشربها أمثلة مختلفة لكمية الحكول التي  6هذه البطاقة تعرض  [47b إستعمل بطاقة رقم]
 واحدة.

 .البطاقةفي الفرصة للنظر  ةإنتظر وأعط الم جيب :للمستطلع
 أكثر بمناسبة شرب واحدة؟إسأل: ما هو المثال الذي يالءمك 

  

كثر، من الكحول خالل مناسبة أو أأشهر األخيرة، بأي وتيرة شربت كمية كهذه  12خالل الـ ، باألخذ بعين األعتبار المثال الذي إخترته
 واحدة؟

 يومًيا أو تقريًبا يومًيا. 1
 أسبوعًيا. 2
 شهرًيا. 3
 لشهرفي ا أقل من مرة . 4
 بالمرة ال. 5
  أعرفال ال تقرأ:. 8

 
 

 :للجميع
39-41 E11 [HEIGHT] 

 ما هو طولك وأنت حافًيا؟
 إذا أجاب الُمجيب "ال أعرف"، أطلب منه: "حاول من فضلك التقدير قدر إستطاعتك" :للمستطلع

 (متر 1= سنتمتر 100(

          ___________  ________ 

 متر                           سنتمتر                 
 

 ____________ آخر:      

 ال أعرف ال تقرأ:. 888                                                      
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42-44 E12 [WEIGHT] 

 من غير حذاء؟ وزنكما هو  
 إذا أجاب الُمجيب "ال أعرف"، أطلب منه: "حاول من فضلك التقدير قدر إستطاعتك" :للمستطلع

 
 ______________    

      كيلو غرام                      

 

 ____________        آخر:

 ال أعرف ال تقرأ:. 888                                                      

 
 

E13 [48 إستعمل بطاقة رقم ] والطب  الصحة يمجالأخصائي في ، مع أي [2014, شهر]أشهر األخيرة، أي منذ  12خالل الـ 
 ، إستشرت بخصوص وضعك الصحي؟البطاقة المذكورين في هذه

ـ عليك إستعمال 2015. مثال، إذا تم إجراء المقابلة بشهر أيار 2014بسنة  به ـ  إجراء المقابلة تتم ذيالشهر ال عد ألى نفس :للمستطلع

 [.2014أيار ]
 يرجى تسجيل كل إجابة تنطبق.

 من أشكال  التواصل والزيارات البيته. أشر إلى كل اإلجابات، وإشمل كل شكل ؟"آخر شيء من هل" إسأل:

 نعم 
 إستشرت

 ال
    لم تستشر

45  [DSHLTGP] 0 1 أو العمومي طبيب العائلة 

46  [DSHLTMS] ( ال يشملطبيب مختص )0 1 طبيب أسنان 

47 ]DSHLTDK[  :0 1 ال أعرفال تقرأ 

48 ]DSHLTREF[ :0 1 يرفض ال تقرأ 

 
49 E14 [MEDTRUN] 

عالج أو  ةطبي مشورة، هل حدث بأنك لم تستطع تلقي [2014, شهر]أشهر األخيرة، أي منذ  12خالل الـ  [49 ة رقمإستعمل بطاق]
 البطاقة؟ هذه في الواردة األسباب من أليّ حتجته، أ

ـ عليك 2015ر شهر أيا في. مثال، إذا تم إجراء المقابلة 2014سنة في تم به إجراء المقابلةـ لكن  ذيتحّدث عن الشهر ال :للمستطلع

 [.2014أيار ]إستعمال 
 نعم. 1

 E16 إنتقل لسؤال       ال. 2

  E16 إنتقل لسؤال     ال أعرفال تقرأ: . 8

 
E15 [49 إستعمل بطاقة رقم]  أو عالج؟ أستشارة طبيةتلقي  تتمكن منشرح لماذا لم أي من األسباب التالية يمكن أن  

 : إسأل: هل هنالك سبب إضافي؟طلعستللم
 

 نعم 

 
 ال
 

50  [MEDTRNP]  0 1 التكلفةلم أستطع دفع 

51  [MEDTRNT] 0 1  لم أستطع الخروج من العمل من أجل ذلك 

52  [MEDTROC]  0 1 أخرىكانت لدي إلتزامات 

53  [MEDTRNL] 0 1  منطقة سكنيمتوفر في  لم يكن هنالك عالج 

54  [MEDTRWL]  0 1 موعد كانت طويلة جًداالقائمة إنتظار 

55  [MEDTRNAA 0 1 لم تتوّفر أدوار للمراجعة 

56  [MEDTROTH]:0 1 ______________ سبب آخر 

57 ]MEDTRDK[   :0 1 ال أعرفال تقرأ 

58 ]MEDTRREF[  :0 1 يرفض ال تقرأ 
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59 E16 [MEDTRNU] ... هل هذا كان ألنه 

 إستطعت تلقي الرأي الطبي أو العالج الذي إحتجتهنعم . 1
   ألخيرةثني عشر  شهرا رأي طبي أو عالج خالل اإللج الم تحت .2
     ال أعرفال تقرأ: . 8

 

 للجميع:
60 E17 [HLPFMLY] 

 من لسبب غيرهموقت لرعاية أو مساعدة أحد أفراد عائتك، األصدقاء، الجيران أو  تكرس وتخصصهل  [50 إستعمل بطاقة رقم]

 ما تقوم به كجزء من عملك مقابل أجرة. ؟ ال تشملالبطاقة هذه في الواردة األسباب
 في هذه البطاقة الُمجيب ه( بخصوص كل سبب يذكر1يجب اإلشارة إلى "نعم" ) للمستطلع:

 نعم. 1

 E19 إنتقل لسؤال       ال. 2

   E19 إنتقل لسؤال       ال أعرفال تقرأ: . 8
 

61-62 E18 [HLPFMHR] 

  باألسبوع تخصص لذلك؟ بشكل عام، كم ساعة [51 إستعمل بطاقة رقم]
 كل أسبوع، أطلب منه أن يفكر بمعدل الوقت الذي يخصصه خالل األسبوع.في  صص عدد ساعات مختلف يخإذا كان الم جيب  للمستطلع:

 : أقل من ساعة باألسبوعال تقرأ. 55
 األسبوع فيساعات  1-10. 1
 األسبوع في ساعة 11-20. 2
 األسبوع في ساعة 21-30. 3
 ألسبوعا في اعةس 31-40. 4
 األسبوع  في ساعة 41-50. 5
 األسبوع في ساعة 50أكثر من . 6

    ال أعرفال تقرأ: . 88
 

E19 [PRAY] 

 من أجل صحتك الشخصية؟ تناولت، أي من العالجات [2014, شهر]أشهر األخيرة، أي منذ  12خالل الـ  [52 إستعمل بطاقة رقم]
 ـ عليك إستعمال2015. مثال، إذا تم إجراء المقابلة بشهر أيار 2014لكن بسنة  راء المقابلة،الشهر التي تم به إجتحّدث عن  :للمستطلع

 [.2014أيار ]
 أشر إلى كل اإلجابات أخرى؟ عالجات هنالك هل إسأل:

 ال نعم 
63  [TRHLTACU] 0 1 )الوخز باألبر( عالج صيني عن طريق اإلبر 

64  [TRHLTACP]  لضغط باألصبع على مناطق اطريق أكوفريسورا )عالج عن
 بالجسم لتحرير انسداد جريان الطاقة(

1 0 

65  [TRHLTCM] 0 1 طب صيني تقليدي 

66  [TRHLTCH] 0 1 عالج لتقويم العمود الفقري 

67  [TRHLTOS] 0 1 عالج لتجيير العظام 

68  [TRHLTHO] 0 1 )هوميوباثيا( المعالجة المثلّية 

69  [TRHLTHT]  0 1 ابعش باألعالج 

70  [TRHLTHY] 0 1 عالج عن طريق التنويم 

71  [TRHLTMT] 0 1 تدليك طبي 

72   72 [TRHLTPT] 0 1 )فيزيوترابيا( عالج طبيعي 

73  [TRHLTRE] )0 1 عالج عن طريق كف الرجل )رفليكسولوجيا 

74   74 [TRHLTSH]  0 1 )هيلينج(الروحانية  عالج بالطاقة 

75  [TRHLTNT]0 1 ج من العالجات أعالهوال عال 

76  [MEDTROTH]  :0 1 ال أعرفال تقرأ 

77 ]TRHLTNA[  0 1 :  يرفضال تقرأ 

78 ]TRHLTREF[  0 1 ال توجد إجابة :ال تقرأ 
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 خالل  لربما كانت لديك اآلن سأقرأ لك قائمة من األحاسيس أو التصّرفات  [53 إستعمل بطاقة رقم]

  ... األخيركم من الوقت خالل األسبوع قل لي  األسبوع األخير، 

بتاًتا ال أو 
تقريًبا 
 بتاًتا ال

بعض 
 الوقت

غالبية 
 الوقت

كل الوقت 
أو تقريًبا 
 كل الوقت

 ال تقرأ:
 ال أعرف

79 E20 [FLTDPR]12348 شعرت باإلكتئاب؟ 

80 E21 [FLTEEFF] ،12348 ؟اجهد تطلب شعرب بأن كل ما قمت به 

81 E22 [SLPRL]  12348  ؟كان مشوبا بالقلق نومك 

82 E23 [WRHPP] 12348 كنت سعيًدا؟ 

83 E24 [FLTLNL]12348 شعرت بوحدة؟ 

84 E25 [ENJLF] 12348 إستمعت بالحياة؟ 

85 E26 [FLTSD]12348 شعرت بحزن؟ 

86 E27 [CLDGNG]  12348 ؟األنطالق ألي  عمللم تستطع 

 
E28 [54 عمل بطاقة رقمإست] [2014, شهر]أشهر األخيرة، أي منذ  12مشاكل صحية عانيت خالل الـ  ةمن أي . 

 أذكر حرف أو رقم:
 ـ 2015. مثال، إذا تم إجراء المقابلة بشهر أيار 2014لكن بسنة لشهر التي تم به إجراء المقابلة، : تحّدث عن اللمستطلع

 [.2014أيار ]عليك إستعمال 

 أشر لكل اإلجابات هل هنالك مشاكل أخرى؟ –أل أس :للمستطلع
 أعاني لم عانيت  نعم  
87  [HLTPRHC] (Z  )1 0 1 د 

88  [HLTPRHB] (F  )2 0 1 ك 

89   [HLTPRBP](T  )3 0 1 أ 

90  [HLTPRAL] (K  )4 0 1 ل 

91  [HLTPRBN](H  )5 0 1 ي 

92  [HLTPRPA](Y   )6 0 1 ط 

93  [HLTPRPF](Q  )7 0 1 ش 

94  [HLTPRSD](E  )8 0 1 ق 

95  [HLTPRSC](L  )9 0 1 ت 

96  [HLTPRSH](B) 10 0 1 ن 

97  [HLTPRDI](M )11 0 1 ص 

98  [HLTPRNT]:وال أحد  ال تقرأ 

                                      إنتقل لسؤال E30 

1 0 

99 ]HLTPRREF[  يرفض : ال تقرأ  

                                      إنتقل لسؤال E30 

1 0 

100 ]HLTPRDK[  ال أعرف : ال تقرأ  

                                      إنتقل لسؤال E30 

1 0 
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E29 [54 إستعمل بطاقة رقم] أشهر األخيرة،  12عانيت خالل الـ  والتي كنت قد منهاالمشاكل الصحية تلك من  ةوأي 
 ، سجل حرف أو رقم:أخرىبنشاطاتك اليومية؟ مرة  شكل مابأعمالك قيدت 

 ؟قيدتكهل هنالك مشاكل أخرى  –أسأل  :للمستطلع
 يقّيدوا لم قّيدوا  نعم  

101  [HLTPRHC] (Z  )1 0 1 د 

102  [HLTPRHB] (F  )2 0 1 ك 

103   [HLTPRBP](T  )3 0 1 أ 

104  [HLTPRAL] (K  )4 0 1 ل 

105  [HLTPRBN](H  )5 0 1 ي 

106  [HLTPRPA](Y   )6 0 1 ط 

107  [HLTPRPF](Q  )7 0 1 ش 

108  [HLTPRSD](E  )8 0 1 ق 

109  [HLTPRSC](L  )9 0 1 ت 

110  [HLTPRSH](B) 10 0 1 ن 

111  [HLTPRDI](M )11 0 1 ص 

112 ]HLTPRNT[  :0 1                                 وال أحد  ال تقرأ 

113 ]TPRREFHL[  :0 1                                 يرفض  ال تقرأ 

114 ]HLTPRDK[  :0 1   ال أعرف  ال تقرأ 

 

 للجميع:
115 E30 [HLTPRCA]   

  ؟البطاقة هذه في الواردة الصّحّية المشاكل إحدى منهل تعاني أو عانيت بالماضي  [55 إستعمل بطاقة رقم]
 لماضي؟في ا ني اليوم أو عانيت من ذلك ، هل تعانعمكانت األجابة  إذا 

 نعم، اليوم. 1
 نعم، بالماضي. 2
     ال، وال مرة. 3
    ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

116 E31 [CNFPPLH] 

 الذين كانوا  أفراد أسرتك بين  )بما فيه توترات حادة( جدية بأي وتيرة كانت هنالك صراعات[ 56 إستعمل بطاقة رقم]
 رة طفولتك ومراهقتك؟خالل فتيسكنون ببيتك  

 دائًما. 1
 لفترات متقاربة. 2
 أحياًنا. 3

 تقريًبا وال مرة. 4
 وال مرة. 5
    : ال أعرفال تقرأ. 8
 

117 E32 [FNSDFML] 

 خالل فترة طفولتك ومراهقتك؟أنت وعائلتك صعوبات مادية واجهت بأي وتيرة  [56 إستعمل بطاقة رقم]
 دائًما. 1 

 لفترات متقاربة. 2
 اًناأحي. 3

 تقريًبا وال مرة. 4
 وال مرة. 5
    ال أعرف ال تقرأ:. 8
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1-4 dup 5/4 

 

 :ستطلعللم  
 .القائمة التالية: أوال، تفاصيل عن الم جيب امأل

 :تيب الجيل، من األكبر الى األصغرحسب تر، تفاصيل عن باقي أفراد العائلة وبعد ذلك
 

 بخصوص الم جيب:. 1
 

 ____: _________________شخصيأسم 

 

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

 

7-10 F3  [YRBRN] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 

 

  يشمل الم جيب{:البيت }ال أفرادبخصوص األكبر سًنا من بين . 2

 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

 

15-12   [YRBRN2] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 

17-16 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA2] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (نيبالتب أخوة األب، زوجة/األم زوجمن  وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  قريب عائلة آخر. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88

 



 

 30 

 

 الشخص التالي حسب ترتيب الجيل:. 3
 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

22-19 F3  [YRBRN3] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

24-23 F4 :صلة القرابة للم جيب  

[RSHIPA3]  {57 رقم بطاقة ستعمل}ا  
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
 
 
 

 الشخص التالي حسب ترتيب الجيل:. 4
 

 ______: _______________أسم شخصي
 

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

 

29-26 F3  [YRBRN4] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفأال  ال تقرأ:. 8888
 

31-30 F4  :صلة القرابة للم جيب  

[RSHIPA4] {57 رقم بطاقة تعملس}ا 
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 لةعائ قريب ليس آخر،. 6
 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 5
 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

 

36-33 F3  [YRBRN5] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 

38-37 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA5] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بنيبالت والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 6
 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

 

43-40 F3  [YRBRN6] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

45-44 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA6] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 7
 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

 

50-47 F3  [YRBRN7] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ  تقرأ:ال. 8888

 

52-51 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA7] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، ةزوج/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88
 

 
 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 8

 

 : _____________________أسم شخصي
 

53 F2   [GNDR8] ال توجد إجابة :ال تقرأ. 9       يرفض. 7   )أنثى( امرأة. 2      )ذكر( رجل. 1  :جنس 

 

57-54 F3  [YRBRN8] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

59-58 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA8] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن بيت،ال في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 9
 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

 

64-61 F3  [YRBRN9] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 

66-65 F4  يب:صلة القرابة للم ج 

[RSHIPA9] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
 

 
 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 10
 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

 

71-68 F3  [YRBRN10] دةسنة الوال: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

73-72 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA10] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 
 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 11
 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

78-75 F3  [YRBRN11] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
 

80-79 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA11] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة يشمل) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
 

 
 

 :الشخص التالي حسب ترتيب الجيل. 12
 

 : _____________________أسم شخصي
 

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

 

85-82 F3  [YRBRN12] سنة الوالدة: _____________________________ 

 يرفض ال تقرأ:. 7777

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 
 

87-86 F4  :صلة القرابة للم جيب 

[RSHIPA12] {57 رقم بطاقة ستعمل}ا 
 

 حياة ة/شريك/ ةزوج/زوج. 1

 (بالتبني ابن البيت، في يسكن الذي ة/الزوج ابن يشمل) بنت/ابن. 2

 بالتبني والدين الحياة، ة/شريك ة/والد ة،/والد. 3

 (بالتبني أخوة األب، زوجة/األم زوج وأخوات أخوة مليش) أخت/أخ. 4

  آخر عائلة قريب. 5

 عائلة قريب ليس آخر،. 6

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال ي ال تقرأ:. 88
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  : : למשרדלמשרד

88 F5  [ICPART1]  سّجل هل الم جيب: -للمستطلع  
  F6استمر إلى      يسكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياة . 1
 F7 سؤال انتقل إلى    كل الباقي. 2
 F7 سؤال انتقل إلى     غير مالئم ال تقرأ:. 9

 

 
 :سكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياةلكل من ي

 7F سؤال انتقل إلى     سكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياةللمستطلع: إذا كان ال ي
 

90-89 F6 [RSHPSTS]  

 . ذكرت أنك تسكن مع زوج/زوجة/شريك/ة حياة{ 58ستعمل بطاقة رقم }ا

 أي من بين التعريفات التالية تصف عالقتكم؟
 
 F7 سؤال انتقل إلى   زواج حسب القانون. 1
 F8 سؤال انتقل إلى      اً قانوني امعترف بهلكن بمكانة غير يسكن مع شريك/ة حياة )بدون زواج( . 3
 F8 سؤال انتقل إلى    معترف به قانونًيايسكن مع شريك/ة حياة )بدون زواج( . 4
 F7 سؤال انتقل إلى   مطلّق حسب القانون. 6

 F7 سؤال انتقل إلى   يرفض ال تقرأ:. 77

 F7 سؤال انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ:. 88

 
 :للجميع

 

91 F7 [LVGPTNEA]   ؟)أو متزوجون زواج مدني( مع شريك/ة حياة بدون زواج مرةوهل كنت تسكن 
               نعم. 1
 ال. 2
 يرفض أ:ال تقر. 7
 عرفال أ ال تقرأ:. 8

 

92 F8 [DVRCDEVA]  أو أبطلت زواجك المدني؟ مرةق طلّ كنت مهل يمكنني أن أسألك إذا 

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

 

 :למשרד

93 F9  [ICPART2]  سّجل هل الم جيب: -للمستطلع  
 10F  سؤال استمر إلى    ياة يسكن مع زوج/زوجة/شريك/ة ح. 1
 11F سؤال انتقل إلى    كل الباقي. 2
 

 

 :למשרד

94 F10  [ICCOHBT]  سّجل هل الم جيب: -للمستطلع 
 11F سؤال استمر إلى    [6Fبسؤال  4 إجابة]ُمجيبون يسكنون مع شريك/ة حياة . 1
 12F سؤال انتقل إلى     كل الباقي. 2
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  أو لمن يعيش مع شريك حياة من غير زواج – /شريك/ة حياةيسكن مع زوج/زوجة اللمن 
 

96-95 F11 [MARSTS] { 59ستعمل بطاقة رقم }ا 
 .وضعك االجتماعي القانونيهذا السؤال بخصوص 

 هل أنت:
 (للمستطلع: أشر إلى إجابة واحدة فقط)
 
  زواج رسمي )قانوني(. 1
 مطلّق رسمًيا. 4
 أرمل / شريك/ة حياة توفى/ت. 5
 لم يتزوج بتاًتا –زب عأ. 6

  يرفض: ال تقرأ. 77
   عرفال أ :ال تقرأ. 88

 

 للجميع:
 

97  F12 [CHLDHM] :هل 

      F14  سؤال نتقل إلىا   يوجد لديك أوالد يسكنون في البيت . 1
 استمر   ال يوجد لديك أوالد يسكنون في البيت . 2

 

 

98  F13  .[CHLDHHE] 

 ة/شريك أوالد بالتبني، ألوالد أيًضا القصد البيت؟ نفس في معك عاشوا دأوال مرة لديك كان هل
 حياتك؟

 نعم. 1
 ال. 2
 يرفض ال تقرأ:. 7

 عرفال أ ال تقرأ:. 8

 

 للجميع:
 

59 F14 [DOMICIL]  

 أي من الجمل التالية تصف بأفضل طريقة منطقة سكنك؟{ 60ستعمل بطاقة }ا
 مدينة كبيرة. 1

 رةضاحية في مدينة كبي. 2

 بلدة أو مدينة صغيرة. 3

 قرية ريفية. 4

 مزرعة أو بيت في قرية. 5

 عرفال أ ال تقرأ:. 8
 

 
100 F14a [DOMICIL]  

  سكنك؟ مكان على ينطبق البطاقة هذه في الواردة المشاكل بين من هل واحدة أو أكثر [61 ستعمل بطاقةا]
 .شكلة واحدة على األقلمفي حال وذكر الُمجيب ( 1عليك اإلشارة "نعم" ) :للمستطلع 

 إذا كان للُمجيب أكثر من مكان سكن واحد، عليه التحّدث عن مكان السكن الذي يقضي به غالبية الوقت.

 نعم. 1
 ال. 2
 عرفال أ ال تقرأ:. 8
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105-101  F15 [EDLVIL]  

 حصلت عليها؟ (درجة ثقافةشهادة )أعلى  ما هي{  62ستعمل بطاقة رقم }ا

  

  :للمستطلع
 لحصول على ثقافة" تعني:ا

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 
 

  

  4444:  ، أشراالتحاد السوفييتي سابًقادول لديه في  (درجة ثقافةشهادة )إذا حصل على أعلى 
    F15Rقل إلى وانت

 

 
   להקלדה

 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 0000
 ابتدائية 2 1130
 إعدادية 3 2130
 بدون شهادة بجروتيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) نظرية ثانوية 4 3110
 مع شهادة بجروت نظرييشمل مدرسة دينية ثانوية( ) نظرية ثانوية 5 3130
  شهادة بجروت بدوننية ثانوية( يشمل مدرسة دي) مهنية ثانوية 6 3211
 مدرسة صناعية أو تأهيل مهني 7 3212
 مهنية شهادة بجروت معيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) مهنية ثانوية 8 3230
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 4130
  فوق ثانوية غير أكاديمية 10 4220

 مثال، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 ر أكاديميةفوق ثانوية غي 11 5200

 (B.A مثال، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم بدون لقب أول) 
 .B.Edمن كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال متخّرج بمجال التربية والتعليم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc ثالمن جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، م B.A لقب أول، 13 6200
 (مثال. Ms.C) من كلية أكاديمية أو لقب مشابه M.Aلقب ثاني  14 7110
 من جامعة M.Aلقب ثاني  15 7200
 أو طبيب بيطري، مثال D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه في الطب  16 7210
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   في االتحاد السوفييتي سابًقا ة )درجة ثقافة(شهادأعلى حصل على  4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 يرفض ال تقرأ: 7777 7777
 عرفال أ ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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 االتحاد السوفييتي سابًقافي  (درجة ثقافةشهادة )لمن حصل على أعلى 
 

109-106  F15R [EDLVIL_R]  

 حصلت عليها؟ (درجة ثقافة) شهادةأعلى باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي  دراسة}استعمل بطاقة "

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 
 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةيتم من خالله الحصول على ال  مسار تعليميإنهاء 

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 1 0000

 Начальная школа .2 ابتدائية. 2 1130

مع شهادة (, سنوات تعليم 9-8)مدرسة ثانوية غير تامة . 3 2130
 مهنية، ولكن ليس شهادة إنهاء

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

образовании, но без профессионального 
образования 

ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة . 4 2290
 عامة ثانوية تامة

4. Начальное профессиональное образование 

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

سنوات تعليم في المدرسة(  11-10ثقافة عامة ثانوية تامة ). 5 3130
 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

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

образования. 
ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 6 3230

بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير أساسية )مؤسسة تعليم مهني، 
 (سنوات تعليمية 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 ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 7 4230

 11-10 –بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة )مؤسسة تعليم مهني، 
 (ةسنوات تعليمي

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 ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8 5200

 سنوات تعليم( 4-3تعليم مهني، ثانوية )مؤسسة 

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 أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .10 7200
 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 أو 
  .M.Aلقب ثاني 

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 علمي(11 8000

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

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: يرفض7777 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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 للجميع:
 

111-110 F16 [EDUYRS]  

 .أنهيت؟  _____________برنامج جزئي أو كامل، بما فيه سنوات تعليم إلزاميكم سنة تعليمية تامة 
 سّجل اإلجابة بسنوات كاملة: للمستطلع

 
 عرفال أ ال تقرأ:. 88
 
 

1-4 dup 5/5 
 

F17A   

ين األوصاف التالية مالئم لما فعلته خالل األسبوع األخير. { 63ستعمل بطاقة رقم }ا  أي ِمن ب 

 كل األوصاف المالئمة: إلىأِشر  للمستطلع:
 

 نعم 

م ما فعلته خالل يالء
 األسبوع األخير

 ال
م ما فعلته خالل يالء

 األسبوع األخير

6  [PDWRK] مصلحة في يعمل مستقل، أجير،{ }مؤقًتا تغّيب أو} بأجرة عمل 
 0 1 {العائلة

7 [EDCTN] 0 2 {العمل صاحب من بتمويل ليس} التعليم، من بعطلة أو ،تعليم 

8  [UEMPLA] 0 3 جدي بشكل عمل عن ويبحث العمل عن عاطل 

9 [UEMPLI] بشكل عمل عن يبحث ال لكن عمل في معنيّ  ،العمل عن عاطل 
 0 4 جدي

10 [DSBLD] 0 5 دائم بشكل معاق أو مريض 

11 [RTRD] 0 6 متقاعد 

12 [CMSRV] 0 7 (مدنّية) جماهيرية خدمة أو نظامية جيش خدمة 

13 [HSWRK] 0 8  بأشخاص أو باألوالد عناية ذلك في بما بيت، ربة 

14 [DNGOTH] :0 9 آخر ال تقرأ 

16-15 [DNGDK] :0 88 عرفال أ ال تقرأ 

18-17 [DNGREF] :0 77 يرفض ال تقرأ 

20-19 [DNGNA] :0 99 ال توجد إجابة ال تقرأ 
 

 
 

21 F17B  [ICOMDNG]  اختارللمستطلع: سجل، هل الم جيب: 
 

 استمر F17A  في سؤال  من وصف واحدأكثر . 1

 

 F17D انتقل إلى سؤال F17A     في سؤال فقطواحد  وصف. 2
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23-22 F17C  [MAINACT]  

 لما فعلت خالل األسبوع األخير.  األكثر مالئمةوأي من األوصاف التالية هو { 63ستعمل بطاقة رقم }ا
 جابة واحدة:إلأِشر فقط 

  ؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{}أو تغّيب م عمل بأجرة. 01
   ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم. 02
  ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل. 03
 ، معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جديعاطل عن العمل. 04
   بشكل دائم مريض أو معاق. 05
 متقاعد. 06
  جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(خدمة . 07
 ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاصربة بيت. 08
 آخر ال تقرأ:. 09

 عرفال أ ال تقرأ:. 88

 
 

 :למשרד
24 F17D  [ICPDWRK]  

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

 

 

  
  

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

 
 

25 F18 [CRPDWK]  

 في األيام السبع األخيرة؟)لمدة ساعة أو أكثر(  ةأريد أن أتأكد فقط، هل عملت بأي عمل مقابل أجر
   F21 –  سؤال إلى انتقل    نعم. 1

                      ال. 2

 عرفال أ ال تقرأ:. 8
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26 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

 

30-27 F20 [PDJOBYR]  أجر؟أية سنة عملت مؤخًرا بعمل مقابل في  _____________________ 
 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

 
 
 

 :ستطلعللم  
 باألسئلة التالية: 

 ،الحالياسأل بخصوص عمله : يعملالم جيب إذا كان 
 .راألخي اسأل بخصوص عمله: ال يعمل الم جيب إذا كان

 
 ه األساسي إذا كان الم جيب يعمل في أكثر من عمل، عليه أن ي جيب بخصوص عمل

 .(الذي يقضي فيه عدد ساعات أكبر خالل األسبوع)
ملين، فعليه أي ي جيب بخصوص العمل الذي يتقاضى من خالله أجرة  إذا كان يقضي نفس عدد الساعات في الع 

 .أعلى
 

 
 

31 F21 [EMPLREL] اسي )أو األخير( هل أنت أو كنت:في عملك األس  

 F23إلى   انتقل  أجير . 1

 ستمر ا  مستقل. 2
 F23إلى   انتقل  تعمل في مصلحة العائلة. 3
 F23إلى   انتقل    عرفال أ ال تقرأ:. 8

 
  

36-31 F22 [EMPLNO] كم عامل )إذا كان أصال( لديك أو كان لديك؟ 

 F24 –إلى   انتقل   _____________  سجل عدد العمال:

 F24 –إلى   انتقل          عرفال أ ال تقرأ:. 88888
 
 

 إذا كان أجير أو يعمل في مصلحة العائلة :للمستطلع
 

37 F23 [WRKCTRA] هل لديك/أو كانت لديك عقد عمل؟ 
  لفترة زمنية غير محدودة. 1
 لفترة زمنية محدودة. 2
 ال يوجد أو لم يكن عقد عمل. 3
 عرفال أ ال تقرأ: .8
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 إذا يعمل أو كان يعمل في الماضي:
 

38 F24 [ESTSZ]  
 الذي تعمل به أو عملت بشكل عام؟ المكان يعمل أو كان يعمل في شخص )بما فيهم أنت( كم
 10 -أقل من . 1
 24 حتى 10. 2
3 .25  - 99 
4 .100  - 499 
 أو أكثر 500. 5
 عرفال أ ال تقرأ:. 8

 

39  F25 [JBSPV] آخرين؟ عمال مراقبة مسؤولية لديك لديك أو كانت في عملك األساسي، هل 
                           نعم . 1
 F27   – انتقل إلى         ال. 2
 F27   – انتقل إلى       عرفال أ ال تقرأ:. 8

 
44-40 F26 [NJBSPV]  

 ___________________________ مسؤول عنهم؟ أنت مسؤول أو كنتعن كم شخص 
 عرفال أ ال تقرأ:. 88888

 
 ....إلى أي مدى تسمح لك اإلدارة في عملك بـ{ بخصوص عملك، 64ستعمل بطاقة رقم }ا

 
 

 ال تقرأ: 
 عرفال أ

لدي 
سيطرة 
 تامة

 

         

ال يوجد 
لدي أي 
 تأثير

 
46-45 F27 [WKDCORGA]   

تنّظم يوم  تقرر كيف أن
  عملك؟

8810987654321 0

48-47 F28  [IORGACT] 

على قرارات المتعلقة  أن تؤثر
  بمكان عملك؟

8810987654321 0

 
 

51-49 F29 [WKHCT]  

 ساعات عمل إضافية مدفوعة  ال يشمل)في عملك األساسي(، أو عملت  هاتعملالتي كم عدد ساعات العمل األساسية في األسبوع 
 ______________________________ ؟أو غير مدفوعة

 ساعات 168لـ  0: مدى اإلجابات الممكنة هو بين للمستطلع
 عرفال أ ال تقرأ:. 8888

54-52 F30 [WKHTOT]  

 بدون عالقة لساعات عملك األساسية أو لساعات عملك المذكورة في عقد العمل، كم ساعة تعمل/عملت بشكل عام في 
 غير مدفوعة؟  أو ي ذلك ساعات عمل إضافية مدفوعة اسي(، بما فاألسبوع )في عملك األس

 ساعات 168لـ  0: مدى اإلجابات الممكنة هو بين للمستطلع
 : __________________ عدد الساعات

 عرفال أ ال تقرأ:. 8888
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57-55 F31 [NACER2]  

 عمل بها / عملت بها؟أذكر ما هو أو ماذا كان مجال العمل األساسي للشركة أو التنظيم الذي ت

 
__________________________________________________________________________ 

 טורים NACE REV.2  3קידוד למשרד: 

 عرفال أ ال تقرأ:. 888

 
59-58  F32 [TPORGWK]  

 بأي نوع تنظيم تعمل أو عملت؟{ 65ستعمل بطاقة رقم }ا

 فقط أشر إلى إجابة واحدة: للمستطلع
 عامل حكومي )في مكاتب حكومية أو سلطات محلية( .1
 قطاع عام )معلمون يعملون في وزارة التربية والتعليم أو عمال في جهاز الصحة(. 2
 شركة بملكية عامة / شركة حكومية. 3

 شركة خاصة / قطاع خاص. 4

 مستقل. 5

 آخر. 6
 عرفال أ ال تقرأ:. 88

 
 

 F33 و لقب عملك األساسي )فّصل قدر المستطاع(؟ما هو / أو ما كان اسم أ 

 
__________________________________________________________________________ 

 למשרד: 

64-60  8[com]0-ISCO]88-ISCO[

 عرفأ ال ال تقرأ:. 88888                                                  

]occupCBS_[למ"ס  68-65

 عرفال أ ال تقرأ:. 88888                                                 
 

F34 ما هو نوع العمل الذي تقوم به / أو قمت به معظم الوقت في عملك األساسي؟ 
 

      __________________________________________________________________________ 

F34a ما هو التأهيل أو القدرات المطلوبة / أو التي تم طلبها لهذا لعمل؟ 
 

    ___________________________________________________________________________ 
 

 

 69  F35 [WRKAC6M]  

 أشهر أو أكثر؟ 6عِملت مقابل أجرة في دولة أخرى، لفترة سنوات األخيرة، هل  10خالل الـ 
 نعم .1
  ال. 2
 عرفال أ ال تقرأ:. 8
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F35a [66ستعمل بطاقة رقم ا]  ؟التالية األمور هل تعّرضت إلى أحد، ذات يومبكل أماكن العمل التي عملت بها 

 هل يوجد أمور أخرى؟ –إسأل  :للمستطع

 .ذات الصلةيرجى تسجيل جميع النقاط 
 ال نعم 

70 [JBEXPVI] 0 1 من أدوات عمل يدوية أو ماكنات أرتجاجات 

71 [JBEXPTI] 0 1 وضعية جسمانية متعبة أو مؤلمة 

72 [JBEXPML] 0 1 أشخاص بشكل يدوي نقل رفع أو 

73 [JBEXPMC]  0 1 حمولة ثقيلة بشكل يدوينقل رفع أو 

74  [JBEXPNT] :0 1 وال شيء ال تقرأ 

57 ]JBEXPDK[ 0 1 : ال أعرفال تقرأ 

76 ]JBEXPREF[ 0 1 : يرفضال تقرأ 
 

 

F35b [67ستعمل بطاقة رقم ا]  التالية؟ األمور أحد إلى تعّرضتهل ، ذات يوموبكل أماكن العمل التي عملت بها 

 هل يوجد أمور أخرى؟ –إسأل  :للمستطع
 ال نعم 

77 [JBEXEVL] 0 1 ضجة قوية جًدا 

78 [JBEXEVH] 0 1 درجة حرارة عالية جًدا 

79 [JBEXEVC] 0 1 درجة حرارة منخفضة جًدا 

80 [JBEXERA] 0 1 رينتجنأشعة مثل  اعإشع 

81 [JBEXECP] 0 1 عالج، استنشاق أو مالمسة مواد كيماوية، بخار خطر أو مواد خطرة 

82 [JBEXEBS] 0 1 من نوع آخر الدخان، البخار، مسحوق أو غبار أخرى من إستنشاق أنواع 

83 ]JBEXENT[ :0 1 وال شيء ال تقرأ 

84 ]JBEXEDK[  0 1 : ال أعرفال تقرأ 

85 ]JBEXEREF[  0 1 : يرفضال تقرأ 

 
 

 

  للجميع:للجميع:
 

86 F36 [UEMP3M]  

 عاطل عن العمل، وبحثت عن عمل خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر؟ مرةهل كنت 
 نعم. 1
   F39 – انتقل إلى    ال. 2
   F39 – انتقل إلى    عرفال أ ال تقرأ:. 8

 
 87  F37 [UEMP12M]  

 شهًرا أو أكثر؟ 12فترة من الفترات )التي كنت فيها عاطل عن العمل( استمرت  هل
 نعم. 1
 ال. 2
 عرفال أ ال تقرأ:. 8

 
88  F38 [UEMP5YR] 

 سنوات األخيرة؟ 5ل لمدة أكثر من ثالثة أشهر، كانت خالل الـ هل فترة من الفترات التي كنت فيها عاطل عن العم
 نعم. 1
 ال. 2
 عرفال أ ال تقرأ:. 8
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89  F39 [MBTRU] هل أنت عضو / أو كنت عضو في إتحاد مهني أو تنظيم مشابه؟ 

 اليومنعم، . 1
 نعم، في الماضي . 2
 ال. 3
 عرفال أ ال تقرأ:. 8
 

91-90  F40 [HINCSRCA]  

  مصدر هو فكر في دخل كل واحد من أبناء العائلة وبكل المدخوالت للبيت كله. ما{ 68مل بطاقة رقم ستع}ا

  البيت؟ في األساسيالدخل 

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

 بطالة رسوم. 5

 مخصصات إعانة أخرى أو منح. 6
 ل من استثمارات، توفير، تأمين أو ممتلكاتدخ. 7
 دخل من مصادر أخرى. 8

 يرفض ال تقرأ:. 77

 عرفال أ ال تقرأ:. 88

 
93-92  F41 [HINCTNTA] 

  لبيتك من جميع المصادر، بعد دفع الضرائب ودفعات إجبارية أخرى؟ الشاملما هو الدخل الصافي { 69ستعمل بطاقة رقم }ا
 لدقيق، حاول التقدير.إذا كنت ال تعرف المبلغ ا

1(     .J )ي 
2(    .R) ص 
3(    .C ) ج 
4(   .M) م 
5(    .F) ف 
6(    .S) ق 
7(    .K) ك 
8(    .P) ع 
9(    .D) د 

10(  .H) ح 

 يرفض ال تقرأ:. 77
 عرفال أ ال تقرأ:. 88
 

94  [HINCFEL] F42 

 الحالي؟ بيتكف التالية يناسب أكثر إحساسك بخصوص دخل أي من األوصا{ 70ستعمل بطاقة رقم }ا
 أعيش مرتاًحا من الدخل الحالي. 1
 أتدبر أموري مع الدخل الحالي. 2
 أستصعب العيش مع الدخل الحالي. 3
 أستصعب جًدا العيش مع الدخل الحالي. 4
 عرفال أ ال تقرأ:. 8

 :למשרד
95  F43 [ICPART3]  

 هل أنت: –أخرى  اسمح لي أن أسألك مرة

  تعيش مع زوج/ة / شريك/ة حياة. 1
   F52 –انتقل إلى    ال تعيش )مع أحد من هؤالء(. 2
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 بخصوص شريك/ة حياتك: 15F حتى 44Fأسئلة 
 2F5انتقل لسؤال    للمستطلع: إذا ال يعيش مع زوج/زوجة/شريك/ة حياة

 

100-96  F44 [EDLVPIL]  

 حصل/ت عليها شريك/ة حياتك؟ (درجة ثقافة) شهادةأعلى ا هي م{ 71ستعمل بطاقة رقم }ا

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 

 4444:  ، أشراالتحاد السوفييتي سابًقاً دول فة لديه في إذا حصل على أعلى درجة ثقا
      F44Rوانتقل إلى 

 

 
   להקלדה

 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 0000
 ابتدائية 2 1130
 إعدادية 3 2130
 بدون شهادة بجروتيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) نظرية ثانوية 4 3110
 مع شهادة بجروت نظري( يشمل مدرسة دينية ثانوية) نظرية ثانوية 5 3130
  شهادة بجروت بدونيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) مهنية ثانوية 6 3211
 مدرسة صناعية أو تأهيل مهني 7 3212
 مهنية شهادة بجروت معيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) مهنية ثانوية 8 3230
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 4130
  فوق ثانوية غير أكاديمية 10 4220

 مثال، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 5200

 (B.A مثال، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم بدون لقب أول) 
 .B.Edمن كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال متخّرج بمجال التربية والتعليم،  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال B.A لقب أول، 13 6200
 (مثال. Ms.C) من كلية أكاديمية أو لقب مشابه M.Aلقب ثاني  14 7110
 من جامعة M.Aلقب ثاني  15 7200
 مثال أو طبيب بيطري، D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D)لقب دكتوراه في الطب  16 7210
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   حصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( في االتحاد السوفييتي سابًقا 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 يرفض ال تقرأ: 7777 7777
 عرفال أ ال تقرأ: 8888 8888
  توجد إجابةال ال تقرأ: 9999 9999
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  االتحاد  لديه في (درجة ثقافةشهادة )أعلى لشريك/ة حياة الذي حصل على 

 السوفييتي سابًقا

104-101  F44R [EDLVPIL_R]  

 حصل/ت عليها؟ (درجة ثقافةشهادة )أعلى }استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي 

  للمستطلع:
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:لحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء ا

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء
 

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 1 0000

 Начальная школа .2 ابتدائية. 2 1130

مع شهادة (, سنوات تعليم 9-8)انوية غير تامة مدرسة ث. 3 2130
 انهاء، ولكن ليس شهادة مهنية

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

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

образования 
لكن بدون ثقافة ثقافة مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، . 4 2290

 عامة ثانوية تامة

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

общего образования 
سنوات تعليم في المدرسة(  11-10ثقافة عامة ثانوية تامة ). 5 3130

 مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مهنية 

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

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 6 3230
بعد إنهاء مدرسة ثانوية غير أساسية )مؤسسة تعليم مهني، 

 (نوات تعليميةس 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 ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 7 4230
 11-10 –بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة ؤسسة تعليم مهني، )م

 (سنوات تعليمية

7. Полное общее среднее образование (с 

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

после окончания полной средней школы: 10-11 

классов) 
افة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . ثق8 5200

 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

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 أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .10 7200

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 أو 
  .M.Aلقب ثاني 

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 علمي(11 8000

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

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: يرفض7777 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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F45A أي ِمن ب ين األوصاف التالية مالئم لما فعله/ته شريك/ة حياتك خالل األسبوع األخير. { 72ستعمل بطاقة رقم }ا 
 كل األوصاف المالئمة: إلىأِشر 

 نعم 

الئم لما فعل/ت ي
شريك/ة حياتك خالل 

    األسبوع األخير

 ال
الئم لما فعل/ت ي

شريك/ة حياتك خالل 
    خيراألسبوع األ

105   [PDWRKP] أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة  عمل بأجرة{
 العائلة{

1 0 

106   [EDCTNP] 0 2  ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم 

107   [UEMPLAP] 0 3 ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل 

108   [UEMPLIP] معنّي في عمل لكن ال يبحث عن عمل بشكل اطل عن العملع ،
 جدي

4 0 

109  ]DSBLDP[  0 5 بشكل دائم مريض أو معاق 

110  ]RTRDP[  0 6 متقاعد 

111  ]CMSRVP[  )0 7 خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية 

112  ]HSWRKP[  0 8 بأشخاص آخرين، بما في ذلك عناية باألوالد أو ربة بيت 

113  ]DNGOTHP[ 0 9 : آخرال تقرأ 

115-114  ]DNGDKP[ 0 88 عرف: ال أال تقرأ 

117-116   [DNGNAPP] 0 66 : غير مالئمال تقرأ 

119-118  ]DNGREFP[ 0 77 : يرفضال تقرأ 

121-120  ]DNGNAP[ :0 99 ال توجد إجابة ال تقرأ 
 

1-4 dup 5/6 
 

6  F45B [ICOMDNP]  :للمستطلع: سّجل هل شريك/ة الحياة اختار  

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

 
8-7  F45C  [MNACTP]  

  حياتك خالل األسبوع األخير. لما فعله/ته شريك/ة األكثر مالئمةوأي من األوصاف التالية هو { 72ستعمل بطاقة رقم }ا
 أِشر إلى إجابة واحدة فقط:

  }أو تغّيب مؤقًتا{ }أجير، مستقل، يعمل في مصلحة العائلة{ عمل بأجرة. 01
  ، أو بعطلة من التعليم، }ليس بتمويل من صاحب العمل{تعليم. 02
  ويبحث عن عمل بشكل جدي عاطل عن العمل. 03
  ل لكن ال يبحث عن عمل بشكل جدي، معنّي في عمعاطل عن العمل. 04
  بشكل دائم مريض أو معاق. 05
  متقاعد. 06
  خدمة جيش نظامية أو خدمة جماهيرية )مدنّية(. 07
  ، بما في ذلك عناية باألوالد أو بأشخاص آخرينربة بيت. 08
 آخر ال تقرأ:. 09

 عرفال أ ال تقرأ:. 88
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 :למשרד
9 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

 
 

 إذا كان/ت شريك/ة الحياة ال يعمل مقابل أجر:
 

10  F46 [CRPDWKP]  

 ل أجر )ساعة أو أكثر( خالل األيام السبعة األخيرة؟هل شريك/ة الحياة عمل/ت بعمل مقاب
 استمر   نعم. 1
 F52   – انتقل إلى   ال. 2

 F52   – انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ:. 8
 

 إذا كان/ت شريك/ة الحياة يعمل مقابل أجر:
 

 F47 أو لقب عمله األساسي؟ )فّصل قدر المستطاع( اسم هو ما 

 
__________________________________________________________________________ 

 למשרד: 

15-11 8[com]0-ISCO]ISCOCOP[

 عرفال أ ال تقرأ:. 88888                                                   

]occupPCBS_[למ"ס 16 -19

 عرفال أ ال تقرأ:. 88888                                                  
 

 

 F48 ،الوقت؟ غالبية به أو قام/ت به يقوم/تقوم العمل من نوع أي بعمله األساسي 
 

_________________________________________________________________________ 
 

F49 هو التأهيل أو القدرات المطلوبة / أو التي تم طلبها لهذا لعمل؟ ما 

 
___________________________________________________________________________ 

 

20  F50 [EMPRELP] هو /هي: العمل األساسي لشريك/ة حياتك، هل في 

    أجير 1
 مستقل )استمر( 2
  ةيعمل في مصلحة العائل 3
  عرفال أ ال تقرأ:. 8
 

23-21 F51[WKHTOTP] 

 ما هو عدد الساعات عمل شريك/ة حياتك بشكل عام في األسبوع )في عمله/ها األساسي(؟ يشمل ساعات عمل إضافية 
 _____________________  مدفوعة أو غير مدفوعة.

 عرفال أ ال تقرأ:. 888                             
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 للجميع:
 

28-24  F52 [EDLVFDIL]  

 أبوك؟حصل عليها  (درجة ثقافةشهادة )أعلى ما هي { 73ستعمل بطاقة رقم }ا

 

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 إعدادية( )مثال: إنهاء مدرسة شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 

  

  4444:  لديه في االتحاد السوفييتي سابًقا، أشر (درجة ثقافة) شهادةأعلى  إذا حصل على

    F52R  وانتقل إلى

  
 
   להקלדה

 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 0000
 ابتدائية 2 1130
 إعدادية 3 2130
 بدون شهادة بجروتيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) نظرية ثانوية 4 3110
 مع شهادة بجروت نظرييشمل مدرسة دينية ثانوية( ) نظرية ثانوية 5 3130
  شهادة بجروت بدونيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) مهنية ثانوية 6 3211
 مدرسة صناعية أو تأهيل مهني 7 3212
 مهنية شهادة بجروت معيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) مهنية ثانوية 8 3230
 يميتحضيرية لتعليم أكاد 9 4130
  فوق ثانوية غير أكاديمية 10 4220

 مثال، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 5200

 (B.A مثال، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم بدون لقب أول) 
 .B.Edج بمجال التربية والتعليم، من كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال متخرّ  B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال B.A لقب أول، 13 6200
 (مثال. Ms.C) من كلية أكاديمية أو لقب مشابه M.Aلقب ثاني  14 7110
 من جامعة M.Aلقب ثاني  15 7200
 أو طبيب بيطري، مثال D.M.Dبه مثل طبيب أسنان، ، أو لقب مشا(M.D)لقب دكتوراه في الطب  16 7210
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   حصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( في االتحاد السوفييتي سابًقا 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 يرفض ال تقرأ: 7777 7777
 عرفال أ ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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  سابًقاالسوفييتي ( لديه في االتحاد درجة ثقافةشهادة )إذا حصل أبوك على أعلى 
32-29 F52R [EDLVFIL_R]  
 استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي أعلى شهادة )درجة ثقافة( حصل عليها؟}
 

  للمستطلع:
 لحصول على ثقافة" تعني:ا

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 1 0000

 Начальная школа .2 ابتدائية. 2 1130

مع شهادة (, سنوات تعليم 9-8)مدرسة ثانوية غير تامة . 3 2130
 ، ولكن ليس شهادة مهنيةإنهاء

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

образовании, но без профессионального 

образования 
مهنية أساسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة ثقافة . 4 2290

 عامة ثانوية تامة

4. Начальное профессиональное образование 

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

سنوات تعليم في المدرسة(  11-10ثقافة عامة ثانوية تامة ). 5 3130

ثقافة مهنية مع شهادة بجروت، ولكن بدون   

5. Полное общее среднее образование (10 лет по 

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

образования. 
ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 6 3230

هاء مدرسة ثانوية غير أساسية )مؤسسة تعليم مهني، بعد إن
 سنوات تعليمية( 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) 
)مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية  ثقافة عامة ثانوية تامة. 7 4230

 11-10 –)مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة 
 سنوات تعليمية(

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 ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8 5200
 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

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 أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .10 7200

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 

 أو 
 

  .M.Aلقب ثاني 

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 به )لقب علمي(. لقب ثالث أو آخر مشا11 8000

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

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

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

 Не зачитывать: нет ответа .9999 ال توجد إجابة :ال تقرأ. 9999 9999
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  تقريًبا 14عندما كنت في سن 
 

33  F53 [EMPRF14] هل كان والدك يعمل كأجير أو كمستقل أو لم يكن يعمل بتاًتا؟ 
  )استمر(       أجير 1
 مستقل )استمر( 2
 F56  – انتقل إلى   يعمل لم  3
 F56  – انتقل إلى  سنة  14البيت عندما كان عمر الُمجيب  . األب توفى / لم يعيش في4
 F56  – انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ:. 8

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

______________________________________________________________________ 
 טורים 20אלפאנומרי ול. לא לסימלמשרד: 

 
 

35-34  F55 [OCCF14B]  

 أي ِمن بين األوصاف التالية ي صف بأفضل صورة نوع العمل الذي عمل به أباك عندما كنت تقريًبا { 74ستعمل بطاقة رقم }ا
 سنة؟  14في جيل 

 للمستطلع: أعطي الم جيب أن يختار الوصف المناسب له.

 وتقنية مهنية أعمال. 01

 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –بيب مثل: ط
 

 أعمال إدارية بدرجة عالية. 02
موظف برتبة عالية في إتحاد  -موظف حكومي برتبة عالية  -مدير في مصلحة كبيرة  -مثل: موظف بنك  

 مهني
 

 أعمال مكتبّية. 03
 مدير حسابات -مدير مكتب  -موظف  –مثل: سكرتير 

 
 مبيعات. 04

 وكيل تأمين -بائع في دكان  -صاحب دكان  -ات مثل: مدير مبيع
 

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

 
 أعمال مهنية. 06

 كهربائي –عامل صناعة مهني  -يعمل في مطبعة  -ميكانيكي سيارات  -مثل: مدير عمل 
  

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

 
 أعمال غير مهنية. 08

 عامل غير مهني في الصناعة -حارس  –مثل: عامل 
 

 أعمال زراعية. 09
 سائق تراكتور، صّياد -ُمزارع  –مثل: صاحب حظيرة 

 
 عرفال ي ال تقرأ:. 88
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40-36  F56 [EDLVMDIL]  

 أمك؟عليها  تحصل (درجة ثقافةشهادة )أعلى ما هي { 75ستعمل بطاقة رقم }ا

 

  :للمستطلع
 الحصول على ثقافة" تعني:

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 
 

  

وانتقل إلى  4444:  ، أشراالتحاد السوفييتي سابًقادول في ذا حصلت على أعلى درجة ثقافة لديها إإ
F56R  

 

 
   להקלדה

 لم ينهي تعليم ابتدائي 1 0000
 ابتدائية 2 1130
 إعدادية 3 2130
 بدون شهادة بجروتيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) نظرية ثانوية 4 3110
 مع شهادة بجروت نظرييشمل مدرسة دينية ثانوية( ) نظرية ثانوية 5 3130
  شهادة بجروت بدونيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) مهنية ثانوية 6 3211
 مدرسة صناعية أو تأهيل مهني 7 3212
 مهنية شهادة بجروت معيشمل مدرسة دينية ثانوية( ) مهنية ثانوية 8 3230
 تحضيرية لتعليم أكاديمي 9 4130
  وق ثانوية غير أكاديميةف 10 4220

 مثال، شهادة تقنّي أو ممرض/ة عملي() 
 فوق ثانوية غير أكاديمية 11 5200

 (B.A مثال، شهادة هندسّي أو ممرض/ة مؤهل/ة، شهادة تعليم بدون لقب أول) 
 .B.Edة والتعليم، من كلية أكاديمية، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال متخّرج بمجال التربي B.A لقب أول 12 6100
  مهندس() B.Sc من جامعة، أو لقب مشابه يشمل لقب أكاديمي، مثال B.A لقب أول، 13 6200
 (مثال. Ms.C) من كلية أكاديمية أو لقب مشابه M.Aلقب ثاني  14 7110
 من جامعة M.Aلقب ثاني  15 7200
 أو طبيب بيطري، مثال D.M.Dنان، ، أو لقب مشابه مثل طبيب أس(M.D)لقب دكتوراه في الطب  16 7210
 ، دكتوراه في القانون(LL.D  أو ،J.S.D)أو لقب مشابه  Ph.D لقب ثالث، 17 8000

   
   حصل على أعلى شهادة )درجة ثقافة( في االتحاد السوفييتي سابًقا 4444 4444
 آخر ال تقرأ: 5555 5555
 يرفض ال تقرأ: 7777 7777
 عرفال أ ال تقرأ: 8888 8888
 ال توجد إجابة ال تقرأ: 9999 9999
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  لديه في االتحاد السوفييتي سابًقا (درجة ثقافةشهادة )إذا حصلت أمك على أعلى 
44-41  F56R [EDLVMDIL_R]  

 حصلت عليها؟ (درجة ثقافةشهادة )}استعمل بطاقة "ثقافة باالتحاد السوفييتي سابًقا"{ ما هي أعلى 
 

  للمستطلع:
 ثقافة" تعني: الحصول على

 مسار تعليمي، أو:الحصول على شهادة رسمية تشير إلى إنهاء 

 )مثال: إنهاء مدرسة إعدادية( شهادة رسميةال يتم من خالله الحصول على  مسار تعليمي إنهاء

 
   להקלדה

 Незаконченная начальная школа .1 لم ينهي تعليم ابتدائي. 1 0000

 Начальная школа .2 ابتدائية. 2 1130

مع شهادة (, سنوات تعليم 9-8)مدرسة ثانوية غير تامة . 3 2130
 ، ولكن ليس شهادة مهنيةإنهاء

3. Неполная средняя школа (8-9 классов средней 

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

образования 
اسية )مؤسسة تعليم مهني(، لكن بدون ثقافة ثقافة مهنية أس. 4 2290

 عامة ثانوية تامة

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

общего образования 
سنوات تعليم في المدرسة(  11-10ثقافة عامة ثانوية تامة ). 5 3130

نية مع شهادة بجروت، ولكن بدون ثقافة مه  

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

аттестатом зрелости, но без профессионального 
образования. 

ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية . 6 3230
ة ثانوية غير أساسية )مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرس

 سنوات تعليمية( 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) 
دة بجروت( وثقافة مهنية ثقافة عامة ثانوية تامة )مع شها. 7 4230

 11-10 –)مؤسسة تعليم مهني، بعد إنهاء مدرسة ثانوية تامة 

 سنوات تعليمية(

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 ثانوية تامة )مع شهادة بجروت( وثقافة مهنية 8 5200

 سنوات تعليم( 4-3ثانوية )مؤسسة تعليم مهني، 

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 أكاديمية )عالية( تامة )حسب برنامج من غير تقسيم  .10 7200

 (.M.Aو  .B.Aلـ 

 

 أو 
 

  .M.Aلقب ثاني 

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 علمي(. لقب ثالث أو آخر مشابه )لقب 11 8000

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

 Не зачитывать: отказываюсь отвечать .7777 . ال تقرأ: يرفض7777 7777

 Не зачитывать: не знаю .8888 . ال تقرأ: ال يعرف8888 8888

 Не зачитывать: нет ответа .9999 إجابة . ال تقرأ: ال توجد9999 9999

 



 

 55 

 تقريًبا 14عندما كنت في سن 
 

45  F57 [EMPRM14] كن يعمل بتاًتا؟تأو لم  ةأو كمستقل ةعمل كأجيرت نت والدتكهل كا 
 )استمر(     أجيرة 1
 مستقلة )استمر( 2
 60F  – انتقل إلى   عمل لم ت 3
 60F  – انتقل إلى  سنة  14بيت عندما كان عمر الُمجيب . األم توفت / لم تعيش في ال4
 60F  – انتقل إلى   عرفال أ ال تقرأ:. 8

 

 EXCEL8 F5 األساسي )فّصل قدر اإلمكان( اسم أو لقب عملهاكان  ماذا
 

______________________________________________________________________ 
 טורים 20אלפאנומרי ל. לא לסימולמשרד: 

 

47-46 F59 [OCCM14B]  

 عندما كنت  مكبه أ تأي ِمن بين األوصاف التالية ي صف بأفضل صورة نوع العمل الذي عمل{ 76ستعمل بطاقة رقم }ا
 سنة؟  14تقريًبا في جيل 

 : أعطي الم جيب أن يختار الوصف المناسب له.للمستطلع

 

 وتقنية مهنية أعمال. 1

 مدقق حسابات -فنان  –ُمهندس  –معلم  –بيب مثل: ط
 
  أعمال إدارية بدرجة عالية. 2

 موظف برتبة عالية في إتحاد مهني -موظف حكومي برتبة عالية  -مدير في مصلحة كبيرة  -مثل: موظف بنك 
 
 أعمال مكتبّية. 3

 مدير حسابات -مدير مكتب  -موظف  –مثل: سكرتير 
 
 مبيعات. 4

 وكيل تأمين -بائع في دكان  -صاحب دكان  -مثل: مدير مبيعات 
 
 خدمات. 5

 قّوات األمن –ُمصّمم  –معالج }تأهيل مريض أو أوالد{  -نادل  –ضابط شرطة  -مثل: صاحب مطعم 
 
 أعمال مهنية. 6

 كهربائي –عامل صناعة مهني  -يعمل في مطبعة  -ميكانيكي سيارات  -مثل: مدير عمل 
  

 أعمال شبه مهنية. 7
 خّباز –عامل في المعادن  -نّجار  –عامل في مصنع مخلالت  -سائق باص  -امل بناء مثل: ع

 
 أعمال غير مهنية. 8

 عامل غير مهني في الصناعة -حارس  –مثل: عامل 
 
 أعمال زراعية. 9

 سائق تراكتور، صّياد -ُمزارع  –مثل: صاحب حظيرة 
 

 عرفال أ ال تقرأ:. 88

 



 

 56 

 للجميع:

48 F60 [ATNCRSE] 

 ؟من أجل تحسين مهاراتك في العملأشهر األخيرة، هل اشتركت في دورة ما أو حضرت محاضرة أو مؤتمر  12 –خالل ال 
    نعم. 1
   ال. 2

  عرفال أ ال تقرأ:. 8
 
 

F61[77ستعمل بطاقة رقم ا]  من المجموعات التي تناسبك بأفضل صورة. على األكثر 2كيف تعّرف أصلك؟ أختر 
 .كل عمودفي  إلجابتين على األكثر: أشر علللمستط

 ين فقط.ر من أصلين، اطلب منه اختيار اثنإذا ذكر المجيب أكث
 أول إجابتين يذكرهما. إلى إذا كان الم جيب ال يستطع الرد، أشر

 إسأل مرة واحدة: ماذا باإلضافة لذلك؟

 
 53-49 

 األولىمجموعة األصل 
 [ILANC1] 

58-54 

 الثانيةمجموعة األًصل 
[2ILANC] 

 1 1 إسرائيلي

 2 2 عربي

 3 3 فلسطيني

 4 4 مسلم

 5 5 يهودي

 6 6 أشكنازي

 7 7 شرقي )مرزاحي(

 8 8 سفرادي

 9 9 بدوي

 10 10 درزي

 11 11 أثيوبي

 12 12 عراقي

 13 13 مغربي

 14 14 بولندي

 15 15 روماني

 16 16 روسي

 17 17 أوكرايني

 44444 44444 ____________آخر

 88888 88888 ال أعرف ال تقرأ:

 777777 777777 يرفض ال تقرأ:

 

  למראיין: חובה למלאלמראיין: חובה למלא
 

 :מלא את שעת ותאריך סיום הראיון

 _________ :[INWEHH] שעה 60-59: ________ [INWEMM] דקות 62-61שעת סיום הראיון:   

 תאריך סיום הראיון:

 ______ :[INWDDE] יום 64-63__ __ :[INWMME] חודש 66-65____ _ :[INWYYE] שנה 70-67 
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נספח נספח 

  מתודולוגי:מתודולוגי:
 
 
 

 !חובה למלאלמראיין: 

 : ביצוע הנספח המתודולוגיתאריך 

 _____ : [SUPSDD] יום 72-71____ _: [SUPSMON] חודש 74-73_____ _ :[SUPSYY] שנה 78-75
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  F1Hחלק 
 يشبهك؟ حد من هؤالء األشخاص يشبهك أو الأي مدى كل وا إلى. { سأقرأ لك أوصاف ألشخاص مختلفينAبطاقة استعمل }

 ال تقرأ:
ال 

 عرفأ

 ال تقرأ:
 يرفض

ال 
 يشبهني
 بتاًتا

ال 
 يشبهني

يشبهني 
 قليالً 

يشبهني 
 نوًعا ما

 يشبهني
يشبهني 

 جًدا

8 7 6 5 4 3 2 1

79 A [IPCRTIV_M]  من المهم له طرح أفكار جديدة
مور بطريقته ألاوأن يكون مبدع. يحب القيام ب

 الخاصة.

8 7 6 5 4 3 2 1
80  B [IMPRICH_M]  .من المهم له أن يكون غنًيا

 يحب أن يكون لديه الكثير من المال واألشياء الثمينة.

8 7 6 5 4 3 2 1

81  C [IPEQOPT_M]  يعتقد أنه يجب التعامل مع
جميع الناس بشكل متساو. هو يؤمن بأنه يحق للجميع 

 رص متساوية في الحياة.الحصول على ف

8 7 6 5 4 3 2 1
82 D [IPSHABT_M]  يهتم بإبراز قدراته. هو يريد

 بأن يقّدر الناس أعماله.

8 7 6 5 4 3 2 1

83 E [IMPSAFE_M]  أن يعيش له من المهم بالنسبة
بمحيط آمن. هو يتحاشى أي شيء قد يعرض سالمته 

  للخطر.

8 7 6 5 4 3 2 1

84 F [IMPDIFF_M]  يحب المفاجآت ودائًما يبحث
هو يعتقد بأنه من المهم  عن أمور جديدة للقيام بها.

 القيام بأمور مختلفة في الحياة.

8 7 6 5 4 3 2 1

85  G [IPFRULE_M]  يعتقد بأن على الناس القيام بما
يعتقد بأنه على الناس إتباع األنظمة  يطلب منهم.

 حد يراقب.والقوانين بشكل دائم، حتى لو ال يوجد أ

8 7 6 5 4 3 2 1

86  H [IPUDRST_M]  من المهم بالنسبة له االستماع
حتى لو هو ال يوافقهم  أشخاص مختلفين عنه. إلى

 الرأي، هو يريد أن يفهمهم.

8 7 6 5 4 3 2 1
87 I [IPMODST_M]  من المهم بالنسبة له أن يكون

 هو يحاول عدم لفت االنتباه إليه. متواضًعا.

8 7 6 5 4 3 2 1
88 J [IPGDTIM_M]  من المهم بالنسبة له قضاء

 يحب "تدليل" نفسه. أوقات ممتعة.

8 7 6 5 4 3 2 1

89 K [IMPFREE_M]  من المهم بالنسبة له أن يقرر
هو يحب أن يكون حًرا وغير مرتبط  بنفسه أعماله.

 باآلخرين.

8 7 6 5 4 3 2 1
90   [IPHLPPL_M] Lنسبة له من المهم جًدا بال

 هو يريد أن يهتم برفاهيتهم. مساعدة المحيطين به.

8 7 6 5 4 3 2 1
91  [IPSUCES_M] M   من المهم بالنسبة له أن ينجح

 اآلخرون انجازاته. رقدّ هو يتمنى بأن يُ  جًدا.

8 7 6 5 4 3 2 1

92 N[IPSTRGV_M]  من المهم بالنسبة له أن تضمن
يريد بأن تكون  هو له الدولة سالمته من كل خطر.

 .الدولة قوية لكي تستطيع الدفاع عن مواطنيها

8 7 6 5 4 3 2 1
93 O [IPADVNT_M]  يبحث عن المغامرات ويحب

 يريد أن تكون له حياة مليئة باإلثارة. المخاطرة.

8 7 6 5 4 3 2 1

94 P [IPBHPRP_M]  من المهم بالنسبة له أن
تنع عن هو يريد أن يم يتصرف دائما بشكل الئق.

 القيام بأي تصرف يعتبر "غير جيد".
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  ال تقرأ:
ال 

 عرفأ

 ال تقرأ:
 يرفض

ال 
 يشبهني
   بتاًتا

ال 
 يشبهني

يشبهني 
 قليالً 

يشبهني 
 نوًعا ما

 يشبهني
يشبهني 

 جًدا

8 7 6 5 4 3 2 1 95 Q [IPRSPOT_M]  من المهم بالنسبة له أن يحظى
الناس بما هو هو يريد بأن يقوم  باحترام من اآلخرين.

 يقوله.

8 7 6 5 4 3 2 1 96  [IPLYLFR_M] R  من المهم بالنسبة له أن يكون
 هو يريد أن يكون مخلص لألشخاص مخلًصا ألصدقائه.

 المقربين منه.

8 7 6 5 4 3 2 1 97  [IMPENV_M] S  هو يؤمن من كل قلبه بأن على
ة المحافظة على البيئة مهم الناس االهتمام بالطبيعة.

 بالنسبة له.

8 7 6 5 4 3 2 1 98 T [IMPTRAD_M]  العادات والتقاليد مهمة بالنسبة
هو يحاول التصرف حسب العادات المتعارف عليها  له.

 دينًيا أو عائلًيا.

8 7 6 5 4 3 2 1 99 U [IMPFUN_M]  هو يبحث عن كل فرصة ممكنة
 من المهم بالنسبة له القيام بأمور تمتعه. للمتعة.

 
 [IF1-IF9 חלקלשימוש המשרד ]

1/100  6. VERSION   
1.  F2F  גרסהA 

 

في ما يلي بعض األسئلة ، في المستقبل أسئلتناتحسين في للنهاية، لكي تساعدنا 
 وهي مشابهة لألسئلة السابقة. الرجاء ال تحاول أن متنوعةمواضيع  حولالنهائّية 

 .ئلة كما لو كانت أسئلة جديدة بالكامل، وتعامل مع هذه األسأجوبتك السابقة تتذكر
 

 

بعض منهم للهنالك أشخاص يأتون للعيش في إسرائيل من دول أخرى ألسباب مختلفة. 
للعمل هنا أو لإلنضمام لعائالتهم. وأخرون  يوالبعض اآلخر يأت بأصول عائالتهم  عالقة 

 هذا الموضوع. تتناوليأتون ألنهم مهددون. األسئلة األولى 
  

102-101 IF1 [ بطاقة استعملA2] 

  ولد، الذي لشخصالسماح مهمة لقرار اللغة العبرية أو العربية ب التحّدث على القدرة إلى أي مدى  رأيك، حسب
 ؟هنا ويعيش يأتي أن ،إسرائيل خارج وسكن ترعرعو

  ال تقرأ:
 ال أعرف

 جًدا 
 مهم 

غير  جًدا         
 مهم

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

  

104-103 IF2 [ بطاقة استعملA2 ] 

لد،البشرة البيضاء مهمة لقراروحسب رأيك، إلى أي مدى   وعاش خارج  وترعرع السماح لمن و 
  للعيش هنا؟ بأن يأتي إسرائيل
  ال تقرأ:

 ال أعرف

 جًدا    
 مهم    

 جًدا         
 غير مهم

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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106-105 IF3 [ بطاقة استعملA2 ] 

لد، لقرار حسب رأيك، إلى أي مدى اإللتزام بنمط الحياة بإسرائيل مهم    وترعرعالسماح لمن و 
 للعيش هنا؟ بأن يأتي وعاش خارج إسرائيل

ال  ال تقرأ:
 أعرف

 جًدا 
 مهم 

غير  جًدا         
 مهم

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

 

107 IF4 [ بطاقة استعملA3 ] 

   إلى أي مدى، حسب رأيك، يسمح الجهاز السياسي في إسرائيل ألشخاص مثلك بالتأثير على ما تقوم به الحكومة؟

  بتاًتا ال. 1
 قليل جًدا. 2
 قليل. 3
 كثير إلى حٍد  ما. 4
 كثير . 5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

IF5 108 [ بطاقة استعملA3 ] 

 ي في إسرائيل ألشخاص مثلك بالتأثير على السياسة؟الجهاز السياس سمحإلى أي مدى، حسب رأيك، ي
  بتاًتا ال. 1
 قليل جًدا. 2
 قليل. 3
 كثير إلى حٍد  ما. 4
 كثير . 5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

109 IF6 [ بطاقة استعملA3 ] 

 أشخاص مثلك؟ به إلى أي مدى، حسب رأيك، يهتم السياسيون بما يفكر
  بتاًتا ال. 1
 قليل جًدا. 2
 قليل. 3
 كثير إلى حٍد  ما. 4
 كثير . 5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

111-110 IF7 [ بطاقة استعملA4 ] 

  ؟سياسيا ناشطةمجموعات في  إلى أي مدى، حسب رأيك، تستطيع أن تأخذ دور فًعاال

ال  ال تقرأ:
 أعرف

تماًما 
 أستطيع

ال تماًما          
 أستطيع

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

 

113-112 IF8 [ بطاقة استعملA5 ] 

 وإلى أي مدى أنت واثق بقتدرتك على المشاركة بالسياسة؟

ال  ال تقرأ:
 أعرف

 تماًما 
 متأكد

تماًما غير          
 متأكد

88 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 
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115-114 IF9 [ بطاقة استعملA6]  

ا تجد مًدى أي   إلى  ؟السياسة في كةالمشار عليك السهل من أن ه شخصي ً

ال  ال تقرأ:
 أعرف

 تماًما 
 سهل

تماًما غير          
 سهل

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

 
 

1-4 dup 5/7 
 

6-18/X 
 
 

110-115/X 
 

 [IF10-IF18 חלק]לשימוש המשרד 
2/6  VERSION    
2.  F2F  גרסהB 

 

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.

 

اص يأتون للعيش في إسرائيل من دول أخرى ألسباب مختلفة. بعض منهم لديهم هنالك أشخ
عالقة جذور )أصل(. والبعض اآلخر يأتون للعمل هنا أو لإلنضمام لعائالتهم. وأخرون يأتون 

  ألنهم مهددون. األسئلة األولى هي بخصوص هذا الموضوع.
 

8-7 IF10 [ بطاقة استعملB2] 

لد، تربى وعاش أو العربية بالنسبة لقة القدرة على تحّدث العبرية رأيك، إلى أي مدى مهموحسب  رار السماح لمن و 
  خارج إسرائيل، للقدوم للعيش هنا؟

  بتاًتا غير مهم. 0
  جًدا غير مهم. 1
  تقريًبا غير مهم  . 2
 غير مهم إلى حٍد ما. 3
 قليالً غير مهم .4
 مهم وغير مهم. 5
 قليالً مهم. 6
 أهم بقليل. 7
 مهم إلى حٍد ما. 8
 جًدا مهم. 9

 مهم تماًما. 10
 ال أعرف ال تقرأ:. 88
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9-10 IF11 [ بطاقة استعملB2 ] 

لد، تربى وعاش خارج إسرائيل، للقدوم للعيش هنا؟لوحسب رأيك، إلى أي مدى مهم بياض البشرة    قرار السماح لمن و 
  بتاًتا غير مهم. 0
  جًدا غير مهم. 1
  تقريًبا غير مهم  . 2
 غير مهم إلى حٍد ما. 3
 قليالً غير مهم .4
 مهم وغير مهم. 5
 قليالً مهم. 6
 أهم بقليل. 7
 مهم إلى حٍد ما. 8
 جًدا مهم. 9

 مهم تماًما. 10
 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 
 

12-11 IF12 [ بطاقة استعملB2 ] 

لد، تربى وعاش خارج قرار الس حين البت فيبنمط الحياة بإسرائيل  أللتزاماإلى أي مدى مهم حسب رأيك،  ماح لمن و 
  إسرائيل، للقدوم للعيش هنا؟

  بتاًتا غير مهم. 0
  جًدا غير مهم. 1
  تقريًبا غير مهم  . 2
 غير مهم إلى حٍد ما. 3
 قليالً غير مهم .4
 مهم وغير مهم. 5
 قليالً مهم. 6
 أهم بقليل. 7
 مهم إلى حٍد ما. 8
 جًدا مهم. 9

 مهم تماًما. 10
 ال أعرف ال تقرأ:. 88

 

13 IF13 [ بطاقة استعملB3 ] 

   إلى أي مدى، حسب رأيك، يسمح الجهاز السياسي في إسرائيل ألشخاص مثلك بالتأثير على ما تقوم به الحكومة؟

  بتاًتا ال. 1
 قليل جًدا. 2
 قليل. 3
 كثير. 4
 كثير جًدا. 5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

14 IF14 [ بطاقة استعملB3]  

 رأيك، يسمح الجهاز السياسي في إسرائيل ألشخاص مثلك بالتأثير على السياسة؟إلى أي مدى، حسب 
  بتاًتا ال. 1
 قليل جًدا. 2
 قليل. 3
 كثير. 4
 كثير جًدا. 5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
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15 IF15 [ بطاقة استعملB3 ] 

 أشخاص مثلك؟فيه إلى أي مدى، حسب رأيك، يهتم السياسيون بما يفكر 

  بتاًتا ال. 1
 يل جًداقل. 2
 قليل. 3
 كثير. 4
 كثير جًدا. 5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

16 IF16 [ بطاقة استعملB4 ] 

  ؟ناشطة  في القضايا السياسية مجموعة في فّعااًل  دوًرا تؤّدي أن على قادر أّنك تعتقد مًدى أيّ  إلى
 بتاًتا ال أستطيع . 1
 أستطيع قليالً . 2
 أستطيع إلى حٍد ما. 3
 جًدا أستطيع. 4
 تماًما أستطيع .5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

17 IF17 [ بطاقة استعملB5 ] 

 السياسة؟في وإلى أي مدى أنت واثق بقدرتك على المشاركة 
 بتاًتا غير واثق. 1
 واثق قليالً . 2
 واثق إلى حٍد ما. 3
 جًدا واثق. 4
 تماًما واثق. 5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8

 

18 IF18 [ بطاقة استعملB6]  

 المشاركة في السياسة؟ شخصي ًّا ى تجد أّنه من السهل عليك إلى أّي مد  
 بتاًتا غير سهل. 1
 سهل قليالً . 2
 سهل إلى حٍد ما. 3
 جًدا سهل. 4
 تماًما سهل. 5
 ال أعرف ال تقرأ:. 8
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36group  2.  Arab 
 :לערבים

 

 [IL1 إستعمل بطاقة ]
 تالية؟وإلى أي مدى تعّرف نفسك حسب كل واحدة من تعريفات الهوية ال

 بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة بتاًتا ال 
بدرجة كبيرة 

 جًدا

 ال تقرأ:
 يرفض

 ال تقرأ:
 ال أعرف

37 IL1_A 8 7 5 4 3 2 1 إسرائيلي 

38 IL2_A 8 7 5 4 3 2 1 عربي 

39 IL3_A 8 7 5 4 3 2 1 مسلم 

40 IL4_A 8 7 5 4 3 2 1 مسيحي 

41 IL5_A 8 7 5 4 3 2 1 درزي 

42 IL6_A 8 7 5 4 3 2 1 بدوي 

43 IL7_A 8 7 5 4 3 2 1 فلسطيني 
 
44  IL8_A 

 هل تعتبر نفسك:
 متدّين جًدا. 1
 متدّين. 2
 متدّين-تقليدي. 3
  تقليدي، غير متدّين إلى حٍد ما. 4

 غير متدّين، علماني. 5
 : يرفضال تقرأ. 7
 : ال أعرفال تقرأ. 8
 

45  IL9_A 
ب دينية؟لع متهل تقرأ كتب دينية أو تس ط    خ 

 نعم، بشكل دائم. 1
 نعم، أحياًنا. 2
 ال تنكشف لذلك بشكل عام. 3
 وال مرة. 4
 : يرفضال تقرأ. 7
 : ال أعرفال تقرأ. 8

 
 

46 IL10_A 
 لتكملة البحث؟هل توافق بشكل مبدئي بأن يتصلوا بك مستقبال 

 نعم. 1

 ال. 2

 
 

  למראיין:למראיין:

  הודה למרואיין וסיים הראיוןהודה למרואיין וסיים הראיון* * 

  שאלות שאלות הה, , השאלות הבאותהשאלות הבאותאת את כעת מלא כעת מלא * * 

 למראייןלמראיין      



 

 65 

 

 

  שאלות למראייןשאלות למראיין  --    JJחלק חלק 
 

47 J1 [RESCLQ]  ביקש הבהרות לשאלה כלשהי? המשיבהאם 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . לא יודע8

48  J2 [RESRELQ ]נרתע מלהשיב לשאלות כלשהן? שהמשיברגשת האם ה 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . לא יודע8
 
 

49  J3 [RESBAB ] משתדל להשיב לשאלות כמיטב יכולתו? שהמשיבהאם הרגשת 
 . אף פעם לא1
 . כמעט אף פעם לא2
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . לא יודע8
 

50 J4 [RESUNDQ ] מבין את השאלות? שהמשיבככלל, האם הייתה לך הרגשה 
 . אף פעם לא1
 . כמעט שלא2
 . מדי פעם3
 . לעיתים קרובות4
 . לעיתים קרובות מאוד5
 . לא יודע8
 
 

51J5 [PREINTF ]?האם נכח בראיון אדם נוסף, שהתערב בראיון 
 . כן  1
 J7 –עבור ל  . לא  2
 

J6  )מי היה האדם הנוסף? )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת 

 לא כן 

52   [PREWHP ]0 1 בעל/אישה/בן הזוג 

53   [PRESD]  )0 1 בן/בת )כולל ילדים חורגים /מאומצים 

54   [PREPPIL ]0 1 הורה/הורה בן הזוג/הורים אומנים 

55   [PREOREL ]0 1 קרוב משפחה אחר 

56   [PRENREL ]0 1 אחר שאינו קרוב משפחה 

57   [PREDKלא יודע ] 0 1 

58   [PRENAPלא רלוונטי ] 0 1 

59   [PRENAאין תשובה ] 0 1 
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ARA/60-62    J7  .[INTLNGA?באיזו שפה התבצע הראיון ]   ARA 

 
63-65     J8  .[INTNUM קוד ]מראיין:   _______________________ 

 
EXCEL J9  .[ACOMINT :אם יש לך הערות נוספות על הראיון, אנא כתוב אותן ] 
 

_____________________________________________________________ 

 טורים 50למשרד: אלפאנומרי 
 
 

 

66/1  J13.  [SUPQAD2       ]1 
 פנים[-אל-]השאלון הנוסף מולא פנים 

 
 :המראיין

 
          67 INTGNDR ין: מ 

 . גבר1

 . אשה2

 
         68-70 INTAGEA _________ :גיל 

 
 

  תודה על הזמן שהשקעת במענה על שאלות אלה.תודה על הזמן שהשקעת במענה על שאלות אלה.
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 :משבצת סיום ראיון
 

 : ________יום 71-72חודש: __________  73-74: ________   שנה 75-78תאריך ביצוע הראיון: 
 

 ישוב: ___________________ 79-82
 

 סטי: _________________אזור סטטי 83-86
 

 שם המרואיין: ________________________ 
 

 כתובת: _____________________________             
  

 _____ )קידומת(87-89טלפון: ____________________     90-96
 
 
 

 מספר מראיין: _____________ 97-99שם המראיין:    _____________________ 
 

 _______גרסה  100
 

 מספר כתובת_______________
 

 
 
 

 :לשימוש המשרד
 
 

 :מחוז 101
 
 .ירושלים1

 . צפון2

 . חיפה3

 . מרכז4

 . תל אביב5

 . דרום6

 . אזור יהודה והשומרון7


