
 1115        2006 استطالع رأي ما بعد انتخابات
 2006יול י                          

 
 

عاًما؟  18 هل أنت مواطن إسرائيلي بلغ سّن
) أنِه المقابلة( ال. 5) إستمّر في المقابلة( نعم. 1

 
1. q1a ؟ ماذا كان بالنسبة لك الموضوع األكثر أهمّية في االنتخابات األخيرة............. .........

المواضيع  -001-996
 يرفض اإلجابة -997
 ال يعرف -998
ناقص  -999

 
2. q1b  ماذا كان الموضوع الثاني من ناحية أهمّيته بالنسبة لك؟   .......................

المواضيع  -001-996
 يرفض اإلجابة -997
ال يعرف  -998
ناقص  -999

 
3.  Q2A  ة التي تواجه إسرائيل في هذه الفترة؟وما هي، حسب رأيك، المشكلة األكثر أهمّي…………  

المشاكل  -001-996
يرفض اإلجابة  -997
 ال يعرف -998
ناقص  -999

 
4.  q2b؟ وما هي، حسب رأيك، المشكلة الثانية من ناحية األهمّية التي تواجه إسرائيل في هذه الفترة  .........................

 المشاكل -001-996
 يرفض اإلجابة -997
ال يعرف  -998
ناقص  -999

 
5.  Q3a ُعد على المشكلة التي ذكرها المستطلع : لمجري االستطالع. (أي حزب، حسب رأيك، سيعالج بشكل أفضل المشكلة األولى التي ذكرتها؟

)  3رأيه في 
 

  1 كديما 14 حيروت 27 دعم
ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالإيحود لئومي- 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  

شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  يهدوت هتوراه ِفهشبات 19 تسومت  

راعش تسيدك لكول-     7 يسرائيل بيتينو 20 

ياحدميرتس- 21 حزب مكافحة البنوك 96 وال واحد من األحزاب  8  

  9 المتقاعدون -جيل 22  يسرائيلعتيد طوب ل-عتيد أحير 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
 والمساواة

10  

القائمة العربية الموحدة- 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

  12 التجّمع الوطني الديمقراطي 25 الُخضر  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
 

6.  Q3Bُعد على المشكلة التي ذكرها المستطلع رأيه : لمجري االستطالع. (وأي حزب حسب رأيك تعالج بشكل أفضل المشكلة الثانية التي ذكرتها؟
)  4 في

  1 كديما 14 حيروت 27 دعم
ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالحود لئومي-إي 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  



شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  يهدوت هتواراه ِفهشبات 19 تسومت  

راعش تسيدك لكول-     7 يسرائيل بيتينو 20 

ياحدميرتس- 21 حزب مكافحة البنوك 96 وال واحد من األحزاب  8  

  9 نالمتقاعدو -جيل 22  عتيد طوب ليسرائيل-عتيد أحير 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
 والمساواة

10  

القائمة العربية الموحدة- 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

  12 التجّمع الوطني الديمقراطي 25 الُخضر  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
 

7. Q4 والذي يعني أنه ال توجد أهمية بشأن َمن 1على سّلم من  د أو ال توجد أهمّية بشأن َمن يكون في السلطة؟إلى أّي مدى، حسب رأيك، توج ،
 أين كنت تموضع نفسك من ذلك؟ –، والذي يعني أنه توجد أهمية بشأن َمن يكون في السلطة 5يكون في السلطة، وحتى 

ناقص      ال يعرف  يرفض اإلجابة       من يكون في السلطةتوجد أهمّية بشأن   ال توجد أهمية بشأن من يكون في السلطة
1 2 3 4 5                         7  8             9 

 
8.  Q5 ويقول آخرون إنه مهم لصالح َمن نصّوت، ألّن ذلك نعم  هناك أناس يقولون إنه غير مهم لصالح َمن نصّوت، فذلك لن يغّير من الوضع؛

، والذي يعني أنه نعم مهم لصالح من 5، والذي يعني أّنه غير مهّم لصالح َمن نصّوت، وحتى 1على سلم من  ما رأيك؟ .يمكن أن يغّير من الوضع
 نصّوت، أين كنت تموضع نفسك من ذلك؟

ناقص      ال يعرف      يرفض اإلجابة            نعم مهم لصالح من نصّوت      غير مهم لصالح َمن نصّوت
1 2 3 4 5      7  8             9 

 
9.  Q6 ،ما رأيك بالطريقة التي عالجت بها الحكومة، برئاسة أرئيل شارون، خالل سنواتها الثالث، المشاكل القائمة في الدولة؟ بشكل عام 

 بطريقة غير جّيدة أبًدا. 4 عالجت بطريقة غير جيدة كثيًرا. 3  بطريقة جيدة. 2  عالجت بطريقة جيدة جدا .1
 ناقص. 9     يعرفال. 8   يرفض اإلجابة .7
 

10. Q7  هل يوجد في البالد حزب يمّثل وجهات نظرك بشكل معقول؟ 
ناقص . 9     12 انتقل الى ← ال يعرف. 8 12 انتقل إلى ← يرفض اإلجابة. 7 12انتقل الى  ← ال . 5 نعم. 1

 
 

11. Q7a أي حزب يمّثل وجهات نظرك أحسن تمثيل؟ 
 

  1 كديما 14 حيروت 27 دعم
ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالإيحود لئومي- 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  

شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  يهدوت هتواراه ِفهشبات 19 تسومت  

راعش تسيدك لكول-     7 يسرائيل بيتينو 20 

بنوكحزب مكافحة ال 96 وال واحد من األحزاب ياحدميرتس- 21   8  

  9 المتقاعدون -جيل 22  عتيد طوب ليسرائيل-عتيد أحير 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
 والمساواة

10  

القائمة العربية الموحدة- 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

ّمع الوطني الديمقراطيالتج 25 الُخضر    12  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
12.  Q8 ،هل يمّثل أحد من رؤساء األحزاب وجهات نظرك بشكل معقول؟ بدون عالقة بما أنت تشعر به تجاه األحزاب المختلفة 

ناقص . 9     14 انتقل الى ←   ال يعرف. 8     14انتقل الى  ← يرفض اإلجابة. 7 14 انتقل الى ← ال. 2 نعم. 1 
 

13. Q8a أي قائد حزب يمّثل وجهات نظرك أحسن تمثيل؟ ……  ...........
 

ناقص . 99      ال يعرف. 98                     يرفض اإلجابة. 97                              
 



، بحيث أن 10إلى  0منك أن تدّرجها على سّلم من  سأقرأ لك اآلَن أسماء األحزاب ثّم سأطلب .نحن نريد أن نعرف ماذا تفّكر بشأن األحزاب الرئيسّية .14
. إذا ذكرت حزًبا لم تسمع به أو ال تعرف عنه بشكل كاٍف، فالرجاء أن تقول لي ذلك. أنك تؤّيده جدا 10الحزب، وتعني ) تكره(يعني أنك ال تؤّيد  0

 ؟10إلى  0الحزب األّول هو كديما؛ كيف كنت تدّرج كديما على سّلم من 
 

ناقص                 ال       يرفض        لم يسمع          ميل                                                   رفض       
يعرف                             به)          تأييد(       )                                                          كره(     

Q9a. 99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0                        كديما 

Q9b 99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0     العمل 

Q9c 99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0     شاس 

Q9d 99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0     الليكود 

 Q9e 99                98             97                96       10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    يسرائيل بيتينو 

Q9f -99                98             97                 96                    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0 مفدال إيحود لئومي 
 

 
سأقرأ لك اآلن أسماء قادة األحزاب وسأطلب منك أن تقوم بتدريجهم على سلم . نحن نريد أن نعرف ماذا تفّكر في ما يتعلق بقادة األحزاب الرئيسية .15

إذا ذكرُت لك قائد حزب لم تسمع به أو ال تعرف عنه بما . أنك تؤيده جدا 10قائد الحزبـ، وتعني ) تكره(ي أّنك ال تؤّيد يعن 0، بحيث أّن 10إلى  0من 
 ؟10إلى  0قائد الحزب األول هو إيهود أولمرت، كيف كنت تدرج إيهود أولمرت على سّلم من . يكفي، فالّرجاء أن تقول لي ذلك

 
ناقص                 ال يعرف           يرفض        لم يسمع     ميل                                           رفض                      

                             به)     تأييد)                                                           (كره(                    
                                                         

Q10a  98                 97                       96           10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0             إيهود أولمرت          
99 

Q10b   98                 97                       96           10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    عمير بيرتس          
99 

Q10c   98                 97                       96             10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    إيلي يشاي          
99 

Q10d   98                 97                       96           10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0       نيامين نتنياهوب           
99 

Q10e    98                 97                        96          10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    أفيغدور ليبرمان           
99 

Q10f   98                 97                       96           10     9     8     7     6     5     4     3     2     1     0    بيني ألون           
99 

 
 

، 10إلى  0، على سّلم من "اليمين" و" اليسار"أين كنت تدّرج األحزاب الّتالية ما بين  .السياسةفي " اليمين"و " اليسار"يتحّدثون كثيًرا عن   .16
  ؟"يمين"يعني  10و " يسار"يعني  0بحيث أّن 

 
ناقص         ال          يرفض        يسمع لم    عن يسمع لم   يمين                                             يسار  

يعرف                          بالحزب      يمين يسار-                                                                            
   Q11a 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0                                كديما  

   Q11b99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0                         العمل   
   Q11c 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0                شاس 

Q11d 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0                 الليكود  
 Q11e 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0              يسرائيل بيتينو 

 Q11f 99         98                97                      96                  95    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1      0              مفدال لئومي- إيحود 
 

17. Q13  ؟"يمين"تعني  10 و "اريس"تعني  0، بحيث أّن 10إلى  0على سّلم من " يمين"و" يسار"أين كنت تدّرج نفسك ما بين  
 

ناقص                  ال               يرفض             لم يسمع عن         يمين                يسار    
يعرف                                      يمين يسار-                                                                                                  

         0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    95                      97                    98       99  
 
 

18. q17 ،في إسرائيل؟ هل كانت هناك، حسب رأيك، فروق بين األحزاب في معركة االنتخابات 
 فروق كبيرة .1
 فروق صغيرة .2



 ال يوجد فروق أبًدا .3
 يرفض اإلجابة.     7
ال يعرف .     8
ناقص .     9

 
19. q18 إلى أّي مدى تابعَت الدعاية االنتخابّية األخيرة؟ 

 الى مدى كبير .1
 الى مدى معين .2
 الى مدى قليل .3
 بالمرة ال .4
 يرفض اإلجابة.     7
ال يعرف .    8
ناقص .    9

 
20. q19  الذي تجري فيه الديمقراطية اإلسرئيلّية؟ ر راٍض، عن الّشكلبشكل عام، الى أي مدى أنت راٍض، أو غي 

 ناقص. 9    ال يعرف. 8  يرفض اإلجابة. 7    غير راٍض أبًدا. 5   غير راٍض كثيًرا. 4   راٍض. 2   راٍض جًدا. 1
 
 

21. q20 بشكل عام، هل ترى نفسك قريًبا من حزب معّين؟  
 23 انتقل الى  ←نعم .1
 ال .5
 يرفض االجابة .7
 ال يعرف .8
 ناقص .9
 
 

22. q20a  هل يوجد حزب تشعر أنك قريب منه أكثر من األحزاب األخرى؟ 
نعم .     1    

 25 انتقل الى ← ال.     5
 25انتقل الى  ← يرفض اإلجابة.     7    

 25 انتقل الى ← ال يعرف .     8
ناقص .     9    

 
 

23. q20b ألّي حزب تشعر أنك أقرب شيء؟   
 

  1 كديما 14 حيروت 27 دعم
ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالإيحود لئومي- 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  

شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  يهدوت هتواراه ِفهشبات 19 تسومت  

راعش تسيدك لكول-     7 يسرائيل بيتينو 20 

ياحدميرتس- 21 حزب مكافحة البنوك 96 وال واحد من األحزاب  8  

  9 المتقاعدون -جيل 22  عتيد طوب ليسرائيل-عتيد أحير 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
 والمساواة

10  

القائمة العربية الموحدة- 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

  12 التجّمع الوطني الديمقراطي 25 الُخضر  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
 

24. Q20c  ما هو مدى القرب الذي تشعر به للحزب الذي ذكرته؟ 
ناقص . 9   ال يعرف. 8  يرفض اإلجابة. 7   غير قريب كثيًرا. 3 قريب. 2 قريب جدا. 1 
 

25. Q21 هل صّوتَت في االنتخابات األخيرة للكنيست؟ 
  27  إنتقل إلى ← نعم. 1



    ال. 5
  يرفض اإلجابة. 7               
    ال يعرف. 8              

ناقص . 9               
 

26. Q21a بعد ذلك يجب . يمكن تسجيل أكثر من إجابة واحدة: لمجري االستطالع( ؟لو كنت ذاهب اآلن للتصويت، ألي حزب أو أحزاب كنت ستصّوت
 )30االنتقال الى السؤال 

 
  1 كديما 14 حيروت 27 دعم
ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالإيحود لئومي- 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  

شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  يهدوت هتواراه ِفهشبات 19 تسومت  

راعش تسيدك لكول-   يتينويسرائيل ب 20   7  

ياحدميرتس- 21 حزب مكافحة البنوك 96 وال واحد من األحزاب  8  

  9 المتقاعدون -جيل 22  عتيد طوب ليسرائيل-عتيد أحير 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
 والمساواة

10  

ة-القائمة العربية الموحد 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

  12 التجّمع الوطني الديمقراطي 25 الُخضر  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
................  الحزب الثالث...............        الحزب الثاني الذي كان سيصّوت له...........     الحزب األّول الذي كان سيصّوت له

 
 
 

27. Q21c   2006 آذار تت في االنتخابات األخيرة للكنيست التي جرت فيألّي قائمة صّو ?
 

  1 كديما 14 حيروت 27 دعم
ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالإيحود لئومي- 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  

شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  هتواراه ِفهشباتيهدوت  19 تسومت  

راعش تسيدك لكول-     7 يسرائيل بيتينو 20 

ياحدميرتس- 21 حزب مكافحة البنوك 96 وال واحد من األحزاب  8  

  9 المتقاعدون -جيل 22  عتيد طوب ليسرائيل-عتيد أحير 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
اةوالمساو  

10  

القائمة العربية الموحدة- 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

  12 التجّمع الوطني الديمقراطي 25 الُخضر  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
 

28. Q22a هل فّكرت بالتصويت لحزب آخر أو ألحزاب أخرى؟ 
 نعم .1
 30 انتقل إلى ← ال.     5
 30 قل إلىانت ←يرفض اإلجابة .     7
 30 إنتقل إلى ← ال يعرف .     8
ناقص .     9
 

29. Q22b  ألّي أحزاب فكرت أن تصّوت؟ 
]  سّجل األحزاب حسب الترتيب الذي ُذكرت به .يمكن تسجيل عدة إمكانّيات :لمجري االستطالع[
  

  1 كديما 14 حيروت 27 دعم



ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالإيحود لئومي- 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  

شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  يهدوت هتواراه ِفهشبات 19 تسومت  

راعش تسيدك لكول-     7 يسرائيل بيتينو 20 

ياحدميرتس- 21 حزب مكافحة البنوك 96 وال واحد من األحزاب  8  

  9 المتقاعدون -جيل 22  عتيد طوب ليسرائيل-د أحيرعتي 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
 والمساواة

10  

القائمة العربية الموحدة- 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

  12 التجّمع الوطني الديمقراطي 25 الُخضر  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
................  الحزب الثالث...............        الحزب الّثاني الذي فّكر بالتصويت له...........     الحزب األّول الذي فّكر بالتصويت له

 
 
 

30.  Q22c أبًدا؟ من بين األحزاب التي تنافست في االنتخابات األخيرة، هل يوجد حزب أو أحزاب لن تصّوت لها 
               نعم. 1                

        32 انتقل الى ←ال . 5 
        32 انتقل إلى ←يرفض اإلجابة .  7 
        32 انتقل إلى ← ال يعرف. 8 
ناقص . 9 

 
31. Q22d أي حزب أو أي أحزاب لن تصّوت لها أبًدا؟ 

]  ب الذي ُذكرت بهسّجل األحزاب حسب الترتي .يمكن تسجيل عدة إمكانّيات :لمجري االستطالع[
  

  1 كديما 14 حيروت 27 دعم
ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالإيحود لئومي- 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  

شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  يهدوت هتواراه ِفهشبات 19 تسومت  

عشرا تسيدك لكول-     7 يسرائيل بيتينو 20 

ياحدميرتس- 21 حزب مكافحة البنوك 96 وال واحد من األحزاب  8  

  9 المتقاعدون -جيل 22  عتيد طوب ليسرائيل-عتيد أحير 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
 والمساواة

10  

العربية الموحدة- القائمة 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

  12 التجّمع الوطني الديمقراطي 25 الُخضر  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
................  الحزب الثالث...............        الحزب األول الذي لن يصّوت له...........     الحزب األول الذي لن يصّوت له

 
32. Q23 ؟2003 كانون الثاني ي انتخابات الكنيست التي جرت فيهل صّوتت ف  

  نعم .  1                       
 34 انتقل الى ←ال .   5                       
 34 انتقل إلى ← لم يكن لدّي الحّق في التصويت .6
 34 انتقل الى ← يرفض اإلجابة .7
 34 انتقل إلى ← ال يعرف .8
 ناقص .9

 
 

33. Q23b ؟2003 في نتخابات الكنيستألي حزب صّوتَت في ا 



 
  1 كديما 14 حيروت 27 دعم
ميماد العمل- 15 حيتس 28 ليدر  2  

  3 الليكود 16 شينوي 29 ليحم

المفدالإيحود لئومي- 17 حزيت لئوميت يهوديت 30 بريت عوالم  4  

شاس  18 هتسيونوت هحدشاه 31 ليف 5  

  6  يهدوت هتواراه ِفهشبات 19 تسومت  

راعش ول-تسيدك لك     7 يسرائيل بيتينو 20 

ياحدميرتس- 21 حزب مكافحة البنوك 96 وال واحد من األحزاب  8  

  9 المتقاعدون -جيل 22  عتيد طوب ليسرائيل-عتيد أحير 97 يرفض اإلجابة

الجبهة الديمقراطية للسالم  23 الحزب القومي العربي 98 ال يعرف
 والمساواة

10  

لقائمة العربية الموحدة-ا 24 عاليه يروك 99 ناقص
 الحركة العربية للتغيير

11  

  12 التجّمع الوطني الديمقراطي 25 الُخضر  
  13 تفنيت 26 عوز لعنييم  

 
        

 
34. Q24a ا في انتخابات آذارال تقرأ اإلجابات: لمجري االستطالع( ؟2006 على حد علمك، أّي حزب ضعف كثيًرا جد (

 الليكود   .1   
) ! غير صحيح( واب آخرج.    5
 يرفض اإلجابة.    7
ال يعرف .    8
ناقص .    9

 
 

35. Q24b ال تقرأ اإلجابات: لمجري االستطالع( على حد علمك، ما هو اسم رئيس الكنيست؟ (
 داليا إيتسيك   .1   

) ! غير صحيح( جواب آخر.    5
 يرفض اإلجابة.    7
ال يعرف .    8
ناقص .    9
 

36. Q24c ال تقرأ اإلجابات: لمجري االستطالع( تستولي اليوم ميزانّية األمن؟ على أّي جزء من مجمل الميزانّية الحكومّية ،على حّد علمك (
 

 % 40-10: جواب صحيح.    1   
) ! غير صحيح( جواب آخر.    5
 يرفض اإلجابة.    7
ال يعرف .    8
ناقص .    9

 
متغّيرات ديموغرافّية 

 
37.         D1   مرك؟ كم ع: السّن…  ......

      ناقص. 999      ال يعرف 998  يرفض 997                
 

38.     D2   جنس المستطَلع رأيه :
  ناقص. 9 يرفض اإلجابة. 7  أنثى. 2 ذكر. 1 
 

39.    D3  ي يمكنالت وضع إشارة دائًما عند الفئة األعلى! إقرأ سطًرا بعد سطر: لمجري االستطالع( كم سنة تعليم أنهيَت: التعليم 
) أن نصّنف المستطلع رأيه ضمنها                        
  لم أتعّلم أبًدا. 1 

 سنوات 8 أقّل من. 2
) سنوات 8( أنهيت المدرسة االبتدائية. 3

   تعّلمُت في مدرسة ثانوية لكن بدون بجروت. 4 
 أنهيت الثانوية مع بجروت. 5



) تقنية وما شابه/ صناعّية ،في مؤّسسة غير أكاديمّية( دراسة فوق ثانوية. 6 
) لم يحصل على لقب( لكن لم أنِه تعليمي) دراسة أكاديمّية( تعّلمُت في الجامعة. 7 
 تعّلمت في الجامعة وحصلُت على لقب أّول. 8 
 لقب ثاٍن أو لقب مواٍز له. 9 
 يرفض اإلجابة. 97 

 ال يعرف. 98                
ناقص . 99                

 
40.      D4  ما هي حالتك الشخصّية؟ .

 
     يرفض اإلجابة. 7    عازب. 4  مطلق أو يعيش منفرًدا. 3 أرمل. 2   ة حياته كزوجين متزّوجين/متزّوج أو يعيش مع شريك. 1
 ناقص. 9     ال يعرف. 8
 

41.      D5 هل أنت عضو في الهستدروت؟ 
 ناقص. 9     ال يعرف. 8      يرفض اإلجابة. 7  ال. 2 نعم. 1 
 

42.    D6  هل يوجد أحد من أفراد عائلتك يسكن معك في البيت وهو عضو في الهستدروت؟ 
 عضو في الهستدروت) غيري( شخص آخر ،نعم. 1 
 عضو في الهستدروت) غيري( ال يوجد أحد آخر. 2 
 يرفض اإلجابة. 7 

 ال يعرف. 8                
 ناقص.  9                

 
43.     D7 اد أرباب العمل، التجار الصناعيين وما شابه؟هل أنت عضو في اتح 

 ناقص. 9      ال يعرف. 8      يرفض اإلجابة. 7  ال. 2 نعم. 1 
 

44.   D8  هل أنت عضو في اتحاد زراعي؟ 
 ناقص. 9     ال يعرف. 8      يرفض اإلجابة. 7  ال. 2 نعم. 1
 

45.  D9  غير الهستدروت( اتحادات /هل أنت عضو في نقابة مهنية (
 ناقص. 9     ال يعرف. 8      يرفض اإلجابة. 7  ال. 2 عمن. 1
 
 

46.    D10 إقرأ سطًرا بعد سطر(هل أنت  كيف تعّرف حجم وظيفتك؟ (
 في سوق العمل                   
 ساعة أو أكثر في األسبوع 32تعمل بوظيفة كاملة، . 1 

 في األسبوع ساعة 31 إلى 15يعمل بوظيفة جزئّية، بين . 2  
 ساعة في األسبوع 15 تعمل أقّل من. 3  
 تساعد في العمل أحد أقرباء العائلة، من دون أجر. 4 
عاطل عن العمل . 5 
 
ليس في سوق العمل  
! طالب جامعي، تتعلم، في تأهيل مهنّي وال تعمل. 6 
 متقاعد. 7 
  ربة بيت. 8 
 ال تستطيع العمل بسبب إعاقة وما شابه. 9 
 ال تعمل ألسباب أخرى. 10 

  
 يرفض اإلجابة. 97                

 ال يعرف. 98 
 ناقص. 99                

  
 
47.  D11 المهنة.................…  .

إذا كان هناك أكثر من عمل واحد كهذا، فسّجل العمل الذي  .سّجل المهنة األساسّية، العمل الذي يعمله معظم الوقت: لمجري االستطالع
 إذا كان المستطلع رأيه في التقاعد أو ال يعمل، فسّجل المهنة األخيرة التي عمل بها وسّجل تفاصيل .شيء يربح به المستطلع رأيه أكثر

). قدر اإلمكان



 يرفض اإلجابة. 97
 ال يعرف. 98
 ناقص. 99

 
48.     D12 ما هي مكانتك المهنّية؟ 

 
 )راتًبا، يعمل في مكتب، ومندوب مبيعاتمدير، مختّص يتقاضى : ، مثًال"غير يدوّي"يعمل عمًال (أجير في مهنة مكتبية  1
) يعمل عمًال يدويا( عامل 2
 مزارع مستقل 3
 مستقل ال يشمل المزارعين ويشمل المبادرين، أصحاب الدكاكين وأصحاب المهن، مثل المحامي، الطبيب وما شابه 4
 يرفض اإلجابة. 7
 ال يعرف. 8
 ناقص. 9
 

49.     D13 تعمل، هل أنت؟ في أي وسط من األوساط التالية أنت 
) التعليم، السلطة المحلية، مكتب حكومي وما شابه( موظف في سلك خدمات الدولة أو موظف حكومي .1
 عامل في القطاع الخاص .2
 عامل في شركة بملكية مشتركة بين الحكومة وجهة خاّصة .3
 عامل في الوسط الثالث، أي في مؤسسة غير ربحية، جمعّية، منّظمات متطّوعين .4
 إلجابةيرفض ا.      7
 ال يعرف.      8
 ناقص.      9
 

 
50.     D14 في أّي مجال من مجاالت العمل الّتالية أنت تعمل؟ 

) بما في ذلك األحراش، صيد السمك( الزراعة. 1 
) الطاقة، المكننة، الكيماوّيات، المعادن، الهندسة، البناء( الصناعة. 2 

بالمفرق، التوزيع، التصليحات، المصرفية، التأمين، التمويل، اإلدارة  المواصالت، االّتصال، الّتجارة، التجارة( الخدمات. 3
) العامة، الصّحة، الثقافة، التعليم، قضاء أوقات الفراغ، البحث، العلوم، قّوات األمن

 آخر. 4
 يرفض اإلجابة. 7
 ال يعرف. 8
 ناقص. 9

 
 

51.     D15 إقرأ سطًرا بعد سطر( تك؟/كيف كنت تعرف حجم وظيفة زوجك (
 

) 56  انتقل الى( ة/ال يوجد زوج. 0  
 في سوق العمل                

 ساعة أو أكثر في األسبوع 32تعمل بوظيفة كاملة، /يعمل. 1 
 في األسبوع ساعة 31 إلى 15تعمل بوظيفة جزئّية، بين /يعمل. 2  
 ساعة في األسبوع 15 تعمل أقّل من/يعمل. 3  
 لعائلة، من دون أجرتساعد في العمل أحد أقرباء ا/يساعد. 4 
ة عن العمل /عاطل. 5 
 

ليس في سوق العمل 
! تعمل/تتعلم، في تأهيل مهنّي وال يعمل/ة، يتعلم/ة جامعي/طالب. 6 
ة /متقاعد. 7 
  ربة بيت. 8 
 تستطيع العمل بسبب إعاقة وما شابه/ال يستطيع. 9 
 تعمل ألسباب أخرى/ال يعمل. 10 

  
 ةيرفض اإلجاب. 97                

 ال يعرف. 98 
 ناقص. 99                

 
  



52. D16  ة/مهنة الزوج .................…  .
إذا كان هناك أكثر من عمل واحد كهذا، فسّجل العمل الذي  .سّجل المهنة األساسّية، العمل الذي يعمله معظم الوقت: لمجري االستطالع

 ه في التقاعد أو ال يعمل، فسّجل المهنة األخيرة التي عمل بها وسّجل تفاصيلإذا كان المستطلع رأي .يربح به المستطلع رأيه أكثر شيء
). قدر اإلمكان

 
 يرفض اإلجابة. 97
 ال يعرف. 98
 ناقص. 99

 
53.       D17 تك؟/لزوجك ما هي المكانة المهنّية 

 )ي مكتب، ومندوب مبيعاتمدير، مختّص يتقاضى راتًبا، يعمل ف: ، مثًال"غير يدوّي"يعمل عمًال (أجير في مهنة مكتبية  1
) يعمل عمًال يدويا( عامل 2
 مزارع مستقل 3
 مستقّل ال يشمل المزارعين ويشمل المبادرين، أصحاب الدكاكين وأصحاب المهن، مثل المحامي، الطبيب وما شابه 4
 يرفض اإلجابة. 7
 ال يعرف. 8
 ناقص. 9
 

54.    D18 تك؟/في أي وسط من األوساط التالية يعمل زوجك 
) التعليم، السلطة المحلية، مكتب حكومّي وما شابه( موظف في سلك خدمات الدولة أو موّظف حكومي. 1
 عامل في القطاع الخاص. 2
 عامل في شركة بملكية مشتركة بين الحكومة وجهة خاصة. 3
 عامل في الوسط الثالث، أي في مؤّسسة غير ربحية، جمعّية، منّظمات متطّوعين. 4
 يرفض اإلجابة.   7
 ال يعرف.   8
 ناقص.   9

 
 

55.    D19 تك؟/يعمل زوجك في أّي مجال من مجاالت العمل الّتالية 
) بما في ذلك األحراش، صيد السمك( الزراعة  .1 
) الطاقة، المكننة، الكيماوّيات، المعادن، الهندسة، البناء( الصناعة  .2 

التوزيع، التصليحات، المصرفية، التأمين، التمويل، اإلدارة  المواصالت، االتصال، التجارة، التجارة بالمفرق،( الخدمات . 3
) العامة، الصّحة، الثقافة، التعليم، قضاء أوقات الفراغ، البحث، العلوم، قّوات األمن

 آخر  .4
 يرفض اإلجابة . 7
 ال يعرف  .8
 ناقص . 9

 
56.         D20 ج.ش..  ................ ؟للعائلة) الصافي( ما هو معّدل الدخل الشهري. 

 
 

57.       D21ناقص. 99    ال يعرف. 98  يرفض اإلجابة. 97. ……)بمن في ذلك الجنود( عدد األفراد الذين يسكنون في البيت 
 

58.  D22 ناقص. 99    ال يعرف. 98   يرفض اإلجابة. 97 . …عاًما 18 األفراد الذين يسكنون في البيت تحت سّن عدد 
 

59.     D23 ؟)الكنيسة، المسجد( كنيس؟بأي وتيرة أنت تذهب إلى ال 
 وال مّرة 1
 مّرة في السنة 2
 مرتين في السنة 2-11 3
 مّرة في الشهر 4
 مّرتين أو أكثر في الشهر 5
 مّرة في األسبوع أو أكثر من مّرة في األسبوع. 6
 يرفض اإلجابة. 7
 ال يعرف. 8
 ناقص. 9
 

60.   D24دينية؟مدى، أنت متعّود أن تحافظ على التقاليد ال هل، وإلى أّي 



أبًدا  أنا ال أحافظ على التقاليد الدينية. 1 
 أحافظ قليًال على التقاليد الدينية. 2 
أحافظ الى مدى كبير على التقاليد الدينية . 3 
 أحافظ على التقاليد الدينية بكّل حذافيرها. 4 

 يرفض اإلجابة. 7                
 ال يعرف. 8 

 ناقص. 9                
 
 
 

61.  D25 ليس للقراءة( هي ديانتك؟ما  :(
يهودي . 20
 مسلم. 30
 درزي. 37
 كاثوليكي 01
 بروتستانتي 02
) سّجل اإلجابة؛ يتّم ترميزه في المكتب: لمجري االستطالع................... ( آخر     
 عدم وجود انتماء ديني/  وال ديانة 93
 يرفض اإلجابة. 97
 ال يعرف. 98
 ناقص. 99

 
62.     D26  ليس للقراءة( للغة المحكية في البيت بشكل عام؟ما هي ا (

  العربية 008
   العبرية 048
   الروسّية 109
  يرفض اإلجابة 997
 ال يعرف 998
 ناقص 999
  ……)سّجل اإلجابة؛ يتّم ترميزه في المكتب: لمجري االستطالع( آخر       

 
 70انتقل إلى : العينة العربّية

 12في االستطالع الخاص بالعرب سيأخذ قيمة  69سنحّدد ذلك بحيث أّن السؤال  للعرب، 12طالع أن يضعوا ال حاجة إلى إبالغ مجري االست(
)  فال تظهر بتاًتا  69-63 بشكل فوري، وأما األسئلة

 
 ............................   ؟أين ولدت .63

 
 ............................   ة في االتحاد السوفييتي سابًقا أنت ولدَت؟في أي جمهوري :إذا كان المستطلع رأيه قد ولد في االتحاد السوفييتي سابًقا .64

 ............................   ؟في أّي سنة قدمَت إلى البالد :إذا لم يكن المستطلع رأيه من مواليد إسرائيل .65

 1                     1 ، ضع شارة1989 إلى البالد بعد العاموقدم   إذا كان المستطلع رأيه قد ولد في االتحاد السوفييتي سابًقا: لمجري االستطالع .66
 

 ............................  ؟أين ُولد أبوك :إذا لم يكن المستطلع رأيه من مواليد إسرائيل .67

 ............................   ؟ُولَد أبوك في أّي جمهورية في االتحاد السوفييتي سابًقا :إذا كان األب قد ولد في االتحاد السوفييتي سابًقا .68



69. 29D المنشأ 
 

 لوضع اإلشارة في المكتب
 إثيوبيا/ شمال أفريقيا 1
آسيا  2
 أوروبا الشرقية 3
 غرب ومركز أوروبا 4
 أمريكا، أستراليا، جنوب أفريقيا 5
 األب من مواليد البالد من مواليد البالد، 6
 من مواليد البالد، األب من مواليد شمال أفريقيا 7
 مو مواليد البالد، األب من مواليد آسيا 8
 مو مواليد البالد، األب من مواليد أوروبا الشرقّية 9

 من مواليد البالد، األب من مواليد غرب أو مركز أوروبا10
 األب من مواليد أمريكا، أستراليا أو جنوب أفريقيا من مواليد البالد، 11
عّينة عربّية  12

 يرفض اإلجابة 997
ال يعرف  998
ناقص  999

 
 

70.     D30 منطقة السكن 
) بما في ذلك كيبوتس، موشاف( بلدة .1
 )كل المدن باستثناء تل أبيب، القدس وحيفا( مدينة صغيرة أو متوّسطة .2
) تل أبيب، القدس وحيفا( مدينة كبيرة.    4                        
يرفض اإلجابة .    7                        

ال يعرف .     8                        
ناقص .     9                        
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74. A3 جنس مجري االستطالع :
ناقص . 9                            أنثى.  2                        ذكر. 1      

 
 

75. A4 التاريخ :
 

: الشهر
 كانون الثاني .1
 شباط .2
 آذار .3
 نيسان .4
 أيار .5
 حزيران .6
 تّموز .7
 آب .8
 أيلول .9

 تشرين األّول .10
 تشرين الثاني .11



 كانون األول .12
 ناقص .99

 
 

: اليوم .76
1-31 

 ناقص .99
 

: السنة .77
2006 
ناقص .  9999
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