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 سؤال وجواب لإلجابة متعددة القنوات

افات ت و/أو إضتعديال املة ويمكن إجراءيشكل هذا الملحق مخزنًا للمعلومات بصيغة األسئلة واإلجابات الشائعة. القائمة ليست ك

 وفقًا لما تراه دائرة اإلحصاء المركزية. 

 ا من العينةئً الجمهور الذي ليس بالضرورة جز .1

 

 

 

توجيهات  /مثال /تفسير بسيط إجابة سؤال #

 مالحظات /إضافية

1.  

 

وع جمع المعطيات  ما هو التعداد؟ ي هو مشر
التعداد السكان 

ي إرسائ
 
 يل. األضخم واألهّم ف

يجرى التعداد مرة كل عقد من الزمن. وفيه 

ي توفر صورة 
تجمع المعطيات اإلحصائية الت 

الوضع الصحيحة والمفصلة حول المجتمع 

 .  اإلرسائيلي

ي هو عملية 
التعداد السكان 

إحصائية تعتمد عل معلومات 

ي تشمل جمع 
إدارية، والت 

استبيانات بهدف الحصول عل 

ي 
صورة األوضاع الصحيحة الت 

تتناول كل المجتمع حت  مستوى 

 األحياء والحارات. 

كل كم من الزمن يجرى   .2

 تعداد؟

؟  مت  كان التعداد األخير

 يجرى التعداد مرة كل عقد من الزمن. 

ي العام 
 
ي إرسائيل ف

 
 .2008أجري التعداد األخير ف

 

ي إرسائيل  ما هي أهداف التعداد؟  .3
 
ي ف

يجرى التعداد السكان 

المركزية وله بواسطة دائرة اإلحصاء 

 خمسة أهداف رئيسية: 

ي  .1
 
رس ف

ُ
 السكان واأل

ّ
عد

إرسائيل، تحديث 

المعطيات الموجودة 

 وتحسير  التقديرات

الحصول عل معلومات  .2

الحصول عل معلومات، يمكن 

من خاللها اتخاذ قرارات أكير 

 . حةص

: إن كنا بحاجة التخاذ قرار 
ا
مثًل

كز أو مر  سنير  بافتتاح مركز للم

، فيمكن  ي مكان معير 
 
للشبيبة ف

اتخاذ القرار األفضل وفق 

ي 
 
المجتمع الذي يعيش ف

 المنطقة. 
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ديموغرافية واجتماعية 

اقتصادية محتلنة حول 

ي 
 
المجتمع المقيم ف

 إرسائيل

توفير معلومات حول  .3

ة منا طق إحصائية صغير

ألهداف التمويل 

انيات.   والمير 

هل تعلم بأن دولة إرسائيل 

مقسمة إىل أكير من 

منطقة إحصائية  3،000

 مختلفة؟

ة  .4 الستخدامها كركير 

أكاديمية للمؤسسات 

 المختلفة

لجمع المعلومات بهدف  .5

ات التخطيط واتخاذ القرار 

المتعلقة بالمجتمع العام 

من ِقبل صناع القرار وذات 

بية،  التأثير علينا جميًعا كالي 

اإلسكان، الرفاه، البت  

التحتية، المواصالت، 

ها.   العمل وغير

ي   .4
 
 يتم جمع المعطيات من خالل استبيان التعداد. كيف يتم جمع المعطيات ف
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ي  التعداد؟
 
نت بشكل شخصي ف يمكن اإلجابة عير اإلني 

ي محادثة هاتفية أو بلقاء وجًها 
 
وقت الفراغ، ف

 لوجه. 

ف أعرف إذا كنت جًزا من كي  .5

 العينة؟

سل لك  ي العينة للمشاركة، سي 
 
إن تم اختيارك ف

سل لك  يد إلعالمك باألمر وسي  رسالة عير الير

ي أي  .smsرسالة 
 
ا ف

ً
بإمكانك فحص ذلك أيض

ي موقع التعداد. 
 
 وقت عير التشات ف

ي 
 
يجب تنسيق التوجهات ف

الموقع بحسب المجتمع 

 ، الحريديمير  المتوِجه )المسن

هم(  وغير

لماذا ال يشمل التعداد جميع   .6

 سكان الدولة؟

 
ا
توفر مخازن المعلومات الموجودة لدينا أصًل

ة تمكننا من التوجه إىل شخص  معطيات كثير

ي العينة والنجاح باستخالص 
 
واحد فقط ف

معلومات إحصائية موثوقة. تقتصد هذه 

ل  الطريقة المال والموارد عل الدولة وتسهِّ

 كان. األمر عل الس

 

 لماذا تم اختياري للمشاركة؟  .7

 

عون مجموعات اجتماعية ذات 
َ
يمثل المستطل

ات متشابهة، وذلك لشمل أكير حد ممكن  ممير 

من المجموعات وللحصول عل صورة متنوعة 

 .  بقدر اإلمكان حول المجتمع اإلرسائيلي

 

ما هي دائرة اإلحصاء   .8

 المركزية؟

ومية دائرة اإلحصاء المركزية هي الجهة الحك

ي تعمل عل جمع، معالجة ونشر معلومات 
الت 

 إحصائية حول كل دولة إرسائيل. 

 

ما هي مهمة دائرة اإلحصاء   .9

 المركزية؟

تتوىل دائرة اإلحصاء المركزية 

 ولية عن المهام التالية: ؤ المس

  جمع، معالجة ونشر

معطيات إحصائية حول 

ي 
 
ي إرسائيل ف

 
السكان ف

مجاالت مختلفة كالمجتمع، 

االقتصاد والتجارة  الصحة،
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وتقديم صورة محتلنة 

لألوضاع فيما يتعلق 

بالمقاييس المادية، 

 الجغرافية والبيئية للدولة. 

  تخطيط متعدد السنوات

للعمليات اإلحصائية 

لمؤسسات الدولة 

المختلفة، بالتشاور مع 

 المجلس العام لإلحصاء. 

  ي
تحديد تصنيف إحصان 

ي 
 
موحد الستخدامه ف

 مؤسسات الدولة. 

 ير  ونشر اإلعالنات حول ترك

ي 
األنشطة اإلحصائية الت 

جرى أو المخطط إجراؤها 
ُ
ت

من ِقبل دائرة اإلحصاء 

المركزية أو مؤسسات 

 الدولة. 

هل تتعلق أسئلة التعداد   .10

 بالكورونا؟

أثبتت الجائحة أهمية المعطيات الجيدة 

والمحتلنة التخاذ القرارات، ولكن ال توجد 

د والكورونا. ستساهم عالقة ما بير  إجراء التعدا

ي فهم الظواهر 
 
معطيات التعداد المقبل ف

وتخطيط العقد اإلرسائيلي القادم بشكٍل 

 صحيح. 

 

ي   .11
ي بلدن 

 
ي التعداد، إال أن توجهوا إىل قارصين ف

 
 يستطيع القارصون المشاركة ف
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–  

؟ ي
 هل هذا قانون 

إلزامية اإلجابة تقع عل أحد الوالدين أو الوصي 
ي الذي يسكن

ع. تمنع  القانون 
َ
مع المستطل

ي دائرة اإلحصاء 
 
ي القانون وف

 
التعليمات ف

 المركزية التواصل مع قارص. 

من أي جيل توجد إلزامية   .12

 اإلجابة؟

. إن   18تبدأ إلزامية اإلجابة من سن  عاًما وأكير

ع قارص فإن إلزامية اإلجابة عن 
َ
كان المستطل

تفاصيله تقع عل أحد الوالدين أو الوصي 

ي ا
ل. القانون  ي ذات المي  

 
 لذي يسكن معه ف

 

هل توجد عالقة ما بير    .13

ي 
 
التعداد واالنتخابات ف

 الكنيست؟

كال. دائرة اإلحصاء المركزية هي وحدة تابعة، 

ي هو 
جهة مهنية وغير سياسية. التعداد السكان 

، ذو أهمية حكومية لكل سكان  وع رسمي مشر

الدولة، والذي يجرى بالخضوع إىل أمر اإلحصاء 

تعداد مرة كل عقد من الزمن وال يتأثر وأمر ال

 باالعتبارات السياسية. 

 

ي كل   .14
 
هل يجرى التعداد ف

 الدول؟

تجري معظم الدول تعدادات سكانية وتجمع 

ي 
 
معطيات دقيقة، محتلنة وجيدة تساهم ف

ة يجرى تعداد  ي دول كثير
 
تخطيط المستقبل. ف

ة أعوام، بينما تجري بعض  ي مرة كل عشر
سكان 

ي مرة كل خمسة أعوام.  الدول تعدادها 
 السكان 

 

 

 

طلعون
َ
 مست

 
 

 

 

 

 

 /مثال /تفصيل بسيط إجابات أسئلة 

 /إرشادات إضافية

 مالحظات
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هل يمكن أن يكون   .1

ا ليس من 
ً
ع أيض

َ
المستطل

ي الدولة؟
 مواطت 

ا سكان الدولة الذين ليسوا 
ً
ي التعداد أيض

 
نعم. سيشارك ف

ي ي مواطنير  أو يحملون بطاقة هوية إرسائيلية، رسر
 
طة إقامتهم ف

الدولة منذ ما ال يقل عن سنة كاملة متواصلة، سواءا كانت 

اإلقامة بترصي    ح أو بدون ترصي    ح، وبدون عالقة بسبب إقامتهم 

ي إرسائيل. 
 
 ف

 

2.   
ا
ِلمن ُيسمح باإلجابة بدًل

عن شخص مع إعاقة ال 

يستطيع اإلجابة بشكل 

 مستقل؟

ع وفوق سن ال
َ
ام ع 18بإمكان كل شخص يسكن مع المستطل

 تعبئة االستبيان من أجله. 

ي نجمعها من األشخاص 
ة للمعلومات الت  نحن نوىلي أهمية كبير

مع إعاقة، لذلك فقد وفرنا إمكانية اإلجابة المتاحة عل 

 0779903000االستبيان عير هاتف رقم: 

 

ي   .3
 
ع ف

َ
ال يتواجد المستطل

 –البالد منذ عدة شهور 

 
ا
من يستطيع اإلجابة بدًل

اجة عنه وهل توجد ح

 لذلك؟

ي  18ُيسمح لكل شخص فوق سن 
 
ع ف

َ
عام ويسكن مع المستطل

ل اإلجابة عل االستبيان. يجب تعبئة االستبيان فقط  ذات المي  

ي الموعد المحدد. 
 
ي البالد ف

 
ع ف

َ
 إن أقام المستطل

عير  
َ
ال يمكن للمستطل

اإلجابة عل االستبيان 

نت من خارج  ي اإلني 
 
ف

البالد حت  وإن كانوا قد 

ختير 
ُ
ي العينة ا

 
وا ف

ي التعداد. 
 
 المشاركة ف

ع من   .4
َ
هاجر المستطل

البالد قبل شهر ولم يعد 

 يشكل جزًءا من العينة

لماذا ال تزالون تتوجهون 

 إليه؟

ة، يمكن أن يكون  ي السنة األخير
 
ي البالد ف

 
كل شخص عاش ف

ي هذه الحالة يجب تعبئة االستبيان 
 
جزًءا من العينة. ف

ع بالنسبة ل
َ
لموعد المحدد. الموعد المحدد بخصوص المستطل

ي هو 
 . 02/04/2022للتعداد السكان 

 

ع قارص،   .5
َ
إن كان المستطل

أي رقم بطاقة هوية 

يجب إدخاله عند تعبئة 

 االستبيان؟

ي االستبيان. 
 
  يجب تعبئة رقم بطاقة الهوية ألحد الوالدين ف

لماذا تسألون عن   .6

الدخل؟ كل التفاصيل 

ي التأمير  
 
موجودة ف

، وإنما عن  ي االستبيان التعدادي عن الدخل المبارسر
 
ال نسأل ف

الدخل الذي ليس من العمل مثل: صندوق التقاعد "البينسيا"، 

صندوق التوفير للتقاعد "كوبات جيمل"، مخصصات من وزارة 

 



 מדינת ישראל

State of Israel 

 
 מפקד –אגף בכיר עבודת השדה 

Senior Department of Census Field Work  

 ִמנהלת הפרויקט   

19 

 

 

 

 

 

ي ورص  
يبة الدخل، الوطت 

 أليس كذلك؟

ح، مخصصات الناجير  من المحارق النازية "رينتا"، 
َ
الدفاع، ِمن

ن هذه المعطيات من تحديد  دخل من تأجير 
ِّ
ها. تمك شقة وغير

ع. 
َ
 مستوى معيشة أرسة المستطل

ا عل   .7
ً
لقد أجبت سابق

استبيان لدائرة اإلحصاء 

علي  اذا المركزية. لم

 مرة أخرى؟اإلجابة 

، وم ي
ا ال توجد عالقة ما بير  اإلجابة عل استبيان التعداد السكان 

ي تجري  ها بير  اإلجابة عل االستطالعات المستمرة األ 
خرى الت 

ي 
 
دائرة اإلحصاء المركزية. لذا فإن تم اختيارك للمشاركة ف

ي فعليك اإلجابة عل االستبيان التعدادي. يمكن 
التعداد السكان 

نت من الحاسوب أو بمقابلة  ي اإلني 
 
اإلجابة عل االستبيان ف

أو  0779903000وجًها لوجه بتنسيق مسبق عير هاتف رقم: 

ي م
 
 وقع التعداد. من خالل التشات ف

 

لماذا يجب التحقق من   .8

الهوية بواسطة رقم 

 بطاقة الهوية؟

يمكننا رقم بطاقة الهوية من تركير  األسئلة حول الشخص، بدون 

 عدد أسئلة مبالغ بها. 

 

يتوجهون إىلي من مركز   .9

ي 
من هم هؤالء  –هاتف 

؟  ولماذا يتوجهون إىلي

بلنا المستطِلعون الهاتفيون هم موظفون تم تفويضهم من قِ 

كات خاصة.  ف عل رقابتهم، وهم موظفون لدى رسر  ونحن نشر

لقد توجهوا إليك ألنه تم اختيارك لإلجابة عل االستبيان. 

بإمكانك فحص ما إذا كان قد تم اختيارك بواسطة إدخال رقم 

نت أو االستيضاح من خالل  ي االستبيان عير اإلني 
 
بطاقة الهوية ف

ي مركز التوجهات.   مندونر

 

يحدث إن اتصل ماذا س  .10

ي 
 
المستطِلع أو جاء ف

 وقت غير مناسب؟

ي وقت أو يوم آخر 
 
ي مثل تلك الحالة، يمكن تنسيق لقاء ف

 
ف

ي وقت 
 
يناسبك. ننصح باإلجابة عل االستبيان بسهولة وف

ي الموقع 
 
وتجنب  mifkadisrael.cbs.gov.ilفراغك ف

 .  التوجهات الهاتفية وزيارات المستطِلعير 

ي 
توجيه: عل موظف 

كز توجهات الجمهور مر 

ي النظام 
 
تنسيق لقاء ف

ي تظهر 
وفق الحاجة الت 

 من المكالمة. 

أنا ال أريدهم بأن يتوجهوا   .11

 أنا ال أريد اإلجابة /إىلي 

ا 
ً
اإلجابة عل استطالعات دائرة اإلحصاء المركزية إلزامية وفق

ألمر اإلحصاء. ليست لدي اإلمكانية لحذفك من العينة، لذلك 

بعدم التوجه إليك. بإمكانك اإلجابة بشكٍل ال توجد إمكانية 

نت عير الرابط:  ي اإلني 
 
 mifkadisrael.cbs.gov.ilشخصي ف

إلزامية  –رابط للموقع 

 اإلجابة
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ماذا سيحدث إن لم   .12

 أِجب عل االستبيان؟

ا لقانون أمر اإلحصاء ]ن
ً
ص إن اإلجابة عل االستبيان إلزامية وفق

ي التعداد  . إىل جانب اإللزامية،1972 -جديد[
 
فإن المشاركة ف

ي التأثير عل مستقبلك وعل مستقبل دولة إرسائيل 
 
هي حقك ف

 للسنوات القادمة. 

  –رابط للموقع 

 إلزامية اإلجابة

كيف أتأكد من الحفاظ  . .13

؟ ي
 عل خصوصيت 

دائرة اإلحصاء المركزية ملزمة بالحفاظ عل رسية معطياتك. 

ا إرسال أية تفاصيل قد 
ً
تؤدي إىل التعرف عل  يمنع منًعا بات

عير  إىل أية جهة كانت. 
َ
 هوية المستطل

 

كم من الوقت تستغرق   .14

 اإلجابة عل االستبيان؟

مر دقيقة، األ  30-20تستغرق اإلجابة عل االستبيان ما بير  

ي متعلق بعدد أفراد األرسة الذين يسكنون 
 
ل. ف  المي  

 

أريد اإلجابة بمقابلة   .15

 وجًها لوجه

ي إليك لتعبئة االستبيان. لتنسيق بإمكاننا توجيه مس
تطِلع ميدان 

ي موقع التعداد 
 
زيارة المستطِلع يمكن التوجه إلينا عير التشات ف

 .0779903000أو هاتف رقم: 

 

ي عن أفراد   .16
لماذا تسألونت 

ا؟
ً
 العائلة أيض

نشر عل 
ُ
تتطرق معطيات التعداد إىل كافة سكان إرسائيل وت

ي نمن األشخاص يسكمستوى األرسة. األرسة هي مجموعة 
 
ون ف

اء الغذاء. هنالك أهمية   ي مرصوف رسر
 
ذات الشقة ويتشاركون ف

ي 
ات الت  ة للمعلومات حول تركيبة األرسة، حجمها والتغيير كبير

طرأت عليها عل مدار األعوام. هذا هو السبب لكي تتناول 

ي نفس 
 
األسئلة جميع أفراد أرستك الذين يسكنون معك ف

ل.   المي  

 

تم اختياره لست أنا من   .17

؟ ي
 إذن لماذا تسألونت 

ي شخص ولكن االستبيان التعدادي 
ي التعداد السكان 

 
نختار ف

ل. إن   ي نفس المي  
 
ع ف

َ
يتطرق إىل جميع من يسكنون مع المستطل

 ، ي
ي عينة التعداد السكان 

 
كنت تسكن مع شخص تم اختياره ف

 فإن أسئلة االستبيان سوف تكون متعلقة بك. 

 

حول أية مواضيع   .18

ي  تسألون
 
ف

 االستبيان؟

يشمل االستبيان أسئلة حول مواضيع ديموغرافية كالجيل، 

ي 
 
الجنس، الحالة العائلية وأرض المولد باإلضافة إىل أسئلة ف

مواضيع اجتماعية واقتصادية كالتعليم، العمل، الدخل الذي 

ليس من العمل، ظروف السكن وأسئلة حول اإلعاقات. توجه 

 رابط لالستبيان
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 عاًما أو أكير فقط.  15بناء األسئلة حول التعليم والعمل أل 

ي كل   .19
الدولة تعلم عت 

ء، لماذا علي  ي
شر

 اإلجابة؟

ي أنظمة الدولة ليست محتلنة دائًما وقد 
 
المعلومات الموجودة ف

ا. إننا نالئم االستبيان بشكٍل شخصي لكل 
ً
تكون ناقصة أيض

ة مبالغ بها.  عة ونحاول عدم طرح أسئلة كثير
َ
ع ومستطل

َ
 مستطل

 رابط لالستبيان

ية   .20  -ال أتحدث العير

ما هي الخيارات 

 األخرى؟

 
ا
رجم االستبيان التعدادي إىل اللغتير  العربية والروسية. إضافة

ُ
 ت

 إىل ذلك سيتم توظيف مستطِلعير  يتحدثون لغات إضافية. 

 إرشاداتسيتم تمرير 

بشكل منفصل حول 

معالجة توجهات من 

 هذا النوع. 

قانون القومية لم   .21

، لماذا يشم ي
لت 

أجيبكم؟ أنا لست 

ي الدولة. 
 
 مهًما ف

ي التعداد 
دائرة اإلحصاء المركزية هي جهة غير سياسية. يأن 

لجمع معطيات تعكس صورة األوضاع الدقيقة والمحتلنة 

ي تحسير  مستقبل جميع 
 
ي الدولة وتساهم ف

 
للحالة ف

 المجموعات السكانية، بغض النظر عن أي خالٍف كان. 

. 

رسل   .22
ُ
إىل من ت

 المعلومات؟

يتم تحويل إجاباتكم إىل معطيات نستخدمها لألهداف 

رسل المعلومات إىل أية جهة وال توجد 
ُ
اإلحصائية فقط. ال ت

إمكانية للتعرف عل التفاصيل الشخصية ألصحاب 

 المعلومات. 

 

ليس لدي حاسوب   .23

ي البيت، كيف 
 
ف

يمكن اإلجابة عل 

 االستبيان؟

نت  يمكن تعبئة االستبيان بواسطة كل حاسوب متصل باإلني 

يمكنك الوصول إليه. ال يمكن تعبئته من الهاتف المحمول. إن 

لم تكن هنالك أية إمكانية للوصول إىل حاسوب، يمكن تنسيق 

ي لتعبئة االستبيان مع مستطِلع. 
 لقاء هاتف 

ي 
توجيه: عل موظف 

توجهات الجمهور 

ي النظام 
 
تنسيق لقاء ف

ي تظهر 
وفق الحاجة الت 

 ة. من المكالم

هل يمكن الدخول   .24

ي 
 
لتعبئة االستبيان ف

 عن 
ا
نت بدًل اإلني 

 الزوج/الزوجة؟

نت، يجب الدخول  ي اإلني 
 
بهدف الدخول لتعبئة استبيان ف

ع للتعريف بالهوية بواسطة رقم بطاقة 
َ
األوىلي من المستطل

 الهوية وتاري    خ اإلصدار. 

 

أية تفاصيل أحتاجها   .25

ي 
 
للدخول إىل االستبيان ف

نت والحصول  بهدف الدخول واإلجابة عل االستبيان عير اإلني 

ع، 
َ
ود برقم بطاقة هوية المستطل عل قسيمة لهدية يجب الي  
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نت وا  تاري    خ إصدار بطاقة الهوية وتاري    خ الميالد.  إلجابة؟اإلني 

ليست لدي هوية. هل   .26

أستطيع اإلجابة عل 

نت؟ ي اإلني 
 
 االستبيان ف

ي 
 
نت تتوجب وجود كال لألسف. اإلجابة عل االستبيان ف  اإلني 

 بطاقة هوية. 

 

هل يمكن تعبئة   .27

االستبيان بواسطة 

 الهاتف المحمول؟

نت بواسطة الحاسوب  ي اإلني 
 
كال. يمكن تعبئة االستبيان ف

 فقط. 

 

ماذا تفعلون   .28

؟ ي
 بمعلومان 

ي 
 
جمع ف

ُ
ي ست

ستستخدم دائرة اإلحصاء المركزية المعلومات الت 

ي الستخ
الص العير ولرفع جودة خالل إجراء التعداد السكان 

 :
ا
 جمع المعطيات. مثًل

تستخدم الوزارات الحكومية والسلطات المحلية  -

ة لتحديد السياسات واتخاذ القرارات  المعطيات كركير 

بية )تخطيط  ي مجال الي 
 
: ف

ا
ي مجاالت مختلفة، مثًل

 
ف

ي 
 
ا لعدد األوالد ف

ً
المدارس ورياض األطفال وفق

(، الصحة المنطقة(، الرفاه )تخطيط دور الم سنير 

)إقامة العيادات(، البناء والتطوير )تحسير  البت  

التحتية وتخطيط تنظيم الشوارع(، المواصالت 

 )تحسير  المواصالت العامة( وخدمات إضافية. 

تستخدم جهات بحثية معطيات التعداد للقيام  -

ي تركيبة المجتمع وتوزيعه، 
 
بأبحاث حول ظواهر ف

ات  لتحليللباإلضافة إىل كونها مصدر  وتقدير التغير

ي طرأت عل المجتمع ولبناء التنبؤات. 
 الت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعالم والعالقات العامة
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في حال تلقي توجهات من مثل تلك الجهات، أو من قِبل شخص يعرف نفسه 

 على هذا النحو، يجب تحويل التوجه لمعاالجته من قِبل دائرة اإلحصاء المركزية. 

تشارون اء السلطات المحلية واإلقليمية، المتحدثون باسم السلطات، مسسرؤ –مندوبو السلطات المحلية  .1

 صحفيون، موظفو السلطات المحلية.

 المستشارات التربويات، الرفاه، العاملون االجتماعيون.

متحدثون ومستشارون إعالميون، نواب كنيست، مستشارون ومساعدون  –مندوبو السلطات المركزية  .2

 برلمانيون.

 –صحفيون، محققون صحفيون، رجال/ نساء صحافة وإعالم  –محليون وقُطريون مندوبو إعالم  .3

 لجدد(مين اراديو وتلفزيون، مدراء جماعات شبكات اجتماعية، الصحافة المجتمعية )الحريديم والقاد

 لمعهد اإلسرائيلي للديمقراطية وغيرها.ا –جمعيات ومؤسسات اجتماعية  .4

 
 

تفصيل بسيط/  إجابة سؤال #

مثال/ 

جيهات تو 

إضافية/ 

 مالحظات

ي   .1
 
من يدير اإلعالن ف

ي وكيف 
التعداد السكان 

 يمكن الوصول إليه؟

ي  -هيال يروشالمي 
ي التعداد السكان 

 
  المتحدثة ومديرة اإلعالم ف

ي 
ون  يد اإللكي   Hilay@cbs.gov.il -الير

 5646803-02 – هاتف

 

  من يدير الحملة؟  .2
ُ
ي دائرة ت

 
ي بالتعاون ما بير  جهات مختلفة ف

نفذ حملة التعداد السكان 

 اإلحصاء المركزية وبالتعاون مع دائرة اإلعالم الحكومية. 

 لتفاصيل إضافية: 

ي  -هيال يروشالمي 
ي التعداد السكان 

 
  المتحدثة ومديرة اإلعالم ف

ي 
ون  يد اإللكي   Hilay@cbs.gov.il -الير

 5646803-02 – هاتف

 

من هم مزودو المضامير    .3

 الذين عملتم معهم؟

ي 
تمت كتابة كافة المضامير  اإلعالمية عل يد قسم اإلعالم للتعداد السكان 

ي دائرة اإلحصاء المركزية. 
 
 ف

 لتفاصيل إضافية: 

ي  -هيال يروشالمي 
ي التعداد السكان 

 
  المتحدثة ومديرة اإلعالم ف

يد اإل ي الير
ون   Hilay@cbs.gov.il -لكي 

 

mailto:Hilay@cbs.gov.il
mailto:Hilay@cbs.gov.il
mailto:Hilay@cbs.gov.il
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  5646803-02 – هاتف

ي منصة  من أنشأ موقع التعداد؟  .4
 
ي  GOV.EXTRAتم بناء موقع التعداد ف

 
بواسطة قسم اإلعالم ف

 .  التعداد وبالتعاون مع مقدمي خدمة خارجيير 

 

ي منتجات   .5
أريد تلف 

ح  اإلعالن والشر

سل تفا صيلك إىل الجهة المختصة، باإلضافة إىل ذلك يمكن التوجه سي 

ي عل هاتف رقم: 
إىل مركز التوجهات التابع للتعداد السكان 

يد  0779903000 ي عير الير
ي التعداد السكان 

 
أو للمتحدثة ومديرة اإلعالم ف

 : ي
ون   Hilay@cbs.gov.ilاإللكي 

 

لمنتجات من طور ا  .6

 اإلعالنية؟

ي 
 
تم تطوير وكتابة جميع المنتجات اإلعالنية عل يد قسم اإلعالم ف

 . ي
 التعداد السكان 

 

أريد دعوة مدراء التعداد   .7

ي دائرة اإلحصاء  ومندونر

 المركزية إلجراء مقابلة

ي دائرة  ي مع مندونر
يمكن تنسيق لقاءات صحفية تتناول التعداد السكان 

ي مع هيال اإلحصاء المركزية من خال
ي التعداد السكان 

 
ل قسم اإلعالم ف

. يمكن التوجه إلينا  ي
ي التعداد السكان 

 
 يروشلمي المتحدثة ومديرة اإلعالم ف

ي االستجابة متعددة القنوات عل هاتف رقم: 
 
عير الموقع وف

0779903000 

 

؟ أنا ال   .8 ي
هل يمكن استثنان 

 أرغب باإلجابة

ي التعد
 
، فال يمكن استثناؤك. إن كان قد تم اختيارك للمشاركة ف ي

اد السكان 

، كل شخص تم اختياره للمشاركة 1972ُيلِزم أمر اإلحصاء ]نص جديد[، 

ي استطالعات دائرة اإلحصاء المركزية. 
 
 ف

توجيه: يجب 

تمرير التوجه 

إىل المسؤول 

لمتابعة 

المعالجة مع 

دائرة اإلحصاء 

 المركزية. 

ماذا أستفيد كرئيس   .9

 سلطة؟

ي رؤساء ستساعد المعطيات اإل 
حصائية الناتجة عن التعداد السكان 

السلطات لتخطيط أفضل وعمل أكير نجاعة مقابل الجهات الحكومية 

انيات.   المختلفة فيما يتعلق بالمير 

 

هل توجد موافقة لعد   .10

يعة  الناس حسب الشر

 اليهودية؟

يعة اليهودية لألسباب التالية:  ي الشر
 يالئم التعداد السكان 

ء  يجرى التعداد بواسطة .1 ي
"شر

آخر". يجرى العد بوسائل رقمية، 

نحتلن عند س

ي موافقة 
تلف 

ي هذا رس
 
مية ف

 المجال. 

mailto:Hilay@cbs.gov.il


 מדינת ישראל

State of Israel 

 
 מפקד –אגף בכיר עבודת השדה 

Senior Department of Census Field Work  

 ִמנהלת הפרויקט   

25 

 

 

 

 

 

ا. 
ً
 وليس بشكل يدوي كما كان سابق

يجرى التعداد لهدف مقدس.  .2

تساعد المعطيات كل واحد 

وواحدة منا التخاذ القرارات 

ي مجاالت  
 
المتعلقة بحياتنا ف

كالعمل، السكن، االقتصاد، األمن، 

ها.  بية، الصحة، الرفاه وغير  الي 

11.  

ا لمعطيات سلطة 
ً
وفق

السكان لدي سكان أكير 

ه دائرة اإلحصاء  مما تنشر

المركزية. لماذا يحدث 

 ذلك ومن األكير دقة؟

 

المقاييس السكانية لدائرة اإلحصاء المركزية هي المقاييس الرسمية لدولة 

. يتم تحديث المقاييس  ي
ما بير  إرسائيل وترتكز عل نتائج التعداد السكان 

ي تتلقاها سلطة السكان والهجرة، سواءا 
ات الت   تعداد وآخر بناءا عل التغيير

ي أو رقابة الحدود 
ي السجّل السكان 

 
الوالدات، الوفيات، االنتقال ما بير   –ف

ي مقاييس السك
 
ها. تنبع الفوارق ف ان البلدات أو الهجرة إىل خارج البالد وغير

 حصاء المركزية من األسباب التالية: ما بير  سجّل السكان وما بير  دائرة اإل 

فارق السكان الذين يسكنون خارج البالد، عدم حتلنة العنوان باإلضافة إىل 

ي بلدة 
 
أن عناوين سكان المؤسسات المنتمية إىل مجموع السكان ف

 المؤسسة وليست بلدتهم األصلية. 

 . ي
 يمكن تدقيق المقاييس فقط عن طريق إجراء تعداد سكان 

 

 




