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  زوج/ة .1

  شريك/ة .2

  إبن/ة .3

  صهر/كنة .4

  والد/ة .5

  حم/حماة .6

  أخ/أخت .7

  حفيد/ة .8

  (أقارب آخرون )فّصل .9

  (آخرون غير أقارب )فّصل .10

  زوجة/ة سابق/ة .11
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  بدون شهادة رسمية .1

  لم ينِه التعليم االبتدائي .2

  تعليم ابتدائي .3

  تعليم إعدادي .4

  (تعليم جزئي ثانوي/ مهني )بدون شهادة الثانوية العامة/ شهادة بجروت .5

  (تعليم كامل ثانوي/ مهني )بدون شهادة بجروت .6

  (تعليم ثانوية عامة جزئي )بدون شهادة الثانوية العامة .7

  (تعليم ثانوية عامة شامل ) بدون شهادة بجروت .8

  (مدرسة دينية )بدون شهادة بجروت .9

  تعليم ديني ثانوي .10

  (تعليم ثانوي عالي )مع شهادة بجروت .11

  (تعليم ديني ثانوي عالي ) مع شهادة ثانوية عامة .12

  (مدرسة صناعية او تأهيل مهني )بدون شهادة الثانوية العامة .13

  (مع شهادة بجروت) تعليم مهني .14

امةمدرسة دينية للتعليم المهني )مع شهادة الثانوية الع .15 )  

  غير ذلك .97
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  (بدون تعليم عاٍل او تدريب مهني )بعد الثانوية العامة .1

  تحضيري للتعليم األكاديمي .2

  درجة ممرض عملي .3

  درجة ممرض قانوني .4

  شهادة مهندس .5

  (تعليم عالي غير اكاديمي )شهادة فني او التدريس بدون شهاادة بكالوريوس على، سبيل المثال .6

  بكالوريوس من احدى الجامعات/ او درجة اكاديمية مماثلة مثل شهادة بكالوريوس في التربية .7

  شهادة بكالوريوس جامعية، اوشهادة اكاديمية مماثلة مثل شهادة البكالوريوس في الهندسة، على سبيل المثال .8

  شهادة تعليم بعد انهاء البكالوريوس .9

يمية او درجة مماثلة )على سبيل المثال ماجستير علومدرجة ماجستير من كلية اكاد .10 )  

  درجة ماجستير من الجامعة .11

أو طبيب بيطري، على سبيل  D.M.D، أو لقب مشابه مثل طبيب أسنان، (M.D) لقب دكتوراه في الطب .12

  المثال

  " (دكتوراة او ما شابه ذلك ) دكتوراة في الحقوق، دكتوراة في القانون " .13

  ما زال طالبًا في التعليم العالي .95

  غير ذلك .97
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  متزوج/ة ويسكن/تسكن مع الزوج/ة .1

  شريك/ة حياة مسجل/ة .2

  متزوج/ة يسكن منفصال عن الزوج/ة .3

  (أعزب/عزباء )لم يتزوج بتاتًا .4

  مطلق/ة .5

  أرمل/ة .6
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  في نفس البيت .1

  في نفس البناية .2

  أقل من كيلومتر واحدعلى بعد  .3

  كيلومترات 5على بعد يتراوح بين كيلومتر واحد و  .4

  كيلومتر 25كيلومترات و  5على بعد يتراوح بين  .5

  كيلومتر 100كيلومتر و  25على بعد يتراوح بين  .6

  كيلومتر 500كيلومتر و  100على بعد يتراوح بين  .7

  كيلومتر 500على بعد أكثر من  .8



6  

  يعمل بوظيفة كاملة .1

  يعمل بوظيفة جزئية .2

  يعمل كمستقل أو يعمل في مصلحة للعائلة .3

  عاطل/ة عن العمل .4

  يتعلّم دورة تأهيل مهني/تحويل مهنة/بمؤسسة تعليمية .5

  إجازة والدة .6

  متقاعد أو تقاعد ُمبكر .7

  مريض مزمن أو معاق .8

  يهتّم بشؤون البيت .9

  آخر .97
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نوبة قلبية، يشمل انسداد عضلة القلب، جلطة في األوردة، أو كل مرض قلب آخر، يشمل عدم ضخ القلب  .1

  بسبب تصلّب

  ضغط دم عاٍل أو زيادة ضغط دم .2

  مستوى كولسترول عالٍ  .3

  جلطة دماغية أو مرض في قنوات الدم في الدماغ .4

  مرض سكري أو مستوى سكر عاٍل في الدم .5

  أمراض مزمنة في الرئتين، مثل: التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ .6

  سرطان أو ورم سرطاني، يشمل سرطان في الدم، لمفوما، لكن ليس سرطان خفيف في الجلد .10

  في األمعاء قرحة في المعدة أو .11

  مرض باركنسون .12

  (مرض الساد )مرض يصيب العيون .13

  كسر في عظمة الفخذ .14

  كسر آخر .15

  غيره من االضطرابات النفسية أو العاطفية، بما في ذلك القلق، ومشاكل عصبية أو نفسية .16

  التهاب في المفاصل، يشمل التهاب مفاصل، ضعف في العضالت أو روماتيزم .18

  هشاشة في العظام .19

  هشاشة العظام، أو غيرها من الروماتيزم .20

  ال يوجد .96

  ذكرمرض آخر لم يُ  .97



8  

  أدوية لتخفيض نسبة الكولسترول في الدم .1

  أدوية لتخفيض ضغط الدم .2

  أدوية لعالج أمراض شرايين أو شرايين الدوم في الدماغ .3

  أدوية لعالج أمراض قلب أخرى .4

  أدوية لعالج مرض السكري .6

  أدوية لعالج مشاكل النوم .9

  أدوية لعالج القلق أو االكتئاب .10

  أدوية لعالج تخلخل العظام .11

  أدوية لعالج جرح المعدة، التهاب المعدة أوأعراض ريفلوكس .13

  أدوية لعالج التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو .15

  (أدوية لعالج آالم العضالت والهيكل العظمي )أوجاع مفاصل، أوجاع عضالت، أوجاع ظهر .16

آخر )مثل وجع الرأس، أوجاع أسنانأدوية لعالج آالم من نوع  .17 )  

  أدوية لعالج كبت جهاز المناعة، مثل ستروئيديم .18

  مع فيتامينات أخرى أو لوحده D فيتامين .19

  وال أي نوع من األدوية أعاله .96

  أدوية أخرى لم يتم ذكرها .97
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  الظهر .1

  األرداف .2

  الركبتان .3

  مفاصل أخرى .4

  سنانالفم/ األ .5

  أجزاء أخرى من الجسم ولكن ليست مفاصل .6

  الجسم بشكل عام .7
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  سقوط .1

  خوف من السقوط .2

  دوخة، ضعف، دوران .3

  تعب .4

  وال أي منها .96
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  أدوية لعالج الكولسترول العالي في الدم .1

  أدوية لعالج ضغط الدم العالي .2

  الشرايين واألوعية الدموية في الدماغادوية لعالج أمراض  .3

  أدوية لعالج أمراض أخرى في القلب .4

  أدوية لعالج مرض السكري .6

  أدوية لعالج مشاكل في النوم .9

  أدوية لعالج الفزع أو االكتئاب .10

  أدوية لعالج هشاشة العظام .11

  أدوية لعالج القرحة أو االلتهاب في المعدة واإلمساك .13

  دوية لعالج التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربوأ .15

  (أدوية لعالج آالم الهيكل العظمي )آالم في المفاصل، االعضالت، الظهر .16

  (أدوية لعالج آالم أخرى )الصداع، آالم في األسنان .17

  أدوية إلضعاف جهاز المناعة مثل الستيروئيدات .18

  فيتامين د إما مدمج أو لوحده .19

  ال شيئ مما ذكر .96

  أدوية أخرى لم تذكر .97
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  متر 100مشي  .1

  جلوس ساعتين تقريبًا .2

  القيام من الكرسي بعد الجلوس لفترة طويلة .3

  الصعود عدة مجموعات من الدرجات دون استراحة .4

  الصعود مجموعة واحدة من الدرجات دون استراحة .5

  و طيّهااالنحناء، أو ثني الركبة أ .6

  رفع اليدين أو شد اليدين أعلى من الكتفين .7

  شد أو دفع ألجسام كبيرة مثل كرسي الصالة .8

  كيلوغرام، مثل كيس بقالة ثقيل 5رفع أو حمل وزن أكثر من  .9

  رفع قطعة نقدية صغيرة عن الطاولة .10

  وال أي منها .96
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  والجواربارتداء مالبس،بما فيها لبس الحذاء  .1

  المشي في الغرفة .2

  االغتسال أو االستحمام .3

  األكل، مثل تقطيع طعامك .4

  الصعود إلى السرير أو النزول عنه .5

  استعمال المرحاض يشمل الجلوس والنهوض .6

  استعمال خارطة للتدبّر في مكان غير معروف .7

  تحضير وجبة ساخنة .8

  التسوق في البقالة .9

  مكالمات هاتفيةإجراء  .10

  تناول أدوية .11

  القيام بأعمال المنزل أو الحديقة .12

  إدارة األموال، مثل دفع الحسابات ومتابعة المصروفات .13

  وال أي من الفعاليات .96
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  تقريبًا كل يوم .1

  خمسة أو ستة أيام في األسبوع .2

  ثالثة أو أربعة أيام في األسبوع .3

  مرتين في األسبوعمرة أو  .4

  مرة أو مرتين في الشهر .5

  أقل من مرة في الشهر .6

  بتاتًا خالل الثالثة أشهر األخيرة .7
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  يوميًّا .1

  مرات في األسبوع 3-6 .2

  مرتين في األسبوع .3

  مرة في األسبوع .4

  أقل من مرة في األسبوع .5



16  

  عالية أو مديرعضو هيئة تشريع, موظف بدرجة  .1

  عامل مهني .2

  فني أو مساعد مهني .3

  موظف .4

  موظف خدمات, ورجل مبيعات في محال تجارية .5

  عامل ماهر في مجال الزراعة أو السمك .6

  عامل حرف أو مهن ذات صلة .7

  عامل إنتاج أو عامل تشغيل أو تركيب ماكينات صناعة .8

  وظيفة مبتدئة .9

  قوات مسلحة .10
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  الزراعة، الصيد، التحريش صيد السمك .1

  العمل في المناجم أو المحاجر .2

  التصنيع .3

  الكهرباء والغاز وشبكات المياه .4

  البناء .5

  تجارة الجملة والمفّرق؛ تصليح السيارات، والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية .6

  الفنادق والمطاعم .7

  التخزين، االتصاالتالنقل،  .8

  الوساطة المالية .9

  العقارات, التأجير, األنشطة التجارية .10

  اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإللزامي .11

  التعليم .12

  الصحة والعمل االجتماعي .13

  أنشطة اخرى من خدمات شخصية واجتماعية .14
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وخة من للتأمين الوطني، مخصصات إعاقة، إصابة في العمل أو إعاقة أصبحت مؤهل لتلقي مخصصات شيخ .1

  بسبب العمل

  أصبحت مؤهل لتلقي تقاعد تشغيلي من الُمشّغل، يشمل صندوق ادخار، تأمين مدراء أو صندوق تقاعد .2

  (أصبحت مؤهل لتلقي دفعات من تقاعد شخصي )ليس عن طريق مكان الُمشّغل .3

عد مبكر من العمل )مع امتيازات أو إضافات خاصةاقترح علي فرصة لتقا .4 )  

  فُصلت من عملي .5

  بسبب وضعي الصحي الضعيف .6

  بسبب الوضع الصحي الضعيف ألحد أفراد عائلتي أو صديق/ة .7

  لكي أتقاعد في نفس الوقت ألذي تقاعد فيه شريكي/تي .8

  لكي أقضي أكثر وقت مع أفراد عائلتي .9

  ياةلكي أتمتع بالح .10
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  متقاعد/ة .1

  (أجير/ة أو مستقل/ة )بما في ذلك العمل في مصلحة تابعة للعائلة .2

  عاطل/ة عن العمل .3

  مريض/ة مرض مزمن أو معاق/ة .4

  رب/ة منزل .5

  (آخر )يعيش من تأجير ممتلكات أو إدارة ممتلكات، طالب جامعي أو ُمتطّوع .97



20  

)مثل التحّول من أجير لمستقل تغيير في نوع العمل .1 )  

  تغيير الُمشّغل .2

  ترقية .3

  تغيير في موقع العمل .4

  (تغيير في مدة العقد )من قصير المدى الى طويل المدى أو العكس .5

  ال شيء مما ذكر أعاله .96
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  مخصصات شيخوخة أو مخصصات الورثة من التامين الوطني .1

  وائد، مساعدات، أو مخصصات عامةتقاعد مبكر من دون ف .2

  مخصصات بطالة .3

  مخصصات إصابة من التامين الوطني .4

  مخصصات عجز عام أو إصابة عمل من التامين الوطني .5

  تأمين دخل .6

  تأمين عام طويل األمد .7

  ال شيء مم ذكر آعاله .96



22  

  أوافق بشدة .1

  أوافق .2

  أعارض .3

  أعارض بشدة .4



23  

  مخصصات شيخوخة من التامين الوطني .1

  تكملة دخل لمخصصات الشيخوخة أو مخصصات الورثة من التامين الوطني .2

  راتب تقاعد مبكر .3

  مخصصات عجز من التامين الوطني .4

  مخصصات إصابة أو مخصصات عجز نتيجة إصابة عمل من التامين الوطني .5

  مخصصات بطالة .6

  الورثة من التامين الوطني بسبب وفاة الشريكةمخصصات  .7

  مخصصات الباقون من التامين الوطني بسبب وفاة الشريكة .8

  وزارة آخرى مخصصات من وزارة األمن أو .9

  مخصصات دعم من التامين الوطني .10

  ال شيء مما ذكر أعاله .96
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  مخصصات تقاعد مهني من الُمشّغل األخير .1

  ت تقاعد مهني من عملك الثانيمخصصا .2

  مخصصات تقاعد مهني من عملك الثالث .3

  مخصصات تقاعد مهني ُمبّكر .4

  مخصصات عجز أو إعاقة من العمل .5

  مخصصات بقايا للزوج/ة من مكان عمله/ها .6

  ال شيء مم ذكر أعاله .96



25  

  دفعات تأمين حياة منتظمة .1

  دفعات من تقاعد شخصيدفعات سنوية شخصية أو  .2

  دفعات نفقة .3

  دفعات صدقة منتظمة .4

  دفعات من التأمين طويل المدى من شركة تأمين خاصة .5

  ال شيء مم ذكر أعاله .96



26  

  مخصصات شيخوخة عامة .1

  مخصصات تقاعد مبكر عامة أو شيخوخة ما قبل التقاعد .2

  ض/العجز/مقعدمخصصات تأمين العجز العامة، بسبب المر .3

  مخصصات شيخوخة )مهنية( شخصية .4

  مخصصات تقاعد )مهنية( شخصية .5
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مثال، ارتداء المالبس، االغتسال او اإلستحمام، تناول الطعام، الدخول الى والنهوض من السرير، إستعمال  .1

  المرحاض

أداء أعمال المنزل الروتينية، أو مساعدة في مثال، تصليحات في البيت، العناية بالحديقة، مواصالت، التسوق،  .2

  األعمال الورقية مثل مأل االستمارات او تسوية االمور المالية أو القانونية
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  المالك .1

  (عضو في مجلس تعاوني )كيبوتس .2

  مستأجر/ة .3

  مستأجر/ة ثانوي/ ة .4

  بدون دفع .5
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  ال تحب التعامل مع البنوك .1

  فوائد المتبعة في البنوك عالية جًدا .2

  ال يوجد بنك ساعات عمله مريحة او موقعه مريح .3

  لست بحاجة/أريد حساب بنك .4

  ال يوجد معي مال كفاية .5

  (التوفيرات تتم إدارتها عن طريق األوالد أو أقارب عائلة آخرون )بداخل البيت أو خارجة .6

  عمليًا، لدي/لدينا حساب بنك .95

  سبب آخر .97



30  

  (ديون على سيارات ومركبات أخرى )مركبات تجارية/دراجات نارية/سفن وما شابه .1

  دين على بطاقات االعتماد / او بطاقات لمحالت تجارية .2

  يشمل سحب أموال كثيرة من حساب البنك –قروض )من البنك، شركة بناء، مؤسسة مالية أخرى(  .3

  قاءديون ألقارب أو أصد .4

  قروض لطالب جامعة .5

  (ديون بسبب تقصير في التسديد )هاتف، كهرباء، تدفئة .6

  ال شيء مم ذكر أعاله .96

  آخر .97



31  

  على فترات متقاربة .1

  احيانًا .2

  نادًرا .3

  بتاتًا .4



32  

  قمت بعمل تطّوعي أو صدقة .1

  اشتركت بدورة تربوية أو دورة إرشاد .4

  ذهبت لنادي رياضة، اجتماعي أو آخر .5

  (اشتركت بفعاليات تنظيم ديني )كنيسة، كنيس، جامع، خلوة وما شابه .6

  اشتركت بتنظيم سياسي أو اجتماعي .7

  قرأت كتب، مجالت، صحف .8

  لعبت بألعاب كلمات أو أرقام مثل ألغاز أو سودوكو .9

  نجلعبة ألعاب كروت )شّدة( أو ألعاب مثل الشطر .10

  ال شيء مم ذكر أعاله .96



33  

  تلفزيون ملّون .1

  سيارة لالستعمال الشخصي .2

  (هاتف )خط أرضي أو محمول .3

  لغسل األطباق -جالية  .4

  غسالة .5

  حاسوب بيتي .6



34  

  مستعد لمخاطرة مالية جديّة مع توقّع الوصول إلى أرباح ذات قيمة .1

  جديّة فوق المعّدل مع توقّع الوصول إلى أرباح فوق المعّدلمستعد لمخاطرة مالية  .2

  مستعد لمخاطرة مالية متوسطة مع توقّع الوصول إلى أرباح متوسطة .3

  غير مستعد لمخاطرة مالية .4
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