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ז'חשווןהתשע'ד
לכבוד מר אמין ענבתאוי  ,מועמד לראשות עיריית שפרעם
א.נ
א.

בחודש אוקטובר התבצע סקר בהזמנתך לקראת הבחירות לראשות העיר שפרעם.

ב.

דו"ח זה הסוקר את תוצאות הדו"ח ,ניתוח התוצאות ,וכן ייעוץ אסטרטגי כנגזרת
מתוצאות הדו"ח ,מוגש בזאת ע"י מכון מחקר סטאט -נט וזאת בהתאם
למטרות הסקר ,אוכלוסיות היעד  ,ותוכן השאלות שסוכם.

ג.

הדו"ח מתמקד באוכלוסיית הבוחרים בעיר שפרעם.

ד.

מבנההדו"ח –

1

א .אוכלוסיית יעד  ,המדגם ושיטת הדגימה.
ב .סטטיסטיקה תיאורית וניתוח סטטיסטי .
הדו"ח הסטטיסטי המוגש בזאת ,נותן למועמד לבחירות המקומיות ,מידע חשוב

ה.

שיכול לתת כלים הן לתיקוף בעיות ופתרונן ,והן להעצמת נקודות החוזק
הקיימות אצלו  .זאת ע"מ להביא את המועמד להצלחה ביעד שנקבע– ניצחון
בבחירותהקרובות.
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סקרבחירותלראשותעירייתשפרעם
פרקא'-אוכלוסייתיעד,המדגם,ושיטתהדגימה
המדגם הנו מדגם טלפוני מייצג מורכב מ 400 -נסקרים ,תושבי שפרעם.
הדגימה היא דגימת שכבות ,שכבה א' – שכבת העדה ,המדגם מכיל את כל העדות
בעיר שפרעם ,שכבה ב' -היא שכבת המשפחה ,בכל עדה נדגמים המשפחות ,וכל
משפחה מקבלת מספר דגימות לפי הגודל היחסי שלה מבעלי זכות הבחירה.
המדגם הינו משולב של טלפונים נייחים וניידים ,המביא למזעור הטעות ,ומקסום
רמת הדיוק בתוצאות.
 התוצאות הן ברמת דיוק של 4%±
 אחוז ההיענות של הנשאלים הוא 65%
הסקר בוצע בתאריך  10.10.2013בין השעות  18:00 – 9:00ע"י טלפניות סטאט-נט
דוברות ערבית.
התפלגות אוכלוסיית המדגם לפי קטגוריות דמוגרפיות :
מין :נסקרו  254נשים שמהוות  65%מהמדגם ו 164 -גברים שמהווים 35%
מהמדגם.
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פרקב–סטטיסטיקהתיאורית–וניתוחסטטיסטי

לפני פירוט התוצאות הסטטיסטיות לסקר זה ,חשוב לתאר חלק מהעובדות
הקיימות בשטח ,שיכולות להטות את תוצאות הסקר ,אך ייתכן גם שיהיו חסרי
השפעה .כל האמור יהיה בחזקת פרשנות ,על בסיס הנסיון שצברנו במגזר הערבי
בכלל ,והעיר שפרעם בפרט ,אך אין אנו מתחייבים על נכונתותו.
עיקר הדו"ח הנ"ל ,בא לשפוך מידע ותמונה על כוח המועמדים שהוזכרו לעיל
והיחסיות ביניהם ,ובנוסף על תסריטי סיבוב שני (ראש  -בראש) בהנחה ש

מספר

בעלי זכות ההצבעה (מעל גיל  )17ב  22/10/2013יהיה סביב ה 24,208 -בעלי זכות
הצבעה (שיעור הצבעה יהיה סביב ה 84% -בדומה למערכת הבחירות הקודמת).
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השאלההמרכזית:
אם היום היו מתקיימות הבחירות לראשות העיר שפרעם למי היית מצביע מבין
המועמדים?
לוח:1התפלגותההצבעהלמועמדים לראשותהמועצההמקומית:



הלוח מציג את התפלגות ההצבעה עבור המועמדים לראשות מועצת העיר שפרעם,
נוסף לכך מוצגים שיעורי ההצבעה בניפוי מתלבטים וקולות צפויים לכל מועמד
בהנחה ש  %84מבעלי זכות ההצבעה בעירייה יצביעו בבחירות הקרובות.
הלוח מציג את "ניפוי קולות המתלבטים" ( )1,718בשיטת סטאט-נט שבה ביצענו
פילוח דקדקני למתלבטים ע"י שאלות אשר יועדו לכך ,לאחר שקלול התוצאות,
צירפנו את שיעור המתלבטים ע"פ השקלול לתוצאות הסופיות להצבעה לראשות
מועצת העיר ,להערכתנו ,שיעורההצבעהבניפויקולותהמתלבטיםע"פשיטת
סטאט-נטהינומייצגבאופןמהימןאתתוצאותההצבעה.
צעד זה נעשה מאחר ואנו למודי ניסיון שישנה נטייה עבור חלק לא מבוטל
מהנשאלים להשיב על השאלה הראשונה ,הלא היא שאלת ההצבעה לראשות
המועצה המקומית ,כי עודם מתלבטים.
ניתן לראות שאמין ענבתאוי מוביל עם שיעור התמיכה הגבוה ביותר ,כאשר 38.9%
בוחרים בו ובניפוי קולות המתלבטים לפי סטאט-נט הוא צפוי לקבל 44.4%
המהווים  9,032קולות ,יש לציין שישנה עלה של  10%בהשוואה לסקר הקודם אשר
בוצע לפני שבוע בתאריך  , 4.10.2013לאחר מכן ,עורסאן יאסין עולה למקום השני
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לאחר שהוצב במקום השלישי בסקר הקודם ,כאשר הוא זוכה ל  26.2%תמיכה
ובניפוי קולות המתלבטים הוא זוכה ל  28.7%המהווים  5,830קולות.
נאהד חאזם זוכה ב  20.6%ובניפוי קולות המתלבטים  25.6%המהווים 5,203
קולות ,והוא יורד למקום השלישי במקום השני.
 14.3מהנשאלים עודם מתלבטים ,לאחר פילוחם שיעורם ירד ל  1.3%בלבד
המהווים  ,269שיעור המתלבטים ירד ב  7.1%בהשוואה לסקר הקודם
לוח:2התפלגותההצבעהלמפלגותהחברות
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הלוח מציג את מספר הקולות עבור רשימות החברות בהנחה ש  84%מבעלי זכות
ההצבעה יצביעו בבחירות הקרובות ,ובהתאם לכך מספר המנדטים.
נוסף לכך ,מוצגים שיעורי ההצבעה לאחר ניפוי קולות המתלבטים לפי סטאט-נט,
קלות לאחר ניפוי המתלבטים ובהתאם לכך מספר מנדטים.
יש לציין שבוצעה חלוקה שווה לקולות המתלבטים (  3,196קולות) לכל רשימות
החברות וכל רשימה קבלה כ  228קולות נוספים.
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מספר המנדטים הצפוי ,הוא סה"כ הקולות שקיבלה כל רשימת החברות ,חלקי
מספר קולות למנדטים שלם (  , )100%דהיינו חלוקת  20,335קולות המהווים 84%
הצבעה ,וחלוקתם ב  15מנדטים.
מספר קולות הדרוש למנדט שלם עומד על  1,355קולות ,כאשר 1אחוז חסימה ()75%
לקבלת מנדט ראשון הוא  1,016קולות.
ניתן לראות שרשימת "אל פג'ר" זוכה בשיעור ההצבעה הגבוה ביותר ,המהווים
 3,190קולות ,והוא צפוי לקבל בין  2-3מנדטים .יש לציין שלאחר פילוח קולות
המתלבטים רשימת "תגמוע" עולה למקום השני כאשר הוצבה במקום הרביעי לפני
הפילוח ,רשימת "תגמוע" זוכה ב  2,288קולות המקנים לה שני מנדטים ,חשוב
להדגיש שבזכות אותם מתלבטים רשימת "אלתג'מוע" תעלה למקום השני והיא
תעקוף את רשימת "אלג'בהה" ו "וחדת שפעמר" ,כאשר שתי הרשימות צפויות
לזכות גם הן ב  2מנדטים כל אחת.
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רשימת "אבנאא שפאעמר" צפויה לזכות בין מנדט אחד לשניים.
ארבעת הרשימות" :אלשבאב"" ,אלוחדה אלאסלאמיה"" ,נסים ג'רוס" ו "אלעהד
ואלופאא" צפויות לזכות במנדט אחד כל אחת.
רשימת "פרג' חניפס" עלולה לא לעבור את אחוז החסימה ,ואם תעבור היא תזכה
במנדט אחד.
רשימות ו "סוה אלבדויה" ו "אלמוסתקבל"" ,אלווחדה ללגמיע" ,ורשימת "מגד
שפרעם" צפויות לא לעבור את אחוז החסימה.
 3,196מבעלי סכות ההצבעה בשפרעם עודם מתלבטים ,יש לציין ששיעורם מקנה
להם שני מנדטים.

הדבר נכון בהנחה שאין רשימות פסולות ,וכל הקולות כשרים
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לוח:3התפלגותהצבעתתומכירשימותהחברותלראשותהמועצה


אמין ענבתאוי זוכה לתמיכת מצביעי שש רשימות ,כאשר הוא זוכה לתמיכה גורפת
ממצביעי רשימת "אלוחדה אלאסלאמיה" עם  71%תמיכה ומקרב מצביעי רשימת
"אל תגמוע" עם  ,75%ברשימת נסים ג'רוס הוא זוכה ל  75%תמיכה66% ,
ממצביעי "אבנאא שפאעמר"  67% ,ממצביעי רשימת "אלוחדה ללגמיע" ,הוא זוכה
ל  45%מצמביעי רשימת "שבאב ה.נ".
ישנה ירידה בשיעור התמיכה מקרב מצביעי רשימת "אל מוסתקבל" מ  52%בסקר
הקודם ל  32%בסקר הנוכחי.
אמין ענבתאוי זוכה ל  41%מקולות המתלבטים ,שעוד לא החליטו באיזה רשימת
תמיכה לבחור כאשר הוא זכה ל  28%מהם בסקר הקודם.
עורסאן יאסין זוכה לתמיכת  54%ממצביעי רשימת "אלעהד ולופאא" ולתמיכת
 53%ממצביעי רשימת "שבאב ה.נ" ,הוא זוכה גם ל  42%ממצביעי רשימת
"אלפג'ר" לעומת  53%בסקר הקודם.
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נאהד חאזם זוכה בעיקר לקולות מצביעי רשימת "וחדת שפעמר" (  ,)71%ל 60%
מקולות מצביעי רשימת "אלגבהה" ול  25%מקולות "סוא אלבדויה".
שיעור המתלבטים הגבוה ביותר הינו מקרב מצביעי רשימת "פרג' חניפס" ( )75%
 33%ממצביעי רשימת "אלווחדה ללגמיע" ו  21%ממצביעי רשימת" סוא
אלבדויה" ו  20%ממצביעי רשימת "אלתגמוע" הצהירו שעודם מתלבטים.
לוח:4השוואהבמספריהקולותעבוררשימותהחברותלפישניסקריםעוקבים
בחודשאוקטובר
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הלוח מציג את מספר התומכים ברשימות החברות לפי שני סקרים עוקבים שבוצעו
בחודש אוקטובר ,וכן מוצג גם ההפרש בקולות ביו שני הסקרים.
ניתן לראות שרשימת "אלפג'ר" זוכה בעליה בשיעור ההצבעה הגבוה ביותר ,כאשר
נוספו לרשימה  465קולות ,אח"כ רשימת "נסים ג'רוס" אשר זוכה ב  338קולות
נוספים" ,אבנאא שפאעמר" זוכה ב  180קולות נוספים ורשימת "תגמוע" זוכה ב
 151קולות לעומת הסקר הקודם.
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רשימת "אלג'בהה" ספגה את הירידה הגדולה ביותר בשיעור התומכים כאשר 406
ממצביעיה עברו מחנה ,גם  313קולות מרשימת "אלווחדה ללגמיע" ו  306קולות
מרשימת פרג' חניפס בוחרים היום ברשימה אחרת כך גם  238ממצביעי רשימת
"וחדת שפאעמר".
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פילוחההצבעהלראשותהמועצה
לוח:5התפלגותהצבעהלפידת

הטבלה לעיל מפרטת את שיעורי ההצבעה לראשות בקרב הדתות בעיר שפרעם .יש
לציין כי נוספה עמודה עבור העדה הבדואית מאחר וידוע לנו שנטיותיה הפוליטיות
אינן זהות לכלל העדה המוסלמית ,ונוסף לכך הם מצביעים בשיעור הצבעה נמוך
מהרגיל בין (.)60%-65%
ניתן לראות כי בקרב המוסלמים אמין ענבתאוי מוביל בשיעור ניכר על עורסאן
יאסין ונאהד חאזם ומקבל  43%מהקולות ,הרחק מאחוריו עורסאן יאסין ונאהד
חאזם אשר מקבלים  21%ו  22%בהתאמה 22% .מבני העדה המוסלמית נותרו
מתלבטים.
בקרב העדה הנוצרית אמין ענבתאוי גם כן מוביל אך בשיעור יותר קטן והוא מקבל
 39%מקולות הנוצרים ,לאחר מכן נאהד חאזם מקבל  ,33%ועורסאן יאסין עם
 13%בלבד 14% .מהנוצרים עודם מתלבטים.
בעדה הדרוזית עורסאן יאסין הוא זה שתופס את ההובלה והוא מקבל כמחצית
מקולות הדרוזים ,לאחר מכן אמין ענבתאוי מקבל  24%ורק  5%מהדרוזים
מצביעים לנאהד חאזם .בעדה הדרוזית קיים שיעור המתלבטים הגבוה ביותר
העומד על .22%
בקרב הבדואים  51%יצביעו לערסאן יאסין 38% ,לאמין ענבתאוי ו  4%בלבד
לנאהד חאזם 8% .מהבדואים עודם מתלבטים .חשוב מאד לציין כי מאחר ששיעורי
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ההצבעה בקרב העדה הבדואית (המהווה מעל 2,200קולות) נמוכים בהרבה מ 84%
הצבעה הדבר מטיב עם נאהד חאזם שמקבל  4%בלבד ,זאת מכיוון שככל ששיעור
ההצבעה בקרב הבדואים נמוך יותר כך המועמד שמקבל מעט תמיכה מקרבם נפגע
פחות.

לוח:6התפלגותהקולותלפישכונות 
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נבדקה התפלגות קולות התושבים לשלושת המועמדים לפי השכונות השונות
בשפרעם .מאחר ולא ניתן לציין את כל השכונות בעיר  ,נבדקו השכונות העיקריות
עם מספר הנדגמים הרב ביותר בתוכם .
נמצא שאמין ענבתאוי מוביל בשכונות בפער משמעותי על שאר המועמדים,
בשכונות "ואדי אלסקיע" עם  50%תמיכה ,יש לציין ש  28%מהמצביעים בשכונה
בוחרים בעורסאן יאסין ו  18%מהם תומכים נאהד חאזם.
אמין ענבתאוי מוביל גם בשכונת "אלמידאן" עם  ,48%בשכונת "דהר אלכניס"
 ,45%ו  44%משכונת "עגרוש,כרכ" ,בשכונות אחרות הוא מוביל עם  47%תמיכה.
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שיעור התמיכה הנמוך ביותר עבור אמין ענבתאוי מגיע משכונת "אלעין" עם 14%
תמיכה.
עורסאן יאסין מוביל בשיעורי התמיכה בשכונות "עין עאפיה ,אבו שהאב ,ואדי
חמאם" עם  ,41%ובשכונת "אלבלד אלהוארי"  ,37%הוא מצליח גם להוביל
בשכונת "אלברכה אלברג'" עם  33%תמיכה.
נאהד חאזם מוביל בשכונת "אלעין" עם  ,39%בשכונת "אלפואר ,אלוסטאני" עם
 36%תמיכה.
שיעור המתלבטים הגבוה ביותר נתקבל מהמצביעים בשכונות" :מרשאן ,אלגנוד
אלמסרחין" עם  20% ,26%מהמצביעים בשכונת "אלמידאן" ו  19%מהמצביעים
בשכונת " אלעין" עודם מתלבטים.
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התמודדותראשבראשבסיבובשני
לוח:7התמודדותאמיןענבתאוימולנאהדחאזם.


טבלה זו מציגה תרחיש של סיבוב שני לפיו נאהד חאזם ואמין ענבתאוי יתמודדו
ראש בראש על רשות עיריית שפרעם .ניתן לראות כי  55%מהנסקרים ציינו כי
במקרה כזה יצביעו לאמין ענבתאוי 29% ,ציינו כי יצביעו לנאהד חאזם 6% ,ציינו
כי הם מתלבטים ,ו  10%ציינו כי לא יצביעו.
לאחר ניפוי קולות המתלבטים אמין ענבתאוי מקבל כ 65% -מהקולות ו35%-
מהקולות הולכים לנאהד חאזם.

לוח:8התמודדותערסאןיאסיןמולאמיןענבתאוי:

טבלה זו מציגה תרחיש של סיבוב שני לפיו אמין ענבתאוי וערסאן יאסין יתמודדו
ראש בראש על רשות עיריית שפרעם .ניתן לראות כי  55%מהנסקרים ציינו כי
במקרה זה יצביעו לאמין ענבתאוי 36% ,ציינו כי יצביעו לערסאן יאסין 5% ,ציינו
כי הם מתלבטים ,ו  4%הצהירו כי לא יצביעו בתרחיש זה.
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לאחר ניפוי קולות המתלבטים ,אמין ענבתאוי מקבל  60%מהקולות ועורסאן
יאסין מקבל כ 40%-מהקולות.
לוח:9התמודדותערסאןיאסיןמולנאהדחאזם :

טבלה זו מציגה תרחיש של סיבוב שני לפיו נאהד חאזם וערסאן יאסין יתמודדו
ראש בראש על רשות עיריית שפרעם .ניתן לראות כי  41%מהנסקרים ציינו כי
במקרה כזה יצביעו לערסאן יאסין ו  37%יתמכו בנאהד חאזם 5% ,ציינו כי הם
מתלבטים ,ו 17%-ציינו כי לא יצביעו במקרה כזה.
לאחר ניפוי מתלבטים ,עורסאן יאסין מקבל  53%מהקולות ,ונאהד חאזם מקבל כ-
 47%מהקולות.
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סיכום
לפי כל התרחישים שנבדקו וע"פ כל האינדיקאטורים ,מסתמן שאמין ענבתאוי
יזכה בבחירות הקרובות למועצת העיר שפרעם עם  44%תמיכה( ,חשוב לציין
שהנתונים מתייחסים לתוצאות בניפוי קולות המתלבטים ע"פ סטאט-נט ,אשר אנו
רואים בהן כתוצאות המשקפות ביותר).
כ  3,200קולות מפרידים בין אמין ענבתאוי לעורסאן יאסין שמוצב כיום במקום
השני עם  29%תמיכה.
נראה שאמין ענבתאוי ינצח בבחירות כבר בסיבוב הראשון ,אך גם אם לא ,והוא
יאלץ להתמודד בסיבוב שני ,הוא ינצח כל מתמודד אשר יתמודד מולו בשיעורים
משמעתיים.
אנו ממליצים ,לשמור על הכוח הבוחר של אמין ענבתאוי ולפעול לאי איבוד קולות,
נוסף לכך ,יש להפגין כוח וביטחון בניצחון ע"מ להשיג את המטרה ,במקביל לכך,
יש לפעול לאיתור המתלבטים ,ולהרחיב את מעגל הבוחרים ע"י איתור קולות
פוטנציאליים ,וזאת ע"מ להכריע את המערכה בסיבוב הראשון.

קולותהמצביעיםהדרוזים :מהנתונים עולה כי  22%מהמצביעים הדרוזים
עודם מתלבטים ,ואמין ענבתאוי זוכה ל  24%תמיכה מקרבם כאשר המוביל
בקרב המצביעים הדרוזים הוא עורסאן יאסין .יש לפעול להגדלת מעגל
התומכים הדרוזים באמין ענבתאוי.
קולותהמוסלמים :למרות האהדה הגדולה שמקבל אמין ענבתאוי בעדה
המוסלמית ,כאשר הוא המוביל בקרבם עם  43%תמיכה ישנם  14%שעודם
מתלבטים ,לכן יש לפעול לגיוס אותם מתלבטים ,כאשר אנו מניחים שקל
יותר לסחוף את השאר מאחר והרוב מבני העדה תומכים באמין ענבתאוי.
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קולותהבדויים :למרות שיעור ההצבעה הנמוך בקרב בני העדה ,יש לפעול
לגיוס קולות נוספים מקרבם ,וזאת מאחר ואמין ענבתאוי אינו זוכה לכלל
תמיכה מקרב מצביעי רשימת חברות "סוא אלבדויה" ,מגמה זו יכולה להעיד
על העדר תמיכה באמין ענבתאוי מקרב מצביעים בדויים רבים.
רשימותהחברות :אמין ענבתאוי זוכה לתמיכת  75%מקולות מצביעי
רשימת "אלתגמוע" אך ישנם  20%מהם מתלבטים וקולות בודדים שעברו
מחנה ,יש לפעול לאחוד אותם קולות בתמיכהת באמין ענבתאוי.
שכונות :מפורטים בדו"ח שיעורי התמיכה בכל מועמד לפי שכונה וכן את
שיעור המתלבטים ,אנו ממליצים לעיין בטבלה זו ולאתר את המתלבטים
בכל שכונה ולפעול בשכונות אשר בהם שיעורי תמיכה נמוכים ע"י הקמת
חוגי בית וע"י שימוש מושכל בעיבוי שלטי חוצות בשכונות שבהם יש אחוזי
תמיכה נמוכים באמין ענבתאוי.
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נספחשאלוןהסקר

اسخطالع في هوضوع االًخخاباث لبلذيت شفا عن ر2013/10
 .1إرا أُقيوج االًخخاباث لرئاست بلذيت شفاعور اليوم ,لوي كٌج\ي سخصوث/ي هي الورشحيي:
 .1أيٍٍ عُثتأي
 .2عرساٌ ٌاسٍٍ
َ .3اْض دازو
 .4نى أقرر تعذ
 .5نٍ أصٕخ
 .6ارفض االجاتح
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 .2سؤال للوخردديي :بيي أي الورشحيي أًج هخردد ؟
 .1أيٍٍ عُثتأي
 .2عرساٌ ٌاسٍٍ
َ .3اْض دازو
 .4ارفض الجاتح
 .3إرا أُقيوج االًخخاباث لعضويت بلذيت شفاعور اليوم ,لوي كٌج\ي سخصوث/ي هي قوائن العضويت:
 .1انجثّٓ -زٍْر كركثً ٔساو دالدهح
ٔ .2دذج شفاعًرٔ -جرٌس دُا
 .3انفجر -اتراٍْى صثخ ،رائف صذٌق
 .4أتُاء شفاعًرٔ فً االتجاِ انصذٍخ -زٌاد انذاجَ ،جًح عثاس
 .5د.ش  -فرج خٍُفس
 .6انٕدذج االساليٍّ (يصطفى انشٍخ خطٍة) ،
 .7انتجًع (تذانف انتجًع ٔأتُاء انثهذ).
َ .8سٍى جرٔس – االصالح ٔانتجذٌذ
www.statnet.co.il

עיר כרמל ,

ת.ד, 2629 .

מיקוד ,30056

נייד – ,0524370169

טלפקס,048396375 :

מכון מחקר – האוכלוסייה הערבית בישראל
 .9انعٓذ ٔانٕفاء -جًٍم سٕاعذ
 .10سٕا انثذٌٔح -جًال سٕاعذ
 .11انًستقثم – سهًٍاٌ اتٕ عثٍذ
 .12قائًّ انشثاب ِ –ٌ.يُٓا اتٕ شاح
 .13انٕدذج نهجًٍع – يذًذ سٕاعذ
 .14انٕفاء عهً قذري
 .15يجذ شفاعًرٔ -اٍَس يشعم
 .16نى أقرر تعذ
 .17نٍ أصٕخ

سؤال للوخردديي:
 .4بيي أي القوائن اًج هخردد؟
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 .1انجثّٓ -زٍْر كركثً ٔساو دالدهح
ٔ – .2دذج شفاعًرٔ -جرٌس دُا
 .3انفجر -اتراٍْى صثخ ،رائف صذٌق
 .4أتُاء شفاعًرٔ فً االتجاِ انصذٍخ -زٌاد انذاجَ ،جًح عثاس
 .5د.ش  -فرج خٍُفس
 .6انٕدذج االساليٍّ (يصطفى انشٍخ خطٍة) ،
 .7انتجًع (تذانف انتجًع ٔأتُاء انثهذ).
َ .8سٍى جرٔس – االصالح ٔانتجذٌذ
 .9انعٓذ ٔانٕفاء -جًٍم سٕاعذ
 .10سٕا انثذٌٔح -جًال سٕاعذ
 .11انًستقثم – سهًٍاٌ اتٕ عثٍذ
 .12قائًّ انشثاب ِ –ٌ.يُٓا اتٕ شاح
 .13انٕدذج نهجًٍع – يذًذ سٕاعذ
 .14انٕفاء عهً قذري
 .15يجذ شفاعًرٔ -اٍَس يشعم
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 .5في حال حصلج جولت ثاًيه وحٌافس فقط كل هي أهيي عٌبخاوي وًاهض حازم لوي كٌج\ي سخصوث/ي هي
الورشحيي:
 .1أيٍٍ عُثتأي
َ .2اْض دازو
 .3نى أقرر تعذ
 .4نٍ أصٕخ
 .5ارفض اإلجاتح

 .6في حال حصلج جوله ثاًيه وحٌافس فقط كل أهيي عٌبخاوي وعرساى ياسيي لوي كٌج\ي سخصوث/ي هي
الورشحيي:
 .1أيٍٍ عُثتأي
 .2عرساٌ ٌاسٍٍ
 .3نى أقرر تعذ
 .4نٍ أصٕخ
 .5ارفض اإلجاتح
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 .7في حال حصلج جوله ثاًيه وحٌافس فقط كل هي عرساى ياسيي و ًاهض حازم لوي كٌج\ي سخصوث/ي هي
الورشحيي:
 .1عرساٌ ٌاسٍٍ
َ .2اْض دازو
 .3نى أقرر تعذ
 .4نٍ أصٕخ
اإلجاب
ج
 .5ارفض
 .8الجٌس:
.1ذكر
.2أنثى
 .9الذياًت:
 .1مسلم
 .2مسٌحً
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 .3درزي

 .10في أي حارة او هٌطقت حقين اليوم؟
 .1دارج يرشاٌ
 .2دارج انعٍٍ
 .3دارج انقهعح
 .4دارج انجُٕد انًسردٍٍ
 .5دارج انثرج
 .6دارج انفٕار
 .7دارج تاب انذٌر
 .8دارج انثركح
 .9دارج انًٍذاٌ
 .10دارج انٕسطاًَ
 .11دارج عٍٍ عافٍح
 .12دارج سفتعادي
 .13دارج ظٓر انكٍُس
 .14انثصهٍح
 .15انخرٔتٍح
 .16انًطهح
ٔ .17ادي انصقٍع
 .18عصًاٌ
 .19عجرٔش
 .20انكرك
 .21انٕٓارج
 .22انذً األخضر
 .23انثهذ
ٔ .24ادي انذًاو
 .25أتٕ شٓاب
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 .11العائلت_____________
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