



אָב
אַב ַה ַבּיִת
אָב חוֹ ֵרג
הוּתי
אַבּ ִ
ָ
אָבוֹת ָה ֵע ָדה
ֶא ְביוֹן
אָדם ִמן ַהיִּשּׁוּב
ָ
אָדם ִמן ָה ְרחוֹב) ַהשּׁוּק(
ָ
אָדם ָמסוֹ ְר ִתּי
ָ
ֵכר
אַד ַמת נ ָ
ְ
פוּפה
לוּסיָּה ְצ ָ
אוּ ְכ ִ
אונרר"א
אוּר ָבּ ִני
ְ
אוּר ָבּ ִניזְם
ְ
אוּר ָבּ ִניז ְַציָה
ְ
אוֹרַח ַחיִּים
תּוּח
ֵאזוֹר ִפּ ַ
ֶא ְז ָרח
ֶא ְז ַרח ָכּבוֹד
ֶא ְזרַח ְמשׁוּ ָלּל זְכוּיּוֹת
ֱמן
ֶא ְזרַח ֶנא ָ
ֶא ְזרָחוּת
פוּלה
ֶא ְזרָחוּת ְכּ ָ
ָחי
ֶא ְזר ִ
אָח
אָח חוֹרֵג
ִאחוּד ִמ ְשׁ ָפּחוֹת

ﺃﺏ

ﺭﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ
ﺃﺒﻭﻯ
ﻭﺠﻬﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ
ﻤﻌﺩﻡ  -ﻤﻌﺴﺭ
ﻤﺘﺤﻀﺭ  -ﻤﺘﺩﻤﻥ
ﺴﻭﻗﻰ  -ﻏﻭﻏﺎﺌﻰ
ﺭﺠل ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻭﻨﺭﻭﺍ ) ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻏﻭﺙ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ (
ﻤﺩﻨﻰ
ﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ  -ﻁﺭﺍﺯ ﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺸﺭﻑ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺼﺎﻟﺢ
ﺠﻨﺴﻴﺔ  -ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
ﻤﺩﻨﻰ  -ﺃﻫﻠﻰ
ﺃﺥ
ﺃﺥ ﻏﻴﺭ ﺸﻘﻴﻕ
ﺠﻤﻊ ﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭ

יבית
ֶק ִט ִ
אַח ָריוּת קוֹל ְ
ְ
ֲסין ) ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה(
ילן יוּח ִ
ִא ַ
ַציָה
ימ ְיגר ְ
ִא ִ
ִאינ ְְדּיָא ִני
ִאישׁ ֿ ַהשּׁוּק
ְרוֹע ) ֶא ְגרוֹף(
ִאישׁ ז ַ
ֵעים
ִאישׁ ר ִ
ישׁיּוּת
ִא ִ
ישׁיּוּת ִבּ ְל ִתּי ְרצוּיָה
ִא ִ
גוּלה
ישׁיּוּת ְדּ ָ
ִא ִ
וּר ֶס ֶמת
ישׁיּוּת ְמפ ְ
ִא ִ
ישׁים
ִא ִ
ִא ְכלוּס
אַכ ַס ְניַת נוֹ ַער
ְ
לּוּצים
ִא ִ
אַל ָמן
ְ
אַל ָמנָה
ְ
מּוֹשׁבוֹת
ֵאם ַה ָ
ֵאם חוֹ ֶרגֶת
ֲד ָמה
ִא ָמּא א ָ
ִאמּוּץ
אַנ ְִטי ֶח ְב ָר ִתי
יסט
אַנ ְִטיֶ -פ ִמי ִנ ְ
רוֹפּוֹלוֹגיָה
ְ
אַנ ְְתּ
ֲסוּפי
א ִ
אַפ ָליָה
ְ
ֲד ִתית
אַפ ָליָה ע ָ
ְ
ַמיָה
ֶא ְקסוֹג ְ
ִא ְרגּוּן ֵבּינ ְְלאוּ ִמּי

ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﻫﺠﺭﺓ ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل (
ﻫﻨﺩﻯ ﺃﺤﻤﺭ
ﺴﻭﻗﻰ  -ﻏﻭﻏﺎﺌﻰ
ﺒﻠﻁﺠﻰ  -ﻓﺘﻭﺓ
ﺸﺤﺹ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ  -ﺃﻋﻼﻡ
ﺇﺴﻜﺎﻥ  -ﺘﻭﻁﻴﻥ
ﺒﻴﺕ ﺸﺒﺎﺏ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻬﺭﻴﺔ
ﺃﺭﻤل
ﺃﺭﻤﻠﺔ
ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ) ﺒﻴﺘﺢ ﺘﻜﻔﺎ (
ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ
ﺘﺒﻨﻰ ) ﻁﻔل ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ (
ﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
ﺃﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  -ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻟﻘﻴﻁ
ﺘﻔﺭﻗﺔ  -ﺘﻤﻴﻴﺯ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻁﺎﺌﻔﻰ
ﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ

ֶארֶץ ַהמוֹ ֶל ֶדת
מוֹצא
ֶארֶץ ָ
צוּקה
אַרצוֹת ַה ְמּ ָ
ְ
ָחה
אַרצוֹת ָה ְרו ָ
ְ
ֲארָצוֹת ִמ ְת ַפּ ְתּחוֹת
ִא ָשּׁה
אַשׁ ְכּ ַנ ִזּי
ְ
ֵא ֶשׁת ִאמּוּ ִנים
ַפיָה
נוֹגר ְ
ֶא ְת ְ
ֶא ְת ִני
ְבּ ִדידוּת
בּוֹה ִמי
ֶ
בּוּרגָּנוּת
ְ
ָבּזָאר
ְבּ ֵחיק ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
טּוּח
ִבּ ַ
אַב ָט ָלה
טּוּח ְ
ִבּ ַ
טּוּח ְבּ ִריאוּת
ִבּ ַ
טּוּח ז ְִקנָה
ִבּ ַ
חוֹבה
ָ
טּוּח
ִבּ ַ
טּוּח ַחיִּים
ִבּ ַ
טּוּח ְלאוּ ִמּי
ִבּ ַ
טּוּח ַמ ִקּיף
ִבּ ַ
טּוּח נָכוּת
ִבּ ַ
ָאלי
סוֹצי ִ
ְ
טּוּח
ִבּ ַ
ֲד ִתי
ֵבּי ְנע ָ
ֵבּינ ְִעירוֹ ִני ) ֵבּיןִ -עירוֹ ִני(
ֵבּית אָב
ֵבּית אָבוֹת

ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﺭﺃﺱ
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻘﻴﺭﺓ
ﺩﻭل ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺇﻤﺭﺃﺓ  -ﺯﻭﺠﺔ
ﺍﺸﻜﻨﺎﺯﻯ  -ﻴﻬﻭﺩﻯ ﻏﺭﺒﻰ
ﺯﻭﺠﺔ ﻤﺨﻠﺼﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ
ﻋﺭﻗﻰ
ﻭﺤﺩﺓ  -ﻋﺯﻟﺔ
ﺒﻭﻫﻴﻤﻰ  -ﻏﺠﺭﻯ
ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ
ﺴﻭﻕ ﺨﻴﺭﻴﺔ – ﺴﻭﻕ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ
ﻓﻰ ﻜﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺼﺤﻰ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻯ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻁﻨﻰ  -ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺎﻤل
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻁﺎﺌﻔﻰ  -ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﻋﺸﻴﺭﺓ  -ﻋﺎﺌﻠﺔ
ﺩﺍﺭ ﻤﺴﻨﻴﻥ

גוּרים
ֵבּית ְמ ִ
ֵבּית ַמ ְח ֶסה
ֶבּן אֱנוֹשׁ
ֶבּן יִשּׁוּב
חוֹרין
ֶבּןִ -
ְבּנֵי ַהנוֹ ַער
ְבּנֵי ָה ֵע ָדה
ְבּ ָעיוֹת ֶא ְת ִניּוֹת
ְבּ ָעיוֹת ַה ָשּׁ ָעה
ָתיּוֹת
ְבּ ָעיוֹת ֶח ְבר ִ
ַבּ ַעל מוּם
ַבּעֲלוּת ְמשׁוּ ֶתּ ֶפת
נוֹפוֹבּיָה(
ַבּ ַעת ז ִָרים ) ְק ֶס ְ
ַבּת ֿאָבוֹת
אָדם
ַבּת ֿ ָ
ַבּת חוֹ ֶרגֶת
טוֹבים
ַבּת ִ
ַבּאי ְצ ָד ָקה
גַּ
ְגּ ִביר
ְגּ ִבירָה
ִגּדּוּל ַה ָבּ ִנים
ְגּדוֹ ֵלי ַהדּוֹר
גּוֹאל ַה ָדּם
ֵ
גּוֹי
גּוֹלה
ָ
ֶגּזַע
ֶגּזַע ָל ָבן
ִגּז ְִעי
ִגּז ְָענוּת

ﺒﻴﺕ ﺴﻜﻨﻰ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯﺓ ) ﻤﻠﺠﺄ (
ﺇﻨﺴﺎﻥ
ﻗﺭﻭﻯ ) ﺸﺨﺹ ﻗﺭﻭﻯ (
ﺴﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ
ﺸﺒﻴﺒﺔ  -ﺸﺒﺎﺏ
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺫﻭ ﻋﺎﻫﺔ – ﻋﺎﺠﺯ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﺇﺒﻨﺔ ﺫﻭﺍﺕ
ﺇﻨﺴﺎﻨﺔ
ﺭﺒﻴﺒﺔ  -ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺇﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﻭﻨﺴﺏ
ﺠﺎﺒﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﻭﺠﻴﻪ  -ﺴﻴﺩ ﻗﻭﻤﻪ
ﺴﻴﺩﺓ  -ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴل
ﺁﺨﺫ ﺒﺎﻟﺜﺄﺭ
ﺸﻌﺏ ﻏﻴﺭ ﻴﻬﻭﺩﻯ
ﻤﻬﺠﺭ  -ﻤﻨﻔﻰ
ﻋﺭﻕ  -ﺴﻼﻟﺔ
ﻋﺭﻕ ) ﺠﻨﺱ ( ﺃﺒﻴﺽ
ﻋﺭﻗﻰ
ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ

ִגּז ְָע ִני
גֶּטוֹ
ִגּיּוּס ְכּ ָס ִפים
גֵּר
רוּשׁה
ְגּ ָ
ֵרוּשׁין(
ֵרוּשׁים )גּ ִ
גּ ִ
דּוְּ -לאוּ ִמּי
דּוֹר
דוֹר אַחֲרוֹן
דוֹר ָצ ִעיר
ִדּי ֶל ָמה
ָפי
ֶמוֹגר ִ
דּ ְ
ַפיָה
ֶמוֹגר ְ
דּ ְ
טּוּח
ְדּ ֵמי ִבּ ַ
ְדּ ֵמי ָח ֵבר
ְדּ ֵמי ַכּ ְל ָכּ ָלה ) ְמזוֹנוֹת(
ְדּ ֵמי ַמ ְפ ֵתּ ַח
ֶד ְנטוּ ְר ִלי ַז ְצ ָיה
ְדּפוּס ַחיִּים
ֲמדוֹת
ֶה ְב ֵדּ ֵלי ַמע ָ
ְלוּדה
ַה ְג ָבּ ַלת ַהיּ ָ
ֱנוֹשׁי
ַה ֶגּזַע ָהא ִ
ֲגירָה
הִ
ֲגירָה ִמן ַה ְכּ ָפר
הִ
הוֹצאוֹת ַה ִמּ ְחיָה
ָ
הוֹשׁיט יָד ְל..
ִ
יּוּע(
הוֹשׁיט ֶע ְז ָרה ) ִס ַ
ִ
ֱנוֹשׁית
ַה ֶח ְברָה ָהא ִ
ֲסיָּה
ַהח ִ

ﻋﻨﺼﺭﻯ  -ﻋﺭﻗﻰ
ﺠﻴﺘﻭ  -ﺤﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ) ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ (
ﺍﺴﺘﻜﺘﺎﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻏﺭﻴﺏ  -ﻤﻘﻴﻡ
ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻁﻼﻕ
ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺠﻴل  -ﻋﺼﺭ
ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺠﻴل ﺼﺎﻋﺩ – ﺠﻴل ﺸﺎﺏ
ﻤﺸﻜﻠﺔ  -ﻭﺭﻁﺔ
ﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻰ  -ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻋﻠﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺭﺴﻡ ﻋﻀﻭﻴﺔ
ﻨﻔﻘﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻁﻠﻘﺘﻪ
ﺭﺴﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ  -ﺨﻠﻭ ﺭﺠل
ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  -ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ  -ﻁﺭﺍﺯ ﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻁﺒﻘﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴل
ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ
ﻫﺠﺭﺓ  -ﻨﺯﻭﺡ
ﻫﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟـ ...
ﻗﺩﻡ ﻤﻌﻭﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ
ﺇﻴﻭﺍﺀ

וֹד ִשׁית
ָסה ח ְ
ַה ְכנ ָ
אוֹר ִחים
ְ
ָסת
ַה ְכנ ַ
ָבי
ַה ִמּ ְגזָר ָה ֲער ִ
ֲמד ַה ֵבּינוֹ ִני
ַה ַמּע ָ
ָבוֹהּ
ֲמד ַהגּ ַ
ַה ַמּע ָ
ָתי
ַה ַמּ ָצּב ַה ֶח ְבר ִ
ְה ַלת ֶמ ֶשׁק ַבּיִת
ַהנ ָ
ָאל
ָבי ְבּי ְִשׂר ֵ
ַה ֶסּ ְקטוֹר ָה ֲער ִ
ִה ְס ַתּ ְגּלוּת ִעם ַה ֶח ְב ָרה
עוֹלם ַה ַתּ ְחתּוֹן
ָה ָ
ַה ְפ ָליָה ִגּז ְָע ִנית
ָשׁת ְסכוּם ָל ֲע ִניִּים
ַה ְפר ַ
יעה ְבּ ֶקרֶב ַהנוֹ ַער
ַה ְפּ ִשׁ ָ
ִה ְשׁ ִאיר אַ ֲח ָריו ְשׁנֵי י ְָל ִדים
ָתיּוֹת
ַה ְשׁ ָלכוֹת ֶח ְבר ִ
ָאלי(
סּוֹצי ִ
ָתי ) ַה ְ
ַה ָשּׂרוֹת ַה ֶח ְבר ִ
אַכ ְלסוּת
ִה ְת ְ
בּוֹללוּת
ִה ְת ְ
ַשּׁבוּת
ִה ְתי ְ
ִה ְת ַמ ְכּרוּת
ִה ְת ַמ ְכּרוּת ְל ַס ִמּים
נוּעה ִלזְכוּיּוֹת ָה ֶא ְז ָרח
ַה ְתּ ָ
וּל ָשׁלוֹם
ְ
ָמה
ַה ְתר ָ
וּפ ָלג
ָקן מ ְ
זֵ
ֶח ְב ָרה
ֲברוּת
חֵ
רוּתי
ַח ְב ִ
רוּתיּוּת
ַח ְב ִ

ﺩﺨل ﺸﻬﺭﻯ
ﻜﺭﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺭﻤﻭﻕ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﻟﺩﻴﻥ
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ) ﻓﻰ ﺸﻌﺏ ﺁﺨﺭ (
ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻥ  -ﺘﻌﻤﻴﺭ
ﺇﺩﻤﺎﻥ
ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺠﻤﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺸﻴﺦ ﻁﺎﻋﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻥ
ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﺂﻟﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ) ﺸﺨﺼﻴﺔ (
ﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ֲמדוֹת
ֶח ְברַת ֿ ַמע ָ
טּוּח
ֶח ְב ַרת ִבּ ַ
הוֹרי
ַחדִ -
ַחיֵּי ַה ָשּׁ ָעה
ַחיֵּי נ ְָפשׁוֹת
ִשּׂוּאין
ַחיֵּי נ ִ
ֲסיַּת ַהמּוּ ְפ ָר ִעים
חִ
ִטהוּר ֶא ְת ִני
ָט ֳהרַת ַה ֶגּזַע
טוֹבת ַה ְכּ ָלל ) ַה ִצּבּוּר(
ַ
יציָה
ָד ְ
ְטר ִ
ידת ִדּיּוּר
י ְִח ַ
ֶילֶד ֶה ְפ ֵקר
ֶי ֶלד ְמאוּ ָמּץ
ֶילֶד ְמ ַפגֵּר
ֶילֶד ֶסנְ ְדּ ִויץ'
ֶילֶד ְרחוֹב
ְלוּדה
י ָ
י ְִליד ָהאָרֶץ
י ְִליד חוּץ
יִשּׁוּב
יָתוֹם
כּוּשׁי
ִ
ְכּ ָפר נִ ָדּח
ַכּ ְפ ִרי
ַכּ ְר ִטיס ָמזוֹן
ַכּת ַה ְמּנוּ ִדּים
גוּרים
ְכּתוֹ ֶבת ְמ ִ
ְלאוֹם

ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻁﺒﻘﻰ
ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺫﻭ ﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻋﺭﻗﻰ
ﻁﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻕ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻋﺭﻑ  -ﺘﻘﻠﻴﺩ ) ﺠﻤﻌﻪ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ (
ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻁﻔل ﻤﺸﺭﺩ
ﻁﻔل ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻰ
ﻁﻔل ﻤﻌﺎﻕ ) ﻤﺘﺨﻠﻑ (
ﻁﻔل ﻤﺘﻭﺴﻁ )ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻪ(
ﻁﻔل ﺸﻭﺍﺭﻉ )ﻤﺸﺭﺩ(
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ) ﺍﻟﺩﺍﺨل (
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺇﺴﻜﺎﻥ  -ﺘﻌﻤﻴﺭ  -ﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻴﺘﻴﻡ
ﺤﺒﺸﻰ  -ﺯﻨﺠﻰ
ﻗﺭﻴﺔ ﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻗﺭﻭﻯ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻤﻭﻴﻥ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫﻴﻥ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺴﻜﻨﻰ
ﻗﻭﻡ  -ﺸﻌﺏ  -ﺃﻤﺔ

ְלאוּ ִמּיּוּת
ַמאַ ֲה ֵלי ַה ֶבּ ְד ִוים
ְמאוּ ְכ ָלס
ְמבוּגָּר
ָתי
ִמ ְבנֶה ֶח ְבר ִ
ֲסין
ְמ ִג ַלּת יוּח ִ
ָאי ) ִמ ְק ִרי(
אַקר ִ
ִמ ְדגָּם ְ
ְמדוּ ָכּא
ְמ ִדינָה ְמ ַפ ֶגּרֶת
ְמ ִדינוֹת ִמ ְת ַפּ ְתּחוֹת
ְמ ִדינַת ַס ַעד
ַמ ְדּ ֵעי ַה ֶח ְב ָרה
ְמ ַהגֵּר
מוֹל ֶדת
ֶ
ֲב ְר ָי ִנים
מוֹסד ְל ִתּקּוּן ע ַ
ָ
ָעה
וּפלֶה ְלר ָ
מ ְ
מוֹצא ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ָ
ֶשׁת ָהאָבוֹת
מוֹר ֶ
מוֹשׁב ז ְֵק ִנים
ַ
מוֹשׁ ָבה
ָ
ֶקת ַהנוֹ ַער
ַמ ְחל ֶ
ְמיוּ ָשׁב
ֲמדוֹת
ִמ ְל ֶח ֶמת ַמע ָ
ַמ ְמזֵר
ִמ ְנ ָהג
ָתי
ְהג ֶח ְבר ִ
ִמנ ָ
ָמסוֹרֶת ִשׁ ְב ִטית
וֹר ִתּי
ָמס ְ
ִמעוּט ְלאוּ ִמי

ﻫﻭﻴﺔ  -ﻭﻁﻨﻴﺔ – ﻗﻭﻤﻴﺔ
ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻭ
ﻤﺄﻫﻭل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺒﺎﻟﻎ  -ﺭﺍﺸﺩ  -ﻜﺒﻴﺭ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (
ﺒﺎﺌﺱ  -ﻤﺴﻜﻴﻥ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻬﺎﺠﺭ  -ﻤﻐﺘﺭﺏ
ﻭﻁﻥ -ﻤﺴﻘﻁ ﺭﺃﺱ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻴﻠﻘﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ
ﺃﺼل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ
ﺩﺍﺭ ﻤﺴﻨﻴﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ  -ﻤﻭﺸﺎﻓﺎﻩ
ﻗﻠﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ (
ﺁﻫل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ  -ﻤﺴﺘﻭﻁﹶﻥ
ﻨﺯﺍﻉ ﻁﺒﻘﻰ
ﻭﻟﺩ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻰ
ﺴﻠﻭﻙ  -ﻋﺎﺩﺓ
ﻋﺎﺩﺓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺔ
ﺘﻘﻠﻴﺩﻯ – ﻋﺭﻓﻰ
ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ

עוּטים
ִמ ִ
ְמעוֹרֶה ַבּ ֶח ְב ָרה
ֲמד ָה ִא ָשּׁה ַבּ ֶח ְב ָרה
ַמע ָ
ֲלים
ֲמד ַהפּוֹע ִ
ַמע ָ
ֲמד ֶח ְב ָר ִתי
ַמע ָ
ְמ ַע ְרבּוֹ ֶלת ַה ַחיִּים
תּוּח
ִמ ְפ ֲע ֵלי ִפּ ַ
לוּסין
ִמ ְפ ַקד אוּ ְכ ִ
ָאלי
סוֹצי ִ
ַמ ָצּב ְ
צוּקה
ְמ ָ
צוּקה ַכּ ְס ִפּית
ְמ ָ
מוֹשׁ ִבי
ְמקוֹם ָ
לוּסיָּה
וּכ ִ
ַמ ְר ִבּית ָהא ְ
ֶמ ְר ָכּז ְק ִה ָלּ ִתי
תּוֹשׁ ִבים
ִמ ְר ָשׁם ַה ָ
ָתי
ִמ ְשׁ ָטר ֶח ְבר ִ
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ַחד-הוֹ ִרית
אלית
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ַמ ְט ִרי ִנ ָי ִ
משפחה ַפ ְט ִריאָ ְר ָכלית
ֶמ ֶשׁק ַבּיִת
ִמ ְשׂ ַרד ַה ַסּ ַעד
יטה
ִמ ְשׂ ַרד ַה ְקּ ִל ָ
ָחה
ִמ ְשׂ ַרד ָה ְרו ָ
בּוֹלל
ִמ ְת ֵ
ַשּׁב
ִמ ְתי ֵ
ִמ ְת ַמכֵּר ְל ַס ִמּים
ִמ ְת ַנ ֵדּב
ַנוּ ִָדים

ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ
ﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ
ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻀﺎﺌﻘﺔ  -ﻤﺤﻨﺔ
ﻀﺎﺌﻘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻰ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ – ﻨﺎﺩﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺃﺴﺭﺓ  -ﻋﺸﻴﺭﺓ  -ﻋﺎﺌﻠﺔ
ﺃﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ
ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﻨﺩﻤﺞ ) ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ (
ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ  -ﻤﺘﻭﻁﻥ
ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻤﺘﻁﻭﻉ – ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺘﻁﻭﻋﻰ
ﺒﺩﻭ ﺭﺤل

נוֹ ַער ָעזוּב
ימוּסי ֶח ְב ָרה
ִנ ֵ
ָנכֶה )נ ִָכים(
נ ְִציבוּת ֵשׁרוּת ַה ְמּ ִדינָה
ֵצר ִמ ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְמכוּ ֶבּ ֶדת
נֶ
קוֹמן
נ ְַר ָ
קוֹמ ְניָה
נ ְַר ַ
ֶשׁף ְצ ָד ָקה
נֶ
ָתין
נִ
ָסב ) ַס ָבּא (
ָאלי
וֹצי ִ
ס ְ
סוֹציוֹלוֹג
ְ
יוֹלוֹגיָה
סוֹצ ְ
ְ
יוֹמ ְט ְריָה
סוֹצ ֶ
ְ
ָתי
ְס ָטטוּס ֶח ְבר ִ
יקה
יס ִט ָ
ְס ָט ִט ְ
ְס ִטיַּת ַהנוֹ ַער
בּוּרית(
ָאלית) ִצ ִ
סוֹצי ִ
ֲבוֹדה ְ
ע ָ
ֲבוֹדת ַס ַעד
ע ַ
ֲב ְר ָי ִנים ְצ ִע ִירים
עַ
ֵע ָדה
ֵעדוֹת ַה ִמּ ְז ָרח
ָאלי
סוֹצי ִ
עוֹבד ְ
ֵ
ֲד ִדית
ֶע ְזרָה ה ָ
ִעיּוּר
ֶסת
וּכל ֶ
ִעיר ְמא ְ
סוֹאנֶת
ִעיר ֶ
ִעירוֹ ִני
תּוּח
ֲע ָירַת ִפּ ַ

ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺸﺭﺩﺓ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ) ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺔ (
ﻤﻌﺎﻕ ) ﻤﻌﺎﻗﻭﻥ (
ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺴﻠﻴل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ
ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺤﻔل ﺨﻴﺭﻯ
ﻤﻭﺍﻁﻥ  -ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ
ﺠﺩ  -ﺸﻴﺦ  -ﻤﺴﻥ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
ﻁﺎﺌﻔﺔ
ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ
ﻤﻭﻅﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺘﻤﺩﻥ  -ﺘﺤﻀﺭ  -ﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺁﻫﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﺎﺨﺒﺔ
ﻤﺩﻨﻰ  -ﺤﻀﺭﻯ
ﺒﻠﺩﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ

ָע ָלה ְלי ְִשׂ ָר ֵאל
ָמה ) ַבּ ֶח ְברָה(
ֶע ְמ ָדּה ר ָ
עֲמוּ ָתּה
ַע ֵמּי ֶקדֶם
ָענָה ַעל ַה ְצּ ָר ִכים
ָע ִני ְמדוּ ְק ָדּק
ַע ְס ָקנוּת
ֲקרֶת ַבּיִת
עֶ
פוֹל ְקלוֹר
ְ
ַפּ ַער דוֹרוֹת
טּוּח
ֶמיַת ִבּ ַ
ְפּר ְ
ָסה
ַפּ ְרנ ָ
ָתית
ָפּתוֹלוֹ ְגיָה ֶח ְבר ִ
לוּסיָּה
ְצ ִפיפוּת ָהאוּ ְכ ִ
ִקבּוּץ
ִק ֵבּל נ ְִתינוּת
ַק ְבּ ָצן
ְק ִה ָלּה
קוֹנ ְֶבנ ְְציָה
קוּ ָפּה ֶשׁל ְצ ָד ָקה
ֶמל
קוּ ַפּת גּ ֶ
עוֹלים
יטת ִ
ְק ִל ַ
ַקנָּאוּת ִשׁ ְב ִטית
ִק ְצ ַבּת ז ְִקנָה
ִק ְצ ַבּת נָכוּת
ִק ְצ ַבּת ְשׁ ִא ִירים
ינוֹלוֹגיָה
ְ
ימ
ְק ִר ִ
אָסיר
ֶקרֶן ְל ִשׁקּוּם ָה ִ
ִק ְשׁרֵי ָדּם

ﻫﺎﺠﺭ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺭﻤﻭﻕ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (
ﺠﻤﻌﻴﺔ  -ﺭﺍﺒﻁﺔ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ – ﻟﹶﺒﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺭﺒﺔ ﺒﻴﺕ
ﻓﻭﻟﻜﻠﻭﺭ  -ﻤﺄﺜﻭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل
ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺭﺯﻕ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻜﻴﺒﻭﺘﺱ – ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺠﻨﺱ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻤﺘﺴﻭل
ﺠﺎﻟﻴﺔ  -ﻁﺎﺌﻔﺔ
ﺘﻘﻠﻴﺩ  -ﻋﺭﻑ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻴﺭﻯ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ  -ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺒﺭ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ
ﻤﻨﺤﺔ ﻭﻓﺎﺓ )ﺘﺼﺭﻑ ﻷﻫل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ(
ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ  -ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ

ִק ְשׁרֵי ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
ֵאַק ְציוֹ ִני
ר ְ
רֹאשׁ ֵשׁ ֶבט
ִרבּוּי ִט ְב ִעי
ָשׁים
ִרבּוּי נ ִ
וּמי
רַבְ -לא ִ
יק ִלי
ָד ָ
רִ
גוּרים
וֹבע ְמ ִ
ר ַ
שּׂוּאים
רוֹשׁם נִ ִ
ֵ
ָמת ַחיִּים
רַ
בוֹהה
ָמת ַחיִּים ְגּ ָ
רַ
ֶפוֹר ִמי ְזם
ר ְ
ִר ְק ַמת ַה ֶח ְב ָרה
תּוֹשׁ ִבים
ִרשּׁוּם ַה ָ
ֵשׁ ֶבט
ִשׁוּוּי ֿ זְכוּיּוֹת
ָתי
ִשׁוּוּי ִמ ְשׁ ָקל ֶח ְבר ִ
ִשׁ ְויוֹן ִה ְז ַדּ ְמּנוּיּוֹת
שׁוֹכנֵי ַה ְמּ ָערוֹת
ְ
שׁוֹמר ָמסוֹרֶת
ֵ
ָתית
ִשׁ ְכ ָבה ֶח ְבר ִ
ֲלים
ִשׁ ְכ ַבת ַהפּוֹע ִ
ְשׁכוּנַת עוֹ ִני
ֲסין
ַשׁ ְל ֶשׁלֶת יוּח ִ
ֵשׁם ְלוַאי
ֵשׁם ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
ַשׁ ְמ ָרן
ְלוּדה
ִשׁעוּר ַהיּ ָ
מוּתה
ִשׁעוּר ַה ְתּ ָ

ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
ﺭﺠﻌﻰ  -ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻘﺩﻴﻡ
ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻰ  -ﻤﺘﻁﺭﻑ
ﺤﻰ ﺴﻜﻨﻰ
ﻤﺴﺠل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﺎﻟﻰ
ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻗﺒﻴﻠﺔ  -ﻋﺸﻴﺭﺓ  -ﺴﺒﻁ
ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﻭﻑ
ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﺤﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﻟﻘﺏ  -ﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻘﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﺤﺎﻓﻅ  -ﺘﻘﻠﻴﺩﻯ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ

ִשׁקּוּם ַהנּ ִָכים
ֵשׁרוּת ַה ִמּ ְב ָחן ְלנוֹ ַער
ָאלי
סוֹצי ִ
ֵשׁרוּת ְ
וּלה
ִשׁתּוּף ְפּע ָ
תּוֹח ֶלת ַחיִּים
ֶ
תּוֹס ֶפת ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
ֶ
תּוֹרַת ַה ֶגּזַע
תּוֹרַת ַה ֶח ְב ָרה
ִתּ ְכנוּן ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ָתּלוּשׁ ִמן ַה ֶח ְב ָרה
טּוּח
עוּדת ִבּ ַ
ְתּ ַ
עוּדת זֶהוּת
ְתּ ַ
עוּדת ֲע ִניּוּת
ְתּ ַ

ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﻋﻼﻭﺓ ﺃﺴﺭﻴﺔ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻕ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺩﻤﺞ )ﻫﺎﻤﺸﻰ( ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻘﺭ


