الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

استمارة مسح ظروف السكن5102 ،

إن المعلومات الواردة في هذه االستمارة تعتبر سرية وال تستخدم إال ألغراض إحصائية بحتة بموجب قانون اإلحصاءات العامة لعام 5111

القسم األول :البيانات التعريفية
ID00

رقم االستمارة المتسلسل في العينة

ID04

رقم األسرة المتسلسل في عينة منطقة العد

ID01

المحافظة.................................

ID05

رقم المبنى في منطقة العد

ID02

التجمع السكاني..........

ID06

رقم الوحدة السكنية (المسكن) في المبنى

ID03

رقم منطقة العد في التجمع

ID07

رقم الهاتف

ID08

اسم رب األسرة

ID09

العنوان

...............................................................................................
............................................................................................

رقم الزيارة

تاريخ الزيارة

ID01

ID00

5102 / /
5102 / /
5102 / /
IR00

نتيجة المقابلة

IR01

مجموع أفراد األسرة

T01

وقت بداية االستيفاء

 .0اكتملت

 .5اكتملت جزئيا

 .3أسرة مسافرة

 .4ال أحد في البيت

 .2رفض التعاون /سبب الرفض .............................................
 .6وحدة غير مأهولة

 .7وحدة غير موجودة

 .8لم يتوفر معلومات

 .9أخرى /حدد ........................

IR02
:

عدد الذكور
T02

عدد اإلناث

IR03
وقت نهاية االستيفاء

:

IR04

اسم الباحث/ة.......................

IR05

رقم الباحث/ة:

التاريخ2015 /...../..... :

IR06

اسم المشرف/ة......................

IR07

رقم المشرف/ة:

التاريخ2015 /...../..... :

IR08

اسم المدقق/ة.......................

IR09

رقم المدقق/ة:

التاريخ2015 /...../..... :

IR10

اسم المرمز/ة.......................

IR11

رقم المرمز/ة:

التاريخ2015 /...../..... :

IR12

اسم المدخل/ة.......................

IR13

رقم المدخل/ة:

التاريخ2015 /...../..... :

1

القسم الثاني :بيانات رب األسرة (األفراد  01سنة فأكثر)
للباحثة :بعد التحقق من اسم رب األسرة يتم طرح األسئلة اآلتية:

D01

 .0ذكر

ما هو جنس رب األسرة......................؟

D02

كم عمر رب األسرة ( ............................بالسنوات الكاملة)؟

D03

ما هي حالة اللجوء لرب األسرة...........................؟

 .5أنثى

(إذا كان العمر  89فأكثر يوضع )89
 .0الجئ مسجل
 .5الجئ غير مسجل
 .3ليس الجئا
 .0أمي
 .5ملم (يق أر ويكتب)
 .3ابتدائي
 .4إعدادي

D04

 .2ثانوي

ما هو المستوى التعليمي لرب األسرة........................؟

 .6دبلوم متوسط
 .7بكالوريوس
 .8دبلوم عالي
 .9ماجستير
 .01دكتوراه فأكثر

 .0مشتغل  04-0ساعة

 .5مشتغل  34-02ساعة
 .3مشتغل  32ساعة فأكثر
(ال يعمل ويريد العمل-سبق له العمل)
 .4بحث عن عمل خالل األسابيع األربعة

خالل األسبوع الماضي

الماضية

ما هي عالقة رب األسرة................بقوة العمل؟

(ال يعمل ويريد العمل -لم يسبق له العمل)
 .2بحث عن عمل خالل األسابيع األربعة

D05

الماضية
(ال يعمل وال يريد العمل بسبب)
 .6التفرغ للدراسة/التدريب
 .7التفرغ ألعمال المنزل
 .8العجز/كبر السن/المرض
 .9وجود إيراد/المتقاعد
 .01أخرى

.0خاص وطني داخل المنشآت
.5خاص وطني خارج المنشآت
.3خاص أجنبي داخل المنشآت
.4خاص أجنبي خارج المنشآت
D06

.2حكومة وطنية

ما هو قطاع العمل الرئيسي لرب األسرة ..........................؟

.6حكومة أجنبية
.7هيئة أو جمعية خيرية
.8وكالة الغوث
.9هيئة دولية
 .01مؤسسة غير هادفة للربح
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(إذا كانت اإلجابة  ،01-4انتقل
إلى

)HC01

القسم الثالث :بيانات المسكن وظروف السكن
HC01

ما هو نوع المسكن الذي تقيم به

HC02

ما هي حيازة المسكن الذي تقيم به

األسرة؟
األسرة؟

HC03

 .3شقة

 .7أخرى ،حدد................
 .0ملك (انتقل إلى )HC04

 .4دون مقابل (انتقل إلى )HC04

 .5مستأجر غير مفروش

 .2مقابل عمل (انتقل إلى )HC04

 .3مستأجر مفروش

 . 6أخرى ،حدد(............انتقل إلى )HC04

 .0ما هي قيمة اإليجار الشهري؟
 .5حدد نوع العملة

HC04

 .0فيال

 .5دار

نوع العملة:

 .5دينار

 .0شيكل

 .3دوالر

.0ما هي قيمة اإليجار المقدر الشهري؟
 .5حدد نوع العملة

نوع العملة:

 .0شيكل

HC05

ما هي سنة تأسيس الوحدة السكنية؟

HC06

ما هي المادة الغالبة المستخدمة في

HC07

ما هي صفة إشغال المسكن؟

 .0للسكن فقط

HC08

كم عدد الغرف في المسكن؟

(باستثناء الحمام والمطبخ)

HC09

كم عدد غرف النوم في المسكن؟

HC10

ما هي مساحة مسطح المسكن م5؟

HC11

هل يتوفر حديقة حول المسكن (بهدف اللعب وقضاء الوقت)؟

HC12

كم يبعد كل من الخدمات اآلتية عن المسكن بالمتر؟

بناء الجدران الخارجية للمسكن؟

HC13

 .4غرفة مستقلة

 .2خيمة

 .6براكية

 .0حجر نظيف

 .5دينار

 .5حجر واسمنت

(دكة)  .6طين

 .3دوالر
 .3حجر قديم

 .4طوب إسمنتي

 .2خرسانة

 .7أخرى ،حدد..............
 .5للسكن والعمل

 .0نعم

 .5ال

 .0أقرب مركز تجاري (السوق)

 .0أقل من 211م 211 .5م999 -م 0111 .3م5999 -م 3111 .4م4999 -م 2111 .2م فأكثر

 .5أقرب عيادة طبيب

 .0أقل من 211م 211 .5م999 -م 0111 .3م5999 -م 3111 .4م4999 -م 2111 .2م فأكثر

 .3أقرب مركز صحي

 .0أقل من 211م 211 .5م999 -م 0111 .3م5999 -م 3111 .4م4999 -م 2111 .2م فأكثر

 .4أقرب مستشفى

 .0أقل من 211م 211 .5م999 -م 0111 .3م5999 -م 3111 .4م4999 -م 2111 .2م فأكثر

 .2أقرب مدرسة أساسية

 .0أقل من 211م 211 .5م999 -م 0111 .3م5999 -م 3111 .4م4999 -م 2111 .2م فأكثر

كم

عدد

 .1سيارة خاصة

 .21تلفزيون عادي

 .00صحن القط

((Filter

الوسائل

والمرافق اآلتية

المتوفرة

لدى

األسرة؟

(في حال ال
يوجد سجل )1

.30

منقي

المياه

 .2ثالجة كهربائية

 .05مكنسة كهربائية

 .3فريزر

 .03مروحة كهربائية

 .55تلفزيون LCD

 .35مكيف

 /LEDثالثي األبعاد

 .4سخان شمسي

طباخ

.04

 .53صوبة حطب Fire
Place
 .54خط هاتف

 .33تكييف مركزي
 .34مطبخ

غاز/كهرباء
 .5سخان مياه

 .51ميكرويف

(كيزر/بويلر)
 .6غسالة مالبس اتوماتيك

 .06فرن غاز/كهرباء

 .52خطوط النقال

 .32مرحاض وحمام

الفلسطيني (شريحة)

مشترك

 .56خطوط النقال

 .36مرحاض

اإلسرائيلي (شريحة)
 .7غسالة مالبس عادية

 .07تدفئة مركزية

 .57أجهزة حاسوب

 .37حمام

 .8نشافة مالبس

 .08مدفأة (صوبة)

 .58الب توب

 .38أتمور

 .9جالية صحون

 .19مكتبة منزلية

 .59أجهزة خلوية ذكية

 .39أخرى ،حدد........

 .01خط انترنت

 .51جهاز IPAD/
Tablet

 .31بالي ستيشن
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XBox/

يتم اإلجابة على األسئلة  HC16-HC14لمن أجاب على سؤال  HC02بالرمز ( 0ملك) ( فقط للمالكين للوحدة السكنية)
 .0ارث عائلي
HC14

كيف تم الحصول على المسكن الملك؟

 .3شراء بواسطة وسيط أو

 .5بناء شخصي

سمسار

 .4شراء بواسطة مؤسسة عقارية  .2شراء بواسطة متعهد

أو مقاول

 .6شراء بواسطة أحد أفراد األسرة  .7شراء بواسطة أحد

األصدقاء  .8شراء بواسطة جمعية  .9أخرى ،حدد...........
HC15
HC06

ما هو مصدر التمويل الرئيسي لتملك المسكن؟
يسأل لمن أجاب في سؤال  HC15بالرمز 5
ما هو مصدر القرض؟

 .0ادخار  .5قرض  .3أقساط شهرية للمتعهد  .4أقساط شهرية
للوازم البناء  .2إرث عائلي  .6أخرى ،حدد...............
 .3األقارب واألصدقاء

 .0بنك (تجاري)

 .5بنك (إسالمي)

 .4مؤسسة إقراض

 .2أخرى ،حدد...............

يتم االجابة على األسئلة  HC17و HC09لمن أجاب على سؤال  HC02بأحد الرموز ( 5أو ( )3فقط للمستأجرين)
HC01

هل تم استئجار المسكن عن طريق؟
ما هي األسباب التي دفعتك لالستئجار في الوقت الحالي؟
 .0نعم  .5ال

 .3شركة أو مؤسسة عقارية

 .0بحث شخصي

 .5وسيط

 .4متعهد (مقاول)

 .2أحد األقارب  .6أحد األصدقاء .7

إعالن بالصحف والمواقع االلكترونية .8أخرى ،حدد..............
 .0عدم توفر مسكن ملك
 .5ارتفاع تكلفة المواصالت بين مكان العمل ومكان السكن
 .3صعوبة التنقل بين الحواجز العسكرية

HC18

 .4تأجير المسكن الملك بهدف االستثمار
 .2ظروف اجتماعية أو عائلية
 .6أخرى ،حدد.................
يسأل لجميع خيارات سؤال ( HC02جميع أنواع حيازة المسكن)
 HC08هل األسرة بحاجه لمساحة إضافية على المسكن؟
HC51

ما هي المساحة التي بحاجتها األسرة إلضافتها على المسكن؟

HC50

ما هي المساحة التي تستطيع األسرة بناءها فعليا؟

HC55

هل األسرة بحاجة إلى وحدة سكنية واحدة على االقل خالل

 .5ال (انتقل إلى سؤال )HC22

 .0نعم

للمالكين للوحدة السكنية ،ويمكن المستأجرين والقادرين فعليا على

البناء (القدرة المالية والقدرة القانونية اي يمكن ان يتفق مع المؤجر)

 .0نعم

م

5

م

5

 .5ال (انتقل إلى سؤال )HC25

العشر سنوات القادمة؟
HC23

كم وحدة سكنية تحتاج األسرة خالل الـ  01سنوات القادمة؟

HC24

كم وحدة سكنية تستطيع األسرة بناءها من التي تحتاجها خالل الـ  01سنوات القادمة؟

HC25

هل ترغب في االستثمار بوحدة سـكنية ألسـباب اقتصـادية (زيـادة

 .5ال (انتقل إلى سؤال )HC28

 .0نعم

الدخل)؟
ما هو نوع المسكن الذي تحتاجه أو ترغب باالستثمار به

 .0فيال

 .5دار

HC26

األسرة؟

HC27

ما هو حجم المسكن الذي تحتاجه أو ترغب االستثمار به

 .0عدد الغرف

األسرة؟ من حيث

 .5عدد غرف النوم

 .3شقة

 .4أخرى ،حدد............

 .3المساحة بالمتر المربع
HC28

م

ما هي أهم خمس عقبات تواجه األسر الفلسطينية في

 .0عقبات اقتصادية ومادية

 .5عقبات اجتماعية

الحصول على مسكن؟

 .3عدم توفر أراضي

 .4ارتفاع أسعار األراضي

 .5ارتفاع أسعار المساكن الجاهزة

 .6عدم توفر وحدات سكنية جاهزة للبيع

 .7ارتفاع تكاليف مواد البناء

 .8ارتفاع تكاليف الترخيص ورسوم البناء

 .9عقبات أمنية (االحتالل)

 .10أخرى ،حدد........

(رتب من  0إلى  2حسب األهمية)

4

5

