
    

 

 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  1023 الربع الثالث –مرفق مع مسح القوى العاملة  المنزليوالطاقة  البيئةاستمارة مسح 

 

 1000لومات في هذه االستمارة هي ألغراض إحصائية محضة وليست ألي غرض آخر، وتعتبر سرية بموجب قانون اإلحصاءات العامة لعام عميع المج
 

      .Round Noرقم الدورة      IDSAM   األسرةرقم 

 

                                                      رمز التجمع    ............:التجمعاسم                  .......:.......عدد أفراد األسرة   : ........................      رةاسم  رب األس
 

    األسبوع                                             : رقم المبنى                                         :رقم منطقة العد
                    :النهائية للمقابلة النتيجة

 وحدة غير موجودة . 5 سرة مسافرةاأل. 4 اكتملت جزئيا. 3  (تغيرت األسرة) تمت. 2 (لم تتغير األسرة) تمت. 1

 رفض التعاون. 7 ال أحد بالبيت. 6  
 ......................سبب الرفض 

 .……أخرى، حدد . 11 لم يتوفر معلومات. 9 وحدة غير مأهولة. 8

 
 :اهالمي

EW02 ال . 2       نعم . 1 المياه العامة؟مسكن الذي تقيم فيه األسرة بشبكة ال هل يتصل( انتقل إلىEW02)  
EW022  ؟(3 م)من الشبكة العامة  للمياه المستهلكةهو المعدل الشهري ما  

EW021  حسب آخر فاتورة؟( بالشيكل اإلسرائيلي)ما هي قيمة المياه المستهلكة من الشبكة العامة 
 

EW023 

 (الرائحة والرواسبعديمة اللون والطعم و )جيدة  .1 نوعية المياه المستهلكة من شبكة المياه العامة؟ تقيمكيف 
هناك بعض اللون أو الطعم أو الرائحة أو الرواسب وال ) متوسطة .2

 (زالت مقبولة
 (هناك لون أو طعم أو رائحة أو رواسب بشكل كبير) سيئة .3

 

EW014  خالل شهر تموز بالمياه اإلمدادخدمة استمرارية 

 خدمة إمداد مستمرة بشكل يومي .1
 يام أسبوعياأ 4-3خدمة إمداد بمتوسط  .2

 خدمة إمداد بمتوسط يوم واحد أسبوعيا .3

 خدمة إمداد بمتوسط يوم واحد كل أسبوعين .4

 خدمة إمداد بمتوسط أقل مما ذكر .5

 
 

 

EW02 EW03 EW04 EW05 

 هل يتم استخدام أحد هذه المصادر للتزود بالماء؟  

هو المعدل الشهري للمياه ما 
مصدر خالل المستهلكة من هذا ال

 ؟1021العام 

الشهرية للمياه تكلفة ال ما هو معدل
 ؟المستهلكة من هذا المصدر

هو بعد المصدر عن ما 
 ؟المسكن

 م 511أكثر من  .1

 م 511أقل من  .2

A  (بالشيكل)  (3 م)  (انتقل إلى المصدر التالي)ال . 2نعم    . 1  مياه شراء تنكات    
B  (بالشيكل)  (3 م)  (انتقل إلى المصدر التالي)ال . 2نعم    . 1  بئر منزليمن  

E (بالشيكل)  (3 م)  (انتقل إلى المصدر التالي)ال . 2نعم    . 1  حنفية عمومية متصلة بشبكة  
F (يكلبالش)  (3 م)  ال . 2نعم    . 1  ..........، حددمصدر آخر  

 
 
 
 
 
 

 



 
 :المياه العادمة

WW01 صرف صحي       شبكة  .1 من المياه العادمة؟ صكيف يتم التخل( سؤالعدم اإلجابة على WW02) 
 (WW02 يجب اإلجابة على)امتصاصية          حفرة  .2
 (WW02يجب اإلجابة على )صماء               حفرة  .3
 (WW02 سؤالاإلجابة على  عدم)أخرى                      .4

 

 WW02 ال . 2                         نعم. 1 هل يتم نضح الحفرة؟    

 WW03  ؟( بالشيكل اإلسرائيلي)تخلص من المياه العادمة التكلفة الشهرية لل هو معدلما                                                                                       

WW04 ال . 2                         نعم.  1 هل يتم معالجة المياه العادمة الناتجة؟( انتقل إلىES01)       
WW05 للبلديةمحطة معالجة .  3 بين عدة أسر محطة مشتركة . 2 محطة معالجة داخل المنزل    .1   ما هي وسيلة المعالجة المستخدمة؟    

WW06 ال . 2                         نعم. 1  ة؟هل يتم إعادة استخدام المياة المعالج ( انتقل إلىES01)     

WW07 أخرى، حدد.  3  استخدامات منزلية               .2                        للزراعة. 1 ما هي مجاالت إعادة االستخدام؟.............   

 

 :النفايات الصلبة

ES01 

من هي الجهة الرئيسية التي تقوم بجمع 
 ؟من أمام المنزلنفايات ال

  ES03)انتقل إلى)سلطة محلية . 2                                        أحد أفراد المنزل. 1
 ES03)تقل إلىان) متعهد خاص. ES03                        4)انتقل إلى)وكالة الغوث .  3

 
 

 .............  أخرى، حدد. 6        حد الجهات األخرى أحد أفراد األسرة باإلضافة أل. 5

ES02 
تستخدمهما األسرة  اختر أهم طريقتين بالترتيب

 للتخلص من النفايات المنزلية
    األولى      إلقائها بشكل عشوائي  .4       لقائها في مكب للنفاياتإ .3   حرقها. 2  إلقائها في اقرب حاوية . 1

 ………أخرى،حدد. 6       (طعام حيوانات أو سماد)استخدامها ألغراض معينة  .5     الثانية  
ES03 ؟قوم بجمع النفاياتمن قبل الجهة التي ت كم مرة تم التخلص من النفايات األسبوع الماضي  

ES04  ؟ مرة خرآ التي تم التخلص منها( بالكيلو غرام)اليومية  كمية النفايات هو معدلما   

ES05 متر 511أكثر من .  2        متر 511أقل من أو يساوي  .1 ؟ كم يبعد أقرب مكان لجمع النفايات عن المنزل  

ES06 
 اختر بالترتيب أهم مكونين للنفايات المنزلية حسب

 (عادة األول يشير لألكثر كمية).  الكمية

             مطاط .4               وكرتون ورق .3       طعام مخلفات .2       أطفال تحفاظا. 1
 .............حدد  أخرى، .7        الستيكب. 6     زراعية نفايات. 5

 
 

ES07  ؟(ل االسرائيليبالشيك)ما هي تكلفة التخلص من النفايات المنزلية خالل الشهر الماضي   

 

 :المؤثرات البيئية
 

 المؤثر

EA01 EA02 EA03 
 هل تشكل أي من التالية مشكلة جدية في محيط المنزل؟

 السطر التاليانتقل إلى               ال. 2
 السطر التاليانتقل إلى نادرا            .1
   EA02انتقل إلى      أحيانا     .3
    EA02انتقل إلى      غالبا       .4

 تعرضا لهذه المشكلة األوقاتاكثر 
 ظهرا 12–صباحا  6. 2
 مساءا 8 -ظهرا 12. 1
 صباحا 6 -مساءا 8. 3
 ال يوجد وقت محدد. 4

 لمشكلة التلوث؟ ما أهم مصدر
 

 لضجيجا
(2) 

  
 محاجر وتقطيع أحجار .3       طائرات .2   حركة المرور  .1
 .......أخرى، حدد. 6  صناعية انشطة .5           أعمال بناء . 4

 

 الروائح
(1)   

 حمامات عامة. 3      مكب نفايات .2           مياه عادمة .1
 (نباتية وحيوانية) نفايات زراعية. 5 مواصالت. 4
 …………أخرى ،حدد. 7 أنشطة صناعية .6

 

 الغبار
(3) 

  
 محاجر وتقطيع أحجار .2 طرق غير معبدة .1
 ……حدد أخرى،. 5   أنشطة صناعية. 4      أعمال بناء. 3

 

 
  الدخان

(4) 
  

 مواصالت .3 حرق نفايات .2 اعيةصن أنشطة .1
           ............. حدد أخرى، .5 أعمال بناء .4

 
 
 


