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'גגארדיהלה 'לה גארדיה ב'לה גארדיה א12יפתח 10יפתח 8יפתח דירה

בעלים מתגורר בנכס1
+  בעלים משכיר את הנכס 

שוכרים

השאלון  -דיירת דיור ציבורי 

נשאר אצלה כי היא חששה

לברר  , קשישה שנפטרה

האם מושכר
השארנו בתיבה לבקשתונשלח מייל

נשלח מיללברר, הורים שנפטרובעלים מתגורר בנכסבעלים מתגורר בנכס**בעלים מתגורר בנכסבעלים מתגורר בנכס2

3
בעל  -לא ענו על חזקה 

מתגורר
לברר, הורים שנפטרובעלים מתגורר בנכסבעלים משכיר את הנכסדירה ריקהבעלים מתגורר בנכס

בעלים מתגורר בנכסשוכרנשלח מיילדירה ריקהנשלח מיילבעלים מתגורר בנכס4

נשלח מיילשוכרבעלים+ שוכר בעלים מתגורר בנכסבעלים מתגורר בנכסבעלים משכיר את הנכס5

בעלים מתגורר בנכסנשלח מיילבעלים מתגורר בנכס6
שוכר שלא מעוניין לענות

נשלח מייל
בעלים מתגורר בנכסלא דובר עברית, מבוגר

הערות

שני שאלונים שכתוב בהם  

לא ברור לאיזה דירה , 2דירה 

לשייך

לא  , 10שאלון שנכתב בו דירה 

ברור לאיזה דירה לשייך
לא ברור איזו  , 1ענו מדירה 

כניסה

הסקר הופץ באמצעות נציגות הבניינים בפורמט דיגיטלי וכן במעבר מדלת לדלת•

דירות בבניינים36מתוך , משיבים על הסקר26כ "סה•

ינואר-צפויים לענות על הסקרים במהלך חודשים דצמבר14יפתח , 60גארדיהלה  •

לא ענו

ענו

םובעלישוכרים



אפיון המשיבים

3

בעל דירה  
המשכיר את  

הנכס
27%

בעל דירה  
המתגורר בנכס

54%

שוכר
15%

לא ענה
4%

צורת חזקה

55%35%

10%

האם כבר חתמת על חוזה  
?מול עזרה ובצרון

כן

לא

לא השיב

,  מהמשיבים מתגוררים במתחם75%
17%-בעלי דירות ו58%מתוכם 
.שוכרים

ניכר כי מתגוררת במתחם אוכלוסייה  
.ותיקה לצד אוכלוסייה חדשה יותר

מהמשיבים חתמו על חוזה מול  55%
עזרה ובצרון

13%

18%

23%

32%

14%

ותק מגורים בשכונה

שנים0-3

שנים4-10

שנים10-30

שנים30מעל 

לא מתגורר



41%

21%

17%

21%

גילאים

30-40 41-54 55-64 65+

אפיון המשיבים
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מהמשיבים הינם יהודים100%•

רוב הדיירים מגדירים עצמם •
אוכלוסיהאך קיימת גם , כחילוניים

מסורתית ודתית

71%

21%

4%4%

השתייכות דתית

חילוני

מסורתי

דתי

חרדי

עולים חדשים

משיבים ציינו כי הינם עולים 4•
אך רק אחד מהם עלה , חדשים

.בעשר השנים האחרונות

שנים20-היתר עלו לפני יותר מ•

הטרוגנית מבחינת גילאיםאוכלוסיה•

–בגיל העבודה ( 62%)רוב המשיבים •
30-54

, 65מהמשיבים מעל גיל ( 5)21%•
80מעל גיל 2מתוכם 



משקי בית

5

4%

28%

16%28%

20%

4%

מספר נפשות במשק בית

1

2

3

4

5

לא ענה

משקי בית הטרוגניים•



קהילה וחיים משותפים
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0

5

10

15

20

25

30

אני מכיר את שכניי 
לבניין

אני מיודד עם  
שכניי לבניין  

אני מיודד עם  
תושבים אחרים  

בשכונה

אני נפגש באופן  
קבוע עם שכנים  

אחרים

אני מעוניין להכיר  
יותר שכנים  

בסביבה

קיימים סכסוכים  
בין שכנים 

שכונה/בבניין

אני מרגיש שייך  
לשכונה

יש בבניין שלי ועד  
בית פעיל

השטחים 
המשותפים בבניין  

, כניסה)מתוחזקים 
פחי , חדר מדרגות
('אשפה וכו

במידה רבה כן באופן ממוצע מעט בכלל לא

תחושת שייכות  
חזקה לשכונה

ועדי בניינים פעילים  
ברוב הכניסות

באופן יחסי השכונה  
מאופיינת ביחסי שכנות  

.טובים וחמים



השכונה
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0

5

10

15

20

25

30

ניקיון ותחזוקה 
האזורים  
הציבוריים

קירבה למוסדות  
חינוך

קירבה למרכז  
קהילתי

קירבה למקומות 
בילוי

גני שעשועים  
איכותיים קרובים

מקומות חניה 
מוסדרים

תחבורה 
ציבורית

שביעות רצון משירותים בשכונה

מרוצה מאוד מרוצה במקצת נייטרלי לא מרוצה כלל לא רלוונטי/ לא יודע 

:שירותים חסרים בשכונה•

מיחזורמסחר פחי , מקומות בילוי

שביעות רצון בקרב  
חתך גילאים נרחב

שטחים פתוחים מהווים  
אלמנט מרכזי בחיי התושבים



:רוצה שישתנושהיית ציין דברים 
הנושאשצוייןמספר הפעמים –( 00)

(8)ניקיון המרחב הציבורי •

(3)קירבה למקומות בילוי •

(2)תחבורה ציבורית •

(2)חניה •

(1)תאורת רחוב •

(1)הזנחת מבנים •

(1)ומיחזורפחים •

השכונה

8

ציין דברים שאתה אוהב בשכונה וחשוב לך  
:שיישמרו

הנושאשצוייןמספר הפעמים –( 00)

(10)שטחים ירוקים •

(4)פרטיות , מרחב, שקט–צפיפות נמוכה •

(4)מרכז קהילתי •

(1)שכנות טובה ושייכות לשכונה •

(1)קירבה למוסדות חינוך •

(1)קירבה לרחוב ראשי •

(1)בתי כנסת •

(1)תחבורה ציבורי •



והתניידותתחבורה 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

גני  /בתי ספרעבודה
ילדים

גינות  חוגיםבתי קפהבית תפילהקופת חוליםדוארבנקקניות אחרותסופר/מכולת
ציבוריות

מקומות בילוי

אופן הגעה לשירותים שונים

ברגל בתחבורה ציבורית באופניים או בכלי ממונע אחר ברכב פרטי לא רלוונטי

מהאנשים  55%
העובדים מגיעים למקום  

פרטיהעבודה ברכב 
%% תציבוריבתחבורה

המסחר השכונתי לא נותן  
מענה לכלל צרכי התושבים

המסחר השכונתי לא נותן  
מענה לכלל צרכי התושבים

חוסר במקומות  
בילוי בשכונה

ילדים נדרשים  
להסעה לחוגים



תחבורה ציבורית–והתניידותתחבורה 
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בקרב המשתמשים באופן יומיומי או  •
פרט  , קיימת שביעות רצון" מדי פעם"

.למשיב בודד שאינו מרוצה

35%

43%

22%

תדירות שימוש בתחבורה ציבורית

אף פעם מדי פעם כל יום

39%

13%
22%

26%

שביעות רצון מתחבורה ציבורית

לא רלוונטי/ לא יודע 

לא מרוצה כלל

מרוצה במקצת

מרוצה מאוד

יותר משליש מהנשאלים לא  •
משתמשים בתחבורה ציבורית אף פעם

, משתמשים באופן קבוע כל יום22%•
משתמשים מזדמנים43%-והיתר 



רכב פרטי–והתניידותתחבורה 
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במידה ולא יובטחו סידורי חניה  
לרכב פרטי אתנגד לכל  

התקדמות נוספת בתכנית

 "

21%

50%

29%

?האם בבעלותך רכב

יותר מאחד כן לא

20%

10%

70%

,  אם תובטח לך נגישות טובה ברגל
האם   באופניים ובתחבורה ציבורית 

תעדיף לוותר על הרכב הפרטי

יכול להיות

כן

לא

רכבים 2-חייבים לדאוג לחניה ל
למשפחה

קיימת תלות מובהקת של מרבית  
. הדיירים ברכב הפרטי

נדה העירונית  'פער בין האג
.והתכנון לבין נורמות התנהגות

, מהדיירים בעלי רכב71%•
אחד או יותר

לא , באופן מובהק, מרבית הדיירים•
יסכימו לוותר על הרכב הפרטי גם 

כאשר יהיו אלטרנטיבות ברמת 
.שירות גבוהה

 "

 "

 "



כלכלי חוסן חברתי

12

13%

29%

33%

25%

עלות תחזוקה של בניין חדש 
סכום ועד  מה . 250₪ מתחילה בכ

?י לשלם/הבית החודשי שתוכל

ח"ש51-100

ח"ש101-250

ח"ש251-400

כמה שיידרש כדי  
שיהיה מתוחזק

8%

36%

24%

32%

השכר הממוצע במשק עומד על  
האם אתה או . ח"ש10,374

 המפרנס העיקרי בבית 

לא ענה

מעל הממוצע

סביב הממוצע

מתחת לממוצע

4+(65)מספר בתי אב קשישים 

4מספר בתי אב משפחה

מספר משפחות עם הורה עצמאי 
(חד הוריות)

2

14מספר בתי אב שבהם נפש 

1נפשות2מספר בתי אב שבהם 

נפשות  3מספר בתי אב שבהם 
ומעלה

3

מקבלי  3–בקרב המשיבים •
מקבל קצבת  1, קצבת זקנה

נכות

"  כמה שיידרש"מחצית ממי שסימנו •
הינם בעלי דירות המשכירים את הנכס

לא אוכל  "אופציהסימןלאמשיבאף•
"לשלם כלל

ציינו כי משכורתם הינה  32%•
מתחת לממוצע הארצי

:  י השירותים החברתיים"מטופלים ע
(נתונים עירוניים)



לקראת התחדשות
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48%52%

האם גודל הדירה הנוכחית מתאים  
?לך

אני צריך דירה  
גדולה יותר

גודל הדירה 
מספיק

5%

48%38%

9%

?כמה חדרים היית רוצה בדירה

3

4

5

6

מהמשיבים ציינו כי גודל  52%•
הדירה הנוכחית מספיק להם

מעדיףאני"התשובהסומנהלא•
"יותרקטנהדירה



לקראת התחדשות
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44%

32%

24%

האם ברור לך מסלול ההתחדשות  
?הצפוי בבניין

באופן חלקי

כן

לא
56%

8%

36%

האם תרצה לגור במתחם לאחר  
?ההתחדשות

כן

לא

לא יודע

מרבית התושבים מביעים רצון להמשיך  •
.ולהתגורר בשכונה

הינם שוכרים  " לא יודע"שסימנו מי•
וכן בעלי דירות  ( שחוששים מהתייקרות)

חוששים משינוי פני  )המתגוררים נכס 
(השכונה ומצפיפות

מהמשיבים לא מרגישים  68%•
שמסלול ההתחדשות והתהליך ברור 

להם באופן מלא



לקראת התחדשות
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:חששות לקראת התחדשות הבניין
הנושאשצוייןמספר הפעמים –( 00)

(8)עומס תנועתי •

(8)עומסים ורעש , צפיפות•

(4)מעבר לדירת ביניים •

(3)הקהילתיהמרקםשינוי•

(3)שיבושים במימוש הפרויקט •

(2)חדשיםמבניםתחזוקת•

(2)התייקרות •

(1)הדייריםבצרכיהתחשבותחוסר•

(1)אובדן הכנסה משכירות •

(1)פתוחיםבמרחביםחוסר•

:נושאים שיעניין אותך לקבל מידע לגביהם3סמן 



שוכרים

רוב מכריע של אוכלוסיית השוכרים בבניינים מורכב ממשפחות•

ה/רווק1, משפחות4–מבין העונים המשכירים •

₪  4640–גובה שכירות ממוצע •

לא מקבל סיוע בשכר דירהאף שוכר •

שנים  10מרבית הדירות מושכרות בין שנה ל•

רוב השוכרים חוששים מעליית מחירי הדיור ותולים בזאת את הישארותם בשכונה לאחר ההתחדשות•

16



עזרה ובצרוןהתנהלות מול 
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5%

29%

38%

14%

14%

אני מרוצה מאופן העברת  
המידע והעדכונים

בכלל לא

באופן ממוצע

כן

במידה רבה

לא רלוונטי

5%

33%

29%

19%

14%

אני מרגיש בטוח בליווי של עזרה  
ובצרון שהינה חברה עירונית

בכלל לא

באופן ממוצע

כן

במידה רבה

לא רלוונטי

ציפיות והערות לגבי הקשר 
:וההתנהלות מול עזרה ובצרון

שקיפות מלאה•

הדייריםשללאינטרסיםדאגה•

זמינות לדיירים•

בירור מעמיק לגבי כל ספק שאנו  •
איתומתקשרים 

הולמים לרכושלבטחונותדאגה •

בדברבעיקר,שוטפיםעדכונים•
והתמורותהבינוי

דיורפתרונותלמציאתשיפעלו•
לבעלי משכורות נמוכות

:סיבות לאי חתימה מול עזרה וביצרון

לא הגיע אף אחד להחתים•
הגגעלהרחבהלעשותרוצים•
רכשו את הנכס לאחרונה וטרם החליטו•
הספיקו לעבור על החוזהלא•
(קשישה)רוצה להיות האחרונה שחותמת , השכנים לא חתמו•



...השורותבין 
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ולכן השאלון נשאר אצלה  חששה מאוד מילאה את הסקר אך –דיירת דיור ציבורי אחת •

זכויותיהיש לספק מידע ופרטים לגבי  < -

הדייריםבקרבנמוכהוהבנהמידערמת•

ואין להם פתרונות או קול" חלק מהמשחק"תסכול של השוכרים כי הם אינם •


