
עם התושבים העתידיים של 
שכונת בית בפארק אור יהודה

סקר היכרות 

תושבים יקרים,

נתוני הסקר:

במהלך החודשים האחרונים הפצנו סקר היכרות עם התושבים העתידיים בשכונת בית 
בפארק. מתוך תפיסה של שקיפות, אנו רואים חשיבות רבה בפרסום הסקר שכמוהו 
יפורסמו נוספים בעתיד. זו הזדמנות נוספת לקרוא לכם למלא את הסקרים שאנו 
מפיצים מעת לעת, שכן הם בעלי חשיבות רבה בהליך קבלת ההחלטות של העירייה. 
זו הזדמנות לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הסקרים והחומרים הפרסומיים לחברים/

מכרים/בני משפחה שאתם מכירים אשר צפויים להתגורר בשכונה, זאת כדי להגיע 
לתוצאות מדויקות ככל שניתן ובעיקר כדי להכיר את הצרכים שלכם ולהתאים את 

השכונה לכך ככל הניתן.

שפתחנו העירוני  בוואטסאפ  הקשר:  אמצעי  בכל  אחרינו  לעקוב  ממליצים  אנו 
ולהשאיר פרטים בטופס המקוון באתר העירייה.

תקופת הפצת הסקר: ינואר – מאי 2020

780 דיירים עתידיים, אשר מהווים 31% מכלל בתי אב   - סה"כ מענה על הסקר 
הצפויים להתגורר בשכונת בית בפארק )2482 יחידות דיור(.

https://www.oryehuda.muni.il/news/23
https://www.oryehuda.muni.il/707/?=d5ew6s16a41w15


מטרת השימוש בדירה

טרם הוחלטהשכרהלגור בדירה

61914147כמות 

79%2%19%אחוזים

100%אחוז מענה

קרבה לדת

ללא מענהחרדידתימסורתיחילוניאתאיסט

243023185239כמות 

0%55%30%11%3%1%אחוזים

100%אחוז מענה

מספר רכבים 

לא ענו012345

522051426924כמות 

1%28%66%3%1%0%1%אחוזים

99%אחוז מענה

100%  - אלו  נתונים  על  להתבסס  וניתן  גבוה  הינו  זו  לשאלה  המענה  אחוז   >

                                100%  - אלו  נתונים  על  להתבסס  וניתן  גבוה  הינו  זו  לשאלה  המענה  אחוז   >

99% אלו-  נתונים  על  להתבסס  וניתן  גבוה  הינו  זו  לשאלה  המענה  אחוז   > 



חיות מחמד

אחרחתולכלבכןלא

515265233456כמות 

66%34%82%16%2%אחוזים

סה"כ חיות 284אחוז מענה 100%

מבני ציבור שהתושבים העתידיים יהיו מעוניינים בהם

תרבות צריכה ופנאידת

בתי 
מרכז מתנ"סמקווהכנסת

תרבות
בתי קפה 
דוארקולנועומסעדות

מרכזי 
קניות/ 

בילוי

2861854494661652471כמות 

48%31%76%78%3%1%0%79%אחוזים

אחוז 
76%מענה

< אחוז המענה לשאלה זו הינו גבוה וניתן להתבסס על נתונים אלו- 100%
< ניתן להבחין כי לרוב משיבי שאלה זו אין בבעלותם חיית מחמד- 66%

< עבור 34% מעוני שאלה זו שבבעלותם חיית מחמד,  82% מהם בעלי כלבים

מבני ציבור מבוקשים:



המשך מבני ציבור שהתושבים העתידיים יהיו מעוניינים בהם

פרטיחינוךספורטגינות ציבוריות

גינות/ 
שטחים 
ירוקים

גינות 
כלבים

מגרשי 
ספורט 
ומתקני 
ספורט

חדרי 
כושר

קאנטרי/ 
בריכת 
שחייה

גני 
ילדים

בית 
ספר

מעונות 
רווחה 
וחינוך

שטחי ספריה
חנייה

525478196648142028563כמות 

1%4%80%3%11%81%71%48%1%1%אחוזים

אחוז 
76%מענה

בילוי בזמן הפרטי

לימודי בריםמסעדותמוזיקהקולנועשחייהספורטתיאטרון
תורה

38357868453436419684142כמות 

50%76%90%70%48%2%90%19%אחוזים

סה"כ 
ענו 

מתוך 
780

761

אחוז 
97%מענה

< אחוז המענה לשאלה זו הינו גבוה וניתן להתבסס על נתונים אלו- 76%
< חשוב לציין כי מדובר בשאלה מסוג מענה במלל חופשי ללא אופציית בחירה מתוך השאלון

< אחוז המענה לשאלה זו הינו גבוה וניתן להתבסס על נתונים אלו- 97%
< חשוב לציין כי מדובר בשאלה מסוג מענה במלל חופשי ללא אופציית בחירה

בילוי בזמן החופשי:


