
 

 שאלון בעיר לפעילות נדל"נית

 

  –שאלון  -

 

 נדגם יקר,

שאלון זה מייצג מחקר עוסק באבחון פוטנציאל ההשקעה בדירה באזור 

 המגורים הנוכחי שלך.

יש חשיבות רבה לקרוא את כל השאלות בעיון ולהקיף את התשובה המשקפת 

 ביותר את דעתך/ עמדתך.

 הקובעת.אין תשובות נכונות או לא נכונות, דעתך היא 

 הסקר מופנה לגברים ונשים כאחד, מטעמי נוחות נוסח בלשון זכר.

 השאלון הינו אנונימי ולצרכים סטטיסטיים בלבד.

 תודה על שיתוף הפעולה.

 

 

 ( לחלקם בעיר שנבחרה לפעילות נדל"נית.50-: יש להדפיס מספר רב של עותקים )כהערה

 

 

 

 

 

 

 



 שאלון מאפייני הדיור -חלק   א'

 מידה ידוע לך על תוכניות פיתוח עתידיות באזור זה ? )נא הקף תשובה מתאימה(( באיזה 1

 במידה רבה     במידה רבה      במידה בינונית      במידה מועטה      במידה מועטה     בכלל   

 ביותר             לא                                                  ביותר                                                    

          5                     4                      3                        2                           1                  0      

 רשום את התוכניות שאתה מודע להם:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________ 

 ( כמה זמן הנך גר באזור זה ? 2

 .עד שנה (א      

 .שנים 5משנה עד (  ב      

 .שנים 10שנים עד  5-מ(  ג      

 .   ומעלה שנים 10-מ(  ד      

 באיזה מידה הנך מרוצה משכונה זו  ? )נא הקף תשובה מתאימה( (3

 במידה רבה     במידה רבה      במידה בינונית      במידה מועטה      במידה מועטה     בכלל   

 ביותר             לא                                                  ביותר                                                    

          5                     4                      3                        2                           1                  0      

 ( האם אתה מגדיר את האזור כמבוקש למגורים ? 4

 א( כן  

 ב( לא 

נמק תשובתך: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________ 

 

 

 

 

 



 ( האם ידוע לך על בעיות ספציפיות בשכונה ? 5

 א( כן 

 ב( לא 

 נמק תשובתך:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________ 

 ( מאילו  רחובות באזור היית מציע להתרחק?6

 א( _______________________________________

 ב( _______________________________________

 _______________________________________ג( 

 ד( _______________________________________

נמק תשובתך: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

______________________ 

 ?לקנות דירה אילו  רחובות באזור היית מציע ב   (7

 ______________________________________א( 

 _______________________________________ב( 

 _______________________________________ג( 

 _______________________________________ ד(

נמק תשובתך: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
______________________ 

 ( האם ידוע  לך על אנשים שמכרו נכסים בסביבה ? 8

 א( כן

 ב( לא

 .  10אנא עבור לשאלה  לאבאם תשובתך הנה 

 

 

 

 



 שנמכרו על ידי אנשים שאתה מכיר  ?  ( כמה חדרים יש בדירות9

 דירות עם כל סוגי החדרים .א( 

 חדרים . 2ב( 

 חדרים .  3ג( 

 חדרים ומעלה. 4 ד(

 האם ידוע  לך על אנשים שרוצים למכור נכסים בסביבה ? ( 10

 א( כן

 ב( לא

 .  12אנא עבור לשאלה  לאבאם תשובתך הנה 

 ( אנא ציין שם , מספר טלפון ורחוב ? 11

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________ 

 ( מהי רמת הביקוש לדירות להשכרה ?12

 מועטה              מועטה                 גבוהה             גבוהה              בינונית                  

 ביותר                                                                                            ביותר           

          5                     4                      3                        2                           1                   

 ה ?ישכרדירות ל לשמהי רמת הביקוש ( 13

    גבוהה             גבוהה              בינונית                מועטה               מועטה                

 ביותר                                                                                            ביותר           

          5                     4                      3                        2                           1                   

 חדרים  ?  3יעתך , מהו טווח מחירי השכירות של דירת ( לפי יד14

____________________________________________________________________ 

 חדרים משופצת  ?  3מחירי השכירות של דירת  טווח ( לפי ידיעתך , מהו15

____________________________________________________________________ 

 

 חדרים  ? 4לפי ידיעתך , מהו טווח מחירי השכירות של דירת ( 16

____________________________________________________________________ 



 חדרים משופצת  ?  4לפי ידיעתך , מהו טווח מחירי השכירות של דירת ( 17

____________________________________________________________________ 

 ( באיזה מידה השכונה מתאימה לגידול ילדים ? 18

 במידה רבה     במידה רבה      במידה בינונית   במידה מועטה   במידה מועטה     בכלל   

 לא     ביותר                                                                ביותר                                                    

          5                     4                      3                        2                              1                   0      

 אקונומי-שאלון דמוגרפי וסוציו -חלק ג'

 ברוטו, האם רמת הכנסתך :₪  9,050( השכר החודשי הממוצע לשכיר במשק הישראלי הנו 19

 א( הרבה מתחת לממוצע.      

 ב( מתחת לממוצע.      

 ג( ממוצעת.      

 ד( מעל לממוצע.      

 ה( הרבה מעל הממוצע.      

 ( מאפייני הדת  ?20

 א( דתי.    

 ב( מסורתי.    

 ג( חילוני.     

 ( מין ?     21

 א( גבר                 

 ב(  אישה      

 ( גיל ?22

 .18-29א(       

 .30-39ב(        

 .40-49ג(        

 ומעלה.  50ד(        

 ( סטאטוס תעסוקתי ?23

 א( מנהל בכיר.     

 ב( מנהל בדרג ביניים.     

 .רגילג( עובד      



 ? מצב משפחתי( 24

 .רווקא(      

 .נשויב(      

 .נשוי + ילדים ג(      

 ( תחום העיסוק שלך במקום עבודתך ? 25

 .טק-עובד בהיי (א  

 .רואה חשבון(  ב      

 .עובד במסגרת ציבורית(  ג      

 .   אחר ________(  ד      

 

 

 

 


