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 דעתם מה לדעת מאד חשוב עובדים״ כ״שיכון גדולה שיכון לחברת

שתכנים של ת וקוני המ  שביעות מידת ועל שרכשו הדיור על הדירו
ם פעם מדי עורכת עובדים״ ״שיכון בכללו. הטפול מן הרצון רי ק  ס

ם קרי ח מ ם הדירות. קוצי בין אלה נושאים על ו רי ק ס ם ה  שאלות כוללי
ת רצון שביעות למן שונות,  הסביבה מן הבנין, מן הדירה, מן כללי

שתכניה החברה של הטיפול ומן ת לשאלות ועד במ ספציפיות-טכניו
ם :כגון קו ת מי מרפס סידורי או ה
 לשרות החברה ע״י לאחרונה שבוצע הסקר

 של מייצג מדגם על נערך בע״מ, סוציולוגי
שו דירות ובסוגי שונות בערים משתכנים

 של דמותה הצטיירה שהוצגו, מהשאלות נים.
שהצ שמחים ואנו משתכניה בעיני החברה

 קוני־הדירות של ולדעתם לטעמם לכוזן לחנו
תיקון. הטעון את לתקן ומשתדלים

 והתשובות השאלות מן במה והרי
שנתקבלו.

די שלבל יודעים ״אנחנו :לשאלה
לפ רבות. ומגרעות מעלות יש רה
 מה :אלה לפרטים שנכנס ני

 ?״ בללי כאופן הדירה על דעתך
:התוצאה נתקבלה

16.17 מאד חיובית דעה
68.3/״0 חיובית דעה
11.67־ נייטרלית דעה
3.87 שלילית דעה
— מאד שלילית דעה

 הדירה לדעתך ״האם :לשאלה
היטב?״ מתוכננת

כן — 69.40/0 :ענו
ככה־ככה — 17.70/0

הכביסה. תליית
 לא. — ענו — 4.470 ורק

דעה. אין ליתר
הו תמורה קבלת ״האם נ לשאלה

וסטנ לטיב כהשוואה לכספך גנת
הבניה?" דרט

כן — 77.27 :ענו
 ככה־ככה — 11.67־
 לא — 8.87<
תשובה אין — 2.27־

 הדירה מסירת ״האם :לשאלה
שצריך?" במו בוצעה

כן — 72.77־ :ענו
ככה־ככה — 11.6 7

לא — 13.370
הדי את קבלתם ״האם לשאלה:

?״ שהובטח בזמן רה
כן — 63.37־ :ענו

לא — 33.370
ה יהס לדעתך, ״מהו, :לשאלה
 כבעיות אליה פונים כאשר חכרה,
ולדירה?" לבנין הקשורות שונות

 טוב — 27.77־ :ענו
תלוי — 21.17,

 ההיפך טענו 137־ שצריך. כפי הדירה יניטרה הנשאלים מן 72.77־ של דעתם לפי
נייטרלים. והיתר מזה

 לא — 12.27־
תשובה אין — 0.57
הליקויים?" ״מהם לשאלה:

ליקויים אין — 68.87־ :ענו
— הפירוט: לפי התפלגו והיתר

 קטנות מרפסות — 4.47,
 קטנה אמבטיה — 2.27־

קטן מטבח — 2.27
 אוכל פנת קטנים, חדרים — 2.77

וכד׳. קטנה
הו תמורה קבלת ״האם ליטאלה:

להכ כהשוואה כספך עכור גנת
אחרות?" רות

כן — 78.87 :ענו
ככר,־ככה — 8.87

 ניסינו לא ; יודע לא — 26.17
 גרוע — 23.37־

תשובה אין — 1.67
 שהחברה הדברים ״האם :לשאלה

,כזמן? מסתדרים לסדר מבטיחה
 בזמן מסתדרים — 18.87 :עני

 יותר או פחות — 32.27,
 מדי יותר ״נסחבים״ — 39.47־
תשובה אין — 9.47־

 מקיימת החכרה ״האם לשאלה:
למשתכנים?" הבטחותיה את
 לתקופת מעבר גם — 3.87 :עני

ההתחייבות
 תקופת במסגרת אך תמיד, — 42.77־

ההתחייבות

 תלוי — 31.67־
 לא — 12.770
תשובה אין — 8.87

 הברירה, בידך היתה ״לו :לשאלה
 אותה עכשיו גם קונה היית האם
מג את מכיר שאתה לאחר דידה

ומעלותיה?" רעותיה

ת דעה הביעו 84.490  עד חיובי
ש הדירה על ביותר, חיובית

 . ל- רק עובדים״. ב״שיכון רכשו
שאלים 3.89^  שלילית דעה מהנ

נייטרלית. דעה בעלי והיתר

קונה הייתי — 66.17־ :עני
 קונה שהייתי חושב אני — 2.77
קונה הייתי ברירה, מחוסר — 6.17
 קונה הייתי שלא חושב אני — 2.77

 זו דירה קונה הייתי לא — 20.57
חומר אין — 1.67

 ניתן שנתקבלו והתשובות השאלות מכלל
 מרוצה הדירות מקוני הגדול שהחלק להסיק
 אולם השלילה, על מרובה שהחיוב ורואה

 שחלקם ליקויים, על שהצביעו מקרים היו
 מאמצים עושים ואנו לתיקון ניתן הגדול

בעתיד. שיתוקנו
המש בדעת מעונינת עובדים״ ׳׳שיכון חברת
 לשפר כדי ואמצעים מרץ• ומשקיעה תכנים

ולטפל.
 ב״שיכון דירה קונה כשאתה ברור, אחד דבר

 רצון ויש לדבר מי עם לך יש עובדים״,
 התועלת מירב את לך ולתת לקראתך לבוא

כספך. בעבור

 ״שיכון דירות מקוני 759$כ״<
ם עובדים״ מרי  עמדו שאילו או

ת לפני מחדש  היו דירה, קני
ם ת קוני ה א ת  וב־ הדירה או
עובדים״. ״שיכון

 את להתאים משתדלים עובדים״ שיכון ב׳
והנוף. הסביבה אל הבית

 ברמת״אשכול החדשים הבנינים : בתמונה
בירושלים.

 לליקויים התיחסו היתר שקנו. בדירה ליקויים כל אין כי אמרו מהנשאלים 68.87
בבניה. לליקויים ולא ותכנון שטח בחלוקת
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