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 המועצה ראש – לבנה גיל : אל
  המועצה ל"מנכ – דודי זביב

 דוברת המועצה  - , דגנית  שטיניג אנוש משאבי מנהלת – בסן דליה
  שוהם מקומית מועצה 

 שוהםהנדון: ממצאי סקר ב

איש2ה כמדגם מייצג של תושבי  333בקרב  4323במאי  24-22 -רצ"ב ממצאי סקר טלפוני שבוצע ב

היחסי  (. בכל שכונה ריאיינו פרופורציונאלית לחלקה2.3% –)טעות הדגימה  21הישוב, מעל גיל 

 האם או האב.  –. בכל בית אב ריאיינו את ראש המשפחה שוהםמסה"כ בתי אב ב

 לפי שכונות ולפי משתני רקע נוספים.  –הציר המרכזי בניתוח הנתונים 

 )בשאלות הזהות(.   4323 –וב 4324 –כמו כן, הדו"ח כולל השוואה לממצאי סקר שבוצע ב 
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 משתני רקע של המדגם 
 שכונת מגורים 

 סה"כ 

 55% + כרמים + סחלבים קשת   חמניות+ +טללים 

 9% + ברושים אלונים   

 13% גבעולים   

 33%     מכבים איילון+ עמק + יובלים +)+ב'(  רקפות + ורדים 

 7% יעלים   

 5% הדסים   

 
 גיל

 סה"כ 

 20%  59 עד

23-29 33% 

33+ 47% 

 

  דתיות רמת

 כ"סה 

 21%  דתי

 43%  מסורתי

 65%  חילוני

 
 

   שוהםב ותק

 כ"סה 

 42%   שנים 23 עד

 46%  שנה 22-23

 33% +  שנה 26

 

 ( יב ועד' א מכיתה) ספר בבית שלומדים ילדים יש האם

 כ"סה 

 21%  יש

 34%  אין
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 פרוט הממצאים 

 האיכות הכוללת של שרותי המועצה 
 שוהם המקומית שהמועצה השרותים של הכוללת האיכות את ת/מדרג היית כיצד, הכל בסך

 ?לתושביה נותנת

 מקובץ  סה"כ* 

 43% 20% מצויינת   

 23% 40% טובה מאוד   

 37% טובה   

23% 
 2% לא טובה   

 0% גרועה   

 1% גרועה מאוד   

  91% –*בקרב בעלי הדעה 

 
 הערכה חיובית. 

 4324 –השוואה ל 

 4323 (91%*) 4324 (99*) 

 91% 02%  מצויינת

 53% 02%  מאוד טוב

 09% 53%  טובה

 3% 5%  ומטה טובה לא

 *האחוז שהביעו דעה 

 . 4324חל שיפור בהערכת האיכות הכוללת של שרותי המועצה לעומת 

  

23% 26% 

63% 32% 
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 בכל שורה(  233%) הערכת האיכות הכוללת של שרותי המועצה לפי משתני רקע

 איכות כוללת  

טובה  מצויינת
 מאוד

טובה 
 ומטה

20% 40% 40% 

 31% 49% 21% טללים, חמניות, קשת, סחלבים שכונה

 44% 32% 24% אלונים + ברושים

 56% 29% 15% גבעולים

ורדים + רקפות + יובלים + 
 איילון+ מכבים

23% 36% 41% 

 35% 46% 19% יעלים

 52% 43% 5% הדסים

זכר    מגדר  22% 42% 36% 

נקבה     19% 39% 42% 

59עד  גיל   19% 38% 43% 

40-49 23% 38% 39% 

50+ 18% 44% 38% 

ילדים במערכת 

 החינוך 

כן     20% 41% 39% 

לא     20% 39% 40% 

 35% 34% 31% דתי רמת דתיות 

 49% 35% 16% מסורתי

 37% 44% 19% חילוני

כמה שנים גרים 

שוהםב  

שנים 23עד   20% 37% 43% 

שנה 22-23  22% 44% 34% 

שנה + 26  19% 40% 41% 

 
שכונות : גבעולים והדסים הערכת איכות השרות נמוכה מעט מהממוצע )על גבול המשמעות  4 –ב 

 הסטטיסטית(. 

 בקרב דתיים ההערכה גבוהה מהממוצע. 
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שביעות הרצון מהאופן שבו המועצה המקומית מטפלת בנושאים 

 שונים 
  :הבאים מהנושאים אחד בכל המקומית המועצה מטפלת לדעתך כיצד

 בכל שורה.  233% –מקובץ, בקרב בעלי הדעה, מסתכם ב 

 

 די טוב טוב מאוד
סה"כ 

טוב מאוד 
 + די טוב

לא כ"כ טוב 
 + לא טוב

האחוז 
שהביעו 

 דעה

 100% 8% 92% 28% 64% בנקיון הישוב, פינוי ואיסוף האשפה 

 100% 3% 97% 17% 80% בחזות הישוב

 100% 5% 95% 35% 60% המדרכות והתאורהבאחזקת הכבישים, 

באכיפת החוקים העירוניים בנושא נקיון ופינוי 
 הגזם

50% 37% 87% 13% 92% 

 88% 28% 72% 45% 27% בפעילויות תרבות לאנשים בגילך 

 81% 25% 75% 35% 40% בפעילויות תרבות ופנאי לילדים ובני נוער

במערכת החינוך הפורמאלית )בתי הספר, גני  
 הילדים( 

39% 45% 84% 16% 77% 

 86% 6% 94% 29% 65%  באחזקת מתקני השעשועים ובגינות המשחקים

ביזום והקמת מבני ציבור ופרוייקטים לרווחת 
 הציבור

40% 45% 85% 15% 89% 

 52% 20% 80% 36% 44% בטיפול באוכלוסיה המבוגרת, בגיל השלישי

כמו אבטחת  -בנושא האבטחה ושרותי הביטחון 
מוסדות החינוך, ניידת סיור, אבטחה באירועים 

 יישוביים וכדומה
36% 42% 78% 22% 93% 

 

 רוב ההערכות גבוהות מאוד או די גבוהות.  

מבעלי  41%) פעילויות תרבות לאנשים בגילך -גבוה שלא מרוצים  יחסיתמספר תחומים עם אחוז 

 –מבעלי הדעה לא מרוצים(, טיפול בשרותי אבטחה  43%הדעה לא מרוצים(, חינוך בלתי פורמאלי )

 מבעלי  הדעה לא מרוצים(.  43%לא מרוצים וטיפול באוכלוסיה מבוגרת 2 גיל שלישי ) 44%

 תחומים ספציפיים לפי משתני רקע 

 ור( בכל ט 233%) פעילויות תרבות לאנשים בגילך לפי גיל 

סה"כ   
 (*12%)  +50 (*95%)  40-49 (*92%) 59עד  (*11%)

 82% 76% 43% 30% טוב מאוד + די טוב

 18% 24% 57% 02% לא כ"כ + לא טוב

 *האחוז שהביעו דעה 

יותר ממחצית לא מרוצים. מאידך, בקרב  – 59מחד, בולט חוסר שביעות הרצון בקרב צעירים עד גיל 

 ההערכה גבוהה מאוד.  33המבוגרים מעל גיל 
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לפי האם יש ילדים במערכת  -הערכה כלפי טיפול המועצה במערכת החינוך הפורמאלית 

 החינוך 

סה"כ  
 (*33%) אין ילדים (*13%) יש ילדים (*11%)

 45% 36% 51% טוב מאוד 

 49% 41% 03% די טוב

 6% 23% 91% לא כ"כ + לא טוב

 *האחוז שהביעו דעה. 

לא מרוצים.  45% –מרוצים ממערכת החינוך ו  11%, שוהםבמערכת החינוך בבקרה הורים לילדים 

 הערכה טובה. 

לפי האם יש ילדים במערכת  -הערכה כלפי טיפול המועצה בחינוך בלתי פורמאלי   

 החינוך 

 (*13%) אין ילדים (*13%) ילדיםיש  (*12%סה"כ ) 

 02% טוב מאוד 
32% 51% 

 31% 37% 53% די טוב

 18% 31% 03% לא כ"כ + לא טוב

 *האחוז שהביעו דעה. 

מרוצים מטיפול המועצה בחינוך הבלתי פורמאלי   69%, שוהםהורים לילדים במערכת החינוך ב cבקר

 הערכה סבירה.  –לא מרוצים  52% –ו 

 –לפי האם יש ילדים  – באחזקת מתקני השעשועים ובגינות המשחקיםטיפול המועצה 

 הבדלים בין הורים לילדים לכל היתר. לא נמצאו   

 טיפול באוכלוסיה המבוגרת לפי גיל 

סה"כ  
 (*62%)  +50 (*24%)  40-49 (*32%) 59עד  (*34%)

 77% 89% 80% 22% טוב מאוד + די טוב

 23% 11% 20% 02% כ"כ + לא טוב לא

 

 אין הבדלים לפי גיל. הערכה גבוהה. 

 

 

 

 

 

 

11% 92% 

13% 69% 14% 
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)בקרב  האחוז שציינו שהמועצה מטפלת בנשאים שונים "טוב מאוד + די טוב" לפי אזורים

 בעלי הדעה( 

מאחר והטבלה מראה רק את האחוז שציינו "טוב מאוד + די טוב".  233% –: לא מסתכם ב הערה

 . 233% –האחוז שציינו "לא כ"כ טוב + לא טוב" משלים ל 

סה"כ  
האחוז 
שציינו 

"טוב מאוד 
 + די טוב"

טללים, 
חמניות, 
קשת, 
 סחלבים

אלונים 
 +

 ברושים
 גבעולים

ורדים + רקפות 
+ יובלים + 

 איילון+ מכבים

 הדסים יעלים

בנקיון הישוב, 
פינוי ואיסוף 

 האשפה 
92% 96% 94% 92% 88% 92% 90% 

 100% 96% 96% 94% 94% 99% 97% בחזות הישוב

באחזקת 
הכבישים, 
המדרכות 
 והתאורה

95% 93% 88% 96% 98% 92% 100% 

באכיפת החוקים 
העירוניים 

בנושא נקיון 
 ופינוי הגזם

87% 88% 97% 90% 82% 85% 89% 

בפעילויות  
תרבות לאנשים 

 בגילך
72% 76% 84% 67% 71% 60% 53% 

בפעילויות 
תרבות ופנאי 

 לילדים ובני נוער
75% 70% 93% 63% 79% 79% 73% 

במערכת  
החינוך 

 הפורמאלית 
84% 88% 76% 82% 83% 80% 82% 

באחזקת מתקני 
השעשועים 

ובגינות 
  המשחקים

94% 93% 93% 91% 98% 95% 83% 

ביזום והקמת 
מבני ציבור 
ופרוייקטים 

 לרווחת הציבור

85% 84% 97% 80% 87% 88% 74% 

בטיפול 
באוכלוסיה 

המבוגרת, בגיל 
 השלישי

80% 83% 79% 81% 83% 67% 64% 

בנושא 
האבטחה 

 ושרותי הביטחון 
78% 77% 74% 74% 79% 80% 83% 

 

באזור אלונים +ברושים ההערכה יחסית גבוהה, גבוהה יחסית  ההערכה לחינוך הבלתי פורמאלי

בשכונת  ונמוכה יחסית בגבעולים. כמו כן, ההערכה לפעילויות תרבות למבוגרים נמוכה יחסית 

 גבעולים. 

 לא נמצאו הבדלים בנושאים נוספים בניתוח לפי שכונות. 
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)האחוז שציינו  0290הערכה לטיפול המועצה בנושאים שונים, שינויים לעומת 

 טוב מאוד + די טוב בקרב בעלי הדעה, בנושאים זהים( 

   4323 4324 

שינוי 
לעומת 
2102 

 96% 97% בחזות הישוב
+1% 

 בפינוי ואיסוף אשפה
92% 

94%  

 93% בנקיון הישוב 

 91% 94% באחזקת מתקני השעשועים בגינות המשחקים
+3% 

 89% 87% פינוי גזםובאכיפת החוקים העירוניים בנושא נקיון 
-2% 

 88% 69%   )הורים(* בפעילויות תרבות ופנאי לילדים
-19% 

 88% 95% באחזקת כבישים מדרכות ותאורה
+7% 

 3%- 88% 85% ביזום והקמת מבני ציבור ופרוייקטים לרווחת הציבור

  במערכת החינוך הפורמלית ) בתי הספר, גני הילדים (
  )בקרב הורים(* 

77% 78% 
-1% 

 75% 72% תרבות ופנאי לאנשים בגילךבפעילויות 
-3% 

כמו אבטחת מוסדות החינוך,  -בנושא האבטחה ושרותי הביטחון 
  תפקוד מחסומים וכדומה

78% 63% 
+15% 

 *בקרב הורים לילדים במערכת החינוך 

 האבטחה ושרותי הביטחוןטיפול המועצה בנושא  שיפור – 4324לעומת השינויים הבולטים ביותר 

 בטיפול המועצה בחינוך הבלתי פורמאלי.  והרעה

 לא חלו שינויים משמעותיים ביתר התחומים. 
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איזה נושאים משפיעים במידה הרבה ביותר על הערכת איכות שרותי 

 רגרסיה מרובת משתנים  – המועצה

 האיכות הכוללת של שרותי המועצה  –המשתנה המוסבר 

 שנבדקו נושאים  99-צה בטיפול המועהערכות כלפי  –המשתנים המוסברים 

מהשונות של איכות שרותי המועצה קשר  53% –לרגרסיה ובמצטבר הם מסבירים כ נושאים נכנסו  2

 בינוני(. הם מוצגים בסדר יורד של השפעתם: 

 אחוז השונות המוסברת במצטבר   

 29% יזום והקמת מבני ציבור ופרוייקטים לרווחת הציבור

 41% הישוב, פינוי ואיסוף האשפה נקיון

 55% מערכת החינוך הפורמאלית )בתי הספר, גני הילדים( 

 53% אחזקת הכבישים, המדרכות והתאורה

 

הוא נושא בעל  ההשפעה הגבוהה ביותר על  – יזום והקמת מבני ציבור ופרוייקטים לרווחת הציבור

 , חינוך פורמאלי ותשתיות. נקיון –איכות השרות. אחריו 

היו די דומות, כפי שהראה הטבלה  4324תוצאות ניתוח דומה )רגרסיה( בסקר  :0290 –השוואה ל 

 הבאה: 

  במצטבר המוסברת השונות אחוז 0290סקר  – נושא

 21% הציבור לרווחת ופרוייקטים ציבור מבני והקמת יזום

 29% אשפה ואיסוף פינוי

 33% (  הילדים גני, הספר בתי)  הפורמלית החינוך מערכת

 37%  הישוב נקיון

 40% בגילך לאנשים ופנאי תרבות פעילויות

 41% חניה בנושא העירוניים החוקים אכיפת
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 פניה למוקד 
 ?פעמים כמה, כן ואם? המועצה של 921 למוקד פנית האחרונה בשנה האם

 סה"כ 

 40% לא פנית   

 19% פעם אחת   

 18% פעמיים   

 11% פעמים   5 

 12% פעמים או יותר   2 

 

 0290 –השוואה ל 

 4323 4324 

 30% 40% לא פנית   

 16% 19% פעם אחת   

 24% 18% פעמיים   

 24% 11% פעמים   5 

 12% פעמים או יותר   2 

  6% - לא זוכר2ת 

 

 בהתאמה.  63% –ל  13% –מ  –למוקד  שפנוחלה ירידה קלה באחוז שציינו  4324 –בהשוואה ל 

  באיזו מידה את/ה מרוצה מהטיפול בפנייתך האחרונה? ( 12% -)לאלו שפנו  
 

 סה"כ ולפי כמה פעמים פנו למוקד 

 לפי כמה פעמים פנו  סה"כ 

פעמים או יותר 5 פעמיים פעם אחת  

 72% 78% 77% 13% מאוד + די מרוצה 

 28% 22% 23% 43% לא כ"כ + לא מרוצה 

 
 הערכה גבוהה ללא קשר למספר פניות. 

 )בקרב אלו שפנו למוקד(  0290 –השוואה ל  –שביעות הרצון מטיפול המוקד בפניה 

  4323 (63%)* 4324 (13%)* 

 12% 13% מאוד + די מרוצה 

 29% 43% לא כ"כ + לא מרוצה 
 *האחוז שפנו למוקד 

 חלה ירידה קלה )ללא משמעות סטטיסטית( בשביעות הרצון מהטיפול.  4324 –בהשוואה ל 

 

45% 

45% 
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 פניה למועצה 

 לאיזו מחלקה פנו 
 לאתר כניסה, מייל, מכתב, בטלפון) האחרונה בשנה המועצה עם כלשהו מגע לך היה האם

  ? האחרונה בפעם בקשר היית מחלקה איזו עם, כן-ואם(? ישיר מגע או המועצה

 (  23%בקרב אלו שפנו ) סה"כ 
 - 55% לא היה מגע עם המועצה

 19% 9% 2גביהגזברות

האגף לאיכות הסביבה ) תברואה 2 שיפור פני העיר 2 
 נקיון (

9% 19% 

אגף החינוך בנושאים אחרים שאינם רישום לגנים ובתי 
 ספר

8% 17% 

 12% 5% אגף הנדסה

 6% 2% רישום ילדים לגנים ובתי ספר

 4% 2% ראש המועצה או סגניו

 2% 1% רווחה 2שירות פסיכולוגי

 2% 1% הממונה על פניות הציבור

 2% 1% הרבנות המקומית

 2% 1% תרבות וספורט

 3% 1% מוקד

 4% 2% )מים, ביטחון, חידוש דרכון, בינוי, תחבורה ציבורית אחר 

 8% 2% לא זוכר2ת לאיזו מחלקה פנה2תה בפעם האחרונה

 
 4324 –השוואה ל 

 4323 4324 
 21% 55% לא היה מגע עם המועצה

 13% 9% 2גביהגזברות

האגף לאיכות הסביבה ) תברואה 2 שיפור פני העיר 2 
 נקיון (

9% 7% 

אגף החינוך בנושאים אחרים שאינם רישום לגנים ובתי 
 ספר

8% 10% 

 7% 5% אגף הנדסה

 4% 4% רישום ילדים לגנים ובתי ספר

 2% 2% ראש המועצה או סגניו

 8% 6%    מחלקות אחרות 

 2% 4% לא זוכר2ת לאיזו מחלקה פנה2תה בפעם האחרונה

 53% 45% סה"כ האחוז שפנו למועצה 

 

 חלה ירידה קלה באחוז שציינו שפנו למועצה. 

 .4324 –די דומה ל  –חלוקת המחלקות 
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 שביעות הרצון מהטיפול במחלקה
 ה/את האם(, הקודמת בשאלה שציינת) לאחרונה פנית שאליה המחלקה לגבי( 23% –)לאלו שפנו 

 מכ"א מהדברים הבאים:  מרוצה לא או מרוצה

 בפנייתך הטיפול מהירות  

 הטיפול מקצועיות  

 העובדים ואדיבות מיחס  

 בפנייתך הטיפול כל מסך  

  טורבכל  233%הטבלה הבאה מרכזת את התשובות, 

 מהירות 
 הטיפול

 בפנייתך

 מקצועיות
 הטיפול

 ואדיבות מיחס
 שטיפלו העובדים
 בפנייתך

 שביעות כ"סה
 מהטיפול הרצון

 בפנייתך

 79% 93% 75% 76%  מרוצה די+  מאוד

 21% 7% 25% 24%  מרוצה לא+  כ"כ לא

 
 כל ההערכות מאוד גבוהות. 

 )האחוז ש"מרוצה" בלבד(  0290 –השוואה ל 

 מהירות 
 הטיפול
 בפנייתך

 מקצועיות
 הטיפול

 ואדיבות מיחס
 שטיפלו העובדים

 בפנייתך

 שביעות כ"סה
 מהטיפול הרצון

 בפנייתך

4323  76% 75% 93% 79% 

4324 69% 68% 81% 69% 

 10%+ 12%+ 7%+ 7%+ 4324שינוי לעומת 

 

 חל שיפור בכל הפרמטרים.  4324לעומת 
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 שביעות רצון לפי המחלקות העיקריות אליהן פנו 

 מהירות  
 הטיפול

 בפנייתך

 מקצועיות
 הטיפול

 ואדיבות מיחס
 העובדים
 שטיפלו

 בפנייתך

 שביעות כ"סה
 הרצון

 מהטיפול
 בפנייתך

 79% 93% 75% 76%  מרוצה די+  מאוד סה"כ

 לא+  כ"כ לא
  מרוצה

24% 25% 7% 21% 

 90% 100% 88% 91%  מרוצה די+  מאוד גזברות 2 גביה 

 לא+  כ"כ לא
  מרוצה

9% 12% 0% 10% 

אגף החינוך 
)ללא רישום 
לגנים ובתי 

 הספר(

 71% 84% 68% 68%  מרוצה די+  מאוד

 לא+  כ"כ לא
  מרוצה

32% 32% 16% 29% 

רישום לגני 
 ובתי הספר*

 90% 100% 90% 90%  מרוצה די+  מאוד

 לא+  כ"כ לא
  מרוצה

10% 10% 0% 10% 

 76% 97% 68% 70%  מרוצה די+  מאוד איכות הסביבה 

 לא+  כ"כ לא
  מרוצה

30% 32% 3% 24% 

 75% 95% 79% 63%  מרוצה די+  מאוד אגף ההנדסה 

 לא+  כ"כ לא
  מרוצה

37% 21% 5% 25% 

 *מספר המקרים קטן. 

 נמוך.  יחסיתבאגף החינוך ובאגף ההנדסה  חלק מההערכות 

 כללית, ההערכות מאוד חיוביות.  
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 מוסדות החינוך 

 גני הילדים 
 (N=12)הם והילדים בש בגנישיש להם ילדים  מהמרואיינים ציינו 90%

 
  ? לא מרוצה 9מאוד מרוצה,  92 -, כאשר9-92מהי שביעות רצונך מהגן בו לומד ילדך? בין 

 

  (N=63, 24%סה"כ ) 

 11% ( 1-23מרוצה )ציון 

 23% ( 6-1בינוני )ציון 

 1% ( 2-3לא מרוצה )ציון 

 1.5  2-23הציון הממוצע בין 

 
 ומטה.  1 - 45%ומעלה,  1נתנו ציון  11%שביעות הרצון גבוהה. 

 
מאלו שיש להם ילדים בגני הילדים )מספר  45% –ומטה בשאלה הקודמת  1לאלו שנתנו ציון 

  (.N=22, המקרים קטן
 

 מרוצה במיוחד? לא את/ה ממה 
 

 (N=22) מכלל המדגם 5% 

 43% ציין2ה צפיפות 2 מחסור בגננות 2 סייעות    

 75% *ציין2ה משהו אחר  

 פרוט:  –* אחר 

 מוצלח לא מתקן 

  אישי משהו 

  הגננות מאחת. 

 והאוכל הילדים כמות 

 בעיות מיני כל עם ילדים עם התמודדות 

 פעילות אין2 הכוונה חוסר2התכנים 

  מסרבים 
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 בתי הספר היסודיים 
 (N=213) שוהםילדים בחינוך היסודי בלהם יש ש ציינו מהמרואיינים 51%

 חלוקת הילדים לפי בתי הספר היסודיים 

 מספר המקרים (51%) סה"כ 
 (923 )סה"כ 

 41 44% בבית ספר רבין   

 35 29% דתי אבני החושן  -בבית ספר הממלכתי 

 31 21% בבית ספר אבן חן   

 43 45% בבית ספר צוקים   

 31 21% בבית ספר ניצנים   

 4 4% בבית ספר שחף   

 

 שביעות הרצון מהרמה הלימודים בבית הספר שצויין  

  (N=213, 51%סה"כ ) 

 65% ( 1-23מרוצה )ציון 

 43% ( 6-1בינוני )ציון 

 24% ( 2-3לא מרוצה )ציון 

 1.63  2-23הציון הממוצע בין 

 

   לפי בית הספר –שביעות הרצון מרמת הלימודים בבית הספר היסודי 

 

בבית ספר 

 (N=09) רבין

בבית ספר 
-הממלכתי

דתי אבני 
 החושן

(N=53) 

בבית ספר 
 אבן חן

(N=59) 

בבית ספר 
 צוקים

(N=05) 

בבית ספר 
 ניצנים

(N=59) 

 41% 70% 62% 54% 86% ( 1-23מרוצה )ציון 

 32% 23% 33% 38% 7% ( 6-1בינוני )ציון 

 27% 7% 5% 8% 7% ( 2-3לא מרוצה )ציון 

 6.73 7.67 7.67 7.21 8.79  2-23הציון הממוצע בין 

 (. N=2מדי ) קטן םהערה: לא מוצג בית הספר שחף מאחר ומספר המקרי

 יותר נמוכה מהמוצע.  –בבית הספר רבין הערכה יחסית גבוהה, בבית הספר ניצנים 

 : 0290 –השוואה ל  –בית ספר יסודי 

)רמת ההורה,  פרמטרים של שביעות הרצון מבית הספר היסודי בו לומדים 3נבדקו  4324בסקר 

לכן לא ניתן  ,הסביבה הלימודית, פעילות חברתית, אחזקת המבנה, אווירה כללית בבית הספר(

 אלא לראות את המגמה:  להשוואת באופן ישיר

 3612 0293 -הספר היסודי שביעות הרצון מהרמה הלימודית בבית 

 3631  0290 –פרמטרים  3של ממוצע כולל 

  

 הערכה דומה בשני הסקרים. כללית, 
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 חינוך על יסודי  
  ? שלהבת יסודי בעל או יהלום בחטיבת שלומדים ילדים לכם יש האם

בקרב אל שיש ילדים בבתי  סה"כ 
 (N=993)( 05%) הללו הספר 

 (N)=10 22% 21% בחטיבת יהלום   

 (N=05) 02% 3% בעל יסודי שלהבת   

 - 11% אין ילדים בבית הספר הללו  

 

 

 שביעות הרצון מהרמה הלימודית בבית הספר 

( 45%סה"כ ) 
(N=223) 

חטיבת יהלום 
(N=94) 

על יסודי שלהבת 
(N=45*) 

 78% 29% 23% ( 1-23מרוצה )ציון 

 17% 41% 53% ( 6-1בינוני )ציון 

 6% 30% 43% ( 2-3לא מרוצה )ציון 

 8528 7500 75.6  2-23הציון הממוצע בין 

 *יש להזהר בהסקת המסקנות מאחר ומספר המקרים קטן. 

  )מספר המקרים קטן(.  יחסית גבוהה –יהלום ההערכה יחסית נמוכה, בבית הספר שלהבת  תבחטיב

 0290 –השוואה ל 

פרמטרים בבתי הספר )רמת ההוראה, הסביבה הלימודית,  2 –נבדקה שביעות הרצון מ  4324 –ב 

 פעילות חברתית, אווירה כללית(, כלומר, לא ניתן להשוות ישירות אלא לראות את המגמות.   

 6.31 4323 -שביעות הרצון מהמרמה הלימודית 

 1.39   4324 –פרמטרים ב 2של הציון הכולל 

 

 השנה הציון קצת יותר נמוך אולם השאלות אינן זהות ולא ניתן להסיק מסקנות. 

ההערכות לגבי בית הספר שלהבת היו גבוהות מהממוצע, אולם מספר  4324גם בסקר הערה: 

 המקרים היה קטן.  

 בית הספר התיכון 
 (N=93)הם וילדים בבית הספר התיכון בשלהם יש ציינו ש 29%

 שביעות הרצון מהרמה הלימודית בבית הספר 

  (N=93, 29%סה"כ ) 

 13% ( 1-23מרוצה )ציון 

 45% ( 6-1בינוני )ציון 

 1% ( 2-3לא מרוצה )ציון 

 1.9  2-23הציון הממוצע בין 

 

 ההערכה גבוהה. 
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 0290 –השוואה ל 

)רמת ההוראה, סביבה לימודית, מגוון המגמות פרמטרים   2 –ה שביעות הרצון מ נבדק 4324 –ב 

 אלא לראות את המגמות.  4323ואווירה כללית בבית הספר( לכך לא ניתן להשוואת ישירות לסקר 

 1.9 4323 -שביעות הרצון מהמרמה הלימודית 

 1.46   4324 –פרמטרים  2הציון הכולל של 

 

 מאחר והשאלות לא זהות.  להסיק מסקנותבסקר הנוכחי הציון קצת יותר גבוה אולם לא ניתן 

  



 
 

43 
 

 smithr@netvision.net.il, מייל: 35-6254315, פקס: 35-6255222, טל: 34264, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 החברה העירונית חמ"ש

 פעילויות ספורט 
 בפעילויות או/ו ספורט בחוגי משתתפים( ילדים כולל) משפחתך מבני מישהו או ה/את האם

 מרוצה ה/את האם, כן ואם, ועוד שוהם מרוץ, שוהם סובב,  כמו ש"חמ העירונית בחברה ספורט

 ? אלו חוגים/מפעילויות מרוצה לא או

 (51%)בקרב אלו שמשתתפים  סה"כ 

 94% 53% מאוד + די מרוצה 

 1% 5% לא כ"כ + לא מרוצה 

 - 64% לא משתתפים 

 

 ההערכה גבוהה מאוד.

 פעילויות העשרה 
, מחול חוגי כמו, ש"בחמ העשרה בפעילויות ים/משתתף משפחתך מבני מישהו או ה/את האם

 ? אלו מפעילויות מרוצה לא או מרוצה ה/את האם, כן ואם וכדומה מוזיקה, אומנויות

 (41%בקרב אלו שמשתתפים ) סה"כ 

 95% 46% מאוד + די מרוצה 

 1% 4% לא כ"כ + לא מרוצה 

 - 14% לא משתתפים 

 ההערכה גבוהה מאוד.

 פעילויות תרבות 
הצגות, מופעים,  - והאם את/ה או מישהו מבני משפחתך משתתף/ים בפעילויות תרבות בחמ"ש

אירועי תרבות כמו פסטיבל סוכות, אירועי קיץ, חגיגה בירוק ועוד, ואם כן, האם את/ה מרוצה או 
  לא מרוצה מפעילויות אלו? 

 (63%בקרב אלו שמשתתפים ) סה"כ 

 94% 33% מאוד + די מרוצה 

 1% 3% לא כ"כ + לא מרוצה 

 - 23% לא משתתפים 

 ההערכה גבוהה מאוד.

 4323השוואה לסקר 

 . 4323 –שביעות הרצון מפעילויות בחמ"ש נבדקה בסקר ב 

 פעילויות ספורט 

 4323 4323 

 42% 51% האחוז שמשתתפים 

 94% 94% האחוז שמאוד + די מרוצים )בקרב המשתתפים( 

 . שביעות הרצון גבוהה מאוד לאורך זמן. המשתתפים עלהאחוז 
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  0292 -השוואה ל  –בחמ"ש  העשרהפעילויות 

 4323 4323 

 52% 41% האחוז שמשתתפים 

 93% 95% האחוז שמאוד + די מרוצים )בקרב המשתתפים( 

ההערכות . 4323לא חלו שינויים משמעותיים הן באחוז המשתתפים והן בשביעות הרצון לעומת 

 גבוהות מאוד. 

 0292 -השואה ל  –בחמ"ש  תרבותפעילויות 

 0293 0292 

 44% 63% האחוז שמשתתפים 

 95% 94% האחוז שמאוד + די מרוצים )בקרב המשתתפים( 

  

  חלה עליה משמעותית באחוז המשתתפים. שביעות הרצון גבוהה לאורך זמן.  4323לעומת 

 מרכז אומנויות הבמה 
 

 ?בעבר שהיה או כיום שוהםב הבמה אומנויות למרכז מנוי למשפחתך/  לך יש האם

 סה"כ 

 22% יש מנוי כיום   

 11% היה מנוי בעבר אך אין כיום   

 67% אף פעם לא היה מנוי   

ציינו שאף פעם לא  61% –ציינו שהיה להם בעבר אך בוטל ו  22%ציינו שיש להם מנוי כיום,  44%

 היה מנוי. 

 233%) מנוי למרכז אומנויות הבמה לפי שכונות, לפי גיל ולפי האם יש ילדים במערכת החינוך

 בכל שורה( 

יש מנוי כיום   
  

היה מנוי בעבר  
 אך אין כיום  

אף פעם לא  
 היה מנוי  

00% 11% 67% 

 גיל

59עד   26% 12% 62% 

40-49 30% 12% 58% 

50+ 14% 10% 76% 

האם יש לכם ילדים שלומדים 

מכיתה  -באחד מבתי הספר

 א' עד יב'?

כן     27% 12% 61% 

לא     
16% 10% 73% 

 שכונה

טללים, חמניות, קשת, 
 סחלבים

29% 10% 61% 

 68% 15% 18% אלונים + ברושים

 61% 22% 18% גבעולים

ורדים + רקפות + יובלים + 
 איילון+ מכבים

18% 7% 75% 

 65% 23% 12% יעלים

 71% 5% 24% הדסים

שיש להם ילדים במערכת החינוך  ו, בקרב אל23-29האחוז שציינו שיש מנוי גבוה יחסית בקרב גילאי 

 .סחלביםוטללים, חמניות, קשת ובקרב תושבי שכונות 



 
 

44 
 

 smithr@netvision.net.il, מייל: 35-6254315, פקס: 35-6255222, טל: 34264, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 0292 –השוואה ל  –מנוי למרכז אומנויות הבמה 

האם את2ה או מישהו מבני משפחתך משתתף2ים בפעילויות של מרכז אומנויות נשאל:  4323 –ב 

ציינו שאין להם מנוי אך נוהגים לראות הצגות או מופעים מדי  %51 ציינו שיש להם מנוי, %3 הבמה?

 ציינו שלא משתתפים כלל בפעילויות מרכז הבמה.  31% –פעם ו 

 חלה עליה משמעותית באחוז שציינו שיש להם מנוי למרכז אומנויות הבמה  4323 –בהשוואה ל 

 בהתאמה.   44% –ל  3% –מ 

 מכלל המשיבים(  32%אומנויות הבמה ) מנוי למרכזכיום אין ציינו שלאלו ש

  ? שוהםב הבמה אומנויות למרכז מנוי לך אין מדוע

 לפי האם היה מנוי בעבר  (11%סה"כ ) 

היה מנוי בעבר 
 אך אין כיום

(99%)   

אף פעם לא היה 
 (13%) מנוי

 23% 38% 25% אין לך זמן 2 עסוק2ה

 22% 13% 21% לא אוהב2ת 2 לא מעוניין2ת

בפעילויות מסוג זה במסגרת  משתתף2ת
 אחרת

13% 4% 15% 

 9% 20% 11% **מגוון2 רמת הפעילות לא מספק

 10% 7% 10% יקר מידי

 3% 0% 3% התחייבות אוהבים לא 

 1% 0% 1% מעדיפים לצאת מהישוב לבילוי

 4% 13% 5% *אחר 

 12% 4% 11% אין דעה 2 אין סיבה

 שהמנויים עד לחכות התבקשה ,להרשם פנתה פעמיים, בעיני חן שמוצא משהוא יש אם רק: פרוט –אחר *

 לא עוד, להרשם בשביל תקווה לגני ללכת והצטרכה והציעו מקומות צדדיים אליה פנו כך ואחר ירשמו הקבועים

 לא, יצא לא, קשר איתו יצרו לאהתאכזבה, , גמישות חוסר2סגורות להצגות סגור מנוי, לעשות מתכוונים - עשו

 דוברת, םכרטיסי שאין אומריםו פעמיים פעם הולכת, טוב לא מקום הציעו , לגיל שמתאים שם יש מה יודעת

, אין אפשרות ללכת עם ילדים, מספר חוגים לנוער מיידע מספיק אין, מתאים לא הילדים של גיל, אנגלית

 מצומצם. 

 מרוצה לא, להעלות תוכל הצגה כל שלא מידי קטנה שהבמה שהובהר מכיווןכולל:  - מגוון 2 רמה לא מספקים:**

 לצעירים הצגות אין, סרטים יותר, המבנה מאיכות

בקרב אלו שהיה להם מנוי בעבר, יחסית בולט "חוסר זמן", "מגוון 2 רמת הפעילויות לא מספק" וחוסר 

 העניין באופן כללי. 

ציינו שלא מרוצים ממגוון2רמת ( 42%), כרבע שהיה להם מנוי בעבר אך אין היוםבקרב אלו 

איכות המבנה לא טובה, אין הצגות לצעירים וכדומה( הפעילויות במרכז )לדוגמה: מבחר הצגות קטן, 

 .   צורך לא מסופקוישי להם מנוי במקום אחר. נראה שיש 

, יחסית יותר צויין שלא מעוניינים, שעסוקים או שמשתתפים שלא היה מנוי אף פעםבקרב אלו 

 או למקום אחר בת"א(.  לדוגמא: מנוי לקאמרי בת"א) במסגרות אחרותיות מסוג זה בפעילו

42% 42% 
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 תוכנית המתאר  

 שנים  92 בעודהיכן יגורו 
 ?שנים 92 בעוד עצמך את רואה ה/את היכן

 סה"כ ולפי גיל 

 סה"כ 

 לפי גיל
לפי האם יש ילדים 

 במערכת החינוך

51עד   לא כן +50 40-49 

, בבית בו שוהםב 
 את2ה גר2ה כיום 

52% 17% 63% 60% 61% 45% 

 13% 15% 8% 17% 21% 13% בבית אחר  שוהםב 

 1% 0% 2% 0% 0% 1% בדיור מוגן  שוהםב 

 26% 14% 16% 10% 47% 20% בישוב אחר בארץ  

 0% 0% 0% 1% 0% 0% בחו"ל   

 2% 1% 2% 0% 2% 2%  *אחר 

 13% 9% 13% 9% 12% 12% אין דעה   

 עדיין לא יודעים איפה, תלוי במערכת החינוך  – שוהםפרוט: ב –*אחר 

ציינו  2%בבית אחר )כולל  שוהםנוספים ב 22%כמחצית ציינו שיישארו באותו הבית בו גרים היום, 

 . שוהםציינו שיעזבו את  43% –הם( ו ו"בדיור מוגן בש

מהצעירים ציינו  21%לגילאי הביניים והמבוגרים: רק  59פער משמעותי בין צעירים עד גיל : לפי גיל

 ומעלה שציינו זאת.  23מגילאי  63% –שיישארו באותו הבית בו גרים היום  לעומת כ 

אך בבית אחר. לפי ממצאים אלו,  שוהםב 42% –מהצעירים ציינו שיגורו בישוב אחר בארץ ו  21%

 צעירים. תיתכן עזיבה של 

 22%רק  שוהם: בקרב הורים לילדים במערכת החינוך בלפי האם יש ילדים במערכת החינוך

( חושבים 46%ב אלו שאין להם ילדים בגילאים אלו, כרבע )רחושבים  שיעברו לישוב אחר, בעוד שבק

 שיעברו.   

 לא נמצאו הבדלים בעלי משמעות סטטיסטית.  :לפי שכונות
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 גדול מדי אחרי עזיבת הילדים האם  הבית יהיה 
6 שישאר למי מדי גדול יהיה הוא מהבית ייצאו הילדים שכאשר טוענות שוהםב מהמשפחות חלק

 ?עבורך נכון זה מצב האם

 סה"כ 

 לפי גיל
לפי האם יש ילדים 

 במערכת החינוך

51עד   לא כן +50 40-49 

 54% 46% 56% 42% 49% 50% נכון   

 38% 48% 38% 50% 41% 43% לא נכון   

 8% 6% 6% 8% 10% 7% דעה   לא הביעו 

 

 מחצית מהמשיבים ציינו שאחרי עזיבת הילדים הבית בו הם גרים יהיה גדול מדי עבורם. 

 ציינו זאת.  36% 33בקרב המבוגרים מעל גיל 

 לפי שכונות 

 לפי שכונה סה"כ 

טללים, 
חמניות, 
קשת, 
 סחלבים

אלונים + 
 גבעולים ברושים

ורדים + 
רקפות + 
יובלים + 
איילון+ 
 הדסים יעלים מכבים

 67% 73% 42% 51% 82% 42% 50% נכון   

 19% 15% 51% 43% 12% 51% 43% לא נכון   

 14% 12% 7% 6% 6% 7% 7% דעה   לא הביעו 

 
 . עבורם "נכון"ציינו שמצב זה  גבוה מהממוצעבשכונות הבאות: אלונים, ברושים ויעלים אחוז 

קצת יותר  מכביםואיילון  ,יובלים ,רקפות  ,ורדים, טללים, חמניות, קשת, סחלביםבשכונות הבאות:  

 עבורם.   לא נכון"ממחצית ציינו שזה "
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 משיכת צעירים לישוב 
 צריך לישוב צעירים למשוך מנת שעל לכך ה/מסכים ה/את האם6 מתבגרת שוהם אוכלוסיית

 ? צעירים לזוגות דיור ולבנות הישוב את להגדיל

 *סה"כ 

 לפי גיל
לפי האם יש ילדים 

 במערכת החינוך

51עד   לא כן +50 40-49 

 66% 61% 69% 55% 69% 64% מסכים2ה   

 34% 39% 31% 45% 31% 36% לא מסכים2ה   

  96% –*בקרב בעלי הדעה 

 קצת פחות.  – 23-29קרוב לשני שליש הסכימו, בקרב גילאי הביניים 

 לפי שכונות 

 לפי שכונה סה"כ 

טללים, 
חמניות, 
קשת, 
 סחלבים

אלונים + 
 גבעולים ברושים

ורדים + 
רקפות + 
יובלים + 
איילון+ 
 הדסים יעלים מכבים

 48% 76% 73% 55% 71% 57% 64% מסכים2ה   

 52% 24% 27% 45% 29% 43% 36% לא מסכים2ה   

 

+  ורדים + רקפות + יובלים + איילון, ברושים +אלוניםהאחוז שהסכימו גבוה יחסית בשכונות הבאות: 

   מכבים ויעלים. 
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 פיצול בתים פרטיים 
 ? דיור יחידות 0 -ל שוהםב פרטיים בתים פיצול להרשות אין או יש לדעתך האם, עקרוני באופן

 סה"כ 

 לפי גיל
לפי האם יש ילדים 

 במערכת החינוך

51עד   לא כן +50 40-49 

 57% 50% 50% 47% 72% 54% יש להרשות   

 28% 33% 29% 37% 21% 30% אין להרשות   

 15% 17% 21% 16% 7% 16% אין דעה    

 

 (. 14%) 59קצת יותר ממחצית ציינו ש"יש להרשות", במיוחד בקרב הצעירים עד גיל 

 לפי שכונות 

 לפי שכונה סה"כ 

טללים, 
חמניות, 
קשת, 
 סחלבים

אלונים + 
 גבעולים ברושים

ורדים + 
רקפות + 
יובלים + 
איילון+ 
 הדסים יעלים מכבים

 48% 50% 53% 65% 65% 49% 54% יש להרשות   

 38% 42% 26% 25% 29% 33% 30% אין להרשות   

 14% 8% 21% 10% 6% 18% 16% אין דעה    

 

 ההבדלים לפי שכונות אינם בעלי משמעות סטטיסטית. 

 שנים  23לפי היכן יגורו בעוד 

 שנים  23לפי היכן יגורו בעוד  סה"כ 

, בבית שוהםב
בו את2ה גר2ה 

 כיום

בבית  שוהםב
 אחר

בישוב אחר 
 בארץ

 60% 59% 51% 54% יש להרשות   

 28% 28% 31% 30% אין להרשות   

 13% 13% 18% 16% אין דעה    

 

  שוהםים פרטיים בתציינו ש"יש להרשות פיצול ב 63%בקרב אלו שמתכוונים לגור בישוב אחר בארץ, 

 יחידות דיור.  4 –ל 
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 אורח חיים בריא 

 תדירות ביצוע פעילות גופית 
, התעמלות, שחיה, ריצה, הליכה כמו) כלשהי גופנית פעילות עושה ה/את בשבוע פעמים כמה

 (?וכדומה אופניים

 מקובץ סהכ 

 52% 13% פעמים בשבוע(   3-6כל יום או כמעט כל יום ) 

 18% פעמים בשבוע   5-2 

 51% 38% פעמים בשבוע   4-5 

 22% 10% פעם בשבוע   

 4% פחות מפעם בשבוע   

 21% 17% כמעט ולא עושה פעילות גופנית   

 
 בכל שורה(  233%) תדירות ביצוע פעילות גופנית לפי משתני רקע

 5-0 
פעמים 

בשבוע או 
לעיתים 
קרובות 

 יותר

0-5 
פעמים 
 בשבוע

פעם 
בשבוע או 
לעיתים 
רחוקות 

 יותר

כמעט ולא 
עושה 

פעילות 
 גופנית

31% 38% 14% 17% 

 16% 17% 35% 31% טללים, חמניות, קשת, סחלבים שכונה

 18% 6% 56% 21% אלונים + ברושים

 18% 12% 33% 37% גבעולים

ורדים + רקפות + יובלים + איילון+ 
 מכבים

29% 40% 13% 17% 

 19% 8% 31% 42% יעלים

 14% 14% 43% 29% הדסים

זכר    מגדר  44% 34% 11% 11% 

נקבה     23% 41% 15% 21% 

59עד  גיל   32% 38% 12% 17% 

40-49 28% 42% 13% 17% 

50+ 32% 36% 14% 17% 

ילדים במערכת 
 החינוך 

כן     26% 44% 15% 16% 

לא     36% 34% 12% 18% 

 21% 8% 44% 27% דתי רמת דתיות 

 18% 16% 38% 28% מסורתי

 16% 14% 37% 33% חילוני

כמה שנים גרים 
שוהםב  

שנים 23עד   27% 41% 12% 20% 

שנה 22-23  32% 34% 19% 14% 

שנה + 26  32% 40% 11% 17% 

האחוז שציינו שעושים פעילות גופנית "לעיתים קרובות" גבוה יחסית בקרב גברים ובקרב אלו שאין 

 .  21להם ילדים מתחת לגיל 

 לפי גיל, רמת דתיות, ותק בעיר ושכונת מגורים.  –לא נמצאו הבדלים נוספים 

  

52% 
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 0290 -השוואה ל  -באיזו תדירות עושים פעילות גופנית 

 4323 4324  

 53% 52% יותר או בשבוע פעמים 5-2

 53% 51% בשבוע פעמים 4-5

 *53% 52%  עושים  ולא כמעט או יותר רחוקות לעיתים
  ולא כמעט - 42%, בשבוע מפעם פחות ציינו 22%*

 .4324לא חל שינוי לעומת 

 היצע תשתיות ספורט  
, בפארקים ספורט מתקני כמו, שוהםב לספורט הפיזיות התשתיות של ההיצע מידה באיזו

 ?צרכיך על עונה לא או עונה' וכו כושר מכוני, בריכות, אופניים שבילי, והליכה ריצה מסלולי

מקובץ בקרב בעלי הדעה  סה"כ  
(93%*) 

 12% 23% עונה במידה רבה מאוד   

 55% עונה במידה די רבה   

 29% 6% עונה במידה מועטה   

 22% לא עונה   

 - 23% אין דעה    

 

 )מקובץ, בקרב בעלי הדעה( לפי באיזו תדירות עושים פעילות גופנית 

 לפי באיזו תדירות עושים פעילות גופנית  * סה"כ 
פעמים  5-2

בשבוע או 
לעיתים קרובות 

 יותר
פעמים  4-5

 בשבוע

פעם בשבוע או 
לעיתים רחוקות 

 יותר

כמעט ולא 
עושה פעילות 

 גופנית

עונה במידה רבה 
 מאוד + די רבה

12% 83% 86% 73% 68% 

במידה מועטה +כלל 
 לא

29% 17% 14% 27% 32% 

  93% –*בקרב בעלי הדעה  

ככל שעושים פעילות גופנית בתדירות נמוכה יותר, כך ההיצע של תשתיות הספורט פחות עונה על 

)מבעלי הדעה( ציינו  13%צרכי המשיבים. בקרב אלו שעושים פעילות גופנית לעיתים קרובות, מעל 

 שהיא עונה על צרכיהם. 

 )מקובץ, בקרב בעלי הדעה(  לפי גיל

 לפי גיל *סה"כ 

51עד   40-49 50+ 

 74% 90% 83% 12% עונה במידה רבה מאוד + די רבה

 26% 10% 17% 29% במידה מועטה +כלל לא

  93% –*בקרב בעלי הדעה 

 . 33למבוגרים מעל גיל  –וקצת פחות  23-29ההיצע הכי מתאים לגילאי 
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 היצע של מתקני ספורט לפי אזור מגורים 

 לפי שכונה *סה"כ 

טללים, 
חמניות, 
קשת, 
 סחלבים

אלונים + 
 גבעולים ברושים

ורדים + 
רקפות + 
יובלים + 
איילון+ 
 הדסים יעלים מכבים

עונה במידה רבה 
 מאוד + די רבה

12% 
82% 74% 76% 85% 88% 65% 

במידה מועטה 
 +כלל לא

29% 
18% 26% 24% 15% 13% 35% 

  93% –*בקרב בעלי הדעה 

 ההבדלים לפי השכונות אינם בעלי משמעות סטטיסטית. 

 4324-השוואה ל

 4323 (93%*) 4324 (11%*) 

 76% 12%  רבה די+  מאוד רבה במידה עונה

 24% 29% עונה לא+  מועטה במידה עונה

 *האחוז שהביעו דעה 

 על צרכי התושבים.  עונהספורט ה של תשתיות עשההיצבאחוז שציינו  4324חלה עליה קלה לעומת 

 עניין בשבילי אופניים 
 הייתם, הילדים כולל, משפחתך/  ה/את האם, אופניים שבילי הישוב בכל מפתחים היו אם

 ?בישוב למקום ממקום להגיע מנת על בהם משתמשים

 מקובץ  סה"כ* 

 31% 51% כן, לעיתים קרובות   

 43% כן, מדי פעם   

 25% 9% לעיתים רחוקות 2 לפי הצורך   

 52% כמעט או כלל לא   
  91% –*בקרב בעלי הדעה 

 קצת יותר ממחצית ציינו שהיו משתמשים בשבילי האופניים לעיתים קרובות ומדי פעם. 
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 בכל שורה(  233%) לפי משתני רקע

לעיתים קרובות +  
 מדי פעם

לעיתים רחוקות + 
 כלל לא

57% 43% 

סחלביםטללים, חמניות, קשת,  שכונה  57% 43% 

 31% 69% אלונים + ברושים

 27% 73% גבעולים

ורדים + רקפות + יובלים + איילון+ 
 מכבים

53% 47% 

 63% 38% יעלים

 53% 47% הדסים

זכר    מגדר  58% 42% 

נקבה     56% 44% 

59עד  גיל   48% 53% 

40-49 71% 29% 

50+ 51% 49% 

ילדים במערכת 
 החינוך 

כן     71% 29% 

לא     43% 57% 

 48% 52% דתי רמת דתיות 

 55% 45% מסורתי

 38% 62% חילוני

כמה שנים גרים 
שוהםב  

שנים 23עד   62% 38% 

שנה 22-23  60% 40% 

שנה + 26  53% 47% 

לפי באיזו 
תדירות עושים 
 פעילות גופנית 

פעמים בשבוע או לעיתים קרובות  5-2
 יותר

61% 39% 

פעמים בשבוע 4-5  58% 42% 

 40% 60% פעם בשבוע או לעיתים רחוקות יותר

 55% 45% כמעט ולא עושה פעילות גופנית

 
 אלוניםהאחוז שהיו משתמשים בשבילי האופניים "לעיתים קרובות + מדי פעם" גבוה יחסית בשכונות 

 ונמוך יחסית בשכונת יעלים.  גבעוליםו ברושים+ 
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 הספורט מנוי למועדון 
 ?בעבר שהיה או כיום שוהם הספורט למועדון מנוי למשפחתך או/ו לך יש האם

 סה"כ 

 49% יש מנוי כיום   

 29% היה מנוי בעבר אך אין כיום   

 42% אף פעם לא היה מנוי   

 

ממצא שרומז על תחלופה די גבוהה  –ציינו שיש להם מנוי כיום ושהיה בעבר אך אין כיום אחוז דומה 

 של מנויים במועדון הספורט.  

 בכל שורה(  922%משתני רקע )לפי שכונות, לפי  הספורטלמועדון מנוי 

 

 יש מנוי כיום   
היה בעבר  

 אך אין כיום  
אף פעם לא  

 היה מנוי  

29% 29% 42% 

 42% 31% 27% טללים, חמניות, קשת, סחלבים שכונה

ברושיםאלונים +   35% 29% 35% 

 41% 24% 35% גבעולים

ורדים + רקפות + יובלים + איילון+ 
 מכבים

31% 30% 40% 

 42% 38% 19% יעלים

 71% 19% 10% הדסים

זכר    מגדר  29% 31% 40% 

נקבה     28% 28% 43% 

59עד  גיל   33% 35% 32% 

40-49 25% 30% 45% 

50+ 29% 28% 44% 

ילדים במערכת 

 החינוך 

כן     30% 27% 43% 

לא     28% 31% 41% 

 35% 33% 32% דתי רמת דתיות 

 47% 28% 25% מסורתי

 42% 29% 29% חילוני

כמה שנים גרים 

שוהםב  

שנים 23עד   27% 23% 51% 

שנה 22-23  28% 32% 40% 

שנה + 26  30% 31% 39% 

לפי באיזו 

תדירות עושים 

 פעילות גופנית 

פעמים בשבוע או לעיתים  5-2
 קרובות יותר

38% 27% 35% 

פעמים בשבוע 4-5  29% 29% 43% 

פעם בשבוע או לעיתים רחוקות 
 יותר

22% 26% 52% 

 44% 40% 16% כמעט ולא עושה פעילות גופנית

בקרב אלו שעושים ציינו שאף פעם לא היה להם מנוי )אחוז יחסית גבוה(.  12%בשכונת הדסים 

 ספורט. ה)אחוז יחסית גבוה( ציינו שיש להם מנוי למועדון  51%פעילות גופנית לעיתים קרובות, 

 לא נמצאו הבדלים נוספים. 
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 סיבה לכך שאין מנוי למועדון הספורט  
 שציינו שאין להם מנוי למועדון הספורט מכלל המשיבים  12% –ל 

 ? שוהם הספורט למועדון מנוי לך אין מדוע

 האם היה מנוי לפי  (39%סה"כ ) 

היה בעבר אך אין 
(01%) כיום  

אף פעם לא היה 
 (00%) מנוי

 12% 18% 14% אין לך זמן 2 עסוק

 17% 15% 16% לא אוהב2ת 2 לא מעוניין2ת

 31% 38% 34% יקר מדי

 26% 12% 20% פעילות ספורט במסגרת אחרת עושה

 6% 6% 6% **מגוון 2 רמת הפעילויות לא מספקים

 6% 10% 8%   *אחר

 התחייבותתנאי המנוי לא מתאימים 2 
 לטווח אורך

1% 1% 1% 

 1% 0% 1% אין דעה 

    

,   כי, קיים שהיה ידעתי לא,  יצא לא, לדתיים מתאים לא, אותו ניצלה לא, משפחתי מצב , רחוקפרוט:  –*אחר 

 , אין צורך, אין סיבה. מבוגר גיל, שחיה לחוגי רק היה , גדולים כבר ילדים2בעונה, בקיץ יעשו

 לכמותביחס  קטן המקום גודל ,טוב לא מקום, כושר החדר את לחדש צריך,  מידי קטןכולל:  –**מגוון 2 רמה 

 נושא כל ,החוגים של מההיצע מרוצה לא, שלה לפעילות מתאים לא, תקין לא הציוד - מסורבל, האנשים

 . ביישוב התושבים צרכיי על עונה לא במיוחד הנוער של הספורט

 ובולט במיוחד בקרב אלו שהיה להם מנוי בעבר אך אין כיום.  המנוי צויין במדרג הראשון מחיר 

( ציינו שעושים פעילות ספורט במסגרת 46%, יותר מרבע )בקרב אלו שאף פעם לא היה להם מנוי

 מכלל המדגם(. ממצא זה מרמז על צורך לא מסופק בתחום זה.  22%אחרת )הם מהווים 
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 תחבורה ציבורית 

 שימוש והאם עונה על הצרכים 
 על עונה הציבורית התחבורה מידה באיזו כן ואם,  ציבורית בתחבורה ת/משתמש ה/את האם

 ?משפחתך ושל שלך הצרכים

מקובץ, בקרב אלו שמשתמשים  סה"כ 
 (56%בתחבורה הציבורית )

 51% 6% עונה במידה רבה מאוד   

 8% במידה די רבה   

 64% 19% במידה מועטה   

 3% כלל לא עונה   

לא משתמשים בתחבורה  
 הציבורית  

64%  

 

ציינו שמשתמשים בתחבורה הציבורית, כאשר קרוב לשני שליש מהם ציינו שהיא לא עונה על  56%

 צרכיהם. 

הסיבות שלא משתמשים בתחבורה הציבורית ולכך שהיא לא עונה על 

 מכלל המרואיינים.  16% –לאלו שלא משתמשים או שציינו שהיא לא עונה על הצרכים  הצרכים 

  שוהםהתחבורה הציבורית בלפי  העמדות כלפי  סה"כ 

 על הצרכים לא עונה
 לא משתמשים

 בתחבורה הציבורית

אין  -לא זקוק לתחבורה ציבורית  
 צורך  

66% 11% 85% 

תדירות נמוכה מדי של  
 התחבורה הציבורית בתוך הישוב  

22% 47% 13% 

תדירות נמוכה מדי של  
התחבורה הציבורית ליעדים מחוץ 

 לישוב  

25% 61% 13% 

 0% 4% 1% אין תאום בין אוטובוסים לרכבת 

 2% 8% 3%   *אחר  

 מה לפעמים עושים הם כיבאופן כללי,  נמוכה תדירות, המגורים ממקום מאוד רחוקות תחנותפרוט:  –*אחר 

 תחבורה אין, מתאימות לא השעות, בזמנים עומדים ולא תחנות על מדלגים ,להתלונן למי ואין רוצים שוהם

 מקצועית לא טובה לא חברהלעבודה,  מתאים מסלול אין, הגימלאי לבית אותם שיביאו לגימלאים מיוחדת

 הקווים היצע , הזמנים מבחינת כשצריך לסמוך אפשר איו( מלא מגיע)מדי עמוס האוטובוס, הסעות על מדלגת

 מצויינת בשוהם הציבורית שהתחבורה לציין ביקש, (חיצוניים קוים וגם פנימים קווים גם) נמוכה והתדירות קטן

 .מזמן לא עד בה משתמש היה
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 מקור מידע רצוי 
 במועצה נעשה מה, תרבות אירועי) שוהםב אירועים על להתעדכן ת/מעוניין ה/את אופן באיזה

  (? וכדומה

 לפי גיל סה"כ 

51עד   40-49 50+ 

 18% 20% 6% 16% הדיוור השבועי של מועצת שוהם

 20% 9% 11% 15% המועצהאתר האינטרנט של 

SMS 15% 7% 22% 13% 

 15% 11% 12% 13% מודעות במקומונים

 9% 12% 6% 10% לוח האירועים החודשי של חמ"ש

  8% 9% 8% במייל

 1% 4% 19% 6% פייסבוק

 3% 5% 5% 4% אפליקציית המועצה בסמארטפון

 5% 1% 4% 4% אחר 

 2% 4% 0% 3% לא משנה

 7% 4% 21% 9% לא מעוניין2ת

 
אתר האינטרנט של (, 26%) שוהםהדיוור השבועי של מועצת  -במדרג הראשון צויינו מספר מקורות 

(. 23%) לוח האירועים החודשי של חמ"ש(  ו25%כ"א(, מודעות במקומונים ) 23%)  SMSו המועצה

 אין מקור אחד בולט. צויינו במדרג השני ובפער קטן מהמדרג הראשון.  SMS-מודעות במקומונים ו

( אך גם בולט האחוז שציינו 29%בקרב הצעירים יחסית בולט האחוז שציינו "פייסבוק" ): לפי גיל

 33. מבוגרים מעל גיל SMS –יחסית יותר מעדיפים ב  23-29(. גילאי הביניים 42%ש"לא מעוניינים" )

יור השבועי של מועצת ( ובד43%יחסית יותר מעדיפים להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה )

 (.  21%שוהם )

 4324 –השוואה ל 

 2015 2012 

 17% 16% הדיוור השבועי של מועצת שוהם

 31% 15% אתר האינטרנט של המועצה

SMS 15% 14% 

 11% 13% מודעות במקומונים

 7% 10% לוח האירועים החודשי של חמ"ש

 - 6% פייסבוק

 - 4% אפליקציית המועצה בסמארטפון

 3% 3% משנהלא 

 )בעיקר במייל( 14% 4% אחר 

  8% במייל

 3% 9% לא מעוניין2ת

 

  52% –בולטת הירידה באחוז שציינו את אתר האינטרנט של המועצה )מ  4324 -השוואה ל

פייסבוק ואפליקציה של המועצה  –(, כאשר השנה נוספו מקורות מידע דיגיטליים נוספים 23% –ל 

 בסמארטפון.  
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 פייסבוק של המועצה דף 
 ?אליו ת/מחובר ה/את האם6 פייסבוק דף יש שהם המקומית למועצה

 סה"כ ולפי גיל 

 לפי גיל סה"כ 

51עד   40-49 50+ 

 49% 37% 35% 42% לא שמעת על דף הפייסבוק של המועצה   

 31% 40% 24% 43% שמעת אך לא מחובר2ת   

של  את2ה מחובר2ת לדף הפייסבוק 
 המועצה מקומית שהם  

25% 41% 23% 20% 

 

ציינו אותו כמקור מידע  6%רבע מהמרואיינים ציינו שמחוברים לדף הפייסבוק של המועצה )אולם רק 

 על אירועים בשוהם(.  רצוי

 59של המועצה גבוה משמעותית בקרב צעירים עד גיל  האחוז שציינו שמחוברים לדף הפייסבוק

 בלבד(.  43%) 33( מאשר בקרב מבוגרים מעל גיל 22%)

 4324 -השוואה ל

השיבו בחיוב. "בפועל"  52%נשאל האם יתחברו לדף הפייסבוק אם המועצה תפתח אותו.  4324 –ב 

 כיום כרבע ציינו שמחוברים אליו. 

 אפליקציה של המועצה 
 השתמשת האם, כן ואם בסמרטפון עירונית אפליקציה יש שהם המקומית שלמועצה לך ידוע האם

 ?נפגעים ואו/ו תקלות על לדיווח בה

 לפי גיל סה"כ 

51עד   40-49 50+ 

 64% 56% 69% 63% לא יודע2ת שיש אפליקציה עירונית   

יודע2ת שיש אפליקציה עירונית אך לא  
 השתמשת בה  

27% 20% 35% 26% 

השתמשת בה לדיווח על תקלות ו2או  
 נפגעים  

6% 7% 7% 5% 

 5% 2% 4% 4% השתמשת בה למטרות אחרות    

 
ציינו שהשתמשו בה לדיווח על תקלות ו2או  23%, שמעו על אפליקציה עירונית בסמארטפון 23% –כ 

 נפגעים או למטרות אחרות. לא נמצאו הבדלים לפי גיל. 

 

 

 
 

 

92% 22% 9% 23% 
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 מה צריך לשפר בשוהם 
היה לציין כל ניתן  ? בשוהם לשפר צריך שהכי הדבר לדעתך מהו :נשאלה השאלה הפתוחה

 רצ"ב הפרוט אחרי הקידוד:  תשובה, ניתן היה לציין מספר תשובות. התשובות קודדו. 

 סה"כ 

 25% תחבורה ציבורית, תחבורה וחניה   

 20% טיפול בצעירים ונוער: בילוי, פנאי, תעסוקה    

 11% תרבות, פנאי וספורט למבוגרים, חדר כושר, חוגים    

 9% הוראה, לשפר בתי ספר מסויימים    תצפיפות בכיתות, רמ -חינוך  

 9% יוקר מחיה2מחירים גבוהים במרכולים 2 מחירי חוגים    

 6% ביטחון2 בטיחות2פריצות, גניבות , שמירה וכו   

 6% נקיון2פינוי גזם 2 צואה של כלבים   

 5% בניה לצעירים 2 משיכת צעירים לעיר   

 4% כבישים, מדרכות   -תשתיות  

 4% ועוד   מרקחתכלכלי, מרכזי קניות , בית -פיתוח מסחרי 

רעש תחבורה ומטוסים,  הדברה, כלבים וחתולים  -איכות סביבה  
 משוטטים    

3% 

 3% בשמירה על צביון הישוב 2 לא לבנות לגובה 2 להפסיק לבנות    

 2% גנים ציבוריים2פארקים2גינון   

 2% הקמת שבלילי אופניים2הליכה  מופרדים2בטיחותיים     

 2% פעילויות לגיל השלישי 2 שרותי רווחה   

 1% שרות המועצה 2 המוקד2 תיפקוד ראש המועצה    

 3%   *אחר 

 5% הכל בסדר 2 אין מה שלפר   

 10% אין דעה   

 ליישוב תהפוך שלא לשמור, קהילתיות , כדי להגיע למקומות צריכים נסיעה ארוכה,קהילתיותפרוט:  –*אחר 

 בין יומיומית אהדה, האנשים איכות, הסעות, בפארקים יותר קרובות לעיתים חברתיים מפגשים יצירת, חרדי

 . אדיבות יותר, התושבים

 בולטים הנושאים הבאים: 

  תחבורה ציבורית, תחבורה, חניות 

  מקומות פנאי ובילוי, חוגים )כולל הורדת מחירי החוגים(, מניעת אלימות  –טיפול בצעירים

 בני נוער וגם בניה לזוגות צעירים ומשיכת צעירים לישוב. 

  טיפול בפעילויות תרבות, פנאי וספורט למבוגרים, כולל יותר מקומות בילוי,  –במדרג השני

 ל בסופי השבוע ועוד ספורט )חדר ומועדון כושר, בריכה ועוד(, יותר הצגות, כול

  מחירים גבוהים במרכולים בישוב, מחירי דיור מחיה, כולל הבמדרג השלישי צויין יוקר

 גבוהים, מיסים ועוד 

  הישובבנוסף, צויין מספר רב של נושאים, כמו חינוך פורמאלי, נקיון, גינון, פיתוח מסחרי של ,

 זים רפואיים ועוד. כולל בניית מרכזי קניות ומקומות בילוי, בית מרקחת, מרכ
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