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 ומטרהמתודולוגיה 

 בישובבתי אב  500ריאיון טלפוני של •

 ( האם או האב)בכל בית אב רואיין ראש המשפחה •

כ  "פרופורציונאלית לחלקה היחסי מסה ריאיינובכל שכונה •

 אוכלוסיית הישוב  

 2017ביוני  11 –ל  1 –בין ה איסוף המידע •

 4.5% –טעות הדגימה •

בדיקת רמת שביעות הרצון של התושבים    : המטרה•

 אחרי שינויים בהשוואה  המועצה ומעקב משרותי 

בשאלות  ) 2012-וב 2015 –ב  –לסקרים הקודמים

 (.הזהות



 של שרותי המועצה  הכוללת האיכות 
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41% 
37% 

47% 

35% 40% 

35% 

19% 20% 
12% 

 מצויינת

 טובה מאוד

 טובה

 לא טובה

קצת יותר  גבוה  " טובה"האחוז שציינו . הערכה גבוהה מאוד

 .    מאשר בסקרים הקדומים



שביעות הרצון מהאופן שבו מטפלת  

   המועצה בנושאים שונים

95% 

92% 

89% 

88% 

87% 

87% 

87% 

76% 

73% 

72% 

 בחזות הישוב

 גינות המשחקים/במתקני השעשועים

 באחזקת הכבישים המדרכות והתאורה

 בפרויקטים לרווחת הציבור

 פינוי ואיסוף האשפה, בניקיון הישוב

   באוכלוסייה המבוגרת

 ספורט ופנאי לילדים ובני נוער, בתרבות

 בחינוך הפורמלי

 באכיפת החוקים העירוניים 

 ספורט ופנאי לאנשים בגילך, בתרבות
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 בקרב בעלי הדעה  " טוב+ טוב מאוד "האחוז שציינו 

ירידה יחסית בולטת בנושא אכיפת   2015-בהשוואה ל . רוב ההערכות גבוהות

ירידה קלה בחינוך הפורמלי ועליה משמעותית  בחינוך הבלתי , החוקים העירוניים 

 . פורמלי



  שביעות הרצון בתחום האבטחה
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93% 

79% 

56% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

בנושא אבטחת מוסדות ציבור ובאירועים  
 יישוביים

 כ "סה –באבטחת מוסדות חינוך בשוהם 

בנושא הביטחון האישי בישוב באמצעות  
  106מוקד , שערים, ניידת הסיור

 ואמצעים אחרים

 " די טוב+ טוב מאוד "האחוז שציינו 

 .  רצון גבוהה-שביעות , למעט הביטחון האישי

  74%-מ  –ההערכה לביטחון האישי יורדת ככל שהמרואיינים מבוגרים יותר 

בקרב   49% –ל  39בקרב הצעירים עד גיל " טוב+ טוב מאוד "שציינו 

 .  50המבוגרים מעל גיל 



   106 -המועצה מגע עם מוקד 
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 (  המודעות לאפליקציה)רצון מטיפול המוקד בפניה וכיצד פנו -שביעות

פנו   67%
בשנה  
  האחרונה

פנו דרך   11%
האפליקציה  
 בטלפון נייד

יודעים שיש   30%
אפליקציה  אך  
  פנו בדרך אחרת

 פנו בדרך אחרת כי  59%

 לא יודעים שיש אפליקציה 

מרוצים   74%
 מהטיפול  

 בפניה 



 מגע עם המועצה בשנה האחרונה 

 פנו  54%

 כ שביעות"סה

הרצון  
 מהטיפול  

68%    

יחס ואדיבות 
 העובדים 

80%   

מקצועיות  
 הטיפול  

64% 

מהירות  
הטיפול  
 בפניה 

69%   
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 :  מכל אחד מהדברים הבאים שמרוציםהאחוז 

 .2015 –וקצת פחות טובה מאשר ב  2012 –התמונה דומה ל . הערכות טובות



האחוז שמרוצים מהטיפול בפניה 

 המחלקות העיקריות  לפי  –למועצה 

77% 

61% 

73% 

61% 

75% 

57% 55% 

63% 

88% 

70% 

79% 76% 79% 

60% 
63% 61% 
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אגף  -הגביה ' מח
 גזברות

 אגף ההנדסה איכות הסביבה אגף החינוך

 רצון כללית-שביעות יחס ואדיבות מקצעויות   מהירות  
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 .  במחלקת הגזברות רוב ההערכות יחסית גבוהות



 מגני הילדים  שביעות הרצון 

 ציינו שיש להם ילדים בגני הילדים בשוהם 11%•

    

 לשביעות רצונם מגן הילדים   7-10נתנו ציון  86%–

  7.82   -   1-10הציון הממוצע בין –

 שביעות הרצון גבוהה של ההורים  –
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  הרצון מרמת הלימודים בבתישביעות 

   היסודייםהספר 

74% 
79% 

69% 

45% 

74% 
82% 

0%

20%
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100%

בית הספר   כ"סה
 (45)רבין 

בית הספר  
אבני החושן 

(20) 

בית הספר  
 (21)אבני חן 

בית הספר  
 (44)צוקים 

בית הספר  
 (17)ניצנים 

 1-10בסולם בין  7-10האחוז שנתנו ציון 

  ציינו שיש להם ילדים בבתי הספר היסודיים 30%
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 (. יחסית קטן)מספר המקרים בכל בית הספר  –בסוגריים 

 

אבני  "ירידה ב, "ניצנים"חלה מגמה לעליה בבית הספר  2015-בהשוואה ל 

 .  ומגמה לירידה בבתי הספר האחרים" חן



הרצון מרמת הלימודים שביעות 

  בחטיבת הביניים

64% 
69% 

45% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 (19)שלהבת  (91)יהלום  (110)כ "סה

 1-10בסולם בין  7-10האחוז שנתנו ציון 

 ציינו שיש להם ילדים בחטיבות הביניים בשוהם   22% 
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 .    בשלהבת מספר המקרים קטן מאוד. מספר המקרים –בסוגריים 

 

 .  כ ללא שינוי"בסה -  2015-בהשוואה ל •

ומגמה לעליה ( מספר המקרים קטן מאוד)ירידה בשלהבת :  לפי בתי הספר•

 . ביהלום



 מרמת הלימודים שביעות הרצון 

 בבית ספר התיכון 

ציינו שיש להם ילדים בבית ספר התיכון   24%•

 (   N=120)בשוהם 

לשביעות רצונם מרמת   7-10נתנו ציון  85%–

 הלימודים בבית הספר

  7.53   -   1-10הציון הממוצע בין –

 שביעות הרצון גבוהה של ההורים  –

 .לא חל שינוי 2015 -בהשוואה ל–
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 תרבות בחמשפעילויות 

משתתפים   55%
 בפעילויות 

95% 
מרוצים  

 מהפעילויות 

,  הערכה גבוהה
ללא שינוי  

 2015לעומת 

לא  45%
 משתתפים  

 (  16%)לימודי שפות 

 (  10%)שוק ההון 

 (  8%) עסקים

 (  8%) צלום

 (  7%) מחשב

 (  6%)רפואה אלטרנטיבית 
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 :  איזה חוגים יגרמו להשתתף בפעילויות



 מועדון הספורט  

 לאומנויות הבמה ומשכן 

 יש מנוי כיום  33% –ל •

מהתנאים   מרוציםמבעלי הדעה  88%•
 אחרי השיפוץהפיזיים במועדון 

 מרוציםמהמנויים בעלי הדעה  82%•
 במועדון הספורט מהיצע החוגים 

מועדון  
 הספורט 

 יש מנוי כיום  11% –ל •

מחצית מאלו שאין להם מנוי כיום •
 לכמה דבריםמנוי משולב מעדיפים 

להצגות  קצת יותר מרבע מעדיפים מנוי  •
 תיאטרון  

משכן  
לאמנויות 

 הבמה
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 תחבורה ציבורית  

שלוש פעמים 
 בשבוע או יותר 

30% 

פעם בשבוע או 
 פחות 
24% 

כמעט ולא 
 משתמשים 

46% 

 תדירות השימוש 

  90% –א והמרכז "לאזור ת

  7% –לירושלים 

  7% –לאזור הדרום 

 יעדי הנסיעות 
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רובם  , ציינו שמשתמשים בתחבורה הציבורית בתדירות גבוהה 30% –כ •

 .  א והמרכז"לאזור ת

משתמשים בתחבורה הציבורית  40% 39בקרב הצעירים עד גיל •

 .  בתדירות גבוהה



/  תדירות השימוש בשבילי אופניים 

  מסלולי הליכה חדשים

שלוש פעמים 
, בשבוע או יותר

23% 

פעמיים -פעם
22%, בשבוע   

לעיתים  
רחוקות  יותר  

 ,16%  

,  לא משתמשים 
39% 

 –כרבע מבתי האב -

משתמשים במסלולי  

שבילי אופניים  / הליכה 

 בתדירות גבוהה  

 

לא   40% –כ  - 

 משתמשים כלל  

 

16 



באיזה אופן מעוניינים להתעדכן על  

מה , אירועי תרבות –האירועים בשוהם 

 '   נעשה במועצה וכו

67% 

15% 
9% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

, סמס -מדיה דיגיטלית 
אתר  , אפליקציה, פייסבוק

האינטרנט של המועצה 
 ווטסאפ  , מייל

ש "לוח האירועים של חמ
הדיוור השבועי של / 

 המועצה  

 מקומונים 
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באתר   15%, סמס –ב  31%: רובם מעוניינים להתעדכן במדיה הדיגיטלית

במייל   5%, בסמרטפוןבאפליקציה  6%, בפייסבוק 8%, האינטרנט של המועצה

 .  וכדומה



 השאלה הפתוחה   –מה צריך לשפר בשוהם 
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 ( מרואיינים 300 –כ )שצויינו בקרב אלו שהשיבו  הבולטיםהנושאים 

אחוז   –כ "סה

 מאלו שהשיבו  

 21% תחבורה ציבורית  / תחבורה 

 21% ביטחון אישי בישוב  

 17% החינוך הפורמאלי  

   9% פינוי האשפה   ,נקיון

השקעה בבני הנוער  , החינוך הבלתי פורמאלי 

 והילדים  
9%   

צואה של כלבים על  )עזר  אכיפה של חוקי

רעש של בני נוער  , חניות של רכבים, המדרכות

 (  כדומה

7%   


