
 ממצאי סקר במועצה המקומית  

 שהם 

 שביעות הרצון משרותי המועצה 
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 בתי אב במועצה  600ריאיון טלפוני של •

 בכל בית אב רואיין ראש המשפחה •

 2012בפברואר  26-וב 22-ב –איסוף המידע •

 4% –טעות הדגימה •

בדיקת רמת שביעות הרצון של התושבים    : המטרה•

לממצאי  )משרותי המועצה היום ובהשוואה לאורך זמן 

בשאלות   2005 –ב   2010, 2007 –הסקרים ב 

 (.  הזהות

בוצע עיבוי של הורים לתלמידים בבתי   בתחום החינוך•

 .  במועצההספר 

 



 חלוקת המרואיינים לפי השכונות  

 כ  "סה  

+  סחלבים + קשת + חמניות + טללים

 קשת  
33% 

 12% ברושים+  אלונים

 11% גבעולים

+  איילון+ יובלים+ רקפות+ ורדים

 מכבים
25% 

 13% יעלים

 6% הדסים
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 האיכות הכוללת של שרותי המועצה  
 "(טובה+ טובה מאוד +  מצויינת"האחוז שציינו )

50% 51% 
38% 41% 

36% 33% 

37% 35% 

9% 11% 
19% 19% 

2005 2007 2010 2012 

 מצויינת

  טובה מאוד

 טובה

94% 95% 

45% 44% 
56% 54% 
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95% 95% 

 .  2010לא חלו שינויים לעומת  . לאורך זמןהערכות גבוהות מאוד 

 בין השכונות  בסקר הנוכחי אין הבדלים 



 הערכות לנושאים שונים  

96% 

94% 

93% 

93% 

91% 

89% 

88% 

88% 

88% 

78% 

75% 

64% 

63% 

48% 

45% 

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

 בחזות הישוב

 בפינוי ואיסוף אשפה

 בנקיון הישוב  

 באחזקת מבני ציבור

 באחזקת מתקני השעשועים  

 באכיפת החוקים העירוניים בנושא נקיון  

 (    הורים)בפעילויות תרבות ופנאי לילדים 

 באחזקת כבישים מדרכות ותאורה

 ביזום והקמת מבני ציבור    

 (  הורים)במערכת החינוך הפורמלית  

 בתרבות ופנאי לאנשים בגילך

 באכיפת החוקים העירוניים בנושא חניה

 בנושא האבטחה ושרותי הביטחון  

 (*76%)ביזום והקמת איזורי תעסוקה 

 בנושא רמת הביטחון בישוב  
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 טוב בקרב בעלי הדעה + טוב מאוד 

.  האחוז שהביעו דעה*

  90%בכל יתר הנושאים 

 . או יותר הביעו דעה

יתכן והערכות אלו מושפעות על ידי עליה דרמטית  . למעט רמת הבטיחות והביטחון, הערכות גבוהות מאוד

 .  בתקופה האחרונהבכמות הפריצות והגניבות 



 2010שינויים לעומת  –הערכות בנושאים שונים 
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 בקרב בעלי הדעה " טוב מאוד או טוב"האחוז שציינו 

   
 2010שינוי לעומת 

2012 2010 

 89% 93% 4%+ הישוב  בנקיון

 93% 96% 3%+ בחזות הישוב

 92% 94% 2%+ בפינוי ואיסוף אשפה

 89% 91% 2%+ באחזקת מתקני השעשועים בגינות המשחקים

 90% 88% 2%- באחזקת כבישים מדרכות ותאורה

 82%  88%  6%+ (בקרב הורים)החינוך הבלתי פורמאלי  

 87% 88% 1%+ לרווחת הציבור ופרוייקטיםביזום והקמת מבני ציבור 

 73%  78% 5% + (החינוךהורים  לילדים במערכת בקרב )החינוך הפורמאלי  

 79% 75% 4%- בפעילויות תרבות ופנאי לאנשים בגילך

 48% 48% 0% תעסוקה איזוריביזום והקמת 

 81% 45% 36%- ( גניבות וכדומה , מניעת פריצות) בנושא רמת הביטחון בישוב 

 64% באכיפת החוקים העירוניים בנושא חניה
80% 

 89% ופינוי גזם נקיוןבאכיפת החוקים העירוניים בנושא 

 .  2010לעומת , רובם כלפי מעלה, שינויים קלים

ומתקרבת , המועצה שומרת על איכות שרות גבוהה מאוד שנוטה לעלות עוד–במילים אחרות 

 .השפעה של מצב הפריצות והגניבות -רק בנושא הביטחון האישי חלה ירידה ". תקרה"ל



איזה נושאים משפיעים במידה הרבה ביותר על  

 הערכת האיכות  הכוללת של שרותי המועצה  

 האיכות הכוללת של שרותי המועצה 

 לרווחת הציבור   ופרוייקטיםיזום והקמת מבני ציבור 

 פינוי ואיסוף אשפה  

 מערכת החינוך הפורמאלית  

 הישוב   נקיון

 פנאי לאנשים בגילך  

אכיפת החוקים העירוניים  
 בנושא חניה
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 רגרסיה מרובת משתנים  

21% 

29% 

33% 

37% 

40% 

41% 

אחוז  

השונות  

המוסברת  

 במצטבר

נושאים נכנסו   6

לרגרסיה ובמצטבר  

  41%הם מסבירים 

מהשונות של הערכת  

האיכות הכוללת של 

 . שרותי המועצה

 

על המועצה לשפר 

בעדיפות הראשונה  

 .  את הנושאים הללו



 של המועצה   106מוקד 

41% 
31% 36% 

34% 
44% 

45% 

(74% )2007 (78% )2010 (70% )2012 

   מאוד מרוצה

  די מרוצה

75% 
81% 
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75% 

 לאורך זמן  , שביעות הרצון מהשרות במוקד בקרב אלו שפנו

 ( האחוז שפנו למוקד –המספרים בסוגריים )

 . שביעות הרצון גבוהה ומגמה לעליה בשנה האחרונה



  מגע עם המועצה

69% 68% 

81% 
69% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

מהירות הטיפול  
 בפניה 

יחס ואדיבות   מקצועיות הטיפול  
 העובדים  

כ שביעות  "סה
הרצון מהטיפול  

 בפניה 

 מאוד או די מרוצה
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מכלל המדגם ציינו שפנו לאחת מהמחלקות במועצה   53%

  בשנה האחרונה

 .במיוחד ליחס ואדיבות העובדים שטיפולו בפניה, הערכות גבוהות•

  הטיפול בפניהכ "עליה באחוז שציינו שמרוצים מסה: 2010 –השוואה ל  •

 .  69% –ל  65% –מ 

 



שביעות הרצון הכללית  –מגע עם המועצה 

 מהטיפול במחלקות העיקריות אליהן פנו  
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 שפנו למועצה בשנה האחרונה   53%בקרב 

 אגף הנדסה

•(13%) 

 

•64% 

האגף לאיכות  
 הסביבה  

•(14%) 

 

•53% 

 אגף  החינוך  

•(18%) 

 

•82% 

 גביה  / גזברות 

•(26%) 

 

•71% 

 , האחוז שפנו –בסוגריים 

האחוז שציינו שמאוד או די מרוצים מהטיפול בפניה   -האחוזים 

 ( מרוצים 69%כ "סה)

 .יחסית פחות מרוצים –באגף לאיכות הסביבה , באגף החינוך יחסית יותר מרוצים•



 פרוייקט הפרדה ומיחזור  

,  כן
תמיד 
או רוב  
 הזמן  
55% 

,  כן
 לפעמים  

11% 

כמעט  
 ולא  
34% 

 (  92% -בקרב בעלי הדעה )כ "סה
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חמניות  , טללים)לתושבי השכונות בהן הפרוייקט כבר פועל 

 (  גבעולים וברושים)ועתיד לפעול בקרוב ( וסחלבים

במסגרת פרוייקט הפרדה ומיחזור  האם 

ת  /נוהגה /את, פסולת בשכונת מגוריך

להפריד בבית בין פסולת יבשה ורטובה  

 ?  ולהשליך בפחים נפרדים

 סחלבים  חמניות   טללים

האחוז 

שמרוצים  

בקרב בעלי 

 הדעה  

72% 80% 50% 

האחוז 

שהביעו  

 דעה 

(86%) (88%) (75%) 

ה מרוצה מטיפול המועצה בכל מה /האם את

שקשור לפרוייקט הפרדה ומיחזור פסולת  

אחזקת  , כמו פינוי פחי האשפה, בשכונת מגוריך

 ?  מרכזי מיחזור וכדומה

 , (קטנים מדי)גודל הפחים , מיקום הפחים: ממה לא מרוצים

   המיחזורהסבר והדרכה על , מסביב נקיון, תדירות פינוי הפחים

 .ועוד



 אורח חיים בריא  

 תדירות וסוגי פעילות גופנית  

 ההיצע של התשתיות הפיזיות לספורט  

 עניין בקבוצות לפעילות גופנית בשכונת מגורים  

 ארוחת בוקר  

 בדיקות בריאות  

 פעילות ספורט עם הילדים  
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 תדירות פעילות גופנית  

פעמים   3-4
 בשבוע או יותר  

27% 

פעמים   2-3
 בשבוע  
31% 

פעם בשבוע או  
 פחות  
10% 

 כמעט ולא עושים  
32% 

( 35%)גברים   

( 35%) 50מבוגרים מעל גיל   

( 43%) 39עד גיל   
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 ה עושה פעילות גופנית כלשהי  /פעמים בשבוע אתכמה 

 ?(אופניים וכדומה, התעמלות, שחיה, ריצה, כמו הליכה)

יחסית יותר  

 נשים  



 (  76%בקרב )סוג הפעילות הגופנית שעושים 

•59% 

 הליכה  (70%+ )50וגילאי ( 63%)יחסית יותר בקרב נשים•

•19% 

  39בקרב הצעירים עד גיל , (32%)יחסית יותר בקרב גברים •
(35%  ) 

 ריצה

 (  ריקודים, Cסטודיו , כולל עיצוב הגוף) 17%•

 חוגים / התעמלות  (  26%)יחסית יותר בקרב נשים •

•13% 

 אימונים בחדר כושר  ללא הבדלים לפי גיל ומגדר •

•7% 

   אופניים (15%)יחסית יותר בקרב גברים •

קרב , 3% –יוגה , 4% –משחקי כדור , 6% –שחיה •
 :  יתר   1% –מגע 
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 היבטים נוספים   –ספורט 

ציינו שההיצע של התשתיות הפיזיות  : מכלל המדגם 76%•

 לספורט עונה על הצרכים במידה רבה מאוד או די רבה

( 21%)או חושבים (27%)מכלל המדגם ציינו שבטוחים  27%•

-שיצטרפו לקבוצות לפעילות גופנית בשכונת מגוריהם פעם

ללא הבדלים לפי  ,48%כ "סה)פעמיים בשבוע בשעות הערב 

 (. גיל ומגדר ולפי תדירות פעילות גופנית כיום

+ הפוטנציאל להצטרפות יחסית גבוה בשכונות אלונים –

 . ברושים ובשכונת הדסים

,  יוגה, כמו שחיה)ציינו שמעוניינים בפעילות גופנית נוספת  32%•

ריקודים  , חוגי רכיבה על אופניים, משחקי כדור, הליכה מאורגנת

 (  'וכו זומבה/ 
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 היבטים נוספים   –אורח חיים בריא 

 כ  "אוכלים ארוחת בוקר מסודרת תמיד או בד 49%

ציינו שעשו בדיקת בריאות תקופתית בשנה  77%
 .האחרונה

מהורים לילדים במערכת החינוך ציינו   19%  
 שנוהגים לעשות פעילות גופנית יחד עם הילדים  
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 נושאים אחרים  

 ללימודי העשרה" אופקים"עניין בלימודים במרכז •

 מקורות מידע מועדפים  •

  לשהם Facebookעניין בדף •

 השאלה הפתוחה   – בשהםמה צריך לשפר •
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 ללימודי העשרה  " אופקים"מרכז 

   33%   - לימודי שפות  •

   19%  סיורים בירושלים •

 18%   צלום מקצועי  •

 14%   שישי תרבות  •

   9% האזנה למוסיקה קלסית  •

 ,  רפואה משלימה, קבלה, שיעורי תורה)אחר •

   9% ( מדע ,  סרטים, אומנות, יצירה, עיצוב, ריקודי עם

   26%   לא מעוניינים •
18 

. פלוס 30ללימודי העשרה וקורסים לגילאי " אופקים"ייפתח בקרוב מרכז  בשהם

    ?המגמות הבאות מעניינות אותך איזה מבין

 (  מאחר וניתנה אפשרות ליותר מתשובה אחת 100% –מסתכם ביותר מ )



 פייסבוקמקורות מידע מועדפים ודף 

31% 

17% 
14% 

11% 

7% 

14% 

3% 3% 

אתר   
האינטרנט  
 של המועצה

  

הדיוור   
השבועי של  

מועצת  
   שוהם

 SMS מודעות   
   במקומונים

לוח   
האירועים  

החודשי של  
  ש"חמ

אחר   
בעיקר  )

 (    במייל

   לא משנה 
  

לא   
     ת/מעוניין
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,  אירועי תרבות) בשהםת להתעדכן על אירועים /ה מעוניין/באיזה אופן את

 ?  (מה נעשה במועצה וכדומה

 .  31% –" באתר האינטרנט של המועצה"בולט האחוז שציינו •

 – 39בקרב הצעירים עד גיל )של המועצה  פייסבוקציינו שישתמשו בדף  34%: פייסבוק•

 (  ציינו זאת 45%



 השאלה הפתוחה  – בשהםמה צריך לשפר 

17% 

15% 

15% 

13% 

8% 

7% 

 מניעת פריצות וגניבות  / ביטחון / בטיחות 

      פנאי ותעסוקה לבני נוער

 '  משמעת וכו, רמת הוראה, צפיפות בגנים ובכיתות –חינוך 

 תחבורה וחניה  , תחבורה ציבורית

 פנאי וספורט למבוגרים  , תרבות

 '  פינוי גזם וכו, כלבים –מדרכות  נקיון/  נקיון

רעש )איכות סביבה , המוקד/ שרותי המועצה , יוקר מחיה: אחר
תחזוקת גנים  , (מיחזור, רעש בכניסה לעיר, התחבורה והמטוסים

 .  'קניון וכו, חנויות –מסחרי -פיתוח כלכלי, גינון/ פארקים/ציבוריים 
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 שביעות הרצון ממוסדות החינוך 

 ( כולל עיבוי)

הורים לילדים   31עוד  –הורים ובסקר עיבוי  352בסקר התושבים רואיינו 

 .הורים 383כ "סה, ('יב-'כיתות א) בשהםבמערכת החינוך 

 בתי הספר  היסודיים  •

 חטיבת הביניים  •

 בית ספר התיכון•
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 בתי הספר היסודיים  
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  69%)כ "סה

 (  מההורים
מספר מקרים  

 (  263כ "סה)

 19% בבית ספר רבין
50 

 17% בבית ספר אבן חן
45 

אבני  דתי בבית ספר ממלכתי 

 החושן
19% 

50 
 26% בבית ספר צוקים

68 
 19% בבית ספר ניצנים

50 

האם יש לך ילדים שלומדים היום באחד מבתי הספר היסודיים  : לשאלה

 ?  באיזה בית הספר, אם כן? בשהם

 

מההורים ציינו שיש להם ילדים שלומדים באחד מבתי הספר היסודיים   69%

 ( N=263)  בשהם

 :  להלן חלוקת התלמידים לפי בתי הספר היסודיים

 



  הערכות לבתי הספר היסודיים

7.81 7.8 7.67 7.52 7.46 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

פעילות  
 חברתית  

אווירה כללית  
 בבית הספר 

סביבה לימודים  
,  מיחשוב)

, ספריה
 (  מעבדות ועוד

אחזקת מבנה   רמת ההוראה
  בית הספר

   1-10הציון הממוצע בין 
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 ".  לא מרוצה" 1 –ו " מאוד מרוצה"מסמל  10כאשר , 1-10בסולם בין 

הכולל   הציון הממוצע

 –של כל הפרמטרים 

7.65 

 .כל ההערכות די גבוהות•

מההורים ציינו שילדיהם מקבלים בבית הספר שעות ללמידה פרטנית   76%, בנוסף•

 ".  אופק חדש"במסגרת 



  חטיבת הביניים

7.63 
7.2 6.91 6.82 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

סביבה לימודית  
, ספריה, מיחשוב)

 (  מעבדות ועוד

אווירה כללית בבית  
 הספר 

 פעילות חברתית  רמת ההוראה

  1-10הציון הממוצע בין 
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מכלל המרואיינים ציינו שיש להם ילדים שלומדים באחת מחטיבות   46%

 )N=176) בשהםהביניים 

 . ישיבה ואולפנה –" שלהבת"ב 13%, "יהלום"ציינו שילדיהם לומדים ב  87%

הכולל   הציון הממוצע

 –של כל הפרמטרים 

7.09 

 .  במיוחד לסביבה הלימודית בבית הספר, כ הערכות חיוביות"בסה•



  בית ספר התיכון

7.84 
7.43 

7.01 6.78 
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סביבה לימודית   מגוון המגמות 
, ספריה, מיחשוב)

 (  מעבדות וכודומה

אווירה כללית בבית  
, כולל סדר, הספר

 משמעות וכודמה  

 רמת ההוראה 

  1-10הציון הממוצע בין 
הכולל   הציון הממוצע

 –של כל הפרמטרים 

7.26 
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 בשהםמההורים ציינו שיש להם ילדים באחד מחטיבות הביניים  46%

(N=176  ) 

 –לרמת ההוראה , ההערכה למגוון המגמות גבוהה יותר. כ הערכות טובות"בסה

 . נמוכה מהממוצע



 סיכום  

ללא  , הערכה גבוהה בסקר הנוכחי –האיכות הכוללת של שרותי המועצה •

 (  עליה היתהבשנים הקודמות  ) 2010שינוי לעומת 

 :  הערכות בנושאים השונים שבטיפול המועצה•

 "(   מרוצים"ציינו ש 10או יותר מתוך כל  8)רוב ההערכות גבוהות מאוד –

אולם קרוב לוודאי  , ההערכות לרמת הביטחון והבטיחות יחסית  נמוכות–

שהן מושפעות על ידי עליה בכמות אירועי פריצות וגניבות בתקופה  

 האחרונה 

חלה מגמה לעליה קלה ברוב הנושאים שנבדקו בשני   2010 –בהשוואה ל –

שרמת השרותים  , בהתחשב בהערכות הגבוהות ניתן לסכם. הסקרים

בחלק  )היא נשמרת לאורך זמן ואף גדלה , שהמועצה מספקת גבוהה מאוד

 "(.  תקרה"לאף מגיעה מהפרמטרים 

וזה הוא רמת הביטחון האישי  2010הפרמטר היחיד בו חלה ירידה לעומת –

 .  המצב בזמן האחרוןקרוב לוודאי תוצאה של שינוי 

(:  תוצאות הרגרסיה)נושאים בהם צריך לטפל בעדיפות הראשונה הם –

  ונקיוןפינוי ואיסוף האשפה , לרווחת הציבור ופרוייקטיםהקמת מבני הציבור 

פעילויות פנאי למבוגרים ואכיפת החוקים  , החינוך הפורמאלי, הישוב

 . במקום אחר בלט נושא פנאי ותעסוקה לבני נוער. העירוניים בנושא חניה

 26 



 המשך   –סיכום 
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עליה  , מהפונים מרוצים מהטיפול בפניה 81% –106פניה למוקד המועצה •

 (. 75%) 2010לעומת 

ציינו שפנו לאחת מהמחלקות במועצה בשנה  70%)מגע עם המועצה •

שביעות הרצון  2010 –בהשוואה ל כאשר , ניתנו הערכות גבוהות(. האחרונה

 .  69% –ל  65% –כ הטיפול בפניה עלתה מ "מסה

 :  אורח חיים בריא•

מעל לשליש מבצעים פעילות   –כ עושה רושם שהתושבים מנהלים אורח חיים בריא "סה–

ציינו שבטוחים או חושבים שיצטרפו לפעילות גופנית   48%, גופנית בתדירות גבוהה

כמחצית ציינו שנוהגים לאכול ארוחת בוקר  , מאורגנת בשכונת מגוריהם בשעות הערב

יש לקחת  . ציינו שעשו בדיקת בריאות תקופתית בשנה האחרונה 70%מעל , מסודרת

 .על תשובות המרואיינים בנושא"  רציה חברתית"בחשבון  השפעה מסויימת של 

 

בתי הספר בישוב מקבלים הערכות גבוהות ברוב   –מוסדות החינוך •

 .הפרמטרים שנבדקו

 


