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 26/10/2016 

 עיריית יהוד מנוסון  אל:

 תושבי העיר בנושאי שוניםהנדון: ממצאי סקר בקרב 

איש/ה  500בקרב  2016באוקטובר  6 –בספטמבר ל  28 –רצ"ב ממצאי סקר טלפוני שבוצע בין ה 

(. בכל שכונה בעיר 4.5% –ומעלה )טעות הדגימה  18 גילאי ,כמדגם מייצג של תושבי יהוד מונוסון

אב ריאיינו את ראש  ריאיינו פרופורציונאלית לחלקה היחסי מסה"כ בתי האב בישוב. בכל בית

 המשפחה )האם או האב(.   

  .בנושאים שונים עמדות תושבי העיר לבדוק את  –מטרת הסקר 

 להלן חלוקת המדגם לפי האזורים ולפי משתני רקע נוספים:

 אזור מגורים 

 סה"כ 

 11% ליסטוקאבי 

 *              29% )נווה עובד וגבעת אוויה(  מזרחי מרכז 

 31% )העיר + מכב"י( מערבי מרכז 

 18% סביונים קרית 

 11% מונוסוןנווה  

 מהמדגם.  71% –אזורים ביהוד לא כולל קרמת סביונים ונווה מונוסון  3-*סה"כ ב

 בכל טור לגבי כל משתנה(  100%) חלוקת המדגם לפי משתני רקע

 סה"כ  

 44% זכר מגדר

 56% נקבה

 16% 29 עד  גיל 

 30-44 24% 

 45-54 15% 

 55-64 21% 

 24% ומעלה 65 

 29% לדת קרוב מסורתי + דתי רמת דתיות 

 71% חילוני + לדת קרוב לא מסורתי

 11% שנים 10 עד כמה שנים גרים בעיר 

 42% שנה 11-30

 47% שנה 30 מעל

 44% יש  18האם יש ילדים מתחת  לגיל 

 56% אין 
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 פרוט הממצאים 

 סדרי העדיפויות 
 בעדיפות הקרובה בשנה לקדם לדעתך צריכה העיריה הבאים הנושאים מבין איזה ,לחינוך פרט

 (מאחר וניתנה אפשרות למספר תשובות 100% -מסתכם ביותר  ) ?עוד ומה? הראשונה

 

 

 במדרג הראשון.  –קיון יתשתיות ונ

 במדרג השני.  –בלתי פורמאלי(  חינוך)פנאי לילדים ובני נוער ואחזקת הפארקים ופעילויות תרבות 

  

37% 

37% 

24% 

22% 

17% 

15% 

11% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40%

 ( תאורה, מדרכות, כבישים) נושא תשתיות  

 חזות העיר/ נקיון  

מגרשי משחקים ומבני  / פיתוח ואחזקת פארקים ציבוריים  
 ציבור

 פעילויות תרבות ופנאי לילדים ובני נוער 

 פעילויות תרבות ופנאי לאנשים בגילך 

"  ירוק", רעש, זיהום אוויר)נושאים הקשורים לאיכות הסביבה  
 (וכו

 בשירות לאוכלוסיות חלשות/ טיפול בנושאים חברתיים  

 נושאים הקשורים במינהל תקין ושקיפות 
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 בכל טור מאחר וניתנה אפשרות  100% –)מסתכם ביותר מ וגיל   סדרי העדיפויות לפי אזור מגורים

 תשובות(  2 –ל 

 
 סה"כ

 לפי גיל  לפי אזור מגורים 

 3) יהוד
 אזורים( 

קרית 
 סביונים 

נווה 
 מונוסון

 +65 45-64 30-44 29עד 

 חזות / נקיון 
 50% 44% 22% 23% 64% 25% 36% 37% העיר

 תרבות פעילויות 
 לילדים ופנאי

 נוער ובני
22% 24% 21% 10% 29% 32% 19% 12% 

 תרבות פעילויות 
 לאנשים ופנאי
 בגילך

17% 18% 21% 7% 19% 8% 17% 26% 

  -תשתיות נושא 
 ,כבישים
  תאורה ,מדרכות

37% 36% 39% 42% 39% 35% 37% 38% 

 נושאים 
 הקשורים

 תקין במינהל
 ושקיפות

6% 8% 1% 6% 0% 10% 9% 3% 

 נושאים 
 הקשורים

 הסביבה לאיכות
 ,אוויר זיהום-

 וכו' ירוק" ,רעש

15% 16% 10% 19% 10% 11% 18% 17% 

 ואחזקת פיתוח 
 פארקים
 / ציבוריים

 משחקים מגרשי
 ציבור ומבני

24% 24% 27% 16% 26% 46% 16% 13% 

 בנושאים טיפול 
 / חברתיים
 בשירות

 לאוכלוסיות
 חלשות

11% 11% 13% 4% 16% 8% 8% 13% 

 

 
 משחקים מגרשי / ציבוריים פארקים ואחזקת פיתוחשציינו  " יםבולטים האחוז 30-44בקרב גילאי 

 (. 32%" )נוער ובני לילדים ופנאי תרבות פעילויותשציינו "ו  (44%)" ציבור ומבני

 ופנאי תרבות פעילויותו"( 50%) "העיר חזות / נקיון" יחסית יותר צויין  65בקרב המבוגרים מעל גיל 

 (.26%) "בגילך לאנשים

 (. 44%" )העיר חזות / נקיון "מונוסון בולט האחוז שציינו נווה ב
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 מוסדות החינוך 
   .כל שאלה הופנתה להורים לילדים בגילאים הרלוונטיים

 גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבת הביניים, תיכון(  ) -רצונך ממהי שביעות 

 תיכון חטיבת הביניים בית ספר יסודי גן הילדים 

אחוז מכלל המדגם ומספר 
המקרים שיש להם ילדים 

 בגילאים הרלוונטיים 

13% (N=65) 18% (N=90) 11% (N=55) 11% (N=56) 

 51% 49% 61% 70%  8-10האחוז שנתנו ציון 

 49% 51% 39% 30% ומטה 7האחוז שנתנו ציון 

 7.31 7.51 7.33 7.75  1-10הציון הממוצע בין 

 88% 95% 99% 85% אחוז ההורים שהביעו דעה 

 

 שביעות הרצון מגני הילדים גבוהה יותר משביעות הרצון מבית ספר יסודי ועל יסודי. 
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 מגע עם העיריה 

 פניה למוקד העירוני 
 מהטיפול מרוצה לא או מרוצה היית האם, כן ואם 106 העירוני למוקד פנית האחרונה בשנה האם

  ? בפנייתך

 (.N=230בשנה האחרונה ) 106ציינו שפנו למוקד העירוני  46%

  נמצאו הבדלים לפי משתני רקע )דמוגרפיים ולפי אזורים(.  לא: לפי משתני רקע
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 עיריה הפניה למחלקות 
, אלקטרוני בדואר) לאזרח לשרות או בעיריה המחלקות לאחת פנית האחרונה בשנה האם

   ?נושא באיזה כן ואם( אישית בפגישה או בפקס, בכתב, בטלפון

 בקרב אלו שפנו לעיריה  סה"כ 
 (N=200מכלל המרואיינים,  40%)

 - 60% פנית לא

 26% 11% תשלומים /גביה

 12% 5% /תו חניה בדרכים בטיחות /תחבורה

 11% 4% החינוך מחלקת / הפורמלי החינוך

 ,מדרכות ,כבישים)  תשתיות בנושא
 11% 4% )כיכרות ,תאורה

 הצללות ,מחזור ,רעש) סביבה איכות
 9% 4% )משחקים ומגרשי בפארקים

 5% 2% קיוןיונ תברואה

 5% 2% וכו'( גינון ,הבניה על פיקוח) הנדסה

 5% 2% חברתיים שרותים /רווחה

 מתנ"ס ,חוגים  (פורמאלי הבלתי החינוך
 2% 1% וכו'(

 1% 0% העיר ראש לשכת

)משרד הפנים, מחלקה משפטית,  אחר
 4% 2% מספר נושאים( 

 9% 3% ת/זוכר לא

 
מכלל המרואיינים ציינו שפנו לאחת ממחלקות העיריה בשנה האחרונה. המחלקות העיקריות  40%

 גביה/תשלומים, תחבורה, החינוך הפורמאלי ותשתיות.  –אליהן פנו 
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 הערכות לטיפול בפניה 
 המרואיינים  מכלל 40% –ה יבקרב אלו שפנו לעירי

 :הבאים מהפרמטרים א"בכ בפניה מהטיפול רצונך שביעות את י/דרג

  (מרוצה לא 1 מרוצה מאוד 10)  1-10 בין י/דרג- בפניה מהטיפול הכללית הרצון שביעות 

 בטלפון להשיג קשה" 1", להשיגה מאוד קל" 10 כאשר( בטלפון להשיג קשה או קל) זמינות "   

 (איטי 1,מאוד מהיר 10, 1-10 בין י/דרג) בפניה הטיפול מהירות 

 לא 1,מקצועי מאוד 10, 1-10 בין י/דרג)  בפניה הטיפול מקצועיות את בבקשה י/ודרג 

 (מקצועי

 1,אדיב מאוד 10, 1-10 בין י/דרג)  בפניה שטיפל מי של והאדיבות היחס את בבקשה י/ודרג 

 אדיב( לא

  :יהיהטבלה הבאה מרכזת את הממצאים בקרב כל הפונים לעיר  

שביעות הרצון  
הכללית 
 מהטיפול

זמינות 
 בטלפון

מהירות 
הטיפול 
 בפניה

 יחס ואדיבות מקצועיות

 50% 42% 36% 29% 38%  8-10ציון 

 50% 58% 64% 71% 62% 1-7ציון 

הציון הממוצע בין 
1-10  5.37 5.27 5.15 5.42 6.37 

אחוז הפונים 
 שהביעו דעה 

89% 81% 87% 89% 89% 

האחוז שנתנו ציון 
 )הנמוך ביותר(  1

26% 24% 31% 31% 19% 

 

  בינוניות.ההערכות  

 לתושבים.שניתן בעירייה שרות שיש צורך בביצוע פעולות לשיפור ההממצאים מצביעים על כך 
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 ( 1-10אליהן פנו )הציון הממוצע בין  העיקריותהערכות לטיפול בפניה לפי המחלקות 

שביעות הרצון  
 הכללית מהטיפול

זמינות 
 בטלפון

מהירות הטיפול 
 בפניה

 יחס ואדיבות מקצועיות

סה"כ הציון 
 6.37 5.42 5.15 5.27 5.37  1-10הממוצע בין 

 בטיחות / תחבורה
 /תו חניה בדרכים

6.12 5.46 5.92 6.21 6.26 

/  הפורמלי החינוך
 החינוך מחלקת

6.96 6.78 7.23 7.03 7.66 

 סביבה איכות
, מחזור, רעש)

 בפארקים הצללות
 (משחקים ומגרשי

2.98 5.56 2.35 2.91 5.51 

 6.74 6.59 6.03 5.1 6.32 תשלומים/ גביה

 תשתיות בנושא
, מדרכות, כבישים)

 (כיכרות, תאורה

4.3 5.46 5.41 4.51 6.65 

 

 הערכות נמוכות במיוחד בקרב אלו שפנו בתחום איכות הסביבה ובתחום התשתיות.  

 

 

טיפול העיריה בפניות התושבים משפיע באופן משמעותי על ההערכה כלפי שרותי העיריה באופן 

 כללי: ככל שפחות מרוצים מהטיפול בפניה, כך פחות מרוצים משרותי העיריה ולהפך.  
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 מקורות מידע 

 מידע על פעילויות העיריה 
 שהעירייה אחרים ונושאים פעולות על מידע ת/מקבל/ ה/את כיצד -ופנאי תרבות אירועי כולל לא

 ? בהם מטפלת

 תשובות בו זמנית.  2 –מאחר וניתנה אפשרות ל בכל טור  100% –מסתכם ביותר מ . סה"כ ולפי גיל

 לפי גיל  סה"כ 

 +65 45-64 30-44 29עד 

 43% 37% 29% 39% 37% מקומית עיתונות

 24% 27% 32% 35% 28% ) מכרים /מידידים ( לאוזן מפה

 6% 18% 35% 35% 21% העיריה של הפייסבוק דף

 11% 11% 14% 3% 10% העיריה של האינטרנט אתר

 3% 6% 8% 10% 6% פרטיים פייסבוק דפי

 עלונים / פליירים / בדואר
 6% חוברות/

3% 6% 5% 11% 

 1% 2% 7% 3% 3% מודעות לוחות / חוצות שלטי

 3% 1% 3% 3% 2% קוליות הודעות ,סמס- בטלפון

 0% 1% 0% 0% 0% עירוני ווטסאפ

 6% 5% 3% 3% 4%  אחר

 16% 15% 12% 3% 13% מידע ת/מקבל ולא כמעט

  65(  גבוה יחסית בקרב המבוגרים מעל גיל 37%עיתונות מקומית ) –במדרג הראשון 

(43% .) 

  (, גבוה יחסית בקרב 21%( ומדף הפייסבוק של העיריה )28%מפה לאוזן ) –במדרג השני

 (. 44הצעירים וגילאי הביניים )עד גיל 

 ( ציינו שכמעט ולא מקובלים מידע כזה.  13%אחוז יחסית גבוה ) 

 זורים מקורות מידע לפי הא

 מונוסוןנווה  סביוניםקרית  יהוד סה"כ 

 48% 30% 38% 37% מקומית עיתונות

 23% 13% 8% 10% העיריה של האינטרנט אתר

 5% 25% 23% 21% העיריה של הפייסבוק דף

 4% 10% 6% 6% פרטיים פייסבוק דפי

 21% 26% 30% 28% ) מכרים /מידידים ( לאוזן מפה

 6% 8% 6% 6% חוברות/ עלונים / פליירים / בדואר

 2% 8% 2% 3% מודעות לוחות / חוצות שלטי

 0% 0% 1% 0% עירוני ווטסאפ

 0% 3% 2% 2% קוליות הודעות ,סמס- בטלפון

 0% 5% 5% 4%  אחר

 10% 9% 14% 13% מידע ת/מקבל ולא כמעט

 

דף הפייסבוק של  –מונוסון יחסית יותר צויינה עיתונות מקומית, ביהוד ובקרית הסביונים נווה ב

 העיריה. 
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 קריאת מקומונים 
 איזה מבין העיתונים המקומיים הבאים את/ה קורא/ת הכי הרבה? 

 
 בכל טור   100%סה"כ ולפי גיל. 

 לפי גיל  סה"כ 

 +65 45-64 30-44 29עד 

  גפן גל 
69% 75% 67% 69% 66% 

 5% 4% 0% 0% 3%  השיקמה 

 10% 9% 4% 6% 7%  אונו -ידיעות 

 19% 18% 29% 19% 21% אף אחד מהם  

 
 . גיל"גל גפן" הוא העיתון המקומי הנקרא ביותר. אין הבדלים לפי 

 אין הבדלים.  – האזוריםלפי 

 אתר האינטרנט של העיריה 
 –)מסתכם ביותר מ  ?מטרות לאיזה, כן ואם העיריה של האינטרנט לאתר ת/גולש ה/את האם

 תשובות בו זמנית(  2 –בכל טור מאור וניתנה אפשרות ל  100%

 לפי גיל  סה"כ 

 +65 45-64 30-44 29עד 

 9% 7% 17% 0% 9% כלשהו מידע לקבל כדי ת/ולשג

 של טלפון לחפש מנת על ת/גולש
 1% 8% 10% 3% 6% יהיבעיר כלשהו גורם או מחלקה

 9% 9% 4% 0% 6% סקרנות מתוך סתם

 דרך ישירות לפנות כדי ת/גולש
 גורם או למחלקה האינטרנט

 היבעירי מסוים
3% 3% 0% 5% 1% 

 2% 3% 6% 0% 3% תשלומים לביצוע ת/גולש

 3% 1% 6% 3% 3% אחרת מסיבה ת/גולש

 של האינטרנט לאתר ת/גולש לא
 71% 67% 61% 87% 70% העיריה

 ת/גולש לא כלל או שכמעט ה/ציין
 10% 5% 7% 6% 7% כללי באופן באינטרנט

סה"כ האחוז שגולשים לאתר 
האינטרנט של העיריה למטרה 

 כלשהי  
23% 7% 32% 28% 19% 

 

מכלל המרואיינים ציינו שגולשים לאתר העיריה למטרה כלשהי, כמו חיפוש מידע, חיפוש  23% 

ציינו שגולשים לאתר זה,  7%רק  29מספרי טלפון, סתם מתוך סקרנות ועוד. בקרב הצעירים עד גיל 

 ציינו שגולשים.  32% 30-44בקרב גילאי 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 אפליקציה עירונית 
 לקבל ניתן דרכה חדשה אפליקציה העיריה העלתה לאחרונה, לתושבים השירות שיפור במסגרת

 שימוש בה תעשה והאם? האפליקציה על שמעת האם. לתושבים והשירותים המידע כל את

 ?לדעתך

 לפי גיל  סה"כ 

 +65 45-64 30-44 29עד 

 בה י/תשתמש אך שמעת לא 
 50% 52% 53% 52% 51% בעתיד

 לך נראה ולא שמעת לא 
 37% 37% 29% 42% 36% בעתיד בה י/שתשתמש

 להשתמש ומתכוון שמעת 
 5% 5% 12% 6% 7% זו באפליקציה

 ת/מתכוון לא אך שמעת 
 8% 6% 6% 0% 6% בה להשתמש

סה"כ האחוז שמתכוונים 
 55% 57% 65% 58% 58% להשתמש באפליקציה 

 

 –( 6%( ציינו שישתמשו בה בעתיד, ומחציתם )7%ציינו ששמעו על האפליקציה. מחציתם ) 13%

 שלא ישתמשו. 

 ציינו שלא שמעו על אפליקציה אך חושבים שישתמשו בה בעתיד.  51%

 ציינו שחושבים שישתמשו באפליקציה בעתיד.  58%בסה"כ 

  לפי גיל.אין הבדלים 
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 smithr@netvision.net.il, מייל: 03-6132573, פקס: 03-6133411, טל: 52462, רמת גן, 9רח' הבונים 

 

 השאלה הפתוחה: מה היו מבקשים מראש העיר 
 לדעתך חסר שהכי ת/אומר שהיית הראשון הדבר מה, העיר-ראש עם למפגש היום בא היית אם

ניתן היה לצין כל תשובה,  התשובות קודדו. ניתן היה לציין מספר תשובות, לכן ? מונוסון-ביהוד

 .  100% –מסתכם ביותר מ 

 סה"כ 

 18% , חזות העיר נקיון 

 15% )תיקוני כבישים, מדרכות, תאורה, שבשלים(  תשתיות 

 14% סביבתי פיתוחמגרשי משחקים,   ,גנים ,ציבוריים פארקים 

 11% , היכל תרבות, ספריה בילוי מקומות ,ספורט , פנאי , תרבות 

 9% חניה הראשי לכביש מהעיר יציאה ,פקקים ,ציבורית תחבורה ,תחבורה 

 8% , ניהול העיר קידום ,העיריה שרותי 

 7% נוער ובני לילדים ובילוי פנאי 

 7% אנושי יחס ,התושבים לצרכי קשובה תהיה שהעיריה 

 5% פורמאלי חינוך 

 5% צעירים לזוגות בניה ,העיר התחדשות ,בניה 

 ןוניקיו משוטטים בכלבים טיפול כולל)כמו רעש, יתושים,   הסביבה איכות 
 3% המדרכות(

 3% , יחס לאוכלוסיות חלשות השלישי לגיל פעילויות /חברתיים נושאים 

 2% העיר ראש החלפת 

 1% / שקיפות המידע  תקציבים 

 2% הכל חסר 

 2% אחר 

 1% מרוצה ,דבר זום חסר לא 

 10% דעה אין 

 

של נושאים, כולל נקיון וחזות העיר, תשתיות, מחסור בפארקים וגנים ציבוריים, קידום  רבצויין מספר 

בילוי שיפור שרותי העיריה, התרבות והספורט, תחבורה / תחבורה ציבורית / חניות לרכב / פקקים, 

ניהול וקידום העיר, הידוק הקשר בין  העיריה לתושבים / הקשבה לצרכיהם ופנאי לבני נוער ולילדים, 

  של התושבים, בניה בעיר ועוד. 

 

 


