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 מבוא

 
: )א( שביעות  במטרה לבחון  ,  גני תקווה תושבי  לבקשתכם, מכון המחקר מאגר מוחות ערך סקר בקרב  

הרצון ממגוון מוסדות הפועלים הרצון  מתפקוד המועצה באופן כללי ובמגוון תחומי עשייה  )ב( שביעות  
 בגני תקווה )ג( עמדות והעדפות ביחס לקבלת מידע מהמועצה )ה( שביעות הרצון מהמגורים ביישוב.

 . גני תקווהממצאי הסקר הנוכחי מושווים במידת האפשר לממצאי סקרים קודמים שערכנו ב
 

  , דתיות או קבוצות גילשכונות, מגדר,  סטטיסטית, ביחס לבמקומות בהם נמצאו ממצאים מובהקים  
 יוצג פילוח לפי הקבוצות הרלוונטיות.

 השיטה 

 גני תקווה המועצה המקומית מזמין הסקר ומענו 

 פרופ' יצחק כ"ץ, מאגר מוחות עורך הסקר ומענו 
 6109101תל אביב  9154, ת.ד 2השלושה  

 - 16.12.2020 התאריכים בהם בוצע הסקר
21.12.2020   

 סקר טלפוני  השיטה 

 נספח א'  פירוט שאלות הסקר 

 ומעלה  17גילאי ב גני תקווהתושבי  סוג האוכלוסייה 

 496 מספר האנשים שהשתתפו בסקר בפועל  

 95%ברמת ביטחון של   4.4% גודל הטעות הסטטיסטית

 

 עורכי הסקר 

 
 .של פרופ' יצחק כ"ץ מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ בניהולומכון  -הסקר בוצע ע"י מאגר מוחות 
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 תקציר הממצאים 

מבעלי הדעה( מרוצים או מרוצים מאוד מתפקודה של   82%רוב מוחלט מתושבי גני תקווה ) •
 ( משקף רמת שביעות רצון טובה. 3.80המועצה במשבר הקורונה. הציון הממוצע )

הם ביישוב.  מבעלי הדעה( מרוצים או מרוצים מאוד ממגורי 83%רוב מוחלט מתושבי גני תקווה ) •
 ( משקף רמת שביעות רצון טובה מאוד.4.34הציון הממוצע ) 

מבעלי הדעה( מרוצים או מרוצים מאוד מתפקודה הכללי של   66%רוב תושבי גני תקווה )  •
 ( משקף רמת שביעות רצון טובה.3.78המועצה. הציון הממוצע )

 בהשוואה לסקר הקודם.ו שביעות הרצון מתפקוד המועצה ומהמגורים ביישוב עלשיעורי  •

 ביותר הינה בתחומים הבאים:   הגבוהה שביעות הרצון  •
o  ( 4.21ספריה ציבורית ) 
o  ( 4.16ביטחון אישי ) 
o   ( 4.06) 106מוקד עירוני 

 הינה בתחומים הבאים: יחסית  הנמוכהשביעות הרצון  •
o  ( 2.93הועדה לתכנון ובניה ) 
o ( 3.57מועדון הנוער ) 
o ( 3.58תשתיות ) 

מבעלי הדעה( סבורים ששירותי המועצה המקוונים הינם ידידותיים   61%רוב תושבי גני תקווה )  •
 ( משקף רמה טובה של ידידותיות ונגישות למשתמש. 3.78או ידידותיים מאוד. הציון הממוצע )

, ציון  3.46טובה מאוד בכל המוסדות שנבדקו, פרט לצהרוני לידר )   -שביעות הרצון הינה טובה  •
 , ציון נמוך(.2.98המים ) בינוני או כמעט טוב( ותאגיד 

: נושאי ניקיון וחזות היישוב, פיתוח סקר זה )שאלה פתוחה(עפ"י    הנושאים הבולטים לשיפור  3 •
 תשתיות ותחבורה.

סקר הקודם )שאלה פתוחה(: פיתוח תשתיות, מחירי  עפ"י ההנושאים הבולטים לשיפור,    4 •
 ארנונה ומים, מקומות חניה ונושאי ניקיון וחזות היישוב.  

 הנושאים מעוררי הגאווה ביישוב: איכות החיים, אופי האוכלוסייה, טיפוח וניקיון.  3 •
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 ממצאים 

 .מעלהו 17בני   גני תקווהתושבי מהמשיבים במדגם הם  100%. 1

 
 כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה מתפקודה של המועצה במשבר הקורונה? . עד 2

 בעלי הדעה  כלל המדגם  התשובות

 6% . מאוד לא מרוצה 1
13% 

 5% . לא מרוצה 2

 15% 12% . ככה ככה 3

 35% . מרוצה 4
82% 

 23% . מרוצה מאוד 5

 - 19% . תשובות אחרות 6

 100% 100% סה"כ

 3.80 ( 1-5ציון ממוצע )בסולם  

 

מתפקודה של המועצה  מרוצים או מרוצים מאוד מבעלי הדעה(  82%) גני תקווהתושבי מוחלט מרוב 
 ( משקף רמת שביעות רצון טובה.3.80הציון הממוצע )   .במשבר הקורונה

 

 :שביעות הרצון מתפקוד המועצה במשבר הקורונה, לפי הפנייה למועצה בנושא הקורונה .א

 ן * שביעות הרצו הפנייה 

 3.81 לא פניתי      

 4.29 וקיבלתי מענה הולם               –פניתי  

 3.12 ולא קיבלתי מענה הולם               –פניתי  
 *P<0.05         **P<0.01         ***P<0.001      

 

 נה, ואם כן, האם קיבלת מענה הולם . האם פנית למועצה בנושא כלשהו הקשור למשבר הקורו3
 לפנייתך?  

 כלל המדגם  התשובות

 83% . לא פניתי      1

 9% וקיבלתי מענה הולם               –. פניתי  2

 8% ולא קיבלתי מענה הולם               –. פניתי  3

 100% סה"כ
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=  1כאשר    1-5. באופן כללי, עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה ממגוריך בגני תקווה, בסולם של  4
 = מרוצה מאוד? 5לא מרוצה עד מאוד 

 בעלי הדעה  כלל המדגם  התשובות

 3% . מאוד לא מרוצה 1
7% 

 4% . לא מרוצה 2

 10% 10% . ככה ככה 3

 24% . מרוצה 4
83% 

 59% . מרוצה מאוד 5

 - 1% . תשובות אחרות 6

 100% 100% סה"כ

 4.34 ( 1-5ציון ממוצע )בסולם  

 
  .ממגוריהם ביישובמרוצים או מרוצים מאוד  מבעלי הדעה( 83%) גני תקווהרוב מוחלט מתושבי 

 .מאוד ( משקף רמת שביעות רצון טובה4.34הציון הממוצע ) 
 
 . עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה מתפקודה הכללי של המועצה המקומית גני תקווה?  5

 בעלי הדעה  כלל המדגם  התשובות

 4% . מאוד לא מרוצה 1
10% 

 6% . לא מרוצה 2

 24% 23% . ככה ככה 3

 37% . מרוצה 4
66% 

 25% . מרוצה מאוד 5

 - 5% . תשובות אחרות 6

 100% 100% סה"כ

 3.78 ( 1-5ממוצע )בסולם  ציון 

 
 .מתפקודה הכללי של המועצהמרוצים או מרוצים מאוד  מבעלי הדעה( 66%)  גני תקווהרוב תושבי 

 ( משקף רמת שביעות רצון טובה.3.78הציון הממוצע ) 
 .3.77( מלמד על שיעור זהה של 6-20פרמטרים של שביעות רצון )שאלות   15ממוצע )פשוט( של  

 
 :, השוואה לסקרים קודמיםומהמגורים ביישוב מתפקודה של המועצהשביעות הרצון  .א

 מגורים תפקוד המועצה  הסקר 

2020 3.78 4.34 

2019 3.59 4.28 

2018 3.62 4.43 

 
 שביעות הרצון מתפקוד המועצה ומהמגורים ביישוב עלתה בהשוואה לסקר הקודם.
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 :המועצה, לפי מאפיינים דמוגרפייםשביעות הרצון מהמגורים ביישוב ומתפקודה של  .ב

 תפקוד המועצה  המגורים ביישוב שכונה/ אזור מגורים 

 3.68 4.44 הגליל, הגלעד, הגולן, רב און, תבור

עין גנים והרי   -עין שמש, ישמח משה  -נוף סביון
 3.77 4.21 יהודה 

גנים: דרך הים, דרך המלך, דרך אילות, דרך המשי, 
הבשמים, דרך העמק, דרך  דרך האגמים, דרך 

 התקווה, הברוש 
4.41 3.70 

 3.82 4.11   הרמה, בקעת הירדן, המצפה, עין חנוך

 4.12 4.51 הבתים הפרטיים ביישוב

 3.70 4.47 רימון, הדקל  הכרמל, ה

 תפקוד המועצה  המגורים ביישוב מגדר

 3.79 4.37 גברים 

 3.80 4.38 נשים 

 *  תפקוד המועצה המגורים ביישוב מצב משפחתי 

 3.25 4.33 רווק/ה

 3.75 4.38 נשוי/אה 

 4.16 4.40 הורי- אלמן, פרוד, גרוש, חד

 3.25 4.25 תשובות אחרות 

 *  תפקוד המועצה ב * המגורים ביישו קבוצת גיל 

 3.62 4.11 40עד גיל  

 3.84 4.40 ומעלה  41גיל 
 *P<0.05         **P<0.01         ***P<0.001      

 
 

שביעות הרצון מתפקוד המועצה לפי מצב משפחתי וגיל ומהמגורים יחס ל הבדלים מובהקים בנמצאו 
 ביישוב לפי גיל. 
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. עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה מתפקודה של המועצה בכל אחד מהתחומים הבאים,  6-20
 =מרוצה מאוד?5=מאוד לא מרוצה עד 1בסולם של   

 1 התחומים
מאוד לא  

 מרוצה

2 
לא  

 מרוצה

3 
ככה 
 ככה

4 
 מרוצה

5 
מרוצה 

 מאוד

6 
תשובות 

 אחרות

 סה"כ

 100% 27% 25% 30% 9% 6% 3% . יחס ושירות במשרדי המועצה6

 100% 69% 10% 13% 3% 2% 3% . גני ילדים 7

 100% 87% 4% 5% 2% 1% 1% . מסגרות החינוך המיוחד 8

 100% 30% 16% 28% 14% 6% 6% . פעילויות תרבות, פנאי ואירועים 9

 100% 2% 30% 31% 18% 12% 7% . ניקיון ופינוי אשפה 10

 100% 9% 28% 38% 14% 5% 6% . תחזוקת פארקים, גינון ואומנות במרחב  11

כבישים, מדרכות, כיכרות  -. תשתיות 12
 100% 3% 26% 29% 25% 9% 8% נגישות ותאורה  

 100% 35% 29% 21% 9% 2% 4%   106. מוקד עירוני 13

 100% 66% 15% 11% 4% 2% 2% . שירותי הרווחה והסיוע לנזקקים 14

 100% 20% 28% 27% 16% 4% 5% . הנגשת המידע לציבור 15

 100% 15% 32% 42% 7% 1% 3% . ביטחון אישי 16

 100% 50% 28% 13% 5% 1% 3% . ספריה ציבורית 17

. פנאי פלוס מרכז שירותים ופנאי 18
 100% 55% 15% 15% 5% 4% 6% לאזרחים ותיקים 

 100% 85% 3% 6% 4% 0% 2% . מועדון הנוער19

 100% 53% 6% 11% 13% 7% 10% . הועדה לתכנון ובניה 20
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 : וציון ממוצע הרצון בכל אחד מהתחומים, בקרב בעלי הדעהשביעות  .א
הציון  התחומים

 הממוצע
לא  

 מרוצה
ככה 
 ככה

 סה"כ מרוצה 

 100% 76% 12% 12% 3.93 . יחס ושירות במשרדי המועצה6

 100% 75% 10% 15% 3.83 . גני ילדים 7

 100% 70% 13% 17% 3.73 . מסגרות החינוך המיוחד 8

 100% 73% 21% 16% 3.62 . פעילויות תרבות, פנאי ואירועים 9

 100% 62% 19% 19% 3.65 . ניקיון ופינוי אשפה 10

 100% 72% 16% 12% 3.84 . תחזוקת פארקים, גינון ואומנות במרחב  11

 100% 57% 26% 17% 3.58 כבישים, מדרכות, כיכרות נגישות ותאורה  -. תשתיות 12

 100% 77% 14% 9% 4.06   106. מוקד עירוני 13

 100% 76% 11% 13% 3.99 . שירותי הרווחה והסיוע לנזקקים 14

 100% 69% 19% 12% 3.85 . הנגשת המידע לציבור 15

 100% 87% 8% 5% 4.16 . ביטחון אישי 16

 100% 81% 10% 9% 4.21 . ספריה ציבורית 17

 100% 66% 12% 22% 3.64 . פנאי פלוס מרכז שירותים ופנאי לאזרחים ותיקים 18

 100% 60% 26% 14% 3.57 . מועדון הנוער19

 100% 36% 28% 36% 2.93 . הועדה לתכנון ובניה 20

 
 בתחומים הבאים: נה ביותר הי  הגבוהה שביעות הרצון 

 ( 4.21ספריה ציבורית )  •

 ( 4.16ביטחון אישי )  •
 ( 4.06) 106מוקד עירוני   •

 
 בתחומים הבאים:  נהביותר הי  הנמוכהשביעות הרצון 

 ( 2.93הועדה לתכנון ובניה )  •
 ( 3.57מועדון הנוער ) •

 ( 3.58תשתיות ) •
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 שביעות הרצון בכל אחד מהתחומים, השוואה לסקרים קודמים:  .ב
 2018 2019 2020 התחומים

 3.87 3.91 3.93 יחס ושירות במשרדי המועצה. 6

 3.78 3.79 3.83 . גני ילדים 7

 - - 3.73 . מסגרות החינוך המיוחד 8

 3.55 3.66 3.62 . פעילויות תרבות, פנאי ואירועים 9

 3.49 3.53 3.65 . ניקיון ופינוי אשפה 10

 3.92 3.82 3.84 . תחזוקת פארקים, גינון ואומנות במרחב  11

 3.73 3.44 3.58 כבישים, מדרכות, כיכרות נגישות ותאורה  -. תשתיות 12

 3.92 4.02 4.06   106. מוקד עירוני 13

 3.85 3.75 3.99 . שירותי הרווחה והסיוע לנזקקים 14

 - 3.76 3.85 . הנגשת המידע לציבור 15

 - - 4.16 ביטחון אישי . 16

 - - 4.21 . ספריה ציבורית 17

 - - 3.64 . פנאי פלוס מרכז שירותים ופנאי לאזרחים ותיקים 18

 - - 3.57 . מועדון הנוער19

 - - 2.93 . הועדה לתכנון ובניה 20

 
 התחומים שניתנים להשוואה לסקר הקודם, קיימת עלייה בשביעות הרצון. 9מתוך   8-ב
 

 :1הרצון בכל אחד מהתחומים, לפי אזור מגוריםשביעות  .ג

 *  התחומים
 אזור מגורים

 אזור ו' אזור ה' אזור ד' אזור ג' אזור ב' אזור א'

 4.10 4.68 4.00 3.79 3.63 4.28 106. מוקד עירוני 13

 3.81 4.71 3.19 3.12 3.64 4.04 . מועדון הנוער19

 3.80 3.65 2.81 2.41 2.61 3.12 . הועדה לתכנון ובניה 20

 *P<0.05         **P<0.01         ***P<0.001      

 
 מגורים בתחומים הבאים: הר והבדלים מובהקים  לפי אזנמצאו 

 מוקד עירוני, מועדון הנוער והועדה לתכנון ובניה.
  

 
 עין גנים והרי יהודה  -עין שמש, ישמח משה   -נוף סביון -.   אזור ב'הגליל, הגלעד, הגולן, רב און, תבור -אזור א' 1

 העמק, דרך התקווה, הברושגנים: דרך הים, דרך המלך, דרך אילות, דרך המשי, דרך האגמים, דרך הבשמים, דרך  - אזור ג'
 הכרמל, הרימון, הדקל. -אזור ו'   הבתים הפרטיים ביישוב -אזור ה'  הרמה, בקעת הירדן, המצפה, עין חנוך -אזור ד'
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 : גילהבדלים מובהקים בשביעות הרצון בכל אחד מהתחומים, לפי  .ד

 התחומים
 גיל

17-40 41 + 

 4.02 3.84 . יחס ושירות במשרדי המועצה6

 3.73 3.51 . פעילויות תרבות, פנאי ואירועים9

 3.89 3.64 . תחזוקת פארקים, גינון ואומנות במרחב 11

 3.65 3.41 נגישות ותאורהכבישים, מדרכות, כיכרות  -. תשתיות 12

 4.13 3.87 106. מוקד עירוני 13

 4.12 3.69 . שירותי הרווחה והסיוע לנזקקים 14

 3.92 3.62 . הנגשת המידע לציבור 15

 4.20 3.93 . ביטחון אישי 16

 3.84 3.21 . מועדון הנוער19

 *P<0.05         **P<0.01         ***P<0.001      

 
המובהקים  לפי גיל המוצגים לעיל מציגים תמונה ברורה לפיה הציבור הצעיר ביישוב מרוצה  ההבדלים  

 ויותר.  41פחות מהציבור הבוגר בגילאי  
 

 לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי מצב משפחתי ולפי ותק מגורים. 
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סים ורכישת  . המועצה מספקת שירותים מקוונים )אונליין( שונים כמו קבלת מיילים, אישורים, טפ21
 כרטיסים. עד כמה שירותים אלו ידידותיים ונגישים למשתמש?   

 בעלי הדעה  כלל המדגם  התשובות

 6% . מאוד לא ידידותיים 1
16% 

 3% . לא ידידותיים 2

 23% 13% . ככה ככה 3

 20% . ידידותיים 4
61% 

 13% . ידידותיים מאוד 5

 - 45% . לא מכיר ותשובות אחרות6

 100% 100% סה"כ

 3.59 ( 1-5הציון הממוצע )בסולם 

 
המקוונים הינם ידידותיים או המועצה   סבורים ששירותי מבעלי הדעה( 61%)  גני תקווהרוב תושבי 

 ידידותיות ונגישות למשתמש.  ל ש ה טובה( משקף רמ3.78הציון הממוצע )  .ידידותיים מאוד
 

 מרוצה? . ממה את/ה לא  22:  לעיל  3-1  בקרב העונים תשובות 
 

 לא נגיש לאוכלוסייה המבוגרת. , או שרות  אין בעיה ספציפיתשהתקבלו היו כלליות בנוסח:  התשובות  
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. אם יש לך ילדים בבתי הספר הבאים, עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה באופן כללי מכל אחד  23-31
 מהם? 

 בתי הספר
 

1 
מאוד לא  

 מרוצה

2 
לא  

 מרוצה

3 
ככה 
 ככה

4 
 מרוצה

5 
מרוצה 

 מאוד

6 
תשובות 

 אחרות

 סה"כ

 100% 88% 5% 5% 1% 0% 1% . רביבים 23

 100% 83% 5% 7% 3% 1% 1% . גנים 24

 100% 93% 3% 2% 1% 0% 1% . אריאל 25

 100% 93% 4% 1% 1% 1% 0% . יובלים 26

 100% 92% 3% 3% 1% 1% 0% . אילות 27

 100% 94% 2% 1% 1% 1% 1% . תלמוד תורה 28

 100% 95% 2% 1% 1% 1% 0% . בית יעקב 29

 100% 86% 5% 7% 1% 1% 0% . חטיבת ראשונים 30

 100% 88% 5% 5% 1% 0% 1% . תיכון מיתר 31

 
 

 : וציון ממוצע שביעות הרצון בכל אחד מבתי הספר, בקרב בעלי הדעה .א
 בתי הספר

 
הציון 

 הממוצע
לא  

 מרוצה
ככה 
 ככה

 סה"כ מרוצה 

 100% 84% 8% 8% 4.32 רביבים . 23

 100% 77% 11% 12% 3.92 . גנים 24

 100% 72% 14% 14% 3.97 . אריאל 25

 100% 72% 14% 14% 4.54 . יובלים 26

 100% 75% 13% 12% 4.23 . אילות 27

 100% 50% 17% 33% 3.70 . תלמוד תורה 28

 100% 60% 20% 20% 4.12 . בית יעקב 29

 100% 86% 7% 7% 4.19 ראשונים . חטיבת 30

 100% 83% 9% 8% 4.15 . תיכון מיתר 31

 
טובה מאוד. עם זאת, יש לקחת בחשבון -שביעות הרצון בכל אחד מהמוסדות שנבדקו הינה טובה

  5%נו רק עשרק חלק קטן מהמשיבים ענו תשובות קונקרטיות. לדוגמה, לגבי בית הספר תלמוד תורה  
 לא ניתן לבצע ניתוחים מתאמיים לשאלות אלו.  ,משיבים בסה"כ. מסיבה זו 24מהמשיבים, שהם 
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 מהמוסדות הבאים בגני תקווה? . איזה ציון היית מעניק/ה לכל אחד 32-38
 המוסדות

 
1 

מאוד לא  
 מרוצה

2 
לא  

 מרוצה

3 
ככה 
 ככה

4 
 מרוצה

5 
מרוצה 

 מאוד

6 
תשובות 

 אחרות

 סה"כ

 100% 63% 11% 18% 5% 1% 2% ילדים ונוער  -. מרכז הספורט לידר 32

 100% 64% 11% 14% 7% 2% 2% בוגרים–. מרכז הספורט לידר 33

 100% 86% 4% 5% 2% 1% 2% . צהרוני לידר 34

 100% 91% 3% 3% 2% 0% 1% . תכנית עתידים 35

 100% 66% 8% 14% 7% 2% 3% . קאנטרי גלים 36

 100% 18% 15% 16% 22% 11% 18% . תאגיד המים מי תקווה  37

 100% 24% 37% 24% 8% 4% 3% . מרכז הבמה 38

 
 

 : שביעות הרצון מכל אחד מהמוסדות, בקרב בעלי הדעה .א
 המוסדות

 
הציון 

 הממוצע
לא  

 מרוצה
ככה 
 ככה

 סה"כ מרוצה 

 100% 78% 15% 7% 3.95 ילדים ונוער  -. מרכז הספורט לידר 32

 100% 69% 19% 12% 3.81 בוגרים–. מרכז הספורט לידר 33

 100% 63% 10% 27% 3.46 . צהרוני לידר 34

 100% 63% 21% 16% 3.63 . תכנית עתידים 35

 100% 65% 20% 15% 3.66 גלים . קאנטרי 36

 100% 27% 27% 36% 2.98 . תאגיד המים מי תקווה  37

 100% 80% 11% 9% 4.16 . מרכז הבמה 38

 
  בינוני, ציון 3.46  פרט לצהרוני לידר ) שנבדקו, טובה מאוד בכל המוסדות - שביעות הרצון הינה טובה

 (. , ציון נמוך2.98( ותאגיד המים )או כמעט טוב
 

 : שביעות הרצון מכל אחד מהמוסדות, השוואה לסקרים קודמים .ב

 2018 2019 2020 המוסדות

 3.95 ילדים ונוער  -. מרכז הספורט לידר 32
3.89 3.95 

 3.81 בוגרים–. מרכז הספורט לידר 33

 3.63 3.47 3.46 . צהרוני לידר 34

 - - 3.63 . תכנית עתידים 35

 - - 3.66 . קאנטרי גלים 36

 - - 2.98 . תאגיד המים מי תקווה  37

 4.31 4.18 4.16 . מרכז הבמה 38
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 :דמוגרפייםהבדלים מובהקים בשביעות הרצון בכל אחד מהתחומים, לפי מאפיינים   .ג

 * המוסדות
 מצב משפחתי 

אלמן, פרוד,  נשוי/אה  רווק/ה
 אחר  הורי-גרוש, חד

 2.25 3.83 2.79 3.33 . תאגיד המים מי תקווה  37

 *P<0.05         **P<0.01         ***P<0.001      

 
 

 * המוסדות
 גיל

 + 41 40עד 

 3.78 3.45 . קאנטרי גלים 36

 4.20 3.97 . מרכז הבמה 38

 *P<0.05         **P<0.01         ***P<0.001      

 
 

 * המוסדות
 ותק

 שנים + 21 שנים  20עד 

 3.81 3.21 . צהרוני לידר 34

 *P<0.05         **P<0.01         ***P<0.001      
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 . מהו הדבר החשוב ביותר שהיית רוצה שהמועצה המקומית תשנה או תשפר ביישוב שלך?   39
   )שאלה פתוחה(

 המוסדות
 

 כלל המדגם 
 

גינון,  . ניקיון, תברואה, פינוי אשפה, חזות היישוב, פינוי גזם, 1
 18% צואת כלבים, מחזור 

 12% . תשתיות, ביוב, כבישים2

 6% . חינוך, בתי ספר, גני ילדים, בית הספר הדתי, ספרייה עירונית 3

 5% . יחס שווה לכול התושבים, סיוע כללי, שיפור השרות בעירייה 4

 4% . בנייה וחידוש 5

 6% . תרבות, פעילויות למבוגרים, יחס לקשישים 6

 2% שרותי הדת, התחשבות בדתיים, פעילויות לדתיים . 7

 7% . מקומות חניה 8

 4% . תחבורה ציבורית 9

 5% , מרכזי בילוי ובידור)בין היתר דואר( . יותר חנויות10

 5% . טיפול והקמת גני שעשועים, מתקני ספורט, גינות לכלבים 11

 10% . עומס תנועה, פקקים12

 4% אבטחה, פיקוח עירוני . שיטור עירוני, 13

 4% . תשובות אחרות 14

 8% . אין מה לשפר 15

 100% סה"כ

 
: נושאי ניקיון וחזות היישוב, פיתוח תשתיות  , בסקר זה )בשאלה פתוחה(הנושאים הבולטים לשיפור  3

 ותחבורה.
 
הנושאים הבולטים לשיפור, בסקר הקודם )בשאלה פתוחה(: פיתוח תשתיות, מחירי ארנונה ומים,   4

 מקומות חניה ונושאי ניקיון וחזות היישוב. 
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 . מהו הדבר שאת/ה הכי גאה בו בגני תקווה? 40

 כלל המדגם  המוסדות

 26% ה אוכלוסייאופי והרכב ה . 1

 16% ונקי  יישוב מטופח. 2

 8% ראש המועצההמועצה ו. 3

 28% איכות חיים . 4

 7% חינוך  .5

 3% מרכז הבמה . 6

 4% קרבה למסחר וחנויות . 7

 3% לא גאה . 8

 5% אין משהו מיוחד . 9

 100% סה"כ

 
 הנושאים מעוררי הגאווה ביישוב: איכות החיים, אופי האוכלוסייה, טיפוח וניקיון.  3

 . מה מצבך המשפחתי? 41

 כלל המדגם  התשובות

 16% . רווק 1

 63% . נשוי  2

 19% הורי -. אלמן, פרוד, גרוש, חד3

 2% . תשובות אחרות 4

 100% סה"כ
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 מתגורר/ת ביישוב? . כמה שנים את/ה 42

 כלל המדגם  התשובות

 18% שנים  0-10

 31% שנים  11-20

 51% + שנים 21

 100% סה"כ

 
 . שכונה/אזור מגורים:43

 כלל המדגם  התשובות

 28% . הגליל, הגלעד, הגולן, רב און, תבור 1

 14% עין גנים והרי יהודה  -עין שמש, ישמח משה   -. נוף סביון2

. גנים: דרך הים, דרך המלך, דרך אילות, דרך המשי, דרך  3
 15% האגמים, דרך הבשמים, דרך העמק, דרך התקווה, הברוש 

 20% . הרמה, בקעת הירדן, המצפה, עין חנוך  4

 14% . הבתים הפרטיים ביישוב5

 8% . הכרמל, הרימון, הדקל  6

 100% סה"כ

 
 . מגדר:    44

 כלל המדגם  התשובות

 42% גברים . 1

 58% . נשים 2

 100% סה"כ
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   8.12.20שאלון סקר גני תקווה נספח: 
שלום, מדבר/ת____ ממכון המחקר מאגר מוחות, אנחנו עורכים סקר קצר בקרב תושבי גני תקווה, הסקר נערך עבור  

אנונימי   הסקר  לתושבים.  הניתנים  השירותים  לשיפור  לסייע  במטרה  המקומית  לעיבוד  המועצה  ישמשו  והממצאים 
 סטטיסטי בלבד. אודה לך אם תענה/י על מספר שאלות קצרות.

 ומעלה בלבד!.   17. מה גילך?_____ שנים. << להמשיך בסקר עם גילאי  1
 
 . עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה מתפקודה של המועצה במשבר הקורונה? 2

 . מאוד לא מרוצה     1
 . לא מרוצה              2
 . ככה ככה               3
 . מרוצה                  4
 . מרוצה מאוד         5
 . לא מכיר ותשובות אחרות 6

 
 . האם פנית למועצה בנושא כלשהו הקשור למשבר הקורונה, ואם כן, האם קיבלת מענה הולם לפנייתך?  3

 . לא פניתי      1
 וקיבלתי מענה הולם                –. פניתי 2
 ולא קיבלתי מענה הולם                –. פניתי 3

 
מאוד לא מרוצה עד   =1כאשר    1-5בסולם של  . באופן כללי, עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה ממגוריך בגני תקווה,  4
 מרוצה מאוד?  =5

 . מרוצה מאוד         5 . ככה ככה               3 . מאוד לא מרוצה     1
 . תשובות אחרות 6 . מרוצה                  4 . לא מרוצה              2

 
 עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה מתפקודה הכללי של המועצה המקומית גני תקווה? . 5

 . מרוצה מאוד         5 . ככה ככה               3 . מאוד לא מרוצה     1
 . תשובות אחרות 6 . מרוצה                  4 . לא מרוצה              2

 
=מאוד 1 בכל אחד מהתחומים הבאים, בסולם של ה של המועצה מתפקודאו לא מרוצה עד כמה את/ה מרוצה   .6-20

 ?מאוד מרוצה=5לא מרוצה עד 
 1 התחומים

מאוד 
לא  

 מרוצה

2 
לא  

 מרוצה

3 
ככה 
 ככה

4 
 מרוצה

5 
 מרוצה
 מאוד

9 
לא יודע  

תשובות ו
 אחרות

 9 5 4 3 2 1 . יחס ושירות במשרדי המועצה6
 9 5 4 3 2 1 . גני ילדים 7
 9 5 4 3 2 1 . מסגרות החינוך המיוחד 8
 9 5 4 3 2 1 . פעילויות תרבות, פנאי ואירועים 9

 9 5 4 3 2 1 . ניקיון ופינוי אשפה 10
 9 5 4 3 2 1 . תחזוקת פארקים, גינון ואומנות במרחב  11
כבישים, מדרכות, כיכרות נגישות  -. תשתיות 12

 ותאורה 
1 2 3 4 5 9 

 9 5 4 3 2 1   106. מוקד עירוני 13
 9 5 4 3 2 1 . שירותי הרווחה והסיוע לנזקקים 14
 9 5 4 3 2 1 . הנגשת המידע לציבור 15
 9 5 4 3 2 1 . ביטחון אישי 16
 9 5 4 3 2 1 . ספריה ציבורית 17
 9 5 4 3 2 1 פלוס מרכז שירותים ופנאי לאזרחים ותיקים . פנאי 18
 9 5 4 3 2 1 . מועדון הנוער19
 9 5 4 3 2 1 . הועדה לתכנון ובניה 20
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. המועצה מספקת שירותים מקוונים )אונליין( שונים כמו קבלת מיילים, אישורים, טפסים ורכישת כרטיסים. עד 21
 כמה שירותים אלו ידידותיים ונגישים למשתמש?   

 . ממה את/ה לא מרוצה? 22 . מאוד לא ידידותיים    << 1
 . לא ידידותיים             << 2
 <<    . ככה ככה                 3
  . ידידותיים                  4
  . ידידותיים מאוד         5
  . לא מכיר ותשובות אחרות 6

 
 . אם יש לך ילדים בבתי הספר הבאים, עד כמה את/ה מרוצה או לא מרוצה באופן כללי מכל אחד מהם? 23-31

 1 בתי הספר 
נמוך 
 מאוד

2 
 נמוך

3 
 בינוני 

4 
 גבוה

5 
גבוה 
 מאוד

9 
תשובות 

 אחרות
 9 5 4 3 2 1 . רביבים 23
 9 5 4 3 2 1 . גנים 24
 9 5 4 3 2 1 . אריאל 25
 9 5 4 3 2 1 . יובלים 26
 9 5 4 3 2 1 . אילות 27
 9 5 4 3 2 1 . תלמוד תורה 28
 9 5 4 3 2 1 . בית יעקב 29
 9 5 4 3 2 1 . חטיבת ראשונים 30
 9 5 4 3 2 1 . תיכון מיתר 31

 
 איזה ציון היית מעניק/ה לכל אחד מהמוסדות הבאים בגני תקווה? .  32-38

 1 המוסדות
נמוך 
 מאוד

2 
 נמוך

3 
 בינוני 

4 
 גבוה

5 
גבוה 
 מאוד

9 
לא יודע  

תשובות ו
 אחרות

 9 5 4 3 2 1 ילדים ונוער  -. מרכז הספורט לידר 32
       בוגרים–. מרכז הספורט לידר 33
 9 5 4 3 2 1 . צהרוני לידר 34
 9 5 4 3 2 1 . תכנית עתידים 35
 9 5 4 3 2 1 . קאנטרי גלים 36
 9 5 4 3 2 1 . תאגיד המים מי תקווה  37
 9 5 4 3 2 1 . מרכז הבמה 38
 

 ו הדבר החשוב ביותר שהיית רוצה שהמועצה המקומית תשנה או תשפר ביישוב שלך?    מה. 39
 

 
 ו הדבר שאת/ה הכי גאה בו בגני תקווה?  מה. 40

 
 

 . מה מצבך המשפחתי? 41
 . רווק  1
 . נשוי  2
 הורי- . אלמן, פרוד, גרוש, חד3
 . תשובות אחרות 4

 
 ביישוב?_________ שנים. כמה שנים את/ה מתגורר/ת 42
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 . לסמן שכונה/אזור מגורים:43
 הבתים הפרטיים ביישוב . 5 רב און, תבור  . הגליל, הגלעד, הגולן,1
 רימון, הדקל  הכרמל, . ה6 עין גנים והרי יהודה  -עין שמש, ישמח משה  -. נוף סביון2
. גנים: דרך הים, דרך המלך, דרך אילות, דרך המשי, דרך 3

 האגמים, דרך הבשמים, דרך העמק, דרך התקווה, הברוש
 

    הרמה, בקעת הירדן, המצפה, עין חנוך. 4
 תודה על היענותך!. נשים  2. גברים      1. לסמן מגדר:     44

 


