
 

 

  

 חינוך על מערכת  סקר מיוחד 

=  1איזה ציון היית נותן באופן כללי למערכת החינוך הממלכתי בישראל על סולם שבו   .1

 = מצוינת: 10-בכלל לא טובה ו 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 13.0 12.5 12.6 =בכלל לא טובה 1

2 4.7 4.8 4.5 

3 11.0 11.8 7.3 

4 13.6 14.8 7.7 

5 19.6 19.6 19.2 

6 16.1 15.3 20.2 

7 11.8 12.5 8.3 

8 4.5 4.1 6.5 

9 0.7 0.4 2.4 

 7.8 0.3 1.6 =מצוינת 10

 3.1 3.9 3.8 לא יודע/לא רלוונטי 

 100 100 100 סה"כ

תביא   .2 המורים  של  והשכר  העבודה  תנאי  הטבת  כי  מאמין  לא  או  מאמין  אתה  האם 

 יותר? למערכת החינוך מורים טובים 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

בטוח שתביא למערכת החינוך מורים טובים  

 יותר 

28.5 28.6 27.9 

חושב שתביא למערכת החינוך מורים טובים  

 יותר  

40.8 43.3 28.2 

חושב שלא תביא למערכת החינוך מורים  

 טובים יותר 

16.7 15.9 21.0 

בטוח שלא תביא למערכת החינוך מורים  

 יותר טובים 

7.1 6.2 11.4 

 11.5 6.0 6.9 לא יודע/לא רלוונטי 

 100 100 100 סה"כ

 

 

 

 



 
 

 

ימים. האם לדעתך יש   5חלק גדול מהמשק הישראלי עבר לפני שנים לשבוע עבודה בן  .3

 ימים? 5להעביר גם את מערכת החינוך לשבוע עבודה של 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 31.9 17.8 20.2 בטוח שכן 

 38.2 33.9 34.6 שכן חושב 

 15.6 25.2 23.6 חושב שלא 

 4.3 15.2 13.3 בטוח שלא 

 10.0 7.9 8.2 לא יודע/לא רלוונטי 

 100 100 100 סה"כ

מושפע   .4 בין המדינה להסתדרות המורים  להסכם  כיום  להגיע  הקושי  לדעתך, האם 

 באופן רנדומלי[  1-2]הצג   .?יותר מ.. 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

שיקולי כוח או שיקולים פוליטיים של  

 הסתדרות המורים בראשות יפה בן דוד  

31.7 35.0 15.5 

שיקולי כוח או שיקולים פוליטיים של שר  

 האוצר ומשרד האוצר 

31.6 29.3 43.2 

 22.4 22.8 22.7 גודל הפער בין העמדות של שני הצדדים 

 0.0 2.0 1.6 אחר 

 18.9 10.9 12.3 לא יודע/לא רלוונטי 

 100 100 100 סה"כ

לדעתך, האם יש להתנות את החתימה של המדינה על הסכם עם המורים בהתחייבות   .5

השנים הבאות כדי לייצב את המערכת    5-שלא להכריז על סכסוך עבודה לפחות ב

 ולהשיג שקט תעשייתי?

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 19.4 26.0 24.9 בטוח שכן 

 32.2 41.4 39.8 חושב שכן 

 18.2 15.3 15.8 חושב שלא 

 5.7 4.4 4.6 בטוח שלא 

 24.5 12.9 14.9 לא יודע/לא רלוונטי 

 100 100 100 סה"כ

 

 



 
 

האם אתה תומך או מתנגד להקמת בתי ספר פרטיים בישראל, כדי שמי שיוכל ויהיה   .6

 ערכית? מוכן לשלם יקבל עבור ילדיו חינוך טוב יותר או מתאים יותר בעיניו מבחינה  

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 11.9 12.7 12.6 תומך מאוד 

 32.9 28.4 29.2 די תומך 

 31.8 28.6 29.2 די מתנגד 

 16.4 22.0 21.1 מתנגד מאוד 

 6.9 8.2 8.0 לא יודע/לא רלוונטי 

 100 100 100 סה"כ

שאשא  =מצוין, איזה ציון היית נותן לשרת החינוך, יפעת  5-=גרוע ל1על סולם שבין   .7

 ביטון, על תפקודה בסכסוך הנוכחי בין הסתדרות המורים לבין משרד האוצר? 

 ערבים  יהודים  כלל המדגם  

 10.8 17.3 16.2 =גרוע 1

2 14.9 15.6 11.5 

3 30.3 30.4 29.7 

4 15.0 14.4 17.7 

 7.4 4.1 4.7 =מצוין 5

 22.8 18.1 18.9 לא יודע/לא רלוונטי 

 100 100 100 סה"כ

 

לדמוקרטיה.   ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי-נערך עלהסקר  

(  בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת

 בשפה הערבית,   152-ו איש ואשה בשפה העברית  602, רואיינו  21-24/8/2022בין התאריכים  

ומעלה. טעות   18ל כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי  המהווים מדגם ארצי מייצג ש

. עבודת השדה בוצעה על ±95% ברמת בטחון של    3.59%המרבית לכלל המדגם    הדגימה

 https://dataisrael.idi.org.il -לקובץ הנתונים המלא ראו ידי מכון מדגם.

 


