
 

 שחורות כאופל! -גננות המדינה, ותוצאותיו 710רב להלן תוצאות סקר שנערך בק

 

 

 גננת יקרה, 

אנונימי לפנייך שאלון שבודק את שביעות רצונך מהשינויים שנעשו בעקבות החלת הסכם אופק חדש בגני הילדים. השאלון הוא 

 ואינו אורך זמן רב. אנא מלאי אותו בתשומת לב

 

 אופק חדש שיפר את משכורתה של הגננת ביחס להשקעה בעבודה -1

 

 

 

 הגננות בעיני ההורים והתלמידיםאופק חדש יחזק את מעמד  - 2

 

 

 

 

 אופק חדש מאפשר הספקים גבוהים יותר בעבודה - 3

 

 

 

 אופק חדש פוגע במוטיבציה של הגננת - 4

 14% 100   לא מסכימה בכלל

 11% 78   לא כל כך מסכימה

 26% 184   אין שינוי

 30% 216   מסכימה

  19% 132   מסכימה בהחלט

 38% 272   לא מסכימה בכלל

 30% 212   לא כל כך מסכימה

 6% 42   אין שינוי

 23% 164   מסכימה

 3% 20   מסכימה בהחלט

 

 53% 375   לא מסכימה בכלל

 18% 128   לא כל כך מסכימה

 22% 156   אין שינוי

 7% 47   מסכימה

 1% 4   מסכימה בהחלט

 

 50% 356   לא מסכימה בכלל

 22% 159   לא כל כך מסכימה

 17% 120   שינוי אין

 9% 67   מסכימה

 1% 8   מסכימה בהחלט

 75% 533   לא מסכימה בכלל

 14% 98   לא כל כך מסכימה

 7% 47   אין שינוי

 3% 24   מסכימה

 1% 8   מסכימה בהחלט

 



 
 אופק חדש מתגמל גננות על שעות עבודה נוספות מהבית - 5

 75% 533   לא מסכימה בכלל

 14% 98   לא כל כך מסכימה

 7% 47   אין שינוי

 3% 24   מסכימה

  1% 8   מסכימה בהחלט

 

 מובילה לקשר טוב יותר בין הגננת לילדיםמתכונת העבודה כיום  -6 

 

 

 

 מתכונת העבודה כיום מובילה לקשר טוב יותר בין הגננת להורים - 7

 

 

 

 הגננת -מתכונת העבודה באופק חדש טובה יותר עבורך - 8

 56% 398   לא מסכימה בכלל

 22% 159   לא כל כך מסכימה

 12% 88   אין שינוי

 8% 55   מסכימה

 1% 10   מסכימה בהחלט
 

  

 השינויים שחלו בשנה האחרונה בגני הילדים הם לשביעות רצונך - 9

 

 

 

 

 

 40% 282   לא מסכימה בכלל

 18% 131   לא כל כך מסכימה

 31% 221   אין שינוי

 9% 66   מסכימה

 1% 10   מסכימה בהחלט

 

 45% 316   לא מסכימה בכלל

 15% 103   כך מסכימהלא כל 

 35% 248   אין שינוי

 5% 39   מסכימה

 1% 4   מסכימה בהחלט

 

 57% 405   לא מסכימה בכלל

 24% 171   לא כל כך מסכימה

 11% 80   אין שינוי

 7% 49   מסכימה

 1% 5   מסכימה בהחלט

 



 
 הדרגה שדורגת באופק חדש תואמת לדעתך את הותק ואת ניסיונך במערכת החינוך -10

 

 

 

 ההשתלמויות באופק חדש מעניינות ותורמות לעבודתך בגן - 11

 

 

 

 מספר הילדים המותר בגן מאפשר עבודה אישית וקבוצתית באווירה נינוחה -12

 

 

 

 מוצאת גננת מחליפה ללא קושיכשאת נאלצת להעדר מהגן, את  - 13

 

 

 

 הינו לשביעות רצון צוות הגן 3מגיל יישום חוק חינוך חינם  - 14

 

 

 

 

 64% 454   מסכימה בכלל לא

 18% 128   לא כל כך מסכימה

 6% 44   אין שינוי

 10% 70   מסכימה

 2% 14   מסכימה בהחלט

 

 28% 199   לא מסכימה בכלל

 24% 168   לא כל כך מסכימה

 24% 173   אין שינוי

 18% 130   מסכימה

 6% 40   מסכימה בהחלט

 

 77% 550   לא מסכימה בכלל

 10% 74   לא כל כך מסכימה

 8% 59   אין שינוי

 3% 19   מסכימה

 1% 8   מסכימה בהחלט

 

 72% 512   לא מסכימה בכלל

 12% 86   לא כל כך מסכימה

 10% 71   אין שינוי

 4% 26   מסכימה

 2% 15   מסכימה בהחלט

 

 49% 348   לא מסכימה בכלל

 19% 137   לא כל כך מסכימה

 19% 136   אין שינוי

 8% 57   מסכימה

 5% 32   מסכימה בהחלט

 



 
 יישום חוק חינוך חינם הינו לשביעות רצון ההורים - 15

לא מסכימה 

 בכלל
  83 12% 

לא כל כך 

 מסכימה
  86 12% 

 13% 94   אין שינוי

 33% 235   מסכימה

 30% 212   מסכימה בהחלט
 

  

 חוק חינוך חינם הינו לטובת הילדים:יישום  -. 16

 

 

 

 האוטונומיה של הגננת בגן גדלה בעקבות הסכם אופק חדש - 17

 

 

 

 החלת הסכם האופק שיפרה את האקלים המיטבי של עובדי הגן - 18

 

 

 

 אופק חדש הוא סממן של התמקצעות - 19

 

 

 

 39% 280   לא מסכימה בכלל

 22% 154   לא כל כך מסכימה

 15% 106   אין שינוי

 16% 114   מסכימה

 8% 56   מסכימה בהחלט

 

 51% 361   לא מסכימה בכלל

 15% 105   מסכימהלא כל כך 

 31% 220   אין שינוי

 3% 19   מסכימה

 1% 5   מסכימה בהחלט

 

 50% 355   לא מסכימה בכלל

 16% 115   לא כל כך מסכימה

 32% 225   אין שינוי

 2% 12   מסכימה

 0% 3   מסכימה בהחלט

 

 44% 314   לא מסכימה בכלל

 22% 154   לא כל כך מסכימה

 20% 141   אין שינוי

 13% 91   מסכימה

 1% 10   מסכימה בהחלט

 



 
 בעקבות החלת אופק חדש הגננות עובדות יותר שעות שעליהן אינן מתוגמלות -. 20

 

 

 אני בעד אופק חדש במתכונתו הנוכחית -. 21

 

 

 אני שבעת רצון מהישגיה של הסתדרות המורים בהסכם אופק חדש - .22

 

 

 תחת איזה הסכם קיבוצי גנך עובד?.23

 

 

 :מין העונה.24

 

 

 :תפקידך בגן.25

 

 

 :רם חינוך / פיקוחז.26

 

 

 11% 77   לא מסכימה בכלל

 6% 46   לא כל כך מסכימה

 9% 64   אין שינוי

 25% 181   מסכימה

 48% 342   מסכימה בהחלט

 

 63% 446   לא מסכימה בכלל

 26% 186   לא כל כך מסכימה

 4% 31   אין שינוי

 5% 35   מסכימה

 2% 12   מסכימה בהחלט

 

 65% 459   לא מסכימה בכלל

 22% 155   לא כל כך מסכימה

 5% 37   אין שינוי

 6% 46   מסכימה

 2% 13   מסכימה בהחלט

 

 95% 671   אופק חדש

 3% 24   יוח"א

 1% 8   יול"א

 1% 7   מיל"ת

 

 99% 706   נקבה

 1% 4   זכר

 

 86% 610   מנהלת גן

 14% 100   גננת משלימה

 

 80% 569   ממלכתי

 20% 141   דתי-ממלכתי

 0% 0   חרדי

 



 

 

 

  

 

 :מגזר.27

 

 

 :המעסיק.28

 100% 709   משרד החינוך

 0% 1   רשות מקומית

 0% 0   רשת חינוך

 0% 0   עמותה

  0% 0   אחר

  

 

 מהו היקף משרתך? )בחרו במספר הקרוב ביותר(. 29

 

 

 

 

 98% 695   יהודי

 1% 10   ערבי

 1% 5   דרוזי

 

 0% 2   רבע משרה

 1% 9   חצי משרה

 4% 31   שלושה רבעי משרה

 87% 617   משרה מלאה

 7% 51   יותר ממשרה מלאה

 


