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 הביניים בחטיבות ההוראה עובדי רוב יסודיים, ספר בבתי בגנים, – בלבד המדינה ידי על ישירות המועסקים ההוראה עובדי על מידע כולל זה פרק *
דרים.טעמי נוחות, הנתונים מתייחסים לכל המג. הפרק מנוסח בלשון זכר מדרות ראו נספח א׳ת הגטיבות העליונות. לרשימומיעוטם בח
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לכבוד
חברי הכנסת

שלום רב,

2020לשנת ית ך הממשלתינובמערכת החין וחשבון על הוצאות השכר הנדון: ד

 החברתייםבהיבטים הן במשק הצמיחה ממנועי אחד הינה בישראל החינוך ת מערכ
 תמורולף א 139כ-כיום מעסיקה ת תילהממשהחינוך ת כמער. יםלילכהכטים בהיבוהן 

 ועדהמוקדמים הגן מגילאי תלמידים וחצי כמיליון של לחינוכם דואגים אשר ומורים 
לסוף חטיבת הביניים.

 מציגיםאנחנו בה הראשונה פעם הזוהי המערכת, חשיבות לגבי עמוקה הבנה מתוך 
די.ד וייחודו"ח נפראת הנתונים בנוגע למערכת החינוך הממשלתית ב

 הפתקוה . נודלילים ישורכום יכערת יינהקל עת יאחראנוך יהחת כמער, נםיקותכם יימב
 פרצה וחציכשנה לפני חירום. בעתות  גםהמערכת חשיבות את האירה האחרונה 

 עובדיאלפי מאות התארגנות, תקופת וללא תע לפ. וכלכליתת בריאותימגיפה לחיינו 
 עם. מקווןבאופן מתקיימת הלמידה בו חדש לעידן עצמם את להתאים נדרשו הוראה 

 תבטולההוראה י דעובנו פגיהאשר ת תיווהיצירת הנחישוניכרו , פהיהמגת דמותקה
 סמכויות בהאצלת הצורך את חידדה זו, תקופה אי-וודאות. בתנאי שגרה הבטחת

 אתלנהל ניתן שלא היה, ניכר כאשר הספר, בתי ומנהלי למנהלות אוטונומיה ומתן 
 בתיצרכי את לעומק המכירים ההוראה צוותי ע"י אלא ריכוזי, באופן המערכת כלל 

הספר והקהילה המקומית.
 םירקס. קוחרמה דילמלע גונבר ופישם ישרודהם יטביהם גם ישיגדמו נאה זח "ודב

 תותיכהום ינהגי דילמתב רבקק חומרה דילמהל שתר ויה כמונת יוביטפקאם יאמר
 בגילאיםלילדים  מותאמת אינה ארוכות שעות במשך מסך מול ממושכת ישיבההנמוכות. 

 אלו,בגילאים דים התלמישל החופשה בלוח שינויים לאפשר שיש היא עמדתנו . הללו
 אשר הפרונטלים הלימודים ימי מספר את למקסם בכדי המגיפה למגמות בהתאם

 תידית בהישגיהם.חיוניים להתפתחותם הרגשית ולמזעור הפגיעה הע
 לפי. מוריםופיטורי בגיוס לאתגרים הנוגעים בנושאים גם היתר בין דנו התמקזה דו"ח ב
 מממוצעיותר בשנה ת שעו 150כ-לומדים בישראל היסודי תלמידי  DCEOה-תוני נ

 יםלמורביקוש הת אלה דימגזו דה בעו. CDEOה-ת נוידבמדים למיתהל שד לימוהת שעו
 במציאתהחינוך ד משרעל מקשה זה היקף . בשנהשנה די מהמורים גיוסי היקף ת וא

 עלמצביעה בינלאומית סקירה במקביל הנדרשים. הכישורים בעלי מתאימים מורים 
 בעולם.והארוכים מהמורכבים הינו התאמה אי בעקבות הפיטורים הליך שבישראל כך 

 יםיקשי נפבים ביצנדו יפקתלים תאמנו יאאשר ה במורים לתקנהל נהמאו ת להנמ
 הפוגעדבר , מראשהתהליך על מוותרים לעיתים ולפיכך ד התפקימן להעבירו רבים 

 באיכות החינוך.
 תבוטלם יבאשמהת אצקהבך רוצהת אד דחמ, םימדוקהת וחודלך שהמב, הזח "וד

 צעיריםמורים בין גבוה בפער מתאפיינת הישראלית החינוך ת מערכהצעירים. המורים 
 שיפורלראות ניתן האחרונות בשנים . המשרהבהיקפי והן השכר ברמות הן לוותיקים, 
 גיוסםאת לאפשר בכדי מועצמת זו שמגמה לוודא ומתפקידנו השכר פער בצמצום 

של מורים איכותיים.
 שלמסירותם ישראל. מדינת של והכלכלי החברתי דה עתיעל אמונה החינוך מערכת 

 לכוח הנוגע בכל הנדרשים השינויים כי לוודא מחובתנו שבח. לכל ראויה ההוראה עובדי
דור הבא.פור ההישגים ולמען הטובת שידם יצאו לפועל לא

 גורמיםבשיתוף זה דו"ח על רבות עמלו אשר טרטגיה ואסחינוך לצוותי להודות ברצוני 
באגף ובממשלה.

 קובי בר נתן
הממונה על השכר
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קרי הפרסום עיא.

.2021 ו-2020וק: לקחים מתקופת הסגר בעקבות מגפת הקורונה- סקרי הורים ומורים - הוראה ולמידה מרחדידה והערכה בחינוך -  ת הארצית למהרשו  1

 במגזר מהעובדים 19%כ- וכוללת נרחבת הינה הממשלתית החינוך מערכת
 וכן, תהעליונוטיבות החמרבית ת את כוללאינה זו חינוך מערכת . הציבורי

 או אחרת בבעלות חינוך במוסדות המקומי, בשלטון מורים כוללת איננה
 די.במגזר החר

 הואדש בחושעות  156כ-של מלאה למשרה הממוצע ההוראה עובדי שכר 
 הממוצעההוראה די עובשכר . תפלהחובשנה  .4%1בכ-לה עוהוא ₪  ,88013

  ₪.12,200לעובד הוא 

 לייםטאפרונהדים הלימופסקו הו, הקורונהת פתקולאורך , 2020ת בשנ
 דיביסוימים  24בגנים, ימים  30לפחות למשך הממשלתית החינוך במערכת 

 הלימודיםשנת תום ועד  2020ממרץ החל וזאת הביניים בחטיבת ימים  35ו-
 55בגנים, ימים  43לפחות למשך הלימודים הופסקו  2021בשנת . 2020ביוני 

טיבות הביניים. ימים בח101די ו-ימים ביסו

 0202ין ברחוק מה אורההה תוומם עך נויהחת כערמת דודתמוהבפור ישכר ינ
 לעת דעומי דסויי לאיבגנוך יהחת כמערל שם ידיעבדה יהעמאך  2120-ל

 ההוראההתאמת כן, כמו . מוריםסקרי פי על  39%ו-הורים סקרי פי על  18%
 פים.דורשת בחינה והתאמה נוסמרחוק לגילאים הצעירים 

 13%של עליה – השנים לאורך משמעותית עלתה ההוראה די עובהשכלת 
 אשרהגורמים בין . שניתואר לי בעבשיעור  220%ו-ל לבכתואר לי בעבשיעור 
 הגברת חדש, אופק בהסכם להשכלה הניתן השכרי התגמול לגידול: תורמים

הנגישות הציבורית להשכלה ורצון המורים להתפתח.

11

 פרסת יבמבוע קה מורת קסעהם ייסלתן ינא לת יתלשהממך נויהחת כערבמ
 כאשרזאת, בהוראה. לעסוק הרישיון שלילת ללא אי-התאמה, בשל מסוים, 
 ומערכתהמנהל מצד  ומורכבתארוכה בפרוצדורה כרוכה הרישיון שלילת 
 סיוםמסלולי . בלבדמקרים בשלושה התבצע זה הליך  2020בשנת החינוך. 

 מרכזייםמאפיינים במספר דלים נבבישראל החינוך במערכת העסקה 
ממקביליהם בעולם:

 ארגוןת אם יצגיימם ייגצנהת יצמחה בשדה וע –ת יטטיפרה דועם יוקת בחו -
העובדים ומחצית את משרד החינוך.

 והיקף תפקיד בהגדרת שינוי כגון – העסקה לסיום חלופות של היעדרן -
האוטומטית.השכר עליית הקפאת אחר, ספר לבית כפויה העברה שעות, 

דש. לעובד ותיק ולעובד חמסלולי סיום העסקה נפרדים -

 מנהלהוא ביותר הבכיר דרג הכי נהוג בעולם  –ביותר הבכיר דרג המעורבות  -
 אישורודרש נבישראל ד בעוהמקומית ברשות החינוך מחלקת או המחוז 

של מנכ"ל משרד החינוך.

 עובדי – צעירים הוראה מעובדי יותר משמעותית מרוויחים ותיקים הוראה עובדי
 די הוראה מתחילים. מעוב.73הוראה ותיקים מרוויחים פי 

 לכלל ביחס נמוכים הם הממשלתית החינוך במערכת המגדריים השכר פערי
, 2020ל-נכון ועומדים, דה ובהתמבהדרגה מצטמצמים הם כן, כמו . המשק

.5%על 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Remote_Learning_Reports.htm


9  

 דמה – מערכת הקב.
החינוך הממשלתית

 רזגמבר תויבול גדהיק סעמהו ניהך וניחהרד שמ
ייבורהצ

 השכרוהוצאות דים, עובאלף  139כ-של המעסיק הוא  2020לשנת נכון 
 תהפרשוכגון המעסיק הוצאות סך )כולל הוראה שעות עבור שלו ת השנתיו

 דפקיתינוך החת למערכ. ₪ד ליארמי .1723- ב2019ב-תכמו הספנסיה( ל
 מפתח שחקן היא החינוך מערכת העתיד. דור וטיפוח גידול - במשק מרכזי

 תכרעמה, דיתעהי חרזאח ופיטבי כרעהן פהד צל- ל ארשית לכלכב
 ניתןבתרשים הישראלי. המשק של העתידי האנושי ההון את מכשירה 

 סוגפי ללוקה בחההוראה די עובל שת המשרות לגופתהת את לראו
ד החינוכי.המוס

22

 העלבחינוך הוראה עובדי פיקוח, די פקיבתדים עובהחינוך, ד משרטה מאת כולל אינו זה נתון 
 רשמיבחינוך לתלמידים מתייחס תון הנהפטור. דות ובמוסרשמי שאינו המוכר בחינוך די, יסו

ד החינוךמערכת שקיפות בחינוך – מנהל כלכלה ותקציבים – משרונלקח מ

 2

התפלגות משרות של עובדי הוראה לפי שלב חינוך
  2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - 

פסג"ה, אולפנים וסמינרים.* אחר - חטיבות עליונות, מוסדות רוחביים כגון מרכזי 
ד האוצרמקור: אגף שכר והסכמי עבודה - משר

אחר*4.8%

חט״ב24.4%קדם יסודי16.9%

יסודי53.9%

https://shkifut.education.gov.il/national/budget
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 תקופת הקורונהג.
 למידה ימי 70-130 בוצעו הקורונה תקופת לאורך

 הקורונהפרוץ עם השונות. הגיל בשכבות מקוונים 
 מקוונתידה מלשל למתכונת עברה המערכת 

ילבאופן אחיד ללא תלות בשכבת הג
3

 מערכותועל העבודה מקומות על חמורות מגבלות חלו הקורונה פת בתקו
 הציבוריבמגזר נוספות ת ומערכוהפרטי המגזר מכך, כתוצאה החינוך. 
 הקורונה. לתקופת שלהם הפעילות היקף ואת העבודה דפוסי את התאימו
 שכבותכל החינוך במערכת השונים, פים בגושנעשו מההתאמות כחלק 

 מקוונת.ללמידה בישראל, החינוך מערכת בתולדות לראשונה עברו,  הגיל
 אחד,מצד . הקורונהפת מתקוניכר חלק במהלך הילדים גני כולל זאת, 

 התלמידים. לגיל מרחוק הלמידה מודל את להתאים שאפה החינוך מערכת
 בהתאם ההוראה עובדי של המשרה בהיקפי שינויים בוצעו לא שני, מצד אך

 יפקיה, הארוההי דבוער כש, ןכו מכ. תונושהל יגהת ובכשבם ינושהם יכרצל
 דמוילהי ימפר סמף "שתת נבש. יונישא ללתרו ונת שופחוהח לוות רוהמש

 ימימספר תשפ"א בשנת  הביניים.בחטיבת  35ל-בגנים  24בין נע מהבית 
 בחטיבת הביניים.101 בגנים ל-43הלימוד מהבית נע בין 

44

 פרהסתי ב, דינההמלל בכ, בהםד לימוהימי ל אתייחס ממקוונים דה למיימי או דים לימונח המו
 בלבד גבוהה תחלואה במוקדי הפרונטאליים הלימודים הופסקו בהם ימים כלומר, מרחוק. פעלו

אינם נחשבים כאן כימי לימוד מקוונים.

 3

 החינוךמערכת  גם אז 2020במרץ משמעותי באופן המשק על להשפיע החלה  הקורונהמגפת 
 שבתש"ףמכך נובעת לתשפ"א ביחס בתש"ף הנמוכה הימים ת כמו. מקוונתדה ללמיעברה 

ד.דים בלב חודשי לימו3תקופה של כ-מוצגת 

 4

ימי לימוד מקוונים
2021-2020מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א - 

דל בקיבוץ הכיתות נובע מאופן פעולה שונה בין שנות הלימוד.ד האוצר . ההבדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו
ונים בתשפ"א אינה כוללת סגירת מוסדות בעקבות הכרזה על יישוב אדום.ספירת ימי הלימוד המקו

120100806040200

גנים

א-ד

ה-ו

חטיבה

ימי לימוד מקוונים
2020מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף )החל מחודש מרץ(- 

120100806040200

גנים

א-ג

ד-ו

חטיבה
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יל הגשכבות בקרב ית יבאפקטפחות המקוונת למידה ה
ידים לממענה לצרכי התומתן ים יעדעמידה בנמוכות. ה
 תובכשבר תויל ודגר גתאם יווהמם ינוומקם יעצמאב
 .תנוומקהה ארובהחל שר ופישאף על , תוכומנהיל גה

 עם להתמודדות התאמות לבצע החינוך מערכת על לכן,
ידה מקוונתלמיכים ים המצרישתרח

 הוריבין בחינוך( והערכה דידה למארצית )רשות ראמ"ה ידי על שנערך סקר תוצאות 
 5המקוונת.דה הלמימערך של ת התוצאועל דות מלמהקורונה ת בתקופדים התלמי

 בלמידה בשימוש ההורים, בחוויית משמעותי, שיפור חל בתרשימים, לראות שניתן כפי
 שלשיפור חל החומר את ללמד המורה של הכללית תו ביכוללדוגמא כך . מקוונת

 העליונות.בחטיבות האחוז נקודות  9ושל היסודיים הספר בבתי האחוז נקודות  24
 כלשל הייחודיים לצרכים מענה נותן לא המקוון ד הלימואופן כי נראה , זאתעם ד יח

 ספרבבתי לילדים מההורים  18%כ-רק עדיין – והסתגלות שיפור לאחר וגם תלמיד, 
פקי הלמידה.ד הסיסודיים העידו בסקר על עמידה ביע

 מקוונתלהוראה חלופי פתרון לבחון שיש היא דה עבווהסכמי השכר אגף עמדת 
 בהתאםפשה והחוההוראה ימי שינוי את כולל זה פתרון הנמוכות. הגיל שכבות עבור 

 פשחוליום יזכה ההוראה ד עוב, סגורההחינוך ת מערככאשר  .החירוםלאירוע 
 ךותמ)י דיתעש פחום יום קומב, תאז. וןומקן כותר יבעהלש דרייא לל יבמקבום ולשתב
 ליגהת ובכשבם ידימלתה, ךכ. ליגרכם ירועישו רבעויו בר שא( ידומילהה נשהח ול

תאם.הנמוכות יזכו למענה מו

66

5

 מגפתבעקבות הסגר מתקופת לקחים מרחוק: ולמידה הוראה - בחינוך והערכה דידה למהארצית הרשות 
.2020הקורונה- סקר הורים – אוקטובר 

 5

 מבצעבמהלך דוגמא, ל– נוספים חירום אירועי עם גם דות תמודבההחינוך מערכת ת אכיום משמש דל המו
"שומר חומות" נעשה שימוש במערך הלמידה המקוונת באזורים בסיכון.

 6

אופי הלמידה המקוונת ועמידה ביעדים
2021מערכת החינוך הממשלתית, מדגם הורים ומורים - 

 הוראה- נוך יבחכה והערדה ידלמת ציהארת הרשו| צר האוד משר, דהבועי כמוהסכר שאגף מקור: 
2020-2021וק: לקחים מתקופת הסגר בעקבות מגפת הקורונה- סקרי הורים ומורים – ולמידה מרח

י

18%

57%

41%

60%

27%

55%

53%

63%

עמידה ביעד הספקי הלמידה

המורה הצליח ללמד את 
החומר

מענה לצרכים, יכולות ורצונות 
יחודיים של התלמיד

מענה לצרכים רגשיים

100%90%80%70%60%50% 40%30%20%10%0%

אופי הלמידה המקוונת ועמידה ביעדים
2020מערכת החינוך הממשלתית, מדגם הורים ומורים - 

12%

33%

23%

48%

25%

46%

41%

63%

עמידה ביעד הספקי הלמידה

המורה הצליח ללמד את 
החומר

מענה לצרכים, יכולות ורצונות 
ייחודיים של התלמיד

מענה לצרכים רגשיים

100%90%80%70%60%50% 40%30%20%10%0%
הורים:    א׳-ו׳        ז׳-יב׳          

מורים:    א׳-ו׳        ז׳-יב׳

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Remote_Learning_Reports.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Remote_Learning_Reports.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Remote_Learning_Reports.htm
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 תלמידים ומשרותד.
 ההוראהי ועובדשרות מהמספר  2012שנת מאז 

 מספר מאשר יותר מהירבקצב גדל  במערכת
יםידמהתל

 פרומס 27%ב-ת במערכת המשרופר מסל דג 2020ת נלש 2012ת נשין ב
 הגידול .21%ב- גדל התלמידים מספרזאת, לעומת . 28%ב- גדל העובדים
 רפורמות הם שבהם הבולטים גורמים, ממספר נבע ההוראה עובדי במספר

 טנת הכיתות בישראל, והגידול הטבעי הגבוה במדינה.שכללו את הק
 שלומדים המיוחד החינוך תלמידי במספר גידול חל כי זה בהקשר לציין ראוי

 שמוצג כפי נמצא, הוראה לעובדי התלמידים יחס יותר. קטנות בכיתות
 מהירבקצב הוראה עובדי פות הצטרשמשמעה מתונה בירידה בתרשים, 

 עלעומד ת במערכזה יחס כיום . התלמידיםבמספר דול הגימקצב יותר 
 הדברים,טבע מהממוצע, הנתון . בממוצעהוראה לעובד תלמידים  12כ-

 מעודפיםמורכבת זו שונות במערכת. הקיימת השונות את משקף איננו 
 וחוסרים בעובדי הוראה באזורים או במקצועות שונים.

 12ל-ד אחעל ד עומלתלמידים ההוראה עובדי מספר יחס אמנם , כןכמו 
 בכיתה.נתון ברגע דיו לתלמיההוראה עובד בין הממוצע היחס זהו אין אך 
 הבוגם ידילמתהים כאזלהן שת יויומהד ימולהת שעופר שמסמשום ת זא

 נדרשים, לכן. המורהשל היומיות טאליות הפרונההוראה שעות ממספר 
 כלשעל כך הכיתה של ד הלימושעות את להשלים די בכמורים מספר 

 מורהשל יומיות עבודה שעות מאשר יותר נדרש תה כישל לימודים יום 
 מיועדותהמורים של דה העבומשעות שחלק היא לכך אחת סיבה . יחיד

טני.להכנה וללימוד פר

77

, במבט רחב – מספרים על החינוך, משרד החינוך, תש"ףנתוני תלמידים בחינוך רשמי   7

מספר עובדי הוראה ומשרות
2012-2020מערכת החינוך הממשלתית, תשע"ב-תש"ף, 

 עלפרים מס- רחב ט ל"במבעבודה והסכמי השכר אגף עיבוד | האוצר ד משר- עבודה והסכמי שכר אגף מקור: 
2020ד החינוך, מאי החינוך", משר

138,597

12.0

115,285

160,000

150,000

140,000

130,000

120,000

110,000

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

16

15

14

13

12

11
202020192018201720162015201420132012

יחס תלמידים לעובדי הוראהמספר משרות מספר עובדים

אה
ור

 ה
די

וב
ע

ים
יד

למ
ת

http://ic.education.gov.il/QvAJAXZfc/opendoc_pc.htm?document=Mabat_rachav.qvw&host=qvsprodlb&sheet=SH11&lang=en-US
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 שכר לפי דירוגה.
על  עומד הוראה עובד למשרת הממוצע השכר

  וניהד ובעלר כשה. שדוחבח "שלף א 9.31-כ
ודש אלף ש"ח בח12.2

8

 שמערכת מכיוון זאת ההשכלה. רמת עם עולה הוראה לעובדי השכר
 השכלה לרכוש ההוראה עובדי את מעודדים הקיבוציים וההסכמים החינוך

 התמריציםשל ט האפקאת לבחון כדי הקריירה. לאורך פת נוסוהכשרה 
 הוראהדי עובבהשכלת מגמות נבחנו הקריירה, לאורך השכלה לרכישת 

. ממצאים אלו מוצגים בהמשך פרסום זה.לאורך השנים
 םתתמחוה, נההראשותם דבועת נבשה הוראי דבעונם יהלהוראה ם תמחימ

 למצוא ניתן המתחיל המורה בנושא העמקה .רישיון לקבלת תנאי מהווה
 כמויון ישרל בעאה הורד בלעויחס בנמוך צע הממום כרש. 'איפרק בל הח
 גםטוי בידי ליבאה זו משרה חלקיות . הממוצעתמשרתם חלקיות גם 

 הממוצע והשכר לעובד הממוצע השכר בין בתרשים המשתקף בפער
 ההמשרף יקהם ילעו, תקבוום ידבהעול שת דמותקההם ע. הלמשר

 הממוצע והשכר למשרה מלאה.

1111

1010

99

 תבוכורהמל שבג צמונו יאשק במצע הממוכר שה, הנשה. הנשהי שדוחל כל לכוה אלמה שרלמ 
הנובעת מהשפעת הקורונה.

 8

 טלקיהלם יאכז, ולא. תימדקאה לכשהי לעבם יחמתמל לוכו ניאה ארוהלם יחמתמהג וריד
לדירוגים האחרים שהינם בעלי שכר גבוה יותר במקביל להתמחות.

 9

ט בנושא חלקיות המשרה של מתמחים להוראה ראו יאלפירו  10
 הדיעמי אל שה מקרב. 41.21.10– ה אורהלה סינכות חותמה– ך וניהחד שרמל "כנמר זוח

פת ההתמחות., ניתן לעיתים להאריך את תקותמחותת רישיון בשנת ההבתנאים לקבל
 11

שכר לעובד ולמשרה לפי דירוג
2019-2020מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף, 

ד האוצרמקור: אגף שכר והסכמי עבודה - משר
* "אחר" בתרשים כולל עובדים שאינם ברפורמת ״אופק חדש״.
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69%83%88%66%87%92%100%100%100%

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

עובדי הוראה 
מתמחים

עובדי הוראה 
שאינם 

אקדמאים

עובדי הוראה 
- תואר ראשון

ממוצע אחר*
משוקלל

עובדי הוראה 
- תואר שני

מנהלי חט"ב סגני מנהל
בבית ספר 
שש שנתי

מנהלים
3.6%2.6%55.9%6.2%35.2%1.6%0.4%1.9%

  שכר ממוצע למשרה

  שכר ממוצע לעובד

   היקף משרה ממוצע

   אחוז מסך העובדים

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=120#_Toc256000029
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=120#_Toc256000029
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  עובדי הוראה בעליו.
קידתפ

ינוך החבמערכת ישים מאוידים תפקאלף  82כ-
 גמולמקבלים תפקיד  בעלי עובדים הממשלתית.

ידיד לתפקתנה מתפקי המשכספ

 בגןאו הספר בבית פים נוסדים פקיתעליהם מקבלים רבים הוראה די עוב
 אושכבה, או מקצוע מרכזים כיתה, מחנכים הם . עצמהההוראה ד מלב

 על המוטלת האחריות את מגדילים אלה תפקידים אחר, תפקיד ממלאים
 אתלראות ניתן בתרשים שכר. תוספת להם מקנים וגם ההוראה עובדי 

 הממוצעהוותק ואת – תפקיד בכל הוראה עובד שמקבל הממוצע השכר 
 כילחדד חשוב לתרשים. מתחת כתוב בתפקיד העובדים מספר שלו. 

 דבשעונך מח- דוגמה ל, דייחד יפקתלאים שממדים בעורק מציג תרשים ה
תור רכז מקצוע לא נכלל בתרשים.גם ב

 כלליובאופן כאלה, דים פקיתשני עד למלא רשאי הוראה עובד פועל, ב
אינו רשאי למלא יותר משניים.

שכר וותק ממוצעים לממלאי תפקיד יחיד
2019-2020מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף 

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו
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מנהל גןמחנךרכז מקצועיועץ חינוכירכז שכבהסגן מנהל שנימדריך
3,6321585823,0934,28736,85613,257

  שכר ממוצע          ותק ממוצע           מספר עובדים
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 עשירונים – אי-שוויוןז.
יב הוותק על השכר מההשפעה הגדולה של רכיםין עובדי ההוראה נובעפערי השכר ב

 ביןהפער . דירוגיםלפי השונים השכר עשירוני את ת לראותן נישלהלן בתרשים יותר. נמוכים אלו אך הוותק, לפי פערים ישנם וסגנים, מנהלים , ניהוליותמשרות בעלי בקרב גם 
 דירוגים.ד מהד על הפערים הקיימים בכל אחהשכר החציוני לשכר הממוצע מלמ

עשירוני שכר - עובדי מערכת החינוך
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - 

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו

18,167

16,976

15,254

9,348

8,012

34,196
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25,669

22,672

19,186

₪35,000₪30,000₪25,000₪20,000₪15,000₪10,000₪5,0000

מנהלים
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מנהלי חט"ב בבית 
ספר שש שנתי

500

סגני מנהל
2,241

עובדי הוראה - 
תואר שני

48,827

עובדי הוראה - 
תואר ראשון

77,444
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יק להעניש כך לשם אולם ירה, יהקרלאורך התפתחות ידוד לעיבי אפקטכלי הינה כללי, באופן השכר, רמות בשונות 
יב הוותקחשבון מרכיכות על ינות ואלמצוידום בשכר יותר בקמשקל גבוה 

 המנהליםת באוכלוסייהעליון העשירון של הממוצע השכר הדוגמה, לשם התחתון. בעשירון הממוצע לשכר העליון בעשירון הממוצע השכר בין היחס מוצג זה בעמוד בתרשים 
 תחתון באוכלוסייה זו. מהשכר הממוצע של העשירון ה.91גדול פי 

אי שוויון - עובדי מערכת החינוך
2020-2019תון, מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - יחס בין השכר למשרה מלאה בעשירון העליון לתח

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו

2.4 2.4

1.7 1.8 1.9

מנהלי חט"ב בבית ספר מנהלים
שש שנתי

עובדי הוראה -סגני מנהל
תואר שני

עובדי הוראה - 
תואר ראשון
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 מגמות בהשכלהח.
יהבמגמת עללה הממוצעת של עובדי ההוראה נמצאת רמת ההשכ

 משיעורם .22פי גבוה היה תש"ף בשנת שני תואר בעלי ההוראה עובדי שיעור החינוך. במערכת האקדמיזציה קידום חדש": "אופק רפורמת מיעדי ד באחעמידה על מעידה זו עליה 
. 36%ד ב-דמאים יר. מספר עובדי ההוראה שאינם אקלפני עשור

התפלגות עובדי הוראה לרמות השכלה - מגמות
2010-2020מערכת החינוך הממשלתית, תשע"א-תש"ף, 

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו

17% 37%

9% 60%

14% 3%

תואר שני

תואר ראשון

אינם אקדמאים

20202010

6

מגמות בהשכלת עובדי הוראה - מספר עובדים לפי רמות השכלה
2009-2020ת החינוך הממשלתית, תשע"א-תש"ף,  מערכ

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
20202019201820172016201520142013201220112010

  תואר ראשון
  תואר שני

  אינם אקדמאים 

189%

-36%

630%

אופק חדש - 2008



18 

  מספרט.
קעובדים לוות

 ככל מצטמצם ההוראה עובדי מספר
שעולה הוותק

 לממצאים אלו מספר סיבות:
 גדלו הגיוס היקפי הגיוס. היקפי הגדלת היא הראשונה

 לארשיבם ידימלתהר פסמל שה ובגי עבטל ודיגל שב
 דל הכיתות.טינו את גות שהקובשל רפורמו

 עםההוראה די עובפר מסלצמצום השנייה הסיבה 
 דיעובבקרב העסקה וסיום פרישה היא הוותק ת עליי

 שלהראשונות בשנים בעיקר  שמתרכזיםהוראה, 
ד.תפקיכניסתם ל

מספר עובדים כתלות בוותק הוראה
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - 

ד האוצרמקור: אגף שכר והסכמי עבודה - משר

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
39373533312927252321191715131197531

ים
בד

עו

שנות התמחותותק
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  שכר וחלקיות משרהי.
לוותק

בהתאם יכרת נבצורה גדל ההוראה עובדי שכר 
בשל והן לשעה בשכר ידול הגבשל הן – לוותק 

ת המשרהיוידול בחלקהג

 דהבמימתחיל. הוראה מעובד  .73פי ירוויח הקריירה בסוף הוראה ד עוב
 בסוף הוראה שעובד כך יצטמצם הפער מלאה במשרה יעבדו ושניהם

 עצוממהה רשמהף קיה. ליחתמה ארוהד בועמ 4.2י פח יווריה ריירקה
 לאטוגדל הקריירה, של הראשונות בשנים במהירות דל גהוראה לעובד 

יותר ובהדרגה בשנים מאוחרות יותר בקריירה.
 מהתרשיםללמוד ניתן -  ההוראהפור לשיתורם איננו ותק לפי התגמול 
 שנהעשרים ואף עשר לאחר גם השכר לעליית לתרום ממשיך שהוותק 

 תפעבהשדה ירית לראותן נישנה  35של ותק סביב . ההוראהתחום ב
 בהשפעתובעיה משקפים אלו נתונים . ההוראהדי עובשכר על תק הוו
 איןד בעו- ההוראה ם תחובת כרותהשהת רמל עתק הוול שלה דוהג
 משמעותית,דו בתפקיפר משתההוראה ד עובהראשונות בשנים כי פק ס

 לשיפורמביא אינו להוראה השלישי בעשור הנצבר שהניסיון מצאו מחקרים 
 בשכרהעלייה של הקבוע לקצב הצדקה אין ולכן ההוראה, באיכות ניכר 

1212תאם לוותק.בה

  fRockof .E onahJ and Staiger .O asglDou" ectImperf with sTeacher ectivefEf orf Searching 
2010— Summer3— Number24,  Volume—esPerspectiv conomicE of Journal" Information

97–118 Pages 

12

שכר חודשי ממוצע כתלות בוותק הוראה
 2020-2019מערכת החינוך הממשלתית - תש"ף, 

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו
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שנות 
התמחות

  שכר ממוצע למשרה
  שכר ממוצע לעובד 

   היקף משרה ממוצע לעובד 

https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.24.3.97
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.24.3.97
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.24.3.97
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.24.3.97
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.24.3.97
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 עובד הוראה מתחיליא.
יל, מתחהוראה לעובד השכר רמות . ₪ 5,287ולעובד ₪  8,474ל- שווה מלאה למשרה הראשונה בשנתו הוראה עובד שכר 

דרכו ילת בתחמוכה הנמשרה היות חלקבשל יקר בעוזאת ממוצע ליחס בנמוכות , זהבדו"ח ים המוצגים מהנתונמשתקף שי כפ
מוכה הנמשרה היות לחלקמשרה. היות חלקגם עולה בוותק יה יהעלעם להוראה. מחה מתשל בסטטוס יותו וההוראה עובד של 

וספותיבות נוסים ים אקדמאיימוד, שנת ההתמחות, לינהידול התקגיהם קצב ינמים רבים – בגורירה יילת הקרבתח 14

13

13  מעובדי ההוראה בשנת הוותק הראשונה.34%תם( נמוך יותר והם מרכיבים כ-שכרם של מתמחים בהוראה )שלא השלימו השכל
פר.תות בבית הס המוקצות לאיוש. הנ"ל קשור, בין השאר, לגידול בכמות התלמידים והכיקצב גידול התקינה הינו קצב הגידול בשעות ההוראה והמשרות  14

היקף העסקה לפי ותק
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - 

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו

חלקיות המשרה:
0%-25%  

25%-50%  
50%-75%  
75%-95%  

95%-100%  

7%

25%

29%

36%

20%

32%

24%

22%

30%

32%

20%

17%

37%

30.7%

14%

14%

39%

31%

16%

12%
1%1%1%2%3%

100%

90%
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ותק
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 שאינםלהוראה מתמחים כמתמחה. מועסק הוראה עובד לעבודתו, הראשונה בשנה 
 יכולים, ההתמחות, במסגרתהנדרשים  הסף בתנאיהראשונה שנתם  בתום עומדים

 םתנבשד בעוי כת אולרתן ינ. תתמחוהל שת פנוסה נשבור לע, םייממסוים נאתת תח
 ומעלה, 75%של גבוה משרה בהיקף מועסקים ההוראה מעובדי  32%רק הראשונה 

.70%בשנתם החמישית היקף המועסקים מעל שיעור משרה זה עומד על 
ם:יגורמפר סמם נישת תמחוההת נשבה אהורי דבעול שם יכנמוהה המשרי פיקהוכר של

1515

 ניםתקקיימים לא ת קרובותים לעיפר הסתי בב -נה תקיהל דוגיב קצ  .1
 הכיתות,גידול לקצב בהתאם גדלים פר הסבתי מלאה. למשרה חדשים 

 מהשנה כבר מלאות במשרות העסקה מאפשר בהכרח אינו זה וקצב
דש.הראשונה של עובד ההוראה הח

01.12.14חוזר מנכ"ל משרד החינוך – התמחות וכניסה להוראה –   15
146-148, סעיפים 25.12.2008הסכם "אופק חדש",   16

 חריגים במקרים אקדמאי. מורה שכר 90%ל- זכאי יהיה הוא תואר, השלים
 ,תתמחוההת נשי נפלת יודמאקהיו תבומחו %08ם ילהשא לד בעוהם הב
 םידבעול שהמשרה ת יולקח, סףנוב. סמך-מויתלבה מורכר לשי אכזה יהי

 דלומד בהעוז' טאהסת שנולך במה, תבורתים לעישמאחר כה נמולו א
.ת המקצוע, ולעיתים עוסק בהשלמת חובותיו האקדמיותא

 כשללשכר זכאים אינם העובדים זו בשנה  –)סטאז'( ההתמחות שנת   .2
 טרםאך האקדמיות מחובותיו  80%סיים תמחה והמככל המניין. מן עובד 

1616

 םהלשם ידימולהת בומחולק חם יימיסמם יברה אהורי דבעו –ם ידימול  .3
 הותקבשנת ההוראה מעובדי  43%כ-. כמוריםהראשונה שנתם במהלך 

 הארוההי דבועמ %7-כק רם לוא– ר אותי לעבם ניאם הלשה נושארה
 תתמחוההת שנמהמקרים לק בח. תוארללא הינם ת השלישיבשנתם 

דים.מהווה חלק מהלימו
 להעסיקההוראה עובד או פר הסבית מנהל מצד רצון יש לעתים  –אחר   .4

 קשורות שאינן מסיבות נמוכה משרה בחלקיות המתחיל ההוראה עובד את
לגורמים שצויינו לעיל.

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=120#_Toc256000029
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=120#_Toc256000029
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קה לפי דירוג היקף העסיב.
יק ותההוראה שעובד ככל ממוצע, ביותר, גבוה המשרה יקף ה. 87%יא ההוראה עובד של הממוצעת ההעסקה יות חלק

יותריל ומשכ

 כחלקהקורונה למשבר התאמות עבר שלהם המשרה היקף אשר אחרים ציבור לעובדי ד בניגו– הקורונה ת בתקופההוראה עובדי של ההעסקה בהיקף שינוי חל לא כי לציין יש 
1717 מהסכם התו הסגול.

.עבודה והסכמי שכר אגף באתר מידע נוסף על הסכם התו הסגול ניתן למצוא   17

היקף העסקה לפי דירוג*
 2020-2019מערכת החינוך הממשלתית - תש"ף, 

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו
דים. עוב50 הגרף לא מציג קבוצות עובדים שקטנות מ- *

100%90%80%70%60%50% 40%30%20%10%0%

חלקיות המשרה: 

  גדול מ-95%

75%-95%  

50%-75%  

25%-50%  

  קטן מ-25%

   היקף משרה ממוצע

סגני מנהל

מנהלים

מנהלי חט"ב בבית ספר 
שש שנתי

עובדי הוראה - 
תואר שני

עובדי הוראה - 
תואר ראשון

עובדי הוראה - 
שאינם אקדמאים

עובדי הוראה - 
מתמחים

אחר

100%

100%

100%

92%

88%

83%

69%

66%
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 די הוראה עוביג.
מתמידים

לעבוד שהחל הוראה עובד של הממוצע השכר 
 עלה שנים 8 בתפקידו והתמיד תשע"ג בשנת

36%בכ-

 כמורים דרכם את שהחלו הוראה עובדי הם מתמידים עובדים זה, בתרשים
 תכבמערדו בע, (3102-2012)ע״ג תשת נשב״ דשחפק או“ם כסהת סגרבמ
 דשיםמהחושליש משני יותר בה דו ועב(, 2019-2020)תש"ף בשנת גם 

 תלותללא הנ”ל, ההוראה עובדי כלל נכללו בניתוח הללו. השנים שבין 
 שכרת פתחוהתאת להציג מנת על ת זאהעובד, של בדירוג או ד בתפקי

 בתרשים המוצגות השנים לאורך כי לציין חשוב הקריירה. לאורך העובדים
 .םיילהוינת ועוצלמקברו עאו ת פסנוה לכשהשו כרה אורההי דבעומלק ח

שנה.בכל  .5%4בכ-צמח אלו דים עובשל הממוצע השכר כי לראות ניתן 

שכר עובדי הוראה מתמידים
 2020-2013מערכת החינוך הממשלתית, תשע"ג-תש"ף - 

ד האוצרמקור: אגף שכר והסכמי עבודה - משר
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 פערים מגדריים –יד. 
מגמות

צמצום של ית רגתוהדית יטאמגמה לראות יתן נ
יםים עם השניר המגדרבפערי השכ

 אךבממוצע, יותר גבוה הגברים שכר נשי, רוב ישנו בה החינוך, במערכת 
טן יותר מאשר בשאר המשק.הפער ק

 .םישנל שה כומנה רשמת וילקחמע בונכר שהער פ, יורביצהזר גמהב ורב
 רתויה הובגם ישנל שה רשמהת ויקלח, הארוההי דבועב רקב, תאזם עד חי

.תדבעולכר השת אהשוות בעם צטמצמי דרהמגפער הכן לום יברגל מש

1818

 ,2020בינ"ל האישה ליום נתונים ט לקמקור: . .6%31על עומדים במשק המגדריים השכר פערי 
הלמ"ס.

 18

שיעור נשים מסך עובדי ההוראה
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - 

ד האוצרמקור: אגף שכר והסכמי עבודה - משר
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89%

88%

87%

86%

85%
20202019201820172016201520142013

יחס שכר עובדות הוראה לעובדי הוראה לאורך זמן
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - 
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90%
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  יחס שכר לעובד
  יחס שכר למשרה
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  התפלגותטו.
מגדרית לפי דירוג

 לוהיני דיקפתבם ידבועהם ירבגהר ועיש
 יובדעת ייסוכלובארם ויעשמ 2י פוא ה

וראההה

 תריואך , ההוראהדי מעוב 15%מ-ת פחוים מהווברים ג
 דרי.לפער השכר המגזהו גורם מרכזי  מהמנהלים. 30%מ-
 בעלי שהינם בהוראה מהעוסקים 90% כמעט שבמערכת אף

 םילהנמהמ %07-מת וחפ, םישנם הה לעומן ושארר אות
 שליש היוו נשים – השוואה לשם נשים. הם במערכת

 דבעו 9102ת נשבהמשק ל לכבת לוהנהמל לכמ( %8.03-כ)
 נשמרהיה המשקי והיחס במידה העבודה. מכוח  47.8%הן 

1919.דבלבת לונהמ 55%-כת לראום יפמצנו ייהה ההוראי דבלעו

 נתוניהלמ"ס. של דם אכוח מסקר לקוחים העבודה בכוח תפות השתנתוני 
 בינ"להאישה ליום תונים נלקט - מהלמ"ס לקוחים המשק בכלל ת המנהלו

2020.

 19

התפלגות מגדרית לפי דירוג
 2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף, 

ד האוצרמקור: אגף שכר והסכמי עבודה - משר
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 גברים         נשים

69%

58%

76%

86%

89%

84%

89%

78%

31%

42%

24%

14%

11%

16%

11%

22%



26 

דת עובד שעות עבוטז. 
 ההוראה

 ,תאזצד ל. יודחייור גתאמכס פתנה ארוההע וצמק
 יםמודיהלשנת , ינוךהחמערכת מבנה מוכחלק 
התקני העבודה ושבוע ים, רבחופש ימי ברצופה 

 העבודהמשבוע שעות  6בכ-קצר ים מורהשל 
 שעות36במשק – 

שעות עבודה שבועיות - עובדי הוראה 
2020-2019,  מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף, דשעות עבודה תקניות למשרה ושעות עבודה בפועל לעוב *

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו
 נתונים על שעות התקן: משרד החינוך, מנהלת אופק חדש

דרות בהסכמים למשרה מלאה לפי שלב חינוך.ת - שעות מוגת עבודה תקניו שעו
פועל לעובד, לכלל עובדי ההוראה.ת עבודה בדה בפועל - ממוצע שעו שעות עבו

*
  

5 9

5

4
26

23

34.3
3636

30.4

40

35

30

25

20

15

10

5

0 עובד הוראה - שעות 
עבודה ממוצעות בפועל

גננותמורה ביסודימורה בחטיבת הביניים
שעות עבודה תקניות

  הכנת שיעורים, בדיקת מטלות ופגישות        שעות הוראה פרטניות        שעות הוראה פרונטאליות
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  שעות וימייז.
דים לתלמידיםלימו

 םיברם ימים ידמולל ארשיבם ידימלתה
 יחודבאינה מדבכל ים ידממהתליותר 

יירופהא

 שישיימי  37כ-– שישי בימי גם דים לומל ובישראמאחר ת זא
 לומדיםגם , הבינייםובחטיבת ביסודי ישראל, די תלמי. בשנה

 יפכ, לואל כת למרו. OECD 02-בצע הממומתר יות בורת שעו
 תשעות חופע צובממד בועל אשריבה המור, אבהד בעמוה אנרש

CDOE.2121מעמיתו במדינות ה-

02

20  דקות.60ת המחושבות על בסיס של  התרשים מציג שעו
 הארוההד בוער שאת ועש– ת וירוטוטטסה דובעת ועשג יצמף רגהי כב לם ישלש י

תקנה או הסכם.מחויב למלא מתוקף חוק, 
 21

שעות לימוד סטטוטוריות - השוואה בין-לאומית
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף, 

OECD education at a glance 2020דה - משרד האוצר | נתונים: שעות לימוד - ד אגף שכר והסכמי עבומקור: עיבו
Table D1.1. Instruction time in compulsory primary education (2019)

ducationE Secondary General and Primary uropeE in Time School of Organisation The 2020/21ימים -  

יסודי

חטיבת 
ביניים

1,2001,0008006004002000

958
688

804
917

984
830

922
989

  ישראל   אחוזון 75

  ממוצע ה-OECD   אחוזון 25

ימי לימוד סטטוטוריים - השוואה בין-לאומית
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף, 

יסודי

חטיבת 
ביניים

250200150100500

219
174

180
189

210
171

180
188

  ישראל   אחוזון 75

  ממוצע ה-EU   אחוזון 25



28 

  שעות הוראהיח.
למורה

 תוחפע צלבם יביוחמל ארשיבה ארוהי דובע
CDOEיליהם ב-למקביחס שעות עבודה ב

 הקיבוצייםההסכמים פי על הנדרשות העבודה ת שעוהחינוך, שלבי בכל 
 הנדרשותהעבודה משעות נמוכות בישראל ההוראה די עובשל והנהלים 

 הארוהי דבוע, םישרתהמה לועשי פכ .DCEO- הת ונידמבם היליבקמל ש
 ממקביליהם פחות 32%ל- 21% בין בממוצע לעבוד נדרשים בישראל

 דבעואשר , ילאישרההמשק אר שלד יגונבת אז .OECD-הת נוידבמ
 ,םדהקוד עמובנו יאשרי פכ. OECD-הת נוידבמהוג נהמת שעותר יוע צבממו

 .DCEOב-ליהם בילמקביחס ת בורת שעוים דלומל בישראים דילמתה
 עובד של העבודה שעות של יחסית הנמוכה הכמות בשילוב זו, עובדה
 הוראה.עובדי של גבוה במספר צורך היתר, בין יוצרת, בישראל, הוראה 

 למספרמביא מכך וכתוצאה הוראה עובדי של נרחב גיוס מחייב זה צורך 
  דות החינוך.דים לכל תפקיד הוראה במוסתר של מועמטן יוק

3322

2222

 למלא מחויב ההוראה עובד אשר שעות – סטטוטוריות עבודה שעות מציג הגרף כי לב לשים יש
תקנה או הסכם.מתוקף חוק, 

 22

2020 glance a at ducationE, time orkingw teachers of sationOrgani2 4.D Table  23

OECDשעות עבודת מורים בישראל וב-

*  OECD, 2019די הוראה, מערכת החינוך בישראל וה-של עובטוריותטטודה סשעות עבו

CD 2020CD Indicators - © OEducation at a Glance 2020: OEEמקור: 
ד האוצרעיבוד: אגף שכר והסכמי עבודה - משר

CD 2020CD Indicators - © OEducation at a Glance 2020: OEEנתונים: 
Chapter D, Table D4.2. Organisation of teachers' working time (2019)

תקנה או הסכם.תוקף חוק, דה סטטוטוריות – שעות אשר עובד ההוראה מחויב למלא מנשים לב כי הגרף מציג שעות עבו *

 1,055 

 1,225 
 1,177  1,198 

 1,562  1,549  1,563  1,555 1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
תיכוןחטיבת בינייםיסודיגני ילדים

OECD-ישראל         ממוצע ה  

https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en#page426
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 עובדי הוראה בגניםיט.
 ש"ח7412,0וני עומד על ושכרם החצי ש"ח 12,884)גננות( עומד על בגנים ממוצע של עובדי הוראה שכרם ה

 תדובעום ינבג. הנידהמת ירובשת סקועהמות נונגבור עם ינתונכו תובל לכוא הווכר השל עה נהממודוח בה נשואלרצג מוה זתוח ינ. ידסוים דקך נויחב לבשת דולממת נונג
 גננות ומעל לשני שליש מהן מועסקות במשרה מלאה.19,814כ- 

 והיתר 50גיל מעל מהן  23%-כ ,49-ל 30גיל בין מהן  67%ש-כך מתפלג הגננות של גילן ראשון. תואר בעלות הינן מהגננות  95%בלבד,  2% מהווה הגננות בקרב הגברים שיעור 
2525. 30מתחת לגיל 

4422

 דייעל ישירות מועסקות אינן אשר גן צוות וחברות סייעות כוללים לא הנתונים ואוגוסט. יולי החודשים נתוני את בתוכם כוללים לא כאן המוצגים הנתונים 
ד.ת אשר מועסקות לפי רפורמת 'אופק חדש' בלב. כמו כן, הנתונים כוללים גננומשרד החינוך

 24

2019 – ראמ"ה – אוקטובר 2018טאליס בגני הילדים   25

עשירוני שכר - גננות
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - 

ד האוצרדה, משרמקור: אגף שכר והסכמי עבו

  ממוצע עשירון תחתון

  טווח שכר

  שכר חציוני למשרה

  פער בין חציוני לממוצע

  שכר ממוצע למשרה

  ממוצע עשירון עליון

19,61112,88412,0747,853

₪25,000₪20,000₪15,000₪10,000₪5,0000

התפלגות היקף העסקה - גננות
2020-2019מערכת החינוך הממשלתית, תש"ף - 

   גדול מ-95%   95%-75%   75%-50%   50%-25%   קטן מ-25%

71.4%8.1%
3.1% 0.2%

17.2%

https://meyda.education.gov.il/files/Rama/TALIS_SSS_2018_REPORT.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Rama/TALIS_SSS_2018_REPORT.pdf
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 ותק הוראה של מנהליםכ.
ית ספריהול בי הוראה בסך הכול לתפקיד נ עובד002,4דמו כ-( קו2015-2020תשע״ו לתש"ף )ים ין השנב

 שנות 30מ- ביותר או ותק שנותמשבע בפחות לתפקיד שנכנסים  המנהליםהם מעטים  כי לראות ניתן עודשנה.  19 על עומד לתפקיד בכניסתומנהל  של ביותר הנפוץ ההוראהותק 
מנהל.של העסקה לסיים וכלים מנהלים בקרב מסוימת תחלופה שישנה אף על , ספרבית מנהל של הכהונה תקופת את המגביל ת רוטציודל מומונהג לא כיום כי לציין יש תק. ו

ותק בהוראה של מנהלים בעת כניסתם לתפקיד
2020-2015מערכת החינוך הממשלתית, תשע"ו עד תש"ף - 

ד האוצרמקור: אגף שכר והסכמי עבודה - משר
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קה של עובד הוראה מסלולי סיום העסכא.
לסיום רכים כלים לצד הספר. בית מנהל בפני העומדת בחסר לוקה מקצועי תפקוד עם להתמודדות אחרונה חלופה זו מורה העסקת סיום 

קבוע מורה העסקת לסיים ניתן לא הממשלתית החינוך במערכת המורה. זיבת עאת הכופים רשמיים כלים ישנם בהסכמתו, מורה העסקת 
ומורכבת ארוכה בפרוצדורה כרוכה הרישיון שלילת כאשר זאת, בהוראה. לעסוק הרישיון שלילת ללא אי-התאמה, בשל מסוים, ספר בבית 

 דרך הליך זה2020מצד המנהל ומערכת החינוך. העסקתם של שלושה מורים בלבד הופסקה במהלך 

כא.1. הקדמה  

26  תונים אלו פורסמו לציבור בעקבות בקשת חופש מידע שהגיש פורום קהלת.. נ מקור: משרד החינוך

 העומדתהאחרונה החלופה הינה  בעולם, גםכמו בישראל מורה, של העסקה  סיום
 סיוםסביב הדיון לכן, לקוי. מקצועי תפקוד בעל במורה בהיתקלו ספר בית מנהל פני ב

 ביתמנהל בפני . בלבדקצה מקרי עם המערכת דדות בהתמועוסק המורה העסקת 
 שמופיעבתרשים המוצגות החלופות דות עוממורה של העסקה לסיים שמעוניין פר ס

 מעוגניםאינם  בהסכמה העסקהלסיום  המערכתלרשות העומדים  הכליםהבא.  בעמוד
בנהלים רשמיים ואין אפשרות מצד ההנהלה לחייב את העובדים לממשם.

 מורה.העסקת סיום עם ד תמודלהניהוליים כלים הספר ת בילמנהל יש לאלו, בנוסף 
 טפשוויר המפן אובתו סקהעת אם ייסלתן ינ, יוןיסנת פתקובה במורבר דוומה דיבמ
 במיוחדמורכבים הינם מנהל פני בדים העומהכלים קבוע, במורה דובר כשמאך די. למ

ולא מאפשרים הדרגתיות.
 בביתהוכחה דורש ו חמורהמשמעת הפרת רקע על - תי משמערקע על העסקה סיום 

דין משמעתי.
 הוראתטול ביאו הספר בית צמצום כגון נסיבות מכורח  -מנהלי רקע על העסקה סיום 

 השניםבשלוש . בישראלהגבוהה דה הילובשל ת פוצונאינן אלו ת נסיבו. מסויםמקצוע 
2626 פרוצדורה זו. לא הסתיימה העסקת אף עובד ב2020דמות ל- הקו

 התאמהאי רקע על העסקה לסיום תר ביוהקרוב הוא פדגוגי רקע על העסקה סיום 
 יוכל לא העובד בסופו לקוי, תפקוד בשל בהוראה לעסוק הרישיון שלילת ומשמעו

 יפכב כומורארוך יך להתבבר דומכך שאחר מ. הלכונוך יהחת כבמערד למלזור לח
שיוצג בהמשך.

 המכסהבם ילכהת אל יעפהלן תינ, םיילוהינהם ילכהמד חאל כבש ומישך להבמ
ובתום לב.
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ה נ /מ תל
שמעוניין/ת להפסיק העסקת מורה

כלים רכיםדרכים עוקפות

סיום העסקהאיתור בית שיחה עם 
י**- משמעתספר חלופיהמורה

תפקודהפרה 
מקצועימשמעתית 

לקויצמצומיםחמורה

כלים ניהולייםכלים בהסכמה

מורה קבועמורה בנסיון

פרישה חל״ת שנת שבתון 
מוקדמת בהסכמה- חשיבה 

מרצון*והתרעננות

סיום העסקהסיום העסקהסיום העסקה
י***דגוג- פ- מינהלי- אי התאמה

חוסר 
התאמה 

לבית הספר

לא אפשרי 

למורה קבוע

קע אי התאמה לבית הספר. העסקה של מורה קבוע מבית ספר על ר לסייםכיום לא ניתן 
קה על רקע פדגוגי.ל/ת הוא סיום העסמרכזי שיש למנההכלי הניהולי ה

מורה בעל קביעות - מורה קבועתקופת נסיון, טרם קבלת קביעות | - מורה בבנסיון מורה 
 של ההליך הוא שלילת רשיון  | ***סופו של ההליך הוא שלילת רשיון. מיס כלכלית על המערכת  | **סופוהפורש ולהעפי למורה דמת מרצון עלולה לגרור תשלום כס מוק*פרישה

פר אחר, אך ההחלטה בעניין ניתנת למשרד החינוך. לבית ס, רשאי לבקש באמצע ההליך העברה שנים ומעלה)16מורה ותיק (
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מספר דורש המסלול כן, כמו לפחות. ותיק לעובד ימים 308וכ- חדש לעובד ימים 243כ- ואורך וסבוך מורכב המורים העסקת סיום מסלול 
פריטטיתוועדה , ניפרטהעסקה סיום כל על החינוך משרד מנכ"ל של ואישור חתימה וביניהם: בינלאומית בהשוואה חריגים שהינם עדים צ

עם ארגון העובדים. בנוסף, ההליך מבדיל בין עובדים קבועים לפי רמות הוותק שלהם
27 

כא.2. מסלול סיום העסקת מורה 
קבוע – שלילת רישיון

 על העסקה לסיום נפרד מסלול בישראל,
 הרומו( הנש 51ד ע)ש דחה רומלי גוגדפע קר

 סיוםמסלולי שני ומעלה(. שנים  16)ותיק 
 בשיעוריםביקורים פר מסמחייבים ההעסקה 

 דיון מפקחים,שני ולפחות המנהל  מצד
 תיטטיפרה דעוס נויכ, םיקחפהמת צעבמו

 ארגון מנציגי מחציתה שמורכבת ועדה –
 החינוך. משרד מנציגי ומחציתה העובדים

 משרד מנכ"ל של הישיר אישורו את ולבסוף
החינוך.

 ותוצאותיה הפרוצדורה מורכבות בשל
 העסקתו שסיים מורה – הבלתי-הפיכות

 ספרבבתי ללמד לחזור יוכל לא זה פן באו
 טתשע"ז-תשע"ים נהשלך במה - ים אחר

 מטעמיםמורים  19של העסקתם הופסקה 
2828.פדגוגיים, ובשנת תש"ף שלושה בלבד

27  מורים מתוך כלל עובדי ההוראה.114,000ישנם כ-
דע של פורום קהלת.ת חופש מיפורסמו לציבור בעקבות בקשד החינוך. נתונים אלו מקור: משר  28

מורה חדש - 4 ביקורי מפקחים, 8-12 חודשים.
מורה ותיק - 5 ביקורי מפקחים, 10-24 חודשים.

פגישה עם מנהל
והודעה על תחילת 

תהליך פיטורין

שבועיים

ביקור מנהל בשיעורמכתב רשמי

חודש

חודש

שבועיים

חודש

ביקור מפקח משנה
שבועיים

3 שבועות

ביקורים בשיעורים: מנהל, 
מפקח ומפקח שלישי

דיון במועצת המפקחים
הודעה לנציג ארגון העובדים

זימון לשימוע
המורה ונציג ארגון העובדים

החלטת כינוס ועדת פריטטית
מנכ״ל משרד החינוך:

האם לשלול את רשיון 
ההוראה

מעבר לשנה העוקבת בין שלב 7 ל-8 (למורה ותיק בלבד)

מורה חדש

1234

5 6

7 8

9101112

רשאי לבקש העברה לבית ספר אחר (מורה ותיק בלבד)

          ביקור מפקח בשיעור

מכתב ליקויים 
עם התראה על פיטורין

ביקור
מפקח ישיר

2 ביקורים של מפקח משנה
7 שבועות

ביקור מפקח משנה
חודש

לשלבים אלו אין משך זמן מוגדר

מורה ותיק
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השוואה   – מורים  העסקת  לסיום  זמן  כא.3. 
בין-לאומית

 שופכת דאטהמיחברת בעזרת השכר אגף שביצע סקירה 
 תתחופומת דינומפר במסההעסקה סיום תהליך על אור 

 דיהשווד, ניו-זילנצרפת, טה, יו, פורניהקליטניה, ברי– 
 הקסעהם ויסבם ידקמתמו נחנאה זק לחב. ןיסירפקו

 החינוךלמערכת אי-התאמה של בנסיבות קבוע מורה של 
.והתנהגות פסולה לא חמורה

 הסקהעהם יוסיך להל אישרב– ם יתרשהמד למולתן ינשי פכ
 הנבחרות המדינות מרוב יותר רב זמן מצריך הפורמאלי

 סיוםמסלול אשר חדש, קבוע למורה בהשוואה אפילו – 
 הנבחרותבמדינות  כילהבהיר חשוב  יותר.קצר שלו ההעסקה 

 אתלשלול מבלי אחר ספר לבית המורה את להעביר ניתן 
 תללישלא להעסקה סיום דרך , לקןבח. לושההוראה יון ריש

 ,פריסיןבק. אחרפר סת לביפויה כהעברה דרך לקן ובחרישיון 
 עשרין במי פסוהואחרון הד צעהא הוה מורל שה סקהעם יוס

חלופות פיטורין שונות שניתן ליישם.

3131

3030

2929

.1202י אמ, הטאדימ, תיאומלניבה אווהשה אהורי דבועל שה סקהעם יוסי להנ  29
 דההעבויחסי מרקם מבחינת מגוון דגם מלהרכיב די כנבחרו אלה מדינות 

פייני מערכת החינוך.ומא
 30

 ועבירותפיזית, או מילולית אלימות בתוכה כוללת חמורה פסולה ת התנהגו
 תתנהגוהעם ת דודתמולהדים ייחוים לכיימים קת נודיהמב ברו. החוקל ע

 העסקהוסיום ההוראה ד עובת השעייהינם בישראל המקבילים הכלים כזו. 
על רקע משמעתי, תוך מוכנות להוכחת נחיצות התהליך בבית הדין.

 31

ך  הלישבישראל היא לכך אחת סיבה בעולם. נבחרות במדינות מאשר בישראל יותר ארוך לקוי מקצועי תפקוד רקע על ההעסקה סיום מסלול 
זה משמעו שלילת רישיון ההוראה, בניגוד למדינות אחרות בעולם

*ימים לסיום העסקה על רקע של תפקוד מקצועי לקוי
2020דים במערכת החינוך הציבורית בהסכים קיבוציים, השוואה בין-לאומית, עוב

ד: אגף שכרעיבו
נהלי סיום העסקה של עובדי הוראה - השוואה בינלאומית, חברת מידאטהמקור: חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, 

פועל יכול להיות גבוה מהמוצג.חס לתקופת הזמן המינימלית שנקבעה בחוק - מספר הימים לסיום העסקה בתרשים מתייהזמן ב  *
** זמן מוערך מינימאלי בהתבסס על חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

400350300250200150100500

קפריסין

ישראל - מורה ותיק**

ישראל - מורה חדש**

ניו-זילנד

קליפורניה

בריטניה

יוטה

צרפת

שוודיה

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/research_and_data?chapterIndex=2
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כשלב פריטטית ועדה של בקיומה חריגה ישראל ומורכב. סדור ההעסקה סיום והליך נמוך המפוטרים המורים מספר בעולם, כמו בישראל, 
ופרוצדורות. רבים גורמים של ועירוב העסקה לסיום חלופות מיעוט העובד, ותק לפי למורים נפרדים מסלולים שני של קיומם בתהליך, הכרחי 

בנוסף ישראל ריכוזית יותר מהמדינות הנבחרות בנוגע לבכירות הדרג הנדרש בתהליך – מנכ"ל משרד החינוך

בניו זילנד - מנהל בית הספר. בצרפת וקפריסין - נציב מטעם משרד החינוך.  *
בצרפת ישנה ועדה פריטטית שנועדה לחקור ולהמליץ, ובשוודיה ישנה חובה בעת פיטורים לשאת ולתת עם איגוד המורים.  **

בישראלבעולם

מורה קבוע חדש

מורה קבוע ותיק

הליך סדור, המוגדר ומעוגן בחוקים ובהסכמים קיבוציים

נמוך

מנכ״ל משרד החינוךמנהל מחלקה ברשות המקומית

חצי מאנשי הוועדה - מוועד העובדים

מסלול אחד לכולם

נציג אחד של ועד העובדים

שינוי בשעות /נזיפה
בהגדרת תפקיד

הקפאת
השעייההשעייהשכר שנתית

נדרשת ועדה פריטטית

שיבוץ 
בבית ספר אחר

הדרג הבכיר ביותר* בתהליך 
סיום ההעסקה

מעורבות ארגון העובדים** 
בתהליך

מסלולי תהליך סיום העסקת 
עובד קבוע

אורך התהליך ומורכבותו

תחליפים לסיום ההעסקה

הליך סיום ההעסקה

מספר מפוטרים

מסלולי סיום העסקת מורים
תפקוד מקצועי לקוי ההעסקה של עובד קבוע בהסכם קיבוצי בשל סיום

כא.4. סיום העסקת מורים במערכות 
החינוך במדינות נבחרות בעולם

 הסקהעם יוסך ילהה לבטהמד למולתן ינשי פכ
 המפוטריםפר ומססדור בעולם כמו בישראל 

 םיטלבום ילדבהפר מסם נישזה יון דמד צל. נמוך
 לסיוםנוספות חלופות ישנן לעולם. ישראל בין 

 ינויש, הפיזנ: לאשריבת מוייקן ניאשר אה סקעה
 העלאתוהקפאת התפקיד, דרת ובהגבשעות 
 גםחשובים הבדלים ישנם טומטית. האוהשכר 

 בישראל- המורה העסקת לסיום פרוצדורה ב
 טית,פריטועדה מחייב ההעסקה סיום מסלול 

 דיהשווט למעשנבחנו, דינות המשבשאר ד בעו
 נציג הכוללת שימוע ועדת רק ישנהוצרפת, 

 איןהעובדים שלארגון כך דים העובארגון של 
 ובגורמיםהתהליך במורכבות גם בהכרעה. טו ו

 ,אגמדול. םלעוהמת לדבנל אשריבו ם יברמעוה
 תבומעורב יימחה סקההעם יוסיך להתל ישראב

 לא כזו דרישה שונים. מפקחים מספר של
 דינות הנבחרות.קיימת בשאר המ
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 הגדרותנספח א'.
 םירחאם ימולשת, תואצוהר זחה, תפסונה דובע, רכשת ופסות, בלושמר כשל לוכד בועהר כש –ש דוחלו טורבע צוממר כש

טו.והפרשים ברו
 דובשעם ידבהעול שת המשרוך סי לקח, יםדבהעול כל שדש לחוטו ברוכר השסך ל שי תנשצע ממו –ה למשרטו ברוצע ממוכר ש

 גםנכללים זה בחישוב . לידה(חופשת או חל"ת בשל דרו נעאו החודש באמצע עבודתם ת אסיימו או החלו )ולא השנה באותה 
עובדים שאינם מועסקים במשרה מלאה.

 פרמסלקי ח, לאמדש חודו שעבהקבועים דים העובל כל שדש לחוטו ברוהשכר סך ל שתי שנממוצע  –ד לעובממוצע שכר 
 המועסקיםרבים דים עובשל קיומם בשל למשרה הממוצע מהשכר נמוך ת להיוטה נוד לעובהממוצע השכר . דשחופי לדים העוב

 דיבכזאת, . עובדכחצי יספר חודשים  6במשך שעבד שעובד כך שלהם העבודה דשי חולפי נספרים העובדים חלקית. במשרה 
דים.להתחשב בתחלופת עוב

ולפנסיה.השתלמות לקרן לאומי, טוח לביהמעסיק הפרשות , שכרדוגמה, להמעסיק. על ת טלוהמות העלויוכלל  -שכר הוצאות 
 תאסיימו או לו החלא )לאה מדש חות לקיוחלי בעודש חובכל פס מאשונה משרה ת חלקיובעלי דים עובלל כודוח ה -משרה ת לקיוח

אחרת. צוין כן אם אלא ושעתיים, ארעיים עובדים כולל איננו הדוח לידה(. חופשת או חל"ת בשל נעדרו או החודש באמצע עבודתם
 החישוב. עבדובהם דשים החופר במסת התחשבוללא הלימודים, שנת במהלך שהועסקו העובדים מספר – שנתי דים עובמספר 

 חופשת או חל"ת בשל נעדרו או החודש באמצע עבודתם את סיימו ולא )החלו אחד מחודש פחות שעבדו עובדים כולל איננו
דים שאינם מועסקים במשרה מלאה.. נכללים בחישוב זה גם עובלידה(
דומה. תפקיד ו/או בהשכלה מאופיינת עובדים של זו קבוצה מסוימת. לקבוצה העובד את המשייך שכר חישוב לעניין קריטריון – דירוג
 בבתיבגנים, , ספר(בית מנהל – )לדוגמא חינוכי מוסד ניהול ד פקיבתאו הוראה בתפקיד החינוך במערכת ד עוב –הוראה עובד 

 .נוךיהחד משרטה מד בעונו ניאאשר , נוךיהחד משרי דיל עת ירוישהמועסק , םינכויתהמלק בחום ייניבהת בויטבח, םיידסויהפר סה
 הוראהעובדי לרבות החינוך ממשרד ישירות משכורתם את מקבלים שאינם ההוראה די עובאת כוללים אינם אלו הוראה די עוב

 מקומישלטון ידי על המתוקצבים חינוך במוסדות ועמל, ט אורכגון בעלויות כולל טיים פרחינוך ת במוסדוהחרדי, החינוך בזרם 
ד.כגון תיכונים ועו

טיבת ביניים.די וחדי(, יסודם יסוד לפי שכבות הגיל. למשל, גן )קד לומד ועובד ההוראה מלמ סוג המוסד בו התלמישלב חינוך –
 שיעמודככל התמחות. שנת הקרויה הערכה שנת במסגרת ומועסק הוראה רישיון קיבל טרם שמורה פקיד לתמועמד  –מתמחה 

ד בתנאים הנדרשים במהלך שנה זו – יקבל רישיון הוראה.המועמ
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די הוראה בחינוך הממשלתיטבלת נתונים - עוב נספח ב'.
2019-2020ם, ממוצעי ירוניי עשנתוני שכר לפ

2019-2020דים - שנת לימו 2018-2019דים - שנת לימו

138,597 135,744 מספר עובדים

115,285 112,248 מספר משרות

13,880 13,688 שכר ממוצע למשרה

2019-2020דים - שנת לימו 2018-2019דים - שנת לימו

עלות העסקה ממוצעת טו*שכר ברו ת העסקה ממוצעתעלו טו*שכר ברו עשירון

ד החינוךדי הוראה במשרעוב

10,229 7,868 9,961 7,662 1

11,826 9,097 11,575 8,904 2

13,063 10,048 12,815 9,858 3

14,285 10,989 14,015 10,781 4

15,560 11,969 15,283 11,757 5

16,988 13,068 16,734 12,873 6

18,776 14,443 18,550 14,269 7

21,092 16,225 20,840 16,031 8

23,834 18,334 23,556 18,120 9

29,629 22,791 29,433 22,641 10

שאר הפרק, מחושבים תוך מתן משקל גבוה לעובדים בחלקיות משרה נמוכה.ד זה, בניגוד ל* הממוצעים המחושבים בעמו
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