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אתשפ"ת תיך הממשלינורכת החמע

 שכר ממוצע למשרת
עובד הוראה

1,9713

.6431,11הקודמות. מספר עובדי ההוראה בשנת תש"ף לפי המתודולוגיה החדשה הוא בשל שינוי מתודולוגי, מספר העובדים שונה לעומת הנתון בשנים   1

 מספר משרות
עובדי ההוראה

081,812
  שכר ממוצע

לעובד הוראה

3,4212
  מספר

עובדי ההוראה

846,913  1

שכר חציוני למשרה

0,5512
סך עלות שכר

 מיליארד127.
חציוני לעובד הוראהשכר 

1,5511
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כתיבה, ניהול ועריכת תוכן:
חום פרויקטיםאבי פרידמן - מנהל ת

 עלמה רותם – כלכלנית מחקר

 אישור:
מחמוד רחמאן - סגן בכיר לממונה על השכר

משה בכר - סגן בכיר לממונה על השכר

ף וניתוח נתונים:מתודולוגיה, איסו
חום בכירה אנליטיקהעפרה גולדפרב - מנהלת ת

ניצן סטפמן - אנליסט
 ירדן כץ - סטודנטית צוות תכנון ואסטרטגיה

 ליאור כאן – סטודנט צוות אנליטיקה

 בהכנת הדוח השתתפו:
 צוות חינוך | שמואל אפלבוים, שירה גרוס, אסף גלפרין

בשיתוף:
ף הדוברות – משרד האוצראג

ד האוצר באגף מערכות המידע - משרBIחטיבת 
 עיצוב גרפי ועריכה לשונית – לשכת הפרסום הממשלתית

 גבוה חינוך תחום מנהל מעגן, דוד לד"ר מיוחדת תודה
 וחברה חינוך בכיר מאגף וצוותו בהוראה אדם וכוח

כ׳. בפרק הנתונים על לסטטיסטיקה, המרכזית בלשכה
 המועסקים ההוראהעובדי  על מידע כולל זה דוח *

 ספרבבתי , בגנים– בלבד המדינה ידי על ישירות 
 ומיעוטם הביניים בחטיבות ההוראהעובדי  רוב יסודיים,

 א׳.ח נספראו ההגדרות לרשימת . העליונותבחטיבות 
 שרקהלם אתהבה בקנו אכר זן ובלשח סונמח ודה

 המגדרים,לכל מתייחסים הנתונים אך חות, נומטעמי 
חרת.למעט היכן שצוין במפורש א
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לכבוד
 חברי הכנסת

שלום רב

תשפ"א ימודים לשנת הלינוך במערכת החחשבון על הוצאות השכר ין והנדון: ד

 חדש דם להזרים שנועד הסכם המורים, עם חדש הסכם ערבמפורסם  זה דוח
 ותלבנוכמובן ם להישגיאותם לדרבן ורים, המדר לחאיכותיים ורים מף לצרלמערכת, 

 את הבסיס לילדינו, דור העתיד.
 עוקצלמם ניופם עיריצות חפ, נהוורקהמשבר חר לאקר ובעי, ותנוחרהאם ניבש

 להתנהלהקושי הנגיש, הידע , הטכנולוגייםלגירויים תלמידים של החשיפה ההוראה. 
 לקושימוסיפים  המורה בעבודת ההורים של עולה ומעורבות בכיתה תלמידים מול

 בגיוס מועמדים למקצוע משמעותי זה.
 המורים.בשכר שינויים לבצע יש הקשיים, אף על למערכת חדשה ח רולהכניס כדי 

 ביןמדי גדול פער ומייצר ותק על מבוסס המורים של השכר מבנה כיצד מראה הדוח 
 מדינמוך בישראל הצעירים המורים שכר בעולם. מהגבוהים לוותיקים, צעירים מורים 
 בשיעורגידול המראה ח ניתומוצג זה בדוח מקבלים. שילדינו חינוך הבאיכות ופוגע 

 להעניק יש זאת, לאור הוותיקים. אצל יציבה מגמה לעומת צעירים, מורים של העזיבה
 , תוך מתן העדפה משמעותית למורים הצעירים והמתחילים.תוספת שכר למורים

 מצוינות עבור מורים תגמול באמצעות השכר מערכת את ולייעל לשפר יש כן כמו
 תכרעמם גשי וארהן מ. םיינוניבלם יבוטם ירומן יבה לידבמה ניאת כרעמהם ויכ. םיגשיהו

 עלינו זו במסגרת הספר. בבתי אחריות ולקיחת מצוינות השקעה, עבור תתגמל החינוך
 שאינםמורים חלפת ההאדם, כוח של יותר טוב ניהול שיאפשרו למנהלים כלים לתת 

 מתאימים, הקצאת תפקידים בבית הספר ותגמול מורים מצטיינים.
 ונאך א, ןתמוא שמהן חלושל עת יזכרמהה יגוסהה ניהל ומגתהת ייגוס, םירבדהע בטמ

 שובמדגישים אנו זה  בדוחההורים. עם להיטיב מנת על נוספות סוגיות לפתור נדרשים 
 תושפוחהח ובלי ונישיצר ילו ניעל. םידימתללם יורההן יבה ובהגשה פוחהי מיער פת א

 אנו בה ולמציאות במשק הנהוגים לאלו התלמידים של החופשה ימי את להתאים כדי
 ימיול לביטול לפענו עלי, לזאתם בהתא. םוריהמבתנאי וע פגלמבלי ן כמובוזאת , םחיי
 דרלהיעם נאלצישם וריההעל קל יזה מהלך . ומהדוכומר בעל"ג , חגו אסרן: וכגפשה וח

 שלהשגרה חושת תאת יחזק מוצדקת, לא חופשה בשל פעם אחר פעם מעבודתם 
 התלמידים ויתרום רבות לכלכלת ישראל.

 ורידחום ניויימצם ורימדי יעל ת ובלמוטב הית דקפתמ, ויהראוך נחית ערכמם וצירו נולכ
 תוירחא. מהידקשך מההור דת או דיעיצשה מוקור עישי עלבם ינהלמו, היבציטומ

 שהשימושלוודא חייבים ואנו הציבורית הקופה על כאחראים כתפינו על מוטלת גדולה 
 לקדםהיא שלנו המחויבות . ביותרלטובה חינוך המערכת את יהפוך הציבור בכספי 

 שאנושהצעדים משוכנע אני ולמנהלים. למורים ם, להורילתלמידים, וראוי טוב ם הסכ
חדשה.מקדמים בהסכם הקרוב יביאו עמם בשורה 

ברכות,

 קובי בר נתן
הממונה על השכר
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 קרי הפרסום עיא.
 החודשי השכר הוראה. עובדי 137,000כ- כוללת הממשלתית החינוך מערכת

 עוצממהי דשוחהוהשכר , םקליש 179,31א והה אמלמשרה לע וצממה
 אתמהווה הממשלתית החינוך מערכת שקלים.  42312,הוא הוראה לעובד 

 במגזרובדים מהע %81כ-כוללת והיא המרכזיים ם הציבורים ותיהשירד חא
 הציבורי.

 שלמשכרם  29-%כ מרוויחים צעירים הוראה עובדי בפועל, הנתונים פי על 
 חרונות,האבשנים שנחתמו שונים הסכמים בעקבות ותיקים. הוראה עובדי 
 השכראגף  למדיניותבהתאם מעט, הצטמצמו החינוך במערכת השכר פערי 

ובשיתוף ארגוני המורים.

 למשרהבשכר ם פעריה, ראשית. ותסיבמשתי ע ובנזה ותי עמשמפער 
 בשכרפער האת חיב שמרן פוובא, ףוסנב. םולעבם והימהגבם המלאה 

 ירועישבם גת נייפואמיל חתמה רומשל ת עוצממה רשמ, לעופבם ירומל
 בשלוש השנים הראשונות.%80 ו-%76 ,65%חד: משרה נמוכים במיו

 סחיבד ואמך ומנא והת ונושארהם ינשבד בועלר כשהשך כלא יבמה זף וריצ
מורים. בהתמדת לשינויים ביחס שעלו ממצאים להסבר לתרום ועשוילמשק, 

 כיעולה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עם ף בשיתושנעשתה מבדיקה 
 העשורלאורך יציבה כללי באופן היא מורים של העבודה הפסקות תופעת 

 ידובעקרב באך . אפ"תשת נבשיצה פקוף תש"ת נבשדה יירט עמל, ןוחראה
 בשלוש 59%ב- עלו העבודה הפסקות בהוראה, שנים 5-2 של ותק עם הוראה

השנים האחרונות.

 ןוכגף וסנד יקפתי וילמן בגיהשכר ת פסותבם גוי טיבי דילם יבאהשכר ערי פ
 םיקיתווה. (ם"ידיקפתי עלב"ם ינוכמה זח ודב)ת נכחמו אה בשכת זכר

 בתחילתזהים תפקידים מבעלי  .682פי עד הגדול גמול מקבלים מביניהם 
דרכם.

 וואהבהשם עולבובל למקומה דורים המשכר כי ולה ע OECDה-ני ונתמ 
 לעובדים דומים, והוא אינו נמוך בהשוואה בינלאומית.

 בישראלהתלמידים שלומדים השעות מספר כי  OECDה-מנתוני עולה עוד 
 ומספר ימי הלימודים - הם גבוהים בהשוואה ליתר המדינות בארגון.

 םידימלתהן יבת ושפוחהי רעפ, תיסחיב רהם ידומילהי מיר פסמף אל ע
נה. מימי העבודה בש%30 ימים, המהווים כ-75לשאר המשק עומדים על 

 םיערפ, תיתמשלמהוך ניחהת ערכמבם יידרמגשכר י ערפם ימייקשף אעל 
 מצטמצמיםהם כן, כמו . 4%עלועומדים המשק לכלל ביחס נמוכים אלה 

 תפקידים באיוש גם ביטוי לידי בא המגדרי הפער זאת עם ובהתמדה. בהדרגה
 30%מ- יותר אך ההוראה, מעובדי 15%מ- פחות מהווים גברים בכירים:

מהמנהלים.
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  הקדמהב.
הגדול יק המעסהוא ינוך החמשרד 
 שכר עלות הציבורי. במגזר ביותר

 בלבד הרשמי בחינוך המורים
יםיארד שקליל מ27.1עומדת על 

 שלהמעסיק הוא החינוך משרד , 2021לשנת נכון 
 השנתיותהשכר הוצאות . הוראהעובדי  07,0013כ-

 הוצאות סך כולל הוראה, שעות עבור המשרד של
 בשנת הסתכמו לפנסיה, הפרשות כגון המעסיק

ם.נחקכד ךחנחמפ 27.1-שבהלימודים תשפ"א 

2

 גידול - במשק מרכזי תפקיד החינוך למערכת
 חתפמן קחשיא הוך נחיהת ערכמ. דתיעהור דח ופטיו

 יחרזאח ופיטבי כרעהן פהד צל. לארשית כלכלב
 העתידיהאנושי ההון את מכשירה המערכת העתיד, 

 של המשק הישראלי.
 שלות משרהות פלגתהאת ות לראן תנים בתרשי

 וכי.עובדי ההוראה בחלוקה לפי סוג המוסד החינ

3

 בתפקידיעובדים החינוך, משרד מטה את כולל אינו זה נתון  
 וברם נ)שהירשמי ו נשאיוכר המדי ויסעל הוראה הדי ובע, חוקפי
 .ורהפטות ובמוסד, יסודי(העל וך חינבוראה ההעובדי של וחלט מ

 פירוטראו הוראה עובדי מספר בנושא במתודלוגיה שינוי לעניין 
 ח א'.בנספ

 2

 הוראהלעובדי ש"ח מיליארד  65.כ-של תשלומים מלבד זאת 
הזכאים לפנסיה תקציבית.

 3

ינוךהתפלגות משרות עובדי הוראה לפי שלב ח
021-20220מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

חביים כגון מרכזי פסג"ה, אולפנים וסמינרים.חר - עובדי חטיבות עליונות המועסקים על ידי המדינה, מוסדות רו*א

54.8%

24.2%

16.3%

4.7%

יסודי

חטיבת ביניים

קדם יסודי

אחר*

60%50% 40%30%20%10%0%
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 תלמידים ומשרותג.
 ההוראהי ועובדשרות מהמספר  2012שנת מאז 

 מספר מאשר יותר מהירבקצב גדל  במערכת
ידים התלמ

 במערכתוהעובדים המשרות מספרי גדלו  2120לשנת  1220שנת בין 
 בלבד.%23לעומת זאת, מספר התלמידים גדל ב- .4%3בכ-

 הדיריבא צמנה ארוהי דבועת ורשמלם ידימלתהס חי, םישרתבג צומשי פכ
 ולדהגיקצב מותר ימהיר קצב בות המשרבסך ול דגיותה שמשמענה ומת

 14כ-של ממוצע על עומד במערכת זה יחס כיום . התלמידיםבמספר 
 ,םירבדהע בטמ, עוצממהן ותנה. הארוהד בועת רשמכל לם ידימתל

 ף את השונות הקיימת במערכת.אינו משק
 על עומד לתלמידים ההוראה עובדי משרות מספר יחס אמנם כן, כמו

 עובדימשרות בין הממוצע חס היזה אין אך תלמידים,  41לכ-חת א
 שמספרמשום זאת בכיתה. נתון ברגע התלמידים מספר לבין ההוראה 

 שעותממספר גבוה התלמידים, זכאים שלהן השבועיות, הלימוד שעות 
 מוריםמספר נדרשים לכן המורה. של השבועיות הפרונטליות ההוראה 

 לימודים שבוע כל על בפועל, הכיתה. של הלימוד שעות את להשלים כדי
 נתוןיחיד. מורה של השבועיות העבודה משעות יותר דרושות כיתה של 

 תלמידים 14.5ל- אחת משרה על העומד ,OECDה- לממוצע קרוב זה
 םנייהביות טיבחבם דיתלמי 1.31-לת חאמשרה ו, םדייוסהיפר הסי בבת

5(.1920)נכון לשנת 

4

 לתלמידהוראה עובד משרת בין היחס את שיבחן באופן הדוח את לשנות הוחלט השנה  
 יותרטובה בצורה מבטא המשרה ף שהיקמשום זאת . לתלמידיםההוראה עובדי בין ולא 

 את משאבי ההוראה המושקעים בתלמיד.

 4

 /1202-ancegl-a-at-oncatiedu/napss/org.ntryrcoucompareyou.www://https
2229/en/8201 

 5

יחס מספר תלמידים למשרות עובדי הוראהמספר עובדים, משרות ו
מערכת החינוך הממשלתית, תשע"ב-תשפ"א

 עלם יפרסמ- חב רט מבל"בדה ועבי מסכוהשכר ף אגד ויבע| וצר אהד משר, דהועבי מסכהושכר ף אגור: קמ
2220החינוך", משרד החינוך, מאי 
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https://www.compareyourcountry.org/snaps/education-at-a-glance-2021/en/2922/2018
https://www.compareyourcountry.org/snaps/education-at-a-glance-2021/en/2922/2018
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 שכר לפי דירוגד.
על  עומד הוראה עובד למשרת הממוצע השכר

 ינוהלעובד מוצע מהוהשכר , בחודש₪ ,00014כ-
ודש₪ בח0012,4כ-

 םחותהתמ. נההראשוודתם עבנת בשהוראה די ובעם הוראה להמתמחים 
 וראההלעובדי ביחס נמוך הממוצע שכרם . רישיוןלקבלת תנאי מהווה 

 האבו זה שרמת ויקחל. תעוצממהם תשרמת ויקחלם גו מכ, ןוישירי עלב
 לעובד הממוצע השכר בין בתרשים המשתקף בפער גם ביטוי לידי

 עוליםבוותק, העובדים של ההתקדמות עם למשרה. הממוצע והשכר 
היקף המשרה הממוצע והשכר למשרה מלאה.

 שמערכת מכיוון זאת ההשכלה. רמת עם עולה ההוראה עובדי של השכר
 השכלהוש לרכוראה ההדי ובעאת ם דדיומעם וצייהקיבם וההסכמיוך נחיה

 ות נוספות לאורך הקריירה.והכשר

6

 להיקלטזכאים אלה אקדמי. תואר שהשלימו מתמחים כולל אינו להוראה המתמחים דירוג 
 חרים שהינם בעלי שכר גבוה יותר.חות בדירוגים האבמקביל להתמ

 6

שכר לעובד ולמשרה לפי דירוג
0202-2120מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
מלמדים. הם בו המוסד על או עליהם, הוחלה לא חדש" "אופק רפורמת אשר הוראה עובדי נכללים "אחר" הדירוג תחת

*עובדים שלא הוחלו לגביהם תנאי רפורמת "אופק חדש״.
**תחת ההגדרה "מורים וגננות" נכללים גם מטפלים פרא-רפואיים במערכת החינוך.

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

מתמחים 
בהוראה

אחר - טרום 
רפורמה*

מורים 
וגננות**

ךךשצ" ששננ

סגני מנהל 
ראשונים

מנהלי חט"ב 
בבית ספר 

שש שנתי

מנהלים

5,880

8,154

12,297

12,423

19,815

23,015

25,297

8,150

12,461

13,688

13,971

19,851

23,059

25,346

1.9%

4.0%

90.2%

1.6%

0.4%

1.9%

  שכר ממוצע לעובד

  שכר ממוצע למשרה

   שיעור מכלל העובדים

   היקף משרה ממוצע

0.72

0.65

0.90

0.89

1.00

1.00

1.00
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  עשירונים –ה.
 אי־שוויון

ההוראה עובדי ין בהשכר פערי 
 העפשההמר קיעבם יעבונ

 על הוותק רכיב של הגדולה
השכר

 םינהלמ)ת ויולהינת ומשרי עלבב קרבם ג
 הנובעים שכר פערי ישנם ראשונים( וסגנים

 בתרשים יותר. נמוכים אלו פערים אך מהוותק,
 םניוהשהשכר ני ועשיראת ות לראן תנין שלהל

 לפי דירוגים.

וני שכרינוך - עשירהחעובדי מערכת 
0202-2120שכר ברוטו ממוצע למשרה, מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

מורים וגננות

סגני מנהל 
ראשונים

מנהלי חט"ב בבית 
ספר שש שנתי

מנהלים

₪40,000₪35,000₪30,000₪25,000₪20,000₪15,000₪10,000₪5,0000

8,182

15,402

16,729

18,159

21,320

25,885

31,078

35,177

  ממוצע עשירון תחתון/עליון

  שכר ממוצע למשרה

  פער בין חציון לממוצע

  שכר חציוני למשרה



ך"פשת היחלשמ הךךכנתחת תכרעמ 14

  שכר וחלקיותו.
קמשרה לוות

 םיחיוורמם יליחתמת וננגום ירומ
ים, יקהוותאלו של משכרם  29%כ-
 ףקיהבם ילדבהל שבר אשהן יב

המשרה

 פי בממוצע מרוויחים הקריירה סוף לקראתמורים 
 מבוצעחישוב הכאשר המתחילים, ממקבילהם  .32

 גובה מהתרשים, לראות שניתן כפי מלאה. משרה לפי
 עלישיר ן פואבם אן בי, קתוובת ורבוי תלם ורימהשכר 

 פרקידי על אם ובין המשולב לשכר ותק תוספת ידי 
 וצעהממהמשרה ף קהי. ותדרגבם ודקילנדרש הן הזמ

 שלהראשונות בשנים במהירות גדל הוראה לעובד 
 חרותמאובשנים ובהדרגה יותר לאט וגדל הקריירה, 

יותר בקריירה.

* דשי ממוצע לעובד ולמשרה מלאה כתלות בוותק הוראהשכר חו
0202-2120מערכת החינוך הממשלתית,  תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
חס למורים ולגננות. בדוח הקודם התרשים התייחס לכלל עובדי ההוראה.התרשים מתיי  *

₪20,000

₪15,000

₪10,000

₪5,000

0
393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

שנות
התמחות שתק בהשפמה

  שכר ממוצע למשרה          שכר ממוצע לעובד          היקף משרה ממוצע
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  התפלגותז.
 עובדי הוראה לפי

7ותק בהוראה

 ככל מצטמצם ההוראה עובדי מספר
שעולה הוותק 

 מציגהותק פי לות ננוהגורים המפר מסות פלגהת
 עתובנו זדה ירי. ולהעק תוושהככל די למולה תלדה ירי

 ופרישתם המוריף היקדלת הגות: מרכזיסיבות משתי 
 טבעידול גיבשל ן הדלו גוס הגיקפי הי. וגברתמורים מ

 וסגישדרשה בחינוך נוספת השקעה בשל הן גבוה, 
 םיורמשל ת יסחיה הוגבפה וחלתבשל ן הו, םדאח וכ

 בתחילת דרכם.
 בעליהם הרשמית החינוך במערכת מהמורים רבע 

 םהם ירומהמת יצחמכן כו, הטמום ינשש מחל שק תו
  שנים ומטה.12בעלי ותק הוראה של 

 ויפצם וריהמשל השכר נה במבם פעריהם וצמצ
 בצמצום לסייע רבים, מורים של לרווחתם לתרום

 וךנחיהערכת מאת פר ולשם ורימשל נשירה הורי עשי
ח הארוך.בטוו

7  בפרק זה עובדי הוראה הם מורים וגננות.

מספר עובדים כתלות בוותק הוראה*
0202-2120מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
 ,מרוכל. הדועבהי דשוחמשך לה נושקל שמן תמא לל, נההשורך אלת ערכמבו ישהאה ורההי דובעלכלל ס חייתמם ידובעהפר סמה זם יתרשב

 מספרלחישוב המתודולוגיה במערכת. שנעים העובדים סך שבהבנת חשיבות הבשל זאת חודשים.  12שעבד כעובד ייספר חודשים  3שעבד עובד 
עובדים לאורך הדוח מתוארת בנספח א'.

 *

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

שנות
התמחות

שתק בהשפמה

  ותק          אחוזונים

25%

25%

25%

25%
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  עובד הוראה מתחילח.
בשנתו הוראה עובד של בפועל הממוצע השכר 

 ,5008כ- על מד עו, שונותתוספות כולל , הראשונה
 רכשהת ומר. ובדעל ,0055- כעל וה לאמרה שמל

מהנתונים שמשתקף כפי יל, מתחהוראה לעובד 
 ריקבע, צעוממלס יחבת וכומנ, זהוח בדים גצומה

 עובד של דרכו בתחילת המשרה חלקיות בשל
 8תמחה להוראה.וס של מיותו בסטטהוראה וה

 משכרורכב מו, עוצממב 005,8- כעל ד מועה אמלמשרה לעל ופבהשכר 
 גמולי בגין המשולמות ומתוספות בממוצע, ש"ח 6,920 על העומד היסוד

 ראו)לפירוט השכר יתר את המהוות וכדומה, מקום מילוי שעות תפקיד, 
פרק י"ד(.

 הנמוכה המשרה לחלקיות המשרה. חלקיות גם עולה בוותק, העלייה עם
 אופן ,התקינה גידול קצב ביניהם: רבים, גורמים הקריירה בתחילת

 םדמייקאם דיולימ, ותעקביהקבלת ן וננגמ, ותחההתמנת ש, וץהשיב
וסיבות נוספות.

9

שכרם של מתמחים בהוראה )שלא השלימו השכלתם( נמוך יותר.  8
 הוא. לאיושהמוקצות והמשרות ההוראה בשעות הגידול קצב הינו התקינה גידול קצב 

קשור, בין השאר, לגידול בכמות התלמידים והכיתות בבית הספר.
 9

היקף העסקה לפי רמות ותק
021-20220שיעורי משרה, מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

חמש 
שנים

ארבע 
שנים

שלוש 
שנים

 שנתיים

 שנה

50%40%30%20%10%0%

45.7%

40.9%

32.1%

23.2%

9.8%

28.7%

30.0%

31.8%

32.3%

25.8%

13.6%

15.7%

19.5%

22.8%

30.0%

10.9%

12.2%

15.4%

19.9%

31.6%

1.1%

1.2%

1.3%

1.7%

    2.7%

95%-100%  

75%-95%  

50%-75%  

25%-50%  

0%-25%  
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  עובדי הוראה בעליט.
קידתפ
 בגין צעיר ממורה 2.68 פי עד מתוגמל ותיק מורה

ידיצוע אותו תפקב

 עובדי שמקבליםהכספי  הגמול הוא ותק לפיהשכר  לפערישתורם  היבט
 וראההלעובדי התפקיד גמולי נוספים. תפקידים מילוי בעבור ההוראה 

 הבסיסששכר מכיוון ההוראה. עובד של הבסיס משכר כאחוז מחושבים 
 מדריך מחנך, כך, בהתאם. עולה הכספי התגמול גם הוותק, עם עולה

 םיירעהצם יהילקבממה וששלי פט עמכם יבלקמם יקיתוי נשהל נמן סגו
– תמורת אותם התפקידים.

 ,שכבהורכז ע וקצמרכז , דריךמ, נישנהל מן סגן וכג, םוימיסמם דיקיפלת
 שתפקידוהוראה עובד הוא מדריך בהוראה. ניסיון של סף תנאי נקבעו 
 יכולותיהם את לחזק הלימודים, תוכנית את להכיר ההוראה לעובדי לסייע

 . ותשונאוכלוסיות של חינוכיים הלצרכים ההוראה את ולהתאים 
 ביכולתפוגע הגבוה, הוותק בעלי עם המיטיב האחוזי, הגמולים מנגנון 

 ,תאזת מועל. םכדרת ילחתבם ינייטמצה ארוהי דבועמל גתולם דקל
 פתוסלתם זכאיק ותיורה ומעיר צורה מו שבמסגרת, קלישול תגמן וננגמ

 פעילחלק לקחת הצעירים המורים את גם מתמרץ חיד, אבסכום שכר 
במערכת.

01

10  הלשכה לתנאי שירות עובדי ההוראה – תקנון שירות עובדי הוראה.

תגמול כספי על מילוי תפקיד נוסף - לפי ותק
0202-2120מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

819

2,044

+3530-3425-2920-2415-1910-145-91-4

פשז כשבה

סגן ךלהנ כלח שך"נה

+3530-3425-2920-2415-1910-145-91-4

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

0

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

0

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

0

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

0

382
914

פשז ךקצש"

421
1,065

ךילמ

609

1,539

ךדפחמ

341

2,095

חש"ץ

629

1,877
ךלהנת גן

995

2,844
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  יחס שכר עובדיי.
 ההוראה לשכר הממוצע

 ק - השוואהבמש
 בינלאומית

לשכר יחס בההוראה עובדי של שכרם השוואת 
יחים מרווישראל בהוראה עובדי כי מעלה השוק 

למקובל בעולם ממוצע בהתאם ב

 תרילאה ורההדי ובעשכר של ס חיהת אנה שדי מם ספרמ CDEO-הן וארג
 אוהף בגרוצג מהור עישה. תינושישלה שכלהי עלבק משבם ידובעה

 עובדיםשל הממוצע השכר חלקי ומנהלים מורים של הממוצע השכר 
 CDEOה- במדינות שבממוצע, לראות ניתן בגרף שלישונית. השכלה בעלי

 עםיחד שלישונית. מעובדים בעלי השכלה פחות מעט מרוויחים מורים 
 ,ןוגראהת ונידמבל בוקמהמט עמבה ובגל ארשיבר ומאהס חיה, תאז

 ף גבוה ממנו במעט. בהתאם למקובל, וא"צךךשמה שמצביע על שכר 

*

* ומעלה(.ISCED 5עובדים בעלי השכלה אקדמית או תעודה על-תיכונית )

הממוצע של יחס בין השכר הממוצע של עובדי הוראה )בפועל( לשכר ה
OECDוממוצע ה-עובדים בעלי השכלה שלישונית, ישראל 

2020 ,25-64עובדים בגילאים 

OECD, EAG 2120מקור: עיבוד אגף שכר והסכמי עבודה לנתוני ה-
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יחס שכר עובדי ההוראה לבעל השכלה מקבילה 
2020 ,25-64עובדים בגילאי 

OECD, EAG 2120מקור: עיבוד אגף שכר והסכמי עבודה לנתוני ה-
  חט״ב          יסודי          קדם יסודי
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 להם,שווה השכלה בעלי עובדים לבין מורים בין נוספת השוואה עורך  OECDה-ארגון 
 אלו,שורות לכתיבת נכון . שניתואר בעל לעובד מושווה שני תואר בעל מורה בה 

ההשוואה מבוצעת עם חלק קטן מהמדינות.
 ישראל, תניושלישהשכלה עלי בם דיובעשל ע וצמהמלשכר ס חביכי ולה עואה ומההש

 משלמת ישראל - דומה השכלה לבעלי ובהשוואה למקובל, מעבר מעט משלמת
 המוריםכי להסיק ניתן מכאן ביניים. ובחטיבת ביסודי למורים מהמקובל פחות מעט 
 וזלהכשרה פרמיה הוכי ם ולעבובל קמהמתר וית מידקאהכשרה עלי באל בישר

 נמוכה מעט מהמקובל.
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  פערי השכר בין המורים – השוואה בינלאומיתיא.
ילת בתחהמורים שכר ין בים הפער, המפותחותבמדינות למקובל בהתאם הוא ים למורמשולם ההממוצע שהשכר אף על 

 אףעל , תזא. תקווהיא שברה ומשל ו רכשמ 41%ח יוורמיל תחמרה ומשך כ, תיתומעשמים והגבתק ווהיא שברם כשלכם רד
 ךוינהחת כרמעעל יד כבמום ישחדים רומס ויגעל שה מקזה ר עפ. תונוראחהים נשבשה נעשיל חתמהרה ומהר כשבר ופישה

 חילמתמורה  1420בשנת לדוגמה, כך . 2020ב- OECDה-ממוצע מול זאת . 2020ו- 4201בשנים הוותק בשיא השכר לבין בישראל חיל המתהמורה שכר בין היחס את לראות ניתן בגרף 
 חיל למורה בשיא הוותק. בין מורה מת%60 עמד על יחס של 2020חות בשנת  משכר מורה ממוצע בשיא הוותק. לעומת זאת, הממוצע במדינות המפות%37הרוויח 
 בהתאםהינו הממוצע שהשכר אף על חינוך, הלמערכת אותם ולמשוך צעירים מורים לתגמל שמתקשה במערכת, מבני קושי יוצר הוותיקים המורים לשכר החדשים המורים שכר בין היחס 

 ונתינה אלם מיסכהב. 7102-ו 6102ת נששל השכר י מכסהת וקבעבם קייתוולם יעירהצן יבם עריפבור פישחל  0202ת נלש 4102ת נשן ישבת ואלרן תינ, ןכו מכ. םדוקהק פרבור מאכבל וקמל
 , עולה כי עדיין קיים פער משמעותי שיש לצמצם בהסכמי השכר הבאים.רים, כמעט פי שניים מהתוספת שניתנה למורים בשיא הוותק. יחד עם זאתתוספות שכר משמעותיות למורים צעי

יחס למורה בתקרת השכר )סטטוטורי( תחילת הדרך בשכר מורה ב
2020

OECD, EAG 2120מקור: עיבוד אגף שכר והסכמי עבודה לנתוני ה-
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 שעות וימי לימודיםיב.
11  CDOEינות ה-במדימים בשנה ומדים הכי הרבה ישראל לידים בלמהת

 וצעמהממיותר ות רבשעות  םדילומגם , םנייהביחטיבת ובדי ביסו, ישראלדי תלמי. בשנהשישי ימי  73כ-נם ויש, שישיבימי גם ם דילומשבישראל ובדה העהיא לכך הסיבה 
 תידרש החינוך שמערכת ככל במערכת. המורים איכות את המועמדים, ומספר המקצוע אטרקטיביות עם ביחד רבה, במידה קובעת למורים המערכת דרישת .OECDב-

 נמוך יותר של עובדי הוראה, כך היא תוכל לבחור את הטובים מביניהם.למספר

12

11   לא פורסמו.OECDנה שעברה הנתונים נלקחו ממאגרי האיחוד האירופי בלבד, שכן נתוני ה-. בשOECDהשנה פורסמו כלל נתוני ה-
לימוד סטטוטוריות הן השעות לתלמיד מתוקף תוכנית הלימודים המחייבת. דקות. שעות 60חושבות על בסיס של  התרשים מציג שעות המ  12

ומיתינלאימי לימוד סטטוטוריים - השוואה ב
0202-2120מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

200150100500

214

179

186

195

205

175

184

193

חסשדח
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ומיתינלאשעות לימוד סטטוטוריות - השוואה ב
0202-2120מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

OECD, EAG 2120מקור: עיבוד אגף שכר והסכמי עבודה לנתוני ה-
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 פער בין חופשות ההורים לחופשות התלמידיםיג.

* הפשה של תלמידים, הורים ועובדי הוראימי חו
0202-2120מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

ימי החופשה של עובדי מערכת החינוך הממשלתית
ושל עובדים במגזר הפרטי

מערכת החינוך הממשלתית, תשפ״א 2021-2020

חופשת קיץ חופשה לפי חוק
53 12

ראש השנה פורים שבועות

לג בעומר עצמאות יום כיפור

חנוכה סוכות פסח
18

93
סך הכל

במשק

גנים ובתי ספר

06 14 18 0

12 03 3 1.5

01 1 1 2 1.5

 במערכת הלימודים ימי בין הלימה מחוסר כתוצאה
נוצרת במשק וגים הנהימי העבודה ין ינוך לבהח
13ילות הכלכליתיעה בפעפג

 ימיםשישה לומדים בישראל התלמידים , OECDה-מדינות ליתר בניגוד 
 הזב מצ. עובבשם מייה ישמחם יקסעומאה ורההי דובעד ועב, עובשב

 ןיבה מיהלסר וחוצר ייל קבמוב, אהורהי דבועלוש קיבבה ייעלליל בומ
 חופשות התלמידים לבין חופשות ההורים.

 עובשבדה ועבימי חמישה ם קיעסומק במשם וריההשמרבית ד ועב
 ,ישישי מיבר פסהת יבבם יאצמנם ידימלתה, ישישי מיבם יקסעומא ול

 ק:משבם ילירגדה ועבמי ים השם ירבם ימביפר סהי תמבם דריענ- ד נגמו
 איועוד. המועד חול ימי ח, הפסחג שלפני השבוע , חנוכהחג, איסרו ימי 

 עבודתם ממקום להיעדר נדרשים הורים שבו מצב, יוצרת זו התאמה
 שממל שה עיגפי דכד ע, םהידליל עה רימשך רוצלם יעובקם ידעומב
 וערכתמו זפגיעה . אלהם עיוקבם דיעובמבמשק הכלכלית ות עילפב

 םשבה, םמיהית מאהת. זהכם ויכל ור עבם קלישן וילימ 001-052-בכ
 נמצאיםלא ההורים שבהם לימים הספר, בבית נמצאים לא התלמידים 

 קובשף תלהשתם יורההשל ת וידאהכת אעלה ת- דה ועבהם וקמב
 מבנה את תייעל ואף במשק הכלכלית הפעילות את תגביר העבודה,

 שבוע העבודה של עובדי ההוראה.
 דיובעשל פשה וחהמי יפר מסן בים עריפהת אמציגה הבא ד ומעבהטבלה 

 להיווכח ניתןבמשק.  לעובדיםהנהוגים החופשה  ימי מספר לביןההוראה 
 םיקסעומהתר ילה אווהשבם יברה פשוחי מילם יאכזה אורהי דבועי כ

 במשק, לרבות עובדי מדינה אחרים.
 כן,כמו חרים. אבמגזרים גם רלוונטית זו סוגיה אך , היהודילמגזר מתייחס בגרף האמור 

 המספרים המצוינים בדיאגרמה אינם כוללים ימי שבת.
 13
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1414  חופשה לעובדי הוראה בהשוואה לימי החופשה במשקימי ה

מס' ימים בגני הילדים החגחודש
ובבתי הספר היסודיים 

)מגזר יהודי(:1515

מס' ימים במשק הערות
)חגים יהודיים(

הערות

לא כולל ערב החג2כולל ערב החג3ראש השנהספטמבר-אוקטובר

לא כולל ערב החג1כולל ערב החג2יום כיפורספטמבר-אוקטובר

כולל ערבי חג, חול המועד ואיסרו חג, 9סוכותספטמבר-אוקטובר
 לא כולל ערבי חג, 2קיזוז יום שבת

לא כולל חול המועד

   0קיזוז יום שבת6חנוכהדצמבר

   0כולל תענית אסתר3פוריםפברואר-מרץ

15פסחמרץ-אפריל
כולל ערבי חג, כולל חול המועד, כולל 

איסרו חג, כולל חופשה לפני החג, 
קיזוז שני ימי שבת

 לא כולל ערבי חג, 2
לא כולל חול המועד

 ערב יום העצמאות 1יום העצמאותאפריל-מאי
 ערב יום העצמאות 1הוא יום לימודים קצר

הוא יום עבודה קצר

   0   1ל"ג בעומרמאי

לא כולל ערב החג1כולל ערב החג, כולל איסרו חג2שבועותמאי-יוני

   0לא כולל ימי שבת54החופש הגדוליולי-אוגוסט

המספר יכול להיות נמוך יותר אם יש 96   סה"כ
בנוסף, על פי חוק חופשה שנתית 9חפיפה עם ימי שבת

עובד זכאי למינימום 12 ימי חופשה

.1720 באפריל 4, ח' בניסן תשע"ז, 8חוזר מנכ"ל תשע"ז/  14
.1720 באפריל 4, ח' בניסן תשע"ז, 8חוזר מנכ"ל תשעז/   15
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  התשלומיםיד.
 המרכיבים את שכר

המורים
 רספמשל יחוד אכללה ש" חדפק "אומת ררפו

 ההוראה.י עובדשל המשכורת בתלוש שכר רכיבי 
 ודעונות ורדגומת ורטמת ולעבו ללהת ופסותהב ור

 הוצאותגד כנאו נוספות, מטלות ין בגמל גלת
ייבורבמגזר הצרמות וגדרות בהתאם לנומ

 שנועדה, 1620תוספת ואת המשולב השכר רכיב את כולל היסוד שכר 
 מהווהוהיא חדשים למורים ותיקים מורים בין השכר פערי את לצמצם 

 חלק משמעותי משכרם של העובדים בתחילת דרכם.

בחרות שכר למשרה לפי רכיבים עבור שנות ותק נ
0202-2120מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
"אחר" כולל רכיבים כגון תשלומי פרישה, ועוד.  *

3624121
  שכר יסוד      גמולי תפקיד      מילוי מקום ושעות נוספות      החזרי הוצאות      תשלומים שנתיים      אחר*

₪20,000

₪15,000

₪10,000

₪5,000

0

53

150
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214

435

544

953

1,506

415
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339

338

332

329

414

493

339

1,120

1,555

1,719

6,864

9,415

12,906

15,551
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 די הוראה עובטו.
 מתמידים

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

בכ-37.4%

 הסכםבמסגרת דרכם את שהחלו הוראה עובדי הם מתמידים עובדים 
 תנשבם ג תכרעמבו דבע, (3102-4102)ג ״עשתת נשב״ שדחק פוא"

 םדשיוחמהם שלישיני משותר יבמשך בה ו דעבו, ( 020-21202)פ"א תש
 שבין השנים הללו.

 ללאהמתמידים, ההוראה עובדי כלל נכללו זה בתרשים המוצג בניתוח 
 שכרות חפתהתאת להציג במטרה , דובעהשל וג דירבו אד קיפבתות תל

 בתרשיםהמוצגות השנים לאורך כי לציין חשוב הקריירה. לאורך העובדים 
.ניהולייםלמקצועות עברו או נוספת השכלה רכשו ההוראה מעובדי חלק 

.שנה בכל 4.06%בכ- צמח אלו עובדים של הממוצע השכר כי לראות ניתן

שכר עובדי הוראה מתמידים
 מערכת החינוך הממשלתית, תשע"ג-תשפ״א

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

₪16,000

₪14,000

₪12,000

₪10,000

₪8,000

₪6,000

₪4,000

₪2,000

0
תשע״גתשע״דתשע״התשע״ותשע״זתשע״חתשע״טתש״ףתשפ״א

 14,118

 11,904

 10,092

  ממוצע רבעון עליון          ממוצע           ממוצע רבעון תחתון
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 קה לפי דירוגקף העס היטז.
יק ותההוראה שעובד ככל ממוצע, ביותר, גבוה המשרה יקף ה. 89%יא ההוראה עובד של הממוצעת ההעסקה יות חלק

יותריל ומשכ

היקף העסקה לפי דירוג
021-20220מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

סגני מנהל100%

מנהלים100%

מנהלי חט"ב בבית 100%
ספר שש שנתי

מורים וגננות - 93%
תואר שני

מורים וגננות - 89%
תואר ראשון

מורים וגננות - 80%
לא אקדמאים

מורים וגננות - 73%
מתמחים

אחר - טרום 66%
רפורמה

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

 גדול מ-95%         95%-75%         75%-50%         50%-25%         קטן מ-25%                   שיעור משרה ממוצע



27 ך"פשת היחלשמ הךךכנתחת תכרעמ 

  מגמות בפעריםיז.
מגדריים

ית רגתוהדית יטאגמה מלראות יתן נים, השנעם 
יים ר המגדרי השכצמצום בפערשל 

 ךא, עצוממבר תויה ובגם ירבגהר כש, ישנב ורו נשיה ב, ךוניחהת כרעמב
הפער קטן יותר מאשר בשאר המשק.

 .נשיםשל נמוכה משרה ות חלקימנובע השכר פער הציבורי, המגזר ברוב 
 גבוההנשים של המשרה חלקיות ההוראה, עובדי בקרב זאת, עם יחד 
 השכר השוואת בעת מצטמצם המגדרי הפער ולכן גברים משל יותר
17 דת לעומת השכר למשרה מלאה.לעוב

16

 הבינלאומי האישה ליום נתונים לקט מקור: .32% על עומדים במשק המגדריים השכר פערי  
, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2220

16

 עלהמגמות את להראות כדי המדינה, שירות בדוח לנהוג ביחס מצומצם המידה קנה  
אף שהפערים קטנים באופן יחסי.

 17

יחס שכר עובדות הוראה לעובדי הוראה לאורך זמן
מערכת החינוך הממשלתית, תשע"ג-תשפ"א

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

100%

98%

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%
תשע״גתשע״דתשע״התשע״ותשע״זתשע״חתשע״טתש״ףתשפ״א

  יחס שכר לעובד          יחס שכר למשרה          אחוז נשים מסך העובדים
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 התפלגות מגדרית לפי דירוגיח.
יית עובדי ההוראהוסיעורם באוכלים משיי שניהול גבוה פידי ניעור הגברים העובדים בתפקש

 בעלישהינם בהוראה, מהעוסקים  %90כמעט שבמערכת אף  המגדרי.השכר לפער מרכזי גורם זהו מהמנהלים.  %30מ-יותר אך ההוראה, מעובדי  %15מ-פחות מהווים גברים 
  מהמנהלים במערכת הם נשים.%70תואר ראשון ומעלה, הם נשים, פחות מ-

התפלגות מגדרית לפי דירוג
021-20220שיעור עובדות ועובדים, מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

סגני מנהל

מנהלים

מנהלי חט"ב בבית 
ספר שש שנתי

מורים תואר שני

מורים תואר ראשון

מורים מתמחים

מורים לא 
אקדמאים

אחר

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
גבפחםלכחם
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 דות הוראה עוביט.
בגנים

 )גננות( בגנים הוראה עובדות של הממוצע שכרן
 עומדהחציוני ושכרן למשרה ₪ 13,954על עומד 

₪ 1013,0על 

 בגנים. המדינהבשירות המועסקות גננות עבור נתונים כולל זה ניתוח 
 במשרה מועסקות מהן שלישים לשני ומעל גננות, 16,889 עובדות
 מלאה.

19

18

 כולליםלא הנתונים . ואוגוסטיולי חודשים הנתוני את כוללים לא כאן המוצגים הנתונים   
 הנתוניםכן, כמו . חינוךהמשרד ידי על ישירות מועסקות שאינן גן צוות וחברות סייעות 

כוללים גננות המועסקות בהתאם לרפורמת "אופק חדש" בלבד.

18

19   ככל הנראה נפלה טעות סופר בנתון שפורסם בשנה שעברה בהקשר הזה.

גננותהתפלגות היקף העסקה - 
021-20220מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

14,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000

קטן מ-25%

25%-50%

50%-75%

75%-95%

גדול מ-95%

גננותוני שכר - עשיר
021-20220מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: אגף שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

₪25,000₪20,000₪15,000₪10,000₪5,0000

  ממוצע עשירון תחתון/עליון   שכר ממוצע למשרה
  פער בין חציון לממוצע   שכר חציוני למשרה

19,8918,264
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  מגמות בהתמדה שלכ.
 עובדי הוראה לאורך

20השנים

 יתכזרמהכה שהלעם תוף ישבשתה שנעיקה בבד
 העבודה הפסקות תופעת כי עולה לסטטיסטיקה

 ,2021ו- 2020 בשניםההוראה  עובדי של
ת  ודמובשנים קמוצע למבממוצע, דומה 

 משךלפי ההוראה עובדי של דה העבוהפסקות שיעור מתואר בתרשים 
 ונעדרשהוראה די עוב– ות קבוצלשתי חולקו עבודה ות פסקה. ותההיעדר
 ועזיבתלפנסיה יציאה גם כוללת אשר קבוצה לפחות, שנים שלוש למשך 

 אשר קבוצה לפחות, אחת שנה למשך שנעדרו הוראה ועובדי המערכת,
 ת"חל, ןותבשת נשלה אייצן וגכה נשמה לעמלה דובעת וקספהם גת לולכ

 בשנתאחידה. יחסית המגמה זמן פני על כי לראות ניתן בתרשים וכו'. 
 ומעלה,שנה למשך העבודה בהפסקות ירידה הייתה ף תש"הלימודים 

 ככלנגרמו,  תש"ף-תשפ"א בשנים השינויים עלייה. חלה תשפ"א ובשנת 
 עצוממהה דובעהת וקספהר ועיש. הנורוקהת פגמת עפשהב, הארנה

 םניבשוצע הממהשיעור עם ד חאקנה בולה עף-תשפ"א תש"ם ניבש
 מגפתפרוץ )לפני תשע"ח-תשע"ט הלימודים בשנות כך, להן. שקדמו 

 עלד מעע וצממהנה משעלה מלדה ועבהת וקספהור עיש( הנוורקה
 תפמגוץ פרחר א)לא "פתש-ףש"תם ידומיהלת ונשבשד ועב, %0.01

. .9%9הקורונה( הוא עמד על 
 דהועבהת קפסה. זהח ודא ונשמי הרשוך ניחהלגבי א יהנה משה עלמלדה ועבהת קספה 

 לעיתונות בהודעות לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לפרסומי בהתאם היא הקבועה
 בנושא הכוללות את כלל אוכלוסיית עובדי ההוראה.

 20

התמדת עובדי הוראה לאורך שנים
ודה מעל שנה ומעל שלוש שנים של עובדי הוראה בין השנים תשע"ב-תשפ"אהפסקות עב

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | עיבוד: אגף שכר והסכמי עבודה

תשע״בתשע״גתשע״דתשע״התשע״ותשע״זתשע״חתשע״טתש״ףתשפ״א

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0

 הפסקת עבודה למעלה משלוש שנים         הפסקת עבודה למעלה משנה
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 המגמה לחת ונורחאהם ייתנשב
בקרב עבודה הפסקות של וגברת מ

ילת דרכםמורים בתח

 עובדישל דה העבוות הפסקשיעור ואר מתף בגר
 םינשהך רואל( תוחפלת חאה נשך שמל)ה ארוה
 תוקספה)ה אורהבק תושל ם ינושם ילבשר פסמר ובע
 תוינמזדה ועבת וקספהם גת ווללכו הללדה ועבה
 תוארלן תינ. ('וכות "לח, ןותבשת נשלה אייצן וגכ

 םקיותובדה ועבהות פסקבהול דגישל ורה ברמגמה 
 חע"תשנת בש %3.31של ור משיע(: 25-)ם וכינמה

 (.59%כ-של )גידול תשפ"א בשנת  21.1%של לשיעור 
 של כללית מגמה ישנה הגבוהים בוותקים בעוד זאת,

 עקבתש"ף, שנת )למעט העבודה בהפסקות יציבות 
 השפעת מגפת הקורונה(.

 ולאם יאצממ, שדחר כשם כסהל עה מיתחב רע
 לשימורבפעולות הצורך דבר בההבנה את מחזקים 

חילת דרכם.עובדי ההוראה בת

ת* בחרופחות לפי קבוצות ותק נשיעור עובדי ההוראה שהפסיקו את עבודתם למשך שנה ל
מערכת החינוך הממשלתית, תשע"ב-תשפ"א

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | עיבוד: אגף שכר והסכמי עבודה
 אינם מוצגים מסיבות מתודולוגיות.1* עובדי ההוראה בוותק 

תשע״בתשע״גתשע״דתשע״התשע״ותשע״זתשע״חתשע״טתש״ףתשפ״א

25%

20%

15%

10%

5%

0

  2 עד 5          6 עד 10          11 עד 15          16 עד 20          21 עד 25          26 עד 30
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 למעלה העבודההפסקות מספר 
 הוגבב יבאתל ז וחמבה נשמ

 הפסקותממספר משמעותית 
העבודה ביתר המחוזות 

 הנמשעלה מלה יבזעהי ורעשים יארותמן הללף בגר
 תוביזעהר פסמ, תוארלן תינשי פכ. תוזוחמלה קוחלב

, .9%13על ועומד אביב תל חוז במהוא ביותר הגדול 
 -ם ודרוז חבמוא הותר ביוך נמהות העזיבפר ומס
7%8. .

ז  הפסקות עבודה למעלה משנה לפי מחו
0202-2120עובדי הוראה, מערכת החינוך הממשלתית, תשפ"א 

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | עיבוד: אגף שכר והסכמי עבודה

תל אביבירושליםמרכזחיפהסהעשצפוןדרום

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

8.7%

10.3%
11.1%11.3%

11.8%11.8%

13.9%
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 נספח א' - הגדרותכא.
 עבודהשכר, תוספות משולב, שכר הכולל העובד שכר  :כדניש שטפשב "צךךש כשפ

נוספת, החזר הוצאות, תשלומים אחרים, זקיפות הטבה והפרשים.
 העובדים,כל של לחודש ברוטו  השכרסך של שנתי ממוצע  ה:נךכפ שטפשב "צךךש כשפ

 ומייסו או לחהא לו)ה נשהה תואבו דבעשם ידבועהל של לקושמהת ורשמהך סי קלח
 הזוב שיחב. (דהלית פשוחו את חל"של בו דרענו אדש וחהע מצאבם תדועבת א

נכללים גם עובדים שאינם מועסקים במשרה מלאה.
 םידבועהל כל שש דוחלו טורבר כשהך סל שי תנשע צוממ :דבש"נ "צשךך פשכ

 הממוצע השכר חודש. לפי העובדים מספר חלקי מלא, חודש שעבדו הקבועים
 עובדיםשל הימצאותם בשל למשרה הממוצע מהשכר נמוך להיות נוטה לעובד 

 םשלהדה ועבהדשי וחפי לם פרינסם דיובהע. ותקיחלות במשרם עסקיוהמם רבי
 דיכעשה נזה וב חיש. דובעחצי כפר נסם דשיוחשישה משך בד עבשד ובעשכך 

חלופת עובדים.להתחשב בת
 המעסיקהפרשות שכר, , לדוגמה. המעסיקעל המוטלות העלויות כלל : כשפת משצשה

ח לאומי, לקרן השתלמות ולפנסיה.לביטו
 ובעלי חודש בכל מאפס שונה משרה חלקיות בעלי עובדים כולל הדוח ה:ךכפ תחשקינ

 בשלנעדרו או החודש באמצע עבודתם את סיימו או החלו )לא מלאה חודש חלקיות 
ח אינו כולל עובדים ארעיים ושעתיים.. הדוחל"ת או חופשת לידה(

 דשעבד ובע. םדיוהלימנת שבמהלך ו קעסושהם דיובהעפר מס :חתכלם חדב"ש רפסך
 חודשים 12 חלקי שעבד החודשים מספר קרי יחסי, באופן מחושב חודשים מספר

 שעבדועובדים כולל אינו החישוב . לחודש(ממוצע עובדים )מספר מלאה שנה של 
 חל"תבשל נעדרו ו אדש החובאמצע ודתם עבאת ו סיימולא ו חל)הד אחודש מחחות פ

חישוב זה נכללים גם עובדים שאינם מועסקים במשרה מלאה.או חופשת לידה(. ב
 וזה וצבק. תמיוסמה צובקלד בועהת אך יישמה, רכשב ושיחן יינעלן וירטירק :גשחפד

ובדים מאופיינת בהשכלה ו/או תפקיד דומה.של ע
 חינוכימוסד ניהול בתפקיד או הוראה בתפקיד החינוך במערכת עובד  ה:שפמהד ב"ש

 ובחלק הביניים בחטיבות היסודיים, הספר בבתי בגנים, ספר(, בית מנהל )לדוגמה,
 .ךוניחהד רשמה טמד בועו ניאר שא, וךניחהד רשמי דיעל ת ורישיק סעומה, םינוכיתהמ

 משכורתםאת מקבלים שאינם ההוראה עובדי את כוללים אינם אלה הוראה עובדי 
 חינוךבמוסדות החרדי, החינוך בזרם הוראה עובדי לרבות החינוך, ממשרד ישירות 

 כמומקומי, שלטון ידי על המתוקצבים חינוך במוסדות ועמל, אורט כגון פרטיים 
תיכונים, ועוד.

 הגיל.שכבות לפי מלמד ההוראה ועובד לומד התלמיד שבו המוסד סוג : יחלשמב כנ
חטיבת ביניים., גן )קדם יסודי(, יסודי ולמשל

 שנתבמסגרת ומועסק הוראה רישיון קיבל שטרם מורה לתפקיד מועמד  ה:ךיתך
 ךלהמבם ישרדנהם יאנתבד מעומהד ומעישל ככ. תוחמתהת נשה יורקהה כרעה

שנה זו – יקבל רישיון הוראה.
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כב. נספח ב' – טבלאות נתונים
עובדי הוראה בחינוך הממשלתי 

תשפ"אתש"ף2121     

131,164136,984מספר עובדים
115,285121,808מספר משרות

13,88013,971שכר ממוצע למשרה

תשפ"אתשפ"אתש"ףתש"ף     

עלות העסקה ממוצעתשכר ברוטועלות העסקה ממוצעתשכר ברוטועשירון   

עובדי הוראה במשרד החינוך

17,86810,1788,03510,416
29,09711,8619,26012,109
310,04813,19010,19213,419
410,98914,52711,10314,712
511,96915,91512,04916,062
613,06817,40113,11617,538
714,44319,16514,46319,279
816,22521,39116,29521,549
918,33424,13618,50724,369

1022,79129,99322,94730,188

בשל שינוי מתודולוגי, מספר העובדים שונה לעומת הנתון בשנים קודמות.  21
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כג. טבלאות לפי חוק שכר שווה
דיווח על פערי שכר מגדריים במערכת החינוך בהתאם לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996

 החינוךמערכת ועובדי עובדות של הממוצע השכר פערי בדבר נתונים מציג זה ח דיוו
 ניותנת אולל כח וודיה. דרמגי פלת וחסייבהת, םדיובעהח וילפפי לת יתמשלמה

 פ"אתשם דיוהלימנת בשהממשלתית וך נחיהבמערכת ות דים/ובהעכלל של השכר 
. נתוני השכר מוצגים בפילוח לפי משרד ולפי דירוג.02021-220

 בוותק מפערים נובע בשכר הקיימים הפערים מקור רבים, במקרים כי לציין חשוב
 כלומר,. משימותלביצוע בהתאם הניתנים וגמולים נוספת, עבודה דרגות, העובדים, 

 שווהשכר לחוק  6סעיף לפי המותרים מטעמים נובעים השכר פערי רבות פעמים 
 דיגיטליתתצוגה מפתח האוצר משרד אלה בימים . 9619התשנ"ו-ולעובד, לעובדת 

של הדוח, אשר תעלה לאוויר בקרוב ותהיה זמינה ונגישה לציבור.

הסברים על שדות נוספים המופיעים בדוח זה
 בכלפס מאנה ושמשרה ות חלקיבעלי ות ם/דיובעולל כח וודיה –משרה ות קיחל

 חלקיות חודש מלאה.חודש ובעלי 
 העומדבמשק, המינימום שכר בנתון שימוש נעשה הדיווח לאורך - חיצוניים נתונים 

 שקלים לחודש.005,3על כ-

הסברים על השדות ששימשו לחישוב השכר
רמות השכר לפי המלצת 
נציבות שוויון הזדמנויות 

בעבודה

נתוני השכר כפי שהם 
מופיעים בדוח זה

הפער בין הנתונים

שכר קובע: שכר קובע 
לפיצויי פיטורים כמשמעו 

בחוק פיצויי פיטורים, 
התשכ"ג-1963.

שכר ברוטו למס הכנסה: 
שכר ברוטו בתוספת 

זקיפות הטבה, מנורמל 
למשרה מלאה.

ברוטו למס כולל זקיפות 
שווי ורכיבים נוספים אשר 

אינם כלולים בשכר הקובע 
לפיצויים.

שכר ברוטו: שכר ברוטו 
למס הכנסה. 

שכר ברוטו שוטף 
והפרשים בגין שנים 

קודמות, מנורמל למשרה 
מלאה.

אין הבדל מהותי בין 
הנתונים.

שכר ברוטו + הפקדות 
מעסיק: ברוטו למס 

הכנסה, בצירוף הפקדות 
המעסיק לתגמולים 
)לקופות גמל, ביטוח 
מנהלים, אובדן כושר 

עבודה(, הפקדות המעסיק 
השוטפות על חשבון פיצויי 
פיטורים, והפקדות לקרן 

השתלמות מתחת לתקרת 
המס. 

עלות העסקה: כוללת 
מגוון תשלומים שהמעסיק 

משלם על העסקת 
העובד/ת אשר לא מגיעים 
לעובד/ת במסגרת השכר 

השוטף,  כגון הפרשות 
לביטוח לאומי, פנסיה 

וקרנות השתלמות.

עלות העסקה כוללת את 
השכר ברוטו + הפקדות 

מעסיק + הפרשות מעסיק 
למס שכר + הפרשות 
מעסיק לביטוח לאומי.

נדגיש כי התוצאות בחישובי פערי השכר לא מושפעות מהותית מההבדלים בחישובים 
ביחס להמלצה.
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פירוט הדירוגים המאוחדים בדיווח זה
במסגרת הצגת נתוני השכר בדיווח זה, אוחדו מספר דירוגים במערכת החינוך – זאת 

כאשר אופי העבודה או השכר בדירוגים אלו מאפשר זאת.

שם הדירוג המאוחד משרד
כפי שמופיע בדיווח

שם הדירוג

אולפנים
לא ידועאחר

עובדי הוראה )טרום אחר
רפורמה(

חינוך התיישבותי

עובדי הוראה )טרום אחר
רפורמה(

מורים בכיריםמורים לא אקדמאים
מורים מוסמכיםמורים לא אקדמאים
מורים בלתי מוסמכיםמורים לא אקדמאים

מורים מתמחיםמורים מתמחים
מורים ב.א.מורים תואר ראשון

מורים תואר שנימורים תואר שני
ממונים אקדמאיםמנהלי חט"ב בבית ספר שש שנתי

מנהלים אקדמאיםמנהלים
סגנים אקדמאיםסגני מנהל

שם הדירוג המאוחד משרד
כפי שמופיע בדיווח

שם הדירוג

משרד החינוך

עובדי הוראה )עולם ישן(אחר
מורים בכיריםמורים לא אקדמאים
מורים מוסמכיםמורים לא אקדמאים
מורים בלתי מוסמכיםמורים לא אקדמאים

מורים מתמחיםמורים מתמחים
מורים ב.א.מורים תואר ראשון

מורים תואר שנימורים תואר שני
ממונים אקדמאיםמנהלי חט"ב בבית ספר שש שנתי

מנהלים אקדמאיםמנהלים
מנהלים בכיריםמנהלים
מנהלים מוסמכיםמנהלים
מנהלים ב.מוסמכיםמנהלים

סגנים אקדמאיםסגני מנהל
סגנים בכיריםסגני מנהל
סגנים מוסמכיםסגני מנהל
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דוח 1: פערי שכר ממוצע לחודש לפי משרד ולפי דירוג

יחס שכר ברוטו למס הכנסה דירוגמשרד
נשים / גברים*

יחס שכר ברוטו שוטף והפרשים 
נשים / גברים*

יחס עלות העסקה נשים / 
גברים*

113%113%113%אחראולפנים

חינוך התיישבותי

110%109%108%אחר
84%84%84%מורים לא אקדמאים

104%104%106%מורים מתמחים
106%106%106%מורים תואר ראשון

104%104%103%מורים תואר שני
108%107%107%מנהלי חט"ב בבית ספר שש שנתי

104%104%103%מנהלים
106%105%105%סגני מנהל

משרד החינוך

94%94%93%אחר
94%94%94%מורים לא אקדמאים

102%102%102%מורים מתמחים
100%100%100%מורים תואר ראשון

99%100%99%מורים תואר שני
100%100%99%מנהלי חט"ב בבית ספר שש שנתי

99%99%99%מנהלים
100%101%100%סגני מנהל

.%90 ש"ח, היחס יהיה 009,0ח ואילו עובדת מרוויחה  ש"00010,ור השכר הממוצע של העובדות משכר העובדים. למשל, כאשר עובד מרוויח  היחס בין שכר העובדות לעובדים הוא שיע *
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דוח 2: פערי שכר ממוצע לחודש למשרה מלאה לצד חלקיות משרה של העובדות והעובדים

משרה מלאהמשרה חלקית   

שיעור הנשים משרד
מכלל העובדים/
עובדות במשרד

חלקיות משרה 
ממוצעת 
במשרד

חלקיות משרה 
ממוצעת 

במשרד, משרה 
חלקית

יחס שכר ברוטו 
למס הכנסה 
נשים / גברים*

יחס שכר ברוטו 
שוטף והפרשים 
נשים / גברים*

יחס עלות 
העסקה נשים / 

גברים*

חלקיות משרה 
ממוצעת 

במשרד, משרה 
מלאה

יחס שכר ברוטו 
למס הכנסה 
נשים / גברים*

יחס שכר ברוטו 
שוטף והפרשים 
נשים / גברים*

יחס עלות 
העסקה נשים / 

גברים*

88%0.950.77112%112%112%1.04115%114%114%אולפנים
79%0.830.64105%105%105%1.05105%105%105%חינוך התיישבותי

87%0.890.77100%100%100%1.0396%96%96%משרד החינוך
.%90 ש"ח, היחס יהיה 009,0ח ואילו עובדת מרוויחה  ש"00010,ור השכר הממוצע של העובדות משכר העובדים. למשל, כאשר עובד מרוויח היחס בין שכר העובדות לעובדים הוא שיע  *

דוח 3: שיעור העובדות והעובדים ששכרם נמוך מהשכר מהממוצע במשרד

שיעור הנשים מכלל העובדים/עובדות משרד 
במשרד

שיעור העובדות והעובדים המקבלים 
שכר נמוך  מהממוצע במשרד

שיעור הנשים המקבלות  שכר נמוך 
מהממוצע  מכלל הנשים במשרד

שיעור הגברים המקבלים  שכר נמוך 
מהממוצע  מכלל הגברים במשרד

88%53%51%68%אולפנים
79%58%57%60%חינוך התיישבותי

87%61%61%60%משרד החינוך

דוח 4: שיעור העובדות והעובדים המקבלים השלמה לשכר המינימום

שיעור הנשים מכלל משרד
העובדים/עובדות 

במשרד

שיעור העובדים\
עובדות המקבלים 

השלמה לשכר מינימום 
מכלל המשרד

שיעור הנשים 
המקבלות השלמה 

לשכר מינימום 
מכלל הנשים במשרד

שיעור הגברים 
המקבלים השלמה 

לשכר מינימום 
מכלל הגברים במשרד

שכר ממוצע למשרה 
מלאה למקבלי 

השלמה לשכר מינימום 
)כלל המשרד(

שכר ממוצע למשרה 
מלאה לנשים המקבלות 
השלמה לשכר מינימום

שכר ממוצע למשרה 
מלאה לגברים 

המקבלים השלמה 
לשכר מינימום

88%26%24%41%9,0639,0848,973אולפנים
79%1%1%2%8,7018,8618,294חינוך התיישבותי

87%3%3%4%8,1708,1398,303משרד החינוך
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