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 ניתוח סקר תנאי העסקה במכינות
 2020יוני  -מועצת המכינות 

 
 כללי .1

תנאי העסקה במכינות  ערכה מועצת המכינות סקר בנושא 1-23/6/2020בין התאריכים  ▪
, ולהעריך את , במטרה לסקור את מצב תנאי העסקה במכינות כיוםהקדם צבאיות

 .לתשפ"א בעקבות הקורונה.השינויים הצפויים בשכר בין שנת תש"פ 

 מכינות ענו על הסקר, שהועבר באופן אנונימי. 30 ▪

הסקר בחן את תנאי ההעסקה של בעלי התפקידים במכינות: ראש/ת מכינה, מנהל/ת  ▪
מכינה / שלוחה, מנהל/ת אדמיניסטרטיבי, ר"מ ותיק, ר"מ צעיר, מדריכ/ה ותיק / מנהל/ת 

תנאי העסקה  ,, ותק בעלי התפקידיםהשכרבה חינוכי, מדריך/ה צעיר/ה. הסקר בחן את גו
 ., ושינויים מתוכננים בשכר בין תש"פ לתשפ"אנוספים הקיימים

התמודדות המכינות עם דיווח שעות נוספות וסופי שבוע, תשלום  בחן אתבנוסף, הסקר  ▪
שע'(   24נוסף על ריכוז סדרות או אירועים מיוחדים, תשלום על עבודה בטיולים או סדרות )

 ם על הכשרות וחופשות שנתיות.ותשלו
 
 פילוח המכינות שענו על הסקר .2
 

 סוג המכינה
 אחוזים מספר סוג

 47% 14 חילונית(-כללית )אוכלוסייה כללית כולל מכינה מעורבת דתית
 17% 5 כללית )אוכלוסיית פריפריה(

 37% 11 תורנית
 30 סכום כולל

 

 
  ותק המכינה

 אחוזים מספר
 40% 12 שנים 5-15
 50% 15 שנים 15מעל 

 10% 3 שנים 5עד 
 

 מספר החניכים במכינה
 אחוזים מספר מספר החניכים

 33% 10 50עד 
 47% 14 100עד 

 20% 6 100מעל 
 

 שלוחות
 אחוזים מספר מספר השלוחות

 63% 19 אין
 20% 6 שלוחות 2
 17% 5 שלוחות 3

 
  



 פילוח הממצאים לפי בעלי התפקידים השונים: .3
 

 מכינה ת/ראש
 

 שכר חציוני ממוצע שכר מקס(-טווח שכר )מינ ותק ממוצע ראש מכינה

  ₪13,000   ₪13,618  12000-17000 7.9 שנים 15מכינה כללית עד 

  ₪15,500   ₪15,750  11000-20000 10.6 שנים 15מכינה כללית מעל 

  ₪16,750   ₪16,506  10800-21725 8.3 שנים 15תורנית עד 

  ₪17,000   ₪17,607  11200-26549 18.6 שנים 15תורנית מעל 

 
 87%-השכר מתוכנן להישאר זהה בין תש"פ לתשפ"א ב :מתוכננים בין תש"פ לתשפ"אשינויים 

בשכר  נת העלאהמתוכנ ,מכינות בהם דווח על שינוי 4-מהמכינות )מבין המשיבים על הסקר(. ב
 שינוי בממוצע(. 6%מגובה השכר ) 11%-1%של  בשיעור

 
 תנאים נוספים:

 ( או החזר מלא של עלויות הרכב.63%רכב ) ▪
 (2פלאפון ) ▪
 (2דיור מלא או חלקי ) ▪
 (.2קרן השתלמות ) ▪

 
 

 צוותים חינוכיים
 

 או מנהל/ת מכינהשלוחה ראש/ת 
 

 חציונישכר  ממוצע שכר מקס(-טווח שכר )מינ ותק ממוצע ראש/ת מנהל/ת מכינה

  ₪11,000   ₪10,875  8000-13500 3.4 שנים 15מכינה כללית עד 

  ₪10,000   ₪9,967  8300-11000 2.3 שנים 15מכינה כללית מעל 

  ₪12,394   ₪12,394  8500-16288 2.0 שנים 15תורנית עד 

  ₪15,625   ₪15,625  15000-16250 4.5 שנים 15תורנית מעל 

 
 78%-השכר מתוכנן להישאר זהה בין תש"פ לתשפ"א במתוכננים בין תש"פ לתשפ"א: שינויים 

בשכר  נת העלאהמתוכנ ,מכינות בהם דווח על שינוי 4-מהמכינות )מבין המשיבים על הסקר(. ב
 בממוצע(. 6%מגובה השכר )העלאה בגובה  8%-3%בשיעור של 

 
 תנאים נוספים:

 (.44%) או החזרי דלק מלאים רכב ▪
 (.2) ומחשב ניידטלפון  ▪

 
 ר"מ ותיק

 
 שכר חציוני ממוצע שכר מקס(-טווח שכר )מינ ותק ממוצע ר"מ ותיק

  ₪9,000   ₪9,500  7500-12000 6.0 שנים 15תורנית עד 

  ₪10,000   ₪33,346  8300-175120 11.4 שנים 15תורנית מעל 

 
 55%-השכר מתוכנן להישאר זהה בין תש"פ לתשפ"א בשינויים מתוכננים בין תש"פ לתשפ"א: 

 בשיעורבשכר  קיצוץ  מכינות בהם דווח על שינוי מתוכנן   2-מהמכינות )מבין המשיבים על הסקר(. ב
-7%מכינות דווח על העלאה מתוכננת בתשפ"א בשיעור של  2-(. ב10%)ממוצע שינוי  12%-9%של 

17%. 
 

 תנאים נוספים:
 (.1(, החזרי דלק )2, קרן השתלמות )(1דיור ) ▪



 
 

 ר"מ צעיר
 

 שכר חציוני ממוצע שכר מקס(-טווח שכר )מינ ותק ממוצע ר"מ צעיר

  ₪6,000   ₪6,000  4000-8000 1.5 שנים 15תורנית עד 

  ₪7,300   ₪7,917  7000-12116 2.0 שנים 15תורנית מעל 

 
 75%-השכר מתוכנן להישאר זהה בין תש"פ לתשפ"א בשינויים מתוכננים בין תש"פ לתשפ"א: 
מכינות בהם דווח על שינוי מתוכננת העלאה בשכר  2-מהמכינות )מבין המשיבים על הסקר(. ב

 .13%בשיעור של 
 

 תנאים נוספים:
 (.2, קרן השתלמות )(1דיור ) ▪

 

 מדריך/ה ותיק/ה / מנהל/ת חינוכי

 
ותיק / מנהל/ת  ך/המדרי

 חינוכי
ותק 

 ממוצע
-טווח שכר )מינ

 מקס(
ממוצע 

 שכר
שכר 

 חציוני
  ₪6,000   ₪6,200  5700-7200 1.4 שנים 15מכינה כללית עד 

  ₪8,150   ₪8,550  8000-10500 3.2 שנים 15מכינה כללית מעל 

 
 64%-השכר מתוכנן להישאר זהה בין תש"פ לתשפ"א בשינויים מתוכננים בין תש"פ לתשפ"א: 
 בשכר נת העלאהמכינות בהם דווח על שינוי מתוכנ 2-מהמכינות )מבין המשיבים על הסקר(. ב

 (.7%)ממוצע שינוי  8%-6%בשיעור של 
 

 תנאים נוספים:
 .החזרים חלקיים )כרבע מהמכינות הכלליות(דיור מלא או  ▪
 מכינות( 2רכב או החזרי נסיעות ) ▪

 
 

 מדריך/ה צעיר/ה
 

 שכר חציוני ממוצע שכר מקס(-טווח שכר )מינ ותק ממוצע מדריך צעיר

  ₪6,300   ₪6,144  5300-7000 0.5 שנים 15מכינה כללית עד 

  ₪6,400   ₪6,200  5300-6800 1.3 שנים 15מכינה כללית מעל 

 
 82%-השכר מתוכנן להישאר זהה בין תש"פ לתשפ"א בשינויים מתוכננים בין תש"פ לתשפ"א: 
 7%העלאה של  נתדווח על שינוי מתוכנ בהם מכינות 2-מהמכינות )מבין המשיבים על הסקר(. ב

 .)אך הוספה של סבסוד מלא לדיור( בשכר 8%. במכינה אחת דווח על קיצוץ של בשכר
 

 תנאים נוספים:
₪ בחודש  900בשווי של  – מהמכינות שענו על הסקר( 73%דיור מלא או החזרים חלקיים ) ▪

 ₪(. 300-2,500בממוצע )בטווח שבין 
 (1החזרי נסיעות ) ▪

 
  



 צוותים ניהוליים
 

 מנהל/ת אדמיניסטרטיבי
 

 שכר חציוני ממוצע שכר מקס(-שכר )מינטווח  ותק ממוצע מנהל/ת אדמינסטרטיבי

  ₪8,250   ₪8,100  4500-12000 2.3 שנים 15מכינה כללית עד 

  ₪8,300   ₪8,400  6500-10000 6.3 שנים 15מכינה כללית מעל 

  ₪13,000   ₪13,472  10500-16916 4.0 שנים 15תורנית עד 

  ₪12,500   ₪11,769  7500-15000 7.6 שנים 15תורנית מעל 

 *בחלק מהמכינות בחלקיות משרה או ע"ב שעות.
 

 75%-השכר מתוכנן להישאר זהה בין תש"פ לתשפ"א בשינויים מתוכננים בין תש"פ לתשפ"א: 
מכינות טווח  6-מכינות דווח על שינוי מתוכנן בשכר. ב 8-מהמכינות )מבין המשיבים על הסקר(. ב

-(. במכינה אחת דווח על קיצוץ בחצי )מעבר ל9%)ממוצע שינוי  17%-5%השינוי נע בין העלאה של 
משרה וירידה בשכר בהתאם(, ובמכינה אחת דווח על הוספת משרה חדשה של מנהל/ת  50%

 אדמיניסטרטיבית בתשפ"א.
 

 תנאים נוספים:
 (33%רכב ) ▪
 (.2קרן השתלמות ) ▪

 



 תקציר הנתונים:

 ראשי/ות מכינה ושלוחות-

 
 שלוחהמנהל/ת /  ראש/ת ראש מכינה

 שכר חציוני ותק ממוצע שכר חציוני ותק ממוצע  

  ₪11,000  3.4  ₪13,000  7.9 שנים 5מכינה כללית עד 

  ₪10,000  2.3  ₪15,500  10.6 שנים 5מכינה כללית מעל 

  ₪12,394  2.0  ₪16,750  8.3 שנים 15תורנית עד 

  ₪15,625  4.5  ₪17,000  18.6 שנים 15תורנית מעל 

 

 צוותים חינוכיים-

מדריכה ותיק /  ר"מ צעיר ר"מ ותיק 
 מדריך צעיר מנהל/ת חינוכי

ותק  
 ממוצע

שכר 
 חציוני

ותק 
 ממוצע

שכר 
 חציוני

ותק 
 ממוצע

שכר 
 חציוני

ותק 
 ממוצע

שכר 
 חציוני

מכינה כללית 
 שנים 5עד 

    1.4 ₪6,000 0.5 ₪6,300 

מכינה כללית 
 שנים 5מעל 

    3.2 ₪8,150 1.3 ₪6,400 

 15תורנית עד 
 ₪6,000 1.5 ₪9,000 6.0 שנים

 
 15תורנית מעל 

 ₪7,300 2.0 ₪10,000 11.4 שנים

 

 צוותים ניהוליים-

 
 מנהל/ת אדמינסטרטיבי

 שכר חציוני ותק ממוצע  

 ₪8,250 2.3 שנים 5מכינה כללית עד 

 ₪8,300 6.3 שנים 5מכינה כללית מעל 

 ₪13,000 4.0 שנים 15תורנית עד 

 ₪12,500 7.6 שנים 15תורנית מעל 

 
  



 תשובות על שאלות פתוחות .4
 

 שינויים בשכר בעקבות הקורונה
מהמכינות שענו על הסקר לא דווח על שינוי מתוכנן בשכר בין תש"פ לתשפ"א  84%-ב ▪

 בעקבות הקורונה.
(, בעיקר לצוותים 10%-5%בין מכינות דווח על קיצוץ שכר רוחבי )בשיעור של  4-ב ▪

 הניהוליים.
 

כיצד המכינה מתמודדת עם דיווח שעות ושעות נוספות של הצוותים החינוכיים )מנהלים חינוכיים 
 ור"מים / מדריכים(

מהמכינות שענו על הסקר השכר הוא גלובלי ואין דיווח או תוספת תשלום על  66%בקרב  ▪
 שעות נוספות.

 אפליקציה(. /על שעות נוספות )ידני או בתוכנה  מהמכינות קיים דיווח 23%-ב ▪
 מכינות ניתן יום חופש נוסף בשבוע. 2-ב ▪

 
 האם יש תשלום נוסף לצוותים על ריכוז צוותים, סדרות או אירועים מיוחדים?

 מהמכינות שענו על הסקר אין תשלום נוסף. 60%-ב ▪
מכינות שענו על הסקר יש תשלום נוסף על תפקידים נוספים בסעיפים נפרדים בחוזה,  5-ב ▪

במכינה אחת יש תוספת קבועה  תשלום נוסף על סדרות, סמינרים או שבתות במכינה.
 לפעילות נוספת.

 
 כיצד המכינה מתמודדת עם תשלום על עבודה בסופי שבוע?

על עבודה סופי שבוע )כחלק משכר מהמכינות שענו על הסקר אין תשלום נוסף  80%-ב ▪
 גלובלי ומצוין בחוזה(.

ש"ח לשבת / דיווח שעות  500 מהמכינות שענו על הסקר קיים תשלום נוסף )בין 13%-ב ▪
 אחוז( 200בשכר 

 מכינות ניתן יום חופש נוסף במהלך השבוע. 4-ב ▪
 

 שע'(? 24כיצד המכינה מתמודדת עם תשלום על עבודה בטיולים או סדרות )
 מהמכינות שענו על הסקר אין תשלום נוסף. 80%-ב ▪
 .או החזר כימי חופש )בדיווח שעות( ינות שענו על הסקר יש תשלום נוסףמכ 2-ב ▪

 
 כיצד המכינה מתמודדת עם תשלום בחופשה השנתית או הכשרות צוות?

המכינות משולמת משכורת מלאה לצוותים על חודשי הקיץ או על חודש הכנת מ 86%-ב ▪
 באוגוסט.צוות 

 או חלק יחסי. מכינות התשלום על הכשרת צוות הוא ע"פ ימים 2-ב ▪


