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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

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

 מכינות ענו על הסקר, שהועבר באופן אנונימי. 30 ▪

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

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

 במכתב המצורף עיקרי הנתונים. ▪
 
 פילוח המכינות שענו על הסקר .2
 

 סוג המכינה
 אחוזים מספר סוג

 47% 14 חילונית(-כולל מכינה מעורבת דתיתכללית )אוכלוסייה כללית 
 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

 
  



 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 

 
 


