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 תחילת המו״מ להסכם השכר הנדון:

 שלום רב,  

 . 31.12.2019-ב מההסכם השכר לעובדי הוראה הסתייתקופת השקט והמיצוי כפי שנקבעה ב  .1
ונשנות .2 החוזרות  הבחירות  שכיהנובשל  המעבר  ממשלות  מגיפת   ,  מו״מ    ובעקבות  התקיים  לא  הקורונה 

 להסכם השכר. 
ותנאי העבודה הקשים. לפי  , הצפיפות בכתות, עומס המטלות  עובדי ההוראה נשחקים בשל השכר הנמוך .3

השנים   בחמש  המקצוע  את  נוטשים  ההוראה  מעובדי  כשליש  הנושא,  את  שבחן  האחרון  הלמ"ס  דו"ח 
 הראשונות.  

הלים במשבר הקורונה, לאור השכר הלא מתגמל ויחס  השנה, גם לאור הקשיים שחוו עובדי הוראה ומנ .4
הסביבה )ההורים, בנק ישראל, פקידי האוצר והתקשורת( אנו מקבלים נתונים מבתי ספר רבים, לפיהם,  
חסרים מורים רבים במגוון רחב של מקצועות ולצערי, לא פחות חמור מכך, מנהלים רבים מבקשים לעזוב  

מנהלים. מצב זה מעיד על הקושי הגדול שבו נמצאת    שבעה  השנה  את משרתם. באחת הערים בשרון עזבו  
מערכת החינוך, על משבר האמון בין עובדי ההוראה לבין המדינה והצורך הבהול לשפר את תנאי עבודתם  

 ושכרם. 
 כמה נתונים שיסייעו לך לקבל תמונה מלאה יותר על מערכת החינוך בישראל:   .5

בשנת   .א לתוקף  שנכנסה  חדש  אופק  רפורמת  לאחר  בכ2008גם  נמוך  הוראה  עובדי  שכר   ,-3,300    ₪
 בהשוואה לממוצע שכר עובדי המדינה.  

 בעלי תואר שני ושלישי.   38%-מקרב עובדי ההוראה בעלי תואר ראשון וכ 95.5%-כ .ב
כתי הרגיל גבוה  )בפועל בחינוך הממל   27.2ממוצע תלמידים בכיתה בבתי הספר היסודיים עומד על   .ג

 .OECD   -במדינות ה 21קטנות יותר( לעומת   יותר, משום שבכתות חנ"מ ובממ"ד הכתות
 .OECD -במדינות ה  23לעומת  30.9עומד על ממוצע תלמידים בכיתה בחטיבות הביניים   .ד
לימוד .ה ימי  ממוצע  בתקשורת  לתאר  שנוהגים  למה  במדינות  בניגוד  לממוצע  דומה  בישראל    -ה ים 

OECD. 
עובדי ההוראה  מיד אחרי החגים.    מועד לפגישהעמנו    קבועלאור המצב אבקשך להנחות את אנשי משרדך ל .6

יותר בהשוואה לעמיתיהם ב , מרוויחים פחות מהם, מלמדים יותר שעת  OECD-בישראל עובדים קשה 
 פרונטליות בשבוע בכתות צפופות הרבה יותר.  

 
 בברכה, 

 
 יפה בן דויד, מזכ״לית  

 הסתדרות המורים
 העתק:  

 שרת החינוך, ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון  
 רם בלניקוב, מנכ"ל האוצר 

 הממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן 


