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 הסתדרות המורים בישראל
 2019נת הצעת תקציב לש

 
 

 

 

 לחברי מרכז הסתדרות המורים, 

 

, שאושר ביום 2019הננו מתכבדים להגיש לכם את הצעת תקציב הסתדרות המורים לשנת 

 .המוריםהסתדרות בהנהלת  13.12.2018

התקציב המוצע, מוגש מאוזן ומשקף את מדיניות הנהלת הסתדרות המורים. התקציב נבנה תוך 

ייעלות ואיגום משאבים, למימוש מטרות הסתדרות המורים, באופן הטוב מתן דגש על תהליך הת

 והיעיל ביותר.

התקציב בר ביצוע והוא כולל את המנהל הכלכלי והמחלקה לרווחת הגמלאים. הוא תוכנן תוך 

 הקפדה על עקרונות של מתן שירות איכותי ויעיל לרווחת כלל חברי הסתדרות המורים.

 :הוספת מגוון רחב של שירותים לטובת עובדי ההוראה והגימלאיםהצעת התקציב כוללת הרחבת ו

 יעוץ משפטי לכלל המגזרים  ●

הרחבת שירותים בתחום שכר ופנסיה הכוללים כנסים אזוריים, טיפול פרטני וימי קבלה  ●

 בכל הסניפים ע"י אנשי מקצוע

 הרחבת מגוון הפעילויות בתחומי פנאי, תרבות ורווחה ●

כיום כל עבודות התחזוקה מבוצעות  -תחזוקת המרכז והסניפים התייעלות וחיסכון בתחום  ●

 ע"י עובדי הסתדרות המורים

 ארגון-המשך התייעלות ורה ●

 תגבור הבקרה על אבטחת המידע תוך התייעלות בנושא תחום המחשוב. ●

השקעת משאבים רבים במאבקים מקצועיים לקידום מעמד עובדי ההוראה תוך שמירה  ●

 ים: על זכויותיו במגוון תחומ

 מעקב אחר יישום הפיילוט במחוז צפון ברפורמה בחינוך המיוחד ✓

 מאבק נגד ביטול הסייעות הרפואיות ✓

 מאבק באלימות כלפי עובדי הוראה ✓

 מאבק נגד הצבת מצלמות בגני הילדים ✓

 מאבק להגדלת התשלומים לגימלאים ✓

 פתיחת הסכמי השכר ✓

 מאבק נגד קיצור ימי חופשה ✓

 ועוד.  עובדי הוראה - גיבוש אמנת הורים ✓

מאמץ משותף של כולנו יאפשר להסתדרות המורים להעניק לחברים את השירות הטוב ביותר 

, לטובת כלל עובדי ההוראה 2019ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים העומדים בפנינו בשנת 

 בישראל. 

 

 בברכה, 

 איל ליפשיץ, רו"ח

הסתדרות המוריםחשב 
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21%

13%

3%

63%

2019תקציב הכנסות 

דמי חבר שי אישי וחדרי מורים הקצבות והכנסות שונות תרבות ורווחה

63%
14%

10%

13%

2019תקציב הוצאות 

תרבות ורווחה   שי אישי וחדרי מורים ארגוניות ואחרות שכר ונלוות
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%20192018 מתקציבעמודפרוט הוצאות%20192018 מתקציבעמודפרוט ההכנסות

 

137.86%31,19129,125. מרכז 1221.41%85,00084,662. מדמי חבר

 

 

232.26%8,9618,737. סניפים   221.04%4,1404,176. הקצבות ממשרד החינוך

 

 

3313%50,50049,600. שכר ונלוות   320.94%3,7262,426.השתתפות בתקורה והוצאות

 

 

3850.11%198,970205,000. תרבות ורווחה - מנהל כלכלי4850.11%198,970205,000.תרבות ורווחה-מינהל כלכלי

  

  

4912.93%51,35550,455. רווחת הגימלאים 912.93%51,35550,455 5. רווחת הגימלאים

.

 

   620.62%2,4472,900.הכנסות מימון ושונות

 

 

5714.12%56,06259,035. שי אישי וחדרי מורים 7712.95%51,40152,333. שי אישי וחדרי מורים

100.00%397,039401,952סה"כ 100.00%397,039401,952סה"כ

תמצית התקציב באלפי ₪
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ביצוע חזויתקציבתקציב% מתקציבפירוט

דמי חבר1.0

17.1%67,98067,36267,942דמי חבר עובדי  מדינה1.1

2.1%8,3007,5008,100דמי חבר עובדי בעלויות     1.2

0.0%01,7000מס אירגון 1.30.8%

0.3%1,2209001,220דמי חבר  ממורים  בשנת שבתון1.4

1.9%7,5007,2007,470דמי חבר  ממורים   גמלאים 1.5

21.4%85,00084,66284,732סה"כ דמי חבר 
 

 הקצבות ממשרד החינוך2.0

0.3%1,3201,3561,286יומן  המורה                                              2.1

0.5%1,9081,9081,908השתלמויות2.2

0.2%912912912פעולות באזור עדיפות לאומית 2.3

1.0%4,1404,1764,106סה"כ הקצבות ממשרד החינוך
 

0.9%3,7262,4264,126השתתפות בתקורה והוצאות3.0

 

50.1%198,970205,000197,909תרבות ורווחה-מינהל כלכלי4.0

 

12.9%51,35550,45547,809רווחת הגימלאים5.0
 

 הכנסות שונות6.0

0.3%1,2321,2003,787שונות6.1

0.3%1,2151,7001,215מימון 6.2

0.6%2,4472,9005,002סה"כ   הכנסות  שונות

12.9%51,40152,33349,825שי אישי וחדרי מורים7.0
 

100.0%397,039401,952393,509סה"כ הכנסות

2019

הכנסות

2018

אלפי ₪
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ביצוע חזויתקציבתקציב % מתקציבעמודמרכז1

42.5%9,7918,8809,102תפעול1.1

55.4%21,40020,24525,401פעולות אירגוניות 1.2

7.9%31,19129,12534,502סה"כ  מרכז

ביצוע חזויתקציבתקציב %עמוד סניפים2

פעולות תרבות וארגוניות 

61.0%4,0383,9433,946פעולות תרבות סניפיות2.1

60.6%2,4232,3662,378פעולות משרדיות  וארגוניות2.2

60.6%2,5002,4282,437אחזקה2.3

2.3%8,9618,7378,761סה"כ  סניפים

ביצוע חזויתקציבתקציב %עמודשכר ונלוות3

12.7%50,50049,60050,092 שכר ונלוות3.1

1,588פיצויי פרישה3.2

12.7%50,50049,60051,680סה"כ שכר ונלוות

ביצוע חזויתקציבתקציב %עמוד  

714.1%56,06259,03552,848שי לעובדי הוראה וחדרי מורים4

850.1%198,970205,000197,909תרבות ורווחה-מינהל כלכלי5

912.9%51,35550,45547,809רווחת הגימלאים6

100%397,039401,952393,509סה"כ   הוצאות

2018

20192018

20192018

2019

הוצאות

20192018

  אלפי ₪
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2019

ביצוע ב-%ביצוע חזויתקציבתקציבפירוט

תפעול שוטף 

63485065376.8%תקשורת1

325200284142.1%צרכי משרד  והדפסות2

30040027067.5%שיחלוף ריהוט וציוד3

685300438146.0%פרסום4

1,0636501,414217.5%ייעוץ משפטי וראיית חשבון5

400230234101.6%ביקורת פנים6

8031,20084570.4%מחשוב - הצטיידות  ואחזקה7

18018018099.8%אחזקת רכב )כולל פחת(8

500500500100.0%כלכלה, ימי עיון9

4,8904,5104,818106.8%סה"כ תפעול שוטף

 

 אחזקת הבית 

1,6041,6701,60496.0%דמי שכירות1

29030029096.7%חשמל2

959950959100.9%ארנונה ומים3

69870068297.4%נקיון ואבטחה                              4

55050049899.6%תחזוקה ושיפוצים5

250250251100.4%בטוח6

4,3514,3704,28498.0%סה"כ אחזקת הבית

550בצ"מ7

 

9,7918,8809,102102.5%סה"כ

הוצאות תפעול מרכז

2018

אלפי ₪
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2019

ביצוע ב-%ביצוע חזויתקציבתקציבפרטים

1,4921,4001,492106.6%יומן המורה1

1,9081,9081,908100.0%השתלמויות2

912912912100.0%פעולות באזור עדיפות לאומית 3

38040030275.5%קשרים בינלאומיים4

3800361מיסים ודמי חבר לארגונים בינ"ל5

7,0009,5009,14096.2%עידוד אקדמיזציה)מלגות(6

700150464309.0%כנסים, ימי עיון מחוזים וארציים7

2,4677004,478639.7%מאבק מקצועי8

2,4612,0002,068103.4%כלליות פרסום,יעוץ משפטי ומקצועי  9

500500500100.0%חינוך ערכי10

200200200100.0%פעילות פדגוגית11

9506501,045160.8%מינהלת שכר ופנסיה לעובדי הוראה12

8001,10080072.7%פרויקט גיוס חטיבות13

30042533278.1%הוצאות נסיעה וחניה14

250400400100.0%סיעות 15

7000999הוצאות מיוחדות בית הדין הפנימי16

21,40020,24525,401125.5%סה"כ

הוצאות פעולות אירגוניות

2018

אלפי ₪



 הסתדרות המורים בישראל
 2019נת הצעת תקציב לש

6 
 

מספר
חבריםשם הסניף

8322120121235356867אילת

3,10478774746135135259257אשדוד

4,90712311874718080276268אשקלון

12,54931430018818010085602566באר שבע

1,922484729282565102141בת-ים

7,00717516110597185185465443גוש דן

1,2643231191915456695דימונה

3,116787847474545170170הרצליה

9,479237218142131135140514489השרון

8,7682192171321308585436431חדרה

3,798959457563025182175חולון

16,470412409247246150150809805חיפה

3,1257877474655130128טבריה

18,8134704622822773002201,053958ירושלים

6,33815815695947080324330לוד רמלה

5,9281481488989105100342337נהריה  וכרמיאל

1,0232626151525256666עכו

7,307183181110108150120442409נצרת

8,012200198120119130130450446נתניה

3,349848150495047184177עפולה

7,8951971941181164036356346פתח תקוה

1,986504930307070149149צפת

1,773444227254545116112קרית גת

2,161545432322020106106קרית שמונה

6,24715615594936050310298ראשון לציון

7,015175170105102130130411401רחובות

7,344184183110110280275574567תל-אביב

161,5324,0383,9432,4232,3662,5002,4288,9618,737סה"כ

2018

הוצאות סניפים
תקציב באלפי ₪

משרדיות  וארגוניות   סה"כ הוצאותאחזקהפעולות  תרבות 

2019201820192018201920182019
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20192018פירוט  הכנסות

48,95149,855שי למורה חברה ותרבות 1

2,4502,478שיפור  חדרי מורים2

51,40152,333סה"כ  הכנסות

20192018פירוט   הוצאות 

53,61256,557שי למורה חברה ותרבות 1

2,4502,478שיפור  חדרי מורים2

56,06259,035סה"כ   הוצאות

תקציב משרד החינוך לשי אישי, תרבות ולחדרי מורים

אלפי ₪

אלפי ₪
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2019

ביצוע חזויתקציבתקציב

הכנסות

170,000175,100169,212מעובדי הוראה פעילים

15,50016,50015,227מספקים

13,47013,40013,470משרד החינוך

 

198,970205,000197,909סה"כ הכנסות

2019

ביצוע חזויתקציבתקציב

הוצאות

37,00039,50036,498מינויים-תרבות וארועים

26,50025,10026,337פעילות תיירותית

5,5006,5005,213מועדוני ספורט וחדרי כושר

48,60060,50048,600ביטוח-מקדם בריאות

39,00037,00039,004אטרקציות

1,2001,2001,133עיתונים כתבי עת

31,00024,50031,785טעינת כסף

1,5001,5001,500הוצאות סליקה ומימון

5,0005,0004,337פרסום והפצה

20020010מחשוב ואחזקה

2,0002,5001,910מוקד

1,4701,5001,582הנהלה וכלליות

   

198,970205,000197,909סה"כ  הוצאות   

תרבות ורווחה עובדי הוראה פעילים
 

אלפי ₪

2018

אלפי ₪

2018
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2019

ביצוע חזויתקציבתקציב

הכנסות

32,90032,00029,328השתתפות גמלאים

500500526מספקים

17,95517,95517,955מנהל הגימלאות

51,35550,45547,809סה"כ הכנסות

2019

ביצוע חזויתקציבתקציב

הוצאות

17,00017,50016,211מינויים-תרבות

600500427פעילות תיירותית

6,5006,5005,663מועדוני ספורט וחדרי כושר

6,5004,5005,998אטרקציות

1,4001,1501,336עיתונים כתבי עת

400400310הוצאות סליקה ומימון

650800600מוקד

1,6161,6161,616גימלאים בסניפים

489234456הנהלה וכלליות

8,3008,0007,370כנסים ארועים וסדנאות יחודיות

7,9009,2557,435פעולות ייחודית 

0387לחצני מצוקה

51,35550,45547,809סה"כ  הוצאות   

תרבות ורווחה גימלאים

2018

אלפי ₪

אלפי ₪

2018


