
 

 הסתדרות המורים בישראל

 2021תקציב לשנת 
 

 לחברי מרכז הסתדרות המורים,

 

 . 2021תקציב הסתדרות המורים לשנת הננו מתכבדים להגיש לכם את 

 התקציב מוגש. של אגף הכספים בהסתדרות המורים ע"י צוות מקצועי הוכןהתקציב 
את מדיניות הסתדרות המורים ובהתאם לתכניות,  שמשקףבאופן  מאוזן כשהוא

בוועדת תקציב  נהנדו. הטיוטה 2021האתגרים והמטרות שעומדים בפנינו בשנת 
 . 24.11.2020בהנהלת הסתדרות המורים ביום ו

עם משבר  התמודדה הסתדרות המורים כמו כלל המשק ואזרחי המדינה 2020בשנת 
נמשיך  2021בריאותי כמוהו לא ידענו. הצעת התקציב הוכנה על בסיס ההנחה שגם בשנת 

 לפעול תחת מגבלות של המדינה על המשק. 

למורים הפעילים ולמורים בצל המשבר השכלנו לבצע התאמות בפעילות המינהל הכלכלי 
הגמלאים, וחלף ענפים במשק שחסו תחת המגבלות ונותרו סגורים קיבלו עובדי ההוראה 
אפשרויות רבות בתחום הרווחה והצרכנות, יחד עם זאת בהיקף מחזור הפעילות במינהל 
הכלכלי צפויה ירידה. אנו נמשיך בשנה הבאה במתן שי יום הולדת לחברים עובדי 

 ם וגמלאים.ההוראה פעילי

שיתאים נמשיך ונקדם את ההתייעלות והתאמת המבנה הארגוני באופן  2021בשנת 
 לצרכים של עובדי ההוראה כיום. 

נמשיך בעבודה נמרצת ששמה במרכז את עובדי ההוראה ונשמור על שקיפות והתנהלות 
 . 2019תקציבית מבוקרת ומסודרת, כהמשך ישיר לשינויים שביצענו בשנת 

 

 בברכה,

 דויד-יפה בן
 מזכ"לית הסתדרות המורים



20212020מתקציב% עמודפרוט הוצאות20212020מתקציב% עמודפרוט ההכנסות

 

315.04%59,02261,164מרכז. 1      222.09%86,70086,440מדמי חבר. 1

 

 

37.59%29,79531,561סניפים. 2        21.05%4,1404,140הקצבות ממשרד החינוך. 2

 

 

        22.30%9,0127,500השתתפות והחזר הוצאות.3

 

 

1049.64%194,850221,200מנהל כלכלי- תרבות ורווחה . 1049.64%194,850221,2003מינהל כלכלי-תרבות ורווחה.4

  

  

1110.19%40,00052,600רווחת הגימלאים. 4      1110.19%40,00052,600רווחת הגימלאים. 5 

 

        20.33%1,3002,395הכנסות מימון ושונות.6

 

 

916.78%65,86558,300שי יום הולדת וחדרי מורים, שי אישי. 5      913.38%52,53051,400שי אישי וחדרי מורים. 7

0.76%3,000850הוצאות בלתי צפויות. 21.02%4,0006החזר חלקי שטר הון מחברה קשורה. 8

100.00%392,532425,675כ"סה100.00%392,532425,675כ"סה
 

 
 

  

 

2021הצעת תקציב לשנת - הסתדרות המורים בישראל 

₪אלפי 

1



 

2021

%ביצוע ביצוע חזויתקציבתקציבפירוט

דמי חבר1.0

69,30069,10069,304100.3%דמי חבר עובדי  מדינה1.1

8,5008,8008,43395.8%דמי חבר עובדי בעלויות     1.2

1,000840987117.5%דמי חבר  ממורים  בשנת שבתון1.3

7,9007,7007,860102.1%דמי חבר  ממורים   גמלאים 1.4

86,70086,44086,584100.2%כ דמי חבר "סה

הקצבות ממשרד החינוך2.0

1,3201,3201,334101.1%יומן  המורה                                              2.1

1,9081,9081,908100.0%השתלמויות2.2

912912912100.0%פעולות באזור עדיפות לאומית 2.3

4,1404,1404,154100.3%כ הקצבות ממשרד החינוך"סה

9,0127,5006,90392.0%השתתפות והחזר הוצאות3.0

194,850221,200183,48082.9%מינהל כלכלי-תרבות ורווחה4.0

40,00052,60035,50067.5%רווחת הגימלאים5.0

מקורות תקציב שונים6.0

80087583895.8%שכירות וכללי, פרסום6.1

5001,52045029.6%הכנסות מימון ושוק ההון6.2

1,3002,3951,28853.8%כ   הכנסות  שונות"סה

52,53051,40051,605100.4%שי למורה וחדרי מורים7.0

4,000החזר חלקי שטר הון מחברה קשורה8.0

392,532425,675369,51486.8%כ הכנסות"סה
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הסתדרות המורים בישראל
2021הצעת תקציב לשנת 

הכנסות

₪אלפי 

2020



₪  אלפי 

2021

ביצוע חזויתקציבתקציב מרכז1

8,7459,7348,537תפעול1.1

21,73022,83020,779פעולות אירגוניות 1.2

28,54728,60028,547שכר ונלוות1.3

61,16457,863     59,022כ  מרכז"סה

ביצוע חזויתקציבתקציב  סניפים2

7,2528,9616,723ארגוניות ואחזקה, תרבות2.1

22,54322,60022,543שכר ונלוות 2.2

31,56129,266     29,795כ  סניפים"סה

ביצוע חזויתקציבתקציב   

58,30061,705     61,705שי לעובדי הוראה וחדרי מורים3

221,200183,480   194,850מינהל כלכלי-תרבות ורווחה4

52,60035,500     40,000רווחת הגמלאים5

01,700       4,160שי יום הולדת6

8500       3,000הוצאות בלתי צפויות7

     369,514   425,675   392,532כ   הוצאות"סה

2020
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הסתדרות המורים בישראל

2021הצעת תקציב לשנת 

הוצאות



2021

-%ביצוע בביצוע חזויתקציבתקציבפירוט

תפעול שוטף 

650650720110.8%תקשורת1

25032018056.3%צרכי משרד  והדפסות2

250300300100.0%שיחלוף ריהוט וציוד3

55070057081.4%פרסום4

1,1001,0601,060100.0%משפטי וראיית חשבון, ייעוץ כלכלי5

350270350129.6%גוף מבקר וביקורת פנים6

5001,16059050.9%הצטיידות  ואחזקה- מחשוב 7

180180180100.0%אחזקת רכב8

30050025050.0%ימי עיון והדרכות, כלכלה9

4,1305,1404,20081.7%כ תפעול שוטף"סה

 

 אחזקת הבית 

1,6701,6701,670100.0%דמי שכירות1

290284284100.0%חשמל2

1,1151,11590080.7%ארנונה ומים3

65065060092.3%נקיון ואבטחה                              4

600595595100.0%תחזוקה ושיפוצים5

290280288102.9%בטוח6

4,6154,5944,33794.4%כ אחזקת הבית"סה

 

8,7459,7348,53787.7%כ"סה
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הסתדרות המורים בישראל

2021הצעת תקציב לשנת 
הוצאות תפעול מרכז

₪אלפי 

2020



2021

-%ביצוע בביצוע חזויתקציבתקציבפרטים

1,3501,5201,32687.2%יומן המורה1

1,9081,9081,908100.0%השתלמויות2

912912912100.0%פעולות באזור עדיפות לאומית 3

EI36036035398.1%דמי חבר בארגון עובדי ההוראה הבינלאומי 4

100280258.9%קשרים בינלאומיים5

6,0006,0006,310105.2%(מלגות)עידוד אקדמיזציה6

20070020028.6%ימי עיון מחוזים וארציים, כנסים7

3,0003,9003,25083.3%מאבק מקצועי8

1,3001,6001,45090.6%הסברה9

2,0002,0002,000100.0%ייעוץ משפטי ומקצועי, כלליות פרסום10

1,500קידום מעמד המורה11

35050035070.0%חינוך ערכי12

20020015075.0%פעילות פדגוגית13

960960960100.0%מינהלת שכר ופנסיה לעובדי הוראה14

840840870103.6%פרויקט גיוס עמיתים15

הסתדרות המורים בישראל

2021הצעת תקציב לשנת 
הוצאות פעולות אירגוניות

₪אלפי 

2020



30030026588.3%הוצאות נסיעה וחניה16

25025017068.0%סיעות 17

20060028046.7%הוצאות מיוחדות בית הדין הפנימי18

21,73022,83020,77991.0%כ"סה



20212020202120202021202020212020

תקציבתקציבתקציבתקציבתקציבתקציבתקציבתקציבשם הסניף

1020121235355767אילת

39784747140135226260אשדוד

499874748080203252אשקלון

15731418818890100435602באר שבע

25492929252579103ים-בת

93185105105230185428475בקעת אונו/גוש דן

1631191915155065דימונה

397847474545131170הרצליה

119237142142130135391514השרון

1102191321329085332436חדרה

489557573030135182חולון

206412247247160150613809חיפה

397847475591130טבריה

2354702822823003008171,052ירושלים

7915895958570259323מודיעין/ לוד רמלה 

87174104104150130341408כרמיאל/ עכו / נהריה 

92183110110165150367443נצרת ונוף הגליל

100200120120120130340450נתניה

428450506050152184עפולה

9418711811823040442345ראש העין/ פתח תקוה 

255030307070125150צפת

356927276545127141קרית גת

27543232102069106קרית שמונה

7815694946060232310ראשון לציון

88175105105140130333410רחובות

92184110110280280482574אביב-תל

2,0194,0382,4232,4232,8102,5007,2528,961כ"סה
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2021הצעת תקציב לשנת - הסתדרות המורים בישראל 

הוצאות סניפים

₪אלפי 

כ הוצאות" סהאחזקהמשרדיות  וארגוניות  פעולות  תרבות 



2020

כ"סהכ" סהעובדי  מנהלנבחרים

                   600                                600                 500             100לית"לשכת מזכ

                1,282                             1,171                 917             255אגף מקצועי

                   300                                300                 200             100אגף הכשרה והשתלמות

                   200                                200                 100             100אגף תרבות

                   926                                693                 305             388שלבי חינוך

                   821                                955                 850             105שרותים למורים  

                1,480                             1,430              1,390               40אגף כספים

                   178                                178                 133               45יעוץ   מגזרי

                   285                                285                 235               50רישום ולוגיסטיקה

                   200                                200                 200ל"לשכת מנכ

                   300                                400                 400מזכירות כללית

                1,000                             1,000              1,000אחזקה  ותפעול

                   285                                285                 285מנהלת אופק חדש

                   500                                600                 600תקשורת ומיחשוב

  

8,2978,357            7,115        1,182כ"סה

הסתדרות המורים בישראל

2021הצעת תקציב לשנת 
מרכז- התפלגות משרות 

2021-% התפלגות משרות ב



2020

כ"סהכ"          סהעובדי  מנהלנבחריםשם הסניף

7070                  33                    37אילת

228228                105                  123אשדוד

240240                  90                  150אשקלון

548532                217                  332באר שבע

175225                100                    75ים-בת

305245                108                  197בקעת אונו/גוש דן

9797                  50                    47דימונה

190190                  67                  123הרצליה

266300                166                  100השרון

267257                100                  167חדרה

120136                  67                    53חולון

1,2001,167                710                  490חיפה

243242                105                  137טבריה

991890                683                  307ירושלים

284271                  80                  204מודיעין/ לוד רמלה 

377429                163                  213כרמיאל/ עכו / נהריה 

362362                177                  185נצרת ונוף הגליל

395388                  75                  320נתניה

140140                  83                    57עפולה

233233                100                  133ראש העין/ פתח תקוה 

2021-% התפלגות משרות ב

הסתדרות המורים בישראל

2021הצעת תקציב לשנת 
סניפים- התפלגות משרות 



170120                  70                  100צפת

16090                  60                  100קרית גת

170170                  70                  100קרית שמונה

223166                107                  117ראשון לציון

368368                220                  148רחובות

345379                200                  145אביב-תל

       7,935             8,167           4,007             4,160כ"סה
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20212020פירוט  הכנסות

50,08048,950שי למורה חברה ותרבות 1

2,4502,450שיפור חדרי מורים2

52,53051,400כ  הכנסות"סה

20212020פירוט   הוצאות 

59,25555,850שי למורה חברה ותרבות 1

2,4502,450שיפור חדרי מורים2

61,70558,300כ   הוצאות"סה

הסתדרות המורים בישראל

2021הצעת תקציב לשנת 

תקציב משרד החינוך לשי אישי ולחדרי מורים

₪אלפי 

9



2021

ביצוע חזויתקציבתקציב

הכנסות

174,950189,500164,680מעובדי הוראה פעילים

6,20018,0005,100מספקים

13,70013,70013,700משרד החינוך

 

194,850221,200183,480כ הכנסות"סה

2021

ביצוע חזויתקציבתקציב

הוצאות

5,00038,5003,700תרבות וארועים-מינויים

12,00024,0009,500פעילות תיירותית

3,0005,9001,380מועדוני ספורט וחדרי כושר

65,65050,50065,650מקדם בריאות-ביטוח

12,00049,70011,600אטרקציות

1,0001,2001,000עיתונים כתבי עת

40,00035,000רווחה וצרכנות

51,50043,00051,500טעינת כסף

1,5001,700900הוצאות סליקה ומימון

1,5003,0001,550פרסום והפצה

200200200מחשוב ואחזקה

2,000מוקד

1,5001,5001,500הנהלה וכלליות

   

194,850221,200183,480כ  הוצאות   "סה

  

2020

הסתדרות המורים בישראל  

תרבות ורווחה עובדי הוראה פעילים
 

₪אלפי 

2020

₪אלפי 



2021

ביצוע חזויתקציבתקציב

הכנסות

17,80034,4008,151השתתפות גמלאים

1,000700150מספקים

21,20017,50021,199מנהל הגימלאות

40,00052,60029,500כ הכנסות"סה

2021

ביצוע חזויתקציבתקציב

הוצאות

2,65017,500450תרבות-מינויים

3,0009002,200פעילות תיירותית

2,5006,5001,120מועדוני ספורט וחדרי כושר

12,0007,6007,200אטרקציות ורווחה

1,4001,4001,350עיתונים כתבי עת

400400400הוצאות סליקה ומימון

650650650מוקד

1,6001,2501,616גימלאים בסניפים

800800800הנהלה וכלליות

3,0008,3001,750כנסים ארועים וסדנאות יחודיות

12,0007,30011,964פעולות ייחודית וטעינת כסף

40,00052,60029,500כ  הוצאות   "סה

תרבות ורווחה גימלאים

₪אלפי 

2020

₪אלפי 

2020
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