
 

 

 

 

 צה על הכותרת תעביר אתכן/ם לקובץ התקציב בדרייב של העמותה()לחי

 עקרונות לבניית התקציב:

 עדוף לאור מטרות העמותהת 

 שקיפות 

 ניסיון להגדיל את נפח הפעילות של העמותה -צמיחה  

 למידה מטעויות 

 גמישות  

 :2019שינויים בתקציב 

 (הכנסות רבעונית-תערך הערכת הוצאות)בסוף על רבעון  חלוקה לרבעונים 

o  פרויקטים, תקופת מבחנים: ינואר עד מרץ. עבודה על 1רבעון 

o  אפריל עד יוני. סמינר אמצע, עבודה על פרויקטים, סיכום שנה, בחירות 2רבעון :

 למטה ואסיפה כללית.

o  יולי ואוגוסט. חפיפות והכנה לשנה"ל הבאה.3רבעון : 

o  פתיחת שנה, גיוסים,  .שנת הלימודים תש"פ() : ספטמבר עד דצמבר4רבעון

 סמינר פתיחת שנה, אירועי התרמה.

 לפי  גרעינים לפי צרכים, הפרדה של סעיף "פרויקטים"תקצוב שונה של ה(

הפורמט הבא, בשאיפה שבהמשך פעילות העמותה התקציב הגרעיני ייגזר מתכניות 

 העבודה ויחולק בין הגרעינים לפי הצרכים המתוכננים(:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14B2uUmBMDYbouYPNISdVkhfxQB4vu4JC6JJD-0zVwGA/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/14B2uUmBMDYbouYPNISdVkhfxQB4vu4JC6JJD-0zVwGA/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 סעיף
סה"כ 
 שנתי

 %
 מהתקציב

 3רבעון  2רבעון  1רבעון 
 4רבעון 

 )תש"פ(
 -גרעינים
 שוטף

3000 7.27% 1000 1000 - 1000 

 -גרעינים
 פרויקטים

2000 4.84% 1000 1000 - - 

החזרי 
 נסיעות

8500 20.6% 1500 3000 500 3500 

 5500 - 5000 - 25.4% 10500 סמינרים

ציוד 
לפעילות 
 שוטפת

650 1.5% 50 200 150 250 

מיתוג 
 ופרסום

1700 4.1% 250 100 - 1350 

מדיה 
 ותקשורת

1240 3% 560 100 - 680 

אירועי שיא 
 ארציים

600 1.4% - 600 - - 

כיבוד 
לישיבות 

 מטה מורחב
1300 3.1% 200 400 200 500 

 4800 - - - 11.6% 4800 מלגות

 30 30 30 30 0.2% 120 עמלות

הכשרת 
 מטה תש"פ

1300 3.1% - - 1300 - 

תכנת ניהול 
 כספים

366 0.8% 366 - - - 

 - - - 2750 6.2% 2570 א'( 46עו"ד )

 744 743 744 743 7.2% 2974 לא צפוי

 18,354 2,923 12,074 8,269  41,620 סה"כ

  4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  סה"כ סעיף
 2500 - 1500 1000 5000 דמי חברות
 1500 500 1000 1000 4000 דמי ידידות

 - - 2800 - 2800 סמינר אמצע
סמינר פתיחת 

 שנה
3200 - - - 3200 

 - - - 10000 10000 אירועי התרמה
 - - - 15000 15000 קרנות

כסף לעו"ד 
(2018) 

2570 - - - - 
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