אוניברסיטת בן-גוריון
בית הספר לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

התוכנית לניהול אלכ"ר

המרצה :אלי מלכי
שם הקורס :ניהול כלכלי ופיננסי של ארגונים שלא למטרות רווח
Course name: Economic and Financial management of not-for- profit organizations
תאור הקורס:
הגידול הניכר בהיקף ובחשיבות של המגזר השלישי בישראל מהווה אתגר גדול לעובדים ולמנהלים
בארגונים שלא למטרות רווח .משאבים מוגבלים ,הצורך בשקיפות והדרישה לשימוש נאות בכספי
תורמים ,מביאים לכך שאלכ"רים נדרשים לנהל את פעילותם במקצועיות וביעילות .על מנת
לעשות זאת אלכ"רים צריכים לאמץ כלי ניהול מודרניים ,שמקובלים במגזר העסקי ,ושהשימוש
בהם מאפשר לקבל החלטות טובות יותר ולשפר את ביצועי הארגון.
קורס זה יציג כלים כמותיים לניהול כלכלי ופיננסי תוך דגש על המאפיינים הייחודיים של המגזר
השלישי .כלי הניהול הפיננסי שיוצגו בקורס הם גנריים ומקורם בדרך כלל במגזר העסקי ,אולם
הדוגמאות וניתוחי האירוע שיוצגו ימחישו כיצד ניתן להתאים כלים אלה לאופי העבודה של
ארגוני המגזר השלישי.
Course description:
The substantial increase in the number of nonprofits and in the scope of their
programs is very challenging to their staff and management. Scarce resources and the
increasing demand for accountability put pressure on nonprofits to become more
professional and more efficient. Nonprofits' staff and management are expected to
adopt modern management tools that are common in the business sector. The use of
quantitative methods enables nonprofits to make better decisions regarding their
programs and by doing so to improve their overall performance.
This course will introduce quantitative methods for economic and financial
management, with a focus on the unique characteristics of nonprofits. The methods
that will be presented in the course usually come from the business sector, and are
generic by their nature. Nevertheless the reading materials, the examples and the case
studies will demonstrate how to adopt and implement such methods to nonprofits.

מטרות הקורס
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים ומיומנויות בניהול כלכלי ופיננסי של ארגונים ללא
כוונת רווח .הקורס יתמקד בכלים לתכנון ,תקצוב ,דיווח כספי ,מדידה ,בקרה ופיתוח עסקי
במסגרת חברתית.
נושאי הקורס
 .1כלים לניהול כלכלי
א .ניהול כלכלי בעמותות בהיבט האסטרטגי
ב .מערכות דיווח כספיות
ג .בניית תקציב מוכוון ניהול כלכלי
ד .תחזית הכנסות
ה .מפה כלכלית
ו .אפיון של מערכת ניהול תקציב
ז .ניהול תזרים מזומנים
ח .תמחיר – שיטות העמסה
 .2בחירה בין אלטרנטיביות
אAnalytic Hierarchy Process (AHP(.
ב .בחירת זוכה במכרז
ג .בניית מפה אסטרטגית לארגון
ד .התאמת התקציב למטרות הארגון
 .3ניתוח איתנות פיננסית
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 מקור הנתונים – הדו"חות הכספיים.א
 מדדי איתנות פשוטים.ב
 מודלים לחיזוי איתנות פיננסית.ג
 יעילות והתייעלות.4
 מושגים והגדרות.א
 שעור התקורה.ב
 מדדים נוספים ליעילות.ג
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