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  בעמותות ניהול תקציבלמידע למערכת אפיון 
 

מערכת ניהול תקציב היא . עמותהבמסמך זה יפורט האפיון הנדרש למערכת לניהול תקציב עבור 

 להשיג את המטרות הבאות: שצריכהמידע ניהולי מערכת 

ותמיכה בהחלטות של פתיחה או סגירה , בעמותההצגת ההיבט הכלכלי של כל פעילות  .א

 .בתעדוף של פעילויותו

 באופן כללי לארגון.   הןלפעילויות והן תמיכה בגיוס כספים  .ב

 מעקב, בקרה וניהול סיכונים פיננסיים. .ג

עבור הגורמים השונים מידע ניהולי היא  ממערכת ניהול התקציבת ת שנדרשהעיקרי התפוקה

 לצורך השגתן של המטרות שלעייל.  ,עמותהב

 יות והן באמצעותדוהן באמצעות תוכנות מדף, הן באמצעות תוכנות ייע הנ"ל ניתנות להשגה המטרות

        .נה"ח עם קבצי אקסלהנתונים משל ידני  בוליש

אוטומציה של מערכת הרכש באמצעות הפקת דרישות רות גם שפמתוחכמות יותר מאנות מדף כות

 מערכת על פי הרשאות מתאימות. הרכש מתוך 

את סווג ניתן ל במבט על. עמותהכל גזר מאופי הפעילות של נניהול התקציב למערכת של המבנה ה

 על פי שלוש קטגוריות:  עמותהפעילויות ה

 עמותהאו שמשמשות את ה עמותהפעילויות שמשרתות את לקוחות ה –פעילויות קצה  .1

 .והחברתיות באופן ישיר להשגת מטרותיה החינוכיות
 פעילויות תומכות שמשרתות את פעילויות הקצה או את חלקן. –ת וותשתי מקצועיטה מ .2

 .עמותהפעילויות שנוגעות לניהול כולל של ה–הנהלה וכלליות  .3
 הצטיידות ורכוש קבוע. .4

ולגורמים רלוונטיים אחרים לקבל מידע  עמותהמערכת ניהול התקציב צריכה לאפשר להנהלת ה

 פיננסי ולבצע מעקב תקציבי בשלושה חתכים במקביל:כלכלי ו

פעילויות הקצה מאפשר להציג בנפרד כל אחת מ ;ת בנפרדיופעילואחת מהחתך של כל  .א

והכלליות ואת הנהלה האת הוצאות  ,תוהתשתיאת את המטה המקצועי, קביל במו

( ג) -להשגת מטרות )א( ו הצגה כזאת מיועדת .ההוצאות להצטיידות ורכוש קבוע

 שלעייל.
המטה ת מועמס החלק היחסי של עלועל כל אחת מהן ר שכא ,חתך של פעילויות הקצה .ב

 .(ב) הלהשגת מטר הצגה כזאת מיועדת הנהלה והכלליות. וצאותת והו, התשתיהמקצועי
על פי מהות  -על פי מקור; הוצאות  –חתך של הכנסות והוצאות על פי קבוצות: הכנסות  .ג

 .(ג) הלהשגת מטר הצגה כזאת מיועדת ההוצאה.

  

  שלהלן: דריךמדיון רחב יותר במתודולוגיה לבניית תקציב בעמותות ניתן למצוא ב

 קוים מנחים להכנת תקציב בעמותות
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