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 המשמר החברתי )ע"ר( 
 6102תקציב 

 
 שלום רב, 

מיועד לשקף את ה, מצ"ב תקציב העמותה, 2016לשנת  בהמשך להצגת תכניות העבודה של הארגון

 העלויות הכספיות הכרוכות ביישום הפעילות. 

בשים לב למבנה התקציב בשנה תכנון הפעילות לשנה זו, מבוסס על  2016תקציב בצד ההוצאות: 

עלויות גיוס כספים  -סעיפי הוצאות סעיפים תקציביים חדשים:  כמהבתקציב זה קיימים הקודמת. 

; וכן עלויות כח (10,400עלויות פרסום בפייסבוק )ו(, 20,000עלויות החזקת משרד )ש"ח(;  84,240)

 . ( 31,743) פעילות האינטרנטרבע משרה ל (, והוספת79,239) אדם: חצי משרה רכז/ת פעילים

והן הפקת תוצרים  ,ך המיתוגהן את עלויות תהלי ,כוללוהוא  –סכום נדיב יחסית מוקצה לעיצוב גרפי 

כות במפגשי שונים. גם שורת התקציב של סדנאות ההכשרה גדלה, בחלקה לטובת ההוצאות הכרו

  החמשו"ש, ובחלקה לטובת סדנאות בתשלום. 

מערכת המידע, המשמשת את הצוות בפעילותו; תחזוקת  –סעיף תחזוקת האתר כולל כמה מרכיבים 

מה. הסכום המוקצה למטרות אלה הוא בחזקת ההכרחי, פת לאתר, ומעבר פלטפורתחזוקה שוט

 ואילו עלויות שדרוג אחרות אינן נכללות בשלב זה בתקציב.

ש"ח בשנת  829,000, לעומת 2016בשנת ש"ח  957,265 -כ בסך הכל, אנו מציעים הוצאה של

זרווה שנצברה . הגדלת התקציב מחייבת גם הגדלה של הר2014ש"ח בשנת  494,000 -ו 2015

 ש"ח.  39,408, בעלות נוספת של 2015במהלך שנת 

ספים טובה, וס כגיוס כספים מיועדת לספק לארגון תשתית גיייעוץ בשכירת שירותי בצד ההכנסות: 

לצד מענקים בטוחים )חלק ב' של מענק  יציבות תזרימית ואף הרחבה של פעילותנו.שתאפשר לנו 

בסבירות ם הפדרציה של יהודי ניו יורק, חלק א' ממענק האיחוד האירופי ומענק קרן סבה(, אנו צופי

$ מהקרן החדשה לישראל. מענק המשך של פדרציית  50,000ר של קבלת מענק בשיעו ,גבוהה

כמיטב יכולתנו על מנת לשמרו. בקשות מענק נוספות יוגשו על יהודי ניו יורק אינו מובטח, ואנו נפ

   כסות את תקציב העמותה לשנה זו, להיערך לשנה הבאה ואף להתרחב. בכוונה ל ,לאורך השנה

 

 אל ויסמן, גזבר-טל        , מנכ"לנירית מוסקוביץ'
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 מקורות תקציביים

 

 הערות בש"ח בדולרים מקור

 מענקים בטוחים או בסבירות גבוהה
 

 בסבירות גבוהה 190,000 50,000$ הקרן החדשה לישראל

 209,000 50,000$ פדרציית ניו יורק
חלק ב' של מענק שנתי ע"ס 

 $2015-16 לשנים 100,000

 סבהסמואל קרן 
 

150,000 

שנתי לשנים -חלק א' מתוך מענק דו
ניתן בליש"ט, אך לפי סכום ; 2016-17

ש"ח מדי שנה ייעודיים  30,000; שקלי
 לגיוס כספים

 חלק א' מתוך מענק דו שנתי  39,900 € 9500 האיחוד האירופי

 או בסבירות גבוההסה"כ מובטח 
 

099,811 
 

 שעומדים על הפרקמענקים 
 

 פדרציית ניו יורק
50,000-
25,000 

95,000-
190,000 

בגובה  2016-17שנתי לשנים מענק 
50,000-100,000 $ 

MEPI 50,000$ 190,000 
מול סטודנטים לפעילות ייעודי מענק 
 ; מצריך הרחבת הפעילותערבים

 

 .שקלים לדולר 3.8ההכנסות חושבו לפי שע"ח של הערה: 
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 והוצאות דוברות הוצאות ארגוניות

 סעיף ההוצאה
תקציב 
6102 

 6100-ביחס ל
 באחוזים

 הערות

  
 ביצוע תכנון

 
 כולל הקצאת מימון לאגרת בימ"ש 252% 207% 3,316 אגרות מנהלתיות

 ללא שינוי משמעותי 100% 97% 1,544 ות בנקאיותעמל

 ללא שינוי משמעותי 100% 98% 1770 ח חיצוני”רו

 ללא שינוי משמעותי 100% 100% 5664 ניהול חשבונות שנתי

 78% 80% 8000 הדפסות ומשרדיות
במו "אין כוונה להדפיס דוח בסדר גודל של 

 "עינינו

 חמשושמרצים בתשלום, ת יוכולל עלו 217% 121% 18,153 מפגשי גיוס וסדנאות הכשרה

 כנסתפעילות  אמדן על פי שבועות 130% 91% 9,558 פעילים -הוצאות נסיעה 

 ללא שינוי משמעותי 134% 100% 2,000 ל”חו -הוצאות נסיעה

 לא בוצע 0% 0 הכשרות לצוות העובדים
 

 תקבלו ותכנון עבודההצעות מחיר שה על פי 725% 87% 13,000 תרגום חומר מקצועי

 706% 164% 44,400 עיצוב גרפי
, על פי הצעות מחיר שהתקבלו ותכנון עבודה

 .של תהליך מיתוגכולל עלויות מוערכות 

 תחזוקת אתר
11800 472% 631% 

 מעבר פלטפורמה ,שוטפות תיקוניםכולל הוצאות 
 .ותחזוקת מערכת המידע

 סעיף תקציבי חדש   10,400 פרסום

 סעיף תקציבי חדש   20,000 החזקת משרד

 חדש סעיף תקציבי   84240 גיוס כספים

 ללא שינוי משמעותי 99% 103% 64,584 דוברות

     

 263% 146% 689,868 סך הוצאות ארגוניות
 

 
  לשנה. 7276הערה: בתכנון זה לא נכללו הוצאות פחת על אתר האינטרנט של העמותה, על סך 
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 הוצאות שכר

 עלות שנתית 6100אחוז משרה   6102 אחוז משרה תפקיד

 142724 100% 100% מנכ"ל

 142724 100% 100% רכז מחקר

 142724 100% 100% רכז כנסת

 79239 משרה חדשה 50% פעיליםרכז/ת 

 110982 50% 75% מנהלת רשת

 40,443 25% 25% מנהל/ת כספים

 209,952 570% 450% סה"כ 

 

 הכנסות מול הוצאות צפויות

 
 הערות סכום

  298,429 הוצאות ארגוניות

  658,836 הוצאות שכר

  957,265 סה"כ הוצאות

 39,408 ווהרזרלתוספת 
ללא הוצ'  25%)

 מיוחדות(

 כולל צבירת רזרווה 882,275 מזומנים נדרשיםסה"כ 

  
 

  157,719 2015 -מיתרת מזומן 

  588,900 סה"כ הכנסות מובטחות

  782,208 סה"כ מובטח

  601,108  מענקים נוספים נדרשים

   

  882,275 סה"כ הכנסות מתוקצבות

 

 


