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:ינואר , סטטוס תקציב. 1

בפועלינו-22הוצאות

₪ ₪14,797 15,000שכר מנכ"ל

₪ ₪702 702שירותי ייעוץ משפטי - גדעון פישר

₪ ₪702 702שירותי רואה חשבון - שמוליק גני

יעוץ משפטי - דוח שנתי

רואה חשבון - דוח שנתי

₪ ₪404 404מערכת ניהול - חשבוניות

₪ ₪248 248תא דואר

ביטוח נושאי משרה

מערכת ניהול הרשת)תוכי(

שיווק ויח"צ

אגודת ידידים

ספקים

תחזוקת אתר

קופה קטנה -הוצאות פגישות

ימי הכשרה צוות- כנס ארצי

רכז/ת אדמינסטרציה

רכז/ת פרויקטים

אדמינסטרציה לקהילת למידה

אדמינסטרציה ושונות

₪ ₪14,864 14,864פיקדון דמי תוכנה

עמותת קהילה

₪ ₪31,717 31,920סה"כ הוצאות

בפועל ינואר 21הכנסות

קרן גנדיר

₪ ₪50,000 50,000קרן רש"י

₪ ₪5,600 20,000דמי השתתפות )חבר( לרשת

₪ ₪800 800יתרות שנה שעברה

ספקי תוכן

קרנות

משרדי ממשלה

₪ ₪14,864 14,864פיקדון דמי תוכנה 

חסויות 

תוכנה לניהול מרכזי צעירים 

אגודת ידידים 

הכנסות עצמית 

₪ ₪71,264 85,664סה"כ הכנסות לפי חודש

₪ 39,547יתרה עדכנית
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2022תקציב 

מקור 

הערות סה"כסה"כ מעודכןדצמ-22נוב-22אוק-22ספט-22אוג-22יול-22יונ-22מאי-22אפר-22מרץ-22פבר-22בפועלינו-22הוצאות

עלות מעסיק -שכר 13 )הוצאות מעסיק(  + 2000 ₪ הוצאות נסיעות - למשרה 70% ברוטו 184,500K 9 ₪₪ ₪14,797 ₪15,500 ₪15,500 ₪15,500 ₪15,500 ₪15,500 ₪15,500 ₪15,500 ₪15,500 ₪15,500 ₪15,000 ₪15,000 ₪14,797 15,000שכר מנכ"ל

תשלום חודשי כולל מע"מ   8,424 ₪₪ ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 702שירותי ייעוץ משפטי - גדעון פישר

תשלום חודשי הנהלת חשבונות כולל מע"מ 8,424 ₪₪ ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 ₪702 702שירותי רואה חשבון - שמוליק גני

תשלום עבור קבלת ניהול תקין   )5K( וטופס 46 )5K( ביחד כולל מע"מ  11,700 אלף ₪ 11,700 ₪₪ ₪0 ₪5,850 5,850יעוץ משפטי - דוח שנתי

תשלום עבור דוח השנתי 6,0002021 ₪₪ ₪0 6,000רואה חשבון - דוח שנתי

תשלום שנתי סיום 40425/1/2023 ₪₪ ₪404 ₪404 404מערכת ניהול - חשבוניות

תשלום שנתי- סיום ב 24831/12/2022 ₪₪ ₪248 ₪248 248תא דואר

ביטוח נושאי משרה

מערכת ניהול הרשת)תוכי(

קמפיין ארצי יעוץ מקצועי וגיוס חסויות6,500 ₪₪ ₪0 ₪500 ₪500 ₪500 5,000שיווק ויח"צ

אגודת ידידים

ספקים

1,500 ₪₪ ₪0 ₪500 ₪500 500תחזוקת אתר

6,000 ₪₪ ₪0 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 1,000קופה קטנה -הוצאות פגישות

10,000 ₪₪ ₪0 10,000ימי הכשרה צוות- כנס ארצי

שירותי ניהול משרד 26,000 ₪₪ ₪0 ₪2,500 ₪2,500 ₪2,500 ₪2,500 ₪2,500 ₪2,500 ₪2,500 2,0002,500 2,000₪ ₪₪ 2,000רכז/ת אדמינסטרציה

שכר לפרילנסר, ניהול קהילה לומדת/ ניהול פרויקטים 18,700 ₪₪ ₪0 ₪1,700 ₪3,400 ₪3,400 ₪1,700 ₪3,400 ₪3,400 1,700רכז/ת פרויקטים

חומרי פרסום כיבוד ושונות 28,000 0₪ 4,000₪ 4,000₪ 4,000₪ 4,000₪ 4,000₪ 4,000₪ 4,000₪ ₪אדמינסטרציה לקהילת למידה

14,000 ₪₪ ₪0 ₪1,500 ₪1,000 ₪1,500 ₪1,000 ₪1,500 ₪1,500 ₪1,500 ₪1,000 ₪1,500 ₪1,000 1,000אדמינסטרציה ושונות

סכום של 14K נמצא בפיקדון בחשבון מ 13/2/2022 )קיזוז 800 ₪ דמי חבר לרמלהבאישור אווקה(14,864 ₪₪ ₪14,864 ₪14,864 14,864פיקדון דמי תוכנה

10,000 ₪₪ ₪0 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 ₪1,000 1,000עמותת קהילה

355,264 ₪₪ ₪31,717 ₪22,904 ₪21,404 ₪23,904 ₪27,254 ₪28,604 ₪30,304 ₪30,304 ₪37,604 ₪46,654 ₪28,304 ₪26,104 ₪31,717 31,920סה"כ הוצאות

 סה"כסה"כ מעודכןדצמבר 21נובמבר 21אוקטובר 21ספטמבר 21אוגוסט 21יולי 21יוני 21מאי 21אפריל 21מרץ 21פברואר 21בפועל ינואר 21הכנסות

90,000 ₪₪ ₪0 ₪45,000 45,000קרן גנדיר

100,000 ₪₪ ₪50,000 ₪50,000 ₪50,000 50,000קרן רש"י

מרכזים משלמים 75,00093 ₪₪ ₪5,600 ₪15,000 ₪20,000 ₪20,000 ₪5,600 20,000דמי השתתפות )חבר( לרשת

800 ₪₪ ₪800 ₪800 800יתרות שנה שעברה

5,000 ₪₪ 5,000ספקי תוכן

קרנות

משרדי ממשלה

יתרה משנה שעברה- סכום של 14K נמצא בפיקדון בחשבון מ 13/2/2022 )קיזוז 800 ₪ דמי חבר לרמלהבאישור אווקה(14,864 ₪₪ ₪14,864 ₪14,864 14,864פיקדון דמי תוכנה 

20,000 ₪₪ 20,000חסויות 

10,000 ₪₪ ₪5,000 5,000תוכנה לניהול מרכזי צעירים 

30,000 ₪₪ 30,000אגודת ידידים 

10,000 ₪₪ ₪5,000 5,000הכנסות עצמית 

הוצאות / הכנסות עתידיות355,664 ₪₪ ₪71,264 ₪45,000 ₪0 ₪10,000 ₪50,000 ₪0 ₪0 ₪80,000 ₪0 ₪40,000 ₪25,000 ₪20,000 ₪71,264 85,664סה"כ הכנסות לפי חודש

 רשת מרכזי הצעירים 2022
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:   סטטוס דמי חבר 

מס מרכזים סכוםרשות מקומיתתיאורתאריך פרעוןמספר קבלה

800עיריית פתח תקווהדמי חבר/השתתפות לרשת מרכזי הצעירים 8000212/01/20222022

800מועצה מקומית בית ג'אןדמי חבר/השתתפות לרשת מרכזי הצעירים 8000312/01/20222022

800מועצה אזורית גוש עציוןדמי חבר/השתתפות לרשת מרכזי הצעירים 8000420/01/20222022

1600החברה לקהילה ופנאי בנתיבותדמי חבר/השתתפות לרשת מרכזי הצעירים: 2021 -8000526/01/20222022

800עיריית חולוןדמי חבר/השתתפות לרשת מרכזי הצעירים: 8000627/01/20222022

800רשת המתנסים בלודדמי חבר/השתתפות לרשת מרכזי הצעירים: 8000727/01/20222022

50000עמותת קרן רש-יתרומה לתמיכה ברשת מרכזי הצעירים126/01/2022

₪ 55,6006

דמי חבר רשת מרכזי הצעירים - 2022 מעקב הכנסות

סה"כ ינואר 2022

ינואר

55,600 ₪ינו-22

0 ₪פבר-22

0 ₪מרץ-22

0 ₪אפר-22

0 ₪מאי-22

0 ₪יונ-22

0 ₪יול-22

0 ₪אוג-22

0 ₪ספט-22

0 ₪אוק-22

0 ₪נוב-22

0 ₪דצמ-22

55,600 ₪סה"כ

סטטוס שנתי 2022

93: יעד
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:  תנועות בחשבון בנק לאומי

13/1/2022יתרה בחשבון נכון ל 

63,573 ₪

13/2/2022ל 10/1/2022דוח תנועות בחשבון מ 

טרם העברת הפיקדון והראל פנסיה



7

:במספרים 2021סיכום שנת . 2

₪ 248,300: כ "בסההכנסות 

₪ 31,107: 2020משנת  יתרות

₪ 248,543: כ "בסההוצאות

₪ 15,664: כ "יתרות  בסה
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:במספרים 2021סיכום שנת 

₪ 7,724: רואה חשבון

₪ 8,424יעוץ משפטי 

₪ 10,715: תקורה למנהיגות אזרחית

₪ 9,344(: ועוד)בנית אתר , מיתוג שפה גרפית

8,190קרן גנדיר  

2020משנת 
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2022סיום התקשרות עם מנהיגות אזרחית . 3

:  כולל2021הסכום שעבר מיתרות 

:דמי תוכנה בפיקדון

9,000₪-עמק הירדן•
₪ 5,845-רמלה•
₪ 800דמי חבר כפר סבא    •
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2022תמיכה קרן גנדיר לשנת אישור . 4
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2022אישור תמיכת קרן רשי לשנת . 5
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2022מנהל לועדהקדמת בחירות . 6

.   את הבחירות בהתאם למתווה הבחירות המאושרלהקדיםהיא המלצת וועד מנהל לאסיפה הכללית •

.יום ראשון3/4/2022:תאריך מומלץ–הקדמת הבחירות לוועד מנהל •

גאנטמצורף •

?למה להקדים

מנהל בתקופה האחרונה  בועדלאור השינויים 1.

לאור הגדלת הפעילות של הרשת2.

הגדלת הפעילות ומעורבות של חברי ועד מנהל השנה3.

יש זמן למידה וכניסה לתפקיד ככול שנקדים כך יוטב לרשת  4.
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ר וועד מנהל"יו+ הצבעה על שינוי שיטת הבחירות וועד מנהל . 7

המלצת וועד מנהל לאסיפה הכללית בהתאם להצגת המתווה הבחירות שהוצג ואושר •

: מתווה הבחירות

3  נציגים ממחוז צפון

3  נציגים מחוז מרכז

3 נציגים מחוז דרום

2  נציגים מועצות אזוריות

1נציגים חברה הערבית

2י הוועד"י הוועד מנהל שנבחר בהתאם לקריטריונים שייבחרו ע"יבחרו ע-נציגים חיצונים

 ועד מנהל של הרשתר "מתמודד שנבחר לוועד מנהל יוכל להגיש מועמדות ליורק-ר באופן ישיר "יובחירת  .

המנהל  הנבחרי הועד "ייבחרו בבחירות פנימיות ע-ר בוועד מנהל"בחירת סגן יו

22/12/2021אסיפה הכללית בתאריך בהמתווה הוצג ואושר •
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2022בחירות ועד מנהל  ז"ללוהמלצה 

אישור אסיפה הכללית להקדמת הבחירות28/2/2022•

אישור חברי וועדת הבחירות  28/2/2022•

כינוס וועדת הבחירות6/3/2022•

פרסום תקנון בחירות ולינק להרשמה להצגת מעומדות לוועד מנהל13/3/2022•

פרסום רשימת המעומדים20/3/2022•

לוועד מנהל  בחירות 3/4/2022•

הודעה על תוצאות חברי ועד מנהל נבחרים-וועדת בחירות5/4/2022•

ר ועד מנהל"פרסום המועמדים לבחירות ישירות ליו7/4/2022•

ר ועד מנהל "בחירות ארציות ליו10/4/2022•

ר ועד מנהל  "הודעה על תוצאות בחירת יו-ועדת בחירות 11/4/2022•

ר"התכנסות ישיבת וועד מנהל החדש ובחירת סגן יו12/4/2022•

פרסום דוח סיכום וועדת הבחירות  20/4/2022•
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2022וועדת בחירות  . 8

בחירות לרבות והגדרות התפקיד חברי ועד מנהל ,הכנת תקנון   ,

 מצורפת המלצה  -ושקופהלהכנת השטח לקראת הבחירות בצורה תקינה לוחות זמנים

ר"ניהול ובקרה על בחירות לחברי ועד מנהל ובחירות ליו

הוצאת דוח סיכום לכלל האסיפה הכללית  -ועדת בחירות

? אישור חברי וועדה הבחירות
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:  חברי וועדת הביקורת שסיימו את תפקידם

השרוןרמת , וק'קנצאמיר 

אונו קרית, רשףמושיקו 

2022בחירת וועדת ביקורת . 9

חברים לוועדת הביקורת  2לאור שינויים וסיום תפקידם של חברי ועדת הביקורת יש לבחור עוד •

ירוחם, ליאור בר
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אירועים לחודש מרץ 

מרץ

נשלח זימון ירושלים9:00-14:00רביעי02/03/2022כנס חשיפת מע' מאי"ה בשיתוף פורום כלכלי והרשת

תיאום מול רז הררי, מנהל פתח תקווהנתניה חמישי03/03/2022למידת עמיתים - מחוז מרכז 

לא נשלח זימון קרן רשי 10:00-14:00רביעי09/03/2022מפגש פתיחה 1- קהילת למידה והשפעה

תעסוקת צעירים בארגוני חברה אזרחית ורשויות מקומיות שת"פ פורם תעסוקהעכו 9:30-13:00שני 14/03/2022כנס בצפון- תעסוקת צעירים בארגוני חברה אזרחית ורשויות מקומיות שת"פ פורם

מיקום: המרכז לשלטון המקומינשלח זימוןפיזי10:00-14:30שני 21/03/2022ישיבת וועד 

תעסוקת צעירים בארגוני חברה אזרחית ורשויות מקומיות שת"פ פורם תעסוקהיבנה 9:30-13:00שלישי 22/03/2022כנס במרכז- תעסוקת צעירים בארגוני חברה אזרחית ורשויות מקומיות שת"פ פורם

תיאום מול רז הררי, מנהל פתח תקווהיבנה חמישי24/03/2022למידת עמיתים 3 - מחוז מרכז 

לא נשלח זימון 10:00-13:00zoomשלישי29/03/2022מפגש 2- קהילת למידה והשפעה

תעסוקת צעירים בארגוני חברה אזרחית ורשויות מקומיות שת"פ פורם תעסוקהאשקלון9:30-13:00שלישי 29/03/2022כנס בדרום- תעסוקת צעירים בארגוני חברה אזרחית ורשויות מקומיות שת"פ פורם
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כנס מערכת מאיה

,הצעיריםמרכזירשתבשיתוףחברתיהכלכליהפורום

אתכםמזמינים,נוספיםושותפיםירושליםעיריית

והתנסותלהיכרותכיווןמוצאיםצעירים-ה"מאילכנס

והתאמהייעוץלאבחוןמערכת)ה"המאימערכתעם

.(ולתעסוקהללימודים

מנהל מרכז הצעירים בירושלים, ישר כוח ותודה לאלדד ויל
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דיון פתוח

שאלות 

ותשובות


