
מערכת ניהול תקציבית ופיננסית
  . גרסה לעמותות ולמלכ"רים:  1  א-

 התקציב הוא אחד מכלי הניהול המרכזיים עומדים לרשות הנהלת העמותה. מטרתו של
התקציב היא לתת להנהלה כלי ניהול אפקטיביים להשגת המטרות הבאות:  

תכנון וקבלת החלטות תוך לקיחה בחשבון של הפן הכלכלי.●
 ניהול סיכונים תוך התמקדות בסיכון תקציבי (אי עמידה ביעדי התקציב) ובסיכון●

תזרימי (אי התאמה בעיתוי של ההכנסות וההוצאות).
הצגה אפקטיבית של פעילויות הארגון לצורך גיוס משאבים. ●
מדידת היעילות של הפעילויות השונות ומעקב על תהליכי התייעלות.●

לקריאה נוספת ראו:
"קוים מנחים להכנה ולהצגה של תקציב בארגונים שלא למטרות רווח" 

ניתן להוריד קובץ הדגמה בקישור שלהלן

  . גרסה לחברות עסקיות:  2  א-
המערכת מספקת להנהלת החברה את הכלים הבאים:  

 מעקב שוטף אחרי התקציב והביצוע בכל אחת מפעילויות החברה, ומעקב שוטף על●
תזרים המזומנים.

עדכון דינמי של צפי הכנסות והוצאות ומעקב על הרווח הצפוי.●
מעקב שוטף אחרי הרווחיות של כל פעילות וכלים לקבלת החלטות.●

ב. מבנה המערכת:
המערכת מבוססת על שלושה מרכיבים:

 מערכת ניהול שבנויה באקסס ומשמשת להפקת דו"חות ניהוליים ולניהול בסיס●
הנתונים. 

 קבצי אקסל שמשמשים להכנת התקציב, לניהולו השוטף ולקליטת נתונים שוטפים●
מהנה”ח ומתוכנת השכר.

שיטה ייחודית לסיווג הוצאות והכנסות ולניהול מושכל של התקציב ותזרים המזומנים. ●

אקסל:

אקסס:

1

עלות עבודה מצטברת מאזן בוחן (הנה"ח)
לפי מחלקות (תכנת שכר)

קובץ ניהול

בסיס נתונים ומחולל דו”חות

http://www.inbest.co.il/NGO/Budget_Guide.pdf
https://www.yousendit.com/dl?phi_action=app/orchestrateDownload&rurl=https%3A%2F%2Fwww.yousendit.com%2Ftransfer.php%3Faction%3Dbatch_download%26send_id%3D1379429044%26email%3D0b0c7229aeafc997c8b5d3b966a22341&s=19104&cid=tx-02002207350200000000


ג. יתרונות המערכת:
פשטות – ניהול המערכת הוא פשוט ודורש רק מספר שעות עבודה בחודש. ●
 נוחיות - המערכת מבוססת על תכנות אקסל ואקסס שהן חלק מחבילת אופיס. אין●

צורך לרכוש תוכנה נוספת.
 גמישות – אין מגבלות על אופן הכנת התקציב שנעשה באמצעות תכנת אקסל.●

המערכת שואבת את נתוני התקציב מקבצי האקסל.
 מהימנות – נתוני הביצוע נלקחים מהנהלת החשבונות של הארגון (מאזן בוחן)●

ומתוכנת השכר.

ד. תפוקות המערכת:
מפה כלכלית של הארגון – כלי לתכנון ולקבלת החלטות.●
 דו"חות ניהוליים מרוכזים – תמונה מרוכזת של ביצוע מול תכנון ומעקב על תזרים●

המזומנים.
 דו"חות מעקב מפורטים – מעקב ואיתור בעיות פוטנציאליות בפעילויות של●

הארגון/החברה.
כלים להצגת התקציב לצורך גיוס משאבים (בעמותות ומלכ”רים).●
כלים לתמחור ולחישוב עלות ליחידת תפוקה. ●

ה. בנייה והטמעה של המערכת:
 בניית המערכת בתוך הארגון/חברה נעשית במשולב עם תהליך ההטמעה. באופן זה מושגת

 יעילות מרבית ומתקצרים זמני הפיתוח וההטמעה במידה משמעותית. שלבי בניית והטמעת
 המערכת מוצגים בטבלה שלהלן, כשבכל שלב הכנת הקבצים מבוצעת בפועל על ידי צוות

 הארגון בהדרכתנו. כתוצאה מכך צוות הארגון הופך להיות שותף מלא בתהליך בניית
המערכת וההטמעה מתקצרת באופן משמעותי.

    

תכנון המערכת וקביעת סיווגים שתואמים את פעילות הארגון/חברה  
(פעילויות, סיווגי הוצאות והכנסות, סניפים וכיוב')

 הכנת תקציב מסווג באמצעות  מאזן בוחן ותכנת השכר, כולל התאמה של אינדקס
הכרטיסים בהנה"ח במידת הצורך

הדרכה בנושא קליטה חודשית של מאזן בוחן מעודכן  ועדכון התקציב

הדרכה בנושא השימוש השוטף במערכת לניהול התקציב ולניהול תזרים מזומנים

 הדרכה בנושא השימוש במערכת לתכנון, קבלת החלטות והכנת אומדני עלויות
(תמחיר) כולל ההעמסות המתאימות
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ו. דו"חות לדוגמה:

  ) מפה כלכלית:  1
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  ) דו"ח מרוכז לפי פעילויות:  2
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  ) דו"ח מפורט לפי פעילות:  3
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ז. תפריטי משתמש:
המערכת כוללת תפריטי משתמש שמאפשרים הפעלה פשוטה ונוחה.

  י:  ) תפריט ראש  1

  ) תפריטי משנה:  2
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