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 ?מתי אנו נכנסים לתפקיד



 ?מתי אנו נכנסים לתפקיד

 התחל לפעול עכשיו – 2019ביולי  1 -אל תמתין ל



: מגדיר גזבר" אבן שושן"מילון 

 . ממונה על אוצר הכסף
 ,  עוסק בענייני כספים במוסד ציבורי

 ". בועד וכדומה, בחברה

 ?מיהו גזבר 



 בצע חפיפה עם הגזבר היוצא. 
  למד לעבוד עם תוכנת.EXCEL 
 הסדר מורשה חתימה בחשבונות המועדון. 

 הכן תקציב המועדון לשנת הרוטרי. 
  וודא שיש לך חשבון ב.Rotary My 

 הכנות לתפקיד גזבר



  ולמד את השימוש בכליצור חשבון אישי. 

 הרשאה לעדכון מידע המועדון: ביולי 1-החל מה. 

 כגזבר המועדון תוכל להשתמש ב-Rotary Myכדי: 

 לעדכן פרטים אישיים. 

 לעיין ביעדי המועדון ובהתקדמות שלו להשגתם. 

 להפיק דוחות ממונה של המועדון  . 

לעיין במאזן היומי של המועדון . 

לעדכן את פרטי המועדון  . 

  לסקור את דוח התרומות וההוקרה כולל תרומות

 .המועדון לפוליו פלוס

  לערוך חיפושים במדריך הראשיDIRECTORY OFFICIAL  

MY ROTARY 



 תהליך הכנת התקציב השנתי של המועדון
 הפגש עם נשיא המועדון ולמד על הפעילות. 

 תכנן באופן שמרני וזהיר את ההכנסות הצפויות. 

 תכנן באופן שמרני וזהיר את ההוצאות הצפויות. 

  הוצאות בלתי צפויות" הכנס לתקציב סעיף." 
  נהל את כספי המועדון באמצעות תוכנת.EXCEL 



 חשבונות המועדון

 חשבון המועדון. 

 חשבון העמותה. 



 חשבונות הבנק   
 חובה לנהל את כספי המועדון בחשבון בנק. 

  שם המועדון+ פתיחת חשבון בבנק על שם מורשי החתימה. 

  נשיא   -מומלץ שמורשי החתימה מבחינת הבנק יהיו שלושה 

 .גזבר ועוד חבר כאשר בפועל שניים יחתמו, המועדון    

 חשבון הבנק של המועדון יפתח כחשבון וועד כיתה. 
 .₪ 50,000מוגבל עד לגבוה " וועד כיתה"חשבון     
  יש להפריד בין כספי המועדון לבין כספי אפיקי השרות–  
 .לכל אחד מהם חשבון בנק נפרד -     

 מומלץ לנהל את פעילות אפיקי השרות באמצעות עמותה . 



השנה הכספית של מועדון היא כשנת  
.יוני של כל שנה 30ביולי ועד  1הרוטרי מ   

 שנה כספית של מועדון שהנו עמותה  

 דצמבר  31ינואר ועד  1מ 



 דוחות כספיים של המועדון
"           עמותה רשומה"מועדונים המנהלים את המועדון תחת 

 : חייבים לדאוג 

לדוח של וועדת ביקורת. 

ח"דוח של רו. 

 פרוטוקול של האסיפה הכללית המאשרים את הדוחות

 . הכספים על פי הכללים הנהוגים בניהול עמותות



 הערות 2019/20תקציב לשנת   סעיף תקציבי

   2490לאזור דמי חבר 

  2019יולי :  התשלום ראשון

 2020ינואר :  תשלום שני 

כולל ועידה  )בינלאומי  לרוטרידמי חבר 

   (רוטרי ובטאוןתחיקתית 

  2019יולי :  התשלום ראשון

 2020ינואר :  תשלום שני 

, מזכירים, תשלום לאולפן נשיאים

   PETS -גזברים 

עבור המועדון ₪  750  

  2020בינואר 

חבר שנקלע  תשלום דמי חבר עבור

     בבעיה כלכלית או שנת שבתון

     מתנה ליום הולדת

 השתתפות בכנסים

     

     ל"מחו רוטריוניםאירוח 

     השתתפות בטיולים של חברי המועדון

     בינמועדונייםמסיבות ואירועים 

  לחבר 30 $מינימום    הבינלאומית הרוטריתרומה לקרן 

 הוצאות –תקציב 



 הערות 2019/20תקציב לשנת   סעיף תקציבי

     הוצאות כיבוד

     דגלים ודגלונים,רולאפים

יער פול , גלגל הזהב, תעודות הוקרה

     האריס

     תשורות ופרחים

     אתר אינטרנט

     בוק בפייספרסום ממומן 

     דמי ניהול חשבון בנק

     העברה לשנה הבאה

     כ הוצאות המועדון"סה

 המשךהוצאות  –תקציב 



 הכנסות –תקציב 

  מחברי המועדון –דמי חבר. 

 דמי חבר מחברים חדשים. 

 דמי כניסה מחברים חדשים. 

 תקבולים שונים מאורחים. 

  תרומות וכו:אחר. 



 האם בזה הסתיימה היערכות שלנו 

 ?2020 - 2019לשנת הרוטרי 



 !לא
 עכשיו יש לתכנן את חשבון אפיקי השרות

 (לא כולל את אפיק המועדון)



 סך הכנסה מקור הכנסה עלות מיזם ד"מס

   יתרה משנה קודמת

       נואם צעיר 1

       תמיכה במועדון אינטראקט 2

       תמיכה במועדון רוטראקט 3

       אירוח מחנה נוער 4

       מלגות 5

       ערב גאלה 6

7         

8         

9         

10         

   כ הכנסות"סה   כ הוצאות מתוכננות"סה

 תקציב חשבון אפיקי שרות



 אישור התקציב השנתי במועדון 
 לאחר הכנת התקציב יביא הגזבר את התקציב לאישור ההנהלה . 

  יועבר התקציב לחברי המועדון -אישרה ההנהלה את התקציב . 

   הדיון בתקציב המועדון ייעשה בישיבה העסקית חודש לפני 

 .תחילת שנת הרוטרי בתאום עם הנשיא המכהן    

  הגזבר יציג לחברי המועדון את התקציב ויענה על שאלות חברי

 .המועדון

   לאחר דברי ההסבר ומתן מענה לשאלות יוצג התקציב להצבעת

 .חברי המועדון



 גביית דמי חבר
  מיד עם אישור התקציב יודיע הגזבר לחברי המועדון את 

 . סכום דמי החבר השנתיים ויחל בגבייה מיידית    

 מומלץ לגבות את דמי החבר מראש לשנה. 

 יש לטפל בחברים שאינם משלמים ולא להזניח את העניין. 
  לעדכן רשומות    , חובה לתת קבלה –לאחר קבלת תשלום 

 .ולהפקיד בבנק    



   תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי

 : התשלום מתבצע במרוכז בשני תשלומים

 :2019בתחילת יולי 

 .לחבר $34 

 .לחבר עבור הועידה התחיקתית$ 1.5

 .למועדון עבור עיתון רטוריון $12

 :2020בתחילת ינואר 

 .לחבר דמי החבר $34 



   תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי

 רוטרי בינלאומי מוציא לגזבר המועדון הוראת תשלום מפורטת  •

 .  פי מספר החברים במועדון כפי שהמועדון דיווח לרוטרי בינלאומי"ע  

המועדון לדאוג שמספר החברים במועדונך             חובה עליך כגזבר •

 .2019לדצמבר  31וב  2019ביוני  30מעודכן ברוטרי בינלאומי ב   

 החזרים מרוטרי בינלאומי עבור תשלומים שבוצעו עבור  לא יינתנו •

 . חברים שעזבו את המועדון  

 החשבון אשר יוגש לתשלום יכלול גם דמי חבר עבור חברים  •

 .לחודש $5.33 –י כמות חודשים שהיו חברים "חדשים עפ  

 .my rotaryתשלום דמי חבר מבוצע באמצעות אתר  •



 תשלום דמי חבר לרוטרי ישראל
 : התשלומים לאזור מתבצע בשתי פעימות 

 2019בתחילת יולי 

160  ₪X   לחבר חדש שהצטרף  ₪  27+ מספר חברי המועדון

 . למועדון לאחר מועד התשלום האחרון

 2020בתחילת ינואר 
160  ₪X  לחבר חדש שהצטרף  ₪  27+ מספר חברי המועדון

 .2019למועדון לאחר חודש יולי 
מזכירים וגזברים של שנת הרוטרי , תשלום לאולפן נשיאים₪  750

2020 – 2021 . 



 תשלום דמי חבר לרוטרי ישראל
 

   התשלום יתבצע בהעברה בנקאית או בהפקדת ציק בכל סניף 

 .של בנק דיסקונט    

 

 ההפקדה תתבצע לחשבון: 

  רוטרי ישראל' –על שם'. 

  (.11)בנק דיסקונט 

   (.146)סניף הרצליה פיתוח 

  0155-519-850מספר חשבון . 



 תשלום דמי חבר לרוטרי ישראל
 

 גזבר האזור מוציא לגזבר המועדון הוראת תשלום מפורטת 

 על פי מספר החברים במועדון כפי שהמועדון דיווח לרוטרי     

 .  בינלאומי    

 כגזבר המועדון לדאוג שמספר החברים במועדונך חובה עליך , 

 .2019בדצמבר  31וב  2019ביוני  30מעודכן ברוטרי בינלאומי ב     

 החזרים מרוטרי בינלאומי עבור תשלומים שבוצעו עבור  לא יינתנו 

 .חברים שעזבו את המועדון    

 



 TRF -תרומה לקרן רוטרי 
 

 זרוע הרווחה של רוטרי, קרן רוטרי. 

   הקרן נתמכת אך ורק בזכות תרומות מרצון של החברים וידידים 

 .של רוטרי    

 סביר להניח שתעניק תרומות ותסייע למועדון לבקש , כגזבר 

 . מענקים ולפקח עליהם    

   גזבר האזור או הוועדה האזורית של קרן רוטרי יוכלו לסייע לך 

 .בכך לפי הצורך    



 TRF -תרומה לקרן רוטרי 
 

 התרומות לקרן נפרדות מדמי החבר המשולמים לרוטרי בינלאומי. 

  

 חברים כיחידים ומועדונים יכולים לתרום לקרן בכל עת , 

 או באמצעות   Rotary.orgבאמצעות כרטיס אשראי באתר    

 .המחאת נוסעים, העברה בנקאית, ק'משלוח צ    

 



 TRF -תרומה לקרן רוטרי 
 הקרן מתקצבת מיזמים ברחבי העולם בתחומי המיקוד : 

 .מים וסניטציה. א    

 .שלום ופתרון סכסוכים. ב    

 .בריאות ומניעת מחלות. ג    

 . בריאות האם והילד. ד    

 .חינוך ואוריינות. ה    

 .שגשוג ופיתוח כלכלי. ו    

 

   הדרכה ייעודית בנושא קרן רוטרי בינלאומי תתקיים 

 .2019יוני  28ברמת השרון ב     

 



 חות כספיים"דו
 

מומלץ להציג להנהלה ולחברי המועדון לפחות   

 , פעמיים בשנה

 .דוח על מצבו הכספי של המועדון  
 



 ביקורת כספית
 

באחריות נשיא המועדון למנות ועדת ביקורת שבין  

יתר תפקידיה הוא לעשות ביקורת על כל הפעילות 

 .הכספית של המועדון

 

יש לדאוג , כאשר המועדון מתנהל כעמותה רשומה

י רואה  "מאזן כספי שהוכן ע, לדוח ועדת ביקורת

חשבון ופרוטוקול של האסיפה הכללית המאשרת 

 .   את המאזן הכספי
 



 סיום תפקיד גזבר המועדון
 

 יש להגיש לגזבר     2020יוני  30עם סיום התפקיד ב  

 :2020/21של השנה  

 .דפי חשבונות •

 .קים שנמסרו ועדיין לא נפדו'פרוט צ •

 .תשלומים שהתחייבת וטרם שולמו •

 .תקבולים שעדיין לא נכנסו לחשבון הבנק •

 

 
 

 שנים 5במשך ' דפי חשבון וכו, קים'ספחי פינקסי צ, עליך לשמור את תיק הכספים הכולל קבלות



 !!בהצלחה
 

 !אני עומד לרשותכם בכל שאלה

  

 פליקס גליק
 054-2188822: טלפון

 felix.rotary2490@gmail.com :מייל


