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גזבר האיזור יונה מזור



ניהול גזברות המועדון

יונה מזור

2018-19גזבר האזור לשנת 

2490אולפן בעלי תפקידים נכנסים במועדוני אזור 

2018במרץ 1, באר שבע



?מי אנחנו 

יונה מזור

2018-19גזבר האזור לשנת 

כרמלרוטריחבר מועדון 

(2017-18שנת )מזכיר האזור 



הכנות לתפקיד גזבר האזור 

  בצע חפיפה עם הגזבר היוצא

 וודא שיש לך חשבון בMy Rotary 

 למד לעבוד עם תוכנתExcel 

התחל לפעול עכשיו–ביולי 1-אל תמתין ל



תהליך הכנת התקציב השנתי של המועדון  

הפגש עם נשיא המועדון הגזבר 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 תוכנתEXCEL



1סעיפי תקציב הוצאות 

 כפול מספר חברי  )₪ 320–2018/19דמי חבר לאזור בשנת

ח לחודש לכל חבר חדש שהצטרף לאחר מועד  "ש27+ המועדון 

(התשלום הקודם

 מספר )לשנה $ 64–2018/19דמי חבר לרוטרי בינלאומי בשנת

(על פי דוח רוטרי בינלאומי, חברי המועדון 

  תשלום לועידה התחיקתית

השתתפות בקרנות האזור

 לחבר$ 30מינ –תרומה לקרן הבינלאומית

תשלומים עבור מיקום המועדון וכיבוד



2סעיפי תקציב הוצאות 

 דגלוני מועדון

 אירועים  , נישואין, ימי הולדת)תעודת עץ ביער פול האריס
(.משפחתיים

תעודות הוקרה .

 250עלות –גלגל הזהב  ₪

תשורות ופרחים .

 (בבנק)דמי ניהול חשבון

 הוצאות משרדיות.

החזקת אתר האינטרנט  .



3סעיפי תקציב הוצאות 

השתתפות בסמינרים וכנסים.

חילופי משלחות/אירוח חילופי נוער.

 אם  )השתתפות בטיולים שמקיים המועדון
(.קיימת מדיניות כזו

מסיבות ואירועים.

 הוצאות בלתי צפויות.



סעיפי הכנסות  –תקציב 

 מחברי המועדון  –דמי חבר

  דמי חבר מחברים חדשים

  דמי כניסה מחברים

  תקבולים שונים מאורחים

 תרומות וכו:אחר'



הכנסות  –תקציב מועדון 

הצעת תקציב  סעיף

2018/19לשנת 

ביצוע בפועל שנה  

קודמת

הערות  

הכנסות מדמי חבר

תרומות למועדון

הכנסות מפרסום  

תקבולים מאורחים

העברה משנה קודמת

אחר

כ הכנסות  "סה



הוצאות  –תקציב 

הצעת תקציב  סעיף תקציבי  

2018/19שנת 

ביצוע בפועל  

שנה קודמת

הערות  

2018יולי 1: התשלום ראשוןדמי חבר לאזור

2019ינואר 1: תשלום שני 

כולל ועידה  )דמי חבר לרוטרי בינלאומי 

(תחיקתית ובטאון רוטרי

2018יולי 1: התשלום ראשון

2019ינואר 1: תשלום שני 

הוצאות משרדיות

השתתפות בכנסים 

עיון/אירוח קבוצות נוער

השתתפות בטיולים של חברי המועדון

בינמועדוניםמסיבות ואירועים 

תרומה לקרן הרוטרי  

הוצאות כיבוד  



הוצאות המשך–תקציב 

הצעת  סעיף תקציבי  

תקציב שנת  

2018/19

ביצוע בפועל  

שנה קודמת

הערות  

.……………הוצאות כיבוד 

דגלים ודגלונים 

יער פול  , גלגל הזהב, הוקרה)תעודות 

(האריס

תשורות ופרחים

אתר אינטרנט

(  בנק)דמי ניהול חשבון 

העברה לשנה הבאה  

(מהתקציב10%)בלתי צפוי 

כ הוצאות המועדון  "סה



תקציב

כ  "סהכ הכנסות"סה

הוצאות  

יתרת המועדון  

בבנק  בתחילת 

השנה

יתרת המועדון בבנק בסוף 

השנה 



חשבון הבנק

  חובה לנהל את כספי המועדון בחשבון בנק

 שם המועדון  + החתימהמורשיפתיחת חשבון בבנק על שם

 החתימה יהיו נשיא המועדון והגזבר  שמורשימומלץ

 כיתהוועד חשבון הבנק של המועדון יפתח כחשבון

 50,000₪מוגבל עד לגבוה " כיתהוועד "חשבון

יש להפריד בין כספי המועדון לבין כספי אפיק הקהילה

לכל אחד מהם חשבון בנק נפרד

  יש לנהל את פעילות אפיק הקהילה באמצעות עמותה



דוחות כספים של המועדון  

 חייבים  " עמותה רשומה"מועדונים המנהלים את המועדון תחת
:לדאוג 

  לדוח של וועדת ביקורת

או  

ח ופרוטוקול של האסיפה הכללית המאשרים את  "דוח של רו
הדוחות הכספים על פי הכללים הנהוגים בניהול עמותות  



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 הראשונה של שנת הרוטרי

 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

.מיידיתהחבר השנתיים ויחל בגבייה 

מומלץ לגבות את דמי החבר מראש לשנה.

  יש לטפל בחברים שאינם משלמים ולא להזניח את העניין

 לעדכן רשומות ולהפקיד  , חובה לתת קבלה –לאחר קבלת תשלום

בבנק 



תשלום דמי חבר מהמועדון לרוטרי ישראל 

 יתבצע במרוכז –התשלום לרוטרי ישראל.

 התשלומים לאזור מתבצע בשתי פעימות:

 160–2018בתחילת יולי ₪X לחבר ₪ 27+ מספר חברי המועדון

חדש שהצטרף למועדון לאחר מועד התשלום האחרון

 160–2019בתחילת ינואר ₪X 27+ מספר חברי המועדון ₪

2018לחבר חדש שהצטרף למועדון לאחר חודש יולי 



תשלום דמי חבר לרוטרי ישראל 

  התשלום יתבצע בהעברה בנקאית או בהפקדת ציק בכל סניף של

בנק דיסקונט

 ההפקדה תתבצע לחשבון:

" רוטרי ישראל "

 11בנק דיסקונט

 בית הקרנות  –106סניף

 149-457-245–חשבון מספר



תשלום דמי חבר לרוטרי ישראל

גזבר האיזור מוציא לגזבר המועדון הוראת תשלום מפורטת

על פי מספר החברים במועדון כפי שהמועדון דיווח  לרוטרי

.בינלאומי

חובה עליך כגזבר המועדון לדאוג שמספר החברים  

2018ביוני 30מעודכן ברוטרי בינלאומי ב,במועדונך

2018בדצמבר 31וב



תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי

התשלום מתבצע במרוכז בשני תשלומים

2018בתחילת יולי 

לחבר$ 32

לחבר עבור הועידה התחיקתית$ 1.5

רטוריוןלמועדון עבור עיתון $ 12

2019בתחילת ינואר 

לחבר$ 32



תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי

רוטרי בינלאומי מוציא לגזבר המועדון הוראת תשלום 

מפורטת על פי מספר החברים

.במועדון כפי שהמועדון  דיווח לרוטרי בינלאומי

חובה עליך כגזבר המועדון לדאוג שמספר החברים  

במועדונך מעודכן ברוטרי בינלאומי

2018לדצמבר 31וב2018ביוני 30ב



תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי



תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי

לא ינתנו החזרים מרוטרי בינלאומי  

עבור תשלומים שבוצעו  עבור 

חברים שעזבו את המועדון ושמם  

לא נגרע מרוטרי בינלאומי



תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי
העברה בנקאית.א

 Deutsche Bank: כל התשלומים לרוטרי בינלאומי של דמי החבר יש לעשות באמצעות בנק גרמני בשם

AG (Düsseldorf(.

 International Cross-Border-ל"יש לבקש מהבנק לפעול באמצעות תשלום בינלאומי לחו[ 1

Payment                                                                                       .

.SAR Invoiceהסכום המופיע בהודעה שנתקבלה מרוטרי בינלאומי הנקראת :סכום[ 2

International Rotary: מוטב לפקודת[ 3

IBAN:DE45 3007 0010 0255 0333 00פרטי חשבון ביורו [ 4

IBAN :DE58 3007 0010 0366 0032 00ב "ארה$ -ב-פרטי ח

5 ]Bic /Swift :DEUTDEDDXXX.

.עמלות הבנק יחולקו בין המעביר לנעבר[ 6

.הוראת העברה-מספר חשבונית/ מספר המועדון המעביר: פרטי תשלום[ 7

SEK, DKK, NOK &CHF: הוראות לתשלום

,  אנא בצע את ההעברה במטבע המקומי

.באמצעות הבנק כמופיע בהודעה שנתקבלה במועדון

יש לציין את מספר המועדון ומספר החשבונית

תשלום בכרטיס אשראי.ב



תשלום דמי חבר לרוטרי בינלאומי



תרומות ומענקים של קרן רוטרי

נתמכת אך ורק בזכות  , זרוע הרווחה של רוטרי, קרן רוטרי

סביר  , כגזבר. תרומות מרצון של החברים וידידים של רוטרי

להניח שתעניק תרומות ותסייע למועדון לבקש מענקים  

המועדון או הוועדה האזורית של קרן רוטרי  . ולפקח עליהם

.יוכלו לסייע לך בכך לפי הצורך

תרומות ומענקים לקרן רוטרי בינלאומי

מדמי החבר המשולמים לרוטרי  נפרדותהתרומות לקרן 

לתרום לקרןחברים שהם יחידים ומועדונים רשאים . בינלאומי

או  Rotary.orgבאמצעות כרטיס אשראי באתר , בכל עת

המחאת נוסעים או  , העברה בנקאית, ק'באמצעות משלוח צ

העברת תשלום מקוון לזכות קרן רוטרי



(שנים3לאחר )לאזור 50%חוזר -הקרן השנתית. 1

:ניתן לשייך את התרומה לנושא ספציפי

השתתפות בתמיכה בפרויקטים של מועדונים 1.1
העולמיתבקרן 1.2

:הרוטריאחד מששת תחומי המיקוד של קרן 1.3

,  שלום ופתרון סכסוכים. ב, מים וסניטציה. א

,  והילדבריאות . ד, ומניעת מחלותבריאות . ג

.שגשוג ופיתוח כלכלי. ו, חינוך ואוריינות. ה

לא חוזר לאזור-פוליו. 2

לאזור בעתיד50%חוזר -תרומה בעיזבון. 3

לא חוזר-רוטרימרכז שלום של . 4

לא חוזר-מענק עולמי. 5



.כתרומה לקרן או קבלת אות עמית פאול האריסרוטריניתן להעביר כספים לקרן 

:יש באפשרותך להעביר את הכספים בשתי דרכים

בנקאיתהעברה.א

 Deutsche Bank AG: יש לעשות באמצעות בנק גרמני בשם, בינלאומי של תרומותרוטריכל התשלומים לקרן 
(Düsseldorf(.

,  -ל "יש לבקש מהבנק לפעול באמצעות תשלום בינלאומי לחו[ 1

International Cross-Border Payment.

.יש לציין את סכום התרומה:סכום[ 2

.Rotary Foundation:מוטב לפקודת[ 3

IBAN:DE51 3007 0010 0255 0200 00פרטי חשבון ביורו [4

IBAN:DE31 3007 0010 0067 1818 00ב "ארה$ -ן ב-פרטי ח

5 ]Bic /Swift :DEUTDEDDXXX.

.עמלות הבנק יחולקו בין המעביר לנעבר[ 6

.פרטי התורם ובעבור מה התרומה/ מספר המועדון המעביר:פרטי תשלום[ 7

.באמצעות הבנק כמופיע בהודעה שנתקבלה במועדון, אנא בצע את ההעברה במטבע המקומי

.פרטי התורם ובעבור מה התרומה/ יש לציין את המועדון המעביר[ 8

.ל חיים קנת"ר הקרן נ"ליוב"המצלאחר ביצוע התרומה יש לשלוח את הטופס 

WWW.ROTARY.ORGבינלאומירוטרישל אתר האינטרנט. ב

http://www.rotary.org/




אפשרות ראשונה

WWW.ROTARY.ORG-בינלאומירוטרילהיכנס לאתר . 1

.-GIVEלחץ על -מסך הפתיחה . 2

.תרום-Donate–לחץ על -נפתח מסך. 3

:בחר אחד מחמשת אפשרויות התרומה. 4

הקרן השנתית. 1

פוליו. 2

תרומה בעיזבון. 3

רוטרימרכז שלום של . 4

מענק עולמי  . 5

../../My Documents/אורנדדד-רוטרי ישראל/WWW.ROTARY.ORG


אפשרות שניה 

WWW.ROTARY.ORG-בינלאומירוטרילהיכנס לאתר . 1

 The-הרוטריולאחר מכן על קרן -MY ROTARYלחץ על -מסך הפתיחה . 2

Rotary Foundation

.עכשיותרום-GIVE NOW–לחץ על -נפתח מסך. 3

.  תרום-Donate–לחץ על -נפתח מסך. 4

:בחר אחד מחמשת אפשרויות התרומה. 4

הקרן השנתית. 1

פוליו. 2

תרומה בעיזבון. 3

רוטרימרכז שלום של . 4

מענק עולמי. 5

../../My Documents/אורנדדד-רוטרי ישראל/WWW.ROTARY.ORG


My Rotary

ולמד את השימוש בכלי צור חשבון אישי 

הרשאה לעדכון מידע המועדון  : ביולי1-החל מה

:  כדיMy Rotary-בהמועדון תוכל להשתמש כגזבר 

.פרטים אישייםלעדכן 

.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

OFFICIAL DIRECTORYלערוך חיפושים במדריך הראשי 











יונה מזור

054-4537744

yona.rotary2490@gmail.com

mailto:yona.rotary2490@gmail.com

