
שנתיסעיףהוצאות

157,500ראשצוות

157,500מנהלת חינוכית

0מזכירה

264,600שלושה מדריכים

3,000סמינרים וליווי צוות

3,600מדריך עזר

0ליווי פסיכולוגי

586,200כ צוות"סה

25,000החזרי נסיעותמרצים

0מעבירי סדנאות/ שכר מרצים 

0הרצאות חוץ

0אירוח מרצים

25,000כ מרצים"סה

45,000(לבית)הסעות חניכים חניכים

0חומרי לימוד

5,000ספרות ומנויי עיתונים

0ליווי פסיכולוגי חניכים

35,000טיולים

10,000מזון טיולים

120,000מלגות חניך/ דמי כיס

5,000אטרקציות טיולים

1,750מירוצים

5,000פעילויות חוץ

1,750גיוס חניכים

5,000אירועים שוטף

5,000אירועי סיום

238,500כ חניכים"סה

250,000האכלהתפעול' הוצ

10,000חשמל+מים+ארנונה

180,000דמי שכירות

7,000ביטוח חניכים

1,000ביטוח עמותה וצוות

11,000'ביטוח מבנה צד ג

0

0אחזקה

2,400טלפון

פלאפונים

3,600אינטרנט

1,200דואר

10,000תפעול כללי

476,200כ בניה ותפעול"סה

0ציוד מגורים ומליאההקמה' הוצ

5,000ציוד טיולים ושטח

0מחשבים ונלוות

90,000שיפוץ מבנה

31/8/13 - 1/9/12: 'תקציב לשנה ב

ח"ש



0ציוד חדרים

10,000ציוד טיולים

0משרד/ ציוד כיתה

105,000כ רכוש קבוע"סה

הנהלה וכלליות' הוצ

2,000הוצאות משרד

6,000מנויי תוכנות

3,000תדמית ושיווק

5,000הדפסות

16,000כ הנהלה וכלליות"סה

0הנהלת חשבונותשירותים מקצועיים

0ראיית חשבון

0ייעוץ משפטי

0גיוס כספיםאחרות' הוצ

5,000שונות

21,000הוצאות דלקרכב' הוצ

5,000הוצאות רכב

1,300רשיונות

3,800ביטוחי רכב

1,200עמלות בנקמימון' הוצ

37,300אחרות' כ הוצ"סה

1,484,200כ הוצאות מכינה"סה



הערותחודשי

13,125

13,125

0

22,050

.סוף , אמצע, פתיחה-שלושה בשנה : סמינרים1,000

300

.קי'באחריות ג- יינתן בהתנדבות0

49,600

2,500

מרצים בהתנדבות0

ל"כנ0

ל"כנ0

2,500

. חניכים בשנה א13-ח לחודש ל" ש1,780- עלות של כ: לפי4,500

0

500

 ינתן בהתנדבות0

ראה הערה בנוייה3,500

"מזון נעורים"השאר מתקזז עם , מדובר בתוספת1,000

(30*)לחודש לחניך  ₪ 400על בסיס 12,000

500

350

500

נסיעות מפגשים ציוד ופרסום350

500

2,500

26,200

2.5*' תחשיב שנה א25,000

833

אושר18,000

ביטוח תאונות אישיות700

צוות- ביטוח תאונות אישיות100

1,100

0

בתחשיב נעורים0

200

במשכורת

300

100

.השכרת ציוד לשבועות שטח, גז, בולים833

47,167

תרומות+ ב נעורים "ע0

תנועות נוער/ י מתן עזרה ממכינות"בשאיפה להשיג ע500

תרומות0

קי'לפי הערכתו של ג9,000

31/8/13 - 1/9/12: 'תקציב לשנה ב

ח"ש



ב נעורים"ע -מזרונים, מיטות0

גרילנדה , סירים, כלב גז1,000

ב נעורים"ע- המשך אבזור משרד וכיתה + הכשרת כיתת לימוד 0

10,500

דיו למדפסות וכדומה, טושים, נייר200

500

.פרוספקטים לגיוסים ותרומות, חולצות300

. טיונרים של דיו6ב "ע500

1,500

התנדבות בועז0

התנדבות בועז0

התנדבות פישר בכר חן0

ב וועד מנהל"ע0

417

מ לליטר" ק12, מ בשנה" ק35,000לפי 1,750

.תיקונים417

108

.חובה+ מקיף -  ₪ 3,732– כ לתשלום "סה317

100

3,108

140,575


