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 נספח ב

 של הוצאות הנהלה וכלליות על פי סך המחזור מרבישיעור 

 
  מחזור ההכנסות השנתי

  )במיליוני שקלים חדשים(
מרבי של הוצאות  שולי שיעור
מחזור ביחס ל וכלליות הנהלה

  ההכנסות השנתי
  22%  10עד 

  15.5%  הבאים 25 - לעד ו 10מעל 

  10%  הבאים 50 - ל עדו 25מעל 

  8.5%  הבאים 75-ל עדו 50מעל  

  7.5%  הבאים 100- ל ועד 75מעל 

  5%  הבאים  100- מעל ל

    – של החשב הכללי באוצר) מיון(כללי הדיווח 
  :וכלליות נהלהימוינו כהוצאות ה אלה רכיבים

  מהות והערות, הרכב  סעיף  ד"מס

  משכורות ושכר עבודה .1

או /סוציאליות ונלוות לשכר ו

  ת שירות ניהוליקני

עובדי מנהלה , חשב, ל"סמנכ, ל"מנכ(הוצאות שכר נושאי משרה במוסד  •

 ). ומנהלהעובדים המשמשים בתפקידי ניהול  - ' וכו

ח הכספי המבוקר האחרון "מוסד ציבור שמחזור הכנסותיו לפי הדוב •

ב עלות שכר לא תחש, שקלים חדשים 400,000אינו עולה על , שברשותו

כחלק מהוצאות ההנהלה , ממחזורו 40%מ  כההנמוהמנהל הכללי שלו 

  . והכלליות של אותו מוסד ציבור

לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות  אין •

עובד המוגדר . מנהלתיתאו /כמבצע פעילות שאיננה ניהולית ו, הפעילויות

 בהנהלת המוסד לא יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע כמנהל

  .פעילות ישירה

  .תשלום לתאגידים בגין שירותי ניהול שהוענקו לגוף •  לתאגידים אחרים דמי ניהול  .2

וצאות הכדוגמת (לגיוס תורמים  פרסום והפקת אירועים, הוצאות שיווק •  הוצאות גיוס תרומות  .3

דמי ניהול  ,עמלות למגייסים חיצוניים, העסקת עובדים בגיוס תרומות

 ).וייעוץ

הוצאות אינן נחשבות כש רכוש קבועגיוס תרומות עבור למעט הוצאות  •

  .הנהלה וכלליות
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שכר , שכר טרחת יועצים משפטייםכדוגמת (תשלומים לגופים חיצוניים  •  שירותים מקצועיים  .4

הוצאות בגין ניהול חשבונות , שכר טרחת מבקר פנימי, טרחת רואי חשבון

  ). ידי גוף חיצוני-אם מבוצע עלב וחשבות שכר

למעט הוצאות , ועוד תקשורת, טלפון, דואר, הדפסות הוצאות כדוגמת •  צרכי משרד .5

סניפים בהם , כדוגמת מוקדים(הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות 

  ).עוסקים במישרין בביצוע מטרות המוסד ומטלותיו

בלעדית למשרדי ההנהלה של המוסד ולמבנים הוצאות כאמור המיוחסות  •  שכר דירה ואחזקה .6

  .למעט הוצאות הניתנות לייחוס  ישיר לעלות הפעילות

  .ל"בארץ ובחו •  כיבודים ונסיעות, ל"אש  .7

למעט הוצאות כאמור בגין רכבים  ,חזקת רכבים ושכירותאהוצאות בגין   •  אחזקת כלי רכב ושכירות .8

  .המשמשים את המוסד במישרין לביצוע מטרות המוסד ומטלותיו

  ).לעיל 1סעיף ( מנהלהנושאי משרה ועובדי  המשמשיםלרבות רכבים  •

הוצאות כאמור  למעט, ועודדמי חבר , רישויכדוגמת אגרות  הוצאות •  מיסים ואגרות .9

   .הפעילויות לעלות ישיר לייחוס הניתנות

שיפורים והתאמות , מכונות וציוד, הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי •  פחת .10

למעט הוצאות כאמור  ,)לעיל 7סעיף (כלי רכב , במושכר/ במבנה 

  .הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות

  


