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 לכבוד

 הנהלהחברי/ות 

 נציגי/ות מועצה

 פ"אתקציב לשנה"ל תשהנדון: הצעת 

 

ך בתארי ישיבת המועצה שתתקייםלקראת  והסטודנטיות םהסטודנטיאגודת  הצעת התקציב של הנהלתלהלן 

14.10.2020: 

 .Excelמצורפת בטבלת  פ"אלתקציב האגודה לשנת הלימודים תש הצעה  .1

 .בהשוואה לתקציב תש"ף תקציב לתשפ"אהצעת ה הטבלה מציגה את •

של השנים  חות ניצולת תקציב"דו, ול על לקחי שנת הלימודים הקודמתהתקציב מבוסס בחלקו הגד •

 .האחרונות

 להקטנה בסעיף הוצאות בלתי צפויות.כל שינוי בסעיף ההכנסות וההוצאות יגרום להגדלה או  •

  בתכנון הפעילות של מחלקות האגודה:עקב התפרצות נגיף הקורונה, נעשתה התאמה  •

 .תקנים 5הוקפאו או בוטלו  .א

 ותועבר באופן מקוון או שבוטלה. מת באופן פרונטלי, הותאמה לתקופהשבשגרה מתקייפעילות  .ב

 על שירות משלים לסטודנטיות.ספרות זולה לא תיפתח בשנת תשפ"א, אנחנו עובדות  .ג

 מסמך הסבר שכר. .2

 מסמך ביאורים. .3

 
 

 בברכה,

 שבת ראשיו ירדן בן צבי,

 אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

 אוניברסיטת תל אביב
      

 

 העתק

 האגודה מבקרגיא הדר, עו"ד 

 רו"ח נגה כהן, מנהלת כספים

 



 

 

 

 שכר

בוצע עפ"י שעות עבודה המופיעות בתקן מצבת כוח האדם כפול תעריף שעה ממוצע  ותשעתי ותהתחשיב לעובד

 ובתוספת הוצאות סוציאליות נלוות כמפורט להלן:

 

 הערה % נלוות לשכר
 ממוצע 4 ביטוח לאומי

  7.5 מס שכר
 ממוצע 6 פיצויים

  ממוצע 6.5 קופת גמל
  4 חופשה
  28 סה"כ

 

לקרן פנסיה.  םחודשי 6מעל  ותהעובד ותקיימת חובה על המעביד להפריש כספים לעובד 1.1.2009מתאריך  החל

חל איסור להפריש  2009כמו כן, החל משנת  כוללת בחובה את ההפרשה לפיצויים. קרן פנסיה על פי חוקיה 

 כספים לקופה מרכזית לפיצויים.

 ותהשעתי ותפיצויים וקופת הגמל מתחשבים בכך שרוב העובדהאחוזים אשר חושבו בטבלת נלוות לשכר בסעיף ה

 חודשים. 6להפרשה לקרן פנסיה רק לאחר  ותוזכאי ותחדשן הינ

 

 

  



 

 

 

 ביאורים

 הנהלה וכלליות

חות הכספיים השנתיים וייעוץ שוטף "הדוביקורת על תשלום לרואה החשבון החיצוני עבור  :רו"ח ביקורת .1

 במהלך השנה. 
עקב  .לאגודהובענייני חוזים בדיני עבודה משפטי מעניק ייעוץ קבוע למשרד עו"ד ה חודשיתשלום  :משפטיות .2

סכום הריטיינר  הופחת –המציאות הכלכלית הנוכחית, ולאחר משא ומתן עם משרד עורכי הדין המייעץ לנו 

 החודשי.
  ביטוח תכולה לציוד, חבות מעבידים, צד ג' וביטוח נושאי משרה באגודה. :ביטוח .3
 .מתנות לאירועים אישיים/משפחתיים של עובדות האגודה :מתנות .4
 : אגרות למוסדות המדינה והשתלמויות לגורמים המקצועיים באגודה.אגרות והשתלמויות .5
 מחלקת הסברה.ל תכמו כן, העברת תקן דובר : הקיטון נובע ממיזוג תקנים במחלקת כספים.שכר .6
 

 מועצה
עלות קיום לאור הקורונה ואופי הלימודים הצפוי.  מקוונותהקיטון נובע בשל מעבר לבחירות  :בחירות .7

 .ברסיטהיתמיכה במחשוב ע"י האונו : תשלום עבור מערכת המחשובלמועצה חירותהב
 הקיטון נובע מאדפטציה לתקופת הקורונה. ות המועצה.סמינר השתלמות מקצועית לנציג :ותסמינר נציג .8

 

 משרד סיו"ר

בתקופת  הקיטון נובע עקב התייעלות .האגודה ותלעובד מקצועיותסדנאות  :והכשרות איכות שירות .9

 הקורונה.
נקרא סעיף זה בעבר . םקטים שוניעלות אחזקת פרויו אגודהלוחומרה רכש שוטף של תוכנה : מחשוב ותוכנות .10

 ."פרויקטי מחשוב"
לניהול פניות סטודנטים וסטודנטיות, ניהול משימות ושימור  הטמעת מערכת :מערכת ניהול פניות ומשימות .11

 .בעבר סעיף זה נקרא "הטמעת מערכת ניהולית" פעילות השוטפת באגודה.צורך ייעול הלידע 
  .למניעת הטרדות מיניות באגודההכשרה מקצועית לממונה  :הכשרת ממונה למניעת הטרדות מיניות .12

את פעילות היזמות באגודה. שיתוף הפעולה עם מרכז היזמות  משבר הקורונה, הוחלט לבטללאור  :יזמות .13

  האוניברסיטאי ממשיך ומתקיימות פעילויות שונות, בעיקר סביב אתגרי התקופה.

 לאור צמצום הפעיליות הפרונטליות.הקיטון נובע : למחלקות תווים .14
 חלוקה באירועי פתיחת השנה.ללסטודנטיות, רכישת מתנות  :מתנות פתיחת השנה .15
לחגים  ישפעילויות וסדנאות להגברת המוטיבציה ותחושת השייכות של העובדות לארגון ו :תרווחת עובד .16

 .הסעיף עבר מהנהלה וכלליות. (ראש השנה ופסח)
 באמצע שנת תש"ף.על ידי המועצה הגידול בסעיף נובע מהגדלת תקן מנהלת משאבי אנוש שאושר  :שכר .17

 



 

 

 

 מחלקת רווחה ומעונות

שינוי ארגוני: יחידת הדיור ומחלקת מנהל ורווחה הפכו למחלקת רווחה ומעונות ויחידת בשנת תש"ף אושר  .18

 התפעול.
הקיטון נובע עקב ההתאמות להגבלות  ת.מעונופעילויות חברתיות שונות ליצירת קהילה ב :כללי מעונות .19

 בשגרת הקורונה.
 .סעיף זה נקרא "שוק הדיור"בעבר  :דיור עירוני .20

 

 שירותהמרכז 

 הגידול נובע מרכישת קופות חדשות.: קופותאחזקת  .21
 נטיות וסטודנטים ע"י עו"ד חיצוני.מימון ייעוץ משפטי במגוון נושאים לסטוד: יעוץ משפטי לסטודנטיות .22

 הנהלה וכלליות.הסעיף עבר מהוצאות משפטיות ב
 הגידול נובע מתקן יחיד שהועבר מ"ספרות זולה", עובדת שתעסוק בהפקת מקראות. :שכר .23

 

 וזכויות סטודנטיאליות אקדמיה מחלקת

יוזמה חדשה ליצירת חוברת לכל קורס שתכלול סיכומים וחומרי עזר לשימוש  :חוברות קורסים .24

 הסטודנטיות.
 הקיטון נובע עקב התאמות האירוע להגבלות בשגרת הקורונה.: אירוע מילואים .25
 הגידול נובע מהרחבת הפעילות לפקולטה נוספת. :מרכזי למידה .26
ותמיכה בלמידה בתקופת הקורונה: חדרי  אקדמיות שונים להנגשת זכויותפרויקטים  :אקדמיים פרויקטים .27

 למידה בזום, בנק בחינות, שדרוג בידאיט, כנסי הסברה וכו'.
הקיטון נובע מכך שהלמידה בסמסטר א' תתקיים באופן , ובווידא יםיצילומי קורסים אקדמ :צילומי קורסים .28

 מקוון.
   .מהוספת תקן למחלקההגידול נובע  :שכר .29

 
 מעורבות חברתיתמחלקת 

 פעילות חברתית ותרומה לקהילה. בעבור ,האגודההמוענקות ע"י  מלגות :מעורבות חברתית מלגות .30
, הקיטון נובע עקב ניצול נמוך של הסעיף יוזמות שיעלו מהסטודנטיותתקציב ל :יוזמות פוליטיות וחברתיות .31

 בשנת תש"ף.
הגידול נובע עקב תמיכה תקציבית בתכניות מנהיגות של ארגונים לסטודנטיות בקמפוס.  :תמיכה בתכניות .32

 .הרחבת הפעילות
הקיטון נובע עקב הגבלות הפעילות תמיכה תקציבית בפעילות התאים הפוליטיים בקמפוס.  :תאים פוליטיים .33

 בשגרת הקורונה.
פעילויות שיא בנושאי פוליטיקה, מגדר, גזענות, יום המעשים הטובים, להטבפא"ק,  :אירועי שיא ומסורת .34

 הקיטון נובע עקב הגבלות הפעילות בשגרת הקורונה.מסורת ואירוע שכונות מנהלת הדיור. 
 : הקיטון נובע עקב הגבלות הפעילות בשגרת הקורונה, רוב הפעילות תעסוק בקידום מדיניות.קיימות .35



 

 

 

 

 תרבותמחלקת 

ה, ותקציב נוסף לשימוש נציגות לאירועי תרבות נציג לכל ₪ 300 של הקצבהחושב לפי  :נציגיםויגות נצ .36

 .ויוזמות שיעלו במהלך השנה, בנוסף ליוזמה שעלתה לשיתוף פעולה עם פסטיבל הסרטים
, כלל הטקסים יתקיימו הפקה של טקסי יום הזיכרון בהשתתפות האוניברסיטה תקצוב :זיכרון טקסי .37

 .להנחיותבהתאם 
באופן מקוון או  השנה ךבמהל ותוהעשרה אשר יופקו לסטודנטיאירועי תרבות, פנאי  :אירועים בקמפוס .38

מהתאמות הפעילות להגבלות בשגרת הקורונה והאיסור על  בתקציב נובע קיטוןה. פרונטלי, בהתאם להנחיות

 קיום אירועים המוניים.
 הצ'ופרים תתקיים במתכונת שונה.בהתאם להנחיות הקורונה, חלוקת  :חלוקת צ'ופרים .39
נה, הגעת כמות קטנה יותר של מהתאמות הפעילות להגבלות בשגרת הקורוהקיטון בתקציב נובע  :קשרי חוץ .40

 סטודנטיות בינלאומיות לתוכניות באוניברסיטה והקושי שבקיום אירועים בינלאומיים.

מודל , התזמורת האגוד האגודה:בחסות הפועלים  םסטודנטיאלייתמיכה במועדונים  :כללי מועדונים .41

מהתאמות הפעילות הקיטון בתקציב נובע ומועדון הסלסה.  , פסטיבל הסרטים, מועדון הדבקההאו"ם

 .נהלהגבלות בשגרת הקורו

 הקיטון נובע מהקפאת תקן רכזת ספורט והקפאה זמנית של תקן רכזת קשרי חוץ. :שכר .42

 

 הסברהו פרסוםמחלקת 

 והנוכחות הפחותה בקמפוס, הצורך במיתוג השתנה ולכן הקיטון בסעיף.: עקב הנחיות הקורונה מיתוג .43

לאחר הפעילות בשנת תש"ף והפקת הלקחים, הוחלט על שימוש מופחת בקמפיינים  :קמפיינים דיגיטליים .44

 דיגיטליים וקידום ממומן ולכן הקיטון בסעיף.

לוחות אפליקציה, האגודה (אתר, פייסבוק,  מדיותב , פיתוחים ושדרוגיםקבועותהוצאות  :והשקעות מדיות .45

 הגידול בסעיף נובע מסיווג הוצאות האפליקציה תחת מחלקה אחרת בשנת תש"ף. מודעות וכו').

סעיף המאחד שני סעיפים משנה שעברה: "קליטת סטודנטיות  :פפ"ס וקליטת סטודנטיות חדשות/פפ"ש .46

בשנת תשפ"א חג הפורים יתקיים במסגרת  –/פורימון" אירוע דייט ראשון לא יתקיים, "פפ"ש –חדשות" 

חופשת המבחנים ולכן לא תתקיים פעילות אגודה לרגל החג. התקצוב בשנת תשפ"א נדרש לטובת פעילות 

  פתיחת שנה מקוונת ופעילות פתיחת סמסטר שנתכנן פרונטלית או מקוונת בהתאם להנחיות. 

ממשרד יו"ר למחלקה, ומשינויי תנאי העסקת המעצבת מהעברת תקן הדוברת הגידול בסעיף נובע  :שכר .47

 באמצע שנת תש"ף.על ידי המועצה שאושר  הגרפית
 

 יחידת התפעול*
 הקיטון בסעיף נובע מדיוק הצרכים וההוצאות בהתבסס על שנים קודמות. :מים וחשמל .48

  קיטון נובע מהתייעלות.ה :טלפונים משרדיים .49

 בשנת תשפ"א המערך לא יפעל, בהתאם להנחיות הקורונה. :קפה שוק .50

 בשנת תשפ"א, התקצוב של כלל הפעילות יצא ממחלקת הסברה ופרסום. :פפ"ספפ"ש/ .51



 

 

 

 עקב הנחיות הקורונה, האירוע לא יתקיים בשנת תשפ"א. :דייט ראשון .52

 אחרותהוצאות 
 :מועצות פקולטטיות  .53

רפואה ומשפטים מותנה בהצגת המסמכים: בדיקת הוצאות שהוצאו בפועל, הצגת דוחות  מועצותב לוהתקצ

הצגת , הצגת מאזן בוחן המפרט הכנסות והוצאות לתקופה עבורה נדרש המימוןכספיים שנתיים חתומים, 

 הצגת אישור על ניהול תקין., תקציב לעמותה לשנה"ל הרלוונטית

 .האגודהמנוהל ע"י סיו"ר הנדסה  נציגות* תקציב 

 ** השינויים בסעיף עקב אופי הפעילות המשתנה של המועצות בהתאם להנחיות הקורונה.

 סטודנטיותסטודנטים וההחברה בהתאחדות  סטודנטיותסטודנטים וההאגודת : להתאחדות ותדמי חבר .54

 . לכן משלמת דמי חברות שנתייםהארצית ו

  השנה.הוצאות אותן לא ניתן לצפות בתחילת : בלתי צפוי מראש .55

לאור  .של אקסטרא לסטודנטיות בתחומים שונים והמרתונים עזרהסבסוד קורסי  :תמיכה בקורסי עזר .56

מהלימודים, הוחלט על  ןועקב החשש מנשירת בתקופה זאתהכלכלי אליו נקלעו סטודנטיות רבות  המשבר

 לכולן לקבל את הסיוע המוצע בחברה.סבסוד מוגבר על מנת לאפשר 
 

 הכנסות

. בנוסף, מועבר תשלום מרוכז של תכניות משלמות דמי רווחה 21,000-שנה"ל תש"ף הוא כלהצפי  :דמי רווחה .57

 חוץ תקציביות ובינלאומיות. 

מתשלום דמי הרווחה הנגבה ע"י האוניברסיטה מוקצה לפעילות האגודה, היתרה לדקאנט  78%*

 הסטודנטים.
הקיטון בסכום נובע מהשקעת תמיכת האוניברסיטה בתחומים שונים. : הכנסות שונות מהאוניברסיטה  .58

 משאבים שונים של האוניברסיטה ישירות לסטודנטיות בתיווך האגודה.
ובא לידי ביטוי בהקטנה משמעותית של היקף  משבר הקורונה הורגש בחברת נ.כ.ס: הכנסות מחברות בנות .59

הפעילות וההכנסות. החברה, כנהוג במשק, עובדת בתקציב שנה קלנדרית ולא שנה אקדמית, ובנוסף 

למציאות המורכבת וההנחיות המשתנות מיום ליום, לא ניתן לחזות את מחזור הכנסות החברה ואת 

 . 2021התמלוגים שיועברו לאגודה עד קיץ 
סעיף זה מייצג הכנסות ריבית בגין פירעון הלוואה שניתנה בעבר לעמותת "דיונון", שהינה  :ביתהכנסות רי .60

עמותת בת משותפת לאגודה ולאוניברסיטה נפגעה משמעותית בתקופת הקורונה. חודשים רבים החנות 

 הלוואה בעתיד הנראה לעין. ןעומדת סגורה, ולכן אין לעמותה יכולת פירעו
), עלה הצורך 13.5%-לאור הירידה הצפויה בהכנסות האגודה בשנת תשפ"א (כ :קודמותרזרבות משנים  .61

 לשימוש בחלק מכספי הרזרבות הקיימים בחשבון האגודה שנצברו לאורך השנים.

הקיטון נובע  מהקטנת הפעילות המשמעותית לאור  דמי שכירות מ"החוג הצפוני".מהכנסות  :הכנסות שונות .62

 הנחיות הקורונה.

 

 .18ביאור מספר ראי *

 המגדרים.שון רבות, אך מתייחס לכל הכתוב מנוסח בל**
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