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לכבוד 
חברי/ותהנהלה 
נציגי/ותמועצה 

הנדון :הצעת תקציב לשנה"ל תש"ף

להלןהצעתהתקציבשלהנהלתאגודתהסטודנטיםוהסטודנטיותלקראתישיבתהמועצהשתתקייםבתאריך
 :23.10.2019
 .1הצעהלתקציבהאגודהלשנתהלימודיםתש"ףמצורפתבטבלת.Excel


הטבלהמציגהאתהצעתהתקציבלתש"ףבהשוואהלתקציבתשע"ט .



התקציבמבוססבחלקוהגדולעללקחישנתהלימודיםהקודמת,דו"חותניצולתתקציבשלהשנים
האחרונותומסקנותפרויקט"הקולעלהשולחן".



כלשינויבסעיףההכנסותוההוצאותיגרוםלהגדלהאולהקטנהבסעיףהוצאותבלתיצפויות.

 .2מסמךהסברשכר.
 .3מסמךביאורים.


בברכה ,
ירדןבןצבי ,
יושבתראש 
אגודתהסטודנטיםוהסטודנטיות 
אוניברסיטתתלאביב
 


העתק 
עו"דגיאהדר,מבקרהאגודה 
רו"חנגהכהן,מנהלתכספים 

שכר
התחשיבלעובדות שעתיות בוצעעפ"ישעותעבודההמופיעותבתקןמצבתכוחהאדםכפולתעריףשעהממוצע
ובתוספתהוצאותסוציאליותנלוותכמפורטלהלן :

נלוות לשכר

%

הערה

ביטוחלאומי

4

ממוצע

מסשכר

7.50

פיצויים 

 6

ממוצע 

קופתגמל

6.5

ממוצע

חופשה

4

סה"כ

28


החלמתאריך1.1.2009קיימתחובהעלהמעבידלהפרישכספיםלעובדותהעובדותמעל6חודשיםלקרןפנסיה.
קרןפנסיהעלפיחוקיהכוללתבחובהאתההפרשהלפיצויים.כמוכן,החלמשנת2009חלאיסורלהפריש
כספיםלקופהמרכזיתלפיצויים .
האחוזיםאשרחושבובטבלתנלוותלשכרבסעיףהפיצוייםוקופתהגמלמתחשביםבכךשרובהעובדותהשעתיות
הינןחדשותוזכאיותלהפרשהלקרןפנסיהרקלאחר6חודשים .

עדכוני שכר
 .1טבלת התקנים אינה כוללת את ספרות זולה שעלותה אמורה להיות מכוסה ע"י הכנסות מפעילות
היחידה.שעותהפעילותשלספרותזולהנקבעותלפיהיקףהפעילותוהיעדיםומבוקריםבאופןשוטףע"י
סיו"ר ,מנהלת הכספים ובישיבות ההנהלה החודשיות של היחידה .קיימות מסגרות שעות ותקנים
נפרדיםלתקופתהלימודיםולתקופתהקיץ.
 .2עלות השכרהכוללתהצפויהשלהאגודה ,כוללספרות זולההנהכ  - 3.65מיליון ₪ומהווהכ 40%-מסך
היקףהפעילותהכספיתשלהאגודה(כ8.5-מיליון₪לשנת.)2018
 .3לאחרתהליךהתייעלותוחשיבהמעמיקה,בשנתתש"ףבוטלו6תקנים .


ביאורים
הנהלה וכלליות
 .1ביקורת רו"ח :תשלוםלרואההחשבוןהחיצוניעבורביקורתעלהדו"חותהכספייםהשנתייםוייעוץשוטף
במהלךהשנה.
 .2משפטיות :מימון ייעוץ משפטי במגוון נושאים לסטודנטיות וסטודנטים ע"י עו"ד חיצוני ,ותשלום חודשי
קבועלמשרדעו"דהמעניקייעוץמשפטיבדיניעבודהובענייניחוזיםלאגודה.
 .3ביטוח:ביטוחתכולהלציוד,חבותמעבידים,צדג'וביטוחנושאימשרהבאגודה.
 .4רווחתעובדת:שילחגים(ראשהשנהופסח)ופעילויותגיבושלעובדותהאגודה.
 .5מתנות:מתנותלאירועיםאישיים/משפחתייםשלעובדותהאגודה.
 .6שכר:הקיטוןנובעמהעברתהצוותהמשפטילמשרדהסיו"ר.

מועצה
 .7בחירות:עלותקיוםהבחירותלמועצה:תשלוםעבורמערכתהמחשוב,תמיכהבמחשובע"יהאוניברסיטה,
אבטחה,ניקיוןוכוחאדם.
 .8סמינרנציגות:סמינרהשתלמותמקצועיתלנציגותהמועצה .

משרד סיו"ר
 .9איכותשירותוהכשרות:סדנאותשירותלעובדותהאגודה.
 .11פרויקטימחשוב:רכששוטףשלתוכנהוחומרהלאגודהועלותאחזקתפרויקטיםשונים(אתרואפליקציה).
 .11הטמעתמערכתניהולית:הטמעתמערכתניהולמשימות,ידעולקוחותלפעילותהשוטפתבאגודה.
 .12ספורט:בשנתתש"ףהפעילותתנוהלבתוךמחלקתתרבות.פעילותיחידתהספורטמתוקצבתבאופןשווה
עלידיהאגודהומועדוןהספורטוכוללתתמיכהבנבחרותהאוניברסיטההשונות,הפקתארועים
ספורטיבייםכגוןמרוץהאוניברסיטה,קבוצתריצה,קבוצתרכיבהועוד.
 .13תעסוקה:הסעיףבוטלעקבחוסראפקטיביות.
 .14מניעתהטרדותמיניות:פעילותלמניעתהתופעה,יצירתקמפייןלהעלאתמודעותהנושאבקרבהסטודנטים
והסטודנטיות בקמפוס  ,הכשרה מקצועית לממונה על הטרדות מיניות באגודה ,תשלום לעמותת "לילה
טוב"המעניקהתותקןלארגוניםשעברוהכשרתם.
 .15יזמות :פעילותהמעודדת יזמותבקרבסטודנטיות בקמפוס,בדגשעל פיתוחמנהיגותיבקרבהסטודנטיות.
הפעילותמותנתבשיתוףובתקצובהאוניברסיטה.
 .16תוויםלמחלקות:הסעיףהועברממחלקתמנהלורווחה.
 .17מתנותפתיחתהשנה:רכישתמתנותלסטודנטיות,לחלוקהבאירועיפתיחתהשנה.
 .18שכר:העלייהנובעתמהעברתהמחלקההמשפטיתלמשרדהסיו"ר .

יחידת הדיור
 .19מעונות כללי :ניהול ותפעול הפעילות השוטפת בבתי המעונות השונים .הקיטון נובע מהרחבת הפעילות
הממומנתע"יהאוניברסיטה.
 .21מעונותבתי"ח:פוצלמהסעיףהכלליבעקבותגיוסרכזתוהרחבתהפעילות.
 .21שוקהדיור:כנ"ל.


מרכז השירות
 .22אחזקתקופות:הקיטוןנובעמסגירתמרכזהשירותבגילמן.
 .23שכר:כנ"ל.


מחלקת אקדמיה
 .24פרויקט חונכות :סטודנטיות משניםמתקדמותחונכות סטודנטיות מתחילות.הקיטוןנובעמירידהבצורך
לאורההשתתפותבמרכזיהלמידה.
 .25אירוע מילואים :הסעיף הועבר ממחלקת תרבות ומיועד להפקת אירוע להוקרת משרתי ומשרתות
המילואיםהשנתיהכוללהופעתסטנדאפ,כיבודומתנה.
 .26מרכזילמידה:הפעלתמרכזיהלמידה(תגבוריםאישיים),בשיתוףהפקולטותלמדעיםמדוייקיםולהנדסה.
 .27פרויקטים :פרויקטיםלהגברתהמודעותלזכויותאקדמיות,מפגשיסיועלקראתהבידינג,הפעלתמערכת
תמריציםלהעברתמבחניםולמרצותמצטיינות.
 .28צילומיקורסים:צילומיקורסיםאקדמייםבווידאו,העלייהנובעתמהביקושהרב.
 .29שכר:הקיטוןנובעמהתייעלותהמחלקהוהורדתתקנים. 

מחלקת מעורבות חברתית
 .31מלגותמעורבותחברתית:מלגותהמוענקותע"יהאגודה,בעבורפעילותחברתיתותרומהלקהילה.
 .31מעורבותחברתיתופוליטית:פוצללמספרסעיפים.
 .32ימישיא:פוצללמספרסעיפים.
 .33יוזמותפוליטיותוחברתיות:תקציבליוזמותשיעלומהסטודנטיות.פוצלמסעיףסל.
 .34תמיכהבתכניות:תמיכהתקציביתבתכניותמנהיגותשלארגוניםלסטודנטיותבקמפוס.פוצלמסעיףסל.
 .35תאיםפוליטיים:תמיכהתקציביתבפעילותהתאיםהפוליטייםבקמפוס.פוצלמסעיףסל.
 .36אירועישיאומסורת :פעיל ויותשיאבנושאיפוליטיקה,מגדר,גזענות,יוםהמעשיםהטובים,להטבפא"ק,
מסורתואירועשכונותמנהלתהדיור.פוצלמסעיףסל.


מחלקת תרבות
 .37נציגות ונציגים :חושב לפי הקצבה של  300 ₪לכל נציגה ,ותקציב נוסף לשימוש נציגות לאירועי תרבות
שהוגשהעבורםהצעהבקיץתשע"ט .

 .38טקסיזיכרון :תקצובהפקהשלטקסייוםהזיכרוןבהשתתפותהאוניברסיטה.
 .39אירועיםבקמפוס:אירועיתרבות,פנאיוהעשרהאשריופקולסטודנטיותבמהלךהשנה.העלייהבתקציב
נובעתמעלייתהמחיריםבתחום.כוללהופעתפתיחתשנה,פורימוןויוםהסטודנט.
 .41חלוקתצ'ופרים :חלוקתקרמבואיםבחורף,קרטיביםבקיץוסופגניותבחנוכהלכללהסטודנטיות.עדשנת
תש"ףנקראסעיףימיםמיוחדים.
 .41קשריחוץ :האגודהמקיימתקשרעםאגודותבחו"ל,קרנותוארגוניםעלמנתלקייםחילופיסטודנטיות
שלאעלבסיסאקדמי.
 .42מועדוניםכללי:תמיכהבמועדוניםסטודנטיאלייםהפועליםבחסותהאגודה:תזמורתהאגודה,מודל
האו"ם,מועדוןהדבקה,פסטיבלהסרטיםומועדוןהסלסה.העלייהנובעתמהגדלתהתמיכה.
 .43שכר :העלייהנובעתממעבריחידתהספורט.

מחלקת פרסום והסברה
 .44פרסוםוהסברה:סעיףסףשבוטלבתש"ף.
 .45מיתוג:מיתוגפיזילהגברתנוכחותהאגודהבקמפוס.
 .46הדפסותספרותזולה:הדפסותשונותלאורךהשנהבביתהדפוסשלהאגודה.
 .47קמפייניםדיגיטליים:פרסוםממומןברשתותהחברתיות.
 .48מדיותוהשקעות:הוצאותקבועות,פיתוחיםושדרוגיםבמדיותשמפעילההאגודה(אתר,פייסבוק,לוחות
מודעותוכו'). 
 .49פפ"ש/פורימון:מיתוגבפסטיבלפתיחתהשנהובפורימון("פפ"ס"בשניםקודמות).
 .51דוברות:גישהלמאגרימידעהמשמשיםאתהדובר.העלייהנובעתמהוספתפרויקטניטורומענהעלתגובות
ושאלותבמדיותהחברתיותבתש"ף.
 .51קליטתסטודנטיותחדשות:מיתוגאירוע"דייטראשון"והפקתחומריהסברהלסטודנטיותחדשות.


מחלקת מנהל ורווחה
 .52ניקיון:השתתפותבשיעור40%מהוצאותהניקיוןשלבנייןמיטשל.העלייהנובעתמהעברתהמפלטלניהול
האגודהבתש"ף.
 .53מיםוחשמל:תשלוםמיםוחשמללאוניברסיטה.העלייהנובעתמהעברתהמפלטלניהולהאגודהבתש"ף.
 .54טלפוניםמשרדיים:הקיטוןנובעמהתייעלות,עדשנתתש"ףנקראסעיףתקשורת. 
 .55פפ"ש/פורימון:תפעוללוגיסטישלפסטיבלפתיחתהשנהוהפורימון.
 .56דייטראשון:תפעוללוגיסטישלאירוע"דייטראשון".
 .57שכר:הקיטוןנובעמהתייעלותהמחלקהוצמצוםהתקניםבתש"ף .

הוצאות אחרות
 .58מועצותפקולטטיות:
התקצובלמועצותרפואהומשפטיםמותנהב :
 .1הצגתאישורעלניהולתקין .
 .2בדיקתההוצאותשהוצאובפועל.
 .3הצגתדוחותכספייםשנתייםחתומים .
 .4הצגתמאזןבוחןהמפרטהכנסותוהוצאותלתקופהעבורהנדרשהמימון. 
 .5הצגתתקציבלעמותהלשנה"להרלוונטית .
*תקציבנציגותהנדסהמנוהלע"יסיו"רהאגודה .
 .59דמי חברות להתאחדות :אגודת הסטודנטים והסטודנטיות חברה בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות
הארציתולכןמשלמתדמיחברותשנתיים.
 .61בלתיצפוימראש:הוצאותאותןלאניתןלצפותבתחילתהשנה.
 .61תמיכהבקורסיעזר:סבסודקורסיהעזרשלאקסטראלסטודנטיותבתחומיםשונים.
 .62שינוי ושיפוץ משרדי האגודה :בעקבות שינויים במבנה מחלקות האגודה והגדילה בכוח האדם לאורך
השנים,ישצורךלשנות,להרחיבולשפץאתמשרדיהאגודה.
 .63פרויקט מיפוי צרכים סטודנטיאליים :מתוך תפיסה שהצרכים הסטודנטיאליים השתנו בעשור האחרון,
הוחלטעלפרויקטרחבהיקףלבירורהצרכיםועדכוןפעילותהאגודהבהתאם.


הכנסות
 .64דמירווחה:הצפילשנה"לתש"ףהואכ24,000-משלמותדמירווחה.בנוסף,מועברתשלוםמרוכזשל
תכניותחוץתקציביותובינלאומיות. 
*78%מתשלוםדמיהרווחההנגבהע"יהאוניברסיטהמוקצהלפעילותהאגודה,היתרהלדקאנט
הסטודנטים.
 .65הכנסותשונותמהאוניברסיטה:תמיכתהאוניברסיטהבתחומיםשונים.העלייהנובעתמהתקצובהצפוי
לפעילותהאגודהבתחוםהיזמות.
 .66הכנסותמחברותבנות:תשלוםתמלוגיםבשיעורשל3%ממחזורנ.כ.ס .
 .67קרןמלגותדיונון:המלגותמועברותישירותמחברתדיונוןלסטודנטיותולכןשורתהתקציבירדה.תקציב
המלגותנשמרוהןמוענקותתחתפיקוחהאגודה.
 .68הכנסותשונות:הכנסותמביתהדפוסשלהאגודהודמישכירותמ"החוגהצפוני".

*הכתובמנוסחבלשוןרבות,אךמתייחסלכלהמגדרים.

