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לכבוד 
יו"ר 
חברי/ותהנהלה 
נציגי/ותמועצה 

הנדון :הצעת תקציב לשנה"ל תשע"ט

להלןהצעתהתקציבשלהנהלתאגודתהסטודנטיםלקראתדיוןבמועצהבתאריך 9.10.2018
 .1הצעהלתקציבהאגודהלשנתהלימודיםתשע"ח.
 .2הטבלההמצורפתמציגהאת :


טור1–מספריהשוואהתקציבתשע"ח .



טור2–הצעהלתקציבתשע"ט .


 .3התקציבמבוססבחלקוהגדולעללקחישנתהלימודיםהקודמתודו"חותניצולתתקציב
שלהשניםהאחרונות.
 .4ברצונילהדגישאתהצורךלבדוקלפניהתחייבותלפעילויותאתמצבהתקציב .
 .5כלשינויבסעיףההכנסותוההוצאותיגרוםלהגדלהאולהקטנהבסעיףהוצאותבלתי
צפויות.
 

בברכה ,

נגהכהן,רו"ח 
מנהלתכספים 
אגודתהסטודנטיםוהסטודנטיות 
אוניברסיטתתל-אביב 


העתק 
גיאהדר,מבקרהאגודה 

שכר
התחשיבלעובדיםשעתייםבוצעעפ"ישעותעבודההמופיעותבתקןמצבתכוחהאדםכפולתעריף
שעהממוצעובתוספתהוצאותסוציאליותנלוותכמפורטלהלן :

%
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7.50
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ממוצע 

קופתגמל
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חופשה

4.00

סה"כ

29.1



החלמתאריך1.1.2009קיימתחובהעלהמעבידלהפרישכספיםלעובדיםהעובדיםמעל6חודשי
עבודהלקרןפנסיה.קרןפנסיהעלפיחוקיהכוללתבחובהאתההפרשהלפיצויים.כמוכן,החל
משנת2009חלאיסורלהפרישכספיםלקופהמרכזיתלפיצויים .
האחוזיםאשרחושבובטבלתנלוותלשכרבסעיףהפיצוייםוקופתהגמלמתחשביםבכךשרוב
העובדיםהשעתייםהינםחדשיםוזכאיםלהפרשהלקרןפנסיהרקלאחר6חודשים .

עדכוני שכר
טבלתהתקניםאינהכוללתאתספרות זולהשעלותהאמורהלהיותמכוסהע"יהכנסותמפעילות
היחידה .שעות הפעילות של ספרות זולה נקבעות לפי היקף הפעילות והיעדים ומבוקרים באופן
שוטףע"יסיו"ר,מנהלהכספיםובישיבותההנהלההחודשיותשלהיחידה.קיימותמסגרותשעות
ותקניםנפרדיםלתקופתהלימודיםולתקופתהקיץ .

עלותהשכרהכוללתהצפויהשלהאגודה,כוללספרותזולההנהכ-3.75מיליון₪ומהווהכ39%-
מסך היקף הפעילות הכספית של האגודה (כ 9.5-מיליון  ₪לשנת  ,2017נתון זה כולל בנוסף
לתקציב המוצג את הכנסות :מרכז שרות ,ספרות זולה ,השתתפות בפרויקט האגודן ,הקצבות
למלגותוכו'). 


ביאורים
הנהלה וכלליות
 .1ביקורת -תשלום לרואה החשבון החיצוני עבור ביקורת על הדוחות הכספיים השנתיים
וייעוץשוטףבמהלךהשנה.
 .2משפטיות -תשלום חודשי עבור שני עורכי דין .האחד מעניק ייעוץ משפטי לסטודנטים
בנושאיםאזרחיים,והשנינותןלאגודהייעוץמשפטיבנושאיםעסקייםובדיניעבודה.
 .3ביטוח -הסעיף כולל ביטוח תכולה לציוד ,חבות מעבידים ,צד ג' וביטוח נושאי משרה
באגודה.
 .4רווחת עובד -הסעיף כולל בעיקר שי לעובדים לחגים (ראש השנה ופסח) והשתלמויות
מקצועיותלעובדיאגודתהסטודנטים.
 .5אירוח ומתנות -הסעיף כולל בעיקר שי לעובדי האוניברסיטה ,שעימם יש לאגודה ממשקי
עבודהמשותפים,לרובהשימוענקבתחילתשנתהלימודים(כ150עובדיםלערך).
 .6שכר הנהלה וכלליות – הסיבה המרכזית לעלייה הינה בגין חילופי תפקידים במחלקת
כספים-תשלומיםבגיןסיוםהעסקהוכןתקופתחפיפהשלמנהלתהכספים.
 .7בחירות -הסעיף כולל בעיקר את עלות קיום הבחירות :תשלום עבור מערכת המחשוב 
תמיכהבמחשובע"יהאוניברסיטה,אבטחה,ניקיוןוכוחאדם.
 .8סמינר נציגים -המדובר בסמינר השתלמות מקצועית לנציגים ,אשר בהתאם להחלטת
מועצתאגודתהסטודנטיםייערךמידלאחרהבחירותבשנה"לתשע"ט .

משרד סיו"ר
 .9איכות שירות -סדנאות שירות לעובדי ספרות זולה ,מרכז השירות המחלקה האקדמית
ויחידתהדיור.
 .11פרויקטימחשוב-הסעיףכולל:רכששוטףשלתוכנהוחומרהבאגודה,עלותאחזקת
פרויקטיםשונים:בנייתאתרחדש,בנייתאפליקציהחדשהומערכת.CRM
 .11יחידתהספורט–פעילותיחידתהספורטמתוקצבתבאופןשווהעלידיאגודתהסטודנטים
ומועדוןהספורטוכוללתתמיכהבנבחרותהאוניברסיטההשונות,הפקתארועים
ספורטיבייםכגוןמרוץהאוניברסיטה,קבוצתריצה,קבוצתרכיבהועוד.
 .12יחידתהתעסוקה–כפוףלמנהלתמשאביאנוש,מיועדבעיקרלהגדלהושיפורהיצע
התעסוקהלסטודנטיםבקמפוס.
 .13מניעת הטרדות מיניות  - עבור מלחמה בתופעה ,כולל יצירת קמפיין להעלאת מודעות
הנושא בקרב הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס כולל התשלום לעמותת "לילה טוב"
הנותנתתותקןלמקומותאשרעברואתההדרכהבנושא.
 .14מתנותפתיחתהשנה  -רכישתמתנותלסטודנטיםלחלוקהבאירועפתיחתשנתהלימודים
בלבד .הקיטון בסעיף הינו עקב ירידה במחירי המתנות בשל רכישה מרוכזת באמצעות
התאחדותהסטודנטים.

 .15שכר מחלקת סיו"ר – כולל את שכר הסיו"ר ,רכזת העובדים ,מנהל/ת יחידת הספורט,
מנהל/תיחידתהתעסוקה ואישהמחשוב.עלייתהשכרנובעתמהרחבתתקןמנהלתמשאבי
אנושלמשרהמלאה.

יחידת דיור
 .16קולקטיב–הביקושהיהנמוךולכןהסעיףבוטל.
 .17ירידדיור-הביקושהיהנמוךולכןהסעיףבוטל.
 .18מעונות–ניהולותפעולהפעילותהשוטפתבבתיהמעונותהשונים.
 .19שכר-שכרמחלקתדיורעלכללרכזיה.

מרכז שירות
 .21אחזקת קופות ועמלות -תשלום עבור אחזקת הקופות הממוחשבות ,תיקונים וביטוח.
הירידה הדרסטית מ עלויות החלפת הקופות בכלל מרכזי השירות והקמת קופה חדשה
במרכזבגילמןבשנתתשע"ז.
 .21שכר-הירידהנבעהמהתייעלותואיחודתקניםבמחלקה .

המחלקה האקדמית
 .22פרויקטחונכות-סטודנטיםמשניםמתקדמותחונכיםסטודנטיםבתחילתדרכםהאקדמית.
 .23אירועיסטודנטיםחדשים-עבורפרויקטדייטראשוןוהאגודהיוצאתהחוצה.
 .24מרכזילמידה-עבורהפעלתמרכזיהלמידה(אחדעלאחד)בסיפריותוב"-מבחנה"עבורכלל
ציבור הסטודנטים .כולל פרויקט "המחדד" למתן סיוע אקדמי לסטודנטים בשיתוף עם
הפקולטהלמדעיםמדויקים.
 .25בנקסריקות-עבורהמלגאילפרויקט
 .26צילומיקורסים–צילומיקורסיםאקדמים.








מעורבות חברתית
 .27מלגות -מלגות המוענקות ע"י אגודת הסטודנטים ,מבוססות על פעילות חברתית ותרומה
לקהילה.סךהמלגותמתקציבהאגודהכוללהוצאותנלוותהנוכ 215,000-אלף₪בשנה"ל
תשע"ט.הירידהבסכוםלאורהיצעהמלגותשגדלמאודבאמצעותפרויקט.Milgapo
 .28מעורבות חברתית ופוליטית -המטרה :יצירת שיח פוליטי בקמפוס על ידי קיום מגוון
מפגשיםפוליטיים,כנסיםוהרצאות.
 .29ימישיא -טקסמלגות,ימיעיון,פרויקטג'סטהלהתנדבויותחדפעמיות.
 .31טקס מלגות -טקס הענקת המלגות לסטודנטים תמורת מעורבותם בחברה במהלך השנה.
אוחדתחתסעיףימישיא.
 .31מלגתהצטיינות–בוטל.
 .32ימיעיון-אוחדתחתסעיףימישיא.
 .33ג'סטה-פרויקטהתנדבויותחדפעמיות,אוחדתחתסעיףימישיא.
 .34סמינריםוקורסים– (נקראבעברקורסימנהיגות)ליוויסטודנטיםבוגריקורסיהמנהיגות
שלאגודתהסטודנטיםלצד יוזמותחברתיותסטודנטיאליתופרויקטיםקהילתייםבמהלך
השנה.הסעיףעברלקורסימנהיגותתחתיחידתיזמותומנהיגות.

תרבות וקשרי חוץ
 .35נציגים-הקצבהשל300₪לכלנציג,למעטנציגימשפטים,רפואהוהנדסה . 
 .36טקסיזיכרון -תקצובהפקהשלטקסייוםהזיכרוןבהשתתפותהאוניברסיטה()50%כולל
בעיקרהוצאותהגברהובמה.
 .37אירועיםבקמפוס-אירועיתרבות,פנאיוהעשרהאשריופקולסטודנטיםבמהלךהשנה.
כוללהופעתפתיחתשנה,הופעתפתיחתסמסטרב'ויוםהסטודנט.העלייהנובעתמהרצון
לייצראירועיםברמהגבוההיותרלשביעותרצוןהסטודנטים.
 .38ימיםמיוחדים -התקציבכוללחלוקתקרמבואיםבחורף,קרטיביםבקיץוסופגניותבחנוכה
לכללהסטודנטיםבקמפוסומחוצהלו.
 .39קשריחוץ -האגודהמקיימתקשרעםאגודותבחו"לוכןעםקרנותוארגוניםעלמנתלקיים
חילופיסטודנטיםשלאעלבסיסאקדמי.התקציבכוללאירוחמשלחותוסבסודלמשלחות
יוצאות.
 .41מועדוניםכללי-תמיכהבמועדוניםסטודנטיאלייםהפועליםבחסותהאגודה,כגון:תזמורת
האגודה,מודלהאו"ם,מועדוןהדבקהומועדוןהסלסה.הירידהנבעהלאורהפרדתמועדון
הדיבייטלסעיףנפרד.

פרסום ,הסברה ודוברות

 .41פרסוםוהסברה-סעיףזהמשמשלהוצאותדפוס,טקסטילושילוט.
 .42מאבקים-הסעיףכוללבעיקרציודהסברהוכןהוצאותלוגיסטיותכגוןאוטובוסים,הגברה,
אבטחהוכו'.
 .43מדיותוהשקעות-הסעיףכוללאתההוצאותהקבועותעלהמדיותשמפעילההאגודה(אתר,
פייסבוק,לוחותמודעותוכו')וכןשדרוגיםשלהמדיותופיתוחשלמדיותופיצ'ריםנוספים
כוללאתרחדשואפליקציהחדשהשצפוייםלהיכנסלשימושבשנה"לתשע"ט. 
 .44פפ"ש/פפ"ס-אירועפתיחתהשנהוהסמסטר,כוללהפקתידיעון,שלטים,פליירים,דוכנים
ויתראמצעיהפרסוםשלהאגודה.
 .45דוברות-מגלםאתההוצאותהשוטפותעלאמצעיהתקשורתהחיצוניים–מנוילעיתונים
ולמערכתמידעעיתונאי,וקשרעםכתביםואנשיתקשורת.
 .46קליטתסטודנטיםחדשים–הסעיףכוללאתמשלוחחומריהפרסוםוחוברותהמידע
לסטודנטיםהחדשים.בנוסףלהוצאותעבוראירועדייטראשון.
 .47שכר-העלייהנובעתמהוספתתקן"עורךוידאו"למחלקה,כוללהרחבתתקניםלחלק
מהעובדים,כחלקמהלקחיםשנלמדומשנתתשע"ח.


מנהל ורווחה

 .48ניקיון-השתתפותבשיעור40%מהוצאותהניקיוןשלבנייןמיטשל.
 .49מיםוחשמל-התקציבכוללתשלוםלאוניברסיטהעבורמיםוחשמל. 
 .50אחזקה-הסעיףכוללתיקונים,שיפוציםואחזקהשלמשרדיהאגודהורכושהאגודה .
 .51חניהבקמפוס–עלויותהחניהבקמפוסעבוראורחיםהמגיעיםלאגודהמבחוץ.
 .52בוקראמון–בוטל.
 .53קפהשוק-תחזוקפינותקפהאמוןברחביהקמפוס.העלייהחלהלאורעלויותהתפעול
הגבוהותמהצפויבמערךהקפההחדש .
 .54ציודמשרדי-כללהציודהמשרדילפעילותהשוטפתשלהאגודה.
 .55הוצאותשוטפותמחלקות–תווים-מחולקתעלפימחלקותהאגודהבהתאםלצריכה
השנתית.
 .56פפ"ש/פפ"סלוגיסטיקה-הוצאותלוגיסטיותבפרויקטפתיחתשנהופתיחתסמסטר,כגון:
אוהלאגודה,דלפקשירות,הוצאותאבטחהוניקיון.
 .57רכושקבועוהשקעות-רכישתריהוט,תשתיותופרויקטיםבקמפוס.
 .58שכר-העלייהנובעתמשינוימבנישבוצעבמחלקה,כמוגםעלייהבשכרהרכזים.

אחרות
 .59מועצותפקולטטיות–
התקציבלאגודותהסטודנטיםרפואהומשפטיםכפוףל :
 .1הצגתאישורעלניהולתקין .
 .2בדיקתההוצאותשהוצאובפועל.
 .3הצגתדוחותכספייםשנתייםחתומים .
 .4להצגתמאזןבוחןהמפרטהכנסותוהוצאותלתקופהעבורהנדרשהמימון. 
 .5הצגתתקציבלעמותהלשנה"להרלוונטית .
*תקציבועדהנדסהנמצאבאופןישירתחתס.היו''רבאגודתהסטודנטים .
 .60דמיחברלהתאחדות-אגודתהסטודנטיםחברהבהתאחדותהסטודנטיםהארציתומשלמת
דמיחברשנתיים.
 .61בלתיצפוימראש -ייעודוהעיקרישלסעיףזהנועדלתת מענהמיידילפרויקטים שלאהיו
צפוייםמראש ,ולאהיינורוציםלפספס אותם .הסיבהלעליה הינהבנייתהתקציבהנוכחי
תוך ניסיון מקסימלי להתייחס לכל פרויקט חדש אשר עתיד לקרות (על בסיס תוכנית
העבודה)ובהתאמהניתנהלוהתייחסותתקציביתבמחלקותהרלוונטיות.
 .62יזמות -יחידת היזמות מעודדת יזמות בקרב סטודנטים בקמפוס ,בשיתוף פעולה עם
האוניברסיטה,ותוךשימתדגשעלפיתוחמנהיגותיבקרבהסטודנטים.
 .63תמיכה בקורסי עזר – לאור הרצון לאפשר לסטודנטים להירשם לקורסי העזר באקסטרה
סטודנטבמחיריםהזוליםביותרולמנועגרעוןתקציביבחברה,הוחלטכיישלסבסדחלק
מעלותהקורסיםלמעןציבורהסטודנטים.הירידהבסבסודנובעתמשיפורמשמעותיבמצב
הכלכלישלהחברהלאחרהמעברלמתחםהחדשבבנייןהנדסאים.

הכנסות  -מקורות התקציב
 .64דמירווחה-ההערכהלדמירווחההינהעפ"י23,320סטודנטיםשישלמודמירווחה,העלייה
נובעתמעדכוןתעריףדמיהרווחהלאורעלייתמדדהמחיריםלצרכןבשניםהאחרונות.
 .65הכנסותשונותמהאוניברסיטה–הכנסותמהאוניברסיטהכתוצאהממילואים,מרכזי
הלמידהוצילומים.
 .66הכנסותמחברותבנות-משולםמחברתנ.כ.ס.תמלוגיםבשיעורשל3%מהמחזורובתוספת
50אלף₪השתתפותבהוצאות. 
 .67קרןמלגותדיונון--מלגותעבורציבורהסטודנטים.
 .68הכנסותשונות–עיקרההכנסההיאהעמסתהוצאותהנהלהוכלליותעליחידתספרות
זולה.

