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 מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 102פרוטוקול מס' 

 בקמפוס רעננה 12.12.2016הישיבה התקיימה ביום 

 נכחו:

רן הלברשטיין, פאני רבינוביץ', יואב תעיזי, הגר יחזקאלי, אמיר בר, עמיקם יערי, חברי מועצה: 
ינה קצב, לילך חייבי מנחם, רועי דיין, חיים רוזנברג, דניאלה אסתר ליזמי, עטר דנה קצב, רג

חברי מועצה  17שיינטל, משה בסוס, גבריאל בן חיים, נטלי שמואלוף, אורלי ניסטל )סך הכול 
 .(39 נוכחים מתוך

חבר ועדת  –יו"ר ועדת הביקורת, אלכס נקריץ  –מבקר האגודה, דן דבירי  –גיא הדר  אורחים:
 הביקורת.

: אביהו כהן, אורן אביטבול, דביר גולדשטיין, רואי לזרין, אלעד יונה, הילה חברי מועצה שנעדרו
, יוסף נדב לוי, מוטי קורדנה, מורן קדוש, עטיה אלרחאחלה, דניאל לוין, יואב בן אבו, אבי מרציאנו

בוזגלו, שרית וילנצי'ק, סטיב טורקין, אליה נגר, תמי כוכבי, ליאור פליק, ענבר קירשנר, מעיין 
 סביליה, שרונה שטרית גרוסמן, ליאת גוטפריד.

 סדר היום

 מעבר על משוב יום המועצה. .1
 עדכוני הנהלה. .2
 עדכוני וועדת הכספים. .3
 הצעות לסדר יום. .4
 נתית.דיון ראשוני במתנה הש .5

 
 : מעדכן בדבר המשוב ליום המועצה הראשון, לפי דירוגם של חברי המועצה: נשיא האגודה

המצגת שהוצגה במהלך  -)שאר הציונים בנספח א'  9.1ציונו הכללי של יום המועצה הראשון: 
 הישיבה בדבר המשוב(.

 עדכוני הנהלה: 
 צר מאוד.קמפוסים בזמן ק 30-חלוקת מתנות: במהלך חודש דצמבר הגענו לכ .1

תתקיים בקמפוסים קלאוזנר,  -הדלקת נרות, חלוקת סופגניות ומתנות לסבב נוסף 
אליאנס, בית יציב ב"ש, מל"י ירושלים, חיפה בית בירם, אשדוד ורמלה במהלך השבוע 

 האחרון של דצמבר.
 45 -. המסע כולל משלחת מאוד הטרוגנית של כ5/12ב -27/11מסע לפולין חל בתאריכים ב .2

 ם. סטודנטי
, מחיר ₪ 2600בעלות של  3/1-9/1קיימת הצעה למסע נוסף לפולין: משלחת מנהיגות ב .3

מסובסד על ידי החברה שאתה אנו עובדים. יו"ר האגודה עדכנה שהיא שוקלת להצטרף 
 דיפלומטיה.ללמשלחת זו ושזו הזדמנות טובה לעשות הסברה ולהיחשף 

 הועלתה הצעה להעשרתו יותר מהסטטוס הנוכחי. , הניוזלטראתמול עם שליחת  .4
שבמהלכו יתקבלו הצעות. לפני סיום המכרז  19/2הופץ אתמול מכרז הקפטריות עד ה .5

תוקם וועדה המורכבת מנשיא, יו"ר, יועץ משפטי, מבקר האגודה ומנהלת הכספים. מדובר 
כרזים. בצעד משמעותי בשביל האגודה ואנו משקיעים הרבה מאוד בפרסום לפי חוק המ

 בפרסום בעיתונות.  ₪ 12,000עד כה שילמנו 
הטבת מייקרוסופט, עוד לא פורסם רשמית, אך יצא לדרך לא מזמן. מדובר על קבלת  .6

המועצה תוציא פרסום  –לאחר בירורים אחרונים באופנים התפעוליים  –אופיס חינם 
 במדיות השונות.

 לדצמבר יוצא לדרך כנס מתחילים של מודל האו"ם. 27ב .7
רועי  מר ורס "צרכנות נדל"ן" נפתח בקמפוס מל"י, בהובלת סגן יושבת הראש;ק .8

 סטודנטים. 20-אדמוביץ'. עד כה נרשמו לקורס כ
היום מתקיים מפגש פתיחה של מועדון הכדורשת, עם תום הישיבה היו"ר תבצע חניכה  .9

 סטודנטיות. 40-ראשונית למועדון, שאליו נרשמו כ
ודה מזמינה את חברי המועצה להגיע לפגישות עם מסיבת חנוכה בירושלים: יו"ר האג .10

המחיר  –סוכם כי המסיבה תעלה לנו כסף  –המפיק, עם היורים של האגודות השונות 
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. המסיבה מאוד מושקעת ובה יהיו אמנים טובים,, שתייה ₪ 90, לאורח ₪ 30-לסטודנט כ
האגודה של  מוזלת ועוד. האגודות בירושלים החליטו לעבוד יחד בשיתוף פעולה גם עם

 האוניברסיטה הפתוחה.
 

 עדכוני וועדת כספים:

כחלק מהחלטת המועצה באישור התקציב, הוחלט על גיבוש ועדה שתחליט איך מגדילים את 
סעיף הבלת"מ וגיבוש נהלים בנוגע לרכב האגודה. להלן: עיקרי ההחלטות )ההחלטה המלאה 

 מצורפת בנספח ב'(:

 1אש"ח בסעיף ט20וקיצוץ  7אש"ח בסעיף ט20צוץ דרך קי 74,336-סעיף בלת"מ יעלה ל .1
 ₪ 2500הגבלת הדלקן ברכב האגודה ל .2
 ינוהל ספר רכב.  .3

 נשיא האגודה: עתה נעבור להצעות לסדר יום: 

 הצעתה של היו"ר לילך חייבי מנחם: ניהול מאבקים סטודנטיאליים כחלק מתכנית העבודה
ים אותם תקדם האגודה מול גורמים בכל תכנית עבודה תהא התייחסות למאבקים סטודנטיאלי

 חיצוניים.

 לקראת אישור תכנית העבודה יינתן פרק זמן של כשבועיים להגשת הצעות למאבק רלוונטי
 בישיבת אישור תכנית העבודה המועצה תערוך הצבעה על סדרי העדיפויות ותדרג את הנושאים,

 הנושא הבוער ביותר יהא המאבק של האגודה לאותה שנה עד לדיווח על תוצאות בעניינו.
 יו"ר וסיו"ר האגודה יהיו מופקדים על קידום הנושא וימסרו דיווחים שוטפים למועצה בגין

 האוניברסיטה ומול גופים אחרים בהקשרים סטודנטיאליים לתכנית עבור השנה הקרבה.
 התקדמות.לפי סדר חשיבות הטיפול וה

 על ידי מגישת ההצעה. הוסרהלאחר הדיון בהצעה, ההצעה 
 

 . 2017נשיא האגודה: המועצה תעבור לדון במתנה השנתית 

 .1/2המועצה דנה בנושא כחצי שעה והוחלט להמשיך את הדיון גם בישיבה הבאה המתוכננת ל

 
 אישור: 

 ע"י נשיאות המועצה.  20.12.16הפרוטוקול אושר ביום 

 
 מר יואב תעיזי                    מר רן הלברשטיין                    גב' דניאלה ליזמי 

 סגן נשיא                         נשיא                                       סגנית נשיא 

          דר הווע"וסגן יו                ר הוועד"ויו                       ר הוועד "וסגנית יו



102'סמ הצעומ תבישי
םוי רדסל תועצה

:םוי רדס
הלהנה+תואישנ ינוכדע

םוי רדסל תועצה
הבישיה םויסל יפצ–20:00

RanE-PCH
תיבת טקסט
נספח א' - המצגת מישיבה מס 102



1-ה הצעומה םוי בושמ



10ךותמ9.1



הצפהה לולסמב רוקיב

10ךותמ9.1



הירפסב רוקיב

10ךותמ8.5



)קפוא(ם"השינפלואב רוקיב

10ךותמ9.5



תוינפה דקומב רוקיב

10ךותמ9.4



הארוהה יתוריש להנמ םע לנאפ

10ךותמ8.9



  םיטנדוטסה ןקיד תקלחמ םע לנאפ

10ךותמ8.7



  פ"ואה תלהנה ירבח םע שגפמ

10ךותמ9.1



  פ"ואב םידיקפת ילעב שי םאה
  ה/תייה םהילעש ונשגפ םתואש
.טרפ,ןכ םא?הז םויב רתוומ

הצפהב רוקיבה תאתצקבתרצקמ יתייה•
התייה-המשרהה זכרמ תלהנמ תינגס•

תינגס ךירצ אל תלהנמ
הדוגאה ידרשמ,הירפס•



  ץילממ תייה םהב תומוקמ שי םאה
רויסה םהב תומוקמל ףסונב רייסל

?רבע

אדמל•
תקלחמ+המשרהה זכרמ תקלחמ•
םיידומיל םיגשיה•
םיניינעתמ דקומ•



  קיפסמ ןמז ןתינש תשגרה םאה
םא?םידיקפתה ילעב םע םישגפמל

?וליא טרפ,אל

  קיפסמ ןתינ אלםיטנוטסהןקיד תקלחמ םע•
ורביד אלש םינמזומ םש ויהו ןמז

  םייחל ןמז רתוי תתל ךירצ יתעד יפל,אל•
לכנמו ןודעס



וא תורעה ךל שי םא תעדל חמשנ
  הצעומה םוי יבגל ונל םורתל תוראה

:האבה םעפל
תולאשה תא תואישנל ליימיאב ושיגי הצעומה ירבח יכ הצילממ יתייה•

  הבישיה ךלהמב ״ומאני״ רשאמ םידיקפתה ילעבל םהלש תונעמהו
  הנעמל ךורע היהי חרואה םג ךכ.םלוכל ןימזה ןמזה תיברמ תא ולזגיו
  אל םיכוז אלו םרותל םיניתממה םירבחה ברקב לוכסתרצוויאל םגו
  ןיינעל םיפתתשמה תא בייחי ךלהמהש םג המ,ןמזה רסוח תאפמ
.שארמ ןויעה םויל םינמזומה תמישרב

  דובכ רסוחב לבג םיתעלש המ הצעומה ירבח דצמ טקש יא הברה היה•
לנאפה ירבחלו,םינגראמל
  ברעה דע רקובהמ תויהל  ףייעמ היה-םויה תא רצקל ןתינ ךיא בושחל
םידיקפתה ילעב לע םישדחה הצעומה ירבחל רבסה תנתונ יתייה
תומיאתמ תולאש דקמל ידכ םתיא השיגפה ינפל םתוירחאו



הצעומה םוי יכ ףידעמ תייה םאה
?םיירהצה רחא תועשב ליחתי

אל
  ןכ

ילוא

  רחא תועשב ליחתי הצעומה םוי יכ ףידעמ תייה םאה
?םיירהצה



םדוק לוקוטורפ לע רבעמ



הלהנה ינוכדע



12/12/16םוי רדסל תועצה



  םיילאיטנדוטס םיקבאמ לוהינ
הדובעה תינכתמ קלחכ

לומ הדוגאה םדקת םתוא םיילאיטנדוטס םיקבאמל תוסחייתה אהת הדובע תינכתלכב
יטנוולר קבאמל תועצה תשגהל םייעובשכ לש ןמז קרפ ןתניי הדובעה תינכת רושיא תארקל

,םיאשונה תא גרדתו תויופידעה ירדס לע העבצה ךורעת הצעומה הדובעה תינכת רושיא תבישיב
.וניינעב תואצות לע חווידל דע הנש התואל הדוגאה לש קבאמה אהי רתויב רעובה אשונה
ןיגב הצעומל םיפטוש םיחוויד ורסמיו אשונה םודיק לע םידקפומ ויהי הדוגאהר"ויסור"וי
.הברקה הנשה רובע תינכתל םיילאיטנדוטס םירשקהב םירחא םיפוג לומו הטיסרבינואה

.תומדקתההו לופיטה תובישח רדס יפל
:רבסהירבד

.ילכלכו ימדקא עויסו הרשעה,רודיב,תוברת תויוליעפל רבעמ תאז,םהייח תוכיאו םתחוור םודיקל עינמ חוכ תויהל,םיטנדוטסה תא תגציימכ,הדוגאה לש הדיקפת
.םנעמלו םיטנדוטסה רובע תאז,ינמחול םג,םכסומו ךירצשכו,יעוציב,יתועמשמ ףוג תויהלו םיילאיטנדוטס םיקבאמב קלח תחקל הילע,םיבאשמו חוכ לעבו רחבנ ףוגכ

.הדוגאה תוליעפב ליעפ קלח תחקלו החוור ימד םלשל םיטנדוטס דדועיו,התרדגה ךות לא ןכות דוע קוצי,םיטנדוטסה ייניעב הדוגאה לש הנרק תא הלעי רבדה
  תיעוציבו תיכרע תועמשמ תקצל ונילעו,הדוגאה תמייק ךכ םשל םג.'וכוםידומיל רושיא לע םולשת,קפואב םידמולש םיטנדוטסל החטבא ימדב לופיטה תא לולכל ןתינ,ולא םיאשונ םע

.המויקל

  :הרעה
.תישימחה היצנדקה תוליעפל םג תיתוהמו הבושח,תיטנוולר ןיידע איהו לג ישו הוצמ תיביבא:תמדוקה הצעומה ירבח2ידי לע הבתכנ וז העצה



םיזרכמה תדעו ידיקפתןוכדע
המשיונישו

ןונקת ייוניש:ןודנה

:ןונקת יונישל תועצה רפסמ ב"צמ,תואישנהו הדוגאה ר"וי,הצעומ ירבח םע תוחישל ךשמהב

  ףוקעל ןתינ,הרואכל.רכשב אלש םידבוע לש םינקת יולימב קסוע,ןושארה.תעכ םהש יפכ ןונקתה תורדגהב הדעווה ידיקפתב וללכנ םרט רשא םיאשונ ינשב לפטל תנמ לע הדעווה ידיקפת תא ביחרהל הדעונ וזהעצה
  םינש5לש הפוקת תעצומ.םינש רפסמל תחא םהיעוציב תניחבו םידבועה לע תשרדנה תיתפוקת תרוקיבב קסוע,ינשה.ותדובעל הרומתב תינובשח רסומ רשא קפס תרזעב דבוע ןקת יולימ י"ע םיזרכמה תדעו תא

.ת/דבועה יעוציב לש הניחב םייקתת הפוסב רשא

.הדיל תשפוחל ת/אצויש ת/דבועל ריהמה לולסמב לופיט רשפאל ןכו"םדאחכתדעו"ל הדעווה לש המש תא תונשל עצומ,ףסונב

:םישרדנה םייונישה

."םדאחכתדעו" :ל הנושי"םיזרכמ תדעו"םשרנ וב ןונקתב םוקמ לכב–)יללכ(27ףיעס

ןיב הדוגאב רכשב עובק ןקת לכ שויא לע תיארחא אהת םדאחכתדעו" :אוה עצומה חסונה"הדוגאב רכשב םידבועה לכ לש הדובעל םתלבק לע תיארחא אהת םיזרכמ תדעו" :תעכ םייקה חסונה–)אשיר('ג27ףיעס
.".תרחא םולשת תרוצ לכב וא םיתוריש קפס י"ע ןיבו הדובע רכשב

.".הנש יצח לע הלעת אלש הפוקתל ינמז יונימ רשאל הז להונב רשפאתי,הדיל תשפוחל אצויה ת/דבוע לש הרקמב" :ףסוותי–)א('ג27ףיעס

  םידבועה לכ לע ותעד תווח הנוהכה םויס תעב הדוגאה ר"וימ שורדת הדעוה.וז הדעוחכמלהונמ םייונימ רשא הדוגאב םינקתה יאלממו םידבועה ללכ רובע םיישיא םיקית להנת םדאחכתדעו" :ףסוותי–ב"י27ףיעס
  רושיא.םיישיאה םיקיתב ןייעל תע לכב םיאשר ויהי תואישנהו תרוקיבה תדעו,הדוגאה ר"וי.ת/דבוע לש ישיאה קיתל ףוריצל םיכמסמהדעולריבעהל תע לכב ת/יאשר הדוגאה ר"וי.ישיא קית הדעוה תלהנמ םרובע

."הדעווה ר"וי לש תעד לוקיש יפל אהי רחא םרוג י"ע ןויעל

  וקית דמלי הז ךילהב.הכרעה ךילהב םדאחכתדעו לחת,ה/ורובע הכרעה ךילה עוציב תעמ םינש שמח ואלמש רחאל ןכו הדוגאב ןקת ת/אלממ לש ותוליעפ תליחתל םינש שמח ואלמיש תעב" :ףסוותי–ג"י27ףיעס
יפ לע שרדנו הדימב הצעומה תטלחהל וא הלהנהה עוציבל רבדה רבעוי דבועה לש ודיקפת םויס לע טלחויש לככ.הדוגאל ןקתה תוציחנו רכשה תויאדכ ןחבית,הלהנהה תעד תווח עמשת,ןקתה ת/אלממ לש ישיאה

.".הצעומ תטלחהב עצבתתו ןחבת ןקת לוטיבל הצלמה.הז ןונקת

  תא רידגי ןקת.הדוגאה לש תוליעפה ביצקתב רדגויש ןקת סיסב לע אהת,הז ןונקתב תשרופמ הנקת וא קוח י"ע ועבקנ אל רשא עובק סיסב לע םיקפס םע תורשקתהו רכשב םידבוע תקסעה" :ףסוותי–'ה28ףיעס
."ןקתה אלממל תמלושמה הרומתה וא רכשה תאו ןקתהאלמממשרדנה הרשמה ףקיה,ןקתה אלממ לש ודיקפת

.",הז ןונקתב תרחא עבקנ אלו הדימב" :ףיעסה תליחתב ףסוותי–ד"י25ףיעס



תועבצהו םייונימב הדובע להונ
ץוח יפוגב

  עונמל הדעונ העצהה.העבצה תוכז וא/ו ןוידב ףתתשהל תוכז הדוגאל שי םהב םיפוגב םייתוהמ םיניינעב הטלחה וא ןויד תעב עיבצהל םישרדנ הדוגאב םינגרוא םהב םירקמב לופיטה תא רידסהל הדעונוז העצה
  תינוקרד היצקנס תעיבק ךות הצעומל הטלחהה תא ריבעהל עצומ,ולאכש םיבצמ םע דדומתהל תנמ לע.הזכש דוגינ לש ןיע תיארמב הב םידיקפתה יאלממ וא/ו הדוגאה תדמעהו םיניינע דוגינ לש םיירשפא םיבצמ

.הנושלכ םייקתת הצעומה תטלחה יכ אדוול תנמ לע ןגרואה יפלכ

:םישרדנה םייונישה

.".ןלהל'ג ןמיסב וטרופיש תוארוהה ולוחיו"םייתוהמםיאשונ"כבהצעומה הארת,'ב ןמיסב ןלהל וטרופיש םיאשונב,ליעל רומאה תורמל" :ףסוותי–)א('ו24ףיעס

:םניה םייתוהמ םיאשונכ תוארל שי םהב םיאשונה" :ףסוותי–)ב('ו24ףיעס

.הטיסרבינואה לש להנמה דעווהו הטיסרבינואה טאנס,הטיסרבינואה תצעומל םיגיצנ יונימ

.םיטנדוטסה תודחאתה ר"וי תריחבל העבצה

.תיתועמשמ הקזחא הדוגאל שי הב הרבחב תיללכ הפיסא וא ןוירוטקרידב תועבצה

.יתוהמ אשונכ הטלחהב רידגת הצעומה תואישנ רשא אשונ לכ

.".יתוהמ אשונכ הטלחהב רידגת הצעומה רשא אשונ לכ

:אבה להונה עצבתיו.הלהנהלו תואישנלידיימחוויד ךכ לע רוסמי,יתוהמ אשונב העבצה וא/ו ןויד לע הדוגאב םרוגלאדוויהב" :ףסוותי–)ג('ו24ףיעס

  .תועש24ךות הצעומה ירבחלרסמיחוויד

.ינוציחה םרוגב יונימה לחי םרטב וא ינוציחה םרוגה תודסומב אשונב העבצהה וא/ו ןוידה םייקתי םרטב הצעומב ןויד םויקל לעפת הצעומה תואישנ

  .העבצהב הטלחה לבקתו אשונב ןודת הצעומה,אשונב התדמע גיצהל שקבתת הלהנהה

.הדוגאה ר"וי לש תרזוח יתלב תורטפתה תעדוהכ תאז וארי,וז הארוה יולימ יא לש הרקמב.הצעומה תטלחהל םאתהב עיבצי הדוגאה תא גציימש ומעטמ ימ וא הדוגאה ר"וי

.".רומאה דיקפתה לעב לש תישיא תוירחאחכמויהיש לככ היקזנ לע יוציפ שורדל הדוגאה לש התוכזמ עורגל ידכב'ד ןמיסב ליעל רומאב ןיא





 

 

 ישיבת ועדת כספים משותפת עם הנשיאות

 , בקמפוס קלאוזנר, רמת אביב. 10:00-11:30בין השעות  9.12.16התקיימה בתאריך 

 

ים(, פנוכחים: רן הלברשטיין )נשיא אגודת הסטודנטים(, נטלי שמואלוף )סגנית יו"ר ועדת כס
 דניאלה ליזמי )סגנית נשיא אגודת הסטודנטים(. 

 נושאי הישיבה הם:

 "מ.לתב .1
 הקצאת סכום לדלקן עבור היו"ר.  .2
 ספר רכב.  .3

 . 23.12.16הישיבה נקבעה בעקבות החלטת ישיבת מועצה מתאריך 

 רן הלברשטיין מבקש לעדכן:  .1
בעצם נובע מחסכון בשני  זה₪. אלף  36במקום ₪ אלף  80הבלט"מ כרגע עומד על 

 סעיפים:

 20בארבעת החודשים האחרונים לא היה איוש לתפקיד של עוזר גזבר. דבר שיצר חסכון של – 1ט
 לאיוש המשרה. השבוע יצא קול קורא ₪. אלף 

 ₪.אלף  20עקב השכרת ליסניג זול יותר עבור מכונית ליו"ר. נוצר חסכון של – 7ט

אלף  100וא יעמוד על יעשה גיוס על מנת שה מהתקציב(.  2%)כ₪ אלף  80עומד כרגע על  הבלט"מ 
.₪ 

 דלקן:  .2

השנה זה עומד  כאשר זה כולל את נסיעות הרמ"חים.  ₪אלף  93ת של ההנהלה התקציב של נסיעו
 אלף.  60על 

 דיון בנסיעות יו"ר: 

של היו"ר הקודמת  המיוחדות ההחלטה על הקצאת הדלקן, תיבדק ע"י השוואת הוצאות לנסיעות
 ששמשה גם כרמ"ח תרבות. 

 דהן, כאשר שמשה כיו"ר האגודה ורמ"ח תרבות. -דיווחי הנסיעות המיוחדות של גב' הילה קורדנה

 ₪. 2700: 2014נובמבר 

 ₪.  2259: 2014דצמבר 

 ₪.  2600: 2015ינואר 

 . ₪ 1400 :2015 פברואר

 .₪ 2000 :2015 מרץ

 .₪ 1800 :2015 אפריל

 .₪ 4200 :2015 מאי

 .₪ 3100 :2015 יוני

 ₪. 2500הממוצע הוא 

RanE-PCH
תיבת טקסט
נספח ב' - החלטות בהמשך לישיבה מס 98 בנושא אישור תקציב - לאחר אישור ועדת הכספים והנשיאות



לחודש כפי שמופיע בהצעת ₪  470הדלקן יכלול בתוכו גם נסיעות רגילות מהבית לעבודה, שזה 
 התקציב.

כעקרון  7אלף )נסיעות חריגות(. כאשר הליסינג מט 60התקציב עומד על  6בסעיף נסיעות הנהלה ט
 ₪. אלף  20אלף אך לאור ההחלטה על לקיחת רכב זול יותר ניתן לקזז ב  35000עומד על 

 בחודש כולל נסיעות רגילות.₪  2500דלקן החודשי יעמוד על ההיא כי  ההחלטה

 ספר רכב: .3

הרכב, במקרים שבהם היו"ר לא נוסע/ת ברכב. המשתמש ברכב צריך לכתוב היו"ר אחראי על 
( וחתימה. ועדת ביקורת ת\בפקס הרכב את פרטי הנסיעה קרי שעות, מיקום, שם מלא )הנהג

 תבדוק מדגמית את פנקס הנסיעות. 

 

 

 כתבה:

 נטלי שמואלוף

 סיו"ר ועדת כספים

 



ח.ל.ט* 2017ראוני-הדוגאה לש תוליעפחול דבלב ימינפ שומישל*
ןושאר ינש ישילש יעיבר ישימח ישיש תבש

1
יעובשה רטלזוינה תחילש

2
סנאילא-טייבידה ןודעומ
י"למ–ן"לדנ תונכרצ סרוק
סרוק–הענתה שגפמ
םירוטקריד

QA קוריה רפכהסרוק
ביבא לת-תשרודכ ןודעומ

3
היטמולפיד תחלשמ
ךוניחו

-םדקתמ רבייס תנדס
קוריה רפכה

4
היטמולפיד תחלשמ
ךוניחו

רוקיב-ם"ואה לדומ ןודעומ
א"תתטיסרבינואב
תיב–הקיטסיטטס ןותרמ
תרות סרוק,םריב
סנאילא–תועקשהה

5
היטמולפיד תחלשמ
ךוניחו

רפכה–רבייס סרוק
,קוריה
-ימואלניב קווישתאצרה
סנאילא
ןמס את-הענתה שגפמ

6
היטמולפיד תחלשמ
ךוניחו

7
היטמולפיד תחלשמ
ךוניחו

8
ךוניחו היטמולפיד תחלשמ
יעובשה רטלזוינה תחילש
–הקיטסיטטס ןותרמ
,סנאילא
תרצנ-תונתמ תקולח

9
ךוניחו היטמולפידתחלשמ
סנאילא-טייבידה ןודעומ
,י"למ–ן"לדנ תונכרצ סרוק
,קוריה רפכהייאויק סרוק
הננער
ביבא לת-תשרודכ ןודעומ

10
-םדקתמ רבייס תנדס
קוריה רפכה
תילכלכ תולהנתה תנדס
םריב תיבהפיח–הנוכנ

11
ם"ואה לדומ ןודעומ
סנאילאסופמקב
תיב–הקיטסיטטס ןותרמ
תרות סרוק ,םריב
סנאילא–תועקשהה

12
,קוריה רפכה–רבייס סרוק
-ימואלניב קוויש תאצרה
סנאילא

13 14

15
יעובשה רטלזוינה תחילש
–הקיטסיטטס ןותרמ
,סנאילא

16
י"למ–ן"לדנ תונכרצ סרוק
םילשורי
ביבא לת-תשרודכ ןודעומ

17
רפכה-טייבידה ןודעומ
קוריה
-םדקתמ רבייס תנדס
קוריה רפכה
תילכלכ תולהנתה תנדס
םריב תיבהפיח–הנוכנ

18
ם"ואה לדומ ןודעומ
סנאילאסופמקב
תיב–הקיטסיטטס ןותרמ
תרות סרוק ,םריב
סנאילא-תועקשהה

19
–VBA–לסקא סרוק
קוריה רפכה

20
בוליכיא-חמש ישיש

21

22
יעובשה רטלזוינה תחילש
–הקיטסיטטס ןותרמ
,סנאילא
דוקימ תצובקל תונויאר
רנזואלק דנלניפל תחלשמו

א"ת

23
סנאילא-טייבידה ןודעומ
י"למ–ן"לדנ תונכרצ סרוק
,םילשורי
דוקימ תצובקל תונויאר
הפיחדנלניפל תחלשמו
ביבא לת-תשרודכ ןודעומ

24
-םדקתמ רבייס תנדס
קוריה רפכה
דוקימ תצובקל תונויאר
י"למדנלניפל תחלשמו

תילכלכ תולהנתה תנדס
םריב תיבהפיח–הנוכנ

25
ם"ואה לדומ ןודעומ
סנאילאסופמקב

תיב–הקיטסיטטס ןותרמ
תרות סרוק ,םריב
סנאילא-,תועקשהה
דוקימ תצובקל תונויאר
הננערדנלניפל תחלשמו

26
–VBA–לסקא סרוק
קוריה רפכה
דוקימ תצובקל תונויאר
ראבדנלניפל תחלשמו

עבש

27 28

29
יעובשה רטלזוינה תחילש

30
סנאילא-טייבידה ןודעומ
י"למ–ן"לדנ תונכרצ סרוק
םילשורי
ביבא לת-תשרודכ ןודעומ

31

RanE-PCH
תיבת טקסט
נספח ג' לוח פעילות



30.09.17- 1.10.16הפוקתל החותפה הטיסרבינואה לש םיטנדוטסה תדוגאל ביצקת תעצה

%( תואצוההמ )%כ"הסתואצוה( תוסנכהמ כ"הסתוסנכה(
:חותיפב םייתקלחמ לע םיטקיורפא
:החוור ימדבי1.0245,000טנדוטסה רומישו תוריש תכרעמ תיינב1
2,400,432:בי הסנכה54.49)א חפסנ(החוור ימד ימלשמ 22,412יפל 1.3660,0001ן"לדנה ןודעומ2
1.3660,000ה"לפוא ןודעומ3
:תומדוק םינשמ םיפדוע לוצינגי0.052,000יטנוטורפ"וא טקייורפ4
669,568)הצעומ תטלחה יפל 50%זוזיק רחאל(ןמוזמב2.27100,0001תוירטיפק5
76,697)'ג חפסנב טוריפ(פ"ואה ןובשחב תוגלמב2.50110,0002הקוסעת דירי6
8.63380,000תיתנשה הנתמה טקיורפ7

746,265:גי הסנכה757,00016.94:א תולע17.19

240,000:די הסנכה5.45תוירטיפקדי:תרושקתו הרבסה תקלחמב
2.1192,868הרבסה ח"מר1
:פ"ואהמ קנעמכ1.5970,000רוביצ יסחיו תורבוד2
140,000יללכ יתנש קנעמ0.115,0001ס"פוא-תונותע ןודעומ3
15,000יברעה רזגמל טייבידה ןודעומ קנעמ0.209,0002פ"ואדיו ןודעומ4
155,000:כ הסנכה0.6830,0003.52קובסייפ,רטלזוינ,רתאה ןכות לוהינו ןוסחא/חוריא+רתא תקוזחת5
2.27100,000םיריילפ,תונותיע,הקיפרג:סופד תוקפה6
150,000:אכ הסנכה3.41:םוסרפו תויוסח,קווישמ תוסנכהאכ0.115,000רפיב דקומ7
0.209,000הרבסה טקיורפ8

:תומורתדי320,868:ב תולע7.28
100,000דבכו רוכזל המורת1

100,000:די הסנכה2.27:םיטנדוטס תוינפו םיאמדקא םיניינעל הקלחמהג
2.2699,384םיטנדוטס תוינפו הימדקא ח"מר1
:םיטקיורפ תוליעפמ תוסנכהדכ0.052,000םימוכיסו םימוגרת רגאמ2
40,000ן"לדנה ןודעוממ תוסנכה0.052,0001קטייה ןודעומ3
2,000יטינויטרפואמ תוסנכה0.3415,0002הווקת ילופ טקיורפ4
21,000הקוסעת דירימ תוסנכה0.4520,0003תיתרבח תילגנא סרוק5
15,000ה"ל'פוא ןודעוממ תוסנכה0.2310,0004תירבע םירבדמ טקיורפ6
55,000טייביד תנדסו טייבידה ןודעוממ תוסנכה0.4520,0005תעמשמ תדעוב עויסו ץועי7
63,500ם"ואה לדומ ןודעוממ תוסנכה0.3013,0006םיפסונ םיסרוקו םינותרמ לועפת8
11,000םירוטקריד סרוק תוסנכה1.9385,0007הניחב תורבחמ תקירס9

151,759הימדקאמ תוסנכה266,3848:ג תולע6.05
9,000ק"בחסמ תוסנכה9

14,000תישנ המצעהמ תוסנכה10:םיבדנתמו טרופס,תוברת תקלחמד
8,000תירבג המצעהמ תוסנכה2.1092,55611םיבדנתמו תוברת ח"מר1
34,000םירבה טקיורפמ תוסנכה1.8280,00012םיסופמקב תירוזא תוליעפ2
189,000ןילופל עסמהמ תוסנכה4.54200,00013תיצרא תוליעפ3
613,259:דכ הסנכה0.6830,00013.92םיסופמקה יזכרו םיירוזא םיזכר4
0.6830,000תשרודכ ןודעומ5
0.6830,000לגרודכ תצובק6
0.6830,000תויללכ תואצרהו תורבדיה טקיורפ7
0.6830,000)טיידוגא+(ילאיטנדוטס חיש ילגעמ8
0.4520,000"םוקמה"טקיורפ םע פ"תש9

0.4520,000םיעוריא חוטיב10
0.9140,000ץראה יבחרב םירויסו םילויט11
0.4520,000תוישיא תונואת חוטיב12
0.6127,000םירגוב סקט13
0.6830,000יברעה רזגמה רודמ תוליעפ14

679,556:ד תולע15.43

:ץוח ירשקו תיתרבח תוברועמ,תוגלמ תקלחמה
2.1695,064ח"שקו תיתרבח תוברועמ,תוגלמ ח"מר1
2.27100,000"טייביד"ןודעומו תואנדס2
4.54200,000תחלשמה ירבחל עויס+ןילופל תחלשמ3
1.6372,000ם"ואה לדומ ןודעומ4
0.021,000תילגת טקייורפ5
3.41150,000)1די ףיעסמ 100,000ס"ע המורתב הנתומ("דבכו רוכז"טקייורפ6
0.4520,000תויתרבח תומזויו ן"מסו ע"לס טקיורפ7
1.1450,000םימדומ תלאשה+םיאולימל םיעידצמ8
0.2310,000םידלי/םילוח יתב תוליעפ9

0.052,000"פ"ואב םירבח וק"טקיורפ10
1.1450,000םירגוב םיטנדוטס"?יוניש םיצור" -ךדרדה עצמא טקיורפ11
1.8280,000"קבחס"טקיורפ12
0.6830,000)ירדגמ ןויוויש(תישנ המצעה13
0.3415,000תוריעצ תויאקטילופ טקיורפ14
0.6830,000תירבג המצעה15
0.073,000האגה אתה16
28/3/20170.052,000םיבוטה םישעמה םוי17
0.2310,000תוגלמ ילבקמל הרקוה עורא18

920,064:ה תולע20.89

קוויש תקלחמו
Studentop2.27100,000תונכרצ ןודעומ גותימו המקה1
0.2310,000בכרה ןודעומ2
0.4520,000הדוגאה תונח3
0.4821,000םירבה טקיורפ4
1.7075,000הדוגאל היצקילפא חותיפ5

226,000:ו תולע5.13

:תוריחבו תודעו,הצעומז
0.2310,000אישנ ינגסו אישנ תואצוה רזחה1
0.041,600הצעומ רבחל ךירדמ2
0.188,000הצעומה ירבחל תוליעפ3
0.115,000תודעו ר"וי תואצוה רזחה4
0.2511,200תודעו ירבח תואצוה רזחה5
20180.6830,000תוריחב6

65,800:ז תולע1.49

:תויללכ תואצוהח
0.5725,000תווצ חותיפו ינוגרא ץועיי1
0.5926,000יטפשמ ץועיי2
0.021,000דוגיב3
0.094,000תיחוור תכרעמו תוחכונ ןועש4
0.031,500תותומעה םשר-הרגא םולשת5
0.115,000תודחאתהב תויומלתשהו םירנימס6
0.2310,000ראודו ידרשמ דויצ7
1.2555,000תרוקיבו םייפסכ תוחוד-ש"חהנה תורש8

127,500:ח תולע2.89

:רכשו הרוקת תואצוהט
16.39721,948)תיבירטסינימדא תלהנמ 100%ללוכ.'א חפסנב טוריפ(תורוכשמ1
0.209,000הלהנה תוליעפ2
0.115,000דבוע תחוור3
0.031,500דיבעמ חוטיב4
0.2310,000דיינ ןופלט תואצוה5
1.3660,000הלהנה תועיסנ תואצוה6
0.3415,000תופטוש תויוליעפל עונישו הלבות תואצוה7

822,448:ט תולע18.67

:םיפדועו חותיפי
1.6974,336מ"תלב1
0.2712,000םוסרפ תוחול2
1.8280,000)תילגנאו תיברע תופשל םוגרת ללוכ(שדח הדוגא רתא3
0.9140,000םירוטקריד סרוק4

206,336:י תולע4.68

:םיטנדוטסה תודחאתהב רבח ימדאי
0.3013,000תודחאתהל רבח ימד םולשת1

13,000:אי תולע

100.004,404,956כ"הס100.004,404,956כ"הס

תוסנכה תואצוה

RanE-PCH
תיבת טקסט
נספח ד' - תקציב מעודכן
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