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  מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 112פרוטוקול מס' 

 יםלירושב יל"מבקמפוס  2017/10/32הישיבה התקיימה ביום  

, , אלעד יונהיואב בן אבו לילך חייבי מנחם, אלחנן קוטלר,, גבריאל בן חיים רועי אדמוביץ, נוכחים:

 .פאני רבינוביץ'

 . מיכל היידו אורחים:

דניאלה אסתר ליזמי, יואב תעיזי, , אביהו כהן, עטיה אלרחחלה, עטר שיינטל, נטלי שמואלוף נעדרים:

משה בסוס, אבי  ,רואי לזרין, שרית וילנציקיוסף נדב לוי, אליה נגר, רועי דיין, דביר גולדשטיין, 

רן קדוש, , חגי שפירא, חיים רוזנברג, מורן פליק, שי ליטנסקי, הילה קורדנה, שקד חסוןמרציאנו, 

מעיין  ,הגר יחזקאלי ,עמיחי פרץ, , יובל גולדיאקעמיקם יערי, דנה קצבאסף אהרוני, , סטיב טורקין

 . ליאור פליק, מוטי בוזגלו, סביליה

 

 על סדר היום

 שינוי החלטת מועצה בנוגע לחיסכון כספי העמותה .1

  2017-18שנים לקציב התאישור  .2

 

 הצעות לסדר יום:

"קרן  העברת עודפים ויתרות אללבנוגע  85בה יישמהחלטת המועצה שינוי " - 1 הצעה מס'

לתכנית פק"מ לצורך הקמתה של חברה יועבר  ₪ 400,000סכום של טה זו לבמקום הח. פיתוח"

 ".כלכלית

 0 :נגד  0 :נמנע  7בעד: 

 

 הצעות לסדר יום:

 "2017-18שנים לקציב התאישור " – 2 הצעה מס'

 0 :נגד  0 :נמנע  7בעד: 

 

 

 ע"י נשיאות המועצה 27/10/2017הפרוטוקול אושר ביום  :אישור

 

 הגב' דניאלה ליזמי

 סגנית נשיא

 יו"ר הוועדוסגנית 

 מר יואב תעיזי

 סגן נשיא

 וסגן יו"ר הוועד

 חיים -מר גבריאל בן 

 נשיא

 ויו"ר הוועד
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30.09.18 - 1.10.17תקציב לאגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לתקופה נספח א       

כ"סההכנסות(מהכנסות)%כ"סההוצאות(מההוצאות)%
:פנים-מחלקת מנהל פרויקטים קשרי חוץא
:דמי רווחהיב3.11150,654שכר מנהל פרויקטים וקשרי חוץ פנים1
2,330,710:הכנסה יב48.05 משלמי דמי רווחה 21,762 לפי 1.1455,3981(משרה לבעל מוגבלות)ת שכר מנהל פרויקטים וקשרי חוץ /עוזר2
CRM0.9345,000אפיון יצירה והתטמעה של מערכת 3

251,052:עלות א5.18

:(זרוע שיווק ומכירות)קשרי קמפוסים וקפיטריות , מחלקת שטחב
:ניצול עודפים משנים קודמותיג2.51121,564רכז קמפוסים1
750,525( לפי החלטת מועצה50%לאחר קיזוז )במזומן 1.0952,7731עלויות רכב של רכז קמפוסים2

פ "במלגות בחשבון האו0.8240,0002(הטבות ומבצעים לטובת הסטודנטים, נראות)קפיטריות 3

750,525:הכנסה יג0.4120,00015.47לוחות פרסום+ מסכים+ נראות בקמפוסים 4
7.42360,000(ק.נ.פ#על שורש )פרויקט הפינוק השנתי 5

370,000:הכנסה יד7.63קפיטריותיד594,337:עלות ב12.25

:פ"מענק מהאוכ:מחלקת הסברה ותקשורתג
   140,000מענק שנתי כללי2.62126,9361ח הסברה"רמ1

50,000ה'השתתפות מועדון אופל1.6580,0002תקציבאי + דוברות ויחסי ציבור 2

190,000:הכנסה כ0.2110,0003.92מלגאים מחלקת הסברה3
0.2110,000ס "/מועדון וידאופ4

1.5575,000סיפורים אישיים"- הסטודנטים"סרטוני רשת + סרטונים ויראליים 5

200,000:הכנסה כא4.12:פ חסויות ופרסום"שת, הכנסות מחלקת שיווקכא1.5876,800'נטסטיקים וכו, רשתות חברתיות,ניוזלטר,אחסון וניהול תוכן האתר/אירוח+ תחזוקת אתר 6
0.5225,000וסייבר (מערכת פולסים)ומערכת שליחת מסרים  - DATAניהול 7

:תרומותכב1.0350,000קידום ממומן דיגיטאל8
(פ"מלגות בחשבון האו)תרומה לזכור וכבד 1.4470,0001פליירים, עיתונות, גרפיקה: הפקות דפוס9

0:הכנסה כב0.105,0000.00פרויקט הסברה חברתי10
0.4120,000ומתנות קטנות, עטים, קניית מחברות11

:הכנסות מפעילות פרויקטיםכג548,736:עלות ג11.31

   120,000(1000יעד ) studentopהכנסות מתשלום חברות 1

   100,000הכנסות ממועדוני עניין במחלקת אקדמיה2:המחלקה לעניינים אקדמאים ופניות סטודנטיםד

     30,000ן"הכנסות ממועדון הנדל2.61126,4743ח אקדמיה ופניות סטודנטים"רמ1

   100,000הכנסות מקורסים כלליים ומרתונים מחלקת אקדמיה0.6230,0004מילגאים ורכזי פניות סטודנטים2

     20,000ה"ל'הכנסות ממועדון אופ0.6230,0005.וסקרים (100קלסר ה)סיכומים ,הקמת מאגר תרגומים 3

     55,000הכנסות ממועדון הדיבייט וסדנת דיבייט1.2460,0006(קידום פורומים, פייסבוק, פעילות גיבוש, ניהול)פעילויות  מועדוני עניין 4

     50,000ם"הכנסות ממועדון מודל האו1.0350,0007(3ג "כ)ן "מועדון הנדל5

     10,000פטובוס וסיור סליחות"הכנסות מאו0.052,5008(קבוצת ייצוג חסר באקדמיה) vitiligoיום מודעות ארצי למחלת ה6

     50,000הכנסות ממכירת כרטיסים ותשלום על השתתפות מחלקת תרבות0.6230,0009(פיננסי ועוד,הייטק,אופורטיוניטי,נדלן)אירועי תעסוקה בהתמקדות לפי מועדוני עניין 7

       9,000ק"הכנסות מסחב1.6580,00010קורס אנגלית חברתית8

       5,000הכנסות מהעצמה נשית0.5627,00011(ד"שכר עו)יעוץ וסיוע בועדת משמעת 9

   100,000הכנסות מגיוס משאבים ותרומות מחלקת מעורבות חברתית0.147,00012השכרת כיתות פרמיום, תפעול ושיווק המרתונים וקורסים נוספים10

   180,000הכנסות ממשלחת פולין0.8742,00013סריקת מחברות בחינה11

10,000הכנסות ממשלחות רוצים שינוי484,97414:עלות ד10.00

20,000פים"שת - (לא כולל מכירת כרטיסים)הכנסות מחלקת תרבות 15

50,000(הכנסות מקידום ממומן בדף הפייסבוק)הכנסות ממחלקת הסברה ותקשורת 16:ספורט ומתנדבים, מחלקת תרבותה

50,000(כסף מונח שצריך להרים)הכנסות ממענקים ותמרצי מדינה 2.59125,48917ח תרבות ומתנדבים"רמ1

50,000הכנסות מחלקת שטח1.0350,00018ה'מועדון אופל2

1,009,000:הכנסה כג2.06100,00020.80פים עם אגודת אחרות"יום הסטודנט שת3

4.12200,000(אירועי תרבות מקוריות ומסיבות של האגודה)פעילות ארצית 4

0.8240,000מלגאים ורכזים במחלקת תרבות5

0.4120,000מועדון כדורשת וכדורגל6

0.9345,000ת"נשים מנהיגות בספורט בשיתוף ארגון נעמ7

0.4120,000מועדון אגודייט8

0.6230,000ותוכן ערכי יהדות מסורת והעצמה אישית ורוחנית (סדנאות ימימה סיורים ואירועי קונספט, הופעות )מרכז תרבות " המקום"פרויקט 9

0.6230,000סיור סליחות + (סטודנטים מטיילים בארץ)פטובוס "או10

1.6580,000" דיבייט"סדנאות ומועדון 11

0.7235,000טקס בוגרים12

775,489:עלות ה15.99

     

:מעורבות חברתית וקשרי חוץ, מחלקת מלגותו
2.61126,474ח"מעורבות חברתית וקש, ח מלגות"רמ1

4.12200,000משלחת פולין2

1.0350,000רוצים שינוי, משלחות3

1.6580,000ם"מועדון מודל האו4

0.021,000פרוייקט תגלית5

0.00": זכור וכבד"פרוייקט 6

0.021,000סטודנטים למען עובדים- ע"פרויקט סל7

0.8240,000מצדיעים למילואים 8

0.4120,000ילדים ושישי שמח/פעילות בתי חולים9

0.199,000ן "פרויקט סמ10

0.6230,000"סחבק"פרויקט 11

0.4120,000"תו החברתי"ה12

0.3316,000מלגות עמותת אלומה13

0.4120,000מלגות ארגון לתת14

0.8240,000(11כג )העצמה נשית ושיוויון מגדרי 15

0.105,000 2050ישראל16

0.042,000התא הגאה17

0.042,000יום המעשים הטובים 18

0.5225,000ארוע הוקרה למקבלי מלגות19

0.2110,000(והוצאות לצורך גיוס משאבים)שיתופי פעולה 20

697,474:עלות ו14.38

:אסטרטגיה ויסוד חברה כלכלית, מחלקת שיווקז
2.51121,564שכר מנהל מחלקה1

0.4120,000(פיתוח עסקי)כלכלית .יסוד והקמה של ח2

0.6230,000פיתוח והקמה של חנות האגודה3

0.4120,000(שיווק אקסטרא)' וכו, הטבות ומועדון צרכנות, תפעול שתפים4

1.6580,000פיתוח אפליקציה לאגודה5

271,564:עלות ז5.60

:בחירותח
2.06100,000 2018בחירות 1

100,000:עלות ח2.06

(לא חדשים)כ תקציב של עובדים קיימים "סה

1,386,989:הוצאות הנהלה וכלליותט

עובדים חדשים14.56706,052(מבקר, גזברות. ע, מנהלת כספים, ח אדמינסטרציה"רמ, ר"סיו, ר"יו)משכורות 1

0.4120,000380,389ייעוץ ארגוני ופיתוח צוות2

0.5627,000ייעוץ משפטי מנהלתי3

:תקציבים מהותיים0.042,000שעון נוכחות 4

0.041,700915,000רשם העמותות-תשלום אגרה5

0.136,500סמינרים והשתלמויות בהתאחדות6

:סעיפים נוספים0.4421,554מחשוב ודואר, ציוד משרדי7

0.052,400135,773שירותי סליקה פנסיונית8

0.4019,632דוחות כספיים וביקורת- ש"שרות הנהח9

:כ לאישור"סה0.2512,000פעילות הנהלה10

0.178,4002,818,151רווחת עובד11

0.4321,000ביטוחים12

0.2110,000הוצאות טלפון נייד 13

61.0952,773כביש + דלקן + ר "רכב יו14

:הכנסות מאושרות0.5225,000נסיעות חריגות של עובדים15

0.105,0002,980,710ותחבורה (הנהלה ועובדים)הוצאות חניה 16

0.2713,000תשלום דמי חבר להתאחדות 17

0.2110,000החזר הוצאות נשיא וסגני נשיא18

0.2110,000-162,559החזרי נסיעות חברי מועצה19

0.168,000פעילות קדנציה לחברי המועצה20

0.3115,000ר ועדות וחברי וועדות"החזר הוצאות יו21

997,011:עלות ט20.56

הכנסותהוצאות



20.56%(ר"בהתאם לתחזית יו)אחוז הנהלה וכלליות מסך ההכנסות צפויות 

:פיתוח ועודפיםי
2.26109,598מ"בלת1

0.4120,000תוספות במסגרת בניית אתר אגודה חדש 2

129,598:עלות י2.67

100.004,850,235כ"סה100.004,850,235כ "סה

תקין0כ שכר"בדיקה של סה

0

:ניתוחים סטטיסטיים

1,660,606כ שכר עובדים "סה

4,850,235כ תקציב הוצאות"סה

34%(כ הוצאות"שכר עובדים ביחס לסה)חלק באחוזים 

4,334,956:ז"הכנסות כפי שאושר בתקציב תשע/כ הוצאות"סה


