
 

 2מתוך   1עמוד 
 אגודת הסטודנטים אורנים בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה )ע"ר( 

 Michal_ka@oranim.ac.il 36000דואר נע טבעון, אורנים  580172187מס' עמותה: 

 

 תקציב אגודת הסטודנטים אורנים 
1.9.2019 –  31.8.2020 

 
 הכנסות

 ₪  707,238 . חברות באגודה ודמי רווחה1
 ₪  705,238 כללי –דמי חבר אגודה ודמי רווחה  1.1
 ₪  2,000 תכנית חרדים –חברות באגודה  1.2

 ₪  42,450 . הכנסות שוטפות2
 ₪  17,000 צילומעתיק 2.1
 ₪  10,000 סיוע שוטף אורנים 2.2
 ₪  9,450 מכונות שתייה 2.3
 ₪ 5,000 דלק / אלחון 2.4
 ₪  1,000 יוניק 2.5

 ₪  105,600 . הכנסות משתנות3
 ₪  70,000 סיוע תקציבי מכללה ו. מנהל 3.1
 ₪  15,000 הכנסות מפעילות מנכ"ל 3.2
 ₪  15,000 הכנסות מאירועי תרבות 3.3
 ₪  4,150 מכירת תווי חנייה 3.4
 ₪   450 הכנסות מחוגים 3.5
 ₪  1,000 הכנסות שונות 3.6

 ₪  114,784.87 . יתרה מתשע"ט4
 ₪  114,784.87 יתרה מתשע"ט 4.1

 ₪  72.87970,0 סך כל ההכנסות
 
 

 ביאורים 
 חברות באגודה ודמי רווחה – 1ביאור 

ושירותים פעילות . דמי הרווחה מיועדים לרווחה הנגבים בכל שנהחבר ודמי כנסות מדמי ה
להיותם חברי אגודה או לא. הסעיף מורכב קשר  עבור כלל הסטודנטים בקמפוס בליהניתנים 

מדמי חבר ו כללי( –הכסף אשר נגבה על ידי המכללה )להלן: דמי חבר אגודה ודמי רווחה  מסכום
 המשלמים ישירות במשרדי האגודה.של הסטודנטים בתכנית חרדים 

 הכנסות שוטפות – 2ביאור 

 .וחוזים קיימים אשר ייסודן בהסכמיםהכנסות צפי 

 סיוע שוטף אורנים –א 2ביאור 

פוליטי, אותן מבצעת האגודה בהתאם להוצאות בפועל. לדוגמה: שבוע  תמיכה בפעילויות שונות
 רכישת קופונים למכונות צילום למשרתי מילואים ויולדות וכד'

 הכנסות משתנות – 3ביאור 

 ,לאירועים יות שונות כגון: מכירת כרטיסיםופעילו המכללה תמיכותמ אשר נובעותצפי הכנסות 
מתן שימוש פרסומי דוכנים, השכרת שטח למכירת תווי חנייה,  חוגים,השתתפות בתשלומים עבור 

 .ועוד השיווק של האגודהבאמצעי 

 

  



 

 2מתוך   2עמוד 
 אגודת הסטודנטים אורנים בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה )ע"ר( 

 Michal_ka@oranim.ac.il 36000דואר נע טבעון, אורנים  580172187מס' עמותה: 

 

 הוצאות
 ₪  375,652 . מנהלה וכלליות1

 ₪  270,107 כר עבודה ונלוות שכרש 1.1
 ₪  30,072 רואה חשבון 1.2
 ₪  19,200 עורך דין 1.3
 ₪  13,200 גמול השתתפות בישיבות –ועדת ביקורת  1.4
 ₪  12,600 ביטוחים 1.5
 ₪  12,000 אגודההכשרות  1.6
 ₪  8,000 הוצאות משרד 1.7
 ₪  3,125 פעילות אסיפה כללית 1.8
 ₪ 1,448 דמי חברות בהתאחדות 1.9

 ₪  2,000 עמלות בנק 1.10
 ₪  1,500 ועדת בחירות 1.11
 ₪  1,400 רשם העמותות 1.12
 ₪  1,000 תוכנת הנהלת חשבונות 1.13

 ₪ 265,054 . תרבות ומעורבות חברתית2
 ₪  63,984 אירוע פתיחה 2.1
 ₪  65,000 וסוף שנה אירוע אמצע 2.2
 ₪  37,500 אירועים שוטפים 2.3
 ₪  10,000 רכישת ציוד קבוע 2.4
 ₪  11,500 תמיכה בפעילות תאים / סטודנטים 2.5
 ₪  2,908 שבוע פוליטי 2.6
 ₪  26,000 הוצאות יום הסטודנט 2.7
 ₪ 48,162 כר עבודה ונלוות שכרש 2.8

 ₪ 61,462 . דוברות3
 ₪ 1,000 בקמפוסחיזוק תדמית האגודה  3.1
 ₪  5,000 אמצעי פרסום ושיווק 3.2
 ₪ 14,000 אתר אינטרנט 3.3
 ₪  41,462 שכר עבודה ונלוות שכר 3.4

 ₪ 172,524 . פנים ורווחה4
 ₪  10,000 כללי 4.1
 ₪  3,760 תווי חנייה 4.2
 ₪ 89,050 מתנות פתיחת שנה 4.3
 ₪ 6,000 צילוםל םוקופוניכרטיסי סטודנט  4.4
 ₪  20,000 פינות ישיבה בקמפוס 4.5
 ₪ 43,714 שכר עבודה ונלוות שכר 4.6

 ₪ 45,073 אקדמיה. 5
 ₪  200 סטודנט מעורר השראה 5.1
 ₪  800 צ'ופרים בזמן בחינות 5.2
 ₪  200 מרצה מעורר השראה 5.3
 ₪ 1,360 מילוניות 5.4
 ₪ 42,513 שכר עבודה ונלוות שכר 5.5

 ₪  50,307.87 רזרבה. 6
 ₪  50,307.87 עתודה להוצאות לא צפויות 6.1

 ₪  072.87970, ך כל ההוצאותס
 

 ביאורים המשך 
שסווגו על ידי כאלה פעילות העמותה או מטרתן קיום הוצאות אשר  - מנהלה וכלליות – 4ביאור 

 .כהוצאות מנהלה וכלליותרשם העמותות 
לממש. בסעיף זה בנקודת זמן זו והאגודה עתידה ת אשר אינן ידועות הוצאו - רזרבה – 5ביאור 

 .בגין תביעות משפטיותנכללות הוצאות 
 


