
הערותנותר לניצול ב-%נותר ב-₪ נוצלסכום שנתי מותאםשינויים (+/-)סכום שנתי מאושרשם הסעיףסעיף תקציבי

        370,438.00₪     5,214.00₪-        375,652.00₪מנהלה וכלליות1

שכר יו"ר, סיו"ר, מנכ"ל ומנהלת משרד והנה"ח בהתחייבות חוזית        267,549.00₪ 2,558.00-      ₪  270,107.00        ₪ שכ"ע ונלוות שכר1.1

          30,072.00₪   -                 ₪           30,072.00₪רואה חשבון1.2

יעוץ משפטי ושיחות ייעוץ לסטודנטים          19,200.00₪   -                 ₪           19,200.00₪עורך דין1.3

          13,200.00₪   -                 ₪           13,200.00₪ועדת ביקורת - גמול השתתפות בישיבות1.4

          12,600.00₪   -                 ₪           12,600.00₪ביטוחים1.5

מחיקת יתרות שלא נוצלו            8,673.00₪ 3,327.00-      ₪           12,000.00₪הכשרות אגודה1.6

הוספת 100 ₪ לציוד משרדי            8,100.00₪ 100.00          ₪             8,000.00₪הוצאות משרד1.7

מחיקת יתרות שלא נוצלו                    ₪- 3,125.00-      ₪             3,125.00₪פעילות אסיפה כללית (כולל שינוי תקנון)1.8

            1,448.00₪   -                 ₪             1,448.00₪דמי חברות בהתאחדות1.9

            2,000.00₪   -                 ₪             2,000.00₪עמלות בנק1.10

עלות קיום בחירות מקוונות            5,500.00₪ 4,000.00       ₪             1,500.00₪ועדת בחירות1.11

הנחה עבור תשלום מוקדם            1,137.00₪ 263.00-         ₪             1,400.00₪רשם העמותות1.12

מחיקת יתרות שלא נוצלו               959.00₪ 41.00-           ₪             1,000.00₪תוכנת הנה"ח - רווחית1.13

        151,853.91₪ 113,200.09₪-        265,054.00₪תרבות ומעורבות חברתית2

מחיקת יתרות שלא נוצלו          63,983.08₪             0.92₪-          63,984.00₪אירוע פתיחה2.1

מחיקת יתרות שלא נוצלו                    ₪-    10,000.00₪-          10,000.00₪אירוע אמצע2.2

מחיקת יתרות שלא נוצלו                    ₪-    55,000.00₪-          55,000.00₪אירוע סוף2.3

עדכון תכנית אירועים כולל תקצוב פעילות העלאת מורל בחזרה לקמפוס          26,066.60₪    11,433.40₪-          37,500.00₪אירועים שוטפים2.4

מחיקת יתרות שלא נוצלו            9,800.00₪         200.00₪-          10,000.00₪רכישת ציוד קבוע2.5

מחיקת יתרות שלא נוצלו            1,520.00₪      9,980.00₪-          11,500.00₪תמיכה בפעילות תאים/סטודנטים2.6

מחיקת יתרות שלא נוצלו            2,907.23₪             0.77₪-            2,908.00₪שבוע פוליטי2.7

מחיקת יתרות שלא נוצלו                    ₪-    26,000.00₪-          26,000.00₪הוצאות יום הסטודנט2.8

שכר רמ"ח תרבות ומעורבות חברתית          47,577.00₪         585.00₪-          48,162.00₪שכ"ע ונלוות שכר2.9

         57,277.00₪     4,185.00₪-         61,462.00₪דוברות3

מחיקת יתרות שלא נוצלו                    ₪-      1,000.00₪-            1,000.00₪כללי3.1

מחיקת יתרות שלא נוצלו               450.00₪      2,050.00₪-            2,500.00₪גרפיקה3.2

מחיקת יתרות שלא נוצלו            1,800.00₪         700.00₪-            2,500.00₪נראות האגודה בקמפוס3.3

          14,000.00₪                ₪-          14,000.00₪אתר אינטרנט3.4

שכר רמ"ח דוברות והסברה          41,027.00₪         435.00₪-          41,462.00₪שכ"ע ונלוות שכר3.5

        176,199.20₪       3,675.20₪        172,524.00₪פנים ורווחה4

מחיקת יתרות שלא נוצלו            6,604.20₪      3,395.80₪-          10,000.00₪כללי4.1

            3,760.00₪                ₪-            3,760.00₪תווי חנייה4.2

נותר עבור תשלום מקדמות למתנות תשפ"א          89,050.00₪                ₪-          89,050.00₪מתנות פתיחת שנה4.3

מחיקת יתרות שלא נוצלו            4,336.00₪      1,664.00₪-            6,000.00₪כרטיסי סטודנט + קופונים לצילום4.4

נותר עבור מימון התחייבויות קיימות          30,000.00₪     10,000.00₪          20,000.00₪פינות ישיבה בקמפוס4.5

שכר רמ"ח פנים ורווחה ומדריכת זומבה          42,449.00₪      1,265.00₪-          43,714.00₪שכ"ע ונלוות שכר4.6

         42,058.40₪     3,014.60₪-         45,073.00₪אקדמיה5

מחיקת יתרות שלא נוצלו                    ₪-         200.00₪-               200.00₪סטודנט מעורר השראה5.1

מחיקת יתרות שלא נוצלו               194.40₪         605.60₪-               800.00₪צ'ופרים בזמן בחינות5.2

מחיקת יתרות שלא נוצלו                    ₪-         200.00₪-               200.00₪מרצה מעורר השראה5.3

            1,360.00₪                ₪-            1,360.00₪מילוניות 5.4

שכר רמ"ח אקדמיה          40,504.00₪      2,009.00₪-          42,513.00₪שכ"ע ונלוות שכר5.5

         50,000.00₪        307.87₪-         50,307.87₪רזרבה6

          50,000.00₪         307.87₪-          50,307.87₪עתודה להוצאות לא צפויות6.1

970,072.87₪        -122,246.36₪ 847,826.51₪        

הערותפער ב-%פער ב-₪ נכנססכום שנתי מותאםשינויים (+/-)סכום שנתי מאושרשם הסעיףסעיף תקציבי

        632,238.00₪   75,000.00₪-        707,238.00₪חברות באגודה ודמי רווחה1

עתיד להיכנס בפעימות        630,238.00₪    75,000.00₪-        705,238.00₪דמי חבר אגודה ודמי רווחה - כללי1.1

ייגבה במהלך חודש מאי            2,000.00₪                ₪-            2,000.00₪חברות באגודה - תכנית חרדים1.2

         24,124.02₪   18,325.98₪-         42,450.00₪הכנסות שוטפות2

עדכון הכנסות צפויות לאור משבר הקורונה            7,835.22₪      9,164.78₪-          17,000.00₪צילומעתיק2.1

עדכון הכנסות צפויות לאור משבר הקורונה            8,563.80₪      1,436.20₪-          10,000.00₪סיוע אורנים שוטף2.2

עדכון הכנסות צפויות לאור משבר הקורונה            4,725.00₪      4,725.00₪-            9,450.00₪מכונות שתייה2.3

עדכון הכנסות צפויות לאור משבר הקורונה            3,000.00₪      2,000.00₪-            5,000.00₪דלק / אלחון2.4

עדכון הכנסות צפויות לאור משבר הקורונה                    ₪-      1,000.00₪-            1,000.00₪יוניק2.5

         92,103.50₪   13,496.50₪-        105,600.00₪הכנסות משתנות3

          70,000.00₪                ₪-          70,000.00₪סיוע תקציבי מכללה ו. מנהל3.1

עדכון הכנסות צפויות לאור משבר הקורונה          13,300.00₪      1,700.00₪-          15,000.00₪הכנסות מפעילות מנכ"ל3.2

עדכון הכנסות צפויות לאור ביטול יום הסטודנט            1,563.00₪    13,437.00₪-          15,000.00₪הכנסות מאירועי תרבות3.3

עדכון הכנסה גבוהה מהצפוי            4,575.50₪          425.50₪            4,150.00₪מכירת תווי חנייה3.4

עדכון הכנסה גבוהה מהצפוי               455.00₪              5.00₪               450.00₪הכנסות מחוגים3.5

עדכון הכנסה גבוהה מהצפוי            2,210.00₪       1,210.00₪            1,000.00₪הכנסות שונות3.6

        114,784.87₪               ₪-        114,784.87₪יתרה מתשעט4

        114,784.87₪                ₪-        114,784.87₪יתרה מתשעט4.1

970,072.87₪        -106,822.48₪ 863,250.39₪        
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