
₪126,000
שכר רכזת שוויון

חברתי

₪70,000
הכשרות שוויון חברתי

הכנסות

הכנסות 2019: ₪153,265

הכנסות 2020: 

₪153,830

הכנסות 2019: ₪7,133,073

הכנסות 2020: 

₪7,100,261

₪153,830
לפי 0.5 לסטודנט

הכנסות דמי חבר

הכנסות מלגות

₪5,416,034
מלגות שוויון חברתי

₪55,500
מרכז פרס לשלום

₪279,000
משרד החקלאות

₪200,000
סמ“ן

₪281,000
קרן מנמון

₪315,677
תקורות

₪25,000
פר“ח - השתתפות בכנס צעירים

₪332,050
סמ“ן מלגות



הכנסות 2019: ₪8,045,206

הכנסות 2020: 

₪8,696,055

 Lorem
ipsu

₪1,611,807
תמיכות ודיבידנד

₪870,000
קרן קיסריה - אתר המשווה

הכנסות ישראל 2050

₪2,700,000

₪274,000

ארגון יציג

₪340,000
הכנסות מתעודת

סטודנט

₪313,088
דבידנט אלחון

₪164,800
סמינרים וקורסים

לאגודת

₪250,000
השתתפות אלחון
בהוצאות ותקורות

₪60,000
דמי ניהול איסתא

₪50,000
הכנסות משת“פ מחקרי

₪1,611,807
תמיכות ודיבידנד

₪7,083,695
התאחדות

₪1,611,807
אלחון

הכנסות נוספות



תקציב 2019: ₪893,620

תקציב 2020: 
₪150,165

רמ"ח מעורבות
חברתית

₪20,000
מאבקים

₪17,450
אחווה גאה

₪200,000
תוצרת הארץ -

קהילות

₪7,000

₪3,000
הכשרת מנהלים
ומטות בגרעינים

הכשרות רמ“חי
מעורבות באגודות

₪332,050
מלגות סמ“ן

₪119,280
מנהלת סמ“ן

₪20,000
סמ“ן הוצאות

₪59,640
רכזת סמ“ן

₪928,585

תקציב 2019: ₪1,552,793

תקציב 2020: 

₪1,653,339

מעורבות חברתית

הוצאות

אגף מדיניות אקדמית

₪184,032
רמ“ח אקדמיה

₪870,000
אתר משווה

₪83,076
רכזת ליווי אקדמי

₪30,000
כנס הצעירים

₪30,000
מחקרים

₪20,000
פרוייקטורים/ות

הנדסאים

₪87,336
רכזת מדיניות וקידום 

סטודנטים ערבים

₪153,360
רכזת מדיניות וקידום 

סטודנטים חרדים
₪148,035

מנהלת תחום תעסוקה,
תחב“צ ומעונות

₪10,000
ימי עיון

₪15,000
מרצה מעורר השראה

₪10,000
פורום מרכזי הוראה

₪5,000
תקציב פעילות למחלקה

₪4,000
תרגום לערבית

₪3,500
ימי עיון הטרדות מיניות

הוצאה מותנת הכנסה

הוצאה מותנת הכנסה



תקציב 2019: ₪711,733

תקציב 2020: 

₪1,127,990

תקציב 2019: ₪656,260

תקציב 2020: 

₪672,716

₪337,608₪335,108

ישראל 2050

תחום דוברות והסברה

אלחוןהתאחדות

₪178,920
מנהל 2050

₪480,000
תקציב פעילות

₪136,320
רכזת ישראל 2050

₪88,750
רכזת ישראל 2050

₪189,000
כנס כלכלת

ישראל 2050

₪55,000
קמפיינים דיגיטליים

₪87,330
דוברת

₪78,278
מנהלת דיגיטל

₪72,278
אליוס

₪7,000
יפעת ובזילה

₪22,000
אחסון ותפעול אתר

₪5,000
גרפיקות חיצוניות

₪16,000
קידום ממומן

₪50,000
קמפיינים

₪500
עיתונים

₪87,330
דוברת

₪78,278
מנהלת דיגיטל

₪21,000

₪20,000

ניוזלטר

דפי נחיתה

₪5,000
גרפיקות חיצוניות

₪15,000
יפעת ובזילה

₪36,000
קידום ממומן

₪72,278
אליוס

הוצאה מותנת הכנסה



תקציב 2019: ₪232,840

תקציב 2020: 

₪245,520

תקציב 2019: ₪6,563,884

תקציב 2020: 

₪6,604,354

₪215,520

תחום מחקר

תחום מלגות

התאחדות

₪30,000
אלחון

₪30,000
סקרים

₪30,000
סקרים

₪25,000
דו“ח מצב הצעירים

₪3,000
פרסים לסקרים

₪157,520
רמ“ח מחקר

₪30,000
טקס מצטיינים

₪30,000
ביטוחים לפרוייקטים

₪55,500
מרכז פרס לשלום

₪55,500
מלגת כלבי אומנה

₪30,000
הכשרות והדרכות

₪7,500
פרוייקט מוזיקה

₪20,000
מערכת רישום

₪20,000
ציוד אומנות

₪5,416,034

מלגות שיוויון חברתי

₪156,555
רמ"ח מלגות

₪136,320
רכזת מלגות

₪800
חוברות וכרטיסים

₪141,645
רכזת מלגות

הוצאה מותנת הכנסה



תקציב 2019: ₪754,293

תקציב 2020: 

₪866,090

תקציב 2019: ₪273,360

תקציב 2020: 

₪282,945

תחום קשרי ממשל

תחום קשרי אגודות

אלחון

₪18,000
כנסים ואירועים

התאחדות

₪20,000
השתתפות בכנסים

וסמינרים בחו“ל

₪20,000
יום הסטודנט הלאומי

₪12,000
כנסים ואירועים

₪50,000
ESU דמי חבר

₪162,945
מנהל קשרי ממשל

₪151,230
רמ“ח קשרי אגודות

₪180,000
סמינרי האחדות

₪136,320
רכזת קשרי אגודות

₪123,540
רכזת קשרי אגודות 2

₪12,700
ימי עיון וליווי לפורומים
מחלקתיים וגיאוגרפיים

₪108,000
קורסי מנהלים/ות ועמותות

₪50,000
קרן סיוע לאגודות

₪50,000
סמינרי התאחדות

₪13,800
₪5,000 לוחות גאנט ומחברות
פרוטוקולי נסיעות

₪2,500
משלחת מנהיגות למרוקו

₪13,000
משלחת לפולין

₪816,090₪50,000

₪264,945₪18,000

אלחוןהתאחדות



תקציב 2019: ₪1,130,530

תקציב 2020: 

₪1,493,567

הוצאות הנהלה וכלליות התאחדות

₪20,000
גיבוש עובדים

₪40,000
נסיעות

₪30,000
החזרי הוצאות עובדים

אחזקת מחשבים שוטפת + אינטרנט

₪230,000

₪15,000

₪12,000

שכירות

דואר
₪99,870

הוצאת ניהול
ושוטפות נכס ₪10,000

ציוד משרדי

₪11,000
כיבודים לישיבות

₪15,000

₪68,000
ייעוץ מקצועי

כרטיסי סטודנט

₪56,56
בצ“צ

₪5,000
שליחויות

₪28,000
הכשרת עובדים ₪27,000

ביטוח נושאי משרה

₪4,000
דפוס משרדי

₪150,000
רכבי ליסינג

₪9,000
עמלות לבנקים

₪25,000
שליחויות

₪25,000

₪35,000

אחזקת מחשבים שוטפת
+ אינטרנט

ייעוץ מקצועי

₪9,000

₪9,000

עמלות לבנקים

ענן

₪10,000

₪417,451

טלפונים

₪14,000
ציוד משרדי

השקעות אלחון בהתאחדות

₪12,000
נסיעות

₪15,000
החזרי הוצאות עובדים

₪20,000
דואר

₪6,000
דפוס משרדי

₪16,000
כיבודים לישיבות

₪68,000
כרטיסי סטודנט

₪20,000
גיבוש עובדים

₪150,000
רכב ליסינג

₪6,000
הכשרות עובדים

₪8,000
ביטוחים

₪838,956
התאחדות

₪654,611
אלחון

₪2,500
SMS

₪3,000
ארכיביון



תקציב 2019: ₪579,979

תקציב 2020: 

₪559,979

תקציב 2019: ₪1,843,760

תקציב 2020: 

₪1,515,060

עובדים חיצוניים והתקשרויות

משכורות התאחדות

אלחון התאחדות

₪52,706
רואה חשבון

₪42,120
ביקורת פנים

₪60,000
הנהלת חשבונות

₪70,200
ייעוץ משפטי לאגודות

+ לטיגציה

₪20,000
פרוייקטורים

₪18,000
גוף מבקר

₪30,000
הנהלת חשבונות

₪30,000
פרוייקטורים

₪18,000
גוף מבקר

₪26,353
רואה חשבון

₪210,600
ייעוץ משפטי לאגודות

+ לטיגציה

₪263,026

התאחדות

₪1,287,372
אלחון

₪227,688

₪296,953

₪209,592
יו“ר

₪89,460
מנהל כספים

₪89,460
מנהל כספים

₪144,840
אחראית כרטיסי סטודנט

₪85,200
מנהלת משרד

₪85,200
מנהלת משרד

₪53,028
מנקה

₪204,480
מנכ“ל

₪204,480
ראש אגף מדיניות

₪178,920
ס“יור



₪14,337,786
התאחדות

₪1,612,360
אלחון

סה“כ הכנסות

סה“כ הוצאות

הפרשים (2019): ₪138,492 זכות 

הכנסות 2019: ₪15,331,544

סה“כ הכנסות 2020: 

₪15,950,145

₪14,337,785
התאחדות

₪1,612,360
אלחון

*הוצאות 2019: ₪15,193,052

סה“כ הוצאות 2020: 

₪15,950,145
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תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותהכנסות דמי חברסעיף
גובה דמי חבר₪153,830₪0₪153,830₪153,265לפי 0.5 לסטודנט

₪153,830₪0₪153,830₪153,2650.50סה"כ

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותהכנסות נוספותסעיף
₪1,611,807₪1,612,360₪3,224,167₪3,452,426תמיכות ודיבידנד1.1
₪340,000₪0₪340,000₪420,000הכנסות מתעודת סטודנט1.2
₪164,800₪0₪164,800₪204,800סמינרים וקורסים לאגודות1.3
₪250,000₪0₪250,000₪250,000השתתפות אלחון בהוצאות ותקורות1.4
₪60,000₪0₪60,000₪60,000דמי ניהול איסתא1.5
₪2,700,000₪0₪2,700,000₪2,100,000ארגון יציג1.6
₪870,000₪0₪870,000₪870,000קרן קיסריה - אתר משווה1.7
₪724,000₪0₪724,000₪500,000הכנסות ישראל 1.82050
₪50,000₪0₪50,000₪0הכנסות משת"פ מחקרי1.9

₪313,088₪0₪313,088₪187,980דיבידנד אלחון1.10
₪7,083,695₪1,612,360₪8,696,055₪8,045,206סה"כ1

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותהכנסות מלגותסעיף
₪5,416,034₪0₪5,416,034₪5,416,034מלגות שוויון חברתי2.1
₪126,000₪0₪126,000₪126,000שכר רכזת שוויון חברתי2.2
₪70,000₪0₪70,000₪70,000הכשרות שוויון חברתי2.3
₪55,500₪0₪55,500₪55,500מרכז פרס לשלום2.4
₪279,000₪0₪279,000₪279,000משרד החקלאות2.5
₪281,000₪0₪281,000₪281,000קרן מנמון2.6
₪315,677₪0₪315,677₪373,677תקורות2.7
₪25,000₪0₪25,000₪25,000פר"ח - השתתפות בכנס צעירים2.8
₪332,050₪0₪332,050₪341,172סמ"ן מלגות2.9

₪200,000₪0₪200,000₪165,690סמ"ן2.10
₪7,100,261₪0₪7,100,261₪7,133,073סה"כ2

₪14,337,786₪1,612,360₪15,950,145₪15,331,544סה"כ הכנסות כללי

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותתחום מעורבות חברתיתסעיף
₪150,165₪0₪150,165₪136,320רמ"ח מעורבות חברתית1.1

הערות

התייצבות לאחר גבייה שנה מלאה

הוצאות
הערות

תקציב התאחדות 2020

הערות

הערות
יריד של 230 אלף מצפי תקציב 2019

מספר סטודנטים
307,660

ירידה של 80 אלף מצפי תקציב 2019
ירידה של 20 אלף מצפי תקציב 2019



₪119,280₪0₪119,280מנהלת סמ"ן1.2

₪59,640₪0₪59,640רכזת סמ"ן1.3
₪20,000₪0₪20,000₪20,000סמ"ן הוצאות1.4
₪332,050₪0₪332,050₪332,050מלגות סמ"ן1.5
₪20,000₪0₪20,000₪20,000מאבקים1.6
₪17,450₪0₪17,450₪17,450אחווה גאה1.7
₪200,000₪0₪200,000₪200,000תוצרת הארץ - קהילות1.8
₪7,000₪0₪7,000₪7,000הכשרת מנהלים ומטות בגרעינים1.9

₪3,000₪0₪3,000₪3,000הכשרות רמחי מעורבות באגודות1.10
₪928,585₪0₪928,585₪893,620סה"כ מעורבות חברתית1

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותאגף מדיניות אקדמיתסעיף
₪184,032₪0₪184,032₪184,032רמ"ח אקדמיה2.1
₪83,076₪0₪83,076₪96,559רכזת ליווי אקדמי2.2
₪87,336₪0₪87,336₪96,559רכזת מדיניות וקידום סטודנטים ערבים2.3
₪153,360₪0₪153,360₪71,888רכזת מדיניות וקידום סטודנטים חרדים2.4
₪148,035₪0₪148,035₪135,255מנהלת תחום תעסוקה, תחבצ ומעונות2.5
₪10,000₪0₪10,000₪10,000ימי עיון2.6
₪5,000₪0₪5,000₪5,000תקציב פעילות למחלקה2.7
₪15,000₪0₪15,000₪15,000מרצה מעורר השראה2.8
₪870,000₪0₪870,000₪870,000אתר משווה2.9

₪3,500₪0₪3,500₪3,500ימי עיון הטרדות מיניות2.10
₪10,000₪0₪10,000₪5,000פורום מרכזי הוראה2.11
₪30,000₪0₪30,000₪30,000כנס הצעירים2.12
₪4,000₪0₪4,000₪0תרגום לערבית2.13
₪30,000₪0₪30,000₪30,000מחקרים2.14
₪20,000₪0₪20,000₪0פרוייקטו/ית הנדסאים2.15

₪1,653,339₪0₪1,653,339₪1,552,793סה"כ אקדמיה2

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותישראל 2050סעיף
₪178,920₪0₪178,920₪157,620מנהל ישראל 3.12050
₪0₪0₪0₪157,620מנהלת ישראל 2050 3.22
₪136,320₪0₪136,320₪61,770רכז ישראל 3.32050
₪88,750₪0₪88,750₪68,160רכז ישראל 2050 3.42

₪0₪0₪0₪66,563רכז ישראל 2050 3
₪189,000₪0₪189,000₪0כנס כלכלת ישראל 3.52050
₪55,000₪0₪55,000₪0קמפיינים דיגיטליים3.6
₪480,000₪0₪480,000₪200,000תקציב פעילות3.7
₪1,127,990₪0₪1,127,990₪711,733סה"כ3

הופיע ב-2019 כימי עיון תעסוקה

חדש

חדש

משרה 2/3

כתום - תקציב צבוע

הערות

בתקציב 2019 הופיע בסעיף 10.1 תחת מחלקת תעסוקה

בתקציב 2019 הופיע בסעיף 10.2 תחת מחלקת תעסוקה

הערות

משרה 2/3

₪157,800

מוצע לא לאייש כרגע - רק מול תקציב גיוס כספים חיצוני

חצי משרה - דיגיטל

כתום - תקציב צבוע
כתום - תקציב צבוע

אוחד למשרה אחת



תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותתחום דוברות והסברהסעיף
₪87,330₪87,330₪174,660₪170,400דוברת4.1
₪78,278₪78,278₪156,556₪153,360מנהלת דיגיטל4.2
₪7,000₪15,000₪22,000₪15,000יפעת ובזילה4.3
₪0₪500₪500₪500עיתונים4.4
₪0₪21,000₪21,000₪21,000ניוזלטר4.5
₪5,000₪5,000₪10,000₪10,000גרפיקות חיצוניות4.6
₪16,000₪36,000₪52,000₪50,000קידום ממומן4.7
₪50,000₪0₪50,000₪50,000קמפיינים4.8
₪22,000₪0₪22,000₪22,000אחסון אתר ותפעול4.9

₪0₪20,000₪20,000₪20,000דפי נחיתה4.10
₪72,000₪72,000₪144,000₪144,000אליוס4.11

₪337,608₪335,108₪672,716₪656,260סה"כ4

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותתחום מחקרסעיף
₪157,520₪0₪157,520₪144,840רמ"ח מחקר5.1
₪30,000₪30,000₪60,000₪60,000סקרים5.2
₪25,000₪0₪25,000₪25,000דוח מצב הצעירים5.3
₪3,000₪0₪3,000₪3,000פרסים לסקרים5.4
₪215,520₪30,000₪245,520₪232,840סה"כ5

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותתחום מלגותסעיף
₪156,555₪0₪156,555₪142,710רמ"ח מלגות6.1
₪141,645₪0₪141,645₪127,800רכזת מלגות6.2
₪136,320₪0₪136,320₪123,540רכזת מלגות 6.32
₪30,000₪0₪30,000₪30,000טקס מצטיינים6.4
₪30,000₪0₪30,000₪30,000הכשרות והדרכות6.5
₪20,000₪0₪20,000₪20,000מערכת רישום6.6
₪30,000₪0₪30,000₪30,000ביטוחים לפרוייקטים6.7
₪20,000₪0₪20,000₪20,000ציוד אומנות6.8
₪7,500₪0₪7,500₪7,500פרויקט מוזיקה6.9

₪5,416,034₪0₪5,416,034₪5,416,034מלגות שוויון חברתי6.10
₪800₪0₪800₪800חוברות וכרטיסים6.11
₪55,500₪0₪55,500₪55,500מרכז פרס לשלום6.12
₪560,000₪0₪560,000₪560,000מלגת כלבי אומנה6.13

₪6,604,354₪0₪6,604,354₪6,563,884סה"כ6

הערות

הערות

הערות



תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותתחום קשרי אגודותסעיף
₪151,230₪0₪151,230₪132,060רמ"ח קשרי אגודות7.1
₪136,320₪0₪136,320₪122,475רכזת קשרי אגודות7.2
₪123,540₪0₪123,540₪69,758רכזת קשרי אגודות 7.32
₪12,700₪0₪12,700₪20,000ימי עיון וליווי פורומים מחלקתיים וגאוגרפים7.4
₪15,000₪0₪15,000₪0תכנית מנהיגות ליו"רים7.5
₪108,000₪0₪108,000₪70,000קורסי מנהלים/ות ועמותות7.6
₪180,000₪50,000₪230,000₪230,000סמינרי התאחדות7.7
₪50,000₪0₪50,000₪50,000קרן סיוע לאגודות7.8
₪5,000₪0₪5,000₪0פיתוח אתר כל אגודה7.9

₪2,500₪0₪2,500₪0משלחת מנהיגות למרוקו7.10
₪13,000₪0₪13,000₪10,000משלחת לפולין7.11
₪13,800₪0₪13,800₪0לוחות גאנט ומחברות7.12
₪5,000₪0₪5,000₪0פרוטוקולי נשיאות7.13
₪0₪0₪0₪50,000תקציב כללי לפעילות מחלקה7.14

₪816,090₪50,000₪866,090₪754,293סה"כ7

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותתחום קשרי ממשלסעיף
₪162,945₪0₪162,945₪153,360מנהל קשרי ממשל8.1
₪20,000₪0₪20,000₪20,000השתתפות בכנסים וסמינרים בחו"ל8.2
8.3ESU ₪50,000₪0₪50,000₪50,000דמי חבר
₪20,000₪0₪20,000₪20,000יום הסטודנט הלאומי8.4
₪12,000₪18,000₪30,000₪30,000כנסים ואירועים8.5
₪264,945₪18,000₪282,945₪273,360סה"כ8

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותעובדים חיצוניים והתקשרויותסעיף
₪52,706₪26,353₪79,059₪79,059רואה חשבון9.1

9.2
יעוץ משפטי + שירותים משפטיים לאגודות + 

לטיגציה
₪70,200₪210,600₪280,800₪280,800

₪42,120₪0₪42,120₪42,120ביקורת פנים9.3
₪60,000₪30,000₪90,000₪90,000הנהלת חשבונות9.4
₪20,000₪30,000₪50,000₪70,000פרויקטורים9.5
₪18,000₪0₪18,000₪18,000גוף מבקר9.6
₪263,026₪296,953₪559,979₪579,979סה"כ9

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותהוצאות הנהלה וכלליותסעיף
₪230,000₪0₪230,000₪230,000שכירות10.1
₪99,870₪0₪99,870₪99,870הוצאות ניהול ושוטפות נכס10.2
₪0₪10,000₪10,000₪10,000טלפונים10.3

בתקציב הנוכחי הסכום הכללי משנה שעברה נפרט לפרוייקטים ספציפיים

פרוייקט חדש

פרוייקט חדש

הוצאנו מתקציב הסמינר

הערות

כ-80 סטו'

הגדלנו למשרה מלאה

הערות

הערות

הערות

כ-20 סטו' - פרוייקט חדש

שכר קלדניות

הגדלנו מועדים לפי איזורים גאוגרפיים
הגדלנו בפועל ב-13,800

הוקצו 20,000 כתקציב ראשוני להנדסאים במחלקת מדיניות



10.4SMS₪0₪2,500₪2,500₪2,500
₪12,500₪20,000₪32,500₪32,500דואר10.5
₪0₪3,000₪3,000₪3,000ארכיביון10.6
₪10,000₪14,000₪24,000₪24,000ציוד משרדי10.7
₪4,000₪6,000₪10,000₪10,000דפוס משרדי10.8
₪20,000₪20,000₪40,000₪30,000גיבוש עובדים10.9

₪11,000₪16,000₪27,000₪27,000כיבודים לישיבות10.10
₪28,000₪6,000₪34,000₪13,000הכשרות עובדים10.11
₪27,000₪0₪27,000₪27,000ביטוח נושאי משרה10.12
₪5,000₪25,000₪30,000₪30,000שליחויות10.13
₪40,000₪12,000₪52,000₪52,000נסיעות10.14
₪30,000₪15,000₪45,000₪45,000החזרי הוצאות עובדים10.15
₪15,000₪25,000₪40,000₪40,000אחזקת מחשבים שוטפת + אינטרנט10.16
₪0₪9,000₪9,000₪9,000ענן10.17
₪150,000₪0₪150,000₪150,000רכב ליסינג10.18
₪9,000₪9,000₪18,000₪18,000עמלות לבנקים10.19
₪15,000₪35,000₪50,000₪80,000ייעוץ מקצועי10.20
₪8,000₪9,660₪17,660₪17,660ביטוחים10.21
₪68,000₪0₪68,000₪80,000כרטיסי סטודנט10.22
₪0₪417,451₪417,451₪0השקעות אלחון בהתאחדות10.23
₪56,586₪0₪56,586₪100,000בצ"מ10.24

₪838,956₪654,611₪1,493,567₪1,130,530סה"כ10

תקציב 2019סה"כאלחוןהתאחדותמשכורות ההתאחדותסעיף
₪209,592₪0₪209,592₪210,000יו"ר11.1
₪178,920₪0₪178,920₪178,920סיו"ר11.2
₪204,480₪0₪204,480₪210,000מנכ"ל11.3
₪0₪0₪0₪200,220סמנכ"ל11.4
₪0₪0₪0₪170,400ראש אגף חברתי11.5
₪204,480₪0₪204,480₪187,440ראש אגף מדיניות11.6
₪170,400₪0₪170,400₪157,620ראש אגף סטודנטים11.7
₪89,460₪89,460₪178,920₪178,920מנהל כספים11.8
₪85,200₪85,200₪170,400₪170,400מנהלת משרד11.9

₪144,840₪0₪144,840₪144,840אחראית כרטיסי סטודנט11.10
₪0₪53,028₪53,028₪35,000מנקה11.11

₪1,287,372₪227,688₪1,515,060₪1,843,760סה"כ11

₪14,337,785₪1,612,360₪15,950,145₪15,193,052סה"כ הוצאות
₪14,337,786₪1,612,360₪15,950,145₪15,331,544סה"כ הכנסות
₪0₪0₪0₪138,492סה"כ הפרשים

הוחלט לא לאייש

חלק מהוצאות 2019 לא סכומות כיוון שלא קיימות בתקציב 2020

הערות

הוחלט לא לאייש
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