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 7מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 
 

 
 במשרדי אגודת הסטודנטים. 12.08.11הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:00זמן סיום:  11:00זמן התחלה: 

 נוכחים:
 .ושי סלע טל דור ,מיכאלה תבור, רווהמתן חברי הוועדה:  
 .דור כץ -רמ"ד תרבות 

  חסרים:
 ., הנא אבו רביע גילי ברנשטיין נמרוד הריס, ,טל דור  

 משקיפים:

 מאור שירן :ועדת ביקורת 

 
 עיקרי הישיבה:

 
טיוטא לתוכנית העבודה של המדור, אשר עומדת בקנה אחד עם היעדים אשר הוצגה  .1

 הוצבו ע"י הוועדה. דגשים שהועברו ע"י חברי הוועדה: 

ולא שני אירועים קטנים )כדי לפתור את  אפ כפול-מבקשים שיהיה אירוע סטנד .א
 בעיית הביקוש(

 מזרחי.מבקשים לארגן אירוע במימונה )או בסמוך לה( , רצוי עם אמן  .ב

מבקשים לבחון מחדש את המתכונת בה מתבצע המופע והאם יש  -מופע פתיחת שנה  .2
 מקום לאירוע מסוג שונה.

דור הציג את התוכנית להרחבת תחום הפעילות של סטודיו פוזיטיב גם לתחום הפילאטיס  .3
מההכנסות לאגודה. המטרה  20%והיוגה, אשר כיום מופעל ע"י מפעיל חיצוני שמעביר כ

להגדיל את הכנסות האגודה מצד אחד, ומצד שני להוזיל  -הזה היא כפולהבמהלך 
משמעותית את העלות עבור הסטודנטים ולהקטין את כמות המשתתפים בשיעור וכך 

 לעלות את האיכות של כל שיעור.

 החלטות הוועדה )התקבלו פה אחד(:

של הסטודיו פוזיטיב תחום הפעילות  הרחבתל ניתהתוכ ועדת תרבות מאשרת את .א
 לתחום הפילאטיס והיוגה, כפי שהוצגה בישיבה.

ועדת תרבות משנה את שם התפקיד "מנהל לוגיסטי סטודיו פוזיטיב" ל"מנהל סטודיו  .ב
 פוזיטיב"

שעות חודשיות ע"ב  20ועדת תרבות מאשרת תוספת הגדלת התקן של מנהל הסטודיו ב .ג
 כפי שהוצג בישיבה. צפי בגידול ההכנסות

, דור ציין שכרגע עם כל הוצגה תוכנית לשיפוץ הסטודיו ושידרוג מערכת הרישום .4
הקיצוצים אין באפשרותו להוציא את התוכנית לפועל למרות זאת הוועדה רואה חשיבות 

גבוהה בשיפוצים הנ"ל ומתן ציין שהשיפוץ הזה הוא חשוב מאוד וצריך לראות בו 
 .שר לטווח רחוק היא תשתלם ותביא יותר מתאמניםכהשקעה ולא כהוצאה, א



 

  

 

 פה אחד(: "ועדת תרבות מבקשת מוועדת כספים לאשר תקציב נפרד  החלטת הוועדה(
מתקציב האגודה לטובת השקעה בסטודיו פוזיטיב ובשיפור השירות הניתן למתאמנים, 

 בהתאם למסמך שיוצג לוועדת כספים ע"י רמ"ד תרבות ונציג ועדת תרבות."

 בברכה,

 שי סלע

 יו"ר ועדת תרבות

  



 

  

 

4...14 

 תוכנית מעבר סטודיו העיצוב תחת סטודיו פוזיטיב
 

 אופן עבודה:

 11מערך חוגי הסטודיו של אגודת הסטודנטים מציע מגוון חוגים כגון יוגה, פילאטיס וריקוד. המערך מקיים 

 ריקוד.שיעורי  4-שיעורי פילאטיס ו 6שיעורי יוגה,  6אימונים מדי שבוע: 

מפעיל חיצוני )יניב מזרחי( שמתנהל מול האגודה בדומה לכל חוג אחר;  נעשה על ידיניהול הסטודיו כיום 

האגודה מקבלת את מלוא התשלום מהסטודנטים ומעבירה אחוז נכבד למדריך. ההסכם כיום מול המפעיל 

 הינו ע"ב מפתח ההכנסות הנ"ל:

   לאגודה. 57%-למפעיל ו 57%החלוקה היא ₪  080888עד 

  לאגודה. 58%-למפעיל ו 08%החלוקה היא ₪  080888-0580888בין 

  לאגודה. 07%-למפעיל ו 07%החלוקה היא ₪  0580888-5580888בין 

  לאגודה. 58%-למפעיל ו 08%החלוקה היא ₪  5580888הכנסה מעל 

 ההכנסה הינה על כלל חוגי המערך ומתבצעת באופן שנתי.

 ובסוף השנה בהתאם להכנסות הסופיות מתבצעת  57%לפי  התשלום ליניב בפועל הינו  *

 ההתחשבנות הסופית.   

 עלויות:

 עלות כניסה לחוגים הינה גבוהה באופן יחסי, להלן מפתח עלות כניסה לכל חוג: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהנתונים המצ"ב עולה כי עלות הכניסה לחוגים אלו יקרה באופן משמעותי ביחס למחירי הכניסה לסטודיו 

יותר(. לאורך השנה החולפת, הועלו תהיות באשר לכדאיות מפתח חלוקת האחוזים  33%-פוזיטיב )כ

ידי המפעיל. במטרה לדאוג למקסום רווחת -הנוכחי תוך התמקדות בעלויות הגבוהות אשר נגבות על

  .הסטודנטים

 



 

  

 

 

 פתרון מוצע:

לבצע בדיקת כדאיות הבוחנת את לאור הצלחת האגודה בהפעלתו העצמאית של סטודיו פוזיטיב, הוחלט 

האפשרות לבצע הפעלה עצמאית של מערך החוגים.את הבדיקה ביצע אלעד הרשקוביץ' )מנהל הסטודיו 

 היוצא( בשיתוף ראש מדור תרבות הנכנס.

 להלן ממצאי הבדיקה:

   0 העסקת מדובר בשיעורים ספציפיים0 נכון להיום מועבר שיעור אחד לכל סוג ריקוד בשבוע -שיעורי הריקוד

 מדריך עבור שיעור אחד בשבוע אינה כדאית. 

 מתאמנים0 הכמות הזו אינה מיטבית והיא נובעת אך ורק מרצון של  58 -כיום תפוסה מלאה של אימון מוגדרת ל

מתאמנים גורעת מאיכות האימון וגורמת לו להפוך להמוני  58המפעיל למקסם רווחים ככל שאפשר. היקף של 

 ומונעת יחס אישי. 

 כניסות  08למתאמן עבור כניסה חד פעמית0 עלות כרטיסייה של ₪  57מחיר שנגבה ע"י המפעיל החיצוני הינו ה

 . ₪ 557 -אצל המפעיל כיום

 

 בחינה כלכלית:

 ₪. 0050501חודשי פעילות עמדו על:  9עבור העיצוב נכון לשנה זו סה"כ ההכנסות מסטודיו 

 ₪. 0510555חודשי פעילות( עמדו על:  9ההכנסות עבור סה"כ תשלומים ליניב מזרחי )עפ"י מפתח 

 590995סה"כ רווח לאגודה ע"פ המדרגות הנ"ל: 

)בזמן כתיבת המסמך עדיין לא הגיעו נתונים פיננסיים בגין חודש יולי. כמו כן0 בחודשים אוגוסט ספטמבר אין 

המבצע בעזה0 נלקחו נתוני הכנסות הסטודיו סגור רוב ימי יולי בגלל  -בהתחשב במצב שנוצר פעילות בסטודיו.

 לכן הדבר בטל בשישים(.0₪  0088יולי משנה שעברה שעמדו על 

 

 יועבר לתפעולה העצמאי של האגודה:העיצוב להלן חישוב הדרישות וחישוב העלויות בהנחה וסטודיו 

 מדריכים לכל המערך. 5-0 -צורך ב 

  )מעביד.ת עלו₪  005למדריך0 ₪   07 –שכר מדריך )בדומה לסטודיו 

 'שיעורים. 550 –שיעורים 09שבועות *  05 - סמסטר א 

 שיעורים. 18 - שיעורים 08שבועות *  1 -מבחנים א'

 שיעורים. 550 – שיעורים 09שבעות *  05 - סמסטר ב'

 שיעורים.  18 – שיעורים 08שבועות *  1 - מבחנים ב'

  שיעורים 78 - שיעורים 7שבועות*  08קיץ  . 

 

 שכר מדריכים.₪  742232=  117שעות שנתיות *  626  -סה"כ 

  162676=0*50855 -סיום העסקה והטבות עובדי אגודהתוספת 



 

  

 

  58  0שכר מנהל לוגיסטי.₪  72686=  55*05*58שעות לתקן מנהל סטודיו 

  ( 58ניהול מקצועי ע"י אחת המדריכות  )72686₪ –שעות0 כמו התוספת לתקן מנהל הסטודיו 

 12666 -רכישת בידורית .₪ 

 12666 -תחזוקה שוטפת של הציוד למשך שנה  .₪ 

 חדר הסטודיו שייך לאגודת הסטודנטים ונמצא במצב מעולה0 אין כל צורך בשיפוץ. -המבנה 

 22666 -תוספת עלות פרסום ושיווק בפתיחת השנה .₪ 

 ₪. 1662678:  צפי עלויות סופי

   

 :הכנסות

מתאמנים  07-בהינתן ירידה ל -מתאמנים בשיעור 05)  08%של תפוסה  -ההכנסות חושבו ע"פ צפי פסימי ביותר

 כפי שמתקיים כיום(. 58בשיעור ולא 

לשם הערכת התפלגות המתאמנים )עפ"י קריטריונים של: מנוי0 כרטיסייה וכניסה חד פעמית( נלקחו נתונים 

 מהשנה הנוכחית בסטודיו פוזיטיב.

 חד פעמי )על פי נתוני סטודיו פוזיטיב( 07%מנויים0  57%כרטיסיות0  58%ההתפלגות הינה: 

 ההנחה היא שבכל אימון פוקדים את הסטודיו אנשים לפי ההתפלגות הכתובה למעלה.

 על פי התחשיב המצורף חושבו ההכנסות.

 1862886₪  סך הכל הכנסות:

 ₪  712211 סך הכל רווח:

 !ברווחים בשלב ראשון! 76%גידול של 

 

 טודיו הינו רכוש האגודה ויישאר ברשותה בכל מקרה. כל ציוד האימון שנמצא בס -ציוד 

הציוד היחיד שנדרש לרכוש יהיה בידורית להשמעת מוסיקה שמחושבת בסעיף עלויות )אף על פי שהינה רכוש 

 לטווח ארוך ועלותה צריכה להיפרס על תקופת זמן(.

 

 :המלצות

 .האגודה תנהל באופן עצמאי את מערך סטודיו העיצוב 

  מנת לדאוג לחוויית אימון מיטבית -( על58מתאמנים )ולא  07המתאמנים המקסימאלי באימון על מיצוב היקף

 לסטודנטים.

 

 :הוזלת מחירים 

 ₪. 50מחיר כניסה בודדת יהיה 

 לחודש₪  008חודשים בעלות של  0לחודש ומנוי ל₪  588סוגי מנויים: מנוי לחודשיים בעלות של  5

 כניסות בכרטיסים 08כניסות בודדות יקנה  0 שווי של -₪ 550מחיר כרטיסיה יהיה 



 

  

 

 מחירי אורחים:

 לחודש.₪  557חודשים:  0-לחודש0 מנוי ל₪  0578 מנוי לחודשיים: 0-558 כרטיסיה08 -כניסה בודדת

 .הגברת הקשב המדורי לתחום המקצועיות במערך חוגי העיצוב ודאגה להגברת הנגישות בקרב קהל הסטודנטים 

 ת מערך הפוזיטיב. הדבר ייעל את מערך חוגי הריקוד כאשר לחוגים עם הביקוש הרב העברת חוגי הריקוד תח

 יותר יוקצו שעות נוספות ואילו לחוגים עם הביקוש הדל יופחתו מספר השעות ואף ירדו ממגוון החוגים.

 

 לסיכום:

לאגודת  לאור האמור לעיל2 אגודת הסטודנטים ממליצה על סיפוח סטודיו העיצוב תחת סטודיו פוזיטיב.

הסטודנטים ישנה היכולת לתפעל מערך שכזה. מעבר של הסטודיו תחת חסות האגודה יהפוך אותו לנגיש 

 יותר2 זול יותר2 ישפר את מקצועיות המדריכים ויטיב לסטודנטים בכל פרמטר אפשרי.

 

 

 

 

 


