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ובמתחם חוגי האירובי של  במשרדי אגודת הסטודנטים  21.80.21הישיבה התקיימה בתאריך 

 .(27)בנייןהאגודה
 52:30זמן סיום:  51:30זמן התחלה: 

נוכחים:

 שי סלעו, יעל בביצקי מתן רווה. 

 ועדת ביקורת. -, שגיב בן יעקובנועה גרושקה -רמ"ד תרבות 
 :נוכחיםנוספים

 יו"ר האגודה. -אבי בן הלל 

 יו"ר הועד המנהל. -יועד סספורטה 

 מזכ"ל המועצה. -אלינור זגורי 

 


עיקריהישיבה:
 

חיסורים רצופים של הישיבות הוא מפסיק את  1התקנון ובעקבות מעל יו"ר הוועדה עדכן את הנוכחים שלפי  .2

 עד כה בוועדה. תרומתםכמן ומודה להם על עדה של אורן ריינפורד ויונתן גויחברותם בוו

 בהתקדמות בניית תוכנית העבודה של המדור.רמ"ד תרבות עדכנה את הוועדה  .1

האגודה להבין שהמהלך הכי נכון כרגע הוא לשפץ את מתחם הוצגו בפני הוועדה הסיבות והתהליכים שהובילו את  .1

 להפעילו בצורה עצמאית.ו 21חוגי האירובי בבניין 

הוועדה אישרה פה אחד מבין הנוכחים את המהלך לשיפוץ והפעלה עצמאית של מערך חוגי האירובי של האגודה  .4

 כפי שהוצג בישיבה.

הוועדה אישרה פה אחד מבין הנוכחים את העברת הכספים מהסעיפים שלא נוצלו בתקציב המדור לסעיפים  .5

חדשים ובתנאי שהמדור לא ידרוש עליהם כסף נוסף בתקציב הבא, וכמו כן מבקשים מוועדת הסברה לוודא שגם 

  .6בתקציב הסברה לא תיהיה כפילות בנוגע למיתוג שלישי ב

 

 

 

 ,בברכה

 שי סלע,

 תרבות.יו"ר ועדת 

  



 

  

 

 העברות תקציביות כפי שאושרו:

 
 ספורט:

 553,3 –שבוע ספורט                55433 –ליגות 

 353 –פוקר                   35555 –פרו 

 35835 –הקרנת אירועי ספורט       458,3 –תרומה שבוע ספורט 

-- 

 .8,5,88  -סה"כ 

 ציוד ספורט5 גביעים מדלית וחולצות לשנה הבאה.מעוניינים להעביר את זה לטובת רכישת 

  

 חוגים:

 .858,8 –ים גשבוע קידום חו

-- 

 מעוניינים להעביר לטובת ציוד חוגים.

  

 הפקות:

 תרומה פורים – 34,         מופע חנוכה – 355

 עידוד יצירה סטודנטיאלית – 5555,

-- 

 5884,סה"כ 

 נה )כולל עניינים לפורים(מעוניינים להעביר לטובת צ'ופרים והפתעות לש

  

 ,-שלישי ב – 85,3          ,-תרומה שלישי ב – 3,44

--- 

 3,5,סה"כ 

5 ,-5 ולטובת הדפסת שמשוניות לשלישי ב,-מעוניינים להעביר לטובת קניית כריות לכיסאות לשלישי ב
 הדפסת כרטיסים ורכישת מלאי בירות.

 צ"יח – ,,45

 וד חוגיםמעוניינים להעביר לטובת שיפוץ וצי
  



 

  

 

 פירוט השיפוץ המתוכנן:

 

 רצפה. .1

 דמוי פרקט, מניעת החלקה ועיכוב בעירה.  PVCרצפת 

 מ"ר. )לאחר פירוק בר ומשטח דק חיצוני( 158-סה"כ כ

 ש"ח למ"ר ללא מע"מ. 05הצעת מחיר ראשונה שכבר ניתנה עבור משטח רגיל הינה 

 ש"ח )כולל פירוק רצפה קיימת ותיקוני רצפת בטון( 42,888-סה"כ כ –עבור דמוי פרקט 

 )החלפת הרצפה הינה בגדר חובה היות וישנם מספר רב של קרעים ברצפה הנוכחית. )סכנה בטיחותית 

  אפשרויות, האחת רצפת  1ישנןPVC בצבע אחיד חלק, השנייה דמוי פרקט, כאשר דמוי פרקט עולה באיזור ה-

 "ר.שקלים יותר למ 25

 

 מ"ר. 06-כ –משטח דק חדר ספינינג.  .2

 אפשרויות: 1ישנן 

  .18,888-יקר מאד)!!!( יכול להגיע ללמעלה מ  -החלפת הדק לדק חדש. 

  שיוף הדק הקיים וצביעה מחדש.  –חידוש דק 

ש"ח למ"ר, כלומר  58רוב בעלי המקצוע לא מוכנים לקחת עבודות כאלה, ההצעה היחידה שניתנה עד כה הינה 

 ש"ח. יצויין כי הצעה זו ניתנה טלפונית וטרם נשלחה בכתב. 1888עבודה של   סה"כ

 

 -אפשרות זו יכולה להתבצע גם על ידינו, ברכישת משייפת וחומרי צביעה. עלות מוערכת של ציוד וחומרים

 ש"ח. 2888-2588

 צריך לברר תקנים לגבי חומרים מעכבי בעירה )במידה ובאמת יש(

 

 חידוש:הצעה קיימת עבור 

 ש"ח עבור מ"ר לפני מע"מ. 68

 ש"ח. 4188סה"כ כולל מע"מ: 

 

 ש"ח 2088 –הצעה עבור פרקט למינציה 

 אנשי מקצוע טענו כי מדובר בדק "גמור" וזו הסיבה שאינם רוצים לקחת עבודה זו. 1יצויין כי 

 

  הרכבת שכבה של פרקט למינציה על גבי הדק הקיים.  –פרקט למינציה 

 רגיש למים. –יראה חדש לחלוטין. חסרון  –יתרון 

כן ניתן לחדש את הדק לרמה מספקת. אנשי המקצוע לא "קופצים" על העבודה משום שמדובר  –דעתי האישית 

 בעבודה זולה יחסית.

 תקרה אקוסטית. .3

 

 מצב התקרה כרגע הוא נוראי, רוב משטחי החיפוי קרועים / מחוררים.

 אפשרויות: 1ישנן 

 יפוי והחלפתם על ידי עובדי תפעול. קניית משטחי הח

 כולל משלוח. 28,888 -עלות חומרי הגלם מתוך הצעות מחיר שהתקבלו:  כ

 בעיה אפשרית: ישנן מספר נקודות בתקרה בהן הלייסטים עקומים/ שבורים.

 דש.לא משהו קריטי מדיי ששתי ידיים טובות לא יוכלו לתקן ולהביא למצב טוב, אבל זה לעולם לא יראה כמו ח

 שום מתקין לא מוכן לבצע עבודה זו ללא החלפה כוללת של כל הלייסטים.

 

 (21.0, הצעה מדוייקת תתקבל מחר )48,888-החלפת תקרה כוללת: כ

 

 מערכת הגברה: .4



 

  

 

 

 :סטודיו

, שניקוי יסודי JBLרמקולים מעולים של  4מערכת ההגברה אמנם ישנה מאד )אבל מאד(, אך הרמקולים הינם 

 מחדש בצורה נכונה+ כיול המגברים יניבו תוצאה הרבה יותר ממספקת לשימוש הדרוש מהם.שלהם ותלייתם 

 

 ערוצים עם בעיה קלה של איפוס עצמי פעם בכמה זמן...כלומר קפיצות בסאונד. 26במקום ישנו מיקסר 

 ום.על מנת להגיע לרמת סאונד שיש כי 25,888-רכישת מערכת כוללת חדשה למקום )כולל התקנה( לא תרד מ

 )!!!( ש"ח. 48,888איש סאונד מאחת החברות שהגיע למקום נתן הצעה של 

מוגזם, לא הכרחי וכל עוד המערכת עובדת אפשר להשתמש בה ולהחליף חלקים מסויימים ממנה כאשר יהיה 

 צורך.

 

 ש"ח. 2888-2188ערוצים פשוט וחדש, בעלות של  0את המיקסר כדאי מאד להחליף למיקסר 

 אפשר למכור, אין באמת צורך במפלצת כזאת.)ישנו ערוץ אחד שרוף( את המיקסר הישן

חובה לתלות את הרמקולים בצורה נכונה, כרגע הם תלויים בצורה הכי גרועה שאפשר )סידור לפי קדמיים, 

 אחוריים ובאס(.

 

 חדר ספינינג.

 לחדר זה נדרשת מערכת מלאה חדשה, כל הציוד הנוכחי שייך לזכיין העוזב.

 0רמקולים אקטיביים קטנים יחסית ואיכותיים, ומיקסר  4הצעות מחיר עבור מערכת של  1תקבל צריכות לה

 ערוצים פשוט.

 .0888עלות מוערכת: עד 

 חזקים היות והחדר גרוע מאד מבחינה אקוסטית. 1-חלשים יותר מאשר ל 4-ישנה עדיפות ל

 בחרת(ש"ח. )בהתאם לרמת המערכת הנ 28,888-22,888-סה"כ מערכת הגברה: כ

 (22.0הצעת מחיר להתקנה כולל וכיוון תתקבל היום )

 

 ציוד הגברה נוסף:
 

 מיקרופונים אלחוטיים )מדונה(. 1

 מדונה חלופית פשוטה. 2

2 CD PLAYER 

 ש"ח. 4888-4588סה"כ עלות מוערכת: 

 יש לקחת עלויות נוספות של חיווט. )עלות נמוכה אך קיימת(.

 

 ציוד סטודיו. .5

 מזרנים, מדרגות, רצועות.משקולות, כדורים, 

 מעמדי ציוד.

 

אפשרות לקנייה מזכיין נוכחי במחירים זולים בהרבה מציוד חדש. הציוד  –משקולות, כדורים מזרנים ורצועות 

 במצב המאפשר עבודה.

 ש"ח. 1888כל הציוד בקניית יד שנייה לא צריך לעלות על 

 

 ל של רגלי המדרגות כנגד החלקה.אפשרות קנייה מזכיין נוכחי אך דרוש תיקון ק –מדרגות 

 ש"ח ליחידה. 488-ש"ח ליחידה ועד ל 218-טווח מחירים החל מ –( 18-מדרגות חדשות )דרושות כ

 

ש"ח ליחידה כולל  208ש"ח. )עבור מדרגות חדשות במחיר ממוצע של  4588-5588 -עלות מדרגות מוערכת : כ

 משלוח(

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 ציוד נוסף דרוש: .0

  במספר( 0ספינינג+ מאוררים )מזגן לחדר 

 (.18-נורות חסכוניות גוון צהוב )כ

 נורות. 1 –נורות אולטרא סגול 

 תאורת לד)רקע( לחדר ספינינג.

 

 תאורת נוי כללית תלקח ממנורות תלויות אשר אפשר להשמיש.

 מראות קיר )אחת סטודיו ואחת לחדר ספינינג( 1

 עמדת מדריך חדר ספינינג. 

 כסאות בר. 1עמדת קופאים + 

 החלפת מכונת שתייה "משקר".

 ארון עזרה ראשונה.

 לוקר קופאים

 לוקר מדריכים.

 לוקר הנהלה.

 כוורות מתאמנים

 ספות המתנה.

 וילונות+תאורה לחדר הלבשה.

 ארגז כלים לטכנאי אופניים.

וכף פדלים מוט חלפים זמינים לתחזוקה שוטפת )עלות תקבע על פי סוג האופניים, אך בעקרון מדובר על כידון, א

 רצועה(.\אוכף/כידון ושרשרת

 

 

 

 אופני ספינינג. .7

 החלק החשוב ביותר שיש לשים עליו דגש מירבי.

 השאיפה היא כמובן למצוא אופניים משופצות מסוג כזה שיש לו חלפים זמינים.

 כרגע ישנם ארבעה יבואנים המגבשים הצעות למשומשים ולחדשים.

 שעות ביום( ושהחלפים לא יהיו יקרים מאד. 1-כזו שתתאים לאופי השימוש )כחשוב מאד שהאופניים יהיו ברמה 

 ח לזוג אופניים."ש 28,888-ש"ח לדגם הפשוט ביותר ומסתיים ב 2188-מחיר אופניים חדשות מתחיל ב

 חוות הדעת הכי טובה לגבי דגם ספציפי תתקבל מיניב הדר, או מיריב טכנאי האופניים.

 

 עבור יחידה.  ש"ח 1504 –הצעה נוכחית 

 הצעות נוספות צריכות להתקבל משני יבואנים נוספים. 1

  



 

  

 

 הכנסות/הוצאות צפויות המבוססות על שנים קודמות

 )פירוט מלא בקובץ אקסל בדרופבוקס של ועדת תרבות( 

 

 404,000 ,58,הכנסות   

 165,462 הוצאות שכר

 835555 הוצאות נוספות

 219,538 רווח צפוי

 

 


