
 

 

 81/2021/11  -הבחירות למועצת אגודת הסטודנטים  
 

 רשימת מועמדים סופית ומצעי המועמדים
 

 * המצעים נמסרו על ידי המועמדים והנם על דעתם ועל אחריותם בלבד.
 
 

 (הצבעת אמון – אחד נציג)כלכלה תואר ראשון 
 

 )לא נמסר מצע( יניב בלדרמן
 
 

 (אמון הצבעת – אחד תואר ראשון )נציג מדע המדינה
 

 )לא נמסר מצע( דריה טרשצ'נקו
 
 

 – תואר ראשון )נציג אחד , לימודי עבודהסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 (הצבעת אמון

 
 סאלי יוסף

 
 אנתרופולוגיה ומדע המדינה.-שמי סאלי יוסף ואני סטודנטית במסלול דו חוגי של סוציולוגיה

מעות תפקיד הנציג, שנועד לשפר את במהלך השנתיים האחרונות נחשפתי לפעילות האגודה ולמש

 החיים הסטודנטיאליים הן בפן האקדמי והן בפן החברתי.

השנה, החלטתי להתמודד לתפקיד הנציגות יחד עם תפקידי באגודה, כראש מחלקת הסברה 

 ופרסום. אני שמה לפניי שלוש מטרות מרכזיות, בהן אתמקד לכל אורך השנה:

צורך או בעיה העולה במהלך השנה וייצוג הסטודנטים  מתן מענה סטודנטיאלי לכל       .1

 מול החוג. והסטודנטיות 

פיתוח תחום הקריירה בקרב הסטודנטים והסטודנטיות על ידי קידום ביקורים של        .2

 חברות חיצוניות, אם באופן פרטני ואם בירידי התעסוקה השונים.

קות פעילות, אירועי תרבות ושיפור שיפור החיים החברתיים בקמפוס, על ידי הפס       .3

 פינות הרווחה בבניין נפתלי.



 

 

אשמח לקבל את תמיכתכם ביום הבחירות ולפעול למען שיפור החיים הסטודנטיאליים שלנו 

 בקמפוס.

  תודה רבה,

 sallywj.joseph@gmail.comסאלי יוסף, 
 
 

 (הצבעת אמון –נציג אחד ראשון ) פסיכולוגיה תואר
 

  )לא נמסר מצע( ליאור חזן
 
 

 (הצבעת אמון – )נציג אחד תקשורת תואר ראשון
 

  לילך מרקוביץ'
 

-, סטודנטית שנה ב׳ בתואר ראשון דו חוגי, תקשורת24אז מי אני? שמי לילך מרקוביץ', בת 
 . קשורתלת החוג תומתמודדת לנציגגם ובימים אלה  באוניברסיטה, תאטרון

ולחזק את  בצורה הטובה ביותר לייצג את החוג ואת הסטודנטיםאני יודעת שיש בי את היכולת 
נצל את הזדמנות כדי שמח לני אבנוסף, א. שכיום הוא חסר אגודת הסטודנטיםהקשר בין החוג ל

 קדם כמה תחומים בחוג:ל

  רה לשפרשהסטודנטים מילאו במט איכות השיעורים, התייחסות למשובים -אקדמיה ,
 .חיובית וטובה סביבת למידה

  שמרגישים שלא קבלו את העזרה הנדרשתקידום רווחת הסטודנט, סיוע לאלו  –רווחה 
 במהלך שנת הלימודים, מתן מענה לבקשות אישיות. להם

  אירועים חדשים בחוג יצירתאירועי תרבות המתקיימים באוניברסיטה, פרסום  –תרבות 
 .ובפקולטה

 
יודעת את העומס , על בשריאותו , חוויתי 'אני מבינה את ההלם של שנה אבחוג בתור סטודנטית 

ומתוך  האחרונהכשנה שנה ג׳  של חשיבותהמשמעות והשמוטל עלינו בשנה ב׳ ויכולה להבין את 
 .כך רוצה לעזור

 השאר עלי. –קחו חמש דקות ולכו להצביע  אז
 
 

 (אין התמודדות – )נציג אחד , כלכלה תארים מתקדמיםמדיניות ציבורית
 

 )לא נמסר מצע( שלי הראל
 
 

תארים מתקדמים  , תקשורתפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 (התמודדותין א - נציג אחד)
 

 )לא נמסר מצע( ליאת כהן
 

mailto:sallywj.joseph@gmail.com


 

 

תארים מתקדמים )נציג  , לימודי עבודהמדע המדינה, לימודי ביטחון
 (אין התמודדות – אחד

 
 )לא נמסר מצע( רז עליון

 
   

 (הצבעת אמון – תארים מתקדמים )נציג אחד מדעי המוח תואר ראשון +
 

  עידן לביא
 

 היי אני עידן לביא, שנה ב' בהנדסה ביורפואית וביולוגיה, ויש לי חדשות טובות, וחדשות רעות.
החדשות הטובות הן שיש תקציב, שמיועד לנו, ואנחנו יכולים לנצל אותו לדברים שאשכרה יעזרו 

 לנו.
 10%דשות הרעות הן שאין נציג, וכדי שאני אהיה הנציג שלנו )רק אני מתמודד(, צריך שלפחות הח

 09:00-19:00 בשעות, 11.12-ה, שלישי מכם יצביעו ב ביום
אני רוצה לקדם את הקשר עם התעשיה, לארגן סיורים לחברות שמעניין אתכם לבקר בהן, לקיים 

ולפתח קהילה בה נוכל להחליף ידע ולהיעזר אחד סמינרים בנושאים ועם מרצים שאתם תבקשו, 
 בשני.

 lavi@mail.tau.ac.ilמוזמנים לפנות אלי חופשי במייל 
  
 

 )נציג אחד( תואר ראשון עבודה סוציאלית
 

  )לא נמסר מצע( עדי פולק
 
 

 )לא נמסר מצע(  אור פלד
 
 

מועמדים, בחירות אין  –תארים מתקדמים )נציג אחד  עבודה סוציאלית
 (24.12.18-ות בחוזר

 

 

 (הצבעת אמון – נציגים 4רפואה )
 

 )לא נמסר מצע( סתיו יריב
 
 

 )לא נמסר מצע( אור מרודי
 
 

 )לא נמסר מצע( רני קולדנר
 
 

 )לא נמסר מצע( רחמימוב ריעמ



 

 

 (הצבעת אמון –נציג אחד )שיניים  תרפוא
 

 )לא נמסר מצע( אופיר דויטש
 
 

 נציגים( 3תואר ראשון ) מדעי החיים
 

 )לא נמסר מצע( יאל ליכטנשטטאר
 
 

 )לא נמסר מצע( יסכה מימון
 
 

 )לא נמסר מצע( דנה נוימן
 
 

 )לא נמסר מצע( מרים פהל
 
 

 (אין התמודדות – מדעי החיים תארים מתקדמים )נציג אחד
 

 )לא נמסר מצע( טל-זילברצוויגשי 
 
 

 (א' )נציג אחד משפטים תואר ראשון שנה
 

  מטר בן ישי
 

 ומתגורר כיום בתל אביב.  26, בן שמי מטר בן ישי
 

בעל תואר ראשון במדעי הרוח מאוניברסיטת חיפה ובוגר קורס חובלים. בתפקידי האחרון הייתי 
בימים אלה אני סטודנט לתואר ראשון בפקולטה  סגן מפקד צוללת והשתחררתי בדרגת רס"ן.

 למשפטים וסטודנט לתואר שני בחוג למדע המדינה. 
 

 יקריות הן:העמטרותיי שלושת 
ייצוג ציבור הסטודנטיות והסטודנטים של הפקולטה למשפטים ברמה  .1

 בצורה שוויונית וללא נטיות פוליטיות. , האוניברסיטאית

אוניברסיטת תל אביב  -הסטודנטיות והסטודנטים בעלות ובעלי המוגבלויות ייצוג .2

י לוודא כי ככלל והפקולטה למשפטים בפרט מעניקות זכויות רבות לציבור זה. בכוונת

 .המצב הקיים אכן נשמר תוך שיפור תחומים מסוימים אשר טרם זכו ליחס הראוי

בתור נציג האגודה אוודא כי כלל הזכויות  -ייצוג משרתות ומשרתי המילואים .3

 המגיעות לאותו ציבור מתוקף תקנון האוניברסיטה מגיעות לידי מימוש.



 

 

על יכולות ניהול, סדר עדיפויות בכדי לממש את שלושת המטרות שציינתי, נדרש אדם ב
 י הצבאי העניק לי את אותן יכולות.. אני מאמין ששירותמודדות עם תהליכים מורכביםוהת

 
 !בהצלחה ליתר המתמודדות והמתמודדים

 
 

 עמית סלע
 

 .25עמית סלע, תושב הוד השרון בן 
בהמשך חי ונושם פוליטיקה. החלום הגדול הוא להגיע לכנסת והממשלה, אבל האגודה ו

  ההתאחדות כרגע בראש מעייני.
  פעיל חברתי גם בעיר, מתמחה בכנסת אצל הח"כ איציק שמולי היקר.

 לא מפחד מעשייה, אלחם על מה שאני מאמין בו, ולמען טובת הכלל.
 מקווה שתראו לנכון לראות בי את הנציג שלכם לאגודה, נעלה ונצליח!

 
 

 (בעת אמוןהצ – )נציג אחד ב' המשפטים תואר ראשון שנ
 

  עמוס עצמון
 

 כראש מחלקת מעורבות חברתיתבשנה שעברה שימשתי כנציג השנתון. החל מהקיץ אני משמש 

 באגודת הסטודנטים.

 המטרות שלי בהמשך פעילות כנציג באגודה:

שמעניק  חוק המילואיםבשנה הקרובה ייכנס לתוקף – שיפור תנאי המילואימניקים     .1

 אים. אפעל לאימוצו בצורה מיטבית.נק"ז למול שירות מילו 2

  

 לשיפור המענה האקדמי לכלים שלוביםאפעל – קשר עם אגודת הסטודנטים     .2

 וסיוע האגודה לארגונים משפטיים.מלגות משפטיות ומשלבים, להגדלת היצע 

  

נשמר בקפיטריות שפועלות בפקולטה, נעודד  שהמחיר המפוקחנפעל לוודא – חסכון      .3

 מוזלים.חניונים בפקולטה ונלחם על  שיתופיתתחבורה 

 
 

 (הצבעת אמון – ד' )נציג אחד-ג' יםמשפטים תואר ראשון שנ
 

 )לא נמסר מצע( שרה טליסמן
 
 

בחירות חוזרות מועמדים, אין  –נציג אחד משפטים תארים מתקדמים )
 (182.142.-ב
 



 

 

אין מועמדים,  –נציג אחד )המדרשה לתארים מתקדמים  -רפואה 
 (182.142.-ות חוזרות בבחיר

 
 

 (24.12.18-אין מועמדים, בחירות חוזרות ב – נציגים 2סיעוד )
 
 

 (הצבעת אמון – ריפוי בעיסוק )נציג אחד
 

  )לא נמסר מצע( רתם צביון
 
 

 (הצבעת אמון – הפרעות בתקשורת )נציג אחד
 

 )לא נמסר מצע( גלי מורד
 
 

 (הצבעת אמון – ה )נציג אחדפיזיותרפי
 

  כמןאביב בל
 

אני אפעל לייצוג מתאים של החוג אל מול גורמי האוניברסיטה, בתי החולים ומחוצה לה. אדאג 
ואהיה קשוב לכל תלונה ובקשה של הסטודנטים ואפעל ליישומן   לשימור ההווי המיוחד שיש לחוג

 בגבולות האפשריים.
 
 

 (הצבעת אמון – נציגים 3מדעי המחשב תואר ראשון )
 

   סר מצע()לא נמ אלירן אהל
 
 

 גל אור

 
 "מה לומד? 

 לחיות בסבל-
 מה??

 מדעי המחשב. מדעי המחשב."-
 

)משלבת עם ניהול(. שוכרת בתל אביב, במקור מהצפון.  אני גל, סטודנטית שנה א' למדעי המחשב
 חוץ מהיותי סטודנטית, אני קצינה במילואים ואוהבת ערק.

 
אינסופי בקרב הסטודנטים בחוג שמתבטא אמנם אני רק בשנה א', אבל כבר רואה את העומס ה

 במטלות ההגשה, בחומר הקשה, בלו''ז הצפוף ועוד ועוד ועוד..... )ועוד(
 

מפאת העומס, סטודנטים רבים לא מצליחים לטפל בבעיות אקדמיות או מנהלתיות בעצמם, ואם 
 כן, זה בא על חשבון זמן יקר. 



 

 

ן קשבת, אדם שירכז את הדברים ויידע אני מאמינה שסטודנטים בחוג עמוס כזה צריכים אוז
לפעול מול המזכירויות השונות / המרצים ועוד, על מנת להציף בעיות, לשפר תהליכים ולעזור בכל 

 דבר. 
 

מניסיוני הקודם, אני בטוחה שאוכל לסייע בכל בעיה/רעיון/טענה/הארה שהסטודנטים בחוג 
 יציפו.

 
 מחכה לכם בקלפיות

 
 

  בר עמיר
 

, סטודנט בביה"ס למדעי המחשב ובתכנית הרב תחומית במדעי הרוח. בחודשים 25שמי בר, בן 
האחרונים סייעתי לנציגים הנותרים בעבודתם. המטרה שלי היא פשוטה, והיא לייצר תקופת 

 לימודים נעימה יותר לסטודנטים של מדעי המחשב.
 

דלים אקדמיים העשייה השוטפת של האגודה, טיפול בסוגיות ומח –אשתדל לתת מענה להכל 
שצפים כל שנה, ויצירה וקידום של יוזמות ופעילויות חדשות ומעניינות למען רווחת הסטודנטים. 

 כל זה קורה גם עכשיו.
 

בנוסף אני קורא לכל הסטודנטים לעזור בכל אלה, לא רק לאלו שרצים לאגודה. אנחנו כולנו 
 ט לא יוכלו לקרות.סטודנטים לתואר תובעני ובלי עבודה משותפת הרבה דברים פשו

 
 

אין מועמדים,  – תמטיקה, סטטיסטיקה תואר ראשון )נציג אחדמ
 (182.142.-בחירות חוזרות ב

 
 

 פיזיקה ואסטרונומיה תואר ראשון )נציג אחד(
 

  )לא נמסר מצע( שי לרר
 
 

 )לא נמסר מצע( דביר עופר
 
 

 (הצבעת אמון – כימיה, מדע כללי, גיאופיזיקה תואר ראשון )נציג אחד
 

 יובל רום
 

שמי יובל, אני בשנתי האחרונה ללימודי הכימיה. אני מתנדבת ופעילה חברתית מאז חטיבת 
" כמנהלת סניף ;she codesביניים. כסטודנטית לקחתי חלק בתוכנית "צועדים יחד" ובארגון "

 הארגון באוניברסיטת תל אביב.
 

 :לקדם שאמשיךהנושאים 



 

 

  השונות  מציאת פתרונות לבקשותב והאוניברסיטההחוג  מול לכימיההסטודנטים ייצוג
תרון זמינה לכל הפניות ואדאג למצוא את הפ . אהיההסגלשיתוף פעולה עם ותוך 

 המתאים לכל אחת ואחד מכם.

 בנוסף, אקדם  .בחוג שנה וסיום פתיחה ערבי מסורת על מירהש, חברתיות פעילויות ארגון
 טיות לתואר.תוך רלוונ נוספות ופעילויות במעבדות סיורים

 השירותים והפעילויות השונות פרסום  .על הנעשה בפקולטה ובאגודה הסטודנטים עדכון
 .שתהיו מעודכנים בכלכך 

 רצון  מתוךשל הסטודנטים זכויות האקדמיות ל הנוגעות מענה לשאלות ופניות מתן
 הפוך את החוויה הלימודית של כולנו למשמעותית ונעימה יותר.ל ושאיפה

 

להשתפר ולהפוך את החוויה האקדמית שלנו  עוד שיש תחומים רבים בהם ניתן אני מאמינה
  .לטובה יותר

ומול והסטודנטיות לייצג אתכם באגודת הסטודנטים אשמח להמשיך  11.12.18 ביום הבחירות
 .יםהחוג

 
 רום יובל

yuvalrom@mail.tau.ac.il 
 
 

 מחשב, מתמטיקה, סטטיסטיקה תארים מתקדמים )נציג אחד(מדעי ה
 

  אילון בילינסקי
 

 שמי אילון בילינסקי

 .אני סטודנט לתואר שלישי במתמטיקה

נציג תארים ( אותו אני ממלא כיום)בבחירות הקרובות לנציגות באגודה אני מתמודד על תפקיד 

 .קה לסטטיסטיקה ולמדעי המחשבהסטודנטים והסטודנטיות לתארים מתקדמים למתמטי

 :חשוב לי להמשיך לשמש כתובת לפניות והפניה לגורמים המתאימים ולקחת חלק בתחומים הללו

המשך הניסיון להשפיע על תקנון אגודת הסטודנטים כך שכללי המשחק הפוליטי יהיו  •

 .יחסיים /שקופים/יותר שוויוניים

 .חברת/חבר אגודה-התייחסות למערכת היחסים אגודה •

נכונות קבלת פניות באשר לעמדות לגבי הצעות לדיון והצעות החלטה שמועלות בפני  •

 .וכן באשר להעלאת הצעות( , בכפוך למה שיועלה בדיון מקדים)מועצת האגודה.

 המשך סיוע לפרויקטים בתחום אקדמי.  •

 מתן תשובות וסיוע בצורה מיטבית בפניות. •
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 אופיר פרידלר
 

טים לתואר מתקדם במדעי המחשב, מתמטיקה, וסטטיסטיקה אפעל לקידום רווחת הסטודנ
כמו כן אפעל לגבייה ושימוש הוגנים של כספים שמגיעים לאגודת  .הכלכליו במישור האקדמי

 הסטודנטים, ולקידום שקיפות בעניין.
 

 דמי רווחה:
 :שינוי שיטת גביית דמי רווחה 

o  ברירת מחדל. ברירת המחדל תהיה לא לשלם, או לחילופין, ביטול של קיום 
o  זו גם תהיה ברירת המחדל בשנה עוקבת, או לחילופין, 'לא לשלם' בחרתאם ,

 ביטול של קיום ברירת מחדל.

 .החזרת דמי רווחה למי ששילם/ה בטעות ולא השתמש/ה בהטבות הניתנות 

 .מיצוי הזכויות הניתנות למי שבחר/ה לשלם דמי רווחה 
 

 רווחת הסטודנט:
 מחירים במסעדות ברחבי הקמפוס. קידום תחרות לטובת הורדת 

  מיצוי תקציב שניתן למשוך מהאגודה לטובת רווחת הסטודנטים כגון: מצרכים
 למטבחונים, איזורי ישיבה נוחים וכו'.

 מדעי המחשב,קידום זכויות וצרכים ייחודיים לסטודנטים לתארים מתקדמים ב 
 מתמטיקה, וסטטיסטיקה.

 מדעי המחשב, ב לתארים מתקדמיםודנטים חיזוק הקשר בין אגודת הסטודנטים והסט
 מתמטיקה, וסטטיסטיקה.

 

 :שקיפות
 מלגות, חניה,  חשיפת כמות השימוש )והמיצוי( בכל אחת מההטבות הניתנות ע"י האגודה(

 . וכו'(

 
 

אין  – פיזיקה, כימיה, גיאופיזיקה תארים מתקדמים )נציג אחד
 (24.12.18-מועמדים, בחירות חוזרות ב

 
 

 (הצבעת אמון –נציג אחד ) תואר ראשון + תארים מתקדמים גיאוגרפיה
 

   )לא נמסר מצע( ירדן בן צבי
 
 

 – נציגים 3הנדסת חשמל ואלקטרוניקה תואר ראשון, לימודי חוץ )
 (הצבעת אמון

 
 )לא נמסר מצע( אורי אשכנזי

 



 

 

 )לא נמסר מצע( כפיר רבינוביץ'
 
 

 )לא נמסר מצע(  גלעד רשף
 
 

 (הצבעת אמון – נציגים 2תואר ראשון ) חומרים, הנדסת הנדסה מכנית
 

  אשל איזנברג
 

 אני אשל סטודנט שנה ב' להנדסת מכונות, בתוכנית של הנדסה ומדעי הרוח.
 

 עשיתי שנת שירות בגרעין יחד בנצרת עילית, שירתי במודיעין כולל חצי שנה בקבע  -קצת על עצמי
דשים במזרח וכשאני לא תקוע בספרייה אני חו 8טיילתי  ,)למרות שאני נגד אני סבבה, מבטיח(

  בים.
אני כרגע בשנה הראשונה בוועד הנדסה, והחלטתי לנסות להיבחר לאגודה על מנת לשפר את 
הקשרים בין הפקולטה לבין שאר האוניברסיטה. בתור פקולטה גדולה, עם ועד חזק וכמות 

חומים שיהפכו את החוויה משמעותית של נציגים באגודה, יש לנו את הכח להשפיע על הרבה ת
שלנו כאן לטובה וכיפית הרבה יותר. אשמח להיות הצינור המקשר בין הסטודנטים והוועד 

סטודנטים בפקולטה. אני רוצה להשפיע בשני הלאגודה, כדי להציף את הצרכים והבקשות של 
נושאים מרכזיים, האחד הוא התנאים שמקנה האוניברסיטה לתלמידים, אם זה ביוקר 

טריות והחניה, ואם זה בחוסר התחשבות שיש בצד האקדמי מצד האוניברסיטה. הנושא הקפי
 השני הוא החוויה הסטודנטיאלית שלנו, בקצרה כדי לא לחפור יותר מידי... 

 יותר אירועים משותפים עם בירה זולה. 
 
 

 )לא נמסר מצע( קרן סובול
 
 

 (הצבעת אמון – הנדסת תעשיה תואר ראשון )נציג אחד
 

  )לא נמסר מצע( ן חדדעיד
 
 

 (הצבעת אמון – תואר ראשון )נציג אחדרפואית -הנדסה ביו
 

 )לא נמסר מצע( סתיו כרמל
 
 

 (התמודדותאין  –נציג אחד הנדסת חשמל תארים מתקדמים )
 

 )לא נמסר מצע( אור פלר
 
 

 (אין התמודדות – נציגים 2כל שאר החוגים בהנדסה תארים מתקדמים )
 

 סר מצע()לא נמ ירדן מלמד



 

 

 )לא נמסר מצע( מתן מרודי
 
 

B.A (24.12.18-אין מועמדים, בחירות חוזרות ב – )נציג אחד כללי 
 
 

 (הצבעת אמון – מזרח אסיה תואר ראשון )נציג אחד
 

  אריה בן עם
 

המצע שלי לנציגות החוג למזרח אסיה מתמקד בקידום המעמד האקדמאי ומקצועי של 

יריד תעסוקה, אירועי ייעוץ והכוונה מקצועי ותעסוקתי, הסטודנטים של החוג. אפעל לארגן 

ולקידום צבירת ניסיון מקצועי בקידום של התמחויות ודרכים שונות לצבור ניסיון מקצועי בחוג. 

כמו כן, אפעל להידוק הקשר בין פקולטת החוג ולבין הסטודנטים על מנת לפתור בעיות 

בנוסף, אפעל לארגן אירועי פנאי ותרבות אקדמאיות ולשפר את האיכות של הלימודים בחוג. 

לסטודנטים של החוג שיהיו בעלי אופי מעניין, ייעודי ומועיל לסטודנטים. אשמש גם כן ככתובת 

 .לכל פנייה מנהלתית או אחרת עבור כלל הסטודנטים בחוג

 
 

 – תואר ראשון )נציג אחד בלשנותאסלאם, , אנגלית, צרפתית, ערבית
 (הצבעת אמון

 
  )לא נמסר מצע( לילמייס אבו

 
 

תואר  , נשים ומגדר, היסטוריה של עם ישראל, תרבות עבריתספרות
 (הצבעת אמון – ראשון )נציג אחד

 
 )לא נמסר מצע( נמרוד בורנשטיין

 
 

 פילוסופיה תואר ראשון, תוכנית רב תחומית )נציג אחד(
 

  אביגייל חי
 

גליאנים שבשנה ב' הי, לשבשנה א'לי חברי הסטודנטים לספסל הלימודים, לנסיכים/ות של מקיאב
פילוסופים שבינכן/ם שבשנה ג', שתיכף למלכות/ים הספירלה לעבר סיום התואר, ומתקדמים ב

 אבל בגדול אוהבים את החוג:  ,, וגם לאלו שלא סגורים מי אמר מהסטודנט/יתגוזרים כרטיס 
מעבר לכביש במעונות , אני סטודנטית בתכנית פכ"מ שנה ב', גרה ממש 25אני אביגייל, בת 

 מתמודדת על תפקיד נציגת החוג. , ואניברושים

 כלס?אומה בת
 



 

 

 והבירוקרטיה האוניברסיטאית. אני כאן כדי להיות הקול שלך מול סגל ההוראה 

 מבחן הבקיאותלנושא ראוי מצוא מענה ל! 

 דרייבעדכון השוטף של הלדאוג ל. 

 ות בחירה מיטביתלעששיאפשר לך  לפתוח מאגר לדירוג קורסים וסמינרים. 

   המשך לימודי תואר שני ו/או יציאה לשוק העבודה. -"דרכנו לאן"מפגש שנתי בסימן 

 ירי הקפיטריה ומתן מענה לסטודנטים רעבים בקמפוס.חפיקוח על מ 

 

אתיקה בשיריו של עומר -תרגישו חופשי לפנות אלי לכל שאלה פילוסופית, קיומית או דיון במטא
 אדם. 

 על עוד צרכים שטרם עלו בפני.אשמח לשמוע מכם 

 , וכמובן לפעול בשקיפות מלאה.שבידי מבטיחה לעשות את הכי טוב

 
 

 )לא נמסר מצע( גל סלהוב
 
 

, היסטוריה , ארכיאולוגיהריקה, לימודים קלאסייםאפמזרח תיכון, 
 תואר ראשון )נציג אחד( כללית

 
 אופק הרניק

 
טוריה של מזה"ת ומדעי המדינה. בשנה שמי אופק הרניק, סטודנטית שנה שנייה בחוג היס

לסייע לנו לסטודנטים, והחלטתי להתמודד השנה  יהאחרונה הייתי נציגת החוג באגודה, נהנית
 שנית.

 
 אז מה אני רוצה לקדם?

 בנושאי מבחנים, סוגיות עם מרצים, עבודות ועוד. הייצוג הולם מול האוניברסיט בתחום האקדמי
מים, מים חמים ומיקרוגלים. המשך טיפול בנושא  -ווחה בגילמןשדרוג פינות הר בתחום הרווחה

 לוקרים בכל הקומות.בקומה ארבע,  WIFIהשקעים בכיתות, 
 המשך מסורת "הפסקולטה" ועדכון על כל פעילויות האגודה. בתחום התרבות

 
 מענה מהיר, מקיף ומקצועי לכל בעיה שתצוץ במהלך השנה, כמו בשנה האחרונה.  -והכי חשוב

-ofec12@gmail.com || o50  שלכם, אופק הרניק ��ווה שתתנו לי את אמונכם מק

9575713 
 
 

  חן שלום
 

שלום לכולם ולכולן, שמי חן שלום ואני סטונדטית בשנתי הנשייה בחוג להיסטוריה ולניהול. 
במהלך שנתי הראשונה באוניברסיטה הבנתי שאפשר להביא לשינויים רבים באוניברסיטה 

הסטודנטים. גילמן בכלל והחוג להיסטוריה ושהדרך הטובה ביותר לפעול למענם היא דרך אגודת 
בפרט חשובים לי ואני חושבת שצריך לפעול למענם ולמען הסטודנטים שלהם, ואלו הדרכים שאני 

 מתכוונת לפעול בהם:
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שיפור פינת המיקרו והקפה, הוספת פינות ישיבה ופתיחת מועדון  -. רווחת הסטודנטים 1
 סטודנטים.

 פעילויות מגוונות יותר לסטודנטים )לא רק הפסקות פעילות( ושיפור יום הסטודנט. -. פעילויות 2
לאפשר יותר פעילות חברתית, בין אם מדובר בלרתום את  -. קידום של מאבקים חברתיים 3

 האגודה למאבקים או להוציא התנדבויות דרכה.
  וכל מה שצריך.מעבר לכך אני אשמח לעזור בנושאים אקדמיים, חברתיים 

 ביחרו בי ונהפוך את גילמן והאוניברסיטה למקום טוב יותר!,
 

 מוזמנים לפנות אליי גם בפרטי:
0545884325 

chenshalom@mail.tau.ac.il 
 
 

 (אין התמודדות –נציג אחד פילוסופיה תארים מתקדמים )ביה"ס ל
 

 )לא נמסר מצע( אמיר אונלי
 

 (אין התמודדות – )נציג אחדתארים מתקדמים  ביה"ס להיסטוריה
 

 )לא נמסר מצע( אסף שלוח
 
 

אין  – אחד ציגנ) ביה"ס לתרבות תארים מתקדמים, תרגום ועריכה
 (התמודדות

 
 )לא נמסר מצע( ענבר הוכברג

 
 

ביה"ס ללימודי עריכה לשונית, תארים מתקדמים,  ביה"ס ליהדות
 (התמודדות אין –נציג אחד )הסביבה 

 
 צע()לא נמסר מ יעל שמר

 
 

 – נציגים 3) ותעודת הוראהתארים מתקדמים  ,תואר ראשון חינוך
 (הצבעת אמון

 
 )לא נמסר מצע( רביד אלפסי

 
 

 )לא נמסר מצע( גדי פרגי
 
 

 )לא נמסר מצע( ליאור שריון
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 (הצבעת אמון – אדריכלות תואר ראשון )נציג אחד
 

  )לא נמסר מצע( יובל סופר
 
 

הצבעת  – תואר ראשון )נציג אחד יקה, האקדמיה למוזאומנות התאטרון
 (אמון

 
  )לא נמסר מצע( תמר אורון

 
 

 – תולדות האומנות, רב תחומי תואר ראשון, מוזאולוגיה )נציג אחד
 (הצבעת אמון

 
 )לא נמסר מצע( אור שמואלי

 
 

 (נציגים 2קולנוע וטלוויזיה תואר ראשון )
 

 )לא נמסר מצע( מתן אברמוביץ
 
 

 עומרי שטיינברג
 

מרי שטיינברג, סטודנט שנה ד' בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש ונציג ביה"ס שמי עו

 המכהן באגודת הסטודנטים והסטודנטיות ומתכוון לרוץ לשנת כהונה נוספת.

 

יחד עם שותפי, מתן אברמוביץ', הזרמנו דם חדש  –אפשר לומר שהייתה לנו שנה די מוצלחת 

נו את עצמנו בשנה החולפת ביוזמות המשותפות שלנו כגון בנציגות ביה"ס וכולי תקווה שהוכח

פינת רווחה חדשה והפסקה פעילה; וביוזמותיי האישיות כגון הוזלת מחירי הגלידות בקפיטריה, 

זירוז הציונים המתעכבים, פתיחת הקורסים העיוניים בבידינג האחרון עבור מגמת ההפקה ועזרה 

 מיות של הסטודנטים/ות.פרטנית לכל מיני בעיות אישיות ו/או אקד

 

אני גורס כי אני המועמד האולטימטיבי עבורכם/ן עקב הניסיון והותק היחסי שלי מבין 

המתמודדים, עקשנותי, נחישותי, אהבתי למקום ורצוני הטוב לייצג בכבוד את ביה"ס שלנו 

 באגודה.



 

 

ים/ות עם בשנה הקרובה אני מתכנן, יחד עם שותפי העתידי, לקדם תכנית חניכה של בוגר

 סטודנטים/ות משנה א' בתחומים המעשיים לקראת הועדות ושאר תקופתם/ן בתואר.

 

תמיד  –ותמיד אהיה זמין ופתוח להצעות נוספות, תוך שקיפות מלאה ומתן יחס אישי וכמובן 

 אעמוד לשירותכם/ן בכל נושא.

 

 ואסיים בברכת חג שמח והצלחה למתמודדים הנוספים.
 
 

 מצע( )לא נמסר אוהד תדמור
 
 

 (אין התמודדות –נציג אחד הפקולטה לאומנויות תארים מתקדמים )
 

 )לא נמסר מצע( דורי בן אלון
 
 

 (הצבעת אמון – יםנציג 5) תואר ראשון ותארים מתקדמים – ניהול
 

 )לא נמסר מצע( טלי אבנת
 
 

  )לא נמסר מצע( טלי אליאס
 
 

 )לא נמסר מצע( אורן גזית שלו
 
 

 מצע( )לא נמסר אסף פרידמן
 
 

 )לא נמסר מצע( יאיר שורץ
 
 

 (הצבעת אמון – נציגים 2חשבונאות )
 

 אביב בצלאל + תום מאור
 

 הפרת של במקרה - הסטודנטים אגודת מטעם מיידים ותמיכה גיבוי, הגנה לספק מבטיחים אנו

 וקשר המרצים מול איתנה נציגות נקיים אנוהזכויות האקדמיות.  הפרת /ואו הוגנות אי, תקנון



 

 

 ,קודמים ממקרים תהליך למידה נקיים .סטודנטיאליים השונים.ה בנושאים ההנהלה מול וטףש

 אנו .ואת שביעות רצונכם בתחומים השונים לסטודנט המענה את לשפר וננסה מסקנות נסיק

 .כדי לייצג אתכם נאמנה מול החוג לחשבונאות חדש כוחה ואית  רוח חדשה מביאים

ועים חברתיים עבור הסטודנטים בחוג על מנת לחזק את הפן נמשיך לקיים ברוח קודמנו איר

 החברתי. 

אנו נשמור על האינטרסים של הסטודנטים בחוג לחשבונאות ונשמיע את קולכם בפני אגודת 

הסטודנטים, ונעלה את יוזמותיכם בקרב הנהלת החוג על מנת לשפר את חווית הלימוד בחוג 

 פוס בכללותםבקמ םלחשבונאות, ואת החיים הסטודנטיאליי

אנו רואים בחוג לחשבונאות כבית שני עבורנו, כמקום של עשייה, למידה והתפתחות אישית 

ומתוך ראיה זו אנו רוצים לייצג אתכם, עבורכם, הסטודנטים בחוג כדי לשמור ולשפר, לחזק 

  ולתקן תוך למידה מהעבר ועם הרבה רצון וכוח לעתיד.

  
 
 


