
 

 

 91/2021/23  -הבחירות למועצת אגודת הסטודנטים  
 

 רשימת מועמדים סופית ומצעי המועמדים
 

 * המצעים נמסרו על ידי המועמדים והנם על דעתם ועל אחריותם בלבד.
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 (אחד תואר ראשון )נציג מדע המדינה

 
  מיר בן חורא
 

 חברים וחברות,

 
מהוד השרון, ואשמח להיות הנציג שלכם לתואר הראשון במדע המדינה  23אני אמיר בן חור, בן 

 באגודת הסטודנטים! 

 
 למה אני רוצה להיות חלק מהאגודה?

 
 מעורבות ועשייה חברתית הם מרכיבים חשובים בחיים הסטודנטיאליים של כולנו. 

 תקופת הלימודים עלולה להיות עמוסה ומלאת לחצים. בייחוד בתואר הראשון, 
בתור נציג החוג באגודה, אני אפעל למען קידום הרווחה שלכם, כדי שתוכלו לעבור את התקופה 

 הזו בצורה הכי קלילה וכיפית שאפשר.
כבחור שכל חייו היה מעורב במסגרות חברתיות, התנדב והיווה גורם מייצג במסגרות שונות, אני 

 עזור, לסייע ולדאוג להשמיע את קולכם במקומות בהם הוא צריך להישמע!מבטיח ל

 
יותר מאשמח אם תתנו לי את קולכם ואת הזכות לפעול למענכם, כנציג של חוג שאני כל כך אוהב 

 ומאמין בו.

 
 תודה!

 
 
 



 

 

 )לא נמסר מצע( נון-שחר בן
 
 

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

 
 אולג בורוביצקי

 
-שמי אולג בורוביצקי, סטודנט בשנה השניה ללימודי חקר חברה דיגיטלית בחוגים סוציולוגיה

אנתרופולוגיה ותקשורת. הגשתי את מועמדותי השנה החוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה ולימודי 
צברתי הרחוקים בקמפוס, מה בה התנסיתי רבות בעזרה לחבריי הקרובים ושנה שללאחר עבודה. 
מודע  . אני: אקדמיים, חברתיים ואחריםכם, הסטודנטיםאני מכיר היטב את הצרכים שלוניסיון, 

 . להםלאתגרים ולקשיים שחווה כל סטודנט/ית בקמפוס, ומנוסה במציאת פתרונות 
 

 לכם השנה? ןאז מה אני מתכנ
 קופת מבחנים וזכויות : עזרה והכוונה בכל הנוגע להגשת עבודות, תאקדמיבתחום ה

אקדמיות. חניכה אישית מקראות, סיכומים ובעצם כל מה שאתם צריכים כדי להצליח 
 בלימודים.

 מסיבות, הופעות, הפסקה פעילה, בוקר אמון, סיורים, הרצאות אורח חברתיבתחום ה :
 מיוחדות, ועוד אירועים מיוחדים למדע המדינה.

 תעסוקה וכלים חשובים למציאת עבודה. : מה עושים עם התואר, ימיתעסוקהבתחום ה 

 קפה אמון, פינות ישיבה, מועדון החוג, ועוד דברים שיעבירו לכם את היום רווחהבתחום ה :
 בסבבה. 

אתכם להצביע לי לשנה מדהימה, עם הרבה שיתופי פעולה עם חוגים שונים, גופים  יןאני מזמ
 שונים וסטודנטים מעורבים! 

 
 ,מחכה לכם בקלפי

 וביצקיאולג בור
 

Oleg.boro@gmail.com 

0548190930 
 
 

 (הצבעת אמון –נציג אחד פסיכולוגיה תואר ראשון )
 

  )לא נמסר מצע( ליאור חזן
 
 

 )נציג אחד( תקשורת תואר ראשון
 

 )לא נמסר מצע( לילך מרקוביץ'
 
 

 )לא נמסר מצע( עידן סלוצקר
 



 

 

 (תמודדותאין ה – )נציג אחד , כלכלה תארים מתקדמיםמדיניות ציבורית
 

 )לא נמסר מצע( דור אברהם
 
 

תארים מתקדמים  , תקשורתפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 (נציג אחד)
 

 זוהר אלון
 

בבית הספר לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוני'  MAשמי זוהר אלון אני סטודנט  שלום לכולם,
 ת"א 
ה ומדעי המדינה מהמכללה האקדמית יפו, בוגר תואר ראשון בסוציולוגי -מהעיר ת"א  23כבן 

 ת"א יפו. 
 בשנים האחרונות לקחתי חלק פעיל במאבקים חברתיים רבים. 

 
אני רוצה להציע את הניסיון הארגוני והפוליטי שלי, החזון הסוציאליסטי לשוויון ואחוות עמים 

  .להלטובת ציבור הסטודנטים והסטודנטיות, המרצות והמרצים בסגלים השונים ועובדי המנה
 

 אלו הדברים שאפעל עבורם במידה ואבחר:  
אפעל לסיום תופעת ההעסקה הקבלנית באוני' ת"א ועבור שיפור תנאי  למען זכויות עובדים:א. 

 הסגלים האקדמיים. 
אפעל עבור רב תרבויות, שוויון, כבוד וצדק עבור כל הסטודנטים  אוניברסיטה לכולם:ב. 

  'הלומדים באוני
 אפעל עבור צדק מגדרי ושיווין מגדרי  :מפסיקות לשתוק ג.

 אפעל בנושאי אקלים ועבור צדק אקלימי באוני' שמים את משבר האקלים על השולחן: ד. 
 אפעל לקירוב הסטודנטים לעולם האקטיביזם והשינוי החברתי  למען אקטיביזם סטודנטיאלי:ה. 
 אקדמיה הישראלית למען חופש אקדמי ומלחמה בדיכוי חופש המחשבה וחופש הביטוי בו. 
 סיום הכיבוש ושלום בין העמים. ז.
 
 

 )לא נמסר מצע( אמונה ספירא
 

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

 
 )לא נמסר מצע( סאלי יוסף

 
   

 תארים מתקדמים )נציג אחד( מדעי המוח תואר ראשון +
 

  נמסר מצע( )לא קלרה יעל בן הרוש
 
 

 )לא נמסר מצע( הילה צזנה
 
 
 



 

 

 )נציג אחד( תואר ראשון עבודה סוציאלית
 

  אלינה גורוביץ
 

 לומדת עבודה סוציאלית שנה א'. 32שמי אלינה, בת 
 

אני מתגוררת עם בן זוגי, ארבעת החתולים ושלושת הכלבים שלנו בדרום תל אביב, בעלת תואר 
 ר ראשון במדעי החברה והרוח באוניברסיטה הפתוחה.שני בזיקנה מאוניברסיטת חיפה ותוא

  
אתם בטח שואלים את עצמכם, למה אני רוצה להיות במועצה, להשקיע מזמני ולא לקבל שום 

תמורה כספית? כי אכפת לי. אנחנו מבלים זמן רב בקמפוס, לפעמים לחוצים ומתוחים ואני רוצה 
בת למען החברה, בשביל לשפר את המצב שיהיה לנו נוח. מאז שאני זוכרת את עצמי אני מתנד

הקיים. אני מאוד מאמינה ביצירת שיתופי פעולה, בדיון ושיח ולכן מאמינה שבתור נציגת החוג 
 במועצה, אוכל להפוך את החיים בקמפוס למעניינים וטובים יותר. 

 
אני מאמינה שגם אנחנו כסטודנטים לעבודה סוציאלית, ראויים לקמפוס מושקע. יש צורך 

מיקרוגלים נוספים, מקרר אחד נוסף לפחות, נרצה מאוד לשבת על כוס קפה )כי תמיד יהיה חלב( ב
ובחצר נקייה )כי יש פחים(, לצד שולחנות יפים וחדשים בלי נמלים, כשהטלפון שלנו נטען בעמדת 

 ההטענה הסולארית ואם יורד גשם אז נוכל לשבת מתחת לגגון מבלי שנכבה את הסיגריה. 
 

את, ארצה לדאוג לתלמידי שנה א' לקורס שימוש בספריה, בכדי שלא נלך לאיבוד בין כל יחד עם ז
  העבודות והמאמרים ונתייעל. 

 
 

 )לא נמסר מצע(  אור פלד
 
 

 (התמודדותאין  –תארים מתקדמים )נציג אחד  עבודה סוציאלית
 

 )לא נמסר מצע( רובא אבו ראס

 

 (הצבעת אמון – נציגים 5רפואה )
 

 )לא נמסר מצע( סתיו יריב
 
 

 )לא נמסר מצע( רוית יוחאי
 
 

 )לא נמסר מצע( רני קולדנר
 
 

 )לא נמסר מצע( רחמימוב ריעמ
 
 

 )לא נמסר מצע( נועה שמר
 



 

 

 (הצבעת אמון –נציג אחד )שיניים  תרפוא
 

 )לא נמסר מצע( אופיר דויטש
 
 

 2-הצבעת אמון, בחירות חוזרות ל – נציגים 3תואר ראשון ) מדעי החיים
 (6.1.20-יגים נותרים בנצ

 
 )לא נמסר מצע( אפק לבני

 
 

 (אין התמודדות – מדעי החיים תארים מתקדמים )נציג אחד
 

 )לא נמסר מצע( טל-זילברצוויגשי 
 
 

 (א' )נציג אחד משפטים תואר ראשון שנה
 

  )לא נמסר מצע( שרה גליס
 
 

 אריק מוגרמן
 

צת הסטודנטים למשפטים, שם נבחרתי לפני מספר שבועות נתתם בי את אמונכם בבחירות למוע
 לדובר המועצה והיום, אני ממלא את תפקידי ברצינות.

 
 היום, אני מבקש את אמונכם בבחירות לנציגנו לאגודת הסטודנטים. 

אני רואה חשיבות בייצוג של שלנו באגודה, וכמובן בקשר בין המועצה והאגודה. אני יודע שאמלא 
 ביותר. את תפקידי באגודה בצורה הטובה 

 
 קצת עליי:

לבן בקריית מוצקין. ניהלתי את ענייני הלוגיסטיקה -בבחירות מוניתי למנהל מטה כחול •
 הקמפיין והתקציב ופעלתי לשלב סטודנטים בעבודה, וכך אני עושה גם היום. 

חדשה", המונה שליש ממועצת העיר קריית -אני עומד בראש מטה הצעירים בסיעת "רוח •
 דם את הצעירים ומשפיע על הנעשה בעירייה. מוצקין. המטה מק

בזירה הגלובאלית, הייתי לנציג המשלחת לארה"ב מטעם משרד הביטחון והארגון  •
 פוליטי "זרעים של שלום". -הבינלאומי הא

 
 אני מבקש את קולכם בבחירות לאגודה כי באמת חשוב לי לייצג אותנו שם. 

 אתרום מהניסיון הניהולי. •
 ק ונאמן באגודת הסטודנטים.  אהיה נציג חז •
 אהיה תמיד הכתובת שלכם לכל שאלה ופניה.  •
 

 אני בא לעבוד בשבילנו.
 לכו להצביע!

 
 . 0527215440הנייד שלי: 

 



 

 

 (הצבעת אמון – )נציג אחד ב' המשפטים תואר ראשון שנ
 

  מטר בן ישי
 

 ומתגורר כיום בתל אביב.  28שמי מטר בן ישי, בן 
 

מדעי הרוח מאוניברסיטת חיפה ובוגר קורס חובלים. בתפקידי האחרון הייתי בעל תואר ראשון ב
בשנה שעברה תפקדתי כנציג שנה א' של הפקולטה  סגן מפקד צוללת והשתחררתי בדרגת רס"ן.

למשפטים באגודת הסטודנטים והסטודנטיות ובמסגרת זאת נבחרתי ליו"ר ועדת מכרזים של 
סים של הפקולטה ולחיזוק הקשר בין מועצת הפקולטה האגודה. בנוסף דאגתי לשמירת האינטר

 לאגודה.  
 

 העיקריות:מטרותיי שלושת במידה ואבחר אמשיך לקדם את 
ייצוג ציבור הסטודנטיות והסטודנטים של הפקולטה למשפטים ברמה  .1

 בצורה שוויונית וללא נטיות פוליטיות. , האוניברסיטאית

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

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

 .תחומים מסוימיםנדרש בהמצב הקיים אכן נשמר תוך שיפור 

אוודא כי כלל הזכויות המגיעות לאותו ציבור  -ייצוג משרתות ומשרתי המילואים .3

 יעות לידי מימוש.מתוקף תקנון האוניברסיטה מג

מודדות עם נדרש אדם בעל יכולות ניהול, סדר עדיפויות והת שלושת המטרות לצורך מימוש
י הצבאי, כמו גם הניסיון שצברתי בשנה החולפת, הופכים . אני מאמין ששירותתהליכים מורכבים

 אותי למועמד מתאים לתפקיד.
  

 !בהצלחה ליתר המתמודדות והמתמודדים
 
 

 (הצבעת אמון – ד' )נציג אחד-ג' יםאשון שנמשפטים תואר ר
 

 )לא נמסר מצע( עמוס עצמון
 
 

 (התמודדותאין  –נציג אחד משפטים תארים מתקדמים )
 

 דוד אלול
 

שמי דוד אלול, אני עורך דין במקצועי, אני מייצג בבתי משפט במגוון של ערכאות, עליתי לישראל 
הרגישויות והקשיים בישראל, שברתי מחסומים מצרפת, גדלתי בציבור החרדי, אני רגיל וחי את 

 כדי להיות היום, במצב, בו אני לומד לתואר מתקדם באוניברסיטה.
 אני מתכונן לעמוד לימין כל מי שעשה את הצעד הגדול, והוא כיום סטודנט באוניברסיטה.
 אם אתה מגיע מהציבור היהודי או אולי הערבי, חרדי או חילוני, תמצא אצלי אוזן קשבת.

אני מייצג בתשלום בבתי משפט, יש לי ניסיון לייצג את אינטרס של הסטודנטים בפני האגודה או 
 הנהלת האוניברסיטה.

יש קשיים טכנולוגיים בתחילת הלימודים, יש קשיים של התחברות, יש קשיים מגזריים, אני 
 מתכונן להכיר את הבעיות, ולפעול להקל עליך את צליחת התואר.



 

 

אין מועמדים,  –נציג אחד )לתארים מתקדמים  המדרשה -רפואה 
 (16..20-בחירות חוזרות ב

 
 

 (16..20-ב לנציג נוסף , בחירות חוזרותהצבעת אמון – נציגים 2סיעוד )
 

 )לא נמסר מצע( הדס מור מסינגר
 
 

 (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
 

  )לא נמסר מצע( שי גלעד
 
 

 נציגים( 3מדעי המחשב תואר ראשון )
 

   )לא נמסר מצע( אלירן אהל
 
 

 )לא נמסר מצע( גל אור

 
 

  )לא נמסר מצע( מורן דאורי
 
 

 )לא נמסר מצע( עידן דיין
 
 

 סר מצע()לא נמ רועי מרגלית
 
 
 
 



 

 

 (הצבעת אמון – תמטיקה, סטטיסטיקה תואר ראשון )נציג אחדמ
 

 )לא נמסר מצע( אורי אביטל
 
 

 (הצבעת אמון – פיזיקה ואסטרונומיה תואר ראשון )נציג אחד
 

  דביר עופר
 

קוראים לי דביר עופר, סטודנט שנה ד' לתואר הכפול בהנדסת חשמל ופיסיקה, ואני מתמודד 
 דת הסטודנטים.לייצג אתכם באגו

 
אשמח מאוד שתצביעו לי! אף אחד לא מתמודד נגדי, ולכן הכנתי את הטבלה הבאה כדי לשכנע 

 אתכם שאני יותר טוב מכלום:
 

 דביר (voidהריק )
 יקשיב לתלונות שלכם אין לו אוזניים בכלל

 ידאג שיהיו צילומי קורסים לא יהיה כלום כי אין כלום
 לסייע לכם בשעת צרהעשוי  עשוי להכיל חומר אפל

 אדם חם  לא אדם ומאוד קר
ינסה לתת לכם קצת יותר אוויר לנשימה  אין בו אוויר בכלל, אז סתם תחנקו

 במהלך התואר
 אוהב כלבים שונא כלבים

 בעל ניסיון מוכח של שנה בתפקיד יוזמה 0אחריות,  0ניסיון,  0
 
 

 שמאל. חלש. -ימין. חזק. כלום -דביר
 
 

 כימיה, מדע כללי, גיאופיזיקה תואר ראשון )נציג אחד(
 

 )לא נמסר מצע( איתן דייויס
 
 

 )לא נמסר מצע( ירדן לונברג
 
 

 )לא נמסר מצע( כפיר רוטמן משה
 
 

 – מדעי המחשב, מתמטיקה, סטטיסטיקה תארים מתקדמים )נציג אחד
 (אין התמודדות

 
 )לא נמסר מצע( אילון בילינסקי

 
 
 



 

 

אין  – גיאופיזיקה תארים מתקדמים )נציג אחד פיזיקה, כימיה,
 (התמודדות

 
 )לא נמסר מצע( ניקול אדלשטיין פרדו

 
 

 (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( נבטדין 

 
 

 )לא נמסר מצע( כפיר רבינוביץ'
 
 

 )לא נמסר מצע(  אורי סדובסקי
 
 

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

 )לא נמסר מצע( אשל איזנברג
 
 

 )לא נמסר מצע( אריאל דריזין
 
 

 (הצבעת אמון – הנדסת תעשיה תואר ראשון )נציג אחד
 

  )לא נמסר מצע( יאור ברוט
 
 

אין מועמדים, בחירות  – תואר ראשון )נציג אחדרפואית -הנדסה ביו
 (6.1.20-חוזרות ב

 
 

 (נציג אחדהנדסת חשמל תארים מתקדמים )
 

 )לא נמסר מצע( אביעד הרן
 



 

 

 )לא נמסר מצע( אור פלר
 

 שלום לכולם,
 

להיות נציגכם גם בתור נציג הנדסת חשמל תארים מתקדמים בשנה הקודמת, אשמח להמשיך 
בשנה הנוכחית, בשביל לעשות זאת אצטרך את עזרתכם! אמשיך לנסות לדאוג לאוכלוסייה שלנו, 
שהיא שונה משאר הנוף האוניברסיטאי, היות ורובנו אנשים העובדים במקביל ללימודים, ואנסה 

טה לדאוג לכך שהקורסים המבוקשים יהיו מצולמים בוידאו, ששערי הכניסה הקרובים לפקול
יהיו פתוחים עד שעות יותר מאוחרות / אפשור כניסה לתארים מתקדמים באמצעות הגלגלות, 

 וכמו כן, ביצוע מבחנים עם חומר פתוח בכיתות עם שולחנות ולא בכסאות סטודנט. 
 

אני שמח לתת מעצמי ולהיות האוזן הקשבת, ואשמח אם תצביעו לי על מנת שאנסה להמשיך 
 הבאה!ולהשפיע באגודה גם בשנה 

 
 

 )לא נמסר מצע( ויקטוריה פרפליוק
 
 

מועמדים, אין  – נציגים 2כל שאר החוגים בהנדסה תארים מתקדמים )
 (6.1.20-בחירות חוזרות ב

 
 

B.A (הצבעת אמון – )נציג אחד תחומית-, תכנית רבכללי 
 

 )לא נמסר מצע( שיר גופר
 
 

 (הצבעת אמון – מזרח אסיה תואר ראשון )נציג אחד
 

  )לא נמסר מצע( ינואליה דנ
 
 

 (הצבעת אמון – תואר ראשון )נציג אחד אנגלית
 

 )לא נמסר מצע( מאיה הולנדר
 
 

אין  – תואר ראשון )נציג אחד בלשנותאסלאם, , צרפתית, ערבית
 (6.1.20-מועמדים, בחירות חוזרות ב

 
 

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

 
 )לא נמסר מצע( גפן גיל

 



 

 

 פילוסופיה תואר ראשון )נציג אחד(
 

 )לא נמסר מצע( אלון ברקמן
 
 

 )לא נמסר מצע( דניאל זילבר
 
 

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

 
 אסף טלגם

 
 שמי אסף טלגם ואני מתמודד מטעם תא חד"ש. עיקרי המצע שלנו: שלום חברות וחברים,

לרתום את אגודת הסטודנטים למאבק בעד העסקה ישירה של עובדות הניקיון  -

 באוניברסיטה

לדרוש מאגודת הסטודנטיות להכיר בשפה הערבית כשפה רשמית השווה במעמדה  -

 לעברית, ולהציב ברחבי הקמפוס שילוט בערבית

הביע עמדה תקיפה יותר נגד הטרדות מיניות ונגד העסקתם של מרצים לדרוש מהאגודה ל -

 להשבית על כך את הלימודים.  –שפגעו מינית. אם צריך 

 להבטיח שוויון מגדרי במוסדות האגודה, לרבות שריון מקומות לסטודנטיות  -

לבטל את ההפקות היקרות של האגודה ביום הסטודנט, בהפנינג תחילת שנה ובפנג'ויה,  -

 ומן לממן יותר מלגות שכ"ל ודיור לסטודנטים מרקע כלכלי מוחלש ובמק

 להתנגד ליוזמות פשיסטיות לסתימת פיות ולהגבלת החופש האקדמי  -

להפעיל לחץ על הנהלת האוניברסיטה להכריז על מצב חירום אקלימי, כפי שעשו לא מעט  -

 אוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם

שלום. כי אותן זכויות שמגיעות לסטודנט להוביל מחאה נגד הכיבוש ולמען ה -

 באוניברסיטת תל אביב מגיעות גם לסטודנטית באוניברסיטת ביר זית

 
מועמדים,  אין –נציג אחד פילוסופיה תארים מתקדמים )ביה"ס ל

 (6.1.20-בחירות חוזרות ב
 
 

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

 צע()לא נמסר מ 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
 (6.1.20-מועמדים, בחירות חוזרות ב אין –נציג אחד )הסביבה 

 
 

 – נציגים 3) וראהותעודת התארים מתקדמים  ,תואר ראשון חינוך
 (6.1.20-נציגים נותרים ב 2-, בחירות חוזרות להצבעת אמון

 
 )לא נמסר מצע( שני שטרייספלד

 
 

 )לא נמסר מצע( ליאור שריון
 
 

 (הצבעת אמון – אדריכלות תואר ראשון )נציג אחד
 

  )לא נמסר מצע( דנה באלינט
 
 

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

 
  מעיין רובין

 
 מעיין של מילה

 
 עכשיו. למשהו להגיע כדי להילחם אומר זה מה יודעת אני כמוך ובדיוק הרחוק מהדרום הגעתי

 :לכולנו שחשוב מה על חםלהיל כדי שלך הקול את מבקשת אני
 

 לחיות שנצטרך יתכן לא. מילה וזו בפיקוח, במקסיקו נקייה קפיטריה תהיה - שעשועים לא, לחם
 .במיתולוגיה כתוב שלא עונש זה, שנים במשך סלרי ומקלות חטיפים על
 

 חומרי כל עם, לסטודנטים אמיתי שיתופי מידע מאגר להקמת אפעלי אנ - לימוד לחומרי נגישות
 בעיטה לו לתת צריך רק, כזה כבר לנו יש. שעה בכל והדפסה לקריאה נגישים, התואר של ימודהל

 .כאן אני זה ובשביל 21-ה למאה
 או בקמפוס 24/7 אני. הצמה עם הקטנה זו אני - איתי דברו בואו? עזרה צריכים? לעזור רוצים
 .יד להושיט, אוזן להטות יכולה ותמיד ליד ממש

 
 מעיין, שלכם

 
 
 



 

 

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

 
  )לא נמסר מצע( אור שמואלי

 
 

 (נציג אחדנוע וטלוויזיה תואר ראשון )קול
 

 )לא נמסר מצע( אסתר רותם גרוסמן
 
 

 עידו מונטנייז
 

 סטודנטיות וסטודנטים יקרים ויקרות,
 

אני עידו, סטודנט ממושב נווה ימין, במסלול למדיה דיגיטלית. השנה אני מציע את מועמדותי 
 מטעם החוג למועצת התלמידים של האגודה. 

 
תלב בתפקידי ההפקה והתרבות של האגודה. אם אבחר אני אהיה פעיל בתחום אני מתכוון להש

 האירועים האוניברסיטאים )יום הסטודנט, מסיבות סוף הסימסטר וכדומה( 
 

בעניין רווחת הסטודנט, אני מתכוון לעמוד על הזכויות של החוג שלנו לצד חוגים אחרים, בעיקר 
 בהיבטי התקציבים. 

 ליטה של הסטודנטים החדשים לחוג.בשנה הבאה אוביל את הק
 

יש לי ניסיון ניהולי, הייתי קצין בצה״ל במשך כמה שנים, השתתפתי בהפקת האירוויזין והייתי 
 שליח מטעם הסוכנות היהודית לארה״ב למשך כחצי שנה. 

 
אני זמין למי שירצה לשאול אותי על המועמדות שלי, או על כל דבר אחר בוואטסאפ: 

0544755338 
 
 

 (נציג אחדקולטה לאומנויות תארים מתקדמים )הפ
 

 )לא נמסר מצע( דניאל בלוגלובסקי
 
 

 )לא נמסר מצע( אבישי נמירובסקי
 
 

 עומרי שטיינברג
 

שמי עומרי שטיינברג, מאסטרנט לתואר שני בקולנוע + לימודי תעודת הוראה, נציג 
תארים  ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה בדימוס וכיום מתכוון לרוץ לתפקיד נציג

 מתקדמים באומנויות במועצת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.
 

בהיותי נציג קולנוע בשנתיים האחרונות פעלתי ללא הרף למען הסטודנטים/ות 
(, ARTAUfestתחומי פקולטתי )-בתחומים רבים: ייסוד פסטיבל אומנויות רב



 

 

נטים/ות, זירוזי ציונים מתעכבים, שיפוץ פינת הרווחה, אכיפת זכויות הסטוד
פתיחת הקורסים העיוניים שהיו נעולים עבור הפקה בבידינג תשע"ט, יזימת הצעת 

החלטה לנוהל חירום להקלות עבור סטודנטים/ות תושבי אזורים מוכי הסלמות 
ביטחוניות במצבי חירום ועזרה פרטנית לסטודנטים/ות רבים/ות בתחומים 

 אקדמיים/אישיים.
 

ימטיבי עבורכם/ן עקב הניסיון והותק היחסי שלי אני גורס כי אני המועמד האולט
מבין המתמודדים לאור העובדה שאני פעיל כבר שנתיים באגודה וכישורי המנהיגות 

שרכשתי בתקופה זו, עקשנותי, נחישותי, אהבתי למקום ורצוני הטוב לייצג בכבוד 
 את הפקולטה שלנו באגודה.

 
אחר זכיין חדש לקפיטריה,  בשנה הקרובה אני מתכנן להשקיע את מרצי בחיפוש

לנסות לשנות את מיקום פינת הרווחה וארגון פינות ישיבה במקסיקו, קיום פסטיבל 
ARTAU  לסיים את מטלותיי  –נוסף, עבודה על שיפור פני מקסיקו וכמובן

 מכהונתי הקודמת בזירוז ציונים וטפסי טיולים מתעכבים.
 

 –ות מלאה ומתן יחס אישי וכמובן אהיה גם זמין ופתוח להצעות נוספות, תוך שקיפ
 תמיד אעמוד לשירותכם/ן בכל נושא.

 
 

 (יםנציג 5) תואר ראשון ותארים מתקדמים – ניהול
 

 )לא נמסר מצע( טלי אבנת
 
 

  )לא נמסר מצע( אורן גזית שלו
 
 

 )לא נמסר מצע( שרי גרינשפון
 
 

 )לא נמסר מצע( אדם ורד
 
 

  דניאל כהן
 

ופרילנסר. באתי בשביל לשנות, לשפר ולעבוד למען  M.B.A-א' ל היי, אני דני, סטודנט שנה
 הפקולטה

 אקדמי

 
 ספרות זולה\חובת פרסום קריאת חובה בקורסים במודל 
 ארגון מרתוני הכנה למבחנים 
 הארכת שעות הפתיחה של הספריה 

 



 

 

MBA 

 
 שיקול דעת אקדמי לפטור מדרישות קדם ורישום לקורסים חופפים 
 פרוייקט במהלך השנה השניהביטול הדרישה לביצוע ה 
 בחינת רמה בסטטיסטיקה 
 סטודנטים והתאמת הלו"ז לקורסים וחובות אחרות-הקטנת יחס חונכים 
  דקות 75ביטול ימי לימוד של 

 מקצועי
 

 תעשיה-ארגון מפגשי פקולטה  
 ארגון מועדוני לימוד משותף ונטוורקינג; הרחבת והנגשת מועדונים קיימים 
 ר לסטארטאפים ויזמותאינקובטו\הקמת אקסלרטור 

 
 

 חברתי
 

  מסיבות, משחקי קופסה ועוד -ארגון אירועי חברה 
 ארגון מפגשים למטרת הכרויות 
 הגברת הקשר עם הסטודנטים בתוכניות הבינלאומיות 

 
 

 
 tinyurl.com/qq386zvומעודכן:   למצע מלא מפורט

 
 

 )לא נמסר מצע( גל סער
 
 

 )לא נמסר מצע( דור שבת
 
 
 

 (אחד יגצנחשבונאות )
 

 )לא נמסר מצע( רוני אלוש
 
 

 ערין מוחמד
 

 לסטודנטים לחשבונאות שלום רב,
 

 סטודנטית שנה ג׳ לחשבונאות וכלכלה. 21אני ערין מוחמד, בת 
כתוצאה מהשתתפותי בתוכנית צועדים יחד, נתקלתי בהרבה מקרים, החלטות, ודילמות 

הרבה כלים וחוויתי הרבה שהסטודנטים נתקלים בהם, באמצעות התוכנית הזאת רכשתי 
 סיטוציאות שהפכה אותי ליותר מאמינה בהכרחיות השינוי ויכוליתי להשפיע ולשנות..



 

 

מאמינה ביכולתי להשפיע לטובה על סדר היום הסטודינטיאלי בכלל ובחוג לחשבונאות בפרט, 
אה במיוחד לאור השינויים האחרונים לגבי שנת ההשלמה וסדר הקורסים בלימודים אשר אני רו

 חשיבות משמעותית לייצר שינוי בהם לטובת הסטודנטים.
מצד אחר , אחרי שנתיים וחצי בפקולטה אני רואה שיש התנהלות רשלנית כלפי הסטודנטים 

 בהרבה מקרים שעברתי בהם.
בנוסף ישנם הרבה חוסרים במערכת הלימודים וחומר הלימוד בקורסים בסיסים אשר מקשים 

לדוגמא: רוב הסטודנטים לא לומדים קורס לאקונומיטריקה אשר בהמשך הדרך על הסטודנטים )
 החומר שנלמד בקורס חיוני לסימנרים בחשבונאות(.

לכן , בחרתי לרוץ לבחירות מועצת הסטודנטים בשנה הזו ספטסיפית אחרי ההיכרות שלי עם 
 הליקויים השונים שאפשר לשפר והחוסרים שאפשר לספק.

פיע לטובה ,להיות צמודה לכל מה שהולך בפקולטה ולעזור לכם אני רואה שיש לי את היכולת להש
 .יותר

 
 

 סמארה עבד
 

 וסטונדנט בחושבונאות בצירוף ניהול. 21שלום לכולם, שמי עבד סמארה בן 
בשנים האחרונות לקחתי חלק פעיל במאבקים חברתיים שונים כמו מאבק להעסקה 

 ישירה ומאבק נגד אלימות נגד נשים. 
 בונאות יש לי הרבה רעיונות שאני אפעל למענם:כבוגר החוג לחש

אפעל למען זכויותם של הסטונדטים הערבים בחוג לחשבונאות בפרט  (1
 ובאונברסיטה בכלל.

 אפעל למען טובת כל סטודנט ואדאג למסור את הכולו למקום הנכון  (2
אפעל למען פטרונות רציניים לבעיות שנתקלים בהם סטונדטים שנה א׳  (3

 קב ביטול קורס המכינהשנוצרו ע
אמשיך במאבקם של העובדים מתוך אגודת הסטנדטים ולא אוותר על  (4

 העסקה ישירה 
 מפסיקות לשתוק : אפעל עבור צדק מגדרי ושיוויון מגדרי (5
אפעל למען חופש אקדימי ומלחמה בדיכוי חופש המחשבה וחופש הביטוי  (6

 באקדמיה בארץ
 


