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 תשלום שנתי -חברות באגודה 

המלצת התאחדות הסטודנטים הארצית לאגודות הסטודנטים השונות ברחבי הארץ היא גביית  

: סדירות  םדמי החברות השנתית באגודת הסטודנטי  באפרתה ש"ח. אצלנו 400-180דמי חבר של  

 ₪ בלבד.  80 -,₪ תואר שני, הסבה, לימודי המשך ומנהלות מעון 120  -, ₪ שנה ד'150ג  -שנים א

 ₪ מתוכם מועבר על פי חוק להתאחדות הסטודנטים הארצית.  10

המפורטים    םהסטודנטיתשלום דמי חבר לאגודה מזכה את הסטודנט בקבלת כל שירותי אגודת  

במסמך זה. סטודנט שאינו מעוניין בחברות באגודה יחתום על 'הצהרה על ביטול חברות באגודה'  

 ויחתים את בעלי התפקידים הרשומים בטופס. 

 

 אז מה האגודה עושה? 

  לסטודנטיםהאגודה מקיימת פעם בשבוע/שבועיים ישיבת אגודה על מנת לתכנן דרכי סיוע שונות  

 כן האגודה פועלת בתחומים הבאים: אקדמיה, רווחה, תרבות וקשרי חוץ. במכללה. כמו

לצוות המכללה, ונפרט  םשבין הסטודנטיהאגודה מתמקדת בקשר   בתחום האקדמיה: .א

 על כך. 

פתרון בעיות בקורסים או מול מרצים, טיפול בבעיות מערכתיות וחוגיות. האגודה אוספת  

ם לכך, פונים לגורמים במכללה האחראים על  מהסטודנטים את כל המידע הרלוונטי ובהתא

 מול הנהלת המכללה.  םקולומשמיעה את  הסטודנטים  העניין, האגודה מייצגת את

 א זכאי לייצוג על ידי נציגת האגודה. ובמקרה שסטודנט עולה לוועדת משמעת, ה - ועדת משמעת 

האישית והקבוצתית של   םלרווחת  מטרת האגודה היא לדאוג בתחום הרווחה: .ב

   במכללה. םהסטודנטי  כלל

 תחומי העשייה של הוועדה: 

לחשוף את הסטודנטים למגוון הרחב של המלגות השונות   -פרסום מלגות שונות     •

 הקיימות בשוק,  וכמובן, לעזור לסטודנטים לחפש מלגות.

המתרחשים בהתאחדות הסטודנטים למען הסטודנטים פרסום המלגות או התהליכים   •

 במכללה. 

האגודה יוצרת קשר עם אותו סטודנט ע"י שליחת מייל   -תמיכה בזמן שמחה או משבר  •

הכולל את הזכויות המגיעות לו, ובשעת הצורך היא מפנה אותו לגורמים הרלוונטיים  

 במכללה. כמו כן, יש חלוקת שי לסטודנטיות שילדו :( 



 בס"ד 

לסייע לסטודנטים במכללה )מיילים על עבודות    העשוי  אפשררב ככל ה מידע  הפצת •

 פנויות, על מלגות וכו'(. 

 חלוקת מתנות צנועות במהלך השנה.  •

המטרה היא להוסיף תוכן והווי למכללה מעבר ללימודים על מנת   בתחום התרבות:  .ג

ליצור אווירה טובה ומרגיעה בתוך העומס והלחץ של הלימודים. האגודה אחראית על רוב  

  המתקיימים במהלךהפקת אירועי התרבות השונים במכללה ועל מיזמים חברתיים 

 השנה. 

 - פעילויות הנכללות באתנחתות 

חג העדה האתיופית, אתנחתא לחג חנוכה,   -דים, ציון חג הסיגד אירוע פתיחת שנת לימו

 אירוע סיום השנה ועוד…   ,'שכינה ביניהם'אתנחתא לעשרה בטבת, ציון יום הסטודנט, ערב 

להשיג כמה שיותר הטבות    על מנת יצירת קשרים חוץ מכללתייםקשרי חוץ:  .ד

. הקשרים העיקריים מתמקדים בהתאחדות הסטודנטים הארצית, יםהסטודנט   לרווחת

 עיריית ירושלים, מכללות דתיות אחרות ומוסדות ירושלמים.

 

 תקשורת מקוונת -אתר האגודה 

ניתן    .םאתר המכללה פעיל ומתעדכן מעת לעת. האתר מכיל מידע חשוב וחיוני עבור הסטודנטי

   עד שבוע ימים.  -לשלוח הודעות לאגודה. לוח זמנים למתן תשובה 

 

 מסגרת תקציב 

האגודה מנהלת תקציב שנתי שנגזר מדמי החברות הנגבים מהסטודנטים הפעילים במכללה והוא  

משתנה משנה לשנה ותלוי במספר הלומדים בכל שנה. התקציב ממומש בכל אחד מהסעיפים  

  שנה מוגשת להנהלת המכללה הצעת תכנון פעילות. שהוזכרו קודם. בתחילת

מדמי   ואינה נלקחתחשוב לנו לציין שבנות האגודה זוכות למלגה שממומנת על ידי המכללה 

 החברות שנגבים מהסטודנטים.

והכל במטרה ובמחשבה איך אפשר   -יש המון עבודה מאחורי הקלעים שבנות האגודה עושות  

      . םלסייע כמה שיותר לסטודנטי
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