
 אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב היא עמותה עצמאית ללא כוונת רווח, שמטרתה לפעול למען 

תוך שמירת האינטרסים החברתיים, הכלכליים,  ,רווחת וטובת הסטודנטים באוניברסיטה ומחוצה לה
אגודה מגוון רחב של פעילויות ההאקדמיים והציבוריים שלהם. האגודה מציעה לסטודנטים חברי 

בתל אביב חרטה על ושירותים בתחומים שונים. החברות באגודה היא ללא תשלום. אגודת הסטודנטים 
 יםחברתית של סטודנטים בחברה הישראלית. סטודנטהמעורבות הדגלה את נושא האקטיביזם החברתי ו

לפנות לאגודת הסטודנטים ולקבל את כל הסיוע  מוזמניםלפעול ברמה החברתית והציבורית  המעוניינים
 הדרוש לקידום היזמה.  

 
בניין מיטשל. אתר אגודת הסטודנטים:  –משרדי האגודה נמצאים במרכז הסטודנטים 

www.student.co.il  :חפשו אותנו בפייסבוק: 6407666/2-03 טלפון אגודת הסטודנטים .
www.facebook.com/tastudents. 

 
 :שירותים הניתנים לחברי האגודה

 בתחום האקדמי
בכל בעיה אקדמית למחלקה האקדמית ( לפנות  ןמוזמ /יתכל סטודנט –טיפול בפניות סטודנטים  •

יה מול הגורמים המוסמכים בחוג או יעל אנונימיות הפונה ומטפלת בכל פנ שומרתשהיא. המחלקה 
בזמן  12:30 -09:00בזמן הסמסטר;  09:00-16:00בשעות הקבלה ( למחלקהבפקולטה ניתן לפנות 

  acad@student.co.ilאו במייל  036407648חופשת סמסטר), בטלפון 
 המחלקה האקדמית מספקת מגוון שירותים. לדוגמא:

  /http://ivideo.tau.ac.ilתם לאתר האינטרנט של האוניברסיטה. אוהעל -וידאווצילום קורסים ב •
 לסייעזמינים והם  ,חונכים מפקולטות וחוגים שוניםבאגודה קיים מאגר של  - חונכותשירותי  •

 .זקוקים לתמיכה אקדמיתהלסטודנטים 
בדלפק השירות בבניין מיטשל קיים מאגר בחינות רחב של הקורסים השונים משנים  - בנק בחינות •

 -כמו כן, ישנו גם בנק אינטרנטי וחינמי בכתובת .03-6407662קודמות 
http://store.student.co.il/en/product-

page/%D7%A1.%D7%A9.%D7%A7%20%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%
D7%A1%D7%99%D7%94 

כל עזרה ומענה לסטודנטים המשרתים במילואים. למשל:  המגישפרויקט  – פרויקט "מילואימז" •
להגיש בקשה להשאלת מודם סלולארי למשך תקופת  םמילואים זכאישירות ל יםסטודנט/ית היוצא

כרטיסים לאירועי התרבות של האגודה למשרתים  מאותבכל שנה ניתנים נוסף על כך,  .המילואים
 ונערך ערב הוקרה למענם. במילואים

או לפנות  קישוריתלניתן להיכנס  המשרתים במילואיםלכל המידע על הזכויות וההטבות לסטודנטים 
 לכל שאלה או בעיה בתחום . miluimz@student.co.il לבמיי

 
  "ספרות זולה"

. תמורת תשלום סמלי , מחוץ לכתלי האוניברסיטה7בית דפוס הממוקם בסמוך לשער לאגודת הסטודנטים 
חוברות לרכוש  לרכוש מקראות המרכזות את חומר הקריאה הנדרש,לשאול ספרי לימוד,  ניתן במיוחד

ולקבל שירותי  שונים, לכרוך ולהדפיס עבודות אקדמיות ואישיות המרכזות בחינות ופתרונות בקורסים
 036405032 -. ספרות זולההדפסה בצבע

 
 

 מזון
ידי אגודת הסטודנטים נמכר כמעט בכל הקפיטריות, -יריהם מפוקחים עלשמחבסיסיים  סל מוצרים •

 . minhal1@student.co.il :במייל ופנ – בבעיה או שהמחיר יקר םנתקלתאם זהים.  במחירים
ניתן . ברחבי הקמפוסבדלפק אגודת הסטודנטים נמכרים תלושים לארוחות מוזלות בקפיטריות רבות 

   כאןלרכוש את התלושים המוזלים ולקבל מידע מפורט על הארוחות בקפיטריות באמצעות האגודה 
 

 הסעות ונסיעות
 בהצגת תעודת סטודנט. – וניברסיטה ובחזרהבקווי דן ממסוף הרכבת לאניתנות הסעות חינם  •
אגודת הסטודנטים מפעילה מספר מועדונים לרווחת הסטודנטים. למפת  -מועדוני סטודנטים •

 http://new.student.co.il/clubs -המועדונים
מחלקת מנהל ורווחה באגודה מפעילה עשרות עמדות שבהן ניתן להכין קפה ותה, לחמם  -קפה אמון •

אוכל במכשירי מיקרוגל ולשמור במקרר. לפרטים ומידע ניתן לפנות למחלקה במייל 
minhal1@student.co.il    036407655/6או בטלפון 
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תווי חניה  מאותבשבוע הראשון של שנת הלימודים נערכת הרשמה להגרלת  – ה  בקמפוסתווי חני •

 .03-6407656חניה בשטח הקמפוס למשך כל שנת הלימודים זכות להמקנים 
 ולקבל הנחה לחניה יומית המידע האישי ניתן להירשם באתר -חניה בחניונים שמסביב לקמפוס •
 מקלחותניתן לרכוש מפתח ל .בצמוד למרכז הספורט ממוקמותהמקלחות  -מקלחות לרוכבי אופניים  •

 ₪.  6, עלות המפתח שירות של האגודה בבניין מיטשלההאופניים בדלפק 
 :שירותי דלפק האגודה •
פסי מלגות; תווי ולחו"ל); מכירת חוברות מלגות וטפקסים כולל  ,שירותי פקס (קבלה ומשלוח פקסים •

 .15%–13%בהנחה של  רשתות מזוןולקניה לרשתות מובילות 
 

 רבות ופנאי בקמפוסת
קאמרי, בית לסין, הבימה ועוד...), כרטיסים למופעי מוזיקה, הכרטיסים להצגות בתיאטראות שונים ( •

מחול, כרטיסי פנאי/משפחה/ילדים (קיאקים, רפטינג, רכבל ועוד), כרטיסים למופעי מסיבות ול
 למופעי רוק בקמפוס.

 ספא במחירים מוזלים.מכוני ל הכניסכרטיסי מלונות ולשוברים לצימרים,  •
תחומי עניין מגוונים: תא סטודנטים גאה, באגודת הסטודנטים מפעילה מועדונים  – מועדונים שונים •

ספורט תחרותי שמטרתו לשכנע בצורה הגיונית (מועדון למען איכות הסביבה, דיבייט  –מגמה ירוקה 
ועוד... הקת אגודת הסטודנטים, תזמורת כלי נשיפה מקהלת אגודת הסטודנטים, ל, )כי עמדתך צודקת

במהלך השנה מפיקה האגודה מסיבות ואירועים  לפרטים ניתן לפנות למחלקת תרבות באגודה
 חינם!וניתן  הגדול בארץשהוא יום הסטודנט  את כן מפיקהו ,בפקולטות השונות

עירייה, ביטוח לאומי, משרד  - אירועי פתיחת סמסטר הכוללים שירותים שוניםהאגודה מפיקה   •
 , חלוקת מתנות ועוד...הפנים

 נושאיםלהמוקדשים בקמפוס מיוחדים ירידי דוכנים, אירועי יום האישה, ימים  מפעילההאגודה  •
 דייט", הרצאות, סיורים ועוד.-, "ספידשונים

 
 

 סיוע לסטודנטים
אומי מס, יסיוע בהחזרי מס לשכירים, הדרכה והכוונה לעצמאים, סיוע בת ייעוץ מס וסיוע פיננסי: •

דמי עבודה, בניית תכנית כלכלית שנתית לסטודנט, הדרכה והכוונה בניהול חשבון בנק, של חישובים 
 Ksafim1@student.co.ilבמייל  יתן לתאם פגישה נסטודנטים ועוד.  לשיפור תנאים בנקאיים 

דיני עבודה, חוזי שכירות, מעמד אישי,  כמו ,בעניינים הנוגעים לרווחת הסטודנטים עוץ משפטייי •
 .03-6407654 עזרה בהכנת תביעות וכן ליווי פרטני בטיפול. ניתן לתאם פגישה בטלפון

 ייצוג סטודנטים ללא תשלום בבית הדין המשמעתי של האוניברסיטה. –סנגור בבית הדין המשמעתי  •
 . כאןנוספים הקליקו פרטים לקבלת גור הסטודנטים. יש ליצור קשר עם סנ

  :עורבות חברתית מטעם האגודהמלגות מ
מתוך ואגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב חרטה על דגלה את נושא המעורבות החברתית, 

מיליון ש"ח. מלגות האגודה מחולקות על פי  2 -מלגות בשווי של כ היא מעניקה לסטודנטים זואמונה 
קריטריונים שונים: מלגות העצמה ומנהיגות, מלגות על בסיס כישורים אישיים ועוד. כל מלגות אגודת 

הסטודנטים מוענקות בתמורה להשתתפות בפעילות חברתית למען הקהילה. הזכאות להגשת בקשה למלגה 
שכר לימוד  בתשלוםתשלום דמי רווחה ובבחברות באגודת הסטודנטים,  יתנמאגודת הסטודנטים מות

 בנושא . מדי שנה מפיצה האגודה ידיעוןchevrati@student.co.il  -  לפרטים: לפחות . 50%שנתי של 
 זה.

  :מעונות הסטודנטים
 :באמצעות מחלקת דיור באגודה אגודת הסטודנטים דואגת לרווחתם של הסטודנטים דיירי המעונות

באמצעות מוסמכת ו וציאלית סבדת : איינשטיין, מילמן וברודצקי בכל שעות היממה, באמצעות עוברושים
כבלים, פינת חיבור לרישות אלחוטי לאינטרנט, שבהם רכזי המעונות. האגודה מפעילה מועדוני דיירים (

 תרבותית ענפה ומהנה. -, האגודה מארגנת פעילות חברתיתעל כך חדר מחשבים. נוסףו קפה ועוד)
 dyur@student.co.il  דיור חלקתלפרטים נוספים: מ

  :משלחות סטודנטים
במימון משלחות סטודנטים לחו"ל ואירוח סטודנטים מחו"ל  אגודת הסטודנטים מארגנת ומסייעת

הידוק הקשר בין התרבויות פעילות לתרבות ופעילויות ת הסברה, יודגש על פעילו מתןתוך  ,בקמפוס
השבוע הבינ"ל לכלכלה או , )שבוע בישראל ושבוע בפולין(ישראלי" -השונות כמו: "הפורום לדיאלוג פולני

שבועות להשתתפות בסטודנטים  30 -שנה יוצאים כמדי  על אלה,נוסף  .נהל עסקים בישראליומ
 Tarbut1@student.co.il רי חוץמחלקת תרבות וקש –לפרטים בעולם.  בינלאומיים

 :  הפקת עיתון סטודנטים המופץ חינם ברחבי הקמפוס.עיתון סטודנטים ת.ז.ה •

http://new.student.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D


  כרטיס סטודנט
 תתעוד נתקבלהלאחר תשלום שכר הלימוד. אם לא  והאוניברסיטה שולחת את כרטיס הסטודנט לבית

. התעודה מונפקת בבניין מיטשל  03-6408832בטל'  להתקשר לדקנאט הסטודנטים הסטודנט בדואר, יש
כמו כן,  ניתן לעשות כרטיס סטודנט שהוא גם כרטיס אשראי ומאפשר מגוון הטבות  . 222, חדר 2קומה 

   כאןלקבל פרטים הקישו והנחות לסטודנטים וזאת גם לאחר סיום לימודיהם. 
 יוכל לקבל כרטיס חבר אגודה זמני. סטודנט שלא קיבל תעודת סטודנט
 www.student.co.il  6407666/2-03: מידע נוסף מחכה לך באתר האגודה
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