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דבר היו"ר דידי אביגד
והסיו"ר רפאל בגוונוב

סטודנטים וסטודנטיות יקרים!
תקופת הלימודים באקדמיה היא אחת התקופות היפות והמהנות 

בחיים. 
לצד הלימודים, העבודות והמבחנים, סטודנטים רבים מוצאים 

חברים  ולהכיר  שונות  יכולות  לפתח  לחברה,  לתרום  הזמן  את 
חדשים.

אגודת הסטודנטים פועלת במגוון רחב של תחומים: 
שיפור הרווחה של קהל הסטודנטים, תגבור לימודי וסיוע בזכויות 
המעורבות  הגברת  האוניברסיטה,  מחלקות  מול  ייצוג  אקדמיות, 

הסטודנטיאלית, אירועים חברתיים, מופעים ועוד.

האגודה נמצאת כאן כדי לסייע לכם בכל אחד מהתחומים הללו 
וללוות אתכם לאורך כל הדרך עד לסיום הלימודים וקבלת התואר. 
בכל תחום, לימודי או חברתי, צוות האגודה משמש כאוזן קשבת 

עבור כלל הסטודנטים ודלתות האגודה פתוחות לכל פנייה לעזרה 
או עצה. 

אנו פועלים עבור קהל סטודנטים נרחב ומגוון: 
מכל המחלקות, מכל המגזרים, ומכל רחבי האוניברסיטה- 

כולם ימצאו כאן את הבית שלהם בקמפוס.

כגוף שפועל בשמכם ולמענכם, אנו פתוחים תמיד 
להצעות לשיפור וייעול הפעילות שלנו ולסיוע בכל בעיה או שאלה. 

לכן, אתם מוזמנים תמיד לפנות אלינו בעמדות השירות שלנו, 
בדף הפייסבוק, במייל או בטלפון ואנו נשמח לעמוד לשירותכם.

דידי אביגד (יו"ר) רפאל בגוונוב (סיו"ר)



מה הלו“ז?
סמסטר ב'  |  יום ה‘, 24/02/2022

חופשת פורים | יום ד‘,  16/03/2022 - 18/03/2022 

חופשת פסח |  יום ה',  22/04/2022 - 14/04/2022  

חידוש לימודים | יום א‘,  24/04/2022

יום הזיכרון |  יום ד‘,  04/05/2022

יום העצמאות | יום ו‘, 06/05/2022 

מירוץ אריאל | יום ו',  20/05/2022

יריד תעסוקה | יום ב',  23/05/2022

שבת מעונות | יום ו'-ז',  27-28/05/2022

יום הסטודנט | יום ג‘, 30/05/2022

חג שבועות |  יום א',  05/06/2022

סיום סמסטר ב' |  יום ו‘,  10/06/2022

בחינות סמסטר ב' |  02/06/2022 - 14/08/2022

סמסטר קיץ | יום ד‘,  13/07/2022

צום ט‘ באב | יום א‘,  07/08/2022

סוף סמסטר קיץ | יום ד‘,  06/09/2022 

בחינות קיץ | 09/09/2022 - 08/11/2022

יום ראשון ללימודים לשנה“ל תשפ“ג | יום א‘,  23/10/2022

 



שלחו לנו מייל

yor@sua.co.il :יו"ר האגודה, דידי אביגד

S.yor@sua.co.il :סיו"ר האגודה, רפאל בגוונוב

mancal@sua.co.il  :מנכ"ל האגודה, רון בכר

 gizbarut.ariel@gmail.com :סמנכ"ל כספים, אלעד ראובן

 Projects@sua.co.il :סמנכ"ל יזמות ופרויקטים, גל זוסמן

mevaker@sua.co.il :ועדת ביקורת

shivuk@sua.co.il :סמנכ"ל שיווק, דויד נעמת

shivuk2@sua.co.il :סמנכ"ל שיווק, ירין אוחיון

academy@sua.co.il :רח"ט אקדמי, יעל גבאי

nezigim@sua.co.il :ס. רח"ט אקדמי ורכזת נציגי שנתון, יובל לוי

hovrot@sua.co.il :רכז חוברות אגודה, עדו משה כהן

 maratonim@sua.co.il :רכז מרתונים , ליאור כהן

 agudemya@sua.co.il :רכזת אגודמיה, עדי חקאק

.mishmaat@sua.co.il :נציג ועדות משמעת

.pniyot@sua.co.il :רכזת פניות, נעמה קורקין

handesaim@sua.co.il :רכזת הנדסאים, מירב אבקסיס

revaha@sua.co.il :רח"ט רווחה, חיה סברדלין, מייל

 Rakaz.revaha@sua.co.il  :רכזת רווחה, שקד שלמה

 negishut@sua.co.il :רכזת נגישות, מוריה אשרף

 meoravut@sua.co.il :רכזת מעורבות חברתית, רותם הראל

 moadonim@sua.co.il :רכז מועדונים ותאים, אחיעד קרסנטי

HereForYou@sua.co.il :רכזת הטרדות מיניות, הדר בר אושר

 diyur@sua.co.il :רכז דיור, נדב עומייסי

tarbut@sua.co.il :רח"ט תרבות, עטרה כהן

tarbut1@sua.co.il :רכז מגזר, יאזן

tarbut2@sua.co.il :רכזת תרבות, שני איזמן

dat@sua.co.il:רכזת דת, מוריה מוגרבי

sport@sua.co.il :רח"ט ספורט, ניר אסגלי

Dover@sua.co.il :רח"ט דוברות והסברה, הודיה אשטמקר

 hasbata@sua.co.il :רכז הסברה וקשרי חוץ, יונתן חצבני

 Digital@sua.co.il :רכזת רשתות חברתיות, שני לוי

 Atar@sua.co.il :מנהלת אתר האגודה, נוי צמח

tiful@sua.co.il :סמנכ"ל תפעול ורכש, שמעיה גבריאל

 Matanyahagavry@sua.co.il :רכז תפעול, מתניה כהן

רוצים לשלוח לנו מייל בלי כל הבירוקרטיה?

דברו איתנו

גם מנש זמין בשבילכם
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בניין 55 | בית הספר לארכיטקטורה
03-9068125 פקס | 03-9366160 'ט

ניתן לפנות אלינו גם באמצעות מערכת
הפניות > מידע אישי > מערכת פניות >

אגודת הסטודנטים

טלפונים חשובים:
משרד מעונות 03-9067647

מוקד ביטחון האוניברסיטה 03-18-9066
סייר אוניברסיטה 053-220-2391

סייר נוסף 054-7766398
דיקנט 03-9066318

מדור שכ"ל 03-9066200
האקדמית המזכירות  03-9066-275

לחצו למפה

איך פונים
אלינו?

https://www.facebook.com/AgudatAriel
https://instagram.com/agudat_ariel?utm_medium=copy_link
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barmachlev
Underline
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שווה להיות
 חבר אגודה

מרכז שירות 
לסטודנט 

88 ש“ח

*ישנם הנחות למשלמי דמי רווחה

מתקני הקאנטרי
וחדר הכושר

115 ש“ח

אגודת
הסטודנטים

242 ש“ח

1
2

3

1
2

3

1
2

3

אגודת הסטודנטים היא מעין מועדון חברים 

המעניק מגוון שירותים בתחומים:  אקדמי, 

רווחה, תרבות, דת, מעורבות חברתית, 

ספורט, בריאות ועוד. 

בכדי להיות חברי אגודה יש להסדיר את דמי 

הרווחה אל מול מדור שכר הלימוד 

באוניברסיטה. 

איך דמי הרווחה מתחלקים? 

ראשית יש לציין כי דמי הרווחה  מחולקים 

בין שלושה גורמים: 

דמי הרווחה מעניקים לאגודה את האפשרות לשמור על 
אינטרס הציבור הסטודנטיאלי ולהביא תכנים משלימים 

לאלו של האוניברסיטה במגוון תחומים.



זכותכם!

 

 

נתקלתם בבעיה? אל תהססו 
לפנות אלינו!

דברו איתנו בווצאפ 
או בטלפון - 03-9366160

מייל עבור פניות אקדמיות - 
pniyot@sua.co.il

וסטודנטיות  כסטודנטים  זכותכם 
באוניברסיטת אריאל לקבל שירות טוב, 
לימודים  וחווית  ראוי  מענה  אנושי,  יחס 
טובה ואנחנו כאן כדי לגרום לזה לקרות!

זכותכם לפנות לאגודת הסטודנטים.ות 
הלימודים  לתחום   שקשור  נושא  בכל 
באוניברסיטה בכל נושא שקשור לתחום 
הלימודים באוניברסיטה או במקרה של 
בכל  וכן  המחלקות,  מצד  הגינות  חוסר 
הנושא הקשור לאחד מתחומי פעילותו 

של המוסד.

זכותכם להביע דעותיכם בנוגע לחומר 
זכויות          חוק  ע“פ  המועבר  הלימוד 

הסטודנט.

זכותכם להתארגן ולהפגין בשטח מוסד 
לחוק  בהתאם  נושא,  בכל  הלימודים 

זכויות הסטודנט.

טיפול        על  אחראי  הסטודנטים  דיקן 
בפתרון  סיוע  ומתן  הסטודנט  בזכויות 
וכלכליות      חברתיות  אישיות,  בעיות 

הנוגעות לחיי הסטודנט.

זכותכם לפנות למרכז שירות לסטודנט 
לתחום                 הקשור  נושא  בכל  (דיקנט) 
הלימודים באוניברסיטה או במקרה של 
וכן  המחלקות  מצד  הגינות  חוסר 
זקוקים/ות  אתם/ן  בהם  במקרים 

לתמיכה אישית או חברתית.

לרשות                   מעמיד  הסטודנטים  דיקן 
הסטודנטים והסטודנטיות מגוון שירותי 
עזר        שיעורי  סיוע,  מלגות  כגון  סיוע 
עזרה  שונות,  מאוכלוסיות  לסטודנטים 
לבוגרים  מקצועית  תעסוקה  במציאת 

(מרכז השמה) ושירות פסיכולוגי.

קבילות   נציב  קיים  לימודי  מוסד  בכל 
אמון  להיות  תפקידו  אשר  הסטודנטים 
הסטודנטים  ע“י  המוגשות  תלונות  על 
בזכויות       פגיעה  בגין  והסטודנטיות 

הסטודנט.

קבילות       לנציב  תלונה  להגיש  בכדי 
כלל  את  למצות  יש  הסטודנטים 
פנייה  כלומר,  המוסד.  בתוך  השלבים 
הפקולטה  לדיקן  לרמ“ח,  למחלקה, 
במידה  לסטודנט.  שירות  מרכז  ולדיקן 
הקבילות  לנציב  לפנות  ניתן  נפתר,  ולא 
לסטודנט,  שירות  למרכז  בפנייה 
יש  הפנייה  בכותרת  אליו,  שתועבר 
קבילות                         נציב  ”לידי  לרשות 

הסטודנטים“.

mailto:pniyot@sua.co.il


מוכנים
להתחיל?

ספורט

תרבות

רווחה

תפעול

דוברות

יזמות

על אתכם  להשאיר  כדי  כאן  אנחנו 
קצב גבוה.

סטודיו 102 מציע לכם מגוון רחב של 
מסובסדים.  במחירים  כושר  אימוני 
ואל תשכחו את חדר הכושר באמפי, 
שיגרום לשרירים שלכם לעבוד קשה 

יותר. 

אנחנו כאן בכדי שכל דבר יצא לפועל.
הם  בספריה  הקפה  מכונות  בנוסף, 
ערניים  אתכם  להשאיר  דרך  לגמרי 

במהלך היום. 

אנחנו כאן כדי לשמח אתכם!
אפשר   אי  הגדולות  המסיבות  את 
לפספס. אנחנו חלק בלתי נפרד מהווי 
לו.  ומחוצה  בקמפוס  האוניברסיטה 

נמשיך לעשות לכם שמח.  

אנחנו כאן לפתח אתכם.
כל אחד יכול להיות יזם. בואו קחו 

חלק בקורסי יזמות יחודיים. אצלנו 
ניתן להתפתח נבמגוון תחומים. 

העשרה זה כאן.  

אנחנו כאן לעזור אחד לשני. 
הן בקהילה  ומעורבות  חברתית  יזמות 
בשת“פ עובדים  בעבודתנו.  עליון  ערך 

עובדים  שונים.  ותחומים  ארגונים  עם 
מגוון  לכם את  כדי לתת  ללא הפסקה 
המלגות הרלוונטיות עבורכם.  שירותי 
הרווחה וזכויות נוספות שמגיעות לכם. 

מה  תדעו  שאתם  כדי  כאן  אנחנו 
קורה באוניברסיטה. 

בואו לעקוב אחרינו בפלטפורמות 
השונות, והישארו מעודכנים!

אנחנו כאן כדי לייעץ ולתת לכם את אקדמי
בתחום  השאלות  כל  על  המענה 

האקדמיה.
להזכיר לכם את זכויותכם, להעשיר 
הלימודי  בתחום  לעזור  הידע,  את 
במתן  ואף  מחלקות  מול  ובפניות 

ייעוץ משפט בוועדות משמעת. 

 

 

 

 

  

 

 

 



אקדמיאקדמי
מטרת החטיבה

לכל  לדאוג  היא  אקדמי  חטיבת  של  מטרתה 
של  רחב  מגוון  להם  ולתת  וסטודנטית  סטודנט 
הלימודים  את  לצלוח  שיוכלו  מנת  על  פתרונות 
ביותר. הטובה  בצורה  שלהם  האקדמיים 

במענה  ולסייע  לקדם   - החטיבה  תפקידי  בין 
אקדמי לכל סטודנט וסטודנטית המבקשים זאת 
לפרטים  וירידה  ושנתון  שנתון  לכל  הגעה  תוך 
גשר  להוות  אחראית  החטיבה  בנוסף,  הקטנים. 
האקדמי  הפן  על  הממונים  ההנהלה  גורמי  בין 
לבין הציבור הסטודנטיאלי וזאת על מנת לשמור 
ולקדם  הסטודנטים  של  האקדמיות  הזכויות  על 

פתרונות מעשיים בתחום.



אקדמיאקדמי
שירות החטיבה

 מערך נציגי שנתון ונציגי פקולטה
ייצוג השנתון מול מחלקות הלימוד לכל בעיה אקדמית, 
העברת הודעות מהמחלקה, סיוע בבניית לוח מבחנים, 

תיאום מרתונים ותיאום תכנים רצויים מול האגודה.

סיוע במערכת הפניות ובמייל הפניות
התחומים.  בכל  סטודנט  פניית  לכל  אישי  מענה  מתן 

איך פונים אלינו?
pniyot@sua.co.il  -מייל פניות

פניה לנציג שנתון, פקולטה וכדומה. 

 מערך מרתונים
המרתונים באוניברסיטה ניתנים מטעם האגודה

ומסובסדים לעלות מינימלית לסטודנט ע"י האגודה.
על מנת לקבוע מרתון יש לפנות לנציג השנתון.

מעוניינים להצטרף למערך המתרגלים?
maratonim@sua.co.il :פנו אלינו במייל

חוברות אגודה
למבחנים,  הסטודנטים  את  המכינות  לימוד  חוברות 
נמכרות  החוברות  פתורים.  ותרגילים  הסברים  כוללות 
ישירות  להזמין  אופציה  וקיימת  מינימלית  בעלות 
ימים.  מספר  בתוך  האגודה  ממשרדי  ולאסוף  מהאתר 
חוברות  יריד  גם  מתקיים  הסמסטר  במהלך  כן,  כמו 

במחירי יריד.
/https://sua.co.il/להזמנות: חוברות אגודה

ייצוג בוועדות משמעת
נציג מטעם האגודה מלווה ומייעץ לכל סטודנט בתהליך 
הועדה  במהלך  כן  כמו  משמעת/ערר/הוראה.  ועדת 

הנציג נוכח ולוקח חלק פעיל. 
זומנתם לוועדה? אנחנו פה בשבילכם!

mishmaat@sua.co.il :פנו אלינו

אגודמיה
תכנית שמטרתה להכשיר את הסטודנטים לשוק

התעסוקה. 
והרצאות  קורסים, סדנאות  כחלק מהתוכנית מועברים 

מקצועיים חינמיים או מסובסדים.
מטעם אגודת הסטודנטים.

לצפייה בכל הקורסים והתכנים
לצפייה בכל הקורסים והתכנים- 

https://www.facebook.com/agudemyariel

רכזת הנדסאים
 מקשרת בין הסטודנט לאגודת הסטודנטים ולמחלקות 
בעיה.  לכל  מיידי  מענה  נותנת  במכללה  ההנדסאים 

דואגת לרווחת ההנדסאים באוניברסיטה.
דואגת  ההנדסאים  של  השנתון  נציגי  את  מרכזת 
להעביר מידע רלוונטי לאוכלוסיית ההנדסאים. נמצאת 

בקשר רציף מול ההנהלה

שירות הדפסות עד הבית
ולקבל  האתר  דרך  להדפיס  האופציה  סטודנט  לכל 

במשלוח עד הבית.
שירות ההדפסות ניתן ע"י חברת איזי קופי במחיר מוזל. 

ההדפסות מגיעות לאגודה עד כ- 5 ימי עסקים.
 /https://easycopy.co.il :להזמנות ופרטים נוספים

(יש להירשם כסטודנט באריאל)

mailto:pniyot@sua.co.il
mailto:maratonim@sua.co.il
mailto:mishmaat@sua.co.il
https://www.facebook.com/agudemyariel
https://easycopy.co.il
https://sua.co.il/product-category/%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%92%d7%95%d7%93%d7%94/


סטודנט מן המניין - מועמד שעמד בכל תנאי הקבלה.
סטודנט "על תנאי" - מועמד שעמד בחלק מתנאי הקבלה, 
ועליו לעמוד בתנאים נוספים כפי שהוגדרו במכתב הקבלה 

ללימודים בכדי להפוך למתקבל במעמד "מן המניין".
עד  זה  במעמד  להיות  יכול   - תנאי"  "על  במעמד  סטודנט 

שנת לימודים אקדמית אחת.
ההוראה  שוועדת  מי   - חופשי"  "שומע  במעמד  מתקבל 
אישרה את בקשתו להירשם לקורסים לפי בחירתו, שאינם 

לצורך מילוי דרישות אקדמיות.
הקורסים,  מטלות  את  להשלים  רשאי   - חופשי"  "שומע 
להיבחן בהם ולקבל ציונים. אם יתקבל ללימודים כסטודנט 
במעמד מן המניין במועד מאוחר יותר, רשאי להגיש בקשה 

להכרה בקורסים שלמד.
אותם  עליו  יחולו   - חריג"  חופשי  "שומע  במעמד  מתקבל 
כללים המוזכרים בסעיף הקודם פרט לכך שאינו מגיש את 

המטלות ואינו נבחן בקורס

זכותון אקדמי

סטטוס סטודנט - הגדרות: 11

זמנים אקדמים: 22

זמנים אקדמים: 33

פתיחת מחברות: 44

ריכוז קורס: 55

סילבוס: 77

אנגלית: 66

נוכחות: 88

בקורס חובה הניתן על ידי יותר ממרצה אחד, ימנה ראש 
כמרכז  בקורס   המלמדים  המרצים  אחד  את  המחלקה 
תחילת  לפני   בכתב  הבחינות  אגף  את  ויעדכן  הקורס 
ולציונים  לבחינות   אחראי  יהיה  זה  מרצה  הסמסטר. 
בקורס ולהעברת שאלון בחינה אחיד, ויוודא  שהדרישות 
מהסטודנטים ואמות המידה להערכת  הישגיהם תהיינה 

אחידות בכל קבוצות הקורס.

מחברת הבחינה תיסרק ותועלה לאתר המידע האישי של 
הסטודנט. במקרים בהם מבחן הקורס הוא במתכונת של 
הסטודנטים  תשובות  סומנו  בו  הטופס  רב-ברירה,  מבחן 
ייסרק ויעלה לדף המידע האישי. מרצה שיבחר להשתמש 
ומרצה  אחר)  או  פרפקטור  (טסט  ברירה  רב  במבחן 
לסטודנטים  הבחינה  מחברת  את  לפרסם  שלא  שיבחר 
פרסום  עם  המחלקה  ולרכזת  לרמ"ח  לסטודנטים,  יודיע 

הציונים על מועד  לחשיפת מחברות.

פתיחת מחברות על פי חוק זכויות הסטודנט, מל"ג (15, ג'):
מוסד יאפשר לסטודנט לעיין בכל מחברת בחינה שנבחן 
ובכל עבודה מסכמת בקורס שהגיש לאחר  בדיקתן  בה 
ופרסום הציונים שלהן, וכן רשאי הוא לקבל  העתק מהן, 

בתמורה לעלות העותק.

בכל  מועדים  בשני  להיבחן  זכאי  ראשון  לתואר  סטודנט 
הבחינות,  אגף  ידי  על  יקבעו  הבחינות  מועדי  קורס. 
לסמסטר,  הרישום  תחילת  לפני  המחלקה,  עם  בתאום 
הבחי־ לוח  בניית  בעת  הקיימים  הקורסים  רשימת  עפ"י 
של  האישי  המידע  למערכת  יעלה  הבחינות  אגף  נות. 
יעודכנו  המרצים  שלהם.  הבחינות  מועדי  את  המרצים 
במייל להתייחסותם כשבוע לפני פרסום מועדי הבחינות 

באתר האוניברסיטה.

של   הראשונה  הבחינות  בתקופת   - א'  בחינה  מועד 
תקופת המבחנים.

- בתקופת הבחינות השנייה של תקופת  מועד בחינה ב' 
המבחנים.

בה  הבאה  בפעם  שמתקיים  מבחן   - נוסף  בחינה  מועד 
ניתן הקורס. יש לשים לב למועדי ודרכי הרישום למועדים 

אלו.
מועד בחינה מיוחד - מבחן הנכתב במיוחד עבור 
הסטודנט וניתן במקרים חריגים בהתאם לתקנון 

אחד,  ממועד  ביותר  הסטודנט  והשתתף  היה  הבחינות. 
על  לערער  סטודנט  כל  זכות  הקובע.  הוא  האחרון  הציון 

ציונו ללא הגבלה על מספר הערעורים.

שעה אקדמית - 45 דקות.
ידי   על  המוגדרת  תקופה   - לקורסים  רישום  תקופת 
האוניברסיטה ובה נפתחת האפשרות לסטודנט לרישום  

לקורסים לכל שנתון.
תקופת שינויים - תקופה המוגדרת על ידי האוניברסיטה
הלימודים  בתכנית  שינויים  לבצע  רשאי  הסטודנט  בה 
הראשונים  השבועיים  כעת  הינה  זו  תקופה  שלו. 

לפתיחת הסמסטר.

הרמה  סיווג  באנגלית.  רמה  סיווג  להציג  סטודנט  כל  על 
לבחינות  הארצי   המרכז  בבחינות  הציון  פי  על  נקבע 
ידי הצגת  על  או  (פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם)  והערכה 

ציון בקורסי אנגלית ממוסד אקדמי מוכר ע"י מל"ג.
לפני  באנגלית  "פטור"  לרמת  להגיע  חייב  סטודנט  כל 
כל  או  שלו  הסמינריונים  או  הגמר  עבודות  את  שיתחיל 

עבודה וקורס אחרים הדורשים רמת פטור.

לאתר,  סילבוס  להעלות  המרצה  על  יש  קורס  בכל 
להתעדכן  ויש  הקורס  חובות  את  יתאר  הסילבוס 
הסמסטר  במהלך  הסילבוס  את  לשנות  אין  עליהם. 

ועל המרצה להיצמד לסילבוס.

במידה והסילבוס דורש נוכחות, על הסטודנט להיות נוכח  
מפגישות   כ-%30  עד  להיעדר  רשאי  סטודנט  בשיעורים, 
החובה של הקורסים אליהם הוא רשום. היעדרות נוספת 
להגיש  ו/או  להיבחן  הסטודנט  של  מזכותו  לגרוע  עלולה 

עבודות בקורס.
בהתאם לכתוב בסילבוס, מרצה רשאי לדרוש השלמה של 
המפגשים שמהם נעדר הסטודנט (כולל חזרה על הקורס)

ערעורים: 99
פתיחת  מיום  נפתחת  ערעורים  להגשת  האפשרות 
המחברות למשך 7 ימי עבודה. את הערעור יש להגיש 

דרך המערכת בלבד ולא במייל.
הערעור  את  לבחון  עבודה  ימי   8 יש  למרצה 
את  לנמק  מחויב  המרצה  אותו.  ולקבל/לדחות 
במידה  בחינות.  מתקנון   11.5 סעיף  לפי  החלטתו 
מייל  למרצה  שלחו  החלטתו,  את  נימק  לא  והמרצה 
כדי לקבל נימוק בתוספת סעיף זה. רק לאחר מכן פנו 

במייל פניות.
של  מחדש  בדיקה  הוא  ערעור  הגשת  לב,  שימו 
נמוך  או  גבוה  להיות  יכול  והציון  המבחן/עבודה 

מהציון הראשוני.



ספורטספורט

שירות החטיבה

מטרת החטיבה

sport@sua.co.il

חדרי הכושר:
חדר כושר באמפי - שעות פתיחה:

ימים א' עד ה': 07:00 - 23:00
שעות הפרדה 14:00 - 17:00

ימי הפרדה גברים: שני ורביעי
ימי הפרדה נשים: ראשון ושלישי

בנוסף, סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטת
לכניסה  זכאים  רווחה,  דמי  המשלמים  אריאל 
 7:00-16:00 השעות:  בין  בקאנטרי  הכושר  לחדר 

בלבד
הכניסה לחדרי הכושר מותנית בהנפקת צ‘יפ.

איך מנפיקים ציפ?
1. מוציאים אישור רפואי. 

2. מורידים את אישור הקאנטרי דרך אפליקציית 
 << האוניברסיטה  באתר  "אישורים"/   << אריאל 

"מידע אישי" וממלאים.
3. ניגשים עם האישורים הנ"ל לקאנטרי באריאל 
חד  בעלות  צ'יפ  על  ומשלמים   2 מצדה  ברחוב 

פעמית של 50 ש"ח בלבד כפיקדון לצ'יפ.
(יש להגיע עם אישורים מודפסים)

ובליגות במגוון ענפים  נבחרות ספורט באליפויות 
אסא אילת

תחרויות  מארגן  אשר  אקדמי  ספורט  איגוד 
ישנה  בין מוסדות אקדמיים. פעם בשנה  ספורט 
תחרות אסא בינלאומית אשר מתקיימת באילת 
ובה מתחרות כל הנבחרות מכל האוניברסיטאות 

והמכללות.
משתתפות  שלנו  הנבחרות  השנה  במהלך 

באימונים, ליגות, משחקים ותחרויות.

חוגים בסטודיו 102:
במחירים  בסטודיו  חוגים  מספר  מתקיימים  שבוע  בכל 

מסובסדים.
יוגה  פונקציונאלי,  רגליים,  ,בטן   core tabata כגון:  

ועוד..
להרשמה לחוגים-> 

https://sua.co.il/product-categor/סטודיוחוגים
/y

מטרת החטיבה היא לרכז את כל נושא הספורט 
תחת קורת גג אחת לדאוג לבריאותם ולפעילותם 
והסטודנטיות  הסטודנטים  של  הספורטיבית 
לעסוק  וסטודנטית  סטודנט  לכל  ולאפשר 

בספורט

mailto:sport@sua.co.il
https://sua.co.il/product-category/%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-2/


 מטרת החטיבה היא לדאוג לתפעול השוטף של 
ציוד ניהול  על  אחראית  החטיבה  האגודה   אירועי 
 האגודה ניהול הפן הלוגיסטי של האגודה, הוצאה
הרכש אחר  מעקב  עורכת  פרויקטים,  של   לפועל 
ומוצאת מגוון פתרונות לסטודנטים והסטודנטיות

שירות החטיבה

הקמת אירועים בקמפוס

מכונות קפה בספריה

הסעות לאירועים 

הובלת פרויקטים לרווחת הסטודנט

הזמנת ציוד ורכש

מתנות פתיחת שנה

מטרת החטיבה

tiful@sua.co.il

תפעולתפעול

mailto:tiful@sua.co.il


tiful@sua.co.il

 
ניתן להשאיל מידי סופ"ש פלטות, מיחמים, שעוני 

שבת, שולחנות ומשחקים!!

שעות הפתיחה:
ימי שישי 10:30-11:00 להשאלה.

 ראשון 20:30-21:00 להחזרה.
מול  במקלט   2 קומה   103 בבניין  נמצא  הגמ"ח 

דירה 512. 
ההשאלה מתבצעת באתר האינטרנט של אגודת 

הסטודנטים:
 Ariel.webo-tech.com

נא בצעו את ההרשמה באתר מראש.

פרטים חשובים נוספים: 
ההשאלה מתבצעת בהפקדת תעודת 

זהות/דרכון/רישיון בעת ההשאלה אשר מוחזרים 
בעת החזרת המוצר.

ויבש  נקי  תקני,  במצב  המוצר  את  להחזיר  יש 
בזמן! ההשאלה למשלמי דמי רווחה בלבד.

קשר  ליצור  מוזמנים  נוספים  ופרטים  לשאלות 
בוואטספ עם האחראי

מתן: 0547343329

תמיד כאן לשירותכם, חטיבת רווחה. 

גמח שבת

mailto:tiful@sua.co.il
Ariel.webo-tech.com
https://wa.me/972547343329


השאלת ציוד
אצלינו באגודה ניתן להשאיל ציוד שיעזור לכם.
כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לקישור : 

https://ariel.webo-tech.com/rent
 

לשריין את המוצר ולבוא לאסוף אותו ממשרדי 
האגודה תמורת כרטיס סטודנט/ת.ז/רישיון 

לפיקדון. 

revaha@sua.co.il

https://ariel.webo-tech.com/rent
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מטרת החטיבה היא להשאיר לכם חיוך גדול מאוזן 
שלפעמים  מאמינים  אנחנו  היום  כל  לאורך  לאוזן 
ולצאת  מהלימודים  קטנה  הפסקה  לקחת  אפשר 

להנות!
פעילויות  של  רחב  מגוון  על  אחראית  החטיבה 

בקמפוס ומחוצה לו לכלל הסטודנטים. 
השנה צורף לחטיבה תחום המגזר שמטרתו להביא 
המגזרים.  מכלל  לסטודנטים  ותרבותי  דתי  תוכן 

ולהגביר את המודעות לשוויון עבור כולם.

שירות החטיבה
,אירועי  שנה  פתיחת  מסיבת  פעילות,  הפסקות 
פיינטבר  ליינים,  מגזר,  ערבי  מעונות,  שבת  פורים, 

בירה ונשירה, יום הסטודנט ועוד...

מטרת החטיבה

tarbut@sua.co.il

תרבותתרבות

mailto:tarbut@sua.co.il


יזמותיזמות

projects@sua.co.il

שירות החטיבה

מטרת החטיבה
באוניברסיטה  היזמות  קידום  על  אחראית  החטיבה 
ומתן כלים לכלל הסטודנטים בעולם היזמות החטיבה 
דואגת להביא לכם קורסים והרצאות שיקדמו אתכם 
החטיבה  בנוסף,  והמעשיר  המקצועי  האקדמי,  בפן 
האגודה  של  הטכנולוגיים  הכלים  שיפור  על  אמונה 

למען שירות טוב יותר לסטודנטים

 שיתוף פעולה עם מרכז היזמות של האוניברסיטה, הבאת 
האקתון הקמת  היזמות  קידום  על  בדגש  אורחים   מרצים 
 בשיתוף עם מרכז הסייבר, טיפול בעזרים הטכנולוגיים של

האגודה פרויקטים המתחדשים לאורך כל השנה

mailto:projects@sua.co.il


הורדת  למען  ופעולות  מאבק  הדיור-  פרוייקט 
דירות  לחיפוש  מאגר  בניית  בעיר,  הדיור  מחירי 
שלנו,  הווצאפ  לקבוצת  הצטרפו  האגודה.  באתר 

שם מפרסמים דירות רלוונטיות.

              - קבוצת דיור

פעולות למיגור הטרדות מיניות-
רכזת פניות ייחודית לקידום הנושא, מענה לסטוד־

העלאת  ועזרה.  תמיכה  לקבל  המעוניינים  נטים 
המודעות בקמפוס ובאירועי האגודה לנושא.

סטודנטיאליים-  ותאים  מועדונים  ופיתוח  קידום 
עידוד  מגוונים,  בתחומים  הסטודנטים  לקידום 
ונושאים  חברתיות  בסוגיות  הסטודנטיאלי  השיח 
פוליטיים תוך מתן במה ליוזמות חדשות בהתאם 

לצרכי הסטודנטים.

מסגרת התנדבות בקהילה-
מעורבות  במסגרת  הקהילה  למען  ותרומה  עשיה 

חברתית.

רווחת הסטודנטים וימי ציון ומודעות-
חלוקת מרקים חמים בספרייה בתקופת מבחנים, 
אירועי השנה, יום המעשים הטובים, תרומת שיער, 

תרומות דם ועוד..

יצירת שיתופי פעולה עסקיים-
שיתופי פעולה עם מגוון עסקים באריאל ומחוצה 

לה לצורך מתן הטבות והנחות לסטודנטים.

נגישות לסטודנטים עם צרכים מיוחדים-
הנותנת  הנושא,  לקידום  ייחודית  פניות  רכזת 
מענה מהיר ואיכותי לפניות סטודנטים בנוסף, אנו 
והמקומות  האירועים  כלל  להנגשת  פועלים 

בקמפוס.

לכל הזכויות בתחום הנגישות - 
זכויות נגישות

שנתי  אירוע  מילואים-  למשרתי  ומידע  הטבות 
חוברות  המילואים,  למשרתי  מתנות  וחלוקת 
עמידה  לפי  נ'"ז   2 קבלת  מסובסדות,  אגודה 

בתנאים, שיעורים מסובסדים ועוד.
סטודנטים משרתי מילואים המשלמים דמי רווחה 
ימי  והטבות בהתאם לכמות  זכויות  זכאים למגוון 

מילואים.
להיכנס  יש  בקשה  הגשת  ואופן  נוספים  לפרטים 

לאתר דקנט הסטודנטים בקישור-

ושירותים חברתיים  רווחה  החטיבה דואגת למעטפת 
והתנדבותיים בקמפוס ובעיר אריאל. 

האחראית לפעילות למען הקהילה בשיתוף הסטודנ־
הסטודנטיאלית  החוויה  לכלל  והסטודנטיות,  טים 
ולרובד הבסיסי של התנאים הפיזיים כך שתתאפשר  
רווחה  חטיבת  בנוסף,  ובטוחה.   נוחה  למידה  סביבת 

אמונה על תחום  המועדונים והתאים.

רווחה

שירות החטיבה

מטרת החטיבה

רווחה

הטבות למשרתי מילואים

revaha@sua.co.il
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מלגות וסיוע כלכלי
ריכוז מלגות ופרסומן, מאבק למען קבלת מלגות 
מטעם הות"ת והמל"ג. נתינת קרנות סיוע מטעם 

האגודה.

לכל המלגות מטעם הדקנט לחצו:

מלגות מטעם האגודה

 

מלבד תחומים אלה, דקנט הסטודנטים נותן מענה 
במגוון תחומים כגון: נשים בהריון, עולים חדשים, 
ליווי אישי, סיוע לימודי ועוד... לפרטים נוספים יש 

להיכנס לאתר דקנט הסטודנטים בקישור 

 דקנט הסטודנטים

מלגות דקנט

מלגת
סחלב

מלגת
עתידים

לתעשייה

מלגת
EDGE מלגת

אור
לחינוך

מלגת
האגף והקרן

לחיילים
משוחררים

מלגת
אלי כהן ז"ל

לחיילים
משוחררים

מלגת
פועלים

להצלחה

קרן
המלגות
לערבים

ויהודים ע"ש
ויסאם חמיס

מלגת
קרן מכבים

ליוצאי
איראן

ואתיופה

מלגת
קרן

הישג

מלגת
עתיד
פלוס

מלגת
פרח

מלגת
פאגיה

מלגת
יהושוע

סלטי

מלגת
עתיד
בטוח

מלגת
לקראתך

מלגת
IMPACT

מלגת
קרן

גרוס
מלגת

המרכז
האזרחי

מלגת
נפש
יהודי

פרוקט 
מפתח

מלגת 
אירתקא

מלגת
חינוך

לפסגות

מלגת 
ממדים

ללימודים
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www.milgapo.co.il/?milga=_atid-batuah
https://bit.ly/3jYyJN7
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https://scholarships.pagaya.com/
https://milgapo.co.il/?milga=_wesam-fund
https://milgapo.co.il/?milga=_saltifoundation
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דוברות

שירות החטיבה

כבר עקבתם אחרינו?

מטרת החטיבה

dover@sua.co.il

דוברות

החטיבה אמונה על כל התחום התקשורתי של 
ערוצי  על  וכן  באריאל  הסטודנטים  אגודת 
על  שוטף  מידע  ומספקת  השונים  המדיה 

הנעשה באגודה
תפקיד החטיבה הוא לייצג את אגודת הסטודנ־
טים מול דוברות האוניברסיטה, עיריית אריאל 
קשרי  תחום  השנה  הישראלית.  והתקשורת 
החוץ צורף לחטיבת דוברות והסברה ומטרתו 
ליצור שיתופי פעולה עתידיים עם אגודות סטו־
דנטים נוספות ברחבי הארץ והעולם למען הס־

טודנטים והסטודנטיות.

ניהול הרשתות החברתיות של האגודה.
פרסום וקידום שיתופי פעולה.

סיקור אירועים.
עבודה מול גורמי חוץ וגורמי תקשורת.

mailto:dover@sua.co.il
https://www.instagram.com/agudat_ariel/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/AgudatAriel
https://t.me/agudatariel


פוליסות תאונות
אישיות סטודנטים

תשפ"ב

סכומי הפיצויים: 

200,000 ש"ח  פיצוי במקרה של מוות כתוצאה מתאונה 
 

כיסוי  וחריגיה,  הגדרותיה  הפוליסה,  לתנאי  ובהתאם  בכפוף 
ובהיעדר  הרשימה  בדף  נקוב  ששמם  למוטבים  מקנה  זה 
קביעת מוטבים על ידי המבוטח או אם אינם בחיים - ליורשיו 
של  במקרה  פעמי  חד  לפיצוי  זכאות  דין,  פי  על  המבוטח  של 
צמיתה  נכות  של  במקרה  פיצוי  מתאונה.  כתוצאה  מוות 

200,000 ש"ח כתוצאה מתאונה 

כיסוי  וחריגיה,  הגדרותיה  הפוליסה,  לתנאי  ובהתאם  בכפוף 
זה מקנה למבוטח זכאות לפיצוי חד פעמי במקרה של נכות 
הנכות  כשיעור  מתאונה,  כתוצאה  חלקית  או  מלאה  צמיתה 
זמני  כושר  אי  של  במקרה  שבועי  פיצוי  הביטוח.  מסכום 

₪ 700 לעבודה כתוצאה מתאונה 

כיסוי  וחריגיה,  הגדרותיה  הפוליסה,  לתנאי  ובהתאם  בכפוף 
זה מקנה למבוטח זכאות לפיצוי שבועי, בסכום הנקוב לעיל 
חלקי  או  מלא  זמני,  כושר  אי  תקופת  למשך  זה,  כיסוי  בגין 
(כהגדרתם בפוליסה) כתוצאה מתאונה, עד לתקופת הפיצוי 
תקופת  בניכוי  זה  כיסוי  בגין  להלן  המפורטת  המרבית 

המתנה המפורטת להלן. 
104 שבועות.  תקופת פיצוי מרבית: 

עקב  רפואיות  הוצאות  בגין  שיפוי  ימים.   5 המתנה:  תקופת 
5,000 ₪ (לא כולל טיפולי שיניים)  תאונות 

הגדרותיה  הפוליסה,  ולתנאי  הכיסוי  לתנאי  ובהתאם  בכפוף 
הוצאות  להחזר  זכאות  למבוטח  מקנה  זה  כיסוי  וחריגיה, 
הביטוח  לסכום  עד  תאונה,  עקב  ידו  על  שהוצאו  רפואיות 
לכיסוי זה בניכוי השתתפות עצמית. השתתפות עצמית בגין 
עקב  שיניים  טיפולי  הוצאות  בגין  שיפוי  ש"ח   350 זה:  כיסוי 

10,000 ש"ח תאונה 

הגדרותיה  הפוליסה,  ולתנאי  הכיסוי  לתנאי  ובהתאם  בכפוף 
הוצאות  להחזר  זכאות  למבוטח  מקנה  זה  כיסוי  וחריגיה, 
טיפול שיניים שהוצאו על ידו עקב תאונה, עד לסכום הביטוח 
לכיסוי זה בניכוי השתתפות עצמית. השתתפות עצמית בגין 
תאונה  עקב  חילוץ  הוצאות  בגין  שיפוי  ש"ח   350 זה:  כיסוי 

25,000 ש"ח בישראל בלבד 

הגדרותיה  הפוליסה,  ולתנאי  הכיסוי  לתנאי  ובהתאם  בכפוף 
הוצאות  להחזר  זכאות  למבוטח  מקנה  זה  כיסוי  וחריגיה, 
עד  תאונה,  עקב  בישראל  שבוצע  חילוץ  בגין  ידו  על  שהוצאו 

לסכום הביטוח לכיסוי זה בניכוי השתתפות עצמית. 
 1 השתתפות עצמית בגין כיסוי זה: 

עבור: סטודנטים 
מקצוע: סטודנטים 

פירוט מבוטחים בהתאם לרשימה בתיק המבטח

 

כללי: 
בעת אירוע ביטוחי ההתנהלות תהיה ישירה מול הנפגע ובהתאם 

לחוזר יישוב תביעות. הוצאות חילוץ לשנה כתוצאה מתאונה. 
קשר  היה  שלא  יוכח  באם  יוחרג  לא  תאונתי  אירוע   - שכרות 

לתאונה בכך שהמבוטח היה בתנאי שכרות. 
המבוטחים,  של  אקסל  רשימת  למבטח  יעביר  הפוליסה  בעל 
פרמיה  התאמות  לצורך  הלימודים  שנת  במהלך  פעמיים 
(חיוב/זיכוי) , העברה ראשונה תתבצע עד כחושיים לתחילת הלי־
מודים והעברה שנייה תהיה כחודש ימים לאחר סיום שנת הלימו־

דים, בטבלה יירשם: 
שם המבוטח, מספר ת"ז, כתובת דוא"ל או מספר טלפון סלולרי. 

הפוליסה תורחב לכלול כיסוי מלחמה פסיבי וטרור. 
במסגרת  המבוטח  פעילות  בעת  הארץ,  בכל  תקף  יהיה  הכיסוי 
אוניברסיטת אריאל ו/או מטעמה בלבד, כולל בדרך הלוך ובדרך 
הסטודנטים  במעונות  לינה  כי  בזאת  מובהר  זו,  מפעילות  חזור 

הינה בגדר פעילות מטעם האוניברסיטה. 
מובהר בזאת כי מכת שמש ו/או מכת חום ו/או שאיפת גז או עשן 

ו/או זעזוע מול הינם בגדר תאונה עפ"י תנאי הפוליסה. 
לספסל  לשוב  המבוטח  של  הזמני  כושרו  אי  זמני:  מלא  כושר  אי 

הלימודים. 
צלילה,  היתר  בין  הכוללת  ספורטיבית  פעילות  תכסה  הפוליסה 
אגרוף, האבקות, וכל סוגי קרב מגע, רכיבה על סוסים, בכפוף לכך 
ו/או  אריאל  אוניברסיטת  במסגרת   נערכו  אלו  שפעילויות 
מטעמה בלבד.  גבול אחריות מקסימלי לאירוע ולתקופת הביטוח 

12,000,000 ש"ח.  –



תמיד פה בשבילכם,
אגודת הסטודנטים.יות אריאל

״אין קיצורי דרך למקומות
שאליהם שווה להגיע״ 

-בוורלי סילס-




