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תעודת חבר באגודת הסטודנטים

!ילווה אתכם כל תקופת הלימודים–רב פעמי 

!הכרטיסים ניתנים לחברי אגודה בלבד

ב"תשפ

2021/22

180₪–דמי חבר 

מדור שכר לימוד–גביה 



נתונים

עמותה הינה מוסד ללא כוונת רווח•

סטודנטים להנדסה  3100-באגודה חברים כ•
.ללימודי הנדסאיםסטונדטים1600-וכ

סטודנטים  -בעלי תפקידים 25-באגודה כ•
.חברי האגודה



פעילויות האגודה

פעילות אגודה בעיר כרמיאל

.תרבותי-לקיחת חלק פעיל באקטיביזם החברתי•

לכאלו שנמצאים בה  , האגודה תהווה בית לסטודנטים בני העיר•
.במהלך תקופת לימודיהם ואחריה

פעילות בחסות התאחדות הסטודנטים בישראל

.שיפור והעצמת מעמד הסטודנט והשפעתו בחברה הישראלית•

.דאגה לקידום רווחת כל סטודנט או סטודנטית•



פעילויות האגודה

פעילות האגודה בקמפוס

, כגון ריבוי פינות למידה, מגוון צעדים לשיפור רווחת הסטודנטים•
.'וכועמדות אוכל 

,  כגון ליווי בדין משמעתי, עזרה והכוונה בכל נושאי האקדמיה•
...מרתונים בתקופות המבחנים ועוד

.אירועי תרבות בקמפוס•

פ עם אגודות אחרות"שת

רק בשנה לפני האחרונה אגודת הסטודנטים לקחה חלק בשתי ימי  •
: כגון, ומגוון פעילויות עם אגודות( עמק יזרעאל והטכניון)סטודנט 

.מכללת אורנים ועוד, אוניברסיטת חיפה



המדורים הפעילים

מעורבות  

חברתית
מדור אקדמי

מדור רווחה מדור תרבות

פעילויות אגודת 

הסטודנטים



המדור האקדמי

.משמעתבועדותייצוג ותמיכה בסטודנטים –ליווי בדין משמעתי •

.טיפול וייצוג הסטודנטים בבעיות אקדמיות מול המכללה–יעוץ אקדמי •

בנק בחינות ומחברות סרוקות הנגישות לכל חבר –חומרי עזר אקדמים •

.אגודה

מרתונים ושירותי עזר לתקופת הקורונה•

.זכות' נק2מימוש , מגוון הטבות–מילואים •





מדור רווחה

נותני שירות 
בקמפוס

, ריבוי פינות ישיבה
, מיקרוגלים

'מקררים וכד

פיקוח שירותי מנהל 
במכללה

וידוא ובקרת משק  
הבית במכללה

כרטיסי סטודנט רב 
קו ותחבורה 

ציבורית
הטבות והנחות

קבוצות הטרמפים 
WAZE CARPOOL ייעוץ משפטי

ריבוי ושיפור 
עמדות לימוד



מעורבות חברתית

1500₪מלגת אגודת הסטודנטים בסך •

מעורבות ותרומה לקהילה•

שבוע המעשים טובים•

התנדבות בקהילה•



תרבות

תרבות

אירועי פתיחת שנה ופתיחת סמסטר•

יום הוקרה למשרתי המילואים           •

הסטודנט  יום •

הרצאות אורח•

סטנדאפים•

ספורט

ריצות לילה•

הספורטטורניר •



☺המסורתי הלייקיםטקס 

aguda_braude



דרכי התקשרות

!סרקו את הברקוד–אינסטגרם, הוסיפו אותנו לפייסבוק•

www.obu.co.ilאתר האינטרנט שלנו •

04-9901842: ! וווטסאפטלפון •

הגרגליד , Efמשרדי האגודה בבניין •

:  שעות פעילות

8:30-16:00: במהלך הסמסטר

8:30-14:30: בתקופת מבחנים



אגודת הסטודנטים אורט בראודה
!שנת לימודים מוצלחתמאחלת לכם 

...גם לכם יש חלק בפעילות


