תכניות ומועדוני אגודת הסטודנטים
מערך המועדונים של אגודת הסטודנטים פתוח לכל הסטודנטים מכל בתי הספר ,הישראלים
והבינלאומיים ,ושואף להעניק לסטודנטים סט כלים משמעותי לתקופת הלימודים ולאחריה.
המערך מופעל על ידי סטודנטים בעלי מודעות עסקית וחברתית ומהווה בית חם וקרקע פוריה
לנטוורקינג וליוזמות סטודנטיאליות משלב התכנון ועד שלב היישום.

מועדוני האגודה
•מועדון המכירות  -הזדמנות להיחשף ולרכוש שליטה בטכניקות שכנוע במטרה להשתלב
בעולם המכירות .ההשתתפות במועדון משלבת ,בין היתר ,תרומה לקהילה .מיועד לכלל
הסטודנטים.
•מועדון הנדל”ן  -מיועד לסטודנטים בעלי זיקה לתחום הנדל”ן ,המעוניינים בהעמקת הידע
והתוכן הרלוונטיים וברכישת כלים שיסייעו להם בעתיד .הסטודנטים ייחשפו לגורמים בכירים
בתעשייה וישתלבו בקבוצות ייעודיות ,המובלות על ידי מנטור בכיר מעולם הנדל״ן ,תוך הפריה
הדדית והתנסות משותפת .מיועד לכלל הסטודנטים.
•מועדון שוק ההון  -פועל במטרה להעניק לסטודנטים כלים להשקעה בשוק ההון באופן
עצמאי ,וזאת באמצעות העברת הידע התאורטי הנדרש ויישומו בפועל על ידי מערכות
המדמות מסחר אמיתי .המועדון שם דגש על לימוד ידע מעשי במסגרת תכנית לימודים
שנתית .בנוסף ,מתקיימות הרצאות המועברות על ידי בכירים מעולם שוק ההון .מיועד
לכלל הסטודנטים.
•מועדון הקריפטו  -השינויים הטכנולוגיים בעשורים האחרונים מחייבים בחינה מחודשת
של עולמנו הפיננסי .מטרת המועדון היא להעניק לסטודנטים את הכלים אשר יסייעו להם
בהנגשת המידע ובהבנת עולם התוכן המסקרן של הקריפטו ומטבעות דיגיטליים .מיועד
לכלל הסטודנטים.
•מועדון הסייבר  -מומחיות בתחום הסייבר רלוונטית לענפי העיסוק השונים .הסטודנטים ייפגשו
עם מובילים מהתעשייה הישראלית וירכשו כלים תאורטיים רבים לצד הכשרה מקצועית
מעשית בתחום אבטחת המידע והסייבר .מיועד לכלל הסטודנטים.
•איי.ג’י  -קבוצת השקעות אשר הוקמה במטרה להעניק לסטודנטים את הכלים להשתלבות
בעולם הפיננסי הציבורי .במסגרת הפעילות ייקחו הסטודנטים חלק במפגשים אישיים עם
בכירים בענף וייחשפו לעולם התוכן הפיננסי העשיר .מיועד לכלל הסטודנטים.
•סין ועסקים ( - )IDChinaבעולם בו סין נמצאת במרכז התעשייה העולמית ,גובר העניין
בהתפתחויות הגלובליות המתרחשות בצידו השני של העולם .המועדון מאפשר לסטודנטים
להיחשף אל השוק העסקי והסיני ומעניק ידע וכלים מעשיים .מיועד לכלל הסטודנטים.
•מועדון השיווק הדיגיטלי  -ידע וכלים פרקטיים בתחום השיווק הדיגיטלי .הסטודנטים ייחשפו
למגוון רחב של מרכיבים בעולם הדיגיטל ,החל מיצירת תוכן ועד לקידום ופרסום בפייסבוק,
באינסטגרם ,בגוגל ועוד .מיועד לכלל הסטודנטים.

•תגלית אקסל  -תכנית מנהיגות עסקית הפועלת תחת פרויקט תגלית העולמי .תכנית זו
הוקמה במטרה לפתח ולהעצים את הדור הבא של המנהיגים העסקיים בישראל ובצפון
אמריקה באמצעות שני מסלולי הכשרה :עסקים ויזמות .מיועד לכלל הסטודנטים.
• - StandWithUs Fellowshipארגון בינלאומי ,א-פוליטי ,אשר עוסק בחינוך ובהסברה
אודות ישראל ברחבי העולם .הארגון קיים  15שנים ופעיל בלמעלה מ 100-סניפים וקמפוסים
ברחבי העולם .במהלך התכנית יעברו המשתתפים הכשרה בנושאים של טכניקות הסברה,
עמידה מול קהל ,העברת מסרים ,תכנון וניהול פרויקטים ,החברה הפלסטינית ועוד .מיועד
לכלל הסטודנטים.
•מועדון האחווה הגאה  -המועדון הוקם במטרה להוות בית חם לחברי הקהילה הלהט״בית
בקמפוס ותומכיה ,ובמסגרתו מתקיימות פעילויות המיועדות לסטודנטים הומוסקסואלים,
לסביות ,ביסקסואלים ,טרנסג’נדרים וכאלה שמתלבטים בנוגע לנטיותיהם המיניות .במקביל,
נערכים מפגשים במטרה לחבר את כלל אוכלוסיית הקמפוס למאבק נגד גזענות ,שנאת
הזר ותופעות של הומופוביה .מיועד לכלל הסטודנטים.
•תכנית מודל האו”ם -תכנית המדמה את ועדות האו”ם המתקיימות בעולם ,במטרה למצוא
פתרונות מציאותיים לנושאים הדחופים של ימינו .על ידי קיום מפגשים מדמי ועדות ,התכנית
מעניקה לסטודנטים מיומנויות של דיפלומטיה ,כושר התבטאות ועמידה מול קהל .מיועדת
לכלל הסטודנטים.
•מועדון פאגווש  -פועל תחת “דגל” הארגון הבינלאומי  ,Pugwashזוכה פרס נובל לשלום
( .)1995המועדון עוסק בנושאי ביטחון אזורי ,דיפלומטיה ,אסטרטגיה ומו”מ ,ומעניק ידע וכלים
פרקטיים בנושאים אלה באמצעות סדנאות ,הרצאות ,סימולציות ועוד ,וזאת על ידי מיטב
המומחים בתחום .המועדון פועל בהובלת בית ספר לאודר לממשל ,בית הספר הבינלאומי
ואגודת הסטודנטים ומיועד לכלל הסטודנטים.
•מועדון הון סיכון  -חושף את הסטודנטים לעולם המרתק של השקעות במיזמים ובסטארט-
אפים פורצי דרך ,וכן מעניק ידע על אפיקי גיוס הון .הסטודנטים במועדון ייפגשו עם בכירי
המשקיעים ,יכירו את קרנות ההון סיכון המובילות בתעשייה ויעברו סדנאות ממיטב היזמים
בארץ .אלה ,יעניקו לסטודנטים את הכלים בהגשת  ,Pitchבבניית מצגות משקיעים ועוד.
מיועד לכלל הסטודנטים.
•מועדון עקבות  -מועדון חברתי-התנדבותי המציע תכנית שנתית בתחום חינוך לקיימות.
הסטודנטים במועדון יחנכו תלמידים בכיתות ד’-ה’ בנושא אקולוגיה ,ויבנו איתם גינה קהילתית
ליד הבינתחומי .בנוסף ,ישתתפו הסטודנטים בפעילויות אקולוגיות נוספות .מיועד לכלל
הסטודנטים.
•מועדון אור  -המועדון פועל תחת עמותת ‘’מילואימניקים בחזית” ,ומיועד לסטודנטים
המעוניינים ללמוד על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ולהעמיק בשאלות קשות אשר סובבות
את הנושא .במהלך השנה ייקחו הסטודנטים חלק בהרצאות תאורטיות ,וכן ירכשו כלים
פרקטיים של עמידה מול קהל ,כושר התבטאות ועוד.
•תכנית גדעון  -תכנית הכשרה הפועלת תחת עמותת “מילואימניקים בחזית” ,ועוסקת
בדיפלומטיה ציבורית ובמאבק נגד ארגונים המכפישים את שמה של ישראל בעולם .הסטודנטים
בתכנית ירכשו ידע נרחב על המציאות הישראלית ועל השחקנים המרכזיים בזירת יחסי
החוץ ,לצד כלים להתמודדות בשדה הדיפלומטי.

•תכנית  ProWomanלקידום נשים במשק הישראלי  -פועלת לקידום ולחיזוק מנהיגות נשית
באמצעות הגדלת מספר הנשים המכהנות בתפקידי ניהול בכירים .בתכנית משתתפות
סטודנטיות השואפות להפוך בעתיד למנהלות וליזמיות בחברה הישראלית .התכנית כוללת
מפגשים שבועיים בהן מתארחות נשים מובילות ובכירות ,אשר חושפות את סיפור הצלחתן
ואת האתגרים שעברו בדרך ,וכן מעניקות לסטודנטיות כלים ארגוניים וניהוליים שיסייעו בעיצוב
עתידן המקצועי כנשות מפתח בחברה הישראלית.
•מעגל נשים  -ארגון “מעגל נשים” הוא ארגון התנדבותי ,בינלאומי ,א-פוליטי ללא מטרות
רווח של נשים צעירות ומשפיעות .הפרויקט מספק ניסיון בתחומי ניהול ,ארגון ,יזמות ורכישת
קשרים עסקיים וחברתיים ,ומטרתו לקדם ערכי חברות ואחווה דרך מעורבות חברתית.
•מועדון פרקסיס  -מעניק לסטודנטים ידע וכלים בתחומי העסקים והמשפט ,בדגש על שיתוף
הפעולה ביניהם .הסטודנטים במועדון יהנו מסדרת הרצאות של בכירים בשוק המקומי
והגלובלי ,וייחשפו לקונפליקטים ולתהליכים בהקמת חברה ,בגיוס כספים ,בהנפקות ועוד.

