
 
 

 

 שאלון למועמד/ת -רכז/ת קשרים בינלאומיים 

 מועמד/ת יקר/ה,

מטרת שאלון זה הינה לאפשר לנו להכיר אותך ואת יכולותייך המקצועיות. הנך מתבקש/ת לענות על השאלות תוך מתן 

 להיבטים הפרקטיים שבכל נושא.  תשומת לב

 שורות(. 10כל תשובה עד  –, עליה יש להשיב באנגלית 4השאלות בעברית, למעט שאלה כל )יש להשיב על 

ן אחד האתגרים הגדולים ביותר של האגודה, כארגו - ות/בינלאומייםם/ות הסטודנטיייצוג והנגשת מידע ל .1

לכלל הסטודנטים הבינלאומיים. האגודה פועלת רבות על מנת הנגשת המידע  והמתנהל ברובו בשפה העברית, הינ

ולגשר בינם לבין גורמים שונים באוניברסיטה ומחוצה לה. כיום, האגודה לייצג את הסטודנטים/ות הבינלאומיים/ות 

באדיז, דיסקורד פועלת במספר מישורים למען ייצוג והנגשת מידע לסטודנטים/ות בינלאומיים/ות, כגון, תכנית 

 ועוד.  אינסטגרם חדש באנגליתלאומי, בינ

והנגשת המידע  לפעול למען ייצוג הסטודנטים/ות הבינ״ל אילו עוד צעדים האגודה יכולה לנקוט על מנת

 עבורם/ן?

 

שבוע בינלאומי", מדי "ה משלחתבמסגרת  – בארץסטודנטים/ות בינלאומיים/ות ואירוח  הפקת משלחות לחו"ל .2

ימים. בשל משבר הקורונה,  7למשך  סטודנטים וסטודנטיות מרחבי אירופה ואסיה 25האגודה מארחת שנה 

הפקת "השבוע הבינלאומי" הינה באחריותו/ה המלאה עתידה לחזור לביצוע בתום המשבר. התכנית הוקפאה אך 

תו תכנון האירוע והוצאלועד יצירת הקשרים עם מוסדות אקדמיים בחו״ל שלב מ -של רכז/ת קשרים בינלאומיים 

ומסייעת  קבוצת סטודנטים/ות ישראלים/ות מארחת את המשתתפים בבתיהםבמהלך "השבוע הבינלאומי", פועל. ל

 . לרכז/ת בהפקת האירוע

בהנחה שהמשלחת ביקרה כבר בירושלים, מצדה, ים המלח והכנרת ונותר יום פנוי בתכנית לפעילות נוספת 

 מגבלת תקציב וזמן נסיעה(? יש לנמק את בחירתך. איזה פעילות היית מתכנן/ת ליום זה )בהנחה שאין –

 

מעניקים אנו  ,כחלק משיתוף הפעולה של האגודה ובית הספר הבינלאומי באוניברסיטה – מסיבת פתיחת שנה .3

 רועים המרכזיים שהמחלקה מפיקה הינו. אחד מהאיות גם בתחום החברתי/הבינלאומיים ות/לסטודנטים מענה

 . והסטודנטיות באוניברסיטה מסיבת פתיחת שנה עבור כלל הסטודנטים

ות? בתשובתך, ניתן /הבינלאומיים ות/עבור הסטודנטיםיבה גם כיצד היית מקדם/ת ומתאים/ה את המס

 להתייחס לאירוע וירטואלי שמתקיים בזמן הגבלות הקורונה או לאירוע שמתקיים במציאות שלאחר המשבר.

 

4. The semester (once Covid-19 is past us) is opened with a big festival, hosted by the Student 

Union. During the first three days, students have the chance to enjoy during the daytime a 

variety of activities on the main grounds: musical shows, food stands, bazaars and the 

Students Union's Orientation Tent which presents the various services of the Union. Inside you 

can find information about scholarships, extracurricular activities, parking cards, etc. Tel Aviv 

University has about 3000 international students who do not speak Hebrew.  

How can we integrate those students in the activities presented above? (Please note 3-5 

ideas, for this matter, you have unlimited resources). 

 

 בהצלחה!


