
"לאירועים יש כמה מטרות" אומרת ענבל בן אלי, מנהלת ארגון הבוגרים ותוכנית הדוקטורט של 
קרן אייסף. "אחת המטרות, היא להחזיר את הבוגרים הביתה. להחזיר אותם, לרגע,למקום 

ולתחושה בה היו סטודנטים בקרן. להמשיך ולתת אופציות נוספות ומשמעותיות גם עבור הבוגרים, 
כשמשהו משמעותי יכול להיות גם הרצאה ,סדנה או ערב בבר - 'אייסף על הבר' מטרה נוספת, 

היא הרחבת מעגלי השותפים והמשתתפים בפעילויות הארגון. מעגלים אשר יוצרים נטוורקינג 
חשוב שלא יכול היה להיווצר בדרך אחרת" 

בשנים קודמות, התמקד ארגון הבוגרים במפגשים בין בוגרים לסטודנטים, מפגשים 'אחד על 
אחד' או במסגרת התוכניות, לצורך סיוע ממוקד או קשרים תכליתיים אחרים . 

השנה, הושם דגש מיוחד על הרחבת מעגלים  וזאת על מנת לאפשר לבוגרים נוספים להכיר, 
לחשוף ולהיות חלק ממגוון האפשרויות שמציעה 'קרן אייסף' לבוגריה. 

חלק מהאירועים עוסקים בתחומים מוגדרים, חלקם ממוקדי אזורים או תוכניות, אך בכולם 
לוקחים חלק פעיל, בוגרים ותיקים וחדשים כאחד כשבעלי יכולת גבוהה ונכונות לתרום, 

נבחרים גם להרצות ולהביא לידי ביטוי את הידע והניסיון האישי שלהם.

ארגון הבוגרים מקפיד לזהות ולנצל הזדמנויות. בעיקר כאלו הבאות מן הבוגרים עצמם.
לאחרונה, ולאור בקשת הירושלמים, התקיים ערב בוגרים חוויתי ומעשיר באזור מגוריהם.

ענבל, שזיהתה את הצורך, שיתפה את בוגרי האזור ורתמה אותם לבניית תשתית התוכנית.
יחד הוחלט, על מפגש בעל קונספט של הרצאות קצרות, בנושאים מגוונים כשעפרה משיח, 

הבוגרת, הייתה זו שליוותה עם ענבל את תהליך החשיבה, בחירת ההרצאות וההחלטות 
השונות במרוצת הדרך ואף לבסוף, גם הייתה זו שהנחתה את הערב. 

"המגוון בהרצאות היה חשוב. התוכן החברתי תמיד קיים מתוקף הארגון, אבל היה לי חשוב 
שיהיה מקום לנושאים שונים ולמגוון מבחינת יחס נשים - גברים , גילאים ותחומי עניין" 

מסבירה ענבל. האירוע שהתקיים ב"מייקס פלייס" ירושלים, כלל חמש הרצאות, בנות 10 דקות 
ובנושאים שונים, אשר הועברו כולן על ידי בוגרי ובוגרות הקרן. 

הבוגר אבי מנדה, הרצה על שיפור הפנסיה, שלמה וזאנה הירושלמי דיבר על דיור ציבורי, 
ד"ר אסף מרום ריתק בידע על האבולוציה של מח האדם, פזית עדני האקטיביסטית הנחתה 
מדרש לפסח ואילו סימון רונן, סמנכ"לית משאבי אנוש, דיברה על דור ה- Y , מאפייניו ודרכי 
ההתמודדות שלו ואיתו בעולם העבודה של ימנו. בוגרים מעושרים ומאושרים בערב הרצאות 

ב'מייקס פלייס' ירושלים "היה מאד נחמד ומאד מרגש לעמוד בתור בוגרת ולהביא לידי ביטוי את 
הניסיון והידע שלי, הפעם במסגרת 'אייסף'. 

הרגשתי שאני מחזירה תרומה לזו שקיבלתי בקרן " מסכמת סימון.
כהכנה לאירוע הגדול וכמפגש מכונן בפני עצמו, התקיים קודם לכן מפגש בוקר 

ובו סדנת " 12 דקות" - עבור בוגרים המעוניינים בכלים להעברת מסר קצר וקולע. 
המפגש, שכלל 15 בוגרים מרחבי הארץ ומתחומי עיסוק מגוונים במיוחד ( מנכ"ל חברה 
פיננסית, יועצת משפטית, מנהלת חטיבת ביניים ועוד), נפתח בארוחה חגיגית ופעילות 

משותפת, נמשך בסדנה שהעשירה בידע והתנסות מעשית, והסתיים בהחלפת כרטיסי ביקור 
ויצירת שיתופי פעולה נוספים בין המשתתפים.

בוגרים במפגש בוקר שישי במשרדי 'קרן אייסף' וכמו שאמרנו - מנצלים הזדמנויות! 

בוגרי הרוח הדרומית העלו בשיחת פייסבוק , רצון למפגש נוסטלגי, כמו פעם...בתוכנית. 
מפגש ברוח הדרומית, ביום שישי, בזמן תוכנית. 

כמה טלפונים, פגישה על קפה וכמה מוחות... ועוד מפגש בוגרים יצא לדרך!
מפגש זה יועד לבוגרי הרוח הדרומית, ביום שישי בבוקר. זמן אותנטי בדיוק כמו בתוכנית 

הסטודנטיאלית המקורית.

בתחילת המפגש התקיימה התכנסות וחשיפה לפעילות הבוגרים היום, ארוחת בוקר חגיגית,
ובהמשך היום, נערכה פעילות משותפת לסטודנטים של היום, ואלו שבגרו.

וב- 4.6 התקיים אירוע בוגרים ראשון מסוגו - "נשף סיום" צוחקת ענבל. 
או בשמו הרשמי " צ'ק אין לארגון הבוגרים' שנערך בת"א. זה היה ערב חגיגי , עם כיבוד מעולה, 

סדנא של מקדמיה והזמנה ברורה - להמשיך ולהיות חלק מפעילות אייסף לבוגרים.

אירועי בוגרים
פעילות בברים, סדנאות, מפגשים, 

יצירת קשרים חברתיים ועסקיים 
והמון דברים חדשים 

וטובים קורים כאן השנה,
בארגון הבוגרים.

צמצום פערים באמצעות השכלה גבוהה
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