
 
 

 'טלשנה"ל תשע"ואגודה נספח לטופס 'ויתור על שירותי רווחה 

 ואגודה דמי רווחה -את תשלום הרשות  להלן רשימת השירותים שיינתנו לסטודנטים שיבחרו לשלם

 (:באמצעותהאו  והסטודנטיות )חלק משירותים אלה ניתנים ע"י אגודת הסטודנטים

 .חניה על בסיס מקום פנוי 

  בהתאם לקריטריונים. –מלגות סיוע כלכלי לזכאים 

  בהתאם לקריטריונים. –מלגות דיור לזכאים 

 .הסדרי מימון מיוחדים לתשלום שכר הלימוד 

 יה קהילה המזכים במלגות חברתיות.השתתפות בפרויקטים של המרכז לקשרי אקדמ 

  ניתן לשנה אקדמית עד צפייה חופשית וללא הגבלה במחברות בחינה במידע נט והגשת ערעורים(

 (..3....1 -ל

  הודעותSMS – .לקבלת הציונים במבחנים 

 .מרתונים ותגבורים מסובסדים במהלך שנת הלימודים, באמצעות האגודה 

 באמצעות האגודה. ,שימוש במאגר מבחנים וחומרי לימוד 

  באמצעות האגודה. ,סיוע וליווי –ליווי בהליך משמעתי 

 ,סיוע בהגשת טופס ולת"ם,  מערך תמיכה נרחב לסטודנטים המשרתים במילואים הכולל חונכות  

 חזרה על קורסים ללא עלות, כרטיסי צילום והדפסות וכדומה.

  לקויי למידה, ספורטאים, משרתי כרטיסי צילום והדפסה ללא עלות לזכאים )כגון: סטודנטים

 מילואים ואחרים(.

 .יעוץ משפטי ופיננסי ראשוני חינם. באמצעות האגודה 

 .אישורי לימודים, גיליונות ציונים, מסמכים נוספים וכד' ללא עלות 

 .שירותי ייעוץ פסיכולוגי 

 .האפשרות לבחור ולהיבחר לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות 

  המכללה והאגודה.מתנה בפתיחת שנה מטעם 

 .הנחות משמעותיות ומחירים אטרקטיביים בחנות האגודה 

 השאלת תא אחסון, נטסטיק, מילוניות, מחשבונים, מטענים ניידים במחירים מסובסדים, באמצעות 

 האגודה.

 .השתתפות בפרויקט מניעת נשירה וגרירת לימודים בבית הספר למדעי המחשב 

  דנט בהתאם לתנאי הזכאות.סטודנט חונך סטו –חונכות סטודנטים 

  מהטובים ביותר כגון  –לימודי אונליין מסובסדיםGOOL .ועוד באמצעות האגודה 

  השתתפות במשלחת סטודנטים לפולין וביציאה למשלחת "תגלית" לפי הקריטריונים, באמצעות

 האגודה.

 .הנחה ברכישת כרטיס סטודנט בינ"ל באמצעות האגודה 

 שמעותיות בכניסה לאירועי האגודההנחות מאירוע ליום הסטודנט ו . 

 ות המילואים./השתתפות באירוע הוקרה למשרתי 

 .תמיכה במועדוני סטודנטים 

  סבסוד מנוי לחדר כושר, פעילויות וימי ספורט, נבחרות כדורסל וכדורגל  –שירותי ספורט

 הכוללים טורנירים, חוגי ספורט ועוד באמצעות האגודה.

  מקום, גם מחוץ למכללה.ביטוח תאונות אישיות בכל 

 .כרטיסי הנחה לדלק ברשת "דלק" ו"מנטה" באמצעות האגודה 

 .השתתפות בקורסי העשרה כגון: קורס ערבית מדוברת ועוד באמצעות האגודה 

 .שירותי ניהול ופיתוח קריירה 

 .סיורים לימודיים ללא עלות 

 אגודה.הנחה ברכישת מנוי למנוע החיפוש "מלגה פה" לאיתור מלגות באמצעות ה 

  סבסוד בכניסה חד פעמית או ברכישת מנוי לספרייה באוניברסיטת ת"א והשאלה בין  –ספרייה

 ספרייתית חינם.

 .הטבות והנחות אטרקטיביות במקומות בילוי ועסקים מקומיים באמצעות האגודה 

 .הצטרפות למועדון צרכנות סטודנטיאלי ארצי באמצעות האגודה 

 מקומיים באמצעות האגודה. כרטיסים חינם להצגות ובתאטראות 


