41.61.62
שבוע טוב סטודנטיות/ים יקרות/ים.
אגודת הסטודנטים מאחלת שנת לימודים טובה ,פורייה ומוצלחת.
כלל ההטבות שמעניקה אגודת הסטודנטים מוענקות רק לחברי אגודת
הסטודנטים ב"אקדמית גורדון" .כלומר ,סטודנטים ששילמו דמי חברות
שנתיים בסך  01ש"ח.
להלן כמה הודעות חשובות לשבוע הראשון של שנת הלימודים תשע"ה,
אנא קראו בעיון.

הנפקת כרטיסי סטודנט:

סטודנטים חדשים שאין להם כרטיס סטודנט או סטודנטים ותיקים
שמבקשים להנפיק כרטיס חדש (בשל גניבה ,שינוי שם משפחה וכו')
מתבקשים להיכנס ללינק הבא ולהנפיק את הכרטיס עצמאית באופן
דיגיטאלי:
/https://tagim.polimil.com/Gordon/https://tagim.polimil.com/Gordon
במידה וקיבלתם מייל חוזר שפרטיכם נקלטו בהצלחה ,הכרטיס יגיע
אליכם עד שלושה שבועות מיום ההנפקה .במידה ולא קיבלתם אישור,
אתם מוזמנים לפנות למייל התמיכה כדי להבין מה
הבעיהsupport@polimil.com :
סטודנטים ותיקים שכבר יש בידם כרטיס סטודנט מוזמנים למשרד
האגודה כדי לקבל מדבקת תוקף לשנת הלימודים תשע"ה -אין צורך
להנפיק כרטיס חדש!!!

אנא הימנעו משליחת מיילים בנוגע לכרטיסי סטודנט אלא
לאחר שביצעתם את כל ההנחיות המפורטות.
תווי חנייה:

הנפקת תו חנייה הינה הטבה של עיריית חיפה לסטודנטים תושבי חיפה
בלבד הלומדים לתארים בלבד -ראשון ,שני ושלישי .מי שאינם תושבי
חיפה ואינם לומדים לתואר אינם זכאים לתו חנייה .מעטפות עם
המסמכים להנפקת התו ממתינות לכם במשרד האגודה .סטודנטים שיש
להם תו חנייה משנה קודמת מתבקשים למלא את כל הפרטים מחדש.
את המעטפות יש להחזיר סגורות למשרד האגודה ,לאחר מילוי כל
הפרטים הרלוונטיים לצורך המשך טיפול.

מתנות פתיחת שנה:

השנה אגודת הסטודנטים מפנקת אתכם בתיק גב איכותי וכרטיס דיסק
און קי .מוזמנים להגיע וליהנות ממתנה מפנקת!

יצירת קשר עם אגודת הסטודנטים:

אתר אגודת הסטודנטים בתוך אתר המכללה בלינק:
http://www.gordon.ac.il/%D7%90%D7%92%D7%A1http://www.g
ordon.ac.il/%D7%90%D7%92%D7%A1
אתר הפייסבוק של אגודת הסטודנטים:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000802933814https://www.fac
ebook.com/profile.php?id=100000802933814https://www.facebook.com/profi
le.php?id=100000802933814
משרד האגודה ממוקם בקומה  611ופתוח בימים ראשון ,שלישי ,רביעי
וחמישי בין השעות ( .64:21-62:61המשרד סגור בימי שני עקב התנסות
בהוראה ובימי שישי) .השבוע באופן חד פעמי המשרד יהיה פתוח בנוסף
גם בין ( .66:21-64:61שימו לב ,ביום רביעי הקרוב משרד האגודה יהיה
פתוח רק בין  66:21-64:61בשל הפנינג פתיחת שנה שייערך בין השעות
.)64:41-61:11
השנה ייעלנו את השירות למענכם ,ויש נציגת אגודה לכל אחד
מהחוגים.
מצ"ב
הלינק:
http://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/agasnetzigimtasha.pdfhttp://www.gordon.ac.il/sites/gordon/UserContent/files/agasnetzigim-tasha.pdf
אנא התאזרו בסבלנות ,כדי שנוכל להעניק את השירות הטוב ביותר
ובאופן אישי לכל אחת ואחד מכם.
שתהיה לנו שנה נהדרת.
בכל שאלה ,פנייה ,הערה והארה אנו כאן למענכם.
שלכם ובשבילכם,
אגודת הסטודנטים "האקדמית גורדון"
רונן

וייס ,יו"ר אגודת הסטודנטים

"גורדון"-המכללה האקדמית לחינוך ,חיפה
40-8114558
agas@gordon.ac.il

