
 

 

 עוד סמסטר הגיע לסיומויקרים  וסטודנטיות סטודנטים

 

ולאחל לכם ' סיום סמסטר בברצוננו לברך אתכם לרגל אשית ר
השירות הניתן  משיפורכחלק  .תקופת בחינות מוצלחת ופורה

את ההישגים בחרנו לפרט לכם  ת הסטודנטיםלסטודנט על ידי אגוד
מנת שאתם תוכלו להיות של האגודה מיום בחירתה ועד היום וזאת על 

 :ההישגים שהשגנו בשבילכם ולמענכם מודעים לכל השירותים ו

 

 .ר האגודה"שרי זאנה יו

פשוט , במכללה ובקפיטריה הבשרית המוצבת מול אגודת הסטודנטים ת הקפה חינםומכונ  -1
 .מעבירים את כרטיס הסטודנט והקפה שלכם בדרך

יומיים של , בחסות חברת אסם שהיה בקמפוס ובחינם במיוחד בשבילכם ''יום המרקים'' -2

הפנינג  ,יום האישה, קפטן מורגןהפסקה פעילה של , עם מוזיקה יופלהיום ,  YOLO מעדני
 .'הפנינג פתיחת סמסטר ב ,פתיחת שנה מושקע

  .מוצרים נוספיםהורדת המחירים בקפיטריה והכנסת  -3
 .משלחת סטודנטים לפולין -4
 .מקומות חניה נוספים בצד המזרחי של החניון -5

 aguda4u.com  -אתר לחיוב כרטיסים, בניית אתר אינטרנט -6
 מסיבת פורים מהאגודות ומסיבת עצמאות -7
 חניה חינם ברחבי נתניה לסטודנטים תושבי נתניה -8
אנו גאים כל פעם אנו חייבים לציין כי , איסוף מזון לנזקקים בחגים, מבצעי איסוף תרומות דם -9

בזכות מבצעי איסוף אלו ישנם המון , ופעם בהירתמות של הסטודנטים וברוחב הלב שלהם
 .משפחות שבשבילם החגים נראים שמחים יותר

 ''קמפוס ירוק''פרויקט  – 11
אגודת הסטודנטים פעלה מול : הורדת שכר לימוד לסטודנטים בתואר שני במנהל עסקים -11

אלף שקלים לסכום  25את שכר הלימוד באופן משמעותי משכר לימוד של הנהלת המכללה להוזיל 
 .אלף שקלים 25של 
 .טיפול וליווי אישי של סטודנטים אל מול גורמי המכללה השונים והמעונות -12
נת רווח אלה שירות לטובת ראוי לציין כי פרויקט זה הוא פרויקט ללא כוו :מחברות בחינה -13

 . אני רוצה להודות לסטודנטים אשר תרמו את כל כולם לפרויקט. הסטודנט
 .והדחה של המכללה  ייצוג סטודנטים אל מול וועדות משמעת -14
 .הרחבת המאגר האקדמי -15
 .בתקופת בחינות 12ספריה פתוחה עד השעה  -16
אגודת הסטודנטים דואגת לכם למרתונים  :מרתונים לקראת בחינות בחלק מהפקולטות -17

 .שחלקם בחינם וחלקן במחיר מסובסד לפי דרישה וכחלק מהפקולטות
 . לעוד שנים רבות שייזכריום סטודנט , יום הסטודנט האגדי בחוות רונית -18
 . סטודנט חונך סטודנט -19

 

 ,נכםשלכם ולמע          

                                                                                        .ר''יו, שרי זאנה          
 .אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית נתניהצוות ו








































































