
 2019שובות יום הסטודנט שאלות ות

 איפה מוכרים כרטיסים ומתי? .1

. המכירה במזומן אופן פרונטלילאירוע במכירת הכרטיסים פתח תי 8.4-החל מה

-11:30שעות בין ה תתקיים ביום הראשון בכניסה לבית הסטודנט בקמפוס המרכזי

ן שרד שירותי אגודה במזומ, ולאחר מכן עד יום האירוע תתאפשר קנייה במ16:00

טיס המכירה האינטרנטית בה יהיה ניתן לקנות בכרפתח תי 11.4-החל מה בלבד.

 . אשראי בתוספת עמלה

 מה המחירים? .2

 לאורח. ₪ 80עובד אוניברסיטה, /לבוגר נגב ₪ 70, לסטודנט ₪ 50: כירה מוקדמתמ

 חרי הפרסומים. ש לעקוב באתר א, יבתחילת חודש מאי תתבצע עליית מחירים

 כמה כרטיסים כל אחד יכול לקנות? .3

( כל סטודנט יכול 8.4)הראשון כירה ביום המ, חבריםאם ברצונכם לקנות גם עבור 

ת ת סטודנט פיזיעם תעוד ואורח()סטודנט  סך הכל לאירועם לקנות עד ארבעה כרטיסי

 אירוע.כנגד כל כרטיס סטודנט ל

 ?מופעשל ה פמה הליין א .4

לאורך 'יסטר דלית רצו סאקזי, 'י נצ'עדן דרסו, מוש בן ארי, עומר אדם, נצמרכזית: במה 

 לייה לבמה(לפי סדר ע)הערב. 

 Apo & The Apostles ,Lucille Crewתחרות הבמה הפתוחה, זוכי ת אינדי: במ

 , מלבי טרופיקל, ג'ימבו ג'ייEchoמארחים את 

 מתי יש הפסקת לימודים? .5

-, וביום רביעי ה16:00החל מהשעה ערב ההופעות המרכזי תהיה הפסקת לימודים ב

 .שונה(ה רא)מסיבת בריכ ך כל היוםלאור 29.5.19

 בריכה?הרטיס רק למסיבת אפשר לקנות כ .6

 .היא יחד עם כרטיס לערב המרכזילא, הקנייה 

 בריכה?המסיבות  שתיאפשר לקנות כרטיסים ל .7

, להשתתף במסיבות הבריכה עוניינים בכךמהאפשר לכלל הסטודנטים די לכלא, 

בריכה אחת בלבד בתחילת המכירה. בהמשך קנייה של כרטיס למסיבת תתאפשר 

מספר הכרטיסים תלות בנפרדת למסיבת הבריכה השנייה, כייתכן ותיפתח מכירה 

 שיישארו.

 ?אפשר להביא חברים סטודנטים ממקום אחר ושיקנו כרטיס סטודנט .8

יטת בן גוריון, מוסדות הלימוד הבאים: אוניברסכרטיס סטודנט תקף רק לסטודנטים של 

ללה הטכנולוגית, מכללת אחווה, ספיר, מכללת סמי שמעון, מכללת קיי, המכמכללת 



סטודנטים ממוסדות אחרים יוכלו להגיע . רוםדקמפוס  – האוניברסיטה הפתוחה

 כרטיס אורח. עםלאירוע 

 אך אין לי מדבקת חבר אגודה. מה עלי לעשות?יש לי תעודת סטודנט  .9

כרטיסים מסובסדים לסטודנטים חברי אגודה יימכרו אך ורק למי שיציג תעודת סטודנט 

. במידה ואין ברשותך בצבע כתום טעם מדבקת חבר אגודה בתוקף לשנת תשע"

 .מדבקה, יש לגשת למשרד שירותי האגודה בהקדם

 בפקולטה למדעי הבריאות או במכינה?האם יש מכירת כרטיסים  .10

(, בפקולטה למדעי הבריאות 8.4)בקמפוס המרכזי בנוסף ליום המכירה הראשון כן, 

. M8ליד בניין  ,11:30-15:00, בין השעות 8.4, שנייום בבמקביל  תתקיים מכירה

 .ינההמכ( גם בקמפוס 8.4תקיים מכירה באותו יום ), תףבנוס

 מי יכול להיכנס לאירוע? .11

צגת תעודת סטודנט או תעודה מזהה. )כרטיס , בה18סטודנטים ואורחים מעל גיל 

 סטודנט דורש הצגה של תעודת סטודנט(

 ב המופעבער דרי נגישותהס .12

 .המופע כולו יתורגם לשפת הסימנים על ידי מתורגמנית:  הנגשה לחירשים וכבדי שמיעה

יהיו הסעות נגישות בתיאום מראש ממתחם ההסעות הראשי, ההסעות יצאו ע"פ : הסעות

 -כנס למתחם האירוע עם רכב פרטיי. *לנכים תהיה אפשרות להמסוימותדרישה ובשעות 

 .גם בתיאום מראש

 .יסה נגישה עם רמפותקיימת כנ:  כניסה

 .קיימים שירותי נכים באתר האירוע: שירותים

 .בתוך מתחם האירוע הוסרו מכשולים ליצירת מעבר נגיש: דרכי גישה

קיים מתחם בקדמת הבמה המיועד לחירשים, כבדי שמיעה, נכים, עיוורים : מקומות ישיבה

מור מקום לבן זוג/מלווה ולקויי ראייה. )יש לתאם מראש במייל עם רכזת הנגישות. ניתן לש

 אחד(

 .לעיוורים בלבד תותר כניסה לכלב נחייה וכלבי שירות:  חיית שירות

 .כלל הברים באירוע נגישים וקיים בהם בר מונמך: ברים

וחה רומנהלת , לשיר כהןלהסדרי נגישות ולתיאום בקשות מיוחדות ניתן לפנות במייל 

rk_revaha@aguda.bgu.ac.il 

 תיה בפנים?יהיה אוכל וש .13

 יה טבעונית.סוגים, כולל אופצכני מזון ממגוון , במתחם האירוע יוקמו ברים ודוכן

 איך מגיעים? .14

 18:30או החל מהשעה שייצחינמיות עות כל רוכשי הכרטיסים לאירוע יוכלו להגיע בהס

 ע. , שכונה ב', באר שבמרחוב הלמדן 20:30ועד השעה 



 ללא תעודת סטודנט, האם יתאפשר לי להיכנס?אירוע הגעתי ל .15

עם מדבקת חבר  י יום הסטודנט תתאפשר בהצגת תעודת סטודנטכניסה לכלל אירוע

לא תתאפשר כניסה ללא תעודה  בלבד לסטודנטים, או תעודה מזהה לאורחים. אגודה

 ומעלה. 18. הכניסה לאירועים היא מגיל מזהה

 ?ת/אני מחזיק/ה בתעודת "בוגר בנגב". למה אני זכאי .16

ש"ח החל מהתאריך  70ם מוזלים במחיר של למחזיקי כרטיס בוגר בנגב יימכרו כרטיסי

אורח של באופן עצמאי אלא כ . אין מכירת כרטיסים למסיבת הבריכה הראשונה8.4

 למסיבת הבריכה השנייה. אורח. ניתן לרכוש כרטיס במחיר ודנטסט

 איך ניתן לשלם במעמד הרכישה? .17

פתח מכירה אינטרנטית באשראי תי 11.4-מן בלבד, בברכישה פרונטלית במזו

 בתוספת עמלה.

 מה צריך להביא איתי ומה אסור? .18

סטודנט! חובה להביא איתך תעודה מזהה. במידה וקנית כרטיס סטודנט חובה תעודת 

ת. אין קניו תשאויש להביא תעודה מזהה בהתאם לכרטיס  -רחונית כרטיס אבמידה וק

להכניס כלי נשק או חפצים חדים, לא ניתן להכניס אוכל ושתייה לאף אחד מהאירועים. 

 ניתן להגיע עם תיקי צד קטנים. 

 קת הלימודים?מה עושים אם מרצה לא משחרר בזמן הפס  .19

צרו קשר עם מדור אקדמיה של אגודת הסטודנטים )ניתן גם בקבוצת הפייסבוק 

 .בניהול האגודה(ש 101אקדמיה 

 חפצים באירוע?ה שמירת יהאם תה  .20

 ם קטנים בלבד.היא להגיע עם תיקי ההנחיהלא, לכן 

ופוסט דוק זכאים לקנות באותו מחיר של  יםבינלאומי לאקדמיה, תלמידי נתיב  .21

 ?רווחהדמי  םסטודנט שמשל

 רי אגודה זכאים לכרטיס במחיר מוזל.לא, רק סטודנטים חב

 האם תהיה מכירת כרטיסים גם באירוע עצמו?  .22

 ב המופע.רטיסים עד ערארו ככן, במידה וייש


