
פופקורן 
קטן בנגטיב/ 

פאלאטס 
)ארטיק פרי( 

בנגטיב

יום

1

קפה ומאפה 
במקסיקני / 

פופקורן גדול 
בנגטיב

יום

2-3

/שובר לאימון 
לפוזיטיב /  
כניסה זוגית 

לנגטיב/ שובר 
ע"ס 20 ₪ בלי 

אופיס

יום

6-7

יום

10-11
מנת חומוס בחומוס 

אבו דאבי / 
כריך+קפה בצריף/

כניסה זוגית לנגטיב 
+ שני פאלאטס 
)ארטיק פרי( או 

פופקורן גדול

10% הנחה לכרטיסייה 
בפוזיטיב / לחמנייה 

עם נקניקייה או שניצל 
תירס + קולה בנגטיב 
/ חצי בירה או כוס יין 
בבנג'י / סנדוויץ' או 

טוסט במקסיקני

יום

4-5

פיצה אישית 
ברוטס / שליש 
בירה+ ציפס 

ברוטס

יום

8-9

Bgu4u.co.il << משרד מילואים
reser ve@aguda.bgu.ac . i l

☯ תוכנית הצ'ופרים תקפה לימי מילואים 
שבוצעו בשנת תש"פ בלבד:

סמסטר א' עד – 05.03.20
סמסטר ב' עד ה- 06.08.20

☯ מימוש קורס הקיץ יותנה בפתיחת 
הקורס ע"י המחלקת ובאישור הדיקנאט

☯ לא ניתן לממש את ההטבות בשנה 
אחרת מזו שבה התבצעו ימי המילואים

☯ אגודת הסטודנטים שומרת לעצמה את 
הזכות לשנות את ההטבות ו/או אופן מתן 

ההטבות מעת לעת

☯ בכל מקרה של סתירה עם תקנון 
המילואים, יש לפעול לפי התקנון 

☯  הצ'ופרים ינתנו לסטודנטים חברי 
אגודה בלבד, מימוש השוברים ייעשה עד 

לסוף תקופת המבחנים של הסמסטר בו 
בוצעו המילואים  

הטבות אקדמיות 
מטעם הדיקאנט

יום מילואים אחד ‹ 50 צילומים 
שני ימי מילואים ‹ 100 צילומים 

או תלוש לחוברת בחינות 
10 ימי מילואים רצופים ‹ מתן שעות 

חונכות בהתאם למשך השירות / 
קורס מרתון ללא עלות.

* הטבות אלו יחולקו עד ליום הלימודים 
האחרון של הסמסטר בו בוצעו המילואים 

וינתנו רק על ימי לימודים שהופסדו בפועל 
בתוך תקופת הסמסטר בלבד – לא כולל 

פגרות, תקופות מבחנים, שישי-שבת.
סמסטר א' עד – 23.01.20, סמסטר ב' עד 

ה-25.06.20

תש"פ | 2020

זכאות לקורסי קיץ
22 ימי מילואים - קורס חינם*

30 ימי מילואים - שני קורסים חינם*

* שנצברו במהלך שנת הלימודים
* תקף לסטודנטים במסלול לימודים רגיל בלבד
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צ'ופרים למשרתי מילואים


