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טופס הצטרפות לשנת 2013
חברות באגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה

נא לשלוח אל:        
 public-relations@openu.ac.il המחלקה ליחסי ציבור, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה 43537. פקס: 09-7780666, או בדוא"ל

תאריך ______________________ 
שם פרטי _________________________ שם משפחה __________________________  ת"ז ____________________________
כתובת בבית ________________________________________ מיקוד ___________________ שנת לידה ___________________
דוא"ל _________________________________________________________________________________________________

טלפון בבית __________________________ טלפון נייד __________________________
מקום העבודה _________________________________________________________________________________________
טלפון בעבודה ____________________________________  תפקיד בעבודה _________________________________________
כתובת בעבודה _______________________________________________________________  מיקוד ____________________

דמי החבר לאגודת הבוגרים לשנת 2013 הם בסך 50 ש"ח )בהמחאה לפקודת אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה(.  
/  מצ"ב שיק על סך 50 ש"ח לטובת חברות לשנת 2013.

 ;www.openu.ac.il/membership2013 :אפשר לשלם באינטרנט בכרטיס אשראי באתר
אפשר להירשם גם בטלפון 3337*

לאגודת הבוגרים רשאים להצטרף בוגרי האוניברסיטה הפתוחה בלבד.
הנני מעוניין/ת להיות פעיל/ה

/  בוועדת ביקורת  /  בוועדת אירועים  /  בסיוע לסטודנטים  /  בוועדת כספים
פעילות אחרת למען האגודה  _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
הצעות והערות   __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

חברות באגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה מקנה:

ש שימוש בשירותי הספרייה של האוניברסיטה הפתוחה.

ש הנחה בהשתתפות בפעילויות האגודה.

ש הנחה בלימודי חוץ.

ש הנחה בסיפרי האוניברסיטה הפתוחה בלמדא.

ההכנסות מדמי חבר קודש למלגות סיוע לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
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אירועים
ולנושאים  אירועי אגודת הבוגרים ממשיכים להיות חוויה מצטברת ומעשירה של חשיפה לאתרים, לאנשים 

הרחוקים ממסגרתנו היום־יומית. 

תבלו אתנו, תיהנו אתנו. אבל שימו לב: טיולי אגודת הבוגרים מבוקשים ביותר. כדי למנוע אכזבה, כדאי להירשם מוקדם. ש 

בדרך כלל ניתן להצטרף לסיורים במקומות הנמצאים בדרך לאתר המטויל, בתיאום מראש. ש 

למניעת  וגם  לאגודה  כספי  להפסד  גורמים  ובכך  מבטלים,  האחרון  וברגע  בסיור  מקום  שמזמינים  בוגרים  של  תופעה  בשל  ש 

של  מלא  החזר  ולקבל  הסיור  לפני  שבוע  עד  בסיור  השתתפות  לבטל  ניתן  בסיורים:  המעוניינים  אחרים  של  השתתפותם 
התשלום. החל משבוע לפני הסיור יוחזר חצי מהסכום, ובמקרה של ביטול יומיים או פחות לפני הסיור - לא יוחזר הכסף.

אין החזרת תשלום עבור כרטיסים שנקנו למופעים. ש 

על־פי־רוב ניתן להזמין חברים ומשפחה להשתתף באירועים. במקרה של הגבלת מקום, העדפה תינתן לחברי אגודת הבוגרים. ש 

ייתכנו שינויים בתכניות. ש 

המשלמים בכרטיס אשראי יראו מגבלות הביטול באתר אירועים. ש 

אתר הבית לבוגרי האוניברסיטה הפתוחה
אירועים ש הנחות והטבות לבוגרים ש הצעות עבודה ש מוצרי סמל ש סיפורי בוגרים ש עדכון פרטי בוגרים ועוד

היכנסו אל אתר הבית. הרגישו עצמכם בבית.

www.openu.ac.il/bogrim מבצעיםהכתובת
www.run-art.co.il

מבצעים
צ'ופר

מתלבטים בבחירת כיוון מקצועי? 
מחפשים עבודה שתתאים לכם?

בואו להיעזר בנו ולממש את הפוטנציאל שלכם!
אופג'וב, היחידה להכוון ולהשמה, לשירותכם בכל נושא 

בתחום התעסוקה.

את הצעות העבודה תוכלו למצוא ב:

WWW.OPENU.AC.IL/JOBS

לפרטים נוספים פנו אלינו:
אופג'וב- הכוון והשמה -

דיקן הסטודנטים
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה

 09-778150409 opjob@openu.ac.il
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המבצע בתוקף עד לתאריך 31.12.2013, אין כפל מבצעים והנחות, ט.ל.ח, ייתכנו שינויים

20% הנחה באתר למדא
10% הנחה נוספת לבוגרי האוניברסיטה הפתוחה

30%
ה ח נ ה

בהקשת קוד המבצע: 10910

הרצאות אירועי תרבות וימי עיון: צפייה בהרצאות באינטרנט
במהלך השנה קיימה האוניברסיטה הפתוחה כמאה ימי עיון הפתוחים לקהל שוחרי הידע. נושאיהם היו קשורים לתוכני הקורסים האקדמיים 
של האוניברסיטה הפתוחה, או לספרים חדשים שפרסמו אנשי הסגל האקדמי. כמו כן נערכו תערוכות בגלרייה האוניברסיטאית, קונצרטים, 

כנסים אקדמיים, סדנאות ועוד. הנכם מוזמנים לצפות ולהיזכר במגוון ההרצאות באירועים השונים.
בין הנושאים: אסטרונומיה, היסטוריה, כלכלה, מדע המדינה, תקשורת, סוציולוגיה, ועוד ועוד.

http://www.openu.ac.il/events/month/index_videos.html :מיטב המרצים, מיטב הנושאים — בקליק אחד

ברכה לבוגרים

מזל טוב לבוגרי האוניברסיטה הפתוחה 
שקיבלו תארים בשנת 2012

www.openu.ac.il/lamda

+


