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 , רב שלום גבוהים לתארים למשתלמים

 לתארים המשתלמים את המזמינה( בטכניון הסטודנטים אגודת) ט"אס ר"מיו פנייה קיבלתי כחודש לפני

לדעת . (ג"אסת) גבוהים לתארים הסטודנטים ארגוןל במקום (ט"אס) הסטודנטים לאגודת להצטרף גבוהים

 .יותר למשתלמים להעניק יכולה האגודה, ט"אס ר"יו

 - כולםבראייה של טובת המשתלמים ו, ס"התייעצתי עם גורמים שונים ובעיקר עם משתלמים שהזדמנו לביה

   .ראש בכובד הפנייה את שקלתי, לנגד עיני - לא כלשהו או בארגון חברים אם בין

 לשני סימטריה על ושמירה שווה הזדמנות מתן תוך ט"אסר "של יו תוהצעלקבל את  החלטתי, בסופו של דבר

או   ג"אסת ,הארגונים שניל להצטרף  גבוה לתואר למשתלמיםשהאפשרות  משוכנע אני. כאחד הארגונים

 . התחרות בגלל ולו כםלטובת תפעל, ט"אס

 .הטכניוןמבחינת  אדמיניסטרטיביות השלכותאינה פשוטה ויש לה גם  החלטה זו

כן ו עבורו החבר דמי את לגבות לטכניון ולאשר להשתייך רוצה הוא שאליו בארגון לבחור מתבקש משתלם כל

 פניה י"ע ארגון לכל להירשם אפשרות קיימת. )להצטרף בחר אליו לארגון האישיים פרטיו העברת לאשר

 (. ולא באמצעות הטכניון התשלום יהיה ישירות לארגוןבמקרה כזה  - ארגון לאותווישירה  אישית

 .השאלון את ולמלא שלכם" אישיים פרטים עדכון" לאתר להיכנס מכם מבקש אני, זה בשלב

http://techmvs.technion.ac.il:100/cics/WGR/wgraddr 

 :הנחיות

 . המקוון השאלון באמצעות ורק אך יעשה ט"אס או ג"אסת עבור חבר דמי לגבות לטכניון אישור מתן .1

 הפרטים העברת גם את שוב לאשר זה בשאלון תתבקשו הארגונים לאחד להצטרף שבחרתם במידה .2

 .הנוכחי השאלון את למלא ועליכם בטלים הקודמים השאלונים כל. שבחרתם לארגון האישיים

 . במשך כל שנת הלימודיםלארגונים פתוחים ההצטרפות מילוי השאלון ו .3

 .לא להצטרף לאף ארגוןשכל עוד לא מילאת את השאלון תיחשב כמי שבחר  .4

 עד לעשות זאת  יכול  ואת בחירת לשנותלאחר מכן  והחליט השאלון את לאישמ מי -הבחירה שינוי .5

ניתן לא  ו אחריהחל מתאריך זה תועברנה רשימות הנרשמים לארגונים ול. 33.11.2313 תאריךל

 שנתב רק לאחר תאריך זה ייושם  שיעשה שינוי כל. [א"תשע]ל הנוכחית "לשנה לבצע שינוי יהיה

 [ב"תשע] הבאה הלימודים

  בברכה

 שפיטלני משה' פרופ

 

 : העתקים

 נשיא

 הנהלה חברי

 ל"משנה למנכ

 ל למנהל וכספים"יועץ מנכ

 לתפעול ל"מנכ סגן

 ג"אסת ר"יו

 ט"אס ר"יו
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