נובמבר 2019

בוגר/ת מוסמך/ת יקר/ה,
ברכות להגעתך למעמד טקס הענקת תארים של מכללת אפקה
לוח הזמנים המלא של הטקס:
 | 18:00-18:50קבלת פנים
 קבלת תלבושות
 כיבוד ,שתיה חמה וקלה
 צילומים משפחתיים בעמדות צילום
 | 18:50-19:30כניסת אורחים לאולם  /בוגרים ומוסמכים – צילום קבוצתי והתארגנות לצעדת בוגרים
 אורחים – כניסה לאולם
 בוגרים ומוסמכים
 | 18:50 oהתכנסות בוגרים ומוסמכים לפי תוכניות הלימודים השונות
 | 19:00 oצילום קבוצתי
 | 19:15 oהתארגנות לצעדת בוגרים ומוסמכים
 | 19:35-21:00הטקס
 | 21:00-21:30קבלת הדיפלומות והחזרת התלבושות

מספר הודעות חשובות:




לתשומת ליבכם ההגעה היא להיכל התרבות ,רח' הוברמן  ,1ת"א .
כניסת מאחרים תתאפשר רק מהיציע.
ילדים  -אין להכניס עגלות ילדים
 oאנו ממליצים להימנע מהגעה עם תינוקות או ילדים שהעגלה חיונית לטיפול
בהם (יוקצו עמדות לחניית עגלות ילדים מחוץ לאולם).
 oבמידה והתינוק/ת מפריע ,נבקש לצאת מהאולם בכדי להימנע מהפרעה
לטקס.

• חנייה – חניון הבימה רחוב הוברמן .1
בשל עומס באזור היכל התרבות אנו ממליצים להיעזר גם בחניונים הבאים :חניון
הארבעה וחניון דיזינגוף סנטר .החניה בחניונים על פי התעריפים הנקובים במחירונים
של כל חניון.

כל בוגר/מוסמך זכאי לעד  3מקומות לאורחים .במידה וביקשת תוספת חריגה של עוד
כרטיס  1והיא תאושר ,היא תתווסף לסה"כ הכרטיסים שיישלחו אליך.
להרשמה וקבלת כרטיסים לטקס ,היכנס לקישור>>
במידה ולא תירשם בקישור עד לתאריך  ,10.12.19לא יישמרו עבורך ועבור המוזמנים
שלך מקומות ישיבה בטקס ולא תאושר כניסתכם למתחם.
כרטיסי כניסה אלקטרוניים לטקס יישלחו אליך לדוא"ל האישי במהלך השבוע שלפני
הטקס.
את הכרטיסים יש להעביר לאורחים שלך – לכל אחד כרטיס אישי.

ניתן יהיה להיכנס למתחם הטקס רק בהצגת כרטיס הכניסה (ניתן להציגם גם

באמצעות סמארטפונים) .מאבטחי מתחם הטקס לא יאפשרו כניסה ללא כרטיס.

יש להודיע מראש להפקת הטקס על הגעת אורח/ת הצריך שירות הנגשה מכל סוג שהוא
לדוא"ל events@afeka.ac.il :הנחיות מפורטות יינתנו לבוגרים שיפנו להפקה.

המכללה דואגת לצילומי סטילס לבוגרים ולמוסמכים בצעדה ,במעמד קבלת הדיפלומה וכן
לסרט וידאו ערוך.
אורחים לא יורשו להגיע לצלם במתחמים אלו.

תוכלו לצפות בתמונות מהאירוע בדף הפייסבוק של המכללה ובדף קשרי בוגרים באתר
המכללה.
תייגו אותנו לתמונות שאתם צילמתם.
מועדי חלוקת דיפלומות לאחר הטקס במינהל הסטודנטים עבור:




בוגרים/מוסמכים שתאושר זכאותם החל מה ,3.12.19 -ישתתפו בטקס ,אך
הדיפלומה תופק להם עד שבוע לאחר הטקס
 oהודעה תישלח אליכם כשהדיפלומה תהיה מוכנה וניתן יהיה לאסוף אותה
ממשרדי מינהל הסטודנטים
בוגרים /מוסמכים שלא יגיעו לטקס  -הדיפלומה תועבר למשרדי מינהל
הסטודנטים

מועדים לאיסוף הדיפלומה לאחר הטקס:



את הדיפלומה יהיה ניתן לקבל במינהל הסטודנטים בהתאם להודעה פרטנית או
החל מה 25.12.19 -בשעות הקבלה .יש להגיע עם תעודה מזהה.
במידה ויגיע נציג מטעמך ,עליך לשלוח לנו מראש ייפוי כח דרך פתיחת פניה באפקה
נט תוך ציון פרטי מיופה הכח :שם  +ת.ז.

שליחה של הדיפלומה בדואר מתבצעת במידה ואתה מצהיר דרך פתיחת פניה שהשליחה
על אחריותך וידוע לך שבמידה והדיפלומה אובדת או מושחתת לא תנופק חלופית.
להתראות בטקס,
צוות ההפקה ,מדור אירועים

