
 
 
 
 
 
 
 ט"תשע ניסן כו'         
 2019 מאי 1         

 הפקולטה שלום רב, לבוגרות ובוגרי
 

 ברכות לסיום הלימודים ולקבלת התואר.
 

בפקולטה למדעי החברה  אוניברסיטה בוגראנו שמחים להזמינכם להשתתף בטקס הענקת תארים למסיימי התואר 
 .טלשנת תשע"

 
באודיטוריום ע"ש מרים ואדולפו סמולרש,  20:00, בשעה 2019 יוניב 5, טבסיוון תשע" 'ב, רביעיהטקס יערך ביום 

 קריית האוניברסיטה.
 

. כדי לשמור על חגיגיות האירוע, אנא בדיוק 00:20. הטקס הרשמי יחל בשעה 19:00קבלת הפנים תחל בשעה 
 היכנסו לאולם בשעה היעודה.

 
 .9.1.591  עד ליום ראשון  https://www.ims.tau.ac.il/Bogrim/Rishum.aspx  ס באתרקנא לאשר השתתפות בט

 
 קראו רק שמות המסיימים שאישרו את השתתפותם באתר.י: בטקס ילתשומת לב

 בלבד ולא לנציגים מטעמם. למוסמכים ולמוסמכותהתעודות תוענקנה בטקס 
 

 ס:קהתארגנות ביום הטללהלן מספר הנחיות 
 

 .בכניסה למבואה יימסרו לכם תג שם + תג להשאלת גלימה + כובע  + צעיף 
 לפי בתי הספר.החלוקה תהיה 

 
 לצורך השאלת הגלימה תקבלו תג נתלש בשני  , -1חלוקת הגלימות תתקיים בקומה  -  השאלת הגלימה

צבעים: צהוב ואדום. את חלקו הצהוב של התג שעליו כתוב "השאלת גלימה" יהיה עליכם לתלוש ולמסור 
ס יהיה עליכם להחזיר את הגלימה יחד עם החלק האדום עליו כתוב קבעת קבלת הגלימה. בסיום הט

 "החזרת הגלימה".
 .19.5.2019  שר את השתתפותו בטקס עד המועד הנקובערכת הגלימה תימסר רק למי שיא

 
 להסתדר לפי המספרים -1תתבקשו לרדת לקומה  19:45לקראת השעה  - כניסה לאולם בתהלוכה ,

הכניסה לאולם תהיה באופן מרוכז בתהלוכה. הישיבה באולם  ,המופיעים בתגי השם שלכם ולפי השילוט
 המשפחות). יחד עםלא תהיה בשורות המיועדות למסיימים (

 
 עם הקראת השם יש לעלות לבמה מצידה הימני. לאחר קבלת התעודה  - העלייה לבמה לקבלת התעודה

 תום הטקס. עד שארו על הבמהית
 

  ניתן יהיה לצלם באופן עצמאי לא צלם מקצועי יצלם את כל התלמידים בעת חלוקת התעודות.  –צילום
 תר ממנו ניתן יהיה להוריד את התמונות בחינם.בקדמת הבמה. לאחר האירוע יישלח אליכם לינק לא

 
 נא התארגנות בהתאם: סטודנטים או אורחים בעלי מוגבלויות מתבקשים להודיע לנו מראש לצורך הנגשה .

 . secden@tauex.tau.ac.ilכתובת לשלוח אימייל בנושא ל
 

  להשתתף בטקס יוכלו לקבל את התעודה לאחר מועד הטקס במזכירות מסיימים אשר נבצר מהם
 באופן אישי או על ידי מיופה כוח. ,בניין נפתלי) ,311בפקולטה (חדר  סטודנטים

 
 14) או שער ספרא (4ניסה לרכב דרך שער רמניסיאנו (ההזמנה משמשת אישור כ – חניה.( 

 1146126מס' אירוע: 
 
 מצפים לראותכם,          
 
 הסגל המנהלי והאקדמי       
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