
    

 

 

 

 אגודת הסטודנטים בטכניון

Technion Student Association 
 

 הצטרפות הנדסאים לאס"ט
אגודת הסטודנטים בטכניון מזמינה אתכם, הסטודנטים של בית הספר הארצי להנדסאים בטכניון להצטרף אלינו 

 ולהנות משלל הטבות ושירותים

 הטבות
 כרטיס הסטודנט של אס"ט 

 הנחות בתחבורה ציבורית, בבי עסק המציעים הנחות לסטודנטים ומקומות בילוי להם הסדר עם אס"טמקנה לכם 

 מתנת פתיחת שנה 

 עם הצטרפותכם לאס"ט, בכל תחילת שנה תוכלו לבחור ממגוון המתנות המחולקות לסטודנטים!

 שירותי רווחה וייעוץ 

 ונה, ביטוח לאומי וכו', וכן ייעוץ עו"ד בחינם!ארנ –אס"ט מספקת לכם בחינם שירותי יעוץ בתחום רשויות המס 

 הנחות למתקני הספורט וחדר הכושר 

הנדסאים חברי אס"ט יכולים לרכוש מנוי שנתי למתחם הבריכות הכולל בריכות שחיה חיצוניות ומקורות, סאונות, ג'קוזי 

 ש"ח 3250ש"ח במקום  1725ועוד במחיר 

 ש"ח 1450במקום ₪   480בנוסף, מנוי שנתי לחדר הכושר יעלה לכם 

  חוגים 

מק"ק ומק"ם, שם מועברים חוגי יוגה, פילאטיס, זומבה,  –הרשמה מוזלת לחוגים במרכזים הקהילתיים של אס"ט בטכניון 

TRX !ועוד 

 כניסה מוזלת לכל אירועי אס"ט 

חירים סמליים מידי שבוע מתקיימות בבית הסטודנט הרקדות, הקרנות סרטים, הרצאות העשרה, סטנדאפ והצגות במ

 לחברי אס"ט

 המסיבות הגדולות בצפון 

מובילים, אלכוהול במחירים  DJמידי חודש אס"ט מרימה מסיבות ענק במתחם האירועים הגדול בצפון בבית הסטודנט עם 

 סמליים ושמח עד השעות הקטנות של הלילה. חברי אס"ט נכנסים למסיבות במחיר מוזל.

 !פסטיבל הסטודנט הטוב ביותר בארץ 

 יומיים של מסיבות, הופעות, ריקודים, מסיבות בריכה בפסטיבל הסטודנט הטוב בארץ, כאן בטכניון!

 ₪! 160במקום ₪  30חברי אס"ט יכולים לרכוש כרטיסים במחיר של 

 

 דרכי הצטרפות
 אפשרויות: 3לפניכם 

  0תשלום דמי החדר בחנות החוברות, בבית הסטודנט קומה. 

 טתשלום באינטרנט, דרך אתר אס"-store  בכתובתhttp://www.store.asat.org.il/deals/handes 

  אס"ט מגיעה לבית ספר להנדסאים ותפתח עמדות תשלום.7.11ם שני ביו -תשלום במקום , 

 לאחר התשלום:
 כנסו לאתר אס"ט והזמינו כרטיס סטודנט .1

 אס"ט, התחברו למערכת הזמנת כרטיסי סטודנט, בדקו את הפרטים האישיים ותעלו תמונה שלכם.גלשו לאתר 

 http://bit.ly/AsatStudentCardאתר אס"ט<ללמוד<כרטיסי סטודנט, או ישירות בכתובת 

 

 איסוף הכרטיס ממזכירות בית הספר להנדסאים .2

הזמנת הכרטיס, הוא יחכה לכם במזכירות בית הספר להנדסאים. על מנת לאסוף אותו יש להגיע עם שבוע לאחר 

 תעודה מזהה.
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