דורשים את שהובטח לנו לאחר מו"מ שארך מספר חודשים עם בנק
הפועלים ,הובטח לנו כי ביום רביעי ,ה 4-לינואר ,יותקן כספומט לרשות
הסטודנטים בבית קרוליין ליד עמדת הקרנף .לצערנו הרב ,תאריך היעד
הגיע אך הכספומט לא .לאחר ניסיונות הידברות עם הבנק לא קיבלנו מענה
הולם .לאור זאת ,אנו פונים אליכם להתגייס למאבק ולעזור לנו בהפעלת
לחץ על בנק הפועלים – אנא היכנסו לעמוד הבית של הבנק בפייסבוק
(פועלים סטודנטים -
 )http://www.facebook.com/PoalimStudents?sk=wallודרשו מהם
להציב את הכספומט בהקדם ! ככל שיהיו יותר פניות אנו מקווים כי
הנושא יטופל במהירות רבה יותר..
תקופת הבחינות בפתח אנו מתקרבים בצעדי ענק לתקופת הבחינות
הראשונה השנה ורגע לפני נשמח לרענן לכם את הזיכרון לגבי נהלים,
זכויות וחובות הסטודנט בתקופת הבחינות .את כל הפרטים ניתן למצוא
בלשונית האקדמיה שבאתר אסר"ן
יריד יד שניה להזכירכם ,השבוע מסתיים איסוף הפריטים ליריד
שיתקיים בשבוע הבא ,ולכן כולכם מוזמנים להביא את כל הפריטים
שחשבתם "להיפטר" מהם ולתרום אותם למטרה טובה יותר ..הפריטים
ייאספו עד יום חמישי ,ה 19-לחודש ,במשרד אסר"ן.
הקרנף ממשיך להתחדש אנו שמחים להודיע שנוספה לעמדת הקרנף
בקרוליין עמדת קפה בהכנה עצמית .שוב נזכיר כי העמדה תוגברה
משמעותית ונפתחת בכל יום בשעה  12:00לטובת מתן שירות מהיר ויעיל
למי שחפץ בקפה ,מאפה ,סנדוויץ' ואף מרק חם !!
שלישי בשש לכל מי שטרם הגיע לאסוף כרטיס חינם ממשרד אסר"ן
בשבוע שעבר ,נותרו כרטיסים בודדים למופע של אפרים שמיר ביום
שלישי ,ה 17-לחודש ,בשעה  18:00בבית הסטודנט באוניברסיטה .כאמור,
הכרטיסים ניתנים בחינם ומבטיחים מקום להופעה...
חושב\ת להישאר בנגב ? ביום רביעי ,ה ,18.1-יתקיים מפגש סטודנטים עם ראש העיר ב"ש ,מר רוביק
דנילוביץ' ומנכ"ל העירייה ,הגברת אבישג אבטובי.
מטרת המפגש הינה לחשוף בפני הסטודנטים את הווה העיר והתוכניות לעתיד על מנת לקרב את
הסטודנטים ולקרוא להם להישאר בנגב ובעיר בפרט.
זו הזדמנות מצויינת לכל מי שחושב או מעוניין להישאר בדרום בסיום לימודיו לבוא ,לשמוע ולהישמע.
כל מי שמעוניין להגיע יכול להירשם דרך הלינק הבא – הרשמה לפאנל
במפגש תינתן הזדמנות להעלות שאלות בנושאי חינוך ,תרבות ,דיור ולמעשה כל שאלה שרציתם לשאול את
קברניטי העיר – את השאלות שלכם ניתן לשלוח למייל – Asran.yor2@gmail.com
דה אסר"ן וויקלי ,15.1-22.1 ,מדור הסברה

