מדור הסברה
17/11/13-30/11/13

ראשון 17111

שני 18111

חמישי 21111
רביעי 20111
שלישי 19111
נציגי ארנונה ועו"ד בפקולטה --בניין קרוליין חדר --404

ג'אם על הגג עובר לגינה
במה פתוחה מתחת לשמים

 SporTalkמארח:
מדליסט הזהב
נועם גרשוני

שני 22111

שלישי 22111

 ,10:00--גבעתי  4ב"ש--

 18:00-בלובי ביתהסטודנט--

ראשון 22111

 -10:00סיום הגשת
מועמדות לנציגי
המחלקות באסר"ן

רביעי 27111

אירועי השבוע הבינלאומי של אגודת הסטודנטים
יום זרקור של
ערב בינלאומי
הסוכנות היהודית
בקצב אפריקאי פאנל בנושא ירידה מהארץ
לשליחות ארוכה

 40:30-בביתהסטודנט--

 17:30--בניין  ,04אולם --004

 18:00-אולם שרהתדמור (בניין --)18

ליין קולטורה מציג:
טררם!

 40:00--אולם זוננפלד--

מה קורה ומה צריך לדעת?
השבוע נפתחו המכרזים לנציגי מחלקות הפקולטה באסר"ן ואתם מוזמנים להתמודד ולהשפיע!
אז אם אתם שאפתניים ,כריזמטיים ,בעלי חזון ורצון לשנות – בואו להשפיע על סביבת הלימודים שלכם!
הגשת מועמדות תתאפשר עד לתאריך  40/11בשעה  .10:00הבחירות יחלו בתאריך  41/11באתר אסר"ן.
את המכרזים ניתן למצוא בעמוד התעסוקה של אסר"ןhttp://goo.gl/90AQ4x :

תחרות השפמים הגדולה של אסר"ן להגברת המודעות לבריאות הגבר  -יוצאת לדרך!
לרגל חודש המודעות לבריאות הגבר ,גדלו את השפם הכי מטורף שלכם ,שלחו אלינו תמונה למייל
 asran.hasbara@gmail.comבצירוף שמכם ,מסלול הלימודים והשנתון ואנו נצרף אותה לאלבום.
בתחילת דצמבר נכריז על התמונה הזוכה  -זו עם כמות הלייקים הגדולה ביותר ,שתזכה את
בעל1ת השפם בבקבוק וויסקי מתנת אסר"ן!
בואו נתגייס למטרה עולמית ונראה שגם לנו יש מה להציע! לכל הפרטיםhttp://goo.gl/JBcpaa :

השבוע בימים שלישי-חמישי תתקיים קבלת קהל של נציגי הארנונה ועורך דין לצורך חתימה על
טפסי ההנחה בארנונה .קבלת הקהל מיועדת למי שכבר שנרשם במע' ההרשמה הממוחשבת של
אגודת הסטודנטים .לרשימות הסטודנטים שנרשמו ושעות התוריםhttp://goo.gl/7uQgHy :
שימו לב שישנם תורים פנויים אליהם ניתן להיכנס ע"ב "כל הקודם זוכה".

בשבוע התרמה למרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ואלימות.
במהלך השבוע – מכירה פומבית ,הרצאה על בירה ,יריד בגדי מעצבים וצ'ייסרים ב ₪ 10תרומה למסל"ן!
כל הפרטיםhttp://goo.gl/cc4Swt :

 -10:00פתיחת
הבחירות לנציגי
המחלקות באסר"ן

ההצבעה תיערך
באתר אסר"ן

חמישי 28111

טררם!  !Unpluggedהמופע הסוחף שמשלב תופים ,קצב ותנועה מגיע לקמפוס במסגרת השבוע
הבינלאומי של אגודת הסטודנטים ,כדי להכניס אתכם לאנרגיות ברמה כזו שלא תוכלו להישאר אדישים!
ההופעה תתקיים ביום רביעי  47.11.13בשעה  40:00באולם זוננפלד שבבניין .74
מכירת כרטיסים בעלות של  ₪ 22תתקיים ביום שני  18.11.13בין השעות  10:00-11:00בכניסה לבניין
גולדמן בפקולטה .לכל הפרטיםhttp://goo.gl/0gxwzJ :

במסגרת אירועי הספורט של אגודת הסטודנטים ,אתם מוזמנים אתכם לפגוש את האלוף
הפאראלימפי מלונדון בשיחה שממש לא כדאי לפספס!
האירוע יתקיים ביום שלישי ה 10.11-בשעה  18:00בלובי בית הסטודנט.
חלוקת כרטיסים בפקולטה תתקיים ביום ראשון  17.11בין השעות  10:00-14:00בכניסה לבניין גולדמן.
לכל הפרטיםhttp://goo.gl/lTXmCf :

עיקרי הדברים לאחר פגישה בין נציגי אסר"ן ,דיקנאט הסטודנטים ואגודת הסטודנטים:
 .1יציאה למכרז לתפעול הקפיטריות בו תזכה החברה שתספק את התנאים הטובים ביותר עם המחירים
המשתלמים ביותר לנו ,הסטודנטים.
 . 4לקראת היציאה למכרז אנו נפרסם בקרוב סקר דעת קהל מפורט בו תוכלו להביע את רצונותיכם באשר
לסוג האוכל ,סוגי השתייה ותדירויות הקנייה שלכם בקרנף.
 .3יו צב בקפיטריות של הקרנף מחירון מוצרים במחיר מפוקח  -מוצרים הכרחיים במחירים נמוכים
(סנדויצ'ים וכו' .)...במידה ולא יהיה במלאי מוצר במחיר מפוקח – ניתן יהיה לרכוש מוצר בקטגוריה גבוהה
יותר במחיר הנמוך של המוצר המפוקח.
 . 4יבוצעו ביקורות פעמיים בשבוע ע"מ לבדוק את איכות המוצרים ,המחירים ,רמת השירות ועמידה
בתנאים הנ"ל .הביקורות יבוצעו ע"י צוות אסר"ן ,אגודת הסטודנטים ודיקנאט הסטודנטים.
במידה ואתם נתקלים בבעיות נוספות ובאי עמידה בתנאים שסוכמו ,נשמח אם תפנו במייל
לסיו"ר אסר"ן .asran.syor@gmail.com :לפרטים נוספיםhttp://goo.gl/3FGW6i :

משרד שירותי אגודה (האקווריום בבית הסטודנט) מגיע לביקור שבועי קבוע אצלנו בפקולטה.
הדוכן יעמוד בבית קרוליין ליד הקרנף (הקטן) בכל יום שלישי בין השעות .11:41-11:11
בין השירותים שניתן לקבל בדוכן :הרשמה לחוגים ,מכירת וחלוקת כרטיסים לאירועי האגודה-מופעים,
טיולים' ,שלישי בשש' ועוד ,הרשמה לייעוץ משפטי לעורך-הדין של האגודה ,המטפל בסטודנטים חברי
אגודה בסוגיות כגון ארנונה וחשבונות ,ועוד ...לפרטים נוספיםhttp://goo.gl/k9UKI7 :

תכנית החילופין נעשית במסגרת ארגון ה  - IFMSAההתאחדות העולמית של הסטודנטים לרפואה .התכנית
מאפשרת לכם ללמוד ולהתנסות בבית חולים למשך חודש ,במדינה על פי בחירתכם.
ההרשמה מסתיימת ב -20111112מהרו להירשם! לכל הפרטיםhttp://goo.gl/tZKuTU :

סיימת שירות מילואים ואת1ה
נתקלת בבעיה אקדמית?
כמו בכל שבוע מדור אקדמיה ומדור מילואים מקיימים שעות

רוצה לקבל צ'ופרים?
קבלה במשרדי אסר"ן.

שעות הקבלה-רכז אקדמיה | http://goo.gl/69u6vu :שעות הקבלה -רכזת מילואיםhttp://goo.gl/7OmQfr :

תנו לנו  Likeבעמוד הפייסבוק של אסר"ן ותדעו הכל לפני כולם!
Facebook.com/ASRAN.BGU
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