מדור הסברה
24/11/13-7/12/13

שלישי 421//
שני 421//
ראשון 421//
אירועי השבוע הבינלאומי של אגודת הסטודנטים
ערב בינלאומי
בקצב אפריקאי

חמישי 421//
רביעי 421//
חג חנוכה שמח!

יום זרקור של
"היורדים החדשים" הסוכנות היהודית
 17:32--בניין  ,22אולם לשליחות ארוכה

 22:32-בבית הסטודנטהכניסה חופשית--

--222

 10:22-אולם שרהתדמור (בניין --)10

ראשון /1/4

שני 41/4

שלישי 21/4

חג חנוכה שמח!

חג חנוכה שמח!

חג חנוכה שמח!

פעילות חנוכה של
עמותת אחים לסמל

 -/1:11סגירת
ההצבעה לנציגי
המחלקות באסר"ן

 ,12:22-בכניסה לחנות"מוצצים" בסורוקה--

ופרסום התוצאות

רביעי 21/4

חמישי 21/4

חג חנוכה שמח!

חג חנוכה שמח!

יום האיידס העולמי
פעילות חנוכה עם
פרוייקט אביב

 ,15:22-בית קרוליין--מה קורה ומה צריך לדעת?
הבחירות לנציגי מחלקות הפקולטה באסר"ן בעיצומן ואתם מוזמנים להצביע ולהשפיע!
סטודנטים לרפואה ,פרימד ,סיעוד ורפואת חירום – אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הכיתתי שלכם באתר
אסר"ן ולהצביע למועמד שלכם לוועד אסר"ן! ההצבעה תיסגר ביום חמישי  20/11/13בשעה 12:22
לכניסה לאתרasran.bgu.co.il :

תחרות השפמים הגדולה של אסר"ן להגברת המודעות לבריאות הגבר  -בעיצומה!
 2תמונות כבר מתמודדות בתחרות שלנו! מה איתכם? 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 .ניתן לשלוח תמונות עד לתאריך .32/11
עם סיום התחרות בתאריך  21/41/2נכריז על התמונה הזוכה  -זו עם כמות הלייקים הגדולה
ביותר ,שתזכה את בעל1ת השפם בבקבוק וויסקי מתנת אסר"ן!
עוד לא הצבעתם לשפם שאהבתם? כנסו לאלבום התחרות ותנו לו לייק! http://goo.gl/P4OJ8J

ערב בינלאומי בקצב אפריקאי

אגודת הסטודנטים מזמינה אתכם לפתיחת השבוע הבינלאומי עם ערב אפריקאי קצבי במיוחד!
בערב תוכלו להנות מסדנת תיפוף אפריקאית אותנטית סדנת ריקודים אפריקאית והופעה של רקדנית
מלהקת בנגורה ...האפריקאית! האירוע יתקיים ביום ראשון  421//בשעה  41:21בבית הסטודנט.
הכניסה חופשית! לפרטיםhttp://goo.gl/8ZSYA4 :

הלל בן-גוריון מציג :היורדים החדשים

גם אתם חשבתם פעם על לעבור לברלין? האם באמת מגורים בחו"ל קלים יותר ממגורים
בארץ? הלל בן גוריון מזמין אתכם לדבר על כך בפאנל שיתקיים ביום שני ה 42.//-בשעה ./2:21
בפאנל ישתתפו :מכון ראות  ,כתבים כלכליים ,שליח לשעבר מטעם הסוכנות היהודית שעבד בקמפוסים
בארצות הברית ויורדים מהארץ שישתפו בחוותיהם .האירוע יתקיים ביום שני  421//1/2בשעה
 ,/2:21אולם  222בניין  22בקמפוס .לפרטים נוספיםhttp://goo.gl/Vx8MER :

ערב בניחוח צרפתי

אגודת הסטודנטים מזמינה אתכם לחוויה בלתי נשכחת של יין טוב ,גבינות משובחות ומוזיקה
של מיכאל גריילסאמר .ביום שני  25/11החל מהשעה  ,12:32בית הסטודנט יהפוך לערב אחד וקסום
לבית קפה צרפתי .בבית הקפה תוכלו לרכוש יין וגבינות במחירים מוזלים (כוס יין ב ₪ 12 -ומגש גבינות
אישי ב ₪ 12 -בלבד!) ולשבת בכיף עם חברים בזמן שברקע מתנגנת לה הופעה קסומה ואינטימית של
הזמר המוכשר מיכאל גריילסאמר .כרטיסים ניתן לרכוש בעלות של ( ₪ 41כולל כוס יין בחינם!)
במשרד שירותי האגודה (האקווריום בבית הסטודנט) .לפרטיםhttp://goo.gl/W9qd3A :

יום זרקור לשליחות של הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית מחפשת צעירים בעלי יכולת ניהול והדרכה ,תקשורת בין-אישית ויוזמה
לשליחות ציונית במגוון תפקידים ברחבי העולם .מסיים את התואר ומוכן לאתגר הבא? אגודת
הסטודנטים והסוכנות היהודית מזמינים אתכם לכנס חשיפה לשליחות ,עם אפשרות לקבלת מלגה.
הכנס יתקיים ביום שלישי ,ה ,421//1/2 -בשעה  /2:11באולם שרה תדמור (בניין  /2אולם .)112
לפרטים והרשמהhttp://goo.gl/37RU1b :

עמותת "אחים לסמל" משמשת בית חברתי לקהל אוהדי מכבי ת"א ופועלת להגברת המעורבות
החברתית של האוהדים בקהילה ובחברה הישראלית .במסגרת פעילות חנוכה ,המתנדבים מהעמותה
והסטודנטים לפיזיותרפיה יחלקו סופגניות ,ישירו ,ינגנו ויעשו שמח למטופלים ובני
משפחותיהם שנאלצים להישאר בביה"ח גם בימי החנוכה .לפרטים והצטרפות:
http://goo.gl/xaoMK4

ביום א'  /1/41/2ייערך יום האיידס העולמי .הוועד למלחמה באיידס מזמין אתכם לג'אם סשן עם
מיטב האמנים :איתי פרל ,אלרן דקל ,נדב אזולאי וגיל נמט  -בעשן הזמן ,החל מהשעה .22:22
הכניסה חופשית! בנוסף ,ביום חמישי  5/12/13יתקיימו בדיקות איידס בחינם לסטודנטים! הבדיקות
יתקיימו בחדרי חוגי האגודה בשעות  .12:22-14:22לפרטיםhttp://goo.gl/6e84Sd :

הסטודנטים מתוכנית קולומביה בפקולטה  ,MSIH -מזמינים אתכם להשתתף בתחרות כישרונות
בסגנון "כוכב-נולד" כאשר כל ההכנסות יוקדשו לטיפול בנפגעי הטייפון בפיליפינים.
מי מוזמן? כולם! סטודנטים ,אנשי סגל ,וחברים מכל רחבי הקהילה הרפואית מוזמנים גם לאודישנים
וכמובן להשתתפות באירוע .האודישנים יתקיימו ביום שני  41/4בין השעות ./4:11-/2:11
התחרות תתקיים ביום חמישי  21/4בשעה  /2:11באודיטוריום גולדמן בפקולטה .פרס גדול יינתן
למנצח הערב ...נא לבוא לבושים רשמי למחצה .עלות 21 :ש"ח מינימום ,תרומה בכניסה .למידע
נוסף ,פנו לדוד ולטמן . weltmand@post.bgu.ac.il

זוכרים את יריד הדוכנים ואת ההופעה של ד"ר צחי בן-ציון מתחילת החודש? תיזכרו בהם שוב!
הופעה-צחי בן-ציוןhttp://goo.gl/MpvKF8 :
יריד דוכניםhttp://goo.gl/lwuO6o :

הסטודנטים לרפואה בשנה א' ו'פרוייקט אביב' מזמינים אתכם לאירוע חנוכה המסורתי של
ילדי מרכז הקליטה 'חרוב' ואסר"ן! מה בתכנית?  52ילדים ממרכז הקליטה 'חרוב' יגיעו אלינו לבית
קרוליין ביום ד' ה 4/12-בשעה  ,15:22ולאחר פעילות יצירה והפעלה  -נצא יחד עם הילדים לחלק
סופגניות וברכות למאושפזים המבלים את החג במחלקות בית החולים ,בליווי כלי נגינה כדי להביא לשם
את אווירת החג .כלל ציבור הסטודנטים בפקולטה מוזמן להצטרף! כדי שנוכל להיערך למספר
בפייסבוק:
האירוע
בדף
השתתפותכם
את
אשרו
נא
המגיעים
הסטודנטים
. http://goo.gl/L5FuLO

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