רופיניסטים יקרים!
ההרשמה לנופש פאנג'ויה מאי ממשיכה בכל הכוח ,המוקד יהיה פתוח השבוע
במתכונת מתוגברת מ 9:00עד  21:00בכל יום ובשישי עד שעות הצהריים.
להרשמה יש לשלוח דוא"ל עם צילום תעודות סטודנטים וטלפונים למוקד
פאנג'ויה May@funjoya.co.il
בואו נעשה שמח (:
טעימה קטנה ממה שמחכה לכם

!!כלכם מוזמנים לערב מעונות ב 13.12משעה  20:00במתחם המעונות החדש של
רופין!
לערב שכולו בירה ,כיף ואנשים.
נתראה(:

מד"א בשיתוף פעולה עם אגודת
הסטודנטים ארגנה יום התרמת דם
במכללת רופין ובעזרתכם נתרמו מאות
תרומות דם מצילות חיים

יריד מעורבות חברתית.
היחידה ליזמות ומעורבות חברתית,
ארגנה לכם יריד שבו הכרתם את מגוון
העמותות והפרויקטים החברתיים ,בהם
יש אפשרות לקחת חלק תמורת
מלגה 2/נ"ז ,לקבל מידע על מלגות
ויוזמות חברתיות.
לפרטים נוספים

מסורת זו מסורת!
גם השנה הגענו יחד עם הסטודנטים
להרים את אווירה לכבוד חג החנוכה
בבתי החולים לניאדו בנתניה והלל
יפה בחדרה

בשיתוף פעולה עם המרכז הרפואי הלל
יפה לרגל יום האיידס הבינלאומי
פתחנו עמדות לבדיקת  HIVללא
תשלום

בימים האחרונים הוכשרו כ 200מקומות חניה נוספים בחניון הסטודנטים ובימים
הקרובים יסומנו מקומות החניה לשמירה על הסדר.
נודה לכם על שימוש נכון ומתחשב בחניון הסטודנטים ,כך שכמה שיותר סטודנטים
יוכלו להחנות את רכבם ולצאת מהחניון בסיום הלימודים ללא קושי.
בנוסף ,דאגנו לכם לתגבור הקווים למכללה ולקו חדש )שאטל( מתחנת הרכבת נתניה
הלוך חזור )קו  (34עם חברת ״קווים״ ממליצים לנסות.
בעקבות מספר שיחות בין אגודת הסטודנטים להנהלת רופין הגענו להסכמה עם
חברת  IPIהמנהלת את החניון על כך שלא תרד יותר מפעימה אחת ליום בחניון
הסטודנטים.
* כל כניסה ויציאה של מנוי בין  24:00 – 7:00תהווה אך ורק פעימה אחת!
על מנת לנצל הטבה זו על כל מנוי שיצא יותר מפעם אחת ביום לשלוח מייל לחניון
rupinparking@ipi.co.il
נא לציין במייל את תאריך היציאה הנוספת ומספר הרכב.
לאחר קבלת המייל הנהלת החניון תבדוק את הנתונים ואם אכן היו מספר כניסות
ויציאות באותו היום הם יוחזרו למנוי.
כמובן שישלח אליכם מייל חוזר עם התיקון.
* יש לציין כי מנוי דייר מעונות אינו נדרש לשלוח מייל מכיוון שמנוי לדיירי המעונות
פועל על תוקף שנתי ולא עפ"י פעימות ,אין כל בעיה לצאת ולחזור לחניון מספר
פעמים ביום.
שליחת המייל מיועדת אך ורק למנויי פעימה!

לא נחים לרגע למענכם!
איזה כיף היה לראות אתכם בקרנבל חנוכה שהיה לנו
מקווים שנהנהתם
אז עד לפעם הבאה (:
לתמונות מהאירוע

במרכז האקדמי רופין חגיגות הסיגד
הפכו למסורת מוכרת ואהובה על
הסטודנטים והסגל ,כשהשנה ארוע
הסיגד הוקדש לזיכרה של אנגווץ'
מלקמו ז"ל בוגרת המרכז האקדמי
שיזמה את חגיגות הסיגד ברופין.
לתמונות מהאירוע

יש לכם אופיס ?
אז זהו שכן! בלעדי לסטודנטים של
רופין אופיס בחינם .לפרטים שלחו מייל
ל office365@ruppin.ac.il

האם אתם מודעים לזכויות שלכם
בביטוח הלאומי?
מרכז הנגישות מזמין אתכם להרצאתה
של עו"ד סיגל באואר דקל בנושא:
מיצוי זכויות בביטוח לאומי לסטודנטים
עם הפרעת קשב וריכוז וסטודנטים עם
מוגבלויות.
בהרצאה יינתן מידע על התהליך מול
המוסד לביטוח לאומי המעניק
לסטודנטים עם הפרעת קשב
ומוגבלויות סיוע כספי ,כגון :שכר
לימוד ,שכר דירה ,קצבת מחיה ,שיעורי
עזר ,ציוד לימודי ,מחשוב ועוד.
*המפגש יתקיים באולם כנסים
ב 18.12.18יום שלישי בשעה 13:00
**ברחבת אולם הכנסים יחכו לכם
צוות הדקנאט ומרכז הנגישות כדי
לענות על שאלותיכם

פינות קפה ועמדות חימום פזורות
בקמפוסים השונים ומופעלות על ידי
אגודת הסטודנטים.
בעמדות תוכלו למצוא כל מה שדרוש
לכם כדי להישאר מרוכזים
בלימודים מתקן מים ,קפה  ,סוכר,
ומיקרוגלים )עם הפרדה לחלבי ובשרי(
לשימושכם.
השתדרגנו!!! מהיום תוכלו להנות
מקפה איכותי מבית קפה ג'ו
לפרטים נוספים ולמיקום של המתקנים

אגודת הסטודנטים רופין הציבה לעצמה כחזון לדאוג לרווחת
הסטודנטים בשלל תחומים כגון אקדמיה ,תרבות ,ספורט ,מעורבות
חברתית ועוד.
לכל אורך השנה תוכלו להנות ממגוון שירותים שהאגודה מציעה
וכמובן שאתם יותר ממוזמנים להציע הצעות לשיפור וכמובן לקחת
בה חלק פעיל.
שתהיה לכולנו שנה מוצלחת ומהנה

רוצים לקחת חלק באגודה? לחצו כאן!

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

