
 

 

 

  

 

   :קצת עליי

 במסגרת אנגלית להוראת סטודנטית כרגע. שבע מבאר, 23 בת, גולדווארג טטיאנה שמי
 אנגלית ובלשנות זרות בספרויות ראשון תואר בוגרת. באוניברסיטה ההוראה תעודת

 . שבע בבאר ונוער תלמידים מועצות בוגרת. באוניברסיטה

 סלסה רוקדת גם הפנוי ובזמני, בעיר חדשים עולים עם שנים 3 מזה מתנדבת אני, לכך מעבר
 במטה חלק לקחתי .המקומית ש"האימפרוב מקבוצת כחלק( אילתור) אימפרוביזציה ועושה

 ייצגתי ובו, שבע באר עירייתל העירוניות בבחירות' דנילוביץ רוביק של המפלגה של הצעירים

 .החברתית במדיה הפרסום על אחראית הייתיו הסטודנטים קהל את

  ?למה אני רוצה לרוץ למועצה 

 ובדברים שקורים בתהליכים מהצד לצפות לי יצא בו, באוניברסיטה תואר של שנים 3 לאחר
 אני, זו בשנה". ידיים בחיבוק" יותר לשבת רוצה לא שאני החלטתי, עושות והמועצה שהאגודה

 בכוחות מבפנים דברים ולקדם, לשנות, ולהשפיע, הסטודנטים במועצת חלק לקחת רוצה
 לפני) באוניברסיטה שלי האחרונה השנה זוהי .זה את יעשה אחר שמישהו להמתין ולא, עצמי

 בארגון חלק ולקחת בעצמי מבפנים להשפיע שלי האחרונה ההזדמנות וזוהי(, השני התואר
 ההזדמנות את לי ותתנו, לי תצביעו אם אשמח, לכן. הסטודנטים אגודת מועצת שנקרא הזה

 ! :( במועצה אתכם לייצג

  – כנציגכם במועצה שחשוב לי לקדםנושאים 

 או ראשון תואר נחשבים לא אנחנו .הוראה לתעודת הסטודנטים את לייצג מאוד לי חשוב• 

 . לקיומינו מודעים לא האגודה ואגפי מהסטודנטים רביםו", נשמע לא" שקולנו מרגישה אני, שני

 פי על אף. הצפוף הבחינות לוח הוא השנים במהלך לסטודנטים שמפריעים הדברים אחד •
 סטודנטים, המבחנים בין המועדים לריווח שעברה בשנה מבורך מהלך הובילה שהאגודה

  .צפוף עדיין המבחנים שלוח מתלוננים רבים

 תעסוקה חברות והבאת התעסוקה ביריד והחברה הרוח למדעי יותר וגדול רלוונטי ייצוג מתן •
 .לעבודה והחברה הרוח ממדעי סטודנטים לגיוס מתאימות אשר ונוספות שונות

" מוקדים" כמה עוד להקים ניתן: הסטודנט בבית יותר" חברתיות"ו נוחות פינות הקמת •

 .הסטודנטים עבור אטרקטיביל אותו להפוך מנת על, הסטודנט בבית "חברתיים"ו מעניינים

 .האוניברסיטה ברחבי אופניים עבור נוספים עגינה מתקני הקמת •

 כיתות נגישות של נוספת ובדיקה נוספים ישיבה מקומות סימון: בקמפוס הנגישות הרחבת •

 .הקמפוס רחבי בכל ומתקנים

 לשמוע נוכל בו, אנונימית אונליין" תיבת: "אינטרנטית אגודה פניות תיבת הקמת •

 .בישיבות אותם להעלות ואף, להם שמפריעים הדברים כל את מהסטודנטים

 מועצת הסטודנטים -מצע למתמודד
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