
 

 

 

  

 

   :קצת עליי

 צוערים -עתידים ותוכנית, אפריקה ,קהלפוליטי' ב שנה סטודנטית, מרדכי שרה חן אני !אהלן

 חלק לקחתי, חברתית מעורבות קידש אשר לאומנויות ספר בבית התחנכתי. המקומי לשלטון

 הייתי, והצלה חילוץ מדריכות בקורס מפקדת הייתי הצבאי בשירותי", ישראל בית" במכינת

 אני כיום .שבע בבאר" שחר" הסטודנטים ובכפר בירושלים צעירים קהילת להקמת שותפה

 בבאר ללמוד בחרתי". איגי" הנוער ארגון דרך שבע בבאר הגאה בקהילה פעיל חלק לוקחת

 . בלימודים רק לא שעוסקת עשירה סטודנטיאלית קהילה של ברעיון התאהבתי כי שבע

  ?למה אני רוצה לרוץ למועצה

, שבע באר של האנושי מהמרקם נפרד בלתי חלק ן/הינם והסטודנטיות הסטודנטים, בעיניי

 כי מלמדת ההיסטוריה, בנוסף. בפרט ובאוניברסיטה בכלל העיר בחיי חשוב מקום ן\להם ויש

 האנושי הבסיס כי מאמינה אני. סטודנטיאלית מפעילות החלו רבים חברתיים ושינויים מהפכות

 לפעילות פורייה קרקע להוות יכול, שבעית הבאר הסטודנטיאלית בקהילה קיים אשר החזק

 והתנאים הכלים מירב את לה ולהעניק לביסוסה לדאוג לי חשוב. מציאות משנת חברתית

 את יש למועצה, לטעמי. יותר וצודקת טובה חברה ליצור בכדי ולגדול לצמוח האופטימליים

 עבור משמעותיים תהליכים פרקטית בצורה לקדם האפשרות את וכן, והחברתי הפוליטי הכוח

 דברים ולקדם במועצה ן\שלכם הקול להיות אשמח -לכן. והסטודנטיות הסטודנטים כלל

 יחד ולהילחם, למשמעותית הסטודנטיאלית התקופה את להפוך בכדי, היום אותנו שמעסיקים

 . המחר לקראת לנו שחשובים דברים על

  – כנציגכם במועצה שחשוב לי לקדםנושאים 

לקדם יצירת קהילה עשירה ומגוונת, המקדמת אקטיביזם ומעורבות סטודנטיאלית במרחב 

 ן. \ות בנוח להביע את דעתם\האקדמי והעירוני, בהם כל סטודנטית וסטודנט מרגישים

לשים דגש על שיווין מגדרי במרחב האקדמי והסטודנטיאלי, ולעודד העצמת נשים ושילובן 

 בתפקידי מפתח. 

בבאר הקהילה הגאה, אשר הינה חלק בלתי נפרד ממני ומהקהילה הסטודנטיאלית  אתלקדם 

הינה שבע, וזקוקה למרחב בטוח, מכיל ומקבל וכן מענה לצרכיה הייחודיים. עוד קבוצה 

אוכלוסיית הצרכים המיוחדים, אשר לא תמיד מקבלת את המענה אליו היא זקוקה וראויה, 

 באקדמיה ובכלל. 

ותיים, אשר מביאים לידי ביטוי במרחבים השונים את הנושאים לקדם אירועי תרבות משמע

אשר חשוב לנו לקדם ולדבר עליהם, וכן להעניק מקום לכל קבוצה ולכל תרבות באשר היא 

 .להביע את עצמה במרחב המשותף

 מועצת הסטודנטים -מצע למתמודד
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