
 

 

 

 

 

   :קצת עליי

 החברה חבר) וסביבה טבע חובב; אסרטיבי אזרח; ומוסר צדק רודף; דעתן; סקרן אדם אני

  (.בתזונתי טבעוני גם כעת) ובריא גופנית פעיל חיים-אורח על מקפיד אני (.הטבע להגנת

 ערכי ספגתי שם(, 11 עד 7 גיל) באוסטרליה גדלתי מילדותי נכבד חלק. אשקלון יליד אני

 עברתי הצבאי שירותי לאחר  .הצנחנים לחטיבתהתגייסתי  ל"לצה  .בריאו פעיל חיים-אורח

 .אישי כושר ומאמן; כושר-חדר מדריך; בריכה כמציל הכשרות

 שנים שלוש לאחר. דאז בשומרון אריאל במכללת הבפיזיותרפיראשון  תואר ללימודי המשכתי

               .גופני בחינוך תואר להשלמת בוינגייט האקדמית למכללה עברתי ארבע מתוך

 .היום אתכם אני והנה הלימודים לספסל לשוב החלטתילאחר תקופת עבודה כמורה מחליף 

  ?למה אני רוצה לרוץ למועצה

 .סביבנו דברים ולשפר לטובה לשנות רעיונות( סביבי ובאחרים) בי וצפים עולים רבות פעמים

 .ערלות זנייםוא על רבות פעמים נופלים אלו רעיונותלצערי 

 שרעיונותינו כך האוזניים ןאות את לפתוח עיתסי הסטודנטים במועצת נוכחותי כי תקווה כולי

 " !set things in motion" בבחינת יהיו לפחות או פרי ויישא

  – כנציגכם במועצה שחשוב לי לקדםנושאים 

 . כבעבר 24:00 שעה עד הכושר-חדר פעילות שעות החזרת -

 מרכז" של הידיים-רחבת בחצר כמתבקש פונקציונליים/התעמלותיים אימון מתקני הצבת -
 כל לטובת הסטודנטים-מעונות בשטח ואף ;עצמו הקמפוס במתחם ;"גוריון-בן ספורט

 כבולים להיות רוצים לא, כושר-חדר על לשלם ששים לא אך חוזק להתאמן המעוניינים

 .קירות בין להיות חובבים לא שפשוט או( שהורעו) פעילותו לשעות

 בקמפוס ההסעדה במקומות ובריאותית תזונתית מבחינה לשמו ראוי טבעוני היצע וידוא -
 !רשמי אירוע או כנס בכל טבעוני כיבוד/מזון היצעו

 מאכלים מכירת לאיסור באשר החינוך ומשרד הבריאות משרד של עמדתם עם קו ריישו -
 הקיים המלאי את לסמן תדימי וחובה, טרנס שומן=  מרגרינה=  מוקשה צמחי שומן המכילים

 .החמור הבריאותי המפגע את המכילים המאכל-מוצרי של

 המעונות דיירי לסטודנטים ראוי שירות לספק חובתה על המעונות הנהלת העמדת -

 .הציפיות ברמת עומד איננו תדירות אשר שירות על כספם ממיטב המשלמים

על מבחן  השל תלונתלוי במקרה -ובלתי ניטרלייקבע בודק  :לנוהל הבחינות 5.4תיקון סעיף  -
על  יוטלקושי דומה בין המועדים  רמתנטל הוכחת   .אחרקושי שונה לעומת מועד  רמתב

  .בניגוד לדרישה מסטודנט להוכיח שוני כפי הנהוגה כיום ומכשילה את התלונה המרצה

 מועצת הסטודנטים -מצע למתמודד
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