
  

  

  

  

  

  

    :קצת עליי

 הכלכלן באגף עובד, 26 בן .וכלכלה וממשל פוליטיקה במחלקות שלישית שנה סטודנטאני 

 וגר שבע באר" Black Swarm" בקבוצת מקצועני חצי פוטבול משחק, האוצר במשרד הראשי

  . יזרעאל בעמק הושעיה הקהילתי ביישוב

 חיי את וגם שבע באר של הסטודנטיאליים החיים את לחוות לי יצא האחרונות בשנתיים

 סניף ריכזתי, שנה במשך" הפתוחות הדירות" של התלמוד בשכונת גרתי. בעיר התושבים

  . לימודים רק כוללות שלא חוויות המון אספתי כללי ובאופן לתת ארגון של הנוער בתנועת

   ?למה אני רוצה לרוץ למועצה

 מרצים. הלימודי בהקשר בעיקר, טובים פחות רגעים מעט לא גם היו ,הללו החוויות לצדכי 

 מקרי הנלמד החומר לבין בינן קשר שכל בחינות, הסמסטר באמצע סילבוס שמשנים

 נכשלו שלהם מהמחזור חצי ועוד שהם אחרי ידיים ומרימים נשברים חברים ראיתי. בהחלט

 בשערי כשנכנסתי ציפיתי שלה הלימודית החוויה לא זו. כמה יודע המי בפעם במבחן

 ייתכן לא. המצב לשינוי מספיק פעלתי שלא מרגיש אני האחרונות ובשנתיים, האוניברסיטה

 והאגודה הסטודנטים רצון שביעות בסקר האחרון במקום תהיה גוריון בן שאוניברסיטת בעיניי

 מציאות לא פשוט זו. נכשל יהיה חוסם בקורס שממוצע הגיוני לא. פה כך על תפצה לא

  .הדעת על שמתקבלת

 חלטותהה קבלת בתהליכי ותמעורבב עצומה חשיבות רואה אני וממשל לפוליטיקה כסטודנט

 על להתמודד החלטתי ולכן, הסטודנטים של הלימודית בחוויה אמיתי שינוי להביא וברצוני

       .במועצה מקום

   – כנציגכם במועצה שחשוב לי לקדםנושאים           

 במהלך שראיתי והעיוותים העוולות את ולשנות לפעול אוכל מועצה שכחבר מאמין אני

  .כסטודנטים לנו שחשובים הדברים את ולקדם האחרונות השנתיים

 בזמן המבחנים את מחזירים שלא מרצים על סנקציות שיוטלו כך הבחינות תקנון שינויאפעל ל

 הרישום שיטת שינוי. אדאג להגשה מטלות להחזרת קצוב זמןועל מנת שיוגדר  הקצוב

 כדי בשבילכם אלחם - הכל ומעל, יותר והוגנת שוויונית הרשמה שתאפשר כך לקורסים

  .עבורנו שעובדת זו שהיא סוף סוף תבין שהאוניברסיטה כדי. ישתנו הכוחות שיחסי

לרכוש השכלה והמוסד  שאין לנו, על מנתלעיתים גם מכסף , אנחנו משלמים ממיטב כספנו

 .לשינוי הזמן הגיע -שבו בחרנו ללמוד הוא נותן השירות ולא להפך 

 מועצת הסטודנטים -מצע למתמודד

 יותם מדמון שם:

 כלכלה מטעם: ת\מתמודד

 


