
 

 

 

  

 

   :קצת עליי

 סכסוכים ויישוב וניהול חינוך, וממשל בפוליטיקה ראשון תואר סיימתי, לני שמי :( ן/לכולם היי

. רגע מכל נהנית, שבע בבאר רביעית שנה אני .באזרחות הוראה לתעודת לומדת ועכשיו

 אחד זה, שונים מעולמות אם ובין שכנים הם אם בין, אנשים בין פעולה ששיתוף מאמינה

 שונים תחומים בהרבה פעילה שאני יודע אותי שמכיר מי. בעולם שיש חזקים הכי הדברים

 הייתי על כוחות לבחור יכולתי אם. בכלל ש"בב או בקמפוס שיש אירוע כל לנצל ושואפת

 .זמנית בו מקומות בשני להיות רוצה

  ?למה אני רוצה לרוץ למועצה

 לשנות כדי מורות עם שיחות יוזמת או עצומות מרימה עצמי את מצאתי תמיד בתיכון כבר

 חברה הייתי צבאית קדם למכינה כשהמשכתי. לתלמידים והוגנת מתאימה שתהיה מדיניות

 .במחזור המכינאים של ההחלטות קבלת את ארגן שבעצם מליאה בצוות

 להביא, הסטודנטיאלית במעורבות נוסף צעד לקחת מעולה מסגרת היא שמועצה חושבת אני

 בשנתיים. אחרינו שיבוא ולמי כרגע כסטודנטים בחיינו משמעותיים ושיפורים לשינויים

 לי שעוזר ידע המון רכשתי האלה בשנתיים. למנה ועד וחברת מועצה חברת הייתי האחרונות

 אלא, עיוור על באה לא אני.בתוכו ביעילות לפעול ואיך, ועובד מורכב הזה הגוף איך להבין

 .בה לשפר וצריך ניתן ומה מתנהלת המערכת איך מבינה כבר

 בהתנהלות ואפילו הלימוד מחלקות, הסגל מול בעיות מעט בלא נתקלתי, ית/סטודנט ככל

 הקשות החוויות על המחלקות מכול מחברים סיפורים לשמוע לי יוצא. הסטודנטים אגודת מול

 לאפשר רוצה אני. מהמעטפת אלא הנלמד מהחומר בהכרח נובעות שלא, להם שיש

 . עברנו כבר התיכון תקופת את כי, חומר שינון רק ולא משמעותית למידה חווית לסטודנטים

  – כנציגכם במועצה שחשוב לי לקדםנושאים 

 אני. סטודנטים של וקשיים לבעיות מענה אפיק שיהיה לי חשוב - סטודנטים לקשיי מענה

 גורמים מול נלחמים אנחנו בהם במצבים עצמנו את מוצאים שאנחנו ומחבריי בשרי על יודעת

 עם להתמודד איך ידע תמיד שסטודנט לי חשוב. לעזרה לפנות למי יודעים ולא בירוקרטיים

 .ביותר הטובה בצורה איתן להתמודד ויוכל באוניברסיטה לו שיש הבעיות

 שבע ובבאר בקמפוס בבית ירגישו ית/סטודנט שכל רוצה אני - ש"ובב בקמפוס בית תחושת

 חשוב. זה את לעשות הגב את להם יהיה, פה וליצור לתרום מה להם שיש מרגישים הם ושאם

 כיום מציעה שהאגודה שהשירותים, עבורם פועלת שהאגודה ירגישו ואחת אחד שכל גם לי

 .גוריון בבן ת/שלומד מי לכל יתאימו בעתיד ותציע

 לצוף שעתידה סוגיה לכל ומקצועי הולם מענה לתת, וכמובן

 מועצת הסטודנטים -מצע למתמודד

 

 אילנה ציפורישם: 
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