
 

 

 

  

 

   :קצת עליי

 7-ב שלי הזוג בת, הדס עם יחד שבע-בבאר גר היום. קדרון ממושב במקור, 26 בן, כהן אור

, ללימודים בנוסף. תיכון-המזרח וללימודי לפסיכולוגיה' ב שנה סטודנט אני. האחרונות השנים

 רשת של דרום אזור כרכז ומתמחה שבע-בבאר' החלוץ' ארגון של הסטודנטים מכפר חלק אני

 וחברתית פוליטית מודעות עם והצבא התיכון לשנות הגעתי. הקיבוצית התנועה של הצעירים

 חניך הייתי בה בשנה: הדרך בהמשך ספק ללא והתעצמה שהתעצבה, מהבית שרכשתי

 ובתפקיד, גבעתי ר"בפלס וכמפקד כלוחם הצבאי בשירותי, רבין ש"ע צבאית-הקדם במכינה

 .מכן לאחר במכינה הדרכה

 . ולשיר בגיטרה לנגן, לקרוא, לרוץ, לטייל אוהב אני הפנוי בזמני

  ?למה אני רוצה לרוץ למועצה

 הסטודנטים, לנו יש לפיה, שלי העולם השקפת לקדם אוכל בו מקום היא המועצה

 מאמין אני. ערכינו פי על בקמפוס מהנעשה הרבה לעצב והיכולת הכוח את, והסטודנטיות

 ומגבשים רעיונות מחליפים בו מקום אלא, ומקצוע ידע לרכוש מקום רק אינה שהאוניברסיטה

 את להפוך לעזור ביכולתי שיש יודע אני. מעשה לצד לימוד, אקטיבית בצורה עולם תפיסת

 הסטודנטים כלל את במקצועיות שמוביל, יותר חברתי, יותר פעיל - יותר לטוב הקמפוס

 .חיים אנו בה המציאות על עמדה ולנקיטת ידע לרכישת והסטודנטיות

 ממנו שכשאצא כדי וממרצי מזמני לתרום משתדל אני, נמצא אני בו מקום בכל, לכך מעבר

 .לכן קודם משהיה טוב יהיה הוא

: גורדון שאמר כמו, עצמם החיים אלא מסוימים לחיים הכנה זמן לא היא האוניברסיטה, בעיניי

 '. חיים של זמן יש, לחיים הכנה זמן אין'

  – כנציגכם במועצה שחשוב לי לקדםנושאים 

 ותוהסטודנטי הסטודנטים של והפוליטית החברתית המעורבות נושא את לקדם מתכוון אני

 לימודית אווירה למען אפעל, לכך מעבר. והארצית העירונית, אוניברסיטאית-הפנים ברמה

 כך, ואמונתם מוצאם, דתם על, והסטודנטיות הסטודנטים כלל עבור בקמפוס נוחה וחברתית

 .בהם הגלום הפוטנציאל מירב את לימודיהם משנות להפיק שיוכלו

, ונאורות קידמה של רעיונות שמוביל כמוסד האוניברסיטה את רואה שאני ואומר אוסיף, לסיום

 .ומכבדת הוגנת בצורה עובדיו את שמעסיק מקום יהיה שהוא לכך אפעל ולכן
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