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 הגשת מועמדות לקדנציה נוספת בתפקיד:

 יושבת ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון

הסטודנטים והסטודנטיות של  כל תחומי החייםטודנטים אחראית לייצג ולתת מענה באגודת הס

 גוריון.-בןומדים באוניברסיטת הל

ת. בחרתי ללמוד בבן גוריון כדי להיות השנים האחרונו 3-האגודה היא הבית והמשפחה ב, בשבילי

מקהילה סטודנטיאלית אדירה וכבר בשנה א' הצטרפתי לאגודה כרכזת אפטר במדור תרבות.  חלק

התקדמתי באגודה כסגנית ובשנה האחרונה הייתה לי את הזכות האדירה להוביל את  משם

 .ראש האגודה כיושבת

תוך  ,הזדמנות בשבילי להסתכלות ובחינה של השנה האחרונההבחירות וכתיבת המצע הן 

להמשך תהליכים גדולים ומטרות חדשות. מדהים לראות לאילו  ראייה קדימהעם הסתכלות 

 צע המלא.מם באלו מפורטי ו להוביל! כלהתחלנ הישגים מדהימים הגענו ואיזה תהליכים

 השותפויותלהעצים את  ,שהתחלנו השנההוביל את הפרויקטים ל, הני רוצה להמשיך את העשייא

 ! ולקדם את האגודה למקום טוב עוד יותר שנוצרו

 מהלכים מרכזיים: /-ב דלהתמקבהתמודדות השנה בחרתי 

 רווחהמדור  –קליטה ועיצוב של מדור חדש באגודה  .4

עולם הרווחה מורכב מעשרות תחומים שמשפיעים ומשפרים את חיי הסטודנטים 

מועצת הסטודנטים את הקמת מדור חדש  בחודשים האחרונים אישרה והסטודנטיות.

 רווחה ואוכלוסיות.משרד  –דרך שילוב של שני משרדים קיימים 

באגודה ולאחר מכן גם  של קליטה וביסוס מדור חדשמורכב ומרתק תהליך כשיו צפוי ע

 .תחומים חדשים כמו תעסוקה, זוגיות ועודהרחבה ל

 פור האקדמיה באוניברסיטהשי  .0

 ת הלימודיפםולכן איכות ורמ השבגללו כולנו הגענו לאוניברסיטהלימודים הם הבסיס 

 . בעולם האקדמיה יש לפעול בשני מישורים, האחדהם מרכיב מהותי בתפקיד האגודה

למשוך את המרצים הטובים למעלה: הקרה והערכה למרצים טובים, עידוד יישום 

טים כל זאת במטרה להחזיר את האמון בין הסטודנ ,טכנולוגיות ושיטות הוראה ועוד

דרה ברורה והג למרצים. המישור השני הוא זיהוי מראש של קורסים חריגים וטיפול בהם

 .יותר של קווים אדומים מול הפקולטות והציר האקדמי

 חיבור לעיר באר שבע .3

להפוך לארגון משפיע על חיי  הסטודנטים יכול ///,/0האגודה כארגון המייצג 

באמצעות התמקדות בצרכים שעלו בסקר החיים בנגב ! מהועל העיר עצ הסטודנטים בעיר

 באר שבע, מועצת הנגב יריית פעולה עם גופים חזקים בעיר כמו: ע ףותוך עבודה של שיתו

 לתת מענה אמיתי לצרכי הסטודנטים ולהשפיע על הסביבה בה אנו חיים. ועוד, נוכל

 מתן מענה רחב לקהלים קיימים וחדשים ./

דנטים ערבים היום לסטוהקליטה של התחום תחת מדור רווחה ירחיב את המענה הקיים 

 צרכים ומענהבחינת ביש להתמקד תית ורווחתית. בנוסף ובינלאומיים מבחינה תרבו

 לאוכלוסיות חדשות כמו: תארים מתקדמים, סטודנטים דתיים, חוזרים בשאלה וכו


