
אני שלי, שנה שלישית בפקולטה למשפטים. עוד בטרם הצטרפתי לאגודה הבנתי שיש צורך בשינוי.  

 כסטודנטית שאינה נציגה ולקחתי חלק במאבק המעונות.  20פעלתי לכך עוד ממרץ 

האגודה היא גוף חשוב שעושה המון טוב לסטודנטים, גם אם מאחורי הקלעים. אך הוא יכול לעשות  

 טוב יותר, זה גוף עם כח עצום והמון משאבים.  

הכרתי אנשים מדהימים באגודה, נציגים שמקריבים מזמנם הפנוי ומתנדבים כדי לוודא שהחוויה  

המון נציגים    -ר. השנה זה בולט במיוחדהאוניברסיטאית של הסטודנטים שלהם הכי טובה שאפש

הצטרפו לאגודה לאור חוסר שביעות הרצון בשנה החולפת ובשאיפה לשינוי אמתי, מבפנים. כיו"ר  

ועדת ביקורת איתרתי ליקויים בתקשורת שבין ההנהלה לנציגים, הכוונות הטובות לגמרי שם, אך  

את ליישם  לי  שתאפשר  ביצועית  סמכות  נעדרתי  ביקורת  פעילות    כיו"ר  את  ליעל  וכך  המלצותי 

וכך גם בין האגודה   האגודה. אני שואפת שבמידה ואבחר ישופרו היחסים בין ההנהלה למועצה, 

 לסטודנטים. 

הסטודנטים הם קהל היעד שלנו, דברור של הנעשה באגודה בצורה ברורה    -אני מאמינה בשקיפות

 וחד משמעית יגדיל את האמון בנו.  

ובפלורליזםאני מאמינה בשיתוף פעו ולא רק "מעדכנים" בנעשה,    -לה  כאשר משתפים בהחלטות 

 מגיעים לתוצאות ממשיות וטובות יותר ונחשפים לנקודות מבט נוספות ולרעיונות שונים.  

אך בלי להתפשר על טובת הסטודנטים ותמיד לשים    -אני מאמינה בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה

 את הסטודנטים בעדיפות ראשונה. 

אפילו שעברו רק כחודשיים, המועצה הזו השיגה המון דברים    -מינה במעורבות של הנציגיםאני מא

וזה בזכות נציגים מעורבים ואכפתיים, וצריך לאפשר לנציגים להתערב, כי התוצאות מדברות בעד  

 עצמן.

  -האגודה צריכה להביע עמדה, לקחת חלק ואף להוביל מאבקים בקמפוס -אני מאמינה במאבקים

נגד הטרדות    -המאבק במרצים מטרידים מינית ובהטרדות מיניות בקמפוס, מאבק המעונות  ביניהם

 מיניות ונגד התנכלות והתעמרות של הנהלת המעונות בסטודנטים. 

ונגישות וצריך    -אני מאמינה בזמינות  ונגישה לנציגים,  ההנהלה צריכה להיות כמה שיותר זמינה 

 ם בצורה יעילה ומהירה ככל האפשר.  לאפשר לנציגים את הכלים לענות לסטודנטי

בועדים מאמינה  את    -אני  מכירים  הועדים  בועדים,  ולתמוך  לעודד  צריכים  אנחנו  כאגודה 

 הסטודנטים שלהם הכי טוב, מפחיתים מהעומס ומייעלים.

שיהיה קשר רציף  ובתכלס? אני שואפת שיקומו ועדים נוספים בפקולטות השונות בתמיכת האגודה,  

ה ועד  עם  מתווה  מעונות,  וחזק  סקרים  רצוי    לימודיםהשגת  בסיס  ועל  שהאגודה  סטודנטיאלים 

 . שהיא מתנגדת להטרדות מיניות ככלל ותאבק בהעסקת מרצים מטרידים בפרטתצהיר בריש גלי 

אני באה עם נקודת מבט חיצונית וחדשה, ובמידה ותבחרו בי נוכל ביחד להפוך את האגודה למקום  

 ר הסטודנטים שלנו, תוך שקיפות, בניית אמון ושיתוף פעולה. יעיל יותר ונעים יותר עבו


