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בוגרת החוג לסיעוד )תואר ראשון( וניהול מערכות בריאות )תואר שני(  הינני

, לאחר לימודי דוקטורט בסיעוד באוניברסיטת צפון 2015באוניברסיטת חיפה. בשנת 

 ספסנר( ל)בעזרת מלגת ספנסר היוקרתית מטעם החוג לסיעוד ע"ש שרי קרוליינה

ופוסט דוקטורט במכון כללית למחקר, סגרתי מעגל, חזרתי לחוג בו גדלתי והתחלתי 

 לעבוד כסגל בכיר. 

אני חברה והן מחוצה לה. באוניברסיטה באוניברסיטה אני לוקחת חלק פעיל הן 

חברה בועדת מרכז המחקר של החוג שנים,  4בועדת האתיקה הפקולטטית מזה 

 3שנים וראש תוכנית פסגה )עתודה בסיעוד( מזה  3פנסר מזה סלסיעוד ע"ש שריל 

שנים. מחוץ לאוניברסיטה אני חברה בלשכת האתיקה של אחים והאחיות מזה שנתיים, 

שנים  3עלויות מזה  בלימתשבא לשפר את איכות הטיפול תוך   E-COSTחברה ב

שבא לאפיין ולשפר את תופעת הקורבן  -E-COSTעל קבוצה ב מזה שנהואחראית 

 המשני.

בחודש יוני האחרון, קבלתי קביעות עם דרגת מרצה בכירה וכעת אני מרגישה מוכנה 

דבר ראשון, לקחת חלק בסנאט של האוניברסיטה.  –לשלב הבא בחיי האקדמיים 

להציע זווית ו רכתשל המע , לעודד שקיפותאוניברסיטהבאשמח לייצג את הדור הצעיר 

. דבר שני, של קבלת החלטות ושותפות ללא תלות בדרגה האקדמית ראייה חדשה

כמישהי שנחשפה לאופן העבודה, הלמידה והמחקר הן בארץ והן בארה"ב באופן ישיר, 

הייתי רוצה לקדם את אופן שיתוף הפעולה בקרב חוגים שונים. לדוגמא, במהלך לימודי 

ים בבי"ס לסיעוד, בבי"ס לבריאות הציבור ובבי"ס לעבודה הדוקטורט שלי למדתי קורס

, תאוריות, מחקר תדיסציפלינוסוציאלית. באופן זה יכולתי להיחשף למגוון רחב של 

סטודנטים שהן הסגל והן השונים. אני מאמינה הספר הואופן עבודה בבתי 

ין ירוויחו מפתיחת אפשרות הלימוד והמחקר בבאוניברסיטת חיפה סטודנטיות הו

אני שואפת לקדם את הקשר של  דבר שלישי,. החוגים ובתי הספר השונים

בעל מחקר לעודד חוקרים וסטודנטים לבצע כלומר, האוניברסיטה עם השטח. 

בשטח, בין אם מדובר בהשלכות חברתיות, כלכליות, בריאותיות או השלכות יישומיות 

  פוליטיות.

בחירות אשמח לקבל את קולכם בכדי שאוכל להכניס קול רענן וחדש לסנאט הביום 

 לשטח.ושידאג לסטודנטים, למרצים, לאוניברסיטה 

 עינב.


