
אחד מהעובדים החדשים את אנו שמחים להציג בפינתנו  "אחד העם"  

מזווית אישית ומקצועית. ,בטכניון  

 ,מזרחמעונות  -אחראי אזורמושיקו אלעזרא הפעם בחרנו לראיין את  

חודשים.   3הסטודנטים, עובד בטכניון  במעונות  

 

 

 ...מושיקוקצת על 

 

 , 3-ל שוי ואב, נ 38בן שלום, שמי מושיקו, 

  .(...גר במושב רם און )תחפשו במפה

בוגר תואר ראשון  .פורמאלי בלתיאחרונות עסקתי בחינוך השנים ה 13-ב

 תנהגות במכללת עמק יזרעאל. הבמדעי ה

 א.וילדים = מעט זמן פנוי( אוהב לטייל, לנגן ולקר 3)בשעות הפנאי 

 מקומות עבודה קודמים

מצאתי את עצמי, , מיד לאחר שחרורי מהצבא )והטיול המסורתי בחו"ל(

שנים  5במשך  .ןפנימייה לנוער בסיכון בקרית טבעודי במקרה, מדריך ב

בנות ובני נוער מדהימים שמסיבות שונות  24-כמדריך חינוכי לשימשתי 

עבדתי שנים  7משך ולנאלצו להתחנך במסגרת חוץ ביתית. לאחר מכן 

כמנהל הפנימייה בביה"ס לקציני ים בעכו. במהלך  ואחר כךכרכז הדרכה 

, שנות עבודתי בפנימייה המשכתי לפתח את אהבתי הגדולה לטיולי שטח

, הדרכת outdoor training)סדנאות שטח ) עסקתי בהנחייתהתמקצעתי ו

  טיולים ושיווק בתחומים הללו.

 תפקיד נוכחי

כאחראי אזור מזרח במעונות הסטודנטים, תפקידי, כפי שאני תופס 

אותו, הוא לתת לסטודנטים המתגוררים באזורי תנאי מחייה טובים אשר 

 יאפשרו להם להתפנות ללמידה. 

בקליטה, שיבוץ, פינוי ומעבר של דיירים, תפעול מטפל  בשגרת יומי אני

טיפול שונים ו קישור בין גורמי תחזוקהתקלות ותחזוקה מונעת, 

 .בבקשות ותלונות דיירים בנושאים שונים



 גאוות יחידה

ים רקעאנשים בעלי כישורים שונים המגיעים ממ מורכבצוות המעונות 

לכולם מספר מכנים  ,על אף השוני הגדול בין האנשים. מגוונים

 .ריות, אהבה לעבודתם ולטכניוןמשותפים: מקצועיות, אח

והה, האווירה צוות המעונות נכון תמיד לסייע במאור פנים ובמסירות גב

 ויוצרת תחושת שייכות כבר מהרגע הראשון., בצוות נעימה ולבבית

 ההחלטה

הבנתי שהגעתי  ,מנהלת המעונותכבר בהגיעי לפגישה הראשונה עם 

 יחדו ,קסמה לימאוד עבודה שמתנהל באווירה אחרת. אווירה זו למקום 

כה ההחלטה לנכונה הפ ,תפקיד המשלב כל כך הרבה תחומי ידע ועניין עם

  עבורי.

 ...הופתעתי לגלות שבטכניון

יש לא מעט סטודנטים שזקוקים ליד מכוונת ודמות מדריכה מעבר לפן 

הלימודי. זהו למעשה המשך ישיר של עבודתי הקודמת וחלק מעניין 

 בשגרת יומי.

 חלומות

 נוכחית נוגעות כולן לילדיי, להתפתחותם, לעתידם. חלומותיי בעת ה

שאיפותיי בפן המקצועי הן שאמלא את תפקידי בצורה מיטבית, 

שהדיירים באזורי יהיו מרוצים מהמגורים ושימשיך להיות מעניין 

 ודינמי.

 


