
 גודה"ר איולתפקיד מצע 

האגודה הסטודנטיאלית היא גוף מאחד לכלל הסטודנטים : תיאור המשרה והמקום. 1

והסטודנטיות שבחרו ללמוד בלב הנגב. מטרתו העליונה היא רווחת הסטודנטים. כמו כן, 

אוניברסיטת באר שבע נמצאת במטרופולין אשר מתפתח בקצב המהיר ביותר בארץ. משרת היו"ר 

בין אלו אשר החליטו לממש ולקדם את ההתיישבות במדבר,  מטרתה להיות ראשון בין שווים,

יום שכספם של הסטודנטים אכן ממומש אך ורק בהלימה עם החזון וערכי האגודה. -ולוודא יחד יום

על היו"ר לממש באופן מדוייק וערכי את רצונות הסטודנטים בקמפוס, באמצעות כספי האגודה, 

 , בין העיר, האוניברסיטה והסטודנטים.ולהוות את הרקמה המקשרת, ביחד עם המזכ"ל

: האגודה מתקיימת כגוף מוסדי. בכל שנה, קידום חשיבה ביקורתית, וחידוש הגוף הבירוקרטי. 2

היא מגייסת ומשחררת עובדי אגודה, שאמנם עושים את עבודתם באמונה ומסירות, אך בין הגוף 

לגוף המבצע, נדרש הפרדה בצורת המחשבה. בראש כל משרד ממשלתי, עירייה, או בעצם  -הנבחר 

נבחריו הם פוליטיים, עומד מנכ"ל חיצוני. מטרתו להביא מחשבה חדשנית, וביקורתית, על כל גוף ש

הנעשה. אכן, קל להצמיח מתוך הארגון עובדים, שמכירים את ה"דנא" של המוסד, אך מצב כזה 

מדיר רוח חדשנות, שמאפיינת את אוניברסיטת בן גוריון. באם אבחר, זו תהיה שנה בבחינת רפורמה 

סוח ערכים ובחינה מחדש של הגוף המבצע. האזנה מחדש לרצונות ודרישות הסטודנטים, ערכית, ני

שעבר לפחות דור מהפעם האחרונה שחלה רפורמה משמעותית שהתאימה את שירותי האגודה 

לצרכי הסטודנטים. )אינני מדבר על העשייה המבורכת של המחלקות, אלא על התפיסה הארגונית, 

 ל בה מפנה(.שבהיעדר ביקורתיות, לא ח

: בעשורים האחרונים אוניברסיטת באר ניכוס מחדש של העוצמה הפוליטית בזירה הארצית. 3

שבע הפכה למרכז האקדמי הרלוונטי והטוב ביותר לחוויה הסטודנטיאלית בארץ. הפקולטות אצלנו 

אכן גדושות. עם זאת, אגודת הסטודנטים והסטודנטיות הארצית מנציחה את כוחן של 

יטה העברית ות"א, ומחלקת את המשאבים הרבים ברשותם בין שתיהן. קשה למצוא האוניברס

בעשייה הארצית את תמונת באר שבע. באם אבחר, אשקם ואדרוש את כוחה של אוניברסיטת באר 

שבע בזירה הארצית. אינני רוצה את תפקיד היו"ר הארצי כלל, אך נדרש לנער את העץ וליישר קו 

 ן אוניברסיטת בן גוריון למרכז.ביחסי הכוחות החדשים בי

האגודה, על ידי נבחריה, ובעזרת היו"ר, נדרשת לייצג ולשבת במועצת העיר  ייצוג הסטודנטים:. 4

לאחר  -מתושבי העיר, ומתפקדים כחלום בשבילה  10%באר שבע כדרך קבע. אנחנו מהווים 

סטודנטיאלי הוא מנוע ארנונה שניתנת, לא דרשנו כלום מעבר. הכוח, והכסף ה 50%שהתאהבנו ב

צמיחה אדיר לבאר שבע. על האגודה להתחיל להפנות את תשומת ליבה מחוץ לגדרות, ולהתחיל 

להשיג את המשאבים הראויים כדי לקיים חיים סטודנטיאליים ברמה גבוהה יותר. בבחירות 

ה ארבעה מושבים במועצה, כלומר, הסיעה הגדול-האחרונות, עשרת אלפים קולות שווים שלושה

 ביותר.

המרצים באוניברסיטה, בהיותם עובדי ציבור, נדרשים  :איכות האקדמיה ומערכת הדירוגים. 5

להיות תחת פיקוח, ביקורת ומשוב לציבור בישראל. האקדמיה היא אכן מגדל שן, ועליה להתמקד 

לאומי או הדרך בה היא נתפסת על ידי הסטודנטים, מצדיק את -במחקר, אך לא מעמדה הבין

בים השליליים )בצורה עקבית( על איכות ההוראה. נדרש לייצר יחסי כוחות הוגנים יותר בין המשו

הסטודנטים למרצים. באמצעות טכנולוגיה, שימוש בכוח הפוליטי העצום של הסטודנטים ונכונות 



של הסגל האקדמי, נדרש לקדם תהליך שינרמל את יחסי הכוחות הקיימים, ויעמיד מרצים שאינם 

 הנדרש עליהם באור הביקורתי. מלמדים את

אני מאמין בלהשפיע מבפנים. החל מתחילת דרכי באוניברסיטה, צפיתי בביצועים המרשימים של 

עובדי האגודה. ראיתי מסירות, אך לא מנהיגות. משרת היו"ר היא עמדת מפתח לשנות, לשפר 

עמיד את בן גוריון כמוסד וליצור דרך חדשה לסטודנטים בנגב. אני מעמיד חזון מהפכני, אך ישים, שי

 האקדמי הטוב ביותר לסטודנטים בארץ.

 אוראל אלוני         


