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 6#מעורבות סיכום ישיבת ועדת 
 במשרדי אגודת הסטודנטים. 17.35.1320הישיבה התקיימה בתאריך 

 11:33זמן סיום:  13:33זמן התחלה: 

 נוכחים:
 שחר דומיניץ, מירב הגן, נטלי עוז, 

 ., ליאור לוין, דנה גלאיתי פורמן
 משקיפים:

 , יו"ר האגודהאבי בן הלל
 בותאיתי בר, רמ"ד מעור

 הדס אגלמז, רכזת בארגון בת גוריון

 ועדת ביקורת ת, חבראביב פרנק

  חסרים:
 .עדי הבורסי

 
 עיקרי הישיבה:

  :נושאים שנדונו )כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות(

התקיים דיון בוועדת העבודה והרווחה בכנסת ובו מנכ"ל האוניברסיטה לקח  17.5ב -מאבק עובדות הניקיון .2
וודא שהעובדות יקבלו את כל ימי המחלה שמחקו להן, שזו התקדמות מעולה. מתוך רצון למנף על עצמו ל

את ההכרזה הזאת ולחזור לאיזשהו מו"מ חיובי עם האוניברסיטה, ההפגנה שהייתה אמורה להתקיים 
 ישיבת חירום של העובדות. התקיימהבוטלה ובמקומה  1.5ב

ולהידבר עם  , וכתוצאה ממנו האוניברסיטה הסכימה להיפגשהדיון בכנסת עסק גם בסגל הזוטר -סגל זוטר .1
 נציגי הסגל הזוטר. 

נציגי אגודת הסטודנטים )נתי חסון,  הועדה עודכנה לגבי ההתפתחויות שהיו בפגישה בין  -הטרדות מיניות .0

מי הפרופ' רבקה כרמי, יועה"מ ת -בן הלל( לבין נציגי האוניברסיטה )נשיאת האוניברסיטה ואביתום יוגב 

הפגישה היתה מאד חיובית, והוסכם שיינקטו צעדים על מנת  .מר' צביקה כהן -ראש העיר ד( ועוזרמונ
ושהנשיאה )הוספת תאורה, הקמת יחידת מתנדבים במשטרה שתסייר( למגר את תופעת הטרדות הרחוב 

 תפעל כדי לקדם שינויים בתקנון ההטרדות המיניות. 

הדס אגלמז, רכזת בארגון בת גוריון, נכחה ועודכנה לגבי ההתפתחויות הללו. היא הציגה בפני הועדה 
צעדים שונים שהארגון רוצה לקדם בחודשים הקרובים )ובראשם העלאת המודעות לתחום ההטרדות 

 המיניות בקמפוס( וסוכם שהיא תהיה בקשר עם גורמים למדור כדי לקבל מהם סיוע. 

וין התייעץ עם חברי הועדה ועם נציגי האגודה לגבי יוזמה שלו ושל ח"מ דוראל להכנסת ח"מ ליאור ל .4
נציגים של הסטודנטים לוועדות של העירייה. היה דיון בשאלה האם ראוי שזה יהיה ח"מ )שיעשה זאת 

 -בהתנדבות( או מישהו מהאגודה )שיעשה זאת במסגרת שעות התקן שלו(, ואם זה יהיה מישהו מהאגודה
ם צריך להיות רכז רווחה או רכז התיישבות. נקודה נוספת היתה האם יש טעם במהלך כזה, האם הא

מישהו בוועדות באמת יקשיב לנציגי הסטודנטים, והאם לא נכון ויעיל יותר להתחבר לאנשים ספציפיים 
 בעירייה שיכולים לעזור לקדם את נציגי הסטודנטים. 

 

 ,בברכה
          

 
 דנה גל

 מעורבות יו"ר ועדת
 

 


