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  #3 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד המזכ"ליתב 30/4/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 16:00: משוער זמן סיום 15:00 זמן התחלה:

 

 נוכחים:

 לני ציפורי, מתן צ'רניאק, אלונה חובב, ירדן רפפורט, כרם סעדי :חברי הוועדה

 משקיפים:

 שנכחו ותפקידיהם: משקיפים

 רמ"ד מעורבות ונציג הנהלת האגודה: אופיר נפתלי

 חברי תא סל"ע )סטודנטים למען עובדים(: ערן ניסן, מור אהרוני וארנון פלג

 מזכ"לית מועצה: אור קריף

 ניצן ישראל: חברת ועדת ביקורת

  חסרים:

 יהל אשד נוי בוחניק,: חברי ועדה

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 דיון אודות נושא העסקה ישירה בשיתוף נציג תא סל"עהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

יריד  רכחודש קודם, לאחר סירוב של הדיקנט לאש: נקודת מבטה של האגודה בנושאאופיר הציג את פירוט: 

וע לא ציינו כי מדובר גם כן בהפגנה. האגודה חג הפועלים, האגודה נענתה לבקשתם של סל"ע אך מארגני האיר

מודעת לכך שהמאבק להעסקה ישירה בבן גוריון הינו חלק מקמפיין ארצי אך מכיוון שבבן גוריון לאחרונה 

 נחתם חוזה אשר נפתח בעוד שנה וחצי, לא ניכרת הרלוונטיות בשנה הקרובה למאבק המקומי. 

ר בהמשך להחלטת מועצה ניתן להקדיש משאבים וזמן כמו כן, קיים סעיף הקמפיינים החברתיים, אש

והתייחסות בצורה מאוד מובנית. יש לציין כי לא רק עובדות הניקיון הן מועסקות בקבלנות באוניברסיטה אלא 

 מנוהלות על ידי שלוש חברות קבלן שונות. –גם האבטחה והתחזוקה 

 "שיתוף פעולה ותמיכה במאבק".על המועצה והאגודה להבין מה הדרישות שלהם תחת ההגדרה של 

 

 : נציגי סל"ע הציגו את נקודת מבטם בנושא

סל"ע הינו ארגון ארצי שקם מתוך שת"פ בין התאחדות הסטודנטים הארצית וההסתדרות. מטרתה הראשונה 

היא לקדם זכויות למען סטודנטים ולקחת חלק המאבקים חברתיים מכיוון ההסתדרות וליצר עולם תעסוקה 

הוגן. עניין ההעסקה הישירה באוניברסיטה אשר מגדירה את עצמה כאוניברסיטה חברתית, מנצלת שוויוני ו

 עובדים. 

התאחדות הסטודנטית הארצית תומכת במאבק אך אינה כופה על האגודות כיצד לפעול ומאפשרת אוטונומיה 

את עובדות הניקיון אגודתית. קיים מאבק ארצי להעסקה ישירה, כאשר אף אוניברסיטה בארץ אינה מעסיקה 

שלה באופן ישיר. עם זאת, בבית חולים סורוקה כן מתקיימת העסקה ישירה. לרוב קיים ניצול בקרב עובדי 

 קבלן, לאו דווקא מהקבלן הנוכחי אך באופן כללי העניין נפוץ.



 

 

 

ש צורך כל העובדות ניקיון בארץ מועסקות בשכר מינימום ולפי ותק. אין קביעות וכשהחוזי שכר מתחלפים י

לנהל משא ומתן כדי שהותק ישמר כי פעם שעברה זה לא נשמר. יש בעיה של ימי חופש ומחלה שהן זכאיות לפי 

 חוק אבל לא תמיד מקבלות כי אין להן זכות הגנה מפיטורין כדי לדרוש. 

 מטה המאבק מאמין שיש צורך לתת לעובדות את היכולת להיאבק על הזכויות שלהן וזה רק על ידי העסקה

 ישירה. 

תא אופק, תא מרצ, בחצי שנה האחרונה המאבק העלה הילוך ובכל הארץ. יש תמיכה של תאים רבים כגון 

ע הקואליציה להעסקה ישירה, וסטודנטים שלא חברים בתא או ”סל ,ש, כוח לעובדים”, תא חד2050ישראל 

 טר בבן גוריון.בקמפוס שותפים למאבק גם מספר מרצים וסגל זו ה. כמו כןארגון הם חלק מהמט

מטה המאבק רוצה תמיכה מהאגודה, שיהיה ברור לסטודנטים באוניברסיטה שהאגודה פועלת למען השינוי 

 ותומכת בהעסקה ישירה. מעוניינים שכל פעילויות האגודה יהיו באווירה של העסקה ישירה.

 יש דיבור גם על עובדי קבלן אחרים אבל עיקר המאבק הוא ניקיון.

 סיון לצמצם פערים חברתיים על ידי מתן חינוך אקדמי חינם לילדיהן של עובדות הניקיון.כמו כן, יש ני

 

 דיון חברות הועדה:

ישנה הרגשה כי התמונה לא מספיק ברורה, לא מצד האגודה ולא מצד מטה המאבק. שאלות רבות כגון מהי 

עמדת האוניברסיטה בנושא העסקה ישירה, מה החוק אומר לגבי העסקה ישירה וקבלנית ולמה העובדות 

 זכאיות, 

 מה העובדות מקבלות ולא מקבלות בשטח ועוד.

מאבק דורש. עלה הרעיון של אכיפה חזקה יותר על המעסיק הקבלני על מנת כמו כן, לא ברור מה בדיוק מטה ה

להבטיח למנקות את הזכויות שלהן, האם נכון לפתוח מאבק שככל הנראה רלוונטי רק בעוד שנה וחצי. בהמשך 

לטענות שנשמעו מטעם חברי מטה המאבק, אשר מעוניינים להכניס את המאבק לכלל המדורים, האם נכון 

 המאבק לתוכניות העבודה של כלל המדורים. להכניס את

 

 החלטה:

הוחלט לעשות שיעורי בין, חברות מול האגודה, סל"ע, ועד המנקות והאוניברסיטה את המצב יותר לעומק 

 ולדון שוב עם תמונה יותר ברורה.

 

 ירדן שיתפה גילוי נאות כי היא חברת תא יש עתיד במשתתף במאבק להעסקה ישירה.הערות: 

  

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 ההעסקה הישירה וידברו עם גורמים רלוונטיים: חברי הועדה יאספו מידע רלוונטי לנושא

 החוק הארצי א.

 נציגי סל"ע ומטה המאבק ב.

 נציגי האגודה ג.

 ועד המנקות ד.

 



 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אופיר נפתלי: סיכום תקופה כרמ"ד מעורבות

 היכרות עם הרמ"ד הנכנס

 דו"ח ביקורת בנושא תאים פוליטיים

 

 

 

 בברכה,

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 
 


