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  #4 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 4/6/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 16:00זמן סיום:  14:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ולני צפורי , מתן צ'רניאק, ירדן רפפורטסעדי , כרםחובב אלונה חברי הוועדה:

 

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 יו"ר אגודה –אופיר נפתלי 

 רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 חברת מועצה –נועה אלמן 

 

 יובלועדת ביקורת:  תברח

 

  חסרים:

 ערבה אשכנזי, יהל אשדחברי הועדה: 

 יקרי הישיבהע

 הצעות החלטה:

תמיכה המאבק להעסקה ישירה הנושא: 

 עובדות הניקיון בקמפוס של

מועצת הסטודנטים מנחה את הנהלת האגודה נוסח ההצעה: 

לעודד, לקדם וללוות שיח פתוח בין מטה המאבק להעסקה ישירה 

לבין האוניברסיטה על מנת לשמור על זכויותיהן של עובדות 

ישירה של הניקיון בקמפוס. מועצת הסטודנטים תומכת בהעסקה 

עובדות הניקיון וקליטתן לכוח העובדים של האוניברסיטה.  

הנהלת האגודה לא תהיה כפופה לאף ארגון חיצוני ותנהל את 

 החלטה הזו על פי ראות עיניה.

 

 איןנמנעים:  לניקולות נגד:  ירדן, אלונה, כרם ומתןקולות בעד:

 ☐נושא חסוי:  ☒בהצבעה:  נכח חבר ועדת ביקורת ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הצעת ההחלטה נדרשת לעלות המליאה ולעבוד את מליאת המועצההערות: 

 

 נושאים לדיון:

 הטרדות מיניותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

נושא . שפיטה וענישה, תהליך מה קורה לאחר מעשהמתעסק ב -תקנוןהסוגייה מתחלקת לשתיים: נושא ה

יר כסגל בהשיח עם ה ולהגביר את תקנוןהקידום סטודנטים בנושא שקיפות ליש צורך ב. הסברה –מניעה ה

 ת הטרדות מיניות.והסברה למניע



 

 

 

 העסקה ישירה של עובדות הניקיוןהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

סטודנטיאלים רבים תומכים בהעסקה ישירה ולוקחים חלק במטה המאבק. בתור מכירים בכך שתאים 

אגודת סטודנטים אנחנו רוצים לעזור לסטודנטים שלנו לקדם את הרצונות שלהם. לכן אנחנו בעד לעודד שיח 

פתוח ומתמשך בין האוניברסיטה לבין מטה המאבק להעסקה ישירה. עלה הנושא של התנגדות לתנאים מול 

האפשרויות  יתרון מסויים וצריך להבין האם הוא אחדלשיטת העסקה, העסקה ישירה הינה פ התנגדות

לפתרון או האפשרות היחידה שבה תומכים. הוחלט לא פה אחד לכלול את התמיכה בהעסקה ישירה בהצעת 

 החלטה ונוסחה הצעת החלטה מלאה )ע"ע(

 

 

 

 ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: נושאים לטיפול לקראת הישיבות הבאות

נועה אלמן מדברת עם גורמים שוניםבאוניברסיטה ומחוצה לה בנושא הטרדות מיניות ומביאה מסכנות  .1

 לועדה לפני קבלת החלטה בנושא.

 מעבר על היעדים והמטרות של שנת תשע"ז לקראת קביעת יעדים לתשע"ח .2

 סקה ישירהירדן רפפורט עורכת את נספח הצעת ההחלטה לגבי הע .3

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 קביעת יעדים ומטרות לשנת תשע"ח

 ?לאן –עושים רחוב 

 דיון בסוגיית ההטרדות המיניות בקמפוס 

 רכז.ת לסטודנטים.יו ערבים.יותבתפקיד דיון 

 

 בברכה,

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 


