
 

 

 

30/11/2017 

 #10מס'  מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .מזכל"יתמשרד ב 30/11/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 14:00זמן סיום:  12:00זמן התחלה: 

  

 נוכחים:

 ולני צפורי קירדן רפפורט, מתן צ'רניא כרם סעדי, חברי הוועדה:

 משקיפים:

 "ד מעורבותרמ –אלון ניסן 

 הדרחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 וערבה אשכנזי חברי ועדה: אלונה חובב

 עיקרי הישיבה

 עדכוני רמ"ד:

העסקה ישירה: סל"ע החליטו לשים דגש על זכויות עובדים ופחות על המאבק להעסקה ישירה של עובדות 

הניקיון בקמפוס. היה שיתוף פעולה איתם כך בתחילת שנה היה עו"ד לענייני זכויות עובדים שעמד לרשות 

הסטודנטים. נאמר לסל"ע שבמידה וירצו לקדם את עניין ההעסקה הישירה בקמפוס הם ילווה את המהלך 

 ויסייעו בקביעת פגישות עם הגורמים הרלוונטיים.

 

 נושאים לדיון:

 הסעות של תאיםתקצוב הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

לארגן סיור ליהודה ושומרון ועלתה השאלה  פוליטיים תאים 3רמ"ד מעורבות העלה את עניין בקשת פירוט: 

אל אם להעניק לכלל התאים אוטובוס אחד בשנה העלתה השאלה בהתאם לכך, של מתן תקציב לאוטובוס. 

כדאי לתמוך יותר בתאים פעילים מאשר על כן לא כל התאים פעילים באותה מידה ולפיה טענה נגדית  מול

בתאים לא פעילים, כלומר, לא לתת ישר לכל תא אלא לאשר לתאים במידה והם מבקשים אקטיבית. מול זה, 

בדיון כי תהיה יותר  גם יש רצון לעודד שת"פ בין תאים )כפי שגם הוחלט בתוכנית העבודה השנתית( ולכן עלה

היענות לתמיכה במידה וקיים שיתוף פעולה בין תאים. חברת הועדה ירדן טענה כי היא מתנגדת למתן תמיכה 

באוטובוסים לסיורים חד צדדים. מנגד נאמר כי זכותם של תאים מסוימים להציג את זווית הראיה שלהם 

ן, יש עדיפות לשיתוף פעולה בין תאים אך לא ולתאים אחרים לארגן סיור מקביל עם דוברים אחרים. כמו כ

תמיד התאים הם בעלי השקפות אידיאולוגיות שונות בכל התחומים. הוחלט לסייע לתאים בסוגיית 

לטובת סיוע  ₪ 500המדור יתקצב עד  האוטובוסים לצרכים של התאים, כל עוד הם פתוחים לכלל הסטודנטים.

אגודת סטודנטים איננה לוקחת אחריות מנהלית ביטחונית  -דבנסיעות אחת לשנה לתא בכפוף להחלטת הרמ"

 וארגונית על האירועים שמקבלים סיוע תקציבי. 

על המדור להוציא קריאה חוזרת בפלטפורמות הפרסומיות העומדות לראשותה על יכולת המדור לסייע 

 בתקצוב נסיעות מחוץ לקמפוס.



 

 

 

 

 

 

 נושאים לדיון:

לאמנות על הריסת בתים בכפרים תערוכת סטודנטיות הנושא: 

 בדואים

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

של תערוכת אמנות של סטודנטיות בדואיות רמ"ד מעורבות הציג כי קיימת יוזמה סטודנטיאלית פירוט: 

להציג את ט בדואים. הסטודנטיות ביקשו אישור מהדיקנהלא מוכרים ה בנושא הריסת בתים בכפרים

הדיקנט אישר וביקש גם את אישור האגודה. עלה בדיון כי מצד ביום זכויות האדם.  התערוכה בבית הסטודנט

ייתכן אחד התערוכה מאוד חד צדדית ועשויה להציג מראות מעט קשים. מצד שני, במידה ונאשר את התערוכה 

נשמח להציגה גם כן. ואנחנו כמובן יה, לאחר מכן תהיה יוזמה נוספת של סטודנטים להראות צד נוסף בסוגכי 

הועדה והאגודה ככלל בעד ריבוי דעות, כל עוד הם נעשים בצורה מכבדת וסובלנית. עלתה שם שאלת מיקום 

התערוכה בה מצד אחד בית הסטודנט הוא מקום מאוד מרכזי וימשוך תשומת לב רבה. מצד שני, מכיוון 

באולם סמוך לבית הסטודנט על מנת לא לפגוע ברגשותיהם של  והנושא רגיש ייתכן ועדיף להציג את התערוכה

 סטודנטים.

 מספר חברים מהוועדה צפו בתוכן תערוכת התמונות כפי שנשלח במייל.

 .קיימה בבית הסטודנטלהוחלט לאשר את התערוכה ו

 

 

 

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

 

 להעלות בישיבות הקרובות:הנושאים הצפויים 

- 

 

 

 בברכה,

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 


