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 החלטת שעה ועדת מעורבות:

 בעת משבר הקורונה םהסטודנטיאלייהחלטה בגין תמיכה במאבקים 

 

 .צורה מקוונתב 5/5/2020בתאריך  התקיימההישיבה 

 22:00 זמן סיום: 20:00זמן התחלה: 

 

 :/ותנוכחים

 דור ישי, יניב גרודצקי, שיר שפרן ויותם קיפניס. חברי הוועדה:

 :/ותמשקיפים

 משקיפים שנכחו ותפקידיהם:  

 .וועדת רווחה ריו" –ורועי אראל  ר הוועד המנהליו" –דין בגדדי , כ"ל המועצהמז –ברק דביר : מזכירות המועצה

 חברי/ות המועצה:

 יניב יאן שמיס

 ניר בוזגלו

 רון גלעד

 .ד מעורבותרמ" –ונועה שמש  יו"ר האגודה –עדי אהרוני : הנהלת האגודה

 רוני שנדלובועדת ביקורת: חברת 

 גיא צברי-דניאל ציג מטה המאבק:נ

 :/ותחסרים

 .ואיילת גל חברת הוועדה: איילה שץ

 

 תקנון העמותה: מתוך

 :מטרות

 .2007 התשס"ז -לייצג את ציבור הסטודנטים במטרה להגן על זכויותיהם על פי חוק זכויות הסטודנט  6.1.1

יזום וקידום פעולות למען פעילות ומעורבות סטודנטיאלית ברחבי הקמפוס ומחוצה לו, לרבות מעורבות  6.1.4.

 .בחברה הישראלית סטודנטים של

 :פעולות העמותה וסמכויותיה7. 

 :לצורך מימוש מטרותיה תהיה העמותה רשאית בין היתר7.1.

 לעשות כל פעולה חוקית שהיא ולתמוך בכל צורה חוקית בכל פעולה הנחוצה או המועילה לשם השגת מטרות7.1.6

 .העמותה, כולן או מקצתן

 :לתקנון העמותה קובץ נהלים משלימיםמתוך 

 ועדת מעורבות סטודנטיאלית

 .המדור שתחת אחריותה הינו מדור מעורבות סטודנטיאלית5.8.1.

  :להלן סמכויות הוועדה5.8.2.

המליאה  ידונו בוועדה לפני הצגתם בפנינושאים ו/או מאבקים הקשורים במעורבות סטודנטיאלית, י 5.8.2.1.

 . והוועדה תציג המלצותיה

 

 



 

 

 רקע:

חוסר הוודאות  .תלא פסחה על מדינת ישראל, ופגעה גם באוכלוסיה הסטודנטיאליפת הקורונה העולמית מג

רבות פוטרו מעבודתן, הוצאו לחל"ת, חלקן אפילו לא מקבלות דמי  *סטודנטיותלהמשך הלימודים רק גדל, 

 נפגעו כלכלית ואף נכנסו למצוקה כלכלית עקב המצב.רבות אבטלה, 

 –מאבק מטעמם  התגבש הארצית הינו הגוף היציג שלנו. בזמן האחרוןהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 

 בירושלים, 7.5.2020הפגנה ביום חמישי ותתקיים  "המאבק הסטודנטיאלי על הזכויות שלנו במשבר הקורונה"

מתחיל לחזור לשגרה, אבל  אט אטהמשק . אמנם , ירושלים43משרדי המועצה להשכלה גבוהה בז'בוטינסקי מול 

 נשארת מאחור. תאה כי האוכלוסייה הסטודנטיאלינר

 לאור האמור לעיל: בהתאם לתקנון העמותה, עלינו לייצג את ציבור הסטודנטים במטרה להגן על זכויותיהם.

 

 הצעת החלטה:

הארצית  התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות במאבקעקרונית תמיכה על מליצה למליאה וועדת מעורבות מ

 . ביטול ההשתתפות העתידית בתמיכה הרשמית, נתון לשיקולי והחלטת ועדת מעורבות.לאור משבר הקורונה

 התמיכה תבוא לידי ביטוי ב:

, ובכפוף לאישור יו"ר ועדת מעורבות ויו"ר ועדת כספיםלכמות הנרשמים ו בהתאם  – אופציה להיסעים .1

 להנחיות משרד הבריאות.

 השונים. תמיכה בפומבי בערוצי התקשורת .2

 יכולות להגיע עם חולצת אגודההן במידה וחברות הנהלה מעוניינות, למשל ) אקטיבית במחאההשתתפות  .3

 .(להפגנה

 דיון:

 ון להוציא נכ בו האגודה נמצאת האם במצב כלכליוגם , בכלל האם חברות האוטובוסים פועלות יש לוודא

רונה עולה סטודנט שחולה בקובנוסף, אם  .₪ 2000כסף על היסעים? לצורך העניין אוטובוס עולה לפחות 

 .אולי זה שם את האגודה במקום חשוף לתביעות עתידיות.. זו אחריות שלנו? לאוטובוס שהאגודה ארגנה

 )נרשם כך ההנחיות של משרד הבריאות לגבי הסעות למקום העבודה )שזה הכי קרוב להסעה להפגנות :

כן, מהבחינה הזו לא לבהתאם להנחיות."   "ניתן להפעיל שרותי הסעות לעובדים למקום העבודה וחזרה,

 נראה שזה בעיה שנארגן היסעים להפגנה.

 

 אין :נמנעים אין :קולות נגד פה אחד ד:קולות בע

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
ועדת ביקורת  /תנכח חבר

 ☒ :בהצבעה
 ☐ :נושא חסוי

 אין : הערות

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רקע:

משבר  אוכלוסיית הסטודנטים".בנוסף למאבק הנ"ל, מתקיים מאבק נוסף אותו מוביל "מטה המאבק למען 

אוכלוסייה ל אין במשבר כלכלי עמוק שבו יםשמעבר למשבר הבריאותי, אנו נמצא וכיחה ההקורונ

 סדר העדיפויותנדחקה לתחתית  תהסטודנטיאלי וכלוסייהה. נראה כי האמי שיילחם עבור תהסטודנטיאלי

נו, הגיע הזמן שא, הציב סדר יום חדשבא ל "הסטודנטיםלמען אוכלוסיית מאבק המטה " הלאומי והחברתי.

יום חמישי, הפגנה בחשבון ע"י מקבלי ההחלטות בממשלה. מטה המאבק יקיים נילקח ב, /ותהסטודנטים

 .20:00בשעה  בכיכר הבימה בתל אביב 7.5.2020

אין עלתה טענה לכך שגורמים מסוימים סבורים שבהפגנה זו תהיה הזדהות עם מפלגה מסוימת, יש לוודא כי *

 לאחר ווידוא זה, ניתן להצביע. קשר מפלגתי להפגנה זו.

 

 הצעת החלטה:

במאבק אותו מוביל "מטה המאבק למען אוכלוסיית עקרונית  על תמיכהלמליאה  מליצהוועדת מעורבות מ

מסמך רשמי עד המליאה שתתקיים מחר, יום ד',  התמיכה מותנת בקבלת הסטודנטים" לאור משבר הקורונה.

ממארגני ההפגנה, שהם מתחייבים לכך שההפגנה לא נושאת אופי מפלגתי ספציפי. ביטול  10:00בשעה  6.5.2020

 ההשתתפות העתידית בתמיכה הרשמית, נתון לשיקולי והחלטת ועדת מעורבות.

 התמיכה תבוא לידי ביטוי ב:

מות הנרשמים ולאישור יו"ר ועדת מעורבות ויו"ר ועדת כספים, ובכפוף בהתאם לכ  – אופציה להיסעים .1

 להנחיות משרד הבריאות.

 השונים. תמיכה בפומבי בערוצי התקשורת .2

השתתפות אקטיבית במחאה )למשל במידה וחברות הנהלה מעוניינות, הן יכולות להגיע עם חולצת אגודה  .3

 להפגנה(.

 דיון:

 א כנגד. מחאת ההתאחדות הארצית, לשבאה בנוסף ל תסטודנטיאליהדגיש שזו מחאה  בדיון נציג המטה

בהפגנה זו המסרים הם כלליים יותר ולא רק על הדגש הכלכלי , יש תקשורת חיובית בין שתי ההפגנות

חשוב לי להבהיר שהמחאה לא מפלגתית ואיננה סביב אג'נדה פוליטית  כמו בהפגנה של ההתאחדות.

הקוראים  וגופים צעירים םסטודנטיאליי, כמו תאים ספציפית יחידה, אלא תכלול של גופים רבים ושונים

לממשלה להתעורר לגבי מצב הסטודנטים בארץ. ההפגנה היא לא נגד הממשלה, אלא נגד פעולות  ביחד

הובטח לי מספר פעמים וביררתי עם  או החלטות שהתקבלו או לא התקבלו לגבי אוכלוסיית הסטודנטים.

הולכת לא ו לך להיות שום שיוך מפלגתי למחאה,הולא  –אנשים שונים מהנהגת מטה המאבק  4לפחות 

 לא יודע לומר עדין מי הנואמים.להיות שום מפלגה שזה "שלה". 

 לכזו. אם נגיע  אמנם מחאה זו מצטיירת כלא פוליטית אך עלולה תוך כדי שהיא תתרחש כן להפוך

להפגנה זו, ברגע שהיא הופכת מזוהה עם צד מסוים של המפה הפוליטית ולא מסמלת מסר אחיד זה 

במחאה זו יש ביקורת ם בקמפוס אבל זה נפיץ. כרגע יש הרמוניה מסוימת בין התאים הפוליטיי בעייתי.

על הממשלה, הם גם כתבו את זה באייוונט בפייסבוק, יש שם ביקורת על הממשלה, שזו ממשלה 

 לא נכון להיכנס לזה.אולי מנופחת, עם מלא תיקים ושרים. זה פוליטי, לכן 

 הוא כבר פוליטי. האם היתה פעם סיטואציה בה המצב לא היה נפיץ? שהמצב לא היה עצם הקיום שלנו ,

כדאי בסטודנטים.  מתמשכת פגיעהמתקיימת  -יש פה מחאה על משהו שהשלטון עושה בעייתי פוליטית?

חברי המועצה נבחרו באופן דמוקרטי, אסור לנו להגיד שאם מישהו  שנפסיק לפחד מהמילה "פוליטי".



 

 

שהו מתנגד למחאה הזו, הוא עלול יבוא עם חולצה של מפלגה מסוימת אז אסור לנו להשתתף. כי אם מי

 לבוא עם חולצה של מפלגה מסויימת ואז נהיה חייבים לותר על התמיכה בגלל זה?

 ,את נושא ביטול  מאחר וזו  מחאה קצת יותר רגישה בגלל מי שמארגן אותה, יכול להיות שבמקרה הזה

מזוהים ה זו ועדהוב םויש חבריהתמיכה לא כדאי שוועדת מעורבות תקבל על כך את ההחלטה, מאחר 

ני הסטודנטים שתומכים בשלטון ושלא רוצים לקחת בפרע שזה יצטייר  יש חששעם תאים פוליטיים. 

המליאה ולא  בידי אולי נשאיר את ההחלטה על ביטול או הפסקת התמיכה העקרונית זו.חלק במחאה 

 ועדת מעורבות.בידי 

 קרה בעבר שמחאות התחילו כמשהו ות את האגודה על הגרדום על כלום. נוטים לפעמים להעל סטודנטים

צא משליטה ותהפוך למפלגתית, מה אם ההפגנה הזו אכן ת מסוים ובמהרה נהפכו להיות משהו אחר.

נו האם א בה תפסה כיוון פוליטי ברור.ותמכה אגודה היתה יזכרו בסוף זה שההפגנה שה שהסטודנטים

במציאות? האם הנוכחות של  מוכנים לשלם את הביקורת הציבורית? מה השפעה של המחאה הזו

  שהו?האגודה בהפגנה זו תשנה מ

  לכיוון של אג'נדה פוליטית  שאין כוונה שההפגנה תלךאולי כדאי לקבל התחייבות ממארגני המחאה

 ת.מסוימת או מפלגתי

  אפשר להבין מהאיוונט בפייסבוק ומהדף של מארגני המאבק למה בדיוק הם מתכוונים, מה המטרות

זו . הלאופוזיצילאו דווקא שייכת זה ביקורת על ממשלה יכולה להיות בכל מקום, בכל מצב, שלהם וכו'. 

 .התארגנות פרטית שמובלת ע"י סטודנטים

 ה באוכ' ם מה שנדגיש בפני הסטודנטים שלנו, שהנושא של המחאה הוא הפגיעוזה ג ,ניקח בחשבוןחשוב ש

שמעבר אין  אנחנו שם בשביל שלא יפגעו הזכויות שלנו, כל מה פלגתי מסוים.הסטודנטיאלית, ולא עניין מ

דנטים שלנו ייראו כצעד הנכון? חשוב לקבל אישור מהמארגנים עלינו לחשוב מה הסטולנו שליטה על זה. 

 מפלגתית.-שלא תהיה פעילות פוליטית

 כמו שקרה לא , זה עשוי ליצור רושם טוב שהאגודה יוזמת ולא רק מגיבהאם נתמוך במאבקים האלו ,

עם  בקשרים שלנו . ההשתתפות במחאה זו לא תפגע בקשרים שלנו עם האוני' אומעט בתקופת הקורונה

ותנכס את המחאה אליה, זה משנה את העובדה  בוא מפלגה כלשהיההפגנה תאם אחרי  ההתאחדות.

 האם השתתפנו?

 

 אין :נמנעים אין :קולות נגד פה אחד ד:קולות בע

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
ועדת ביקורת  /תנכח חבר

 ☒ :בהצבעה
 ☐ :נושא חסוי

 אין: הערות

 

 בברכה,

 מהצרי-דורון ליבנה

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 

 

 המינים והמגדריםנכתב בלשון נקבה אך פונה לכלל *


