
 

 22.11.17 –ישיבת מועצה פרוטוקול 

 חברי מועצה 16 נוכחים:

 

  -האגודה, רום טנא  עדכוני יו"ר

  הסגל הזוטר מאיים לפתוח בשביתה על תנאי העסקה שלהם. נכון  –שביתת סגל זוטר

 לעכשיו הסגל הזוטר באוניברסיטה מנהל משא ומתן עם האוניברסיטה. 

 .בטקס אירחנו את אסף זמיר, סגן ראש העיר.  טקס רבין התקיים בתחילת חודש נובמבר

 מוצלח מאוד.  טקסהיה 

  הנהגים. לעיתים רחוקות  השטאלים עובדים מצוין ואנחנו נמצאים בקשר ישיר עם –שאטלים

   הם נתקלים בפקקים בדרך לקמפוס, אבל מלבד זה אין בעיות נוספות. 

  ההצלחה של להתקין אותן. המכונות פרוסות בכל הקמפוס, לוקח מעט זמן  –מכונות קפה

 המיזם תביא לכניסה של מכונות נוספות. 

 לסטודנטים שמעוניינים ללמוד עד השעות 22:00פרויקט פתיחת חדרים עד  –דוד -לימודן ,

לצורך כך סטודנטים נדרשים לשמור על הניקיון כבר נסגרות.  שהספריותהמאוחרות לאחר 

 והסדר. 

 

 בחירות לרמ"ח אקדמיה

 תמר קפלן, רמ"ח אקדמיה שמסיימת את תפקידה.ל דברי פרידה ש 

 .המועמדת היחידה לתפקיד, מטר אביב, מציגה את עצמה ואת מצעה 

  :מטר אביב נבחרה לתפקיד רמ"ח אקדמיה. 0, נמנע: 0, נגד: 16בעד. 

 

 בקמפוס דיון על סוגיית ההטרדות המיניות

  :הטרדות מיניות והתנהלות לאחרונה נשמעו הרבה תגובות הנוגעות ליו"ר האגודה רום טנא

 האוניברסיטה, בכללי ובהקשר של מקרה ספציפי.

  :דברים שכן נעשו 
o  נוספו והתחדשו סעיפים מסוימים, כדוגמת ביטול חוק ההתיישנות,  –שינוי תקנון

ואישור נוכחות של נציבת הטרדות מיניות של האגודה. האגודה פנתה לאחרונה 

 משיכו להתקיים. ילנציגות באוניברסיטה וביקשה שהשינויים 

 :הבעיות המרכזיות בהתנהלות האוניברסיטה כיום 
o  מעין תו תקן שנוסח על ידי משרד  –הצעה שעלתה על ידי האגודה: קוד מרצון

אל מול הטרדות המיניות. הקוד מכריח פעילות  הכלכלה ומתייחס להתנהלות

 האוניברסיטה תבחן ותבדוק מה היא יכולה ליישם. אקטיבית מצד המוסד. 
o  האוניברסיטה תפעל למנות שופטת  –הנציבות להטרדות מיניות אינן בעלות מקצוע

בכוונת בדימוס שתפקח על הנציבות ותתערב במקרים מסוימים שידרשו את זה. 

 למנות נציבה מהתחום המשפטי. האוניברסיטה 
o יצטרך לצפות  לומדה שכל סטודנט/סגל בכיר/סגל זוטר –חובה להדרכה אקטיבית

 דרש לענות על מבחן. יי השבסופו בה
o  דברור האוניברסיטה לנושא לוקה בחסר. האגודה תקים צוות  –אווירה וקמפיין

 להעלאת המודעות. משותף 

  :הערות שהועלו 



o  של התהליך אותו נדרשים לעבור עם הגשת התלונה וכיצד אין שקיפות  –שקיפות

 .תנהג האוניברסיטה עם אדם שהואשם בהטרדה/אינוס
o  ץ ארגוני שיספק המלצות ולייעהאוניברסיטה צריכה למנות גורם חיצוני בעל סמכות

 נכונה. ומסקנות להתנהלות

 

 הישיבה הסתיימה.

 

 

 

_______________      _______________ 

 חבר הוועד      ועד שי ברמסוןיו"ר הו 


