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התמודדות עם שיח מתלהם באינטרנט ומחאות בקמפוס  -דיון
גלעד רשף :לאור שיח בקמפוס ואירועי השבועיים האחרונים ,ראיתי לנכון לדון באיך מנהלים שיח גם
בקמפוס וגם ברשתות החברתיות .המטרה היום היא לנהל דיון ולהעלות דעות .אף אחד לא כופה פה על
האחר איך לנהל דברים בפקולטה שלו/ה .כרגע יש פקולטות עם פורומים ערים יותר .הקמפוס הוא סביבה
בטוחה .צריך חופש שלנו להביע דעות ולנהל שיח על כל דבר .בשביל זה כל אחד צריך להרגיש מסוגל
להביע את הדעות שלו .הוא צריך לא לחשוש להביע דעה ומצד שני לעשות את זה בצורה שלא תפגע
בחופש הביטוי של קבוצות אחרות .חשוב שנחשוב איך עושים את זה ביחד.
דיון על מה צריך לאפשר לדעתכם ,מה נפיץ מדי ,וכו'.
יובל ,יו"ר מועצת משפטים (נותנת רקע על הפקולטה למשפטים) :לפני שבועיים בערך מרצה פלסטינית
בפקולטה שלחה הודעה שלאור הטבח שנעשה בעזה היא לא מתכוונת ללמד ביום למחרת .התחילה מזה
המון התלהטות בתוך הפורום שלנו במשפטים ,שפרסמו את המייל הזה ,והאם זה נכון  /בסדר /למה
הפקולטה לא יוצאת נגד זה .התחיל לזלוג לשיח פוליטי עם תמונות גרפיות משני הצדדים ואנחנו
[הנציגים] הפכנו להיות שוטרים .אמרנו שזה לא מתאים ואז התחלנו להוריד פוסטים .הייתה מחאה
שקטה בתוך הפקולטה אחר כך .הערבים ביקשו מקום של הזדהות עם חולצות שחורות .סטודנטים
ערבים מהפקולטה למשפטים .במקביל סטודנטים יהודים התחילו ללבוש חולצות לבנות ולהיעמד מולם.
החלק הישראלי היה ספונטני .התארגנה מחאה ,הייתה אמורה להיות לא אלימה .הדרדר ברגע שמרצים
מהפקולטה ירדו למטה עם חולצות שחורות .לא הייתה אלימות ,היו טריגרים .היו המון תגובות פוגעניות
משני הצדדים בפורום בפייסבוק ואני חסמתי אותו ל 36-שעות .אחרי זה היה יום שקט ואז התחיל עוד
פעם פיצוצים שם .הכי פוגעני ,ספציפי ,וכו' .הגיע למצב שחסמתי בן אדם מלכתוב בעמוד .יום אחרי זה
היה אירוע חלוקת בירה של הפקולטה ,היה נחמד ואחרי זה נגמר והיה מכות .פרסמו פלייר נגד בחורה
ספציפית ,בתוך הפקולטה .בא בחור שזו הייתה אחותו ונתן בעיטה לבחור שחילק ,הוא נתן לו אגרוף וכו'.
עוד לא נעשה עם זה כלום .שוב התחילו פוסטים ...בהצבעת מועצה החלטנו שאין מקום לזה בפורום של
הפקולטה .קיבלתי מכתב אזהרה מעורכת דין שאנחנו לא מונעים גזענות והסתה בתור המועצה .אני
מתעסקת עם זה כל היום  24שעות 140 .תיוגים שלי תוך שעה .המועצה עקרונית בעד דיון פוליטי אבל
כל דבר שנאמר או נכתב עכשיו לא מאפשר את זה כי זה פוגעני .החזרנו את הפורום להיות אקדמי בלבד.
אמיר :מניח שזה קרה רק בפקולטה שלכם .למה לא להגיד שזה אירוע משמעתי של מרצה? כמו שהוא
לא יכול לבטל שיעור כי יורד גשם .שהאוניברסיטה תטפל.
יובל :האוניברסיטה לא רוצה לטפל בזה .גם אם הפקולטה הייתה אומרת משהו על זה ,עדיין הייתה
הדרדרות פוליטית .היא לא הסכימה לשלוח מייל לסטודנטים .אנחנו לא תופסים צד .המרצה קיבלה
נזיפה ,השביתה שלה לא חוקית.
שי ברמסון :היה פה משהו שמחלק את המדינה .זכותם של אנשים לריב .כל עוד אין עבירה מבחינת
האוניברסיטה ,לדעתי לא צריך להתערב בזה.

יובל :אני ממש לא מסכימה .לא הגיוני שאנשים שבאים ללמוד בפקולטה יצאו עם שיימינג .אין לזה שום
מקום .לא בקדנציה שלי.
רות :יש פורום שמיועד לדבר מסוים .כמו שאנחנו מוחקים ספאם בקבוצות של החוגים .כשהדיבור מלוכלך
זה לא מתאים.
גלעד :לכל אחד יש את הפורום של החוג שלו ,אבל שימו לב שככל שאתם מרחיבים את גבולות הדיון
בפורום זה דורש יותר התייחסות.
יובל :קשה לשים קווים ברורים מה פוגעני ומה לא ,אבל פה זה עבר כל גבול .אנחנו נותנים התרעה ואז
גם בסוף חוסמים אנשים .היה הכי אגרסיבי שיכול להיות 200 .איש מהפקולטה לקחו בזה חלק כזה או
אחר.
שרה טליסמן :אם אני מעירה לאנשים ,אז הם כותבים לי "שרה את לא אומרת לי שלום בפקולטה"
וקוראים לי גזענית.
יובל :פרסמתי היום פוסט שלא יהיו פוסטים פוליטיים וקיבלתי מלא תגובות אוהדות ,וזו פקולטה לא
מפרגנת.
שרה :במהלך ההפגנה ,הסטודנטים הרגישו שהמרצים שעמדו בצד השני של ההפגנה עכשיו שרפו אותם
ולא יקחו אותם לקליניקות וכו'.
גלעד :זו פגיעה מהותית בסטודנטים שם ללמוד אצל המרצים האלו לאחר מה שקרה.
שי :זה לא פעם ראשונה שקורה דבר כזה .הבעיה הזו תמיד הייתה.
יובל :ההבדל הוא שזה קרה בתוך הפקולטה שהם מלמדים בה .בעיה שיש יחסי מרות בין הצדדים
השונים בהפגנה.
רום :מה שהמרצה עשתה – יש מעבר על התקנון .לדוגמא ,יום אחרי רצח רבין אף אחד לא רצה ללמד
אבל כולם באו .אנחנו בעד מחאות והכל אבל ברגע שסוגיה הופכת להיות קיצונית אפשר לחרוג ולהתנהל
אחרת למען הסדר הציבורי ושהפקולטה לא תיקרע לגזרים .מתחבר לדברים של יובל ,הגיע למצב שיש
שני צדדים בקיצון והרוב באמצע ואין להם למי לפנות ורוכבים על הגב שלהם .לא מעניין אם כן או לא היה
לזה אישור זה לא המהות ,המהות היא איך לא לקרוע את המארג החברתי פה שהוא גם ככה עדין.
האוניברסיטה בחרה לנהל את זה בצורה חכמה ולא צודקת .להנמיך את הלהבות .לא יודע אם זה היה
הכי נכון לעשות .עובדתית זה לא העלה את הלהבות.
יובל :זה קצת העלה .הרבה כועסים על הפקולטה שלא "שמרו על שלום".
גלעד :כל הקיצוניים יצאו בזול וכל המתונים מרגישים שדרכו עליהם.

הצגה של  TAU ONLINEהמרכז לחדשנות בלמידה אוניברסיטת תל-אביב
ראש המרכז יובל שרייבמן מציג את פעילות המרכז.
כיום יש  11קורסים מקוונים בלבד .עלות הפקת כל קורס כזה כ.₪ 800,000-
אנחנו בשלב במהפכה שאפשר ללמוד בבית אבל יש בחינה שמתרחשת עדיין באופן פיזי בקמפוס ,כדי
לקבל קרדיט אקדמי.
היום צריך פסיכומטרי ובגרות להתקבל להאוניברסיטה .פסיכומטרי אמור לנבא איך אדם יצליח באקדמיה.

הצלחנו להביא למצב שאם עוברים בהצלחה קורס מקוון אחד מקבלים  5נקודות בונוס בציון התאמה ,אם
עוברים בהצלחה  2קורסים מקבלים  10נקודות בונוס ואם עוברים  3קורסים מקווים  -לא צריך
פסיכומטרי!!!

הצגת פעילות פרויקט תגלית
המטרה היא לראות איך באמצעות הנציגים שמים את האוניברסיטה במקום טוב בתוך תגלית מבחינת
שיתוף הפעולה.
הקיץ הזה צפויים להשתתף בפרויקט  35,447משתתפים מחו"ל ו 7,136 -ישראלים.
תגלית נועדה להתמודד עם התבוללות ,החלשות הזהות היהודית וכו' .נושא העליה הוא לא על סדר היום
של תגלית.
מימון  60% -מתורמים 20% .קהילות יהודיות 20% .מדינת ישראל
מעל מיליארד דולר תרומה למשק הישראלי



עומר ביאלר סקר בקצרה את קמפיין "בואו נתערב" שנועד לעודד מעורבות גדולה יותר
בפוליטיקה הישראלית ,ושזוכה לשיתוף פעולה מצד רוב המפלגות

יו"ר האגודה רום טנא  -עדכוני הנהלה:
-

סגל זוטר – מו"מ עדיין לא נגמר.
אתר חדש לאגודה בתקווה עוד חודש.
יום הסטודנט – עוד יומיים .הכיוון ממש טוב .מזג אוויר לטובתנו בינתיים.
ערב הוקרה למילואמניקים – היה נפלא 400 .מילואימניקים .יצאו ממש מרוצים .בהופעה של
גורי אלפי היו  1,000איש בערך.

הישיבה הסתיימה.

