פרוטוקול ישיבת מועצה 12.6.17
נוכחים 35 :חברי מועצה


הצעה מטעם ההנהלה להוסיף לסדר היום דיון והחלטה בנושא עמדת האגודה לגבי "הקוד
האתי" למוסדות ההשכלה הגבוהה –
 oבעד –  ,29נגד –  ,0נמנע –  .0אושר פה אחד להוסיף את הנושא לסדר היום .חברי
המועצה מבקשים כי הנושא יידון בראשית הישיבה.



דיון והצבעה על עמדת האגודה בנושא "הקוד האתי" (דברי הסבר והצעת החלטה מטעם
ההנהלה נשלחו לחברי המועצה במייל לפני הישיבה) -
רמ"ח מעורבות חברתית רום טנא מציג את הנושא.
 oהנהלת האגודה חושבת שיש לבחון את הנושא ולהעלות אותו לדיון במועצה.
 oחשוב להדגיש שההנהלה לא רואה בקוד האתי דבר פסול כשלעצמו ,אולם בנוסח
הנוכחי נפלו מספר פגמים שלא ניתן לעבור עליהם לסדר היום.
 oהטענה המרכזית להתנגדות  -הפגיעה הבוטה בחופש הביטוי.
 oהצעת ההחלטה הוצגה לנציגים (מצורף כנספח לפרוטוקול).
 oתוכנה של ההצעה נפתח לדיון הנציגים.
 oמספר חברי מועצה מבקשים לפצל את ההצבעה לשלוש הצבעות נפרדות.
הצבעה ראשונה :ישלח מכתב לשר החינוך המפרט את התנגדות האגודה והמועצה לקוד
האתי .המכתב יועבר לנציגים בהקדם טרם שליחתו על מנת לקבל פידבק דרך קבוצת
הפייסבוק.
 oבעד – 27
 oנגד – 0
 oנמנע 2 -
הצבעה שנייה :נוסח המכתב -
 oכללי ומתומצת –  22בעד
 oמפורט ומעמיק –  5בעד
הצבעה שלישית :עמידה לצד האוניברסיטה ,הסגל האקדמי ,נשיא האוניברסיטה והתאחדות
הסטודנטים הארצית .לא תהיה השבתת לימודים בלי שהדבר יובא להצבעה נוספת במועצה.
 oבעד – 27
 oנגד – 0
 oנמנע – 0









הצגת ארגון הבוגרים של אוניברסיטת תל אביב – ע"י סיגל אדר ,מנכ"לית אגודת הידידים
של האוניברסיטה וע"י סיגלית מנהלת ארגון הבוגרים.



עדכוני הנהלה – יו"ר האגודה שי צ'רני:








 – 20.6פתיחה מחודשת של "המבחנה"
 - 16.6מסיבת נציגים בג'וני בוי
 – 19-21.6חלוקת קרטיבים בין הפקולטות
 – 21.6מסיבת סוף סמסטר ברחבה המרכזית
צילום מחזור של האגודה – מחר ישלח במייל מועד הצילום.
מאבק על פיקוח המחירים בקפיטריות – יצרנו קשר עם מנהיגי המאבק ,הם רוצים לצאת
במאבק משותף .נקיים עבודת שטח על מנת למפות את כלל הליקויים בקפיטריות לפני
היציאה למאבק ונפרסם במהלך השבוע תאריכים שבהם סטודנטים יוכלו לבוא ולדבר איתנו.
הישיבה הסתיימה.

_______________
יו"ר הוועד שי ברמסון

_______________
חבר הוועד

12.06.2017

הצעת החלטה – "הקוד האתי" במוסדות להשכלה גבוהה

דברי הסבר:
לפני כשבוע פורסמו לציבור הרחב כללים להתנהלות ראויה בתחומי חפיפה בין פעילות אקדמית
לפעילות פוליטית ,הקרויים גם "הקוד האתי למוסדות ההשכלה הגבוהה" .לאחרונה החליט שר
החינוך ח"כ נפתלי בנט לאמץ את הכללים המבוססים על המלצותיו של פרופ' אסא כשר ,ובכוונתו
להביא לאישורם בפני מליאת המועצה להשכלה הגבוהה וליישומם בכל האוניברסיטאות והמכללות
בארץ.
אגודת הסטודנטים היינו הארגון היציג של הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב ,ומתוקף כך חרטנו על
דגלנו להביע את עמדתנו בפומבי בנושאים ,הנוגדים לטעמנו ,את הערכים בהם אנו מאמינים ואותם
אנו רוצים להוביל .מועצת האגודה אשר נבחרה בבחירות דמוקרטיות מהווה ייצוג הולם וראוי
לדעותיהם של הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס.
אנו רואים ב"קוד האתי" הפרה בוטה של חופש הביטוי הניתן למרצים באוניברסיטה ,מתוקף היותם
חלק ממערכת חינוך במדינה דמוקרטית ושוויונית ,המקדמת את החופש האקדמי .אנו מתנגדים
להתערבותם של גורמים ממשלתיים בסמכות לקבוע את דרכי ההתבטאות של המרצים באקדמיה
ותומכים בשמירת הזכות הניתנת למוסדות להשכלה אקדמיים לקבוע את כללי ההתנהלות
וההתנהגות של חברי הסגל שלהם.

משחר ההיסטוריה ,המוסדות האקדמיים והסטודנטים היו לעמוד האש של הקידמה ,חופש הביטוי,
ונושאי הדגל של החברה בכל הקשור להובלת מאבקים חברתיים והשמעת דעות פוליטיות מגוונות
ושונות ,שלעיתים אינן מקבלות ביטוי מחוץ לכותלי האקדמיה .כסטודנטים באוניברסיטת ת"א עלינו
לעמוד לצד האוניברסיטה והסגל האקדמי ,ולהיות למגני הדמוקרטיה וחופש הביטוי ,הן
באוניברסיטה והן מחוץ לה.
אנו מוצאים לנכון להצטרף לקריאות הנגד של הועד הראשי של האוניברסיטאות ושל התאחדות
הסטודנטים הארצית ,העומדים על זכותם של הסטודנטים להביע את דעתם בצורה שווה וללא חשש,
אך לא במחיר של השתקה ופגישה בחופש הביטוי.
תוכן ההצעה:
הגשת מכתב לשר החינוך נפתלי בנט המתנגדת להמלצות "הקוד האתי" כפי שנוסחו על ידי פרופ' אסא
כשר ולהפצתו בקרב הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת ת"א כארגון המייצג אותם ,במטרה למנוע
פגיעה בוטה בחופש הביטוי בקרב הסגל האקדמי בקמפוס .כמו כן ,עמידה לצד אוניברסיטת ת"א,
הסגל האקדמי ונשיא האוניברסיטה בהתנגדותם ל"קוד האתי" וכן הצטרפות למאבק התאחדות
הסטודנטים והסטודנטיות הארצית.

מגיש ההצעה :הנהלת האגודה
אחריות לביצוע :ראש המחלקה האקדמית ,ראש מחלקת מעורבות חברתית ודוברת אגודת
הסטודנטים
הוצאה כספית משוערת :ללא עלות
לו"ז לביצוע :מיידי

