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הציבוריותהמכללותבתולדותהארוכההשביתהלאחר

החמצהבתחושתלוותהלכיתותהחזרה

recent activitiesaimedat eliminat-

ing violence against women. The

conferencewas attendedby approx-

imately400 studentsand faculty
members.

“As an academic institutionthat
conducts researchand greatly

impactsupon Israeli society,we can-

not stand aside,"said event moder-

ator Prof. Ruth Halperin-Kaddari,
directorof the Rackman Centerfor

the Advancementof the Statusof
Womenin the Facultyof Law and

vice chairof the United Nations
Committeeon the Eliminationof

Discriminationagainst Women.

Halperin-Kaddaricongratulatedthe

university administrationfor rising
to the occasionand pavingpathfor

othersto follow.

Universityrector Prof. Miriam

Faustsaid,“As facultymembersand

studentsin universitythat invests

considerableresourcesin research
and teachingto promoteIsraelisoci-

ety,we demandthat the problem
of violenceagainstwomenin our

societybe addressed immediately
and comprehensively.In the Jewish

tradition,itis customaryto haltthe

courseof dailylife and gathertogeth-
er to protestsocial injustices.We are

joiningthis traditionby gatheringto

expressour shockat the increasing
violencetoward womenin our soci-

ety, whichis testimonyto the levelof

violencein societyas whole.Some

24 women were murderedthis year
and many more sufferfrom violence

of varyingdegrees.Thisis situation

that doesnot allowus to step aside.”

Additionalspeakersincludeduni-

versifydirectorgeneralZohar Yinon,
authorand journalistAnat Lev-Ad-

ler and Prof. Rivka Tuval-Mashiach,
directorof the University’sGender

Studies Program.
The conferencewas heldin coop-

שבועותחמישהכמעט■^אחר
TS1$$השביTS1$₪$השבי־שבועייםלפניהסתיימה

$DN2$₪השבי$DN2$בתולדותביותרהארוכהתה
חוגגיםשהשנההציבוריות,המכללות

מהשלדברלאזהלהיווסדותן.שנה25

אלףוכ־53מרציםכ־003,1שבתובכך.
הסכםהיוהשובתיםדרישותסטודנטים.

מיני־פיזייםעבודהתנאיבהסכמה,קיבוצי

מליים
$TS1$מינימליים$TS1$

$DN2$מינימליים$DN2$,בדומהתעסוקתיביטחוןלמרצים

ומחקרהצטיינותמענקילאוניברסיטאות,
הלימודיםועוד.לאוניברסיטאותבדומה
תוךשבועות,חמישהכמעטלמשךהושבתו

סטודנטים.אלפיבעשרותפגיעה

ההסכ־למרותבאהבה,לכיתותחזרנו

מות

$TS1$ההסכמות$TS1$

$DN2$ההסכמות$DN2$עםויחדעלינו,כפההמשפטשבית
הח־החמצה.תחושתחשיםאנחנוזאת

מצה

$TS1$החמצה$TS1$

$DN2$החמצה$DN2$לאבנטנפתליהחינוךששרכךעל
הב־הסגלחברינציגותאללפנותנאות

כיר

$TS1$הבכיר$TS1$

$DN2$הבכיר$DN2$מתוךולואחת,פעםאפילובמכללות
הבי־שרלהיותיותרמענייןאותונימוס.

טחון;

$TS1$;הביטחון$TS1$

$DN2$;הביטחון$DN2$התעל־שהתקשורתכךעלהחמצה
מה

$TS1$התעלמה$TS1$
$DN2$התעלמה$DN2$כךעלהחמצהלחלוטין;כמעטמאיתנו

ולמעטמהצד,הסתכלושהאוניברסיטאות
כךעלהחמצהוגםנדם;קולןעצומות,כמה

ועדמולניהלנוהגדולההמלחמהשאתכך
אמו־שלושהאינטרסיםהמכללות,ראשי

רים

$TS1$אמורים$TS1$

$DN2$אמורים$DN2$הסגלחברישללאלומשותפיםלהיות
ומתכת־לעומתייםעצמנואתמצאנושלו.

שים

$TS1$ומתכתשים$TS1$

$DN2$ומתכתשים$DN2$.ואתאותנו,לפגושרצולאהםאיתם

עורכיבתיווךהמשפט,ביתעשההגישור

הייתהביותרהגדולהההחמצהתחושתדין.

בפ־לפתורהיהשאפשרהקטניםמהדברים

גישה

$TS1$בפגישה$TS1$

$DN2$בפגישה$DN2$,המ־עלמגשריםהיינובהמשותפת

לשבותצריכיםהיינוזה,במקוםחלוקות.

בנ־משווהלאאנישבועות.חמישהכמעט

פשי

$TS1$בנפשי$TS1$

$DN2$בנפשי$DN2$שנוכלמנתעללשבותנצטרךכמה
לאלובמכללותהשכרתנאיאתלהשוות

שנה?באוניברסיטאות.

המכללותביןשכרתנאיהשוואת
וההוגןהנכוןהדברהיאלאוניברסיטאות

ראשוןדורפיתוח,עיירתכילידלעשות.
המנהיגותתוכניתוכבוגרגבוההלהשכלה

אקד־במכללהשלמדומיאייסףקרןשל

מית,

$TS1$,אקדמית$TS1$

$DN2$,אקדמית$DN2$בפריפ־דווקאללמדשליחותראיתי

ריה

$TS1$בפריפריה$TS1$

$DN2$בפריפריה$DN2$אוליאוראיתי,לאאידיאולוגיה.מתוך

לש־הזועקהצדקאיאתלראות,לאבחרתי
מיים

$TS1$לשמיים$TS1$
$DN2$לשמיים$DN2$הקודשלעבודתהניתןלתגמולביחס

הציבוריות,במכללותעושיםואנישחבריי

החברתיתבפריפריהבעיקרהממוקמות

ישראל.מדינתשלוהגיאוגרפית
הסכםעלחתימהלקראתאנחנואלובימים

השוואתהסכםלקראתתחנההמהווהקיבוצי

לאוניברסיטאותהמכללותביןשכרתנאי
עלנתפשרולאהבאלהסכםשלנוהיעדזהו

ההח־מקבלישכלתקווהכולימכך.פחות

לטות
$TS1$ההחלטות$TS1$

$DN2$ההחלטות$DN2$החינוךשרועדהמכללותמראשי
המכללותביןהתנאיםבהשוואתיראו

נצטרךולאלאומי,יעדלאוניברסיטאות
תק־כוליכן,ואםאחת.שעהאפילולשבות

ווה

$TS1$תקווה$TS1$
$DN2$תקווה$DN2$הס־התקשורת,המכללות,ראשישוועד

טודנטים,

$TS1$,הסטודנטים$TS1$

$DN2$,הסטודנטים$DN2$וראשיהבכיריםהמרציםעמיתנו

הצודקלמאבקנושכםיטוהאוניברסיטאות

בישראל.הגבוההההשכלהעתידלמען
לתקשורתהמחלקהראשהואהכותב
תוכניתובוגרספירהאקדמיתבמכללה

לחינוךהבינלאומיתהקרןאייסף,

erationwith the Rackman Center,
the Gender Studies Programand the

Student Union.
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