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שלום לחברות וחברי האגודה והקהילה הסוציולוגית,
שנה וחצי עברו מאז קיבלה האגודה החלטה ,ברוב מכריע ,לשינוי תקנוני לפיו הוספנו הבעת ״מחויבות איתנה
לשוויון ,לדמוקרטיה ולזכויות האדם והאזרח ,ללא הבדל לאום ,מוצא ,אמונה ,מגדר ,נטייה מינית ,סגנון חיים,
מגבלה פיסית או שוני אחר .גם בתוכה עצמה האגודה מחויבת לקיום סביבה שוויונית ודמוקרטית לכל חבריה
וחברותיה ,נטולת אפליה והטרדה״ )סעיף  .(1וכאילו ביום למחרת קבלת אותה החלטה כבר נדרשנו להכריע כיצד
לתרגם עקרון זה ,עליו אין עוררין ,להנחיות לפעילות האגודה וקהילות העניין בה .מאז הקדישה הנהלת האגודה
מספר ממפגשיה לדיון בניסוח הנוהל ,קיימנו שימוע פומבי לשיחה בעניין ,התייעצנו עם מי שלהם ניסיון בעניינים
משיקים ,ובחנו נוסחי הצהרות והנחיות שהכינו אגודות אקדמיות אחרות בעולם.
בימים האחרונים קיבלה הנהלת האגודה הכרעה על הנוסח של נוהל האגודה להבטחת סביבה ראויה ,נטולת
אפליה ,הטרדה והתנהגות פוגענית .הנוהל מצורף להלן והוא מלווה בתיאור מטרות הנוהל )בפתיח( והמלצות
ההנהלה לעדכונים של תקנון האגודה )באחרית המסמך(.
השינוי התקנוני וכעת גם הנוהל הם הבטחה חשובה – וראשונה שנעשית באופן מפורש שכזה על ידי אגודה
אקדמית בישראל .ואת ההבטחה הזו אנחנו מביאות ומביאים לא רק בגלל הגל העולמי של תנועת  #MeTooולא רק
בגלל שאנחנו ,מתוך עבודתנו הסוציולוגית ,רואות ורואים תהליכים חברתיים בחדות מיוחדת ,אלא גם בגלל שאנחנו
יודעות ויודעים על עוולות בתוך הקהילה שלנו ואנחנו נלחמות ונלחמים לחיות אחרת ,״גם בתוך ]האגודה[ עצמה״.
יש סינכרוניות בין כל הכוחות האלה.
ברגע זה של סיום תהליך כתיבת הנוהל ,אני גאה על כך שעמדנו כקהילה לעשות מעשה בעניין חשוב זה ובכך
לעשות צעד נוסף בתהליך המתמשך של הצבת ספים לאתיקה בקהילתנו .אני גאה גם בכך שהצבנו עמדה עקרונית
של הוגנות ,אחריות ,הכרה בעוולות ופעולה למיגורן ,מבלי להירתע מכוחם של השיח המשפטי והשיח הביורוקרטי-
ארגוני שמאיימים להפוך אותנו לצופים ולא למשתתפים .ואני גאה שלמרות מורכבותו ורגישותו של הנושא הובלנו
תהליך ממושך ומכבד של הכרעה משותפת ובשקיפות.
אני מודה לחברות וחברי ההנהלה על מחויבותנו העיקשת להעמדת הליך זה.
אני מודה לחברות וחברי האגודה ולידידיה שהיו שותפות ושותפים להתחבטויות ההנהלה ,ייעצו והביעו עמדתם ,גם
במפגש השימוע.
אני מודה באופן מיוחד לאורי שוורץ ,סנדרה קלב ונעמי כרמון ,שעמלו להכנת התשתית לדיוני ההנהלה ולשימוע
הפומבי והובילו אותנו לקראת הכרעה זו.
אני מודה בשם כולנו לעו״ד יפעת בלפר ,שהקדישה את מרצה וניסיונה במתן עצה וחיוותה דעתה על נוסח מקדים
של נוהל זה.
ואני מודה לכולנו על האופן שבו הכרענו בעניין רגיש ,בשותפות ועל בסיס הקשבה להערות של רבים מאיתנו.

שיעמוד לנו כוחנו לפעול באופן דומה לקידום עניינים נוספים המחייבים הכרה ,הסדרה ותיקון.
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