פרוטוקול מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול ישיבה מספר  ,7ג' בסיוון תשע"ט06.06.2019 ,
פרטי הישיבה:
נוכחים/ות :אסף הרפז ,עמוס עצמון ,נטע נוביק ,עמית גרשון ,סתיו גור ,עופרי אביב ,שני בפמן ,סרי מביראקי,
מטר בן ישי, ,נדב גלובוצקי ,מועתז אסתיתי ,מאי לוי ,עמית סלע ,דורון ברגמן ,וסים נסראללה ,שרה טליסמן.
נעדרים/ות :ערן חיו ,אלעד ברון ,מור דולב ,טל אשכנזי ,עדי זיטלני.
יצאו לפני תום הישיבה :דורון ברגמן ,מאי לוי ,סתיו גור.
שיעור נוכחות חברים מן המניין.)76%( 16/21 :
מבקרת פנים :דניאל אסולין -נוכחת.
גזבר :יובל סוקלצקי -נוכח.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .18:00-20:00 ,207

עדכוני יו"ר המועצה אסף הרפז:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

היום יתקיימו בחירות לממלא מקום יו"ר ועדה אקדמית .המועמדים :דורון ברגמן ועמית סלע.
משלחת סטודנטים מסורבון ,צרפת מגיעה ב .30.6-מדובר במשלחת בארגון הפקולטה ,אבל הם ביקשו
לפגוש סטודנטים אז המועצה תנסה להתגייס לצורך זה למרות שמדובר בתקופת בחינות.
תקופת בחינות  -מיותר לציין מה החובות שלנו כנציגי מועצה לאור העובדה שזאת לא תקופת בחינות
ראשונה .יש להיות בקשר רציף והדוק איתי ועם נטע לטובת טיפול בבעיות בזמן אמת.
טבלת קורסים בדרייב -יוזמתה המצוינת של שני בפמן צוברת תאוצה ועלינו כחברי וחברות מועצה
להמשיך לקדם את הפרויקט .ישנם/ן לא מעט חברי וחברות מועצה שטרם מילאו את הטבלה.
מסיבת סוף שנה ,השקת "בוכמניסט" וחגיגת שבועות ועיד אל-פיטר -האירוע מתקיים ביום שני הקרוב
בשעה .11:45
מבקש לציין לחיוב את המשלחת המוצלחת והרצינית שהסתיימה בהצלחה! כל הכבוד למובילי המשלחת
מטעם ועדת חוץ :ערן ,עפרי וסתיו.
מבואות משפט והמועצה -יותר משנתיים מדברים על כך שמעוניינים להפריד את המועצה ממבואות
משפט וכעת הדברים צוברים תאוצה .כלל המכשולים הקיימים הוסרו והחל משנה הבאה פרויקט
"מבואות משפט" יפעל כארגון נפרד ולא תחת המועצה.

עדכוני יו"ר ועדת פנים עמית גרשון:
 .1ביום שני הקרוב ( )10.6.2019יתקיים אירוע שיא אחרון לכבוד חג השבועות ,עיד אל-פיטר והשקת
ה"בוכמניסט" .מבקש להזכיר את האירוע לכלל הסטודנטים והסטודנטיות ולוודא הגעה מירבית.
 .2האירוע מסכם את פעילות הועדה לשנה זו ואני מבקש להודות לכלל חברי ועדת פנים וכמובן לוועד
המנהל .תודה מיוחדת ליו"ר המועצה ,אסף הרפז ,על פועלו ומסירותו לאורך השנה.

עדכוני ועדת חוץ ,מטר בן ישי ועופרי אביב:
.1
.2

.3
.4

משלחת – הייתה משלחת לגרמניה .התוכנית הייתה עשירה ומוצלחת והכל עבר בצורה טובה והיה שת"פ
פורה בין המשלחות ,בארץ ובגרמניה .יו"ר חוץ ,ערן חיו עשה עבודה טובה מאוד במהלך המשלחת.
מנטורשיפ – התוכנית עוברת שינוי כך שתתמקד בעיקר בסמסטר א' .יהיו  60-30מנטורים ,שכל אחד
ילווה  10-5סטודנטים .הרעיון הוא סשן של  3פגישות בסמסטר א' .הראשונה – היכרות עם הפקולטה.
השניה – איך מגישים עבודות .השלישית – הכנה למבחנים .לאחר מכן ,מי שירצה ליווי של המנטור יקבל
אותו .השינוי נבע מהצעות של שנה א' ולפי ההבנה כי בסמסטר ב' יש פחות צורך במנטור ולכן יש
להתמקד בסמסטר א' שנה א' .הרעיון להפוך את המנטורים לקבוצה קטנה יותר ,שניתן לערוך עליה
בקרה – האם נעשתה עבודה ,והאם היא הייתה טובה .הכוונה היא להעלות את רמת הדרישה כך
שתצטמצם כמות המנטורים בשיטת הרשמה של כל הקודם זוכה .המנטורים יקבלו מסמך מסודר לגבי
מה ה ם צריכים לעשות בפגישות עם הסטודנטים .הסיבה לעשות כל הקודם זוכה היא שלא ניתן למיין
מי מתאים מפאת גודל הקבוצה ואין קריטריונים ברורים מפני שזה בעיקר מתן טיפים.
ספרי מחשבות – יש חלוקה ביום שני במקביל לאירוע סוף השנה .יש צורך ב 5-4-נציגים שיעזרו.
מועדונים – רפורמת המועדונים ממשיכה .מסכמים את השנה בהבנה כי ישנם מועדונים מוצלחים
ופעילים וכאלו שלא .מטרת הרפורמה היא לצמצם את המועדונים – יהיו תנאי סף שימדדו את מידת
הפעילות של המועדון ורק אם יעבור אותם הוא ימשיך לפעול .כך ,מועדונים ימשיכו לפעול בתקציב יותר
גבוה .המועדונים הפעילים הם כבר בתוך תנאי הסף ולא יושפעו מהרפורמה .מועדונים שאין להם היענות
לאירועים ,אך עושים כאלו ומעשירים ,ימשיכו לפעול בתנאי שהם עומדים בתנאי הסף .לכך עלתה
הסתייגות כי יש להפסיק עם המועדונים שהסטודנטים לא מגיעים לאירועים שלהם .בסוף הסכימו כי
יש לאזן בין ההעשרה של מועדונים בהם הסטודנטים לא יתעניינו וייענו למפגשים ,לבין מועדונים להם
יש היענות גבוהה לאירועים.

עדכוני ועדה אקדמית ,נטע נוביק:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הדרכת בידינג והכוונה להתמחות לשנה א' -לראשונה הכנסנו את נושא ההשמה כבר בסוף שנה א'.
ההדרכה כללה הדרכה קצרה של סגן הדיקאן ושל המזכירה הראשית .התקבלו תגובות חיוביות.
שלשום פורסמה לשנה ב' מצגת הכנה לשנה ג' הכוללת גם הדרכה בנושא הבידינג .לכל שאלה ניתן לפנות
לחברי הועדה האקדמית.
אנו נכנסים לתקופת השיא של הועדה האקדמית -תקופת בחינות .מבקשת לוודא שאכן בוצעו כלל
ההכנות לקראת תקופת הבחינות ברמת הקורסים.
ה"זכותונים" יישלחו לכולכם במייל ואני מבקשת להעביר את זה לכלל הסטודנטים/ות ולשמור על
זמינות גבוהה בתקופת הבחינות.
מבקשת לוודא שבחינות מצוינות מגיעות למאי לוי ולבנק הבחינות .לאחר הבחינות תבוצע עבודת מיון
מסודרת וככל שיהיו יותר בחינות כך בנק הבחינות יהיה מעודכן יותר.
הערה של אסף הרפז :אם מגיעה אליכם מחברת קורס בדרך לא ישירה ,נא לא לשלוח את המחברת
למאגר המחברות ללא אישור של כותב המחברת.

בחירות ליו"ר ועדה אקדמית:
הצגת המועמדים-
א .דורון ברגמן-
בתחילת השנה התמודדתי לתפקיד ולא נבחרתי .מבחינתי למרות שלא נבחרתי והכניסה לתפקיד היא
בגדר כניסה פורמלית ולא מהותית אני רואה לנכון להתמודד לתפקיד ומבקש להמשיך לתמוך ולפתח
את המועצה ואת הועדה האקדמית .אבקש לשים את הדגש על הדברים החשובים שעומדים על הפרק:
 .1מבחנים.
 .2העלאת עבודות.
כרגע אלה הדברים החשובים ואותם אבקש לקדם כיו"ר וכחבר ועדה .לא ניתן להתעלם מהניסיון הרב
שצברתי במרוצת השנים ואני מוכן וראוי לתפקיד יו"ר ועדה אקדמית .בהצלחה למועמד הנוסף.
ב .עמית סלע-
הגישה שלי מעט שונה מזו של דורון; אמנם אני שנה א' אך גיבשתי במהלך השנה את הרצון להיות יו"ר
ועדה אקדמית ולכן זה אינטרס מובהק של כולנו שאלמד את התפקיד במהלך הקיץ .אני מאמין שזאת
דרך טובה לבנות את עצמי במועצה והדבר מהווה פיתוח חשוב עבורי להמשך.
תוצאות הבחירות-
דורון ברגמן 13 -קולות.
עמית סלע 3 -קולות.
נמנעים 0 -קולות.
מ"מ יו"ר ועדה אקדמית החדש (שייכנס לתפקידו רשמית עם נסיעתה של נטע לחילופי סטודנטים) הוא דורון
ברגמן .בהצלחה לדורון!
דורון עזב את הישיבה עקב סיבות אישיות (משמחות).

אישור דו"חות כספיים לשנת  ,2018גזבר המועצה:
הגזבר מציג את דו"ח "מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים באוניברסיטת תל אביב -עמותה -מאזן
ליום ."31.12.2018
שאלה של עמוס עצמון :האם התקציב מאגודת הסטודנטים קוצץ או טרם הועבר?
תשובת הגזבר :התקציב יגיע באיחור ולא קוצץ ,והוא עומד על  ₪ 50,000לשנה.
שאלה של עמוס עצמון ,סיו"ר המועצה :מבחינת הכנסות המשלחת -בשנת  2018הכנסות המשלחת היו ₪ 0
ובשנת  2017הדברים היו שונים .מה הסיבה לכך?
תשובת הגזבר :בשנת  2017אנשים שילמו השתתפות עצמית וזאת הייתה טעות של מי שניהל את המשלחת
בזמנו .בשנה שעברה וגם השנה אנשים שילמו השתתפות עצמית במזומן וכך אנשים שילמו ישירות מכיסם על
השירות וזאת הסיבה להבדלים בדו"חות .בנוסף היו מזומנים בקופה שיצאו ולכן לא ניתן לראות אותם בתזרים.
הצבעה ראשונה -אישור הדו"חות:
בעד14 -
נגד0 -
נמנע0 -
הדו"חות אושרו ברוב של  14קולות (נטע נוביק נעדרה מההצבעה).
הצבעה שנייה  -אישור של הגזבר כמגיש אישור ניהול תקין (דו"ח מילולי ודו"ח כספי):

בעד15 -
נגד0 -
נמנע0 -
הדו"חות אושרו ברוב של  15קולות.

הצעה לתיקון תקנון המועצה -ס' 9ד -אסף הרפז:
התיקון אמור להתמודד עם מצבים שהתרחשו בעבר לגבי תיקונים תקציביים שאושרו רק על ידי יו"ר המועצה
והגזבר .עד לתיקון התקנון המוצע יו"ר המועצה היה בעל שליטה מוחלטת על כספי המועצה ולטעמנו מדובר
בסיטואציה לא תקינה.
התיקון מציע להסדיר את מחויבותם של מורשי החתימה בהודעה מוקדמת למועצה בכל חריגה צפויה מהתקציב
שאושר בשנת כהונתם .בנוסף ,מחייב הסעיף התנהלות שקופה מול חברי המועצה בכל הקשור בניהול כספי
המועצה.
סעיף מוצע:
9ד .חריגה מתקציב :במקרה בו צפויה חריגה של  5%מסכום הכסף שהוקצה לפעילות מוגדרת בתקציב המועצה
השנתי ,כפי שאושר בישיבת המועצה בתחילת השנה הרלוונטית ,מחויבים נושאי המשרה מורשי החתימה ליידע
את הוועד המנהל ,מבקר הפנים וגזבר .ההודעה כאמור תכלול את גובה החריגה ,אחוז החריגה מהסכום שאושר
בתקציב במקור והסיבה לחריגה.
9ד(.א) .הודעה כאמור בסעיף 9ד .תתבצע לא יאוחר מ 7-ימים טרם הוצאת הכספים הצפויה.
9ד(.ב) .התגלתה חריגה בדיעבד מסכום תקציב שאושר בעבר ,יידעו מורשי החתימה את חברי המועצה בהקדם.
9ד(.ג) .הוצאת הכספים החריגה תאושר בהצבעת רוב בוועד המנהל מול מבקר הפנים ותירשם בפרוטוקול ישיבה
שיומצא לגורמים הרלוונטיים בעמותה ולחברי המועצה בישיבת המועצה הסמוכה למועד הוצאת הכספים.
חריגות עלולות להתבצע ולכן הסעיפים החדשים מאפשרים את המצב אך מגבירים את השקיפות והבקרה סביב
נושא התקציב .כמו כן הוועד המנהל מחויב להתכנס ולהצביע על חריגה צפויה ולא לאשר זאת באמצעים
מקבילים.
התייחסויות:
עמית סלע :האם ניתן ליידע את חברי המועצה ברגע שיש חריגה?
אסף הרפז :לא ניתן לבטל לחלוטין את עניין הגמישות ומובן שהוא נדרש לטובת התנהלות תקינה של המועצה.
עם זאת עלינו ליצור גבולות מסוימות והגבלות ברורות כדי לשמור על התנהלות כספית אחראית ותקינה וזאת
מטרת הסעיף המוצע.
עמוס עצמון :מובן שיכולות להיות טעויות ומטרת הסעיף היא לא "עריפת ראשים" כתוצאה מטעות .ניתן
להוסיף לסעיף הגדרה ברורה יותר לגבי ההודעה לחברי וחברות המועצה.
ההצבעה:
ההצעה לתיקון התקנון ס'9ד אושרה פה אחד.

תיקון תקנון המועצה -ס' 7ב – אסף הרפז:
בהמשך לאישור ההצעה לתיקון התקנון בישיבת המועצה מתאריך  6.5.2019בנוגע לשינוי הפרוצדורה הנוגעת
להדחת חבר מועצה עקב אי השתתפות באירועי מועצה ,מוצע להוסיף בתקנון המועצה סעיף המסדיר קיומן של
בחירות חוזרות במקרה של הדחת נציג מועצה עקב אי הגעה לאירועי מועצה כאמור בסעיף 7יד( )3לתקנון.
סעיף מוצע:
7ב.ב .התפנה תקן במהלך שנת הלימודים האקדמית עקב עזיבת נציג או הדחת נציג מועצה בנסיבות כאמור
בסעיף 7יד( ,) 3תקיים המועצה בחירות חדשות לנציגות השנתון אליו השתייך הנציג המודח במועד מוקדם ככל
שניתן לאחר סיום תהליך ההדחה כאמור בתקנון זה.
7ב.ג .בבחירות המתקיימות לפי סעיף 7ב.ב .יורשו להתמודד חברי עמותה מהשנתון בו למד נציג המועצה שהודח
בלבד.
7ב.ד .הוראות סעיף  7ב.ב .תקפות אלא אם הייתה ההדחה במועד בו נותרו שתי ישיבות מועצה א ופחות עד
לתום שנת הלימודים האקדמית בה הודח הנציג.
ההצבעה:
הסעיף אושר ברוב קולות .בעד ,12-נמנעים.2 -

נוכחות סטודנט ערבי כחלק מפורום ההתייעצות של פורום הסטודנטים ופוליטיקה בפורום
הסטודנטים:
מועתז אסתיתי :נגד התערבות פוליטית; הדבר לא יכול להועיל ועלול סתם ליצור אינטריגות מיותרות.
עפרי אביב :מסכימה לחלוטין עם דבריו של מועתז .לגבי ייצוג של נציג ערבי בניהול פורום הסטודנטים ,אני
מאמינה שלא ניתן להתחיל למנות סטודנט לכל מיעוט וזה מהווה "בור ללא תחתית".
מרבית חברי המועצה מסכימים עם דעתה של עפרי.
וסים נסראללה :ייתכן שמיעוט מסוים נתפס בצורה מסוימת אך לא כמו מיעוט אחר ולכן קשה להשוות בין
המיעוטים ב פקולטה ,מה גם שמרבית הדיונים הפוליטיים הם סביב הציבור הערבי .למרות זאת ,איני יודע מה
יהיו ההשלכות של דבר כזה ולכן איני מבקש לקבוע המלצות ברורות בנושא.

תיקון תקנון המועצה -ס' (3י)( )1וס'(7ה)(:)2
הדיון עולה על רקע המחלוקות הפוליטיות הקיימות במדינת ישראל לגבי חקיקה בכנסת ובהקשר הקשרים.
לאור תיקונים נדרשים ,הצבעה על תיקון התקנון בנושא זה תדחה לישיבה הראשונה בשנה הבאה.

הישיבה הסתיימה.

