פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  7ואחרון  -כ"ג בסיון התשע"ח6.6.2018 ,

א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :שיראל אהרוני ,אסיל איברהים ,אלמוג אלוש ,מועתז אסתיתי ,טל אשכנזי ,שיר בסר ,אור גביש ,שירה
גפן ,אסף הרפז ,שירה זבצקי ,ערן חיו ,שרה טליסמן ,יובל יוספסברג ,נטע נוביק ,יובל סרפוב ,עמוס עצמון ,נועה
קנרי ,רוני שניצר ,עדי שניר ועדי קופילוב.
נעדרות/ים :עמית דודזון ,נעם פיינסטון ,מיכאל קגזנוב.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 19 :מתוך .(86.3%) 22
גזברית :עדי קופילוב.
מבקר פנים :מיכאל טנדלר.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים.17:30-16:00 ,

ב .סוגיות שעל סדר היום
ב .1.הצגת סוגיות מטעם חברי המועצה והצבעות
 .1סיום העלאת סדרת הצעות הנוגעות לסוגיות חברתיות בפקולטה :ביוזמת חבר המועצה מיכאל קגזנוב.
ההצעות פורטו בפרוטוקול מספר  3מתאריך  3.1.2018ובפרוטוקול מספר  4מתאריך ) 26.3.2018הוצג בשמו
בשל היעדרות(.
 .2הוספת סעיף לתקנון אשר מסדיר את מינויו של מחליף יו"ר המועצה ויו"ר ועדה אקדמית :ביוזמת חברת
המועצה יובל סרפוב.
 .3שינוי שם המועצה מ"מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב" ל"מועצת הסטודנטים
והסטודנטיות למשפטים באוניברסיטת תל אביב" :ביוזמת חברת המועצה נעם פיינסטון )הוצג בשמה בשל
היעדרות(.

ב .2.שוטף
 .4הצגת עדכונים בועדות המועצה :כפי שיפורט להלן ,על יד י ראש הועדות.

ב .3.אישורים כספיים
 .5הצבעות המועצה לאישור דו"חות כספיים לשנת התשע"ז :כפי שיפורט להלן ,על ידי גזברית המועצה ,עדי
קופילוב.
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ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
ג .1.הצגת סוגיות מטעם חברי המועצה והצבעות
מתכונת ההצבעה (1) :הצגת הסוגיה; ) (2דיון על ידי נציג המועצה; ) (3העלאת התייחסויות או סייגים להצבעה
במידת הצורך; ) (4הצבעה גלויה בפיקוח מבקר הפנים; ) (5ספירת קולות ע"י המבקר והכרזה על תוצאה  -הן לגבי
הסייג והן לגביה הסוגיה בכללותה.
 .1סיום העלאת סדרת הצעות הנוגעות לסוגיות חברתיות בפקולטה :טל אשכנזי עדכנה בשם מיכאל על הסטטוס
של כל הסוגיות החברתיות שהועלו בעבר על ידו.
•

התויית שיתוף פעולה בין המועצה לפורום הסטודנטים הערבים )לאחר ביטול תפקיד נציג הסטודנטים
הערבים במועצה( :המתווה הסופי שגובש הוא כי פורום הסטודנטים הערבים יעביר לידי רכזת התכנית
לקידום סטודנטים ערבים בפקולטה ,עו"ד אלאא' חאג'-יחיא ,את הדרישות והצרכים האקדמיים השונים
שיתעוררו במידת הצורך ,בתיאום עם יו"ר המועצה .המועצה תפעל לקדם במקומות שנדרש.

•

פרסום שאלון למיפוי צרכים אקדמיים וחברתיים של תלמידות ותלמידי הפקולטה :יוזמה זו התקבלה
באופן מוסכם על חברי המועצה )ראו פירוט בפרוטקול מס'  6מתאריך  .(5.6.2018טל אשכנזי תנהל את
המיזם והיא תפרסם את השאלון בסוף תקופת המבחנים של סמסטר ב' .כלל הצרכים שיאותרו ,יטופלו
ע"י המועצה בשנה האקדמית הבאה.

 .2הוספת סעיף לתקנון אשר מסדיר את מינויו של מחליף יו"ר המועצה ויו"ר ועדה אקדמית :היוזמה פורטה
בהרחבה בפרוטוקול מס'  6מתאריך  .5.6.2018להלן הסעיף המוצע להוספה:

7ב .קיום בחירות באמצע שנה
נציג בוועד המנהל של המועצה המתעתד להעדר חלק מהשנה )לרבות התפטרות מתפקידו או יציאה לחילופי
סטודנטים( יוחלף בבחירות פנימיות במועצה להלן:
א .החלפת יו"ר המועצה
 .1ככל שמדובר על חילופי סטודנטים ,תערכנה בחירות חדשות לאותו התפקיד בישיבה
אשר תתכנס שלושה חודשים לפני מועד נסיעתו המשוער .בכל סיבה אחרת הבחירות
יתבצעו בישיבה הקרובה.
 .2יו"ר ועדה אקדמית איננו רשאי להתמודד להחליף את יו"ר המועצה ,אלא אם מתפטר
מתפקידו .אז ,יערכו בחירות גם לתפקיד יו"ר ועדה אקדמית.
ב .החלפת יו"ר ועדה אקדמית
 .1ככל שמדובר על חילופי סטודנטים ,תערכנה בחירות חדשות לאותו התפקיד בישיבה
אשר תתכנס שלושה חודשים לפני מועד נסיעתו המשוער .בכל סיבה אחרת הבחירות
יתבצעו בישיבה הקרובה.
 .2יו"ר המועצה איננו רשאי להתמודד להחליף את יו"ר הועדה האקדמית ,אלא אם
מתפטר מתפקידו .אז ,יערכו בחירות גם לתפקיד יו"ר המועצה.
ג .היה ומדובר בהחלפת בעל תפקיד אחר ,תערכנה בחירות חדשות לאותו התפקיד בישיבה אשר תתכנס
שלושה חודשים לפני מועד נסיעתו המשוער .בכל סיבה אחרת הבחירות יתבצעו בישיבה הקרובה.

הוחלט 16 :בעד 3 ,נמנעים .ההצעה אושרה ברוב קולות.
2

 .3שינוי שם המועצה מ"מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב" ל"מועצת הסטודנטים
והסטודנטיות למשפטים באוניברסיטת תל אביב" :היוזמה פורטה בהרחבה בפרוטוקול מס'  6מתאריך
.5.6.2018
הוחלט 18 :בעד 1 ,נגד  -השינוי אושר ברוב קולות .שם המועצה ישתנה מ"מועצת הסטודנטים למשפטים"...
ל"מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים."...

ג .2.שוטף
עדכוני יו"ר המועצה )יובל יוספסברג(
•

פוליטיקה בפקולטה :עברה עלינו תקופה קשה בפקולטה בשל סוגיות פוליטיות רגישות .אנחנו שמחים על כך
שהפתרון שגובש  -פתיחת פורום נפרד מפורום המועצה שבו יתקיימו דיונים פוליטיים  -מסייע במיגור התופעה.

•

שיפוץ המועדון :יו"ר המועצה השיגה תקציב מאחד המשרדים ,ובאמצעותו יוחלף כל הריהוט במועדון .את
ההוצאה לפועל של המיזם יקדמו שרה טליסמן ושיר בסר.

•

תקציב המועצה :המועצה אינה יכולה לבקש תרומות ממשרדים ,פרט לחברות המשפטיות "נבו"" ,קודקס"
ו"מחשבות" .לכן ,יו"ר המועצה השיגה תקציב של כ 30,000-ש"ח מהפקולטה לטובת קופת המועצה ,לקראת
השנה הבאה.

•

נציגי מועצה ראויים לשבח :הפעם ,הועד המנהל החליט לבחור בחבר המועצה עמוס עצמון .פעילותו של עמוס
נעשית עד הסוף ,הוא נרתם לבצע כל משימה ,עוזר ומוביל ומקדם יוזמות מטעמו או מקבל בחפץ לב יוזמות של
אחרים ומקדם אותן ,כמו אחראי המילואים.

•

ברכות :כל הכבוד לעמוס גם על הפקת עיתון הפקולטה "הבוכמניסט" ,שלווה באירוע השקה מוצלח מאוד.
עמוס ורוני שניצר הרימו אירוע מדהים ושרה טליסמן ליוותה; כל הכבוד גם לחברי הצוות המארגן של משלחת
המועצה  -אסף הרפז ,ערן חיו ונועה קנרי  -עשיתם עבודה יוצאת מן-הכלל.

עדכוני ועדה אקדמית )שיר בסר(
•

לקראת תקופת הבחינות :פורסמו זכותונים; באחריות כל נציגי המועצה לדאוג לסייע לשירה גפן לעדכן את
בנק הבחינות ע"י איסוף בחינות מצטיינות; מאגר חומרים  -בסוף הסמסטר ,אחרי תקופת המבחנים ,יושק
המאגר עם חומרי השנה החולפת.

•

אוריינטציה לתלמידי אפיק מעבר :תתקיים בסוף הקיץ .כל מי שרוצה להשתתף מוזמן לעזור.

•

מועדי בידינג לשנת התשע"ט:
רישום מקצה א'
המקצה הראשון של המכרז יבוצע במספר סבבים ,לפי התואר ושנת הלימוד של הסטודנט ,כדלקמן:
 16.8.18בשעה  11:00עד  19.8.18בשעה 10:00
תואר שני ושנה ד'
 20.8.18בשעה  11:00עד  23.8.18בשעה 10:00
שנה ג' +שנה ב'
 3.9.18בשעה  11:00עד  5.9.18בשעה ) 10:00בתוך מקצה ב'(
שנה א'
רישום מקצה ב' )מקצה שיפורים(  -מבוצע בסבב אחד לכל תלמידי הפקולטה.
 3.9.18בשעה  11:00עד  5.9.18בשעה . 10:00
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עדכוני ועדת פנים )שרה טליסמן( וחוץ )אסף הרפז(
•

ועדת פנים :כלל התכניות לשנה בוצעו בהצלחה.

•

ועדת חוץ :כנ"ל .לגבי תכנית "המנטורשיפ" שהגיעה לסיומה  -נשמח לקבל הצעות לייעול .חשוב להדגיש -
מנטור שלא יעדכן את הפרטים שלו ,לא יוכל לקבל נקודות בונוס לבידינג.

ג .3.אישורים כספיים
בישיבה הוצגו ע"י גזברית המועצה ,עדי קופילוב ,דו"חות כספיים משנת ) 2016תשע"ו( ומשנת ) 2017תשע"ז(.
מאזן  2017מלמד כי יש הפרש כספי בגלל פחת של רכוש קבוע ,שהשתנה )מדפסות ,ציוד משרדי(.
סך הכל התחייבויות ונכסים נטו 92,712 :ש"ח.
כספים מטעם אגודת הסטדונטים 50,000 :ש"ח לשנה ,בדו"ח זה מופיע לפי שנה קלנדרית.
הוצאות משלחת סטודנטים 11,791 :ש"ח לשנה.
שכר עבודה והוצאות נלוות )מבקר ,גזברית ותכנית "מבואות משפט"( 45,880 :ש"ח.
התייחסויות:
•

עמוס עצמון :אני מרגיש שאין לנו מושג מה קורה בתכנית "מבואות משפט" ,וזה בעייתי ,בהתחשב בכך
שאנחנו צריכים לחתום על מסמכים שנוגעים לתכנית ,מבלי שיש לנו ידיעה מה קורה בה.

•

יובל יוספסברג :החל מהשנה יש לנו בקרה של מיכאל טנד לר ,המבקר ועדי קופילוב ,הגזברית על הכספים.

•

מיכאל טנדלר :קיימנו גם פגישות עם מנהלות התכנית ,רעות ומאי ,במטרה לקדם פרידה מאתנו ויכול
להיות שזאת תהיה ההצבעה הראשונה בשנה הבאה.

•

עדי קופילוב" :מבואות משפט" עוברים מעקב ויש הב חנה בין הכסף שלנו ושלהם כל הזמן .הכספים
שמוצאים על ידי כגזברית הם רק שכר עובדים .אני כותבת צ'קים לעובדים ,שעל כל אחד מהם יובל עוברת
וחותמת .מידי פעם נציגי התכנית מביאים חשבונית על כיבוד/נסיעות .כל כסף מבית ספר מגיע ישירות
אליי ורק לי יש הרשאה אליו.

•

עמוס עצמון :אם לא ניפרד בקרוב ,נשמח שכל חצי שנה יהיה מעבר ועדכון תמונת מצב ,למשל שראש
התכנית תבוא ותציג בפני המועצה תמונת מצב.

הצבעות
אישור הדו"ח הכספי 18 :בעד 1 ,נמנע  -אושר ברוב קולות.
מינוי רו"ח לעמותת המועצה )לינה( 19 :בעד  -אושר פה אחד.
מינוי רו"ח כמבקר הדו"חות הכספיים )רונן( 19 :בעד  -אושר פה אחד.
אישרור זכויות חתימה עבור יובל יוספסברג ,טל אשכנזי ועדי קופילוב ולינה כמורשות חתימה 19 :בעד  -אושר
פה א ח ד .
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