פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  - 1כ"ז בחשון התשע"ח16.11.2017 ,
א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :שיראל אהרוני ,אסיל איברהים ,אלמוג אלוש ,מועתז אסתיתי ,טל אשכנזי ,שיר בסר ,אור גביש* ,שירה
גפן ,עמית דודזון ,אסף הרפז ,ערן חיו ,שרה טליסמן ,יובל יוספסברג ,גלעד מור ,נטע נוביק ,יובל סרפוב* ,ניל פרידמן,
מיכאל קגזנוב ,נועה קנרי ,רוני שניצר ,עדי שניר ]*[ .נכחו חלקית.
נעדרות/ים :עמוס עצמון ,שירה זבצקי ,נעם פיינסטון.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 21 :מתוך .)87.5%( 24
מבקר פנים :נוכח  -מיכאל טנדלר.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .19:00-17:00 ;205

ב .סוגיות שעל סדר היום
 .1סיכום פעילות המועצה לשנה"ל התשע"ז וסימון יעדים לשנה"ל התשע"ח :בהצגת יו"ר המועצה היוצאת,
ניל פרידמן.
 .2העברת מסרים להתנהלות אקדמית נאותה לנציגי שנה"ל התשע"ח :מטעם יו"ר ועדה אקדמית היוצאת ,יובל
יוספסברג.
 .3בחירת בעלי תפקידים לשנה"ל התשע"ח :כמדי שנה ,לאחר הבחירות למועצה שהתקיימו בפקולטה
( ,)13.11.2017והיבחרם של  24הנציגים מכלל השנתונים (א' ,1א' ,2ב' ,ג' ו-ד') ,נתכנס לבחירת בעלי התפקידים
לועדות המועצה השונות ולתפקיד יו"ר המועצה .הגשת המועמדות לתפקידים נעשתה מראש (גם כן ב)13.11-
באמצעות קבוצת המועצה.
פירוט מגישי המועמדות לתפקידים השונים (ושנה"ל):


יו"ר  -יובל יוספסברג (ג')



סיו"ר  -טל אשכנזי (ב'); שירה גפן (ב')



יו"ר ועדה אקדמית  -שיר בסר (ג')



יו"ר ועדת פנים  -שרה טליסמן (ב')



יו"ר ועדת חוץ  -אסף הרפז (ב')



דובר/ת המועצה  -גלעד מור (א'); עמוס עצמון (א')



חבר/ת ועדת מכרזים  -אור גביש (ג')

ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
 .1סיכום פעילות המועצה בשנה"ל התשע"ז וסימון יעדים לשנה"ל התשע"ח  -להלן יפורטו הפרויקטים
שהמועצה הובילה במהלך השנה החולפת בחלוקה לועדות השונות.
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ועדת פנים :הוצאה לפועל של נשף סטודנטים נוסף; הפקת והשקת גיליון מס'  4של שנתון תלמידי
הפקולטה" ,הבוכמניסט"; שיפוץ וטיפוח מועדון הסטודנטים (לרבות המשך הפעלת פינת "קפה אמון");
ארגון מסיבות ,ימי כיף וציון חגים.



ועדת חוץ :קיום כנס בסימן "בוגרים ובירה" יחד עם ארגון הבוגרים של האוניברסיטה ,שמטרתו להנגיש
מידע על מקומות התמחות; ארגון ראיונות דמה לתלמידי שנה ג' לפני סגירת התמחות; המשך קידום
השת"פ עם האוניברסיטאות בוינה במסגרת פרויקט משלחות בילטראלי; המשך קידום שת"פ עם הוצאה
לאור "מחשבות"  -במסגרתו מוצעים לרכישה ספרי לימוד וחקיקה בהנחה (המועצה מפיקה רווח מהעמלות
ומקצה אותו לפעילותה השוטפת); המשך קידום פרויקט מועדוני הסטודנטים; המשך קידום פרויקט
"המנטורשיפ"  -ליווי חברתי של סטודנטים חדשים ע"י ותיקים.



ועדה אקדמית :כמיטב המסורת ,תפעול ושיפור השירותים המוצעים לסטודנטים בפן האקדמי  -בנק
בחינות ,בנק עבודות (חדש) ,מאגר חומרים פקולטטי (חדש); מתן מועד ג' למשלבים במידה ויש חפיפה בין
בחינות בשני החוגים  -הישג חדש ותקדימי של המועצה.



משימות יו"ר :סיום השת"פ עם חברת "עותקים" שנתנה הנחות לסטודנטים בפקולטה על צילומים .בימים
אלו נבחן שת"פ עם חברה אחרת; השתתפות בדיונים בכנסת הנוגעים לתיקון חוק לשכת עוה"ד שעניינו
הארכת ההתמחות לשנה וחצי במקום שנה .הצלחנו להוביל לביטול קורס בתשלום לאוניברסיטאות שהוצע
לקיימו במהלך יתרת חצי השנה החדשה.



דוברות :השקת עמוד פייסבוק חדש ורשמי למועצה ותפעולו  -פרסום פעילויות המועצה ,הודעות ועדכונים
וכיו"ב; המשך שליחת "מה פקולטה  -גרסת הסטודנטים" במייל.

דגשים לשנה הקרובה וסוגיות נוספות על הפרק:


שיפור ממשק העבודה בתוך המועצה :כלפי פנים וכלפי חוץ; לרבות בחירת נציגים חדשים לועדות.



מבחנים ממוחשבים :הועדה האקדמית ממשיכה ללוות את הטמעת שיטת הבחינה הממוחשבת בפקולטה.
הועדה היא זו שגם אמונה על קשר בשגרה עם נציגי החברה.



ניתוק מארגון ההדרכה "מבואות משפט" :הארגון מקדם מתן שיעורי משפטים כהשכלה כללית לנוער
בתיכונים .כיום פועל תחת המטריה של מועצת הסטודנטים ,אך בשל כך נגרמות בעיות ארגוניות וחוקיות
שונות .במהלך השנה יינקטו צעדים לניתוק הארגון מהמועצה מבחינה משפטית ואדמיניסטרטיבית.



השקת מועדונים חדשים :מועדון הליטיגציה (החייאה לאחר תקופת קפאון); מועדון מנהיגות ומשפט
(מתמקד בתחום ה .)Alternative dispute resolution :ADR-מועדונים חדשים שיוצעו ייבחנו בהמשך
השנה.



נשף סטודנטים :ארגון נשף פקולטה שלישי במספר.



מכירת ספרי "מחשבות" :המכירה לשנה"ל התשע"ח הסתיימה ,החלוקה תתבצע בקרוב.



ניהול עמוד המועצה :תתבצע חפיפה לדובר/ת החדש/ה.



יחסי חוץ :המשך קידום עבודה משותפת עם פורום מועצות הפקולטות למשפטים; המשך קידום פרויקט
"בוגרים מדברים".



וכמובן ,מתן מענה לבעיות אקדמיות שוטפות.
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 .2העברת מסרים להתנהלות אקדמית לנציגי שנה"ל התשע"ח :נוסף למסרים השונים שנמסרו ,הועלה דגש
מרכזי להמשך הדרך ,הנוגע לחלוקת עבודה בין חברי המועצה ביחס למענה בקבוצת הפקולטה בפייסבוק  -יו"ר
ועדה וחבריה הם אלו האמונים על מענה לפוסטים השונים בפייסבוק הנוגעים לתחום עיסוקם מטעם המועצה.
 .3בחירת בעלי תפקידים לשנה"ל התשע"ח
מתכונת הבחירה )1( :הצגה עצמית של המועמד בפני המצביעים (למעט עמוס עצמון  -הציג את עצמו באמצעות
סרטון מוקלט מראש בשל היעדרות); ( )2הצבעה חשאית בפיקוח מבקר הפנים  -לכל חבר מועצה יש קול אחד בלבד;
( )3ספירת קולות ע"י המבקר והכרזה על בעלי התפקידים הנבחרים.
להלן חברי המועצה הנבחרים לשנה"ל התשע"ח:
תפקיד

מכהנ/ת כיום

מחליפ/ה נבחר/ת

שיעור מהקולות

יו"ר
סיו"ר
יו"ר ועדה אקדמית
יו"ר ועדת פנים
יו"ר ועדת חוץ
דובר/ת המועצה
חבר/ת ועדת מכרזים

ניל פרידמן
מור אוברפרסט (לא ממשיכה)
יובל יוספסברג
גיא לוי (לא ממשיך)
שיר בסר
נעם פיינסטון
לירז חמו (לא ממשיכה)

יובל יוספסברג
טל אשכנזי
שיר בסר
אסף הרפז
שרה טליסמן
גלעד מור
אור גביש

 ;20/20ללא מתנגדים
 2 ;12/20נמנעים 6 ,בעד שירה
 ;20/20ללא מתנגדים
 ;20/20ללא מתנגדים
 ;20/20ללא מתנגדים
 4 ;9/21נמנעים 8 ,בעד עמוס
 1 ;19/20נמנע

הנחיות נוספות טרם נעילה
 .1השתבצות בועדות :באפשרות חברי המועצה להשתבץ בועדות השונות .יש לשלוח שתי עדיפויות לסיו"ר במייל.
 .2תיאום מועד קבוע למפגשים :יש לעדכן את הסיו"ר במועדים מועדפים.
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