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א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :אלמוג אלוש ,מועתז אסתיתי ,שיר בסר ,ערן חיו ,שרה טליסמן ,יובל יוספסברג ,יובל סרפוב ,עמוס
עצמון ,מיכאל קגזנוב ,רוני שניצר ,עדי שניר ,שירה גפן ,אסף הרפז ,גלעד מור.
נעדרות/ים :שיראל אהרוני ,טל אשכנזי ,אור גביש ,עמית דודזון ,נטע נוביק ,נעם פיינסטון ,נועה קנרי ,אסיל
איברהים ,שירה זבצקי.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 11 :מתוך .)22.82%( 32
מבקר פנים :נוכח  -מיכאל טנדלר.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .14:10-10:00 ;203

ב .סוגיות שעל סדר היום
ב ...הצבעות
 .1הוספת סעיף לתקנון האוסר על יו"ר המועצה ויו"ר ועדה אקדמית להשתתף בחילופי סטודנטים :ביוזמת
יו"ר ועדה אקדמית ,שיר בסר.
 .3סדרת הצעות הנוגעות לסוגיות חברתיות בפקולטה :ביוזמת חבר המועצה מיכאל קגזנוב .ההצעות פורטו
בפרוטוקול מספר  2מתאריך  .2.1.3010הפעם נתמקד בהצעה הנוגעת למשרתי מילואים ולמענה האקדמי הניתן
להם בפקולטה מטעם המועצה.
 .2הצעה למישוב עוזרי הוראה בפקולטה :ביוזמת חברת המועצה יובל סרפוב .הוספת האפשרות למשוב
הסמסטריאלי מטעם המועצה.

ב .6.שוטף
 .1הצגת עדכונים בועדות המועצה :כפי שיפורט להלן ,על ידי ראש הועדות.

ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
ג ...הצבעות
מתכונת ההצבעה )1( :הצגת הסוגיה; ( )3דיון על ידי נציג המועצה; ( )2העלאת התייחסויות או סייגים להצבעה
במידת הצורך; ( )1הצבעה גלויה בפיקוח מבקר הפנים; ( )3ספירת קולות ע"י המבקר והכרזה על תוצאה  -הן לגבי
הסייג והן לגביה הסוגיה בכללותה.
 .1הוספת סעיף לתקנון האוסר על יו"ר המועצה ויו"ר ועדה אקדמית להשתתף בחילופי סטודנטים :יציאה
לחילופי סטודנטים כרוכה בהיעדרות למשך סמסטר ,החל מחופשת הקיץ .תקופת הקיץ היא תקופה עמוסה
בעבודתם של יו"ר המועצה ויו"ר הועדה האקדמית אל מול הפקולטה .לדעתה של שיר ,אם ייצאו השניים
לחילופים ,או אף אחד מהם ,עבודת המועצה תנזק משמעותית וכפועל יוצא  -המענה האקדמי הניתן מטעמה
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לציבור הסטודנטים .לפיכך ,מוצע להוסיף סעיף לתקנון לפיו השניים יהיו מודעים לכך שהצטרפותם וחברותם
במועצה כרוכה בכך שלא יוכלו להשתתף בחילופים.
התייחסויות:
שרה טליסמן :ההצעה בעייתית ,משום שיוצא כי המועצה  -כפעילות שאינה אקדמית  -מגבילה את
ההזדמנויות של חברי המועצה להשתתף בפעילויות אקדמיות (בשונה מכתבי עת ,שחברות בהם מונעת יציאה
לחילופים מטעמים מוצדקים) .בנוסף ,סטודנטים שהצטרפו למועצה לא נחשפו לתקנון המועצה במעמד
הבחירות ,ולכן הוספת הסעיף בשלב זה היא בעייתית.
יובל סרפוב :מציעה הצעה אחרת ,חלף עיגון האיסור בתקנון  -לקיים בחירות פנימיות במועצה למחליף
כחודשיים לפני היציאה לחילופי הסטודנטים.
שיר בסר :ניסיון העבר מלמד על בעייתיות רבה במישור זה ,כמו גם על היעדר אפשרות מעשית לבצע חפיפה
הולמת למחליף ,וגם לבעיה בתוך המועצה בהחלפת התפקידים באמצע השנה.
הוחלט:


ההצעה לעיגון האיסור בתקנון נדחית .הוצבע :ברוב קולות ( .)9/.4הצעתה של יובל סרפוב מתקבלת
במקום.

 .3סדרת הצעות הנוגעות לסוגיות חברתיות בפקולטה :אין גורם מוסמך מטעם המועצה שאמון על מתן מענה
לסוגיות אקדמיות הנוגעות לאוכלוסיית משרתי המילואים בפקולטה .זאת ,בעוד שבאגודת הסטודנטים קיים
בעל תפקיד רשמי ,שאחראי על מענה ברובד האוניברסיטאי ,שלעתים לא תואם או לא רלוונטי למרתחש
בפקולטה בשגרה ובתקופות מבחנים .מיכאל מציע כי אחד מחברי המועצה יחל לשמש באופן רשמי כנציג
משרתי המילואים בפקולטה וירכז את פניותיהם וידאג להנגשת המידע הנוגע לזכויותיהם בקרב כלל
הרלוונטיים בפקולטה .בד בבד ,הנציג יפעל בתיאום עם האגודה.
הוחלט:


ההצעה מתקבלת .הוצבע :פה אחד ( .).4/.4בישיבת מועצה הבאה יוצג מתווה להטמעה (ועדה רלוונטית
במועצה שאליה ישתייך החבר ,זהות חבר המועצה שיבצע את התפקיד וכיו"ב).

 .2הצעה למישוב עוזרי הוראה בפקולטה :במשוב הערכת ההוראה מטעם המועצה לא היה מישוב של עוזרי
ההוראה ,דבר אשר מנע הבאת דברים לידיעת עוזרי ההוראה על מנת שישתפרו או שימשיכו לשמר בעבודתם.
לדעת יובל ,החסר הזה משמעותי במיוחד ,לאור העובדה כי עוזרי ההוראה הם הפונקציה העיקרית שמולה
הסטודנטים באים במגע לאורך הסמסטר.
התייחסויות:
יובל יוספסברג :סייג  -ראוי להכניס את המשוב במסגרת סקר הערכת הוראה ,ונפעל לקדם את זה.
הוחלט:
ההצעה מתקבלת .הוצבע :פה אחד ( . ;.3/.3נעדר) בכפוף לסייג ולמתווה המוצע של יובל יוספסברג.
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ג .6.שוטף
עדכוני ועדה אקדמית (שיר בסר)


השמה וראיונות התמחות :אנחנו אחרי שבוע הראיונות ולכולם יש התמחות .עו"ד יעל שחף העומדת בראש
מרכז ההשמה של הפקולטה סייעה משמעותית לסטודנטים במציאת משרות .המועצה העניקה לה שי בשם כל
שנה ג' כאות תודה .בנוסף ,לאחר החופשה צפוי להתקיים אירוע "שולחנות עגולים" של משרדי עורכי הדין
לתלמידי שנה ב' .אנו מעודדים להגיע ולהיחשף לקראת השנה הבאה.



הצגת סקר הוראה לסמסטר א' של המועצה בפני סגן הדקאן ,פרופ' איסי רוזן-צבי :ההיענות הייתה טובה
וההצגה הייתה מוצלחת .סגן הדקאן מוסר כי ישתדל להפיק לקחים לעתיד על בסיס ההערות שניתנו מטעמנו
ומחזק את ידי המועצה על פועלה.



הנגשת חומרי לימוד :עם החזרה לשגרה ,אנו שבים ומעדכנים את המאגר של המועצה .באחריות נציגי המועצה
לבקש חומרים לקורסים שייצגו מהסטודנטים ולהעלותם.

עדכוני ועדת פנים (שרה טליסמן)


חידוש פני המועדון :אחרי פסח יעלה סקר בקבוצת הפייסבוק של הפקולטה לרכישת ציוד חדש למועדון .נבחר
פריטים בהתאם לתקציב.



נשף הפקולטה :כל ההכנות הלוגיסטיות הסתיימו .כעת ,אנו בתהליכי הפקת הסרטונים לנשף ויש לעודד את
הסטודנטים להשתתף (משחק ,עריכה וכיו"ב) .יתקיים יום נוסף למכירת כרטיסים לאחר חופשת הפסח.



אירועים קרובים :בחודש אפריל תהיה הפסקה פעילה בדשא בחוץ.



עיתון "הבוכמניסט" :צוות חדש הוק ם למערכת העיתון .התקיימה גם ישיבת פתיחה .עם זאת ,סטודנטים
אשר מעוניינים להצטרף ולסייע עדיין יכולים לעשות זאת .עד ה 13.1-תוגשנה טיוטות לעורכות .העיתון צפוי
להתפרסם בחודש מאי.

עדכוני ועדת חוץ (אסף הרפז)


מכירת ספרי מחשבות :בסמסטר יהיו שתי מכירות .האחת אחרי פסח והשנייה לקראת הקיץ .הנציגים יעדכנו
על המועדים ,ויבררו באיזה מן הקורסים ניתן להכניס ספרים.



מיזוג בין מועדוני הפקולטה לפורומים :המועדונים פעלו עד כה מטעם המועצה ,ואילו הפורומים מטעם מכוני
המחקר של הפקולטה .כלל הפורומים הפכו למועדונים והועברו לחסות המועצה .שיתופי פעולה עם משרדי
עורכי דין מטעם המועדונים כרוכים באישור של המועצה ,בהתאם למדיניות הפקולטה.



תכנית "המנטורשיפ" :פורסמה טבלה בקבוצה ,שבה המנטורים התבקשו למלא ת.ז .ולעדכן האם החובות
מולאו ,בתמורה לקבלת תוספת נקודות בבידינג .הועדה תדאג לקיים מעקב ובדיקות רנדומליות מול החניכים
בשנה א' על מנת לבחון האם אכן החובות מולאו.



משלחת המועצה :בוצע מו"מ ארוך ,ובסופו נחתם הסכם להוצאת משלחת לאוניברסיטת טורקו בפינלנד.
בימים אלו עובדים על לו"ז והוא כמעט סגור .בנוסף ,התקיימת פגישה להצגת המשלחת עם פרופ' רוזן-צבי
ומיכל גורדון-קרת ,במטרה להבטיח כי מרצי הפקולטה יכירו בהיעדרות המשתתפים כמוצדקת (ואכן ,בדרך-
כלל המרצים נוטים להתחשב).
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דיון :האם ראוי כי נציגי המועצה ישתתפו כחברים במשלחת המאורגנת מטעמה?
במהלך הצגת הדברים ,התעורר דיון הנוגע לשאלת השתתפותם של נציגי המועצה עצמם כמשתתפים
במשלחת ועל שאלת האתיות שבכך ,לאור העובדה כי ההשתתפות בראש ובראשונה מיועדת לרווחת תלמידי
הפקולטה .העמדות בין חברי המועצה מתחלקות לשני מחנות  -יש מי שמתנגדים באופן גורף להשתלבות
הנציגים במשלחת שאינם המארגנים והמדריכים שלה ( 3נציגים מטעם ועדת חוץ); ויש מי שחושבים ,מנגד,
שמניעת ההזדמנות לאפשר לחברי מועצה להתמיין מצמצמת את היצע האפשרויות האקדמיות שעומדות
לרשותם.
התייחסויות עיקריות:
יובל יוספסברג :את הראיונות למשלחת מקיימים שלושה נציגי מועצה ,שהם גם אחראי המשלחת .במידה
שאחד מהם נפסל בגלל קרבה למועמד ,אני יושבת בראיון .הקריטריונים לבחירת סטודנטים ברורים וגלויים:
ידיעת השפה האנגלית על בוריה והבעת רצון להשתתף במשלחת (מוטיבציה ונכונות) .באופן עקרוני ,רוב
המתמיינים נמצאים כמתאימים אך היצע המקומות מוגבל.
יובל סרפוב :מסכימה עם ההצעה לביצוע הגרלה לאחר סינון ראשוני – אבל רק החל משנה הבאה ,לאחר
שנעדכן מראש את המועמדים שזהו ההליך .עובדה כי יש הגרלה לאחר הראיונות לא הייתה ברורה ופוגעת
בהסתמכות של סטודנטים שהגישו מועמדות ונמצאו מתאימים.
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