פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  - 5כ"ז בניסן התשע"ח24.2.4.21 ,

א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :שיראל אהרוני ,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 ,עמוס עצמון ,נעם פיינסטון,
מיכאל קגזנוב ,נועה קנרי.
נעדרות/ים :אסיל איברהים ,שירה זבצקי ,רוני שניצר ,עדי שניר.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 11 :מתוך .)14.8%( 32
מבקר פנים :נוכח  -מיכאל טנדלר.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .30:00-10:00 ;302

ב .סוגיות שעל סדר היום
ב .2.הצבעות
 .1הצעה למכירת /מסירת ספרי חקיקה ולימוד משומשים/ישנים :ביוזמת חבר המועצה עמוס עצמון.

ב .4.שוטף
 .3עדכונים נקודתיים :בהצגת יו"ר המועצה ,יובל יוספסברג .מפאת קוצר הזמן והקדשת הדיון לסוגיה מס' 2
שלהלן ,עדכונים מורחבים ביחס לכלל ועדות המועצה ובהמשך לנדון בפרוטוקולים האחרונים ,יופיעו בישיבות
המועצה הקרובות.
 .2שיחת מועצה עתית בנושא תפקודה המקצועי של המועצה :בהצגת יו"ר המועצה ,יובל יוספסברג.

ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
ג .2.הצבעות
מתכונת ההצבעה )1( :הצגת הסוגיה; ( )3דיון על ידי נציג המועצה; ( )2העלאת התייחסויות או סייגים להצבעה
במידת הצורך; ( )4הצבעה גלויה בפיקוח מבקר הפנים; ( )2ספירת קולות ע"י המבקר והכרזה על תוצאה  -הן לגבי
הסייג והן לגביה הסוגיה בכללותה.
 .1הצעה למכירת /מסירת ספרי חקיקה ולימוד משומשים/ישנים :מדי שנה נמכרים ספרי חקיקה ולימוד של
הוצאת "מחשבות" בפקולטה .במקביל להמשך שיתוף הפעולה עמם ,מוצע על ידי עמוס להקים עמדה למכירת
ספרי מחשבות ,בכדי להוזיל עלויות ולתרום לרווחת הסטודנטים.
התייחסויות:
שיר בסר :ההצעה תפגע במועצה מבחינה תקציבית ,שכן היא עלולה להוביל לפגיעה בשיתוף הפעולה עם
החברה.
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יובל יוספסברג :ראשית ,יש לבחון האם ההצעה אפשרית מבחינה משפטית ועומדת בתנאי החוזה שלנו אל מול
"מחשבות" .שנית – וחשוב אף יותר ,כיום יש מסירת מחשבות אחד לשנייה מבלי לבקש תמורה ,ובהעמדת יריד
מכירת ספרים משומשים ,אנחנו פוגעים בשיתוף ובחברות שיש פקולטה .מציעה להעמיד דוכן שיאפשר למכור
או למסור בחינם ספרי מחשבות .כך ,לא פוגעים במערכת היחסים עם מחשבות ,וגם תורמים לכל הסטודנטים.

הוחלט:


ההצעה לדוכן מסירה ומכירה מתקבלת בכפוף לבדיקה המשפטית .הוצבע :ברוב קולות (2 .)24/21
מתנגדים;  4נמנעים.

ג .4.שוטף
 .3עדכונים נקודתיים


רכישת כרטיסים לנשף הפקולטה :ב ,11.4.3010-יום חמישי ,תתקיים הגרלה עם פרס מטעם חברת "אל על".
עם זאת ,מכירת הכרטיסים תמשך עד למוצאי שבת ,ה .31.4.3010-תלמידי כלל השנתונים שטרם רכשו כרטיס,
מוזמנים לפנות בהקדם לנציגי השנתון שישמחו לסייע.



נציגות המועצה יום הפתוח של אוניברסיטת תל אביב :ב ,32.2.3010-יום שני ,יתקיים יום פתוח לציבור הרחב.

בין השעות  10:00-14:00תתבצע הצגה של הפקולטה ,ותדרש לשם כך נציגות של חברי המועצה .הרישום ליום
הפתוח יתבצע בקבוצת המועצה ,בפוסט מטעם סיו"ר המועצה ,טל אשכנזי.
 .2שיחת מועצה עתית בנושא תפקודה המקצועי של המועצה
מעת לעת מתקיימות במועצה ישיבות ושיחות של יו"ר המועצה עם הועד המנהל שלה (ראשי ועדות המועצה)
או בהרכב מורחב ,במליאה .מטרת השיחות היא למשב את בעלי התפקידים השונים במועצה ,במטרה
להבטיח מצדם שירות הולם ,אפקטיבי ונאות לאוכלוסיית תלמידי הפקולטה ועל מנת לדאוג לכך שהמועצה
בכללותה תבצע את המוטל עליה כמתחייב במטרותיה .מכיוון שהמועצה דוגלת בשקיפות ובפתיחות גם ביחס
לענייני הפנים שבה ,עיקרי דברים מתוך הישיבות המתקיימות במליאה יופיעו בפרוטקולים שמפורסמים
מטעמה.
להלן עיקרי הדברים מתוך השיחה שהתקיימה הפעם:
א .היעדרויות של חברי מועצה מישיבות :כפי שניתן להתרשם משיעור ההגשה לישיבות המועצה (שנמצא
בעת האחרונה במגמת ירידה) ,קומץ מחברי המועצה נעדר מישיבות המועצה  -זאת ,אף שמועדיהן נקבעו
מראש בתחילת שנת הלימודים .אי-התייצבות סדרתית לישיבות מנוגדת לתקנון ונושאת עמה סנקציה -
הדחה מהמועצה ,לאחר שימוע במליאה .בנוסף ,לא אחת ,אי-התייצבות או היעדר מעורבות בשגרה גוררות
עמן גם חוסר ביצוע של המשימות המוטלות בפועל על הנציג  -ויש לתת על כך את הדעת גם כן.
התייחסויות מרכזיות:
נעם פיינסטון :מציעה למסד מנגנון מסודר עבור פתרון בעיות פרטניות של נציגי מועצה ,בטרם יוחלט
לשקול האם להדיחם .במסגרת המנגון ,תתקיים שיחה אישית בהשתתפות הנציג ,יו"ר הועדה שאליה הוא
משתייך ויו"ר המועצה .במסגרת השיחה ,יש לנסות להבין מה מונע מהנציג לנכוח ולבצע את המוטל עליו
כנבחר על ידי הסטודנטים ולחשוב על פתרונות .אשר לחוסר ביצוע המשימות ,מוצע להפנות את המשימות
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לחברי המועצה בצורה ספציפית ואישית ("העומדים מהצד" – אנשים נוטים לעשות פחות כקבוצה) .יש
להבחין בין יוזמה לבין הירתמות – אלו שתי בעיות שונות ויש להתייחס אליהן בנפרד.
עמית דודזון :יש להבחין בין הבעיות הפרטניות ,לבין ההיבט הרחב יותר שנוגע לתפקוד של כולנו כחברי
מועצה .בהקשר האחרון ,מחזקת את דברי נעם באשר למנגנון בכלל ולהפניה אישית של משימות בפרט,
למען חיזוק תחושת המחויבות ,בצורה שלא תהיה מעיקה או מוגבלת מידי.
יובל יוספסברג :תומכת בהצעה.
ב .שקיפות פנימה ,בתוך המועצה ומעורבות ביוזמות :במהלך הישיבה נטען כי לא כל חברי המועצה מכירים
את מכלול התהליכים שקורים במועצה ,או את הצרכים הבוערים שעל הפרק .משום כך ,אין ביכולתם
ליזום ולקדם מהלכים .ביחס לטענה זו ,רבים מהמשתתפים סברו כי יש לבצע "בדק בית" ביחס לסוגיית
היוזמה של חברי מועצה וביחס לשקיפות פנימה  -סוגיות הכרוכות זו בזה לדעת חלק מהנציגים.
התייחסויות מרכזיות:
גלעד מור :אנחנו מדברים על הבעיה לאחר שהיא קרתה .הרבה פעמים הנציגים הם בגדר "אחראי פרסום"
בלבד .הבעיה היא ביוזמה הפנימית בין חברי המועצה .בהקשר זה ,מרגיש שיש בעיה במישור הבין-אישי:
פעמים רבות רעיונות ויוזמות של נציגים נבלמות על הסף.
שירה גפן :השקיפות בתוך המועצה היא חלקית .שיפור השקיפות תגרום לעליה במוטיבציה של הנציגים
לפעול וליזום.
עמית דודזון :מציעה לחזק פלטפורמות עדכון שוטפות (אחת לשבוע /שבועיים) בקבוצת הפייסבוק של
המועצה ,למשל ,על מנת לחזק את עניין השקיפות.
יובל יוספסברג :מסכימה עם הרעיון של בדק בית פנימי בהקשר לבעיית המחויבות והיוזמה .עם זאת,
לעניין השקיפות ,חשוב להדגיש כי את רוב המידע המרכזי והמשמעותי ראשי הועדות ואני מביאים לידיעת
כלל חברי המועצה .לעתים קשה במהלך השגרה לרדת לרזולוציות ולפרטים ביחס לסוגיות נקודתיות
ומרובות .להמשך ,אני מציעה לקיים ישיבה במתכונת "לא מן המניין" על מנת להוסיף ולדון בנושא.
באפשרות חברי המועצה גם להעביר אליי משובים אנונימיים עם הצעות ,ביקורות ורעיונות.
לסיכום ,עלינו לחשוב  -כל אחד עם עצמו  -מה אפשר לעשות אחרת ,ואיך להמשיך ולטייב את תפקידנו
כחברי מועצה.
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