פרוטוקול ישיבת מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים
פרוטוקול מס'  – 3כ"ו בטבת התשע"ט03.01.2019 ,

א .פרטי הישיבה
נוכחים/ות :אסף הרפז ,עמוס עצמון ,ערן חיו ,עמית גרשון ,נטע נוביק ,סתיו גור ,סרי מביראקי,
מועתז אסתיתי ,דורון ברגמן ,נדב גלבוצקי ,עמית סלע ,מור דולב ,שיר בסר ,יובל יוספסברג ,עופרי
אביב ,מטר בן ישי ,ואסים נסראללה ,שני באפמן ,עדי זיטלני ,טל אשכנזי ומאי לוי.
נעדרים/ות :שירה זבצקי (היעדרות שלישית ברצף) ,אלעד ברון ,שרה טליסמן.
שיעור נוכחות חברים מן המניין.)87.5%( 21/24 :
מבקר הפנים :מיכאל טנדלר (מבקר יוצא) – נוכח ,דניאל אסולין (מבקרת נכנסת) – נוכחת.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .18:00-20:00 ;207

ב .על סדר היום
•

עדכון יו"ר המועצה.

•

עדכון ראשי ועדות.

•

אישור מינוי בקרת המועצה החדשה ,דניאל אסולין – אושר ברוב קולות.

•

אישרור מבקר מועצה חיצוני ,עו"ד גיא הדר – אושר ברוב קולות.

•

שיח בנושא הקפיטריות – סיו"ר.

•

פרידה מיובל יוספסברג ,שיר בסר ושירה זבצקי.

ג .עדכוני יו"ר המועצה ,אסף הרפז
 .1נשף הפקולטה:
א .יחול בתאריך .18.04.2019
ב .מחפשים כותבי מערכונים ,שחקנים ,צלמים ואנשים שיובילו את הפן האמנותי.
ג .מבקש לפרסם לסטודנטים ולסטודנטיות בפקולטה  -שיכנס למודעות.
 .2מפגש מועצות משפטים ארצי:
א .יחול בתאריך .11.01.2019
ב .אירוע חשוב וכייפי המפרה את הידע והעשייה בין הפקולטות ,היה שיתוף פעולה טוב
לאורך השנים.
 .3יום פתוח באוניברסיטה
א .יחול בתאריך .01.02.2019

ב .יהיו תגי שם רשמיים למתנדבים מהמועצה  -המטרה היא לעזור לפקולטה קצת בשיווק
וקצת במענה על שאלות שרלוונטיות רק לסטודנטים.
 .4בחירות לאגודה
א .שרה טליסמן היא נציגת הפקולטה לשנים ג' וד' באופן סופי .כל הכבוד.
ב .יחד עם שרה ייצגו את הפקולטה מטר (שנה א') ועמוס (שנה ב').
 .5שיתוף פעולה עם קופי סנטר (– )Copy Center
א .מדובר על בית הדפוס במבנה בית התפוצות.
ב .כיום ישנה הנחה (למזמינים באתר) לכלל הסטודנטים באוניברסיטה  9 -אג' לדו"צ
שחור-לבן ו 90-אג' לצבעוני  5% +הנחה במעמד החיוב לכרטיס .TAU
ג .מאחר שעדיין אין את הפלטפורמה האינטרנטית המפרידה בין סטודנטים בפקולטות
השונות ,כרגע יש להתקבץ בקבוצות של  20סטודנטים ומעלה ,לפנות אליהם ולקבל
הנחה נוספת.
ד .בכדי להקים את השינוי בפלטפורמת האינטרנט ,היינו צריכים ליצור שת"פ ולהתחייב
כדי שיבצע זאת וישקיע את הכסף לשם כך .בעתיד ,לאחר קיום חוזה שת"פ מסודר,
יהיה בדף האינטרנט שלהם סימון לסטודנטים למשפטים.
ה .השיתוף פעולה מחייב אותם לתת מחירים טובים יותר לסטודנטים מהפקולטה ,כאשר
אנו נתחייב לנסות ולעזור לסטודנטים להגיע אליהם.
ו .המחיר ההתחלתי שהם נותנים הוא הכי זול לסטודנטים כרגע ולכן פנינו אליהם.
 .6השתתפות בפעילויות מועצה והתנדבויות –
א .לתחושתי חסרה רוח התנדבות במועצה ,אם זה רשימות האוכל ,היום הפתוח
ב .אני לא "המפקד" ולא מבצע שיחות נזיפה .אין לי פה סמכות אכיפה ,אבל אני מקווה
שזאת הפעם האחרונה שאני עושה שיחה כזו .קחו אחריות.

ד .עדכוני ועדות
 .1עדכוני יו"ר הועדה האקדמית ,נטע נוביק
•

שני הנציגים משנה א' ,עמית ושני ,העבירו הדרכת מבחנים .ענבל הגיעה וענתה על שאלות
וכן הגיעו חלק מתלמידי אפיק המעבר .אם מישהו רוצה את המצגת ,ניתן למצוא אותה
ב.drop box

•

בנק בחינות –
א .מאי סידרה את הבנק הבחינות .יחד עם יובל הגזבר סידרו השניים את צוות
הקלדנים לשנה הקרובה.
ב .עלה מבחן במשפט חוקתי ,משנה שעברה ,שהיה חסר.
ג .אחריותו של כל נציג  -ברגע שחוזרים ציונים בקורס בהם אתם נציגים ,הודיעו
באופן מידי למאי ולנטע.
ד .זו עבודה קשה במהלך תקופת הבחינות .למעשה אוספים את הבחינות מכלל
הפקולטה תוך המבחנים .וזה קריטי לניגשים למועדי ב' .לעזור למאי לאסוף
מבחנים .אתם הלומדים בקורס ויודעים אם מישהו קיבל מבחן מצטיין.

ה.
ו.
•

כמו כן ,יש לשלוח למאי את הפתרון המוצע שהמתרגלים שולחים לסטודנטים.
לשים לב שמוחקים תעודות זהות  /שמות ממבחנים לפני העלאת הבחינות
למערכת.

מעבר על ה"זכותונים" (נספח א')
א .לפני המבחן ,עלינו לוודא כי המתרגל והמרצים מפרסמים שאלות לדוגמה ,תיאור
של מבנה הבחינה ,פרסום סילבוס מעודכן .לוודא קיום מענה בפורום שו"ת במודל
(עדיף מכיוון שכך כולם רואים ועיקרון השוויון נשמר) ,אולם אם המרצים
מעוניינים לענות במיילים ,הדבר אפשרי.
 .1אין חובה לפרסם מבחן לדוגמה
 .2אין חובה לפרסם תשובות לשאלות
ב .בזמן המבחן
 .1המרצה והמתרגלים חייבים להיות נוכחים .מענה על שאלות מתבצע
באמצעות דפי שאלות.
 .2מבנה הבחינה צריך להיות זהה בשני המועדים.
 .3לא ניתן להיכנס לחדר הבחינה באיחור גבוה מ 30-דק'.
 .4טענתה של יובל – באופן לא פורמאלי ,מי שמאחר בפחות מחצי שעה זכאי
להארכת זמן יחסית.
ג .אחרי המבחן
 .1הציון הממוצע ,כולל מיטיבים ,צריך להיות  ,81-77כאשר ציון נמוך מ50-
יחושב כ 50-לצורך התיקנון.
 .2כאשר יש פחות מ 25-סטודנטים ,אין חובה לתקנן את הממוצע הכיתתי.
 .3מועדי ב':
א .נכשלים במועד א' נרשמים אוטומטית למועד ב'
ב .שיפורי ציון מחייבים הרשמה של הסטודנט דרך האינטרנט .אם פספס
ניתן להגיע ביום המבחן ולחתום על ויתור ציון במועד א'.
ג .הערה של אסף  -אם מחליטים לגשת למועד נוסף ,נכנסתם לכיתה
והתחלתם את המבחן ,הציון האחרון הוא שיקבע.
ד .הערה של עמוס – אם נרשמתם למועד ב' ולא הגעתם ,זה בסדר .הציון
הקודם יהיה הציון הסופי.
 .4ערעור על ציון יהיה טכני בלבד –
א .ס"כ הנקודות לאחר חישוב חוזר שונה מהניתן בציון הסופי .בעידן
ה"דיג'י" קורה פחות".
ב .אם ציינתם פסק דין או סעיף חוק ,ונרשם כי לא כתבתם זאת ,ניתן לערער.
ג .לא מעוגן בשום מקום שמרצה לא יכול להוריד נקודות.
ד .ערעור על עבודות הוא רק לפנים משורת הדין.
 .5זמן בדיקת המבחנים הוא שבועיים לעד  100נבחנים ,ויותר מ 100-מבחנים 3
שבועות .הפקולטה עושה מאמצים לעמוד בכך.

א .חשוב לוודא השבת המבחנים ולשוחח עם המתרגלים במידה ונראה כי יש
עיכוב.
ב .הבהירו לסטודנטים כי נושא זמני השבת מבחנים וציונים צריך לעבור דרך
הנציגים  -יוריד עומס מהמזכירות ויצור סדר עבודה טוב יותר.
 .6זכאות למועד מיוחד:
א .העדר מרצה בזמן הבחינה.
ב .פטירת קרוב/ת משפחה מדרגה ראשונה ,עד שבועיים לפני הבחינה.
ג .סטודנטית שילדה עד  28ימים לפני הבחינה .עמית מבקש לברר האם גם
הגבר זכאי .ניתן מענה שכך הדבר ,על אף שלא מעוגן מתקנון.
ד .קבלת ציוני מועד א' פחות משבוע לפני מועד ב'.
ה .משלבים – זכאים למועד מיוחד מאחת הפקולטות כאשר יש התנגשות
מבחנים בקורסי חובה (יום לאחר יום).
ו .מחלה (זכאות למועד עוקב) – שינוי משנים קודמות – בהצגת אישור
רפואי של מינימום  3ימים .בהתאם לשק"ד ועדת ההוראה ,תינתן זכאות
למועד עוקב במקום מועד ג' כבשנים עברו.
ז .אסף – חשוב להדגיש שהדבר פרטני .סטודנט המגיע אל נציג מועצה,
ואומר כי הגיש אישור של  4ימי מחלה ונתנו לו רק מועד עוקב ומבקש
מכם לפנות למזכירות  -זוהי לא עבודתנו.
ח .בתקופת המבחנים במיוחד ,אנחנו לא פונים למזכירות בנושאים פרטניים.
ניתן לסייע לו ע"י הפנייתו לגורמים המתאימים ,אם זה שמות ,מיילים
וטלפונים של גורמים רלוונטים.
 .7מילואים ,בהגשת אישור מילואים.
א 3 .ימים או פחות ,שאחת מהם הוא יום הבחינה – יש להודיע למזכירות
עם קבלת צו הקריאה.
ב .תקופה רצופה של  7ימים ,עד  20ימים ,ותאריך הבחינה  7ימים מהשחרור
ג .תקופה רצופה של  14ימים או  21ימים מצטבר ,ותאריך הבחינה  14ימים
מהשחרור.
ד .ישנן זכאויות נוספות ומפורטות .ניתן להפנותם לקישור (לא הוסף
למסמך) ,וכן לעמוס.
 .8הגשת ערעורים אינה מחייבת מענה על כך לפני קיום מועד ב'.
•

פרוייקט של שני בפמן:
 .1מדובר במסמך  google sheetsשרשומים בו כל הקורסים וכל המרצים ,באילו
שנים ,האם אלו קורסים חובה או בחירה.
 .2הרעיון הוא שהסטודנטים יכתבו במסמך את דעתם בנוגע למרצה ,לקורס ,לבחינה
וכולי.

•

בקשות הפורום
 .1טל :חשוב לעבות את בנק בחינות של שנים ג' וד' ,ולהוסיף גם חת"מ.
 .iiדורון אחראי בנק עבודות לשנים ב'-ד'.

 .2דורון  :בתור האחראי על שנים ג'+ד' ,כשמקבלים חזרה עבודה מצטיינת ,לבקש
להסיר תעודות זהות ,במיוחד אם בקובץ PDF
 .2עדכוני יו"ר ועדת פנים ,עמית גרשון


מועדון סטודנטים
 oמצב המועדון גרוע מאוד על-אף שמנקים אותו אחת ליום .מבקש להעיר לאנשים
שמלכלכים ולוודא שמנקים אחריהם .אם לא נשמור על המועדון ,הוא פשוט
ייהרס.



הנשף
 oבונים את התוכן לחלק האמנותי .חפשו את ה"ליצנים" ,שיעשו חצי שעה של
בידור  -סרטונים וקטעים .כל מי שפונה אליכם ,תפנו אותו לאלעד ברון שמרכז
הכל.
 oאסף – תפנו לאנשים באופן אקטיבי .לכאלו שאתם מזהים כמצחיקים
וכמוכשרים בשנתון.
 oהמכירה הראשונה ב 14.03-באותו היום תהיה מכירה ידנית בפקולטה של
כרטיסים ותפתח מכירה אינטרנטית .לפי כן ,יהיה בפקולטה שיווק אינטנסיבי.
שבועיים לאחר מכן תהיה מכירה נוספת שגם תהווה תזכורת לאירוע עצמו.



פורים
 oיחול שבוע לאחר המכירה הראשונה לנשף.
 oתהיה התכנסות של כל הפקולטה ,בירות ,אוכל וכו' .לאחר מכן הכוונה שנצא
להתנדבות לבית חולים וחלוקת משלוחי מנות.



מסיבת סוף תקופת מבחנים וסוף שנה
 oהרעיון – סוגרים עם בר/מועדון  1+1כל הלילה לתלמידי הפקולטה למשפטים.

 .3עדכוני יו"ר ועדת חוץ ,ערן חיו


מכירת מחשבות
 oהייתה מוצלחת באופן מיוחד .נותרו רק  4ספרים .ברמת התנהלות האירוע,
חשוב שיהיו יותר אנשים שיעזרו .נבקש להבא יותר מתנדבים .אין מניעה שכל
מי שמגיע לפקולטה באותו הרבה יגיע ויחלק.
 oאסף :הכל מתחיל ונגמר באחריות אישית .בסוף כולנו פה באותה סירה ,אם
אתם לא מגיעים בזמן ,או כלל לא אם הגעתם להגיע .נרשמתם ולא הגעתם,
לפחות אל תעברו בלובי כאילו אתם לא רואים.



עליית מחירים של ספרי מחשבות
 oייערך בירור סביב סוגיית עליית המחירים.
 oסוגיה זו תועלה גם במפגש המועצות הארצי .אם יובהר כי ישנה עלייה
משמעותית ,נשקול אפיקי פעולה.
 oנדגיש כרגע שמדובר בגוף מונופוליסטי ,מדובר בבעיה מוכרת .כל הפקולטות
יחד מהוות אחוז קטן מהגוף הזה וממכירותיו.



מועדונים
 oאחת המטרות שרצה לקדם השנה בועדה הוא להגביר את שימור הידע לשנים
הבאות.
 oנוצר מסמך נהלים מרוכז.
 oהמפגשים בסמסטר א' היו מוצלחים והייתה נוכחות גבוה לעומת שנה שעברה,
אך היו תקלות רבות במישורים שונים בהקשרי המועדונים .מקרים
שמועדונים לא נשמעו לנהלים והדבר פגע במועדון ,בסטודנטים ובמפגש עצמו.
 oיתבצע מפגש אמצע מול מנהלי המועדונים כדי להבהיר את החשיבות הנהלים.



משלחת
 oבתהליכים לסגירת יעד .ישנן שתי פקולטות באירופה שיצרו קשר אשר הביעו
מיוזמתן עניין.
 oלשאלות הפורום – מדובר על משלחת בה הסטודנטים משלמים על כרטיס
הטיסה והשתתפות עצמית ,היתר מסובסד.

 .4מבקר המועצה – מיכאל טנדלר


אישור המבקר החיצוני
 oעו"ד גיא הדר .הוא המבקר של אגודת הסטודנטים ויש הסדר איתם .זה מגולם
בכל מה שאנחנו מקבלים מהם.
 oהצבעה על אישור עו"ד גיא הדר כמבקר המועצה החיצוני.
 oההצבעה נערכה בהרמת יד.
 oאושר המבקר החיצוני פה אחד  21 -בעד 0 ,נמנע 0 ,נגד.



אישור מינוי מבקרת הפנים
 oפרסמנו קול קורא למבקר המועצה .היו ארבעה מועמדים והייתה ועדה
שנתכנסה (אסף ,עמוס ,מיכאל ונטע) ,אשר קיבלו את ההחלטה להמליץ על
דניאל כמבקרת המועצה.
 oמיכאל פותח את האפשרות לפורום לשאול על ההליך:
▪

דורון – למה לא כלל המועצה בוחרת מבקר מתוך ארבעת המועמדים?

▪

מיכאל – זהו הליך מסובך ולא יעיל .בנוסף ,ישנה ועדת מכרזים שהם
האנשים הרלוונטים לבחירת המועמד המתאים ביותר.

 oהצבעה – אמון  /אי אמון
▪

מיכאל :ברוב קולות  16 -הביעו אמון 3,נמנעו ו 1-נגד.

 oדניאל אסולין נבחרה לתפקיד מבקרת המועצה החדשה.
 oאסף – מבקש להודות למיכאל על פועלו כמבקר המועצה במשך שנתיים.
▪

"מיכאל היה פה שנתיים כמבקר ,עזר רבות למועצה ,תודה רבה על העבודה.
עזרת לנו מאד ,יצרת מועצה שעובדת בצורה טובה יותר ,שמתנהלת בצורה

טובה ולא מפחדת לעמוד מול טעויות ולעשות ביקורת ,נוקבת לפעמים ,בכדי
להשתפר .שיהיה הרבה בהצלחה בהמשך"
 .5סיו"ר ,עמוס עצמון – שיח בנושא הקפיטריות
•

Coffee Star
 oייבחנו דרכי פעולה נוספות של המועצה לפתרון התלונות שעלו מציבור הסטודנטים.
 oכל פעולות המועצה ייעשו בתיאום והתייעצות עם עו"ד למניעת בעיות בתחום לשון
הרע.
 oחשוב שתהיה בקרה של המועצה על מקרים חריגים .יש לתעד כל מקרה ולשלוח
לנציגי המועצה בכדי שנוכל לטפל בהתנהלות הספק ביתר שאת.
•

לדוגמה – אם רואים שהתפריט המפוקח לא מוצג יש לצלם את שני צדדי
הקופה.

 oלא בטוחים שיהיה שיתוף פעולה מצד הסטודנטים.
▪

שנה א' – לא מודעים לכך שיש מזון מפוקח .צריך להעלות את המודעות לכך.

פרידות משנה ד'
זוהי הישיבה האחרונה של שיר ,יובל ומיכאל ,שעוזבים את הפקולטה להתמחויות.
אסף נושא דברים בשם המועצה:
" יובל ושיר ,אני קודם כל רוצה להגיד תודה .תודה על הזמן שהשקעתן בסטודנטים ובסטודנטיות,
בתור נציג במועצה בשנים האחרונות ,ראיתי השקעה מטורפת מהצד שלכן .תודה על תקופה
משמעותית במועצה שהייתה מלאה בעשייה וגם בכיף .הגעתן למועצה לפני כמה שנים ,ולדעתי אתן
יוצאות לדרך החדשה כשאתן משאירות מאחורה מועצה חזקה יותר ,שעובדת נכון יותר ושיש לה
יכולות הרבה יותר טובות להשיג דברים גדולים בשביל הסטודנטים .אני חושב שהסטודנטים ,מי
שבמועצה עכשיו ,ואנשים שיהיו בשנים הבאות במועצה ,יהיו חייבים לכן הרבה .ברמה האישית,
באמת תודה על כל העבודה המשותפת ועל התקופה החווייתית שהייתה ביחד המועצה .למדתי מכן
הרבה וקיבלתי הרבה מאד כלים שעוזרים לי בתפקיד היום .שוב תודה ושיהיה הרבה בהצלחה
בהמשך".
דברי העוזבים
שיר" :לא הכנתי משהו להגיד ..רובכם כאן בשנתכם הראשונה במועצה ,ולא יצא לכם להכיר או
לעבוד איתנו ,אבל אני יכולה לסכם באופן אישי שאלו היו  3.5שנים מדהימות .בכל תפקיד ובכל
ועדה ובכל פן ,למדנו המון .בעיקר בתחום ההון האנושי ,ובאמת זה שכולכם פה מבלי לקבל שום
תמורה ,ומי שחושב שיש ,צר לי – אין .כל הכבוד לכם .תמשיכו ליצור מועצה חזקה ,טובה ונכונה,
חדורת מטרה והשמיים הם הגבול.

יובל" :תהנו ממה שאתם עושים ,ובעיקר אל תחשבו על התפקיד הבא ,על איך אתם בולטים ועל
איך תהיו חזקים בפקולטה ,אלא באמת תחשבו על איך אתם רוצים שהמועצה הזאת תפעל טוב
יותר .זה לא רק לבוא פעם אחת בחודש לישיבות ,אלא באמת לעשות בין לבין ולתת מעצמכם ,להיות
סובלניים ורגישים לסביבה .אתם אלופים ,אוהבת אתכם .ואני רוצה להגיד לשיר ,שהיא השותפה
האמיתית שלי במועצה הזאת שהיה לי כיף להיות איתך במועצה במשך  3.5שנים".
מיכאל" :עם רוב האנשים שכאן ההכרות שלי לא עמוקה ,אבל כל מי שכאן מהשנים הקודמות – לי
היה ממש תענוג .אני חושב שכלפי חוץ וכלפי פנים הדברים השתפרו ממש .יצא לי לעבוד עם יובל
ועם ניל שלא כאן בתור יו"ריות והיה לי הרבה יותר קל וכיף ממש שחשבתי שיהיה ,אין פה את כל
התככים והמזימות .אני מקווה שזה ימשיך כך ,שבאמת כמו שהבנות אמרו ,תזכרו שאתם פועלים
גם בשביל עצמכם ,אבל בעיקר בשביל הטוב הכללי פה בפקולטה ותשתדלו ליהנות ולקחת את זה
בקלות".

