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אל :נציגי מועצת הסטודנטים ,מבקר
הנדון:
נוכחים בישיבה:
)א( נציגי מועצה :ניל פרידמן ,שיר בסר ,יובל יוספסברג ,נעם פיינסטון ,אופק גליפוליטי ,אור גביש ,אסף
הרפז ,יובל סרפוב ,שרה טליסמן ,מועתז איסתיתי ,אסף מצא.
אחר :מיכאל טנדלר – מבקר המועצה; לילך מרדן – גזברית המועצה; סמא חדאד – נציגת הסטודנטים
הערבים.
הישיבה:
עדכונים
יו"ר -ניל:
•

חילופי סגן דקאן -בתאריך ה 1.7-סגן הדקאן מתחלף ,תודה לפרופ' רועי קרייטנר סגן הדיקאן היוצא.
מחליפה אותו ד"ר הילה שמיר שכבר התחילה את החפיפה ונכנסת לעניינים .שיהיה לה המון בהצלחה.

•

משוב מרצים לתכנית החדשה -המרצים עתידים למלא בסוף השנה משוב על התוכנית החדשה ,גם אלו
שמלמדים בשנה א וגם בשנה ב .זה דבר מאוד חיובי שעושי לשפר את התוכנית ולקדם אותה .אנו נבקש מרועי
ומיכל לראות את המסקנות העיקריות ונעביר אותן גם אליכם.

•

מבואות משפט– נכון לעכשיו הם לא יכולים להיפרד מאיתנו ולהיות עצמאיים ,מכיוון שחוק העמותות דורש
שבעה אנשים שרשומים כמתנדבים בעמותה וכרגע אין להם .חלופה חדשה היא להעביר אותם תחת עמותת
"ידידי האוניברסיטה" – בבדיקה של ליזה גל.

•

ועדת תקנון מועצת הסטודנטים– התהליך שבוצע :פגישה ראשונית לבניית תוכנית העבודה ,ישיבה בזוגות –
תיקון ותיקוף הפרוטוקול .לפני שבועיים ישבנו רוב הועדה ועברנו על כל סעיף ,תיקנו ושיפצנו .כל הכבוד
לשרה שהובילה את זה בצורה מצוינת .ותודה רבה גם לכל הועדה שעמלה בנושא .השלב הבא הוא אישור של
כולנו והעברה דרך רשם העמותות.

•

קוד אתי– אחת מנציגות המועצה הייתה בישיבה של האגודה .הקוד האתי התקבל ע"י רוב קולות בהצבעה
של האגודה – שהם גוף פוליטי .כל מי שפנה אלינו הוסבר לו שאין לנו קשר לנושא ,ואנו לא פועלים בו כגוף
א-פוליטי.

•

ערב מועצה -תודה רבה לנעם שהרימה ערב מועצה מדהים ,לא היה ערב מועצה כזה מאז שאני במועצה! J

•

נושא נוסף שקשור לנעם ,כפי שראיתם נוצרה בעיה שהיא עובדת בקודקס ובמקביל גם הדוברת של המועצה,
כיוון שאנחנו עובדים גם מול מחשבות .הדבר נוגד גם את התקנון .על כן מעכשיו כל אחד יפרסם את
הפרסומים שלו בעמוד הפורום הראשי של הפקולטה .הדבר כמובן גם נבדק ואושר ע"י מיכאל ,המבקר.

•

מבחני לשכה -פורסם מתווה הבחינה החדש של הלשכה ,אך המתווה היה עמום ולא מספק מבחינת פירוט
ולכן שלחנו מכתב מטעם פורום היו"רים ,ביקשנו להרחיב ולהעמיק את ההסבר ולפרט יותר על המתווה על
מנת להוריד את העמימות ולעזור לנבחנים הבאים.

•

מזל טוב למיכאל טנדלר ,שהתחתן בשבוע שעבר! החתונה הייתה מדהימה ,ואמן יהיו לכם חיים מאושרים.

יו"ר וועדה אקדמית -יובל:
•

הדרכת מבנה התואר -העברנו הדרכת מבנה התואר והסבר על מערכת הבידינג לשנה א ,את התוצאות נראה
לקראת הבידינג בכמות השאלות וההבנה של שנה א לעומת שנה הבאה

מועצת
הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת
ה מ ו ע צ ה
מ ל י א ת
•

תל  -אביב
תאריך 19.6.16

סטודנטים משלבי תארים -הייתה פגישה שלי יחד עם נציגים משילובים שונים יחד עם פרופ' חנס ,פרופ'
קרייטנר וד"ר שמיר על נושא השילוב בפקולטה .מסקנות יפורסמו בהמשך ,כרגע נראה שהנהלת הפקולטה
בגישה שיש לפעול על מנת לתמוך בשילוב ,ולבצע שינויים במבנה הקיים.

•

תקופת מבחנים– חשוב שכל הנציגים יהיה זמינים ובעלי רצון לעזור לכל הסטודנטים .זו תקופה עמוסה ,ויש
לראות שלא מפספסים נקודות ומקדימים תרופה למכה.

•

בנק בחינות -לעזור לשרה שאחראית על הנושא ,לשלוח לה את הטפסים מראש ולחפש מי מקבל ציון גבוה
כדי שישלח לבנק בחינות.

יו"ר וועדת חוץ -שיר:
•

מחשבות -מכירת ספרי 'מחשבות' נגמרה היום בבוקר ,היו הרבה בקשות של הדקה ה 90-ולכן הארכנו את
המכירה .שילוב חדש של  5%הנחה ממועדון  TAUכרגע היה פחות מוצלח ,אבל ישתפר בהמשך .תהיה גם
דיילת שלהם בחלוקה עצמה.
 oהחלוקה ביום חמישי ב 9:45-וב 11:45-ואנחנו נצטרך עזרה .במכירה הזו יעלו גם כל הספרים
שנשארו ונשכחו בחדרי המועצה ,תדאגו לדבר עם האנשים שרשמנו לכם – כי הספרים שלהם יעברו
בחזרה למחשבות בלי החזרה.
o

•

מנטורשיפ -קורה רק אחרי תקופת מבחנים ,גיוס מתנדבים חדשים .נשמח לשמוע ממכם רעיונות איך לשפר
את התוכנית באופן שתהיה יותר אפקטיבית.
o

•

ניל :כדאי להיות הנחה במעמד החיוב ולא במעמד הרכישה ואז זה יהיה עדיף ויעיל יותר .שיר:
נשפר את זה הלאה ,בכל מקרה זה שיתוף פעולה חשוב שיכול להועיל לנו בעתיד.

גיא :שווה כדאי לעשות גם משוב לשנה א.

משלחת -סיימנו לגמרי את המשלחת ,גם את הביקור בארץ וגם את הביקור שלנו בפראג .אנחנו היינו
מארגנים טובים יותר בפער .קיבלנו משובים שברובם מאוד חיוביים.
o

אסף ה :.המשובים באמת הרוב היו טובים ,אבל אני לוקח בערבון מוגבל כי לא כל אחד יודע
להסתכל על עצמו ולהגיד איך הוא התנהג ,היו כאלו שלא כיבדו את המעמד ואת הסובבים אותם.
לא הגיעו ללו"ז ,זנחו את האוסטרי שלהם ,ולא היו מחויבים למשלחת עצמה .נעם :צריך לראות
איך שנה הבאה מסננים את האנשים האלה ולוקחים רק אנשים שמאה אחוז בתוך המשלחת .אני
אציף בעיה גם שבגללה פחות היה ביקוש :קושי כלכלי וקושי לארח בבית .שיר :המשלחת יחסית
מסובסדת ,קיבלנו תרומה נדיבה מנבו .יובל :חייב לצאת מסמך רשמי של תחקיר ,מסקנות וריכוז
הערות הלאה ,על מנת שנדע איך להשתפר שנה הבאה ולהפיק את המיטב.

יו"ר וועדת פנים -גיא:
•

מועדון -מי שלא שם לב יש כיסאות חדשים במועדון וספסלים! תודה רבה לנעם שדאגה לזה! מקווים שיותר
אנשים משתמשים במועדון בגלל זה.

•

קפה אמון -החוב של הקפה אמון אמנם ירד ,אך הוא עדיין יותר מ.₪ 1000-
o

•

ניל :כדאי לקראת תקופת מבחנים לפרסם פוסט של "גיוס כספים" ,כל אחד שם קצת ,הרי לא כולם
שמים כל השנה .וככה יהיה לנו תקופת מבחנים מלאת בקפה .יובל :לא נדבות ...זה גיוס חובות!
מבצע החזרת חוב כי לא כל מי ששותה תמיד שם את הכסף שהוא צריך.

הבוכמניסט -העיתון כמעט גמור ,רובו מעוצב ,חסרות נגיעות פה ושם.
o

אסף מ :.אנחנו רצינו שזה יהיה היום ,אבל יש כמה עיכובים בקשר לעיצוב .זה יתפרסם עד סוף
שבוע הבא.
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ועדת התקנון – תיקון תקנון מועצת הסטודנטים
ניל :לא העלו הרבה הערות כששלחנו את הקובץ לפני הישיבה ,אבל נדון בתיקונים עכשיו ונראה אם יש הסתייגויות,
ולאחר מכן נאשר .עברתם כבר על התקנון לפני הישיבה לכן נעבור ישר להצבעה.
מיכאל – הצבעה :מי בעד השינויים בתקנון כפי שוועדת התקנון ביצעה אותם? קבלת התקנון בכפוף לאישור רשם
העמותות? תוצאה :התקבל פה אחד ללא מתנגדים.

דוחות
לילך :אנו מגישים את הדוחות לרשם העמותות ,נאשר את הכספי ,אותו כבר אישרנו ,עוד פעם וגם את המילולי .הרשם
מבקש שנעביר את שניהם יחד .נעבור על מה שלא היה במייל:
 .1האם היו אירועים חריגים – שנה שעברה הייתה ביקורת של מס הכנסה ,והיו כ ₪ 15000-שלא דווחו.
דיווחנו עכשיו וקיבלנו רק אזהרה ,ואנחנו מקפידים מעתה לרשום הכל ולקבל קבלה.
 .2כמו כן ,הייתה את התרומה של נבו על  ₪ 55000על נשף  2016וגם על השנה ,כי שניהם נכנסו לחשבון בנק
 2016למרות שהיו לשנות לימוד שונות.
 .3דיווחנו על מורשי חתימה ,הגוף המבקר )אלעד מבקר הכספים של האגודה( והועד המנהל.
 .4הדבר היחיד שיש לוודא זה כמה חברי מועצה היו שנה שעברה? יובל וניל.22 :
 .5שלחנו את חמשת מקבלי השכר הגבוה ,שהם ממבואות.
מיכאל – הצבעה :הצבעה על הדוחות – אישור ניהול תיקון לשנת  2018לרשם העמותות )מגישים את  16כדי שיהיה
אישור ניהול לעוד שנה( .מחולק לשני חלקים – מילולי וכספי .תוצאה :התקבל פה אחד ללא מתנגדים.

•

הצעה לסדר היום – קפה אמון ,יובל סרפוב

יובל י :סטודנטים פנו אליי עם ההצעה הזו וחשבתי שחשוב להעביר את זה – פינת הקפה כיום נמצאת במועדון,
לצערנו המינוס גדל ויש לפעמים בלאגן ולכלוך סביב הפינה כי לא זורקים לפח אם הוא מלא ...סטודנטים הציעו
שנעביר את פינת הקפה ללובי ליד מכונות השתייה )איפה שהשולחן הגדול( מהסיבות הבאות:
.1

שעות הקפה הן  8-10גג  .12זה שעות שרוב האנשים נמצאים בלובי או בחוץ ולא יורדים עד למועדון
לשתות קפה .לכן ,שינוי המקום יכול להגדיל את כמות האנשים שמשתמשים בקפה אמון )רוב האנשים
יורדים למועדון כדי לחמם אוכל בסביבות  ,14:00זה שעה שכבר פחות שותים בה קפה אלא מחממים

והולכים
 .2בלובי יש יותר אנשים וזה פתוח הרבה יותר ,יכול להיות שלאנשים יהיה פחות נעים להשאיר מלוכלך
או לא להשאיר כסף
.3

אפשר להכין קפה בדרך לשיעור או מהשיעור הביתה כי זה ״על הדרך״ ולא ללכת לשם במיוחד

אסף הרפז :הפקולטה כנראה בכל מקרה לא תאשר את זה .שרה :מה עושים עם החלב והמקררים? זו בעיה .יובל ס:.
יש מקררים מתחת לשולחן בנפתלי .יובל י :.הבעיה היא שזה יגרום לאנשים לקחת קפה בלי לשים כסף ,פשוט אנשים
שעוברים שם ,אפילו לא סטודנטים ,כלומר בעיקר זרים שעוברים בפקולטה ולא מכירים את זה .חוץ מזה ,חלק
ממטרת וייעוד המועדון הוא להיות חברתי ולקבץ את כולם.

שוטף
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פורום הפקולטה בפייסבוק -נעם :לאחרונה יש הצעות עבודה לא חוקיות בפייסבוק בפורום הראשי! אסור
שזה ימשיך ,אנחנו לא מעודדים או תומכים בעבודות האלה )לדוגמה כתיבת עבודות של אחרים( .אם אתם
רואים פשוט לא רלוונטי בבקשה תפנו את תשומת ליבנו לכך.

•

ספריה -מועתז :יש הרבה סטודנטים לא מהפקולטה שתופסים את כל המקומות בספרייה כל הזמן ,ובעיקר
בתקופת מבחנים.
o

פתרון :לגשת למנהלי הספרייה לגבי אכיפה יותר גבוהה על האנשים שנכנסים .אבל חשוב להדגיש
שמותר לכולם להיכנס ומי שלא מהאוניברסיטה משלם כסף.

o

פתרון נוסף :לבקש שמי שלא יושב יותר משעתיים יזיזו את הדברים שלו ,לתלות שלטים .לדאוג גם
לאכיפה – שיזיזו את הדברים שלו הצידה וסטודנט אחר יישב.

o

פתרון נוסף :לבקש מהספרניות להוציא עוד שולחנות לספרייה במהלך תקופת מבחנים.

