פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  - 3ט"ז בטבת התשע"ח( 3.1.2018 ,בסימן "נפרדים מניל")

א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :שיראל אהרוני ,אלמוג אלוש ,מועתז אסתיתי ,טל אשכנזי ,שיר בסר ,אור גביש ,עמית דודזון ,ערן חיו,
שרה טליסמן ,יובל יוספסברג ,נטע נוביק ,יובל סרפוב ,עמוס עצמון ,נעם פיינסטון ,ניל פרידמן ,מיכאל קגזנוב ,נועה
קנרי ,רוני שניצר ,עדי שניר.
נעדרות/ים :אסיל איברהים ,שירה גפן ,אסף הרפז ,שירה זבצקי ,גלעד מור.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 19 :מתוך .)79.1%( 24
מבקר פנים :נוכח  -מיכאל טנדלר.
גזבר/ית :נוכחת  -עדי קופילוב.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,מועדון הפקולטה; .19:00-17:00

ב .סוגיות שעל סדר היום
ב .1.הצבעות
.1

.2

.3
.4

סדרת הצעות הנוגעות לסוגיות חברתיות בפקולטה :ביוזמת חבר המועצה מיכאל קגזנוב .ההצעות עוסקות
בסוגיות הבאות )1( :ביטול תפקיד נציג הסטודנטים הערבים במועצה המעוגן בתקנון ,והתווית שיתוף פעולה
עם פורום הסטודנטים הערבים במקום; ( )2מתן מענה לייצוג הולם מגדרי באירועים מטעם המועצה; ()3
הסדרת ושיפור המענה האקדמי הניתן למשרתי מילואים; ( )4נוסף למתווה שיוצע מכוח הצעה ( ,)1תתבצע גם
למידת צרכים מטעם המועצה של סטודנטים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית ,סטודנטים דתיים,
סטודנטים בעלי מוגבלות והורים במטרה לתת סיוע אקדמי אפקטיבי יותר .מפאת קוצר זמן ,נדונה הצעה ()1
לעיל בלבד .בישיבות הבאות ייבחנו הצעות ( )4(-)2לעיל.
הוספת סעיף  12לתקנון  -הסדרה תקנונית של תכנית "מבואות משפט" :מטעם ראש התכנית ,רעות מדליון
ובשיתוף עם המבקר ועם יו"ר המועצה .לפירוט על אודות מטרת המהלך ,עיינו בפרוטוקולי המועצה  1ו2-
מתאריכים  16.11.2017ו 3.12.2017-בהתאמה.
הוספת סעיפים 7ה( )6(-)5לתקנון  -ממשק אגודה-מועצה בהקשר להצבעות פוליטיות :בהצגת חברת המועצה
נעם פיינסטון .לפירוט על הרקע למהלך ,עיינו בפרוטקול המועצה  2מתאריך .3.12.2017
הצבעות מנהליות :בהצגת יו"ר המועצה ,יובל יוספסברג .כמפורט להלן )1( :אישור תפקיד גזברית המועצה;
( )2אישור תפקיד מבקר חיצוני למועצה.

ב .2.שוטף
 .5היערכות לתקופת מבחנים :בהצגת יו"ר ועדה אקדמית ,שיר בסר.
 .6הצגת עדכונים בועדות המועצה :כפי שיפורט להלן ,על ידי ראש הועדות או נציג מטעמם.
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ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
ג .1.הצבעות
מתכונת ההצבעה )1( :הצגת הסוגיה; ( )2דיון על ידי נציג המועצה; ( )3העלאת התייחסויות או סייגים להצבעה
במידת הצורך; ( )4הצבעה גלויה בפיקוח מבקר הפנים; ( )5ספירת קולות ע"י המבקר והכרזה על תוצאה  -הן לגבי
הסייג והן לגביה הסוגיה בכללותה.
 .1ביטול סעיף 7כא מהתקנון  -תפקיד "נציג הסטודנטים הערבים" :לפני שנים אחדות הוקם על ידי אחד מבוגרי
הפקולטה ,רביע אגבריה ,פורום הסטודנטים הערבים (ובשמו המלא" :פורום הסטודנטיות והסטודנטים
הערבים למשפטים ' -אל מונתדא'") .הפורום הוקם במטרה לתת מענה לצרכים האקדמיים של הסטודנטים
הערבים בפקולטה .במהלך השנתיים האחרונות פעילותו התחילה להיות דומיננטית ומשמעותית ומתקיימים
במסגרתו לעתים גם מפגשים שבהם נדונות סוגיות אקדמיות הנוגעות לפיתוח ולהעצמת הסטודנטים .אף
הפקולטה עצמה מכירה בפעילות הפורום ומתנהלת אל מול נציגיה ביחס לצרכיהם ולבקשותיהם השונות
במישור האקדמי.
בד בבד וללא קשר ליוזמה זו ,בתקנון המועצה עוגן בשנים האחרונות תפקיד המכונה "נציג הסטודנטים
הערבים" .הנציג נבחר במכרז ייעודי ומאפשר לסטודנט הזוכה בו לשרת את ציבור בוחריו על ידי קידום יוזמות
דרך המועצה לסיוע ומענה אקדמי הניתן לסטודנטים הערבים .יחד עם זאת ,כפי שנקבע בתקנון ,הנציג לא
נמצא במעמד של "חבר מן המניין" (שכן אין הוא נבחר בבחירות הכלליות של כלל תלמידי הפקולטה בתחילת
שנת הלימודים) ואין לו זכות הצבעה בישיבות המועצה (זולת אפשרות להשתתף כ"משקיף" בישיבות) .מכל
מקום ,אין התפקיד "חוסם" את דרכם של סטודנטים להציע מועמדות במכרז הכללי (ואכן הלכה למעשה
נבחרים למועצה נציגים מכלל הקבוצות החברתיות בפקולטה).
במבחן התוצאה ,על אף כוונת יוזמי התפקיד ,מימוש תפקיד "נציג הסטודנטים הערבים" לא צלח .הנציגים
המעטים שנבחרו לא הצליחו להגשים את התכלית שלשמה הוא נועד .מנגד ,פעילות הפורום הוכיחה את עצמה
כאפקטיבית יותר ,אף שנעשתה במישור הא-פורמלי.
היום מיכאל מבקש להעלות לסדר היום  -כחלק מסדרת הצעות חברתיות בנושאים שונים שיועלו על ידו
בישיבות הבאות  -הצעה לביטול התפקיד על ידי מחיקת הסעיף מהתקנון .ברקע :מכרז של המועצה שפורסם
בסמוך לישיבה זו ,הקורא לאייש את התפקיד המדובר .לנוכח ההצעה ולאור מיעוט הגשות ( 2סטודנטים בלבד
הגישו מועמדות) ,המכרז נעצר.
מוצע במקום :התוויית מתווה לשיתוף פעולה עם הפורום במסגרת ועדת פנים /ועדה אקדמית ,אשר תהיה
קשובה לצרכי נציג הפורום (כמו גם לצרכים של יתר האוכלוסיות השונות בפקולטה ,כפי שיפורט בישיבות
הבאות).
התייחסויות:
מועתז אסתיתי :לאחר שעיינתי בהצעה של מיכאל לפני הישיבה ,העליתי את הרעיון בפני יו"ר הפורום והוא
תומך בו .אנחנו מסכימים כי התפקיד המוגדר כיום בתקנון לא פרקטי ואפילו נציגים לשעבר אמרו שצריך
לשנות את המצב הקיים .בכל מקרה הנציג "הרשמי" מטעם הסטודנטים הערבים שמייצג אותם אקדמית הוא
יו"ר הפורום .הפורום ישמח לשתף פעולה עם המועצה ובמידת הצורך ,נבחר נציג שיעבוד מולה.
יובל יוספסברג :נצביע על ביטול התפקיד ,וכשיוגבש בהמשך המתווה הרצוי לשיתוף פעולה ,נבחן אותו פרטנית.
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הוחלט:
 סעיף 7כא בטל ,המכרז מכוחו בטל .הוצבע :פה אחד (( .)19/19הסעיף יוחלף בסעיף העוקב" ,החלטות
המועצה)"...
 .2הסדרה תקנונית של תכנית "מבואות משפט"  -הוספת סעיף  :12מוצע חלק חדש לתקנון שכתבו יו"ר
המועצה ,מבקר המועצה וראש התכנית .עיקרי הסעיף :מעתה ,יהיה פיקוח על הרכזים ועל ההדרכה; תקציב
התכנית יואשר במועצה; מבקר המועצה יבקר אותם.
התייחסויות:
נעם פיינסטון :ההסדרה דווקא מכפיפה את "מבואות משפט" אלינו ולא מנתקת את התכנית מאיתנו ,שזו
המטרה ההתחלתית .מוצע רעיון להוספת סייג" :כל האמור לעיל רלוונטי כל עוד תכנית 'מבואות משפט' היא
חוסה תחת המועצה .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לתכנית לנתק את הקשר לאחר קבלת
עצמאות".
מיכאל טנדלר :ההצעה מייצרת לתכנית אינטרסים להגיע לעצמאות .אולי רצוי לראות איך התכנית תתנהל עם
הוספת הסעיפים החדשים ואז נבחן את הסייג.
הוחלט:


סעיף  12מתווסף ללא סייג .הוצבע :פה אחד ( 1 ;18/19לא נכח).

 .3הוספת סעיפים 7ה( )6(-)5לתקנון  -ממשק אגודה-מועצה בהקשר להצבעות פוליטיות :מבירור שערכה נעם
בעקבות הישיבה הקודמת ,בפועל ,בפקולטה לרפואה מעולם לא נתקלו בבעיה המתוארת .בפקולטה להנדסה
יש עשרה נציגים באגודה והם אלו שמחליטים ביניהם בהצבעה פנימית מה תהיה עמדתם ועם זה הולכים
לאגודה .בפקולטה שלנו המנגנון פחות דמוקרטי ,משום שיש רק שלושה נציגים שאין ביכולתם לשקף את כל
הדעות של חברי המועצה ובוודאי לא את אלו של חברי הפקולטה .על כן ,מוצע לתמוך בהצעה שהועלתה בישיבה
הקודמת ולהוסיף את סעיפים 7ה( )6(-)5לתקנון .זהו נוסחם הסופי:

( )5טרם ההצבעות באגודה בכלל ,בנושאים רגישים בפרט ,המועצה תגבש את עמדתה
בנושא ,בדרך של דיון או של הצבעה .חבר המועצה יפעל על פי הנחיות המועצה בכל עניין,
מתוך נקודת המוצא כי בהצבעותיו הינו שלוח המועצה ולא מייצג את דעותיו האישיות.
( )6לנציג המועצה באגודה שמורה הזכות להימנע מהצבעה בעלת אופי פוליטי או אחרת
הגורמת לו לתחושת חוסר נוחות ו/או ניגוד אינטרסים.
הוחלט:


סעיפים 7ה( )6(-)5מתווספים .הוצבע :ברוב קולות ( 1 ;15/19נמנע;  3לא נכחו).

 .4הצבעות מנהליות
אישור גזברית המועצה החדשה  -עדי קופילוב (נבחרה לתפקיד לאחר מכרז)
הוחלט :אושר פה אחד  1( 18/19 -לא נכח).
אישור מבקר המועצה החיצוני  -רו"ח רונן חיים סגל (מכהן גם כרו"ח אגודת הסטודנטים)
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הוחלט :אושר פה אחד  1( 18/19 -לא נכח).

ג .2.שוטף
 .5היערכות לתקופת מבחנים :המבחנים הולכים ונהיים צפופים יותר מפעם בגלל רפורמה חדשה באוניברסיטה,
לפיה מועדי ב' כבר לא מתקיימים בסמסטר ב' .זו הזדמנות להתעדכן אחר הזכויות שלנו כסטודנטים .טרם
תקופת הבחינות יחולקו זכותונים שבהם יפורטו כלל הזכויות בהתאם לארבע הקטגוריות הבאות  -לפני מבחן,
בזמן מבחן ,אחרי מבחן ומועדים מיוחדים.
 .6הצגת עדכונים בועדות המועצה :כמפורט להלן.
סיו"ר (טל אשכנזי)


עדכון בתוצאות בחירות לאגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה :ב 19.12.2017-התקיימו
בחירות לאגודה 3 .מתוך  4מציעי המועמדות מטעם המועצה נבחרו לאגודה (גם מתוך כלל מציעי המועמדות
מהפקולטה) :יובל יוספסברג (שנה ג' וד'); שרה טליסמן (שנה ב') ועמוס עצמון (שנה א').



אירועים קרובים :ב 5.1.2018-תתקיים ישיבת מועצה מורחבת עם יו"ר מועצות מפקולטות אחרות .בין היתר
נדון בה על "זעקת המתמחים"  -לאור מגמת החמרת מבחן ההסמכה של לשכת עורכי הדין; ב 2.2.2018-יתקיים
יום פתוח של האוניברסיטה ואנו כנציגי המועצה נגיע לייצג את הפקולטה.

עדכוני ועדה אקדמית (שיר בסר)


השמה וראיונות התמחות
 oבשבוע ראיונות ההתמחות ככל הנראה לא יתקיימו לימודים :מימים חמישי עד שלישי .אנו פועלים
על מנת להביא לאישור סופי .בימי רביעי וחמישי של השבוע השני לראיונות ,הלימודים יתקיימו
כסדרם .ננסה לדאוג לצילומי שיעור.
 oקיום ראיונות "דמה" :גם השנה יתקיימו ראיונות "דמה" (סימולציה) באורך  15-12דק' על ידי תלמידי
שנה ד' לתלמידי שנה ג' ,כהכנה לקראת הראיונות  -שבוע לפני "הדבר האמיתי" .המועדים שנקבעו
לראיונות הללו .4-6.3.2018 :השנה ,יש חידוש :הראיונות יהיו במתכונת מקצועית  -בהתאם לסוג
ההתמחות (מגזר פרטי ,ציבורי ,מערכת בתי המשפט ואף ראיונות בשפה האנגלית למחלקות
בינלאומיות) .ניתן להירשם כמראיינים בפוסט שפרסם ומרכז מיכאל קגזנוב בקבוצת הפייסבוק של
שנה ד'.
 oשיתוף פעולה עם עו"ד יעל שחף :עו"ד שחף עומדת בראש מרכז ההשמה של הפקולטה ומסייעת רבות
לסטודנטים למצוא משרות התמחות .אנו מעודדים להיוועץ בה.



מנהלות
 oקבוצות נוספות בקניין ובתאגידים :היה ניסיון לפתוח עוד קבוצות של קניין או תאגידים עם מרצים
נוספים ,אך לאחר סקר התברר שלא צריך .אם מישהו יצטרך להירשם לאחד מהקורסים ולא יצליח
זה יטופל באופן פרטני.
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 oלבקשתנו ,שעות הקבלה במזכירות השתנו :עיקר השינוי נוגע ליום שלישי .עד כה שעות הקבלה היו
בשלישי אחר הצהריים  -יום החופש של מרבית הסטודנטים .מעתה ,השעות הללו עברו ליום שני אחר
הצהריים .הפרטים המלאים במייל ובדף הפייסבוק של המועצה.
 oדרישה של הפקולטה לעדכון על קיום אירועים ופתיחת דוכנים :לבקשת הפקולטה ,כל מפגש
סטודנטיאלי (למשל ,של מועדון או פורום המבקש לקבל כיתה) או כוונה לפתוח דוכן (למשל ,בלובי
הפקולטה) ,מצריך דיווח למנהלת הפקולטה .זהו נוהל אוניברסיטאי שהפקולטה תקפיד עליו למען
הסדר הטוב.
עדכוני ועדת פנים (שרה טליסמן)


מכונות קפה במועדון :המכונות בעייתיות מבחינת תפעול ואנו מנסים לסדר זאת במהרה יחד עם אגודת
הסטודנטים .נוסף לזימון טכנאי עוד השבוע ,ננסה לדאוג לאיש קשר שיהיה זמין לפניות מיידית.



נשף הפקולטה :בשבוע הבא מתחילים לצלם סרטונים.



אירועים קרובים :ב 18.1.2018-תהיה הפסקה פעילה בשעה .11:45

עדכוני ועדת חוץ (ערן חיו)


מכירת ספרי מחשבות :מכירה נוספת של ספרי מחשבות החלה והיא תמשך בהתאם לאמור בפרסומים בדף
הפייסבוק של המועצה ובקבוצת הפייסבוק של הפקולטה.



תכנית "המנטורשיפ" :יש מעקב לגבי הנציגים ואנו עובדים על שיפור התכנית.



תכנית "בוגרים ובירה" :בכוונתנו לשנות את הפורמט .עדכונים בקרוב ,לרבות תאריך פגישה ראשון.
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