פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  - 2ט"ו בכסלו התשע"ח3.12.2017 ,

א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :שיראל אהרוני ,אסיל איברהים ,אלמוג אלוש ,מועתז אסתיתי ,טל אשכנזי ,שיר בסר ,אור גביש ,שירה גפן,
עמית דודזון ,אסף הרפז ,שירה זבצקי ,ערן חיו ,שרה טליסמן ,יובל יוספסברג ,גלעד מור ,נטע נוביק ,יובל סרפוב ,עמוס
עצמון ,נעם פיינסטון ,ניל פרידמן ,מיכאל קגזנוב ,נועה קנרי ,רוני שניצר ,עדי שניר.
נעדרות/ים.0 :
שיעור נוכחות חברים מן המניין 24 :מתוך .(100%) 24
מבקר פנים :נוכח  -מיכאל טנדלר.
גזבר/ית :טרם נבחר/ה.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .19:30-17:30 ;306

ב .סוגיות שעל סדר היום
ב .1.הצבעות
 .1הצעה לשינוי תקנון  -תיקון סעיף ה) (4לתקנון המועצה :הצבעות של המועצה בסוגיות בעלות אופי פוליטי
במסגרת פעילות באגודת הסטודנטים :ביוזמת חברת המועצה נעם פיינסטון.
 .2הצבעות מנהליות :בהצגת יו"ר המועצה ,יובל יוספסברג.
 .2.1אישור מורשי חתימה בעמותה :הצבעה בנוגע למי שאמון על הוצאת כספים מטעם עמותת המועצה .מוצע לשמר
את המתכונת הקיימת  -גזבר ,יו"ר וסיו"ר.
.2.2

אישור מטרות העמותה לשנה"ל התשע"ח

.2.3

אישור הארכת כהונת מבקר העמותה בשנה נוספת

.2.4אישור תקציב המועצה )ינואר  2018עד ינואר (2019
.2.5

אישור תקציב המועדונים )ינואר  2018עד ינואר  35,000 :(2019ש"ח מטעם הפקולטה ,שמועברים

למועצה ומשם למועדונים שאותם היא מלווה.
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.2.6

אישור תקציב תכנית "מבואות משפט" )ינואר  2018עד ינואר  :(2019ההצבעה מתקיימת על ידינו

מכיוון שהתכנית נמצאת תחת המועצה )לעדכון על כך שהמועצה תפעל להוצאת התכנית מחסותה במהלך השנה,
ראו בסיכום הישיבה הראשונה לשנה"ל התשע"ח מחודש נובמבר  .(2017בהקשר זה יצוין כי על אף שהתכנית
תחת המועצה ,הרי שחבריה אינם יכולים להדריך בה ,משום שהיא מעניקה שכר למדריכים .כידוע ,חברי עמותה
אינם יכולים לקבל שכר על פעילותם ומתוך תקציב העמותה )המשותף עם המועצה( .התקציב נבנה כשלעצמו ע"י
מנהלת התכנית ,רעות מדליון.
 .3בחירת בעלי תפקידים לאגודת הסטודנטים מטעם המועצה לשנה"ל התשע"ח :כמדי שנה ,נתכנס לבחירת בעלי
התפקידים לאגודת הסטודנטים .ב) 19.12.2017-יום שלישי( יתקיימו בחירות לאגודת הסטודנטים של האוניברסיטה.
כל תלמיד/ה בפקולטה יכול/ה להציע עצמו/ה וכל תלמיד/ה רשאי/ת להצביע לו/ה .המועצה ,בהתאם לתקנונה ,בוחרת
בעצמה את נציגיה .אף שהממשק של עמותת המועצה לאגודה הוא חיצוני  -אנו משתתפים לעתים בפעילויות האגודה,
ומקדמים את האינטרסים של תלמידי ותלמידות הפקולטה באמצעותה גם כן.
פירוט מגישות ומגישי המועמדות מטעם המועצה:
•

שנה א' :ערן חיו ועמוס עצמון.

•

שנה ב' :שרה טליסמן.

•

שנה ג' ו-ד' :יובל יוספסברג.

ב .2.שוטף
 .4הצגת עדכונים בועדות המועצה :מטעם יו"ר הועדות.

ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
ג .1.הצבעות
מתכונת ההצבעה (1) :הצגת הסוגיה; ) (2דיון על ידי נציגת המועצה; ) (3העלאת סייגים להצבעה ,כפי שיפורט להלן; )(4
הצבעה חשאית בפיקוח מבקר הפנים  -לכל חבר מועצה יש קול אחד בלבד; ) (5ספירת קולות ע"י המבקר והכרזה על
תוצאה  -הן לגבי הסייג והן לגביה הסוגיה בכללותה.
 .1תיקון סעיף ה) (4לתקנון המועצה :לדעת נעם ,קיימת סתירה בין שני סעיפים בתקנון המועצה .בסעיף 3י) (1של
תקנון המועצה נקבע ,בין השאר ,כי עמותת מועצת הסטודנטים למשפטים באונ' תל אביב לא תזדהה עם גופים
פוליטיים .לעומת זאת ,בסעיף 7ה) (4לתקנון נקבע כי נציג מועצה באגודת הסטודנטים יתפקד כשלוח של המועצה
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ומשום כך ,יהא עליו להצביע בכפוף לאינטרס המועצה .כידוע ,האגודה היא התארגנות פוליטית באופיה ,בניגוד
למועצה של הפקולטה .על כן ,עלול להיווצר מצב שבו בהצבעות בעלות אופי פוליטי באגודה ,שלוח המועצה יידרש
להצביע על בסיס השקפתו הפוליטית ,על אף שזו אינה אמורה לקבל ביטוי ופומבי ,לנוכח סעיף 3י) (1המהווה חלק
"נוקשה" יותר בתקנון ,מפאת היותו סעיף מטרות .על כן ,בכדי להימנע מביקורת )מוצדקת( בנוגע להצבעה פוליטית
באגודה על ידי נציגי המועצה ,המנוגדות לתקנון ואשר אינן עולות בקנה אחד עם התכליות שלשם מימושן הם
נבחרו מטעם כלל תלמידות ותלמידי הפקולטה ,מוצע לתקן את סעיף 7ה) (4לאחת מהאפשרויות הבאות:
•

בהינתן הצבעה פוליטית באגודה ,על נציגי המועצה להימנע מהצבעה ,כדרך קבע.

•

בהינתן הצבעה פוליטית באגודה ,על נציגי המועצה להצביע בהתאם להשקפותיהם האישיות ,ללא קבלת הנחייה
מהמועצה.

הוחלט:
•

לנוכח חילוקי דעות ,הסוגיה לא תוכרע בישיבה הנ"ל.

•

המועצה תערוך מחקר על אודות הנעשה במועצות סטודנטים של פקולטות אחרות ותתרשם מהתקנונים
שלהן )רפואה והנדסה ,למשל( .המטרה :לבחון אפשרות להוסיף סעיף סייג לפיו כאשר יש הצבעה פוליטית/ספק-
פוליטית באגודה ,אזי היא תובא לידיעת המועצה על ידי הנציג ויוחלט כיצד להצביע בעניינה באופן קולקטיבי
ובהתאם למטרות העמותה .אחריות טיפול :נעם.

 .2הצבעות מנהליות
.2.1

אישור מורשי חתימה בעמותה

הוחלט :אושר פה אחד  .24/24 -מורשי החתימה אושרו.
.2.2

אישור מטרות העמותה

הוחלט :אושר ברוב קולות  4 .20/24 -לא הצביעו .מטרות העמותה מאושרות.

.2.3

הארכת כהונת מבקר העמותה בשנה נוספת

הוחלט :אושר פה אחד  .24/24 -כהונת המבוקר תוארך.

.2.4

אישור תקציב המועצה לשנה"ל התשע"ח

העלאת סייגים להצבעה:
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•

שירה זבצקי  4,500 -ש"ח לרכש מתנות לתלמידי שנה א' :אפשר להשתמש בכסף הזה לטובת דברים אחרים,
כגון מקררים ומיקרוגלים חדשים למועדון או לרכוש באמצעותו ציוד לטובת סטודנטים מעוטי יכולת .מוצע כי
הסכום לא יוקצה למטרת רכש מתנות.
הוחלט :נגד הסייג  .13/24 -בעד הסייג  ;7/24 -לא הצביעו  .4/24 -הסייג נדחה.

•

שירה זבצקי  -מתוך  15,000ש"ח שמוקדשים למשלחות מטעם המועצה ,יש כ 1,200-ש"ח לטובת מימון
השתתפות של תלמיד מעוט יכולת אחד )בלבד( משלחת :אפשר להשתמש בסכום לטובת דברים אחרים
שיושקעו לטובת כמות גדולה יותר של תלמידים מאשר בתלמיד בודד .לחילופין ,ניתן להקדיש את הסכום לצרכים
אחרים לרווחת הכלל ,כמו שהוזכרו  -מקרר ,מיקרוגלים.
הוחלט :נגד הסייג  .19/24 -בעד הסייג  ;3/24 -לא הצביעו  .2/24 -הסייג נדחה.

• יובל סרפוב  1,500 -ש"ח מוקצים לטובת שיפוץ ותחזוק המועדון :ניתן להשתמש בסכום לצרכים אחרים.
הוחלט :נגד הסייג  .16/24 -בעד הסייג  ;5/24 -לא הצביעו  .3/24 -הסייג נדחה.
הצבעה לאישור תקציב המועצה ללא סייגים
הוחלט :בעד התקציב  .24/24 -התקציב מאושר.

.2.5

אישור תקציב המועדונים לשנה"ל התשע"ח

התייחסויות במליאה:
• יו"ר המועצה :תקציב המועצה לא מנוצל בצורה אפקטיבית ועיקר ההוצאות מוקדשות לכיבוד.
•

ש' )יובל סרפוב( :מדוע צריך להצביע על תקציב המועדונים אם גם ככה הכסף נשאר במועדונים? אין לנו השפעה
למעשה על מה שהם עושים עם הכסף .האם ניתן להשתמש ביתרה הלא-מנוצלת לצרכים אחרים?

•

ת' )יו"ר מועצה( :התקציב מוקדש אך ורק למועדונים בהעברה מטעם הפקולטה לחשבון העמותה ומשם
למועדונים .אין לנו יכולת להשפיע על ניתוב הכספים ,זולת חלוקתו בין המועדונים .בנוסף ,לא ניתן להשתמש
ב"שאריות" לצרכים אחרים.

•

ש' )עמוס עצמון( :חלקות הכסף בתקציב מראה שהוא מיועד למועדונים הקיימים .מהי האלטרנטיבה אם מישהו
רוצה ליזום מועדון חדש במהלך שנה"ל? האם יוקצה לו לשם כך תקציב?
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•

ת' )יו"ר מועצה( :לא ניתן ליזום מועדון חדש במהלך שנה"ל .המועדונים מאושרים מראש בסוף כל שנה קודמת.
עם זאת ,ניתן לשנות את חלוקת התקציב המצוי לטובת פעילויות של מועדונים קיימים בהתאם לכמות האירועים
שיקיימו.

הוחלט :בעד התקציב  2 ;20/24 -מתנגדים;  2לא הצביעו .התקציב מאושר.

.2.6

אישור תקציב תכנית "מבואות משפט" לשנה"ל התשע"ח

הוחלט :בעד התקציב  1 ;18/24 -נגד 5 ,לא הצביעו .התקציב מאושר.
 .3בחירת בעלי תפקידים לאגודת הסטודנטים מטעם המועצה לשנה"ל התשע"ח
הוחלט:
• באשר לנציגי שנה ב' ,ג')ד'( :כלל הנציגים נבחרו ברוב קולות מבין חברי השנתון הרלוונטי.
• באשר לערן ולעמוס :תיקו ) 4קולות לכל אחד( .השניים ירוצו לאגודה ויתמודדו מול תלמיד נוסף משנה א' שאינו
במועצה.
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ג .2.שוטף
 .3הצגת עדכונים בועדות המועצה :כמפורט להלן.
חלוקה חברי מועצה לועדות ולפרויקטים
ועדה אקדמית

ועדת פנים

ועדת חוץ

שיר בסר )יו"ר(

שרה טליסמן )יו"ר(

אסף הרפז )יו"ר(
ערן חיו )משלחות; מנטורשיפ(

שירה גפן )חוברת חילופים ,נציגי קורסים אלמוג אלוש )נשף(
ובנק בחינות(
שירה זבצקי )מאגר חומרים ,זכותונים ושינוי רוני
תקנון(

שניצר

)נשף;

עיתון אסיל איברהים )"בוגרים ובירה"(

"הבוכמניסט"(

נטע נוביק )בנק עבודות ,הדרכת דיג'י אקזם ,עמוס עצמון )עיתון "הבוכמניסט"( עמית דודזון )"בוגרים ובירה";
חלוקת חומרים ,זכותוני שוטף ,אפיק מעבר(

מנטורשיפ(

נעם פיינסטון )חלוקת חומרים ,זכותוני שוטף ,שיראל אהרוני )נשף(

מועתז

אפיק מעבר(

המועדונים(

מיכאל קגזנוב

אסתיתי

)פרויקט

גלעד מור )מועדון(

נועה קנרי )משלחות(

יובל סרפוב )ציון חגים(

עדי שניר )פרויקט המועדונים;
מעורבות חברתית(

ניל פרידמן

אור גביש )ספרי "מחשבות"(

עדכוני ועדה אקדמית
•

לוח עבודות לשנה א' :הודות לפעילות הועדה האקדמית ,השנה מנהלת הפקולטה הקדימה לפרסם לוח עבודות של
שנה א' במטרה לתאם את הגשת העבודות של שני המסלולים.

•

הגבלת כמות הקורסים מסוג "אקסטרה קוריקילום" המזכים בפטור שתלמיד/ה יכול/ה לבצע בתואר :מובא לידיעה
כי הפקולטה בוחנת להגביל את הקורסים מהסוג הנ"ל )חברות מערכות בכתב עת ,עריכת כתב עת ,משפט מבוים וכו'(,
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מפטור של  12נ"ז ל 10-נ"ז .זאת ,לנוכח טענות רבות שבאו מציבור התלמידים באשר לריכוזיות .השינוי בנקודות
הזכות עשוי להוביל לכך שיותר תקנים יתפנו לטובת מגוון רחב יותר של תלמידים ותלמידות.
•

חידוד בנוגע למכסת נ"ז לשנה ד' :בהתאם להנחיית הפקולטה ,הוחלט כי כלל התלמידים והתלמידות מתבקשים
להשאיר לשנה ד' כ 14-נ"ז במינימום .הנ"ל תקף הן לחד-חוגיים והן למשלבים .לאור פעילות הועדה ,סביר כי בשנה
הבאה יוחלט שהמכסה תרד ל 12-נ"ז ללא תשלום קנס.

עדכוני ועדת פנים
• אירועים קרובים :התרמות דם ) ;(11.12.2017הדלקת נרות וחלוקת סופגניות ).(13.12.2017
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