פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  - 6כ"א באייר התשע"ח6.5.2018 ,

א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :שיראל אהרוני ,אסיל איברהים ,אלמוג אלוש ,שיר בסר ,אור גביש ,עמית דודזון ,אסף הרפז ,שירה
זבצקי ,ערן חיו ,שרה טליסמן ,יובל יוספסברג ,גלעד מור ,נטע נוביק ,יובל סרפוב ,עמוס עצמון ,מיכאל קגזנוב ,נועה
קנרי ,רוני שניצר ,עדי שניר.
נעדרות/ים :מועתז אסתיתי ,טל אשכנזי ,שירה גפן ,נעם פיינסטון.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 19 :מתוך .)82.6%( 23
מבקר פנים :לא נוכח  -מיכאל טנדלר (לא התקיימו הצבעות במסגרת הישיבה עקב העדרות המבקר).
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .19:00-18:00 ;202

ב .סוגיות שעל סדר היום
ב .1.הצגת סוגיות מטעם חברי המועצה
 .1סיום העלאת סדרת הצעות הנוגעות לסוגיות חברתיות בפקולטה :ביוזמת חבר המועצה מיכאל קגזנוב.
ההצעות פורטו בפרוטוקול מספר  3מתאריך  3.1.2018ובפרוטוקול מספר  4מתאריך .26.3.2018
 .2הוספת סעיף לתקנון אשר מסדיר את מינויו של מחליף יו"ר המועצה ויו"ר ועדה אקדמית :ביוזמת חברת
המועצה יובל סרפוב.
 .3שינוי שם המועצה מ"מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב" ל"מועצת הסטודנטים
והסטודנטיות למשפטים באוניברסיטת תל אביב" :ביוזמת חברת המועצה נעם פיינסטון (הוצג בשמה בשל
היעדרות).

ב .2.שוטף
 .4הצגת עדכונים בועדות המועצה :כפי שיפורט להלן ,על ידי ראש הועדות.

ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
ג .1.הצגת סוגיות מטעם חברי המועצה
 .1סיום העלאת סדרת הצעות הנוגעות לסוגיות חברתיות בפקולטה :מיכאל עדכן בסטטוס כל הסוגיות
החברתיות שהועלו בעבר על ידו וכן העלה על הפרק את הסוגיות שנותרו.


התויית שיתוף פעולה בין המועצה לפורום הסטודנטים הערבים (לאחר ביטול תפקיד נציג הסטודנטים
הערבים במועצה) :היוזמה התקבלה פה-אחד בישיבת מועצה קודמת והיתרונות הגלומים בה פורטו
בפרוטוקולים קודמים .היא מוסכמת ומקובלת גם על פורום הסטודנטים הערבים .הוחלט כי יגובש מתווה
שיפרט כיצד שיתוף הפעולה יתבצע בפועל .בשל נסיבות טכניות ,טרם גובש מתווה סופי ,אך מוסכם על כל
כי מדובר ביוזמה חיונית .ככל שהמתווה לא יהיה מוכן עד לסיום שנת הלימודים הנוכחית ,המשימה תעבור
לסל המשימות של המועצה לשנה האקדמית הבאה.
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הסדרת ושיפור המענה האקדמי הניתן למשרתי מילואים :היוזמה התקבלה פה-אחד בישיבת מועצה
קודמת .בישיבה הנוכחית ,הוסכם כי מי שירכז את התחום במועצה מתוקף הזיקה של הסוגיה לאגודת
הסטודנטים יהיה נציג המועצה באגודה ,עמוס עצמון .עמוס יהיה אחראי ללמידת התכנים הנוגעים לזכויות
משרתי מילואים באוניברסיטה ויפעל להטמעת הידע במועצה ובקרב תלמידות ותלמידי הפקולטה .בנוסף,
עמוס ייבחן אפשרות ליישום ההטבות המגיעות לפי הצעת החוק של שר החינוך למשרתי מילואים
בפקולטה ,ככל שיהיה חדש בנושא.



פרסום שאלון למיפוי צרכים אקדמיים וחברתיים של תלמידות ותלמידי הפקולטה :יוזמה זו התקבלה
באופן מוסכם על חברי המועצה במסגרת דיון בקבוצת הפייסבוק הפנימית של המועצה (הייתה אמורה
לעלות בישיבה הקודמת אך מפאת קוצר זמן לא עלתה) .במסגרת היוזמה ,סיו"ר המועצה ,טל אשכנזי
ומיכאל ,יחברו שאלון מקוון ואנונימי שיפורסם לכלל תלמידות ותלמידי הפקולטה .מטרת השאלון היא
לזהות צרכים ופערים אקדמיים וחברתיים שלא נמצאים דיים במודעות המועצה ,בייחוד אם הם נגזרים
ממאפיינים הייחודיים לסטודנטים (דת ,מוגבלות ,פריפריה ,מצב סוציו-אקונומי וכיו"ב) .המועצה תבחר
את הסוגיות הבוערות והדחופות ביותר בהתאם לשיקול דעתה ותקדם את הטיפול בהן החל מהשנה
האקדמית הבאה .השאלון יהיה מוכן עד לישיבת המועצה הבאה.



מתן מענה לייצוג הולם מגדרי באירועים מטעם המועצה :סוגיה זו הועלתה לדיון בקבוצות הפייסבוק של
הפקולטה בסוף השנה האקדמית שעברה על ידי סטודנטיות וסטודנטים שאינם משתייכים למועצה .לפי
מיפוי אמפירי שנעשה על ידי אחד מהסטודנטים ,שיעור עורכות הדין הנשים (שלא במסגרת מועדון "נשים
ומשפט") באירועים בהשתתפות בוגרי הפקולטה היה נמוך עד כדי אפסי .מטרת העלאת הסוגיה לסדר היום
היא לא על מנת להוביל לשינוי תקנוני כלשהו ,אלא להגביר את המודעות ולנהל שיח חשוב ועקרוני
שהמועצה צריכה לקיים בנושא ,על מנת שעמדת המועצה בנושא תהיה ברורה ומוכרת.

התייחסויות:
יובל יוספסברג :בעבר לא הייתה לנו שליטה במועצה לגבי האורחים ,אך מעתה  -עם הטמעת "בוגרים ובירה"
במועצה  -תהיה לנו יכולת להשפיע על מי שמגיע וזה נמצא בידיים שלנו.
ערן חיו :יישרנו קו לגבי הסוגיה גם בקרב האחראים על המועדונים אצלנו במועצה .החל מהשנה הבאה נטמיע
את זה.
 .2הוספת סעיף לתקנון אשר מסדיר את מינויו של מחליף יו"ר המועצה ויו"ר ועדה אקדמית :ההצעה רלוונטית
למצב של נבצרות זמנית של אחד מבעלי התפקידים (בדגש על חילופי סטודנטים) .יובל גיבשה שני מתווים
מוצעים :האחד ,מי שיחליף את היו"ר הוא סיו"ר ומי שיחליף את יו"ר הועדה האקדמית יהיה נציג מתוך
הועדה ,שעליו הוא סומך; השני ,לקיים בחירות כחודשיים לפני ההיעדרות הצפויה לכל המאוחר .כך או אחרת,
שני המתווים מחייבים חפיפה של חודש מראש בין בעל התפקיד למחליפו.
התייחסויות:
בישיבה זו יתקיים דיון ללא הצבעה בשל היעדרות המבקר .במהלך הדיון נבחנו אפשרויות שונות :סיו"ר
המועצה כמחליף היו"ר; מעבר לבחירות ישירות חדשות בהכרח ובכל מצב; כמו כן ,הוצבע על החיסרון הגלום
בשיטת בחירת הסיו"ר אוטומטית לתפקיד :ניסיון העבר במועצה מלמד כי מדובר במודל בעייתי שלא מבטיח
בהכרח תפקוד אפקטיבי .בנוסף ,בחירת בעלי התפקידים נעשית עם מעורבות משמעותית של תלמידי שנה א',
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שעוד לא מכירים את תפקוד יתר חברי המועצה הותיקים  -דבר שלא יכול להוות ערובה לכך שהסיו"ר הוא
בהכרח הגורם המתאים ביותר להחלפה ,וזה נכון גם לגבי יתר התפקידים .עוד הובהר כי יו"ר אקדמית לא יוכל
לשמש כמחליף יו"ר המועצה לאור העומס הרב שיש גם כך על כל אחד משניהם ,המעורר החשש לפגיעה בתפקוד
המקצועי .ככלל ,המגמה היא שבחירות הן האופציה העדיפה ביותר .עם זאת ,טרם גובשה החלטה :בישיבה
הבאה תתקיים הצבעה ללא דיון.
 .3שינוי שם המועצה מ"מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב" ל"מועצת הסטודנטים
והסטודנטיות למשפטים באוניברסיטת תל אביב" :נבצר מיוזמת ההצעה ,נעם ,להגיע כמו גם ממבקר
המועצה ,מיכאל טנדר .מסיבה זו ,הצעה זו תועלה בשמה ולבקשתה .ההצבעה תתבצע על ידי שליחת מייל
למבקר עם ההחלטה  -בין אם לחיוב ולשלילה .נעם מנמקת את היוזמה במילים הבאות" :אמנם השפה העברית
מתייחסת לרבים כגברים ונשים כאחד ,אך יותר ויותר מחקרים מראים כי לטרמינולוגיה המגדרית השפעה על
דפוסי חשיבה ,וכתוצאה מכך גם על עיצוב המציאות והמרחב שבו אנו חיות וחיים .כאישה וכסטודנטית הייתי
שמחה לראות הכרה כזו בשם של המועצה ,כפי שנעשה ע״י אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של תל אביב
ואגודות רבות ונוספות ברחבי הארץ".
התייחסויות:
עדי שניר :למרות שמדובר בסוגיה רגישה לדעתי ,שעלולה ליצור קונפליקטים מיותרים ,אני חושב שאם שינוי
השם מעורר השראה ולו בסטודנטית אחת ,אני בעד.
שירה זבצקי :תומכת בהצעה .תרימו קצת לבנות ,מה קרה?
רוני שניצר :יש סטודנטיות שהיעדר המילה פוגע בהן ,ולדעתי הוספה שלה תוכל דווקא לחזק את התודעה
ולתת השראה.
עמוס עצמון :כל עוד הסטודנטיות טוענות שזה יחזק את התחושה החיובית שלהן ,עלינו לתמוך  -בוודאי בעידן
שבו עדיין יש פער מגדרי.
נועה קנרי :בתחושה אני חושבת שאכן שינוי מהסוג מעצים מאוד.
גלעד מור :בעד להוסיף את המילה "סטודנטיות" .זה אמנם סמנטי ,אך מדובר במחווה טובה.
יובל יוספסברג :השינוי מעט מורכב במישור המנהלי (בכל הנוגע לענייני רישום) ,אך הוא שווה את זה.

ג .2.שוטף
עדכוני יו"ר המועצה (יובל יוספסברג)


נשף הפקולטה :הנשף היה יוצא מן הכלל .מבקשת להודות ליו"ר ועדת פנים ,שרה טליסמן ,על הארגון .גם
אנשי הסגל של הפקולטה מוסרים את ברכותיהם והתרשמותם מהתוצאה הסופית.



סגירת קפיטריית "קקאו" בפקולטה" :קקאו" תצא מהפקולטה ובמקומה יגיעו זכיינים אחרים .בעקבות זאת,
הקפיטריה תהיה בשיפוצים  .השיפוצים ישפיעו על שגרת הלימודים בעיקר בתקופת הבחינות הקרובה ,משום
שהם יהיו רועשים במיוחד .המועצה נמצאת כיום בשיח עם הנהלת הפקולטה לגבי מציאת פתרונות להפחתת
הרעש ואפשרויות רבות נשקלות ,כולל הספקת עזרים להפחתת רעש (אוזניות מבודדות ,אטמים וכו').
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נציגי מועצה ראויים לשבח :הוחלט על ידי הועד המנהל של המועצה לבחור מעתה ,מדי חודש ,שני נציגים
שתרומתם למועצה היא משמעותית ובעלת חשיבות משמעותית .החודש בחרנו לציין לחיוב את עבודתם של
מיכאל קגזנוב ונטע נוביק.

עדכוני ועדה אקדמית (נטע נוביק בשם שיר בסר)


חוברת התנדבויות ופעילויות אקדמיות :כמדי שנה ,החוברת שנמצאת באתר המועצה עוברת תיקוף ועדכון
לקראת השנה האקדמית החדשה .השנה מסייעת לתהליך עמית דודזון מועדת חוץ.



עדכון בנק עבודות ומאגר חומרי לימוד :אנחנו ממשיכים לשתף פעולה עם תלמידות ותלמידי הפקולטה באופן
פורה ובנק העבודות מתעדכן במרץ .שירה גפן אוספת ביסודיות חומרי לימוד בשביל המאגר.



הדרכה לשנה א' על תכנית הלימודים :מדובר בהרצאה שתועבר ע"י יו"ר ועדה אקדמית ,שבה יוסר לעומק על
תכנית הלימודים וכיצד עושים בידינג .זו הרצאה חשובה מאוד ודי חובה להגיע .שנה ב' יקבלו מצגת לרענון.

עדכוני ועדת פנים (שרה טליסמן)


חידוש פני המועדון :עלה סקר בקבוצת הפייסבוק הפנימית של המועצה ,עם תעדוף רכש למועדון .הוצבע על
פופים ופינות ישיבה במקום הראשון ומיקרוגלים חדשים במקום השני .האגודה מתנגדת לתת לנו תקציב לעוד
מקררים.
התייחסויות
אסף הרפז :לגבי פינות הישיבה  -אנשים לא יושבים בחוץ בקיץ ואין מספיק מקום לקנות שולחנות חדשים.
כדאי לחשוב על העניין יותר.



עיתון "הבוכמניסט" :עמוס מעדכן שיש דחיה של שבוע בתאריך ההשקה ( 31.5במקום ה .)24.5-עם זאת,
האגודה סיפקה לנו שירותים גרפיים ללא עלות ו 1,000-ש"ח להדפסות ב"ספרות זולה" .עם ההדפסה ,יתקיים
אירוע חלוקה חגיגי ומרגש .הגיליון עצמו יהיה ברמה גבוהה מאוד.



"במחשבה שניה" :עמוס הקים קבוצת פייסבוק שמטרתה להוות מרקט-פלייס למסירה ,מכירה ,והחלפה של
בקרו בכתובת:
מחברות ,מקראות וספרי לימוד ישנים " -חסכוני ,ירוק וחברתי".
.https://www.facebook.com/groups/213040716096014

עדכוני ועדת חוץ (אסף הרפז)


מכירת ספרי מחשבות :צפויה להתקיים בקרוב מכירה נוספת .מלבד זאת ,יודגש כי אנו חווים תופעה שבה יש
רכישות ספרים מבלי לקיחתם בפועל על ידי הקונה .הספרים נשארו בחדר המועצה וזו ההזדמנות להגיע
ולאסוף אותם.



תכנית המועדונים :מתחילים לסיים את השנה .רמת הבקרה על עבודת המועדונים השתפרה משמעותית,
לרבות הניסיון להכווינם מקצועית .לקראת סוף השנה נעשה הערכת מצב לגבי מועדונים מסוימים שיתכן כי
יסגרו או לחילופין  -יפתחו.



משלחת המועצה :המשלחת הפינית סיימה את ביקורה בארץ ועתה הגיעה תורה של המשלחת הישראלית
מטעם הפקולטה לטוס לפינדלד.
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