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תאריך 26.3.17

אל :נציגי מועצת הסטודנטים ,מבקר
הנדון:
נוכחים בישיבה:
(א) נציגי מועצה :ניל פרידמן ,מור אוברפרסט ,גיא לוי ,יובל יוספסברג ,שיר בסר ,לירז חמו ,שירה זבצקי,
אור גביש ,אסף הרפז ,יובל סרפוב ,שרה טליסמן ,מועתז איסתיתי ,טל אשכנזי.
בעלי תפקידים :מיכאל טנדלר -מבקר המועצה.
הישיבה:
עדכונים
יו"ר -ניל:














סיימנו את תקופת המבחנים ,היו הרבה בעיות אקדמיות – אבל יובל והוועדה האקדמאית טיפלו
בזה בצורה המיטבית (כמו להשיג מועדי ג' ,ודברים שלא היו קיימים לפני).
אני ויובל חוזרות לפגישות השבועיות עם סגן הדיקאן ,ובקרוב תכנס לעניינים גם ד"ר הילה שמיר
שמחליפה את קרייטנר.
ביום חמישי היה טקס פרידה מחריס ,בו נכחתי מטעם המועצה.
הארכת ההתמחות :בימים אלו יש דיונים בכנסת על הארכת ההתמחות לשנה וחצי ועל שינוי בחינות
הלשכה ממבחן פרוצדוראלי ליותר מהותי באופיו .פורסם מבנה של המבחן החדש עם אפשרות
להסתייגויות – והוועדה פרסמה הסתייגות שיהיה יותר פירוט .מי שהתמחותו תשאר שנה בלבד הם
משלבי תארים וסטודנטים שיבחרו לעשות אופציה של קורסי פרקטיקום .אחת הבעיות שמעלה
הפרקטיקום היא שזה קורס פרקטי שהאוניברסיטאות לא מוכנות לקחת את העלות של זה על עצמן,
בניגוד למכללות.
מבואות משפט :אנחנו מתקדמים בתהליך ההיפרדות ממבואות משפט – הוגשה בקשה להירשם
כעמותה ,אצל רשם העמותות.
התנהלות מול סגל אקדמי:
 oכשיש בעיות עם מרצים צריך לבחור את הקרבות שלנו – יש דברים שלא ראוי שכדאי
להעלות כלפי מעלה .כשיש בעיות עם מתרגלים ומרצים צריך וכדאי להודיע מראש ,ולא
חייבים לחכות לרגע האחרון.
 oצריך לזכור שאנחנו מייצגים את הגוף של המועצה בהתבטאויות במרשתת – ולהתבטא
באופן הולם.
אירועים :כשעושים אירועים של השנתונים צריך לתאם את זה מול גיא או מולי ,אנחנו יכולים
לווסת את האירועים כדי לא להוריד מהערך שלהם ,ולהעניק להם תקציב .שלא יהיה עומס
אירועים.
מי שצריך לפרסם דברים בעמוד המועצה ,בהקשר של פעילות של המועצה בבקשה לשלוח לנעם
בקשות לפרסם דברים במייל.
ועדה לתקנון המועצה :התקנון בן  20בערך ,הוא גם בקובץ  PDFנעול .אני רוצה להקים וועדה שתשב
על תקנון המועצה ותעדכן את השינויים שהתקבלו בעבר ולא עודכנו – עד ליום שלישי מי שרוצה
לקחת חלק שיודיע לי במייל.
עדכוני נשף :יש דיג'יי ,הגבה ותאורה ,מהנדס (חובה לפי דרישות הבטיחות) ,צלמי מגנטים .היום
התחילה המכירה באינטרנט והחל ממחר מכירה בפקולטה (צריך בערב הנשף להביא כרטיס
סטודנט) .אי אפשר לאבד כרטיס!
מחשבות :סטודנטים פנו לאור גביש בשאלה איך ממשים את הזכייה בספרי מחשבות ,אבל בגלל
שנראה שלא כל מי שזכה יממש את זכייתו הייתה מחשבה להעביר את הספרים שזכו בהם לאנשים
ע"ב נתונים שנחליט שהם ראויים (כמו אנשים בעלי מעמד סוציו-אקונומי נמוך – שזה משהו
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שמתאפשר מבחינת החוזה .המועצה לא תהיה חשופה לשמות הסטודנטים בעליי הקשיים
הכלכליים ,אלא התרומה תעבור לפקולטה שתוכל לחלק בשמנו).
ועדה אקדמית -יובל:







תקופת מבחנים :כל הכבוד על התפקוד בתקופת המבחנים! באשר ליחס כלפי נציגים ,אם מישהו
פונה או מדבר בצורה מזלזלת לנציגים ,בתקופת מבחנים ,לפנות אליי .זה לא ראוי ,הנציגים לא
מקבלים על כך שכר ואין סיבה שנסבול יחס לא נעים.
שיפורים:
 oלא הייתה בעיה ברוב החזרת מועדי ב'
 oהיו פחות בעיות של מענה על שאלות לפני המבחן בפורומים וכדומה
 oבנק העבודות מלא בבחינות מצטיינות (גם מועדי ב' כמעט גמור)
 oקוד המתרגלים עבר אישור אצל רועי ומיכל
ידיעון :התחלנו לעבוד על ידיעון תשע"ח עם רוית – המשמעות היא עיצוב מערכת השעות והמבחנים.
קורסים לשנה ג' :בקרוב יעשו סקר עם כל קורסי היסוד של חטיבה שניה בשביל לדעת מה הביקוש,
ולפי זה יפתחו קורסים.
משוב לתכנית החדשה :ביום ראשון הבא ,בשעה  ,15:00תתקיים ישיבה של הנציגים של שנים א'-
ב' ,עם רועי ומיכל – הכל יופיע במצגת ,אפשר עדיין להוסיף דברים אבל בתיאום מולי .אנחנו לא
רוצים להתפזר.

ועדת חוץ  -שיר:






מחשבות :מכירה נגמרת מחר (בשני) ,מבקשים מכל השנתונים לפרסם עוד פעם לגבי המכירה .נספק
בהפסקה של יום חמישי ב  ,11:45נצטרך את עזרת הנSציגים בחלוקה ,אנחנו נתזכר אתכם.
מועדונים:
 oמועדון עריכת דין חברתית  :נפתח מועדון חדש ,מועדון עריכת דין חברתית ,בראשם של יוני
פילק ,לי ויינשטיין ושי אילוק.
 oהצגת המועדונים :ב 5.4תתקיים פגישה עם אליאב ליבליך ,ביוזמתו ,להצגת פרויקט
המועדונים ,בו ינכחו נציגי המועדונים .חשוב לציין שהפגישה רק עם המועדונים ולא עם
הפורומים.
 oפעילות סמסטר ב' :למועדון נשים ומשפט היה מפגש עם מועדון משפט ודת ,ומועדון משפט
ציבורי ומשפט סביבה ודת עושים בהמשך השבוע מפגש.
משלחת :בעוד חודש האוסטרים מגיעים לפה ,ויש  21משתתפים מהפקולטה שלנו.
יום המעשים הטובים :ניסינו לארגן חלוקת ממתקים באיכילוב -כנראה יבוטל כי אין ממתקים ומה
לחלק ,ננסה לחשוב על רעיון אחר להמשך.

יו"ר פנים  -גיא:





פורים :בתחילת הסמסטר התקיימה חלוקת אוזני המן ,תודה ליובל סרפוב על היוזמה ולאסף הרפז
על העזרה בקנייה .תודה לכל מי שעזר.
הבוכמניסט :הייתה בעיה בפרסום ,כנראה שלא פורסם בכל השנתונים כמו שצריך .נפרסם את זה
שוב כי לא הייתה הרבה היענות.
פינת קפה אמון :לדאוג למלא ,למי שאין מפתח בבקשה להתריע אם משהו חסר ומי שנמצא
בפקולטה עם מפתח לחדמ"צ ימלא.
אפיקומן :יובל סרפוב מציעה שלקראת חופש פסח נקיים החבאת אפיקומן בפקולטה עם כתב חידה,
צריך לחשוב על פרס מגניב.
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נושאים נוספים שהועלו על סדר היום:
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 .1שירה :ארצה להעלות את עניין התפקיד של נציג של הסטודנטים הערבים ,שכרגע לא מאויש ,ואת כמות
הנציגים במועצה מכל שנתון .בעבר היה תקן לסטודנט ערבי ,שהיה מקשר בין המועצה לבין הסטודנטים
הערבים בפקולטה ,כרגע התפקיד לא מאויש.
יובל :כן ,ניסינו למצוא אך לא הצלחנו.
מועתז :אני נגד רכז שיקבל שכר (יש לציין שהתפקיד בהתנדבות) ,כי מי שיעשה את זה צריך לעשות את
זה בהתנדבות ,מרצון טוב .יש כבר קבוצה של הסטודנטים הערבים שפורסם בה קול קורא להגשת
מועמדות ,ע"י יארא ,הקודמת בתפקיד .אף אחד לא הגיש מועמדות .דיברתי עם כמה סטודנטים ואין
מודעות למה שקורה במועצה ,וזה חבל.
שירה :אם יש בעיות לסטונדטים ערבים חשוב שיהיה להם אל מי לפנות ,במידה ולא נעים להם לפנות
למועצה.
מועתז :סטודנטים ערבים יודעים לפנות לאלהה ,שעוזרת בנושאים האלה מטעם הפקולטה.
יובל :בואו ננסה לפנות לחברינו ולחברותינו ונראה אם מישהו או מישהי מעוניין כי זה יעזור לכולם.
שירה :רציתי להעלות הצעה להעלות את מספר הנציגים בשנים א' וב' ,הרעיון הוא לחזק את המועצה.
יש תחושה שהמועצה חלשה ואולי דווקא עוד נציגים ישפרו את ההרגשה הזו.
יובל :בוועדה האקדמית ,למשל ,יש המון משימות .לכן אני מסכימה עם שירה ,אני לקחתי הרבה עבודה
על עצמי כדי לא להכביד על הנציגות החדשות .יוצא מצב ששנים ג-ד מביאים פחות אנשים .אפילו שכבה
ב' שאנחנו חזקים יחסית ,גם שנה הבאה תהיה תחרות ,זו דעתי.
גיא :הכמות נציגים מספיקה לדעתי .נוצר מצב בשנה ד' שבו אין הרבה מועמדים ,אבל אולי החלוקה
צריכה להשתנות איכשהו.
יובל :צריך לשקול איך לחלק מחדש את המקומות אך לא לשנות את ההקצאה .האם לשנות את
הפרוצדורה או את המהות? כמה ייבחרו בכל שנה וכדו'? מה נעשה עם דילול המועמדויות בשנים ג-ד?
מיכאל :אני מסכים עם שירה .יכול להיות שצריך לבחון את הנושא.
שירה :יש הרבה פורשים ,שנה ד' באמצע השנה עוזבים.
הצבעה -ניל ומיכאל :האם מישהו מתנגד שתהיה אפשרות שיהיו יותר משישה נציגים בשנתון א-ב
בלבד? כנקודת מוצא לכך שהנושא יהיה תחת ועדת התקנון ,בהמשך הפרוצדורה תיקבע בועדת התקנון.
החלטה* :הסכמה פה אחד*
 .2אור :ארצה להעלות את עניין הנרמול הפנימי -אמנם יש חופש אקדמאי לעשות את זה ,או חופש אקדמי
באופן כללי בנוגע לנרמול ,אבל עלו הרבה תלונות על זה.
יובל :זה בעייתי כי יש סעיף בתקנון הפקולטה שמדבר על חופש אקדמי גם בנוגע לנרמול .נעלה מקרים
נקודתיים לקרייטנר ונעדכן בהמשך.
 .3שרה :ארצה להעלות אופציה לשנות את ההצבעות למועצה בצורה אינטרנטית .הבעיה שזה מעלה היא
פתח לרמאויות .במידה וזה יקרה מיכאל יבקר את התהליך ,או כל מבקר הבא .חושבים על אפשרויות
לאיך לעשות את זה בצורה יעילה – אולי דרך המודל.

