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תל  -אביב
תאריך 14.5.17

אל :נציגי מועצת הסטודנטים ,מבקר
הנדון:
נוכחים בישיבה:
(א) נציגי מועצה :ניל פרידמן ,יובל יוספסברג ,שיר בסר ,גיא לוי ,שירה זבצקי ,אסף הרפז ,שרה
טליסמן ,מועתז איסתיתי ,יובל סרפוב ואופק גליפוליטי.
אחר :מיכאל טנדלר – מבקר המועצה; סמא חדאד – מועמדת לנציגת הסטודנטים הערבים.
עדכונים
יו"ר  -ניל:


התנעת נשף :כולנו היינו בנשף ,אשמח לשמוע מכם רשמים והצעות לשיפור .לקראת הנשף של
שנה הבאה ,אדאג לכך שלקראת הקיץ נתחיל בהכנות .ככל הנראה שיר ויובל יהיו אחראיות
על זה יחד עם כל נציג אחר שירצה לקחת חלק ולהיות אחראי ולקחת יוזמה .קשה להתעלות
שנה אחרי שנה על מה שהיה קודם ,עבודה קשה מצופה לכם .בהצלחה!



ועדת תקנון :שרה עומדת בראש הוועדה ,הייתה לנו פגישה ראשונה .בשלב הבא כולנו נשב
ביחד על התיקונים .כל אחד מהמועצה ,בין אם בוועדה ובין אם לאו ,יצטרך לקרוא את
התיקונים לעומק ולהגיש הסתייגויות במידה ויש לנו .המטרה שלנו לסיים את זה לפני תקופת
המבחנים.
שירה :יש הרבה דברים לא מובנים בהתאם לחוק העמותות .ניל :נשמור את הדיון הזה
לוועדת התקנון ,אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהכל צריך לעבור אישור של רשם העמותות.



אגודת הסטודנטים:
 oמסיבת בריכה :ככל הנראה תתקיים ב.9.6-
 oהמאבק באגודת הסטודנטים בגילמן :האגודה הגיבה באופן לא רשמי ,אך כן פנו אליהם
והזמינו אותם לפגישות ושמעו את כל הטענות שלהם .יובל י :.לדעתי ,ההתנהלות של
האגודה קצת קלוקלת .אני לא יודעת למה סגרו את פינת קפה האמון בגילמן ,אבל גם
אנחנו היינו במינוס וזה לא הגיוני .אצלנו האגודה זורקת לנו את כל הציוד במועדון ,מדי
יום ,כשאנחנו לא בהכרח צריכים .גיא :הפינות בגילמן היו במינוס של מעל אלפיים
ושלושת אלפים שקלים .הפינת קפה שלנו טיפה שונה מהפינות שלהם ,ועל הנחת הציוד
במועדון דיברתי איתם .ניל :אם מישהו רואה ששוב מניחים מלא ציוד במועדון ,תעדכנו
ונטפל בזה.
 oיום הסטודנט :תשמחו לשמוע שזה האירוע היחידי בארץ שלא מכניסים שוטרים לאירוע.
אנחנו גם היום סטודנט היחידי בארץ שהוא בחינם לסטודנטים .באריאל ,למשל,
משלמים  100שקל לכניסה .בגלל זה תקציב האמנים הוא קצת יותר נמוך .השנה לא יהיו
דוכני פרסום של סיגריות (פשוט מאחר והם לא רצו להגיע) .מדובר ב 12-שעות של
פסטיבל ,מ 12-בצהריים עד  12בלילה .יש  3במות – מרכזית ,אלטרנטיבית
וסטודנטיאלית אוריינטלית .מופיעים התקווה  ,6שפיטא ,מוניקה סקס ,סטטיק ובן אל,
ברי סחרוף ,A-WA ,מסיבת אוזניות ,מסיבת בריכה ,מתחם שופינג של  70דוכנים .בירה
עולה  ,₪ 20אך יש כרטיסיות מוזלות לפני האירוע של  5בירות ב .₪ 15-ניתן לקנות
במרכז השירות במיטשל ,מתחם סרטים ,מיני גולף ,מסיבת סלסה ליד נפתלי .ביקשתי
להגביר את מספר השירותים .למיטב זכרוני שנה שעברה היה מזעזע ברקאנטי.
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סטודנטים בעלי עסקים קטנים יכולים להשתתף ולמכור בדוכן ללא עלות! בעיקר
עבודות יד .שירה :אפשר לפרסם בפורום של הסטודנטים .יובל י :.אולי שווה לבדוק
מתי סוגרים את בוכמן ולפרסם הודעה מטעמנו בנושא כדי שאנשים יוכלו לאחסן את
התיקים שלהם בלוקרים.


יום התרמות דם :ייערך בעוד שבועיים .תאריך יתפרסם בהמשך .כמובן שנפרסם על זה
ונצטרך את הסיוע של כל אחד מכם להיות שם כחצי שעה-שעה ,לראות שהכל מתנהל בסדר,
כמו שהיה בחנוכה.



תהליך ההשמה :בעוד שבועיים יש לנו ישיבה עם חנס וישיבה נוספת עם יעל שחף לסיכום
התהליך של השנה.



אקסטרה סטודנט :הייתי בפגישה לפני שבועיים עם מנכ"ל אקסטרה סטודנט בשאלה האם
אנחנו רוצים לפתוח קורסי עזר במשפטים .בהתחלה הייתי מאוד אנטי בפגישה .יובל י :.אני
עושה קורס עזר בחשבונאות לא דרך אקסטרה סטודנט ומשלמת הרבה מאוד פחות .שירה:
אני לא מבינה איך אפשר להתאים את זה למרצה .ניל ,יובל י .ואופק :הם עושים קורסי עזר
שהם פר קורס ,הם ייקחו ויקבלו חומרים מהקורס עצמו ויכינו קורס מותאם .הם עושים את
זה בהרבה פקולטות אחרות .חשבתי שאולי זה יהיה רלוונטי לשנה א' .יובל ס :.מה האינטרס
של המועצה לשווק את אקסטרה סטודנט? ניל :אין שום אינטרס ,הם רק רצו לדעת אם זה
יכול להיות רלוונטי .הודעתי להם שכנראה יהיה פה בלגן סביב זה מבחינת המחירים וחוסר
השוויון כלפי הסטודנטים .בסופו של דבר הם גוף פרטי ויעשו מה שהם רוצים .יובל י :.לדעתי
זה לא יעבוד.



יום פתוח :יתקיים ב 24.5-יום פתוח נוסף ,מיכל ביקשה שנשלח מספר נציגים .הוא ייערך
בסמולרש מ 1-עד  .6אני אפרסם גוגל דוקס ותשבצו את עצמכם.

גיא – יו"ר פנים:


עיתון הבוכמניסט :ממש בסוף שלבי העריכה ,רובו בעיצוב .אנחנו מתכננים לעשות את
החלוקה אחרי שבועות ,בתחילת יוני.



בוקר אמון :שבוע הבא ב .22.5-נעדכן בהמשך בשעה ,נכוון ל.09:45



קפה אמון :כרגע אנחנו במינוס די גדול ,אמנם זה גם קשור למה שיובל אמרה אבל פתחתי את
הקופה ולא היה שם הרבה כסף .לגיטימי להעיר לסטודנטים .אופק :אפשר לפרסם בפייסבוק.
לסגור את פינת הקפה זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות .זה צעד דרמטי .יובל י :.להזכיר זה
אחלה ,אין לנו דרך לאכוף את זה גם ככה .סמא :כן ,אבל אם סטודנטים לא משתפים פעולה –
זה לא צריך לבוא על חשבון המועצה.



ערב מועצה :צריך להיות הסמסטר ,הוא באחריות של נעם.

שיר – יו"ר חוץ:





מחשבות :יש לנו הסכם חדש עם חברת מחשבות לבין אשראי  TAUשעשו שיתוף פעולה.
מעתה במכירת מחשבות בתשלום עם כרטיס אשראי  TAUמקבלים עוד  5%הנחה בחיוב .זה
לא על חשבון העמלות שלנו לפי החוזה .מכירה קרובה ב ,12.6החלוקה ב .22.6.17
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 משלחת המועצה לוינה :סיימנו את החלק הראשון של המשלחת ,הם היו כאן בארץ ,היה
מוצלח .היינו בכנרת ,בנצרת ,בפקולטה  ,סבב ברים ,ים המלח ונחל דוד ,ירושלים ,תל אביב
ויפו ועברנו הרצאה של בירנהק פה בפקולטה .אנחנו טסים מחר לפנות בוקר.
יובל – יו"ר אקדמית:


העברנו סקר בשנה ג' בעקבות התכנית החדשה שצמצמה להם את נקודות הזכות .עשינו סקר
כדי להבין מה הדברים שאנחנו באמת רוצים לשים עליהם דגש ועל מה אנחנו נלחמים .זה
מאוד קשה ,כי הפקולטה לא בדיוק מקצה לנו אמצעים ,אבל זה בתהליך.



תודה לכל שנה א' וב' שבאו לישיבה עם רועי ומיכל על הסקר שערכנו .היו המון דברים שהועלו
כנקודות לשיפור .זה שהם קמו בסופו של דבר ואמרו תודה זה לא מובן מאליו בכלל .יש
דברים שכבר השתנו – למשל ,לתקופת המבחנים הבאה משוריינות מספר כיתות עם שקעי
מחשב בדן דוד .ניל :הסתכלתי על לוח המבחנים ונראה שאין יותר מדי מבחנים חופפים .יובל
ס :.האם יפרסמו לפני המבחן באיזה חדר מתקיים? לא כולם מכירים את דן דוד .ניל ויובל:
זה לא משהו שאנחנו מפרסמים ,אלא הפקולטה ,אבל אם נראה שזה לא מתקיים מספיק טוב
אז נסדר את זה.



ידיעון :בקרוב אפגש עם רווית על הידיעון ,המטרה היא לבנות איתה את לוח המבחנים לשנה
הבאה .הייתי שמחה לשמוע אם יש לכם מקום לטיפים לתת לי (למשל – כמה שפחות מבחנים
עם חומר פתוח שחופפים ,בחנים במודל לא במוצ"ש).



אפיק מעבר :פרויקט באחריות שרה וטל .אסביר עליו בקצרה – יש סטודנטים שעוברים
מפקולטות אחרות ,לרוב נקלטים בשנה ב' .הם לא מכירים את האוניברסיטה ואת נהליה,
אנחנו משתדלים לעשות יום מרוכז .עד השנה הקונספט לא כ"כ עבד .השנה יהיה יום שאנשים
שעשו את האפיק מעבר יבואו ויעזרו לחדשים באופן רשמי ,ואולי נצטרך עזרה מכם.



הרצאה בנוגע למבנה התואר :תתקיים ב 25.6-בשעה  14:00הרצאה על מבנה התואר שאני
אעביר לשנה א' ,המדבר על איך עושים בידינג ומה מבנה התואר דורש מהם בשנה ב'.
התלבטנו אם לעשות את זה לפני הבידינג או עכשיו .בשנה שעברה עשו את זה בסוף הקיץ ואף
אחד לא בא ,וחבל .אני אעלה גם את המצגת.



הגשות דרך המודל :אנונימיות לחלוטין .אף מתרגל לא ידע להגיד אחרת .המודל עצמו
אנונימי .אנחנו עובדים על זה ,הפכנו מעמודים למילים .לפעמים צריך להפעיל שיקול דעת
האם אנחנו יכולים לפעול בצורה חכמה .המודל זו השיטה הכי טובה שיש כרגע ,אנחנו עובדים
על זה שזה יהיה ב ,PDF-ותהליכים כאלה לא לוקחים יום.



משלבים :אנחנו הולכים לעשות שיחה בין חנס לבין המשלבים לגבי הקשיים של המשלבים
בפקולטה והאטימות מצידה.



פרויקט שימור ידע – שירה :בגלל שסטודנטים שואלים המון שאלות את הנציגים על התקנון,
אנחנו רוצות לעשות תקנון מקוצר שמכיל את השאלות הכי קונקרטיות – למשל :מועדי ג',
זמן החזרת עבודות .אנחנו צריכות רעיונות לשאלות .נפתח בתוך הדרופבוקס טבלה שאפשר
יהיה להזין .סמא :מסכימה לתרגם במידת הצורך.

הצבעת אמון לסמא חדאד כנציגת הסטודנטים הערבים


סמא :אני רוצה להיות נציגת הסטודנטים הערבים .פורום הסטודנטים הערבים חזר השנה ע"י
עדי מנסור ,על שילוב תחומים ערביים לתוך עולם המשפט (למשל ,עורך דין של אסירים
ערביים) .לדעתי ,במועצה אפשר לפעול לשיתוף פעולה אקדמי בין הסטודנטים – קבוצות
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לימוד ,נשף וכו' .יובל י :.צריך להיזהר מלפלוש לתחום אקדמי שהוא לא שלנו .סיוע
לסטודנטים ערביים צריך להגיע מטעם הפקולטה.
התקיימה הצבעת אמון בנושא .מיכאל :התוצאות 15 :בעד 1 ,נמנע.
ניל :מזל טוב לסמא והמון בהצלחה .בתקופה הקרובה תכיני גאנט עבודה ,נעבוד איתך ונשפר
אותו .יש קצת תקציב .שנה שעברה הוא נלקח מיוזמות סטודנטים .תשבי על זה עם מור האחראית
עלייך וגם איתי ,וכל אחד מהמועצה שירצה לעזור.
שיפור חצר הפקולטה – יובל סרפוב:
יובל ס :.האגודה נתנה בתחילת השנה כל מיני שולחנות עץ עגולים לכל מיני אזורים
באוניברסיטה ורציתי לשאול אם אפשר להביא כמה לכניסת הפקולטה .ניל וגיא :בהחלט אפשר
לבקש .גיא :באותו הקשר ,יש לנו תקציב של  ₪ 800לשיפור חזות המועדון .יש כמה רעיונות
ונשמח לעוד – אין מספיק מקומות לשבת בתוך המועדון בזמן ארוחת הצהריים – חשבנו להוסיף
שולחנות קק"ל מחוץ למועדון וכיסאות בתוך המועדון ,רעיון לשים קודן למועדון כדי להרחיק
סטודנטים מחוץ לפקולטה ,לשים מכסים לפחים ,קליטה של ה ,wi-fi-מדף ספרי אמון.
ניל :אגב ,זה הזמן לצייון שהעניין עם מדף החללים נפתר – שמו מוט ברצפה שחוסם את מעבר
הספות אחורה.
פעילות לשבועות – יובל סרפוב:
יובל ס :.חשבנו לעשות משהו נחמד לשבועות עם יין וגבינות ,מכירה במחיר סמלי .אפשר לעשות
כמו ברפואה – תחרות עוגות.
בנק חברתי  -אסף הרפז:
אסף :בשנים האחרונות רץ פרויקט גדול בישראל שנקרא אופ"ק – הבנק החברתי ראשון שאמור
לשבור את הריכוזיות בשוק הבנקים .בשנה האחרונה הם עשו התקדמות מטורפת והצליחו דיי
לשבור את הרגולציה .לדעתי יהיה ממש מעניין להביא אותם לפה לאיזושהי הרצאה .יובל י:.
מציעה שתפנה למועדון עריכת דין חברתית.

