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מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל-אביב
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תאריך 23.1.17

אל :נציגי מועצת הסטודנטים ,מבקר
הנדון:
נוכחים בישיבה:
(א) נציגי מועצה :ניל פרידמן ,מור אוברפרסט ,גיא לוי ,יובל יוספסברג ,קרן שרעבי ,ליהי פרג'ון ,לירז חמו,
שירה זבצקי ,נעם פיינסטון ,אור גביש ,אסף הרפז ,יובל סרפוב ,שרה טליסמן ,מועתז איסתאיתי.
אחר :מיכאל טנדלר -מבקר המועצה.
הישיבה:
עדכונים
יו"ר -ניל:












הישיבה הראשונה של גיא לוי בתור סיו"ר פנים ,לאחר התפטרות היו"ר הקודמת.
יום פתוח -ב 3.2יתקיים יום פתוח בפקולטה ובכל האוניברסיטה ואנו צריכים להיות בו כנציגים
מטעם המועצה .ההיענות מצד הנציגים כרגע קטנה ,ברור לי שזו תקופת מבחנים אבל גם להגיע
לשעה-שעה וחצי זה מאד יעזור!
אגודת הסטודנטים -אני ,נעם וטל הנציגות .לפני כמה שבועות התקיים סמינר נציגים של האגודה
בו נכחנו אני ונעם על מנת להכיר את האגודה לעומק ,את המבנה ואת הממשקים .גיא הוא גם עובד
במחלקת מנהל ורווחה בעבודה ,מה שמתכתב מצוין עם התפקיד שלו כיו"ר פנים ,קל יותר לתאם
דברים מול האגודה.
עדכונים מטלי חן ,אחראית כספים בפקולטה-
 oגלימות לטקס סיום -הנושא עלה כמה פעמים .לטענת טלי בטקס האחרון היו  30גלימות.
לטקס הבא יבחנו האם לרכוש נוספות או לשכור.
 oתקציב מועדונים -בשנה שעברה לא נוצל כל הכסף לכן השנה תוקצב אחרת.
עדכונים ממועצת הפקולטה-
 oעוד  3חודשים מתחילם שיפוצים.
 oמשפט מבוים של הצלב האדום ומשפט מבוים הופכים מ 4-ש"ס פטור -ל 4-ש"ס עם ציון.
 oידיעון שנה הבאה כבר בתנור.
נשף -הנשף יתקיים ב 19.4באולם סמולרש ,על האולם משלמת הפקולטה .מעבר לכך ,אנחנו
בתהליכי סגירה של כל הספקים ,במקביל גיל דיין אחראי על התכנית האמנותית ומריץ את זה.
אנחנו מנסים לקדם עוד חסויות .ממכירת ספרי התרומה שקבלנו מנבו כבר הרווחנו לנשף מעל
ל 6000ש"ח.
הצעה לתיקון חוק לשכת עורכי הדין -במסגרת הצעת הארכת ההתמחות לשנה וחצי יש הצעה
להוסיף פרקטיקום שמבטל את החצי שנה הנוספת ,וכך ההתמחות נותרת שנה .סטודנטים לדו חוגי
יעשו התמחות של שנה אחת בכל מקרה .עיקר הבעיתיות היא שהפרקטיקום המוצע יהיה על חשבון
הסטודנטים .בשבועות הקרובים יפגש פורום היו"רים עם ליאת ,מהתאחדות הסטודנטים ,ויראה
מה עמדתו .אני עוד לא הבעתי עמדה בשם המועצה שלנו .אעדכן במהלך תקופת המבחנים.

וועדת חוץ -אסף ממלא את מקומה של שיר:


משלחת -הראיונות הסתיימו ,התקבלו  16מתוך  ,40אור שיר אסף וניל יוצאים כהנהלה .השלב הבא
הוא חיפוש כרטיס טיסה קבוצתי .ליהי :אעביר לכם את מספר הטלפון של הסוכנת .אסף:
הבעייתיות היחידה בכרטיס קבוצתי היא שזה מגביל בגלל התאריכים ,יש כאלו שהביעו רצון
להשאר אחרי.
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מחשבות -ביום חמישי הקרוב תהייה חלוקה .כל מי שרצה לבטל בגלל שינוי הנהלים במשפט מנהלי
קנאור ,ביטל דרך נעם ואור.
בוגרים ובירה -היה מפגש אחד הסמסטר ,אליו לא הייתה היענות ,צריך לחשוב איך ממנפים את זה.
בנוגע לכיבוד בהתחלה ,אנשים מגיעים לאכול ולא למפגש וצריך לפתור את זה ,זה נראה רע .נעם:
יש המון עבודות והמון לימודים ולכן אנשים לא מגיעים ,צריך לאותת את זה לפקולטה .למה
שהפקולטה לא תארגן גאנט אירועים? מור :לדעתי יש עומס אירועים בפקולטה ,וזו בעיה שעלתה
כבר בעבר .אנחנו אמנם עוזרים לפקולטה לקדם חלק מהאירועים אבל זה גם מתפקידם לחשוב איך
לשווק את האירועים ,כי באמת שלא חסרים.
מעורבות חברתית -סיימנו איסוף בגדים לחורף שאירגנה ,התרומה הועברה לאגודה.
מועדונים-
 oב 5.4נקבעה פגישה עם ראשי המועדונים והסגל של הפקולטה ,לקידום שת"פ עם הפקולטה.
יוזמה של ד"ר ליבליך.
 oלירז :פתיחת פרויקט המועדונים! עשינו מפגש אליו לא הגיעו כל ראשי המועדונים,
ההחלטה הייתה פה אחד ,כל הנוכחים יהיו בעד .כן יהיו רשימות לאירועים
'אקסקלוסיביים' יותר ,אך כעקרון פתוח לכולם.

יו"ר פנים -גיא:




תודה ליובל ושרה שארגנו ערב מועצה שהיה מעולה.
הפסקולטה -יחד עם חלוקת מחשבות ,נחלק קרמבו ונמכור בירה ,נצטרך עזרה של כל מי שיכול,
גם בלהביא ולהחזיר ציוד לאגודה וגם בתפעול האירוע עצמו.
שיפוץ המועדון -יש לנו תקציב לשיפוץ המועדון .חשבנו על שולחנות קק"ל בחוץ או כסאות
נוספים בפנים .אנחנו נעלה את העניין לדיון בפייסבוק ונשמח לקבל הצעות.

יו"ר אקדמית -יובל:
שוטף:










זמינות ופניות -אם מפנים אליי סטודנטים בבקשה להגיד להם לפנות בשעות לגיטימיות .אני מאד
זמינה אך עדיין אם מפנים אליי לדאוג שזה יהיה בשעות וזמנים מתאימים.
סמינרים -עדיין לא החזירו לכל שנה ד' ,אנחנו עובדים על זה.
מענה על שאלות -כאשר עונים על משהו אקדמי לשים לב שאתם עונים נכון -המקצועיות שלנו מאד
חשובה.
סקרים-
 oלתכנית החדשה :נעשה סקר לגבי התכנית החדשה לשנתונים א' וב' ,אחרי שכמה שיותר
אנשים יענו עליו אנחנו נציג אותם זה לקרייטנר ולמיכל ונציג את זה.
 oסקר קורסים :מאחר והרבה קורסים יורדים ,לא יהיו את כל הקורסים של התכנית הישנה.
אנו נעשה סקר של כל הקורסים של חטיבה שנייה ,שנה ג' ימלאו את זה ונדאג לפתיחת
קורסים לפי מה שהם רוצים ,ככל שניתן.
נציגי קורסים לסמסטר ב' -נחלק בקרוב ,טל אחראית על זה.
בשותף -מאגר חומרים בדרייב ,נעזר בכולכם לאיסוף חומרים אחרי מועדי א'.
צילומי קורסים -התקציב יעודכן בסמסטר הבא .מבקשת שכל בקשה לצילום עדיין תעבור דרכי ואז
נשלח לאגודה ונאשר את הצילום.
עבודות בשנה א' -יש לשנה א' המון עבודות ,הרבה מהן חופפות וניתנו לקראת סוף הסמסטר.
לקראת סמסטר ב' המתרגלים ינסו לתאם ביניהם ,ננסה שהעבודות לא יחכו עד השבוע האחרון.
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משלבים -היה מפגש עם כל המזכירויות של השילובים הגדולים עם המזכירות של משפטים כדי
לנסות לראות כיצד ניתן לעבוד ביחד .השנה ,למשל ,בחשבונאות הזיזו  2קורסים חובה רק כדי
שיהיה אפשר לבחור את המינימום במשפטים .אמנם יש התקדמות ,אך עדיין מומלץ לא להסתמך
על מועדי ג' בפקולטה שלנו ,אלא בפקולטת השילוב.
קוד מתרגלים -עבדו עליו שירה ,ניל וקרן .נשלח לקרייטנר ,יועלה לפייסבוק לעיון הנציגים.
אפיק מעבר -סטודנטים שעברו מאקדמיות אחרות לתלאביב ,לרוב נכנסים לשנה ב' וחלקם לשנה
א' .הם לא עשו את כל הקורסים לפעמים (נזיקין ,עונשין) .הבעיה היא שהם מצטרפים ועושים גם
קורסים של שנה א' וגם של שנה ב' במקביל ,מה שגורר עומס גדול .המבחנים שלהם יוצאים כמו של
משלבים רק בתוך הפקולטה .לא קבלנו הבטחה מצד הפקולטה למועדי ג' ,אבל כן יקבלו התייחסות
פרטנית .יש להפנות אותם למזכירות.

תקופת מבחנים:





בנק מבחנים -באחריות שרה ואנחנו צריכים את עזרתכם! לשלוח כל מה שאפשר ולעזור כמה
שאפשר ,אפילו בלפנות לסטודנטים ולבקש שישלחו בחינות מצטיינות לבנק.
איסוף חומרים קשיחים -צריך את עזרת שנה ד' כי אח"כ הם עוזבים.
אי פרסום ציון -חשוב לעבוד בצורה נעימה מול המזכירות! לא להציק למזכירות ,כן לתזכר אבל לא
להציק.
טיפים לנציגים-
 oתגדירו לעצמכם זמני עבודה ,חבל להיגרר לענות לפניות כל היום כי יהיו לכם המון פניות
אקדמיות.
 oתשננו את הזכותונים ,חשוב מאד מאחר ויש בהם מידע חיוני.

הנהלים החדשים מטעם הפקולטה:
 oמסירת ציונים -מהמרצים ומהמזכירות ,לא מהמתרגלים.
 oאי פניה לצוות הוראה -אסור לפנות לצוות הוראה מהרגע של הבחינה ,בשום צורה ,יש
לפנות למזכירות.
 oשאלות במבחנים -על פתקים .הפתקים יוחזרו או עם תשובה ,או ללא תשובה ,או עם
הבהרה לכל הנבחנים .זה אמנם מרתיע אך זה הליך שמתקיים בפקולטות רבות
באוניברסיטה (גם הומניות) ,יש לכך מניעים רבים .המרכזי שבהם הוא שיוויון בין
הנבחנים -היו קורים מקרים בהם סטודנטים היו מצליחים 'לסחוט' מידע מהמתרגל\מרצה
או אפילו מקבלים מהמרצה\מתרגל תשובה שהטעתה אותם.
העסקה ישירה:
יובל :יש את המאבק להפיכת ההעסקה הקבלנית להעסקה ישירה .מטה המאבק מעוניין בתמיכת המועצה,
לא רוצים שבהכרח נקח עמדה לגבי קבלנית או ישירה אלא תמיכה במתן זכויות גם בעת העסקה קבלנית.
גיא :אני אחראי על זה באגודה ,אם יש לעובדי חוץ בעיה הם פונים למחלקה שלי באגודה .הקבלנים צריכים
לתת דין רק לאוניברסיטה ,לא לאגודות למועצות וכו'.
ניל :גם אם באופן אישי אני חושבת שהתמיכה בזכויות היא נחוצה ,זה יהפוך אותנו כקשורים ישירות
למאבק הכללי ,ולא לנישת הזכויות .בתור עמותה שמציגה את עצמה כלא פוליטית ,הקישור הזה הוא לא
טוב עבורנו.
יובל :זו הסיבה שאנו מתנתקים ממבואות משפט ,בעייתי שנקח תחתינו ארגונים שרוצים לפתח עצמם
כעמותה .אנחנו ,במועצה ,אחראים באופן פורמלי על טובת הסטודנטים ולא על אוכלוסיות אחרות ,אפילו
אם אנחנו לגמרי תומכים במאבקים שלהם.
ניל :צריך לקיים הצבעה בנושא.
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יובל ס :אני חושבת שזו צריכה להיות הצבעה חשאית.

תאריך 23.1.17

ניל :אז נקיים הצבעה חשאית.
אור :אני לא מבין למה אי אפשר להצביע כרגע ,למה שההצבעה תהייה חשאית?
מור :גם אם נציג אחד מרגיש לא בנוח להצביע בנושא באופן פומבי זה מספיק על מנת לקיים את ההצבעה
באופן חשאי.
מיכאל :אני מבקש שתשלחו לי את דעתכם והצבעתכם במייל ,האם על המועצה להביע תמיכה במטה המאבק
להעסקה ישירה אך במסגרת מתן זכויות לעובדי קבלן .אני אעדכן בקבוצה בפייסבוק מה ההחלטה.
(תוצאות ההצבעה :בעד –  ,3נמנע –  ,1נגד –  ,10מתוך  18בעלי זכות הצבעה .ההצעה נדחתה על כל המשתמע
מכך).

