ישיבת מועצת הסטודנטים למשפטים – 41.5.12
נוכחים :רואי ,תומר ,אלון ,יואב ,הילה ,אלכס ,בן ,אור ,קרן ,אור ,נטע ,מוחמד ,ניקול.
 הערה כללית :נוכחות בישיבות  -רואי:
יש ישיבה פעם בחודש – על כל נציג מוטלת החובה להגיע לישיבות .יש תופעה של היעדרות מישיבות שאינה מקובלת
וראויה.
 הצעת החלטה :הגבלת הועד מנהל (אור ,נטע ואיה):
ההצעה נשלחה במייל .מבינים שמתחייב ועד מנהל כדי לבצע דברים ,אולם יש תחושה כי הקיום של הועד המנהל מביא
למצב שרוב חברי המועצה מודרים מההחלטות  -מכירים בדיעבד דרך הפרוטוקולים ומבינים את זה בצורה מצומצמת.
ההצעה מדברת על מספר חלופות:
חלופה  :1המצב נשאר כמו היום.
חלופה  :2נגדיר סמכויות של הועד המנהל  -נציגי מועצה יכולים להשקיף ,החלטות יתקבלו רק בפורום מועצה.
חלופה  :3ביטול הועד המנהל.
רואי :לכל עמותה חייב להיות ועד מנהל שכפוף להחלטות המליאה .ויש לו סמכות לבצע החלטות ביצועיות בשם
המועצה .אחת ממציעות ההחלטה לא נמצאת פה ,לא בפעם הראשונה .ועד מנהל דורש הרבה זמן ,כ 111שעות בחודש.
הפגישה של נציגי המועצה הוא מופע חודשי שכל החלטה שמתקבלת בו מחייבת את הועד המנהל .הועד המנהל של
המועצה כיום מקבל החלטות ביצועיות ניהוליות בלבד .יש הרבה עשייה ,הבעיה היא במנגנון העדכון וצריך לייעל אותו.
הצעד הראשון היה לפרסם פרוטוקולים של ישיבות ועד מנהל .מסכים שכמה שיותר דברים צריכים לקרות במליאה אך
צריך להיות מישהו אחראי.
נטע :יש תחום אפור בין החלטה ביצועית והחלטה מהותית .לא ברור מה מותר היום לגבי פיקוח על הועד המנהל.
אור :לדוגמא השיחה עם בלנק על סרט המחאה ,זו החלטה שהיתה צריכה להתקבל במליאה.
רואי :לא היה מדובר בהחלטה ניהולית אלא בהתפתחות שיחה ספונטנית .אפשר להגדיר שלא מתקיימת ישיבת ועד
מנהל בלי המבקרת ,שהיא לשיקול דעתה תחליט אם יש חריגת סמכות של הועד המנהל ותמנע החלטות מהותיות.
קרן :יש תחושה של ריבוי הצעות החלטה במקום לפתור דברים שניתן לפתור באמצעות יחסי אנוש בסיסיים.
אור :מציע שהצעת ההחלטה כרגע תתמקד בזה:
 22 .1שעות לפני שמוציאים הודעה רשמית מטעם המועצה ,יש לעדכן.
 .2לאפשר משקיפים.
הצעת החלטה סופית:
חלופה  :1ישיבות ועד מנהל יתקיימו רק בנוכחות ובפיקוח מבקר/ת המועצה.
[הערה של תומר :יעלה למועצה בין  011-011ש"ח לשנה].
נמנע1 :
נגד11 :
בעד2 :
חלופה  :2כל ישיבה של הועד המנהל תיפתח למשקיפים מקרב נציגי המועצה.
[הערה של רואי :למשקיף אין סמכות להזיז את מועד הישיבה].
נגד 1 :נמנע2 :
בעד11 :
חלופה  :3הועד המנהל יוסיף להתקיים כגוף פורמלי לצורך דיווח לרשם העמותות ,אך יעדר סמכויות החלטה ללא
אישור המועצה.
[הערה של אור :ההצעות שמועלות לא פותרות את הבעיה המהותית של הגדרת החלטות מהותיות].
בעד 2 :נגד 11:נמנע1 :

 עדכון :סטטוס פעילות בתחום שילוב הסטודנטים הערבים – באסל:
אור :היינו רוצים להבין כיצד ניתן לשלב את הסטודנטים הערבים בפעילויות בפקולטה.
רואי :כדאי להציע בקביעת תקציב המועצה שיוקצה כסף לפעילויות בתיאום עם נציג סטודנטים ערבים.
נטע :יש תחושה שיש בעיה של שילוב גם ברמה האקדמית.
רואי :לא עשינו הרבה השנה ,מבקש להכין רשימת פעולות פרקטיות שניתן לבצע לשימוש המועצה בקביעת תוכניות
העבודה לשנה הבאה – להעביר לתומר עד .13/0


הצבעה :דוחות כספיים:
רואי :השנה ההיקף של מבואות משפט גדל בהרבה ,בהתאם לכך גדלו ההכנסות לשנת .2112
יואב :כדאי לעשות מעקב אחר הוצאות שוטפות כדי להבין את הגדילה בהוצאות ולהבין האם אנחנו בתת פעילות.
תומר :הדוחות הכספיים עברו בדיקה ואישור של רואת החשבון ומבקרת המועצה.
הצבעה לאישור הדוחות הכספיים:
הצעה  :1מסכימים לאשר את הדוחות הכספיים לתאריך .31/12/13
בעד 12 :נגד 1 :נמנע1 :
הצעה  :2מאשרים את רואי ,תומר ושני כמורשי חתימה על צ'קים מטעם המועצה.
בעד 12 :נגד 1 :נמנע1 :
הצעה  :3מאשרים את מינויה של לינה כרואת החשבון של העמותה.
בעד 12 :נגד 1 :נמנע1 :



עדכון :מבואות משפט  -פלג:

 פרויקטים חדשים :השנה הוקמו שלוחות חדשות בספיר ובעברית .התוכנית רחבה ואיכותית בהיקף שלה ,מקבליםפידבק טוב על התכנים ועל הגמישות שלהם בהתאם לביה"ס" .עד  - "121פרויקט חדש בדיור מוגן.
 הצעת מעבר למלגות במקום שכר :התכנית היום עובדת לפי שכר למדריכים .יש הרבה בירוקרטיה וזה עולה לנו הרבהכסף ( 2111-0111ש"ח בשנה) ,בלי להתייחס לבעיות של דיני עבודה (פיצויים וכו') .יש אפשרות להחליף את שכר
המדריכים במלגות היתרון בהן הוא שהן לא מוקצבות לפי שעה ,אין יחסי עובד מעביד וכו'.
 ארגון "נכס" פנה למבואות בהצעה לשיתוף פעולה – עוד אין פרטים בנושא ,יפורט בעת ההצעה אם יהיה צורך בהחלטה. יצירת רווח :אם רוצים להשתמש בתוכנית מבואות כדי לייצר רווח לעמותה ולכסות את הגרעון צריך לקבל החלטותבהתאם – למשל להפסיק תוכניות בתרומה (שליש מההדרכה בספיר).
 הצעת החלטה :נציג אחראי על תחום ההשמה  -אור:
מטרת ההצעה היא לשנות את המבנה האוטומטי של הטלת האחריות לנושא על ראש ועדת חוץ.
הצעת החלטה :בכל ישיבת חודש אפריל של המועצה ,המליאה תבחר סטודנט מקרב נציגי שנה ב' במועצה של אותה
שנה שיהיה אחראי על נושא ההשמה .התפקיד לא יוגדר כתפקיד רשמי בתקנון.
בעד 11 :נגד 1 :נמנע1 :
התאמה לשנת תשע"ד -על כל נציג שנה ב' שרוצה להגיש מועמדות לתפקיד לשלוח עד ה 20/0-בשעה  21:11מייל בנושא
להילה מבקרת המועצה .ההצבעה תתקיים בישיבה של חודש יוני.



עדכון :מסיבת שנה ד' – רואי:
העלות עבור כל אדם במסיבה היא  131ש"ח .ההתחייבות למקום היא לשלם  10,111ש"ח.
גובים מכל סטודנט בין  01-01ש"ח (נמצא בתהליכי החלטה בין הסטודנטים – סקר) .ההנחה היא שיגיעו  111אנשים.
רוב הסיכויים שתאושר העברה של  11,111ש"ח מארגון הבוגרים ,לכן התקציב שהתבקש מהמועצה הוא כרית ביטחון
בלבד .הוצג לפקולטה כיצירת מסורת לשנים הבאות כדאי לעגן את מעורבות הפקולטה במימון אירוע מסוג זה.

