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ישיבת מועצה :4.32
לו"ז הישיבה-
ניסוח מחדש והצבעה בנוגע לשינוי סעיף התקנון המדבר על מועד עריכת ישיבות מועצה
סיכום של היו"ר בנוגע לפגישה עם הדיקנית וההתנהלות בבחינות
עדכונים של יו"ר וועדה אקדמית
עדכונים של יו"ר וועדה ארגונית
עדכונים על העיתון
נוכחים :נועה ,תמר ,סתיו ,יונתן ,סיון ,מור ,אילנה ,שי ,אלירן3
שי יו"ר המועצה -צריך לעשות שינוי תקנון – מבחינת התכיפות בה תיפגש המועצה אך אין מספיק
נוכחים ונעשה זאת בפעם אחרת .ככלל צריך לעשות שינוי בתקנון שיתאים יותר למועצה כפי שהיא
היום ובהמשך להפוך אותה לעמותה.
ביום שלישי שעבר הייתה לי (שי) ולתמר פגישה עם ניבה – הנושאים שעלו – התנהלות בתקופת
בחינות ,חריגה מתיקנון באישור דיקנית ,העבודה באתיקה ,אני אעדכן לגבי  :ILSAכל גוף שחבר
ב ILSAצריך להעביר כסף לקופת העמותה .אלכס רכז  ILSAביקש את הכסף אך בפקולטה סירבו .ניבה
טענה שהפקולטה כגוף ציבורי לא יכולה לשלם דמי חבר לארגון .מה שכן ,אפשר להציג את הפעילות
של  ILSAולבקש את הכסף .בנוסף ישנם שני כנסים שמתוכננים להמשך – והמועצה לוקחת בהם חלק.
יונתן :אני הבנתי שלמועצה יש תקציב של .₪ 1333
שי :זה לא נכון .אני לא מכיר דבר כזה לגבי תקציב .אם צריך כסף הפקולטה תעשה מאמץ לעזור אך
אין תקציב מוגדר.
יונתן :הגישה של הפקולטה מפריעה לי– תציגו לנו משהו ואנחנו נחליט אם לתקצב אותו או לא.
אנחנו צריכים כמועצה לקבל תקציב מוגדר מהפקולטה ולעשות איתו מה שאנחנו רוצים .אנחנו
היחידים מהמועצות שאין להם תקציב לא?
שי :זה לא מדויק כי הרבה מועצות מקבלות כסף דרך האגודה שהם קשורים אליה .ואני מסכים
שיכול להיות שבתחילת השנה היינו צריכים להעלות את הדרישה הזו .הלאה – לגבי ההתנהלות
בבחינות ,הוצאנו מכתב למועצת הפקולטה ,אבל באותה מועצה לא היה זמן לדון בדברים.
תמר סיו"ר אקדמי -פנינו לדיקנית ,לגבי ההתנהלות בבחינות הוצגו לה המקרים הפרטניים לדוג'
סד"פ .מהדיקנית נמסר שהם לא האחראיים לחדרים וההתנהלות במבחנים ומה שיש לעשות זה
לכתוב מכתב שהדיקנית תהיה חתומה עליו והוא יישלח למדור בחינות .בנוגע לנוכחות של המרצים
בבחינות הייתה את שביתת הסגל הזוטר והמתרגלים לא היו נוכחים וזה מה שיצר את הבעיה ,מדובר
ב עניין חריג .בנוסף ביקשנו שבעתיד יהיו נוכחים גם המרצה וגם המתרגלים בבחינה .הדרישות האלו
יעלו במועצת הפקולטה ויובאו לאישור.
שי :הבעיות בבחינות היו התנהלות הבוחנות ,הלוגיסטיקה והנוכחות של המרצים והמתרגלים .נשאל
מה עושים בנוגע למבחן שסבל משלושת הבעיות לעיל ? הדבר קרה בסד"פ .הדיקנית אמרה שיש מקום
לפנות לאורן גזל המרצה בקורס על מנת שיחזיר את התיקנון.
תמר :בקורס של יישוב סכסוכים בנוגע לתיקנון החריג היא ציינה שהסגל הינו וותיק בקורסים האלה
והם זיהו את הרמה הנדרשת לתי קנון אם בכלל .ביקשנו ממנה שיפרסמו את הסיבות ותהיה שקיפות
לסטודנטים שידעו מה הנימוק לביטול התיקנון.
בנוגע לקורס באתיקה -למי שלא יודע שנה ג' קיבלו בקורס אתיקה עבודת מחקר עצמאית ,בהיקף
שאינו מתאים לקורס של  2נקודות ובמשקל של  31%מהציון .הייתה תרעומת מצד הסטודנטים ונעשו
פניות למרצה אך ללא הצלחה .נכתב מכתב לדיקנט הסטודנטים על ידי האגודה ,התגובה של הרקטור
הייתה שמדובר בחופש אקדמי והדיקנית בתגובה גם כן מסרה שזה עניין שלא חורג מהחופש האקדמי
של המרצה ולמרות הוויכוח בעניין לא קיבלו את טענותינו.

יונתן :הסיפור של אתיקה לא נוגע רק לשנה ג' אלא זה ישליך גם על שנים נמוכות יותר .העניין שיש
כאן מרצה שמשנה את כללי המשחק של כל הסטודנטים .זה נזק לטווח ארוך .אני חושב שאין הרבה
מה לעשות ,אבל לפי דעתי המועצה צריכה להשמיע את הקול שלה במקרה זה .כל הסטודנטים
מסכימים על העניין ואנחנו כמועצה צריכים להוציא מכתב מאוד חריף ולא מתפשר על הסוגיה.
תמר :בוועדת הוראה הבאה נציג את הסקר בנוגע לקורסי הבחירה שביקשו הסטודנטים ואת
ההמלצות שלנו.
שי :הסקר שלנו עלה במועצת הפקולטה ורייכמן אמר שהם ישתמשו בסקר שלנו כאשר יבחרו את
הקורסים לשנה הבאה.
אנגלית משפטית :שי – ועדת הוראה התייחסה בעבר למתכונת הקורס והוחלט לפצל את הקורס ל4-
קבוצות .קיבלנו  2פניות .אחת נוגעת למילואים שחבר'ה שנמצאים במילואים יצטרכו להכין סיכומים
לכל פסקי הדין  -העלנו את זה לנויה וזה בוטל אך היא הציעה לגבש מנגנון שיאפשר לסטודנטים
שהחסירו שיעורים להשלים את החומר הנלמד .פניה נוספת היא לגבי הקורס בכללותו ,העברתו
ומתכונתו .נוציא מכתב נוסף שגם יוסי סבג יצטרף אליו לגבי הקורס.
ועדה ארגונית
נועה סיו"ר ארגוני 1.1 -אירוע עשור לקליניקות ,יש תוכנית נחמדה וכולם מוזמנים להעלות זאת מול
השנים.
נושא אחר שעלה ממש עכשיו מול לילי – הפוד פרופסור לא יתקיים השנה ככל הנראה .זו שנה מאוד
עמוסה מבחינה ארגונית מכיוון שמציינים  23שנה לפקולטה.
אירוע שנתי – מסיבת בריכה! מור תעדכן :בספייס בנשר הם רוצים  13שקלים לבנאדם– זה מקום
ענק וחדש ומאוד יפה .ביום חמישי אי אפשר לסגור לנו את המקום אבל אפשר לתחום לנו איזור,
מדובר במקום ענק אז אין בעיה .אופציה אחרת היא לעשות זאת ביום ראשון בעלות של .₪ 43
אופציה אחרת היא בנווה שאנן .הפקולטה תוכל לעזור.
נועה :יהיה גם תקציב של האגודה ברגע שנציג את הדרישה .וגם הפקולטה תיתן תקציב .התאריך
המתוכנן הוא ב  34.32עיתון :כל הכתבות הועברו ,זה מועבר לעיצוב גרפי וברגע שזה מוכן מחשבות
מדפיסים לנו את זה.
יונתן :דבר אחד שאני חושב שצריך להשתפר בו זה עניין השקיפות .פרוטוקולים של הישיבות – צריך
להפיץ .פרויקט גל  -אסף נחמיאס הוא הרכז ונפגש עם מנכ"ל הפרויקט .יש עדיין את הנייר של סקר
הקליניקות שלא הוצאנו ,לאחר ההתעלמות של הפקולטה מאותו הסקר .עניין נוסף – מתרגלים
צריכים להעלות חומר של המרצים להיילרן ,כמו למשל להעלות פסקי דין .דבר שני ,לדעתי אנחנו
צריכים להעלות נייר עמדה לגבי זה שסטודנטים לתואר ראשון מתרגלים בקורסים.
סתיו :זה גם עניין תקציבי – זו התשובה שתתקבל מהפקולטה.
תמר :אליי כבר נעשתה פנייה בעניין.
שי :אני מסכים איתך שזה בעייתי וצריך להוציא ניירות עמדה.
שי :עניין אחר :אני מבקש שהצעות תומרנה למעשים .יש המון הצעות שזורקים לאוויר אבל גם אני
וגם נועה וגם תמר מאוד עמוסים ,באמת צריך פשוט לפעול .כמה נושאים:
בגלל שהאתר הוא קצת איטי ביקשתי מהעורכים שיפתחו אתר פייסבוק כי חשוב להראות מה
המועצה עושה ,וזה יעזור גם למיצוב המועצה .יש דף פייסבוק שבקרוב נעשה לו השקה .אפשר גם
לעשות  ADMINלמשל אחד מכל שנה שיוכל להעלות דברים .אם למישהו יש רעיונות לגבי דף
הפייסבוק זה הזמן.
אנחנו מרימים אצלנו בשנה ערב שנה ב' 3כל שאר השנים מוזמנים גם כן לעשות.
אני עובד בשיתוף עם יוסי על כנס העשרה בנוגע לפרקטיקה שמוכוון לשנה ב' 3יבוא עו"ד ממחלקת
בג"צים ,עו"ד מהסנגוריה הפלילית ,עו"ד ממשרד בת"א ויכול להיות שששי גז יגיע.
אתר המועצה – ניבה אמרה שתעזור עם המימון .האתר ממש מתקדם והוא מעולה .אני מנסה להעלות
דברים פרקטיים כמו למשל קישור לחוברת אזכור אחיד .להעלות לו"ז של המועצה.בנוסף ,להעלות

תוכנית מנטורים – דבר שעובר בארה"ב ,שבו בוגרים חונכים סטודנטים .אני אמרתי לעורך האתר
שעד יוני יכין את האתר.
סוגיות חיצוניות :אין מה לחדש בנוגע לרפורמה בתחום ההתמחות כי מחכים למסקנות כל רגע .יש
רוח חדשה בלשכה ,שמאוד בעד שיתוף עם פורום המועצות .עניין נוסף ,הועלתה הצעה לפתוח
לסטודנטים את ההרצאות שיש לעורכי דין בלשכה (עורכי דין משלמים עליהם וזה בשבילם מעין
השתלמות).
דמי אבטלה למתמחים – כרגע מתמחה שלומד לבחינות לשכה לא מקבל דמי אבטלה – יש סעיף
ספציפי שמוציא עורכי דין וחשבונאים מהזכות לחתום אבטלה .כרגע רצה עתירה בעניין .החיסרון
הוא שברגע שאומרים לא ,זה נגמר .אופציה אחרת היא דרך הכנסת .ננהל על כך דיון בפורום
המועצות.
טורניר פינג פונג :מתקיים באוניברסיטה עמנואל דניאלי מארגן אותו .אנחנו גם עובדים על טורניר
כדורגל וגם על טורניר פוקר פקולטטי.
נבחר נציג סמסטר אביב חדש – חמי דגן .כנראה נחבר אותו לוועדה הארגונית.
אירוע עשור לקליניקות :נועה התייחסה לזה .רונית רכזת הקליניקות שאלה אם אנחנו מוכנים לעבור
בכיתות .אני אמרתי שלא.
יונתן :לדעתי אפילו במייל אנחנו לא צריכים לשלוח פרסום .הייתה הרבה עבודה שקשורה לקליניקות
והפקולטה פשוט התעלמה ממנה כליל .כמו למשל הרצון לפתוח קליניקות מסחריות ובניגוד לא
לפתוח קליניקה לזכויות המיעוט הערבי.
שי :אם אנחנו חלוקים במועצה אני מקבל את זה ולא נפרסם .אם מישהו כן רוצה לעזור ולקדם את
האירוע הוא מוזמן.
נושא אחרון :סקר הקליניקות .סתיו מה את חושבת שצריך לעשות להבא?
סתיו :התשובה שקיבלתי כבר פעמיים זה שאין מרצה מתאים לפתוח קליניקות חדשות .ומדובר
בקליניקה קטנה מאוד .בעניין זה שהחליטו לפתוח את הקליניקה של סבן מחדש – הקליניקה לזכויות
המיעוט הערבי .הציעו לו להפוך את זה לסדנא ולא לקליניקה .זו תהיה קליניקה מאוד מצומצמת
וללא מנחה .לא נעשה שום ניסיון או מאמץ לענות לבקשות ולפניות שלנו.
שי :אני חושב שצריך לצאת מכתב ממך לניבה בנוגע לקליניקות והבעת מורת רוחנו בנוגע לכך שלא
ייושמו המסקנות מהסקר שנערך בקרב הסטודנטים ודרש לפתוח קליניקות נוספות ,כגון קליניקה
מסחרית.
יונתן :אני לא חושב שצריך לשלוח את זה לניבה .כי היא פשוט תתנגד ותגיד לך לא להוציא.
שי :אני חושב שבכל זאת צריך לשלוח.
הישיבה ננעלה בשעה 340:02

