ישיבת מועצה 21.1.6
על הפרק:
 1.דברי פתיחה יו"ר1
 16הצגת הוועדות השונות בפקולטה  +התייחסות לאירועים השנתיים1
 13וועדת הקליניקות -סקר שנערך בקרב הסטודנטים1
 14נהלי עבודה1
 15ההסכם עם מחשבות1
נוכחים:
שירי ,מאיר ירום ,שי ,סיון ,יונתן ,סתיו ,נועה ,תמר ,אלירן ,אילנה ויוסי סבג מהאגודה (סה"כ .1
 . +אורח)1
עדכון היו"ר שי :ביום א' רצה הצעת חוק בכנסת בנוגע להארכת ההתמחות לשנתיים .התייעצתי עם
יוסי והחלטנו לפעול נגד.
אילנה :מה האינטרס שלהם להעלות את זמן ההתמחות?
שירי :ההסכמה הייתה שפורום המועצות יתמוך בצעד זה במידה והוא יהיה ביחד עם צעדים נוספים
לשפר את תנאי המתמחים .רק אם יש באמת דיון ושיפור.
שי :ההצעה היא מחטף וכנראה בכלל לא תגיע לשלב הדיונים .הסטודנטים צריכים לעשות "באז".
יונתן :למה אנו נלחמים בכנסת ולא בלשכה? בכנסת אין לנו באמת כוח ואנו כן יכולים להראות
ללשכה שאנו יודעים מה הם עושים ויכולים לצאת כנגד זה.
שי :השנה הולכת להיות שנה של בנייה ,יש לנו הרבה עבודה להפוך את המועצה לגוף בולט
הרבה יותר כפי שקורה במועצות דומות בתל אביב וירושלים1
נועה סיו"ר ארגוני :ועדה ארגונית התכנסה ביום רביעי האחרון ,חבריה :אני ,סיון ,הילה ,אילנה
ומור .הרעיון הוא לבזר את הסמכויות הסיו"ר ושיהיה מקום לדיון מפרה ,רעיונות ויוזמות .הצבנו
לעצמנו שלוש מטרות עיקריות :יוזמות חברתיות נוספות שיכולות להתקיים ,תפעול ארגוני של
המועצה ופורמט שישמש בסיס לשנים הבאות .ישנם  4אירועים עיקריים :אירוע ההתרמה השנתי
(כנראה סוף מרץ) ,כנס אקדמי (גיל סולומון מרכז) ועיתון המועצה (נועה משנה ב' עורכת) – הילה
אחראית על ניהולו .שלישית ,יש את אירוע הפודפרופסור!! עליו אחראית סיון .נקבל גם לוז של
הפקולטה מלילי ואנחנו נעקוב אחריו ונראה איזה אירועים אנו רוצים להתערב ולקחת בהם חלק
כמועצה.
שירי :יש כל מיני הפקות לקחים שצריך לקחת משנה שעברה אז נשב על זה ביחד.
נועה :בעיקר צריך להעלות את נוכחות הסטודנטים.
שי :חשוב שפעם בשבוע יעבור איזה מייל בין חברי הוועדה לראות שהדברים זזים וכולם עוסקים
בפרויקט שלהם.
סתיו :לדעתי צריך לחשוב קודם על האירוע השנתי והפודפרופסור ועל האם כדאי לקיימם .אנחנו
מעט סטודנטים בפקולטה ורובנו תורמים לארגונים שונים (פר"ח ,מועצה ,אגודה ,אחד על אחד וכו')
לדעתי צריך לדבר עם ארגון שייתן מלגה .השאלה היא למה לקחת כסף מסטודנטים "במסווה" של

אירוע חברתי ולתרום כסף שזה דבר חומרי בשביל ארגון שהוא חיצוני לפקולטה ולא תורם
לסטודנטים בשום צורה.
שירי :אני לא מסכימה .הסטודנטים לא ממנים משהו ,אלא מציעים להם ערך מוסף .בתמורה לכסף
הם מקבלים גם מסיבה גם הגרלה גם גיבוש פקולטטי .המחיר לדעתי לא גבוה .יש מסיבה מגבשת,
המרצים שמים המון כסף על כרטיסים (ולא כי הם באים) בסופו של דבר הסטודנטים כן מקבלים
משהו.
סתיו :בנוסף צריך לחשוב על הארגון שיהיה לפחות מהעיר או איזשהו קשר לסטודנטים.
שירי :את צודקת ובאמת זה מה שעשינו שנה שעברה והחלפנו עמותה ,מעמותה של רופאים
שמנתחים בחו"ל לעמותת לב ח"ש שהיא עמותה חיפאית.
יונתן :לדעתי השאלה היא של כסף .חשוב שיהיה אירוע ואני מסכים עם הדברים של שירי אך צריך
לדבר על כסף והאם הוא יוצא בסופו של דבר לארגון מסוים או שישמש לסטודנטים כאן בפקולטה.
שי :לגבש עמדה בנוגע לאירועים השנתיים ,להעביר מסמך מסודר ויתקיימו ישיבות בנושא1
תמר סיו"ר אקדמי :ועדה אקדמית ,יש לחשוב על פעולות יזומות נוספות .ועדת תלמידים -דנים
במועדים חריגים של מבחנים ,השבוע הם דיברו על חפיפה בין קורסים שסטודנטים לא יכולים ליהנות
מהם .ועדת מלגות -עדיין לא ישב שם נציג מועצה ,ברגע שיהיה מידע מלא נדאג לשלוח נציג
מהמועצה .ועדת הוראה -גיל סלומון מריץ פורמט של שינוי קורסים ובחירת קורסים שישתלבו
לסטודנטים בתחומים משותפים.
שי :ועדה אקדמית -חשוב שמי שיושב בוועדה ייפגש אחת לשבוע במשרד עם חברי הועדה,
מתוך המועצה ,לדון בנושאים הרלבנטיים1
סתיו :ועדת הקליניקות -אמורה לשבת פעמיים בשנה ,המטרה היא לגבש נוהל בנוגע לבחירת
קליניקות חדשות ועדכון נהלי עבודה של הקליניקות כלפי גורמים חוץ פקולטטיים .רוב הקליניקות
היום הם קליניקות חברתיות הפועלות עם גופים חברתיים פוליטיים ויש רצון לשנות זאת .כיום קיימות
בפקולטה רק  7קליניקות ויש רצון להוסיף קליניקות נוספות ,סתיו מציגה את תוצאות הסקר787 -
סטודנטים ענו על הסקר .בסקר היו  3שאלות ,סתיו מציגה טבלאות ונתונים סטטיסטיים בנוגע
לתשובה על כל שאלה משאלות הסקר .הרוח שעלתה מהתוצאות מראה שסטודנטים רוצים התנסות
בעבודה משפטית פרקטית ,כמו כן הרוב לא מעוניין להיות חלק מאף קליניקה קיימת ובשאלה בנוגע
לקליניקות חדשות בלטו קליניקות בתחומים מסחריים כגון יזמות עסקית וזכויות הצרכן.
יונתן :מופתע לטובה מכמות המגיבים על הסקר ,הסקר טוב למועצה לפי דעתי ועלינו לגבש עמדה
ברמת המועצה לגבי מה שסתיו אמרה על הקליניקות השונות.
מאיר ועדת ביקורת :לפני שמגישים את הסקר ,יש לערוך סקר נוסף בהיילרן עם נתונים מדויקים
יותר הפתוח אך ורק לסטודנטים.
יוסי סבג :ההיילרן כלי לא יעיל בסקרים ניתן להדפיס את הסקר ולהפיצו שוב בקרב הסטודנטים.
שי :מאיר מדבר על הפן האתי של סקר אמין יותר לפני שנוכל לצאת בעמדה רווחת של המועצה
כלפי הסגל בפקולטה 1סתיו תציג מסמך עמדה מפורטת שעל פיו נוציא סקר בקרב חברי
המועצה בגרופ בפייסבוק ועל פיו תגובש עמדת המועצה1
שי :מדבר על ארגון אילסה ,הקבוצה הישראלית שמטרתה לאחד את הסטודנטים בקרב הפקולטות
למשפטים בארץ בנוגע לעבודה בחו"ל כחלק מארגון .ELSA

החוזה עם מחשבות -רוצה להחזיק בחוזה למרות שהוא לא מיטבי אולם הוא מסייע לנו כרגע
במימון העיתון1
אתר המועצה -יש לנו שני עורכי אתר ,ב ..1.-הם מגישים אתר שיושב על דומיין חינמי 1אנחנו
נצטרך להזין את התוכן כמועצה 1השאיפה לעלות אותו לדומיין שעולה כסף ונצטרך לעלות זאת
לתמרה בסיוע המימון1
ישיבת מועצת הפקולטה האחרונה -יוסי נכח בה יחד עם שי ,דובר על הנוהל בנוגע למילואים-
הוצגה עמדה על ידינו המתנגדת לנוהל שמרע עם הסטודנטים1
תקציבי המועצה -יש להגיש מסמך מסודר לתמרה על כל סכום1
נועה :האם אתם חושבים שאנו צריכים תקציב פר שנה ? כל שנה א ,ב וכדומה...
יונתן :אין צורך בתקציב פר כל שנה בקרב הסטודנטים.
שי :על מנת לקדם את הנראות שלנו ניקח על עצמנו את אירוע סיום הסמסטר 1יש צורך בשיווק
חזק ,גם על ידי הדובר ופר נציג 1מדובר במבחן כוח למועצה שייתן לנו יותר לגיטימציה 1פנייה
ליוסי – במועצות אחרות בארץ יש שיתוף פעולה מלא ואיכותי בין המועצה לאגודה 1זו הסיבה
שיוסי הגיע כי אנחנו רוצים לעשות פורמט מסוים בין  6הארגונים (שינוי תקנוני)1
יוסי :אני באתי כי חשוב לי להיות כאן .הסיבה היא בדיוק כמו ששי אמר – נושא שת"פ .משקעי העבר
לא מעניינים ,ורוב האנשים פה הם כבר בלי משקעי העבר ולכן אין סיבה שזה רק ישתפר .באמת
"תנצלו" אותי כאגודה עד שנצליח להשיג את זה באופן פורמאלי לגבי כל דבר – אם זה חדרים ,בית
הסטודנט ,כנס אקדמי ועוד .בכל אופן ,אני זמין תמיד.
שי :נושא הבא  -נהלי עבודה מול מזכ"ל :כל עניין שרלוונטי למועצה ינוהל ביומן של הג'ימייל
למען שקיפות ונראות 1נהלי עבודה מול דובר :הוא באמת נותן עבודה טובה 1אם נעשתה פעילות
שאתם רוצים להוציא אותה ,אז תעברו דרך הדובר 1תקופת בחינות :המועצה כגוף ייכנס קצת
להקפאה ,הוועדה הארגונית קצת יורדת למטה אבל כן צריך להיות חזקים בפן האקדמי 1והולך
להיכנס נוהל של סריקת מבחנים ולכן תמר את אחראית על כך שיהיה פורום שבו ניתן יהיה
להעלות שאלות ותקלות1
סיון :צריך לחשוב איך אפשר להיפטר מהעניין של פרסום הציונים עם ת.ז שפוגע בפרטיות .אולי
לשלוח מייל פרטי של הציון שיכלול גם גרף האומר איפה הציון שלך ביחס לשאר הנבחנים.
שי :נושא הבא – יום ראשון ושני יהיו לי שעות קבלה.
יונתן :נושא הבא .לדעתי צריך גם בוועדות עצמן לעשות מעין פרוטוקול ולשלוח לכל החברים .נושא
חוזה מחשבות – יש כמה דברים שצריך להתייחס אליהם .ראשית לגבי קבלת החוזה -האם הייתה
הצבעה במועצה ? שירי – כן .יונתן – החוזה הוא ל  3שנים כתוב וזה מגביל מועצות בעתיד .שירי :זו
טעות בחוזה! שצריך להסדירה .יונתן  :אחת ההחלטות היא שהחוזה הזה ייצא לכלל הסטודנטים.
נושא נוסף – בלעדיות :נושא בעייתי כי אנחנו מעניקים בלעדיות למחשבות בכל השירותים שהם
מעניקים .כמו למשל פרויקט השמה .שירי :פרויקט ההשמה אינו בחוזה .יונתן :אז צריך להבהיר את
זה בחוזה ולתת לזה ביטוי בחוזה .בנוסף ,אני לא מבין מה ההסכם הזה נותן? אין שם מחירים למשל.
שירי :זה לא נכון ,יש שם גם מלגות ,ואוצ'רים ,מארזים בהגרלה .כבר שנתיים אנחנו לא מוכרים
מחשבות ואין לנו שום התחייבות פרט לתת להם רכזים 71 ,מיילים ,והתייחסות בנאום .החוזה
מבוסס על רצון טוב של שני הצדדים וכמעט לא מחייב אותנו בכלום.
יונתן :מה שמפריע לי זה הרוח שעולה מההסכם כלפי הסטודנטים.
שי :כנראה שאין לך את ההסכם המעודכן.

שירי :תתקיים פגישה עם נציגת מחשבות על הנושאים שעלו ,בעיקרון אין לה התנגדות לדברים
שנאמרו המגבשים את רצון המועצה1
הישיבה ננעלה בשעה .00:11

נספח :תוצאות הסקר ,שנערך בפייסבוק ,על עמדת המועצה בנוגע לפתיחת קליניקה בתחום
המסחרי.

Date: Tue, 10 Jan 2012 23:08:03 +0200
תוצאות הצבעת עמדת המועצה לדיון קליניקות Subject: Re:
From: yaromeir@gmail.com
To: stav.haddar@gmail.com
CC: eyosef02@campus.haifa.ac.il
מאושר כמובן.
אלירן  -אשמח אם תשמור את המייל הזה  +תמונת ההצבעה.
תודה,
מאיר
מבקר המועצה
>2012/1/10 Stav Haddar <stav.haddar@gmail.com
אלירן,
מעבירה אליך את תוצאות הסקר שנערך בפייסבוק בקשר לעמדת המועצה באשר לדיון בוועדת הקליניקות
מחר.
סה"כ הצביעו  71נציגים ,כולם בעד .מצורפים צילומי מסך של המצביעים.
הצביעו בעד :
 .7יונתן אורפלי
 .2שי מדרר
 .3נועה שוויצר
 .4סיוון שחר
 .5שירי נוימן
 .6עמית גרנות
 .7תמר מסטבאום
 .8אלירן יוסף
 .9מעיין לאור
 .71סתו הדר.
לפי הספירה שלי מדובר ברב של הנציגים .אבקש רק כי מאיר יאשר את ההצבעה וכי היא תתוייק במקום
הרלוונטי כפרוטוקול.
למען הסדר הטוב אני ממענת את מאיר למייל.

