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 מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים:
 

מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה היא הגוף המייצג את 
כלל הסטודנטים בפקולטה למשפטים. מטרת המועצה היא לייצג ולקדם את האינטרסים 

תרבותי -והעניינים הייחודיים שיש לסטודנטים הן במישור האקדמי, הן במישור החברתי
 מקצועי. -והן במישור המשפטי

חברי המועצה, סטודנטים וסטודנטיות נציגי כל הקבוצות והשנתונים, מבצעים את 
 תפקידם בהתנדבות מלאה.

 
 הרכב המועצה:

 
בסה"כ ארבעה נציגים מכל  –בתחילת כל שנת לימודים אקדמית נבחרים נציגים למועצה 

כיבים את מועצת הסטודנטים )בשנה נציגים, אשר מר 17-שנה ונציג לסמסטר אביב, שהם כ
נציגים מכל קבוצה מובנית(. חברי המועצה בוחרים את יו"ר המועצה, את  2א' נבחרים 

סגניו ואת שאר בעלי התפקידים. הבחירות לנציגות הכיתות במועצה וכן לתפקידים 
 פוליטיות לחלוטין.-השונים הן א

 
טודנטיאלי והאקדמי, שמובילים מועצת הסטודנטים עוסקת רבות בפעילויות במישור הס

את פעולותיה במשך השנה. עם זאת, מתוך אמונה שרכישת השכלה משפטית נושאת בצידה 
גם אחריות חברתית, פועלת המועצה להגברת המודעות והרגישות החברתית וליצירת 

כן, כדי להעשיר ולגוון את -אווירה נעימה של הבנה ופיוס בקרב ציבור הסטודנטים. כמו
הלימודים המאומצת והתובענית, מארגנת המועצה פעילויות חברתיות שונות ובהן  תקופת

 מפגשים של סטודנטים עם אישי ציבור, התנדבויות ומסיבות. 
 

 לכל נציג במועצה יש שני תפקידים עיקריים:
כל סטודנט יכול לפנות בשאלה או  – . פתרון בעיות סטודנטיאליות במסגרת הכיתתית1

תות והשנים ואלו ידאגו לשמש "צינור" המרכז את הבקשות והבעיות בקשה לנציגי הכי
לרשויות הפקולטה על מנת לפתור בצורה היעילה ביותר את הבעיות המתעוררות, בין אם 
תיאום מועדי עבודות ופתרון בעיות מיוחדות בנוגע למועדי בחינה ובין אם עזרה בפיתרון 

 עם מטלות בחוג משותף.בעיות אישיות או קבוצתיות, כגון התנגשויות 
במסגרת  – חברות במועצה, נוכחות בישיבותיה ונטילת חלק פעיל באירועים ופעילויות .2
בערך וחבריה מארגנים פעילויות משותפות ברמת  ו מתכנסת המועצה מדי חודשז

 הפקולטה ודנים בנושאים שעל הפרק.
 

 מטרות ויעדים:
 

ציבור הסטודנטים למשפטים הוא ציבור  מטרות המועצה ויעדיה מוגדרים לאור ההבנה כי
בעל צרכים שונים מסטודנטים אחרים באוניברסיטה. כך בעוד שסטודנטים במרבית 
החוגים האחרים לומדים תואר אקדמי הרי שהרוב המוחלט של הסטודנטים בפקולטה 
למשפטים לומדים, למעשה, מקצוע. מיקומה הגיאוגרפי של האוניברסיטה, כמו גם 

פקולטה ביחס לפקולטות אחרות למשפטים, משפיעים גם הם על הגדרת מיקומה של ה
 המטרות והיעדים.

 
 משכך, משקפת מדיניות המועצה את החתירה אל עבר שתי מטרות עיקריות:
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קידום רווחת הסטודנטים, ייצוגם וייצוג האינטרסים הייחודיים להם באופן  .1
קולטות האחרות הטוב ביותר, אל מול הפקולטה, רשויות האוניברסיטה, הפ

 למשפטים, לשכת עורכי הדין ויתר רשויות המדינה.

שיפור תדמיתה והשפעה על עיצוב דמותה של הפקולטה למשפטים. זאת תוך  .2
הבנה כי תדמית הפקולטה משליכה הן על הסטודנטים הלומדים בה והן על 

 בוגריה.
 

 פעילות המועצה:
 

 חלקים עיקריים: פעילות המועצה נחלקת לארבעה
מתבצעת באמצעות נציגי הקבוצות והשנתונים הפועלים  – עילות אקדמית שוטפתפ. 1

ישירות מול מזכירות הסטודנטים, סגל המרצים והדיקן. טיפול בנושאי עבודות ומבחנים, 
 תיקנון ציונים ועוד. 

פניות שלא זוכות למענה ראוי עוברות ליו"ר שהוא בעל הסמכות לפנות ישירות לדיקן ו/או 
 לסגניו.

סיוע לסטודנטים הפונים בכל בעיה אישית או אקדמית בה הם  –יפול בפניות אישיות ט
 נתקלים.

 
מועצת הסטודנטים מיוצגת בשלוש ועדות  –ייצוג הסטודנטים בועדות הפקולטה 

 פקולטטיות חשובות, המשליכות באופן ישיר על לימודי הסטודנטים בפקולטה:
ם הינו נציג הסטודנטים במועצת הפקולטה. יו"ר מועצת הסטודנטי –א. מועצת הפקולטה 

אים הקשורים לפעילות ושזהו הגוף העליון של הפקולטה למשפטים, המכריע בכל הנ
 הפקולטה. 

דת על תוכנית ההוראה ועל נושאים למועצה נציג בוועדה זו שמופק –ב. ועדת הוראה 
כלליים, וכן אקדמיים שוטפים. הנציג דואג לנסח את עמדת המועצה בנושאים אקדמיים 
 להעלות בעיות בתוכנית ההוראה כדי להביא לשיפור איכות ההוראה בפקולטה.

למועצה נציג בוועדה זו שמופקדת על הקליניקות המשפטיות הפועלת  –ג. ועדת קליניקות 
 טה.בפקול

 
שותפות בקביעת מדיניות ההוראה ויישומה. נוכחות  – פעילות אקדמית לטווח הארוך. 2

דה כי בועדת ההוראה, הועדה לענייני תלמידים, ועדת הקליניקות ומועצת הפקולטה. העוב
נציגי הסטודנטים נוכחים בכל אחד מהגופים הללו מסייעת לנו לשמור על האינטרסים של 

 לנו.מדיניות שבסופו של דבר משפיעה על כו הסטודנטים בעת שנקבעת
 
פקולטתית שאיננה בעלת אופי אקדמי -פעילות פנים – פעילות בעלת אופי חברתי. 3

ושמטרתה, בין היתר, להנעים את זמן הלימודים בפקולטה, לשפר את היחסים בין 
 הסטודנטים ובין השנים השונות ולהעניק לכולנו קצת "חופש" בין קורס אחד לשני.

 
מירה על האינטרסים ארוכי הטווח של הסטודנטים פעילות לש – פעילות מחוץ לפקולטה. 4

בין אם מדובר בפעילות שתוצאותיה רלוונטיות לסטודנטים כיום או לזמן בו נהיה, רובנו, 
דמה בין היתר מועצת הסטודנטים קיאחרונות בשנים ה מתמחים ואף עורכי ועורכות דין.

ים מועצות משפטל משרד המשפטים ולשכת עוה"ד, תוך שיתוף פעולה עם מדיניות מו
 אוניברסיטאות ובמכללות אחרות.ב
 

ם המועצה חברה בפורום הסטודנטי – פורום הסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות
למשפטים באוניברסיטאות בו חברות המועצות המקבילות לנו בפקולטות למשפטים 

אילן. הפורום משתף פעולה בנושאים אקדמיים -באוניברסיטת ת"א, ירושלים ובר
תיים ומוביל את שיתוף הפעולה של הסטודנטים עם לשכת עורכי הדין. הפורום שומר וחבר
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ם )בהווה ובעתיד( תוך דיאלוג עם הלשכה, על האינטרסים של ציבור הסטודנטים והמתמחי
 שרי המשפטים והחינוך, התקשורת ועוד. 

 
המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם אגודת  – שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים

סטודנטים באוניברסיטה, בשאיפה למיקסום הייצוגיות והתועלת של הסטודנטים ה
ה פועלות יחדיו הן במישור האקדמי בפקולטה באמצעות הגופים השונים. האגודה והמועצ

 והן במישור הארגוני )ארגון כנסים משותפים ופעילויות משותפות(. 
 

טתם של סטודנטים חדשים הפרויקט פועל במטרה להקל על קלי – פרויקט אחד על אחד
בפקולטה עם תחילת לימודי המשפטים, ולמעשה מפגיש סטודנטים משנים מתקדמות 

דשים. הפעילות הסטודנטיאלית בפרויקט היא התנדבותית )ב,ג,ד( עם סטודנטים ח
לחלוטין, כאשר במהלך הסמסטר הראשון ללימודים מוצמד חונך אישי לכל סטודנט/ית 

פגשים ושיחות אישיות. הניסיון מלמד כי הכניסה לחיים טרי/ה, המסייע במסגרת מ
דבר יכול לבוא האקדמיים בשנת הלימודים הראשונה מלווה במידת מה ב"הלם" ראשוני, ה

לידי ביטוי הן בפן האקדמי והם בפן החברתי. מתוך כך, מטרת הפרויקט היא למזער את 
חדשים להשתלבות טובה בעיות הקליטה בפקולטה ולתת כלים נוספים בידי הסטודנטים ה

יותר. למעט החונכות האישית נערכים במהלך שנת הלימודים מפגשים וסדנאות בנושאי 
ודים הקודמת היו ללמידה נכונה, הכנה לבחינות ועוד. בשנת הלימ כתיבת עבודות, עצות

 סטודנטים.  200-פעילות בפרויקט מעל ל
 

י הפייסבוק בעמודניתן למצוא  החולפת מידע ופירוט נוסף אודות פעילות המועצה בשנה
 .והאינסטגרם

 
 מידי שנה א' היקרים,לולת

 
לאות באתגרים, הצלחות ת יהיו מאתכם לפקולטה שלנו! השנים הקרובו לברךאנו שמחים 

חוויות רבות מספור ומועצת הסטודנטים כאן לצדכם לאורך כל הדרך, לייעץ ולהדריך. ו
רבות, אנו מציעים לכם להיות פעילים בחיי  הלימודים בפקולטה מגוונים ומציעים חוויות

הפקולטה, להתעניין בנעשה בה ולהצטרף אלינו ביצירת סביבת לימודים חברתית 
 ילה.דמית מובואק

 
 

 :קשר לכל שאלה, בעיה והתייעצות, מוזמנים ליצור
 

   "מועצת הסטודנטים למשפטים אוניברסיטת חיפה". – Facebook -בעמוד ה
 ".Instagram- "lawmoatzahaifa -בעמוד ה

 gmail.com839Kobiyogev@  -ת המיילכתובב
 

 

 ה,בברכת הצלח                          

 .יו"ר  מועצת הסטודנטים למשפטים ,קובי יוגב                          
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