פרוטוקול מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול ישיבה מספר  ,6א' אייר התשע"ט06.05.2019 ,
פרטי הישיבה:
נוכחים/ות :אסף הרפז ,עמוס עצמון ,ערן חיו ,עמית גרשון ,עופרי אביב ,שני בפמן ,סרי מביראקי ,מטר בן ישי,
אלעד ברון ,מור דולב ,נדב גלובוצקי ,מועתז אסתיתי ,סתיו גור ,עמית סלע ,טל אשכנזי ,וסים נסראללה.
נעדרים/ות :נטע נוביק ,שרה טליסמן ,דורון ברגמן ,עדי זיטלני ,מאי לוי.
שיעור נוכחות חברים מן המניין.)76%( 16/21 :
מבקרת פנים :דניאל אסולין -נוכחת.
גזבר :יובל סוקלצקי -נוכח.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,בניין דן דוד ,כיתה .18:00 ,209
עדכוני יו"ר המועצה אסף הרפז:
 .1סיכום הנשף – הנשף עבר בהצלחה רבה .תודה רבה לכולם על הסיוע ,ופרט לעמית ונדב.
 .2תהליכי ההשמה – לפני מספר חודשים הועלה הצורך בפני איסי לקיים מפגש הסבר לקראת הבידינג
ובחירת קורסי הבחירה .בעקבות זאת יקוימו השנה שני מפגשים לשנה א' ו-ב' .המפגש לשנה א' מתקיים
ב 19.5-ובו יוסבר מה צריך לעשות בבידינג ואיך נכון להיערך כבר משלב זה כדי להתכונן להתמחויות
מסוימות (למשל לעליון) .מפגש פתיחת השמה לשנה ב' יתקיים בתאריך .15.5
" .3בדלתיים פתוחות" -יוזמה בשיתוף מכללת ספיר בה מארחים תושבים מהדרום (סטודנטים ואנשי סגל
ממכללת ספיר) .כרגע אוספים מאגר של סטודנטים מארחים ,במידה ותהיה הסלמה יפיצו את היוזמה
גם בספיר ויוציאו את היוזמה לפועל.
 .4שביתת הסגל הזוטר -הצדדים טוענים שהמשא ומתן נמשך והשביתה ממשיכה .בפקולטה שלנו אין
השפעה גדולה מאחר ואין הרבה סגל זוטר בצוות ולכן זה משפיע בעיקר על משלבים.
 .5יו"ר הוועדה האקדמית יוצאת לחילופי סטודנטים ובישיבה האחרונה ( )6.6יערכו בחירות חדשות
לראשות הועדה מתוך נציגי המועצה .יש להגיש מועמדות למייל סיו"ר המועצה עמוס עצמון עד ה,23.5-
בשעה  .20:00בתחילת הישיבה תינתן לכל מועמד הזדמנות להציג את מצעו ולאחר מכן תיערך ההצבעה.
עדכוני יו"ר ועדת פנים עמית גרשון:
 .1סיכום הנשף  -היו תגובות טובות מהמשרדים וגויסו סכומים גבוהים מהם .נותרו מגיוס הכספים
וממכירת הכרטיסים עודפים של כ 2000-ש"ח שישמשו ליתר פעילויות המועצה ולנשף בשנה הבאה.
 .2הבוכמניסט  -העיתון בשלבי הכנה מתקדמים ואנו מתחילים בהכנות להשקה החגיגית.
עדכוני יו"ר ועדת חוץ ערן חיו:
 .1משלחת  -ביום שישי הקרוב המשלחת הגרמנית תגיע לארץ .השנה הועלו מספר הפעילויות שיקוימו
במסגרת המשלחת והתכנים האקדמיים שופרו.
 .2מועדונים  -בחודש וחצי האחרונים הייתה פעילות מוגברת במועדונים וניתן לראות שיפור בהיענות
ובהיצע.
עדכוני ועדה אקדמית ,עמית סלע:

 .1צילומי שיעורים – המועצה החלה לפעול למען צילומי שיעורים בפקולטה וליצור נוהל שכל נציג יבקש
בתחילת סמסטר לצלם את שיעורי ההשלמה ובמידה ואפשר את הקורס כולו .ס.הדיקאן ישלח מייל בו
יבקש מהסגל לשתף פעולה עם היוזמה.
שני בפמן:
 .1טבלת קורסים  -הציגה מסמך שיצרה בו מוצגים כלל הקורסים בפקולטה ,אשר יעזור לסטודנטים לבחור
את הקורסים בצורה טובה יותר .המסמך מחולק לפי שנים ,קורסים באנגלית וקורסי בחירה .תיאור
הקורסים כולל את מטלות הקורס ,חוות דעת על המרצה ,רקע על הקורס ועוד .התיאורים ימולאו בידי
סטודנטים שלמדו בקורס ותהיה נגישה לכל סטודנט למלא ולראות .המועצה תפקח על התגובות וחוות
הדעת על כל קורס כדי לשמור על שפה נקיה ועניינית .זוהי טבלה ניסיונית וניהולה יקבע לפי התגובות
ושיתוף הפעולה מהסטודנטים.
סגן היו"ר עמוס עצמון:
הצעה לשינוי סעיף טו(()3ב) לתקנון-
רציונל-
א .לתאם ציפיות ולהבהיר מה נדרש מנציג מועצה.
ב .לקחת את עצמנו ברצינות.
ג .לעזור לנו לשרת את הסטודנטים "כבילה מראש" -מצופה מהנציגים להגיע למפגשי המועצה כחלק
מתפקידם.
בסעיף  2לתקנון יבוא בנוסף:
"אירוע מועצה" :ישיבת מועצה ,ישיבת וועדת משנה ,ערב גיבוש מועצה ,נשף הפקולטה למשפטים וכל אירוע
שיוגדר במפורש ע"י הוועד המנהל כאירוע מועצה רשמי  30ימים לפני מועד קיומו.
סעיף טו( )3מוצע:
הדחה בשל היעדרות – חבר מועצה אשר נעדר משלושה אירועי מועצה רצופים ,היעדרות לא מוצדקת (בכפוף
להחלטת הוועד המנהל) ,יזומן לשימוע בנוגע להמשך תפקודו כחבר במועצה.
השימוע ייערך בראשות יו"ר המועצה ובקרתו של מבקר המועצה ,וינכח בו בנוסף יו"ר וועדת המשנה בה חבר
הנציג/ה או הסיו"ר .השימוע יקבע בהתראה מינימלית של  48שעות.
ד .לחבר המועצה שמורה הזכות לוותר על זכותו לשימוע בהודעה בכתב שתישלח בתוך  24שעות מזימונו אליו.
במקרה זה תופסק חברותו של הנציג במועצת הסטודנטים והסטודנטיות לאלתר.
ה .בכל מקרה בו עומד חבר מועצה בפני הדחה לפי ס"ק (א) עד (ב) ,תשמר לו הזכות להשמיע טענותיו בפני
המועצה והחלטה על הדחתו תתקבל ברוב חברי המועצה.
התייחסויות:
טל אשכנזי :הועלתה התנגדות לגבי הגדרת הנשף הפקולטה כאירוע רשמי ומחייב מאחר שהשתתפות בו כוללת
תשלום כספי .הועלתה התנגדות לגבי הקביעה כי ערב גיבוש הוא אירוע מועצה רשמי ומחייב נוכחות מאחר
שהוא אירוע חברתי שלא נוגע ישירות למהות תפקיד המועצה ולא נכלל בתפקידי הנציגים.

אסף הרפז :מפגשים חברתיים הם כן חלק בתפקידי נציגי המועצה והם מהותיים לפעילותה השוטפת והתקינה.
הצבעה לשינוי סעיף טו(()3ב):
 .1הצבעה על הסייג להסיר את חיוב הנוכחות בערב גיבוש 7 -בעד 8 ,נגד 1 ,נמנע -הסייג לא עבר.
 .2הצבעה על הסייג להסיר את חיוב הנוכחות מנשף הפקולטה –  5בעד 10 ,נגד 1 ,נמנע -הסייג לא עבר.
 .3הצבעה על סעיף מוצע טו(()3ב) 10 -בעד 2 ,נגד 4 ,נמנעים -התיקון עבר.
אסף הרפז :בעקבות הערות נכונות שניתנו מחברי המועצה ,בישיבה האחרונה ביוני ( )6.6תעלה הצעה של שינוי
תקנון לגבי הסדרת בחירת נציג חלופי לנציג שהודח.

הישיבה הסתיימה.

