פרוטוקול מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  - 1כ"ג בחשון התש"ף21.11.2019 ,
א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :דורון ברגמן ,אסף הרפז ,עמית גרשון ,עמוס עצמון ,גלעד מור ,עופרי אביב ,נדב גלובוצקי ,מטר בן ישי,
מור דולב ,שחר אהרוני ,אלעד ברון ,שני בפמן ,ענבל יוספוב ,אילן שטרנברג ,אפרת גלבוע ,ליאורה גופשטיין ,אריק
מוגרמן ,ענבל יוזפוב ,עינב מור ,קלודין ערביאן ,זוהר שרגא ,עמית חמד חמו ,נג'ואן סרחאן.
מאחרים/ות :נג'ואן סרחאן.
יצאו לפני תום הישיבה :גלעד מור ,עופרי אביב ,אפרת גלבוע ,נדב גלובוצקי.
נעדרות/ים :בני מיקשב.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 23 :מתוך .)95.8%( 24
מבקר פנים :נוכחת – דניאל אסולין.
גזבר :נוכח – יובל סוקולצקי.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .18:00-20:00 ;207

ב .סוגיות שעל סדר היום
 .1שיחת פתיחה והסבר על המועצה ואופן התנהלותה – בהצגת יו"ר המועצה היוצא ,אסף הרפז.
 .2בחירת בעלי תפקידים לשנה"ל התש"ף :כמדי שנה ,לאחר הבחירות למועצה שהתקיימו בפקולטה
( ,)18.11.2019והיבחרם של  24הנציגים מכלל השנתונים (א' ,1א' ,2ב' ,ג' ו-ד') ,נתכנס לבחירת בעלי התפקידים
לוועדות המועצה השונות ולתפקיד יו"ר המועצה .הגשת המועמדות לתפקידים נעשתה מראש במייל למבקרת
המועצה (גם כן ב.)18.11-
פירוט מגישי המועמדות לתפקידים השונים (ושנה"ל):
•

יו"ר – עמית גרשון (ג')

•

סיו"ר – מטר בן ישי (ב')

•

יו"ר ועדה אקדמית – שני בפמן (ב'); גלעד מור (ג')

•

יו"ר ועדת פנים – אפרת גלבוע (ב')

•

יו"ר ועדת חוץ  -ליאורה גופשטיין קומיסרוב (ב'); עופרי אביב (ג'); מור דולב (ב'); שחר אהרוני (ג')

•

דובר/ת המועצה – אריק מוגרמן (א')

ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
א.

סיכום פעילות המועצה בשנה"ל התשע"ט וסימון יעדים לשנה"ל התש"ף  -להלן יפורטו הפרויקטים
שהמועצה הובילה במהלך השנה החולפת בחלוקה לוועדות השונות.
1

ב.

•

ועדת פנים :הוצאה לפועל של נשף סטודנטים נוסף; הפקת והשקת גיליון תלמידי הפקולטה,
"הבוכמניסט"; ארגון ימי התנדבות ,הפסקות פעילות וציון חגים.

•

ועדת חוץ :המשך קידום השת"פ עם פקולטות למשפטים בחו"ל במסגרת פרויקט משלחות בילטראלי;
המשך קידום שת"פ עם הוצאה לאור "מחשבות"  -במסגרתו מוצעים לרכישה ספרי לימוד וחקיקה בהנחה
(המועצה מפיקה רווח מהעמלות ומקצה אותו לפעילותה השוטפת); המשך קידום פרויקט מועדוני
הסטודנטים.

•

ועדה אקדמית :כמיטב המסורת ,תפעול ושיפור השירותים המוצעים לסטודנטים בפן האקדמי  -בנק
בחינות ,בנק עבודות ,מאגר חומרים לימודיים; שמירה על זכויות הסטודנטים וחובות הפקולטה כלפיהם;
המשך הוצאת חוברת חילופי סטודנטים.

בחירת בעלי תפקידים לשנה"ל התש"ף

מתכונת הבחירה )1( :הצגה עצמית של המועמד בפני המצביעים ( )2הצבעה חשאית בפיקוח מבקרת הפנים  -לכל
חבר מועצה יש קול אחד בלבד ( )3ספירת קולות ע"י המבקרת והכרזה על בעלי התפקידים הנבחרים.
להלן חברי המועצה הנבחרים לשנה"ל התש"ף:
תפקיד

מכהנ/ת כיום

מחליפ/ה נבחר/ת

שיעור מהקולות

יו"ר
סיו"ר
יו"ר ועדה אקדמית
יו"ר פנים
יו"ר ועדת חוץ

אסף הרפז
עמוס עצמון
דורון ברגמן (נטע נוביק)
עמית גרשון
ערן חיו

עמית גרשון
מטר בן ישי
שני בפמן
אפרת גלבוע
מור דולב

דובר/ת המועצה

עדי זיטלני

אריק מוגרמן

 ;19/19ללא מתנגדים
 ;19/19ללא מתנגדים
 – 14/19שני;  – 5/19גלעד
 ;19/19ללא מתנגדים
 - 11/19מור;  – 4/19עופרי;
 – 2/19שחר;  - 1/19ליאורה ;
קול אחד נמנע.
 ;19/19ללא מתנגדים

הנחיות נוספות טרם נעילת הישיבה
 .1השתבצות בוועדות :על חברי המועצה להשתבץ בוועדות השונות .יש לשלוח שתי עדיפויות לסיו"ר במייל.
 .2תיאום מועד קבוע לישיבות :על חברי המועצה לעדכן את הסיו"ר במועדים מועדפים.
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