פרוטוקול מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  – 2כ בכסלו התש"ף18.12.2019 ,
א .פרטי הישיבה
נוכחים/ות :עמית גרשון ,דורון ברגמן ,אסף הרפז ,עמוס עצמון ,עופרי אביב ,נדב גלובוצקי ,מטר בן ישי ,מור
דולב ,שני בפמן ,ענבל יוספוב ,אילן שטרנברג ,אפרת גלבוע ,אריק מוגרמן ,ענבל יוזפוב ,עינב מור ,קלודין
ערביאן ,זוהר שרגא ,נג'ואן סרחאן ,ליאורה גופשטיין ,בני מיקישב.
מאחרים/ות :שחר אהרוני ,עמית חמד חמו.
יצאו לפני תום הישיבה :שחר אהרוני ,עינב מור ,עופרי אביב ,ענבל יוזפוב ,מור דולב.
נעדרים/ות :אלעד ברון ,גלעד מור.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 22 :מתוך .)91.6%( 24
מבקר פנים :נוכחת – דניאל אסולין.
מבקר פנים מחליף :נוכח – אור אלמליח.
גזבר :נוכח – יובל סוקולצקי.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה 20:15-18:00 ;207

ב .סוגיות שעל סדר היום
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הצגת מבואות משפט – לא בוצע כמתוכנן עקב היעדרות נציג הארגון (הוצג ע"י יו"ר המועצה).
הצבעה לאישור התקציב.
הצבעה לאישור החלפת מורשה חתימה בעמותה (שלושה מורשים).
הצבעה לאישור מינוי מבקר מועצה.
הצבעה על תקצוב סגירת המועדון באמצעות קודן.
הצבעה על תרגום הודעות המועצה תהיה מתורגמת לערבית.

ג .עדכוני יו"ר המועצה – עמית גרשון:
 .1סגירת אתר המועצה – מתבצע תהליך להעברתו לתצורת דרייב.
 .2גזבר המועצה ,יובל סוקולצקי ,החליט לוותר על שכרו לשנה הנוכחית ולבצע את עבודתו בהתנדבות.
 .3נוכחות – מזכיר שתקנון המועצה קובע חובת נוכחות ויש להקפיד עליה .לא נהסס לנקוט בסנקציות
הקבועות בתקנון כלפי נציגי מועצה שלא ימלאו חובתם.

ד .עדכוני ועדות:
ועדה אקדמית – שני בפמן:
 .1מעבר מאתר המועצה לדרייב :אתר המועצה מיושן ,איטי ויקר .לכן הוחלט על העברתו לתצורת גוגל
דרייב שיכיל את בנק המבחנים.
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 .2בנק בחינות – הוחלט לחסוך את התשלום הגבוה לקלדנים ולחלק את עבודת העלאת הקבצים לבנק
הבחינות בין חברי הוועדה.
 .3נציגי קורסים – חולקו בין נציגי המועצה.
 .4ארון מחברות וחומרים משנים קודמות הוצב בכניסה לחדר המועצה .נבקש מכלל הסטודנטים/ות
לשמור על הסדר שבו למען נוכל להשתמש בו לאורך זמן.
ועדת חוץ – מור דולב:
 .1מועדונים :ביום  19.12יתקיים מפגש מועדונים נוסף להבהרת נהלי העבודה ואופן ההתקשרות עם
משרדי עו"ד.
 .2ספרי מחשבות :פתיחת מכירה מוזלת נוספת לאחר חנוכה.
 .3משלחות :בוצע סבב פניות ראשוני לקראת קיום משלחת עם פקולטות מקבילות בחו"ל.
ועדת פנים – אפרת גלבוע:
.1
.2
.3
.4

ביום שני  23.12יתקיים אירוע "חנוכריסמס" בפקולטה.
הצגת תוכנית פרסום "הנשף השנתי" :הפניית כותבים ויוצרי סרטונים לוועדת פנים.
אירוע בוכמניסט.
יש להמשיך ולשמור על ערנות לרמת הניקיון של המועדון.

ה .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו:
 .1נציגי ארגון "מבואות משפט" יקימו עמותה נפרדת ממועצת הסטודנטים והסטודנטיות עד לישיבת
המועצה ה 3-בתאריך  .12.1.2020ככל שהדבר לא יתקיים עד לתאריך זה ,יינקטו צעדים שיכניסו
את הארגון לפיקוח בלעדי של המועצה .הדבר לא נמצא באינטרס המועצה ואינו עולה בקנה אחד
עם הניהול התקין של המועצה כעמותה רשמית .לכן יש להשתדל להימנע מהמצב שלעיל.
 .2אישור תקציב:
•

הצגת שינויים מרכזיים בתקציב משנה שעברה – מעבר משימוש בהמחאות להעברות בנקאיות.

•

הצגת מקורות המימון וחלוקת התקציב הצפויה ל"נשף הפקולטה".

•

מעבר על חלוקה כללית של התקציב.

•

הצגת הכנסות צפויות (סה"כ.)₪ 119,000 :

•

הצגת הוצאות צפויות (סה"כ.)₪ 118,586 :

•

הצגת מאזן הכנסות-הוצאות "מבואות משפט".

מתכונת אישור תקנון  /תקציב:
•

הצגת התקנון והתקציב; הצבעה גלויה בהרמת יד; לכל חבר יש קול אחד.

•

הצבעה לאישור התקציב :התקציב אושר פה אחד (.)20/20
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 .3הצבעה לגבי החלפת מורשי חתימה :יו"ר – עמית גרשון ,סיו"ר – מטר בן ישי ,גזבר – יובל
סוקולצקי:
•

החלפת מורשי החתימה במועצה אושרה פה אחד (.)20/20

 .4הצבעה לאישור מינוי מבקר מועצה המחליף – אור אלמליח.
*שחר אהרוני עזב את הישיבה לפני ההצבעה.

•

מינוי מבקר המועצה לשנת תש"ף אושר ברוב קולות ( ;)18/19נמנע אחד.

 .5הצבעה על תקצוב סגירת המועדון באמצעות קודן.
*מי שעזב את הישיבה טרם ההצבעה הצביעו ישירות אצל מבקרת המועצה.

•

הצעת תקצוב סגירת המועדון באמצעות קודן נדחתה  10( -מתנגדים 9 ,בעד 2 ,נמנעים).

 .6הצבעה על תרגום הודעות המועצה לשפה הערבית.
*עופרי אביב וענבל יוזפוב עזבו את הישיבה לפני ההצבעה אך הצביעו ישירות אצל מבקרת המועצה.

•

הצבעה על תרגום הודעות המועצה לשפה הערבית אושרה  11( -בעד 7 ,נגד 1 ,נמנע).
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