פרוטוקול מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  – 3ט"ו בטבת התש"ף12.01.2020 ,
א .פרטי הישיבה
נוכחים בישיבה :אפרת גלבוע ,עמית גרשון ,עמוס עצמון ,עמית חמד ,ליאורה גופשטיין ,עינב מור ,קלודין
ערביאן ,שני בופמן ,אלעד ברון ,דורון ברגמן ,אסף הרפז ,עופרי אביב ,ענבל יוזפוב ,אריק מוגרמן ,אילן
שטרנברג ,אסף ג'רזי ,זוהר שרגא
מאחרים\ות :נג'ואן סארחן ,בני מיקישב.
יצאו לפני תום הישיבה :אסף גרזי ,עינב מור.
נעדרים מהישיבה :גלעד מור ,מור דולב ,מטר בן ישי ,נדב גלובוצקי.
גזבר :נוכח – יובל סוקולצקי.
מבקר פנים :נוכח – אור אלמליח.
עורך הפרוטוקול :אלעד ברון.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .207
ב .סוגיות שעל סדר היום:
 .1ישיבה אחרונה של חבר המועצה דורון ברגמן -הענקת מתנת פרידה ודברי תודה.
 .2מפגש מועצות – המפגש בוצע ביום שישי האחרון והנוכחות הייתה מרשימה .הנושאים המרכזיים שעלו
היו :התמחויות ,בחינות לשכה וכדומה .היה מעשיר מאוד ורלוונטי.
 .3לוקרים – הוצבו  30לוקרים פעילים .עקב הצמצום בכמות ,שהוחלטה ע"י סקר הסטודנטים ,השימוש
בלוקרים יעשה בשימוש יומי בלבד .סטודנט שינעל לוקר יוביל לפריצת הלוקר ועלות הפריצה תוטל על
הסטודנט.
 .4הנשף – קיבלנו אישור לתרומות לנשף .בסוף השבוע הבא יעלה פוסט מסודר עם תודה לתורמים.
לקראת הנשף יעלה פוסט המציג את המשרדים שיתרמו לנשף .אלו שיגיעו יענדו תג וישתתף נציג מטעמם
באירוע עצמו.
 .5מבואות משפט – הארגון בשלבי הקמה מתקדמים של ע"ר ולקראת הינתקות מעמותת מועצת
הסטודנטים והסטודנטיות של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.
ג .עדכוני יו"ר אקדמית – שני בפמן:
.1
.2
.3
.4
.5

דורון ברגמן העביר הדרכה של תוכנת הבחינות למסלול א'.1
התבצע גיבוי לבנק העבודות ,שני עובדת על גיבוי לבנק חומרים ומבחנים.
בשנים ג' ,ד' יש מס' קורסים ללא נציגי קורס .יש להירתם לצורך עדכון עבודות ומבחנים לבנק
המועצה.
שני מעבירה לכלל הנציגים\ות הדרכת סדר פעולות לנציגי קורס לקראת תקופת המבחנים.
זכותונים יישלחו לכלל הסטודנטים והסטודנטיות.
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ד .עדכוני יו"ר חוץ (אילן שטרנברג בשם מור דולב):
 .1היום חולקו ספרי מחשבות; תתקיים חלוקה נוספת ביום חמישי בשעה  12:00בצורה מסודרת ואין
לבצע חלוקה אקראית ישירות מחדר המועצה.
ה .עדכוני יו"ר פנים – אפרת גלבוע:
 .1סיימנו את אירוע החג הראשון ואת התרמות הדם בפקולטה.
 .2אנחנו עובדים על הנשף זמן מה .יש לוודא שהודעות לגבי הנשף מועברות בצורה רוחבית לצורך גיוס
האנשים המתאימים ליצירת סרטונים איכותיים ומצחיקים לנשף!
 .3בתאריך ה 9.3-יתקיים אירוע פורים בפקולטה .על אף שלצערנו האירוע נופל על צום תענית אסתר ,זה
התאריך היחידי שמתאפשר מבחינת הפקולטה .תכנון:
הפסקה ארוכה של שעה ,די-ג'יי ,אוכל ומכירת כרטיסים ראשונה של הנשף .הודעה מסודרת תתפרסם
באמצע תקופת מבחנים.
ו .הצגת שינוי תקנון
•
•
•

•

שינויי מילים ספציפיות בתקנון (למשל זכר ונקבה).
שינויי מספור.
שלושה תיקונים מהותיים:
א) חברות בעמותה ס'(5ב) – כיום נדרשת הסכמה בכתב .השינוי המוצא הוא שככל ואנחנו לא
גובים דמי חבר ,אין צורך בהסכמה בכתב .סטודנט בפקולטה ,נכון לתיקון ,יהיה חבר עמותה
אלא אם כן יביע התנגדותו בכתב.
*עינב מור יצאה מהדיון.
ההצעה התקבלה פה אחד 18 :מצביעים.
ב) חילופי סטודנטים בקרב חברי המועצה (ס'( 7ב)) – הדבר יצר בעיות בהתנהלות ההליך התקין
של נציג\ת המועצה .המקור לשינוי מגיע גם מדרישת הפקולטה; לא תתאפשר יציאה לחילופי
סטודנטים של יו"ר המועצה וחברי הוועד המנהל.
הצבעה לאישור התיקון (7ב) הקודם לס' – 13הסעיף שונה ברוב של  15בעד ו 4נגד.
ג) הוספת ס'.13ב :3.התקנון כיום מאפשר הדחת חבר מועצה בהינתן תנאים מסוימים .התיקון
מאפשר לוועד המנהל בהצבעת רוב על אי-עריכת בחירות חדשות באם סברו כי אין בבחירות
החדשות כדי להיטיב עם יכולת המועצה להשיג את מטרותיה.
*עזבו לפני ההצבעה :עינב מור ואסף גרזי.
ההצבעה התקבלה פה אחד 17 :מצביעים.
הצבעה של שינוי התקנון במקשה אחת :הצבעה התקבלה פה אחד 17 :מצביעים.

ז .פורום הסטודנטים – עופרי אביב
לעיתים לא שמים לב ומועלים פוסטים מנוסחים בלשון זכר בלבד (טעות שבוצעה בתו"ל) .יש להקפיד
על ניסוח פרסומי המועצה בלשון זכר ונקבה.
הצבעה בדבר כתיבת הפוסטים של המועצה עם מקפים בלשון זכר ונקבה או השארת המצב על כנו –
התקבלה ברוב של  16קולות ונמנע .1
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