פרוטוקול מועצת הסטודנטים והסטודנטיות למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מספר  ,5כ"ח באדר ב' התשע"ט04.04.2019 ,
פרטי הישיבה:
נוכחים/ות :אסף הרפז ,עמוס עצמון ,עמית גרשון ,נטע נוביק ,שרה טליסמן ,דורון ברגמן ,עופרי אביב ,עדי
זיטלני ,מאי לוי ,שני בפמן ,סרי מביראקי ,מטר בן ישי ,אלעד ברון ,מור דולב ,נדב גלובוצקי.
הגיעו באיחור :מועתז אסתיתי ,ערן חיו.
נעדרים/ות :סתיו גור ,עמית סלע ,טל אשכנזי (חיסור שני ברציפות) ,וסים נסראללה (חיסור שני ברציפות).
שיעור נוכחות חברים מן המניין)80.1%( 17/21 :
מבקרת פנים :דניאל אסולין – נוכחת.
גזבר :יובל סוקלצקי – לא נוכח.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .207
עדכוני יו"ר המועצה ,אסף הרפז:
 .1אי הגעה לערב גיבוש של המועצה – העלאת נושא אי ההגעה המאסיבי לערב הגיבוש לדיון .מצופה
מחברי המועצה להיות הרבה יותר אחראים בהקשר של נוכחות באירועי המועצה ,לרבות אירועי הווי
וגיבוש
שינוי לוגו המועצה – הלוגו החדש שונה והותאם לשם המועצה החדש שאושר בשנה שעברה; הוספת שם
.2
המועצה בערבית .יש להפיץ את הלוגו החדש במועדונים ולכל מי שעושה בו שימוש.
 .3דחיית ההשקה של מכונת נספרסו  -וועדה משקית-כלכלית נתנה בלעדיות לממכר קפה ולכן יש עם מכונת
הנספרסו ניגוד עניינים מבחינתם לרגע זה .הנושא ייבדק בהמשך.
 .4מכירת כרטיסים אחרונה לנשף – יום שני .8.4
עדכוני יו"ר ועדת פנים עמית גרשון:
 .1לגבי מכונת הנספרסו ,נכתב מכתב מנומק לוועדה הרלוונטית בתקווה לקבל אישור בקרוב.
 .2הנשף מתקיים כמתוכנן ב .18.4-הושקעו בנשף סכומי עתק ,יש לדאוג שיגיעו די והותר אנשים.
 .3המערכונים לנשף – הנציגים צריכים אנשים שישתתפו בסרטונים ,נא להירתם למשימה.
 .4הבוכמניסט – התבצעו ראיונות לעורכים ,ויש כותבים .צפויה השקה בתחילת יוני ,העורכות צריכות לדבר
עם הכותבים .יצויין שאחת משתי העורכות שנבחרו בחרה לעזוב את הבוכמניסט שכן הוא כפוף למועצה
ולא לאוניברסיטה .נמתחה ביקורת על התנהלותה הלא-מקצועית.
עדכוני יו"ר הוועדה האקדמית נטע נוביק:
 .1תוצאות הסקר האקדמי הוצגו מול איסי ומיכל .חברי המועצה הציגו נוכחות מרשימה ,העברנו את
המסרים הרלוונטיים בצורה נאותה .אולי יש מקום להפריד בין מסלול א ,1א .2אולי רלוונטי לבצע את
הסקר להבא אף לשנה ג'.
 .2בקרוב תצא חוברת פעילויות אקדמאיות וחברתיות ,ובנוסף לשנה א תתקיים הדרכה לבידינג.
 .3השנה תהליך ההשמה יחל כבר משנה א ,כדי לשים דגש על הנקודות הרלוונטיות לפני הרישום לקורסים.

עדכוני ועדת חוץ ,עופרי אביב:
 .1בשבוע הבא חלוקת ספרי מחשבות ,כנראה בחדר המועצה ,ביחד עם מכירת הכרטיסים בנשף.
יש עלייה בפעילות של המועדונים ,הכל בתיאום רב יותר עם ההנהלה.
.2
המשלחת ומשתתפיה הזמינו כרטיסי טיסה והכל לקראת שלבי סגירה.
.3
עדכוני סגן היו"ר עמוס עצמון
מי שעדיין לא קיבל את ההחזר המגיע לו בעקבות גביית היתר במכירת הכרטיסים לנשף באינטרנט מוזמן
.1
להגיע ולקחת את  2השקלים המגיעים לו.
בשתי ישיבות הקרובות לא יהיה כיבוד למועצה בעקבות בזבוז פיקדון שהושקע לשווא בערב גיבוש למועצה,
.2
ולכן הכסף נלקח מתקציב זה ולא מתקציב אחר שמוקצה לסטודנטים.
קפה מפוקח וכלל מוצרים מפוקחים – עלייה במחיר כלל אוניברסיטאי של  0.5שקלים ,מחיר צמוד למדד,
.3
לא משהו פרטני לקופי-סטאר.
 .4מעלה ברמה העקרונית הצעה לדיון שככל הנראה תעלה להצבעה בדיון הבא ,לשינוי התקנון לפיו הסעיף בו
אדם שלא מגיע לשלוש ישיבות מועצה ברצף מועמד לשימוע ,ישונה לכך ולהכניס שאי הגעה שתתייחס לכל
אירוע מועצה רשמי לרבות ערב חברתי\\ישיבות וועדות פרטניות\ שאר אירועי המועצה כפי שיוגדר.
התייחסות:
עופרי אביב :יכול להיות שזה מעט נוקשה מדי ויש לבחון איפה עובר הגבול מבחינת אירועי החובה.
אסף הרפז :המועצה היא אינה קורס אקדמי .מי שלא מתאימים לו ההתנהלות והכללים אינו חייב להשתתף
במסגרת זו .לא הוסתר מידע לגבי השתתפות בהתנדבות זו ,והגעה לפגישות המועצה הינה חלק אינטגרלי מהעניין.
אנחנו משדרים שמי שנמצא במסגרת זו יש לו מחויבות כלפי המיוצגים שלו ,כלפי יו"ר הוועדה שלו וכלפי יו"ר
המועצה .אם נגיע למסקנה שמישהו עובר על חוקי התקנון ,הוא יעלה לשימוע ויספר את גרסתו.
עמית גרשון :אם יש עילה לפסילה על השימוע לא להיות בפני כולם .יש מקום להקטנת מעמד של הנציג\ה מבעוד
מועד ולא בשלב מתקדם של השנה.
עמוס עצמון :ההצעה תנוסח בצורה ברורה ותישלח לקראת הישיבה הבאה להתייחסות חברי המועצה.
דורון ברגמן :לפנות למתרגלים ולמרצים ,לברר את תאריכי העבודות ולשלוח עבודות ופתרונות בזמן.
אסף הרפז :מקווה שנצא מהישיבה הזו באופטימיות ובדרך חדשה.

הישיבה הסתיימה.

