פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  – 2ד' בטבת התשע"ט10.12.2018 ,

א .פרטי הישיבה:
נוכחות/ים :מטר בן ישי ,סארי מבאריקי ,נדב גלובוצקי ,אלעד ברון ,סתיו גור ,עופרי אביב ,עמית גרשון ,עדי זיטלני,
ואסים נסראללה ,שיר בסר* ,אסף הרפז ,ערן חיו ,שרה טליסמן ,יובל יוספסברג ,נטע נוביק ,עמוס עצמון*.
נעדרות/ים :שני בפמן ,מאי לוי ,שירה זבצקי  ,דורון ברגמן ,עמית סלע ,טל אשכנזי ,מועתז אסתיתי ,מור דולב.
*נוכחות חלקית.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 16 :מתוך .)66.66%( 24
מבקר פנים :מיכאל טנדלר – נוכח.
גזבר :יובל סוקלצקי – נוכח.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .20:00-18:00 ;207

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

הצגת הצעה לתיקון תקנון פקולטה -מטר.
הצעה ליצירת פלטפורמה למכירת ספרי מחשבות יד .2
הצבעה לאישור התקנון.
הצבעה לאישור החלפת מורשה חתימה (שלושה מורשים).
הצבעה לאישור התקציב.

ג .עדכוני יו"ר:
 .1הצגת מיזם משותף "דלתיים פתוחות" עם מכללת "ספיר".
 .2בחירות לאגודת הסטודנטים -דגש על מעורבות המועצה בבחירות הכלליות.
 .3תקופת מבחנים -הכנה פרטנית של כל קורס לפי נציגים.

ד .עדכוני ועדות:
• ועדת חוץ:
 מועדונים :יצירת נהלי עבודה חדשים לטובת הסדרת פעילות המועדונים. ספרי מחשבות :פתיחת סבב מכירות בשבוע הבא. משלחות :בוצע סבב פניות ראשוני לקראת חילופי סטודנטים עם פקולטות מקבילות בחו"ל.• ועדה אקדמית:
 בנק בחינות :אחראית  -מאי לוי. בנק עבודות :אחראים  -שני בפמן ודורון ברגמן. פורסם מכרז קלדנים.1

-

בוצעו  2פגישות עם סגן הדיקאן ומנהלת מזכירות הפקולטה.
פורסמה חוברת "חילופים" מעודכנת.

• ועדת פנים:
 בוצע ערב גיבוש מועצתי ראשון. בוצע אירוע הדלקת נר חנוכה בשילוב עם חניכת המועדון החדש. תכנון אירוע "כריסמס". הצגת אירועי החגים העתידיים. הצגת תוכנית פרסום "הנשף השנתי" ( :)18.04.2019הפניית כותבים ויוצרי סרטונים לוועדת פנים. -ערנות לגבי רמת הניקיון של המועדון.

ה .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו:
 .1הצגת הצעה לתיקון תקנון:
•

לא ברור האם ההצעה תשיג את מטרתה או לא.

•

נדרש לבחון האם הדברים לא מתבצעים בכל מקרה בפועל ומדובר רק בתקנון מיותר אשר עלול להוביל
לאפקט הפוך.

• לא התקבלה החלטה בנושא.
 .2הצעה ליצירת פלטפורמה למכירת ספרי מחשבות "יד :"2
•

הסכם שיתוף הפעולה עם חברת "מחשבות" משתלם מבחינה כלכלית לרווחת הסטודנטים.

• קבוצת פייסבוק למכירת ספרי מחשבות קיימת וניתן לקדם אותה ברמה הפרטית ולא המועצתית.
 .3אישור תקנון מועצה:
• התקנון אושר בפה אחד (.)16/16
 .4הצבעה לגבי החלפת מורשה חתימה (שלושה מורשים – יו"ר ,סיו"ר ,גזבר):
• ההחלפה אושרה פה אחד (.)16/16
 .5אישור תקציב:
•

הצגת שינויים מרכזיים בתקציב משנה שעברה.

•

הצגת מקורות המימון ל"נשף הפקולטה".

•

הצגת הכנסות צפויות (סה"כ.)₪ 125,000 :

•

הצגת הוצאות צפויות (סה"כ.) ₪ 124,700 :

•

הצגת הכנסות "מבואות משפט".

•

מעבר על חלוקה כללית של התקציב.

•

יבוצע דיון נוסף בנוגע לסעיף" :מתנה עבור סטודנטים/ות שנתון א'" בהיבט בחירת המתנה הספציפית.

•

הצבעה לאישור התקציב :התקציב אושר בפה אחד (.)15/15

מתכונת אישור תקנון  /תקציב )1( :הצגת התקנון והתקציב; ( )2הצבעה גלויה בהרמת יד .לכל חבר יש קול אחד.

2

