פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  – 4כ"א באדר א התשע"ט03.03.2018 ,

א .פרטי הישיבה:
נוכחות/ים :אסף הרפז ,עמוס עצמון ,נטע נוביק ,עמית גרשון ,ערן חיו ,מטר בן ישי ,סארי מבאריקי ,נדב גלובוצקי,
אלעד ברון ,סתיו גור ,עופרי אביב ,עדי זיטלני ,ואסים נסראללה ,שרה טליסמן ,שני בפמן ,מאי לוי ,דורון ברגמן,
עמית סלע ,טל אשכנזי ,מועתז אסתיתי ,מור דולב.
נעדרות/ים :וואסים נסראללה ,טל אשכנזי.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 19 :מתוך .)90.48%( 21
מבקר פנים :דניאל אסולין – נעדרת.
גזבר :יובל סוקלצקי – נוכח.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .20:00-18:00 ;207

ב .סוגיות שעל סדר היום:
 .1עדכוני יו"ר.
 .2עדכוני יושב ראש וועדות.
 .3הצבעה לעדכון תקנון.

ג .עדכוני יו"ר:
•

עברה תקופת מבחנים שקטה יחסית לשנים קודמות ,לא היו איחורים של החזרת מבחנים ,לא היו פשלות
במבחנים ולכן נגיד לפקולטה מילה טובה על כך .הפקולטה התייחסה למבחנים באופן מכובד השנה ,ונטע
תרחיב על כך.

•

תודה למאי על תפעול מעולה של בנק הבחינות בתקופת מבחנים ותודה לנטע על הטיפול בכל התחום האקדמי
במהלך התקופה.

•

נציגויות קורסים :חשוב שנציג קורס יהיה נוכח בקורס כדי שלא נהיה "בעמדת נחיתות" מול הפקולטה .לכן
אם למישהו יש בעיה להגיע לקורס אפשר להחליף נציג  -נא להודיע לאסף ,נטע או שרה.

•

חשוב שלנציג הקורס יהיו פרטי קשר של המרצה והמתרגלים.

•

שרה :מבקשת שתהיה רשימת קשר של המתרגלים ליו"ר אקדמית מראש כדי להתאים נציגים.

•

ב 1.4-תהיה פגישת מועצה יחד עם איסי ומיכל שבה יוצגו תוצאות סקר ההוראה של המועצה .חשוב מאוד
להמשיך ולהפיץ את הסקר בקרב הסטודנטים בכדי להגיע לאחוזי מענה גדולים יותר.

ד .עדכוני ועדות:
•

ועדה אקדמית:
1

 תודה לחברי הועדה האקדמית על התפקוד במהלך תקופת הבחינות.
 תודה למאי שהייתה אחראית על בנק הבחינות בצורה נפלאה ותודה לשני על נקיטת יוזמה מיוחדת .אמנם היו
מעט בעיות עם הקלדנים ,ואך ייעשה מקצה שיפורים לקראת הסמסטר הנוסף .מקווה שנמשיך עם שיתוף
הפעולה ושלא תשכחו לעזור להשיג מבחנים מצטיינים ופתרונות מוצעים.
 בנוסף חשוב שכל נציג במועצה ירכז חומרים לקראת בנק החומרים .שעכשיו לכל נציג בוועדה האקדמית יש
גישה למאגר חומרים ולכן כל אחד יכול להעלות חומרים.
 ייפתח מייל ייעודי לחומרים ולבחינות כדי שכל שנה יהיה את אותו המייל ולא יטעו בשליחת החומרים
הרלוונטיים.
מאי :תודה לכל מי שעזר .עכשיו מגיעים מועדי ב' ,מדי פעם השאלונים לא נשלחים ,אז אם נציג יכול לשלוח
שאלונים ופתרונות מוצעים זה יעזור לכולם.
 סקר הוראה – זהו סקר שנציג בפגישה עם איסי ומיכל .נכון לרגע זה אין מספיק אנשים שענו על הסקר ולכן
אני מבקשת לשלוח לשנתונים א' ו-ב' בכדי לשפר את אחוזי המענה.
 חלוקת נציגים – חשוב שתציגו את עצמכם בפני המרצה והמתרגלים ,תשיגו את פרטי הקשר ,תוודאו מראש
סילבוס ,מבחנים עבודות כדי למנוע פשלות ובעיות בזמן אמת.
 יש קובץ שאנחנו עובדים עליו ,הרעיון להעלות קובץ שסטודנטים ירשמו את דעתם על הקורסים (גוגול
 )SHEETSשלפיו יהיו נתונים על קורסים ,אולי יכללו קורסי בחירה .מדובר בפיילוט ששני תהיה אחראית
עליו ,והוא בבניה.
•

ועדת פנים:

 הנשף מתקרב ,אני מתרגש ואני מקווה שגם אתם .הולך להיות אירוע מדהים ואנחנו רוצים להביא כמה שיותר
סטודנטים .חשוב שנציג את האירוע כאירוע של כולם ,כי זו לא רק מסיבה ולא רק סרטונים.
 פן נוסף שיהיה השנה – יהיו מספר מצומצם של נציגי משרדי עו"ד שנתנו חסות לנשף .זאת אופציה למעט
מינגלינג עם המשרדים בקבלת הפנים.
 מכירת כרטיסים ראשונה לנשף תהיה יחד עם מסיבת פורים במועדון הסטודנטים בתאריך .18.3
 חשוב שתפיצו לאנשים ,שתגיעו ,שנעשה שעה של הפסקת לימודים ונמכור כרטיסים לנשף באופן הכי מוצלח.
אסף :פותחים מכירה חודש לפני הנשף ,המכירה באינטרנט פתוחה  3שבועות ,במהלך המכירה הוירטואלית
תהיה מכירה ידנית במשך שבוע .אם פה ושם יהיו סטודנטים אחדים שירצו לקנות כרטיס נאפשר ,אבל לא נוכל
לאפשר מכירה בכמויות גדולות שבוע מראש כי יש צורך להכין ספקים.
 עדי מובילה את הבוכמניסט ,כל מי ששומע על סטודנטים שרוצים לכתוב/לערוך תפנו אלינו .תשתפו פעולה
בבקשה ,זה יעזור מלא.
•

ועדת חוץ:

2

 ישיבה עם מנהלי מועדונים  -אנחנו מנסים להטמיע נוהל שיקצץ הוצאות מיותרות וישתף את הפקולטה .היו
כמה תקלות סמסטר קודם  -בנו מפגשים אבל לא עדכנו את הפקולטה בזמן ,לא מתאמים עם שאר המועדונים,
יש בעיות חניה וכו' .מציין לחיוב את מועדון משפט ועסקים.
 משלחת  -פורסם קול קורא למשלחת והתחילו ראיונות .יש יותר מועמדים למשלחת השנה ,ונראה שבגלל
הצלחה של שנה שעברה יש ביקוש.
•

סיו"ר:

 מציע לרכוש מתנה קטנה לכבוד חג הפורים (בסגנון משלוח מנות) לצוות הלוגיסטי והמנהלי שלא תמיד מקבל
הוקרת תודה מהסטודנטים.
ההצעה של עמוס עברה פה אחד.

ה .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו:
 .1הצגת הצעה לתיקון תקנון – אסף:
בשנה שעברה המועצה הצביעה על ביטול תפקיד נציג הסטודנטים הערבים ,ולכן הצעתי להשמיט את הסעיף
בתקנון .כמו"כ יש תפקיד שמגדיר את תפקיד הסיו"ר ,וכן הצעה לשנות שאם יו"ר/סיו"ר מתפטר כל סטודנט
מהציבור יכול לרוץ על התפקיד.
 .2ההצבעה תתבצע במייל משום שהמבקרת לא נוכחת בישיבה והפרוטוקול יעודכן בהתאם.
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