פרוטוקול מועצת הסטודנטים למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
פרוטוקול מס'  - 1כ"ז בחשוון התשע"ט05.11.2018 ,
א .פרטי הישיבה
נוכחות/ים :מטר בן ישי ,מור דולב ,סארי מבאריקי ,שני בפמן ,אלעד ברון ,עמית סלע ,סתיו גור ,עופרי אביב ,עמית
גרשון ,מאי לוי ,עדי זיטלני ,ואסים נסראללה ,דורון ברגמן ,מועתז אסתיתי ,טל אשכנזי ,שיר בסר* ,אסף הרפז ,ערן
חיו ,שרה טליסמן ,יובל יוספסברג ,נטע נוביק ,עמוס עצמון* .נכחו חלקית
נעדרות/ים :נדב גלובוצקי ,שירה זבצקי.
שיעור נוכחות חברים מן המניין 22 :מתוך .)91.6%( 24
מבקר פנים :מיכאל טנדלר – נוכח.
מועמד לתפקיד הגזבר :יובל סוקלצקי – נוכח.
מיקום ושעת הדיון :אוניברסיטת תל אביב ,הפקולטה למשפטים ,כיתה .20:00-18:00 ;207

ב .סוגיות שעל סדר היום
 .1ב .1.סיכום פעילות המועצה לשנה"ל התשע"ח וסימון יעדים לשנה"ל התשע"ט :בהצגת יו"ר המועצה
היוצאת ,יובל יוספסברג.
 .2הצבעת אמון לתפקיד הגזבר :התבצעה הצבעה על מינוי לתפקיד גזבר המועצה וגם על העברת זכויות חתימה
(לסיו״ר ,יו״ר וגזבר זכויות חתימה על כספי המועצה  -נטו הסמכות לחתום על צ׳קים).
 .3בחירת בעלי תפקידים לשנה"ל התשע"ט :כמדי שנה ,לאחר הבחירות למועצה שהתקיימו בפקולטה
( ,)1.11.2018והיבחרם של  24הנציגים מכלל השנתונים (א' ,1א' ,2ב' ,ג' ו-ד') ,נתכנסה המועצה לבחירת בעלי
התפקידים לועדות המועצה השונות ולתפקיד יו"ר המועצה .הגשת המועמדות לתפקידים נעשתה מראש
באמצעות קבוצת המועצה.
פירוט מגישי המועמדות לתפקידים השונים (ושנה"ל):
•

יו"ר – אסף הרפז (ג')

•

סיו"ר – עמוס עצמון (ב')

•

יו"ר ועדה אקדמית – דורון ברגמן (ג') ; נטע נוביק (ב')

•

יו"ר ועדת פנים – עמית גרשון (ב')

•

יו"ר ועדת חוץ  -מאי לוי (ב') ; ערן חיו (ב')

•

דובר/ת המועצה – עדי זיטלני (ב')

ג .פירוט הסוגיות וההחלטות שהתקבלו
 .1הצבעת אמון לתפקיד הגזבר :הגזבר נבחר פה אחד  22 -הצבעות אמון.
 .2בחירת בעלי תפקידים לשנה"ל התשע"ט
1

מתכונת הבחירה )1( :הצגה עצמית של המועמד בפני המצביעים; ( )2הצבעה חשאית בפיקוח מבקר הפנים  -לכל
חבר מועצה יש קול אחד בלבד; ( )3ספירת קולות ע"י המבקר והכרזה על בעלי התפקידים הנבחרים.
להלן חברי המועצה הנבחרים לשנה"ל התשע"ט:
תפקיד

מכהנ/ת כיום

מחליפ/ה נבחר/ת

שיעור מהקולות

יו"ר

יובל יוספסברג

אסף הרפז

 1 ;21/22נמנע

סיו"ר

טל אשכנזי

עמוס עצמון

 1 ;21/22נמנע

יו"ר ועדה אקדמית

שיר בסר

נטע נוביק

נטע  13 -קולות; דורון – 8
קולות;  1נמנע

יו"ר ועדת פנים

שרה טליסמן

עמית גרשון

 1 ;20/22אי-אמון;  1נמנע

יו"ר ועדת חוץ

אסף הרפז

ערן חיו

ערן –  16קולות; מאי –  6קולות

דובר/ת המועצה

גלעד מור *כהונה חלקית

עדי זיטלני

 1 ;17/22אי-אמון;  2נמנעים

הנחיות נוספות טרם נעילה
 .1השתבצות בועדות :באפשרות חברי המועצה להשתבץ בועדות השונות .יש לשלוח שתי עדיפויות לסיו"ר במייל.
 .2תיאום מועד קבוע למפגשים :יש לעדכן את הסיו"ר במועדים מועדפים לישיבות המועצה הבאות.
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