ישיבת מועצה – 3131
נוכחים :שי ,אלירן ,יונתן ,סתיו ,אילנה ,נתי נכנס באיחור ,מעיין ,אבי -דובר3
שי -דברי פתיחה -חריגה מהתקנון :יש לנו  1חריגות מהתקנון לא קוימה ישיבה במהלך תקופת
מבחנים ,לא ניתנה הודעה מראש כמו שצריך והילה לא נכחה ב 1-ישיבות אך אנחנו לא מדיחים
אותה3
עלינו לעמוד בתקנון בלי חריגות מכאן והלאה.
אבי הדובר -לקחתי את כל תאריכי ימי ההולדת של המרצים ,וחשבתי שאפשר להוציא מייל למרצה
שחוגג יום הולדת.
דבר נוסף הנחות לסטודנטים למשפטים בלבד בפאבים ועסקים בעיר ,מעין כרטיס הנותן הנחות.
שי -הרעיון של הכרטיס הינו רעיון טוב וצריך לבדוק כיצד ניתן לבצע את המהלך.
שי  -מפגש מועצות -כדאי לבוא מכיוון שאנחנו מועצה צעירה וכל מועצה חזקה באוניברסיטה אחרת
תציג את עצמה ואת דרך ההתנהלות שלה ואנחנו צריכים ללמוד מכך ולשאוף להתנהל כמוהם .כל מי
שמעוניין שיעדכן אותנו בגרופ של המועצה .המפגש יערך בחופשת הפסח.
יונתן -יש פרויקט בשם פרויקט גל הפועל רק בפקולטות למשפטים ,הפרויקט עובד בכמה
אוניברסיטאות בארץ .ישנו רכז בכל פקולטה ומקימים מספר צוותים אשר כל צוות מתעסק בדברים
אחרים ,כגון צוות שהתעסק בחופש הביטוי בקמפוס של האוניברסיטה העברית .באוניברסיטת תל
אביב עסקו בחברות הסלולר וכ"ו .מעבר לכך שהפרויקט מתעסק בנושאים חברתיים הוא מתעסק גם
בשינוי מדיניות מהותי מעבר לכך.
אבי -האם כל פקולטה בוחרת ומכוונת את הפרויקט ?
יונתן -ישנו רכז מקרב הסטודנטים בפקולטה שמנהל את הפרויקט והסטודנטים בוחרם לאן לקחת
את זה .בנוסף הפרויקט נותן מענה לסטודנטים בתחומים מסחריים ותחומים הקרובים יותר
לסטודנטים והפקולטה שמה דגש יותר על הנושאים החברתיים כגון נושאי הקליניקות ,הפרויקט יכול
לתת תשובה לחוסר במגוון בקליניקות עליו נערך סקר בתחילת השנה .הצוות שמנהל את הפרויקט
יושב שאוניברסיטת תל אביב והם מנחים מבחינה מקצועית את כל השלוחות.
בשנה שעברה פנו לפקולטה על מנת להריץ את הפרויקט אך הפקולטה סירבה לממן חצי מהמלגה
מכיוון שלא מדובר בנושאים אקדמאים בלבד .מי שמרים את הפרויקט כרגע היא אגודת הסטודנטים
והם שמים את הכסף למלגה.
אנ י פניתי לדיקנית הפקולטה ניבה וביקשתי ממנה שתהיה מעורבות של הפקולטה שיקבלו את
הפרויקט בלי שום השקעה כספית מצידם .אולם הפקולטה סירבה לאמץ את הפרויקט ולשלב בו
מרצים מהפקולטה שלנו.
אנחנו צריכים לקבל החלטה האם המועצה תומכת בזה ומקבלת את זה גם בלי לקבל קרדיט מכיוון
שהאגודה השקיעה את הכספים ואת מירב המאמצים על מנת לקדם את הפרויקט.
נועה -אני חושבת שכדאי להתעדכן עם שירי היו"ר היוצאת לדעת מה נעשה בעבר ,בנוסף עלינו
כמועצה צריכים לפנות לדיקנית בשמנו ולנסות לקדם את הפרויקט ולקבל את אישור הפקולטה בשביל
האגודה.
נתי -נכנס הרגע בשעה .03:21
יונתן -אני חושב שהדבר הנכון לעשות הוא להוציא מכתב לפקולטה בנושא.

שי -למה לי לשלוח מכתב לפקולטה אם אני רוצה לקדם את הפרויקט ? יש כאן פרויקט שקורא ודואג
לסטודנטים בפקולטה .אנחנו צריכים לקדם את זה.
אני אוציא מייל לניבה שאנחנו מוכנים לפרסם את הפרויקט בקרב הפקולטה ולא מעבר לכך.
שי -חוזה מחשבות רץ שנה שעברה והתנאים המסחריים הוסכמו שנה שעברה ,הייתה מחלוקת
בנוגע לפן המשפטי של החוזה עם מחשבות ולאחר דין ודברים עם נציגת מחשבות קיבלנו נוסח סופי
של החוזה לאחר שינוי ע"י נציגת מחשבות ולאחר התייעצות עם המבקר מאיר ועידו נציג שנה ד' אני
מציג לפניכם את הנוסח הסופי .החוזה הזה לט מטיל יותר מדי עבודה על המועצה ומה שהוא נותן לנו
זה ואוצ'רים רבים והטבות שונות וכמו כן מדובר בהסכמה בעל פה בנוסף שניתן לקבל דברים נוספים
מחברת מחשבות.
העיקר בחוזה שאנחנו נקבל  ₪ 0,511לטובת הוצאת העיתון שלא יצא שנה שעברה בנוסף העיתון
יצא בשלמותו בעזרת חברת מחשבות.
לאחר שפורסם והוצג לכם ההסכם האם אנחנו מקבלים את החוזה ומסכימים עליו ? האם אתם
מסכימים ?
יונתן :נמנע3
שי ,מעיין ,אילנה ,אלירן ,סתיו ,נועה ונתי – בעד3
שי -נעבור לנושא האירוע השנתי מכיוון שאף אחד לא הגיש את מועמדותו לתפקיד הגזבר.
נועה -בסקר שנערך לגבי האירוע השנתי לא היה אחוז מצביעים מספיק גבוה ולא ניתן להסתמך עליו.
כרגע אני מנסה לארגן את האירוע לקראת סוף השנה ,אם יש למישהו רעיון לפרויקט משולב גם
תרומה וגם משהו לטובת הסטודנטים.
יונתן -אני חושב שצריך לבחור פרויקט לסטודנטים ולהגיד שאיקס כסף הולך לפרויקט הזה וכל
השאר הולך לעמותה.
שי -נחשוב על פרויקט.
מעיין -הטבות לנשים בהריון ,יש אצלנו מישהי בהריון ואין לפקולטה תשובות לגבי השאלות שלה.
יונתן -באגודה יש מישהי המתעסקת בנושא ואמונה על כך ,ניתן לפנות אליה.
הישיבה ננעלה בשעה .02:31

