פרוטוקול 5.12
לו"ז הישיבה:
-

עדכונים סיו"ר ארגוני
עדכונים של היו"ר
עדכונים סיו"ר אקדמי

נוכחים :מאיר ,הילה ,חמי ,יונתן ,יוסי סבג ,שי ,נועה ,תמר ,נתי

נועה סיו"ר ארגוני:
 .1עיתון – יהי מוכן תחילת יוני
 .2אירוע שנתי – סגור בביט (אגודה משלמת) ב( 1..1יום לפני האירוע  22לפקולטה).
 2/.מההכנסות לעמותה (עוד לא סגור איזו) השאר לסטודנטים.
איפה להחזיק את הכסף :אגודה/פקולטה
 ..כנס אקדמי (בוררות חובה – אולי כדאי לשנות נושא? להביא "פרסונות" מושכות
קהל?) – נדחה/בוטל לשנה הבאה (גיל מארגן)

שי יו"ר המועצה:
.1
.2
..
.4
.5

.1
.1
..

השר נאמן :לא תהיה התמחות שנתיים .כחלק מהמשתנים ששוקללו בהחלטה
הייתה העמדה של המועצות בנושא.
חוק הגברת אכיפה מנהלית – נכנס לתוקף ב.1..1-
אילסא – נציגנו באילסא -אלכס 11-21.1 .תהיה משלחת ( 1סטודנטים) לטיול בארץ
ויצטרפו אליהם נציגים .אלכס אחראי על המיונים (יום שישי הקרוב)
נשלח מייל לניבה שאנו צריכים מימון של  1222ש"ח למימון הכנס (אילסא)
פורום הפייסבוק מתפקד טוב .נא לא לתייג אדם (מהמועצה) בראשיתו של פוסט
כאורך הגלות – יש טלפון ,מייל .לכל הפחות אין לראות בתיוג כנ"ל התחייבות
להתערבותו של המתויג בדיון.
יונתן :מיקרו-מנאג'ינג לא עוזר לטיפול בעיות .עדיף להפנות לסיו"ר/נציג ספציפי.
תמר :מסכימה.
שי :הפייסבוק לא הפלטפורמה לנהל דיונים קונקרטיים של המועצה ,בשביל זה יש
ישיבות מועצה.
אתר אינטרנט – כמעט מוכן .להוסיף אפשרות "צרו קשר" – שנה א/ב/ג/סיו"ר אקדמי
וכו'.
תוכנית מנטורים – נתי אחראי ,נפגש בסוף החודש עם ניבה לסגור על דרך פעולה.
צוהר לקליניקות – שי מדבר בשם קליניקת חינוך .נא לידע אנשים על האירוע.
האם לשלוח מייל לפקולטה על הקליניקות?
יונתן :לא .ישנה מחלוקת על עניין הקליניקות והעניין לא נייטרלי.

סתיו כתבה על עניין הקליניקה לזכות המיעוט הערבי (הכולל סטטיסטיקות וסקרים
ובנוסף חוות דעת הפקולטה) ,האם לשלוח לכולם? רונית מקדמת אג'נדה מסוימת
בקליניקות.
שי :חושב שצריך לפרסם .עם זאת ,זה נושא זניח וראוי להעמיד להצבעת מועצה.
שתי דרכים לשווק:
אי אפשר לכפות על מציג לשווק/לא לשווק ,אלא אם זה נושא מהותי של המועצה.
המועצה לא תוציא מייל כי יש על זה מחלוקות בתוך המועצה.
 .9שי לא יהיה פה מסיבות אישיות בשבועיים קרובים.

תמר סיו"ר אקדמי:
 .1יו"ר אקדמי של תל אביב רוצה לעשות סקר בכל הארץ ,על כמות העבודות בשנה א'.
אלו תאריכים ,מתי נמסרת העבודה ,וכ"ו – .נציגי שנה א' לא התנדבו למשימה ,לכן
אטיל על מישהו מהם את התפקיד.
 .2מתרגלים בפקולטה שהם סטודנטים לתואר ראשון – מה עמדת המועצה?
התקנון שלנו לא מתייחס לעניין( .קורס חובה כנראה אין בעיה ,קורס רשות יש לדון)
שי :נפתח לדיון במועצה ,ותמר תכתוב נייר עמדה1
שי :נקודה שיונתן העלה זה שצריך לבקש מעוזרי הוראה להעלות חומרים להיילרן .בשביל
זה יש עוזרי הוראה הסטודנט ממילא עמוס ולא מדובר בעבודה מחקרית או משהו שמקדם
את הסטודנטים.
הישיבה ננעלה בשעה 152:22

