ישיבה – ..2221.
לו"ז הישיבה:
 21עדכונים ILSA
 2.יישום החוזה עם מחשבות
 22עדכון של היו"ר על העתירה שמתנהלת בנוגע לאי יכולתם של משפטנים לקבל דמי אבטלה
בתקופת הלימודים לבחינות הלשכה
נוכחים :שי ,אלירן ,נועה ,מעיין ,אילנה ,סיון ,אביב ,נתי ,הילה ,אבי הדובר ,נועה עורכת העיתון2
שי יו"ר המועצה -החוזה עם מחשבות מממן לנו את העיתון ונותן הנחות של ספרי לימוד כחלק
מה ערכות ולא ספרים בודדים ובנוסף הנחות על הקורס לבחינות הלשכה .מה שנעשה הוא שחברת
מחשבות תבחר מבין הסטודנטים שני נציגים שיהיו רכזי מחשבות המועסקים על ידי מחשבות בלבד
ואין להם קשר למועצה ,אם יש תלונות עליהם זה לטיפול מחשבות ולא בטיפול המועצה.
עדכוני  - ILSAאם עוד שנתיים יעבוד כמו שצריך סטודנטים בשנה א' כעת ובעתיד יוכלו להתמחות
בארגון  ILSAהמהווה סניף ישראלי של ארגון  ELSAהעולמי.
וועדות הוראה -תמר נמצאת כרגע בוועדת הוראה ועומדים לעלות שם מספר נושאים חשובים
הנוגעים לנו הסטודנטים .בנוגע להתנהלות בעייתית בבחינות ,כגון כיתות לא מתאימות לשימוש
בחומר פתוח ,התנהגות המשגיחות ועוד.
נושא מסוים שתמר ואני מעלים לטיפול מול הדיקנית הוא ממוצע הציונים בקורס מו"מ וגישור אשר
אושר על ידי הדיקנית על  17בלבד.
אלו נושאים כלליים בהם אנו מתעסקים ,כעת בצורה ספציפית יותר:
 -ILSAהיושב ראש של  ILSAבמכללה למנהל התפטר ,העדכון נובע מכך שאנו חברים ב .ILSA-היו"ר
היוצא לא תפקד והתפטר לאחר שרצו לערוך לו שימוע ,מעבר לכך זה לא חשוב וביוני אנו נוציא
מכרזים לבעלי תפקידים חדשים ב ILSA-ואם יש סטודנטים ספציפיים שאתם רוצים להמליץ עליהם אז
דברו איתם ותהיו מודעים לדרישות שיפורסמו בהמשך על ידי .ILSA
עתירה לדמי אבטלה בתקופת הלימוד למבחני הלשכה -אנו צריכים להחליט האם אנו רוצים
כמועצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה להיות חתומים גם כן על העתירה .יש עילה
לעתירה ומי שמעונין לדעת יותר שיפנה אליי במייל ואני אשלח לו את ההתכתבויות בנושא.
עיתון -עורכת העיתון נעה יהודה -עד יום ראשון ה 8.. -צריכים לשלוח לי את כל הכתבות ועד סוף
חופשת הפסח כל הכתבות יהיו סגורות .כרגע העיתון עומד על  71עמודים ואנו צריכים  .71פנו אליי
נציגים נוספים על מנת להכניס עוד כתבות וכרגע הקצב טוב .עריכת העיתון תהיה מ 8..-עד ה71-
לערך .עריכה גרפית עד ה 1-למאי.
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