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הנוכחים בישיבה:
יעל אידל רוזנמן ,דניאל תייר ,אלעד מתן ,שני מנשרוב ,אילנה ספיר ,רן דבירי ,שאול ירס ,בר
פרג'ון.
כתיבת הפרוטוקול :אלעד מתן ,מזכ"ל.
תוכן הישיבה:
תחילת הישיבה .54:06
יעל+דניאל -אירועי תחילת השנה:









 01/01אירוע שבוע אוריינטציה שנה א' -הרמת כוסית של המועצה בין השעות 00:11-
.00:51
 oאחראית אירוע -בר.
 oקניית מיקרופון -דניאל.
 oאילנה -שי צנוע לסטודנטים.
 oכיבוד קל
בחירות -מכיוון שאין יום אחד שאחיד לכל השנים ,תתבצע חלוקה .נציין כי השנה
מחשבות לא נותנים לנו השנה אף תקציב.
 oשנה ג' -ביום הראשון ללימודים .ייצא מייל מיד אחרי סוכות להגשת מתמודדים
 oשנה א'+ב' -התכנון הוא לבצע שבוע בחירות שלם כאשר בתאריכים  5/00בחירות
לשנה ב' 6/00 ,בחירות לשנה א'.
 נדרשת בדיקה של עלות פופים עבור יום/שבוע.
 oתבנה וועדת בחירות משתנה לפי הזמנים ,הדברים יפורסמו בקבוצה של
המועצה.
ישיבה המועצה הראשונה תתקיים בתאריך ה 1/00-בכפוף לשינויים.
מועדון ארוחת הצהריים -פורום בשיתוף עם הפקולטה (אורטל לב) .יתקיימו ארוחות
צהריים בימי שני בשעה  .05:11שמשרדים מובילים שונים יבואו וידברו על נושאים
שונים .מיועד בעיקר לשנה ב' וג' .יוגדרו הקצאות מסודרות ,תינתן עדיפות מהותית לשנה
ג' .ההרשמה תתבצע בצורה של גוגל דוקס בתצורה של עדיפויות.
מרצה על הבר -שריינו את מרים ביטון.

שני -עולם המשפט




חדשות עולם המשפט -כל חודש תעלה כתבה לאתר.
הכתבה הראשונה תהיה על מלגות וחילופי הסטודנטים.
יעלה דף של שאלות ותשובות לתלמידי שנה א'.

יעל -עדכונים מפורום היו"רים.




בשנה הקרובה ימונה דובר לפורום ,מדובר בתפקיד שיהיה מחוץ למועצה.
יתקיימו פגישות עם ציפי לבני ודורון ברזילי בעניין ההתמחויות והמבחנים למתמחים.
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בפורום הובהר ליו"ר לשכת עוה"ד שהארכת ההתמחות לעוה"ד לשנה וחצי תהיה רק
לאחר שתהיה מערכת פיקוח מוסדרת למתמחים וכן שהתקופה לא תוארך עבור
סטודנטים שכבר לומדים.
מפגש מועצות יתקיים בתאריך .00/04
כרטיס הטבות -חוץ מכרטיס ההטבות שיהיה דרך הלשכה .בת"א ובעברית יש כרטיס
הטבות שמתקיים על כרטיס הסטודנט הקיים של האוניברסיטה .מדובר בכלי שיווקי
מצויין עבור מועצות למשפטים.

שאול-



כנס משפט בינלאומי -התמודדות עם חרמות משפטיים יתקיים בתאריך  .6/00הוחלט כי
המועצה תהיה מעוניינת לשים את חסותה על הכנס המדובר.
חיבור של יהודים בתפוצות -שאול כרגע פועל על חיבור עם חברים בתחום המשפטיים
בישיבה יוניברסיטי .הרעיון הוא לשתף וליצור פורום משפטי שיפרה את שני הצדדים.

הישיבה ננעלה בשעה .51:55
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