פרוטוקול ישיבת מועצת הסטודנטים למשפטים – 17/11/2013
נוכחים :יונתן יהוסף ,יעל אידל רוזנמן ,שלומית ארבל ,דניאל תייר ,אלעד מתן ,אביחי יהוסף ,אלעד מתן ,נירית ביטון,
רעות דהן ,בר פרג'ון ,שאול ירס ,מתן אשר ,איציק חפץ ,שני מנשרוב ,אילנה ספיר ,ארז נעים ,אלכס יורפולסקי ,איתי בן
אליהו ,רן דבירי
כתיבת הפרוטוקול :ארז נעים וליאור שרעבי

יונתן יהוסף :אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת הסטודנטים למשפטים הראשונה לשנה זו .אני רוצה להודות לדקאן
הפקולטה שהגיע לישיבה .זה לא דבר טריוויאלי ,גם בהשוואה למועצות משפטים במוסדות אחרים .אני חושב שהישג
משמעותי שמועצת משפטים עשתה השנה זה לבסס את הקשר שלה עם הפקולטה ולהביא לכך שהיא זוכה להערכה מצד
הפקולטה כמי שמייצגת את הסטודנטים .אז אני רוצה להגיד לך תודה על כך ואבקש ממך אם תכבד אותנו בדברי ברכה.
שחר ליפשיץ :מתי קמה המועצה?
ארז נעים :לפני  4-5שנים.

יונתן יהוסף :המועצה גם נרשמה כעמותה לפני כשנה ופתחה חשבון בנק .הקונספט של הבחירות כמו שהיה לפני מספר
שבועות מתרחש כבר זו השנה השלישית.

שחר ליפשיץ :הפקולטה רואה בסטודנטים כהון האנושי המשמעותי ביותר של הפקולטה .מאז שנבחרתי לתפקיד הדיקאן,
בשיחות עם הסגל אנחנו משקיעים הרבה מחשבה באיך להפוך את הפקולטה למקום יותר מסעיר ואטרקטיבי שיעשה את
השנים האלו כיותר מוצלחות עבור הסטודנטים .שני האפיקים המרכזיים שאנחנו פועלים בהם הם:
 .1מצוינות – דווקא בגלל הכישרון של הסטודנטים ואחוזי המעבר הגבוהים של הסטודנטים בבחינות הלשכה מביאים
לכך שהסטודנטים לוקחים את הלימודים בקלות .בדיוק בשל כך אנחנו פיתחנו כמה תכניות שנועדו לאפשר
לסטודנטים שמעוניינים בכך לזכות להעשרה מקצועית .במקביל ,אנחנו עשינו עבודת ריענון של מערכת מחקרי
משפט ,כך שתהפוך משהו מכונן לסטודנטים עצמם .התחלנו גם סדנה לכתיבת מאמרים שמאפשרת לסטודנטים
להתנסות בתחום.
 .2אפיק קהילתי – אנחנו הפקולטה היחידה בארץ שכל הסטודנטים בה חייבים לקחת חלק בפעילות קלינית .יש לכך
עלות גבוהה ,אבל זה חשוב מבחינתנו שסטודנט ייחשף לפעילות חברתית ומעשית במהלך התואר .אנחנו פתחנו
השנה גם קליניקה לייעוץ וחקיקה .חלק גדול מהמשפט נעשה במסגרת תהליך החקיקה והייעוץ ,ובפועל סטודנטים
לומדים בעיקר פסקי דין .במסגרת הקליניקה סטודנטים מוזמנים למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,בנוסף להרצאות
תיאורטיות .יש גם "קורס פגוש את הרגולטור" שרגולטורים שונים באים להרצות בפקולטה .אנחנו גם עובדים על
קשרי קהילה יחד עם משרדי עורכי דין בכירים .הרעיון הוא שהם יופיעו כמרצים אורחים בקורסים ויתנו סדנות
מעשיות בפקולטה .בניגוד לעבר שרק קודקס פעלו פה ,אנחנו הבאנו עובדת שתהיה אחראית על קשרי הקהילה
האלו .בנוסף ,חשוב לנו לשמור על כך שהסטודנטים עצמם יהיו קהילה .המצוינות אף פעם לא הייתה בבר-אילן
משהו שבא על חשבון סולידריות וחברות .האתגר שלנו לשמר זאת.

מועצת הסטודנטים נכנסת לכל הדברים הללו בצורה יפה .לכאורה ,זה היה עלול להיתפס כוועד עובדים לעומתי מול
ההנהלה .זה אומנם חלק מהתפקיד של המועצה ,לרבות התרעה על מרצים לא תקינים וכו' .אבל זה היה עצוב אם התפקיד
של המועצה היה רק מתמצה בזה .פעילויות כמו דמוקרטיה על נס ,גיבורות משפט ועוד הם דברים שהופכים את הפקולטה
למקום תוסס .קורה פה תהליך מאוד יפה שבו המועצה גם שומרת על עצמאות של הפעולות שלה ,ולנו גם חשוב להדגיש
שאלו פעילויות שהמועצה יוזמת אותן ,אבל גם שומרת על שיתוף הפעולה עם הפקולטה.
בהקשר הזה אני רוצה להדגיש את הסיפור של גאוות יחידה .אומנם הסטודנטים פה לא גאוותנים בעיקרון ,אבל חשוב בכל
זאת להכיר בדברים המיוחדים שקורים פה בפקולטה .רק בשבוע שעבר היה פה אירוע עם היועץ המשפטי לממשלה עם כל
עו"ד הבכירים במשק .לבר-אילן יש פורום שיתוף פעולה עם בית המשפט העליון .זה נכון שלאוניברסיטאות אחרות יש
תודעה ציבורית כי הן יותר ותיקות ,אבל חשוב לשמור על גאוות היחידה שלנו ,על דברים שקורים פה ולא קורים במקומות
אחרים .אני יכול לספר לכם שקיבלתי הצעות מאוד מפתות מאוניברסיטאות ירושלים ותל-אביב ,אבל בחרתי בבר-אילן כי זה
מקום לא שגרתי ,מקום שהוא בית ,מקום שהעמדות בו מגוונות ,ואני מציע לכן להסתכל בגאווה על הדברים האלו.

אני רוצה שהקשר יהיה עקבי ורצוף עם המועצה ,ולכן מינינו את הדר דנציג שתהיה אשת הקשר הישירה של הפקולטה עם
מועצת הסטודנטים למשפטים .חשוב לנו שיהיה מרצה שיהיה פנוי באופן מיידי למועצה.

יונתן יהוסף :אני יכול להגיד שהדלת הפתוחה שיש לי וליתר חברי המועצה לסגן הדקאן ולהדר דנציג זה אחד הדברים הכי
מבורכים ומקדמים את שיתוף הפעולה בצורה הכי טובה שיכולה להיות .ובכלל ,על כל הדברים שעוד מתוכננים ,אני רוצה
להגיד לך הרבה תודה.
יהונתן יהוסף :אנחנו נמשיך את הישיבה .אני אסקור את פעילות המועצה ובהמשך ידבר אוראל להב ,סגן יו"ר האגודה
שהגיע לכבד אותנו ולשאת דברים.
סקירת הפעולות:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8

קשר עם הנהלת הפקולטה – אני חושב שהדבר הכי מרכזי שנעשה בשנה האחרונה זה חיזוק הקשר עם הנהלת
הפקולטה .הפקולטה מעריכה את הדברים שאנחנו עושים וזה כיף לראות את זה .כיף לראות שאנחנו מקבלים
תקציב ,שמאפשרים לנו לתלות את שלטי הפרסום של המועצה ,שמקצים לנו לשבת בחדר סגל וכו'.
גיוס כספים – המועצה הגיעה למצב של עצמאות כלכלית .אנחנו מצליחים לגייס כספים ולהתחיל לפעול מול גופים
שמעריכים את הפעילות שלנו ונותנים לנו תרומות .חברת "לסטודנט" נתנו לנו  ₪ 1,500רק כדי לזכות לחסות על
החולצות לטורניר הכדורגל.
יום הבחירות – המשוואה שבה אנחנו נכנסים לכיתות ,ונציג כיתה שווה נציג מועצה גורם לסטודנטים להבין את
הפעילות שלנו .אחרי הכל אנחנו באמת פה בשבילם.
חלוקה מסודרת למדורים – לפני שנה זה היה קצת מבולגן ,ועכשיו החלוקה למדורים שמגדירה את התפקידים של
המדור עשתה סדר .כמובן שהמדורים יכולים להתייעץ אחד עם השני ולעזור ,אבל בסופו של דבר חשוב שכל מדור
ייעשה את הדברים שהוא יודע שהוא טוב בהם.
מדור אקדמי )בראשות דניאל תייר( – המדור עושה זו שנה שנייה סיור לבית המשפט העליון ,ביצע בשנה
האחרונה סדנה לכתיבת קורות חיים ,סדנה לקראת ההתמחות )כלים פרקטיים( ,מכירה של ספרי מחשבות
)במחירים זולים( ,המייל האקדמי וטיפול בתלונות של סטודנטים ,דבר שהקדשנו לו את רוב הזמן ביחסים עם
הנהלת הפקולטה.
מדור קשרי חוץ )בראשות רן דבירי יחד עם איתי( – כנסים יחד עם נפתלי בנט ,יאיר לפיד ומני מזוז .הרבה
סטודנטים הגיעו והביעו עניין .גם עיתונאים וכלי תקשורת הגיעו וזה זכה לפרסום רב .בנוסף ,התחלנו לעבוד על
כרטיס הטבות של לשכת עורכי הדין שהסטודנטים למשפטים בבר-אילן יהיו חלק ממנו ויקבלו הנחות בחברות
רבות ,קשר עם לשכת עורכי הדין )לרבות ועדת פרוק'ציה שעוסקת בנושא ההתמחויות( ,פגישה עם ציפי לבני,
שיתוף פעולה עם הגילדה )משהו שאנחנו מתחילים בחודש האחרון לעבוד עליו יותר וזה נושא חשוב( ,גיבורות
משפט )יחד עם המרצים צילי דגן ואורי אהרונסון( שהמטרה שלו היא לקחת גיבורות משפט )כמו אליס מילר(
ולהביא אותן לפה יחד עם שופט בית משפט שעשה איתן את ההיסטוריה במסגרת שיח עם הסטודנטים .הפגישה
הראשונה השנה תהיה עם דורית בייניש.
מדור תרבות )בראשותו עמדה בר פרג'ון( – יום בחירות שכלל חווית בחירות דמוקרטית עם הרבה דברים כיפיים
)כמו פופקורן ,ביליארד ,פינגפונג וכו'( ,הפסקות פעילות וכיפיות ,איסוף מוצרי מזון לחיילי צה"ל במהלך מבצע עמוד
ענן ,התרמת דם )שכללה המון תרומות דם( ,טורניר כדורגל פקולטטיבי )שהשנה אף יהיה משודרג יותר ויכלול
משחק של מרצים נגד סטודנטים ומשחק ראווה של בנות הפקולטה( ,הרצאה שערכנו לקראת יום הזיכרון ע"י
תלמיד הפקולטה שהוא הפצוע הקשה ביותר של מלחמת לבנון השנייה שהביא את הסיפור שלו בפני הסטודנטים,
הרמת כוסית לקראת פסח ,חלוקה של סופגניות לקראת חנוכה ,המסיבה שעשינו בשיתוף הגילדה והמחלקה
לכלכלה )במסגרתה הרגשתי ש"הגילדה" ממש מאפשרת לנו יד חופשית לעשות מה שאנחנו רואים שהוא לטובת
הסטודנטים .בר הובילה פה את המסיבה והרימה אירוע מדהים שכלל מקום איכותי ,קייטרינג איכותי וכו'( והדובדבן
שבקצפת – פרויקט  – LAWFIXשהיה חלק מהמאבק ש"הגילדה" הרימה ,ואנחנו הצטרפנו אליו בחלקת האלוהים
שלנו .כל הכבוד לאיתי על התפעול של ה ,LAWFIX-שהשקיע מזמנו וכספו למען הפרויקט.
מדור פרסום – אני חושב שהפרויקט המרכזי של מדור פרסום השנה היה שדרוג אתר עולם המשפט .זה משהו
שכל הזמן עסקנו בו .אתר עולם המשפט החדש שבקרוב יעלה יהווה את הכלי הכי גדול שיש לסטודנטים למשפטים.
זו הגאווה של הפקולטה ,שסטודנטים לא מפחדים לעזור אחד לשני ,למרות הנרמול .מחשבות גם נתנו לנו תרומה
כדי לשדרג את האתר .בשבועיים-שלושה הקרובים האתר יעלה לאוויר ,חסין מפני פריצות .זה היה פרויקט שלקח
המון זמן לאבי ארגואטי שישב על זה ימים ולילות .דבר נוסף שעשה מדור פרסום השנה זה לתפעל את דף
הפייסבוק של הפקולטה ואת ההגרלות הרבות שעשינו בו .בנוסף ,פרסום של כל הפעולות בלוחות הפקולטה .וגם
רול-אפים ושלטים שתלויים בפקולטה הם תוצר עבודה של מדור פרסום.

יהונתן יהוסף :לפני שאני אתן לאוראל לדבר ,אני רוצה להודות לו על הזמן שהוא מקדיש לנו .אני יודע כמה צריך בשביל
הדברים האלו .יש לו אחריות על הפקולטה שלנו ועוד  30,000סטודנטים .בעצם העובדה שחשוב לו להיות מעורב בפעילויות
שלנו ,גם שנה שעברה כשהוא בא לישיבה שעשינו בנוגע למסיבה והיה כל כך מעורב ,זה מעיד משהו ,ואני רוצה להודות לו

על זה שהוא פה .חשוב להבין שהחבר'ה פה רוצים לקחת את שיתוף הפעולה בין המועצה לאגודה לשיתוף פעולה הדוק
וראוי לטובת הסטודנטים.

אוראל להב :קודם כל תודה ליונתן על הדברים .אני חושב שלבד אי אפשר לעשות את הדברים .עשינו את הדברים בשיתוף
פעולה .אני יכול להגיד שאני מרגיש פה בבית .יש פה הרבה נציגים שהיו נציגים באגודה – יעל ,יונתן וכמובן ארז משנה ליו"ר
האגודה .שני חברי מועצת משפטים הם גם חברי מועצת הסטודנטים הכללית :מתן אשר ואיציק חפץ .אני מוכרח להגיד גם
מילה על ארז שהוא שנה אחרונה פה – הוא אחד עמודי הטווח הגדולים ביותר ואתם יכולים להיות גאים בו .הוא כמה
חודשים לפני התמחות והוא עושה פרויקט של השקת אתר האינטרנט של האגודה ,נתנו את זה לו כי הו אמין והוא ראוי לזה.
הוא שותף להרבה מאוד הצלחות שקרו .התהליך מול סגנית הרקטור -ריכוז מבחני היסוד ביהדות לשבוע אחד-תהליכים
שהוא היה שותף בהם .עכשיו ,אני רוצה לברך את כל מי שנבחר למועצה .אני רוצה לברך את ההנהלה היוצאת וההנהלה
הנכנסת .אני יודע שראשי המועצה עבדו מאוד קשה כדי למצב את המועצה השנה ,והם הצליחו באופן ניכר בתהליכים שהם
קידמו .לגבי הסינרגיה בין האגודה לבין המועצה ,אנחנו התחלנו תהליך אמיץ בחודשיים האחרונים .זה לא סוד שעד לפני
שנה תהליך הסינרגיה בין האגודה למועצה היה בנקודת שיא ולפני שנה הוא נסוג .בחודשים האחרונים התחלנו לקיים
פגישות שוטפות בין הגורמים .גם נציגים מתוך המועצה ,כמו ארז איציק ומתן שדחפו לכך ,וגם הסגנים ויו"ר המועצה שרצו
לבסס את שיתוף הפעולה .חשוב להבין שהאגודה והמועצה עובדים במישורים שונים ,ולכן הויכוחים בין המועצה והאגודה
הם לרוב עקרים וחסרי בסיס .כמו שאמר לי יונתן ,רב המשותף בינינו על המפריד בינינו.
)ליאור שרעבי נכנס בשעה (20:15

שיתוף הפעולה שאנחנו מנסים לייצר הוא לשים את הדגש על הדברים המאחדים .המשאבים שהאגודה יכולה להקצות
לטובת מינוף פרויקטים בפקולטה למשפטים הם גדולים .אני יכול להגיד שהמועצה עושה כל שביכולתה כדי לייצר סינרגיה
טובה .אנחנו באגודה קיבלנו החלטה אסטרטגית שלא למנות נציגי מחלקה בשנה א' במשפטים ולאפשר לנציגי המועצה
שיבחרו להתנהל כנציגים לכל דבר ועניין מול האגודה .אני רוצה לקוות שהסינרגיה הזאת תעבוד בצורה טובה ,כי אנחנו
נמצאים פה בסופו של דבר לאותן מטרות .אנחנו נעשה כל שביכולתנו .אני חושב שאתם עשיתם עבודה יוצאת מגדר הרגיל
השנה .ואנחנו נעשה כל שביכולתנו כדי שזה יתקדם לכיוונים חיוביים .אנחנו נקיים פגישות עבודה שוטפות ,ונזמין גם אתכם
למליאת מועצת הסטודנטים הכללית של אגודת הסטודנטים ,ונבסס מערכות יחסים ואני בטוח שזה יוביל למקומות חיוביים.
אני רוצה לעדכן אתכם גם לגבי מחאת הקפה .אני יודע שיש ביקורת בקמפוס על כך שהפסקנו כביכול את המחאה .לא
הפסקנו את המחאה ולא הפסקנו את התהליך .המחאה היא לא מטרה ,המחאה היא אמצעי .המטרה היא לתת מענה בקשת
רחבה של נושאים :המעונות בבר-אילן שלא ראויים למגורים ,עלויות המחייה בבר-אילן )לרבות כל מעטפת ההסעדה( וחיי
החברה )לרבות הספורט( .אנחנו קיבלנו ערבויות מנשיא האוניברסיטה ,שאני מזכיר שהוא נשיא חדש )חודש בקמפוס(
שהוא מתכוון להוביל תהליך קצוב בזמן שבסופו יהיו תוצאות .אנחנו קיבלנו התחייבות שבתחום המעונות יהיו הישגים
שיכללו שיפוץ רחב היקף ,בתחום הספורט יהיה מיסוד של נבחרות הספורט ובתחום יוקר המחייה הגענו לשורת הבנות
בנוגע למחירון מפוקח .אני יודע שהייתה ביקורת איך הפסקנו את המחאה .אבל חברים ,בסופו של דבר כשנשיא אוניברסיטה
מזמין אותך לפגישה ואומר לך שהוא שם את כובד משקלו כדי שיהיו הישגים ,אתה לא יכול ללכת עם ראש בקיר ולסרב לו.
האגודה הזאת הובילה הישגים רבים כמו השאטלים ,סריקת בחינות ,הישגים אקדמיים שארז עמד בראשם וכדומה .אני לא
חושב שמיליטנטיות תשיג את התוצאות .צריך גם לתת את הקרדיט הנדרש לאגודה להוביל תהליכים .יונתן נגע קודם
בנקודה מרכזית – אנחנו באמת יושבים מבוקר עד ערב כדי לעבוד על הדברים.

לסיום ,אני רוצה לברך את ההנהלה החדשה שתיבחר ,שעומדת להיכנס לתהליך משותף כדי לבנות אמון מחודש בין
המועצה לאגודה .אני רוצה לציין גם שדלתי ודלת יו"ר האגודה תמיד פתוחה .כל דבר שאתם מעלים ברוחכם נשמח לעשות
ולקיים .תזכרו שהאגודה חייבת את הרוח הגבית מצד הסטודנטים .אגודה שמגיעה לשולחן משא-ומתן חזקה היא אגודה
שיכולה להוביל תהליכים .אגודה שסובלת מ"רעשי רקע" וביקורת שפוגעת בלגיטימיות שלה תהיה מסורסת מיכולת לקדם
תהליך ומי שייפגע אלו הסטודנטים.
ארז נעים :זו הזדמנות להודות לאוראל ,שפנוי  24/6למען הסטודנטים ותמיד רוצה לעזור.

יונתן יהוסף :אנחנו עוברים כעת לבחירות .כל שנה המועצה מתכנסת אחרי הבחירות שהיו בכיתות ומי שפה מייצג את
הכיתה שלו .כל הצבעה זה מה שהפקולטה רוצה כי השלוחים של הכיתות בוחרים את בעלי התפקידים לשנה הקרובה .אתם
מכירים את התפקידים .כל פעם שיש כמה מתמודדים הם יצאו החוצה ,אנחנו נצביע באמצעות פתקים בצורה חשאית .אם
יהיה רק מתמודד אחד אז אם רוב חברי המועצה יבחרו בו הוא יבחר ובמידה ולא ,המחזיק הנוכחי בתפקיד ימשיך עד
הישיבה הבאה .נעבור לבחירת יושב ראשון המועצה לשנה הנוכחית .לתפקיד הזה יש מתמודדת אחת בלבד .אני אומר קודם
כמה מילים בצורה אישית .מי שמכיר ,אני הגעתי לפני שנתיים מהצבא ובאתי והייתי נציג כיתה ,נכנסתי למועצה ,ב ,2006
כשהתחלתי ללמוד בעתודה ,לא הייתה מועצה .חלק נכבד מאוד מחיי בשנתיים האחרונות נחתם היום .חלק שבו השקעתי

המון זמן מחיי האישיים בשביל לנסות וליצור ולהביא את המועצה לאן שהיא נמצאת היום ,מציאות בה הדיקאן מגיע ,סיו"ר
הגילדה מגיע וכו' .אם יכולתי לתרום קצת בשביל להגיע לסיטואציה הזאת אני שמח .כל המטרה שלי היא כדי שאתם
החבר'ה החדשים תיקחו את זה .כל המשאבים זה כדי שיבואו חבר'ה חדשים וימשיכו את זה .הכיף הכי גדול זה לשבת
כחבר מועצה מן המניין ולראות איך המועצה ממשיכה לעבוד .זה יהיה ההישג הכי גדול שלי .אז אני אומר לכולכם המון
תודה ,זו הייתה לי זכות להיות חבר מועצה יחד אתכם ואני רוצה לאחל לכולנו וליו"ר החדשה שנהיה "כעץ שתול על פלגי
מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא יבול כל אשר יעשה יצליח" .אם כן ,התפקיד הראשון – יו"ר .תפקידו להוביל את
המועצה ,לנהל את המדורים ,לעמוד בקשר עם הפקולטה .לאן שהוא ייקח אותה היא תלך .המתמודדת היחידה היא יעל
אידל רוזנמן.
יעל אידל רוזנמן נבחרה פה אחד.

יונתן יהוסף :אני שמח להכריז על היו"ר .זו בחורה שאני יכול להגיד שלא יכולתי לחשוב על אף אדם פה ובחיים שיותר
מתאים .יעל ,הבמה שלך.
יעל אידל רוזנמן :אנחנו נמשיך עכשיו בבחירות ליתר התפקידים.

ארז נעים :אני רוצה לומר כמה דברים לפני כן .אני רוצה לברך את יונתן כמי שנמצא מהיום הראשון של הפקולטה וליווה את
כל היו"רים .יונתן ביסס את המועצה יותר מכל אחד אחר .הרבה פעלו אך אין מישהו שלקח את זה כמשרה של ממש כמוהו.
הוא תרם ראשית לביסוס הקשר עם הפקולטה ושנית לבניית האמון של הסטודנטים במועצה .הרבה הצלחה ליעל שהתחילה
מהמועצה מהיום הראשון שלה עשתה מס' תפקידים – הייתה רמ"ד פרסום וסיו"ר .הרבה הצלחה וכמובן שאשמח לעזור .עד
כאן הברכות ועכשיו עוד משהו .מי שקצת מכיר אני מלווה את המועצה מתחילת דרכה והיא מאוד חשובה לי .אני אוהב
תפקידים ציבוריים – פה ובאגודה .המועצה עברה תהליך חיובי מאוד וכיום היא בשיא חיובי .אבל לצערי יחד עם זה
בשבועות האחרונים היו כמה דברים לא טובים במועצה שקשורים לבחירות .הפכנו קצת ממועצה שהתנהלה בצורה תמימה
למצב שבו מקדמים מועמדים מסוימים ומנסים לדחות מועמדים .יש כאלו שהרגישו שהכול מכור ,ששאלו למה אני צריך
לחשוש מלהתמודד ,למה אני מרגיש שמקדמים מועמד אחר ,למה ברור מי ינצח ,למה מנסים לשכנע שכדאי לי לבחור
במישהו ספציפי .חשוב לי מאוד שהמועצה תשמור על קו מאוד תמים .אנחנו לא רוצים שתכנס פוליטיקה קטנה .אם נכנס
לזה זה יפגע בנו ברמה שזה ירסק את המועצה .אני אומר את זה כי אכפת לי מהמועצה .אני אומר את זה מדאגה למועצה.
היה תהליך לא כשר .אם מישהו מכם לחושב שניסו לשכנע אותו להצביע למועמד או לא להצביע למועמד או שניסו לגרום לו
להרגיש שהוא לא ראוי ,שינסה לעשות שיקולים עצמאיים .אני לא חושב שזה משקף את המועצה ,המועצה לא התנהלה ככה
כל הזמן .פשוט לא הרגשנו שאנחנו הולכים לכיוון הזה .עוד דבר לא תקין – התחלנו להריץ פרויקטים בלי שאף אחד אישר
והמועצה בין היתר אמורה לתת כיוון ולהגיד מה היא רוצה .צריך לדעת לשים את הגבול ואיפה ההנהלה יכולה להחליט לבד
ואיפה צריך אישור של המועצה .ולא צריך לפחד לקבל אישור של המועצה .בקפה אמון לא חשבתי שצריך לקבל אישור אבל
בדברים שהם יותר לטווח הארוך ,למשל מסיבת פקולטה ,בו נחשוב קצת ביחד ,כנ"ל לגבי חולצות חדשות שנקנו למרות
שיש לנו כבר חולצות .גוף מתרסק כשהוא מפסיק להרגיש שהוא צריך לקבל אישור לדברים שהוא עושה .גוף נופל
כשההנהלה שלו לא סופרת את גופי הביקורת .אני אומר את זה גם ליעל – יש אנשים שעוצרים אותך לבחון שאת לא רצה
מהר מדי .לא תמיד צריך אבל לא צריך לא להצטרך אותם בכלל .צריך לחפש את האיזון .אני לא חושב שהמועצה ככלל
מתבלבלת אבל בזמן האחרון זה היה כך .מועדון הדיבייט זה הוצאה תקציבית .לא יכול להיות שהמועצה הוציאה אלפי
שקלים והמועצה לא יודעת את זה .תשימו לב שאנחנו לא מתבלבלים .למועצה יש תפקידים – היא אמורה לאשר ,אמורה
לבקר וכו' .לא סתם כתבתי בשישי שלכל אחד יש קול שווה והסיפור של להתכנס ולהחליט ביחד נועד לזה .מי שרוצה לקחת
חלק או שיש מישהו שאמרו לו איך להצביע – תבואו נקיים .אני שמעתי לפחות מחמישה שישה שבעה אנשים שהרגישו
שהכול מכור .אין לי ביקורת אישית לאף אחד ,אני חושב שהתבלבלנו כקבוצה .תחשבו על זה לאורך השנה .אם תחשבו
שההנהלה הולכת לכיוון אחד ואתם לא מרוצים תעצרו אותה .אם לא ,המועצה תרד כמו שהיא עלתה .המועצה יכולה להגיע
רחוק ,רק תשמרו על זה.
מתן אשר :במסיבה שנה שעברה ,נגרמו הפסדים .חבר'ה מהכיתה שלי או שנים קודמות רק התחילו את השנה וייסעו
לנתניה? זה עלות נוספת ואפשר לחסוך עלויות .וגם יש ערב שהגילדה עושה .לא היה תהליך שחשבו.

יעל אידל רוזנמן :נדון בזה בחלק הרלוונטי.

מתן אשר :אני אומר את דעתי .אני קיבלתי הודעה בפייסבוק תפרסם .אני לא עובד ככה.
שלומית ארבל :זה לא המקום כרגע .נדבר אחר כך.

רן דבירי :יש ביקורת והיא תשמע היום

יעל אידל רוזנמן :אני אמשיך את דבריו של ארז .אני רוצה שתהיה ועדת ביקורת .אנחנו נחשוב על המתכונת שלה  -או
מתוך המועצה או מחוץ למועצה .אנחנו נדבר על זה ישיבה הבאה .בנוסף ,נמצא מנגנון לגבי סכום שמעליו אנחנו נביא את
זה למועצה לאישור .לא יהיו דברים מתחת לשולחן .אנחנו נמשיך בבחירות .יש שלושה מועמדים לתפקיד .דניאל תייר ,איתי
בן אליהו ובר פרג'ון.
שאול ירס :אולי יהיה ניתן להציג מועמדות עכשיו?

יעל אידל רוזנמן :מישהו רוצה?

אף אחד לא מציע עצמו לתפקיד סיו"ר

איתי בן אליהו :אני גם שמעתי דיבורים באנשים שתומכים ואני החלטתי לבוא נקי ולא לדבר עם אנשים .האני מאמין שלי
נשלח לכולם .זה לחזק את הסטודנטים ושידעו שדואגים להם .כדי שנוכל להצדיק שהאוניברסיטה היא התקופה הכי טובה
בחיים שלנו .אני חושב שאנחנו צריכים לבנות תכנית עבודה מוסדרת ושכל אחד ידע מה הפרויקטים ומי אחראי עליהם .קצת
על עצמי  -אני בצבא ניהלתי חיילים בכל מיני פרויקטים ,לקחתי רעיונות מהגרעין ועד לביצוע ,ניהלתי סרטים ,ספר ואתרי
אינטרנט .יש לי ידע לניהול מערכתי .לדוגמא ,הייתי מנהל של עלון שצמח מ  2000עותקים ל  80000עותקים כשסיימתי
שם.
בר פרג'ון :אני ממש מסכימה עם הדברים של ארז ,תבחרו לפי מה שאתם חושבים ,לכולם יש את היכולות לכולם ואני
אשמח שהבחירות תהיינה לפי יכולות .אני בת  ,23גרה בארנית ,אני אוהבת לתרום ,הייתי במועצת תלמידים ,הייתי
מפקדת כיתת טירונים ,קידמתי קורסים משמעותיים – בקורס מ"פים של צה"ל למשל בניתי את התכנים .יש לי יכולות ארגון
ויש לי היכולת להוביל משהו שאני מאמינה בו .בבי"ס היה חשוב לי שתרבות ישראל יהפוך למקצוע חובה ודאגתי שזה יקרה.
נתתי הרבה למועצה בשנה הקודמת .אני מקווה שתבחרו בי.
נירית ביטון :למה את יותר מתאימה מהתפקידים שאת מתמודדת?
בר פרג'ון :סיו"רית.

נירית ביטון :וגזבר?

בר פרג'ון :זה לחלופי חלופין.

דניאל תייר :אני מאוד מעריך את הנציגים ומי שמכיר אותי יודע כמה שאני אוהב לעזור .אני חושב שהשקעתי את כולי
בתפקיד הרמ"ד האקדמי .אחד היתרונות שלי זה הניסיון ואני אשמח להיבחר לתפקיד.

יעל אידל רוזנמן :טוב ,תצאו ואנחנו נצביע לפי זה .אם יש שוויון נעשה הצבעה חוזרת.
)אבי ארגואטי נכנס בשעה (21:10

יעל אידל רוזנמן ושלומית ארבל סופרות את הקולות.

יעל אידל רוזנמן :אתי נבחר ויש שוויון בין בר לדניאל .שוב נעביר פתקים.

יעל אידל רוזנמן ושלומית ארבל סופרות את הקולות.

דניאל תייר ,בר פרג'ון ואיתי בן אליהו נכנסים.

יעל אידל רוזנמן :דניאל ניצח בהפרש של קול 1
דניאל ואיתי נבחרו לסיו"רים

יעל אידל רוזנמן :אחרי הביקורת של ארז – נפתח את כל התפקידים .מי מעוניין להתמודד לרמ"ד תרבות?

בר פרג'ון מועמדת יחידה.

יעל אידל רוזנמן :יש מישהו שמתנגד?

בר פרג'ון נבחרה פה אחד
בר פרג'ון עוזבת ב 21:18

יעל אידל רוזנמן :מי מעוניין להתמודד לתפקיד המזכ"ל?

אלעד מתן מתמודד יחיד.

אלעד מתן נבחר פה אחד

יעל אידל רוזנמן :מי מעוניין להתמודד לתפקיד הגזבר?
אף אחד לא מציע את עצמו לתפקיד

איציק חפץ :אולי נאחד את זה עם מזכ"ל?

אלעד מתן :אני לא חושב שזה נכון .זה שני תחומי התעסקות שונים.

אתי בן אליהו :זה תפקיד מאוד חשוב .הגזבר אחראי על חשבון הבנק של המועצה ,הוא אחראי על כל הוצאה כספית,
מחזיק בפנקסי השיקים וכדומה.
אלעד דומוביץ' מציע עצמו לתפקיד

יעל אידל רוזנמן :מי בעד אלעד דומוביץ' לתפקיד הגזבר?
אלעד דומוביץ' נבחר פה אחד

יעל אידל רוזנמן :המתמודדים לרמ"ד קשרי חוץ הם שאול ירס ,רן דבירי ואילנה ספיר

רן דבירי :שנה שעברה ביצעתי את התפקיד ועשינו דברים שמוכרים לכולם ואני לא ארחיב עליהם יותר מדי .במסגרת הזו
דמוקרטיה על נס היה הבייבי שלי ,כרטיס הטבות ברמה הארצית וכדומה .יתרונות שאני מביא  -היכולת לגשת לאותם
"קודקודים" ולסגור דברים .חשוב לי לציין שליאור הוסיף במייל שעשיתי גם תואר נוסף.
ליאור שרעבי :אני לא הפצתי את המייל הזה

שאול ירס :לי יש שאיפות בתחום הבינלאומי במשפטים .אין לי שאיפות להיות עו"ד .יש לי קו מאוד ברור לאן לפתח את
הפקולטה .אם אהיה בתפקיד הרמ"ד אני מאמין שאוכל להביא את הפקולטה לאן שהיא צריכה להגיע.

אילנה ספיר :אני בשנה א' והעשייה החברתית מאפיינת אותי .כמו בר גם אני הייתי במועצת תלמידים .קשרי חוץ נשמע לי
מאוד מעניין ולכן נראה לי שאוכל לפעול ולקדם .אני אציין כי מה שמעניין אותי יותר הוא מדור אקדמי .יש לי גישה טובה
לבעלי סמכות ואני יודע איך ומתי לפעול.
רן דבירי ,אילנה ספיר ושאול ירס יוצאים

רן נבחר ברוב של  14קולות

יעל אידל רוזנמן :מי מעוניין להתמודד לתפקיד דובר?
אביחי יהוסף מתמודד יחיד

אביחי יהוסף נבחר פה אחד

יעל אידל רוזנמן :מי מעוניין להתמודד לתפקיד רמ"ד אקדמי?
אילנה ספיר מתמודדת יחידה

אילנה ספיר נבחרה פה אחד

יעל אידל רוזנמן :עכשיו אנחנו נשבץ למדורים .השנה אנחנו נקים תת מדור במדור קש"ח שיהיה אחראי על גיוס כספים.

שני מנשרוב – קש"ח

אבי ארגואטי – פרסום

ליאור שרעבי – אקדמי

ארז נעים – תרבות

שלומית ארבל – קש"ח

אלכס יורפולסקי – קש"ח
איציק חפץ – אקדמי

מתן אשר – אקדמי

רעות דהן – קש"ח

יונתן יהוסף – קש"ח

נירית ביטון – תרבות

שאול ירס – קש"ח

רן דבירי :יש המון אנשים בקש"ח ,אני מנהל זוועתי ואני לא יודע לבזר אז כדאי לדלל.

יונתן יהוסף :בסוף רן מסתדר .אפשר השנה לקחת את העיסוק בקש"ח למקום של גיוס כספים .כך לדוגמא פנינו כבר לשני
בתי עסק והשגנו  .₪ 2000משיחה של כמה דקות! בנוסף ,דיברתי עם אורטל לב והיא תהיה מוכנה לבקש תרומות למעננו.
אני מתכוון לתרום לזה ואני צופה עתיד פיננסי ורוד אבל זה יהיה תלוי בהתגייסות של החבר'ה לזה.

יעל אידל רוזנמן :אני רוצה להודות לכולם וכמו שאמרתי אנחנו נבנה את עצמנו רק אם נהיה חפים מאינטרסים .אני רוצה
שתקום ועדת ביקורת וגם שנאזן את עצמנו בתוך המועצה עצמה ולא יהיה מצב שחבר מועצה לא יידע דברים.
מתן אשר :לא הייתה ועדה עד עכשיו?

יעל אידל רוזנמן :אנחנו רק בשנה האחרונה הפכנו לעמותה .שני נושאים אחרונים – תחילה "קפה אמון".

יונתן יהוסף :מרב גבעון שאלה עד מתי אנחנו מתכוונים להמשיך עם זה .היא אמרה שיש תלונות מצד מרצים ב .134

איתי בן אליהו :בתור מי שריכז את זה ,זה לא רק עניין כספי .הפער הוא קטן אבל אנחנו לא מכסים את ההוצאות .זה גם
עבודה  -ללכת לעשות קניות בבני ברק ,למלא מים וכו' .צריך לחשוב על משהו אחר .צריך פורמט אחר.

ארז נעים :אני לא יודע אם צריך להמשיך לתמיד .אם המחאה תיתן את אותותיה ומחירים ירדו אולי אין צורך .בכל אופן,
אנחנו נקבל הערכה גבוהה אם נמשיך את זה בתקופה הקרובה עד שהמחירים ירדו.
אלכס יורפולסקי :שסטודנטים ייקחו חלק וימלאו מים למשל ,זו עבודה במשרה מלאה.

דניאל תייר :אני חושב שמה שצריך להיות זה להמשיך עוד שבוע ונחפש מתנדבים .אם לא יצליח נעצור את זה.
שלומית ארבל :עד המחאה מסתיימת נמשיך אנחנו .זה בסך הכל עוד שבועיים.

שאול ירס :זה לא משהו שאמור להיות המועצה .צריך להעביר את זה לאחריות הסטודנטים
ארז נעים :יש שלוש הצעות :להפסיק עכשיו ,עוד שבועיים או לתמיד.

הוחלט להמשיך עוד שבועיים

רן דבירי :אנחנו צריכים לראות איך נערכים ל הגעה של אהרן ברק במסגרת דמוקרטיה על נס .צריך לפרסם את זה בכיתות.
לפני שנתיים הייתה היענות גדולה מאוד .לבני מגיעה  3שבועות אחרי זה .קחו בחשבון שיהיו הגרלות כי לא יהיה מקום
לכולם .חשוב שיתוף הפעולה עם כל האנשים שנביא  -חשבנו על מרידור ,מבקר המדינה וכו' .יש כאלה שיהיו פחות

אטרקטיביים בעיני הסטודנטים ולכן חשובה המעורבות של כולם בכיתות ,איסוף שמות וכו' .שנה שעברה ,בהגעה של בבני
בגין היו  25אנשים בסך הכל.
איתי בן אליהו :רמ"ד פרסום ואקדמי הקודם מומלץ לעשות חפיפה.

מתן אשר :מסיבה .אם עושים ערב מחלקה צריך לשבת ולא להנחות את הנציגים שיפרסמו .גם  ₪ 50זה בעייתי .אנחנו
עשינו על האש  ₪ 30לכל אחד .מה גם שיש עוד חודש ערב פקולטה .זה בעייתי לעבוד ככה.

רן דבירי :קודם כל מי שלא מכיר את דעותיי הנחרצות נגד פעילויות תרבות של המועצה אני אגיד אותם – אני לא חושב
שהמועצה צריכה להתעסק בפעילויות תרבות .אבל גם אי אפשר לעשות עכשיו אחורה פנה .הנקודה הטובה זה שזה לא
עולה כסף.
איציק חפץ :השאלה הרלוונטית היא האם אנחנו חושבים שזה נכון .השאלה אם אנחנו רוצים לשים את השם שלנו .המחיר
גבוה אבל זה זכותו כי זה הבית שלו .השאלה אם אנחנו רוצים לקחת חלק מזה .צריך לחזור לנושא ההצבעות.
דניאל תייר :אז כל דבר נצביע עליו? בשביל זה יש מדורים.

איציק חפץ :לא כל דבר .אני זוכר שנה שעברה שעלתה האופציה לגבי קניית רמקול .דיברנו ואמרנו שנבדוק איך למצוא בזול
ואולי לארגן בחינם ופתאום עכשיו קנו את הרמקול מהחשבון של המועצה בלי אישור של אף אחד.

איתי בן אליהו :כולם מסכימים וזה עלה ע"י ארז אבל זה היה בגלל התלהבות וכו' .כל פרויקט שיעלה ינוהל באופן מסודר.
לגבי מה שהתחיל אני חושב שכבר אפשר להמשיך.

איציק חפץ :אני חושב שדבר ראשון זה שהגזבר יתאפס על מה שעשינו שנה שעברה כי חברי מועצה לא יודעים מה קרה.
אתי בן אליהו :אלעד ,דבר ראשון שים עין על ה .lawfix
ארז נעים :יעל ,צריך לעשות הצבעה על מרשי חתימה

שאול ירס :מה קורה אם יש מינוס?

מתן אשר :צריך מאזן מה היה עד עכשיו .שלא נופתע .בעקבות זה ייעשו שינויים ואחרי מאזן יועברו תפקידים.

יונתן יהוסף :מצב החשבון – יש  ₪ 6000בחשבון ,כספים צריכים להיכנס ולצאת ואחרי הכל החשבון אמור לעמוד על
.₪ 11,500
דניאל תייר :מי בעד יעל כמורשת חתימה?

יעל אידל רוזנמן נבחרה פה אחד

יעל אידל רוזנמן :מי בעד אלעד דומוביץ'?
אלעד דומוביץ' נבחר פה אחד

ארז נעים :ההחלפות ראש בראש – יו"ר במקום יו"ר וגזבר במקום גזבר

יעל אידל רוזנמן :אני רוצה להודות לכולם על הגעתם ,אנחנו מסיימים את הישיבה בשלב הזה .לילה טוב לכולם

הישיבה ננעלה בשעה 22:05

