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פרוטוקול ישיבת מועצת הסטודנטים למשפטים
מס' 0025020552 – 0

הנוכחים בישיבה:
יעל אידל רוזנמן ,יונתן יהוסף ,דניאל תייר ,אלעד מתן ,אביחי יהוסף ,נירית ביטון ,רעות דהן,
שאול ירס ,מתן אשר ,שני מנשרוב ,אילנה ספיר ,ארז נעים ,אלכס יורפולסקי ,איתי בן אליהו ,רן
דבירי ,אלעד דומוביץ' ,אבי ארגואטי ,ליאור שרעבי.
לא הגיעו לישיבה:
שלומית ארבל -חתונה .איציק חפץ -מילואים .בר פרג'ון-עבודה ,סווטלנה קונוטופסקי -חו"ל.
כתיבת הפרוטוקול :אלעד מתן ,מזכ"ל.
נושאי הדיון כפי שפורסמו קודם לישיבה:
.2
.2
./
.4
.5

ועדת ביקורת -הגדרת מנגנון ועדת הביקורת בתקנון והצגת הצעות לפעילות הועדה.
עדכון מישיבת פורום היו"רים -ההרכב החדש של אילסא ,סיוע ברפורמת המתמחים מול
לשכת עורכי הדין.
יפויי כוח בישיבות עתידיות.
היקף התערבות המועצה בנושאים שונים -מחאות.
סקירת פעילויות המדורים בסמסטר הראשון וסקירת פעילות המדורים הצפויה בסמסטר
השני.

תוכן הישיבה:
דניאל :יעל מאחרת לכן נתחיל בסקירת המדורים .כל רמ"ד יסקור את פעילות המדור שלו בחודש
האחרון ,מה היה ומה התוכניות בהמשך.
מדור קשרי חוץ:
רן :המפגש עם ברק היה אירוע מכובד .עבר טוב מבחינת ההערכות והעבודה של כולם החל
מהנציגים בכיתות והרתמות .היה טוב מאוד ,בייחוד לעומת האירועים שנה שעברה .אנו עתידים
להזמין בסוף החודש את לבני .נדרשת הירתמותכם ,יש לשים לב שבמקרה של לבני במיוחד,
הפקולטה רואה אירוע מכונן מאוד ,מזמינים את לבני ללשכה עם ראשי האוניברסיטה .צריך
לראות מה קורה בכיתות מבחינת כמות המגיעים.
כמות המגיעים:




שנה א' עדיין לא פורסם בכיתות -יש לדבר במידי עם אטינגר עבור כיתה  -02באחריות
אביחי.
שנה ב' -כיתה  ,25 – 02כיתה .22 -02
שנה ג' -כרטיסים בודדים.

מתן :אולי לפתוח את האירוע לקהל הרחב?
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רן :לא נפתח לקהל הרחב ,האירוע מיועד אך ורק למשפטים.

יונתן :האירוע עם לבני מתקיים בערב הסילבסטר בד"כ לאנשים יש תוכניות בערב כזה ,מדור
פרסום יצטרך לפרסם את האירוע ולדאוג למשוך קהל אצל ברק היה  200איש יש להמשיך את
המכובדות של הדברים .עכשיו בגלל הסילבסטר וגם תקופת מבחנים יש עבודות ואנשים לחוצים
צריך לתת "פוש" .יש לוודא שהחבר'ה שלנו של קשרי חוץ כל הזמן יושבים לנציגים על הראש.
אביחי :הכיתה שלנו כבר פה באותו יום ,נסגור את זה מול אטינגר.
רן :הדיקאן ייתן הנחיה מסודרת כדי שלא יהיה בזיון.
איתי :אנחנו עומדים אותו דבר מבחינת כמות הנרשמים?
רן :יש הרבה פחות רשומים מפעמים קודמות ,צריך לפרסם את זה ,יש עוד  9ימים.
דניאל :לעדכן את כולם שמיקום המפגש שונה ל ./02-לוודא שהדברים מעודכנים גם בפייסבוק.
רן :דן מרידור יהיה בסמסטר הבא בחדר סגל מצומצם לכ /0-40 -סטודנטים.
אלעד :איך מונעים דו שיח אישי בשיחות האלו?
רן :צריך לזכור שאחד מהגורמים שמושכים אנשים להגיע לדמוקרטיה על נס זוהי האפשרות
לשאול שאלות אישיות את הדמות שמגיעה לכן אם יראו שלא מאפשרים זאת ייתכן שזה יגרום
לצמצום כמות האנשים שתגיע .ממה שדברתי עם בנדור הוא טען שהוא מרגיש שהוא בד"כ נותן
לאלו שנמצאים בפרונט לשאול את השאלות.
אלעד :צריך להסביר את הבעייתיות לבנדור שהרי בתור מנחה הוא יכול לקרוא לסדר .
דניאל :הוא מראיין המון וזה מתיש וזה גורם שאין זמן לשאלות.
רן :אמור להיות שעה דיבור של בנדור אל מול שעה של שאלות הקהל.
ליאור :הבעיה לא זמן השאלות אלא הדו שיח עם הדמות.
רן :אצל לבני יהיה יותר מסודר.
אלעד :אולי כדאי להגדיר לבנדור כמות של אנשים שיכולים לשאול ,מראש.
רן :ינסו באמת לסדר את זה.
 55:51יעל נכנסת.
מדור קשרי חוץ -מחלקת אסיפת כספים
יונתן :מבחינת כל הנושא של ההתמחויות צריך לראות איך אפשר להנגיש את זה ,מבחינת לקחת
את הנושא הזה וליצור מאגר של מקומות טרום התמחות לסטודנטים בשנה השלישית ,לדעתי יש
ללכת לכמה משרדים ולעשות שת"פ גם עם תרומות ושת"פ נוספים שייצרו משרות לסטודנטים.
אני מוכן לעשות את זה אבל מבקש שיצטרפו אליי חברים מהמועצה.
יעל :אם עושים את זה ,אז לקראת השנה הבאה כי השנה מאוחר מידי הכל נסגר .יש פה בעיה עם
ללכת למשרדים כי יש התנגשות עם מה שהפקולטה עושה.
יונתן :אמרנו שנלך ביחד עם הפקולטה.
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יעל :זה דברים שצריך לבדוק לפני שרצים לבצע .הייתי בפורום של היו"רים ודיברו על זה שיש
להם ארגון בוגרים מאוד חזק .הפורום של היו"רים ,זה יו"רים של ת"א ,עברית וחיפה .בהתייחס
לארגון בוגרים דברו שבת"א הם רוצים לעשות מירוץ וארגון הבוגרים של ת"א מוכנים לתת 20
אלף ש"ח רק למירוץ.
רן :זה אינטרס של הפקלוטה ליצור דבר כזה .יש להקצות מישהו מיוחד ,הפקולטה תהיה
מעוניינת לארגן דבר כזה .אם הולכים על זה צריך לבנות קדימה ,לראות איך יוצרים זיקה בין כל
מי שמסיים שנה ד' זורעים עכשיו וקוצרים עוד  20שנים ,יש לעשות רשימות עבור כל שנה ושנה
עושים.
יעל :מה דעתכם על לעשות מסיבת פרידה לשנה ד'?
אלעד :מי ישלם?
יעל :לעשות משהו פנימי קטן כמו אצל ינון משהו פנימי של המועצה.
יונתן :בתוך בית של מישהו?
יעל :זה לא היה כזה גרוע.
יונתן :שרה בקשה תקציב אבל מעבר לזה לא עשו .אני לא יודע איך הדברים עובדים במקומות
אחרים .הקשר מתנתק בסוף כל אחד עם החברים שלו ,לא חושב שמסיבה בבית של מישהו תשיג
אפקט שכולם יגיעו.
ליאור :לגבי הבוגרים ,הנקודה שיש רשימות של בוגרים מעודכנות בשוטף יש אישה מיוחדת
בפקולטה שנקראת מעיין שעושה את זה מסודר.
רן :אפשר לעשות ורצוי לפקולטה ,זה גם אינטרס שלה ,חשוב שנהיה בפנים כי הכסף הוא שם אם
נרצה לקבל תקציבים.
אלעד :יש את כתב העת של עדן המתרגל של שמואלי ,הוא נקרא מסחרי ,שם יש רשימה מאוד
גדולה של עו"ד שהם ידידי בר אילן ויוצאיה לדורות ,שימו לב שכל הקונסטרוקציה כבר קיימת,
כולם כבר בממשק עם גורם מהפקולטה כל שנשאר הוא להתממשק מולם ולראות איך אפשר
להגיע אליהם ולדבר איתם ישירות.
רן :צריך לבדוק את זה.
יוני :למשוך אנשים לדברים מקצועיים .הבעיה זה הקשר הראשוני איתם.
רן  :להקצות מישהו אצלנו שמוכוון לעניין.
רן :אני אתעסק עם זה ואבדוק את העניין של עו"ד מהעיתון מסחרי .כרגע הפקולטה במצוקה
תקציבית גדולה מאוד .הורידו בתקציב של דמוקרטיה על נס .כל מפגש זה  2,500ש"ח כיבוד2/.5 .
ש"ח כיבוד לאדם.
יונתן :כ"כ הרבה כסף על כיבוד? שיביאו חצי מהסכום לנו ואנחנו נקנה.
מתן :זה מאוד יקר ,לא נורמלי .אתה יכול להביא ב 500-ש"ח שתיה וקוראסונים מצויינים.
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רן 52 :ש"ח לאדם זה מה שאמרו .נבדוק את העניין ,בכל מקרה יש לזכור שלא אנחנו משלמים
את זה והכל ממומן ע"י הפקולטה.
איתי :ציפי לבני ,ברק ,מרידור .מה עוד?
רן :יש את מבואות המשפט.
יעל :תסביר לכולנו שנדע מה הולך שם.
רן :מבואות משפט פרויקט שיונתן הביא ,לימוד משפטים ע"י סטודנטים בבתי ספר .הנושא
התחיל באוניברסיטת ת"א סטודנטים מגיעים תמורת שכר מסוים ומעבירים בכמה שיעורים
נושאי משפט ודמוקרטיה בתיאום עם בתי הספר .ראיינו ובחרנו  2רכזות מצוינות .ניסינו להתחיל
עם זה ,אבל מבואות משפט החליטו שרוצים לראיין שוב פעם ,כל פעם דחו את זה וכבר ארבע
שבועות שהם לא הצליחו לתאם מפגש ,שלא באשמת הבנות .בכל מקרה ,נוכל להתחיל עם זה רק
אחרי תקופת המבחנים לכן היה הלחץ להעמיד כמה בתי ספר לטובת העניין כ 20-בתי ספר פר
רכז .הרכזים בתשלום .אני אבדוק מה קורה והאם ישים להתחיל השנה ,אם הדבר הזה לא יקרה
נתבזה בתור מועצה כי הבטחנו משרות ויצרנו התמודדות.
איתי :כרטיס ההטבות לסטודנטים למשפטים ,מה עם זה?
רן :אין חדש יותר מידי ,שיקרה נעדכן.
איתי :סמסטר ב' חוץ מדן מרידור יש משהו?
רן :בייניש מגיעה לגיבורות משפט .זה משהו שמרצה יושב יחד עם שופט עליון ודמות משפטית
בחירה -צד השופט והצד הנשפט .אנחנו נתחיל עם אורית גורן ובייניש ,גורן עבדה בהום סנטר
והכניסה את הנושא של שכר שוויוני בין נשים לגברים .בייניש התחילה את המהלך שהוא מהפכני.
השיח יהיה יותר ברמה האקדמית.
איתי :יש תאריך?
רן :אין עדיין .בייניש ודן מרידור יותר גמישים לכן אשמח לקבל תאריכים יותר נוחים לכם.
דניאל :כדאי לעבוד מול שנה א' בעיקר.
יעל :אפשר לברר מה נוח לשנה א' מבחנת המערכת ,לפי קורסי חובה.
דניאל :תחילת סמסטר ,מתי אתה רוצה לדעת?
רן :כמה שיותר מוקדם .נבדוק לפי מערכת.
רן :בייניש יכול להיות מעניין .יש בעיה קצת עם מועדי ב' בהתחלה של הסמסטר.
איתי :לגבי גיוס כספים יש חדש?
יונתן :בשביל לגייס כספים צריכים לדבר עם האנשים.
איתי :דברנו על שיתופי פעולה.
יונתן :הרעיון היה להביא ממשרדים כסף .אתה לא רוצה לעבוד עם אורטל?
רן :היא לא רוצה לעבוד איתנו לוקחים לה את מקור הכוח.
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יונתן :היא הציעה לי ללכת ביחד איתנו.

רן :היא אמרה במפורש שזה ממש לא מתאים.
יונתן :נבדוק איתה .בזמנו היה רעיון שלה .ככה מציגים לאנשים תמונה יותר מלאה.
מדור פרסום:
אביחי :התחלנו במדור קצת בהיסוס .אתר עולם המשפט אמור לעלות עוד מעט ,בעיצוב חדש לא
כמו האתר הישן שמבוסס על  ,htmlעל האתר החדש תהיה אחראית שני על כל עניין התוכן של
האתר מלבד תוכן אקדמי .יהיה גם פורטל של תוכן על אירועים וכנסים .זה טוב ששני מתעסקת
בזה כי היא לומדת תקשורת בנוסף.
שני מנשרוב הגיעה .05:55
ארז :אפשר לעשות משהו שנקרא חבר מועצה מספר ,על דברים שקידמנו כל אחד בתחומו.
יעל :הרעיון שלי הוא ליצור עיתון ,עיתון אחד בשנה כי לא נעשה יותר מזה .,אפשר לעשות "הכר
את חברי המועצה" וכל פעם שיגיד משהו מגניב על עצמו .למשל "ארז נעים".
ארז :חבר מועצה מספר או הכר את חבר המועצה.
איתי :אחרי שנסיים עם חברי מועצה ,אפשר להרחיב לכל הסטודנטים בפקולטה.
יעל :הרעיון שיכירו את הנציגים קודם .אפשר לעשות באתר או בעיתון.
ארז :העניין הזה טוב ,בזמן שלא מייצרים תוכן ,אז אפשר לעשות את זה בפייסבוק.
יעל :יש לי רעיון לתחרות" .סטודנט משפטים עילאי ומתנשא" .כפרס יש לנו כרטיס זוגי לסרט או
ארוחת בוקר.
אביחי :ככל שהאתר יהיה יותר איכותי ככה נקבל יותר על הפרסומות בתוכו ,טלאור ארד מי
שאחראית על עולם המשפט "יזדעזע" על הכניסה של פרסומות .אבל זה הכסף הטוב .ההפניה
לגוגל הרבה יותר גדולה לעולם המשפט מאשר לאוניברסיטת בר אילן .כמו כן ,יש לנו  /23לייקים
בפייסבוק.
איתי :יש צפי מתי יעלה האתר?
אביחי :ארוגאטי מטפל .אם זה יצליח זה יכניס כסף למועצה והרבה.
דניאל :מה עוד חוץ מעולם המשפט?
אביחי :ניוזלטר שבועי כמו הגילדה לא יהיה אבל חודשי יותר ריאלי .בגלל שזה חדש אשמח
לשמוע רעיונות לכך.
איתי :האם זה לחודש הקרוב?
אביחי :נחליט אם לחודש הקרוב או עתידי.
ארז :שאנו מסקרים ,מה שהיה לא מעניין מה שיהיה מעניין ,יהיה אירועים או הגרלה ,יהיה מדור
אקדמי ,את האתר -לפרסם הכל.
יעל :אני אשלח לך דוגמה לניוזלטר שעשיתי.
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אביחי :השאיפה לעשות במיידי .חייבים לעשות סיכרון בין מדור פרסום לשאר המדורים .
איתי :יש את הלוחות מודעות למטה ,מה איתם?
דניאל :יש לנו מפתח של זה.
איתי :אפשר שזה יהיה מעודכן.
אביחי :מדור פרסום יטפלו בזה.
איתי :לרענן את הקבוצות של הכדורגל .חשוב הממשק בין כל המדורים.
דניאל :מדור שיש אירוע ורוצה שמדור פרסום יצלם יש לעדכן מראש ולדאוג שיצולם.
יעל :אם הרמ"דים מרגישים שהם לחוצים בזמן מסוים ,חשוב שתודיעו לי ולסגנים.
מדור אקדמי:
אילנה :ערכנו סיור לבית המשפט העליון וגם טיפלנו בכל נושא ספרי מחשבות.
דניאל :תהיה מכירה לקראת סוף הסמסטר.
ארז :כמה נמכר?
דניאל :הרבה פחות משנה שעברה .צריך לזכור שהשנה צורת המכירה הייתה שונה.
אביחי :המועצה לא נותנת דעה משמעית האם כדאי לקנות ספרי מחשבות או לא ,זה גורם בלבול
לאנשים.
נירית :צריך המלצה לתלמידי שנה א' החדשים ,נכנסו אלינו בשבוע הראשון אמרו ספרי מחשבות,
אנחנו בשבוע הראשון ,לא יודעים על מה מדברים.
אילנה :זה היה מאוד מוקדם ולא הבנו מה זה בכלל.
אלעד דומוביץ' :אנשים חושבים שהנציגים מקבלים כסף על המכירה ,לא ברור מה הולך.
יעל :לא מקבלים עמלות על המכירוץ .זה דברים שעוברים ישירות למחשבות .הפעם גם האתר
היה בעייתי וגם התזמון ,אך זה היה החלטה של מחשבות.
נירית :היו אירועים סותרים .נציג של מחשבות שחותם על חוזה של  25ספרים ,זה טרפוד למכירה
של המועצה .צריך לייצר אמירה.
ארז :צריך לבקש שמחשבות לא יוכלו לתקוף את שנה א' בתחילת שנה אנשים עשו וזה לא נורמלי.
אביחי :זה החלטת מדיניות האם המועצה מביעה דעה או לא.
יעל :אתה מספק שירות אבל אתה לא צריך להגיד בדיוק מה לעשות .אפשר לדבר איתם על זה.
מתן :אנשים חתמו על חוזים בלי להבין את המשמעות ,אם חותמים צריך לבדוק אם אפשר לצאת
מזה.
מתן :להביא ספרים לדוגמא משנה קודמת.
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דניאל :הרבה אנשים נפגשו איתי והראיתי להם את הספרים.
יעל :נלמד לשנה הבאה.
ליאור :המועצה צריכה להמשיך למכור במתכונת הנוכחית.
אילנה :עדיף שיהיה מרוכז שנציגים שלהם יבואו וימכרו בשטח.
יעל :במכירה הבאה כל אחד שיקנה באתר יקבל שקית עם קבלה ושם רק נצטרך להעביר לקונים.
ברגע שנגמרת המכירה לא מוכרים יותר ספרים .גם אם יהיה לא נמכור.
אלעד דומוביץ' :יש אנשים שלא אוהבים לשלם מזומן ,צריך למצוא חלופה.
אילנה :חשבנו על כנס התמחות לשנה ד' ,אולי על הרצאה.
יונתן :כולנו הולכים לסטאז' ואנחנו חושבים שאנחנו מכירים מה מתרחש במשרדים חשוב שיהיה
בסיס ,לדעתי סדנא או הרצאה בסיסית שבאים מסבירים ומדברים זה יכול להיות דבר טוב.
יעל :יש חברה חדשה ,סטארט-אפ שמעבירה שלושה ימי הכנה להתמחות בתשלום כמובן .אנחנו
נחתום איתם חוזה שנעזור להם בשיווק ופרסום של הסטארט-אפ שלהם ובתמורה נקבל 2200
ש"ח כל שנה .מדובר בעסקה לשלושה ימי הכנה בעלות של  500ש"ח ,ויש להם לו"ז מסודר של
הדברים .אנחנו לא אמורים לעשות בפועל שום דבר .
רן :בשביל אלף שקל נלכלך עצמנו? זה מוצר חדש!
יונתן :זה מוצר טוב ,אני הולך להשתמש בזה ,אישית זה חשוב ואם יש אדם שיכול לתת לך ידע
גם אם עולה כסף זה מוצר מעניין ,זה עדיף לעומת לא להגיע מוכן לסטאז' ואח"כ לסבול או לעזוב
זה משהו חמור יותר מאשר הסכום הזה .לדעתי זה חשוב.
שני :איפה נשים אותם? ניוזלטר בדף?
יעל :ננסה את העניין .זה לא עובד לפי כמות נרשמים .כי אנחנו לא רוצים את התלות הזאת.
אילנה :אולי סמסטר ב' יהיה סיור לכנסת.
איתי :מה עם המייל האקדמי?
אילנה :שני ואביחי יפרסמו את זה בפייסבוק .הסבר על המייל האקדמי -זהו מייל שנעזרים בו
במצבים שנציגי כיתות לא הצליחו לטפל בבעיה מול מרצים.
דניאל :השימוש במייל האקדמי נעשה בעיקר בקורסי הבחירה שאין גוף מארגן .שאר הכיתות
ההומוגניות מטפלות כל אחת בעזרת נציגיה.
מדור תרבות:
רעות מייצגת את בר :האירוע הקרוב הוא התרמת דם חשבנו על יום שלישי ששם רוב הסטודנטים
נמצאים .דברנו עם מד"א ואמורים לעדכן אותנו במהלך החודש הקרוב .חשבנו להיעזר בקפה
חגית.
דניאל :עדיף לפנות לשיבולת הגבעה ,הם נחמדים.
רעות :עוד פרויקט חשבנו משהו לכבוד ט"ו בשבט ,שבוע אחרון של הסמסטר ,חשבנו להביא
שתילים וכל סטודנט ישתול נעשה משהו נחמד ,צריך לבדוק משתלות.
מתן :איפה נשתול?
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ארז :בכניסה לכפר אזר יש משתלה טובה ,צריך לבדוק מחירים.

נירית :יש להשיג תקציב ולקבל אישור לשתול בערוגות מסביב לפקולטה .האדניות העגולות
בכניסה לפקולטה .השאלה היא תקציבית.
אלעד :מציע לבדוק האם יש תקציב כללי לפקולטה לעניין תחזוקה סביבתית ,אם יש כזה אולי
כדי לרכוב עליו בט"ו בשבט.
יעל :אם זה לא יקבל אישור ,אפשר לחשוב על הפסקה פעילה עם פירות טו בשבט.
רעות :בפורים נקיים התנדבות בבי"ח תל השומר עם חולי סרטן במחלקה אונקולוגית נכין
משלוחי מנות ונאסוף לפני כן .יש לנו מחלקה מתאימה עם איש מסודר שמתאם עם זה.
שאול :יש לי ידידה שמנכ"לית של העמותה ,שווה לבדוק מולה.
רעות :קיימת אופציה של הפנינג פורים לסטודנטים ,תחרויות פרסים לתחפושת.
מסיבת פקולטה חשבנו על בירה ונשירה עם הצמד של "בובי זמר" ,אנשים הולכים אליהם גם בלי
זה ,הבעיה עלות תקציבית הצמד עולה  2/,000ש"ח.
דניאל :ערב מחלקה נדון בהמשך.
יעל :עושים את זה בשיתוף עם הגילדה.
דניאל :אם יהיה זה בשיתוף.
ליאור :רק חשוב לי לציין ששנה שעברה המסיבה גררה אלפי שקלים שהגילדה ספגה אותם.
רעות :מדברים על אמצע סמסטר הבא .דברתי עם חמישה מקומות כולם יקרים בינתיים.
רן :אין מקום חיצוני עם דשא גדול?
יעל :אולי ליד הפקולטה להנדסה.
רעות :אנחנו רוצים לקיים "מרצה על הבר" סוגרים בר ויש מרצה שבא מדבר על כל הדברים
חופשי .ניר קידר יכול להיות מצוין לקונספט הזה.
יעל :גם אם יהיו מעט סטודנטים זה בסדר .צריך מרצים שיביאו סטודנטים.
רעות :חשבנו על הג'יימס או תרל"ח או הברקוד .אנשים גם ככה יוצאים ,זה יכול להיות נחמד.
נירית :האתגר לגייס מרצה ,כמו ניר קידר שלא יעלה כסף להביא אותו
רעות :נבחר מרצים שלא ייקחו עלות ,חשבנו על פיילוט אחרי המבחנים שבמידה וילך טוב נעשה
עוד מפגש כזה.
יעל :להתחיל לדבר עם מרצים.
רעות :ערב סרט רק לפקולטה .אפילו בכיתה  ,22יגיעו  50-30סטודנטים.
מתן :אם עושים כל שבוע ,יש ערב סרט בגילדה למה לעשות גם?
רעות :אנחנו רוצים לעשות סרטים למשפטים ספציפי.
יונתן :צמפיונס  ,תנו את זה ,יגיעו בהמונים.
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איתי :בד"כ עבדנו על אירועים מסוימים אבל ערב סרט פשוט לביצוע.

ועדת ביקורת:
יעל :שנה שעברה עברנו מתקנון מצוי לתקנון שאנו בנינו .בכדי להשלים את התקנון לרשם
העמותות צריך לקבוע מנגנון של וועדת ביקורת אני מציעה  2חברי וועדה שיהיו מהמועצה ,והם
לא יוכלו להצביע בפגישות אבל כן יהיו נוכחים בהן .לאלכס יש רעיון מה יעשו בפועל .נראה מצגת
שלו בנושא.
אלכס :זה קונספט מסוים ,עסקתי בביקורת בשירות הצבאי והאזרחי ,אני הולך להציג רעיון איך
לדעתי צריך לעבוד עם המסגרת הזו ,הרעיון שהביקורת תהיה במישור גלוי והן במישור הסמוי,
המבקר יבצע תפקידו גם מבלי שהוא מודיע על כך וגם אם יקבל פניה אנונימית מחברי מועצה או
הסטודנטים.


כלל הדברים מופעים במצגת שאלכס העלה בפייסבוק .להלן אסכם את תמצית הדברים:

מטרות -לגלות ליקויים שקיימים ואת האופן שיש לתקנם במסגרת המלצה ,נחליט אם לאמץ את
ההמלצות ,ההחלטה תהיה מסורה לחברי המועצה .האם המבקרים צריכים להיות פעילים ומה
מידת פעולתם .נצטרך לקבל החלטה כזאת כי הביקורת צריכה להיות על כל דבר.
לגבי סקר שנתי -סקר של חברי הסטודנטים למשפטים איך הם תופסים את המערכת של
המועצה .אנחנו נרכיב את השאלות או מבקר יציע את השאלות .כל דבר יעבור בהחלטה של .2//
התוצרים יגיעו למבקר שיעבד ויפיץ אותם .הסקר יהיה אנונימי .צריך לקבוע יעדים בטווח ארוך
וקצר .להיות עם היד על הדופק ולראות האם ההתנהלות תקינה בכל המובנים שקיימים .גם לגבי
התקנון של המועצה.
פניה למבקר -בניה של מנגנון שיקל על הפנייה הישירה למבקר בצורה אנונימית.
יעל :תודה רבה .עדיין לא נקבע מי יהיו וועדת ביקורת אלא ניתן לאנשים להגיש את המועמדים
ונקבע בהצבעה בפייסבוק .צריך לשים לב שהחוק אומר שצריך ועד .אני מציעה שהועד יהיה אני
ושני הסגנים ,ראשי מדורים גזבר ומזכ"ל ,סה"כ  .9המבקר מבקר את הוועד ולכן הכי הגיוני
שיבקר את הצמרת אם מזכ"ל או גזבר ,אלו אנשים שעושים את הדברים בפועל ,המבקר יבדוק
האם עומדים במטרות שהגדרנו מראש .אפשר מבקר חיצוני וגם מבקר פנימי.
ארז :הוגש התקנון?
יעל :לא יכולים לסגור את התקנון כל עוד לא תהיה לנו וועדת ביקורת.
מתן :זה יכול לקחת יותר משנה.
יעל :יש התנגדות לכך שלחברי וועדת הביקורת לא תהיה אפשרות להצביע?
אלכס :בחוק לא כתוב אבל יש ניגוד עניינים ולכן נראה שלא כדאי שיצביעו.
מתן :במועצה שאף אחד לא רוצה כסף נראה קצת אבסורד שלא יוכלו להצביע.
ארז :לא יכולים להיות בעלי תפקיד.
 05:56אבי ארגואטי הגיע.
יעל :לדעתי זה מבנה תקין שהם יכולים להצביע ,מישהו נגד העניין?
אלכס :ברגע שמבקר מצביע הוא לא יכול לבקר את התהליך הוא כבר נחשב חלק ממנו.
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רן :צריכים שמבקר יבחר אדם נוסף שיעזור לו בעבודתו.
ליאור :הוא חייב להיות חלק מהמועצה.
מתן :כל ענייני ניגוד האינטרסים ברובם זה על בעיות של כסף .אדם שהוא בוועדת ביקורת ואין לו
זכות הצבעה זה דבר מאוד חמור.
רן :יש פה טעם לפגם.
יעל :לאור הדברים מי מתנגד שתהיה למבקר זכות הצבעה:
הצביעו נגד זכות הצבעה :דניאל ,נירית  ,רן ,ליאור  ,אילנה ,יונתן ,אלכס ,שני ,אביחי ,אבי ,אלעד.
אלעד :יש לנו  55נגד ההצעה .הוחלט ברוב קולות שהמבקר לא יוכל להצביע.
יעל :האם אותו מבקר יוכל להשתתף במדור?
ליאור :להצביע זה שונה מלעבוד במדור .הוא מבקר מדיניות .לא יכול לשנות מדיניות.
יעל :מי בעד שחברי וועדת הביקורת יהיו חלק ממדור?
אלעד :הוחלט ברוב קולות שחברי וועדת הביקורת יהיו חלק ממדור ,המתנגדים :נירית ,ארז.
אלעד :לסיכום :המבקר יהיה נפרד ולא יוכל להצביע אך כן יוכל לפעול כחלק ממדור אליו הוא
משתייך.
רן :היות וכל חבר מועצה מועמד לבחירה ,האם זה יכול לפגוע בבחירה העתידית?
ליאור :כיתה בוחרת ע"פ כיתה ולא ע"פ מועצה.
ארז :מי מעוניין להיות וועדת ביקורת?
יעל :דברנו על שניים .שהם המינימום שנדרש.
יונתן :כל החוק בעניין של הביקורת נועד לטפל בחברה שיש לה אסיפה כללית גדולה ויש
דירקטוריון ולא סתם מהציבור ,אבל מידיעה של מה שהולך במקומות האחרים שמבקשים
ומקבלים כל שנה אישור על ניהול תקין -ת"א והעברית ,יש אישורים בלי כל פרוצדורות מיוחדות.
הרשם מבין שזה סה"כ מועצת סטודנטים ומה שלא נעשה זה בסדר .מה שלא נחליט יש חוק ונפעל
בהנחיות .הרשם לא יעשה בעיות.
יעל :הצבענו .נבדוק אם זה אחד או שתיים .יישלח מייל שיבקש מכל אחד שמעוניין להיות חבר
וועדת ביקורת להציע מועמדות.
ייפויי כוח
יעל :האם לאפשר ייפויי כוח במועצה או לא? יתרונות בעד ,כי אז אם אנשים שלא נמצאים ,יוכלו
בכל זאת לתת את קולם.
ארז :יש דרך איך עושים ייפויי כוח  ,אפשר להגביל במספר פעמים עד פעמיים את היפויי כוח.
יעל .:נגד -כי האדם שאתה נותן לו את הייפוי כוח לא יודע באמת במה תבחר בזמן אמת.
ליאור :המגרעת שאם עושים הצבעה על מסיבה ,אי אפשר לדעת מראש ,עולים טענות אם היינו
רוצים משהו ,זה לא הצבעה טכנית ,שנותנים ייפוי כוח מחמיצים את כל הרעיון של הדיון.
יעל :נצביע על זה עכשיו .יש שלוש אפשרויות או ייפוי כוח מוגבלים או יפויי כוח בלתי מוגבלים או
ללא יפויי כוח.
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מי בעד ייפוי כוח מוגבלים של עד  :0שאול ,ארז ,רן ויעל.

מי נגד ייפויי כוח בכלל? יונתן ,דניאל ,אלעד מ ,.אביחי ,נירית ,רעות ,שני ,מתן ,אילנה ,אלכס,
איתי ,אלעד ד ,.אבי וליאור.
אלעד :נקבע ברוב קולות נגד מתן ייפויי כוח.
פורום יו"רים -עדכון מהשטח:
יעל :אילסא אמור להיות ארגון הגג של כל המועצות למשפטים בארץ 4 -האוניבסיטאות -בר
אילן ,תל אביב ,העברית וחיפה ו 2מכללות -הבינתחומי והמנהל .שנה שעברה היו הרבה סכסוכים
ולא עבדו אפקטיבי .השנה אנחנו מקשרים את המועצות אל אילסא ,זה יותר משהו שמתמקד
בחו"ל ויעבוד תחת הארגון העולמי של אגודות הסטודנטים למשפטים בעולם .עשו הגרלה ולכל
מועצה יש תפקיד שאחד מהמועצה נבחר אליו .אצלנו יצא סיו"ר פעילות אקדמי.
האסיפה הכללית תצטרך למנות אותי לחברת אסיפה כללית של האילסא ,אצלנו חוץ מזה נצטרך
לבחור סיו"ר פעילות אקדמית .אני מציעה את סבטלנה שהייתה שנה שעברה באילסא והיום היא
בחילופי סטודנטים .היא נבחרה גם השנה כנציגת כיתה של שנה ג' .02
קודם נצביע על המינוי שלי כחברת אסיפה כללית של האילסא .סיור אקדמי באילסא מתעסק
במשלחות והנושא עדיין בבנייה.
יונתן :התפקיד הזה מאפשר לארגן דברים יחד עם אוניברסיטאות מחו"ל מבחינתנו לארגן תוכנית
וליווי לסטודנטים שמגיע מחו"ל ,ועזרה הדדית שלנו ושלהם.
יעל :הרעיון הוא ראשוני ומי שיכנס יוכל לבנות את זה ,הכל רעיון של ממשק עם חו"ל .נחזור
ונאמר שבהמשך יהיה מכרז של היו"ר של אילסא שהוא יהיה זה שאחראי על כל הארגון של
אילסא.
נעבור להצבעות:
מי בעד המינוי של יעל לאסיפה הכללית של אילסא? נקבע פה אחד לשלוח את יעל.
לעניין סיו"ר אקדמי התפקיד כולל תחרויות ,מאמרים וארגון משלחות וכנסים בשיתוף עם
הארגון באירופה .האם יש מישהו המעוניין חוץ מסבטלנה? אין מעוניינים.
מי בעד לשלוח את סבטלנה לסיו"ר אקדמי? נקבע פה אחד לשלוח את סבטלנה לייצגנו כסיו"ר
אקדמי באילסא.
יעל :שנה שעברה ,פורום היו"רים נפגשו עם יו"ר לשכת עו"ד הארצי והוא רוצה לפעול לרפורמה
בנושא ההתמחות ,הכוללת הדיון להארכת ההתמחות לשנתיים או לא וכן הדיון אם לשפר את
תנאי ההתמחות עצמה.
מתן אשר  05:28יוצא לשיחה בחוץ
יעל :בימים הקרובים נוציא מכרז לכל הסטודנטים למשפטים למציאת איש קשר שיהיה בקשר
עם לשכת עו"ד הארצית.
יעל :תבדקו אם מתאים לכם מפגש של כל המועצות בת"א ב ,09/02/2/-אני אעלה את השאלה גם
בפייסבוק .זה מפגש כיף ,עושים את זה כי כל שנה רוצים לעשות שת"פ בין המועצות ,בדר"כ לא
יוצא מזה כלום .חשבנו לעשות יותר מוקדם מבדרך כלל בשנה ,שנחשוב על יותר שת"פ וגם
ביקשתי מהם לכוון למשהו פרקטי.
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מתן אשר 05:26 :חוזר
השתתפויות במחאות וכד'

יעל :מחאת קפה ,מחאת הסריקה .אני חושבת שלא צריך להתערב במשהו נגד האוניברסיטה,
אנחנו צריכים להיות מכוונים רק לסטודנטים למשפטים .גם אם קורץ לנו הדברים הגדולים
האלו ,יש לה יות מכוונים כלפי פנים וכל אחד יעשה את השיקול שלו אם הוא רוצה באופן פרטי
אך לא להכניס את המועצה לתוך הדבר הזה .זוהי לא מטרתנו .חדר קפה לא היה אקט מחאתי,
אלא זהינו מצוקה של הסטודנטים ופעלנו.
רן :לדעתי המועצה היתה צריכה להיכנס לעניין של מחאת מחברות הסריקה.
אלעד :מה נסגר עם זה באמת?
תייר :אחרי השיחה של הדיקאן הכניסו את האפשרות לראות את הדברים באינטרנט.
מתן :להחליט שמעלים את המחיר מ 5 -ש"ח ל 20-ש"ח זה בזוי.
איתי :לסיכום ,ראינו הרבה רעיונות ופרויקטים .צריכים לראות איך כל הדברים לא נופלים על
אותו שבוע .כל מדור שיש לו רעיון שהוא עומד להוציא ,צריך לתאם זאת מול היו"ר והסיו"רים.
ארז :תוכנית שנתית .לסמסטר הקרוב אפשר לעשות תוכנית מסודרת.
יעל :מדור תרבות עשה את זה יפה.
מתן :חשוב לי להדגיש ,אני מתן ולא אגודה .לדעתי בהקשר של אירועי תרבות צריכים לחתור
שלא ליפול על אותה נישה של הגילדה.
איתי :אנחנו לוקחים את הדברים בחשבון ומודעים להכל.
יעל :תודה רבה לכולכם .הישיבה ננעלה.
הישיבה ננעלה בשעה .05:80
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