ישיבת מועצה

בס"ד
4/3/4104

פרוטוקול ישיבת מועצת הסטודנטים למשפטים
מס' 80300558 - 3

הנוכחים בישיבה:
יעל אידל רוזנמן ,דניאל תייר ,אלעד מתן ,אביחי יהוסף ,נירית ביטון ,רעות דהן ,שאול ירס ,מתן
אשר ,שני מנשרוב ,אילנה ספיר ,אלכס יורפולסקי ,איתי בן אליהו ,רן דבירי ,אלעד דומוביץ',
ליאור שרעבי ,איציק חפץ ,בר פרג'ון.
לא הגיעו לישיבה:
סווטלנה קונוטופסקי.
כתיבת הפרוטוקול :אלעד מתן ,מזכ"ל.
נושאי הדיון כפי שפורסמו קודם לישיבה:
.0
.4
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ועדת ביקורת -אישור חברי הועדה ,תפקידי הועדה והצעה למנגנון פעולה לשנה הבאה-
באחריות יו"ר המועצה * .הצבעה לאישור מועמדות שני מנשרוב כרמ"ד פרסום באופן קבוע.
הצגת נקודות רלוונטיות לסמסטר הנוכחי -באחריות אלכסנדר יורופלסקי
סקירת מדור תרבות  -באחריות רמ"ד תרבות התנדבות פורים (+הרמת כוסית) ,מסיבת
פקולטה ,אירועים שותפים נוספים.
סקירת מדור קשרי חוץ  -באחריות רמ"ד קשרי חוץ דמוקרטיה על נס וגיבורי משפט.
סקירת מדור פרסום  -באחריות רמ"ד פרסום עיתון המועצה ,עולם המשפט ,דף הפייסבוק
ותחרויות.
סקירת מדור אקדמי  -באחריות רמ"ד אקדמי מכירת ספרי מחשבות ,סיור לכנסת ,סטטוס
טיפול בתלונות אקדמיות
פעילויות כיתתיות
מועדון הדיבייט

תוכן הישיבה:
יעל :אני שמחה שכולכם חברים במועצה אך חשוב לי להזכיר כי אין זו חובה אלא זכות ,ואני
מצפה ממי שפה שיעמוד ברמה מסוימת של מחויבות .אם מבקשים מכם בקשה בתור נציגי כיתה
יש לסייע  .אם יש לחץ בלימודים זה מקובל רק להודיע זאת מראש .שלא יהיה מצב שמחד
מחויבים ומצד שני לא מבצעים מאומה בשטח.
רעות :לפני שיצאנו למבחנים אני ארגנתי את מד"א וט"ו בשבט .שאלתי מי יכול לעזור ,לא הייתה
רתימה של אנשים ,זו הייתה הרבה עבודה .באותו אופן על פעילויות של מדורים אחרים ,שאנחנו
עושים אירועים של מדור זה לא רק המדור אלא כל המועצה .כולם צריכים להירתם ולעזור.
וועדת ביקורת
יעל :הנושא הראשון הוא וועדת ביקורת ,הרעיון הוא של שקיפות ואמינות מועצה .ישנם כמה
תפקידים לוועדה .התפקיד החשוב הוא של פרשנות .בשנה שעברה אישרנו תקנון על כלל סעיפיו
וחשוב שיהיה אדם שידע מה לעשות במקרים שונים שהוועד המנהל -היו"ר ,סגנים וראשי מדורים
לא יודעים מה לעשות .הדבר השני ,הפיקוח על ענייני הכספים ,לראות שהוועד לא מוציא כספים
שלא אמורים לצאת וגם לעבור ולראות שפועלים ע"פ התקנון והסמכויות שנתנו לכל אחד .תפקיד
נוסף הינו לתת גושפנקא של אמינות למקרה שיבוא אדם מבחוץ ויטען שהמועצה לא פועלת כראוי
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וזאת בכדי שנוכל להראות את הדברים שוועדת הביקורת מציגה .היכולת להתמודד עם תלונה
שכזאת .התלונות יכולות לבוא מחברי המועצה או מכלל הסטודנטים בפקולטה.
אנחנו צריכים לאשר את המנגנון של וועדת הביקורת .לדעתי השנה נעשה את זה בצורה של בחירה
ואישור של  4נציגי מועצה שהציעו עצמם לתפקיד אבל להבא ,שנה הבאה ,נעשה זאת בבחירות
כפי שעושים זאת במועצות אחרות שזה עומד ביחד עם הבחירות של שאר חברי המועצה.
אלכס :אם מדובר במתן שכר הרי שזה ייצור מסחור של התפקיד.
איציק :לא מדובר בשכר אלא במקסימום מלגה.
יעל :אני חושבת שיהיו אנשים שירצו לעשות את זה .אומנם לא יהיו המון אבל אולי זה יעשה
במינוי .יש בעייתיות לעשות זאת בצורה של חבר חיצוני.
מתן :וועד מנהל או וועדת ביקורת זה מישהו שהמועצה מאשרת אותו.
יעל :בחיפה הפקולטה היא זאת שבוחרת ע"פ קריטריונים נוספים .לדעתי הפעם זה חריג ,פעם
הבאה לדעתי צריך לעשות זאת בשקיפות .באוניברסיטה העברית ככה זה עובד ויש להם שלושה
בוועדה.
שאול :שנה א' לא תוכל להיות בוועדת ביקורת .אולי כדאי לתת לאנשים שיש להם ידע בכלכלה.
יעל :האינטרס הוא לרשום את זה בקורות חיים .לדעתי יש לעשות סינון מתאים של הדברים.
אלעד מתן :לדעתי יש לעשות מתווה ביניים .נציג את הקריטריונים בהתחלה בכרזות וממילא מי
שיגיש מועמדות יהיה בהתאם .יש פה עניין של ניהול תקין.
יעל :נצביע על המתווה -סוג של מכרז עם דרישות רלוונטיות מתוכם מי שיתאים לקריטריונים
נעמידם לבחירה ביום הבחירה .הקריטריונים יאושרו על ידנו לפני שיפורסם.
ליאור :אם המטרה היא ניהול תקין לדעתי זה לא יעבור את רשם העמותות לניהול תקין.
יעל :מה אם נשנה את האסיפה הכללית ,מה הנפקות של זה?
ליאור :ע"פ חוק העמותות וועדת ביקורת מתוך האסיפה הכללית.
יעל :השאלה מה עוד תלוי מבחינת האסיפה הכללית ,בתוך התקנון?
ליאור :לדעתי הסטודנטים צריכים לבחור וועדת ביקורת ,אנחנו לא האסיפה הכללית.
יעל :אוקיי ,הבחירה תעשה באמצעות מכרז ,קריטריונים ברורים מראש שיאושרו על ידנו ,ללא
התערבות של הנבחר כיום לוועדה המבקרת.
נעשה על כך הצבעה ,מי בעד המתווה המוצע?
אחד נגד כל השאר בעד המתווה שהוצג.
יעל :לסמסטר הקרוב אני מציעה את אלכס וסבטלנה לוועדת הביקורת .הדרישה שלפחות אחד
מהם יהיה בכל ישיבה .כל המועמדים הציגו מועמדותם לתפקיד.
מי בעד שאלכס יהיה בוועדת הביקורת?
פה אחד נקבע שאלכס מתאים.
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מי בעד שסבטלנה יהיה בוועדת הביקורת?
פה אחד נקבע שסבטלנה מתאימה.
יעל :בהתאם למה שקבענו בישיבה הקודמת ,הם יהיו חלק מהמדור שלהם אך לא יוכלו להצביע
בישיבות המועצה.
סקירה של קשרי חוץ
רן :עדכונים לגבי אירועים קרובים:
 31 -08.3 שנה לקו  ,311מדובר במקרה הידוע על הצנזורה בו הראו את המחבלים של קו 311
בחיים .הפרסום היה בניגוד לדעת הצנזורה ,פס"ד עורר מחלוקת .צילי דגן ואורי אהרונסון
שותפים לעניין .מי שיהיו האורחים -אלכס ספיבק ,העורך של עיתון חדשות ,ראש מחלקת
בג"צים באותה תקופה והשופטת דורנר .האירוע יתקיים בחדר הסגל .נדרשת הירתמות של
כולכם לפירסום האירוע והצלחתו .תהיה הרשמה מראש.
 -4.8 דמוקרטיה על נס .דורית בייניש מגיעה ,בשעה  .08:31תהיה הרשמה מסודרת וחלוקת
כרטיסים .חשוב שתהיה נוכחות מאסיבית .יש לנו אולמות מתואמים לטובת העניין .אם צריך
נקצר שיעורי חוקתי בשנה א' לטובת העניין.
 כרטיס הטבות -הייתה פגישה עם אפי נוה ,יו"ר הוועד של ת"א ,נקבעו לוחות זמנים ובעוד
חודש תתקיים פגישה נוספת לקידום העניינים .המצב כרגע הוא שממתינים שהוועד של ת"א
יקבל אישור משפטי כדי להרחיב את כרטיס האשראי הנוכחי של עו"ד גם לסטודנטים .עד
שהדבר יאושר ננסה בינתיים לקבל את ההטבות של חברי לשכת עו"ד ללא כרטיס אשראי.
ברגע שיאושר ,כל נציגי המועצות של האוניברסיטאות והמכללות יחליטו אם זה ייכנס
לתוקף בסוף השנה הנוכחית או בתחילת השנה הבאה .כל מועצה תחליט על זה אוטונומית,
זה יהיה משהו ארצי ואז כל מועצה תחליט איך לממן את הדברים.
רן יוצא מהישיבה.54:85 ,
חזרה לוועדת ביקורת
יעל :עלתה נקודה שבעצם בפוסטר הרשמי שלנו שמנו את שני בתור רמ"ד פרסום למרות שלא
הוסמכה לכך באופן מוסדר.
אלכס :לא רק הפוסטר אלא כולם התייחסו לכך שהיא כבר התמנתה.
הצבעה למינוי שני מנשרוב לרמ"ד פרסום
יעל :האם למישהו יש התנגדות למינויה של שני? יש מישהו שרוצה להתמודד לתפקיד?
מי בעד שני לרמ"ד פרסום?
פה אחד הוחלט למנות את שני לרמ"ד פרסום.
אלכס :אני מציע למנות באופן כללי סגן שיקבל את תפקיד הרמ"ד במידה והרמ"ד פורש.
ליאור :בתקנון הקיים של המועצה נקבע שהיו"ר ממנה בעל תפקיד זמני ואז תתקיים הצבעה
בישיבת המועצה הבאה.
אלכס :כמו כן ,לגבי הסקרים הייתה הצעה לעשות סקר של הסטודנטים בסוף הסמסטר לגבי
תפקוד המועצה.
איתי :למה לא לעשות את הסקר עכשיו? נפיק לקחים כבר עכשיו?
אלכס :השאלה איזה רמה של סקר אנו רוצים?
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מתן :קודם צריך להבהיר מה המועצה עושה ,מה באחריותה ומה לא? אולי אחרי האירועים זה
יהיה יותר רלוונטי.
אלכס :הדיון הוא לא מתי לקיים אלא האם בכלל לקיים.
בר :אנשים לא יודעים לעשות את ההבחנה בין הרמ"דים השונים.
מתן :סקר זה על דברים שאנשים יודעים מה עושים ועל מה נעשה .עכשיו זה לא הזמן .עושים
סקר לפי נושאים.
יעל :מי בעד לעשות סקר במיידי על סמסטר א' או בסוף סמסטר ב'?
 3בעד 5 .נמנע 58 .נגד.
נקבע ברוב שהסקר יתקיים בסוף סמסטר ב'.
אלכס :התצורה תהיה בסגנון של גוגל דוקס.
יעל :לדעתי אף אחד לא יצביע פעמיים אם נבקש ת.ז.
סקירת מדור פרסום
שני :כמה נושאים:





עיתון -עד כה ביקשנו מהמתכנת של עולם המשפט לתכנת פיצ'ר באתר שיאפשר לעשות עיתון
בכל זמן שנבחר.
כפיר הדובר של חיפה אומר שאפשר לעשות שת"פ .ליפשיץ וחבה אישרו ראיונות לעיתון.
גייסנו כתבים לעיתון ,דרך הפרסום בפייסבוק .נעשה גם קומיקס .הרעיון שהעיתון גם יכניס
כסף ע"י פרסומות.
תחרות שירים שתתקיים בפייסבוק ותופיע בעיתון
האתר החדש של עולם המשפט -קיימת כבר סקיצה לאתר .האתר החדש יכול להיות מכונת
כסף רצינית .המטרה של מדור פרסום היא להכניס כסף וששאר המדורים יוכלו ליהנות מכך.
ההצעה שלי היא שנציע לחברות פרסומת לזמן מסוים עם הטבה למי שמדפיס את הדברים.

מתן :החומר של עולם המשפט הוא חומר של סטודנטים שלנו .לדעתי הכניסה לסטודנטים שלא
מבר אילן צריכה להיות בתשלום.
איציק :זה כל העניין של עולם המשפט ,השיתוף בין כולם ,זה בעייתי לשנות את זה.
שני :הרעיון הוא שההטבה תהיה רלוונטית רק לאוניברסיטת בר אילן .עלויות :הרעיון של שרת
חיצוני עם קוד פתוח.
איציק :עד היום לא שילמנו על כך.
שני :אם נצליח להביא פה פרסומות וכסף אז נוכל לממן את העלויות של תפקוד של האתר.
יעל :יש צוות של גיוס כספים שיכולים לשווק יחד עם הדברים את האתר של עולם המשפט .יש
לתאם עם איתי.
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שני :יש חשיבות לסגירת חודשים מראש לפרסומים .ניצור תחרות של פרסומים .עוד שבוע וחצי
של תכנות נוכל לעלות את התכנים .יש עוד עבודה.
יעל :צוות עולם המשפט גייס אנשים לעשות את ההעברות.
אלכס :לא בנק לאומי ולא שניצל יפרסמו באתר שלנו ,הטענה שלי היא שהעבודה צריכה להיעשות
דרך סוכנים.
איציק :גוגל משלם לעמותות הרבה כסף ,שווה לבדוק את הנושא .איציק אחראי לעדכן בנושא.
שני :יהיה קוד פתוח ,יהיה צוות מיועד שיעשה את הדברים.
אלעד מתן :צריך שכל החומרים הקיימים יעלו לאתר החדש.
איציק :צריך לבחון איך מעלים את הקבצים שאנשים שולחים.
יעל :טלאור אדר הוא זה שמטפל בזה כיום.
אלעד מתן :באוניברסיטת ת''א ישנם קלדנים בשכר שמקלידים מבחנים שכתובים בכתב לא ברור.
איתי :מה לגבי תאריכים לדברים השונים?
שני :האתר יעלה אחרי שיעלו את הקבצים ,כנראה אחרי פסח .כמו כן ,בעניין העיתון נבצע
סקירה ראשונית כדי לבחון כיצד ניתן לבצעו בהקדם האפשרי.
מדור תרבות
בר:
 תרומה לפורים -אנו מעוניינים לעשות תרומה בבית חולים של משלוחי מנות שיועברו לבי"ח.
הקופסאות יועמדו כבר מחר בבוקר .החלוקה תתבצע ב 04/3 -בתל השומר באחת המחלקות.
שבוע הבא גם נארוז את משלוחי המנות .הקופסאות יהיו עד יום שני .נדרשת הירתמות של כל
חברי המועצה.
 אירוע פורים -הפסקה פעילה .חשבנו להביא מאפרת .חברה של רעות לוקחת  ₪ 411לשעתיים
של עבודה .מבחינת מחיר זה מחיר ממש טוב .בנוסף חשבנו לעשות הרמת כוסית .תחרות
תחפושות זה גם אופציה .אם עושים הרמת כוסית אולי להתחיל בכיתות ברמה של הרמת
כוסית ,יו"ר וסגנים או נציגים.
 oשני -חוץ ממאפרת יהיה שולחן עם פיאות ,ממתקים ,תמונות סלפי.
 מרצה על הבר -צריך לבדוק שיהיו אנשים שיגיעו לזה .מספיק  01%מהאנשים.
 oמתן -אפשר לקיים זאת בתרל"ח .עד השעה  41:11אין צורך להתחייב למס' אנשים,
אחרי השעה  41:11צריך להתחייב ל 011-איש .לדעתי אפשר להתחיל לפני השעה 41:11
ובכך לא להתחייב למס' אנשים מסויים.
 מסיבת פקולטה -צריך להריץ .האגודה מוכנה שאנחנו נהיה בארגון של זה והתקצוב שלהם.
בר די ברה עם הגילדה .חשבנו שיהיה לקראת סוף השנה בגלל שעכשיו יש יותר מידי אירועים.
בר קבעה פגישה עם אוראל בתחילת אפריל.
 oדניאל -ביקשנו לאחד  4ערבי מחלקה יחדיו כדי שיהיה ערב אחד מושקע במקום 4
ערבים.
אלעד דומוביץ' יוצא .51:55
יעל :דמוקרטיה על נס ושאר הפעילויות ,אבקש להיות יותר אקטיבים בפרסום בקבוצות.
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ישיבת מועצה

בס"ד
4/3/4104

מדור אקדמי
אילנה:
 ספרי מחשבות -שבוע הבא מכירה נוספת של מחשבות .המחירים יהיו  41%הנחה ואח"כ עוד
 01%הנחה של הגילדה .הקנייה תעשה דרך האתר והספרים יגיעו דרך שקיות.
 מייל אקדמי -המייל התחיל לפעול .יש מיילים שנשלחים .שפרסמנו על הישיבות אל מול
הפקולטה היה יותר פעילות .עולה הרעיון שבאתר החדש תהיה אפשרות לשלוח תלונות
ישירות במקום מייל .העניין בטיפול של שני ליצירת רובריקה באתר.
 סיור שנה א' לכנסת0חלופות -העניין ירד מהפרק בשל חוסר עניין .המחשבה היא לעשות
משהו שמתאים לסטודנטים למשפטים ,לעשות הרצאה בנושא של הזיכרון ,נביא מישהו
משפטן .אילנה תבדוק את הנושא .הרצאות בענייני רטוריקה ודיבייט.
 פרסום מועדי ב' -משנה הבאה יתפרסם בהקדם ,הבעיה היא של מדור בחינות.
ניוזלטר של המועצה
איציק :פעם היה לא נחל הצלחה גדולה.
מתן :מוכן להיות אחראי על זה באופן אישי.
יעל :יישלח דוגמה לניוזליטר שהיה בעבר ,ונראה איך מתקדמים עם זה .צריכה להיות הסכמה של
המקבלים .מתן יהיה אחראי.
מועדון הדיבייט
יעל :המועדון משויך למועצה .נשמח שכל אחד ידחוף אותו מהכיוון שלו .המאמן עכשיו הוא אלון.
התוכנית עכשיו התחילה מחדש.
שאול :כל מי שעולה ומדבר לומד דברים חדשים במסגרת הדיון.
יעל :שלומי שורץ משנה א' הוא יו"ר מועדון הדיבייט ומריץ אותו בימים אלו .יש לפרסם את זה
כמה שיותר כי המועדון שייך למועצה.
גיוס כספים
איתי :הגענו למסקנה שיש ליצור צוות שיגייס כספים .היום נעביר את זה לרמה יותר פרקטית.
זוגות ילכו לבתי עסקים שונים .נראה את אתר האינטרנט ,דף פייסבוק ,פעילויות המועצה.
המטרה להכניס כספים למועצה או לקבל הנחות באותם בתי עסק.
יעל :איתי מרכז את הדברים אל מול החברים השונים במועצה .העניין לא דורש הרבה מאמץ אם
מישהו רוצה לסייע שיפנה לאיתי.
איציק :מהמועצה הבאה צריך לתת במה לגזבר שיראה לנו מאזנים כספיים שנדע מה המצב
הפיננסי של המועצה .כדאי שיתקיים דו"ח כספי.
יעל :ועדת הביקורת תבדוק את הנושא שיתבצע .לא נגביל שום מדור מבחינה כספית.
שאול :ניסיתי לעלות רעיון לקליניקה למשפט בינלאומי .אנחנו רוצים לחבר את הדברים הללו.
אנו מנסים לפתח כנס של הדברים ,אם מישהו מעוניין לעזור לקדם אשמח לשמוע הצעות.
יעל :תודה רבה לכולכם.
הישיבה ננעלה בשעה .51:84
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