ישיבת מועצה

בס"ד
31/5/4132

פרוטוקול ישיבת מועצת הסטודנטים למשפטים
מס' 510500558 - 8

הנוכחים בישיבה:
יעל אידל רוזנמן ,דניאל תייר ,אלעד מתן ,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.
לא הגיעו לישיבה:
סווטלנה קונוטופסקי ,שלומי שוורץ ,בר פרג'ון.
כתיבת הפרוטוקול :אלעד מתן ,מזכ"ל.
נושאי הדיון כפי שפורסמו קודם לישיבה:
.3
.4
.1
.2

גיוס כספים -סקירה -איתי בן אליהו ,דברי הנעה -יהל פרץ.
עולם המשפט -שיתוף הפעולה בין המועצה לחברי עולם המשפט.
סקירת המדורים -מדור קשרי חוץ ,מדור פרסום ,מדור אקדמי.
עדכונים בנוגע לפורום היו"רים ופגישת המועצות

תוכן הישיבה:
יעל -תודה לכל מי שהגיע .טלאור ארד ,מנהל עולם המשפט לא יוכל להגיע היום ויהל יגיע
בהמשך.
אנו נקיים עוד פגישה עד סוף השנה בעוד כחודש וכן פגישה נוספת בקיץ כהכנה לקראת השנה
הבאה .הדרישה היא שתהיה פעילות מלאה של הנציגים עד הבחירות הבאות שנה הבאה בנובמבר.
סקירת עולם המשפט -שני
סיימנו עם התכנות של עולם המשפט ואנו מעוניינים לעלות את האתר לשרת מסוים .חשבנו על go
 ,daddyהבעיה בשרת זה הוא בחוסר התמיכה שלו לכל הפונקציות שאנו זקוקים להם .ההצעה
היא להשתמש באתר של המתכנת כאשר העלות תהא  + ₪ 311מע"מ לחודש על השרת ועוד
תשלום על הדומיין של  ₪ 321לשנה.
אלעד מתן -העדיפות לשרתים מחו"ל ולא בארץ בשל הפריצות התכופות של אקרים מחו"ל.
שני -האופציה השנייה ,שמעון הלוי ,היה בעבר ממנהלי עולם המשפט ,מעוניין לעזור בפן הטכני.
יעל -קיים חשש וקושי להבין מה האינטרס שלו ,הוא רוצה לעזור ב"התנדבות".
איציק -חייבים לעשות חוזה רציני כדי שלא נתבע לאחר מכן.
שני -יש לו אינטרס מסוים צריך לבחון את הדברים .יש מייל שהוא שלח בעניין .הוא מציע לתרום
בעיקר בעניינים של העתקת קבצים סלקטיבית ,העתקה של האתר הקיים לשרת החדש וסיוע,
ביצוע החלפה בין האתר הקיים לאתר החדש .פנינו לשרת הנוכחי שלנו כדי להבין כמה ג'יגה יש
לנו כיום .נדמה כי הוא לא רוצה כסף .אם הולכים דרך שמעון בשרת בחו"ל העלות תהיה ₪ 211
לשנה ,לעומת ההצעה של  ₪ 311לחודש.
אלעד מתן -מי משלם את הדברים?
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יעל -כיום אנחנו משלמים על זה.

איתי -האם בדקנו אופציה להכניס את האתר לאוניברסיטה או לפקולטה?
יעל -הם לא מעוניינים.
אלעד מתן -נעשה סיכום של האופציות:




היום משלמים  ₪ 3311לשנה.
אופציה א' ₪ 311 -לחודש על האחסון וכן  ₪ 321לשנה על הדומיין.
אופציה ב' -ההצעה של שמעון -שרת בחו"ל של .₪ 211

יעל -כל מי שמכיר מחברי המועצה מישהו שמתעסק באתרים ,שידבר עם שני תוך שבוע ונקבל
החלטה.
רן -צריך מקום טוב ואיכותי ולא להתקמצן על מעט כסף.
שני -השרת עד לספטמבר והדומיין עד יולי .העלאת הקבצים היא ידנית.
יעל -המערכת החדשה הרבה יותר פשוטה לשימוש אך זה הרבה מאוד עבודה ראשונית וצריך
להביא ליישור קו .חשבתי להציע לסטודנטים ובתמורה יקבלו צ'ופר.
איציק -אולי לפרסם הצעה לאנשים להתנדב לעלות ע"פ קורסים ,לא חייב תמרוץ.
יעל -תוך שבוע יש להעביר לשני הצעות מחיר ,ונעשה הצבעה פייסבוקית בעניין .ההעדפה תהיה
להצעה של המתכנת אלא אם יש פער גדול.
סקירה מדור קשרי חוץ
שאול -בחודשים האחרונים אני מנסה לפתח פורום שיתעסק במשפט בינלאומי .כיום בפקולטה
חוץ מקורסים אין משהו מכוון ומוסדר .פורום קהלת מוכן לתת  ,₪ 01,111וישנם מס' מרצים
המעוניינים לסייע ,בעיקר גידי ספיר ואבי בל .ביום ראשון הקרוב יש פגישה עם הנהלת הפקולטה
לעניין פתיחת קליניקה בנושא .יונתן יהוסף בוחן שת"פ מול הרצוג פוקס נאמן בתיקים.
אלעד מתן -מה האינטרס של הפקולטה לפתוח קליניקה ,מה יעשו שם בדיוק?
שאול -אם הקליניקה תתעסק בתיקים יש לנו ביקוש ממשרד הפנים ומשרד החוץ .בישראל אין
גוף חיצוני שאינו ממשלתי שמתעסק בחוו"ד בינלאומיות ,זה יהיה משהו יחידני.
דניאל -איך הדברים קשורים למועצה?
שאול -יש רצון מטעם הסטודנטים בשטח לפתוח את זה .השם שלנו לא יהיה שם כנראה ,מי
שייקח את כל הקרדיט זה המרצים ,אם נצליח לעשות את זה הדבר יהיה ראשוני בארץ.
ההתעסקות תהיה ברמה הלאומית הישראלית ולא נקודתית.
איציק -מה טווח זמנים?
שאול -שנה הבאה .אנו לא מעוניינים שזה יהיה מועדון אלא קליניקה .נוכל לצאת מהרמה
הבינלאומית לאזרחית.
יעל -לדעתי ,אם קליניקה או מועדון כאלו יפתחו ,זה יהיה טוב מאוד לנושא ההתמחות .בבר אילן
אנחנו פחות בולטים בתחום לעומת אוניברסיטאות אחרות והדבר יכול רק להועיל.
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יעל -לעניין פתיחת המועדונים המקצועיים ,זה קבוצה של  41סטודנטים המתעניינים בנושא
מסוים ,אנו מספקים להם הרצאות במגוון נושאים .באוניברסיטת ת"א למשל פתחו מועדונים
בנושאי נדל"ן ומשפט בינלאומי .אצלנו אפשר לפתוח מועדונים חדשניים בתחומים של יזמות
והייטק .המועדונים אמורים להיות פתוחים לקבוצות קטנות של סטודנטים רק לאלו משנה ב' ו-
ג' ,הם יתמקדו בנושא שמעניין אותם ויראו את זה אח"כ בהתמחויות .הצגנו את הנושא לאורטל
לב המתעסקת מטעם הפקולטה בגיוס כספים ממשרדי עו"ד וחשבנו שנוכל להצטרף לפקולטה
בעניין של גיוס כספים ממשרדי עו"ד ומחלקות מסוימות .נתחיל בשיתוף פעולה ונראה לאן זה
מגיע ,אם נראה שזה לא מתקדם נפעל עצמאית.
דניאל -איך הדברים עובדים באוניברסיטאות אחרות?
יעל -המועדונים מתקיימים בנושאים ספציפיים.
דמוקרטיה על נס וכרטיס ההטבות
רן -עד לסיום השנה ,בנדור הציע להביא את גלעד ארדן ,בוגר הפקולטה ,חבר בוועדה למינוי
שופטים .לצערנו ויינשטיין לא יוכל להגיע ובעניין כרטיס ההטבות אין התקדמות.
תחרויות
שני -השגנו מספר הטבות של ארוחות מפלאפל שופ .אנו עושים תחרות ,express your self
שסטודנטים יפרסמו שיר ,תמונה ומי שיקבל הכי הרבה לייקים יקבל פרס .ישנם פרסים לחמשת
מקומות ראשונים.
סקירה מדור תרבות
רעות -רצינו לעשות הפסקה פעילה ,לצערנו לא הצלחנו לקיים אותה היום בגלל שאנו נמצאים
בספירת העומר .ההפסקה נדחתה לשבוע הבא ,כל מי שיש לו אביזרים מתאימים מוזמן להביא
ליום שלישי בשעה  .31:11תהיה הפסקה פעילה נוספת לשבועות ,אנו צריכים  1-2מתנדבים להכין
עוגות גבינה .זה הרגעים האחרונים לפני שיוצאים למבחנים כדאי שנעשה דברים איכותיים ויפים.
בהפסקת שבועות יהיה יותר חלבי ולכן יהיה גם שוקו.
איתי -אולי כדאי לקנות את העוגות או לנסות מול חגית לקבל חינם.
רעות -מסיבת הפקולטה ב .4..5-אנו יודעים שזה בעייתי כי יש מסיבה נוספת של .stand with us
איציק -לפי מה שידוע לי התאריך שנבחר הוא לפי שנה א' ו-ב' בהצבעה.
נירית -יש פה בעיה שמדובר ב 4-אירועים באותו יום .אנחנו מרגישים חצויים ,בעיקר בשנה א'.
רעות -היה ניסיון לשנות את התאריך אך זה לא צלח.
יעל -נבדוק את זה שוב מול הגילדה ונעדכן.
רן -לדעתי אין לנו צורך כלל להתערב בנושא ,מדובר באירוע שלא קשור אלינו.
דניאל -השנה מדובר באירוע חיצוני שממומן על ידם .התאריך הסופי כבר פורסם.
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יעל -דברתי היום עם אוראל לגבי חוסר השיתוף שלנו בעניין וגם על הקונספט ,אוראל אמר
שתקבע פגישה וידברו על זה ,שעה לאחר מכן הוציאו את הפרסומים .הם מודעים לבעייתיות
ואמרנו להם את זה במפורש.
איתי -יש סוג של נתק ,אנחנו אומרים דבר מסוים והם אומרים דבר אחר .מצאנו תאריכים
אפשריים מולם אבל זה לא בוצע.
יעל -אנחנו נתעדכן מולם ונעדכן את הדברים.
איתי -השאלה אם אנחנו רוצים להיכנס לזה או לא.
רעות -בשלב הזה הדבר כבר סגור ומנוי.
יעל -יש  4סוגיות בעניין .האחת ,ערב מחלקה השנה .השנייה ,האם יש לשתף פעולה עם הגילדה.
יש הסוברים שלא צריכים להיות חלק מזה ,אך יש כאלו הסוברים שאנו צריכים להיות תמיד
בשיתוף .אם מחליטים שרוצים לעשות בשיתוף פעולה מולם צריך שיהיה יד ורגל בכל דבר שם,
אנו יכולים לסייע בשיווק האירוע ,אך הוא שלהם.
נירית -מובן לי שיש כאב משנים קודמות ואנו רוצים להסיר את ידנו מאירועים כאלו שבד"כ
מפסידים כספים מהם .אך ,כרגע יש נגיעה של המועצה ,יש סטודנטים שחושבים שערב מחלקה
הוא שלנו וזה בעייתי .היו דברים שאנו כן התחלנו לעשות כמו לשאול את הסטודנטים את
התאריך .זה יראה לא טוב ש 51-סטודנטים יגיעו לאירוע.
רן -לדעתי בטווח כזה קצר של שבוע אי אפשר להציל את זה.
יעל -אני מסכימה איתך ,אנו נראה עכשיו מה אנו יכולים לשנות ולעזור .הם יכולים לפרסם
תאריך חדש.
רן -לדעתי הגילדה צריכים להוביל את המסיבות הללו כי יש להם יותר ניסיון בהפקת אירועים.
רעות -להגיד להם להוריד את המסיבה עכשיו כשאין לנו פתרון חלופי שבוע לפני זה בעייתי.
איציק -אנו צריכים להחליט אם אנו רוצים להיכנס לזה שבועיים לפני או לא.
איתי -דובר מלכתחילה על שיתוף פעולה עם מדור תרבות.
מתן -הערב מחלקה הוא של משפטים ואנו רוצים שאנשים ייהנו בערב הזה ,אני מציע שנדחוף את
הדברים.
יעל -תתקיים שיחה עם אוראל ונבהיר את הדברים.
רעות -במקום להתעסק בדברים שקרו צריך להתעסק באירוע של "מרצה על הבר" .אנו נרים
טלפון לניר קידר ונקבע תאריך ,מרצה ומקום .תוך שבוע.
גיוס כספים
יעל -לכל הפעילויות שלנו אנו צריכים כספים .איתי הקים צוות שיגייס כספים.
איתי -דברנו לאחרונה על נושא גיוס הכספים .מפינו את כל המקומות באיזור שניתן לגשת
אליהם ,התחלקנו לצוותים ושלחנו מיילים בהתאם לצוותים .המטרה שכל צוות אחראי על
התחומים שלו בצורת הפנייה והבקשות .הכנו כלים ושפה משותפת לדברים אותם אנו יכולים
להציע .כל צוות צריך להחליט למי לפנות ולעדכן אותי איפה עומדים כדי שנוכל לפעול בהתאם.
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נמצא איתנו פה ,יהל פרץ העוסק בתחום המכירות ויוכל לסייע בנושא .אם מדובר על חתימות
וחוזים חייבים לערב את יעל .יש מצגת שאלכס ושני הכינו שתשלח בקרוב .נושאי התמחור
יתבצעו לפי הפידבקים שנקבל מהשטח ,מומלץ לשתף בקבוצה שלנו בפייסבוק בנושא .העבודה
בשבועות הקרובים ועדכון לאיתי.
 -52:05אלכס יוצא.
יהל פרץ -טיפים לאנשי מכירות:
יהל עוסק מספר שנים בחברת הוט ומעביר קורסים להצלחה במכירות .הדברים שיאמרו הם
כלליים ועתידים לסייע לנו בשיווק המועצה .ראשית ,יוצאים לשטח ,אנו מייצגים את הפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר אילן ,ככל שנגיע יותר ייצוגיים כך זה ייראה יותר רציני .מבחינת
המכירה עצמה ,ברגע שנכנסים לעסק פוטנציאלי ,הדבר החשוב ביותר זה ליצור קשר עמו,
להתחבר בשיחת חולין ברמה הבסיסית .מומלץ לצאת ביום שבו יש ריכוז וכוח .השלב הבא הוא
המברר ,אנו נדרשים לבדוק מה הצורך של המקום שאנו רוצים לסגור עימו ,האם הוא צריך
פלאייר כמו בחנות קטנה או יותר מזה פרסום רציני כמו רשת רצינית ,חשוב מאוד להתאים את
ההצעה ללקוח .בסגירה ,צריך להיות עדינים עד לקו האדום .הדבר החשוב ביותר הוא להבין
שאנחנו לא מבקשים כסף ,אנו נותנים שירות עבור הכסף ,אותו פרסום ל 011-סטודנטים
בפקולטה ,על שירות הפרסום אנו דורשים כסף.
הדברים החשובים נמצאים במצגת שתשלח .מומלץ ללמוד את הדברים מראש ,להיות מוכן
לשאלות כמו כמה כסף אתה רוצה שאני אתן .אנו נדרשים ללמוד טוב מה יש לנו להציע ,להגיע
מוכנים ולדעת תשובה לכל שאלה שישאלו אותנו.
ההתעסקות במכירות אינה פשוטה כל עת ,יש לשים לב שאם הלקוח לחוץ ,מומלץ לצאת מהעסק
ולחזור אליו במועד אחר שמתאים לו .התצורה הטובה ביותר היא לדבר טלפונית קודם הפגישה
ולקבוע פגישה מסודרת ,חשוב לא לתת פרטים בטלפון קודם הפגישה.
רעות -בסוף ההליך יש את שלב המחשבה ,אותו שלב שמוביל לסגירת עסקה .יש לחתור למגע
ולהוביל את הלקוח לסגירת העסקה.
יהל -עדיף לצאת ממקום בתחושה שהניצע יחשוב על העסקה ,אף פעם לא ללחוץ על הלקוח ,אולי
ייצא מזה משהו.
יעל -תודה רבה ליהל.
סקירת מדור אקדמי
אילנה -אנו עושים לשנה א' סיור של  35איש לכלא עופר בשיתוף עם המרצה של הקורס משפט
וטרור -אהרון משניות ,ההגעה תהיה עצמאית.
שאול -כרגע אין לנו אפשרות להגדיל את כמות האנשים שתוכל להגיע.
יעל -ישנם מספר תחומים חשובים לדיון בנושא האקדמי:


מועד ג' -כיום קבלת מועד ג' ,מותנית בנוכחות בשיעורים .אין קריטריונים ברורים למועד
מיוחד חוץ מגישה לאחד מהמועדים הקודמים .הוועדה לענייני תלמידים שמחליטה יכולה

מועצת הסטודנטים למשפטים בר -אילן ,ע"ר 545555085
-5-

בס"ד
31/5/4132





ישיבת מועצה

להחליט עצמאית כל פעם מתי לאשר ,יש שק"ד אם לאשר או לא .הם ביקשו מכל מי שמגיש
בקשה לפנות למרצה ולבקש אישור שהיית נוכח בכל השיעורים או שאתה מצהיר שהיית
בשיעורים .הבעייתיות היא בשינוי הקריטריונים מעת לעת ,תפקידה של אילנה יהיה לבחון
בפקולטות אחרות מה הפרוצדורה לקבלת מועד מיוחד בכדי שנוכל לפנות בהתאם להנהלת
הפקולטה בנושא.
שיתוף פעולה עם הגילדה בנושאי סיורים אקדמיים -הדברים עלו לאחרונה ,ייבחן מול
הנציגים ורמ"ד אקדמי.

אילנה -במפגש מועצות עלו כמה נושאים ,כגון שבכל קורס בחירה יהיה את הנציג.
אלעד מתן -האם באמת הדבר נצרך? בסופו של דבר יש מייל אקדמי וכמות הבעיות שיש לאנשים
בקורסים האלו היא מינורית כך שעדיף לא לחלק סמכויות מדומות לאנשים.
אילנה -באוניברסיטאות האחרות רוצים לקדם הליך שאם מדובר בקורס של  1נק"ז תהיה כמות
מסוימת ומוגדרת של חומרי קריאה.
רעות -הסטודנטים גם ככה לא קוראים .למה ליצור בעיות סתם ,זה יגרום למהלך הפוך שבו יהיו
חייבים לקרוא את מה שיפרסמו.
עדכונים מפורום היו"רים -יעל
נערכה פגישה עם דורון ברזילאי יו"ר לשכת עוה"ד ,להלן מספר נקודות שעלו:
 רצינו שיהיה קשר רציף יותר עם לשכת עוה"ד המרכזית ודובר על פגישות פעם בחודש עם
יו"ר לשכת עוה"ד .נצורף לוועדת הצעירים והמתמחים של הלשכה ,עד עכשיו זה התבצע
בשיטת החבר מביא חבר וכרגע רובם ממכללות לכן ,אנו מעוניינים להיכנס
מהאוניברסיטאות.
 בנוגע להתמחויות עצמם ,לפני שנתיים הקמנו נציגות של תלונות מתמחים שתטפל בנושאים
הללו ,אך בגלל שלא היה גב של משרד המשפטים ולשכת עוה"ד ,כחלק מהמלצות הוועדה
יהיה שופט בדימוס שיהיה גורם בלתי תלוי והוא זה שיקבל את התלונות מהמתמחים.
 ביקשנו להיות חלק מהכנסים והאירועים של לשכת עוה"ד ,הם פחות אהבו את זה כי מדובר
בכנסים פרקטיים אך סוכם שנעבור איתם על החוברת המוצעות ונבחן מה מתאים
לסטודנטים.
 הוצע לקיים פאנג'ויה לסטודנטים כחלק מהנופש שעורכים ללשכת עוה"ד.
 הארכת תקופת ההתמחות בגלל ההצפה במקצוע -לא יקרה בשנה הקרובה .יוצר שכל שנה
יהיו פחות מתמחים .הם רואים את ההליך הזה כמקצועי יותר עבור המתמחה .בד בבד עם
הארכה של תקופת ההתמחות ביקשנו לבחון את נושא תנאי העבודה של המתמחים בזמן
ההתמחות.
דניאל -השנה הייתה בעיה עם הנושא של הראיונות .מה יקרה שנה הבאה?
יעל -זה לא היה ברגע האחרון ,דברנו הרבה לפני הראיונות להתמחות ,מה שקרה שהם דחו את
זה .כרגע זוהי הוראת שעה שאינה תקפה יותר .לקראת שנה הבאה אנו מקדמים עם משרד
המשפטים שהדבר יהפוך להיות קבוע .בהקשר הזה יופץ סקר לשנה ג' לבחון מה הם חושבים על
הרפורמה ומה ניתן לשפר ומכך נוכל ללמוד על הדברים.
פגישת המועצות
יעל -מספר רעיונות שעלו לקראת השנה הבאה:
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אקדמי -ניתן בכל מיני תחומים ללחוץ על הפקולטה כדי ליישר קו עם חוקים המתקיימים
בפקולטות אחרות.
תרבות -בחיפה ,ת"א ובעברית קיים ה"מרצה על הבר" לכן חשוב שיהיה לפחות אחד השנה.
הועלה רעיון של יום ספורט ומסיבת בריכה למשותף לכל הסטודנטים למשפטים
באוניברסיטאות בשנה הבאה.
פלטפורמות פרסום של המועצות.
בוגרים מדברים -פעם בשבועיים מזמינים בוגר על ארוחת צהריים ,במיוחד לשנה ב' ו-ג'.
הכוונה להתחיל עם זה שנה הבאה.
אח בוגר -קיים בחיפה ובבינתחומי ,סטודנט משנה ג'/ד' יושב עם סטודנט משנה א' ועוזר לו
בגישה לחומר באופן פרטני ,התגמול יוכל להיות בדמות קפה ומאפה.

יעל -אנו מקבלים בשמחה את שלומי שוורץ משנה א' ומאחלים לו בהצלחה רבה .כמו כן ,אנו
מודים לאביחי יהוסף על תרומתו עד כה ומאחלים לו הצלחה בהמשך.
לגבי מסיבת הפקולטה ,במהלך הפגישה מתן דיבר עם אוראל ,עד סוף שבוע העניין ייסגר.
הישיבה ננעלה בשעה .05:55
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