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תוכן הישיבה:
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יעל אידל -תודה לכולכם שבאתם .נעשה סבב שמות על מנת להכיר את הנוכחים .לפני שנתחיל
בבחירות אסכם את השנה שעברנו .אני במועצה בשנתי הרביעית ,מדובר במועצה צעירה ,בשנתי
הראשונה תפקדתי כרמ"ד פרסום (בפעם הראשונה שהיה תפקיד כזה) ובניתי את התפקיד מאפס.
עכשיו המצב שונה לגמרי ,אין סטודנט שלא מכיר את המועצה בפקולטה.
במהלך השנה שלי בתור יו"ר היו לי מספר תחומים אותם רציתי לקדם:
 קידום התודעה של המועצה בעיני הסטודנטים ,הרמות כוסית ,תחרויות והתנדבויות.
כולי תקווה שהדברים ימשיכו הלאה בצורה הזאת גם בהמשך.
 אתר עולם המשפט בעל חשיבות רבה עבורי ,מאתר מיושן הפכנו לאתר חדשני שיהווה אף
לפלטפורמת שיתוף של המועצה אל מול שאר הסטודנטים בפקולטה ומחוץ לה.
 ניהול תקין ,אנו מועצה ועמותה צעירה ,שנתיים וקצת אנו מתפקדים בתור עמותה ורק
לאחרונה אנו יכולים להגיע לניהול תקין כפי שמתקיים אף במועצות אחרות.
 גיוס הכספים -דבר שאותו הוביל איתי בן אליהו.
 פורום היו"רים -פועל מספר שנים ולא שמעו עליו במועצה ,במסגרת תפקידי היה לי חשוב
שישמעו על הפורום והנושאים שעולים בו .חיזקנו את הקשר בין המועצות הן במפגשים
הפרונטליים פעם בשנה והן בתקשורת כללית במהלך השנה.
מספר תודות -לרמ"ד תרבות שלא נבחרה השנה אך עזרה לנו במסגרת האירועים השונים .לרן
דבירי רמ"ד קשרי חוץ שהרים את מפגשי דמוקרטיה על נס המוצלחים .כמו כן ,תודה לאילנה
רמ"ד האקדמיה שעזרה בכל התחומים מול הצוות בפקולטה ,ארגון ספרי הלימוד של מחשבות
והסיור לביהמ"ש העליון .בנוסף ,תודה לשני שעשתה לילות כימים כדי לעלות את עולם המשפט,
באנרים ותחרויות .תודה לאלעד דומוביץ הגזבר ולאלעד מתן המזכ"ל .לבסוף ,תודה לסגנים
דניאל ואיתי שהיו סגנים נפלאים ועזרו לתפעל כל רעיון ולהעלות אותו אל הפועל.
בנימה אישית ברצוני להודות לקבוצה של אנשים שפועלים ללא אינטרסים ומתוך התנדבות .זה
הזמן לבקש סליחה אם פגעתי ,תודה על האפשרות להוציא לפועל את רוב הדברים שביקשתי
להוציא אל הפועל.
בחירות -נוצרה דילמה כי קבענו והקפדנו בבחירות שיש זמן מוגדר בו ניתן להגיש מועמדות ולא
חורגים מהזמנים הללו .ביקשנו להגיש עד אתמול בשעה  11:11בערב ,התלבטנו בנושא והוחלט
להביא להצבעת המועצה את ההחלטה אם לאפשר למבקשים להתמודד באיחור או לא.
יאיר ,איתמר ומשכית אשר הגישו מועמדותם באיחור מתבקשים לצאת בזמן ההצבעה.
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איציק -מישהו רואה סיבה לא לתת להם להתמודד?
בתאל -האנשים נזכרו מאוחר והחלטנו שלא עושים בחירות ,אולי להבא שיהיה ברור שיש לעמוד
בזה.
יעל -בגלל החשש התלבטנו בנושא ואנו מביאים את זה להחלטת המועצה.
אלעד -אנחנו נצביע עכשיו מי בעד לתת להם להתמודד .הוחלט פה אחד לאפשר להם להתמודד.
לישיבה הבאה הדברים יועברו בצורה שלא משתמעת לשני פנים.
יאיר ,איתמר ומשכית חזרו לחדר.
יעל -עכשיו נתחיל בבחירות הפנימיות וכיוון שהיחיד שהציע את מועמדתו לתפקיד היו"ר הוא
דניאל תייר ,נצביע הצבעת אמון.
בחירות לתפקיד יו"ר המועצה
דניאל -גילוי נאות אני מתמודד לתפקיד סיו"ר באגודת הסטודנטים הכללית של בר אילן.
רן -עשויה להיות בעיה של ניגוד עניינים .שיש את הגילדה ואת המועצה ובשנים האחרונות היו
הרבה חילוקי דעות שיכולים להוביל לניגוד עניינים .התקנון שלנו לא אוסר את זה כרגע וייתכן
שאפשר לתקן את זה לפעם הבאה .אני לא רואה מצב שזה לא יכול להיות בעייתי .אבל ,חשוב
לעשות את ההפרדה בין הגורמים השונים.
איציק -אין לי שום דבר נגד דניאל .כמי שישב כחבר מועצה במועצת משפטים וכן כחבר מועצה
באגודת הסטודנטים הכללית של בר אילן ,יש מצב שיכול להתפרש כניגוד אינטרסים .מי שעכשיו
הולך להיות בהנהלת האגודה כל מרצו יהיה שם .צריך לקחת את זה בחשבון .במידה והדברים
יאושרו פה אחד נצטרך לראות שמי שאחראי על המועצה יוכל מבחינת זמן לעשות את הדברים
הללו וגם שנוכל להתמודד מבחינת ניגוד אינטרסים .במידה והוא לא זוכה תמיד יש את
האינטריגה מצד הנבחרים לאגודה החדשה ,שבגלל שרצת נגדנו לא נסייע לך כאשר נבחרנו.
בהיסטור יה של המועצה היה בחור כזה שעזב את המועצה כי ראה שזה לא אפשרי .אני מציע
שלאחר הבחירות או סוף סמסטר א' נשב על כך ונבחן כיצד הדברים פועלים הלכה למעשה.
רן -צריך אדם שיתחיל ויסיים את הקדנציה שלו .כרגע בתקנון הקיים אין בעייתיות.
איציק -הבעיה היא ארוכת טווח.
מתן -מערכת היחסים צריכה להיות מקצועית גם אם ייבחר וגם אם לא .אני לא חושב שיש כאן
ניגוד אינטרסים.
דניאל -אני הולך לדחות את התואר בחצי שנה ולבטל קורסים .המועצה תתפקד בצורה מעולה.
רן -בדברים שיהיו בהם ניגוד עניינים נצטרך לעלות את הדברים בפורום המתאים .לדעתי צריך
להחליט שהולכים לדון בסדר יום של העניין לקראת השנה הבאה ,כדי לשנות את התקנון בצורה
מתאימה .המועצה היא נכס וברגע שמגיע אדם כזה צריך לדון בעניין.
רותם -אני מכירה מבחוץ שהיה וויכוח בין האגודה למועצה ייתכן שעכשיו יהיה קשר טוב יותר.
איציק -הבעייתיות יכולה להיות מהצד השני.
איתמר -מה ניגוד האינטרסים האפשרי?
איציק -בהקצאת המשאבים כמו ערבי מחלקה לדוגמא.
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יעל -את שינוי התקנון ליו"ר הבא נעשה בהמשך.
איציק -לדעתי בסוף הסמסטר צריך לעשות בחינה של הדברים איך הם עובדים .כמו כן ,לדעתי יש
לעשות ביקורת בסוף סמסטר בקוורום של כל הקבוצה כדי לבחון את פעילותה של המועצה.
אלעד -לפי התקנון אין שום מניעה להצביע על דניאל ליו"ר.
יעל -לגבי וועדת הביקורת אנו מחויבים לפרסם תקנון בשבוע הרביעי של השנה.
מדובר בהצבעת אמון אנו נבקש מדניאל לצאת מהחדר בשלב ההצבעה.
הוחלט פה אחד לבחור בדניאל ליו"ר המועצה .נציין כי במהלך השנה ייתכן ונדון בתקנון ובשינויו
לדורות הבאים בעניין בחירת יו"ר .יש לציין כי רווית אסולין לא הייתה נוכחת במהלך ההצבעה.
דניאל -לפני שנתחיל את הבחירות לשאר התפקידים ,חשוב לי להגיד למי שלא ייבחר שלא ייקח
את הדברים באופן אישי .מי שלא נבחר ייכנס לאחד מהמדורים ויוכל לתרום שם.
בחירות לתפקיד סיו"ר המועצה-
..
.1
.3
.9

שני מנשרוב
אילנה ספיר
איתמר משה
איתי בן אליהו

רן -אציג את איתי שנמצא בחו"ל בחילופי סטודנטים .איתי הוא נכס למועצה ,חוזר בעוד
כחודשיים .הבחור השקיע משנה א' ועד היום ומן הראוי שיוכל להתמודד .ברמה המקצועית
ומבחינה אישית היה כיף ויעיל לעבוד מולו .
שני -שימשתי כרמ"ד פרסום ,הקמתי תשתיות ,מדור זה מהווה צינור מקשר בין הסטודנטים
לבין הגורמים השונים .האתר החדש של עולם המשפט ,הפרסומים במועצה .יש לנו תשתית טובה
לעבודה אני מאוד רוצה לקחת צעד אחד קדימה ולהפוך את הפרויקטים למציאות.
אילנה -שימשתי כרמ"ד אקדמי ,תפקידי היה לייצג את הסטודנטים מול המרצים ,סגן הדיקן
והמזכירות .אני מכירה את המערכת הסטודנטיאלית די טוב וסייענו לאנשים רבים ,אני חושבת
שאני יכולה לקדם ולהמשיך לעשות כמיטב יכולתי במועצה.
איתמר -אני מבין שיש מתמודדים יותר טבעיים ,אני בכל זאת מגיש מועמדות כי מצידי הייתי
רוצה לתרום חלק מהיכולות שלי .עסקתי בתחומים שונים של שיווק וניהול בתחומים שונים.
לדעתי אני יכול לתרום מעצמי למועצה.
שני ,אילנה ואיתמר יצאו מהחדר בזמן ההצבעה.
יש לציין כי רווית אסולין לא הייתה נוכחת במהלך ההצבעה.
תוצאות :שני ואילנה נבחרו לתפקידי סיו"ר המועצה.
בחירות לתפקיד רמ"ד אקדמי-
..
.1
.3
.9

הדס פינצ'וק (עדיפות ).
רותם נבון (עדיפות ).
משכית רוטנשטרייך
יאיר טייטלבאום
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הדס -הייתי רוצה להיות יו"ר מדור אקדמי בגלל שהגעתי ללימודים בפקולטה למשפטים בעיקר
בגלל תחום העונשין ואני רואה במשפטים כלי לשינוי ולקידום הליכים.
משכית -בשנתיים האחרונות הייתי מדריכת טיולים בחברה להגנת הטבע וחנכתי צוותים שונים
של טיולים .אופי השירות שלי ומה שעשיתי הקנו לי תכונות שונות ראשית להיות אכפתית ומודעת
לסביבתי .למדתי להגדיל ראש ולתת את כל כולי לטובת מטרה שאני מוכוונת אליה.
רותם -שנה ג' ,אני יודעת איך הדברים פועלים בשטח .אני חושבת שאני אדם שיכול לתת המון בפן
האקדמי וזאת במיוחד לאור הוותק והידע שיש לי בתחום.
יאיר -שנה ב' ,שנה ראשונה במועצה ,התפקיד הזה דורש שני דברים עיקריים .. :יכולות -מי
שמכיר אותי יודע שיש לי יכולת לתפקיד גם מתוקף העובדה שאני שנה ב' ומכיר את הבעיות
שהסטודנטים מתמודדים איתם בלימודים  .1מוטיבציה -מאחר ואני שנה ראשונה במועצה יש לי
מוטיבציה רבה לתרום ולהוביל את התחום.
הדס ,משכית ,רותם ויאיר הוצאו החוצה.
יש לציין כי רווית אסולין לא הייתה נוכחת במהלך ההצבעה.
תוצאות :יאיר נבחר לתפקיד רמ"ד אקדמי.
בחירות לתפקיד רמ"ד תרבות-
 ..דנה בן יהודה
 .1רותם נבון (עדיפות )3
 .3שיר בן עמי (עדיפות ).
רותם -דבריי שנאמרו לעיל זהים גם לגבי רמ"ד תרבות .אני חושבת שאני יכולה לתת הרבה
בתחום זה .התחלנו את העשייה עם יום הבחירות של שנה א' ואשמח להיבחר לתפקיד זה .ברצוני
לציין אף שהייתי מש"קית חינוך במסגרת שירותי הצבאי.
דנה -שנה א' ,יצא לי בשנים האחרונות להיות אחראית ופעילה בנושאים חברתיים שונים
התנדבויות ,שירות לאומי –פעילויות חברתיות שונות ,הדברים דורשים יצירתיות והמצאת הגלגל
מחדש .יצא לי להדריך קבוצות רבות ולהיות יצירתית בתחום החברתי.
שיר -בעלת ניסיון רב בתחום התרבותי ,היו חסרות לי בפקולטה פעילויות חברתיות ואני חושבת
שאוכל לתרום.
יש לציין כי רווית אסולין לא הייתה נוכחת במהלך ההצבעה.
תוצאות :רותם נבחרה לתפקיד רמ"ד תרבות.
בחירות לתפקיד רמ"ד קשרי חוץ-
..
.1
.3
.9

שאול ירס
הדס פינצ'וק (עדיפות  – )1מסירה את מועמדותה
שיר בן עמי (עדיפות  -)1מסירה את מועמדותה
איתמר משה (עדיפות ).
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רן -מציג את מועמדתו של שאול .שאול עבד יחד איתי במדור קשרי חוץ ,היכולות באות לידי
ביטוי בשבוע שעבר לדוגמא בארגון של כנס רציני שהוא היה אחראי עליו .אדם שאפתן עם יכולות
מדהימות וכוח רצון לקדם ולהפיק אירועים .הוא מתאים כהמשך טבעי לעמוד בראש המדור.
איתמר -זוהי העדיפות הראשונה שלי .אני חושב שהתפקיד מתאים לי ואני מתאים לתפקיד .אני
תופס את הפקולטה ככזאת שצריכה לעבור מיקוד באופן טוב יותר .המטרה שלי היא להמשיך את
הדבר הזה קדימה ולתת מרכז לדברים .כמו כן ,בתפקוד מול המועצות האחרות נדרש שהתפקיד
של בר אילן כלפי הפקולטה עצמה וגם כלפי חוץ .אני חושב שאצליח לקדם את התחום.
יש לציין כי רווית אסולין לא הייתה נוכחת במהלך ההצבעה.
תוצאות :שאול נבחר לתפקיד רמ"ד קשרי חוץ.
בחירות לתפקיד המזכ"ל והגזבר
 ..אלעד מתן
 .1הדס פינצ'וק (עדיפות )3
הדס -בשנתיים שירות שלי הייתי קומונרית בבני עקיבא ,ניהלתי את הצוות ואת התנועה
וסיכמתי ישיבות שנערכו .בשנה השנייה הייתי בשליחות והיינו בקומונה היינו אחראיים על כל
הפעילות והישיבות הפנימיות ,אשמח להיות עזר בתפקיד זה.
 05:00רווית נכנסה.
אלעד -שנה ג' ,בתפקיד המזכ"ל כיום .שירת בח"א .ניהל פרויקטים ברמה החיילית .אשמח לשמש
בתפקיד גם השנה.
דניאל -בשל חוסר מועמדות לתפקיד הגזבר נערוך הצבעה על איחוד התפקיד של המזכ"ל עם
הגזבר.
שאלנו את המועמדים לתפקיד האם מסכימים לאיחוד התפקיד .אלעד הביע הסכמתו לשמש
בתפקיד לאחר איחודו .הדר מקבלת הסבר אודות משמעות איחוד התפקיד" :הסיבה מאחורי
האיחוד הוא שאף אחד לא הגיע מועמדות לגזבר ,התפקידים של הגזבר והמזכ"ל לא עמוסים ולכן
אפשר למעשה לאחד אותם".
הדס הביעה הסכמתה לאיחוד .הוחלט על האיחוד .נערכה הצבעה.
תוצאות ההצבעה :אלעד מתן נבחר לתפקיד המזכ"ל והגזבר .בהתאם לכך יבוצע החלפת מורשי
חתימה בחשבון הבנק כאשר גם דניאל כיו"ר יוכל לחתום וגם אלעד כגזבר.
בחירות לתפקיד רמ"ד פרסום
המועמד היחיד לתפקיד זה הוא אביב צל.
אביב -שנה א ,אני קצין ל"א במילואים ,אחרי הצבא הייתי מנהל קמפיין במשרד פרסום ,עברתי
להיות אחראי מעבדה באפל .אשמח לקדם את תחום הפרסום שהוא הסיבה היחידה לקיומה של
המועצה כי אם לא ידעו מה עושים לא נוכל לקדם את הדברים.
אביב יוצא מהחדר בזמן ההצבעה.
תוצאות ההצבעה :אביב נבחר לתפקיד רמ"ד פרסום פה אחד.
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דניאל -סיימנו את ההצבעה עבור כל אחד מראשי המדורים ובעלי התפקידים .כל מי שלא נבחר
יישב עימי ע"מ שנוכל לשבץ אותו במדורים המתאימים.
ביום רביעי האחרון הצלחנו לגייס סכום כסף גדול מאלי נבו הבעלים של אתר נבו ,סכום מכובד
מאוד ,ובעזרתו נוכל לעשות דברים מדהימים כגון ערב פקולטה ,וחדר רווחה בספרייה .האירועים
הבאים שלנו זה מועדון ארוחת הצהריים מחר .יש לנו  6מפגשים כל פעם מגיע עו"ד בכיר מאחד
מהמשרדים הגדולים שמדבר על תחום משפטי ,בהמשך יהיה טורניר כדורגל ושיפוץ של חדר
הרווחה בספרייה.
אני רוצה להודות ליעל על כל השנה האחרונה ,בחורה מדהימה וישרה .כמו כן ,להודות לכל חברי
המועצה ,כולם נתנו עבודה מדהימה ואני מאמין שנצא לדרך חדשה וטובה והמועצה תתקדם
ותפרח קדימה.
הישיבה ננעלה בשעה .05:38
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