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מדור קשרי חוץ
שאול :בחודש האחרון עבדנו על מספר דברים:
23

21

21
22

מועדון ארוחת הצהריים -השבוע התקיים המפגש האחרון של המועדון ,סה"כ  6מפגשים
הייתה הצלחה גדולה 2השאיפה העתידית שלנו היא לשלוח בהמשך סטודנטים מצטיינים
משנה ב' למשרדים2
 רן :לעניין הסטודנטים משנה ב' ,צריך שתהיה שליחה אובייקטיבית ,המועצה פונה
לכלל הסטודנטים ואנחנו לא אלו שצריכים להעביר את השמות 2הפקולטה צריכה
להעביר את השמות על סמך ציונים או קריטריונים מתאימים2
 נקבע כי כך יתבצע ,לא יהיה סינון על פי ציונים שאנחנו נעשה אלא הפקולטה תבצע
את הברירה.
דמוקרטיה על נס -איילת שקד הגיעה לפני מספר שבועות ושבוע הבא מגיע רובינשטיין ביום
שלישי ה 1.231-בשעה  233:1.סמסטר הבא יגיעו רות גבינזון והרב מידן לשיח דת ומדינה וכן,
אנו מנסים להביא את השופט טירקל שידבר במסגרת גיבורי משפט על וועדות שהיה מעורב2
 אלעד :שווה לבדוק אפשרות להביא את השופט ג'ובראן שנתמנה ליו"ר וועדת הבחירות
לכנסת לאחר הבחירות2
הקמת פורום סטודנטים למשפט בינלאומי -הפקולטה מוכנה לקחת חסות מבחינת תשלום על
אירועים ,יש תמיכה של הדיקאן וסגן הדיקאן2
פיתוח תוכנית שתקדם סטודנטים מחוץ לפקולטה ברמה משפטית אופרטיבית -המטרה היא
לשלוח סטודנטים לתוכניות של משפט בינלאומי עם שיתופי פעולה במוסדות אחרים2

שאול מציין כי במסגרת הקליניקה למשפט בינלאומי שהיום היא קליניקה חיצונית לפקולטה
כיום יש  1.סטודנטים2
דניאל :אנו רוצים לארגן שלושה מפגשים עם אישים בכירים בפוליטיקה ,נאומים לקראת
הבחירות ,אלו אירועים שלא קשורים לדמוקרטיה על נס 2ב 3123-יהיה מפגש עם כחלון ,וכעת
אנחנו מנסים להביא את בוז'י ובנט -ב 1.23-בוז'י ,וב 1323-בנט 2בכל מקרה לסטודנטים למשפטים
תהיה עדיפות ויחולקו כרטיסים באופן מסודר2
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 51:05שאול יצא מהישיבה
מדור פרסום

אביב :הצגת מצגת עם סיכום הדברים שנעשו עד כה ורעיונות להמשך2
הדברים שנעשו עד כה:






תחזקנו באופן שוטף את עמוד הפייסבוק של המועצה2
צילום אירועים והעלאת התמונות2
העלאת סרטוני פרסום לקראת האירועים2
פרסום אירועים של הפקולטה ושל המועצה -דמוקרטיה על נס ,שיעורים מיוחדים לשנה
א'2
עולם המשפט -הילה גפן אחראית על האתר ,כעת עוסקים בגיוס מעלי תוכן 2קיימת
היענות רבה משנה א'2

הדברים העתידיים:


החלפת סמל למועצה -הסמל הקיים מיושן ,הוצג הסמל החדש ברמת הסקיצה 2צריך
לחשוב אם להחליף את הסמל הקיים כדי ליצור מיתוג מסודר וחדשני למועצה2
 oרן :לדעתי לשנות כל שנתיים זה אנטי מיתוג ,תמיד אפשר לעשות טוב יותר2
החכמה היא להשאיר את זה עשר שנים לטווח ארוך שאנשים יכירו את הסמל גם
לאחר שסיימו את לימודיהם2
 oאיציק :אפשר ללטש את הקיים2
הרעיון הוא להציג את המיתוג בערב הפקולטה בתחילת סמסטר ב'2

מדור תרבות
רותם:
הדברים שנעשו עד כה:






יום הקרמבו
יום ספורט -היה מוצלח מאוד ,פעם הבאה כדאי לעשות הפסקה מטעם הפקולטה כדי
שהנוכחות תהיה גדולה יותר2
 oדניאל :הפקולטה לא תיתן הפסקה וביטול של השיעורים2
 oשיר :לעניין הזומבה ,לא הגיעו בנות ,הסיבה לכך היא שאף אחת מהבנות לא
רוצה לעשות זומבה ואח"כ להחליף בגדים ולהיכנס לשיעור ,לדעתי שנה הבאה
צריך להוריד את זה2
 oמשכית :לדעתי שנה הבאה צריך להוסיף כדורגל לבנות2
 oרותם :המסקנה שיש לא מעט דברים לשפר ליום ספורט הבא2
 oאלעד :כדאי ששנה הבאה יהיה חובש באיזור המשחק2
תחרות אכילת סופגניות -לא יצא לפועל2
תחרות ממים בפייסבוק -עד כה נראה מוצלח מאוד2

הדברים העתידיים:


ערב פקולטה -המטרה לעשות ערב איכותי מאוד סטייל העברית ותל אביב כדי שאנשים
ירצו להגיע 2הערב יתקיים בתחילת סמסטר ב'2
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 oרן :צריך לקחת בחשבון ששנה ד' בעצם לא יגיעו לאירוע 2צריך להחליט באופן
מסורתי באיזה שלב בשנה עושים את זה2
 oרותם :קשה מאוד לארגן את הערב הזה בלוחות זמנים קצרים לכן המועד הוא
תחילת סמסטר ב'2
השכרת פופים -בודקים את האפשרות לעשות כמה פעילויות עם פופים ודוכני מזון,
המחשבה היא לעשות פעילות אחת כזאת לפני סיום סמסטר א'2
חדר לימוד בספריה -הועלה רעיון לשים ספות ,שולחנות ,הצביעה שאושרה היא רק בלבן2
המטרה היא ליצור מקום לימוד נעים לכלל הסטודנטים2
יום עוגות ,שתייה חמה -הרצון הוא להרים ימים בעלי מוטיב של אוכל כמו יום הקרמבו2
מרצה על הבר -הרעיון הוא להביא מרצה אהוב שירצה אל מול סטודנטים באווירה
פתוחה מחוץ לפקולטה בבר 2דניאל בודק מול פרחומובסקי וביטון2
חלוקת שי לסטודנטים בשנה א' -לקראת תקופת המבחנים2
יום מעשים טובים 1241 -אפשר לעשות התנדבות בבית חולים או פעילות בפקולטה2

מדור אקדמי
יאיר:
מה שעשינו עד כה:






מחשבות -מכירה של ספרים בהנחה של  21.%תהיה גם מכירה לקראת סיום סמסטר2
יריד ספרים משומשים -הייתה הצלחה של  1.-1.%מכירה 2בימים הקרובים יחולק הכסף
למוכרים 2צריך לחשוב לקראת שנה הבאה להוריד את המחיר כדי למשוך יותר אנשים2
כמו כן ,מבחינה פרוצדורלית צריך לבחון את נושא העבודה עם הכספים2
שיעורי תגבור לשנה א' -יוזמה שסטודנטים בוגרים יעבירו לשנה א' שיעורים על כתיבת
עבודות ומבחנים 2השיעורים היו מצוינים ,הייתה היענות גדולה מאוד 2הבעייתיות הייתה
בהתנגשות עם החונכות שמבוצעת לשנה א' והטענה הייתה שיש כפילות בדברים שלא
נצרכת 2נדרש להבהיר בשיעורים שמדובר ביוזמה של המועצה לעזור לסטודנטים2
 oדניאל -זכותנו כמועצה לעשות מה שאנחנו רוצים2
 oאיתמר -בשיעורים של המועצה היה הרבה ערך מוסף מהדברים שהועברו
בחונכות2
 oקרן -בחונכות עוברים על עבודה ספציפית ,לעומת השיעורים שלנו שהיו יותר
כלליים2
סיור לבית המשפט העליון והכנסת -הסיור השנה יהיה גם לכנסת ,יהיה שיחה עם שופט
העליון דנצינגר 2ישנה היענות יפה ויוצאים  3..סטודנטים משנה א'2

הדברים העתידיים:




סדנא4פאנל לכתיבת קורות חיים ויריד התנדבויות לשנה ב'-
 oיעל -בסדנא יוסבר את הדגשים לקראת כתיבה של קו"ח 2כמו כן ,יועמדו דוכנים
של התנדבויות שונות שמתאימות לסטודנטים למשפטים 2באחריות מדור
אקדמי.
סדנא לקראת התמחויות לשנה ג'-
 oרן -אפשר לארגן סדנא שיגיעו סטודנטים משנה ד' שכבר עשו ראיונות ויבואו
לדבר ולספר את הדברים לשנה ג' לקראת עונת ההתמחויות2
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 oיעל -הדברים הללו מאורגנים ע"י אורטל2



סדנת רטוריקה -צריך לחשוב באיזה קונספט לבצע את הסדנא ,האם מדובר בשיעור בודד
או סדנא מתמשכת 2הכל יהיה בהתאם ליכולת שלנו לשלם וכן בהיענות ורצון
הסטודנטים להשתלב בזה 2הסדנא מתוכננת לשנה ב'2

רותם :אני מעוניינת לעלות את נושא המצטיינים בפקולטה 2ישנה הרגשה שרק תלמידים
מצטיינים מקודמים בתחומים ובמקומות מסוימים 2יש חוסר הנגשה של פעילויות כאלו
לתלמידים שאינם מצוינים2
אלעד :יש לך פתרון אחר?
רותם :צריך לחשוב על כך ביחד 2לא ברור למה אדם שהוא לא מצטיין לא יידע על הכנסים,
האירועים והדברים המיוחדים2
רן :יש מגמה של הפקולטה לקדם את המצטיינים2
רוית :בעיקר יש רצון לקדם את הפקולטה עצמה2
אלעד :בפקולטה יש נרמול ,אם נפתח לכל מי שיש לו ממוצע מעל שמונים יהיה בעיה2
רותם :בכל זאת ,צריך לבוא ולקדם אנשים שקצת פחות חזקים2
רוית :צריך להשאיר פתח קטן של עוד מקומות שיהיו מיועדים גם לאנשים שאינם מצטיינים על
בסיס מקום פנוי2
דניאל :אני אדבר על זה עם אורטל וננסה לראות מה אפשר לעשות2
 51:55קרן יוצאת.
רן :דיברנו בישיבה הראשונה על הנושא של ההפרדה בין יו"ר האגודה לבין הגילדה שלא יהיו
כפילויות של עבודה בשני המקומות 2ההתייחסות ליו"ר ,סיו"ר ובעלי תפקידים 2גם מבחינת
חלוקת זמן וגם מבחינת ניגוד עניינים2
אלעד :צריך לעשות שינוי תקנון2
דניאל :התקנון לא עבר לרשם העמותות ולכן אפשר לשנות את זה אפילו עכשיו2
הצבעה על שינוי בתקנון:
יעל :היום אנו עובדים לפי תקנון המצוי ולכן השינוי שאנו עושם הוא שינוי בתקנון2
איציק :אני מציע שבפגישה הבאה נאשרר את התקנון מחדש קודם שליחתו לרשם העמותות2
אלעד :כעת נצביע על שינוי בתקנון שיקבע על איסור מינוי של בעלי תפקידים -יו"ר ,סיו"ר ,ראשי
מדורים ,גזבר ומזכ"ל לעבודה בו זמנית בתפקידים בכירים באגודת הסטודנטים הכללית של בר
אילן -יו"ר ,סיו"ר ,גזבר ,מנכ"ל ,דובר או כל תפקיד אחר אשר מעלה ניגוד עניינים ברור
לתפקידים הקיימים במועצה 2במידה ויעלה חשש לניגוד עניינים והתפקיד אינו מוגדר הנושא
יעלה לישיבה המועצה2
שינוי זה ייכנס בתוקף החל מהבחירות הבאות למועצה תשע"ו2
דניאל :מכיוון שיכול להיות שאשמש השנה בשני התפקידים ,אמנע בהצבעה2
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תוצאות ההצבעה :בעד ,52 -נגד ,5-נמנע . 0-ברוב קולות הוחלט לקבל את הנוסח שהוצע,
התיקון יוכנס בתקנון ויישלח יחד עם התקנון לרשם העמותות.
גזברות
אלעד :קיבלנו את המועצה עם איזון כללי שעשה הגזבר הקודם 2נעשה איפוס ומועבר כעת לכולם
דוח איזון 2קיבלנו תרומה מאלי נבו של  2₪ 1.,...בימים הקרובים ייסגר נושא מורשי החתימה2
כספים נוספים שאמורים להיכנס-3... :מחשבות-13.. ,לסטודנט 2שניצל ליין –  232..המצב
מאוזן חיובית 2הדברים מסודרים וכתובים וכל הוצאה נרשמת ונעשה אחריה מעקב 2יכול להיות
שבהמשך נזדקק לרואה חשבון לשם חתימה על טפסים מול הבנק2
איציק :האם נעשה ניסיון לדבר עם הבנק בכדי להוריד את עלות העמלות בחשבון?
אלעד :מיד לאחר שאני ודניאל נעבור להיות מורשי חתימה ,נשב עם הבנק ואם לא יינתן לנו משהו
סביר והגיוני יכול להיות שנשקול להעביר את החשבון לבנק אחר ,כמובן שנעדכן2
עדכון מפורום היו"רים
דניאל :פורום היו"רים זהו פורום מאגד את כל היו"רים מהאוניברסיטאות 2מספר עדכונים
מהפגישה שנערכה אתמול (:)11231




התמחויות -ככל הנראה יהיה שבוע להתראיין ואח"כ תוך  12שעות יש לתת תשובה 2גם
השנה מדובר בהוראת שעה2
מפגש מועצות -ביום שישי  3643ייפגשו כל המועצות בת"א ,יש לשריין ביומנים ,חשוב
מאוד שכולם יגיעו2
כרטיס הטבות -כנראה שלא יתקדם בקרוב2

וועדת ביקורת
דניאל :שנה שעברה הייתה וועדת ביקורת פנימית שלצערנו לא פעלה 2השנה חשבנו לעשות וועדת
ביקורת חיצונית ששני אנשים חיצוניים מהפקולטה יהוו את וועדת הביקורת 2ייצא מכרז מסודר
ולפי הגשת המועמדות נחליט2
יעל :לדעתי אולי כדאי להעביר את זה דרך הפקולטה ולא שאנחנו נבחר אותם2
איציק :למה שהפקולטה תתערב בזה?
יעל :הפקולטה תבחר את האנשים שהכי מתאימים לעניין 2הבעיה היא שאנחנו ממנים את אלו
שמבקרים אותנו2
דניאל :ייצא מכרז ,תוגש מועמדות על פי קריטריונים מסודרים והדבר יועבר בהחלטת מועצה2
רן :אולי להציע שכל מועצה של פקולטה תראיין את האנשים שמציעים את המועמדות של
האחרת2
יעל :לדעתי כדאי לעשות את זה בתחילת שנה עם הבחירות 2הבעייתיות שעכשיו באמצע שנה קשה
מאוד לאסוף אנשים2
רוית :אילו כלים יש לאדם שלא במועצה לבקר אותה?
איציק :חברי וועדת הביקורת משתתפים בישיבות ,הם צריכים להיות בעלי רצון טוב ושכל ישר2
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ישיבת מועצה שנייה

בס"ד
1123121.32

דניאל :אין לו זכות הצבעה אבל הוא משתתף בישיבות ,התפקיד בהתנדבות2
יעל :התפקיד בעיני כפי שגם ניתן למצוא במוסדות אחרים כולל אחריות בתחומים .5 :פירוש
התקנון  .0מעבר על הדוחות הכספיים 2בהגדרת המכרז הדברים יוצגו בצורה מסודרת2
דניאל :אם כך ,נוציא בקרוב מכרז לוועדת ביקורת ונבקש מהמועצה בתל אביב שיראיינו את
המועמדים ויקבלו את ההחלטה עבורנו2
הישיבה ננעלה בשעה .51:85
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