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דניאל :ברוכים הבאים לכולם ,אני שמח שכולם הגיעו ,אנחנו רוצים לעשות ישיבה קצרה
ותמציתית .נתחיל בסקירה מדורית ותכנון לסמסטר ב'.
מדור אקדמי
יאיר :התוכניות לסמסטר הקרוב:
 סדנת רטוריקה -שיעור גדול בהיקף של  0שעות שיסביר את אומנות הדיבור בכל האספקטים
מול קהל.
 oאיתמר -במה בדיוק מדובר? האם זה שונה מדיבייט?
 oיאיר -מדובר בפגישה אחת מרוכזת ולא בדיבייט שהוא קבוע.
 oהילה -אולי כדאי במקום פעם אחת שלוש שעות לפרק את זה לשלושה מפגשים
ואז יוכלו להכניס את זה לקורות חיים.
 oיאיר -נבדוק את האופציה הזאת.
 oדניאל -שווה לבדוק אופציה שמפגש ראשון יהיה חינם כדי למשוך אנשים ואז
ירשמו בעלות לעוד שניים -שלושה מפגשים.
 oיאיר -מבחינתו זו סדנה אחת של שלוש שעות .אבל נבדוק את האופציה הזאת.
באחריות יאיר לבדוק עם המרצה אם הוא מוכן להעביר את הסדנה בכמה מפגשים וכן את
העלויות הכרוכות בכך.


סיכומים לדוברי אנגלית -רעיון של הדס לסטודנטים שדוברי אנגלית ומתקשים בעברית-
לחפש חומרים משנים קודמות של דוברי אנגלית שסיכמו ולהעלות את זה לעולם המשפט.
 oרותם -אולי כדאי לצוות דוברי עברית לדוברי אנגלית כמעין חונכות.
 oאיתי -היחידה למעורבות חברתית פותרת את הדברים הללו בהצמדת חונכים.
 oהדס -המטרה היא לעלות חומרים לעולם המשפט ,כמו שיש לדוברי עברית כך גם
לדוברי אנגלית.
 oדניאל -לא נראה לי שיש סטודנטים שכותבים באנגלית .אבל נשמח לבדוק את
העניין.
 oאיתי -אפשר לפרסם בפייסבוק פוסט באנגלית שקורא לשלוח חומרים.
באחריות הדס להעלות פוסטים בכל הקבוצות ולבדוק אם אכן יש דוברי אנגלית שסיכמו
באנגלית ומוכנים להעלות את הסיכומים לאתר עולם המשפט.
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פאנל חילופי סטודנטים -חשבנו לעשות את זה לכל הסטודנטים של שנה ב' שרוצים לצאת
לחילופי סטודנטים.
 oבתאל -היה פאנל כזה אתמול עם שלושה נציגים משנה ג' .כל שנה ב' הוזמנו.
 oדניאל -כל אותם נציגים שהיו לא כוללים את הסטודנטים שנוסעים לאיטליה
בסמסטר ב' ,לכן כדאי לבצע פגישה נוספת עבור סטודנטים שמעוניינים לבדוק
על איטליה.
 oאיתי -כדאי בפייסבוק של המועצה לעשות טבלה מסודרת של אלו שיצאו
לחילופי סטודנטים.
באחריות יאיר לדאוג לטבלה מסודרת בה יהיו שמותיהם ומספרי הטלפונים של אלו שיצאו
לחילופי סטודנטים .ניתן להיעזר באורטל שמש.



שיעור עבודות שנה א'  -31יעמדו בקשר מול אלעד.
באחריות דנה ,אביב וקרן לעדכן את אלעד אם הם אכן מעוניינים בשיעור זה.








התנהלות נציגי כיתה מול מרצים ומול הפקולטה -היה מקרה בכיתה שרצתה להזיז שעות של
קורס לכל הסמסטר והטיפול נעשה בצורה שאינה תקינה .סטודנט אחד גרר באופן עצמאי את
הנציגים לעשות את זה למרות שזה לא היה נוח לכלל הסטודנטים בכיתה .לדעתי ,אין
אפשרות למנוע ממישהו לשלוח מייל .דניאל התערב בסיפור הזה וטיפל בזה מול הנהלת
הפקולטה .המסקנה החשובה מהסיפור הזה שהנציגים נדרשים להיות מתואמים ביניהם לכל
צעד.
 oהדס -אני באופן אישי הייתי מנותקת בסיפור הזה ,אני מסכימה שהייתה
התנהלות לא תקינה וזה היה חמור ,אבל הדברים הוצאו מפרופורציות.
רוית -לדעתי צריך להכניס שיעור לשנה ב' לקראת הראיונות על החשיבות של כתבי עת ,תואר
נוסף וכד'.
יאיר -שנה שעברה עשו סוג של ערב עם ד"ר הדר דנציג והציגו את כל חילופי הסטודנטים,
כתב העת ,תוכניות מצוינות והדגישו לעשות את הדברים מסביב.
רותם -לדעתי כדאי לקראת שנה ג' לעשות פאנל עם שנה ד' שהתקבלו למקומות שונים ,מעבר
למה שעושה הפקולטה בעניין הזה.
איתי -ניתן גם לתת דגשים של אנשי שנה ד' לאורטל בעניין.
מדור קשרי חוץ

.5טרום התמחות
קרן :עלה רעיון לבדוק את האופציה לקיים טרום התמחות במשרדי ממשלה ובכנסת ,זה קורה
למשל בבינ תחומי ,לא מדובר רק בסטודנטים למשפטים אבל נתחיל אצלנו .אני צריכה לברר עם
שלוש עמותות בעניין .2 :רוח חדשה  .1בין תחומי  .0תא אופק בעברית .נזדקק לעזרתכם
ולקשריכם.
שאול :עניין הקשרים בתחום הזה מאוד חשוב לנו כדי לפתוח את הדלתות .ברוב המקרים זה
התנדבות ללא תשלום  .מה שקיים במקומות אחרים זה יריד התנדבויות לדעתי כדאי לעשות יריד
דומה.
רותם :העומס בשנה ג' מבחינת זמן מאוד גדול במיוחד בגלל הקליניקות .לדעתי זה התנדבות על
התנדבות וייצור הרבה עומס.
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שאול :בהשוואה למקום אחרים זה דבר שהוא תופס מאוד.
הילה :לכל ראשי הקליניקות יש קשרים מאוד טובים עם חברי הכנסת.
קרן :ישנה בעייתיות עם הדבר הזה בגלל שרוב ההתמחויות הוא בירושלים.
באחריות קרן לבדוק את העניין ולעדכן.
 .0חילופי סטודנטים של המועצות בחו"ל
הדס :היתה לנו פגישה עם אוניברסיטת ת"א ,מדובר ברעיון דומה לתגלית רק על תחום של
ה משפט .קבוצה של סטודנטים מתארחים שבוע בארץ ונחשפים וחווים יחדיו דברים שקשורים
למשפט .עד עכשיו עבדנו על עניין הפרוצדורות והתקציבים .כעת אנו יושבים על התוכנית עצמה
ולכן אם יש לכם רעיונות או פעילויות נשמח אם תציעו לנו .למשל -יום באוניברסיטה ,סיבוב
במשרדים .כמו כן  ,נשמח לקבל רעיונות למימון.
שיר :למה שמישהו ירצה להשתתף בזה?
הדס :חוויה מאוד מיוחדת ,כל צד מממן את הצד השני במדינה שלו.
דניאל :משרד עו"ד אגמון מתעניינים בזה מאוד.
באחריות דניאל לוודא כי אכן יש מימון לפרויקט הנ"ל.
 .3בית מדרש
איתמר :קיים בית מדרש ערב שפועל בימי רביעי שנועד בעיקר לקהל החילוני ,המבנה של בית
המדרש אמור להביא משהו שונה ומעניין .יש שילוב של הוגים דתיים וכאלו שלו .אנחנו נכנסים
לסיפור הזה בגלל שהשנה בסמסטר ב' נוגעים בתחום של דמוקרטיה ומשפט .ישנם מספר כיווני
פעולה .ניתן לפרסם מטעמנו לקדם את הקונספט הזה .כל שברצונם הוא שסטודנטים יגיעו
למפגשים הללו .לא מדובר במימון שלנו לעניין ,האוניברסיטה עומדת בצורה מלאה מאחורי
המפגשים .האם אתם חושבים שהמועצה צריכה לקחת על עצמה להתעסק עם זה? כאשר אנו
מדגישים שלא מדובר בצורך של מימון מבחינתנו .התחום הזה יהיה קשור אלינו רק בסמסטר
הזה ,תוך ניסיון למנף את הבית מדרש הזה בעזרה שלנו.
הדס :לדעתי כדאי לשלוח מייל לסטודנטים בתחום הזה.
איתמר :מדובר בנושאים של משפט ודמוקרטיה.
רותם :אנשים מאוד עמוסים ,לדעתי זה מיועד בעיקר לאנשים דתיים.
שאול :צריך החלטה שלנו בעניין.
רותם :האם אפשר להעביר את זה כנקודת זכות בעניין?
שאול :חד משמעית לא .יש פה שני צדדים את הטוב ואת הרע .אכן יכול להיות שלא יגיעו אנשים
אך בפועל מגיעים  03-03אנשים מבוגרים .דבר נוסף ,יש דברים שאנו לא מצליחים לעשות דרך
המועצה אבל זה לא הפורמט המתאים לקחת דרכו .לדעתי יש פה דבר שהוא כלל האוניברסיטה
ויש עניין להיכנס פנימה לדעתי.
רותם :אי אפשר לפרסם משהו ולא לקחת אחריות עליו.
אלעד :אנחנו נעשה הצבעה בעניין הזה ,האם לדעתכם יש להיכנס לתחום הזה ולקחת עלינו את כל
התחום של הבית מדרש?
פה אחד הוחלט שלא להיכנס לתחום של בית המדרש.
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 .8תחרויות בין לאומיות
שאול :ישנן מספר תחרויות של ארגונים כגון הצלב האדום ובית הדין הבינלאומי בהאג.
הבעייתיות בתחום הזה הי א מימון .אילנית משנה ג' עובדת על זה מאוד קשה .הדבר הזה קיים
בפקולטות בת"א ובעברית .מה שפרופ' רייך אמר זה שאנחנו חזקים בגישור ואוניברסיטת ב"א
מפחדת מכל מה שקשור לתחום הבינלאומי .היכרותכם כי אילנית כהן היא בחורה מחוץ למועצה
ומתעסקת בתחום הזה.
באחריות שאול לעדכן היכן הדברים עומדים בנוגע לנושא הנ"ל.
 .5גיבורי משפט ודמוקרטיה על נס
שאול :אף אחד לפני הבחירות לא מעוניין לדבר מבלי לעשות תעמולת בחירות .כרגע יש לי קשר
מול עמוס שוקן ,מו"ל הארץ.
דניאל :אחרי אמנון רובינשטיין שהיה מאוד מביך ,צריך לחשוב אם להביא אדם כזה כמו שוקן
שלא יהיה בושות.
רותם :צריך לחשוב על חופש הביטוי בתחום הזה ,צריך לשמור על איזשהו סטאטוס קוו בעניין
הזה.
שאול :אני לא מחליט את מי להביא ,אם זה עבר את האנשים שאחראיים על זה דניאל והסגנים
זה אמור להיות בסדר.
דניאל :מה שאמור להנחות אותנו זה להביא אדם שיגרום להרבה אנשים להגיע כדי לשמוע אותו.
רותם :צריך לשים לב שלא נכנס לפאנלים פוליטיים ,אנחנו כמועצה למשפטים ולכן בפאנל צריך
להיות מישהו שרלוונטי אלינו כבעלי עיסוק במשפטים .צריך להביא אותם במסגרת תחום משפטי
ושרק עליו ידברו.
שאול :אל לנו לשכוח שהדברים מונחים ע"י איתי בר סימן טוב ומרצים אחרים .אנחנו צריכים
להביא שני אנשים נוספים עד סוף שנה .אני מנסה להביא את יעקב עמידרור כגיבור משפט שעסק
בתחום הצבאי והמשפט .אני פונה אליכם כדי שתציעו אנשים שיגיעו לדמוקרטיה על נס.
באחריות שאול לדאוג לכך שייערכו שני מפגשים של דמוקרטיה על נס בסמסטר הקרוב.
 .6כתב עת סטודנטיאלי
שאול :כתב עת שבו סטודנטים יכתבו את המאמרים .צריך לחשוב על אופציה כזאת.
 .7הקליניקה למשפט בין לאומי
שאול :אנחנו מקדמים את הקליניקה הזאת ,מה שמנסים כרגע לעשות הוא לקחת את המתווה
של העברית שם יש קתדרה למשפט בינלאומי.
 .4סיכומים
איתמר :אנו נמצאים בפקולטה שבנויה על נרמול ,ההרגשה היא שבשנה א' כולם עוזרים אחד
לשני ובשנה ב' ואילך קשה למצוא סיכומים .הרעיון מעוניין לקדם את הסטודנטים -לפתח תואר
של "מצטייני מועצה" ,אנשים שיעלו סיכומים ושיעורים .ההצעה היא שבסוף כל שנה יהיה טקס
הוקרה למספר סטודנטים מכל שכבה .כל כיתה לקראת סוף השנה תעלה משוב ויבחרו מספר
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שמות בטופס אינטרנטי .מלבד ההוקרה של המועצה לתחום הזה ,הפקולטה לדעתי צריכה לתת
סוג של מיטיב כלשהו.
רותם :אולי במקום מיטיב לתת מכתב המלצה מהדיקאן או הסגן דיקאן.
בתאל :משנה ב' רואים בשטח את השינוי בין שנה א' לשנה ב' .זו הכרת הטוב והוכרה.
רותם :הרעיון יפה מאוד .אבל זה משהו שצריך לבוא מהאדם עצמו ולא מתמריצים .בתוך כל
כיתה מעבר למועצה הגיבוש הכיתתי צריך לקרות.
איתמר :לדעתי זה יביא הרבה כבוד והכרה למועצה ,זה כלי לכיתה שמביעה עצמה ותמריץ טוב.
כל סטודנט ייצא ברמה גבוהה יותר כי כל אחד מהחברים עזר לו .אם המציאות היא שבשנים
גבוהות פחות נרתמים זה יוכל לעזור .מדובר בשני אנשים בכיתה.
הדס :צריך שיהיה כלי אובייקטיבי לעניין הזה.
אלעד :מציע לעשות את הבחירות למצטיינים במקביל לבחירות למועצה .מציע לא לתת הקלות
בנקודות .מציע כמועצה לתת תעודת הוקרה ומתנה.
שני :תזמינו את הדיקאן לטקס ושהוא יחלק את התעודות כפי שעושים בטקס המצטיינים הרגיל.
איתי :לדעתי מספיקה ההכרה בפייסבוק ולא צריך לעשות טקס מיוחד בעניין הזה.
איתמר :לדעתי ניתן להזכיר את זה בערב הפקולטה.
איתי :לדעתי צריך להיזהר ולא לפגוע באחרים ואפשר לעשות את זה בצורה מסוימת של דרוג
שרק הראשון והשני יקבלו פרס.
באחריות איתמר לגבש קונספט סופי לרעיון הנ"ל.
מדור פרסום
אביב :הפרסום פחות מורגש בזמן האחרון אך מספר פרויקטים לפנינו:





עץ מועצה ייצא בשבוע הקרוב.
סמל -יש מספר סקיצות וכן הוספנו מס' אופציות.
לוחות מודעות -יעודכנו עם אירועים חדשים.
מיתוג בערב פקולטה -לדעתי צריך לעשות רולאפים חדשים.

דניאל :עולם המשפט -קיימת תחושה שאנשים לא שולחים דברים והדברים נמצאים בקבוצות
הפייסבוק ולא עולים לעולם המשפט.
רותם :יש בעיה במערכת שקשה לעלות אליה קבצים.
שני :האתר מעלה את הקובץ ופשוט זורק אחרי כל קובץ .הנושא ייבדק מבחינה טכנית.
דניאל :הלוגו החדש לא יופיע בעץ מועצה.
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באחריות אביב ומדור פרסום לדאוג לכך ש:
 .2לוחות המודעות של המועצה יעודכנו בתמונות מאירועים של השנה ובעץ המועצה החדש.
 .1לדאוג לכך שכל הקבצים שעלו לקבוצות הפייסבוק של הכיתות יעלו לאתר עולם המשפט
(כמובן באישור מעלה הקובץ).
 .0לבדוק מדוע יש בעיה בהעלאת הקבצים ולפתור זאת.
מדור תרבות
רותם:


פופים -הייתה לנו תקלה לא נעימה בשבוע האחרון בתחום של הפופים .הבחורים שהביאו את
הדברים הביאו מעט מאוד מוצרים והיינו צריכים לסדר לבד .החלטנו שנפסיק לעבוד עם
אותה החברה בשל ההתנהלות הביזיונית .אופציה שעלתה היא לעבוד מול האגודה שיכולה
להביא לנו במחיר מאוד זול לעומת מה שאנו קונים עכשיו .יש לעשות את ההפרדה בין
הגורמים שקשורים לאגודה מטעם המועצה שלנו .מדובר בעניין של מאות של שקלים פחות.
 oדניאל -לאגודה יש כמות של פופים ופינות זולה שמשתמשים בהם באירועים שונים.
הרצון שלנו הוא להפריד בין האגודה למועצה .אנחנו לא רוצים שיהיה שום שיתוף פעולה
עם האגודה .המועצה נפרדת וגוף עצמאי לחלוטין במימון שלנו ובהפקת האירועים.
 oרותם -כשהאגודה תעשה אירוע שהוא לא לרוח הסטודנטים המועצה תחטוף על זה.
 oאיתמר -אולי אפשר להשאיל את זה מהאגודה.
 oהילה -הסיבה שהמועצה נשארה איתנה מתי שהאגודה נפלה זה בגלל שהיינו נפרדים
מהם .אנחנו צריכים לבדוק בכל מקרה אופציות נוספות כדי שזו לא תהיה ההצעה
היחידה שבדקנו.
 oרותם -עשיתי בדיקה בתחילת שנה ועבדנו עם החברה הכי זולה שיש מכל ההצעות
שקיבלנו.



ערב פקולטה-
 oדניאל -אני חושב שאנחנו צריכים להירתם לערב הפקולטה בכל הכוח ,לעיתים אני
מרגיש שחלקנו שוכחים שאנו נציגי מועצה וצריכים להגדיל ראש הן כנציגי כיתה והן
כנציגי מועצה ,צריכים שהשלישייה בכל כיתה תעבוד יחדיו .בתחום המועצה ,לא יכול
להיות שרותם נבון תרדוף אחרי אנשים להתנדב .בערב פקולטה אנחנו הולכים להשקיע
המון כסף ולכן צריך לסייע ככל שניתן .אם הנציגים לא יירתמו לארגון של הערב הזה,
לא נוכל לקיים אותו.
 oרותם -אני אוציא רשימה מסודרת של מטלות עבור כל אחד מהתחומים לסייע .תצא
רשימה מסודרת וכל מי שלא יתנדב ינודב.
 oדניאל -היינו במשרדים נשיץ ברנדס ואגמון במטרה שיסייעו מבחינה כספית .התכנון
הוא לעשות כמו בעברית בתצורה של נשף .לאחר ארוחת ערב ומופע ספקטקל תיערך
מסיבה .נבדוק מספר מקומות לביצוע האירוע.
באחריות דניאל לעדכן את חברי המועצה עד לערב הגיבוש אצל בתאל היכן הדברים עומדים
בנוגע לערב הפקולטה .חלוקת משימות לקראת ערב הפקולטה תתבצע בערב הזה.

 05:87שיר יוצאת.
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ערב /יום גיבוש למועצה
דניאל :ברצוננו לארגן יום גיבוש או ערב גיבוש למועצה .נחשוב על רעיונות ונעלה את הדברים
בפייסבוק ונקבע תאריך.
באחריות בתאל לארגן ערב גיבוש לחברי המועצה.
הישיבה ננעלה בשעה .05:53
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