ישיבה רביעית תשע"ו

פרוטוקול
מס' 6.6.2016 -4
ה וכחים בישיבה:
ספיר הופטמן ,יצן פרידמן ,אליה בן ישי ,מאור קי ד ,משכית רוט שטרייך ,מתי מאיר ,משה לשם ,יגאל
לביא ,רבקה רקיס ,ש י מ שרוב ,איל ה ספיר ,בתאל מוריה ,יאיר טייטלבאום ,טל אלון ,אוהד מייזליק,
ד יאל תייר ,תובל לב ון )מבקר המועצה(
כתיבת הפרוטוקול :יגאל לביא ,מזכ"ל
לא כחו בישיבה :שבות רע ן ,אברהם משה ,אביב צל ,אלעד מתן
תוכן הישיבה:
 19:55תחילת הישיבה.
יגאל :א י רוצה לציין בחיוב את ה וכחות .חסרים בישיבה ארבעה חברי מועצה .אמ ם אברהם משה הגיש
את התפטרותו מהמועצה בשבוע שעבר ,אבל לפי התק ון ההתפטרות כ סת לתוקף רק לאחר  21יום ,לכן
הוא הוזמן לישיבה.
ש י:א י רוצה לקבל בברכה את תובל ,מבקר המועצה.
יגאל :סדר הישיבה יהיה כדלקמן :תחיל עם הצגת הדוח המילולי והכספי ע"י היו"ר והגזבר ,שמע את
תגובת המבקר ,אפשר תגובות של הועד וחברי המועצה ,ו משיך לסקירת פעילות המדורים.
הצגת הדוח המילולי לש ת 2015
ש י :עשה ראייה רחבה של ש ת  ,2015עם מבט קדימה.
ש י השקפים הראשו ים במצגת מתארים את מב ה המועצה ותחומי הפעילות של כל מדור.
השקפים הבאים מפרטים את הפעילויות המרכזיות של ש ת  :2015מדור פרסום :אתר עולם המשפט )שקף
 ,(6מדור תרבות :שף משפטים )שקף  ,(7מדור קשרי חוץ :דמוקרטיה על ס )שקף  (8וסיור לבית המשפט
העליון ולכ סת של מדור אקדמי )שקף .(9
בתאל :כדאי לשקול לתת הכרה למת דבים בעולם המשפט במסגרת ה שף.
אוהד :האם יש פרסום באתר?
ש י :כן .יורחב על כך בהמשך.
איל ה) :מתייחסת להצעה לערוך בחירות ל"מרצים מצטיי ים" במסגרת ה שף ,רעיון שהוצבע שלא לקיימו
בסופו של דבר בסוף הישיבה( האם במסגרת ההכרה במרצים מצטיי ים הם מוזמ ים?
ש י :לא ,מוע קת להם תעודה ושי צ וע
שקף  – 11ראייה לעתיד:
ש י :המבצע של "יוסף משתף" היה מוצלח מאוד .המת ות הועברו לזוכים .כדאי להמשיך עם זה גם בש ה
הבאה.
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ב וסף ,לפ י מספר שבועות כ ס לתוקף תק ון הבחי ות של האגודה .הוא עזר מאוד ,אבל הוא הציף עוד
ושאים שא ח ו כמועצה רוצים לטפל בהם.
הדרכה של בו – לא יצא לפועל בסוף בש ת  ,2016אבל זו אחת הפעילויות שא ח ו מעו יי ים לקיים
בהמשך .יכול לתרום לסטו דטים ולתת להם כלים הן לתואר והן להתמחות.
מתי) :מתייחס לקבוצת "עבודות והת דבויות" שהמועצה פתחה בש ת  (:2016הרעיון של דף הפייסבוק של
הצעות עבודה ומלגות זה רעיון של סטוד ט מש ה ד' שהעביר אליי ומשם התגלגל למועצה ,שהרימה את זה.
 20:08-ד יאל יצא--ש י :בש ת  2016עשו מספר שי ויים לטובה באופן והיקף גיוס הכספים ,כפי שמפורט במצגת.
בתאל :יש מישהו שזה התפקיד שלו? למה שזה לא יהיה הגזבר?
משכית :למה שזה לא יהיה אחד הסיו"ר?
בתאל :לסיו"רים יש מדורים לפקח עליהם.
ש י :לדעתי זה לא צריך להיות סיו"ר או גזבר ,כי יש רצון לתת לחברי מועצה תפקידים שהם יהיו
אחראים עליהם כדי שהם ירגישו משמעות במועצה ולא לתת תפקידים רק לחברי המועצה שהם בעלי
תפקיד כסיו"ר וגזבר
רבקה :העבודה של גיוס כספים זו עבודה גדולה ,ולכן יכול להיות מצב שיש ציג אחד שעושה המון עבודה
וגזבר שלא עושה הרבה .אולי כדאי להפוך אותם לצוות.
משכית :לדעתי כשמגיעים לגוף מסויים ופו ים ע"י ושא תפקיד זה יותר רצי י מאשר פ ייה של חבר
מועצה שאי ו ושא תפקיד .אפשר להוסיף לתפקיד הסיו"ר גם את התפקיד הזה.
יאיר :אפשר לעבות את התפקיד של מגייס הכספים ,כי זה עלול ליפול בין הכיסאות.
ש י :אבל כן צריך לצוות אליו ציג.
איל ה ובתאל :א ח ו לא חושבות שזה צריך להיות תפקיד של סיו"ר.
רבקה :לסיו"ר יש המון עבודה חוץ מזה .אולי יותר כון לתת את זה לגזבר.
בתאל :כדאי לחלק את האחריות בין א שים במועצה.
 – 20:14-אוהד יצא--איל ה :לסיו"ר יש המון תפקידים והוא יכול לאצול אותם .הבעיה היא שלא תמיד יש לא שים רצון וכח
לעשות את זה ,ואז הסיו"ר צריך לרדוף אחרי א שים ,ובסוף הוא עושה בעצמו .ולכן כון יותר מראש
להטיל את זה על ציג מסוים ,שבוחר מראש להיכ ס לזה.
יצן :א י לא חושבת שיש הבדל בין ציג שפו ה ומבקש כספים לסיו"ר או גזבר.
ש י :א י חושבת ש ציג צריך להרגיש חשוב .הסיו"ר יכול לבצע את הפ ייה הסופית בבחי ת חותמת וטייטל
אך ההתעסקות השוטפת יכולה להעשות באמצעות ציג .לדוגמה על כרטיס ההטבות לסטוד טים הש ה
היה אמון ציג.
רבקה :לתת את התפקיד הזה לגזבר עו ה על הצורך הזה – מצד אחד לא מרכז את הכח אצל היו"ר
והסיו"רים ,ומצד ש י זה משאיר את הכח אצל הועד.
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ש י :ההכרעה בשאלה הזו תישאר ליו"ר הבא.
המשך השקף – בהמשך לשי ויים שכבר עשו הש ה ,א י מציעה להשתמש יותר בעולם המשפט למטרות
פרסום.
שקף  – 12תפקיד הפרוייקטורית
ש י :כ ס תפקיד חדש של פרוייקטורית ,שאליה בן ישי עושה עכשיו .זה תפקיד של טיפול בסוגיות רוחב
שדורשות טיפול ולא מתקשרות באופן ספציפי למדור מסוים .אחת הבעיות שעלו הוא בתחום הרווחה ,אין
מקום לסטוד טים לשבת לאכול וללמוד ביחד .הזמ ו כסאות בר ,וא ח ו מקדמים רעיו ות של חדר רווחה
ואזורי ישיבה משותפת.
עוד רעיון זה פיתוח מועדו ים -הכיוון הוא להתחיל ממועדון בי "ל בעזרת סטוד טית מש ה ב' שיזמה את
ה ושא ,כרגע זה מצא בשלב של ב יית תכ ית עבודה ולאחריה הכיוון הוא לפ ות לגיוס תקציב והקמת
המועדון.
שקף  – 14פירוט תרומות והסכמי חסות.
שקף  – 15אירועים חריגים :ספר השופטים וביכורי משפט– כתב עת לסטוד טים .בראייה לעתיד א ח ו
מעו יי ים להסדיר את היחסים איתם דרך חוזים מסודרים מאחר שמדובר בפרויקטים אשר ימשיכו ש ים
קדימה ויצטרכו להשתלב עם המועצה
 20:21-טל כ ס--הצגת הדוח הכספי לש ת 2015
משה :בדוח רואים את פירוט ההוצאות ואת התקבולים בש ת ) .2015משה מקריא את הדו"ח(
הכסף ש כ ס ב 2015-שימש גם להוצאות ב.2016-
סך התקבולים101,610 :
סך התשלומים59,830 :
כרגע יש באזור  60,00זמי ים ,שרובם מיועדים להוציא ל שף.
 20:24-אוהד כ ס--הצגת ביקורת מבקר המועצה על הדוחות הש תיים לש ת 2015
תובל :עים להכיר ,א י מבקר המועצה .אחד התפקידים שלי הוא להעביר חוות דעת על הדו"ח הש תי.
הדרך ה כו ה לדעתי להעביר ביקורת היא להתחיל בטוב ,לעבור לביקורת ולסיים בטוב.
שקף  – 2השוואה ל :2014-מגמות חיוביות .המועצה פועלת להגדיל הכ סות ,יש לראשו ה שף.
ש י :הקרדיט לגידול הזה בש ת  2015מגיע לד יאל ואלעד.
תובל :מס' הישיבות די דומה.
שקף  – 3פילוח הוצאות .ההוצאות מעלות קודה למחשבה –  79%יוצא על ה שף .כדאי לחשוב האם זה
מצב כון .זה אמ ם אירוע הדגל של המועצה ,השאלה אם זה מצדיק את ההוצאה הזו.
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בתאל :צריך לזכור שה שף כולל גם את האירועים לקראת ל שף ,שזה רוב סמסטר ב'– הפסקות פעילות
וכו' .זה פעילויות חברתיות בפ י עצמן .ה שף הוא לא רק ערב אחד.
 20:28-ד יאל כ ס--תובל :הש ה ) (2016יש אפילו הגדלה של ההוצאות על ה שף .זו קודה למחשבה ,לא דווקא דבר רע.
שקף  – 4הערות על חשבון הב ק של העמותה .החשבון כולל גם את הכספים של ספר השופטים .זה מקדם
את מטרות העמותה וזה עוזר לסטוד טים .הבעייתיות היא שהפרויקטים האלה הולכים ומתגברים .ייתכן
שבעוד כמה ש ים יהיו עוד פרויקטים ש צטרך ל הל .ביכורי משפט לדוגמא זה פרויקט ארוך טווח ,לעומת
ספר השופטים .ישבתי עם אלעד והדברים האלה עלו בזמ ו .אולי כון לעשות חוזה כדי להסדיר את זה,
אולי אפשר בב ק לעשות חלוקה פ ימית ,ואולי כון להציע להם לפתוח חשבון עצמאי.
משכית :יש לך הצעה אילו פרויקטים לקבל ואילו לס ן?
תובל :א י לא יודע ,אבל א י לא אוהב שתהיה התייחסות שו ה לפרוייקטים שו ים.
שקף  – 5סעיף הדחת ה ציג.
זה סע' בעייתי כי זה סעיף ללא שי יים ,לאור העובדה שיש בד"כ ארבע ישיבות בש ה .א י מציע להחמיר
את המ ג ון .היעדרות ראית דבר שלא שמים לב אליו ,אבל מצב מאוד בעייתי.
רבקה :לא בטוח שא ח ו רוצים להשתמש בסעיף הזה עבור מי שעושה את תפקידו.
משכית :וכחות זה דבר משמעותי בעבודה של ה ציג.
תובל :א י לא מציע הדחה אוטומטית ,לשקול מ ג ון שמתייחס להיעדרות.
שקף  – 6גא ט פעילות
כיום המצב הוא שבישיבת פתיחת הש ה כל רמ"ד מציג את הפעילויות שהוא היה רוצה לעשות במהלך
הש ה .לדעתי יש מקום שתהיה חפיפה בין הרעיו ות לתקציב .הסיבות הן יעילות תקציבית – לתכ ן
מראש את ההוצאות עבור פרוייקטים .המטרה היא שהגזבר יעריך מראש כמה כסף צפוי לצאת הש ה.
כיום המצב הוא שאם יש כסף עושים פעילות .אם ערכים מראש אפשר לתכ ן את הפעילויות מראש ואולי
לבטל רעיו ות.
בתאל :א י בעד .בתור רמ"ד תרבות זה באמת יחייב אותי להכין מראש את הפעילויות ,וזה יהיה בליווי
הגזבר.
תובל :א י חושב ש כון לדגום את זה גם בישיבות מועצה במהלך הש ה .א י יודע שעושים סטטוס ,אבל א י
מציע ממש לעבור על מצב הפעילויות ולראות מה התקדם.
בתאל :אפילו לחייב שכל רמ"ד ישב עם הגזבר לפ י הישיבה.
תובל :לדעתי כדאי להציג בדוחות הכספיים גם פרויקטים שלא מומ ו באופן ישיר ע"י המועצה.
שקף  – 7הדברים שהיו חסרים בש ת 2015
בש ת  2015לא היתה ועדת ביקורת .העמותה מחוייבת לחוק העמותות ,ולפיה חייבים שתהיה ועדת
ביקורת .יגאל ירחיב.
יגאל :בכל עמותה דרש שתהיה ועדת ביקורת .כדי לעמוד בדרישה הזו מי י ו בישיבה הקודמת מבקר
למועצה ,אלא שרק לאחר המי וי התחוור ל ו שמאחר שהמבקר הוא לא חבר עמותה ,הוא לא יכול לשמש
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כחבר בועדת הביקורת ,לכן א ח ו פו ים למסלול החילופי ,שהוא גוף מבקר .לפי החוק יתן למ ות גוף
מבקר במקום ועדת ביקורת ,שאותו יכול למלא גם מי שאי ו חבר עמותה .כדי שהמי וי של הגוף המבקר
ייכ ס לתוקף יש צורך באישור רשם העמותות ,ולכן גיש לרשם את המסמכים ה דרשים כדי לקבל אישור
למי וי תובל למבקר המועצה.
 20:45-ד יאל יצא--תגובות המועצה לביקורת המבקר
 20:48-ספיר יצאה--ש י :תודה רבה לתובל על העבודה הרצי ית .יש הרבה דברים שאפשר לראות מבחוץ וזה מאוד עוזר.
לגבי ה שף העלות באמת הת פחה וצריך לשמור שה שף לא יבלע בתוכו את שאר הפעילויות של ו .א י
חושבת שההצעה לעשות תכ ון תקציבי בתחילת הש ה יכול מאוד לעזור.
משכית :א י גם מסכימה .ככל ש צליח לצמצם עלויות כך ייטב .אבל צריך לחשוב שאולי זה בלתי מ ע.
א ח ו שואפים להגדיל את מספר המשתתפים ב שף כל ש ה ,בעיקר בש ים הקרובות ,שזה אירוע חדש
יחסית .ככל שמגדילים את מספר הא שים צריך אולם יותר גדול ,יותר מ ות ,ולכן ההוצאות גדלות.
אוהד :צריך לזכור שכל ש ה א ח ו גם מגדילים את הרווחים ממקורות אחרים.
בתאל :הפקולטה הולכת וקט ה כל ש ה ,ולכן יש הרבה פרמטרים שא ח ו לא שוקלים.
טל :ב וסף ,לש ה הבאה יש הרבה פחות רשמים .יש פחות ביקוש לפקולטה ,ולכן יש סיכוי רב שמספר
המשתתפים לא יגדל בש ים הקרובות.
רבקה :העובדה שה שף הוא בסט דרט מאוד גבוה גורמת לא שים לבוא .וזה מדהים ,אבל מצד ש י אולי
צריך להיעזר במארג י אירועים .צריך לשקול אם אפשר לצמצם אירועים ,יח אם יש ש י דיג'י או ש י
א שי מקצוע שו ים .גם בסט דרט של האולם ,אולי אפשר להוריד אותו כדי לחסוך בעלויות.
ש י :באמת יסי ו להביא חסויות ייעודיות ל שף על מ ת לצמצם את זק העלות והצלח ו )חסות מקודקס
וחסות מגור ציקי ושות'( .ב וסף ,אולי כדאי להקדים את ה שף כדי לא להיכ ס לתקופת החתו ות ,שזה
מעלה את המחיר של האולמות .אמ ם יש את הבעיה של ספירת העומר ,שזה מגבלה ,אבל כדאי ל סות
להקדים.
אוהד :למה לא סוף סמסטר א' ,שגם ש ה ד' יוכלו להגיע?
משכית ובתאל :זה צריך להיות מסיבת סוף ש ה.
 20:58-ספיר חזרה--טל :אם הצלח ו לסיים את הש ה שעברה עם מאזן חיובי ,אולי זה לא בעייתי.
איל ה :כשהתחל ו לעשות שף ש ה שעברה ,זה משהו שעשי ו מראש מול התקציב .זה הכסף שהגיע מ בו
והיה מיועד בדיוק לזה ,בתוספת תרומות קט ות וספות .אפשר להמשיך ולייעד מראש את הכספים לזה.
רבקה :יש דבר שלא היה אליו כסף שזה סד ת הג ה עצמית
מתי :גם סד ת רטוריקה.
בתאל :גם אם היה תקציב לא בטוח שזה היה הולך לזה.
_________________________________
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רבקה :אבל אם היי ו ערכים מראש אולי כן היה.
טל :מי שלל את הרעיון בגלל מחסור בכסף?
ש י :א י .בכל אירוע שא ח ו מארג ים א ח ו שוקלים את ההוצאה לעומת קהל היעד .ההצעה של סד ת
הרטוריקה עלתה המון לשעה וחצי .אם היתה חלופה זולה יותר היה אפשר לעשות את זה.
רבקה :מעולם לא שמעתי אישה ששמעה את הרעיון של סד א להג ה עצמית של התלהבה מהרעיון .יש לזה
קהל יעד גדול מאוד.
ש י :זה אירוע שהאגודה צריכה לארגן.
טל :מה שאת אומרת זה שלא לא היה כסף ,אלא שזה לא הצדיק את ההוצאה.
ש י :לכן חשוב לקבל את ההצעה של תכ ון התקציב .אם תכ ן את התקציב מראש וכל לחלק את
ההוצאות להרבה פרויקטים.
רבקה :חשוב לפ ות תקציב לפרוייקטים וספים .היום יש בעיקר שף וטור יר כדורגל.
בתאל :צריך שקהל היעד יצדיק את ההוצאה .כל סד א שהיא לא מגיעה להמון א שים.
רבקה :אין סיבה שיגיעו פחות א שים מאשר כדורגל.
אוהד :עשי ו סקר וראי ו שיותר א שים יגיעו לטור יר.
טל :א י מציע שבמקביל לטור יר עשה את הסד א הזאת ע"י מישהי יוצאת צבא שתעשה את זה.
רבקה :בדק ו ואין .אתם מציעים ש שים יעשו את זה בחי ם? זה המעשה הכי לא פמי יסטי.
ש י :העלות של הסד א להג ה עצמית היתה  980שח לקבוצה של  10-25שים ,וזה לא הצדיק את ההוצאה.
מאור :אפשר לפתור את הבעיה ע"י הרשמה מראש.
אוהד :המועצה לא חייבת להוציא על זה כסף .היא יכולה לגבות מראש.
רבקה :ש י הת גדה לעשות אירוע שא שים משלמים עליו .אפשר לסבסד אותו.
מאור :בהסעה לסיור השתתפ ו.
אוהד :אחרי ה שף מתוכ ן טור יר כדורסל.
ש י :החלוקה בין היוזמות צריכה להיות שווה.
בתאל) :בעקבות השקף של ספר השופטים( למה א ח ו צריכים להתעסק בפרויקטים של סטוד טים
בפקולטה?
משה :אין חשש שהם יוציאו כסף שלא שייך להם .הגזבר הוא שאחראי על הוצאת הכספים .ספר השופטים
אמור להסתיים בש ה הקרובה .כשהם יתחילו את המכירות הכסף לא יישאר במועצה .הכסף יעבור
אליהם והם יטפלו בזה .א ח ו המקפצה הראשו ית שלהם .בשביל לפתוח חשבון הם צריכים להקים
עמותה וזה השקעה גדולה מצידם .א י מסכים שיש מקום לעשות שימוש בחוזה כדי שכל הדברים יהיו
ברורים ושלא יהיו אי-וודאיות .א שים עשויים להתחלף ולכן חשוב לעגן את זה בחוזה.
משכית :א י גם שאלתי את השאלה הזו ,ויש גם ע יין שמבחי ת הב ק יהיה סכום כסף ש שאר בחשבון .יש
ל ו תועלת מסוימת מזה.
_________________________________
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רבקה :א י חשבתי שיש דווקא חיסרון בזה שא ח ו מ הלים כסף שהוא לא של ו ,מבחי ת עמלות או דברים
כאלה.
משה :הוצאות וספות שמוטלות עלי ו בגללם מוטלות עליהם.
רבקה :זה עבודה של איש מקצוע .אתה בודק את העמלות ה וספות שא ח ו משלמים בשבילם?
משה :זו פעולה חד פעמית לא מורכבת .הם עושים בערך שתי פעולות בש ה.
רבקה :בעתיד זה יכול ליצור בעיות רבות .לא מובן לי מאליו שא ח ו צריכים לתמוך בזה .ש י הפרויקטים
לא קשורים באופן ישיר למועצה.
מאור :א ח ו עוזרים להם ,זה חלק ממטרות העמותה.
רבקה :זה צריך להיות מוגבל בזמן ,וקבוע בתק ון .הסיוע של יהול כספים יכול יצור בעיות רבות ,ולהיות
לויים בקשרי חברות .א י מ יעה להקים ועדה שתשקול את התמיכה בפרוייקטים האלה ,ולעשות סעיף
מוגדר שמציע את הסיוע הזה לסטוד טים.
משה :בסוף כל יוזמה של סטוד ט בפקולטה מת קזת למועצה .גם הרעיון של המועדון עלה אצל סטוד ט
והגיע למועצה.
ש י :א ח ו צריכים לזכור שא ח ו מוגבלים בתקציב שא ח ו יכולים להחזיק אצל ו לפי חוק מבלי שיוטלו
עלי ו חובות וספות ,ולכן אי אפשר לתמוך בפרויקטים רבים מדי.
רבקה :א י מציעה ש תמוך בהם לתקופת "חסד" מסוימת שלאחריה הם יהפכו להיות עצמאיים.
יגאל :תיקון הסעיף יהיה בישיבה הבאה שבה דון בתק ון.
משכית :לדעתי חשוב להדגיש שא ח ו צריכים עוד ישיבות במהלך הש ה .שבכל ישיבה תהיה הצגה של כל
הפעילויות של המדורים .השאיפה לדעתי היא לקבוע מראש תאריכי ישיבות.
איל ה ורבקה :א ח ו מסכימות.
רבקה :ככה וכל לעשות גם ישיבה ייעודית ל שף.
שקף גא ט פעילות
משה :גם מבחי ת הגזבר מאוד קשה ל הל תקציב בלי היערכות מראש.
רבקה :זה אומר לתכ ן מראש כל הפסקת בירה?
משה :לא ברמת התאריך ,אבל ברמת התכ ון מראש.
ש י :ככה גם היו"ר יחשוש פחות להיע ות ליוזמות ,כי הוא יודע מראש מה הולכות להיות ההוצאות ,בפרט
שה שף בסוף הש ה.
אוהד :אולי כדאי לקבוע מראש גם אולם ל שף.
יצן :א י מרגישה שזה קצת מבאס שאי אפשר להעלות פרויקטים במהלך הש ה .יש תקציב ייעודי
לפרויקטים שצצים במהלך הש ה?
משה :אם יערך מראש יישאר לזה גם תקציב.
יגאל :זה אומר בישיבה הראשו ה לעשות רשימה של כל האירועים במהלך הש ה.
_________________________________
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ש י :יש בעיה מסוימת כי יש תקציב שמשיגים רק במהלך הש ה.
אוהד :לזה צריך להוסיף גם את הצורך לעשות עוד ישיבות.
משכית :חשוב ל סות לתכ ן מראש גם את התקציבים הייעודיים.
ש י :אפשר להת ות קיום אירועים וספים בהשגת מימון עבורם.
 21:21-ד יאל כ ס--יגאל :תובל ,האם תרצה להוסיף משהו לקראת סיום?
תובל :התפקיד של המועצה הוא לומר את דעתה ,א י רק משקף מה ש ראה מבחוץ .מה שרציתי זה שייערך
דיון כזה.
הצבעת האסיפה הכללית על אישור הדוחות הש תיים לש ת 2015
יגאל :כעת צביע על אישור הדוח המילולי ועל הדוח הכספי לש ת .2015
הצבעה על הדוח המילוי :פה אחד
הצבעה על הדוח הכספי :פה אחד
 :21:25יציאה להפסקה
 :21:38חזרה מהפסקה
)ד יאל עדיין לא חזר(
סקירת פעילות המדורים
מדור פרסום
רבקה:עדכ ו את עולם המשפט ועכשיו יש את בעלי התפקידים ואת הפרוטוקולים והתק ון.
עשו פרסומים שוטפים בדף הפייסבוק ,הרבה בעזרת ש י.
יש הרבה כתבות מוכ ות לעיתון ,אבל לצערי העיתון כ ראה לא ייצא לפ י ה שף .לכן כ ראה הוא יצא אחרי
ה שף ,בגרסה אלקטרו ית .לדעתי זה חבל ,כי א שים קוראים בעיקר מודפס.
אוהד :חשוב לכל הפחות שזה יהיה עד סוף הש ה.
רבקה :בוודאי.
יגאל :מה המטרה של העיתון?
רבקה :העיתון ועד להשיג כסף ,וגם להאיר פרויקטים של המועצה והפקולטה ,לחשוף את הסטוד טים
לפרויקטים שיכולים לע יין אותם .העיתון ועד לשלב תכ ים שמע יי ים את הסטוד טים )לדוג' כתבה על
טיפים להתמחות( ודברים שא ח ו רוצים להביא לידיעת הסטוד טים.
בתאל :כמה יעלה אם טיל את המטלה לעצב את העיתון למישהו אחר?
רבקה :באמת אפשר לברר אם יש א שים שיכולים.
_________________________________
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יגאל :יש ו תקציב לזה?
אוהד :צריך גם לוודא שיש תקציב להדפסה.
ש י :אפשר לבדוק גם אם אפשרות שמישהו יעשה את זה בהת דבות .קשה להעריך כמה שעות עריכה
דרשות.
ש י :תובל הציע לבדוק סטוד טים שעורכים בשביל האגודה במחיר מוך.
בתאל :או שעכשיו כ סים לזה בראבק וממש בימים הקרובים זה כבר יהיה מודפס ,או שאין תועלת
להשקיע כסף בעיתון כי לא יקראו אותו .צריך שיהיה מישהו שידאג שזה יקרא.
טל :בואו ציע לסטוד ט מהפקולטה להרוויח מזה כסף ולא מישהו חיצו י.
רבקה :זה ראה לא מקצועי.
משה :אולי כדאי לחפש קודם מישהו בהת דבות.
רבקה :זה לא ראה מקצועי לבקש עזרה בהת דבות ממישהו לשבוע הקרוב.
יאיר :הצעד הבא – לבדוק כמה זה עולה ,ולבדוק אם יש לזה תקציב.
יגאל :מחר רבקה וש י פגשות כדי להכריע ב ושא.
מדור קש"ח
איל ה :היו לי ש י פרויקטים שלא ממש צלחו בסמסטר האחרון .משפט וספורט – הצלח ו לגייס הרבה
א שים אבל היה ביקוש מועט ,וזה גם פל על אירועים אחרים של הפקולטה והאו יברסיטה ,והתחל ו
מאוחר את הפרסום ,ולכן זה התבטל.
ש י :הלקח הכי חשוב זה להביא א שים מושכי קהל ,גם לא רק משפט ים.
יגאל :יש עוד לקחים שאפשר להפיק?
איל ה :גם פרסום מוקדם יותר ,ולהתחשב באירועים וספים.
 21:52-טל יצא--משכית :בקורס בשיטות מחקר היה תמריץ להגיע לכ סים וספים .כדאי מלכתחילה ליצור קשר עם ד"ר
עדי איל ועם התוכ ית למצוי ות כדי שהם יביאו לשם את הסטוד טים שלהם מהקורס בשיטות מחקר
ומהתוכ ית למצוי ות.
איל ה :הפרויקט הש י היה יריד טרום התמחות בשת"פ עם מדור אקדמי ,יחד עם סד ת קורות חיים .פ י ו
לגופים ,אבל זה היה בשלב מאוד מאוחר והייתה היע ות מאוד מוכה .הלקח הוא שאם רוצים לארגן את
זה צריך להיות לפ י פסח.
 21:55-טל כ ס--מדור אקדמי
מתי:
שקף  – 2פעולות המדור
_________________________________
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יגאל :האם א ח ו לא מוציאים יותר מדי על הסיור?
ש י :יש הרבה כסף שחוזר בחזרה מהסטוד טים ומהפקולטה.
שקף  – 3שיפורים לעתיד
ספיר :ב וגע לסד ת הרטוריקה שלא התקיימה בגלל העלות הכספית ,הייתי יכולה להשיג הרצאה בזול
מאוד ואולי אפילו בחי ם ,אבל לא ידעתי על זה.
רבקה :א י רוצה לציין שא ח ו לא צריכים להסתכל על הוצאות על אירועים כמו סטוד טים ,אלא באמת
לבחון את השאלה האם יש ל ו תקציב ,גם אם זה ראה כאילו זה הרבה כסף.
משכית :צריך לשקול שיקולים של עלות מול תועלת.
ספיר :ב וגע למעורבות החברתית ,יש סטוד טים שעושים את זה בכיתה פרדת.
מתי :מה שא ח ו מבקשים זה הקראה .חשוב לעדכן את חבה במה ש עשה.
ספיר :עכשיו בדקתי ויש סטוד ט שמקבל הקראה.
שקף  – 5הסיור לכ סת ולביהמ"ש העליון
ד יאל :כדאי כבר בקיץ לקבוע תאריך לסיור בשבוע הש י או השלישי של הש ה .בעבר הסיור היה בשבוע
האוריי טציה ,אבל זה התבטל בגלל הפקולטה.
מתי :א י מקבל את ההצעה .ראש המדור היוצא יארגן את הסיור.
אם עושים את הסיור בשבועיים הראשו ים א שים עדיין לא מגובשים עם עצמם .אם עושים את זה
בסמסטר הש י ,יוצאת קבוצה יותר מגובשת.
בתאל :אבל אז יוצאים פחות א שים.
מתי :הש ה הסיור ש קבע הסמסטר א התבטל בגלל שביתה ,ולכן הגיעו הרבה פחות א שים לסיור שהיה
מאוחר יותר .א י כן חושב שכדאי לקבוע את זה בחודש הראשון.
חשוב להקפיד על ש י קווים אדומים – מי ימום של  30רשמים ,ולהתגבר על הבעיה שא שים כ סים עם
התיקים.
 22:10-משכית יוצאת--עוד שאלה שעולה היא האם לחייב דמי ביטול .יש השלכות לביטולים ,גם אם לא כלכליות.
ש י :צריך לגבות את הכסף להסעות מראש ,מוקדם.
בתאל :אפשר לבקש מלאה הומי ר ,שתהיה מתמחה ש ה הבאה בעליון ,שתעביר שיחה בסיור.
 22:13-מאור יוצא--חשוב להקצות מראש זמן בסיור לאוכל ,או שהמועצה תממן מעט אוכל.
יגאל :א י מת גד למימון אוכל.
משה :בהפסקה בין העליון לכ סת הם יכולים לאכול.
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מתי :הבעיה היתה שלא הקצו לזה זמן.
 22:15-משכית כ סה--יצן :מה ב וגע לבקשה שעברה לסגן הדיקן על פקטור לא שווה ש יתן במשפט עברי מועד ב?
ש י :הוא עדיין לא ע ה .משיך לבדוק.
מאור :א ח ו גם מבקשים שהמרצים יהיו מחוייבים לפרסם פתרון רשמי .זה קיים בתל אביב ,למרות שזה
לא כתוב בתק ון .א ח ו מ סים להעביר את זה גם אלי ו .בחיפה ובבי תחומי זה ממש כתוב בתק ון,
ובעברית אין את זה .העבר ו את הבקשה לסגן הרקטור.
מתי :הובא לידיעתי ש קבע מבחן על מועד של חג מוסלמי .גם זה ייכ ס למכתב לסגן הדיקן.
משכית :בתחילת הש ה גיליתי שיש צמצום משמעותי בקורסים במשפט עברי ומשפט מוסלמי ,וזה פוגע
ב ו .היו סטוד טים שביקשו שזה ייכ ס לאפשרות הבחירה בסל של משפט עברי.
בתאל :ב וגע לקורס במשפט המוסלמי ,היו מעט סטוד טים שהגיעו לקורס .יש כל מי י אילוצים לביטולים
של קורסים.
ש י :א ח ו מתכוו ים להעלות את הבקשה להוסיף קורסי בחירה לשיחת החתך .א ח ו רוצים לבקש גם
שיהיה קורס רטוריקה -זה קורס אקדמאי מוכר בתואר בתקשורת וייתכן שאפשר להתאים אותו גם
למשפטים
משכית :א ח ו יודעים שש י מרצים למשפט עברי הולכים לעזוב ,והם מרצים מאוד מוצלחים.
ד יאל :לא עשו הפחתה של הקורסים ,רק עשו החלפות .הכ יסו קורסים חדשים.
רבקה :אבל זה עדיין בעייתי כי עושים רק שיקולים כלכליים ,ולא עושים שיקולים של רצון וטובת
הסטוד טים.
רבקה :ב וגע ל יהול עולם המשפט – לפי החוק כל האתרים צריכים להיות מו גשים .עוד כמה ש ים יכולים
לדרוש מאית ו לסדור את האתר כי הוא לא מו גש .אמורים לטפל בזה .זה עולה המון כסף לה גיש את
האתר .לכן ש ה הבאה צריך שרמד פרסום יהיה אחראי לב ות את האתר מחדש באופן מו גש.
פרוייקטורית
אליה :יש כמה פרוייקטים שעומדים על הפרק:
חדר רווחה – בעקבות השלמת מערך הקלי יקות יש יותר מוכ ות ,וא ח ו ממתי ים לתגובה מסגן הדיקן.
א ח ו מחכים גם לפגישה עם הדר.
כסאות ושולח ות עץ – קיבל ו עליו הצעת מחיר אבל זה עולה המון .הפקולטה הציעה חצי ,וא ח ו מחפשים
מימון חיצו י בשביל החצי הש י.
כסאות בר – כבר הושגו ,רק ממתי ים לשרשראות.
מועדו ים– זה קיים בעברית ובת"א .הרעיון הוא שיהיו סטוד טים שלא במועצה שיהיו אחראים על זה .יש
כבר רעיו ות למועדו ים ,יש משרדים שמעו יי ים לקחת בזה חלק .א ח ו רוצים לעשות מועדון דגל,
שאולגה מש ה ב' ,מובילה ,וכבר בתחילת הש ה הבאה זה אמור להיפתח.
מדור תרבות
בתאל :ביום חמישי הקרוב יש יום גיבוש של המועצה אצל ספיר.
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ה שף הוא גולת הכותרת של אירועי המועצה .התחל ו היום בחלוקת ההזמ ות.
לו"ז האירוע:
קבלת פ ים עם אוכל מושקע ומג טים
תחרות סרטו ים ,מרצים מצטיי ים והוקרת המת דבים
הרקדה
ממחר מתחילה מכירת הכרטיסים .חשוב לתת הזמ ות באופן אישי .ב וסף יהיו מכירות מרוכזות
בהפסקות .חשוב שכל ה ציגים יעזרו בטיפול בהפסקות הפעילות.
הסרטו ים צריכים להיות מוכ ים עד יום שלישי.14.6 ,
ב וגע לשאלה האם כון שמצטיי י המועצה לא יהיו ה ציגים ,א ח ו רוצים להכריע ע"י הצבעה .לדעתי אם
הכיתה בוחרת את הכיתה בתור מצטיין ,לא כון להגביל את זה .ש ה שעברה בהרבה כיתות בחר מציג
אחד וסטוד ט אחד שאי ו ציג.
יצן :לדעתי ציגי המועצה לא צריכים להיות כלולים .זו הזדמ ות לתת הזדמ ות לעוד א שים לקבל הכרה.
יאיר :גם א י מסכים עם יצן לאור המסק ות מש ה שעברה .יש ל ו יתרון מוב ה ,והמטרה של ההכרה היא
להכיר בא שים שעוזרים במובן האקדמי.
יגאל :ערוך הצבעה.
הוכרע בדעת רוב שלא יהיה אפשר לבחור ב ציגי המועצה.
ש י :תהיה הצבעה למרצים מצטיי ים ש יתן להם שי ב שף.
טל :החלוקה היא לא שווה כי יש מרצים שמלמדים את שתי הכיתות ויש מרצים שמלמדים רק כיתה
אחת .ויש גם מרצים שמלמדים כיתות קט ות .בש ה ג למשל יש רק קורס חובה אחד אז כולם יבחרו בו.
ש י :השאלה האם ההטיות האלה מצדיקות לבטל את הרעיון.
 22:55-ספיר יוצאת--יגאל :ערוך הצבעה.
הוכרע בדעת רוב שלא יהיו מרצים מצטיי ים.
בתאל :יש רעיון וספת לעשות מרצה על הבר .עשה את זה בתחילת ש ה הבאה.
יגאל :לפ י סיום –סטוד טית העבירה למועצה בא ו ימיות מכתב עם רשימת ושאים שהיא מבקשת
שהמועצה תטפל בהם .א ח ו מעודדים סטוד טים וספים לפ ות למועצה לשם טיפול בבעיות וקידום
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