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 :כדלקמן הבהועד החליט בישי

 מנהל של הישיבה הקודמת, אושר.פרוטוקול ועד  .1

 

יש להשלים את כי   הוחלט )המשך מהישיבה הקודמת( -ארגוני עם חברת רוביקוןהייעוץ התהליך  .2
 הועד באופן הבא:ברמת  הארגוניהתהליך 

 

הגדרת יעדי הועד ובחינת מחודש של תהליך ני הבחירות פיש לקיים בישיבה הקרובה ול .7.8
 והיו"רים: מה מביאים לדיון, תכיפות התכנסות וכו'.תפקידי חבריו  תפקידיו ו,מעורבות

  .למבנה ארגוני ים נוספיםשל מודלולימוד לעשות בדיקה  מוצע .2.2
 

 המטה יבדוק מול הפורום ישירות ויעלה לוועד לעדכון והחלטה. -, הוחלטפורום ירוסלם .3

 

  , הוחלט:חמ"ל .4

( הוחלט שבאופן קבוע מנכ"ל לאחר קבלת חוות דעת מהיועמ"ש של המועצה )עו"ד נוי ברינדט .1.1
המועצה יהיה יו"ר החמ"ל כיד לוודא קיום מדיניות המועצה על ידי החמ"ל. הוטל על שי גוטמן 

דני זמיר להיות יו"ר  המועצהמנכ"ל . לבחור את 1..1וטלי להסדיר באסיפה הכללית שהתכנסה ב
 . ועד הנהלה של החמ"ל

 

 הוחלט: ,כנס המכינות .5

 מקבלי פרס מנהיגות צעירה. הועדה מאשרת ומברכת את .1.1

 בשנה הבאה. את הפרמטרים והמגישיםיש להקפיד לחדד ולדייק  .1.2

  יעלה לאספה הכללית ומכינות יתנדבו.בחירת חניכים דוברים:  .1.3

נוצרה )עפ"י השאלונים( הפרדה מגדרית בין המכינות התורניות לכלליות  -הרכב מעגלי הלימוד .1.1
 . ך להבא בעבודה מקדימה עם התורניותיש צורך לתת את הדעת על כ בכיתות לימוד

ע"י שמירה על כללים כמו בכנס התורניות יוכלו להשתתף בכנס היה רצון ש  -כנס משרד החינוך .1.1
 .המכינות ייבדק מול משרד החינוך

 

 -תכנית עבודה מטה, נשמעו ההערות הבאות: ירקעי .6

 לשקול בנייה מחדש צריך להגדיר מחדש, לברר מי מגיע ומי לא -חוג הידידים .1.1

 ואם זה בר היתכנות. פיות שלנו מהקשר עם מיט"בלהגדיר מחדש מה הצי .1.2

על המנכ"ל והמטה לתכנן בתכנית העבודה הקצאת משאבים להעסקת אדם  -מכינותבינוי וע לסי .1.3
 ף לסיוע קק"ל.סובתהליך במשרדי הממשלה, בנשיסייע 
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