
 

 

 
 

 
 

 ( ב באלול  תשפ"א ) 10.8.21ישיבת הועד  פרוטוקול
 

 : סמינר שיין פתח תקווהמקום ישיבה
 

 (: יניב, אליעזר, יעל, ניצנית, בעז , דיה, יוחנן, שימל,  אחיקם,  שי 10) : השתתפו
 (  אבישי, מטי 2נעדרו:        )

 יוליה, חני גלעד,  אסף, דני,              מטה:  
 

 א.  אישור סדר יום, מעקב ביצוע החלטות קודמות, עדכונים:
 . משרדי ממשלה. 1      
 . קורונה )מחכים לחוו"ד יועמ"ש(.2      

 
 מועצת המכינות-. מכינת יפתחב

 החלטות:     
 לא להיות חלק ממועצת המכינות, המועצה לא תיתן . כל עוד מכינת יפתח תמשיך 1   

 המדינה או גוף  שלהם מבחינת כל שירות למכינה למעט שירותים שהמועצה מהווה ספק        
 . ומקבלת תשלום על הוצאותיה מחויבת לכך ,אחר ציבורי       

 ן שירותי חובה . המועצה תפנה למדינה להסדיר הפרשי עלויות שהמועצה זכאית להן, בגי2  
 . אתשפ" "ףשהמועצה העבירה  למכינת יפתח בתחום ההכשרות וההסמכות בשנים תש       

 מכינה תצטרףה שיניב יעביר את ההודעה למכינה ויבחן איתה המשך ההתנהלות במטרה .  3  
 למועצה.           

 
 ג. מחקר מכינות:  

 החלטות
 תפק בסקר. עמדת הרוב היתה תמיכה בקיום .  להכריע אם עסקינן במחקר נרחב או להס1      

 ויעדי  לפי צרכיי , (כינהמתום שהותם בעד עשר שנים מ) בוגרים לם ו יסקר רוחבי לחניכ           
        המועצה.             

 .  בנוסף תינתן למכינות המעוניינות בכך  אפשרות להרחיב את הסקר בתמורה לתוספת  2      
 תשלום.              

 הערך והתרומה לאפשרות הכללת קבוצת ביקורת  .  יש לבחון עם גורמי עריכת הסקר את3      
 דומה במאפייניה לבוגרי וחניכי המכינות.             

 .  יש לבדוק עם המציעים את יכולתם לקבל נתונים בסיסיים ממאגרי המידע של  משרד4      
 באיזה  החינוך וצה"ל,  כדי להעשיר את מאגר הנתונים ולהציג תמונה יותר רחבה, כגון:             
 זרם חינוכי למד החניך, כמה שנות לימוד סיים, מאפייני נוער פריפריה, נתוני יסוד על            

 השירות בצה"ל וכדומה.              
 לישיבה הבאה יש להעלות לדיון ולהכרעה את ההצעות הרלוונטיות ביותר.  .5        

 
 - ד. בארצנו  

 בישיבת הוועד הבאה יוצג   –נמסר דוח מצב עם סיום תפקידה של טלי. לבקשתו של אליעזר 
   דווח  המסכם את פעילות בארצנו עד כה .

 
 ה. תכניות תואמות מכינה וארגוני נוער שמוקמים על ידי  מכינות ושפעילותם אינה מסודרת על

 ידי גוף ממשלתי כלשהו     
 חינוכיות "תואמות מכינה" וכן ארגוני נוער, שהוקמו ומנוהלים על   הדיון סביב נושא תוכניות      
 אין עליהם רגולציה כלשהי הציף שתי בעיות מרכזיות:  שידי מכינות ו     

 . כל תהליך הבטיחות וכללי ההסכמה של המכינות ביחס לבניין עולם הבטיחות לא חל על  1
 ן תיוחס למכינות. התכניות הפרטיות וזאת למרות שכל תקלה שתתרחש בה    
 .  החשש / האפשרות להטעיית הציבור הסבור שילדיו משתתפים בתוכנית מכינתית או תוכנית  2

 נוער מפוקחת        
 . לפחות במקרה אחד, על פי מה שמסרה המכינה, הוקצו דח"שים באופן "פרטי" ולא באמצעות  3

 תית הבודקת את עולם המכינות  משרד הביטחון. )עניין זה נבדק כרגע. ועדת הבדיקה הממשל    
 התערבה לבקשתנו בעניין והורתה לצה"ל ולמשרד הביטחון להודיע בשלב ראשון לכל הורי      
 המשתתפים ולמשתתפים עצמם שזו תוכנית פרטית(.     
 



 

 

   
   

של דח"שים שנתיים שלא דרך   ,לכאורההנ"ל,  טרם הסתיים הבירור עם צה"ל בעניין הקצאה  
לטענת מחסור בדח"שים שמועלית על ידי צה"ל ומשרד הביטחון כעילה   בניגוד)משרד הביטחון 

 להגבלת היקף החניכים במקד"צ( .
 ההחלטות 

 הנהלת מועצת המכינות קובע כי:  -ועד
 רשאית מיום החלטה זו ואילך להקים ולנהל  איננהמכינה החברה במועצה עמותה המפעילה . 1
 בהתאם  ע"י רגולטור ואשר אינן מפוקחות או מוסדרות ונוער אשר אינן מוכרות  תוכניות קד"צ    
 לכך.      
 וודא כי העמותות . לגבי תוכניות חצי שנתיות וארגוני נוער קיימים, המכינות מתבקשות ל2

 במהלך שנת תשפ"ב ולא להמשיך בתשפ"ג לפעול נושא המפעילות אותן יסדירו את ה    
 במהלך הבטיחות להסדיר הפעילות להקפיד בנושאיבד בבד במתכונת בלתי מוסדרת, ו    
 גורמים מקצועיים.  עם תשפ"ב     
 . לגבי התוכנית השנתית שמופעלת באמצעות דח"שים "פרטיים", המועצה תפעל במיידי  3
 להסדרת הנושא באופן שלא יינתן הכשר לפעילות לא מפוקחת מצד אחד, ובירור והפסקה     
 , כולל נקיטה בצעדים משפטיים במידת הצורך. "פרטיים"מיידית של תופעת דח"שים     
 
 
 דיון על  עקרונות נוסחת הקצאה, ועדת חריגים, אופן תיעדוף העבודה ואופן  בינוי מכינות.   ו.

 התקצוב.                              
 החלטות:

פר תקנים בלבד או בשילוב של תקנים סמ לצור הכרעה אם לקבוע נוסחה שמתחשבת ב .1
לוותק, ממצאיו יובאו  וותק, המטה יבצדע בדיקה האם יש מיתאם בין גודל מכינה  

לישיבת הועד הבאה, ובהתאם לממצאים יוחלט סופית לגבי הנוסחה. )לריענון הזיכרון: 
נקודות לשנת ותק ונקודה   5נוסחת החלוקה שאישר הוועד בבינוי במכינות צפון הית לפי 

לחניך, משרד החינוך אישר נוסחה לפי תקנים בלבד(. שווי הנקודה צריך לעמוד כמו  
 ₪. 11,000-צפון  על כבבינוי ב

 תוקם ועדת חריגים שתהיה מורכבת מנציגי ציבור + היועמ"ש נוי ברינט.  .2
 תוספת. 20%לוועדה תהיה אפשרות להקצות למכינה, מעבר למגיע לה על פי הניקוד, עד 

 . יערך יום עיון לכלל המכינות בנושאי הבינוי ואופן ההגשות .3
 
 פ"ב ,גם בתש ליצחק רבין משותףטקס זיכרון ז. 

 :החלטה
 מבורך! יתקיים כנס בהשתתפות ראשי מכינות. אסף מטעם המטה יכנס הצוות. 

 
 תוכנית הדר ח. 

תוכנית בוגרים מוצלחת מאד לחניכי/בוגרי המק"צ התורניות שמוביל הרב פנחס עציון, שמסיימת  
כבר שניה שנייה. התכנית נועדה לייצר שימור קשר משפיע איכותי על בוגרי המכינות בזמן  

( לכל שבעה  שכרהשירות השוחק )רוחנית( בצה"ל.  התכנית מבוססת על ליווי אישי של ר"מים )ב
עד עשרה בוגרים לאורך כל תקופת השירות וכוללת פרמטרים מחייבים של קשר ומפגשים פיזיים,  

 ומסתמנת כרגע כהצלחה מסחררת ופעילות כמעט בגדר הכרח.
 החלטה:

המדויק ייקבע לאחר בדיקה פיננסית ואישור של ועדת    לתמוך בתוכנית ולהרחיבה. ההיקף 
  כספים.

 
 רשמה: יוליה 


