
 
 
 

 חמישייום                                                                                              
 ז, תשע"שבטב יג                                                                                                                            

 7102 פברוארב   9                                                                                                       
 

 
 סדר יום  -(זתשע" ה"ע)לשנ 5מס'   -ישיבת ועד  מנהל                                          
 (ית נחמיה)ב                                                                            

 , יעל חולה(יוחנן בבי"ח) 8                                             :שהשתתפוחברי ועד 
                                                                                                                                     , אפרת, שי, מעיין, תמר, אסף, יוסדני    7                                 :צפי השתתפות בעלי תפקיד

                                                                                                                                                                                                     
 

 הוחלט פה אחד:

לאחר הצגת הסיכום החצי שנתי ע"י המנכ"ל ובעלי התפקידים והערות שונות, אושר הדו"ח ויעדי  .2
 ההשלמה לחצי השני. חברי הועד שיבחו אתצ המטה והדו"ח שמעדי על העבודה וההתקדמות.

 

 ת במהלך מסירת הדו"ח:הערו .2

 

 יש לקדם פגישה עם שר החינוך בנשוא הבינוי לקיום ההבטחה למאטצ'ינג. .2.2

 בעניין גיוס בני ישראלים ובני יהודים בחו"ל )יחד( שמריהו ביקש קיום מקיף בהמשך.. .2.2

 בשיתופי הפעוהל יש להוסיף את השת"פ עם הרט"ג. .2.2

בעקובת האירוע בשנה החולפת שעיקרו המשך יוצעו שיפורים ללוז המוצע   -מצדיעים לירושלים .2.2
 של הכנס של המכינות בבנייני האומה וסיום בערב בגבעת התחמושת. לטיפול המשך של יוס ודני.

 דווח על ייזום הקמת מכינה חרדית עי המועצה. .2.2

 לתיאום -יש לקיים פגישה עם הרמטכ"ל וראשה אכ"א -מיטב .2.2

 שתתפות מכינות.מוצע ליצרו קשר עם אתגרים והלהרחיב ה -צע"מ .2.2

 

 ביחס לדו"ח הכספי החצי שנתי: .2

כל  .22.8.22ו זאת חייבות לנצל כל הסכום עד שעאושרה ההחלטה שמכינות שטרם  -נותעזבו .2.2
בתחילת ן בהתאםן למספר חניכים מיצו את חלק רכל המכינות שכבבין  קלהיתרה שתיוותר תחו

 עח. "עשננ

 לוודא מקורות למימון מינהלות ותקורה בבינוי. .2.2

למיזמים שיוצעו עי מכינות בהתאם לנוהל המשנה הקודמת תתפרסם ₪  26,666רה הקצאת שוא .2.2
 הודעה בעדכון. 

 

  -בינוי במכינות הצפון .2
  )מצ"ב(. הלים שהוצעו וטבלת הצדק החלוקתי,אושרו הנא. 
 טל, יוחנן בן יעקב, נציג קק"ל.-יפתח רון: יכלול את ששנקבע צוות ההיגוי הציבורי ב. 

 גם את אלוני יצחק  האפשרות להכליל בקו הצפוןמול הקק"ל יבדק ובמועצה תם בועד ירג. לבקשת חב
 כיות.שמ, חמדת(, בהקמה )שלוחה(, גבעת חביבה )מכינה חדשה    

 

מכתב לאגף הבטחוני חברתי לאור מכתבו מנכ"ל משרד הביטחון למכינת בני דוד בעניין הפסקת הקשר  .5
לאחר ויכוח ארוך בועד סוכם כי הועד צריך להביע  .א בגלל העיקרוןעם הרב יגאל, לא בגלל התוכן אל

ים בשיעורים, מבלי שיהיה בכך לתמוך כנרבות משרד הביטחון באמירות של מחדאגה מעצם התע
 .ולכן לא יישלח בתוכן האמירות. לא הושגה הסכמה על נוסח המכתב

 
 רשמה: תמר


