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 (זתשע" ה"ע)לשנ 1מס'   -ישיבת ועד  מנהל                                
 (ית נחמיהבבשרדי קק"ל קום הישיבה: ממ)                                

 
 (צחק ניסים, מיכל שמריהו, יעל, חיים, ,יוסי, מוישי, שימל, שי)   9   :שהשתתפוחברי ועד  

 .)חו"ל( )יובל, יוחנן  1חברי ועד נעדרים:          
 )יניב מזומן(  6ראש מכינה שהצטרף:   

 מעייןאסף, טלי, יוס, , תמר, דני    6   :השתתפות בעלי תפקיד
                                                                                          

                                                                                                                                                                                                  
 הנושאים הבאים: דחוהוחלטו פה אנדונו  הבישיב

 

 
 ה בעזרת מצגת הנתונים, עם לימור מחברת רוביקון.ועצתהליך איסטרטגי של המיכום א. ס

 )עיקרי המצגת מצורפים(
 

סקרה את התהליך, כולל השאלונים  עבודה בתחוםגורליק מחברת רוביקון שריכזה את ה רולימ
 וההתייחסויות.

 
 :רי הועדבחשהועלו ע"י  דבריםה ירעיק. להלן וכן התייחסות של לימור ו שאלות והערותבוהתקיים דיון 

 

 .יש לבחון התאמת הפילוח של המשתתפים לסוג הסקר 

  אים: אמינות ומחויבות.שוהציונים הגבוהים מאד שניתנו למועצה בנראויים לציון מיוחד 

 נקודות שבהן יש לעבוד לשיפורמספר עצה, אך מסמן המחקר מצביע על שביעות רצון גבוהה מהמו 
הועד יכינו לאחר  חבריהמטה צריך להתייחס לנקודות אלו ולהכין תכנית עובדה בהתאם לשם כך 

 .קבלת המצגת הערות להתייחסות בישיבת הועד הבאה כדי שיוכנסו לתכנית העבודה של המטה

 
 עדכוניםב. 

 

 4 ה מיידית לקוהמיועדים לחלכי כספי פרוייקטים בישיבה את ההחלטה הועד אישר לפי נספח שהוצג  .1
 . ןלא יועברו לה למרות  הודעות חוזרות ונשנות תיהןומכינות שלא הסדירו חוב

וככל שלא יעשו  11.3.67תיהן עד ולהסדיר חוב ועל פיה יוכלו הנ"ל ר למכינותסמהודעה תיכי ט להוח
זאת יחולקו כספי הזכות בפרוייקטים שלהן )העולות בהרבה על חובן( לכל המכינות האחרות 

 .הזכאיות

 

ר על החלטתו הועד חז טרם הצטרפה למועצה למרות הפניות אליה. ברביד( הממוקמת כינת יפתח )מ .2
או  נות מכספי הפרוייקטים ושירותי המועצה כל עוד לא תהיה חברה במועצההיכי המכינה לא תוכל ל

 .ת בזכות המועצהלבותים שהיא מקרשלומים עבור השלא תסדיר ת

 

להתחיל במסורת שנתית של הענקת פרס המעשה החברתי/ציוני לבוגר מכינה ו/או איש החליט הועד  .3
 צוות במכינה, לפי פרמטרים שיפורסמו בקול קורא.

 



ף לטקס הוקרה גם מענק של סושיכלול בנ זוכים מדי שנה 3או  2נק פרס כאמור ל הועד החליט כי יוע
דת וגי ארחב 2עדת הפרס יישבו . בויםהזוככל אחד מהייתרם לפרוייקט אותו מוביל/ה ש₪  11,111

 .יפתח רון טל יו"ר אגודת הידידיםבנסוף להידידים 
 (בנספח  -הפרמטרים והלוז להצעת מועמדים ולפרס) 

 

            מפעל חיים ותרומה ייחודית למפעל המכינות הקדם צבאיות. הצעה לפרסזה  בשלבהועד דחה  .4

 

 :תקנים של שנות שירות ומכינות .5
הועד הנחה את המטה לקיים עבודה שיווקית ותקשורתית כדי לבדל את המכינות מתכניות אחרות כדי 

ך מהלך או מאבק ציבורי נגד תכניות להרחיב את התקנים המיועדים להן. הועד קבע כי לא ייער
 אחרות.

 

  גיוס משותף בחו"ל: .6
בעיקר בני ישראלים. בישיבה הבאה יידון כיצד  ,כמות החולניקים בשנה הקרובה צפויה להיות כפולה

שיחה לפני כן יש לקיים ולגבות דמי השתתפות ממכינות שנהנות מהפרוייקט על אף שאינן חלק ממנו, 
 איתן.

אחד שמיועדים לקחת בהם חלק עשרות חניכים  ופים של שלושה ימים כלביוני ייערכו שני סמינרי צ
 מיועדים לתשע"ח. כנס אחד יתקיים בניו יורק כנס שני בלוס אנג'לס.

 לבקשת הצופים, ישתתפו בכנסים  בנוסף לדני )שנמצא לפי תכנון מראש ובלי קשר לכנסים בארה"ב
שמעונינות כי איש צוות/ראש מכינה מטעמן  באותה תקופה(, גם כרמל רכזת מסע. מכינות "צופים"

 ישתתף בכנס )על חשבונן( מתבקשות להודיע בדחיפות לכרמל.

 

. הועד (25.5ות בבנייני האומה )ב( וכנס ההתייש26-27.3כנס נס הרים )על תוכן מיועד של עדכון ניתן  .7
שיח הפנימי וגיבוש החליט על עריכת שינוי בכנס נס הרים של הוספת /הארכת הדיונים והחלק הנוגע ל

  ההסכמות, החזון והגבולות.

 
 טחון ליברמן למכינת בני דודיבטיין ומכתב שר היגאל לוינש בת התבטאות הרפרשג. 

 התקיים דיון סוער נוקב, חריף וכואב.
רת והועבר בה והופץ בין המכינות בתקשוישפי היביחד מכתב מוסכם על כל משתת נוסחך ושדיון ממלאחר 
 הממשלה הנוגעים בדבר. המכתב קבע: ידלמשר

 

ועד ההנהלה של מועצת המכינות מבקש להבהיר את עמדתו לאור האירועים האחרונים 
מכתבו של שר הביטחון, אביגדור ליברמן, ובעקבות דבריו של הרב יגאל לווינשטיין 

 למכינת בני דוד כדלקמן:
 

וג במקומות של אנו מאמינים בחובה לפעול באופן מאוחד ומאחד, הכולל דיאל .6

 מחלוקת.

 אנו קובעים שביטויים פוגעניים ומדירים אינם יכולים להיות חלק משיח חינוכי. .1

אנו קוראים לצה"ל לאפשר לחיילי ישראל: גברים ונשים, דתיים וחילוניים, לשרת  .3

 בכבוד ובהתאם להשקפת עולמם, על פי כללי צה"ל ולמען ביטחון ישראל. 

בפעילות מוסדות חינוכיים, לרבות מכינות  התערבות של גורמים ממשלתיים .4

הוא מדרון חלקלק ויש להימנע ממנו ככל  -קד"צ, בשל עמדות של איש חינוך בהן 

 האפשר במסגרות חינוך בחברה דמוקרטית, כולל במכינות קד"צ. 

 רשם: דני


