
 

 
  

 
 חשון תשע"ז( ו) 26.10.17ישיבת הועד פרוטוקול 

 
 

   ,שמריהו, ( בנצי,  יוסי, שימל, חיים, יצחק ניסים9)                 : שהשתתפוחברי ועד 
 יוחנן, יעל דומב  יובל,                                                           

 )אירוע בר מ"צ(.רותי  , (( שי )מילואים2)                   עו:חברי ועד שלא יגי
 יוסדני, טלי, תמר, אסף, חני,                      השתתפו לא חברי ועד:

 
 

 חלטו הסעיפים המפורטים להלן:ונו והודבישיבה נ
 
 מכינת אורות .1

 תקין ןת באופמעמותה שלא מתנהל קלהפעלה בגלל שהיא ח לא קיבלה אישור המכינה 
  נדרשת להפסיק.ועתה בגלל תקלה התחילה את השנה  .ונדרשת לסיים פעילותה

היא  , במנותק מהעמותה שהכילה אותה, המכינה עצמהרגולטור אין חולק ש]ה  גם מבחינת
 ביקוש וצמיחה. ובתנופת טוב  יכוסד חינומ

 ? מול הרגולטור האם ניתן לסייעעד דן בשאלה איך ווהו
אירית חיבור  מול וקיבדראש המכינה( רב אליאב יסים )יחד עם הניצחק רב ה ום:סיכ

אמרה לי עד היא ובת הוילאחר ישת ישלי עם איר .ע.)בפ כשלוחה או מכינה לעמותה אחרת
             .שאכן העניין נבדק עם גישה חיובית(

 
 עה או מתחלפת להכרעה בנושאים השוניםובועדה ציבורית ק .2

 :הוחלט
 ,יצטרפו יהםשאל (3)קוורום מינימלי חברים בעלי זכות הצבעה  5 ציבורית מ הכב ועדתור

 .להלן ם כמפורטקידיתפ ממלאי ,לשלב הבירור והמידע ,ללא זכות הצבעה
ציבור המכירים את עולם המכינות )עדיף בוגרים או ראשי נציגי  3 : בעלי זכות ההצבעה
  חבר מחוג הידידים., בן יעקב מכינה שעבר(,  יוחנן

  מצטרפים )ללא זכות הצבעה(:
, ת הצבעהוכסרי זחשלושתם לאינפורמציה ו)המועצה ל "מנכהיו"רים של המועצה,   2

  )כולל פיקוח על הצבעה(. ועצה עו"ד ברינטמהנוכחותם לא חובה(, יועמ"ש 
 יועברו כרעה ולשיקלול הלוהפרמטרים ת וועדה הציבוריהמיועדים להכרעת הנושאים ה. 3

 כ"לנהיו"רים והמע"י לאחר אשיור הועד 
  -גריםומיזמים וב .3

 אופן הקצאת הקולות הקוראים.בנערך דיון במדיניות ו
 אושרו הקולות הקוראים כדלקמן:

 בתי מדרש   -ול קורא ק
 על ידי ארגונים מתמחים מטעם המכינות גיוס בפריפריה   -קול קורא 

 

המועצה קובעת את  בעניין הקצאה לקולות קוראים/מיזמים:יו"רים ה התקבלה הצעת .4
. כמו כן חייבות להיות במתחם הסבירות ובהוכחת זיקהות ומסגרת התמיכה וההצעמתחם 
 10. ם ליזמות קיימות(ות, הקולות הקוראים מיועדיש)ליזמות חד תקציב הנבטה קטןיוקצה 

 ."הנבטה"ליש להפנות  יםקורא ותהקולתקציב המיזמים/מ ,אחוז גג 15עד 
 
 

 
 
 



 

 
  

  -חיפהנות הקדם צבאיות" יכהקמת "בית המפרוייקט 
המועצה הוזמנה על יד משפחה פילנטרופית שהיא בעלים במבנה גדול בחיפה להציע 

)כל הבינוי והשיפוץ עי  טווח תוך בינוי המבנה בהתאם לצרכים תשימוש לתקופה ארוכ
 הפילנטרופים.

 
אי תשלום שכר דירה  ,ע"י הפילנטרופים   התאמת המבנהיפוץ וכאמור שההצעה כוללת: 

 המועצה אחראית על הובלת התכנון והגשת ההצעה. .וארנונה
 המועצה תתמודד מול גופים אחרים מעוניינים.

 
  הוחלט:

 : תקבלה הצעת שמריהוה
מועצה, ישמש המבנה בחציו מבנה. אם תזכה הציע את הצעתה ותתמודד על המועצה תה

ינרים, כיתות לימוד לשם למשרדי המועצה, חדרי ישיבות, אכסון מכינות לצרכי לינה וסמ
 כך ואודיטוריום לטקסים וכדו'.

המועצה לטובת אחת המכינות בחיפה או שתיהן וייבנו בו חדרי  דיאת החצי השני תעמ
 . 'כיתות וכו ,מגורים

₪,  20,000ההשתתפות כרוכה בתשלום הכנת תיק תורם אדריכלי בעלות ראשונית של 
 במקרה של אי זכייה.₪  30,000שתגיע ל 

 
 חמ"ל:  .5

 העבודה )סקירת מצב כללית לאור התפתחויות ודיון(. כניתותרה שוא א.
שני )מהענק הראשון מיועדת למענק הגובה ההקצאה מקק"ל  לחמ"ל לפיאה והלו אושרהב. 

 .?[1]מה הוא מענק (2016ניתן בדצמבר 
 מכינות תחת מעטפת ירלבוג כפרי סטודנטים תיחתתמוך בפלתקבלה הצעת החמ"ל הג.  

    בהתאם.ולהוצאת קול קורא  ל"מועצה/חמ     
 

 עדכונים: .6
 סקירת ביצוע החלטות ישיבה קודמת. .6.1
 .תכנית יחדבמסגרת ו ,, משאביםל"חו הנסיע דיווח על .6.2
 ., שי יוביל הענייןקק"ל(-נרחת אפ)משפ יום המכינות בשביל ישראל .6.3
 .בנושא החינוך לשירות צבאי יום עיון משרד הביטחוןדיווח על היערכות האגף ל .6.4
 נסת.יום המכינות בכהערכות ל .6.5
 גיוס משותףנושא הדגשת בותורניות; לגיוס ח על ההתארגנות לקמפיין בעניין "דו .6.6

 .כלליותל ,בפריפריה

 רשמה: יוליה
 
 
 

 


