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 ישיבת הוועדה הציבורית 

 של מועצת המכינות הקדם צבאיות הציוניות הישראליות )ע"ר(

 15.4.2018 :תאריך ישיבה

 16:00: שעת ישיבה

 , לוד9אלשווילי : מקום הישיבה

, מר )הגיעה לדיון בנושא השלישי( רוזנברג-אפרת שפיראגב' מר יוחנן בן יעקב , : חברים נוכחים

 .מר שלומי אוליאל: נחי אייל, נציגי קק"ל

 מר יואב דוניץ: חברים נעדרים

 חברים. 4מתוך  3: מניין נוכחים

מר מטעם העמותה;  אגב' תמר זעיר: עו"ד דני זמיר, יו"ר הועד המנהל של העמותה; מוזמנים

גלעד זילברשטיין מטעם העמותה; ארנולף, מנכ"לית בארצנו;  אסף שור מטעם העמותה; גב' טלי

 עו"ד נוי ברינט, יועץ משפטי לעמותה.

 

נושא ראשון: אישור קבלת ערעור שלוחת כפר הנוער עיינות של מכינת אדרת וצירופה  .1

 .תשע"ח –לקול קורא לתמיכה במכינה/שלוחה חדשה לרשימת הזוכים בתמיכה 

דני זמיר מעדכן את הוועדה בערעור של שלוחת מכינת אדרת בכפר הנוער עיינות על 

החלטת הוועדה באשר לחלוקת התמיכה למכינות ושלוחות חדשות בפריפריה 

 הגיאוגרפית והחברתית. 

נוי ברינט מפרט את נסיבותיו של הערעור, ואת מסקנתו כי עיינות אכן יכולה לענות 

 לאור תמהיל התלמידים הלומדים בכפר הנוער. לרכיב של פריפריה חברתית

סכום התמיכה צטרפות עיינות, ובהסכמת קק"ל, יוגדל נוכח ה מטה המועצה מעדכן כי

 ₪.  540,000-ל₪  500,000-הכוללת מ

-בצורה שוויונית בין כל המכינות, כולל שלוחת עיינות, ו₪  480,000הצעת מנכ"ל: לחלק 

יאוגרפי של הזוכים במדד הפריפריאליות של הלמ"ס. בהתאם לניקוד האזור הג₪  60,000

 הועדה מופנית בעניין זה לטבלת הניקוד שהוכנה על ידי עו"ד נוי ברינט. 

החלטה: מוסכם פה אחד )אפרת לא הגיע לדיון בשלב זה( ע"י הוועדה לאשר את צירוף 

תשע"ח  –שלוחת עיינות לרשימת הזוכים בקבלת תמיכה למכינה/שלוחה חדשה 

יחולקו באופן שוויוני בין המכינות/שלוחות הזוכות; ₪  480,000ם לחלוקה הבאה: בהתא

יחולקו בהתאם לטבלת הניקוד שהוכנה בהתבסס על מדד הפריפריאליות של ₪  60,000

 הלמ"ס.
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  נושא שני: בחירת זוכי פרס הבוגר/ת של מועצת המכינות .2

 

 עמדת אחת מכל קטגוריה.מוצג הקול הקורא והועדה מתבקשת לבחור מועמד אחד או מו

לוועדה מוגשים הקריטריונים הבאים לבחירת הזוכים שהוצעו ע"י המטה: שוויון מגדרי 

)ככל הניתן, מספר שווה של זוכים וזוכות(, לא יותר מזוכה אחד למכינה, לפחות זוכה 

אחד מהפריפריה, לפחות זוכה אחד שהינו בוגר המכינות התורניות. בנוסף מומלץ לתת 

 ותק של שנות העשייה של המועמד/ת.משקל ל

הוועדה החליטה לדון בכל קטגוריה בנפרד, לתעדף את המועמדים מכל קטגוריה ולאחר 

 שיתסיים הדיון יקבעו הזוכים. בסיכום זה יוצגו הזוכים בלבד:

 :קטגורית ההתיישבות / פריפריה .א

קטגורית , כמשפיעת השנה בבוגרת מכינת גליל עליון, רונה לויןהוועדה בחרה את 

השנים  6-ההתיישבות / פריפריה. רונה הינה חלק מגרעין התיישבות "הראל" ב

האחרונות. לאחר שנים ומאמצים רבים של הגרעין לקדם את ההתיישבות בנגב 

הצליח הגרעין להתיישב במחנה זמני בגוש ישובי צוחר בעוטף עזה. בישוב חיים כיום  

ה וחברי הקהילה עומלים כיום על חברים בקהילה משגשגת ומתפתחת. רונ 110-כ

 השגת אישורים להקמת ישוב קבע בערבה. 

הועדה קבעה כי נחישותה של רונה והקדשת כל עיסוקיה וחייה לקידום גרעין 

התיישבותי גדול בפריפריה כולל התמדה בקיומו למרות היעדר פתרון התיישבותי 

רפית מזכים אותה קבוע ולבסוף עלייתו על הקרקע והתיישבותו בפריפריה גיאוג

 בפרס הבוגרת המשפיעה  בתחום ההתיישבות בפריפריה.

 

  :קטגורית החינוך .ב

, כמשפיע השנה בוגר מכינת ארזי הלבנון, יהודה סאלאמההוועדה בחרה את 

"מסע" גור  בקטגורית החינוך. יהודה הינו היוזם והמנהל של תכניות

חודשים, המיועדות  8בנות תכניות אלו הינן תכניות  שנים. 3מזה  ולביאה אריה

מתן כלים להצלחה  , שתכליתם21-18לגברים ולנשים דוברי צרפתית בגילאי 

  בהשתלבות בחברה הישראלית ובשירות צבאי משמעותי.

הוועדה קבעה כי לאור התמקדות יוזמה זו ביהדות צרפת והמשקל דומיננטי שיש 

כה של העלייה מצרפת לתת בעידוד צעירי יהדות לעלות למדינת ישראל לאור הדעי

בתקופה האחרונה יש משנה תוקף למתן פרס לבוגר שלקח על עצמו לקדם תכנית 

  ייחודית זו ומוביל תכנית מרשימה המיישמת מטרה זו.
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  :קטגורית כוחות הביטחון .ג

כמשפיע השנה  בני מאיר,סא"ל בוגר המכינה ע"ש רבין, הוועדה בחרה את 

. בני הגיע למכינה סדיר גדוד פלח"צהיום על קד בקטגורית "כוחות הבטחון". בני מפ

שנים מבית של עולי בוכרה בשכונה מוחלשת במזרח עכו. הוא בלט ביכולותיו  19לפני 

אליה חזר כמפקד צוות לאחר קורס קצינים.  669ולאחר גיוסו הצטיין במסלול יחידה 

רימון בהמשך מונה למפקד פלוגה בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, הקים את סיירת 

והיה מפקדה הראשון, ואף זכה בצל"ש מח"ט על תפקודו במבצע "גשמי קיץ".  

למאבק סמג"ד בגבעתי כשיצא כלב האזרחי הפגין אומץ בנוסף לנתוניו האישים הנ"ל 

אישי כבד בשל כך ובשל מחיר נאלץ לשלם שנהג שלא כראוי והגדוד  בעניין מפקד

 עקב התעקשותו.העימותים שנדרש אליהם עם המערכת הצבאית 

רך הייחודית שעשה מסביבת ילדותו דרך המכינה, בחרה בבני משום שהד הועדה

ציפיות מבוגרי מכינה התגשמות הוגילויי האומץ הצבאי והאזרחי שלו הם דוגמה ל

 . להיות מובילים ערכיים גם בעת שירותם במערכות הבטחון והממשל

  

  :קטגורית מגזר ציבורי ממשלתי )שלטון מרכזי( .ד

כמשפיע השנה בקטגורית  ,בוגר מכינת עז שלמה, הבטאמו יוסף הוועדה בחרה את

, התחנך 5בגיל  1991מגזר ציבורי ממשלתי. הבטאמו עלה ארצה מאתיופיה בשנת 

בישיבת בני עקיבא שבאופקים, למד במכינה הקדם צבאית בקריית מלאכי ושירת 

הבטאמו בליווי חיילים  ביחידת הצנחנים כלוחם ומפקד. במהלך שירותו הצבאי עסק

יוצאי אתיופיה, העצמתם והכוונתם. לאחר שירותו הקים את תכנית "צידה לדרך 

ירות משמעותי תוך לש פריפריה לשירות משמעותי" במטרה ללוות ולהכווין נוער

הסרת חסמים ומיצוי הפוטנציאל הגלום בהם. לפני שנתיים הצטרף הבטאמו לאגף 

 . ושם מסייע בקידום וגיוס אוכלוסיות ייחודיותהבטחוני חברתי במשרד הבטחון 

הוועדה בחרה בהבטאמו משום שהיוזמות שהקים וקידם כמו גם כניסת למגזר 

הציבורי בתפקיד מרכזי מהווים מודל לחיקוי עבור בני העדה האתיופית בכלל 

 .והנוער יוצא אתיופיה בפרט
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  ת(:קטגורית מגזר ציבורי מוניציפלי )רשויות מקומיו .ה

, כמשפיעת השנה בקטגורית בבוגרת מכינת אדרת, איריס צ'רנווגורההוועדה בחרה 

שנים כעולה חדשה מאורוגוואי  11-מגזר ציבורי מוניציפלי. איריס אשר הגיעה לפני כ

הפכה לחניכה בולטת במכינה. במהלך שירותה הצבאית שירתה כמורה חיילת 

החלה לימודיה בתכנית  2014ר. בשנת ומפקדת של מורות חיילות המחנכות בכפרי נוע

המצטיינים של עתידים "צוערים לשלטון המקומי" באוניברסיטת בן גוריון. עם סיום 

לימודיה בחרה איריס להתחיל ולעבוד במועצה אזורית אל קסום בתחום פיתוח 

 כלכלי ותכנון אסטרטגי ולהמשיך לתואר שני בתכנון ערים. 

תה דמות פורצת דרך, אשר בחירתה לעבוד הוועדה בחרה באיריס על שום היו

במועצה אזורית בחברה הבדואית בתחום של פיתוח כלכלי משקפת רצון לצמצם 

 פערים בחברה הישראלית.

 

  קטגורית מגזר שלישי/יזמות חברתית: .ו

 כמשפיע השנה בקטגורית מגזר שלישי בבוגר מכינת גל, גנטו מנגיסטו,הוועדה בחרה 

יזמות חברתית. גנטו הינו בוגר המחזור הראשון של המכינה. בוגר תואר ראשון ו

מהמרכז הבינתחומי  וסטודנט לתואר שני בשיווק פוליטי אשר הקים את פרויקט 

להגשים ביחד" שמטרתו העצמת בני נוער. גנטו היה ממובילי המחאה  –"לחלום לבד 

היחס של משטרת ישראל  אשר קמה על רקע 2015נגד האלימות המשטרתית בשנת 

העניקה התאחדות  2016כלפי העדה האתיופית ועוררה הד ציבורי רב. בשנת 

קיבל  2017ובשנת  ,את אות הסטודנט יוצא הדופןלגנטו הסטודנטים וכנסת ישראל 

 את אות המצטיין החברתי של המרכז הבינתחומי. 

ית ציבורית אשר הוועדה בחרה בגנטו לאור היותו מנהיג בעל אומץ ומסירות חברת

 .פעל ופועל לשינוי פני החברה בישראל

 

 אפרת מצטרפת לדיון, דני זמיר ושלומי אוליאל עוזבים את הדיון. •

 

 נושא שלישי: תמיכה ביוזמות בוגרים .3

תמר מציגה את הקול קורא, שמטרתו לתמוך ולסייע בהצמחת מיזמים חברתיים של בוגרות 

אשר יחולק על ידי ₪ אלף  20כה הכולל הינו ובוגרי מכינות בראשית דרכם. סכום התמי

בנוסף תמר סוקרת את תנאי הסף וממליצה על שיקולים הוועדה בהתאם לשיקול דעתה. 

 לתמיכה בהתאם לפירוט בקול הקורא.

 מגבלות התמיכה יהיו כדלקמן:במהלך הדיון החליטה הוועדה כי 
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ל המכינה ולא של מועצת מתפקידיה ששכן פעילות זו היא לא יזכו בתמיכה בוגרים  יכנס .1

 המכינות; 

שכן מדובר בפרויקטים שהמכינות עצמן מפעילות לצורך גיוס לא יזכו בתמיכה  קייטנות .2

 ; משאבים

שכן הקול הקורא מתייחס לפרויקטים בתחילת לא יזכו בתמיכה פרויקטים ותיקים  .3

 דרכם; 

פרויקטים מתמשכים שלדעת הוועדה יש לא יזכו בתמיכה אלא רק  פרויקטים חד פעמיים .4

 להם פוטנציאל; 

למנף את  עשויפרויקטים שסכום התמיכה של מועצת המכינות התמיכה תינתן רק ל .5

 .)ביחס לגודל תקציב הפרויקט( הפרויקט

 

 לאחר דיון הוחלט כי הפרוייקטים הבאים יקבלו תמיכה:

 ח;ש" 5,000בסכום של  "עושים בשביל ישראל"המועצה תתמוך בפרויקט  .א

 ;₪ 5,000בסכום של  "מברוק"המועצה תתמוך בפרויקט  .ב

 ₪; 5,000המועצה תתמוך בפרויקט מייקאובר בשכונת רמת אשכול בסכום של  .ג

מיומנויות רגשיות, חברתיות במשחק" בסכום  –המועצה תתמוך בפרויקט "מרח"ב  .ד

 ₪; 2,500של 

 ₪. 2,500לום" בסכום של כרם ש –המועצה תתמוך בפרויקט "גרעין חיילים  .ה

 

 נושא רביעי: תמיכה וסיוע בהצמחת מיזמים משותפים של מכינות .4

תמר מציגה את הקול קורא, שמטרתו לתמוך ולסייע בהצמחת מיזמים משותפים של 

אשר יחולק על ידי הוועדה בהתאם לשיקול ₪  50,000 מכינות. סכום התמיכה הכולל הינו

וממליצה על שיקולים לתמיכה בהתאם לפירוט בקול דעתה. תמר סוקרת את תנאי הסף 

 הקורא.

 

הוועדה מעדיפה כי התמיכה תינתן לפרויקטים אשר מכוונים לפעילות משותפת של 

מכינות שמטרתה חיצונית למכינות עצמן. בנוסף החליטה הוועדה כי בשל העובדה כי 

ל אחד יקבל פרויקטים אשר כ 5-מרבית הפרויקטים הם טובים וראויים, היא תבחר ב

 ₪. 10,000 –חמישית מסכום התמיכה 

 

 לאחר דיון הוחלט כי הפרויקטים הבאים יקבלו תמיכה:
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המועצה תתמוך בפרויקט "בית מדרש בוגרי צבא" המשותף למכינות עז שלמה,  .א

 ₪; 10,000ידידיה ואורות )שלוחה של ידידיה( בסכום של 

בות בסכום כולל של המועצה תתמוך בפרויקט "במת באר" המשותף למכינות ר .ב

10,000 ;₪ 

המועצה תתמוך  בפרויקט "מסביב למדורה" המשותף למכינות רבות בסכום כולל  .ג

 ₪; 10,000של 

המועצה תתמוך בפרויקט "מפגש ישראלי" המשותף למכינות לפידות, הירושלמית  .ד

 ₪; 10,000ומלח הארץ בסכום כולל של 

ינות צהלי, רוח השדה, המועצה תתמוך בפרויקט "משמר חיילים" המשותף למכ .ה

 ₪. 10,000יונתן ולפידות וסכום כולל של 

 

 

 על החתום

 עו"ד נוי ברינט

 יועץ משפטי לעמותה

 

 


