
               
 

 ישיבת הוועדה הציבורית 

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

 12.1.2018: תאריך ישיבה

 14:30: שעת ישיבה

 יד לשריון –: פארק לטרון מקום הישיבה

רוזנברג, מר נחי אייל, מר יואב דוניץ, נציגי קק"ל )קול אחד(: -: גב' אפרת שפיראחברים נוכחים

 אוליאל וגב' חגית אוחנה.מר שלומי 

 : מר יוחנן בן יעקבחברים נעדרים

 חברים. 4מתוך  3: מניין נוכחים

: עו"ד דני זמיר, מנכ"ל  העמותה; גב' תמר זעירא סמנכ"ל העמותה; מר אסף שור רכז מוזמנים

בוגירם ותורניות בעמותה; גב' טלי ארנולף, מנכ"לית "בארצנו"; עו"ד נוי ברינט, יועץ משפטי 

 ותה ול "בארצנו".לעמ

 

דני זמיר מסביר את תפקיד הוועדה הציבורית. מעדכן כי יוחנן לא יגיע לישיבה. כן מעדכן כי הוא 

 מנסה לצרף לוועדה את גב' אורנה ברביבאי.

הוועדה מציעה כי טרם שליחת הקולות הקוראים, ישלחו טיוטותיהם להערות חברי הוועדה. חברי 

 ויכולים לסייע לטייב ולשפר אותם. הוועדה הינם בעלי נסיון בתחום

 בנוסף הוועדה מבקשת מהעמותה לדאוג 

א. כי החומרים הנחוצים לישיבות הוועדה בעתיד, יוגשו לחבריה בצורה יותר נאותה ומסודרת 

 אשר תקל על דרך העיון במסמכים. 

 ב.  להבא גם הנספחים ישלחו בדואר אלקטרוני לחברי הוועדה.

 בוע מראש כדי שחברי הוועדה יוכלו לעבור עליהם ביסודיות. ג. כי החומרים ישלחו ש

 אפרת ציינה כי לא קיבלה את החומרים טרם הישיבה.

 .חברי הוועדה חתמו על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים במעמד הישיבה 

 

____________________ 

 נוי ברינט, עו"ד

 יועץ משפטי לעמותה



               
 

 נושא א':

 תשע"ח –חלוקת תמיכה כספית בהתאם לקול קורא לתמיכה במכינה/שלוחה חדשה 

  500,000 –סכום התמיכה לאישור .₪ 

  .נציגי המועצה מחלקים תקציר מנהלים המסכם את הבקשות שהוגשו על ידי המכינות

 תקצירי המנהלים יצורפו כחלק בלתי נפרד מסיכום זה.

 צאים מהחדרנציגי המועצה, למעט עו"ד נוי ברינט, יו 

 

 הערות הוועדה: .1

( matchingדעתה של הוועדה איננה נוחה מחלק ממכתבי ההסכמה למתן מימון תואם ) .1.1

מצד הרשויות המקומיות אשר הסכימו לתת תמורה בשווה כסף. לאור זאת מנחה 

הוועדה את הנהלת העמותה לבחון את המימון התואם אשר ניתן בשווה כסף, ולשחרר 

 רק עבור תמורה בעלת ערך ממשי.את כספי התמיכה אך ו

בנוסף, יש לבקש מהרשויות המקומיות לחתום על מכתבי ההסכמה למתן מימון תואם  .1.2

בהתאם להרשאת החתימה המקובלת ברשויות מקומיות. חתימה אחת בלבד איננה 

 מספיקה.

   

 החלטה )פה אחד( בדבר כלל חלוקת התמיכות:  .2

הוועדה הציבורית החליטה  ₪.  500,000סכום התמיכה המאושר לחלוקה עומד על סך של 

להביע את חשיבות התמיכה בפריפריה, ולו באופן סמלי, ולכן החליטה על דרך ההקצאה 

 50,000ועדה. יחולקו באופן שוויוני בין המכינות אשר יאושרו על ידי הו₪  450,000הבאה: 

בהתאם למדד הפריפריאליות של הלשכה  לפי מידת ריחוקןכינות נוספים יחולקו למ₪ 

 המרכזית לסטטיסטיקה באופן יחסי בהתאם לניקוד של הישוב בו נמצאת המכינה/השלוחה.  

 

 מכינת מגדלור –שלוחת כפר שמריהו  .3

בהתאם לתנאי הסף היה על המכינה המבקשת לצרף מכתב הסכמה מהמועצה למתן  .3.1

 ד התכנסות הוועדה טרם סופק מכתב כאמור. (. עד למועmatchingמימון תואם )

דעתם של חלק מחברי הוועדה איננה נוחה ממיקום המכינה. לאור זאת מתבקשת  .3.2

 יא נמצאת.ישוב בו הטיב הקשר בין המכינה לבין ההמכינה לספק מכתב ובו הסבר על 

 

ימים מיום המצאת החלטת הוועדה מכתב  30: על המכינה לספק תוך החלטה )פה אחד(

מה מהרשות המקומית למתן מימון תואם ומכתב המסביר את טיב הקשר בין המכינה הסכ

 לבין הישוב בו היא נמצאת.



               
 

תמציא המכינה את המסמכים המבוקשים במועד שנקבע, תקבל הוועדה החלטה בעניינה. 

 לא תמציא, תדחה בקשתה.

של ראשיה להשבת  צ'ק אישי/אישי כתב ערבות הגיש על המכינה ל הערת מנכ"ל:

 .הועדה מצרפת הערה זו כחלק מהחלטותיההתמיכה במידה ולא תוכר כמכינה, 

 

 מכינת עז שלמה –שלוחת אור יהודה  .4

אפרת מודיע כי לאור העובדה שהמכינה קרויה על שם סבה, הרב שלמה גורן, ולאור  .4.1

בעניין העובדה שמשפחתה תרמה בעבר כסף למכינה, היא מעדיפה שלא להשתתף בדיון 

 המכינה.

המכינה עומדת בתנאי הסף. יש לבדוק את ההסכמה בדבר מימון תואם בשווה כסף אשר  .4.2

 הובטח על ידי הרשות המקומית. 

התמיכה מאושרת בהתאם לכללי : אפרת לא משתתפת בהצבעה( –החלטה )פה אחת 

 .2החלוקה בס' 

 

 מכינת רבין –שלוחת אדמית  .5

 המכינה הגישה בקשה לתמיכה שנה שנייה. בשנה הראשונה התמיכה אושרה.  .5.1

 המכינה סיפקה מכתב הסכמה למתן מימון תואם מהרשות המקומית. .5.2

 .2התמיכה מאושרת בהתאם לכללי החלוקה בס' : החלטה )פה אחד(

 מכינת הנגב –שלוחת חולית  .6

 המכינה עומדת בתנאי הסף .6.1

 .2בהתאם לכללי החלוקה בס' התמיכה מאושרת : החלטה )פה אחד(

 

 מכינת ערבה –שלוחת עין יהב  .7

 המכינה עומדת בתנאי הסף. .7.1

יש להעיר כי מכתב ההסכמה למתן מימון תואם חתום על ידי ראש המועצה. מכיוון  .7.2

 שהמכתב הינו בעל ערך כספי, היה צריך לחתום עליו גם חשב המועצה.

 .2קה בס' התמיכה מאושרת בהתאם לכללי החלו החלטה )פה אחד(:

 נציגי קק"ל עוזבים 

 

____________________ 

 נוי ברינט, עו"ד

 יועץ משפטי לעמותה



               
 

 

 נושא ב'

 תמיכה ביוזמות גיוס בוגרי יב מהפריפריה למכינות

  .נציגי המועצה מחלקים תקציר מנהלים המסכם את הבקשות שהוגשו על ידי המכינות

 זה.תקצירי המנהלים יצורפו כחלק בלתי נפרד מסיכום 

  50,000 –סכום מסגרת התמיכה .₪ 

 

 מכינת גליל עליון –נותנת חסות  -יוזמת רואים רחוק   .1

 המבקשת עומדת בתנאי הסף של הקול הקורא. .1.1

הוועדה בחנה את יוזמת רואים רחוק. להבנת הוועדה מדובר ביוזמה מבורכת אולם  .1.2

באיות איננו  רחבה וכוללת מגוון תכליות ומטרות, כאשר נושא הגיוס למכינות קדם צ

מהווה את התכלית העיקרית. הוועדה רואה את נושא הגיוס למכינות קדם צבאיות 

 כתכלית המרכזית של התמיכה אותה מחלקת העמותה.

 ₪. 15,000 : מאושרת תמיכה בסך שלהחלטה )פה אחד(

 

 נותנת חסות: מכינת עמיחי –יוזמת רתמים  .2

 המבקשת עומדת בתנאי הסף של הקול הקורא. .2.1

רואה בחיוב את יוזמת רתמים כיוזמה המתמקדת בנושא גיוס למכינות קדם  הוועדה .2.2

 צבאיות.

 ₪. 35,000 : מאושרת תמיכה בסךהחלטה )פה אחד(

 

 

 

____________________ 

 נוי ברינט, עו"ד

 יועץ משפטי לעמותה

 

  



               
 נושא ג'

 תמיכה בבתי מדרש

 על ידי המכינות.  נציגי המועצה מחלקים תקציר מנהלים המסכם את הבקשות שהוגשו

 תקצירי המנהלים יצורפו כחלק בלתי נפרד מסיכום זה.

  130,000 –סכום מסגרת התמיכה .₪ 

 

 בית מדרש יום ו' ע"ש סגן הדר גולדין ז"ל .1

 המבקשת עומדת בתנאי הסף של הקול הקורא. .1.1

 הוועדה מצאה כי מדובר בבית מדרש חשוב ומשמעותי, אשר עונה לתנאי הקול הקורא. .1.2

בנוסף, להבנת הוועדה, יש לתת עדיפות לבית מדרש זה לאור העובדה כי תמיכת העמותה  .1.3

 בו משמעותית לשם השגת מטרותיו. 

 ₪.  50,000סכום התמיכה המבוקש הינו  .1.4

 

 ₪. 50,000מאושרת תמיכה בסך  :החלטה )פה אחד(

 

 בית מדרש לחיילות –שוקא  .2

 המבקשת עומדת בתנאי הסף של הקול הקורא. .2.1

 רואה בחיוב את בית המדרש הזה, ומעוניינת לעודד את המשך פעילותו.הוועדה  .2.2

להבנת הוועדה, יש לתת עדיפות לבית מדרש זה לאור העובדה כי תמיכת העמותה בו  .2.3

 משמעותית לשם השגת מטרותיו. 

 ₪.  14,000סכום התמיכה המבוקש הינו  .2.4

 

 ₪. 14,000מאושרת תמיכה בסך : החלטה )פה אחד(

 

 הירושלמי בית מדרש בשותף .3

 המבקשת עומדת בתנאי הסף של הקול הקורא. .3.1

מדובר בבית מדרש לא תורני, הפועל מזה ארבע שנים בירושלים. הוועדה מוצאת בית  .3.2

 מדרש זה כחשוב ומעוניינת לתמוך בפעילותו.

להבנת הוועדה, יש לתת עדיפות לבית מדרש זה לאור העובדה כי תמיכת העמותה בו  .3.3

 יו. משמעותית לשם השגת מטרות

 ₪. 51,525סכום התמיכה המבוקש הינו  .3.4

 



               
 ₪. 40,000 מאושרת תמיכה בסךהחלטה )פה אחד(: 

 

 

 גבעת שמואל מוצ"ש –בית מדרש תוספתא  .4

 המבקשת עומדת בתנאי הסף של הקול הקורא. .4.1

 מדובר בבית מדרש תורני רב משתתפים, אשר כולל בוגרי מכינות ותושבי גבעת שמואל.  .4.2

זה יש פוטנציאל גיוס משאבים גדול יותר מאשר מבקשי  להבנת הוועדה לבית מדרש .4.3

 התמיכה האחרים.

 .51,500סכום התמיכה המבוקש הוא  .4.4

 

 ₪. 25,000 מאושרת תמיכה בסךהחלטה )פה אחד(: 

 

 

 

____________________ 

 נוי ברינט, עו"ד

 יועץ משפטי לעמותה

 

 

  



               
 נושא ד'

 לשנת הלימודים תשע"חתמיכה בכפרי סטודנטים בהפעלת מכינות קדם צבאיות 

 

  .נציגי המועצה מחלקים תקציר מנהלים המסכם את הבקשות שהוגשו על ידי המכינות

 תקצירי המנהלים יצורפו כחלק בלתי נפרד מסיכום זה.

  טלי מציינת כי נערך סינון ראשוני בבקשות שהוגשו ונגרעו מהרשימה מכינות אשר לא עמדו

 בתנאי הסף, אשר פורטו בקול הקורא.

 וסף, במהלך תקופת הקול הקורא נערך בו שינוי, אשר הודע לכלל המכינות, לפיו הופחת בנ

 סטודנטים. 8-סטודנטים ל 10-מספר הסטודנטים הדרוש להכרה בכפר, מ

  150,000 –סכום מסגרת התמיכה .₪ 

 .דני זמיר יוצא מהחדר 

 

 כפרי סטודנטים של מכינת בית ישראל: ארמון הנציב, גילה ולוד .1

הסטודנטים בירושלים עומדים בתנאי הסף. כפר הסטודנטים בלוד איננו עומד  שני כפרי .1.1

 .8סטודנטים בעוד שתנאי הסף הוא  7בכמות הנדרשת של סטודנטים. הוגשו רק 

המועצה מעדכנת כי מוקדם יותר היום )יום הישיבה( נשלחה רשימה מעודכנת של כפר  .1.2

ועדה, לא ניתן לקבל את הסטודנטים בלוד. לאור היעוץ המשפטי אותו קיבלה הו

הרשימה החדשה, ראשית כי היא לא הגיעה בזמן, ושנית כי לא היה לצוות העמותה זמן 

 לבחון את הרשימה ולראות האם היא עומדת בכלל תנאי הסף של הקול הקורא.

 

 (: התמיכה מאושרת לכפרי הסטודנטים בארמון הנציב וגילה. החלטה )פה אחד

 .ודנטים בלודהתמיכה לא מאושרת לכפר הסט

 

 עמותת חיברותא: קיבוץ גשר –כפר הסטודנטים של מכינת העמ"ק  .2

 הבקשה עומדת בתנאי הסף. .2.1

הוועדה רואה ערך מיוחד בתמיכה בכפר סטודנטים זה לאור מיקומו הפריפריאלי  .2.2

 הייחודי והמרחק שבין מקום כפר הסטודנטים למוסד להשכלה גבוהה.

כפר סטודנטים זה בחישוב סכומי התמיכה שיחולקו לכפר  בכוונת הוועדה לתעדף .2.3

 הסטודנטים המאושרים לתמיכה.

 

 (: התמיכה מאושרת. כפר הסטודנטים יתועדף בסכומי התמיכה.החלטה )פה אחד

 

 



               
 

 כפר הסטודנטים של מכינת בני דוד: עלי .3

 הבקשה עומדת בתנאי הסף .3.1

 

  התמיכה מאושרת.החלטה )פה אחד(: 

 

 חיפה, באר שבע וירושלים  מכינת רבין: כפר הסטודנטים של .4

 בכוונת מכינת רבין להקים רשת כפרי סטודנטים בשם שחר. הבקשה עומדת בתנאי הסף. .4.1

 

 .התמיכה מאושרתהחלטה )פה אחד(: 

 

 החלטה בדבר כלל חלוקת התמיכה .5

לכל ₪  1,000הוחלט כי כל המכינות המאושרות יקבלו תמיכה בגובה של  החלטה )פה אחד(:

במסגרת התעדוף ₪  5,000סטודנט משתתף. בנוסף, מכינת העמ"ק תקבל סכום נוסף של 

 עליו החליטה הוועדה.

 

 

____________________ 

 נוי ברינט, עו"ד

 יועץ משפטי לעמותה

 

 


