
 

 

 

 16.1.18 -יוחנן -הערות והארות  

 תשע"ז( בטבת י) 172.182. ( 3 -מנהל מועצת המכינות )תשע"ח ועדוקול ישיבת טפרו

 

  יובל,שמריהו, , רותי ,בנצישימל, יצחק ניסים, יוסי,  (9)         : משתתפיםחברי ועד 

 , שייעל דומב                                                   

 .()מילואיםיוחנן, חיים ( 2)               :נעדריםחברי ועד 

 ( דני, תמר, אסף, טלי, יוס, יוליה  6עובדי מועצה:                       )

 

 

 ההחלטות המפורטת להלן.נתקבלו בישיבה 

 

 מהאוצר לקק"ל בינויאי העברת כספי ה א.

ו החלטות במיידי, לבפעולות ציבוריות: יו"רים ומנכ"ל יקתגובות ו החלטות עלת בלקנוהל  .1

 עד.וואישור היובאו ליותר רדיקליים צעדים צעדי מחאה חברתית נרחבת או 

 עדולידיעת הול יועבר "והמנכ רים"י היו"ר עשוב בעניין שיש לו הד ציבורי ושאתכל מכ .2

 ליידוע.

 בוגרים.בם ויבחניכ הנראות ע"י הסתייעותיב חררצוי לה .3

 אוצר. - כנס לעימות הפוליטי קק"לימלה ,ככל הניתן ,יש להימנע .4

 

 ר ההמלצות והתייחסותעיק -סקר בוגריםב. 

 ת ירושלים.ייומרכז צעירים של עיר הסקר בוצע במימון ובשיתוף קרן בלומברג .1

 ,בעיקר בהקשר של שונות בין המכינות הכלליות לתורניות ,נערך דיון חופשי במסקנות .2

ם ירתחומי העיסוק והפרנסה של הבוגוקידומו,  ות חברתית"בהמושג "מעורבנת ל הש בהקשר

 ועוד.

של חניכים ין אחוז נאה מענה לפער שב :ת עקב הסקרובשא ההתיישוהתייחסות למסקנות בנ .3

בערד או לבחון מגורים שמעוניינים לבין מיעוט ( 35%)לבחון מגורים בפריפריה  ניםשמעוניי

 י המקור במרכז ליישובי הפריפריהבומעבר בפועל מיישומיעוט ( 10%)כ לית ינצרת עב

יש לבחון מחדש את העניין בהרכב   .בוגריםיוסי  חוזר על עמדתו ומציע לפעול להקמת תנועת  .4

 .מצומצם יותר

 

 ג. התיישבות

 ".ל"בארצנואושרה החלפת השם של החמ"ל  .1

 יווק של בארצנו גם לצורך ההתבססות כתנועה מיישבת.פיין והשמקכנית הוהוצגה בכללי ת .2



 

 

 ת במכינותובד נושא ההתיישומלליט "עתשבשנת הקצאת סכום מהותי  .3

 ת בכנס נס הרים בהצטרפות ראשי המכינות למהלך.ודהתמק .4

 

 

 ד. ביטוח

 יימסרו בהמשך. ל המכינות, עדכוניםכסה אחידה לייועץ ביטוח בודק אפשרות לפול .5

 

 יום מכינות בשביל ישראלה. 

 ברמת השטח.שמאורגנים למדינה  70-ישנם מספר פרוייקטים הקשורים לשנת ה .6

משפ' )ל ישראל יביהיה על יום המכינות במסגרת שהדגש קבע כי מבחינת המועצה עד ווה .7

ויסבלום מכינות ישתתפו, ההסעות ע"ח הקק"ל, שי  10הציפייה שלפחות  .קק"ל (פנרוא

 הנושא. ימשיך לרכז

 

 ניםוו. עדכ

 

מת ישלמכינות והכנסתן לר אתרינוך למתן סמל יזמה דרך משרד הח בינוי מכינות כללי: .8

ל בינוי בכל. השלמת המהלך תאפשר "צינור" להעברת מימון לבמפעל הפיס "ה"אמות המיד

  ] עדכון על ההתקדמות במהלך. רבה הבאה יימסישהמכינות. בי

 .6.5.18 -בר כנס תוכני לצוותי המכינות בבית הפלמ"ח בתל אביב שוא-במאי  6כנס  .9

כנית ות רמ)כלו 2018/19-המועצה להתנהלות בתקציב קלנדרי מ ראושר מעב – תקציב מועצה .10

 .וחוזר חלילה( 20עד דצמבר  19ויאושרו לתפעול החל מינואר  2019היו לשנת ותקציב עבודה י

11. CRM  -  במטה המועצה ותתחיל לעבוד מפברואר. ייםערכת מוטמעת בשלבים סופמה 

הסדירו אותו.  בוהמכינות היחידות שגררו ח 2מועד הישיבה נכון ל : למועצה חוב מכינות .12

: אבנר )עכו(, רוח נכון. טרם השלימו כחברות למועצה רפומהמכינות החדשות הצט

 ההצטרפות באר אורה, שובו בנים, יפתח )רביד(. 

לא יוכלו להשתתף  מכינות שזכאיות להיות חברות ולא הצטרפו עדיין כאמור,אושר כי  .13

 .בפרוייקטים לפני הצטרפותן והשלמת דמי חבר מספטמבר של שנת הזכאות

להיות חברות היו זכאיות  אלהיו בהקמה והמיועדים למכינות ש וייקטיםרפאושר כי כספי  .14

רו אליהן בעל עבור שנה"ע תשע"ז( לא יומלגות לארבעת המכינות הנ"כספי )לדוגמה במועצה 

 ₪(.   5000) עדולפני שיסדירו את התשלום הסמלי שקבע הו

 

15.  



 

 

ימים  10-כביחד( ר עדכון על נסיעתו ונסיעת חני )חלק מהזמן סמדני   נסיעות חו"ל נובמבר: .16

שיקגו, ברק, ניו יובלטימור, במשאבים )מפגש עם מוסדות ותורמים בוושינגטון, ב סובעניין גי

 מתוכננת נסיעה אחת נוספת בסביבות מאי/יוני.  עגטורונטו(. כרוב בוסטוןב

( לצורך גיוס חניכי )גם כן כעשרה ימיםלעד אולשטיין וסתו כרמל גנסיעות של  כמו כן בוצעו

שהו לחוד בחוף המזרחי והמערבי  )סיאטל, סן פרנסיסקו  . הםלמכינות הכלליות חו"ל

 .  (וגאס, וושינגטון, פילדלפיה, ניו יורק, בוסטון ס, לאוהואלי, לוס אנג'לס

 

 

  ראש האגף משה צין:נושאים לפגישה עם  .17

 , בעיות התקנים.מעורבות האגף בהכנה לצבא

 

 

 רשמה: יוליה

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 


