
 

 

 
 
 

 (חתשע" אלולב בי) 8.18.32ועד  פרוטוקול ישיבת
 

 ודי הרב רפי, שי וייסבלום, א, ותירשימל, יצחק ניסים, הרב , ברוך יוסי (8)           : השתתפו
 תמיר, יוחנן בן יעקב                                   

 
 אחיקם, על דומבי( 2)                : נעדרו

 
 

 הוחלט:
 
       .בה קודמתיהחלטות ישח ביצוע "וסקירת וד .1

 
 פניות למוסדות שונים:   .2

 
    )הצמדה רק כלפי מעלה(. ה בנושא הכספים והצעה לשינוי החוק יפני – משה"ח .2.1

בעקבות חשד שהתעורר אצל דני הוא ביצע בדיקה ומצא כי סכום התקצוב לחניך 
"הוצמד" כלפי מטה. )חישוב ההצמדה הוא מיולי ליולי(. בבדיקה נוספת עולה כי מאז 

 .7.6%-אך הועלה רק ב 14.4%-התקצוב צריך היה לעלות ב ,2008, חקיקת החוק
 

       הוחלט:
)היועצת המשפטית של  שנית ואילתעורכות הדין של משה"ח : יפגשו עם יויוחנן  דני

למדד. דני ימשיך ה מדההצשינוי והתאמת החוק בנושא  ה,בהבהר, כדי לטפל המשרד(
  לטפל בהשבת הכספים שלכאורה קוזזו.

 
  ריבלין נשיאה .2.2

תשוגר לנשיא פנייה  עם המזכ"צ של הנשיא  )דני( בהמשך לפגישת מנכ"ל .2.2.1
 . הקד"צ המכינות משך גידול מפעלוה תקניםלהגדלת מספר ה מטעם הוועד

 
 .עיוןיום במסגרת אולי , של ראשי מכינות עם הנשיאפגישה ו סיועאפיק ייבחן  .2.2.2

 
 חניכים לאירוע סליחות בבית הנשיא.  200להביא לדאוג  עד מטיל על אסףהו .2.2.3

 
 תיאוםלו לקידום יוזמותארצית  חניכיםמזכירות  .3

תוך שבוע ינסח צוות היגוי להגדרת תחומי האחריות. יוסי ברוך  ! יוקםרעיון מבורךהוחלט: 
 . 16.9.18 - לראשי המכינותמסמך הגדרות ראשוני. הצגה של התוכנית ביום עיון ימים 

 
  הטרדות מיניות מניעתל םימונ+ מינוי מיום עיון  .4

באופן בולט ושקוף ועד דורש שכל מכינה תציג וה מונו לתפקיד. מיכל נגן ושלומי פולמן
 .הטרדות מיניותמניעת ממונה ל

 מטה להשלים טיפול בסעיף זה לקראת הישיבה הבאה ולהביא המלצות.הבאחריות 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

   
 

  מדיניות –גיוס משותף  .5
מבחינת  כלליותהתורניות ומקד"צ הנתונים של תחילת שנה ב נציגהבאה  דעוובישיבת ה

 .חניכים סוגי
 

  עדכון - בינוי צפון .6
המתנה להנחיות לגבי כרגע ב אישור משרד האוצר לקק"ל להפעיל את הפרוייקט. התקבל

 מימוש התהליך.
 

 עדכון -ביטוח .7
 10יהיו כ אם  למעוניינים להצטרף. ,חברת רקנטי באמצעותהצעה מוזלת ה ציעמהמועצה 

המטה מסייע למשה"ח בגלל עומס ופקק  מכינות המעוניינות להצטרף תהיה הוזלה.
 של שנה להפעלת ההסדר נדחתה( פעלהדחיית ה)י לגרייס בבדיקת המכינות. בקשת דנ

             
 .סקירת הסדרי האבטחה שקבע משה"ח, דיון בהמשך הטיפול .8

 נת בינה.מכי-, יובל לינדןמכינת תל"ם -הצטרפו שימקו לדיון  
 הוחלט:
 ,2016יחד עם אהרונישקי לתקף את המלצת נהלי האבטחה של המועצה מינואר לפעול ב
 .מור לאריה ןולהגיש

 
 

 בקשות נוספות לביצוע בישיבה הקרובה: .9
 

עם של המנכ"ל בה יה בישיבה הבאה לאחר יששעיי -יעדי תשע"ט שור יאוסקירת   .9.1
 היו"רים.

  (עדה ציבוריתולא לו)הכשרות מדריכים , גיוס פריפריה) "קולות קוראים"ישור א  .9.2
 ש.בתי מדר: מתנהבה

באחריות  סטאטוסקבל עדכון בול לפרויקטים העתק הרשמהלקבל בישיבה הקרובה  .9.3
 גלעד זילברשטיין )ממלא מקומה של תמר(

 

 .עזהדיון במבצע עוטף 
 .נים והשרפות באיזורעפיפוהעל רקע טרור  - ציג את התוכנית במבצע עוטףדני ה

 
 עד:והערות הו
 .הגדרת המשימות והצרכים בעוטףיש צורך ב

אז קול קורא לפעילות ו ;רק אחרי הגדרת המעטפת והצרכיםחניכים לפעילות ש להוציא י
 התאריכים.המקד"צ לפי תחיל בשיבוץ לה

ביצוע.  היש לסגור התיאום עם קק"ל והרשויות המקומיות הן מבחינת התנאים והן מבחינת 
מועצה עם תטופל על ידי הלינה האת העבודות וההסעות תרכז המועצה עם הקק"ל, ש מסתמן

  הרשויות.
 
 

 .בני ציוןלאישור סיוע  .10
 

ריבית ב, שנים( 10עד  5לבני ציון )החזר ב  אש"ח 300של  הלוואה ושרה העמדת א .10.1
מחצית בספטמבר  - פעימות 2-ועבר ביהסכום מינימלית ככל האפשר. בכפוף לתזרים 

 . 2019 , מחצית במרץ/אפריל2018 אוקטובר
 
 
 



 

 

   
 

. מבחינת חניכים( לשנה אחת 22) את השלוחה של אלוני יצחק תגל קולטמכינת  .10.2
קק"ל  .אש"ח 150של בסכום תורם ע"י בני ציון הושג  אש"ח. 500נוצר פער של  המימון

 אש"ח לתקציב המכינות למטרה זו ביחס לתקציב המיועד 300ספת של מאשרים תו
. )קרי התקציב יכלול סכום מיועד לפרוייקטים פלוס 2019ע"י קק"ל למכינות לשנת 

 "ח(.אש 300תוספת ייחודית של 
 
 

 שם: דניר                                                                                                                       
 
 

 


