
 

 
 (טתשע"חשוון ב ט) 8.10.181 מנהל ועדישיבת  פרוטוקול 

 

 

 (9) :  השתתפוחברי ועד ש
 אודי          , רפי פרץ, אחיקם גץ, רותי, יוחנןשימל, יצחק ניסים, יוסי, 

                                                   
 יעל דומב, שי ויסבלום )מילואים(( 2) :השתתפוחברי ועד שלא 

 
 דני, גלעד, אסף, יוליה, יערה, מעיין, יוס  מטה:

 
 בישיבה הוחלט כדלקמן:

 
  בקשתן להקמת ועדת בדיקה בהמועצה  תמיכתהמשפחות השכולות לבקשת  .1

 (ז"ל אור אביה של אלה אורציבורית )בהשתתפות איציק 
 

 קמן:לדהועד החליט ויודיע כ               
 

 החליטה כדלקמן: 18.10.18מועצת המכינות בישיבת הועד ביום 
א. מועצת המכינות הקדם צבאיות, מברכת את משרד החינוך ושותפה מלאה לפעולות 

המשך ההסדרה היסודיות שביצע משרד החינוך לאחר האסון, פעולות המאפשרות 
 פעילות החוץ של המכינות ועבודה דרך לשכת תיאום הטיולים וחדר מצב. 

 
ב.  מועצת המכינות מצטרפת לבקשת ודרישת משפחות הנספים בטיול המועמדים של 

 .אסוןהתלויה לבחינת  בלתי בדיקהלהקמת ועדת מכינת בני ציון בנחל  צפית, 
 
 

 בני דודמכינת נגד ציבורי קמפיין  .2
המועצה תשקול סיוע  ,בג"ץבהתערבות ציבורית, במידה  ויוגש  כרגע אין צורך

 .כמשיבהץ או להצטרפות "בגהעותרים בלהתמודדות מול 
 
 עקרונות להאצלת סמכויות ביצוע פרויקטים משותפים בשם המועצה: .3

שהמועצה משתתפת בהם כולל התייחסות ספציפית בתוכניות פרמטרים דיו בשאלת ה
 )מכינת עמיחי(באר )בני ציון(, יום ספורט מכינות  יוזמת לתכניות שכבר "רצות":

 )יעל דומב(. מכינה ביבשה -י"שת"פ עם מז
 

 הוחלט:
יכולה להחליט מראש לגבי יזמה מסוימת שבוצע ע"י מכינה. ואז עליה לצאת המועצה  .3.1

 . בין מכינות שרוצות לבצע עם תנאים כלליים "מיני מכרזל"
 

כדוגמת מז"י מלווה )מועצה יזמה חייב איש מטה שילווה את המכינה. הפרויקטים ש .3.2
  (יוס.

 
 סדר הפעולות: .3.3

 של ועד ההנהלה. אישור מראש א.
 זמינות לכל המכינות עם סייג מיגזרי.  ב. 
 צוות היגוי/ליווי מטה. ג.

 
  קולות קוראים: .4

 הפרוצדורה שהוחלטה )מצורפת(: 
 בקולות קוראים )קיים גם היום(; הועד יאשר עקרונות של כל פרוייקט .4.1
 ועד. של ה הקול קורא יועבר להערות המכינות, ולאחר הערות לאישור סופי   .4.2
מכינה שבקשתה נדחתה בשל אי עמידה בתנאי הסף תוכל לערער ליועמ"ש, ועל החלטתו  .4.3

 . הציבורית הדעאו לו לערער לועד
 תעוכב חלוקת כספי פרוייקטים למכינות בחובות למועצה .4.4

 
 



 

  
 
 .ויקטיםלפר נת להקל על המכינות בהגשת הדוחותל על מוככל שהוא יות משיך לעשהמטה י .5
 
המלצות של מומחית שנתבקשה  - בנושא מניעת הטרדה מינית במועצה ובמכינותבע"פ עדכון  .6

 . ליצרו מנגנון מסודר ולבדוק ההתנהלות יובאו לאישור הועד בישיבה הקרובה
 

 

 עדכונים ומעקב ביצוע החלטות ישיבה קודמת  .7
 

 ביצוע יערה שור, ריכוז מקצועי יוסי ברוך.באחריות -זכירות חניכיםמ .7.1
 .ייכנס לביצוע :דצמבר-נובמבר 

 
 .נפרסם תאריך יום עיון -יום עיון למניעת הטרדות מיניות .7.2

 
 .נכנס לשלב ביצועוהקק"ל חתם על ההסכמים  רצהאו -בינוי בצפון .7.3

 
 הקקל.ע"פ החלטת מתעכב  -מבצע עוטף עזה .7.4

 
ר משאבים דעלא בוצע עי משרד החינוך בטענת הי – ת מציליםבטיחות ומימון הסמכ .7.5

 .19לפי איירת ברוק יבוצע באפריל  הצענו כיצד לפתור.ש להסעה למרות
  

קקל,  סתו וגלעד במסגרת פרויקט יחד הבאת חניכי חול, דני וחני -עדכון נסיעות חול .7.6
 .IACפדרציית ניו יורק כנס ה

 
 
 
 

 רשמה: מעיין


