סיכום ישיבת הועד ( 24.5.18י סיון תשע"ח)

חברי ועד שהשתתפו:

( )8יוסי ,יצחק ניסים ,שימל ,בנצי ,רותי ,שמריהו ,יוחנן ,שי

חברי ועד שלא הגיעו:

( )3יעל (אישי) ,חיים (סיים) יובל (סיים)

מטה:

( )7דני ,תמר ,אסף ,טלי ,גלעד ,דודו ,מעיין ,יוליה

הוחלט בישיבה:
 .1מתחברים מחדש -מסלול של שני ימים בסוכות עט ,ביום השני מגיעים לירושלים ,צעדה
משותפת של המכינות יחד עם עם ישראל ובה בין השאר הצדעה למכינות .
התקבלה הצעת יוסי :נפרסם למכינות לברר מי מעוניינת להשתתף בצעדה ,אנחנו נרכז את
המידע ונעביר להם.
אחריות ביצוע :יוליה ,אסף
 .2עמלי -עבודה מועדפת ולימוד של חיילים משוחררים .בעיקר עמותות של מכינות או ארגונים
אחים מרכזות את התכניות .הגדולות בתכניות מרוכזות היום (מדרום לצפון) על ידי" :בין
השיטים" (מכינת ערבה) ,מכינת עמ"ק" ,דרכים" (מכינת רבין)" ,נטעים" (מיצר) .גם לחנתון
תכנית (קטנה) ,לשומר החדש (בינונית) ויש עוד ארגונים עם תכניות קטנות.
יש צורך במנגנון משותף לכל הארגונים לייצוגם והפעלתם ובדיון משותף מקדים הוצע כי כל
הארגונים יופעלו על ידי רכז תבנית "עמל"י" במסגרת "בארצנו".
התכנית דורשת פיתוח משאבים ,תמיכה ממשלתית ,יצירת מטה משותף ,ומבחינת בארצנו
הרחבת הפעילות ל 500בוגרים העוסקים בחקלאות משתלב יפה עם מטרות העמותה ,ומהוה
מקבילה נאה לכפרי הסטודנטים ,וכן אפשרות לסייע ולמנף גיוס משאבים לטובת הפרוייקט.
אושר עקרונית להקים את התכנית ,כשהשקעת המינימום היא חצי משרה לרכז התכנית
שיהיה עובד של בארצנו .יש לתקף ההחלטה לאחר התקיימות תנאים משפטיים שיוודא
המנכ"ל עם עו"ד ברינט.
אחריות ביצוע :טלי ,דני

 .3תוכנת רישום גיוס תורניות:
מולי מאיגוד ישיבות ההסדר הציג הצעה לשימוש משותף בתוכנת גיוס ורישום משותפת
לשבו"שים בתורניות ובהסדר .מדובר בתוכנה פשוטה שפועלת גם דרך אפליקציה של צימרים
שמזינים תאריכים ללילות כולל טופס הנחיות ונהלים של אותו המלון ותשלום מראש ,אושר-.
אחריות ביצוע :אסף.
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 .4מעבר על מאזנים ( 2017דודו).
ההערות שהושמעו :בדיקת אפשרות לביטוח דירקטורים.
אחריות ביצוע :יוליה ,דני ,דודו.
 .5בית מדרש ראשי מכינות שיח שלום
אושר ע"י הועד.
הערת יוסי :צריך משקיף מטעם הועד בבחירת המשתתפים.
הערת יצחק ניסים :לשמר את המעורבות של המועצה ,אולי מפגשים בודדים נוספים
שהמועצה תארגן לכלל ראשי המכינות ,או למנף את התהליך שלהם למשהו שלנו אחר כך.
אחריות ביצוע :אסף ,תמר ,דני
 .6שבת משותפת של הועד:
אושרה עקרונית ברוב של  5נגד .2
השבת תהיה עם בני זוג בלי משפחה
מועד  -יתואם עי אסף
תהיה השתתפות עצמית של המשתתפים באחוז מסוים לשם נראות ציבורית/מנהל תקין
לבקשת שמריהו :ברינט ייתן חוו"ד על המימון של הכינוס.
 .7בארצנו חינוך ואסטרטגיה
טלי תיארה את תכנית החינוך במכינות ,וכן את המעבר לאסטרטגיית עבודה שונה -עבודה עם
סטודנטים מלגאים בהקמת גרעינים וקהילות ו  50כנסים "קטנים" בקשר זה במהלך תשע"ט,
פירוט נרחב יותר בישיבה הבאה מקוצר זמן.
 .8כנס ההתיישבות
הכנס שתוכנן ביוני ,בשת"פ גופים אחרים ,הפך לכנס שיווק כללי שאינו מאפשר הצגת והשגת יעדי
"בארצנו" ומשכך אינו רלבנטי לעבודת בארצנו מול קהל היעד שלה.
לאור מצב זה " ,בארצנו" תקיים כנס לבוגרי המכינות וסטודנטים בהיקף של כ  500איש
בספטמבר בשיתוף עם הארגונים האחרים שיוזמנו להציג דוכנים ,אך עיקר המיקוד יהיה ביעדי
ההתיישבות של בארצנו( .בינתיים לאור עמדתנו בוטל הכנס ביולי והגופים האחרים יצטרפו
לכנס שלנו)
 .9הסדרת ביטחון ובטיחות לאור אסון צפית עדכון ותמצית דיון
 .9.1השתתפות דני בישיבת הועד נערכה באופן מקוטע מאחר ובמהלכה "הוקפץ" לישיבת
הועדה הבינמשרדית ממנה חזר גם עם סיכום הישיבה של הועדה הבינמשרדית בראשות
מנכ"ל משה"ח.
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 .9.2הדיון בפרק זה בועד היה היה ארוך ולא מוצה ,יש לקבוע ישיבת המשך של הועד רק
לסעיף זה( .ראו להלן)
 .9.3לשכות שר החינוך ומנכל המשרד (וכן השר והמנכל בעצמם) עובדות בתיאום מלא איתנו
כולל קשר ישיר ע"ב יומיומי  -בעל פה ובכתב ,עם מנכ"ל המועצה .הדבר מעיד גם על
רצינות העיסוק מבחינת משה"ח (ומחריף את אפס המעשה המקביל מצד משהב"ט
שדורש התייחסות). .
 .9.4עיקר המאמץ שלנו הוא כרגע ההסדרה בטווח הארוך ,בהנחה שהמכינות לא יישארו ללא
פיקוח חיצוני להן ,המשמעות סגירת הפערים מול הועדה המקצועית במשרד החינוך.
 .9.5ועדת המנכ"ל נתנה לנו בישיבתה היום גושפנקה להציג ביום  27.5.18את הצעותינו
שימקמו אותנו בעמדה של יכולת לקיים את הפעילות בטווח הארוך בתוך ועם לשכת
תיאום הטיולים ו/או חדר המצב על פי הנחיות מוסמכות.
 .9.6כרגע בטווח הביניים יש עדיין מיגבלות ופערים שלא נפתרו.
 .9.7בעיית האבטחה שהיא בעייה קשה שנוצרה עקב דרישות לא סבירות ,צריכה להיפתר מול
המשטרה ,נמצאת בטיפול אישי של דני.
 .9.8תהיינה סדרה של הכשרות בקיץ וצריך להתכנס אליהן.
 .9.9כאמור ,במהלך השבועיים הקרובים נכנס שוב ישיבת ועד לדיון בהתפתחויות( .דני ביטל
באישור ועדת כספים את נסיעתו ב ,31.5וחני זוסמן תיפגש לבדה במטרה לשמר את רוב
הפגישות שהן פגישות שוטפות בניו יורק וטורונטו).

רשמו :מעיין ,תמר
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