
  

 ישיבת הוועדה הציבוריתתקציר פרוטקול 

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

 )הפרוטוקול המלא הועבר לחברי הועדה ליו"רים וליועמ"ש(

 6.2.2019יום ד',  תאריך ישיבה:

 16:30 שעת ישיבה:

 בית נחמיה מקום הישיבה:

חי אייל, מר יואב דוניץ, מר יוחנן בן יעקב, נציגי נרוזנברג, מר -גב' אפרת שפירא חברים נוכחים:

 קק"ל )קול אחד(: מר שלומי אוליאל וגב' חגית אוחנה. 

 חברים. 5מתוך  5 מניין נוכחים:

עו"ד דני זמיר, מנכ"ל העמותה; מר אסף שור, סמנכ"ל העמותה ורכז בוגרים ותורניות;  מוזמנים:

 גלעד זילברשטיין, מנהל פרויקטים בעמותה; גב' טלי ארנולף, מנכ"לית "בארצנו".

, כך שיחולקו 2019קק"ל  ביהערת מנכ"ל: מדובר על פרוייקטים שרובם מבוססים על תקצ* 

 .2019דצמבר  ראזולהערכתנו לפי קצב ההעברה ב

 

 

 נושא א':

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

 

  סכום לא סופי(.₪  300,000-כ –סכום התמיכה( 

 

 החלטה )פה אחד( בדבר כלל חלוקת התמיכה:

הציבורית החליטה להביע את חשיבות התמיכה ביזמות חניכות ובמכינות בתחילת  ההוועד

 שונות החליטה על דרך ההקצאה הבאה.דרכן. לאור אתגרי המימון בשנתיים הרא

 סכום התמיכה הכולל יחולק לשליש ולשני שליש אשר יחולקו באופן הבא:

, באופן שוויוני שניהשליש מסכום התמיכה הכולל יחולק בין השלוחות הנתמכות שנה 

 )שלוחת חולית של מכינת 'הנגב' ושלוחת עין יהב של מכינת 'הערבה'(.

 שני שליש מסכום התמיכה הכולל יחולק בין השלוחות והמכינה החדשה באופן שוויוני

עלי'; -)שלוחת רמת השופט של מכינת 'תבור'; שלוחת מעלה אפרים של מכינת 'בני דוד

 יבוץ סופה(.המכינה ע"ש הדר גולדין בק

 

 נושא ב'

 א לכפרי סטודנטים תשע"טקורחלוקת תמיכה כספית בהתאם לקול ה

  (.באחריות וטיפול בארצנו ופי)סכום לא ס₪  250,000-כ –סכום התמיכה 

  לאור סכום התמיכה שאינו סופי, נציגי המועצה מציעים לוועדה לקבוע עקרונות למפתח

 במידה וישתנה.חלוקה אשר יהיה ניתן להתאים לסכום חלוקה 

 



  

סכום התמיכה הכולל יחולק באופן  החלטת הוועדה בדבר כלל חלוקת התמיכה )פה אחד(:

שוויוני בין כלל הבקשות שאושרו, לפי מספר המשתתפים בפועל בכפרי הסטודנטים, כולל 

 .משתתפים שאינם לומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג

 

 יב, גילה, חצור הגליליתכפרי הסטודנטים של מכינת בית ישראל: ארמון הנצ .1

פי הנתונים שסיפקה המכינה שני כפרי הסטודנטים בירושלים אינם עומדים בתנאי הסף ל

 להיקף שעות ההתנדבות השבועי / שנתי, כפי שהוגדרו בתנאי הסף. 

הוועדה מבקשת מהמכינה להציג הסבר להיקף שעות ההתנדבות בפועל של כפרי הסטודנטים, 

 התמיכה.על מנת לשקול את 

 

התמיכה מאושרת לכפר הסטודנטים בחצור הגלילית בהתאם לכללי : החלטה )פה אחד(

 .1החלוקה בס'

בכפוף לעמידה תאושר רק התמיכה בכפרי הסטודנטים בירושלים )ארמון הנציב וגילה( 

 בתנאי הסף והצגת הסבר על שעות ההתנדבות מהמכינה.

 

 יברותא: קיבוץ גשר.חעמותת  -כפר הסטודנטים של מכינת העמ"ק .2

 התמיכה אושרה. 

 

מותת דרכים: חיפה, תל אביב, ירושלים, באר ע -כפרי הסטודנטים "שחר" של מכינת רבין .3

 שבע.

 התמיכה אושרה

 

 

 לוד: -כפרי הסטודנטים של מכינת מעוז .4

משתתפי הכפר אינם עומדים בהיקף שנקבע בקול הקורא לטעמם חברי הוועדה מציינים כי 

לבוגרי מכינות / ש"ש או תכניות מנהיגות אחרות, כפי שנוסחו בקריטריונים לזכאות בקול 

וגרי ישיבות או בוגרות מדרשות אינם נחשבים לבוגרי בחברי הוועדה לפי נימוקי הקורא. 

 רות אלו.מסגרות מקבילות למכינות/ ש"ש בגלל אופי הפעילות במסג

 את ניסוח קריטריון זה בקול הקורא לשנה הבאה.ולחדד חברי הוועדה מבקשים לדייק 

 החלטה 

הוועדה מאשרת את הבקשה השנה, אך מגבילה עם זאת מדובר בחריג . מאושרתהתמיכה 

 לדיוק הגדרת תכניות מנהיגות רלבנטיותאת ההגשה לשנה הבאה 

 

 עלי: -דודכפר הסטודנטים "חי רועי" של מכינת בני  .5

 .1התמיכה מאושרת בהתאם לכללי החלוקה בס' החלטה:

  



  

 'גנושא 

 תשע"ט לבתי מדרשרא וחלוקת תמיכה כספית בהתאם לקול הק

 

  50,000–סכום מסגרת התמיכה .₪ 

בגלל גובה סכום התמיכה הכולל  החלטת הוועדה בדבר כלל חלוקת התמיכה )פה אחד(: .1

מחליטה כי הסכום הכולל יחולק באופן שוויוני בין כלל הנמוך ביחס לשנה הקודמת, הוועדה 

 אושרו.יהבקשות ש

 

 בית מדרש גבעת שמואל )בני דוד(: .2

 הבקשה איננה מאושרת.החלטה )פה אחד(: 

 

 בית מדרש נחלאות )מעוז(: .3

 .1התמיכה מאושרת בהתאם לכללי החלוקה בס'החלטה )פה אחד(: 

 

 בית מדרש "בשותף" )הירושלמית(: .4

 .1התמיכה מאושרת בהתאם לכללי החלוקה בס'החלטה )פה אחד(:  .5

חברי הוועדה מתנים את התמיכה בהצגת תקציב מדויק ועדכני, אשר ישקף את צורך 

 המכינה בתמיכה בפרויקט.

 

 בית מדרש "צעירי מניטו" )חמדת יהודה(: .6

 .1התמיכה מאושרת בהתאם לכללי החלוקה בס'החלטה )פה אחד(: 

 

 

 ד'נושא 

 תשע"ט ליוזמות גיוס פריפריהרא וחלוקת תמיכה כספית בהתאם לקול הק

 

  30,000–סכום מסגרת התמיכה .₪ 

 

 יוזמת 'רתמים' )מכינת עמיחי(: .1

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

 

 יוזמת 'פרויקט הכוון למכינות הקד"צ' )ארגון מעגלים(: .2

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

 

 


