סדר יום -אסיפה כללית מועצת המכינות ( 5.6.19ב באייר תשע"ט)

מקום ישיבה:

סמינר שיין ,פתח תקווה.

נוכחים :שמריהו בן פזי(אדרת) ,שחר אופז(אחד משלנו) ,סתו גיל(בארי) ,שלומיק ידען(בינה)
 ,אורית רטנר(בית ישראל) ,שירה אטינג(בני ציון) ,אייל לוי(גל) ,יוסי ברוך(גליל עליון) ,בן
כנס(הירושלמית) ,עידו עמר(הנגב) ,אודי תמיר(העמק) ,דבי פרלה(חנתון) ,אייל אלדר(ימין
אורד) ,ליעד סולנקו(מיצר) ,יניב מזומן(מיתרים לכיש) ,ירון יצחק(מלח הארץ) ,שרון ורדי(מכינה
להורים) ,גלעד אולשטיין (נחשון) ,דרור בר ניר(מנשרים קלו) ,מיקי בן ארי(ע"ש רבין) ,שירה
צחי(עין פרת) ,אבישי ברמן(ערבה) ,דניאל הלוי(רוח נכון) ,שמעון בן עמי(תלם) ,עמיחי
גרינוולד(אבנר) ,יצחק ניסים(אלישע) ,זאב שרון(ארזי הלבנון) ,יאיר שימל(בני דוד) ,נדב
לוי(חמדת) ,מאיר כץ(חסן פדואל) ,שמואל נתנזון(ידידיה) יצחק יבלונסקי(יונתן) ,ניצנית
ריקלין(לפידות) ,אלעד רבינוביץ'(מעוז) ,אביגדור משה(משכיות) ,רעי פרץ(עצם) ,נעמה
סלוטניק(צהלי) ,שי ויסבלום(עז שלמה) ,עידו הרץ(קשת יהודה) ,אודי טמיר(שובו אחים) ,משה
מטרני(תמיר קצרין) ,אביה רוזן(נטור)( .ס"ה נציגי  41מכינות חברות)
החלטות האסיפה כדלקמן:
א .הדו"ח השנתי הכספי (מאזן) -אושר פה אחד
ב .הדו"ח השנתי המילולי -אושר פה אחד.
ג .דוח רווח הפסד פרוייקטים תשע"ט -יוצג בועד ב 25.7ובאסיפה בתחילת תש"פ.
ד .אושרה פה אחד בחירת חנוך ארנטרוי כמבקר פנים.
ה .אושרה פה אחד בחירת  EYכרואה חשבון העמותה.
ו .התקבלה פה אחד הצבעת הועד בעניין שינוי מועדי בחירות וקדנציות כדלקמן:
 .1היו"רים ייבחרו באסיפה זו לקדנציה רגילה עד קיץ .2021
 .2הועד ימשיך לכהן שנה נוספת והבחירות אליו תיערכנה בקיץ .2020
 .3כהונת המנכ"ל מוארכת בשנה נוספת מ 31.8.20עד .31.8.21
ז .לגבי השלמת חבר ועד נוסף מהתורניות ,האסיפה בחרה ברוב גדול כי בשונה מהנוהג הקבוע
היא מאצילה את סמכות הבחירה באופן חד פעמי לועד .תפורסם הזמנה להגשת מועמדות,
שלאחריה הועד יבחר מבין המועמדים כדי שהמועמד יוכל להשתתף כבר בישיבה ב.25.7
ח .בחירת יו"רים (לאור החלטה ו  1לעיל:
כלליות :יניב מזומן נבחר (שוויון קולות עם יוסי ברוך .מאחר ויוסי התמודד לקדנציה
שלישית היה צריך .)2/3
תורניות :הרב ניסם נבחר ברוב קולות (מול הרב זאב שרון).

ט .הוצגו ע"י גלעד הפרוייטקים לתש"פ וסדרי ההרשמה .ערן זהר הציג את פרוייקט הסיירות.
י .דיון בהכשרות הבטיחות ,בטחון ואבטחה (הצגה של רביב מלמד מ"שמיים" ורם גרנות) –
גלעד ויוליה יפיצו הרשמה למעוניינות.

רשמה :יוליה

