
 

 

 
 

 
 

 (טתשע"  אבביט ) 1919.9.הועד  ישיבת-סדר יום 
 מוא"ז עמק שורק ביד בנימיןמשרדי                                   : ם ישיבהמקו

 , יעל דומב, רותי, יוחנןיניב מזומן, הרב ניסים,  (7)              :   השתתפוחברי ועד ש
  , שימל.תמיר אודי                                                           

 , שי )מילואים(, אחיקם )שמחות(.(אבלשמריהו)  ( 3)                  : יגיעוחברי ועד שלא 
 

 בישיבה הודע עודכן והוחלט כדלקמן:
 
 .על פטירת אמו לחבר הוועד שמריהו בן פזיחברי הועד  תנחומיישיבה נפתחה בהבעת ה .1

 
 :ח ביצוע החלטות קודמות"ודו פרוטוקול ישיבה קודמתאישור   .2

 ביצוע המטלה לבקשת יוחנן יש להעביר יעדי מועצת החניכים. )באחריות אסף וידוא .2.1
 לאחר מינוי הרפרנט או מיוסי(.

באחריות יוליה   עברת משוב שביעות רצון למכינות בנושא פעילות המועצה, הועד.ה .2.2
 .20עד סוף פברואר  וגלעד

עד סוף דצמבר  באחריות אסף .ומשתתפיו דיון חשיבה בעניין קיומו של חוג ידידים קיום .2.3
 או בישיבת ועד.

 
 , עמלי, הקמפיין נגד התורניות.משהב"ט משפטיעדכונים:  .3

 
מועצת  לאוטמן.עם בשיתוף יש התנגדות לקיום יום עיון  – כנס שנתי עם לאוטמן .3.1

 ו להשתתף כמרצים אורחים.לכלאוטמן יו המכינות תוביל את היום לבד.
 

, יעל: אתגרים יוחנן: דמוקרטיה ויהדות ות:הצענדון בנושא ליום העיון ) ת דצמברבישיב .3.2
 חינוכיים(

 
 ורםרות כפת בחקלאות שחבים בעמל"י )תכניות העבודה המועדפח על חילופי מנהלודו .3.3

 י מכרז קק"ל(.פסמתוך כ ספתייחודי ב"בארצנו", כולל הקצאה נו
 

התערבות, בך בשלב זה אין צור וד.ד עניין בניב עצם, המשך הקמפיין -פרשת עמרי מניב .3.4
 .פתחויותתתיערך הערכה מחדש לפי הה

 
 

 .ר הבחירותמשרדי הממשלה והרגולציה, היום שלאחמרכזי:  דיון  .4
 

 :ראש מכינת דרך ארץ )בהקמה(, בקשת עזרה יונתן קישלובסקי .4.1
נמצאות ה )דרך ארץ, חמש אצבעות, דוידסון והמכינה הבדואית( ארבעת המכינות בהקמה

  .לבצע טיולים ולצאת ממתחם המכינה ותרשאי ןאינכי קיבלו מכתב מהאגף  בהליך הכרה
  הוחלט:

במידת )היועמ"ש( ני יפנה בשם המועצה לאגף לפתרון הבעיה, התערבותו של נוי ד
 הצורך.

 
 דיון באופן הטיפול בנושאים ולהמשך. -יווח על בעיות הריכוז והקשרד .4.2

 .ןביניההתיאום בעיות רבות בעבודה מול משרד בחינוך, הבריאות וחוסר 
 
 



 

 

  
 : לטחהו

 וחיבור חוג ידידים.)מנכל  יורים( קיום פגישות עם מנכ"ל מ.החינוך והבטחון  .4.2.1
 

ומשרד הבריאות כך שיכנס סטנדרטיזציה לתקנות כיבוי אש ה ובלת תקינהו .4.2.2
טי ומו נוידני יכלול את: מול המשרד כבר לתקנות החדשות. )הצוות המקצועי 

 .(עובדיה
 

  .בקשת המכינות הדתיות הליברליות לייצוג .5
ייחודיים עבורן  ןמחסור בימי עיו ותמרגישהנ"ל )צהלי, יונתן, לפידות, רוח השדה( המכינות 

 ייצוג בועד.גם ורוצות 
 

 : הוחלט
 באחריות יוליה. –דני ייפגש עם מיכל ונעמה לשיחה בנושא - .5.1
 ג למתן המענה.ידאאסף  –בעניין ימי עיון - .5.2
נשקול שוב העניין בדיון  לתוצאות הבחירותבהתאם יצנית מתמודדת, נ -ציגות לועד נ .5.3

 .בועד
 

  .עמדת המועצה בנושא גידול המכינותיון ד .6
 

 :הוחלט
 מכינות חדשות בכלל. זה  בלבשבעולם התורני לא להקים  .6.1
לעודד ולדחוף הקמת מסגרות מכינה חדשה אחת בשנה.  עדע לאשר מוצמכינות כלליות  .6.2

כולל הוספת תקנים לשלוחות  שלוחות למכינה קיימת 10 עד  -חדשות כשלוחות 
 .ת בעניין(יררדים וייפגש עם חביבה אודי ואישמת לוש)דני יציג הדרי חדשות.

ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות, ומכינות. עם רצון עם פנייה לתיאום יות אסף, רחבא .6.3
כחלק מהפסקת  מרץסוף עד גם לתלמידם דתיים  רישוםסגירת מועד לסכם על 

 .התורניות למסגרות יג דוהרשמה של בוגרי מסגרות הלימההתדרדרות באפן ה

 
 רשמה: יוליה

 


