פרוטוקול -ישיבת הועד ( 20.12.18י בטבת תשע"ט)
מקום ישיבה:
חברי ועד שהשתתפו:
חברי ועד שלא השתתפו:
מטה:

מוא"ז גן שורק
( )7יוסי ברוך ,הרב יצחק ניסים ,שימל ,הרב רפי,
יוחנן בן יעקב ,יעל דומב ,שי.
( )3אחיקם ,אודי (אבל) ,רותי(מחלה).
דני ,גלעד ,אסף ,יוס ,טלי ,יוליה

בישיבה הוחלט כדלקמן:
 .1קולות קוראים
 .1.1קול קורא לגיוס פריפריה:
אושר תיקון הקול קורא ופרסומו המתוקן מחדש לפי הכללים (צמצום מספר החניכים
שהתחילו במכינות ,הנדרש כתנאי סף) .התמיכה תחולק לפי סכום בסיסי שוויוני
והיתרה לפי הצלחה (לפי כמות מגויסים).
 .1.2קול קורא בתי מדרש:
מאושר להפצה.
 .1.3קול קורא כפרי סטודנטים:
ההקצאה תישאר לפי כמות הסטודנטים .הכמות לצורך אומדן חלוקת התמיכות יקבע
במועד מוגדר ויותאם למודע החלוקה.
 .2יוסי ברוך עידכן והציג את פעולת "מועצת המכינאים".
 .3עדכוני כח אדם
 .3.1תמר זעירא החליטה לסיים עבודתה ,עקב קשיים בריאותיים והליכי קבלה לתכנית
אחרת .תסייע בהתנדבות בצרכים שיווצרו .מודים לתמר וניפרד ממנה בהמשך.
 .3.2הרכב המטה לא צפוי להשתנות עד הקיץ ,אסף שור ייכנס לתפקיד סמנכ"ל ,גלעד יועסק
לצורך מתן מענה לחלק גדול מתחומי האחריות של תמר.
 .3.3בעניין קצין בטיחות – יש לבחון הקצאה בטווח המיידי של מימון ייעודי להעסקת איש
מקצוע למתן מענה מקצועי .פנייתנו לשאול יגיל נדחתה על ידו ,במו"מ עם מספר אנשי
מקצוע שיוכלו רק בקיץ להיכנס לעבודה.

 .4סקירת מצב ביצוע פרויקטים (כולל התיישבות)
 .4.1עיבוד והכנת תוכנית למיזוג והעברת תחום הבוגרים ל"בארצנו".
 .4.2פרויקט תוכנית "בקו האופק" – הועד ביקש לפתוח את הקול קורא מחדש .ולהפיץ
המועדים למפגשים במייל ובווטסאפ להיערכות המכינות.
 .5המשך הסדרת טיפול במניעת הטרדות מיניות בעולם המכינות הקד"צ.
 .5.1התקבלה המלצת היועצת החיצונית קרן ברנד להקמת מנגנונים הקבועים לטיפול
במניעת הטרדה מינית במטה המועצה וכן להתערבות במקרה של מידע המגיע על אי
טיפול במכינות בתלונות ואירועים כאמור.
 .5.2עודכןן כי הערכאה המעין שיפוטית שהוקמה עי הועד (מנכ"ל,יועמש ,נעמה ויעל דומב)
קיבלה המלצות קרן ברנד בעניין אירוע שהתרחש במטה לפני שנתיים ושהמתלוננת טענה
כי לא טופל כיאות ולכן נחקר ונבדק מחדש מהתחלה ע"י קרן.
 .5.3יש לעודד הגעת ממונים וממונות ליום העיון והכשרה שנקבע ל .17.1.19
 .5.4לעדכן את כל המכינות:
המועצה תפעל תסייע ותעשה ככל יכולתה ,החל מיום החלטה זה ,באופן שבכל במקרה
של תלונה או מידע שנמסרה למועצה בדבר הטרדה מינית מצד איש צוות בכיר ו/או
גורם בכיר במכינה של אנשי צוות אחרים ו/או חניכות/ים תועבר התלונה לבדיקה של
גורם מקצועי חיצוני.
 .6היערכות להמשך תהליכי ההסדרה של עולם המכינות -משרד החינוך ומשרד הביטחון:
 .6.1הוקרת תודה למשה"ח וקיום עבודה בשת"פ מוחלט.
 .6.2דרישה ממשהב"ט לעבודה דומה ,ושקילת פעולותינו בהתאם להתייחסות.
 .6.3המשך לימוד והסדרה של ענייני השטח.
 .6.4בני ציון -הועד חוזר על עמדת המועצה ,והוא מצדד בפתיחת המכינה כשיבשילו התנאים.
 .7פגישה עם אהרונישיקי לסיכום הגשת הדו"ח ,דיון על הדו"ח וכיצד לקדם הטמעת
המלצותיו.
 .7.1מוצע שהדוח והטמעת לקחיו יהוו את ליבת הפגישה בנס הרים.
 .7.2פניה למשרדים (חינוך ובטחון) והצעה לדון בדוח.
 .7.3לבדוק משפטית וליזום צעה למתן סמכות סטטוטורית למועצה.
רשמה :יוליה

