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 ישיחמום י                                                                                                                 
 ותשע", טבתב כ"ו                                                                                                                              

 5102    רינואב    7
                                                                                                                                                                         

 
                         ( תשע"ו לשנת) 3 מס'  -ישיבת ועד  מנהל                                          

 (עיריית ירושליםב)
 

 , יצחק ניסים, שימלמוישי, יוסי, יוחנן, חיים, מיכל, שמריהו, יעל    :שהשתתפו חברי ועד
  יובל :       ועד נעדרים חרחב

 , יוסמר מייבוםתדני,   :יםהשתתפות בעלי תפקיד
 דניאל הלוי )רוח נכון(, רן סרלין )בית ישראל(, : הצטרפו לסעיף ירושלים

 )אליק(  מנהל הירושלמית )נעדר ר' מכינת עטרת כהנים(                                           

 

  עדכון -טחוןישרד הבמ .0
 נים בנושאים שונים הקשורים להתנהלות האגף ואישור מכינות חדשות.וכעד

 גישה בפורום מצומצם עם עמיקם.לא נביא לוועד, תהיה פ -בקשה לקשיים שהתגלעו
 

 רכב לאסף שוראישור שכירת  .2

 הייחודי שאיננבאופן האושר דיים שהתגלו בעבודתו של אסף לנוכח הצרכים הייחו .2.2
עד ודתו של אסף שור, לטובת עבבטווח המיידי רכב שכור לההחלטה  מהווה תקדים

 (62.8.23סוף שנה"ע הנוכחית )

 ההסדר ייבחן מחדש באוגוסט. .2.2

הואיל והוא  בהתאםנסיעות, כדי לפלג מנסיעות פרטיות )שעליהן יחויב  וםאסף ירש .2.6
 (.מועסק במשרה חלקית

  .של המועצהאדמיניסטרטיבית כספית יעשה מול ההנהלה השל אסף התחשיב  .2.2

 .₪ 63,333וההוצאות עומד על  רותילכל השכ 62.8.23עד הסכום המוקצה  .2.2

נה"ע ויבואו לאישור הועד לקראת ש אוגוסטמחדש במהלך  נוחבה יילההסדר והשא .2.3
 .עז

 

 עיריית ירושלים קהילות מפגש עם צוות  .3

 טעם ירושלים:השתתפו מ .6.2
  העיר מטעם  שעובד בצוות חדשנות שעובד עם רא -בן אראליראש העיר;  -ניר ברקת

מנהל  -שרון אפריל ;ים תחום אקדמיה והסטודנטיםרירשות צע -עופר ;בלומברג קרן
יועץ  -; אלדדמנהלת בית נחמיה -צופית ;רכזת מכינות וש"ש-חרות גז ;חדשנות צוות

  ראש העיר;
 

קהילות  23והקהילות ) ירושלים בירת המכינותראש העיר הציג את תפיסתו :  .6.2
מים שיוצאים לשתכנית חצי שנתיות ושש, הרבה ירו מכינות שנתיות 2צעירים, 

ר למכינות צהצוות מבקשים להוות מסד מעודד ויווירושלים ית ירעי למכינות לשש(.
 -קרן בלומברגרים לשם כך בזעובוגריהן, ונ

 

 ת ספציפיות של הצוות המקצועי של ראש העיר:הצעו .6.6
 

 .וביכולות מחקריות שהם בנו data base למכינות הרלוונטיות להעזר ב  .6.6.2

לחשוב ביחד על מסלולים רלוונטיים )כפרי סטודנטים ייעודיים, תכניות  .6.6.2
 לימוד, מסלולים אקדמאיים(.



2 
 

כך יתוגמל ארגון  ככל שארגון ישאיר יותר בוגרים בירושלים -מריץת .6.6.6
 הבוגרים.

כמכינות פרטיות או כארגון רוצים להכנס למהלך אסטרטגי גם כמיפוי  אם .6.6.2
 וגם כמחקר יש כאן הזדמנות.

 

 :של הישיבהכום יס .6.2
 בת שבוע לכל המכינות  הצעה לסדרת ירושלים הבונשל ירושלים רשות הצעירים א. 
 שתהיה  מודלורית ותיתמך ע"י העיר.     
 האפשרות לשיתופי פעולה נרחבים עם ארוגני הבוגרים  ברמה השנייה תביחןב. 
 נתי גיאוגרפי. )כהצעת וכל ריכוז והקמת קהילות על  בסיס שורכזי הבוגרים, כול    
 ברוך(. חיים      
 ירכז את העבודה מטעכם ירושלים מול נציגי המועצה.קשר ה בן אראלי אישג.  
  .את הבקשה של דני בנוגע לאפשרויות לינה למכינות תבדוקהעירייה ד.

 

 המיזמים המשותפים. .2
 ראה נספח. א. אושרו המלצות צוות המיזמים )יוחנן, יוס, תומר אושרי(,

 ₪ 2,111 -פרוייקט מועצת חניכים צפונית -      
 ₪. 32,111  -ו' )ביתיר(כיהכנה לחיים + פס -      
 ₪ 02,111 -סדנת נשים לראשות ובעלות תפיקידם מרכזיים במכינות  -      
 ₪. 52,111 -הכשרת מדריכי מכינות )עי מכינות צפוניות(  -      

 
המקורי  בירה תוספת לתקצשוא₪  83,333ע"פ סעף א הוא   ך האישוריםסוב. הואיל 

 ₪. 03,333שנקבע למיזמים בסך 
 

'ינג טצכמאספים המועצה ואגף המשאבים ימשיכו לעשות מאמץ לגייס כ -יוסיג. לבקשת 
 .אושרולמיזמים שלא 

 
כי המיזמים ייפתחו וייתמכו לאחר שיש בהן את ההנהלה הפעילה לוודא הוועד מנחה . ד

 מספר מינימום שייקבע של משתתפים והוכחת תשלום המאצ'טינג.
 
 

 מכירת נשק לדרום סודן -עם אלי יוסףפגישה  .2
 ל משהב"ט.אתיקה שהועדת נתונים מדרוש מוישי הציע ל            

 הנושאהיתכנות דני יברר סוכם ש             
 
 

 שיח של המכינות התורניות .6
 .לקייים מפגש שבו ישתתף גם הרב יגאל לוינשטיין יש 
 ם לתיאום וקביעת המפגש.יארבנים חיים ברוך ויצחק ניסים אחרה 

 
 
 

 רשמה: תותי


