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 4באוגוסט 1026
פרוטוקול ישיבת ועד מנהל -מס' ( 20לשנת תשע"ו)
שנערכה בקריה האקדמאית בקרית אונו
חברי ועד שהשתתפו:
חברי ועד שנעדרו:
ממלאי תפקיד שהשתתפו:

א.

( 9יוסי ,מוישי ,יובל ,יצחק ניסים,
שימל ,מיכל נגן ,יעל דומב ,יוחנן ,שי)
( 1חיים ברוך -מילואים ,שמריהו – חו"ל).
( 6דני ,דודו ,יוס ,תמר זעירא ,אסף ,טלי
תותי)

עדכון ביצוע החלטות ישיבה קודמת-:
כל סדר היום של ישיבה זו מממש את החלטות הישיבה הקודמת

ב .עדכון משרד התחבורה – הסדרי נסיעה בתחבו"צ.
ב .1.כל היזמות וניסיונות התערבות שלנו חסומים כרגע לאור הודעת האגף למשרד התחבורה האגף
(אודי) מטפל בנושא.
ב .2.על פי הבירורים של דני ,יש אי הסדרה בין האגף הביטחוני חברתי ומשרד התחבורה שכתוצאה
מכךלא הוסדר עדיין נושא הנסיעה חופשית לתלמידי שנה ב (מ )1.1ולתלמידי שנה א (מ.)1.1
אודי דרור הבטיח להוציא דף הנחיות אך טרם ביצע( .בעיקרון על פי הסבריו בעפ ,בהסדר החדש
כל ראש מכינה יוציא במרוכז על פי רשימה מאושרת שיקבל מאודי ,את הכרטיסים החופשיים).
קיים חשש אמיתי לאור אי ההתקדמות בנושא שלא יהיו כרטיסים לנסיעה חופשית לא לשנה ב
ולא לשנה א עד החגים ויותר מכך.
ב .3.הובעה אי שביעות רצון ודאגה מכך שהנושא שטופל בצורה טובה ועקבית על ידי המועצה ישירות
מול משרד התחבורה ,כרגע לא מוסדר כהלכה ,ונשאלה השאלה אם האגף בעומס המוטל עליו
בכלל יכול להתפנות לכך.
ב .4.הוחלט:
ב.4.א .דני יפעל בכתב ובעל פה מול אודי להסדרת ההנחיות במיידי ויחד עם יוס לזירוז ותמרוץ האגף
בעניין.
ב.4.ב .הוועד יפעל להחלת הסדרי נסיעה חופשית גם על תלמידי שנה ב ותלמידי קיץ שנה א מתשע"ז,
אחריות .לבקרת התקדמות ביצוע סעיף זה -יוס

ג.

קשיים בנושא דח"שים ,תכנון ארוך טווח שנ ה ב ארוכה.
הועלו טענות בדבר אי מימוש דח"ש לגבי שירות מלש"מים מהמיגזר הדתי ,היעדר כתובת אחת
שמרכזת פניות מטעם המכינות מול האגף.
הוחלט:
דני ואסף יפעלו מול אודי להציע שאסף ירכז את הפניות הפרטניות.
מוישי יוס ודני יפעלו לקיום פגישה עם מנכ"ל משרד הביטחון ועם שר הביטחון להסדרת הסוגיות.
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ד .עדכון מצב מכינות
ד .1.מכינת אליאל שאמורה הייתה להיות מוכרת -הוקפאה לשנה"ע עז עקב משבר בשנה"ע עו ואי גיוס
חניכות במידה מספקת לעז ,ובמהלך עז יוכרע בדבר עתידה.
ד .2.הובא לידיעתנו כי כמה מכינות העוסקות בנוער דתי מוחלש קיבלו אזהרה עקב מיעוט חניכים,
וצפויות בסוף עז להיבחן שוב אם הצליחו לגדול וכי הן צפויות לסגירה/איחוד/הבראה אם לא
יגדילו את מספר חניכיהן.
ד .3.אושרה ע"י משה"ח הקמת  2שלוחות לעז (במצפה אילן ל"אחד משלנו" ,ובאדמית ל"רבין").
ד .4.תוך כדי ישיבת הוועד הסתבר ,כי בצורה תמוהה האגף הביטחוני חברתי "הטיל" על מכינת עוז
שלמה (קריית מלאכי) להקים שלוחה באור יהודה לנוער תורני מוחלש ותיקנן אותה ב  11תקנים
על אף שלא אושרה כלל .שי ,חבר הוועד שהוא מנהל מכינת עוז שלמה ,הסביר שמדובר בפנייה
ויוזמה שאינה שלהם .על פניו מדובר לכאורה במהלך מנוגד לכאורה לדין ומפר אמון שמעלה חשש
לשיקולים זרים לטובת מפעל המכינות ,ושעומדים בסתירה מוחלטת למצב הקיים היום של עודף
מקומות פנויים לנוער תורני מוחלש.
ד .1.הוחלט:
דני יפעל לבירור מול משרדי הביטחון והחינוך ויעדכן את הוועד בשוטף.

ה.

עדכון גיוס משאבים (דיווח מהמסע לחו"ל ,פרוייקטים בטיפול טווח קצר)
ה .1.נקודות הציון הבולטות של הסיור בחו"ל של דני (בסוף יוני) לפי סדר כרונולוגי-
 מפגש עם חמשת התורמים הביכרים של ה JNFבבוסטון -שניים מהם יבואו לסיור במכינותבנובמבר הקרוב.
 מפגש עם מנכ"ל ה  JNFקנדה  ,ג'וש ,יבוא עם  33עובדי ה  JNFלסיור בפברואר שבו חצי יוםיוקדש לסיור ומפגש עם מכינות וקהילות בוגרי מכינות.
 מפגש עם מדריכי בני עקיבא בטורונטו וחשיפתם לאפשרות שנת יג במכינות ובעקבות מפגש זהיתקיים מפגש עם  13משפחות דתיות בטורונטו באותו עניין.
 מפגש מצוין עם  33משפחות ישראליות וילדיהן בבוסטון בהקשר למכינות ובעקבות מפגש זההזמנה לפנלים של כנס ה  IACבוושינגטון בסוף ספטמבר שם נציג את המפעל בשת"פ עם
הצופים.
 מפגש עם נציגים בכירים (בדרגת מנכ"ל) של שני הפילנטרופים הישראלים הגדולים בארה"ב. פגישת דיווח תקופתית עם הפדרציה בניו יורק.ה .2.בטווח הקצר:
ה.2.א .ב 11.1-צפי לאישור בדירקטוריון הקק"ל של ההסכם איתנו וחתימתו .ממתינים לתשובה
בטווח המיידי של יד הנדיב ,קרן ערב (מיגדר) ,בוגרים (לוס אנג'לס) .כמו כן עברנו שלב א
בבקשה לקרן התומכת בלימודי יהדות בהיקף נרחב ביותר.
ה.2.ב .פדרציית ושינגטון החליטה על הענקת  01,333דולר לפרוייקט נפגשים בארץ אחת ,וקרן אברהם
תסייע לנו במימון הוראת שפה ותרבות.

ו.

אישור מבנה והרכב ועדות לתפעול המועצה כולל למימוש הסכם קקל-:
הוסכם ללא התנגדות :לוועדת ההיגוי עם קק"ל :דני ,מוישי ,יוסי ,שימל,
אביעד פרקש ,שימל ,שי
לוועדת כספים:
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ז.

סיכום שנה"ע עו ויעדי תכנית העבודה עז.
ז .2.הוצג סיכום תשע"ו ולאחר מכן תכנית תשע"ז שנערך בה דיון .הוועד שיבח את העבודה שנעשתה
ואישר את תכנית העבודה תשע"ז ותקציבה בכפוף להערות שלהלן:
ז .1.יש לקיים דיון בישיבת הוועד הקרובה לגבי השתתפות כספית של מכינות לא מוכרות בחלוקת
כספי פרוייקטים.
ז .3.מוצע שאסף יחד עם שימל ,שטול ,דני וטלי צריכים לבנות ולפתח גיוס משאבים ייעודי לתורניות.
ז .4.יש להציג בישיבה הבאה חלוקה של הסכומים בין המכינות כדי לעמוד על ההתפלגות.
ז .5.שוב שלמועצה ,באמצעות יוס ואסף ,תהיה אינדיקציה בזמן אמת מה קורה במכינות כדי לסייע
להן ולמנוע תקלות שגוררות התערובת גורמי חוץ.
ז .6.אושר היעד הכספי של מחלקת המשאבים :גיוס וחלוקת סכומים או פעילויות שווי סכומים בהיקף
של  ₪ 2,333לחניך (כ  0מיליון  ₪מיצרפי).
ז .7.שינוי נוסחת חישוב תשלום דמי חבר( -לפי הצעת שימל) -תעובד שוב ע"י דודו לפי ההערות שנשמעו
ותוגש שוב לדיון בישיבת הוועד הבא .ותובא לאישור אסיפה.
ז .8.נושא הבינוי -להסתייע ביפתח רון-טל ולנסות להגיע למצב של קבלת אור ירוק שידרוש הקמת
מינהלת וצוות מיוחד .דודו הציע לשקול הקמת צוות מיוחד כבר עכשיו ו/או שכירת לוביסט לעניין.
בשלב זה נמשיך לעבוד בעצמינו מול הדרג הפוליטי.
ז .9.לבקשת שי וייסבלום ,יעדים ספציפיים בנושא מכינות הפריפריה ייודנו בישיבה הבאה.
ז .20.מצורפת תכנית העבודה המאושרת לשנת תשע"ז ותאריכים של המועצה כולל ישיבות הועד.

ח.

דיון במבנה מטה תשע"ז ותקנון שכר עובדי מטה
ח .2.הוצג מבנה המטה המוצע – אושר לאחר הדיון ומצורף בזה.
ח .1.תקנון שכר -הוועד קבע כי שכר בסיס ראוי של מנהל ביניים יעמוד על  ,11,333וקבע כי תהיה
השוואת תנאים בין אסף לתמר .בכפוף לשתי הערות אלו אושר תקנון השכר והוא מצ"ב.
ח .3.אושר לדני לשכור חדר ללינה באזור המרכז בעלות כוללת עד  ₪ 2333לחודש.
רשם :דני
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