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 חמישייום                                                                                                     
 תשע"וכט בתמוז                                                                                                                                

 6102  אוגוסטב 4                                                                                                         
 

 )לשנת תשע"ו(  20מס'   -ישיבת ועד  מנהלפרוטוקול                                           
 ה האקדמאית בקרית אונוקריבשנערכה                                                       

 
  , יצחק ניסים)יוסי, מוישי, יובל,   9                                         : חברי ועד שהשתתפו

 שימל, מיכל נגן, יעל דומב, יוחנן, שי(                                                                                      
 (.חו"ל –, שמריהו מילואים -חיים ברוך)   1        :                                        חברי ועד שנעדרו

                     , טלי יוס, תמר זעירא, אסףדודו, דני, )      6                                  :שהשתתפו תפקידממלאי 
  תותי(                                                                                        

 

 

 -:עדכון ביצוע החלטות ישיבה קודמת .א
  ש את החלטות הישיבה הקודמתמכל סדר היום של ישיבה זו ממ

 

 .בתחבו"צנסיעה הסדרי  –עדכון משרד התחבורה  .ב

 סיונות התערבות שלנו חסומים כרגע לאור הודעת האגף למשרד התחבורה האגף יכל היזמות ונ .1.ב
 )אודי(  מטפל בנושא.

שכתוצאה  ומשרד התחבורהטחוני חברתי יהבהאגף יש אי הסדרה בין ם של דני, ירועל פי הביר .2.ב
           .(1.1נה א )מתלמידי ש( ול1.1שנה ב )מלתלמידי חופשית עדיין נושא הנסיעה לא הוסדר מכך

בהסדר החדש  על פי הסבריו בעפ,  רוןקי. )בעביצעאך טרם  א דף הנחיותיהוצדרור הבטיח לאודי 
 .(את הכרטיסים החופשייםשיקבל מאודי, מה מאושרת ישיוציא במרוכז על פי ר כל ראש מכינה

 ההתקדמות בנושא שלא יהיו כרטיסים לנסיעה חופשית לא לשנה ב קיים חשש אמיתי לאור אי 
  ולא לשנה א עד החגים ויותר מכך.

 ישירות       המועצה ידית על יבשא שטופל בצורה טובה ועקוהנשודאגה מכך עות רצון יבהובעה אי ש .3.ב
בעומס המוטל עליו  השאלה אם האגףסדר כהלכה, ונשאלה מו  כרגע לא מול משרד התחבורה,

 יכול להתפנות לכך. בכלל

 

 הוחלט: .4.ב

ויחד עם יוס לזירוז ותמרוץ האגף  דני יפעל בכתב ובעל פה מול אודי להסדרת ההנחיות במיידי .א.4.ב
 .בעניין

, ז"מתשעשנה א קיץ  ידתלמידי שנה ב ותלמיגם על  נסיעה חופשית סדרילהחלת העד יפעל  והו .ב.4.ב
 יוס -לבקרת התקדמות ביצוע סעיף זה  .אחריות

 

 

 קשיים בנושא דח"שים, תכנון ארוך טווח שנ ה ב ארוכה. .ג
בת אחת וי, היעדר כתרות מלש"מים מהמיגזר הדתיהועלו טענות בדבר אי מימוש דח"ש לגבי ש

 מול האגף.מטעם המכינות זת פניות כרשמ
 

 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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 עדכון מצב מכינות .ד

 ס ואי גיו בשנה"ע עו עז עקב משברשנה"ע הוקפאה ל -תה להיות מוכרתימכינת אליאל שאמורה הי .1.ד
 , ובמהלך עז יוכרע בדבר עתידה.במידה מספקת לעז חניכות

קיבלו אזהרה עקב מיעוט חניכים, מוחלש  ת בנוער דתיוקהעוס מכינותהובא לידיעתנו כי כמה  .2.ד
צפויות לסגירה/איחוד/הבראה אם לא  וכי הן ם הצליחו לגדולאבסוף עז להיבחן שוב  וצפויות

 חניכיהן. יגדילו את מספר

 ית ל"רבין"(. מדז )במצפה אילן ל"אחד משלנו", ובאשלוחות לע 2 ה ע"י משה"ח הקמת ראוש .3.ד

 זו" על מכינת עהטיל" טחוני חברתייהב ףעד הסתבר, כי בצורה תמוהה האגותוך כדי  ישיבת הו .4.ד
 תקנים 11ב  התוותיקנן אלנוער תורני מוחלש ם שלוחה באור יהודה יקית מלאכי( להי)קרשלמה 

שמדובר בפנייה הסביר  ,עד שהוא מנהל מכינת עוז שלמהוחבר הו ,שי .שרה כללואף שלא א על
שמעלה חשש  במהלך מנוגד לכאורה לדין ומפר אמוןלכאורה מדובר על פניו  שאינה שלהם. ויוזמה

היום של עודף ושעומדים בסתירה מוחלטת למצב הקיים  ,מפעל המכינות  לשיקולים זרים לטובת
 מוחלש.  מקומות פנויים לנוער תורני

 

 הוחלט: .1.ד
 ועד בשוטף. ודכן את העיו דני יפעל לבירור מול משרדי הביטחון והחינוך

 
 

 

 )דיווח מהמסע לחו"ל, פרוייקטים בטיפול טווח קצר( משאביםגיוס עדכון  .ה

 

  -לפי סדר כרונולוגישל דני )בסוף יוני( נקודות הציון הבולטות של הסיור בחו"ל  .1.ה

 ר במכינות ושניים מהם יבואו לסי -בבוסטון JNFם של היכרפגש עם חמשת התורמים הבימ   - 
 הקרוב.  מברבבנו     

 לסיור בפברואר שבו חצי יום   JNFעובדי ה 33וש, יבוא עם קנדה , ג'  JNFמפגש  עם מנכ"ל ה   - 
 מכינות. ילות בוגריהומפגש עם מכינות וק קדש לסיורוי     

 ובעקבות מפגש זה  מכינותשנת יג בת וריפתם לאפששוחבטורונטו דריכי בני עקיבא ממפגש עם    - 
 .משפחות דתיות בטורונטו באותו עניין 13מפגש עם  יתקיים      

 ת מפגש זה וובעקב דיהן בבוסטון בהקשר למכינותות וילילאשרימשפחות  33מפגש מצוין עם    -

 בוושינגטון בסוף ספטמבר שם נציג את המפעל בשת"פ עם   IACלפנלים של כנס ההזמנה      
 .הצופים     

 .הגדולים בארה"בהישראלים פילנטרופים מנכ"ל( של שני ה)בדרגת נציגים בכירים ש עם מפג    -
 פגישת דיווח תקופתית עם הפדרציה בניו יורק.    -

 

   :בטווח הקצר .2.ה

וחתימתו. ממתינים לתשובה  הסכם איתנוריון הקק"ל של הוטשור בדירקיצפי לא 11.1-ב .א.2.ה
עברנו שלב א  . כמו כןגרים )לוס אנג'לס(בו ,, קרן ערב )מיגדר(של יד הנדיב ידבטווח המיי

 י יהדות בהיקף נרחב ביותר.דובלימ לקרן התומכתבבקשה 

אחת, וקרן אברהם  בארץנפגשים ט יקדולר לפרוי 01,333ענקת ה פדרציית ושינגטון החליטה על .ב.2.ה
 ת.ובוראת שפה ותרתסייע לנו במימון ה

 
 

 -:לתפעול המועצה כולל למימוש הסכם קקלות אישור מבנה והרכב ועד .ו
 

 עדת ההיגוי עם קק"ל: דני, מוישי, יוסי, שימל, ו: לוהוסכם ללא התנגדות
  אביעד פרקש, שימל, שי                 עדת כספים: ולו                                      



3 
 

 
 

 

 ויעדי תכנית העבודה עז. סיכום שנה"ע עו .ז
 

עד שיבח את העבודה שנעשתה ו. הודיון ז שנערך בה"עתשו ולאחר מכן תכנית "עתשהוצג סיכום  .2.ז
 הלן:ותקציבה בכפוף להערות שלז "עבודה תשעהאת תכנית  ר שיוא

 

קת וכרות בחלולא מספית של מכינות כ פותתשתלגבי הועד הקרובה ובישיבת הדיון  יש לקיים .1.ז
 פרוייקטים.י פסכ

 

 לתורניות.דני וטלי צריכים לבנות ולפתח גיוס משאבים ייעודי  ,שטול ,ם שימלמוצע שאסף יחד ע .3.ז

 

 על ההתפלגות. דושל הסכומים בין המכינות כדי לעמ להציג בישיבה הבאה חלוקהיש  .4.ז

 

מכינות כדי לסייע קורה ב הממן אמת זתהיה אינדיקציה ב ,ס ואסףויעות באמצ ,למועצהששוב  .5.ז
 תקלות שגוררות התערובת גורמי חוץ.להן ולמנוע 

 

משאבים: גיוס וחלוקת סכומים או פעילויות שווי סכומים בהיקף ההכספי של מחלקת אושר היעד  .6.ז
 מיצרפי(.₪ ליון ימ 0כ לחניך )₪  2,333  של

 

 ו עשמנשהערות לפי הע"י דודו תעובד שוב  -(לפי הצעת שימל) -נוסחת חישוב תשלום דמי חברשינוי  .7.ז
 ור אסיפה.שיבא לאו. ותהבא עד ות הובישיבלדיון ש שוב גוות

 

אור ירוק שידרוש הקמת קבלת של  בצלמהגיע לטל ולנסות -פתח רוןתייע ביסהל -ושא הבינוינ .8.ז
יין. שקול הקמת צוות מיוחד כבר עכשיו ו/או שכירת לוביסט לענוצוות מיוחד. דודו הציע ל מינהלת

 .לעבוד בעצמינו מול הדרג הפוליטי נמשיך בשלב זה

 

 לבקשת שי וייסבלום, יעדים ספציפיים בנושא מכינות הפריפריה ייודנו בישיבה הבאה. .9.ז

 

 .של המועצה כולל ישיבות הועד תאריכיםנת תשע"ז וודה המאושרת לשמצורפת תכנית העב .20.ז
 
 

 

 מטהעובדי שכר  ןותקנו זתשע"במבנה מטה דיון  .ח

 

 .בזה ון ומצורףידלאחר האושר  –הוצג מבנה המטה המוצע  .2.ח

 

, וקבע כי תהיה 11,333ועד קבע כי שכר בסיס ראוי של מנהל ביניים יעמוד על  וה -תקנון שכר .1.ח
 שכר והוא מצ"ב.ההשוואת תנאים בין אסף לתמר. בכפוף לשתי הערות אלו אושר תקנון 

 

 .לחודש ₪ 2333עד  באזור המרכז בעלות כוללת  ללינהאושר לדני לשכור חדר  .3.ח
 
 

 רשם: דני


