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 .ודיונים כלליים עדכון .1

הטבלה תיתן  .חלוקת מלגות ועב"קתיעשה לאחר בין המכינות וקת המשאבים חלבלת השוואת ט .1.1
  לנו תמונה מיצרפית על החלוקה.

 

 ות שונות.לפי חלוק ניכים מהמכינותף ספטמבר של מספרי חוסאיסוף ב :הבאחריות מט .1.1

 

  -ושלוחותסוגיות של גיוס דח"שים  .1.1

 אדמית )רבין(, נופי פרת )עין פרת(, מצפה אילן )אחד  -שנפתחודיווח על השלוחות החדשות  .1.1.1
 משלנו(.     

 חוסר בהירות לגבי שלוחת אור יהודה שטרם אושרה )עז שלמה( ולגבי שלוחת מעלה  .1.1.1
 אפרים )בני דוד( שגם כן לא אושרה לפי שעה.   

 תלונות רבות במכינות התורניות על מלשמ"ים שידעו כי שירותם נדחה ועתה מסתבר כי  .1.1.1
 הדחייה בוטלה.    

סכמים ומ ולקבל הסברים -ודי חביבה ואירית:  יש לקיים ישיבה דחופה עם אהוחלט .1.3.1
 .באחריות דני -א השלוחות והדח"שיםשוומתאומים בין המשרדים בכל נ

 

 .בנושא חוג הידידים של יוס  עדכון .1.1

 

 .פרוייקט צע"מ )צעירים עם מוגבלויות( כולל דיון פרסונלי .1

מים למימון תפעול נים שאינם מסכימהסכם עם גורמים ממ כי לא ייחתםהוחלט  -נושא התקורה .1.1
  .בנ"י באופן בהול כדי שיאשרו הסבת תרומתם למטרה זואושר לדני לפנות לפדרציה  .הפרוייקט

 
עם הועדה האחראית  11.9 בניו יורק בונערכה ישיבת חירום נקבעה  -בעקבות הישיבה:)* 

נימוקינו ובחנה את החומר החליטה במקום לאשר לאחר ששמעה את  ,הועדה   בפדרציית נ"י.
האישור הזה מאפשר חתימת ההסכמים עם הגורמים הממנים: ג'וינט, ביטוח  !את הבקשה

  (בטווח המיידי ממשלה בארץ לאומי ומשרדי

 

 תו( לאחריוהל הפרוייקט והעברתו )בתיאום איתה ההצעה לסיים את תפקידו של גיא כמנלבהתק .1.1
 שטח ועוד(. ,םיר: בוגיקטפרויימים בעל חלקים מסו

 

 כמות ימי העיון במסגרת הפרוייקט. להפחית השהבק ההובע  .1.3

 



 דיון בצרכים של המכינות התורניות בעולם של בוגרי יב באוכלסיה הדתית והמסורתית .1
 הוחלט:

על  עולם המכינות מול ישיבות ההסדרהתמודדות שא לנודני בעזרת אסף מוישי חיים יכינו דיון  .1.1
 גיוס נוער איכותי ומביל למכינות התורניות.

 

 .כל הנתוניםהרשאת גישה ל לבדני צריך לפנות לאירית כדי לק .1.1

 

 בועד. קישיבה של דני ואסף לטובת הכנת דיון עומ .1.1

 

 .(IACמחקר, )משאבים גיוס דכון ע .4
 $3 למשך 01,111לצרכיי מחקר, אנו על סף אישור מענק שנתי של ₪  131,111נתקבלה תרומה בסך 

את המכינות בכנס  יגשנים לתכנית הצע"מ חלק הבוגרים מקרן אמריקאית ישראלית, וזומנו להצ

ראלים שילמכינות בקרב ה גיוסהתקדמות חשובה לאור הפוטנציאל הגדול של  IACהשנתי הארצי של ה
 ל ובארה"ב בפרט. בחו"

.  

בעניין נוסחת דמי חבר( וזכאות מכינות חדשות להשתתף הצעת שימל מעודכנת דמי חבר ) .5
 בפרוייקטים אף שאינן חברות. 

 הוחלט:

 תהיה כלדקמן:  1.1.11שנת נסיון החל מלהנוסחה הסופית החדשה של גביית דמי חבר שתבוצע  .5.1
ם ירי חוק המכינות המועבפסמכ 5%..₪0 +  10,000כל מכינה תשלם סכום שנתי קבוע של 

דודו יבצע חישוב סופי(.  -₪ 1,1,1,111)או קצת יותר אם הסכום המיצרפי נמוך מ מדי חודש אליה
 א לאישור אסיפה ביום העיון הקרוב.בוההחלטה ת

 

הפרוייקט יוכלו להשתתף מאך רוצות ליהנות ת עדיין ורשאינן יכולות להיות חבמכינות חדשות  .5.1
 ו היו מוכרות.שהיו משלמות בהתאם לגודלן ל החברמו מחצית דמי שישלובלבד יקטים בפרוי

 

  .אישור סופי מיתווה פרוייקטים לקראת ישיבת היגוי קק"ל ויום הצגת הפרוייקטים .6

 . 'וכוה קולקריטריונים חל סחר הערותיו בייהועד עבר על כל הפרוייקטים והע .0.1

 

לפי תיעדוף: גליל עליון )לא  "נפגשים בארץ אחת"תכנית המלאה בינות משתתפות במכה ורשוא  .6.1
הוגרלה בשנת עו וביקשה שנית(, בני ציון )מכינה מעורבת או דתדית חביית להיות אחת מהשתיים 

המרחיבות את הפרוייקט(, בינ"ה )שלישית תיכנס לפרוייקט אם אחת המשתיים האחרות לא 
 .ו אליוייכנס

 

תם על טופס לא ינה שחהמכ ני יפגיש יוסי ומוישי עם ראשדמלגות  חת תקלה בנשוא הדיווובבעק .6.1
 מדויק.

 

יש לבדוק נושא בית המדרש לראשי מכינות גם מבחינת הובלתו )אסף יטפל בכך( וגם מבחינת אופן  .6.4
 העברת המלגות.

 

מדרש )בתחום בוגרים וכדו'( וא התאמת הקריטריונים ובתי היש לבדוק נ י וייסבלוםש שתלבק .6.5
 אסף יקדם בדיקת הנושא עם תמר. יות פריפריה וקצוות.סולאוכל

 

ע"י שת"פ מועצת  חינוך בצהלפעלת מערך הת ההסדר בנושא הובשיתוף פעולה עם איגוד ישי ..
 המכינות איגוד ההסדר תחת אחריות ארגון גשר.

ה מבלי להתחייב לדבר, קישיתוף ומשמעותו הוחלט להמשיך בבדלאחר דיון שבו הועלו החששות מה
 וכל שלב יבוא לאישור מחודש של הועד העקרונות המחייבים שנקבעו לשיתוף הפעולה:

 משאבים לטובת המהלך המועצה לא תקצה משאבים ולא גיוס .1..

 המועצה תהיה חלק מה"בורד" של הפרוייקט. .1..

יש לוודא שתנאי הסף למרצים במסגרת הפרוייקט יהיו רלבנטים למרצי המכינות )כלומר ללא  .1..
 חובת הכשרה אקדמאית ודרגה אקדמאית(.

 
 רשמה: תמר זעירא.


