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 חמישייום                                                                                         
 ז, תשע"בתשרי  כה                                                                                                                          
 7102 בראוקטוב 72                                                                                                       

 
 

 סדר יום  -(זתשע" ה"ע)לשנ 7מס'   -ישיבת ועד  מנהל                                          
 (לטרון)ב                                                                       

 
 יוסי, מוישי, יצחק ניסים, חיים ברוך, שי, שמריהו, - 9                                            :שהשתתפו חברי ועד 

 יעל, מיכל.,                                                                                     
 יובל, יוחנן. -7  חברי ועד שנעדרו:                                                 

              , מעייןוס, תמר, ידני   - 4                                       : השתתפובעלי תפקיד ש
       

 
 פרוטוקול והחלטות הישיבה

 

 והתייחסות לביצוע ישיבות קודמות עדכון .1

 

 פרוייקטים קק"ל: .1.1
של קק"ל תוך התמקדות  פרוייקטיםודווחה התקדמות בעניין ההחלטות ישיבה קודמת נסקרו 

מכינות כלליות אין מספיק ראשי . הבעיה איתה נצטרך להתמודד היא שאשי מכינותרמדרש  ביתב
אסף ותמר ירכזו את בית המדרש שיתחיל  וראשי מכינות חילוניים ממש במשורה. שלוקחים חלק

 .11.11ב 
המכינות יידרשו להעביר דוח אקסל )ומייל מפרט( על פי הנחיות שיועברו לאחר הישיבה  

 .(11.11צריך להישלח למעיין עד ה  ,לא יצריך חוו"ד רואה חשבוןהדוח, ש. )תלמכינו

 עדכון כללי.  -מתיקון חוק מכינות לטובת תקצוב חניכי צע" .0.7

 

)הרוב נוער מוחלש/בסיכון( המכינות השקיעו   -חניכים )בעיקר בתורניות( שלא דחו גיוס עד מרץ .1.1
שהגיעו אבל כ .(/אי גיסו לצו רגילמצו אדוםשינוי סטטוס המלש"מ )מכינה וגיסו לרבות  בהתאם ל

 יה ממרץ. יועלה מול ראש אכ"א )חלק גדול מטופל אצל אודי.(דחי םלא מקבלילכמינה מסתבר ש
 המשך מעקב באחריות שי.

 

 וממשיך עד אז כרגיל, מוצע לו להמשיך במסגרת  11.11גיא יישאר בתפקידו עד  – פרוייקט צע"מ .1.1
 הפרוייקט תוך התמקדות בבוגרים ובתחומים נוספים, טרם ניתנה תשובתו. צוות משולב של יפעת 

 ל שלבי כ )ג'וינט(, גליה )קרן רודרמן( ודני יראיין את חמשת המועמדים האחרונים שעברו את
 הראיונות המקדימים.

 

 -:שתפ קקל השתתפות מכינות בהקמה בפרוייקטים .0.1
בקשת מנהל פרוייקטים. הדיון נערך להשתתף בר בהחלטה לאפשר למכינות בהקמה לזדיון חו

כנגד תשלום שלהן של מחצית  בהקמההכספים לדון מחדש בנושא ההחלטה של שותפות מכינות 
חזרנה את הכסף, דמי החבר לו היו חברות. נימוקיו של דודו היו כי אם לא תקבלנה הכרה כיצד ת

מכינות ותיקות  בר הן מקבלות סכומי כסף כמוכוד של אי הגינות שרק קמו מובנוסף יש מי
 .של השבת הסכומים או שווים ע למצבנו היוםיגנים רבות עד שזכו להשמות דמי חבר שמשל
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אחוז דמי חבר( של המכינות הלא  11בנוסף לתשלום של המכינות לפרויקטים ) :החלטת הועד
מוכרות, הן תחתומנה על התחייבות כי במידה ומכינה לא תצטרף למועצה כשתאשור הכרתה 

 כינה תחזיר את הכספים שהיא קיבלה.ו/או לא תינתן לה הכרה המ

 

חניכים מ  11בתחילת אוקטובר השתתפו בקורס נשערך במכללת אורנים  -ערים"יום עיון קורס מ .0.2
לקבוע את הקורס על זמן הציע רב ניסים ה שהתארחו אצל מכינת רבין.  מכינות כלליות, 9

חשוב להזכיר שזו היתה ההצעה  יהיה לפחות שבועיים.כדי שיתקיים וש החופשה של החניכים
 המקורית והיא נדחתה לבקשת ראשי המכינות. 

י המכינות מבינים את שא)מטה( שר לוודא .מע"רים קורסילהמשיך בקיום  החלטת הועד:
הרב ניסים יכין . 7102 ס בחופשת הקיץרוהקקיים ן לנסיולגבי התורניות ייעשה  .החשיבות

לתורניות, לגבי הכלליות, מאחר וממילא המכינות שביקשו  זמנים, חניכים וכו' -תוכנית עבודה
אם לקיים גם  מקרס הנדחה, נראה שכדאי לבדוק לעולדחות הקרוס מהקיץ לא שלחו גם לקו

 .במקראה שלהן את הקורס בקיץ או הלשאירו באזור סוכות )באחריות יוס(

 

 1.00הכנה למפגש עם ראש אכא ושר הביטחון ביום העיון ב   .0.2
יבה רשימת שאלות שתישלח ע"י דני לכל המכינות להערות והוספות. שאלות אלה קובצה ביש

הליך זה נועד לצמצם אפשרות של . תישאלנה ראשונות בתחילת הפרק המיועד לכך בשיחה
 התמקדות בנושאים פחות מהותיים לפורום.

 
 

 יכספ סיועלבקשת מכינה  .2
ועדה לשיפוץ מגורים אותו ביצעה. ביקשה מכינה ותיקה נקלעה לקושי תזרימי עקב עיכוב בתרומה שי 

 תשלומים. 11כנגד השבה ב ₪  111,111הלוואה בסך 
 

 החלטת הועד:
בי של המכינה המבקשת יפעיל הנוהל הרגיל לבדיקת מצבה התזרימי והתקצמנהל הכספים י 

 ואה, כולל בדיקת מספר תלמידים בפועל מול מכסה.ות/ערבויות להשבת ההלווהבטוח
ח דני ידוו₪ , אלף  011ל  11לפי מצבה התזרימי של המועצה על הסך שבין  דויעמ ואהלוהה סכום

בקשת בדרישות של המהמכינה ת דישרה בכפוף לעמולוואה שאהל הודבישיבת הועד הבאה על ג
)נוהל בקשות והלוואות מהועד לסיוע למכינות עליו החלטנו לפני כשנתיים יצורף   ספים.כהמנהל 

 קרובים(.שוב לאחד העדכונים ה

 

 דיון בנושא היחס לשלוחות ומכינות חדשות בכלל ולשלוחת אור יהודה בפרט .1
התקיים דיון סוער  שבו הציג מוישי טענה כי הועד צריך לחזור מההתנגדות שנקט בה בעניין האישור 
 המאוחר לשלוחת מכינת עז שלמה באור יהודה שהיתה אמורה תחילה לקום כשלוחה של מכינת לוד

 
פה ט הוחל 7, סעיף של מוישיול בודד קכנגד רוב של כל המצביעים בחלט הו 0החלטת הועד )סעיף  

 :אחד(
את עמדתו שעיקרה התנגדות לאישור הפעלתה השנה של השלוחה באור יהודה  אינו משנה. הועד 0
 ר בו.זיוציא מכתב כי הוא חו אלו

 
יות , למעשה אין כלל מדינת ההחלטות לגידול מפעל המכינותלבאופן קנית בנושא ורבעיה עק. ישנה 7

 אחודה על פי הגיון רב שנתי.
 תנו ודרישתנו החוזרת והנשנית שנים רבות לגבש מדיניות כזומאחר ומשרד הביטחון אינו נעתר לפניי
 ם ונציג צה"ל(ידן אליו את המשרחלטה של המועצה )שיזמיהוהועד ינקוט יוזמה ויקיים יום דיון עיון 

 ל ביקושהשוואת תקנים קיימים מואר שה בין בסיס נתונים הכולליםעל לאחר ניתוח המצב  ) ,בוו
לפי חתכים שונים: דתיים, חילוניים, עיר כפר, פריפריה,  באוכלסויות שונותומול גודל אוגלוסיה 

 .חותושנתית למכינות ושלרב תכנית גידול לנות ור, יגבש ויציע עקםידוהגדרת יע (מרכז וכו
ונות גידול משלהם. רעקויסוכמו תכנית יתייחסו ל כי משלה בתביעהמהי דהתכנית תועבר למשר

תחום הקמת מכינות תית בלהיות נתונים למציאות גחמ אלני ויים דיון ענייקלה ניתן יהי באופן זה
 ת בהכרח למציאות הרצויה.סחרתת יעדים מסוכמים ואינה מתייה מששלוחות מציאות שאינו
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  -דוח התקדמות בעניין שנה ג' והחלטות להמשך .4
 )אחריות חיים, דני( חודשי לימוד 12חודשים ל  77לשר החינוך לשנות את התקנה מ לפנות הוחלט: 

 טחון בעניין זה )מוישי(.יבעם שר ה רת לדיוןזווכן פנייה ח
 

 -רשי חתימהמו .1
 הוחלט: 

 .חתום על שקים, כאחד משני חותמיםשהיה חייב להיות חבר ועד או מנכל א. 
 שלא אושרה מראש  הוצאה חריגהאו לקבל אישורה במייל כדי לאשר ס ועדת כספים יש לכנב. 
 ומעלה(.₪  01,111 -בתכנית העבודה בסעיף ספציפי או יחודי  )הוצאה חריגה    

 

 

 

 

 

 

 
 רשמה: מעיין


