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השתתפו:
השתתפות בעלי תפקיד:

א.

(מוישי נעדר -אזכרה)
10
 4דני ,תמר ,אסף ,יוס ,אפרת (חלקית).

עדכונים וביצוע החלטות קודמות:
א.1.
א.2.
א.3.
א.4.

א.0.
א.6.
א.7.

א.8.

א.9.
א.15.
א.11.
א.12.
א.13.

נסקר ביצוע החלטות קודמות( .בוצעה הלוואת  050555למכינה במצוקה 0המשך טיפול בשנה ג) .
נושא התקנים :יש לוודא לאור ההודעה על הגבלת הגידול  0%מה ההחלטה הסופית וכן הגבלת
מספר מכינות שייפתחו.
הכשרה מקצועית המכינות -לא קודם.
לרכז נתונים ולהסתייע ביפתח רון טל מול ערן שני רחט תומכא ולפגישה עם הנתונים (כולל אודי)
וכמו כן לוודא בעיקר איך דח"שים של בוגר יב דתיים מול ראש אכא/רחט תומכא בעיית דחיית
גיוס.
עדכון בפעילות המכינות בעקבות השריפות.
הכרות עם אפרת אהרוני שנבחרה בתהליך איתור עם הג'וינט וקרן רודרמן להחליף את גיא
פינקלשטיין .אשורה העסקתו של גיא גם בחודש דצמבר לצורך החפיפה.
דיווח על הנסיעה לחו"ל -סקירת הצפוי בתחום משאבים וחניכי חו"ל .אושר קול קורא של
המועצה עם הצופים לבחירת " 4מכינות צופים"( .בתחום משאבים עדכון בנושא םדרציות0JNF 0
בינוי).
אושרה בקשת הארכה לענייין מימשו העיזבון ל 3מכינות שביקוש זאת :עצם 0מלח הארץ 0אדרת.
יוכלו לנצל יתרות שלהן עד  .31.8.17היתרה הלא מנוצלת עד  31.12.16ואח"כ עד  31.8.17תחולק
בין כל המכינות לפי ההחלטה הקיימת.
עדכון כ"א מטה 0ומדיה :גיא פינקלשטיין מסיים בדצמבר תפקידו ומוחלף .גיא אשש נכנסת
כאחראית תוכן במשרה חלקית ( )25%לסייע ליורי 0טלי תסיים תפקידה כגייסת כספים ב31.3.17
לאור תלונות על פרסומים רגישים בניוזלטר סוכם שבמידה ויש דילמה יש להתייעץ עם היו"רים
טרם הפרסום.
מוישי חזר בו מכוונתו להתפטר וימשיך בתפקידו כיו"ר עד האסיפה בקיץ שבה תתקיימנה בחירות
לועד וליו"ר בהתאם לתקנון.
התקבלה הצעת יוסי כי במסגרת גיוס המשאבים יש לבחון ולאתר משאב שיסייע למפגשים
ופעילות משותפת של מכינות.
התקבלה הצעת יוסי לאתר כמשאב של ייעוץ ארגוני 0אדם שמכיר את עולם המכינות ויכול לתת
להן ייעוץ וסיוע.

ב.

ב .נורמות התנהגות מטה ומכינות

ב .1.התקיים דיון בנושא עקרונות התייחסות להתנהגויות חריגות במטה המועצה ובעולם המכינות הקדצ
.
סוכם:
א .הועד לא מקבל וולא יקבל התנהלות החורגת מנורמות של התנהגות ראויה לא במכינות וגם לא
במסגרות הקשורות למועצת המכינות ולרבות לא במטה המועצה.
ב( .במסגרת הועד).
ג(. .במסגרת הועד).
ד .תישלח תזכורת לכל המכינות על חשיבות מינוי ממונה לתלונות של חניכים/ות ו/או א/נשי צוות על
התנהגות חריגה בעולם המכינות.

רשם :דני

