
 

 

 
 

 
 

 (3-"פ)תש (תש"פ כסלובכא ) 19.2.119הועד  ישיבת- פרוטוקול
 מרכז עלמא תל אביב                             : מקום ישיבה

 שימל, שי, , יעל דומב, רותי, יוחנןיניב מזומן, הרב ניסים,  (10)         :   השתתפוחברי ועד ש
 ., ניצניתאודי                                                       

 אחיקם ,שמריהו  ( 2)        :השתתפוחברי ועד שלא 
 יוסי ברוך                    : ועד יראורחים לא חב

 
 

 חלט פה אחד:ובישיבה נדון וה
 
 .פרוטוקול ישיבה קודמת ררשוא .1

 
 .ביצוע החלטות קודמותהתקדמות דו"ח נמסר  .2

 
ם משו "חדשה שלוחה"פרוייקט ל התלאי קבבעניין  "הירושלמיתהמכינה " ערעור .3

  :שירושלים אינה באזור עדיפות
 נוי. אה המלצת היועמ"שרהוק

 . תה מהחדר המשיך הדיון והתקיימה הצבעהאיהתקיים דיון עם יעל ולאחר יצ
 : הוחלט

 כנגד קול אחד.של כל חברי הועד מית נדחה ברוב לשערעור הירוא. 
פות בפרוייקט תתשם לההקק"ל לגבי הקריטריוניעם לקראת השנה הבאה ייערך דיון  ב. 

 "שלוחה חדשה".
 

 .הקמת תנועת הבוגרים בחו"לעל  עדכון .4
 

 ".בארצנו"התפתחויות עדכון  .5
 

ם ינותחו שוב ויצביעו האם יש כאן הסופייהרשמה נתוני ה -המשותף סובת הגיישדיווח על י .6
 .של עליית ההרשמה בהתיישבות הכפרית מות ירידה בעירונית מגמה או לא

 
 :דול מכינותיגבהמלצת הועד בעניין  דיון .7

 :לטהוח
ממכינה אחת בשנה ועל  רתלא יועל פתיחת מטעם הועד ץ בשלב ראשון בדף עמדה להמלי
 .שלוחות 5ך שיתאפשר למכינה לפתוח עד התקנות כ שינוי

 
 חות וראשי מכינות ובנושא שלוחות.בנושא ראשי שלו דיון  .8

את להציג במסגרת הגדרת התפקידים בתקנות החדשות גם בין השאר הוצע היה דיון ארוך. 
  ות ל"רשת".מעי שתהיה ממקום שיש שלוחות כדב מטה המכינות וראשי השלוחות

 הוחלט:
 - (ג"ע )נחשון, ערבה וראשי מכינות נוספים ל"מנכרים, "יו :בהרכב חשיבה צוות יוקם

 ידונו ויגישו הצעה בנושא השלוחות.ש
 

הצעת שותפות בארצנו עם איילים וכן על החברה הכלכליתעל התכנית הקמת והפעלת  חוויד .9
  בנייה. נושאי מימוןב םירהקשונוספים,  ופרוייקטים

 כל התקשרות תאושר מראש עי הועד.אישר המשך בדיקה והתקדמות בה.  הועדהוחלט: 
 
 



 

 

   
 
 

 בנושא דמי החבר, אושרה הצעת ועדת כספים: .10
 

 למכינות₪ (  15,000במקום ₪  7,500)קבוע יופחת במחצית שנתי התשלום הה .10.1
 שלפחות אחד משני התנאים המפורטים מתקיימים לגביהן:            

 
 במרץ  31תקני דח"ש מתוקצבים )ייבדק אחת לשנה ב  40 -פחות מ מכינהיש ל .10.1.1

 פי רישומי משהב"ט(.     
 
 על פי החלטת ועדת  מהחניכים פטורים מתשלום שכר לימוד כלשהו 80% .10.1.2

 .מלגות      
 

 :מטעם המועצה מלגותחלוקת אושרה הצעת ועדת כספים ביחס ל .11
 

 ומעלה. ₪ 2,501לא יהיה זכאי למלגה מי שבמשפחתו ההכנסה לנפש היא  .11.1
 

 חניכים זכאים ומעלה.  10מכינות יוכלו להגיש בקשה למלגות רק אם יש להן  .11.2
 

לא יש סיכון כי על המנכל וגייסת המשאבים להיערך לשנה שבה  המשאבים  סובתחום גי .12
בעיית ממשלת ר תקציב ודעהיתיופית עקב קהילה האם יוצאי היכתהיה תמיכה בחני

 .ולנסות לגייס מקורות  כספיים חלופיים לסייע למכינות הרלבנטיות בעניין זה ,המעבר
 
 
 

  רשמה: יוליה
 
 


