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 (ףתש"טבת ב וכ) 23.1.20הועד  ישיבת- פרוטוקול

 סמינר שיין פתח תקוה                             : מקום ישיבה

 שי,, שימל ,רותי יוחנןיניב מזומן, הרב ניסים,  (10)         :  השתתפוחברי ועד ש

 ., שמריהו, ניצנית, אודי, רותיאחיקם                                                      

 יעל דומב  ( 1)                :נעדרוחברי ועד ש

 יה.נאבישי ברמן, עי                 אורחים מוזמנים:        

 

 הועד החליט בישיבתו כדלקמן:

 

 .החלטות קודמותדו"ח על ההתקדמות בביצוע ונמסר  ר פרוטוקול ישיבה קודמתשוא .1

  :פרוייקט הבוגריםבמסגרת תמיכה למכינת גליל עליון ביחס רעור ע .2

הערעור נדחה  . י הסףאנה בתדיזכאית למלוא התמיכה למרות אי עמ המכינה ביקשה להיות

עמדו בתנאי ות שלא ילהצדיקו לעתיד כלפי מכינות אחרשלא ניתן משום שמדובר בתקדים 

 .הסף

 

  : הפחתה בדמי חברל בקשת כרם אל .3

 .בשל יציאתה לעצמאות תפעולית 2019,  2018יבית ל שנים טקהפחתה רטרוא השרם אל ביקכ

 מקבל המלצת ועדת כספים ודוחה הבקשה. הועד

 .הנושא יוצג ויידון בישיבה הבאה –קונגרס הישראלי את נושא ה יצנית מציגהנ .4

 

 .  עם אבישי ועיניה( קבע שני" )חתימה"פרוייקט  .5

 הוחלט:

 !הועד תומך במיזם  .5.1

 שמריהו. הצוות יתכנס כבר  אסףדני , ניהיע, גוי בהשתתפות אבישיצוות הי .5.2

 .בשבועיים הקרובים

לפני דיון ( ח לחודש "אש 5כ  מהעלויות )   50%גיוס משאבים ומימון כספי של סיוע ב .5.3

 ., באחריות מנכ"למצריך בדיקה של ועדת הכספים, בועד

 

 .המלצת ועדת כספים ונושא תשלום על ידי המכינות ,הווה ועתיד, פרוייקט שמיים .6

 הוחלט 

 .אין על כך עוררין –א "אותו לתשפהפרויקט חשוב ויש שאיפה לשמר ***  .6.1

 ל עלות הפרוייקט.ע יש לנהל מו"מ חדש עם שמיים .6.2

 יש לבחון הפקת פעילות ברמה רוחבית יום עיון במודל שמיים. .6.3
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 :החלטות .6.4

 .משא ומתן מול שמיים בעלויות הפרויקט. 1

 .הפקת יום עיון, פעילות ברמה רוחבית. 2

 ו/או מוגדרפי הבאה ללא מקור כס תשפ"אהמשך קיום הפרויקט ל לא מאשרהועד . 3

מול המכינות של המועצה והסכמים חתומים וסגירות   ותנהמהתחייבויות בכתב ו

 .ושמיים

 

  הצעות ודיון בתכני הכנס, הריםנס כנס   .7

 באפריל. 23+ 22הכנס ייערך במועד דחוי  .7.1

צוות היגוי בראשות הרב ניסים שיכין פרק בכנס  ,מהשטחשעולה צורך יוקם, לאור  .7.2

 .בנושאי חינוך במכינותשיעסוק 

 

אנשי צוות לאירועים /גבי אי התייצבות מכינותאישר את המדיניות מעתה והלאה ל ועדה .8

 זה הנוהל:ו ., לרבות הכשרותשנרשמו אליהן

 

תחילת /עד חודש לפני האירוע לפעילות לכל המכינה תסתיים הרשמת המכינות  .8.1

 .הפרוייקט וניתנת לביטול עד שבועיים מראש

 

חיוב לטובת  'הוראה וכדו/לימי עיון מרוכזיםכינות מהשתתפות של  ביטולעל הודעה  .8.2

 גין כל אירוע כאמורב₪  2,500חיוב המועצה לאחר המועד הזה 

 

ביטול  .רסיםוקוהרשמות של אנשי צוות במכינות להכשרות לגבי יחולו אותם תנאים  .8.3

 .₪ 1,000חיוב המכינה למועצה בסך יביאו ל, או אי התייצבות האחרון  אחרי המועד

 

ושני בן יעקב ועדת שלושה הכוללת את יוחנן יוגש לפטור מחיוב כאמור בקשת ערעור או  .8.4

 .רים"היו

 

 הסדרת תשלומים על פעילות מועצה -מכינות בחוב או לא חברות .9
 

מכינה מכינה מוכרת, הבוחרת לא להיות חברה מיד עם השנה הראשונה להכרה בה, היא  .9.1

)שותפה לכל הישיבות ללא  בהכרהמכינה  -מכינה שעדיין לא קיבלה הכרה לא חברה.

 זכות הצבעה(.

 

בכל מכינה לא חברה לא תוכל להשתתף בפרוייקטים ותחויב בתשלום עבור השתתפות  .9.2

או בהכשרות שהמועצה מארגנת או שותפה  קלאירוע מועצה שתבחר לקחת בו ח

 לארגונן.
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שנתי מראש  מכינה בהכרה תוכל להשתתף בפרוייקטים ובפעילות המועצה כנגד תשלום .9.3

 .(החלטה קיימת אישרור)  ₪. 5,000בסך 

מכינות בחוב גבוה שלא הסדירו אותו, תחוייבנה )בהודעה מקודמת ואישור יו"רים  .9.4

 ומנכ"ל(, בתשלום מראש לכל אירוע או שירות מועצה שתקבל.

 
 .ב"הגדרת תחומי אחריות בקשר עם מיט .10

 ך לפי הגדרת מטרות התפקיד ויתקף אותו בועד.מסהוחלט כי אסף ינסח מ

 

 יוליהרשמה: 


