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 הקד"צ   כללית מועצת המכינות אסיפהת החלט

 העדכונים סוכם והוחלט:ולאור ההתפתחויות ו 18.3.20מיום בהמשך להחלטות האסיפה 

רות  ז ון תש"ף( ואז יוצאות חופש הפסח וח )ו ניס 31.3.20בעבודתן כפי סוכם עד  המכינות ממשיכות .1
 יות עד אז(.נכל החלטות עדב)מן הסתם נק .19.4לעבודה ביום 

 
אנו מתנגדים לכל אפלייה ואבחנה בעניין התקצוב ואישורי התנדבות בין המכינות למוסדות ו/או   .2

)שש, ישיבות הסדר וגבוהות( ו/או הסדרי המשך תקצוב של צוותי   פעילויות חינוך של י"גים
 הוראה במערכת החינוך, דין אחד לכולם! 

 
 .19.4.20ממליצים לא לעסוק בנושא  תשלומי הורים עד  .3

 
י משרד הבריאות נוהל  "ושר עדיין עאלא בבוקר(  ינכון לשעת קיום האסיפה )וגם ליום שיש .4

)שאושר ביום  בות בשמרטפיות ע"פ הנוהל המצורףד למעט התנ, בחקלאותההתנדבות לפרטיו כולל  
  ממנו אישור לבשמוליק ולקמחויב לדווח לפ הנוהל "עהפעיל התנדבות מי שרוצה לשישי בבוקר(. 

  שזה בהתאם לנוהל. בכתב )ווטסאפ(
 

ן . יש להתארגלאור אי ההתקדמות בנוהל וריםרלא בלצאת לפועל ייו וכרטי המיזם החקלאי וסיפ .5
לפועל. נדע אם תצא  23.3.20תחילת השבוע הבא  ועד רק בעבודה כשבועיים שות שיוצאות ליבעשיר

ברגע שיאושר נוהל עבודה חקלאית נבדוק התאמתו לעבודה בשכר או התנדבות, ויתקיים דיון נוסף 
 למכינות המעוניינות.

 
 נדב באופן הבא:המכינות יעודדו את חניכיהן להת .6

 
י הטמעת המסר וסיוע ליוזמות באופן מקוון וטלפוני ועי הפצת יוזמות שצלחו ברשתות ע" .6.1

 החברתיות.
"לאחריותה"  תורשויות מקומישלא חדלה מלתפקד נה יככל מ לבש וראשון תק"במהלך מוצ .6.2

אפשרויות . המכינה תפיץ/תתווך לחברים ברשימה צאים בהןמהנ בוגרי מכינותוורשימת חניכי 
שיפנו וחניכים של כל המכינות הגרים ברשויות ה כתבות מתווכת לבוגרים התנדבות וגם תהי

, הודעה מסודרת לרשויות תצא הבוגרים יזזרת רכעבואליהן עפ פרסום שנבצע  ברשתות 
 .במוצ"ש ובראשון

 
מימון תיקבע שיחת זום עם יו"ר הועדים המנהלים לשתף אותם עם זוית הראייה שלנו מבחינת  .7

 עתידי.
 

כל מי שיש לו קשר בעיקר עם בכיר האוצר, הבטחון ורח"ל, חינוך מתבקש לסייע ולעדכן לתאם  .8
 המטה.

 
 חזקים ביחד!  -בהצלחה לכולנו .9

 

 
 מועצת המכינות הקדם צבאיות 

 


