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 נציגי מכינות ושלוחות               68חברי מטה +  10              78משתתפים:               
 

 אסיפת המכינות החליטה לאחר שמיעת הצעת הועד המנהל ודיון בה
 

זו ורק זו  .19.4.20כל המכינות שטרם חזרו מערב פסח, חוזרות להתנדבות מלאה עד ליום  .1
 מטרת הפעילות בשלב זה.

 
או עד שינוי בהנחיות הסגר שיאפשר שינוי   3.5.20ההחלטות שלהלן מתייחסות לתקופה שעד  .2

 והרחבת האמור כאן, לפי המוקדם.
 

 יעדי ההתנדבות לפי שילוב תיעדוף וזמינות: .3
 יה מבוגרת וכדו'יאוכלוסעבודה עם מחלקות הרווחה, קהילה, סיוע ל -רשויות מקומיות .3.1
 )שמרטפיות, סיוע לחינוך המיוחד(  פורמלי ולא פורמליחינוך  סיוע לחזרת מערכי ה .3.2
 . חקלאות .3.3
 . יםימוסדות גריאטרבתי אבות /  .3.4

 
האסיפה מסמיכה את המנכ"ל והמטה להמשיך ולפעול להשגה מיידית של החרגת המכינות  .4

 ע"י משרד הבריאות לצורך הרחבת הפעילות ולצורך הפעלתן גם ביישובים כפריים. 
 

 :מצורפים המסמכים הבאים להחלטות האסיפה .5
 . שגרת ההתנדבות והפעילות בתקופת הקורונה -ריכוז נהלים, המלצות, לקחים ותובנות  .5.1
 .לעבודה ברשויות  יות המקומיות ואנשי קשרו שרשיבוץ מכינות לעבודה ב .5.2
 .לחזרתן המכינות לפעילות בתחומן פנייה של המועצה ליישובים הכפריים .5.3
 . מכתב מועצה להורים .5.4

 .כל מכינהבאחריות  לכל רשות או עיר סמוכה להתנדבות חהחיבור בשט
 

אבל עיקר העבודה והאחריות הבלעדית   בתחומים הבאים המטה מתכלל את הפעילות ומסייע .6
 :   במטה ת האחריותוקבשטח היא של המכינה. חל 

 חקלאות ונהלים  -שמוליק  
 מד"א והתנדבות בקהילה, שמרטפיות  -וגל   רוני ,גלעד

 וקשר אליהם  במחלקות הרווחה חיפוש יעדי התנדבות -אפרת 
 רשויות מקומיות וארגוני סיוע - אסף

 תכלול וריכוז הפניות שאין להן פתרון. - יוליה
 

 והלנה במכינות פלוס אחראי צוות,  9 יס צוותיסאפשר על בה המכינות ייערכו להפעלה ככל .7
ות ימהמקרים באכסנ קלרד הבריאות ותוך הקפדה עליהם. ניתן להיעזר בחפי נהלי משל

 .קדרך שמוליבקשות אנ"א, יש להפנות 
 

ראו מסמך  כולל משמרות. מכינותהתנדבות ובשהייה בצריך לתכנן ה :היערכות מכינות .8
 מצורף עם נהלים להיערכות.

 
 אפריל משולם. -מרץ נראה כי התקצוב לחודשים כרגע .9

 
.  והחלטת האסיפה הקודמת ההורים עבור מרץ אפריל ייעשו כרגיל לאור האמור לעילתשלומי  .10

 30-מכינות שחלק גדול מצוותיהן נשלח לחל"ת או פיטורין, או ביצעו קיצוץ של למעלה מ
 לחלק ניכר מהצוות, יפחיתו מתשלומי ההורים הסכום היחסי עבור מרץ ואפריל.   בשכר אחוז

 



 

 

 ם:ישדג .11
 

 הסכמה להתנדבות.הורים ל חתימתמומלץ לבקש   .11.1
 חינוכית תוכניתנזכיר שהאחריות על הפעילות היא על המכינה, מהותית ארגונית  .11.2

 ובטיחותית. גם כשהמועצה מסייעת וכך גם גורמים אחרים, אבל אין בכך כדי   
 כל הזמן של המכינה.  תלהפחית מהאחריות הכולל  

 הורים.נבקש להקפיד על ביצוע ההחלטות בנושא תשלומי  .11.3
חוזרים על עמדתנו, מאחר ואנו מתוקצבים עבור מרץ אפריל, מכינות שהחליטו לשחרר  .11.4

 חלק ניכר מהצוות או לא להפעיל המכינה, מתבקשות לדווח על כך למשרד החינוך. 
כרגע כל  3.5.20ר חמקווים לחזרה למבנים עם אישור החרגה עד ולא יאו .11.5

 הפעילות היא למטרת התנדבות.
 


