
 

 2020יולי  05ראשון  יום

 י"ג תמוז תש"ף

 הכשרות קיץ וימי עיון  -עדכון למכינות 

 שבוע טוב לכולם,

, אנו כותבים עם מספר 2/7/2020לישיבת הוועד המנהל מיום ה',  ובהתאם להחלטות  בהמשך
 עדכונים לגבי הכשרות הקיץ וימי העיון המתוכננים:

 

בעקבות שינויים בהנחיות משרד הבריאות, המגבילים את מספר  כנס ראשי המכינות: .1
-)כ"ג 15-16/7ה' -האנשים באירועים והתכנסויות, כנס ראשי המכינות שתוכנן לימים ד'

 "ד בתמוז תש"פ( בניר עציון נדחה.כ

לראשי  ת הבטיחות)כ"ג בתמוז תש"פ( את יום הכשר 15/7נקיים ביום ד', במקומו, 
, בהתאם להנחיות 17:00-9:30. ההכשרה תתקיים בסמינר שיין בין השעות  המכינות בלבד

כללי  .אנו מזכירים כי הכשרת הבטיחות היא חובה לראשי מכינות"התו הסגול". 
משרדית בעקבות אסון מכינת -ןהבטיחות החלים על המכינות מאז מסקנות הועידה הבי

סטרטגי ותיערך בחירה התהליך הא בסוף היום יימסר דיווח קצר על .בני ציון בנחל צפית
אנו מזכירים לראשי מכינות שטרם נרשמו להשלים את הרישום לוועד הנהלת המועצה. 

 .<<<בקישור הבא
 

לאור העלויות הגבוהות של הכשרות הקיץ, שמשקל גדול מהן  הכשרות הבטיחות בקיץ: .2
, החליט הועד ותופעה של היעדרות נרשמים בהיקפים גבוהים מונח על מועצת המכינות

דרך דמי   אדםש"ח ל  200אדם שנרשם להכשרה ולא הגיע אליה יחויב בסכום של  המנהל כי  
ספר המקומות בכל הכשרה מלאור הקורונה,  דחחשוב להבין כי , במיו .של המכינה החבר
רישום הנוכחות משאבים רבים )הדרכה, ציוד, מזון ועוד(.  ההכשרומושקעים בכל  מוגבל

יתבצע ביום ההכשרה. שימו לב כי מערכת הרישום שולחת לכל משתתף שנרשם אישור, 
תזכורות ואישורי הגעה טרם מפגש ההכשרה. וודאו כי כלל אנשי הצוות מודעים לימי 

 יהם נרשמו ונערכים להגיע לכלל ההכשרות הרלוונטיות.ההכשרה אל

ומחיקת  עד שבוע מראש,ביטול השתתפות בהכשרה ע"י שליחת מייל ליוליה או שמוליק 
אי התייצבות בשל פטירת בן משפחה מדרגה ראשונה או הנרשם ממערכת הרישום. 

ם( יהרלבנטיוהבידוד יש להציג המסמכים  8או בידוד מחמת קורונה )צו  8אשפוזו, צו 
במקרה של ערעור על החיוב תתכנס ועדת ערעורים בהרכב של נציגי יפטרו מהעלות הזו. 

 ועדת הכספים ויועמ"ש המועצה לבחינת חריגים.

  , בקישור הבא:16/7-הרישום לכל ההכשרות באתר מועצת המכינות עד ה

1659-https://mechinot.org.il/info/stafftrain2020 
 

שנערך כבר שנה שנייה עיון  יום    :ראשי מכינות ושלוחות חדשיםלאוריינטציה  היכרות ויום   .3
ויות שאיתן גוון הגופים והאפשרבו מכירים לראשי המכינות והשלוחות את כל מהוא יום 

משק, לרבות פרוייקטים ענייני בטיחות דח"שים וכדו'. לפי החלטת הועד המכינות במ
השתתפותם של ראש מכינה או שלוחה חדש ביום הזה במלואו הוא תנאי להשתתפות 
 המכינה או השלוחה  שבראשה הוא עומד בפרוייקטים של המועצה בתשפ"א.

 ר<<<לחיצה על הקישוהרשמה ב
 

אנו מזכירים כי ההרשמה לפרויקטים לשנת הפעילות  לפרויקטים תשפ"א:רשמה ה .4
 )עוד שבועיים(.  16/7/20הקרובה )תשפ"א( פתוחה עד יום ה' 

 שימו לב והשלימו את הרישום במועד לפרויקטים שעדיין פתוחים:

עבודה קהילתית תש"פ, בוגרים תשפ"א, "בקו האופק" חינוך להתיישבות תשפ"א, כפרי 
סטודנטים תשפ"א, תמיכה במכינה / שלוחה חדשה תשפ"א, מגדר תשפ"א, "משפיעים 
מבפנים" עתודות לישראל תשפ"א, עמיות יהודית תשפ"א, חיבורים תשפ"א, "שמיים" 

 מדריכים / ר"מים תשפ"א. תשפ"א, בית מדרש ראשי מכינות תשפ"א, הכשרת

 , בקישור הבא:16/7-מידע ורישום לכל הפרויקטים באתר מועצת המכינות עד ה

https://mechinot.org.il/info/projects2020 
 

 ,זמינים לשאלות ופרטים נוספים

 מטה מועצת המכינות
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