
 

 

 
 

 
 (ףתש" י בתמוז) 2.7.20הועד  ישיבת- פרוטוקול 

 
 בזום                               : מקום ישיבה

 אודי , שי,שימליאיר  ,יוחנןיניב מזומן, הרב ניסים,  (10)          : השתתפוחברי ועד ש
 ., אחיקם , שמריהוריקלין ניצנית, דומב יעל                                                       

 רותי  ( 1)      :והשתתפחברי ועד שלא 
 ., חנידני, אסף, גלעד, יוליה, שמוליק                : שהשתתפו חברי מטה

 
 -בישיבה הוחלט:

 . 
סטטוס גורמי הממשלה וחוסר הבהירות באשר ללאחר מסירת עדכון בדבר המגעים עם  .1

ר שוולם המכינות למצב של קיפאון ופגיעה  ממשית, אאות כל ע סיהמכינות העשוי להכנ
לכים והתקדמות צוות קטן בהרכב שני היו"רים, דני אסף מוטי, לסכם על מההקים עקרונית ל

 עם נדב שטראוכלר. 
 

ה למאבק אייובי של ענינינו. כל החלטה על יצמדברת על קידום ח 1המפורטת בסעיף העבודה  .2
 תקשורתי משפטי תובא קודם כל להחלטת הועד.

 
שנרשם סכום כלשהו  אש עבור כל משתתףרמ כינההמ : המטה הציע לחייבהכשרות מכינות .3

פה אחד כי החליט קיבל ההצעה ו לאד עה. הותופעת ההברזות המביש )סמלי( כדי למנוע את
-רה של קנרשם להכשרה )אלא אם כן יש מיתבצע חיוב מראש אך בגין אי התייצבות של  אל

חויב המכינה בתשלום שיצורף ת ( 8, בידוד קורונה, צו מוות/אישפוז דרגה ראשונה -חלילה
 יפורסם.וערעור במועד ביטול ומנגנון הרשמה ₪.  200בסך  רבחלדמי ה

 
תפות תשמכינות אופק בהיבו יחו ו עבורןאם נידרש לארגן אות ת אופק:הכשרות למכינו .4

עליה ההסדרים החלים על יחולו ש()ברבידכינת יפתח הוטל על דני לסכם עם מבמלוא העלות. 
 .חינת תשלום והרשמהבממכינות אופק 

 
יומר  התהליך האיסטרטגיאת כם סלניר עציון שנועד להיות דו יומי ושנועד גם כנס סוכם כי  .5

בדוח מצב  וקלוחיעסוק בבטיחות, רוב הכנס  .לכנס חד יומי בשיין , במיגבלות מיתווה סגול
 ביולי(. 15יחול בהרצאה מסכמת )דה של הצוותים ובבחירת ועד חדש, + על העבו

 
להשתתפותה של תנאי הוחלט כי יום האוריינטציה לראשי מכינות ושלוחות חדשים יהווה  .6

 ייקטים של המועצה בתשפ"א.המכינה /השלוחה בפרו
 

נמסר על הצעה למצבי היערכות שיוסדרו מראש מול משרד  -ערכות לשנת הקורונהיה .7
למנוע אי וודאויות כספיות ונוהליות שהיו בהתפרצות של הגל הראשון. המטה  הבריאות כדי

 יקדם הנושא מול משרד הבריאות.
 

 רשמה: יוליה


