
 

 

 
 

 
 

 (ףתש" אבב ב) 207.32.הועד  ישיבת-סדר יום 
 מכינת עז שלמה                                      : מקום ישיבה

   יעל דומב,   שי, ניב מזומן, הרב ניסים,(    י8)       :   השתתפו פרונטליתחברי ועד ש
 , יוחנן., שמריהוניצנית, בישיא                                                              

 שימל               ם:                                     בזו
 נעדר:                                                     אחיקם

 
 ., דודויוליהדני, אסף, גלעד,                                   : חברי מטה

 
 בישיבה נדון והוחלט פה אחד:

. המנכל והמטה נמסר דיווח על מהלך הפעולה להפיכת המועצה לארגון סיוע אזרחי בדרום .1
נתבקשו ע"י הועד להיפגש עם לב אחד ה והשומר החדש, כדי לעדכן אותם על המהלך ולברר 

 אפשרויות שיתוף פעולה לימוד הדדי וכדו'.
 

עוד כחצי שנה איך . לבקשת הועד דודו ידווח אשראי ארגוני סישר נוהל שימוש בכרטוא .2
 הפעילות עם הכרטיס מתבצעת

 
ה. מעמד המכינות והמועצה מול משרדי הממשלבעניין ם נמסר עדכון על מצב הדברי .3

 בתמצית: ערפל ואי וודאות.
 

לקראת חידוש שנת  פורום לבחינת אפשרויות והצעות פדגוגיותהתקבלה הצעת יניב להקמת  .4
 .העבודה

 
ו הועל .רים במועצהבחחק לבקשת היורים ודני ומהפוסט שפירסם דיון ארוך בעקבות  .5

המייצגים אותן כלפי חוץ, בוודאי רות במועצה הצעות שונות שעיקרן הצורך שנושאי מש
  -אורה באופן "פרטי"כלאם הם מתבטאים גם  –ות רמנכ"ל ויו"רים, יימנעו מפרסומים ואמי

 דאי באופן שמעורר כעס ופגיעה.ובנושאים שנויים במחלוקת ציבורית עזה ובו
העשוי לגרום לתקלות מאחר וישנו פער תרבותי חברתי בין שתי העולמות המשותפים במועצה 

אי שומי מנ מצדבעתיד במקרים שיהיו פרסומים הוצע על ידי דני שוהרגישות הגבוהה, בשל 
הממשלה  בהקשרים של שאלות ציבוריות פוליטיות ו/או הנהלות י גם שלו( אדוו)ובה המשר

יעבור עליהם קודם פרסומם וככל יועץ התקשורת  ו/או מי משריה לרבות ראש הממשלה, 
או  טרם פרסומםכיצד ראוי לעורכם מחדש לתקלה ימליץ ממשי ל יאצשימצא שיש בהם פוטנ
י המשלב קצוות אידאולוגים זו החלטה דווב לאמר שכגוף ייחחש .אם להימנע מהם כליל

את גבולות הגזרה של  ראבישי הציע לנסח מסמך המגדי גנת.הנראית לועד מידתית והו
 רהמנכ"ל והיו"רים בכל הקשור להתבטאויות בנושאים פוליטיים שבמחלוקת )כמו התקשי"

 לדיון בועד. אשתוב ה מוצעת לממסך כזהטיוחנן יכין טיו בשירות הציבורי(.
 

 אושר תקציב תשפ"א לאחר שהציג אותו סמנכל הכספים דודו גורי. .6
 
 אושרה התקשרות ועבודה עם יועץ התקשורת והאסטרטגיה נדב שטראוכלר. .7

 
מסר דיווח על קשיי בני ציון בעמידה בהשבת ההלוואה ובקשת מנכל העמותה ל"גרייס" נ .8

סמנכל הכספים להגיע ופרישה מחודשת של ההחזרים. הועד אישר עקרונית  למנכל ול
 להסדרים מתאימים עם העמותה.

 
 רשמה: יוליה

 
                                                                                                                           


