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 )כה בחשוון תשפ"א( 12.11.2020  - ישיבת ועד

 

            ניר אליהו                                     : מקום ישיבה

 יניב, יצחק ניסים, שי, אבישי, שמריהו, יוחנן, ניצנית (7)                      :   השתתפוחברי ועד ש

 )מילואים( , שימל)בריאות(, אחיקם)בריאות( יעל(  3)                               :ועדרחברי ועד שנ

 חברי ועד )נעדר אבישי(. 9 (:19.11.2020ישיבה משלימה  בזום )

 אסף, גלעד, יוליה, חנידני, ( 4):                         חברי מטה שהשתתפו

 

 

 בישיבה הוחלט וסוכם כדלקמן:

 

  .מאבי נעיםחגיגית פרידה  .1

אירוע צנוע אך מרגש מאד, שבו הכרנו היה  .במעמד חברי הועד והמטה המצומצםנפרדנו 

אבי שיקף את רשמיו  והסיוע העצום שלו לעולם המכינות. המופלאה של אבי בובעשיית הט

 עלפורמלית  אלוודה עם המועצה. כמו כן התנהלה שיחה חופשית בע)החיוביים מאד( מה

 לאבי נעים!מכולנו תודה רבה  -בעת הנוכחית ים לפני עולם המכינותאתגרים העומדה

 

  ומעקב יצוע החלטות פרוטוקול ישיבה קודמתר ושיא .2

 

 

ציפייה שכל ראשי  בג'וערה. 3.12.20 ייערך אירוע מכובד ביום   - רידה מדני עטראירוע פ .3

 30צפי של כ  קורונהבה בלותגיכן ראשי מכינות נוספים יגיעו. במו מכינות הצפון + חברי הועד

וניינים( ע"י דביר בשן ממשמר העמק עמסטורי בג'וערה )ליע ייערך סיור האירולפני ה איש.

 )ראש מכינת רבין בעבר(.

 

 קמפיין האחדות  .4

שינוי לצורך לת המכינות ובהברמה הלאומית, בורך הדחוף בשיח כזה צהסכמה רחבה ב .4.1

  ובין אישית. בין קהילתיתמגמה ואווירה 

החניכים לשותפות ממשית גיוס ושל המכינות חיבור מפנים לבצע הדגיש הצורך  דעהו  .4.2

"עוברים ושינוי המסר מאירוע מרכזי כולל , והחניכיםבאמצעות רשתות המדיה 

 .ל"מתווכחים אבל אחים"להקשב" 

כם שככל סונמוך, ה₪(  15,000לקמפיין )הוקצה שהמשלימה: מאחר והסכום  בישיבה .4.3

ייערך  קמפיין צ'רידי שיניב הכנסה למועצהויימצא מקור מימון פילנטרופי ו/או ייערך 

 . (ון כה, )קבלת החלטה עד סוף דצמברהקמפיין במימ
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 קשישים אזרחים ההתגייסות המועצה למבצע חיבור וחיבוק ה .5

 – (סבתא"ת' לי"מעניין מבצע )

שבן  ן לאומי וקמפיי הללקדם פעוויציע להם  חברתי ןלשיווילמשרד המנכ"ל יפנה  .5.1

 . ם בית הנשיאעהמכינות משתתפות ומובילות לפעילות נרחבת מהן, ביחד 

בכפוף לשת"פ עם  פרויקטור ע"י המועצה בשכר סבירב התגייסות המכינות וימחי  .5.2

  משרדי הממשלה או גורם פילנטרופי.

 

  – )מימון המונים מרוכז וממומן ע"י המועצה וצ'רידי(  דיימיזם צ'ר .6

 15לפי ההיתכנות העסקית יש צורך בלפחות  ניתן להתקדם עם ההצעה למכינות.ו הועד מאשר

  ההתקשרות.דרו תנאי סוטרם ה 19.11.20יום מכינות, כשתאריך מיועד דצמבר. נכון ל

 

 ואיתור מנכ"ל. תהליך ארגוני מועצה .7

קדנציה שנת הארכה שנוספה ל)לאחר  אמור לסיים את תפקידו כמנכ"ל המועצה דני  .7.1

 .31.8.21שנים ביום  7שנייה( ובס"ה 

יתבצע מהלך ארגוני של התאמת מבנה ואיתור, ודני הביע הסכמתו לסייע גם לאחר תום  .7.2

ספציפיים נדרשים, בהתאם למבנה הארגוני שיגובש תפקידו לענייני המועצה בנושאים 

 ולצרכיי המועצה.

 

 עד לנהלים בדיקות, כנסי גיוס ואירוח , לינה בהתנדבות ועוד.ודיון במסמך הצעת ה .8

 בנוסח שהופץ בלאחר הישיבה. טויהמסמכים אושרו תוך הוספת מספר תיקונים שמצאו בי

 

  :בנושא מרצים אורחים במכינותהמלצות מסמך  .9

הקובע רק את העקרונות:  "רזההמלצות "מסמך אישר את הרעיון אך ביקש שייצא  הועד

ים מתנדבים צלהציע הוצאות נסיעה למר, שמירה על כללי נימוס, ביצוע תיאום ע"י איש צוות

 לק"מ ₪ 1.5לפי 

 

 עצרת רבין משותפת .10

ה אירוע , בסך הכל הישל יום הזכרון לרצח רבין המשותפים עצרת סוכמו לקחי הטקס וה

. כמו אירוע מרכזי בשנה הבאההיתה הסכמה רחבה כי יש לשמר את הרעיון של  מוצלח מאד.

 .יאיר, ניצנית, שי וירון יוענק שי הוקרה ליזמים: כן 

 

 רשמה: יוליה


