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דו"ח מישיבת הנהלת קהילה מס' 01/06/15 8
נוכחים :גיורא אתר ,שי ציון ,מוטי ברנדס ,אלון דגן ,דרור קפלון.
סדר יום
 .1עדכונים –
א .הפעלת הנהלות -דרורי מסר כי בהמשך להחלטה על הקמת הנהלת בית בריאות והנהלת המזון,
שתי ההנהלות התחילו בפעולתן.
 .2מכינה צבאית דרך ארץ – דיון ראשוני ובדיקת נכונות לכניסה לפרוייקט .בהשתתפות פז רייזל.
פז ודרורי הציגו את הנקודות המרכזיות שהועלו וסוכמו בבדיקה מול מנהלי המכינה:
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.
יא.
יב.
יג.
יד.

עמותת דרך ארץ מחפשת מקום לפתוח את המכינה השלישית שלה .היא במגעים מקבילים עם
 :ערד ושדה בוקר .תקופת ההתקשרות אם תאושר תהיה ל 10-שנים.
פתיחת המכינה בספטמבר .2016
קהל יעד  -הקבוצה הטרוגנית .ישנם בני נוער אשר התמיינו גם למכינות ולמסגרות אחרות של
ש"ש .הם שמים דגש לפתוח את המכינה גם לשכבות שלא חשופות למכינות הסטנדרטיות.
במכינה גם נוער דתי אך לא נדרש להקמת בית כנסת.
שותפים להקמת המכינה :קק"ל אנגליה וקרן הגשמה( .יידרש הצבת שלט התורמים).
במידה ותתקבל החלטה משותפת על הקמת המכינה בקיבוץ ,פעילות המכינה תחל בסוף חודש
אוגוסט  .2016המכינה תמנה כ 35-בני נוער (בוגרי יב')  5 +אנשי צוות הדרכה (כולל מנהל
מכינה).
המכינה הקדם צבאית תפעל בכל שנה בין החודשים אוגוסט  -מרץ .יתכן כי בהמשך יפתח
מסלול של הכנת חיילים משוחררים מאפריל עד אוגוסט.
התוכנית החינוכית של המכינה כוללת סה"כ  27שבועות .מתוך  27השבועות של המכינה כ6 -
שבועות מתקיימים מחוץ למכינה (טיולים ,סיורים ומסעות ברחבי הארץ).
התוכנית החינוכית כוללת בתוכה יום התנדבות ומעורבות בקהילה על בסיס שבועי (ב21-
שבועות השגרה שמתקיימים בקיבוץ) .חניכי התוכנית יהיו מחויבים להתנדב יום מלא בשבוע
על בסיס מוקדי התנדבות שיקבעו במשותף ע"י הקיבוץ והעמותה (על בסיס צורך וסדרי
עדיפויות של הקיבוץ).
במידה והקיבוץ לא יוכל לתת מענה התנדבותי לכל חניכי המכינה ,חלק מחניכי המכינה יתנדבו
במוקדי התנדבות מחוץ לקיבוץ.
המכינה מתוכננת להתגורר במבנה כלנית (ממערב לתלתון) שישופץ ע"ח המכינה בעלות של עד
 .₪ 800,000בנוסף המכינה תשלם לקיבוץ  ₪ 20.000בשנה .המכינה תישא בעלויות אחזקת
המבנה וכל התשלומים השוטפים האחרים כולל מים חשמל תקשורת וארנונה (במידה ויידרש).
בתקופת השהות בקיבוץ משתתפי המכינה ישתמשו בשירותי ההסעדה והכביסה של הקיבוץ.
איש הקשר של הקיבוץ מול המכינה יהיה רכז החינוך החברתי ,זאת במסגרת הגדרת התפקיד
הנוכחית .יקבעו נהלים וכללי התנהגות על מנת לא להוות מטרד לדיירים השכנים.
מצורף קישור לסרט תדמית של המכינה(http://youtu.be/xhNw0Adt8tM :מומלץ לצפות
בסרטון כדי להכיר את המכינה!!).

בדיון שהתקיים לאחר הצגת הנושא ,מרבית חברי ההנהלה חשבו כי מדובר בפרויקט חברתי חשוב
וראוי שיאפשר לנו כקהילה גם לתרום וגם להיתרם .הועלו חששות לגבי משך ההתחייבות הארוך,
יחד עם זאת לאור מרחב האופציות המצומצם לשימוש במבנה זה באזור המוגדר בתב"ע כאזור
חינוך ,סברה ההנהלה כי יש לתת אור ירוק להתקדם בפרוייקט ולהביאו לדיון ואישור במזכירות.
סיכם דרורי
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