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מאי 2015
עובדות ועובדים יקרים,
אני מתכבד להציג לכם את סכום פעילות חודש מאי .לשמחתי ,ניתן לראות פעילות פורייה ביותר ויותר
נושאים הראויים לדיווח ,דבר אותו אני עושה עבורכם בחפץ לב.
כפי שאתם יכולים להתרשם משיטוט ברחבי המדרשה ,מושם דגש על שיפור הנראות הסביבתית ,וסביבת
העבודה .הגינה בחזית התיכון הסביבתי מתחילה לקבל מראה ירוק .השיפוצים במבואת חדר האוכל
הסתיימו .בתיכון נבנו חללי עבודה למורים .חדר המחשבים חולק לשתי מעבדות ונרכשו מחשבים חדשים.
חלק מהכתות "זוכות" לחידוש ריהוט ובכל חדרי הפנימייה מותקנים מזגנים בימים אלו .דגש מיוחד
מושם על תקינות ונראות השירותים הציבוריים .בחזית משרדי ההנהלה ,הותקן תורן מרשים ועליו מונף
דגל הלאום ,להדגיש את המחויבות הלאומית ציונית שלנו .עיקר הפעילות נעשית ע"י עובדי המדרשה ועל
כך תבוא עליכם הברכה.
הרצאה בנושא מניעת הטרדה מינית בארגון
כחלק מפתוח תרבות ארגונית שבה אנשים נוהגים כבוד איש ברעהו ,קיימנו החודש הרצאה לעובדים
בנושא מניעת הטרדה מינית .מעבר לעובדה כי קיים חוק למניעת הטרדה מינית ,חשוב שנושא זה יהיה
במודעות גבוהה בכל רבדי הארגון ,בקרב העובדים והמנהלים .ההרצאה הועברה ע"י נציגת מרכז סיוע
לנפגעות ולנפגעי אלימות ותקיפה מינית ,בבאר שבע .אבקש מכל אחת ואחד מכם ,לפקוח עיניים ולוודא
שבמדרשה אין הטרדות מכל סוג ובוודאי לא על רקע מיני.
הסכם העבודה
אנחנו ממשיכים ליישם את הסכם העבודה לפרטיו השונים .החודש מיושמת תוספת חדשה" ,דרגת
מתמידים" ' -דרגת עובדים מתמידים' ,היא דרגה חדשה הניתנת אחרי הדרגה האישית ולאחר פז"מ של
שנתיים .דרגה זו עושה צדק עם עובדים ותיקים אשר הגיע לדרגה אשר מימנה אין עוד קידום .לקראת
הענקת הדרגה לזכאים ,נוכחנו כי אומנם רוב הזכאים ייהנו ממלוא התוספת ,אולם מספר עובדים
שמקבלים כיום תוספת על פי חוק עלולים לקזז תוספת זו אל מול הדרגה החדשה .בשת"פ עם חברי הועד,
מצאנו פתרון שיאפשר לכלל העובדים הזכאים ליהנות מתוספת זו .לדרגת המתמידים יש תחולה
רטרואקטיבית מ ,2/2012-וכל אחד מהעובדים הזכאים יקבל את התוספת מהמועד בו היה זכאי לדרגה.
ברכות לעובדים שיקבלו החודש את הדרגה החדשה .בחודש הבא נשלים את השלב האחרון בישום
ההסכם.
מכינת הנגב
את החודש פתחנו במסע חוצה נגב בו סיירו חניכי המכינה מצפון הנגב ועד אילת ,פגשו אנשים מהשטח,
שמעו הרצאות ,ירדו לעומקן של בעיות ואתגרים ובעיקר מצאו את חיבורם האישי והרגשי למרחבי הנגב.
מיד לאחר המסע התקיים במכינה שבוע צבא ובטחון בשיתוף המכון למורשת בן גוריון כאירוע שיא
לקראת הגיוס הקרב ובא .השבוע כלל סמינר של שלושה ימים בנושא ונכחו בו אנשי בטחון בכירים בעבר
ובהווה ,התקיימו בו סיורים וסדנאות .את השבוע סיימו החניכים בטיול שאותו העבירו בוגרי המכינה
תחת הכותרת "מסע ממכיניסט לחייל" .את החודש חתם תיקון ליל שבועות  -לימוד לילי שכלל הרצאות
וסדנאות ( 3מושבים במקביל כל שעה וחצי כל הלילה) .בתיקון נכחו מעל  150איש -מכינה ,בוגרים ,קו
הזינוק ,תלמידי תיכון ותושבים ,והוא פרי של שיתוף בין המכינה ותכנית קו הזינוק .היה זה אירוע
תרבותי רב רושם ומרגש .את החודש יחתום ערב הורים של המחזור הבא  -מחזור י"ד .אנו נערכים לקראת
חודש הסיום והסיכומים שבשיאו שבוע יוזמה וטקס הסיום שיערך ביום שישי.19.6 ,
קו הזינוק
אנו נכנסים לישורת האחרונה של השנה .מחזור ( 2024כיתה י' שיסיימו התכנית בשנת  )2024הולך ומתגבש
לו .מחזור  2023מסיים שנת מיזמים מוצלחים הכוללים קבוצות מפגש של יהודים ובדואים בב"ש ושגב
שלום ,מיזם על הטרדות מיניות באינטרנט בשיתוף המועצה לשלום הילד ,יום איכות סביבה בבי"ס
יסודיים בדימונה; תכנית העשרה לבני נוער אמצע (לא חזקים ולא חלשים) בירוחם; "אח בוגר" – חונכות
של בוגרים בתיכון עם צעירים ברמה החברתית במצפה רמון ועוד .מחזור ( 2022כיתה י"ב) סיימו בהצלחה
שנת הובלה שכללה סדרת הרצאות על מודעות מינית בקרב בני נוער בדימונה; חודש של סדנאות של
עשייה ומודעות חברתית בב"ש; קבוצת בריק-דאנס בב"ש המשתמשת בריקוד למסרים חברתיים; ליווי
פרטני של ילדה בב"ש עם הפרעות אכילה; הקמת מועדון לנוער גאה בב"ש (הראשון!); מפגשים בין נוער
וקשישים בירוחם; קבוצה של עובדות הייטק בב"ש שעסקה בהעצמה פמיניסטית; פעילות במתנ"ס עם
נוער בדואי בשגב שלום ועוד .שאר המחזורים עובדים כרגיל (בשלב ב' בצבא ובשלב ג' באקדמיה אין
משמעות כל כך לסיום השנה) .אירוע סיום מרגש נערך ביום חמישי.4.6 ,
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בי"ס שדה
זו תקופה רגועה יחסית .בתי ספר כבר בישורת סוף שנה  -ופניהם לחופש הגדול .עיקר עבודתנו בתקופה זו
בהדרכות יומיות .במהלך החודש צוות ההדרכה הוביל את פרויקט "לישמניה" לכלל ילדי גני המועצה.
חוגי הנוער ממשיכים בתנופה וחוג המבוגרים העושה ''טיולי נודדים '' של גדולים יצא לטיול סיכום בצפון.
נוער חו"ל החל להגיע ובסופ"ש ארוכים ניתן לראותם מסתובבים בשבילי המדרשה ,ובעיקר בברכה .השנה
ביס"ש יוביל ,ידריך וינהל את " ביה"ס של חופש הגדול" של תלמידי ביה"ס צין ,יערוך כמידי שנה קייטנות
לגני הישוב ויעביר פעילויות ייחודיות בגני המועצה והדרום .נאחל לאחמד מוסרי ,בהצלחה בתפקידו
החדש כמנהלן ביס"ש (לאחר זמן רב שתפקיד זה לא אויש).
בי"ס תיכן לחינוך סביבתי
התיכון לחינוך סביבתי סיים את תהליך המיון והקליטה לשנת הלימודים הבאה .לשמחתנו" ,כל המיטות
תפוסות" .צוות בית הספר והפנימייה עסוקים בהכנות לקראת סיום שנת הלימודים הנוכחית ובהכנות
לקראת שנת הלימודים החדשה.
בשלהי חודש זה נקיים ערב שכולו מוזיקה ,ערב עבודות חקר והצטיינות בפרויקטים ייחודיים ,ערב פרידה
מצוות מורים ומדריכים ומסיבת פרידה מהבוגרים שלנו.
ספריה
אנחנו נמצאים עתה בעיצומו של חודש הקריאה .חודש זה ,אשר מתקיים ביוזמת משרד התרבות
והספורט ,הוא חגיגה ארצית של שירה וספרות ,שמוביל משרד התרבות והספורט זו השנה ה 6 -ברציפות.
החלטנו להוציא אל הפועל מספר אירועים תרבותיים ,הן כחלק מהפעילות חודש הקריאה והן ע"מ להחזיר
את הספרייה לתודעה של התושבים כמקום מפגש קהילתי .למעט סבסוד מינימאלי שהצלחנו לקבל ממרכז
הספר והספריות ,הסתמכנו על המשאב היקר ביותר שלנו – המשאב האנושי .לשמחתנו ,ולחוסר הפתעתנו,
המדרשה ועובדי התאגיד על גווניה השונים מספקת מגוון רחב מאוד של "כישרונות מקומיים" אשר יכלו
לעזור לספרייה בעניין זה .ראינו את ד"ר עודד בר מהתיכון לחינוך סביבתי מעביר הרצאה לכבוד יום
הניצחון על הנאצים והעברנו ערב קיפולי נייר אוריגמי לילדים ומבוגרים (ניתן לראות תמונות באתר
הפייסבוק של הספרייה) .מר אלון ליונס ,מורה נוסף בתיכון לחינוך סביבתי ,העביר דיון היסטורי על
מכונת האניגמה והסרט "משחק החיקוי" .עדכונים בפייסבוקfacebook.com/librarysdeboker :
מחלקת אחזקה
מחלקת אחזקה מבצעת שלל פעילויות ,חלקן בתחום הפעילות השוטפת וחלקה בפרויקטים של התחדשות
ופיתוח .בחודשים האחרונים הוחלפו מערכות אנרגיה ישנות בחדשות .מערכות אלו מעבר להיותן
מתקדמות יותר ,הן יעילות ובתוך זמן קצר יחסית ,תוחזר ההשקעה בהקמתם .בבית ספר שדה הותקנו
מזגנים חדשים ובכך הושלם מהלך של מיזוג כלל החדרים והחללים של בית ספר שדה במערכות מיזוג
מתקדמות .במכלול הפנימיות הוחלפה מערכת חימום מים .מעבר לחיסכון הגדול בעלות התפעולית,
המערכת החדשה תספק כמות מים חמים כפולה בהשוואה למערכת הישנה ,דבר שיבטיח לתלמידים מים
חמים בכמות מספקת .במהלך החודש הבא תושלם החלפת מערכות מיזוג החדרים במזגנים חדשים
מתקדמים ,הן בחדרי הפנימייה והן במגורי המכינה.
העבודה והמשאבים הרבים המושקעים מובילים את המדרשה לחזית הטכנולוגיה ,תוך הפחתה
משמעותית של מזהמי סביבה הנובעים משריפה סולר לחימום מי מקלחות ומי מערכות חימום.
ברכות
ברכות לשוקי נבון לרגל בר המצווה של בנו .ברכות לעינת חיים לרגל נישואיה .ברכות לשמעון דנינו לרגל
נישואי בנו.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
סמי מרציאנו ,אורל י שטרן ,דבורה מרציאנו ,שוקי נבון ,יובל הדר ,מירי דשא ,מוני אלמליח ,עדי אדלר,
אשל רז ,אורי זברצ'יק .מזל טוב לכם מכל הלב!
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה

