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ינואר 2016
עובדות ועובדים יקרים,
חודש ינואר הסתיים בסימן עלייה על נתיב הפעילות המתוכננת לשנת  .2016למערכות החינוכיות ,תיכון,
מכינה וקו הזינוק ,מהווה תקופה זו את מחצית שנת הפעילות .תלמידי התיכון זכו לתעודת אמצע וחניכי
המכינה עברו לניהול עצמי .זה החודש השני שבו משולמת המשכורת לכלל העובדים מיד בסמוך לסיום
חודש העבודה .אני מקווה שאתם מוצאים הסדר חדש זה מועיל ונוח.
בשורת חיסכון לעובדים
לאחר עבודת מטה ממושכת ,החלטנו בשיתוף עם העובדים ,להגדיל את ההפרשות לפנסיה בקרנות הפנסיה
החדשות וביטוחי המנהלים של העובדים המנהליים (למורים יש הסדר אחר .עבור בעלי החוזים האישיים,
הנושא בבדיקה) .העובד יגדיל את ההפרשות ב .1.5%-הנהלת המדרשה תגדיל את החלק שלה באותו שעור.
בסה"כ הגדלה של  3%מהמשכורת הקובעת לפנסיה בכל חודש .מרבית העובדים אינם מודעים לנושא
החיסכון הפנסיוני והדבר נראה להם רחוק ולא חשוב .זו טעות! החיסכון הפנסיוני חשוב מאד .בכדי
להדגים את משמעות תוספת של  3%לחיסכון ,אציג שתי דוגמאות (נשים וגברים כאחד):
דוגמה לעובד אשר שכרו הקובע עומד על  ₪ 6,000לחודש .לאחר  15שנות עבודה ,תוספת של  3%תגדיל את
החיסכון הפנסיוני שלו  .₪ 34,400ואם יתמיד ויעבוד  35שנה ,אזי גידול החיסכון יעמוד על כ!₪ 75,600-
דוגמה לעובד אשר שכרו הקובע עומד על  ₪ 9,000לחודש .לאחר  15שנות עבודה ,תוספת של  3%תגדיל את
החיסכון הפנסיוני שלו  .₪ 56,700ואם יתמיד ויעבוד  35שנה ,אזי גידול החיסכון יעמוד על כ!₪ 113,400-
זו כמובן רק הדגמה כללית אשר אינה מחליפה חישוב מדויק ומתאם לכל עובד ועובדת .לחיסכון בקופה
תתוסף הצמדה בכל שנה לכל התקופה ,כך שהחיסכון צפוי להיות אף גדול יותר.
מכינת הנגב
בתחילת החודש יצאו חניכי המכינה לנודד של  3ימים בהרי אילת אותו הובילה ועדת ידיעת הארץ .הטיול
היה מאתגר ברמת הקושי ומהנה מאוד .באמצע החודש קיימנו שבת פתוחה אחרונה למועמדים לשנה
הבאה ולקראת סוף פברואר נסגור את המחזור הבא של המכינה (השנה נהנינו מיותר מ 1500 -מועמדים!).
בחלקו השני של החודש התקיים מפגש הבוגרים החודשי שלנו בתל-אביב" ,שישי-מדרשי" ,בנושא מתווה
הגז .במפגש המעולה נכחו  30בוגרים ממחזורים שונים .את ט"ו בשבט חגגנו בסדרה של שיעורים ובסדר
ט"ו בשבט מרגש וקהילתי .בסוף החודש יצאו חניכי המכינה לסמינר מחווה ויסיימו אותו בפרויקט נהדר
וחדש שנקרא "הורה מעשי ר" אליו מגיעים הורי החניכים וחלקם מעבירים הרצאות בתחומי דעת שונים
לחניכי המכינה והוריהם  3 -סבבים של  3הרצאות במקביל.
קו הזינוק
משתתפי מחזור  2025למדו על פרואקטיביות ,מיומנויות ניהול זמן וכיצד מנהלים את החיים שלנו לפי
הערכים שמובילים אותנו ועושים סדרי עדיפויות .משתתפי מחזור  2024יצאו לדרך עם המיזמים
החברתיים ולמדו כיצד מנסחים חזון ומטרות למיזם ,פגשו את מלווי המיזם שלהם ובימים אלה ממש
נערכים לקראת ועדת הבקרה הראשונה שמתקיימת בחודש הבא .משתתפי מחזור  2023מובילים מפגשי
תוכן קבוצתיים בנושאים שמעסיקים ומעניינים אותם ,פגשו את המושג פמיניזם ולמדו עליו ומתכוננים
במרץ לסמינר חורף שמתקיים ממש השבוע בחרמון! בנוסף ,משתתפי שלב א' (שלב התיכון) נפגשו החודש
עם מיכאל ביטון כמודל לחיקוי בעולם המנהיגות הציבורית וקיבלו ממנו קצת השראה.
בי"ס תיכן לחינוך סביבתי
החודש חילקנו את תעודות ההערכה למחצית הראשונה .התמונה שזכתה בתחרות הצילומים והמשפטים
הבאים עיטרו את התעודות" .אינני יודע איך הדבר אצל אנשים אחרים ,אבל אני מסוגל לזהות רגעים של
חסד ברגע התרחשותם .לא לצפות להם כאל תקווה ולא לפנות אליהם כאל זיכרון ,אלא לאחוז בהם
ולבקש את ברכתם ברגע התרחשותם ממש"( .מאיר שליו מתוך :בביתו במדבר).
הוועדות הבית ספריות החלו לתת את אותותיהן ולהשמיע את קולן" .הגוף הירוק" ארגן "יום ירוק"
פעילות סביבתית שכללה סדנאות שונות כמו יצירת סלים/כובעים/קופסאות מחומרים מן הטבע
ומחומרים ממוחזרים ,ייבוש פירות על חוטים והכנת עציצים מבקבוקי פלסטיק לבוסתן .פעילות סביבתית
באווירה שמחה עם מחצלות מפוזרות ומוזיקה ברקע" .יום הנראות" שכלל עבודה אינטנסיבית ב30-
מוקדים שונים (נטיעה בבוסתן ,בנייה בבוץ ,עיצוב פינות ישיבה ,שתילה ,ניקיון וצביעה) הוא אירוע נוסף
שהוביל "הגוף הירוק" .מועצת התלמידים כינסה אותנו לערב שכולו דיאלוג סביב שולחנות עגולים .וועדת
קבלת שבת ארגנה הבדלה בית ספרית בכניסה לחדר האוכל .מעין עצירה סימבולית בין קודש לחול.
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בי"ס שדה
גם החודש קיימנו פעילויות של קידום מכירות .קבוצת סוכנים של חברת "קשת – תיירות חינוכית" הגיעה
לביקור .החברה נמצאת ברשימת עשרת הלקוחות הגדולים של ביס"ש ובמהלך הביקור הצגנו את
הפעילויות השונות ,החדרים ואת חדר האוכל .ביקורים כאלה מגבירים את ההיכרות של הסוכנים עמנו
ומעודדים הזמנות נוספות .בנוסף ,השתתפנו בכנס תיירות בב"ש "ביו-ביז" בו הצגנו את ביס"ש ופעולותיו.
צוות ההדרכה שלנו קיים מספר הכשרות חשובות ומוצלחות שמשפרות את התמקצעות המדריכים ויסייעו
להדרכות בעתיד כגון קורס צפרות ,סמינר שדה-בוקר ,שבוע ניווטים ועוד .גם השנה ,משרד הביטחון
מעמיד בספק את המשך מסלול המורות חיילות המשרתות בגופים הירוקים .בדיון שנערך בכנסת ,נציגת
הצבא הציגה כוונה של חיסול המסלול אולם התנגדות נחרצת מצד נציגי הגופים כולל ביס"ש מנעה
החלטה זו .הנושא עדיין לא סגור ,אך הצבא נראה נחוש מתמיד.
במהלך סופ"ש  14-16/1התקיים פסטיבל ימי שירה במדבר ה .16-גם הפעם ,גדשו מאות אורחים את
האירוע ,מילאו את חדרי ביס"ש ואת חדר האוכל .האירוע עבר בהצלחה .אני מבקש להודות לאילנה
ומירון על המשך היוזמה ,לסיוע של מכוני אוניברסיטת בן-גוריון וכל מי שנרתם ולקח בכך חלק.
ספריה
החודש הספרייה ביצעה את קפיצת הדרך הגדולה ביותר שלה עד כה .בהמשך לשדרוג המערכת לניהול
ספריות ,הוקם אתר אינטרנט לספרייה ,בו ניתן למצוא מידע ,בין היתר ,על פרטי התקשרות ,שעות
פתיחה ,ספרים חדשים ,הספרים המושאלים ביותר וכן הודעות לקהל בדבר אירועי התרבות המתרחשים
בספרייה .יותר מכל ,האתר מנגיש לקהל הרחב קטלוג מקוון ,המאפשר חיפוש באוספי הספרייה ,על כלל
הפריטים בה ,מכל מקום בעולם .אין יותר צורך להגיע לספרייה ,להתקשר או לשלוח דואר אלקטרוני עם
השאלה האם ספר כזה או אחרי נמצא באוספים .צוות הספרייה הכין והפיץ מצגות לכלל הקוראים באשר
לשימוש באתר ובקטלוג המקוון ,מציג אותן על המסכים בתוך הספרייה ,וכן מעניק הדרכה אישית
לקוראים במהלך כל שעות הפעילות .כתובת האתר.http://ramatnegev.j3.library.org.il :
יתר על כן ,המשכנו למנף את התרבות בספרייה ,ולאחר שבחודשים הקודמים השתמשנו בכישרונות
המקומיים ,הפעם רכשנו אירועים מבחוץ .במיוחד לכבוד השנה החדשה ,התקיימה בספרייה סדנת
פלסטלינה למגוון גילאים ,אם כי נראה שההורים נהנו אף יותר .מעבר לכך ,קיימנו בספרייה הצגת "מי?
מה? פנטומימה!" למבוגרים של תיאטרון המטמון ,מופע מצחיק ומשעשע שהתקיים בשיתוף הקהל.
מחלקת אחזקה
במבנה הבין תחומים פעילות ענפה לבניית משרדים חדשים עבור מחלקת כספים ,העבודה מקיפה בינוי
תקשורת וחשמל ומבוצעת במקצועיות .בתחום הגינון בוצעה פעילות לשיפור הנראות בבית ספר שדה.
בבית ספר התיכון ממשיכים לשפר ולבנות ארונות אחסון עבור מחברות וספרים אשר יושמו בתאים בזמן
ארוחת הצהריים .פרויקט התקנת מזגנים במטבח יוצא לדרך כמו כן הושלם תהליך חידוש רישוי המטבח
לתקופה הקרובה עם תנאי להתקנת המזגנים .בכלל המוסדות והמדרשה ישנה פעילות לחידוש אישורים
נדרשים עבור כיבוי אש .ישנה הערכות רחבה בכל הקשור לחידוש ההכרה במכינה הזמנת בודקים נדרשים
וטיפול בליקויים העולים מהדוחות השונים .חשוב לציין שהפעילות הענפה המושקעת בתחומים הללו
מבוצעת על ידיי האנשים ואני רוצה לציין לטובה את ההירתמות לביצוע המשימות השונות.
קורס אקסל לעובדים
החודש ,קיימנו לעובדי המדרשה קורס אקסל בסיסי .הקורס אפשר לעובדים הרוצים בכך ללמוד
ולהתפתח באחד מיישומי המחשב החשובים לניהול נתונים בעבודה ובבית .הקורס סוכם כמוצלח מאוד.
ברכות
לאסתר אלפסי מזל טוב לרגל הולדת הנכד .לדבורה וסמי מרציאנו מזל טוב לרגל הולדת הנכדה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם :דוד נחמיאס ,חנוך חודדי ,עייש אבוזעבוט ,סלימאן אבו
גלידאן ,דורית דלריאה ,נחמה רוזנצוייג ,נועה נופר ,מיכאל איתי ,זיו יופה ,אורטל כהן.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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