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אוקטובר 2016
עובדות ועובדים יקרים,
חגי תשרי כבר מאחורינו ,חגגנו ,נחנו בחופש ,המצברים נטענו והמדרשה נכנסה לשגרת פעילות
מבורכת.
כ"א ושכר
בבדיקות שבצענו לאחרונה במערכת השכר ,מצאנו לקוי באחד הרכיבים ,דבר אשר השפיע בשנים
עברו על תוספת הניתנת לעובדים המבצעים שעות נוספות .מהבדיקה עולה כי בתשלום לעובדים
בעבור השעות הנוספות שבצעו ,היה חסר רכיב אשר אמור להגדיר את השכר לעובד.
כדרכנו ,מרגע שמתגלה לקוי שכזה ,אנחנו מבצעים בדיקה רוחבית מקיפה תוך עמידה על ההשפעה
על כל עובד ועובד .תשלום כל ההפרשים צפוי להתבצע במועד השכר הקרוב .הסכום הכולל עשוי
להגיע למאות אלפי  .₪עובדים מסוימים יקבלו במשכורתם הקרובה תוספת אשר יכולה להגיע
להיקף של עשרות אלפי .₪
כספים תרבות וחינוך
בעקבות עבודה שנעשתה בשנה האחרונה באגף הכספים במטרה לזכות בהכרה של משרד התרבות
במדרשה כארגון אשר מפיק אירועי תרבות ,הסתיימה החודש עבודת המטה שבסופה התקבלה
הכרת המשרד .הכרה זו ניתנת לפעילות תרבותית בעלת חשיבות ארצית .מעבר לכבוד הטמון
בהכרה ,התקבלה במדרשה גם תמיכה כספית .הדבר יוצר עבורנו פתח דרכו נוכל להמשיך ולהתפתח
כמרכז תרבות בנגב ברמה הלאומית.
החודש גם הושלם מהלך משותף של התיכון ,מחלקת אחזקה ואגף הכספים בסיומו התקבל ממשרד
החינוך רישוי לביה"ס התיכון לחינוך סביבתי לשנה"ל תשע"ז .בזכות חידוש הרישוי התקבלו
כספים ממשרד החינוך עבור חודשים ספטמבר ואוקטובר.
מכינת הנגב
את החודש פתחנו בלילה לבן לקראת ראש השנה ועשרת ימי תשובה .למדנו מהערב עד הבוקר
והעמקנו בנושא של חשבון נפש ומשמעות הימים .בין ראש השנה ליום הכיפורים יצאנו לסדרת
ניווטים באזורנו .הסדרה הייתה מקצועית מאוד וכללה בוגרים לא מעטים שהגיעו לחנוך ולסייע.
החניכים למדו כלים מקצועיים ורציניים בתחום הניווט .לקראת סוכות בנו והרכיבו החניכים את
חג הסוכות שלהם ,בנו סוכה וחגגו כאן במכינה את חג הסוכות בלימוד ובחגיגיות .במהלך החג
הגיעה קבוצה של צעירים יהודים מארה"ב כאושפיזין והתקיים שיח מעמיק .כמו כן הגיעה קבוצה
גדולה של בוגרים לחג .בחוה"מ סוכות יצאו החניכים לסדרת תוכן בת"א סביב מבקשי המקלט .הם
ערכו סיור בדרום ת"א ,נפגשו עם מבקשי מקלט ,עם נציגי עירייה ועם מאי גולן הפעילה נגד מבקשי
המקלט בת"א .היה מרתק .לאחר החג חזרנו לשגרת הפעילות במכינה .בסוף החודש נכנסנו ,בשעה
טובה ,לחדרי החניכים החדשים במבנה מג"ל .לאחר שהמדרשה השקיעה משאבים רבים ומחשבה
עמוקה ,התמקמו החניכים במבנה החדש והאיכותי.
קו הזינוק
קיימנו סמינרים לפתיחת שנת הפעילות החדשה .בשלב א' יצאו מחזורים  2025ו 2026לסמינרים
באזור קרית גת-בית שמש 2025 .הגיעו ליער חרובית שם עסקו במנהיגות מתוך זהות .הם שאלו
והעמיקו בשאלות אודות זהותם האישית וניסו לזקק מהם הערכים שלהם וכיצד הם יכולים לפעול
לאורם .מחזור  2026הגיע ליער בריטניה ומשם התחיל את הצעד הראשון בדרך ארוכה של עשר
שנים .המשתתפים יצאו לניווט ,התמודדו עם לינה מבודדת בשטח ,פיצחו חידה קבוצתית בתור
מערה נסתרת ובעיקר למדו הרבה מתוך החוויות השונות שעברו .הסמינרים הסתיימו במפגש של
שתי הקבוצות וטקס שערכו המשתתפים הגדולים לאחים הקטנים שלהם בתכנית .משתתפי שלב
ב' מכל הארץ ,יצאו לסופ"ש בנושא חינוך וחברה .פגשנו את ד"ר שמשון שושני שסקר את מערכת
החינוך הישראלית ,צפינו בהצגה ה"שימוע" של רננה רז ,ערכנו דיבייט בנושא 'הפרטת מערכת
החינוך' ועוד .בסיכומו של הסמינר עסקנו בחינוך ככלי לשינוי חברתי והמשתתפים ניסו להבין מה
המקום של החינוך בחייהם.
התיכון לחינוך סביבתי
בראשית החודש קיימנו סמינר ועדות לראשי ולחברי הוועדות הבית ספריות בקיבוץ רביבים.
בסמינר למדו התלמידים על מנהיגות ,אחריות ויוזמה אישית .שבוע אחר כך ,נחשפו התלמידים
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למוקדי ההתנדבות השונים כחלק מתכנית "מעורבות חברתית" .ועם החזרה מהחופשה נחשפו
התלמידים למערך החוגים המגוון .חוגים שהם פרי יוזמתם של תלמידים ומורים .כמו כן תלמידי
השכבות הבוגרות החלו את ההכנה לקראת הגיוס לצה''ל ,לשנת השירות ולמכינות.
אנחנו שמחים לספר כי תלמיד שלנו התקבל ל"תכנית מארי קירי" .עיקרה של התכנית הוא הענקת
חינוך במדע ובכימיה ברמה אקדמאית לתלמידי תיכון ,באחת המחלקות הדינמיות והצעירות ביותר
בישראל היום .תלמידים מצטיינים מכיתות ט' ילמדו לאורך  3שנים במסגרת התיכון קורסים
במחלקה לכימיה ויזכו בנקודות זכות לתואר ראשון ,נקודות אלה יעמדו לזכותם במידה ויחליטו
בשלב מאוחר יותר להמשיך את לימודיהם בתחום הכימיה.
בי"ס שדה
במהלך תקופת החגים התקיימה בביס"ש פעילות מוגברת של אירוח ושל הדרכה .ימי סוכות היו
העמוסים ביותר במהלכם אירחנו כ 1500-איש בתפוסה של מעל ל .80%צוות ההדרכה הוביל טיולי
יום לעין עבדת ,למכתש גדול ,לנחל צרור ולעוד אתרים פופולאריים וגם טיולי ערב לנחל חווארים.
במקביל יצאו הטיולים הראשונים של השנה של חוג הנוער וחוג המבוגרים עם כמות נרשמים יפה.
במהלך החודש ,שירות הזמנת החדרים און ליין מאתר האינטרנט של ביס"ש ,תפס תאוצה ונרשמו
 53הזמנות חדרים .השירות הזה מאפשר ללקוחות לבצע הזמנת לינה בחדרי ביס"ש ללא צורך
ביצירת קשר עם מרכז ההזמנות .בינתיים זה עובד נהדר וקצב ההזמנות צפוי להתגבר.
ספריה
הספרייה מממשיכה להתפתח בתחום הנגישות לבעלי המוגבלויות ,ורכשה את תוכנת עלמה-רידר.
תוכנה זו הינה המתקדמת ביותר הקיימת כיום להקראת טקסטים בעברית ,בין אם בעמודי
האינטרנט או בכתיבה ידנית ,וכן מאפשר הגדלת הטקסט ושמירתו בפורמט של קבצי קול.
תרבות
קיימנו את האירוע השני במסגרת סדרת "כנסי הספרייה" .היה זה האירוע החד יומי הגדול ביותר
שהתקיים בספרייה עד כה .כנס "מסעות פואטיים" ,שהתקיים כהקדמה לסדרת ההרצאות
"מקומות בעולם" שתתחיל בספרייה בחודש נובמבר ,התמקד במסעות גאוגרפיים בספרות .את
הכנס פתח בני ציפר ,עורך מדור "תרבות וספרות" של "הארץ" ,המשיכו יפתח אלוני ,מייסד ועורך
"מעבורת" ,פרויקט הסיפור הקצר ,ומו"ל אפיק ,וסבינה מסג ,משוררת ,מתרגמת וחלוצת השירה
האקולוגית (אקו-פואטיקה) ,וסגרה דינה גונה ,צלמת ויוצרת סרטים קצרים על סופרים ומשוררים.
הללו הרצו על ספריהם ,סיפוריהם האישיים ,ורשמים מטיולים ומסעות .מעבר להקדמה לסדרת
ההרצאות הבאה ,כנס זה מהווה המשך לפיתוח הספרייה והמדרשה כמרכז תרבות איכותי.
מחלקת אחזקה
בנגרייה נמצאים בשלביי סיום של בניית הספסלים ועוברים לבניית השולחנות עבור המועדונים של
הפנימייה במבנה צוקרמן .עובדים על השלמת ריהוט חסר בחדרים של הפנימיות .בגמר עבודות אלו
נתחיל לבנות את ריהוט חדר המורים ושאר החללים המשרדיים בתיכון .תחום הגינון פועל באופן
אינטנסיבי לשיפור נראות המדרשה ,בחודש האחרון מרב המאמצים הושקעו בתיכון ופנימיות תוך
השלמת גינון במתחם הבננות לרבות שתילת דשא במרכז שכבה ט' במתחם הבננות .עובדי
האינסטלציה מבצעים מטפלים בשיפור תשתיות הביוב של המדרשה .הותקנו מסילות רשת טופלה
מערכת הביוב כולל שטיפת קווים כללית .בתחום החשמל החשמל משפרים את תשתיות המטבח
והושלם מיזם התאורה החדשה בחדר אוכל תלמידים .חדר המגורים החדשים מבנה הסמינר ,נמסר
לחניכי המכינה ב  30.10.16ומתאריך זה החלה תקופת הבדק.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
כהן סמדר ,שלומי פז ,עידו עמר ,נחום ברק ,משה בלורי ,מזל כהן אור ,חזי יצחק ,יוסי הרוש ,חיים
צרפתי ,לאה סלע ,עופרי הורביץ ,כהן נוי ,נורנה אטקישייב ,רן פינקלשטיין ,יהודית בורסוק.
ברכות
לקובי בר מזל טוב לבר המצווה של בנו.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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מייצרים עמודי תאורה במסגרייה

התלמידים בעזרתו של נחום,
בונים שולחנות מפסולת עץ.

מתכוננים ליציאה

פינת נוי בכניסה לתיכון

גם בשטח ,לא מוותרים על סעודת מלכים
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