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נובמבר 2016
עובדות ועובדים יקרים,
רגע לפני פרסום האיגרת ,נתבשרנו בתקשורת על תאונה טרגית של מטיילים בנחל צאלים ,במהלכה
שילם הורה בחייו בניסיון להציל את בנו שהחליק .לאירוע זה אין כל קשר לפעילות המדרשה ,אולם
מאחר ויציאה לשטח היא מרכיב חשוב בתוכנית הפעילות של המדרשה ,חשוב ללמוד את הלקחים
ולהקפיד קלה כבחמורה בכל הקשור לנהלי הבטיחות וכללי המשמעת בשטח.
כ"א ושכר
בחודש שעבר ,עדכנתי אתכם כי אנחנו מבצעים בדיקות שכר לגבי שנים עברו במטרה להבטיח
שהעובדים יקבלו באמת את מלא זכויותיהם .בבדיקה מצאנו כי עובדים אשר עבדו בימי שישי
(שאינו יום חלופי) ,זכאים לתוספת שכר ,על פיה יש לשלם לעובד/ת שכר של  150%החל מהשעה
השלישית .החודש השלמנו את הבדיקה לגבי כל עובד באופן אישי .עובדים הזכאים לכך ,קיבלו
החזר כספי אשר הופקד לחשבונם הפרטי .פירוט ניתן יהיה לראות בתלוש השכר האישי.
במקביל אנחנו ממשיכים את הבדיקה לאחור .מצאנו כי עובדים המבצעים שעות נוספות ,זכאים
לתוספת שכר .עובדים אלו קיבלו מקדמה ולאחר שתושלם הבדיקה ,יושלם לכל עובד ההפרש לו
הוא זכאי .בהזדמנות זו ,אני שב ומזכיר כי חשבת השכר עומדת לרשות כל אחת ואחד מהעובדים
לצורך בירור או הסבר בנושא השכר.
מכינת הנגב
החודש נפתח בטקס פתיחת שנה מוצלח ומרגש .לאחריו קיימנו את השבת הפתוחה הראשונה
לקראת בניית המחזור של שנה הבאה בה נכחו  110מועמדים (מתוך מאות הצובאים על הדלתות).
במקביל יצאה חצי מכינה לשבת קהילות בה נחשפו לחיי קהילה ולקהילות משימתיות כדרך
להגשמה .חניכי המכינה החלו החודש את העשייה התורמת שלהם (התנדבות) ב 20 -מקומות שונים
ברחבי הנגב כחלק מתכנית ההכשרה ומהמחויבות שלנו למרחב הנגב .ביום הזיכרון לרצח רה"מ
יצחק רבין ז"ל העבירה המכינה לימוד לכלל תלמידי התיכון כחלק משת"פ המתהווה בין שני
המוסדות .החניכים ביקרו החודש בבסיס שיזפון ונחשפו למגוון תפקידים ולהבנת עומק של תפישת
השירות המשמעותי .בנוסף בנו החניכים והפיקו יום תוכן מקצועי ומשובח בנושא אקטיביזם
כמקצוע בו נפגשו עם דמויות מופת וקיבלו כלים מקצועיים לעשייה חברתית אפקטיבית .בסוף
החודש יצאה המכינה לסדרת מיומנויות שטח בת  5ימים החוצה את כל הר הנגב ,המלמדת
מיומנויות של טיול מקצועי ובעיקר מרחיבה את גבולות היכולת ומאתגרת את החניכים.
קו הזינוק
חניכי מחזור  2026ממשיכים להתפתח כקבוצה וכיחידים  -הם רכשו כלים כמו ניהול זמן ועסקו
באפקטיביות אישית .זאת לצד תרגילים קבוצתיים שונים אשר דרכם הם מתפתחים באופן אישי.
בני מחזור  2025כבר מרגישים את המיזמים המתקרבים .בחודש האחרון הם התחלקו לחמישה
צוותים אשר כל צוות יוביל מיזם משלו .בנוסף ,הקבוצה בחרה שלוש סוגיות חברתיות שבהם יעסקו
המיזמים השונים :פערים בין תרבויות ,הזדמנויות לצעירים בנגב ,מרחב בטוח בין מגדרים .לצד
הפעילות השוטפת בקבוצות אנו ממשיכים בשיתוף הפעולה המוצלח עם תכנית הנשיא למדעני
וממציאי העתיד .הצוות שלנו פגש את המשתתפים בתכנית הנשיא ליום בנושא מנהיגות.
התיכון לחינוך סביבתי
יוזמה חדשה שבת שילוחים -ביום שבת יצאו מעל מאה תלמידים לשילוחים רב-שכבתיים.
מטרת השילוחים לחבר בין תלמידים בתוך השכבות ובין השכבות .באחריות התלמידים הבוגרים
ללמד את "תורת השילוחים" ולהוביל שילוח אחראי .עם סיום השילוחים ,בשעה שנקבעה מראש
לכל המסלולים ,נפגשו כל המשתלחים במעלה הסרפנטינות לשוקו חם ופטירים על האש.
ביקור משרד החינוך -במהלך הקיץ החליטה "וועדת הייחודיים" להעניק לבית הספר הכרה כבית
ספר ייחודי ברמה הארצית .הייחודיות שאושרה על ידי הוועדה היא "פיתוח תודעה סביבתית
חברתית ועידוד מצוינות אקדמית-ערכית-חברתית" .עם הכרה זו נכנסנו לרשימה מצומצמת של
בתי ספר המובילים תכניות לימודים ייחודיות ,מערכת פדגוגית מצטיינת ורוח לימודים שונה.
בראשית החודש זכינו לביקור חשוב של סמנכ"ל פדגוגיה במשרד החינוך ואנשי צוותו .בביקור זה
שיתפנו את אורחנו בתהליך הלמידה החוויתי המתרחש בשטח ובאמצעות השטח ,בתכניות לימודים
חדשות ובהישגים האקדמיים והערכיים של בית הספר והפנימייה.
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תכנית חברתית חדשה תכנית מפתח -הינה תכנית חברתית ניסיונית אותה אנחנו מפתחים בבית
הספר .התכנית מיועדת לתלמידי כיתות י''א והיא עוסקת במורכבות של החברה בישראל בארבעה
רבדים :כלכלה ,מגדר ,יהדות וקונפליקטים בחברה הישראלית .המטרה לפתח תודעה ערכית-
חברתית ומודעות סביבתית .בכל נושא יתקיימו מספר הרצאות וסדנאות לימוד  .במפגש הראשון
נפגשו התלמידים עם רונן גנץ ,מנהל הכספים שלנו ,ושמעו ממנו על "מושגי יסוד בכלכלה".
בי"ס שדה
החלה תקופת המסעות הנודדים .החודש יצאנו לשלושה טיולים נודדים ,שיטים בהרי אילת ,ברנר
בפארן ושכבה ז' של צין בבקעת צין שלידנו .בנוסף יצאנו ל 16 -ימי סיור עם בי"ס צין ובי"ס
משאבים .החודש גם נפרדנו מ 3-מורות חיילות יקרות שסיימו את שירותן אצלנו – שני ,עמית וזהר.
אירחנו מספר קבוצות מעניינות .בתחילת החודש נערך אצלנו כנס פיזיקה של הפקולטה להנדסה
של בר-אילן ,משלחת חפירות של מכון וייצמן הגיעה לעונת חפירה חמישית באתר החפירות שליד
עין עבדת .מסע בראשית :קיימו  3סופ"שים עם בתי ספר מנתניה ,ת"א ורעננה .אירחנו את מסע
האופניים של אלין ,את קורס מורי הדרך של המכללה האקדמית כנרת ולקראת סוף החודש החל
האירוח של קבוצת הנוער מדנוור שמגיעה מידי שנה לפעילות משותפת עם תלמידי התיכון .כל זאת
במקביל ל 11-סדרות חינוך ו 8-קבוצות מאגד הלנות של משרד הביטחון.
ספריה ותרבות
אושר התקצוב של משרד התרבות המועבר ע"י מועצת רמת הנגב ,לצורך הרחבת מיזם הנגשת
הספרייה לבעלי מוגבלויות .החודש ,הספרייה החלה לפתח אוסף של עשרות ספרים קוליים.
הספרייה מציעה ללקוחותיה גם אוזניות על-מנת שניתן יהיה להאזין לספרים על מחשבי הספרייה.
החודש פתחנו את סדרת ההרצאות "מקומות בעולם" .במסגרת סדרה זו ,אשר תימשך כשלושה
וחצי חודשים ,ירצה כל שבוע מרצה אחר (חוקרים ומדריכי טיולים) וידבר על אזורים אקזוטיים
בעולם .את הסדרה התחלנו עם שי טחנאי מהחברה להגנת הטבע ,שהרצה על "המסלול
בקלימנ'זרו" .את ההרצאה השנייה הובילה רחלי בן-דוד ,מדריכת טיולי ספארי באפריקה ,על האי
מדגסקר .כמו כן ,פרופ' עמוס בוסקילה מאונ' בן-גוריון סיפק הרצאה מרתקת בנושא "הסוסים של
מונגוליה" .בנוסף לסדרה זו ,קיימנו החודש שעת סיפור לילדים עם משקפי תלת-ממד ,וכן קיימנו
סדנת כתיבה בהנחיית לילך גליל ,שבהמשכה הספרייה מקיימת סדנת כתיבה מקומית פעם בשבוע.
מחלקת אחזקה
הנגרייה בצעה מסירה של  12ארונות חדשים לפנימיות וממשיכה לבנות את הריהוט הנדרש
למשרדים בתיכון .בתחום הגינון ,קיימנו פגישה עם נציגות קק"ל ,אשר ניאותו לסייע למדרשה
בצמחיה ועצים להמשך נטיעות והקמת גינות חדשות .הושלם בינוי משרדיי אחזקה בתוך מבנה בין
תחומי .מתבצע מהלך של שיפוץ חיצוני בסביבת הצריפים הישנים ,פנוי הג'אנק והכשרתם לשימוש.
אינסטלציה ממשיכים בטיפול ושיקום בלאי בדירות השירות .מיזוג וקירור ,טיפול במערכות
האנרגיה החדשות שהותקנו ואחזקה מונעת לכלל המזגנים במדרשה .בחודש זה הותקנו מזגנים
חדשים במתחם "הרווקיות" ובחדר ירקות במטבח .מחלקת החשמל ,תחזוקת תשתיות ע"פ
תוכניות אחזקה הנובעות מסקר תחזוקתי שבוצע בארונות החשמל .מסגריה ביצעה שיפורים
בגדרות מגרש הכדורגל בתיכון .מוסך ממשיך לתת את השירות הרחב לכלל רכביי המדרשה .בחדר
האוכל בוצעה הסבת תא שירותים לנכים ע"פ המתבקש בסקר הנגישות .חברת ארגון המים נבחרה
לבצע מיפוי של תשתיות מים במדרשה ,סקר פחת מים ואיתור נזילות תת קרקעיות.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
חנוך טלגאוקר ,שמעון דנינו ,גיל-עד ארמה ,זיו שרצר ,קורין בוקני ,יואל כהן ,שירי סולומון ,דליה
היזינגר ,רחל ביטון ,נמרוד זילברמן ,מרקו ישראל ,רונית מימון ,יובל פרייהוף.
ברכות
לדורית דלריאה מזל טוב לנישואי הבת  ,למרטין בראון מזל טוב להולדת הבן ,לרותי שורר מזל טוב
לנישואי הבת ,לנעמי פורת מזל טוב לבר המצווה של הבן.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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