מדרשת שדה בוקר

לשכת המנכ"ל

מדרשת בן גוריון ,מיקוד  .84990טל ,08-6599707/708.פקסSigal.boker@gmail.com 08-6558352.

פברואר 2016
עובדות ועובדים יקרים,
אני שמח להציג לכם את האיגרת לחודש פברואר .הפעם זכינו לאירוע החוזר על עצמו רק פעם בארבע
ימים 29 .ימים בחודש פברואר .אני תקווה שיום נוסף זה ,היה מועיל לכולם .גם החודש הופקד שכר
העובדים לחשבון הבנק מיד בסמוך לסיום חודש העבודה (בפעם השלישית) .אני מתרשם כי המעבר למועד
שכר זה ,הושלם בהצלחה ומהדברים שהגיעו לאוזני דומני שקיימת שביעות רצון רבה.
מענק חד-פעמי לעובדים
החודש שולמה מקדמה ע"ח מענק חד-פעמי לעובדים המנהליים הזכאים לכך בסך של  ₪ 1,000לעובדת
ועובד .המקדמה תהפוך למענק לאחר השלמת ההליכים המתחייבים מכך .מענק זה הוא הסנונית
הראשונה בהסכם שכר ההולך ומתגבש בימים אלו .הגענו לידי הסכמה עם ועד העובדים כי לאחר שיחתם
ההסכם נאריך את תוקף ההסכם הקיבוצי המיוחד למדרשה ונגדיל את שכר העובדים הזכאים בהתאמה.
המענק אינו מהווה "שכר" ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או חישוב ערך שעה ,לעבודה נוספת,
לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות ,משמרות ,או שכר עידוד .כמו כן לא
יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל לרבות ,קרן השתלמות ,קרן פנסיה ,או ביטוח מנהלים .מאידך,
המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום ,כך שגם מי שמקבל השלמת
שכר ,ייהנה ממלוא גובה המענק ללא קיזוז.
הכבוד לספר
נוהג רב שנים היה נפוץ בקרב תלמידי התיכון .את הספרים והמחברות מניחים על הרצפה בכניסה לחדר
האוכל .נגמר! החודש הותקנה כוורת ספרים במסדרון המוביל לכיתות הלימוד והמסדרון נאטם לגשם
בחלונות לכל אורכו .כעת מניחים התלמידים את ספרי הלימוד בתאים המיועדים לכך .כבודם של הספרים
(והאנשים) נשמר ורחבת הכניסה לחדר האוכל פתוחה ומזמינה.
מג"ל  -מרכז גל למנהיגות
במרכז למנהיגות אנו עובדים על תכנית קדם אזרחית בשם תכנית אזרח .תכלית תכנית זו היא הקמת
מכינה קדם אזרחית שיעודה לתת מענה לתפר שבין השחרור מהצבא ותחילת החיים האזרחיים .שלב זה
הוא שלב מבלבל ,מצב שבו אזרחים צעירים שרוצים לתרום לחברה לא יודעים מה ייעודם ואיך מוציאים
אותו לפועל .הרעיון המסדר של התכנית הוא לחבר בין המוטיבציה של הצעירים לאתגרי המדינה ,להפיח
רוח חדשה ונוספת של שליחות ויצירת קצה חוט עבור הצעירים למען הגשמת ייעודם .התכנית נמצאת
בשלבים מתקדמים של בנייה והוצאה לפועל ואנו מקווים שתראה אור עד סוף השנה.
מכינת הנגב
מבדיקה ראשונית שאנו עורכים ,עולה כי אחוז המיצוי ללוחמה ,פיקוד זוטר וקצונה של בוגרי המכינה
בחמש השנים האחרונות הוא פי  2ואף  3מהממוצע הארצי ואף גבוה מהממוצע של כלל המכינות .לוחמה
 ,81%פיקוד  46%וקצונה  !26%אנו שמחים שמכינת הנגב מעמידה בוגרים ערכיים ואחראים בעלי תודעת
שליחות לעשות למען הכלל .נתונים אלה נותנים אינדיקציה לאפקטיביות המעשה החינוכי שלנו.
ובינתיים במכינה חודש פברואר נפתח ביום תוכן פוליטיקה ותקשורת ,הקשר ביניהם והצורך בצריכת
תקשורת ביקורתית ,שאף זכה לאייטם בחדשות ערוץ  .10חניכי המכינה יצאו לכנס מכינות וש"ש בניצנה
שכלל סיור בנושא ראשית ההתיישבות בנגב ,מפגש עם עמיתים וניווט ריצה ע"ש הגר פלמ"ח ז"ל בוגרת
התיכון .את החודש מסיימים החניכים בסדרת איו"ש בו ילמדו על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני בשטחי
יהודה ושומרון דרך מפגשים עם מגוון דעות ,אמונות ועמדות בנוגע לסכסוך המתמשך.
קו הזינוק
מחזור  2025פגש את מנכ"לית מסל"ן ולמד ממנה על מסירות בעשייה ועל מקורות כוח .מחזור  2024עמד
בהצלחה בוועדת הבקרה של המיזמים החברתיים ונראה שהם מתקדמים לקראת נגיעה אמתית בחיים של
אנשים .מחזור  2023התמודד בגבורה עם סמינר חרמון והוכיח לעצמו שיציאה מאזור הנוחות בקו הזינוק
זאת פלטפורמה ללמידה והתפתחות .שלב ב' בתכנית התכנס למפגש בנושא דת ומדינה והמשתתפים פגשו
אנשי מפתח המשפיעים על הסוגיה הזאת ברבדים חברתיים שונים.
בי"ס שדה
גם השנה ,התקיים יום העיון ה 48-לתרבות הבדואים ע"ש יצחקי נצר ז"ל .אורחים רבים מכל רחבי הארץ
הגיע ליום העיון וזכו להאזין להרצאות מרתקות בתחומים שונים הקשורים לתרבות הבדואית המסורתית
והעכשווית .המסורת שנמשכת מזה יובל ,מהווה אבן בניין משמעותית בפעילות ביס"ש.
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בתחילת החודש החלה עונת הטיולים הנודדים אותם מלווה צוות ההדרכה של ביס"ש .במהלך החודשיים
הקרובים נוביל  11טיולים נודדים בכל רחבי הנגב מאילת והערבה ,דרך מכתשי הנגב ועד מדבר יהודה.
נאחל לצוות תקופת הדרכה פורייה ומוצלחת.
הגשמים הרבים והשיטפונות בשבוע האחרון הובילו לכמות גדולה של אורחים ובמהלך סופ"ש האחרון של
החודש בית ההארחה והאכסניות היו מלאות עד אפס מקום בקבוצות של משפחות ,רוכבי אופניים
ומטיילים .נקווה שזהו אינו הגשם האחרון השנה...
בי"ס תיכן לחינוך סביבתי
העבודות על העדלאידע בעיצומן .קצת רקע על התהליך שמתרחש יום יום מאחורי הקלעים .לאחר שנבחרו
היורים של העדלאי דע והיורים של השכבות החל שיח חשוב בין התלמידים לבין הצוות ומנהליו שבמהלכו
נקבעו חוקים ונהלים משותפים כמו גובה המבנים ,מס' המבנים ודרכי העבודה; מתחמי העבודה
השכבתיים סומנו כדי לשמור על הסדר והניקיון בין השכבות ובתוכן .שבעה אוהלי עבודה נרכשו.
האוהלים משמשים כחדרי עבודה משותפים בתוך השכבות .צוות הפנימייה ותלמידי י''ב (מעל  )18עברו
תהליך של הסמכה של עבודה בגובה שבסיומו זכו בתעודה של משרד העבודה המאפשרת עבודה על
פיגומים מעל  2מטר .צוות הפנימייה והיור''ים של העדלאידע החליטו לשים דגש מיוחד על הבטיחות בכלל
ועל עבודה בטוחה בפרט .הוסכם כי המבנים הגבוהים בני  4ו 5-מטר ייבנו בשני חלקים ויחוברו לקראת
סיום העבודה .כדי לחבר את שני חלקי המבנה בנו התלמידים ,בעזרת אנשי מקצוע ,מנוף הרמה שאושר על
ידי הקונסטרוקטור .בהזדמנות זו ,אנחנו מזמינים אתכם לחגיגות העדלאידע ב 19-בחודש.
ספריה
הודות לתיאום של בית ספר שדה ,הספרייה הגיעה להסכם עם יחידת ההסברה של המדרשה ,במסגרתה
חיילות היחידה יקבלו שירותי השאלה ,כאשר כל חיילת תהיה מחויבת לבצע טופס טיולים בספרייה בסוף
תקופת השירות ביחידה .בתמורה ,החיילות מגיעות לעיתים קרובות לפעילות התנדבותית בספרייה.
במקביל ,הספרייה ממשיכה למצב עצמה כמרכז תרבותי וקהילתי במדרשה .באחד האירועים המרכזיים
החודש ,תלמיד התיכון עופרי יוגב העביר הרצאה מרתקת בנושא ההיסטוריה של הקומיקס .ההרצאה
שברה שיא בכמות תלמידי התיכון אשר הגיעו לאירוע "בימת הספרייה" ,ובימים שלאחר מכן דובר עליה
רבות במסדרונות וכיתות התיכון .בנוסף לכך ,ביצענו הקרנה ודיון בסרט ""From madness to music
במסגרת " "Music in Commonהדן במוסיקה כגורם מאחד בין תרבויות .לקראת סוף החודש צפינו
במופע מוסיקלי מהמם מאת המשורר משה אוחיון ,לרגל אלבומו החדש "הקלות – הלחנה של פואמה
מדברית" .יתר על כן ,המרצה גילה טל מהמיזם "מילים מטיילות" העבירה "סיור וירטואלי מהכורסה",
הרצאה מרתקת בעקבות הספר "מלכת היופי של ירושלים".
מחלקת אחזקה
העברת מבנה הכספים למבנה בין תחומי מתקדם ובשלב זה נבנה הריהוט הנדרש לביצוע המעבר .עבודה
רבה מושקעת בקבלת אישור כיבוי אש לכלל המדרשה עם דגש על מבנה הסמינר כחלק מהטיפול בחידוש
הכרה למכינה ועמידה בקריטריונים הנדרשים לשאר המוסדות .במטבח מותקנים מזגנים חדשים לעמידה
בתנאיי העבודה המוכתבים ע"י משרד הבריאות במתחמי הבישול .בבית ספר שדה הותקנו שעוניי שבת
בחדריי המדרגות כמענה לאוכלוסייה הדתית המתארחת במתחם .בעמודיי התאורה של השטחים
הציבוריים מוחלפים בלונים ונורות חסכוניות לשיפור תאורת החצרות שבמתחם .במטבח בוצעה צביעה
של כלל הקירות בחדר אוכל אורחים והחל תכנון להוספת ציוד נדרש כגון סירים ותנורים .במסגרת
ההחלפות והשינויים המתבצעים יוחלף לוח החשמל הראשי של המטבח .במבנה הסמינר אנו פועלים
נמרצות לטיפול בכלל הליקויים העולים מהדוחות השונים הנדרשים לחידוש ההכרה .מרבית העבודות
נעשות ע"י עובדי המדרשה ,דבר המוזיל מאד את העלויות .יישר כוח!
ברכות
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם :דוד לויד ,סבטלנה סמוק ,שלומית דיפורטו ,דניאל איילי,
בני בבייב ,מרדכי נאבל ,אלקנה שרלו ,חופית בן ציון ,עדנה הורודניציאנו ,הגר עמית ,וסיליקה ורצ'וק,
אוהד וזה.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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