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יוני 2016
עובדות ועובדים יקרים,
חגגנו החודש את חג השבועות על שלל משמעויותיו עבורנו בעת הזאת .תודה לאסף ולעובדי
המטבח אשר עמלו וטרחו לפנק את עובדי המדרשה בארוחת חג יצירתית ומרשימה .זה המקום
להודות לצוות המטבח המסור אשר עומל עבור האורחים ,התלמידים והעובדים כל ימות השנה.
אבקש לברך גם את חברנו המוסלמים אשר מתחילים לחגוג את חג העיד אל-פיטר המסמל את
סיומו של חודש הרמדאן.
החודש הסתיימה שנת הלימודים ותלמידי התיכון ,המכינה וקו הזינוק ,יצאו לחופשת הקיץ.
נאחל לאלו אשר עדין נבחנים לבגרות הצלחה רבה ,ולכולנו חופשה מהנה וקיץ קריר ונעים.
מענק לימודים למורים
מתוך כוונה לעודד מורים להמשיך ולהתפתח ,ניתן מענק לימודים למורים בתחומי דעת אותם
הנם מעוניינים ללמוד (בד"כ לתואר שני) .המענק ניתן ב  2אפשרויות :שעות הוראה או החזר שכר
לימוד .המדרשה כבעלות אישרה למורים את תשלום המענק דרך משרד החינוך .לשנת הלימודים
הבאה תשע"ז אושרו בקשות של  6מורים למענק שעות הוראה במשרת עבודתם בתיכון .כפי שהיה
כל השנים ,אגף כ"א במדרשה ידאג לתשלום שעות המענק בשכר המורים בכל חודש .בהצלחה
למורים בלימודים.
מכינת הנגב
בשעה טובה ומוצלחת הסתיימה פעילותו של מחזור י"ד במכינת הנגב! הסיום היה מרגש וכלל
מספר שלבים  -שבועיים סיכומים בהם סיכמו חניכי המכינה את כל השנה ועבדו בצוותי מחקר
נושאיים על מנת להפיק לקחים ולשפר את הארגון .טקס סיום מרשים ומכובד שנערך בחד"א
וכלל לימוד הורים לפני וארוחת צהריים משותפת אחרי .השלב הבא של חניכי המכינה הוא הצבא
ורשימת השיבוצים של חניכות וחניכי המכינה מרשימה ביותר .רגע לפני הסיום נפגשו החניכים
עם סגן הרמטכ"ל לשיחה מרתקת על מנהיגות ערכית ,אחראית ושקולה בצבא.
באמצע החודש ,התקיים הפרויקט המסכם של השנה  -פרויקט יוזמה .חניכי המכינה עמלו במשך
חודשים על איתור צורך ,רתימת שותפים ,תכניות עבודה ,גיוס משאבים והוצאה לפעול של יוזמה
חברתית וכל זאת בכוחות עצמם בלבד .היוזמות היו מרגשות ואיכותיות (ברובן) והיוו אקורד
סיום לתהליך ההכשרה של שנה שלימה.
קו הזינוק
בחודש האחרון הקבוצות בקו הזינוק התחילו את תהליך סיכום שנת הפעילות .המפגשים
השבועיים עסקו בסיכום ופרידה והשיא היה באירוע סיכום שנת פעילות אזורי בהשתתפות
משתתפים צעירים ובוגרים יחד .באירוע נפגשו המשתתפים יחד עם ההורים לפעילויות משותפות
בקבוצות ולאחר מכן התכנסו לטקס מרגש בו הציגו המשתתפים את הפעילויות והמיזמים שעשו
במהלך השנה .כמו כן ,נפרדנו משתי בוגרות התוכנית ,אפרת לוי וגפן חנוך ,שהשלימו עשר שנים
בקו הזינוק .אבל אל דאגה ,אמנם ציינו באופן רשמי את סיום שנת הפעילות אך המשתתפים עוד
צפויים לצאת לסמינרי קיץ מאתגרים ומשמעותיים בחודש הבא.
בי"ס שדה
חודש יוני עמד בסימן הכנות קדחתניות לקראת פעילויות הקיץ של ביס"ש שהם ללא ספק עונת
השיא מבחינות רבות .צוות האירוח קיבל לידיו במהלך יוני את פנימיות התיכון והמכינה ועמל על
הכנתן ,יחד עם עובדי מח' האחזקה ,לקראת קבלת אורחי ביס"ש כבר בתחילת יולי .במהלך
הקיץ ,כמות החדרים של ביס"ש תוכפל ובימים רבים נהיה בתפוסה מלאה של כל  160החדרים!!!
במקביל להכנות האלה קיימנו מספר פעילויות ,חלקן לראשונה ובהצלחה גדולה.
כנס מקהלות אקפלה של ארגון מיל"ה (המרכז הישראלי למקהלות וחבורות זמר) .כ 150-מחברי
מקהלות מכל רחבי הארץ התארחו אצלנו לסופ"ש של סדנאות וכיתות אומן .בשישי אחה"צ הם
קיימו מופע פתוח לקהל במרכז הישוב וכ 300-צופים הגיעו והריעו ממושכות .כנס מורים שאורגן
ע"י התיכון ,התארח אצלנו וזכה לשבחים רבים .פסטיבל ימי שירה במדבר במתכונת קיצית –
ניסיון שנעשה כדי לשכפל את ההצלחה של הפסטיבל שנערך מידי שנה בינואר .האירועים היו
מלאים בקהל שרובו היה מקומי .גולת הכותרת הקיצית היא קייטנת ביס"ש שנערכת עבור
תלמידי בי"ס צין .מעל ל 170-ילדים נרשמו לקייטנה  -מספר שיא .בנוסף גם הדרכת קייטנת
הגנים היישובית תובל ע"י ביס"ש.
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תיכון
השמחה שבסוף שנת לימודים ,מהולה גם בעצבות מסוימת ,עצבות של פרידה ,סיום וסגירת מעגל.
מעל כל אלה מרחפת עוצמת השינוי וחוויית הצמיחה של ילדינו .ברכנו את אלה העוזבים אותנו,
את ה בוגרים האהובים שלנו ,ואת המשפחות המסיימות תקופה משמעותית אתנו .לאלה שבחרו
להתגייס איחלנו שירות משמעותי ומאתגר ולאחרים שבחרו להתנדב לשנת שירות או ללמוד
במכינה קדם צבאית איחלנו נתינה מלאת סיפוק ושנה של למידה והתפתחותית אישית .לילדינו
הממשיכים אתנו במסע איחלנו חופשה מוצלחת ופורייה ובקשנו "שמרו על עצמכם" .בימים אלה,
הצוות החינוכי של בית הספר והפנימייה עסוק בהכנת שנת הלימודים החדשה.
בצד השמחה על סיום שנת לימודים משמעותית ,אנו עוסקים באינטנסיביות רבה בבירור תלונות
של קבוצת הורים על אירועים שהתרחשו לדבריהם בתיכון .אנחנו מעודדים מעורבות של הורים
ומתוך שכך נשלים את הבירור ,ובמקום שבו נמצא קלקולים ,נעשה את כל הדרוש לתיקונם .יחד
עם זאת ,ניסיון להתערבות הורים בהחלטות ניהוליות ופדגוגיות – לא נרשה!
ספריה
הסתיים חודש הקריאה ושבוע הספר העברי ,אותם הובילה הספרייה האזורית במדרשה בכל
רחבי המועצה .תקופה זו התאפיינה בפעילויות ומופעי תרבות רבים ,בעיקר בספרייה האזורית
במדרשה .האירועים נרכשו בעזרת סבסוד של משרד התרבות וע"י הכישרונות המקומיים
במדרשה .התחלנו את יוני עם הרצאה מרתקת נוספת של עפרי יוגב ,תלמיד מהתיכון הסביבתי,
בנושא "האידאולוגיה של חברות הקומיקס  -מאחורי כל גיבור יש רעיון" .חברת "בובלון"
העבירה סדנת בלונים לילדים אשר מילאה את הספרייה עד אפס מקום .הסופרת המפורסמת
סבינה מסג (עדולה) העבירה שעת סיפור לילדים .סופרת הנוער ליאת רוטנר הגיעה לספרייה
והציגה את סיפורה האישי במסגרת ההרצאה "הילדה בת ה 14-שכתבה רבי מכר  -על קשיים,
חלומות וכישרון אחד בצל הספקטרום האוטיסטי" ,הרצאה בה נכחו רבות מתלמידות התיכון.
המוסיקולוגית אסנת גולדפרב-ארזואן העבירה הרצאה בנושא "קנטטה לגשש החיוור" .בסיום
החודש ,אירוע כפול בהובלתו של ד"ר ירדן קדר ,ראש החוג לחינוך בגיל הרך במכללה האקדמית
בית ברל ,אשר העביר שעת סיפור לילדים ע"פ ספרו החדש "הברווז והטיגריס המעופף" ,וכן
הרצאה למבוגרים בנושא "פסיכולוגיה התפתחותית וספרי ילדים".
מחלקת אחזקה
החל פרויקט בניית חדרים עבור חניכיי המכינה במתחם בניין הסמינר .למתחם הבננות ,אשר
יעבור לרשות הפנימייה ,מבוצע תכנון אינטנסיבי לשיפוץ תוך עמידה על החלפת תשתיות ביוב
ומע' ישנות .בבית ספר שדה בוצעה עבודה להתאמת עמידה בתנאיי תוכנית הבטיחות כחלק
מחידוש רישוי המתחם .במחלקות אחזקה ניתן דגש על שיפוציי הקיץ בחדרי הפנימיות ,תוך
עמידה על איכות הביצוע וקיום שיתוף פעולה מלא בין הגורמים המעורבים .הנגרייה עובדת במרץ
רב לספק את כול הפריטים הנדרשים ,דבר הנעשה באיכות גבוהה וחיסכון כספי ניכר .במטבח
הותקנו תשתיות חשמל חדשות לקליטת התנור והסיר החדש ובמקביל מתבצע תכנון להחלפת
הסירים מדיח ומיזוג בחדר אוכל אורחים .בתחום החשמל בוצע מיפוי שעתיד להסתיים תוך זמן
קצר מאוד מיפוי זה יוביל לבניית תוכנית עבודה לשיפור הקיים תוך עמידה על חוקיי החשמל.
בתחום הטלפוניה מרכזיית טל-קיבוץ ההיסטורית בוטלה ,בזק התקין תשתיות חדשות
המאפשרות שימוש יותר נרחב למדרשה ולכל דירות השירות .השלב הבא הוא ביטול מערכת ישנה
אחרונה ויצירת ממשק בזק אחיד לכלל המערכות.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
רפי גרבר ,עטרף אבו קוש ,אלמוג ורדי ,רוחמה חדד ,שמעון שוקרון ,זיו ארני ,משה עינב ,אחמד
מסארוה ,עפר שמואלי ,חיים אלטלף ,מימי בן אבו ,ארנולד טמסין.
ברכות
לעדי אדלר  -מזל טוב להולדת הבת ,למולי רובין  -מזל טוב להולדת הבן.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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