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מרץ 2017
עובדות ועובדים יקרים,
בחודש הקודם עדכנתי אתכם בדבר המשבר אליו נקלענו כתוצאה מהחלטות שנתקבלו באוצר .אולי
זו רוח חג הפסח הקרב ובא ,אולי הפעילות המערכתית שנקטנו ,ואולי שילב של השנים ,כך או כך,
אני שמח לעדכן כי בימים האחרונים התגבש הסדר אשר יסיר לעת עתה את האיום על המדרשה.
הדבר התאפשר לאחר התערבות מנכ"ל משרד החינוך ,מר אבואב ,אשר הדגיש את חשיבות קיומה
של המדרשה והנחה על כווני פעילות לטווח המידי והרחוק .זו העת להודות לו ,לחברי הכנסת ,ראשי
הרשויות ,ועוד רבים וטובים אשר נרתמו לסייע בהסדרת נושא זה .זה המקום להודות גם לכם
העובדים על ההתגייסות למלחמה על הבית .הבוקר יצאו הודעות תשלום לכול הספקים אשר היה
למדרשה חוב כלפיהם .תודה גם להם על הסבלנות שגילו בעיצומו של המשבר .לכולנו חג פסח שמח!
עלייה ברמת סיווג המדרשה
החודש נתבשרנו כי ועדת הסיווג של רשות החברות ,החליטה להעלות את רמת הסיווג של המדרשה
ולהעמידו על רמה ,4-לאחר שמאז הקמתה סווגה החברה ברמה .3-סיווג החברה הוא ביטוי לשורה
של מאפיינים כגון :היקף ההכנסות ,מספר העובדים ,תחומי הפעילות ,היקף ההשקעות ,פעולות
ההתייעלות ,איתנות פיננסית ועוד .חברי הועדה התרשמו מהשיפור בביצועי החברה ובנוסף
להחלטה על עליית הסיווג ,הם החליטו להתכנס בעוד שנה ולבחון אפשרות לעלייה נוספת.
חשוב לי להודות לכם העובדים .שיפור משמעותי זה ,לא היה מתרחש ,ללא מעורבות ותרומה ישירה
שלכם ומחויבות להצלחתה .הודעה זו ,היא זריקת מרץ לכולנו להמשיך ולחזק את המדרשה כחברה
איתנה הנותנת שירות מעולה ללקוחותיה ומהווה מקום עבודה מתגמל ובטוח לעובדיה.
דוחות כספיים 2016
בתוך כך אישר השבוע דירקטוריון החברה את הדוחות הכספיים לשנה החולפת .בקליפת אגוז,
אציין כי הייתה זו שנה רבת פעילות .למרות שבסופו של דבר האוצר קיצץ חלק מהתקציב שהיה
אמור לעבור מדרשה ,סיימנו את השנה באיזון תקציבי כפי שתכננו .אציין כי זו השנה השלילית
ברציפות שהמדרשה מסיימת את שנת הפעילות באיזון .גם השנה גדלו ההכנסות העצמיות של
המדרשה ואת ההשקעות בפיתוח וטיפוח הסביבה אפשר לראות במקומות רבים .חלק מההשקעות
שעשינו השנה ,הם מרכיב בהליך התייעלות ,דבר אשר ימשיך ויגדיל את ההכנסות בעתיד .יישר כוח
לרונן מנהל הכספים ואנשי צוותו אשר מנהלים את המערכת התקציבית ביד רמה .ובהתאם ליעדים.
משאבי אנוש ושכר
החודש שולם התשלום השני לעדכון התוספות במסגרת הסכם השכר במגזר הציבורי לשנים 2013-
 .2017תשלום זה כולל שני רכיבים :תוספת שיקליט עודכן ל  90.13ש"ח ברוטו ,ותוספת אחוזית
בשיעור של  1.375%ברוטו .התוספות עודכנו ושולמו לעובדים במדרשה בדירוגים :מנהלי ,מח"ר,
חינוך ונוער ,אחיות .התוספת האחוזית תמשיך ותעלה ב 3 -מועדי שכר נוספים ( ,6/2018 ,1/2018
 )12/2018ובסיומה תעודכן התוספת ל  7.75%ותהווה מרכיב דירוג שכר קבוע.
מכינת הנגב
בתחילת החודש ,מרוץ הנגב ה .5-המרוץ  ,אותו יזמה לפני חמש שנים המכינה ,עבר שינוי
והתמקצעות והיה מוצלח מאוד .מדובר במרוץ קהילתי-חברתי שנערך בכפר השיקומי "רוח מדבר".
לאחר עדלאידע המרשימה של התיכון קיימנו שבת בוגרים במכינה .לאחר פורים יצאו החניכים
ליום תוכן פוליטיקה בירושלים בו הם חשפו את עצמם לעשייה פוליטית מגוונת של לוביסטים,
עשיה מפלגתית ועשייה פוליטית חוץ מפלגתית ואזרחית .גולת הכותרת של החודש ואחד מרגעי
השיא של השנה  -סדרת איו"ש .בחצי החודש האחרון של מרץ הקדישו החניכים את זמנם לעיסוק
בסכסוך הישראלי-פלשתיני .בסדרה יצאו החניכים לפגוש את המציאות בשטחי יהודה ושומרון.
במהלך הסדרה ,בת  5ימים ,נפגשו החניכים עם מגוון הדעות והכיוונים (ימין ,שמאל ,צבא ,מדינה,
פלשתינים )...ובעיקר ראו ,הרגישו וחוו את המציאות ביו"ש .הסדרה הייתה מאורגנת במקצועיות
וברגישות ,סדרה מטלטלת ופוקחת עיניים ,בהחלט משהו להתגאות בו.
קו הזינוק
קבוצת  2026ממשיכה בתהליך הלמידה .לצד המפגשים השוטפים ,הם בקרו בעיר העתיקה של באר
שבע .למדו על ההיסטוריה של העיר ועל החידושים התרבותיים והאמנותיים שמתרחשים בעיר.
ביקרו בתערוכת גרפיטי במרכז הצעירים .קבוצת  2025נמצאת בסיומה של שנת המיזמים .צוותים
רבים התמודדו עם האתגרים והמכשולים שבהוצאה לפועל של מיזם חברתי .המשתתפים של 2025
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הגיעו לקצת יותר מ 24-שעות במדבר הקסום שסובב אותנו .הם הצליחו לעצור לרגע ,להתבונן
ולשאוב כוחות מחודשים  -מעצמם ומהקבוצה .לאחר מכן ,יצאו בכוחות מחודשים לקראת המשך
העבודה על המיזמים .אנו מתרגשים להתחיל בתהליך הגיוס עבור רכז/ת שיובילו את תהליך המיון
למחזור החדש ויתחילו יחד איתו את הדרך הארוכה אל קו הסיום שבשנת !2027
התיכון לחינוך סביבתי
"הפקת העדלאידע" הייתה גולת הכותרת של חודש זה .התלמידים בליווי הצוות החינוכי של בית
הספר והורים עמלו על התכנון ,הבנייה וההפקה .תהליך המבוסס על עקרונות הלמידה
המשמעותית .השנה כל שכבה הציגה מבנה ייחודי המבוסס על חומרים סביבתיים .ההפקה הייתה
מוצלחת ומשובחת מאוד .סדנאות האביב ונודד-בסוף חודש זה יצאו תלמידי בית הספר לסדנאות
האביב .שכבה ט' יצאה לנודד הראשון שלה ושאר השכבות לסדנאות "חורש"" ,משאבי מים"
ו"תפיסת סובב" .סדנאות הלימוד הן הכלי שבאמצעותו מתרחש תהליך הלמידה המשמעותית בבית
הספר .התלמידים בשיתוף צוות הסדנא חוקרים תופעות מתחומי ידע שונים באמצעות השטח.
תרבות וספריה
החודש התקיים כנס "'אורגניזמים מהנדסי סביבה ,שינויי אקלים והקשר ביניהם" ,הוקדש לאחד
הנושאים המדוברים ביותר כיום בתחום מדעי הסביבה .הגיעו חוקרים ,מרצים ,מורי דרך,
מדריכים ,עובדי בתי ספר שדה וכן מתעניינים נוספים מכל הארץ .כנס זה היווה את "יריית
הפתיחה" של סדרת כנסים וימי עיון שהספרייה והמדרשה יובילו בעתיד .כנס נוסף שהתקיים
החודש הוקדש ליום האישה ,ובו הרצו כמה מנשות המדרשה על תחומי עיסוקן ,וכן חולקו תעודות
הוקרה לנשים מובילות בקהילה .קיימנו מפגש סופר עם הסופר והמתרגם אבי לויתן ,בוגר
המדרשה .הפיזיותרפיסט אבי שריד הרצה על טיפול עצמי בכאבי גב .יתר על כן ,המשכנו את סדרת
ההדרכות המקצועיות בספרייה ,כאשר החודש התקיימו הדרכות בנושאי "נגישות במוסדות ציבור"
על ידי נעמי כורם – מורשת נגישות ,ו"-שיווק מסורתי ודיגיטלי" על ידי המידענית שרית חיים.
בי"ס שדה
צוות ההדרכה הוביל  7טיולים נודדים עם תלמידים מכל רחבי הארץ ,משאבים ,כברי ,שיטים ,הר
וגיא ,כרמל זבולון וחיפה .הטיולים התפרסו על כל רחבי הנגב ,ועד מדבר יהודה .צוות ההדרכה זכה
לשבחים רבים .במהלך החודש התקיים הטיול השנתי של חנב"ז לדורותיו ,חוג הנוער הוותיק של
ביס"ש מציין  39שנות פעילות .כ 35-חניכים וחניכות בני גילאים שונים הגיעו לטיול באזור שדה
בוקר ובשיחת הסיכום שיבחו את הפעילות והודו למדריכים – עדי ובן .ממשיכה התנופה של אירוח
כנסים וקבוצות אקדמיות שונות – החודש התארחו בביס"ש כנס המתימטיקה של אונ' בן-גוריון,
כנס ביוגיאוגרפיה של אונ' ת"א ,קבוצת סט' מאונ' בו-גוריון ,הכנס השני למקהלות אקפלה של
מיל"ה ,כנס מכון רקח לפיזיקה של אונ' עברית ועוד .חניכי המרכז השיקומי חירם התארחו במשך
 4ימים ,תלמידים מדיר אל-אסד במשך  3ימים ועוד קבוצות רוכבי אופניים ,תיירים ומשפחות.
מחלקת אחזקה
רשות ניקוז ים המלח סיימה את שלב א' של פרויקט שיפוץ מאגרי ספיגת המים ומתכננת את שלב
ב' .שלב זה יכלול גם את הרחבת תוואי הטיילת לאורך מצוק צין .שיפוץ צריף בזק הישן הושלם.
בשעה טובה הצריף מאכלס שני עסקים חדשים .התקבלו תוכניות מים וחשמל לכלל שטחיי
המדרשה וכעת ישנה הערכות לבניית בקרת מים ובקרת חשמל בתשתיות אלו .במטבח ישנה
הערכות לקבלת סירים חשמליים ותוכנית למדיח כלים חדש שיחליפו את הסירים והמדיח הקיים
במערכות אנרגיה חסכוניות.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
אסף רז ,בר מאירי ,שרית קומא ,כלנית דניאל ,חגית מימון מגירה ,מולי רובין ,נטלייה לגיידה.
ברכות
לרוחמה חדד מזל טוב לנישואי הבת ,לרונן גנץ מזל טוב לבר המצווה של התאומים.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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