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מאי 2017
עובדות ועובדים יקרים,
החג השבועות ,חג מתן תורה חל יום לאחר סיום ספירת העומר .ערב החג ,זכינו עובדי המדרשה
ליהנות מארוחת חג מרהיבה שהכינו עובדי המטבח בניצוחו של אסף .תודה להם וחג שמח לכולם!
חילופי גברי
במהלך הקיץ יסיימו את תפקידם שלושה מנהלים בכירים ,אשר תרמו תרומה משמעותית לפיתוח
וקידום המדרשה .רו"ח רונן גנץ ,מנהל הכספים יסיים חמש שנות שרות רבות אתגר בהן הוא ניהל
ביד רמה ומקצועיות את הכספים .מולי רובין ,ראש מג"ל יסיים ארבע שנים של הובלה מנהיגותית
משמעותית את צעירי מכינת הנגב וקו-הזינוק .ד"ר סמדר כהן מנהלת התיכון תסיים שלוש שנות
ניהול בהן עשה בית הספר קפיצה משמעותית בתחום הפדגוגי והאירגוני כאחד .במהלך הקיץ אעדכן
על סדרי ומועדי ההחלפה .כמו כן נערך להיפרד באופן מכובד וראוי מאנשים יקרים אלו.
משאבי אנוש
עבודה מאומצת של חשבת השכר ומנהל משאבי אנוש ,אפשר להשלים את הכנת השכר כך שכבר
בערב החג תיראה הפקדת השכר בחשבונות שלכם .בחודש אפריל  – 2017התעדכן ועלה שכר
המינימום .הסכום הבסיסי הינו סכום אשר העובד זכאי לו לפי חוק שכר המינימום ומעתה הינו
 4,533שח .עדכון זה השפיע על תעריף השעה שעלה ולכן תוספת על פי חוק עלתה בהתאם( .לעובדים
המקבלים תוספת זו) .העדכון בוצע בחודש שכר מאי הנוכחי באופן רטרואקטיבי מחודש אפריל.
סכסוך עבודה
לצער כולנו מסרה ההסתדרות הכללית הודעה על סכסוך עבודה במדרשה ביום ה .8/5/17-אשבח
את ועד העובדים המנהליים ומחזיק התיק בהסתדרות ,אשר נרתמו לסדרה של שיחות לליבון
הנושאים שעל סדר היום .אני מעורב בנושאים אלו באופן אישי יחד עם חברי להנהלה ואוודא
שזכויות העובדים יישמרו ונבטיח שהמדרשה תמשיך להיות מקום עבודה מהנה ומתגמל לעובדים.
ביחד נפעל להסיר את איום הסכסוך .הדבר חשוב שבעתיים בעת הזו בה בכוונתו להתחיל לגבש את
הסכם העבודה הבא שייטיב את מעמדם של העובדים.
מכינת הנגב
פתחנו את החודש בשבת שכולה הוקדשה למדבר ולקשר הרגשי אליו .החניכים יצרו וכתבו ויצאו
לסיור לילי בו למדו על הכוכבים וחיפשו טורפים בשטח .מיד לאחר מכן החל "שבוע צבא וביטחון".
שבוע העוסק בתפישת הביטחון של ישראל ,במנהיגות ופיקוד ובתפישה של שירות משמעותי.
במהלך השבוע נפגשו החניכים עם חוקרים בתחומי הביטחון ,מזה"ת ,מנהיגות וחברה וסיירו
בבה"ד  . 1בסיומו של השבוע יצאו החניכים ל"מסע ממכיניסט לחייל" בו הבוגרים העבירו יומיים
של הכנה מנטאלית לקראת המעבר לצבא .לקראת סוף החודש קיימנו כנס הורים למחזור הבא.
ההורים נחשפו למכינה ,לתפישות החינוכיות ולאורחות החיים בה .ההורים והחניכים מצפים
לתחילת השנה  .בסוף החודש יצאו החניכים למסע חוצה נגב ,המסכם את לימודי הנגב .במהלך
המסע חצו החניכים את הנגב מצפונו ,דרך הר הנגב ,הערבה ואילת ונפגשו עם דמויות מרכזיות
ומובילות כ מו רוביק דנילוביץ ראש עיריית ב"ש ,רוני פלמר מנכ"ל תנועת אור ,פעילים בישובים
ובשטח ועוד .המסע היה חשוב ועמד במטרותיו .מיד לאחר שבועות יקיימו החניכים את "תיקון ליל
שבועות" המסורתי .מוזמנים לבוא וללמוד עמנו ביום חמישי ,1.6 ,משעה  20:30ועד אור הבוקר.
קו הזינוק
הקבוצות הצעירות נמצאות בעיצומן של ההכנות לקראת האירועים הקרובים 2026 .בשיתוף עם
המכינה עמלים על הפקת תיקון ליל שבועות שיתקיים מיד לאחר החג 2025 .שהחלו בסיכום שנת
המיזמים לא עוצרים לנוח וכבר קיבלו את המשימה הבאה  -הפקת סמינר קיץ בעצמם .המשתתפים
יבחרו מספר קבוצות של צעירים מאוכלוסיות שאינם באים עמהן במגע ביום-יום וייסעו לפגוש
אותם .הם יצטרכו להכין את התוכן ולהיערך לוגיסטית עבור המשימה .הם יסיימו את המפגשים
בכתיבת מסמך חזון לחברה הישראלית אותו יציגו בכנסת .שנת הפעילות מתקרבת לסיומה ולכן
הקדשנו את הכשרת הצוות האחרונה לנושא ה"תהליך סיום ופרידה"  -ההכשרה עסקה בחשיבותה
של הפרידה ובתהליך סיום בריא ואפקטיבי .כמו כן ,בחנו את מקומם של הרכזים מול הקבוצה
בתהליך הסיום ,את הצורות השונות בהן משתתפים יכולים להתמודד עם סיום ופרידה ובמטרות
שלנו מהתהליך .לצד תחושת הסיום אנחנו שמחים גם על ההתחלה החדשה .תהליך המיון והגיוס
למחזור  2027נמצא בעיצומו.
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התיכון לחינוך סביבתי
בתיכון מרכזים מאמץ לקראת סיום שנת הלימודים .דווקא עכשיו כאשר כבר מרגישים את הסוף,
זו העת למאמץ מרוכז של התלמידים והצוות החינוכי לקראת הבחינות ובמיוחד בחינות הבגרות.
במקביל נעשות הכנות לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה .הביקוש של צעירים ללמוד
בתיכון לחינוך סביבתי הולך וגדל .זה כמובן משמח ,אבל דורש הכנה קפדנית ויסודית .בסוף השבוע,
מיד לאחר חופשת שבועות נצא לסדנת היכרות למועמדים אשר יגיעו מכל הארץ .בצד השמחה על
הביקוש הגואה ,קיים צער על שלא נוכל להיענות לכל המבקשים .יש לנו תוכנית צמיחה מבוקרת
ואנו פועלים על פיה .בצד זאת אנחנו פועלים בנחישות יחד עם משרד החינוך ,להסדיר את הדרוש
בכדי שגם בשנה הקרובה נוכל לקלוט את ה"מדרשניקים" לתיכון כבימים ימימה.
ספריה
החודש הספרייה החלה להציע לקהל הקוראים שירותי השאלת ספרים דיגיטליים .במסגרת
השירות ,ניתן לבחור מבין כלל ספרי  ,e-vritחנות הספרים הדיגיטליים המובילה בישראל .יש
אפשרות להתקין את הספר הרצוי על-גבי  3מכשירים חכמים במקביל .השירות ניתן ללא תשלום
לכלל מנויי הספרייה .איילת רייטן העבירה הרצאה מרתקת בנושא מערכת החינוך בפינלנד,
הנחשבת למערכת החינוך הטובה ביותר בעולם ,ודנה במאפייני המערכת ובתובנות שניתן להפיק
ממנה ,וכן בשאלה האם ניתן ליישמם בארץ .גלעד בן-צבי קיים שעת סיפור לכבוד חג השבועות.
המשכנו את סדרת "טעם החיים" ,הפעם בעקבות הפלמ"חניקים חיים גורי ויורם קניוק ,וכן ערכנו
מפגש נוסף בעקבות הסופר האמריקאי ריימונד קארבר.
בית ספר שדה
החודש ארחנו מגוון רחב של קבוצות –  6קבוצות תלמידים מבתי ספר בן גוריון מראשל"צ ,בי"ס
גווטמאלה מירושלים ,בי"ס מבועינה-נוג'ידאת ודיר אל אסד ,תיכון שבח מת"א ועוד;  7קבוצות של
אורחים מחו"ל  -נוער ומבוגרים;  13קבוצות ישראליות שונות – מקהלות זמר ,עמיתי ברונפמן
ועוד; כנס אקדמי של בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית 9 ,קבוצות של יחידת
הסברה ו 3-קבוצות של מאגד הלינות .צוות ההדרכה שלנו הוציא את הטיולים האחרונים של חוגי
ביס"ש – החנש"מ יצא להרי ירושלים ,החנב"ז יצא לחרמון ,וחוג המשוטטים המבוגר יותר יצא גם
הוא לחרמון .בנוסף ,התבצעו הדרכות לבתי הספר של המועצה – צין ומשאבים והצוות הצעיר יצא
ל 4-ימי ניווטים ממכתש רמון לערבה וחזרה .החודש נפרדנו מאחמד שעבד אתנו בשנתיים
האחרונות בביס"ש .אחמד ביצע את תפקידו בצורה מוערכת מאוד ואנו מודים לו על התקופה
האינטנסיבית והמשמעותית שעברנו יחד .מחליפו בתפקיד נתן ששה ,תושב הישוב ,שנכנס לתפקיד
מנהלן ביס"ש בשבוע שעבר .אנו מאחלים לנתן הצלחה גדולה בתפקיד.
מחלקת אחזקה
במטבח נערכים להתקנת הציוד שהוזמן במסגרת מיזם ההתייעלות האנרגטית .כמו כן תוחלף
מערכת המיזוג הישנה בחדר אוכל תלמידים במערכת חדשה במקביל לרכישת הציוד מבוצע שיפור
תנאים במלתחות עובדים .בבית ספר שדה מוחלף הריהוט במרכז ההזמנות במסגרת העבודה יוצרו
בנגריה המקומית שולחנות חדשים וארונות אחסון לניצול חללים פנויים במקביל מתבצעת עבודה
לצמצום פערים העולים מדוח נגישות במסגרת הדרישות של רט"ג יותקנו סורגים בנחשיה הסורגים
נבנים ומותקנים בכוחות מקומיים .בתיכון נערכים לשינוי הכניסה הראשית לתיכון והפרדת חדר
האוכל משטח התיכון .כמו כן נמשכת ההערכות לשיפוציי הקיץ בחדרים בכלל המחלקות ישנו עמל
רב על שירות שוטף הניתן במסגרת פתיחת תקלות במוקד.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
סמי מרציאנו ,דבורה מרציאנו ,שוקי נבון ,סמיה אבו גלידאן ,נטבן מירזוייב ,עדי אדלר ,אשל רז,
שבא ביטון-יסן ,מאי ג'לקי.
ברכות ומזל טוב:
לגלעד ארמה להולדת הבת ,לנוי כהן להולדת הבן ,למורד נאבל לנישואי הבן.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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