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ספטמבר 2017
עובדות ועובדים יקרים,
חודש ספטמבר ,החודש הראשון לפתיחת שנת הלימודים .בחודש זה באה לידי ביטוי הפעילות
המאומצת שנעשתה בחודשים האחרים לקראת פתיחת שנת הלימודים .התוצאות מעידות על הכנה
טובה .מאות התלמידים בתיכון לחינוך סביבתי ובמכינת הנגב ,סיימו את חופשת הקיץ ,הגיעו
למדרשה ופגשו את המורים ,המחנכים ,המדריכים ואנשי הצוות ,אשר נערכו לקראתם ויצאו ביחד
לשנת לימודים חדשה ומאתגרת .התקדמנו משמעותית במיזם "פנימייה  "400ולראשונה נחצה רף
הארבע מאות תלמידים בתיכון לחינוך סביבתי .עוד אירוע בעל חשיבות היסטורית בתולדות
המדרשה ,הינו פתיחת שולחה למכינת הנגב בקיבוץ חולית בעוטף עזה.
לדאבוני ,עד מועד זה טרם נמצא מענה למשבר התקציבי מול המדינה .בפועל חדל משרד החינוך
להעביר למדרשה את חלקו בתקציב מאז חודש יוני שנה זו .במקביל לפעילות החינוכית ,נמשיך
לקדם גם את הנושא הזה ונקווה לבשורות טובות .נאחל לכולנו שנה טובה ומבורכת.
משאבי אנוש
החודש שולם לעובדים הזכאים בדירוג המנהלי ובדירוג חינוך ונוער ,מענק יובל בסכום של 60%
מהשכר המשולב ומרכיבי השכר לשכר שעה.
מרכז גל למנהיגות
חודש ספטמבר היה גדוש באירועים ובעשייה .במכינה התחלנו את השנה בעשייה מרובה .החניכים
עלו במסע עלייה מפרך של שלושה ימים לחולית ולמדרשה .בשתי השלוחות הכירו את הקבוצות,
את הצוות ואת רוח המכינה .הם החלו להתנסות בבניית המבנה הארגוני שלהם השנה והתחילו
להריץ כמה מהפרויקטים הראשונים כמו לילה לבן של לימוד מעמיק לקראת ראש השנה ,סדרת
הניווטים האינטנסיבית בת השבוע בין ראש השנה ליום כיפור ,חשיפה לשיעורים השונים,
השתלמות עזרה ראשונה שהעבירו בוגרי המכינה ועוד .בנוסף ,ישנה פעילות נרחבת גם מבחינת
הבוגרים של המכינה -ביום כיפור הקרוב הולכים להגיע כ 60-בוגרים ממחזורים שונים להעביר את
יום כיפור בלמידה מעמיקה ברוח הריבונית של המכינה .ובסדרת הניווטים חנכו כ 15-בוגרים
ממחזורים שונים את החניכים החדשים .אין ספק שזה מרגש מאוד לראות את בוגרינו חוזרים
ונשארים מחוברים למכינה גם שנים אח"כ.
בתכנית "קו הזינוק" השלמנו את גיוס הצוות לשנה הקרובה .כיום יש לנו שתי רכזות שמתחילות
את שנתן השלישית בתכנית ועוד רכזת ורכז חדשים שמתחילים את שנתם הראשונה .כעת מתחילים
בגיוס החניכים מהאזור לשתי הקבוצות הצעירות שלנו לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.
התיכון לחינוך סביבתי
תלמידי התיכון לחינות סביבתי יצאו לחופשת סוכות מערב יום הכיפורים ועד לאחר החג .לראשונה
חצה מניין התלמידים את קו הארבע-מאות והשנה בית הספר מונה  404תלמידים בארבע שכבות,
 3כיתות בכל שכבה ,ובשכבה י"ב  4 -כיתות .כיתות הלימוד גדולות ביחס למה שהיה בשנים קודמות
ומונות כ –  34תלמידים בכיתה .בפנימייה התפוסה כמעט מלאה.
סיימנו כחודש לימודים כולל טכסים מסורתיים של פתיחת שנת הלימודים :השבעת תלמידי ט' על
ידי תלמידי י"ב ,טכס זריחה שנערך בהר צרור על ידי תלמידי י"ב  ,יום הורים בית ספרי וטכס חגי
תשרי בית ספרי .בחופשת סוכות ייצאו כ –  70תלמידים מכל השכבות לטיול של חוג המשוטטים
הבית ספרי לגליל התחתון ולגלבוע .נבחר ועד הורים חדש לבית הספר לשנת הלימודים תשע"ח.
יו"ר הועד החדש הוא רז ארבל – בוגר בית הספר ותושב המדרשה שבנו לומד בכיתה י"ב ,מאחלים
לו ולוועד הנבחר הצלחה ושיתוף פעולה מלא עם בית הספר .בחזרה מחופשת סוכות מצפה פעילות
ענפה בבית הספר כולל יציאה לסדנאות האביב ,נודדים ,ולימודים עד היציאה לחופשה הארוכה
הבאה בחנוכה.
ספריה
החודש קיימנו לראשונה סדנת קומיקס וקריקטורה משפחתית להורים וילדים ,בהנחיית המאייר
שלומי צ'רקה .יגאל צחור ,לשעבר מנכ"ל מדרשת שדה בוקר ומנכ"ל מרכז רעיוני חינוכי בית ברל,
הרצה בספרייה במסגרת "מפגש סופר" ,על ספרו החדש "החצר האחורית שלנו" .מוטי לזר ,חבר
ויו"ר לשעבר בעמותת אנק"ה  -אספני נשק קר היסטורי ואתני ,הרצה במסגרת "בימת הספרייה"
בנושא "כלי נשק בעולם החי" על אמצעי הגנה של בעלי חיים ,תוך הדגמות ממצאים מאוספו הפרטי.
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החודש חידשנו את סדרת הסדנאות המקצועיות עם סדנת "פייסבוק למתקדמים" ,בהנחיית
הקופירייטר אורן רחום .כמו כן ,פיתחנו את סדרת "המשפחה בראי הספרות" ,כהמשך לסדרת
"טעם החיים" ,עם שני מפגשים ספרותיים.
בי"ס שדה
עברנו חודש ספטמבר עם פעילות יחסית נמוכה לאחר סיום פעילויות הקיץ ולפני חופשת סוכות
העמוסה .החודש נוצל לטובת היערכות לחגים וגם הסוכה כבר בהקמה .צוות ההדרכה החדש עדיין
בהכשרה ויצטרף אלינו בשבוע הבא .זו ההזדמנות להודות ללאה סלע שעזבה את תפקידה כמנהלת
החשבונות של ביס"ש – בהצלחה.
מחלקת אחזקה
כלל מחלקות אחזקה ממשיכות לרכז מאמצים ולבצע את המשימות הנדרשות בפנימיות .על הפרק
השלמת סככה חסרה במתחם אשקוביות התחלת תיקון תאורה בשטחים הציבוריים וביצוע כלל
התיקונים הנדרשים ב  104חדריי הפנימייה על פי קריאות המתקבלות מאימהות הבית .במקביל
לתהליכים אילו החל תהליך חינוכי בכל הקשור לשמירה על ציוד והתנהלות מול מערכת גילוי וכיבוי
אש בפנימיות .במהלך החודש המשכנו לתקן את מגרש הכדורגל .עבודת אלו ימשכו גם לחודש הבא
במטרה לחזק את הגדרות ולהעלות את הרמה התחזוקה של מגרשי הספורט.
במטבח הוחלפו נורות לנורות חסכוניות במתחם הבישול .תאורת הקונדיטוריה תוחלף במהלך
חודש הבא .במסגרת מיזם ההתייעלות האנרגטית ,במערכת המיזוג המותקנת בחדר אוכל קטן
הורכבו יחידות שליטה שיובילו לחיסכון תפעולי בצריכת החשמל .בחודש הבא מתוכננות התקנות
של יחידות שליטה דוחות למערכות המיזוג בחדר אוכל אורחים וחדר בישול מרכזי.
בבית ספר שדה הושלמו משימות נדרשות בתחום הנגישות בשטחים הציבוריים התאמת שיפוע
עלייה ממגרש חניה ראשי למשרדים במתחם המבורג מרובעים .התאמת גובה בכניסה למשרדים
וביצוע שיפוע מעבר מכביש למועדון משושים .כמו כן בימים אילו שוקדים על השלמת התאמה
נדרשת בחדר  501לצרכיי הנגישות וזאת במטרה לקבוע מסגרת תקציב לביצוע הנדרש בכוחות
מקומיים.
במבנה הסמינר התחלנו תהליך תחזוקה נרחב למבנה התהליך כולל תיקונים צביעה בקומת הכניסה
מדרגות ופרוזדור משרדים עליון בצד המכינה .בתחום הדיור מבוצעות מסירות דירות תוך הקפדה
על התאמה לסטנדרט המדרשה וטיפול בחריגות בנייה שנוצרו במהלך השנים.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
יהודה שבת ,יובל מיסקין ,מיטל רז ,נעמי מנוחין ,עפרי נפתליהו ,אבי עטר ,ליאור מליאנקר ,מחמד
אלעול ,סיגל שושן.
ברכות
מזל טוב לשלומית בנימין-דיפורטו לנושאי בנה.

אני עומד לרשותכם ואשמח לשמוע הערות ,הארות והצעות .אתם יכולים לפנות אלי במגוון
אפשרויות :בפייסבוקhttps://www.facebook.com/ori.disatnik :
ובטלפון08-6599707 :
בדוא"לorid.boker@gmail.com :

שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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