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יולי 2017
עובדות ועובדים יקרים,
חודש יולי מבשר את תחילת החופש הגדול .לאחר שנפרדנו מהבוגרים ,יצאו התלמידים לחופשת
הקיץ .המדרשה נערכה באחת לקלוט את פעילות הקיץ העשירה .בעיקר קבוצות מחו"ל ופעילות
ילדים בקייטנות .גם השנה אנחנו מארחים את פרויקט הפסנתרנים הבינ"ל ,לשלושה שבועות
הופכת המדרשה לקונסרבטוריום אחד גדול .בצד אלו ,הפעילות המנהלית ממשיכה ואנחנו עסוקים
בהסדרת ענייני תקציב מול המדינה מתוך רצון להיערך באופן מסודר לפתיחת שנת הלימודים
תשע"ח .בין לבין יצאו רבים מהעובדים לחופשות משפחתיות .אלו שטרם עשו זאת מזמנים לנצל
את יתרת ימי הקיץ.
משאבי אנוש
התקיים נופש ופעילות לעובדים ובני משפחותיהם במלון קיסר אילת במשך חמישה ימים .בשכר
חודש יולי שולמה קצובת ביגוד ובגדי עבודה לזכאים בהתאם להיקף משרה.
למורים ועובדים בדירוג הוראה שולמה על פי הסכם ארצי תוספת שקלית ואחוזית לשנת תשע"ז
וכמו-כן עודכנו והוגדלו סכומי תוספת מסגרת  87ותוספת הוראה .94
עידו עמר החליף בתפקיד מנהל מג"ל את מולי .את סמדר יחליף בתפקיד מנהל התיכון ,מורה ותיק
מקרב מורי התיכון )המינוי עדין טעון אישור( .רונן סיים את תפקידו כמנהל הכספים וההליך
לאיתור מחליף נמשך לאחר שהסבב הראשון לא צלח .עד השלמת ההליך תמלא את מקומו דורית.
ביקורים
במחצית השנייה ארחנו שני ביקורים חשובים .הראשון :ד"ר בני פישר – ראש המנהל לחינוך
התיישבותי וצוות המפקחים .הביקור אינו ביקור רגיל של מנהל בכיר במשרד החינוך ,אלא הוא
חלק מהליך המעבר של המדרשה לפיקוח המנהל .למרות שהמעבר טרם הוכרז רשמית ,זו תקופה
ארוכה שקיים שיתוף פעולה מצוין שיקל מאד את המעבר .השני :אבי ניסנקורן – יו"ר ההסתדרות
החדשה ואנשי המטה שלו .ניסנקורן ,התרגש לבקר במדרשה שהוקמה על בסיס חזו של בן גוריון,
שהיה ממקימי ההסתדרות .במפגש עם העובדים הוא חזר על המחויבות שלו לפעילות המדרשה.
מכינת הנגב
במקביל להכנות לקראת פתיחת שנת לימודים רגילה ,המשימה העיקרית העומדת לפתחנו היא
הקמת השלוחה של המכינה בקיבוץ חולית .במהלך החודש סיימנו לגייס את הצוות החדש  -בועז
שחר מנהל השלוחה ,ושחר גבעון ואנבל למבז )בוגרת המכינה( מחנכים .התחלנו בהצטיידות
הראשונית ,גיבשנו את התכנית החינוכית ,מיפינו את האתגרים המרכזים ועוד .במקביל ,נערכנו
לפתיחת מחזור ט"ז במדרשה ,הכנה שדרשה גם היא גיוס צוות .לשמחתנו אלנתן מיה חזר
לשורותינו לאחר חל"ת וירכז את פעילות המכינה כאן .לצוות המכינה הצטרפה נעה ליאור ויחד עם
גיא וטל שממשיכים משנה שעברה הם ירכיבו את צוות המחנכים במדרשה.
קו הזינוק
שנת הפעילות הסתיימה בסמינרי הקיץ המפורסמים של קו הזינוק .שתי הקבוצות יצאו כל אחת
לסמינר של חמישה ימים .קבוצת  2026יצאו לסמינר בנושא "חומרים שמהם עשויה מנהיגות".
במהלך הסמינר המשתתפים נפגשו עם מודלים רבים אשר פועלים במרחב הציבורי בצורות מגוונות
כגון חן אריאלי )יו"ר אגודת הלהט"ב( ,יואב בקשי-ייבין )תנועת התעוררות( וחברת הכנסת מירב
מיכאלי .לצד המפגשים עם המודלים הקבוצה עברה מספר סדנאות מאתגרות מאוד בנהר הירדן,
בסטף ובנחל צין .בכל אחת מן הסדנאות נדרשו המשתתפים לבחון את תפיסת המנהיגות שלהם,
להתמודד עם קבלת החלטות ,ואף לבחון את תפישת המוסר שלהם.
קבוצת  2025יצאו לסמינר בנושא "אל עבר הדורות הבאים" .את הסמינר הפיקו ברובו המשתתפים
עצמם .הם בחרו ,איתרו ותיאמו פגישות עם קבוצות של צעירים מאוכלוסיות שאינם מכירים
)חרדים ,בדואים ,להט"בים ועוד( ובמשך שלושה ימים נפגשו עימם ,ערכו הכרות ושאלו שאלות
אודות עתידה של החברה הישראלית .בתום שלושת הימים הללו התכנסו המשתתפים ללילה לבן
בו ניסחו יחד נייר עמדה המציג את חזונם לחברה הישראלית .את נייר העמדה הציגו למחרת
בכנסת .את כל התהליך שעברו המשתתפים בימים הללו סיכמנו בסדנת שטח קצרה בהרי ירושלים.
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התיכון לחינוך סביבתי
התלמידים יצאו לחופשה .בתחילת החודש נמשכו מבחני הבגרות והצוות החינוכי המשיך וליווה
את התלמידים עד מועד הבחינות .זה הזמן לשבח את חיים צרפתי ,אב הבית של התיכון ,אשר מנצל
את החופשה לשפץ ולהפיח חיים חדשים בכיתות ובסביבת הלימוד ,לקראת חזרת התלמידים
בתחילת שנת הלימודים .זה גם המקום להודות לשרית קומא ,מנהלנית בית הספר על שירותה הטוב
בתיכון .את שרית יחליף יותם דיאמנט ,בהצלחה!
ספריה
הספרייה ציינה החודש שני אירועים מרכזיים – חודש הקריאה  2017ושעת סיפור ארצית.
במסגרת חודש הקריאה ,הספרייה ארגנה את יום האירועים הגדול ביותר שלה עד כה ,כאשר נערכו
ארבעה אירועים במקביל באותו היום .ראשית ,הקמנו יריד ספרים של ההוצאה "דני ספרים"
במרכז המסחרי של המדרשה ,אשר פעל במשך מספר שעות .בנוסף ,ברחבת הדשא של המרכז
התקיימו שלוש הפעלות של "תיאטרון אגדה" :סדנת איפור ,בלונים ובועות סבון .באותה השעה
בספרייה התקיימה ההצגה "אריה הספרייה" של "תיאטרון ביםבםבום" .בזמן שהילדים צפו
בהצגה באולם הילדים ,חלק מההורים ומבוגרים אחרים ישבו באולם המרכזי והאזינו לשתי
הרצאות בנושא בריאות לקיץ שהופעלו בשיתוף מרפאת המדרשה.
כמו כן ,הספרייה השתתפה במיזם שפותח ע"י איגוד מנהלי הספריות הציבוריות והעמותה לקידום
אמנות מספרי הסיפורים בישראל" ,פותחים את הקיץ עם שעת סיפור" ,כאשר מעל למאה ספריות
ציבוריות ברחבי הארץ הפעילו שעת סיפור במקביל .במסגרת זו ,הספרייה האזורית במדרשה
אירחה את המספר שולי ויקטור להצגת סיפור מאת רודיארד קיפלינג.
בי"ס שדה
הפעילויות הבולטות החודש היו אירוח והדרכה של קבוצת אלפא של מכון דוידסון ,אירוח של
קבוצת חוקרים ממכון ספרינגר לחקר סכסוכים ,סמינר מורים בשיתוף התיכון ,קבוצת א.ב.ן
משדרות שמגיעים מידי שנה ,אינספור קבוצות של חיילים ושל נוער חו"ל .במקביל הפעלנו את
הקייטנה היישובית לתלמידי כיתות א'-ג' והדרכנו את קייטנות הגנים .שתי הקייטנות הסתיימו
בהצלחה גדולה וביס"ש זכה לשבחים רבים על איכות הקייטנות .בנוסף שתי קבוצות מרכזיות:
קבוצת תל חי כיתות אמן לפסנתרנים – הגיעו החל מסוף החודש למשך שלושה שבועות
•
רצופים של כיתות אמן וקונצרטים פתוחים לקהל.
מחנה קיץ בוסטון שדרות – מחנה שמאורגן ע"י מועצת שדרות ומארח תלמידים משדרות
•
עם מדריכים מבוסטון .המחנה מתארח בביס"ש במשך  10ימים.
מחלקת אחזקה
תקופת הקיץ היא תקופה בה מתבצעים מעברי דירה רבים וזה הזמן להשלים את כלל הפרויקטים
במוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים .שיא ההכנות יתרחש בחודש אוגוסט.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
יפעת וגנר ,מזל תורג'מן ,ירדנה מימיס ,קובי בר ,כוכבה בן נעים ,סוולטלנה פרשטיין ,יותם דיאמנט,
צחי אפרתי.
ברכות
מזל טוב לצחי אפרתי לרגל נישואיו למעיין אשר תשוב ללמד בתיכון בתחילת שנת הלימודים.

שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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