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אפריל 2019
עובדות ועובדים יקרים,
החודש חגגנו את חג הפסח .במהלך ההכנות לחג בוצע ניקיון יסודי במטבח ובחדרי האוכל .במהלך
חול המועד פעל בית ספר שדה בעצימות גבוהה בכדי לתת שרות לאורחים הרבים אשר פקדו את
המדרשה .פסח מציין את יציאת בני ישראל מעבדות מצרים לחירות .היעד להביא את המדרשה
לחירות כלכלית ומקום עבודה בטוח ומתגמל לעובדיו ,היה ונותר יעד משמעותי בפעילות המדרשה.
שלא כמו באגדה ,אין לנו ארבעים שנה להגיע לארץ המובטחת .מקווה שמרבית העובדים הצליחו
ליהנות בחופשה עם המשפחה בחג ותודה והערכה לאלו אשר נתנו שירות מצוין לאורחי המדרשה
במהלך חול המועד.
ביקורים במדרשה
החודש זכינו לארח במדרש שני ביקורים חשובים :בתחילת החודש ארחנו את מר יעקוב רימר מקרן
סם רוטברג ואת ארל'ה שרף יו"ר יד בן גוריון ודירקטור במדרשה .הביקור נערך בעיקר במבנה
הסמינר אשר נבנה בעבר כבית מדרש למורים בתרומה של רוטברג ובויאר וכיום הוא הבית למרכז
גל למנהיגות ולספרייה .בסכום הביקור הונחה תשתית לסיוע הקרן בשיפוץ המבנה .פרויקט ראשון
שנגיש לקרן יהיה שיפוץ האודיטוריום בסמינר.
במהלך חול המועד פסח ,ביקר במדרשה מר מיקי פדרמן מלווה בבניו .מיקי הוא חבר הועד המנהל
של יד בן גוריון ובעסקיו הוא בעל השליטה במלונות דן ואלביט .הביקור התמקד מטבע הדברים
במערך האירוח של המדרשה .האורחים הביעו נכונות לסייע למדרשה מניסיונם בתחום המלונאות.
הסכם מול המדינה
כזכור המדרשה מצויה בדיונים לקראת גיבוש הסכם רב שנתי מול המדינה .במחצית הראשונה של
החודש ,עודכנו כי החשב הכללי (גוף במשרד האוצר) אשר הוביל את התוכנית עד עתה ,מעביר את
הנושא להמשך טיפול של משרד החינוך .בהודעה נמסר לנו כי" :לאחר חשיבה שעשינו בנושא,
בהמשך לתכנית ההתייעלות שהוצגה לנו ולאור העובדה שאין מדובר בתכנית הכוללת התייעלות
עמוקה בפעילות המדרשה ,לשיטתנו אין מדובר בתכנית הבראה הדורשת את מעורבות החשב הכללי
ולפיכך הוחלט כי משרד החינוך הוא זה שימשיך לקדם את הטיפול בנושא" .אשר על כן ,המשך
קידום הנושא יעשה אל מול משרד החינוך.
כ"א ומינהל
עדכון בשכר מורים (תוספת שקלית  - )2016בהתאם להסכם השכר של המורים עודכן בשכר אפריל
 .2019החל מיום  1.1.2019ועד ליום  31.8.2019סכום תוספת שקלית  2016עודכן ויעמוד
על הסכומים כדלהלן :מורים ברפורמת עוז לתמורה ₪ 1,133.64 -ברוטו לחודש .מורים שאינם
ברפורמת עוז לתמורה ומנהלים ₪ 918.07 -ברוטו לחודש .למנהלים המועסקים לפי תנאי רפורמת
עוז לתמורה עודכנה תוספת  87והיא תעמוד על  554.01ש"ח ברוטו לחודש.
מרכז גל למנהיגות
מכינת הנגב – הפעילות בשתי השלוחות הייתה עשירה ומגוונת .החניכים השלימו את התהליך
האזרחי שלהם לקראת הבחירות הראשונות שבהן הצביעו למפלגות שמצען מייצג באופן הטוב
ביותר את דרך המחשבה שלהם .ביום הבחירות חלקם של החניכים התנדבו במטות השונים לפי
בחירתם ועודדו את הצבעת אזרחי המדינה .לאחר מכן קיימנו את מרוץ הנגב השביעי במספר
בשיתוף המועצה האזורית וכפר רוח מדבר .החניכים ארגנו מקצי ריצה ותחרויות ספורט שבהם
השתתפו חניכי הכפר וחניכי שתי המכינות .בנוסף התקיים שוק קח תן והפנינג סביבתי בדשא
המרכזי במדרשה לתושבי הקהילה .בסוף החודש החניכים יצאו למסע הנודד האחרון שלהם
שהתקיים ברמת הגולן.
קו הזינוק  -אנחנו משלימים השבוע את תהליך ההכנה של הקבוצה הבדואית מפנימיית נווה מדבר
בניצנה שמצטרפת אלינו ל שנת הפעילות הבאה .החניכים הרימו מיזם מדהים בשיתוף עלה נגב.
מיזם שקיבל תהודה רבה גם ממקים הכפר האלוף במילואים דורון אלמוג .המיזמים של כיתה י"א
גם הם רוקמים עור וגידים לקראת ההוצאה לפועל בחודש הקרוב.
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התיכון לחינוך סביבתי
בתחילת אפריל יצאו כל תלמידי בית הספר לפעילות שטח:
שכבת ט' יצאה לנודד באזור המכתשים .
שכבת י' יצאה לסדנת חורש
שכבת י"א יצאה לסדנת משאבי מים
שכבת י"ב יצאה לסדנת סובב
קיימנו מפגשי שיח לסיכום העדלאידע עם התלמידים לפני שיצאנו לחופשת הפסח .
בית ספר שדה
חודש אפריל עמד בסימן חג (וחופשת) פסח ופעילויות קהילתיות במדרשה .בשבת הראשונה של
החודש הוזמנו להדריך משפחות של הישוב במסלול העיר האבודה הסמוך לצומת חלוקים .באמצע
החודש ,צוות ההדרכה קיים את פעילות בי"ס של חופשת פסח עבור שכבות א'-ג' של בית ספר צין
ובמקביל קיים הדרכה לגני הילדים של המדרשה .הפעילויות הללו זכו לשבחים מחברי הקהילה.
בשבוע של חול המועד ,צוות ביס"ש התגייס למשימה של אירוח ומתן שירות .כמות המבקרים
הפרטיים הגדולה ביותר במהלך השנה (יחד עם חול המועד סוכות) והנתונים מרשימים:
 התפוסה הגיעה ל ,85%-כשבשלושת הימים הראשונים של החג עמדה על 95%
 נמכרו  335חדרים
 כמות האורחים עמדה על  1,240איש
 251 איש נרשמו לפעילויות פסח של צוות ההדרכה ,טיולים והדרכות
 בחדר אוכל סעדו  1,945אורחים
 ההכנסות הגיעו לכ₪ 300,000 -
הפעילות בחג הייתה הצלחה גדולה בכל תחומי הפעילות והעובדים שלקחו חלק במשימה ראויים
לשבח על עבודתם ורמת השירות שניתנה לאורחים.
תחום תרבות וספריה
במהלך חודש אפריל המשכנו לקיים את ההרצאות במסגרת סדרת "אקדמיה בספרייה" .החודש
הרצו ד"ר עדי פורטוגז ממכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות בנושא "תמורות בשמאל האידאולוגי
בישראל" ,ופרופ' הנדריק ברוינס בנושא "חורבת חלוקים ,עמלק וזכר ליציאת מצריים" .ד"ר זאב
זיוון הגיע למפגש סופר על ספרו החדש "נגבולוג" .במסגרת סדרת "מסע בין סיפורים" קיימנו ערב
לכבוד הסופר המצרי וחתן פרס נובל לספרות ,נגיב מחפוז " -אחרי עשרים שנה".
מחלקת אחזקה
מחלקת אחזקה ממשיכה לעבוד במרץ על כלל הפעילויות המתבצעות ברחביי המדרשה .עובדיי
המחלקות מעניקים שירות למוסדות המדרשה ולדירות השירות.
בפנימיית אשקוביות הוחלפו שידות למידה אשר לא היו ראויות עוד לשימוש בחלק מהחדרים.
עובדי הנגרייה ממשיכים לבנות ריהוט חדש לתלמידים אשא יחליף את הריהוט הפגום.
עובדי המחלקה ממשיכים לשפץ במבנה הסמינר את החללים המיועדים ליחידת ההסברה הצהלית.
זה המקום להודות ולשבח את כלל מחלקות אחזקה שפועלים במרץ בתחום הפיתוח ועבודות
התחזוקה בכל רחביי המדרשה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם
דורון בנימין ,אלגריה סבג ,טל וגנר ,אפיק שמע ,מאיר ללוז ,חגית גרשביין ,עליזה מויאל ,אור
פולונסקי ,ניר פריד ,ענבר יהושע ,דני פרץ ,ורדית מקובר ,יונה אסידון ,איתי גרין.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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