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ינואר 2019
עובדות ועובדים יקרים,
חודש ינואר פתח את השנה האזרחית החדשה הבאה עלינו לטובה .בסיומו של החודש ,המדרשה
רושמת לעצמה את נקודת אמצע השנה החינוכית (השנה החינוכית מתחילה ב 1.9-ומסתיימת ב-
 .)31.6חמישה חודשים כבר מאחורינו ועדיין חמישה חודשים של פעילות חינוכית ניצבים עוד לפנינו.
הגם שהשנה החינוכית משפיעה על כלל מוסדות המדרשה ,אני רוצה לציין במיוחד את התיכון
לחינוך סביבתי .התיכון עבר טלטלה ותחלופה גבוהה בפנימייה .מי ששמר על יציבות הפעילות
בתיכון היו צוות המורים המסור ,אשר זכה למנהל חדש וביחד עם צוות הפנימייה שרובו חדש
מצעידים את התיכון בבטחה .ההכנות לפתיחת שנת הלימודים תש"פ ,כבר בעיצומן.
"בית שרמן" – חוזר למדרשה
בית הארחה שרמן חזר החודש למדרשה לאחר הליך ארוך מול האוניברסיטה .זהו רגע היסטורי
לאחר למעלה משלושים שנה מאז העבירה המדרשה את המבנה לאוניברסיטה .בית הארחה כולל
 14חדרי אירוח ,אולם כנסים גדול וחללי שירות .המבנה ממוקם על הצוק ומשקיף על בקעת צין.
צוות של עובדי המדרשה החל מיד בשיפוץ המבנה במקביל לסקר המתבצע בו להבטיח שהמבנה
ראוי לשמש לאירוח .בקרוב נשלב את בית הארחה במערך האירוח של המדרשה .במקום נפתח מרכז
כנסים ונערך למצב את בית הארחה ברמת השירות הגבוה שתציע המדרשה לאורחיה.
שכר העובדים המנהליים
מרבית העובדים במדרשה הם עובדים מנהליים אשר שכרם מושפע מהסכמים במשק ,הסכם
העבודה המיוחד וקידומם של העובדים .מאחר ולקידום יש השפעה על השכר ,אנחנו במדרשה
עושים מאמץ לקדם עובדים הראויים לכך בכל הזדמנות ולקצר את פרק הזמן לדרגה במקום בו
ניתן לעשות כן .ישנן שתי קבוצות של עובדים אשר חשוב לקדם את מעמדן .עובדים ותיקים אשר
הגיעו לתקרת הקידום האפשרית עבורם ,ומהצד השני עובדים ששכרם נמוך (תוספת על פי חוק).
בהסכם העבודה החדש עליו אנחנו עמלים ,שמנו לעצמנו יעד לתת לאוכלוסיות אלו עדיפות בטיפול.
בבדיקה שערכנו לגבי ה 4-שנים האחרונות ,מצאנו כי שכר העובדים המנהליים עלה בממוצע
בכמעט ,20%-כלומר שכר העובדים עולה בממוצע בכמעט  5%בשנה .נתון זה ודאי ישמח אתכם
העובדים שכן מדובר בתקופה של אינפלציה נמוכה מאד והעלייה בשכר היא עלייה דרמטית וראלית.
משאבי אנוש
מהחודש עודכנו :תוספת מעונות עד גיל  315 :5ש"ח לילד ראשון 213 .ש"ח לילד שני .דמי חבר
הסתדרות  -הופחת ל  ( 0.9%במקום  .) 0.95%מס ארגון  -הופחת ל ( 0.75%במקום ב .)0.8
מרכז גל למנהיגות
במכינה התחלנו את החודש בטיול בהרי אילת שהחניכים ניהלו מא' ועד ת' .קיימנו יום פתוח אחרון
וסגרנו את רשימת המועמדים לשנת תש"פ ,מחזור י"ח במדרשה ומחזור ג' בחולית .החניכים הרימו
יוזמה נפלאה וארגנו יום פתוח של המכינה להורי המחזור .התגובות היו מרגשות ונלהבות .בסוף
החודש ,התקיים שבוע התבוננות שבו החניכים בחנו את התהליך הקבוצתי שלהם בחצי השנה
הראשונה עם מבט קדימה .חניכי חולית יצא לאירוע נטיעות לחידוש יער בארי לאחר השריפות.
בקו הזינוק המיזמים השנתיים עברו כבר ועדות בקרה .קיימנו בפעם הראשונה סמינר לבוגרי
התכנית שאליו הגיעו  40איש מעשרה מחזורים שונים .נערכים לתהליך המיון בבתי הספר .בנוסף,
אנו מקיימים שיתוף פעולה עם הפנימייה הבדואית בניצנה לחיבור לקבוצות שלנו.
התיכון לחינוך סביבתי
המחצית הראשונה של שנת הלימודים הסתיימה ועמה גם חלוקת תעודות סיום מחצית .יזהר
אשדות הגיע אלינו לערב מוזיקה עשיר שכלל רבים משיריו בהשתתפות עשרות תלמידים .גם שם
טוב לוי הגיע אלינו וניגן ושר עם תלמידי מגמת המוזיקה .יצאנו לטיולי שבת בשכבות השונות -
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באזור המדרשה ואף הרחקנו עד נחל פרס .שכבת י"א יצאה לנודד מאתגר ומוצלח במיוחד והתחלנו
לעבוד על ההכנות לקראת העדלאידע שצפויה להתקיים בסוף חודש מרץ .מתחילים מחצית שנייה.
בית ספר שדה
התבשרנו בשמחה על אישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שמאשר את המשך הפעלת המורות
החיילות בגופים הירוקים ל 3-השנים הבאות .בשנים האחרונות הנושא עלה לדיון לא פעם ומסלול
השירות של מורות החיילות עמד להיסגר .זהו הישג גדול של ביס"ש ושל יתר הגופים הירוקים.
החודש התחלנו להפעיל חוג נוער חדש מותאם לתלמידי כיתות ח' .הנושא עלה כאפשרות בעקבות
פניות של תלמידים שרצו לקחת חלק בחוג נוער הבוגר שלנו (חנב"ז) וככל שהדרישה התחזקה ,הבנו
שיש לכך ביקוש .לטיול הראשון של החוג ( )4-5/1נרשמו  20חניכים שנהנו מאוד מההדרכה של איתי
ונעמה .בקרוב יצא הטיול השני של החוג וקצב ההרשמה מראה שגם הפעם ,כל המקומות ייתפסו.
בסוף ינואר יצא לדרך ,ביוזמת ביס"ש ,מסע מוזיקלי חוצה נגב ,משדה-בוקר ועד צופר בערבה,
שיימשך  10ימים .למסע הצטרפה להקה צעירה מצרפת בשם ( Tourne'e des refugesמסע
הפליטים) .הלהקה הגיעה עם כלי הנגינה ,גיטרות ,כינור וקונטרבס) ותקיים הופעות לאורך המסע
אליו נרשמו כ 15-תיירים מאירופה .צוות ההדרכה של ביס"ש מתלווה ומתפעל את כל המסע.
תחום תרבות וספריה
בעקבות ההיענות וההצלחה הגדולה של הסדרה "אקדמיה בספריה" ,אנחנו ממשכים לקיים את
סדרת ההרצאות השבועית ,עם תכנית חדשה עד חודש אפריל לפחות .החודש הרצו הפסיכולוגית
רעות גרנות בנושא "מתאמים בין מדדים מוחיים והתנהגותיים באוטיסטים" ,עופר שמואלי על
הגאולוגיה של ארץ ישראל ,ורדית מקובר על הפוטנציאל התרופתי הטמון במנגנוני ההגנה של העובר
בביצה בפני מיקרואורגניזמים ,פרופ' אריאל נובופלנסקי על התקשורת שבין צמחים ,וד"ר אורי
מינצקר על המפגשים הבין תרבותיים עם החברה הבדואית .במסגרת "מסע בין סיפורים" קיימנו
ערב לכבודו של יצחק בשביס זינגר ,וכן קיימנו מפגש אומן עם שם טוב לוי לכבוד  50שנות יצירתו.
מחלקת אחזקה
בפנימיית אשקוביות (שכבת יב') החלה החלפת ארונות כחלק מפרויקט שדרוג מגורי התלמידים.
שביל הגישה לחדר האוכל והכניסה לתיכון מואר בתאורה חדשה ובטיחותית .בוצע שיפוץ נרחב
למשרד הרכש והיסעים .אולם הספורט הישן – מקדמים מכרז לבצוע שלב א'.
במבנה הסמינר אושרה תוכנית מיקומים ושימושים ליחידת הסברה .תוכנית זאת הוצגה למפקד
החדש והתקבלה בברכה .בתחום כיבוי האש ממשיכים לבצע פעילות רחבה הפערים בחלק
מהמוסדות גדולים .אושרה תוכנית בטיחות כיבוי אש למבנה הסמינר תוכנית זאת תהווה בסיס
פעולה להשלמת הנדרש .במטבח ,מדיח כלים חדש עדיין בהרצה וכלל התקלות העולות בהרצה
מטופלות באופן מידי ע"י החברה המתקינה .המדיח פועל באנרגיה חשמלית ונבנה על פי כל אמות
מידת הכשרות הנדרשת .על מנת ליעל את השימוש והצריכה השוטפת במערכות החשמל והמים,
אנחנו שוקדים על תוכנית אשר מטרתה להוביל לבקרה תפעולית והקטנת שימוש הצריכה השוטפת.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם
דוד נחמיאס ,חנוך חודדי ,עאיש אבוזעבוט ,סלימאן אבו גלידאן ,דורית דלריאה ,הילה עובד ,נחמה
רוזנצוייג ,מיכאל איתי ,זיו יופה.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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