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ינואר 6806
עובדות ועובדים יקרים,
שנת  6806יצאה לדרך ומספר ימים לאחר תחילתה זכינו לגשמי ברכה ואפיק נחל צין הסמוך נימלא במי
השיטפונות .מקווה שכולם הספיקו להתרשם מהמראה המרהיב של הזרימה המרשימה.
במקביל לשלל פעילויות הנעשות לקראת פתיחת שנת הפעילות ,כחברה ,אנחנו שמים דגש על פעילות
מנהלית מסודרת הקשורה בסגירת השנה היוצאת ,ופתיחת השנה הנכנסת .נעשה מאמץ רב לרכז את
הפעילות של השנה החולפת ,לסכם את הסוגיות השונות ולהכין את הדו"ח הכספי השנתי .חרף השנה הלא
פשוטה בה נפגעה חלק מהפעילות המתוכננת עקב מבצע " צוק איתן" ושביתת העובדים במחצית השנה,
נראה שהמאמץ של המנהלים והעובדים נשא פרי ,ושנת הפעילות  6809תסתיים קרוב לוודאי באופן הקרוב
למאוזן.
הטרדה מינית
לאחרונה אנחנו נחשפים לפרסומים בתקשורת הארצית ,על מקרים של הטרדה מינית במקום העבודה
בארגונים אחרים .מצאתי לנכון להדגיש בפניכם עניין זה ולציין כי הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני
פוגעות בכבוד האדם ,בחירותו ובפרטיותו ,ועומדות בניגוד גמור למדיניות ורוח המדרשה .אציין כי אני
רואה בחומרה כל מעשה של הטרדה ,ומעשה של הטרדה מינית בפרט .מעבר לעובדת היות נושא זה מעוגן
גם בחוק ,מדובר בנורמה בסיסית של כבוד בין אדם לרעהו.
אני קורא לכל עובדת ועובד ,אשר מרגישים שהם נמצאים תחת הטרדה בעלת אופי מיני או אחר ,לא
להסס ולהתלונן .הנהלת המדרשה תפעל באופן שאינו משתמע לשתי פנים ,ובכל האמצעים העומדים
לרשותה לברר כל תלונה ,קלה כחמורה ,שיש בה חשד להטרדה זו או אחרת.
חיוני שכל עובדי המדרשה וכל עובדות המדרשה בכל דרגה ובכל תפקיד ,ירגישו בטוחים וחופשיים
בעבודתם ,ולא יחששו .שמירה על כבודו של האחר ,על חירותו ועל פרטיותו הם אחד מאבני היסוד של
הארגון .אני מקווה שנפנים היטב את המסר הזה .כגוף העוסק בחינוך של מאות בני נוער בשנה ואלפים
רבים המגיעים אלינו מכל רחבי הארץ חשוב שנגדיר לעצמנו היטב את גבולות ההתנהגות ,הנורמה
והאתיקה של הארגון ,ונפעל במסגרתם.
הסכם עבודה
אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים של גיבוש הסכם עבודה קיבוצי .הסכם זה לאחר שיחתם בין נציגות
העובדים וההנהלה ,יועבר לאישור דירקטוריון החברה ,רשות החברות ומשרד האוצר .במקביל להליך
אישור ההסכם אנו נערך ליישם אותו בהקדם האפשרי .בכדי לקצר פרק זה ככול האפשר ולהביא בשורה
לעובדים ,התחלנו זה מכבר להיערך לקראת שלב חשוב זה.
הסכם עבודה תקף ,הוא אינטרס עליון של כלל הצדדים ,ואנו נמשיך ביחד במאמצים להסדיר עניין זה כבר
בתקופה הקרובה.
מכינת הנגב
בתחילת החודש קיימנו שבת פתוחה אחרונה לשנת הפעילות הקרובה ואנו קרובים לסגירת רשימת נבחרי
המחזור של שנה הבאה .לשמחתנו הביקוש למכינה גבוה מאד ולצערנו אנו מוגבלים ביכולת לקלוט את כל
המבקשים הנפלאים הפונים אלינו.
חניכי המחזור הנכחי יצאו החודש ליום תוכן קיימות בים המלח ומשם לשלושה ימי נודד במדבר יהודה.
בסוף החודש לקחו החניכים חלק בסמינר המחווה שאורגן על ידי המכון למורשת וצריף בן גוריון.
בחודש הקרוב צפוי לנו שבוע התבוננות (סיכומי אמצע) ,סמינר יהדות ובגרות לתלמידי כיתות ז' בבי"ס צין
ומשאבים וסדרת איו"ש הבוחנת בשטח את הסכסוך הישראלי פלסטיני.
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קו הזינוק
אנו עמלים על פתיחתו של המחזור החדש שעתיד להתחיל את דרכו בסוף חודש פברואר .כלל המחזורים
עובדים קשה כל אחד בתחומו  -מיזמים ,הובלה ועשייה מחוללת שינוי .להזכירכם ,אורך חייו של מחזור
קו הזינוק נמשך  08שנים ,במהלכו הצוות מלווה ומכוון את הנבחרים לתוכנית מגיל  06עד גיל  66לערך!
החודש נבחרה מנהלת לתוכנית ואני מזמין אתכם להצטרף אלי בברכות לעינת חיים .עינת בוגרת בעצמה
של תוכנית "קו-הזינוק" ,בצה"ל שירתה כמפקדת כיתה וסמלת בקורס מ"כים ,בעלת תואר ראשון במדעי
ההתנהגות עם התמחות במשאבי אנוש.
בי"ס תיכן לחינוך סביבתי
"שבוע ירוק"  -לקראת ט'ו בשבט מארגן הגוף הירוק ,וועדה שפועלת למען הגברת המודעות הסביבתית,
שבוע מרתק ומגוון .את השבוע נפתח בערב סיכום סדנאות הסתיו .במהלך השבוע נשתתף בסדנאות
העשרה במצפה רמון ,נקיים ערב לזכרה של תלמידתנו הגר פלמ''ח ז"ל ,נשמע את הרצאתו של דורון הראל
(הישראלי הראשון שטיפס על האוורסט) ,נטייל ונעבוד במכתש רמון ובהר מחיה עם רשות שמורות הטבע,
נשתתף בסימפוזיון שכותרתו "סביבה ,כלכלה וחברה בראי מפעלי ים המלח" ,ננקה את בית הספר ונקנח
בחלוקת תעודות המחצית.
בי"ס שדה
בימים הקרובים מגיעות  9מורות חיילות לביס"ש ,לאחר מאבק ארוך בהובלת ביס"ש נגד החלטת הצבא
לביטול המסלולים הירוקים ביחידת מורות חיילות .יש בכך תרומה משמעותית ליכולת הפעילות שלנו
ואנחנו נערכים לקלוט אותן בצורה מקצועית והשלים את הכשרתן לתפקיד.
התחלנו באירוח כלל סדנאות מנהלי חברת 'שופרסל' בביס"ש ,לאחר שנבחרנו להיות המארחים של
סדנאות אלו .בחצי שנה הקרובה מידי ימי שני יגיעו מנהלי שופרסל ליומיים .האירוח כולל לינה-כלכלה-
והדרכה ,כיאה לבית ספר שדה.
ברכות
ברכות ליהודה שבת לרגל הולדת הבן.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
דוד נחמיאס ,חנוך חודדי ,עייש אבוזעבוט ,סלימאן אבו גלידאן ,דורית דלריאה ,מיכאל איתי ,אלון אלבר,
נופר נועה .מזל טוב לכם מכל הלב!

שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה

