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 2015דצמבר   

 

 עובדות ועובדים יקרים,

לא סיימנו לרכז את הנתונים ולערוך סיכומים, יין דע .2015ועמו גם שנת העבודה  ר הסתייםבדצמחודש 
במרבית היעדים שהצבנו לעצמנו ונראה מדנו ע אולם כבר עתה ניתן להתרשם כי הייתה זו שנה טובה מאד.

עובדות ועובדים יקרים, יש כם ל שאנחנו נמצאים בכיוון הנכון להשגת המטרות שלשמן הוקמה המדרשה.
שנסיים לסכם את השנה, אעדכן אתכם בתמצית חר אל סיבה טובה לגאווה על תרומתכם להישגים אלו.

  הדברים.

יצאה לדרך באופן מסודר, לאחר שדירקטוריון המדרשה, בחן את התוכניות שהצגנו בפניו  2016נת ש
מאומצת של מחלקת הכספים תרגמה את התקציב עבודה ואישר את תקציב העבודה לשנה הקרובה. 

עיפי עבודה אשר הוטמעו במערכות באופן שבו ניתן היה להוציא לפועל פעולות עבודה, כבר ביום לס
לכך שמערכת  רבלחשיבות של סגירת שנה ופתיחת שנת עבודה חדשה, יש ערך עבר מ אשון של השנה.הר

 .ףהחינוך והמוסדות שלנו ממשיכים לעבוד ברצ

 

 העובדיםשכר 

בעיני ש ילכל חודש.  1-שהתחייבתי, החודש עברנו למתכונת חדשה, על פיה שכר העובדים מושלם בכפי 
יאפשר לכל הדבר וכבר למחרת מופקד השכר לחשבון העובדים.  ,עבודה מסתייםשחודש ה לכך רבערך 

מאחר אחת ואחד מאתנו לדעת בתחילת החודש מה גובה שכרו ולתכננן בצורה טובה יותר את הוצאותיו. 
בעיקר אלו שמרכיב הכוננות )לחדשה, יתכן וחלק מהעובדים הישנה היה זה מעבר בין השיטה  חודשוה

יתאזן בתשלום השכר הדבר יראו שוני בשכר אליו היו רגילים.  (והשעות הנוספות, משמעותי בשכרם
נמשך הטיפול בכל תלונה שהתקבלה במקביל נעשה כל מאמץ לעמוד ביעד זה בכל חודש. מעתה . הקרוב

 בת השכר במטרה להבטיח את מלוא זכויות העובדים.אצל חש

 נוכהחנופש 

מהעובדים נהנו מפסק זמן רבים עובדים במלון קיסר בטבריה. לבימי חג החנוכה התקיימה פעילות נופש 
נערך במקביל להמשך פעילות הנופש הנופש היה מהנה ומגבש לעובדים ובני משפחותיהם.  ומנוחה.

 הם הראשונים לצאת לנופש הבא.יהיו מהעובדים לעבוד במלוא המרץ. במדרשה, דבר שדרש מחלק 

 מכינת הנגב

חודש דצמבר היה חודש משמעותי ביותר בחיי מכינת הנגב. בחודש זה עברו חניכי המכינה לניהול עצמי 
הוכתר בהצלחה. מכות במגוון תחומים בחיי המכינה. המעבר במסגרתו מקבלים החניכים אחריות וס

טבתה, לוטן וכשבוע לפני המעבר, לאורך חג החנוכה, יצאו חניכי המכינה לשבוע עבודה חקלאית בערבה בי
צאו החניכים וקטורה. החניכים עבדו במרץ ועמדו ביעדי ההכנסות לטובת פעילות המכינה. בסוף החודש יי

 ימים במזרח הרמון. לצד כל זאת, נמשך תהליך המיון לשנה הבאה בשיא המרץ.  3לנודד של 

 קו הזינוק

יים ! לאחר שלושה חודשי מיון התקיים החודש סמינר ממיין בן יומ2025תחילת הפעילות של מחזור 
משתתפים חדשים וחדורי מוטיבציה לתהליך  25צפה רמון ובסיומו נכנסו לתכנית מבאזור המדרשה ו

ימים בשטח והתמודדו עם המושגים עצמאות ויזמות  3יצאו לסמינר בן  2024. במקביל, מחזור משמעותיה
 ושא סוגיות בחברה הישראלית. פערים החברתיים בישראל במסגרת מפגש בנעסק ב 2023ומחזור 

 בי"ס תיכן לחינוך סביבתי

ודש זכינו לשני ביקורים חשובים. הראשון, ביקור של צוות פיקוח מטעם משרד החינוך הקרוי "ועדה הח
מלווה". ועדה זו בחנה את תהליך הטמעת רפורמת "עוז לתמורה" בבית הספר, את האופן שבו תהליך 

הנציב "הלמידה המשמעותית" מיושם אצלנו )כולל תוצרים( ואת תכנית העבודה השנתית. השני, ביקור 
, ביקש לראות בית ספר "אחר", מיוחד. בית נציבמפולין עם אקדמאים מתחום החינוך. ה לזכויות הילד

 ספר בו החינוך מושתת על דרכי הוראה ולמידה מגוונות.

למידה -בשנה שעברה השתלמנו, הצוות החינוכי של בית הספר, בדרכי הערכה חלופיות-הקמת בית מדרש
בכלי נוסף, למידה באמצעות חברותא )לימוד של סוגיה מבוססת פרויקטים. השנה, נלמד להשתמש 

למידה בית מדרשית עשויה להוות כלי לפיתוח מיומנויות  בקבוצות קטנות באמצעות טקסטים שונים.
רועי ברנדייס הלימוד בחברותא מסייע ללומדים לתרגל יכולת הקשבה לאחר וסובלנות. -תקשורת וניסוח

   תלמיד כיתה י''א זכה בתחרות הצילום של בית הספר.
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 בי"ס שדה

פעילות והכנסות מאז הפעילות השל בית ספר שדה בשנה האחרונה, נראה שנרשם שיא של מסכומי 
 ח על הישג זה. וכיישר הוא תוצאה של תוכנית פעילות ועבודה מאומצת של הצוות. הדבר הקמתו. 

אחוזי תפוסה בשמונת ימי החג. כל צוות ביס"ש דאג  77%חנוכה האחרון היה מוצלח מאוד עם ממוצע של 
"אנחנו קבוצה  -דוגמא אחת שנכתבה בטופס המשוב  לרווחת האורחים, להדרכות שונות וזכה לשבחים.

וזמת שלה(. מגיעים כל שנה למקום הכי מדהים ונהנים מהשירות פרטית של אנשים מבוגרים )אני הי
 הנפלא של האנשים הכי נהדרים כמו יותם וקארין. מבטיחים לשוב ולהתארח."

במהלך החודש, צוות ההדרכה יצא לסייע לקבוצת מחקר מאוניברסיטת חיפה בעיר הנבטית שבטה. מעבר 
עוז. -ו במאמרם של החוקרים יותם טפר וגיא ברלחוויה המדהימה, התגלו גם ממצאים מפתיעים שפורסמ

 לשבחים רבים על הסיוע בימי החפירות. הכמובן שצוות ההדרכה זכ

 ספריה

החודש קיימנו סדרה עיונית נוספת של הרצאות בספרייה, הפעם תחת הנהגתו של מר אלון גלילי, מייסד 
הסיירת הירוקה. הרצאותיו של אלון היו בנושא "מוצא שמות אתרים בנגב" וכן "סיפוריהם של צמחים 

 הקהל.בנגב". כמסורת שכבר קיימת בספרייה, ההרצאות מילאו את הספרייה וזכו לתשבחות רבות מ
כמסורת נוספת, קיימנו שעת סיפור לילדים לכבוד תקופת החגים, הפעם חג החנוכה. מפעילת הבובות, 

 50-חנה זלדה ורבי קלמן", ובמהלך האירוע נכחו כ -איילת סטקבק, העבירה את הסיפור "מעשה בלביבות
  ילדים בספרייה.

ם ופעילויות תרבות למחצית הראשונה ביצענו גם הכנות לקראת השנה הבאה, ורכשנו מספר רב של אירועי
את אתר  2016, אשר גם הופצו ופורסמו במדרשה. יותר מכך, אנו נערכים להשיק בתחילת 2016של 

  הספרייה ואת הקטלוג המקוון שיהיה נגיש לקהל הקוראים גם מהבית.

 מחלקת אחזקה

 פתוח סביבת העבודה של המורים בתיכון.משך נ .קטיםולקדם פרויהפתוח המשיכה לקדם את  ההמחלק
. ג חדשות לכל כיתות הלימוד בתיכוןל מערכות מיזוהתקנה שההושלמה  ות,השלמת גגות חסרים בפנימי

מיפוי מערכות מים להתקנת  משךנ .ברחבת המתנה וכניסה ללובי פרגולה הנמצאתספר שדה שדרוג הבבית 
בתחום הבינוי נערכים לבניית משרדים במבנה הבין  .אחר הצריכה במטרה לבצע מעקב שוטףמונים 

העברת יחידת ההסברה הצבאית, קראת ל .למשכנה החדש העברת מחלקת כספיםקראת לתחומי 
כולל חדרי לימוד, הפרוייקט מתבצעות עבודות נרחבות להתאמת מבנה הסמינר לקליטת יחידת ההסברה. 

 משרדים וחדרי שרות.

יים אחזקה ביחד עם תמיכת האנשים הטכנבמחלקת  העובדיםחשוב להדגיש שאת הפעילות מובילים 
 במוקדים רבים. המתבצעת  תנופת הפעילותבמוסדות. אני רוצה להודות לכולם על 

 

 ברכות

 שרית מישלי לבר המצווה של בנם.ולרגל בר המצווה של בנה. לתומר ואלמזל אור כהן 

 ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:

, מיכל שריר, עפר גינזבורג, אלכס סביטוב, מרסל בן חמו, אתי בריל, גמאל אבו רביעה, זויה אסתר אלפסי
גוברמן, יעקב אוחיון, ענת כדורי, אלון ליונס, ציפורה נגאוקר, תומר מישלי, עודד בר, שי מייזלמן, דורית 

 כהן, איבון גרסולקר, חזי צבר, צפריר תפארת. מזל טוב לכם מכל הלב!
 
 
 

 שלכם ובשבילכם,        

 

 אורי   דיסטניק                                          

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                            


