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 2015אפריל   

 עובדות ועובדים יקרים,

בפתח הדברים אציין כי אחדים  אני שמח להציג בפניכם את האיגרת המסכמת את פעילות חודש אפריל.
 תההתייחסויומקצת מכם נענו לאתגר והביעו את דעתם בפני בנושאים שונים המעניינים את העובדים. 

 עסקו בהסכם העבודה ומשכך אתייחס לנושא באיגרת זו.

 הסכם העבודה

כזכור, ערב פורים בחודש מרץ השנה נחתם הסכם עבודה קיבוצי מיוחד בין המדרשה לבין הסתדרות 
ת יחסי עובדים המנהליים. להסכם זה חשיבות רבה בהסדרת מערכהעובדים הכללית באמצעות ועד ה

העבודה, זכויות וחובות העובדים המנהליים. בשל חשיבותו הרבה, אנחנו במדרשה נחושים ליישם אותו 
האתגר בו אנו מטפלים בשיתוף פעולה מלא עם  בהצלחה ומתוך שכך אני מלווה את הנושא באופן אישי.

 פטיות בהסכם ליישום בפועל. אתן מספר דוגמאות:ים המשנציגות העובדים מתמקד ביציאה מהמיל

  דרגת עובדים מתמידים' אחרי הדרגה בהסכם נוספה דרגה נוספת לעובדים,  -מתמידים דרגת'
הנו ילקראת הענקת הדרגה לזכאים, נוכחנו כי אומנם רוב הזכאים י האישית ולאחר פז"מ של שנתיים.

על פי חוק עלולים לקזז תוספת זו אל ממלוא התוספת, אולם מספר עובדים שמקבלים כיום תוספת 
מול הדרגה החדשה. לבקשת חברי הועד אנחנו לא מעניקים את הדרגה עד שיושלם הבירור בנושא. 

 הבירור, לא יפגע בעובדים. זמן , כלומר2/2012-מ לדרגת המתמידים יש תחולה רטרואקטיבית

 גרם קפה  400" לכיבוד הכוללת גם זכאות רבין השא הפרק העוסק בתנאים נלווים להסכם, מגדיר
-שותים קפה שחור אלה נסלאחר שנחתם ההסכם, טענו אחדים מהעובדים כי הם אינם  ".שחור עלית

קפה. בפגישה שקיימנו לאחרונה סוכם כי במקרה זה, לא יהיה נכון לדבוק במילה הכתובה ולפיכך 
  עובדים.לפי בקשות שיציג ועד ה על פי ערך המקור ניתן יהיה להמיר פרטים בתחום הכיבוד

 עד העובדים טרם והגם שו .קציב גדול במיוחדתרבות חברה ורווחה, השנה יעמוד לרשות העובדים ת
דים באילת יוצאת בימים אלו לדרך ואגף הכין תוכנית שנתית, היוזמה הראשונה של הועד לנופש עוב

 מנים לקבל את מלא הפרטים מהוועד ולהצטרף לנופש.העובדים מוזמשאבי אנוש יסייע במאמץ זה. 

 כוי יהיה אישי. יעדיין לא בוצע. בימים אלו נערכת בדיקה חוזרת בכדי להבטיח שהנ -ניכוי ימי שביתה
 . בפועלששבתו כוי בשכר יהיה רק לעובדים ששבתו בהתאם לימי השביתה יכלומר הנ

 הסכמים אישיים

מיד לאחר גיבוש ההסכם עם העובדים המנהליים ערכנו עבודת מטה לעדכון החוזים האישיים של 
העובדים הפועלים מכוח הסדר זה. במקום בו נמצא כי יש מקום לעדכן את תנאי העסקה של עובד זה או 

 ם חדש.אחר, הדבר נעשה ונחתם הסכ

 

 עדכונים ממוסדות המדרשה:

 מכינת הנגב

פעילות ושיאים חדשים במכינה. במסגרת ההכנות לשנה חודש אפריל הקצר בשל חג הפסח היה מלא 
הבאה קיימנו טיול מועמדים )הקבוצה שנסגרה והתקבלה לשנה הבאה(. פגשנו קבוצה איכותית ואנו 
אופטימיים מאוד בנוגע לשנה הבאה. תקופת ימי הזיכרון והעצמאות נוצלה במכינה לצורך בירור מעמיק 

פיקו סמינר ייחודי בן יומיים בירושלים במטרה לברר את זהותם של זהות. חניכי המכינה יצרו, בנו וה
דתיים, -ריבונית. הסמינר עסק ביומו הראשון בזהות היהודית הדתית על גווניה )חרדים, ציונים-היהודית

רפורמים ומסורתיים( וביומו השני בבירור מעמיק ומאתגר של תפיסת היהדות כתרבות. החניכים חוו 
ור ויצאו עם תובנות מעמיקות ומשימות להמשך הבירור העצמי. מיד לאחר יום חוויה מעצימה של ביר

העצמאות יצאה המכינה ליום תוכן תקשורת בו נפגשו החניכים עם אנשי תקשורת בולטים וירדו לנבכי 
 העולם שמשפיע עלינו כה הרבה. 

ים, למידה וסדנאות לסיום, נשמח להזמינכם לתיקון ליל שבועות שמקיימת המכינה. התיקון יכלול מושב
 ., משעות הערב ועד הנץ החמה21.5.15ויתקיים ביום חמישי, 

 קו הזינוק

 2023זור חהחדש )נקרא על שם השנה שיסיים את התכנית( ומ 2024במהלך חוה"מ פסח, יצאו מחזור 
ח וכלסמינרי פסח. הסמינרים היו לא פשוטים והעמידו את המשתתפים אל מול משימות שדרשו יכולות, 
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צון, בחירה ועבודת צוות. המשתתפים עמדו במשימות ויצאו עם חוויה משמעותית של צמיחה וגדילה. ר

עובד במרץ על תיקון ליל שבועות במסגרת שיתוף פעולה עם המכינה. אנו נערכים לקראת  2022מחזור 
קראת הישורת האחרונה של השנה, טקס הסיום שיציין סיום עשור לתכנית )סיום המחזור הראשון( ול

 .סמינרי הקיץ המורכבים והחשובים

 בי"ס תיכן לחינוך סביבתי

התיכון לחינוך סביבתי נערך במלוא המרץ לקראת טקס "העברת הלפיד". בטקס זה מועבר שרביט 
האחריות של הוועדות הבית ספריות מנציגי שכבת יב' לנציגי שכבת יא'. במהלך הטקס יחתמו התלמידים 

נוהל ונוהג" ו"דיאלוג בית ספרי". "הנוהל והנוהג" הוא מסמך המעגן בתוכו את החובות על שני מסמכים "
והזכויות של התלמידים ושל הצוות החינוכי של בית הספר והפנימייה. השנה פתחנו את המסמך לדיון 

עצת מחודש. שש קבוצות שונות )צוות ניהול, מורים מקצועיים, מחנכים, צוות הפנימייה, צוות הייעוץ ומו
התלמידים( דנו במסמך, העירו/האירו עליו. המסמך השני, "דיאלוג בית ספרי" יוזמה מבורכת של מועצת 
התלמידים. יוזמה שנועדה לעודד את התקשורת בין התלמידים והצוות החינוכי, יוזמה שמטרתה לפתח 

ם הללו מייצגים את שני המסמכי .דיאלוג מכבד, שיח תרבותי ומתחשב בין התלמידים לבין הצוות החינוכי
 .הדרך החינוכית המיוחדת של התיכון לחינוך סביבתי

נערכו מבחני הבגרות לתלמידי יא' במופעי של מונולוגים ודיאלוגים. שמחתי לראות את בשבוע החולף 
הרמה הגבוה של המופעים ואת העידוד לו זכו הנבחנים מחבריהם. בהזדמנות זו אבקש לאחל הצלחה רבה 

 חודש הקרוב.ב מרביתן תחלנהמגיש את תלמידיו לבחינות שלצוות הפדגוגי ה

 בי"ס שדה

מ"מ של גשם דבר שהחזיק את  12האביב חלף הלך לו והחל חום הקיץ. זכינו במהלך חודש אפריל ל 
 מספר שבועות. והיעלים שמחים )יבואו לבקר אותנו רק עוד מספר שבועות(. הצומח עוד 

במהלך חג הפסח אירח ביס"ש משפחות רבות שזכו לאירוח מצוין חדרינו כולם היו מלאים, האורחים זכו 
שנים  7קיבלנו משובים מעולים. היה חג הפסח המלא השמח והטוב ביותר ב -להדרכות רבות וטובות

  האחרונות. חוג הנוער הכירו דרכים נסתרות ועלמות בנגב ותחנת המידע שימשה מאות מטילים.

נאחל בהצלחה לכל המוסדות  -ביס"ש בימים אלו מתחיל את ההכנות לקראת פעילות הקיץ הענפה
  המעורבים.

 ספריה

. עובדי המדרשה , ספרן מקצועיבניהולו של זיו יפה אנו שמחים להודיע שספריית המדרשה חזרה לפעילות
וספי הספרייה כוללים, בין היתר, ספרי קריאה ומדע בדיוני זכאים לשאול עד שלושה ספרים במקביל. א

זאת ועוד, ניתן להשאיל  , נוער ומבוגרים, מילונים ואנציקלופדיות, ספרים באנגלית וכן ספרי עיון.לילדים
די, להשתמש בשירותי צילום והדפסה, אינטרנט אלחוטי, עמדות מחשוב ולקחת בחינם -וי-גם סרטי די

 ספרים אשר הוצאו מהאוסף.

"צ, והעובדים מוזמנים להגיע עם ילדיהם לקחת החל מחודש מאי נקיים שעת סיפור לילדים בשעות אחה
 חלק בפעילות זו. תקוותנו כי בעתיד נוכל להציע אירועים ופעילות תרבותית במיוחד למען עובדי המדרשה.

 ברכות

 לרגל בר המצווה של בנה.יעל עטר ברכות ל לרגל נישואיה.שלומית בנימין ברכות ל 

 :ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם

  אלגריה סבג, חנה סיון, דניאל פרץ, ורדית מקובר, עליזה מויאל, מאיר ללוז, יונה אסידון, דורון
 . מזל טוב לכם מכל הלב!בנימין, יעל עטר

 

 

 ,ובשבילכם שלכם        

 

 דיסטניק   אורי                                          

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                            


