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 2015 יוני   

 עובדות ועובדים יקרים,

ניכרת  פעילותמלאכה רבה והגם בימים אלו, הדרשה אלא שבמכתקופה לרוגע וחופש.  חודש יולי מאופיין
בכל פינה. חדרי הפנימייה שופצו והפכו להיות חלק ממערך האירוח בקיץ )התפוסה מלאה( קבוצות שונות 

 הכנות אינטנסיביות לקראת פתיחת שנת הלימודים בתיכון ובמג"ל.  מתארחות במדרשה ובמקביל נערכות

אני מפציר בכל מי טרם לקח חופש, אנא עשו  .המלח-ליום כיף ביםו לנופש באילת העובדיםבין לבין יצאו 
 .קיץ קריר ונעים לכולםזאת והקדישו מזמנכם גם למשפחה. 

 סכם העבודהה

היישום כמו גם ההסכם בחודשים האחרונים עדכנתי אתכם בשלבים השונים של יישום הסכם העבודה. 
בשעה טובה, אנחנו מיישמים החודש את ו, נעשה בשיתוף פעולה מתמשך וקבוע עם ועד העובדים. עצמ

. הגם שהדבר 2013השלב האחרון בתוכנית. החודש יבוצע ניכוי בשכר העובדים בגין ימי השביתה בשנת 
 שיאפשרדבר  מהדברים הלא נעימים המונחים עליושייך לעבר, זו חובה של כולנו לנקות את השולחן, גם 

להתקדם לעתיד מבטיח למדרשה וביטחון תעסוקתי לעובדים. בכדי ליישם שלב זה, ערכנו עבודת מטה 
ל מדובר וכה לכל עובד ששבת, בדיוק את ימי השביתה האישית שלו. בסך הכונבסופה י, אשר קיפהמ

 בכשלושים עובדים אשר מרביתם כבר נהנים מהטבות שכלל הסכם העבודה.

כי המדרשה לא תדע עוד שביתות לעולם! יחד עם זאת חשוב להדגיש כי ע"פ הנחיות היועץ  י תקווהאנ
כי במקרה  . פירוש הדבראין לשלם שכר עבור ימי שביתה, המגובות בהחלטת ממשלה המשפטי לממשלה

     חודש.השל עובד ששובת, ימי השביתה ינוכו משכרו עוד באותו 

שהחלו את עבודתם  המנהליים , הניתן לכלל העובדיםר הנוכחי, הוא מענק מיוחדשניישם בשכ דבר נוסף
להודות  , יחולק בין העובדים הזכאים לכך. אני רוצה₪ 100,000. המענק בסך 2014לפני שנת במדרשה 
, יהיה נחלת העבר והאנרגיה סכסוכי עבודהלהביע תקווה, שהעיסוק בו עומד בראשםועד וללחברי ה

 וח המדרשה בצד הפיתוח האישי של העובדים ורווחתם.והמרץ האירגוני יופנה לפית

 יעלותיהת

! כך נעשה במספר יותר בפחות משאביםלעשות  רבים מכם שומעים אותי מדבר על הצורך להתייעל.
גרם ישן דבר ש מחשוב שלנובמערך המחשוב. מערך ה על התייעלותתחומים והפעם אני רוצה לספר לכם 

תקלות רבות. במקביל, סירבה החברה שנותנת שירות לתת לתאגיד הנחה. החלטנו לצאת למכרז חדש, 
 ורונן סמנכ"ל כספים.  המחשובתחום אותו הובילו דוד, מנהל 

וחזקות אשר  מתקדמות ל מערך המחשוב, הותקנו מערכות חדשותבימים אלו נשלמת החלפה שהתוצאה: 
המערכות,  בתמורה להחלפת כול תה כזו:ימשו אותנו עוד שנים רבות. והמחיר? תוצאת המכרז הייש

. (₪)למעלה ממאתיים אלף  תשלם המדרשה שנה נוספת את אותו סכום שהיא שילמה בעבר עבור השרות
הרבה פחות תעמוד על תרד משמעותית ועלות השירות , נישאר עם המערכות החדשות ולאחר תום השנה

 התקציב שיתפנה ישמש לשיפורים בתחום החינוך הסביבה וסביבת העבודה.! מחצי

 בי"ס שדה

 מאות ילדים, בני נוער מהארץ ומחו"ל צובעים את חדרינו, -צמו של קיץ שופע ומלא פעילותאנחנו בע
 בוקר אף בימות הקיץ החמים. זה עתה הסתיימו בהצלחה רבה -ידנו ונהנים מהנגב ומשדה-מודרכים על

כה. ילדים שמחים, הורים מרוצים, ומדרכים משקיעים, -הגדולות ביותר שהיו לביס"ש עד יטנות הקיץיק
כל הכבוד על העבודה המצוינת. נגיד תודה גם לעמותת  -מאושרים ומותשים מחודש עבודה מלא וגדוש

 הות רבבנוסף העברנו פעילקייטנות ביס"ש. 'דרך לוטן' אשר העמידה את כל צוות הש"ש שלהם לעבודה ב
קבוצת אלפא ידנו. -מספר קבוצות איכות התארחו והודרכו על בגני המועצה ובסיסי הנגב לילדי הגנים. 

)דרך מכון ויצמן( אשר באו ללמוד ולחקור  העולםסטודנטים מרחבי  80-מסע של שבוע לכממכון ויצמן ו
 חדרי הפנימייה הוכשרו לחדרי אירוחכך הרבה חדרים! כל -כל  -בתחום האירוח אנחנו לא נחים  .את הנגב

חי -עמותת תל -הפסנתרנים, כולם בתפוסה מלאה! בתוך שלל הפעילות בולטת קבוצת "הבננותכך גם "ו
 ליהנות מהקונצרטים.שהגיעו שבוע שעבר. הנכם מוזמנים להגיע ו

, דבר שישפר את )לרבות הקצאת תדר( ניישלמנו רכישה של טלפון לוויבהובלתו של זיו, המדריך הראשי, ה
 האינטנסיבית של בית ספר שדה. הבטיחות בפעילות השטח

 בי"ס תיכן לחינוך סביבתי

תפקידים קיימים  בימים אלו אנו מסיימים את ההכנות האחרונות לקראת השנה החדשה. איוש של
וחדשים בבית הספר ובפנימייה; ליטוש מערכת השעות; שיבוץ הלוח השנתי; אבזור וארגון כיתות הלימוד 
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וחדרי מחשבים. חלק מצוות המורים נפגש כדי ללמוד את תכנ''ל החדשות, להכין מערכי שיעור וחומרי 
ואת "האני מאמין השכבתי".  למידה. המחנכים נפגשו עם רכזי השכבות כדי לקבוע את דרכי עבודתם

ה. הגיבוש וההערכות של צוות הפנימייהצוות המוביל של הפנימייה בראשותו של אלון מכינים את ימי 
התפר, שבין סיום שנת לימודים אחת ותחילתה של האחרת, הוא זמן להתבוננות. ואכן, אנו בוחנים במה 

 ולים לעשות טוב יותר. אנחנו עוצרים, שואליםהתקדמנו ומה עלינו לשנות; מה עשינו טוב ומה אנחנו יכ
את אלון צחור על היבחרותו  אנו מברכים .שאלות, מתלבטים ובו בעת מציבים יעדים חדשים לשנה הבאה

 .לתפקיד מנהל הפנימייה. כולנו מאחלים לו שיצעיד את העגלה המלאה מעלה, לראש ההר

 מכינת הנגב

העלנו מסקנות לשיפור, שינוי ושימור. עבודת הסיכום , של החודש סיכמנו את שנת הפעילות בחצי הראשון
בחודש  הזו )שקדמה לה עבודת סיכום עם החניכים( תהווה את הקרקע להכשרת הצוות במהלך אוגוסט.

 -אנשי צוות  3-חניכות וחניכים. החודש נפרדנו מ 53הבא נקלוט את מחזור י"ד של מכינת הנגב המונה 
אנשי  3את מקומם תפסו . אנו מודים להם מאוד ומאחלים להם בהצלחה. מורן לוי ויפעת פלג ,ן ברץיהונת

אנו  .ויעל עטר, עידו אלנתן :ותיקוצוות האשר יצטרפו ל ,ועדנה , צפריריסמין -צוות חדשים ומעולים 
 נערכים ומתרגשים לקראת שנת הפעילות הקרובה.

 קו הזינוק

דש שהיו איכותיים ומשמעותיים. החו 2023 -ו 2022במהלך החודש יצאו שני סמינרים של מחזורים 
בפעילות משותפת של משתתפי המחזור עם ילדי המועדונית של כי"ל  2024סיכמנו את הפעילות של מחזור 

בירוחם )כי"ל משתתפת במימון המחזור(. שאר המחזורים נערכים לקראת הסמינרים שלהם בחודש 
 אוגוסט. יפגשו באמצע 2020-21יוצא בתחילת החודש וקבוצת החיילים, מחזורים  2024מחזור  -אוגוסט 

ולוטם , כליל קרמון אלון גור -רכזים  3-במהלך הקיץ נערכים שינויים בצוות החינוכי. אנו נפרדים מ
 .רבהל הלב על תרומתם ועבודתם המסורה ולאחל להם הרבה הצלחה כמנרצה להודות להם קופליס. 

 ספריה

בהדרכתה של לורי  לדים באנגליתסיפור לישעת  קיימנו .ץמתאימה את פעילותה לימי הקי הספרייה
ישנה התמקדות בביצוע עבודות ופרויקטים במרחב הפיזי ובאוספי הספרייה, לפי במקביל אורנשטיין. 

פים השונים, הוצאת האוס דילול , שכללוי המחלקה לספריות של משרד התרבותההמלצות שניתנו על יד
כן הקמנו כמו . לא מעודכנות, כתבי עת לא רלוונטיים או כאלה אשר זמינים באינטרנטספרים וסדרות 

בעזרת מחלקת  פינה המרכזת במקום אחד את כלל אוספי הסיפורת באנגלית. –בספרייה פינת אנגלית 
דים וטלפונים שישמשו לטעינת מחשבים ניי האחזקה הוספנו שקעי חשמל נוספים באזורי הקריאה,

כלל  חכמים של באי הספרייה, וכן ביצענו שיפורים בתאורה הפנימית וכן בתאורה מעל כניסת הספרייה.
 .עקבו אחר העדכונים בפייסבוק .החומרים שדוללו נגישים עתה לציבור ללא תשלום

 מחלקת אחזקה

בחודש האחרון מחלקת אחזקה ביצעה וממשיכה לבצע פעילות מתוגברת בתחום הדיור, ישנו דגש על 
העלאת סטנדרט באופן חלקי בדירות המתפנות במדרשה. ישנה פעילות רבה להכנת הדירות במתחם 

ר המחלקות ת באופן מתוגבר בשאפעילות נוספת אשר מבוצע הרווקיות והבננות לדיירים החדשים.
, מחלקת אחזקה בעזרת אב הבית ,בבית ספר התיכון העזר ארונות מיטות ועוד. במטרה לבנות את אמצעי

  .וברקו בכל כתה" במחש"פרויקט  פרסה תשתיות חשמל לקידום

 ברכות
  להולדת בתה. למיטל רזלהולדת בנה. ברכות  ללאה סלעברכות  

 ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:

  ,יפעת וגנר, אבשלום כהן, יותם נאוה לדרמן, כוכבה בן נעים, מזל תורג'מן, קובי בר, סווטלנה פרשטיין
 מכל הלב!דיאמנט, יפעת פלג, צחי אפרתי, רותם אלון, יהונתן ברץ, מעיין קוטלר, שני נחשון. מזל טוב 

 

 ,ובשבילכם שלכם        

 

 דיסטניק   אורי                                          

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                            


