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 2015 אוגוסט  

 עובדות ועובדים יקרים,

ובשורות טובות לכם ולבני המשפחה. דברי אבקש לברך כל אחת ואחד מכם בברכת שנה טובה בראשית 
ולהביע בפניכם את הערכתי על עשייתכם בשנה החולפת. הזדמנות להודות לכם גם  החדשה היאהשנה 

 ומחויב להובילמוקיר אתכם ני א .מצויניםו מסורים ומורים העיקרי העומד לרשותו הוא עובדיםמשאב ה
  ין מסוגו, כמו גם מקום עבודה מהנה ומתגמל לעובדיו.וכי סביבתי מצומוסד חינאת המדרשה להיות 

גדול מהעובדות והעובדים ניצלו את חופשת הקיץ חלק חופשת הקיץ.  הסתיים ועמו גם אוגוסטחודש 
במדרשה פעילות קיץ ענפה במיוחד  עת נערכהאותה בתי עם הילדים, טעינת מצברים ומנוחה. לבלוי משפח

 במקביל לשלל אירועים מגוונים.  "פרויקט הפסנתרנים"ששיאה היה באירוח 

האחרון של בשבוע  .את המוסדות לפתיחת שנת הלימודים האחרון של החודש רוכז מאמץ עז להכיןבחלקו 
הכנת טקסי פתיחת שנת במרץ על החופש, החלו לחזור תלמידי הפנימייה אשר בסיוע המדריכים הסתערו 

על העיב  המסורתי.חדש, גדול מתמיד של חניכי מכינה, החל את שנת הפעילות במסע מחזור  .הלימודים
 בתיכון. שנת הלימודיםלשבש את פתיחת סיונו של ארגון המורים ינהזו חגיגה ה

 

 בי"ס תיכן לחינוך סביבתי

שהישגיהם הינם  התיכוניים חינוך סביבתי, נמצא בין בתי הספרכי התיכון ל בשמחה, התבשרנולאחרונה 
זו היא אות הערכה כייה ז .(2דירוג ) הערכיוהחברתי  הגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי,

במשרה  הישג זה יקבל כל מורהעל צוות המורים.  לולעשייה החינוכית המעמיקה ש מנהלתהלמנהיגות של 
  שכר הנוכחי.תלוש הכבר ב ₪ 6,189מענק ברוטו בגובה של  ה"בשנת הלימודים תשע מלאה

וות המשך עבודה פורייה אשר תשחזר ר סמדר כהן והצוות החינוכי על הישג זה ומאחל לצ"מברך את דני א
לי אמונה ביכולת, אם רק נדע ש י וה יותר.את ההישג גם בשנת הלימודים הקרובה ואף תעפיל לדרג הגב

 להתמודד באומץ עם תחלואי עבר ונציב לעצמינו רף צפיות גבוה בכל נושא.

לשכבת ט'.  ואם בית חדשים מדריכים מייה,יאשר בעבר הדריך בפנ אילון צחור ,ה חדשימיימנהל פנקלטנו 
לפתיחת שנת הלימודים באופן חגיגי,  תרמוכבר החדש נכנס לפעילות ובשילוב הצוות הוותיק הצוות 

 הזריחהטקס  בו תלמידי יב', השביעו את תלמידי ט'. טקסההוביל בהצלחה את ת צווה חוויתי ומרגש.
 , נערך לתפארת וסיפק חוויה יוצאת דופן למשתתפיו.סגת הר צרורמפ

בוצי בכדי עיל את הכוח הקילפתיחת שנת הלימודים נפגעה כשארגון המורים ניסה להפ הנלוותמחה הש
להידבר ניסיונות  .בבית הדין לעבודהלא יממאשר עניינו מתברר  של עובד יחיד במדרשהאת עניינו לקדם 

שהאיום לפגוע בתלמידים לקראת פתיחת רגע מ או לנסות לפתור את המחלוקת בדרכים שונות לא צלחו.
החל להתממש, לא נותרה בפנינו כל אפשרות זולת פנייה לבית הדין בבקשה למנוע שיבוש  שנת הלימודים

התכנס בדחיפות, שמע את  האזורי לעבודה הדיןבית  פרעה למהלך התקין של פתיחת שנת הלימודים.או ה
 :בין השארלבקשת המדרשה וקבע היענות להטענות והחליט 

, להשבית (יםורהמ) , ועל יחידיהם(יםורהמד ועו יםורהמן גואר)הננו אוסרים על המשיבות "
מהלך התקין של את פעילות המדרשה בין אם בשביתה, בין אם בהפרעה באופן כלשהו ל

  "..תיחת שנת לימודים תקינה,.העבודה והלימודים במדרשה, ולאפשר פ

גע שנתקבלה ההחלטה, הם נכנסו לכיתות ועשו את מה שמרביתם תם של המורים, כי מרלזכויאמר 
תקווה שהמחלוקת תיפתר בקרוב באחד האמצעים אני יודעים לעשות היטב וגם אוהבים, ללמד תלמידים. 

 בתלמידים. משום פגיעהאו מעשה שיש בו חלילה עוד איום ע ולא ישמ נושאים שכאלה ההולמים

 

 מכינת הנגב

בתחילת חודש אוגוסט התחילה הכנת הצוות לקראת שנת הלימודים הקרובה. הכנת הצוות במכינה 
אורכת חודש ימים וכוללת מעבר מדוקדק מהמסד עד הטפחות: מהחזון, הערכים והמטרות ועד רמת 
השיטה והדרך, וזאת מתוך תפישה של סטנדרט גבוה של מקצועיות חינוכית ורצון ליצור צוות חינוכי 

תיק שממשיך ובמכינה לצד הצוות הואנשי צוות חדשים כמחנכים  3בש וחדור מטרה. השנה קלטנו מגו
פתח את השנה במסע חניכים )!( ו 53מחזור י"ד המונה גיע אלינו התנו כבר שנים ארוכות. בסוף אוגוסט א

שיתוף פעולה  ימים שיסתיים בקבר בן גוריון. אנו מאחלים לכולנו שנה פורייה, שנת 3עליה למכינה בן 
 מלא עם כל הגורמים ורוצים להודות לכל העושים בדבר שיאפשרו לנו לפתוח את השנה במוכנות מיטבית.
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 קו הזינוק

יצאו לסמינר קיץ של חמישה ימים, בו  2024חודש אוגוסט בקו הזינוק הוא חודש רגוע באופן יחסי. מחזור 
נוי: איה כורם שהצליחה להעביר חוק שמגן על חוללות שימדלים שונים ומגוונים של מנהיגות פגשו מו

סנע שמובילה שינוי מעמדי של הנשים -אמנים צעירים, איש החזון והחינוך חילי טרופר בירוחם, נעמה א
יצאו לסמינר של יומיים בנגב ועסקו בשאלה הקשר בין  2020-21בחברה הבדואית ועוד. בנוסף, מחזורים 
פקת לקחים של החוויות שלהם השנה מהתכנית, התהליך סיכום הון ושלטון. כלל המשתתפים נמצאים ב

 התהליך שעברו והצבת יעדים מחודשת לקראת שנת הפעילות הקרובה הבאה עלינו לטובה.מ

 

 בי"ס שדה

כמות  -הגיע סוף הקיץ ופנינו לשנה הבאה. בישיבות סיכום של צוות ההדרכה עלתה שנה מוצלחת ביותר 
של ובים. פעילות קיץ התנדבותית הדרכות גדולה, מגוון אוכלוסיות, השפעה רבה על המודרכים ומשובים ט

חילה לה אצלנו בחג עשרות בני נוער. צוות ההדרכה יצא לנפוש ולנוח בכדי לפתוח את השנה אשר מת
הסוכות. בתחום האירוח סיימנו זה מכבר להחזיר את כל החדרים לפנימיות, כיתות לתיכון, חדרים למג"ל 

ר תודה רבה לאחמד מיכאל ודני וזו הזדמנות נהדרת למיה"ס צין שהושאל לפעילות ביס"ש. ואת מתחם ב
 חו כל הקיץ ועשו עבודה נהדרת וטובה. אשר עמלו וטר

ס שדה והוביל אותו להישגים מרשמים. "מד בראש ביהשבע שנים בהן ע כהן הקיץ סיים אבשלוםבסיום 
סיונו של אבשה ילי ספק שנאין שרביט הניהול הוא מעביר לאבי עטר ועובר ללמד בבית ספר התיכון. את 

. ולתלמידיו משמעותית לתיכון, יהוו תרומה כמורהסיונו יונבהכשרתו כאיש שטח וסביבה מעולה המשולב 
 נאחל הצלחה רבה לאבי עטר! לאבשה ו והצלחה תודה

 

 מטבח

מגוונים ואף בעלי צרכים  חודש אוגוסט והקיץ בכללותו היו חודשיים עמוסים ומרובים באורחים
ל כל ת על מנת לתת לאורחינו את השירות הטוב ביותר ולענות עיכולהצוות המטבח עשה כמיטב  ם.מיוחדי

אנו רוצים להודות לצוות המטבח  .ואהבה רבה, תוך מסירות ואכפתיות באהדה ותצרכי הקבוצות המיוחד
 כל אחד בתחומו על המסירות והעקביות במתן השירות לאורחינו במהלך הקיץ.

ח לקראת פתיחת שנת הלימודים באופן בו יהיה ניתן לעמיד אנחנו נערכים להכין את המטבבמקביל 
 ובריא. מזין ,, טעיםמגווןבח רשות התלמידים מטל

 

 ברכות

 ברכות לאיה אורון להולדת הבת, ברכות לנוי למפלץ להולדת הבן. •

 

 את יום הולדתם: ברכות לעובדים שחגגו החודש

 יעקב לוי, איה אורון, אסתר דבאש, כליל קרמון, גלית סבדיה. מזל טוב לכם מכל הלב! •

 

 

 !טובה ומתוקהשנה 

 

 ,ובשבילכם שלכם        

 

 דיסטניק   אורי                                          

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                            


