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אפריל 2016
עובדות ועובדים יקרים,
החודש חגגנו יחד עם כל בית ישראל את חג הפסח ,חג האביב .לעובדים חולק שי לחג ,כרטיס המאפשר
קנייה ברשת סופר סל .מקווה שהשתמשתם בשי לרכש מוצרים להנאת המשפחות .בתחילת החודש נערך
"יום הגבר" אשר קדם לו "יום האישה".
הדוחות הכספיים של המדרשה לשנת 2015
אבקש לעדכן בקצרה בענייני כספים ,נושא חשוב מאוד לתפקודה התקין של המדרשה .לאחרונה אישר
דירקטוריון את הדוחות הכספיים של החברה לשנת  .2015זו השנה השנייה שהמדרשה מסיימת את שנת
העבודה באיזון כספי ,כלומר סך ההכנסות השתוו לכלל ההוצאות .הכנסות המדרשה בשנת  2015היו
הגבוהות מאי פעם והסתכמו בכ 42 -מיליון  ,₪גידול של כמעט  7%לעומת שנת .2014
לצד קיטון מהותי בהכנסות מתקצוב משרד החינוך לאורך השנים ,בשנת  2015הגדילה המדרשה באופן
משמעותי את הכנסותיה העצמיות בכמעט כל התחומים .זוהי מגמה חשובה שנמשיך ונפתח .במקביל ,עקב
הגידול בהיקפי הפעילות של מוסדות החינוך ,עלו באופן מהותי גם הוצאות ההפעלה ,בעיקר הוצאות שכר
העובדים וכן הוצאות אחזקת המבנים והמתקנים .הוצאות ההנהלה נותרו יציבות ומהוות כ  8%מכלל
הפעילות ,רמה המשקפת מטה אחראי ,יעיל וחסכוני .בשנת  2015השקיעה המדרשה ברכוש קבוע סכום
שיא של כ  2.75מיליון  ,₪בעיקר בפרויקט ההתייעלות האנרגטית ,שמטרתו הוזלת עלויות האנרגיה,
שימוש באנרגיה ירוקה ושיפור השירות לתלמידים ולאורחים .התוצאות הכספיות של פעילות המדרשה
בשנת  2015משקפות את המשך מגמת ההתייצבות ,גידול בהיקפי הפעילות והמשך ההשקעות בפעילויות
חינוך וסביבה מצד אחד ובפיתוח ונראות מהצד השני.
הדוחות הכספיים המבוקרים הועברו לרשות החברות הממשלתיות עד לסוף חודש מרץ כנדרש ,ובכך
הסתיימה מבחינת צוות אגף הכספים – רונן ,דורית ,אסתר ,יהודית ויונה ,תקופה של עבודה מאומצת
ואינטנסיבית במטרה לעמוד ביעדים שהוגדרו .אבקש לשבח אותם על עבודתם המקצועית והנאמנה.
ערך למדרשה בויקיפדיה
כחלק מהמפעל להפצה התודעתית של המדרשה והנגשת המידע בעניינה לציבור הרחב ,נכתב בחודשים
האחרונים ערך המתאר את המדרשה .עבודת המטה נערכה בהשתתפות אנשי המדרשה בהווה ובעבר
וניצח עליה זיו יופה ,ספרן המדרשה .נא להיכנס לגוגל ולהקיש :מדרשת שדה בוקר ויקיפדיה .אתם
מוזמנים להעביר אלי הערות ותוספות ,נעדכן במידת הצורך.
מענק חד-פעמי למורים ושכרם
בדומה למענק ששולם לעובדים המנהליים ,החודש שולם למורים מענק חד-פעמי בסך של  .₪ 1,000בדיקה
שקיימנו לגבי התפתחות השכר בקרב המורים עולה כי בשנים האחרונות ,עלה השכר הממוצע של המורים
בכחמישים אחוז! הגורם העיקרי לכך הוא אימוץ רפורמת "עוז לתמורה" במדרשה .חשוב להדגיש כי בצד
הגידול המשמעותי בשכר ,מוטלות על המורים גם חובות אשר עתידות לשפר את רמת הלימוד לתלמידים.
מכינת הנגב
במהלך החודש נערכו החניכים לקראת אירועי השיא הרבים בחודשיים לאחר הפסח שכללו תכנון ובנייה
וסגירת קצו ות הן תכניות והן לוגיסטיות .לצד עבודת ההכנה ,הפיקו חניכי המכינה את מרוץ הנגב ה4-
עליו עמלו במשך קרוב לחצי שנה .לקראת החג ,קיימו החניכים ערב מורים בו לקחו חלק מרב המורים
המלמדים במכינה סביב נושא האמונה ומקום האלוהים .היה ערב מרתק ,מעמיק וייחודי .כביטוי לחג
החירות וכשלב שיא בניהול העצמי ,יצאו חניכי המכינה לטיול חירות בו הם מובילים בעצמם נודד של
שלושה ימים בצפון כאשר הצוות נמצא בסמוך אך לא בצמוד .החניכים למדו את המסלול בטיול הכנה,
קבעו נהלי בטיחות וביטחון מחמירים ,הכינו הדרכות והביאו את המיומנויות שנלמדו לידי ביטוי מלא.
לטיול קדם יום תוכן בנושא מורשת קרב בגבול הצפון בו למדו החניכים על ההיסטוריה וההווה של הצפון.
קו הזינוק
חודש אפריל בקו הזינוק היה בסימן אנשים מעוררי השראה! מחזור  2025נפגש עם שפאא אל צאנע ,ראש
מחלקת הרווחה בישוב לקייה ושמע על דילמות של נשים בדואיות בעמדות השפעה ,דילמות כגון צניעות
אל מול שאפתנות ,רצון לפרוץ דרך יחד עם כיבוד המסורת ועוד .מחזור  2024נפגש עם ערן הוך ,ממובילי
המחאה נגד מתווה הגז באונ' בן-גוריון ומנהל הסניף הדרומי של עמותת דרכנו .בשיחה סיפר ערן על איך
מתהווה מחאה ומה נדרש כדי שמחאה תשנה מציאות .בנוסף ,משתתפי שלב ג' של התכנית יצאו לסמינר
"הזמן להתעורר" יחד עם משתתפי תכנית שגרירי רוטשילד ופגשו צעירים מחוללי שינוי בכל תחומי
החיים :משפט ,תקשורת ,פוליטיקה ,אומנות ועוד.
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בי"ס שדה
במהלך חודש אפריל ,אירח ביס"ש שני כנסים אקדמאיים בינלאומיים של אונ' בן-גוריון .כנס קירקהם
אשר נמשך  5ימים וריכז כ 100-חוקרים מכל העולם העוסקים בחקר בית השורשים של הצמח .סמינר
גלייזר אשר נמשך  8ימים וריכז כ 50-סטודנטים סיניים הלומדים בארץ ,במהלך הסמינר הסטודנטים
נחשפו לתכנים הקשורים ליהדות ומורשת ישראל .שני הכנסים סוכמו בהצלחה.
בשעה טובה ,התחלנו לקבל הדרכה על המערכת המלונאית החדשה של ביס"ש .המערכת הנקראת
"אופטימה" תאפשר לביס"ש להתייעל אופרטיבית בהיבטים רבים של קבלת הזמנות מאורחים כולל
הזמנת חדר מאתר האינטרנט ועוד שיפורים רבים נוספים .גם השנה ,פסח היה עמוס באורחים פרטיים
שמילאו כל חדר בביס"ש .צוות ההדרכה בנה תכנית פעילויות מרשימה ואורחים רבים הצטרפו לטיולי יום
ולילה ולהדרכות השונות.
בי"ס תיכן לחינוך סביבתי
לאחר החזרה מחופשת פורים החלו ההכנות לקראת סדנאות האביב .הסדנאות והנודדים מהווים מרכיב
משמעותי בתכנית הלימודים הייחודית של בית הספר .השיתוף של התלמידים בתכנית הסדנא כמו גם
המעורבות של הוועדות השכבתיות הם חלק מהתפיסה החינוכית הבית ספרית המבוססת על מתודת
"הניהול העצמי" .הסדנאות והנודד הוכתרו כמוצלחות מאוד למרות מזג האוויר הגשום .נודד ט' תואר
כתהליך מחשל ומגבש; סדנת חורש של שכבת י' הצטלמה בצבעים מרהיבים ובגשמים מאתגרים; סדנת
משאבי מים הוגדרה כ"סדנא מוצלחת ורטובה" וסדנת תפיסת סובב ,הסדנא האחרונה של שכבת י''ב,
תוארה כמשמעותית ומטלטלת .סדנא שהשאירה אחריה שובל של שאלות ותהיות.
בקרוב כנס מחזורים " 40שנה לתיכון לחינוך סביבתי"!
ספריה
החודש קיימנו את "כנס הספרייה – מבטים על הנגב" ,ערב עיון לכבוד השקת ספריהם של יגאל גרנות,
זאב זיוון ,מיכל פלג ואילנה שחף .מדובר באירוע הגדול ביותר שהתקיים עד כה בספריית המדרשה.
האירוע לווה בקטעים מוסיקליים מאת המשורר משה אוחיון; הרצאה של ד"ר עוזי אבנר בנושא
ארכיאולוגי אודות המדבר כראשית עם ישראל; פרופ' משה אגמי דיבר על המוצא והתפוצה של צמחי
התרבות; ד"ר זאב זיוון דן על המייסד של ניצנה ,לובה אליאב; מיכל פלג הציגה את ספרה החדש "הבית
שלי הוא חלון" ,המוקדש לעיצובים של עזרא אוריון ז"ל.
האופי המקצועי והאיכותי של ערב העיון גרם להצלחה רבה של האירוע והביא קהל נוכחים רב לספרייה.
בעקבות הצלחה זו ,אנו מפתחים תכנית לסדרה של הרצאות .ולקראת סוף השנה תצא תכנית מפורטת
לשנת  .2017כמו כן קיימנו החודש שעת סיפור לכבוד פסח ,בהנחיית הדר רוזה .בשלב זה ,הספרייה מכינה
תכנית לחודש הקריאה ,אשר יתקיים במדרשה מה 24.5-ועד ה ,20.6-בהתאם לצרכים של תושבי
המדרשה ,כאשר ב 24.5-עזרא פימנטל יפתח את האירועים עם הרצאה על המסע לטזמניה.
מחלקת אחזקה
הושלם פרויקט מעבר מחלקת כספים למבנה בין תחומי .המדרשה נערכת לעמידה בכלל הדרישות העולות
מהגופים השונים במבנה הסמינר מותקנת מערכת אזעקה במבנה בית ספר שדה הותקנו מצלמות ומערכת
כריזה כחלק מדרישות המשטרה לחידוש הרישוי כמו כן מבוצעות פעילויות לעמידה בכל הנדרש לתיק
בטיחות תוך מתן דגש על התקנת מערכות גילוי אש בכלל המבנים .בתיכון מותקנת מערכת כריזה שתשמש
להתרעה קולית בזמן רעידת אדמה כמו כן מותקנות מערכות גילוי עשן .בכלל הכיתות מותקנת תאורה
העונה על דרישות משרד הבריאות ומבוצעות עבודות לעמידה בתקנים נדרשים לכמות תאיי שירותים
במבנים .במבנה הסמינר אושרה התוכנית האדריכלית וישנה הערכות מקיפה לביצוע כל הנדרש כך
שבתחילת שנת הלימודים תשע"ז חניכיי המכינה ישוכנו במשכנם החדש .בחזית התיכון וחדר האוכל
הותקנו פינות ישיבה לרווחת באי המדרשה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
אלון צחור ,דורון בנימין ,טל וגנר ,יעל עטר ,צליל פלזנשטיין ,חנה סיון ,ורדית מקובר ,עליזה מויאל ,מאיר
ללוז ,יונה אסידון ,חגית טל מור ,דניאל פרץ ,אלגריה סבג ,עמר דדיה.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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