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 2016 לייו   

 עובדות ועובדים יקרים,

ת הכנה מטורפת לקראת פתיחת שנת יץ, עבודופשות קינת של חיולי הוא תערובת מעניחודש 
ה מיוחדת של משרד החינוך החליטה וועד - משמחתבשורה אירוח מגוונת.  הלימודים ופעילות

פיתוח " בשל ת שאושרה היאהייחודיו, כבית ספר בעל ייחודיות ארצית. שלנו בתיכוןלהכיר 
 .(ראו הרחבה בהמשך) חברתית".-ערכית -תודעה סביבתית חברתית ועידוד מצוינות אקדמית

 :אנוששאבי מ

לעובדי כפיים ולמורי  .לכל העובדים הזכאים ביגודבת וצקשולם בשכר  החודש :עדכוני שכר
 זכאים על פי הסכםשולם תמריץ מיוחד ל ,מוריםל בגדי עבודה. גם קצובת ספורט שולם בנוסף

ממרכיבי שכר שנקבעו בהסכם  50%-36%גובה התמריץ  עודי אישי באישור משרד החינוך.יי
תשולם היתרה על פי שיפוי  8/16בחודש הבא  ולתקופה רטרואקטיבית מתחילת שנת הלמודים.

 תשלום שיתקבל ממשרד החינוך.

על  -ויוסי הרוש  , מורדרקו, מ, זה המקום להודות לקוביריהלטב בדיםעו החודש יצאנו לטיול
 פעילויות מהנות ומגוונות., , עמידה בלוחות זמנים, חשיבה על כל הפרטים הקטניםארגון למופת

 :מכינת הנגב

סיכומי צוות והכנות לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. בתחילת החודש ישב צוות  נערכוהחודש 
המכינה וסיכם את כל היבטי הפעילות של השנה החולפת. בסיכומי השנה נעזרנו רבות בצוותי 

ואף לקחו בו חלק חניכים שסיימו את השנה. הסיכומים העלו המחקר ובמסקנות של החניכים 
שנים כמחנך במכינה.  3נפרדנו מאלנתן מיה שסיים תובנות ושיפורים משמעותיים לשנה הבאה. 

אלנתן ייצא לחופשה ויחזור אלינו למשימות אחרות. בהמשך החודש סיימנו את ההכנות הכלליות 
כנית הלימודים ובניית הכנת הצוות. את השנה הקרובה נפתח סגירת הלו"ז, ת -לשנה הבאה 

חניכים שישתכנו במעונם הנבנה בבניין מג"ל )הסמינר(. לצוות יצטרפו  60 -במספר שיא של קרוב ל
 שבועות הכנת הצוות באוגוסט. 4מחנכים חדשים שיכנסו לעניינים במהלך  2

 :קו הזינוק

ינרי קיץ לקבוצות שלב א'. הסמינרים התפרסו שנת הפעילות בשלושה סמ הסתיימהחודש ה
מהזאכי בצפון דרך הרי ירושלים ועד אלינו במדרשה. במהלך הסמינרים הקבוצות  -ברחבי הארץ 

. עברו תרגילים מאתגרים, נפגשו עם ח"כים ופעילים חברתיים, למדו על עצמם כפרטים וכקבוצות
א' והמשתתפים התכוננו למעבר לשלב הבא: בקו הזינוק ציין בסמינר את סיום שלב  2023מחזור 

מעבר למכינות, לשנת שירות, לשירות הלאומי והצבאי וללימודים באקדמיה.  -ובחיים בכלל 
משתתפי שלב ב' נפגשו בחיפה לסמינר ארצי בנושא 'צבא וחברה' ושאלנו יחד "האם הצבא הוא 

מצליח לצמצם פערים חברתיים על ידי  כלומר, האם הצבא -כרטיס כניסה לחברה הישראלית?" 
פעילות  שילוב אוכלוסיות מודרות או שמא משקף את הפערים הקיימים בחברה הישראלית.

העברת יום פעילות לילדי  ההייתלפני שיצאו לסמינר הקיץ  עשו 2025חברתית אחרונה שמשתתפי 
ת בנושא 'קבלת האחר' ותכננו מגוון פעילו עבירוהמשתתפים ה -מועדונית 'כיף לי' בירוחם 

פעילויות ומשחקים לילדים. הם פגשו אותם במועדונית, סיפרו להם על קו הזינוק והעבירו 
 חוויה מאתגרת ומלמדת גם לילדים ולגם למשתתפים שלנו. ההייתבעצמם את כל התכנים. 

 :בי"ס שדה

יחידת ההסברה תמשיך לפעול  וגם בשנה הבאה ט"הבז של משזכינו במכרלעדכן כי שמח 
עילות הדרכה פהחודש קיימנו  במהלך .רבה כצפוי, חודש יולי היה עמוס בפעילויות בביס"ש.

של מכון דווידיסון ועוד. צוות  ISSI לקייטנות בי"ס צין, קייטנות הגנים, תכניות אלפא ותכנית
ההדרכה, בתגבור של מדריכים/ות חיצוניים נתן מענה איכותי לכל המשימות המגוונות וזכה 

צוות האירוח עמד בצורה מוצלחת ומכובדת מול שלל הקבוצות שהגיעו להתארח,  לשבחים רבים.
 ועוד. Israel Experts-בין היתר, קבוצת הצופים, קבוצות נוער רבות של החוויה הישראלית, קשת ו

גם  , אשר יימשך שלושה שבועות."חי-תל"אירוח הפסנתרנים של פרויקט מתחיל  חודשהסיום ב
  כל העולם למחנה אימונים מוזיקלי.פסנתרנים צעירים מורים ומהשנה מגיעים לכאן 

 :ספריה

החודש ספריית המדרשה עשתה צעד נוסף בהפיכתה לספרייה מודרנית ומתקדמת. הדבר בא לידי 
המאגרים שהותקנו כוללים: מפתח  ברשת ספריות האזור.ביטוי בהתקנת מערך מאגרי מידע 
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תחומי, אשר בעזרתו ניתן למצוא חומרים המתפרסמים -מאגר מידע ביבליוגרפי רב -( IHP) חיפה
מאגר פרסומים במדעי החברה ובחינוך.  -בעברית במגוון תחומי ידע וברמות שונות. מאגר סאלד 

רות אלפי פרסומים ומחקרים העוסקים בחינוך מאגר הכולל מידע ביבליוגרפי ותקצירים של עש
אוסף  -ובמדעי החברה, שנכתבו בידי חוקרים ישראלים ופורסמו בארץ ובחו"ל. פרויקט השו"ת 

עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי, הכוללים את מיטב מקורות המורשת והמסורת 
 -הגות תורנית. גלים היהודית לדורותיה, ואשר מקיפים למעלה משלושת אלפי שנות יצירה ו

סביבה לימודית מתוקשבת, הממלאת את צרכי הלומדים הצעירים, מוריהם והוריהם, ומאפשרת 
לימוד חוויתי המשלב ידע, הנאה ותקשורת. נקדן טקסט אוטומטי: תוכנה המנקדת ברמת דיוק 

בשפה , הודות למערכת לניתוח מורפולוגי, אשר מזהה, מנתחת ומנקדת כל מילה וצורה  97%של 
מילים: 'ארגז כלים' לשוני המכיל -העברית על פי ההקשר, מכילה את כללי הדקדוק העברי. רב

למעט מפתח חיפה ומאגר סאלד, מנויי הספרייה יכולים שפע של מידע לקסיקלי, דקדוקי וסגנוני. 
לקבל סיסמה לגישה למאגרים מהבית. כמו כן, ניתן לבקש הדרכות באשר לשימוש במאגרים 

 שעות פעילות הספרייה.במהלך 

 :מחלקת אחזקה

העבודה  מגורים חדש לחניכי המכינה. פרויקטמקודם  במבנה הסמינר ,בתחום הפרויקטים
ת את מייצר ההנגריימחלקת מתבצעת בקצב קדחתני במטרה לעמוד בזמנים שהוגדרו לפרויקט. 

מוחלפת מערכות  ,הבפנימיי בפרויקט הכשרת הבננות לחניכים חדשים .המיטות לכלל החדרים
 .לכלל החדרים הנגרייה מייצרת את המיטות כאן גםומבוצע שיפוץ רחב בתחום הבינוי.  הביוב

באולם הספורט  כיתות לימוד. 10  -פר תיכון הוחלפו דלתות ישנות בדלתות רב בריח בבבית ס
בבדיקות שנתית נמצאו פערים  הושלמה החלפת חלונות שבורים דלתות כניסה ודלתות רב בריח.

רבים בתחום בטיחות מגרשיי כדורגל כדורסל ואולם ספורט הותנעה פעילות לטיפול בפערים 
 הקיימים.

 קיוןיסביבה, נ תשתיות ,ה עוסקים בגינון"שפובדי ע .(שיפור פני המדרשה)ה "שפ תחוםאת הקמנו 
 והתוצאות כבר מתחילות להיראות. המרחב הציבורי,

 :בתילחינוך סבי תיכוןה 

-כולנו מבינים כי בית הספר שלנו הוא מקום מיוחד. אבל אין כמו הכרה ציבורית ,חתבשורה משמ
בית ספר ייחודי כ" חודשכי התיכון לחינוך סביבתי הוכר ה לבשר אני שמח רשמית.-חינוכית

". מאחורי המילים הללו עומדת הכרה של הוועדה לבתי ספר ייחודיים במשרד ברמה הארצית
ול אותנו ברשימה של בתי ספר ייחודיים מכל הארץ, רשימה שהיא החינוך, אשר החליטה לכל

חודשים רבים ויוקרתית מאד. הכרה זו היא תולדה של עבודת מטה ממושכת, אשר ארכה קטנה 
מנהלת התיכון, המפקחת ) של הפעילות, הוזמנו להופיעבשיאה  י מנהלת התיכון."והובלה ע

וועדה לבתי הספר הייחודיים ונימקנו מדוע ביה"ס שלנו ראוי להכרה זו, מתוך בפני ה (מ"והח
החלטת הועדה נכתב בין ב תוכניות הלימודיות הייחודיות שלנו ונתונים אותם נדרשנו להציג.

החליטה להעניק לבית הספר  2016במרץ  17בישיבתה בתאריך  וועדת הייחודייםהשאר: "
הייחודיות שאושרה היא פיתוח תודעה סביבתית חברתית אישור כבית ספר ייחודי ארצי. 

 ". חברתית-ערכית -ועידוד מצוינות אקדמית

על  ובמרץ ועמל בדונהלי עת החינוכי והמות הקיץ, רבים מהצושרשמית התיכון נמצא בחופשהגם 
 זו אף תגבר בחודש הבא.מגמה  הכנה מסודרת של שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה.

 :ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם

יפעת וגנר, אבשלום כהן, יפעת פלג, מזל תורג'מן, ירדנה מימיס, קובי בר, כוכבה בן נעים, סווטלנה 
 פרשטיין, יותם דיאמנט, צחי אפרתי.

 :כותבר

 לחנוך חודדי לרגל בר מצווה של בנו.

 

 שלכם ובשבילכם,        

 
 אורי    דיסטניק                              

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                  


