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 2016 אוגוסט  

 

 עובדות ועובדים יקרים,

חודש אוגוסט היה שעתם היפה של עובדי המדרשה, אשר נרתמו במרץ רב להכין את מוסדות 
החינוך לפתיחת שנת הלימודים. הצטרפו אליהם הצוותים החינוכיים אשר הצטרפו למאמץ ועמלו 

התלמידים, שכבה אחרי על הכנת שנת הלימודים. ואכן, לקראת סוף החודש כאשר החלו להגיע 
 שהו" עמל עבורם במהלך הקיץ. ישכבה, הם מצאו "שמ

צוות החלוץ של מחזור לח', השכבה הבוגרת של התיכון בשנת הלימודים תשע"ז, הגיעו מלאי 
: טכס התלהבות שבוע לפני תחילת הלימודים והחלו להכין את טכסי פתיחת שנת הלימודים

' וגולת הכותרת, טכס הזריחה בהר צרור בהשתתפות ההשבעה של התלמידים הצעירים בכתה ט
 מאות רבות של תלמידים, הורים, בוגרים וחברי הצוות החינוכי. 

שנת הלימודים נפתחה באופן חגיגי ושמח. אסף וצוות המטבח הכינו ארוחת בוקר חגיגית, אליה 
ים מלאים הוזמנו פרט לתלמידים וחברי הצוות החינוכי, גם העובדים המנהליים שהיו שותפ

רבת המדרשה, פגשו את צוות המחנכים חניכי המכינה החדשים לק שעה הגיעובאותה  לחגיגה.
 צין בטרם יבואו בשערי המדרשה.בקעת ויצאו למסע נודד בין שלושה ימים במרחב הסובב את 

 שתהיה לכולנו שנת לימודים מעצימה, מהנה ובטוחה.

 הקמת תחום שפור פני המדרשה )שפ"ה(

ם חדש במחלקת אחזקה. צוות שפ"ה, יעסוק בשפור הנראות הסביבתית של המדרשה. הקמנו תחו
אנחנו מאמינים שפדגוגיה איכותית צריכה להיעשות בסביבה איכותית. התחום הוקם על בסיס 

 משאבים קיימים במדרשה ומובל ע"י קובי בר. את התוצאות הראשונות אפשר כבר לראות סביב.

 משאבי אנוש

 ₪ 61.66. מדובר בתוספת בסך של 2016ספת "הפעימה הראשונה" לשנת תו החודש שולמה
 .המנהלי לעובד/ת. תוספת זו תיושם מחודש יולי ותצטרף לתוספות הנוספות על פי הסכם העבודה

 התיכון לחינוך סביבתי

צוות  החודש הזה הוקדש להערכות לקראת שנה''ל החדשה. דגש הושם על הנראות הבית ספרית.
הצוות החינוכי של בית הספר  בית הספר.ומחוץ ל תתף בסדנאות לימוד והכנה בתוךהפנימייה הש

והפנימייה נפגש ביום ההערכות שהתקיים בצריף בן גוריון. יום מוצלח וחשוב בו ניהלנו דיונים על 
עבד במרץ רב על שני  'כוח החלוץ של שכבת י''ב סוגיות מרכזיות שיעסיקו אותנו לאורך כל השנה.

 כל השכבות נקלטו ומשובת הנעורים שבה לבית הספר.  ותם הוא מוביל.הטקסים א

 מכינת הנגב

ותיק ושל מכינת הנגב. לצוות המחנכים ה 15-ה המחזור עמוס בהכנת צוות לקראתהיה  החודש
ה בתפקיד. מחזור ט"ו )יסמין, צפריר ועדנה( הצטרפו טל שטיינברג וגיא שטרית. נאחל להם הצלח

פר שיא של חניכים במכינת הנגב. חניכי המחזור החדש יכנסו למגורים חניכים, מס 58ימנה 
כן ילמדו חניכי המכינה בשתי קבוצות לימוד, -החדשים שעבודתם עתידה להסתיים בקרוב. כמו

דבר שהצריך הכשרת כיתת לימוד נוספת. צוות המכינה נרגש ומוכן לקלוט את המחזור החדש. 
שנים )!( של עבודה  8ובתודה גדולה מיעל עטר שמסיימת  בסיום החודש אנו נפרדים בהערכה רבה

במג"ל. יעל עיצבה ובנתה לתפארת את המערך האדמיניסטרטיבי של מג"ל והיוותה את הציר של 
 המוסד החינוכי שלנו. אנו מודים לה מעומק הלב ומאחלים לה הרבה הצלחה בהמשך דרכה.

 קו הזינוק

יש למה לצפות!  -גדרת היעדים לשנת הפעילות הבאה חודש עבדנו על תכניות העבודה וההבמהלך 
בנוסף, קיימנו סמינר קיץ עבור "תכנית הנשיא לגילוי ולטיפוח מדעני וממציאי העתיד של 

הזדמנות  ההייתזו ישראל". זהו סמינר שהפקנו במסגרת שיתוף הפעולה המוצלח עם התכנית. 
סוגלות לחניכי התכנית שעתידים להיות נהדרת עבורנו להעביר תכנים בנושאי השפעה, מנהיגות ומ

נוק חוד החנית של מדעני ישראל. אנו נפרדים מאנשי הצוות המעולים שמסיימים תקופה בקו הזי
. אנו מאחלים ובטוחים שימשיכו להשפיע, לחנך, לתרום ולהוביל במקומות צורית, אוהד ורפאל -

 -ז את הקבוצה החדשה שתפתח בהם יפעלו. בהזדמנות זו נברך את ויקי שהצטרפה אלינו ותרכ
 .2022 -. אל ויקי יצטרף רכז נוסף שילווה את הקבוצה הבוגרת משלב ב' 2026
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 שדה ת ספרבי

חי, קבוצת בנות של עמותת -באוגוסט, כמידי שנה, התארחו בביס"ש קבוצת הפסנתרנים של תל
כום האירוח של יחדיו מבתים חמים ברחבי הנגב, מחנה אימונים של קבוצת הוקי רולר ועוד. סי

צוות ההדרכה של ביס"ש קיים מפגש סיכום  הקבוצות החשובות האלה היה חיובי ומוצלח.
פעילות שנתי. במהלך המפגש סקרנו את כל פעילויות ההדרכה, הוצגו נתונים שונים, היתרונות 

אריאל גרוסמן ושי  –נפרדנו משני מתנדבי שנת השירות של ביס"ש לשימור והחסרונות לשיפור. 
עם נציגי הנהלת החברה להגנת התקיימה פגישה  אנגל שתרמו והיו חלק חשוב בצוות ההדרכה.

לסיכום על מתווה  גענובנושאים כספיים משנים קודמות, המחלוקות  הטבע. לאחר שנים של
 ר לנו לקיים שיתופי פעולה ועבודה סדירה.לחידוש הקשר והעבודה המשותפת. הסיכום יאפש

 ספריה

בהמשך לפיתוח מערך מאגרי מידע ברשת ספריות המעוצה, ספריית המדרשה המשיכה לפתח 
תחום זה, ע"י פיתוח אתר הספרייה, בו ניתן עתה למצוא רשימות של משאבי אינטרנט חופשיים 

סנונית" או מאגר הספרים ושימושיים, המחולקים למספר סעיפים: מאגרים כלליים כגון "
 " או "דף, דף"בריינפופמדעיים " האלקטרוניים "פאר"; מאגרים לילדים כגון מאגר סרטונים

וכחלק מהיותה ספרייה מחקרית גם מאגרים וכתבי עת בתחומי מדעי הסביבה, כגון "מאגרי מידע 
 Visibleון נגב" אשר יוצרו במדרשה, וכן רשימה של מאגרים בינלאומיים בשפה האנגלית כג

Earth  אוEarthRef.orgכמו כן, באתר הספרייה תמצאו קטלוגים של הארכיון לחינוך סביבתי ., 
נגישות  רת התאמתהספרייה עוב .חומר ארכיוני מאז הקמתה של המדרשה על מוסדותיה השונים

לעמידה בסטנדרטים שנקבעו לספריות הציבוריות, כאשר במהלך החודשיים  ,לבעלי מוגבלויות
 קרובים, יוצב בה ציוד אשר ייתן מענה לבעלי מוגבלויות שמיעה וראייה.ה

 דרי אוכלמטבח וח

 הסתיימה תקופת הקיץ בה המטבח אירח קבוצות שונות ומגוונות קייטנות ואורחים חוזרים,
האוכל שדרוג ושיפוץ שהחל בתוך המטבח בציוד הבישול  יבמהלך חודשי הקיץ עבר המטבח וחדר

ש: תנור בישול מרכזי, סיר בישול, מכונת פריסת לחם, ארון חימום ומקרר ששודרג ונרכש חד
סלטים חדש, כמו כן המיזוג: הותקנו מזגנים בתוך המטבח ומערכת המיזוג בחדר אוכל אורחים 

לקראת שנת הלימודים החדשה חדר אוכל עבר שיפוץ על ידי צוות המטבח  הוחלפה לחדשה.
ירות חדר האוכל וגווני הצבע הוחלפו, נרכשו וילונות שנרתם למשימה חשובה זו בה נצבעו ק

אנו ממשיכים לפתח את המטבח ולשדרגו כך שיוכל לתת מענה לכל הבאים  ואבזור נראות חדשים.
במהלך הקיץ נבנה תפריט בהובלת התזונאית להתאמה לצורכי  בדלתו ברמה הגבוהה ביותר.

התאמה לדרישות המנהל לחינוך לים בתהליך יחתבימים אלו אנו מ התלמידים והאורחים.
 התיישבותי בכל הנוגע לתפעול, וההזנה של התלמידים.

 מחלקת אחזקה

בתיכון . בכוחות מלאים להשלמת המשימות לפתיחת שנת הלימודים ונרתמאנשי המחלקה 
בננות לקליטת תלמידים חדשים תוך שיפור תשתיות החדרים במבנה  24ובפנימיות השנה הוכשרו 

חלקי של החדרים. כמו כן ניתן דגש נרחב בתחום הגינון שתילת דשא חדש גיזום ושיפוץ פנימי 
בניית  , דהיינו:את כלל העבודה המתבצעת במחלקות ,חשוב להדגיש .עצים וביצוע ניקיון נרחב

במבנה הסמינר  .תשתיותו מיטות ומסגרות מתכת שיפוץ עמודיי תאורה ושיקום מערכות חשמל
 לקראת אמצע החודש.תיים בניית החדרים מתוכננת להס פרויקטובוצעה השקעה רחבת היקף 

במטבח בוצעה התקנה של מערכת גילוי אש בחדריי האוכל כמו כן הוחלפה מערכת המיזוג הישנה 
 בחדר אוכל אורחים במערכת חדשה ומתקדמת יותר.

 ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:

-סתר דבאש, איה אורון, מעין עשת, יעקב לוי, תמר אדר, גילי מעוז, אורלי גורן, אהגלית סבדי
 אילון.

 :ברכות

 .הלרגל בר מצווה של בנגלית סבדיה, גם ל

 שלכם ובשבילכם,        

 
 אורי    דיסטניק                              

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                  


