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 2018 יוני

 עובדות ועובדים יקרים,

יב' בתיכון שכבת , אחזה במדרשה התרגשות הנובעת מסיום שנת הלימודים. של חודש יוני יומובס
למטען החינוכי שלוקח מעבר . לחינוך סביבתי סימה מסע חינוכי מרשים שנמשך ארבע שנים

ל בוגר של מערכת החינוך הישראלית, בוגרי התיכון במדרשה לוקחים גם ניסיון שטח בתרמילו כ
לאורך ביכולת העצמית שהתגבשה , אהבת הארץ שנרכשה דרך סוליות הנעלים ובעיקר אמונה עשיר

ראשון בחולית, סיימו שנת המחזור ב, במדרשת שדה בוקר ומכינת הנגבחניכי כל תוכנית הלימודים. 
שינים המסורים שלנו, גם "גם השכך מתגייסים לשרות משמעותי. כולם רת פעילות. פעילות עתי

מסים את הפעילות ויוצא יחד עם  "קו הזינוק"נוסף של בוגרי חזור מ בתיכון וגם בבית ספר שדה.
 ישראלית.היות מעורבים בקידומה של החברה הבוגרים בתוכניות האחרות, להשפיע ול

 לצוות הפדגוגירים ולמחנכים, למותודה 

הזמן לומר תודה מכל הלב למחנכים, ה ז היו בטקסי הסיום. חיבוקיםו התרגשות, דמעותהרבה 
פה של הרבה החינוכית היא בסופו של דבר אסוהעשייה  כל הצוות הפדגוגי.ללמורים, למדריכים ו

 לכם אנשי החינוך.ודה ת הידע, עוברים גם ערכים ורגש.צד ב נגיעות של הצוות החינוכי בתלמידים.

 ביקורים

ד גלי "עוהשרים חינוך ואוצר. י "ע לאחרונה אשר מונו וןדירקטוריהחברי  במדרשהביקרו החודש 
ל שנים רבות "אשר שירת בצה ארז וינר )מיל'(מ "אלו )אזרחי(א ", לשעבר פרקליטת מחוז תמיארה

 בים בפני המדרשה.נויות הנצזדמו מקרוב אחר האתגרים וההעמדהשניים בתפקידי פיקוד ומטה. 

 אנושמשאבי 

 החודש יושמו כןכמו תשלום חד פעמי שנתי. זהו  שולמה לכלל העובדים קצובת הבראה. החודש
. %2.125עודכנה ל  %-התוספת ה - נהליהמ לעובדים בדירוג להלן: %-תשלומי התוספת השקלית וה

 לעובדי ההוראה ברפורמת עוז לתמורה .ש"ח ברוטו 139.30 -עודכנה ל 2016התוספת השקלית 
לעובדי הוראה   ש"ח ברוטו. 963.11 -עודכנה ל 2016התוספת השקלית  בהסכם "מיזוג רכיבים"

 ש"ח ברוטו.  749.68 -עודכנה ל 2016התוספת השקלית , שאינם ברפורמת עוז לתמורה ולמנהלים

 מהשכר המשולב. %60  "מענק יובל"שולם החודש , לכך , הזכאיםלעובדי הוראה מורים בנוסף,

 גל למנהיגותרכז מ

החניכים יצאו לפרויקט  מכינת הנגבבנת לימודים מרתקת ומטלטלת. החודש במג"ל סגרנו עוד ש
יוזמות חברתיות מא' ועד ת' ללא תמיכה לוגיסטית ותקציבית  11יוזמה המסורתי. החניכים יצרו 

השונים כחלק מהכשרתם להיות  הפרויקטיםמשאבים להרמת של המכינה. הם גייסו שותפים ו
 עסקנוו בסוגיות מהותיות שעהתבצעו כולם ברחבי הנגב ונג הפרויקטיםאנשים מובילים בחברה. 

בהם לאורך השנה. לאחר מכן. החניכים החלו במלאכת סיכום וסגירת השנה על כל רבדיה. קיימנו 
קיימנו מרכזי הערכה למחזור הבא שאנו  קו הזינוקב .טקסי סיום מרגשים בחולית ובשדה בוקר

. בנוסף קיימנו מרכזי דרום והנגבחניכים וחניכות מכל רחבי ה 25-שימנה כ 2028פותחים, מחזור 
לשנתן השנייה  מצוינות. אנו ממשיכים עם שתי רכזות לתפקיד הערכה לאשת צוות חדשה שתכנס

עדי ומאי שסיימו השנה. מאי מסיימת את שנתה השלישית  מצוינותים בלב כבד משתי רכזות ונפרד
 חברי קבוצתה.  14כרכזת ואת עשר שנותיה כמשתתפת בתכנית יחד עם עוד 

 התיכון לחינוך סביבתי

 .20.6.2018תלמידי התיכון לחינוך סביבתי סיימו את הלימודים ויצאו לחופשת הקיץ ביום רביעי, 
משלימים את בחינות הבגרות  'בי ',אתלמידי שכבות ייצאו לחופשה מלאה בעוד  'י ,'ות טשכב

במהלך חודש יוני, תלמידי שכבה ט   וחלקם יגיעו לתיקון ציון במועדי ב' במתמטיקה ובאנגלית.
יצאו לסדנת חופים לאחר שזו נדחתה בעקבות שביתת העובדים המנהליים בפנימייה. למרות 

עוד  .קייצי םגשחווית רכה במחצית חודש יוני הילדים חוו בלילה וביום שלמחרת שהסדנה נע
 .בסמוך למעגן מיכאל "מנשרים קלו"במכינת ו התלמידים מחוף הים למבנה במהלך הלילה, פונ

של הסדנה תואם מפגש  בסיומה תוך התאמתה לשינויי מזג האוויר. וחלט להמשיך בתכנית הסדנהה
 .שהמתינו להם למידים עם ההוריםהתשל 

: תערוכה, טכס ערכו את אירועי סיום לימודיהם בתיכון 'ב, תלמידי שכבה י14.6.18ם חמישי, ביו
, 16-15.6.18שבת, -ברכות וחלוקת תעודות והצגה בנוכחות ההורים ותלמידי בית הספר. בימים ששי
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ערכו השכבות את מסיבות סיום השנה השכבתיות ובמוצאי שבת תלמידי מגמות המוסיקה ואחרים 
קו תעודות , חול19.6.18ביום שלישי,  קיימו ערב מוסיקה בית ספרי לציון סיום שנת הלימודים.

סיום השנה והשכבות יצאו 'ללילה לבן' שכבתיות לסיכום השנה. לקראת זריחה הגיעו כולם לצוק 
לציון סיום שנת הלימודים  'בלטכס זריחה שערכו תלמידי שכבה י הצופה לנחל צין ולחוד עקב

 בשנה הבאה). 'ב(שכבה י 'אלהעברת ההובלה בבית הספר לשכבה יו

 שדהספר ת בי

אירחנו בביס"ש את אחת הקבוצות הגדולות והמאתגרות שהתארחו אצלנו אי , חהאירותחום ב
אורחים שמילאו את כל חדרי ביס"ש, חדרי החניכים במכינה ועוד צימרים  370פעם. קבוצה של 

לשמחתנו,  במשך סופ"ש וכל צוות ביס"ש נערך שבועות לפני.החוויה הישראלית, התארחה בישוב. 
ת נתן וא התיאוםאת יפעת שריכזה את  זו ההזדמנות לציין האירוח היה מוצלח וזכה לשבחים.

תודה גם לצוות וחניכי המכינה שנרתמו ופינו את  .סוף השבועהאירוח במהלך את שדאג לתפעול 
בהכנות לקייטנות הקיץ, אליהן נרשמו עד התמקדנו  ההדרכהתחום ב החדרים לטובת האורחים.

 .יה לקיץפעילות עשירה הצפו תלמידים. כמו כן מתבצעות הכנות רבות לקראת 124כה 

 ספריהתרבות ותחום 

הספרייה הובילה את אירועי חודש הקריאה ושבוע הספר, תחת הכותרת "ימי  2018-כמדי שנה, גם ב
הסדרה , כגון מפגשי סופר, הצגות וסדנאות. את תמגוונקיימנו סדרה של פעילויות הספר בנגב". 

התחלנו עם ההצגה "בת האיכר והאריה" של תאטרון עולם הדמיון, לאחר מכן קיימנו סדנת 
קומיקס וקריקטורה בהנחיית המאייר שלומי צ'רקה. אחר כך קיימנו מפגש סופר עם שפרה הורן, 
נפגשנו עם ח"כ והשר לשעבר, אלוף משנה (במיל') רן כהן, לדיון בספרו "סעיד", וסיימנו עם ערב 

בנוסף לאירועים אלו, קיימנו  שתתפות הסופר אשכול נבו, על ספרו "המקווה האחרון בסיביר".בה
שני ערבי הוקרה ליוצרים של הנגב, כאשר המפגש הראשון הוקדש למשוררי הנגב, והמפגש השני 

במסגרת סדרת "המשפחה בראי הספרות" קיימנו ערב לכבוד קהילת  לכותבי פרוזה ברמת הנגב.
ת שהוקדש לגדול סופרי ומשוררי רוסיה, אלכסנדר פושקין, וכן שוחחנו על השפעתו על דוברי הרוסי

 שומר בחניון שהתגלה כסופר מופלא. -סופרים חשובים, כמו איזק באבל ולאוניד פקרובסקי 

 מחלקת אחזקה

מחסן  ים.בפנימיית אשקוביות הריהוט החדש בשלביי סיום ובמהלך החודש תבוצע התקנה בחדר
הממוקם במבנה  מחסןהפנימיות הממוקם במבנה הסקה ישן נמסר לפנימייה להעברת הציוד מה

 כלל בעלי .בכל הפנימיות בעיצומם םשיפוציה הפנוי, החלל ישופץ ויוצא להשכרה.אחר ל .התעשייה
בבית ספר שדה פונה ושופץ גם  .הנדרש המקצוע בודקים את התקינות של החדרים ומתקנים את

אחזקה פועל נמרצות הצוות  ,תחום הדיורב וציוד. שמש לאחסון צבעיםיהישן והוא  חדר ההסקה
מו כ .למתן פתרונות עבור תקלות שעיקרן בלאי סביר הנובע מהתיישנות  תשתיות ומבנים במדרשה

  .קיץה במהלך רותכן מאמץ מרוכז בהחלפת הדי

אנחנו נמצאים בתהליך מול רשות  .בכלל המבניםמבוצעת בדיקה שנתית בתחום גילוי וכיבוי אש 
להשלים טיפול בהערות הכלליות העולות ולקבל  נדרש .הכבאות שבסופו יתקבל אישור כיבוי אש

תהליך השיפוץ   נמשךינר במבנה הסממהלך חשוב בהיבט הבטיחות. זה . את האישורים החסרים
דת הסברה יזו חשובה כחלק מההתחייבות שלנו ליחפעילות . בשלוש כיתות עבור יחידת הסברה
בתחום המים תהליך הסדרת מונים בעיצומו קיימת פעילות לאחר שהמדרשה זכתה במכרז. 

 פעילותת כמשנ וישפרו את המעקב אחר צריכת המים. חדשים אשר יותקנו בדירות לרכישת מונים
 .נבחרו מספר מבנים ומבוצעת עבודה להסדרת רישוי מול המועצה .הסדרת רישוי מבנים

 ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם

רף, אלמוג ורדי, רוחמה חדד, זיו ארני, משה עינב, עפר שמואלי, חיים אלטלף, דפנה אבו קוש עט
 קפלן, אושרית מישלי.

  של בנו. ווהמצהבר  לרגל לגילי מעוז מזל טוב להולדת הבת, לאיתי מיכאל מזל טוב
 

 שלכם ובשבילכם,        

 
 אורי    דיסטניק                              

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                  


