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 2018 יליו

 עובדות ועובדים יקרים,

תקופה ממשיכים במלא המרץ לחלקו השני. אנחנו ו מגיע לסיומו דש הראשון של חופשת הקיץהחו
 פעילות,הת עונשיא  ו תקופתמהעובדים זו העת לחופשה ומנוחה ולאחרים זלחלק זו מאתגרת מאד. 

יחזרו הנופשים, אלו המפעילים את החודש הקרוב במהלך הכי עמוסה בכל חודשי השנה. התקופה 
פרדו מהאורחים השונים וביחד נערך לחזרתם של התלמידים, החניכים יפעילות הקיץ הענפה י

 ט הבאה עלינו לטובה."לקראת שנת הלימודים תשע הצוותואנשי 

 מול משרד החינוךהפעילות 

 של המדינההחלק  .סוכמתנמשכת אם כי עדין רחוקה מלהיות מ עליה עדכנתי בעבר הפעילות
לי להדגיש חשוב  באופן מסודר, אינו מועבר עוד באופן שוטף. אשר בעבר הגיע בתקציב המדרשה

 העת להודות לכם העובדים על עבודהזו  נסות ליפות את המציאות המורכבת.זאת בפניכם מבלי ל
מאומצת שלכם, מאפשרת למדרשה לצלוח את העבודה כתוצאה מ הכספיות ההכנסות תורמת.

אין בכך בכדי להבטיח את עצמאות המדרשה, אולם עלינו להמשיך מנם א התקופה המורכבת הזו.
 .עד העובדים והעומד בראשוולו גם המקום להביע הערכהו ז ולחתור לכך במלוא המרץ.

 שכך אני שמח לעדכן כי דירקטוריון המדרשה חזר לפעול וזאת לאחר שהושלם המנוי שלבתוך 
של  מוסדרת פעילות ר דירקטוריון ומונו חברים כנדרש בחוק."לתפקיד יו ארז וינר )מיל'(מ "אל

  הדירקטוריון היא מרכיב הכרחי בפעילות התקינה של המדרשה.

 אנושמשאבי 

 .הזכאות הנה  לכלל העובדים מעל שנת עבודה במדרשה לעובדים קצובת ביגוד. מהשולהחודש 
 בהתאם להסכם. ₪ 2,118=4רמה   ,₪ 1,517= 3סכום התשלום ברוטו הנו לפי רמת ביגוד. רמה 

תשלום בגדי חלק מ(במקום  םוייצוגייבתיאום עם ועד העובדים יסופקו בגדי עבודה אחידים  בנוסף,
 דרשה.הזכאים לכך בהתאם להסכם העבודה  לפי תפקידיהם בעבודה במ מנהלייםעבודה) לעובדים 

 גל למנהיגותרכז מ

סיכמנו את הפעילות השנתית על רבדיה השונים והמגוונים. ניתחנו  ת הנגבמכינבתחילת החודש ב
ו מטל נתשע"ט. בנוסף, נפרדשנת הלימודים את התהליך השנתי והעלנו הצעות ושיפורים לקראת 

מחנכים משלוחת חולית. לאחר , דה בוקר ומשחר גבעון ואנבל למבזמחנכת משלוחת ש -שטיינברג
 ת קיץ שנתית ובימים אלה אנו נערכים בקדחתנות לשנה הבאה. לחופש הצוות מכן יצא

נערך  .כסיפההיישוב מהפעילות בעיצומה. ערכנו יום שיא יחד עם קבוצה של נוער בדואי  קו הזינוקב
מעגל שיח בנושא תשתיות התחבורה בנגב יחד עם נציגים בכירים מארגונים שונים. טקס סיום 

משתתפים שסיימו את התכנית. כנסי מיון לקבוצת  14ל במספר שיא ש 2018השנה שבו סיימו מחזור 
 .חניכים וחניכות מכל הנגב 26שמונה כרגע  2028

 שדה ספרת בי

קבוצות נוער חו"ל .  28התארחו אצלנו בחודש יולי  הקיץ מגיע פעילות האירוח לשיא שנתי.במהלך 
 .חלקם הזמינו במפתיע עקב המצב בעוטף עזה ונערכנו לקליטה מהירה שלהם בפנימיות

חניכים וצוות שהשתמשו  200-, כ'דימהקונה גם את רשת בתי הנוער 'אירחנו החודש בפעם הראש
בכל מתקני התיכון והפנימיה, והיו מרוצים מאוד מהיחס ומהשירות והחליטו כבר עכשיו שגם בשנה 

 הבאה הם יתארחו אצלנו.

ר, פעם של נוער סייבהמרכז הארצי ' מגשימיםאת קבוצת ' –קלטנו שתי קבוצות גדולות חודש ה
שנוכל לארח קבוצה מקצועית בכדי . שני מחזוריםב מתארחתהקבוצה ראשונה מתארחים אצלנו. 
מול מוסדות  )בהצלחה(נית ולוגיסטית אשר אפשרה לנו להתחרות כשכזו, נדרשנו להערכות ט

לכל העוסקים במלאכה שהתגייסו לקליטה  תודהאת מגשימים בשנים האחרונות.  ושאירחאחרים 
הגדול להצלחה המבחן  .טובה של הקבוצה, וכמובן לתומר מישלי על ההערכות מבחינת המחשוב

 יהיה אם נצליח להיות מרכז האירוח שלהם גם בשנה הבאה.

לראות  ךשממשי לאומי-הבין הפסנתרניםקט פרוי', כיתות אמן תל חיהיא כמובן 'השנייה קבוצה ה
 .2006באופן מסורתי מאז שנת  במדרשה את ביתו

צוות ההדרכה של , שולש היקף דרכה ועומס הפעילות של חודש יולילעמוד בכל אתגרי ההבכדי 
ג' וכן ביצע פעילויות -לכיתות א' שוביתיקייטנה היהוביל את הביס"ש צוות השנה גם  הביס"ש.

 בגנים של המדרשה.
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שני פרויקטים גדולים של נוער מחונן מהארץ ומן העולם של  ,החודשנוספת שהוביל הצוות פעילות 
. הטיולים התבצעו בכל המרחב שבין מדבר יהודה לאילת, והתמקדו 'מכון דוידסון לחינוך מדעי'

 באגן שדה בוקר בשלל פעילויות, ובשיתוף המכונים לחקר המדבר. 

ור ורועי, שמסיימים שנתיים רוויות פעילות. המון תודה מהמדריכים הבוגרים שלנו, א ניפרדהקיץ 
וגם תודה ענקית לארבעת הש"שנים שלנו, פלג, נעם, עומר ועדן, אשר תרמו  ובהצלחה בהמשך הדרך.

 רבות להצלחת שנה זו.  מאחלים להם בהצלחה וגיוס נעים.

אשר כבר ובי בר, קנבחר לתפקיד  את תפקידו. ן ששההל האירוח נתמנ םיסיי אוגוסטחודש בסוף 
 לנתן בדרכו החדשה ולקובי בתפקידו החדש.בהצלחה החל בחפיפה לקראת כניסה לתפקיד. 

 מחלקת אחזקה

 .שיפוצי קיץ והכנות חדרי הפנימיות לקליטת אורחי בית ספר שדההסתיימו חודש יולי בתחילת 
הקיץ ולקראת שובם של התלמידים יכנסו אנשי המחלקה ויצבעו הכנות לקראת אכלוס  תוםב

לקראת המעבר של יחידת ההסברה  כיתות בסמינרשיפוץ פרויקט  לתחיה י התלמידים."החדרים ע
יחידת ההסברה יכלול מתחם מיזם  ראשונה. כיתההכנת סתיימה ה הצהלית הפועלת במדרשה.

ניהול למפקד/ת היחידה, חדר עבודה דרי ח עצמאי אשר יכלול שלוש כיתות משופצות ומזוודות.
  .אכסוןוחללי  , מטבחוןלמדריכים, שירותים

בית ספר שדה ולקבוצת  אורחי לקליטת קבוצותתומכות תשתיות נערכה גם להכנת המחלקה 
 עם צרכים מיוחדים. ואירוח תלמידים המשמעותית 'מגשימים'

 הכלים מדיחהכנות לקליטת נמשכות ההכנות כן  וכמ. כים בשיפוצים סביב למבני המדרשהממשי
 החדש בחדר האוכל. 

  וחדרי אוכל מטבח

אירוח קייטנות וקבוצות מרובות של מקומם תפסו . את לחופשת הקיץהתלמידים שיצאו מנפרדנו 
יעודי וכן להיערך להושבה ושמירת יאחת מהקבוצות נדרש היה להכין תפריט כל ל .נוער חו"ל

  הייחודיות של קבוצה.

נו נערכים א .חודש יולי מאופיין באופן קיצוני בעליות מחירי חומרי הגלם בשוק המוצרים
 התלמידים.לאירוח בקיץ והן לקראת חזרת הן  .לתפריטים מעודכנים

 תרבות וספרייהתחום 

השנה התחלנו את הקיץ והחופש הגדול עם מספר אירועים למען הילדים וההורים. אירועים אלו 
פרייה בהנחיית יורם טויטו, תחת הכותרת "המסע המופלא של המילים". החלו עם מסע סיפור בס

ספריות ציבוריות ברחבי הארץ, אשר קיימו באותו המועד  100-מפגש זה התקיים במקביל ליותר מ
מפגשי שעות סיפור במיזם "הספריות פותחות את החופש בגדול". יתר על כן, קיימנו את חג הספר 

של ספרים, עמדות יצירה בהן הוכנו מחברות וכריכה וכן סימניות  תן-בסניף אשלים, עם שוק קח
מעוצבות, סיור בספרייה החדשה, וכן הצגת "צביקה הבלש החוקר" של תאטרון צחוקלה. בנוסף 

"הזחל  -לכך קיימנו את הצגת "הזמר הנודד בארץ עוץ" מאת תאטרון שיר, הצגת תאטרון בובות 
 מפגשי סיפור ויצירה בהנחיית שי יעקובסון.הרעב" מאת עופרה פרלמן, וכן שלושה 

כמו כן, קיימנו מפגש סיום לחודש הקריאה תחת הכותרת "הוקרא ליוצרים מן המקום הזה" עם 
חמישה סופרים ומשוררים מן הנגב, אשר הקריאו קטעים מתוך יצירותיהם. לבסוף התקיים גם 

 שחם ז"ל.מפגש במסגרת סדרת "המשפחה בראי הספרות" עם ערב לכבוד נתן 

 ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם

וגנר יפעת, ערן גופשטיין, מזל תורגמן, ירדנה ממיס, קובי בר, כוכבה בן נעים, יותם דיאמנט, צחי 
 אפרתי, עדי לוי, מעין אפרתי, סווטלנה פרשטיין, אורי דיסטניק.

  

 ועז שחר לרגל הולדת הבן.מזל טוב לקורין בוקני לרגל בת המצווה של בתה, מזל טוב לב
    
 

 שלכם ובשבילכם,        

 
 אורי    דיסטניק                              

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                  


