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מרץ 2015
עובדות ועובדים יקרים,
איגרת זו המסכמת את פעילות חודש מרץ ,פוגשת אתכם לאחר החזרה מחופשת הפסח .אני מקווה שכולם
הצליחו ליהנות מהחג בחיק המשפחה ,החברים והיקרים לנו .בערב החג נפגשנו כל העובדים להרים כוסית
לחיים ולברך איש את רעהו לקראת החג .זו ההזדמנות להודות לאסף ולצוות המטבח המסור ,אשר דאגו
לכך שהברכות יהיו מלוות בכיבוד מרשים.
מועד הפקדת המשכורות לבנק
כידוע לכם ,ניתן להפקיד את המשכורות לחשבון הבנק של העובדים עד עשרה ימים לאחר סיום החודש
בגינו מופקדת המשכורת .בעקבות תלונות של עובדים ,מהן התרשמנו כי לעיתים הדבר מקשה עליהם לנהל
את משק הבית הפרטי ,במיוחד כאשר הדבר פוגש חג או שבת ,החלטנו לעשות מאמץ ולקצר את המועד
מרגע סיומו של חודש העבדה ועד המועד בו מופקדת המשכורת .ערב חג הפסח חל השנה בשלושה לחודש,
ולכן נערכנו מבעוד מועד ,כך שבמועד זה יעמוד שכר העבודה לרשות העובדים בחשבונות הפרטיים שלכם.
הגם שהדבר דורש מאמץ והתארגנות מיוחדת ,נמשיך במאמץ זה להפקיד את השכר לחשבון הבנק שלכם
בסמוך לתחילתו של החודש.
יישום הסכם העבודה
בעדכון הקודם עדכנתי בשמחה על חתימתו של הסכם העבודה ההיסטורי עם העובדים .גלי השמחה רגעו
והאתגר הגדול בפניו אנו ניצבים הוא להוציא את ההסכם אל הפועל והביא את המדרשה לפסים של
נורמליזציה .מצב בו כל אחת ואחד מאתנו עושה את המוטל עליו בצורה מיטבית ,ועד קצת! רק כך נוכל
להבטיח שהמדרשה תהיה מקור גאווה לכולנו והעבדים יתוגמלו באופן הגון על תרומתם ומסירותם.
וקצת עדכונים ממוסדות המדרשה:
בי"ס תיכן לחינוך סביבתי
בין העד-לא-ידע לחופשת הפסח יצאו תלמידי התיכון לסדנאות האביב ולסדרת הנודד .מרגש היה לראות
שמונה אוטובוסים אוספים אליהם  336תלמידים ואנשי צוות .מרגש היה לראות את הבוגרים שלנו,
מחזור לו' ,מחויכים ועצובים לקראת הסדנא האחרונה שלהם ,סדנת תפיסת סובב .סדנא העוסקת
בתהליך כינון הזהות העצמית ובתפיסת "האחר" .סדנא מורכבת ומטלטלת .סדנא שמשאירה אחריה שובל
של שאלות ,תהיות ומחשבות .סדנא שמכינה אותם לחיים מחוץ לבועה ,מחוץ לשדה בוקר.
בימים אלו כולנו עסוקים בתהליך הקליטה והמיון של המועמדים לבית הספר והפנימייה .לשמחתי,
הביקוש גדול מההיצע בכמה מונים ולכן נאלץ ,בצער ,לדחות מועמדים טובים .בחינות הבגרות נושפות
בעורפנו וכולנו נערכים לקראתם במלוא המרץ .בכוונתנו לחתור למצוינות אקדמית-ערכית-חברתית.
מכינת הנגב
חודש מרץ היה עמוס פעילות ולצידה שיגרה מבורכת .בשבת העד-לא-ידע קיימנו את שבת הבוגרים
המסורתית בה נכחו יותר מ 100 -בוגרים .חניכי המכינה נערכו לבחירות ולאחר חודשיים של למידה
אינטנסיבית ומפגשים עם אישים פוליטיים ,יצאו החניכים לקיים את חובתם הדמוקרטית לראשונה
בחייהם.
החודש קיימנו את מרוץ הנגב ה ,3-יוזמה של מכינת הנגב בשיתוף המועצה האזורית רמת הנגב .השנה
העלו החניכים את הרף וקיימו את המרוץ בכפר הנגמלים "רוח מדבר" .השילוב של המרוץ בכפר השיקומי
בו מתנדבים החניכים לאורך השנה העניקה למרוץ ערך נוסף על ערכו הקהילתי והחינוכי .במרוץ השתתפו
קרוב ל 200 -רצים בשלושה מקצים ( 5 ,2ו 10-ק"מ) ביניהם  30רצים מקרב הנגמלים והמשוקמים בכפר.
לקראת פסח קיימנו ערב מורים בנושא חירות והחניכים ערכו סדר פסח.
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קו הזינוק
החודש החל מחזור ( 2024כיתה י' שיסיימו את התכנית בשנת  )2024את פעילותה לאחר חודשים של
ציפייה ותהליך מיון ארוך .במהלך הפסח עברה הקבוצה את הסמינר הראשון שלה .גם נערי מחזור 2023
(י"א) עברו סמינר משמעותי במהלך ימי חול המועד וממשיכים לעבוד על המיזמים שלהם .מחזור 2022
מתכונן לשלב הבא וכולם (למעט אחת) בחרו לצאת לשנת שירות או שנת מכינה  -כבוד גדול! שלב ב' (צבא)
פועל כרגיל ושלב ג' (שלב אקדמיה) נפגש לסמינר ארצי בירוחם שהיה איכותי ונתן למשתתפים הרבה
אנרגיות וכיוון לפרויקטים האישיים של כל אחד ואחת.
אני שמח גם לציין שהודות למאמצים של עמותת קו הזינוק הארצית ,חברת כי"ל חתמה על הסכם אימוץ
של מחזור  2024ותלווה אותנו בתקווה בשנים הקרובות.
בי"ס שדה
בחודש מרץ נסתיימה לה תקופת מסעות הנודדים בצורה מצוינת ,בתי הספר ותלמידים נהנו מאוד ולמדו
דבר או שניים על הנגב .בית ספר שדה אירח קבוצה של סטודנטים מסין למשך שבוע ,כנס בנושא הנגב
והסביבה המדברית -נהנו והבטיחו שיחזרו....
חג הפסח היה מוצלח ביותר! חדרינו היו מלאים ,מדריכנו עמוסים בהדרכות ואורחינו כולם יצאו מרוצים
שמחים ,ונהנו מאוד מהשהות כאן .אבקש להודות ולשבח את צוות המשרד האירוח וההדרכה שעבדו
לילות כימים לפני הפסח ובמהלך חופשת הפסח ,בכדי להעניק לאורחינו חווית אירוח טובה ומהנה.

ברכות
תודה מקרב לב לכל המברכים והברכות לרגל נישואי בתי מאיה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
יגאל גרנות [וגם ברכת החלמה מהירה!] ,אילנה שחף ,שחר רווה ,יהודית אל-עזרא ,שרית קומא,
נעמה וולף ,מולי רובין ,אסף רז ,אלון גור ,יונתן לביא .מזל טוב לכם מכל הלב!

אני עומד לרשותכם ואשמח לשמוע הערות ,הארות והצעות .אתם לפנות אלי במגוון אפשרויות:
בפייסבוקhttps://www.facebook.com/ori.disatnik :
בדוא"לorid.boker@gmail.com :
בטלפון08-6599707 :

שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה

