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יוני 2015
עובדות ועובדים יקרים,
אני מתכבד להציג בפניכם סכום קצר של עקרי הפעילות בחודש יוני .חודש זה מאופיין במדינת ישראל
באירועי הסיום של מרכיבי מערכת החינוך השונים .גם אנחנו כהורים השתתפנו באירועי הסיום של
הילדים הפרטיים שלנו ובמדרשה נרתמו רבים מהעובדים לסייע למערכות החינוך לסיים ולסכם את שנת
הפעילות .כך בבית הספר התיכון לחינוך סביבתי ,במכינת הנגב ,ובקו הזינוק.
יש משהו מרגש באירוע הסיום .מעבר לחגיגה בה נפגשים החניכים וההורים עם צוותי החינוך ,זהו רגע
אחד קצר בו מקופלת עבודה מאומצת שנמשכה לאורך כל השנה ,המגיעה לשיא בטקס הסיום .זה המקום
להביע הערכה ותודה לצוותים החינוכיים ,למערך המנהלי ,ולכל עובדי המדרשה אשר בלעדי מסירותם ,לא
היה ניתן להשיג הישגים אלו .תודה!
הסכם העבודה ותוספות שכר
החודש משולמת בשכר העובדים תוספת "דמי הבראה" .התוספת היא שנתית ומשולמת לעובדים מתוך
הנחה שאלו ימשיכו בעבודתם לאורך כל ימות השנה .לגבי עובד אשר מסיים את עבודתו לפני תום שנת
העבודה ,יערך תחשיב השבה פרטני.
עובדים זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם .לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או
חלק מהם .גובה דמי ההבראה הוא  378ש"ח ליום במגזר הפרטי (החל מיולי  2014ותקף גם בשנת  )2015ו-
 425ש"ח במגזר הציבורי (החל מיוני  .)2015על פדיון דמי הבראה חלה מגבלה לאחר סיום קשר העבודה.
באשר ליישום הסכם העבודה ,בעצה אחת עם ועד העובדים ,החלטנו לדחות את השלמת היישום של
ההסכם לחודש הבא בכדי להשלים הערכות מסודרת לכך .באיגרת הבאה ,אעדכן על כך בפירוט .בחודש
הבא תשולם בשכר העובדים תוספת ביגוד וגם על כך אעדכן בהמשך.
מכינת הנגב
החודש סיימנו עוד שנה מוצלחת ומשמעותית במכינת הנגב .החודש האחרון היווה את שיא הפעילות
במכינה וכלל את פרויקט "יוזמה" ,בו הוציאו החניכים לפועל מהמסד ועד הטפחות מיזם חברתי כאשר
לא עמד לצדם אף משאב .הם איתרו את הצרכים ,מצאו שותפים ומשאבים ועשו פלאות :תעסוקה
לאוכלוסיי ה עם פיגור ברהט; העצמת נוער ובניית תוכנית עבודה לרוח מדבר; העלאת מודעות בנושא
מבקשי המקלט; קירוב אוכלוסיות יהודיות ובדואיות ברמת הנגב; העלאת מודעות בנושא מגדר ופרויקט
אימוץ בע"ח בב"ש .את החודש חתמנו בטקס סיום .מחזור י"ג סיים את שנת המכינה וכעת עומדים
החניכים מול אתגרי השירות הצבאי .הייתה זו שנה משמעותית ומאתגרת שבחזית שלה עמד צוות חינוכי
מהמעלה הראשונה .צוות בוגר ,ותיק ומיומן שידע להפיק את המקסימום החינוכי וההכשרתי מחניכי
המכינה .אנו נערכים לסיכומי הקיץ ולתחילת העבודה לקראת קליטת המחזור הבא.
קו הזינוק
החודש סיכמנו וחגגנו את שנת הפעילות של קו הזינוק וציינו בהתרגשות עשור לתכנית וסיום המחזור
הראשון ( .) 2015ערכנו טקס מרגש ומושקע בו נפרדנו מבוגרת התכנית הראשונה ,חגגנו את סיום השנה של
המחזור החדש ( )2024וסימנו את ייעדנו לשנים הבאות .אנו ממשיכים לעבוד במרץ ונערכים לקראת
סמינרי הקיץ השונים ,לפרידות מרכזים ולקליטת רכזי קבוצות חדשים .גם כאן אני רוצה להודות לצוות
המובחר של התכנית על עבודתו המסורה והאיכותית למען פיתוח המנהיגות המקומית בנגב.
בי"ס שדה
הקיץ החל הקבוצות החלו להגיע -חדרי הפנימיות מוכנים לקליטת הקבוצות ,והכל על הצד הטוב ביותר.
צוות המנהלה וההזמנות הצליח במטה קסם לסגור את כל ההזמנות ולפתור את כל האתגרים המורכבים
עוד לפני שצצו .כך שהקיץ נפתח ברוגע ונעימים.
השבוע אנו מארחים קבוצה מיוחדת במינה -קבוצת 'אלפא' של מכון דווידסון השייך למכון ויצמן למדע.
הקבוצה מורכבת מ  50תלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי המדע מכל הארץ ומכל המגזרים .תוך
שיתוף פעולה מרשים עם חוקרי המכונים לחקר המדבר ,בהדרכה שלנו -למשך שבוע שלם .תודה למכונים
לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון ולאורי זברציק על הובלת וניהול הפרויקט.
הקייטנות נפתחו ומעל  230קייטנים נרשמו (שיא בביס"ש!)  -נאחל בהצלחה לצוות ההדרכה -שיעבור
בשלום בכיף ובהנאה.
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בי"ס תיכן לחינוך סביבתי
חודש עמוס באירועים המסכמים את העשייה הבית ספרית ,בפרידות ובהתחדשות .ערב עבודות חקר
והצטיינות בפרויקטים ייחודיים-ערב זה המחיש את השילוב בין הצטיינות אקדמית לבין מצוינות ערכית
בה דוגל בית ספרנו .שילוב בין השאיפה להצלחה של האינדיבידואל לבין התרומה שלו לקהילה .בערב זה
הציגו התלמידות/ים עבודות ברמה אקדמית מעוררת התפעלות כמו גם נחשפנו לפרויקטים התנדבותיים.
מסיבת סיום של שכבת י''ב -מחזור ל''ו נפרד מבית הספר ,העביר את השרביט למחזור ל''ז .הטקס הרשמי
היה מהול בצהלות שמחה ודמעות העצב .בימים אלו אנו מסיימים את בחינות הבגרות האחרונות ,נערכים
לקראת המסע לפולין של מחזור ל''ז ועמלים במלוא המרץ לקראת השנה הבאה .זו העת להודות לאלו
שאפשרו לנו לעסוק במלאכת החינוך .תודה למח' אחזקה ,לחדר האוכל ,לכספים ,לכ''א ולצוות המרפאה.
ספריה
הספרייה ממשיכה למצב עצמה ,בהובלתו של הספרן זיו יופה ,כמרכז תרבות קהילתי במדרשה .בימים
אלו סיימנו את חודש הקריאה ושבוע הספר .למרות המשאבים המצומצמים ,מגוון המוחות והכישרונות
הנמצאים במדרשה אפשרו לנו לציין את האירועים הללו בצורה מכובדת .מר עזרא פימנטל ,ממקימי
התיכון ,האחראי על הארכיון לחינוך סביבתי בספרייה ,וסגן יו"ר העמותה למורשת מלחמת העולם
הראשונה בארץ ישראל ,העביר הרצאה מרתקת בנושא מלחמת העולם הראשונה בספרות ובקולנוע .כמו
כן ,הגיעה לכאן העיתונאית והסופרת נעמי קרן ,אשר דיברה על ספרה החדש "לה סניורה" ,הדן בדמותה
של האנוסה דונה גרציה נשיא.
בחודש הזה גילינו כי אחראי המחשוב שלנו ,מר דיוויד לויד ,הוא גם סופר מוכשר ,במהלך ערב עיון
שהוקדש לספרו החדש " ."As I Died Laughingדיוויד אף חזר שוב כדי לדון בפוליטיקה בתרגומים של
ספרי ז'ול ורן .בנוסף לכך ,מר יגאל גרנות השיק בספרייה את ספרו החדש "צמחי הנגב – ברפואה הערבית,
האסלאמית הקדומה וברפואה העממית הבדואית" .זאת ועוד ,חווינו בספרייה את הצגת "הוא והיא
בפארק" ,בביצועם של חברי החוג הדרמטי בהדרכתה ובבימויה של עפרה פיימן וחברי המקהלה המקומית
בהופעת בכורה ,בהדרכתה ובניצוחה של דרודה בומר .את החודש עצמו סיימנו בהנאה ,כאשר גב' עופרה
יצחק העבירה בספרייה סדנת ציור .סדנה זו ליוותה את תערוכת "אדם וספר" של מוזיאון תל-אביב
לאמנות אשר הוצגה בספרייה במסגרת שבוע הספר.
הספרייה מבקשת להודות לכל מי שתרם את חלקו ומאפשר את חזרתה של הספרייה אל לב הקהילה.
עקבו אחר עדכונים בפייסבוקfacebook.com/librarysdeboker :
מחלקת אחזקה
במהלך חודש יוני בוצעה התקנת מזגנים בפנימיות ברכה רבינות ושש עשרה חדריי בננות .בפרויקט משולב
מחלקת אחזקה ביצעה פירוק של המערכות הישנות וחברת תדיראן ביצעה את ההתקנות של המזגנים
החדשים .מעבר לשדרוג בו יחושו תלמידי הפנימייה ,זהו חלק מתוכנית רחבת היקף להתייעלות אנרגטית,
תוכנית אשר אמורה לשפר ביצועיים של המערכות השונות תוך חיסכון כספי ניכר.
מחלקת אחזקה נרתמת בימים אלו לשיפוצי הקיץ בפנימיות תוך חידוש מיטות וביצוע תיקונים נדרשים
בחדרים .במקביל נמשך העיסוק בנראות וחזות המדרשה .עוד גינה חדשה נוספה בסביבת מבנה בין
תחומי .תודה לאנשיי האחזקה שעמלו וממשיכים לקדם את המשימות המוטלות.
ברכות
ברכות לסמי ודבורה מרצינו לרגל נישואי בתם ,ברכות לחיים אלטלף לרגל נישואי בנו .ברכות לאבשלום
כהן לרגל הולדת בנו.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
רפי גרבר ,משה עינב ,מימי בן אבו ,עפר שמואלי ,חיים אלטלף ,עדינה מונס ונגרו ,רוחמה חדד ,טמסין
ארנולד ,אושרית מישלי ,זיו ארני ,דורין קסל  .מזל טוב לכם מכל הלב!
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה

