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מאי 2018
עובדות ועובדים יקרים,
החודש חגגנו את חג השבועות ,חג מתן תורה .במהלך החודש המשכנו בפעילות מאומצת להעמיק
ולשפר את פעולות ההתייעלות של המדרשה .למען עתידה של המדרשה ,חשוב שנחתור להגיע
לעצמאות כלכלית .אין זה פשוט לקיים חברת מופת חינוכית במרכז הנגב בלא סיוע של המדינה,
אלא שאנחנו עדין לא שם .עד שהמדרשה תשיג יעד זה ,יידרש משרד החינוך להמשיך ולעמוד
במחויבות של שר החינוך יגאל אלון במעמד הקמת מדרשת שדה בוקר .ההתייעלות של המדרשה
קשור קשר הדוק בכם העובדים .נידרש כולנו לעשות יותר בפחות משאבים ,לעשות חינוך מעולה
ובעיקר ,להמשיך ולהשפיע על החברה הישראלית באמצעות הבוגרים של המדרשה.
חילופי גברי
במהלך הקיץ יסיימו את תפקידם מנהל התיכון לחינוך סביבתי ומנהל הפנימייה .משה עינב ,מורה
ותיק ומוערך ,קיבל על עצמו את האתגר ובמהלך שנת הלימודים האחרונה לקח על עצמו לנהל את
התיכון ולהמשיך להצעיד אותו קדימה .לתפקיד מנהל התיכון לחנוך סביבתי יתמנה אופיר בן פורת
לאחר שנבחר פה אחד ע"י הועדה .אופיר ,מורה ומחנך מנהל בשנים האחרונות את החטיבה העליונה
בנהלל .אלון צחור אשר ניהל את הפנימייה בשלוש השנים האחרונות יסיים את תפקידו .תחת ניהולו
של אלון התחזקה הפנימייה ומהווה כיום עמוד תווך רב משמעות בתיכון לחינוך סביבתי .את אלון
יחליף סער יבו ,איש חינוך אשר בין השאר גם הדריך בפנימייה בעבר .במהלך הקיץ אעדכן על סדרי
ומועדי ההחלפה .כמו כן נערך להיפרד באופן מכובד וראוי מאנשים יקרים אלו.
משאבי אנוש
בשורה לעובדי ההוראה .נחתם הסכם עם ארגון המורים העל יסודיים ולפיו נקבעו עדכוני תשלומי
שכר למורים ומנהלים .שכר משולב -למורים ברפורמת עוז לתמורה :מתאריך  1.9.2017יעודכן
בשיעור תוספת בשל  .18.21%למנהלים ברפורמה ושאינם ברפורמת עוז לתמורה .ולמורים שאינם
ברפורמת עוז לתמורה :תשולם תוספת "מיזוג רכיבים" בשיעור של  18.95%מהשכר המשולב.
תוספת שקלית  -2016תעודכן ל 601-ש"ח ברוטו לתקופה מ 1.9.2017-עד  .31.12.2017ול 832-ש"ח
ברוטו לתקופה מ  1.1.2018עד  .31.5.2018מתאריך  1.6.2018תעודכן התוספת השקלית ל963.11-
ש"ח .התוספת תמשיך ותעודכן כל שנה בשיעורים הקבועים בהסכם עד ל 1.9.2021-בסכום
מקסימלי של  1382.40ש"ח ברוטו .התוספת כפופה לחלקיות משרה .מענק חד פעמי בסך של 1,000
ש"ח ברוטו כפוף לחלקיות משרה ישולם למורים ומנהלים שעבדו בתקופה מ  1.9.17עד .31.11.2017
מרכז גל למנהיגות
מכינת הנגב  -בתחילת החודש יצאו שתי השלוחות ל"מסע חוצה נגב" ,המסכם את העיסוק השנתי
בסוגיות החברתיות -כלכליות -סביבתיות במרחב הגיאוגרפי המהווה יותר משני שליש מהארץ.
במהלך המסע נפגשנו עם מרצים מגוונים ,חקלאים ,אנשי חינוך ותעשיה לשיחה על הגשמה ,מרכז
מול פריפריה ,חקלאות ועוד .מחזור א' בחולית קיים לראשונה תיקון שבועות בקיבוץ חולית בנושא
"תיקון המידות" .את הערב סיימנו בשירה בציבור עד אור הבוקר .בתיקון בשדה בוקר נכחו כ150-
איש בהרצאות השונות בשילוב המכינה וקו הזינוק .בשבוע שעבר קיימנו ערב הורים להורי מחזור
י"ז שדה בוקר ומחזור ב' של חולית בקיבוץ עינת .שנה הבאה צפויה להיפתח עם כ 80-חניכים!
קו הזינוק  -החניכים עובדים על הפרויקטים השנתיים שלהם בחברה הבדואית ,יצרו שיתוף פעולה
עם כוכבי המדבר .שנה ג' פועלים על היוזמה שלהם לתאורת כבישים בכבישי הדרום .בנוסף קיימנו
סמינר על אושר משמעות ושינוי חברתי לשלב הצבא.
התיכון לחינוך סביבתי
במהלך חודש מאי החלו בחינות בגרות של מועד הקיץ .תלמידי שכבות י"א – י"ב נכנסו לתלם
משימתי של בחינות הבגרות .לפני בחינות הבגרות נערכו בחינות המתכונת וציוני המגן שמועברים
למשרד החינוך ,כך שמורגשת היטב פעילות הבחינות ושיעורי התגבור לפני המבחנים .עיקר שיעורי
התגבור ניתנו כמובן במתמטיקה .בימים חמישי-ששי 11-10 ,במאי קיימנו ימי הורים בנושאים
לימודיים לשכבות ט' – י"א .הענות ההורים הייתה יפה בעיקר בשכבות הצעירות .בימים רביעי-
ששי 18-17 ,במאי ,ערכנו שלושה ימי היכרות למועמדים לשכבה ט' )בוגרי כיתות ח'( לשנת
הלימודים הבאה – מחזור מ"ג .הגיעו כ –  90מועמדים ובימים אלו אנו עוסקים בעיבוד הנתונים
במטרה לשלוח תשובות לכולם .שנת הלימודים תפתח עם שלוש כיתות ט' .במקביל אנו עוסקים
כעת בקבלת תלמידים חדשים לשכבה י' )'חדשניקים'( למחזור מב' .ערכנו יום פתוח להורים
ומתארגנים לימי ראיונות וסדנת היכרות מיד עם סיום שנת הלימודים .מגמת הגידול בבית הספר
נמשכת ובשנת הלימודים הקרובה תיפתח כיתה רביעית בשכבת י'.
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ביום חמישי 24 ,במאי ,ערכנו מפגש הוקרה לשינשינים שלנו יחד עם הוריהם שהגיע ללא ידיעת
ילדיהם .האירוע היה מרגש ביותר ואכן כל המחמאות והתודות מגיעות להם .בימים ששי-שבת26- ,
 25במאי ,נערך מפגש של מחזור ז' של בית הספר .בוגרי המחזור נפגשו עם תלמידי התיכון היום
וביום שבת העבירו סדרת הרצאות מרתקות לתלמידים והורי התלמידים שהגיעו .לאחר ארוחת
צהריים משותפת נערכו פעילויות נוספות .במוצאי שבת התקיים ערב מוסיקלי באמפיתאטרון
בהשתתפות תלמידי התיכון בהובלתו של יואל כהן .השמחה הייתה גדולה ומרשימה .ביום ראשון,
 27במאי ,הציגו תלמידי שכבה י"ב בפני נציגים ממשרד החינוך את פעילות התרומה לקהילה שלהם,
היה מרשים לראות את התחומים הרבים שבהם התלמידים לקחו חלק .מתכוננים לסיום שנת
הלימודים ,עוד כמה בחינות מתכונת ובחינות בגרות ,סדנת חופים לשכבה ט' ,חלוקת התעודות
ויציאה לחופשת הקיץ.
בית ספר שדה
החודש קיימנו מפגש  40שנה לפעילות החנב"ז )חוג נוער בוטני זואולוגי( ,חוג הנוער הוותיק של
ביס"ש .לפני  40שנה החוג החל לפעול ומאז באופן רצוף מוביל בני נוער מכל הארץ בטיולים ברחבי
הנגב .לאורך השנים התגבשו מסורות ,סיפורים וסמלים ייחודיים לחנב"ז ורבים מהם נחשפו
במפגש .ראשוני המדריכים של החוג יחד עם מדריכים וחניכים לאורך כל השנים התקבצו לסופ"ש
שכלל ערב תוכן מרגש ,בישולי שדה וטיול נחמד בנחל שועלים .בתחילת החודש התקיים בבית ספר
שדה ,כנס מקהלות אקפלה בפעם השלישית ,בכנס המוצלח השתתפו עשרות מקהלות מרחבי הארץ
ומקהלות מחו"ל .לסופ"ש של שירה ובסופו זכינו לשבחים .בשבועות האחרונים ובמהלך החודש
הקרוב ,אנו נערכים לפעילות הקיץ שצפויה להיות עמוסה בהדרכה ואירוח.
תחום תרבות וספרייה
החודש קיימנו את הכנס הדו-יומי "המדע ,התנ"ך והמדבר" .הכנס עסק בשאלות הגדולות כגון
האם באמת התנ"ך והמדע נבדלים ביניהם עד כדי כך שהמדע הוא בהכרח כפירה באלוהים? האם
התנ"ך הוא באמת אוסף של אגדות שלא באמת התרחשו? האם אלוהים ברא את היקום או שהיקום
נוצר מתנודה של הריק? כנס זה זכה להצלחה רבה ונכחו בו אורחים רבים ,אשר הגיעו מרחבי הארץ
וחלקו למארגנים מחמאות רבות על כל מאפייניו השונים ,החל מהתוכן ,בחירת המרצים וכלל נושאי
הארגון .בכנס עצמו השתתפו  18מרצים אורחים ,מדענים ,אסטרופיזיקאים ,פילוסופים,
ארכיאולוגים ,היסטוריונים ,אנשי דת ורוח ,כולם מהשורה הראשונה של המחקר המודרני .בין
המרצים המשתתפים היה שר האנרגיה ,ד"ר יובל שטייניץ ,אשר הציג בצורה מרשימה את הידע
הפילוסופי שלו ,וסיפק את אחת ההרצאות המעניינות ביותר של הכנס .מרצים נוספים הראויים
לציון הינם הרב ד"ר יואל בן-נון ,פרופ' דורון לנצט וכן פרופ' חזי יצחק שלנו )מורה לפיזיקה בתיכון(.
במסגרת סדרת "המשפחה בראי הספרות" קיימנו ערב לכבוד קהילת דוברי הרוסית שהוקדש לגדול
סופרי ומשוררי רוסיה ,אלכסנדר פושקין ,וכן שוחחנו על השפעתו על סופרים חשובים ,כמו איזק
באבל ולאוניד פקרובסקי  -שומר בחניון שהתגלה כסופר מופלא.
מחלקת אחזקה
בפנימיית אשקוביות נבנה ריהוט חדש שיענה על צרכי יעילות השימוש והתחזוקה .נמשך תהליך
מסירת מחסן פנימיות הממוקם במבנה הסקה ישן וזאת בכפוף לפינוי מחסן פנימיות הממוקם
במבנה התעשייה שיפוציי הקיץ החלו בחדרים של פנימיית הבננות .שלב א' בפרויקט נראות כניסה
לתיכון הסתיים .התקבל אישור נגישות למתחם בית ספר שדה .הליך סיום טופס  4למתחם זה עדיין
בתהליכיי בדיקה לטובת פינוי המקלט בוצע פינוי של חדר הסקה ישן שישמש כתחליף למחסן
במקלט .במהלך החודש הושלמו הפעולות בתחום גילוי וכיבוי אש בכלל המבנים אנחנו נמצאים
בישורת האחרונה לקבלת אישור כיבוי אש .במבנה הסמינר נמשך השיפוץ בשלוש כיתות עבור
יחידת הסברה לרבות הסדרת שביל כניסה ותאורה לאורך השביל .בתחום החשמל הושלמה פעילות
שכללה החלפת מונים לא תקינים והשלמת מונים חסרים .בתחום המים ,רכישת מונים לדירות.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
עדי אדלר ,קארין כהן ,אורלי שטרן ,שוקי נבון ,כפיר הרוש ,דבורה מרציאנו ,אשל רז ,מאי ג'לקי,
סאמיה אבו גלידאן ,מירזוייב נטבן ,מרציאנו סלומון ,אבו קוש עאטף.
לחנוך חודדי מזל טוב לרגל נישואי בנו ,לדבורה וסמי מרציאנו מזל טוב לרגל נישואי בנם.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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