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עובדות ועובדים יקרים,
השנה זו השנה החמישית בה ניתנה לי הזכות לעמוד בראש המדרשה וביחד אתכם להוביל אותה
לשיאים של פעילות חינוכית ותיירותית ברוח חזונו של דוד בן גוריון .כפי שכבר הודעתי בכוונתי
להשלים את המשמרת לי ולסיים אותה בסוף השנה .אשר על כן ,פניתי לדירקטוריון המדרשה
והודעתי כי אני מבקש לסיים את תפקידי בתום חמש שנים בסוף השנה .כשותפים לדרך ,אני רואה
חובה לעדכן אתכם כבר עתה .נמשיך ביחד לקדם במרץ את ענייני המדרשה ,נחזק אותה ונמשיך
לפתח את המשאב האנושי – הקטר המוביל את המדרשה במעלה הדרך של חזון והגשמה.
ועד נבחר חדש ליישוב
לאחרונה נבחר ועד חדש למדרשת בן גוריון .חברי הועד הם תושבים המבצעים את תפקידם
בהתנדבות .לתפקיד ראש הועד נבחר אבשלום כהן (אבשה) ,אשר כיהן בתפקיד מנהל בית ספר שדה
במדרשה עד לא מכבר .נפגשנו עם אבשה בכדי לבחון דרכים לשבח את שיתוף הפעולה בין המדרשה
ליישוב .מיפינו שורה של נושאים בתחום החינוך והקהילה בהם נפעל לרווחת התושבים והמדרשה.
מדרכת מצוק הצינים
בימים אלו הולך ונשלם תכנון הטיילת לאורך מצוק צין ,מיזם של רשות הניקוז ים המלח ובמימונם.
הטיילת תחבר את חלקת הקבר ,תחלוף מדרום לביה"ס שדה ,מבנה הסמינר ובית הארחה שרמן.
החודש סיכמנו עם ראש המועצה האזורית רמת נגב ועם רשות ניקוז ים המלח על תוספת למיזם,
מדרכה שתיסלל לאורך רחוב מצוק הצינים (בצד הדרומי של הכביש) ,מאכסניית המשושים ועד
שכונת נווה צין .המדרכה תהווה ציר תנועה חשוב למוסדות החינוך והתיירות לאורך המצוק.
מרכז גל למנהיגות
במכינה  -קיימנו סמינר שעסק בזהות היהודית של החניכים ובחיבור שלהם לירושלים .עסקנו
באופן אינטנסיבי בבחירות הפוליטיות במפלגות השונות .קיימנו מפגשים עם חברי כנסת שימשיכו
בתפקידם עד אפריל .בימים אלה ,החניכים בחולית יצאו לשבוע של עבודה חקלאית במטעי המנגו
של הקיבוץ ובשתי הקבוצות נערכים לקראת סדרת איו"ש ,סדרת דגל שבמהלכה החניכים נחשפים
באופן בלתי אמצעי לסוגיות השונות בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני.
בקו הזינוק  -קיימנו סמינר לשלב ב' ,סמינר ארצי שעסק בבחירות מהותיות לגבי העשייה בעתיד
ברמה האישית והחברתית .אנו בוחנים פיילוט של שיתוף פעולה עם פנימיית נווה מדבר בניצנה.
פיילוט שבו תיבנה קבוצה של חניכים בדואים במטרה לשלבם עם הקבוצות הקיימות.
התיכון לחינוך סביבתי
התלמידים נמצאים בעיצומו של התהליך החינוכי של הכנת העדלאידע .מדובר בתהליך ארוך שבו
התלמידים מפגינים יוזמה ויצירתיות ולומדים לקחת אחריות ,לעמוד במסגרת זמנים ולעבוד
בצוות .סוף התהליך ביום שבת  – 23.03.19לאחר סיום המופע כשהכל מפורק ומסודר .
בשבוע שעבר יצאנו כל בית הספר לסדנה בית ספרית בנגב המערבי ,במסגרת הסדנה כל תלמידי בית
הספר יחד עם הצוות התחלקו לקבוצות מעורבות ויצאו ל 14-מקומות התנדבות ברחבי עוטף עזה.
בערב קיימנו ערב לזכרה של הגר פלמ"ח ז"ל .בלילה לנו ביובלי הבשור .למחרת טיילנו באזור בארי
בשדות כלניות מרהיבים .בתחילת החודש התקיים בבית הספר שבוע ספורט שכלל תחרויות ספורט
מגוונות ומהנות בין תלמידי בית הספר .שכבת י"א הוכרזה כשכבה המנצחת של השבוע.
במקביל לכל הפעילויות מתקיימים לימודים אינטנסיביים שכללו בחינות בגרות במתמטיקה,
אנגלית ולימודי סביבה בשכבות הבוגרות .אנו נערכים לסדנאות האביב וליציאה לנודד שכבת ט'.
בית ספר שדה
חודש פברואר היה חודש מוצלח מאד .מגוון פעילויות ,מסעות ,הדרכות ,אירוחים וכנסים אשר בהם
זכינו לשבחים נלהבים .בתחילת החודש אירחנו למסע מוזיקלי מרתק ,חוצה נגב ,שנמשך  10ימים,
את להקת  Tournée des Refugesמצרפת .אל המסע הצטרפו תיירים מאירופה שהגיעו במיוחד
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כדי לקחת חלק במסע .את המסע הוביל זיו שרצ'ר עם צוות ההדרכה כולו .בתגובות המשתתפים
ניקרה התלהבות גדולה .באמצע החודש יצאנו למסע "דרכי הבשמים" השני שגם הוא זכה להצלחה
גדולה ולרישום שיא של  42משתתפים .המסע נמשך כשבוע במהלכו צעדנו מפטרה שבירדן ועד
לעבדת שבסמוך לשדה-בוקר .המסע זכה לשבחים מפי המשתתפים.
במהלך החודש ,במקביל לפעילות המסעות ,אירחנו בביס"ש  4כנסים של מחלקות שונות באונ' בן
גוריון ואונ' העברית 10 .סדרות חינוך של יחידת ההסברה ,קבוצה של  20אוסטרלים שהגיעו לצעוד
את שביל ישראל באזורנו במשך  5ימים וקבוצה של  250תלמידים מבי"ס כצנלסון כפר סבא שהגיעו
לסמינר שנמשך כאן  3ימים .בסוף החודש החלה עונת הטיולים הנודדים ובשבוע האחרון יצאנו
להדרכה של  3מסעות נודדים במקביל ,בשבועות הקרובים עד פסח ,נמשיך בפעילות בקצב מוגבר.
תחום תרבות וספריה
החודש קיימנו את יום העיון ה 51-בנושא החברה והתרבות הבדואית .ימי עיון אלו מתקיימים החל
משנת  1969ומאז מידי שנה מתכנסים חוקרים בדואים ויהודים לשלל הרצאות מרתקות בנושא.
ההרצאות שהיו השנה :בושרא מזאריב מאוניברסיטת בר-אילן" :קונפליקט בית-עבודה אצל נשים
בדואיות בצפון הארץ" .ד"ר סלימאן ח'אלדי ממכללת קיי ומכללת אל קסאמי" :בדואי הגליל בעידן
המודרנה :מקרה המבחן בבחירות המוניציפליות  ."2018עריפה קעדן מאוניברסיטת בר-אילן:
"קונפליקטים של גירושין במשפט הבדואי בצפון הארץ" .בן-אדם אוניברסלי (מחמד אבו שארב)
"האוניברסיטאות שלי" ,ד"ר זאב זיוון" :יחסי בדואים-יהודים בנגב בשנות ה 50-וה ,"60-ופרופ'
גדעון קרסל מאוניברסיטת בן-גוריון" :איראן במבט השוואתי" .כמדי שנה ,יחד עם יום העיון
הופקה חוברת המסכמת את ההרצאות של שנה שעברה .התחלנו למכור חוברות אלו לספריות
אקדמיות בארץ ,אשר יחד עם החוברות החלו לרכוש גם חוברות ישנות יותר של השנים הקודמות.
ממשכים את סדרת "אקדמיה בספרייה" .החודש הרצו פרופ' אילון אדר בנושא "מי התהום
באקוויפר אבן החול הנובית בנגב ובסיני" ,פרופ' יעל לובין על "חברתיות בעכבישים" ,ד"ר מיכל
סגולי על "שיטות לבקרה על מחלות שמועברות על-ידי יתושים" ועופר גיא בנושא "חקלאות רמת
הנגב :מבט על גידולים חדשים" .במסגרת סדרת "מסע בין סיפורים" קיימנו מפגש לכבוד ברנרד
מלמוד .בנוסף ,קיימנו שעת סיפור עם הסופרת איריס דהן שהקריאה מספרה "קסם השמחה".
מחלקת אחזקה
כלקח משנים קודמות ,התחלנו את ההכנות לפתיחת שנת הלימודים בפנימייה כבר עתה .בפנימיית
אשקוביות הוחלפו הארונות בכל החדרים והחלה בניית שידות לימוד לכלל החדרים .במבנה
הסמינר אושרה תוכנית מיקומים ושימושים ליחידת הסברה תוכנית זאת הוצגה למפקד החדש
והתקבלה בברכה .השיפוץ בעיצומו .עיקרו נעשה בכוחות מקומיים .אושרה תוכנית בטיחות כיבוי
אש למבנה הסמינר תוכנית זאת תהווה בסיס פעולה להשלמת הנדרש .על מנת ליעל את השימוש
והצריכה השוטפת במערכות החשמל והמים ,יצרנו מנגנון חיובים פנימיים לכלל המחלקות
במדרשה .בית הארחה שרמן נמצא בהליך קליטה במדרשה והסדרת בטיחות ורישוי .זה המקום
לשבח את עובדי המחלקה על עבודה מסורה ומקצועית.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם
דיויד לויד ,שלומית דיפורטו ,סבטלנה צמוק ,גלית טמיר ,מיכל טפירו ,וסיליקה ורצ'וק ,שחר בועז,
אריאל כץ ,אליה פיה ,זהר זמיר ,ערן אמסלם ,אבן אופיר ,ניב יוסי ,שלי סיגוקאר ,איציק ארוך,
נטליה פולישצ'וק.
מזל טוב לנוי כהן להולדת הבן .מזל טוב לאיה אורון להולדת הבת.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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