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 2019 מאי

  עובדות ועובדים יקרים,

החודש התייחדנו עם זיכרון הנספים בשואה והעלנו על נס את גבורתם של אלו שלחמו במפלצת 
לחללי מערכות ישראל ונפגעי  ביום הזיכרוןהנאצית בניסיון לשרוד. שבוע לאחר מכן התרגשנו 

אליו מוזמנים  ילתיקה קים טקספעולות האיבה. זו השנה השנייה שתלמידי התיכון הסביבתי מפי
 .עצמאותשנות  71מחרת במעבר חד חגגנו את תושבי היישוב. לתלמידים והחניכים גם בנוסף ל

על  חודש יוני אליו אנחנו נכנסים מסמן את סיומה של שנת הלימודים תשע"ט. לאחדים זו שמחה
ולה בעצב בשל למרבית התלמידים, החניכים וגם העובדים, שימחה זו מה סיום שנת הלימודים.

  ויוצאים לדרך חדשה. מסיימים את התיכון והמכינהאשר   םיהבוגרמהפרידה 

 עבודה קיבוצי מיוחד למדרשההסכם 

בשיתוף פעולה של נציגות העובדים וההסתדרות.  הסכם עבודה קיבוציעקרונות ל גיבש שלמנוה
נתן דגש על שיפור מצבם של העובדים ובמיוחד אלו ששכרם נמוך ומושפע ייבהסכם המתגבש 

 ההסכם. אעדכן בפרטיבהמשך . הנושא לסבב אישורים של הרשויות ת עוברכעמהתוספת על פי חוק. 

 הסכם מול המדינה

התקיימה פגישה  .עניין קידום ההסכם מצוי כעת במשרד החינוךלעדכון בחודש שעבר, בהמשך 
 ידונו פרטי ההסכם בדירקטוריון ונתקדם בהתאם. קרובבנדונו הדברים. החודש בה  משותפת בסוף

 מרכז גל למנהיגות

חודש מאי במכינה הוא חודש שבו אנחנו מתחילים לאסוף את כל מה שעשינו השנה ומתחילים 
מה שנשאר להם  כל וזה הזמן לתת את החניכים מבינים שמתחיל להיגמר . התכנס לסיום השנהל

, בו חקרנו ונכנסנו לעובי הקורה "סמינר חברה ישראלית"יצאנו להחודש על מנת להפיק את המירב. 
בסוגיות מרכזיות בחברה: קו העוני, תעשיית הזנות, יוקר המחייה, הקהילה האתיופית, ועוד. יצאנו 

ן חמישה ימים "מסע חוצה נגב" בו פגשנו את הסוגיות החברתיות, הכלכליות קט בלפרוי
בו  "מכיניסט לחייל"ומסע מ "צבא וביטחון"והסביבתיות המרכזיות בכל אזור בנגב. וכן שבוע 

החניכים מבינים לעומק יותר את המערכת הצבאית והביטחונית של ישראל ויוצאים למסע שיעזור 
 המשימה הראשונה שלהם לאחר המכינה. –ינה לצבא להם לעשות את המעבר שבין המכ

תוכנית המשך  שנה ב', -מכינה במג"ל: אנחנו בעיצומם של ההכנות לתוכניות ההמשך במקביל 
'דרך הנגב'  :כן, אנחנו מקדמים שתי תוכניות מנהיגותמו כ לקבוצה נבחרת של בוגרי המכינה.

  .מנהיגות בשלבים שוניםבות את מג"ל כמרכז חינוך ליצכיוון שהן מ תוכניות אלו חשובותו'דרומה'. 

 התיכון לחינוך סביבתי

ירועים אלו חודש מאי נפתח בציון אירועי הזיכרון הלאומיים. קיימנו פעילות חינוכית סביב א
 כחלק מתפיסת התרומה לקהילה.  לכל תושבי המדרשהמרגשים והתיכון העמיד טקסים 

י"א וי"ב. התלמידים לומדים במערכות תגבור  -ודש זה החלו בגרויות הקיץ לשכבות הבגרותבח
 -שונות הקיימנו ערבי סיכום במגמות  .מיוחדות בתקופה זו, כדי להכינם בצורה המיטבית לבחינות

רי למידה ועשייה יפים צתיאטרון, גיאולוגיה, עבודות חקר, מוסיקה והתלמידים הציגו תו
לסדנה הגיעו  -בסופ"ש האחרון קיימנו סדנת הכרות למועמדים לתיכון לשנה"ל הבאה  .ומושקעים

אנו לקראת  .ימים מלאים בתכנים, למידה בשטח, טיולים ולינה בשטח 3מועמדים ועברו  130-כ
 ."סדנת חופים"ט', תצא לכבה ש .אירועי הסיום של שכבת י"ב ושל שנה"ל כולה בכלל השכבות

 בית ספר שדה

גוריון מרשל"צ הגיע -בית הספר היסודי ע"ש בן* :השאר. בין מצלחות פעילויותהתבצעו החודש 
. נגבגוריון ול-השנה השלישית עם תלמידי כיתות ו' ליומיים של פעילויות הקשורות לדוד בן אלינו זו
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בי"ס תל"י )תגבור לימודי יהדות( צפרירים הגיעו ללון אצלנו * היה חיובי ומוצלח. סיכום הטיול
מועדון *ולנו אצלנו. בית אבות שורש הגיעו לביקור באזור * לראשונה ויצאו לפעילות באזור.

המטיילים )קבוצת מבוגרים( של ביס"ש סיכם את שנת הפעילות הראשונה שלו במתכונת מחודשת 
בהצלחה. לשמחתנו נוצרה קבוצת מטיילים שנהנית מאוד מהטיולים  םסוכ טיולהבטיול לחרמון. 

את הזמן לקיום השתלמויות, הצטרפות למחקרים צוות ההדרכה ניצל * פרגנת לצוות ולביס"ש.מו
 .התארחו ונהנו משפחותו של חיילים, תלמידים קבוצות אחרות 30-עוד ככמו כן * וגם לרגילות.

שרר פעילויות הדרכה ואירוח, חלקן בגלל המצב הביטחוני שביטולי הפעילות המוצלחת היו גם צד ב
במהלך החודש התחלנו את ההיערכות הממושכת לקראת  .החם בעוטף עזה וחלקן עקב מזג האוויר

פעילויות הקיץ, הכנת חדרי ביס"ש והפנימיות לאירוח קבוצות רבות, פרויקט הפסנתרנים השנתי 
 יץ לילדי בי"ס צין.וכמובן קייטנות הק

 תחום תרבות וספריה 

המדרשה קיימה החודש את אחד מהפסטיבלים הגדולים בדרום =  2019פסטיבל ימי שירה במדבר 
בתחומי הספרות והשירה. הפסטיבל, אשר נמשך שלושה ימים, התקיים הפעם תחת הכותרת 

השנה לעולמם. אחד "געגוע", לאחר שחלקים נרחבים ממנו הוקדשו לסופרים מכובדים אשר הלכו 
שניגן בהופעת בכורה טוב לוי, -שם המוזיקאי בהנחייתלחיים גורי,  וקרהמהאירועים הוקדש לה

הוקרה נוספת  .אהרון ידליןשהולחנו במיוחד לאירוע זה, ועם דברי פתיחה של גורי חיים  שירים של
קטעי וידאו של והקרנת  תוך קריאה מספריורפי וייכרט ונורית זרחי,  בהנחייתלעמוס עוז,  הייתה

רפי , בו התקיים מרתון משוררים: רונית מטלוןאירוע מכובד התקיים גם לכבודה של  .דינה גונה
ממובילי ביה"ס  אלי בנאקוט ומוזיקה שלוייכרט, שי דותן, אורן שלף, רביב גדיש, אביב מויאל, 

ארז ביטון,  המשורר וחתן פרס ישראל. אירוע מרכזי נוסף היה בהשתתפותו של "רימון"למוזיקה 
מפגש  .בשיחה מלב אל לב על כתיבה, עיוורון, מדבר ומשוררים אהוביםמיכאל וולפה, והמוזיקאי 

הפסטיבל התקיים בשיתוף פעולה רחב עם התיכון  .בהגיעו לגבורותשלמה אביו נוסף היה עם 
יימו לחינוך סביבתי, ומספר רב של אירועים התקיימו בשטחו או דרך ארגונו; ביום השלישי, התק

 מפגשים אינטימיים במקביל עם משוררים, ברחבי הכיתות של התיכון. 13

' פרופ' שמעון רחמילביץכמו כן, החודש המשכנו את סדרת "אקדמיה בספרייה", במסגרתה הרצו 
על "האביב הטרגי במזרח  פרופ' גדעון קרסלבנושא "החיים תחת השמש: התאמת צמחים למדבר", 

 שר הרצה על "הבזים השחורים של מצוק הצינים".א מידד גורןהתיכון", וכן 

 מחלקת אחזקה

 המתבצעות ברחביי המדרשה התחזוקה פעילויותאחזקה ממשיכה לעבוד במרץ על כלל מחלקת 
בפנימיית אשקוביות  מעניקים שירות מלא למוסדות המדרשה ולדירות השירות. המחלקה עובדיו

 ולהחליף בשאר החדרים. לבנות ךממשיהצוות ו התלמידים חדריהוחלפו שידות למידה בחלק מ
בתחום כיבוי  .הצהלית "יחידת ההסברה"את החללים המיועדים לבמבנה הסמינר ממשיכים לשפץ 

אושרה תוכנית בטיחות כיבוי  .הפערים בחלק מהמוסדות גדולים .פעילות רחבה מתבצעתהאש 
להודות ולשבח  זה המקום למבנה הסמינר תוכנית זאת תהווה בסיס פעולה להשלמת הנדרש. אש

 בכל רחביי המדרשה. בתחום הפיתוח ועבודות התחזוקה את כלל מחלקות אחזקה שפועלים

  ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם

יסן,  -סאמיה אבו גלידאן, אשל רז, איתי לובל, יובל רזון, יפה אביקזר, יהושע נבון, שבא ביטון
בן פורת, אורלי שטרן, דבורה מרציאנו, נטבן מירזוייב, קארין  סלומון מרציאנו, נעה לי אור, אופיר

     כהן, עדי אדלר.

 שלכם ובשבילכם,              

 
 דיסטניקאורי                                  

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                   


