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עובדות ועובדים יקרים,
בפתח האיגרת ,מבקש לשתף אתכם בעניין שלכאורה לקוח ממקום אחר .בימים האחרונים נחשפנו
לפרסומים על מעשים אסורים אשר נעשו בתיכון לאומנויות "תלמה ילין" ,בהם היו מעורבים אנשי
הסגל הפדגוגי ותלמידות ותלמידים .יש האומרים שהכול היה ידוע .למקרא הדברים עולה השאלה:
איך אף אחד לא קם ,אף אחד לא גינה ,אף אחד לא פעל לעצור .הפרשה נחשפה בעקבות תחקיר
עיתונאי שהוביל לסיום חיים טרגי של מורה.
אבקש מכל אחת ואחד מכם ,התבוננו סביבכם וודאו שבמדרשה הגבולות נשמרים ,כמו גם כבודם
של תלמידי ,עובדי ובאי המדרשה .הבה נראה בכך אור הזהרה המסמן את הגבול בין מותר לאסור.
מרכז גל למנהיגות
מכינת הנגב -החודש עברנו לניהול העצמי של החניכים .בשתי השלוחות החלו להוביל פרויקטים
שונים הכוללים טיולי שטח מורכבים ,שבוע אמצע מוקדש להתבוננות על הקבוצה ועל הפרט ,סמינר
יהדות ובגרות לגילאים הבר מצווה של בתי הספר היסודיים במועצה ועוד.
שנת המכינה עברה את קו החצי וניתן לראות איך התהליך החינוכי משפיע משבוע לשבוע .החניכים
מעורבים ומובילים את המיזמים השונים והפעילות השוטפת בצורה מעוררת כבוד.
בקו הזינוק -יצאנו לסמינר "פסגות" ,סמינר מרתק בחרמון המושלג שכלל משימות מנהיגותיות
רבות ומורכבות .במהלך הפעילות החניכים בנו איגלו למסתור ,התמודדו עם טיפוס שלג ועם תנאים
פיזיים לא פשוטים .בנוסף ,החודש יתקיים סמינר לשלב ב' -החניכים שבצבא בנושא מבקשי מקלט
באוניברסיטת בן גוריון.
התיכון לחינוך סביבתי
סיימנו סדנה לימודית לשכבה י"א )"אדם בנגב"( במסגרת סדנאות הסתיו .הסדנה הייתה מוצלחת
מאוד .ההכנות לעדלאידע החלו בראשית חודש ינואר ויימשכו במהלך חודש פברואר .תהלוכת
העדלאידע תתקיים ביום ששי 2.3.18 ,וכמובן כולם מוזמנים .התלמידים והצוות עובדים במרץ רב
על הפקת האירוע.
במחצית חודש ינואר התקיים ערב מוזיקה בית ספרי מרשים ביותר של תלמידי בית הספר והזמר
אסף אמדורסקי בהובלת יואל כהן .כ 70-תלמידים ניגנו ושרו משיריו של אסף אמדורסקי ובחלקם
יחד אתו .בשבוע האחרון של חודש ינואר בערב ט"ו בשבט ,קיימנו ערב לזכרה של הגר פלמ"ח,
תלמידת מחזור כ"ג שנהרגה בהיותה תלמידה בכיתה י"א .לאחר טכס מכובד בנוכחות המשפחה
נערך פאנל בנושא מטיילים ושבילים מסומנים .השתתפו בפאנל יו"ר הוועדה לשבילי ישראל,
אקולוג מחוז דרום ברשות הטבע והגנים ,אב לשני תלמידים בתיכון ותלמידה משכבה י"ב .האירוע
כולו נוהל על ידי תלמידים כולל הנחיית הפאנל.
מגמת התיאטרון מזמינה את עובדי המדרשה להצגת התיאטרון של המגמה שיתקיים באולם גולדה
בקיבוץ רביבים ביום ב .14.2.18-שבוע לאחר מכן יערכו הרסיטלים של מגמת המוסיקה ב20/21-
לחודש בקיבוץ שדה בוקר .ביום חמישי 15.2.18 ,יחולקו תעודות המחצית לתלמידי התיכון.
פרויקט היזמות של מועצת תלמידים
במוצ"ש ה 13.1.18-התקיים אירוע השיא בפרויקט היזמות שמובילה מועצת התלמידים ,לעידוד
היוזמה בקרב תלמידי בית הספר בהדרכתו של צחי אפרתי .בערב זה נפגשו יזמים צעירים ,שהחלו
לקדם את היוזמות שלהם ,בליווי הורים ששימשו כמנטורים .התהליך החל בחודש שעבר ,בערב
שבו התלמידים העלו רעיונות בתוך ומחוץ לבית הספר .לאחר מכן התקיימה הרצאה בנושא ,שאותה
העביר תא"ל )מיל'( רם שמואלי לכלל תלמידי התיכון .שבוע לאחר מכן התקיימו שיעורי חינוך לכלל
הכיתות בבית הספר .בתקופה הקרובה מועצת התלמידים תסייע בקידום היוזמות ,כאשר השאיפה
להגיע לערב הצגת תוצרים בעוד מספר חודשים עם כמה שיותר יוזמות שיצאו לפועל.
בית ספר שדה
בתחום האירוח ,אירחנו מספר קבוצות חשובות ,כנס של הפקולטה למתמטיקה בטכניון שהפך
להיות מסורת חדשה שלהם .בסיום האירוח זכינו לשבחים והעיקר קורין שעמדה בקשר ישיר מול
הלקוח .אירחנו לראשונה קבוצות של סוכן תגלית בשם "סחלב" שהוא שחקן חשוב בתחום .קבוצת
עובדים של משרד ראש הממשלה )לא לראשונה( ,ועוד  4קבוצות של ישראל-אקספרטס ו 3-קבוצות
של החוויה הישראלית ועוד קבוצות תלמידים ומטיילים מגוונות.
צוות ההדרכה עבר תקופת השתלמויות משמעותית לקראת גל ההדרכות והנודדים שצפוי להגיע
מפברואר עד פסח .בין היתר ,השתלמות יחד עם עמיר אידלמן ושוקה רווק לשבר עריף-בתור ,קורס
צפרות ,קמפוס הרי אילת ועוד.
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תחילת שנת  2018מציגה מגמת הזמנות אינטנסיבית לשנת הפעילות הקרובה ונראה שפעילויות
השיווק שנעשו בחודשים האחרונים מניבים פירות .לאחרונה קיבלנו אישור עבור מספר קבוצות
אירוח גדולות :דילר וג'נסיס ביוני ובחודשי הקיץ ,מחנה מגשימים ,תל-חי פסנתרנים ומחנה בוסטון
שדרות )השניים האחרונים מגיעים מידי שנה( .גם בתחום ההדרכה ,עונות הנודדים כבר צפופות
לגמרי .נקווה שהמגמה החיובית תימשך.
תרבות וספריה
המשכנו את סדרת ההרצאות "מקומות בעולם" .החודש הרצו מדריך הטיולים שאול שרגאי –
"בורמה ,ארץ יפה ואנשים יפים בה" ,מנהל התיכון לחינוך סביבתי ,משה עינב " -רשמים
ממקדוניה" ,מדריך המשלחות לפולין ,ארז לב רן – "הרי הטטרה  -קרקוב ,סלובקיה  -פולין",
ומורה הדרך ארתור דומוש " -ההיסטוריה של הולנד".
המשכנו את סדרת ההצגות לילדים עם מופע של עומר ראובני" ,המילה המנצחת".
במסגרת סדרת "המשפחה בראי הספרות" ,קיימנו מפגש לכבוד אהרון אפלפלד ז"ל ,מגדולי
הסופרים בישראל ,וכן את המפגש "למה לי פוליטיקה עכשיו" ,בהנחייתו של המורה בתיכון והסופר
שי מייזלמן ,על הסיפור הקצר "ציפור ."40
מחלקת אחזקה
הושלם השלב הראשון בפיתוח ובינוי מיזם כניסה ראשית לתיכון .המיזם ייתן מענה בראש
ובראשונה לדרישות הבטיחות והאבטחה ,אולם באותה עת ישפר את הנראות כיאה למוסד חינוכי
דוגמת התיכון לחינוך סביבתי .בשלב ב' הכולל פיתוח מלא של שביל הכניסה ,חניית אופנים ,תאורה
ואבטחה .בפנימיות מבוצע טיפול בכלל התקלות המתקבלות מאימהות הבית עבור  104חדריי
הפנימייה .נערכו הדרכות בכל הקשור לשמירה על ציוד והתנהלות מול מערכת גילוי וכיבוי אש.
הושלמה עבודת הגינון שנגזרה מסקר יציבות עצים.
במטבח הושלם התהליך לרכישת מדיח חשמלי שיחליף את המדיח הקיים הפועל על אנרגיית
קיטור .מתנהל קשר מול הספק וצפי התקנה מתוכנת לחודש אפריל.
בבית ספר שדה מתבצעת בנייה להתאמת חדר ייעודי ) ( 501לתקנים הנדרשים בתחום הנגישות,
כמו כן הוזמנו מאחזיי יד ומעקות כנדרש בתקנות.
במבנה הסמינר הושלם תהליך בדק במגוריי המכינה הקבלן ביצע צביעה ותיקונים בליווי אב הבית
בתחום הדיור צוות אחזקה ממשיך לתת פתרונות לתקלות הנובעות מבלאי סביר ומהתיישנות
התשתיות במדרשה .במבנה הבין תחומי הושלמה פעילות הסבת משרדים והתאמתם לקליטת כל
מוסדות הניהול כך שיוכלו לפעול באופן אינטגרטיבי.
הרצאה למניעת הטרדה מינית
בכדי להגביר את המודעות בקרב עובדות ועובדי המדרשה ,קיימנו הרצאה לכלל ציבור העובדים
והמנהלים ,בנושא מניעת הטרדה מינית .ההרצאה הועברה ע"י נציגת מסל"ן )מרכז סיוע לנפגעות
ולנפגעי אלימות ותקיפה מינית( .חשוב שעניין זה ייחרט במודעות של כולנו .כל אחת ואחד המעוניין
להתייעץ ,להתלונן או לדווח ,מוזמן לפנות לסיגל שושן ,הממונה על עניין זה במדרשה ,אל הח"מ או
למנהל/ת הישיר/ה.
תודה פרידה ובהצלחה
החודש קיימנו שני אירועי פרידה מעובדים ותיקים ומסורים .בראשון נפרדנו ממימי בן אבו ומורד
נאבל ,ובשני נפרדנו מציפורה נגאוקר וממרסל בן חמו .אלו עובדות ועובד ותיקים מאד שתרומתם
למדרשה פורטה בהרחבה במהלך הטקסים המרגשים שנערכו בהשתתפות בני המשפחה .זו
ההזדמנות לשוב ולהגיד להם תודה גדולה ובהצלחה בפרק החדש בחייהם.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
איתי מיכאל ,אבוזעבוט עאיש ,אבו גלידאן סלימאן ,דלריאה דורית ,נחמיאס דוד ,חודדי חנוך ,יופה
זיו ,ויסמן רועי ,זהר גיא.
מזל טוב
לחגית מימון מגירה לרגל בת המצווה של הבת .לעופרי נפתליהו להולדת הבן.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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