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פברואר 2018
עובדות ועובדים יקרים,
בצד הפעילות החינוכית הענפה ,עליה אפרט בהמשך ,הקדשנו החודש מאמץ לקידום תוכנית
ההתייעלות למדרשה .אנחנו מייחסים לתוכנית זו חשיבות רבה בשל היותה מרכיב מרכזי בדרך
לצמיחת המדרשה והרחבת פעילותה .אני חוזר ומדגיש את המקום המרכזי שלכם עובדות ועובדים
בשגשוגה של המדרשה והצלחתה ,במתן שירות מצוין לאורחיה ולקוחותיה והיותה מקום עבודה
הגון ומתגמל לעובדיה .לדאבוני ,הועדה שמונתה ע"י מנכ"ל משרד החינוך לא התכנסה מזה כמעט
חודשיים .אנחנו נמשיך ונפעל לקידום התוכנית בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ,תוך שמירה על
האינטרסים של המדרשה וזכויותיכם העובדים.
תקציב ותוכניות עבודה
נמצאים בישורת האחרונה של ביקורת חיצונית על התקציב של השנה החולפת ,שנת  .2017חרף
קיצוץ של המדינה בחלקה בתקציב המדרשה ,קרוב לוודאי שהשנה תסתיים באיזון וזאת כתוצאה
מגידול בהכנסות העצמיות של המדרשה .בתחילת חודש מרץ הדוחות ידונו בוועדת הכספים
ובדירקטוריון.
תקציב  2018הוכן והוזן למערכות .גם השנה אנחנו צופים גידול משמעותי בהכנסות העצמיות ,אולם
מאחר ועדין מרחפת אי-ודאות על חלקה של המדינה בתקציב ,אנחנו נדרשים להמשיך ולנהוג באופן
מבוקר וקפדני בכל הקשור להוצאות וזאת בצד מאמצים כבירים בכל הקשור ליצירת ההכנסות.
המחלקות פועלות על פי תוכניות עבודה נתמכות תקציב להשגת יעדי המדרשה.
מרכז גל למנהיגות
בקו הזינוק  -החודש התחילו הקבוצות בשלב א )שלב התיכון( לעבוד על הפרויקטים השנתיים:
הקבוצה החדשה שנפתחה בדצמבר בחרה לפעול בנושא החברה הבדואית .המשתתפים בקבוצה
הוותיקה בחרו בנושא תשתיות ובעיית הגמלים .הקבוצה הוותיקה חזרה השבוע מסמינר פסגות
באזור רמת הגולן ,שם עברו תרגילים לא פשוטים שחיזקו את הקבוצה והדגישו את הכוחות של
המשתתפים בתוכנית .שלב ב' )שלב השירות הצבאי( עברו סמינר בנושא "השפעה מקומית" בערד
ועסקו במנהיגות מתוך זהות והאופן בו יכולים להשפיע על המרחב שלהם.
במכינה הנגב  -עברנו חודש גדוש בפעילויות ומפגשים .החניכים הובילו את המסע הנודד השלישי
שלהם ,השנה במדבר יהודה .החניכים יצאו לסמינר שעוסק בבירור הזהות היהודית שלהם דרך
מפגש עם הזרמים השונים של היהדות בירושלים .הם הובילו יום שעסק באקטיביסטיות פוליטית,
השתתפו בהפגנות בת"א ,פגשו את שר החינוך )לשעבר( מר שי פירון ,את מנכ"ל משרד הביטחון
האלוף )במיל'( אודי אדם ,אשר טרחו והדרימו עד למדרשה בכדי להיפגש עם חניכי המכינה.
החודש הושלם הליך המיון והאיתור של חניכי המכינה לשנת תשע"ט .השנה נכנסה לתוקף שיטת
שיבוץ ארצית ,המנוהלת ע"י מועצת המכינות .האטרקטיביות של מכינת הנגב בקרב הצעירים,
ממשיכה להוות אבן שואבת לחניכים איכותיים מכל רחבי הארץ.
התיכון לחינוך סביבתי
במהלך חודש פברואר תלמידי התיכון היו עסוקים בהכנת למופע העדלאידע .שכבה י"א מובילה את
הפרויקט ואחראית להובלת הביצוע .חשוב להדגיש כי העדלאידע ,מעבר להיותו מופע מרהיב
וסגנוני ,הוא בראש ובראשונה פרויקט חינוכי מהמעלה הראשונה .הפעילות מובלת ע"י התלמידים
החל מהשלבים הראשונים של התכנון ,דרך בחירת הועדות ,קביעת התקנים לבצוע והנושאים
המובילים ,איסוף החומרים ועד לבניית המייצגים המרשימים והכוראוגרפיה האנרגטית .באיגרת
של החודש הבא ,אכתוב על הביצוע הצפוי בתחילת חודש מרץ.
במהלך חודש פברואר סיימנו בגרויות חורף .חלק מהתלמידים נבחנו ובנוסף כמה בוגרים שבאו
להשלים בחינות או לתקן ציונים .שני אירועי תרבות מרשימים התקיימו בתיכון במהלך החודש:
תלמידי י"ב במגמת התיאטרון ,בהובלת נמרוד זילברמן ועדי אדלר ,העלו שתי הצגות במסגרת
החובה בהגברת הבגרות במגמה .ההופעה הייתה באולם גולדה בקבוץ רביבים בנוכחות הורים
ומוזמנים וכל תלמידי התיכון.
תלמידי מגמת המוסיקה ,בהובלת מורי המגמה :טל וגנר ,מיכאל וולפה ,שחף אאודה ,יאיר אפשטיין
ויואל כהן ,העלו שלושה אירועים .להקת מיתר ניגנה שלוש יצירות שהלחינו תלמידי המגמה במופע
בקיבוץ שדה בוקר ושני רסיטלים של בוגרי המגמה הועלו בקיבוץ שדה בוקר .כחלק מבחינת הבגרות
במגמה ,תלמידי שכבה י"ב ,כל אחד ואחת בהתמחות המוסיקלית שלהם ניגנו ושרו בשיתוף עם
תלמידים משכבות נמוכות במגמה .נכחו הורים תושבי האזור ותלמידי התיכון .שתי המגמות
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התרבותיות ,תיאטרון ומוסיקה ,הפגינו רמה מקצועית גבוהה ביותר ,העשירו ותרמו לאווירה
התרבותית בבית הספר .יישר כוח לכל מי שתרם להצלחה.
בית ספר שדה
החודש עמד בסימן המסע לאורך "דרך הבשמים" מפטרה בירדן ועד לעבדת ,מסע בו ביס"ש לקח
חלק מוביל ומשמעותי בראשותו של זיו שרצ'ר ,ראש תחום הדרכה .המסע המדובר החל בירדן
בהשתתפות צוות ההדרכה הבוגר של ביס"ש וכלל הליכה מפטרה ועד הערבה הירדנית .בחלק
הישראלי הצטרפו המדריכים הצעירים ויחד עם מטיילים ומדריכים נוספים מהנגב צעדנו עד לעיר
עבדת – מרחק כולל של כ 90-ק"מ .בחלק הישראלי ,זכינו לגלות את קטע הדרך שלא היה ידוע קודם
לכן לחוקרים ,כולל אבני מיל קדומות .הגילוי זכה לתהודה תקשורתית גדולה באתר של הארץ,
באתר  YNETובאתרים נוספים וראיונות רדיו בגל"צ ורשת ב' .הגילוי הזה מחזיר את ביס"ש לימים
בהם הוביל במחקר ובגילויים הקשורים לנגב ולחיים בו.
בתחילת החודש התקיים יום העיון הבדואי זו הפעם ה 50-ברציפות! יום העיון לתרבות ולחברה
הבדואית הראשון התקיים בשנת  .1969מאז מידי שנה נקבצים חוקרים וידענים של התרבות
הבדואית )יהודים ובדואים( וכך גם השנה .החודש אירחנו קבוצות רבות של נוער חו"ל וקבוצה
חוזרת של "כנס זלוטובסקי" של המחלקה לחקר המוח של אונ' בן גוריון ,אשר בחרה כמסורת לקבע
את הכנס במדרשה.
תרבות וספרייה
החודש סיימנו את סדרת ההמשך וחלק ב' של סדרת ההרצאות "מקומות בעולם" ,עם הרצאתו של
פרופ' יצחק )סקיס( מאיר מהמכון לחקר המדבר ,אשר הרצה בנושא "המסע לסרי לנקה" .סדרה זו
התקיימה במשך כארבעה חודשים וכללה מפגשים שבועיים עם מיטב המדריכים ומורי הדרך ,אשר
ביצעו סיורים וירטואליים במקומות שונים ומשונים ברחבי העולם .גם סדרת ההמשך נחלה הצלחה
רבה עם מספר משתתפים רב ,ובהמשך יתקיימו גם הרצאות נפרדות אשר לא התאפשרו בתוכנית
המקורית .כמו כן ,מרכז התרבות והספרייה מתכננים סדרות הרצאות עתידיות.
במסגרת סדרת "המשפחה בראי הספרות" ,קיימנו את המפגש "נשים קוראות – נשים כותבות",
וכן מפגש גדול ומרגש לזכרו של חיים גורי ז"ל .הספרייה האזורית הובילה פרויקט של הצטיידות
ושדרוג הריהוט בסניפי ספריות המועצה .במסגרת הפרויקט ,הספרייה האזורית החליפה את דלפקי
השירות והמנהלה בריהוט חדש ,יפה ומעוצב ,כך שנעים הרבה יותר לקבל את פני באי הספרייה.
מחלקת אחזקה
פרויקט שער הכניסה לתיכון ,מתעכב עקב מחסור באבנים משתלבות בשוק .מיד לכשתחודש
ההספקה ,יושלם הפרויקט .מעבר לכך ,הועברה עמדת השומר למקומה החדש והשומר מאבטח את
הכניסה לתיכון .בבית ספר שדה ממשיכה להתבצע בנייה להתאמת חדר  501לתקנים הנדרשים
בתחום הנגישות .כמו כן הוזמנו מאחזיי יד ומעקות לסגירת הפערים הנותרים .במבנה הסמינר
הוחלפו בכיתת לימוד חלונות ישנים בחלונות מותאמים לכיתות לימוד.
בתחום הדיור צוות אחזקה ממשיך לתת פתרונות לתקלות הנובעות מבלאי סביר ומהתיישנות
התשתיות במדרשה .במסגרת בדיקות שנתיות נדרשות בוצעו במהלך החודש בדיקות נדרשות בכלל
המבנים אנחנו נמצאים בישורת האחרונה לקבלת אישור כיבוי אש.
נופש האישה
נופש זה הפך כבר למסורת .למשך שלושה ימים ,רוכז מלא נטל הפעילות בידיהם של גברי המדרשה,
בעוד הנשים יצאו לנפוש באווירה המהנה של אילת .בחודש הבא יצאו הגברים לנופש דומה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם
דוד לויד ,נתן ששה ,גלית טמיר ,דניאל איילי ,בועז שחר ,איציק ארוך ,וסיליקה ורצ'וק ,סבטלנה
צמוק ,אריאל מטיאס ברושטיין ,נטליה פולישצ'וק.

שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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