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מרץ 2018
עובדות ועובדים יקרים,
האביב כבר כאן ובסיומו של חודש מרץ נצא כולנו לחגוג את חג הפסח .פסח מציין את יציאת בני
ישראל מעבדות מצרים לחירות .ערכים העומדים בבסיס החג הפכו לסמל תרבותי ודתי אוניברסלי.
סיפור יציאת מצרים והיציאה לחופשי מעבדות העומדים בלב חג הפסח ,הפכו את החירות לערך
משמעותי המקבל ביטויים רחבים יותר בחג מעצם הסיפור ההיסטורי .לקראת החג ,אאחל לכל
אחת ואחד מעובדי המדרשה הגעה לחרות אישית .ברכה דומה אאחל גם למדרשה כולה.
הקדמת תשלום השכר
החודש אנחנו מקדימים את מועד העברת השכר לחשבונות שלכם בכדי שכבר ביום שישי ,ערב החג
יעמוד לרשותכם השכר לרכישות האחרונות הנחוצות לקיום החג כהלכתו .כמו כן ,אנחנו מעמידים
לרשות העובדים הרוצים בכך ,הלוואות מיוחדות לקראת החג.
תקציב ותוכניות עבודה
הסתיימה הביקורת החיצונית על התקציב של השנה החולפת שנת  2017והדוחות אושרו
בדירקטוריון המדרשה .כפי שהערכנו ,חרף קיצוץ המדינה בחלקה בתקציב ,סיימנו את השנה
באיזון )עם עודף קל( .פירוש הדבר שהוצאות המדרשה תאמו את הכנסותיה והוצאנו אל הפועל את
מרבית התוכניות .זה המקום להודות לכם עובדות ועובדים יקרים על עבודה מסורה .בקרוב נפרסם
את הדוחות המלאים באתר המדרשה כדרכנו בשנים האחרונות וניתן יהיה לעיין בהם.
בכל הקשור לתקציב  ,2018עדיין מרחפת אי-ודאות על חלקה של המדינה בתקציב .גם השנה גדל
היקף הפעילות החזויה בכל התחומים .ואנחנו נערכים לקראת שנת הלימודים תשע"ט.
השבוע נתבשרנו כי שלוחת מכינת הנגב בקיבוץ חולית אשר קיבלה מלכתחילה אישור הפעלה לשנה
אחת בלבד ,תקבל אישור הפעלה קבוע לחמש שנים! זה הישג משמעותי לחלוצים הפועלים במכינה
ולעובדי המטה התומכים בהם .כבר בשנת הלימודים הקרובה יגדל משמעותית מספר החניכים בה.
אישור פרוגרמת בינוי "פנימייה "400
"פנימייה  "400היא התוכנית האסטרטגית לצמיחתו של התיכון לחינוך סביבתי בדרך של גידול
הפנימייה .מהלך זה הוא מהותי ,שכן אחת מאבני היסוד של התיכון היא האמונה שמלאכת החינוך
נמשכת לאורך כל היממה ולכן התלמידים מתגוררים בפנימייה .בקרוב נגיע למלוא מצוי התשתית
הקיימת והביקוש עדין גובר .הגיע העת לתכנן את הצעד הבא בהתוויית העתיד .החודש אישרנו את
פרוגרמת הבינוי ,על פיה נבחר האדריכל אשר יוביל את הפרויקט בהיבט התכנוני .היעד של 400
תלמידי פנימייה הוא שאפתני ,במיוחד אל נוכח פני העובדה שרק לפני חמש שנים עמד מספר
תלמידי הפנימייה על כ .160-בצד זאת נמשיך ונשמור מקום בתיכון לתלמידי המדרשה
)המדרשניקים( הרוצים בחינוך הסביבתי .במקביל אנו עמלים גם על פתוח של התשתיות הפדגוגיות.
מרכז גל למנהיגות
חניכי המכינה יצאו לסדרת איו"ש )יהודה ושומרון( המסורתית .את הסדרה בנו מא' ועד ת' חניכי
המכינה בשתי השלוחות .לאורך השבוע החניכים נפגשו עם אנשים מהשורה הראשונה בכל מה
שנוגע לסכסוך הישראלי פלסטיני משני צדי המתרס הפוליטי .כל זאת על מנת לגבש תפישת עולם
מורכבת ובירור הזהות הפוליטית של כל חניך וחניכה .מעבר לתוכן הנרכש ,החניכים בנו את לוח
הזמנים ,המבנה הלוגיסטי ואפילו את האישור הביטחוני מול החטיבות המרחביות .הייתה סדרה
מרתקת ומלמדת לכל הדעות .בשבוע האחרון לפני הסדר ,יצאו החניכים לסדרה ברמת הגולן .בין
השאר הם נפגשו עם תא"ל )מיל'( גל הירש ושמעו ממנו על סוגיות ביטחון בגבול הצפון .בקו הזינוק
אנו נערכים לסמינר האזורי הראשון שלנו .הסמינר הוא יוזמה חדשנית של צוות קו הזינוק לייצר
חיבור בין מחזורי של כל קבוצות הדרום למרחב הנגב ולעתידו.
התיכון לחינוך סביבתי
האירוע המרכזי של התיכון לחינוך סביבתי התקיים בחג הפורים )ששי :(2.3.18 ,העד-לא-ידע .שיא
הפעילויות הייתה התהלוכה של התלמידים שעבדו כמעט חודשיים על הכנתה .לתהלוכה הגיעו,
לדברי המשטרה ,כ 12,000 -אנשים .שיא של צופים באירוע המרהיב .האירוע מבחינת התלמידים
הסתיים רק ביום ראשון לאחר שהכול פורק ונוקה .זר שהגיע לאחר יום ראשון לא היה מעלה בדעתו
שהיה כאן אירוע כל כך גדול .תודה לכל מי שסייע ועזר להצלחת האירוע ,עובדי המדרשה הורים
עובדי מועצה ועוד .תודה לצוות הפנימייה ,למורים שעזרו ,ולעבודתו המסורה של אילון מנהל
הפנימייה אשר ניצח על המלאכה.
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התלמידים חזרו מחופשת הפורים לשבוע לימודים והכנות לסדנאות האביב .בשבוע שלאחריו יצאו
לסדנאות הלימודיות )י –סדנת חורש ,י"א – משאבי מים וי"ב – תפישת סובב( .שכבה ט' יצאה לנודד
בין המכתשים .מהסדנאות והנודד התלמידים יוצאו לחופשת פסח עד השבוע השני של אפריל.
הושלם שדרוג מרחב חדר המורים ,לרווחת המורים בהובלתה היצירתית של וונדה וולף.
בית ספר שדה
מעבר לפעילות השגרתית ,נערכים להכין את חדרי האירוח לקליטה של האורחים לקראת ימי חג
הפסח .צוות מרכז ההזמנות נותן מענה לתפוסה הגבוהה שצפויה בחול המועד פסח ,בחמשת ימי
חול המועד ,התפוסה עומדת על כ .90%-פרויקט ההנגשה של ביס"ש עומד להסתיים לאחר השלמת
משימה משמעותית של התאמת חדר  501לאירוח אנשים עם מוגבלויות כפי שנדרש מאתנו עפ"י
חוק .תודה למח' האחזקה על היצוע הפרויקט באופן מרשים .צוות ההדרכה יוצא לטיולים נודדים
מידי שבוע )ולפעמים שני טיולים יוצאים במקביל( ובנוסף ,מוציא את כל טיולי החוגים השונים –
משוטטים ,נוער וחוג טבע.
חדשה משמחת שהגיעה בשבוע שעבר היא הצטרפות ביס"ש למאגד המכונים של צה"ל .כפי שאנו
מספקים שירותי אירוח ליחידות צה"ל השונות ,מעתה נוכל לספק גם שירותי הדרכה ,לאחר שצה"ל
הכיר ביכולות המקצועיות של הצוות .עד כה לא ניתן לנו לבצע הדרכות כאלה והתוספת הזו יכולה
לאפשר לנו לשפר את חווית האירוח של יחידות צה"ל שמגיעות אלינו.
ספריה
החודש ציינו את יום האישה הבינלאומי בערב עיון לכבוד הנשים בספרות ,בקולנוע ובאמנות.
במפגש זה דנו בספריה של אחת מגדולות הסופרות ,אגאתה כריסטי ,מחלוצי "הז'אנר הבלשי".
ציינו גם את חג הפורים עם שעת סיפור בהנחייתו של הסופר ובוגר המדרשה אבי לויתן ,אשר עשה
שימוש באוסף האונטולוגיה "סיפורים לילדי ישראל" של סבו להקראת סיפורים לכבוד חג זה.
בנוסף ,אירחנו שוב את האספן מוטי לזר ,אשר העביר מפגש בנושא "טכניקות וטכנולוגיות להצתת
אש" ,עם דוגמאות בעזרת פריטים רבים מהאוסף הפרטי שלו .לבסוף ,קיימנו לראשונה מפגש לכבוד
חג פסח לעובדי המדרשה ,בהנחייתו של ד״ר דויד ברק-גורוצדקי ,חוקר במכון בן-גוריון לחקר
הציונות ומדינת ישראל ותלמיד רבנות הפועל בקהילה הפלורליסטית במדרשה ,תחת הכותרת
"עבדים היינו לסדרן העבודה :ההגדה של פסח בקיבוצים".
מחלקת אחזקה
בפנימיית אשקוביות נבחר חדר אם כחדר שבו יבנה מודל ריהוט חדש שיענה על הצרכים מצד אחד
וישפר את יעילות השימוש והתחזוקה מצד שני .החל תהליך של מסירת מחסן פנימיות הממוקם
במבנה הסקה ישן .הדבר יוביל לפינוי המחסן הממוקם במבנה התעשייה וצירופו למערך הנכסים
המניבים .בבית ספר שדה הושלמו המשימות הנדרשות לעמידה בתקן ההנגשה.
תחום הדיור מאוד מאתגר צוות אחזקה פועל נמרצות למתן פתרונות עבור תקלות שעיקרן בלאי
סביר הנובע מהתיישנות תשתיות ומבנים במדרשה .במסגרת בדיקות שנתיות נדרשות בוצעו
במהלך החודש הושלמו הפעולות שנדרשו לבצע בתחום גילוי וכיבוי אש בכלל המבנים אנחנו
נמצאים בישורת האחרונה לקבלת אישור כיבוי אש יש להשלים טיפול בהערות הכלליות העולות
ולקבל את האישורים החסרים .במערך ההסעדה מבוצע שיפוץ נרחב הכולל החלפת תאורה,
תיקונים וצביעה במטבחים וחדריי אוכל.
נופש הגבר
לאחר שבחודש הקודם ,יצאו נשות המדרשה לנופש ,החודש הגיע תורם של הגברים כמיטב
המסורת .למשך שלושה ימים ,רוכז מלא נטל הפעילות בידיהם של נשות המדרשה ,בעוד הגברים
יצאו לנפוש באווירה המהנה של אילת.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
מיכאל וולפה ,אילנה שחף ,אסף רז ,נטלייה לגיידה ,יהודית אל-עזרא ,כלנית דניאל ,חגית מימון
מגירה ,נעמה וולף ,שחר רווה .ברכות חמות לכולם.

חג שמח לכם ולבני המשפחה.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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