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אפריל 2018
עובדות ועובדים יקרים,
החודש הצדענו לשורדים בשואה ,עמדנו דום לזכרם של חללי מערכות ישראל – מגש הכסף שעליו
ניתנה לנו המדינה וחגגנו לה  70שנה .בצד אירועים גדולים אלו ,חווינו שביתה בת שלושה ימים של
העובדים המנהלים אשר יצאו למאבק על זכותם לשכר וזכויות עובדים .וכמו בכל מאבק ,עלולים
להיות גם נפגעים ואנחנו עושים מאמץ מרוכז שלא יהיו אלו התלמידים .פערי השביתה נסגרו ואנחנו
נמשיך לתמוך בתלמידים עד סיום שנת הלימודים .אבקש לשבח את מנהיגות העובדים ,אשר בצד
המאבק כאמור ,היו קשובים לחשיבות המשך הלימודים הסדיר של התלמידים.
במקביל נמשכת הפעילות להבטחת עתידה של המדרשה .המדרשה אשר הוקמה כחברה לתועלת
הציבור בשנת  ,1973חוגגת השנה  45לקיומה ]הגם שהפעילות במדרשה החלה עשר שנים קודם לכן[.
זו העת להרים את העיניים מקשיי היומיום ,להביט אחורה  70שנה בגאווה ולשאת עיניים קדימה
לנצח של תיקווה.
מרכינים את ראשנו לזכר הנספים באסון נחל צפית
מדרשת שדה בוקר מרכינה את ראשה ומשתתפת בצערן הכבד של משפחות הנספים באסון השיטפון
בנחל צפית .לבנו עם המשפחות על האבדן הכבד .מטבע הדברים אחדים מתלמידי התיכון וחניכי
המכינה הכירו אישית את הנספים ולקחו חלק בעצרת לזכרם.
מיד עם היוודע דבר האסון ,פתחנו בבדק בית אצלנו במדרשה ,חידוד הנהלים ובחינה מעמיקה של
ההערכות שלנו להתמודדות עם אתגרים מסוג זה שזימן האירוע בנחל צפית .לא הסתפקנו רק
בבחינה של אירועים דומים ,אלא הייתה זו הזדמנות לבחון לעומק את דרך הפעילות של מוסדות
המדרשה והיכולת שלהם להוציא אל הפועל את התוכניות הייחודיות למדרשה בבטחה.
קיצור שבוע העבודה
צו ההרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ונכנס לתוקף החודש וקובע ששבוע העבודה במשק
יקוצר ל 42-שעות שבועיות ,ללא הפחתה בשכר .בעצה אחת עם נציגות העובדים ולאחר שמרבית
העובדים הצביעו על יום חמישי ,החלטנו לבצע את הקיצור ביום זה .הנחיות מפורטות יופצו מכ"א.
מרכז גל למנהיגות
מכינת הנגב – כאמור חניכי המכינה יצאו להשתתף בלוויות הנספים ובעצרת הזיכרון .החודש,
החניכים נכנסו לשלב השלישי של העמקת העצמאות והניהול העצמי בשתי השלוחות .החניכים
הובילו מסעות וטיולים ,סדרות תוכן ,יוזמות וממשיכים בכך קדימה לתוך החודשיים הבאים.
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( עברו
סמינר בנושא "השפעה מקומית" בערד ועסקו במנהיגות מתוך זהות והאופן בו יכולים להשפיע על
המרחב שלהם.
התיכון לחינוך סביבתי
חזרתם של התלמידים ללימודים לאחר חופשת הפסח עוכבה עקב שביתה של העובדים המנהליים
שנמשכה שלושה ימים .למרות זאת בימים ראשון ושני התקיימו שיעורי תגבור במתמטיקה לשכבה
י"א ותלמידי שאר השכבות חזרו ביום רביעי ללימודים סדירים .בסוף אותו שבוע יצאו שתי שכבות
לטיולי נודדים ,שלושה ימים בשטח .שכבה י' יצאה למסלול 'ארץ בראשית' ,ממכתש רמון לספיר
בערבה ושכבה יא' יצאה לשלושה ימים בהרי ירושלים.
התיכון לחינוך סביבתי קיים טכסים לשני ימי הזיכרון בשבועיים לאחר פסח .התיכון ציין את ערב
יום הזיכרון לשואה ולגבורה בהצגה הקשורה לשואה ולמחרת טכס יישובי בחדר האוכל הגדול.
בערב יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה נערך הטכס באמפיתאטרון ולמחרת
טכס בחדר האוכל.
ויש גם זווית בית-ספרית לאסון בנחל צפית ,תלמידה מכיתה י"ב התקבלה למכינה הקדם צבאית
בני ציון והייתה אמורה לצאת לטיול .מחנך הכיתה והוריה לא אישרו את יציאתה לטיול עקב תנאי
מזג האוויר והיא נשארה בתיכון.
ביום ראשון ,29.4.18 ,ערכנו התרמת דם בתיכון 46 ,מנות דם נתרמו )כ –  15מנות מעל לצפי(.
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בימים אלה תלמידי כיתות י"א – י"ב נערכים לישורת האחרונה של מתכונות ובחינות הבגרות .כולנו
תקווה שנאפשר להם לעבור תקופה זו בצורה הטובה ביותר .במהלך חודש מאי נסיים את תהליך
קליטת התלמידים החדשים לשנת הלימודים הבאה.
בי"ס שדה
גם בבית ספר שדה נערכו הפקות לקחים לאור האסון .את המסלול הזה ,כמו מרחבים רבים בנגב
אנו מכירים על יופיו ,עוצמותיו והסכנות שהוא טומן ,שטפון כמו גם חום קיצוני.
בשבוע הראשון של החודש ,במהלך חול המועד פסח ,הגיעו ללון בביס"ש  1,339איש וממוצע
התפוסה עמד על  .88%בפעילויות ובטיולים שהצענו לאורחים השתתפו  421איש .השבוע הזה סוכם
בהצלחה.
לאחר פסח ,צוות ההדרכה של ביס"ש יצא לטיול הנודד האחרון לעונה זה במכתש רמון של שכבה
י' של גבעת ברנר .בנוסף התקיימו הדרכות של בתי הספר היסודיים צין ומשאבים.
תחום תרבות וספריה
הספרייה החלה בשיתוף פעולה עם כפר הנוער "נווה מדבר" בניצנה ,במסגרתו ספקה הספרייה
האזורית את תשתיות המידע הנדרשות לכתיבת עבודות חקר בנושא שורשים ,לאחר ביקור
החניכים במוזיאון מורשת הבדואים בג'ו אלון ,בהנחיית הספרנית ד"ר איריס חי.
החודש קיימנו גם הרצאות השלמה בסדרת "מקומות בעולם" ,עם ההרצאה המרכזית מאת ד"ר
ישראלה יבלונקה ,לשעבר כתבת ותסריטאית ברשת הטלוויזיה הבינלאומית  NTDוהיום מרצה
בליווי סרטים להמחשה על המציאות הלא נודעת בסין ,אשר הרצאתה בנושא " זרקור על סין –
זכויות האדם בסין".
במסגרת סדרת "המשפחה בראי הספרות" קיימנו מפגש לכבוד יום השואה בו קראנו מתוך סביון
ליברכט ,אומנית גדולה של הסיפור הקצר " -החתונה המושלמת של רוחלה" ,וכן קיימנו מפגש צנוע
יותר לכבוד עמוס עוז ,בו קראנו ב"אבא" מתוך "בין חברים".
מחלקת אחזקה
בפנימיית אשקוביות נמשך תהליך הקמת חדר שבו יבנה מודל ריהוט חדש שיענה על הצרכים וישפר
את יעילות השימוש והתחזוקה .נמשך שיפוץ מחסן פנימיות הממוקם במבנה הסקה ישן וזאת כחלק
מפיתוח נכסי המדרשה .החלה הערכות של שיפוציי קיץ ונשלחו רשימות חומרים הנדרשים לביצוע
השיפוץ.
השלמת פרויקט הכניסה לתיכון התחדש לאחר שהגיעו אבני הריצוף והוא בתהליכיי סיום .בבית
ספר שדה נותרו השלמות בודדות בפרויקט ההנגשה ולקבלת אישור נגישות במתחם .נבחנות הצעות
מחיר למסננים עבור מקלט מרובעים המבורג לקראת השלמת הליך הרישוי לטופס  4במתחם זה.
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 .במטבח מתבצע שיפוץ נרחב הכולל החלפת תאורה תיקונים וצביעה במטבחים
וחדריי אוכל .במבנה הסמינר החל תהליך של שיפוץ שלוש כיתות עבור יחידת הסברה לרבות
הסדרת שביל כניסה ותאורה .בתחום המים והחשמל מבוצעת פעילות להשלמת מונים חסרים
ומונים לא תקינים וזאת במטרה ליעל את המערכות במדרשה .כחלק מהסדרת רישוי מבנים נבחרו
מספר מבנים ומבוצעת עבודה להסדרת רישוי עסקים.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
אלון צחור ,דורון בנימין ,טל וגנר ,חגית גרשביין ,ורדית מקובר ,עליזה מויאל ,מאיר ללוז ,יונה
אסידון ,דני פרץ ,אלגריה סבג ,ענבר יהושע ,אור פולונסקי ,איתי גרין.
מזל טוב ,לאילנה שחף לרגל נישואי בנה ,למזל כהן אור לרגל בר המצווה של בנה ,לוונדה וולף לרגל
בת המצווה של ביתה.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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