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פברואר 2017
עובדות ועובדים יקרים,
פברואר היה יכול להיות אחד החודשים היפים במדרשה .פעילות ענפה נרשמת בכל תחומי העשייה.
תלמידי התיכון עמלים עד השעות המאוחרות של הלילה על הכנת העדלאידע ,במרץ וביצירתיות.
תלמידי מגמת המוסיקה קיימו רסיטלים מרגשים לקראת בחינות הבגרות ותלמידי מגמת
התאטרון קיימו את הפקת הסיום המושקעת באולם רביבים .חניכי המכינה ממשיכים בתכניתם
העשירה וצעירי קו-הזינוק ממשיכים להתפתח להיות מנהיגות צעירה בנגב .מדריכי בית ספר שדה
הובילו מאות תלמידים במשעולי הנגב והצוות אירח אירועים משמעותיים וחשובים .תוכניות
השיקום וההתייעלות מתקדמות בזכות עבודה מסורה של הצוותים החינוכיים והמנהליים .נתוני
סיכום שנת הפעילות  2016הנאספים בימים אלו ,מראים שיפור משמעותי בביצועי המדרשה .אלא
שלדאבוננו על כל אלו מרחפת סכנה קיומית כתוצאה מהחלטת סגן החשב הכללי.
סכנה קיומית למדרשה
אינני נוהג לעשות שימוש בשפה כה קיצונית ,יחד עם זאת ,בצד האחריות להיחלץ מהמצב ,חובתי
לשקף עבורכם את מצב הדברים הקשה ללא ניסיון ליפות את המציאות .במה דברים אמורים?
בסמוך לסיומה של שנת העבודה  ,2016החליט סגן החשב הכללי ,מר נחמיה קינד ,לקצץ באופן
בוטה בתקציב המדרשה .למרות שהצוות המקצועי של משרד החינוך העמיד את מלא התקציב
למדרשה כמסוכם ,החליט מר קינד לקצץ  3.75מיליון  ₪לשנת  !2016ואם לא די בכך ,עוד הוא
החליט להקטין את תקציב  2017ולהעמידו על סך של  2.3מיליון ( ₪במקום  12מיליון)!! החלטות
אלו ,שאינן נסמכות על עבודת מטה או תכנית כל שהיא ,עלולות לעצור את שלל הפעילויות שנעשות
לשיקום וייעול המדרשה ואף להביא את המדרשה בתוך זמן קצר למצב בו לא נוכל לפעול עוד.
כל הניסיונות לטפל בנושא בדיאלוג ,נתקלו עד עתה בקיר אטום .במצב זה אנחנו לא יכולים להישאר
אדישים למצב ועל כן החליט דירקטוריון החברה על צעדי אסקלציה וגיוס השותפים שלנו לדרך.
בישיבת הנהלת המדרשה הוחלט על שורה של צעדים אשר יאפשרו התמקדות בפעילות הליבה
החינוכית ועצירת כל פעילות אחרת שאינה חיונית בעת הזו .עוד הוחלט כי שכר חברי פורום
ההנהלה ,יופחת זמנית בשיעור של  .25%אני תקוה שבימים הקרובים יבוא משבר זה לידי פתרון
ולא נידרש לנקוט צעדים קיצוניים בכדי להבטיח את המשך קיומה של המדרשה.
ובמעבר חד ,מספר עדכונים על החודש החולף.
כ"א ושכר
החודש שולמה בשכר העובדים הזכאים לכך ,הפעימה הקבועה השנייה בסך .₪ 1,000
מכינת הנגב
את החודש פתחו החניכים בשבוע התבוננות על מכלול הדברים שעברו החניכים במחצית הראשונה
(מקצועית ,תהליכית ,קבוצתית ואישית ,כולל מישוב צוות וקורסים) .לאחר מכן ,מתמקדים
בהתכווננות ,התחדדות וקביעת מטרות ויעדים לקראת המחצית השנייה .האירוע התקיים ביער
יתיר כחלק משת"פ עם קק"ל והיה מוצלח ואפקטיבי .את מישוב הצוות לקחנו פנימה כדי לבדוק
את עצמנו ולהשתפר .במקביל ,גם הצוות עבר השתלמות שהתמקדה במניעה ,איתור וטיפול
בהטרדות מיניות במסל"ן .החניכים חזרו ליום תוכן בנושא קיימות בו פגשו את פרויקט "ונוס".
באמצע החודש יצאו החניכים לטיול בנחל חווה שבשל תנאי קור קיצוני קוצץ ביום .את החודש
הקצר סיימנו בסמינר זהות יהודית בירושלים בו פגשו החניכים את מגוון הזרמים ביהדות  -ציונות
דתית ,חרדים ,קונסרבטיביים ,רפורמיים ומסורתיים והקדישו יום שלם להתעמק בשאלת הזהות
היהודית החילונית שלהם .הסמינר העלה שאלות מהותיות וזהותיות מורכבות ומשמעותיות.
קו הזינוק
קבוצות  2026הצעירה התכנסו לסמינר למידה בתוך המדרשה .המשתתפים למדו על המרחב בו הם
חיים ופועלים .הסמינר התחיל במשחק משימות בו המשתתפים הכירו נקודות שונות במדרשה החל
מאוניברסיטה והמטבח ועד קבר בן גוריון .הקבוצה המשיכה במשימה משותפת העוסקת ביכולת
שלהם לסמוך על אחרים ולהיות מובלים .התרגיל הסתיים בהתאספות סביב המדורה לארוחת ערב
ופעילות ביוזמתם .למחרת ,הקבוצה הכירה את האזור ברגליים ויצאה למסלול מהמדרשה ,דרך
השטח ,אל צריף בן גוריון  -שם עסקו בשאלות בנושאי מנהיגות ,הבחירה לחיות ולפעול בנגב .קבוצת
 2025שנמצאת בשיאה של שנת המיזמים התכנסה לוועדת הבקרה הראשונה .המשתתפים נדרשו
להציג את איתור הצרכים שעשו ואת הרעיון של כל צוות להשפעה על הסוגיה חברתית שהם חקרו.
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שמענו רעיונות יצירתיים וחשובים ,בניהם מיזם לחיבור בין אוכלוסייה של קשישים בודדים
למשפחות צעירות לסעודת שבת ,מיזם להגברת ההיכרות בין התרבויות השונות בנגב ,ומיזם העוסק
בפיתוח זהות אישית וכישורי חיים בקרב ילדים צעירים בחטיבות הביניים.
התיכון לחינוך סביבתי
החודש צפינו ברסיטלים של מגמת המוזיקה מחזור ל''ח (בוגרים ראשונים למגמה) .התלמידים
הפגינו יכולות מוזיקליות גבוהות כמו גם הציגו את עבודות החקר שכתבו לקראת בחינת הבגרות.
הרסיטל הוא מופע שיא של תהליך למידה מעמיק בתחום התאוריה והביצוע המוזיקלי .החודש
הסתיים בהפקה של מגמת התאטרון של מחזור ל''ח ,בהפקות של ההצגות "וונדי ופיטר" ו"-שיץ".
התחלנו בהקמת צוות צל''ח (צוות לשעת חירום) ,צוות פעולה ותכנון לשעת חירום .צוות זה אמור
לתת מענה בעתות של מצוקה או חירום (רעידת אדמה ,אובדנות ,תאונת דרכים ומקרים נוספים).
נמשכות ההכנות לתהלוכת העדלאידע שתתקיים ב 10-במארס בשעה .14:00
ספריה
סיימנו את סדרת ההרצאות "מקומות בעולם" ,שנמשכה קרוב לארבעה חודשים .החודש הרצו
פרופ' פנינה מוצפי-הלר ,יגאל גרנות ,גילה גרנות ,ד"ר מורן סגולי וליאור שווימר בנושאים "הצוענים
של הודו"" ,איי גלפאגוס"" ,איי שלמה" ,טיפוס על הר שיוולינג בהודו ,ו"מרכזי ציורי סלע בעולם".
סדרה זו זכתה להצלחה עצומה ובכל ההרצאות נכחו משתתפים רבים .המשכנו את סדרת ההדרכות
המקצועיות בספרייה ,כאשר החודש התקיימו הדרכות בנושאי "זכויות יוצרים וקניין רוחני" ע"י
עו"ד רון קלגסבלד ,ו"דיגיטציה בעידן המודרני" ע"י המידענית שרית חיים .המשכנו לחדש את
הריהוט בספרייה בעזרת תמיכה שאושרה במשרד התרבות .בנוסף לשולחנות וכיסאות ,הספרייה
רכשה כורסאות ,שולחן ,שטיח ושולחן קפה ,ליצירת פינת אתנחתא חדשה ונעימה בספרייה.
בי"ס שדה
החלה תקופת הטיולים המשמעותית של שנה"ל .ימים ארוכים של הכנת צוות המדריכים של ביס"ש
הגיעו לשלב המימוש .נודדים וטיולים רבים יוצאים לדרך  -גאון הירדן באילת ,כיתה ח' של בי"ס
צין באילת ,משגב יצאו לנודד מכתשים וברנר בבקעת צין הם רק חלק מהנודדים שיצאו החודש.
צוות ההדרכה הצטרף לחפירות ארכיאולוגיות שהתקיימו בתל ניצנה והיה שותף לגילוי של פריטים
שונים בני למעלה מאלף שנים שהיו קבורים תחת ערימות עפר .בתחום האירוח ,גם השנה הגיעו
כנס זלוטובסקי וכנס גלייזר של אונ' בן-גוריון והסתיימו בשבחי הלקוחות .בשבוע האחרון זכינו
לארח את מפקד פיקוד הדרום ,האלוף אייל זמיר וצוותו ,במסגרת מכרז אירוח חיילי וקציני צה"ל
בו זכינו לאחרונה .בחודשים האחרונים ביס"ש עמד ביעדי ההכנסות מידי חודש ויצר הכנסות עבור
פעילות המדרשה .יעדים אלו והעמידה בהם מביאים את הכנסות ביה"ס שדה לשיא של כל הזמנים.
תקוותנו היא שהמגמה תימשך למרות הקשיים העומדים בדרכנו.
מחלקת אחזקה
החודש הושלם שיפוץ הצריף בו שכנה בעבר הנהלת המדרשה .מעבר לשיקום האסטטי של מבנה
שהיווה מפגע סביבתי ,שיקומו הביא לפתיחתם של שני עסקים חדשים אשר יתנו שירות לבאי
המדרשה ויכניסו דמי שכירות לטובת פעילות המדרשה .שיפור בטיחות  -בכניסה לתיכון מכיוון
חדר האוכל ,הותקנה גדר למניעת התפרצות לכביש .תיאסר חניית אוטובוסים ביזור זה והם יופנו
לחניון סמוך .נמשך בצוע סקר מקיף של תשתיות המים והחשמל במדרשה .בשלב הבא תקבע
מדיניות והנחיות הפעלה אשר עתידות להוביל לחיסכון תפעולי בשימוש במשאבים אלו.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
דוד לויד ,סבטלנה צמוק ,בני בבייב ,גלית טמיר ,וסיליקה ורצ'וק ,דניאל איילי ,איציק ארוך ,עדנה
הורודניציאנו ,ברושטיין מטיאס.
ברכות
לנעה נופר להולדת הבת ,לצליל פלזנשטיין להולדת הבן ,לגיא שטרית להולדת הבת .מזל טוב לכולם.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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