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עובדות ועובדים יקרים,
השבוע שבין יום הזיכרון לשואה ,לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שמסתיים בחגיגות
העצמאות ,הוא תמצית הציונות והסיפור של מדינת ישראל .הטכסים שערכו התלמידים ונערכו
בהשתתפות הצוות הפדגוגי והמנהלי ,הביאו לידי ביטוי את הסיפור בעוצמה וברגש עמוק.
סיימתי את דברי לפורום באמירה ,שלהערכתי לא תהיה שוב שואה .שואה לא תהיה ,לא משום
שהעולם נאור יותר (הוא לא!) ,אלא משום שאנחנו חזקים .מכאן הציווי לכולנו ,להמשיך ולתרום
לחוסנה של המדינה .להבטיח שנהיה חזקים בחינוך ,במדע ,בביטחון ,בחברה ברפואה ,בכל תחום!
ועוד הוספתי ,כי לכוח יש נטייה להשחית .ולכן חובה עליינו להיות מוסריים יותר מכל חברה אחרת.
וככול שכוחנו גובר ,כך עלינו להגביר את החוסן המוסרי שלנו .זו תמצית הסיפור שלנו.
שביתת העובדים המנהליים
פיסקה זו ,הלוואי שלא הייתה באה לעולם .אולם אני מחויב להציג לכם תמונה מלאה גם כאשר
היא לא מחמיאה למדרשה .בסיום הפסח ,בעוד חלק גדול מהעובדים חוגג את המימונה ,כינס הועד
את העובדים הודיע על שביתה אשר תיכנס לפועל מיד ,מהשעה ארבע ועד למחרת בשמונה בערב.
רבים הרימו גבה ,שכן במדרשה מעוגנות זכויות העובדים בהסכם עבודה קיבוצי מיוחד ,הנשמר
בקפדנות .מסתבר שהועד החליט להצטרף באופן סולידרי לשביתה שהמדרשה לא צד לה.
חשוב לי להדגיש כי לעובדים יש זכויות וחשוב שיישמרו! אחת הזכויות היא זכות השביתה .יחד עם
זאת ,המדרשה היא מוסד חינוכי בעיקרו ואסור ,לפחות בעייני לפגוע בתלמידים ובאורחים .כלומר,
בצד הזכות לשבות ולהשבית ,יש עוד זכויות עליהם יש לשמור .ומעבר לכך ,היכולת שלנו להמשיך
ולקדם את העובדים ולהרחיב את שכרם וזכויותיהם ,קשורים בעודה שיש כאן עובדים מצוינים
שנותנים את הנשמה להצלחת המדרשה .אסור שעוצמה זו תיפגע.
עמדת הממונה על השכר המבוססת על הנחיות היועמ"ש לממשלה המגובות בהחלטת ממשלה ,כי
אין לשלם שכר עבור ימי שביתה .פירוש הדבר כי במקרה של עובד ששובת ,ימי השביתה ינוכו
משכרו .אני תקווה כי נמצא את הדרכים הנכונות לחזק את המדרשה ולייתר אירועים שכאלה.
מכינת הנגב
חודש אפריל נפתח בסימן חג הפסח .קיימנו סדר פסח ולימוד ארוך סביב סיפור יציאת מצרים,
הערכים והמסרים הנובעים ממנו .לפני ליל הסדר יצאו החניכים ליום תוכן מעמיק בנושא גבול
הצפון .בסופו המשיכו לטיול נודד בן  3ימים שהחניכים מובילים (לאחר טיול הכנה של ועדת ידיעת
הארץ) .זהו אחד מרגעי השיא במכינה בכל הקשור לשטח וטיולים ומבטא את העצמאות של
החניכים .בשבת לאחר החופשה התקיים טיול ,אליו הגיעו קבוצת מועמדים שתהיה במכינה בשנה
הבאה .השבת הייתה מוצלחת (יחד עם רגשות מעורבים על הסיום הקרב של המחזור הנוכחי) .את
יום הזיכרון לשואה ולגבורה ציינו ב"עמך" בב"ש .הצטרפנו לניצולי השואה למפגש אישי בבוקר
ולאחריו לטקס מרגש ובסיומו לשיחה עם אשת עדות .העובדה שחלק מהחניכים מתנדבים ב"עמך"
באופן קבוע ,מלווים את הניצולים לאורך כל השנה ואף השתתפו בטקס יחד עם הניצולים שהם
מלווים אישית ,נתנה לאירוע מעמד מרגש אף יותר .בסוף החודש יצאו החניכים לסמינר חברה
ישראלית ,בו הם התחלקו לחוליות וכל חוליה יצאה לפגוש קבוצה אחרת בחברה הישראלית -
דרוזים ,בדואים ,עולים מחבר העמים ,ערבים ישראלים והקהילה האתיופית .בחצי היום האחרון
של הסמינר ,ציינו החניכים את יום הזיכרון לחללי צה"ל בשיחות ,סרטים וטקס מרגש.
קו הזינוק
בוועדת בקרה שהתקיימה שמענו על ההתקדמות של המיזמים השונים .אחדים לא הבשילו לכדי
מיזם ממש אך עברו תהליך חינוכי משמעותי וכעת מצטרפים לחבריהם במיזמים האחרים .זכינו
לשמוע גם על מיזמים מוצלחים .לדוגמה ,מיזם ה'שישי שלנו' אשר מפגיש בין קשישים בודדים
ומשפחות צעירות בבאר שבע לארוחות שישי .יצאנו גם לסמינרים באזור ניצנה בחול המועד.
התוכניות השתנו בעקבות השיטפונות אך לא ויתרנו ואפילו הספקנו לבצע תרגיל ניווט מתגלגל
למחזור  .2026סיימנו את הסמינר בהתנדבות משותפת של שלב א' עם פרויקט "הדירות הפתוחות"
בבאר שבע .הסמינר הארצי של שלבים ב' וג' עסק בנושא 'אקטיביזם' והתקיים ביער ציפורי .עסקנו
בשאלות כמו מה זה אקטיביזם ,מה המחירים האישיים שנשלם בבחירה לפעול למען שינוי חברתי.
לעומת זאת ,מה המחירים שנשלם אילו נוותר על הזכות להשפיע .מספר משתתפים לימדו אותנו
כיצד ליישם פרקטיקות שונות של אקטיביזם  -כיצד לארגן הפגנה ,כיצד להשתמש בתקשורת
לטובת מיזם או רעיון חברתי ומהי הדרך הנכונה לסיים פרויקט שהתחלנו.
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התיכון לחינוך סביבתי
חזרנו מהנודד ומסדנאות האביב בתחושת סיפוק ,ולמידה משמעותית .הסדנאות הן מרכיב
משמעותי בתהליך הלמידה .למעשה ,הלמידה מתרחשת בשטח ובאמצעות השטח .כמו גם במהלך
הסדנאות תלמידי בית הספר זוכים להיפגש עם אנשים מיוחדים שהובילו פרויקטים יוצאי דופן או
הובילו שינויים משמעותיים בתחומים השונים .השבועיים האחרונים ,בין יום השואה ליום הזיכרון
עמוסים בטקסים הממלכתיים אליהם אנחנו מתכוננים ב"כובד ראש" .הטקסים היו מרשימים
ומכובדים והוזמנו אליהם תושבי המדרשה ,העובדים והמתחנכים במוסדות התאגיד .בשלב זה של
השנה בית הספר עסוק בתהליך ההרשמה של המועמדים החדשים לכיתות ט' ו-י' .תהליך ההיכרות
עם המועמדים הוא רב שלבים והוא מסתיים בסדנת ההיכרות בשטח שתתקיים בתחילת חודש יוני.
ספריה
הספרייה פתחה אפליקציה חדשה המותאמת למכשירים חכמים .בעזרת אפליקציה זו משתמשים
יוכלו להתעדכן בכל זמן נתון באשר לאירועים המתקיימים בספרייה ,לבצע חיפוש אחר פריטי
הספרייה ,להתחבר לעמוד הפייסבוק ,לעמוד היוטיוב ,אתר האינטרנט וערך הוויקיפדיה של
הספרייה .החודש קיימנו ערב ספרותי לכבוד הסופר הרוסי א.ס .פושקין בהנחיית הצלמת דינה גונה,
בו הוקרנו קטעי סרטים ותמונות במקביל לדיון פורה .כמו כן ,החודש הצגנו בספרייה את תערוכת
"חורף" מאת מוזיאון תל -אביב לאומנות .בנוסף לכך ,החודש המשכנו לפתח את תוכנית "מסע בין
סיפורים  -טעם החיים" ,עם שני מפגשים בנושא מזונות בספרות.
בי"ס שדה
תקופת פסח התאפיינה בשונות גדולה בתפוסה בביס"ש .בימי חול המועד תפוסה הייתה מעל 90%
ובימי ערב החג והחג בתפוסות יחסית נמוכות .התראות מזג האוויר השפיעו ללא ספק על אחוזי
התפוסה .בימי החג ,האורחים שכן הגיעו זכו לפעילויות הדרכה מגוונות כמידי חג – טיולי יום,
טיולי לילה ,ועוד .בתחילת אפריל הגיעה אלינו קבוצה חדשה של "תכנית אלפא" לתלמידים
מחוננים מירושלים .הם הגיעו ליומיים פעילות חינוכית כולל לינת שטח והליכה לעין עקב .הפעילות
הייתה מוצלחת ונקווה שתחל מסורת חדשה כפי שמתקיימת עם תכנית אלפא של מכון וייצמן
מרחובות .בהתקרב יום הזיכרון ויום העצמאות ביס"ש מוביל את מאות מתלמידי המועצה
האזורית באתרי קרבות הקשורים לתקופת הקמת המדינה בפרויקט שנקרא "תש"ח בנגב".
הפרויקט המרשים זוכה לשיתוף פעולה עם צוותי המורים של בתי הספר – צין ומשאבים .לצוות
ההדרכה של ביס"ש הצטרף מדריך בוגר חדש ,רועי שרוני .רועי השתחרר לאחרונה משירות צבאי
ובעבר נמנה על צוות המדריכים של ביס"ש שכן במצפה רמון .רועי הוא ללא ספק הצטרפות
משמעותית לצוות ההדרכה ונאחל לו הצלחה .בסוף השבוע הקרוב נארח את הקבוצה האחרונה של
מסע בראשית .הפרויקט הזה החל לעבוד אתנו השנה ושלח קרוב ל 3,000-לינות מאז ספטמבר.
מחלקת אחזקה
בקרוב יותקנו במטבח הסירים החדשים שיופעלו באנרגיה חשמלית חסכונית .במקביל אנחנו
ממשיכים לבחון הצעות עבוד מדיח הכלים כחלק מההתייעלות .בפנימיות ישנה הערכות מקיפה
לשיפוציי קיץ .בתיכון ישנה הערכות לביצוע שינויים בכניסה ראשית לשיפור הביטחון ובטיחות
התלמידים .בתיכון מתבצעת עבודה מקיפה להשלמת האישורים הנדרשים ממשרד החינוך .אנחנו
בוחנים גיוס ממונה אנרגיה להקמת תשתית בקרה לחיסכון והתייעלות בכלל המוסדות במדרשה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
אלון צחור ,דורון בנימין ,עליזה מויאל ,מאיר ללוז ,יונה אסידון ,דני פרץ ,אלגריה סבג ,אור
פולונסקי ,יסמין גלעד ,ניצן יוספזון.
ברכות מזל טוב
לאשל ומיטל רז להולדת הבת ,לאלון ליונס להולדת הבת ,לשחף אאודה להולדת הבת.
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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