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עובדות ועובדים יקרים,
בחודש האחרון חגגנו יחד בני המשפחה את חגי תשרי ,יצאנו לשנה עברית חדשה ואיחלנו לעצמנו שתהיה
לנו שנה טובה מכל קודמותיה .ברמה האישית ברכנו איש רעהו שנחתם לטוב .רבים גם טרחו ובקשו
סליחה ומחילה מחברות וחברים בהם אולי פגענו .חופשת החגים מסתיימת ואנחנו חוזרים לשיגרה.
במועד כתיבת איגרת זו ,שוטף את הארץ גל של טרור .הוא מאופיין בטרור של מפגעים יחידים .כוחות
הביטחון עושים עבודה נפלאה ,אולם אין הדבר משחרר כל אחד מאתנו מלגלות ערנות מרבית .גל טרור זה
לא יפגע בחוסנה של מדינת ישראל ,אולם כל עוד הסכנה ברחוב קיימת ,אני חוזר ומבקש מכל אחת ואחד
לנהוג זהירות יתרה וערנות בסביבתו האישית.
ארגון המורים
בחודש שעבר עדכנתי כי לקראת פתיחת שנת הלימודים ארגון המורים ניסה להפעיל את הכוח הקיבוצי
בכדי לקדם את עניינו של עובד יחיד במדרשה .לאחר שניסיונות ההידברות לא צלחו פנינו לבית הדין
לעבודה בבקשה למנוע שיבוש או הפרעה למהלך התקין של פתיחת שנת הלימודים .בית הדין התכנס
בדחיפות ,שמע את הטענות והחליט להיענות לבקשת המדרשה והורה על פתיחת שנת לימודים באופן
תקין .לאחר פתיחת שנת הלימודים ,נפגשנו עם ארגון המורים וועד המורים אצל הממונה על יחסי העבודה
במשרד הכלכלה ,עו"ד מרב הלוי ,במטרה לגשר על המחלוקות.
עורכת דין הלוי תרמה רבות מזמנה וניסיונה במטרה לקרב בין הלבבות .בסיכומה של פגישה ארוכה גובש
מתווה אשר יישומו יאפשר לסיים את המחלוקת .על כך אני רוצה להודות לה .אני גם מבקש להביע את
הערכתי ליו" ר ארגון המורים מר חדד ,אשר הוביל קו לוחמני כל עוד האמין בו ,אולם היה נכון לאמץ
פתרון מערכתי לאחר שנחשף למלוא הפרטים הרלוונטיים .אני תקווה שעניין זה מאחורינו ונוכל להמשיך
ביחד עם ציבור המורים המסור להצעיד את התיכון הסביבתי לשיאים חדשים.
טקס עובדים מצטיינים
כחלק מאירועי החג ,התכנסנו והענקנו תעודות ושי אישי לעובדים המצטיינים .עובדים אלו נבחרו בשל
מצוינותם .בטקס ציינתי בין השאר כי אנחנו נמצאים בתקופה טובה בה מרבית העובדים עושים את
המוטל עליהם ,ויש גם קבוצה של עובדים שלא מסתפקים בכך ,אלה עושים קצת יותר .לפעמים הרבה
יותר .אלה המצטיינים ,הלפיד ההולך לפני המחנה ומצעיד את המדרשה להיות מקום שכולנו גאים
להשתייך אליו .אני רוצה לשוב ולברך את :אלנתן מיה ,אסתר דבאש ,קורין בוקני ,תומר מישלי ומורדכי
נאבל .דברי השבח למצטיינים שנשמעו מפי המנהלים במעמד הטקס ,ריגשו את כולנו .יישר כוח!
תערוכת פסלים במדרשה
התחדשנו בשנים-עשר פסלים ,תרומתה של האומנית והיוצרת ישראלה הרגיל .ישראלה נולדה בפולין
ועלתה ארצה ב .1948 -למדה ועבדה בקבוץ רמת יוחנן ,שם ספגה את האהבה לארץ ולנופיה .ההוויה של
חיי הנוער בשנים ההן ,הטיולים ברחבי הארץ והקשר לבן זוגה שהיה חבר קבוץ בשדה בוקר ,הניבו מאוחר
יותר את פסלי האבן והברזל .היא למדה באקדמיה לאמנויות בשיקגו בשנות השישים והשתלמה באמנות
בלונדון וניו יורק .עבודותיה מוצגות ברחבי הארץ והיא מרבה להציג בתערוכות יחיד ובתערוכות
קבוצתיות  .הפסלים הוצבו בכניסה לחדר האוכל ובמרכז הרב-תחומי .תודה לשמעון על ייצור הבסיסים
עליהם מוצבים הפסלים ,לשלומי וצוות אחזקה על ההתקנות והתשתית ,ולסיגל על ניהול הפרויקט .תודה
מיוחדת לאומנית ישראלה הרגיל ,על שבחרה במדרשה להיות בית לחלק מיצירותיה.
מכינת הנגב
שנת הלימודים נפתחה בהתלהבות גדולה ובפעילות מרובה ואינטנסיבית .קיימנו שלושה ימי מסע עלייה
למכינה שהסתיימו בקבר בן גוריון .החניכים נכנסו ללו"ז אינטנסיבי מהבוקר עד הלילה בו הכירו את
המכינה לעומק ,בנו את המבנה הארגוני שלהם ,נחשפו לשיעורים השונים והחלו להכיר אחד את השנייה.
בהמשך החודש קיימנו לילה לבן לקראת ראש השנה של לימוד עד אור הבוקר סביב נושא "חשבון הנפש".
בהמשך יצ או החניכים לסדרת ניווטים אינטנסיבית ומקצועית בת  5ימים (לראשונה התקיימה באזורנו
ותודה לזיו שרצ'ר על הסיוע) .חגגנו בסוכת המכינה ואירחנו אושפיזין מארגון ה.ל.ל (יוצאים בשאלה).
בחוה"מ סוכות יצאו החניכים ליום תוכן בדרום ת"א סביב נושא מבקשי המקלט.
קו הזינוק
החודש נפתחה שנת הפעילות שלנו .הצוות "חידד את המסור" בהכשרת ארצית בת יומיים בהרי ירושלים.
מחזורי שלב א' (שלב התיכון) פתחו חגיגית את המפגשים השבועיים ושלבים ב' ו-ג' (צבא ואקדמיה)
מתכוננים במרץ לסמינרי פתיחת שנה שמתוכננים לחודש אוקטובר .עם השנה החדשה אנחנו מתחדשים
1

מדרשת שדה בוקר

לשכת המנכ"ל

מדרשת בן גוריון ,מיקוד  .84990טל ,08-6599707/708.פקסSigal.boker@gmail.com 08-6558352.

במחזור חדש  -תהליך המיון של מחזור  2025יוצא לדרך! נאחל בהצלחה לחברי הצוות החדשים :מאי
ג'ילקי ,צליל פלזנשטיין ורפאל אבנט.
בי"ס תיכן לחינוך סביבתי
חודש ספטמבר הוא חודש עמוס בחוויות ובריגושים ,חודש של היכרויות חדשות .לקראת ראש השנה
נפגשנו ,הצוות החינוכי של בית הספר והפנימייה ,כדי לברך את החודש" .ברכת החודש" הוא נוהג
שהתחלנו אתו בשנה שעברה ואנחנו ממשיכים אתו גם השנה .במפגש זה אנחנו מברכים את מי שנולד
בחודש זה כמו גם זוכים להשתתף בשיעור של אחד/ת מאנשי הצוות" ,הוראת עמיתים" .בין ראש השנה
ליום הכיפורים קיימנו "סמינר ועדות" .כ 60-תלמידים לקחו חלק בסמינר זה שמטרתו להכשיר את יו''ר
הוועדות של בית הספר להובלה ולהנהגה .הוועדות יקבעו את סדר היום התרבותי-החברתי של ביה"ס.
בחול המועד סוכות יצאה משלחת של עשרה תלמידים משכבת י' לדנוור קולרדו שם ילמדו שבועיים ימים
על חיי היהודים בקהילת דנוור ,יתארחו בבתיהם ויצאו לטיולי שטח בהרי הרוקיז .השנה ,כחלק מתהליך
פית וח מקצועי של הצוות ישתתפו המורים בכמה השתלמויות המוכרות לגמול .ההשתלמות הראשונה
מתמקדת במנהיגים ובמנהיגות בשואה .כחלק מההשתלמות יצאו המורים למפגש מלמד ומעשיר
בירושלים.
בי"ס שדה
בתחילת חודש ספטמבר החל אבי עטר בתפקידו כמנהל ביס"ש .במהלך ראש השנה היה די שקט עם מעט
אורחים ובסוכות כמות המבקרים גדלה משמעותית אם כי עדיין נקווה לכמויות גדולות יותר בעתיד.
במקביל ,התחלנו במהלך החודש לשפץ ולרענן את האוסף הבדואי שלא היה שמיש בשנים האחרונות מתוך
כוונה שיחזור להיות אתר הדרכה ראוי .שתי מורות חיילות ושני ש"שינים החלו קורס הכשרה לקראת
הצטרפותם במהלך אוקטובר למחלקת ההדרכה המתרעננת.
ספריה
החודש המשכנו את הטיפול במרחב הפיזי ,מיון וקטלוג ספרים .הכנו את פינת הילדים ,אולם המוקדש
לפעילות הורים וילדים עם מזרנים וזולות; העברנו מאולם זה למקום אחר את אוסף השירה ,והעברנו
במקומו את כל ספרי הטף וראשית הקריאה ,לצד גידול האוסף עצמו והוספת כותרים חדשים אשר
התאפשרו הודות להתקנת מדפים חדשים .בנוסף לכך ,אוסף עבודות הגמר הישנות הועבר לארכיון לחינוך
סביבתי הנמצא בשטח הספרייה ,ובמקומו הוקמה "פינת בן-גוריון" עם כלל הספרים המוקדשים לדוד בן-
גוריון .החודש פרסמנו נהלי השאלה חדשים לתלמידי בית-הספר היסודי ,דבר שיעשה סדר בנושא.
בתחילת החודש גדלה מצבת כוח האדם בספרייה ,דבר שאפשר להאריך את שעות הפעילות ,במידה רבה
גם בשעות הערב .הספרייה ציינה את חגי ראש השנה היהודית וסוכות עם פעילויות שעת סיפור לילדים:
"ליאת מקבלת את השנה החדשה" ו"-סוכת החברים" ,תחת הנחייתה של איילת סטקבק ,בליווי בובות.
ביצענו הסבה של מערכת ניהול הספרייה האזורית במדרשה ולסניפי הספריות הגדולות במועצה ,ובקרוב
קטלוג הספרייה יהיה זמין לכל הקוראים מהבית ויאפשר חיפוש משולב בכל ארבע הספריות במקביל.
מחלקת אחזקה
המחלקה נערכת להשלמת החלפת מערכת חימום בבית ספר שדה ,התחדשות זאת תוביל לחיסכון באנרגיה
ובכסף .בתיכון יותקנו חלונות חדשים בפרוזדורים .כמו כן ישנה עבודה רבה לקידום התקנת מערכות
מיזוג בכיתות  ,התחדשות זאת תוביל לחיסכון באנרגיה וקבלת תוצאות יותר מוצלחות בחימום הכיתות
בחורף ובקירור הכיתות בקיץ .במבנה הצוקרמן ישנה הערכות להתקנת מזגנים בכיתות ,שיפוץ השירותים
ואיטום גג המבנה לחדירות נוזלים .בשכונות המגורים ישנה הערכות לגיזום העצים לקראת החורף.
ברכות
להגר עמית לרגל נישואיה ,ליוסי הרוש לרגל בר המצווה של בנו ,לנורנה אטקישייב לרגל נישואי בנה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
שבת יהודה אריה ,כהן הדס ,ויזל נועה ,שושן סיגל ,רז מיטל ,נפתליהו עפרי ,גנץ רונן ,אלעול מוחמד .מזל
טוב לכם מכל הלב!
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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