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ספטמבר 2016
עובדות ועובדים יקרים,
מדרשת שדה בוקר מרכינה ראשה יחד עם המוני בית ישראל לזכרו של שמעון פרס – הנשיא ה9-
של מדינת ישראל .כאחד מאנשי צוותו של דוד בן-גוריון ,היה פרס שותף לפעילות לפיתוח הנגב
והקמת המדרשה.
חודש ס פטמבר ,היה חודש מבחן לפעילות המאומצת שנעשתה בחודשים האחרים לקראת פתיחת
שנת הלימודים .אני שמח לעדכן כי מבחן זה הוכתר בהצלחה .מאות התלמידים בתיכון לחינוך
סביבתי ובמכינת הנגב ,סיימו את חופשת הקיץ ,הגיעו למדרשה ופגשו את המורים ,המחנכים,
המדריכים ואנשי הצוות ,אשר נערכו לקראתם ויצאו ביחד לשנת לימודים חדשה ומאתגרת.
לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה ,נאחל לכולנו שנה טובה ומבורכת.
טכס עובדים מצטיינים
לקראת החג ,התכנסנו כלל עובדי המדרשה להרמת כוסית וברכות לחג .במסגרת זו הענקנו
תעודות הצטיינות לעובדים שנבחרו .אציין כי מלאכת הבחירה הייתה לא קלה ,הגם שמדובר
במלאכה מהנה מהן כמוה .לשמחתי מצאנו כי עובדים רבים עונים להגדרת "מצטיינים"! הפעילות
האינטנסיבית במדרשה במהלך החודשים האחרונים נתנה לרבים הזדמנות לבוא לידי ביטוי
ולהפגין את מצוינותם .להלן שמות המצטיינים :שמעון דנינו ,דני פרץ ,משה בלורי ,נוי כהן ,עודד
בר ,מרקו ישראל ,עידו עמר .בנוסף החליטה הוועדה להעניק תעודת "הצטיינות מנכ"ל" לאלון
צחור .ברכות למצטיינים כולם!
בשורה למורים – שי לאירועים משפחתיים
החודש החלטנו בעצה אחת עם נמרוד זילברמן ,יו"ר ועד המורים ,להסדיר מענק לציבור המורים,
שי לאירועים משפחתיים .אציין כי נוהג זה קיים לגבי עובדי המדרשה למעט המורים .בהחלטה זו
אנחנו מרחיבים עניין זה גם לרווחת המורים .מדובר בשורה של אירועים הכוללים :יולדת ,אשפוז
בבי"ח (זר) ,נישואי מורה ( ,)₪500חתונה של בת/ן מורה ( ,)₪400מסיבת ברית/בריתה (,)₪250
בת/ר מצווה לבת/ן של מורה ( .)₪250להבדיל ,אבלות מדרגה ראשונה (סל מצרכים בערך .)₪900
התייעלות בתחום התקשורת
במהלך החודשים האחרונים ,בוצע במדרשה פרויקט רחב היקף להחלפת תשתיות התקשורת
הישנות .הפרויקט כלל החלפת המרכזיות ופרטי תשתית ,ביטול קווים שלא בשימוש ,החלפת ספק
שירותי האינטרנט ועוד .התוצאה ,מערכת חדשה ויעילה ,טלפונים חדשים ,החלפת הנתב וקווי
האינטרנט שודרגו לרמה של ( 100/100הורדה והעלאה) .מעבר לשיפור המשמעותי באיכות
התקשורת למשתמש ,מדובר בפרויקט שיניב חיסכון שנתי של  100אלף  ₪כל שנה!
מכינת הנגב
נפתח מחזור 15-המונה  58חניכות וחניכים ,במסע המסורתי .מסע של שלושה ימים בו מקיפים
החניכים את המדרשה מעין עבדת דרך רכס חלוקים ,חוד עקב בזריחה ומסיימים בקבר בן גוריון.
המסע היה מוצלח והיווה פתיחה נהדרת לשנה .במהלך החודש התאקלמו החניכים ,למדו את
המיומנויות הבסיסיות ,התחלקו לוועדות והחלו לעבוד גם מול בעלי התפקידים השונים במדרשה.
באמצע החודש יצאנו לשלושה ימי חשיפה לעשייה התורמת של המכינה .חניכי המכינה יתנדבו
בכ 20-מקומות שונים מרהט בצפון ועד מצפה רמון בדרום עם צרכים מיוחדים ,מבקשי מקלט,
בדואים ,עולים ,קשישים ,חונכות נוער וילדים ,חלופות מאסר ,רשות הטבע והגנים ועוד.
קו הזינוק
שנת הפעילות החלה בהכשרת בעלי תפקידים ארצית בנווה שלום ,בהשתתפות צוות קו הזינוק
הארצי וצוות "שגרירי רוטשילד" שפועל יחד ב"שותפויות רוטשילד קיסריה" .במהלך ההכשרה
העמקנו והבנו את מטרותינו והתגבשנו כצוות .משתתפי  2025נפגשו לאחר חופשת הקיץ והם
נרגשים לקראת שנת המיזמים .במהלך השנה יתחלקו המשתתפים לצוותים וכל צוות ,בליווי של
מלווה מיזם מקצועי ,יגבש ויוציא לפועל מיזם חברתי .תהליך המיון למחזור  2026החדש מסתיים
בימים אלו ומיד לאחר ראש השנה תצא הקבוצה החדשה לדרך!
התיכון לחינוך סביבתי
חלפו להם שבועיים עמוסים ומרגשים לתלמידים שעזבו את הבית ולהורים שנפרדו מילדיהם.
תלמידי מחזור מ''א לומדים את השפה השדבוקרית ומתחילים בצעדים ראשונים בגיבוש זהותם
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כקבוצה .תלמידי מחזור מ' עמלים על החיבור של "החדשניקים" לשכבה .תלמידי מחזור ל''ט
מתחילים להבין את המעבר החד ,בין כיתה י' לכיתה י''א .תלמידי מחזור ל''ח מפלסים את דרכם
כשכבה הבוגרת .קמפוס חולות-בראשית החודש השתתפו  13תלמידים משכבת י''א ב"קמפוס
חולות" בניצנה .הקמפוס נעשה בשיתוף פעולה של חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון .התלמידים
השתתפו בהכנה העיונית באוניברסיטה לקראת הקמפוס .הקמפוס הוא דוגמא ללמידה מחוץ
לכיתה ,בשטח ,למידה משמעותית והתנסות חווייתית .גאווה גדולה ,נעמה שור ,בוגרת מחזור ל''ז,
זכתה בתחרות האיחוד האירופי על עבודת הגמר שלה שכותרתה" :הקשר בין השעון הביולוגי
לבין רמת המוסריות בקבלת החלטות" . .נעמה תייצג אותנו בתחרות בארה''ב.
בי"ס שדה
קיימנו שלושה כנסים –  )1כנס בינלאומי של מחלקת פיזיקה של אונ' בן-גוריון ,אשר נמשך
כשבוע .בסיום הכנס זכינו לשבחים רבים מצד האורחים )2 .הכנס הראשון לזכרו של עזרא אוריון
שהיה פסל ומשורר ופעל במדרשת שדה-בוקר שנים רבות .עזרא שגם ניהל את ביס"ש בשנות
השבעים נפטר בשנה שעברה והכנס כינס רבים ממוקירי מורשתו לכנס על פיסול ,חינוך ,סביבה
ושירה )3 .כנס של המכון לחקר אנרגיית השמש במכון לחקר המדבר .בתחום ההזמנות ,מהחודש
פועל לראשונה שירות הזמנת חדרים און-ליין דרך אתר ביס"ש .בפרק הזמן הקצר מאז הפעלת
השירות ,התקבלו מעל ל 10-הזמנות .אנו צופים ששירות זה ישמש את לקוחותינו באופן משמעותי
בהמשך .בתחום ההדרכה ,צוות המדריכים החדש משלים את קורס ההכשרה ובתחילת חודש
אוקטובר יגיע לראשונה ויחל בקורס הבית ספרי שיכינם באופן מפורט להדרכות שלנו.
ספריה
הספרייה מתפתחת בתחום הנגישות לבעלי המוגבלויות ,ורכשה מגדלת אלקטרונית  /טמ"ס
(טלוויזיה במעגל סגור)  -מכשיר הגדלה המאפשר קריאת טקסטים על מסך .בעזרתו ניתן לכוון
את גודל הכתב ,צבע האותיות והרקע ,הקונטרסט וכמות האור על המסך לפי צורכי המשתמש.
תרבות  :החודש קיימנו בספריית המדרשה מספר מופעי ילדים לכבוד פתיחת שנת הלימודים.
תיאטרון עולם הדמיון הציג את המופע "בת האיכר והאריה" וכן קיים סדנת בובנאות אשר
בסיומה כלל הילדים לקחו עימם את הבובה שיצרו .התקיימה שעת סיפור לשנה היהודית החדשה
תחת הכותרת "ד"ר סוס :אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" .כלל המופעים זכו לשבחים
גדולים הן מההורים והן ומהילדים אשר מילואו את אולמות הספרייה .הספרייה מארגנת כנס ב-
 26.10בשם "מסעות פואטיים" ,בהשתתפות בני ציפר ,יפתח אלוני ,סבינה מסג ודינה גונה.
מחלקת אחזקה
מחלקת אחזקה ממשיכה בתנופת העשייה .בנגרייה עובדים על ריהוט המועדונים והשלמת ריהוט
חסר בחדרים של הפנימייה .גינון פועל באופן אינטנסיבי לשיפור נראות המדרשה בחודש האחרון
מירב המאמצים הושקעו בתיכון ופנימיות .בינוי ממשיך לבצע את כלל התיקונים הנדרשים
במטבח ומשלים תקלות בתחום הדיור .אינסטלציה ממשיכים לבצע את כלל הליקויים במטבח
תוך טיפול מלא בכלל תשתיות הביוב של המדרשה .מיזוג מחלקה שמטפלת בכלל התקלות
במדרשה לרבות מערכות האנרגיה החדשות שהותקנו .חשמלייה מבצעת התקנות נדרשות
והחלפות מונים ישנים והקמת תשתיות חדשות בתחום תאורת הרחובות .מסגריה ממשיכה לבצע
את המטלות הרבות .מוסך ממשיך לתת את השירות הרחב לכלל רכביי המדרשה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
מוחמד אלעול ,סיגל שושן ,אבי עטר ,יהודה שבת ,רונן גנץ ,נאסמה אלוג ,מיטל רז ,יפית פיניש.
ברכות:
לאחמד מסארווה מזל טוב לנשואי הבן ,לסיגל שושן מזל טוב לנשואי הבן ,לסמדר כהן מזל טוב
לנושאי הבת ,לעליזה מויאל מזל טוב לנישואי הבן ,לשרית קומא מזל טוב לבר המצווה של הבן.
שנה טובה ומתוקה
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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תמונות חודש אוגוסט

פיסול סביבתי – קובי בר

פינת נוי חדשה בתיכון
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יציקת שבילים במתחם הבננות (מגורי שכבת ט')

חניכי המכינה מתארגנים למסע עלייה למדרשה
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