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ינואר 2017
עובדות ועובדים יקרים,
בסוף חודש ינואר ,הלך לעולמו ראש המועצה האזורית רמת נגב ,שמוליק ריפמן .שמוליק כיהן
כראש המועצה משנת  1991ועד פטירתו .במסגרת תפקידו התמסר לפיתוח הנגב והשפיע רבות גם
מדרשת שדה בוקר הפועלת במרחב המועצה .נזכור אותו בהערכה רבה .יהי זכרו ברוך.
תקציב המדרשה
בהמשך לעדכון שמסרתי בחודש הקודם ,אנחנו ממשיכים להתנהל מול משרדי הממשלה (החינוך
והאוצר) בכדי להסדיר את תקציב המדרשה .הליך זה מלווה בחוסר וודאות ולכן החלטנו על שורה
של צעדים באשר לפעילות המתוכנת וזאת עד לסיום התהליך .בצד זאת ,החלטנו שלא תהיה פגיעה
בשכר העובדים ובזכויותיהם .זו תקופה קשה ,נעבור אותה ביחד ונצא ממנה עם מדרשה מחוזקת.
כ"א
עם סיום שנת העבודה  2016ותחילת שנה חדשה אבקש לשוב להזכיר ולהדגיש מספר דברים :יש
למלא את טפסי  101שנמסרו לכם ולהחזירם למחלקת כ"א ,טופס זה משמש לצורך אישורי תושב,
תיאומי מס הכנסה ,הנחות וכדומה .ימי חופשה – לרשות העובדים עומדים ימי חופשה ,ימי בחירה
וימי הצהרה .ממליץ לכולם לממש את מלא הזכויות העומדות לרשותכם לחופשה – הדבר חשוב
לכם ולבני המשפחה .מאידך ,הקפידו שלא לחרוג מהמכסה ,שאז ינוכו ימים אלו מהשכר .עדכון
שוטף ופרטני נמסר לכם בכל חודש בצמוד לתלוש השכר.
מכינת הנגב
חודש ינואר עמד בסימן הכניסה לפרק הניהול העצמי במכינה .זהו החלק הארי בתכנית החינוכית
שלנו שיימשך עד סוף השנה .הועדות השונות החלו את עבודתן לאחר שכתבו תכניות עבודה
מפורטות ובעלי התפקידים החדשים תפסו את מקומם .החודש נפתח בטיול נודד של שלושה ימים
במזרח הרמון .הטיול תוכנן והועבר על ידי החניכים ,לאחר טיול הכנה שערכה ועדת ידיעת הארץ.
באמצע החודש קיימנו שבת פתוחה שלישית ואחרונה לשנה זו .בשבת נכחו יותר מ 100 -מועמדים
לשנה הבאה והיא הייתה מוצלחת .אנו נמצאים בישורת האחרונה של המיון ובניית הקבוצה
החדשה .במקביל לשבת הפתוחה ,יצאה חצי המכינה להתארח בקהילות שונות ברחבי הארץ על
מנת ללמוד על האפשרות של חיי קהילה/קבוצת משימה כאפיק הגשמה רלוונטי כבוגרים .השבת
הייתה מוצלחת והקהילות השונות יצאו נפעמות מהחניכים שלנו .חודש ינואר נחתם בסמינר יהדות
ובגרות ,בו חניכי המכינה מעבירים יומיים של סמינר לתלמידי בר/בת מצווה מבי"ס צין ומשאבים
במועצה .הסמינר הוא פרי שיתוף פעולה בין המכינה לביה"ס ואנו מודים להם ושמחים בכך.
קו הזינוק
לאחר ביטול סמינר חנוכה של קבוצת  2026בשל ריבוי הגשמים בצפון ,אנו עובדים על סמינר פוסט-
חנוכה .סמינר חשוב מאוד עבור הקבוצה ,אשר נמצאת בשלב משמעותי של גיבושה וייצובה לקראת
המסע הארוך של עשר שנים .קבוצת  ,2025אשר מצויה בשנת המיזמים ,הגיעה לישורת החשובה
של הצגתם הראשונה בוועדת הביקורת שתתקיים בתחילת פברואר .החניכים עובדים במרץ על
היוזמות יחד עם מלווי המיזם וחווים קשיים והצלחות כצפוי .כצוות יצאנו להכשרה נוספת יחד עם
תכנית שגרירי רוטשילד; שמענו הרצאה מפיו של מנכ"ל ארגון  LEADעל תכנית המנהיגות של
הארגון ,אשר אתגרה את תפיסת הפעילות של 'קו הזינוק' והביאה רוח חדשה וחיובית .מעבר לכך,
עברנו הכשרות מקצועיות שונות למשל רכישת כלים להדרכה והנחיה נכונים.
התיכון לחינוך סביבתי
את החודש התחלנו בלמידה אינטנסיבית לקראת בחינות הבגרות מועד חורף והשלמת אירועי
הערכה לקראת התעודה .בשלהי החודש קיימנו "שבוע ספורט" מלא באנרגיה חיובית ורוח
ספורטיבית .בין לבין ארחנו בבית הספר קבוצת מורים מרשת "אור תורה" שבאה ללמוד על
המסגרת הייחודית של בית ספרנו .הביקור היה מוצלח מאוד ובסיומו קיימנו פאנל עם תלמידים
מבית הספר שסיפרו על ההוויה של תלמיד מהתיכון לחינוך סביבתי.
תהליך המיון של קומונת השינשינים לשנה הבאה הסתיים .בתהליך מגוון וארוך נבחרו  9ש"ש
איכותיים ,חדורי מוטיבציה להגיע לשדה בוקר.
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בי"ס שדה
במהלך ינואר זכינו לארח שתי קבוצות מעניינות (היו עוד רבות אחרות) .הראשונה הגיעה בתחילת
החודש ,כנס אקדמי בינלאומי של הפקולטה להנדסת מכונות של הטכניון .למדרשה הגיעו חוקרים
מכל העולם שהתארחו כאן במשך  6ימים וציינו לטובה את רמת האירוח לה זכו .והקבוצה השנייה
היא של תיירים נוצרים מכל העולם שהגיעו לכנס  ask a prayerשל כשבוע ימים במהלכו קיימו
תפילות וברכות רבות .חברי הקבוצה נהנו מאוד מהמקום ומהנוף שלנו וציינו זאת בחמימות.
צוות ההדרכה של ביס"ש מנצל את חודש ינואר לביצוע השתלמויות והכנות לתקופת הטיולים
העמוסה שצפויה להתחיל בחודש הבא .במהלך ינואר התקיימו שלל השתלמויות בנושאים מגוונים
– בנאות חובב ,כנס ארכיאולוגיה שנתי באונ' ב"ש ,השתלמות גיאולוגיה בהר עריף עם שוקה רווק
ועמיר אידלמן ,קורס תעשייה ושמירת טבע ובשבוע האחרון קמפוס פנימי שכלל פגישות עם מרצים.
בנוסף ,קיימנו מיונים לש"ש לקראת השנה הבאה .הגיעו כ 30-מועמדים מרשימים מתוכם נבחר בין
 4ל 6-שיצטרפו לצוות ההדרכה של ביס"ש.
ספריה
בעזרת תקציב משרד התרבות ,הספרייה מחליפה חלק מהריהוט הישן בריהוט חדש ,מודרני
ואיכותי .במסגרת רכישה זו ,קיבלנו  50כסאות חדשים (בצבעי קרם ואפור) 8 ,שולחנות 4 ,כורסאות,
וכן  6שולחנות מתקפלים ,אותם ניתן לקפל בעת אירועים ולהחזירם בקלות לאחר מכן.
המשכנו את סדרת "מקומות בעולם" ,כאשר החודש הרצו גלעד בן-צבי מהמכון לחקר המדבר ,מידד
גורן ממרכז הצפרות במועצה ,משה עינב מהתיכון לחינוך סביבתי ויגאל גרנות בנושאים" :גרוזיה",
"האלבטרוסים של קייפטאון"" ,חווית דייג באיסלנד" ,ו"קירגיסטן – שוויץ של מרכז אסיה",
בהתאם .יתר על כן ,התחלנו סדרה של הדרכות מקצועיות בספרייה ,כאשר החודש התקיימו הדרכה
וסיור על נגישות במקומות ציבוריים.
מחלקת אחזקה
בחודשים האחרונים נכנסנו להליך הסדרה של הרחבות בניה לא חוקיות בדירות התאגיד .עם כל
הצער שבדבר ,אנחנו מחויבים לפעול על פי חוק ולהסיר את חריגות הבנייה .נכנסנו במרץ לשיפוץ
הצריף אשר שימש בעבר את הנהלת המדרשה .בתום השיפוץ ייועד הצריף לפעילות מסחרית ,דבר
אשר יגדיל את הכנסות המדרשה .כחלק מפעילות הבטיחות ,ישנה הערכות להתאמת חניית
האוטובוסים בסמוך לכניסה לחדר האוכל והתקנת גדר למניעת התפרצות של היוצאים לכביש.
המחלקה נמצאת בשלב של בניית תוכניות אחזקה מונעת לכלל המזגנים במדרשה במקביל לפתרון
תקלות והתקנות של מזגנים .כחלק מהליכי ההתייעלות ,חברת ארגון המים מבצעת מיפוי של
תשתיות מים במדרשה .צפי לסיום כשלושה חודשים .רשות ניקוז ים המלח מבצעת שיפוץ תחזוקתי
נרחב לאגני הניקוז (לימנים) ,כחלק מהפעילות להסדרת ניקוז המים ושמירה על המצוק.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:
דוד נחמיאס ,חנוך חודדי ,סלימאן אבו גלידאן ,עאיש אבוזעבוט ,דורית דלריאה ,מיכאל איתי ,זיו
יופה ,נעה נופר ,נחמה רוזנצוייג ,גיא זוהר .אשכנזי ויקי.
ברכות
לאבשלום כהן ,מזל טוב לבר המצווה של הבן.
אני עומד לרשותכם ואשמח לשמוע הערות ,הארות והצעות .אתם יכולים לפנות אלי במגוון
אפשרויות :בטלפון ,08-6599707 :בפייסבוק, https://www.facebook.com/ori.disatnik :
בדוא"לorid.boker@gmail.com :

שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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