דרור אלוני

מנכ"ל

08-6599707/8
טל' נייד  054-4301040דוא"ל dror@droraloni.com

 13בדצמבר 2021
ט' בטבת תשפ"ב

פתיחת בית שרמן – באמונה ,ביוזמה ובנחישות נעשה ונצליח
חברים יקרים,
בית שרמן הוחזר לשימושנו לאחר שנים רבות בהן שימש את מכוני המחקר של
האוניברסיטה .שנים עמד שומם ,מוזנח ,פרוץ ,נגנב ממנו ציוד ובוצעו בו חבלות.
לפני כחצי שנה החלטנו לשפצו ולאפשר לבית ספר שדה אירוח ברמה גבוהה יותר וחווית לינה
ופנאי ברמה מלונאית.
המלון החדש ,על ארבעה עשר חדריו ,מיועד לחובבי טיולים המבקשים ייתר נוחות ,או
לקבוצות המבקשות לנצל את הסביבה הייחודית לקיום סדנאות או פעילות בקבוצה
מצומצמת.
במהלך העבודה עשינו טעויות -:שגינו בהערכת זמנים ובאומדנים כספיים ,גרמנו נזקים
מחוסר תשומת לב ,אך בסופו של דבר העמדנו מבנה לתפארת.
בית שרמן ,או מלון שרמנ'ס בשמו המסחרי ,יהיה מקום אירוח מדובר ומבוקש.
לפני כחודש ,לאחר מאמץ עצום ,אירחנו כאן את הנהלת משרד החינוך לשני ימי עיון.
חמישים בכירי המשרד ,לרבות שרת החינוך והמנכ"ל ,שהו כאן ורוו נחת.
בזכות מה הם הגיעו ולמה היה חשוב לנו לעמוד במשימה המורכבת?
בשנים האחרונות מדרשת שדה בוקר הייתה ,במידה רבה ,החצר האחורית של החברות
הממשלתיות .רשות החברות הממשלתיות חיפשה שורת רווח בשקלים ובמשרד החינוך לא
ידעו או לא רצו להתמודד עם האתגר.
גם אנחנו ,כמו רוב המסגרות בנגב ,לא קיבלנו את תשומת הלב הראויה .זאת ועוד ,היו
פקידים שמעולם לא הגיעו דרומית לבאר שבע וראו בנו כמי שמבזבזים את כספי המדינה.
חתימת ההסכם בין המדינה למדרשה וליד בן-גוריון ,בספטמבר  ,2019להפסקת התמיכה
הממשלתית ,גזרה על המדרשה מוות בגסיסה .עצם החתימה היה כנראה בלתי נמנעת בעת
ההיא ,אך יחד עם זאת ניפתח בו ערוץ למימון שדרוג בית ספר שדה.
שנת  2020הייתה שנת מפנה .החלטנו להמשיך ולפעול למרות הקורונה .ערכנו גיוס בקרב
קובעי המדיניות ויצרנו שותפויות גם עם מי שחשש להתקרב אלינו .הלכנו ובנינו אמון.
צריך לומר את האמת ,השנה של ח"כ יואב גלנט כשר חינוך הייתה שנה מאתגרת .שיקולים
זרים איימו על קיומנו .לא מונו דירקטורים ולא התעניינו במעשינו .אבל אותנו לא הרתיעו.
היינו נחושים .גייסתי חברים ומקורבים ודחפנו קדימה בלי לעצור.
הסברנו בכל מקום כי אנחנו שליחי המדינה ,דרכנו הינה דרך הציונות ואנחנו חלוצים בנגב,
ממשיכי חזון בן גוריון לחינוך הנוער ,לפיתוח והתיישבות בנגב.
הסברנו שנעשו ונעשים כאן דברים טובים וחלוציים ,עוד בטרם הבינו בממשלה את מחיר
הזנחת הנגב.
משמונה מנכ"ל חדש למשרד החינוך ,יגאל סלוביק ,יצרנו עימו קשר מידי .יו"ר יד בן-גוריון,
גדי אייזנקוט ואנוכי ,בשיחת לילה מאוחרת הסברנו לו בבהירות רבה מה היא המדרשה ולמה
היא כה חשובה למדינת ישראל .והדברים נפלו על אוזניים קרויות.
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הפגישה הבאה הייתה כאן .המנכ"ל ,סמנכ"ל הכספים והיועצת המשפטית באו לכאן וראו
במו עיניהם את מחיר ההזנחה ארוכת השנים ,ומאידך את העשייה החינוכית המיוחדת,
שאין לה אח ורע ,את ההתמדה בימי הקורונה ,את העבודה המעולה שבוצעה בשיפוץ
אכסניית המשושים ואת הנחישות והדבקות למרות הקשיים .בסיום הסיור נגשה אלי
היועצת המשפטית ולחשה אל אוזני – אותי גייסתם.
ואז מנכ"ל משרד החינוך הזמין חדר לסוף שבוע לבני משפחתו והעביר השתלמות של הנהלת
המשרד ממלון פאר בים המלח לבי"ס שדה .זה היה האתגר הבא – להכשיר את בית שרמן
לאירוח.
וכולם נרתמו .כמעט כל אנשי הסגל היו מעורבים ,במידה כזו או אחרת ,במרוץ להכשרת בית
הארחה.
ובסיום האירוח לא היה אחד מהאורחים שלא שיבח והילל .ומה בעצם הם יודעים עלינו?
כמעט כלום .רבים מהם לא האמינו שבית שרמן יהיה מוכן ועיניהם נפערו משהגיעו.
בכירי משרד החינוך חשו את משב הרוח החיובית ,את האמונה בשליחות ואת הדבקות
והנחישות .הם ראו את צוות בית ספר שדה ואת צוות ההסעדה יוצאים מגדרם לספק את
צרכם ,ואת האור בעיניים ואת תחושת הסיפוק ...וכך בנינו אמון .ועוד רבה הדרך.
שרת החינוך ,דר יפעת שאשא-ביטון ,הבטיחה כי למרוך המשבר שפוקד את משרדה ,תמשיך
ותתמוך בנו.
גייסנו לבית ספר שדה עובדים חדשים ונגייס צוות נוסף להסעדה ולאחזקה ,ונפעיל את
המתקנים ברמה ובאיכות גבוהה .נאחל לחדשים השתלבות מהירה ותרומה ממשית לעשייה.
וסביב כל זה ,בצד הכנת תוכנית עבודה לשנת  ,2022שתהיה שנה רבת עשייה ומאתגרת בכל
התחומים ,אנחנו שוקדים על הכנת תוכניות ארוכות טווח לבניית מגורים חדשים לתלמידים,
לחניכים ולעובדים .להקמת מרכז בינלאומי למנהיגות ,שבמרכזו יפעל מג"ל ,לחידוש צי כלי
רכב שטח ועוד ועוד.
הלב הפועם של כל העשייה הזו זה אנחנו ,בני האדם ,האנשים שעובדים במסירות רבה
להגשמת המטרות והיעדים .המורים ,המחנכים ,הנגר ,השרברב ,החשמלאי ,המדריכות
והמדריכים ,החשבת ,פקידת הקבלה ,הטבח והמגישה ,הש"ש וכולנו ביחד ,מגשימים
בנגב – זו הציונות האמיתית ,כאן וכך בונים מדינה.
אני מבקש להודות לכל אחת ואחד ולבקש להמשיך במלא הקצב בעשייה למען מדרשת שדה
בוקר ,למען פיתוח ויישוב הנגב ולמען מדינת ישראל.
תודה רבה לכולם.
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