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מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ)
דין וחשבון שנתי לשנת  2020לפי חוק חופש המידע

.1

מדרשת שדה בוקר בנגב (חל"צ) (להלן" :המדרשה") הינה חברה ממשלתית לתועלת הציבור אשר
התאגדה בשנת  .1973החברה בבעלות מדינת ישראל באמצעות משרד החינוך ( )60%ועמותת יד
דוד בן גוריון ( .)40%המדרשה פועלת ביישוב מדרשת בן גוריון ועוסקת בתחומי החינוך ,הסביבה
והתיירות.

.2

החברה מפעילה  3מוסדות חינוך כדלקמן:
.2.1

בית ספר תיכון פנימייתי לחינוך סביבתי.

.2.2

מרכז למנהיגות צעירה הכולל שתי שלוחות מכינה קדם צבאית "מכינת הנגב" וכן "קו הזינוק"
 -תוכנית להכשרת מנהיגות צעירה בשיתוף עם עמותת קו הזינוק.

.2.3
.3

בית ספר שדה "שדה בוקר" העוסק בפעילויות הדרכה ואירוח.

נוסף לכך פועלות במדרשה יחידות מטה – הנהלה ,כספים וכן יחידות תפעוליות – אחזקה ,מטבח
וחדרי אוכל ותקשוב.

.4

המדרשה מנהלת בנוסף מערך נכסים  -דירות שירות בהן מתגוררים עובדי החברה ושוכרים חיצוניים
וכן נכסים מסחריים המושכרים לאנשים פרטיים ,בעלי עסקים ומוסדות.

.5

להלן תרשים מבנה ארגוני של המדרשה ,לרבות שמות בעלי התפקידים הבכירים:

.6

דרכי ההתקשרות עם המדרשה:
.6.1

כתובת אתר האינטרנט של המדרשה.www.boker.org.il :

.6.2

מס' טלפון.08-6599700 :
1
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.7

.6.3

מס' פקס08-6558352 :

.6.4

הממונה על חופש המידע במדרשה :רונן גנץ ,בכתובת דוא"ל.roneng.boker@gmail.com :

המדרשה פעלה בשנת  2020לחיזוק והעצמת מוסדות החינוך שלה ,גידול בהיקפי הפעילות בתיכון,
במכינה ובביס"ש ובאופן הזה הגדלת ההכנסות העצמיות ,שיקום וייצוב מערכת יחסי העבודה ושיפור
התרבות הארגונית וביצוע פרויקטים ומהלכי התייעלות.

.8

את תוצאות הפעילות המפורטות של המדרשה בשנת  2020ניתן לראות בדוחות הכספיים
המבוקרים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של המדרשה.

.9

בשנת  2021המדרשה ממשיכה בהגדלת היקפי פעילות במוסדות החינוך ,בין היתר בדרך של
פיתוח תוכניות חדשות ודרך הקמה והרחבת תוכניות למנהיגות צעירה והגדלת הפעילות התיירותית.
כמו כן ,המדרשה מגבירה השנה את השקעותיה בפיתוח התשתיות ,המבנים והציוד לשם שיפור
הנראות והשבחת הנכסים.

.10

להלן עיקרי תקציב המדרשה לשנת ( 2020כל המספרים באלפי :)₪
פרטים

תקציב
2020

הערות והסברים

תקבולים ללא הגבלה
הקצבות ממשרד החינוך

8,950

הקצבות ייעודיות  -משרד החינוך

9,656

הכנסות ביה"ס שדה

3,544

הכנסות משירותים אחרים

1,344

הכנסות מפנימייה

6,160

הכנסות משכירות

4,572

הכנסות ממכינה קדם צבאית וממנהיגות צעירה

3,758

הכנסות מפרויקטים חינוכיים

191

הכנסות מתרומות

136

סה"כ תקבולים

38,313

הוצאות הפעלה

))35,969

הכנסות נטו מפעילות

2,344

הוצאות הנהלה וכלליות

)(3,496

(גרעון) תפעולי

)(1,152

הוצאות מימון ,נטו

)(136

(גרעון) תפעולי לאחר הוצאות מימון ,נטו

)(1,288

(הוצאות)

)(345

(הפסד הון)

)(246

(גרעון) השנה
1,880
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מתוך זה  24.5מיליון  ₪הוצאות שכ"ע ונלוות
מתוך זה  2.6מיליון  ₪הוצאות שכ"ע ונלוות
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.11

המדרשה לא פרסמה חוברות ועלוני מידע לציבור בשנה החולפת.

.12

ניתן לעניין בכל עת בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת המדרשה באתר האינטרנט של
המדרשה.

.13

ברשות המדרשה לא קיימים מאגרי מידע רשומים אצל רשם מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א.1981-

.14

המדרשה לא מממנת קרנות ומלגות.

.15

המדרשה לא העניקה בשנה החולפת תמיכות למוסדות ציבור.

.16

המדרשה ומנכ"ל המדרשה לא ממונים על ביצוע חוקים.

.17

המדרשה אינה אחראית על פעילות רשויות ציבוריות ותאגידים.

.18

ניתן למצוא באתר האינטרנט של המדרשה את דיווח הממונה על חופש המידע במדרשה.
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