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 2019 מרץ

  עובדות ועובדים יקרים,
עתיר  המסורת הפיקו תלמידי התיכון לחינוך סביבתי מופעמיטב כ .החודש חגגנו את חג הפורים

ו תה רק נקודת שיא בתהליך חינוכי מרשים ביעדלאידע, היהתהלוכת . מרהיב ביופיוונרגיה א
אל התלמידים הצטרפו  (אור בהמשךיראו ת)קט בהיקף יוצא דופן הוציאו התלמידים אל הפועל פרוי

 מהמופע , נהנונקבצוש האורחיםי לפא הורים ואורחים רבים. ,ש"הש ,המדריכים, רבים מהמורים
  ליום אחד. רק שראל, ולולראות בנגב אבן שואבת לאזרחי מדינת י ימו את החזון של בן גוריוןשהגו

 2018אישור הדוחות הכספיים לשנת 
. אישור הדוחות הוא הליך 2018בסוף החודש אישר דירקטוריון החברה את הדוחות הכספיים לשנת 

ת שוודאי לא מוכר למרביתכם, אולם מבלי להפריז, אומר כי זה אחד התהליכים החשובים לפעילו
 4-של כ זניח הסתיימה באיזון תקציבי )חשבונאית: גרעון 2018התקינה של המדרשה. גם שנת 

. מספר שעות לאחר האישור נתקבלה הודעה ממשרד החינוך על תוספת כספית התקציב אלפיות
אשר הובילה לעודף קל(. התוצאה הזו, בשנת תקציב מאתגרת במיוחד, היא פרי עבודה מסורה 

 יישר כוח לבנות הצוות ולעומדת בראשן.פים. מחלקת הכס עובדותומאומצת של 

 מצוינות מחלקתיתהוקרה על  –מחלקת מטבח ואירוח 
בלטה בין השאר תרומתה של מחלקת מטבח ואירוח להישגי השנה. מעבר לשירות  2018בסכום שנת 

המצוין שאורחי המדרשה וכולנו מקבלים מעובדי המחלקה המסורים, הייתה למחלקה תרומה 
 . הישג זה נעשה בזכותלאורך השנתיים האחרונות יעלות במדרשהמשמעותית להליכי ההתי

ממצוינות אישית שאותה אנחנו שונה ב העובדות והעובדים וניהול מצוין של העומד בראש המחלקה.
על הישג משמעותי זה ניתן לצוות . מעלים בכל שנה על נס, מדובר כאן על מצוינות של מחלקה שלמה

 . בטקס חגיגי ודת הוקרה מחלקתיתהמחלקה תע

 מכינת הנגב בחוליתחניכי 
, הגעתי רקטה ששוגרה מעזה פגעה בבית במושב משמרתלאחר ש הלילה במקלטיםשל בבוקרו 

 יכשסיפרת !החניכים איתנהשרוח התרשמתי לקיבוץ חולית, לפגוש את חניכי מכינת הנגב בקיבוץ. 
שיהיה בכך צורך, נתקלתי בתגובה אחידה ונחושה להם שיש לנו תוכנית נצורה לפנות אותם למקרה 

, הרוחהערכה על בצד . אלוגם בשעות ה משיך ולהיות חלק מקהילת עוטף עזהעל הרצון שלהם לה
  ונמשיך לנהוג זהירות בהתאם להנחיות הצבא. י שאנחנו לא לוקחים סיכונים מיותריםהבהרת

 מרכז גל למנהיגות
יצאנו לסדרת יהודה ושומרון. אחת מסדרות הדגל של המכינה. חניכי שתי השלוחות  נגב מכינת

, בקרו בשטח בנקודות שבוע שלם שבו בחנו החניכים את הסכסוך הישראלי פלסטיני מכל צדדיו
בגרות שלהם. עיצוב הבחשוב בתהליך השנתי  שלב. מפתח ונפגשו עם מובילי דעה מכל גווני הקשת

 .בנוסף החודש אנחנו ממשיכים בחשיפה של החניכים למפלגות ולסוגיות רחבות בחברה הישראלית
מתקדם בצורה יפה.  הבדואיתשתוף הפעולה עם כפר הנוער ניצנה לקידום הקהילה  בקו הזינוק

לקבוצות הצעירות בשלב  להתמודד על כרטיס הכניסה להם ההכנה של הצעירים הבדואים, תאפשר
המיזמים תוכנית . חניכים שהתעניינו 20ר מול בפנימיית נווה מדב םהתקיימפגש החשיפה התיכון. 

 .מגיעים לשלב ועדות הביקורת לקראת הביצועבקרוב ו כמתוכנן תמתקדמ בשלב א' של החניכים

 התיכון לחינוך סביבתי
 ביום שישי האחרון הגיע שיא. התהליך העדלאידעחלקו האחרון של החודש ת, עמד רכז הפעילובמ

מפגן מרהיב ברחבי אשר קיימו אורחים  - 7,000 -תלמידים ו - 400מבנים,  - 14בו של החודש ו
הביצוע ועד לפירוק המבנים , משלב התכנון, דרך האישור .כולו פרי עבודת התלמידים, המדרשה

חינוכי שחושף בפני הילדים עולם  פרויקט, הוא העדלאידע פרויקט .ורם המלאעד למחז -ביום שבת 
שלם של יצירתיות, יוזמה, מקוריות, חשיבה מחוץ לקופסא והתמודדות עם מסגרת זמנים, 

לצד כל אלו, התלמידים  .שאבים מוגבלים וסיטואציות חברתיות שמזמן להם התהליך כולומ
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לפעילות  השגרתיתן ובחיבור המיוחד הזה בין המסגרת ממשיכים ללמוד, להגיש עבודות ולהבח
 .שם נמצא כוחנו -הלא שגרתית 

. סדנת משאבי מים -שכבת י"א. סדנת חורש -שכבת י' :סדנאות 3בשבוע הבא אנו נערכים ליציאה ל
לאחר שבועות שטח אלו ייצאו התלמידים . 'טיול נודד של שכבת ט. כמו כן סדנת סובב -שכבת י"ב

  .שתכלול מתכונות ובגרויות -וישובו בתחילת מאי לחודש וחצי של למידה  לחופשת פסח

 בית ספר שדה
חודש מרץ מסתמן כחודש של טלטלות, מצד אחד אנו מקיימים פעילויות הדרכה ואירוח רבות, 
ומצד שני נאלצים לקבל ביטולים עקב מזג אויר גשום, באופן חריג לחודש מרץ, ומצב בטחוני 

 שהתדרדר לקראת סוף החודש.
מהמרכז ומהצפון. נודדים בכל רחבי הנגב של בתי ספר מהערבה, מסעות  6-במהלך החודש, יצאנו ל

גם השנה, כמידי חודש מרץ, הוצאנו את השתלמות המדריכים השנתית של שוקה רווק )נעדר הפעם( 
 מרתקת ומוצלחת. ההייתועמיר אידלמן למדריכים של מרכזי ההדרכה של הנגב. ההשתלמות 

ל קבוצות שכולל  ,כמידי חודש ת ספר שדהבמקביל להדרכה, קבוצות מטיילים רבות הגיעו לבי
 "אלביט", "אביב-אוניברסיטת תל", "יחידת ההסברה"של  חיילים קבוצות 7, "החוויה הישראלית"

 יותר מהממוצע השנתי. 10%שזה כ 53%ועוד. אחוז התפוסה החודשי עומד על 

 תחום תרבות וספריה
החודש המשכנו את סדרת ההרצאות "אקדמיה בספרייה". בעקבות ההצלחה הגדולה, התוכנית 

ורה להסתיים בחודש ינואר תימשך עד סוף השנה האקדמית. החודש הרצו פרופ' עמוס שהייתה אמ
בוסקילה בנושא "מה למדנו דרך תורת המשחקים על בחירת בית גידול בנחשים",  עזרא צחור על 

מודל לחקלאות  –"תמונות שהפכו לאייקון. הסיפור מאחוריהן", ד"ר אורי יוגב על "אקוופוניקה 
 דבר", וגילה גרנות על "אפיגנטיקה והתמודדות זוגן השיח במדבר".מקיימת בעיר ובמ

 קטעים מסרטיו.בוצפייה  במסגרת סדרת "מסע בין סיפורים" קיימנו ערב לכבודו של אפרים קישון
ואתם מוזמנים להיכנס ולגלוש. איך נכנסים? תקישו  כן, למדרשה הוקם אתר אינטרנט חדשכמו 

תגיעו לקישור. נבקש את הסיוע שלכם להמשך פיתוח האתר, אתם בגוגל: מדרשת שדה בוקר, ו
 מוזמנים להעביר לזיו יופה חומרים, סיפורים ותמונות.

 מחלקת אחזקה
עובדיי כל . מחלקת אחזקה ממשיכה לעבוד במרץ על כלל הפעילויות המתבצעות ברחביי המדרשה

  ות.לא למוסדות המדרשה ולדירות השירהמחלקות מעניקים שירות מ
בפנימיית אשקוביות הוחלפו שידות למידה בחלק מהחדרים וממשיכים לבנות ולהחליף בשאר 

החללים המיועדים הכיתות ו את כוחות מקומייםבמבנה הסמינר ממשיכים לשפץ ב. החדרים
 . אשר הפעילות שלה הולכת וגדלה ליחידת ההסברה

אושרה תוכנית המדרשה. הפערים במוסדות  לצמצוםבתחום כיבוי האש ממשיכים לבצע פעילות 
מדיח   במטבח למבנה הסמינר תוכנית זאת תהווה בסיס פעולה להשלמת הנדרש.  כיבוי אשבטיחות 

במקביל  די ע"י החברה המתקינה.ן מיהתקלות העולות בהרצה מטופלות באופכלים עדיין בהרצה ו
זה המקום להודות ולשבח את כלל  לכך מבוצעת החלפת תאורה לתאורת לד מתקדמת וחסכונית.

 בכל רחביי המדרשה. שפועלים במרץ בתחום הפרויקטים ועבודות התחזוקהמחלקות אחזקה 

  ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם

עזרא נטלייה לגיידה, -מיכאל וולפה, אסף רז, אילנה שחף, מורן אזרזר, אילנה צפורי, יהודית אל
     נעמה וולף, שחר רווה, כלנית דניאל, חגית מימון מגירה.

    

 שלכם ובשבילכם,              

 
 אורי    דיסטניק                              

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                   


