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 2015 נובמבר  

 

 עובדות ועובדים יקרים,

 יום הזיכרון לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל,במהלך החודש התקיים 
התקיים במדרשת שדה בוקר. כיאה לטקס ממלכתי ולכבודו של אדריכל . הטקס הממלכתי דוד בן גוריון

בית המשפט העליון, ראש הממשלה, ראש המדינה, נתכנסו רבים ובהם: נשיא המדינה, נשיאת 
האופוזיציה, הנשיא השמיני, הרמטכ״ל ואלופי צה״ל, המפכ״ל וניצבי המשטרה, בני משפחה תלמידים 

 ניתנה לי הזכות להניח את זר המדרשה על קברו.כולנו בשם  מהמדרשה ואורחים מכובדים רבים.

 מכינת הנגב

שמעותיים. במהלך החודש יצאה המכינה לחמישה ימים חודש נובמבר היה עמוס באירועים ובתהליכים מ
של סדרת מיומנויות שטח עם כל הציוד על הגב, בה למדו החניכים את רזי מקצוע הטיול, מתחו את 
גבולות היכולת שלהם והתאהבו בנגב. ביום בן גוריון קיימנו ערב מורים מושקע ומעמיק בו לקחו חלק כל 

של בן גוריון אז והיום. חניכי מכינת הנגב לקחו חלק מרכזי  מורי המכינה סביב שאלת הממלכתיות
בהפקת צעדת בן גוריון מסדרנים ועד מדריכים בצריף ובתחנות במסלול וזכו לשבחים רבים. לקראת סוף 

מועמדים ואנו ממשיכים לעבוד במרץ על בניית הקבוצה  100החודש קיימנו יום פתוח נוסף אליו הגיעו 
בסוף החודש הוציאו החניכים לפועל יום תוכן בת"א סביב מתווה הגז. היה זה יום  -לשנה הבאה. ולסיום 

תוכן מעמיק ומבלבל בו הם פגשו את עמית מור )יועץ לממשלה בענייני אנרגיה(, נחמיה שטרסלר, עופר 
יום מקצועי ברמה גבוהה  זה אוברלנדר )כלכלן בדלק קידוחים( ואורי בן דב )ממובילי מאבק הגז(. היה

 וד וישר כח לחניכינו שהעמידו יום שלא היה מבייש שום כנס או יום עיון מקצועי אחר.מא

 קו הזינוק

! התקיימו כבר ארבעה מרכזי הערכה וראיונות 2025חודש נובמבר מציין את שיא תהליך המיון של מחזור 
ם בתכנית. המשתתפים החדשי 25אישיים עם מועמדים פוטנציאליים ואנחנו שלב אחד לפני ההכרזה על 

מתחילים בימים אלו להתעסק בשאלת היזמות החברתית בה יתנסו המשתתפים ביצירת  2024מחזור 
בחרו להיפגש החודש עם ח"כ יעל גרמן על מנת  2023והובלת מיזם חברתי מראשיתו ועד סופו ומחזור 

הפעילות  לשמוע על ההחלטה שלה להצטרף למגזר הציבורי ולהשפיע מבפנים. בנוסף, החודש התחילה
המשותפת של קו הזינוק עם תכנית מצטייני הנשיא באוניברסיטת בן גוריון והתקיימה הכשרה ארצית 

 לרכזי שלב א' בתכנית.

 בי"ס תיכן לחינוך סביבתי

צוות החינוכי של התיכון לחינוך סביבתי על חודש הקודם ברכתי את הב גם בכשלים צריך להודות. כשלנו!
 ,כאים לתעודת בגרותזמחזור המתלמידי  94% רשם הישג מרשים,, מחזור ל"ו של המחזור האחרון הישגיו

מבוגרי מחזור זה כעשרה אחוז בצד הישג זה, אסור להתעלם מכך ש מהשנה הקודמת. 15%קפיצה של 
פרזיטים שברגע משתמטים, דגש כי אין מדובר בפרופיל רפואי לקוי, אלא בובחרו שלא להתגייס לצה"ל! י

וראוי כי נבצע אין זו דרכנו החינוכית ו לשרת את המדינה, בחרו להפנות לה עורף. האמת שבו נתבקש
 הפקת לקחים להבנת שורשיו של הכשל.

במהלך חודש נובמבר יצאו כל תלמידי בית הספר לסדנאות הסתיו. סדנאות השטח הן מרכיב מהותי 
ות מפגש בלתי אמצעי עם הסדנאות שלנו מציע הייחודית של בית הספר. כנית הלימודיםומשמעותי בת

התכנים הנלמדים בכיתה, עם החברה בישראל, עם הקונפליקטים שמזמנת המציאות המורכבת בישראל, 
עם מונחים כמו צדק חברתי, קיימות, שותפות גורל וגבולות )פיזיים וסימבוליים(. הסדנאות הן הכלי 

יות חברתית ולביקורתיות. השנה, המרכזי שבאמצעותו אנחנו מחנכים לניהול עצמי, לאחריות, לסולידר
"נערנו את האבק" מעל קלסרי סדנאות השטח. חשבנו מחדש על הרציונל והמטרות של הסדנאות ושאלנו 

 את עצמנו איזה תרומה יש לכל סדנא וסדנא ברצף הסדנאות.

אנו חיבור החזון הבית ספרי מונח על שולחננו. העיסוק בחזון מזמן לנו הזדמנות לשאול מחדש "מאין ב
ולאן אנחנו רוצים ללכת". הצוות החינוכי של בית הספר והפנימייה והתלמידים החלו לעסוק בסוגיה זו. 
לאחר עיבוד הנתונים שהצטברו מהשטח נקים צוותי עבודה שיתרגמו את החזון ליעדים אופרטיביים, 

 יעדים מדודים בזמנים.

וגשים בוגרים של התיכון. הבוגרים כחלק מתהליך ההכנה לקראת שירות משמעותי התלמידים שלנו פ
מספרים על השירות הצבאי שלהם. הם מספקים אינפורמציה מהשטח על מקצועות ותפקידים בצבא כמו 

אנחנו שמחים כן מקיימים שיחות אישיות וקבוצתיות עם התלמידים. תהליך ההרשמה לתיכון בעיצומו. 
 שיש מועמדים רבים המעוניינים להתחנך בשערנו בשנה הבאה.
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 בי"ס שדה

בתחילת החודש הגיעה אלינו לביקור קבוצת מנהלים ועובדים של החוויה הישראלית שהם הסוכן הגדול 
אורחים בשנה החולפת. בביקור הצגנו את הפעילויות השונות  2,500-ביותר של הביס"ש ושלח כ

אנו מקיימים בביס"ש והצגנו את החדרים. הביקור סוכם כמוצלח מאוד ונראה שמנכ"ל והייחודיות ש
 החוויה הישראלית התרשם ויגביר פעילות מולנו בשנה הקרובה.

. ביצענו ניתוח ראשוני של הנתונים 2016כבר החודש התחלנו את תהליך ההיערכות המורכב לקראת קיץ 
החודש הקרוב נשלים את הפגישות עם המכינה, האחזקה, וקיימנו פגישה ראשונה עם התיכון. במהלך 

 המטבח ולאחר מכן נציג את אופן ההיערכות למנכ"ל.

סיכום  לאחרונה התחלנו לבצע מדידה של נתוני הלינות והשירותים האחרים שהביס"ש מעניק ללקוחותיו.
-יה זעירה ביחס לאורחים בחדרי הביס"ש, נתון שמייצג עלי 3,261חודש נובמבר מראה כי החודש לנו 

 לינות בנובמבר אשתקד. 3,100

 ספריה

של בעלי חיים ובני אדם".  הסדרה זכתה  -החודש קיימנו את ההרצאה האחרונה בסדרת "אקולוגיה 
להצלחה עצומה כאשר הספרייה התמלאה באנשים במהלך קיום ההרצאות, אשר שכשלעצמן, אחת אחת, 

גורן העביר הרצאה על ציפורי הנגב, יגאל גרנות דיבר על היו מרתקות ומעניינות ביותר. אחרי שמידד 
מאפייניהם המרתקים של הדרוזים, ד"ר אמיר גלילי הרצה על זהותם המודרנית של הבדואים בין השבט, 
הדת והמדינה. לבסוף, פרופ' אמריטוס ברי פינשאו דיבר על המחקר החדש בתחום מנגנוני אוורור של בעלי 

ת הספרייה לתודעת החוקרים, כספרייה מרכזית בתחום החינוך והמחקר החיים. הצלחנו להחזיר א
במקביל  אביב לאמנות.-הסביבתי והגאולוגי. ההרצאות לוו בתערוכת "איכות הסביבה" של מוזיאון תל

פיתחנו את אוספי היעץ לנוער וילדים, כאשר רכשנו כותרים לימודיים לגילאים אלו, בתחומי הגאולוגיה, 
 די בנושאים אלו.-וי-וכו', ואף רכשנו סרטי די בעלי חיים, מדע

 מחלקת אחזקה

בבית  .המדרשה בתמיכת מחלקת אחזקה ממשיכה להתקדם ולהתחדש במערכות חדשות בתחום האנרגיה
ספר שדה הופעלה מערכת חימום מים המבוססת על טכנולוגיה חדשה. מערכת זאת ירוקה יותר ותוביל 

ך מתן דגש על חינוך סביבתי מותקנים מזגנים חדשים בכיתות תובבית ספר ל לחיסכון כספי משמעותי.
במטבח נבדקות אפשרויות שונות למיזוג . וניתוק אוטומטי כאשר אין תנועה בכיתותדירוג אנרגטי גבוה 

חלל חדריי הבישול גם לעמידה בדרישות משרד הבריאות ולא פחות חשוב יצירת תנאיי עבודה נוחים  
 מו כן נבדקות אפשרויות להסבת מדיח הכלים והסירים לאנרגיה חשמלית.בטמפרטורת חדר נאותה, כ

חידוש ריהוט במשרדים תוך מתן דגש על  מתבצע מהלך מקיף של בתיכון. תחום הנראותדגש רב מושם על 
הם האנשים ובנימה זאת אני רוצה להגיד  האמתימחולל השינוי . נראות הכניסה והגינון בכלל התחומים

 הנפשות הפועלות ומבקש להמשיך ולהתמיד בפעילות הרחבה המתבצעת.   מילה טובה לכלל

 

 ברכות

 להולדת בתכם. לנורנה אטקישייב מזל טוב לנושאי בנך.ברכות ותומר מישלי  תילאושר

 ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:

נמרוד זלברמן, זיו שרצר,  דליה היזינגר, גלעד ארמה, רונית מימון, אלנתן מיה, שירי סולומון, יואל כהן,
שוש זגורי, רחל ביטון, מרקו ישראל, יואב עצמוני, שמעון דנינו, עינת חיים, קורין בוקני, חנוך טלגאוקר, 

 נעה אדר. מזל טוב לכם מכל הלב!

 
 אני עומד לרשותכם ואשמח לשמוע הערות,  הארות והצעות.  אתם יכולים לפנות אלי במגוון אפשרויות:

 08-6599707בטלפון:                                                  orid.boker@gmail.comבדוא"ל:  
    https://www.facebook.com/ori.disatnikבפייסבוק: 

 

 שלכם ובשבילכם,        

 

 אורי   דיסטניק                                          

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                            


