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 עובדות ועובדים יקרים,

חודש פברואר החולף היה חודש רב אתגרים וכלל שני מאמצים מרוכזים. בעוד תלמידי בית ספר תיכון 
נים קדחתניים לגיבוש הסכם עבודה ועובדים לילות כימים על הכנת "העדלאידע" המסורתי, התנהלו די

בהצלחה רבה. בערבו של חג הפורים, נחתם הסכם  רב שנים. שני מאמצים אלו הוכתרו לסכסוךשיביא קץ 
 קיבוצי ובמהלך החג נערכה חגיגת העדלאידע במופע מרהיב עתיר יצירתיות ואנרגיה.

 

 הסכם עבודה

הסכם העבודה, או בשמו המלא "הסכם עבודה קיבוצי מיוחד", מסדיר את מערכת יחסי העבודה בין כלל 
ה. הפעם האחרונה שנחתם במדרשה הסכם, ארע בשנת ההנהלה ומשרדי הממשלקיבוץ העובדים, לבין 

וש הסכם חדש. במהלך תקופה זו החל משא ומתן לגיבמועד זה ותוקפו פקע כעבור שנתיים. בסמוך ל 2005
הסכסוך התנהל עיצומים שביתות וסנקציות שונות.  אשר כלל בין השאר סכסוך עבודההוכרז במדרשה 

ודה ולוועדת החינוך של הכנסת. מצב זה אף תבע מחירים במדרשה והגיע אף לאולמות בתי הדין לעב
 .גבוהים ומידת פגיעתו של הסכסוך בציבור הלקוחות ושמה הטוב של מדרשת שדה בוקר, היה גבוה

בשורה גדולה ופותח למדרשת שדה בוקר אופק חדש של  עמו אשר על כן, ההסכם אשר נחתם כאמור מביא
 לתמצת עבורכם את עיקריו של ההסכם.חדשות. באיגרת הבאה אנסה הזדמנויות 

 

  מכינת הנגב

חודש פברואר היה עמוס בפעילות. בתחילת החודש התקיים שבוע התבוננות בו בחנו החניכים את 
הפעילות מתחילת השנה והסיקו מסקנות לחצי השני שלה. באמצע החודש העבירה המכינה סמינר יהדות 

 "ס צין ומשאבים כחלק מהמעורבות של המכינה בקהילה.ובגרות בן יומיים לתלמידי בת/בר מצווה בבי

-שיא הפעילות היה בסדרת תוכן באיו"ש בה למדו החניכים בשטח וממקור ראשון על הסכסוך הישראלי
נציגי גוש עציון, מח"ט  -פלסטיני. במהלך הסדרה בת השבוע נפגשו החניכים עם מגוון הקשת והמורכבות 

שלום עכשיו, יו"ר ועד מתיישבי שומרון בני קצובר, שוברים שתיקה שכם לשעבר וסמח"ט יהודה בהווה, 
רח, עיר עמים במזרח ירושלים, זבחברון, דובר הישוב היהודי בחברון נועם ארנון, האגודה לזכויות הא

עמותת אלע"ד, מחזיק תיק מזרח ירושלים בעריית ירושלים, פורום המשפחות השכולות, ערד ניר, ופאנל 
מוס ידלין. הסדרה הייתה איכותית וברמה גבוהה והציפה את המורכבות ואת הצורך של צחי הנגבי וע

 .להכריע מתוך מורכבות זו

 

 קו הזינוק

כן, תכנית זו מביטה עשר שנים קדימה!  .2025 –ליך המיון של המחזור החדש החודש סיימנו את תה
וניכר שהעשייה  "א()י 2023במהלך החודש התקיימה ועדת בקרה למיזמים החברתיים של מחזור 

הופיעו בכנס המועצה לשלום הילד  2023מתקדמת והמיזמים נעים לעבר ביצועם. במסגרת זו, משתתפי 
ונאמו בו את נאום הפתיחה סביב המיזם שלהם בנושא הטרדות מיניות ואלימות באינטרנט מול מבקר 

 או לסמינר מנהיגות מוצלח)י"ב( יצ 2022המדינה ובכירים נוספים. היה מוצלח מאוד ומשמעותי. משתתפי 
 .ואיכותי בחרמון

 

 בי"ס תיכן לחינוך סביבתי

מדוע ראו חז''ל להתחיל את השמחה מראש  )מסכת תענית כ''ט, ע''א(. "משנכנס אדר מרבין בשמחה"
ט''ו בחודש? כמו גם מה ייחודו של חודש זה שנאמר עליו "מרבין בשמחה" -החודש ולא מזמן הנס י''ד ו

 התורה, בתשרי חוגגים את חג הסוכות(.)בסיוון ניתנה 

כתב שהמשמעות של שמות החודשים שעלו מבבל נרמזת בשמם.  מאור עיניים המגיד ממזריטיש בספרו
דר. האות א' במילה, היא האות הראשונה שבאותיות רומזת על הראשון -א' -טעמו של חודש אדר נרמז ב

  דור. מקום השכינה.לכל הנמצאים. והאותיות "דר" שבמילה פירושה לשכון ל
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 2015דע התיכון לחינוך סביבתי יעדלא

. חדוות היצירה עדלאידעכל מי שמתבונן ימינה ושמאלה ראה כי תלמידי כל השכבות עובדים במרץ רב על 
 85והשמחה פורצת מכל משטח ומכל מבנה. הצהלות ורקיעות הריקודים בוקעות מכל חלל שמסוגל להכיל 

מוביל לתיכון(. והוויכוחים על הגובה, רוחב ועומק של המבנים טרם תמו. תלמידים בממוצע )הכביש ש
 השנה נבחרו הנושאים: הכפר, ד''ר סוס, מפלצות והיער הקסום. שמחנו על השתתפותכם. 

 

 בי"ס שדה

 -בתי ספר שמטיילים בחוץ וישנים תחת כיפת השמים . ת ספר שדה'עונת הנודדים' בבי בחודש זה החלה 
'מכון ורדי' למחוננים מרשל"צ התארח אצלנו, נבנתה תוכנית הדרכה  ם סביב המדורה. סיפורים ושירי

אירחנו מספר רב של כנסים אקדמיים  בזכות שיתוף פעולה בין כוחות מקומיים.  -ייחודית וברמה גבוהה
בנושא  47-ויום העיון ה מתחומים שונים, השקט, הנוף והאווירה הרגועה מושך את הכנסים אלינו. 

  השכלנו.למדנו ו -חודש, בהצלחה יתרהדווים נערך בתחילת ההב

 

 ברכות

 ברכות ליוסי הרוש לרגל נישואי בתו.

 

 ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:

נאבל מרדכי )מורד(, לויד דוד, בנימין שלומית, ורצ'וק וסיליקה, איילי דניאל, קופליס לטם, עמית הגר, 
 מזל טוב לכם מכל הלב! ני.צור עופרי, ברוק שטיין סי

 

 אני עומד לרשותכם ואשמח לשמוע הערות, הארות והצעות. אתם לפנות אלי במגוון אפשרויות: 
 https://www.facebook.com/ori.disatnikבפייסבוק: 

 orid.boker@gmail.comבדוא"ל: 
 08-6599707בטלפון: 

 

 

 

 ,ובשבילכם שלכם        

 

 דיסטניק   אורי                                          

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                            
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