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 2016מרץ   

 עובדות ועובדים יקרים,

מסכם מאמץ אדיר של  אשר כבר הפך למסורת,אירוע ה .עדלאידע-האירוע  במדרשה םהתקייהחודש 
כעשרת אלפים אורחים שהגיעו עיני ל וביצוע ברמה גבוהה מאד. תכנון, ארגוןתלמידי התיכון, משלב יכולת 

  הציגו התלמידים את היצירה המדהימה שלוותה בשירה, ריקודים ומצב רוח מרומם.מכל קצוות הארץ, 

 חזון מדרשת שדה בוקר

( הינו מושג מפתח במסגרת visionחזון )בעת האחרונה אנחנו עמלים במרץ על ניסוח חזון למדרשה. ה
בזמן אפשרית, אשר אליה -חזון הינו תמונת המציאות הרצויה אך בוה בארגונים.ת אסטרטגיה החשיבה

אשמח  ועדכונים. עבר מספר עיבודיםר שאאני מבקש להציג לכם נוסח  ולאורה חותר הארגון קדימה.
 :לחזון המדרשה לקבל הערות ומחשבות לנוסח המוצע

 

מדרשה חינוכית ותיירותית הנטועה בסביבה מקיימת של להיות 
טבע, מורשת וקידמה, מתווה ופורצת דרך בנגב ובחברה הישראלית 

 מורשת ישראל. כחלק מהמפעל הציוני ברוח חזונו של דוד בן גוריון ו

ארגון הפועל לפיתוח האזור, מעניק שירות איכותי לבאים בשעריו, 
מאמין במצוינות ומכוון את בוגריו להיות אזרחים משפיעים 

 ומעורבים בחברה הישראלית.

 

 מכינת הנגב

פלסטיני בשטח. -את חודש מרץ פתחנו בסדרת איו"ש בה למדו וחקרו החניכים את הסכסוך הישראלי
החניכים יצאו ליהודה ושומרון ונפגשו עם מגוון רחב של אנשים על מנת להבין את עומק מורכבות המצב. 

ד במדבר הסדרה הייתה איכותית ומשמעותית מאוד עבור החניכים. שבוע לאחר מכן יצאו החניכים לנוד
יהודה עליו עבדו החניכים במשך למעלה מחודש )כולל טיול הכנה והדרכת והובלת כל הטיול(. בשבת 

בוגרים מהחמש שנים  100-העדלאידע קיימנו את שבת הבוגרים המסורתית שלנו. לשבת הגיעו יותר מ
מיד בסיום  האחרונות כשהנושא היה מעורבות חברתית ועשייה חברתית של צעירים בחברה הישראלית.

העדלאידע יצאו החניכים לסמינר בן יומיים בירושלים בנושא זהות יהודית. החניכים נפגשו עם מגוון רחב 
ריבונית. היה סמינר -ביותר של הזרמים השונים בתרבות היהודית ובחנו לעומק את זהותם החילונית

וקדים שונים בנגב )וקצת חשוב ומעורר. את החודש חתמו חניכי המכינה ביום אקטיביזם בו יצאו למ
 בירושלים( לעשייה קהילתית לכבוד חג הפורים.

 קו הזינוק

הפעילות של קו הזינוק בחודש מרץ הייתה בסימן יום האישה הבינלאומי. משתתפי שלב א' בתכנית פגשו 
ת, החודש את הסוגיה המגדרית מכל מיני זוויות. הכירו את אי השוויון המגדרי בספירה הציבורית והפרטי

דנו בפתרונות אפשריים ובחנו את ההשפעה של נשים במסגרת מגילת אסתר וחג הפורים. רכזי התכנית 
עברו החודש הכשרות ארציות שעסקו בשאלות של ליווי ופיתוח משתתפים כגון: "איך דוחפים לחוללות 

ועשייה?", איך שינוי ומצוינות אישית גם יחד?", "איך עוזרים למשתתפים לשלב בין הבגרויות למיזמים 
דוחפים את המשתתפים שבצבא לא לחשוש מהמערכת ולהוביל שינויים קטנים שחשובים להם?" ועוד. 

 בנוסף, אנחנו מתכוננים במרץ לסמינרי פסח וימי העבודה שצפויים לנו בחול המועד.

 בי"ס שדה

יולים נודדים של בתי ט 6היה גדוש בהדרכות וטיולים נודדים. החודש התקיימו  2016כבכול שנה, גם מרץ 
ו ספר מכל רחבי הארץ. תיכונים מגבעת ברנר, שיטים, כברי, הר וגיא, כרמל זבולון ומעלה שחרות זכ

חודשה המסורת החודש  זורים שונים בנגב מאילת ועד הנגב הצפוני.להדרכות של מדריכי/ות ביס"ש בא
ם אחרים, בהובלת שוקה רווק דרומיי תי ספר שדהמבמדריכי ביס"ש, יחד עם מדריכים של השתלמות 

 (. ההשתלמות כללה סקירות שטח והדרכות גיאולוגיות מרתקות.4-ועמיר אידלמן )מנהל ביס"ש ה

-שנה להקמת הקיבוץ. בביס"ש התארחו כ 90לחודש הגיעו אלינו חברי קיבוץ גבת לטיול משק לציון  10-ב
שהגיעו אלינו מהמארגנים מחברי הקיבוץ שזכו לאירוח ואטרקציות כיד המלך. השבחים  300

מאז ביקורם, זכינו לפניות נוספות של קיבוצים אחרים, הרושם הוא  והמשתתפים גרמו לחלקנו להסמיק.
 שנפתח עבורנו שוק חדש. 
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 בי"ס תיכן לחינוך סביבתי

את החודש התחלנו בשבוע הספורט. שבוע זה מזמן לצוות ולתלמידים הזדמנות מיוחדת ללמוד על עצמם 
רים; לנהל דיאלוג בין שכבתי ובתוך השכבה תוך כדי משחק; לקבוע את גבולות השיח והסגנון על ועל האח

 המגרש ולבחור מה עיקר ומה טפל.

באמצע החודש זכינו לרגעי נחת וגאווה. נעמה שור, תלמידת י''ב, זכתה במקום השלישי בתחרות מדענים 
ומפתחים צעירים בישראל.  תחרות ארצית בניהולו של מוזיאון המדע בירושלים ובשיתוף משרד החינוך, 

דעים וחברת אינטל. נעמה כתבה עבודה מרתקת שכותרתה "הקשר בין האקדמיה הלאומית הישראלית למ
 השעון הביולוגי לבין רמת המוסריות בקבלת החלטות". נעמה תייצג אותנו בתחרות העולמית בבריסל.

איש. הורים, תלמידים, בוגרים, תושבי  10,000. חגיגה בה השתתפו מעל נערכה ברוב הדר חגיגת העדליאדע
ורחים מכל הארץ. לחגיגה זו קדם תהליך משמעותי וחשוב )בחירת ועדות, בחירת נושא, כללי המועצה וא

עבודה, התנהלות בין השכבות ובתוכן(, תהליך המבוסס על המתודה של "הניהול העצמי". התלמידים שלנו 
  הובילו את כל הפרויקט מהחשיבה על ועד העשייה של. התהליך והתוצר הסופי היו לעילא ולעילא.

 ספריה

להקמת ערך החודש ספריית המדרשה הגדילה בצורה משמעותית את נוכחותה האינטרנטית. כהקדמה 
בוויקיפדיה למדרשה, הוקם ערך לספרייה, המתאר את הנעשה בספרייה, ההיסטוריה, המאפיינים 

ספריית המדרשה  הייחודיים שלה, השירותים הניתנים בה ותפקידה המרכזי בתור ספרייה אזורית. בכך,
הצטרפה לפחות מעשר ספריות ציבוריות בארץ בעלות הערכים הללו. הערך בוויקיפדיה מצטרף לאתר 
האינטרנט, הקטלוג המקוון ועמוד הפייסבוק של הספרייה להקמת נוכחות אינטרנט מכובדת, כולל מנועי 

 החיפוש.

תיכון לחינוך סביבתי אשר סיפר על את החודש התחלנו בשעת סיפור אותה העביר דניאל איילי, מורה מה
"אגדות מטרויה", וסיימנו אותו עם הרצאתו של מומחה הקולנוע רון פוגל, אשר הרצה על סוד הקסם של 

ג'יימס בונד מציל את העולם". עם זאת, האירוע  -סרטי ג'יימס בונד, תחת הכותרת "מנוער, לא מעורבב 
אותה העביר האומן והמאייר בוריס קרביץ, כאשר  המרכזי של החודש היה סדנת בניית צעצועים מעץ

 בדומה לסדנאות הקודמות, הספרייה התמלאה בילדים והורים אשר לקחו חלק מאוד פעיל בסדנה.

 מחלקת אחזקה

למערכת החשמל מהלך זה הוביל בביקור משרד התקנת המזגנים במטבח הושלמה לרבות חיבורם 
במבנה הסמינר התקבל באופן רשמי אישור כיבוי אש וזאת . הבריאות לקבלת רישוי קבוע ולא מותנה

לאחר עבודה מאומצת מול גורמי כיבוי האש תוך התחייבות עומדת בלוחות זמנים לגמר התקנות נדרשות 
במבנה התיכון בוצעה ביקורת . כרה במכינת הנגבחשוב לקבלת חידוש ה נדבךבמבנה מהלך זה מהווה 

צוקרמן מבנה המתחם חדריי השירותים ב בנייתתקדמות נציגת משרד הבריאות שעל הפרק נבדקה ה
קת כספים תחומי נקבע תאריך למעבר מחל-יןבבמבנה ה .ושיפור עוצמת התאורה הנדרשת בכיתות הלימוד

על מנת לקדם . בוצע בדק ראשוני מצב הקיים ונראה שלא צפוי שינוי למעבר המתוכנן במהלך חודש אפריל
את תחום תשתיות המים חשמל וטלפוניה מבוצעות התקשרויות חיצוניות למיפוי הקיים ועריכת 

 .התיקונים / שינויים נדרשים לעמידה בתקנים הקיימים

מים ביוב וחשמל של בריכת השחייה וחדריי המגורים חדש נפגעו תשתיות במסגרת בניית אולם הספורט ה
בוצעה חפירה והטמנת תשתית ובוצעה חפירה מחודשת והתקנת שוחות ביוב  במהלך החודש .בפנימייה

 .לו מבוצעות במאמץ רב למניעת עיכוב בפתיחת עונת הרחצהפעולות א .חשמל חדשה לבריכת השחייה

 ברכות

לעופרי נפתליהו מזל טוב לרגל הולדת הבן. לטמסין ארנולד מזל טוב לרגל הולדת הבת. לוונדה וולף מזל 
 טוב לרגל הולדת הבן.

 ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:

עזרא יהודית, וולף נעמה, רווה שחר, דניאל -גור אלון, רז אסף, שחף אילנה, חן אסף, קומא שרית, אל
 כלנית, רובין מולי.

 

 שלכם ובשבילכם,        

 

 אורי   דיסטניק                                          

 מנכ"ל המדרשה                                                                                                                                            


