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 8499000גוריון מיקוד -, מדרשת בןמדרשת שדה בוקרכתובתנו: 

 2022 ביוני 02                 
 תשפ"ב  ג' בסיון                 

 לכבוד
 עובדי מדרשת שדה בוקר בנגב

 
 חברי סגל המדרשה שלום רב,ל
 

הוא מהחשובים בחגי ישראל. על פי המסורת, במועד הזה ניתנה תורה לישראל ובכך   חג השבועות
השכל, מערך כללים  - הוגדרה זהותנו הערכית והמוסרית. ספר התורה הוא בעיקר עולם של מוסר

על ידי תרבויות    או אחרת  וחוקים של עשה ואל תעשה. לימים, מערכת החוקים אומצה בדרך כזו 
לעולם החקלאות ולעונות השנה בארץ  של החג  בשל זיקתו    ן ברזל במשפט.אחרות והיו לנכס צא

 וכך נכתב במקורות:  ישראל, מפעל ההתיישבות הציונית אימץ את חג הביכורים וכולם לבשו לבן.

ה ְלך ו בּועֹות ַתֲעשֶׂ  ַחג שָׁ

ים טִּ יר חִּ ּכּוֵרי ְקצִּ  .בִּ

ה  ְמעָׁ ים ְבדִּ  ַהּזֹוְרעִּ

ה  נָׁ ְקֹצרּוְברִּ  .יִּ

ה  ה ְיבּולָׁ ְתנָׁ ץ נָׁ רֶׂ  אֶׂ

ב ּוְדַבש לָׁ ַבת חָׁ ץ זָׁ רֶׂ  !אֶׂ

מגשימים את החזון והדרך, וקוצרים ברכה בעמלנו. השנתיים    במדרשת שדה בוקר בנגבגם אנחנו  
גוף שורד לגוף מקיים. זה נעשה בעמל מעמד של  אנו עוברים מ  -כשנת מפנה  אצלי  האחרונות מזוהות  

 .ובתחושת הגשמה ינהברבאהבה, בנחישות,  של כולנו וגםרב 

ברמה הארצית וברמה   להישגים מרשימים  , למרות הקורונה,ביה"ס התיכון, בי"ס שדה ומג"ל הגיעו
 ונמצאים במגמת שיפור ביצועים מרשימים. המקומית

נותנת אותותיה ואנו מוצאים אוזן קשבת במשרדי הממשלה. להערכתי    מבית   ההתגייסות הכללית
 מתפקדים.נחזור להתנהל באופן מלא, עם מנגנונים   2023משנת 

 מספר מהלכים חשובים הראויים לציון: 

, דבר 2022ספטמבר  ביה"ס התיכון לחינוך סביבתי צפוי לעבור לפיקוח המנהל לחינוך התיישבותי ב
 שיחזק את מעמדו ויאפשר הזרמת משאבים לצרכי התחדשות ופיתוח. 

כ עם  קיבוצי מעודכן המיטיב  גיבשו הסכם  והנהלת המדרשה  יביא    –ולנו  וועד העובדים המנהלי 
לביטחון תעסוקתי לעובדים ושקט תעשייתי לחמש שנים לפחות. ההסכם טעון אישור ולכן הועבר 

 לאישור משרד הממונה על השכר הממשלה. 

 פרשת מעילה כספית שנתגלתה באגף הכספים הגיעה לכלל סיום וכל הכסף הושב.

. יחד עם זאת  דחו על הסףנתלונות של עובד בכיר לשעבר למבקר המדינה על שחיתויות לכאורה  
 נעביר את הדיון לרשות השופטת. ננהג בממלכתיות והעובד לשעבר ממשיך להיאבק במדרשה ואנו 

קדימה הפנים  מהמשבר,    -  עם  והיציאה  המסוגלות  תחושת  למרות למרות  הדרך.  ארוכה  עוד 
להשפיע, שנים, אנחנו חלוצים בנגב. המסע לא תם והמשא כבד. בידינו    74שהמדינה מתקיימת כבר  

 ולבנות את הנגב. ישבי, ללחזקלחנך, 

 

 .חג שבועות שמח לכם ולבני משפחותיכם
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