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 2021בר בנובמ 04          
 תשפ"ב כ"ט בחשון           

 

 והוקרה לעובדים מצטיינים 2021בנובמבר  04גוריון -טקס אזכרה לבן
בנובמבר    10-גוריון חל על פי חוק ביום ו' בכסלו. )השנה ב-יום האזכרה הממלכתי לדוד בן 

באירוח  (2021 תפקיד  הטקס  ולנו  בוקר,  באי  שדה  מדרשת  עובדי  לכל  לאפשר  בכדי   .
ובמעמד    כבוד, בחרנו לקיים טקס פנימי מספר ימים לפני המועד התלמידים והחניכים לחלוק  

 הזה לחלק תעודות הוקרה לעובדים אשר בחרנו לציין על פועלם. 

 
 מדרשת שדה בוקר היקרה, עובדים, תלמידים, חניכים, אורחים, משפחת  

גוריון להפרחת הנגב ולחינוך  -כל אחד מאיתנו נושא בתרמילו פיסה מהגשמת חזון דוד בן
 הגשמה. ל תוכנית קיום ההצעיר. לכל אחת ואחד מאיתנו חלק בהדור  

 אם לא נעמוד על הנגב, לא תעמוד תל אביב."": גוריון-בן  שנים לפני קום המדינה, כתב

, ביוזמת הסוכנות היהודית,  1946באוקטובר    6-ל  5בלילה שבין     ,תש"ז  יום הכיפורים מוצאי ב
הנגב.  -אחד  לילה-בין   הוקמו,  גוריון-בןדוד    דאשר בראשה עמ ובצפון  ישובים במערב  עשר 

 מטרת המבצע היה לקבוע עובדות בקביעת גבולות המדינה בתום המנדט הבריטי.  

אביא כאן    ."צריף בנגב"שיר בשם  ב  את התרשמותו  נתן אלתרמן  על הישובים החדשים ביטא
 שתי שורות: 

ב. ָיֵרַח ִנְדַלק, ִמְתַנֵכר ְוַרע רֶׁ ְך ַוְיִהי עֶׁ ץ ִסיַני. ַוֲאַנְחנּו ִנְכַנְסנּו ַלְצִריף ַהַדק, ַעִין, מ- יֹום ֹחשֶׁ רֶׁ ּול אֶׁ
ָברּוַח ַרַעד ְכמֹו ַחי  .. .שֶׁ

ש ֵבין ְצחֹור  ... רֶׁ ל קֶׁ ר ָקְרָאה. ָלּה ַצָמה ְוִסָנר. ְוַרק עבי שֶׁ ְבבֹוֵאנּו ָרִאינּו ַבְצִריף ַנֲעָרה, ִהיא ְבֵספֶׁ
 .ַקת ַהִמְדָברִסָנָרּה ּוֵבין ֵליל ַהּגֹוְפִרית ְוחּו

הצריף    –הצטרף בן גוריון לגרעין ההקמה של קיבוץ שדה בוקר וקבע בו את ביתו    1953-ב
 .  בספרי היסטוריה והגות  עמוס, המפורסם

השתייכותו לקיבוץ בנגב הייתה עבורו מקור גאווה והוא דאג להביא את מנהיגי העם היהודי  
 החלוצים בנגב. אורח החיים של  חזות בואורחים מחו"ל ל

בוקר שדה  בקיבוץ  הבנה  ,  1955-ב  ,מביתו  מתוך  הנגב.  משמעות  על  מסה  גוריון  בן  כתב 
 ".בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"גאוגרפית וביטחונית עמוקה הכריז כי:  

  , את מדרשת שדה בוקר   ייסדההקים את קרן הנגב, אשר    ,, לפני שישים ושתיים שנים1960-ב
  , חקלאות תרבות, התיישבותהשכלה והיום, מרכז    עומדים במטרה ליצור כאן, במקום בו אנו  

 השפעה רחבה על החברה בישראל ובעולם.    ומחקר, עם

האחריות לקיום צוואתו הרוחנית.    נס נושאים את    , אנשי מדרשת שדה בוקר, אנחנו  , היום
 . למעשה  הלכה איננו עוסקים רק בהעברת מורשתו, אנו עוסקים בהגשמה 

אני, דרור אלוני, נכד ובן לבוני הארץ, מעצבי גבולותיה ותרבותה, התחייבתי להמשיך את  
הפעילות   ולהרחבת  לפיתוח  דרך  בכל  לפעול  ומתחייב  גוריון  בן  דוד  של  ההגשמה  תוכנית 

ולהקניית ידיעת הארץ לאזרחי ישראל ולאורחים החפצים    ,החינוכית והערכית לבני הנוער
 .  ולהכירה לטייל בארץ אבותינו

הזה,   החשוב  מהמסע  חלק  להיות  שיבחר  מי  מבטיח  לכל  במסירות  אני  קשה,  בעבודה  כי 
 ובנחישות, נעשה ונצליח. 
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 2עמ' 
 8499000גוריון מיקוד -, מדרשת בןמדרשת שדה בוקרכתובתנו: 

 כל אחד יכול וראוי לדחוף את המשא הכבד קדימה למרות הקשיים.  

 נטל על החרוצים והמסורים. מהווה  יד את המשא ומי שלא דוחף קדימה, מכב

  זו תוצאה של עבודה קשה, של חשיפה לאחרונה אנו עדים לתמיכה הולכת וגוברת במדרשה. 
 .  הנכונה התמדה בדרךו  קביעת יעדים ובעיקר  לעשייה

 . מוטרם הושל  והפיכתו למשאב לאומיץ הנגב  ו כי חיל ,עומדת לנו הזכות להיות חלוצים

נרתום שותפים    ,בשיתוף פעולה, ברצון טוב ובכבוד הדדי  .אנחנו בדרך הנכונה,  יבתחושותי 
 נוספים ונרחיב את המפעל הציוני אשר נמסר לאחריותנו. 

ולסגל,    התיכון  , לתלמידימכינת הנגב  חניכיל   ,לשחר אורן, לאלון גורלענבר חרובי,  תודה רבה  
 ולכל מי שלקח חלק בהכנת הטקס החשוב הזה. 

 קוותנו,עוד לא אבדה ת 

 התקווה בת שנות אלפיים,

 להיות עם חופשי בארצנו, 

 .ארץ ציון וירושלים

 

 גוריון ומורשתם זכורים לעד. -יהיה זכרם של פולה ודוד בן

 

 2021בנובמבר  04 –חלוקת פרסים לעובדים מצטיינים 

יותר   ראוי  והחרוצים  ילציאין מעמד  המסורים  המקצוענים,  העובדים  את  לשבח  מטקס  ן 
, אשר בלימוד מעמיק, באמונה בדרך, במחשבה רבה ובנחישות אין  גוריון-האזכרה לדוד בן

 ה' באייר תש"ח. - קץ, החליט להכריז על הקמת מדינת ישראל ב

את  בן גוריון הבין  במהלך מלחמת העולם השנייה והשואה הנוראית אשר פקדה את עמנו,  
ולא הרפה    , הסיר מכשולים יגע, חיפש כל דרך  .דחיפות השעה להקמת בית לאומי לעם ישראל

   עד אשר עשה זאת.

  גוריון, כמו כל מי שנמצא בעשייה, לא חף מטעויות, אך כוונתו הייתה טובה והתוצאה - גם בן
 מדינת ישראל עצמאית, מפותחת ומתפתחת.  -מפוארת 

   

 .  ולמשפחתנו  לביתנוכמובן לעשות טוב למדינה, טוב לקהילה וכולנו נמצאים כאן בכדי  

 :וזה בהחלט מתכתב עם עשייתנו  בהקשר לחוק שירות המדינה  1953- גוריון ב -כך כתב דוד בן 

  - "כושר הפעולה של המדינה אינו תלוי אך ורק בכושר הפעולה של מוסדותיה הרשמיים  
מדינה, הצבא והמשטרה. יותר אולי  הכנסת, הממשלה והמנגנון הממלכתי, כלומר: עובדי ה

מכל מדינה אחרת תלויה מדינת ישראל ברוח וברצון הפועם בעם כולו, בנכונות של כל אחד  
מאזרחי המדינה לעשות חובתו לכלל, ברגש של האחריות הממלכתית של כל תושב. מבלי  

מדינה  אולי העול הכבד ביותר שיש לאיזו    –שהעם כולו יוכשר וירצה לשאת בעול המדינה  
  לשווא יעמלו המוסדות הרשמיים..."  –שהיא  

 

אין בחירתו של האחד מפחיתה מתועלתו של האחר. ישבנו חברי ההנהלה ונציגי העובדים על  
 בשנה האחרונה.  ה כרייים עשר עובדות ועובדים, אשר תרומתם נ נהמדוכה ובחרנו ש
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 3עמ' 
 8499000גוריון מיקוד -, מדרשת בןמדרשת שדה בוקרכתובתנו: 

אני מבקש להזמין להצטרף אלי את חברי וועדת הפרס: נמרוד זילברמן, קובי בר ורונן גנץ  
פורת, מוטי יזי, אסף רז וסמי  -ואת חברי ההנהלה הממליצים: אלון גור, אבי עטר, אופיר בן 

 מרציאנו 

 

 פרס על עבודה ראויה להערכה מוענק ל: 

 עובדת הארחה במחלקת הסעדה ואירוח.  – נורה אטקשייב 

 עובד במחלקת הסעדה ואירוח.  –רן אמסלם  ע

 עובד אחזקה במחלקת אחזקה.  – יהודה שבת 

 אם בית בפנימיית התיכון לחינוך סביבתי  –רונית מימון  

 מזכירת ביה"ס התיכון לחינוך סביבתי  –אושרית משלי  

 מנהל שלוחת שדה בוקר של מכינת הנגב  – תובל הררי 

 

 פרס על הצטיינות ייתרה מוענק ל: 

 רכזת אנגלית, מחנכת ומורה בביה"ס התיכון לחינוך סביבתי  –וולף    וונדה

 איש אחזקה במחלקת אחזקה וממונה כיבוי אש  –יוסי הרוש  

 איש אחזקה במחלקת אחזקה  –ערן גופשטיין  

 ממלאת מקום מנהלת מרכז הזמנות בבי"ס שדה.  –קורין בוקני  

 מנהלת תוכנית קו הזינוק במרחב הנגב. –מורן לוי  

 

 פרס מנכ"ל מדרשת שדה בוקר מוענק ל 

 מנהלת חשבונות ראשית  –  דורית כהן

 

 בברכה, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 דרור אלוני

 מנכ"ל המדרשה
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 8499000גוריון מיקוד -, מדרשת בןמדרשת שדה בוקרכתובתנו: 
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 5עמ' 
 8499000גוריון מיקוד -, מדרשת בןמדרשת שדה בוקרכתובתנו: 
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