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(עובדי מדרשת שדה בוקר)

חברים נכבדים שלום רב,

הנדון :הכרות וברכה לחג הפסח תש"פ
בהתרגשות גדולה וביראת כבוד נכנסתי לתפקיד מנכ"ל מדרשת שדה בוקר .התפקיד הוא המשך מרתק
ומאתגר לתפקידים קודמים בהם שרתתי כמפקד בצה"ל ,כמנהל בי"ס וכראש רשות מקומית .צברתי ניסיון
רב מאוד ואני נושא אותו בתרמילי למשימה החדשה ,ואשמח לחלוק אותו איתכם להשגת היעדים
המשותפים.
שנים רבות חשקה נפשי לקחת חלק בהפרחת המדבר ,יישוב הנגב וחינוך נוער לאהבת הארץ והחברה
בישראל .והינה ,נפלה בחלקי הזכות להוביל את החברה ,אשר זה חזונה ובזה עיסוקה .איתכם ,בחוכמה,
ביוזמה ,ביצירתיות ובחריצות ,נוביל את המדרשה לפסגות חדשות.
אנו מצויים בא חת התקופות המורכבות והקשות באז הקמתה :משבר הקורונה פגש את המדרשה בתחילת
תוכנית התייעלות קשה לביצוע ,ומציב בפנינו אתגרים ,אשר רק בשילוב ידים ,תוך נתינה אישית וחשיבה
אלטרנטיבית נצליח להתמודד ולהמשיך את המסע המדהים ,אותו התווה דוד בן-גוריון ואנחנו בחרנו לקדמו
ולהובילו להצלחה .לא כל הקשיים וכל הפתרונות נמצאים בבית – נצטרך לגייס שותפים ,ליצור שותפויות
ולהגדיל ביוזמתנו את סל המשאבים.
לצערי הרב ,בשל הנחיות משרד הבריאות ,נבצר ממני להיפגש עם כלל העובדים להכרות ולברכה הדדית
לקראת חג הפסח .זו המציאות ואנו נקפיד על ההוראות לשמירת בריאותכם ,קלה כחמורה .מבטיח לכם כי
לא אוותר על הכרות אישית עם כל אחת ואחד.
בימים הקרובים אפגש עם שדרת המנהלים ועם עובדים הממשיכים בעבודה ,בהתאם להוראות .אלמד
ואכיר את המדרשה לפני ולפנים; לא ארפה עד אשר אכיר את האנשים ,ואלמד לפרטים את תוכניות העבודה,
את החוזקות ואת החולשות ,והכל בכדי שנצא מהמשבר מחוזקים.
המשבר פוקד את כל החברה והמשק בישראל .בכדי לצאת ממנו מחוזקים ,עלינו לאמץ חשיבה אלטרנטיבית.
אף גוף לא ישרוד אם יניח שהיום אחרי המשבר יהיה דומה לימים אשר קדמו לו .אני פונה אליכם ,אל
ניסיונכם והכרותיכם את מטרות המדרשה ודרכיה -:לכל אחד מכם יש ידע וניסיון ,אשר יכול לקדם חדשנות
והתייעלות .ריכוז של מעט תוכניות יכול להביא למסה מצילה ארגון .המטרה המשותפת לעשות יותר בפחות.
מבקש להעביר את ברכתי החמה לחג הפסח לכל בני משפחותיכם ,חג שמח .אנא הקפידו על ההנחיות
ושימרו על בריאות טובה .עם שובנו לעבודה נדרש לשנס מותניים ,להיחלץ מהמשבר ולפרוץ להישגים
חדשים.
חג שמח
שלכם,

דרור אלוני
מנהל כללי

הערה :בסיור ,אשר ערכתי בין מבני המגורים של המדרשה ראיתי כי חלק מהשטח המשותף אינו מטופל
ובעיני מאיב על יופיו הכללי של הבית שלנו .אשמח מאוד אם לפני חג הפסח ,הדיירים בבתי המדרשה יעשו
מעשה ,וכל אחת ואחד ינקה את חצרו ואת השטח הסמוך ,וביחד נקבל את החג כראוי.
דע :חברי דירקטוריון מדרשת שדה בוקר
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