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(עובדי מדרשת שדה בוקר)

חברים נכבדים שלום רב,

הנדון :לקראת סיום שנת לימודים והערכות לשנה חדשה תשפ"א
אנו עדיין במשבר הקורונה ,והממשלה מבקשת להחזיר בהדרגה את המשק לפעילות ולהשיב את מאות
האלפים לעבודה סדירה .כמיליון בוגרים עדיין מובטלים ולא חזרו למקומות עבודתם ועיני כולם נשואות
לשובם לשגרת עבודה ולתחושת ביטחון אישי.
בשבוע שעבר נערך כאן טקס סיום י"ב ובימים הקרובים ניפרד מהתלמידים של בית הספר התיכון ומחניכי
המכינה הקד"צ ונערך לשנת פעילות חדשה .בד בבד עם שמחת הסיום ועם תחושת הסיפוק על העשייה
החינוכית החשובה שלנו ,אנו נדרשים להערכות מיטבית לקראת שנת פעילות חדשה ,אשר צופנת בחובה
חשש כבד מגל קורונה קשה יותר .לשמחתנו ,גם בבית הספר שדה תחושת חזרה לפעילות ונמשיך לעודדה.
כאשר עמדו בוגרי י"ב על הבמה בטקס הסיום ,חסרה להם נוכחות ההורים והחברים .לי חסרתם אתם,
עובדי מדרשת שדה בוקר ,אשר עושים לילות כימים בכדי להביאם למעמד הסיום עם אותה רוח ערכית אשר
אימצנו מחזון בן-גוריון :לחנך את הנוער ,ליישב את הנגב ולהפריח את השממה .במעשה החינוכי התוצאות
ניכרות רק שנים רבות אחרי ההשקעה ,אך ניסיון העבר מוכיח כי כאן ,במדרשת שדה בוקר ,נעשית עבודה
טובה בהקניית ערכים ובחינוך הנוער לאהבת האדם והארץ.
הגעתי למדרשה בתחילת אפריל  2020ונדרשתי מיד להתמודד עם משבר הקורונה ועם חוסר הוודאות לגבי
המשך פעילות הלבה שלנו .בד בבד נדרשנו לתת מענה לתוכנית התייעלות כלכלית מורכבת ,אשר נכפתה
עלינו הר כגיגית .לדעתי עמדנו ואנו עדיין עומדים באתגר משבר הקורונה ,שמרנו על כל העובדים ונערכנו
כהלכה לשובם של התלמידים והחניכים בכדי לסיים את שנת הפעילות כהלכה.
כלכלית ,את שנת הפעילות  2020נסיים בגירעון מובנה של כ 10-מיליון  ₪ולזה נדרש להוסיף נזקים ישירים
ועקיפים ממשבר הקורונה בסדר גודל של כ 5-מיליון  ₪נוספים ,אותם אנו מצפים לקבל כפיצוי מהממשלה.
אני מאמין במטרות המדרשה לשמן הוקמה וכפי שלקחנו על עצמנו .עלינו להודות כי המשבר הכלכלי
המתמשך של המדרשה היה צפוי אך הודחק במשך שנים ולא טופל כהלכה .כתוצאה מכך הוכתבה לנו
תוכנית התייעלות קשה עד בלתי אפשרית אך משבר הקורונה טרף את הקלפים בתחילתה .בכדי לשרוד את
הקושי ולפרוץ קדימה נדרש לעבור בשנים הקרובות התחדשות משמעותית מאוד ,ואם לא  -נחדל להתקיים.
נצטרך לעבוד קשה ,לשמר את הקיים באיכות גבוהה ,ולגייס משאבים ממקורות חיצוניים בעשרות רבות
של מיליונים בכדי לבנות את העתיד  -להקים מחדש את הפנימייה ואת בית הספר ,להקים מרכז מודרני
לפיתוח מנהיגות צעירה ,וגם בי"ס שדה יידרש להתמודד מול תחרות קשה על כל אורח.
כל נכסי המדרשה ידרשו להתחדש ולהתאים עצמם למודרנה ולפיתוח הסובב אותנו ולספק שירותים לציבור
רחב יותר ,בררן ,מגוון ואיכותי .איש לא יוותר על יוזמה ,יצירה ,איכות וחווית משתמש.
אנו בתחילת מסע ארוך ומפרך .במסע הזה נפעיל באופן מיטבי את הקיים ובמקביל נגייס ונקים את העתיד
 "מדרשה דוט קום" .זה ידרוש מכולנו התגייסות ,יצירתיות ,חריצות ,עומק חשיבתי ,נחישות וגם סבלנות.במסע הזה אני לוקח על עצמי להוביל אתגר מורכב ורחב היקף ואחריות כבדה .אני מאמין שנוכל לו וככל
שנפעל ביחד ,יהיה נכון ומדויק ובר השגה מהר יותר.
הקורונה עדין כאן ותישאר עוד חודשים רבים .יש לזכור כי למען בראותנו אנחנו מחויבים בריחוק פיזי
ובעטיה של מסכה ,כמו גם להימנע ,ככל שניתן ,מכניסה לאזור צפוף .אנא הקפידו.
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