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 תלמידים יקרים, הורים, מורים, סגל מדרשת שדה בוקר ואורחים נכבדים,

לתלמידיו   המעמיד  והמיוחד,  האחד  הספר  בית  סביבתי,  לחינוך  התיכון  הספר  לבית  השבים  ברוכים 
 ומאתגר את הבאים בשעריו באווירה וברוח חינוכית וערכית שאין שנייה לה.  ,ייחודיותסביבות למידה 

. ברוב שנותיו בית הספר התנהל תשנים בית ספרנו מהווה מודל ייחודי ללמידה חווייתי  קרוב לחמישים
בעשייה  פיו המיוחד. אנחנו גאים מאוד  והרחק מהעין הציבורית ורבים מידי לא יודעים על קיומו ועל א

 החינוכית שלנו, מוצאים כי יש להרחיבה ורוצים להיות השראה ומודל לחיקוי.

בוגרי בית הספר הינם השגרירים הטובים ביותר שלנו. אין אחד שלא יעיד על המטען הרב שזכה לקבל 
 .ועל תרומת בית הספר למידת מוכנותו לחיים בוגרים בשנות לימודיו כאן

, בזכות נחישותו של  2020מאתגרות. למעט תקופת הסגר הראשון באפריל בשל הקורונה עברנו שתי שנים  
הלימוד   מרחבי  את  היטב  לנצל  ידעו  המורים  הספר,  בית  שערי  את  סגרנו  לא  הסגל,  ובתמיכת  אופיר 

 הפתוחים והצליחו לפגוש בתלמידים יותר מהמקובל במערכת החינוך. 

ל גם בהשכלה האקדמית, כפי שנמדד בעבודות מפרסומי משרד החינוך, אנו למדים שבית הספר שלנו מובי
כפי שנמדד בשיעור המתגייסים   הבוגרים,  ברוח האזרחית של  וגם  הבגרות,  בבחינות  ובהישגים  החקר 

 זה דבר של מה מכך, שכן שאיפה למצוינות הינה דרכנו. אין לשירות צבאי משמעותי. 

 חה את המושכות לניהול בית הספר. פורת ומנהלת חדשה, רינה כהן, לק-לפני חודש נפרדנו מאופיר בן

 החודש נפרדנו ממוטי יזי, ונור גלבוע החלה לנהל את הפנימייה. 

זכינו בשתי מנהלות מוכשרות וחדורות מוטיבציה. הנהלת מדרשת שדה בוקר תעמיד לרשות בית הספר  
רינה ונור, והמנהלות את התשתית להצלחה. הודנו לאופיר ולמוטי על שירותם המסור, ואנו מאחלים לכן, 

 ולכל סגל התיכון, הצלחה רבה בתפקידים המאתגרים.

יותר   יהיה  זכינו לעבור לפיקוח של המנהל לחינוך התיישבותי. משמעות הדבר שמשרד החינוך  השנה 
ועל   תוכניות הלימוד  על  ובפנימייה. אנו מעריכים שבצד העמקת הפיקוח  מעורב במתרחש בבית הספר 

לשיפור מרחבי הלימוד ומבני הפנימייה. זה הזמן להודות להנהלת משרד  הפנימייה, נזכה לקבל משאבים  
 החינוך, למנהלת המנהל לחינוך התיישבותי ולכל הצוות אשר קיבל אותנו בזרועות פתוחות.

מאחר ואיש אינו יודע לחזות מה יהיו מקצועות העתיד ומה תהייה השפעת הטכנולוגיה על אורחות חיינו, 
לקראת שנת לימודים: בד בבד עם הקפדה על תוכנית הלימודים, למען עתיד החברה  מספר דגשים שלי  

הן: לפתח  שרצוי  למיומנויות  דוגמאות  מיומנויות.  לפיתוח  לפעול  יש  בפרט  ובוגרינו  מידע,    בכלל  ניהול 
חשיבה ביקורתית, יצירתיות וחדשנות, יכולת פתרון בעיות, שיתופי פעולה, תקשורת כללית ובין אישית, 

 ישורים דיגיטאליים ולמידה עצמית בהתמדה, ללא תלות בסביבה.כ

 

וברכה מיוחדת לחדשים   ולסגל,  ופורייה לכלל התלמידים, להורים  אני מבקש לשלוח ברכת שנה טובה 
 שאך זה הצטרפו אלינו. תודה שבחרתם בנו ואני מבטיח חוויה ייחודית. ברוכים תהיו. 

ור מ"ד ומחזור מ"ה, אבקש לסייע לנו לקבוע סדר יום של  מהתלמידים הוותיקים, במיוחד תלמידי מחז
מצוינות בכל התחומים, להקפיד קלה כחמורה על הוראות הביטחון והבטיחות, להיות שותפים פעילים  
סביבה,   ללימודי  קטר  בכם  רואה  אני  חדשים.  להישגים  ביה"ס  את  ולהוביל  במתקשים  לתמוך  לסגל, 

 קיימות, מדעים ופיתוח מיומנויות.

שנים לעלייתו לנגב ושבעים    70גוריון,  -הלך שנת הלימודים נציין חמישים שנים לפטירתו של דוד בןבמ
 וחמש שנים לעצמאות ישראל. אנחנו תוצר של האירועים הללו ולכן נדגיש ונרבה לעסוק בכך.

 לפנות בוקר, על פסגת הר צרור. תודה למי שערך את הטקס כאן וניפגש כולנו ביום שבת  
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