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מאי 2016
עובדות ועובדים יקרים,
בפתח האיגרת ,אבקש לברך את רא"ל (מיל') בני גנץ ,הרמטכ"ל ה 20-של מדינת ישראל ,על המנוי
לתפקיד יו"ר יד בן-גוריון .בתפקידו זה ,הוא יסייע בין השאר לפיתוחה של מדרשת שדה בוקר.
בשם כולנו ,נאחל לו הצלחה רבה ,הצלחתו – הצלחתנו!
תערוכת פסלים במדרשה
התחדשנו בשנים-עשר פסלים תרומתה של האומנית והיוצרת ישראלה הרגיל .ישראלה נולדה
בפולין ועלתה ארצה ב .1948 -למדה ועבדה בקבוץ רמת יוחנן ,שם ספגה את האהבה לארץ
ולנופיה .ההוויה של חיי הנוער בשנים ההן ,הטיולים ברחבי הארץ והקשר לבן זוגה שהיה חבר
קבוץ בשדה בוקר ,הניבו מאוחר יותר את פסלי האבן והברזל .היא למדה באקדמיה לאמנויות
בשיקגו בשנות השישים והשתלמה באמנות בלונדון וניו יורק .עבודותיה מוצגות ברחבי הארץ
והיא מרבה להציג בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות  .הפסלים הוצבו בכניסה לחדר האוכל,
במרכז הבין-תחומי ולאחרונה גם בתיכון .תודה לאומנית ישראלה הרגיל ,על שבחרה במדרשה
להיות בית לחלק מיצירותיה.
מכינת הנגב
לאחר חופשת הפסח חניכי המכינה חזרו לשלב האחרון בשנה המאופיין בעשייה עצמאית
ובתחילת סיכומי התחומים השונים במכינה .בתחילת החודש קיימנו טיול מחויבות למחזור הבא,
מחזור ט"ו .הטיול התקיים בשמורת מצוק הצינים והוכתר כהצלחה .חניכי המחזור הבא יצאו
מרוצים ונרגשים .לאחר מכן יצאנו לסמינר חדש במכינה ,סמינר חברה ישראלית .בסמינר זה
הקבוצה התחלקה לחמש חוליות כאשר כל אחת בחרה סוגיה אחרת באוכלוסייה הישראלית כגון:
יוצאי אתיופיה ,ערביי ישראל ,דרוזים ,יוצאי ברה"מ והשסע בין מזרחים לאשכנזים .החוליות
נפגשו עם חברי כנסת ,אנשי תקשורת ואקדמאים בולטים בתחומים השונים .סדרה זו הומצאה
מא' ועד ת' ע"י חניכי המחזור הנוכחי והעצימה את התהליך השנתי של העבודה העצמאית שלהם.
לקראת סוף החודש יצאנו למסע חוצה נגב .מסע בין חמישה ימים שחוצה את הנגב לכל אורכו בו
החניכים לומדים ונחשפים לסוגיות הבוערות כיום .שימור מול פיתוח ,יחסי פריפריה מרכז ,מאבק
החקלאים בערבה ,עליית צה"ל לנגב וכדומה .בנוסף לתוכן הנלמד ,המסע היווה נקודת שיא
לתהליך החיבור האישי של כל חניכה וחניך לאזור הנפלא הזה.
קו הזינוק
התחלנו בתהליך המיון למחזור החדש  .2026 -עינת חיים מסיימת תקופה מרגשת וארוכה של
עשייה ועיצוב תוכנית מג"ל  -קו הזינוק בנגב ואנו מברכים על כניסתו לתפקיד של אסף רוטברד.
ברוח התקופה יצאו משתתפי  2025לסמינר פסח וכלל משתתפי התוכנית יצאו לימי עבודה ברט"ג
ובחקלאות .כמובן ,עצרנו גם לרגע לזכור ולחשוב  -משתתפי שלב א' נפגשו ל'זכרון בסלון' בביתו
של אחד המשתתפים שלנו בב"ש .החודש גם נפגשנו עם צביקה גרינגולד שעורר בנו השראה רבה
ולמדנו ממנו כיצד לחולל שינוי גם במקומות שאינם טבעיים לנו.
בי"ס שדה
לרגל יום העצמאות ,צוות ההדרכה שלנו הוביל ימי פעילות מרוכזים הנקראים "תש"ח בנגב" לכל
התלמידים של שני בתי הספר היסודיים של המועצה (צין ומשאבים) .ימי הפעילות כללו ביקורים
באתרים שונים הקשורים לתקופת הקמת המדינה והקרבות שהתרחשו בנגב .זכינו לשבחים על
ימים אלה.
החודש הטמענו את המערכת המלונאית החדשה של ביס"ש .המערכת הקודמת לא תאמה את
הצרכים של ביס"ש ובפרק הזמן הקצר שעבר מאז ההטמעה ,הרושם הוא שהמערכת החדשה
"אופטימה" תאפשר לנו לעבוד במהירות ודייקנות גבוהים יותר .ההכנות לקראת פעילויות הקיץ
הקרבות עולות הילוך ונכנסות לישורת האחרונה .כל הצרכים של ביס"ש לטובת פעילויות אלה
נבחנו ונידונו .נדרש עדיין ריכוז מאמץ משמעותי כדי להשלים את ההכנות ונושא זה יעסיקנו
במהלך חודש יוני.
התיכון לחינוך סבבתי
הסתיים הליך בניית התוכנית לשנת הלימודים תשע"ז .זה הליך ארוך ומורכב שבמהלכו מתורגמת
התוכנית להקצאת שעות למורים וקביעת המחנכים .מורים אשר מבקשים להשיג על המוקצה
להם ,מוזמנים לעשות זאת .מרבית ההשגות קיבלו מענה משביע רצון .מיעוטן לא .דבר זה יצר הד
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רועם אשר שטף את חדר המורים ,ההורים ולא פסח גם על התלמידים .אני מבקש לשבח את חברי
ועד המורים ויו"ר ארגון המורים אשר בצד עמידה נחרצת על זכויות המורים ,היו ועודם שותפים
לחוסנו ועתידו של התיכון.
שבת תרבות  -בתחילת החודש קיימנו "שבת תרבות" בית ספרית ראשונה .מטרת המפגש הייתה
לחזק את הקשר בין הצוות החינוכי של בית הספר והפנימייה לבין קהילת ההורים כמו גם לחשוף
את ההורים לעשייה החינוכית-החברתית שלנו.
בשלהי החודש נפגשנו לכנס המחזורים " 40שנה לתיכון לחינוך סביבתי" .לשבת זו הגיעו כ1100-
אורחים וכ 500-בוגרים .מעבר לשמחה ולהתרגשות הרבה שליוותה את ההתכנסות נאספו נתונים
רבים על הבוגרים שלנו לדורותיהם .זו העת להצדיע לחנה סיוון ,מורה שלימדה את מחזור א'
והמשיכה לחנך דורות של תלמידים עד עצם היום זה .יישר כוח חנה יקרה!
בסוף חודש זה הסתיים תהליך ההיכרות עם המועמדים החדשים לבית הספר והפנימייה146 .
מועמדים השתתפו בסדנת שטח בת שלושה ימים .הסדנא הגדולה ביותר בתולדות בית הספר.
ספריה
החודש התחלנו את אירועי חודש הקריאה .חודש זה הוא חגיגה ארצית של שירה וספרות ,שמוביל
משרד התרבות והספורט זו השנה השביעית ברציפות ,כאשר שיאו הוא שבוע הספר העברי .בזכות
סבסוד שקיבלנו ממשרד התרבות ,הקמנו תוכנית אמנותית רחבה ומכובדת לחודש זה ,הן ברמת
המדרשה והן ברמת המועצה (מתוקף תפקידה של הספרייה כספרייה אזורית) .את הרפרטואר
המלא ניתן למצוא באתר ובפייסבוק הספרייה ,ובכן בשלטים במרכז המסחרי.
בהתחשב בסיום שנת הלימודים ,הקדמנו את אירועי חודש הקריאה ,ופתחנו את הפעילות ב22.5-
עם ההצגה "קורצ'אק  -עשר קופסאות גפרורים" של תיאטרון אורנה פורת .המשכנו עם הרצאת
בימת הספרייה "טסמניה  -שערי הגיהינום" ,יומן מסע"  -עזרא פימנטל ,וכן עם ההצגה "שלמה
המלך והדבורה" של תיאטרון עולם הדמיון .רוב האירועים יתקיימו במהלך חודש יוני .מעבר לכך,
קיימנו החודש שעת סיפור לכבוד יום העצמאות בהנחיית הדר רוזה.
מחלקת אחזקה
במבנה הסמינר פורסם מכרז פומבי לבניית חדרים עבור חניכיי מג"ל .במבנה הבננות בוצעה
תוכנית לקליטת חניכי הפנימייה החדשים .צמצום הפערים שעלו מדוחות חידוש ההכרה בפעילות
המכינה הורכב ארון מטבח חדש לשירות החניכים חיבור התשתיות למים חמים אינסטלציה
וחשמל בעיצומן .הושלמה התקנה תאורה בחללים משותפים כולל התאמה חלקית של נקודות
הקצה במערכת חשמל כך שתעמוד בדרישות למוסדות חינוך .בבית ספר התיכון הושלמה בניית
חדריי שירותים במבנה צוקרמן נדרשות השלמות של התקנת ציוד קצה כמו כן הושלם תוספת
תאורה בכיתות לימוד כך שיעמדו בתקן הנדרש .כמו כן ישנה פעילות של בניית קוליסות חדשות
שי שמשו להצגת תפאורה באירועים השונים .בנגריה התחילו בבניה של מיטות חדשות ושידות
שיחליפו באופן חלקי את המיטות והשידות הישנות בפנימייה .בבית ספר שדה ישנה פעילות רחבה
סביב תוכנית הבטיחות הגבהת מעקות לתקן הנדרש והשלמת התקנה של מערכות גילוי וכיבוי אש
בכל המתחם .במטבח הוכנה תשתית חשמל לקליטת התנור החדש שהתקבל ובנוסף הותקנה
מכונת לחם חדשה.
ברכות לעובדים שחגגו החודש את יום הולדתם:

מוני אלמליח ,עדי אלדר ,שבא ביטון-יסן ,אורלי שטרן ,שוקי נבון ,יובל הדר ,דבורה
מרציאנו ,מאי ג'לקי ,סאמיה אבו גלידן ,נטבן מירזוייב ,אשל רז ,סמי מרציאנו.
שאו ברכה ,אתם ובני המשפחה!
שלכם ובשבילכם,
אורי דיסטניק
מנכ"ל המדרשה
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