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רקע כללי
מושב נאות הכיכר הוקם בשנת  ,1970על ידי גרעין של "האיחוד
החקלאי".
קבוצת משפחות חלוציות ,רווקים ורווקות שבאו להפריח את
השממה במה שהיה פעם החווה החקלאית של נאות הכיכר.
החברים הראשונים גרו במבנה שנקרא "המבצר" והיווה מין
קומונה של דירות צמודות עם מרחב ציבורי במרכז המבנה .לאחר
שעברו לבתי הקבע ,המבצר שימש במשך שנים כבית ספר יסודי
ולאחרונה עבר שיפוץ נרחב ומשמש היום את הקהילה לפעילויות
הנוער ,הגיל השלישי ,משרד המושב ,מועדון ,מכולת וספריה.
סגנון החיים אז היה שיתופי ,ומקור הפרנסה העיקרי היה החקלאות
המדברית שניצלה את יתרונות החורף החמים של האזור לגידולי
ירקות ופירות.
הקהילה הקטנה והחמימה התפתחה לכדי קהילה רב דורית
מגובשת המונה כ  75 -משפחות ,ותיקות וחדשות החיות בהרמוניה
חברתית ויציבה.
בשנת  1982הוקם היישוב "עין תמר" בשכנות לנאות הכיכר ע"י 24
משפחות צעירות ,אשר באו לממש את החזון להפריח את המדבר
ולבנות חיי קהילה משותפים .המתיישבים הראשונים החלו את
החיים במדבר ללא חשמל ,מים זורמים ,כבישים ואמצעי תקשורת.
קשיים פיזיים אלו בנו קהילה חזקה ומגובשת ,אשר יצרה חברה
שהיא משפחה המהווה את אחד מאבני היסוד של המושב ומובילה
את הקהילה גם כיום.
עין תמר מונה כיום כ 45 -משפחות ,והוא נקרא כך על שם המעיין
תמר ,הנמצא בסמוך לו ,כמוהו ישנם מעיינות רבים אשר מקיימים
סביבה אקולוגית מיוחדת ומרשימה במליחת סדום הסמוכה למושב.
שני המושבים מחזקים אחד את השני ופועלים יחד בתחומי החינוך,
התרבות והקהילה.

למרות המרחק ממרכזי יישוב גדולים אנחנו נהנים באופן קבוע
ממופעי תרבות ,הרצאות ,טיולים ,מסיבות ,חוגים ושלל פעילויות
בהתאמה לכל קבוצות הגיל כאשר גולת הכותרת ביישובי הכיכר
היא ללא ספק הילדות שאנו מעניקים לילדינו:
ילדי המושבים חווים חינוך חוויתי ,הכולל יציאה אל הטבע הפראי
ואל השדות הפוריים ,מסגרות חינוך איכותיות ובקבוצות
קטנות .החיים בקהילה קרובה מעודדים אחריות אישית וערכים
ואכן יש לנו ילדים מדהימים וערכיים שצמחו וגדלו כאן ,בנו לעצמם
משפחה וחזרו לגור כאן ,למקום שעיצב את ילדותם.
זה יכול להיות הסיפור שלכם ,של ילדיכם ,ביישובים
המקסימים שלנו שכבר כמעט  5עשורים אנחנו מטפחים ,מקדמים,
ומצמיחים .אתם תוכלו לעצב את חייכם כראות עינכם ,להשתלב
בעשייה התרבותית העשירה והמגוונת ,להביא מניסיונכם לקידום
הנושאים החשובים שלכם ובעצם לעצב את המקום בו אתם חיים.
מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו ,מחכים לכם בבית
ועדות קליטה עין תמר ונאות הכיכר.

לחברי נאות הכיכר ,נחלה עם בית על שטח של כ 700-500-מ"ר
ולחברי עין תמר נחלה עם בית על שטח של כ 800-מ"ר .הנקלטים
זכאים גם לחלקת שדה של  50דונם (כאשר השטחים זמינים
למסירה) .בגידולים החקלאיים משתמשים ביתרונות חום המדבר
לגדל גידולי קיץ בעונת החורף :מלון ,אבטיח ,עגבנייה ,פלפל ,עשבי
תיבול ומטעי תמרים.
במקביל לענף החקלאות מתפתח ענף התיירות הכפרית,
באמצעותו אנו חושפים אוצרות טבע ייחודיים ונדירים בעולם ,בהם
אנו מנהלים חיי קהילה.
מגוון מקורות התעסוקה השונים והגמישות האופיינית ליישובי
הכיכר מאפשרים לכל משפחה לנהל מספר מקורות פרנסה בו
זמנית ,דבר יוצא דופן המאפשר לחברים להתפרנס בכבוד ומהוות
קרקע פורה ליזמויות ולצמיחה כלכלית.

התפיסה
הקהילתית

השלם גדול מסך חלקיו

איפה עובדים ?
קיימים מגוון אפשרויות תעסוקה באזורינו :מתחם המלונות בעין
בוקק ,מפעלי ים המלח ,מכון מחקר ים המלח ,מערכת החינוך (גנים,
תיכון ,המרכז הטיפולי בספיר) ,המועצה האזורית (תמר /ערבה
תיכונה) ,מפעל אהבה ,מדריכי טיולים ,עצמאיים (קוסמטיקאית/
רו"ח /ועד עו"ד) וכמובן ,מושבים סמוכים עידן ,חצבה ,דימונה,
ב"ש ,ערד.
אם חשבתם על יזמות או פתיחת עסק גם זה אפשרי ותוכלו להצטרף
לשורה של תיירנים ונותני שירות לקהילה המקומית ולאלפי התיירים
הפוקדים את אזורנו במהלך השנה.

יש רופא בסביבה ?
במושב פועלת מרפאת קופת חולים כללית בה ניתנים שרותי אחות
וטיפת חלב ,בדיקות דם ,בית מרקחת ,ומזכירות רפואית .המרפאה
לרוב פועלת בשעות הבוקר וימי הגעת הרופא משתנים ומתעדכנים
מעת לעת.
בנוסף ,קיים שירות שר"פ המסובסד ע"י המועצה .השר"פ הינו
מוקד  24/7שבו ניתן לקבל ייעוץ רפואי טלפוני הניתן על ידי רופאים
בכירים בתחומים :רפואת ילדים ,רפואת משפחה ,נשים והריון,
גניקולוגיה ,קרדיולוגיה ,גריאטריה ופרמקולוגיה .במידת הצורך,
נשלחת הפניה למיון ,מרשם לאחות או נשלחת האחות מהיישוב
לסייע .במקרה חירום ,מופעל צוות החרום של המושבים ומוזנק
אמבולנס/נטן על ידי רופא המוקד המלווה את האירוע.

איפה עושים קניות ?
•שתי מכולות המציעות מכל טוב בשעות רבות כולל שבתות וחגים
•שופרסל – מגיע אלינו מידי יום שלישי

ביחד אנחנו יכולים ליזום בכל תחום ,להשפיע ולהתמודד
עם האתגרים .לכן ,יש לנו מספר ועדות העוסקות בנושאים
חברתיים  -קהילתיים ,חינוך ,ביטחון וחקלאות .תפקיד
הועדות הוא להמליץ להנהלות היישובים על קבלת החלטות
שבתחומי הועדה בהתאם לחזון היישובי ולמען שיפור מתמיד
באיכות החיים של התושבים.
הועדות מתכנסות באופן שוטף ,בעלות אחריות רבה וביכולתן
לייצר ולחולל שינוי.
הן מורכבות ממתנדבים ומחברי הנהלה (גם הם בהתנדבות) והן
פועלות בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים :הנהלה ,מועצה,
צבא ,רשויות וכ"ו .הועדות המרכזיות הן ועדות חינוך ונוער ,ועדת
תרבות ,וקליטה.
גם אתם תוכלו להשתלב בעשייה התרבותית העשירה והמגוונת,
תוכלו ולהביא מניסיונכם לקידום כל תחום שבו תרגישו שאתם רוצים
לתרום ,לשפר או לשנות.

שרותי דואר
דואר נע מגיע למושב בימים א' – ה' ומספק את כל שרותי הדואר.

מה בשעות הפנאי ?
במושב מתקיימים חיי חברה מגוונים ועשירים ,חוגים ,ספריה
פעילה ,חדר כושר ,בריכה ,ופעילויות תרבות וקהילה

עוד חשוב לדעת !
תושב המתגורר ביישובי כיכר סדום זכאי ל 12%הטבת מס.
תושבי כיכר סדום נהנים מסל שירותים רחב הניתן על ידי המועצה
והיישובים כחלק מעקרונות המועצה לקידום החינוך ,התרבות
והצמיחה הדמוגרפית ביישובים.

חינוך ילדי
כיכר סדום

גני ילדים
תינוקיה ופעוטון עד גיל  3ממוקמים במושב עין תמר וגני טרום
חובה וחובה ממוקמים בנאות הכיכר .הנסיעה בין היישובים אורכת
כ 3-דקות .הגנים מלווים על ידי אנשי מקצוע מתחומי החינוך ,ריפוי
ועיסוק ועוד.

בית ספר יסודי
בית הספר האזורי "תמר" ממוקם ביישוב נווה זוהר וסמוך למועצה
האזורית תמר.
בבית הספר "תמר" לומדות כיתות א'-ו' בכיתות קטנות של פחות
ילדים והוא נמנה כאחד מבתי הספר היסודיים היפים והטכנולוגים
ביותר בארץ .כמו כן ,מוצעות לתלמידים מגוון תכניות העשרה
בתחומי המוזיקה ,אומנות וספורט.

חט”ב – תיכון

בית הספר לחינוך סביבתי עין גדי

בית הספר השש-שנתי שוכן לאורך חופו של ים-המלח בקיבוץ
עין-גדי .אוכלוסיית התלמידים מורכבת מילדי המועצות "תמר"
ומגילות" ותלמידי הפנימייה ,הכוללת גם את תלמידי נעל"ה (נוער
עולה לפני הורים) מ 9-מדינות.

החינוך הינו אבן יסוד של הקהילה שלנו .ביישובי כיכר סדום
קיימת ועדת חינוך ונוער המשותפות לשני הישובים ומטרתה
לקדם נושאים הקשורים למדיניות החינוכית היישובית ,כגון תמיכה
במסגרות החינוכיות ,שילוב ומעורבות הנוער בקהילה ,טיפוח וחיזוק
החינוך הבלתי פורמלי והקניית הזיקה לתנועת הנוער .המועצה
האזורית תמר שמה לה למוטו את חזון "קהילה בונה חינוך וחינוך
בונה קהילה" .ילדינו מתחנכים במערכות החינוך של המועצה
האזורית תמר ובמערכות החינוך הבלתי פורמלי ביישובים .ישנה
פעילות ענפה של תנועת הנוער האיחוד החקלאי ופעילות נוער
אזורית.
כמו כן מתקיים מערך חוגים ייחודי ומגוון .התקציב לילד במועצה
אזורית תמר הוא הגבוה ביותר בישראל בעבור כל ילד במערכת
החינוך.

בבית הספר  12כיתות מהן  4כיתות חינוך מיוחד .כל התלמידים
לומדים לבגרות במסלולים שונים.
בבית ספר התיכון שמים דגש על למידת חקר וטיפוח הלומד
העצמאי במקצועות האומנות ,התיאטרון ,המוסיקה ,הרדיו והקולנוע
מוגשים ומוצגים סוגים שונים של פרויקט הגמר בהתאם לתחום
הדעת .כמו כן קיים מרכז למידה לתלמידי חטיבת הביניים והוראה
פרטנית לתלמידים בעלי קשיי למידה .תוכניות פיתוח המצויינות
כוללות חוגי העשרה ופיתוח חשיבה וכיתות המדעים מונות כעשרה
תלמידים כשהשאיפה היא לאפשר לכל תלמיד להעמיק בלימודים
אלה.
מקצועות יחודיים – בבית הספר פועלים חוגים בחט"ב וכאמור מגמות
בתיכון באומנות פלסטית ,מוסיקה ,תיאטרון ותקשורת רדיו וטלוויזיה.
תלמידי הרדיו שלנו משדרים לכל מרחב מועצות "תמר" ו"מגילות".
הנהלה מורחבת  -החלה לפעול בבית הספר ,ובה חברים הנהלת בית
הספר ,הורים ,תלמידים ונציגי חינוך מהישובים .ההנהלה המורחבת
דנה בנושאים רבים בהם חזון בית הספר והדרכים למימושו.

חינוך בלתי פורמאלי
במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי נהנים ילדי כיכר סדום מתכנית
חוגים מגוונת ועשירה לכל הגילאים .תנועת הנוער של האיחוד
החקלאי בליווי קומונה פעילה ורכזי נער ,מעורבים בכל היבטי
הפעילויות במושב ,בתחומי החינוך ,התרבות ,הגיל השלישי ועוד.

תהליך הקליטה
בנאות הכיכר

הקליטה בנאות הכיכר:
1.

יש להגיש בקשה רשמית בפני ועדת הקליטה המכהנת
לכתובת המייל  ,Klita.neot@gmail.comהבקשה תכלול:
·רקע אישי של המועמדים
·איך שמעתם\הגעתם למושב
·קורות חיים של בני הזוג
·מקצוע ,במה מתכננים לעסוק לאחר המעבר.

2.2

ראיון קליטה – לאחר קבלת הפניה ,המועמדים יוזמנו לראיון
אישי בפני ועדת קליטה .במסגרת הראיון יינתן הסבר קצר
על תהליך הקליטה וחשיבותו ,רקע על המושב וחיי הקהילה
והסבר על השלב הבא ,במידה והמועמדים יימצאו מתאימים
לתחילת התהליך.

3.3

אבחון התאמה לחיי קהילה – מכון כיוונים.
לאחר קבלת הנתונים ממכון כיוונים הועדה תקבל החלטה
האם המועמדים מתקבלים לתהליך הקליטה .המועמדים יקבלו
תשובה טלפונית או במייל ,באם התשובה חיובית המועמדים
יוזמנו לראיון שני.

4.

מטרת הפגישה השניה היא להתוות את הדרך לקבלה לחברות:
·הסבר בקצר על שנת הקליטה ומטרתה
·הצגת החוזה ותנאי הקבלה לחברות והעלויות השונות
·מסירת ידיעון לתושב עם אינפורמציה חיונית לתחילת
החיים במושב
·עדכון על תהליך ההצבעה לחברות

5.

שנת מועמדות – אורכת כ 10-חודשים ,לרוב מתחילה סביב
חודש ספטמבר ומטרתה היא היכרות מעמיקה של המועמדים
את המושב וההפך .בשנה זו תוכלו כבר להצטרף לוועדות
השונות ולהשתתף באירועי התרבות השונים המתקיימים
במושב ובעצם להיות חלק מהקהילה.

החיים בנאות הכיכר נפלאים ומעשירים וככל מקום כוללים גם
אתגרים לא מעטים בשל ריחוק המושב.

בתום שנת המועמדות תתקיים הצבעה באסיפת חברים על קבלה
לחברות ,מרגע הקבלה לחברות יחתמו החברים החדשים על חוזה
האגודה .עם חתימת החוזה:
·החברים יוכלו לסמן מגרש לבניית בית\לבחור בבית לקניה
·החברים יקבלו שטח חקלאי במידה וזמין (אם לא זמין

מסיבה זו ,תהליכי הקליטה כוללים מספר שלבים אשר מטרתם
היא להתאים את ציפיות המועמדים לחיים בפועל בנאות הכיכר

המועמדים יעודכנו במועד הראיונות)

ולבחון את מידת ההתאמה שלכם לחיי הקהילה במושב

לפניכם השלבים של תהליך

* תהליך המיון מתקיים בכל אחד מהשלבים ,ועדת הקליטה תזמן את
המועמדים שימשיכו לשלב הבא או יודיעו למועמדים שלא ימשיכו בתהליך
המיון.

תהליך הקליטה
בעין תמר

לפניכם השלבים של תהליך
הקליטה בעין תמר:
1.1

יש להגיש בקשה לקליטה אל ועדת צמיחה דמוגרפית לכתובת
המייל ,Eintamar@bezeqint.net  הבקשה תכלול:
·קורות חיים של בני הזוג
·מקצוע ,במה מתכננים לעסוק לאחר המעבר.
·תיאור כללי על של הבקשה – מה המניעים לרצון להיקלט
במושב.

2.2

ראיון קליטה – לאחר קבלת הפניה ,המועמדים יוזמנו לראיון
אישי בפני ועדת צמיחה דמוגרפית.
במסגרת הראיון יסבירו המועמדים על עצמם ,ועל הרקע
לבקשתם להיקלט במושב .יינתן הסבר קצר על תהליך
הקליטה וחשיבותו ,רקע על המושב וחיי הקהילה וכן הסבר
על תהליך הקליטה.

3.3
4.4סוף שבוע בקהילה ,אירוח על ידי משפחות חברים ומפגש עם
אבחון התאמה לחיי קהילה – מכון כיוונים

צוות הצמיחה הדמוגרפית.
·הסבר על שנת הקליטה ומטרתה

·הצגת החוזה ותנאי הקבלה לחברות והעלויות השונות
·מסירת ידיעון לתושב עם אינפורמציה חיונית לתחילת
החיים במושב

5.5

תקופת הקליטה מתחילה בחודשים אוגוסט וספטמבר
ואורכת כ 10-12-חודשים ,מטרתה היא לשקף לנקלטים את
אורח החיים הקהילתי ,ובדיקה הדדית של אפשרות המגורים,
ההשתלבות והפרנסה ביישוב.

בתום שנת המועמדות תערך הצבעת חברים לקבלה לחברות.

"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק,
מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע".
(אלברט אינשטיין)

* תהליך המיון מתקיים בכל אחד מהשלבים ,ועדת צמיחה דמוגרפית תזמן
את המועמדים שימשיכו לשלב הבא או יודיעו למועמדים שלא ימשיכו בתהליך
המיון.

מעבר למקום כה מרוחק כרוך בהרבה שאלות
ותהיות .אנחנו כאן בשבילכם ,לענות ולסייע
במגוון נושאים לאורך שנת הקליטה:
חינוך ושילוב הילדים במסגרות ,תעסוקה
ויזמות ,הכרות עם הקהילה ,השתלבות
בועדות וכד'.
אתם מוזמנים להתעניין ולשאול שאלות
במיילים של המושבים:
( Eintamar@bezeqint.netעין תמר)
( Klita.neot@gmail.comנאות הכיכר)
וניצור אתכם קשר בשמחה.
מחכים לכם בבית
ועדות הקליטה והצמיחה הדמוגרפית
נאות הכיכר ועין תמר

נאות הכיכר
Neot Hakikar

כתיבה ותוכן :ועדות קליטה וצמיחה
הדמוגרפית של יישובי כיכר סדום •
הפקה :מחלקת יישובים  -מועצה אזורית
תמר • צילום :איציק קדוש ,דנה יפלח •
עיצוב :רוית מדמוני

