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החיים בקיבוץ 
עין גדי

ערכי הקהילה
לחיות  בו,  לחברים  המאפשר  דורי  רב  קיבוץ  הינו  גדי  עין  קיבוץ 
קהילה  שונים,  בתחומים  ויוזמת  פעילה  מקהילה  כחלק  ולפעול 

התורמת לעצמה, לחבריה ולאחרים.
הדדית,  ערבות  כלכלי,  חוסן  גדי מתקיימים בהרמוניה  עין  בקיבוץ 

רווחה, איכות חיים, חיי חברה, תרבות וחינוך פעילים.

ילידי הארץ, חניכי  1956 היו  ראשוני הקיבוץ שעלו לנקודה בשנת 
היישוב הקטן  תנועות הנוער אשר שירתו בצבא במסגרת הנח"ל. 
התבסס  לקיומו  הראשונים  העשורים  בשני  ומנותק.  מבודד  היה 
חיי  בקיבוץ  התפתחו  מאז  חורף,  ירקות  גידול  על  בעיקר  הקיבוץ 
תרבות וחברה עשירים שהיוו פיצוי מה לבדידות ולריחוק מההורים 
תיירות,  על  בעיקר  מתבססת  הקיבוץ  פרנסת  ומהציוויליזציה. 
חוץ.  ועובדי  יזמויות  תעשייה,  מפעלי  שלושה  )תמרים(,  חקלאות 
 – הציוני  במעשה  משלהם  ייחודי  פרק  לכתוב  זכו  גדי  עין  חברי 
חלוצי של ארץ ישראל. הם עברו כברת דרך משמעותית מראשית 
של מדבר ובדידות לגן בוטני מרהיב, הכל מעשה ידי אדם, אמונתו 
וערכיו. חלומם של הראשונים התגשם – עין גדי היא כיום יישוב רב-

דורי משגשג ופורח.

מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו,
ועדת צמיחה דמוגרפית עין גדי.

זהות היישוב
 מקור השם תנ"כי:

"אשכול הכופר, דודי לי בכרמי עין גדי" שיר-השירים א' י"ד

 המייסדים: 
גרעין "שדמות" - 80 חברים, חניכי הנוער העובד מקריית חיים, 

נשר, פתח תקווה וכפר סבא, רובם ילדי הארץ

 אוכלוסייה: 
כ-180 בתי אב, כ-650 תושבים

 שטח:
2,781 דונם



נקודות ציון 
 בהיסטוריה 
של עין גדי

הקמת היאחזות נח"ל בעין גדי
גרעין  "שדמות"

מעבר ליישוב הקבע
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2018

חנוכת בית ההארחה
חנוכת כביש סדום-עין גדי

נשתלים עצי באובב
חיבור לרשת החשמל הארצית

נצפה לראשונה נמר באזור
חנוכת כביש עין גדי–עין פשחה

הקמת צוות חילוץ
חנוכת חניון עין גדי

מרוץ עין גדי הראשון

הפרדת משק-קהילה - תחילת תהליך השינוי
הכרזת גן הנוי כגן בוטני

הופעת "בולענים" ראשונים

התקדמות תהליך הפרטה, מעבר לשכר 
דיפרנציאלי ולרשת ביטחון
חגיגות יובל ה-50 לעין גדי

הקמת המכינה הקדם צבאית "מלח הארץ"

שיוך דירות
קליטת חברים בעצמאות כלכלית

קליטת חברים בעצמאות כלכלית



התפיסה הקהילתית 
 אורחות החיים 

בעין גדי
קיבוץ מתחדש

בית הבאובב - מרכז לגיל השלישי
בית הבאובב משמש כמקום מפגש לחברי הקיבוץ בני הגיל השלישי.
הארץ,  ברחבי  טיולים  תרבות,  פעילויות  הרצאות,  חוגים,  מציע 

פעילות גופנית מאורגנת ומותאמת ועוד.

מה בשעות הפנאי?
בקיבוץ אולם מופעים )"אולם אבני"( ובו מתקיימות הצגות, סרטים, 
בלוח  הפרסומים  אחר  לעקוב  מאוד  מומלץ  וכו'.  שונים  טקסים 

המודעות בחדר האוכל.
חוגים – רוב החוגים מתקיימים דרך המתנ"ס של המועצה ואפשר 

לפנות אליהם ולהתעניין אילו חוגים מתקיימים בכל עת.
בנוסף, מדי פעם יש חוגים המתקיימים באופן פרטי, חוג קרמיקה, 

יוגה, פילאטיס ועוד.
בקיבוץ מתקיימים אירועי תרבות רבים נוספים כגון חג המשק, יום 

הילד, טיול משפחות ואירועי חגים

מועדון הבולען - מועדון צעירים הנמצא ליד חדר האוכל.
זמני הפתיחה שלו מפורסמים בקבוצת הפייסבוק ועל לוח המודעות 

@vatikan.eingedi :בחדר האוכל

"פאב חמישי" - פאב מיתולוגי הנמצא ליד חדר האוכל.
פתוח כל יום חמישי מ-21:00 ועד בערך חצות.

מומלץ להתעדכן בקהילנט ובדף הפייסבוק הרשמי של הקיבוץ על 
אירועים מיוחדים ושינויים בימי או שעות הפתיחה.

ספריה
הספרייה נמצאת במבנה שמתחת למזכירות והיא פתוחה

בימים רביעי ושבת בין השעות 19:30 – 20:00.
השירות אינו כרוך בתשלום, אך כמובן שאם תאבדו ספר, תצטרכו 

לשלם סכום שייקבע על ידי הספרן/נית.

ספורט
בקיבוץ אולם ספורט ובו מגרש כדורסל, חדר כושר ובריכת שחייה 

מקורה ומחוממת.
ומתחת  החורף(  בחודשי  )סגורה  שחייה  בריכת  במלון  יש  בנוסף, 

למגרש חנייה תחתון יש מגרש מסודר לטניס, קט רגל ועוד.
השימוש בכל המתקנים הוא חינם.

בכל  בהם  ולהשתמש  לבוא  וניתן  פתוחים  הם  המתקנים  מן  חלק 
שעות היום, ולחלק שעות פתיחה מוסדרות.

שעות הפתיחה מפורסמות על לוח המודעות בחדר האוכל.

פארק אקולוגי / פינת חי
חיי  כפינת  השבעים  בשנות  שהוקם  אקולוגי  פארק  פועל  בקיבוץ 

לילדיי הקיבוץ.
גם היום יש מגוון חיות בפארק, כמו כן פועל המקום כגן אקולוגי לימודי.
ניתן לסייר במקום מיום ראשון עד חמישי משעה 8:30 עד 16:00, 

ביום שישי עד השעה 14:00 וביום שבת עד השעה 16:00

אורח החיים
על בסיס עקרונות השיתוף 	  גדי התנהלה  עין   2004 עד לשנת 

החקלאית  באגודה  חברים  הקיבוץ  חברי  כלל  והשוויון. 
השיתופית עין גדי וניהלו אורחות חיים משותפים.

בשנת 2004 עברה עין גדי תהליך שינוי באורחות החיים ומשנת 	 
2006 מתנהלת עין גדי במודל "הקיבוץ המתחדש". מודל זה 
וחופשי בעיסוקו,  על כך שכל חבר אחראי לפרנסתו  מתבסס 
מאפשר  זה  מודל  הדדית.  ערבות  של  מסודר  מנגנון  לצד 
וביסוס פעילותה  צמיחה והעצמה אישית לצד חיזוק הקהילה 

המשותפת.
לחברי 	  הדירות  שיוך  תהליך  את  גדי  עין  סיימה   2012 בשנת 

לעשות  ביתם,  את  לטפח  לחברים  שמאפשר  תהליך  הקיבוץ, 
בו שימושים שונים כגון השכרה, משרד וכו'. החבר אשר ביתו 
ו/או להורישו  ומעוניין  יכול למכור את הבית במידה  לו  משויך 

בבוא העת.
רב-	  רב-גונית,  כקהילה  גדי  עין  החיים,  באורחות  השינוי  לצד 

ולקיים  האנושי  המרקם  את  לטפח  ממשיכה  ואיכותית  דורית 
תרבות עצמית לצד חינוך וערכים.

מבנה ארגוני וקבלת החלטות
החלטות הקשורות לאורחות החיים ותקנון הקיבוץ מתקבלות 	 

על ידי אסיפת החברים
חברי וועד הנהלה ובעלי תפקידים בהנהלת הקיבוץ נבחרים על 	 

ידי האסיפה 



איפה עובדים ?
בקיבוץ עין גדי מגוון מקומות תעסוקה בתחומיי התיירות, החקלאות, 
חדרים,   160 עם  כפרי  מלון  בקיבוץ  והחינוך.  המסחר  התעשייה, 
מוסך,  מסגריה,  מסעדה,  בוטני,  גן  מרחצאות,  אתר  יוקרתי,  ספא 

מפעל תעשייתי, מחלקת מחשוב, ועוד.
האזוריות  המועצות  במרחב  תעסוקה  מקומות  מגוון  ישנם  בנוסף 
רשות  המלח,  ים  מפעלי  בוקק,  עין  מלונות  חינוך,  ומגילות:  תמר 

הטבע והגנים, אכסניית נוער, בית ספר שדה, ועוד.
בהתפרנסות  חשוב  מרכיב  פרטית  ביזמות  רואה  גדי  עין  קיבוץ 
חבריו, אם במתן שירותים תיירותיים לאורחים ומטיילים המגיעים 

לאזור, ואם במכירת יצירות אומנות, מזון וכו'.

יש רופא בסביבה ?
בקיבוץ עין גדי יש מרפאה ומרפאת שיניים

רופא המשפחה מגיע שלוש פעמים בשבוע
הטלפון במרפאה: 4734 מטלפון קווי פנימי או 08-6594734.

הטלפון של מרפאת השיניים: 4910 מטלפון קווי פנימי
או 08-6594910.

פירוט של שעות הפתיחה מפורסם בלוחות הדיגיטליים.
במקרים דחופים, ולאחר שעות הפתיחה של המרפאה

יש לפנות למוקד שר"פ )מוקד רפואי טלפוני(,
בטלפון מס' 073-2341234.

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

איפה עושים קניות ?
בכלבו תוכלו לקנות מוצרי מזון, ניקיון, היגיינה וכו'.

שעות הפתיחה: 
ימים א' – ה' 7:30 – 20:00. 

ימי שישי וערבי חג 7:30 – 14:00. 
שבת וחג 11:30 – 14:00. 

במידה וישנם שינויים בשעות הפתיחה, הם מפורסמים על גבי
לוח המודעות בקיבוץ. 

ניתן לשלם בכלבו במזומן או בכרטיס אשראי ולקבל את הנחת התושב.
שופרסל: מגיע אלינו מידי יום שלישי

חדר אוכל
בין  שישי  יום  למעט  יום  מדי  צהריים  ארוחות  יש  האוכל  בחדר 
השעות 12:00 – 13:30, ובימי שישי בלבד יש גם ארוחת ערב בין 

השעות 18:30 – 20:00. 
במידה ויש שינויים, הם מפורסמים על גבי לוח המודעות שבקיבוץ

את  ולקבל  אשראי  בכרטיס  או  במזומן  לקנות  ניתן  אוכל  בחדר 
הנחת התושב.

מחשוב ותקשורת
כל תושב זכאי לחיבור לאינטרנט בתשלום, דרך ספק האינטרנט 

של הקיבוץ.
או   4758 פנימי  בטלפון  המחשוב  מחלקת  מול  זאת  לתאם  יש 

.4555
.YES לגבי חיבור לחברת הכבלים, התשתית בקיבוץ היא של חברת

ניתן לצור עמה קשר באופן פרטי.
רשת חברתית פנימית "קהילנט":

שנקראת  התושבים  בין  להתקשרות  פנימית  רשת  קיימת  בקיבוץ 
עדכונים  לקבל  מנת  על  אליה  להתחבר  מאוד  מומלץ  קהילנט, 

שוטפים ישירות למכשיר הנייד האישי.
תרבותיים,  אירועים  על  הודעות  לקבל  ניתן  הקהילנט  במסגרת 
הצעות עבודה, עדכונים על שעות פתיחה ועוד אינפורמציות חשובות.

מכבסה ומחסן בגדים
מחולקים  בו  בגדים  ומחסן  קיבוצית  מכבסה  התושבים  לרשות 
את  למיין  לסמן,  יש  הבגדים  את  והמקופלים.  הנקיים  הבגדים 
את  ולקחת  הכלבו,  מעל  הנמצאים  בתאים  המלוכלכת  הכביסה 

הכביסה הנקייה מתא שמוקצה לכל משפחה במחסן הבגדים.
סימון  את  לתאם  מנת  על  נקייה.  כביסה  קילו  לפי  הוא  התשלום 
מספר  הבגדים.  מחסן  אחראי  עם  מראש  לתאם  כדאי  הבגדים, 

הטלפון במחסן הבגדים הוא 4921 מטלפון קווי פנימי 
או 08-6594921

שעות הפתיחה של מחסן הבגדים:
ימים א', ב, ג, ה, ו' 8:00 – 12:00

בימים א', ה' – פתוח בנוסף בשעות 16:30 – 17:30.

עוד חשוב לדעת !
תושב המתגורר בעין גדי זכאי ל10%  הטבת מס. 

תושבי  קיבוץ עין גדי  נהנים מסל שירותים רחב הניתן על ידי המועצה 
והיישובים כחלק מעקרונות המועצה לקידום החינוך, התרבות

והצמיחה הדמוגרפית ביישובים.



גני ילדים  
בקיבוץ פועלים שני גנים, הראשון מגיל 0 עד גיל 3 והוא פועל כגן 
פרטי בניהול הקיבוץ. הגן השני לגילאים 4 עד 6 הוא גן של משרד 

החינוך באחריות המועצה האזורית תמר.

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

תכניות העשרה בתחומי המוזיקה, אומנות וספורט.

חט”ב – תיכון
בית הספר לחינוך סביבתי עין גדי

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

עולה לפני הורים( מ-9 מדינות. 
בבית הספר 12 כיתות מהן 4 כיתות חינוך מיוחד.  כל התלמידים 
לומדים לבגרות במסלולים שונים. בבית ספר התיכון שמים דגש 
האומנות,  במקצועות  העצמאי  הלומד  וטיפוח  חקר  למידת  על 
התיאטרון, המוסיקה, הרדיו והקולנוע מוגשים ומוצגים סוגים שונים 
של פרויקט הגמר בהתאם לתחום הדעת. כמו כן קיים מרכז למידה 
קשיי  בעלי  לתלמידים  פרטנית  והוראה  הביניים  חטיבת  לתלמידי 

למידה. 
חשיבה  ופיתוח  העשרה  חוגי  כוללות  המצויינות  פיתוח  תוכניות 
וכיתות המדעים מונות כעשרה תלמידים כשהשאיפה היא לאפשר 
בבית   – יחודיים  מקצועות  אלה.  בלימודים  להעמיק  תלמיד  לכל 
באומנות  בתיכון  מגמות  וכאמור  בחט"ב  חוגים  פועלים  הספר 
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 
ההנהלה  מהישובים.  חינוך  ונציגי  תלמידים   הורים,  הספר,  בית 
והדרכים  הספר  בית  חזון  בהם  רבים  בנושאים  דנה  המורחבת 

למימושו.

חינוך בלתי פורמאלי
החינוך הבלתי פורמלי פעיל במהלך שנת הלימודים ומחולק לגילאי 

א' עד ג' בכל יום מהשעה 14:30 עד 16:00. 
בימי שישי מ 8:00 עד 13:00.

מכתה ד' ומעלה יש פעילות בימי שישי מ 9:30 עד 12:00 
והאיחוד  המדריכים  ע"י  השבוע,  במהלך  אחה"צ  פעולות  ושתי 

החקלאי.
.

חינוך ילדי 
עין גדי

הקיבוצי  החינוך  עקרונות  על  מושתתת  בקיבוץ  החינוך  מערכת 
עם דגש על החיבור לקהילה, טיולים והתנסות פיזית. 

למעט  וחופשים,  חגים  כולל  השנה  כל  ברצף  עובדת  המערכת 
מספר ימים בשנה המפורסמים מראש בתחילת השנה.

מחיי  נרחב  חלק  ותופס  עשיר  פורמלי  הבלתי  החינוך  מערך 
הילדים והנוער.

בית הספר היסודי נמצא בנווה זהר, כ-20 דקות נסיעה בהסעה 
מאורגנת.

בית הספר בעין גדי כולל את כיתות חטיבת הביניים והתיכון.
בשטח הקיבוץ פועלות גם פנימייה ומכינה קדם צבאית.

כמו כן מתקיים מערך חוגים ייחודי, עשיר  ומגוון. 
התקציב לילד במועצה   אזורית תמר הוא הגבוה ביותר בישראל

בעבור כל ילד במערכת החינוך.



של  דמוגרפית  צמיחה  ועדת  ותוכן:  כתיבה 
 - יישובים  מחלקת  הפקה:   • גדי  עין  קיבוץ 

מועצה אזורית תמר • עיצוב: רוית מדמוני

שאלות  בהרבה  כרוך  מרוחק  כה  למקום  מעבר 
ותהיות. אנחנו כאן בשבילכם, לענות ולסייע  במגוון  
נושאים  לאורך שנת  הקליטה: חינוך ושילוב  הילדים  
ויזמות, הכרות עם הקהילה,  במסגרות, תעסוקה  

השתלבות בועדות וכד.'
אתם מוזמנים להתעניין ולשאול שאלות:

nimrodh@ein-gedi.co.il :נמרוד הקר

טלפון: 052-4475951


