
כוכבי המדבר לא סוגרים בסגר
,יקרים תומכים

  .שלנו המסגרות בכל הכוח במלוא ממשיכים אנו ,שני גל של תחילתו עם
  לשלושה מענים בנתה שלנו מהמסגרות אחת כל הקיץ בחופשת כבר

  סגר של בתנאים ופעילות היברידית פעילות ,בשגרה פעילות :תרחישים
  כשאנו אלינו הגיעה הסגר על ההודעה ,מראש ההתארגנות בזכות .מלא

  פי על כסדרן פעלו שלנו המסגרות כל למחרת ביום כבר .ומוכנים ערוכים
:התוכנית

0202 אוקטובר

  מרבית עבור .ותלמידות תלמידים 240 של שיא מספר עם השנה נפתח למנהיגות התיכון
  שהוכן גדול מקוונים שיעורים במאגר משתמשים והמורים ,לזום עברו הלימודים התלמידים

  .פערים העמקת למנוע כדי ,פרונטליים ללימודים אישור קיבלו ואתגר ר"מב תלמידי .מועד מבעוד
 אמצעי כל על שמירה תוך פרונטלי באופן גם מתקיימים הלימודים כיתות שלוש עבור ,כך

  .והיגיינה מרחק על שמירה ,מסיכות כולל ,הזהירות

 של הזה לרגע להתכונן כדי הקיץ במהלך אינטנסיבי באופן פעל חברתי לחינוך מרכז – הרוואפד
 ומתנדבים ,מנוסים רכזים ,חממה בוגרי שישה השנה שכולל הצוות .מרחוק ללמידה מעבר

 ומעורבות העשרה חוגי עבור כולל ,מקוונת ללמידה פעילות מערכי הכין ,הקיבוצית מהתנועה
.מקוון באופן מלאה בפעילות המסגרת המשיכה הסגר על ההודעה שעם כך ,חברתית



 תקופת לסיים הספיקו והחניכים ,באוגוסט כבר השנה את החלה ויזמות למנהיגות החממה
 .התנדבות ושבוע ,הארץ בצפון שטח של אינטנסיביים שבועות שלושה ,ברוחמה הכנה
 מעין למעשה שיהוו ,נפרדות קבועות קפסולות בשתי לפעילות החניכים נכנסים אלו בימים

  הותאמו והתכנים מתפשרים אינם והרכזים המנהלים .השנה כל לאורך חממות שתי
.המשתנות להנחיות במלואם

 ההכרזה לפני ספורים ימים ,ספטמבר באמצע נפתחה ומנהיגות נשית העצמה – ראידאת
  המסגרת עם והיכרות גיבוש פעילויות ולעבור זו את זו להכיר הספיקו הכוכבות .סגר על

  יום פועל הצוות .מקוונים לאמצעים הועברה הפעילות הסגר על ההודעה עם מיד .ותכניה
  גבוהה מוטיבציה על שמירה להבטיח כדי ,משתתפת כל עם אישיות בפגישות ולילה

.בתוכנית סדירה והשתתפות

 לעזרה כך כל הזקוקה ,הקהילה למען בהתנדבויות הכוחות מירב את מרכזת הבוגרים תוכנית
 צריכים מהם שרבים הבוגרים עם בעבודה הזמן כל ממשיך הצוות כן כמו .אלו בימים

 ברישום לבוגרים מסייע הצוות .קצר זמן בעוד האוניברסיטאית הלימודים שנת את להתחיל
 .שונים קשיים עם והתמודדות ,מלגות בקשת ,ללימודים





  של ההתנדבות רוח את לראות גאים אנו ,צעירה בדואית מנהיגות להצמיח שתפקידו כארגון
  אחריות לקחו והבוגרים התוכניות משתתפי .הנגב וברחבי הבדואית בקהילה שלנו הכוכבים
 הכוכבים שבו לאופן דוגמאות כמה הנה .חדשים צרכים זיהוי תוך ,בחזית עצמם את והעמידו

:שינוי עושים שלנו

סורוקה חולים בית עובדי של ילדים הפעלת
  במרכז קבוע באופן מתנדבים כוכבים וארבעה עשרים
  הם שם ,סורוקה חולים בית עבור שנפתח החינוכי

  להוריהם ומאפשרים הרפואי הצוות ילדי את מפעילים
  בשכונת ספר בבית מתקיימת הפעילות .דאגות בלי לעבוד
  שונים מרקעים ילדים בה ומשתתפים ,שבע בבאר רמות

  עם עבודה של הסיפוק את גילו שלנו הכוכבים .ומגוונים
  לכתוב העברית דוברי את ללמד נהנו ובמיוחד ,ילדים מגוון

  אנשי ,להורים מאפשרת המסגרת .בערבית שמם את
 בידיעה החיונית לעבודתם להתפנות ,הרפואי הצוות

.טובות בידיים שילדיהם

בלקיה הילדים מועדון
  ואנו לעזרתינו פנתה ,המדבר כוכבי למרכז הסמוכה ,לקיה

  כוכבים עשרה של צוות .למשימה מיד נרתמנו כמובן
  לקיה של הרווחה מחלקת עם כוחות איחד מתנדבים

  רווחה מרכזי יום מדי מפעיל הצוות .השונים לצרכים ונענה
  מזון מצרכי בחלוקת גם ועוסק מיוחדים צרכים עם לילדים

.נזקקות למשפחות

חקלאית במשימה למנהיגות החממה
  שבועות שלושה לאחר ,השטח פרק של בעיצומו

  ,החממה חניכי 48 כל .שני סגר על הוכרז אינטנסיביים
  החליטו ,השטח בפעילות הארץ בצפון זמן באותו שהיו

  משק .המערבי שבגליל יעקב בעין אורגנית בחווה להתנדב
  שהביא הסגר בשל עובדות לידיים זקוק היה סולומון

  תוצרת של בגידול עוסק המשק .בעובדים למחסור
  מיד התגייסו והחניכים ,מסורתיות בשיטות חקלאית
  יחד התנדבו החניכים שלם שבוע במשך ,כך .למשימה

  .במצוקה לחקלאי ועזרו משימה כצוות

כוכבי המדבר למען הקהילה



מזון מצרכי חלוקת
 ,נזקקות למשפחות מזון מצרכי לחלוקת במהירות נערכנו השני הסגר תחילת לפני קצר זמן

  בימי קבועה לפעילות הפכה המשימה ,הסגר התמשכות עם .לתוקפו יכנס שהסגר לפני
  משימת לקראת שבע בבאר נפגש המתנדבים צוות השבת כניסת לפני שבוע מדי .שישי

  ,שבע באר ברחבי למשפחות אותן ומפיצים מזון חבילות אורזים הם .לנזקקים ארוחות חלוקת
  גבית רוח ונותנות הלב את מרחיבות מהמשפחות החמות התגובות .ולקיה כסייפה ,רהט

.העשייה להמשך

בכסייפה קורונה בדיקות
  הממוקם קורונה בדיקות במרכז אלה בימים מתנדבים שלנו הבוגרים מקרב כוכבים שני

 נתוני את לרשום ותפקידם ,הנבדקים עם הראשונה המפגש בנקודת נמצאים הם .בכסייפה
.הבדיקה לעמדת יעברו בטרם המטופלים

 לקשישים עזרה
  קשישים מסיעים הם .לקשישים בסיוע מטב בארגון מתנדבים שלנו נוספים בוגרים כמה

 במילוי לקשישים עוזרים גם הם .וקניות בסידורים להם ומסייעים ,רפואיים טיפולים לקבלת
 .בעצמם לבצע מתקשים שהם בירוקרטיות ומטלות מסמכים

!תודה
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