חוברת קליטת
מתיישבים חדשים

אוגוסט 2011

ברוכים הבאים לביתכם החדש
בשכונה הקהילתית בברור חיל,
אנו מקווים להשתלבותכם המהירה בקהילה החדשה שהוקמה בישוב
ולתרומתכם לחיי הקהילה של הישוב אליו אתם מצטרפים היום .בברור חיל
מתפקדות כיום שתי אגודות ,בשיתוף פעולה מלא ובחלוקת אחריות לנושאים
השונים המעניקות את השירות לאוכלוסייה המתגוררת ביישוב.
“האגודה להתישבות קהילתית-מתישבי ברור חיל” אליה אתם מצטרפים ,היא
הנותנת את השירותים המוניציפאליים לכל אוכלוסיית ברור חיל .נושאי השירות
שבאחריות האגודה הקהילתית הינם בתחום החינוך ,תרבות ,ביטחון ,ספרייה,
תברואה ,בריכת שחייה ,משק חי ,דת ,ספורט ועלון הישוב .אחזקת הנוי בישוב
עדיין באחריות משותפת ומנוהלת ע”י מנהלת הקיבוץ.

טיפ

בכל חודש יוצא לאור עיתון
הקיבוץ המחולק בתאים.

טיפ

באתר האינטרנט של ברור חיל

www.brorhail.org.il

באגודה הקהילתית קיים “ועד אגודה” שנבחר ע”י כל חברי האגודה (חברי
הקיבוץ ותושבי ההרחבה) שבראשה יו”ר הנבחר ע”י חברי הועד .ועד האגודה
מתכנס בתדירות של כפעם בשבועיים ,דן ומקבל החלטות בנושאים הקשורים
לפעילות האגודה .הניהול השוטף מופקד בידי “מנהל האגודה” שנבחר ע”י
הוועד ,מטפל ומפקח על הפעילות השוטפת של ביצוע השרות המוניציפאלי,
בהכנת התקציב השנתי ובביצועו בהתאם .מנהל האגודה הינו הכתובת עבורכם
לשאלות וטיפול בנושאים המוניציפאליים לו אתם זכאים.
באגודה הקהילתית קיימות ועדות בנושאים המטופלים על ידה (כמו חינוך,
תרבות ,קליטה ,צוות עלון )...כשחברי הוועדות הינם מאוכלוסיית הישוב.
“האגודה החקלאית ברור חיל” הינה האגודה שחבריה הם חברי הקיבוץ בלבד.
האגודה החקלאית ,כלומר “הקיבוץ” ,עוסקת בנושאים הפנימיים של הקיבוץ
ובפעילות המשק החקלאי .הקיבוץ נותן לאגודה הקהילתית שירותי הנה”ח,
גבייה ,גזברות ושירותי מזכירות .חשוב לציין שפורמלית ומשפטית פועלת
“האגודה הקהילתית” כ”ועד מקומי” .בהמשך החוברת תמצאו הסברים פרטניים,
כתובות וטלפונים הדרושים לכם.

תוכלו למצוא מידע רב ושימושי

ועדת הקליטה לתושבי ההרחבה בברור חיל
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חמישה דברים שלא ידעתם על ברור חיל
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.2
.3
.4
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היישוב הוקם ב 5-במאי  ,1948כדי לשמור על הדרך היחידה ממרכז
הארץ לנגב ,והיה ליישוב האחרון שהוקם בארץ ישראל טרם קום
המדינה.
מקימיו היו עולים ממצרים ,אך במשך השנים קלט עולים רבים מברזיל,
עימם מזוהה כיום הקיבוץ בתקשורת הישראלית.

טיפ

יש להרשם בהקדם אצל חיה
רדאי בבנין המזכירות,
טל08-6803709 :
לצורך רישום תושבות
לאגודה הקהילתית ולאיזור
הרישום .באותה הזדמנות
לבקש תא דואר.

שמו של הקיבוץ כשם יישוב יהודי שהיה כנראה בקרבת מקום בתקופת
בית שני ,בו מלו היהודים את בניהם בימי גזירות אדריאנוס ,שאסרו על
קיום ברית מילה.
שם היישוב השתמר בשמו של הכפר הערבי הסמוך ,בריר ,שהתקיים עד
מלחמת העצמאות.

באוקטובר  1978צולם המופע “ארץ טרופית יפה” עבור הטלוויזיה
הישראלית בקיבוץ .מופיעים בו גם נגנים ורקדנים בני הקיבוץ ממוצא
ברזילאי.

טיפ

אתרים לחיפוש עבודה באיזור:
מעברים( :באתר המועצה
)www.sng.org.il
שתילwww.shatil.org.il :
תנועת אורwww.or1.org.il :

טיפ

כדי להירשם למערכת
ההודעות ב S.M.S-של
הקיבוץ ,כדאי לפנות למשה
שקולניק במייל:

mussa04@gmail.com

ולציין את מס' הטלפון הרצוי
לקבלת ההודעות.
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טיפ

איך מקבלים מד מים?
מתקשרים אל דני רגב,
אגף הנדסה ותשתיות
במועצה האיזורית שער
הנגב .טל054-6755150 :

טיפ

איך משיגים פח אשפה גדול
ירוק?
מתקשרים אל חיים שדדי,
מחלקת התברואה במועצה
טל054-6755122 .

המועצה האיזורית שער הנגב
המועצה האיזורית שער הנגב כוללת בשטח שיפוטה  11ישובים .מתוכם ,מושב
אחד (יכיני) ועשרה קיבוצים ,ביניהם ברור חיל .המועצה נותנת לישובים את
השירותים המוניציפאליים הנדרשים על פי החוק ומעבר לכך ,בהתאם להחלטות
מליאת המועצה בה מיוצגים כל הישובים שבתחומה .למימון השירותים הניתנים
גובה המועצה ארנונה על פי החוק .שומת הארנונה נשלחת ישירות למשפחות
התושבים בישובים ומשולמות ישירות למחלקת הגבייה .חלק מהארנונה
המשולמת ,חוזר לישובים כתמיכה במתן השירותים המקומיים שבאחריות
“הועד המקומי” בכל ישוב במועצה .קיים קשר רצוף וחיובי בין הנהלות הישובים
והנהלת המועצה שהינה הגורם המרכזי המשפיע על איכות החיים באיזור.
לעדכונים נוספים והבנת מערכת זו אפשר להכנס לאתר המועצה ולהתעדכן
בכתובתwww.sng.org.il :

שירותים נוספים בקיבוץ
מרכולית  -בישוב קיימת מרכולית (“כולבו”) לשירות התושבים הפתוחה כל
השבוע משעה  08.00עד  20.00ובימי ששי עד .14.00
יש להתעדכן בשעות הפתיחה בלוח המודעות או באתר הקיבוץ.
דואר  -שעות פתיחה של הדואר הן בכל יום בין.11:00-13:30 :
ניתן להגיע ,או לפנות בשעות אלו אל גילה לבבי בטל08-6803653 :

טיפ

בימים ראשון ושלישי
מתקיים שוק בשדרות בין
השעות .9:00-14:00
ביום ראשון  -תמצאו בו
פירות וירקות טריים,
בגדים ,חפצים לבית,
תבלינים ועוד המון דברים.
ביום שלישי  -בעיקר ירקות
ופירות.

ספריה  -קיימת כ”מכלול” של חדר עיון ,משחקי ילדים וספרייה .פתוחה
בשעות אחה”צ ובתיאום מראש עם עובדות הספריה .טלפון08-6803605 :
(פנימי.)3605 :
ביטחון  -קרבת הישוב לרצועת עזה מחייבת אותנו לערנות בטחונית .קיימת
כיתת כוננות וצוות צח”י (צוות חירום ישובי) בתקווה שלא נידרש להם.
רכז הבטחון השוטף בישוב מקיים קשר ותיאום מלא עם פיקוד העורף ומחלקת
הבטחון של המועצה ופועל בהתאם להוראות גופים אלו.
נוי  -הטיפול בנוי הישוב ,עדיין באחריות הנהלת הקיבוץ ,נכון לשנת .2011
העברת הנוי לאחריות “הוועד המקומי/אגודה קהילתית” עומדת על הפרק
לקראת השנים הבאות ולאחר פיתוח הנוי בהרחבה הקהילתית במשך הבנייה
באתר.
גבייה והנה”ח  -התשלומים עבור מיסי “הועד המקומי” ומערכת החינוך
מתבצעים בהנה”ח של הקיבוץ .פתוח בכל יום מ 08.30-עד .14.00
ניתן לשלם בכרטיס אשראי ,בהמחאות ובמזומן כנגד הודעות חיוב לתושב.
רצוי לתאם טלפונית.
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מערכת החינוך של ברור חיל
הורים יקרים שלום,
מערכת החינוך שלנו הינה מערכת חינוך קהילתית ברוח החינוך הקיבוצי ,ומהווה
ציר משמעותי ומרכזי בחיי הקהילה .היא מופעלת ע”י האגודה הקהילתית
בהובלת מינהלת החינוך ,ומחויבת לעשות כמיטב יכולתה לקיים מערכת חינוכית
ערכית .מערכת החינוך בברור חיל רואה עצמה כאחראית לספק מענה חינוכי
לילדי היישוב מגיל שלושה חודשים ועד סיום י”ב .בשיתוף עם הקהילה וההורים
היא מהווה גורם משמעותי בפיתוח יכולותיו האישיות של כל ילד תוך שמירה
על סביבה מוגנת ובטוחה .הצוותים החינוכיים מקבלים הנחייה מקצועית ,זוכים
לליווי לאורך כל השנה ומהווים צוות מקצועי ואיכותי.
התוכנית הפדגוגית בגיל הרך ובחינוך החברתי הקהילתי כולל תכנים המעודדים
עצמאות ואחריות ,יצירתיות וסקרנות ,כבוד וסובלנות כלפי הזולת תוך חיבור
לטבע ולסביבה .מערכת החינוך של הגיל הרך כוללת חמש קבוצות חינוכיות,
מבית התינוקות עד גן בוגר .מערכת החינוך של גילאי בית הספר ,מופקדת על
תלמידי בית הספר האיזורי “שער הנגב” .היא כוללת שלוש קבוצות חינוכיות,
מכיתה א עד י”ב ומטפלת בחינוך המשלים לאחר הלימודים ובחופשים של
משרד החינוך .לכל שאלות והבהרות אני לרשותכם.
הדס פלג  -רכזת חינוך
052-7711995

טלפונים וכתובות מייל של בעלי תפקידים בברור חיל
שם

תפקיד

מס' טלפון

מייל

ורדית

מרכזיה

08-6803665

brorhail@brorhail.org.il

גולי

גבייה והנה”ח

08-6803677

gulivaza@gmail.com

אלי אבוטבול

יו”ר אגודה קהילתית

054-7889172

eli@yevolim.co.il

רפי בן אמו

בטחון

050-3130424

rafeb@brorhail.org.il

הדס פלג

רכזת חינוך

052-7711995

Pelegfam@gmail.com

עוזי הניג
גיורא שמי (שמיל)

מנהל קהילה קיבוץ
מנהל אגודה
קהילתית
רכז משק

054-2001306

yonit@brorhail.org.il

052-3964273

giorashemi@gmail.com

08-6803664

shacharlbn@gmail.com

עמי גלאון

רכז תרבות

050-8422214

amig@egged.co.il

מירב שוסטרמן

רכזת קליטה

050-6661433

Meirav53@gmail.com

איילה שניר

עורכת עלון

050-3130593

ayalasnir@gmail.com

דבורה קורצויל

רכזת בריאות ורווחה

050-3130399
052-6544989

שירות חירום רפואי

בריאות

03-6190579

מרפאה

דוריס  -אחות

050-3130613

מרפאה

אילת  -אחות

050-3130397

עו”ס

איריס פרידמן

08-6803276

שחר לוי

(שר”פ)

טיפ

באיזור מתקיימים חוגים
למבוגרים ,פעילויות ספורט
לילדים מכל הגילאים ולימודי
מחול באולפן למחול .פרטים
באתר המועצה.
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מנהגי דת בקיבוץ ברור חיל
ברור חיל איננו קיבוץ דתי .יחד עם זאת רוב העולים גם ממצריים וגם מברזיל באו מבתים מסורתיים ,בהם נשמרו
מנהגים יהודיים בולטים .כל בני ה 13 -עולים לתורה בבית הכנסת ,קוראים את פרשת השבוע ואת ההפטרה .העלייה לתורה
מלווה בדרך כלל בשמחה משפחתית ובהשתתפות הציבור .לפי המנהגים החדשים גם הבנות חוגגות את בת המצווה.
בבית הספר בנים ובנות בכיתה ז’ מקבלים משימות חברתיות ובסיום השנה מתקיימת חגיגה כיתתית או שכבתית .בברור
חיל בית כנסת גדול ויפה ,אשר נתרם בזמנו על ידי נדבן יהודי-ברזילאי ,מר פנחס גולדברג ,לזכר בני משפחתו שנספו
בשואה .בית הכנסת מואר ומאוורר ונמצאים בו כל כלי הקודש .בזמנו היה בית הכנסת מאוכלס מאוד על ידי הורים
של חברים ובשנים האחרונות מתקיימות תפילות בשבתות לפי פנייה של חברים ובימי מועד :אזכרות ,ולהבדיל ,פדיון הבן.
שבת חתן ,תפילות הגומל וכמובן בר מצווה .בראש השנה /יום כיפור מתקיימות תפילות לכל הציבור .אנחנו בדרך כלל
מזמינים חזנים מבחוץ לנהל את התפילות .בית הכנסת משמש גם כמקום מפגש פעם בחודש לוותיקי הקיבוץ במסגרת
פגישות ותיקים .כחלק מן החיים ישנו בית עלמין .סדרי ההלוויות נעשים לפי המסורת ,בדרך כלל מזמינים איש מקיבוץ
סעד שמנהל את הטכס הדתי – תפילות ,קדיש מסורתי “אל מלא רחמים” .אנחנו עומדים בפני שיפור אסתטי של בית
העלמין .הקבורה אצלנו נעשית בארון עץ ,אלא אם כן מסיבות הלכתיות המשפחה מבקשת קבורה אחרת .סדרי הקבורה
מנוהלים על ידי הקיבוץ .נשמח לעמוד לרשות הציבור לכל צרכי שרותי הדת.
רשם :אברהם שנפלד

שירותי בריאות בברור חיל
בישוב מרפאה המעניקה שירותי בריאות לחברי קופ”ח כללית הרשומים בסניף הישוב ובמצבי חירום לפונים.
לוח זמני קבלה קבועים במרפאה:
קבלת רופא

יום

בדיקות מעבדה

קבלת אחות

א’

8:00-8:30

9:00-10:00
12:30-14:00

ב’

8:00-8:30

9:00-10:00
13:00-17:00

7:30-10:30
ופעם בחודש
בתיאום מראש
13:00-17:00

ג’

7:30-8:00

ד’

אין בדיקות

7:30-10:30

ה’

7:30-8:00

8:30-10:00
12:30-14:00
7:30-10:00
12:30-14:00
8:30-10:00
12:30-14:00

ו’

אין בדיקות

8:00-10:00

מזכירה רפואית

8:00-12:00
13:00-15:30

8:00-13:00
8:00-12:00
13:00-15:30

* המרפאה מעניקה (לפי נוהלי שרותי בריאות כללית) את השירותים הבאים:
א .במצבי חירום :לכל הילדים ללא קשר לשיוך קופה .במידה והמרפאה סגורה ,יש לפנות למד”א או לחדר מיון.
ב .במצב רגיל :רק למי ששייך למרפאת קיבוץ ברור חיל.
ג .טלפונים של המרפאה( 08-6803661 :מזכירות)( 08-6803659 ,חדר אחיות).
אחרי שעות פעילות המרפאה יש לפנות למוקד בטל03-6190579 .
בברכת בריאות מלאה
צוות המרפאה
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שימרו על קשר...
רשימת טלפונים ומיילים של דיירי ההרחבה
שם  +משפחה

טלפון בבית

נייד

אברמוב רומן ואנה

052-5390777

אוחיון מיטל ושמעון

 054-7943362מיטל

אורטל אירית ואוהד

054-3339383

בוקעי איריס ויואב

 054-4780224איריס

בוריחץ אילנה ואלביין

077-7898257

 054-5931162אילנה

ביטון גלית ואשר

077-4484914

 057-8125988אשר

בכר אורלי ודורון

08-6610954

 054-7995192אורלי

ברמן רונית ונתן

052-3424480

נייד

מייל
tevaplus@walla.com

 054-7525949שמעון

meitalo@amdocs.com
shimono@amdocs.com
xaphaan@walla.com
irit.sarig.or@gmail.com
iris1@brorhail.org.il
yoavb2@gmail.com
Doctor.dent32@gmail.com

 054-6734306יואב

bitona@gmail.com
 054-7995117דורון

behar23@gmail.com
bsronit@gmail.com

גודווין ניקול וקרל

054-7917465

 054-7917464ניקול

goodwincrl@gmail.com

גפני ארנון ורונה

054-7886156

054-6776371

arnonrona@walla.co.il

דבוש אמלי ואבי

052-5345923

054-6466624

antenot.shatil@gmail.com

דורון מיטל ויוסף

 054-7743899מיטל

 050-6272157יוסף

meitald@el-mor.co.il

דקל יונתן

 052-3470875יונתן

הכרמלי חופית נמרוד

 052-3451352חופית

הרטוב אביבה וישי

yonathan.dekel@gmail.com
 052-8359153נמרוד
 054-7917232ישי

hofith@amdocs.com
hnimrod@amdocs.com
yishai.hartuv@gmail.com

ויזנברג איציק,
רפפורט ורדה

 050-6223475ורדה

itzhak@arv.co.il
varda.rappaport@gmail.com

וייץ דורית ורוני

054-2666412

doritv@mail.sapir.ac.il

 054-7411188איילה

 054-7411177אסף

assafayala@walla.com

זילברבוש מיה ואלון

 050-5216718מיה

 050-7881001אלון

טל יסמין ואמוץ

 050-7227851יסמין

 050-7267349אמוץ

zilmaya@gmail.com
alonsil@gmail.com
amtal149@gmail.com

טל שגית ודורון

 054-6784042שגית

 054-3339191דורון

כהן איריס ויניב

 054-9985433איריס

 050-7687136יניב

Sagit.tal@hai-plastic.co.il
dtal@micron.com
iris_yaniv@walla.co.il

לוי מיכל ודוד

 052-3501497מיכל

 052-4462233דוד

d.levi@busch.co.il

ליבנה דבירה

052-8830689

dvira@roshtov.com

מגן בטי רז ואלברט

 052-2884733בטי

bettyraz_259@hotmail.com

ורטהיים איילה ואסף

מדמון עינת ועוזי
נאור דליה וגיורא

072-2363043

08-6610332

 054-6755307עינת

 054-7917240עוזי

050-7244801

050-7228128

madmon@brorhail.org.il
madmon.family@gmail.com
Mop_naor@dorot.com
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נייד

נייד

מייל

שם  +משפחה
נפתלי דגנית ורמי

050-3608785

050-7729676

Dganit273@013.net

סבג דנה ותומר

 054-4531574דנה

 050-3837183תומר

T_sabag1@walla.co.il

סבג רחל ואורן

050-9555042

050-7653789

rachelben@court.gov.il

 054-7955971ליליאנה

 054-7955970דמיאן damian@netmedia.net.il
batyamram@gmail.com

סינגר ליליאנה ודמיאן

טלפון בבית

08-6611624

052-8995113

עמרם בתיה
פוליטי נעמי ויעקב

 050-6987235יעקב

ya_no_pol@walla.com

 050-8910543איילת

 050-6922814רועי

aiayahoo@hotmail.com

 052-3667852גליה

 052-2469232יצחק

Galia.fridler@perrigo.co.il
advancmd@smile.net.il
yoke@zahav.net.il

 050-6987239      08-6612688נעמי

פרידלר איילת ורועי
פרידמן גליה ויצחק

08-6610541

קרן אביבה ויוסי

 050-5433593 077-4020050אביבה

קרת גדעון ,סדן פאני

08-6803620

 050-3113095יוסי

keretkeret@gmail.com

050-7886896
 052-2766274סוניה

 052-3903317איל

 054-6755156אורנית

 054-6614344איתן

rada1969@walla.com
hamamiso@walla.co.il
rozenblat2@bezeqint.net

 050-4095668אביטל

 054-3339722עוז

avitalrotem@walla.com

 054-7993766יורי

yuriraf@gmail.com
luba@bgu.ac.il
dani@gln.co.il

שואף דורית ורוני

 054-4711631דורית

 052-2453667רוני

שוורץ שרה ומיקי

 052-3601511שרה

 054-2386335מיקי

dorittoot@gmail.com
roni@espnet.co.il
michael_shwartz@yahoo.co.uk

 050-6661433מירב

 054-2288720גיורא

Meirav53@gmail.com

שלום אנג’לה ורון

 052-2552367אנג’לה

 052-2782492רון

rasdyl@gmail.com

שניר איילה ונדב

 050-3130593איילה

 059-3130588נדב

ayalasnir@gmail.com

שפיצר איילת ואיתי

 050-8664733איילת

 054-2529011איתי

itai@dimri.co.il

שר בת שבע ואבי

052-5249963

052-5249962

sherr@bezeqint.net

תורג’מן אריק וענת

 052-5859800ענת

 050-8381938אריק

asanat@netvision.net.il

רדא סוניה ואיל
רוזנבלט אורנית ואיתן

08-6610555

רותם אביטל ועוז
רפאלסקי לובה ויורי
רפפורט מיכל ודני

שוסטרמן מירב וגיורא

072-2342532

077-6633979

 054-8055917דני

במצב חירום...

ברוכים
הבאים!
אנו מאחלים לכם
קליטה נעימה
ומוצלחת
בברור חיל

כדי לקבל מידע וסיוע,
ניתן לפנות למועצה בטל08-6806450 :
לפני כן רצוי לפנות אל ראש צוות
החירום היישובי  -רפי בן אמו ,טל050-3130424 :

במרכז לשירות פסיכולוגי שער הנגב
(טל )08-6802752 :מוענק ,בין השאר ,גם סיוע
לנפגעי טראומה במרכזי החוסן של העיר שדרות
והמועצה האזורית שער הנגב.

