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 דף מידע קהילתי

טיפול בצמחי בר בגינות לקראת 

 האביב (וגם סיפורים על נחשים)
 

 האביב כבר כאן, ואיתו מגיע שפע של ירוק ופריחה. 

בשנים האחרונות החליטה ועדת הנוי בשיתוף עם 

המועצה להעביר את מעין ברוך לגינון (יותר) 

אקולוגי. בגינון אקולוגי המטרה היא לשמור על 

הקרקע, לשתול צמחים מקומיים שמתאימים 

לאקלים ולסביבה בה הם שתולים, ובכך להפחית 

את ההשקייה, הגיזומים, הריסוסים, הבוץ וסחף 

הקרקע, סחיפה שיצרה שלוליות בוץ בכבישים 

 בשנים קודמות.  

אנחנו יודעים שהעשבים המתייבשים מהווים מטרד 

במקומות מסויימים. צוות הגננים בהדרכת מפקח 

הנוי עוברים בכל הקיבוץ ויכסחו את הכל. זה 

 תהליך לא ארוך אבל הוא עדיין לוקח זמן. 

אם אתם  -אנחנו ממליצים לכסח בגינות הפרטיות 

רוצים לכסח רק פעם אחת בעונה כדאי לחכות עד 

 שהעשבים מתייבשים. 

לאתגרי הנוי הרגילים נוספו בשנים האחרונות 

חפירות לצורכי תשתיות, ועצים שנפלו באיזור 

הלולים, כך שישנם הרבה מקומות שזקוקים 

לשיקום. תהליך החפירות עוד לא הושלם, וגם 

 שיקום הנוי יקר מאד ויארך זמן. 

גינון הוא תהליך ארוך ואיטי. מרגע שנשתל עץ 

עוברות שנים עד שיתן צל ופירות. אנחנו בהנהלה 

ובצוות הנוי פועלים ומקבלים החלטות שייטיבו עם 

כל החיים בישוב שלנו. לגינון אקולוגי יש  -כולנו 

היבטים חשובים לא רק בהקשר לחסכון באחזקת 

הגן, אלא יותר בדגש של שמירה על בריאות כולנו, 

 על ידי צמצום החשיפה לרעלים. 

יחד עם זאת, אפשר ורצוי לפנות אלינו בשאלות, 

 הערות והשגות, אנחנו כאן בשביל כולנו.
 

ואי אפשר לדבר על עשבייה בלי להזכיר נחשים: 

כדי להימנע מלמשוך נחשים לגינות, אנחנו 

ממליצים להרים את כל מקומות המסתור 

החביבים עליהם: גלי אבנים, ערימות של עצים 

להסקה וגרוטאות. צפעים לעיתים מזהירים שהם 

התרחקו  -נמצאים: אם אתם שומעים נשיפות 

 מהמקום. 
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 דף מידע קהילתי

בחורף. תעלומת הגעתו החורפית של הנחש אל 

תוך ביתנו לא נפתרה, אבל עובדה אחת בטוחה:  

 הוא לא בא מהעשבים.

כך גם נחש צפע מפחיד מאד שנכנס לבית של 

גינה גלי לפני כמה שנים (לגמרי לפני שהתחילו 

גינון אקולוגי בקיבוץ) וממש לא היו לו עשבים 

 לשכון בהם בגינה המטופחת של גינה גלי.

והגדיל לעשות צפע צעיר שבחר להשקיע ולטפס 

אל גג הספריה שלנו, ולזנק, כנראה בלי כוונת זדון, 

על בחורה שעברה שם בדיוק באותו רגע קריטי. 

מרוב בהלה, הצפע הכיש את הבחורה. כידוע 

לכולנו, איזור הספריה נקי מעשבייה גבוהה 

וצפופה, ודווקא דשאים מושקים הקיפו אותו אז (זה 

קרה הרבה שנים לפני שמישהו בכלל חשב על 

 גינון אקולוגי).

אירוע ההכשה הקודם שקרה בתחומי הקיבוץ היה 

לפני כחמישים שנה, באיזור שהיה מגּוַנן ומושקה 

שני האירועים  -היטב. אגב, כדי לא להדאיג 

הסתיימו בשלום. אז מה? למה הבאנו את 

כי מבקשות  -הסיפורים המקומיים האלה? ברור 

להרגיע: אין קשר בין גינון אקולוגי לבין הסיכוי/

סיכון לפגוש נחשים בחצר הקיבוץ. נחשים ממש 

לא אוהבים עשבים צפופים. עבורם זו סביבה 

 שקשה להתפתל בה.

אז יחד עם ביטול הקשר בין גינון אקולוגי לנוכחות 

נחשים, מאד חשוב לפעול לצמצום הסיכון בעיקר 

בעונת הקיץ, בה, כידוע, הנחשים פעילים (חוץ 

חשוב להקפיד  -מהנחש שהתבלבל בבית שלי) 

 ולהשקיע בקיום ההנחיות שצירפנו כאן.

ְתַגדלו  -ועוד המלצה שמבוססת על ניסיון 

חתולים!!! גם צדים את המאכלים שהנחשים 

כשהם פוגשים  -מחפשים בקירבת בתינו, וגם 

נחש הם לא בורחים וכן מאתגרים את כוחם מול 

הנחש. זה גורם לנחש (בעיקר לצפעים) לנשוף 

חזק לצורך הרתעה, וכך אנחנו יכולים לגלות את 

נוכחות הצפע, ולהיזהר. לא ניסיתי עם זעמן שחור 

רק הצפע מסוכן  -וזעמן המטבעות, אבל בינינו 

/https://www.youtube.comאצלנו. שווה צפייה 

watch?v=VPOfvLS9Mt8  ו שימו לב לדשא!!! … 

 

 נכתב ע"י טלי בארי ואיה עוז
 

 בברכה, הנהלת אגודה קהילתית.

 

מספר כללי זהירות שמומלץ לזכור וגם ללמד 

את הילדים, שעשויים לצמצם משמעותית את 

 הסכנה מהכשת נחש:

 לא ללכת יחפים על מצעי דשא או עשב גבוהים.

הימנעו מהפיכת אבנים, ומהחדרת ידיים 

 לצמחייה סבוכה, לגומות וגומחות בטבע ובחצר.

אין להשאיר נעליים, תיקים, תרמילים ושקי שינה 

 פתוחים בחוץ . 

 במידה ומזהים נחש:

יש להתנהג בשקט ולא לעשות תנועות 

פתאומיות (בניגוד לדחפים הטבעיים) הנחש 

מאויים על ידי האדם ולכן יתקוף כאשר ירגיש 

 מאויים.

 אין לנסות לתפוס את הנחש או לגעת בו.

אם חדר אליכם נחש הביתה, השתדלו לא לאבד 

אתו קשר עין וצרו קשר עם לוכד נחשים מקצועי, 

 שילכוד את הנחש בבטחה.

במידה והנחש נמצא בשטח פרטי, בתוך הבית 

או החצר, יש להזמין לוכד נחשים. אנחנו מזכירים 

שנחשים הם חיות מוגנות, ואנשים מּוָּכִשים בזמן 

שהם מנסים להרוג אותם, כך שחשוב להזמין 

 לוכד נחשים ולא להתמודד עם הצפע בעצמכם. 

 0523791685טלפון של ינקי סלמה, לוכד נחשים: 

הנחשים והטיפול בעשבים: נחשים היו פה תמיד, 

מרבית המפגשים שקרו לנו  -ותמיד יהיו. ולראיה 

עם נחשים באזורי המחיה שלנו, היו גם בשנים 

שקדמו להתחלת הגינון האקולוגי, וממש לא 

בהקשר לשטחים מרובי עשבים. בסעיף הבא 

טלי בארי מביאה את סיפורי הנחשים של מעיין 

 ברוך. 

 

סיפורים על נחשים ועשבים או: נחשים אוהבים 

 עשבים?

לפני כחודש, בערב חורפי קריר למדי, פתאום 

בזווית העין נקלטה תזוזה מתפתלת בתוך הבית. 

נחש!!! מה הוא מחפש בבית? ואיך בכלל היה לו 

 כוח לטפס במדרגות ולהגיע לתוך הבית?

הרי ידוע שנחשים הם בעלי "דם קר". הם לא 

מסוגלים לשמור, כמונו, על טמפרטורת גופם 

 -הם מתחממים, וכשקר  -יציבה. כשחם בחוץ 

הם מתקררים ומיתקשים לייצר אנרגיה 

לתנועתם (המקצוענים קוראים להם 

 מאד לפגוש נחש -"ּפֹויָקלֹוֶתְרמים"). לכן נדיר מאד

 



                                                 

 

 
 

 בחירות לוועדות במעיין ברוך

 הדרך הטובה והיעילה להשפיע 

 

שחיי היום יום של הקהילה וזאת לאור העובדה  ,חשיבות רבה ביותרהנן בעלות  ועדות תושבים בקהילה

השתתפות  מתוכננים ומבוצעים בהובלה משותפת של הוועדות והנהלת היישוב.היישוב, קידומו ופיתוחו ו

 .חברי האגודה, הנה זכות ראשונה במעלה העומדת לרשות כל מדותועאו במ הבחירות בבחירהבתהליך 

 

"הועד רשאי להקים מבין חבריו ועדות מייעצות למטרות  -ועדות יישוביות יפעלו מכוחו של ועד ההנהלה 

 שונות וכן לצרף אליהם חברים מבין חברי האגודה. סמכויות ועדות אלה תוגדרנה על ידי ההנהלה. 

המלצות ועדות אלה יובאו לדיון  ה.הקהילה וההנהלבפני  בפעולתה תהיה אחראיתות אלה כל אחת מועד

 ואישור הועד." )מתוך תקנון האגודות(

 

וייקח חלק במפגשי ) חבר ההנהלה, יוגדר כנציג ההנהלה לענייני הוועדה )רפרנט -אחד מנבחרי הציבור 

בעל סמכות ן לפעול כגורם ציבורי מרכזי הוועדה. שיטת עבודה זו תחזק את עבודת הוועדות ותאפשר לה

 ויכולת השפעה.

 

אנו קוראים לכל חברי האגודה לנצל את ההזדמנות המיוחדת ולגלות מעורבות בתהליך 

 הצבעה.והן באמצעות  ,תבוועדוהבחירות הן ע"י נכונות לתרום לניהול חיי היישוב דרך חברות 

 .ההזדמנות לקחת חלק פעיל בניהול חיי היישוב ולתרום לקידומו זו תלוועדומדות ועמהגשת 

 

מחייבת נוכחות והשתתפות בישיבות המתקיימות . חברות בוועדה מבוצעת בהתנדבות תבוועדוחברות ה

לעיתים  יתקיימוששיבות . )בתקופות מסוימות תתכן דרישה להשתתפות בילחודשאחת לפחות בשעות הערב 

 .( תכופות יותר

 

 .נוי ואיכות הסביבה 3. תרבות 2. חינוך 1בשלב זה אנו מחדשים ומרעננים שלוש ועדות: 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 
 

 בועדות חברותהצגת מועמדות ל

 וכן את הסיבות  /ןוכישוריהם /ןלהכין דף מודפס בו יציגו את עצמם /ותלתפקיד מתבקשים /ותהמועמדים

ולשלוח לאבישג לצרף לדף תמונה.  רצוים בוחרים להציג לציבור כדי שיתמוך במועמדותם. והנימוקים אותם ה

 .b.org.il-mmkhila@mבמזכירות במייל 

 לטובת חברי היישוב שיהיו מעוניינים לשוחח עם /תלציין בדף גם דרכים להתקשרות עם המועמד חשוב ,

במייל ובפרסום  ,לפני הבחירות. דפי הצגת המועמדות יפורסמו לכלל הציבור ע"ג לוח המודעותהמועמדים 

 לתיבות הדואר.

  כשבועיים לפני הבחירות תתקיים  הועדות /תלתפקיד חברי /תלהכרות עם המועמדיםבזום  חברי האגודהאסיפת 

 לועדות.

 

 ועדת חינוך 

 

 עיקרון מנחה  –חינוך במעיין ברוך 
 הילדים והנוער בישוב. לכלליין ברוך מתייחס החינוך במע

 
 תפיסת תפקיד -ועדת חינוך

  . ועדת חינוך היא גוף ציבורי המורכב מנציגי אוכלוסיית מעיין ברוך 

 .הועדה נותנת ביטוי לכך שמערכת החינוך היא קהילתית ובאחריות הקהילה 

 ובמקרה הצורך מנהל הקהילה., הרפרנט הנהל, החינוךרצוי מתחום  בוועדה יהיו שותפים נציגי ציבור 

 בעשייה החינוכית. הועדה תביא את רחשיי הציבור  והקהילתית הועדה תיתן ביטוי למעורבות ההורית
 .בנושאי החינוך בפורום הועדה

 
 כפיפות –ועדת חינוך 

 .ועדת החינוך כפופה להנהלת הישוב 
 

 תחומי עיסוק –ועדת חינוך 

 ישוב )אסטרטגי( הועדה עוסקת בקביעת מדיניות החינוך ב 

 .הועדה מהווה גורם מקשר בין הקהילה )תושבים / הורים( לבין מערכות החינוך 

  והמנהל המוניציפאלי )טקטי( יהיישובהועדה מהווה צוות חשיבה, בקרה וקבלת החלטות לצד רכז החינוך 
 

 דרכי פעולה -ועדת החינוך 

 ,בתום כל ישיבה יפורסם פרוטוקול. וע מראשנושאי הישיבות יפורסמו כשב הועדה תתכנס לפחות פעם בחודש. 

 כנית השנתית של החינוך הבלתי פורמאלי תכנית עבודה חינוכית, תכנית תקציבית והועדה תאשר את הת

  .בקרה ומשוב לאורך השנה.  התקציב יובא לאישור הנהלת היישוב . חלקית

 כן לקביעת סדר היום של ישיבות הועדה. רכז החינוך ויו"ר ועדת חינוך יפגשו מעת לעת לעדכונים והתייעצות ו 

  סיכום ביניים 2. אישור תכנית שנתית ותקציב, 1מפגשים עם הנהלת הישוב:  שלושההועדה תקיים לפחות .

  .מי השנהובנוסף לסיכ והערכות לחופשת הקיץ, ועל פי הצורך פגישות נוספות

 בחירה והרכב –ועדת חינוך 

 תושבי מעיין ברוך אחת לשנתיים. חברי ועדת החינוך יבחרו על ידי כלל 

  :חברים. 5-7הרכב הועדה 

 .יו"ר הועדה יבחר על ידי חברי הועדה 
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 ועדת נוי ואיכות הסביבה 

 

 עיקרון מנחה  –נוי במעיין ברוך 
 השטחים הציבוריים והמשותפים בישוב. לכללהנוי במעיין ברוך מתייחס 

 .הנוי במעיין ברוך פועל בעיקרון גינון בר קיימה
 

 תפיסת תפקיד -ועדת נוי

 מייעצת לוועד ולמנהל הקהילה בכל התחומים של שיפור פני היישוב. 
 

 כפיפות – נויועדת 

  בוועדה יהיו שותפים נציגי ציבור רצוי מתחום הנוי, רפרנט הנהלה, ובמקרה הצורך מנהל תחום הנוי
 .במועצה ומפקח הנוי

 נטים לעדכון שוטף ולהעלאת נושאים לדיון יו"ר הועדה יהיה בקשר קבוע עם מנהל הקהילה והרפר
 .בוועדה

 
 תחומי עיסוק – נוי ואיכות הסביבה ועדת 

  שקשור בחזות ובנוי היישוב פרויקטהוועדה עוסקת בכל. 

   כלליים בתחום חזות היישוב ואיכות הסביבה פרויקטיםהוועדה מסייעת בקידום.  

 פועלבהקשורים לנוי  פרויקטים הוועדה מסייעת בבחינת חלופות, תמחור עלויות ובהוצאת.  

  הוועדה נותנת תשומת לב למקומות הדורשים שיפור מידי, מפגעי בטיחות, מרכזת פניות תושבים בתחום
נדרשת ראייה כוללת, עיצובית, תכנונית . חזות היישוב ועומדת מול הגורמים הרלוונטיים ביישוב ובמועצה

 .ואסטטית

 ת החלטות לצד הנהלת הישוב והמנהל המוניציפאלי )טקטי(הועדה מהווה צוות חשיבה, בקרה וקבל 
 

 דרכי פעולה - נוי ואיכות הסביבה ועדת 

 ,בתום כל ישיבה יפורסם פרוטוקול. נושאי הישיבות יפורסמו כשבוע מראש הועדה תתכנס לפחות פעם בחודש. 

 יבית חלקית. בקרה תכנית תקצ, עונתיתתכנית עבודה  מפקח הנוי ,כנית השנתית של והועדה תאשר את הת

 .ומשוב לאורך השנה.  התקציב יובא לאישור הנהלת היישוב

  הנוי וחזות . הועדה תביא את רחשיי הציבור בנושאי תהיישוביבעשייה הקהילה הועדה תיתן ביטוי למעורבות

 .בפורום הועדה הישוב

  סדר היום של ישיבות הועדה. רכז החינוך ויו"ר ועדת חינוך יפגשו מעת לעת לעדכונים והתייעצות וכן לקביעת 

  :סיכום ביניים   .2אישור תכנית שנתית ותקציב,   .1הועדה תקיים לפחות שני מפגשים עם הנהלת הישוב

 .והערכות, ועל פי הצורך פגישות נוספות

 בחירה והרכב – נוי ואיכות הסביבה ועדת 

  יבחרו על ידי כלל תושבי מעיין ברוך אחת לשנתיים. הנויחברי ועדת 

  :חברים. 5-7הרכב הועדה 

 .יו"ר הועדה יבחר על ידי חברי הועדה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

 ועדת תרבות 

 

 עיקרון מנחה  –תרבות במעיין ברוך 
 הקהילה והגוונים שבה. לכללהתרבות במעיין ברוך מתייחסת 

 
 תפיסת תפקיד -תרבותועדת 

  מטרתה של ועדת תרבות היא לתת את בחיי הקהילההתרבות הקהילתית הינה אחד מהיסודות החשובים .
 ..המענה המדוייק המגוון והמעשיר ביותר

  ועדת תרבות מתאימה את תכנית התרבות היישובית ליעדים ולצרכים הקהילתיים הנקבעים מעת לעת
 .בידי מנהל הקהילה והוועד

 
 כפיפות –ועדת תרבות 

 .ועדת החינוך כפופה להנהלת האגודה הקהילתית 
 

 תחומי עיסוק – ועדת תרבות 

  )הועדה עוסקת בקביעת מדיניות התרבות בישוב )אסטרטגי 

 .הועדה מהווה גורם מקשר בין הקהילה לבין התרבות המועצתית ופרסומי האזור 

  והמנהל המוניציפאלי  תהיישוביהועדה מהווה צוות חשיבה, בקרה וקבלת החלטות לצד רכזת התרבות
 .)טקטי(

 
 דרכי פעולה - תרבותועדת 

 לכל הגילאים, בהתאמה , תרבות בונה תכנית שנתית המנסה לדייק את התרבות לכל מגוון האוכלוסייה ועדת

 .ללוח השנה ולמסורות היישוביות

   נוסף על החשיבה והתכנון, הוועדה היא ועדה ביצועית; חבריה שותפים בכל השלבים של תהליך יצירת אירועי

 .עד לארגון האולם לפני ואחרי האירועמהחשיבה והתכנון, הבדיקה התקציבית ו –תרבות 

 30 +, צעירים,60:  תת ועדות תרבות )פועלות כחלק מתחום התרבות( המיועדות לקהל ספציפי יותר.+ 

 ,בתום כל ישיבה יפורסם פרוטוקול. נושאי הישיבות יפורסמו כשבוע מראש הועדה תתכנס לפחות פעם בחודש. 

 כניות קהילתיות, תכנית תקציבית חלקית. בקרה וישובית, תיהכנית השנתית של התרבות והועדה תאשר את הת

  .ומשוב לאורך השנה. התקציב יובא לאישור הנהלת היישוב

  הועדה תיתן ביטוי למעורבות התושבים בעשייה הקהילתית. הועדה תביא את רחשיי הציבור בנושאי התרבות

 .והקהילה בפורום הועדה

 עת לעדכונים והתייעצות וכן לקביעת סדר היום של ישיבות הועדה. יפגשו מעת ל ת התרבות ומנהל הקהילהרכז 

  :סיכום ביניים   .2. אישור תכנית שנתית ותקציב, 1הועדה תקיים לפחות שני מפגשים עם הנהלת הישוב

 .הקיץ, ועל פי הצורך פגישות נוספותהאביב ו לעונתוהערכות 

 בחירה והרכב – תרבותועדת 

  ידי כלל תושבי מעיין ברוך אחת לשנתיים. יבחרו על התרבותחברי ועדת 

  :חברים. 5-7הרכב הועדה 

 .יו"ר הועדה יבחר על ידי חברי הועדה 
 

 
 

  



                                                                                                                                       

                                                                                                                                             

בדרכים טבעיותולמידה בחינוך אלטרנטיבי יזמית     
 

 :  בנושא 
)"או לא(איך אפיקי נחל מתקשרים למערכת החינוך "

 


