
יחד למען  "מתנדבי  110. איתוולנו לא נותר אלא להסכים , נפוליאוןאמר " הצבא צועד על קיבתו"
כדי להעניק לחיילים תשומת לב בדמות כריך  , פועלים לאורך כל השנההם  . מכירים בערך זה" החייל 

 .ואירועי שיא שאליהם נגיע בהמשך, חיוך חם, טוב
בתחום תחנת האוטובוסים  קראווןבכל יום מימות השבוע ניצב לו מזנון ? "יחד למען החייל"אתם מי 

בשישי כאשר הוא מלבד ) 17:30ונסגר בשעה בבוקר  5:30הוא נפתח בשעה , במועצה אזורית אשכול
,  המגיעים הן מהמושבים והן מהקיבוצים -רובם פנסיונרים, ביוםמתנדבים שישה ( 13:00נסגר בשעה 

 -ים ל'פותחים את המזנון ומכינים סנדוויצ, הם משכימים קום. מגיעים לתפעל אותו בשלוש משמרות
 !חיילים בשבוע 1000-1200שימו לב בין 

 . הם מגיעים עם רצון להעניק לחיילים ולפנק אותם -לכל המתנדבים והתורמיםאחד משותף דבר 
כאשר הוא נמצא הרחק מביתו אינה משתווה לארוחת , ת כריך/עיניים מחייכות אשר מגישות לחייל

 .  מתעלה עליההיא ,מלכים
וכשאנו , בידיים המיומנות וביכולות הניהול, במוסר העבודה. חכמת הוותיקים שלנו עומדת לצד המזנון

תושבת  , אווקראטאורה מדברים על יכולות ניהוליות אנו מדברים על מתנדבת אחת יקרה בשם 
אופן  התפעול היומיומי בלמערך ובמיומנות גדולה ולב רחב דואגת , מבטחים אשר מתנדבת חמש שנים

אורה  . מצרכיםכספיות לרכישת ותרומות תרומות של ירקות ולחם אורה עוסקת באיסוף . שוטף
לדאוג לקיום המפעל הזה יחד עם  ! ההרגשה להתנדב פשוט אדירה"שיתפה אותנו לגבי ההתנדבות שלה 

אני מציעה לכל  . לראות ולשמוע את החיילים שמחים שאנחנו קיימים בכלל, מתנדבים 100 -עוד מעל ל
 ."זה נותן קצב וטעמים בחיים -מי שיכול להתנדב

  
 .אשר בשנים האחרונות אחראית על שיבוץ המתנדבים ומתנדבת בעצמהמינה בר אלי דיברנו עם 

מינה שיתפה אותנו במרקם המיוחד של הפעילויות אשר נערכות לא רק בשגרה היומיומית אלא גם 
 .באירועי שיא שנתיים

סופגניות בכל הבסיסים  2000חילקנו מעל  בחנוכה, אנו עורכים פעילויות שונות ומגוונות סביב החגים"
כיפת "אגב ישנם כמה מתנדבים המגיעים בשישי לעמדות , "כיפת ברזל"לאורך העוטף וכמו כן בעמדות 

קיבלנו את כל תרומות הממתקים של   בפוריםחילקנו פירות יבשים ו, בשבטו "בט. ופרים'עם צ" ברזל
אנו מחלקים , יום העצמאותבשנה לקראת פעם . ארזנו אותם למשלוחי מנות והענקנו לחיילים, הילדים

 .השנה יוענקו בחודש הבא ארנקים מעוצבים לבנים ולבנות, מתנה לכל חיילי אשכול

ל  י י ח ה ן  ע מ ל ד  ח ל-י ו כ ש א ף  י נ  ס
ל ב ק ל ה  ז ת  ת  ל



יחד עם ילדיהם אילן וברט מארגנים את  אייזקסון ו'וג איב" יום התצפיתניות"שיא בולט הוא אירוע 
ונהנות  , תצפיתניות האזור מגיעות לבריכה בצאלים. ומכוונים אותו כך שיהיה יום כיף נהדר, אירוע זה

ירקות ופירות שאותם המתנדבים  ,  פוייקהבתפריט בין היתר   -אייזקסוןממטעמיהם של משפחת 
 . מגישים לחיילות

לזכר בתו שקד ,אירוע חשוב נוסף הקורה ביום זה הוא שאלי בלו מגיע עם קבוצה גדולה של מתנדבים 
 .רייקי ועוד עמדות הפעלה מקסימות, שיאצו' , מסאגוהם מעניקים טיפולי , בלו

השנה הגיעו ה  . מתנדב משמעותי נוסף מארגן אחת לשנה אירוע התרמה גדול אלטרדניאל 
 .וכל כספי הכרטיסים כולם נותבו לתרומה לרווחת החיילים" של באר שבע סימפונייטה"

 ."אני מעריכה את המתנדבים  ושמחה על כל אחד המצטרף אלינו, אני מרגישה שאני עושה דבר חשוב" 
  

הקצב  , המתנדבים יכולים להגיע למשמרת אחת לחודש ויכולים גם להשתלב בחמש ושש משמרות
,  נרדיה ריקיאחת מהן היא , מתנדבים מהקהילה אשר אינם פנסיונריםישנם . מוכתב על ידי המתנדבים

ואני מתגוררת ביישוב   ריקי נרדיהשמי "ביקשנו ממנה לספר לנו מעט על תחושותיה כמתנדבת 
לחייל שכבר   כאמא, להתנדבלפני כשנתיים החלטתי . אני גרה כאן כבר שמונה שנים באזור. אבשלום

.  ראיתי צורך עז בלהתנדב ולהרגיש חלק מהחיילים, ולחיילת שהתגייסה לפני חצי שנה, השתחרר
הם  . ומרגישה יותר נתרמת מאשר תורמת, במהלך ההתנדבות אני נתקלת בחיילים וחיילות מקסימים

בקבוצת : ויש לי סיפור לשתף.  וההערכה שלהם, לראות את הכרת התודה, ממלאים אותי באושר רב
ביקשתי מהבת . שלחו הודעה על חיילת ששכחה את החוגר בסניף"יחד למען החייל "של  הוואטסאפ

הצלחנו   הפייסבוקואכן בעקבות . על מנת שלא תעמוד למשפט בגין איבוד החוגר, שלי לנסות לאתרה
נסענו אליה  , מסתבר שהיא משרתת באחד הבסיסים באזור, לאתר את החיילת וליצור עמה קשר

והכרת התודה למשהו שבעיני היה מובן , החיבוק והערכה שלה. ועוגה וקצת כיבוד, לבסיס עם עוגיות
ואני מהווה דוגמא , לסיכום אני רוצה לומר שבשבילי להתנדב זה דרך חיים. מאליו ריגשו אותי מאד

 ."כי אין כמו דוגמא אישית, ולילדי בית הספר שאיתם אני נמצאת ביום יום, לילדיי
  

חבר קיבוץ בארי הממלא את תפקידו במסירות רבה  , יצחק הנשיאר הסניף "בהזדמנות זו נודה ליו
 .סניף אשכול" יחד למען החייל"והמהווה כתובת זמינה ונעימה לכל מתנדבי 

 050-7422159: ניתן לפנות למינה בר אלילהצטרפות 
 052-396-2983 - אווקרטולאורה ; 054-301-8228: סלע לעמי ולתרומות כספיות ניתן לפנות 

ל  י י ח ה ן  ע מ ל ד  ח ל-י ו כ ש א ף  י נ  ס
ל ב ק ל ה  ז ת  ת  ל


