הד החורש
עלון קיבוץ כפר החורש
אוקטובר 2020

לכולם שלום,
זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המיילל ...השבוע הרגשנו לראשונה השנה את חילופי
העונות .נגמרו החגים מחשיך ממש מוקדם ,קריר בערבים ובבקרים ואוטוטו נוציא את
בגדי החורף .
בחודש שעבר נפרדנו בצער מחברתנו ציפי שאנן ז"ל ובעלון נספר קצת על חייה
ואישיותה של ציפי.
נשתף קצת על אירועי הסגר השני ,השריפה ,הפסקת החשמל ,הלידות והתארגנות
מערכת החינוך בסגר ובסיומו.

קריאה מהנה

צילום :גלעד תלם

מצב התחלואה בכפר החורש –
מתחילת המגיפה אובחנו  6חולים מאומתים ובשיא הגענו ל 59 -מבודדים .לכל מבודד /
משפחה בבידוד הוצמדה "משפחה מאמצת" שדאגה לרווחת המבודדים.
מצבנו היום טוב ,וחזרנו לשגרת החירום .יחד עם זאת ,בקהילה כמו שלנו ,מקדם
ההדבקה עלול להיות גבוה ואנו חייבים לשמור על עצמנו ,ככל שניתן.
הציבור מתבקש להמשיך ולשמור על הכללים ,לעטות מסכות במקומות ציבור עם אופי
התקהלותי ,וכמובן להימנע מהתקהלות ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות ופיקוד
העורף.

אירועי וותיקים –
בהמלצת המועצה ,הוחלט לאשר פעילות וותיקים ,כזו שתאזן בין הצרכים
הבריאותיים לאילו החברתיים .אנו מקיימים מפגשי חברה תחת כללים שלקחו על
עצמם הוותיקים – שטח פתוח ,פחות ה 20-חברים ועוד.

מערכת הגיל הרך
א.

ב.

ג.

ד.

מענה לילדים שהוריים חיוניים – לאחר מאמצים רבים ,הוחלט כי נפתח בכפר
החורש מענה לילדים שהוריים חיוניים בעבודתם .המערכת נפתחה להורים
שעמדו בקריטריונים שפרסם פיקוד העורף והמחיר היה מסובסד על ידי
הקהילה ,כחלק מהסולידריות בתקופה הנוכחית .נבקש להודות לצוות ולמנהלת
החינוך על ההתארגנות ,והעקשנות לפתוח ,על אף כלל הקשיים והאתגרים
שהציבו בפנינו הרשויות.
חזרה לשגרה -עם סיום הסגר השני ,נפתחה מערכת החינוך לפעילות מלאה.
סגירה ופתיחת המערכת הוא אירוע מורכב הדורש הוצאה והחזרת עובדים
מחל"ת ,סגירת המבנים ומניעת ונדליזם שלצערנו הוא גם חלק ממגפת הקורונה.
אנו פונים לציבור ההורים להקפיד על הכללים של עטיית מסיכות ,שמירת
מרחק ,הימנעות מכניסה למבני החינוך בכל שעות היממה.
תשלומים והחזר כספי להורים -לאחר התשלום וההחזר על חודש ספטמבר ,אנו
מחשבים את עלויות אוקטובר .חשוב להבין שהחישוב הוא שנתי והתשלום
החודשי אמור לכסות את עלויות הקיץ ועלינו לקחת זאת בחשבון.
מצלמות במעונות היום  -בהתאם לפרסום בתקשורת על התקנת מצלמות עד
סוף נובמבר ,נקיים שיח ציבורי (בזום) בו נלמד על החוק ,היתרונות והחסרונות
בנוכחות מצלמות במבני החינוך.

תמונות מהיום הראשון לחזרה לשגרה לאחר הסגר השני:

פינת הילד:

מערכת החינוך החברתי קהילתי
מגפת הקורונה פגעה בעיקר בשגרת הילדים בגילאי בית ספר .ממקום של שגרת בית
ספר ,חוגים ,פעילויות תנועה ,טיולים ,חברותא ועוד -עברו הילדים לפעול בבדידות
בבית .למידה בחלקה עברה לזום ובחלקה כעבודה עצמית ,פעילויות חברה ומפגשים-
גם כן דרך הזום.
הדאגה העיקרית שלנו כקהילה מתמקדת בימים אלו באוכלוסייה זו .גילאי 6-18
מדווחים על קשיים רבים ,בדידות ,עצבות ותחושת חוסר אונים לאור העובדה שסיום
התקופה לא ידוע ויש המדברים על אפשרות של שנה בה חייהם יתנהלו בדרך זו .הצורך
בחיי חברה חשובים לעין ארוך בעיקר בתקופה של שגרת חירום ותקופה בה חלק
מההורים יוצאים לעבודה והילדים נשארים לבד בבית או הופכים למטפלים באחיהם
הצעירים.
הרצון לתמיכה מתנגשת לא פעם עם הנחיות פיקוד העורף ומשרד הבריאות שאוסרות
מפגשים חברתיים .במקביל ,נולדה יוזמה ללמידה משותפת ("לבד ביחד") בשעות
הלימודים מרחוק מול בתי הספר .אנחנו כמערכת חינוך חברתית קהילתית ,מאמינים
ששיתוף למידה יהווה עבור הילדים והנוער שלנו ,פלטפורמה טובה לבניית סדר יום
בריא שיש בו ; תקשורת ,לימוד ושיתוף.
היוזמה הינה שיתוף של מועצת עמק יזרעאל והנהלת החינוך של קהילת כפר החורש.
כחלק ממערך הלמידה גייסנו הורים ומתנדבים מחברי הקהילה אשר ייקחו חלק
בתוכנית המרכז לאורך חודשי הלימוד הצפויים לנו.
מרכז הלמידה הקהילתי

אינו תחליף למפגשים חברתיים במסגרת מערכת

החינוך אלא תוספת משלימה .לאור העובדה כי הדברים אינם צפויים ואנחנו מתמודדים
עם בחינה מחודשת של ההיתרים והכללים מידי יום ,נוציא תכנית משתנה מידי שבוע.
במרכז הלמידה הילדים יקבלו תמיכה והכוונה ע"י רכזת הנעורים שלנו נועם בכור
והמובילות מעיין ארזי ,אירית פישמן והמתנדבים .ההגעה
למרכז הלמידה תהיה בהרשמה מראש בהתאם
לקפסולות הלימוד בבית הספר ובהתאם למספר הילדים
מותר עפ"י הכללים.
חדרי המועדון לחבר ומבני החינוך ,הותאמו ללמידה
וישיבה מול מחשב ,על כל נערה/נער להצטייד
במחשבים ניידים ,או כל מכשיר נייד אחר שיוכל לאפשר
להם תקשורת עם בית הספר.
במהלך היום הילדים יוכלו לצאת להפוגות בין שיעור לשיעור.
ההגעה למרכזי הלימוד תהיה תוך כדי שמירה על הכללים :עטית מסכות ,שמירה על
מרחק ,כל ילד יביא בקבוק שתיה אישי עם שמו.
במועדון קיימת אפשרות להכין שתיה חמה ,הילדים מתבקשים להביא כוס רב פעמית
שתשמר עבורם במהלך השבוע .בשלב זה השירות יינתן ללא עלות.
בהזדמנות זאת אנחנו רוצים להגיד תודה לכל מי שעזר לגייס מחשבים למרכז הלמידה
ולמתנדבים היקרים שנותנים מזמנם היקר.

על מה דיברנו החודש?
סיכום ישיבת וועד הנהלה 5.10.2020
הישיבה התקיימה בצפייה מרחוק ובכפוף לאישור שניתן מרשם האגודות (כינוס אסיפות ועריכת ישיבות ועד נוכח
ההגבלות החדשות למלחמה בנגיף הקורונה).
משתתפים :רבקה הרלינג – יו"ר ,שאול בן יהודה ,צביקה פרידמן ,יותם אהרונסון ,קובי פרץ .יוסי בנימין.
מוזמנים :אורי דורמן ,ארז אגוזי ,תמרה קשת ,עומרי שפר ,מאיה דרור ,אורה ברזל
.1
.2

.3

.4

נמסר דיווח שוטף בעניין הטיפול בחובות חברים לקיבוץ ועל דרכי הטיפול בגביית החוב בהתאם לנוהל
הטיפול בחובות חברים שאושר ע"י וועד ההנהלה ב. 4.2018-
בנוהל הצבעה בקלפי נקבע בהתאם לתקנון של האגודה שבפרסום תוצאות הבחירות יצוין האם עבר /לא
עבר או התקבל/לא התקבל ללא ציון מספרי .עומרי שפר מבקש לשנות סעיף זה בתקנון ובנוהל ולפרסם
את התוצאות המספריות של ההצבעה .התקיים דיון .לא התקבלו החלטות יתקיים דיון נוסף בנושא זה כולל
הצגת חוות דעת משפטית.
הוצגה הצעה לקול קורא והגדרת תפקיד רכז/ת בריאות רווחה וצרכים מיוחדים .הוסבר הצורך בתפקיד זה
וכן המבנה הארגוני החדש של מערך הבריאות הרווחה והצרכים המיוחדים לאחר השינויים שנעשו בבית
הקשיש וסגירת מרפאת השיניים .מוצע שהיקף המשרה של הרכז/ת יהיה  50%והשכר יהיה בהתאם
למקובל לתפקיד כזה בקיבוצים .ועד הנהלה מאשר את הגדרת התפקיד של רכז/ת בריאות ורווחה וצרכים
מיוחדים  .תתקיים בדיקה נוספת בעניין היקף המשרה וכן בעניין העלות השנתית של תפקיד זה .בעת
הדיונים על הצעת התקציב לשנת  2021יוחלט על היקף המשרה ותאושר העלות השנתית .רק לאחר
אישור התקציב לשנת , 2021יפורסם לחברים קול קורא כולל הגדרת התפקיד.
הוצגה תגובת בעלי התפקידים לדו"ח הביקורת בעניין שמירה ובטחון ,נהלי קבלת החלטות ומערך
הכספים .התגובה כוללת פירוט של הליקויים שכבר תוקנו וכן את הפעולות שמתוכננות להתבצע במטרה
ליישם את המלצות המבקר ולוח זמנים ליישום ההמלצות.

סיכום ישיבת ועדת קרקעות ותכנון 12.10.2020
נוכחים :אורי דורמן ,ארז אגוזי ,תמרה קשת ,אלי חלוצי ,רבקה הרלינג ,אורי בן יהודה ,מוריה יבור נוימן ,רני
יפעה ,דודו תדמור ,בריגיט קשת.
 .1ארז עדכן לגבי התקדמות פרויקט שדרוג התשתיות בישוב .עקרונות התכנון יובאו לאישור האסיפה והקלפי
ב –  .14.10.2020העבודות לשדרוג תשתיות המים יתחילו בשבועות הקרובים .יוצא קול קורא לתפקיד
מקשר דיירים בהתאם להחלטת הועדה.
 .2היכרות עם יעל קוזוקרו :יעל הציגה את עצמה ואת הניסיון שלה בתחום התכנון כולל עבודה של שנים
רבות במנהל התכנון .יעל בעלת משרד עצמאי שנותן שירותים למספר רב של קיבוצים וישובים במרחב
הכפרי.
 .3מתווה עבודה מול הצוות של התוכנית הכוללנית -בישיבת זום שהתקיימה ב –  26.08.2020עם הצוות של
התוכנית הכוללנית הוצגה המצגת שהם הכינו וכעת הקיבוץ נדרש להתייחס לחומר ולהעלות סוגיות
שחשוב לו שיוטמעו במסגרת התוכנית (במגורים ובתחומים נוספים).
נושאים להתייחסות שעלו בדיון:
• התייחסות לנושא הרחבה עתידית של הקיבוץ מ –  350ל –  500יח"ד.
• ביטול ההתניה בתב"ע שבתוקף בעניין הלולים.
• הסדרת מתחם המוסך  +כביש .75
• פיתוח מתחם המעיין
• מיקום חלופי למבני משק
• מיקום בריכת שחיה
• הסדרת בית העלמין.
• סוגיית אדמות הנציב.
• שינוי מיקום האזור המסחרי בתב"ע

• שמירה על שטחי משבצת כפר החורש עליהם נטוע יער של קק"ל.
החלטה:
יוקם צוות מצומצם שיכלול את יעל קוזוקרו ,ארז אגוזי ,אלי חלוצי וחבר נוסף מוועדת קרקעות ותכנון.
הצוות המצומצם ילווה את יעל בעבודה השוטפת ויכין את הדיונים שיתקיימו בוועדת קרקעות ותכנון.
סוגיות עקרוניות "גדולות" יובאו לדיון והחלטה בוועד ההנהלה.

דו"ח אסיפת חברים – 14.10.2020
השתתפו  38חברים
דורמן

יו"ר האסיפה :אורי

האסיפה התקיימה בהתאם להנחיות מעודכנות של רשם האגודות השיתופיות לכינוס אסיפה כללית בתקופת הקורונה
וקיום הצבעה גלויה מיום  20.8.2020בדרך של היוועדות חזותית VIDEO CONFERENCE
 .1הוצג התהליך לאישור העקרונות של פרויקט שדרוג התשתיות הציבוריות .האסיפה מאשרת ( 30בעד 4
נגד) להעביר את ההצעה לעקרונות לשדרוג תשתיות ציבוריות להצבעה בקלפי (בעד /נגד).
 .2ה וצגה הצעת ההחלטה בעניין התחייבות הקיבוץ כלפי חברים במגרשים שאינם מוסדרים בחכירת הקיבוץ
הערת "אדמות הנציב" .האסיפה מאשרת ( 32בעד אין מתנגדים) להעביר את ההצעה להצבעה בקלפי
(בעד /נגד).

תודה לצוות הכולבו שלמרות השריפה
והפסקת החשמל -המשי כו לתת לנו
שירות ,ל"רשום על החשבון" באופן
ידני ובהמשך להקליד למערכת
הממוחשבת.

במהלך החודש נפרדנו מחברתנו ציפי (ציפורה) שאנן ז"ל.
להלן דברי פרידה שנאמרו על קברה:
פרידה מאמא יקרה,
התחלת את חייך בבודפשט שבהונגריה במשפחה
מיוחדת ומגובשת.
בגיל  12חייך הפכו לגיהינום של פחד זוועות
המלחמה .נאלצת להתבגר מהר וללמוד לשרוד
בכל דרך .גם כשנדמו תופי המלחמה ועלית על
אקסודוס בדרכך להיפגש עם המשפחה בישראל
וכבר ראית את האורות של חיפה ,הגורל והבריטים
שלחו אתכם חזרה לאירופה למחנה פליטים
בגרמניה.
רק בגיל  16הסתיימו  4שנים של הישרדות ופליטות והפכו לתקווה של תקומה
ובנייה,

של חיים חדשים בקיבוץ בו הביחד של הקהילה נותנים את הכח

להתגבר על כל מכשול לצמוח ולשגשג.
הקמת משפחה בקהילה בה כל אחד נותן לפי יכולתו ומקבל ע"פ צרכיו ,את
הקפדת וחינכת אותנו להיות בצד שנותן כמיטב יכולתו ומקבל רק מה
שבאמת צריך בלי להתלונן או לקנא לאחר.
ניסיתי לחשוב איזו מילה תתאר אותך הכי הטוב ואני חושב שרבים יסכימו
שאת היית אופטימיות בלתי נדלית ואת האופטימיות הזו שידרת בסבלנות אין
קץ ,לכל עבר.
אין ספור אנשים חייבים לך את הכוחות שלהם .בזכות האופטימיות המאוד
פרקטית שלך אני יכול להעיד כבן ,שתמיד היית שם בשבילי ונתת לי
מהאופטימיות את התובנה שתמיד יש דרך להצליח ומכל סיטואציה לשאוב את
החלק החיובי והבונה.
אז תודה לך אמא
וסבתא מיוחדת ומופלאה.
האופטימיות שלך תלווה את כולנו עוד שנים רבות.
בנך ,שי

נעים להכיר -עובדיה בן אור:
עובדיה בן אור מתגורר בכפר החורש זה מספר שנים.
עובדיה יליד ירושלים ,בן  , 84חבר קיבוץ בחן ,אב ל3-
מלכות (כהגדרתו) וסב ל 7-נסיכים.
תחביביו מזה עשרות שנים :רקוע נחושת ,ויטראז' ,פורניר ,פסיפס ,גזירת נייר וצילום.
לפני מספר חודשים עובדיה הציג את עבודותיו במועדון וזכינו לראות עבודות מושקעות
וייחודיות.
אהבות חייו -ידיעת הארץ ,טיולים בארץ ובחו"ל ,בוגר אבשלום לידיעת הארץ.
עובדיה פעיל מאוד בסב-יום (מרכז יום לוותיקי העמק במועצה האזורית עמק יזרעאל)
ובפעילויות הפפריקה בקיבוצינו.

קצת מהנעשה בתרבות אצלנו
מתחילים להריח את החורף באוויר .הזזנו שעון והימים
מתקצרים.
בקרוב התקהלויות במרחב הפתוח כלל לא יהיו רלוונטית בשל מזג האויר
הקר שיפקוד את ההר ולצערנו המגבלות בינתיים -פה להישאר.
יחד עם זאת ,ועדת תרבות עושה כל שביכולתה להרים את המורל ולקיים
פעילויות במסגרת ההנחיות.
קצת לפני ראש השנה ב ,12/9-ורגע לפני הסגר השני ,הספקנו לבלות
יחדיו בשבילי הקיבוץ בשבת אומנים בה טיילנו בין הבתים והמתחמים
השונים .טעמנו ,רכשנו ,התרשמנו ובעיקר נהנינו מהביחד.

ב 6/10 -חגגנו מסיבת סוכות בזום עם פעילות מקסימה ,שמחה וצבעונית
מבית היוצר של  -Guru Zuzuהיה מדליק ומצחיק.
ב 9/10-התכנסנו ויצאנו ברכבים מקושטים לשיירת חג מוסיקלית שמחה
ועליזה בהובלתה של תמרה.
ב 10/10-הסתובב בקיבוץ טרקטור הפינוקים וחילק בירות ,קרטיבים
ועפיפונים.

כמו בשנה שעברה ,גם השנה,
קיימנו בסוכות ,את תחרות הסוכה היפה .אנשים קישטו סוכות ושלחו אלינו
תמונות וצוות שיפוט הכתיר את  3המקומות הראשונים שזכו בסלסלת
פיקניק מפנקת לסוכה (משפחת יוחנן ,חן ושפע יפעה ודבי וירמי אבידן).
כל יתר המשפחות לא יצאו מקופחות וקיבלו חלה טרייה לשבת.
בסוף השבוע ,ה ,31/10-נצא בקפסולות אל שביל החורש ונהנה מפעילות
לכל המשפחה של צליל וצבע בטבע.

מימין ,סוכת חן ושפע יפעה -קישוטים
מחומרים ממוחזרים.
למעלה -סוכת משפחת אבידן

אנו עומדים לקראת סיומה של שנה קלנדרית ומקווים שנצליח לקיים עוד
שלל פעילויות מהנות במסגרת המותר.
לקראת שנת  ,2021ובשאיפה שזו תהיה שנה חדשה וללא מגבלות ,אנו
מזמינים את כל מי שרוצה להצטרף אלינו לוועדת תרבות ,לקחת חלק פעיל
ולהשפיע על תרבות כפר החורש ,ליצור איתי קשר.
איילת טל רוטנבך
רכזת תרבות

תודה רבה לוועדת תרבות ולאיילת
על כל העשייה בימים מיוחדים
אלה.
תיכנון אירוע במגבלות קורונה הוא
לא פשוט ודורש הרבה יצירתיות!
תודה לכם מכל חברי הקהילה!!

ולסיום,
כל אחד מכם מוזמן להצטרף לצוות העלון .המעוניינים ,מוזמנים לפנות
בהקדם לתמרה.
שבת שלום!!

