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 צילום: עליזה ירושלמי                            

 

 החורש מהיום בו הופץ הגיליון הראשון* מספור הד 



 לכולם שלום, 

. אחריהם, מי בטנדר רעוע, מי במשאית ישנה, הגיעו שאר החברים ראשונים הגיעו חלוצים  1948בחורף של "

והחברות ועימם "ילדינו". המראה היה תחילה מתעתע, מעין אשליה. מצד אחד תשתית מוכנה של בתים 

שניתן להיכנס אליה, וקומץ של ותיקים מייסדים, ומצד שני עתודות קרקע מצומצמות, תקציבים מועטים  

עות כספיות ניכרות כדי לבסס את התשתיות הכלכליות של הקיבוץ החדש )סיום  ומולם הכרח להשקיע השק

 פרות, בניית המאפייה(.   60-בניין הלול, בניית רפת ל

 שנה של מאבק ועמל, שיתוף, שגשוש ויצירה. 60 -כפר החורש  -מתוך חלוצים על ההר

 

)ראה בהמשך פרוטוקול וועד שנה ואנחנו עדיין בחיפוש אחר תשתיות כלכליות  72קשה להאמין שעברו 

 הנהלה(. 

 

 

קרא על תוצאות תהליך "מדברים קיבוץ" והמלצות הצוות לוועד ההנהלה, נכיר את וועדת נ בעלון החודש 

   ועוד. חינוך החדשה ואת תוכניתה לתשפ"א

 

 קריאה מהנה       

 

 

 

 

 



 ועדת חינוך יוצאת לדרך... –חינוך בונה קהילה  -קהילה בונה חינוך 

שמחות ומתרגשות לשתף אתכם בתהליך למידה שוועדת החינוך לקחה בו חלק ולשתף אתכם בתוכנית  

 העבודה שהתווינו לעצמינו לקראת השנה הבאה.

 

  רגע לפני שמחות להציג את חברות הועדה:

 מנהלת הקהילה -תמרה קשת 

 יב'(   -מנהלת החינוך החברתי קהילתי )א' –טליה בן ארי 

 מנהלת גיל רך  – מיכל טלמון

 נבחרת ציבור בדגש על החינוך החברתי קהילתי   –נעמי הידיי 

 נבחרת ציבור בדגש על הגיל הרך   –ענת תדמור שנורמן 

 נציגת ועדה שנבחרה על ידי הנהלת החינוך בתחום הכלכלי  – נגה ואן אלק 

 נבחרת ציבור בדגש על חיבור חינוך לקהילה והקהילה לחינוך   –נירה יחיאלי 

 יו"ר הועדה שנבחרה על ידי הנהלת החינוך ובאישור ועד הנהלה  –ליזו גבאי משה 

 

 קצת היסטוריה:

בשנים האחרונות פעלו בקיבוץ ועדות חינוך פעילות ומשמעותיות מאוד שהובילו לשינויים חשובים בשטח.  

היומיום ובשל  עם זאת, נוצרו אתגרים רבים שהפכו את הועדות לעיתים לוועדות עובדות בשוטף ובאתגרי 

 האינטנסיביות היו פחות הזדמנויות לכתיבת חזון ויצירת תשתיות לעתיד.  

כחלק מתהליכי הפקת לקחים ולמידה ממה שהיה, נבנה מודל ארגוני חדש שאושר על ידי ועד הנהלה ומתוכו 

 :  שתי ועדותהוקמו 

שכוללת את כל חברי הצוות שצוינו למעלה ומאחדת את הגיל הרך והחינוך החברתי   ועדת חינוך .1

קהילתי ביחד במטרה לראות רצף חינוכי ושפה חינוכית מאחדת מגיל לידה ועד גיל צבא. ועדה זו 

 מתווה את הדרך, כותבת את המדיניות והחזון, תומכת ומבקרת את תהליכי העבודה בשטח. 

ללת את מנהלת הקהילה, שתי מנהלות החינוך ואת יו"ר ועדת החינוך. שכו פעילה  הנהלת חינוך .2

 ועדה זו מוציאה לפועל את החלטות ועדת החינוך ועובדת בשוטף.  

 

בשל השינוי שנוצר בתפיסת ועדת החינוך בקיבוץ ועל מנת לגבש את תפיסת התפקיד וליצור תשתיות  

ם מעמיקים על ידי יועץ ארגוני מ"מכללת לעבודת הועדה, עברנו הכשרה מקצועית במשך ארבעה מפגשי

 קהילה פעילה" מטעם המועצה האזורית עמק יזרעאל. 

 במסגרת ההכשרה עסקנו ב :

 הגדרת תפקידי הוועדה, תחומי עבודה ומטרותיה  .1

 בניית דרכי עבודת הוועדה  .2

 דרכי קבלת החלטות וניהול קונפליקטים בוועדה   .3

 הגדרת ממשקי עבודה מול גורמים בישוב   .4

 

 מתוצרי ההכשרה היו כתיבת מטרות ועדת החינוך בכפר החורש ובניית תוכנית עבודה לשנה הנוכחית.  חלק

 

 

 



 מטרות הועדה כפי שהגדרנו:

 גיבוש אסטרטגיה וחזון למערכת החינוך לטווח ארוך, כנגזרת מאורחות החיים ומדיניות הקיבוץ .1

בנושאים:   .2 החלטות  בקבלת  מנחים  ועקרונות  מדיניות  ילדים  עיצוב  שילוב  עלויות,  תפקידים,  בעלי 

 .ונהלים 

 .חיבור בין הקהילה ומערכת החינוך, כגורם מתווך, מגשר ומבקר .3

 .אישור תוכניות שנתיות שתוכננו על ידי הנהלת החינוך הפעילה  .4

 על בסיס דוחות תכנון מול ביצוע  -בקרה כלכלית   .5

 .ונות הכוונה וסיוע למנהלות החינוך בביצוע התוכניות וההחלטות הש .6

משוב שנתי ובקרה על עבודת מנהלות החינוך. השיחות יתקיימו על ידי מנהלת הקהילה ויו"ר הנהלת  .7

 .החינוך בהכנת המשוב תיקח חלק כל ועדת החינוך

המלצה למינוי/החלפת המנהלות: המשך לקדנציה נוספת ו/או הפסקת עבודה לפני תום קדנציה   .8

 .ודיווח להנהלת הקהילה

 

 העבודה לשנת תשפ"א: תוכנית 

נשלחו מכתבים   –תינוקייה ועד גן זית  – קבלת החלטות וביצוע התקנת מצלמות בגני הילדים .1

להורים והתקבלה החלטה להתקין את המצלמות, משימה זו מתוכננת להיות מבוצעת עד סוף 

 נובמבר.  

 קביעת מדיניות בנוגע לחיסוני ילדים במערכת החינוך.  –מחוסגן  .2

מיפוי מבני חינוך הכולל יעוד המבנים, מיקום מבני החינוך, מצבם  –  מבני חינוך אסטרטגיה של  .3

 הפיזי וייעודם וזאת כחלק מהתכוננות הקיבוץ לקליטת משפחות חדשות משכונת הר בהרן. 

 קהילתי בכפר החורש ויישומו.   גיבוש תו תקן לחינוך החברתי .4

 ת עבודה .גיבוש תפיסת הנוער בכפר החורש וכתיבת תוכני –נעורים  .5

הכולל מסלולי חינוך, תפיסות עבודה, תקן אנשי חינוך אל מול מספרי    – בדיקת תו התקן לגיל הרך  .6

 ילדים והתאמתו להיום.  

 תפיסה ערכית וביסוסה מגיל רך ועד נעורים כולל ביטויי בפעילות קהילתית  –  חינוך מגדרי .7

מקרבת, חיזוק האקלים החברתי  גיבוש שפה של תקשורת  – מוגנות ובטיחות ילדים ונוער ביישוב .8

 קהילתי מגיל הרך ועד נעורים נתינת ביטוי לשפה זו גם באירועים קהילתיים. 

 

 פעמים בשנה סביב נושאים ידועים מראש.  3-5ועדת החינוך תתכנס בין 

ועדת החינוך  שמה לעצמה מטרה לעבוד באופן מקצועי, בשקיפות, ובשיתוף עם הקהילה. בהתאם לכך, 

 פרוטוקולים של הועדה יתפרסמו לקהילה אחרי כל דיון.

 חבר קהילה המעוניין להעלות נושא לוועדה מוזמן לפנות לנציגי הקהילה בוועדה. 

 

 בברכה ובהתרגשות,  

 חברות ועדת חינוך כפר החורש תשפ"א

 

 

 

 



 החודש?  החלטנו ועל מה דיברנומה  

 

 

 2020/10/14 20/2020סיכום ישיבת וועד הנהלה 

 כינוס אסיפות ועריכת ישיבות ועד )הישיבה התקיימה בצפייה מרחוק ובכפוף לאישור שניתן מרשם האגודות 

 .(נוכח ההגבלות החדשות למלחמה בנגיף הקורונה

 יו"ר.  –משתתפים: עמיר זרחי.

 שאול בן יהודה, צביקה פרידמן, יותם אהרונסון, קובי פרץ, יוסי בנימין, רבקה הרלינג 

 אורי דורמן, ארז אגוזי, תמרה קשת, רני יפעה, אורי בן יהודה, רונן בן ציון, סרחיו וקסלר.מוזמנים: 

 דיון והחלטות:

 עדכון בעניין הקמת מערכת סולארית על הגג של המאפיה:  .1

 חברי וועד הנהלה וחברי הצוות הכלכלי המייעץ ביקשו לקבל עדכון בנושא זה. 

 סולארית על הגג של המאפיה.כנית העסקית להקמת מערכת והוצגה הת

 הצוות יגיש את המלצותיו לוועד הנהלה עד סוף חודש אוקטובר.  .יתקיים דיון בצוות הכלכלי המייעץהוחלט ש

 

 

 2020/01/91 2020/21וועד ההנהלה מס'  סיכום ישיבת

 הישיבה התקיימה בצפייה מרחוק ובכפוף לאישור שניתן מרשם האגודות )כינוס אסיפות ועריכת ישיבות ועד 

 נוכח ההגבלות החדשות למלחמה בנגיף הקורונה(.

 

 יו"ר.  –משתתפים: עמיר זרחי 

 שאול בן יהודה, יותם אהרונסון, קובי פרץ, יוסי בנימין, רבקה הרלינג.

 חסר: צביקה פרידמן. 

 מוזמנים: אורי דורמן, ארז אגוזי, תמרה קשת, רונן בן ציון, אורי בן יהודה, רני יפעה, אלי חלוצי, דודו תדמור, 

 ירון אנג'ל, אלי כהן.  הדס אפשטיין,

 דיון והחלטות:

 האסטרטגית לפיתוח עסקי:  כניתוהצגה ואישור הת .1

 כנית האסטרטגית לפיתוח עסקי שהוכנה ע"י הצוות הכלכלי המייעץ המורחב בהנחיית הדס אפשטייןוהוצגה הת

 שהיא חברה לייעוץ כלכלי ואסטרטגי.  BDOמחברת  

 הוצגו ההמלצות של הצוות לפיתוח עסקי רב שנתי שמטרתו להתוות את כיווני ההשקעה בכדי להגדיל את 

 ת של הקיבוץ מפעילות עסקית.ההכנסו

 4מיליון₪ בפעילות עסקית קיימת ובין  2-כ (אנרגיה)₪ בהשקעות ראליות  מיליון 10-הצוות ממליץ להשקיע כ

 מיליון ₪ בהשקעות פיננסיות בסיכון נמוך ובינוני.  5-ל

 (איך)ורטת כנית בוועד ההנהלה ובאסיפה, הצוות הכלכלי המייעץ יכין תוכנית מפומומלץ שלאחר אישור הת

 כנית. ולמימוש הת

 : 2020דיווח ועדכון פעילות המאפיה לשנת  .2

 של המאפיה, תחזית לסוף שנת  2020נמסר דיווח ע"י יו"ר מאפיית אורנים וע"י המנכ"ל בעניין הפעילות בשנת 

 וכן על השפעות מגפת הקורונה על המאפיה.  2020

 

 23/11/2020תאריך:  5.2020 –אסיפת חברים  סיכום

האסיפה התקיימה בהתאם להנחיות מעודכנות של רשם האגודות השיתופיות לכינוס אסיפה כללית בתקופת הקורונה  

 .VIDEO CONFERENCEבדרך של היוועדות חזותית  20.8.2020וקיום הצבעה גלויה מיום 

 דיון והחלטות:

   -בטחון ,קבלת החלטות וכספים–ביקורת פנים   הצגת דוחו"ת



 ... איזה חודש היה לנו!ואוו, ואוו, ואוו

 נולא על חודש נפלא !! תודה רבה לכל צוות 

אמנון  ו מאשה ואלכס, רודונגה  תודה לכם

 .עטר

תודה גם ללהב, הילה יערי, חגית רוזן, אלה  

   פרסבורגר וליזו. 

עיקר הביקורת עסקה בהיעדר נהלי עבודה והגדרות תפקיד, היעדר צוות צח"י, היעדר תוכנית  -ביטחון .1

 שנתית, היעדר תיק ביטחון, היעדר הנחיות לתפעול המקלטים ועוד. 

ת ועדת ביקורת, עיגון בכתב  עיקר הביקורת עסקה בניהול האסיפות, הקפדה על שנות כהונ  -קבלת החלטות .2

 של נהלי עבודה של וועד ההנהלה, היעדר רף מינימאלי להשתתפות בוועדות השונות ועוד.

. ליקויים נוספים כבר תוקנו עוד לפני מידע  סיסמאות ואבטחת הרשאות,עיקר הביקורת עסקה ב -כספים .3

 פרסום הדוח. 

 על ידי ארז ותמרה.  ביקורת הפנים ומטילה על וועד ההנהלה לטפל בתיקון הליקויים  האסיפה מאשרת את דוחו"ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !!  נעים להכיר

 : מיכל טלמון וטליה בן ארי מנהלות החינוךהפעם נכיר את 

 

י"ב -נשואה לשחל אמא להלל חייל, מיקה ב 45, בת טליה בן אריקוראים לי  ,הי

  ולליבי בכיתה ה'.

 חנתון. חברת קיבוץ 

 . 2019בכפר החורש מפסח קהילתי מנהלת החינוך החברתי 

 יב' ובתוך זה תנועת הנוער.  -אחראית על גילאי א' 

שנים החלטתי להתקרב ללב ולערכים שהכי חשובים לי ועברתי לעולם  5במקצועי אני עו"ד ומגשרת. לפני 

 החינוך.

בת את הניסיון וההכשרה גם  אני עוברת הכשרה של אימון ילדים נוער ומשפחה ומער ת ונורבשנים האח

 בעבודתי כמנהלת המערכת. 

משנה לשנה אני מגלה קהילה בעלת ערכים חברתיים, מסורות וקהילתיות פורחת. ואני מרגישה זכות לקחת  

 חלק בצמיחה והגדילה של קהילת כפר החורש. 

                             

 טליה                                                                                             

_______________________________ ______________________________________________________________ 

 

 נעים להכיר שוב!

 .חברת קבוץ מרחביה ',גאמא לגוני בכתה  מיכל טלמוןשמי 

 . 2018מנהלת החינוך לגיל הרך בקבוץ מאז אוגוסט אני 

 .נו בבר אילןלמדתי עיצוב ואמנות, שפה וחינוך חברתי לתואר הראשון ותואר שני בינתחומי ביהדות זמנ 

 השנה התחלתי קורס מנהלי חינוך כדי ללמוד עוד ולהתפתח ולהתמקצע בנושא. 

 

תוכניות לימודים הנחיית מורים ומנהלים וריכוז פרוייקט ארצי בנושא   שנים בבית התפוצות בפיתוח 10עבדתי 

 . שנים נוספות בחברת "עת הדעת" כטכנו פדגוגית בפיתוח תוכן לפלטפורמה דיגטלית  7 "שורשים".

 לאחר המעבר חזרה לצפון חיפשתי לי תחום עניין חדש והגעתי לכפר החורש.

 ך יש עוד המון לעשות ואני מרגישה שאנו בדרך הנכונה.לאחר שנה ראשונה לא פשוטה עשינו כברת דרך, א

 זכיתי להכיר כאן שותפים נפלאים וקהילה חושבת, לומדת וצומחת.

 
                                           

 מיכל                                               

 

 

 

 

 

 



 סיכום והמלצות -מדברים קיבוץ

חברים חדשים, כמחצית  100חברים, מתוכם  243. בקיבוץ 2003כפר החורש הוא קיבוץ מתחדש משנת 

תושבי   26תושבים,  130 -מתוכם בני משק שבחרו לחזור ולהיקלט בקיבוץ. בנוסף מתגוררים בקיבוץ כ

 איש.   600-ילדים. סה"כ כ  200 -הרחבה וכ 

ציפיות שהתעוררו בין החברים הוותיקים והחברים  ועל רקע פערי תפיסה ו 2003על רק הזמן שחלף מאז 

החדשים בתחומים השונים, הנהלת הקיבוץ בחרה לברר ביחד עם כל הקהילה את זהות כפר החורש לעשור 

הקרוב ולחדד מחדש נושאים שיש תחושה שהם שנויים במחלוקת וזאת במטרה ללכד את הקהילה סביב 

 הסכמות ולאפשר לקיבוץ להמשיך ולצמוח.  

איש המייצגים שלל דעות וסטטוסים, להובלת התהליך. חברי הצוות הם: נעימה   13רך כך הוקם צוות של לצו

ברזל, רבקה הרלינג,  גידי פויס, שי שובל, ליזו גבאי משה, גיל לייש, עינת אדיר ספיר, אופק אברהם,  גלעד 

 המועצה והן על ידי חברת "מודוס".  תלם, ינון יבור, מוריה יבור נוימן ותמרה קשת.  התהליך מלווה הן על ידי

בוצע מיפוי והוגדרו )על ידי הצוות וועד ההנהלה( תחומים/נושאים לדיון   2019דצמבר   -בחודשים ספטמבר

עסקים ומערכת היחסים הרב   -בקהילה: ערבות הדדית, זכויות וחובות החברים, מערכת היחסים קיבוץ 

 דורית.  

 

משפחות   12 -מפגשי שיח בהם הצטרפו ולקחו אחריות  12התקיימו  7/2/20-וה 26/1/20-בין התאריכים ה

מנחים שאינם בצוות ההיגוי וצוות ההיגוי עצמו. למפגשים הוזמנו כלל   10שפתחו את בתיהם לאירוח, עוד 

 , תושבים, בנים( 13-חברי הקהילה בכפר החורש )חברים, שכונת ה

 

  מטרות המפגשים היו:

 השונות בציבור.. לקרב בין הקבוצות 1

 . לייצר הכרות ושיח אישי בין חברי הקהילה על מה הם אוהבים בכפר החורש ומה כדאי לשמר.2

 . לבדוק מה הם הדברים שכבר לא מתאימים לחברי הקהילה והיו שמחים להיפרד מהם. 3

 . התנעה ורתימה של החברים והתושבים לתהליך החשוב שלפנינו. 4

 

 ם יותר מאחרים. הנושאים העיקריים היו:בשיח בבתים עלו מספר נושאי

 קהילתיות  שהכוונה היא לערבות הדדית, אירועים מקרבי קהילה, תרבות, חגים משותפים ומסורות

 במתקנים ומבנים אנשים התייחסו לבריכה, שיפוץ חדר אוכל ומתקני שעשועים

וח התחום העסקי והנדלני  בנושא בעלי תפקידים אנשים התייחסו לעדיפות לבעלי תפקידים מקומיים, פית 

 ושיפור השקיפות בתקציבים, בהתנהלות ובהחלטות. 

ביחסים בין הקבוצות אנשים התייחסו להכיר ולהרגיש יותר ביחד, לחשוב חיובי ולהיפרד מהסטטוסים  

 מ"ההם ואנחנו". 

לאיכות  בתחום איכות הסביבה, אנשים התייחסו לשיפור חזות הישוב בנוי, בחצר ובכניסה לקיבוץ, ולפעול 

 הסביבה ויותר שטחים ירוקים. 

בתחום התשתיות , אנשים התייחסו לשיפור התשתיות בקיבוץ הוותיק, שיפור הכביש כניסה, ושיפור נושא 

 האינטרנט, חשמל, טלפון ומים. 

 נושאים נוספים שעלו היו: אכיפה, הוותיקים, מיסים  וחינוך

ה אפשרי. הצוות החליט לצאת לדרך עם סקרים  התחילה מגפת הקורונה ומפגש ציבורי לא הי  2020במרץ 

אינטרנטיים, שמטרתם ללמוד ולהכיר את דעות אנשי הקיבוץ בנושאים שעלו במפגשי הבתים ובכך להתחיל 

 להתקדם ולייצר תוצרים שיהוו בסיס לעבודת צוותי עבודה בהמשך. 



 שאלונים:  3פורסמו 

 שאלון בנושא ערבות הדדית   •

 הניהול בכפר החורש, מעורבות ויכולת השפעה על התנהלות והחלטותשאלון בנושא  •

 שאלון בנושא תקציב הקהילה •

 

 להלן תמצית תוצאות השאלונים:

 החשיבות של ערבות הדדית ותרבות מקומית

נראה שקיימת תמימות דעים בקרב כמעט כל המשיבים לשאלון, אשר מעוניינים לשמר את הערבות ההדדית  

להעמיק ולהרחיב אותה. מאוד חשוב להם לחנך את הילדים לערכי הערבות ההדדית. חשוב להם בקיבוץ ואף  

לגור בישוב שמקיים ערבות הדדית ומייחסים חשיבות רבה לכך שיתקיימו בכפר החורש חגים ותרבות במסורת 

 הקיבוצית. 

הסכמה היו נמוכים עם זאת, בשאלה אודות הפניית משאבים כספיים לתחומים של ערבות הדדית, ממוצעי ה

יותר. יתכן שיש כאן פער מסוים בין אמירה עקרונית אודות חשיבות הערבות ההדדית, לבין הנכונות לשלם  

 מחירים למימושה. או תפיסה שערבות הדדית ניתן לקיים גם על ידי נתינה והתנדבות. 

)קשישים/ות, לתמיכה  שזקוקות  ספציפיות  לאוכלוסיות  מענה  שיינתן  למשיבים  מי   חשוב  אבלות,  יולדות, 

 שנקלעים לקשיים כלכליים( ולכלל הציבור באופן של השקעה והתנדבות בתרבות, בחינוך ובפנסיה. 

ותחושת  והצורך בביטחון  גדולה של משיבים מדגישים שהצורך שלהם בערבות הדדית היא הידיעה  קבוצה 

 ודאות, שאם יזדקקו בעתיד יקבלו את התמיכה שתידרש להם. 

 ון מבקשים לשמר ולשפר את הדרך בה ערך הערבות ההדדית ממומש בקיבוץ כיום. המשיבים לשאל

 רצון להיות שותף לעשייה 

 בכל השאלונים ניכר רצון של רבים מאד מהמשיבים להיות שותפים לעשייה בכפר החורש.

שקיימת הלימה בין  מעניין היה לראות שרבים מהמשיבים הביעו נכונות לסייע ולהושיט יד. כמו גם להיווכח  

 תחומי העזרה הנחוצים ותחומי העזרה שהוצעו. צוינו מספר תחומים לשיפור ולהסתייעות. 

ותפישת  המועילות  תחושת  את  מאוד  מגדילה  לזולת  לסייע  שהיכולת  והייעוצית  המחקרית  בספרות  ידוע 

מית פנימית ותחושת  המסוגלות העצמית, אשר קשורות באופן הדוק לחוסן אישי וקהילתי, מוטיבציה אוטונו

 (. מומלץ לטפח את העזרה לזולת ולקהילה. Well-beingמיטביות )

 

הפערים בין "רצוי" ו"מצוי" הם צפויים, והם טבעיים בחברה ששואפת     -שאלות שבחנו את הרצוי והמצוי

 לחיות על פי ערכים נעלים.  

 

 הערכים שמתקשרים לערבות הדדית: הרצוי והמצוי 

( שהמשיבים סבורים  13ערכים )מתוך    7ות המתקיים בקיבוץ כיום, עלתה רשימה של  מהתשובות לשאלה אוד 

(: אמון, סולידריות, רווחה, רעות ואחווה,  3שמתקיימים בקיבוץ במידה מועטה מאמצע הסולם )ממוצע נמוך מ

 אחריות, שוויון, עזרה למשפחות עם ילדים.  

 

 הרצוי והמצוימאפיינים של התרבות הניהולית בכפר החורש: 

מתוך השוואת ממוצעי התשובות עולים פערים בין "רצוי" ו"מצוי" בתרבות הניהולית. נראה שמשיבי הסקר  

מותחים ביקורת ביחס לניהול בקיבוץ. נראה שתשובות אלה מבטאות משבר אמון. מומלץ לבחון בקפדנות מה  

 . הגורמים לתחושות של המשיבים, ולבחון כיצד לשקם את האמון שנפגע

 



 תחושות השייכות והזיקה לקיבוץ

נראה שתחושות השייכות והזיקה לקיבוץ הן גבוהות. לדברי המשיבים, הגורמים המרכזיים לתחושת השייכות  

הם הקהילה, המשפחה, החברים והקשר למקום. הם מציינים ששקיפות ואמון יגדילו את תחושת השייכות 

 שלהם.  

נקודות חוזק משמעותיות וייחודיות לכפר החורש. הקהילה בכפר  תחושת השייכות והקהילתיות הגבוהות הן  

קולטים ונקלטים. מתוצאות השאלון עולה ששתי הקבוצות מרגישות שייכות   -החורש מורכבת משתי קבוצות 

 והקהילה חשובה לכולם. 

השייכות. של  והעמקה  ביצירה  חשיבות  בעל  גורם  אינן  שהזכויות  בשאלות    נראה  עולה  לא  הזכויות  נושא 

הפתוחות )לא בשאלה על הגורמים שתורמים לתחושת השייכות כיום, ולא בשאלה על שינויים שיוכלו להעמיק 

 (.את תחושת השייכות בעתיד 

 

 מאפיינים ניהוליים של בעלי/ות תפקידים מרכזיים בקיבוץ

 מרבית המשיבים מעדיפים יכולות וכישורים על פני ניסיון קודם בתפקיד דומה. 

המשיבים שסברו שחשוב שהמנהלים/ות יהיו מכפר החורש, גדולה מקבוצת המשיבים שסברו שניסיון קבוצת  

ניהולי בתפקיד הספציפי חשוב יותר )אך אינה מהווה רוב מהמשיבים(. חמישית מהמשיבים בחרו את אמצע  

 הסולם.  

רות ההדדית בינם  לדעת המשיבים, היתרון בבחירת בעלי/ות תפקידים מקרב א/נשי כפר החורש הוא ההיכ

לבין הקהילה, יותר מאשר הזמינות שלהם. גם היתרון בכך שאינם מכפר החורש הוא שאינם מעורבים רגשית 

בחירת  שבעת  נראה  כלומר,  שלהם.  המקצועיות  מאשר  יותר  ואוניברסליים,  כאובייקטיביים  נתפשים  ובכך 

 המקצועיים.   בעלי/ות תפקידים יש לשיקולים הקהילתיים משקל רב ביחס לשיקולים 

 

 מאפיינים ניהוליים של רכזי/ות הוועדות 

בדומה לבעלי תפקידים מרכזיים, גם השיקולים המועדפים בבחירת רכזי/ות ועדות הינם קהילתיים יותר מאשר 

מאשר  יותר  כחשובים  נתפשים  האנוש  ויחסי  בקיבוץ  תהליכים  של  ההובלה  יכולת  המוטיבציה,  מקצועיים. 

לבין  היכולות הניהוליות, הב ועדות "מקצועיות"  בין  נראה שהמשיבים מבחינים  והמקצועיות.  קיאות בתחום 

 קהילתיות".-ועדות "חברתיות 

 

 שקיפות במידע  

כשליש מהמשיבים סבורים שהם חשופים במידה מספיקה למידע שחשוב להם. שליש נוסף חשופים למידע 

ים אינם חשופים בכלל. משיבים מעטים  באופן חלקי, וכחמישית חשופים למידע במידה מועטה. משיבים מעט

 מרגישים עודף מידע.  

נראה שהמשיבים מצפים ליותר מידע   יותר חשופים למידע.  רוצים להיות  כמעט שני שליש מהמשיבים היו 

ולארגון יותר נהיר ונגיש של המידע המוצג. שקיפות המידע כוללת גם היבט של ניטרליות במובן של היעדר 

 פניּות. 

 

 ת מעורב בקבלת ההחלטות רצון להיו

משיבים רבים מעוניינים לקבל יותר מידע, כבסיס להגדלת השותפות שלהם בתהליכי קבלת החלטות בכפר 

יותר   תקשורת  לקיים  הצגתו.  אופן  ואת  למידע  הנגישות  את  להגדיל  מבקשים  המשיבים  כך,  לשם  החורש. 

האמון בהתנהלות של הממסד. לאפשר   שוטפת בין בעלי תפקידים לבין הציבור.  דברים  שיתרמו להגברת 

לאנשים בסטטוסים שונים )שאינם חברי הקיבוץ( להיות שותפים באיזשהו אופן בקבלת החלטות,  ולשפר את 

 המקצועיות של הניהול. 

 



 מעורבות והשפעה 

שמסכים רוב גדול מאד אינו חש שהיה מעורב בתהליך אישור התקציב. ואינו מיודד עם יעדי ההנהלה על אף 

  17%עם היעדים, דבר שמצביע על כך שההנהלה מחוברת לצרכים ומכוונת ליעדים המתאימים לציבור.  רק  

 מהמשיבים הרגישו שהיו מעורבים בתהליך אישור התקציב באופן כזה או אחר. 

איך מפצחים את הפער בין הרצון של הציבור להיות מעורב. להיות בעל יכולת השפעה על יעדי תקציב 

לה ועל חלוקת הכספים לתחומים השונים, לבין התהליכים שמתקיימים כבר היום בכפר החורש.   הקהי

 המשיבים לשאלון העלו אופציות שונות.  

 

 יעדים

תואמים את   2020כאמור, תוצאות השאלון הראו שהיעדים שההנהלה שמה לעצמה לתוכנית העבודה 

ותר חשיבות בעניי המשיבים ואלו ״מערכת חינוך  רצונות המשיבים. ניתן גם לראות ששני יעדים קיבלו י

מותאמת שנותנת מענה לילדים, להורים ולקהילה״ וכן ״בינוי קהילתי והתאמת אורחות החיים.״  נראה שגם  

שנים הבאות, החינוך דורג במקום ראשון ועל כן יש   3-כאשר המשיבים יכלו לבחור אלו יעדים היו בוחרים ל

ד טוב במערכת החינוך, מה חסר ומה יש לחדש. תחום נוסף שעלה ביעדים  לתת את הדעת ולבחון מה עוב

, הוא נראות היישוב ותשתיות ומבני ציבור. תחום  2020שהמשיבים בחרו ושאינו נמצא ביעדי תוכנית עבודה 

( כאשר המשיבים התבקשו לדרג את סדר ההעדפה שלהם  60%זה קיבל עדיפות גבוהה מרוב המשיבים )כ 

בין התחומים השונים )נוי וחצר, אחזקה שוטפת, מדרכות וכבישים(. גם תחום התרבות קיבל  לחלוקת תקציב 

 עדיפות דומה.  

 

 המיסים

 ישנה מחלוקת באשר לאופן החיוב של מסי הקהילה וכן גם מס הערבות ההדדית.  

חצי, והקבוצה של תומכי המס הדיפרנציאלי )אחוז  -המשיבים נחלקים כמעט חצי  -מס הערבות ההדדית לגבי  

קבוע מתוך השכר( גדולה רק במעט מקבוצת התומכים במס האחיד )"מס גולגולת"(. בקרב חברי/ות הקיבוץ 

יותר  דיפרנציאלי מעט  את מס הערבות ההדדית(, הקבוצה שמעדיפה מס  היחידים שמשלמים  )שכיום הם 

 וצה שמעדיפה מס בסכום אחיד.גדולה מהקב

 אם יוטל מס דיפרנציאלי, מרבית המשיבים סבורים שהקריטריון הרלוונטי הוא גובה ההכנסה

אין הכרעה באשר לאופן חישוב המס )מס אחיד או דיפרנציאלי(. מרבית המשיבים  - מיסי הקהילהלגבי 

שהשיבו לשאלון שותפים לדעה  מהתושבים  91%-סבורים שכולם צריכים לשלם מיסי קהילה .יש לציין ש

חושבים שיש להתאים את המס ואת אופן   28%שכולם צריכים לשלם מיס קהילה.  מתוך כלל המשיבים,  

 החישוב של המס לסטאטוסים )בהם גם תושבים וגם חברים(. 

המחלוקת בהתייחסות למיסים חוזרת גם כאשר המשיבים נשאלים אם יסכימו להוסיף מיסים על מנת 

ייתן מענים ליעדים שהם מעוניינים בהם. גם כאן מחצית מהמשיבים לא מעוניינים להוסיף מיסים שהתקציב 

 בכלל ומחצית מעוניינים להוסיף מיסים על מנת לקבל יותר.

 נושא שיווין בנטל המיסים מקבל התייחסות גם בשאלות הפתוחות.  

 לא טובה חברתית. נושא זה נמצא במחלוקת ויש לתת לכך את הדעת שכן הוא יוצר תחושה 

 : המלצות לוועד הנהלה 

מהשאלונים עולה שלקהילת כפר החורש יש חוזקת קהילתיות רבות. יש רצון להמשיך ולשמור על הערבות 

ההדדית, על התרבות המשותפת, ולחזק את מערכת החינוך. רוב המשיבים מרגישים שייכות והרבה מהם 

בים ומשפיעים מעוניינים לתרום לקהילה ולפרטים. נראה שיש רצון של המשיבים להיות יותר שותפים, מעור

על יעדי הקהילה ותקציב הקהילה. ביחד עם זאת  מורגש שיש בעיות אמון בהנהלת הקיבוץ. עושה רושם 

שהנגשת מידע, קשר של בעלי התפקידים עם הציבור, מגוון אופנים שמאפשרים לציבור להיות מעורב ושותף  



הנוסחה נהלה. צריך למצוא את אמיתי בתהליכי קבלת החלטות יכול לשפר ולהעלות את תחושת  האמון בה

 למתן מידע אל מול העומס של האינפורמציה הקיימת בעידן זה. המתאימה 

הן לבעלי התפקידים שצריכים למצוא את הדרך לשתף והן לציבור  האחריות היא משותפתיחד עם זאת, 

 שצריך להשתתף.  

 

 
 
 

 
 

 החיפושית היא לא רק חנות יד שנייה....
 

בנושאים  יות החיפושית, מעבר להיותה חנות יד שנייה המעודדת החלפת בגדים וציוד מעודדת פעילו 
 סביבתיים וקיימות. 

 . חיתול רב פעמי להחתלת תינוקותראשונה יצאה לדרך בעזרת נועה תדמור ומיכל וצלר נוימן בנושא:  פעילות 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ילד ה ת פינ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הוא תשבץ היגיון יפני שבסופו נוצרת תמונה.  שחור ופתור
כל מספר שמופיע בכל שורה או טור מסמל את רצף  

המשבצות שיש להשחיר. בין כל רצף מושחר צריכה להיות 
לפחות משבצת ריקה אחת, והסדר של המספרים הוא הסדר 

 שבו יופיעו הרצפים המושחרים. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


