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הד החורש
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קהילה יקרה יקרה,
שמחה להגיש לך את בטאון "הד החורש" של חודש דצמבר ,בתקווה שיכניס עניין ,חיבור
ושמחה לבית ולקהילה היקרה שלנו ,בעת המוזרה והמאתגרת הזו.
המילה "בטאון" ,היא מילה של פעם...אבל היא מבטאת בעיני בצורה מדוייקת את מה שנרצה
שהבטאון יביא עימו -במה לביטוי של האנשים שגרים כאן על ההר .בעיני ,זו הזדמנות
נפלאה להכיר ולהפרות זה את זה ,ולהתחבר למתנות האנושיות שכאן.
הבטאון כולל היכרות עם אנשים שיספרו על עצמם ,על העשייה והתחביבים שלהם ועל
החלומות הקטנים שלהם וכמובן מידע חשוב מהנהלת הקהילה וממנהלי הענפים.
אשמח לקבל רעיונות לגיליון הבא ופידבק על הגיליון הנוכחי.
כל טוב,
אלה פרסבורגר -עורכת הבטאון
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פרויקט שדרוג התשתיות הציבוריות
פרויקט שדרוג התשתיות בשכונת הנעורים הסתיים זה מכבר .למרות העיכוב בלו"ז התוצאה
טובה.
במסגרת שדרוג התשתיות בשכונת הנעורים בוצעה מתיחת פנים גם לכביש הכניסה לקיבוץ.
בקרוב הדיירים שנקלטו לשכונה יתחילו לבנות את ביתם והשכונה תהפוך למקום חי ותוסס.
כפי שניתן לראות בשטח ,העבודות לשדרוג תשתיות המים בכביש ההיקפי מתקדמות.
במסגרת הפרויקט הזה אנחנו מבצעים גם מעקף שיחבר את הקיבוץ להזנת מים נוספת
שלא דרך מגדל המים שנמצא בבית ההבראה.

כך נבטיח אספקת מים רציפה לקיבוץ בכל עת.
לצורך ביצוע הפרויקט ביקשנו וקיבלנו מימון של  2.68מיליון  ₪מרשות המים.
עבודה זו מבוצעת על ידי תאגיד המים והביוב של המועצה האזורית "יובלי העמק".

התשתיות האחרות (ביוב ,חשמל ,תקשורת ,ניקוז וכו') בשלבי תכנון מתקדמים
לאחר שעקרונות התכנון אושרו בוועדת תכנון ,בוועד ההנהלה ,באסיפה ובקלפי.
הפרויקט מבוצע בשת"פ עם אגף ההנדסה של המועצה האזורית עמק יזרעאל.
מטעם כפר החורש העבודה בשטח מלווה על ידי אפי קשת וישעיהו מרדכי (ישו).
בינתיים העבודה מתנהלת על פי התכנון .בכל נושא פרטי מוזמנים לפנות לישו.
תודה לכולם על הסבלנות .מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
בברכה,
ארז אגוזי – מנהל העסקים
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מנהלת קהילה
תקציב קהילה – מיסים – ערבות הדדית ומה שביניהם
בשנת  2000הפך קיבוץ כפר החורש מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש .בקיבוץ המתחדש
מתקיימת ערבות הדדית בין החברים ,הם שותפים יחד בנכסי הקיבוץ ומקיימים מערכת
משותפת של חינוך ,תרבות ,בריאות ורווחה .בקיבוץ מתחדש החבר אחראי לפרנסתו ומחויב
בתשלומי מיסים ,המאפשרים לשמר את השירותים המשותפים.
ערבות הדדית היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה ,ושל כל אחד מחברי הקהילה
כלפי הכלל .היא לא תלויה בשירותים אותם אנו מקבלים מהקהילה או ברמת הסבסוד של
השירותים .היא ערך שמתקיים מדי יום בינינו והוא ימשיך להתקיים ,כל עוד אנו חיים כאן
ונחליט שזה ערך מרכזי עבורנו.
קיבוץ מתחדש ,מעצם שמו ,נמצא בתנועה מתמדת.
אין מדובר במצב סטטי .חלק מההתחדשות כרוכה בשיפור ,התייעלות ,יעילות וניהול כלכלי
חכם לצד בדיקות חוזרות ונשנות של מטרות ויעדי הקהילה ,צרכי האוכלוסיות השונות ומידת
הערבות ההדדית.
הנהלת הקהילה ,באופן מקצועי ,יסודי ומעמיק ,היטיבה לבנות תקציב קהילה ,ששומר על
ערכי הליבה אותם אנו בחרנו בתהליך "מדברים קיבוץ" ,תוך שמירה על מפרט רחב של
שירותים קהילתיים ,שימשיכו לשמור אותנו כקהילה ייחודית ,השומרת ודואגת לכל שכבות
האוכלוסייה.
אין זה סוד ,שרמת המיסוי בקיבוץ כפר החורש נמוכה לעומת קיבוצים מתחדשים אחרים
בתנועה הקיבוצית ואינה מתחלקת שווה בשווה בין חברי הקהילה .השנה ,בעקבות שאלוני
"מדברים קיבוץ" הבנו שהנושא של חלוקת נטל המיסים שנויה במחלוקת ונצטרך לבדוק את
כלליה מחדש.
תהליך "מדברים קיבוץ" הציף את הצורך של חברי הקהילה לתת ביטוי לקולותיהם .השנה,
נצא עם סקר שיבדוק את בעלי התפקידים ונותני השירות בקהילה במטרה לשפר את
השירות לכולם.
השינויים העיקריים המוצעים בתקציב הקהילה  2021כוללים :שיפור התקשורת עם הציבור
על ידי הפצת עלון אחת לחודש ,טיפול במפגעי החצר ועבודה על פי החוק וזאת על ידי מינוי
ממונה בטיחות ,המשך הצמיחה הדמוגרפית והכנת הקהילה לקליטת חברים חדשים ,מינוי
רכזת רווחה ופרט (רכזת בריאות) ואיוש תפקיד רכזת אוכלוסייה הפנסיונרים.
תמרה
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חינוך גיל רך
חודש לא פשוט עבר על מערכת הגיל הרך.
לאחר קייטנת חנוכה מלאה באור וחום ,למרות המגבלות בהן הורים לא יכלו לחגוג אתנו את
החג באופן המסורתי ,הצלחנו להנות מחג שמח ,נעים וטעים .לאחריו הקורונה טיפסה בהר
והגיעה גם אלינו .גן זית וגן אלון נכנסו לבידוד ועמם גם חלק נכבד מנשות הצוות .למרות
הקושי ניסינו לשמור את הראש מעל המים ובעיקר על המורל .גן זית כבר חזר אלינו לעבודה
מלאה וביום האחרון של החודש חוזר גם גן אלון ונחזור להיות מערכת שלמה.
נברך את כולם בבריאות ושמחה ,שתהיה לנו שנה אחרת מחבקת ,מקרבת ונחזור אל לחגוג
את טו בשבט בכוחות מחודשים.
מיכל טלמון

תרבות
אז מה היה לנו החודש בתרבות?
חודש דצמבר הגיע ועמו הכפור שפוקד את ההר ומציב
עבורנו אתגרים הנוספים לאלו שמציב משרד הבריאות
בעקבות נגיף ה .Covid19
סיימנו לחגוג את חג החנוכה בו בשיתוף עם הבר ,החינוך
ומתנדבים מהקהילה ,חולקו לבתיכם סופגניות .בנוסף ,ערכנו
אתגר חידות ומשימות קהילתי לחנוכה בו השתתפו לא מעט משפחות אשר סיירו בקיבוץ,
חיפשו את החידות והמשימות ,פתרו את החידות ותיעדו את המשימות.
נכנסנו זה עתה לסגר שלישי ובתקווה  -האחרון .במקביל לסגר ,מבצע החיסונים בעיצומו ואנו
תקווה שלקראת פורים  2021כבר נחזור לשגרת תרבות רגילה.
עד אז ,אנחנו נתכנן וננסה להמשיך ולצאת מהקופסא ולהתמודד עם אתגרי הקור והקורונה...
אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק בוועדת תרבות בשנת  .2021למעוניינים ניתן לפנות
לאיילת טל רוטנבך ,רכזת תרבות.
ועדת תרבות ואילת טל רוטנבך
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צמ'ד -צמיחה דמוגרפית
אז מה התקדם מאז הדיווח האחרון?או! טוב ששאלתם!קודם כל אנחנו צוות .לתמרה ואלי הצטרפו נשים ואנשים מרחבי הקהילה שתורמים
מניסיונם ,זוית הראיה ובעיקר כתפיים רחבות שהולכות ונכנסות לעומק המשימה.
בצוות  -נעמי יבור ,אריק יחיאלי ,חן יפעה ,הדס זרחי ,עידן גוטיארז ,עינת ספיר ,עמרי שחר
ומאורו ספאק .הצוות כבר התכנס מספר פעמים כדי ללמוד את הרקע ,את התכנית לבניה
בהר בהרן (והסטטוס שלה) לאפיין את המיוחד לקהילה של קיבוץ כפר החורש ומה אנחנו
רוצים להציע למי שירצה להצטרף .בתהליך האחרון נשענו כמובן על העבודה שנעשתה ע"י
צוות 'מדברים קיבוץ' .במקביל נעשית עבודת מיפוי ע'י טובי כהן ממעגן מיכאל לצרכים
ולאפשרויות הדמוגרפיים/יות שלנו .תוצאות צפויות לסוף ינואר .העבודה -ביחד עם דיאלוג
צמוד עם ועדת תכנון ,תאפשר לקבוע את השאלה הבסיסית והחשובה כרגע-מה קצב
הקליטה הנכון לנו -דמוגרפית ,תכנונית ,כלכלית.
נכתבה על ידי תכנית עבודה לשנת  21והיא צריכה לקבל אישור על ידי ועד ההנהלה
בהקדם .הלו'ז הצפוי בגדול ל-2021-
ינואר -אישור תכנית עבודה ל 21-ע'י ההנהלה וקבלת העבודה הדמוגרפית של טובי כהן.
ינואר-מרץ -בנייה ע'י צוות הצמ"ד של מכלול תהליך הקבלה והקליטה -לנקלטים החדשים
ולקהילה הקולטת במקביל ,תכנון הבניה ועוד לקראת אישור ההנהלה והאסיפה.
אפריל -אישור הנהלה והכנה להצבעה של האסיפה .יוני -אישור אסיפה לתהליך.
אוקטובר -תהליך מוכן להפעלה -כולל ועדת קבלה וועדת קליטה מאושרות ומוכשרות.
הלו'ז לעיל מבוסס על ההנחה שבתחילת  22נתחיל בעזר ה' בעבודה על התשתיות לשלב
הקליטה הראשון.
יש לנו רשימת מתעניינים הולכת ומתארכת .הכוונה שלנו לשמור על קשר ועדכונים עם
המתעניינים עד לתחילת קשר מחייב יותר דו צדדית לקראת סוף השנה .אם אתם פוגשים
אנשים שמתעניינים -הפנו אותם אלי ישירות.
שנה אזרחית טובה ,בריאה וקליטה!
גלעד תלם
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מיקי וייס ופרויקט תיבות הקינון של הירגזי
אולי חלק מכם שמו לב לכך שעל מספר עצים בקיבוץ תלויות
תיבות קינון ,ועליהן שם התורם של תיבת הקינון .סקרנותי
גרמה לי לפנות אל מיקי וייס ,שעומד מאחורי הפרוייקט ,כדי
להכיר ולשמוע על תיבות הקינון.
מיקי מספר" :הגעתי לקיבוץ בגיל  9על רקע משבר משפחתי,
וגדלתי פה בקיבוץ עד גיל  ,14בגלל שלא היה לי טוב כאן,
עברתי בגיל  14לפנימייה בנהלל .אמא שלי גרה כאן עד מותה
ואחי גדל פה עד לאחר הצבא .אחי עסק במחשוב המאפייה
בבית תוכנה שהקים בקיבוץ ,לימים הוא עבר להולנד לעסוק
בתחום זה .למרות שעזבתי ,הקיבוץ היה ונשאר והיה תמיד
הבית שלי.
אחרי הצבא למדתי בגרמניה ,עיצוב תעשייתי ,חזרתי ארצה
באמצע שנות ה  70וגרתי תל אביב ,כבעלים של סטודיו עצמאי
בעיצוב ,וכמנהל אקדמי של מחלקות העיצוב בשנקר.
ב  1999חזרתי לאיזור וגרתי בתמרת  10שנים ,כדי להיות קרוב
יותר לתחביב שלי שהוא -גלישה אווירית ולהתקרב אל הטבע,
רציתי גם להתקרב יותר לאמא ,שגרה כאן.
גלישה אווירית מתבצעת עם כלי תעופה שדואה ,בדרך כלל כדי
להתחיל לדאות ,מתבצעת קפיצה מהר ,אל טרמיקה שאליה אני
נכנס ואיתה אני עולה ,עם האויר החם כלפי מעלה ,וכך עובר
ומחפש את הטרמיקה הבאה .השיא בעולם למרחק דאייה של
 750ק"מ !!! בלי טיפת דלק או מנוע!!! כל שנה התחרתי
בתחרות בינלאומית ובנבחרת ישראל ,וזכיתי במקומות
מכובדים.
היום אני בן  73עושה כל יום שעה של רכיבת אפניים בשטח ,כי גיליתי שהאדרנלין הוא ספק
השמחה הכי טוב עבורי.
תחביביי :אפני הרים ,גלישה אווירית ,אופנוע כביש כבד ,נגרות ,יש לי סדנה במרתף ,ובה אני
מפתח רעיונות ובונה דגמים לעיצוב תעשייתי ולא רק מעץ.
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לגבי תיבות הקינון ....אני מכיר טוב ציפורים מעשרות אלפי שעות באוויר ,שמעתי מצפר
חובב את סיפור הירגזי ,זו ציפור שבגלל פלישה של הדררות והמיינות (סוג של תוכי ירוק),
שאוכלות את ביצי הירגזי ,מספרן של הירגזים הולך ומתמעט .רק העורבים יכולים להתמודד
עם התוקפנות של המינים הפולשים .שמתי לב לכך ,שבקיבוץ בחלק המזרחי יש מיינות ובצד
המערבי שולטים העורבים .הצפר שפגשתי סיפר שאפשר להציל את הירגזי כי הוא נחשב
למקנן החור הקטן ביותר בארץ .כלומר ,אם בונים לו תיבת קינון בגודל שרק הוא יכול להיכנס
אליו ,כמו כן ,הירגזי לא צריך זיז או מרפסת כנחיתת ביניים לפני שהוא נכנס לתיבה אלא הוא
ישר נכנס לחור .התחלתי לייצר תיבות קינון ,ובחודשיים יצרתי  120תיבות קינון ,זה עבר
מפה לאוזן ,חלק מהאנשים תרמו כסף ,כדי לתלות פה בקיבוץ תיבות ,בקיבוץ תלויות 7
תיבות קינון עם שלט של שם התורם .תיבת קינון עולה  90שקלים .זמן הקינון הוא סתיו
אביב .יש למיקי בקשה חשובה לסיום -בבקשה לא לגעת בתיבות הקינון כדי לא להפריע
לירגזי הוא מאד חששן.
חלום קטן ...שיפתח חדר האוכל ,לפחות לארוחה אחת ליום ,כדי שאנשים יפגשו ,ושיהיה כאן
מרקם חיים משותף.

הטור של מיכל -ליקוטי דרך
התקופה הזאת מתאפיינת במעט שעות אור ,החלק מהצמח שיכול להתמודד עם מיעוט
שעות האור ,הוא העלים הירוקים אשר מנצלים את שעות האור המועטות גדלים
לפוטוסינתזה.
יש קשר סינרגטי מדהים בין מה שצומח בעונה לבין מה שאנו ,בני האדם ,זקוקים לו.
בכל עונה נמצא בטבע את מה שהגוף שלנו זקוק לו .זה ממש מדוייק.
למה אנו זקוקים בחורף?
בחורף אנו זקוקים להרבה מינרלים וויטמנים שיחזקו אותנו .בגלל הקור ,הגוף נחלש,
המערכת החיסונית שלנו נחלשת והטבע נותן לנו פיתרון ,בצורה של עלים ירוקים ששופעים
בויטמין  ,Cבברזל ובעצם בכל הויטמינים שאנו צריכים.
איזה עלים אפשר למצוא למאכל בעונה הזו?
סרפד ,גדילן ,חובזה (חלמית ,מעוג) ,חמציצים ,סלק בר ,חרחבינה מכחילה ,טבוריות,
כוכביות ,חרדל ועוד....
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היום נתמקד בצמח אחד שיש לכל אחד בגינה -הכוכבית

הכוכבית היא "סופר פוד" ,מלאה בויטמנים ומינרלים ,האינדיאנים בחורף הקר בארה"ב
התבססו עליה בתזונה שלהם .היא טובה לדלקות בעיכול ,וטובה לטיפול בפציעה או חתך
חיצוני ,אפשר פשוט ללעוס ואותה למרוח על העור הפצוע ,ולכן נמצא את הכוכבית הרבה
מאד פעמים ליד סרפדים ,כך שאם נפצענו ,יהיה על יד הסרפד את התרופה לשריפה של
הגירוי של הסרפד .חשוב לשים לב ,לכוכבית יש צימוח מצליב ,וגבעול עגול ,כשקוטפים אותה
לא יוצא חלב מעמוד הגבעול .אם יוצא חלב זה סימן שזה חלבלוב ולא כוכבית .קוראים לצמח
כוכבית כי הפרחים נראים כמו כוכבים קטנים בצבע לבן.
מה אפשר לעשות עם הכוכבית?
לקטוף ולשים בסלט ,כמו שזה ,אפשר לעשות ממנו פסטו ,ועדיף לא לבשל כי אז הצמח
מאבד מהויטמינים שלו.
הכוכבית היא אורחת של חורף ,היא תישאר איתנו עד לסופו .כשקוטפים כוכבית חשוב לא
לעקור מהשורש ,אלא מהאמצע איפה שהיא נשברת בקלות.
אם יש לכם שאלות או לא בטוחים האם הצמח טוב למאכל או לא -תשלחו וואטס אפ למיכל
ואנסה לעזור 052-8345852
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עוד משהו מעניין...למה השנה יש באופן יוצא דופן ,כל כך הרבה פטריות
בחורש???
היערן שלנו ,רועי ,הגיע השנה להסכם בין הרועים לבין קק"ל ,שלא יהיה מרעה
בחורש עד חודש אפריל ,וככה האדמה פחות מהודקת ויש הרבה יותר צמחי
מאכל ,פרחים ופטריות ,אז תודה ליערן רועי

נוער כפר החורש
"נוער בטנע("...אל תשאלו אותי מה זה אומר ,תשאלו את עומר טורג'מן)....
שיחה קלילה עם הנוער שלנו שישב בשעת בוקר במועדון
שמשמש בימים אלו כמלק"י -מרכז למידה קהילתי יישובי.
נעים להכיר :נועם בכור ,רכזת נוער/מדבית ,אלון רחמן ,עומר
טורג'מן ,נועה משה.
מה שלומכם?
עייפים מ"הזומים" ,הלכתי לישון ב  2:30בלילה ושיחקתי באקס
בוקס ובטלפון.....
איך התקופה הזו של הקורונה?....
קשה ,אי אפשר להיפגש עם חברים ,אי אפשר ללכת ליס פלנט ,אי אפשר לצאת לפעילות,
לקניונים ,הבית ספר קשה ,אי אפשר ללמוד ככה ,זה לא באמת יעיל ,עושים מלא צחוקים,
כאילו לומדים ,פשוט נוכחים בשיעור ובזה זה נגמר כמעט .קשה ללמוד בזום ,אבל אנחנו
הולכים לבית ספר פעמיים בשבוע למעט שעות בבית ספר ,ואז ממשיכים את הזומים כאן.
אז מה עושים כדי לצאת מהבאסה?...
יש לנו אימונים ,של כדורגל 6 ,פעמים בשבוע (אלון) 4 ,אימונים בכדורגל ו  2משחקים,
(עומר) ,נועה מציירת פעם בשבוע בחוג ציור ,בימי חמישי יש לנו מועדון פתוח ,יושבים,
מדברים ,אוכלים ,מנשנשים ,אל המועדון מגיעים כיתות ח' ,ט' ובימים רביעי או שני ,כיתות ז'.
וכולם ממש מגיעים!
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מה אתם אוהבים לשמוע?
שירים בערבית של איסאן או מוחמד רמדן (עומר) ,ראפרים והכל (אלון) ,אם אנחנו עם עומר
נשמע מזרחית.
אחרי איזה יוטברים אתם עוקבים?....
עוקב אחרי זיגי -בר רובלס שמדבר על פורט נייט (משחק אקשן) ,אור יעקב -שעושה מתיחות
מצחיקות על אנשים ומפתיעה אותם מתוך השיחים כך שהם נבהלים ,אפילו אבא שלי צוחק
מזה(....עומר).
אתם עוזרים בבית?
כולם צוחקים (נו טוב...שאלה של "דודה")כן -זורקים פח (אלון) ,עומר שוטף כלים ,אם
מבקשים ממני משהו אני עושה (נועה).
מה היינו רוצים שיהיה בכפר החורש?
מגרש סינתטי עם שערים טובים לכדורגל ודשא סינתטי ,כי זה יותר טוב לכדורגל ,אפשר
לדרוך על זה יותר טוב .צריך גם שבמועדון שלנו יהיו ספות כמו שצריך ,סנוקר ,ואת נועם
(המדריכה) הכי צריך.
היינו רוצים שיהיו עוד פעילויות בקיבוץ ,כמו ערב בפאב שהיה רק לנוער.

חינוך בלתי פורמאלי -מעיין ארזי –מובילת בית שקד ,כיתות ג'-ו'
"נולדתי בחיפה וגדלתי בקרית ביאליק ,כילדה התחביבים שלי היו-
בלט ,התעמלות קרקע ובהמשך  5שנים חלוצה בנבחרת בנות
בכדורגל של העיר בקרית אליעזר ,כבוגרת התחביב הבולט שלי הוא
נהיגה אתגרית.
התגייסתי לצבא כלוחמת ,הייתי מפעילת האמר קרבי לאחר מכן
מכ"ית טירונים ,בקבע הייתי מפקדת לוחמת על נהגים בשטחים,
קיבלתי מצטיינת נשיא אחרי לבנון השנייה ומצטיינת פיקוד אחרי
עופרת יצוקה .השתחררתי מהצבא בגיל .28
יש לי רישיון על משאית ,בשירותי הסדיר .עשיתי את מלכת המדבר ,
פורמולה  ,2נהיגת ראלי וקינחתי עם המסע של מלכה יזרעאלית
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השתחררתי לעבודה ברפא"ל אבל זה לא היה זה...
עזבתי עבודה יוקרתית בשביל לרדוף אחרי הגשמת

חלום שעבורי הוא -לשנות משהו בחיי
הילדים.
בסוף השירות הצבאי במסגרת שבוע התנדבות
ועזרה לזולת נחשפתי להוסטל של ילדים עם
תסמונת דאון ופיגור שכלי  ,שם בעצם התאהבתי ,
יצא לי הלב אל הילדים וגם כמה אהבה ללא תנא הם נותנים לכל אדם אשר
נותן להם תשומת לב ,לכן בזמן עבודתי ברפא"ל שלחתי קו"ח למספר
מקומות ,עד שמנהלת החינוך בגניגר "שמה עליי את כל הקלפים" ולקחה
אותי לעבודה ,תוך זמן קצר הפכתי למובילה א-ג ולאחר מכן א-ג ו ז-יב .
והשאר הסטוריה פשוט התאהבתי בחינוך החברתי הקיבוצי .
מאוהבת ברגעי השיחה והצחוק עם הילדים כבודדים וכקבוצה ,מאמינה
בחינוך חברתי מלא בהומור ,כיף ,ערכים ,כבוד והבנה הדדית .החלום שלי
הוא להמשיך לעבוד בחינוך הבלתי פורמלי ואולי אף לנהל מערכת.
חלום נוסף ,זה לטוס ללפלנד לעשות מסע ג'יפים בשלג ולהיות סבתא
צעירה

ובגיל  60בערך אני רואה את עצמי עדיין עובדת עם ילדים

(התאהבתי) וגם מטיילת עם בעלי בטבע המופלא שקיים בעולמנו.
התחתנתי לפני שנה וקצת ולאחרונה ילדתי את ילדי הראשון – ניתאי ,כרגע מתגוררת במגדל
העמק.
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מן הארכיון של כפר החורש  -שמוליק בדאור
אֹומר
ֶ
ּדֹור ְלדֹור י ִַּביעַ

מי מזהה???

קריקטורה של גלעד בן צור -בן משק.
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ירוק מתכונים ויצירות -נורית ישעיהו

סלק ירק משובח שממש לא
צריך תיבול.
 #אתם בדיוק מתכוונים
להכניס כמה סלקים לסיר
וכבר חושבים איך יראו
הכיריים? תבנית חד פעמית
עם מלח גס טוב ,(:רק לשטוף
ולקרצף את הסלקים להוריד
ראש וקצה ו 220מעלות עד
שמתרככים .יש ריח של תפוח
אדמה במדורה? הסלק מוכן.
נראה לא משהו?(:קלפו והוא
יחייך(:
 #הורדתם את הראש ?
שימו בקערית עם מים וחכו
בסבלנות ...תחליפו מים..
עלים קטנים וטריים יצוצו..
תוספת נהדרת לסלט טרי או
מוקפץ.
 #פרוסת סלק וחותכן עוגיות -חותמת סלק נהדרת.

מתוך דף הפייסבוק של נורית ישיעהו -ירוק מתכונים ויצירות
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החיפושית -בית לקיימות בכפר החורש
איך המעגל של הקיימות "יש מאין" ממשיך?
תרומה של ציוד /בגדים הגיע מאנשים בקהילה ️⬅ אנשים מהקהילה
קונים בכסף את החפצים️⬅ הכסף נכנס לקרן ️⬅ הכסף חוזר אל
האנשים בקהילה בצורה אחרת ,כהרצאות על קיימות ,פרוייקטים
סביבתיים לקהילה ותחזוק המקום.
כך יצרנו מודל של שפע בקיבוצינו ,כולם מרוויחים וכל זה ללא בזבזנות משאבים️♻
זו חברים ,דוגמא לקהילה ברת קיימא😇
שעות הפעילות הן:
ימי א',ב' 10:00-12:00
ימי ג' ,ה' 17:00-19:00

בקרוב –
מחסן התחפושות חוזר🤡
אם יש לכם תחפושות שלא בשימוש נשמח לקבל.
️♻ניפגש️♻
צוות החיפוׂשית -
שרה בן יהודה ,טובה ראטה ,בלה חבר ,דבי אבידן ,נעמה ברקוביץ' ,נועה תדמור ומיכל
וצלר-נוימן.
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מתכון משלנו
מתכון של ברכה קדרון ז״ל מוותיקי הקיבוץ -מתכון שהעבירה תמר חלוצי
אין כמו מרק גולאש ביום חורפי קר
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יזמות על ההר
מורן מלכי -ליאו מלבי
"גדלתי ביבנה ,כילדה עסקתי בספורט ,התנדבויות עם
ילדים בעמותות ,חוגי סיור ,החברה להגנת הטבע והשומר
הצעיר .לפני  18שנה ,למדתי בישול למשך  3חודשים,
בקורדון בלו ,בצרפת .כשחזרתי לארץ עבדתי בעיקר בבתי
מלון באילת ,ואז עשיתי שינוי והלכתי ללמוד אילוף כלבים,
אבל לא עסקתי בזה .גרתי בעמק הירדן וניהלתי בית קפה
בבית אייל ,בקיבוץ אשדות יעקב ,כשבית הקפה נסגר,
חזרתי לעבודה בתחום מכירות בחנויות ספורט,
כשהתחילה הקורונה יצאתי לחל"ת וחיפשתי מה לעשות...
כך יצא שחזרתי לאחת האהבות הגדולות שלי ,בישול ) :
הקמתי את "ליאו מלבי" -באפריל  ,2020על שם ליאו ,הבן
שלי ,בן השנתיים ,גם יצרתי עוגייה על שמו הכוללת,
חמאה ,אגוזים ,ריבת חלב ושוקולד לבן .העסק התחיל
ממלבי ,גם -כי אני אוהבת מלבי ,וגם כי סבא שלי תורכי,
והמתכון של המלבי שמנת ,עבר במשפחה והגיע לידי .מאז
העסק התפתח לטארטים/פאי של פקאנים ,לימון ,שוקולד,
פטיסיאר ,מוס ,אלפחורס ומוצרים ללא גלוטן .ליבנת דוד
המדהימה יצרה לי לוגו וסרטון ומאז יש לכל מוצר שיוצא
מהמטבח שלי מיתוג .אפשר להזמין מארזים מפנקים עם
משלוח בכל האיזור ,כמתנה טעימה הכוללת גם כלים יפים
מהחנות "גורנישט" ברמת ישי .ניתן להזמין גם אוכל כמו  -אנטיפסטי ,מרקים ,בשרים ,הכל,
בעצם...כך שאם לא בא לך לבשל ,אשמח לבשל לך.
בזמן הפנוי ,אני אוהבת לטייל ,טיולי ג'יפים במגמה צ'אלנג' ולאכול במסעדות  ) :אנחנו כבר
 3שנים בקיבוץ ורוצות להשתקע בשכונה החדשה של הר בהרן .לגבי העסק החלום שלי הוא
להקים פוד טראק ,או מעדניית בוטיק" .הזמנות 054-2366426 -מורן
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השחזות  SKבישראל
עזר אליה -מספק סכינים וכלי
מטבח.
בנוסף יש לנו שירותי השחזה
מקצועיים (סכינים מצ'טות,
מספריים ,צבתיות וכו') גם
משוננות.
יכולים להפוך סכין חלקה
למשוננת!
טלפון לתיאום050- :
 6389194עזר.

עיסויים רפואיים/רפלקסולוגיה-
עפר ארביב

מקלחת יער -סדנת מדיטציה
ושתיקה בחורש

הפתרון ללחץ היום יומי ,מתח פיזי
ונפשי .מוסמך לביצוע טיפולים
שנועדו לשפר תפקוד כלל מערכות
הגוף ,הפחתת כאבים ,המרצת
זרימת הדם ושיפור תנועת מפרקים.
טיפולים לאיזורים תפוסים וכואבים.
שילוב של טכניקות מותאמות
לבעיה.

מסורת יפנית עם רעיון פשוט  -שהייה
ביער והתחברות אליו דרך כל החושים
במדיטציה מודרכת ,בואו לגלות איך עצים
יכולים לעזור לבריאותנו על ידי ניקוי
וריפוי של כל תא ותא בגוף והשקטת
הנפש.
כל שישי ב  10:00בבוקר ובתיאום
אלה פרסבורגר 058-7800021

טיפולים בתיאום מראש בביתך עפר
ארביב 054-8092120
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הכשרה -קורס מיון מבנים במצבי חירום
לאור הצלחת קורס מיון מבנים ב ZOOM-בחודש נובמבר ודצמבר והבנת חשיבות הכשרת
מיון מבנים בקרב הרשויות המקומיות ,משרד הבינוי והשיכון יצא בהכשרות נוספת בחודשים
הקרובים .שם הקורס :״מיון מבנים״ לעמידות ברעידות אדמה.
הקורס ייערך בקרב הנדסאים ,אדריכלים ומהנדסי בניין הנדרשים להכשרה לסיווג מבנים
מסוכנים בשעת חירום.
בעלי המקצוע שיעברו את הקורס יוכלו להיות מרותקים לקיבוץ בחירום ,ויהוו כוח עצמאי
לתגובה ראשונית ומיידית במיון מבנים.
הקורס הינו ללא עלות.
הקורס יתבצע מרחוק באמצעות תוכנת  ,Zoomויכלול  5מפגשים שייערכו במהלך שבוע
רצוף (ימים א'-ה') .כל מפגש יתקיים בין השעות .8:30-16:30
בין ההרצאות המועברות בקורס:
סקירת נזקים ברכיבים מבניים/לא מבניים ,סקירת נזקים בתשתיות ומערכות ,סיווג מבנים
ומערכות קונסטרוקטיביות לצרכי מיון ,מיון מבנים עם שלד בטון ,מיון מבנים עם שלד פלדה,
מיון מבנים טרומיים ,מיון מבנים לא שלודים ועוד.
הקורס מעניק תעודת הכשרה לביצוע מיון מבנים לאחר רעידות אדמה ,המוענקת על-ידי
משרד הבינוי והשיכון ואוניברסיטת אריאל.
המעוניינים בפרטים נוספים ובהרשמה,
מוזמנים להתקשר לשרית עושרי ,מחלקת הנדסה מועצה אזורית עמק יזרעאל04- :
6520739
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הטור של מעיין הוכמן -משחקים ונהנים ) :
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מחסן המילים:
כפר החורש ,דצמבר ,כלבו ,חדר אוכל ,מתנסון,
בוסתן ,תמרה ,גן אלה ,הדשא הגדול ,נולא בר
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חידות פילים
עליכם להבין את המילה שבתוכה יש את צירוף

האותיות פ,י,ל
דוגמה :פיל בתזמורת -פילהרמונית
• פיל שהוא פרצוף מהצד-
• פיל שהוא תבלין-
•
• עיר של פילים-
• ארץ של פילים-
• פיל קרציה-
• פיל במחלת הנפילה-
• פיל שעולה לארץ באונייה-
• פיל ירק-
• פיל שהוא במאי קולנוע-
• פיל שגורם לעלה להיות ירוק-
• פיל שמגדיל את הכמות פי כמה-
• פיל סטייק-
• פיל שהוא חתול כתום-
• פיל שהוא דג פולני-
• פילה שהיא חברה של פיל נשוי-
• פיל מבייש ומעליב-
• פיל הוגה דעות-
• פיל במצלמה-
• פיל שהוא סוג של בצק-
• פיל שעושה צניחה מהירה-
• פיל שהוא גברת קטנה-
• פיל שדומה לאנשים מפורסמים אחרים-
• פיל עם עור נפלא לפנים-
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החלטות וועד הנהלה
ישיבת וועד ההנהלה מס' 22.2020
דיון והחלטות:
סעיף מס'  :1אישור
פרוטוקולים ועד הנהלה  20.2020מיום  14.10.2020ופרוטוקול 21.2020
:19.10.2020

מ-

מאשרים את פרוטוקולים  20.2020מיום  14.10.2020ופרוטוקול  21.2020מ.19.10.2020-
סעיף מס' :2בקרת תקציב  1-9.2020ותחזית לסוף שנת  2020עסק וקהילה:
הוצג דו"ח בקרת תקציב לתקופה  1-9.2020ותחזית לסוף שנת  2020של העסק והקהילה.
עסק:
היתרה של העסק ב 9-חודשים נמוכה מהתוכנית ל 9-חודשים וגם התחזית לסוף שנה נמוכה
מהתכנית והביצוע לשנת  .2019הסיבה למצב הזה נובעת בעיקר מהחלטה של דירקטוריון
הגד"ש לא להעביר רווחים לבעלים בשנת  2020כתוצאה מבעיות תזרימיות שגד"ש חורש
יזרעאל גורר משנים קודמות.
גם בפעילויות השכרות עסקיות ולול היתרות ל 9-חודשים ולסוף שנה נמוכות מהתכנית
כתוצאה מהחלפת המפעיל בלול ומיציאת נערני ממתחם המוסך .נמסר שהשימוש במתחם
המוסך מותר רק למבני משק ושימוש חקלאי .אנו פועלים לשנות הגדרה זו.
ביתר הפעילויות וההוצאות האחרות הביצוע ב 9-חודשים דומה לתכנית וכך גם התחזית
לסוף שנה.
תכנית ההשקעות של העסק מתבצעת בהתאם לתכנית ,ניתן הסבר להשלמת הנטיעה של
השקדים למחצית הראשונה של שנת  2021וזאת בגלל ששנת  2021-2022היא שנת
שמיטה שבה לא מתבצעות נטיעות של עצי פרי מסחריים מטעמי כשרות.
קהילה:
היתרה של תחום השירותים המשותפים בקהילה ב 9-חודשים היא חיובית וכך גם היתרה
בתחזית לשנת .2020
הסיבה העיקרית לכך היא אי ביצוע הוצאות שתוכננו בגלל הקורונה.
מערכת החינוך לגיל הרך מאוזנת .מערכת החינוך החברתי קהילתי נמצאת בגרעון גדול שוב
בעיקר בעקבות שינוי בפעילות כתוצאה מהקורונה.
וועדת חינוך והנהלה החינוך עוסקים בגיבוש תכנית חדשה שתתאים למציאות המשתנה
ושיגרת הקורונה הצפויה.
הקהילה מבקשת להעביר את היתרה שכנראה תהיה במערכת השירותים המשותפים
לתמיכה נוספת במערכת החינוך החברתי קהילתי.
הוצג ביצוע תקציב תחום הערבות ההדדית שגם הוא מהסיבות הרשומות לעיל מסיים את ה-
 9חודשים הראשונים של שנת  2020בעודף והתחזית היא ששנת  2020כולה תסתיים
בעודף.
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בסה"כ בהתאם לרשום לעיל הביצוע של הקהילה ב 9-החודשים הראשונים של שנת 2020
הוא טוב מהתכנית וגם תחזית הביצוע לסוף שנת  2020היא טובה מהתכנית למעט תחום
החינוך החברתי קהילתי.
הוצגה תכנית ההשקעות שצומצמה בהתאם להחלטות ועד ההנהלה בגלל הירידה ביתרות
של העסק.
הקהילה מבקשת אישור לשחרר את כספי ההשקעה שתוכננו להקמת החמ"ל ולמכונה
לשטיפת רצפות.
הוצג דו"ח מקורות ושימושים ל 9-חודשים ותחזית לסוף שנה.
צפוי ששנת  2020תסתיים ביתרה דומה ליתרה שתוכננה שכוללת את הפעילות השוטפת
של העסק ,הקהילה ופעילות ההשקעה.
התקיים דיון.
החלטה:
מאשרים את דו"ח ביצוע התקציב ל 9-חודשים ואת התחזית לסוף שנה.
מנהלת הקהילה תעביר לחברי ועד ההנהלה את התכנית המעודכנת של החינוך החברתי
קהילתי כולל פירוט של התקציב הנוסף לשנת  2020שהמערכת צריכה ,פירוט של
מספר הילדים המשתתפים בפועל בפעילות וכן התפלגות של ילדי חברים וילדי תושבים.
אישור התכנית ובקשת התקציב יהיה בישיבה נפרדת או במייל.
וועד ההנהלה מאשר העברת כספי ההשקעה לחמ"ל ולמכונה לשטיפת רצפות.
מוטל לביצוע על ארז אגוזי מנהל העסקים ותמרה קשת מנהלת הקהילה.

סעיף מס' : 3סקירה בעניין פעילות הגד"ש בשנת :2020
נמסר דיווח ע"י יו"ר הגד"ש ישי שפירא וע"י מנכ"ל הגד"ש שגיא מרק על הפעילות השוטפת
של גד"ש חורש יזרעאל בשנת .2020
• חקלאית – השנה התאפיינה בחורף מאד גשום ,ומאידך גלי חום משמעותיים .מרבית
הגידולים עלו יפה.
• תירס לתעשייה וחיטה הם הגידולים שבעיקר הושפעו מתנאי מזג האוויר הקשים
בחורף דבר שהביא לירידה בהכנסות
• שותפויות :הופסקה השותפות עם דרעי .צומצמו שותפויות אחרות ל 250 -דונם.
ירידה של  600דונם שלחין יחסית ל.2019 -
• סלק – הורחבו היכולות של בית האריזה על ידי השקעות בקירור ובקו המיון ,הגדלנו
את היקפי המכירות שלנו ,ואנו עסוקים בהמשך צמיחה של התחום.
• קורונה – השפיעה על השותפות באופן משמעותי ,פגיעה במכירות ובמחירי הירקות,
קושי בהשגת עובדים ,השפעה על העובדים הקבועים שלנו בתקופת הסגרים.
• כ"א – עזיבה של מנהלים וותיקים ומזכירה ,קליטת מחליפים ,כניסת יו"ר חדש,
עבודה על המבנה ארגוני ,גיבוש הצוות.
• מתחם תפעולי – בטווח זמן של שנתיים נאלץ למצוא חלופה למתחם הנוכחי.
•  300דונם של כפר החורש נגרעו משטחי גניגר לטובת נטיעת שקדים.
• השותפות ביצעה לאור התוצאות הצפויות בשנת  2020הערכת מצב וסיעור מוחות
שבו היו גם שותפים אנשי מקצוע מהתחום וחברי הדירקטוריון במטרה להתאים את
תכנית העבודה לשנת  2021לתנאים המשתנים ,בידיעה שכתוצאה מהאירועים
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בשנת  2020רמת אי הוודאות היא גדולה מאוד ולכן חשוב להקטין ככל שניתן את
הסיכונים.
• השינויים הבלתי צפויים שהתרחשו במהלך שנת  2020השפיעו באופן דרמטי על
תזרים המזומנים של הגד"ש שגם בלעדיהם הוא היה בעייתי כתוצאה מגרירת בעיות
מהעבר ולכן החליט דירקטוריון השותפות לא לחלק רווחים בשנת  2020לבעלים.
• הועלה הצורך להוסיף חבר דירקטוריון שלישי מטעם קיבוץ כפר החורש ,מפני
שהסכם המייסדים קובע שלכל שותף בגד"ש יהיה  3נציגים בוועד ההנהלה של
האגודה השיתופית חקלאית חורש יזרעאל.
התקיים דיון.
החלטה:
מאשרים את הדו"ח.
תגובש הצעה למינוי נציגי כפר החורש בשותפויות שבהן כפר החורש שותפה
שתובא לדיון בוועד ההנהלה.
מוטל לביצוע על ארז אגוזי מנהל העסקים.
___________________________________________________________
ישיבת וועד הנהלה וועד ההנהלה מס' 23.2020
דיון והחלטות:
סעיף מס'  :1אישור פרוטוקולים ועד הנהלה  22.2020מיום :2.11.2020
מאשרים את פרוטוקולים  22.2020מיום .2.11.2020

סעיף מס'  :2בקרת השגת יעדים :2020
הוצג דו"ח התקדמות השגת יעדים בעסק לשנת .2020
מרבית היעדים הושגו בחודשים שחלפו .מספר יעדים עדיין בביצוע ומספר מועט של יעדים
כנראה לא יושגו בשנת .2020
החלטה:
מאשרים את דו"ח בקרת התקדמות השגת היעדים לשנת .2020
בסיכום שנת  2020יוצג דו"ח מסכם.
מוטל לביצוע על ארז אגוזי מנהל העסקים.
סעיף מס'  :3דו"ח בקרת ביצוע החלטות וועד הנהלה:
הוצג דו"ח בקרת ביצוע החלטות ועד הנהלה לתקופה .1-9.2020
מרבית ההחלטות בוצעו ובביצוע .חלק מההחלטות נמצאות במצב של ביצוע חלקי ויש להניח
שהן יבוצעו באופן מלא עד סוף שנת .2020
החלטה:
מאשרים את הדו"ח.
מוטל לביצוע על אורי דורמן יו"ר הקיבוץ.
סעיף מס' :4הצעה לשימוש ביתרות הכספים מההשבה ומהמקורות הנוספים שטרם
חולקו:
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לקראת הדיון באסיפה בדבר התוכנית לפיתוח עסקי יש צורך להמליץ לאסיפה על הסכום
שייועד לפיתוח עסקי מתוך יתרת הכספים שטרם חולקו מעסקת ההשבה והמקורות
הנוספים.
הוצגו  4חלופות לשימוש ביתרות.
התקיים דיון.
החלטה:
ועד ההנהלה ממליץ שהיתרה שטרם חולקה מכספי ההשבה והמקורות הנוספים תחולק
לפיתוח עסקי ולפרויקט קהילתי (פירוט בפרוטוקול שנמצא באתר ובמזכירות).
התשלומים לרמ"י בגין המגרשים הלא מאויישים ימומנו בהלוואת גישור ממקור חיצוני.
בנוסף ,הוחלט לדחות בחודש את הבאת התכנית לפיתוח עסקי לדיון ואישור האסיפה.
מוטל לביצוע על אורי דורמן – יו"ר.
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