שלוחות ,הבית שלי בעמק המעיינות

קצת עלינו:
למרגלות הר הגלבוע ,באזור מוקף שדות ,מעיינות ,בריכות דגים ,ונוף
משגע ,שוכן לו קיבוץ שלוחות :קיבוץ דתי המשתייך לתנועת "הקיבוץ
הדתי" ומהווה אחד מתוך רצף של ארבעה קיבוצים דתיים סמוכים
בעמק המעיינות (טירת צבי ,שדה אליהו ,עין הנציב ושלוחות).
שלוחות הוא קיבוץ קטן ואיכותי ,ובכוונותיו להישאר ככזה ,על מנת
לשמר את אופיו הייחודי והקהילתי .הקיבוץ מונה כיום כ130-
משפחות המהווים כ 550-נפשות.
בשלוחות מקיימים חיי קהילה דתיים בסביבה כפרית המעניקה
לתושביה בטחון ,לצד פעילות תורנית ותרבותית ענפה ,חינוך איכותי
וערכי ,החל מגילאי הגיל-הרך ועד לסיום לימודי התיכון ,ומעניק
לתושביו שירותי חינוך פורמליים בשעות הבוקר ,ובלתי פורמליים
בשעות אחה"צ והערב .תפיסת העולם של קיבוץ שלוחות משלבת
בתוכה הגשמה של ערכי הציונות הדתית ,הפלורליסטית ,המבוססים
על תורה ועבודה ,לצד איכות חיים וחיי קהילה תוססים ועשירים.
לאחר שנים של קיום חיי קהילה על טהרת השיתופיות הכלכלית
הקיבוצית ,החל קיבוץ שלוחות בתהליך צמיחה דמוגרפית וכלכלית
ועושה את צעדיו הראשונים בדרך ל"קיבוץ מתחדש" הקיבוץ מאפשר
עצמאות כלכלית ואישית בתוך המרחב השיתופי ,במסגרת מודל
חברות חדש – "חבר חדש בעצמאות כלכלית" ,המאפשר לתושב
הקיבוץ ליהנות מחיי הקהילה ומוסדות הקיבוץ ,אך בד בבד להגשים
את שאיפותיו הכלכליות באופן עצמאי.
כלכלת שלוחות כיום נשענת על מספר מפעלים וענפים חקלאיים
ותיירותיים ,כאשר חלק מן התושבים והחברים עובדים בקיבוץ בענפי
החקלאות והשירותים השונים ,וחלקם עובדים מחוץ לקיבוץ בענפי
התעשייה השונים באזור ,במוסדות חינוך בעמק ,ובתעשיית ההייטק
המתפתחת בכל אזור הצפון והעמקים.
קצת היסטוריה:

שלוחות עלתה על הקרקע ב  -ג' סיוון תש'ח ,ה 10-ביוני ,1948
במהלך מלחמת העצמאות ,והייתה למעשה קבוץ הראשון שהוקם
לאחר קום המדינה .מייסדי הקיבוץ היו בוגרי גרעין תורני מתנועת
הנוער "בני -עקיבא" אשר עברו הכשרה טרם העלייה על הקרקע
בפרדס חנה יחד עם ניצולי השואה שבאו להקים ביתם בארץ .פירוש
השם "שלוחות" הוא למעשה ביטוי של החברים המייסדים להנצחת
יקיריהם שנספו בשואה (הקמת "שלוחות" שלהם בארץ ישראל) ולציון
מיקומו של הקיבוץ ,על שלוחה של הר הגלבוע.
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חיי חברה
תרבות
בשלוחות ישנה ועדת תרבות המקיימת אירועי תרבות מגוונים במהלך השנה
ובאירועים מיוחדים .קיימות פעילויות תרבותיות ענפות סביב החגים וביניהם .חלק
נכבד מהפעילויות הינו פרי יצירה מקומית שנעשית על ידי חברי היישוב ותושביו.
התוכניות מגוונות ומתאימות למבוגרים ולכל המשפחה .ישנם הרצאות בנושאים
שונים כולל ערבי "בצוותא" בהם מתקיימות הרצאות שמועברות מפי חברי המקום,
ערבי שירה ,הצגות ,סרטים ,משחקים ,טיולים ,הפנינג בבריכת השחייה וטקסים
לציון אירועים .לאחרונה הוקמה משחקייה עם פעילויות ג'ימבורי לטובת ילדי
הקיבוץ ,הפתוחה בחודשי החורף בשעות אחה"צ-ערב.
התרבות בקיבוץ שלוחות מתאפיינת בעיקר כ"תוצרת עצמית" .אנו משתדלים
לייצר תרבות משלנו  -ביתית .זאת ,משום שאנו מאמינים שככול שיותר אנשים
יהיו שותפים בהכנת התוכנית כך ישתתפו בה יותר בעיקרון "החבר מביא חבר".
ועדת התרבות מעודדת יזמות של חברי ותושבי הקיבוץ ועוזרת בהגשמת רעיונות
והוצאתם לפועל .תמיד מוכנים לשמוע הצעות לנסות לגוון ולהעשיר את התרבות
שלנו.
בנוסף ,כמובן שישנה גם מסורת ענפה של אירועי קהילה ותרבות שבהם הקהילה
והנוער נרתמים ומרימים אותם ,בעיקר לקראת חגים ואירועים לאומיים :שוק
פורים ,שוק צדקה ,יום העצמאות ,ל"ג בעומר ,חג המשק ,ועוד.
כמו כן מתקיימת באופן תדיר גם פעילות חברתית אזורית המאורגנת ע"י המוסדות
בעמק ,כגון :הצגות ,קונצרטים ,סרטים וספורט המתקיימים באולם המופעים
האזורי " -הקימרון" ובמתחם המועצה האזורית עמק המעיינות.

דת
בית הכנסת ובית המדרש הממוקמים במרכז הקיבוץ ,מקום ומרכז התפילות בחול
ובמועד ,משמשים כמקום מרכזי בחיי החברה בשלוחות .חלונות הויטראז'
האומנותי ,ומגוון הפרוכות המשתנות לכל חג ואירוע מוסיפים ליופיו של המקום.
רב הקיבוץ ,הרב מיכאל סטבון ,משתלב בחיי הקיבוץ בדרכו הייחודית והנעימה -
בפסיקה ,הנחייה דתית וליווי הקהילה .הרב פוסק בשאלות הלכתיות המתעוררות
בקהילה וגם אצל הפרט ,ומעניק ליווי וייעוץ דתי גם לענפים השונים בקיבוץ .בבית
המדרש מתקיים בכל יום שיעור גמרא ושיעור בדף יומי ,בנוסף לשיעורים בקבוצות
קטנות בבתים .כמו כן ,בכל שבת ניתנת דרשה במהלך התפילה ושיעור פרשת
שבוע לאחריה ע"י הרב או אחד מחכמי הקהילה.
בכל שבת בבוקר נערכת "תפילת ילדים" לילדי הקיבוץ והאורחים (לגילאי )1-6
בבית המדרש ,כאשר בכל שבת הורה אחר אמון על הנחית התפילה הקצרה
והעברת שיעור קצר בפרשת השבוע ,בסיום התפילה מחולקת לילדים הפתעה
מתוקה.
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חינוך
גיל-הרך
מערכת הגיל-הרך בקיבוץ כוללת חמישה "בתים"  :בית תינוקות ,פעוטון
צעיר ,פעוטון בוגר ,גנון וגן בוגר (גן חובה) .החלוקה היא לפי שנתונים,
ומתכונת העבודה והפעילות בכל הגילאים הינה בהתאם לעקרונות החינוך
הקיבוצי הדתי.
ה"בתים" פעילים בין השעות  7:00ל–  16:00כל ימות השנה (ימי ששי עד
 ,)13:00למעט כשבוע בחודש אוגוסט המיועד להתארגנות הצוות החינוכי
לשנה"ל הבאה .תקני כוח האדם הינם גבוהים מהנורמות המקובלות
במשרד התמ"ת ובמשרד החינוך ומורכבים ממספר גדול יותר של סייעות
וגננות ,על מנת להעניק לילדים טיפול מצוין ובלתי מתפשר .הילדים
מקבלים שתי ארוחות חמות ביום ,וארוחת ארבע קלה.
בנוסף לפעילויות הסטנדרטיות הנערכות בכל פעוטון וגן ,מתקיימות
פעילויות המחזקות את הקשר של הילדים לקהילה ,לטבע ולמסורת :בכל
הגילאים נערך בכל יום טיול לחצר המשק :התינוקות בעגלולים ,וטיול רגלי
לפעוטות ולילדי הגנים (כל קבוצת גיל בנפרד) .בטיול פוגשים הילדים את
חברי הקיבוץ ,בני המשפחה והענפים השונים :רפת ,פלחה ,נוי וכד' .אנו
מאמינים כי הקהילה היא חלק אינטגרלי ממערכת החינוך ,ולכן אנו רואים
את החיבור הזה כרצוי ,חיוני ומבורך.
בטיולים אלה יכולים הילדים לחוש ולהכיר את עונות השנה ואת העונות
החלקאיות המשתנות ,וכך הילדים לומדים חקלאות מהי :מביאים לגן
פירות ,ירקות ,צמחים ,חיות וכו' .הקשר של הילד עם הטבע הינו בלתי
אמצעי וכך נשמר הרצף הפדגוגי ונשלם המעגל שבין הפעוטון/הגן  -המשק
 הטבע  -המשפחה  -הילד.מערכת החינוך
בית ספר:
ילדי שלוחות לומדים בבית הספר הדתי-האזורי שק"ד (שיתופי ,קיבוצי,
דתי) הממוקם בקיבוץ שדה אליהו ומשותף לקיבוצים והמושבים הדתיים
באזור .ביה"ס מורכב מבית ספר יסודי ,חטיבה ותיכון .בכל חטיבה ניתן
מענה לימודי רחב לתלמידים ,החל בקבוצות חינוך מיוחד לתלמידים
מתקשים ,כיתת חינוך מיוחד ללקויות למידה וכלה בקבוצות למצטיינים.
חטיבות בית הספר אף משלבות לימוד תורני ,טכנולוגי ועיוני כללי .בבית
הספר היסודי מתקיימות כיתות משננות (לימוד קריאת התורה ושינון
פרשות נבחרות) לצד כיתות רגילות על פי בחירת ההורים.
בית הספר שק"ד הינו מוסד לימודים מוביל ,אשר זוכה לא אחת לשבחים
מצד הגורמים המובילים במשרד החינוך .בוגרי בית הספר מובילים את
הטבלה הארצית מבחינת התנדבות ליחידות קרביות בצבא .ואכן ,מדובר
ללא ספק בתולדה של עבודה חינוכית מאומצת המשלבת מקצועות ליבה
עם לימודי תורה והקניית ערכים כגון ציונות ,תרומה לקהילה והתנדבות.
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החינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ (כיתות א-יב):
בשלוחות מתנהלת מערכת חינוך בלתי פורמלי ,המקיימת שגרת מפגשים
חברתיים ופעילויות שונות מספר פעמים בשבוע אחרי שעות הלימודים
ובחופשות .הפעילויות מתקיימות לפי שכבות גיל :כיתות א-ג ,כיתות ד-ו,
חטיבה ותיכון .לכל קבוצה  -מדריך ,ומוקצה לה מבנה בו מתנהלת
הפעילות .המסגרות מלוות ביועצת חינוכית בשעת הצורך ,ובהדרכה
מטעם מחלקת ילדים ונוער של המועצה.
כמו כן ,המערכת מקיימת קשר רציף עם תנועת הנוער בני-עקיבא ,הקיבוץ
הדתי והמועצה האזורית עמק המעיינות בפעילויות שונות לאורך השנה.

מטרות המערכת:
•
•
•
•
•
•

מתן מענה לצורך התפתחותי בתהליך חברות מותאמת גיל ,באווירה
בטוחה תחת השגחת מבוגר תומך ,מתווך ומטפח.
יצירת הזדמנויות לפיתוח וטיפוח חוזקות הילדים והנוער ,כקבוצה
וכפרטים.
חיבור לתרבות קבוצת שלוחות וערכיה וטיפוח גאוות יחידה לקיבוץ
ולמדינת ישראל.
מערכת המפגישה בין כל תושביה בעלי הסטטוסים השונים .יוצרת
הזדמנויות לשותפות ולקיחת אחריות קהילתית תוך כדי גיבוש הקבוצה
והתחשבות בפרט.
מערכת הנותנת מענה לשעות הפנאי ,ומונעת התנהגויות מסוכנות של
הילדים ובני הנוער.
מערכת המטפחת ערכים חברתיים של שיתוף ונתינה.

תפקיד מדריך הנעורים הוא הרבה מעבר למפגשים הקבוצתיים .הקשר בנוי
על שיחות אישיות ,מפגשים בלתי פורמאליים במהלך השנה ברחוב
הקיבוצי ,בביתו הפרטי של המדריך ,בביה"ס ,בפעילות התנדבותית
בקהילה ומחוצה לה וכן בפרויקטים שונים במהלך השנה.
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שירותים ומתקנים בקיבוץ
• חדר אוכל :בקיבוץ שלוחות קיימים מטבח וחדר אוכל המספקים ארוחות צהריים
לאכילה במקום ,ואף לקנייה הביתה.
• מרכולית ,הפתוחה ברוב שעות היום ומכילה מגוון רחב של מוצרים (מזון ,סדקית,
מוצרי חשמל וכד').
• ספריות :ספריה תורנית עשירה בבית המדרש וספריה לילדים ומבוגרים.
• מכבסה ,חנות מכירת בגדים ,ומתפרה.
• מספרה ושירותי קוסמטיקה.

• שירותי רפואה וחירום :מרפאה המשויכת לקופת חולים כללית ,מרפאת שיניים,
ואמבולנס לחירום.
• בריכת שחייה פעילה בחודשי הקיץ (שעות נפרדות גברים/נשים ,ושעות לשחייה
מעורבת).
• חשמלייה ,תברואן ,ענף נוי ,מועדון לחבר ,מקווה טהרה.
• גני משחקים הפזורים ברחבי הקיבוץ.
• משחקייה וג'ימבורי (בתקופת החורף).
• פינת-חי מטופחת המכילה חיות משק ,חיות בר ,עופות רבים ואקזוטיים ,חיות מים
ומכרסמים.

• שירותי חינוך :בית תינוקות ,פעוטון ,גני ילדים ומסגרת טיפולית בלתי פורמלית
לילדי ביה"ס (א'-י"ב) משעת החזרה מביה"ס ועד שעות אחה"צ ,כולל פעילויות
בחופשים ובשעות הערב.
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תהליך קליטה בקיבוץ
בשנים האחרונות עובר הקיבוץ תהליך צמיחה דמוגרפית מואץ והוא קולט משפחות צעירות
המעוניינות להצטרף לקיבוץ במסגרת מודל חברתי-כלכלי חדש – "חבר חדש בעצמאות
כלכלית" ,המתאים לאופי המתחדש של הקיבוץ .המודל מעניק לחבר החדש הנאה משני
העולמות :מגורים בסביבה כפרית ,חיי קהילה דתית בעלת אופי שיתופי ותרבותי מגוון
ותוסס ,מחד; ומאידך ,לאפשר לו ולמשפחתו חופש ועצמאות כלכלית ,אישית ,והגשמה
תעסוקתית וכלכלית המתאימה לו עפ"י בחירתו ושאיפותיו האישיות/משפחתיות.
למי זה מתאים?
משפחות צעירות ,המקיימות אורח-חיים דתי ,המחפשות לקחת חלק פעיל בחיי קהילה,
בעלי אופי פתוח פלורליסטי וליברלי ,והמחפשות לבנות את ביתם בסביבה :כפרית ,שקטה,
שיתופית ,עם חיי חברה ותרבות מגוונים ,בחברה הטרוגנית מרובת גילאים (צעירים,
מבוגרים ,הגיל השלישי וכו').
בשל אופיו הייחודי של הקיבוץ ,במהלך תקופת הקליטה לקיבוץ מתבקשים המועמדים
לעבור מיונים וראיונות עומק ,להתגורר בקיבוץ במשך כשנתיים ,על מנת לבחון את
ההתאמה של המועמד לחיי הקהילה בקיבוץ (הן מבחינתו של המועמד ,והן מבחינתה של
הקהילה) .בסופו של תהליך הקליטה ,למסגרת החדשה ,יוכל החבר לבנות את בית הקבע
שלו בשכונת המשפחות הצעירות החדשה בקיבוץ.
להלן נקודות הציון בתהליך הקליטה:
תהליך סינון ומיון המועמדים:
יצירת קשר עם נציגות צמ"ד (צמיחה דמוגרפית) בקיבוץ ומפגש ראשוני.
יום מיונים והתאמה במכון אבחון.
תהליך המועמדות (לתקופה של כשנתיים):
מעבר לקיבוץ ומגורים בדירה זמנית ,במעמד "תושב".
תשלום שכ"ד חודשי ,מיסי קהילה ,ארנונה ,והשירותים השונים בקיבוץ (חינוך ,מזון,
אנרגיה ,כביסה ,וכו') על פי צריכה.
תהליך בדיקת "היתכנות כלכלית" לבניית או רכישת בית קבע בקיבוץ.
הצבעה על המועמדות ומעבר למעמד "חבר חדש בעצמאות כלכלית".
חבר חדש בעצמאות כלכלית:
תשלום פקדון מקדמה ע"ס ₪ 10,000
תכנון בניה בשכונה החדשה .תשלום מיסי קהילה ,ארנונה ,ותשלומים על שימוש
בשירותים השונים בקיבוץ ,אותם הוא צורך.
זכאות להנחות והטבות כספיות עליהם תחליט הנהלת הקיבוץ.
בעל זכות הצבעה באסיפת החברים על מגוון תחומים :חינוך ,דת ,תרבות וכו'.
תצורת הבניה:
במסגרת הבניה בתוך שטחי הקיבוץ המיועדים לבניה (הקו הכחול) ,ישנם  40מגרשים של
חצי דונם ,למשתכנים עתידיים ,כאשר בשלב הראשון ייפתחו לבניה  13מגרשים .הבניה
תתבצע בשיטת "בנה ביתך" ,לבתים בשטח של  160מ"ר (לא כולל ממ"ד ושטחי שירות).
אזור הבניה כולל שטח ציבורי פנוי (שצ"פ) רחב ,המאפשר פעילות חברתית ודשאים
מטופחים העומדים לרשות המשפחות.
הסכמים וחוזים:
חוזה חברות :חבר חדש בעצמאות כלכלית.
חוזה בניה :בשיטת "בנה ביתך".
עלויות:
דמי הצטרפות –  ₪ 20,000לבית-אב
עלות תשתיות למגרש (חצי דונם) -כ( ₪ 150,000-אומדן משוערך)
בניה – "בנה ביתך" ,בהתאם לעלות הבניה.
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