קליטה בכפר גלעדי
צעד אחר צעד

קיבוץ כפר גלעדי

כפר גלעדי
קיבוץ כפר גלעדי הוקם בשנת  1916על ידי קומץ חברים מאנשי ארגון "השומר" בראשות
ישראל גלעדי ואלכסנדר זייד 1932 ,הצטרפה לישוב קבוצה גדולה של יוצאי תנועת הנוער נצ"ח
מארצות הבלטיות בשנת  1936נקלטה קבוצה מיהדות גרמניה ,ב 1945 -נקלטו יהודים שנסו
וניצלו מהתופת באירופה והתקבלו לחברות בני משק רבים.
הישוב ביסס פועלו על שלושה יסודות :התיישבות ,בטחון ועליה.
התיישבו:ת :במשך  23שנים כפר גלעדי ומטולה היו הישובים היחידים באצבע הגליל .לאחר רכ�י
שת זיכיון החולה ב  1934החלה תנופת התיישבות בגליל העליון .כפר גלעדי היה בסיס היציאה
לישובים רבים בגליל ,חולתה ב  ,1936ישובי חומה ומגדל ,דפנה דן ועמיר ( )1939שדה נחמיה
( )1940מנרה ( )1943משגב עם ( )1945נאות מרדכי ( )1946מעין ברוך ()1947
הקיבוץ היה שותף ומאיץ להתישבות השיתופית בגליל העליון וסייע להקמתה של העיר קרית
שמונה.
עליה :כפר גלעדי היווה שער לעליה הבלתי ליגלית היבשתית משנת  1921ועד הקמת המדינה.
משנת  1941המשיכו חברי כפר גלעדי בשיתוף עם אנשי "החוליה" של הפלמ"ח להעביר עולים
מגבול לבנון .בכפר גלעדי כתב חיים חפר ז"ל ,חבר "החוליה את שירו הידוע" :בין גבולות בין
הרים ללא דרך"...
למעלה מ 10,000-עולים עברו דרך כפר גלעדי בשנים אלו ובו חוו את המפגש הראשון עם ארץ
ישראל.
בטחון :אנשי כפר גלעדי הבינו שעל מנת להעמיק שורש באדמת הגליל ,צריך לדאוג לבטחון
הישוב והאזור כולו .אם היה קצת כסף הוא היה נחוץ לשני דברים :אוכל לילדים ורכישת נשק.
את הנשק היו מסתירים בסליקים אותם חפרו ובנו בהסתר קומץ של חברי הישוב.
בנשק שהוטמן בסליקים עשו שימוש עד הקמת המדינה בעיקר להגנת ישובי הגליל .
בין הפעולות הרבות של חברי כפר גלעדי לבטחון הגליל היה מבצע פינוי ילדי מנרה ,עזרה למשי
מר הירדן בהתקפה הסורית ,אחזקת רמות נפתלי לאחר שננטשה וחילוץ הלוחמים מנבי יושע.
בזכות פועלם של הראשונים ,חברי "השומר" וממשיכיהם בכפר גלעדי ,טבע בן גוריון את
האימרה " :לצ.ה.ל הרבה אבות אבל רק סבא אחד – "השומר".
עד הקמת המדינה פעלו חברי הקיבוץ להגנת הגליל ,התגייסו להגנה ,לפלמ"ח ,לבריגדה ולפי
עולות עליה ב' ,לאחר הקמת המדינה המשיכו חברי כפר גלעדי בשליחות למשימות לאומיות
ובכך ממשיכים עד היום.
כפר גלעדי היום ישוב חי ותוסס בו כ  700חברים ,ילדים ותושבים .הקיבוץ מתבסס על
חקלאות ,על מחצבות ועל יזמויות נוספות.
כפר גלעדי הינו קיבוץ מתחדש החל משנת  ,2004אך ממשיך לשמור על חיי קהילה וערבות
הדדית .התושבים חוגגים את כל החגים ,נפגשים בחדר אוכל ומקיימים מערכות איכותיות
של חינוך ,תרבות ,רווחה ובריאות.

דבר היו״ר

החינוך בכפר גלעדי
החינוך הוא מקור לגאוות הקיבוץ עוד מימיו הראשונים.
מערכת החינוך בכפר גלעדי היא מגיל שלושה חודשים ועד סוף י"ב.
מבני החינוך :הגיל הרך ,החינוך הבלתי פורמלי ,בית הספר "עלי גבעה".
בנוסף ,מתקני ספורט וגני משחקים הנמצאים במרחב ירוק ומזמין המאפשר לילדים משחק ותנועה חופשית
ובטוחה בכל שעות היום.
כל אלו מעניקים תחושת ביטחון ועצמאות ומאפשרים הליכה וחזרה מבית הספר בבטחה.
החינוך כולל:
גיל הרך :לידה עד 6
יסודי :ביה"ס "עלי גבעה"
חינוך בלתי פורמלי" :בית דגן" :לילדי כיתות א'-ג' ,״בית ברוש״ ד'-ו' " ,נעורים" :ז'-י"ב

הגיל הרך

בכפר גלעדי מערכת חינוך איכותית ואישית לגיל הרך.
בכל בית ילדים עובד צוות מקצועי ומיומן .כל הגננות והמטפלות הן בעלות תעודות והכשרה
מתאימה.
כל הבתים עובדים על פי תקן כוח אדם הנהוג בתנועה הקיבוצית :בבית התינוקות עובדים ביחס
של מטפלת לכל  4ילדים ,בפעוטון יחס של מבוגר לכל  5ילדים ,בגנון יחס של מבוגר לכל  6ילדים
ובגן משרד החינוך יחס של מבוגר לכל  7ילדים.
במערכת ארבעה בתי ילדים :בית תינוקות  3חודשים  -שנה ,פעוטון  ,1-2גנון  2-3וגן משרד
החינוך .3-6
בתי הילדים בכפר גלעדי נוחים ,מרווחים ,ממוזגים .מספקים לילדים מרחב נוח ובטוח המותאם
לגילם ולצורכיהם ההתפתחותיים .כל הבתים מצוידים במיטב הציוד לו זקוקים הילדים והצוות
כדי לאפשר להם טיפול מסור תוך כדי גדילה התפתחותית.
הילדים בבתי הילדים אוכלים ארוחת בוקר ,צהרים וארבע  -עשירות ,מגוונות ובדגש על בריאות.
לכל בית ילדים ארגז חול וחצר גרוטאות המוצלים בקיץ ומהווים כר נרחב לפעילות ומשחק.
כל קבוצות הגיל נהנות מטיולים מרובים ברחבי המשק ובפינת החי החושפים אותם לטבע
ולעונות השנה המתחלפות.
מערכת הגיל הרך בכפר גלעדי עובדת בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית גליל עליון.
כחלק מתמיכת המועצה אנו מקבלים מערך מסייע ,שכולל מעקב התפתחותי של מדריכה
פדגוגית ,המדריכה עוזרת לצוותים לאתר קשיים ולהתמודד איתם מול הילד והמשפחה.
החינוך לגיל הרך פועל לאורך כל השנה בימים א'-ו' בין השעות:
א'-ה'  ,7:00-16:00ימי שישי .7:00-13:00
חופשות  -המערכת סגורה בשבתות ,חגים וערבי חג של פסח ויום כיפור ,וכן  2ימים של גשר,
ובימי הערכות בסוף השנה.
בסוף אוגוסט המערכת נסגרת למשך מספר ימים כדי לקיים ימי הערכות לצוותים המתחדשים
ולהכנת הגנים לקליטת הילדים.

מעברים  -מעבר הילדים בין הגנים מתקיים פעם בשנה לקראת סיום הקיץ ,ונעשה בצורה
מדורגת ומלווה במטפלת המוכרת לילדים
במסגרת חופשת הקיץ פתוח גן משרד החינוך ומתופעל על ידי הצוות ללא גננת.

יסודי "עלי גבעה"  -בית ספר בבית
ביה"ס עלי גבעה ,הוא בי"ס יסודי אזורי ,השוכן בקיבוץ כפר גלעדי ,לומדים בו ילדים
מהקיבוצים :משגב-עם ,מנרה ,כפר גלעדי ,דפנה ,הגושרים וכפר סאלד .לביה"ס הצטרפו
שלושה מושבים :כפר יובל ,מרגליות ,ושאר ישוב .ביה"ס מונה למעלה מ  400תלמידים ופועל
עפ"י מתכונת יום לימודים ארוך חמישה ימים בשבוע.
מטרת ביה"ס ,להביא למיצוי הפוטנציאל של כל ילד וילד באמצעות הקניית ערכים למצוינות
בלמידה והעשרת ידע .לטיפוח תלמידים חושבים בעלי הישגים גבוהים ,בעלי מודעות קהילתית
של נתינה ותרומה לחברה .ביה"ס מפעיל מחזור מנגן ומקהלה ,מגוון חוגים והעשרה (שח מט,
טניס שולחן ,אופניים ,דרמה ,פינת חי ועוד).
בתחום הספורט  -מטרת החינוך הגופני היא חינוך לעבודה קבוצתית ושיתוף פעולה לצד עבודה
מלמדת על השרירים השונים ,ביה"ס מתייחס לנושא הספורט כאורח חיים ולכן סיסמתנו היא
"ספורט לאלפים ולא רק לאלופים" .במשך השנה מתקיימים אירועי ספורט המשותפים לכל
ביה"ס כגון ימי ספורט ,מרוץ הלפיד ,טורניר יענקל'ה ,קבוצות כדור סל ועוד.
בהפסקות מתקיימת הפסקה פעילה וכן מתקיימים טורנירים בין הכיתות .הדגש הוא על יושרה,
כבוד ,עידוד ,פרגון ומפגש ספורטיבי מהנה.
איכות הסביבה  -איכות הסביבה הוא אחד הנושאים המעסיקים את ילדינו ביותר .פעמיים
בשבוע ,בכל פעם כיתה אחרת ,אחראית לעבוד בגינה ,לטפח את הסביבה ולעבוד בחממה.
כל כיתה יוצאת לנקות את ביה"ס פעם בשבוע.

חטיבות ביניים ותיכונים
ביה"ס "עמק החולה" שוכן בגליל העליון ופותח את שעריו לתלמידים מכיתות ז'-יב'.
היום לומדים ומלמדים בביה"ס תלמידים ומורים שבאים מהמועצות מבואות חרמון והגליל
העליון ומהערים קרית שמונה ,ראש פינה ומטולה .ביה"ס מציע מסגרת חינוכית רלוונטית ,עם
שאיפה למצוינות ודאגה לצרכים המיוחדים של תלמידיו.
המבנה הלימודי:
"הבית הצעיר"  -ז'-ח'
"הבית התיכון"  -ט'-י'
"הבית הבוגר"  -י"א-י"ב
"הבית הצעיר" הוא "פרוזדור הכניסה" לחיים התרבותיים של "עמק החולה" .מבחינה פיזית
אנו שוהים בקמפוס נפרד ופורח ,בתוך שטחו של בית הספר.
במהלך השנתיים בבית זה ,רוכשים התלמידים מיומנויות וכלים לימודיים ,חברתיים ותרבותיים
שאיתם ימשיכו הלאה לכתות התיכון ויהיו מוכנים להתמודדויות בכיתות הבוגרות ,בתחומים
השונים.
כמו כן ,אנו שמים דגש על טיפוח מנהיגות בקרב התלמידים בתחומי חיים שונים.
ביה"ס מאמין במצוי אישי ובחירה מגוונת במגמות :קולנוע וטלוויזיה ,ביולוגיה ,פיזיקה,
מוסיקה ,גאוגרפיה ,אומנות ,תאטרון ,ערבית ,מדעי הטכנולוגיה ,טכנולוגיות ממוחשבות.

חינוך ערכי :בכיתות ט'-י' יושם דגש על המשך ההתמודדות עם תהליכי ההתבגרות ,כישורי חיים
ושאלות הנובעות מכך .יתקיימו פעילויות וסדנאות הקשורות בנושא.
תרומה לקהילה :אחד המפעלים החינוכיים שאנו גאים בו במיוחד הוא תוכנית מחויבות אישית
ותרומה לקהילה .התוכנית הפכה למסורת ב"עמק החולה" .בשכבה ט' תבוצע התרומה
במסגרת כיתות האם ,בשכבה י' במסגרת מקצועות הבחירה השונים .בנוסף תינתן לתלמידים
אפשרות בחירה להתנדבות בקהילה.
תלמידי "הבית הבוגר" לומדים במסלולי לימודים שונים .כיתות האם מורכבות מתלמידים
הלומדים במספר מגמות.
באזור ניתן למצוא מספר בתי ספר נוספים וזרמים שונים בחינוך:
ביה"ס "עינות ירדן"  -בי"ס ברוח דמוקרטית בעמיר
ביה"ס "הר וגיא"  -בית ספר אזורי בדפנה
ביה"ס דרכא-דנציגר  -בית ספר עיוני בקרית שמונה

החינוך הבלתי פורמלי

החינוך הבלתי פורמלי מהווה חלק בלתי נפרד מהחברה והתרבות בכפר גלעדי.
הילדים משתלבים ולוקחים חלק בפעילות התרבותית והקהילתית בקיבוץ.
"בית דגן"  -בית לגילאי א'-ג' ו״בית ברוש" לכיתות ד'-ו'.
הבית פתוח כל יום עם סיום הלימודים עד השעה  16:30בימי ג' משעה  13:00עד שעה .16:00
בימי שישי עד  ,13:00ובחגים וחופשים הבית פתוח בין השעות  .08:00-16:00הפעילות ב״בית
דגן״ וב״בית ברוש״ מותאמת לגילאי הילדים ומציעה מגוון פעילויות חברתיות חינוכיות
המבוססות ערכים שחשוב לנו לשמר בכפר גלעדי ,כגון :עזרה לזולת ,סובלנות ,קבלת האחר,
שיתוף פעולה ,תרומה לקהילה ,חיבור לטבע ,עבודה בענפים ועוד רבים אחרים.
במסגרת הפעילות אנו פועלים בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך הבלתי פורמלי במועצה
אזורית גליל עליון ושותפים לפעילויות המשלבות את ישובי העמק.
ההורים הם שותפים מלאים לפעילויות בבית דגן ומחוצה לו ,בליווי טיולים ,ארגון פעילויות,
חגים ועוד.
ב״בית דגן״ ו״בית ברוש״ פועל צוות מקצועי של  2מדריכים בעלי רקע חינוכי ובנוסף ,הצוות
מקבל הדרכה וליווי מגופים מקצועיים.
כיתות ז'-י"ב ("נעורים")  -הנעורים פתוחים בכל יום באחריות מדריך בוגר שעובר קורס
הדרכה במועצה האזורית ומועסק במשרה מלאה .בנעורים פעילויות תוכן המותאמות לגיל
 שנת בר מצווה ,פעילות צעירים (ז'-ט') ופעילות בוגרים (י'-י"ב) .מתקיימת שותפות פורהעם תנועת הנוער העובד והלומד ובמקביל חלק מהזמן הינו זמן חופשי אשר בו פעילות בלתי
פורמלית של שיחות על קפה ,הכנת שיעורי בית ושיחות אישיות עם המדריך .הנעורים שותפים
פעילים בפעילות הקהילתית בקיבוץ.

תרבות
בכפר גלעדי חוגגים במשותף כל חברי וילדי הקיבוץ את חגי ומועדי ישראל.
אנו מציינים במגוון דרכים את המועדים השונים ,את ראש השנה בארוחה חגיגית ,את חג
הסוכות בסוכה מרכזית ובשמחת תורה חוגגים את חג המשק (יום הולדת לקיבוץ) אשר הוא
אירוע חברתי חשוב ומלכד של כלל הקהילה.
בחנוכה מתקיים מירוץ הלפיד אשר מסתיים בכתובת אש והחגיגה נמשכת לחדר האוכל
בשירים ,ריקודים וסופגניות.
בט"ו בשבט אנו יוצאים לנטיעות ,בחג הפורים ישנה מסורת של מסיבת פורים עם הצגה ,בו
שותפים כל ילדי הקיבוץ ואף מסיבת פורים גדולה למבוגרים בחבורה
אירוע ליל הסדר בו חוגגים ביחד כ 700 -בני משפחה וחברים בחדר האוכל של הקיבוץ בסדר
קיבוצי יחודיי לכפר גלעדי בשירים וריקודים בהם לוקחים חלק כל חברי הקיבוץ..
ביום העצמאות נפגשים כולם על הדשא הגדול לפעילויות מגוונות ומתפנקים בבית קפה
מעשה ידי החברים.
טקסי יום השואה ויום הזיכרון מצוינים באופן מיוחד ומכובד..
בשבועות טקס הבאת ביכורים.
וחוזר חלילה...
בנוסף לחגים
התרבות בכפר גלעדי מגוונת מאוד ומנסה להגיע לכלל האוכלוסיות בקיבוץ ,ממועדון "אמצע
הדרך" המיועד למבוגרים (הרצאות ,מפגשים ,לימודים ועוד) ועד טיול קיבוצי מסורתי
המתקיים אחת לשנה הכולל לינה וטיולי משפחות ,פעילויות לילדים ,פאב הקיבוץ ,מבשלת
בירה ,מועדון חברים ומגוון פעילויות פנאי נוספות..
כל הפעילויות נתמכות על ידי הקהילה וכולן בהתנדבות החברים ויוזמתם ,יש מקום רב ליזום
וליצור במרחב הקהילתי ונשמח מאוד לחברים נוספים שייקחו חלק בעשייה.
למרות שאנחנו פריפריה ,ישנה פעילות תרבותית רבה באזורנו  -מראש פינה ועד מטולה:
תיאטרון ,מוסיקה ,מחול ,הרצאות ,פאבים ומקומות בילוי נוספים.

ענפי הקיבוץ
חקלאות
לכפר גלעדי מספר ענפי חקלאות שנמצאים בקיבוץ ובשטחי עמק החולה..
ענפי החקלאות הם המטעים :מטע אבוקדו גדול ומניב ,מטע ליצ'י משגשג ,כרם זיתים
פרדס ,לול ,רפת ,משתלה ושטחי גידולי שדה.

מחצבות
ענף הדגל של כפר גלעדי הוא ענף המחצבות .יש לנו מחצבות בבטחה ,בעמיעד ,ביתיר ובכפר
גלעדי.
בניר עוז הקמנו מפעל גורס אבקה לצבעים עבור "נירלט" .במחצבות עובדים כ 30 -חברי כפר
גלעדי וכמו הקיבוץ גם המחצבות מחפשת לקלוט עובדים חדשים בתחום התעשיה והניהול

תיירות
מלון כפר גלעדי שהוקם כבית הבראה ,שונה לבית הארחה והפך למלון גדול בצפון ,במלון
מתחם ספא ,חדר כושר ובריכה מקורה מחוממת .המלון עובר בימים אלו שיפוץ והרחבה
ומחפש גם הוא לקלוט עובדים חדשים בתחום השיווק והתיירות .בנוסף ,הבריכה החיצונית
שופצה ופתוחה בחודשי הקיץ.
המלון יוזם ומקים פעילות תוכן של מפגשי ספרות ,מוסיקה ,קולינריה ועוד
שביל הלולים – מדרחוב קסום בתוך הקיבוץ ,בו חנויות ומיזמים של יוצרים מקומיים (מבשלת
בירה ,קרמיקה ,משקפיים ,תכשיטים ,עבודות יד וספרים ותקליטים יד שניה) במבני לול
ששופצו והוסבו לגלריות.
חצר ראשונים – ראשית הישוב ,אשר מבניו שומרו ושופצו ומהווים כמרכזי כנסים וכמקום סיור
ויציאה לסליקי השומר וההגנה ההיסטוריים והייחודיים
מוזיאון בית השומר – מוזיאון המספר בתצוגה אותנטית ומרגשת את סיפור 'ארגון השומר'
וראשית הישוב העברי.

רווחה
קהילת כפר גלעדי שמה לנגד עיניה את ערך הערבות ההדדית כערך מרכזי בהתנהלותה.
תפיסת הרווחה בקיבוץ רואה את כל קשת החברים בקהילה ומהווה כתובת משמעותית ככול
שנדרש לפניות החברים וטיפול במשברים ,הן אישיים והן קהילתיים.
כחלק מהתפיסה הקהילתית ניתן שירות של עובדת סוציאלית המגיעה פעם בשבוע ומהווה
כתובת טיפולית במקרה הצורך .שירות זה ניתן על חשבון הקהילה .בנוסף ,ניתנות עזרות שונות
ומגוונות בליווי ,תמיכה ,עזרה טיפולית ,ביקורי בית ועוד..

בריאות
בקיבוץ מרפאת קהילה המשויכת לקופת חולים כללית ,וכן מרפאת שיניים פרטית המופעלת
על ידי הקיבוץ.
המרפאה פועלת  6ימים בשבוע ומעניקה שירותי רופא משפחה ,אחיות ,אחות טיפת חלב
ושירותי מזכירה רפואית.
מרפאת שיניים – פועלת  3ימים בשבוע.
פעמיים בשבוע נמצא רופא שיניים וביום נוסף שיננית.

קיבוץ כפר גלעדי

קליטה בכפר גלעדי
צעד אחר צעד

