
 

 04-6980774: טלפקס I 1383600 הגליל מרום. נ.ד I צבעון קיבוץ

 

 מי אנחנו?

שנמצא בגליל העליון בתוך יער אלונים )בין צפת בעל צביון חילוני, קיבוץ צבעון הוא קיבוץ מתחדש 

בעתיד ומועמדים,  מספררי קיבוץ ועוד חב 50כ סאסא(. כיום יש בצבעון קיבוץ למעלות, סמוך ל

ה גם )לצד הרחבה קהילתית שקממשפחות בעקבות הרחבתו  40 -בעוד כ  הקרוב הקיבוץ יגדל

 .בימים אלו(

 

 מה זה קיבוץ מתחדש?

מתחדש מתנהל כקיבוץ לכל דבר, פרט לשותפות הכלכלית בין החברים. זה אומר שלקיבוץ יש  קיבוץ

פי החלטות שמתקבלות בהצבעה. כמו כן, יש לקיבוץ קרן  לעוהוא מתנהל  ,אסיפה, מזכירות, וועדות

  ץ שנקלעים למצוקה. ייע לחברי קיבוערבות הדדית ורשת ביטחון שמטרתם לס

לקיבוץ, אבל  המשכורות וההכנסות של כולם נכנסותאמנם  -ברמה הכלכלית כל חבר אחראי על עצמו 

היתרה עוברת לחשבון הפרטי של  -אחרי ניכוי ההוצאות )דמי קהילה, חינוך, קניות בקיבוץ וכו'( 

 .החבר, והוא אחראי על ההתנהלות הכלכלית של עצמו

 

 החזון של צבעון

 :ילה שיתופיתאקולוגיה, חינוך וקה -תחומים עיקריים  3מושתת על חזון שלנו ה

 

, אלונים יערתוך שוכנים בנו ט אקולוגי של משרד השיכון. אהרחבת צבעון היא פיילו - אקולוגיה

שמעודדות אורח חיים והשאיפה היא כמה שפחות לפגוע בסביבה. כמו כן, יש בקיבוץ פעילויות רבות 

לכל משפחה האקולוגיה נכנסת לחיים ברמה כזו או עזים, בגדים יד שניה(,  דירירק, גן אקולוגי )

 .אחרת )בנייה אקלימית, יצרנות מקומית, מחזור מים ועוד(

גן )שבילוני בצבעון יום יש החזון שלנו הוא לספק אלטרנטיבה חינוכית לילדי הקיבוץ והאזור. כ - חינוך

נחנו עובדים במרץ בניסיון לפתוח מחדש את בית הספר שהיה , וא(פעוטון )שבילבילוני יערויער(, 

בצבעון )שבילי יער( ונסגר בעקבות התנגדות של משרד החינוך וצו בית משפט. עד אז רוב ילדי צבעון 

 פתוח "עינת גליל" ובבית ספר "פסגות" שבקיבוץ יראון.-בגילאי יסודי לומדים בבית הספר הדמוקרטי

ליצור קהילה עם כמה שיותר נקודות חיבור, שיתוף ועשייה. זה אומר השאיפה שלנו היא  -קהילה 

ימי  ,"קיבוץ צבעון"( –)ר' דוגמאות בפייסבוק שלנו  הרבה פעילויות של ועדת תרבות וועדת חינוך

, ארוחות משותפות, אירועים מיוחדים, ומגוון יוזמות קהילה משותפים לקידום פרויקטים בקיבוץ

, כל פעם בשבועמא, פרויקט יום ב', שבו כמה משפחות עובדות יחד שמקדמות את המטרה. לדוג

 פעם אצל מישהו אחר לפי הצרכים שלו.
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 איך נקלטים לצבעון?

 טה. מדובר בשנה חשובה שמיועדת לשניכדי להתקבל לחברות בקיבוץ צבעון צריך לעבור שנת קלי

שנת ב ין האם מדובר בשידוך מוצלח.להב אשר המטרה היאהצדדים, גם לקיבוץ וגם לנקלטים, כ

 .(יש בית פנויכאשר הקיבוץ ) בתיאתם שוכרים את אחד מ קליטהה

לחברות או  התקבלההצבעה לאסיפה, בה מחליטים האם בתום השנה המשפחה הנקלטת עולה ל

צריכה לחכור מגרש בשטח הקיבוץ עד  משפחה"(, הבתנאים"חברות לחברות ) ההתקבללא. במידה ו

. לאחר שנים מהקבלה שלושעד  ולבנות עליו את ביתם ,חצי שנה מתאריך הקבלה לחברות בתנאים

 המניין באופן אוטומטי. ות מןרלחב יא מתקבלתהחדש ה לגור בבית המשפחה עוברתש

 :רשנת קליטה, צריך לעבו לפני שמתחילים

  קליטהפגישה עם ועדת 

 מסמך אחר בנושא( ) אבחונים אישיותיים וכלכליים

 . להעביר לנו אישורים רפואיים

חודשים שכולל גם מפגשים עם חברי קיבוץ, הגעה לאירועים קהילתיים,  3-תהליך מקדים נוסף של כ

 אסיפה ועוד.

 

 בניית בית בקיבוץ

מ"ר, תלוי במיקום  400-500מגרשים. גודל המגרשים הוא בין  47לב א' בהרחבת הקיבוץ הוא של ש

תשתיות הפיתוח התשלום "קו עימות" המגרשים הם בחינם, ועבור  -בגלל שהקיבוץ נמצא ב. שלהם

. מדובר בתשתיות יקרות יחסית, כיוון שהפיתוח מתחשב בסביבה )לדוגמא רוב ₪ 180,000 -כ הוא

התשתיות עוברות מתחת  -עצי האלון מועתקים לאזורים שנים בארץ ולא נכרתים. דוגמא נוספת 

 לכביש ולא על עמודים(.

היא שהאנשים יבנו בתים כמה שיותר  בצבעון הבנייה היא בשיטת "בנה ביתך", כאשר השאיפה

 פשוטים עם כמה שיותר התחשבות בסביבה ובטבע.

 

 ?ממשיכים איך. טוב לי נשמע

שלחו מייל לועדת " מחפש שאני מה בדיוק זה, וואו" בסגנון: משפטים לכם עלו הקריאה במהלך אם

 .ספרו קצת על עצמכם ונתאם פגישה להיכרות - klita@tzivon.com -קליטה שלנו 

 

 .בצבעון נתראה. איתנו יחד החזון את להגשים בואו
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