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משפחת :
ברוכים הבאים !!!!

אנו שמחים שבחרתם להצטרף לקהילת עין זיוון ,שמחים שאתם איתנו ומאחלים לכם התאקלמות מהירה .
כדי להקל על חבלי הקליטה מצורף אוגדן זה הכולל:
•

רקע כללי על הישוב

•

איך מתנהלים החיים בקיבוץ? קצת הסבר על מערכת הוועדות השונות

•

מערכת החינוך הפורמאלית והחברתית קהילתית של ילדי ונוער עין זיוון

•

טלפונים של בעלי התפקידים ושירותים בישוב.

•

ספר טלפונים יישובי

•

טלפונים של שירותי הבריאות האזוריים ,מועצה אזורית גולן ,כאלו שהזכרנו באוגדן ,וכאלו שסתם חשוב שתדעו...

•

מילון מושגים ודגשים לגולן!

•

מקומות בילוי בישוב ובאזור..

נקווה שאוגדן זה יעזור לכם בתהליך ההתאקלמות
בהצלחה
ועדת קליטה וחברי קהילת עין זיוון
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רקע על קיבוץ עין זיוון.
רקע היסטורי
עֵ ין זִיו ָן הוא קיבוץ של תנועת התק"ם הנמצא בצפון רמת הגולן .הקיבוץ נקרא על שמו של כפר צ'רקסי סמוך ,הקרוי
על שם זן של חיטה .עין זיוון נמצא דרומית להר אביטל ,בגובה של  960מטרים מעל פני הים ,כ 2 -ק"מ מערבית
לקונייטרה.
אנשי הקיבוץ סירבו להצעה לשנות את שם הקיבוץ ולקראו על שם לוי אשכול.
הגרעין הראשון של הקיבוץ שהיה מורכב מבני קיבוצים וכן מתנדבים מחו"ל התיישב ב 23-בינואר  1968בבתיו
הנטושים של הכפר הצ'רקסי .תחילה שימשה הבאר במקום את המתיישבים ,אולם בסוף הקיץ היא יבשה ומים הובאו
לקיבוץ בכבאית עד להשלמת הנחת צינור מים על ידי מקורות ,שהוביל מים מברכת רם .לאחר שלוש שנים הוכרז
הקיבוץ על ידי התנועה הקיבוצית כיישוב קבע.
כלכלת היישוב מתבססת על פירות נשירים :מטעי תפוחים ,נקטרינות ,אגסים ,אפרסקים ,ודובדבנים וכן אירוח כפרי
ומזמין במסגרת "תיירות עין זיוון".
סמוך לקיבוץ נמצא מעבר הגבול היחיד בין ישראל לסוריה :מעבר קונייטרה ,אשר משמש את חיילי האו"ם ,סטודנטים
דרושים אשר עוברים לסוריה לביקור משפחות או לימודים וכמובן סיוע הומניטרי שמספקת ישראל לפליטים הסורים.
חיי החברה
ביישוב חיי תרבות וחברה מגוונים ,המאורגנים על ידי הוועדות השונות בהם מתנדבים תושבי הקיבוץ.
הוועדות מבוססות על תושבי הקיבוץ המתנדבים על פי יכולתם ,פניותם ותחום העניין שלהם ,כאשר כל ועדה אמונה על תחום
בקהילה ועובדת בשיתופי פעולה עם ועדות אחרות .על כל פעילות הועדות אמונה הרכזת החברתית בקיבוץ.
אילו ועדות יש לנו  ,אתם שואלים?
וועדות חינוך ותרבות:
בשעות אחר הצהריים נכנסות לפעולה וועדות החינוך והתרבות ,ומנעימות את חיי הילדים והנוער בפעילויות במתחמי החינוך )שעל
כך נרחיב בהמשך( ,ואת חיי המבוגרים הצעירים בסדנאות ,הרצאות ,הקרנות סרטים ,ערבי שירה ,ובגלל שאוכל הוא גורם מקרב
ומחבר -תחרויות מלך החומוס ,ערב מרקים ועוד ועוד....
בחגים מובילה ועדת התרבות אירועים קהילתיים לכל הגילאים כמו סדר ראש השנה ,הרמת כוסית לקראת החגים ,הפנינג משפחתי
לחנוכה ופורים ,יום הילד בקיץ ,ועוד היד נטויה!
צוות ירוק:
הגולן הוא מטבעו פינת חמד עצומה של טבע ויופי ונוף .בגלל זה אנחנו פה ,לא?
על מנת לשמור על הטבע הזה גם עבור ילדינו ודור הגולן העתידי ,פועל ביישוב צוות ירוק ,שתפקידו שילוב אורח חיים ידידותי
לסביבה בסדר היום של ההילה .החל מגינות קהילתיות ,הצבת קומפוסטרים שכונתיים ופרטיים ,הסברה לילדים ומבוגרים על
הפרדת פסולת במקור ,וכלה בפרויקטים ירוקים קהילתיים ,הרחבת פינות המיחזור ויעוץ לתושבים שמעוניינים להרחיב את הפעילות
הירוקה ,על כל אלו אמון הצוות הירוק.
מס' פעמים בשנה גם תמצאו בבית הפתעה -ריבות מפירות שנותרו במטעים ,בצנצנות שנאספו מהתושבים ,והוחזרו אליכם עם ריבה
טעימה פרי ידיה של אירנה סנדלר...
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ועדת היכרות:
ועדת היכרות מורכבת מחברים חדשים וותיקים בקהילה ,והיא מלווה למעשה את הנקלטים החדשים )ושוכרים זמניים( בכל התהליך
עד לרגע הקבלה עצמו -אז עובר הליווי לידי וועדת קליטה .ועדת היכרות תפגוש אתכם ותציג בפניכם את היישוב ,ותשמע מכם את
הציפיות ,הרצונות ,הכוונות ,התקוות והחששות לקראת הקליטה -כל זה בכדי שאתם והקיבוץ תבחנו האם זאת "חתונה מוצלחת"...
ועדת קליטה:
ועדת הקליטה אמונה על ליווי שלכם ,החברים החדשים בקהילה במהלך ההתאקלמות שלכם פה ביישוב.
החל משאלות לגבי עריכת קניות ,מיקום מרפאות ,ותחבורה ציבורית ,וכלה בסיוע בציוד ,ניווט בנבכי המבנה הארגוני והחברתי
בקיבוץ) ,ואפילו הכנת האוגדן הזה!( צוות הקליטה עומד לרשותכם בכל שאלה או פנייה.
צח"י )צוות חוסן יישובי(
צוות החוסן היישובי ממונה על הליווי הטיפול של מקרי חירום ,אסונות או אירועים שונים המתרחשים בקהילה ,כגון מוות ,מחלה
קשה ,אירוע בטחוני באזור ועוד מרעין בישין...
במקרים כאלה דואג צוות החוסן ,יחד עם המועצה האזורית ,לתת מענה למשפחה המדוברת ו/או לקהילה כולה ,הן בהיבט הפיזי והן
בהיבט המנטלי.
שישים שניות על מע' החינוך הגולנית...
הגולן שם לעצמו להיות פורץ דרך בתחומי חיים רבים ,וכך גם בחינוך .ככזאת ,הוא מעמיד ביישובים וברמה האזורית מערכות חינוך
המחולקות לשעות היום השונות ,אך פועלות בשותפות ובתקשורת רציפה על מנת לתת מענה מיטיב ושלם ככל הניתן לכל ילד.
הבטחנו שנרחיב על החינוך ,אז הנה...
מע' החינוך הפורמאלית:
בקיבוץ עין זיוון מתוכנן להיפתח פעוטון לגילאי  0-3ונכון להיום ,במידה והבאתם עימכם זאטוטים בגיל הרך בגילאים  0-6ניתן
לשלבם במערכות החינוך המצויינות הנמצאות ביישובים הקרובים לנו:
קיבוץ אורטל
מושב שעל
קיבוץ אל-רום
אם ילדיכם כבר הגיעו לגיל בית הספר ,הרי שהם יתחנכו יחד עם כל ילדי האיזור בבית הספר האזורי ה 8-שנתי "אביטל" שבקיבוץ
מרום גולן .לבית הספר מגיעים תלמידים מ 13-יישובים ,מחד נס ואניעם בדרום ועד נווה אטי"ב שבצפון.
המתחם החינוכי באביטל כולל יחד עם בית הספר גם את מבני המתנ"ס ,עליו נרחיב בהמשך ,ואת הספריה האזורית ,וניתן להירשם
לחוגים במסגרת בית הספר .פרטים על תכנית זו ניתן לקבל במזכירות בית הספר.
בסיום כיתה ח' ישנם מספר אפשרויות לבתי ספר תיכונים:
"הר וגיא" -בית החינוך המשותף לקיבוצי גליל עליון וצפון רמת הגולן ,הממוקם בקיבוץ דפנה.
"נופי גולן" -בית ספר תיכון המשותף לגולן ולמועצה המקומית קצרין וממוקם בקצרין.
"עיינות ירדן" -בית ספר ברוח דמוקרטית הממוקם בגליל העליון בקיבוץ עמיר.
את הפרטים לגבי אזורי רישום ,צרכים מיוחדים ,הסעות וכד' ניתן לקבל במחלקת החינוך במועצה.
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חינוך חברתי קהילתי:
אתם אולי מכירים אותו כחינוך בלתי פוראלי ,או כתנועת נוער ,אך בגולן אנו מכנים את התחום "חינוך חברתי קהילתי" משום שאנו
מחנכים את הילדים והנוער להיות פרטים חיוביים ומשמעותיים בחברת השווים /חברת הנוער ,ובקהילה היישובית ,הגולנית
והישראלית.
מערכת החינוך הקהילתית מיועדת לגילאי א'-י"ב ומחולקת למעשה ל 2-קבוצות:
חברת הילדים -קבוצת א'-ו' מופעלת בקבוצות של א'-ג' וד-ו' מספר פעמים בשבוע ,ובמהלך החופשים .המדריך קרוי מדלי"ק )אל
דאגה -מילון פירושים יבוא בהמשך (...והוא אמון על קיום פעילות חינוכית חברתית רציפה ואיכותית הנותנת מענה לנקודות החוזק
של הילדים השונים יחד עם גיבושם לקבוצה יישובית .המדלי"ק מקבל הכשרה מקצועית במסגרת המחלקה לחינוך חברתי קהילתי
של מתנ"ס גולן .חברת הילדים לוקחת חלק בחגיגת אירועים קהילתים ביישוב ,מקיימת מפגשים עם יישובים בסביבה ,ויוצאת
לפעילות אזורית במסגרת תנועת הנוער או אירועי שיא שונים שמתקיימת המחלקה.
חברת הנעורים :חברת הנוער פועלת גם היא ע"פ החלוקה ל 2-קבוצות ז'-ח' וט-י"ב ,והם מודרכים על ידי המד"ב .הפעילות במועדון
הנוער מתקיימת מס' ימים בשבוע ,ובמהלך החופשים יוצאם החניכים לטיולים יישוביים ,אזוריים ,מחוזיים )במסגרת תנועת הנוער(
וארציים .בני הנוער לוקחים גם הם חלק בפעילויות של כלל הקהילה ומובילים פעילויות שונות בחגים ,בטיולים ובטקסים.
תנועת הנוער בני המושבים :תנועת הנוער ביישובים החילוניים בגולן היא תנועת בני המושבים ,התנועה הגדולה בארץ הפועלת
כיום במרחב הכפרי ,ביותר מ 28-מועצות אזוריות ומוקמיות.
התנועה מיועדת לחניכי ד'-ט' ,כאשר בני י-י"ב מדריכים אותם כמד"ציםומש"צים .ערכי התנועה העיקריים הם ערך הקהילתיות,
החקלאות ,הדמוקרטיה ,ההתנדבות...נו ...בקיצור .....כל מה שתרצו שילדיכם יספגו!!
גרעין עודד פועל ביישוב במסגרת תנועת הנוער באמצעות הש"ש של התנועה ,כאשר המד"ב הוא מנהל תנועת הנוער למעשה,
והגרעינר/ית מהווים כוח עזר.
ההרשמות לכל פעילויות המחלקה האזוריות והארציות נעשות באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של המתנ"ס בכתובת
 www.hugim.org.ilובנוסף -ניתן לשלם במזומן במשרדי המתנ"ס בקצרין ובמרום גולן.
בנוסף למערכת החינוך החברתית קהילתית מופעל בעין זיוון גם מערך פעילות לגיל הרך בצורת פעלטון ,הפועל אחת לשבוע בימי
שלישי על ידי הורים מתנדבים.
בפעלטון מגוון משחקים ופעילויות המותאמים לכל טווח הגילאים  ,0-6ומעבר להיותו מקום מפגש ומשחק לילדים ,הוא מהווה גם
מקום מפגש ושיחה להורים ,יחד עם כוס קפה...
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טלפונים של בעלי התפקידים ושירותים בישוב :

מנהל קהילה

עמי ודר

050-2242450

רכזת חברתית

נטלי חן

052-3313766

מזכירות הישוב

רוזי

04-6993601

מנהל אחזקה

שמשון

050-7355289

יו"ר ועד אגודה קהילתית

תומר בן משה

050-5805843

רב"ש

תומר להב

052-4740030

יו"ר ועדת חינוך
יו"ר צח"י

רוני קידר

050-5310129

יו"ר ועדת קליטה

טלי דגן

050-5716337

מד"ב

איתן אורן

050-9616680

מדלי"קה

עמית חרש

054-3076624

יו"ר ועדת תרבות

לילך להב

052-4020207

יו"ר צוות ירוק

ימי סמו

064-6603991

מנהלת מכבסה

אירנה סנדלר

054-5950324

כלבו "מולי מרקט"

מולי שטיין

052-5679473

שעות פעילות "מולי מרקט" עין זיוון:
ימים א,ב,ד,ה

יום ג'

יום ו'

שבת בעונה )אפריל עד ספט'

7:00-19:00

7:00-17:00

7:00-15:00

9:00-12:00

•

במולי מרקט ניתן לשלם במזומן ,באשראי או בהקפה על ידי פתיחת כרטיס.

•

העיתונים בימי שישי עשויים להיגמר מוקדם אז אם אתם רוצים עיתון ,הגיעו מוקם או התקשרו לשריין ☺
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רפואה :
קופ"ח כללית :
מרפאת קיבוץ מרום גולן04-9855700:
רופא

יום ראשון
דר' נאסר

יום שני

רופא משפחה

08:00 – 12:00

יום שלישי

יום רביעי

יום שישי

יום חמישי

דר' נאסר

דר' נאסר

דר' נאסר

דר' נאסר

08:00- 12:00

15:00 – 19:00

08:00 – 14:00

08:00 –11:00

16:00 – 19:00

רופאת ילדים
ד"ר ברייטמן

רופא נשים

14:30 – 16:30
)פעם בשבועיים(
08:00 – 13:00

אחות
שירותי
משרד
בדיקות דם

16:00 – 19:00 08:00 –14:00

8:00 – 14:00

08:00 – 13:00

08:00 – 11:00

16:00 – 19:00
08:00 – 13:00
15:00 – 19:00 08:00 – 14:00
16:00 – 19:00
08:00 -09:00 08:00 – 09:00

08:00 – 14:00

08:00 – 14:00

08:00 – 09:00

08 – 09:00

מרפאת קצרין04-6851300 :
א'

ב'

ג'

ד'

ה'

8:00-13:00

8:00-13:00

8:00-13:00

8:00-13:00

8:00-13:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

קופ"ח מכבי:
מרפאת עין זיוון04-6993635 :
במרפאה ישנם רופאי משפחה ,נשים ,וילדים .כמו כן ניתן לעשות בדיקות דם.
חובה לקבוע תור במרפאה לבדיקות דם ,ותור לרופא נשים ומשפחה במוקד זימון תורים *3551
פרופ' דגן ,רופא משפחה  -יום ג'16:00-18:00 :
ד"ר פוליצר ,רופא משפחה  -יום א' ,08:00-10:00 :יום ה'08:00-10:30 :
ד"ר סאמיה אבו-ג'בל ,רופאת נשים  -יום ג'16:00-18:00 :
ד"ר מוניה שעלאן ,רופאת ילדים  -יום ב'16:00-18:00 :
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מרפאת קצרין ,רח' המשושים 04-6962819 :26
א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

מעבדה

7:30-9:00

8:00-9:00

7:30-9:00

אין בדיקות

7:30-9:00

אין בדיקות

בוקר

8:00-12:00
)ד"ר נטלי(

8:00-12:00
)ד"ר תמרה(

8:00-12:00
)ד"ר נטלי(

8:00-12:00
)ד"ר תמרה(

8:00-12:00
)ד"ר נטלי(

8:00-12:00
)ד"ר תמרה(

צהרים /ערב

16:00-19:00

17:00-20:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

כללי:
שעות פתיחת המזכירות בקיבוץ עין זיוון  :ימים א'-ה' בשעות 9:00-13:00
ניתן לקבל בשעות הללו דואר רשום  ,לשלוח ולקבל פקסים במידת הצורך .
כמו כן ניתן להגיע ולשלם תשלומים לישוב – דרך רותי בהנהלת החשבונות בקיבוץ.
משלוח דואר – תאי הדואר נמצאים במבנה חדר האוכל הישן ,ליד הכלבו ומועדון החברים.
במידה וברצונכם לשלוח דואר ,ניתן לשלשל מכתבים מבויילים ומוכנים לשליחה בתיבת הדואר היוצא המצוי ליד תאי הדואר .אם
ברצונכם לשלוח חבילה או דואר רשום ניתן להגיע למזכירות בשעות הפעילות ולשלוח ולקבל דואר רשום או חבילות בסיועה של
רוזי.
ואם יש לכם צורך בשירותים נוספים ,הרי שישנו סניף נוסף לרשותכם:
סניף קצרין04-6961202 :
שעות פעילות :ימים א,ה ,8:00-18:00 ,ב,ג  8:00-12:30ו ,15:30-18:00-ד'  ,8:00-13:30ו' .8:00-12:00
טלפונים חשובים נוספים:
•

מועצה אזורית גולן )מע' ניתוב שיחות(:

04-6969777

•

מחלקת החינוך במועצה האזורית גולן:

) 04-6969720בתי ספר ,מדור גנים קב"סית(

•

משרד הפנים )עליזה( מועצה אזורית גולן:

 04-6969706בתיאום טלפוני,בניין המועצה האזורית קומה  2סמוך לקניון

•

מתנ"ס גולן )משרד מרכזי(

04-6969749

•

מתנ"ס גולן ,שלוחת אביטל

04-6964371

•

המחלקה לחינוך חב' קהילתי

) 04-6969775הרשמות לפעילות אזורית ושאלות בנושא זה(.

•

מיט"ר -מרכז יעוץ וטיפול רמת הגולן

04-6969735
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מילון מושגים לתושב הגולן החדש )שלא לפי סדר א'-ב'(...
גולני -לא החטיבה ...כל דבר שהוא אזורי ,שהוא ברוח הגולן ,שמחבר אנשים ...,כל דבר על פי רוח הגולן ,משהו
חמקמק כזה ,שקשה להגדיר ...נו ,בקיצור ....גולני!
רב"ש -רכז הביטחון השוטף ביישוב .לכל יישוב בגולן רב"ש אשר עומד בקשר עם מחלקת הביטחון במועצה,
האוגדה המרחבית ,ואחראי ביישוב על כיתת הכוננות ,החמ"ל היישובי והשמירה על הביטחון והבטיחות של
התושבים .בשגרה ובחירום ,רב"ש היישוב ייתן מענה לכל שאלה ,חשש או תהיה סביב נושאים אלו ,אז אל תהססו
לפנות )אבל תהיו מוכנים שהוא ינסה לגייס אתכם לכיתת הכוננות(...
מועדון חברים -מועדון חברתי שבו מתקיימים פעילויות קהילתיות ,חוגים ,אסיפות אגודה וכל אירוע אחר של כלל
הקהילה שאינו יכול להתקיים תחת כיפת השמים.
מדלי"ק -מדריך לילדים קטנים .המדלי"ק הוא המדריך של חברת הילדים אשר עובד עם ועדת החינוך ביישוב
ומלווה על ידי מנחים מקצועיים ממתנ"ס גולן.
מד"ב -מדריך בוגר .זהו מדריך הנוער ,המתגורר ביישוב לרוב ואחראי על הפעלת מועדון הנוער במהלך השנה
ובחופשים.המד"ב הוא דמות חינוכית מקצועית המגשרת בין עולם הנוער ועולם המבוגרים ,ומאפשר להם
להתנסות בתפקידים שונים בקבוצה ויצירת מרחב פתוח לניסוי וטעייה.
גרעינר -בחור או בחורה בשנת שירות במסגרת תנועת בני המושבים ,אשר מתגוררים בקומונה בקצרין ומגעים כל
אחד ליומיים ב 2-יישובים שונים ,שם הם עובדים עם הילדים ובני הנוער בתסגרת התנועה .תזהו אותם על פי
החולצה הכחולה עם הדרוך האדום ,והרעב התמידי ,כמו כל בני הנוער.
רוזי-רוזי היא לא רק מקסימה ,יעילה ושירותית ,היא מוסד בפני עצמו במזכירות עין זיוון .לכל שאלה בנושאים
טכניים תוכלו להיעזר ולשאול את רוזי ,בנוסף לשירותי הדואר ,אלפון הקיבוץ ,תפוצת סמסים ומיילים לכלל
המשק ועוד נושאים רבים.
צח"י -צוות חוסן יישובי ,אמון על מתן מענה במקרה חירום או אירוע קצה ביישוב ,לא עלינו :מוות או מחלה של
חבר או בן משפחתו ,אירוע בטחוני ,או כל מקרה אחר שעשוי להצריך את המעורבות
בראשית -לא "בראשית ברא אלוהים ,"...אלא תאגיד שיתופי שהוקם על ידי קיבוצי הגליל העליון ורמת הגולן,
לשיווק ישיר של כל פרי הנשירים הגדל במטעים שלנו .בכל עונת קטיף ,המתחילה ביוני ומסתיימת באוקטובר,
מאות טונות של דובדבנים ,תפוחים ,אגסים ,אפרסקים ונקטרינות נקטפים על ידי צוות המטע בניצוחו של אלכס
קודיש ,של עין זיוון ומועברים לכל המדינה וגם לאירופה על ידי תאגיד בראשית.
ק"שמונאים -אנחנו בגולן חובבי ראשי תיבות ,כפי שתגלו במהרה ,וזהו ביטוי קצר ל"אנשים מקריית שמונה"
רמג"ש -רמת מגשימים ,מושב דתי שיתופי בדרום הגולן
אלב"ש -היישוב הדתי היחיד בצפון הגולן ,ממוקם  7דקות נסיעה מעין זיוון ,שהוא במקרה גם היישוב הכי מזרחי
במדינת ישראל והוא גם הישוב של רוזי המקסימה שלנו.
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אגש"ח -אגודה שיתופית חקלאית .זהו למעשה הגרעין של חברי הקיבוץ השותפים בבעלות על אמצעי הייצור ,קרי
המטע ,התיירות וכל התחומים האחרים .למרות מה שאתם מכירים מסרטים ואולי מספרים ,אין בעין זיוון
מעמדות בין החברים והתושבים ,וכולם חלק בלתי נפרד ושווה ערך במרקם החברתי בקיבוץ.
עין מוקש -פעם זה היה מעין סודי שידעו עליו מתי מעט מעין זיוון ,והתגלה במהלך מחלמת לבנון השנייה .שמו
מגיע מהיותו ממוקם במרכז שדה מוקשים )אל דאגה -יש שביל!( .היום הוא כבר לא כלכך סודי ,אבל המים קרים
ונעימים ,והוא במרחק הליכה מהקיבוץ.
לטלפן לשער -לא ,לא התבלבלנו ולא שתינו ...בכדי להיכנס לעין זיוון כאשר השער נסגר בשעות הלילה יש
להתקשר לשער .אבל -אם מספר הנייד שלכם לא מוזן בשער ,לא יעזרו לכם גם  100טלפונים ,כך שיש לוודא מול
תומר הרבש"צ שאתם מוזנים לתוך המערכת.
ערפל"-ולא תראה הבא ממולךממטר ויוריד ממטרים על שארהארץ וימלא ארצו בעננים ומישחי בגובה העננים –
בעיהשלו" .שעת בוקר מוקדמת ,ענןערפילי שוכן על צפון הגולןוכל היוצא משערי הקיבוץ נאלץ להוציא את
עיניו מארובותיהן ולנחש אתהנתיב דרך מסך הערפל .את אלוני הבשן אל תנסו בכלל לאתר בין החודשים נובמבר
לפברואר...
חיות על הכביש-אין לנו פקקים ,רמזורים ,ואפילולא מעברי חצייה .לנו יש פרות ,עיזים ,דרבנים ,שועלים,
ושלל חיות בר שחוצות אתהכבישים .כמעט בכל נסיעה אנו פוגשים אותן ,את החיות .במצב הטוב ,הרועה עוצר את
התנועה ומעביראת העדר לצדו השני שלהכביש .במצב הפחות נעים -הפרה עומדת לה באמצע ציר התנועה עד יעבור
זעם.ולא ,כאן לא הודו .לא מחכיםבנימוס עד שהן תואלנה לזוז...
מוביל צה"לי-לחברינו במרכז הארץ יש שפע תירוצים :נתקעתי בפקק באיילון ,הרמזור בנמיר מקולקל .ומה לנו
יש? נסעתיאחרי מוביל של צה"ל .כן,זהו התירוץ הנדוש והמתקבל ביותר לאיחור בימים יפים,שבהם לא הערפל
ולא החיות מפריעות .זה לא מצדיק התקשרות לגלגל"צ לדווח על המפגע שהרי רק אתה מתעכב מאחורי המוביל.
הצלחתלעקוף? צה"ל כבר יסדר לך חסימת כביש בצירהמפלים....
חברים לבנים-המושג תוחם בתוכו את כל אותם חברים מהמרכז שלא בדיוק נמצאים בקשר יום-יומי אתך ואיך
שהגולן נצבע בלבן הם זוכרים אותך מכיתה ג'  ,2או מהשירות מהמילואים,או שסתם מתישהו הם עמד מאחוריך
בתור לקופה בסופר.למזלנו ,אנחנו בדיוק באותו זמןבביקור אצל משפחתנו במרכז.
חברי דובדבן -כמו חברים לבנים ,אבל בעונת הדובדבן...
שלג -אפרופו חברים לבנים ,השלג יראה לכם מגניב בשנה הראשונה ,נחמד בלבד בשנה השנייה ,מטרד בשנה
השלישית ,ובשנה הרביעית ,כשתצטרכו לחפור את האוטו מעומק ערימת שלג בכדי להגיע לעבודה או לסופרמרקט,
כבר לא תזכרו מה קסם לכם...
סינמה אלרום -תחשבו סינמה סיטי .עכשיו תחשבו קטן יותר ...עוד קצת ...עוד טיפה ..וקצת יותר קטן ..עכשיו
תחלקו את זה לארבע ,וזה סינמה אלרום!
ועכשיו ברצינות -בקיבוץ אלרום בית עסק לתרגומים של סרטי קולנוע ,ויש בו גם אולם הקרנות ובו מוקרנים בימי
שישי או שבת סרטים שונים .אל תפחדו להצפין ,הרי כבר הגעתם עד עין זיוון -מומלץ לצאת לאלרום ,לשתות
 ,sideaffectלעצום עיניים ולדמיין שאתם בסינמה סיטי ☺
טייק אווי-אין פה .תשכחו מזה.
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זהות יהודית מתחדשת -האופנה האחרונה ,הג'וק התורני של כולם בגולן .במסגרת זאת תגלו שישי קבלות שבת
קהילתיות בקיץ ,וחברותות מעורבות ללימודים בחורף ,ובין לבין -ערבי שיח ,ולימוד משותפים לכל הגולן.
זמן גולן -הצדקה לכל איחור לפגישה ,כי השעון שלנו שונה פה בגולן...
מקומות בילוי בישוב :

•

דה קרינה -מפעל השוקולד של גיורא וקרינה ,בתוכו בית קפה קטן ומקסים בנוסף על כמויות השוקולד העצומות שתוכלו
למצוא כמתנות למשפחה וחברים.

•

כמובן הבריכה שפעילה בקיבוץ בימי הקיץ החמים.

•

יקב פלטר -סיור וטעימת יינות ,במרחק הליכה מהבית.

•

יקב בהט -יקב נוסף ,במרחק הליכה ללא צורך בנהיגה תחת השפעת אלכוהול....

•

פעלטון -משחקיה לילדי הגיל הרך .מופעלת על ידי ועדת חינוך וממוקמת מעל הדשא של חדר האוכל הישן,ליד חנייה
המרכזית.

ובסביבתנו הקרובה תשאלו על :
•

חוות הג'ילבון -פאב -מסעדה הממוקם על כביש  91כ 10-דקות דרומה מעין זיוון .המקום כשר ,התפריט בשרי ,האלכוהול
בסיסי אבל מספק ,והאווירה -גולנית ורגועה.בקיץ מתקיימים ערבי מוזיקה חייה ,והמקום משרת חיילים רבים באזור ופתוח
מאוחר.

•

מתחם וואסט -מתחם תיירותי ובתוכו חנויות תבליניפ ,מזכרות בית קפה ומסעדה ,הממוקמים בצומת האמיר )וואסט(.
אווירה רגועה ופנאנית ,ובמהלך תקופת הקיץ בחלק מימי שישי מתקיימים במקום קבלות שבת קהילתיות בחסות המחלקה
לזהות יהודית במתנ"ס ,עם עפילויות לילדים ,יין לאורחים ומינגלינג לכולם.

•

פיצה'לה -שיקרנו ,יש טייק אווי אחד בצפון הגולן ,וזה הפיצה במרום גולן ☺

•

אבו נידאל ושות' -מתחשק לכם אוכל טעים ולא בא לכם לבשל? מוזמנים לנסוע רבע שעה צפונה ,לשלל המסעדות ברחוב
הראשי במסעדה ,לארוחות משביעות ,טעימות ,זולות וקפה וכנאפה שהם פשוט חובה אחרי הארוחה!

•

סבתא -פאב קטנטן ובסיסי הממוקם כבר יותר מ 15-שנה במבנה אבן עתיק בפארק קצרין העתיקה.

•

מבשלת הגולן -מבשלת בירה מקומית ואיכותית יחד עם מסעדה כשרה ,ממוקמים במתחם חוצות גולן שמול קצרין.

•

כנרת –  1/2שעה נסיעה לחופי הכנרת הצפוניים .במהלך עונת הרחצה ,הכניסה לתושבי הגולן בהנחה לחופים שבגבולות
המועצה.

ועוד המון בספרי הטיולים או מהמלצות התושבים...
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אבל – הבלוי החברתי הטוב ביותר – בגינות החברים .

ולסיום :
כמה מילים אישיות מעבר לאינפורמציה והלוגיסטיקה:
עכשיו אתם אתנו ,אולם לא תמיד המעבר קל.
חשוב להדגיש ,החיים ביישוב קהילתי קטן שונים באופן מהותי מהחיים בעיר הגדולה .המעבר לקיבוץ טומן בחובו שינוי
באורח החיים מקצה לקצה.
הרי לא מדובר רק במעבר מגורים מדובר במהלך משנה חיים ,בו השארתם משפחה קרובה ומורחבת ,חברים ,מקומות בילוי
וכדומה .בתחום התעסוקה יתכן והשארתם תפקיד ומעמד ועכשיו צריך לגייס משאבים רגשיים וכלכליים להתחיל ,לבנות
מחדש את המעגל החברתי ,להשתלב ולמצוא מקור פרנסה מספק .בהקשר הזה ,יתכנו קשיי הסתגלות של הילדים ,המתבגרים
והקטנים כאחד.
התאקלמות בגנים ,בבתי הספר ,ביסוס המעמד החברתי בקבוצת הגיל בקיבוץ הם חלק מהתהליך .הילדים כמונו ,חווים אובדן
וגעגוע לחברים ,להרגלים המוכרים ולסביבה המוכרת .עד שיסתגלו למקום החדש יתכנו סימני תסכול ועצב.
קשיי הסתגלות עשויים להתבטא בגילויי חוסר ביטחון וחרדה ,בירידה בדימוי העצמי ,בהסתגרות ובגעגועים ,ואצל ילדים
בנסיגה לשלבי התפתחות מוקדמים ,בתלונות על כאבי בטן או ראש ,בעצבנות וחוסר שקט .אופן התמודדותם של ההורים עם
המעבר משפיע במידה רבה על תגובת הילדים .הורים המדגישים את החיוב שבמעבר ועם זאת אינם מסתירים קשיים ולבטים,
מעניקים לילדיהם מודל של מי שבכוחו להתגבר על קשיים ומסייעים להם להסתגל.
כדאי לזכור כי הקשיים הם טבעיים ונורמטיביים בתהליך של מעבר ושינויים.

זה לא קל נכון ,אך בשביל זה אנחנו כאן ,ואתם לא לבד .בכל שאלה ,בקשה או
התלבטות ,שתפו אותנו .נעשה את כל הניתן לסייע לכם.
אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק אקטיבי בתהליך הקליטה .מזמינים אתכם להיות פעילים בוועדות השונות ,בארגון אירועים
וחגיגות בקיבוץ ,להיכנס לכל-בו ,לקבל בחיוב הזמנות לאירוח .לבוא לבריכה בימי הקיץ וכמובן להשתתף באירועים
הקיבוציים.
צאו לטייל בסביבה -במצב של מתח ומוטרדות לרוב יורד החשק והכוחות ליזום פעילויות משותפות .אולם מומלץ לא לשבת
ולחשוב יחד כמה המציאות החדשה מורכבת .אתם במצב ייחודי בו אתם יכולים ליהנות משני כובעים -מחד אתם תושבי
המקום מאידך -עדיין אפשר ליהנות מחוויה של תייר! צאו לבלות ,לטייל ,לראות .כך תוכלו להכיר את הסביבה הקרובה
אליכם ולצבור יחד כמשפחה חוויות חיוביות כבר מההתחלה .

קיבוץ עין זיוון

ד.נ .רמת הגולן 12426

