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 אורחות חיים בכפר רופין
 

 

 :"חזון קהילה משותפת בכפר רופין"מתוך 

 

 הקהילה המשותפת תחייה על פי ערכים הומניסטיים

 ,יוזמה ואחריות אישית, הכוללים סובלנות הוגנות והתחשבות

 .ויכולת לפעול במשותף, מעורבות ושמירה על הפרטיות

 
 ריהקהילה תשמור על הייחודיות של החינוך הערכי והכפ

 ודרך שיתוף פעולה מלא, דרך מוסדות חינוך במקום ובאזור

 .באחריות ובניהול מערכת החינוך המקומית

 

 תוך המשכיות  של, הקהילה תנהל חיי תרבות משותפים

 .ברוח יהודית חילונית ציונית ומשימתית, מסורת מקומית והעשרתה

 

 ,הקהילה תשמור על צביון כפרי ואיכות חיים גבוהה

 .ון שירותים טובים ויעילים לתושביהותציע מגו

 

 ,תישמר עצמאותם הכלכלית של הקיבוץ ומשפחות התושבים

 .ונעודד יזמויות ושיתופי פעולה שיתרמו להרחבת התעסוקה

 

 .כמקובל, האגודה השיתופית תבטיח שירות מוניציפאלי מלא
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 תרבות .1

 .על מסורת רבת שניםהמושתת  מגוונתו איכותית ,בכפר רופין פעילות תרבותית עצמית

החברתית ובחיי התרבות של באירגון הפעילות מוזמנים לקחת חלק  כל חברי הקהילה

 .הקיבוץ

 

 חינוך  .2

והתפתחותיים  מערכת אנשי מקצוע הנותנים מענה מתאים לצרכים אינדיווידואלייםב

מערכת החינוך  .שותף-ערה לצרכי ההורים ורואה בהם לקוחהמערכת , לילדים ולהוריהם

 .ותתנת מענה במשך כל השנה כולל חגים וחופשנו

  .צוות הגיל הרך עובד בהתאמה בין מספר ילדים למטפלת -הגיל הרך .א

המערכת מאמינה בדרך של מתן כבוד לאדם ולטבע ובהעברת מסורת החגים וקשר 

קבוצות גיל  3, במערכת. במערכת צוות מסור אוהב חם וקשוב לילדים. עם הקהילה

 .יינתן מענה לתינוקות, במידת הצורך. ששיל גהחל מגיל שנה עד 

  .ב"י-ז, ו-הפעילות מחולקת לגילאי א -החינוך הבלתי פורמלי .ב

לעונות השנה ולחגים תוך שימת דגש , הפעילות מגוונת ומותאמת לגילאי הילדים

 .למעורבות בקהילה

 .ארגון וביצוע הפעילויות, הנערים שותפים לתכנון, בגיל הבוגר

 

( הרעבולא שילמו )אשר אינם חלק ממערכת החינוך הבלתי פורמלי  להקהי יחברילדי 

ת /רכזבלו את אישור יאלא אם ק,  להימצא בשעות אלו באזור הפעילות אינם יכולים

 .לכך מראש ובכתב לגבי כל פעילות החינוך

 
 .הקיבוץ ממליץ לכל חברי הקהילה להצטרף למערכת החינוך
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 דר אוכלח .3

 
 .בערבי חג ובארועי תרבות, פגש מרכזי לחברי הקהילה בארוחותחדר האוכל הוא מקום מ

 . ו לארוחת צהריים ובימי שישי וערבי חג לארוחת ערב-א חדר האוכל פתוח בימים

 .(בתשלום) כל חברי הקהילה מוזמנים להשתמש בשרותי חדר האוכל

אין להחנות אופניים על  ,אופניים בחניות מוסדרותכולם מתבקשים להחנות  .א

 .ליד הכניסה לחדר האוכל הרחבה

ולהתנהג כמקובל במקומות  לחדר האוכל בלבוש הולם כולם מתבקשים להיכנס .ב

 . אוכל מחדר האוכל (בתשלום)ניתן לקחת  .ציבוריים

 (. למעט במסגרת בית ילדים)עם הוריהם לאכול מומלץ שילדים יגיעו  .ג

                     
 בריכת שחייה .4

כולם מוזמנים להפיג את . מרכז לחברי הקהילה וילדיהםמהווה הבריכה , בחודשי הקיץ

 .חום הקיץ ברחצה בבריכה

 .ץבאתר הקיבו - זמני הפתיחה

 .מצילהרחצה בנוכחות  רק בשעות הכניסה לבריכה  .א

 .בליווי מבוגרלהיכנס לבריכה חייבים  ילדים' עד כיתה ו .ב

 . הקפידו להשאיר את המקום נקי ומסודר, ניתן לאכול בשטח הבריכה .ג

 .בעלי חיים לשטח הבריכהאין להכניס  .ד

 

 בטיחות וביטחון .5

אסור , כדי למנוע תאונות מיותרות. בשטח הקיבוץ טמונות סכנות שאינן נראות לעין 

 פרט באזורים שאינם אזורי מגוריםבו הקיבוץ לילדים להסתובב ללא ליווי מבוגר בשטח

 .מפעל, מדגה, דגי נוי,  לול, רפת: כגון
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 שמירת הסביבה ויחסי שכנות .6

 .אנחנו מבקשים להתחשב בשכנים ובסביבה, כדי שיהיה לנו נעים לחיות יחד בקהילה

במקרה הצורך ניתן לפנות . חילוקי דעות יש לפתור ברוח טובה וללא אלימות .א

 .שאינם מקובלים על שני הצדדים" יצירתיים"המנע מפתרונות למזכיר ול

מטופחת  של כל בית מגורים הינה באחריות דייריו ויש לשמור עליהוהגינה החצר  .ב

 .ונקייה

  .אשפה יש להשליך רק במקומות המיועדים לכך .ג

 

  מיחזור אשפה ביתית .7

ליד  .מודעים לאיכות הסביבה וממחזרים אשפה ביתיתגם אנחנו , ברוח התקופה .א

 .פחי האשפה יש מרכזי מיון אשפה

, זכוכית, פלסטיק, אורגני: בבקשה לזרוק את האשפה ממוינת עד כמה שניתן ל .ב

 .עיתונים ומוצרי אלקטרוניקה

 

 חניה/ רכב  .8

, ועל האופי השקט והכפרי של הישוב כדי לשמור על איכות החיים של כל חברי הקהילה

הנהוגים אצלנו גם בנוגע לשמוש ברכב  לנהוג בהתאם לאורחות החייםאנחנו מבקשים 

  .וחניה

אין , ההיקפי או לאורך הכביש רק במגרשי החניה חניה בתחום הקיבוץ מותרת  .א

 .לחנות לאורך השדרות

חנות לאו , (כולל טוסטוסים)מנע מנסיעה בתוך הקיבוץ עם כלי רכב ממונע ייש לה .ב

 .או אנשים/אלא למטרת פריקה או הטענת ציוד ו, ליד הבית

. יתנת אפשרות להצטרף להסעות המתבצעות על ידי הקיבוץ במידה ויש מקוםנ .ג

הנסיעה מתבצעת באמצעות . קיימת עדיפות לחבר קיבוץ או עובד מטעם הקיבוץ

 .ח של הקיבוץ"כרטיסי נסיעה אותם ניתן לרכוש בהנה
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 כלבים .9

 .של הקיבוץ יש להתנהג בהתאם לתקנון הכלבים

 

 

  :להשתמש במתקני ושירותי הקיבוץ המפורטים להלןוזמנים מחברי הקהילה  וילדיהם כל 

  בריכת שחייה* 

 .ספרייה* 

 .אירועי תרבות פתוחים שלא נגבה בגינם תשלום מחברי הקיבוץ* 

 .('קט סל וכו, קט רגל) ספורטופעילויות מתקני * 

 .בטיחות ובטחון היקפי* 

 .נוי ציבורי* 

 .תאורת רחוב* 

 .אחזקת חצר ותשתיות* 
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להשתמש חברי הקהילה וילדיהם מוזמנים ( בהתאם לשימוש בפועל)ורת תשלום נוסף מת

 :במתקני הקיבוץ ולקבל ממנו שירותים כדלקמן

 11:00-12:30שבת  9:00-14:00' ו 10:00-18:00' ה-'א –כל בו  *

  19:00-20:30' ו 12:00-14:00ו צהריים -א -ארוחות בחדר האוכל *       

 .בהרשמהערבי חג            

 .   ₪ 70תשלום חד פעמי עבור חכמולוג  ,בנוסף לתשלום עבור הכביסה -ביסהכ *

 .בשבת כביסת חיילים בלבד. 'סגור ביום ג           

             1700-555415תן גז  04-6523210פז גז עפולה  -גז *        

 .חשמל *        

 050-7568475דניאל  – טלפון *

 050-5346284מנשה  –ט אינטרנ *         

        *YES   ח"עירית בהנה –טלויזיה בכבלים. 

 050-7565264בתאום עם אילנה  -מניקור/ פדיקור / קוסמטיקה *

 .050-5679483בתאום עם אסתי -מספרה *

 050-7568406דפנה נסאו , חדר כושר וחוגי ספורט *        

 .327עם עליזה במכבסה  או 268בתאום עם תמר פרנק שלוחה פנימית -מתפרה *

 050-5240189 רפי רכז תשתיות –י ענפי התחזוקה בקיבוץ "חומרים המסופקים ע *

         050-6580084שמעון -חשמליה   

 14.00- 10.00ה -אאירית ויזל שירותי דואר במזכירות הטכנית במינהלה  *

 10.00-14.00ה -אאירית ויזל שירותי משרד הפנים במזכירות הטכנית  *        

 7.00-16.00ה -ח א"כרטיסי הרשאה לנסיעה לבית שאן וחזרה אצל תרצה בהנה *

 7.00-16.00ה -ח א"בהנהשעל רותים אצל עירית יד וש"תשלומים עבור שכ *        

  .זמני הפתיחה באתר הקיבוץ –מרפאה  *

 .לוח נסיעות באתר הקיבוץ –הסעות  *        

 יש להזמין ישירות  ( מעריב והארץ, ידיעות)תונים למנויים יע חלוקת -תון יומייע *        

 .עיתוניםמחלקת המינויים של הב           

 050-2469963מנחם ליפצר ₪  45-פתיחת השער הצהוב באמצעות הסלולרי *        

 050-6321255 -קור סנטר, רפי 050-7917223 -מעוז החשמל: תיקון מזגנים *        
 

 
 .מעת לעת באתר הקיבוץ ותרות מתעדכניה וקבלת הששעות הפתיח


