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 של משולחנו

  מנהל הקהילה 

 

 

 

 עמי עושה שכונה 

לכוס קפה ובירה עם החברים. איתי ועם בעלי תפקידים נוספים נחל במסורת של מפגשים  ,החל מהחודש

המפגשים יהיו ללא נושא ועל כל נושא, כל פעם במיקום אחר )נשמח לחברים שיארחו את המפגשים אצלם 

  בבית(.

עוגות,  ,. בירה וקפה עלינו20:30, בשעה 9.3  ביום ראשוןהמפגש הראשון יהיה במועדון החברים 

 עליכם. - מנות אחרונות או כל קינוח אחר

 

 רכזת תרבות -רוית פוקס 

זה המקום להגיד תודה ענקית לעומרי  רוית פוקס נבחרה לתפקיד רכזת תרבות, ותיכנס  בסוף החודש.

של שנים רבות, על נכונות ומסירות אין קץ, על קידום אירועי התרבות וחיבור  וגלית על השקעה עצומה

 הקהילה המתחדשת וצומחת לעשייה הקיבוצית !!

 

 החלפת חשב בקיבוץ

שנות עשייה פורייה מסיים איציק פופר את תפקידו כחשב הקיבוץ. את איציק תחליף  10-לאחר למעלה מ

שחר תיכנס  ששימשה עד לאחרונה כחשבת מפעל טבע נאות.שחר אשכנזי, חברת מושב רמות נפתלי 

 ותעבוד במשרה מלאה. 1.4.17לתפקידה ביום 

ננצל את ההזדמנות )תהיה עוד פרידה מכובדת( להודות לאיציק על שנים רבות של השקעה, עבודה 

משותפת ושותפות אמת בקידום מערך הכספים והנהלת החשבונות בדן וכמובן המון הצלחה לשחר 

 קידה!בתפ
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2 
 

 איש קשר לחברת הגז

 "גז-פז" תימשך העבודה עם חברת ,בשלב זה למילוי גז בקיבוץ ממשיכה להתעכב. "גז-דור"כניסתה של 

."גז-פז"כפי שהיה עד כה. אלי בן נעים כמחליפו של אורן בטיפול בחברים מול חברת   

 

 2.4.17 -שיחת קיבוץ

מפגש קיבוץ שלאחריה נישאר ל תיערך שיחת 20:30, בשעה 2.4.17, ראשון הקרובביום 

 הרמת כוסית לחג.ו 2017הסבר בנושא תקציב הקהילה לשנת 

 ימים קודם, אשמח להערות והארות. טיוטת התקציב תועבר לכם כמה

 כמובן שביום המפגש לא יתקבלו החלטות.  כולם מוזמנים!

 

 

ודוד זק ז"ל. בשל אי יציאת הוול דן  בגיליון וול דן זה הוספנו דברים לזכרם של חברינו, יונית יעקב ז"ל 

 במשך שלושה חודשים רצופים לא פורסמו הדברים לזכרם במועד.

נישאו ליד הקבר הפתוח שבעת יציאת וול דן זה אנו מלווים למנוחות את חברנו, יענקלה פתחה ז"ל. דברים 

 ירם מצורפים לגיליון זה.מע ל ידיונכתבו ע

 

 

 עמי                                                                                                                     
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 לזכרהדברים  –יונית יעקב ז"ל        

 

בית ספר עממי ותיכון ברמת  בבני ברק. הבת הצעירה משלוש אחיות. סיימה 1957ביוני  2–יונית נולדה ב

 גן. בצה"ל שרתה בלשכת קצין הנדסה ראשי.

. גרו בגבעתיים, שם גם נולדה הבת הבכורה לירון 1981והקימו משפחה בשנת  1980יונית ויקי נפגשו בשנת 

הצטרפו לקיבוץ דן, שם  1991אימצו את שרית בהיותה בת חמש שנים. בשנת  1994. בשנת 1983בשנת 

 .1997עירה אלמוג בשנת נולדה הבת הצ

ני יבוא ויצוא של "דנפל". יבתקופה הראשונה בקיבוץ עבדה יונית בבתי הילדים, ושנים רבות עסקה בעני

 בשבע השנים האחרונות עבדה בנושאים דומים ב"טוף מרום הגולן", ממש עד ימיה האחרונים.

 .3ובת  5ולה שתי בנות, בת  2009לירון נישאה בשנת 

 ולה שני בנים, בני חמש ושלוש, ובת בת שנה וחצי. 2010ת שרית נישאה בשנ

 אלמוג הצעירה משרתת בצבא.

 יקי,  – לאחר חודשים רבים של סבל ממחלתה. הותירה אחריה בעל ,2016בדצמבר  14יונית נפטרה ביום 

 נכדים.  חמישהשלוש בנות ו

 .יהי זכרה ברוך
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 לזכרודברים  –ז"ל  דוד ברנרד זק   

 

משפחת סוקולוב שברחו ל, בן לפלורנס ואלן, אח הצעיר לאן, דור שלישי  1948מרץ ב 9-דוד נולד בניו יורק ב

הקיץ של  ותמגל הפוגרומים ברוסיה הלבנה. ציוני ואתאיסט בחינוכו ובנפשו, דוד התנדב בחופש 1880-ב

בקיבוץ גן שמואל, ולאחר גמר תואר ראשון בכלכלה חזר לארץ והתנדב בקיבוץ דפנה. לאחר  70-שנות ה

סיום תואר שני בכלכלה וניהול מערכות ממשלתיות, דוד החליט סופית שכל מילה שבספרו של לאון יוריס, 

שהוא כל כך האמין בו.  "אקסודוס", אמת מוצקה ועליו לעבור לישראל כמקום היחיד להגשמת הציונות

במרכז הקליטה על חוף בת גלים שבחיפה, שער מטולטל, עיניים כחולות ושזוף לאחר  1977-בפגשתי אותו 

 שסיים את מרתון ירושלים שהוא השתתף בו כמה ימים קודם. 

לאחר שנסענו לארה"ב להכיר את משפחתו ולהתחתן, דוד עמד על כך שאני חייבת לנצל את הרמה הגבוהה 

, כאשר 1983נת ל לימודים שם. חיכה עד שסיימתי אותם וספר את הימים עד לחזרה לארץ. חזרנו בשש

, ללא שורשים וללא שפה. אבל שום דבר לא עצר אותו הישראל הייתה במערבולת כלכלית ובשיא האינפלצי

. במשך באחד הקיבוצים על גבולות המדינה היהודית תמהגשמת חלומותיו של ציונות אמתית: התיישבו

ימים של סדנאות קליטה בגבעת חביבה, הגענו למקום מדהים  שלושההשנה שגרנו במעגן מיכאל ולאחר 

ביופיו, ירוק, מוקף בהרים ומיושב בחלוצים חסרי פחד. דוד, שכל חייב רצה לעבוד פיזית בחקלאות, נשלח 

יום שהוא עבד, הכיר את לעבוד בענף האבוקדו, עם רן וקליף ז"ל. חרוץ ואינטליגנטי, דוד נהנה מכל 

השטחים יותר טוב מהתנים שהסתובבו שם. למרות גילו, התגייס ליחידת אב"כ והספיק להתייצב 

 למילואים פעמיים. את רוב הירקות שהוא גידל מאחורי הבית הוא חילק לשכנים. 

יבוץ. הוא זה שגייס תרומה משמעותית מארה"ב כדי שהקיבוץ יקנה וירכיב תאורה ביטחונית סביב הק

שלנו. באותה  הביל לעבודתו היום יומית דוד היה מתרגם, ביחד עם הנס ז"ל, מסמכים עבור התעשייקבמ

תמימות ויושר פנימי הוא הלך ועבד בענף הכותנה בעונת האיסוף. יום שישי גורלי, בדיעבד,  מטוס ריסוס 

חודשים לאחר שחזרנו עם  8 ריסס אותו בזמן שהוא ועוד בחור מהקיבוץ אספו צינורות. כשנה לאחר מכן,

לא מדמיין לעצמו, מחלת הפרקינסון. מחלה נוירולוגית כרונית בגיל  40איתן מברזיל, הגיע אבחון שאף בן 

משתמשים בהם לחשיפה לחומרים כימיים ש הקושרת בין המחלההוכחה רפואית ומדעית  – יוצא דופן

השתנו ולא לטובה. כל חודש היה יותר ויותר קשה ו וחיינו פרחי הכותנה.  חילהפלת עלי הצמח לפני קטיף 

בשגרה ובנורמליות ולאט לאט הקשר עם הסביבה הפנים קיבוצית נתקה. אבל דוד לא הרים ידיים.  קלהחזי

הוא חיפש וקרא כל פיסת מידע קשורה למחלת הפרקינסון. כך הוא הגיע לניתוח יוצא דופן שהציל את 

ך את דוד לחולה פרקינסון היחיד בישראל שעבר השתלת בילטרלית חייו, אבל לא ריפא אותו. הניתוח הפ

 שנה!  20של תאי גזע עוברית וזה לפני 

עברו לא  ותדוד התגורר בבית הסיעודי הפרטי של הקיבוץ. חמש השנים הראשונ ותבעשר השנים האחרונ

ה ושהה שם עד אבל ברמת איכות סבירה. דוד הועבר לבית הסיעודי שבכפר דבוריה באפריל השנ ,בקלות

 לפטירתו.
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דוד היה איש משכיל, צנוע, ישר כסרגל, אוהב ספרים ופתר תשבצים. נאמנות לארץ שלנו מעל הכול. חבר 

שנים, חבר נפש נאמן ואהוב שנתן וקיבל כבוד ממני, אב שהיה מוכן לתת הכול רק כדי לזכות  39לחיים שלי 

 לו. לעוד כמה שנים של מעורבות, ליווי ובילוי עם הבן ש

לחקר מחלות נוירולוגיות ולאחר כך  ימוחו למחקר עכשוו ייתרםבקשתו של דוד היה שלאחר פטירתו, 

 שריפת גופתו. כך הוא ביקש ממני וכך עשיתי.

אני ואיתן מודים לכל החברים ששלחו את תנחומם, תודה לחברים שהשאירו פירות, אבוקדו, ושתייה קלה, 

 ם.יובחרו להישאר אנונימי

 

 ואיתן אורליה 
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 דברים ליד הקבר הפתוח –יעקב פתיחה ז"ל    

 אנו מביאים היום למנוחת עולמים את חברנו יעקב פתיחה, יענקלה.

יענקלה הבכור, אביו ושני אחיו  –לארץ עלו  1946. בשנת 1934יענקלה נולד בדמשק בירת סוריה באפריל 

עלתה האם עם עוד שלושה  ,ק מקיבוץ דן. שנה לאחר מכןהרחלא ברגל,  ותוא במשאיות עד הירדן וחצו

ים. יענקלה ואחיו שהו כשנתיים בחברת נוער בקיבוץ יגור, שם גם חוו את אירוע "השבת השחורה" מהאח

בה ביצעו הבריטים מעצרים בחיפושיהם אחרי נשק בלתי לגלי של ארגון ההגנה. המשפחה התמקמה 

  היו חמישה אחים ושלוש אחיות. . ליענקלהבחולוןלבסוף 

ודים עזר לאביו בפרנסת המשפחה. לאב היה דוכן למכירת את לימודיו סיים בכיתה ח'. במהלך הלימ

כשהם מובילים עגלה רתומה לחמור בשכונות חולון,  ,היו האב ויענקלה יוצאים ,קרוירקות. מדי ב

קר. יענקלה הגיע ללימודים ומזמינים את עקרות הבית לקנות מהם. את המסע התחילו בשעה ארבע בב

חילק את עיתון "על המשמר" לחברי מפ"מ בעיר. למד  ,. בהמשךעוריעייף, ולא פעם אף נרדם במהלך הש

 וכך המשיך לסייע למשפחה.  ,קורס של חשמלאות רכב, עבד בעבודות שונות

הצטרף לגדוד "יחיעם" בקן השומר הצעיר בחולון. אהב את פעולות הצופיות, מחנות העבודה  14בגיל 

תה להקים את יהגדוד יצא להגשמה. התכנית היבקיץ בקיבוצים שונים, והיטיב מאד לשחק כדורגל. עם 

יצב בקיבוץ דן. משם התגייס יחויב הגדוד להת ,ולאחר מאבק ,קיבוץ בית ניר בנגב, אך בצו התנועה

התקבל  ,. עם השחרור מהצבא1956יענקלה לנחל המוצנח, עבר קורס צניחה ולחם במבצע סיני באוקטובר 

 שלוש כחבר הקיבוץ. בדן עבד בכרם, נהג על המשאית, עבר למוסך וכיהן כרכז הטרקטורים. מילא 

את המזנון בתל דן ואף הפך אותו למסעדה. קיבל  ניהל ,שנים ריכז את הכלבו ששקדנציות כסדרן עבודה, 

 על עצמו את ריכוז הרכב עד להפרטה. בכל תפקיד ידע לשכלל ולקדם.

–נולד זיו, ב 1961–כמקובל באותם ימים. ב ,נישא לנעמי, במסיבה בה נישאו עוד שני זוגות 1959באוגוסט 

נפגע זיו בתאונת דרכים. את הפציעה  1984נועם. בינואר  1979–ניסן וב 1974–אלון, ב 1969–גיא, ב 1964

 ותוצאותיה קיבל יענקלה קשה, וכאב אותה עד יומו האחרון.

 ובית הסיעודי. מצבשנה האחרונה עבר לוב ,הוא נזקק לסיעוד בבית הורע מצב בריאותו. 2012בסוף 

 .83-שבועיים לפני יום הולדתו ה – נפטר , לפנות בוקר,25.3.17 שבתהידרדר וב

 נכדים.  12–בנים ו חמישה ,שהייענקלה הותיר אחריו א

 .יהי זכרו ברוך
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 חברי הוועד: 
 .יוסי טל, דוד שושני, לריסה אקסלרוד, נדב בן יעקב, גל פוקס, קרן קהת, דורית בן שלום משה                   

 .מנהל עסקים –מנהל קהילה, איתן רחימי  –: עמי ודר המוזמנים הקבועים  
 

 2017בפברואר  13, 4-2017ישיבה 

 .29.1.17מתאריך  3-2017ישיבה  שר פרוטוקולוא: 1

יהל פורת וגיל קל מעוניינים לרכוש את הבית של  .יהל פורת וגיל קל –מועמדים לחברות נדונה קבלת . 2

 ]בהשתתפות טלי בן יעקב[  נתיבה ורביב בן צבי. הוצגה המלצת הצוות לקבל את הזוג.

 :הוחלט

צוות צמיחה  ל ידיייבחן ע –יש לבחון אפשרות להיכרות של הקהילה עם המועמדים טרם הקבלה  .א

 דמוגרפית בעתיד.

 קבלת המועמדים תועבר לאישור בשיחת קיבוץ. .ב

 )טלי בן יעקב(. רת ואישור רכז צמ"דכ  מותנה בגמר הליך הקבלה, ביצוע התחייבויות המשפחה המו   .ג

 .החתימהאושרה הפעילות במס"ב ומורשי  .3

 .2017תקציב נדונו נושאים ב .4

 ל ידי , פעולות שיווק מובלת ע50-הוצגו המלצות צוות חדר אוכל: צמצום מנות מוזמנות ל –חדר אוכל  .א

 ₪. 33-עמי ואסתי, העלאת מחיר המנה ל

 הוצגו עדכונים בנושא המשק חי. –משק חי  .ב

 הוצגו עדכונים בתקציב חינוך. –חינוך  .ג

 מעבר ככל הניתן לתשלום באמצעות הרשאות לחיוב. –פעולות באשראי  .ד

 לא התקבלו החלטות.

 עדכונים .5

 נמסר עדכון לגבי ביקורת פיקוח  צפויה של רשם האגודות. .א

נמסר עדכון על מגעים לפתיחת יזמות בנושא המזון בשטח המטבח לשעבר, לאחר  –נועם פתיחה  .ב

 לאישור המזכירות.שתהיה טיוטת חוזה, יועבר 

דו"ח ישיבות 

 ועד ההנהלה
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 התקבלו החלטות.לא 

 ₪. 10,000אישור הזמנות מעל  .6

)לא כולל הוצאות שוטפות( יחייב חתימה של מנהל הענף ושל מנהל ₪  10,000אישור הזמנות מעל  :הוחלט

 הקהילה.

 

 2017במרץ  13, 5-2017ישיבה 

 .13.2.17מתאריך  4-2017ישיבה שר פרוטוקול וא .1

 במטבח.פתיחת מפעל מזון  .2

 חלט:וה

 המזכירות ממליצה לאשר את הקמת המפעל. .א

 שבעה מנהל הקהילה יפרסם הודעה לכלל החברים בנוגע להקמת המפעל, ויבקש הגשת הערות בתוך .ב

 ימים מהפרסום. יועבר עדכון בנושא בישיבת המזכירות הקרובה.

 חלקות בשטחי הקיבוץ 4אישור רישום בטאבו של  .3

 :13580הבאות, כולן בגוש  לאשר את הרישום בטאבו של החלקותחלט: וה

 הבית הסעודי. – 207

 מועדון לחבר/ספריה. – 208

 חדר אוכל. – 209

 מרפאות. – 210

 .2017תקציב  .4

 חלט:וה

 ההצבעה על התקציב תועבר לשיחת קיבוץ. .א

 המועצה יוצגו בישיבת המזכירות הקרובה.]=תקציב בלתי רגיל[ השקעות ממקורות תב"ר  .ב

 עדכונים .5

איתן עדכן שמסרנו תשובה שלילית לתנועה הקיבוצית, לגבי תשלום  –חוב התנועה לקיבוצי ההטלות  .א

 רגיל של מיסי התנועה.

 עדכונים בנושא הקהילה: מסרעמי  .ב

 . הקמת צוות לתכנון תכנית מתאר לקיבוץ.1

 . רוית פוקס תיכנס בחודש הבא לתפקיד רכזת תרבות.2

 ראיונות לתפקיד מרכז/ת ועדת קבלה.ערכו יי 19.3.17. ביום א' 3

 קיבוץ הקרובה יובאו לקבלה לחברות יהל פורת וגיל קל.ה. בשיחת 4

קיבלנו תשובה מרשם האגודות למסמכים שהגשנו, עם רשימה קצרה של  -. ביקורת רשם האגודות 5

 תיקונים ותוספות שיוגשו עד לסוף השבוע.
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 2017בינואר  2, 1-17אסיפה כללית 

 ליו"ר האסיפה נבחרה: דורית בן שלום משה.

 סדר היום של האסיפה

 דו"ח ביקורת בנושא הנה"ח וכספים. .1

 מוזמן: עו"ד עזרא מזרחי.

 תהליך גיבוש הזהות הקהילתית בדן. .2

 מנהלת חינוך הגיל הרך.הודעה: מינוי אסתר חסד לתפקיד  .3

 מבנה והגדרות תפקיד. –ועדת חינוך  .4

 מסמך הקדנציות. .5

 

 החלטות

 וכספים. שבונותחלת : דו"ח ביקורת בנושא הנה1סעיף 

 האסיפה שמעה וקיבלה את דו"ח הביקורת בנושא הנה"ח וכספים.החלטה: 

 איתן רחימי.הוטל לביצוע ע"י: 

 

 בדן.: תהליך גיבוש הזהות הקהילתית 2סעיף 

 האסיפה שמעה וקיבלה את המתווה המוצע לפעילות הצוות לגיבוש הזהות הקהילתית בדן.החלטה: 

 עמי ודר.הוטל לביצוע ע"י: 

 

  .: מינוי אסתר חסד לתפקיד מנהלת חינוך הגיל הרך: התקבלה הודעה3סעיף 

  .מבנה והגדרות תפקיד –: ועדת חינוך 4סעיף 

  שיחות קיבוץ

 אספה כללית

 אספה כללית

  שיחות קיבוץ

 אספה כללית

 אספה כללית

. 
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 מסמך מבנה והגדרות תפקיד ועדת חינוך.האסיפה שמעה וקיבלה את החלטה: 

 עמי ודר.הוטל לביצוע ע"י: 

 : מסמך הקדנציות5סעיף 

הוחלט להחזיר את מסמך הקדנציות לדיון נוסף במזכירות, ולבחון אפשרות להוסיף למסמך החלטה: 

 בעלי תפקידים נוספים.

 עמי ודר.הוטל לביצוע ע"י: 

 

 2017בינואר  10, 2-17אסיפה כללית 

 ליו"ר האסיפה נבחר: חנן איתאי., 316מספר חברי האגודה: , 35חברי האגודה הנוכחים באסיפה: מספר 

 סדר היום של האסיפה

 .2017הצגה, דיון ואישור תכנית העסקים לשנת 

 מוזמנים: מנהלי המפעלים והענפים.

 

 החלטות

       כפי שהוצגה. 2017הוחלט לאשר את תכנית העסקים לשנת 

 איתן רחימי, חנן איתאי.הוטל לביצוע ע"י: 

 

 2017בינואר  23, 3-17אסיפה כללית 

 ליו"ר האסיפה נבחר: דוד שושני., 316מספר חברי האגודה: , 57מספר חברי האגודה הנוכחים באסיפה: 

 סדר היום של האסיפה

 מינוי לילי דגני כיו"ר צוות סיעוד.הודעה:  .1

 בחירת ועדת חינוך בקלפי. .2

 .מתן אפשרות להשתתפות בהגרלת מגרש בשלב ב' –דיון בבקשתו של עמרי חג'ג'  .3

 דיון בנושא חידוש הקליטה לקיבוץ. .4

 החלטות

 הודעה: מינוי לילי דגני כיו"ר צוות סיעוד. התקבלה: 1סעיף 

 בחירת ועדת חינוך בקלפי.: 2סעיף 

 נמסרה הודעה על פתיחת קלפי לבחירת ועדת חינוך. .א

 ועדה.וקולות לבחירת מועמד ל 20המועמדים הרב, בוטל הסעיף הקובע רף מינימום של בשל מספר  .ב
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מועמדים: אדר תפארת, אלישע שחם, בילי בן חפר, גלעד בן שלום משה, יהודית ארזי, לבנת טל, ליטל  .ג

י אלפסי תמיר, מור רוח, נורית בן יעקב, סיון רביץ, סלעית לב ארי זמירלי, ענת ארזי, רוני מלכה, רוע

 גרדי.

 אושר ביטול רף המינימום, הועבר להצבעה בקלפי. החלטה:

 עמי ודר. הוטל לביצוע ע"י:

 . 25.1.17הצבעת קלפי התקיימה ביום 

 .נבחרו: יהודית ארזי, ליטל אלפסי, סלעית לב ארי זמירלי, ענת ארזי, רועי גרדי

 

 .מגרש בשלב ב' מתן אפשרות להשתתפות בהגרלת –דיון בבקשתו של עמרי חג'ג' : 3סעיף 

 : אושרה ברוב קולות בקשתו של עמרי חג'ג' להשתתף בהגרלת מגרש בשלב ב'.החלטה

 1נמנע:      2נגד:   54בעד: 

 עמי ודר, טלי בן יעקב. הוטל לביצוע ע"י:

 

 : דיון בנושא חידוש הקליטה לקיבוץ.4סעיף 

חצי שנה לבחינת דרך בניית ושיווק טלי בן יעקב הציג הצעת המזכירות ורכז צמ"ד, להגדיר פרק זמן של 

התשתיות, ולבחינת סוגיית המעמד שאליו קולטים. לאחר מכן יובאו המסקנות וההמלצות לאישור שיחת 

 הקיבוץ.

 ושרה ברוב קולות הצעת המזכירות ורכז צמ"ד.א: החלטה

 עמי ודר, טלי בן יעקב. הוטל לביצוע ע"י:

 

 2017בפברואר  20, 4-17אסיפה כללית 

 .ליו"ר האסיפה נבחר: שאול גבעוני, 316מספר חברי האגודה: , 29חברי האגודה הנוכחים באסיפה: מספר 

 סדר היום של האסיפה

 קרן ההגנה )חברים ותיקים(. – 2017ישור תקציב א

 החלטות

 .2017הוצג תקציב קרן ההגנה )חברים ותיקים( לשנת 

  החלטה:

התאמת כללי המיסוי בקיבוץ )לגבי הפרט( לאלו הנהוגים במדינה, לרבות: חישוב שווי רכב, מיסוי  .א

ארוחות, מיסוי החזרי נסיעות, מיסוי אחזקת טלפון, מיסוי שי לחג, הסדרי מיסוי מיוחדים עם חבר 

 אושר ברוב קולות. –)ככל שיש כאלה( 
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כר דירה, תשלומי ארנונה ותשלומים שוטפים הפסקת סבסוד סיוע ליזמים, לרבות: סבסוד ארוחות, ש .ב

 אושר ברוב קולות. –

 –הפסקת השארת דירות ריקות לטובת סיוע למשפצים, והפסקת הסבסוד לחברים בתקופת השיפוץ  .ג

 אושר ברוב קולות.

ענף השכרות )שימוש בנכסים( של הקהילה יהווה מקור של קרן ההגנה בהתאם להחלטות עיגון  .ד

 קולות.אושר ברוב  –הזכויות 

 אושר ברוב קולות.   -קרן ההגנה )חברים ותיקים(    – 2017תקציב 

 עמי ודר. הוטל לביצוע ע"י:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נבחרו נציגי אח"ד לממ"כ:

 אורנה פורת ושאול גבעוני.

 בהצלחה!

 

 

 



13 
 

  -הדיווח של איתן רחימי 

לאחר הפסקה ארוכה של דיווח באמצעות 

 ה"וול דן" אנחנו שמחים לחזור ולדווח על 

 הקורה בתחום במהלך החודשים האחרונים.

 

 :מהנושאים שהיו על סדר יומה של הממ"כדיווח  ,ותחילה

. הישיבות כללו דיונים עם הנהלות 2017: מספר ישיבות הוקדשו להכנת התכנית של 2017תכנית  (א

דגים + תעשייה, וכמובן הפעילויות שנמצאות באחריות ישירה שלנו, תוך הערכת  –תאגידי הבת 

 והנחות עבודה לשנה החדשה. 2016אומדן גמר 

ב מספר אירועים חיצוניים, קאסיפה. למרות זאת, ועב ואושרההתכנית סוכמה בתחילת ינואר 

 נצטרך לבצע מספר התאמות בתכנית תוך כדי תנועה.

: קיימנו דיון עם הנהלת "פיתוח הגליל" לגבי יוזמה ש"פיתוח ם הגד"שהתארגנות אזורית בתחו (ב

סוכם לתמוך  ,הדיון ףבסו הגליל" מובילים להקמת מערך אזורי תומך לגד"שים של הקיבוצים.

 בהתארגנות זו ולהצטרף אליה תוך הקפדה על שמירת עצמאות הגד"שים בכלל ושלנו בפרט.

המבקר וועדת ביקורת הציגו את דו"ח הביקורת בנושא : דו"ח ביקורת בנושא הנה"ח וכספים (ג

סוכם לאמץ את המלצות הדו"ח ולהקים צוות באחריות מנהל  ,הנה"ח וכספים. בסופו של הדיון

 העסקים ליישום ההמלצות.

, גם זה: התקיימו מספר דיונים בנושא הסכם בין קיבוץ דן לאגודת "מים בגליל" להקמת מאגר (ד

גובש הסכם עקרונות להקמת מאגר בגודל של  ,ם בממ"כ. בסופו של דברעם נציגי "מים בגליל" וג

על  לאדונם על שטח בריכות הדגים בצד מזרח. מדובר על הסכם הרשאת שימוש בקרקע ו 95

עסקת מקרקעין. הפרויקט כולו, בהיבט התכנוני והתקציבי שלו, עוד צריך לעבור את אישור 

ליל". לכשיבשיל לכדי טיוטת הסכם מלא יגיע גם מוסדות המדינה ואסיפת הבעלים של "מים בג

 לאישור האסיפה בדן.

: תקציבי "קרן העברה כספית מיוחדת לטובת ההתחייבויות הפנסיוניות והערבות ההדדית (ה

שינוי על בשל החלטות המדינה  2017–כפי שהוחלט עליהם בשנה האחרונה, נפגעים ב העיגון",

ה שהועבר ממ נמוכהבוצים, והעברת הרווח המתוכננת שיטת המיסוי וחיובי ביטוח לאומי של הקי

פנתה הנהלת "קרן העיגון" לממ"כ בבקשה להעברה כספית מיוחדת.  ,בשנים האחרונות. אי לכך

לטובת עמידה בהתחייבות ₪ מיליון  1סוכם לבצע העברה מיוחדת של  ,בסופו של הדיון

 –העברה זו כאמור הינה מיוחדת וחד  הפנסיוניות והערבות ההדדית להם מחויבת "הקרן".

 בלבד. ללופעמית לטובת ההתחייבויות ה
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: נושא "חם" בחצי שנה האחרונה. הרגולציה בתחום זה מאוד השתנתה ופתחה חלון קנביס רפואי (ו

הזדמנויות עסקי חדש, שמחייב התייחסות, בדיקה וקבלת החלטות בנדון. בדיון שקיימנו 

משפטית וכלכלית, סוכם לקדם את הטיפול בקבלת קוד ות דעת[ ]חולאחרונה בליווי סקירת חו"ד 

לעיסוק בתחום הגידול והריבוי של קנביס. ההליך עוד ארוך עם נעלמים רבים, אך קבלת הקוד 

 הוא השלב הראשוני והבסיסי לכל עיסוק בתחום. אם וכאשר נקבל קוד נשקול את צעדינו להמשך.

 

 ולפעילות השוטפת:

הודיע על סיום עבודתו. מועצת המנהלים של התעשייה קיבלה את  ,המנכ"ל ,: יובל חן פל"-"דן (א

עוסקת החברה בהחלפת מנכ"ל של חברת  ,הודעתו ומינתה צוות לאיתור מנכ"ל חדש. במקביל

החברה  ,זאת לצדהבת בצרפת )מונתה מי שהייתה מנהלת השיווק של החברה בשנים האחרונות(. 

כירות גבוהות בחודשים ינואר ופברואר. נקווה שההמשך מ שלהתחילה את השנה בפעילות טובה 

יהיה דומה וימזער במשהו את הנזק שנגרם כתוצאה מהירידה החדה בשערי המט"ח. אני בטוח 

 שנים של עבודה וניהול החברה. חמששעוד נמצא את הדרך להיפרד מיובל בצורה מכובדת לאחר 

 25%ם לחקלאות. מצד אחד קיצוץ של : אנחנו פועלים תחת מספר גזירות בכל הקשור למימים (ב

 חמשתוך  –בכמות המים המוקצבת לחקלאות, ומצד שני העלאת מחיר דרמטית למי החקלאות 

 לקוב!.₪  1.54החל מהשנה, העלאה מדורגת עד למחיר של  שנים,

דית תתרחש על יאירועים אלה פוגעים בענפי החקלאות השונים, כאשר הפגיעה הראשונה והמ

 בהחלט נצטרך ללמוד את ההשלכות גם על המטעים והדגים. ,עם זאת .הגד"ש

אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך הסדרה מול "רשות המים" של מערכות המדידה  ,במקביל

 וסחרור המים שהותקנו בחוות הפורלים.

: כאמור, המציאות החדשה ותוצאות הענף בשנתיים האחרונות מחייבות אותנו להגיב גד"ש (ג

ביצענו התארגנות חדשה בצוות ובשיתופי הפעולה שלנו עם  ,בהתאם לכך ולהתארגן אחרת.

 ולנקווה שהמהלכים הל תכנית העבודה והגידולים לשנה זו. את נוהתאמכן, גד"שים שכנים. כמו 

   יניבו את התוצאות המבוקשות.

החברה סוגרת את פעילות  ,כידוע "נען דן ג'ין": (ד

וחר לכל המא –הייצור שלה בדן. תאריך היעד 

החברה תמשיך בפעילות מצומצמת מאוד  .30.6.17

 בדן )מחסן מכירות + תכנון(.

אנחנו עוסקים בצורה אינטנסיבית, מאז  ,במקביל

קבלת הודעת הסגירה, להשכרת שטחי המפעל לפעילויות חדשות, ומקווים שבמהלך התקופה 

 הקרובה נסיים את חתימת ההסכמים עם כל השוכרים החדשים.

 הקרקעות. בתחום הנעשה על חנן של מפורט דיווח מצורף **בהמשך

 בברכה,                                                                     

 איתן רחימי                                                                                          
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                                                                           יו"ר עסקים דן  – הדיווח של חנן איתאי

בינואר נערך דיון  ארוך  בוועדת הערר המחוזית  בנוגע  למאות עררים על היטלי  17-ב – שיוך דירות

 יה  חדשה  בהרחבות הקיבוצים. יאו  בנ  השבחה שהוטלו  על חברים  בקיבוצים  שביצעו הליך  שיוך דירות

עדיין אין החלטה  ונראה שהיא תתעכב מספר חודשים. הדיון נערך כאשר הקיבוצים מערערים על החלטות 

ועדה המקומית להטיל היטלי השבחה על כל מי שבונה בית חדש  או משייך דירה  קיימת. ערר וה

 ין של קופרשמיט ושות'. הקיבוצים מיוצג באמצעות עו"ד  רון רוגין  ומשרד עורכי הד

כי ראשיה הם  אלה שיחד  –הליך מוזר כשלעצמו  –המועצה האזורית הצטרפה  לקיבוצים בהגשת הערר 

ועדה המקומית את  "גזרת"  היטלי והמקומית  שינו את החלטותיהם הקודמות  ויזמו עם ה הוועדהעם 

לי ההשבחה. זה  צעד פוליטי מתקבולי  היט  90%המועצה מקבלת  -ההשבחה הללו.  הסיבה ברורה 

ון שהגליל העליון היה חלוץ בעניין וכימשננקט לאחר מחאות של הקיבוצים  וההתארגנות להגשת העררים. 

 כל המועצות האזוריות בארץ ממתינות לתקדים הזה ולהחלטות ועדת הערר.  -זה 

  400-ום סכום כולל של מעל לחברים בקיבוץ דן שילמו עד הי  20-כ  ,כדי לא לעכב  בנייה/שיפוץ/או שיוך

אלף למגרש, תלוי בגודלו ובתנאים רבים  30-ל₪  אלפים  7לוועדה המקומית. התשלומים נעים בין ₪  אלף 

עדה המקומית. חברים רבים  אחרים נמנעו  עד היום מלשלם  ובכך ואחרים שנקבעים על ידי שמאי הו

כל אלה ממתינים לפסיקתה של ועדת  .עיכבו את רישום  זכויותיהם  בטאבו  או  את קבלת  היתר הבניה  

 והלוואי  שנתבדה !  שהוועדה לא תקבל את העררים.  ,הערר.  הערכה זהירה של הכותב

שלא ביצעו בחלקן מתגוררים חברים  .מסיבות שונות  משויכותות לא חלקות מבונ  15-בדן  יש  היום כ

  .וחלקן  לא שויכו ומושכרות ,עדיין שיוך

אבל מעמדן החוקי לא הושלם ברישום בטאבו בגלל   ,עם חוזי מנהל משויכותדירות  15-יש  כ ,כמו כן

מכיוון שבתים , הללו רצוי יהיה להשלים את ההליכים, החשש  מהיטלי השבחה. נראה שלאחר פסק הדין

קבלת היתר  ,בתוך שטח הקיבוץ הישן כשרים כולם לרישום בטאבו ואי רישומם מונע כל הליך של  מכירה

 בניה, או העברת זכויות ליורשים וכו'. 

שטחים שנקבעו על ידי רשות  7במסגרת פרויקט  זה   סיימנו  הסדרה של   - הסדרת שימושים חורגים

תחנת הדלק, אזור הבית הסיעודי, אזור חדר האוכל, אזור  :מתנאי החוזה שלנו  שראל  כחורגיםמקרקעי י

אזור אולם הספורט ואזור בריכת השחייה. בכל , היהמרפאות והמזכירות, אזור  המועדון לחבר והספרי

נחתם  נספח  חדש לחוזה החכירה הקיים  המגדיר את השטח ואת שימושיו. במסגרת   ,האזורים הללו

ה גם הסדרנו את השטח המיועד לפיתוח תיירותי על ידי חתימה על  חוזה מיוחד עם רמ"י הטיפול  הז

על השטח הזה  המגדיר אותו כשטח לפיתוח מלונאי.   נותר  עדיין  לסיים את ]=רשות מקרקעי ישראל[ 

אורוות הסוסים ומשק  ,הסדרת  אזור תעסוקה  הכולל את המסגריה, המוסך )לשעבר( מבנה "הפטריה"

ולכן  נדרשנו  על ידי רשות   ,לדים.   חלק מהשטחים שסיימנו את הסדרתם כשרים לרישום בטאבוהי

 ,לחבר המועדון עודי,סיחלקות כאלה בטאבו : שטחי חדר האוכל, הבית ה ארבעמקרקעי ישראל לרשום  

 את החלטת בלנו לפני ימים אחדיםישק עד הרישום ולא ביצענו את הליך נות  מ  נו ה  א . המרפאות/מזכירות

  התחלנו וכעת, בשלב הרישום היטל השבחה על השטחים הללו מתשלום אותנו הפוטרת המקומית הוועדה

בירוקרטיים  וימנע מכשולים הליך זה יחזק את מעמדנו בשטחים אלה .של החלקות הללו בהליך הרישום

 בפעילויות המתבצעות בהן. 
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סיון להגדיל את שטחי יקיבוצים אחרים בנ יחד עם כבר שלוש שנים שאנו מטפלים - הגדלת נחלות

ויש  ,דונם לנחלה 30 –גודל הנחלות הקיים כיום  שבידינו. שטח תקן הנחלות החקלאות שלנו על ידי הגדלת

ועם החברה  ולאחר דיונים ותיאומים שונים עם קיבוצים אחרים ,במהלך השנים נחלות. 150 לקיבוץ

לצורך המהלך  . דונם 750כלומר תוספת של  ,דונם 35-פחות לל אנו מקווים שתקן הנחלות יגדל ,לחקלאות

מבנה  ,ושטחיה החקלאות ,סקירה מקפת של קיבוץ דן: מבנה המשק וכלכלת הקיבוץ הוכנה על ידינו ,הזה

מתוך  ערכנו סיורים וקבענו לעצמנו את השטחים המועדפים ,כמו כן קליטה ועוד. ,האוכלוסייה והקהילה

נופיע בפני ועדת הפרוגרמות של  ,בתחילת החודש הקרוב )מרץ( מצפון לדן. מאגר שטחים לא מעובדים

 החומר הזה, לקראת הגשתו לגופים אחרים העוסקים במהלך הזה מול את הבודקת משרד החקלאות

 רשות מקרקעי ישראל וגופים אחרים. 

תוכנית =) שנים מתנהל הליך של קידום תב"ע חמשכבר  – למכוורת ולבריכות מזרח חדשה תב"ע

וכן לשם הסדרת מעמדן  ,99מבני מכוורת חדשים מעבר לכביש  בניית לשם בנין עיר או תוכנית מפורטת(

המקומית  הוועדהאת שלב . תביעות ודרישות מלא במהמורות ,בריכות הקוויאר במזרח. ההליך איטי של

קדמיות לפני מ המחוזית, עם לא מעט דרישות ותביעות הוועדההתכנית מצויה בבחינה של  ,כעת. עברנו

עדה הארצית וגם בו להיות מאושרת שהתכנית צריכה קח עוד זמן לא קצר בגללישהמהלך י כנראה. דיון

 מעבר לכך.  משךיאבל לא אתפלא אם זה י 2017-אני תקווה שההליכים יסתיימו ב לתכנון ולבניה.

 

לאפשר  תהיהי מטרתה העיקרית .שנים 10לדן לפני  ת אושרההתב"ע הקיימ - תב"ע חדשה לקיבוץ דן

 מרבית בניית לקראת סיום ,כעת. וכמו כן להרחיב את שטחי המגורים של הקיבוץ ,את הליך שיוך הדירות

קיים  ,המגרשים שנותרו 25-ולקראת פתיחת המכרז ל ,הבתים בשלב הראשון של הבניה בשכונה החדשה

יש זכות לקיבוץ  ,35תמ"א  - על פי תוכנית המתאר הארצית .תב"ע חדשהלהתחיל במהלך של קידום  צורך

בשכונה  משפחות 83 –משפחות לחיות בדן  260-אפשרות רק ל יש ,כיום. משפחות 450 עד למגורים של  דן

 במספר המשפחות האפשרות של גידול רצוי מאוד להבטיח את  משפחות בשטח הישן. 180-החדשה ו

זאת כדי שלא נעמוד בקרוב , לבנייה למגורים חלקות 100שתוסיף לפחות  ,חדשהתב"ע  על ידי בקיבוץ

 כמו  נוספים שיקולים שקיימים ,כמובן. מאוד בפני מצב שבנים ואחרים לא יוכלו להיקלט יותר בקיבוץ

הכנתה  . ומגוונים יותר טובים תרבות וחברה ,יותר חיי קהילה אנושית וכלכלית לקיים בקיבוץ גדול יכולת

  מוקדם ככל שניתן. לכן כדאי להתחיל בכך, שנים חמששל תוכנית כזו נמשכים לפחות  ההליכי אישורו

 

 חנן איתאי
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 ְלָכל ִאָשה / אביגיל מגידנה גרוס 

   

ָלּה י ׁש  י פ  ת ה  ָשה ֵיׁש א  ָכל א   ל 

ת  ָמּהא  צ  ת ע  ג א  ג  ח  ָלּה ל  ְך ׁש  ר  ד   ה 

יָֻחד יל מ  ב  ָשה ֵיׁש ׁש  ָכל א   ל 

ד ב  ט ל  ק  ׁש  ם ב  ת, ג  ר  ֻחב  ת מ  יו  ה   ל 

 

יל ָהכ  ל ל  ּתּוכ  ת ׁש  ָדָרה ַאח  ג  ֵאין ה   ו 

יל...? ח  ת  ה  ָׁשר ל  פ  ה א  ָלל ֵמֵאיפ  כ   ב 

ח   כ  ָיה ו  ג  נ ר  ָמה, א  ָמה ָעצ   כ 

ָמה ר ְך,  ֹלח  כ  ס  ל ת ל  יכ  ינּות ו   ֲעד 

 

ָלּה ם ׁש  ס  ק  ת ה  ָשה ֵיׁש א  ָכל א   ל 

יָלּה ב  ׁש  ק ב  ֵגן ר  נ  ת  מ  יר ׁש  ש  ת ה   א 

ֵפס ט  ָגר ל  ת  ָשה ֵיׁש א  ָכל א   ל 

ֵסס ה  י ל  ל  ֻסָלם... ב  ת ב  ֲעלו      ל 

 

יר ב  ס  ה  ל ל  ּתּוכ  ת ׁש  ָדָרה ַאח  ג  ֵאין ה   ו 

י   יא מ  י ה  ירכ  ֲאו   ם, ֵאׁש, ֲאָדָמה ו 

ָשָנה נו ת ה  ָכל עו  ים ו  ָבע  צ  יא ָכל ה   ה 

מּוָנה ּת  ם ָכל ה  ג  ים ו  נ  ט  ק  ים ה  ָרט  פ   ה 

 

ים ָסמ  ל ק  יט ׁש  ב  ר  ָשה ֵיׁש ׁש  ָכל א   ל 

ים ס  נ  ת ה  א  ָלּה ו  יׁשו ת ׁש  ח  ל  ת ה   א 

ֵּתר ּת  ס  מ  ָשה ֵיׁש צּוף ׁש  ָכל א   ל 

יא ר   ֵתרה  ה יו  ת ז  כ ר א  ז  יָכה... ל  ר   ...ק צ 
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  קצת מעולם משאבי האנוש בדן

החודש אני סוגרת שישה חודשי עבודה בדן. את חלקכם כבר הספקתי להכיר, ואת השאר בטוחה שעוד 

 אכיר בהמשך. 

עברנו לא מעט שינויים בחלק מהמסגרות: גיוס מנהלת חינוך חדשה, הסדרת  ,לאורך התקופה האחרונה

תנאי ההעסקה של העובדים במערכת, פתיחת המערכת הבלתי פורמלית, הכנסת תהליכי הערכות עובדים 

בעסקים ועוד... ונעבור עוד שינויים בהמשך: אנחנו נמצאים בשלבי סיום הפעלתו של מפעל נען דן ג'יין, 

 גוניים, שינויים במערך הפנסיוני ועוד...שינויים אר

בהזדמנות זו, אציין שוב שאשמח לעמוד לרשות כל אחד ואחת מכם. בין אם זה בחיפוש עבודה, כתיבת 

 קורות חיים, הכנה לקראת ראיון עבודה או בין אם בהתייעצות כזו או אחרת. 

 גשוג בכל.מתחילים להריח את ניחוחות האביב באוויר, מאחלת לכולנו פריחה וש

 רביטל זיו
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 שלום לכולם,

שנים של גלית  ארבעכפי שאתם יודעים, בסוף חודש מרץ אנחנו מסיימים את תפקידנו כרכזי תרבות לאחר 

 אנחנו נפרדים...כרכזת סולו ועוד שנתיים משותפות של שנינו, 

אלא כלי  רכז התרבות הוא לא "ספק בידור" ופעילות התרבות היא לא רק תוכן, ,כפי שכבר אמרנו בעבר

לחבר ולגבש אותנו כקהילה. ניסינו לתת את המיטב שלנו כדי ליצור פעילות ראויה, מעניינית ומותאמת 

לשלל חלקי האוכלוסייה בדן, מתוך תפיסה שקהילה בריאה ופעילה מפיקה פעילות תרבות איכותית 

 ותוססת ולהיפך.

רים שלמדנו הוא שהחגים הטובים היו פעמים שהצלחנו יותר ופעמים שאולי קצת פחות, אבל אחד הדב

והמוצלחים ביותר אף פעם לא היו אלה שבהכרח הושקע בהם הכי הרבה כסף, או שהביאו אליהם את 

האמן הכי נוצץ, אלא אלה שבהם הייתה ההתגייסות הלבבית והגדולה ביותר וכך תמיד יהיה, כי תחום 

ואחד מכם מתורגמת באופן מידי  התרבות הוא תחום ייחודי בקהילה שלנו שבו ההשקעה של כל אחד

 וביחס ישר לאיכות התכנים והפעילויות וזה דבר שצריך תמיד לזכור.

התחלנו תהליך חפיפה עם רווית פוקס שלקחה על עצמה את התפקיד המאתגר והחשוב של  ה,בימים אל

 רכזת התרבות.

מציב אתגרים לא פשוטים ומצריך בהכרח השינויים שעובר הקיבוץ בכל הקשור לחלוקת מקורות ההכנסה 

 שינויים מסוימים.

התגייסות ונכונות של כל אחד ואחד מכם ליזום, להתנדב ולקחת חלק בהפקת אירועי התרבות  ,עם זאת

 מה מכריעה בשמירה על פעילות ברמה ובסגנון שכולנו רוצים לחוות.יתרמו תרו

רווית כבר החלה בתכנון ובהכנות לרצף חגי ומועדי האביב, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לסייע לה 

 בהערכות וכמובן מאחלים לה הצלחה מכל הלב!

יותר מפעם אחת( ואנחנו חייבים לאורך השנים יצא לנו לעבוד עם רבים מאד מכם )עם חלק גדול אפילו 

לומר שבלי ההתגייסות, הנכונות, העזרה והכישרון שלכם כלום לא היה קורה, רוצים להגיד לכם תודה 

גדולה ולבקש מכם להמשיך ולתרום מכישרונכם ונדיבותכם לפעילות ולתכני התרבות שמהווים חלק כל 

שה שיש בדן המון אנשים מוכשרים וטובים כך חשוב באיכות החיים שלנו פה בדן. אנחנו נפרדים בתחו

שיכולים לתרום ועם קצת רצון, נתינה ומאמץ של כולנו נוכל להמשיך לשמור ולאחד את הקהילה שלנו 

 לקהילה חזקה ומגובשת.

                           

 גלית ועמרי
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       בגיל הרך 

אסתר חסד. בחנוכה הסתיימה החפיפה. בין  -בחודש דצמבר נערכה חפיפה בין נתיבה בן צבי לביני 

מנתיבה. תודה רבה לנתיבה על שנתיים של הסופגניות לסביבונים התכנסנו למסיבת פרידה של הצוותים 

השקעה רבה ומחשבה רבה בטיפוח ובייצוב מערכת החינוך בגיל הרך. כולנו מאחלות ומאחלים לה הצלחה 

 במקומה החדש ובדרכה החדשה. כבר מתגעגעים!

 מה היה לנו בתקופה הזו?

זו  –. מבחינתי 2017תקציב כבר בתחילת החפיפה, ישבנו נתיבה ואני עם אהוד להכין את  - 2017תקציב  

הייתה למידה מרוכזת ומהירה של נתוני התקציב. התקציב הגיע לישיבת מזכירות, ונאלצנו לתקן 

תיקונים. נעזרנו ביוסי טל והגשנו מחדש את התקציב. כפועל יוצא מעלייה בתעריפי הוצאות שונות 

 שקמה ובגנון.וכתוצאה מהעלאת השכר בינואר, החלטנו להגדיל את תשלומי ההורים ב

במערכת החינוך בגיל הרך התברכנו במחנכות מובילות, בסייעות ובגננות מנוסות  - צוותי החינוך

ומעולות. לצדן עובדות מחנכות צעירות, בעלות ידע וניסיון מעטים יותר. מטרתנו לשנה הקרובה ולשנים 

הבאות היא בראש ובראשונה לטפח ולייצב את צוותי הבתים, לדאוג להרחבת הידע ולחפש באזור ומחוצה 

" שמובילות נטע הילדותשתלמויות מתאימות. חלק מהצוות משתלם בתכנית ההשתלמות של "חוויית לו ה

חכים ורונית פלוטניק. השתלמויות אלו מבוססות על עקרונות הגישה הפסיכו פדגוגית, ואולי נרחיב על כך 

 באחד מהגיליונות הבאים. טיפוח הצוות כולל גם שיפור תנאי המחנכות, כולל שיפור בשכר.
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נדרשנו להעלות תשלומי הורים על מנת לגבש תקציב העומד בתחומי  –העלאת תשלומי הורים 

הקצאת מקורות הקהילה. התכוונו להעלות את התשלומים כבר במרץ, אך הדבר עורר בעיות והשגות. 

ה נפגשנו עם הורי שקמה ושקדיה השבוע. השיחה הייתה ברוח טובה, והיוותה הזדמנות עבורנו לדון בכמ

החלטנו לדבוק במקובל,  –עניינים עקרוניים הנוגעים לחינוך בגיל הרך מאד. הבנו את הקשיים, ולסיכום 

ולקבוע תשלומי הורים מותאמי תקציב החל משנת הלימודים הקרובה: תשע"ח. עלו באספה נושאים 

ות ההדדית שלנו הערב –שונים ובהם הרצון לקדם חינוך ברמה טובה, לדאוג לענייני בטיחות חשובים, וכן 

בקהילה כולה והתרומה ההדדית שצריכה להתקיים בה. אני מניחה, שחלק מהדברים יבואו לביטוי בעת 

  .2017הדיון על תקציב הקהילה לשנת 

באמצע פברואר הפסקנו לקבל אוכל מחדר האוכל בדן, עקב המעבר להסעדה עצמית. סגרנו עם  -הסעדה

 סמי מהגושרים, ובינתיים אנחנו שבעי מזון ורצון גם יחד.

על תקופה ארוכה של הכנת אוכל לאסתי ולאיריס תודה רבה 

 טעים ומזין לילדים שלנו!!

כמה חיכינו לה! ולבסוף היא קמה. היה שווה לחכות, הוועדה מורכבת מאנשים מתאימים  – ועדת חינוך

בעיקר למפגשי  –ביותר, מסורים ונכונים לכל משימה. מאז שהוועדה קמה, היא התכנסה די בתכיפות 

למידה של המצב במערכת וכבר להחלטות שחיכו לכינוסה. הישיבה הראשונה של הוועדה התכנסה עם 

שירה ושרון והוקדשה לתפקיד הוועדה ולמטרותיה.  –במועצה  לתי פורמליהגיל הרך והב ינוךהחמנהלות 

בגיליונות הבאים, נביא סיכומים מישיבות הוועדה. לצד הישיבות, כל חברי הוועדה השתתפו באספת הורי 

להם עדיין יגיעו חבירה למפגש ערב עם כל צוות החינוך. כך, שבינתיים אין  –שקמה ושקדיה ובשבוע הבא 

 חיים קלים מדיי איתנו....

 20/3-ב התכנסכולל מנהלות החינוך  ,ת ועד הנעוריםומבית התינוק כולו,צוות החינוכי ה-  ערב צוות

נפגשנו עם כל חברי ועדת חינוך לשמיעת ציפיות הדדיות ולהעלאת נושאים.  –לערב צוות. בחלקו הראשון 

תקיפה מינית"  ישל "מרכז סיוע לנפגע הסדנכמו כן, בירכנו לקראת חג הפסח המתקרב. אך לוז הערב היה 

בהנחיית קרן רובינשטיין. המפגש עסק בתופעת הפגיעה המינית בילדים, למי לפנות, איך לזהות ילד 

 ממונות לנושא בדן. –תודה רבה לנעמי ירמיהו ולאופיר ארזי מירת הסוד ועוד. שהותקף, ש

 

  בחינוך החברתי )בל"פ(

בעקבות התנהלות קשה  ,בדן לתהליך גיבוש הבנות בחינוך הבל"פיצאנו  ,תשע"ח ,בתחילת השנה

מאוד וממושכת בין המערכת החינוכית להורים, בין המערכת החינוכית למועצה, משבר בנעורים, המצב 

 הפיזי הקשה של המבנים ועזיבת כל הצוות החינוכי.  

 וסיתקנון לחינוך החברתי )בל"פ(, גו נבנהההורים,  משותף עםתהליך התקיים  טובראוק-מברבספט

אנו נמצאים במקום יציב יותר, הצוות עתה, מחדש בחודש נובמבר. נפתחה והמערכת  ,מדריכים חדשים

הצוות  .המועצה גם בפן הפרטני וגם בפורום מדריכי הגליל העליון במרכז ההדרכה ל ידיהחינוכי מלווה ע
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החינוכי נמצא בקשר רציף עם ההורים ומעדכן אחת לשבוע בנעשה בכל בתי ילדים )תמר, דקל ונעורים(. 

בבתי הילדים מתקיימות פעילויות כשלוש פעמים בשבוע ובחופשות מבית הספר. המדריכים עמלים על 

 גיל.  וצתהתאמת אופן ודרך הפעילות לכל קב

ויות ערכיות בנושאים כמו: סכנות באינטרנט, דימוי גוף, אחריות שיר ומורן מעבירים  פעיל - בנעורים

 ועוד לצד פעילויות חברתיות מגבשות, עזרה לוועדת תרבות בחגים וכמובן ארוחות ערב מפנקות. 

לינוי ודנה עובדות בשיטה של זרימה בין תחנות מובנות בבית הילדים,  כאשר כל ילד יכול לבחור  - בדקל

ערכו התרמה ל"כלביית דקל לפי בחירתו או ליזום תחנה חדשה בעצמו. ילדי  במה הוא רוצה לעסוק

מכירת עוגות שאפו בקיבוץ והכסף נתרם והילדים קיבלו תעודת הוקרה על כך מהכלבייה.  ל ידיע -הבשן"

מתקיימות פעילויות בנושאי החגים והמועדים, בחנוכה התקיימה הדלקת נרות עם הקשישים,  ,לצד זה

בשבט בפעילות משותפת של תמר ודקל, חגיגת ופעילויות להעשרת הידע -ו"ממוחזרים בט הכנת עציצים

 . תבדרך חווייתי

שני ותמר עוסקות בנושא החברות, והתקשורת בין הילדים, דרכי התגובה ודרכים יצירתיות   - בתמר

גיבוש,  תלפתרון קשיים, בדרך החוויה החברתית המגבשת כקבוצה, בעזרת הצגות, משחקים ופעילויו

העצמה, אפייה ולמידה מתוך התנסות חיובית. הילדים ערכו קבלת שבת ב"סבדן", זרעו גינת ירק, חוגגים 

ימי הולדת יחד ועוד... חופש פורים כבר מאחורינו לאחר ימי עשייה רבים, ואנו כבר בהכנות לחופשת 

 הפסח...

 עדיין סופגת ביקורת לעתים בוטה, ת לצד העשייה הרבה בתמר, דקל ובנעורים, המערכת החינוכית חברתי

, אשר פוגע באנשי הצוות ומפריע תוקפני, שאינו מכבדמספר הורים במערכת שנוהגים בשיח מצד כמה 

מערכת החברתית )בל"פ( הלעבודה החינוכית החשובה שהוא עושה ושימור הצוות היציב במערכת בדן. 

צות עם גורמים רבים ובליווי צמוד של כל אנשי היא חדשה ונמצאת בלמידה והבנה, בארגון מחדש, בהתייע

                                                                                                          .הזמן כל ולהשתפר להתייעץ, לשתף, הצוות. אנו עושים כל מאמץ לבנות את האמון מחדש

תעזור לנו להתמודד עם הקשיים והאתגרים, איתם מתמודדת  אנו תקווה כי ועדת החינוך החדשה,

 המערכת החינוכית, כדי לחזק, לשמר ולהעצים אותה ואת אנשי הצוות שעובדים בה.

מערכת החינוך הבל"פ פועלת לצד גורמים ומשפיעים רבים שלא תמיד מעדכנים וחופפים זה לזה, כמו: 

צה אזורית גליל עליון על שלל אגפיה )חינוך, רווחה, לב העמק, הר וגיא ועינות ירדן, מוע –בתי הספר 

שכל מדריכינו לומדים בה, הנהלת הקיבוץ, חדר -תחבורה, כספים, תכנון(, משרד החינוך, מכללת תל חי

 האוכל ועוד, כל אלה משפיעים על פעילותה ותפקודה של המערכת.                  

 תמר"-שיפוץ מבנה "דקל

ו הפיזי הקשה של המבנה והתנאים המחייבים לשהייה של ילדים במקום, כמו: השיפוץ הכרחי עקב מצב 

שירותים, מטבח, מים חמים, חימום/קירור ומרחב בטוח לכמות הולכת וגדלה של ילדים שנמצאים כרגע 

בשל מגבלות . 6-12כנסו בשנים הקרובות לבתי הילדים בגילאי יוימהגן לבית הספר שיעלו  הולאל

אך ממש היום ניתן "אור ירוק" לתחילת ביצוע. התכנית היא ,  עדיין השיפוץ לפועלתקציביות לא יצא 

       לשפץ מיד אחרי פסח, כך שהבית יהיה מוכן לקראת החופש הגדול.

 



26 
 

 2017תקציב 

הצוות החינוכי ותגמולו את  ליהגדל החלטנובעקבות התהליך בחינוך החברתי )בל"פ( בתחילת השנה, 

כך שהמערכת בהתאם. הגדלת הצוות החינוכי ועליית השכר במשק יצרו עלייה גדולה בהוצאות החינוך, 

       נדרשת להעלאת תשלומי הורים. 

 בברכה,

 ,פנהלת החינוך הבל"מ - צאלה נחשון

 . הגיל הרךמנהלת  –אסתר חסד 

 

 

 

 

 הגדול כולם ביחד בדשא
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 ילדי שקמה )תינוקות ופעוטון(
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ילדי גנון שקדיה לקראת היציאה 

 לתהלוכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ילדי גן חצב                                       
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 מגרש הכדורגל 

עליי לציין את התאורה הנהדרת שהוקמה במגרש הכדורגל. עמודי התאורה עומדים בכל התקנים 

 הבטיחותיים המחמירים ותשמש אותנו בעתיד לספורט, וכמובן גם לאירועי תרבות ולחגים.

ובה היא על חשבון עמותת לאימונים של מחלקת הרוגבי של הגליל העליון. ההשקעה ברגם המגרש משמש 

שמנהל את קבוצת הרוגבי של  הקרדיט לפרויקט מגיע בראש וראשונה ליניב גרטיהספורט של המועצה. 

 העמותה.

מנהל הקהילה, נדלק על הפרויקט, חתם על החוזה ומנסה כל הזמן להשיג תקציבים לפיתוח  ,עמי ודר

  מתקני ספורט.

מחברת "אורות דן" ורונן קרטיס. הפרויקט  ואלון סלומון גולניארנן בעזרת  רז פלוסמןאת הפרויקט ניהל 

 בוצע בעזרת חברים שנרתמו לעזרה. תודה לכולם.

 שמטפח בזמנו החופשי את המגרש. לאודי גרוסמןתודה מיוחדת 

 

 

  אולם הספורט

. גם בשאר הימים מתקיימת בו פעילות, אבל 22.00עד  16.00-שלנו פעיל ארבעה ימים בשבוע מהאולם 

                                                                     דלילה יותר. 

  מגרש הטניס

 שאנחנו קיבוץ עם מתקני ספורט מסודרים וזמינים. פעיל אף הוא ואפשר לומר

 

 

 מוזמנים לבוא וליטול חלק בפעילות הספורטיבית שלנו.וכולם 

 רכז הספורט –רענן פורת     
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 . דן"מע – נטונט בליגת שלנו הקבוצה

 קבוצות 35 יש בליגה .הגליל את שסוחפת 30 גיל מעל ובנות לאימהות הכדורשת ליגת היא נטונט ליגת

 .בתים 4-ל המחולקת, ישובים בכמה מעורבות חלקן. צפת ועד הרמה מצפון

 :2 בבית נמצאת, ומדן ברוך ממעיין מבנות שמורכבת ,דן"מע קבוצת

 חמל עידית, שקד אושרת, מגנזי רחל, זינגר אידה(, שלנו הקפטנית) לוז מורן :השנה משחקות ברוך במעיין

 .וב'דרצ ואירנה

 .כהן וענבל שלום בן מוריה, מזרחי יניקה, וטובסקי'ז טלי, כפרי ענת, גרדי קרן: משחקות מדן

 !רגע מכל ונהנות ביחד שנים שלוש כבר משחקות אנחנו

 קבוצות כל מול לשחק נמשיך שם העליון לפלייאוף ועלינו הסדירה הליגה את סיימנו השבוע

 .גבוה שיותר כמה להגיע במטרה בית מכל החזקות הליגה

 בליגה הקבוצות שאר את 2 בית עם יחד ניצחה נציגתנו מורן שם ,האולסטאר התקיים ה,שעבר בשבת

 !כבוד והרבה מדליה וקיבלה

 פורת ורענן ודר עמי הקהילה מנהל – בנו ותומכים לנו שעוזרים בקיבוץ לאנשים להודות רוצות אנחנו

 !!מהלב עידוד ונותנים בית משחק כל שבאים לנעורים וכמובן! והיחיד האחד

 באולם יתבה במשחקי וףאבפליי אותנו ודדעל בואו

 נעדכן על השעה והיום!! – ורטפס

 מעד"ן –ענבל כהן      
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 דיווח של טלי בן יעקב   משולחן צמ"ד

האביב כבר כאן ואין זמן טוב מזה לצמיחה והתחדשות, ובאמת לאחר תקופת החורף המנומנמת אנו 

 מרגישים תכונה רבה והתעוררות. 

 . הלפניכם רשימה קצרה של מספר נושאים המעסיקים אותנו בימים אל

אחרי איחור אופנתי של שנה או שנתיים זה הולך לקרות כבר בימים הקרובים. בשעה  ...המדרכות באות

טובה נבחר במכרז של משרד השיכון קבלן מבצע, וחברה מפקחת לפרויקט "עבודות הגמר של שלב א 

המועצה, הקבלן, שבוע שעבר היה סיור יציאה לדרך עם נציגי משרד השיכון, בבשכונת האבוקדו". 

נהלת לפרויקט ובימים הקרובים נתחיל לראות כלים עולים על השטח. העבודות ה מוהקיבוץ. הוקמ

שיבוצעו בשלב זה יהיו: ריבוד הכביש בשכבת אספלט סופית, ריצוף המדרכות וחצרות הפילרים, עבדות 

ומעברים בתוך השכונה. ]=שטח ציבורי פתוח[ גינון לאורך המדרכות והכיכרות, וטיפול במספר שצפ"ים 

 מחכים בקוצר רוח לפרויקט זה שיהפוך אותנו מדיירי אזור בניה לתושבי שכונה של ממש.כולנו 

 היחידות של שלב ב 26יקט במהלך חודש מרץ התקיימה ישיבת שיפוטים אחרונה לפרו - תכנון שלב ב

בשכונת האבוקדו בדן. סוכם שתוכניות ואומדנים יועברו אל קיבוץ דן שיוכל לבחור את הדרך שבה הוא 

צה לבצע את עבודות הפיתוח בשכונה. גיא בן חפר מרכז את הנושא, ושבוע שעבר הוצגו לוועדת התכנון רו

 בדן מספר חלופות ביצוע. הנושא כרגע בבחינה ואנו נתקדם במסלול שיבחר.

ם פנויים לקליטה וצמיחה עתידית לאחר שיווק המגרשים של שלב ב לא יישארו בדן מגרשי -  תב"ע חדשה

אזור המאושר לתכנון בניה עתידי באזור המכוורת, אך השטח העיקרי נמצא על כביש מע"צ נכון שיש )

הקיים, ושינוי תוואי הכביש לא נראה באופק(, וזה הזמן לקדם את התוכניות לעשור הבא, גם 

נו את הנושא ישנים לפחות. העל שבעכים שתכנון ואישור תב"ע חדשה היא הליך של יהאופטימיים מער

 התכנון של קיבוץ דן, והוחלט על הקמת צוות משולב בהובלת חנן איתי לקידום נושא חשוב זה.לוועדת 

 30וכבר עברנו את קו  ,של השכונה הולכת ומתארכת לשלב  ב רשימת המתעניינים  - רשימת מתעניינים

הדרך שבא  מגרשים לשווק, ואנו נידרש לבחינה נוספת של 26יש לנו רק  ,הנרשמים והיד עוד נטויה. לצערי

 יוקצו המגרשים לבניה, אשמח לשמוע רעיונות מהציבור בנושא זה.

המועצה  בנושא צמיחה דמוגרפית שמאורגן על ידי אנו בעיצומו של קורס - צמ"ד במועצה האזורית

האזורית והתנועה הקיבוצית. עמי ואני נוטלים חלק בקורס, עמי כמנחה קבוצה, ואני כנציג דן. זהו קורס 

כגון היבטים תכנוניים, היבטים משפטיים, ניהול  שבכל מפגש דנים בסוגריה אחרת בתחום, ,שיםמפג 10בן 

ועדות קבלה, קליטה וקירוב קהילות, ועוד. מעניין לראות איך לא מעט קיבוצים מתמודדים עם אותם 

ראות נקלטים, וכל קיבוץ בחר את הדרך שלו להתמודד עם הנושא. ניתן ללדילמות ביחסים בין קולטים 

  .שרוב הקיבוצים נכנסו לתהליך של קירוב והנמכת "הגדר" בתוך הקהילה

שבאמצע התהליך החליט לפצל ולהפריד את  ,דן הוא ללא ספק תופעה שונה בנוף העמק שלנו כקיבוץ

הקהילה. מי יודע, גם באמריקה יש שלטון חדש המאמין בגדרות גבוהות, אולי דן הוא קיבוץ שמקדים 

 את זמנו.
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גיל ויהל מעוניינים לרכוש את הבית של נתיבה ורביב בן צבי ולהתקבל לחברות בדן. הם  - להכיר נעים

עברו בהצלחה את הליך הקבלה, ויגיעו לשיחת הקיבוץ בימים הקרובים. אני מנצל את הבמה הזאת לאחל 

 להם קבלה וקליטה מוצלחת.

 !חג אביב שמח, מלא בצמיחה והתחדשות

 רכז צמ"ד -בן יעקב  טלי

 

 ל וגילהנעים להכיר... י

יהל וגיל הם זוג צעיר שעובר ממרכז הארץ לצפון. הם מעוניינים להתקבל לקיבוץ דן, ולרכוש את הבית של 

 לפניכם מספר מילים שהם רשמו על עצמם: נתיבה ורביב.

  :יהל פורת

ועברתי  22בגיל  עזבתי את הקיבוץ נולדתי בקיבוץ דפנה ולמדתי בהר וגיא. 28נעים מאוד אני יהל, בת 

לגור בירושלים. אני אוהבת את הגליל העליון את השקט והטבע ורציתי תמיד לחזור לגור פה. יש לי רצון 

 לגור בקרבת המשפחה אך בכל זאת מחפשת דרך משלי.

למדתי תקשורת צילומית, והתפרנסתי בזמן הלימודים מעבודות בצילום ומעבודה בספריה הלאומית. 

 וזיאון הצילום בתל חי.כיום אני עובדת במ

 גיל קל:

 למדתלאחר שירות צבאי,   , גדלתי במושב חקלאי קהילתי גבעת יערים.30בן . נעים מאוד אני גיל

הנדסת תוכנה וכיום עובד כמתכנת ומנהל מערכות מידע בקריית הממשלה, מסגרת עבודתי היא יומיים 

 ימים עבודה מהבית. 3במשרד ו 

מתנדבים מעמותה ל"סדנא לידע ציבורי" ועוסקים בהנגשה מידע ממשלתי אחת לשבועיים אני נפגש עם 

 לציבור.

כיום אנו גרים בישוב גבעת יערים, נשואים ללא ילדים ומחפשים חיי קהילה בפריפריה, בחרנו לעבור 

 לגליל בעקבות רצוננו לחזק את הפריפריה והקרבה למשפחתה של יהל.

אנו מעוניינים לרכוש את ביתם של נתיבה ורביב בן צבי, יהל החלה לעבוד במוזיאון לצילום  ה,בימים אל

 ועברנו להתגורר בבית בשכירות, ואנו רוצים להשלים את הליך הרכישה לאחר הקבלה לחברות.

 

ועדת קבלה ממליצה לקבל את יהל וגיל לחברות  יהל וגיל עברו בהצלחה את הליכי המיון הנהוגים בדן.

 בעצמאות כלכלית בדן. יעלה להחלטה בשיחת הקיבוץ הקרובה.

 

 רשם: טל בן יעקב
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 שנה למלחמת ששת הימים 50 – הפילבוקס המזרחי. א

 שור חברי הקבוץ.ייובא לא –* טיפול בהקמת אתר מורשת במתחם הפילבוקס המזרחי 

 יימסר עדכון בהמשך.שנה לקרב על דן.  50* אנחנו בשאיפה לארגן אירוע לציון 

 * התנועה הקיבוצית מוציאה לאור ספר בנושא ששת הימים. העברנו חומר על קבוץ דן.

 

  . מרכז מורשתב

פגישות עם אוצרת תערוכות. בשלב זה מגבשים רעיונות מרכזיים. בחודשים  שלושהתקיימו עד כה 

נשתף את הקהילה  ,בהמשך הקרובים נתחיל בשלב תכנון מבנה המקלחת הציבורית כמרכז מורשת.

 לקבלת משוב והערות.

 "הקטָ . טיפוח אזור ה"נּוג

מתחת למגדל בראשית  * ה"נוקטה" )נקודה בערבית( הינה מבנה בטון ששימש כמחסן נשק. המבנה הוקם

ה"נוקטה" הינה השריד האחרון לסביבת "החומה  ההתיישבות בדן, מעט אחרי העלייה על הקרקע. כיום

 ומגדל". המבנה נמצא מול אזור המוסך לשעבר. 

ופרחים לטיפוח  ניקו את הסביבה שם, שתלו שיחים ז'-ילדי שנת הבר מצווה בדן מכיתות ו'* לאחרונה, 

ורוכזו שם אורך שנים, נאספו ל המקום. כמו כן, הכלים החקלאיים ששימשו את העבודה החקלאית בדן

 בידיו הנאמנות של מיכאל להב, אורגנו בסדר מחודש.

הושמו שלטים על הכלים החקלאיים שנמצאים  ,* הכלים החקלאיים שולטו בשלטי הסבר קצרים. כמו כן

 בקרבת שער פז. השלטים הינם זמניים, עד להכנת שילוט קבוע מתאים. 

 אנו מודים:

ון יערי, יונתן ועמית בית הלוי, גיל רודולף, ליבי זמירלי, רז ": תומר מעין, אללילדי שנת "בר המצווה   

 על עבודת הניקיון, השתילה והשילוט. -רביץ, עומר כפרי 

 על ניהול המשימה ותרומתו האישית לארגון מחודש של סביבת הנוקטה. לגיל רביץ   

 על הסיוע המשמעותי בעבודת הילדים. –לקרן מעין    

 ארגון ושילוט הכלים החקלאיים. ,איסוף ,רעל שימו – למיכאל להב   

 שסיפרו לילדים על מורשת המקום. –רזי לאורה כרמי, ראובן דרורי ואשר א   

 מנהל העסקים, על שיתוף הפעולה והתמיכה. – לאיתן רחימי   

 על הסיוע המקצועי הנאמן בארגון ההשקיה והצמחים. – לזיו בן צבי ויניב גרטי   
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 . המאפיה:ד

 .2017* המועצה לשימור אתרים אישרה שיקום ושיפוץ המאפיה במהלך שנת 

 ישופץ ע"י חברה המתמחה בשיפוץ תנורי לבנים, במימון המועצה לשימור. –* התנור 

 מחדש, במימון המועצה לשימור.ויבנה הרס מפאת מצבו הקשה, ישוחזר יי –* המבנה 

 .היא להשמיש את המאפיה מחדש, עם התאמות לימינו ולקהילה שלנו* המטרה 

 

 

 :עמדת הפורלים. ה

תודה לזיו בן צבי  .קבע שלט הסבר על האתר, על האבן המאונכת נאורן חדש במקום האורן שיבש טענו* נ

 וליניב גרטי על הסיוע בנטיעה.
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 . עמותה לשימור ומורשת דן:ו

שפחת נוי: רפי וחגית, אוהד, מ: אנו מודים לתורמים האחרונים ₪. 38,000נאספו תרומות בסך  נכון להיום

 , יורם מאירי.   יוגבוזהבית  עמי צור, רמינירה, 

 

 

 למעוניינים ניתן לתרום: 

 לעמותה לשימור ומורשת קבוץ דן  . העברה בנקאית: 1   

 487סניף ק"ש בנק המזרחי  472368חשבון מס'        

 . צ'ק לפקודת "העמותה לשימור ומורשת קבוץ דן" 2   

 1224500קבוץ דן ד.נ. גליל עליון  18כתובת: ת.ד.        

 .בתודה מראש לתורמים      

 

 

 בברכה,

 צוות שימור ומורשת דןיהודית ארזי, בשם 
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פורים לכל המשפחה: 

ההורים השחקנים 

המוכשרים של דן ששימחו 

והמבוגרים את לב הילדים 

 גם יחד

 סנאית גרדי  

 תרנגולת מצוינים
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 מילות תודה והוקרה: -פורים לכל המשפחה

 תודה רבה לכל מי שנתן יד בהצלחת אירוע "פורים לכל המשפחה", ותודה לקהל המפרגן. 

 :פוריםמחרוזת 

 ילדי גן רימון וחצב שירה:

 ליטל אלפסי ושרית טל ליווי ושירה:

 קליפ זהב:

 ריבי וחיים גונאל, דוד שושני, נעמי ברקאי, מיקי ונדב אורן., ילדי תמר ודקל משתתפים:

 נורית פתחה בימוי, צילום ועריכה:

 טל מעיין כוראוגרפיה:

 נועה חרמוני, סיגל לב ארי, עירית סלומון הפקה:

 

 :דירה להשכיר

 נורית פתחה כתיבה:

 שחר גריידי בימוי:

 נורית פתחה מפיקה:

 כנרת ארבל תלבושות:

 קרן מעיין תפאורה:

 מעיין פלוסמן איפור:

ענתי גל, מתי מצויינים, דפנה מאור, יוני טל, רועי גרדי, נורית פתחה, רוני מלכה, נועה חרמוני,  שחקנים:

 דודי כפרי, שחר גריידי, איתי אילת

 

 עדי רוח פירת תלבושות:ת

 שני אלבז עוזרת הפקה:

 ענת ארזי אביזרים:

 ולדי קצרין הגברה:

  רמי יוגב תאורה:
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 איתי גונאל צילום וידאו:

 עירית סלומון צילום סטילס הופעה:

 אפרא בן יעקב צילומים פוסטר:

 איתי אילת עיצוב פוסטר:

 נעורי קיבוץ דן. קישוט חדר אוכל:

 

  הקמה ופירוק במה:

יניב גרטי, עמרי חג׳ג, יואב   עומר גל, גלעד משה, שני אלבז, ענתי גל, ,עידו ירמיהו על הבאת הבמות

  חרמוני, גל פוקס, ליעד, גיל מאור, דימה דמבורג, רועי גרדי.

 

  נעמי פתחה, נועה טוויזר, גלעד משה, אלון מעיין.  תודות:

 והעזרה. עמרי חג׳ג על הליוויללגלית קוטלובסקי ומיוחדת  תודה

 על כל העזרה, התמיכה והסיוע לאורך כל הדרך. ״דף חלק״ ליוני טל וצוות תודה ענקית

 .תודה לנעורים על הדוכנים המהנים ולגל קרן על האוכל המעולה

 

  צוות פוריםמ

 

 מסיבה אירית:  -למבוגרים  םוריפולכל המשקיעים ב

 תתפים שנהנו מאדשתודה רבה רבה מכל המ    

  

 

 



39 
 

 רים קהי י דןשאנ

עונת השביליסטים בפתח וזכינו להיות נקודת הפתיחה של שביליסטים מרוגשים ונקודת 

הסיום של שביליסטים עמוסי חוויות. בדן מתקיימת קבוצת וואטצאפ למלאכי שביל. 

נוכחות בקבוצה אינה מחייבת היענות לקריאה. כשמגיע שביליסט שמעוניין להתארח 

סיון, לארח שביליסטים זו יכם, אתם מעדכנים. מנבבית, אני מפרסמת ואם מתאים ל

 ה יוצאת דופן ומרגשת. חווי

  052-8357014מוזמנים ליצור איתי קשר לשאלות והצטרפות לקבוצה 

  בית הלוי רוני

 

אותו לאולם. בנוסף, היו ערניים. ראיתם שביליסט עמוס תיקים עוצר טרמפ? עצרו וקחו 

 עזרו לו למצוא את דרכו.  ?ראיתם שביליסט אבוד בקיבוץ

אמו הגעה. מספר הטלפון שלי מופיע על שלטי יאנא הפנו את כולם אלי במידה ולא ת

השביל ברחבי הקיבוץ. לידיעתכם, לינה מותרת אך ורק בתוך אולם הספורט או בבתי 

 מלאכי השביל. 

 תודה!

                                                                          

tel:052-835-7014
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 ומחלות יתושים

 –יתושים ובמחלות הנגרמות כתוצאה מעקיצות היתושים כגון  הנחיות לפעולות מניעה וטיפול במפגע

 .קדחת הנילוס, זיקה ועוד

משפחת היתושיים מיוצגת בארץ על  על מנת לייעל את המאבק בנגע זה אנו זקוקים לעזרתכם התושבים.

בעוד ידי מספר סוגים, ובכל סוג )פרט לאחד( מספר מינים. הדרגות הצעירות של היתושים נמצאות במים, 

 שהבוגרים חיים מחוץ למים.

 הנחיות לתושבים למניעת דגירת יתושים

 ריקון מים של כלים בחצר: אדניות, עציצים, דליים, חביות, צמיגים ועוד.    -

 פתיחת סתימות במרזבים.    -

 למנוע ולתקן נזילות מים בחצר, בגינה ובביוב.    -

 .ח חקלאיובשטלמנוע שלוליות עקב השקיית יתר בגינה     -

 לנקז שלוליות בחצר ובגגות הבתים.    -

 בסמוך לישוב. םלדווח לרשות על מצבורי מי    -

 יש לדווח למחלקת תברואה. םלבדוק מרתפים ומקלטים. במידה והוצפו במי    -

 יש לדווח למועצה על נזילות / זרימה של מים או שפכים בשטח.    -

 !אין דגירת יתושים -אין מים 

 

 אנו ממליצים: .ומחלת הזיקה נפחית את מטרד היתושים והתפתחות מחלת קדחת הנילוס בעזרתכם

 להתקין רשתות בחלונות הבתים.    א.

בלינה מחוץ לישוב, בעיקר בשטח פתוח, יש להשתמש בתכשירים דוחי יתושים המורשים ע"י המשרד     ב.

 לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות )סנו די, אלטוש ועוד(.

 

        

 


