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חלפו מספר שבועות מאז הדיווח הקודם, ולהלן סקירה תמציתית על               

 פעילות שלנו בתקופה האחרונה.העיקרי 

 :מישיבות הממ"כדיווח קצר  ,תחילה

 ן ומשתנה לפי הצורך.ו  סדר יומן של הישיבות מגּוו הממ"כ מתכנס לפחות אחת לחודש,

 להלן חלק מהנושאים שהיו על סדר היום לאחרונה:

 הקמת מאגר מים אזורי על חלק משטח בריכות הדגים בצד מזרח .א

במסגרת הדיונים שמתקיימים עם אגודת "מים בגליל" גיבשנו הסכמות סביב עקרונות 

וכאשר נגיע המשך ניהול המו"מ. אם את ו ההתקשרות. הממ"כ אישר את העקרונות

היא תוגש לאישור הממ"כ.  ,לטיוטת הסכם סופית

יגיע לאישור שיחת  -במקרה של עסקת מקרקעין 

    הקיבוץ.

 

    מפגש עם מטה "פיתוח הגליל" .ב

הנהלת "פיתוח הגליל" )"המפעלים האזוריים"( הוזמנה לסקור את פעילותה בפני 

וכן נשמעו סקירות על  ירבעם, פעילות החברה נסקרה על ידי מנכ"ל החברה שגב הממ"כ.

 חלק ממנהלי המפעלים.מפי ידי בעלי תפקידים נוספים ו

מבין המפעלים  ארבעבנוסף לחלקו בשותפות "פיתוח הגליל", שותף ישירות ב קיבוץ דן,

פעילות "מנפטת הצפון" )פעילות  מפעל קירור גליל, קואופרטיב גליל עליון, –של הארגון 

 נדל"ן( ואבוקדו גל.

בו הוצגו למנהלי החברה שאלות  והתקבלו הסברים, והודגשה החשיבות שדיון  התקיים

 חיזוק הקשר הישיר בין הארגון לקיבוצים.בבהידוק קשרי העבודה ו

 



3 
 

של התעשייה + דגי הדן וקוויאר  5105אישור הדוחות הכספיים )מאזנים( לשנת  .ג

 הגליל

במהלך  פות מנהלי המפעל והדגים.ובהשתת   BDOרו"ח ממשרד  על ידיהדוחות נסקרו 

 -, ובסמיכות לכך 2015אמצע יולי יוצגו לממ"כ הדוחות המאוחדים של הקיבוץ לשנת 

 יוצגו גם בשיחת הקיבוץ.

שבכפוף להחלטת רשם האגודות השיתופיות,  ,יש לציין

יכללו לראשונה את הנתון המצביע  2015דוחות אלה של 

   על החוב האקטוארי של הקיבוץ לחבריו.

 

 דו"ח ביקורת בנושא "אצות הגליל" .ד

עו"ד עזרא מזרחי, טיפלו לאחרונה בהכנת דו"ח ביקורת  -ועדת הביקורת ומבקר הפנים 

המבקר.  ל ידיהדו"ח הוצג ע העוסק בתהליך קבלת ההחלטות בנושא "אצות הגליל".

 ממ"כ אימץ את המלצות הביקורת ויפעל ליישומן.ה ,בסופו של הדיון

 

 שוטפים אחרים:ולנושאים 

 "קוואליטאס" (0

 כולל המנכ"ל. ,כל הצוות הניהולי התחלף ,*במהלך החודשים האחרונים

 *משרדי החברה בארץ נסגרו ועברו לארה"ב.

החברה  החברה נקלעה שוב למצוקת מזומנים ופועלת לגיוס משקיעים חדשים.*

ת קבוצעם   - )בקצב אחר(מגעים מתקדמים עם "לאומי פרטנרס" ובמקביל מקיימת 

 יפנית.משקיעים 

 בעיקר בתחום קציר האצות בבריכות., *קיימות בעיות טכנולוגיות קשות

 על פי דיווחי מנהלי החברה המוצר הוא טוב ויש  *גידול האצות מתקדם יפה.

 יקושים וציפייה מצד השוק למכירתו.ב

 צפוישנים הקרובות, ה חמשל שהציגו מנהלי החברה תחזית אופטימיתעל פי *

רווח של להמשך התפתחות עד  ו 2017צירת רווח ברבעון הרביעי של איזון ותחילת י 

 .2021-$ ב נימיליו עשרות
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             "דגי הדן"(  2    

     הוקם צוות איתור פורסם מכרז והודיע על סיום עבודתו.  ,המנכ"ל ,*אורי מיטל

 למציאת מחליף.

לפעילות זו  *פרויקט הסרטנים, תחת תאגוד חדש, יצא לדרך. המתווה שאושר         

 הפרויקט. גיוס מקור מימון חיצוני לטובת על ידי "דגי הדן"מגדיר מניעת סיכון כלכלי ל

נמצאות  ,מערכת המדידה והשליטההקמת מערכת ההזרמה החוזרת + הקמת *        

עלות  לסיים את העבודה במהלך השבועות הקרובים.כוונה מתקדמים. ה בשלבי ביצוע

ונכנסנו אליהם מאילוצי תפעול )בעיית ₪, כמיליון היא הפרויקטים הנ"ל ביחד  שני

 אילוצי רגולציה.מכמויות המים( ו

במהלך להחלטה סופית  יגיע*פרויקט "שוק שרונה" נמצא בבדיקת כדאיות ו        

 גי הדן.מועצת המנהלים של דהשבועות הקרובים ב

)כולל ₪  217,000פיצוי מהאוצר בגין פתיחת היבוא לפני פסח. סך הפיצוי  קיבלנו*        

 מע"מ!(.

     

 ( מים3    

בהקצאות המים  (2015 –)ביחס לשימושי המים ב  7%*פועלים תחת קיצוץ של         

 מגזרה זו.הגידולים שלנו כתוצאה  לחקלאות. בינתיים אין פגיעה ו/או שינוי בסל

*איום "האמבטיה הארצית" מרחף מעל ראשינו. המאבק בנושא מטופל ברמת        

   הארציים והאזורי. הארגונים

 ( גד"ש4     

 כמות היבול ואיכותו.  -הגידולים עד עכשיו נראים טוב  ,*מבחינה מקצועית        

 ירי הגרעינים(.שיבולת השועל שנפגעה בחמסין )וגם ממח –*יוצא מן הכלל         

 הסתיימה. כעת מטפלים בקבלת)ליד בית הלל( *בניית סככת הגד"ש החדשה         

     מיגון לביטוח.+ מילוי דרישות ה 4טופס          

 

 

 

 



5 
 

 ( מטעים5    

 .2015/16*תוצאות שיווק טובות בגידולים האורגניים של עונת        

בית האריזה בו אנחנו אורזים את הפרי האורגני בשנים האחרונות,  –*"פרי שומרון"    

 , ואנחנו פועלים לקבלת כל הכספים המגיעים לנו, ובמקביל ,במשבר כלכלי קשה נמצא

 מטפלים בהתארגנות חדשה לאריזה ושיווק.

גיע לדיון החלופה של נטיעת אבוקדו ת –חלקת האפרסמון לאחר שהוחלט על עקירת *   

        .אישור בממ"כלו

 

 

 מכוורת( 6

בצורה  ובצורה טובה ולפי התכנית, למרות קשיי מזג האוויר, שהשפיעהתחילה  השנה

אירוע של גניבה גם  חווינו ,שונה על כל אחד מהאזורים בהם אנחנו פעילים. לצערנו

 באחת מנקודות המרעה שלנו.

ונשמח לקלוט בנים נוספים בענפי  אודרקלטנו לאחרונה לצוות את עמית ש 

 וכמובן גם במפעל.  החקלאות,

 דן פל( 6

 יש התעוררות חיובית במכירות של אפריל + מאי. ,*לאחר רבעון ראשון חלש   

. נקווה שיצטמצם ככל שתתקדם *עדיין קיים פער מצטבר גדול בין התוכנית לביצוע   

 השנה.

*ממשיכים לעבוד על פי המתווה האסטרטגי של רכישת חברות. על הפרק רכישת חברה    

 ישראלית.

 

 רבעון ראשון המגזר העסקי דו"ח כלל( 7

ברבעון הראשון של השנה אנחנו נמצאים בפיגור 

 ,בהשוואה לתכנית ולביצוע אשתקד. כאמור

הפיגור נובע מהפיגור בפעילות המפעל. בנטרול 

 הפעילות העסקית אנחנו עומדים בתכנית ובביצוע דומה לאשתקד.  המפעל, בסך שאר

 

 

 מערכת סולארית( 8
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על הגגות הבאים: חדר אוכל, דן פל, נען דן,  המערכות הסולאריות חמשהושלמה הקמת   

, והחל מהחודש הבא נתחיל . המערכות כבר מייצרות חשמלמוסך ובית אריזה דגים

 לול "התעריפי".למכור חשמל לחברת חשמל במסגרת המס

 

 תזרים קהילה( 9

  ללא קשר להחלטות בנושא "עיגון הזכויות" ,הקהילה נמצאת במצוקה תזרימית

, וביחד עם צוות בהרכב של עמי, איציק ,עודד ואיתן מנסה לאבחן את הבעיהכת. מתמש

 המזכירות יהיה צורך לקבל החלטות אופרטיביות.

בכפוף להחלטות דן בנושא קדנציות של בעלי תפקידים ציבוריים,  – החלפת מנהל כספים

שנים  ארבעארי מסיים -אנחנו נדרשים לטפל באשרור בחירת "מנהל כספים". עודד לב

דגי הדן בהן הוא משמש בנאמנות ומסירות רבה כגזבר של העסקים, הקהילה,  ,פוריות

 כל המהלך.הוקם צוות איתור שיטפל ב גם של א.ח.ד. -"ועל הדרך" 

 

אלון מעיין הודיע לצערנו על סיום תפקידו כדירקטור   -דירקטור בתעשייה החלפת 

עוסק במציאת מחליף. נשמח לקבל הצעות ופניות  , כאחראי למינוי ,בתעשייה. הממ"כ

 על ידימהרואים עצמם כמתאימים למלא את תפקיד הדירקטור בתעשייה )פורסם מכרז 

 מש"א(.

חברי  שלושהבמהלך התקופה הקרובה מסיימים קדנציה   - חברים בממ"כהחלפת 

ממ"כ. גם כאן חשיבות רבה מאוד לכך שיכנסו חברים ראויים היכולים לתרום ולהשפיע 

 לחיוב על עבודת הממ"כ.

יום הולדת שמח  -)מעט באיחור( ולסיום 

 !77 –לקיבוץ דן לרגל חגיגות ה 

 

 

דו"ח ישיבות 

 ועד ההנהלה
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גל פוקס, דורית בן שלום משה, קרן קהת גרדי, אסתר גלעד עברי, חברי ועד ההנהלה )מזכירות(: 

 מנהל הקהילה. –חסד לוזון, רן צחורי, נדב בן יעקב. מוזמן קבוע: עמי ודר 

 

30/5/16 

באשר להקמת "קרן ההגנה". הועלו שאלות ונושאים שונים התקיים דיון ללא החלטות 
 שאינם ברורים. 

 

 6/6/12 

 .19-20-21פרוטוקולים מס'  ורושא .1

. התקבלה הודעת גלעד על פרישתו מחברות במזכירות. המזכירות תיערך לבחירת חבר 5
 במקומו ומודה לגלעד על התקופה במזכירות, שבה תרם מניסיונו וידיעותיו.

 )באתר ההנצחה ליד הטנק( גן זיכרון. 3

הסקיצה הועברה לוועדת ועמירם אפרתי.  שלום , אמנון בןהרעיון הוצג על ידי אשר ארזי

 הצוות פנה לגורמי  חוץ לקבל עזרה במימון. אש"ח. 200-250 :עלות משוערתתכנון. 

 אחזקת האתר. ",לשרת את החיים" ,באופי המתאים של אתר ההנצחההתקיים דיון 

 החלטה: הנושא יובא לשיחה פתוחה בפורום רחב.

 הוטל לביצוע ע"י: צוות השימור.

 מגורי חיילים .4 

לחייב את החיילים בתשלום  2014בקשה לשנות את ההחלטה מקיץ המזכירות דנה ב

 שכירות על דירותיהם.

 למ"ר.₪  1החלטה: הדירות יחויבו במחיר מופחת, לפי חישוב של 

 .וההצעה המפורטת תפורסם לחברים יגיע לשיחת הקיבוץהנושא 
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 הוטל לביצוע ע"י: עמי ודר.

 רוגני.דירת אסף  .5

במידה ומשפחת תבורי לא תחזור לדן,  – 12/10/15עפ"י החלטת ועדת קליטה מיום 

דירתם תועבר לשיוך לאסף רוגני. משפחת תבורי מירב וחגי, הודיעה על אי חזרתה לדן, 

 עניין זה הובא לידיעת חברי המזכירות. לכן, הדירה מיועדת לשיוך לאסף רוגני.

 הוטל לביצוע ע"י: עמי ודר.

הוצע לקיים ישום של קרן הנאמנות. יהודעה של עמי ודר על יציאתו מצוות יישום ה .6

 ישיבה משותפת עם צוות היישום לגבי הבהרות והסדרות נדרשות.

 

 

 

 לעופר אמיר ולמשפחה

 אתכם באבל במות

 אחותך

 מכל בית דן
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 6/6/16תאריך האספה: 

 46מספר חברי האגודה הנוכחים באסיפה: 

 320 :מספר חברי האגודה

 ליו"ר האסיפה נבחר: אסתר חסד

 סדר היום של האסיפה:

 הציג מבקר משרד הפנים עזרא מזרחי. –. דו"ח ביקורת של מערך השכר 1

 . כרטיסיות כניסה לבריכת השחייה עבור אורחים. 2

 ההחלטות:

 הציג מבקר הפנים עזרא מזרחי. – דו"ח ביקורת  של מערך השכר: 0סעיף מס' 

 .ואימצה את המלצותיו :  השיחה שמעה את הדו"חהחלטה

 ע": ועדת שכר, מנהל משאבי אנוש.                                  )בהתאם להמלצות הדו"ח( הוטל לביצוע 

 

 כניסת אורחים לבריכת השחייה עם כרטיסיות.  :5סעיף מס' 

 הובאו להחלטת השיחה שתי אפשרויות:

כניסה ללא תשלום לכל חברי ותושבי דן המשלמים מיסי קהילה ולבני  –אפשרות א' 

כניסות בפנקס ללא  20 , אחים, בני זוג, נכדים.משפחתם מקרבה ראשונה: סבים, הורים

 בתשלום. -תשלום. מעבר לכך 

 30 כניסה ללא תשלום לכל תושבי דן וחברים המשלמים מיסי קהילה. –אפשרות ב' 

 כניסות חינם )כניסת בני משפחה בשימוש בפנקס(.

 נבחרה אפשרות א'. – 3מול  38: ברוב של החלטה

 הוטל לביצוע ע"י: עמי ודר וצוות הבריכה.              

 

: הסעיפים השונים הוצגו, נשאלו 2016נערכה שיחת הסבר בנושא תקציב  –בהמשך 

                        שאלות והושבו תשובות.
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 כרטיסיות לבריכה     
19.6.2116 

 5106עונת הרחצה   -כרטיסיות 

, יחול נושא הכרטיסיות כפי שהוחלט בהצבעה בשיחת 53.6.06 -החל מחמישי הקרוב ה

כל בית אב של חבר או תושב קבוע יקבל )ללא תמורה( כרטיסייה שמית,  הקיבוץ.

 אישית ובלתי ניתנת להעברה למשפחה אחרת או לעונה הבאה. 

  מיועדות לאורחי/משפחת  הכניסות לאמצע או לסופ"ש/ חגים,  20הכרטיסייה תכלול

מגיע לבריכה עם החבר או תושב  -ים בקיבוץ( ראינם מתגורשו התושבים )החברים א

 אורח מבחוץ, חייב לנקב את הכרטיסייה כמספר האורחים שהגיעו עמו. 

  אינם חייבים בניקוב. –הורים, אחים, ילדים, נכדים ונינים  –משפחה מדרגה ראשונה  

 דודים וכד' ,גיס, חתן, כלה, אחיינים, בני דודים – כל השאר כן. 

 כניסה בתשלום הינה מגיל שנתיים. 

 :במידה והכרטיסייה הסתיימה ישנה אפשרות לרכוש כרטיסיה חדשה של 

 ₪  150 –כניסות בעלות של  10

 ₪        300 –כניסות בעלות של  20

 אנו  ,בסופי שבוע ובחגים, יהיה בכניסה מישהו שינקב את הכרטיסייה, עם זאת

 ולהיות אחראים לכך יחד איתנו.מבקשים לנהוג בהגינות 
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  מתבקשים לגשת למציל או לנועה ולנקב. –באמצע השבוע 

  תתאפשר כניסה כמובן, ללא תשלום לכלל תושבי וחברי הקיבוץ המשלמים מיסי

 קהילה.

  כניסה של אורחים חייבת להיות בליווי המארחים! אורחים שיגיעו  –מדגישה שוב

 ה.ללא המארחים לא יוכלו להיכנס לבריכ

אנא גשו לאסוף אותן, ושימרו  –ביום חמישי השבוע יהיו הכרטיסיות בתיבות הדואר 

 עליהן.

 !תודה מראש על שיתוף הפעולה

 .טוויזר לכל שאלה, אתם מוזמנים לפנות לנועה

 

 לחברי קיבוץ דן, 

 כם את שמחתנו.עמברצוננו לחלוק  

המועמדים הסופיים בתחרות  41כלל בין יתומר, בננו הבכור, )קבוצת ילדי אלון( זכה לה

נושאת הפרסים "סופר השנה בשפה הגרמנית". זאת, לרגל צאתו לאור של ספרו השני, 

"גרמנית שבורה", שכתב בשפה הגרמנית. הספר יוצא לאור בחודש אוגוסט שנה זו, על 

ידי הוצאה לאור אוסטרית. תומר הוזמן להשתתף בתחרות  הכתיבה על ידי צוות 

כרותם עם כתב היד של הספר, תרם יציאתו לאור, ית על בסיס ההשופטים של התחרו

, המתקיימת פעם בשנה, Bachmannכנהוג בתחרות זו. זוהי תחרות ספרותית, על שם 

 בקלגנפורט, בדרום אוסטריה.

"סופר השנה בשפה הגרמנית" כוללת כותבים בשפה הגרמנית,  התחרות השנתית,

משלושת הארצות דוברות הגרמנית באירופה, )שוויץ אוסטריה וגרמניה( והיא  מתקיימת 

בישראל,   454) ערוץ  sat 3 ויזיה ברשת ו. התחרות תשודר בטל 1.4 – 2..6השנה בין ה 

  ORFויזיה האוסטריתוהמשדר עבור שלוש הארצות דוברות הגרמנית( וברשת הטל

יצא לאור והופץ בעברית בישראל,  ,זהו ספרו השני של תומר. ספרו הראשון, "אבן, ניר"

על ידי בית הוצאה לאור בשוויץ והופץ בגרמניה,  6142-,  תורגם לגרמנית ב6144-ב

 ייץ.ואוסטריה ושו

 בעריכה ספרותית.תומר חי ויוצר בתל אביב. עוסק בכתיבה ו
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קצת זמן, היו חילופי הנהלה ועוד עיכובים מסוגים שונים )התחלתי עבודה חדשה זה לקח 

 במקביל(, הייתה חפיפה קצרה, ואחרי פסח התחלנו לעבוד.

 תיאום מלא. הצוות כולל את:בהפועל בשיתוף ו ,בעלי תפקידיםשל הוקם צוות 

ה, קבלת ועדת מרכז -פרויקטור השכונה, סימה רוגני  - מנהל הקהילה, גיא בן חפר - עמי

 רכז תשתיות ואותי. - רז פלוסמן

יכנס יבמידה ו , התפקיד אינו מאויש.ריכוז הקליטה תפקיד ה אתסייממאז שיהודית 

 הוא יצורף לצוות. ,מישהו לתפקיד זה או דומה

הנושא הבוער ביותר הוא העבודה מול  .לא מעט נושאים מעסיקים אותנו בימים אלו

 תיות של שלב א' וגמר תכנון שלב ב'.משרד השיכון לקידום גמר התש

או לכל  ,2016 ,ואני עדיין מקווה שעוד השנה ,גיא מוביל את העבודה מול משרד השיכון

 רים של שלב א'.ומינראה תחילת עבודה על הג, 2017המאוחר ברבעון הראשון של 

: התקיים דיון ראשון לבחינות האפשרויות העומדות לפנינו, הערכות  לקראת שלב ב'

אך קיימות  ,כמובן שיש לנו אפשרות להמשיך עם משרד השיכון כמו במתכונת של שלב א'

באזור גם חלופות אחרות ואנו רוצים לבחור את השיטה המתאימה ביותר לקיבוץ דן, על 

 סמך הניסיון שנצבר בשלב הראשון שלנו ומהניסיון של הקיבוצים השכנים.

מעט קולות הקוראים לבדיקה מחודשת : במהלך השנתיים האחרונות נשמעו לא קליטה

של הקליטה בדן. האם להמשיך במתווה של חברות בעצמאות כלכלית, או למצוא דרך 

 , לקבלה לחברות מלאה. נוספה על כך ההחלטה על שינוי המבנה הארגוני של קיבוץ דן

 שכרגע נמצא בעיצומו.
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ם בנושאי המנהל שדיברתי איתם, אין בהירות מספקת גאחרים אני מודה שלי ולרבים 

בדיונים שהתקיימו בוועד ההנהלה וגם בצמ"ד הוחלט  ,וגם בהיבטים חוקיים, ולכן

 שבשלב זה לא נקדם את הקליטה לשלב ב' עד התבהרות הדברים.

. אני מנהל רישום של מי שפנה בעבר, ומי שפנה אליי בתקופה האחרונה  הרשמה לשלב ב'

זה נותנת לנו תמונת מצב על מספר  לקליטה בשלב ב' של שכונת האבוקדו. רשימה

 הפונים, נתון זה חשוב לנו, ויהיה לו חלק בהחלטה מתי  לצאת לדרך. 

שרשימה זו היא לשימושי בלבד ואין בה שום התחייבות לגבי מיקום או  ,חשוב לי לציין

 השתתפות בהגרלה.

על אפרסם בכל ערוצי התקשורת המקובלים בדן  ,ברגע שיוחלט ששלב ב' יוצא לדרך

כך שכל מי שיעמוד  ,חודש ימיםללפחות  תיפתחהרשמה ה"פתיחת הרשמה לשלב ב". 

 יוכל להשתתף בהגרלה. ,בקריטריונים שיהיו תקפים בקיבוץ דן במועד פתיחת ההרשמה

אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות ליהודית ארזי ולדוד מעיין על העבודה המסורה 

 יפה והעזרה שקיבלתי בכניסה לתפקיד. בשנים האחרונות, ותודה אישית על החפ

 לכל שאלה או בקשה ניתן להשיג אותי ב:
 054-6741055טלפון: 
 tal.b@yamit-f.comמייל :

 אנסה לעזור גם בנושאי צמ"ד וגם בנושאי קליטה עד שימונה מישהו לתפקיד.
 בברכה,

 רכז צמ"ד  -  טלי בן יעקב

          

 

 

 

 

 

 התמונה לצורך המחשה בלבד...
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                 לפני כחודש נכנסתי לתפקיד רכזת החינוך החברתי בקיבוץ, שעד אז מילאה 

 , אני מנסה ללמוד את מערכת החינוך בקיבוץ על כל מרכיביה ,רוני בית הלוי. בתקופה זו

אנשי חינוך והנהלה בקיבוץ וגורמי עם המדריכים, עם ההורים, ודרך היכרות עם הילדים 

 . חינוך ורווחה במועצה האזורית גליל עליון

מערכת שמתאימה לכל אחד מהבתים  לבנותאני מאמינה כי קיימת חשיבות עליונה 

שתכלול אחריות, ערכיות, עניין, תכנון מראש, שיתוף ההורים בהחלטות ובשינויים, 

וכל זאת, לצד בניית  ,בניית דפוסי עבודה והדרכה גבוהים, מחויבות מרבית של המדריכים

זור תכנית חווייתית ומגוונת. מעבר לכך, בתחילת שנת הלימודים הקרובה, קיבוץ דן יח

קחו חלק יבמועצה והמדריכים י תי פורמלילעבוד בשיתוף מלא עם אגף החינוך הבל

במפגשים ובהדרכות האזוריות, יחד עם כל קיבוצי 

המועצה. אני בטוחה ששיתוף פעולה עם גורמים 

מקצועיים בחינוך, ברווחה ובהנהלה יביאו להתנהלות 

 בריאה וחזקה יותר של המערכת כולה.

 

 

הצוות עובר שינוי ועורך  ,בתקופה זו - ג - דקל א

חשיבה מחודשת בנוגע לבניית מערכת יחסים חדשה המבוססת על אמון וביטחון, לצד 

שתתפו בתחילת יב' -למידה ובניית תוכנית קייטנה מגוונת עשירה ונעימה. ילדי כיתות א'

צהריים ופעילות  רוחתיולי בקייטנה בביה"ס "לב העמק" ובשעות הצהריים יחזרו לא

 ילדי כיתה ג יזכו לפעילות אישית ומושקעת מהבוקר בדקל.  .בדקל חווייתית

לאחר שיחה עם ההורים, הוחלט לסגור את הבית עד שימצא מדריך/ים  - ו - דקל ד

שלח להורים הרלוונטיים במייל יים. עדכון לקראת פתיחת הבית י/ים ומתאימ/קבוע

 הקיץ.     הפרטי, בתקווה שנמצא פתרון כבר בימים הקרובים ונפתח את 

יצאו הנערים לחופש הגדול, הנערים בנו יחד עם שירן תוכנית לחופש,  21/6-ב – נעורים

לאחר שעשו חשיבה משותפת על הפעילויות והתכנים, בחירת אטרקציות ויעדים שהם 

דום" בהופעה של להקת -בחרו לקיץ. החופש התחיל בפעילות מועצה אזורי "גליל פריי

"MINT" תומר חסד ונועם קרטיס ומסיבת פתיחת הקיץ בלונה גל.  בה שותפיםש 
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 בברכה ובהצלחה לכולנו,

 רכזת החינוך החברתי )בל"פ( דן,

 צאלה נחשון 
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לוחמי גולני  - ם"אחיהלכל "      
 לדורותיהם

 

ובפיקודם של  םלאחרונה, הוחל בהפעלה ובארגון של עמותת גולני בניהול

בעמותה מתוכנן להכין תוואי  אלופים במילואים גבי אופיר וגבי אשכנזי.ה

שביל בעקבות הלוחמים מהחרמון ועד אילת. השביל יעבור בכל אתרי 

 הקרבות של החטיבה. לפרטים נוספים מצורף הקישור הבא:

golani.amuta@gmail.com . 

 משה חסד

 
 

 
 הקיץ הגיע ואיתו הפסקה ברצף החגים. 

יש הרבה תודה להגיד להרבה אנשים טובים שלקחו  ,לפני שנמשיך הלאה לפעילויות הקיץ

 :צוות נהדר וחרוץ, שהתברך בשבועותחג החלק ב

הגדול  ביכוריםה שהיו אחראים על טקס הבאת ,אביטל רוחלגיל רביץ ול תודה ענקית

 .ל "ידפוק" כמו שצריךוחשבו, עמלו, רצו ודאגו שהכ -והמרשים 

אביהו רוח, עומר גל, אייל להב, רועי אבני,  תודה גם לכל הרבים והטובים שעזרו להם:

  .ראם גולן והדס רוח

אדר תפארת, דודי כפרי, אסף חסד ואביגל  בטקס הבאת הביכורים:תודה למקריאים 

מרימים לנו ריקוד  ,מבלי להתעייף ,שבכל שנה התאילנדיםחבורת לו ליוני טל, בכר

 מיכלזונים לתפארת קיבוץ דן, אין עליכם! 
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בשבילנו את  השנה להיות חלק מהצוות וכמובן אספגם ה השנרתמ לנעמי ברקאיתודה 

 ,על ארגון הילדים והכנת הפלקטים והקישוטים לענת כפרי .רשימת התינוקות של השנה

  .החמודים ילדי דקלשל  עזרתםלכמובן ו

שעמלו קשה בסידור הישיבה כך שכולנו נהיה לטל שושני ואסתר חסד  תודה גדולה

 .על הקישוט והתפאורה לקרן מעיןועל העזרה בארגון ארוחת החג,  ,  לאסתי טלמרוצים

  במשק חי:

הנפש החיה והפעילה שמארגנת כל שנה פעילות של כיף  ,הגדוללאביהו רוח  תודה ענקית

 לוחלק חשוב ועזרו להרים את הכ השלקח העליזה רהולכל החבתודה גם ו ,לילדים

, אביטל רוח, יוסי חזן, דותן טוויזר, ניר פרלמן, עומר גל, גיל רביץ בחריצות ובחיוך:

 .ואופיר נבון גלעד טל

שבאו ועזרו בסידור השולחנות  נשים וטף(המונים )גברים, ל : תודה ענקיתולסיום

שעזר לנו  ליניב גרטי .ועזרו לנו לחסל הארוחה ולכל אלה שנשארו בסיום ,סאותיוהכ

להיפטר מערימות הזבל שהצטברו ולכם לכולכם על האוכל הטעים והמרשים שהכנתם, 

 הפרגון והמילה הטובה.ההתגייסות, על 

 תודה לכולם וקיץ קריר ונעים,

     גליתועמרי 
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 מכל בית דן
 
 

ניב אהוד ושוש  לאבידע ודליה,
 כל המשפחה המורחבתלו

 מזל טוב ורוב נחת
 הנכד -להולדת הבן 

  
  

 הסבים -צבי -לאורה ויגאל בן
 ההורים -ללילך ושקד 

 ולכל המשפחה המורחבת
 מזל טוב ורוב נחת

     הנכדה –להולדת הבת 
  
 

 
 

 ארי-לנילי ועודד לב
 מזל טוב ורוב נחת

 להולדת הנכד דן
 בן להוריו מעין ושחר

 

  
 
 

 ועדי, מימי ואלי רוח להדס
 ולכל המשפחה המורחבת

 מזל טוב ורוב אושר
 לנישואי הדס ועדי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.shlomi-group.com/forum/uploads/post-17-1307910245.jpg&imgrefurl=http://www.shlomi-group.com/forum/index.php?showtopic=67715&docid=0bhBQfR5BHRh9M&tbnid=Nbq0pmtFfJeXzM:&w=380&h=380&hl=iw&bih=505&biw=1097&ved=0ahUKEwjxn7Pog7vNAhVgFMAKHYvUDTMQMwgpKA0wDQ&iact=mrc&uact=8
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 ה לתרומה ל"עמותה לשימור ומורשת דן"יפני

 580608081מס' )ע"ר( 

 שלום 

 לחברי דן בהווה ובעבר, בני דן באשר אתם, 

 דן יקר לליבו, קיבוץכל מי ש

 דן, פונים אליכם להרמת תרומה. קיבוץאנו חברי העמותה לשימור ומורשת 

 דן קיבוץמטרת  התרומה: הקמת מרכז מורשת 

 מטרות מרכז המורשת:

ההתיישבות, העבודה כערך,  : ראשיתדן בתחומי חיים שונים קיבוץהצגת מורשת * 

  קיבוץהחיים  השיתופיים, החינוך המשותף, הווי ותרבות, החיים על הגבול, מוסדות ה

 וענפיו וכו'...

 .דן לדורות הבאים קיבוץ* הנחלת ערכי מורשת 

 .נמצאים  באשר הם -של חברי דן )היום ובעבר( ובני דן לדן והקשר חיזוק הזיקה * 

 :המקום המיועד

כמבנה המייצג את תפיסת החיים הקיבוציים בעבר, מיוחד  –לחת הציבורית מבנה המק

 באזור מתחם מבני מורשת נוספים. קיבוץמבחינה אדריכלית, ממוקם במרכז ה

 :מה נעשה עד כה

התבצע סקר הנדסי ותיק תיעוד למבנה המקלחת הציבורית, במימון המועצה לשימור 

 אתרים ומבנים. לפני כחצי שנה נערך תכנון הנדסי למבנה. 

 :תכנון להמשך

 גיבוש הקונספציה של מרכז המורשת והתייעצות עם אוצרת תערוכות. .א

 בשיחה פתוחה. של מרכז המורשתהצגת הקונספציה  .ב
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 ועיצובי למבנה.תכנון אדריכלי  .ג

 מבנה ואיטום הגג.חיזוק לעבודות  .ד

 שיפוץ המבנה ועיצובו בהתאם לקונספציה שתגובש. .ה

 :קהל היעד לתרומה

דן, הגרים בדן ו/או  קיבוץבני , דן בהווה ובעבר, הגרים בדן ו/או מחוץ לדן קיבוץחברי 

 .דן באשר הם קיבוץידידי , מחוץ לדן

 דרכי התרומה:

חולק לתאי הדואר, החברים שמוכנים לתרום ימלאו את "דף הסכמה לתרומה"  .א

הנהח"ש, התקציב האישי יחויב בהתאם להודעת  - 218ד מס' "הדף, יעבירו לת

 החבר/ה.  )מיועד לגרים בדן בלבד(

 - 218ד "העברת צ'ק לפקודת: "העמותה לשימור ומורשת דן", במעטפה לת .ב

 ס' טלפון/ נייד, כתובת.יש לציין בגב הצ'ק את שם התורם, מ. לגלית ,הנהח"ש

יש לציין את שם התורם, . הנהח"ש לגלית - 218ד "העברה במזומן: במעטפה לת .ג

 מס' טלפון/ נייד, כתובת.

 487בנק מזרחי סניף ק"ש  472368העברה בנקאית: לחשבון מס'  .ד

 יש לציין שם התורם, מס' טלפון/ נייד, כתובת )הדרך המועדפת עלינו(

 לתרומה".כל תורם יקבל "קבלה  .ה

 

 14.6.16 -נכון ל –התרומות שהתקבלו לעמותה לשימור ומורשת דן 

 ₪. 57070קבלנו תרומות בסך  14.6.16עד לתאריך 

 למשפחה.₪  500עד ₪  50התרומות שהתקבלו היו ביו 

  :-מר תודה לומשפחות, אנו רוצים ל 29 -התקבלו תרומות מ

 , בר גדעון ורותי, ויהודיתארזי אשר , אפרתי עמירם ועירית ,אפרתי אילת

 דרורי ראובן, דרורי פרי, דן איטה, דגני עמיקם ואלה, גלייכמן אסתר וזמבו

לב , לב ארי יוסי ורחל, כרמי אורה ואורי, ירמיהו נעמי, טל אסתי ויוסיוטובית, 

, מימיס זיוה, מור נורית ועמיצור, להב מיכאל ורינה, לביא שלמה, ארי עודד ונילי

, פתיחה נעמי ויענקל'ה, פריד רותי, מעין דוד ואסתר, וכרמלהמליקה אהרון 

 .שחם אלישע ומלי, שאודר שולמית ויוסי, רוגני סימה, רונן ניצה, קרטיס אלי

 



21 
 

ביקשו תרמו ומשפחות נוספות  2, שמות המשפחות התורמות מפורסם באישורן

 לא לפרסם את שמן.

( לגבי דרך התרומה 050-5751953)ליהודית ארזי תורמים נוספים מוזמנים לפנות 

 לעמותה.

 שבדרך... התודה רבה לתורמים ולאל

 יו"ר העמותה לשימור ומורשת דן –עמירם אפרתי 

 

 חברי ועד העמותה, צוות שימור וצוות היגוי למרכז המורשת: 

גרדי, עמיקם דגני, מיכאל להב, -עודד לב ארי, דוד מעין, אסתר חסד, קרן קהת

 נאל, אורה כרמי, נילי לב ארי, קרן מעין, איתי גו

 רותי פריד, יהודית ארזי          

 

    

 היום -המקלחת הציבורית                 
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 שים יקרות, נ

אנו רוצות לספר לכן על מעד"ן. לא, לא כזה שבא בגביע, אלא כזה שמשחקים על מנת 

 לקבל גביע.

על מאמאנט שמעתן? ליגת כדורשת לאימהות. הרעיון תפס כמו אש בשדה  - אז ככה

פה, בגליל, התפתחה  קוצים. בכל הארץ אימהות יוצאות לאימוני כושר ומשחקי כדורשת.

 ליגה מתחרה הנקראת נטונט. למה זה קרה? סיפור ארוך... )לא נכנס לזה(.

קמה קבוצת כדורשת בקיבוץ מעין ברוך, ולאחר שנה של אימונים  ,לפני שלוש שנים

קיבוץ דן ניסינו לארגן קבוצה, אך ומשחקים, הקבוצה חיפשה לגייס בנות נוספות. ב

 הצטרפו מעט בנות. מפה לשם השתדכנו )מעד"ן = מעין ברוך + דן(.

חצי גמר  -אנו משחקות יחד כבר שנתיים ומצליחות כל פעם להגיע להישגים חדשים 

באימונים, במשחקים ובפעילויות  -יחד-בליגה... אבל הכיף הגדול זה ה 5גביע, מקום 

לאימון כושר באולם הספורט של  20:30פגשות פעמיים בשבוע, בשעה אנחנו נ המשותפות.

 מורן )אחות של מעין פלוסמן( היא הקפטן והמנהלת, יעקב גידר הוא המאמן. קיבוץ דן.

הליגה לשנת תשע"ו, הסתיימה. הקבוצה שלנו מאוד השתפרה, אבל אנחנו בגירעון של 

 זה הזמן להצטרף! עכשיובנות )מה לעשות שאסור להתאמן בזמן הריון(.  

 עכשיו את בטח חושבת לעצמך על כל התירוצים :

 ברור! בשביל זה צריך להצטרף ולהתחיל להתאמן – אני לא בכושר .1

לקבוצה יש כוח,   -אני לא אצליח להוציא את עצמי מהבית, מניסיון.. .2

 .למחויבות לקבוצה יש כוח להוציא אותנו מהבית

לנצח, אבל אנו לומדות לשמוח וללמוד  בכולנו יש את הרצון -אני תחרותית מדי .3

 .גם מההפסדים

 נראה לך?? -?מה אם אני לא אתחבר לבנות .4

 זה הזמן להתגבר על הפחד -אני מפחדת מכדורים .5
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)או  30אפשר להצטרף לאימונים ולמשחקים אם את מעל גיל   - אני לא אימא .6

 :  (S  14אימא, גם בגיל 

את יכולה להצטרף.  ,נה להתאמץאין דבר כזה, אם את מוכ -אני מבוגרת מדיי .7

 ליסוד המעלה יש קבוצה של סבתות!

 רוץ שעוד לא חשבנו עליו, אתן מוזמנות לבדוק אותו איתנו.יאם יש ת

 מוזמנת ליצור קשר עם: -להצטרפות

 0546741108 -ענבל כהן )עציוני( 
 0503670435 -קרן קהת )גרדי(

נשתמש בדף זה גם להודות לרענן פורת  –** מילה קטנה אבל חשובה לסיום 

  תודה ! –שתמיד מתעניין7 דואג7 ומנסה לבוא לקראתנו  –

 

 

יונימזל טוב לילידי חודש  

יום טוב   – 1.6

 מזרחי

יונית יעקב7  -   2.6

שרית טל7  ליאור 

 גבזו

רבקה   -  4.6

בייצר7 ליטל ארזי 

רודולף7  דור פורת7 

 שירה ניב

 רחל לב ארי  -  5.6

רינה להב7   -   6.6

אסנת טל7 מתי 

 מצוינים

 לילי דגני  -   9.6

 שוש ניב – 10.6

חביבה  – 11.6

גרדי7 זהבה בן 

 יעקב 

 רחל גולני – 13.6

 איל ארזי   -  14.6

תמר   -  15.6

 פורת

נבו   –  18.6

        קוטלובסקי

רמי יוגב7  – 19.6

דודו אברהם7 יוסי 

 אורן

 -רביב בן   -  22.6

 צבי

 גל פוקס  -  25.6

רן צחורי7  – 27.6

 מיכל לאופר רם

 לידיה יוגב – 29.6

 

  

 שלום רב,
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 תושבי הקיבוץ מוזמנים להרצאה בפאב הפטריה ביום ג' הבא.

" Think & Drink Different"פאב הפטריה וליין ההרצאות 

בהרצאה "( הארץ)"שמחים לארח את אורי משגב 

המופת של אלבום ", Revolver"שנה ל  05

 .הביטלס

 

 7.5, יום שלישי

 00:11 -פתיחת דלתות 

 01:11 -הרצאה מתחילה 

 ח"ש 07 –עלות כרטיס 

 171-5017007 -להזמנות 

 .מספר המקומות מוגבל, הזמינו כרטיסים מראש

  

 !כולם מוזמנים
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