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 של משולחנו

 מנהל הקהילה 

 
 
 
 

 
 

 חברים יקרים!

מטענים אישיים עמוס , חודש הכולל ימי זיכרון וחגיםאנו נמצאים בעיצומו של חודש 

 כואבים לרבים מאתנו, לעם היהודי בכלל ולמדינת ישראל בפרט.

זכרנו את בני משפחותינו, יקירנו , יום הזיכרון לשואה ולגבורהבמהלך החודש ציינו את 

 שנטבחו בשואה. וששת המיליונים מעמנו

נזכור גם  ,זיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבהיום הנציין את  ,הערב

 יםהמסורתי יםבטקס אחים ובני משפחההורים, , בניםביום זה חברים, 

 חדר האוכל ולמחרת, בבית העלמין.בטנק וב

 69-ונחגוג את יום העצמאות המעבר הנמשיך בטקס עם כל עם ישראל 

 ישראל. למדינת 

 78-קיבוץ ה, חג היום הולדתנומשלנו, את השבוע נסיים בחג אישי 

 קטה, השריד האחרון שנותר ל"חומה ומגדל" בדן.שייערך באזור הנּו

בשיפור מבני החינוך נוסף צעד משמעותי בימים האחרונים עשינו 

דקל  - מבנה החינוך הבלתי פורמליהתחלת העבודות לשיפוץ  - בקיבוץ

תכנון סיום גיוס המשאבים ונכנסנו לישורת האחרונה בובמקביל  ,ותמר

נציין  העבודות יחלו כבר בספטמבר הקרוב.שיפוץ גן חצב, בתקווה ש

השתתפות כספית שלנו כקיבוץ ועל שפרויקטים אלו מתבצעים ללא כל 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWEoNf3wccCFUQ3FAodkQIBCQ&url=http://www.cartooncliparts.com/picture/tattoo-sun-illustration-illustrated-pixmac-clipart-37403141/000037403141&ei=3irbVbWdOMTuUJGFhEg&psig=AFQjCNF1mc_qm6wv3AzlSvIlg5KfroyQVQ&ust=1440513109177949
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 , התמיכה והליווי שאנו מקבלים.אשה על כל הסיועתודתנו למועצה ולעומדים בר כך,

בקיבוץ, כחלק  , עו"ד מירון הכהןביקור רשם האגודותביום חמישי האחרון התקיים 

האמירה  אך ,טרם קיבלנו לידינו סיכום כתוב ורשמי מסיור שערך במועצה האזורית.

 ,ראשונהההבטחת הפנסיה לחברים נמצאים בקדימות ותיקים ווברורה: עיגון זכויות ה

 עשה הרשם צעדים נוספים בתקנות שיעגנו חוב זה של הקיבוצים לחברים.אף  ,ולאחרונה

, תה נכונהיבה פעלנו לעיגון הזכויות בדן לא הישכי הדרך  ,עם זאת, הבהיר הרשם

לגשר  רב על מנת לפשר,לחן הדיונים ולעשות את המלחזור לשולנו הוא ממליץ ו, לראייתו

 ,שאלמלא כן ,בשיתוף פעולה וברצון טוב של כל הצדדים ,דרך שונה, נכונה יותרולבחון 

 ד ואיך להמשיך את דרכנו.להוציא צו שיפוטי שיורה לנו כיצ ייאלץ הוא

 מקווה אני שתהיה שאכן תהיה לנו תקופה של גישור, של פשרות של איחוד.

  עמי                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

החדש של הקיבוץ. הוא עדיין לא פועל בשעה טובה עלה לאוויר אתר האינטרנט 

במתכונת מלאה ובשבועות הקרובים הוא יהיה בשלבי הרצה, על מנת לבדוק את 

 ההתאמות והשינויים הנדרשים.

כל מי שמעוניין להוסיף חומרים, להסב תשומת לבי לטעויות, או להציע הצעות, 

 .itaigo@gmail.com מוזמן לפנות אליי במייל

 תודה ובהצלחה לכולנו,

 מנהל האתר - איתי גונאל

 

                                        

 

mailto:itaigo@gmail.com
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 לדן 78מוזמנים לציין את יום העלייה לקרקע, 

 17:30בשעה     4.5.17ביום  חמישי 

 השריד האחרון ל"חומה ומגדל" –פגש ע"י ה"נוקטה" ינ

 )מול המוסך לשעבר, מול החנות "ברוח הטבע"(

 בתכנית: 

 * ציון מקום העלייה על הקרקע וראשית ההתיישבות בדן 

 * בחירת השם לקבוץ 

 * ברכות לדן 

 כולם מוזמנים             
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 2017במרץ  19תאריך: ,  6-2017ישיבה 

: יוסי טל, דוד שושני, נדב בן יעקב, גל פוקס, קרן קהת, דורית בן שלום חברי ועד ההנהלה

 –מנהל קהילה, איתן רחימי  –: עמי ודר המוזמנים הקבועיםמשה, לריסה אקסלרוד. 

 מנהל עסקים.

 .13.3.17מתאריך  5-2017אושר פרוטוקול ישיבה  :1סעיף מס' 

מוזמנים: יהודית ארזי, עמירם אפרתי ודוד . הפילבוקס כאתר מורשת דן :2סעיף מס' 

 .מעין

צוות השימור הציג את תכנית  פרויקט הפילבוקס. מבקשים להעביר את הנושא להחלטת 

 שיחת קיבוץ.

 החלטות:

ונוגע לשטח שייעודו בתחום אחריות הממ"כ. המזכירות סבורה שהנושא הינו עסקי, 

 ממליצים לצוות השימור לפנות לממ"כ לדיון.

 איתן רחימי. הוטל לביצוע ע"י:

  בקשת אסף ושירלי דרדרי :3סעיף מס' 

 .דרדרי נערך דיון והתקבלו החלטות הנוגעות לבקשתם האישית של שירלי ואסף

  עדכונים :4סעיף מס' 

 צאו צ'קים מחשבון הקהילה החדש.יי 1.4.17-החל מה –הפרדת חשבונות בנק  .א

נערך דיון נוסף בנושא יזמות מפעל הקציצות במטבח. בהמשך  –יזמות נועם פתחה  .ב

לגבי ההערות להחלטה מישיבה קודמת, יצאה הודעה לציבור בנושא. עמי עדכן 

בפועל והתגובות שהגיעו מהחברים הנוגעות לפתיחת היזמות, ואת המהלכים שיבוצעו 

 ויוכנסו להסכם שיסייעו במניעת הבעיות או המטרדים הצפויים.

 הוחלט כי רז פלוסמן יפקח על העבודות במטבח מטעם הקיבוץ.
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בישיבה הבאה יעלו הנושאים: נוהל יציאה לפנסיה, מבנה ועדת שכר. עמי ורביטל יכינו  .ג

 חומר רקע לדיון.

 

 

 

 

 

 

משתתפים לרחל לב ארי ולכל המשפחה המורחבת 
 בצערכם על מות האחות אירנה, שנפטרה בצ'ילי.

 מכל בית דן       
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 2017 אפרילב 2, 5-17אסיפה כללית 

 

 45מספר חברי האגודה הנוכחים באסיפה: 

 316מספר חברי האגודה: 

 למזכיר האסיפה נבחר: עמי ודר.

 האסיפה נבחר: דוד שושניליו"ר 

 

 סדר היום של האסיפה

 בחירת יו"ר לאסיפה. .1

 אישור סדר היום של האסיפה. .2

 יעל לוינזון. –הודעה על עזיבה  .3

 רביב בן צבי. –הודעה על עזיבה  .4

 נתיבה בן צבי. –הודעה על עזיבה  .5

 כניסת גלי הרשקוביץ לתפקיד אחראית פנסיה וכחברה בצוות ביטחון סוציאלי. .6

 יהל פורת וגיל קל. –לחברות קבלה  .7

 

 ההחלטות

 דוד שושני נבחר ליו"ר האסיפה.: 1סעיף מס' 

 .אושר סדר היום של האסיפה: 2סעיף מס' 

 יעל לוינזון. –התקבלה ואושרה הודעה על עזיבה : 3סעיף מס' 

 .נמסרה ואושרה הודעת רביב בן צבי על עזיבת הקיבוץ והפסקת חברות: 4סעיף מס' 

 רות.על עזיבת הקיבוץ והפסקת חב נמסרה ואושרה הודעת  נתיבה בן צבי: 5סעיף מס' 

נמסרה ואושרה הודעה על כניסת גלי הרשקוביץ לתפקיד אחראית פנסיה  :6סעיף מס' 

 וכחברה בצוות ביטחון סוציאלי.

  הסעיף הוצג על ידי טל בן יעקב. – יהל פורת וגיל קל –קבלה לחברות : 7סעיף מס' 

 6.4.17אושרה בקלפי מיום  קבלתם לחברות

  שיחות קיבוץ

 אספה כללית

 אספה כללית
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ים פגוכל ל 2016ועדת ביקורת הגישה את הדו"חות האחרונים של : 2016ביקורת 

מליץ הקיבוץ. כהרגלנו, רוב הליקויים או השינויים שהמבקר ההרלוונטיים ולשיחת 

 לפני הגשת הדו"ח הסופי.  וותוקנ ועליהם, בוצע

תעסוק במערך התשתיות בדן, הכולל: כבישים, בניין, ביוב, מים, חשמל, גז  :2017תכנית 

, נשאר כסף לעוד נושא 2017-ומיפוי. נוסף על כך, בעקבות הקיצוצים בתקציב הביקורת ל

כלכלי גדול אחד, והענף היחיד שעדיין לא נבדק בעבר הוא ענף המדגה. לכן, ענף זה יבוקר 

החלטות, כפי שנבדקו התהליך קבלת וניהולי -וניהארגמבנה ה ויבדקיבמהלך השנה. 

                  ענפים האחרים בדן. ה

               

 המבקר יזכה לשיתוף פעולה מלא מאנשי הענף שיהיה איתם בקשר.  שכבעבר,  אני סבור,

אני רוצה להודות שוב לחברי הוועדה הנאמנים על עבודתם המסורה שלעתים עולה במחיר 

 קל. אישי לא

 יו"ר ועדת ביקורת –משה חסד    

 לפניכם רשימה קצרה של מספר נושאים המעסיקים אותנו בימים אלו. 

. הצוות כולל את לפעולהחל הצוות  ,דה. לאחר קשיי ליצוות לגיבוש זהות קהילתית

חברים בעצמאות כלכלית:  ושמיל גרדי; החברים מלאים: עמירם אפרתי, אלישע שחם

 –מנהל קהילה, דורית  –בעלי תפקידים: עמי  ;נועה חרמוני, נועם פתחה, יובל ירמיהו

רכז צמ"ד. נערכה פגישה ראשונה בליווי נציגות המועצה האזורית,  –נציגת מזכירות, טל 

פגישות עבודה שלאחריהם נגיע לשיחה עם קריאת כיוון.  10עד  8ואנו בונים מסגרת של 

עדיין שמור מקום לנציג קרן ההגנה שיבחר להצטרף לצוות, קולכם חשוב במארג הדעות 

 הנשמעות סביב השולחן.
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בצידה הצפוני של השכונה כבר ניתן לראות את דוגמת ריצוף  עבודות בשכונת האבוקדו.

המדרכות שיבנו לכל אורכה של השכונה. בנוסף החל חישוף והכנה לסלילת השבילים 

 , המתוכננים בשטחים הציבורים, שבילים אלו יחברו את השכונה לשטח הקיבוץ הישן, וכן

ות, עבודות הגינון לאורך לכיוון שער הפורלים. בשלב מאוחר יותר יטופלו חצרות השיר

 הכבישים, והשלמת שכבת אספלט בכביש.

בשעה טובה התקבלו התוכניות והאומדנים ממשרד השיכון,  שלב ב' של שכונת האבוקדו.

אנו בוחנים את האפשריות  ,אנו לומדים את החומר ובודקים מה טעון שיפור. במקביל

 ן ולמזכירות עם המלצות. העומדות לפינינו לביצוע התשתיות, ונגיע לוועדת תכנו

בתקופה האחרונה פונים אליי חברים רבים המביעים דאגה משיטת רשימת מתעניינים.  

שבוע בהגרלת המגרשים לשלב ב' בשכונת האבוקדו. העליתי נושא זה בפני המזכירות 

חלופות. אני מתחייב שלא נצא להגרלה לפני  כמהשעבר, וסוכם שאגיע למזכירות עם 

 תאשרר את ההחלטה הקיימת או תבחר בחלופה אחרת על פניה. ששיחת קיבוץ 

בית האבן הנמצא ליד כביש הפרסה )מצדו השני של הכביש הפרסה ביחס  .93מבנה אבן 

שנים הוא  שלושהלמועדון לחבר( הוא מבנה לשימור. מצבו הפיזי רעוע מאוד וכבר לפני כ

 ,יה מיהודית ארזייקיבלתי פנ היה מועמד להריסה, אך נותר על תלו בעקבות לחץ ציבורי.

נציגת ועדת שימור, שפנה אליהם תושב העמק אשר מעוניין להתקבל לחברות ,לרכוש את 

המבנה ולשפץ אותו בהתאם לדרישות השימור המחמירות. מאחר שקיימת החלטת קיבוץ 

שמבנים בשטח הקיבוץ הישן ניתן למכור לבני קיבוץ בלבד, הבאתי עניין זה להחלטת 

ת. ההחלטה היא, מאחר שהמבנה במצבו הנוכחי מהווה סכנה בטיחותית, ויש המזכירו

עניין לקיבוץ בשימור המבנה, יש לאשר הבקשה בכפוף לנתן הזדמנות אחרונה לבני קיבוץ 

מסודר למשך חודש ימים, שבהם  נפרסם לציבור באופןלהגיש בקשה לשיוך המבנה. אנו 

שייך המבנה ולשפץ  אותו לפי כללי השימור, יוכל כל בן קיבוץ הרוצה להתקבל לחברות, ל

י ואל ועדת השימור לקבלת פרטים. במידה ולא יהיו פניות, ילהגיש בקשה. ניתן לפנות אל

 נתקדם עם המועמד במסלול המקובל.  

. מזל טוב לגיל ויהל לכבוד קבלתם לחברות בקיבוץ דן. נאחל ברוכים הבאים

  רתם בקיבוץ מצוין.להם קליטה קלה ומהירה, תרגישו בבית. בח

     

 רכז צמ"ד - טלי,                      חג עצמאות שמח לכולם
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  מתחנת וויראג ו"ח מזד
Dudika               

 
 

המסתיימת בחודשים אלו התאפיינה בכמות משקעים שהיו  2016-17עונת הגשמים          •

דצמבר שהיה גשום במיוחד מתחת לממוצעים החודשיים הרב עונתיים, למעט חודש 

 וירדו בו יותר מכפול מהממוצע הרב עונתי לחודשי דצמבר.

 81%מהממוצע הרב עונתי ו  79%מ"מ שהם  504.6עד כה ירדו העונה בדן          •

 מהממוצע לתקופה.

 מ"מ 634.8עונות מדידה( :  78הממוצע הרב עונתי )         •

 מ"מ. 603.8האחרונות: העונות  11הממוצע ב         •

 אתרים שכדאי שיהיו לכם על הסמארטפונים והמחשבים   

 //:Dudika : 5/~dan/62.128.42.http מז"א בדן , תחנת         •

ישובים בארץ  50נתוני משקעים עדכניים והיסטוריים בדן ובעוד כ          •

: http://rain.cabri.org.il/Dan 

תחנת מז"א בקריית שמונה, תחנה מקצועית ומושקעת שאפשר לראות בה את          •

https://-www.wunderground.com/cgi התחזית במספר נתונים.

bin/findweather/hdfForecast?query=33.196%2C35.576&sp=IQIRYATS3 

 

 

 

http://62.128.42.5/~dan/
http://rain.cabri.org.il/Dan
http://rain.cabri.org.il/Dan
http://rain.cabri.org.il/Dan
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=33.196,35.576&sp=IQIRYATS3
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=33.196,35.576&sp=IQIRYATS3
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=33.196,35.576&sp=IQIRYATS3
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=33.196,35.576&sp=IQIRYATS3
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=33.196,35.576&sp=IQIRYATS3
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=33.196,35.576&sp=IQIRYATS3
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=33.196,35.576&sp=IQIRYATS3
https://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=33.196,35.576&sp=IQIRYATS3
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 הגשם חלף הלך לו והקיץ בפתח

 

 

 

כולנו לקפוץ למים הצוננים והנעימים הימים מתחממים והרצון של 

  גדל

אנו בעיצומן של ההכנות לקראת פתיחת העונה הבימים אל  

  השנה נפתח את הבריכה בשני סופי שבוע במאי

26-27.5-וה 19-20.5 -ה   

30.5.17-לאחר מכן הבריכה תיפתח רשמית בשבועות ה   

 הודעה מסודרת על תאריכים ושעות הפתיחה תצא בנפרד

 

לכולנו עונה קרירה, בטוחה, מלאה בשמחהשתהיה   

      

 
 

 צוות הבריכהנועה טוויזר ו       
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 החשב של דן –פרידה מאיציק פופר 

 שחראיציק פופר סיים את עבודתו כחשב הקיבוץ לאחר שנים רבות. את איציק מחליפה 

 השנים האחרונות במושב רמות נפתלי.  11-, רואת חשבון במקצועה, המתגוררת באשכנזי

 איחולי הצלחה לשחר!

תודה רבה לאיציק ואיחולי הצלחה בהמשך דרכו. צוות הנהלת החשבונות והמזכירות 

 לפניכם קטע מתוך הברכה לאיציק. נפרדו מאיציק בטיול יפה לצפת.

 לאיציק היקר,

  במקום לשפוך ָמָטר דמעות ָרטֹוב

  ב,התפנינו לשבת ולכבודך לכתו

  ה,תקרא לזה שיר, אולי ברכת פריד

  :העיקר שתקרא ותפנים ותדע

  באמת שזכינו במנהל רב ערך

 ',מקצועי ברמה ואדם 'סוף הדרך

 ד,כזה שנותן אמון וחופש גם יח

 ,מלא הערכה, מפרגן ומסב נחת

 ,מדבר תמיד בגובה העיניים לכולם

 !בקיצור, מושלם –דואג ואכפתי 

  לפיכך נקווה שזו רק פרידה רשמית

 ....והקשר בינינו ימשיך לתמיד
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  גם אם כשלנו או לא הצלחנו מספיק.....

  ידעת תמיד את המיטב להפיק

  ...בכל עובד ראית אדם

  כי ניהול הוא לא רק משימות וביצוע

 .הוא קשר עם אנשים באופן קבוע

 מאחלים לך המון הצלחה וגם נחת,

 קיבוץ דן -צוות הנהלת חשבונות 

 

 
 

 

 צוות הנה"ח ומזכירות –הטיול בצפת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  תודות לאיציק פופר מעמותת 

 השימור

עם סיום תפקידו בדן, אנו מודים לאיציק 

 רואה חשבון וחשב הקבוץ, –פופר 

על ליווי מקצועי, נאמן, זמין לכל צורך, נכונות 

 לסיוע ונעים לתקשורת,

לכל אורך הדרך מלידת "העמותה לשימור 

 עד סיום תפקידו בדן, –ומורשת דן" 

ומאחלים לך בריאות נחת מודים, מעריכים 

 .והמשך הצלחה

 

 חברי  העמותה לשימור ומורשת דןמ

עמירם אפרתי, יהודית ארזי, דוד מעין, 

 עמיקם דגני, קרן גרדי, אסתר חסד
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 הטרקטור של המטעים עלה באש!
 

ריח חשוד כשהיה על הטרקטור. אורן , הריח יוסי 10.00ביום שני האחרון, בסביבות השעה 

 למזלו, הוא ירד ממנו בזמן, דקות ספורות לפני שמכל הדלק התלקח והטרקטור עלה באש. 
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ליד משכננו 
  החדש

 

ודקל ארזו  תמר

ועברו לבניין "צבר" 

לשעבר, על שפת 

 הנחל.
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 סדר פסח בגן –גן רימון 
 

יציאת  –הצגה עם מידן 
 מצרים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

לאחר בוקר  שני הגנים ביציאת מצרים

 של אפיית מצות בחצר.



16 
 

 
 
 

 
 ניסויים עם מור רוח בגן חצב –פעילות בחופש 
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 סדר פסח בגנון שקדייה
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 ת ועדת חינוך וסיכום ישיב
לב ארי זמירלי, יהודית   ענת ארזי, ליטל אלפסי תמיר, רועי גרדי, סלעית :חברי הוועדה

מנהלת -מנהלת הגיל הרך, צאלה נחשון-דאסתר חס רפרנט מזכירות,-ארזי, דוד שושני
 מנהל הקהילה. –מוזמן קבוע: עמי ודר  החינוך הבל"פ.

 14/2/2017 1ישיבה מס' 

מנהלת מחלקת  –מנהלת מחלקת הגיל הרך המועצה ושירה קוגן  –: שרון גידו מוזמנות

 החינוך הבלתי פורמלי במועצה.

הציגו את שרון ושירה מהמועצה בסבב הכרות והצגה של כל הנוכחים. הישיבה נפתחה . 1

חשיבותה של ועדת החינוך על והניהולי של מערכת החינוך על המבנה הארגוני השקפתן 

נציגי  -ה וועדהון האנושי של חברי הבשימוש על בו בתחום החינוך ההגדרות מגבשתכ

 חינוכית, אסטרטגית, מערכתית ולא בתפקיד ועד הורים.  ההקהילה באוריינטצי

קיבלנו הסבר על רפורמת הנהלות החינוך ותפקידיהן בקיבוצים בשנים האחרונות, 

בתחומים הבאים: בניית אג'נדה חינוכית מערכתית, בניית תכנית שנתית, אישור 

עי חינוכי והעברת התחושה לקהילה שיש ועדה תקציבים, רוח גבית להחלטות הגוף המקצו

 מחויבת, פעילה, מעורבת, המהווה כתובת.

העוסק  ,בחירת יו"ר והגדרת תפקידו כגורם מנהל ומקשר בין הגוף המקצועי חינוכי. 2

בניהול השותף של המערכת, לבין הגוף הקהילתי המייצג את המדיניות החברתית 

תפקיד יו"ר ועדת חינוך במשך חודשיים הוחלט שאסתר חסד תמלא את  קהילתית.

 ובחודש מאי, יהודית ארזי תחליף אותה ותיכנס לתפקיד יו"ר ועדת חינוך.

 

 20/2/2017   2מס'  ישיבה

הילדים  פרמס :חינוך תלוועד 0-18החינוך בדן  צאלה ואסתר הציגו את נתוני מערכת .1

                                                                                                                                         .בטיחות, ציוד(הצוותים, נתונים כספיים, התשתית הפיזית )מבנים,  ,בכל בית

צוות מפורק ופגוע, נתק מהמועצה,  בקיץ שעבר: משברנקלעה ל מערכת החינוך הבל"פ

הוצג מצבו הקשה  עימותים עם הורים.מון בנעורים, חוסר בליווי, מקרי אלימות, משבר א

הוחלט לסגור את המערכת ולצאת לתהליך של  ,של מבנה "דקל".  לאחר דיון חירום

תום המועצה וצוות מוביל תהליך מהקיבוץ. בשלווה על ידי בניית הסכמות עם ההורים, 

הוספת  ועל כיםהוחלט על העלאת שכר המדרי ,תהליך נכתב תקנון החינוך הבל"פה

.                                                                                                   1/11-המערכת נפתחה מחדש ב מדריך בנעורים וחצי משרה נוספת בדקל.

נדרשת השלמת השיפוץ, חצב ושקדייה  ,שקמה ורימון ,למבנים ששופצו - גיל הרךה
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גדל וצפוי לגדול עוד, ויש בעיית מקום  ילדיםהמספר .  2018-וב 2017-מיועדים לשיפוץ ב

 לקליטת כל הילדים.

הוצגו ההשלכות של העלאות שכר העובדים ושינויי ו, 2017ת לשנת ספיהוצגה התוכנית הכ

 השכר במשק הישראלי. 

 , בגנון העלאת חיובי הורים בבית התינוקות , כוללאושרה ע"י ועדת חינוךהתכנית 

 ובנעורים.

 הבא בגיליון יובא 3 ישיבה פרוטוקול טכניות, מסיבות

 27/3/2017    4 ה מס'ישיב    

היה מפגש מוצלח מאוד, הצוות עדכון וסיכום מפגש ועדת חינוך עם הצוות החינוכי:  .1

העלה נושאים: תמיכה בצוות, שמירה על התקנונים של המערכת, שמירה על שיח פתוח 

תמיכה הצורך בהמבנים, חלק מבין הצוות החינוכי לוועדת חינוך, מצבם הפיזי הקשה של 

ברגעי קושי ומשבר כדי לשמור על יציבות הצוות, הצורך לפרסם לצוות החינוכי תוכן 

 י ואת הדברים הטובים שנעשים במערכת החינוך. חיוב

. השתנות והשתפרות –וכן : יציבות המערכת חשובה, העלו נושאים אלה ועדת חינוךחברי 

ציעה ה. הוועדה 'קיר תומך', ולהיות לוועדה לקבל מהצוות מידע, מסרים ובקשותחשוב 

 .את עזרתה ביצירת נורמות וערוצי תקשורת חיובית בין הצוות להורים

הקשר עם  לשמור על עצמהעל  לקחה יהודית: קשר עם ילדי דן שאינם במערכת .2

 .החינוך בדן במערכתמדן שאינם ילדים 

שהועברו לצורך  : אסתר דיווחה על הכספיםכספים ממשרד הכלכלה )שקמה ושקדיה(  .3

 . ועדת חינוך החליטה לאמץ את המלצת פורום מנהלות חינוך גיל הרךשיפור שכר העובדות

 ת הכספים. דרך הקצאלגבי 

 שישהה' למחנה של המועצה בפסח )בקיבוץ דן יש -יציאת ילדי ד' נידונה מחנה פסח: .4

אפשרות לבדוק הרשמה,  לפתוחבכיתה ה(. המלצת הוועדה:  אחדילדים בכיתה ד ו

 עלות מדריך אל מול מספר ילדים נרשמים.   תרף לקיבוץ אחר, בדיקטצהל

מנהלת בית  ,שמעת מטעםמכתב שנשלח להורים בדנה הוועדה  הסעות לב העמק:. 5

עם  שוחחובעקבות התנהגות בעייתית של הילדים באוטובוס. שמעת וסלעית  ,הספר

 .בהסעה םהילדים בנוגע להתנהגות

המלצת . בעיקר העלות הגבוהה ,שיפוץהוב יכצאלה הציגה את הגורמים לע שיפוץ דקל: .6

 לא לצקת את הרצפה ולהזמין לישיבה הבאה את עמי ורז. :הוועדה
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ועדת חינוך אישרה את : 'בריחהלגבי 'נוהל יציאה וחזרה מהמערכת הבל"פ + נוהל  . 7

 הנוסח שנבנה לנוהל יציאה וחזרה ממערכת החינוך החברתי )בל"פ(.

 מבית הילדים לתקנון הבל"פ. 'נוהל בריחה'גם תוספת  האושר

 

  18/4/2017     6מס'  הישיב

אסתר והצוותים יבשו את התכנים המתאימים  בגיל הרך:ויום הזיכרון יום השואה  .1

 הגננות. ויפרסמו מכתב להורים מטעם

מן השיפוץ יהיה מבנה "גרעין מבנה חלופי לז :עדכון של צאלהשיפוץ מבנה דקל/תמר:  .2

 .                                                                        30/4-לאחר עיכובים רבים, השיפוץ יתחיל ב צבר".

רק גן רימון מאובזר ועומד בכל התקנים עד הסוף: כיבוי אש: בטיחות בגיל הרך:  .3

. התקבל , נבדקו, תוקנו, מולאו המטפים והצינורותמערכת התראה וספרינקלרים. השבוע

 ₪.    4,000-כ עלות: אישור תקינות.

מנהל  , תתקיים פגישה של  אביעד דינור 3/5/2017-ב העלאת חיובי הורים בנעורים:  .4

אגף הנוער במועצה, עמי מנהל הקהילה, סלעית נציגת ועדת חינוך והורה בנעורים וצאלה 

מהתהליך שנעשה כחלק  מנהלת החינוך הבל"פ, בנושא העלאת חיובי הורים בנעורים.

אישר  והמצב הקשה שהיה בנעורים בדן, עמי טובראוק-מברבחינוך הבל"פ בחודשים ספט

מדריך נוסף לנעורים, דבר שיצר עלייה בהוצאות השכר.                                        להעסיק

  לדחות את העלאה לקראת הקיץ או לספטמבר.  :המלצות הוועדה

 שנה לפחות העסקת שני מדריכים בנעורים.: להמשיך לעוד החלטה

עקב הגידול במספר התינוקות והלידות הצפויות, נדון מזה בית תינוקות לשנה הבאה:  .5

 .בעיה בגג משרד בניין, אך יש המבנה שסומן: זמן מה צורך לפתוח 'סניף' של בית תינוקות.

שיכול להגיד האם קיבוץ דן מחויב למצוא פתרון לכל הילדים או עקרונית: שאלה 

 למשפחות שאין מקום...  

 צפוי לעלותזה כמהלך נדונה שאלת 'סמל מוסד' של משרד הכלכלה לבית תינוקות נוסף. 

מעל שנה. נדרשת החלטה עקרונית, פדגוגית, חינוכית על השיטה  לארוךו 500,000-כ

 )גילאית, זורמת( ועל המחויבות שלנו לכלל התושבים. 

: אסתר תפנה לכל המשפחות בדן ותבקש מידע לגבי התינוקות שלהם וכוונותיהם הוחלט

להכניס ילדים למערכת החינוך, לצורך מיפוי והכנה של הצרכים ולקבלת תמונה כללית. 

לפתרון לחברים ולתושבים שגרים בו ומשלמים מסי )חד צדדית( : קיבוץ דן מחויב הוחלט

 קהילה.

הוועדה אשררה את החלטות . חופש הגדולתקופת הל בקשה לכניסת ילד בגיל הרך .6

 הנהלת החינוך הקודמת, שלא ייקלטו לתקופת החופש ילדים שאינם במערכת של דן. 
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שמטרתה התקיימה פגישה  ,(2016-2017בערב סתיו אחד, לאחר חג הסוכות של תשע"ז )

ז -לארגן את שנת המשימות לילדי בר המצווה. בפגישה נכחו הורי הילדים של כיתות ו

 מתכונת ליצור ידי ההורים.  כדי מקיבוץ דן. החלטנו שארגון שנת המשימות יבוצע על

תוך שמירה על רצף, כך שבין  משימות, של מצומצם מספר ביצוע על סוכם מגובשת,

 משימה לחברתה לא יעברו יותר משלושה שבועות.

 במסורת נהוגה שלאורך שנים שום על "?מה שום על המשימות נעצור ונשאל "שנת

 מילדות את המעבר מייצגת המשימות שנת. המצווה בת/בר לילדי שנה שכזו הקיבוצית

 והן פעולה בקבוצה לשתף ביכולת הן, העצמית ההתמודדות יכולת של בהיבט הן ,לבגרות

 ועל לאדם אדם בין החיבור על דגש ניתן. ולמדינה לאזור, ליישוב החוצה בהסתכלות

 האזור, החברים: משמע תרתי" מקום"ב מדובר כאשר, האדם למקום בין החיבור

 .הציונות ובערכי אהבת הארץ בערכי המשולבים והמדינה

אכן נמצאו  - נחזור כעת אל פגישת ההתנעה של שנת המשימות ונרגיע את הקורא המודאג

ולכל המשימות נמצאו הורים שיארגנו אותן. לאחר סיכום פרטים אחרונים  ,די מתנדבים

 כגון לוח זמנים וכן איסוף סכום צנוע של כסף מכל משפחה, יצאנו לדרך! 

המשימה הראשונה הייתה "מסע פתיחה". יצאנו לטיול רגלי משולב ב"חפש את המטמון" 

מתחנה לתחנה ומצאו את על הדרך הרומית העוברת מעל תל עזזיאת. הילדים ניווטו 

 ,פתקים שסיפרו על קרב הגבורה בתל פאחר ממלחמת ששת הימים. לקראת סוף הטיול

עלינו מהדרך הרומית לתל פאחר, שם התקיים טקס פתיחה בו חתמו הילדים על מגילת 

 התחייבות לביצוע המשימות.  

 

 בדרך לתל פאחר-פתיחהמסע ה
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שכללה הבאת משלוח מנות לחיילים.  ,הימצאו עצמם הילדים במשימה השני ,בהמשך

משימה זו בוצעה במשותף עם קיבוץ שניר ובה ביקרו הילדים באחד ממוצבי החרמון. 

המשימה השלישית התמקדה בתרומה לקהילה בה קיימו הילדים יום שלם של פעילות 

התנדבותית בבית הספר "רננים". לאחר שלושת המשימות הראשונות שעסקו בקיבוץ, 

בקהילה בה אנו חיים, הגיעה משימת "חלוץ בודד" בה היה על הילדים להתמודד במדינה ו

מטלות שונות בקבוצות קטנות, בשעות החשכה, במטעי הקיבוץ. אין צורך עם עם ניווט ו

כי כולם עמדו בגבורה במשימה. משימה חמישית ולפני האחרונה הייתה של תרומה  ,לומר

ות לשימור אזור ה"נוקטה" ובסיומה הם שמעו לקהילה. במשימה זו עסקו הילדים בפעיל

על ההיסטוריה של דן מפי חברי קיבוץ. רק התחלנו והנה הגענו למשימת הסיום שכמובן 

שמה הוא "מסע סיום". אם מסע הפתיחה התמקד בהיסטוריה "החדשה" של הקיבוץ 

ממלחמת ששת הימים, הרי שמסע הסיום התמקד בהיסטוריה "העתיקה". יצאנו מפסל 

ריה השואג בכפר גלעדי והלכנו לדן. המסלול שיחזר בקירוב את הדרך בה הגיעו מקימי הא

דן בפעם הראשונה ביום העלייה על הקרקע מכפר גלעדי לדן. בהגיענו לדן קיימנו ארוחה 

 וטקס סיום מועדון לחבר. 

שלוחה לכל ההורים שנתנו כתף ולכל מי שטרח ועמל. כמובן תודה גדולה  תודה

כיחו שאם מאמינים בהם הם מסוגלים לכל משימה, מורכבת, לילדים שהו

כמו תמיד, לא רק התלמיד אלא גם המורה )ואולי  מרתיעה או מפחידה ככל שתהיה.

בעיקר( לומד משהו: נוכחנו כי גם בכוחות עצמנו, ללא תקציב וללא תלות בגורם חיצוני, 

 ניתן לקיים בקהילה פעילות משמעותית היכולה להשאיר חותם.

 

 

           

 הילדים מסדרים את אזור הנוקטה                             

 

 

 אלון מעין,

 2017אייר תשע"ז, אפריל 
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אחרי ניצחון מול קבוצת ילדי מלכיה, גם 

ההפסד מול דפנה לא שבר את רוחנו! 

מועדון כדורגל דן, קבוצת הכדורגל של 

ד' כבר מתאמנת במרץ -ילדי כיתות ג'

  לקראת המשחק הבא. 

המאמנים המסורים: זוהר רודולף, יניב 

 כהן ורועי אבני.

הקבוצה: סיגל לב מנהלת 

 יאר

 בהחלט גאווה!

 

 

   

 

 האוהדים המסורים
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 גאווה מקומית

 

                       גלית ועמרי יקרים,

 שנשאתם על כתפיכם את אירועי התרבות בדן בשנים האחרונות.רצינו להודות לכם על 

 עשיתם את תפקידכם במלוא המסירות, עם רצון עז לשמור על גחלת התרבות בדן,

 לשמור על מסורת החגים הקיבוצית שלנו.

אנחנו יודעים כי תפקיד רכז/ת תרבות אינו מהתפקידים הקלים, אינו מהתפקידים 

 המתגמלים.

תפקיד של שליחות ציבורית ואמונה בחשיבות  קיומה של תרבות  -הוא ראשית לכל 

 בקהילה.

 אנו מודים מאד ומעריכים מאד את כל שנות ההשקעה הרבה והמסירות הגדולה.

 קחו קצת זמן, תנוחו... ותבחרו איזה חג אתם מרכזים בשנה הבאה...

     

זכה במקום  רענן פורת

השני במרוץ הגליל העליון 

לזכר עדית ויאלגוס, 

 16.3.17שהתקיים בתאריך 

 5+ באורך 70ריצה לבני  –

 ק"מ.
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 ספרי ילדים
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 ומורשת דן"יה לתרומה ל"עמותה לשימור יפנ

 580608081)ע"ר( מס' 

 שלום לחברי דן בהווה ובעבר, בני דן באשר אתם, 

 כל מי שקבוץ דן יקר לליבו,

 –אנו חברי העמותה לשימור ומורשת קבוץ דן, פונים אליכם להרמת תרומה, בימים אלו 

 שנים לעלייה על הקרקע. 78מלאת 

 הקמת מרכז מורשת קבוץ דןמטרת  התרומה: 
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 :מרכז המורשתמטרות 

: ראשית ההתיישבות, העבודה כערך, דן בתחומי חיים שוניםבוץ יקהצגת מורשת * 

החיים  השיתופיים, החינוך המשותף, הווי ותרבות, החיים על הגבול, מוסדות הקבוץ  

 וענפיו וכו'...

 .בוץ דן לדורות הבאיםי* הנחלת ערכי מורשת ק

 -)היום ובעבר( ובני דן של חברי דן לדן והקשר חיזוק הזיקה * 

 .באשר הם

 :המקום המיועד

כמבנה המייצג את תפיסת החיים  –מבנה המקלחת הציבורית 

בחינה אדריכלית, ממוקם במרכז מהקיבוציים בעבר, מיוחד 

             בוץ באזור מתחם בני מורשת נוספים.יהק

 

 מה נעשה עד כה:

 

המועצה לשימור  מימון בהתבצע סקר הנדסי ותיק תיעוד למבנה המקלחת הציבורית, * 

 אתרים ומבנים. 

 לפני כחצי שנה נערך תכנון הנדסי למבנה. * 

 רעיונות מרכזיים.  גבשים תפגישות עם אוצרת תערוכות. בשלב זה מ 3תקיימו עד כה * ה

 תכנון להמשך:

 נה המקלחת הציבורית כמרכז מורשת.בחודשים הקרובים נתחיל בשלב תכנון מב* 

     בשיחה פתוחה. של מרכז המורשתהצגת הקונספציה *  

 תכנון אדריכלי ועיצובי למבנה.*  

 מבנה ואיטום הגג.חיזוק לעבודות *  

 * שיפוץ המבנה ועיצובו בהתאם לקונספציה שתגובש. 

 

 :עדכון מצב התרומות

היעד הוא להגיע, בשלב ראשון, לסכום של . ₪ 00083,נאספו תרומות בסך  נכון להיום* 

 שנוכל להתחיל עם עבודות חיזוק המבנה ואיטום הגג. כדי  ,₪ 100,000

 עמי צור, רמי משפחת נוי: רפי וחגית, אוהד, נירה.: אנו מודים לתורמים האחרונים* 

 .אלישע ורבקה סמילנסקי , אופיר ורונית )רינגל( נבון , יורם מאירי,יוגבוזהבית 
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"אשור ניהול תקין", אותו ניתן לקבל  2017וים לקבל מרשם העמותות במהלך  וו מק* אנ

" 46שור ל"סעיף ינוכל לפנות למס הכנסה לקבלת א –אחרי שנתיים של פעילות. אחריו 

נוכל גם לפנות לגורמי חוץ  – ההמעניק החזרי מס עבור תרומות. עם קבלת אשורים אל –

 שונים לתרומות.

 : היעד לתרומה הםבינתיים, קהל 

 ובעבר, הגרים בדן ו/או מחוץ לדן, בוץ דן בהווהיחברי ק

 ,בוץ דן, הגרים בדן ו/או מחוץ לדןיבני ק

 בוץ דן באשר הם.יידידי ק

 וים  לקבלת תרומות נוספות.                                                 ואנו מודים לכל התורמים במהלך השנה האחרונה, ומק

 י התרומה:דרכ

תלה על לוח המודעות בחדר האוכל אחרי יום העצמאות, י" י"דף הסכמה לתרומה .א

ד מס' "החברים שמוכנים לתרום ימלאו את הדף, יעבירו לגלית קוטלובסקי ת

)מיועד לגרים   יב בהתאם להודעת החבר/ההנהח"ש, התקציב האישי יחו - 218

 .(בדן בלבד

לכתובת:  ,ומורשת דן", במעטפה: "העמותה לשימור העברת צ'ק לפקודת .ב

 .12245 ,בוץ דןיק – 18ת.ד. , העמותה לשימור ומורשת דן

 יש לציין בגב הצ'ק את שם התורם, מס' טלפון/ נייד, כתובת.

 .487 –סניף ק"ש  ,בנק מזרחי ,472368: לחשבון מס' העברה בנקאיתג. 

 .זו הדרך המועדפת עלינו .יש לציין שם התורם, מס' טלפון/ נייד, כתובת

 כל תורם יקבל "קבלה לתרומה". .ד

 

 שבדרך... התודה רבה לתורמים ולאל

 יו"ר העמותה לשימור ומורשת דן –עמירם אפרתי 

 

 , צוות שימור וצוות היגוי למרכז המורשת: חברי ועד העמותה

 גרדי,-דוד מעין, עמיקם דגני,  קרן מעין, אסתר חסד, קרן קהת
   אורה כרמי, נילי לב ארי, יהודית ארזיאיתי גונאל, 
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