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 של משולחנו

  מנהל הקהילה 

 

 

 

 חברים יקרים!

 

כמדי ראש השנה, גם הפעם ישבתי והתחלתי לכתוב ברכה, מקורית יותר, מקורית 

 פחות.

רציתי לאחל שתהיה לנו שנה טובה ומוצלחת, שנה של שגשוג ברכה ונחת, שנהיה לראש 

 ולא לזנב, שלא נריב ורק נאהב.. 

לברך את הקהילה המדהימה כאן בדן, קהילה של צמיחה וקליטה, ניסיתי לחשוב כיצד 

של תרבות ופסטידן, קהילה שלמרות חילוקי דעות שעדיין קיימים כאן ברקע, יודעת 

 להתאחד, ליזום ולהמשיך הלאה.

, ולא נילי לב אריתית שכתבה לתי ברכה נהדרת, מקורית ובאמת אמאבל אז קיב

 לצרף אותה כאן במלואה:יכולתי שלא 

 

 רגע לפני שהשמש אוספת"

 את שולי שמלתה ואומרת שלום

 רגע לפני שתשע"ז מתעופפת

 למלכה חדשה מפנה המקום.

 

 נרוקן הכיסים ונשליך לנהר

 את כל מה שאגרנו וכבר מיותר:

 את הריבים, את ה"שיחות",

 ורפש-הטחות בוץ
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 ויכוחים הכפשות וכל מיני גועל נפש. 

 

 ולאחר שנתנקה, נרחץ את הידיים

 ישר בעיניים -איש לרעהו נביטה

 ונאחל לנו שנה מאד מאוד טובה

 שתביא לביתנו רק שלום ושלוה.

 

 מי ייתן וכולנו מזקן ועד טף

 נשלב פה ידיים, נזקוף את הגב

 ניישר ההדורים, נעגל את המרובע

 ומה שיקרה פה רק  אנחנו נקבע.

 

 בלי כעסים בלי טינות וללא רגשות אשם

 הדינים והלאה הרשם ללא עורכידינים, בית 

 ונתהה מה היה לנו ולמי זה נחוץ

 הן יש פה יופי אנשים ואחלה של קיבוץ

 

 אז בואו נידבר, ניטה גשר של אחים 

 שאין בו מפסידים ואין בו מנצחים

 כי יש לנו מוח ויש לנו כוח

 "את זה המשבר ביחד לצלוח.

 

 שתהיה לכולנו שנה טובה ומאושרת!

                                                                                                                                                            

 עמי
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 רביטל – ברכה לראש השנה

 

 בפרוס השנה החדשה, אני רוצה לאחל לנו:

 שנה טובה, שנה מוצלחת"

 שנת בריאות, שלווה ונחת.

 אושר ושמחה,שנה של 

 שנת מזל והצלחה.

 שנהיה ראש ולא זנב,

 שלא נריב ורק נאהב.

 שתהא השנה שנה טובה ממש

 ומתוקה יותר מדבש..."

 

 השנה חולק שי לחג אשר נקנה מעמותת "מארג", למי שלא מכיר....

 שיקומי, קהילתי ותיירותי, הממוקם בכפר הוורדים. –מארג הינו מיזם ייחודי 

אנשים עם מוגבלויות  100תעסוקתי עבור -המקום משמש כמרכז הכשרה שיקומי

 שונות מכל רחבי הגליל. 

 השי שקיבלתם מיוצר על ידי אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

 

 ולמי ששאל ולא קיבל תשובה..... 

 הבישול.... שהשיש לא יתלכלך... מעמד לכפות –ביחד עם התבנית לעוגה צורפה כף 

 

 שנה טובה מתוקה ומוצלחת!שתהיה לנו 

 

 חג שמח,

 רביטל זיו

 מנהלת משאבי אנוש
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 הספד –שלמה לביא ז"ל 

 אנו מביאים היום למנוחת עולמים את חברנו שלמה לביא ז"ל.

לאב שען ולאם עקרת בית, צעיר בחמש שנים מאחיו  1928שלמה נולד בוורשה בשנת 

ועברה לארגנטינה. שלמה  משה. עם התגברות האנטישמיות עזבה המשפחה את פולין

גדל והתחנך בארגנטינה. למד בבית ספר להנדסאים והצטיין בעיקר בתחומים 

 הריאליים. היה חבר בתנועת "השומר הצעיר" ופעיל בחוגים קומוניסטיים.

החליט לעזוב את הבית ולעלות לבד ארצה. הצטרף לגרעין בקיבוץ המעפיל  1951בשנת 

ן חברי הגרעין שהשתתפו בהקמת הקיבוץ. עם קבוצה ומשם עבר לקיבוץ גזית והיה בי

קטנה של צעירים יצא לבית זרע להכשרה. שם פגש את אם בנותיו. הם חזרו לגזית כזוג 

נשוי. נולד להם בן יפה תואר, ושלמה היה מאושר. אבל האושר הזה החזיק רק כמה 

עלו בתוהו. שבועות והבן, יובל, נפטר מהתקף של קוצר נשימה וכל המאמצים להצילו 

 אסון זה השאיר את חותמו על שלמה עד סוף ימיו.

שנים לאחר מות יובל נולדה בתו הבכורה, תמר. אחריה נולדה אורית ואחריה הבת  3

נעמי. הולדת בנותיו החזירה שמחה לחייו. הציור היה אהבת חייו ובכל מקום בו שהה 

הקיבוץ הארצי. כך בבית  ביקש וקיבל סטודיו. בשלב מסוים הוכר על ידי איגוד ציירי

 הוכר כאומן והוקצה לו סטודיו. –זרע וכך בגזית 

נפרד שלמה מאם בנותיו ושנה לאחר מכן עבר לקיבוץ דן. לאחר זמן מה  1978בשנת 

הקים משפחה, אך הזוגיות לא החזיקה מעמד. נוסף לעבודתו במטעים הקדיש שלמה 

שה קיבוץ דן בקליטתו, וגם כאן זמן רב לציור. ידע להעריך ולהוקיר את המאמצים שע

 הוקצה לו סטודיו גדול. הפרידה מהמשפחה ומקיבוצו הקודם היו לו קשים.

עשרים השנים האחרונות ליוותה אותו בת זוגו, יהודית. בשנה האחרונה איבדה יהודית 

ביולי הלך  3 –את בנה ושלמה היה זה שתמך בה . מצב בריאותו הלך והתערער וביום ה 

 לעולמו.

 שנים. השאיר אחריו בת זוג, שלוש בנות ונכדים.  89מה נפטר בן של

 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  

 

 

 2017 באוגוסט 6מתאריך:    2017-15ישיבה 

 

 30.7.17מתאריך  14-2017: אישור פרוטוקול ישיבה 1סעיף מס' 

 .30.7.17מתאריך  14-2017אושר פרוטוקול ישיבה החלטה: 

 עמי ודר.הוטל לביצוע ע"י: 

 

 : מפגש עם חברי קרן ההגנה.2סעיף מס' 

 נערך מפגש עם חברי קרן ההגנה.

 החלטה:

 לא התקבלו החלטות.

 

 : עדכון בנושא שיחת קיבוץ מתוכננת.3סעיף מס' 

 .7.8.17הקיבוץ המתוכננת ליום ב'  נערך דיון בנושא שיחת

 

 החלטה: 

דו"ח ישיבות 

 ועד ההנהלה
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 .7.8.17ועד ההנהלה החליט לדחות את שיחת הקיבוץ שנועדה למחר, יום ב' 

הדחייה נועדה לאפשר פניה לחברי קרן ההגנה, בבקשה לקבל את הודעתם כי יגישו 

בקשה מטעמם לבית המשפט להשהיה / עיכוב הליכים / הקפאה של הערעור שהוגש על 

 להקמת צוות משותף לקידום מתווה מוסכם לעיגון הזכויות בדן.ידם, ו

 עמי ודר.הוטל לביצוע ע"י: 

 

 42: שיפוץ מבנה 4סעיף מס' 

צבר ותל"ם. עומד כיום  –המבנה שימש בשנים האחרונות לטובת פרויקטים חברתיים 

צפי ₪, מיליון  1.1-1.2-שומם וללא שימוש. עלות מוערכת לשיפוץ המבנה היא כ

 בשנה. ₪  150,000-160,000הכנסות הוא 

 נערך דיון מקדים עם מנהל העסקים בנושא.

 החלטה:

נהל העסקים, לאישור הלוואה לקהילה הוחלט להעביר בקשה לממ"כ באמצעות מ

 , שתמומן באמצעות ההכנסות מדמי השכירות שייגבו בפועל.42לטובת שיפוץ מבנה 

 עמי ודר.הוטל לביצוע ע"י: 

 

 2017באוגוסט  27מתאריך:    2017-61ישיבה 

 

 6.8.17מתאריך  15-2017אישור פרוטוקול ישיבה : 1סעיף מס' 

 הפרוטוקול יועבר לחברי המזכירות ויאושר בישיבה הבאה. החלטה:

 עמי ודר. הוטל לביצוע ע"י:

 

 .23.8.17דיון בנושא ביצוע החלטת הקלפי מיום  :2סעיף מס' 

קרן ההגנה הגישה בקשה לצו מניעה , דיון בנושא יתקיים ביום רביעי הקרוב, 

  .בנצרת 30.8.2017

להקפאת ההליכים בבית המשפט  ,וח קרן ההגנהעו"ד גולדשטיין עדכן לגבי פניית בא כ

 בירושלים ובמחוזי בנצרת לשלושה חודשים לצורך המשך המו"מ.

 

 החלטה:
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 ועד ההנהלה דוחה את הצעת קרן ההגנה להקפאת ההליכים. 

תכלול ביטול ההליך במחוזי בנצרת ובמקביל תיקון ושא שקידום פשרה כלשהי בנ

כל שהמערערים יהיו חברי קרן ההגנה כך ש ,הערעור שהוגש לבית המשפט בירושלים

 ולא קיבוץ דן ורן צחורי יוסר מהערעור כמשיב.

 

 דיון בנושא קידום מתווה לשריון זכויות החברים המלאים. :3סעיף מס' 

 עו"ד גולדשטיין הציג את עיקרי המתווה לשריון זכויות החברים המלאים.

השלב הראשון של המתווה יכלול שריון החלטות האסיפה המבטיחות את זכויות 

תקנון הקיבוץ יתוקן כך שקבלת החלטה הגורעת מזכויות  -החברים הוותיקים 

רוב מיוחס מבין  וגםהוותיקים, תחייב "רוב כפול": רוב מבין כלל חברי הקיבוץ 

 החברים הוותיקים.

 החלטה: 

ראש ובכתב מאת רשם האג"ש להוספת הסעיף הקיבוץ יפנה לקבלת אישור מ

, אשר יאפשר 1976ג לתקנות האגודות השיתופיות )ייסוד(  7שלהלן בהתאם לסעיף 

את קבלת התיקון ברוב של  שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה 

 כללית. 

 א 118 -סעיף       :דוגמה

התחייבויות  שינויים בהחלטות הקיבוץ בענייןהאסיפה רשאית לקבוע כי 

, )היום הקובע( 31.12.2006-הלפני  הקיבוץ כלפי החברים שהתקבלו לחברות

רק אם תמכו בהחלטה גם רוב קולות מבין כלל המצביעים וגם רוב של יתקבלו 

 היום הקובע.מבין החברים שהתקבלו לחברות לפני  2/3לפחות 

הן ברוב  סעיף קטן זה בתקנון, לא יהיה ניתן לשינוי אלא בהחלטה שתתקבל

מבין החברים שהתקבלו  2/3הדרוש לתיקון תקנון וגם  ברוב של לפחות 

 .היום הקובעלחברות לפני 

במידה והרשם לא יאשר את הבקשה, יקודם שינוי התקנון במסגרת אסיפת הקיבוץ 

 בהתאם לתקנון.

 עמי ודר. הוטל לביצוע ע"י:

 

  קבלת רכז לחינוך הבלתי פורמלי –הודעה  :4סעיף מס' 

התקבלה הודעתו של מנהל הקהילה כי גלעד בן שלום משה וסיוון רביץ ייכנסו לתפקיד 

 חברי ועדת חינוך במקום סלעית זמירלי לב ארי ורועי גרדי שביקשו לסיים תפקידם.

בישיבה הבאה יתקיים דיון על מינוי רפרנט מזכירות בוועדת חינוך במקום דוד שושני 

 שביקש לסיים תפקידו.



 

 

8 

 

מנהל החינוך הבלתי תו של מנהל הקהילה כי צוות האיתור לבחירת התקבלה הודע

 פורמלי המליץ על קבלתו לתפקיד של תום פייגרש מקיבוץ מעיין ברוך.

מאחלים המון הצלחה לכל בעלי התפקידים החדשים ותודה על ההשקעה והמסירות 

 למסיימים.

 :החלטה

 לא התקבלו החלטות.

 

 .42דחיית הבקשה למתן הלוואה לשיפוץ מבנה  –: הודעה 5סעיף מס' 

 .42הממ"כ דחה את בקשת ועד ההנהלה למתן הלוואה לשיפוץ מבנה 

 

 

 7.8.2017פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון מיום 

 

 : אלון סלומון, אסנת טל , איתן רחימי, עמי ודר, רז פלוסמן, דודי עציוני .  נוכחים

 : איתי גונאל , גיא בן חפר ,דור פורת, ארנן גולני.   נעדרו

  (1לסעיף ): יהודית ארזי, עמרי חג'ג' מוזמנים 

 

 פרוטוקול הישיבה:   

 שיפוץ תנור ומבנה המאפייה .1

תכנון שיפוץ מבנה המאפייה והתנור הוצגו ע"י נציגי צוות השימור לוועדה. ביצוע 

 באחריות ומימון המועצה לשימור אתרים.  

 וצגה רשימת ליקויים והערות שגובשה ע"י עמרי ורז. ה

 החלטה:  

תיקבע פגישה בנוכחות רז, אוסי, עומרי ואדריכל המועצה לשימור לעדכון תכניות 

 העבודה. 

  

 מתחם חינוך  -תשריט חלוקה .2

כחלק ממימון שיפוץ גן חצב התקבלה דרישה מהמועצה ומפעל הפיס לביצוע תשריט 

 חלוקה למגרש לגן חצב.    
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 3במקביל, התקבלה דרישה דומה לקבלת תשריט חלוקה לאיתור עתידי למבנה מעון 

 כיתות.

 החלטה:  

 יקודם ביצוע  תשריט חלוקה למגרשים במתחם החינוך.     

 המועדף לאיתור מגרש עתידי לבניית מעון יום.  נבחרה למיקום 2הצעה מס' 

 יש לצרף את תשריט מיקום המגרש לפרוטוקול ולהפיץ לכלל הקהילה. 

  

 חנייה  -פנייתה של נורית מור .3

 התקבלה פנייתה של נורית מור לביצוע חנייה בשצ"פ הסמוך לביתה.  

 החלטה:  

בוודאי שמדובר במיקום מאחר ובניית חנייה מבוטנת ומקורה מחייבת היתר בנייה, ו

 לא רשאית הועדה לאשר את הבקשה.    ,שאינו בשטח המגרש

מאושרת חנייה במיקום המבוקש ממצעים בלבד. האישור מותנה בחתימה על מסמך 

 התחייבות לפינוי המצעים לפי דרישה שתגיע מהקיבוץ.  

                                                                                      

 עדכון בנושא ארכיון תכנון .4

 כלל הקלסרים שהיו במשרד בניין הועברו לחדר החדש בארכיון הקיבוץ.  

מקודם מהלך של העברת כלל המפות שהיו במשרד לסריקה במכללת תל חי והחלטה 

 מור שלהם. לגבי אופן השי

 רז פלוסמן הוגדר כאחראי על ארכיון התכנון.  

  

 תשריט אזור תעסוקה  .5

חנן הציג את תשריט אזור התעסוקה כפי שמועבר לוועדה המקומית. יצורף 

 לפרוטוקול.            

 

 רשם: עמי ודר
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שנה  50במלאת  ,טקס הנפת דגלי הלאום בפילבוקס המזרחינאומים שנשאו ב

 6.6.67 –למלחמת ששת הימים ולקרב בלימת הסורים ביום השני למלחמה 

 

סיון של שתי פלוגות קומנדו סורי לפרוץ לקיבוץ ישנה בלמו חברי דן נ 50היום לפני "

במגמה לכבשו. נציין מלאת יובל שנים לקרב בטקס הנפת שישה דגלים כנגד ששת ימי 

 הלחימה.

 

 ו דןקיבוצנ –הדגל הראשון 

הצתות, : כנינו הערביםסבל הקיבוץ מהתנכלויות מצד ש 1939מאז הקמתו במאי 

 1964צליפות, מיקוש. הקיבוץ הותקף פיזית במלחמת השחרור, הופגז קשות בנובמבר 

סיון הפריצה הסורית במלחמת ששת הימים, יבמסגרת המלחמה על המים, הדף את נ

בטילי קטיושה מלבנון ולקח חלק בהיותו הישוב היחידי שהותקף בפועל. הופגז 

ה. חבריו לחמו בחזיתו שונות, יבמלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון הראשונה והשני

בכל אלה נפל בששת הימים בירושלים. על עמידתו  , אשרונזכיר את חברנו אלי ילון ז"ל

ראוי קיבוץ דן להנפת  ,, קולט בנים שחזרו ומשפחותיהםתוך שהוא מפתח משק וחברה

 הראשון.הדגל 

 יונף הדגל!
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 לוחמים ומפקדים –ל השני הדג

חברי הקיבוץ לדורותיהם לקחו חלק בקרבות אלה, מתוגברים בסטודנטים מהטכניון. 

מלווים בחיילינו מההגנה   ,גיזו רגמים, בוגרי מלחמת השחרורבקרב על הפילבוקס הפ

סוריים.  המרחבית, את המתחם המותקף וגרמו לשריפת השדה בו עמדו כבר טנקים

מלטו. חברנו מוטל ז"ל פיקד על האש אחזה בגריז של שרשראות הטנקים ויושביהם נ

זור, ישראל רונן ז"ל היה המא"ז, ייבדלו לחיים ארוכים ראובן אריאל ויוסי לב ארי, הא

 מפקדים במטה ובשטח. ראויים כל לוחמי דן להנפת הדגל השני.

 בוץמתוך דבריו של ישראל רונן ז"ל מא"ז הקי ,קיבוץ דן במלחמת ששת הימים

 (:קוראת בתו, דפנה)

 ישראל רונן היה מא"ז קיבוץ דן בתקופה שקדמה למלחמת ששת הימים ובמהלכה.

ישראל ראה בתפקידו שליחות ואחריות להגן על קיבוץ דן, מתוך היכרותו את המערכת 

אין אני לי מי לי",  ישראל צפה כי "אם הביטחונית הארצית והאזורית ויכולותיה.

 והכין את קיבוץ דן, במיטב יכולתו, להיות ערוך ומוכן לצרות שיגיעו.

 ציטוט מתוך חוברת שכתב ישראל:

מקולקלת  52הגיע מהפילבוקס רץ, שמוליק אימברמן, עם מרגמה  7:15"בערך בשעה 

ודיווח שהתחמושת של המקלעים הולכת ונגמרת. נתתי לו את המרגמה מהגזרה 

 ת הלא מותקפת. העורפי

נאלצתי לקבל החלטה ולקחתי על עצמי את הפקודה הקשה שאי פעם נתתי. התחושה 

שלי הייתה שיריתי את כל החיצים, ומה שנשאר לנו זה להפעיל את נערי י"ב, או במידה 

ידי לוחמי הגזרה העורפית ולוחמי -והמערך לא יחזיק מעמד לנסות לייצב קו נוסף על
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ארגזי  16-הם, בחרתי שתי חוליות מקלע, שישה נערים עם כהמטה. ירדתי למקלט של

. הסברתי להם את המצב ונתתי להם MGפעולה, עם תחמושת למקלעים ושני מקלעי 

פקודה מפורשת לרוץ על פני השטח ולא דרך התעלות, אחרת הם יגיעו מאוחר מדי. 

ון. זו שלחתי אותם בשתי שלישיות עם מרווחים ביניהם, על מנת להקטין את הסיכ

 הייתה ההחלטה הקשה ביותר שקיבלתי לשלוח ילדים לקרב..."

נכון,  "...אישית למדתי רבות מאירוע זה, בשבילי זו דרמה שתלווה אותי כל החיים.

אך בזמן  לא פעם מתעוררים ויכוחים. "מיליציה" זה לא בדיוק צבא סדיר ומקצועי.

 תי.סכנה, המוטיבציה והמאמץ הם מעל ומעבר למה שאני הכר

נתמזל מזלי שיצא לי לפקד על הקרב הזה, לראות את דן במיטבה, במבחן, תוך שיתוף 

פעולה בחירום, איך החיים של כל הקהילה נמשכים כל כמה שאפשר עד תחילת 

 הלחימה וחידושם מיד אחריה.

שעות רצוף, תוך משמעת עצמית,  120יה הבלתי לוחמת ישבה במקלטים יהאוכלוס

לות ובנות המוסד הי"בתניקיות , מטפלות ומתחזקות את כל מהות, המטפיכאשר הא

 המערכת הזו בתנאים הקשים של מלחמה. "

לסיכום: ללא שיתוף פעולה של כלל חברי דן, כל אחד בתפקידו, כל אחד ותחום 

 אחריותו, לא היו אנשי דן מגיעים לתוצאה של הדיפת הצבא הסורי מגבולות הקיבוץ.

 יונף הדגל!
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 מתיה הלא לוחיהאוכלוס –השלישי הדגל 

יתה גבורת כל אלה שדאגו להמשך קיום סדיר תחת ילא פחותה מגבורת הלוחמים ה

 ;הייעביר למקלטים ולעמדות ארוחות ושתאש הפגזים. עובדות המטבח שדאגו לה

עובדות המרפאה  ;העסיק את הילדים במקלטים הצפופיםעובדות החינוך שדאגו ל

מהות, שתוך כדי מילוי יא ;יפול בנפגעים אפשריים ובחוליםשהיו בכוננות מתמדת לט

תפקידן דאגו לילדיהן הפזורים במקלטים. כל אלה ורבים אחרים ראויים להנפת הדגל 

 השלישי.

 :ניצה רונן –קטע קריאה 

 ואי, במהרה בימינו אמן,והל

 ישובו הביתה אב, בעל ובן,

 והכל יסתיים בשלום ובכי טוב:

 …צל"שים לרובזה לזה נעניק אז 

 בל נשכח, בל נשכח את מקור הגבורה

 שה, בת, אחות, נערה,יאת האם, הא

 אותה.

 אותה שאת שמה גם אמיץ בגברים

 ימלמל בחשאי בלילות הקרים.

 אותה, שאזנה מדי לילה כרויה

 ה.ילקול נפץ, או צרור, או סתם ירי

 פח בלאטיאותה, שליבה מתי

 בעת ריצתה עם ילדה למקלט.

 עד אשמורת שלישית, שנודדת שנתה

 …שעם ערב לוחשת תפילה חרישית

 ואי, במהרה בימינו , אמן,והל

 ישובו הביתה אב, בעל ובן.

 יונף הדגל!
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 ילדינו במקלטים –הדגל הרביעי 

בתוך הרעש והמהומה במלחמות השונות ובמצבי החרום בילו ילדינו ימים ולילות 

רותים בבית יהיום, ורצים לשבמקלטים. היו יוצאים מהם לשעות ספורות במשך 

, א, אבק ממלא את המקלט כשפוגע פגזהילדים הסמוך. כל סדר היום השתבש, רעש נור

ההורים המודאגים, אוכל שלא מגיע בשעות סדירות. גיבורים קטנים אלה ראויים 

 שיונף עליהם הדגל הרביעי.

 יונף הדגל!
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 דגל הנעורים –הדגל החמישי 

 מסמך תעודת בגרות שיפרט מה פעלו באותם ימים קשים.על פועלם קיבלו הנעורים 

 :קטע קריאה

על דעת תושבי המקום מוגשת בזאת תעודת בגרות קולקטיבית לכל חניכי המוסד 

 החינוכי בדן.

כביכול "המרציפנים, המפונקים, ילדי תנובה שמימיהם לא עמדו בשום   –לאותם 

 …מבחן של ממש, ושאינם מסוגלים לעצמאות"

שבימים של טרם קרב עמסו על שכמם את כל כבדם של הענפים החקלאיים  –לאותם 

 שנתרוקנו, במסירות ובאחריות מופלאים.

שה ימים ולילות רצופים במקלטים, ודאגו י, ששדבקו בפעוטונים ובגנים –לאותן 

 לילדים באהבה וביעילות.

פעיל מקלע נערים , מהם שתער עוד לא עבר על לחייהם , שהיטיבו לה-חיילים –לאותם 

 סיון.יכחיילים למודי קרבות ועתירי נ

, וידעו לתת לכל פגז, הצפוף, מלא חיילים ומתנדביםשהוצבו בחדר באוכל המו –לאותן 

 ולו לדקות ספורות בלבד. –אחד הרגשת בית 

שעמדו על משמרתם בלילות, אזנם קשובה לכל רחש חשוד וידם לופתת את  –לאותם 

 העוזי.

הגזרה המזרחית המותקפת בעיצומו של קרב, בתעלות מוצפות שחשו לעזרת  –לאותם 

 מים, ובידיהם התחמושת הנכספת.

שגחנו שוב ושוב על כבלי החשמל והטלפון המנותקים, ודאגו להבטיח קשר  –לאותם 

 בין העמדות למטה.

בימים ספורים אלה עמדתם בבחינות  –חניכים, צעירים שבגרו טרם זמנם  -חברים 

אינכם בקיאים כל כך בתרבות יוון העתיקה, ואולי נוסחאות הכימיה הבגרות. ייתכן ו

קספיר בשפה האנגלית. ייאינן שגורות על לשונכם. ואפשר גם שלא תיטיבו לצטט את ש

 אך מסתבר שלא רק באלה ייבחן האדם. –מצער הדבר כשלעצמו 

 תעודת בגרות זו אינה מפתח הפותח בפניכם דלתות מוסדות אקדמאיים. היא אינה

כמת חיים ותית, לחמקבלו תעודה זו כאות לבגרות א קרש קפיצה לחיים של קריירה.

 –על פרי הילולים זה, שהוגש לנו ערב חג הבכורים  –ולמחנכים ייאמר  ותבונת כפיים.

 יישר כוחכם!

 יונף הדגל!
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 לוחמי הפילבוקס המזרחי –ל השישי הדג

רובים צ'כים ישנים ובשני חברי קיבוץ דן, לוחמי ההגנה המרחבית, מצוידים ב 13

מולם מסתערים חיילי הקומנדו הסורי ר שאכלעים, כשהתחמושת הולכת ואוזלת, מק

בלמו את ההתקפה. לא עלתה בראשם המחשבה  –מצוידים במיטב הציוד הרוסי 

שאם תיפרץ סלולה דרכם של הסורים אל  ,להיסוג או לברוח: מאחוריהם גדר הקיבוץ

נזוז מפה", אמרו בלבם, והשיבו אש. מפקדם קר הרוח, המקלטים, אל המשפחות. "לא 

ני דן גראויים הלוחמים האלה יחד עם כל מיספר מיד את סיפור הקרב.  ,יוסי לב ארי

 שיונף עליהם הדגל השישי.

 "יונף הדגל!
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 :2017ספטמבר  –החינוך הבלתי פורמאלי בדן 

 מנהל חדש ומדריכים חדשים בחינוך הבלתי פורמאלי:

 תום פיינגרש. –מנהל חינוך בלתי פורמאלי חדש  בתחילת ספטמבר נכנס

 תום מוסר דיווח על תחילת עבודתו כאן ועל צוות המדריכים:

  ,לכל קהילת דן שלום רב

 השבוע נכנסתי לתפקיד מנהל מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בקיבוץ.

נפגשתי עם הצוות החינוכי האמון על העבודה בבתי הילדים ובנעורים ואני בשבוע זה 

המהווים חלק בלתי נפרד מהמעטפת  שוקד בימים אלו על הכרת הגורמים השונים

 אשר מניעה את מערכת החינוך של הקיבוץ. ,הגדולה

אנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה מלאה וגדושה בפעילויות ועל כן כבר בחודש הקרוב 

ם מפגשים עם הורי בתי הילדים תמר, דקל והנעורים. במפגשים אלו נקשיב אתא

 ונתאם צפיות אתכם ההורים ונרתום מניסיונכם ויכולותיכם עבור ילדי הקיבוץ.

 

 המערכת הבלתי פורמאלית

 אור שושני ואורן אילון -צוות תמר 

 זיו שחר   -צוות דקל

 כמדריכות מחליפות.עוזרות לנו גם רותם הרשקוביץ וניצן שגיא 

אני רוצה להודות לצוות החפיפה, לצוות המדריכים ולכל אותם אנשים העוזרים לי 

 בכניסתי לתפקיד.

 

 כמה מילים על עצמי: 

נשוי לשירלי שקד ואבא לאיילה, בעל תואר  ,חבר קיבוץ מעיין ברוך ,שמי תום פיינגרש
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 . ראשון בחינוך ובימים אלו עובד על התואר השני בהיסטוריה

עוסק בתפקידים שונים במערכות חינוך בלתי פורמאליות במושב רגבה,  2008משנת 

 במסגרת פרויקט מועצה ללא אלימות.  ,קיבוץ מעיין ברוך וברמות נפתלי

 אני מאחל לנו שנה מוצלחת ומעניינת לילדינו ולנו שנה של פוריות צמיחה וכיף .

 

 תום פיינגרש   

 

 

 ברכות לתחילת שנת הלימודים ולשנה החדשה: 

 ברכות לכל התלמידים, המדריכים והמורים לתחילת שנת הלימודים 

 ולכבוד השנה החדשה: 

 תית,ימאחלים לכולם שנה טובה נעימה, מוצלחת, מהנה, חווי

 שנה של חברות טובה ועשייה למען הקהילה.

  

 את מסעם ב"לב העמק":ברכות מיוחדות לתלמידי כיתה א' שהתחילו השנה 

 

 פתחיה, אלה גבזו-חזן, נופר ארבל-זיו פלוסמן, ליאה וולף

 אוריה אלפסי, שחר גרדי, יונתן כהן, רן מגל, עופרי טוויזר, יובל אשד

       

 ברכות לתלמידים שהתחילו השנה כיתה ז' ב"הר וגיא":

 זמירלי, איתי מגל, שלו תפארת ליבירז רביץ, עומר כפרי, 
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 לבוגרים שיצאו השנה למסלולי החיים השונים: וברכות

 , עידו בן חפרבן יעקב, שירה גרשוביץ מיר חסד, נועם קרטיס, נוגה בכר, תותומ

 

 לשנה טובה ופורייה מלאה בעשייה חינוכית –נוסיף ברכות לתום ולמדריכים 

                                                                             

 

 הגיל הרך 

חודש אוגוסט יצאנו סוף . ב1.9-התחלנו את שנת הלימודים בשמחה ביום שישי ה

ניקיונות ועבודה רבה של  ,לשבוע היערכות שבו התקיימו ישיבות צוותים, סידורים

גלעד משה, שכללה תיקונים, השלמות בחצר גן רימון, השלמות ציוד. בסך הכל, תקופה 

לא קלה שבה גם ההוצאות היו רבות, ואנו מנסים למצוא מקורות מימון חיצוניים, 

 בעזרתו הרבה של עמי.

נות התחלנו שנה בצוותים קבועים עם תכנית עבודה מסודרת. בגנים הוחלפו הגנ

 המשלימות וזכינו בנעמי ברימון ובאליסיה משניר לגן חצב.

לשנה הקרובה מתוכננים השתלמויות ומפגשי צוות לטיפוח מקצועיות הצוותים. דמו 

כן, אני מכוונת לקליטת עובדות מהקיבוץ, בין אם חברות ובין תושבות, וכך קלטנו 

ין צבר לשעבר, למי שלא לאחרונה את: נורית בן יעקב, לבנת טל, סקרלט טולדו )מגרע

 .מכיר( ורות שכטר

מתחיל לקרום עור וגידים: הרעיון הוא לשבץ סבתות ופנסיונריות  מבצע "סבתא גן"

 –עזרה בפתיחה בבקרים, השתתפות בפעילויות מיוחדות וקבלות חג. בהמשך  –בגנים 

היכרות עם מבוגרי הקיבוץ ברחבי הקיבוץ ובבתים, וכל זה במסדרת החלק החינוכי 

המקושר לקהילה. במסגרת זו נפגשתי עם מיכל גבישי לפגישה ראשונה במסגרת 

התכנית, ומתוכננות גם פגישות של הגיל הרך והחינוך הבל"פ עם רכזת התרבות וכל זה 
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קהילה ולחבר את ילדינו למרחב במטרה להדק את הקשר בין אוכלוסיות שונות ב

 הקיבוצי, ולא רק בחלק הפיזי של המקומות והשבילים.

 –ואם יש בכם מישהו שיש לו סיפור, פעילות, רעיון מתאים לילדים, גם הגדולים יותר 

 מוזמנים להציע!!

 ראש השנה בגיל הרך 

 גן רימון       

    גן חצב
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     גנון שקדיה

 

 בית תינוקות שקמה   
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     חצב –שעת סיפור עם זיווה לראש השנה 

 

 :2017ספטמבר   –ועדת חינוך דן 

, סיוון רביץ, ארזי-אבירםאלפסי, ענת -תמיר ארזי )יו"ר(, ליטליהודית  חברי הוועדה:

מנהל קהילה,  –מזכירות, עמי ודר  יתרפרנט – לריסה אקסלרוד ,גלעד בן שלום משה

 .מנהל הבלתי פורמלי –, תום פיינגרש מנהלת גיל רך -אסתר חסד 

 

ועדת חינוך התחדשה בתחילת ספטמבר בשני חברים חדשים, כפי שדווח לקהילה בסוף 

   אוגוסט.

 

 11.9.17מיום:  14/2017דו"ח ישיבת ועדת חינוך מס' 

 :סעיפים והחלטות

 עם משתתפי הנהלת החינוך.  נערכה הכרות .1

 עצמו. ברכות להצלחתו בתפקיד.תום פיינגרש, מנהל החינוך הב"פ הציג 

 ברכות לגלעד בן שלום משה ולסיון רביץ להצטרפותם להנהלת החינוך.

 

 :תאום ציפיות, נוהלי עבודה, בחירת יו"ר להנהלה .2

 .חשוב להגדיר מטרות שנתיות ותוכנית אסטרטגית למערכת החינוך כולה 

 בים לדיסקרטיות ואתיקה מקצועית.חברי הנהלת חינוך מחוי 

  או עם ראייה  ,דילמה האם נציגי הצבור הם נציגי ההוריםעלתה 

 אובייקטיבית לכלל המערכת.
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 .עלה צורך בבדיקה חוזרת לגבי מבנה ההנהלה, תפקידיה, סמכויותיה 

  נבחרה יהודית ארזי. –יו"ר ועדת חינוך 

 

 הפקת לקחים: –"פ בדן למערכת החינוך הב .3

 בדיון שנערך הודגשו הנקודות הבאות:

  הורים התקשתה לקבל את המכתב שפורסם ע"י מנהל הקהילה קבוצת

נשמעו גם קולות אחרים מהורים  ,וועדת חינוך בעת פרוץ המשבר. עם זאת

 חברים ותושבים בקהילה. 

 .ההורים בדן קואופרטיבים 

 "דגש על יחסים עם ההורים כשותפים באחריות ולא כ"קליינטים 

 מקבלי שרות. 

 עם הורים. הוצע לחשוב על ישיבות פתוחות 

  מבנה, ארגון, תפקידים, סמכויות, סדר פעולות של הנהלת חינוך–  

 ראוי לבחינה חוזרת.

 .חשוב לפרסם לציבור פרוטוקול ישיבות בתדירות קבועה ומסודרת 

  כראי למצב הקהילה. -מצב מערכת החינוך 

 .יש צורך במעורבות יתר ופיקוח של המנהלים במדרגי המערכת השונים 

  פניות הורים ונוהלי פנייה לצוות החינוכי ולבעלי תפקידים.הגדרת מדרג 

 

 :החזרת המסורת לשמות קבוצות גיל בדן .4

 סוכם על החזרת מסורת השמות לקבוצות. 

 

 :אתגרים, משימות, נושאים לטיפול בהמשך .5

 נוך בצוות החינוכי ועם ההורים.י* תקנון החינוך הב"פ לדיון בהנהלת ח

 ך* תוכנית חומש למערכת החינו

 * מבנים למערכת החינוך.

 * תקציבי החינוך.

 ניתן לפנות למנהלי המערכת )אסתר ותום( או ליהודית,  –* נושאים נוספים 

 להעלאת נושאים  לחשיבה ודיון. אסתר, תום ויהודית יחליטו בהתאם   

 באיזה פורום נכון להעלות את הנושא המבוקש. ,לנושא   

 * הנושאים ירוכזו ע"י יהודית ויעלו בפורומים המתאימים. דיווח יימסר 

 לוועדת החינוך והחלטות יפורסמו לגורמים המתאימים, כולל לצבור,    
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 באחריות יהודית.   

 

 שנה טובה ובהצלחה לכולנו

 

 

                                                   
 

 2018-2017לתוכנית פעולה מתובנות  –מערכת החינוך בדן 

 17.9.17כום ישיבה מתאריך: יס

 משתתפים:

מנהלת  –מנהל הב"פ, אסתר  –יו"ר ו. חינוך, תום  –מנהל קהילה, יהודית  –מדן: עמי

 הגיל הרך, 

 רכזת רווחה. –מש"א, לילי  –חברי ועדת חינוך, רביטל  -ליטל, ענת, גלעד

פיתוח ארגוני  –עו"סית, עופרי  – מהמועצה: אביעד ושני מהמח' לחינוך ב"פ, טלי

 וקהילתי.

 בנוסף הוזמנה והשתתפה ליבנת גלילי, מנהלת מערכת החינוך באיילת השחר.

 קרי הדברים:יסיכום ע

 :  ועדת חינוך כגוף מוביל ומשמעותי

צורך בגיבוש זהות ברורה לוועדת החינוך, המדייקת את תפקידה וייעודה בתוך 

בוועדה  מיסוד שגרות עבודה ותיאום ציפיותהקהילה בכלל ומערכת החינוך בפרט. 

 ומול ממשקים נדרשים בקהילה.

 : מערכת חינוך  -קשר הורים

ת ביחס ביסוס קשר של אמון בין ההורים למערכת החינוך בדן, תוך תיאום ציפיו

לעשייה החינוכית. קשר פתוח שמאפשר שיח שוטף ומכבד, עם יכולת לפתור חילוקי 

 דעות ולהכיל מורכבות. יצירת שותפות ביחס למטרה.
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 :אתגרים

  ,שיפור "הדיבור הקבוע" עם ההורים בכל רמות התקשורת: יידוע ועדכון

ה התייעצות וחשיבה משותפת בשיח. יש מקום למסד שגרות פעולה בנושא ז

)נוכחות באסיפות הורים, דף עדכון חודשי קבוע, ועדת חינוך פתוחה מספר 

 ('פעמים בשנה וכו

 הה בקרב הורים עקב אירועים בשנה האחרונה.ובקיימת רגישות ג 

 .טיב הקשר עם ההורים משפיע ישירות על יציבות מדריכים 

  תמיכה חסרים כלים להתמודד עם קשיים מול הורים, יש צורך להטמיע מעגלי

 לאנשי הצוות.

 :צעדים ראשונים לעבודה

 ריענון התקנון הקיים+ התאמות ודיוקים. חשיבה ביחס לריענון מול הורים. .א

 תדירות/ דרכים/ פרסום ההחלטות. –גיבוש "קשר מובנה" עם הורים  .ב

 אנשי קשר/ דרכי פנייה לוועדת חינוך. .ג

 פרסום פרוטוקולים במייל/ וולדן. –שקיפות פעילות הועדה  .ד

מיפוי צרכים ביחס להעשרת הורים וכלל הקהילה בנושאים חינוכיים כגון: תרבות 

 נוער, התנהגות סיכונית, טכנולוגיה וחינוך וכו'

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

 דברים טובים קורים בדן - "מלאכי השביל"

  

יש לנו קהילה נפלאה שמצליחה להתאחד למטרות משותפות ולהרים פרויקטים 

והפעם, רגע לפני שהעונה מתחילה, אנחנו מזמינים מרשימים מאוד )ע"ע פסטידן(! 

 אתכם להצטרף לפרויקט קהילתי הפועל מזה זמן רב בדן.

 

הטרקים הטובים בעולם של  20שביל ישראל, מדן ועד אילת, מופיע שני ברשימת 

נשיונל ג'אוגרפיק! כתחנה הראשונה והאחרונה בשביל ישראל, אנו זוכים לאלפי 

אך חלקם מגיעים ערב לפני  ,רבים מהם רק חולפים לרגע מבקרים איכותיים בשנה.

לאחר מסע  ,וחלקם מקווים לנוח בדן לילה לפני שחוזרים למציאות היציאה למסע

  שנמשך בין חודשיים לשלושה.

 

לאט  אך לא מפנק. ,אולם הספורט היה המענה היחיד עבור המטיילים. זה נחמד ,בעבר

לתם וליבם למטיילים בחרו לפתוח דאשר  ,נוצרה בדן קבוצה של אנשים טובים לאט

דבק בהתרגשות וההשראה שהם יובתמורה זוכים לשמוע סיפורים ולה הנפלאים האלה

  מביאים איתם.

 

בכל העולם תופעת  קיימים בכל הארץ לאורך המסלול. " שכאלומלאכי שביל"

המלאכים מדוברת בהתרגשות ומוסיפה לפופולריות של השביל בקרב תיירים 

אנו בדן רואים באירוח שליחות מרגשת, הזדמנות להציג צד  ים אוהבי טבע.וישראל

  אחר של ישראל בעולם וצד אחר של הקיבוץ בכלל ודן בפרט, פה בארץ.

  

בד"כ שמות המלאכים  במקומות אחרים.אשר בקיבוץ דן ייצרנו פורמט קצת שונה מ

אפ סקבוצת וואט אצלנו יש מפורסמים באתרים והשביליסטים פונים אליהם ישירות.

אם מישהו  וכשמגיע שביליסט הוא פונה אלי )רוני( ואני מפרסמת את פרטיו בקבוצה.
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אם לא  פנוי לארח ופרופיל המטייל נראה לו מתאים, הוא מאשר והתיווך נעשה.

  פשוט ולא מחייב! מסתדר לארח, אין צורך להתנצל או לסרב.. פשוט לא מגיבים.

  

 

 

 " ענו החבר'ה:יות מלאכי שביל?מה זה עבורכם להלשאלה "

 

  "לתת למען אוהבי ישראל"

 יהודית ואשר ארזי

  

לספר על  זה לקבל עוד הזדמנות להכיר אנשים מעניינים, בשבילנו להיות מלאכי שביל"

ולמידה רב גונית עבור ילדינו שדרך האירוח  ישראל , על הקיבוץ מזווית ראייתנו...

 "מיומנויות לחיים.. מקבלים

  בשם משפ' טל שרית 

  

 אנשים טובים תמיד חוויה טובה של לפתוח את הבית והלב ולקבל המון בחזרה."

נותן הרגשה ממש  שלוקחים פסק זמן מהחיים ויוצאים למסע ואתה נהיה חלק ממנו.

זה נותן לנו להרגיש כמה מיוחד  אנרגיות טובות לבית ולמשפחה. טובה ומכניס

 "זל אנחנו.שאנחנו גרים בו וכמה ברי מ המקום

 כנרת בשם משפחת פתחיה

 

 "להכיר אנשים טובים באמצע הדרך , הזדמנות גדולה לפתוח את הלב"

  מיה בשם משפ' גבזו 
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נו, שאני סקרנית לגבי המחליטים לטייל בארצאני באופן אישי אוהבת להכיר אנשים ו"

אני נהנית  !)אף פעם לא נועלים אותו( הבית שלנו תמיד פתוח לכולם כך אוהבת.-כל 

 אלה שממש זקוקים לארח במיוחד את החבר'ה שסיימו לטייל לאורכה ולרוחבה,

    "נהדרת! עבורי זאת חוויה. בה ומיטה לישון ארוחה טובה למקלחת טובה,

  מיקי בשם משפ' אורן

 

את מה שאמא שלי למדה אותי: בן, לתת זו  בשבילי להיות מלאך שביל זה לקיים"

 ."אל תהססאז בכל הזדמנות שתוכל לתת,  מתת אל

 דוד בשם משפ' שושני

  

אשר מארחים מכל  ,תודה גם למשפ' חרמוני, משפ' לאופר, משפ' בן חפר ומשפ' כפרי

תודה גם לשותפים השקטים בקבוצה המחכים לרגע בו יתאים  הלב ובכל הזדמנות.

ובקשה למען רווחת תודה לעמי ודר על התמיכה בכל רעיון . להם להצטרף לחגיגה

השנה הפקנו מדבקות, קנינו מזרנים והסרנו את התשלום הגבוה ללנים  השביליסטים.

  זה לא מובן מאליו. באולם.

 

עסק   אנו מקימים חוברת דיגיטלית עם הנחות לשביליסטים בעסקי הקיבוץ. ,במקביל

כן, אם בא כמו  .יהמעוניין להעניק הנחה ולזכות בלקוחות חביבים, מוזמן לפנות אלי

 לכם להיות חלק בכל דרך שהיא, יש לכם שאלות, חששות.. מוזמנים לפנות אלי.

 

 ימים נפלאים!

 052-8357014רוני בית הלוי 
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 כשהדבורה יולי פגשה את הנשיא...

 

 

ש השנה מפגש חגיגי לכבוד רא ובי( ריבלין, ורעייתו נחמה, ארחונשיא המדינה, ראובן )ר

מכוורת דן שלחה למפגש נציגות  במשכן הנשיא. והדבוראים,עם מועצת הדבש 

)שהגיע עם בתו  ארי-מכובדת, אשר כללה את עידו ירמיהו, זוהר רודולף ונמרוד לב

 . יולי(
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 רשימת תודות –הפרויקט הקהילתי של הקיץ  – 2017פסטידן 

 

מקטנה תודה לכל הזמרים והזמרות, הרקדנים והרקדניות, השחקנים והשחקניות 

ועד גדול, שהעניקו לנו חוויה מהממת ובלתי נשכחת! תודה על ההשקעה, ההתמדה 

במהלך החודשיים האחרונים היו כאן המון אנשים  והרצינות, כולן ניכרו בארוע!

 עסוקים, אנחנו רוצות להודות לכולם, תתכוננו, הרשימה ארוכה.

 

רום איתנו, אבל כרגיל, נכנסנו אל המשרד שלך בחשש שאולי הפעם לא תז -עמי היקר

 אתה כל כולך, קהילה ושותפות, ולכן נתת לנו אור ירוק לצאת לדרך, תודה.

 

 ראשי צוותים

בזכותך הצלחנו להרים ערב מצחיק ושנון, כתבת את הטקסטים לקטעי  -מעיין פרלמן

יתה מביישת את כותבי ארץ נהדרת, הובלת את צוות השחקנים יהקישור ברמה שלא ה

 מקצועית, אין כמוך.בצורה 

דפנה מאור, רוני מלכה, מירב בן יעקב, ליטל ארזי על הריקודים והפיזוזים, עמלו 

לקחת חמישים ילדים ולגרום להם להניף יד יחד,  -רודולף, נועם לביא וליאור מאור

בתיאום ובדיוק במילה הנכונה, זה נשמע כמעט בלתי אפשרי, אבל הערב נוכחנו 

 למת. תודה, אלופות.שעשיתן זאת בצורה מוש
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האחד והיחיד, מחרוזת הורים מטורפת כזו, רק אתה יכול לביים  -שחר גריידי

ולהלהיב, לרגע הרגשנו מיומנה, תודה על שסחפת אותנו בצעדי ריקוד מקצועיים אבל 

 בעיקר מהנים.

והתופרות המקסימות, לא מובן מאליו להרים  עירית סולומון שני אלבז, כנרת ארבל

רי גודל כאלו ולדעת שהכל מתוקתק ומאורגן מבחינת התלבושות אירוע בסד

והאביזרים. שעות של השקעה, חיפוש, עד הפרט האחרון כדי שהכל יהיה מושלם, תודה 

 על מי שאתן.

ולצות, הפרסומות, הגרפיקאית של הפסטידן, כל השילוט, הלוגו, הח -רונית רינגל נבון

 ה את העבודה איתך לא יסולאו בפז.תיות שלך והנעימות שמלווריהכל את... היצ

המעורבות מאחורי הקלעים, הטיפים הקטנים, הניסיון, מייעץ, מגייס,  - ניסן פתחה

ובעיקר מרגיע תודה על ההתגייסות מכל הלב ובלי חשבון,  ההפקה הזאת לא הייתה 

 נראית אותו דבר בלעדיך.

שלנו, את כל כך יצירתית , כשקרן רוצה מגדל, יהיה מגדל, יקרה ן'הוויז -קרן מעיין

 ומשדרגת את הלוק של כל אירוע בכישרון ובקסמייך, תודה.

כשנותנים לכנרת ולנועה משימה של ניהול ההתכנסות  – כנרת גרטי ונועה שפניר

רווית והכיבוד, אפשר לשכוח מזה ולגלות ביום האירוע שהכל מתקתק ומתוקתק, יחד 

 מנהלת התרבות הרמתן אירוח למופת. פוקס

ועובד למה  המנהל המוסיקאלי של הערב, שבזכותו נמצא סולם לכל שיר, – ם רינגלר

 ששמעתם הערב, תודה על הזמן שהקדשת ולא מוותרים עליך גם שנה הבאה.

 

 :עוד בהפקה

 אחראית הקמת במה  -לילי דגני

 מצגות - נטלי פורת, אדר תפארת, דורית משה, רונית נבון

 רסוםשיווק ופ -מיכל לאופר

 סרטונים ועיתונאות -לוינזוןיעל 

 סיוע מזכירות -דורית משה

 טקסטים -אסף רוגני

 צילום וידאו -יוסי חזן

 צילום סטילס -עירית סלומון

 חינוך בלתי פורמלי, ארוחת ערב בגנרלית, ועוד הכל מהכל -יהודית ארזי

 אסתר חסד וצוות המטפלות והגננות על הסיוע בקליפ גנים

 חלק ליווי צמוד מדף -יוני טל

 עוזרת הפקה, ניהול צוות ההגברה והתאורה, קשר עם סוכנות ירדנה ארזי -אופיר ארזי
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 עוזרות הפקה -דנה הרשקוביץ, שני אורן

 מועדון לחבר, סיוע בכל -שוהם אלה

 הגברה בחזרות -הדס רוח

 הגברה -שורש

 נורית פתחה -צילומים ועריכה

 סתו )סטודנט( -צילומים נוספים

 

 פעולהקמה ותדוכני הפסטידן: 

על הכנת, הפעלת  -יניב כהן, יבגני )ג'ניה( זוטובסקי, פז יוגב, ירון פורת ואופיר נבון 

 ופירוק דוכני המזון בהשקעה ובמסירות

 סידור כיסאות, שילוט, תלייה -ניסן פתחה

 על התלייה המקצועית והפירוק של השלטים -אייל ארזי וגלעד משה 

 היצירתי לשלטיםעל הקופירייטינג  -רועי גרדי 

 על עזרה חשובה בהובלות  -זוהר 

 על אספקת הקרח הנדיבה -גיל רביץ 

 על שיתוף הפעולה והעזרה בכל מה שביקשנו -למאור מהכלבו 

 על תרומת הפירות הנדיבה -למשק שי )אביהו ויניב( ולמשק קרימר 

 על הנכונות ושיתוף הפעולה -לשוהם ואסתי 

 השלטים המהממים על עיצוב -לרונית רינגל נבון 

 על עזרתה בגיוס העוגות המוצלח  -למור רוח 

 פייםשהכינו במו ידיהם את השלטים היפי -לתמר ודנה המדריכות וילדי תמר ודקל 

 שהתגייסו והכינו ממיטב מאפיהם היפים והטעימים -ולכל החברות 

 ולכל האנשים הטובים שעזרו  בהכנות ובפירוק...

 

 קטעי ריקוד עם הילדים:

דה להורים שליוו והגיעו לחזרות יום יום. עזרתכם הפכה את העבודה על הריקוד תו

 לאפשרית. 

 הבמה:

גלעד משה, ניסן פתחה, דימה דמבורג, יבגני זוטובסקי, יובל ירמיהו, איתי  -בנייה

 מושל, גיל מאור, יניב גרטי, יואב חרמוני, אסף חסד

גלעד משה, אביטל רוח, אסי לביא, איתי מושל, איתי אילת, איתמר פתחיה, - פירוק

 ליעד מאור, סטס קוזצקביץ

 צוות המכוורת, אביטל רוח, נועם קרידי -הובלות

 תודה לנימי לב ארי זוהר רודולף, אייל להב שהזיזו את המגדל. -מגדל
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 לאוסמה ובסם שנרתמו בזריזות להעמיד את המגדל בצורה בטוחה.

 אביהו רוח ואלון מעיין שעזרו בכל מה שהיה צריך.ל

 

 תלבושות ואביזרים:

 לתופרות: עדי נדב רוח, בת שבע, יניקה, אורנה פורת

 מעיין פרלמן הכנת אביזרי תלבושות

 בילי בן חפר ומעיין פלוסמן הכנת אביזרי תפאורה

 לכל הבנות שפתחו את הארון ואת הלב כדי למצוא בדיוק את השימלה המתאימה

 לרז פלוסמן על המדים מהנשקייה

 אלון סולומון ושני אלבז על הבאת חולצות הפסטידן

 

 היה טעים ומחמם את הלב –לחברות שהשתתפו בהכנת הארוחה בחזרות הגנרליות 

 שולמית שאודר

 מיקי אורן

 שולי רינגל

 רבקה בן צבי

 טובית דרורי

 מאיה רוח

 מאיה ירמיהו

 אסתי טל

 חביבה גרדי

 כרמלה מליקה

 טליה גריידי

 שוהם אלה

 מלי שחם

 מימי רוח

 נעמי ירמיהו

 ניר פרלמן

 מור רוח

 פיצקלי -גל ושירה קרן 

 דליה שפניר

 ענת ארזי

 אסתר מעין

 אסנת טל



 

 

34 

 

 נעמי פתחה

 כנרת גרטי

 יהודית ארזי

 

 מנו את הפסטידן.ת כולנו והגיעה בהתנדבות לחגוג עלירדנה ארזי האגדית שריגשה א

 , על תרומת חולצות הפסטידן. AIPתודה לחברת 

 

 .איתו הסליחה -ואם מישהו נשמט בטעות מן הרשימה 

 

 כשיש התגייסות כל כך גדולה ואיכותית, השמים הם באמת הגבול!

 ,תודה רבה עד לפסטידן הבא

 

 נועה חרמוני ונורית פתחה

 

 


