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תרבות
תודות:

תודה גדולה לצוות שבועות:
ערן שחר,
כוכי יצחק,
ציפי דמרי ,זוהר מרדכי,
דיתי גולדשטיין,
יוגב עמדי,
גד זיגר ושלומית אייל,

הרמתם חג לתפארת!!!
תודה רבה גם לרזי ויהודה כחלון על עיצוב האירוע.
תודה לענפים החקלאיים והעובדים בהם ,שתרמו
ביכורים  ,ציוד ,שעות עבודה ועוד .תודה לזהבה קופרמן
על עיצוב לוח החג ולנורית קחטן על המודעות ללוחות
המודעות ולימית על פעילות שזירת הזרים.
תודה לנועה בנאי ולתלמידי "סטודיו נועה" ,למירי זיגר
ולילדי גן סיגלית ,לליפר ולכל מי שלקח חלק בעשייה.

"קולנוע דפנה"
קולנוע דפנה גאה להציג:

מחוברים לחיים /

צרפת 1122

מחר ,יום שבת ה  ,6/2בשעה  00:11במועדון
תקציר :בעקבות תאונת מצנח רחיפה ,פיליפ,
אריסטוקרט עשיר ,שוכר כמטפל ביתי את את האדם
הכי פחות מתאים לעבודה  -דריס ,צעיר מהסלאמס שזה
עתה השתחרר מהכלא .שני עולמות שונים ורחוקים
מתערבבים ומולידים חברות משוגעת ,מצחיקה ,מרגשת,
אמיצה ובלתי צפויה ,שתפיק מהם ניצוצות ותהפוך
אותם לבלתי פגיעים ולמחוברים לחיים.
במאיים :אריק טולדנו אוליבייה נאקש
סרטים נוספים ,ימי שבת בערב ,בחודש יוני:
 – 0/2אלגנטיות של קיפוד /צרפת 6110
 – 02/2פרידה /איראן 6100
 - 6//2הסוד שבעיניים /ארגנטינה 6110
– 6//2נאמן /ישראל 611/
אנו זקוקים למתנדבים לפתיחת המועדון ,הפעלת הסרט
(לחיצה על הכפתור) וסגירת המועדון בסוף ההקרנה.
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למי שלא שם לב...
על הקיר בבריכה תלויה היצירה הקיבוצית שיצרו ביחד
כל משתתפי " המשחק הדפנאי הגדול" ביום העצמאות
האחרון (בהנחיית ימית) .התוצאה מדברת בעד עצמה
ומראה לכולנו אילו דברים יפים אפשר ליצור ביחד....
ולמשתתפי המשחק ,אל תחשבו ששכחנו את הפרס- ,
רשמו לפניכם את ה  – 6/2הזמנות אישיות ישלחו במייל
ותאי הדואר....

קצת על תרבות דפנה:
אני רואה את התרבות דפנה כחלק חשוב בבניית
הקהילה ותחושת "הביחד" בדפנה המתחדשת .פעילויות
התרבות מאפשרות הזדמנות למפגשים עם אנשים
חדשים ועם כאלה שכבר הרבה זמן לא נפגשנו איתם,
מפגשים של הנאה וכייף.
אומנם ,חג שבועות הוא האחרון בחגי השנה ,אבל
בהחלט אינו מציין את סוף אירועי התרבות לשנה זו.
האירועים המתוכננים לקיץ הקרוב :סרט כל מוצ"ש
במועדון ,אירוע פתיחת הקיץ בבריכה ,מסיבת ריקודים,
ערבי קריוקי ושירה בציבור ועוד ועוד....
להפקת האירועים אנו זקוקים למתנדבים ולעזרה מכל
שכבות הגיל ובכל התחומים החל מרעיונות ,דרך הפקה
וביצוע ועד פרסום ועיצוב וכל תחום אחר שקרוב
לליבכם.
זו הזדמנות גם לתושבים וחברים חדשים וגם לוותיקים
שלקחו "הפסקה" מהפעילות הציבורית – לחזור ולקחת
חלק בעשייה משותפת וליהנות מהסיפוק שמקבלים
מהנאת החברים באירוע מוצלח ומתחושת השייכות
לקהילה תוססת ופורחת .מקווה לשמוע מכם...

שבת שלום ,רותי תרבותי

הודעה
עם תחילתן של מסיבות הסיום של בתי הספר,
מתבקשים המעוננינים להשתמש בפארק לצורך זה,
לתאם א ת המועד מראש עם פטריסיה במזכירות.
רק בשמחות !!
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בית דפנה אבל על מות חברתנו

אסתר נחשוני

ז"ל

ומשתתף בצער המשפחה

דברים על ולזכרה של אסתר נחשוני

אסתר נולדה ב 60-ספטמבר  ,000/בעיר מזריטש שבפולין לאביה אהרון ואימה ציפורה טוגינדר .כשהייתה בת /
חודשים ,נפטרה אימה והיא נשארה לבד עם אביה .כשהייתה בת  4נישא אביה בשנית .בגיל  /עברה לגור עם
סבתא לא רחוק מהעיר קוסנה ,באזור שהייתה בו אוכלוסייה מעורבת של רוסים פולנים ויהודים.
אסתר למדה בבי"ס עממי והייתה היהודייה היחידה בכתתה .היא הצטיינה בלימודיה ובזכות השפה הפולנית
שהייתה שגורה בפייה הייתה נבחרת תמיד לקרוא בטקסים ובאירועים בבי"ס .בעבודת השורשים של הנכד עומרי
היא מספרת לו:
"זכור לי קטע קריאה ,שקראתי מתוך כתביו של סופר פולני ידוע באירוע שבו הנציחו תמונה של גנרל סולסוצקי
(שהיה מאוחר יותר נשיא פולין) במקום מרכזי בעיירה .לטקס הגיעו אנשים מפורסמים מכל רחבי פולין וביניהם
ראש הכנסייה הקתולית .הייתה התרגשות גדולה בקהל כשנודע שאני יהודייה ,ומשום כך הוענקה לי נסיעה
למחנה קיץ ,שזה כמו בית הבראה של ילדים פולנים מבתים מיוחסים .אך בגלל יהדותי ושמירת הכשרות לא
קיבלתי את מה שרצו להעניק לי"
שנים מאוחר יותר ,סיפרה ,החלו אוקראינים ורוסים בני המקום להציק ליהודים ,היו מגיעים בלילות מחופשים,
צורחים ודופקים על הדלתות והחלונות ,זה היה מפחיד מאד .אסתר הצטרפה לתנועת ה"חלוץ" בגיל  06והייתה 4
שנים בהכשרה בקיבוץ לודז' .היציאה מהבית ,לעלייה לישראל בשנת  ,00/0הייתה סודית ,היא נדברה עם חברה
להיפגש בתחנת הרכבת בבריסק ומשם לנסוע יחד לוורשה .ברכבת ראו שני שוטרים פולנים שנסעו לוורשה הן
פחדו ,והשתדלו להסתתר מהם כל הדרך .מוורשה המשיכו דרך לבוב לקונסטנצה עיר נמל ברומניה ,כשהגיעו
לקונסטנצה נשארו כלואים  01ימים ברכבת ללא אוכל ותנאים מינימאליים עד שעלו לאונייה – טייגר היל –
שהייתה אוניית בהמות .על האונייה היו  611חלוצים .כשהתקרבו לחופי הארץ גילו אותם הבריטים והם הסתובבו
הרבה זמן מחוץ למים הטריטוריאליים וראו מרחוק את אורות תל אביב.
בסוף הם נתפסו ע"י האנגלים בחופי תל אביב ,החוף היה מלא באנשים שבאו מכל הארץ לעזור להם .האנגלים ירו
עליהם והר גו שני מעפילים ,היתר ניסו לברוח .כ /11-הצליחו והשאר נתפסו למרות שהאנשים בחוף ניסו
להתערבב עימם .הם הועברו לסרפנד – היום צריפין – ושם שהו כ 01-ימים שהיו קשים מנשוא .מסרפנד עברו 61
איש מקיבוץ לודז' לגבעת ברנר ומשם עברה אסתר לנס ציונה  ,לקיבוץ דפנה.
ב 0041-נישאה אסתר למנדל'ה ויחד הקימו משפחה לתפארת עם  4ילדים שרה ,משה ,ציפה ואהרון .אסתר ומנדל
גרו כ 01-שנים ב"ארמון" שבנה אליק גרודמן ליד הדן – היום נמצא שם אתר הזכרון – "יד לנופלים" .
אסתר ספרה לנכדים שמיר ושחר על אירוע מיוחד בבית" :בבית הייתה בת המצווה של שרה ,המסיבה הייתה מאד
מרשימה ,סדרנו את המקום (סביב הבית) לאחר שהוא נעזב ונעשה פראי ,הדלקנו מנורות וכולם אמרו שהמקום
יפהפה ,לא רבים רצו לגור בו בשל ריחוקו משאר הבתים".
עם עבור השנים התחתנו הילדים ונולדו נכדים ונכדות שהביאו הרבה שמחה ואושר לאסתר ,גם לנינים ונינות
זכתה ,הכירה ונהנתה .אסתר סיפרה לנכדתה שירה כי בזמן מלחמת השחרור פגשה איש מהעיר שלה בפולין
שסיפר לה איך הגרמנים אספו את כל יהודי העיר על גבעה מחוץ לעיר וחייבו אותם לחפור לעצמם קברים ואח"כ
ירו בהם .אותו איש סיפר לאסתר שראה את אבא שלה חופר ושר וחשב לעצמו שהוא השתגע .הוא שאל :אהרון
למה אתה שר? ואבא שלה ענה :אני מאושר שהבת שלי ניצלה ,הם לא יצליחו להרוג אותנו .הוא אכן צדק,
לאסתר יש  00נכדים ונכדות ו 00-נינים ונינות .לפני  01שנים נכנסה אסתר לבית אלה עקב בעיות בריאות .ב/-
השנים האחרונות הורע מצבה וקשה היה לה לתקשר .ביום שישי האחרון – ערב שבועות – עצמה אסתר את עיניה
לעד .היא נולדה בערב סוכות ונפטרה בערב שבועות .אסתרקה הייתה אשה קטנת קומה עם לב ענק וחיוך תמידי
על הפנים .כך נזכור אותך.
תהייה נשמתך צרורה בצרור החיים
תנחומינו למשפחה לשרה ,משה ומאיה ,ציפה ומאיר ,אהרון ואריאלה ולכל הנכדים והנינים
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 אישור הגשת מועמדות לקדנציה
לשמואל בוגוסלבסקי  -מנהל העסקים.

משולחן מנהל הקהילה

חגיגות שבועות סוגרות את עונת חגי האביב:
פסח בו חוגגים יציאה מעבדות לחירות ,יום העצמאות
בו חוגגים את שחרור הארץ והקמת מדינת ישראל וחג
השבועות ,חג החקלאים ,חג ההתיישבות .בחג זה
קהילות יהודיות בעלי משק חקלאי מקיימים את שני
עקרונות הציונות :יצירת יהודי חדש הקשור לאדמה
ולסביבה הפיזית שלו ושמירת הקרקע .
לדפנה יש חקלאות ענפה כגון רפת ,מטעים ,דגים וגידולי
שדה וביחד איתה צומחים ענפים המשתלבים בסביבה
הכפרית :השכרות ,תיירות ,אתר הדייג  ,דוכן הדגים
והמסעדה ,מערכת סולרית ומרכז מסחרי בפיתוח.
מסביב ענפי שרות המשרתים את הקהילה ואת חבריה.
אנו מברכים את עושי המלאכה ואת כלל הציבור שנרתם
לקיים חגים מוצלחים שהם עמודי התווך של החברה
הדפנאית.

לקראת ישיבת המועצה
שתתקיים ביום ראשון הקרוב בשעה :00:11

 הצעה לצמצום המס הפרוגרסיבי:
כבר שלוש שנים אנו מקיימים מדיניות של צמצום מועץ
של המס הפרוגרסיבי .למהלך שתי מטרות:
א -לצמצם את עול המיסוי על עבודת חברים בעידן
שלחברים הכנסות אחרות שהן ללא מיסוי
ב -לצמצם את הפער בין חברים חדשים לחברים
החדשים.
הצעתנו מוגשת לאישור לאחר שהבטחנו שכלל החברים
משלמים מס פרוגרסיבי ,כולל סגירת חובות עבר.
בכוונתנו לצמצם את המס כך שהמס שיגבה בשנת 6106
יהיה מחצית המס שנגבה ב .6100-ז"א צמצום נוסף של
 /1%מעבר ל 61%שצמצמנו בתחילת השנה.
לשם הבטחת מקורות כספיים חלופיים למס
הפרוגרסיבי ,סוכם עם צוות שיוך נכסים שמודל חלוקת
הרווחים יוחל בשנת  610/על בסיס רווחי  .6106הצעתנו
היא שהמגזר העסקי יעביר  ₪ 211,111מרווחיו בשנים
 6101-00בפריסה ל /-שנים .6106-6104 :כספים אלו
יעודם אך ורק לצמצום המס הפרוגרסיבי.

נוספת

לאחר שלוש שנים של שמואל בתפקיד מנהל העסקים של
דפנה ,נקיים על פי הנוהל דיון כדי לקבל החלטה האם
לאשר הגשת מועמדותו לקדנציה נוספת ,על פי המלצת
ההנהלה העסקית.

שבת שלום ,אשר

סיכום ישיבת וועד מתיישבי דפנה
אגודה קהילתי ת להתיישבות
מס'  – /.06מיום61.1..6106 :
נוכחים :נמרוד גייר ,אשר צימרמן ,אהרון מן ,מאיר פרץ
 ,עטרה פרס , ,יפית קנר חסרים :עמוס ברין ,רותי
תנחלסון ,משה שחר ,רות ליפר ,צביקה הוכשטיין
מוזמנים :רותי ירקוני – תרבות ,אופיר מורידיאן – רו"ח
 .0אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
 .6תרבות – הצגה  /אישור תוכנית
 ./אישור דו"ח רבעוני – אופיר מורידיאן
סיכום:
פרוטוקול ישיבה קודמת – אושר
.0
דו"ח תרבות
.6
רותי :מטרתי לתת פעילויות מתאימות לגילאים
וחתכים שונים באוכלוסיית הישוב בנוסף פעילויות
ומפגשים המשלבים את הקבוצות השונות .התרבות
הקיבוצית מ הווה את הבסיס לקיום של קהילה
מגוונת וזה המקום ליצור את המפגשים.
מאיר :יש כאן שילוב המשלב את הילדים ואת הסבים.
אני רואה שה"ביחד" שרותי מובילה הינו דבר מצוין,
נעשה טוב ויש להמשיך בכיוון הזה במיוחד הטיולים.
רותי – מתחילת דרכי אני פועלת לשילוב חברים
מאוכלוסיות שונות בעשייה ולאט לאט מצטרפים
אנשים נוספים.
סיכום :ההנהלה קהילתית מברכת את רותי על
העשייתה המבורכת ומזמינה את הציבור להצטרף
לעשייה.

 תקנון העבודה לעובדי פנים:
בהמשך לדיון שהתקיים לפני כשנה ,מביא מנהל משאבי
אנוש הצעה לטיפול בנושאים שנשארו פתוחים לאחר
הדיון הקודם.
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אישור דו"ח רבעוני .אופיר הציג את הפעילות
./
ברבעון – הדו"ח אושר.
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יציאה לפנסיה בקהילה
החליטת אסי פת דפנה לגבי יציאה מהעבודה בגיל
פנסיה לחברים העובדים בקיבוץ היא :מנהל משא"נ
ייפגש עם מנהל הענף בו עובד החבר העומד להגיע לגיל
פנסיה ויסכם אתו האם להציע לחבר להמשיך או
להוציאו לפנסיה .כל זה כמובן לאחר שמנהל משא"נ
נפגש עם החבר עצמו והבין ממנו שהוא מעוניין להמשיך
בעבודה.
הנוהל שהתגבש ,בעזרת אשר ,לגבי מנהלי ענפים או
פעילויות בקהילה ,הוא לבדוק מה קורה בנקודת הפנסיה
וזה כולל הוצאה של התפקיד למכרז .המנהל יוכל להגיש
את מועמדתו למכרז וזה יישקל מול הניגשים למכרז.
המכרזים האלה כמובן יוכרעו ע"י הנהלת הקהילה
למעט אלה ש המבנה הארגוני קבע שהמכרז יוכרע
באסיפה ובקלפי.
אנחנו מביאים למכרז את תפקידו של יוחאי ,מנהל בית
אלה שהגיע כבר לגיל פנסיה .יוחאי יוכל לגשת למכרז.
אין בהוצאת התפקיד למכרז פקפוק ביכולותיו של
יוחאי או בעבודתו או בהערכה לתפקודו הנוכחי.
עם זאת זה הזמן לעשות בדיקה והחלטה להמשך.

אהרון מן – משאבי אנוש

הגדרת התפקיד:
 ניהול הבית הסיעודי בקיבוץ דפנה
 ניהול עובדים ,גיוס והשמה בתאום עם מנהל
משא"נ.
 אחריות כוללת לדיירי הבית וקשר עם המשפחות.
 ניהול הבית מול משרד הבריאות וגורמי חוץ אחרים.
 שיווק תמחור ומו"מ עם לקוחות חדשים.
דרישות התפקיד:
 ידע וניסיון סיעודי גריאטרי.
 ידע וניסיון בניהול עובדים.
 ידע וניסיון בניהול מו"מ וסגירת עסקות
 ידע ביישומי exel + word :office
 יתרון – ניהול בית סיעודי קיבוצי.
תחילת עבודה מיידית
היקף :חצי משרה
מועמדות יש להגיש בכתב,עם פירוט הכישורים והניסיון
עד לתאריך  0..12.6106אל אהרון מן משא"נ
m.enosh@dafna.org.il

מכרז פנימי  /חיצוני
דרוש מנקה לקולטים סולריים
תחילת עבודה :מיידית

מידע בנושא עסקה
עם חברה סלולרית
המו"מ עם סלקום לא הבשיל לכלל הסכם.
מכיוון שיש יותר ממאה קווים הרשומים בדפנה,
אפשר לעשות עסקה עם התחייבות ל /-שנים וקנס
יציאה גבוה.
חברים שמתכוונים לעבור לעסקה פרטית בסלקום
או בחברה אחרת מתבקשים לעשות זאת בהקדם,
כך יפחת מספר המנויים מתחת למאה ונוכל לעשות
הסכם ללא התחייבות למי שנשאר.

היקף :לפי הנדרש (כשעה בשבוע) .
כפיפות :יהודה בן יהודה
מתאים גם לסטודנטים.
דרישות התפקיד:
 אחריות לקולטים נקיים
 כושר פיזי
 תאום עם הרפת.

בקשות יש להגיש לאהרון מן משא"נ
עד הm.enosh@dafna.org.il 2.16.21 -

אם לא יפרשו מספיק מנויים נעשה עסקה רק
לקווים העסקיים וכל השאר יועברו למסלול פרטי.
עד הודעה חדשה ממשיכים לשלם -ביוקר  -לפי
ההסכם הישן.
יהודה.
דרוש/ה מנהל/ת לביתשבת שלום,
הסיעודי

מכרז פנימי/חיצוני
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התנועה הקיבוצית – ועדת ביטחון
סיוע לבנותינו לבנינו לקראת ובמהלך השרות בצה"ל
אנו פותחים באזכור מה שבפועל ידוע לכל  -והוא,
שועדת הביטחון של התנועה הקיבוצית מהווה כתובת
לבנינו ובנותינו ,למשפחותיהם ולאחראים בקיבוצים
השונים  -בכל הקשור לגיוס לצה"ל וטיפול בבעיות
הכרוכות בכך – אם בראשית הדרך ואם גם בהמשך.

פרוטוקול ישיבת וועד
מקומי קיבוץ דפנה
 6.06מיום61.1..6106 :
נוכחים :נמרוד גייר ,אשר צימרמן ,אהרון מן ,עטרה
פרס ,רותי תנחלסון ,יפית קנר ,מאיר פרץ
חסרים :צביקה הוכשטיין ,רותי ליפר ,משה שחר ,אפרת
גור ,רותי תנחלסון ,עמוס ברין ,משה שחר

ועדת הביטחון רואה עצמה מחוייבת ללוות את בנינו
במסלול השרות בו בחרו ,ובמידת האפשר לסייע להם
להתקדם בו על פי רצונם ויכולתם.
ועדת הביטחון קשורה מטבע הדברים עם גורמי בטחון
וצבא בדרגים שונים ובתפקידים שונים ומתבקשת מדי
פעם להיות מעורבת בעידוד בני ובנות קיבוצים לבחור
במסלולים ,שהצבא רואה בהם חשיבות ובה בעת מעריך
את תרומתם הייחודית של בני הקיבוצים הבוחרים
במסלולים אלה.

מוזמנים :ציפי ק( .תמחיר) ,אופיר מורידיאן – רו"ח
 .0אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – פרוטוקול אושר
 .6אישור דו"חות כספיים 6106
אופיר הציג את מודל העבודה בין וועד מקומי לאגודת
המתיישבים .כיום לשני הגופים מאזנים שונים .אין
לגורמים האלה אפשרות לגבות או להזדכות על מע"מ
(הם מלכ"רים) אין לוועד המקומי רכוש.
אופיר הציג את הדו"ח הרבעוני .הדו"ח אושר.
אופיר הציג את מאזן הוועד המקומי ל. 6100-
המאזן אושר.
נמרוד גייר  -יו"ר הוועד

לצורך כל האמור לעיל – וגם לצרכים אחרים אישיים
וכלליים כאחד ,נתפסת ועדת הביטחון של התנועה
הקיבוצית ,ככתובת ראויה ויעילה לבירור ,לגיבוש עמדה
וגם לטיפול נכון כאשר מתעוררות בעיות מול רשויות
הצבא.
על מנת לשפר את מתן השרות ,אנו רוצים לחזק את
הקשר עם העומדים לפני גיוס ,עם אלה שכבר התגייסו,
ועם המתקדמים במסלולי הפיקוד ופונים בבקשה
להעביר אילנו – באמצעות המזכירות בדפנה  -דף פרטים
על מנת שנוכל למסד רשת תקשורת תנועתית.
בתודה מראש
יואב מרגלית ,נוקי גולדפישר

מזל טוב וברכות חמות

לתלמה כנעני

( בגבת )

להולדת הנינה.
עידית מילוא
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