קיבוץ דפנה תקשורת קהילתית
מספר 524
tikshoret@dafna.org.il

תרבות
"קולנוע דפנה"
יום שבת 7/7/21 ,בשעה  20:11במועדון
השבוע נציג את צ'יינה טאון" ארה"ב  ,2071סרט
משנות ה .07-הסרט מתקשר לנושאים שעלו ב" -במועדון
קריאה" .לפני ההקרנה נשמע מאורית פראג כמה מילים
על הסרט.
"צ'יינה טאון" הוא סרט אפל העוסק בשחיתות
שלטונית ,ברצח ועוד .פיי דאנאוויי משחקת את אוולין
מולריי ,בתו של איש העסקים העשיר נח קרוס (ג'ון
יוסטון ( המעורב במזימת נדל"ן הנחשפת במהלך הסרט
על ידי הבלש הפרטי ג'ק גיט (ג'ק ניקולסון) .אך אותה
מזימה מושחתת היא רק סיפור רקע לסיפור האמיתי,
אשר נחשף במהלך הסרט .במאי :רומן פלנסקי.

02/02/60/6
www.dafna.org.il

תיסלם רוקנ 'רול
הופעה מחשמלת תחת כיפת השמיים
ביקב הרי הגליל ביראון עם להיטיה
הגדולים והאהובים ,ביניהם:
"רדיו חזק"" ,תנו לי רוקנ'רול" ,ולהיטי
הענק של חברי הלהקה.
יום שני11.7.21 ,
 20:11קבלת פנים עם יינות היקב ונישנושים
 12:11המופע.
להזמנת כרטיסים:
יקב הרי גליל – 70-7676006

קול המוסיקה לילדים מציג:

בשבוע הבא
 21/7מרי ומקס /אוסטרליה 1110

"שלמה גרוניך במופע לכל המשפחה"
חמישי 77.0 ,שעה 06:77
חורשת נווה קרני ,טיילת הירדן

תודה לכל מי שהשתתף ב" שישי ביחד" – ארוחת השבת
המשותפת שלנו.

"ארבעה בחורים עם פוני"

תודות

תודה לאמנון רווה על היוזמה והביצוע של הקרנת
משחק הגמר של היורו.
תודה רבה לצוות "אולמפיאדת המים של דפנה" ,גיא
פיגלסון ,גלעד הוימן ובמיוחד לאבישי פלג שתיכנן וניצח
על המשחקים.
תודה רבה לכל השחיינים והמשתתפים ,היה כייף לראות
איך שלושה דורות לוקחים חלק בפעילות משותפת.
כולם מוזמנים להתחיל להתאמן לקראת האולמפיאדה
של השנה הבאה....

מופע משירי להקת הביטלס
ניצה שאול ,להקת אומהגומה ורקדנים
במופע שכולו ביטלס לכל המשפחה.
שישי  70.0שעה 06:87
חורשת נווה קרני ,טיילת הירדן

"הזמיר וקיסר סין "
(עפ"י אגדה מאת הנס כריסטיאן אנדרסן)
חוויה תיאטרלית בחיק הטבע לכל המשפחה
"פשוט – תאטרון יער"
שבת  76.0שעה 07:77
החצר ,מתחם "דג על הדן".

שבת שלום ,רותי תרבותי
1

מעבר לקבלת דיווח מפורט על ההתקדמות בכל תחום,
נקיים דיון ראשון בשאלה כיצד ניתן לעודד קליטה בבתי
יורשים .כמו כן ,נדון בהיבטים של תהליך הקליטה
ובמרכזו היערכות לתהליכי קבלה ושילוב חברים חדשים
שיתקבלו בעתיד לפלג טל.

סופ"ש רגוע לכולם ...אשר

משולחן מנהל הקהילה
 ביטוח סיעודי
בעקבות החלטת הממונה על הביטוח במשרד האוצר,
בתום ההסכם לא יחודשו פוליסות הביטוח
הקולקטיביות .ביום עיון שנערך מטעם המרכז להדרכה
והתחדשות ,הוצגו הכיוונים ההולכים ומתגבשים
לרכישת ביטוח סיעודי במחיר סביר.
הביטוחים הקולקטיביים הקיימים מאגדים מעל
 777,777מבוטחי חברות ,ועדי עובדים ,ארגוני גמלאים
וקיבוצים .מבנה הביטוח הקיים הינו כזה שללא
התחדשות האוכלוסייה מחירי הפרמיה יעלו באופן חד.
כמו כן עם עליית הגיל הממוצע של הקבוצה ,ייתכן
שקבוצות גיל מעל  07לא יהיו מסוגלות לחדש את
הביטוח בשל גובה הפרמיה החודשית.
חברות הביטוח מגבשות בימים אלה פתרונות על בסיס
עקרונות הביטוח הפרטי אך במחירים נמוכים יותר
מהביטוחים הפרטיים .ביטוח פרטי פועל כתוכנית חסכון
במקרה הצורך  -לדוגמא :אם טיפול סיעודי ממוצע עולה
 ₪ 707,777ושליש מהאוכלוסייה יי צטרך כיסוי כזה ,אזי
העלות הממוצעת תיהיה  .₪ 67,777אם למשל הגיל בו
נדרש הטיפול סיעודי הממוצע הינו  07אזי מי שקונה
ביטוח בגיל  07ישלם  ₪ 0,888לחודש פרמיה לכיסוי
עלויות הטיפול ל 7 -שנים .מי שיצטרף לביטוח בגיל 77
ישלם  777ש" לחודש ומגיל  ₪ 088 - 77לחודש.

לכלל התושבים,
הבונים ו ה משפצים !
בחודשים האחרונים ישנה תנופת בניה ושיפוצים
בדפנה .ביחד עם ברכת התחדשות הישוב יש להימנע
מנזקים או פגיעה באיכות החיים של הסובבים .יש לתת
חשיבות עליונה לשמירת הסביבה ועבודה על פי הנהלים
לטובת כולנו.
בניה בלי אישורים חושפת את החברים ,את הקיבוץ ואת
בעלי התפקידים לתביעות פליליות .למרות הודעות
חוזרות ונשנות יש חברים הבונים ללא היתר בניה כחוק.
חברים העוברים על חוק התכנון והבניה צפויים להיענש
כאשר תתגלה העבירה ע"י פקחי הוועדה המקומית.
עבירה על חוק זו עלולה לגרור סנקציות משפטיות
וקנסות גבוהים ,וגם עיכובים בתהליך שיוך הדירות
במנהל מקרקעי ישראל.
כל עבודת בניה ,כולל בניית סככה ,פרגולה ,גגון ,שינויים
מהותיים במבנה ,שינוי בקירות ,עמודים ,או גג חייבת
היתר בניה .כדאי לשכור שירותים מאדריכלים
ומתכננים להגשת הבקשות להיתר.
שבת שלום ,יהודה בן-יהודה

לביטוח פרטי יתרון שיש מחיר קבוע וחסכון .לדוגמא,
מבוטח שהצטרף לביטוח בגיל  77והפסיק בגיל  – 77על
פי הנתונים לעיל  -יקבל כ 77%-ביום שיממש את
הביטוח בגלל הסכום שנחסך.
המעבר מביטוח הקולקטיבי אל הביטוח הפרטי
ועלויותיו מצריך ניהול מו"מ מול חברות הביטוח  -דבר
המטופל ע"י "משקי הקיבוצים"  -וגיבוש פתרונות
לאוכלוסייה המבוגרת שעלולה להידרש למחירי פרמיה
גבוהים מאד.

הודעות ביטוח
תמיר הלשטוק מביטוח שחם
יגיע לדפנה ב12-17-21 -
חובה לתאם פגישה מראש
בטלפון 151-6146145
בברכה ,אלי ליבנה – אחראי ביטוח דפנה

 לקראת ישיבת הנהלת קהילה
בישיבה שתתקיים ביום א'  6.0בשעה  , 06:77נקיים דיון
בנושא הקליטה.
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הודעה
לרגל עדכון ספר הטלפונים הפנימי
של דפנה ,מתבקש כל מי שהחליף

יזמים ויזמיות יקרים שלום,

את מספר הטלפון הנייח או הנייד
וכן את כתובת הדואר האלקטרוני,

קונים גליל עליון חדש לפניכם ,ותחילה מהנעשה בתחום
היזמות :

לעדכן אותי במהרה.
מי שמבקש שפרטיו
לא יפורסמו במדריך  -שיודיעני.

* לכל אנשי מקצועות הבניה – סיכום יריד הבניה
האחרון והמלצותיכם להמשך הדרך – ניפגש על ארוחת
בוקר ב 00-ליולי בשעה  70:77במועצה .ההשתתפות
בהרשמה מראש אצלי (מייל או נייד).

בברכה,
פטריסיה גולדנברג
מזכירות קיבוץ דפנה
טלפון 70-7007008 :פקס70-7007077 :
Dafna@dafna.org.il

* עונת הפסטיבלים בפתח :אמנות ותכשיטים ניתן
למכור בדוכנים" :קול המוזיקה" מתקיים ב77-70-
ליולי ,ניתן להשכיר דוכן לימים אלו בשעות אחה"צ
והערב ולפסטיבל "לא בשמיים ניתן להשכיר דוכן ל80-
ליולי ול 0-באוגוסט לכל היום .המעוניינים מוזמנים
לפנות אליי לנייד או במייל חוזר.
* ולידיעת המעוניינים בהלוואות ,ישנה קרן חדשה (או
יותר נכון חידשה פעילותה והיטיבה תנאיה) לסיוע
לעסקים קטנים ובינוניים :קרן הסיוע לעסקים קטנים
ובינוניים היא קרן שאיחדה שתי קרנות מדינה –
לעסקים קטנים ולעסקים בינוניים (החל מ-
.)0047047707הקרן מאגדת כמה מסלולי הלוואה
עיקריים לעסקים:

שינויים ועדכונים
במרפאה
בימים אלה ,נכנסת לעבודה האחות
חנה עמלני – המחליפה את לאה
פורת .חנה היא אחות מוסמכת
מטעם קופ"ח ,שמחליפה את לאה
בניהול מרפאת דפנה במשרה
מלאה.

 .0מסלול הון חוזר
 .7מסלול השקעה
 .8מסלול עסקים בהקמה
 .0מסלול מהיר – הלוואה של עד  077א' ש"ח

לצידה תמשיך ציפי בחצי משרתה כפי שהורגלנו לטובה.
"עמוד התווך" של צוות המרפאה ,ד"ר חגי כנרתי ,רופא
המשפחה המסור שלנו ,ממשיך ללוות אותנו ,כאז גם
כיום ,בכל מצוקות הבריאות שלנו .השרות הדפנאי
הפרטי של "אחות –תורנית" ( 77מטלפון פנימי 70 ,שעות
ביממה) – אף הוא ממשיך כרגיל!

ניתן למצוא פרטים באתר:
http://www.geva-barat.co.il/%d7%a7%d7%a8%d7%9f%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d4d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94

ולהתקשר עם סניפי הבנקים פועלים ומזרחי בקריית
שמונה ,שביקשו ליידע אתכם בנושא.
סיון רביץ ,מנהלת המדור לקידום יזמות עסקית
מ.א .הגליל העליון777-0807776 ,70.7607077 ,

שעות הקבלה נשארות כפי שהן ,מלבד שינוי אחד:
ביום רביעי :קבלה מ 07:77 -עד 06:77
בימי שישי ושבת – המרפאה סגורה לקבלה.

נאחל בריאות שלמה לכולנו
ויד מושטת להמשך השירות הרפואי הטוב.

sivanr@galil-elion.org.il
www.galil-elion.org.il

צוות המרפאה ורותי תנחלסון  -פרט ורווחה.
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אני סבור שההיגיון הבריא ינצח ושיתוף הפעולה יימשך
גם בעתיד הרחוק ויתרום לשגשוג האזור.
זוכרים את אסף .בכפר בלום נערכה תחרות שחייה
לזכרו של אסף ספקטור ז"ל ,בן קיבוץ גונן שנהרג
בתאונת דרכים לפני כשנתיים .בתחרות השתתפו כל
אגודות השחייה במחוז צפון.
רצים למרחקים ארוכים .חמישים ספורטאים תושבי
המועצה לקחו חלק בטריאתלון תל אביב .סער עידן
מקיבוץ הגושרים זכה במדליית ארד עד גיל .70

תושבים יקרים,
החופש הגדול בפתח .אני מאחל לכולכם חופשה נעימה
ובטוחה ומזמין אתכם לתייר באתרי הטבע ובפסטיבלים
המתקיימים במועצה.
דואגים לסביבה .איכות הסביבה הינו תחום מהותי
ומרכזי בו אנו משקיעים רבות בשנים האחרונות .החודש
התבשרנו על מספר הישגים :ראשית ,האיחוד האירופי
יקצה  0.7מיליון  ₪לייצור קומפוסטרים להפיכת פסולת
אורגנית לקומפוסט .הקומפוסטרים יוצבו במקומות
מרכזיים בכל הקיבוצים .שנית ,המועצה זכתה באות
הרשות הירוקה לשנת  7707של תערוכת "קלינטק ."07
רשויות מקומיות רבות הגישו מועמדות ואנו בין עשר
הרשויות הזוכות .בשורה שלישית בתחום הסביבתי :שני
מפעלים" :טבע נאות" ו"עמיעד מערכות מים" זכו באות
התעשייה על מובילות חברתית וסביבתית מטעם
התאחדות התעשיינים .חמישה מפעלים בלבד ממחוז
הצפון זכו השנה באות ,שניים מהם מהמועצה שלנו.
שיתוף הפעולה עם קריית שמונה .לפני כשנתיים חתמנו
על הסכם לשיתוף פעולה עם עיריית קריית שמונה .מאז
פעלנו במספר מישורים בכדי לקדם את שיתוף הפעולה:
הכלכלי -בכוונה להקים אזור תעשייה משותף ,איכות
הסביבה ,חינוך ותרבות .שיתוף הפעולה הינו מהותי
וחשוב לשתי הרשויות ברמה של פיתוח וקידום שתי
הרשויות ומעבר לכך ברמה האנושית ,של שכנים ,בני
אותו עם החיים באותה מדינה ומעוניינים לחיות
ביחסים טובים ומפרים .לאחרונה צצו קשיים כאשר
חברי אופוזיציה בעיריית קריית שמונה העלו טענות כנגד
ההסכם ובעקבות כך הוקמה וועדה של מועצת עיריית
קריית שמונה לבחינת הנושא .אנו ,בשיתוף פעולה עם
ראש עיריית קריית שמונה הרב ניסים מלכה ,ממשיכים
בקידום השת"פ :ב 0746-יתקיים מפגש של כ 77-עובדים
משתי הרשויות בו ידונו בדרכים להמשך שיתוף הפעולה.

מועדונים חדשים .החודש חנכנו שני מועדונים :מועדון
הנוער המחודש ביפתח ומועדון חברים במעיין ברוך.
המועדונים מיועדים לחינוך ולפנאי ופתיחתם לקראת
חופשת הקיץ מעידה כי צפויה בהם פעילות ענפה.
פסטיבלים:
החודש יתקיימו במועצה שני פסטיבלים ,הראשון:
פסטיבל "קול המוסיקה" בתאריכים  .78-7640נושא
הפסטיבל השנה ה וא הזמן .במסגרת הפסטיבל יתקיים
גם פסטיבל קול המוסיקה לילדים .פרטים ניתן למצוא
באתר הפסטיבל.www.kol-hamusica.org.il :
הפסטיבל השני הוא פסטיבל "לא בשמיים" שיוקדש
השנה לבני העלייה הראשונה .פסטיבל זה מהווה
הזדמנות להתמודד ולדון במחלוקות הקיימות בחברה
הישראלית ,בתקווה לתרום לשיח וכפועל יוצא מכך
למציאת הדרך הנכונה לפיתוח המדינה .לפרטים
נוספיםwww.lo-bashamayim.org.il :
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