קיבוץ דפנה תקשורת קהילתית
מספר 513
tikshoret@dafna.org.il

תרבות
הנה הסתיים החופש הגדול ובערבים כבר אפשר להרגיש,
מרחוק את הסתיו המתקרב...
חגי תשרי המתקרבים ובאים ואנו מפרסמים את מועדי
הפעילויות לחגים בדפנה .אנא עדכנו את היומנים

הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה
יום שישי  9/41אחה"צ לפני השקיעה
(על השעה המדוייקת תבוא הודעה)

רגע לפני שהשנה נכנסת ,נפגש על הדשא ליד הנחל ,נרים
כוסית לשנה החדשה ונאחל לעצמנו שתהיה זו שנה
טובה .נברך את התתחלות החדשות ונפרד ממי שסיימו
השנה תפקידים ציבוריים בדפנה .נסיים בהדלקת נרות
והשטתם עם משאלותינו לשנה החדשה בנחל  .פרטים
נוספים בקרוב...

יום כיפור

03/02/1031
www.dafna.org.il

התמימים שאספה דרורה חבקין סביב למדורות בין
תנועות הנוער משוחזרים על ידי בתה ,שירי חבקין
בעיבודיה החדשים של אירית ישראלי בתו של שמעון
ישראלי ובהשתתפות שרון עייני .שירים עם הומור
וקריצה לימים ההם של ארץ ישראל :יונה פעמונה ,שיר
השיכור,יוללה ,היי דוניה ,קח את לבי ועוד.
בין השירים מדברות הבנות על הפרסומות של אז ,...על
הזיכרונות הנוסטלגיים ובעיקר על השירים חסרי הגיל.

ביום חמישי ה 01/4
סעודה משותפת בסוכה.
נערוך
כל משפחה תביא ממטעמיה...
כמו כן ,נערוך את העפיפונידה המסורתית!!!
על התאריך תבוא הודעה בהמשך!
מיד אחרי החגים,
יחזור לפעול בית המדרש בהנחיית שוש:
בית מדרש  -ער אציל מזמין אתכם לשנים עשר מפגשים
(חברותות) בנושא :דמויות מקראיות בראי חז"ל ובראי
השירה העברית החדשה .בתוכנית נדבר על הדמויות
הבאות :רות ,ערפה ,בת שבע ,מיכל ,אביגיל ,מרים
הנביאה ,איזבל ,ישמעאל ,עשו ,קין ,יתרו ונח.

ט' תשרי -י' תשרי ()52-5/41

המפגשים יתקיימו אחת לשבועיים בימי שלישי בין
השעות  51:01 – 91:11במועדון של קיבוץ דפנה.

אנו ממשיכים במסורת של יום כיפור ברוח שמחברת בין
מנהגים מסורתיים ותוכן משמעותי לכולנו.נקיים טקסי
פתיחה ונעילה במועדון .בנוסף יתקיימו מפגשי לימודים
שונים .פרטים נוספים בהמשך...

המחיר להשתתפות בסדרה כולה.₪ 511 :
המחיר להשתתפות במפגש יחיד.₪ 51 :
מפגש ראשון 9/ :באוקטובר

סוכות

מנחה :ד"ר שוש וינברגר
מתנדבים לעזרה בפעילויות השונות יתקבלו בברכה!!!

בסוכה שלנו שמחה וצהלה....השנה אחרי שנים שלא
היתה סוכה קיבובצית בדפנה  -תוקם סוכה על רחבת
המועדון.

רותי תרבותי
tarbut.dafna@gmail.com

ביום שבת ה  5141בשעות אחה"צ נפגש לקישוט הסוכה
מופע
ובאותו היום בשעות הערב...
ביחד...
בטעם של פעם  -עם שלישיית יוללה .שירי הרחוב
1

משולחן מנהל הקהילה
 מטיילים בשטחי הקיבוץ
בשבועות האחרונים התגברה תנועת המטיילים הנכנסים
לשטח הקיבוץ .נוכחות זו גורמת למטרדים כגון לכלוך,
חנייה במקומות לא מיועדים ,עומס תנועה באזורי
מגורים.
הקושי בטיפול באנשים המגיעים לקיבוץ שלא במסגרת
תיירות דפנה הינו גדול וכבד .למרות מאמצי השומר
והרב"ש ,יש רבים המצליחים להשתלט על פינות שונות
בקיבוץ תוך פגיעה בבטיחות הגרים בו ובחזות הישוב.

שלום לכולם,
 הגרלה על מגרש בית  :22זכו בהגרלה הזוג רונית
(רונה) גנירם ונווה ארד .נאחל הצלחה לזוג הצעיר
בהמשך תהליך הקבלה לחברות והקליטה בדפנה.
 כנס חברים חדשים :יתקיים ביום שישי 09...5
בבוקר במועדון.
על הפרק :מפגש עם חברים מהצוות שהוביל המהלך
של שיוך פירות הנכסים ,דיון ודיווח על פנסיות
וביטוחים אחרים הנדרשים מצד החברים החדשים,
ריכוז נתונים ומעקב שוטף כפי שמבוצע ביחס
לחברים הוותיקים.

בימים הקרובים בכוונתנו לקדם הסדרים עם בעלי
ומנהלי הפעילויות השונות המתקיימות בתחום הקיבוץ
על מנת להסדיר תנועת האנשים המבקרים אותם.
במקביל אנו מקדמים דיון בוועדת תכנון ובהנהלת
הקהילה בחינת פתרונות להגבלת התנועה באזורי
המגורים בתקופות בעייתיות.
 שיוך פירות הנכסים
ביום שני תתקיים קלפי לאישור תקנון שיוך פירות
הנכסים .תקנון זה יוצר מערכת יחסים חדשה בין עסקי
הקיבוץ וחבריו ,מערכת בה החברים שותפים על פי מודל
ברור ושקוף ברווחי העסקים .מערכת יחסים חדשה זו
מאפשרת תמורה לחברים על פי וותק ויצירת שותפות
אמיתית עם החברים החדשים.
התקנון המוצע ,פרי של שיתוף הפעולה בין צוות השיוך
ומנהלי המגזרים ,נבנה כך שעסקי דפנה יוכלו להמשיך
ולהתפתח כדי להיות בסיס לקהילה ייחודית ולחברים
הנהנים מתוצאות הפעילות הכלכלית ככל שנצליח
לקדמה.
ביום ראשון נקיים מפגש פתוח לחברים במועדון כך
יינתן הסבר מפורט לתקנון ונוכל להיענות לשאלות
והתייחסויות החברים.

שבת שלום ,תמר שאקי-רכזת קליטה
dafnaklita@gmail.com 125 - 0115911

קריאת מחאה
אנו ,ציפי וחיים ארד ובני המשפחה מבקשים
למחות כנגד גל השמועות שנפוצו בעקבות
מחלת נווה בננו.
נווה אושפז בסוף השבוע שעבר בשל דלקת
שנגרמה מעקיצת יתוש קדחת הנילוס .אנו
שמחים שנווה החלים לחלוטין וכבר חזר
הביתה בריא ושלם.
אנו מק ווים ,שמחול השמועות סביב מחלתו
ייפסק .צריך לזכור תמיד ,שמאחרי כל שמועה
יש משפחה ויש אנשים ,ובמקרה הזה במיוחד,
יש זוג צעיר שמבקש לבנות את עתידו כאן
בדפנה.
ציפי וחיים ארד והמשפחה

שבת שלום ,אשר צימרמן
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אדר ,שחר מורנו ,גלי הוימן ,ניר פנחס ,נועם מרדכי,
איתי גולדשטיין.

המרוץ לראשות המועצה!
במסגרת הפעילות לקראת הבחירות לראשות המועצה
האזורית גליל עליון ,וכחלק מהתהליך הדמוקרטי
לבחירת ראש המועצה הבא ,יופיעו המועמדים בפני
תושבי הגליל העליון.

קלפי לאחר האסיפה
יתקיים ביום שני 10.11.5195
בין השעות:
9/:11 – 99:11
91:01 – 9/:11
במזכירות

ה" -פורום לדיון בנושאים אקטואליים" בשיתוף עם
"מקום לעניין" בקיבוץ מחניים ,נותנים למועמדים במה
בה יציגו עצמם ותכניותיהם ומחשבותיהם לקידום
ופיתוח המועצה האזורית והגליל בכלל ואזור הדרום
בפרט.

נושאים להצבעה:
 .9אישור מאזן 5199
 .5אישור תקנון שיוך פירות הנכסים
היצרניים של הקיבוץ.

המפגש המשותף ,יתקיים ביום ו'  91491בשעה - 91.11
במקום התכנית המקורית שכל מועמד יופיע בנפרד ביום
אחר.

הנהלת קהילה

ישתתפו המועמדים הבאים – בסדר א-ב:
.9
.5
.0
./
.2

ח ינוך
תלתון דפנה נערך לשנה החדשה ומחפש:
תלבושות ,תחפושות ,בגדים ישנים המתאימים להצגות,
תיקים  ,כובעים ,דיסקים ,סרטים ,כלי עבודה וכ"ו.
כל מי שמחפש להיפתר ,לזרוק או סתם בא לו לפנות
מקום בארונות או במחסן ,מוזמן להשאיר מחוץ
לתלתון או לפנות לתומר רווה  125-.9.111/ואנו נבוא
לאסוף מביתכם.

האירוע יתקיים ב"מקום לעניין" בקומה שנייה צמוד
לסילו של קיבוץ מחניים .כדי להיערך כיאות למפגש,
שפרטיו יסוכמו עם המועמדים ,אנחנו מבקשים לאשר
השתתפות ( רצוי במיסרון ).

תודה מראש

לאורי גנני – כפר הנשיא 125-/21/295
או למאור מרובין – חולתא 125-2515921
 - ₪ 91דמי השתתפות בכיבוד.

שלום כיתה א'
כמנהגנו בשנים האחרונות ,התכנסו בני ובנות גן סיגלית
העולים לכיתה א' והוריהם ,למסלול משימות וארוחת
ערב חגיגית .בסיום המסלול ,אותו עברו הילדים בשיתוף
פעולה ,בשמחה ובגבורה ,קיבלה הקבוצה את שמה:

קבוצת הדר.
הקבוצה ,המונה  9/ילדים ,שמחה ומתרגשת לקראת
העלייה לעלי גבעה .תודה לסבים  4סבתות על האבטיחים
ולאחים הגדולים על גשר המים המאתגר.
תמונות יעלו לאתר דפנה בקרוב .שנה טובה לכולנו
והמשך צמיחה והתחדשות .קבוצת הדר :נויה
טולדו ,יובל סדן ,ירדן ליאני ,נוגה בלום ,יובל אור
קוצ'וק קטלן ,ליל מורנו ,שחר קורן ,אנה זיגר ,עומר

אביהו ביאלי מכפר בלום.
אורית דגני  -דיניסמן משניר.
גיורא זלץ מלהבות הבשן.
דורית אלמליח משניר.
נחום דוד מאיילת השחר.

הערכות שכר לראש השנה
ראש השנה חל השנה ביום ראשון ה 9/.11 -ולפניו כמובן
שישי שבת .על מנת שנספיק להכין את העברת הכסף
לפני ראש השנה אנו חייבים את התלושים כבר ב1-
לחודש .החוק מחייב את המעביד לתת את התלוש עד ה-
 1לחודש .חברים שלא יעבירו את התלושים נצטרך
לעשות חישוב לפי החודש הקודם עם הערכה מה יהיה
השכר החודש.
אבקש למנוע מאתנו את הצורך בחישובים ותיקונים
ולהביא את התלוש בזמן.
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