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תרבות
יום כיפור – תשע"ג
אירועי יום כיפור בקיבוץ דפנה
ערב יום כיפור – יום שלישי ,ט' תשרי529/95025 ,
בחדר הזיכרון:
 - 25:20- 0/:20חדר זיכרון יפתח לציבור הרחב
 - 00:11טקס זיכרון ליקירנו ,שאינם עוד איתנו
במהלך הטקס הקצר ,יוכלו המשפחות להדליק
נר זכרון
במועדון :
 - 00:11הדלקת נרות שבת ומיד בהמשך:
טקס פתיחת יום כיפור בסימן חסד ,בהנחיית
שוש וינברגר
 - 01:01פגישה עם הלב  -התבוננות שקטה בהנחיית
גלעד הוימן.

21/09/2012
www.dafna.org.il

לא ניתן את ליבנו לשכוח
בשנתיים האחרונות התחלנו לציין בערב יום כיפור
את זכר כל חברינו וילדינו שהיו אתנו ואינם,
בטקס קצר בחדר הזכרון.
בצורה חופשית מגיעים ומדליקים נר זכרון אישי
או משפחתי ,ומתישבים לטקס קצר בהשראת
התמונות הרבות שעל הקירות.
בשנתיים האחרונות ההתכנסות היתה מכובדת,
וכדי לשמור על נוהג זה ולהמשיך ולקיימו ,אנו
קוראים למבוגרים ולצעירים לבוא לחדר הזכרון
בשעה  00:11בערב יום כיפור  ,גם השנה.
פעם אחת בשנה נכבד את זכרם של כל יקירינו
הנבטים אלינו מן התמונות וצרורים בתיקיהם
האישיים .בשנים שעברו הם חיו בדפנה את מלוא
חייהם הארוכים או הקצרים.
בואו ניתן להם כבוד לפחות פעם אחת בשנה בטקס
קצר זה
להתראות ,הצוות המארגן

יום כיפור – יום רביעי י' תשרי529/95025 ,
מפגשי לימוד במועדון:
 – 01:11סיפור מצחיק ומוזר על קוף שהפך לאנושי "דין
וחשבון לאקדמיה"

בסוכה שלנו שמחה וצהלה....

מאת פראנץ קפקא  -אורית פראג
 – 00:11יום הכיפורים -טיפול  20,000לנפש – דורית

סדנת קישוטים לסוכה המשותפת-

דרור הדר
" - 00:11לא היו ימים טובים לישראל יותר מ  22באב
ויום הכיפורים "..שוש וינברג

טקס נעילה:
 – 01:01טקס נעילת יום כיפור בהנחיית שוש ויינברגר
תקיעה בשופר
במהלך הטקסים והמפגשים יהיה שימוש בעזרים אלקטרוניים

ביום שבת ה  0292בשעה 03:01
נפגש ביחד בסוכה ,ליד המועדון,
להכנת קישוטים ותלייתם בסוכה!!!
מוזמנים כולם ,מגדול ועד קטן...
וכשהסוכה כבר מקושטת נפגש ב...

מופע בטעם של פעם  -עם שלישיית יוללה
שירי הרחוב התמימים שאספה דרורה חבקין סביב
למדורות בין תנועות הנוער משוחזרים על ידי בתה שירי
חבקין בעיבודיה החדשים של אירית ישראלי בתו של
שמעון ישראלי בהשתתפות שרון עייני.

הציבור מתבקש להגיע בבגדים לבנים
1

קלפי לאחר אסיפה
יתקיים ביום ב' 52./.5025
משעה22:00 – 22:00 :
ומשעה2/:20 – 22:00 :

שירים עם הומור וקריצה לימים ההם של ארץ ישראל:
יונה פעמונה,שיר השיכור,יוללה,היי דוניה,קח את לבי
ועוד.

בחירת מנהל עסקי לדפנה.

בין השירים מדברות הבנות על הפרסומות של אז ,...על
הזיכרונות הנוסטלגיים ובעיקר על השירים חסרי הגיל.

המועמדים הינם:

יום שבת  5/9/בשעה  52:00בסוכה ברחבת המועדון
שמואל בוגוסלבסקי – המנהל הנוכחי

סעודה משותפת בסוכה
ביום חמישי ה 4901
נפגש ביחד לעת ערב לקיים את מצוות הסעודה בסוכה.
כל משפחה תביא ממטעמיה לארוחה משותפת.

איציק מור – גבעת אלה

עפיפונידה
ביום שבת ה  3901החל מ 01:01
בדשא "הזיתים" ליד גדר המערכת הצפונית

דפנה עסקים והחזקות אגש"ח בע"מ 25-00250/-2

ערכות יצירת עפיפונים למכירה במקום
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  2לשנת 5025
שם האגודה  :דפנה עסקים ואחזקות אגש"ח בע"מ.

אסיפה כללית
משודרת

תאריך הישיבה.0291390100 :
מספר חברי הנהלה . 01 :

מס' 2.25

שמות המשתתפים בישיבה :נמרוד ,שמואל , ,ישי ,חווה,
חיליק ,מוטי ,אהרון ,אשר.

תתקיים ביום א' 52./.5025
במועדון בשעה 50:00

שמות הנעדרים מהישיבה ,:חיים א ,.מוטי
מוזמנים :הנהלת מפעלי תיירות דפנה

יו"ר האסיפה :עוזי רווה
נושאים לדיון:

סדר היום של הישיבה.
 .0אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.

 .2הצגת מועמדים לקראת בחירת מנהל
עסקי לדפנה
המועמדים הינם:
שמואל בוגוסלבסקי – המנהל המכהן
איציק מור – גבעת אלה
 פניות המועמדים לחברים יחולקו
בת.ד.
 קו"ח של המועמדים ניתן לקחת
במזכירות.

 .0אישור מתווה להקמת שותפות לפיתוח גני דפנה
החלטות ( :בתמצית)
 .2סעיף מס' :0אושר.
 .5סעיף מס'  :0מוסר שמואל .
 הקמת תאגיד משותף לדפנה עם תיירות מרום גולן(קבוץ מרום גולן וחב' הורן את ליבוביץ) לצורך
הפעלת האירוח הכפרי של דפנה
-אחזקה של כל שותף 11%

נמרוד גייר – יו"ר

הזרמת הון לתאגיד המשותף ע"י תיירות מרוםגולן ע"מ לשפץ ולשדרג את אתר גני דפנה וכ03
יחידות נוספות משיכון א'
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יזמים ויזמיות יקרים
 תשלום שכ"ד לדפנה עבור  04היחידות של גנידפנה וכל יחידה נוספת משיכון א'
 בעתיד בהתאם להחלטות ההנהלה המשותפתייבנו יחידות חדשות נוספות
 אורך ההסכם  04שנה ו 00חודשים לאחר האישור בהנהלות של כל צד ייערך חוזהאשר יובא לאישור סופי במוסדות שני הצדדים

תודה גדולה לכל בעלי העסקים הקטנים
שהשתתפו בפרויקטים השונים שלנו השנה
ושיתפו אותנו ואת הציבור הרחב בעשייה
ובכישרונות שנמצאים קרוב אלינו .נאחל
לכולכם שנה טובה ,שנת שגשוג ופריחה,
שנה בה תחלמו ותגשימו ועל כל הקשיים
תערימו.
אנחנו מבטיחים להיות פה בשבילכם גם
בשנה הקרובה.

הוחלט :מאשרים את המתווה
* יזמים בני "הגיל השלישי" – ידעתם שיש פורום
דפנה עסקים והחזקות אגש"ח בע"מ . 25-00250/-2

עסקים עבורכם? ,אם לא ,אז יש! דרך עמותת ותיקי

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  5לשנת 5025

הגליל ופרויקט היזמות ,שמתקיים שם .לפורום יש

שם האגודה  :דפנה עסקים ואחזקות אגש"ח בע"מ.
תאריך הישיבה.1291290100 :

אתר ואפשר להתעדכן שם איפה הפגישה הקרובה ומתי
www.vatikim.org.il

מספר חברי הנהלה . 01 :

למעוניינים להצטרף ,יש לפנות אל מוש הראל ,מרכז
הפרויקט 025-2500502 -

שמות המשתתפים בישיבה :נמרוד ,שמואל ,ניר  ,ישי,
חווה ,חיליק ,חיים א ,אהרון ,דורון מ .
שמות הנעדרים מהישיבה :.מוטי ,אשר ,און.

סיון רביץ ,מנהלת המדור לקידום יזמות עסקית
מ.א .הגליל העליון,

מוזמנים :רונית בדלר (פיתוח הגליל) ,חיים מילוא
(מועצה אזורית ג"ע)
סדר היום של הישיבה.
 .0אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.
 .4דיון על שת"פ עם מיזם אזורי לפיתוח שטחי
מסחר ותעסוקה בדפנה
 .1סיכום  090שנתי
החלטות ( :בתמצית)
 .2סעיף מס' :0אושר.
 .4סעיף מס'  :0מציגים שמואל ,רונית וחיים מילוא
מטרת המיזם :השבחה תכנונית ופיזית של
השטח המסחרי ושטחי תעסוקה ע"מ להשביחם
לקראת הקמתו בפועל ,אל מול משקיע פרטי או
אזורי ,בהתאם להחלטת דפנה.
הוחלט :הנושא אושר ברוב של  2בעד ו 2נגד .
 .1סעיף מס'  :0נדחה לישיבה הבאה

לפרטים נוספים קרן 02 – 2//5990 :

355

120/901/21

התכנים באחריותם הבלעדית של המפרסמים.

3

