יום שלישי  1ספטמבר 2015
התחלה:
במהלך שיעור ציור ,הבחינה המורה כי אחד הילדים יושב ומביט על הדף הלבן שלו .יושב וחושב.
לפתע לקח הילד בעדינות את אחד הצבעים ,והחל לצייר איתו קו לאורך הדף .אחר-כך לקח צבע נוסף ,וצייר עוד קו...
המורה ניגשה אליו ואמרה לו" :נראה שאתה מצייר ציור מאוד מעניין .מה אתה מצייר?"
"אני מצייר את אלוהים" השיב לה הילד.
"את אלוהים? אבל אף אחד לא יודע איך הוא נראה".
"רק התחלתי ...כאשר אסיים לצייר ,כל העולם ידע" ,ענה הילד.
מתוך ספר התובנות ,הסיפורים והמחשבות של .POINTS OF YOU

להרבה מאיתנו היום הוא יום של התחלות.
ילדים שמתחילים שנה חדשה ...כיתה חדשה ...בית ספר ...בית ילדים חדש...
ולהורים שלהם שמלווים לאורך כל הדרך ...והסבים...
מערכת החינוך ,על כל מעגליה ,יוצאת היום לשנה חדשה של למידה ,צמיחה אישית ,חוויית חוויות ,התחברויות חברתיות.
בהצלחה!
ויחד עם כל ההתחדשות הזו ...או-טו-טו ואנחנו מגיעים לחגי תשרי .ואחריהם...טיול המשפחות...
והשנה ,כמה שינויים ,תוספות === התחדשות.
שימו לב לפירוטים השונים ,למסגרות של כל חג ,לתאריכים ,ולהרשמות (שכרגיל במחוזותינו ...מתנהלות לאיטן)...
ב"יש תרבות" הזה ,אני מפרטת הכל.
אנא ,הזדרזו להירשם ,כדי שלא נצטרך לבטל אירועים.
מצורפים שמות המשפחות שכבר נרשמו לאירועים השונים.
סדר הזמנים והתאריכים לספטמבר – אוקטובר :2015

שבת,12.09 ,
במהלך היום :חלוקת שי לחג לבתי החברים – ע"י ילדי דגניה.
ביום ראשון ,ערב החג ,13.09 ,ניתן היה לקנות אוכל מוכן לחג בחדר האוכל במהלך ארוחת הצהרים בלבד.

יום ראשון,
כט' באלול,13.09 ,
ערב ראש השנה תשע"ו:
סעודת חג לנרשמים בחדר האוכל ,תוגש בין השעות ( .20:00 – 19:00תתקיים בתנאי של  150נרשמים לפחות).
המקומות יהיו מסודרים לנרשמים .הסעודה תוגש על מזנונים .התשלום – לפי מה שלוקחים( .כרגע רשומים  40סועדים –
משפחות :ברק טובה ,צ'פניצקי ,סבג ,רוזנסטון ,קומפינסקי ,פיין הרצל ,בן יעקב ,טל ,נתן ,מרום רחל .אם המספר
לא ישתנה במהלך השבוע ,נבטל את הסעודה).

הרשמה – עבור מי שטרם נרשם – בסוף ה"יש תרבות".

יום שני,
א' תשרי,14.09 ,
חג שני של ראש השנה:
בחדר האוכל :מסיבת חג ,קבלת השנה החדשה ,וסעודה חגיגית.
נפגש בשעה  .18:30טכס חג  ...סעודה ...המשך טכס קבלת השנה החדשה.

כרגע רשומים מעל  120משתתפים – משפחות :צ'פניצקי ,סבג ,גל שראי ,רוזנסטון ,שחף ,פריד ,ברנשטיין לבנה,
רוה ,קומפינסקי ,שמעון ,בן צבי ,פלמוני גורביץ' ,קריגר ,כהנוביץ' ,דגן מורחבת ,שגיא אילנית ,פיין הרצל ,פטר,
אשל ,גודמן ,ורשבסקי ,בן יעקב ,טל ,זלינגר ,גמבו נלי ,ביטנר תמי ,פיין אילת ,פיין נמרוד.

המקומות יהיו מסודרים לנרשמים .הסעודה תוגש על מזנונים .התשלום – לפי מה שלוקחים.
הרשמה – עבור מי שטרם נרשם – בסוף ה"יש תרבות".
מכיוון שהטקס מחולק לשני חלקים – לפני ואחרי הסעודה ,תהיה עגלת כסאות למי שאינם מעוניינים לקחת חלק
בסעודה.
חשוב לציין שלא נוכל להתחייב על שעה מדוייקת של החלק השני של הערב.

יום שישי,
ה' תשרי,18.09 ,

קבלת שבת קהילתית
סביב נושא
התחלות ,התחדשות ותיקון,
לכבוד ראש השנה ולקראת יום כיפור .

בחדר האוכל הישן – בית הכנסת,
מתכנסים בשעה  ,17:15למשך כ  -שעה וחצי.
בצוות :יעל גורביץ' פלמוני ,אדיר ברנשטיין ,נעמה בן שמעון ,מור בדר ,הדר פטר ,עדה גודמן.

כמה מילים על הרעיון:
הכוונה היא שקבלות השבת יתקיימו אחת לחודש .בשישי הראשון בתחילת כל חודש עברי.
הנושאים והמתכונות ישתנו בהתאם לצרכים ,לעונות השנה ,לאירועים אקטואליים ,ועוד.
קבלות השבת מתאימו ת לכל הגילאים כי אחרי טקס קבלת השבת עצמו תתקיים פעילות סדנאית מגוונת,
שמכוונת לגילאים השונים.
בין כל המטרות שמסומנות ביצירת המסגרת החדשה הזו אמנה את הרצון לחזק את תחושת השותפות החברתית
בדגניה ,הרצון לחולל שיח ערכי בקרב ילדים ומבוגרים – כל גיל ומה שמתאים לו ,הרצון ליצור טקס קבלת שבת
יהודי-חילוני שמתאים לנו ולאורח חיינו ,הרצון לעודד שותפות ביצירת התרבות המקומית שלנו ,וכמובן – הכיף...
הגיבוש וההנאה מהיחד.
אל תפספסו.
כי זה יהיה מיוחד .ושלנו .ובשבילנו.

שלישי,
ט' תשרי,22.09 ,
ערב יום כיפור
את התפילות בחדר האוכל הישן – בית הכנסת ,יובילו החברה מעלי ,שעושים זאת בדגניה כבר כמה שנים.
המועדים יתפרסמו לקראת החג.
 ניתן יהיה לקנות אוכל לחג בחדר האוכל במהלך ארוחת הצהרים.

שבת,26.09 ,

בנית סוכה.

יום ראשון,
י"ד תשרי,27.09 ,
ערב סוכות
בדשא חדר האוכל.
טקס קבלת החג וסעודה בסוכה ,בסגנון של השנתיים האחרונות ...כולם מבשלים לכולם...

נרשמו עד כה משפחות :פריד ,רוה ,בן צבי ,שמעון ,גל שראי ,רוזנסטון ,פלמוני גורביץ' ,קריגר ,כהנוביץ ,פיין
הרצל ,גל פסיה ,קליין ,בן יעקב ,טל ,ביטנר תמי ,פיין אילת ,פיין נמרוד ,מרום רחל.

הרשמה – עבור מי שטרם נרשם – בסוף ה"יש תרבות".
אחרי הסעודה ,נישאר בדשא ונשיר שירי אדמה ,עבודה ,שירים של דגניה ...בערב שיהיה סוג של קדימון ליום
ההולדת ה 105 -של דגניה.
אתם כמובן מוזמנים להזמין בנים ...גם לחג וגם ליומולדת ...והפרטים בהמשך...

חול המועד סוכות:
רעיון חדש ...מוזמנים להירשם:
...מתחברים  ...מכירים  ...מבקרים...

אושפזין בחג
במהלך ימי חול המועד סוכות אנחנו רוצים לפתוח במסורת חדשה של מפגש בלתי אמצעי בין חברים ותושבים,
שביומיום לא בהכרח נמצאים באותם מעגלים חברתיים.
נתחיל בהרשמה .אחר כך נעשה הגרלה .ניידע כל משפחה שנרשמה את מי היא מארחת (לקפה ושיחה ,בצניעות
ובכיף) ,והמשפחה המארחת תיזום ותזמין את ה"מוגרלים" למפגש במהלך חול המועד.
מוזמנים "לקפוץ למים" ולהירשם.

חמישי ,01.10 ,חול המועד סוכות:

שוק קח/תן של מערכת החינוך המשלים והקהילה.
שישי של חול המועד

– סעודת ליל שבת – כרגיל בחדר האוכל.

שבת ,כ' תשרי,03.10 ,

יומולדת  105לדגניה.
בסימן החקלאות המפוארת שלנו בדגניה ,עבודת האדמה ,החיבור שבין האדם
לאדמה.
בצוות :מורן חן ,מירי פרץ ,בנות הארכיון ,שירי ג'יליירס ,נבות עבאדי ושיתוף פעולה מלא עם ענף
המטעים.
ומה יקרה בשבת (מכיוון שאנחנו צריכים להתארגן על אוטובוסים ומובילי מסלולים ,צריך להירשם:).
הרשמה – בסוף ה"יש תרבות".
בשעה  ,09:00נעלה על אוטובוסים בדגניה ,ונצא לאום ג'וני – כי שם הכל התחיל.
אחרי פתיחה קצרה והפתעה...נתפצל לאוטובוסים.
הבוקר יוקדש לסיור משולב בהסברים ,הפעלות ,חידונים = "אינטראקטיבי" (פעיל ,מופעל ,ומתפעל) בשטחי
החקלאות של דגניה ,ברחבי העמק ועד סירין.
...תמורה...עי לית...תחתית...עבודיה...קרנטין...איפה היו בריכות הדגים ...הכרם ...ועוד ועוד...
נסיים את היום בארוחת צהרים משותפת בסירין( .נכין ביחד ...ונסעד ביחד)...
זאת הזדמנות נהדרת להזמין את הבנים!
ראשון ,כא' תשרי ,04.10 ,ערב שמחת תורה ,סעודת חג לנרשמים בחדר האוכל,
תוגש בין השעות ( .20:00 – 19:00תתקיים בתנאי של  150נרשמים לפחות).
המקומות יהיו מסודרים לנרשמים .הסעודה תוגש על מזנונים .התשלום – לפי מה שלוקחים.

טיול משפחות משותף לדגניות...יום שישי,23.10.2015 ,
"אחרי החגים"...בין ואדי ערה לכרמל...
המסגרת:
 - 07:30איסוף בדגניות .
 - 08:30ארוחת בוקר משותפת ...
 – 09:30יציאה למסלולים
 +משפחות (מיועד למשפחות עם ילדים צעירים):
מתחילים בנחל השופט-הליכה לאורך הנחל ,מסלול מוצל ,וניתן לשכשך במים .,בסוף המסלול ...מערה גדולה
ויפה .משם – ממשיכים לגן לאומי בית שערים (יש עלות בכניסה של :יחיד :מבוגר  , ₪ 22ילד  , ₪ 10אזרח ותיק
 .₪ 11קבוצה(מעל  30איש) :מבוגר  , ₪ 19ילד  ,). ₪ 8שממש לאחרונה נכנס לרשימת אתרי אונסק"ו ,ואחרי טיול
בין המערות עולים לפסל של אלכסנדר זייד המשקיף על עמק יזרעאל.
מדריך :אסף מדגניה ב'.
משם – לחוף הים.
 +אתגרי:
מתחילים במוחרקה בתצפית על הכרמל וסביבותיו . ,משם ממשיכים לנחל יגור ,מסלול שכולל :ירידה במפלים
...יבשים ..ושימוש ביתדות.
מדריך :כינר מדגניה א'.
משם – לחוף הים.
 +מבוגרים:
ואדי ערה – הכרות עם המקום ,אנשיו ,הדילמות התרבות ומיוחדותו.
המדריך עוד לא סגור.
משם – לחוף הים.
והיה ותהיה דרישה ,יפתח מסלול רביעי – מטיילים .שאיננו אתגרי ,אך לא מיועד לילדים צעירים.
כל מסלול יאכל ארוחת צהרים תוך כדי המסלול( .מביאים מהבית).

מדריך מוביל :כינר נתן.
 – 16:00או לקראת שעה זו ...נתכנס על אחד מחופי הים התיכון ,נדליק מדורה ,טבון ומנגל ,נפרוש שולחנות
ארוכים וכסאות ,נערוך אותם לסעודת ליל שבת משותפת ,תוך כדי ...נכין את האוכל ביחד...
נערוך קבלת שבת ,ואח"כ ,עם גיטרות ...מסביב למדורה ,נעשה שמייח.
ביחד .....ויש הפתעה מיוחדת למטיילים...
עלות למשתתף מעל גיל .₪ 50 – 5
הרשמה – עבור מי שטרם נרשם – בסוף ה"יש תרבות".

הרשמות לחגי תשרי:
שם ושם משפחחה________________________________________ :
נרשמים לתאריך:
יום א' – 13.09
ההרשמה נסגרת
השבוע
יום ב' – 14.09

מספר משתתפים כללי

חג:
ערב ראש השנה (סעודת
חג)

חג שני של ראש השנה
(טכס ,סעודה ומסיבת חג)
ערב סוכות – סעודת חג,
טכס ומסיבת חג בסוכה
(כולם מכינים אוכל
לכולם)
מעוניינים....
אושפזין לחג
במהלך חול המועד

יום א' – 27.09

...מתחברים  ...מכירים ...
מבקרים...
יום א' – 04.10

מתוכם ילדים

לא מעוניינים

ערב שמחת תורה –
סעודת חג בחד"א

הרשמה ליומולדת  105של דגניה ....שבת03.10.2015 ,
שם ושם משפחה .____________________________________ :מספר משתתפים______________ :

הרשמה לטיול המשפחות:
שם ושם משפחה:
מספר משתתפים
משפחתי:

מתוכם ,מתחת
לגיל :5

משתתפים
במסלול מבוגרים:

משתתפים
במסלול אתגרי:

משתתפים
במסלול משפחות:

אפשר להחזיר את ההרשמות במייל ,או לשים בדאר אצל בתיה.

נא לא

לשים אצלי בתא הדאר ...זה הולך לאיבוד...וחבל.

שיהיו חגים ושמחים .תמר

מעדיפים מסלול
מטיילים:

