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כשיש כל כך הרבה עשייה ,וכל כך הרבה שעושים ...זה עושה את העשייה לכיף אמיתי.
צלחנו  8ימי חנוכה ,גדושי אירועים והדלקות נרות ,והשתתפות יפה בכל ערב:
את הנר הראשון הדליקו ילדי אלון ,עם תכנית מושקעת ,ובהרבה קהל (הקבוצה גדולה =...הרבה הורים וסבים) והכנו
את קישוטי החג.
את הנר השני הדלקנו עם החברים שלנו ממעון כנרת ,שמגיעים לחגוג איתנו גם בסוכות ושבועות ,ומביאים איתם
תמיד חיוכים וחיבוקים והמון שמחה .לכבוד לנו( .תודה למור שדואגת לשידוך) .תודה ליאיר על הקריוקי.
את הנר השלישי הדלקנו עם ילדי הגן הצעיר – ברקן ,והכנו חנוכיות מהטבע ומחומרי מחזור.
את הנר הרביעי הדליקה כיתת בני המצווה ,שעוד נפגוש בהם רבות בעשייה קהילתית לאורך שנת המצווה .יחד
איתם הכנו למפיונים לקראת מרוץ הלפיד.
את הנר החמישי הדלקנו עם גן ארז ,והכרנו את ה"משחקים מחוץ לקופסא" – תודה לענת זפרני.
את פני מדליקי הנר השישי קיבלנו ברוב עם בדשא ברוש המדינה ,כשהגיעו עם החולצות הכתומות החדשות של
מרוץ הלפיד ...אחרי יום טיול ברמת הגולן (תמונות באתר) .נושא הערב היה דורות ומשפחה .את כתובות האש הכינו
החברה מצריפידקל.
במוצאי שבת ,הדלקנו נר שביעי ,תוך כדי הדלקת זרקאור של תודה על עשרות שנים של עבודה ותרומה לקהילה
לישראל ילניק ,ישראל ביטנר ועמליה אילן( .הברכות שלהם באתר) אני מקווה שנוכל להפוך את זה למסורת
שנתית של תודה והוקרה לחברים שמסיימים עבודות ו/או תפקידים אחרי עשרות שנים של עשייה ותרומה.
את הנר השמיני הדליקו ילדי אורן ,שהכינו משחק בינגו חנוכה.
תודה למערכת החינוך :לצוותים ,לילדים ולנוער ,והעומדת בראשה – שירי ג'יליירס.
אל לנו לקחת התחוללות כזו כמובנת מאליה .מהמקבילים לי בקיבוצים אחרים אני לומדת שכמעט אף אחד לא מצליח
לשמור על הדלקה יומית .כל הכבוד למערכת החינוך שלוקחת את החג כמשימה קהילתית .מזה כעשור.
מאחלת לנו עוד הרבה שנים כאלו.
תודה לצוות שאיתי :אילון ,יאיר ,מאור.
תודה לנגנים השונים שהצטרפו למאור.
ותודה לציבור שהגיע שוב ושוב.
ומיד אחרי החג קיימנו עוד קבלת שבת של ראש חודש ...ראש חודש טבת.
זאת ההזדמנות להודות לצוות :אדיר ברנשטיין ,מור בדר ,נעמה בן שמעון ויובל (החבר שלה) ,ליאת קרן ,יעל גורביץ',
רוית פידל דגן ,שיזף שושני.
...מדברים ש...
הגיעו אלי מסרים שיש חברים שחושבים שקבלות השבת הן התחוללות דתית ,וזה מקומם אותם.
קבלות השבת עוסקות גם בפרשת השבוע .הסיפור והערכים שבאים איתה.
בקבלת השבת האחרונה שוחחנו על סיפורו של יוסף ,אחיו ,מיצרים וכו ...ודברנו על ערך הבחירה.
בזמן שהמבוגרים (והפעם היו גם נערים צעירים!) משוחחים על ערכים שנגזרים מסיפור הפרשה ,הילדים עוסקים
ביצירה ושומעים סיפור .אחר כך ,אנחנו מדליקים נרות – בברכת "תבורך לנו נר של שבת ,"...מברכים על היין ועל
החלות ,שרים שירי שבת ושירים יפים נוספים.
מחזקים ומשמרים מסורת של שבת מקומית ,ערכית ,ובעיקר – שלנו  ,דגניתית.
בקבלת השבת האחרונה הגיעו כ 40 -מבוגרים ועוד כ 25 -ילדים ונוער מכל הגילים .גיל אילן מצטרף לאדיר (שמנגן
בפסנתר) בנגינה ...והאווירה פשוט מקסימה.
אני מזמינה את כל מי שעוד לא הגיע  -לבוא ,להשתתף ,לשוחח על ערכים ,לשיר שירי שבת וליהנות מצוותא.
קבלות השבת הקרובות:
תחילת חודש שבט – 15.01.16 :פרשת בא.
תחילת חודש אדר א' – 12.02.16 :פרשת תרומה.
תחילת חודש אדר ב' – 11.03.16 :פרשת פיקודי.

ביזמת צעירי דגניה ...בגיבוי ועדת צעירים ...מתארגנת
מסיבת "סילבסטר" בכלוב.
ביום חמישי הקרוב ,הוא ערב ראש השנה האזרחי...
מוזיקה וריקודים
בירות ומצב רוח
ספירה לאחור
ושנה אזרחית טובה לכולנו.

עלות כניסה ,₪ 30 :ברישום ,חתימה והחתמה של כל
הנכנסים .החיוב יהיה דרך התקציב.
זאת אומרת :ניתן להיכנס למסיבה רק עם חבר/תושב
דגניה.
הכניסה מגיל צבא/שנת שירות ועד ...110

יזמה חדשה שמתארגנת מפגש חברתי עם עשייה ויצירתיות:
שימו לב למודעה ...ואם יש לך ענין  ...רוצה עוד מידע ...רז קליסקי בן-חמו מרכזת את הענין.
אנחנו נשמח להתחיל כבר בחודש ינואר .2016
אחרי המפגש הראשון ,בו תלמד הטכניקה ,נחליט איך ממשיכים.
מוזמנים ומוזמנות ...ללא הבדל מין וגיל!

דצמבר:
 :26.12.15משחק ליגת כדורשת
 :31.12.15קבלת שנת  2016בכלוב – באחריות ועדת צעירים.
ינואר:
 :01.01.16״מחמש יוצא אחד ,מי יהיה ראש המועצה הבא ?״ שישי של ענין בבית איל ,עם
הכנסנו למערכת בחירות לראשות המועצה .פרסום מפורט יותר בסוף ה"יש תרבות".
 :09.01.16משחק ליגת כדורשת.
 :15.01.16קבלת שבת ,תחילת חודש שבט – פרשת בא.
 :23.01.16משחק ליגת כדורשת.
 :30.01.16טו' בשבט
את הנטיעות השנה נעשה במרחב של שלושת בתי חברת הנעורים (אלון ,אורן ו-צריפידקל).
לאחר הנטיעות ,נערוך סדר חמישה עשר בשבט בחצר של בית גורדון ,בהובלת כיתת בני המצווה
ועוד.
(גן רופין יהיה תוך כדי עבודות התשתיות ,ולכן ,את הנטיעות בו נערוך לפי קצב התקדמות הטמעת
תשתיות המים ,החשמל ,המדרכות והשטח ,לאורך השנה .אנחנו מקוים שלקראת חגיגות ה106 -
לדגניה ,הגן כולו יהיה ערוך ,שתול/נטוע ומוכן לפתיחה חגיגית!)
פברואר:
 :06.02.16משחק ליגת כדורשת.
 :09.02.16יום המשפחה :מערכת החינוך החברתי מזמינה את כל הקהילה לאחר צהרים משפחתי
קהילתי ,עם שלל פעילויות בתוך המרחב של הבתים ,שיסתיים בארוחת ערב בחדר האוכל.
 :12.02.16קבלת שבת ,תחילת חודש אדר א' – פרשת תרומה.
 :20.02.16משחק ליגת כדורשת.
מרץ:
 :11.03.16קבלת שבת ,תחילת חודש אדר ב' – פרשת פיקודי.
 :25.03.16פורים ...והשנה ...בתכונת משודרגת!
איפהשהו בתחילת אפריל ,נצא לטיול משפחות נוסף עם דגניה ב'.

שישי של עניין
בבית איל
בימת דיון
בנושאי אקטואליה דילמות חברתיות ,פוליטיקה ,צבא ,וביטחון.

עם !!!!!
חיים חליוה ,גבי אוסם ,זיו הרחול,
אבי אייזנברג ,עידן גרינבוים.
המתמודדים לראשות המועצה

הנושא:
״מחמש יוצא אחד ,מי יהיה ראש המועצה הבא ?״

יתקיים:
ביום שישי01/01/2016 ,
בין השעות 10:30 – 12:30
באודיטוריום בית איל ,קיבוץ אשדות יעקב מאוחד.
הציבור מוזמן  -הכניסה חופשית.

