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 דף מידע קהילתי

 על העזרה במשימות ההקמה והבניה. לפשיש

ולחניכים עמית, אלדד וענבר למדריכי הנעורים 

 המקסימים על המעורבות וההשתתפות בצעדה.

לאיה יעקב, סהר בן הרואה, אסף לוין , ישי גרבר, 

ונוביץ על ‘תום פיינגרש, שי סיון, פרול ואורלי צ

 העזרה בכל בקשה ומשימה לה נדרשו.

תודה לחניכי המכינה שסייעו בקיפול הציוד לאחר 

 הערב.
 

 ולסיום...

תודה לכם הקהילה יקרה על שהתייצבותם 

 בהמוניכם וכיבדתם בנוכחותכם את זכר הנופלים.
 

ובעיקר תודה למשפחות השכולות ששיתפו אותנו 

בזיכרון יקיריהם ואפשרו לנו להכיר את הנופלים 

 במהלך הערב ובחדר ה"יזכור".

 

 

 ימי זיכרון ועצמאות
 

 יום הזיכרון
 

כמידי שנה עם חלוף ימי האביב מתכנסים אנו 

לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות 

 האיבה ולחגיגות יום העצמאות..
 

גם השנה התכנסנו להתייחדות באבן הזיכרון 

ומתן כבוד והנצחה לחללי מעין ברוך, השנה גילי 

מנצור הוביל את טכס זיכרון, טכס מרשים 

שאפשר לכל אחד מחברי הקהילה ללמוד 

 ולהכיר את הנופלים ולהתחזק יחד כקהילה.
 

 .גילי היקר

אנו מודים לך, על טקס מרגש ומכבד. הנותן את 

 המקום הראוי למשפחות השכולות.

בזכות המסירות והרגישות שלך הובלת את ערב 

 יום הזיכרון בצורה מעוררת השראה.

עברת משפחה משפחה, שאלת, התעניינת 

ובעיקר אפשרת ונתת מקום לכל אחד ואחת מהן 

 לספר את הסיפור הפרטי והאישי כל כך.

 ולנו הקהילה, שאפשרת להקשיב ולהיות חלק.
 

מקווה שנשמר ונמשיך לציין את היום החשוב 

 הזה, בשיתוף עם הקהילה והדורות הבאים.
 

על למנהל הקהילה יצחק אנג'ל תודה 

המעורבות, האכפתיות והתמיכה בכל מה 

 שנדרש.

על הקמה של למורן סולימני ואבישג מנצור 

 "חדר יזכור" מרשים ומכבד לנופלים.

תודה לעומדים על בימת הערב לנני מרום, מוריה 

בן ערב, מאיה לוז ושמואל בן יהודה ולמשתתפי 

יהונתן, משי, סער, גל, נגה, גאיה, הנעורים 

 עופרי, עומר ודקל.

תודה לכל מי שהסכים לקחת חלק בערב למניחי 

 הזרים, מדליקי הלפיד, לקוראים ולנואמים.

על החומרים והאמצעים מארכיון ללאה ג'רסי 

 הקיבוץ.

 על שיפוץ דרכי הגישה לאבן הזיכרוןלשאול סיני 

על חידוש שמות הנופלים על אבני לנטע גרבר 

 הזיכרון.

על הסיוע בעריכת הסרט לזכרו של לגלעד שושן 

 הרן לב ז"ל
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 דף מידע קהילתי

 

בנוסף, כחלק מהפקת הלקחים, הוחלט לבנות 

צוות חג שבועות גדול יותר שיפיקו ויתפעלו את 

החג: טקס קהילתי ומסיבת בריכה. כדי שנוכל 

להצליח ולהוציא לפועל את חגיגות שבועות, 

נשמח למתנדבים שיצטרפו לצוות ויקחו חלק 

בעשייה כדי שנצליח ליצור  חוויה קהילתית 

 מתקנת.

 עם תום חגיגות העצמאות      
 

קודם  כל אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק 

, תודה מיוחדת, לשני אופירבהקמת הערב:  

 שיחד איתי הובילה את חגיגות העצמאות.

על הובלת טקס לזיו שלזינגר ואידה זינגר 

האחת ויחידה שכמו לשירלי פיינגרש המשואות. 

לבנות בית המחול, תמיד מנצחת על הריקוד! 

, תודה גדולה. בנות ובני בית הילדים והנעורים

על שיתוף הפעולה בסרטון וריקוד גן לגיל הרך 

על לערן זומר, עפר סיון ועמרי סיון איילים. תודה 

 תפעול המשואות.

שתלה וקישט את הקיבוץ ליון אסף תודה גדולה 

 בדגלים ושרשראות לכבוד החג.

יובל שדה, יון אסף, דורון  -לצוות סידור ועריכה 

ארז מרגלית וילדיו איתמר ומשפחתו,  אינטרטור

ואסף, חופית וצח בוגטוס, ג'קלינה ישעיה וילדיה 

שהרימו, סחבו, נוה וירדן, נועם לוי, עוז ויהב כהן 

ולכל לאיה יעקב סידרו והפכו את החלק לחגיגה. 

 אנשי הקהילה שחיסלו וסידרו בסוף הערב. 

 

 ואחרי התודות ...
 

עקב מספר דברים, חלקם בשליטתנו וחלקם לא, 

שהשפיעו על הצלחת הערב, התכנסנו צוות 

עצמאות וועד ההנהלה להתבוננות ולהפקת 

 לקחים. 

כולכם כנראה חשתם במהלך הערב את חוסר 

הסדר והחוסר במנות האוכל. יש לציין שהוזמנו 

לערב יותר מנות ממספר הנרשמים מראש 

והכוונה הייתה שכולם יחזרו הביתה שבעים 

ומרוצים. אך לצערנו הייתה בעיה בקייטרינג 

ובהתארגנות מראש, צוות עצמאות, ועד 

ההנהלה ואנוכי לוקחים אחריות מלאה 

ומתנצלים בפני אלה שהזמינו ולא אכלו, ובפני 

כל מי שנפגע או נפגמה הנאתו בערב 

 העצמאות. 

לאור כך, וועד ההנהלה קיבל החלטה לא לחייב 

את התושבים בעלות המזון ולנהל מו"מ בעניין זה 

 מול חברת הקייטרינג.

 

 

 


