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 קהילת בית אלפא שלום ! 
 

 כידוע, לאחר כמעט עשור, טל שיזף מסיימת את תפקידה  
 כמנהלת התרבות בקיבוץ.  

אנו מודים לטל על השנים בהן תרמה, גייסה, יצרה, פעלה וניהלה את תרבות  
בית אלפא לטובת קהילתנו. כמוה לא יהיה ואשרינו שזכינו ליהנות מכישרונה  

 והות.  הבלתי נגמר ויכולותיה הגב
 טל ידעה לשמר מסורות וליצור מסורות חדשות.  

 
 קורא לריכוז וניהול תרבות בית אלפא מספר פעמים,   – פרסמנו קול 

 ואף אחד לא נענה לאתגר.  
 לכן אנו יוצאים לדרך חדשה ושונה לטובת קיום התרבות בקיבוצינו,  

 על בסיס התנדבותי.  
 

 
מטה ניתן לראות את החגים/מועדים ואת מספר המתנדבים בצוות המוביל  

צוות מוביל מלא(. כמובן שמעבר לצוותים המובילים יידרש מאתנו   – )אדום 

 ם בכל חג/מועד.  להתנדב ולהתגייס ולפי בקשת הצוותים המובילי

ידי לצוות המוביל –כל חג/מועד יפעל על פי תקציב ידוע מראש אשר יימסר על  

וייצא לדרך תכנון ועשייה. ככל וצוות מוביל לא יאוישו משמע שאת אותו החג לא  

 נציין ברמת הקהילה.    

מניחה כי יהיו חבלי לידה כמו בכל דבר חדש, יש לזכור שלכולנו מטרה עיקרית  

 בות משמעותית ומהנה.להמשיך ולקיים פעילות תר

 

 אנא הרשמו בתגובות להתנדבות בצוותים המובילים החסרים 
לפני שנרשמים עברו קודם על רשימת המגיבים בכדי לראות שאין "קופצים"  

 ☺אחרים קודמים 

 שחר יערי 
 מנהלת קהילה

 

 הבאלעמוד 
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 צוות מוביל     חג

ערב ברכות   ראש השנה 
 ראש השנה 

_______,______, _______,    - ות /ה מתנדבים / ארבע
 ________ 

 סוכות
  
  

ערב סוכות 
)כולל בניית  

 סוכה וקישוט( 

_______,______, _______,    - ות /ה מתנדבים / ארבע
 ________ 

שחר יערי,_______, ______,    - ות/ ה  מתנדבים/ חמיש חג קיבוץ   חג קיבוץ 
_______ ,_____,_____ 

פעילות + ערב    חנוכה 
 חנוכה  

 חינוך  

שתילה +   טו בשבט
 פעילות  

 ______, ______, _______  -ות /ה מתנדבים /שלוש

 פורים
  

 חינוך מנהלת  ילדים 
 יובל בן חמו, עדן שובל, שי רותם ודין ארטצ'ה  מבוגרים

ליל  פסח 
חג /הסדר

 שני פסח 

  -ות/ ה מתנדבים/שבע
 ______,______,_______,______,______,______,_____ 

   פסח שני   
ערב יום   יום השואה 

 השואה 
 ואסתי דרור  דליה צ'יז'יק, שרי אדר, רונית טמיר שושן צלניקר

 ן הזיכרויום 
  
  

מתיה וראובן   - ות ה מתנדבים/ חמיש ן הזיכרויום 
 טרייבר,_______,_______,______ 

 ________,___________  -שני מתנדבים עלמיןבית 
- ות/ה מתנדבים/ חמיש מסדרי פרחים 

______,_______,_______,_______,______ 
 עצמאות 

  
  

מפקד יום   
 עצמאות 

,  טל אגוזי, דקלה נצר אמציה הרבסט נטע בן חמו, אורית פאר, 
 .שי הרפז ,נעה סלע ,שירלי א

הקמת לונה  
 פארק 

עידית סיון, ירון רותם, יוני שבת, שי אגוזי, רהב שפירא, דייב  
 הראל, ליאור קידר, נועם גילת ובן שדה 

 _______,________,_________  -ת/ה מתנדבים /שלוש לג בעומר  לג בעומר 
  ריקה בי,א עינב אלקוני, רותם אלקוני, עודד ירון, אסף רצ  שבועות שבועות

 .  שובל
, יורי  : הרן שיפמן, שחר יערי, עדי יניבת/ה מתנדבים/חמיש   צוות קיץ  קיץ 

 פטרוב , __________ 
  70 50מועדון 

80 90 100 
 רון. נילי גבאי ונעמה   


