
 וקהילה,  נכבדים אורחיםמשפחה יקרה, ראש המועצה, 

לא  בלב  תמיד  לך    החקוק  ם החזקהכחברות  ה נקשר אליהם, יש אנשים שכאשר את 

כזה מהרגע הראשון שנפגשנו  כהיה לי    . דרוראותך  יםהחיים לוקח  ימשנה לאן מסלול

  בתחילת חטיבת הביניים.

מקום של לבנות  המטרה הייתה    כשנתיים וחצי.נולד לפני  זה  ה  ייחודיהלמתחם  הרעיון  

אשר  מקום של חיבור בין נוער, צעירים וצעירים בנפשם  , לצד  מצוינות אישית טיפוח  

 .בדרור  נטועיםשהיו  חולקים ערכים משותפים

מנת  נבחר    "המסלול",  -השם   את על  עוברים,    לשקף  שאנו  החיים  החל מסלולי 

ולבסוף בבגרותנו.  מסלולים  צבא,  ה  , בית הספרילדותנו, דרך  מ במקומות העבודה 

חוויות  כוללים  ומאתגרות   -   רבות   אשר  יומיות שמלמדות   מדהימות  בחירות  ובעיקר 

על   ששמירה  חברות,  אותנו  כמו  ארץ,  ערכים  יושרהדרך  האחר,  חתירה  ו  ,קבלת 

 וכמדינה  , כאזורהדבק שלנו כקהילהמשפרות אותנו ומייצרות את    ,ות משותפות למטר

ויהווה מטרתו  יגשים את  שאנו חונכים היום    אני משוכנע שהמסלול   .חזקה ו  מלוכדת 

 מסלול חייהם של בנינו ובנותינו.נוסף בעיצוב  נדבך
 

 לאנשים טובים   אני רוצה להודות   ,  המדהים הזה  המקוםרגע לפני שאנו חונכים את  

ויחד הרכבנו אתר ייחודי ומרשים בקנה   ,חלק מו תר  ,מהם ת ואחדאשר כל אח ויקרים 

ית  ", לעידית חמל מנכלץלראש המועצה גיורא זלאני רוצה להודות  ראשית,    מידה ארצי.

עובדי כל  ול  , דורית ברק, לאוהד לבנת ף מוניציפאליג ראש א  צה, לאסף לנגנבלןעהמו

ו  ההירתמות,  על  המועצה הפיס  .התמיכה השותפות  ומפעל  החקלאות  על    למשרד 

לחברי לניצן כהן מנכ"ל חוליות ולהנהלת חוליות על התרומה הנדיבה,    ,הסיוע הכספי

, לגיל אליסי חברי, חזוןתמיכתכם בעל    הנוכחיחברי ועד ההנהלה  ו  ההנהלה הקודם  ועד

והמאתגרים,   הרבים  בצמתים  הסיוע  למשק  המ  לב  ועופר  שפיר  דורית לעל  חברה 

זיו מחסני , איתמר אלימלך,  יצוע המהיר, למאיר דריבלני הביצוע על הבולק  וכלכלה

על הסיוע    יריב דאיעל תרומתכם בזמן וציוד. ל,  טוף הגולן(ו )  חשמל, סימונה בלוויטה

ולחינוך הבלתי פורמלי   לצוות האגודה המסור, לרחל שדה על הסיוע הלשוני,  בפיקוח

על שאפשרתם   יםקהילה יקרות וחברי  חברברצוני להודות לכם    ,בסוףל  .על הטקס הזה

 תודה רבה!    ולרווחת כולנו. שלנו  הנוערטיפוח למען  המפעל הזהאת 

 שי זיו  28.11.2021


