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לכבוד: פיונט 

הנדון: מכתב הערכה לתפקודכם בפרויקט עיצוב ופיתוח מתחם "השתולים" עבור קק"ל 

 

שלי וצוות פיונט היקרים שלום וברכה, 

ביום רביעי האחרון, 1.2.2017, עלתה לאוויר סדרת טלוויזיה חדשה מבית קק"ל – "השתולים" – 

המשודרת בימים אלה בערוץ ניקלודיאון ובמקביל מפנה לאתר "חלון ירוק לצעירים" אל מתחם חדש, 

ריספונסיבי וייחודי להמשך הפעילות. 

לוחות הזמנים של פרויקט "השתולים" היו מלחיצים! מאד. מעולם בעבודה אתכם עוד לא היה לנו "דד 

ליין" קשיח כמו שיש בטלוויזיה, ולכן יום לכאן או יום לשם עד כה לא היו בעלי משמעות כה גדולה.  

במקרה הזה הסיפור אחר. השותפים בפרויקט העבירו את העיצובים מאוחר יחסית, ולכם )ביחד 

איתנו( נשאר רק כחודש לעבוד על הכול – לעצב, לתכנת, לעשות Q.A ולהעמיד מתחם עובד 

ומהוקצע. אבל הצלחתם! ועל כך תודתנו והערכתינו.  

אנחנו רוצים לציין במיוחד את תרומתה של נטע קטלר, שחזרה מחופשת לידה סמוך מאד לתחילת 

העבודה על הפרויקט, והצליחה לשלב בין הבית והתינוקת )ומה שביניהם, על כל שלל הנושאים 

החשובים כל כך לאימהות( לבין מתן מענה עקבי ואיכותי בכל יום ובכל זמן. היא עשתה עבודה 

איכותית עם כל הגורמים אצלכם )מעצבים ומתכנתים( וגם איתנו וגרמה לכך שהפרויקט יצליח 

להיראות מצוין ולעבוד מצוין ויעלה בזמן – דבר שלא תמיד קל לנו לעשות ואנו יודעים זאת מניסיון. 

אנו מעריכים את הנשמה והכישרון שלה ואת מה שהיא עשתה למימוש מוצלח של הפרויקט. 

בנוסף אנחנו רוצים לציין עוד שני אנשים שעובדים אתנו בנושא זה ובנושאים נוספים ונותנים מענה 

איכותי וזמין – אמילי עוז ואופיר חושן.  

אופיר זמין לנו תמיד ונותן מענה מקצועי ואדיב. הוא מפגין ידע וחותר למציאת פתרון מהיר ויעיל,  

מגלה אכפתיות לכל תקלה ושאלה ונעים לפנות אליו. בהחלט נכס למי שעובד אתו.  

אמילי מלווה אותנו הרבה שנים ותורמת מהידע והכישרון שלה לקידום פרויקטים ולעבודה משותפת, 

רלוונטית ומוצלחת. נעים ופרקטי לעבוד אתה. 

ולכל מי שעזר ותרם לפרויקט זה אנו מבקשים להודות! 

בהערכה רבה, 

אדוה קימלפלד ומערכת חלון ירוק – אתר קק"ל לצעירים 

 www.shtulim.kkl.org.il 
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