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הדשאים החדשים הפכו למגרשי משחקים של 

הגנים





הדשא החדש שליד הספריה ממש כמו הדשא של השכן



העץ נגזם והמכולה שנלקחה פותחים את המראות לכוון מערב





יתחילו  , ועוד מעט

בבנייה והשדה ייעלם  

לטובת שכונה חדשה



אתמול ! עדכון בקבוקים, טוב לכולםערב , מיכל קליינר

ביחד עם מה שנאסף פעם קודמת , בקבוקים2305נאספו 

אנחנו עומדים על  

�💥💥💥�שכבר נאספו 3730

,  מיכל קליינר
�👏�4000בקבוקים אז עברנו את ה 485היום נארזו עוד 

.  אנחנו בקצב טוב��

אוסף ומביא ותודה למשפחת שבן  , תודה לכל מי שטורח

.ורובין שבאו לעזור לארוז היום



עוד תמונות ממרוץ הכלניות שנערך בהפקת הדרום האדום  

.והשתתפו בו ילדי חוג הריצה







נפרדים מרינה האחות 
נפרדים מרינה לריאן





!תודה על כל מה שנתת , לרינה היקרה
את תחסרי לנו מאוד, נתגעגע

המשך מוצלח וכל טוב מאנשי דביר



מהדורת זרעי קיץ

--------------------------------

------

,  בדיוק בזמן, גם השנה

אנחנו מתרגשים לבשר  

שעונת הזמנת זרעי האביב 

.החלה

כי חקלאי אמיתי יודע  

שכשנגמר החורף מתחילים 

!להתכונן לאביב

זרעי אביב וקיץ עכשיו  

.להזמנה באתר

בדיוק המתנה בשביל לצמוח  

ולפרוח איתה

לשמור על איכות הסביבה  

ולחוש את קסם עונות  

.השנה

:מתוך האתר



שולחים ים של 

קורות חיים ואף 

אחד לא חוזר  

?  אליכם

הצעירים  מרכז 

"  מעברים"בשיתוף 

מגיע אליכם למרתון 

שיפוץ קורות *של 

!*חיים

בואו ללמוד איך 

הופכים חיסרון  

איך להוציא , ליתרון

את המירב 

מהרזומה שלכם  

ואיך לגרום  

למעסיקים לשים לב  

-הסדנה חד! אליכם

.  פעמית וללא עלות

מי שבעניין וירצה  

להגיע שיכתוב לי  

בפרטי כדי שנדע 

:(אם להזמין אותם 



1.3יום שישי –שחרית שישי בבית החם 

סיפורה של משפחת ממן–אלבום משפחתי 

לכישכרמלה : בהשתתפות

.  1955בשנת "  להבות"צ "כרמלה הגיעה לקיבוץ דביר עם גרעין השוה

עזבה את ". מעריב", "את", "על המשמר: "כרמלה הייתה עיתונאית

,  כיום עורכת. שלושה ספרים שלה יצאו לאור. 1974דביר בשנת 

.  מנקדת ומוציאה לאור ספרים פרטיים, משכתבת

במפגש תציג כרמלה על המסך את אלבום התצלומים המשפחתי 

תצלומים עם סיפורים של משפחת ממן -שתועד על ידה כספר דיגיטלי 

. סוריה, לבנון, חיפה, אלכסנדריה, טבריה. 1978עד 1915משנת 

מפגש עם כרמלה–10.00קפה ומאפה  –9.30

!  חברי דביר ותושביה מוזמנים למפגש





:מיוזמות הספריה 
"שתיים דובים: "ר יעל בלבן על ספרו של מאיר שלו"מפגש ספרותי עם ד

תודה לך יעל! היה מרתק 





2019הזמנת ספרים חדשים לחודש פברואר 

שיינפלד אילן/אשת הפירט האדום ( 1

קרל אובה קנאוסגורד/ מוות במשפחה (2

קרל אובה קנאוסגורד/ גבר מאוהב (3

אתגר קרת/ תקלה בקצה הגלקסיה ( 4

מרסה רודורדה/ סצנות מברצלונה ( 5

ודי'פיקו ג/  ניצוץ של אופק (6

גייל ליישון/ צבע החלב (7

גנט וינטרסון/ הזמן שנפער ( 8

אנדרו שון גריר/ לס (9

לילדים

שרה פניפקר/ הכשרון המיוחד של קלמנטין ( 10

קאזו קיבואישי/ סופרנובה –הקמע ( 11

גלילה רון פדר/ מגדת העתידות האינדיאנית -פרו( 12

גלילה רון פדר/מי יציל את פסל החרות –ניו יורק ( 13

!! לחברות ולחברי האגודה שלום רב 

מנהלת החינוך החברתי בשלדג  , ארין שיבובסקי

,ובנוער 

למועצת החינוך ולוועד האגודה על רצונה  הודיעה 

בחודש  , ואת עבודתה בדביר את תפקידה לסיים 

.2019אפריל 

ות וההורים /המדריכים, ות/הנערים, ות/הילדיםבשם 

על עבודתה המסורה ועל  ברצוננו להודות לארין 

,תרומתה הרבה לילדים ולמערכת החינוך

לה הצלחה בהמשך דרכה המקצועית ולאחל 

.והאישית 

משותף למועצת החינוך ולוועד האגודה החל צוות 

ות/באיתור מועמדים

..לניהול החינוך החברתי

בברכה

וועד האגודה -מועצת חינוך 











אך צורם לי , לא רוצה להיות הפמיניסטית שבחבורה:

יכולות לצאת מהבית לכמה )=שלנשים מתקיים ערב נשים 

יכולים לצאת )=ולגברים מתקיים טיול גברים , (שעות בערב

אני מוצאת שזה משקף ואף מנציח את הפערים (. ש"לסופ

..נקודה למחשבה. הקיימים ממילא

ציפורה שלום  :

למחשבה' נק/מספר הבהרות

ש"סופטיול גברים מתוכנן למשך כחצי יום ולא .1

טיול גברים מתקיים פעם אחת בשנה לעומת ערבי נשים . 2

...  שהתקיימו קצת יותר

הוצע כבר יותר מפעם אחת לצוות המארגן את ערבי  . 3

...הנשים לקיים טיול נשים

מתוכנן השנה טיול נשים , ציפורה שלום:

מזמינה כל אחת לקחת חלק בצוות שלנו לקראת  , כמו כן

��הפעילות הבאה 

! ושמחה ביותר לשמוע, תודה על ההתייחסות, רביב וכוכב:
🙂

��בכיף 



מ "ק2המטע ממוקם כ .כל התושבים מוזמנים לחלקת השקדים כרגע הפריחה

נעיצת סיכה בקרבת בני שמעון. מדרום לקיבוץ
https://maps.app.goo.gl/iLsZx

https://maps.app.goo.gl/iLsZx


מאיר שואף: צילם 











ליאור לוין:צילם





:צוות החנוך מזמין

לדיאלוג קהילתי על  

החינוך בדביר



,וחברי הקהילה שלוםלחברות 

עלה הצורך לבחון את מודל ההפעלה, בעקבות קיצור יום הלימודים ועליית מחירי החינוך החברתי

.בשלדג מבחינה ערכית חינוכית ומבחינה כלכלית

.תהליך של דיאלוג קהילתי על החינוך בדבירמועצת החינוך החליטה לקיים 

:מטרות התהליך כפי שהוגדרו הן

).לכל הגילאים(ערכיים למערכת החינוך בדביר -גיבוש ערכים ועקרונות חינוכיים. 1

.בחינת התפיסות והעמדות על החינוך בדביר בקהילה. 2

.בחינה משותפת של מודל החינוך החברתי בשלדג. 3

:מבנה התהליך

.15.02.2019, יום שישי–מפגש פתיחה לכלל הקהילה -' שלב א

שיחה בקבוצות על ערכים ועקרונות מנחים לחינוך וכן התבוננות בחוזקות, המפגש יכלול התבוננות

.בהזדמנויות ובאיומים שקיימים במערכת החינוך כיום, ובחולשות

.במהלך חודש מרץ-קבוצות לימוד בבתים מארחים -* 'שלב ב

הקבוצות יציעו ויבחנו מודלים לחינוך החברתי כאמצעי למימוש ערכים ועקרונות שעלו במפגש 

.הראשון

.סוף אפריל–מפגש קהילתי מסכם -' שלב ג

.והחלטה על מודל הפעלההצגת המודלים 

יבחנו את התוצרים של השלב–צוותי היגוי מעורבים של הקהילה ומועצת חינוך , בין שלב לשלב**

.הקודם ויעבדו אותם לקראת ההמשך

.אנו מזמינים את כלל הקהילה להשתתף במפגשים ובצוות ההיגוי לטובת החינוך בדביר

מגוריךמוזמנים לפנות לחבר מועצת החינוך הקרוב למקום , לשאלות ופרטים נוספים



האולם ערוך לקראת המפגש



ארוחת בוקר מושקעת,  וגם





דברי פתיחה והסברים



מתרגשים ומחייכים





.אישית( קצת)פותח בנימה , בני



על הלוחות תמונות  

המייצגות את חלום  

כפי , החינוך האישי

שבחרו ושלחו  

המשתתפים



באיזה תכונות בוגר  : וטקסטים המתארים 

בוחרים



וגם קלפים עליהם מאגר תכונות ערכיות  

...מצופות



מעיינים בתמונות ובוחרים תמונה המבטאת  

.ומייצגת את הבחירה האישית















מתכנסים בשולחנות הצמודים אל התמונה  

הנבחרת



בחירת אישית של תכונות נבחרות התומכות  

בחזון האישי ומיוצגות בתמונה



הנה תמונה שנבחרה בקבוצת דיון אחת

.כל אחד מסביר את הבחירה והקשר שלו אליה





ירושלים: צלמה



הפתקים המייצגים את ערכי החזונות שעלו 

בדיון הקבוצתי



הערכים שישלחו לתוכנה  –ומתוכם הצמצום 

האוספת ומדרגת לפי אותם שכיחותם



על המסך סוג של גרף המתאר את השכיחות  

והדרוג של הערכים הנבחרים



סכום קצר לתהליך התמונות









אסוף מאגר אמירות של כלל  –שלב שני 

:הנוכחים בארבע קטגוריות 
מכשולים, הזדמנויות, לשימור. לשיפור





ומפגש לסכום הדיאלוג







תצוגת לוחות התמונות הנבחרות  



!מתחילה העבודה ...עכשיו

,  ( שלי)בסכום 
.היה מעניין וחוויתי

.היה ערוך בדרך מקורית ומעוררת חשיבה
.התבסס על ערכי העבר ההווה והעתיד

.תרם לצוות החינוך חומר לחשיבה ולתכנון
.  והיתה הזדמנות לשמוע ולהכיר את אנשי הקהילה



!שבת שלום  מתי קרמרמן: צילם2019פברואר 29שישי יום


