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בקייטנת חברת "  לייזר טאג"תמונות מהפעילות 

.'בכיתה הילדים של שכבה  

בר בליט: צילם 

"לייזר טאג"

הוא תחליף בטכנולוגיה מתקדמת לפיינבול אין צבע 

!ניתן לשחק כל תרחיש משחק, אין אופציה להיפגע

!לחימה בשטח בנוימדמה משחק 

ורובה המשגר לייזר כל שחקן מצויד באפוד עם חיישני

.  ומטרתו לפגוע ביריביו( ללא כל סכנה)קרן לייזר 

, האפודים משדרים למחשב המרכזי את נתוני המשחק

,  בסוף המשחק. יריות שנספגו ואחוז דיוק, יריות שנורו

.המחשב מספק כרטיס ניקוד אישי ומפורט לכל שחקן

















:  צוות מניעה מזמין את כל הורי הנוער בדביר לערב שיעסוק בעולמם של המתבגרים שלנו

ות/היום הנעריםבמהלך.מתבגרים״הערב יסכם יום מלא עשייה של הנוער בהנחיית מכון ״

נהנה מהסרטים ולאחר מכן מהרצאה של רן  . יכינו סרטים ובהם יביאו את עולם התוכן שלהם

"מתבגרים"מייסד מכון , בראון











19/5' האגודה מסוועד 

פרוטוקול

13.6.19מתאריך , 5/19' סיכום ישיבה של וועד האגודה מס

אירית, אסף, נעה, טל, עוזי, ליאור: משתתפים

:על סדר היום 

:עדכונים שונים . 1
בשבוע הבא ייסגר החוזה עם הקבלן הזוכה ועבודת השיפוץ–שיפוץ מועדון המוסד 1.1

זמן משוער של. יימצא פתרון זמני לנוער לתקופת השיפוץ . מיידית, תתחיל
.בהצלחה . כחודשיים –השיפוץ 

בשבוע הבא. יש נכונות של הבנק להעמיד הלוואה לטובת השיפוץ–בריכת השחייה 1.2

הוקם צוות מיוחד שתפקידו לקדם את הפרויקט בשיתוף. יגיע המתכנן להצגת התכניות

.ות באגודה /י כלל החברים"ההחלטות יתקבלו ע. עם הקהילה
)זוגתו של אלון רוט(,רחלי יוסףי "הפיקוח מתבצע כיום ע–פיקוח על קבלן הגינון 1.3

כך שיומיים, היישוב גדל וצרכי התחזוקה של הגינון הולכים וגדלים בהתאמה

נדרש לבדוק האם ניתן להקצות תקציב נוסף. עבודה בשבוע אינם מספיקים

.לטובת הגדלת ימי העבודה של הקבלן ביישוב

ילדים עם צרכים מיוחדים. 2

בתקציב, עלתה הצעה להקצות . הוקם ופועל צוות ייעודי לקידום מענים בתחום זה2.1-

ההצעה מדברת על. מענק כספי מיוחד למשפחות הזקוקות לסיוע, לשנה הבאה

.של סכום מסוים לטובת הנושא " צביעה"

פ פרמטרים קבועים"הצוות בונה תהליך ומסלול שבו משפחות יגישו בקשה וע2.2-

קרן לעזרה"מעין . שיוכל לסייע למשפחות , יחסית, יישקל מתן מענק בסכום קטן

.כנהוג בקיבוץ " הדדית

בישיבה. ערכי וחברתי של ערבות הדדית, מעביר מסר קהילתי, תהליך חשוב זה2.3-

.הבאה של וועד האגודה המודל יוצג בפני חברי הוועד 

-הסדר צעירים . 3

אסף רוט יוביל  . לקח על עצמו את האחריות על ריכוז וועדת צעירים נסקר 'אדי ז

את הנושא

בהצלחה לצוות. הצוות יגיש את הצעותיו למסלולי צעירים בדביר. מטעם הוועד

השתתפות בהצבעה של שוכרי דירות. 4

במשך  , קיים מצב שבו חלק מהתושבים ששוכרים דירות בקיבוץ , כיום-4.1

שנים

לוקחים חלק פעיל בחיי הקהילה אך אינם זכאים להשתתף בהצבעות, רבות

,בעקבות פניות של חלק מהתושבים). ו"אגודה וכ, חינוך( ובבחירות בקהילה 

עלה הצורך לבדוק באלו מהנושאים ניתן לאפשר להם להשתתף בהצבעות

.ובאילו לא

בצורה, על מנת להבין, כפי שמופיע בתקנון, סוכם שעוזי יבדוק את העניין-4.2

ולאחר מכן להחליט האם ניתן לשנות ולהתאים את, את המצב המשפטי, בהירה

הנושא מורכב כשלעצמו. כך שהם יוכלו להשתתף בהצבעות,התקנון 

57004961-9ח מספר אגודה "מתיישבי דביר אגודה קהילתית כפרית אגש

08-9111410: פקס08-9111300: טלפון85330הנגב . נ.קיבוץ דביר ד

וועדות קבלה. 5

שוכרי דירות ורוכשי בתים בקיבוץ ובהרחבה נדרשים לעבור, י התקנון"עפ-5.1

, הדרישה לא נאכפה ולא התקיימו וועדות קבלה, בשנים האחרונות. וועדת קבלה

כך

.שרק מועמדים לרכישת בית עברו את התהליך המלא , שנוצר מצב אבסורדי

כיום קיימת וועדת קבלה משותפת להנהלת הקהילה של הקיבוץ ולוועד-5.2

.כלומר לקבלה של מועמדים לרכישת בתים בקו הכחול ובהרחבה , האגודה

.יש לרענן את הנוהל של וועדות הקבלה לשוכרי בתים בהרחבה-5.3

.יאיישו את הוועדה, רכזת וועדת הקליטה, שעוזי ונורית ביננפלדסוכם -5.4



מבנה ההנהלה של היישוב. 6

מנהלות, ממנהל האגודה בחצי משרה, מורכבת כיום, הנהלת היישוב הרשמית6.1

.הפועלים בהתנדבות מלאה בוועדות השונות, ומנושאי משרה רבים, )בשכר(החינוך 

,הצרכים הניהוליים והארגוניים של היישוב הולכים וגדלים ונעשים מורכבים 6.2

עומס רב נופל על מעט, בפועל. ונדרשת השקעה רבה וזמן רב לעשייה ולפעילות 

.אנשים זמינים 

במטרה לייעל את העבודה, סוכם לבחון את המבנה הארגוני והניהולי הקיים6.3

ובהנחה, בשמירה על רמת המיסוי הקיימת ועל התקציב, במגבלות התקציב , שלנו

.בין הייתר כתוצאה מהצמיחה הדמוגרפית הצפויה , שהמורכבות תלך ותגדל

ריצקר/עדכונים משולחנה של נועה לוין–ריכוז המשק . 7

יתחילו הפיתוח של התשתיות בשכונה החדשה2019במהלך חודש ספטמבר –7.1

ושדרוג התשתיות הציבוריות בכביש, הקמת מסוף ההסעות,)מגרשים41בת (

הפרויקט מורכב וחשוב כשהזמן המשוער לסיומו. מסביב למתחם החינוך, ההקפי

בתקופה זו יהיו שיבושים בתנועה בשכונות הסמוכות ובאזור החינוך.הינו כשנה 

יהיה איש הקשר מטעם הקיבוץ והאגודהאורי אמסלם . ואי נוחות מסוימת

.בהצלחה רבה לכולנו. למפקח ולקבלנים , למועצה

מוסר אסף רוט–עדכון ממליאת המועצה . 8

בראשותה של לילך, " מחלקת יישובים"אסף מסר מידע על ההתפתחויות בהקמת 

.וכן על המצב הכספי של המועצה ) חצרים(קולומבוס 

טל: רשמה 



טיול הקיץ של דביר

כמיטב המסורת גם השנה קיימו חברי ותושבי דביר טיול  

.  12-13.7.2019, של יוליהשניקיץ בן יומיים בסוף השני 

לינת  , טיול קצר בנחל השופט? אז מה היה לנו שם

הקרנת סרט לילדים ופעילות ערב , קמפינג בחורשת טל

סיור באתר ההנצחה לאסון המסוקים וטיול  ,  למבוגרים

.בשמורת הטבע תל דן

על כל הלוגיסטיקה וניהול האירוע היה אחראי צוות  

, רביב זדה ואלדד הדס, אורית גולני, מעיין גולני, טיולים

חזרנו עייפים  . יתקתק ושלא יחסר שום דברשהכלשדאגו 

��ומרוצים  

(טיול סתיו)נפגש בטיול הבא 

רביב זדה























שניראליפות המועצה בכדורגל לזכר דן 

.דביר נגד חצרים-הגמר אירוע 

,  לכל המשפחההפנינג 

18:00בשעה 20.7.19, שבתיום 

!  הכדורגל בקיבוץ דבירבמגרש 

!תפספסואל 

...להגיע ולהביא משפחה וחבריםמוזמנים 



(מתוך הטלגרם ) 

אין ספק .תודה על שנה מעולה , בנאי

שבעזרת הכדורגל ובזכותך נוצרו  

,  חיבורים מקסימים בין בוגרים לצעירים

נהיו פה שחקנים חזקים והכל באוירה  

��תודה נתראה בשנה הבאה . של כייף 

🌹

תודה על השנה האחרונה, בנאי

ללא ספק מאמן האגדי

מתי קרימרמן: צילם את התמונות היפפיות

ארוע לסיום עונת חוגי 
הכדורגל































תירס מתוקאדמה לפני זריעת טיחוח



לאור  "
"הפרסומות

,  תמונות, ספוריםשיעלה מדור 
...כתבות מצגות ועודסרטונים 

:  והפעם 
משהו מאחורי  : "הבחירה שלי

".הפרסומות
חוה אלברשטיין לא דופקת חשבון גם  

בהפסקת הפרסומות



של חוה  ' לונדון'אחד הדיסקים האהובים עליי היה , אי אז לפני כך וכך שנים, אולי יישמע לכם מוזר אבל כשאני נסעתי לטייל במזרחזה 

, לכן. במושב בו גדלתי היה לה מקום של כבוד בקרב בני הנוער אבל אנחנו כנראה לא היינו בני תשחורת אופייניים. אלברשטיין

כהרגלי עשיתי פאסט פורווד על  . רבה כל כך הייתה ההפתעה לראות אותה מככבת בפרסומת החדשה של יס, כמעריצה מושבעת

. הפרסומות ואז קלטתי את דמותה ומיד הרצתי אחורה ואז שוב

פוגשת את  , עושה דרכה חזרה לישראל בגלל הטריפל של יס, ממקום מושבה הדמיוני בלונדון, חוה אלברשטיין–אם לא חזיתם בפלא 

התסריט  . אירוניה מושלמת.  כוכב הילדים סטפן לגר ויחד הם מפליגים על גבו של דרקון רושף אש סטייל משחקי הכס לעבר השמיים

והמופע  , מעריציה של אלברשטיין יודעים להגיע להופעות גם עכשיו. גם לא ההומור העצמי, כמובן מופרך אבל החן הרב לא הסתלק

ויש מקום להרים גבה שלקרב האימתנים  . שלה עם שלומי שבן מכור חודשים מראש אבל בציבור הכללי איך לומר נועה קירל היא לא

. ושיר שמרבית הצופים לא מכירים, נמוכה עם משקפיים72יוצאת הזכיינית חמושה בבת , בין ספקיות התוכן

חוה אלברשטיין לא דופקת חשבון גם בהפסקת הפרסומות
הדס רגולסקי כריסימאת

בישראלאתר תוכן ואקטואליה לנשים המוביל –"לייף און :  " מתוך אתר

https://www.onlife.co.il/amp/news/society/195354: אל הפרסומת 

https://www.onlife.co.il/amp/author/hragolsky
https://www.onlife.co.il/amp/news/society/195354


אבל  , נאלצת למכור את עצמה ולפרסם מוצר כדי להתקיים, איך גם היא הגדולה בזמרות ישראל, במחשבה ראשונה נעצבתי

,  היוצרת השופעת הזו חתומה על כשישים אלבומים. לא בטוח כלל שדאגות פרנסה הן שעמדו בראש מעייניה, במחשבה שנייה

עושה רושם שהיא בחרה להציג לנו הפעם . מופיעה בלא מעט במות בארץ ובעולם, (לפחות לפי ויקיפדיה)סבתא לחמישה נכדים 

בכל , בכל שלב, ומה עם לא זה מודל להגשמת הנשיות שלך בכל גיל. והיא עושה זאת לא רע בכלל, הצד המשעשע, צעד אחר שלה

?מצב

.  מאופרת כמו שהיא אוהבת להתאפר ולא דופקת חשבון לאף אחד, חוה אלברשטיין לבושה בפרסומת כמו שהיא אוהבת להתלבש

צריך להזכיר למי שלא יודע שהכותב של , לזכותה ייאמר כי מעולם לא דפקה חשבון לאיש ואם לחזור לטקסט שהיא שרה שם

.והביקורת על החיים פה בישראל הייתה רבה כפי שרק הוא ידע לכתובחנוך לויןהטקסט המקורי הוא

שלום"

אני נוסעת

אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה

לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון

לונדון לא מחכה לי

,גם שם אהיה לבד

אבל בלונדון יש יותר סרטים

בלונדון יש מוזיקה יותר יפה

בלונדון טלוויזיה מצוינת

בלונדון אנשים יותר אדיבים

כך שהייאוש נעשה יותר נוח

"הייאוש נעשה יותר נוח? אתה מבין



או מנהלת בית  , גם היום כל יוצר שמביע דעתו יותר מדי. ותחנות הרדיו הוצפו בקריאות להחרים, 1989-היא שרה ב, הוא כתב

אבל אז הבעת  ' סע לברלין'או בגרסא המעודכנת שלה ' סע ללונדון'ספר או בעצם כל נושא תפקיד שמעז מתכבד מיד בברכה 

ולא אלברשטיין  ( שנה למותו20שהשבוע מלאו )אבל לא לוין , קראו להם' תבוסתנים'. הדעה הזו הייתה חתרנית ממש

ואת תאומו שזכה אף ליותר  ' לונדון'לא חששה לשיר את ', החול יזכור'ו' כמו צמח בר'דווקא זמרת שירי המלחמות .נרתעו

.אותו כתבה בעצמה', חד גדיא'השיר , ביקורת

:שרה אלברשטיין, גם בסוף הפרסומת–וזה מה שגם מפתיע –' לונדון'בסוף השיר 

אתה מבין"

אם למות כמו כלבה

אז לפחות הטלביזיה

"תהיה טלביזיה

.עדיין פה? והביקורת ההיא

כפי שהם , שמין הסתם עכשיו גם הילדים שלי יידעו את כל מילותיו, אז יש לי לא מעט נחת מהחזרת השיר לפסקול של חיינו

ובעיקר מכך , נחת מזה שיכירו את גיבורת הילדות של אמא שלהם, מהפרסומתגידי גובשל' הדודה והדוד'מכירים היטב את 

בתקווה  . נחתה אצל כולנו על המסך, שובבה וחיובית שהיא לא סבתא שלהם, מצחיקה, בוטחת בעצמה, שדמות נשית מבוגרת

.היא פה כדי להישאר, שכמו גידי גוב

לונדוןחנוך לויןאלברשטייןחוה 

https://www.onlife.co.il/amp/tag/%D7%97%D7%95%D7%94+%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://www.onlife.co.il/amp/tag/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9A+%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F
https://www.onlife.co.il/amp/tag/%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f


!שבת שלום 

2019ליולי 19יום שישי 

2019יולי 18חמישי יום


