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!יקרה קהילה 

אני רוצה להודות לצוות האלוף שטרח 

בקונספט  ארועחשב ואירגן מינגלבישל 

מבטיחים להפיק לקחים על . קצת אחר 

מנת שבפעם  הבאה כל מי שיגיע יצליח  
מהאוירהמהאוכל ולא רק להנותגם 

.והחיברותא

:לתודה ענקית 

,  ברגר ומשפחתו בן 

,  בזרנו משפחת 
,  ריצקרעדי 

,  גולקמןיואב 

,  תום עמית

,  דוידסוןרוני 

,  יגאל דוידי
,  נדר לוי

,  קמרמןאשרה 

,  ואנה הדס אלדד 

ושמוליק  
.  מי שסייע בפינויי והגשה ולכל 

תודה מיוחדת לחברה הצעירים  

והמקסימים מכיתה ח שעבדו קשה  

(  מקווה שלא שכחתי אף אחד ) . ממש 

מיכל קליינר





קטפנו ברשות מהעץ של סבתא  . השנה הכנו יין מרימונים
יצא לנו יין  . וחיכינו בסבלנות, פוררנו, מלאטעמנו ,בלה

מתוק מתוק ואדום אדום



בבחירות למועצת  

: החינוך נבחרו

יואב  , לויןברית 

הילה,גולקמן

בני,נסקר'ז/פז
טל וערן  אלינור,רותם

. להב

רבה לכל תודה 

המועמדים ובהצלחה  

למועצת החינוך  
בפעילותה הברוכה 

.והחשובה
שלוםשבת 



.  טוב בוקר :

את מי שרוצה לקחת  מזמינה 

חלק ולהקריא בשעת סיפור  
. ליצור איתי קשר 

תודה

להעיף את החבורת נערים השיכורים שהולכים מכות וצורחים  אפשר :
.לי מתחת לחלון כבר חצי שעה

אבל מה שקרה אתמול היה מתחת  . שמחה שנהניתם, להרוסמצטערת :

שלנו אבל חלק מארגון זה  החצניקיםלא מאשימה את . לכל ביקורת

לא . לקחת אחריות על ברברים שיכורים שמגיעים מבחוץ ולארגן אבטחה

ורבים מחוץ , שיכורים צורחים40ייתכן שלמעלה מחצי שעה עמדו כ 

כאשר אני מנסה מהחלון להשתיק  . לפנות בוקר3לשכונה שלמה בשעה 

כאשר התלבשתי ויצאתי . מצידםולגרש אותם תוך התעלמות מוחלטת 

לא מקובל עליי בשום ! איום באלימות,  חוויתי מה שלא חוויתי מעולם

. לא ייתכן דבר כזה. צורה ולא מעניין אותי שהם לא מדביר ושיכורים

שבת שלום

חייבים לתת לזה את הדעת והמענה! מאוד חמורנשמע :
!!  ספק שזה חמור מאודאין 

העניין  . להבא נלמד להביא אבטחה ולהיות יותר בביקורת על האורחים מבחוץ. אני באמת מצטער לשמוע שדבר כזה קרה
מתנצל בפני כל מי שסבל מזה. בטיפול

נקווה שזה אכן יתבצע ושתקבל תמיכה בעניין.  תודה על התשובה ועל לקיחת האחריות, רוני



.  שלום לכולם 

לאור ריבוי החגים בחודש אוקטובר לא תתקיים קהילה  

. מבשלת 

קהילה מבשלת תפריט איטלקי בהובלתו של רוני 5.11ב

.  דוידסון 
מזמינים חובבי בישול ואפיה להצטרף אלנו ולקחת חלק במיזם 

  .

נורית052-3511524: מי שמעוניין יכול ליצור איתי קשר 

לטקס ראש השנה  

נשמח ,  1.10שלישי ביום 

. זמרות/ לזמרים

לפנות  אפשר 

מרקו בפרטילעידו  





 9/9/19                                   מועצת חינו  – סיכום פגישת 

נוכחים: הדס, תהילה, הילה, בני, מור, מורן, עוזי, ירושלים, לילי  

חברתי  החינו  בשנתית התכנית הצגת התהילה: 

 ( )שווה, שונה, שותףנושא שנתי - שונות-

-   שלדג

 בכל חודש-חדשיים יתמקדו בהיבט אחר של הנושא: קבלה, שוויון, קווים אדומים, הכלה וכו'.

מפגשים בנושא מיניות, למשך חודשיים- ד' + ח' -  צוות מניעהבשיתוף עם 

  מוסד- 

חמישי שלישי ראשון  

פעילות שכבה ז-ח-שבוע ראשון 
אורי 

פעילות שכבה ט-יב 
אובל 

פעילות שכבה ז-ח-
אובל 

פעילות שכבה ט-יב 
אורי 

פעילות ז-יב 
שני מוסדניקים מכינים 

ומעבירים פעילות. 

פעילות שכבתית שבוע שני 
בנפרד 

ז- שני שינשינים. 
ח- שני שינשינים. 
ט- שני שינשינים. 

פעילות שכבה י-יב 
אובל ואורי. 

ארוחה משותפת 

פעילות שכבה ז-ח-שבוע שלישי 
אורי 

פעילות שכבה ט-יב 
אובל 

פעילות שכבה ז-ח-
אובל 

פעילות שכבה ט-יב 
אורי 

פעילות ז-יב 
שני מוסדניקים מכינים 

ומעבירים פעילות. 

 שבוע רביעי 
פעילות שכבתית 

בנפרד 
ז- שני שינשינים. 
ח- שני שינשינים. 
ט- שני שינשינים 

פעילות שכבה י-יב 
אובל ואורי. 

לעיתים פעילות שיא. )
 יציאה מהקיבוץ( גם

 



:  בתכנוןפרויקטים שנתיים

פעם בחודש התנדבות בקהילה המבשלת- צוות מוסד מתחלף. 

הפנינג לקהילה בימי שישי ארבע פעמים בשנה )קבלת שבת קהילתית(. 

שיתוף פעולה עם הבית החם- שלושה מפגשים בשנה.  

שיתוף פעולה עם איציק- עסק חברתי ליצירת הכנסות למוסדניקים דרך לימוד ניהול עסק 

ועשייה. 

.   של כוכבי המדבר- חיבור הש"ש חיבור של  שכבות ז-ח לשלדג העברת פעילויות בחופשים

 

  )מדריכות, מטפלות( החינו ילצוותהורים מתנות 

בפניות של מספר הורים להסדיר את המתנות מקבוצות ההורים לצוותים בחגים נושא שעלה 

בין אנשי צוות, ולמנוע מצב שעובד מסויים לא מתוך מקום לעשות סדר ושוויון ובסיום השנה - 

יקבל או פערים גדולים שיוצרים אי נעימות. צויין שאנשי הצוות מקבלים מהאגודה שוברי 

 מתנה בחג הפסח ובראש השנה בסכומים סבירים.

הוחלט להשאיר את האחריות והגמישות לקבוצות ההורים, ולהביא לידיעת ההורים 

 שהצוותים מקבלים מהמערכת תווי שי לחגים הגדולים.

 שקלים עבור כל ילד ולהקצות אותם למתנות לסוף 10-50אפשרויות נוספות שעלו: לאסוף 

   השנה למדריכים/מטפלות.

- לבחירה בחינו    - רעיון לביה"ס אחר הדס

איך לקדם במועצת בני שמעון של בחירת הורים בחינוך- אלטרנטיבה חינוכית לביה"ס 

דמוקרטי/ הומניסטי/ אנתרופוסופי... שיתנו אלטרנטיבה להורים לבחור בחינוך בתוך 

המועצה. ברחבי הארץ האפשרויות רבות אך בפריפריה הגאוגרפית שלנו אין כאן בחירה. 

חברי מועצת החינוך תומכים ביוזמה ובהמשך נקבע פגישה עם מחלקת החינוך במועצה 

  האזורית כדי לראות איך לקדם זאת.

"גן זורם"   הצגת תכנית חינוכית לשנת תשפ - -  הילה

זו גישה שקיימת בגנים שונים בארץ והוצגה בסיור המועצה ברמת גן. לאורך חצי השנה 

 האחרונה נעשתה חשיבה איך ליישם זאת בדביר. 

 יתחילו גם לאט.תמר . גן דרור ועפרונימופעל תחילה ב

. הדבר העיקרי זה לא בהכרח שינוי משמותי שמורגש מיד, אלא שינוי הדרגתי ותפיסתי

והילדים לומדים לבחור.  ובחצר  בכל בית פינות פעילותשנפתחו 

 כדי לוודא תזונה  ומגיש לעצמו. הצוות יודע מה הילדים בחרוכל ילד בוחר לעצמו את האוכל

 מאוזנת



 בהרכב הנוכחי החינו  – כפגישה אחרונה תותובנות של מועצשנה/קדנציה סיכום 

  כדי לאפשר להערך.–בקשה לתאם את הפגישות לכמה תאריכים מראש  

  חשוב מאוד - ממליצים לשמר, ולשפר את נושא תאום הפגישות. –צוותונים  

 .עוזי העלה את החשיבות של פגישות הנהלה פעילה לתאומים מול הוועד 

  .החלפה מדורגת של חברי מועצת החינוך היא טובה ומאפשרת למידה והתפתחות 

  .צוות שונות והצוותונים השונים שלו עבדו טוב השנה וקידמו נושאים חשובים 

  לשמר חיבור בצוותונים השונים )תזונה, שונות, גיוס...( לנציגים מהקהילה שיכולים

 להשתתף ולעזור בתחומים השונים.

  פיתוח דיאלוג קהילתי מאפשר, משתף, מתוך חזון ותפיסה חינוכית. זה נעשה השנה

 כחלק מהתהליך הקהילתי וחשוב להמשיך זאת בשנים הבאות ע"י מפגשים נוספים. 

 . יש חשיבות לחפיפה בין הצוות היוצא לנכנס כדי להעביר ידע 

   .חשיבות הגדרת תפקידים של מועצת חינוך בין יצירה והובלה לבין שמירה על הקיים 

  ,שמירה על דיאולוג נעים ובטוח המאפשר לעלות חילוקי דעות - מקום שמקשיבים בו

 מקום שמזמן. 

  להתחיל מסורת של "דברים שרציתי לומר" למועצה הנכנסת מהחברים היוצאים 

o  שיח בקול ההורים, הילדים ובעיקר כמועצת חינוך. מהם האילוצים של

 מערכת 

o .שמירה על ההבדל בין מועצת חינוך לועד הורים 

  מועצת החינוך צריכה לשמור על איזון בין תמיכה וגיבוי למערכת החינוך לבין בקרה

 והכוונה,, תוך שקיפות ושיתוף של הקהילה.

  תחומים נוספים לשיפור: פעילות קבועה של הצוותונים, קביעת לוז שנתי למיקוד

 הפעילות של מועצת החינוך ולהגדרת יעדים, דיון מסודר יותר בפגישות. 

 

אל סרטון שערכו נערי מבואות הנגב לפתיחת שנת 

 one day–פעילויות של המרכז החברתי 
.שווה צפייה

https://youtu.be/rBpbG6Olpp8

https://youtu.be/rBpbG6Olpp8


https://youtu.be/rBpbG6Olpp8

https://youtu.be/rBpbG6Olpp8


:תוצאות קלפי דביר
654

הצבעהבעלי זכות 

-הצביעו

,  עוזבים)לא פוטנציאלים להצביע בישוב 70-כלהערכתנו 509
('ל וכו"חו, חיילים

פוטנציאליםמצביעים 580מסך 88%כלומר 

-כחולבן-פה

-מרצ275

-הדמוקרטיהמחנה 
60-גשרהעבודה -אמת108

19ביתנו ישראל -ל

29ליכוד -מחל

15איילת שקד ימינה -טב

2חקלאית התיישבות -צומת-זץ
2יהודית עוצמה -כף

1יהדות התורה -ג

הפיראטים -ףז

1לבן פתק 1



.  לדביר–68חוגגים יום הולדת 

ערב שבת על הדשא

הילה יעקבי  : צילמה את הארוע 















עוגת קומותיים שכרמית זכריה 

הכינה



















ההכנות למסיבה בעיצומן והקצב מתחיל  

�🎶🎶�לעלות 

לחגוג יומולדת  23:00ניפגש היום ב

�🍄🍄�לקיבוץ

.  לדביר–68חוגגים יום הולדת 

מסיבת ריקודים בחורשה



בוקר טוב חץ

!  מסיבה אדירההיתה
!תמשיכו ככה! כיף גדול וארגון מעולה היה 

!!  מדוייק
�👏👏�כיף שמח עם אנרגיות מעולות כן ירבוהייה
.הכבוד לכל הנוגעים בדברכל 

. למארגני חג הקיבוץ תודה 

באווירה הנפלאות והאפשרות למפגש נעים העוגות , המצויינתלאוירה
�🌷�חגיגית 
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