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סיפור חייו של דניאל כפי שהוא סיפר לנכדתו מיכל לעבודת  
:השורשים שלה

.שיקלייובעיירה 1935נולדתי בפרו בשמיני לדצמבר "
אשר למד בישיבה עד  , ממולדבההיה מהגר מדוויראבי מקס 

ואז הצאר הרוסי חייב את הנערים היהודים להתגייס לצבא 1917
המשפחה רצתה להציל אותו ממוות כמעט . ולהילחם נגד יפן

בטוח בצבא הרוסי והבריחה אותו מרוסיה במטרה לשלוח אותו 
. ב"לארה

האמריקאים לא נתנו ליהודים להיכנס באותה , לחוסר מזלו
הוא הגיע לבד ובלי . ב והוא  נאלץ לנסוע לפרו"התקופה לארה

.משפחה
בפרו הוא מצא עבודה במסחר כמו רוב היהודים ושם הוא הכיר 

.ניסיםקלרהאת אימא שלי שקראו לה 
–שנים 3ואחרי 18אימא שלי התחתנה בפעם הראשונה בגיל 

.  26בעלה נפטר מהתקף לב בגיל , אחרי שנולדו להם שני ילדים
ילה 'הוא היה מרצה למשפטים ועורך דין והשתתף במשלחת של צ

.לשיחות שאחרי המלחמה עם פרו
אימא שלי התחתנה שוב אחרי כמה שנים ומהנישואין השניים 

נולדה אחותי אסטלה אבל הם נפרדו ואימא שלי התחתנה אחר 
.כך עם אבא שלי

.  ילה'אבא של אימא שלי היה פליט מטורקיה שהגיע לצפון צ
היא הייתה בקבוצה  , אימא של אימא שלי הייתה פליטה מרוסיה

ששלח הברון הירש לארגנטינה לחווה כדי להציל אותם  
.מהפוגרומים של הרוסים באותה התקופה

, כשנולדתי סבלתי ממחלות רבות ומסוכנות וכדי להציל אותי
הביאו לי אינדיאנית שהניקה , מכיוון שלאמי לא היה מספיק חלב

כי האמינו שזה חלב , אותי וגם האכילו אותי בחלב חמורים
.שבריא לתינוקות

ילה ואחרי חצי שנה נולד אחי  'הוריי עברו לצ, שנה אחרי שנולדתי
הקטן חיים

גרנו . גידלו את חמשת ילדיהם ועוד שני בני דודים שליהוריי 
.משפחות יהודיות8בעיירה קטנה שגרו בה רק 

השגיםמאיתנואימא שלי הייתה מאוד קשוחה בחינוך ודרשה 
.גבוהים

כשלא היינו מקשיבים בקולה היינו מקבלים מכות רציניות ופעם  
לפעמים כעונש היא לא  . היא אפילו שברה מטאטא על הגב שלי

הסכימה לנו לצאת והייתה אומרת שאנחנו חולים כדי שלא יבואו  
.לבקר אותנו

"  השומר הצעיר"התחלתי ללכת לתנועת הנוער , כשהייתי בתיכון
.ילה'וגם הייתי פעיל בנוער הקומוניסטי בצ

,  סבתא שלך, בתנועת השומר הצעיר הכרתי את אסתר
מכיוון  . שהתאהבתי בה ממבט ראשון והתחלנו להיות חברים

כשסיימתי את התיכון הלכתי להכשרה  , שהייתי ציוני וקומוניסט
של תנועת השומר הצעיר ושנתיים אחרי זה עליתי עם אסתר  

.דור-ארצה בגרעין שנשלח לקיבוץ עין
אחרי כמה חודשים התחתנתי עם אסתר והייתי חובש קרבי  

. ל"בנח
אני ואסתר עברנו לקיבוץ דביר כי רצינו  , לפני שסיימתי את הצבא

.להגשים בקיבוץ צעיר
אחרי כמה שנים רצינו  . עילית ועינת–בדביר נולדו לנו שתי בנות 

ילה ובגלל החיים הטובים שהיו לנו שם  'לבקר את המשפחה בצ
ושם נולד הבן הצעיר  , שנים9והלחץ של ההורים שלנו נשארנו 

.אילן, שלנו
בכל התקופה הזאת תמיד רצינו לחזור לארץ ודחינו את זה אבל 

.לבסוף החלטנו לחזור לקיבוץ דביר שבו אנחנו גרים עד היום



:תרגיל
י הבוחן את ערוץ  "במסגרת תרגיל צח

התקשורת אנו מבקשים לקבל מידע 
.מהציבור

,  המשימה פשוטה
אנו מבקשים לדעת על משפחות אשר 

. 4X4ברשותן רכב 

.ממתינים
כאמור בתרגיל לבדיקת יכולות מדובר 

,תקשורת הודעות קהילתית בלבד
ערב טוב שיהיה

אבל אני עובר איתו  2x4לי רכב חברה יש 
.  לא יכול לעבור 4x4גם מכשולים שרכב 

???...נחשבזה 
אבל זה בהחלט מלמד שערוץ , לא

✅התקשורת עובד 

,נוספתמשימה 
פשוט , מי שעשה מילואים בשנה האחרונה

".אני"מתבקש להודיע 
'ב-'זה אמידע 

.תודה למשתפים ולמשתתפים
.התרגיל ממשיך

.י "מצחטובה שנה 
אנחנו בתוך התרגיל תודה רבה



הודעות לתושבים . תרגיל צח״י בדביר אחה״צ...תזכורת
מודים מראש על שיתוף  . יצאו בטלגרם לוח מודעות

צח״י  .הפעולה

תודה רבה על . תרגיל צח״י הסתיים. קהילה יקרה
שיתוף הפעולה שסייע רבות להצלחתו ותודה מיוחדת 

מקצועיות ועבודת צוות  , לצוות צח״י דביר על זמינות
בברכת שנה טובה ושקטה. נהדרת

















יצאנו  . השבוע יצאנו לברך את החברים שלנו בענפי הקיבוץ השונים
תודה שאנחנו חיים בקהילה  . מבורכים בידע מקצועי רחב וביחס חם

משתפת ומרגישים מעורבים



ראש השנהלכבוד החם מבקרים בבית ילדי גן עפרוני 







.  שעת סיפור ראשונה לשנה זו 
"  קרמר החתול לומד לשחות"

לוימקריא סבא יוסי 





הם זכרים? חתולים או שנייםגור מעוניין לאמץ מישהו 





!פתוחהפאב 



שתילה ראשונה בגינת יובלי הנגב  
(ותודה לאפי וחתנה על השתילים ) 



נגה ברטוב והילה גומאאנו , שלום 
��.חובבות ומתמחות בקונדיטוריה' זלומדות בכיתה 

.החלטנו להפוך את האהבה מתחביב לעסק
בתקופת החגים נמכור לתושבי הקיבוץ מאפים עוגות  

וקינוחים מעשה ידנו
עוגות  ��,קינוחי כוסות, מקרונים��,עוגות מוס: ובניהם

...ועוד ועוד��עוגיות��,שכבות מקושטות
את הכל ניתן לרכוש ללא גלוטן אך כרוך בתשלום 

..(עקב עלות הקמחים)נוסף

ישנם דברים שקצת  )לפני ימים 3ההזמנה מינימום 
.'ואיסוף עצמי משלב ג...( יותר
חלק מהדברים לא מופיעים אם תתעניינו  : ) המחירון הנה 

(נוכל לחשב מחיר
₪70-גדולה -מוס עוגת 

₪35-קטנה -עוגת מוס 
₪65-' יח25בערך -קרמבואים

תוספות  ) 115₪-שכבות 4עוגת יומולדת  שוקולד 
(בתשלום נוסף 

35₪-' יח40בערך -יפס 'עוגיות שוקולד צ

:טלפונים לבירור בווטאפ ובשיחה��
0547009800: נגה��
0542633084: הילה��
��!!* חג שמח ומתוק*��



.הורים10אנשי צוות ו10, תלמידים110.  חזרה הבוקר ממסע לפוליןב "ישכבה . ערב טוב
דרך ביקורים באתרים  . זכיתי ללוות את הנוער האיכותי שלנו. מסע קצת שונה מהנהוג עד כה

התלמידים לא  . שמנציחים אירועים בלתי נתפסים ודרך דיונים רבים שנערכו לאורך המסע
יש לנו  . אלא עם המון שאלות שיעצבו בסופו של דבר את זהותם, יצאו עם תשובות ממסע כזה

!נוער נהדר
.במסעהדבירניקיםמצרפת תמונה של 

:ואלה שמות 

רואי צוקרמן
רותם מורנו
עמית גומא
גילי אזולאי

רון רשף
צור ברמן

עומר משאלה
אופיר מלכה

יואב רוט
גוזיהלי

(לא כולם בתמונה זו ) 



ב"תמונות מהמסע לפולין של נערי י



גטו ורשה



אתרי זכרון והנצחה





מחנה השמדה–ורשה –בית כנסת 



.עייפים ומרוצים מחוויה חזקה ומיוחדת. שבה הביתה בשלום, של משלחת מבואות הנגב בפוליןתמונה 





......  בוקר של שחר חדש
פשוט התאמנתי על צילום , סתתתאאם

מהרחפן ורציתי לשתף עם כותרת 
שהרי , מפוצצת שלא אומרת שומדבר

.  באמת לא השתנה כמעט כלום
, על הדרךאבל 
כולנו  -כול-כול-רוצה לאחל לכולאני 

שנים ללא בחירות עם ממשלה  ארבע 
ל -שתשרת את כ, מוסרית וערכית

תשקיע  , תדאג לביטחונם, אזרחיה
ולא תפקיר את דור  , בדור העתיד

.העבר

שרשור תמונות מדביר  , ובהמשך
שצולמו בעיקר על ידי מתי ועוד חברי 

.מועדון צילום דביר





טיול עם הילדים  , סוף היום, שלשום
.עליהםבאחד המקומות האהובים 



...ניסיתי לתפוס פעילים עם הגב מעל איילון



]��הם ראו אותו והצטלמו בשמחה ואז 
��לא פוליטי -בנושא בחירות תוך שרשור מ















...לפני





...לפני



,  ל אזרחיה-שתשרת את כ, שנים ללא בחירות עם ממשלה מוסרית וערכיתכולנו ארבע -כול-כול-לכולרוצה לאחל אני 
.(צלם וכתב מתי ק. )ולא תפקיר את דור העבר, תשקיע בדור העתיד, לביטחונםתדאג 



"לאור הזכרונות"
,  תמונות, מדור חדש שיעלה ספורים

.סרטונים ומצגות מהעבר שלנו
מענה לשתי שאלות:והפעם 

דביר או דבירה-שמנו. 1

שמות השכונות בדביר והיכן . 2
(אשמח לתיקונים ) נמצאות 



"דבירה " או " דביר " שמנו 
היסטוריותמקטעי התכתבויות לקוח 

.ושמו כשם העיר העתיקה ששכנה באזור1951הקיבוץ דביר הוקם בשנת 
אשר זוהה כדביר המקראית ועל  , הקיבוץ נמצא בסמוך לתל בית מרסים

מכיוון שזיהוי זה מוטל בספק וסביר שהוא שגוי  אולם . כן נקרא על שמו
לאמור , "דבירה", לקיבוץהממשלתית לקרוא החליטה ועדת השמות 

".בדרך לדביר"
רשמי דביר  -כלל בשם הבלתי-אך תושבי המקום והציבור נוקטים בדרך

מעל שלט הדרכים  " ה"את האות חברי הקיבוץ מחקו והיו מקרים בהם 
ויקיפדיה : מתוך . צ המורה לכניסה לקיבוץ"של מע
הממלכתית במליאתה  ועדת השמות 1952בפברואר 12השמות ועדת 

...  דבירה: שם הקבע ליישובכם החליטה על 
,  ואיש לא יעלה על דעתו ולא יסכים לכך...1952במאי 20השמות ועדת 

אישור הרשות  בלי , ייטול לעצמו שם היסטורישישוב , במידה כלשהי
או לבקש שם , להיקרא דבירהאו :  עתה הברירה בידכם ... המוסמכת

–משרד ראש הממשלה ... אחר

ושובו אל השם , נא מטעותכםשובו ...1953באפריל4ועדת השמות 
:  הוא , לגביוהתנגדות עקרונית שנקבע ושאין לכם ושלא יכולה להיות כל 

.דבירה
משרד ראש הממשלה

1953באפריל 9ועדת השמות 
אבל לא יוכל כל כוח בעולם להוריד את דביר הקדומה...

".דביר " אין כל אפשרות שיישובכם יכונה בשם ולכן ...מההר אל השפלה
. ואמנם לא יועלה שם מקומכם על מפת הארץ בצורה זאת

קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל
56לפברואר 21

ולתימהוני  י קרן היסוד "לשם ביקורת את ציוני הדרך שהוקמו עעברתי 
"....דבירה " השלט לדביר במקום על "ה" שכיסיתם את האות מצאתי 

לא אחדש , שלא תשנו שוב את השם–ועד שלא אקבל התחייבות מכם 
...במקרה שיתקלקלאת השלט 

אבל  , הוויכוחהתמונות מראות את סופו של 
,המדקדקים עדיין נוהגים להשתמש בשם דבירה

: מה שגורם עד היום לבלבול ולשאלה 
?או דבירה דביר 









ממערב לכביש  –שומריה
הכניסה הוקמה לשכן את  

חברי שומריה שנושלו מהישוב 
.לטובת מפוני עזה

דיירים שלא זכו  –מקופחים
...לדיור חדיש

זכו לבית –דמעות ואושר 
חדש במעבר ללינה 

הרויחו בית חדש  , משפחתית
ומרחב מוגן אבל הפסידו את 

.ביתם הישן
נבנתה בימי  –סברה ושתילה 

הארוע בכפרים אלה וגם על 
שם צורת התכנון הצפופה של  

.השכונה
נבנתה אז באזור הכי  –צפונית

.צפוני 
על פי צורת –מדורגים
.המבנים

על שם המשתכנים חברי רביד 
.הגרעין
שנת ההקמה-2000דביר 

גרסה ישנה



ממערב לכביש הכניסה  –שומריה
הוקמה לשכן את חברי שומריה 

.מהישוב לטובת מפוני עזהשפונו 
דיירים שלא זכו לדיור –מקופחים

...חדיש
זכו לבית חדש –דמעות ואושר 

הרוויחו  , במעבר ללינה משפחתית
בית חדש ומרחב מוגן אבל הפסידו 

.את ביתם הישן
נבנתה בימי  –סברה ושתילה 

בכפרים אלה וגם על שם הארוע
.צורת התכנון הצפופה של השכונה

נבנתה אז באזור הכי  –צפונית
...אז. צפוני 

.על פי צורת המבנים–מדורגים
על שם המשתכנים חברי רביד 
.הגרעין
ההקמהשנת -2000דביר 
החברים בתי–החלומותבתי 

.החדשים המצטרפים לקבוץ דביר
(גרסה חדשה)

סברה  
ושתילה

צפונית

קוביות  
צעירים

רביד

'הרחבה א

'הרחבה ב

'הרחבה ג



:התמונות והטקסטים מתוך 
כוסית לשנה החדשה של עובדי הרמת 

קבוץ דבירענפי השרות והנהלת 



מתיישבי דביר-מנהלת חשבונות האגודה, קרימרדבר תורה מפי רוני 
.האגודה היא חלק בלתי נפרד מהקיבוץ וכיום יש שיתוף פעולה מלא בינינו

" יום הדין" אנו עושים חשבון נפש לקראת , לכבוד ראש השנה שהוא גם יהודי וגם אוניברסלי
:ולכן אספר סיפור קצר

"כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו... לא מעבר לים... לא בשמים היא"
:משל למה הדבר דומה

לילה אחד חלם . היה מוזג יהודי בשם אייזיק שהתפרנס בדוחק מבית מזיגה שהיה בבעלותוקרקאבעיר 
כשהגיע לשם . התעורר לנסוע לפראג. שאמרו לו שכדאי לו לנסוע לעיר פראג ומתחת לגשר יחפור וימצא אוצר

והצטער על שבזבז ממון רב וזמן , נבוך עצוב ומותש ישב מתחת לגשר. חפר ולא מצא כלום, מצא את הגשר
.יקר ללא כל תועלת

חלום חלמתי שנמצא : ענה לו אייזיק? למה אתה עצוב-עבר במקום גוי אחד והבחין ביהודי העצוב ושאל אותו
!פה אוצר ולא מצאתי כלום

יש יהודי בשם אייזיק  קרקאגם אני חלמתי כי בעיר ! אל תשים לב לחלום שלך, יהודי: צחק הגוי ואמר לו
!ומתחת לתנור שלו יש אוצר גדול

מיד חזר וחפר ומצא את . אייזיק והבין שלא בכדי נשלח לפראג כדי לשמוע שיש אוצר גדול בביתו' התרגש ר
...האוצר והתעשר מאוד

:כן הוא הנמשל
' כאשר יחפש בתוך ד. אבל אין הדבר כן, נמצא באיזו שהיא מצווה גדולה שיעשה" אוצר"שהכל אדם חושב 

...והדרך הטובה זה להתחיל בדברים הקטנים" אוצר"ישפר את מעשיו ושם ימצא את ה-אמותיו 

טובהשנה ...  שנזכה לראות כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו



וכמו כמות  , הרבה אבק נשב במדרכות קיבוץ דביר בשנה החולפת
פשוט הדימוי של המים הזורמים השוטפים בנהר לא מתאים )האבק 

כמות היעדים  , כך גם כמות האירועים שקרו בשנה האחרונה, (גיאוגרפית
.  החלומות שחלמנו וההשקעות שהשקענו, והמטרות שהצבנו לעצמנו

?אז מה היה לנו
בקהילה

ולהפעיל אותו בצורה יעילה וחסכונית  הצלחנו לייצב את חדר האוכל 
.  יותר מאשר קיווינו ותכננו

צוות גיל פרישה  -הקמנו מחדש את ועדת הרווחה וצוות חדש
שמנסה בדרכים יצירתיות לשקף לפנסיונרים הצעירים ואלו שלקראת  

. את מרחב האפשרויות הקיים באזור עבורם, פרישה
שוש  , יהודית אילת-נפרדנו בצער רב משלושה חברים אהובים

.  בנאי ודניאל מדוויר זכרונם לברכה
,  זמן ומחשבה ובכוחות משותפים יחד עם המועצה, מאמץ, השקענו כסף

,  רחבת התכנסות חדשה-לשפץ דרמטית את בית העלמיןהצלחנו 
.  ועוד' יישור קברים וגינון אחיד בחלקה ב

שבעוד כשנה יתחילו לבנות בדביר את  משפחות 17קלטנו לחברות 
מבין בתי משפחות נוספות 3ביתן וממש בקרוב תגענה לקלפי 

ומי שמסתובב בשבילים רואה ושומע את המולת הבניה של  . האגודה
. שהחלו לבנות את ביתןבתי החלומות ארבעה מבין משפחות 

.  לאחרונה התחלנו לדבר ולתכנן גם דיור בר השגה לבני קיבוץ
להעמיק את שיתופי הפעולה  המשכנו לפעול במרץ וביצירתיות כדי 

אנו פועלים מתוך תפיסה שישנם לא מעט תחומים .עם האגודה
ומתוך  . אפילו שהם באחריות האגודה, שעליהם עלינו לקחת אחריות

,  שדרוג פינות האשפה-כמוזה צמחו פרוייקטים בשנתיים האחרונות 
תיקון צנרות מים וסיוע בבעיות מוניציפליות  , חידוש גינות

.  נוספות

גליה מנהלת הקהילה , הברכות שנשאו 
ונעה רכזת המשק





?  במשקומה 
נפרדנו מיאיר כמרכז משק בערב  . נועה נכנסה לתפקידה כמרכזת משק

.  מושקע ומרגש
,  תוצאות מקצועיות טובות מאוד. הגדש סיים עונה חקלאית יפה

שנים  18נפרדנו מנתן לאחר . והלוואי והמחירים בשוק ייטיבו איתנו
שיהיה לו -.הראשונים בניהול הענףשל ניהול ולירן התחיל צעדיו 

!בהצלחה
.ל"איחוד הגדש עם שכברקע מדברים בודקים ולומדים את נושא

ויחד עם זאת , הלול מתמודד עם שנה מאתגרת ביותר שעוברת על הענף
.שומרים על אופטימיות ומחפשים איפה ניתן להתייעל ולשפר

אז הצבנו שומר  -של פאנלים סולרים-החלה מכת גניבות בלול, בנוסף
ולמעשה מזה שנה יש לנו שומר בלילות ששומר על המתקנים הסולארים 

.השקדים הבצל והתירסעל , בלול
דחיית  , דחיית הבחירות באופן מוזר הייטיבה מאוד עם ענף הרפת

הביאה -הסכמי החלב או הימנעות מטיפול בהסכמי חלב של המדינה
...2018לכך שאת כל השנה כפי הניראה נעביר במחירים של 

.נתמודד עם מה שיבוא2020-ולקראת
ובסוף לא , נכנסנו יצאנו נכנסו שוב, בדקנו קנאביס-בניהולוכאן 

....השלמנו עסקה
.וסייף הווס, ויזואל פקטוריז, השקענו בשתי חברות סטארט אפ

שיוך הדירות מתקדם במרץ ויש המאמינים שתוך שנה נשלים את  
.המהלך

.התחלנו בקידום עסקה ופיתוח אזור התעסוקה מזרחית לדולב
ואנחנו על סף מכרז  -רשת החשמל מתח גבוה מתרחבת ומתחדשת

.לביצוע עבודות

מרחביתטיפה יותר מנקודה 
בדולב ישנן  , במועצה החליפו ראש מועצה, ם"התאחדו עם יחאבשלום 

אזור אבשלום מועצה מקודם  , תזוזות וחילופים בעמדות ניהול המחלקות
.עית ויחלו שיווקי מיגרשים בהקדם"מבחינה תב

ובתוך כל אלו אנחנו חלק קטן ופעיל  שמתנהל ורוצה לקדם ולהוציא את  
.הטוב ביותר עבור דביר

.ט"הרבה אבק זרם ברחובות בשנת תשעאז 
שיביאו איתם , יזרום הרבה יותר אבק–פ "שבשנת תשוכפי הניראה 

,  עבודות השיקום לשכונה הדרומית, עבודות הפיתוח של השכונה החדשה
עבודות על טרמינל , עבודות הכבישים באזור החינוך וחיבור לכביש הדרומי

.ההסעות והתקנת רשת מתח גבוה
.את הטוב ביותר עבור דבירולהוציא 

,  לסיכום
שתהיה טובה לא פחות מהשנה  , מאחלות לכולנו שנה טובה

.  החולפת
שגשוג והצלחה, מאחלות בריאות

הדימוי עם המיים  , שוב)שהכסף ישפך לפחות כמו האבק במדרכות 
(והיין בעייתי

שבתינו יהיו הומים מתינוקות
.שנצליח לשמור על איכות חיים קיבוצית וקהילה רב דורית מלוכדת

שנייצר תקשורת בריאה וטובה בין כולנו  
!לחיים אחים לחיים





לנו שנה אחת של שקט אמיתיתן 
שנה של לובן הפריחות וירק הדשאים
שנה של להט אהבות וחום תנור ביתי

.ושנדע רק פעם מהו טוב ומה נעים

שנה ללא קולות שנאה וזעקות השכול
ללא מראות הדם ללא הלמות תופי המלחמה

ללא הפחד המשתק של הנורא מכל
.ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה

הן לא בקשנו לנו אוצרות של ממלכות
לא אושר עילאי ומכוניות פאר

קורטוב אחד של שקט אמיתי ולובן של פריחות
.אשר נוכל בהם בלאט להתהדר

להתרגש כפעם מריחות הסתיו
לדהור אל האושר כשריקת רכבת

לבנות לנו סוכת שלום עכשיו
.ולהיות בה ראויים לשבת

שנה טובה  



לבית דביר וכל ישראל
!ברכת שנה טובה 
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