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חניכים  100-יצאו כלטיול 

!ומדריכים מקן דביר

,  טיילו יום אחד ביער' ו-'שכבות ד

! לחלקם הטיול הראשון בתנועה
והכירו קצת את התרבות  

.הבדואית

יצאו ליומיים ביער  ' ט-'שכבות ז

שבמהלכם השתתפו בתחרות  

ניווט ספורטיבי שעשתה עבורנו  
.'עגור'חברת 

המועד סוכות יצאנו  בחול 

כמיטב המסורת לטיול  

פתיחת השנה של אזור  

! דרום בשומר הצעיר

.והפעם ליער להב

1

2



למרות תנאי מזג אוויר מאתגרים עשינו את כל ההתאמות וההכנות הנדרשות  

.איכותי ומעל הכל בטיחותי, כדי לקיים טיול מהנה

טקס הכניסה לתנועה שהקן מרים  -מכאן ממשיכים בכל הכוח לשומריאדה

:(נתראה שם-פרטים נוספים בהמשך. 12.11שיתקיים ב', לשכבת ד

!חזק ואמץ
חינוךתהילה 



. מצורפות תמונות ופרוט קצר-החינוך בדביר מסכמת חופשת סוכות מוצלחת ועמוסת פעילויות מערכת 

:הגיל הרך

.בין יום הכיפורים לערב חג הסוכות הזמן קצר והמלאכה מרובה

ההורים התנדבו לעזור בהקמת הסוכה  , ילדי הגנים והצוות החינוכי יחד הכינו אביזרים וקישוטים. זכינו להתגייסות ושיתוף פעולה מעוררי השתאות

בליווי סבא דב בירקנפלד  , שרנו יחד, חגגנו כולם יחד בסוכה הגדולה והמפוארת שלנו-רגע לפני היציאה לחופשת ערב החג , וביום שישי. וקישוטה

.מצורף סרטון מחגיגת הסוכות. והיינו שמחים ומאושרים, רקדנו, והגיטרה

:חינוך חברתי

.לשכבות הצעירות היה מגוון פעילויות חופש וגיבוש

.לייזר ועוד-רובי, באולינג-השכבות הבוגרות היו במספר פעילויות לחיבור כקבוצות בוגרות 

��... שיתפו פעולה והיו מקסימים.. הילדים נהנו מאוד
:השומר הצעיר

.  ניווטו ולמדו על התרבות הבדואית, טיילו-ט -כיתות ד! חניכים ומדריכים מקן דביר100-כ-טיול סוכות התקיים ביער להב 

. 12.11שיתקיים ב', טקס הכניסה לתנועה שהקן מרים לשכבת ד-בהמשך יהיה 

בני רותם.      נשמח לכל פנייה והפנייה, אדם להדרכה בחינוך החברתי ועבודה בגנים-במערכות החינוך השונות יש תמיד ביקוש לכח-זו בהזדמנות 
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חזרה לשגרה של 

.אחרי החגים 

האוטובוסים  

בחנייה רגע לפני  

.  יציאה

!לכולנו הצלחה 

צילם מתי קרימרמן
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 דף מידע לתושבי המקום

 

 

 הנידון: תחילת עבודות פיתוח בישוב.

 

 שלום לכם, 

  יכנס קבלן הפיתוח לעבו ות בישוב.3/11/19בעו  כשבוע וחצי, ביום 

 סל העבו ות יכלול-

 

  יחי ות  יור ח שות.41פיתוח מתחם  .1

  סביב מערכת החינוך.יפיתוח הכביש ההיקפ .2

 + שיכון רבי  והאזור(.2000שיקום תשתיות בשכונה ה רומית של  ביר )שיכון  .3

 פיתוח טרמינל הסעות ח ש לתלמי ים וחניות. .4

  המגרשים- מצ"ב מפה41בשלב הראשון יכנסו לעבודה באזור הפיתוח ל
 

 

 

.וימשיך לשלב הבא-הקבלן יסיים שלב, משמע, יבוצעו בטורהעבו ות 

.יגו ר וינוהל על פי כל  רישות הבטיחות-כל חלק שיכנס לעבו ה

נבחר באמצעות מכרז שבוצע  -" לעבו ות עפר ופיתוח' חב-מ"ו ה עאמר בע'ג"-הקבלן המבצע

.והיא הגוף המקושר מולו בהסכם-במועצה האזורית בני שמעון

".ניהול פרויקטים "PSN-את העבו ות תנהל חברת

058-7755970דוד פרלמן: נציג החברה אשר ינהל בשטח לאורך כל התקופה הוא

052-8105443-אורי אמסלם: נציג  ביר המתאם מול המערכות הקיימות בפרויקט הוא

.052-8105201-נועה-מטעם  ביר, מתכללת הפרויקט ואחראית על כל ההתקשרות

נחפש פתרון אלטרנטיבי על מנת להקל על תושבי  , 2000בשלב הראשון יבוטלו החניות מאחורי שיכון 

.השכונה

אך  , חשוב לציין כי שביל הצרצרים שמקשר בין הקיבוץ הוותיק לשכונת ההרחבה ימשיך להתקיים

.לצידו תבנה גדר המפרידה בין מתחם העבודות לישוב

.אך בסופה נקבל ישוב מפותח ומשו רג-העבו ה תשפיע מאו  על איכות החיים בישוב

,  על פי ההתק מות הצפויה בשטח, אמשיך לע כן בכל שלב

.אנחנו כאן לכל שאלה

בברכה

 בירמרכזת משק -נועה





. יאללה עמית

הולכים  ... בוא

הביתה

מזל טוב

לכל משפחת בקון

להול ת עמית



.הגיעהמסיק עת 

והרגשנו הזיתיםבי יים את מחצנו 
, את השמן

זיתים עם אבנים לקראת  פקנו 

.תהליך ההחמצה



?  העץ הזה נמצאאיפה : 

?אותו אני לא מכיר 

...תשאירו לי קצת



...ואחרי שנחנו קצת: 

..ג זיתים בשביל הסיפתח"ק8
ג זיתים  "ק100-150–היע  



21:30הפאב נפתח היום בשעה היי 

נשמח לראותכם

!מי בתמונה ותזכו במשקה חינםנחשו 



,קהילת  ביר שלום

מועמ ים  / נשמח למועמ ות, מוזמנים להפיץ

!תו ה-מתאימים

 רושה אחות מוסמכת

במשרה מלאה למרפאה בקיבוץ  ביר
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם

�052-8105293 ניאלה 

גליה פלג

מנהלת הקהילה ב ביר

050-6902486

בה כל ישוב מוג ר כאתר התראה , במסגרת חלוקה ח שה לאזורי התראה

עצמאי יערוך פיקו  העורף ב יקת צפירה בה תופעל אזעקה בכל פעם רק 
.בישוב עצמו

בכל ישובי ה רום ובכל אמצעי , ל יופעלו אזעקות במועצה"בתאריכים הנ

.  התקשורת
:ז המפורט לבני שמעון"להלן הלו

משר י המועצה:10:05בשעה26/10יום שבת 
,   ביר חצרים, גבעות בר, בית קמה: 10:05בשעה27/10' יום א

שומריה  , כרמים, נבטים, משמר הנגב:10:20ברושבשעה

ת הר, שובל:10:35תאשורבשעה
להב:11:05בשעה

של אזעקת אמת תופעל ברצף אזעקה נוספת מי  בגמר האזעקה  במקרה 
.הראשונה
,לי יעתכם

.מחלקת ביטחון



...  יצאנו שלשום בחמש לפנות בוקר

בכביש המוביל מהרחבה א׳ לשער  

;   היציאה מהקיבוץ פגשנו בלהקה מרשימה

מהג ר ... תן מוביל רביעיה צעירה

...העוטפת לכיוון הפטריה

חברים שלום 

כל התנים שמסתובבים בשטחי 

?זה בטיחותי, הקיבוץ

היום ראינו גם שועל

היל ים שלנו חוזרים ברגל  , מלחיץ

מההסעות של החוגים הביתה



��חברים יקרים 

על מנת שנוכל 

להיערך מראש 

למסיבת  
 ”Halloween“ה

באלכוהול וכיבו  

נוספים פתחנו גם  

אפשרות לתשלום 
₪  20, מראש
.לראש

השימוש 
!חינם PayBoxב

, אנחנו מחכים לך

:  הצטרף אלינו ב 
מסיבת ��"

Halloween  ביר 

🎃  !"

:לחץ להצטרף



שצולמו בידיו של מתי קרימרמן, תמונות מאוסף צילומי דביר מהרחפן





















גם אני תרמתי  

! ם 



��הללויה 

עמ נו ביע   ניתרמו  

מנות  ם  30
אני מו ה לכל מי  

�👏👏�שהגיע

נפגש שוב 

באפריל





...אפילו שזה מרכז אשפה



...היה ראוי שייראה אחרת



"לאור הזכרונות"
,  תמונות, מ ור ח ש שיעלה ספורים

.עלינו ומשלנוסרטונים ומצגות 

"ספורו של תחביב : "והפעם 

:איציק קראוזה 
.אני אספן מגיל מאו  צעיר



ספורו של תחביב, איציק קראוזה

במחסן ומורי  בולים  ( איש העלייה השלישית)זוכר את עצמי מחטט אצל סבא שלי אני "

".הבריטיממעטפות מתקופת המנ ט 



,  צליל  מתאמת שוק מקומי  ולב, אב לאור אחות מייל ת בסורוקה, נשוי לשולה קראוזה מנהלת הרפת, איציק קראוזה

כולנו גרים  , שני חתנים אל   ועי ן,5ו ניאל בן 6שני נכ ים מקסימים איתמר בן , יר ן סטו נטית שנה שלישית בספיר
.ב ביר

.מוותיקי מפעל  ולב. 1968הגעתי ל ביר עם גרעין רבי  בשנת 

.קלפי  גלים ועו , עטיפות של מסטיקים, ביל ותי אספתי בולים. אני אספן מגיל מאו  צעיר

כיום אני יו ע שמעטפה  . ומורי  בולים ממעטפות מתקופת המנ ט הבריטיבמחסן ( איש העלייה השלישית)אני זוכר את עצמי מחטט אצל סבא שלי 

.חתומה עם בול שווה יותר מאשר הבול עצמו

.תורשתיומסתבר שייצר האספנות אצלי הוא , הייתה לי תמיכה רצינית מאו  של אספן ענק והוא  ו י משה בן ארצי

לאחר מכן ההיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה בארץ , תחומי ההתעניינות שלי הם בראשית ההיסטוריה של התחבורה הציבורית בארץ ישראל

".1ע "מלחמהלמורשת העמותה "אני חבר , ישראל

.ותחום ח ש שהוא אספנות בולים ומעטפות שהם ההיסטוריה הבולאית של תקופת המנ ט הבריטי בארץ ישראל

.ברשותי ספריה ובא ספרות רחבה ומקיפה של כל תחומים אלה

1898הכרטיס הראשון הינו כרטיס הרכבת הצרפתית מיפו לירושלים משנת . האוסף העיקרי הינו כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית

1



וסופו . האוסף מסו ר כרונולוגית . קיסר גרמניה במקווה ישראל2-היסטורי מפני שבשנה זו נפגשו הרצל ווילהלם ה התאריך 

. 1948בשנת 

.  משחזר פרקי היסטוריה של תול ות התחבורה הציבורית בארץ ישראל, כרטיסים זה שהוא למעשה אוסף מסמכים אוטנטיאוסף 
.וגם את ההיסטוריה שלו, והמעיין בו רואה גם את הכרטיס, האוסף מסו ר כספר

או אצל  , חלקי פסיפס ע יין מצויים בבוי מים של ותיקי היישוב. האספנות בתחום זה היא כמו לחפש אבנים לפסיפס בלתי נגמר
.אספנים שונים

.ועומ  לרשות היסטוריונים לצורך מחקר, אוסף הכרטיסים הינו האוסף הג ול בארץ 
1110תמונות –רכטמן . ברחובות של יאנס 'באוסף אפשר לראות כרטיסי  ליז

, 1910מ ( בעבריתכרכרה עם סוסים -נס ' ליז)

10
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3תמונה מס ,הרכבת המנ טוריתכרטיסי 

2תמונה מס . רכבת העמקוכרטיסי 

10תמונה 
10תמונה 
10תמונה 

3

2

כמו כן אוסף מיוח  של כרטיסי נסיעה של חברות ערביות 

.בתקופת המנ ט הבריטי כמובן



.אני מציג תמונות של כרטיסים מתקופות שונות כמובן שכולם נ ירים וקשה למצאם

.30הכרטיס משנות ה .כרטיס של חברת העמק לבית אלפא4מס תמונה 

4

.כאשר בצ  האחורי יש בול של כופר הישוב, מחיפה לעפולה1941משנת   "אגכרטיס 7, 6תמונה מס 

67



8מס כרטיס , 1926כרטיס של חברה בשם ר יו משנת 

חברת  , כרטיס של אחת החברות הראשונות בארץ ישראל

.את הכרטיס רכשו בבית מרקחת קריניקן. ק ימה
9מס כרטיס 

8

9



.  30הוקמה בשנות ה , חברת התחבורה הראשונה בעמק חפר7כרטיס מס 

ההתחלה הייתה קבוצת כרטיסים שקיבלתי מ ו י והם אשר עוררו את עניני בנושא, את הפריטים אספתי במשך שנים רבות  .
. מסרתי אוסף מטבעות וקיבלתי כרטיסים שונים, מקורות החומר שונים

רוב יורשי האוספים או חומר אספני כל שהוא פונים  . הפך למקור בלתי נ לה של חומר אספני בכל התחומיםהאי בייבשנים האחרונות 
.למכירההאי בילסוחרי 

ובתום המלחמה שמרו את הכרטיסים באלבומי , כרטיסים רבים מגיעים מאוספים של חיילים בריטיים אשר שהו בארץ ישראל
.כיום יורשיהם מוציאים את החומר למכירה. התמונות שלהם

שמו יענקלה קורן מקריית חיים, אח  מהם הינו י י  יקר ובנינו אנחנו מוסרים ומחליפים חומר, קיימים בארץ מספר אספנים בתחום .
.האוספים שלנו סרוקים באתר הספריה של אוניברסיטת חיפה

.האוספים מאוכסנים באלבומים מיוח ים המונעים קורוזיה ומשמרים את החומר

ואינה מתערבת באוסף( הוצאות כספיות) , שולה מבינה את צרכי בתחום האספנות. לגבי תמיכת המשפחה.

.מהו הערך הכספי של האוספים, בנותי אינן מתעניינות חוץ משאלה אחת אשר עולה מ י פעם
.מבטיח שיעור היסטוריה בחינם. אני מזמין אנשים לבוא ולראות את האוספים

לסיום :
.תמיד מסתתר מסמך בעל ערך. אלבומי תמונות, ספרים ישנים, לפעמים אנחנו זורקים מסמכים ישנים. נייר כתוב יש ערךלכל 

בברכה איציק

7



!שבת שלום 

2019לאוקטובר 25יום שישי 


