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 השנהתודה לצוות ראש:
.זיו גומאמיכל , בני ורתם רותם, אושרה קימרמן, עידו מרקו, שני ברושן, יפה רוט

 העוזרים לכל תודה:
.דגנית בר משה ונמרוד, בראוןרונה , הגר שני

 המעולותעל עוגות השמרים -לתמר תורגמן  :
 והמחסליםוצוות הבונים לשמוליק
ההגברהישנו על ליאור ל

למשתתפים:
,  מורן אדלר אשכנזילזמרות , משפחת דוידי, פארןמשפחת , ניר זיס, לוטןאדיבה 

.  נועה ברלצקי ועופרה מלכא

וילדי  ,כיתה א לילדי ,ללילך גן דרור ועפרוני , גומאלנויה מלכה והילה , הניגלעוזי 
.  שלדג

 קליינר האלופהמהמרכולית  ומיכל לרחל תודה.



קבוץ דביר
צמיחה דמוגרפית
קליטת חברים 

חדשים



,  קהילה יקרה

הכנת אוכל  -" בישלולה"מחפשים מתנדבים נוספים למיזם 

בכל פעם  . הכניסה לקבוצה לא מחייבת. למשפחות אחרי לידה

אחרי הלידה אנחנו מפרסמות תאריכים ואפשר להשתבץ  

זה הקישור להצטרפות  . לארוחה מלאה או לקינוח בקטנה

:  לקבוצה
https://chat.whatsapp.com/KsbYuuCCZLvJ9i2KcY3SqR

מור ויערה  , סיוון, ממש נשמח שתצטרפו אלינו

ומעוניינת אף היא להנות  , ומי שבהריון וטרם נרשמה למיזם

...מוזמנת לפנות אלינו בכל עת, מהחוויה הקהילתית 

WhatsApp.com 
(https://chat.whatsapp.com/KsbYuuCCZLvJ9i2KcY3SqR)

בישלולה

WhatsApp Group Invite

חבריםשלום 

נקיים גם השנה את תפילות יום  , המסורתכמיטב 

.הכיפורים בקיבוץ

08.10.19ערב יום הכיפורים ',  גיום 

17:50: הצוםתחילת 

.18:00בשעה  –" כל נדרי"תפילת 

09.10.19יום הכיפורים ' , דיום 

08:00בשעה –שחרית תפילת 

.16:15בשעה -מנחה תפילת 

.17:45בשעה -נעילה תפילת 

.18:45שופר בשעה תקיעת 

18:55: הצום סיום 

(.'ג+'כיתות ב)התפילות נערוך בבית הילדים את 

.כולם מוזמנים לקחת חלק בחוויית התפילה

.שנה טובה וגמר חתימה טובה

שמעון ויגאל, אבי





שיפורים ושינויים במפת הקווים בתחבורה הציבורית בבאר שבע והנגב 

לפרטים הקש על הקישור: שימו לב

שלושה קווים חדשים , בין היתר. שיפורים ושינויים במפת השירות בתחבורה הציבורית באזור הנגב: באוקטובר6-החל מה

שבע-לבאר " מרחב עם"קו חדש לתושבי , לראשונה.ותוספות שירות בקווים קיימים

.באוקטובר6-מטרופולין בשיתוף משרד התחבורה תחל להפעיל מפת תחבורה ציבורית מחודשת באזור הנגב החל מה

שבע  -המחברים בין באר,369, 669תגבור נסיעות נוסף בקווים הבינעירוניים–תל אביב והדרום , בשורה נוספת גם לתושבי רעננה

.תל אביב/ לרעננה 

בין הימים  . אביב לבאר שבע-הנוסע בין תל380תצומצם פעילותו של קו, לצד תוספות אלו ובהתאם להחלטת משרד התחבורה• 

, לצד זה. בעוד שבימים ראשון וחמישי יופעל הקו במתכונת מצומצמת מהרגיל, שני עד רביעי תופסק פעילותו של הקו לחלוטין

עבור הנוסעים בשני קווים אלה מומלץ לנסוע בקווי הרכבת  .הנוסע בין תל אביב לאופקים, 378תצטמצם גם פעילותו של קו

.כחלופה תחבורתית יעילה

בין הימים  . אביב לבאר שבע-הנוסע בין תל380תצומצם פעילותו של קו, לצד תוספות אלו ובהתאם להחלטת משרד התחבורה• 

, לצד זה. שבימים ראשון וחמישי יופעל הקו במתכונת מצומצמת מהרגילבעוד , שני עד רביעי תופסק פעילותו של הקו לחלוטין

עבור הנוסעים בשני קווים אלה מומלץ לנסוע בקווי הרכבת  .הנוסע בין תל אביב לאופקים, 378תצטמצם גם פעילותו של קו

.כחלופה תחבורתית יעילה

:עדכון הדרום והמרכז–למטרופולין 

https://www.metropoline.com/Pages/Messages.aspx?p=daromMessages

https://www.metropoline.com/Pages/Messages.aspx?p=daromMessages


:דוכן מכירה 

שייק מנגו

או

שייק בננה



במשימת צילום –מועדון צילום דביר 

: משימת נושא-למי שמתחשק , שישי הבאלשירשור 

,  א"חד, רפתות -תיעוד של מבני ומוסדות הקיבוץ 

. מה שבא-משרדים , בריכה

".  לצלם במיוחד"ממליץ לנסות ולצאת השבוע וומאוד 

אבל ככה זה קצת מרגיש , אומנם לא יוצא לנו להיפגש

.צילוםכאילו יצאנו לסיור 



איזה כייף לרוץ מוקדם בבוקר בשדה החוחובה



, הנוף מהמרפסת שלנו

מטר גובה30אם הייתה ב



במעלה במדרגות היורדות לבית החם



שבת שלום��הזה יצא אתמול לחגוג להגר החמודי



המבנה המכוער  במרכז  

מסמל קיבוץ  -הסילו-הקיבוץ 

דביר . בכלל ואת דביר בפרט

הוא קיבוץ שמרבית חבריו  

ל שבאו  "הם חברי גרעין נח

להגשים ולהשלים את  

מסורת היא שכל . הקיבוץ

ל מנציח את שמו  "גרעין נח

ואין על גרעין . במרומי הסילו

לא שלי של האיש  " ) בומבה"

שבת שלום ושנה טובה  ( שלי

לכולם



אבל בהמשך  , קצת באיחור

זוית אחרת ... לשרשור הקודם

על הסילו



אוהבת נוסטלגיה מאוד למרות  , אחד המקומות האהובים עליי בקיבוץ

...שלא גדלתי פה



השולחן והפרי מחכים לחגיגת ראש  

השנה

...הגוגל ערך לי



...השעה שבע בבוקר

בדרך לעבודה  

הזריחה מבעד לגדר 

.הבריכה



השעה שבע 

...בבוקר

צפייה בזריחה מבעד  

בדשא שסביב  , לענן

.חדר האוכל



חוגגים ראש השנה
,  תמונות, ספוריםשיעלה מדור 

.שלנומהווה והעבר סרטונים ומצגות 

:מתי מצלם , והפעם

מסיבת ראש  , שצילמתי הערבתמונות "

היה מאתגר עם הילדים ואשרה  , השנה

".מההפקהכחלק 



(מצוות ראש השנה)מוזמנים בשש לחגוג , תודה לכל העוזרים

































!לחיי מועדון הפטרייה 

לתחזית… וכעת, פ"זאת הייתה מהדורת ראש השנה תש, גבירותי ורבותי

אולי נסגור  , יש מצב? א"תשפ. אולי? פ"תשרי תש! בדוק. מועדון המוסד יסתיים בחודש תשרישיפוץ 

?ץ"תשפתשרי על 

. צפויים משקעים פזורים ברחבי הקיבוץ באדיבות הכלבים. ישובו אלינו המשקעים, חשווןבחודש 

.גם אלו ישאירו משקעים. משקעים אלו ילוו במטרי נאצות בטלגרם היישובי

צפויות רוחות סוערות מכיוון חדר האוכל בו יוצגו לציבור תכניות לשיפוץ הבריכה  כסלו בחודש

.ומחירן

-זה לא הגשם , לא. השנה צפוי לנו חודש טבת רטוב במיוחד. יהיה חודש רטובטבת , בכל שנהכמו 

.אלו הפיצוצים בצנרת

אלו הנהנים מחום -בשבט נתחלק לשבטים . אובך חורפי מעשן הקמינים. צפוי אובךשבטבחודש 

.ביתי ואלו הקובלים על זיהום האוויר והריח הנלווה

.צוות מניעה בכוננות. ממטרים פזורים של הקאות-עם פתיחת עונת המסיבות , אדרבחודש 

מומלץ לבדוק . צפויה התחממות ניכרת שתביא ליבול מוגבר ומוגזם בגינה הקהילתית, ניסןבחודש 

.בחלקת התירס אם יש גם כמה עלים מזנים מתאימים לעישון

מקורותי טוענים בחום כי מאז התחילה הקראת  . נחזה בכמות תינוקות גדולה במיוחד-באייר

!מזל טוב. הריונות חדשים3התחזית נוספו 

.אם יהיו. נא להשמע להוראות המצילים. אולי! תפתח הבריכה-בסיוון

.אפיק פרסי יחדור לאזורנו ויביא איתו כופתאות גונדי בקהילה מבשלת-תמוז 

גל גרושים וגרושות גבה גלי . בתיאום עם עונת הנדידה, עונת הגירושים נפתחת, לקראת טו באב-אב 

.יעבור באיזורנו

.                                 אבל אפשר להניח שמישהו יתחיל לעבוד על טקס ראש השנה הבאה, מעבר לטווח התחזית-אלול 

!  טובהשנה 





















!שבת שלום 
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