
...  114סובב הולך 

2017דצמבר 27יום שישי 



!מתחדשים בלוח מודעות חדש 



ותודה לעוסקים 
:במלאכה 

גבעומיטל ים 

מילה 
!טובה 









העצים כבר מוכנים  
מצפים  .  לחנוכה

לראותכם בארועי  
!החג

















אפרת לנקרי

נוסטלגיתמרגישה 

.בקיבוץ דביר

-מסורת מקסימה בקיבוץ

מצעד  

(מתוך פייסבוק דביר )



סבתא מירי בקון  

אשל  והנכדה 

נרות חנוכהמדליקות 

!של אורחג 

ילדי גן רוני שבקיבוץ דביר נפגשו , שניביום 

,  "החםהבית "אנשי בהובלת הגננת שירי עם 

. מועדון הוותיקים בדביר

בין ילדי הגן והוותיקים החלו בשנה  המפגשים 

שעברה במפגשים מזדמנים והשנה החלטנו  

ניפגש  במסגרתו שנתי לפרוייקטלהפוך זאת 

.בכל חג ונחגוג ביחד

של והנכד , מהגןאבא של קמה , מרקועידו 

ליווה את המפגש בשירה  ( דבירמוותיקי )קיקה

.  בציבור וניגן בפסנתר

הדליקו נרות  בקוןמהגן וסבתה מירי אשל 

.  חנוכה

וביחד עם הוותיקים  , רקדו ריקוד לחגהילדים 

השתתפו בחידון חנוכה וצפו בסרט  , שרו

.מאירועי החנוכה שהתקיימו בדביר בעבר

,  ואני, מנהלת הבית החם, בלואיןלה'שרה

.יחד את תוכן הפעילותתיכננו

!מהנה ומשמעותי, מפגש מרגשהיה 

מנהלת המחלקה לגיל הרך, רוטבלטחנה 













חנה זלדה מלבבת  ..    עזרה צריך 

?לביבות ואתה

. צריכים עזרה במיטבח ממש ממש 

בבקשה

ותושבים יקרים אם לא יבואו  חברים 

...לעזור במטבח  לא יהיה אוכל 

הקהילה מבשלת כשמה כן , חברים

באחריות ובשביל  , היא של

העובדה שלכל ארוחה כזו . הקהילה

מגיעים המון אנשים מראה כמה זה 

נורית  , משמעותי עבור הקהילה

והמתנדבים הקבועים עושים מעל  

ומעבר כדי להחזיק את הפרויקט  

לא הגיוני שמגיעים אנשים , הזה

אנחנו קהילה  ... בודדים לעזור

שהכל בה מושתת על התנדבות  

ונראה כי לכל דבר הכי קטן צריך 

אם לא נעשה  , להתחנן למתנדבים

...לא יהיה

הייתה  עזרתם אין סיכוי שהארוחה בלי , ועזרותודה רבה לכל המתנדבים המקסים שבאו 

:  מתקיימת 

הדס  , בורשןשני , מרקוטל , סלומונובנוגה , בלה , יעל חכמון , צליל , בזרנו משפ 

,  טוהר, ברלצקימעיין , וילדיהכרמית זכריה , ונעמי קמרמןאשרה , וייסמיטל , תורגמן

.  האוכלהמקסימים שהתגייסו מכל הלב וכמובן לצוות חדר ש "תום עמית לש

(שלא פרח מזיכרוני אף אחדמקווה . ביננפלדנורית )

מילה טובה

:לנורית

!!  נורית תודה

עלייךאין 



הדלקת נרות בארוע קהילה  

מבשלת



מילה טובה
על הרעיון ועל  

!הביצוע 











והרצאה... ערב מרקים







!מילה טובה 
לצוות חנוכה על חג 

מלא ארועים 
.ושמחה



לאחר שיפור התשתיות וסיום  , בשעה טובה

שתלנו מחזור נוסף בגינה הקהילתית  , ההכנות

משפחות הגיעו וכל משפחה שתלה  40. בדביר

.בערוגה מגוון ירקות

בנוסף שתלנו לרווחת כל הקהילה שתי ערוגות של  

צמחי תבלין ושתי ערוגות של פירות יער

(.שדה-ותות, אסנה, פטל)

.והוספנו גם חלקת עצי פרי לימודית

ותודה  . תודה לכל מי שהגיע לעזור ולקח חלק

שמעון על התמיכה  -גדולה למועצה האזורית בני

.בגינה בדביר

לעשב  , מוזמנים לעקוב אחרי התפתחות הצמחים

נתראה  . את העשבים ולהצטרף לארועים הבאים

!בגינה













מילה 
!טובה 

נמצא זר יפייפה ליד הבית  

תלוי על מתקן הכלי רכב  שלנו 

.שלנו

. משפחת שני





,דביר שלוםקהילת 
יש כאלה שאוהבים אותה ויש כאלה, אין ספק שהפטריה היא אחד המבנים הכי מזוהים עם הקיבוץ

.יש כאלה שהיא מפריעה להם ויש כאלה שמתגעגעים לתקופה של מסיבות עד אור הבוקר. שפחות

.צעירי דביר בעבר ובהווה בילו ומבלים בה שעות לא מעטות וצברו בה אין ספור זיכרונות, מה שבטוח

בתקופה האחרונה הפטריה עברה לניהול משותף של הקיבוץ יחד עם האגודה והוקם צוות משותף

כמובן תוך שמירה על, כפאב קהילתי אשר ישמש את הקהילה כולה, האחראי לתכנון ותפעול שלה

.הפטריה כעוגן של הצעירים

?אז למה שלא נשפץ אותה קצת, והיא כאן כדי להישאר, הפטריה היא חלק בלתי נפרד מדביר

.שדרוג ושיפור הנראות והחוויה, הפטריה תיסגר לתקופה של כשלושה חודשים לשיפוץ1.1.2020ב 

ובסוף. התאורה והסביבה החיצונית, הריהוט, המטבח, בתקופה זו נרצה לחדש את תשתית החשמל

עד כמה(מזמינה יותר וירוקה יותר ללא חד פעמי , קהילתית יותר, התהליך נפתח אותה יפה יותר
.כלומר בעזרת האנשים שחיים כאן, נעשה את זה כל בעזרת משאבי הקהילה–והכי חשוב ). שניתן

שרוצים להיות מעורבים בתהליך השיפוץ מוזמנים, תושבי דביר, חברי קהילה–אז קול קורא ראשון 

.להרשם כאן

.את כולם? את מי אנחנו מחפשים

עיצוב, עיצוב פנים, צבע, עבודות עץ, חשמל, בינוי, אנשים שרוצים לשים יד ולעזור בעבודות פשוטות

.מוסיקה ואווירה טובה מובטחים, בירה. תאורה

על מנת לאפשר מגוון גדול, אנחנו מעוניינים לשדרג את הריהוט ואת מכשירי החשמל בפטריה, בנוסף

.ומגוון גדול יותר של שירותי מטבח, יותר של אירועים לקהילה כולה
,גופי תאורה, ריהוט, כלי מטבח למיניהם, )בעיקר למטבח(אם יש לכם מוצרי חשמל –קול קורא שני אז 

.ונגיע לאסוףכתבו לנו כאן אנא , תמונות או כל דבר אחר שאתם מעוניינים לתרום, אביזרי עיצוב

.2020מרץ , נתראה בפתיחה המחודשת

.דבירקיבוץ -צוות צעירים , בברכה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBiqxmPlECsoLXDJjzgap9Fh9JUaI9ikCVqMYH_JkRFjrb_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBiqxmPlECsoLXDJjzgap9Fh9JUaI9ikCVqMYH_JkRFjrb_A/viewform


,  כבר בשטח❄החורף 

. החום הולך להיות במקום ראשוןסיבלבסטר בדביר המעילים יצאו מהארון אבל ב

?  מי הולך להיות נבחר השנה

. חופר השנה ועוד שלל נבחרים ופרסים, חתיכת השנה, מצחיק השנה

:  חץ דביר גאה להציג

במיקום חדש במיוחד2020חגיגות השנה החדשה 

אז הגיע הזמן להכין את הבגדים הכי נוצצים ולתת  

בראש כי קיבוץ דביר הולך לחגוג את השנה  

.ולעשור בצורה הכי חמה שיש 

3.1יום שישי 

22:30-פתיחת שערים

בית אריזה כניסה חינם-מיקום

הרשמה דרך גוגל דוקס60אורח ב 

https://docs.google.com/forms/d/1ffT7YdMpWfJJc__fBYievm5_27Dw--
NqqPCjhnewx1U/edit?usp=drivesdk

https://docs.google.com/forms/d/1ffT7YdMpWfJJc__fBYievm5_27Dw--NqqPCjhnewx1U/edit?usp=drivesdk




! שבת שלום 
!חג מלא אור ושמחה 

2017דצמבר 27יום שישי 


