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צילומי המפקד מעיין גולני



הודעה חשובה בנוגע למסיבת סילבסטר  

,שלום לכל קהילת דביר

לאור אירועי עבר סביב המסיבות הפעם הוחלט על 

:  נוהל מעט שונה

כולל  , השנה כל מי שמגיע למסיבה יצויד בצמיד

הצמידים יחולקו בשני  . בני קיבוץ ואורחים, תושבים

לאחר מועדים אלה לא , מועדים שיפורסמו בהמשך

.  גם לא לתושבים, יחולקו צמידים

רק לשם הבהרה התושבים אינם משלמים רק מקבלים  

. צמיד

.  בכניסה למסיבה יעמדו סדרנים חיצוניים ויבדקו

.  מי שלא יהיה לו צמיד לא יכנס למסיבה

התושב יקבל  , כל תושב זכאי להביא שני אורחים

צמידים עבורו ועבור האורחים וזה כרטיס הכניסה  

.  למסיבה

מי  , שח60התשלום הינו , בלבד18כניסה מעל גיל 

.  שלקח צמיד והאורח לא הגיע הכסף לא יוחזר

אני , המסיבה תתרחש בסככת המטה בכניסה לקיבוץ

.התחשבותכםמתנצלים על הרעש ומבקשים את 



ח"מתיישבי דביר אגודה קהילתית כפרית אגש

57004961-9מספר אגודה  

85330הנגב . נ.קיבוץ דביר ד

08-9111334: פקס08-9111333: טלפון

25/12/2019

1/20' הצבעה בקלפי מס

הזמנה  

!!ולחברי האגודה שלום רבלחברות 

תתקיים הצבעה בקלפי 11.12.19_בהתאם להחלטת אספת האגודה  מיום 

. 14.00-ל10.00בין השעות 03.01.2020-ביום שישי ה

:   שני נושאים עומדים להצבעה בקלפי 

ות  /מצורפת רשימת המועמדים–2020לוועד האגודה בחירות .1

:  בשתי חלופות למס מוניציפלי -2020האגודה לשנתתקציב .2

. לחודש , לאדם₪ 280–( מצב קיים)חלופה ראשונה –2.1

הכוללת, לחודש, לאדם₪  341–( חדשה)חלופה שנייה -2.2

סכום המיועד לשיפוץ הבריכה ויופקד     ,לאדם לחודש ₪  61

.     לטובת הפרויקט, בחשבון מיוחד ונפרד

: ות לבחירות לוועד האגודה/רשימת המועמדים

-חברי קיבוץ

בליט/ טל חורש

פיני טל

לא  , בהתאם לתקנון האגודה ולהחלטותיה

ות  /ות חברי/תתקיים הצבעה על המועמדים

ות זהה למספר  /הואיל ומספר המועמדים, הקיבוץ

.  העומדים לזכות הקיבוץ , המקומות בוועד 

.  תתבצע הכרזה על בחירתם 

תושבים בהרחבה  

עופרה מלכא

נורית ביננפלד

יניב יעקובי

ליאור חיון    

תתבצע בחירה  , בהתאם לנוהל ולהרכב הוועד 

.  ות /המועמדים4-מבין ה3בקלפי של 

.  ות להשתתף בהצבעה /ות מוזמנים/החברים

בברכה ובהצלחה

מיכה סלע  

רכז וועדת הבחירות



2020בחירות לוועד האגודה 

!שלוםהאגודה הקהילתית ות /לחברי

3/1/2020יתקיימו ב הבחירות 

בחדר אוכל10-14השעות בין 

ארבעה מעומדים תושבי ההרחבה צריך מתוך 

לבחור שלושה

עפרה מלכא

נורית ביננפלד

ליאור חיון

יניב יעקובי

שני חברי הקיבוץ המתמודדים על שני מקומות  

.יחרזו כחברי וועד ללא צורך בבחירות

פיני טל

טל חורש בליט

מעומדיםמידע קצר על מצורף 

עופרה מלכא

,שלום רב

ניהלתי חברת . בעלת עסק לייעוץ עסקי ואסטרטגי, שמי עופרה מלכא ואני עצמאית

ניהלתי את האולפנה , שנים5סטארט אפ בתחום התקשורת התת מימית במשך 

הייתי מנהלת  , כמו כן, ניהלתי סניף של עמותת ידיד באופקים, למחול בחצרים

וכן עבדתי בבנק לאומי בהנהלה הראשית  , כספים של עמותת קולות בנגב

ותואר  , יש לי תואר שני בכלכלה. והשתתפתי בכתיבת ספר התקציב של הבנק

והכי חשוב אני אמא לארבעה ילדים וחיה בקיבוץ דביר יותר  , ראשון בכלכלה וניהול

.שנים8-מ

6חברה במועצת חינוך במשך , 2012-2014הייתי חברה בועד האגודה בשנים 

עד כה נעשתה  , והמקום בו אני גרה חשוב לי. היום אני חברה בועדת תרבות, שנים

עבודה טובה ואחראית וחשוב לי לשמר ולשפר את התהליכים ואת העשייה  

,  של הקשבה, שנמשיך לגור במקום שבו יש תחושה של בית, החברתית קהילתית

תוך חתירה להגשמת הצרכים והרצונות הקהילתיים בטווח הקצר ובטווח  , כבוד הדדי

.  הארוך

יניב יעקובי

לכל דרי קיבוץ דביר שלום רב

.שנתיים וחצי-מזה כ',  הרחבה ג, אנו מתגוררים בקיבוץ דביר, נשוי להילה 47שמי יניב יעקובי אני בן 

.עוסק כיום בתחומים פרויקטאליים במערכת הביטחון, בהשכלתי מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ותואר שני במנהל עסקים

.שנים בבאר שבע15-הילה ואני הגענו לקיבוץ לאחר שהתגוררנו כ

ברי מזל שעלה בידינו להתגורר בתוך , ועדיין מרגישים, בתקופה הקצרה בה אנו מתגוררים בקיבוץ גילינו חיי קהילה מדהימים והרגשנו 

.קהילת קיבוץ דביר

ההחלטה לעבור לקיבוץ נבעה בעיקר מהרצון ההדדי שלנו להתגורר בקהילה ולהשפיע על עתידנו בתוך קבוצה הטרוגנית עם ערבות  

.הדדית ומטרות דומות

בי  מראש על אמונכם מודה .  מוכנות ורצון לעשייה משותפת בוחר אני להציע את עצמי להצבעה לוועד האגודה, מתוך תחושת שייכות

יעקובייניב , שלכם



נורית ביננפלד

אורי ואלון  , אמא  לעידו ,שמי נורית ביננפלד אני נשואה לזיו 

. שנים4.5מתגוררת  בדביר מזה כ

.  בחיי המקצועיים אני עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית וזוגית 

החלטתי להגיש את מועמדותי לוועד האגודה מתוך תפיסה שכוחה 

עשיה  , של קהילה הוא ביוזמה 

לאורך השנים אני פעילה בתוך הקהילה הן . ומציאת נקודות חיבור 

כיוזמת  והן כשותפה בהוצאה  

שביל  , שעת סיפור , קהילה מבשלת . )לפועל  של פרויקטים  שונים 

(פורים ילדים ,הסיפורים 

אני  . גם כן , מטבע הדברים , קהילת דביר הולכת וגדלה והשונות 

רואה את תפקיד האגודה  

כמשמעותי ביצירת תחושת שייכות ומאמינה שיש לי את היכולת  

לתרום הן מתוך הידע המקצועי והן  

.מתוך עולם הערכים שלי לחיזוק תחושה זו  ולחיזוק הקהילתיות 

ליאור חיון

2011מתגורר בדביר מאז שנת 3+נשוי,43בן 

חבר , 2016ניהלתי את התחום המוניציפלי בדביר מאז 

2018וועד האגודה מ

.  ר וועד האגודה "ובשנה האחרונה מכהן כיו

!תודה רבה ובהצלחה לכל המעומדים

מיכאל סלע

0508867466

micsela@gmail.com



ללילך ולילדי גן דרור על הכנת דחליל לגינה הקהילתיתתודה 



ש מהגינה הקהילתית"ד





ילדי הגן בספריה בשעת ספור עם שרה הספרנית



22.12.2019–סיכום פגישת מועצת חינוך 
.הדס,בני,מורן,צפרירהילה,עוזי,פז-נסקר'זהילה,אלינור,יואב:נוכחים

:לפגישהנושאים
.שניםחמשלפניהתינוקותביתבארועהדיןגזרבעקבותדיון–הרךהגיל.1

.עדכונים–הרךהגיל.2

.עדכונים–חברתיחינוך.3

.חינוךעלקהילתישיח–הדס.4

:התינוקותבביתהארועעלהדיןגזרבעקבותדיון
השתלמויותכמו,בצוותיםמוגנותלקדםכדיהחינוךבמערכתמאזשנעשוצעדיםעדכנהצפרירהילה-

כדיוהנוהלהצעדיםאתהמפרטמסודרמסמך2017בשנתושיצא.הדיווחחובתבנושאלצוותקבועות

.כאלומקריםלמנוע

משמעותיתמוגנותבתחושתוהצוותיםוההוריםטוביותרהרבהבמצבהמערכתשהיוםהסכמההיתה-

.מבעבריותרהרבה

.חינוךלמועצתלשלוחאותווגםבקהילהארועיםלגביבוועדהקייםהנוהלאתלמצוא-עוזי:לפעולה-

אוחינוךמועצתשלהתכנסותלהיותצריכה-לגביהםוודאותשאיןבארועיםאודומיםבמקרים:הוחלט-

אוהתעלמותשלמצבלמנועכדיזאת.הארועחומרתולהערכתלנקוטצעדיםאילולחשיבהפעילההנהלה

..הצעדיםעלוהסכמהסנכרוןחוסר

ממנהחינוךשמועצתמישהואוהקהילהשמנהלחשוב-זמינהאינהחינוךמנהלתשבהםבמקרים:הוחלט-

.המערכתהחזקתלטובתרשמימקוםכממלאישמש

:הילה–הרךהגיל–עדכונים
.החלפהאתגריהמון–חולותעובדותתשע,קשהאדםכחבעיותהיתההאחרוןבשבוע-

.הזהבשבועהאדםכחאתגרילגביההוריםאלקבועהותקשורתשקיפותשהיתהעזרמאוד-



:תהילה–חינוך חברתי –עדכונים 
אנחנו רואים שכרגע  . יש בדיקה של הפעילויות והתאומה. מודל הבית הפתוח מתנהל בצורה טובה-

לשכבות
התחלנו לעבוד על פינת. הילדים רוצים יותר מרחב חופשי מחוגים בנויים. הבוגרות קשה להעביר פעילות

.ילדים החלו לעבוד על עיתון שיצא לאור כפיילוט בשבוע הבא. אתגרים
.עובד מצויין' חוג קולנוע צילום של שכבה ה-
ך של  עבר דיון עם המדריכים ובצוותון ועכשיו גם עובדים עם הילדים על תהלי–נוהל התנהגות -

.התנהגות
:הדס-קהילה פוגשת מועצת חינוך 

–גורמים הקשורים בחינוך חלק מהתפקיד שלנו כמועצת חינוך הוא לפגוש מגוון גדול ורחב יותר של -
,ילדים

שיח פתוח. איך לפתח ערוץ תקשורת ישיר ומוסדר יותר. 'מטפלות וכו, נוער, הורים, צוותי מדריכים
.שמאפשר הקשבה ומענה ובהמשך גם מחשבה ופעילות משותפת

:אפשרויות שהועלו בפגישה כדי לקדם ולאפשר את השיח הזה-
.מועצת חינוך מבקרת במועדון מוסד פעמיים בשנה ופוגשת את הנוער

.  פגישה עם צוותי הגיל הרך וצוותי החינוך החברתי–פעמיים בשנה -נציגי מועצת חינוך יקיימו פעם
.  שולחנות עגולים לדיונים–קפה אגודה קהילתי על החינוך 

.  אותו דיוןמדי פעם צוותון יכול לדון בנושא מסויים ולהזמין את הקהילה להשתתף ב
.  ישיבה פתוחה של מועצת חינוך והקהילה מוזמנת לבוא ולהשתתף–כשמתאפשר 

:  הוחלט-
יגבשו הצעה לקיום והסדרה של מפגשי שיח( בני, הילה פז, מורן)הדס וחברים נוספים במועצת 

.כאלו ויביאו למועצת ולתחילת פעולה

סיכם בני



...  סיפור טרי מהבוקר
ביציאה מבאר שבע ראיתי אבן  , הביתה ממשמרת לילהחוזרת 

. לצערי לא היה לי לאן לברוח והתפוצץ לי הצמיג, ענקית בנתיב שלי

...  ר'במזל זה הסתיים בסתם פנצ

בדרכים סיוע -מותשת וחסרת אונים חייגתי לידידים ידידים עייפה 

7אל תדאגי תוך : עשר דקות חזר אלי המלאך אורי ואמר ליתוך 

הוא באמת הגיע ולא רק שהחליף את הגלגל  !" דקות אני אצלך

...  אפילו דאג שאעמוד במקום בטוח, במקצועיות ועם חיוך ענקי

תודה לך שדאגת ותיקנת ועזרת לי להגיע הביתה אחרי לילה  , אורי

��תודהוסעו בזהירות! לא קל בעבודה

רנו'עדי בז

:קישור להתחברות 
https://yedidim-il.org/

https://yedidim-il.org/


!!!מהמם
כל הכבוד  ! תמונות מדהימות

!למארגנים
היה מקסים ומושקע  , כל הכבוד

ושאפו לתהילה אורי ואובל על  
האירגון והדאגה לכל  , ההובלה 

پפרט

.אחלה תמונות. מעיין
ממש  , תודה רבה על התמונות

ותודה , אשלח למוסדניקים, !מתנה
پלכולם 

כמו בהוליווד תמיד אמרנו אימפריה

(מתוך הטלגרם)

מילה  

י!טובה



!באכפתיות ובהתנדבות מלאה, ברצון, באהבה, משמריםמסורת 

.  אש ומירוץ הלפיד הינו מסורת של שנים המבוצעת ומועברת בידי הנוערמפקד 

על הכנת  , מתפקדים לפרויקט ועובדים מהבוקר עד הליל, שנה הנערים בכללותםמדי 

.  הכתובות והציוד למפקד

הערכים  . הינו בעל חשיבות מאוד גדול ומשמעותית הן לנוער והן לקהילההמפקד 

גיבוש  , הפעולהשיתוף , בעבודת הצוות, המועברים בהכנת המפקד אשר נראים לעין

ומירוץ  של מפקד האש , למסורת המקודשתחשובים , למקום ולארועהנערים וזיקה 

.הלפיד

.  ושמחהעם הרבה הנאה , במלוא המרץ, השנה הנערים עבדו על המפקד והמירוץגם 

.תוך כדי והרימו מפקד שלא נראה הרבה זמן

היה מחזה מרגש כמו  , התארגנות הקהילה להגיע למירוץ ולמפקד, נראו לעיןהתוצאות 

.  מדי שנה

ומראה הרבה מעבר לריצה , הרץ עם לפידים מסביב לקיבוץ אשר מראה על לכידותגוש 

אלא ריצה המונית יחדיו שלבסוף מתפנקים במופע מרהיב של כתובת אש  , רגילה

.  ופירוטכניקה

גאים בנערים  , מדריכי הנוער אורי צפריר ואובל פיטרו ומנהלת החינוך תהילה שמואלאנו 

!באכפתיות ובהתנדבות מלאה, ברצון, באהבה, ששוב הוכיחו שמסורת משמרים

.על הנאה צרופה לכלל הקיבוץ, נוער דביר, תודה לכםאז 
אובל פיטרו: כתבה 































הכל נאסף והשדה נשאר נקי–כאן התקיים המפקד 

.מקימי מפקד האשמוסדבירלנערי ומדריכי -הקרדיט 

!מילה טובה 



,טקס הדלקת נרות
.בחוג הכדורגל

כבר הפך למסורת שנתית











:  חג החנוכה הסתיים וזה זמן טוב להודות לכל מי שלקח חלק בהכנת אירועי החג

צוות חנוכה  

,  (שחר וויס ואנוכי, קרן שמש, רביב זדה, שגיא-טל פלג)

, צוות קהילה מבשלת בהובלת נורית ביננפלד

. צוותי החינוך החברתי והגיל הרך והמוסדניקים בהובלת אובל

מתוך פייסבוק תרבות , מעיין גולני.                                   תודה ונתראה בשנה הבאה

.דביר



מתעורר שוב הדיון, והפעלת הקמינים הפרטיים הפועלים ביישוב, בוא החורףעם 

הציבורי בנושא ההשפעות הסביבתיות וההשלכות הבריאותיות של הפליטות

וועד האגודה יוזם, הדיון יוצר מתחים חברתיים ובין אישים ולכן. מארובות הקמינים

אי/מפגש פתוח לדיון בנושא שמטרתו להגיע להסכמות פרקטיות לגבי השימוש

.השימוש בקמינים

מוגשת בזאת עמדת וועד האגודה לגבי התהליך הרצוי לקבלת החלטות  

.אופרטיביות

19.10.16וים גבע התקיים דיון בוועד האגודה בתאריך נסקר'זבהשתתפות אדי . 

עד כה התקיימו מספר מפגשים. קמינים9כיום יש בישוב ככל הנראה . בנושא זה

מועבר חומר ומידע מהמועצה ומהמשרד לאיכות, כמו כן. ושיח קהילתי בנושא

קושי, בשל הפגיעה בבריאות הציבור. הסביבה בערוצי התקשורת השונים בישוב

וסבל של חלק מהתושבים ובעקבות מספר ישובים בארץ שהעבירו חוק עזר עירוני

נעשתה פניה, )שובל(או קיבלו החלטה בתהליך קהילתי ) ס "כ, צ"ראשל(בנושא 

צוין שאין כיום חוק. לוועד דביר שיפעל למיגור התופעה ויכתיב מדיניות בתחום

אך יש תקנות שניתן לאכוף אותן, במדינת ישראל שאוסר התקנת קמינים ביתיים

.באמצעות הרשות המוניציפאלית

:ההחלטות שהתקבלו בוועד 

לערב את הנהלת הקיבוץ לגבי הבניה הצפויה של החברים החדשים בתחומי-

.הקיבוץ

קידום חוקי עזר ותקנות ברמת המועצה שיאסרו שימוש בקמיני עץ כפי-

.שבוצע בערים אחרות בארץ

אדי יוזמן למפגש עם המשפחות החדשות שמתוכננות לבנות בתחומי הקיבוץ-

.לדבר על הנושא

קיום שיח מצומצם ופרקטי של בעלי הקמינים והמשפחות שסובלות-

)ש הקרוב"מוצ( במטרה להגיע להסכמות

.במידה ויש חריגות בתקנות מומלץ לפנות למועצה לאכיפה בתחום-

.אדי וים ימשיכו לקדם את המודעות לנושא ברמת הקהילה-

ביניהן הדילמה העיקרית, ברמה העקרונית והקהילתית קיימות מספר דילמות

ולהנותשל כל משפחה להתקין , י חוק"עפ, שהינה מהו האיזון הראוי שבין הזכות

הריחות והסבל, לבין התחושות, י הכללים"המופעל עפ, מהפעלת קמין תקני

.לשכניה ולמרחב הציבורילהגרםהבריאותי העלול 

חברי הוועד סבורים שכל מפגע שהוא שפוגע באיכות חיי התושבים ובבריאות 

תושבים

ושהידברות בין חברות וחברי, שלומיידיהינו נושא מרכזי שעלינו להגיע לפתרון 

בין הצרכים השונים ולהביא לפתרון מוסכם" שביל הזהב"האגודה עשויה לסלול את 

20.1.4-ה , ש "שיתקיים במוצ, מוזמנים לשיח פתוח בנושא הקמיניםהינכם

.במועדון לחבר בבריכת השחייה30.20בשעה 

להתראות

וועד האגודה  

2020דילמות ינואר –קמינים בדביר 

נייר עמדה של וועד האגודה

!לחברות ולחברי האגודה שלום רב 



ספירת מלאי  –שנה חדשה 

במרכולית



!מילה טובה 
מצטרפים  , מלאיספירת מדי 

.מתנדביםלעזרה חברים 







לויטנאםאיריס ודודו ברגע מקסים בטיול 

הפייסבוק של חוג צילום: מתוך



"נעים להכיר"
אנשים  מדור להכרות עם 

ומקומות בדביר
מוזמנים לפנות ולהצטרף  ) 

(למדור 

,והפעם
:נעים להכיר

מכבסה וקומונה
קטנות ומטריפות



...הכירו ענף שרות קטן ומגניב

אראלה וחווהלה, דבושה: ששלוש בנות

.חריצות ואהבה, בהמון מסירות-מפעילות אותו כיום  

,יש לענפים אלה הסטוריה ארוכה ויפה אבל
.נכיר הפעם את את הדגם הדביראי של היום



:דבריה של דבושה העובדת הותיקה בקומונה 

אנחנו בהשרדות ואם צריך מסובסדים על ידי הקהילה  , בגדול

.לטובת אלה שנזקקים לשרות זה, של הקבוץ

רצינו ופעלנו כדי שתמשיך לעבוד משתדלות שהמקום יגמור את  

.השנה לא בהפסדים

,  נותנים שרותי חוץ לשומריה, צמצנו ימי עבודה, לצורך זאת

.משתדלים לתת את השרות הטוב והיעיל ביותר

.את השנה גמרנו ביתרון קל וממשיכות הלאה

אני אוהבת את המצב של לקום כל בוקר ולעשות משהו חשוב

.לתת עזרה למי שנצרך לשרות זה

להפגש ולהכיר אנשים חדשים מההרחבה שבאים לאסוף כביסה  

.או חולצות מגוהצות

ובקשות שימשיך המקום לתת  , לשמוע ביומיום ברכות תודות

.  שרותיו

:הנה מקום קטן הנותן את שרותיו ומשלב את שתי התשובות... 

שיהיה ממה לחיות ובשביל מה לחיות

.איכר עני חזר ערב אחד לביתו הדל עם חצי כיכר לחם ופרח

הסביר כי מצא מטבע ובה קנה  , כשנשאל על ידי בני משפחתו לפשר הדבר

.את חצי כיכר הלחם והפרח

?מדוע במקום פרח לא קנית עוד חצי ככר לחם , שאלה אשתו

.את הלחם קניתי שיהיה לנו ממה לחיות: האיכר ענה

.ואת הפרח קניתי שיהיה לנו בשביל מה לחיות



תאי השלכת הכביסה  
.במכבסה

צריך  ,כדי להשליך בגדים )
(להיות מיומן במיון





מכונת כביסה לכמות כביסה גדולה



מכונת כביסה קטנה וחסכונית



מכונות יבוש



בידיה האמונות של אראלה שאין כמוה  )–ממלכת הגיהוץ 
(בטפול ובגיהוץ הבגדים



ורעננים מחכים למשלוח לשומריה, מקופלים, מצעים מכובסים



רק תקח ותלבש–החולצות מוכנות 



עם השקית שבה –על המתלה כביסה מוכנה ומגוהצת 
תעמיס וקח הביתה, השלכת אותה



אחד של תאי הכביסה המוכנה" רחוב"



.  המשקל ששוקל ומחשב את המחיר לכביסה הנקייה
...אפילו תקבל קבלה



.  2019משנת הטובות ביותר שלכם צריך להכיל רק את המזכרות המטען . לדרך לקראת עשור חדשיוצאת 2020שנת ✈. לעלייה לטיסההודעה 

:  הבאות תהיינההתחנות . להדק את חגורת הבטיחות שלכםנא . חודשים12, משך הטיסה. להשאיר רגעים רעים ועצובים בזבליש 

ושלוםרווחה , הרמוניה, שמחה, אהבה, בריאות



03.01.2020!שבת שלום ושנה אזרחית טובה

צילומי המפקד מעיין גולני


