
...116סובב הולך 

2020ינואר 10שישי יום



. שלום לכולם

בהצבעה בקלפי על תקציב  

2020האגודה לשנת 

:  התקבלו התוצאות הבאות

ח "ש280) 1' לחלופה מס

54הצביעו ( לחודש ליחיד

. אנשים

ח "ש341)2' לחלופה מס

194הצביעו (  לחודש ליחיד

. אנשים

.פתקים נפסלו2









:ובאותה הזדמנות 
חלוקת צמידים  

לסילבסטר



אתמול בערב התקיים מפגש בין תושבים בעלי קמינים  

ענייני  ,השיח היה ממוקד .לתושבים המתנגדים לקמיני עץ

י  "בסיום המפגש שנוהל ע.ועם  הבנה של כל צד את האחר

קהילתית  " אמנה"קם צוותון שבשבוע הקרוב ינסח ,טל חורש 

תודה לכל מי שטרח להגיע ולטל  .שתהיה מוסכמת על כולם

.שניהלה את השיח באופן מקצועי



דברים שאמרתי היום בטקס קבלת אות  

,  המתנדב של יד שרה אצל נשיא המדינה

שהוענק לראובני פרידן על ליווי העמותה  

:  השנים האחרונות7-בהתנדבות ב

(ניב חורש)

.ניב חורש ומרב רעייתו: בתמונה)

ניב חורש בנם של עדה רות ודודלה  

נולד גדל  . אחיה של טל בליט, חורש

. (והתחנך בקבוצת חוחית בדביר

!מלה טובה 



נולדתי בקיבוץ של השומר הצעיר והיום אני גר בנוה  . לי ניב חורשקוראים 

מנכ״ל משותף במשרד הפרסום ראובני  . בלב הביצה התל אביבית, צדק

.ברנז׳אי, חילוני, פרסומאי. פרידן

,  הירושלמי, הארגון החרדי-אני כל מה שהכי רחוק מיד שרה , על פניו

.החברתי

.זה רק על פניואבל 

פגישה אחת עם אנשי יד שרה הספיקה לי . כי לפני שבע שנים התאהבתי

.כדי להבין ולהרגיש שיש פה קסם שאי אפשר לעמוד בפניו

אהבה שמתבטאת  . שהבסיס שלו הוא אהבת אדם כנה ואינסופיתקסם 

מימוש מלא ומרגש של  . שמנצחת את כל המגבלות, בנתינה חסרת גבולות

שיוויון זכויות חברתי לכל האזרחים בלי הבדל  : הכתוב במגילת העצמאות

זו ששמה את  . יד שרה מייצגת בשבילי את ישראל היפה. גזע ומין, דת

.ותוך כדי ממלאת את ה״אני״ בתחושה של ערך ועוצמה, האחר לפני האני

זו גם חדשנות  , אבל יד שרה בשבילי זו לא רק נתינה מעוררת הערכה

מדי שנה הארגון המדהים הזה מפתח שירותים חדשים  . מעוררת השראה

אלא במקרים רבים פשוט  , ויחודיים שלא רק שמשפרים לאנשים את החיים

כאיש קריאיטיב אני נפעם פעם אחר פעם מהיצירתיות יוצאת  . מצילים חיים

שלא מפסיק לחלום על הדבר  , הדופן של מנהיג יד שרה אורי לופליאנסקי

מציאות טובה יותר עבור מיליוני . הבא ויודע להפוך כל חלום למציאות

.אנשים

,  רוצה להודות לאנשי יד שרה על הזכות שנתתם לנו בראובני פרידןאני 

אתם לא רק הופכים את העולם למקום טוב . לצעוד לצידכם ולסייע לכם

.אלא את כל מי שמעורב בפעילות שלכם לאדם טוב יותר, יותר

מבקש שתמשיך  . יש לי בקשה אחת בלבד, כבוד נשיא המדינה, וממך

-לעשות כל שביכולתך כדי שהמדינה שלנו תהיה קצת יותר כמו יד שרה 

כזו שכל  . מחבקת ולא אלימה, מקבלת ולא מרחיקה, מאחדת ולא מפלגת

.יכול להיות גאה בה, ללא הבדל דת גזע ומין, ישראלי
yadשרה יד  sarah פרידן ראובניReuveni Pridan IPG



מפרסם את מפעל דולב-הגשם האחרון  

מ"מ42–וביובלי הנגב מדדו התלמידים בתחנת מזג האויר 



, שלום

אנחנו שינשיניות בפנימיית אהבה אשר אחראיות על פרויקט לכל  

.  בנות הפנימייה שעוסק בהעצמה נשית

פנימיית אהבה זו פנימייה טיפולית פוסט אישפוזית המטפלת  

. ומשמשת להם כבית, 6-18בילדים ובני נוער בסיכון בגילאי 

כחלק מהפרויקט במהלך חודש מרץ נקיים שבוע העצמה לבנות  

.הפנימייה

,  ארבעה ימים מרגשים שבשיאם מתקיים ערב נשים משמעותיות

.אליו כל אחת מהבנות מזמינה אישה משמועתית עבורה

במסגרת השבוע נקיים בזאר בנות בו יוכלו הבנות לרכוש  , בנוסף

.פיציפקעס ועוד, אביזרי אופנה, ח בגדים"ש1לעצמן במחיר של 

(.הסכום שנאסף משמש לטיול סופשנה)

פריטי  . נשמח לעזרתכם באיסוף בגדים יד שניה במצב איכותי וראוי

.במגוון מידות, 18עד 6לבוש ואופנה לגילאי 

ולא דרך , נשמח שתפיצו הודעה זו דרך משפחה וחברים בלבד

:  ניתן ליצור קשר עם אחת מאיתנו❤רשתות חברתיות

0542144555-אלה

0523741624-סמדר

0584512568-נועה

לכולנו יש . אפשר גם להעביר דרכי: הילה שאיפות-0584512568

...בארונות מלא מלא פריטים מיותרים

מכתב תודה מבית 

פישמן על תרומה  

של המשחקים  

.בחנוכה



: שאלה

האם יש מקום בקיבוץ לשים בו בגדים  

?ו למסירה לנזקקים או משהו בסגנון'וכ

:תשובה

במכבסה בצד שמאל יש מיכלים  

לאיסוף בגדים לנזקקים

:שאלה 

מישהו יודע האם גם השנה המועצה  

שולחת במרוכז אישור תושבות עבור  

?שנת המס הבאה

:תשובה

מופיע -כל מי שקיבל לפני שנה

והם  . ברשימות שאישרנו למועצה

יוציאו במרוכז וישלחו



�🆚�!!!תודה על מסיבה מדהימה

✨🌈ղ  תודה לכל מי שעזר לזה

פשוט  , היה מאורגן למופת, לקרות

. אדיר

איזו התחלה מעולה לעשור  

�🝒🆚�❤אליפות! החדש

ג׳י נדר .תודה מיוחדת לדי

בפעם הבאה, שסופסוף עלה לנגן

תעלה מוקדם יותר

.  יישר כוח לכל העוסקים במלאכה

היתה מסיבה מדהימה וכיפית

👍👍👍

תודה לכל  ! בהחלט היה כיף גדול

��המארגנים  ...לאלה שנרתעו מהקור או מפאת הגיל או מהרעש או מכל סיבה אחרת

.תמונות ממסיבת הסילבסטר שהתקיימה בסככת המטע הישנה





, בוקר טוב קהילת דביר

.  אתמול הייתה מסיבה קהילתית שמחה וכיפית, התחילה מצוין2020יריית  הפתיחה לשנת 

.  זה הזמן להודות לכל מי שעסק במלאכה

,  שדאגו לכל פרט ופרט ודאגו שכלל האוכלוסייה תהנהאובל בהובלתה של צ דביר "תודה לחאז ראשית 

,  תודה לאדי זנסקר על העזרה הלוגיסטית

שהכינו את הבית אריזה והכשירו אותו לטובת  ש "הגדולעובדי , ש"מנהל הגדללירן צפריר תודה 

.המסיבה

מקווה שיריית הפתיחה הטובה תמשיך לכלל אירועי התרבות בשנה הקרובה ובעשור הקרוב עם  

אירועים מגוונים לכלל האוכלוסייה ובעזרת כלל הקהילה

































שמורת טבע להב מושלגת24.01.2000



מתחממים עם תה עוגיות  1'בכיתה ה.... וביום חורף קר

...ושוקו חם



-שימו לב

שיפוצים במבנה עקב 

חדר  -המזכירות 

הדואר לא יפתח היום  

ינתנו  לא , כןכמו . ומחר

שרותים אחרים  

.   במבנה

לקחת  ' ביום אמוזמנים 

דאר במשרדנו  

��המחודשים





להתקין  8:00היום יבואו ב . טובבוקר 

אנא  . את שולחן הישיבות במזכירות

-אולי יהיה קצת בוץ. להיות סבלנים

.  יום טוב. ��אבל בסוף יהיה שולחן

.ותתלבשו חם



!טובהבשעה 



,היי

של תמונות אוויריותגלרייהכולל , בלינק הבא יש תמונות מהקיבוץ

קרימרמןמתי 

www.MatiKrimerman.com

:ומוסיפה גליה פלג

.של מתיהכתובת לאתר זו 

ימין יש לשונית שנקראת כל מינימצד 

לשונית שנקראת דבירבתוכה 

...יפההכי התיקיהזו –האוירהכי ימנית של תמונות מן התיקיה. יש כמה תיקיותבתוכה 

!תודה מתי יקר 

התיעוד והתמונות שלך

...שווים יותר מאלף מילים

http://www.matikrimerman.com/






"נעים להכיר"
מדור להכרות  

(מוזמנים לפנות ולהצטרף למדור ) 

:  והפעם 
:אתנעים להכיר 

אלעוברהעאדל
ש"מצוות הגד



עוברהעאדל אל : להכירנעים 

. ספר קצת על עצמך, עאדל

.  ברהטוגדלתי 1971נולדתי בינואר . ממשפחת אל עוברה, אעדלשמי 

.המסגרותבמקצוע –המשכתי בלמודי בבית ספר מקצועי ' טמכיתה 

. על כלים חקלאיים כבדים, עבדתי בעסקי במשפחה-16מגיל 

.כדי לימודים ועבודה במקצוע רכשתי ידע והתמקצעתיתוך 

.  בנים8נשוי ויש לנו אני 

הבנים עושים את העבודה כמו  . )מגדלים את הבנים ומחנכים אותם להיות שותפים מלאים בעבודות הביתאנחנו 

.תורמים באחזקת הבית, מכבסים, מנקים, מבשלים( הבנות 

זאת מתוך גישה , עזרה במקומות עבודה, הילדים שלי עובדים תוך כדי הלימודים בכל סוגי העבודות שליחויות, וגם

.שילמדו איך מגיע האוכל לשולחן–חינוכית 

.  הנער הזה יודע הכל17שמו עבדאללה והוא בן , יש לי בן . באודסהבאוקרינה 4שנה רפואה לי בן שלומד יש 

.  הוא מקובל ואהוב במשפחה ואחיו שומעים בקולו. ממש מנהל את המשפחה ויודע לפתור בעיות טכניות ואנושיות

הבן ניסה להשתלב אך בסופו של דבר סרב כוון שנתקל  . בניצנהללמוד בכפר הנוער , לקחת אחד מבניניסיתי 

... על רקע אלימות סמים ועוד–בהתנהגות הילדים  

. שנועד לבני נוער בדואים מהדרום, והוא כפר הנוער הראשון והיחיד מסוגו בארץ2015-הכפר הוקם ב " : ניצנה–נווה מדבר "–נוער כפר 

(מתוך ויקיפדיה . )חווה, כולל בית ספר תיכון לבגרות בסביבה וחקלאותהכפר 



שמונה  

בנים

שיהיו  

!בריאים 



מה לך –אותך בחדר האוכל מדבר רוסית עם אנשי דולב או סרגיי וללה שומעת 

?ולרוסית 

.  עבודה ודרך חבר נפתחה האופציה לעבודה בחקלאות בחוות ברוסיהחיפשתי 

ימי  35כל : תנאי העבודה היו . נסעתי לעבוד ברוסיה כשהיו לי  כבר שבעה ילדים

.   בקור בארץ לעשרה ימים, עבודה

.  לשם עם השפה הערבית ומעט אנגליתהגעתי 

.  ובערים נוספותרוסש : בשם בחוות ברוסיה בעיר עבדתי 

.  זמן נקלטתי בעבודה ורכשתי את השפה הרוסיתתוך 

גרנו בערים והיה ביננו  . עובדים ישראלים מפוזרים בחוות25-כ קבוצה של היינו 

.  קשר טוב ותומך

.  המקומיים אהבו אותי מאוד גם 

.בסכומו של דבר אהבתי את התקופה הזאת...קשרים אלה לא הייתי ממשיךובלי 

...

.עם אלהלדבר , בעובדלמשרד מלווה אדל נכנס ...בין לבין

?  אתה עובד , היום גשם, אני שואלת, עאדל

אני , סיום העבודה בדבירבאישורי לאיש הנה צריך לעזור . עבודהתמיד יש . בטח

...מלווה אותו ועוזר לו בכל הסידורים עם השפה

לפגוש אותו ביום  . כמה זה מתאים לו לטפל בעובדים הזרים שנמצאים בדביר)

של במשרדה באישורים וכספים לעזור לו בטפול , באחד הפועליםגשום מלווה 

(.  אלה



?ש בדביר "ואיך הגעת לגד

עבודה נתקלתי בפרסום שקבוץ דביר מחפש איש מכון לכלי עבודות  וחיפשתי שחזרתי לארץ לאחר 

.  קבל אותי לעבודה, שהכרנו מהעבודה ברוסיה, ונתן. פניתי למכרז. שדה

מכין את הקומביין לקציר ועובד  , זורע וקוצר וגם מטפל בכלים, של דביר אני חורשש "בשדות הגד

.  וזה הדבר האהוב עלי ביותר בחיים–רוב הזמן שלי הוא עם בגדי עבודה . על הטרקטור

.אני מחכה בשמחה ליום ראשוןש"בסופאפילו 

? ואיך אתה מרגיש בדביר 

אתה חייב לאהוב –שאתה בא למקום ואוהבים אותך ברגע  "

".את המקום 

?  איך מקבלים את הקשר הזה ברהט 

. את זה בסדרמקבלים 

.  רובם עובדים עם הישראלים. אלף תושבים75ברהט יש . תראי

.  הקשר הזה מתקבל אצל רבים כי זו המציאות

עבודות בתחום הרפואה הרוקחות מחייבים קשר הדדי  , לדוגמה

.טוב וזו דוגמה למה שקורה במקומות עבודה רבים



. 2011ש דביר משנת "עובד בגדעאדל

.  מדבר אתך בגובה העיניים ומוכן לעזור כשצריך, נעים הליכות, איש מאיר פניםהוא 

.ישראלקשר בהקשר לחדר שביל אתו לצור זכיתי 

.  או המליץ לי על מקורות קניית ציוד, הוא דאג להביאם מהשוק של רהט-על מזרונים  כששאלתי 

:אותי במיוחד שאמר לי באחת משיחותנו רגש 

–אני מאוד אוהב את הרעיון של שביל ישראל ואת החדר שאתם מארחים בו מטיילים " 
".דבר חשוב וטוב שאתם עושים זה 



!שבת שלום 

2020ינואר 10שישי יום


