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שלום לכולם

ספריה  / חד״א / הצלחנו להשיג חומרי חיטוי למרכולית 

שנכנסיםבשביל התושבים 

מחפשים משהו שיכול לנסוע מהקיבוץ לחולון עם רכב  אנחנו 
שלנו ולהביא אותה או לחילופין משהו שיוצא בשעה שעתיים 

הקרובות לכיוון המרכז ויכול למסור צ׳יק 

עזרתכםבבקשה 

!מילה טובה ענקית 

לכל בני האדם

עוסקים ומסתכנים  , שבימים אלה

!בעשייה לטובת הכלל 

בישראל ובעולם כולו , בקבוץ, במשפחה

!
כחלק מהיערכות לאפשרות של סגירת הישוב ובקרה על  

הנכנסים ויוצאים מהקיבוץ אני מבקש לבנות קבוצת מתנדבים  

הענותכם  . לאיוש העמדה בשעות היום בכניסה לקיבוץ

. אנא לחזור אלי בפרטי. תתקבל בשמחה

0528105489חנן 



[19.03.2018:28], שולה קראוזה

תודה על התמיכה מרגש מאד

אור הבת שלי מוסרת

תורנית קורונהמיילדת 

לא  , פזיסיגל 

בשם כל , נורא

הקבוץ 

!!!!!!וההרחבה

. היי

לקבל משחקים בתרומה עבור מעוניינת 

מטופלים שאני מלווה במחלקת הקורונה  

הכוונה למשחקים  . בבית החולים סורוקה
.. דמקה.. קלפים... שמתאימים למבוגרים

.  וכל משחק חברתי אחר..מונופול.. דומינו

.תודה רבה

אנה שירטו



–משמחות בשורות : דוברות סורוקה
לטיפול באירועים מיוחדים היעודית  מהיחידה 

לחולי קורונה בסורוקה השתחררו הערב 

לאחר שהחלימו  , מאושפזיםשלושה  לביתם  

.ותוצאות הבדיקות שלהם היו שליליות
ביניהם המטופלת הראשונה , נשים2גבר ו

10שהוכנסה למתחם בביה״ח  ושהתה בו 

. ימים

מנהל היחידה לטיפול  , לאוניד ברסקיר "ד

:  באירועים מיוחדים
הצוות מתרגש בכל פעם שמטופל משתחרר  "

מטופלים זו 3אין ספק שלשחרר . מהמתחם

המטופלים קיבלו . התרגשות משולשת

הנחיות איך להמשיך בבידוד בביתם ואנו 

שמחים עבורם על שחרורם ומאחלים להם 
"רפואה שלמה

,  מטופלים11לעכשיו מאושפזים במתחם נכון 

.כולם במצב קל



נא לא לבוא לקחת כביסה בשאר הזמנים  . 10:00-11:00שלישי וחמישי ניתן לקחת כביסה משעה , בימי ראשון: הודעה מהמכבסה

תודה על שיתוף הפעולה. אנא סייעו לנו לשמור על בריאות העובדות.בהם המכבסה פתוחה

צוות , מחכים לכם בחיוך".  לקחת הביתה"נשמח מאוד אם תגיעו גם היום לחדר האוכל בשיטת  , בוקר טוב: מחדר האוכל הודעה 

!בתאבון . זה התפריט להיום, יום שלישי....תמידלשירותכם . חדר האוכל



, קהילה יקרה שלום

בימים אלו שאנו נמצאים בהרגשה של חוסר ודאות של 

אנו נוער דביר נשמח לתת מענה ולעלות , חששות ופחדים

נשמח שנתאחד כולנו כקהילה לעבור את , את מורל הקיבוץ
אז מה תפקידכם  .. הימים הלא פשוטים שעוברים עלינו

:  אז ככה? בכוח

במהלך השבוע תוכלו -תחרות הסרטון הכי מצחיק 1.

, כמובן שבגבול הטעם הטוב, לפרסם כל מיני סרטונים

לאחר מכן חבר השופטים יקבע מי המנצח ולו ולכל 
המשתתפים בסרטון פרס מפנקאז כדי להשתתף

עריכת קטעים / נשמח לעזרה בהקמת אתר רדיו פרטי1.

כל מי שיודע או מבין בדבר נשמח  -בסגנון תחנת רדיו 

הצעות כאלה ואחרות , מענה, לכל עזרה. לעזרתו בנושא
:ניתן לפנות אל

0532276559: אובל פיטרו

0546807363: אורי צפריר

תודה מראש ומה שנשאר זה רק לאחל לכולם בריאות  

❤שמחה ואושר אוהבים , בריאות נפשית ופיזית, איתנה
נוער דביר



חבר בצוות הלאומי בטיפול במגיפות –קישור אל הרצאתו של פרופסור מורן גלעד 

במשרד הבריאות

"קורונה לאן פנינו"

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523789831848565&id=1274
47887317998&sfnsn=mo&d=n&vh=e

?  מה דעתכם על קצת חדשות טובות

11מחלימים בישראלללללללל!!!!!!

 חוליםאין מספיק –סגרה את אחרון בתי החולים הייעודי לקורונה סין.

 וממליצים כרגע בינלאומית את הקוקטייל שהצליח בטיפול–בהודו מטפלים בהצלחה בחולי קורונה רופאים  .

 הקורונה  ביוטיקה נגד -במרכז רפואי ארסמוס טוענים שמצאו אנטימחקרים

 הקורונהימים נגד 6חלתה בקורונה ועשתה החלמה מלאה לאחר שטופלה במשך 103בת סינית

 הרחבהסניפים שלה בסין לקהל 42אפל פתחה את חברת

 (  עד כה ימים)קליבלנד פיתחה בדיקה שנותנת תוצאות על הידבקות בקורונה תוך שעות מרפאת

 פוחתמספר הנדבקים –טובות מדרום קוריאה בשורות

 מומחים מצביעים על כך שלאיטליה האוכלוסיה המבוגרת ביותר באירופה. נפגעה קשהאיטליה.

 ישראלים מכריזים על פיתוח חיסון לקורונה מדענים.

 הקורונהמדענים קנדיים מודיעים שיש להם התפתחות עם המחקר של רשת

 בסינגפור בטולסהלאומית ' ביוטק מסן דייגו מפתחת חיסון לקורונה בשיתוף עם אוניברסיטת דיוק ואונחברת  ,

 ונמצא נגטיב בשתי הבדיקות שנערכו לו, קורונה החליםנפגע  .

 החלימו, אנג בניו דלהי'שבעת החולים שטופלו בבית החולים ספדרגכל  .

 תסייע בטיפול בנדבקים חדשים, שנלקחת מחולים שהבריאו לאחרונהפלאסמה  .

מוזמנים להעביר הלאה, יש גם חדשות טובותאז 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523789831848565&id=127447887317998&sfnsn=mo&d=n&vh=e


דורי שמתבשל בדביר בתקופה  -פרויקט בן

ובשל אירועי השעה ראינו לנכון להקדים  ...האחרונה

גם אם לא כל הקצוות  . את תחילת הפרויקט

אנחנו מאמינים שהותיקים צריכים עזרה , סגורים

כמובן הכל במסגרת הנחיות  . כזאת במיוחד עכשיו
מלגאי מרכז  -עדי שחם ודני שני:( משרד הבריאות

רכז צעירים דביר-צעירים ואדי זנסקר

Adi Shacham, [16.03.20 19:22]
סיירת תמיכה דיגיטלית

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
sMjrz0bmFYn0-

s_hTn9Dn4KWSSh3hCjOWmzbowOPuu1EzfA/vi
ewform

��אשמח שתעזרו בהפצה 

!*לא משאירים אף אחד לבד*

.משבר הקורונה לא מדלג על אף בית

.  עצמאיים ובעלי עסקים קטנים שלא יודעים מה יוליד יום, מובטלות, בכל משפחה יש מבודדים

.  אנחנו קבוצת צעירות וצעירים מכל רחבי הארץ שהתחברה כדי ליצור רשת ארצית של תמיכה ועזרה הדדית

!אנחנו כאן כדי שאף אחד ואחת לא יצטרך לעבור את זה לבד-בקיצור 

?צריכים בייביסיטר לילד

?בבידוד ונגמרה הפסטה

?מכירים קשיש או נכה שצריך הסעה לטיפול רפואי

?ואולי אתם בכלל רוצים להצטרף אלינו ולסייע

http://bit.ly/2vlnUzG<< הירשמו בקישור להתנדבות או בקשת עזרה 

ם מישהו שיכול  /או יפנו אליכן, יחברו אתכם לקבוצות המתנדבים האזוריות, המתנדבים שלנו יצרו אתכם קשר

.לקפוץ לעזור

��נשמח אם תוכלו לשתף ולהפיץ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=114444253510635&id=113968616891532&sfnsn=mo

Adi Shacham, [16.03.20 19:20]
ובשל אירועי השעה ראינו לנכון להקדים את תחילת  ...דורי שמתבשל בדביר בתקופה האחרונה-פרויקט בן

כמובן  . אנחנו מאמינים שהותיקים צריכים עזרה כזאת במיוחד עכשיו, גם אם לא כל הקצוות סגורים. הפרויקט

רכז צעירים דביר-מלגאי מרכז צעירים ואדי זנסקר-עדי שחם ודני שני:( הכל במסגרת הנחיות משרד הבריאות



אתם לא חייבים לכבות את ....תיאטרון אורנה פורת מזמין אתכם להתרווח בספה ולצפות בחינם בהצגות התיאטרון

��...ואפילו תוכלו לאכול בזמן הצפייה...הפלאפונים

צפייה מהנה
https://www.porat-

theater.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D

הקישו לצפייה הכנסו  -בחרתם הצגה 

לצפיה היכנסו6-3הצגה לגילי -למה רק כבשים 

לצפיה היכנסו12-6הצגה לגילי -גיבורה 

לצפיה היכנסו12-8הצגה לגילי -התפקיד הראשי 
לצפיה היכנסו12-8הצגה לגילי -אפקט הפרפר 

לצפיה היכנסו12-6הצגה לגילי -ה טוטוריטו 'טופל

לצפיה היכנסו12-6הצגה לגילי -מלך סיאם 

לצפיה היכנסו8-5הצגה לגילי -מיכאל 

לצפיה היכנסו12-6הצגה לגילי -אי המטמון 
לצפיה היכנסו8-5הצגה לגילי -מבצע סבא 

לצפיה היכנסו6-3הצגה לגילי -מסיבה בגן העכברים 

לצפיה היכנסו9-5הצגה לגילי -הנסיכה על העדשה 

https://www.porat-theater.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Ie4cS01DKcY&feature=youtu.be
https://youtu.be/UyD0LvZr4p8
https://youtu.be/3k1Hs_jD0rY
https://www.youtube.com/watch?v=V748aKZfdvk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ogCXtqf6nlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R3CvSlJB-Lk&feature=youtu.be
https://youtu.be/1gF9Q0Bb5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=U-YSX2wnQAI&feature=youtu.be
https://youtu.be/YEaEorN2SLo
https://www.youtube.com/watch?v=mDCXsTsFPOM
https://www.youtube.com/watch?v=kvyMxrjDAW8&feature=youtu.be




...נראה אתכם מזהים

הכיוון משמאל לימין



על דשא  –יאורית מצרית 
אוכל–חדר 

יצחק אמיתי: צלם

:לויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/
wiki/%D7%99%D7%90%D
7%95%D7%A8%D7%99%

D7%AA_%D7%9E%D7%A6
%D7%A8%D7%99%D7%A

A

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%AA






מטע השקדים לאחר הגשם

דרור בנדלר: צלם



, אני אהיה כה רחוקה, מחר..."

.  תחפשו אותיאל 

, ימחל לי על אהבתי-שידע למחול מי 

. ישקיט הכלהזמן 

. הולכת לדרכיאני 
–שאהב אותי ישוב לשדותיכם זה 
, אני חייתי ביניכם-והוא יבין . המדברמן 

.ברכמו צמח 

(כמו צמח בר, רחל שפירא)

דרור בנדלר: צילם והביא ציטוט



.בן אדם כסנה מול השמיים בו בוערת אש..."

. חיי היו חידה, אז דרכי אבדה

,  כמו הלך במדבר אל מילת אמת שכוח בה לתתצמא 

"...לשאת פנים אל המחר
יער  -ב—( רואים שקוף, רואים רחוק, ה רוטבליט'יענקל)

.דבירה

דרור בנדלר: צילם והביא ציטוט



דרור בנדלר: צילם



קצת תמונות מנחל שקמה ושל העצים  

.שנפלו בתוואי הנחל

מעיין גולני: צילם



























מיכל פוגל ושלומי יצחקי

גלעד ומאור   חורין, ספיר: ברוכים השבים

!ברוכים הבאים 



"ההסגרלאור "
–תמונות ומראות מימי הקורונה 

"ש מההסגר"ד"



...אפשר לישון בשקט
.תראו מה מצאתי



?מה נעשה היום 



אנחנו מתחילים בהתעמלות בוקר



משחקי מים-וכשמתחמם 



ספורט ביתישיעור 

עזרה באחזקת הגינה



טיול אופנים בסביבה–וכשמתחמם 





מייד יכנס הביתה–יצא לטיול קצר 



ולארוחת בוקר אמא מכינה פנקיק 



שעת יצירה



אופים עוגות שמרים–ועם בת הדודה 



אוספים את זרי הפרחים ישר מהמגדל  

שבעוטף עזה שהביאם לדביר בדרך שווקית 

ישירה



....שווק ישיר מהמגדל אל הצרכן



וטיול בוץ בנחל שקמה





הראשונהאז היום עשיתי משהו בפעם 

...!ראשונה שעשיתי הליכה עם יניב בקיבוץפעם 

בבוץ  ושקענו וקר נתקענו מושלם היה 

טרום יום נישואין  עשינו 

.נישואיןשנות 17לסכם והתחלנו 
נוף מדהים עצרנו 

מראה שתראה לנו איך לשתות ופגשנו ..( עצרתי)

!!אנחנו נראים 

��בקורונה חוויה 

הליכה  #
בקורונה_ספורט#

ספורט#



כל יום אבא  –בערב שעור משפחתי 

.אחר מעביר שעור



צופים יחד בסרט









.כייף גדול לכל המשפחה



שבת שלום  

!הרבה בריאות ו

2020במרץ 20שישי יום


