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התקדמות עבודות הפיתוח בתוך השכונה הדרומית

.החלו עבודות הפיתוח בלב השכונה הדרומיתהשבוע 

.התחלנו בהקמה וחיבור מערכת הביוב החדשה

(.בהמשך יגיעו גם מים תקשורת וחשמל.  )היא הראשונה

.אמיתי ודניאל אריהשטוטמןבראשית השבוע חיברו קו ביוב בין אזור הפיתוח למתחם 

.ולנקריאיפרגןהיום חפרו את הקו מול 

.לאורך המדרכה מול הגר ומרדי ותדהר, לבית של יצחק אמיתי, ומיום ראשון נחל בחפירת הקו המחבר בין הצומת מול נאמן

...ממש בלב החיים של כולנו,  ממש

.כבדיםומחפרוניםעובדים בחפירה בעומק עם טרקטורים 

.ומנסים להמעיט בפגיעות בנוף, יש רעש, יש אבק

.על מנת למנוע סיכונים, מכוסות באופן מלא עד סוף היום-ביום החפירות שנפתחות 

.יש להיזהר בהליכה באזור, עדיין, עם זאת

...ולא לרכב שם-מומלץ לקחת את האופניים ביד

!שימרו על עצמכם

.ותתרחקו מסיכונים, מצרפת כאן תמונות על מנת שתבינו כמה עמוק יורדים
–כללי לגבי הפרויקט באופן 

.אבל מנסים לצמצם פערים, הקורונה גרמה לעיכוב קל. העבודות מתקדמות בכל הכוח

( .  הכוונה לשלב האספלט)המגרשים 41אנחנו לקראת סלילה של אזור הפיתוח של 

.נפתח את האזור לחניות-להאיר את המתחםונוכל , שיסיימו אותוברגע 

.אז נוכל להיכנס לעבודה על כביש סובב חינוך

.נתקדם לטרמינל הסעות ליד חדר האוכל-משם 

.הפרוייקטבמידע עם התקדמות אדייק 

!אנחנו כאן, הצעה, טענה, לכל שאלה-כתמיד

.ונצליחנעשה . בקלותשיעבור 

קר'ריצ-לויןשבת שלום בברכה נועה 







עננים של מלחמה מתקרבים בקול אימה  "
מחפשות מקום  , ציפורים עפות מהר. ורעם
ורק ענן אחד לבן מבקש  . להסתתר-אחר 

"...למצוא סימן לקשת

(אין עוד יום, צוף פילוסוף)

מצלם ומצטט, רץ, דרור



הצמח הוא הזרע הוא הצמח שצומח עם  .."

מתפתח עם  , והאדם הוא ילד הוא אדם. הזמן

הארץ היא הבית שבארץ שבנית עם  . הזמן

הנצח בוא הרגע הוא הנצח שהספקת  . הזמן

"...עם הזמן

(על פני האדמה, שלום חנוך)



לזכרו–פקיאתחסן 

השתייך לקבוצת פועלי הבניין  , 1992חסן הגיע לעבוד בדביר בשנת 

.שבאו מהשטחים לעבוד בדביר

".שהבאנים"הקראנו להם וחסייןשהבאן, מוחמד



".שהבאנים"הקראנו להם 

רכז הבניין  , אז–בתמונה עם משפחת עובדיה וקלטה 



.ילדים2יש לו . גר בדורה

לומדים והיה מבקש  שהם , הוא ציין כל הזמן

.  מקדמות לשלם להם את הלימודים

, בצניעות וחי היה איש תמים מנומס ביישן 

תמיד מבקש סליחה  . היה איש ממש נעים

.לשאלה או בקשהאם הוא פונה 

ותמיד הייתי אומרת לו אין לך על מה  

.לבקש סליחה מגיע לך לבדוק ולברר



.איש צנוע ותמים, חסן







.  לאחר המחלהלקח ימים למחלה וביקש לחזור , כשחלה

וביקשנו ממנו שישקול אם כדאי מתרופפת שבריאותו ראינו 

לו לחזור ואנו פוחדים שלבסוף ישב בכיסא גלגלים ויצטרך  

.בושיטפלו 

.העבודהלפטר אותו כי חשובה לו הוא בקש שלא 

אותו כמה שנים בידיעה שהוא לא עובד אבל אנו השארנו 

,עוזרים לו

הבריאותי  מצבו שהוא רוצה לסיים בגלל ביקש שהוא עד 

.שלא מאפשר לו להמשיך 

לו  אתו כדי לתת צמוד בהליך , 2018לעבוד בנובמבר סיים 

את כול הזכויות המגיעות לו ולראות שהוא מסתדר ומקבל  

.הכל

מוחי מיכאל לנקרי דאג אירוע עבר שחסן שהודיעו ביום 

.לתרומות והעביר למשפחה לעזרה

מרב: ספרה

!תודה לכם חברים . תרמו לעזרתו, חברים רבים מדביר



קלמנזוןאלי –זריחה מעוננת 



כבר בצהריים הרגשתי  

משהו  , שתהיה שקיעה טובה

.  בעננים משך לי את העין

זרקתי לאשרה שאני כנראה  

.  אעלם לצילומי שקיעה

תזכיר לי  "היא כמובן ענתה ב

". ?איך קוראים לך

שמח וטוב לב הלכתי  

כשפתאום, להתאמן 

.... קלטתי שתכף השקיעה

,  התלבטתי אם לצלם קרוב

או לקחת סיכון וללכת על 

בסוף  , מקום קצת יותר רחוק 

, המקום היותר רחוק זכה

473ג.לניפ ועליתי 'טסתי לג

גבעת געת על פי מקורות  )

זרים הגבעה נקראת גבעת  

(בגימטריה473=געת 

.  שבדרך לקיבוץ להב

.נוף סוף

מתי





איריס פיטרו.....ספר לי סיפורירחירח 



–פריחת שיח אברהם 
.  כאן בדביר בכניסה לשכונה צפונית

אילנה!     כמה יפה הוא פורח 



הילה יעקבי–הייתי בשדה חמניות ... עשיתי זאת





בנדלרדרור –עוד מאתיופיה  



הנגבביובלי-"כלהבואי":מבצע
:הצוותבווצאפהודעה 

מזכירה שביום  .. יקרצוות 

ראשון  

ישיבת צוות חשובה נקיים 

..  אין נעדרים... ומשמעותית

מריםשלום שבת 

"הישיבה החשובה"–כאן תתקיים 

...למי שלא מכיר

הייתה  ' מחנכת כתה הרוסמוחוהילה 

.ל עומר השבוע"אמורה להתחתן עם בח

,  החתונה נדחתה בשנה בגלל הקורונה

...החברות והצוות רצו לשמח אותה

?  מה עושים

מתארגנים להפיק טקס חינה וחתונה  

.בבית הספר, בדיוק בתאריך הישן, חליפי

מסכים ומשתף  , עמר החתן

ותראו מה שיצא  ...פעולה



...מגיעה–הילה 

"טקס חינה" -בואי כלה 



,הצוות כולו

מקבל את הכלה בתשואות

"טקס החינה " -בואי כלה 





מעשה ידי הכל–שולחן הכבוד 

.במיוחד הסייעות, הצוות





שמחה גדולה וריקודים עם הכלה

"טקס החינה " -בואי כלה 



תמונה קבוצתית לכבוד החינה

"טקס החינה " -בואי כלה 





בכתה של הילה–למחרת בבוקר 

"טקס החתונה" -בואי כלה 





,יום החתונה, בבוקר

התלמידים משתתפים בהכנה

.בחולצות לבנותובאו חגיגיים 

"טקס החתונה" -בואי כלה 



,בבוקר יום החתונה

?לכתה ...מגיעה–הילה 

ושוב מחכה הפתעה

"טקס החתונה" -בואי כלה 



את החופה מנהל

,  פרוספר

מקדש  , איש הצוות

את הזוג בברכה

–בואי כלה 
"טקס החתונה" 









החתונה הכי טובה שלי עד כה 

😉

הורסעיצוב אולם היה 

היו אורחים מדהימים  ️✔

שמחשהגיעו לעשות 

והתרגשותהיה בכי ️✔

שבירת כוס  ️✔

הבעיה שלא הייתה שמלה אז ️✔

️❤��אאלץ לחזור על שנית 

הילה



,יום החתונה, בבוקר

יוצאים להפריח לשמיים בלונים לבנים, כלה ותלמידים-חתן







!מזל טוב טוב עומר והילה 

"טקס החתונה" -כלה   בואי 



אבל אין  שאיןןןןןאתחיל בזה !!!! צוות יקר ואהוב

משפחה גדולה ואהובה שהפכה יום זה  !!!! כמוכם

לחגיגה לא משנה מה אכתוב לא אוכל לתאר עד כמה  

!!!  ריגשתם אותי

נראה לי שמעולם לא  ... עם דמעות בעינייםנכנסתי 

!ובגדולהצלחתם הצליחו להפתיע אותי ואתם 

טקס החינה היה  אמיתיתואומר שכמרוקאית אוסיף 

!!!!  פשוט מושלם

ומגוון עוגות מתוקות שאי היה  ים'ספינג, מופלטות

,  "חיותאאולמי "עיצוב צבעוני ב, אפשר להפסיק לאכול

תלבושות שהגיעו היישר ממרוקו



!שבת שלום 

2020יוני 12שישי יום


