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!!  שימו לב

ביום ראשון בבוקר  

הקבלן מתחיל  

לחפור בצומת  

ב "רצ. הצריף הירוק

הוא יפתח  . סקיצה

את הכביש בקטע  

יניח בו . 1המסומן 

.  שרוולים ויכסה

לאחר מכן יפתח את  

עד לעמוד  2קטע 

יניח  , המתח גבוה

יהיו  .  שרוולים ויכסה

חסימות בצומת  

בהתאם להתפתחות  

נסו לא  . העבודה

להגיע לאזור בתי  

.  הילדים עם רכב

.תודה



הקורונה פרוסה על, חזר לפעולהי"צח, כידוע לכם, איך אפשר בלי קצת קורונה•

אל. ואנו מנסים בכל כוחנו למנוע ממנה לפרוץ את גבולות הישוב שלנו. כל הארץ

בתקווה שנעבור גם את הגל השני. וריחוק חברתיהגיינה, מסכות-מיגון-תשכחו

.'ללא חולים וכד

.ח"בהנהסיים את עבודתו המסורה צביקה ישנו , לאחר שנים רבות של עשייה•

מאחלים לך את כל. יחסרו לנו, החיוך והתבונה שכל כך מאפיינים אותך צביקה

מחברייך בהנהלת. שמחה ומימוש עצמי בפנסיה , הרבה עניין, הטוב שבעולם

.ההנהלהובבניןהחשבונות 

גם כן לאחר שנים רבות, סיימו את עבודתם בדולבוגנר וצבי אברמוביץ ציפ•

ל וצבי"כמזכירה ומזכירת מנכציפ. מסורה וקפדנית, מאוד של עבודה מאומצת

מאחלים לכם עוד שנים, תודה על כל השנים הללו. כעובד מחלקת הלוגיסטיקה

!שמחה וסיפוק גם מחוץ לעבודה, משמעות, רבות של בריאות טובה

ומתנדבים נוספיםי"צחלפני כשבועיים נערך ערב הוקרה לכל מתנדבי •

בנוחות גם אם יחסית ובקהילתיות, מהקהילה שסייעו לכולנו לצלוח בשפיות

צירתיתהערב כלל סדנת כתיבה בה סיכמנו בדרך !! את תקופת הקורונהמסויימת

.בעודנו שוקעים כבר לתוך הגל השני, את התקופה הקשה

ערכנו את כנס הבנים בנושא קליטה לחברות  , בסוף חודש יוני-צמיחה דמוגרפית•

בכנס הצגנו להם  . בנים ונכדים, לכנס הגיעו קצת יותר מעשרים בנות. ובנייה בדביר

את דביר של היום ומה זה אומר להתקבל  , עלויות ויותר מכל, את לוחות הזמנים

בכוונתנו להוציא לוחות זמנים ממש בקרוב להשלמת בניית השכונה  . לחברות כאן

בתקווה שגם בנינו ובנותינו יהיו . מגרשים נוספים13שיווק של , כלומר-בצד הדרומי

התשתיות מתקדמות גם הן במהירות ובקרוב תוכלנה המשפחות  . בין הבונים

.להתחיל לבנות את ביתן בדביר, שהתקבלו בשנה האחרונה לחברות

אשר עבד עשור בדביר במגוון תפקידים , לפני כשבועיים נפרדנו מחאלד•

חאלד יחסר לנו  , כמו שאמרו לו במסיבת הפרידה. ובגינון בקהילה, במשק

,  כולנו מוקירים אותו ומעריכים אותו מאוד על המסירות-בכל תחום שנגע בו

על כך שדביר חשובה לו כאילו  . האחריות וההשקעה שניכרת בעבודתו תמיד

יקבל דן כץ קבלן האגודה ויטפח  , את חלקו של חאלד בגינון. נולד וגדל כאן

.למעשה את כל הקיבוץ

שנבחרו לקדנציה נוספת על ידי הנהלתברכות לנילי סיגל ולדניאלה ארביב •
 u1492.נילי כמנהלת ענף הדירות ודניאלה כמנהלת בריאות ורווחה-הקהילה

הצלחתכן

מאחלים לכם שתמשיכו לפתח ולהוביל את הענפים שלכם! היא הצלחת כולנו

.קדימה

ההנהלה ביקשה לציין שיש להודות לעובדי המרכולית המסורים ובכלל לכל 

-העובדים שמתאמצים מאוד בימים אלו להקל על חיינו בדביר

.'וכובית חם , בריאות ורווחה, מכבסה, מרכולית, חדר אוכל•

מנהלת הקהילה–גליה 

16.7.2020

דף מידע לחברים
קיבוץ דביר

8533000הנגב.נ.ד
08–9111334פקס 08–9111333טלפון 



סיימו את  –ביובלי הנגב ' שכבה ו

.ס בערב מקורי"ביה

כוון שההורים שלא השתתפו במסיבה  

,  הצוות ערך להם ערב פרדה –

.שהפך להפקה יפה ומרגשת

.ראו בתמונות בהמשך

התלמידים בעזרתו של אלון  , כמו כן

:דגני כתבו והפיקו סרט סיום

:שווה צפייה

https://youtu.be/_
oYqC9KOCuc

https://youtu.be/_oYqC9KOCuc












-לידיעתכם

נרכשו שתי קופסאות של חידות בסגנון  

.חדר בריחה

הן נמצאות בספריה  

( .  בנושא יום העצמאותהשניה)

יצרו אותם חברים שלנו בעלי חדרי בריחה 

��ממליצים בחום . מעולים בתל אביב



.שלום לכולם14.7.20

בה דנו בהיבטים השונים ובמשמעויות של גל  י"צחאתמול התקיימה ישיבת צוות 

רווחה  י"צחבישיבה הוחלט להפעיל את צוות . הקורונה השני אצלנו בדביר

.  במטרה לתת מענים לצרכים שונים וקשיים שקיימים בקרב משפחות אצלנו בישוב

:כל מי שזקוק לאוזן קשבת מוזמן ליצור קשר עם אחת מחברות הצוות

7433700050-דגנית בר משה 

ליאת ברגר  -7433700054

שירמןשני –4460442052

5670339054-בלואיןשרהלה

!   דיסקרטיות מובטחת 

לצערנו צוות הרווחה בבני שמעון מושבת במסגרת השביתה הארצית של   

.  העובדים הסוציאליים–העובדת הסוציאלית הקהילתית שלנו מטעם  

.   מורן המועצה לא זמינה לפניות ולא  תוכל לתת מענה

אנשי מקצוע מתחום בריאות   -אנו ערוכים להפעלת צוות מתנדבים מהיישוב 

.  לתת מענה למשפחות הזקוקות לסיוע, הנפש

!                 אנחנו לרשותכם לכל צורך ובעיה

!    בתקווה לימים רגועים ובריאים

.  י"צחצוות רווחה בלואיןשרהלה



.  שלום לכולם, ביננפלדנורית 

.הספרים בשביל הוחלפו מוזמנים לקרוא ולהנות 

על הכנת  השלטיםשירטותודה לאנה 

⚘⚘⚘�🏆🏆�!! כל הכבוד אנה ונורית! מקסים

�🂪🂪🂪�אלופות 







אל דאגה העניין  . מדובר בשיטת השקיה ולא בהצפה, שלום לכולם

��יום טוב . בשליטת  דן הגנן



בשם צוות החינוכי בדביר אנו רוצים להודות להורי 
.הקהילה על ערב מושקע ומהנה

תודה מיוחדת לנורית 

הגר   D.J-ול

.ולצוות ההפקה של האירוע

.היה ערב קסום ומיוחד

.תודה מקרב לב

אנו שמחים לקחת חלק משמעותי בגידול ילדי הקהילה  
️♥שלנו

מהילה ותהילה וכל צוות החינוך בדביר















עוברת  , השכונה הדרומית בדביר

שינויים בתשתיות הביוב החשמל  

.  והתקשורת

כעת בשל עבודות הפתוח  

השכונה מלאה תעלות חפירות  

...ופגיעה בגינות ובמדשאות

הנה רעיון לאחר גמר עבודות  

הפילריםצביעת , התשתית

.  בציורים צבעוניים 

מכוער  פילרת והפכו /מצאו צייר

לקישוט יפה  

(נראים בנחשון הפילריםככה )





...ייחודי לדביר

רואה את 

?  "אין כניסה"ה

!תיכנס

!ויש רעיון לפתרון ❖

אמאהוא מחפש אבא או ❖

קראו בעמוד הבא❖





איחולים למשפחת  

גונן עם כניסתם  

לבית החדש

ברוכים הנמצאים  

️❤גוננים

..בשעה טובה 

.אהובים

,  שמחה .הרבה 

..נחת ואהבה

��בשעה טובה 

מהבית  תהנו

החדש



כשכדור הארץ מפנה את גבו לשמש  

מתעוררים  , וחשיכה יורדת על הארץ

.הקקטוסים לחיים

חיות  "הם Echinopsisהצמחים מזן 

לקראת ערב מתחילים הניצנים  –" לילה

לבצבץ ועם רדת החשיכה הולכים הפרחים  

.  ונפתחים

לאחר כמה שעות הם מגיעים לשיא  

שעתיים  -הפריחה ונשארים כך למשך שעה

כשהם מפגינים שלל צבעים  , לכל היותר

.  עזים ובוהקים

מכאן ואילך מתחיל תהליך קמילה עד  

.  שהפרחים נעלמים

מהר -שעות 24-ל8המחזור הזה לוקח בין 

למדי במונחים של פרח ולכן קל מאוד 

.לפספס את הפריחה החשאית באישון ליל

הניגוד העז בין הפרחים לצמחים 

הצבעים  , הקוצניים שמוציאים אותם

,  הבהירים והססגוניים והשילוב ביניהם

העובדה שהם פורחים בלילה והעובדה  

שהפרחים האלה מחזיקים יום אחד  

ונמצאים  , מרגע הפתיחה עד הקמילה

"לכל היותר שעתיים, בשיא למשך שעה

את המאפיינים הייחודיים של פריחת  

הקקטוסים אפשר למצוא גם אצל בני  

כזה  , זה מאוד סמלי שצמח קוצני. אדם

מוצא דווקא את  , לעולם" סגור"ש

הוא  . הלילה כזמן הנוח ביותר להיפתח

אבל  , אמנם עושה זאת למשך זמן קצר

כשהוא כבר חושף את יופיו הפנימי  

ססגוני  , מתגלה מחזה מרגש, לעולם

שאנשים מופנמים או  -ומרהיב 

לא  ".מחוספסים ידעו להזדהות עמו

,  אומר הפתגם העתיק"תוכו כברו

ובהקשר של הקקטוסים וכן של אנשים  

צריך להכיר את התזמון הנכון  , רבים

כדי לזהות את מלוא הפוטנציאל  

ולהיות עדים להתפרצות הגועשת של  

.חיים בשיא פריחתם

פריחת הקקטוסים

רניץ'צושמוליק דבושה: צילמו בגינתם



!מכולנו החנוכייםבאהבה לצוותים 



.הצמח הוא הזרע הוא הצמח שצומח עם הזמן..."

.  והאדם הוא ילד הוא אדם מתפתח עם הזמן

.  הארץ היא הבית שבארץ שבנית עם הזמן

"...הנצח בוא הרגע הוא הנצח שהספקת עם הזמן

(על פני האדמה, שלום חנוך)

צילום בחשיפה ארוכה ועיבוד תמונה בכלי עריכה

מצלם ומצטט, רץ, דרור



הפריחה מתחילה עם הראש למטה–משמאל לימין : רניץ'צצילום משפחת 

הפריחה-ימין . הפרח מזדקף –אמצע 









ורד טל: צילמה בגינתה









אתי שואף: צילמה בגינתה





צלם מעיין גולני–שטפון בנחל צפירה 

מתעדים מראות במצלמה, חובבי צילום בדביר







שקיעה מול הגינה הקהילתית: טלי שגיא



...את פרי גנך: טלי שגיא
הדלעת משתרעת על קיר תומך: אילנה



שקיעה מול המגרש: אילנה



שקיעה מול המגרש: אילנה



במועדון צילום מתרגלים צילומים בחשיפה ארוכה



צילום בחשיפה ארוכה: טלי שגיא



צילום בחשיפה ארוכה ועיבוד תמונה בכלי עריכה: ערן צור



שבת שלום ורק בריאות

17.07.2020


