
...149סובב הולך 

28.8.20יום שישי 



ֹנַעם חֹוֵרב/ לֹא ּכֹוחֹות 

ת לֶּ ה ַאַחת ְמבּוְלבֶּ ַיְלדָּ

ַמְתִחיל   מּול ּתֹור שֶּ

ת לֶּ ֵמַהדֶּ

חֹות  ִרים ְלפָּ -ִעם ְשלֹוִשים ְגבָּ

.זֶּה לֹא ּכֹוחֹות

.זֶּה לֹא ּכֹוחֹות

ת   קֶּ ה ַאַחת ְמשּוּתֶּ ַיְלדָּ

ט  קֶּ ה ְבשֶּ מָּ ּה שָּ ת לָּ בֶּ שֹוכֶּ

חֹות  ה ַיַעְזרּו ַהְצרָּ .ֶּזה לֹא ּכֹוחֹות–ִּכי מָּ

.זֶּה לֹא ּכֹוחֹות

ה ַאַחת ִמְתלֹונֶּנֶּת ַיְלדָּ

נֶּת ְתבּו ״ִהיא נֹותֶּ ק ּכָּ !ַבטֹוְקבֶּ

ז ַגם ִביְקשּו הֹוכָּחֹות  –״ְואָּ
.  זֶּה לֹא ּכֹוחֹות

.זֶּה לֹא ּכֹוחֹות

ת  רֶּ נְֶּחקֶּ ה ַאַחת שֶּ –ַיְלדָּ
ת רֶּ ת מּוְפקֶּ ִיית ְקצָּ ִמיד הָּ ?״ּתָּ

–״הּוא שֹוֵאל ְבֵעיַנִיים ְקשּוחֹות 
.זֶּה לֹא ּכֹוחֹות

.זֶּה לֹא ּכֹוחֹות

ד  חָּ ַגע אֶּ ת ְברֶּ רֶּ ִנְשבֶּ ה ַאַחת שֶּ ְַידלָּ

ִפְתאֹום ִהְתַנֵּתק ת ַלגּוף שֶּ רֶּ ִהיא חֹוזֶּ

אֹור  ת הָּ ִהְדִליק אֶּ ִראשֹון שֶּ לָּ

עֹוֵמד ְוצֹוֵעק :ְלזֶּה שֶּ

א ַבּתֹור" א ַבּתֹור! ַהבָּ !"ַהבָּ

ה ַאַחת ְקַטנָּה   ַיְלדָּ

ִטים  ל ַהְפרָּ ַבְּתמּונָּהומּול ּכָּ

לֹא שֹוְכחֹות  –ְֵעיַנִיים שֶּ
.זֶּה לֹא ּכֹוחֹות

.זֶּה לֹא ּכֹוחֹות



...  צלם ביקש מילדה סורית לחייך
מתוך האינטרנט



ריבלין( רובי)ראובן המדינה נשיא ישראל מכתב פתוח לילדי 

.  מהקשיים הכי גדולים שלנו כבני אנוש מתחילים במקום שאיבדנו גבולחלק 

אלה מקרים של אובדן גבול בלתי נסלח. הם חלק מהכתמים שלא ניתן למחוקפגיעה מינית ואונס 

אני  . כותב לכם גם כשכבר אין בי מילים מול הזוועה המדווחת על האונס הקבוצתי באילתאני 

.  אולי דרך המכתב הזה אוכל להציל את החיים שלכםלכם כי כותב 

.  כותב לכם על גבולותאני 

המחשבה הראשונה היא כמה  , כשאין גבולות, אני יודע. ואובדן שגרהימי שיגעון האלה הם הימים 

.כמה זה כיף. אנחנו טועים לחשוב, של חופשזו המהות . זה משחרר

אני  . חלק מהקשיים הכי גדולים שלנו כבני אנוש מתחילים במקום שאיבדנו גבול, אבל האמינו לי

הם פונים אליי  . על שולחנייום־יום, כי אני פוגש מקרים של אנשים שאיבדו גבול, כותב לכם

שאמחק את העבר ואתן להם  . לשכוח ולהשכיח את מה שקרה להםשאעזור להם בבקשה 

.  מציקיםכשהכתמים פחות להמשיך לחיות 

.לרבים מהם אני מוחק, מוחקואני 

אני שומע מהאנשים שפגשו אותם על הדרך על כך שתיקנו את  , אני קורא מה עברו בחייהם

,דרכם

ואלפי אלפי ישראלים וישראליות שטעו יוצאים לדרך  , ואני מוחק רישום פלילי אחרי רישום פלילי

.חדשה

הם חלק מהכתמים שלא  , אלימות מינית, ניצול מיני, אונס, פגיעה מינית. אבל רבים אחרים לא

הם  . כאנושות. והם הורסים אותנו כחברה, אלה מקרים של אובדן גבול בלתי נסלח. ניתן למחוק

,  רצף תירוצים בלתי נגמר מתחיל במקום שבו מישהו לא אמר. ואין מהם תקנהמאמללים אותנו 

.  פשוט די. די

הגבולות שהציבו לכם ההורים שלכם. שאתם גדלים לתוך גבולותזו הסיבה 

90פלאש , נויברגתומר : צילום)



וכשהמשכתם להתנגד. הם ידעו על מה לא יוותרו לכם, התנגדות מרה מעצם מהותכם, כשהתנגדתם

.  סמכו עליכם שבסוף תבחרו נכוןהם -
–החברה מציבה גבולות לחברים בה ? בחרתם נכוןהאם -

האם אתם. הגבולות שמציבה מערכת משפט מול הפשיעה. הגבולות שמציבה לנו המשטרה כאזרחים

?מבינים את חשיבותם של הגבולות האלה בקיומה של חברה חופשית

צריך  הכללפני , (שלא תמיד מנחם אותי)לכם מניסיוני אומר המלון בו על פי החשד בוצע האונס באילת 

.לעבור הגבול שתציבו אתם לעצמכם

.מסתמן כבר עכשיו שהיא תעניק לכם הרבה יותר זמן חסר גבולות, אתם יוצאים לשנת לימודים חדשה

מול, מול מסכי המחשב, מול הנייד שלכם. רק אתם תהיו אדונים לגבולות שתציבו במשך שעות ארוכות

.מול החברים, החברות שלכם

.  את הזמן שלנו. יכבדו את המרחב האישי שלנו. אנחנו רוצים שאחרים לא יחצו את הגבולות שלנו

.  שבה בחרנו לפעולאת הדרך 

לעשות את זה  , אסור לנו, אבלאסור, יכולים למתוח את הגבולות שלנו כדי להגיע לשיאים חדשיםאנחנו 
–מול אכזריות , מול התעללות, מול אלימות, מול ניצול. על חשבון האחר

,  גבול עבורכם. תקבעו גבול

.  עבור הסובבים אתכםגבול 

.  תעמדו מנגדאל 

.תיקחו חלק בשתיקהאל 

אתיודע שלאיש מהעבריינים שיתבררו כמעורבים באונס שהתרחש באילת לא תהיה יכולת למחוק אני 

.הימים והלילות השחורים משחור שעוברים על בת גילכם מאז

(עצמי: צילום)המלון בו על פי החשד בוצע האונס באילת 

:מתוך





:מוזמנים להצטרף, ייעודיתווטסאפמעתה יעשו בקבוצת עדכונים שוטפים -חוגים בדביר 

https://chat.whatsapp.com/LXDpSF8ImScAP171hJfAkQWhatsApp.com (https://chat.whatsapp.com/LXDpSF8ImScAP171hJfAkQ)

https://chat.whatsapp.com/LXDpSF8ImScAP171hJfAkQ
https://chat.whatsapp.com/LXDpSF8ImScAP171hJfAkQ


!בוקר טוב

מכשירי דפיברילטורים  שני בדביר ישנם 

.  חירוםבאירועי לשימוש להחייאה 

מכשיר אחד ממוקם בכניסה למרפאה  

ויכול לשמש את כל מי שמתגורר 

.  בקיבוץ

(000קוד )

השני ממוקם בהרחבה בכניסה המכשיר 

(.מצורפת מפה)ענבל לואיס לבית של 

בארועיהינם לשימוש הציבור ל "הנ

הינם מצילי חיים אך המכשירים . חירום

לכוחות  מיידיאין הדבר מחליף חיוג 

הינו אוטומטי וכדאי  התפעול . הצלה

בזמן . להכיר איך המכשירים עובדים

. שניה היא קריטיתכל , חירום

שאלה על תפעול ניתן לפנות  בכל 

.המרפאה ולענבל לואיסלעובדי 

(הרחפןאזולאי על צילומי ללידורתודה )













:  ברוכים הבאים משפחת נהור 

,   אלון ( ל "הבת  של ארוך ז) , תמי

אביב ושקד, מורן , הבוגרים ענבוילדיהם 



: איחולים למשפחת טל

עלמה והדס, גאיה, דרור, אלינור

שהחדלביתםכניסתםעם



טל למשפחתהצלחה 

לנוריתותודה 

.דירהעוברים כשוותיקים על ביקור ועוגה גם 

אלושורוןנני







אנחנו נפרדים 

מקבוצה גדולה של 

ילדים העולים לכיתה 

,  ילדים שבגרו. 'א

צמחו ואנחנו , החכימו

משחררות אותם 

בשמחה ובאהבה 

.גדולה



�💦�זוג ילדים חמודים רוצים לשטוף רכבים 

��. מגיעים אליכם לבתים
��חיוך על הפנים + שירות נעים 

20₪-שטיפה חיצונית 
30₪-פנימית + שטיפה חיצונית 







אלו הם ימי , הבט. מי נהר זורמים..."

נשטפים בזרם  , הם מימי חייך. חייך

מי נהר  . שמתחיל עם גשם ראשון

"...אלו הם פלגי המים, הבט. זורמים
(מי נהר, עידן רייכל)

מצלם ומצטט, רץ, דרור



ויותר כבר לא הכלאור גדול מאיר ..."

אני בא ללמוד ממה  . צריך לשאול

,  מהתחלההכללהתחיל . שטוב ולחיות

,  אני כאן, כמו לנשום בפעם הראשונה

"...אני לא מתבזבז יותר
(אור גדול, דדוןאמיר )



רק השמים מעליי  ..."

יודעים קצת לפניי 

,  לאיזה בוקר חם

לאיזה בוקר קר 

רק . נתעורר מחר

השמים מעליי  

שומרים עלייך ועליי  

ובגללם אני ומתחתם 

"...אני עדיין שר
(שמיים, יגאל בשן)



מעיין גולני: צילם



מעיין גולני: צילם



מעיין גולני: צילם



...אני מבטיח לך



מיכל גומא: צילמה



ילבות'צ
גבי: צילם



סוף קיץ



כל פלאי הקיץאת 

,כל פלאי הקיץ החמיםאת 

.את הפילים, את הקרקס

את כל התפוחים האדומים

.הזמנתי במיוחד בשבילי

,את הלילות, את הבקרים

,השאלות, את התשובות

,את הקולות, את המראות

.ועוד פי אלף יותר

את כל מה שאומרות  

,האותיות

,התוויםומה שרים כל 

וגם את  , ואת הצחוק

,הדמעות

:את כל מה שקשה להבין

לאה נאור:מילים



סוף קיץ



סוף קיץ



סוף קיץ

:  מתוך



אתמול בקבלת השבת מול בית ראש הממשלה, הטקסט של מאיר שלו
.  אתמול בקבלת השבת מול בית ראש הממשלה פרשת השבוע הגיעה אלינו בזמן שאין מדויק ממנו והיא פרשת שופטים

:  חשוב לקרוא אותה במקום הזה בבלפור ובקול רם כדי שהאיש שגר כאן ישמע את מילות הפתיחה

".  שופטים ושוטרים תעשה לך בשעריך"

השוטרים הגיעו אליך לבית ראש הממשלה כדי לחקור  . הרי נפגשתם למרבה הבושה שחשו רבים מאזרחי ישראל, ראש הממשלה, מי כמוך מכיר אותם

אחרי  , למרבה החרפה. ושוחד, נאלצת להתייצב לפתיחת משפטך בבית המשפט על הפרת אמונים, למרבה הכלימה של רבים מאזרחי ישראל. אותך

.אבל כל צרה בשעתה". ויישב"ואז נדבר על פרשת , אתה עלול להכיר את הסוהרים, השוטרים והשופטים

תקחולא , לא תכיר פנים, לא תטה משפט"-משפט שמופיע פה בהרבה שלטים -" ושפטו את ישראל במשפט צדק"-פרשת שופטים מגדירה את תפקידם 

.  קל וחומר יעוור את עיני מי שלא היה צדיק מעולם, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף עיני צדיקים-זה נוגע אליך , ואף שאינך שופט אלא נשפט". שוחד

,  "תרדוףצדקצדק "

,  האדם צריך להשקיע בו כוונה ומאמץ. לתפוס ולהחזיק ולתחזק אותו, אלא דבר שצריך לרדוף אחריו, כי הצדק הוא אינו דבר שמקבלים-ממשיכה הפרשה 

.  וכך החברה המדינה והעומד בראשה

התורה דורשת ממלך ישראל להיות אדם צנוע  , גם בתקופה זו שהמלך היה נחשב להיות חצי אל. פרשת שופטים גם מדברת על התנהגותם של המנהיגים

:  ודורשת מאתנו להתרחק מסמלי המעמד של הימים ההם, התענוגות והפאר, תאב הבצע, ולהסתפק במועט ומגנה את המנהיג הנהנתן

אבל מעל לזו עומדת  . ועל ביתם הפרטי, והמטוס הפרטי של משפחת נתניהו, כולנו יודעים כמה כסף וזהב בוזבזו על המעון. ולא כסף וזהב, לא ירבה סוסים

רק רמה מוסרית ירודה מאפשרת למנהיג  . אלא גם את נטייתו הנפשית והמוסרית, שפוסלת את התנהגותו של האיש הזה-ההנחיה הערכית של המנהיג 

.  תאב הבצע לדרוש את החזרי המס שלו בעצם הימים בהם איבדו כה רבים את מטה לחמם

אין עוד  'רק ההרגשה של . רק אפסות ערכית כזאת מאפשרת לו להסתיר משר הביטחון והחוץ את מהלכיו המדיניים ולהפקיר את ביטחון המדינה בים באוויר

.  הנפש הפסולה הזו הוליכה אותך בדרך אל בית המשפט-' אני ואפסי עוד'ו' מלבדי

אתה בעצמך אמרת שרק חייזרים  ? מי העז לצאת אז כך נגד הנורמות והמנהג. ואכן פרשת שופטים מזהירה את המלך שכך לא יאריכו ימיו על ממלכתו

ונבואתו  , בטרם היות לנו מדינה או מלך. והוא כתב את הדברים כנבואה. ואת פרשת שופטים כתב האנרכיסט משה רבנו. ואנרכיסטים יכלו לכתוב פרשה כזו

וגם כאלה שהעמידו בנים מקולקלים  -חיי פאר ומתנות וארוחות , ך היו לנו מנהיגים שהרבו בכסף וזהב"כבר בימי התנ: עודנה רלוונטית ועדיין מתגשמת

.  לעצמו, למעמדו, לתענוגותיו, לביצעושעיניו , יש כאן מנהיג שלבבו רם מאחיו, וגם פה בבית שלידו אנו עומדים. ועלובים לתפארת

.  מחכה לך פסק הדין של ההיסטוריה-חוץ מפסק דינם של השופטים 

.  בזבזת, כיזבת, שיסית, שיקרת, פילגת. על האנוכיות. אפס המעשה, היא תדון אותך אלא גם על אפס הערכים, ולא רק על שוחד מרמה והפרת אמונים

!לך הביתה



!שבת שלום 

28.8.20יום שישי 


