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,להורים שלום
פתיחת שנת הלימודים מועצת חינוך והנהלת החינוך מזמינים לקראת 

לפגישת הורים

.  20:30בשעה 23.08-ה, ביום ראשוןשתתקיים 

.תתקיים בזוםהפגישה 

.עבור הגיל הרך והחינוך החברתי-לשנה הבאה ותקציב תכניות, יוצגו סיכום שנהבפגישה 

.לזום ופרטים נוספים יישלחו בהמשךלינק 

מועצת חינוך, בברכה



קיץהרשמה לפסטיבל 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSc-HDeWfwgPnt-

EoGTYWCOQdGxO5_t4ZyuukoiPkQEerxhcb
g/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-HDeWfwgPnt-EoGTYWCOQdGxO5_t4ZyuukoiPkQEerxhcbg/viewform


תרבות והתנהגות במרחב הציבורי  ...אפרופו

.קבוץ דביר–לאחרונה נשאלתי מדוע לא עולים בסובב הולך דברים שליליים שמתרחשים בישוב שלנו 

!תודה על ההערה וההארה , ראשית

,  שנית

...  הכלתמיד אני יודעת ורואה ולא -המגוונים מהפרסומים שלי ניזון המידע 

.למשתפים אותי במידעתודה 

פרסומים פוגעניים שגורמים לכאבי לב ופגיעות ללא בווצאפאו בפייסבוקלא פעם פוגשת . לשיימנגמאוד משתדלת לא לגרום , אבל

...(אצלנו בקבוצות השונות, כן. )סיבה מוצדקת

.ולכן חושבת פעמיים אם להעלות או לא מידע שעלול להיות פוגעני

.לתרבות התנהגות ציבורית שלילית אצלנו, הפעם מפרסמת שלוש תמונות ותגובות של המצלמים

...(דברנו על כלביםולא )

...כתבות על מצבורי האשפה שמציפים את אתרי הטיולים בארצנובטלויזיהדי לראות 

:אנו יוצרים לעצמנו את תרבות ההתנהגות הציבורית והכי חשוב מחנכים לכך את הדור הבא-חשוב להפנים כי כאן במקום שלנו 

והתנהגות במרחב הציבורי  לתרבות 



.אותו נקי להחזיר נקי אז למה לא , אוכלחדר קבלתם משארים את חדר האוכל מלוכלך כך 



...  מראה די נפוץ במחוזותינו



באנו לעזור למיין בקבוקים ושוב נאלצים 

למיין את הזבל של אנשים שחושבים  

.  הכלאפשר לזרוק שכאן 

!  אצל קליינר זה רק בקבוקים לפיקדון

.  בקבוקים של ליטר וחצילא •

חלבלא בקבוקי •

ומרכךלא בקבוקים של שמפו •





כמה דוגמאות ממקומות אחרים

פרסמה , כאחת שמכירה את העיר ובעלת מודעות לשרות ציבורי בתחומים מגוונים. נסעה לניו יורק לביקור משפחתי. מ

מהמרחב הציבורי בניו יורק בימי  הכל, ועודיזמויות, התנדבויות, מנהגים, הן מתארות מקומות. שלה סדרת כתבותבפייסבוק

.יש גם מה ללמוד ואולי גם לשכפל כאן אצלנו, הפוסטיםמעבר לעניין והחן של . הקורונה

.שפרסמה המתארים תרבות של התנהגות והתנדבות במרחב הציבורי של העירהפוסטיםהנה כמה דוגמאות משלל 

...(קיימים גם אצלנו , וחלקם) 

...למקום בלתי נגישמאיתנושבימים האלה הפכה עבור רבים , המרתקים מניו יורקוהתאוריםעל הסיורים . למתודה 

.אבל מלא געגועים

מחוברת  , תיבת הקינון הראשונה שהבחנתי בה אתמול

נראתה לי יוזמה  ,York Aveפינת  east 83-לגזע עץ ב

כבר הבנתי  , אבל כשראיתי עוד אחת ועוד אחת, חמודה

. שזה פרויקט

שני אנשים ששאלתי ברחוב ידעו להגיד רק שבנה ותלה 

.חסוייהאותן תושב הרחוב שזהותו 

ושיש   "Woodie"חיפוש אינטרנטי העלה שהוא ידוע כ

לבין השדרה  אווניובין יורק , 83בקטע הזה של רחוב 

,  (באיזורואולי יש עוד )תיבות כאלה 24-קרוב ל, הראשונה

.  2016שצצו לפתע על העצים בראשית 

הכירו אותו והסכימו למסור Yorkafeבבית הקפה השכונתי 

וודי שמר על אלמוניותו  . לו הודעה מכתב הניו יורק פוסט

". אני רק רוצה שאנשים ייהנו מזה: "והסתפק בלומר

"Random acts of kindness are so nice"





(:  3)דברים שרציתי להספיק לפני החזרה לארץ 

✅" הספר של סנטרל פארק"לפגוש את 

הספר , יימס'לפני חודש וחצי שמעתי על הרמן ג

חומרי , שלקח באמצע מאי את כלי העבודה שלו

מתחת לפרגולה  הכלהציב , חיטוי וכיסא מתקפל

והתחיל לספר אנשים , בפארק" שדות התות"ליד 

.ללא תשלום כדי לתרום את חלקו למאמץ

מתשע בבוקר עד שבע  , בכל יום, מאז הוא שם

אבל הוא , המספרה שעבד בה נפתחה שוב. בערב

אמר שהוא מתכנן להמשיך לספר באוויר הפתוח 

:בינתיים

"People tell me they really appreciate it. They 
don't feel safe going into a barber shop.

"Looking good gives people good energies, 
makes them feel good and then they have 

better prospects in the world"
.  אבל רק אם רוצים, אם מתעקשים אפשר לשלם

חלק מהאנשים באים לפארק ומחכים שיהיה תור 

:קובעים תור מראש, הוא אומר, פנוי אבל הרוב
https://www.schedulicity.com/scheduling/hk4j

cd
באינסטהונחמד לקרוא את החוויות שלו 

https://www.instagram.com/hairitage121957/



הגננית שאחראית על שתי חלקות צמחיית , גונדרסוןמימי 

 ,Hallett Sanctuary-ו Dene Slope-בר בסנטרל פארק 
שלה כשהגעתי  המתנדבים הקבועים בדיוק תדרכה את 

.שלשוםאיתהלפגישה 

 Black-משימת היום שלהם הייתה לפנות את שברי עץ ה
Cherry השבילים במקום צרים . אחרי הסערה של יום שלישי

.בידיים, ולכן הפינוי נעשה בזהירות

המתנדבים בפארק עוברים מסלול גיוס שתכליתו לוודא  

לייצר אצלם תחושת שייכות ולבסס , שהם מתאימים

לבחור את סוג ההתנדבות , להגיע בקביעותמחוייבות

.שמתאים להם ולהעניק להם הכשרה מקצועית בסיסית

,  השיחה עם מימי הייתה מרתקת ומחכימה וגם גיליתי

מתמודדים עם  " באחו הפורח"עד כמה אנחנו , להפתעתי

,  אותם שאלות והתלבטויות כמו אלה שעולות כאן בניו יורק

וכמה קווים משותפים יש בין המיזם הצנוע שלנו לבין  

.הפרויקט העצום שלהם

כשהאנשים האלה שאני כה מעריכה את  : ורגע כייפי במיוחד

 Alex-ו Eric Whitakerוגם , גונדרסוןמימי -עבודתם 
Hodges (  המנהל וסגן המנהל של השטחים הטבעיים

קראנו את הכתבה על הפרויקט שלכם  : "אמרו לי, (בפארק

נשמע שאתם עושים משהו מאוד . וזה נשמע ממש מעניין

.נעיםםם. מממ". מיוחד ומצליחים לערב את הקהילה



(:  6)דברים שרציתי להספיק לפני החזרה לארץ 

✅... ולגלות מה יש בפנים Fresh Food boxלקנות 

:  זה הולך ככה

GROW NYCנרשמים אונליין באתר של -
בכניסה למרכז  , כאן זה בימי שלישי)מגיעים לנקודת החלוקה ביום הקבוע -

.14$ומשלמים ( הקהילתי השכונתי

אחרי שבוע באים לקבל את הסל ובו מבחר ירקות ופירות עונתיים טריים  -

משלמים -ואם רוצים להמשיך , (וגם קטניות ודגנים לפעמים)ועשבי תיבול 

. לשבוע הבא וכך הלאה

אפשר לבקש ממישהו אחר לאסוף עבורך  . אין החלפות. אין בחירה: הכי פשוט

.זה זול כי זו קנייה קבוצתית. אבל אין החזר אם הסל לא נלקח

,  שווקי האיכרים ברחבי העיר שהארגון מנהל80ובעיקר , הפרויקט הזה

מגדלי פרחים ועוד יצרני מזון , אופים, גבנים, חקלאים250-מאפשרים לכ

קטנים מסביבת ניו יורק להתקיים בלי שחברות ענק דורסניות יכתיבו להם 

,  ומבטיחים למאות אלפים מתושבי העיר נגישות לאוכל טרי ובריא, תנאים

. קרוב לבית ובמחיר נמוך

הבחורה הסבלנית והנעימה בנקודת החלוקה נבהלה כששאלתי אם אפשר 

והם , בגלל הקורונה יש ביקוש שהם מתקשים לעמוד בו-לצלם ולכתוב עליהם 

הבטחתי שאכתוב בעברית ושאיש לא יבוא מישראל . לא רוצים כרגע פרסום

.לקנות







(:5)דברים שרציתי להספיק לפני החזרה לארץ 

לפגוש את האנשים שמכינים עבודות עץ מגזעים  

❎. וענפים בסנטרל פארק

ענו לי מנהל השטחים הטבעיים  , "זה דרג מעלינו"

כששאלתי איך אפשר לקבוע את  , בפארק והסגן שלו

ואף אחד לא יודע מתי ואיפה הם עובדים  ", הפגישה

".  בפארק

,  "אנחנו לא קשורים אליהם, זאת מחלקה נפרדת"

אחראית הגינון של השטחים , ענתה לי מימי

"?אולי בקה תוכל לעזור", הטבעיים

: סיימה בלקוניות, בקה השיבה למייל שלי בנימוס רב

 "Unfortunately, the rustic work team is not 
available to meet",  סרטון  -וצרפה לינק תנחומים

. קצרצר על המופלאים

https://www.facebook.com/watch/?v=2534778
5733454

https://www.facebook.com/watch/?v=253477815733454




. מאז הקורונה, עבודת הגברה ראשונה

. אבל תמיד מרגש, בקפסולותמופע 

והרצאת אומן סופר מעניינת של 

,  תענוג.יאיאכהןאהרונוב#

.ירבוכן 

דביר#אמנים#סאונד_שירותי#הגברה#

!מילה טובה לליאור ישנו 

על עבודת ההגברה 

המקצועית וההתנדבותית  

החגים  , הארועיםבמגוון 

בדביר-והמופעים 



*חוגיםחוגיםחוגים *

.  1.9-ב להפתחעתידים ( והמבוגרים)חוגי הילדים 

.  ע״מ לא להכביד על כל הקהילה, לעדכונים בנושאווטסאפלינק לקבוצת מצרפת 

�👇👇�להישאר מעודכנים ים /מוזמנות

https://chat.whatsapp.com/LXDpSF8ImScAP171hJfAkQ

. קרימרמןרונית שבן ואושרה , פרילוצקיאינה , מזורבקוןהגר : צוות חוגים

!מילה טובה לצוות חוגים 

די לראות את רשימת  

.ההיצע לחוגים

:  להתפעל ולומר 

!תודה 

https://chat.whatsapp.com/LXDpSF8ImScAP171hJfAkQ




חזון המוסד לביטוח לאומי

.לביטוח לאומי הנו הגוף המקצועי והמוביל בתחום הביטחון הסוציאלי בישראלהמוסד 

.והוא שותף משפיע בהתווייתה ובשמירה עליה, פועל על פי חוק ליישום מדיניות הרווחה של מדינת ישראלהביטוח הלאומי

עומדים  , צמצום העוני והבטחת קיימות מערכת הביטחון הסוציאלי לאורך זמן, הקטנת הפערים בחברה, רעיון הערבות ההדדית

.בבסיס פעילות הארגון

.  כך שכל מבוטחת ומבוטח יוכלו למצות את זכויותיהם, ביעילות ותוך גילוי רגישות לכבוד האדם, יפעל באופן יזוםהביטוח הלאומי

תוך התאמה לצרכים המשתנים של מקבלי השירות , של הביטוח הלאומי תהיה מושתתת על חתירה מתמדת למצוינותדרכו 

המבצע את , איכותי וערכי, הלאומי יהיה אבן שואבת לכוח אדם מקצועיהביטוח . ושמירה על קשר רציף עם המבוטחים והקהילה

הלאומי יפעל לפיתוח המשאב האנושי ולשיפור מתמיד של הכלים  הביטוח.ושייכותאחריות , עבודתו מתוך תחושת שליחות

.העומדים לרשותו

.בטוח לאומי...אפרופו

...וכוגימיקי, צודק, פותר, אם הוא נכון–לא אתייחס למהלך . לאחרונה עלתה לפני רבים סוגיית קבלת המענק לאזרחי המדינה

חלקם בדרך עצמאית וחלקם . התברר שרבים נזקקו לקבלו באמצעות הביטוח הלאומי ושתוף פרטי הבנק, במהלך התהליך, אבל

.קל ורבים קבלו את המענק תוך ימים ספורים, התהליך היה פשוט. מהנהלת החשבונות שעוסקת בשכראלה מילר בסיוע של 

.  לא תמיד היה השרות טוב ויעיל . הפתעה לטובה היתה–עם שרות הביטוח הלאומי נסיוןלמי שהיה בעבר 

!יש שנוי , ואכן–נכנסתי אל אתר הבטוח הלאומי לראות ולהכיר 

שני טקסטים אלה מסבירים את השינוי שחל במוסד החשוב הזה . ל מר מאיר שפיגלר"ממליצה לקרוא את החזון ואת דברי המנכ

.ובגישה של העומד בראשו

במקצועיות  , והחם שנותנים לכולנוהמצוייןובהזדמנות זו מילה טובה לאלה ולצוות הנהלת החשבונות של דביר על השרות 

.ובלב מלא



,אזרחים יקרים

המתייחסת לשכבות החלשות המצויות בה ואינה  , המוסד לביטוח לאומי מהווה את עמוד התווך של החברה הישראלית

בכדי  , המוסריות והמצפוניות המתבטאות במיצוי מלא הכלים והמשאבים העומדים לרשותה, נוטשת את חובותיה הערכיות

.לסייע ככל שניתן לאלה שלא שפר מזלם

לאוכלוסיות הנדרשות  , חזון הערבות ההדדית באמצעותה המוסד לביטוח לאומי מעניק ביטחון סוציאלי, בליבת הפעילות

.הטבות ושירותים שונים, תמיכה, לכך באמצעות קצבאות

מתוך אמונה במהות השליחות המונחת לפתחו והכרה , ביתר שאת, בכוונת המוסד לביטוח לאומי להמשיך ולפעול, ברוח זו

.שכן חברה משולה לשרשרת רבת חוליות כאשר חוסנה נגזר מזו החלשה ביותר המצויה בה, במשמעותה

,  עובדי הביטוח הלאומי וחברי הנהלתו מודעים היטב לאחריות המונחת על כתפיהם ובהקשר לכך פועלים ברגישות

.התחשבות ומסירות אין קץ בכדי לשפר ולשדרג את איכות ויעילות השירות המוענק לציבור הרחב

הזדהות והבנה הכרוכות  , רגישות, סובלנות, ונדרשות לה סבלנות, מדובר בעבודה החורגת מעבר למקום ולזמן

כמי שמישירים מבט אל עבר עיני  , עובדי הביטוח הלאומי הנושאים בנטל השירות.בתעצומות נפש שאינן מובנות מאליהן

.מייצגים את פניה היפות של החברה הישראלית, ועושים כל שניתן בכדי להקל עליהם, חסרי האונים

במסגרת זו אנו פועלים לצמצום ממשקים מיותרים בין  . הצבנו את שיפור השירות2018בראש סדר העדיפויות לשנת 

הפחתת מספר המפגשים הנדרשים לצורך השלמת הטיפול בתביעות ופניות הציבור וסיוע במיצוי  , המבוטח לנציגי המערכת

ופישוט התהליכים למיצוי  , פרסום מידע נרחב בכלי התקשורת ואתר האינטרנט, באמצעות הגברת השקיפות, זכויותיו

,  מסמכים רשמיים/הסדרת פירעון חובות וקבלת אישורים, נכות וסיעוד, בנושאי קבלת קצבאות זקנה, בין היתר, הזכויות

.בדרך ידידותית המאפשרת שימוש נרחב במערכות מקוונות

באמצעות  , המוסד לביטוח לאומי פיתח לטובת הציבור הרחב אתר לשירות אישי המספק מידע עדכני לכל מבוטח, ועודזאת 

קוד וסיסמא

אעשה לילות כימים ביחד עם מנהלי ועובדי המוסד  , ל המוסד לביטוח לאומי המודע לכובד הנטל המונח על כתפיו"כמנכ

,  לטובת חוסנה, בכדי להקטין את הפערים החברתיים ולצמצם את ממדי העוני בחברה הישראלית, לביטוח לאומי

.איתנותה ויציבותה בהווה ובעיקר בעתיד עבור הדורות הבאים

הכללימאיר שפיגלר המנהל ,                                                                                                                בברכה





הוא שחור ולבן, הדגל שלי ביק'צגבי : צילם



כל הבנות מוזמנות להצטרף היה  , אחרי אימון כדורגל עם תומר

.אחלה



...עצים מחכים לנטיעה



בשוליים המזרחיים של בתי האגודה כהמשך לפתוח השכונה 

.הצפונית עם סיום שפוץ ובניית מבנים חדשים





נמי שחף: לכבוד

.ל רשות הניקוז שיקמה בשור"מנכ

.המצורפות מדברות בעד עצמןהתמונות 

,  רוצה להודות לרשות הניקוז שיקמה בשור על הנכונות לעזור

ותיכנון ביצוע של גשר למעבר חקלאי ופרטי על נחל  ההבנה בצורך 

.שיקמה

.מול הקבלן המבצע, מול המתכנן, היה תענוג לעבוד מולכם

.בשקט ובצניעות נתתם מענה ופתרון למעבר בימים הגשומים

!שיזרמו הרבה מים בנחל ובתפילה לחורף גשום

.נאחל שנה טובה

משק דבירמרכזת . קר'ריצ-נועה לוין: בברכה



מתחדשים בשער עם גשר אירי בכניסה מצפון מזרח..." נגמר הבוץ"







מערבי  גליל , הדורה פרפרדנאיות מארח , צמחמחודד חנק 

י"הבר של אצמחי -לאוהבים בוטניקה : מתוך29-07-2020

https://www.facebook.com/groups/botanicalovers/?tn-str=%2AF


ממשיכים לטייל בארץ

לקחתי , בסוג של החלטה ספונטנית, אז אתמול

והילדים לראות כוכבים כדת משה . אאת 

אחד הלילות . בישראל( מינימום זיהום אור)ו

הגעה מאוחרת לשטח כשכל  -שלעולם לא אשכח 

ספרינט להר , לעצמנו( כך לפחות נראה)המכתש 

האוירעידו לפני החשיכה שהוציא לי את 

לילה של המון צילומים אבל גם עם  , מהמיכלים

,  צפייה בכוכביםכ"תו)זמן איכות עם הילדים 

( ומציאת)חיפוש , התפעלות משביל החלב

עוד  , וקרה מדיקצרצרה מדי שינה , (עקרבים

טיול שטח , ספרינט להר עידו לתפוס את הזריחה

, ביקור בפארק צבעי המכתש, בנחל נקרות

אבל הכי  . אחלה בחלה של גלידה. וכמובן גלידה

לצלם אחרי  נזכרתי שאומנם . התמונה הזו-הכי 

, שליבת שביל החלב כבר שקעה מתחת לאופק

.... who caresאבל 









שנפרדת משלדג הייתה צריכה  , "נחליאלי"' ושכבה 

.  לצפוןלנסוע  ליומיים 

. הגבלות הקורונה לא התאפשרה הנסיעהבשל 

.  הם קיבלו יומיים של כיף פינוקים וגיבוש, דאגהאל אך 

מים ודוכן גלידה וקרפ דולב , חליקות, פעילות מים

.  במגוון טעמים וקישוטים

על העצים ומסלול  נדנדה , עם אומגהאתגרים , למחרת

. וציפסארוחת המבוגרים לקינוח . חבלים

נהנו מאוד והיו שמחים  הילדים 

.️❤הכלשווה וזה 

��החינוךצוות 

















1

2
3

2,3, 1: איך מגיעם מסומן למעלה
אפשר שאלה, סליחה-הכירו את אנשי דביר –אודות 

יש , הקובץ נראה כדף ראשי ואם רוצים להמשיך לקרוא

.להקיש על החץ כמתואר בתמונה למטה

דף חדש שנוסף לאתר ובו אוסף של ראיונות עם אנשי דביר–" ?אפשר שאלה , סליחה"

איך נכנסים מדף  

.הבית



!שבת שלום 
2020אוגוסט 21שישי יום


