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תודה רבה לצוות ראש השנה שחשב מחוץ 

לקופסא והצליח להביא לנו את החג הקהילתי  

, רתםרתם , זיו והילה גומא, מיכל, הביתה

.ויפה רוטבורשןשני , קרימרמןאשרה 

ותודה למוסד דביר על ההתגייסות לחלק את 

.השי לחג

השי נקנה מעסק כחול לבן קטן על מנת  

.לעודד את העסקים הקטנים בארץ





.  לכל ענפי דביר

,  מלאת בריאות, ברוכת גשמים. שנה טובה

.  הרבה פיתוח וחידוש של תשתיות בענפי העזר, שפע חלב ברפת ופטם בלול

,  פחות פיצוצי מים

,  פחות הפסקות חשמל

!!!.  וללא ליקויי בטיחות 

.  שנדע לחיות בשלום עם שכנינו וניתן כבוד לזולת

�🌼🌼�נועה . שנה טובה

ש דביר בעבר"שדה נרקיסים חקלאות גד



, חברים יקרים

מלאת  , שתהיה לכולנו שנה מדהימה

שמחה  , אושר

!!  עם המון בריאות: והכי חשוב

המרחק  , שהבידוד יהפוך לקרבה

,  יהפוך לחיבוק

הסגר יהפוך לחופש

ושתמיד הקושי יהיה רק נקודת זינוק  

!לצמוח כדי להגיע לגבהים חדשים

שפע , ברכה, לחיי שנה של בריאות

.וחופש

סלסו







ילדי גן דרור תלו על הגדר 

.  ברכות לקיבוץ

,  כדאי לעבור

.להתבונן ולקרוא



אלה שגיא נפרדה מהמוצץ ותלתה אותו על עץ המוצצים  

.ילדים נוספים מוזמנים לעשות זאת 



ח"אגשמתיישבי דביר אגודה קהילתית כפרית 

9-57004961מספר אגודה 

85330הנגב . נ.קיבוץ דביר ד

טלפון:08-9111333פקס :08-9111334

החינוך למועצת בחירות–21/09/20202020

ות/הכרזה על בחירת מועמדים

!!לחברות ולחברי האגודה שלום רב 

שלוש  , 2020בהתאם לקול הקורא לבחירות למועצת החינוך 

חברות באגודה הציגו

:את מועמדותן למועצת החינוך 

אורית גולני.1

נגר-מן'הדס תורג.2

אדלר-מורן אשכנזי.3

הואיל ונדרש לבחור את שלוש ה מועמדות לשלושה מקומות  

,פנויים במועצת החינוך

.אין צורך לקיים הצבעה לבחירות מלאות, י הנהלים"עפ

.אנחנו מכריזים על שלושתן כחברות במועצת החינוך , לכן

בהצלחה רבה למועצת החינוך בעשייה החינוכית הפורייה

בברכה

הניגמיכה סלע עוזי 

וועדת ביקורת מנהל האגודה



...לעצמי ולכל המסתבכים

-2020באפריל 21| קריקטורה יומית 

haaretz.co.ilהארץ



כחלק מהפקת לקחים מהנעשה  

,  בקיבוץ

ובכפוף להנחיות משרד הבריאות  

נבקש כי כל מי שממתין לתוצאות  

גם אם תסמיניו קלים , בדיקת קורונה

,  ביותר

.  יקפיד על בידוד ביתי

ל לגבי מחלת חום או שיעול  "כנ

אין הנחיה זו תקיפה  . ממקור לא ברור

למי שעובר בדיקות סקר לקורונה  

במקום עבודתו  

(.  מקצועות חיוניים)

בכל ספק ניתן לפנות לצוות הרפואי  

.בקיבוץ

!!!זה בידיים של כולנו

מישהו יודע מתי מסתיימות  

?העבודות בחוחובה

הפסקנו בגלל שיושבים  . לא סיימו

אז עצרנו את  . שבעה באחד הבתים

.העבודה לעת עתה

(יושבים רביעי חמישי שישי) 

שלחו את זה היום...

לוח  
מודעות



הודעה מהמרפאה

ויצא לחופשה ויטלי יעבוד במהלך השבוע 

.במועד מאוחר יותר

!אנא שימו לב 

תופעות  , חולשה, במידה ויש תסמינים כמו חום

...שפעת

לא להגיע למרפאה ליצור קשר לטלפון  !!!! אנא

בווצאפאו 

.לא נוכל להסתכן בבידוד כל צוות המרפאה

במקרים דחופים ניתן להתקשר לנייד של 

052-8105293דניאלה 

יום טוב

צוות המרפאה

דניאלה. ויטלי אסתי ק, עידית' דר

...

,שלום לכולם

,על מנת לסכן את כולנו קצת פחות

או כל מי / חבילות / דבר דואר מי שמקבל הודעה על

,שצריך שרות כלשהו

052-8105558–בבקשה התקשרו אליי 

.על מנת שנתאם ובכך נסייע לשמור על כולנו

!!!שניהיה בריאים

,עינב גלזר עובדיה

.מזכירות דביר

...



,  קהילה יקרה

כיף ומרגש שאנחנו מתרחבים ויש לידות  

זקוקים למתנדבים נוספים  . רבות בפתח

שמשמח ומסייע  -בישלולהלפרויקט 

.  ליולדות הטריות שלנו לאחר הלידה

הכלמארוחה מפנקת ועד קינוח צנוע 

תצטרפו לקבוצה ותוכלו לבחור  , אפשרי

:   תאריך שמתאים לכם

https://chat.whatsapp.com/KsbYuuC
CZLvJ9i2KcY3SqR

יערה ומור, סיון, תודה רבה

?מישהו יודע למי פונים עם בעיה של נמלי אש

גם נשמח לדעת

למוקד המועצה בכדי שיקבלו הבנה על 

מידי שנה כובשת הנמלה  . התפשטות התופעה

עוד ועוד גינות

אינם מטפלים מחוסר  , אני פניתי למועצה

קניתי במרכולית אבקה נגד נמלי אש . תקציב

,  לאורך קירות הבית, מפזרת מסביב לפרגולה

הן  , בגינה בכל מקום שאתם רואים את השיירה

אחרי הפיזור כמה ימים לא . אוהבות לחות

כבר כמה זמן שאין נמלי  , עובד מצוין, להרטיב

.אש

https://chat.whatsapp.com/KsbYuuCCZLvJ9i2KcY3SqR
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קול קורא-מיפוי ושילוט כבישים ורחובות בדביר 

!!לקהילת דביר שלום רב 

ובימים, נבנתה ההרחבה,, בשנים האחרונות דביר התפתחה וגדלה משמעותית

.בין הקיבוץ הוותיק לבין שכונת ההרחבה, אלו נבנית בהדרגה שכונה חדשה נוספת

המקשה הן על, קיים קושי באיתור בתים ומשפחות , המרשים ידולהגלמרות 

.והן על תושבי היישוב עצמם, למיניהם, אנשי שירות וספקים, אורחים

,וועד האגודה החליט לחדש את היוזמה למיפוי ולשילוט הכבישים ו הרחובות

.במטרה לייעל את האיתור של הבתים והמשפחות, באמצעות צוות הגוי

הצוות יגבש. הו ועד מזמין את חברות וחברי האגודה להצטרף לצוות ההגוי 

וימליץ ל וועד, ברוח ובצביון דביר כיישוב כ פרי, את ההצעות למיפוי ולשילוט

.האגודה על החלופה המועדפת 

מוזמנים ליצור קשר עםונסיונםהמעוניינים להצטרף ולתרום מיכולתם 
il.co.dolav@uzi–או במייל 2001306-054–מנהל האגודה , עם עוזי

.נשמח מאוד להצטרפותכם ליוזמה החשובה ולפרויקט 

בברכה

וועד האגודה  

.ערב טוב לכולם

:  הצוות למיפוי ושילוט רחובות

איש ואשה לצוות  20-עד עתה נרשמו כ

.  ההגוי ולכן אנחנו סוגרים את ההרשמה

תודה רבה על הענות היפה  

.בדרכו החשובה, ובהצלחה רבה לצוות



!חבריםטובהשנה
אהבהבריאותשנת

קליקיםוהמוןאושר
טובים

דבירצילוםמועדוןמתוך



קרימרמןמתי . ביוני שעבר, פה אצלנו בשכונה





נסקר'זאדי : צלם



חוחובה

מגדלים חוחובה במספר אזורים מדבריים 

,  ארגנטינה, בעולם וביניהם ישראל

.פרו וארצות הברית, מקסיקו

.שמוצאו ממדבריותשיחהואהחוחוהב

הצמחים הראשונים הובאו לישראל למכון  

ולאחר מאמצי מחקר  1961-לחקר הנגב ב

פותחו זנים ונמצאו  , שנים25-שארכו כ

דרכי ריבוי שהביאו את ישראל להיות  

יצרנית שמן החוחובה הגדולה בעולם עם  

כשקיבוץ חצרים הוא  40%נתח שוק של 

.  המגדל והיצרן הגדול ביותר בישראל

3,000-כ, רוב שטחי החוחובה בישראל

נמצאים בנגב ומושקים בעזרת  , דונם

טפטפות תוך ניצול מים מטוהרים  

המופקים משפכים ונאגרים במאגרים  

מדינת ישראל נמצאת במקום . מיוחדים

,  השלישי בעולם בהפקת יבולי חוחובה

.אחרי ארצות הברית וארגנטינה

שמן חוחובה מופק מגרעיני הצמח  

ערכו של שמן חוחובה  . בכבישה קרה

ולכן , גבוה פי ארבעה מזה של שמן זית

".הזהב הנוזלי"זכה לכינוי 

ויקיפדיה: מתוך

.תושבי השכונה שלום

התחלנו היום לאסוף חוחובה

( . דופן להרחבהשצמודיהשיחים ) 

!.  אבל מייצר אבק, זה הליך יפה

.  מומלץ לסגור חלונות בשבוע הקרוב

.דביר



מתי: צילם





,  אל היושבים בעליונים והיושבים בתחתונים, על דעת המקום ועל דעת הקהל

פונים  , אנו שבאים בכל יום בששת החודשים האחרונים אצל חולי הקורונה ומשפחותיהם

,  אליכם בכל לשון של בקשה

,  קדושה וחשש אל מול ארון הקודש והתיבהנאדרי, שעה שנעמוד בערב יום הכיפורים:  זיכרו

ונכה  , "אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי"-ולכשנגיע ל, שפתינו ממללות תפילה רכה

,  נביט אל תוך סתרי לבנו, "על חטא שחטאנו ביודעים ובלא יודעים"בידנו הימנית על לוח לבנו 

?  האם באמת ובתמים עשינו כל שביכולתנו למנוע את הפצת המחלה הנוראה: ונשאל
ריחוק  , פשוט מסיכה-זכות נפש, תום, ערבות הדדית–והדבר לא בשמיים או מעבר לים )

אנו יכולים לעמוד , ללא שקור עין ועזות מצח, האם באמת בתום לב(. פיזי וקרבה ברוח

?  ידינו לא הייתה במעל-ולומר , אבינו שבשמיים, לבנו התמים-לפניך

ועל כולם אלוה  "? הקטלני להתפשט ללא גבוללוירוסלא גרמנו , ובעקיפיןביושרין, האם אנו

נעדרי  )שבאים אצל החולים ומשפחותיהם , שהרי אנו". כפר לנו, מחל לנו, סלח לנו, הסליחות

,  פוגע והורג, קטלניהוירוס-חם ויפת , בני שם, אומרים לכם, (הקול ולעיתים נעדרי נוכחות

מפגין או חוגג , אברך, חסיד או עם הארץ, ימין או שמאל, בין אם אתה עליון או תחתון

,  קומץ של צוות המטפל על בסיס יומי, ואנו.צעירים כמבוגרים, פוגע בכולםהוירוס-חינגאות

,  לעיתים נכלמים בבושת פנים, לעיתים בפנים מאירות, עומדים אל מול המשפחות והחולים

,  כחומר ביד היוצר, כי הנה. קצרה ידינו מלהושיע,  נושאים כפנו אל על ואומרים באלם קול

.  כך אנו בעיני הווירוס הנורא, כרוח נושבת וכאבק פורח, כחציר יבש וציץ נובל, כחרס הנשבר

,  המשפחות והצוות, כותש את החולים, האשפוז ארוך ומתיש. פגיעתו רעה וקשה, וכשהוא פוגע

,  מחל לנו, סלח לנו, ועל כולם אלוהי הסליחות. "ברוח ובנפש של כולם, מותיר את סימניו בגוף

חס על הקיקיון וביקש את נפשו  , ויונה שלא חס על תושבי נינווה, הנה פונה היום". כפר לנו

חוסו עלינו  , אנא-אנשי היום פשוטים כמונו , מורי הדור, ואנו פונים אליכם מנהיגים. למות

,  נדע, ולכשנכה על לוח ליבנו!עשו ככל יכולתכם להקטין את התפשטות המחלה, ועליכם

אצטט  , ובעת נעילת דבריי!!! וצוונו ובחרתם בחיים, שהנה נתנו בפנינו את החיים ואת המוות

שורות לזריחה  שבע:"האפלהשייסוך מעט אופטימיות על התקופה  , את שירו של אמיר אור

ואף על פי כן האהבה ראה עוד נראה את שער הלב נפקח אל עולם  , ואף על פי כן החיים

: על יופיו נתפלא ורוחנו צלולה ושלווה, של תקווה בשביליו שוב נפסע

".  ראה עוד נראה את הבוקר העולה את זריחת האדם הקרבה

!  שנה טובה, מאחלים לכל גווני העם היושב בארץ הטובה, בחשש ובדאגה, בבקשה, באהבה

.   בית חולים איכילוב, קורונה-צוות טיפול נמרץ כללי , ר נמרוד עדי"ד

(אנשי השנה של איכילוב מסכמים את תש״פ: מתוך)

, ר נמרוד עדי"ד

בית חולים איכילוב, קורונה-צוות טיפול נמרץ כללי 



.שנה טובה לכולם

.מבודדים בקרוב180-חולים וכ11-כ. פוגשים קהילה מופלאה ברגעי משבר של מגיפה מתפרצת, אנחנו בארז

לאור תקופות רבות של סבבי טרור שבהם ממילא כולם  , ואצלנו מן הסתם. קהילה חזקה נמדדת בתקופה כזו

.  המאמץ והלכידות הולכים ונבנים עם הזמן, מסוגרים בבתיהם

.קל בקרב, קשה באימונים-מה שנקרא

.  חבילות דואר נאספות ומובאות גם הן, וכך נרתמים אנשים להביא קניות עד לפתחי הבתים

בעוד  , מתדרך ומיידע את הציבורי"צחהמטבח המקומי מספק שליחויות של ארוחות עד הבתים גם הוא וצוות 

.אנשי הרווחה המקומיים נרתמים וקשובים תמיד

!פשוט גאווה עצומה

כבעלי  , שנה שתיטיב עימנו כבני אדם. שנה הרבה יותר נעימה ומסבירת פנים מזו היוצאת, אז בואו נאחל לכולנו

זה , דברים שקיבוצניקים יודעים. אני אוהב את הקבוצה הנהדרת הזו. וכקיבוצניקים בעבר ובהווה, משפחה

הקיבוצים  . והוא דבר גדול וייחודי בכל העולם כולו, לכולנו כאן דבר אחד משותף. לצחוק ולרגש, להזכיר, לתמוך

.  שלנו הם קיבוץ אחד משותף שכל אחת וכל אחד מוצא את מקומו בתוכו

,  שנית. מזל טוב לכבוד תמונת הקבוצה החדשה שהוחלפה לה למען ההתחדשות, ראשית, אז גם לקבוצה הזו

לעשייה  , לחריש ולקטיף, ונצא בכוחות מחודשים מייד לאחר החג. שנתחדש כולנו בשנה טובה ומתוקה

.ולחינוך לעולם טוב יותר. ולתעשייה מחודשים

"דברים שקיבוצניקים יודעים"רפי דנן : הפייסבוקמתוך 

שווה  
!קריאה



מתכננת   , FDAב "ב בידי מנהל המזון והתרופות של ארה"אושרה להפצה ומכירה בארה Mask Sono9889לאחר שהמסכה שלה מדגם , מרמת גןסונוביהחברת 

.אף שאין לה עדיין הכנסות משמעותיות, מיליון דולר50ומכוונת לשווי של  OTCהחברה להירשם למסחר ברשימה המשנית 

,מאוניברסיטת בר אילןפרלשטייןר אילנה "ודגדנקןאהרון ' פרופמבוססים על טכנולוגיה שפיתחו סונוביהיוצריה של 

. המאפשרת ייצור בדים דוחי וירוסים וחיידקים

אבל מאז התפרצות מגפת הקורונה היא שינתה כיוון , אנטי־בקטריאלייםלפנות בעיקר לשוק של בתי החולים ולהציע סדינים סונוביהעל פי התכנון המקורי התכוונה 

.  ועברה לייצור של מסכות מהבד פרי פיתוחה

.פעמים100שאפשר לכבס אותן עד , רב־פעמיותמדובר במסכות 

דולר70עד -פעם 100מחיר מסכה שאפשר לכבס 
.  דולר עבור מסכה אחת70–50-אף שמחירן אינו זול , ועיקר הביקוש הוא בשוק האמריקאי, סונוביההמסכות נמכרות באתר של 

(. WHO)מיקרון ועומדת בתקנים של ארגון הבריאות העולמי 5אחוז מהחלקיקים שגודלם עד -98המסכה מסננת  , על פי נתוני החברה

.שמאוד פופולריות גם בישראל, N95שיעור הסינון הזה גבוה מהיכולות של המסכות מדגם 

.סבבים של כביסה תעשייתית65המסכה שומרת על תכונות ההגנה שלה במשך , עוד על פי החברה

.עובדים20מעסיקה כיום , הביומדיזם בתחום ', ר שלה הוא שוקי הרשקוביץ"שמייסדה והיו, סונוביה2014הוקמה ב־סונוביה

אך מרביתם הבדים מסוג זה מיוצרים בתהליכים שאינם, רעיון השימוש בבדים דוחי חיידקים אינו חדש וקיים כבר היום

אחת משיטות הייצור הקיימות כרוכה בהספגת. ידידותיים לסביבה או שתכונות העמידות שלהם לאורן זמן אינן טובות

שנוהגים לכבס, אבל אלה נעלמים מהבד אחרי כמה כביסות ולכן אינם מתאימים לבתי חולים, הטקסטיל בכימיקלים

.  מצעים לעתים קרובות ובטמפרטורות גבוהות

שנחשב לאחד מהחוקרים הפוריים והמובילים בעולם  , אילן-מהמחלקה לכימיה בברגדנקןהפטנט של החברה מתבסס על מחקריו של פרופסור אהרון 

.חלקיקים לשם פיתוח מוצרים להפחתת זיהומים בבתי חולים-בתחום של שימוש בננו

.  והיא רלבנטית לסיבים סינתטיים בלבד וכרוכה בתהליך כימי מזהם, שיטת הייצור הנוספת מתמקדת בשילוב של חוטים מתכתיים בבד
אנטי־זיהומיותמחדירה לתוך בד תכונות  Cavitation" קוויטציה"שבאמצעות גלי אולטרסאונד ובתהליך שנקרא , בנתה מכונהסונוביה

https://youtu.be/opeKFbbZxo8: סונוביהשל חברת יצוגסרטון 

ק”לנסדאישראלי שמייצר מסכות רב פעמיות בדרך סטארטאפ

26.05.2020יניב אביטל סיכוןוהון סטארטאפ7

https://youtu.be/opeKFbbZxo8
https://www.geektime.co.il/author/yaneev/
https://www.geektime.co.il/category/startup/


: ברוכים הבאים משפחת לוי חורש

רון  וליהי, עומר, בני, ענבל



שנה טובה...כבודו עובר בקיבוץ ובהרחבה עם השופר



דולב מוצרי פלסטיק

"  הכירו את האנשים שלנו"היום בפינתנו השבועית 

.מתאמת הזמנות בדולב ישראל! רוצים להכיר לכם את צליל

צליל מביאה למשרד מוסיקה ואנרגיות חיוביות שלא משאירות אף 

:הנה כמה עובדות עליה'אחד אדיש

!חיים רק פעם אחת: המוטו שלה ✅

היא מאפרת מקצועית והמלתחה שלה לא נופלת  : פרט מסקרן✅

��קרדשיאןמשל קים 

אופנה וסטייל וכלבים    , קניות: תחביבים✅

!נולדתי וגדלתי כאן, דולב היא המשפחה שלי: הכי אוהבת בדולב✅

!אנו גאים באנשים המדהימים שלנו

קראוזהצליל פסח 



��אומנות על המוצרים שלנו
.תודה אתי



,  סוף העולם..."

.  סוף העולם

זה התחיל  

,  כשהפסקנו לחלום

כשהפסקנו כבר  

.  לקוות

,  זהו סוף העולם

.  סוף העולם

זה התחיל  

,  כשהפסקנו לחלום

כשהפסקנו כבר  

"....לקוות
אביב גפן:מילים ולחן

מצלם ומצטט, רץ, דרור



דרור, צלם באתיופיה



יום שישי הקרוב  

11:30בשעה 

יציאה עם הרכבים 

.מתחנת רכבת להבים

https://chat.whatsapp.com/LImnU1J9
8uOEiToahwzpOQ

להרשמה

https://chat.whatsapp.com/LImnU1J98uOEiToahwzpOQ


!      שבת שלום 
25.09.20שישי 

קרימרמןמתי : צלם


