
...158סובב הולך 

ל"לזכרו של יצחק רבין ז, טקס בזום יובלי הנגב

https://youtu.be/tQvrZ3aY-XU

החברה . ולא בתחומים אחרים, לא בחברה, אל תקבלו מוסכמות קיימות

. מתנוונת–חברה או מדינה שלא משתנה . צריכה לדעת להשתנות

ואם יש משהו שצריך . המציאות איננה מה שהיה לפני חמישים שנה

אלא  , לא מרדנות לשם מרדנות. זו מרדנות נגד מוסכמות–לייחד נוער 

שנו את אשר ראוי  , קיימו את אשר ראוי לקיים. מרדנות לשם שינוי

.שינויוהרבה דברים דורשים , לשנות
"רביןמרגשים של יצחק ציטוטים : "מתוך

30.10.20יום שישי 

https://youtu.be/tQvrZ3aY-XU




אמיתימזל טוב למשפחת 

צחי וזיו–לנשואי זיו וצחי 

.(תמונות מחתונה צנועה ומהממת: יצחק)





26.10.2020

?חמישה או ששה 
!יקרים שלום רב הורים 

:בשיקולים ובהחלטה על חמישה ימי עבודה בחינוך אתכם אשמח לשתף 

המטרה העיקרית היא המשך הפעלת הגנים תוך צמצום הסיכון להדבקות וצמצום הסיכון לסגירת

.גנים עקב הנחיות בידוד 

?כיצד ההחלטה הזו תומכת במטרה זו 

הגננות עובדות של משרד החינוך. דבירהמטפלות הן עובדות של קיבוץ , הסייעות: אבחנה חשובה

.מוגבלתולכן מידת ההשפעה שלנו על ימי העבודה של הגננות , וכפופות למשרד החינוך

,שלהןהגננות עובדות לפי היקף המשרה . מטפלת עובדת חמישה ימים בשבוע / בשגרה כל סייעת

.בשבועימים 4-5בין 

מוגבלת במקסימום שלושה גנים בשבוע כדי להימנע מהעברת התחלואה בין-המשלימה של הגננת 

.היישובים והגנים

.  שישה גנים בשבוע-עוברות בין הגנים בכל המערכת -המטפלות / המשלימות של הסייעות

המשלימה שעברה-במידה ויהיה מקרה מאומת אחד בגן מסוים . סיכון מבחינת התחלואהדבר המהווה 

במצב של הפעלת. בין כל הגנים עלולה לגרום להעברת התחלואה וגם גנים אחרים ייאלצו להיסגר

.והצוות המצומצם נשאר ביחידה שלו בלי מגע כלל בין הגנים, אין משלימות, חמישה ימים בלבד
.צמצום הסיכון להדבקה ולסגירת גנים–בשבוע זו הסיבה העיקרית להחלטה על חמישה ימים 

המטרה שלנו כמערכת לשמר את הגנים עם צוותים קבועים ויציבים ללא תחלופה ועם מינימום

.ההורים , הן לילדים והן לכם" אי של שפיות"וכך ליצור , סיכוי להדבקות בין הגנים והצוותים

לגבי ההמשך. בשבוע שעבר פעלה מערכת הגיל הרך בימים ראשון עד חמישי וכך יהיה גם השבוע

.תימסר לכם הודעה מראש 

.הנושא בבחינה ויותאם בהמשך לפי מתווה הפעילות בגנים , לגבי סוגיית ההחזרים להורים

וגם, על הסבלנות ואורך הרוח בתהליך פתיחת הגנים, ההורים, לכםבהזדמנות זו אני רוצה להודות 

.לגננות ולסייעות תודה רבה על העבודה המסורה ומכל הלב , החינוכילומר לצוות 

,בברכה 

הרך ומועצת חינוךמנהלת הגיל , הילה צפריר





27.10.2020

,הורים יקרים

נערכת, לחזור לבתי הספר' ד-'לאפשר לתלמידי שכבות אלאור החלטת קבינט הקורונה 

1.11.2020., לפתיחת בתי הספר ביום ראשון הקרוב, בשיתוף עם מנהלות בתי הספר, המועצה

תחושת אחריות ומחויבות לצורך של הילדים ושל ההורים לקיים שגרת לימודים מלאהמתוך 

תוך, ימים בשבוע5הצלחנו לאגם משאבים כדי לאפשר פתיחת בתי הספר , ורציפה ככל הניתן

.הקפדה על הנחיות משרד הבריאות

.פרטניות ומערכות שיעורים ישלחו ישירות מבתי הספרהודעות 

.  שהוקמוהישובייםימשיכו בשלב זה בלמידה מרחוק לצד פעילות במרכזי הלמידה ' ו-'שכבות התלמידי 

.או מחוץ להם, בבתי הספר, כבר פועלים למציאת דרכים נוספות למפגשים מקרובאנו 

יחזרו רוב, חזרת בתי הספר לפעילות וביטול השמרטפיות לילדי העובדים החיונייםבעקבות 

.ימים6לשבוע פעילות של , בהם ישנו כוח אדם מספק, הגנים

ימשיכו אף הם בלמידה מרחוק ובית הספר ימשיך למצוא דרכים למפגשיםיב-'תלמידי שכבות ז

.מקרוב

.בשלב זה הסעות התלמידים לבתי הספר יפעלו במתכונת דומה לתחילת השנה

.הנושא בבדיקה ותצא הודעה נפרדת. מתווה הצהרונים שפורסם אינו מותאם למועצות אזוריות

חולים בקורונה  אם לדעתכם הם אינם גם ( בבקשה אל תשלחו ילדים חולים , ההורים, אני פונה אליכם

.(נבדק וממתין לתשובה לקורונה , או מישהו מבני ביתכם, או אם אתם) 

לנו לשמור עלעיזרו-המוניים בידודיםהן נקודת תורפה והסיבה למספר רב של ההסעות 

.כדי שנוכל להמשיך ולפעול תקופה ארוכה, בריאים, והצוות, הילדים

,תודה לצוותים החינוכיים על גמישות. לכולכם על האמון שאתם נותנים בנו מדי יוםתודה 

.יצירתיות ומקצועיות

בברכה

אמיר ברזילי וצוות אגף החינוך



,  22.10.2020, ביום חמישי

תלמידי ותלמידות  קיבלו 

ערכת עידוד ובה  " יובלי הנגב"

אביזרי ספורט ויצירה שהותאמו  

לשכבות הגיל השונות לפעילות  

בשעות הפנאי הארוכות בתקופת  

הסגר ולהוסיף יצירה וספורט  

. לשגרת החיים

הכיתה ומנהלת בית הספר  מחנכות 

,  צירפו ברכה אישית לכל תלמיד

הסייעות ומזכירת בית הספר  צוות 

ארזו לכל הילדים שקית מפנקת  

סיועםוהערכות חולקו ביישובים 

. של הורים ומדריכי הצופים

שמחו לקבלת הערכה  התלמידים 

והחיוך שעלה על פניהם שימח את  

.כולם



הילדים אומרים תודה על השי שקבלו  

.מבית הספר

,  תודה רבה גם בשם ההורים 

מתגעגעים️❣התרגשנו מאוד



.  אתה מאושר, שמקבל ציונים טובים′′ נורמלי ′′ כשיש לך ילד 

.  אתם שמחים, כשהוא או היא עושים מה שאומרים להם

.  שלה/ זו חובה שלו , נורמלית כי כמובן′′ אבל זו שמחה 

כאילו  אתה פועם ורוטט , עם כל למידה והצלחה קטנה, אבל כשיש לך ילד עם כמה מגבלות

...  זכית באליפות

:מבקשת מכם טובה גדולה בנושא חשובאנילכן אני 

,  דיסלקציה, אוטיזם, תסמונת דאון, לילדים עם שיתוק מוחין, זהו שבוע החינוך המיוחד

(.  עם ובלי היפראקטיביות, גירעון קשב)הפרעת קשב וריכוז 

.ולמי שמנסים לעזור להם, שנאבקים כל יום כדי להצליחלכל הילדים בעלי צרכים מיוחדים 

.ולקבל את כל חבריהם לכיתהזה יהיה נהדר ללמד את ילדינו להיות נחמדים 

. ילדים בעלי צרכים מיוחדים אינם זרים

!  להתקבל: הם רוצים את מה שכל ילד רוצה

.והם סובלים מאוד כשדוחים אותם או לועגים להם

?  אפשר לבקש מכם בקשה

!  אך שונים, הזה לכבוד כל הילדים שהם ייחודייםהעתק והדבק את המסר 

.העתק והדבק. נא לא לשתף? נראה למי יש לב חזק

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖



"מסכות מספרות"

.התלמידים יצרו דברים מקסימים ממסכות' בשכבה ו











כך נראה הכביש שלנו לפני כמה ימים





וכך היום



ורד טל: צלמה



.חברים שלום
.1ומתחבר לכביש מספר שטוטמןבשבועיים האחרונים עובדים במרץ על הכביש מרשף ועד הקוביות וסלילת הכביש היורד לכיוון 

!יש למה לחכות-בהחלט נבנה כאן כביש מכובד עם מדרכה לצידו ומערכת תאורה חדשה

.קווי הביוב הראשים כבר נחפרו ומונחים ועוד מעט נגיע לרגע שמתחילים להתחבר למגרשים הפרטים לאורך הכביש

.ויש לחשוף אותם ולוודא שלא נפגעות-עוברות בכביש זה( העתיקות)כיוון שכל מערכות התקשורת החשמל של דביר , שותפים שם באופן מלא למאמץ, עובדי ענפי העזר והתקשורת שלנו

.על ידי העובדים המקומיים-שעובדים אצלנו ללא הפסקה, ומכשיר לגישוש תשתיות מוטמנות מחפרוןזה הרגע לשמוח שרכשנו לפני מספר חודשים 

:שבילים

.בבטון-נשאר לו רק לשים פנסים על עמודי התאורה ולסגור מפגיעים בשבילים, הקבלן כמעט וסיים את עבודתו בחלק הוותיק

.התחלנו לבנות את השבילים הפנימים, בעיקר בגלל שהחורף מתקרב, במקביל

.חילקנו את העבודה למקטעים על מנת לאפשר תנועה בתוך השכונה

.כעשרה ימים-סדר גודל לסיום העבודה-.דמרמצומת שואף לצומת תדהר לרבות העלייה לכיוון –שלב ראשון 

.שבועות3סדר גודל למשך העבודה -.שטוטמןוביצוע המדרכה מצומת תדהר ועד , בניית קיר מונע סחף מהמקלט לכיוון צומת תדהר-שלב שני

.מצרפת מפה להבנה

!ליגה לאומית-והתוצאות בהחלט מדברות בעד עצמם, השבילים נבנים על ידי כוח העבודה המקומי שלנו 

.ונותנים מענה בתנועה, מודעים לבעיות תנועה מהבתיםאנחנו 

.דברו איתנו וניתן מענה, !אל תישארו עם זה לבד? מורכב? קשה

.אבל בשלב זה אנחנו מתחילים עם הדחופים ביותר, ישנם עוד מספר שבילים שיבנו בהמשך

:נוישיקום 

.הרוב הוא שטחים פרטים. חשוב להבין שהשכונה דיי צפופה ואין שם הרבה שטחי גינון ציבורים. נוכל להתחיל לשקם את הנוי, לאחר בניית השבילים החדשים

:רחובות חדשהתאורת 

אנחנו נותנים מענה ביניים וחלקי באמצעות פנסים , עד אז. או אז האזור יואר באור מלא ובטיחותי. נוכל לחבר את כל החלק הוותיק והחדש לתאורת הרחוב החדשה, עם סיום התקנת הפנסים

.סולאריים שנתלו על העמודים

,עם הפנים לעתיד

-המשך העבודות

.ויבנה שם טרמינל הסעות לתלמידים עם פתרונות חנייה, חניית חדר האוכל תיהרס, מצומת הצריף הירוק, בסיום החלק הזה נתחיל להתקדם לסלילת הכביש החדש לכיוון תחנות ההסעה

.!החלק האחרון של הפרויקטוזהו 

.לבינתייםזה 

או לשחרר ציוד  , לענפי החקלאות שיודעים לתת יד כשצריך, למנהלי תחומי התקשורת והחשמל , לענפי העזר שלנו שלוקחים חלק פעיל מאוד בפרויקט רוצה להודות בהזדמנות זו 

.חקלאי לטובת העבודות

!והיא נעימה לכל מי שנושבת לכיוונו-הרגשת שיתוף הפעולה נישאת באוויר

.לשרותכם בכל שאלהכאן 

קר'ריצ-בברכה נועה לוין





��תודה!!! הכניסו בבקשה למיכל המחזור:

יכול להיות שהפח מלא:

אז ממשיכים הלאה לפח הבא או מחזירים  :

אין שום סיבה להתנהגות כזאת. וממתינים ליום הריקון



!דולב נמצא בכל מקום

✈הפעם בשדה התעופה של לרנקה

הפתרון המושלם  , שלנו בדיוטי פריהאקוליין

.  להובלה סחורות במשקל

,  מטוסים....אההה

,  שדות תעופה

!נחזור בקרוב, געגעויםכמה ....דיוטי פרי 

!תודה יצחק על התמונות





היום בפינתנו השבועית  

"  הכירו את האנשים שלנו"

!  רוצים להכיר לכם את גדעון

.  מנהל מחלקת ריתוכים

. גדעון שולט ביד רמה במחלקות ומעורב בכל פרט

את הנוי והצומח במפעל הוא מטפח ובכל הזדמנות  

הנה כמה עובדות  �🌻🌻�מוסיף עוד פרח

:עליו

.לקחת את החיים על הצד החיובי: המוטו שלו✅

ובשעות פנאי אוהב  . אומן ויוצר בעץ: פרט מסקרן✅

.לעסוק ברפואה אלטרנטיבית

.רפלקסולוגיה: התחביבים שלו✅

,  הצוות המושלם שעובד איתי: הכי אוהב בדולב✅

.האנשים והמנהלים שתומכים ונותנים אחריות

!אנו גאים באנשים המדהימים שלנו

...ועל כל אלה

גדעון הוא בעלה של לילך

הגננת המופלאה של גן דרור  

בדביר



, דנדקרלילך 
https://www.facebook.com/1000022270177

40/posts/3796583173759212/?sfnsn=wa

כזה במדרכה  פרוייקטאנחנו רוצות לעשות 

מי מוכשר ומתגייס לסייע  . הראשית של החינוך

?לנו

https://www.facebook.com/100002227017740/posts/3796583173759212/?sfnsn=wa


🇱🇮🏴🇱🇮🏴🇱🇮🏴🇱🇮🏴🇱🇮🏴🇱🇮��, בקוןדגן 

?רוצים להפגין מבלי לקום מהכיסא

!מצאנו לכם את הדרך

שיירת רכבים מקושטים  -שיירת התקווה 

שעוברת בין מוקדי המחאה באזור

המזגן ותחנת הרדיו  , עם הקפסולה שלכם

!האהובה עליכם

��לפרטים והצטרפות 

https://chat.whatsapp.com/Gi4jDEait
xB227FduFwWyX

https://chat.whatsapp.com/Gi4jDEaitxB227FduFwWyX


יום ההליכה העולמי

נציין בדביר ובכל המועצה את יום  30.10ביום שישי הקרוב 

.  ההליכה העולמי

ההליכה תתבצע בתאים משפחתיים  . מצורף לינק להרשמה

https://www.eventer.co.il/walk.   וכמובן ע״פ ההנחיות

בני שמעון עורכים תחרות קלילה

הקיבוץ ממנו יצאו הכי הרבה צועדים יזכה בפרס שווה

?  מה עושים

-בבוקר מגיעים לנקודת הזנקה ליד הבית של הלה גרבי0800

ויוצאים להליכה מעגלית חזרה לאותה  , בגדר ההיקפית

.הנקודה

בכדי שלא יהיה עומס' נזניק בפערים של כמה ד

כל משפחה תקבל מתנת השתתפות

?כן, הכי הרבהיילכוברור לכולם שמהקיבוץ שלנו -אז

מחכה להרשמה ענפה

!יום טוב ובריאות

https://www.eventer.co.il/walk


,  בלומיןמקסימיליאןמארינהאין עם -זום 

.  זמרת וירטואוזית ויוצרת  מרתקת ומעוררת השראה

,  יחד נצא למסע אל הדרך שמאחורי השירים והיצירה 

על ילדותה  כעולה חדשה עד לביסוס מעמדה כדמות  

מרכזית ואהובה בחברה ובתרבות הישראלית  

–בלומיןמקסימיליאןמארינהעושים זום אין על 

–ההשתתפות חינם בהרשמה מראש 

https://www.eventer.co.il/user/bneishimon

https://www.eventer.co.il/user/bneishimon


מלווה את עצמה בפסנתר  , עם קול בוגר ומלא בעוצמה ואופי15נערה בת , תמר עזרן: מלכאמופע חצר בבית משפחת 

.  ויוקלילי

וברי סחרוףדדוןמקווין וביטלס ועד אמיר , מגיעה אלינו להעביר מופע מרגש עם להיטים של מוזיקת רוק לייט מכל הזמנים

054-8006659-מלכאעופרה : להרשמה ולפרטים נוספים



אדי: צילם



מתי: צילם



יושב  . רגל שם, יושב על הגדר רגל פה..."

דופק חיוכים לכל  . על הגדר בסדר עם כולם

"...תמיד נמצא בעניינים, הכיוונים ותמיד

(יושב על הגדר, אריק איינשטיין)

מצלם ומצטט, רץ, דרור



, האור נוגע בפנים..."

.  עיניים עצומות

. כבר ער בפנים

. יודע שצריך ומתחיל לרוץ

.  כולנו עייפים

את זה , איך כל יום מתחיל

. אני יודע

"...הדלת מסתובבת

(ים שקט, גבע אלון)



,  מגיעה אלינו הודעה שנוגעת בנו, לפעמים. וההודעות מרובות, את רובן אנחנו מדפדפים הלאה כי הזמן קצר. אנחנו מוצפים כל הזמן בהודעות מסוגים שונים במדיות השונות

".מבואות הנגב"תושבת להב ומורה ב, יהבלדיקלהכך קרה . מוציאה אותנו מאזור הנוחות שלנו ומפעילה אותנו

אני מכירה את חדר הדובונים של בית ? מי שמע בכלל על חדר מתנות בבית חולים. בה נאמר שחדר המתנות של סורוקה התרוקן לחלוטיןווטסאפלפני כשבוע קיבלתי הודעת "

" שמתאשפזים בבית החולים בעקבות חוויות רגשיות קשותבסיכוןעשרות דובונים עבור ילדים בסיכון " מבואות הנגב"מ' אליו מתרימים בכל שנה תלמידי שכבה ח, החולים

.מספרת דקלה

באותו . "מספרת דקלה" שהקימה את חדר המתנות ומפעילה אותו יחד עם צוות מתנדבים, זמירברשילי -התקשרתי מיד למספר הטלפון בתחתית ההודעה ודיברתי עם אור"

והיה לי ברור  , שלי ואת הלב הרחב של כולםהווטסאפכי אני מכירה את האנשים בקבוצות , ידעתי שזאת משימה פשוטה. הרגע החלטתי שהחדר חייב להתמלא בהקדם

שקלים במכירת מגנטים  1,200שגייסה במהירות , "מבואות הנגב"מורה ב, בתה של כרמית נוחם, זה התחיל עם שקד. וכך היה, שבמהירות נצליח להשלים את המשימה

.  ומתנות במשמר הנגבקפקייקסאספה כסף רב ממכירת , עוז ויעלה, סער, שקמה, ירדן, שביחד עם ילדיה, "מבואות הנגב"גם היא מורה ב, המשיך עם נועה שמריהו, שהכינה

ועוד כאלו וכאלו יוזמות קטנות שהובילו בסופו של , שעלה עד מהרה על גדותיו, ל והונח בכלבו ארגז לאיסוף מתנות'בקיבוץ להב נסרגו מתנות מקסימות מצמר על ידי דליה אנג

".שבוע למילויו מחדש של חדר המתנות

.חולה או נטוש, בריא, חדר המתנות נראה היום כמו חלומו של כל ילד. הועברו המתנות לסורוקה, 22.10.2020, ביום חמישי, אתמול

.אני מאמינה שיהיו יוזמות כאלו בעתיד. תודה לכל התורמים והנרתמים לסייע. זו חוויה אמיתית לראות את הלב החם של הקהילות סביבנו: "דקלה

052-8015781: דקלה. העבירו אליי את המתנות הללו ואני מבטיחה להעביר את כולן לחדר המתנות. תזכרו שיש מי שישמח לקבלה, אז אם יש לכם מתנה שאתם לא צריכים



"הזיכרונותלאור "

,והפעם

"וחמישהמשישים -שני"

ההיסטוריה של דביר שני מסיפור סרטון 

(שווה צפייה)



https://youtu.be/U_c0pqFaX08

:שניסרטון 
"פוגה קטנה: "מוזיקה

https://youtu.be/U_c0pqFaX08


בשדות הקבוץ

מתי: צלם



!שבת שלום

ל"לזכרו של יצחק רבין ז, טקס בזום יובלי הנגב

https://youtu.be/tQvrZ3aY-XU

החברה . ולא בתחומים אחרים, לא בחברה, אל תקבלו מוסכמות קיימות

. מתנוונת–חברה או מדינה שלא משתנה . צריכה לדעת להשתנות

ואם יש משהו שצריך . המציאות איננה מה שהיה לפני חמישים שנה

אלא  , לא מרדנות לשם מרדנות. זו מרדנות נגד מוסכמות–לייחד נוער 

שנו את אשר ראוי  , קיימו את אשר ראוי לקיים. מרדנות לשם שינוי

.שינויוהרבה דברים דורשים , לשנות
"רביןמרגשים של יצחק ציטוטים : "מתוך

30.10.20יום שישי 

https://youtu.be/tQvrZ3aY-XU

