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?יש דבר כזה 



תודה לילדי זית המתוקים על השי המפנק  

!  וחוברת הציורים שרותי לוז הכינה

️❤את הלבמחמם 





"שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הזה"

.החלטתי להגשים חלוםלפני חמש שנים 

.פרק משמעותי ומאתגרמסתיים , הרגע הזה, היום

.וקדימה בצפייהבגאוהאחורה מסתכלת 

העוגן שלי בימים  , שהיה ועודנו, לאיש שאיתיתודה 

.ובלעדיו לא הייתי מגיעה לרגע הזה, הלא פשוטים

ועמדו בתקופה  , שגדלו ובגרו, שלי המהממיםהילדים 

.ולגמרי קיבלו שיעור לחיים, הזו בגבורה

החמות  , האחים, ההורים, האהובה כולהלמשפחה 

שהיו רשת עוטפת  , הגיסים והגיסות, והחמים

. הדרךשם לכל אורך שהייתה ותומכת 

תמכו  , שהכילו, אוהבתכ "כשאני , שלילחברות 

.והקשיבו לקיטורים

ובטוחה שהפרק הבא בחיי המקצועיים יהיה  יודעת 

.ממלא ומספק לפחות כמו הקודם

עדית עובדיה





!בוחרת דולבאינטראמריקנה

Interamericana, וירקות בברזילחברה ברזילאית לעיבוד ואריזת פירות הינה Interamericanaקבוצת 
.באופן פעיל בפרויקטים החדשניים ביותר של אריזת פירות וירקות בברזילמשתתפת 

!הפעם בברזיל. בכל מקוםדולב 



!שחקתם אותה 
!רחובבתאורתהתחדשנו



רק לפקוח עיניים  

...ולהסתכל

הבחור, גדל והצמיח ענפים











בשטח פרדס מזרח2020סתיו  א "תפוהצצה של 



:דבירש "רבחנן לבבי 

'

PalGate'https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.bluegate.app

שיפרנו את מערכת פתיחת  לאחרונה 

יתכן ויש מנויים שיתקשו לפתוח את . השער

מצורף קישור לכן.טלפוניהשער בחיוג 

.  פלגייטלאפליקציה לפתיחת השער של 

עקבו אחר הוראות התקנת האפליקציה  

.ותוכלו לפתוח את השער ללא צורך בחיוג

שבת שלום

.הנכנסתמועצת חינוך ר'יומורן , ונעים להכיר, חברי דביר שלום

חינוך  לעינינייעודיתעידכוניםמוזמנים  להצטרף לקבוצת ��

.   בלבד

,  השוניםהצותונים, ומחשבות מישיבות מועצת חינוךלחדשות 

אז כל מי שמעוניין לשמוע יותר ולקבל  .  בשוטף ועודעידכונים

הרי  ...( גם אם אין לו ילדים בחינוך)דיווחים מוזמן להצטרף 

. מחכים לכם שם��חינוך הילדים בדביר רלוונטי לכולנו 

��מנהלות ומועצת חינוך 

:  שלי WhatsApp-היכנסו לקישור זה כדי להצטרף לקבוצת ה

https://chat.whatsapp.com/ILTuIxtTtPv0I8JTPKIbP

.ובעיקר לכל המבודדים, לכולםשלום 

צוותי השלדג התגייסו לאסוף מחר  

.למיחזורבקבוקים מבתים ולהביא 

מי שמעוניין שיבואו לאסוף ממנו  

שיכתוב לי בפרטי ונדאג שיגיעו

https://chat.whatsapp.com/ILTuIxtTtPv0I8JTPKIbP


.  לי לצהרים אצל חברים אהובים ופתאום הטלפון מצלצליושב "

"  מספר חסום"הוא לא באמת צלצל כי היה על שקט ובמקרה קלטתי שמהבהב עם , טוב

.  עליו

.  זה חזק ממני, אני הרי חתול סקרן. עניתי

"  ?אריה אופיר: "בצד השני קול בס סמכותי ורציני

" ?...כן: "אני

".  משטרה, 100-מדברים מ: "הוא

!  ?מה קורה פה? מה קרה? עשיתי משהו, אני חושב לעצמי, וואיי

.כולי לחוץ ולא מבין" ?הכול בסדר? מה קרה: "מהר שאלתי

.  הוא אומר ואני נרגע, "אל תדאג, זה טוב, כןכן "

.  הוא שואל ויודע את התשובה" ?יש לך קטנוע שחונה ברחוב רמז, אופיר"

.וקם לבדוק שהוא מהחלון שהוא חונה עדיין בחוץ" כן"אני אומר 

והתקשר  ' בינתיים הוא מספר לי שמישהו עבר וראה ששכחתי את המפתחות בסוויץ

.  שלא יהיה כזה בולט, אליהם ושהוא שם לי אותם בשמשה הקדמית

. ונפרדנו בברכות חמות" מלך"הודיתי לו ככל יכולתי ואפילו קראתי לו 

."נשבע שבחיים שלי לא שמחתי ככה לדבר עם שוטר

אופיר אריה

בפייסבוק...אופיר אריה מספר



בטקס הכנסת ספר תורה וקביעת המזוזה  . נחנך בית כנסת חדש', השומר הצעיר'בקיבוץ בית קמה מיסודו של 

.הדתותהשתתפו הרב הראשי לישראל ושר 

ביום חמישי האחרון נחנך  , בגלל מגבלות הקורונה, למרות הפורום המצומצם, והתרגשות עד דמעותבשמחה 

קיבוץ בית קמה הוא קיבוץ  .במועצה אזורית בני שמעון והוכנס לתוכו ספר תורהבית קמהקיבוץ בבית הכנסת 

.וכעת גם בו יש בית כנסת1949של השומר הצעיר שעלה לקרקע בשנת 

אתר  –סרוגים : מתוך

הבית של המגזר הדתי

(יניב נדב: צילום)

נחנך בית כנסת חדש



באירוע המרגש  

השתתפו הרב הראשי  

,  לישראל הרב דוד לאו

שר הדתות הרב יעקב  

הרב גבי קדוש  , אביטן

,  רב המועצה וניר זמיר

הרב  . ראש המועצה

ראש ארגון  , שלמה רענן

סיגל  , איילת השחר

המועצה  ראשת, מורן

נציגי . הקודמת

,  המשפחות התורמות

משפחת דיין מסאו  

שתרמה לבניית  , פאולו

בית הכנסת ומשפחת  

שתרמה את  , אידלס

.ספר התורה



גבי קדוש אחרי הרב 

שברך את ברכת  

שהחיינו והגיענו לזמן  

בית  : "הזה אמר

בית  , הכנסת פתוח לכל

הכנסת יהווה סמל  

הקשבה  , לסובלנות

.  וראיית האחר והשונה

מאידך בית הכנסת  

יהווה גורם מאחד 

אירוע  ! ומחבר לכולנו

מיוחד זה מתאים  

לסלוגן המיוחד של 

קהילה של  ': המועצה

".קהילות

ראש המועצה שבח וציין כאירוע  , ניר זמיר

מיוחד של בית כנסת בקיבוץ של השומר  

הצעיר שהכול נעשה מתוך הקשבה וכבוד  

.אחדות שלמה, הדדי



מתי: צילם



מתי: צילם



מתי: צילם



יוסי לוי:צילם ...   טיול זוגי לאחר הגשם

מיכל גומא: צלמה



ביק'צגבי :צילם מארגנטיהפרדה 



.צולם בטלפון. ללא פילטר פרט לחלון המטוס. עננים מבואנוס איירס

.רייייקקקר. אבל ככה נראה מטוס מבפנים בימינו, זה לא אומנותי, אגב



השמש הציצה לרגע וצבעה את הפיקוס בשלל גוונים  , בגשם-שמאל .      ענני כבשים בשמורת כרמיה–ימין 

אילנה: צלמה



יעקביהילה:צלמהדביר                מעל,יוםבאותוענניםאותם



(ליד תל נוף)טלי שקיעה מגבעות מרר אתמול : צלמה



עוברים , כל החברים שהיו לי..."

זה שהלך אחרי . לי בראש עכשיו

וזה שמלך על שלושה  , כסף גדול

,  כל החברים שהיו לי, רחובות

עוברים לי בראש 

"...עכשיו

(שישה, שלמה ארצי)

מצלם ומצטט, רץ, דרור



. כמו האדם גם העץ צומח. כי האדם עץ השדה.."

.  העץ האדם נגדעכמו 

"...כמו עץ השדה, לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיהואני 
(עץ השדה, נתן זך)



"נעים להכיר"
מדור להכרות  

(מוזמנים לפנות ולהצטרף למדור ) 

: והפעם 

נעים להכיר את

דמראילנה 

"לקנבסאותומביאים–ל"לחוטסיםלא אם"



.לעשות דברים למען הנפשפנאי יש לי הרבה , ומכוון שכך–אני פנסיונרית של משרד החנוך , דמרשמי אילנה 

...עוסקת בתחום האמנות עם אנשי הבית החם ועוד, אני מציירת

.שבזמן עבודתי כמורה היה קשה ליישם, ל"נסיעות לחו, אחד הדברים האהובים עלי

.יש לי את מלוא הזמן לטיולים ארוכים ומאתגרים וגיחות קטנות לערים ומקומות מעניינים, עכשיו

.  הכלתקופת הקורונה עצרה 
.ישר אל מציאות הקורונה–פנמה וקוסטה ריקה , אחרי שחזרנו מקובה

.נעצר ונדחההכל, חיכו לנו באפריל כרטיסים לברלין להופעת מחול של בתנו מור
?לימונדה –איך אעשה מהלימון : חשבתי –להתעצב ולקטר , אפשר לכעוס

.אלא דרך האנשים והתרבויות, כי זה לא הסגנון שלי–לא נופים ? איך אביא את חול אלי : או 

ממה שראיתי  הכל–מתוך צילומים וחלק קטן מהאינטרנט , בציורים שלי ישנן בעקר נשים ממקומות שטיילתי

.וחוויתי בטיולים

.דרך הציורים חזרתי אל המראות והמסלולים שחוויתי לאורך השנים

.ויש עוד ציורים לעתיד

?למה נשים 

.כוח נשי עוצמה וחוזקה, יש בנו משהו מיוחד

.כוון שאני משקיעה בפרטים הקטנים, לציר ציור שכזה לוקח לי כחודש

.לנסוע כדי לראות הופעת המחול של מור בתנו–? חלום לאחר שוך הקורונה 

.מעניינים ומאתגרים, ולאחר מכן וודאי נמצא מקומות חדשים 



קניה



תורכיה



קובה



יפן



טיבט



קירגיסטן



ברזיל



הודו



תאילנד



סרי לנקה



!שבת שלום 
מההסגרשחרור מלא-לכוווולם


