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,קהילה יקרה

.הלפיד היו סגורים רק לחינוךומירוץהשנה מפקד האש , בעקבות הקורונה

.לכן אנחנו שמחים לשתף אתכם בסרטון מרגש מהאירוע של אתמול

.על הצילוםקרימרמןתודה למתי המוןהמון 

https://www.matikrimerman.com/Other/Dvir/Kibbutz-Events-/2020/20201214-Mifkad-Esh/i-fRNpHpW/A


:זה הזמן לומר, טוב אז אחריי שהתאוששנו מאתמול

!!!  שהרימו מפקד מקסים, בראש ובראשונה שאפו ענק לנערים המופלאים שלנו

.במעט מאוד זמן

.החבר׳ה היו נהדרים ולראייה התוצאות

.  חשוב ביותר לציין את אריאל ותהילה המדהימות שבלעדיהן שום דבר מזה לא היה מצליח, שנית

!אז ים תודות לכן

,ולבסוף ואולי המרגשים של הערב הזה

התנדבו והכינו מזמנם  , שהגיעו.עמיתבועז אמונה ותום , גולקמןיואב , יגאל דוידי: בן ברגר ולהקתו

.  מישלןהפרטי ארוחת המבורגרים שלא הייתה מביישת מסעדת 

.  איזה כייף ומרגש שיש כזאת ערבות הדדית

" .מוסדביר"ומודים ומעריכים אורי 





️❤הורים יקרים 

-לתשומת לבכם

) היום מתקיים המרוץ ללפיד רק לחינוך החברתי 

(.יב-א 

��לאור הנחיות הקורונה 

...  חל איסור על השתתפות ההורים

הילדים משתתפים במרוץ בליווי של הצוות  

��...ומוסדניקיםהחינוך 

למפקד  16:30-ב הולכות במרוכז ב-שכבות א

��.. האש

ד -שכבות א 

.. משלדג-איסוף הילדים 

ו -שכבות ה 

...בתום המפקד, הולכים ישירות לביתם

��.. נא הקפידו על הנחיות אלו

,תודה מראש

️❤תהילה וצוות החינוך 

.תודה רבה לצוות חנוכה  ולחינוך על חג מקסים ושמח  

תודה על החשיבה והיצירתיות שאפשרו לנו ליהנות  

�👑�מהחג גם בתקופה מורכבת כזו 

כל הכבוד לצוות תרבות שכל חג מחדש ממציאים את  

!עצמם מחדש

��היה אחלה של מופע ואחלה מצעד

מילים טובות



נפגשנו בבית החם לטקס הדלקת  

.נרות חנוכה

במסגרת תכנית הטקס  

שמונה נרות חנוכה הדלקנו

.שעדה כתבהבהשראת הטקסט

כל נר הוקדש לנושא אחר ואת 

הנרות הדליקו שמונה חברים 

.שנבחרו לייצג את נושא הנר

!תודה לעדה על היוזמה המבורכת 



מגיעים  . מוקדש לכל מי שנאבקים בקשיים גופניים ונפשיים ולא מוותרים–נר ההתמדה 

.לבית החם ולפעילויות השונות על אף הקושי ועושים כמיטב יכולתם

.בבית החםוארועיםשמשתדל לא להפסיד התעמלות עם מלכה אריה רודולף ידליק 
מוקדש לכל הוותיקים שמטפחים את גינתם ונהנים מצמחיה פורחת סביב –נר הגננות 

.שגינתם היפה והמטופחת בולטת לעיני כלשמוליק ידליק. ביתם
מוקדש לסבתות ולסבים ששפר גורלם ונכדיהם עדיין זקוקים לעזרתם  –נר הסבתאות 

.שהקורונה זימנה אותה אלינו כסבתא פעילהמרייטתדליק . בטיפול ובליווי

,  הליכה: מוקדש לכל הוותיקים שעוסקים בפעילות גופנית–נר הפעילות הגופנית 

לכל מי שהפנים שאושר וכושר  .. ועודאברי גלעד ועוד , בונה עצם, נייה, יוגה, התעמלות

שמשקיע בפעילות גופנית בבית החם  משה רותם ידליק . וכמובן בריאות קשורים זה בזה

.ובהליכה יומיומית ברחבי הקיבוץ
,  מוקדש למי שמתנדבים לתרום מזמנם החופשי ורוצים להעניק לזולת–נר ההתנדבות 

רויסאסתר תדליק . לתמוך בזקוקים לעזרה ולהשתלב בפעילות למען החברה והמדינה

.שתמיד עוזרת ומתנדבת מספר שנים בבסיס שפיפון השכן
לשמוע מה  , מוקדש לאלה בינינו שלא שוכחים להתעניין זה בזה–נר התמיכה והעידוד 

סילביהתדליק . להרים טלפון או להזמין לביתם לכוס קפה, להקשיב ולעודד, נשמע

.מקשיבה ותומכת מכל הלב, שתמיד מתעניינת
צעד  , אלה שלא ויתרו. שחלו סבלו ונרפאו, מוקדש לאלה שנפלו וקמו–נר ההתמודדות 

שמהווה  מוקי ידליק. במאמץ וברצון עז חזרו לכושר ולתפקוד, בחריקת שיניים, אחר צעד

.דוגמה ומופת למאמצים בלתי פוסקים להשתקם ולחזור לכושר
על שלל , מוקדש לכל המשתתפים והנהנים בבית החם–נר ההובלה והאחריות 

,  דואגת, מארגנת, שמובילהשרהלהתדליק . ולעומדת בראשם, הפעילויות והאירועים

יצרת קפסולת ותיקים שמהווה קבוצת תמיכה  . יוזמת ואחראית לכל מה שקורה כאן

.פעילה ויוצרת

!וחג חנוכה שמחשרהלהתודה לך 

שירי חנוכה עם עידו מרקו בבית החם

2020טקס הדלקת נרות בבית החם דצמבר 



על , הנרות הללו שאנו מדליקים'

'? …הניסים ועל הנפלאות ועל ה
🤔

לקראת הדלקת הנרות הערב  

שירי חנוכה  פלייליסטקבלו את 

: הגדול והזכרו במילות השירים

https://bit.ly/2Jc5dpg 👨🎤👩🎤

לפעילות משפחתית קצרה  

:  ומיוחדת לקראת הדלקת הנרות

https://bit.ly/asif-candle 💥

להדפסת הצעות להדלקות נרות  

בנושאים מגוונים עם שירים  

:  ברכות והפעלות
https://bit.ly/hanuka-family-

ceremony 🪔



!!  מכירת סופגנית ולימונדה: 

!!שלייעכשיו מחוץ לבית משפחת 

!!חג שמח!! בואו בהמוניכם

!!סופגניות שוות: 



הבנות מקימות עכשיו  ,  היי

ברוניזמכירת עוגיות 

עוגיות  ומיץ פטל בבית  ,

הכספים  . משפחת אליהו

שייאספו ייתרמו על ידי  

️❤הבנות לילדים נזקקים

:מחירון

שח1-מיץ פטל

שח2-עוגיות 

שח5-שוקולדבראוניז

בואו  ��תפרגנו

��בהמוניכם



�🏆�במגרש חג שמח17.00היום הדלקת נרות חנוכה ב













''מאירים את דביר''תמונות מאירוע 













מפגש עיסוי תינוקות לאימהות בחופשת לידה







א"איגרת יום המורה תשפ

,  מנהלה, מורים מקצועיים וכל צוותי ההוראה באי בית הספר, מחנכים, מנהלים 

צוותי החינוך בישובים ברוכים  , גננות גני הילדים, עובדי המשק, אבות הבית

.כולכם

יום המוקדש לומר תודה כל אחד , מדי שנה מציינים בישראל את יום המורה

.בדרכו לאנשים שמקדישים יום יום שעה שעה לחינוך ילדי ישראל

.מהווים עמוד האש שלפני המחנה, אתם הצוותים החינוכיים וצוות עובדי החינוך

.לכל מקום אליו תובילו יובל העם אחריכם

שנה שדרשה מכל אחת ואחת מכן  , א תיזכר כשנת קורונה"השנה שנת תשפ

שהתרגלה ועבדה כל השנים באופן  , מערכת החינוך. להמציא את עצמה מחדש

השינויים  . פרונטלי לא פיללה ליום בו הלמידה תיעצר ותחשב מסלול מחדש

על  , המגבלות הרבות היו כאבן ריחיים על צוואר מערכת החינוך, התכופים

אך אתן כנשות חינוך מהמעלה הראשונה ידעתן שבכל קושי יש  , צווארכן

הזדמנות ויצרתן יש מאין באהבה למקצוע ולילדים עם יצירתיות אין סופית  

.ונחישות הגעתן לכל ילד ווידאתן שהמחנה נמצא אתכן

.מילים לא יכולות לתאר את ההערכה הרבה שלי אליכן ואל העשייה שלכן

,  א אאחל לכן שתרבו נחת מהעשייה החינוכית"אז לכבוד יום המורה תשפ

.שתחלמו ותעופו הכי גבוהה שרק אפשר כי כשאתן עפות התלמידים עפים אתכן

בברכה והוקרה גדולה אמיר ברזילי מנהל אגף החינוך



"חיי שתי מדרכות בדביר" 

עם הכביש  2000מוקדש בהערכה ליוצרי המדרכה החדשה המחברת את שכונת דביר 

.הגראפיטיולציירי 41המחבר בין כביש מעגלי חנוך לבין הרחבת דביר 



לא הרי  . לכל מדרכה חיים ואופי משלה

מדרכה בשדרה ראשית מפוארת  

כמדרכה ברחוב צדדי המשמש למגורים  

ישנן מדרכות רחבות  . או לעסקים

או לחלונות  , הסמוכות לשדרות עצים

מדרכות אליהם פולשים  , ראווה מפוארים

או כאלו שהתברכו  , בתי קפה ומסעדות

אך ישנן  , בתיירים ההולכים בנחת

מדרכות צרות עליהן עוברים בחופזה  

.  דיירי רחוב הממהרים להסתגר בבתיהם

ישנן מדרכות ערות עליהן מתנהלים חיים 

של שחקני רחוב ואומנים ושל קהל צופים  

וישנן מדרכות עליהן חיים עלובים  , מזדמן

שיכורים או , קבצנים, של חסרי בית

ישנן מדרכות המשמשות  . מסוממים

עוברי אורח לבושים בהידור וישנן כאלה  

.עליהן הלבוש יומיומי או מרושל

כתב עת בנושאי תרבות ותוכן -אימגומגזין:מתוך

כתב עודד רוט–קסמן של מדרכות 

הצטרפות

חידוש סיסמה•

"קסמן של מדרכות "

https://archive.is/o/ykvQD/www.e-mago.co.il/user/password




לא מאוחר למי ששייך הכלב מתבקש לקשור  

, ולכל מי שיש כלב גם שיקשור עד מחר, אותו 

.הבטון לא התייבש עדיין



?





? מעניין של מי הכלב שמסתובב חופשי על השביל : 

! אין לי מילים: 

פשוט זלזול בעבודת  

!האנשים





גרפיטי  

על  

שביל  

הצרצרים

(סוג של מדרכה)







מיכל גומא: צילמה את הגרפיטי



אילנה: צלמה



טלי שגיא: צילמה



זה  . תפסתי אתמול בבוקר את קריאת הצופית: טלי שגיא

מהטלפון ובהגדלה אז האיכות לא מדהימה אבל אהבתי  

את הפריים



ביתם הקודם לשטחי האדמה, הקאקים עברו מהושינגטוניה שנכרתה

ורד טל: צלמה





משתלביםוהשיקשקים



Dviraעל ידי 

הילה יעקבי: צילמה



.  חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדות..."

.  לא יכול כל החושך לכבות

. החלומות מלחשים, על מצע השלכת

"...דוהים בין הדפים, רק פרחים מיובשים

(חלומות של אתמול, רחל שפירא)

מצלם ומצטט, רץ, דרור



,  רצית כבר הלאה, רצית לעוף..."

.  חצי חיוך עלית למעלהעם 

כוכבים בשמיים תופסים את  מיליון 

.  הצבע שלך בעיניים

"...רק עוד שניה אחת לומר לך שלוםתן 

(כוכביםמליון, יפתי)





מתי: צילם

כשחיכיתי עם  , נזכרתי לערוך את התמונות האלה שצילמתי ביולי

נעמי למטאור המקולל





.שמגיע לנו. שאנו ראויים לו. זה הקוד האתי שאנו מבקשים

כשר׳ אסא פרופ

.כדאי להבהיר את רעיון האחדות, החנוכהלכבוד חג , לכבוד השבת שבפתח"

.  שהיא משאת נפש, מבורכת, אחדות טהורהיש . אחדות ויש אחדותיש 

.שכל אדם הגון והגיוני יתרחק ממנה, ארורה, אחדות פסולהויש 

אם היא לא מביאה את היד הטובה של אדם אחד  , לא מעניינת אותיאחדות 

.אל תוך היד הטובה של אדם אחר

.  אחדות מעניינת אותי רק אם שתי הידיים טובות

ורואה את בצוות הרפואי בבית החולים מרגשת אותי כשאני מביט האחדות 

זאת אחדות המטרה  . הרופאה מנצרת עם המתמחה מרחובות עם האחות מיפו

זו . לשמור על בריאותם, להציל את חייהם, ואחדות הדרך לטפל כראוי בבני אדם

.אחדות טהורה ומבורכת

ורואה מפקד מקיבוץ בית  בצוות הטנק מפעימה אותי כשאני מביט האחדות 

.זו אחדות אמיתית וראויה. נהג משדרות וטען מתקוע, אן'גתותחן מבית , השיטה

ורואה נערה שהגיעה  במפעילי המחשב מושכת את ליבי כשאני מביט האחדות 

שהגיע מהישיבה  , במדים ובפאות ארוכות, ונער8200דרך השרון -מרמת

.  החרדית

בלשכת הרווחה  מפעימה אותי כשאני רואה האחדות . אחדות טובה ורצויהזו 

.  עם רופאה מירוחם, שבע-עם פסיכולוגית מבאר, עובד סוציאלי מרהט

.מחממת לב, אחדות עמוקהזו 

נותנת תקווה לחיים בחברה , היא מפעימה. רוצה כל אחדות כזאתאני 

.מתוקנת

,  אחדות מדומה, לא רוצה את האחדות שמוכרים לי בדקלומים נבוביםאני 

,  אלא של יד רעה, לא של יד טובה הנשלחת אל תוך יד טובה, מזויפת

.להשחית, להרע, נשלחת בזדון, המסתתרת בכפפה חמימה

.גם אם הוא נאחז בשלטון, לא תהיה לנו אחדות עם שום ארגון פשע

הבאים להחליף  , תהיה לנו אחדות עם שום התלכדות של אויבי הדמוקרטיהלא 

,  אותה בשלטון של משפחה יחידה עם כנופיה של חסרי חוליות בממשלה ובכנסת

.עם כת המונית של נאמנות עיוורת

עם , עם שום כנופיה חסרת מוסר, תהיה לנו אחדות עם שום משפחה עברייניתלא 

,  לא אמינות, לא אחריות, לא אמת, "כסף וכבוד, כוח"שום כת שהערכים שלה הם 

.לא נאמנות לערכי המדינה הדמוקרטית, לא עליונות המוסר, לא שלטון הצדק

הוא כמו ב"שלהט, תהיה לנו אחדות עם מי שחושב שאשה היא כמו בעל חייםלא 

.תהום בינינו. שלא יהודי הוא כמו אויב, חולה

מי , לנו אחדות עם כל מי שמוכן לשמור על כבוד האדם באשר הוא אדםתהיה 

מי שיהיה מוכן  , מי שיתייחס ברצינות אל הטענות שלנו, שירצה להבין אותנו

.להביא בחשבון את השיקולים המוסריים שלנו

, הנקיהבערוגות האחדות . מן הפה ולחוץ, מזויפת, לא רוצים אחדות מדומהאנחנו 

בכל נושא  , גם למי שלא חושב כמונו, הטהורה והאמיתית יש עוד הרבה מקום

אם הוא חושב כמונו שלחיים המשותפים יש אך ורק בסיס אפשרי  , שעל הפרק

:אחד

".ההגינות והצדק, שלטון האמת, כבוד האדם באשר הוא אדם

אסא כשר
( בירושלים1940ביוני6-בנולד )

פילוסופיהלפרופסור אמריטוסהוא

של פרגמטיקהבהעוסק תל אביבאוניברסיטת ב

;  מקצועיתאתיקהובשפהה

;  "ל"רוח צה"ממחברי 

.    בפילוסופיהפרס ישראלזוכה
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