
 

 

 

 יקרים,ם הורי

 הזמן לסכם את חודשי החורף. זההינה האביב מגיע ו

 

קט הגיוסים ושתל עצי זית באזורים שונים בט"ו בשבט הנוער עסק בפרוי

 ו יצאו לטיול מועצתי בגלבוע ביום שישי. -שכבת דבכפר. 

 

ולאחר  מרוץ הלפיד המסורתי -נוכה התקיימו מספר אירועים בנוערבח

 . סיניים בלונים והפרחת מדורה לפעילות המשיכו ו-ד שכבות  מכן

יחד עם  לצפות הגיעו צבי שרמת ברשת הסכנות על הצגההתקיימה 

 . רמת צבי השתתפו בעלות ההצגה. העם בביתנוער כפר יחזקאל 

, אינטליגנטי, מאולתר בידור מופע -מופע קומיקזהבנוסף התקיים 

 .ובהשתתפותם הצופים עיניי מול אל כולו המאולתר, ומהיר, מצחיק

 

ט מנחה לקבוצת הבנים -התקיימה סדנת מיניות לשכבות ז -בפברואר

העומד מאחורי סדנת  העיקרון יב. -ומנחה לקבוצת הבנות. כנ"ל שכבת י

 המיניות:

מנפגעות ומנפגעי התקיפה המינית בארץ היו בגיל  40%-מלמעלה 

ההתבגרות בעת שנפגעו, חלקם הגדול לא ידע למי לפנות והם לא 

טופלו כראוי. קבוצת יעד זו נמצאת בשלב גיבוש הדעות וההתנהגויות 

בנושא תפקידי המינים, מערכות יחסים ביניהם ובניית זהותם המינית. 

וער, והרצון לעורר דיון מבוקר ההכרה במורכבות הנושא בקרב בני הנ

לבניית תכנית  מרכז הסיועאת הובילו  ת,כמו גם מתן כלים להתמודדו

 .בנושאים אלו וקעסיסדנאות ש

 המנחים היו מצוינים! הנוער שיתף פעולה וניכר כי צמא לידע בנושא. 

 

סיבת פורים מצוינת שהתקיימה במפורים וכמובן שהנוער חגג את 

בעלות  רכשהכת ההגברה החדשה שועדת נוער במועדון הבמה עם מער

נמוכה מאוד בזכות תרומות שגויסו לשם כך. הנערים שעברו הכשרה 

ואחראים על המערכת ומפעילים אותה במסיבות הם אביתר כהן ואיתי 

זאת ההזדמנות לשתף כי מקלף. כל הכבוד להם על עבודה מצוינת! 

ועי תרבות של המושב פרטיים או לאירר לאירועים ניתן להזמין את הנוע

 בעלות נמוכה מאוד שנכנסת לתקציב הנוער לטובת הנוער. 

 

לפני כחודשיים התחיל פרוייקט של שילוב בני הנוער מפנימית כפר 

מערכת  פעולה כולל אתיחזקאל בפעילויות בני הנוער במושב. שיתוף ה

סטודנטים נפלאים אשר  2החינוך, ועד מקומי והאגודה חקלאית ביוזמת 

 בפנימיה בכפר. לומדים עבודה סוציאלית וגדלו 

 



במהלך חודש פברואר התקיימו ימי הכנה של  -תנועת בני המושבים 

לקראת מחנות פסח. יש לציין ששיתוף הפעולה עם  המדבי"ם והמדצ"ים

במרץ יצאו בני הנוער מתנ"ס גלבוע שאחראי על התחום הוא מצוין. 

ו' היה מוצלח מאוד בהובלת זיו -מחנה פסח של שכבות ד'למחנות פסח. 

פלאים! יצא אוטובוס מלא! היה מרגש והמדצי"ם הנ פדידה המדב"ית

אותם שמחים ונרגשים לקראת להעלות את הילדים לאוטובוס ולראות 

בני נוער בליווי עמית רוח המדבי"ת  12המחנה. למחנה ז', ח' יצאו כ 

שמחליפה את מור והמדצי"ם הניפלאים! לצערינו בשל מזג האויר המחנה 

 קוצר ביום. אך מעבר לכך היה מוצלח מאוד! 

וזה הזמן לספר כי עמית רוח אשר גרה בתל יוסף התחילה לעבוד 

על מנת לקבל ממור גל חפיפה לתפקיד. מור תצא  בתחילת מרץ

 לחופשת לידה ולאחר מכן תחזור אלינו. 

החל  13.3.18יום מרגש במיוחד! אשר התקיים ב  -יום המעשים הטובים

קישטו שתילי פרחים וחילקו לכל  ,ו'-שכבת ד'מהבוקר ועד שעות הערב. 

משפחות המושב. הפעילות התקיימה בשילוב עם בני הנוער משכבות ה' 

 ו ו' מפנימיית כ. יחזקאל. 

, בנו ספסלי עץ בליווי והנחיה של שי ביטן. תודה שי! העבודה ט'-שכבות ז'

טרם הסתיימה תתקיים בשלבים. הספסלים ימוקמו במושב לטובת 

 התושבים.

תלמידי בית ספר  18אירחו והנוער מפנימית כ. יחזקאל ב', י-שכבות י'

שיקומית על אזורית  –הינו מסגרת חינוכית  'ובלים'יבית ספר 'יובלים'. 

הקולטת תלמידים עם שיתוק מוחין ונכויות פיזיות מורכבות ממחוז 

האורחים הגיעו הצפון, כמו יובלים הזורמים אל מקווה מים מרכזי. 

ארז הסעות', אשר דאג לנו להסעות במחיר נמוך ל 'באמצעות הסעות ש

בבוקר, הנוער פעל יחד במשך כשעה במספר תחנות  10:00מאוד, בשעה 

הפעלה אשר הותאמו ליכולותיהם של תלמידי בי"ס יובלים, לאחר מכן 

יצאו כולם לסיור משותף לפינת החי של פנימית כ. יחזקאל, אשר יש 

אנו מודים להנהלת הפנימיה . לציין גם היא השתתפה במימון העלויות

שח. תודה 3500על כך. מימון נוסף התקבל ממתנ"ס גילבוע על סך של 

ולסיכום, כולם נהנו יחד מסדנת צחוק משותפת. היה מקסים! רבה!! 

 ומרגש עד דמעות. 

ישנם כמובן את פעולות בני המושבים בימי שלישי, פעילויות כגון ערבי 

 . חודשהתחילת החודשית מתפרסמת ב סרט, מועדון פתוח ועוד. התכנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מיום המעשים הטובים קצת תמונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ותמונות ממסיבת פורים

 

 

 

 

 מצפים לעבודה פורייה בהמשך השנה, חג אביב שמח!

 נוער וועדת מיטקה, עמית, זיו, מור בברכה,


