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  מה בעלון:

לקיבוץ משאבי שדה, ילדי הגנים הבוגרים  70לכבוד יום הולדת  

 מברכים!

 / אלי אלישעמשולחן המזכיר

 / הילה ושיריבגיל הרךמהנעשה 

 / הצוות המארגן2020טיול 

 שימו לב!!!!/ וטרינרית המועצה-בעלי הכלבים

 סכנות ברשת וכמה עצות/ נגה פרסי

 מהנעשה בישובנו/ נגה פרסי 

 

 שהתגייסו לצה"לנדב זרזינסקי לונועה גולדמן ל 

 שתשלבו הצלחה עם הנאהמאחלים לכם 

 על עצמכם שימרו 

 וחיזרו הביתה בשלום

 בית משאבי שדה

 

. 

 ברוכים הבאים 

 ברקוביץ ואריאל ערן רוית, 

 קליטה נעימה

 משאבי שדהבית 
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 לקיבוץ משאבי שדה,  70לכבוד יום הולדת 

 ילדי הגנים הבוגרים מברכים!

 ילדי גן רותם מברכים את קיבוץ משאבי שדה:

 צורות –: המון מתנות בן אור )שיזף(אחינועם 

 : מזל טובאלמוג איתן

 : אני מאחל לו מזל טוב. המון כייף.עבד איתי

 : שמחה, כייף במשאבי שדה ובגנים, שיכבדו את השיחיםסגל )שיזף( תלמה

 : כייף. שיהיה בקיבוץ פרחים יפים, הרבה גנים ותינוקות ואנשים.בן סעיד נינה

 : מזל טוב ומתנה.לביאן )שיזף( זוהר

 תנות: מזל טוב , שנה טובה, המון מגרבר )שיזף( יותם

 : כייף ביומולדת, הרבה מתנות, חיות ועצים.ג'וס )שיזף( זהר

 : מזל טוב, הרבה חלזונות והרבה חיותשר שלום )שיזף( כפיר

 : המון בתים והמון אנשים.לאלוז אור

 : מזל טוב!כהן דור

 : מזל טוב.דימנט טליה

 : כייף, שתהיה מסיבה, שיכתבו הרבה ברכות.בלטרן פלג

 כייף והרבה מתקנים.: שיהיה ברקן עמית

 : שיהיה לקיבוץ טוב יותר, הרבה בנייה וכייף.אאודה עומר

 : מזל טוב.שאלתיאל יובל

 : מזל טוב, מתנות והרבה ילדים.ממן יהלי

 : מזל טוב ומתנות.סבג דניאל

 : הרבה מתנות והרבה מזל טוב. אלקיים לביא

 

לעשות במשאבי ילדי גן הדס מברכים את הקיבוץ  ומספרים מה הם אוהבים 

 שדה:

 אני אוהבת לאכול בחדר אוכל. אני מאחלת מתנות. וות דנדנה אוהבת את: אני ענבר נעמי
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. אני אוהב את הבריכה ואת גן השעשועים. אני מאחל בכלבו: אני אוהב לקנות כהן נועם

 לקיבוץ מזל טוב ואושר ובריאות.

. ואני אוהב ללכת לכולבו דסבגן שעשועים ליד גן ה: אני אוהב להיות מאיר )שיזף( עמית

 לאכול ממתקים ומעדנים. אני מאחל יום הולדת שמח.

. אני מאחל לקיבוץ שיהיה לו כייף בגיל בבריכה של הקיבוץ: אני אוהב לשחות עדן אביתר

 החדש. 

. אני אוהב לאכול בכולבו ממתקים. אני בחדר אוכל: אני אוהב לאכול לביאן )שיזף( הילל

 לקיבוץ. מאחל יום הולדת שמח 

ואני אוהב ללכת לחברים בכלבו : אני אוהב לקנות דברים חדשים אדלר )שזיף( מעיין

 בקיבוץ. אני מאחל לקיבוץ שיהיה לו כייף.

. אני אוהב את חדר האוכל. אני מאחל בכלבו: אני אוהב את הממתקים גולדסמן אלון

 לקיבוץ מזל טוב.

דברים במים. ואני אוהבת את המפעל ולעשות עוד  בבריכה: אני אוהבת לשחות ניצן גילי

כי אמא שלי במשרד ואני אוהבת לראות שם סרט. אני מאחלת לקיבוץ מזל טוב, אושר יום 

 הולדת שמח.

ואני אוהבת את הכולבו. אני מאחלת לקיבוץ  בבריכהחות לש: אני אוהבת בן טלאלה 

 שיהיה לו כיף ועוגה טעימה.

ואני אוהב ללכת לכולבו. בגן שעשועים ליד גן הדס : אני אוהב לשחק הס )שיזף( ארבל

 אני מאחל לקיבוץ מזל טוב ושהוא יגדל. 

ואני אוהב לשחות בבריכה. אני מאחל לקיבוץ  בכלבו: אני אוהב לקנות קושניר )שיזף( יהל

 מזל טוב. 

הכולבו בגלל  ואני אוהב אתחדר אוכל : אני אוהב לאכול מה שיש בגולדברג )שיזף( ארז

 מוסיקה וגלידות. אני מאחל לקיבוץ כיף והרבה ממתקים.  שיש בו

ואני אוהב את חדר האוכל ואת כל הקיבוץ. אני בכלבו : אני אוהב ממתקים מוסאי בר

 מאחל לקיבוץ שיבנו בתים חדשים. 

מלוואח לארוחת ערב. ואני אוהב את  כלבו: אני אוהב לקנות בסגל )שיזף( מיכאל

 ה לו כיף ובתים חדשים ואנשים.הבריכה. אני מאחל לקיבוץ שיהי

ממתקים ואני אוהב את גן השעשועים ליד גן  כלבו: אני אוהב לקנות באנטמן )שיזף( יפתח

 הדס. אני מאחל לקיבוץ שיהיה לו כיף ושיבנו בתים חדשים. 

 אני מאחל לקיבוץ טוב. ואני אוהב את חדר האוכל. בכלבו : אני אוהב ממתקיםאלמוג ראם
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ה ולצלול במים. אני אוהב את הכולבו. אני מאחל בריכוהב לשחות ב: אני אסוריה ניר

 לקיבוץ יום הולדת שמח. 

הדס. אני מאחל  ן. ואני אוהב את המתקנים של גבחדר אוכל : אוהב את האוכלסבג עידו

 מלא מזל טוב. 

בקיבוץ ואני אוהבת. ואני מאחלת לקיבוץ יום הולדת בענן   קשת: אני ראיתי רבי שביט

 ומלא כיף.שמח 

כל ואני אוהבת את חדר האוכל או: אני אוהבת את המתקנים של חדר האיזן הילה

 שמכינים פנקייק ומלוואח. אני מאחלת לקיבוץ מזל טוב, בריאות ואושר. 

אני אוהבת להסתכל על הפרחים בקיבוץ ואת  ,בקיבוץקשת בענן : אני ראיתי פרנג'י רוני

 הכולבו. אני מאחלת לקיבוץ מזל טוב, אושר ובריאות .

ואני אוהב את הכולבו בגלל שאני אוהב והרפת : אני אוהב את הפרות גורליק מירוסלב

 לקנות שם. אני מאחל לקיבוץ כיף ודברים חדשים.

ר האוכל כי אפשר לקחת ואני אוהבת את חד ת המתקנים: אני אוהבת אאזגריאלה 

 מעדנים. אני מאחלת לקיבוץ שיהיה פה כיף.

 

 

 

 

 משולחן המזכיר

 וכנית השקעות לענפים וועדות.ת

 . 2019אנו עומדים בתוכנית הקהילה בשנת חודשים   9בסיכום 

ענפים וועדות מתבקשים להכין תוכנית  . 2020בימים אלה אנו מתחילים להכין את תוכנית 

 ולהגישה בהקדם, על מנת שנהיה מוכנים כבר בתחילת השנה הבאה.

יקים ולקחת בחשבון שייעשו מאמצים לכסות את כולם , חשוב להיות מדו השמיכה צריכה

 להיענות לבקשות כולם.

 

 ארה"ב     JNFביקור

 ה בשדה בוקר ובאר מילכה .הקרן מסייעת בבניית שכונ .קרן הדיור ביקרה באזורנו

ביקרה ברתמים, משאבי שדה , כמהין ועזוז . הביקור במשאבי שדה היה מוצלח במיוחד .  

 הייתה השתתפות ושיתוף פעולה מצויין מצד הבנים המועמדים להתקבל לחברות .

הרושם היה חיובי מאוד ונקווה שגם אנחנו נקבל תמיכה כלשהיא בעקבות המפגש  המרשים, 

 שתעזור בבנייה המתוכננת.תמיכה 
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 בחירות 

 התקיימו בחירות בקלפי למרכז משק ויו"ר ועדת קלפי.

 .עמד לבחירת החברים בקלפי  ונבחר ברוב קולות  ,מוני הציע את עצמו לקדנציה שלישית

 למוני ברכות והמשך עבודה פורייה.

 בקלפי ברוב קולות.אלי כהן שהיה חבר בוועדת קלפי הציע את עצמו ליו"ר הוועדה . נבחר 

 לאלי ברכות ובהצלחה.

 תודה ליוסי  רייב על התקופה בה ריכז את הוועדה בצורה טובה ומכובדת. 

 

 מזכירות.נציגי ציבור בהבחירות הבאות שייתקיימו בקלפי הן ל

 כאשר צריכים להיבחר ארבעה. ,חברים 4הציעו את עצמם 

 קדנציה שניה –אביגיל גולדסמן 

 ציפי זריז

 לקרטיהודה א

 גרציאלה אופק 

 המזכירות כולה תומכת במועמדים .  

 בהצלחה ! המועמדים רואים חשיבות רבה בצורך להירתם ולעשות למען הקהילה.

 

הלנה קוברסקי נכנסה לתפקיד מנהלת בריאות ורווחה וכבר רואים ומרגישים אותה בשטח . 

 מאחלים לה בהצלחה.

ברצוני להודות לכל אלה שלקחו חלק ונתנו לנו .למשאבי שדה 70-חגיגות שנת ה ותהשבוע ננעל

 שנה ברוכה בתרבות וחגיגות . המשיכו בפעלכם. 

בואו ,על לוח המודעות נתלתה תוכנית שתבוא לאישור האסיפה. חברים  – כיכר הקיבוץ

 כיכר שתקבל את פני הנכנסים בשער הקיבוץ .גבי הוהביעו את דעתכם ל

 הובהתוכנית תוצג עם הסברים באסיפה הקר

 . 

 בברכת שבת שלום,

 אלי אלישע

  

 

 בית משאבי שדה משתתף באבלם של

 נאוה אשל והמשפחה 

 האבבמות 

 אריה )לודוודיג( גרוס ז"ל
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  מהנעשה בגיל הרך

 בתי הילדים בשגרת פעילות נפלאה ומלאה בעשייה.

 עונת הסתיו נוכחת בחוויית היום יום בטיולים ובפינות הטבע בגנים 

 פעילויות של שיח ולמידה בנושא הגינה.ולכך מתווספות 

 כמה עדכונים על הנעשה בתקופה זו:

o מחנכת בגן רותם שילדה בן שני, אח למירוסלב מגן  -נתחיל בברכת מזל טוב לסבטה גורליק

 הדס. 

o החודש החלה סדרה של השתלמויות במועצה לכלל המחנכות בנושא  -השתלמויות צוות

 הבנת 

התפתחותית תפקודית והצגת דרכים מעשיות ליישום הגישה במערכת הגיל  -הגישה הנוירו

 הרך. ההשתלמויות מועברות על ידי רמי כץ, גילי כץ וקיקי והראל.

o מדביר המועצה ערך ביקור בעקבות בעיית הזבובים הקיימת. מסתבר  -מכת הזבובים

דביר גם מעביר המלצות לטיפול שמדובר בתופעה רחבה בארץ. קיבלנו המלצות לטיפול והמ

 המועצה .

o בימים אלה משופץ "הבית האדום")שהיה הג'ימבורי בעבר(, במטרה להפוך  -מרכז הורות

למרכז הורות שנותן מענה להורים ותינוקות עד גיל שנה לכלל תושבי המועצה. המרכז 

והמועצה.  הוקם ביוזמתה של נלי בן טל בשיתוף פעולה עם גורמים שונים וביניהם הקיבוץ

פעילות של משחק חופשי ופעילויות מונחות  -המרכז יאפשר מגוון של פעילויות הורה ילד

על ידי אנשי מקצוע מתחום התפתחות הילד, החינוכי והטיפולי. בנוסף במרכז יתקיימו 

סדנאות והרצאות להורים. במרכז ממוקם חדר האומנות שהכשרנו עבור חוגי הצהרונים 

ת במרכז מתקיים בשיתוף פעולה עם מערכת הגיל הרך. שמחים מאוד ותכנון שעות הפעילו

 על היוזמה המבורכת ומאחלים הצלחה רבה לנלי וצוות המרכז!

o קב"ט המועצה יעקוב קמחי, ביקר בבתים והגדיר בכל בית את המרחב  -מרחבים מוגנים

בו  הבטוח ביותר כאשר ההנחיה היא שבעת אזעקה מפנים את הילדים למרחב זה ושוהים

דקות. בנוסף, בגני משרד החינוך אנחנו בוחנים אפשרות להתפנות לממ"ד בעת  10למשך 

 הצורך. במידה וכיסופים יאלצו להתפנות אנחנו נכשיר את הבית האדום לכך.

o בתחילת השנה הקמנו צוות שמטרתו לבחון ולהוציא לפועל שיתוף פעולה  -מרחב בין דורי

קיבוץ. בצוות חברים:  ילנה קוברסקי, ציפי זריז, בין מערכת הגיל הרך לגיל השלישי ב

 יהודית אלישע, פרידה ענבר, רונית בן טל, הילה ענבר ושירי הרמן צנעני )מחליפתה של שי(.

מהלמידה של הנושא והחשיבה כיצד לקיים תכנית משותפת, ביקרנו בגן בבית יונה  כחלק

 ים פעילויות משותפות עם זקנישנים, שם מקיימים הילד 1-4גן ילדים לגילאי  -שבע בבאר

 זו השנה(הדיור המוגן והבית הסיעודי. שוחחנו ארוכות עם המנהלת שהקימה את הגן 
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על , צפינו בפעילות המשותפת ושוחחנו עם הזקנים ששיתפו אותנו)השנייה שהגן פועל

 הפעילות וכמה שהם נתרמים ממנה.

 

השונות, החלטנו לאחר ישיבה משותפת ובחינת הצרכים של האוכלוסיות 

 להתחיל להוציא את התוכנית לפועל!

ראשית, החלטנו לקרוא בשם לתינוק החדש שלנו ולאחר שקיבלנו מספר 

הצעות יצירתיות ביניהן: "מדור לדור", "צעד שלישי", "סיבה טובה", 

 'סבטף'נערכה הצבעה בין חברי הוועדה והוחלט על השם: 

, סטריקום המבורכת של: את התוכנית למעשה כבר התחלנו, בהתנדבות

 גרציאלה, אשר מעבירות לילדים חוג אריגה ופרידה ואביגילאשר מעביר לילדים חוג אמנות, 

 אשר מעבירה לילדים חוג חיות וצמחים. 

בצוות המוביל של הגנים החלטנו שגן רותם וגנון דובדבן יובילו את הפיילוט, תחילה במפגשים 

המשך בטיולים ופיקניקים משותפים בשכונת מקורות מונחים שייערכו בתוך בתי הילדים, ב

ובגבעה. כעת אנחנו בשלבי בניית התכנית ומקווים שנתחיל להפעיל אותה בשבועות הקרובים, 

 על שעות וימי הפעילויות נפרסם בהמשך.

אנו מודים לכל מי שמסייע לנו להוציא לאור את הפרויקט החשוב הזה, לכל מי שחשב והציע 

 צה לסייע ולו רק בחשיבה וברעיונות.שם ולכל מי שיר

 שירי והילה

 

 

 הודעה מצור שלו

 חברים שברשותם קלאבקאר, קלנועיות וכו' פרטיים,

דרך הקיבוץ, מוזמנים  2020ורוצים לסדר את הביטוח לשנת 

 לפנות לאיתי שביט.

 .31/12/2019-תוקף הביטוח הנוכחי מסתיים ב

 בכל מקרה, לידיעתכם חלה חובה לבטח את 

 כלי הרכב  בביטוח חובה וצד ג'.
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 2020טיול 

פעם בשנה יזם תוכנית לגיבוש העובדים והוציא את כל עובדיו  "שגיב"מפעל לפני מספר שנים , 

 שכלל שהות בבית מלון וטיולים.לנופשון 

לצאת לנופשון תואם ל  "שגיב"בעקבות זאת הגיע בקשה מחברי הקיבוץ שאינם עובדים ב

 ."מפעל שגיב"

הבקשה התארגן צוות שלקח על עצמו את המשימה והכין תוכנית , התוכנית הובאה  בעקבות

 בלה את אישור האסיפה.ילמזכירות וק

 :ההחלטה שהתקבלה

חבר זכאי  .ובאותו היקף כספי "שגיב"נופשון בדומה לנופשון .כל חבר זכאי לנופשון" 

 לנופשון אחד בשנה ממקום עבודתו או דרך הקיבוץ."

 לדרך. הטיוליםיצאו על פי החלטה זו אנו נוהגים מאז 

 בדרך כלל הטיולים היו מוצלחים ומהנים. 

 כבר כמה שנים עולה  הבקשה מהחברים לנסות לארגן  טיול בחו"ל.

 הרשמה מדגמית.ע"י הכפפה ובדקנו את נכונות החברים  הרמנו את

 שיא שללהפתעתנו מספר הנרשמים עלה על  כל התחזיות ונרשמו  מספר 

 . שמעוניינים לצאת לחו"ל חברים 75

ולאחר דיון  לצאת לחו"ל מטעמים שונים  /מעונייניםבנוסף התייחסנו לחברים שאינם יכולים 

 בארץ. עלה רעיון לקיים יום כייףבמזכירות 

 נכון לעכשיו אף אחד לא נרשם.

 שבון החבר.חשוב לציין שאנו נצמדים לתקציב ולפורמט שנקבע לכן כל תוספת הינה על ח

אנו מעוניינים להקל על החברים  בתשלום התוספת הכספית ותינתן אפשרות לפריסת 

 התשלום.

 .יצאו כמה שיותר חבריםיהמטרה ש

 לאחר תאריך זה ההצטרפות תהיה על בסיס מקום פנוי..  30-11-19ההרשמה עד 

 הזדרזו והירשמו.  זו חוויה של פעם בשנה והיא מאוד מומלצת.

 הצוות 

 שורק, יהודית זכאי, אלי אלישעלאה 
 

 בית משאבי שדה משתתף באבלם של

 גאולה צ'יבוטרו והמשפחה

 עם פטירת האם

 זוהרה אסידו ז"ל
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 !!!!שימו לב-בעלי הכלבים

 במועצה אזורית רמת נגב שלום רב,לכל בעלי הכלבים 

 שמי ד"ר סימונה בראל וטרינרית המועצה.

 בנושא כלבים משוחררים בישובים, לא משוטטים,כיוון שנתקלתי במספר רב של תלונות 

הגורמים לפחד לתושבים אחרים שכנים באותו יישוב ) מהנביחות קפיצות נשיכות וכו' ( ברצוני 

 להבהיר כמה נקודות שחשוב לזכור ויעזרו להוריד את הסטרס שהעניין הזה גורם:

 אומר: 2002חוק להסדרת הפיקוח על כלבים 

הבעלים שלא ע"י אדם המסוגל לשלוט בכלב ו/או ללא רצועה )חמש הוצאת הכלב מתחום חצר 

אם הכלב נלכד ברשות ₪.  500קנס מנהלי -מטר למסוכן( מתאימה  2מטר לכלב רגיל או 

 עלות הלכידה והשחרור.₪ ₪  650הרבים 

 :2005תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים 

 ש"ח1500אי גידור ונעילת החצר  באופן שמונע את יציאתו של הכלב 

 :2005תקנות הכלבת 

 ש"ח 1500חיסון פעם בשנה -החזקת כלב לא מחוסן לכלבת

 בבקשה קחו לתשומת ליבכם.

לא כל  -גדר טובה עושה שכנים טובים נא לטפל בסוגיה, בבקשה להתחשב בסובבים אתכם

 האנשים חשים בנוח עם כלבים וחוששים מנביחה גם אם היא למשחק או קפיצת שימחה.

משוחררים בשטחים ציבוריים אלא רק בתחום החצר שלהם בבית. לכידות יתרחשו  אין כלבים

 ללא התרעה.

 0544681309בכבוד רב , ד"ר סימונה בראל 

 

 

 התחשבות בזולת
 

את המוקשים בשקית לאחרונה הזדמן לי לראות שכן מטייל עם כלבו ואוסף 

כשבאים לשבת של כלבו וזורק לפח. שמחתי לראות זאת כי לעיתים קרובות 

בדשא מגלים שצריך שאריות של צרכים שכלבים שונים השאירו. זה לא 

 נעים וזה כך בכל רחבי המשק.

מבעלי הכלבים אז אולי זה  דורש קצת  מאמץ 

התארגנות מראש )שקית לאיסוף( אבל זה וגם 

בעלי הכלבים  םאני קורא לכ. יעזור מאד לכולנו  

שאירהלהרים את הצואה שחיית המחמד שלכם ה   

 תודה לכם מראש

 מאיר בלטרן
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  שפע ברכות והמון מזל טוב

 

 טלנה ומיכאל גורליקולסו

 ,לב להולדת הבן

 אח לירוסלב  

 משפחההלחבי יונקמן ו

 להולדת הנכד,

 בן לטל והגר

 לגל ושי כהן והמשפחה                                       

 להולדת הבת גאיה

 ,אחות לנועם ודור

 נכדה לרותם 

 ונינה לרבקה קדם

 והמשפחה  לנעמי ונח סגל

 לנישואי הנכד

 נחמן עם בח"ל אורה,  

 איתן ולאה לש בנם   

 לכולם אושר נחת ו

 בית משאבי שדהמ

 



 12עמ'                                               2019 נובמבר 22תש"פ,    חשון כ"ד,  2234ין משאבים מס' ב

 

 סכנות ברשת וכמה עצות

 ותשל דנה אבירם על הור תמענייניהרצאה חשובה ומאד  הספר משאבים  התקיימה בבית 

באינטרנט ובכל הרשתות  הסכנה אליה חשופים הילדים היום ברשתשדיברה על ,ברשת  

דנה הינה עובדת סוציאלית שהכירה את הנושא כאשר עבדה באגף של עברייני  החברתיות .

. כאשר שאלה אותם למה הם לקורבנות דרך הרשתות החברתיות אינטרנט הגיעוהמין, שרבים 

ואכן היא הבינה שכל אחד כולל ילדיה יכול  שזה פשוט כל כך קל. ענו עםדרך כך עושים 

להתפתות לעבריינים האלו. כדי לנסות להכיר לילדים את הסיכונים  היא החלה בהרצאות 

  בבתי הספר ואף כתבה מספר ספרים לילדים בנושא.

 במפגש ים שסיפרהיאמיתים סיפורמספר 

מספר לה על עצמו וגם משתף אותה בכך שמצבו  ,צר איתה קשר באינטרנטושילד י אחת,  ילדה

משתפת עוזרת לו ביעוץ וגם והיא  איתה בכל מיני בעיות שיש לו מתייעץ והכלכלי לא משהו  

כל את  וקחתכמה חודשים . יום אחד היא לבמשך  הקשר נמשךכך  .בעיותיהב אותו

תלמיד שם בכלל  שאיןמתברר לה היא מגיעה לשם ספר שלו. כאשר הת ילבונוסעת תיה וחסכונ

אכן הוא  .לו שהיא יודעת ששיקר לה תתבוהביתה וכ וזרתהיא חכזה. 

מר לה שהוא יודע ואגם אבל   ,שהוא בכלל בן ארבעים ואומר תוודהמ

הרבה דברים ואם היא לא תגיע בשעה מסוימת עכשיו עליה 

 ברשת. לכולםשלה הוא יפיץ את הסודות  ,למקום מסויים

ילדה שמקבלת הצעה ברשת להיות דוגמנית שחברות המליצו עליה והיא סיפור נוסף היה על 

יכולה להיות מפורסמת , הילדה שואלת את אביה והוא אומר מה פתאום להיות דוגמנית 

וכאשר היא עונה לזה שפונה אליה ,שהוריה לא מסכימים הוא אומר 

לה בואי נעשה קצת תמונות ונראה  איך יוצא ואז אם יצא טוב 

ם. על הדרך הוא גם מבקש ממנה שתמליץ על חברות תספרי לה

 וככה זה יכול להתגלגל .... אחרות שלה.

 

לסכנות נחשפים כי מסתבר שרבים מהם  ,ספרהבבית גם לילדים התקיימה דומה הרצאה   

או  מתלונניםשמעט מאד ילדים  ,מסתבר ,לפי מחקרים שעשו. אפוטסובו ולבריונות ברשת

שהם היא הסיבה  כך. נחשפים ל כשהםמשתפים  את הוריהם 

יגידו אמרתי לכם שזה  ,להם את הפלאפון ויקחמפחדים שההורים 

כדי לעצור זאת   נמרצתיתחילו בפעילות ויגבילו אותם.   !! מסוכן

זאת ויעשו גילו אלו ששהם ידעו כולם שבסוף של הילדים והחשש 

  שיימינג. עליהם 

אפ  וטסקרים רבים הילדים מפחדים להגיב כשנתקלים בבריונות  בקבוצות הוובכלל , במ

יתאמו מראש עם כמה הם יכתבו ושיתה יהצעתה ה .גינימיאת השיתחילו גם עליהם ש מחשש

יבינו שיש קבוצה  ניםכך הבריו מיד לאחר שהם יגיבו בקבוצה. ילדים שיצטרפו לגינוי התופעה 
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לפחות לחזק בפרטי את הילד  כדאי . בנוסף תנה ברגע.וכך במקרים רבים השיח מש כנגדם

  מו הבריון. הנפגע כדי שיבין שלא כולם חושבים כ

אפ זה הדבר הכי פרטי אנחנו ובעיקר הילדים חושבים שהוווטסמצד שני הרבה פעמים 

אם זה בטעות  ,בפלאפון ולא מבינים שמה שכותבים או מעלים יכול להיות מופץ לכולם בשנייה

שלט על כאו מעלים ברשת  מה אנחנו כותבים כל עלתה לחשוב יההמלצה שלה הי או בכוונה.

  , אם זה בסדר שכולם יראו אז להמשיך ולא לצנזר.בכל מקוםשמודפס בגדול חוצות 

 שמעה והתרשמה נגה פרסי

 
 

 
שוב לא שקט בדרום. מספר ימים לא פשוטים עברו על תושבי הדרום ובעיקר אנשי עוטף עזה.. 

 ועכשיו רגיעה וחזרה לשגרה. 

 

 בשעות הצהרים ילדי .נחגג השנה במדרשת שדה בוקר החג של תנועות הנוער-חג המעלות

עם  יילוט הצעירים עשו את נחל חוורים בטיול רגלי והגדולים יותר ,המועצה יצאו לטיול 

הטקס. בטקס ל הגיעוההורים   ים. בסוף הטיול נפגשו כולם באמפיתאטרון של המדרשהיאופנ

ורכזת תנועות ולאחר ברכות של ראש המועצה  ,לתנועה ' לבמה והתקבלוילדי כיתה ד עלובו 

וכמיטב המסורת כתובות אש  ,גיבורי על - והפעם הנושא היה ,הנוער במועצה עברו למופע 

 סיימו את הטקס.מרהיבות 

  

ושבוע דקל, ליד בתי הנעורים לשעבר, העץ חלק העליון של  נפל   השבוע-עצים נופלים במשק

 חורשת סוקוליבקה .בלפני כן נפל עץ אורן 

 

 שם בלב מדבר -ביתנו זה נמצא אי

 והיווה מול השממה את האתגר

 של התגברות אדם על איתני הטבע

 לכן פה הירוק אצלנו הוא הצבע.

 נרימה כוס נשתה בלי להתבייש

 לכבוד הנוער, הבנים וכל היש

 באמונה שזו הדרך, לא אחרת

 עוד נמשיך לשזור את השרשרת.אנחנו 

 

 אז, לחיי ביתנו זה, ביתנו זה, ביתנו זה,

 שכמה טוב שהוא כזה שהוא כזה.

 שכמה טוב שהוא כזה!לחיי בתינו זה, 

 

 שבת שלום , 

 שמח  70חג משק 

 והנאה מרובה ביום הילד

 השירמילות קטע מ

 "לחיי ביתנו זה"

על ידי יואי זיו  ושנכתב

 לחג השלושים


