
. בסדנא אבשלום סלוק -מפי רכז המחוז סדנא צוות ההדרכה עבר

יעדים והצבנו רף שאנחנו רוצים שהסניף יגיע אליו בתקופה עסקנו ב

 הקרובה.

  

 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

 

 שבת הנני

 ויקהל נסעו חברי שבט הנני לשבת בשבת פרשת 

 , זהות זהות -הנני מחוזית שהתעסקה בנושא

 פעילים 30-. לשבת יצאו כתשבטית וזהות עצמי

 את  מטרות השבת היו להמשיךחלק מבשבט.  

 ט חזק אחד שרץ לגבש אותו לשבהשבט הקיים ו

 ., ששואף ורוצה לעשות דברים גדולים יחדקדימה

 שבטים במחוזהשבט הנני חשמונאים הוא אחד מ 

 שממשיכים במסגרת השבטית ומקיימים אחת  

 שלהם עשייה ל , מעברמפגשים ופעולותלשבועיים 

 .בצוות נחשון ובצוות ההדרכה

שבט נבטים בנות קיימו מערך 

של פעולות בנושא ארץ ישראל. 

-המערך כלל פעולות בנושא

חשיבות א"י, גוש קטיף, 

לחימה ושמירה על הארץ 

ייה לארץ. המערך עסק ועל

בחשיבות קיומה של מדינה 

יהודית וחשיבות השמירה 

 עליה.

את המערך הן חתמו בערב 

 קריוקי של שירי ארץ ישראל.

 אז מה היה החודש?
 "עסניף בנהנוער ועלון סיכום חודשי לעשיית 

בנות שבט מעפילים בנות קיימו ערב 

ף שהרוויחו ילך ד' . הכס-לכיתות א'

בת מצווה שהן  טובת מערךל

כל הכבוד על הארגון . כננותמת

 והיוזמה!!

 

 הנני בנות בערב כיף!

 

 

 

 

 בס"ד

 תורבחסות צוות תקש

ו ערכ שא"ת-יפרשת "כבשבת 

פרוייקט צרכים מיוחדים שבת 

מיועדת כולה לילדים עם צרכים ה

מיוחדים. בשבת אירחנו את עמותת 

נו בערב שבת ערכ. "עת לעשות"

תפילת קרליבך משותפת ולאחר מכן 

ערב שבת  ו בחברותא ארוחתאכל

בתום  הנוער וחברי העמותה.

  .שיחקנו משחקי קופסה הארוחה

ביום השבת התבצעו פעולות וחניכי 

העמותה הציגו הצגה מעניינת 

ומצחיקה. זו הזדמנות לומר תודה 

למשפחות המקסימות שאירחו את 

 חברי העמותה בביתם.   

 



. ביריה  מצודת כובשי בעקבות למסע יצאו ה"הרא שבט חניכי

 ח"הפלמ פלוגת שעשתה המסע אותו את בדיוק ועשו חוו החניכים

 .קרה וגם, מעניינת חוויה וחוו נהנו החניכים. ההר את כבשו אשר

 

 

בעל גמ"ח? מחפש מתנדבים? 

רוצה לשלב ילד בפרוייקטי 

? רוצה לתרום לסניף הנחשון שלנו

בנ"ע או למועדון? רוצה להעביר 

פעולות חב"ב או מדרשוקו? רוצה 

 להקדיש מדרשוקו? פנה אלינו!

 של צוות תקשורת. לכתובת הדוא"ל

mtvevettikshoret.19@gmail.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ם, חת הכנה לקראת פוריר השוטר הקהילתי הגיע להעביר שיאיתמ

השיחה היתה נעימה ומעניינת, בה איתמר הדגיש לנו דגשים חשובים 

 שתיה, נפצים, רעש וכו'. היה מעניין! -בכל מה שנוגע ל"מצוות החג"
 

 

  שבת נוער

יצאנו ביום שישי בבוקר  נוער לשבת נוער מופלאה באלמוג. 160מה" יצאנו בשבת פרשת "תרו

 בשבת חווינו תפילות,מד ומשם נסענו לשבת באלמוג. פרת" למסלול נחבשמורת "עין  לטיול

 יאיר פרייאנטה, ירדנה  :הישובמבוגרי  5 הצטרפוהשבת  אל ף.פעילויות והרבה כי ,טעימות סעודות

נהננו ליוו את השבת ביחידות ערכיות ומעניינות, ש ,ועילאי אסייג אבידן ומוריאל עקנין, ריצ'מן

 רכבהיה מדהים ות וקבוצתיות. פעילויות גיבוש שכבתיומ, ביחדמהזמן של הנוער המופלא שלנו 

 ♥מחכים לפעם הבאה

הארות? הערות? שלחו הודעה 

 של צוות תקשורת. לכתובת הדוא"ל

m  tvevettikshoret.19@gmail.co  

 

 גרעין שמיניסטים

מסכם את  גרעין השמיניסטים

העמקנו בנושא חודש אדר א' בו 

 "הגשמה עצמית".

דניאלה  לועדת אדר א':סחטיין 

, אביבה קפלנסקי, בקי סטון

א קפלן ומנשה שוסטר חריש, עזר

 על הובלת הלימודים החודש!
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