
  

 

 

 

 

 

בעזרת וואני ז"ל. כל שבט הקדשנו את יום המעשים הטובים לזכר שגב קר בחשמונאים .יום המעשים ישי התקייםביום של

 . חמם את הלבמדריכיו עשו פעולה מסויימת שמטרתה ל

 .השנייה ובגלנוודלקו טופי בכיכר חי -בנים שבט נבטים

 .נתנו שי צנוע לשירה גילאור ,מכולתחילקו טופים בכיכר הראשונה וב -שבט נבטים בנות

 ביישוב.הלכו להוקיר תודה למתנדבי מד"א  -בנים שבט ניצנים

 הלכו להוקיר תודה לוועד הסניף. -תשבט ניצנים בנו

 כתבו מכתבי הוקרה לכיתת הכוננות של הישוב. -ניםעלות בשבט מ

 הדביקו סמיילים על מוצרים במכולת. -שבט מעלות בנות

 תיהו.הכינו שלטי תודה לתחנת מכבי האש במת -מעפילים בנים טשב

 מת שילת.צוב חילקו סוכריות -שבט הרא"ה בנים

 .וליעקב בן דרור לחברי הוועד תודהת לתת מכתבי הוקרהלכו  -שבט הרא"ה בנות

 .שילתבז המסחרי חילקו סוכריות במרכ -שבט דורות

 לכו להוקיר תודה לשמירה ולמשטרה.ה -נשר"" וייקטרפ

 ודה להורים.ציור ומכתבי ת -כים מיוחדיםצר פרוייקט

 גרים. מבוושימוח הם קריסטי לוקתח -ט שימוחפרוייק

 מכתבי תודה והוקרה לעובדי המזכירות. -פרוייקט עלייה

 .ו וזכו בסיור במקוםבמתתיה מכבי האשבתחנת  לקו שיחי -שבט מורשה

 בוד בתנועה לאהרוןחברות כלחלק מדליות ומדריכי עמישב הלכו ניצנים שבט 

 -הקיימת בתנועה בתוכנית עמיש על ייסוד אביגיל וובולו על פועלם ותרומתם הרבה לסניף ולתנועת בני עקיבא קרועדינה צו 

 הפועלת בסניפים שונים ברחבי הארץ. תוכנית לקליטת עלייה

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

 בס"ד

 תורבחסות צוות תקש

 

י שבט לאחר האזכרה של שגב ז"ל, נפגשו חבר

 הנני.

טליה, עליזה ותמר  -הבנות עם המדריכות

 והבנים עם אביטל, למעגלי שיתוף ויחד.

לכבוד מה הרקדה התקיי שיבת נר תמידיב

  חודש אדר ב', היה מהנה ומקפיץ!!ראש 

 - בני שבט אורות התותחים התנדבו והיו סדרנים בעדלאידע הישובית

  יישר כח!

הכנה רוחנית לנוער לקראת פורים 

 עם הרב פלטי גרנות

מהנה ומרוממת  בתט אורות לשבשבת שמיני יצאו שב

 עטרת.ב

התותחי על חלל שבט הרא"ה  "ונהפוכו"בשבת 

עמיאור שוסטר . םהשבטיכלל את כו יהדר

 הקומונרים.  היו האלופים וצופיה גריידי



 (..:אירועי פוריםקצת מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 תודות: 

הרב  –קו תודה למעבירי המדרשו

 פלטי גרנות ואיירה רבן.

יעל  – רי החב"ביםתודה למעבי

גולדשטיין, הרב ברק כוכבי והרב 

 חניק.בו

 

 עם צוות נחשוןמעפילים והרא"ה בנות בשיתוף  שבטי

. בפוריםחולקו אשר ארזו אריזות מזון לנזקקים 

גם נודה לאלון בן דוד ולכל העוסקים  בהזדמנות זו

 תמיד לתת ובשמחה! במלאכה.. שתמשיכו

 

 

ת בת מצוו ילכו לפרויקט שבט דורות קיימו שוק פורים מטורף שהכנסותיו

 . אין כמוכם אלופייםםם!!חסד

 

 

 כל חניך הביא משלוח -בפורים, קיימנו גמד וענק סניפי

אחר.. כל הכבוד על שיתוף  טמנות לחניך משב

 הפעולה!!

 

 

ג'יי -הדי בערב פורים התקיימה מסיבת פורים לבנות הנוער עם

ובר מתוקים  משוגעת שאורות בנות אירגנו פעילות, יצוק ישר

 היה כיף ומשמח מאוד!! -שווה

 

 

חגגנו מסיבת פורים בנושא דיסני ונהננו במסיבת בפורים 

 !!שאפוו על התחפושות המקוריות ,תואוזני

 

 בנות שבט הרא"ה הציגו הכתרה נפלאה במועדון. ההצגה הייתה

מצחיקה וזורמת. כתובה היטב ומשוחקת באופן מעורר השראה על ידי 

 יה שלם וטל קאשי. השבט. כל הכבוד למדריכות שבט הרא"ה אב בנות

שבט הרא"ה בנים עשו 

הכתרה מהממת בנושא 

כל הכבוד  למיליון המירוץ

"ה רותם למדריכי שבט הרא

כל הכבוד  !!לרגויעקב  תוגרנ

  אלופים!! היה מדהים!!

 

כמידי שבוע נערך מדרשוקו לנוער  

המדרשוקואים  .ומדרשוקו צעיר

ם בעזרת תרומות של מתקיימי

אם תרצו לתרום   .אנשים ביישוב

 אוכל או סכום כסף לעילוי

נשמת/לרפואת/להקדשת מישהו 

 :מסויים פנו לרעות הקומונרית

0509212713 

הועברה סדנה לצוות החודש 

חב"ב של  נחשון מפי יאיר הרכז

המחוז. בסדנה, חברי נחשון 

המשכה  ויאיר הרכז דנו בנושא

של תנועת בני עקיבא וחשיבות 

 חבריא הובלת צוות נחשון לכיוון

 .'א

 

עזרו גרעין שמיניסטים בפורים   

 ,םייישובה מנותה ימשלוח באריזת

  יישר כח!

 

 2לקראת פורים הגיע גולן מ"דור האלכוהול" להעביר 

 שיחות: 

הכרות עם האלכוהול, השפעותיו, נזקיו והתמודדות  -לנוער

 נכונה למולו.

כלים להיכרות, הכוונה נכונה והתמודדות מול  -ולהורים

 תבגר.הנער המ

 היה מעולה, משמעותי ומועיל.

 

  ..ובמבט קדימה.

נצא למסע  14-15.4ב

מדהים  סניפי פסח

. ל התחתוןבגליומטריף 

מד על עצמנו במסע נל

 ונתגבש כסניף.

 

פחת תודה רבה למש

תרמה ספות רוואני שק

 . מועדוןל


