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 נוער של הכדורגל קבוצת, אימונים הרבה אחרי. ועמוס חם קיץ חווה נוער חשמונאים

 נערכו המשחקים. גמר לשמינית והגיעה בנימין מועצת של בליגה הבתים שלב את עברה חשמונאים

 את ששמעתם להיות יכול .בחשמונאים פה משחקים כמה אירחנו ואנחנו באזור אחרים יישוביםב

 של החזרות את שמעתם אולי, מהמשחקים" מורלים"ה את שמעתם לא אם. מהמגרש האוהדים

 להופעה שירים על מתאמנות הלהקות שלושת. הנוער של המוזיקה חוג", רוקפה"ב הלהקות

 .ספטמבר בחודש,  ה"בע שתתקיים

 יתנדבו אפילו וחלקם, שלנו הנוערתוך מ אדום דוד למגן חדשים מתנדבים 20 כמעט לנו יש

 המשתתפים. נוער במועדון האחרונים וחצי בשבוע ומוצלח אינטנסיבי א"מד קורס אחרי בחשמונאים

 אצל קבלה בשלבי הם עכשיו. קשים מבחנים ומספר אנטנסיביות שעות 60 של קורס עברו בקורס

 .באזור השונים האמבולנס תחנות

, האש על, יורוליג משחקי הקרנת - הקיץ כל ומסיבות אירועים עמוס היה נוער המועדון זה כל ובין

 הדשא על בסרט ופיצה סבתא שערות, ברד, פופקורן מכרו' ט כיתה בוגרי, ועוד קוספא משחקי ערב

 .שבטית לפעילות ילך שהרוויחו הכסף ה"ובעשל הישוב 

 יציאות, התנדבויות, טיולים, בוקר כל תפילות שכללה ט-ז לכיתות ביותר מוצלחת נוער קייטנת תהיהי

 .ועוד באולינג, מפ'ג איי כמו לאטרקציות

 .ובמסעות במחנות, הקיץ סיום בפעילויות עסוקים עקיבא בני וחניכי מדריכי

. הצום בליל ישראל ועם באב תשעה על סרט הקרנת כולל עמוסים שבועות כמה עוד מתכננים אנחנו

 אנחנו. הרחב לציבור, נוער במועדון, אב ח"י, 22.8 שני ביום הקומונרית לרוני פרידה מסיבת, בנוסף

 לסניף המסירות ועל האהבה על לרוני ולהודות לבוא היישוב ומשפחות הנוער כל את מזמינים

 שבת במוצאי ב"י הכית מבוגרי ניפרד, בנוסף. האחרונות בשנתיים הרחבה ולקהילה חשמונאים

 .מהמועצה מתנה, אחד לכל תיק עם, אב ד"כ, 27.8

, הכינרת בחופי נבלה, לצפון ניסע בו, אב ו"כ-ה"כ, 29-30.8-ב "בטטות" טיול מתכננים אנחנו, בנוסף

 . הקרובים בימים תיפתח הרשמה! בטטות... כמו ונהנה ימי בספורט נתאתגר

 הכוללים, ל"לחו שטסו אלו לכל, הקיץ בתחילת שהצענו מהקורסים חלק שוב נציע בקרוב, ה"ובע

 .איפור וקורס עץ עבודות, גרפי עיצוב, כדורגל, מוזיקה חוג, רפואית ליצנות

 פסטות, לזניות שמוכרים הב, נוער במועדון מורשה שבט של החלבית במסעדה הערב שוב נתראה

 תמונות מהמסעדה :  !מוזמנים כולם... ועוד סלט

 



 

 

, ביוזמת המש"ק איתמר השוטרים מול שיחקה חשמונאים של הנוער ליגת,10.8, ו' באב,  אתמול

הטורניר במסגרת פעילות . 6-3 ניצח חשמונאים נוער, מותח משחק ואחרי הנוער,אנטמן ורכזי 

 והשתייה מהפופקורן נהנה הקהלנוער נגד רעש וונדליזם וקירוב הנערים לחוק ולמשטרה. 

 במהלך הליגה ומאמן המשחק לשופט במיוחד תודות. מאוד נלהבים ממעודדים ובעיקר שחולקו

  ליגת בכם וגאים יעקב תודה. ובחום בהתלהבות הקבוצה את שליווה, ניאזוב יעקב, הקיץ כל

 !חשמונאים

                               

 נוער רכזי - יאנג ונתנאל נעמי    !שלום בתש


