
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "חוקת| שבת פרשת " 27.6.2020התש"פ |  תמוז' הבס"ד | 

 אז מה היה החודש?
 עלון סיכום חודשי לעשיית הנוער וסניף בנ"ע

 

 בחסות צוות תקשורת
 עורך: עידו שרוני

 

במהלך החודש האחרון כלל הסניף והנוער חזר 

לשגרה. בשבתות התקיימו פעולות לכל 

השבטים אך ללא מפקד ותפילת מנחה. בכל 

שבת לאחר הפעולות התקיימה שירה לשבט 

חוץ מצוות הדרכה,  סיני ולצוותי הסניף בלבד. 

גם צוות נחשון חזר לשגרה ולמועדוניות בכל יום 

ים בנוער מקיימים גם השבט ,בנוסף לכך שלישי.

פעילויות באופן יומיומי. השבטים נפגשים מאחורי 

 או במקומות פתוחים אחרים.  נוער המועדון

 
 

שבט הנכנס של הכמו בכל שנה, לפני תחילת השיבוצים 

מתקיים ערב חשיפה.  )שבט סיני(, נחשוןולצוותי הדרכה 

הדרכה או נחשון , בערב החשיפה מגיעים נציגים מכל צוות

ומסבירים על הפעילות שהם עושים. לאחר שכל חניך בשבט 

הוא יכול להתחיל לחשוב על  סיני הקשיב לצוותים השונים

 מה הוא עושה בשנה הבאה. בהצלחה לכולם!

מי  חשוב יחדשבט דורות בנים נפגש בשביל ל

 יעביר להם לימוד בערב שבועות.

, שבט אורות מגיע כבר לתקופת סיומו בנוער

וכמובן שאין סיום בלי מסיבת סיום! לכן, השבט 

לערב מגבש שבסופו התחלק לוועדות נפגש 

 מסיבת סיום.העבודה לקראת 

לאחר החזרה לשגרה, חזרנו למועדון מבולגן ומלוכלך. 

אשר באו  ם מהנוערלמזלנו הרב, ישנם אנשים מדהימי

למועדון, ניקו, סידרו והפכו את הבית השני של הנוער 

  !למקום נעים ונקי. תודה רבה לכל המנקים

אז מה מחכה  !!ט' כבר פה-תוכנית הקיץ לשכבות ז' 

 בוקר,לכם? תפילת שחרית, לימוד וארוחה כל 

באולינג, החלקה על הקרח ועוד ועוד.. התוכנית 

ג' אב  -( 30.6התאריכים ח' תמוז )תתקיים בין 

(24.7 .) 

פרטים והרשמה אצל אביטל ושירה רכזות הנוער: 

 052-6210133 -אביטל

  054-6577533 -שירה

 החודש, רכזות הנוער

קיימו שיחה עם שבט 

אביטל דורות בנות. 

שוחחו עם  ושירה

הבנות לגבי החזרה 

לשגרה וכל מה 

 שהתקופה דורשת מהן.

שבט ניצנים בנות 

החל מערך שינויים 

לקראת השינויים 

שהן הולכות לעבור 

בקיץ הקרוב: 

החלפת מדריכות, 

בת מצווה, בית ספר 

 ועוד..  

 



     1\ \\ 

המועדון נוער פינת לאחר הרבה מאמצים נבנה ליד 

פוייקה לרווחת הנוער. מוזמנים לנסות אותו גם 

אנא השאירו את המקום נקי ולהנות מפוייקה טעים:( 

 לאחר שסיימתם להשתמש בו.

בסניפון יש את הפינה 

המשתנה, מה זה אומר? כל 

אחד מוזמן לשלוח איזשהו 

רעיון לפינה ואנחנו נשים 

אותה בסניפון. מחכים 

לרעיונות שלכם, עידו שרוני: 

058-4820840 

 

הודעה  שלחו? הערות? הארות

 058-482-0840לעידו שרוני: 

 

לשבט מעלות בנות לא לקח הרבה 

זמן והן כבר חזרו לשגרה. כל הכבוד 

 למדריכות על הפעולות המושקעות.

 

שבגלל נגיף  חושששבט סיני 

הקורונה מחנה סיירים יבוטל, ולכן 

הם פתחו קבוצת תהילים כדי 

 להתפלל שהמחנה יתקיים כמתוכנן.

 

שבט הנני ארגן לשקמה ברנד מסיבת 'הצלחה 

)שמיניסטים לעיירות  לשל"פ בהמשך' לקראת עזיבתה

 !בשנה הבאה. בהצלחה פיתוח(

 

שבט הרא"ה בנות קיים 

החודש פעילות מיוחדת 

במינה. המדריכות 

 פעולה שלמה ארגנו

בנושא של תוכנית 

, הטלוויזיה "הכל הולך"

הבנות שיחקו משחקים 

 והתגבשו כשבט.

כמו בכל שנה, לקראת תקופת המבחנים הנוער 

פותח מעין "מרכז למידה פתוח" מאולתר במועדון 

 הנוער. 

, מתחוללת בעולם שעדיין מגפת הקורונהבשל  ,השנה

באוויר הנוער  הלימודים מתקיימים מאחורי מועדון

:( שימו לב, המגפה עדיין מוזמנים להצטרף. הפתוח

חובה להביא מסכות ולשמור על מרחק קיימת ולכן 

 . של שני מטר

 

 ולבוגרים לנוער שיעורים התקיימו, שבועות בערב

 לבנים התחלק בנוער שבט כל היישוב. רחבי בכל

 רבה תודה. ונפרדות קטנות בקבוצות ולמד ולבנות

לצוות מדרשוקו וחב"ב אשר הוציאו את הלימוד 

לפועל, תודה לאביטל ושירה רכזות הנוער על 

 הלימוד את שאירח מי העזרה וכמובן, תודה לכל

 .שיעור שהעביר ולכל מי בביתו

 

מועדונית 'צרכים ב

מיוחדים' הכינו עוגות 

גבינה לקראת חג 

כל הכבוד השבועות. 

לצוות 'צרכים מיוחדים' 

 על הפעילות.

נשמח אם תעזרו 

 לנו לסיים עוד ספר..
תודה רבה לחן קלינגר אשר 

העבירה שיעור חב"ב לחברי 

 הנוער. 
 

שבט סיני קיים 'על 

האש' לכבוד 

תחילת הקיץ. 

בפעילות השבט 

 נהנה והתגבש. 


