
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "אתחנןו| שבת פרשת " 1.8.2020התש"פ |  אבי"א בס"ד | 

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

 

 בחסות צוות תקשורת
 עורך: עידו שרוני

 

? חברי  בריכהאיך אפשר חופש גדול ללא 

 הקייטנה יצאו להצטנן במים הקרים!

קייטנת    לבנות ריקודי זומבה פעילות  התקיימה החודש,

 קייטנת הנוער.  לבני וכדורגל כדורסל טורניריו הנוער

  קייטנת עם  יחד הקרח  על  החלקהל יצא הנוער

 (:נהנו  שכולם מקווים. הנוער

איי  ב מהנה לפעילות  יצאו  הנוער קייטנת חברי

   .ג'אמפ

 

 חברי (.היישוב פני שיפור) ה" שפ יום התקיים החודש,

 גזמו, הנוער מועדון מאחורי צילייה תלו הנוער קייטנת

  כל, המתנדבים של הקשה העבודה לאחר.. ועוד שיחים

 .טעימה גלידה קיבל במלאכה מהעוזרים אחד

תפילת  בישיבה   מובכל בוקר מתחילת החופש התקיי

 . וארוחת בוקרת בפרקי אבולימוד שחרית, 

במסגרת קייטנת הנוער,  

  של פעילות התקיימה

 .  לחניכים קרבי כושר

חברי הקייטנה  בשיעור, 

עשו כושר שהיה כל כך  

חסר להם בזמן השהייה 

 הרבה בבתים.

  םהחודש התקיי

WATER TAG ףמטור 

.  הנוער קייטנת מטעם

  רובה קיבל שחקן  כל

  לפגוע צריך והיה

  עד האחר בשחקן

  לו סימן המים שמד

 . לצאת מהמשחק

רכזות הנוער על  לשירה ואביטל תודה רבה במשך החודש האחרון, חברי קייטנת הנוער קיימו המון פעילויות.  

 ההשקעה הרבה. הנה כמה מהפעילויות.. 



 

  לערב צ'ולנטחברי הנוער נפגשו 

ומשובח.  טעים  

  תפקידיל שלהם השיבוץ את  קיבל סיני שבט החודש,

שבט סיני השתבץ לצוות  . הבאה בשנה עקיבא בני

הדרכה )הדרכת חניכים בכיתות ד', ו' וח'(, לצוות 

נחשון ולסיירת נחשון )צוות נחשון מקיים מספר  

נחשון, זו סיירת לכל מי  פרויקטים שונים. סיירת  

שרוצה לתת מעצמו יותר, חברי סיירת נחשון  

 מובילים את הפרויקטים שצוות נחשון מארגן(.

רבה בתפקידים   הצלחה לכולכם מאחלים אנו

תנצלו   השונים. בכל אחד ואחת מכם יש כוח מטורף,

 אותו נכון בשנתיים הבאות!!

 

הפינה  ניפון יש את בס

, מה זה אומר? כל  המשתנה

אחד מוזמן לשלוח איזשהו 

רעיון לפינה ואנחנו נשים 

אותה בסניפון. מחכים  

לרעיונות שלכם, עידו שרוני:  

058-4820840 

 

הודעה  שלחו? הערות? הארות

 058-482-0840שרוני: לעידו 

 

 יישוב יקר, 

,  ושיפוץ מועדון הנוערקידום לצורך 

אנו נשמח לתרומות של כל מיני  

דברים שאתם כבר לא צריכים 

 ויכולים לשמש אותנו. 

אנו מחפשים כלי נגינה, ספות, פינג   

פונג, כדורגל שולחן, הוקי אוויר, 

מקרן, כלים ומוצרי חשמל למטבח,  

 פופים ומחצלות. 

לתרומות, שלחו הודעה לגלעד שץ:  

058-468-5495 . 

 
 

-לשכבות ז'  לימוד ערב התקייםבתמוז  ז"י צום לקראת

יוני  , ג, אהרון צוקר, תמר שפיגלמן רחלי יאנל תודה י"ב.

היימן, הדר הירש, משה באלסם ולגלעד שץ שהעבירו 

 את הלימוד. 

  מושקעת  תודה  מסיבת קיים בנות דורות שבט החודש,

  .ורוויה שרית,  טליה -שלהן למדריכות

בשנה הבאה שלושת המדריכות יוצאות לדרך חדשה  

 .הדרך בהמשך הצלחההמון  להן מאחלות החניכותו

שבט אורות נפגש  

לימוד  להחודש 

יחד  תורה לשמה 

עם רעות  

הקומונרית לשעבר.  

תודה רבה לרעות  

שהעבירה את 

 הלימוד המעניין:(

גן לזכר בוגרי הסניף שנפטרו  ) הנוער גן, חודשה

  התקדמות עוד רשם הנני שבט  בחסות בטרם עת(

 בגן  הכוח לכב  לעבוד המשיך הנני שבט. מטורפת

הציבור מתבקש לא להיכנס לגן . סינטטי דשא והוסיף

לשבט  הכבוד כלהנוער מכיוון שהוא עדיין לא מוכן.  

 הנני ובהצלחה בהמשך!  

 

משפחת  לתודה רבה 

תרומת השולחן טאוב על 

 . למועדון הנוער
 

חברי קייטנת  

הנוער יצאו 

משחק באולינג  ל

 תחרותי ומהנה.

חברי קייטנת  

הנוער נהנו  

לייזר מפעילות  

 מעניינת. טאג 

נהנו חברי קייטנת הנוער 

מפעילות אשר נועדה  

  .המחשבהלפתח את 

כל קבוצה קיבלה  

קופסא נעולה ובעזרת  

רמזים הם היו צריכים 

 לפתוח את המנעול. 

צוות שילוב התכנס  

יחד  ישב"צ פתיחה ל

 עם בני הרכז. 

בהצלחה בשנה  

 הבאה:(


