
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 חניכי הסניף יצאו לטיול  טו בשבט שהתקיים

 חניכים נהנו מתחנות הביער שחריה.  

 לאורך המסלול.  מגוונותואטרקציות 

  בסוף המסלול התקיים משחק קליקיט

 . לבנ"עשנה  90מחוזי בנושא  )משחק שלטים(

 .חניכים וצוות המדריכים 230לטיול יצאו כ

 

 

 

 

 

פרוייקט שימוח משמחים 

 חוזריםבחתונה לזוג 

 .בתשובה בבני ברק

 

 

אירוע שיא חודש שבט גרעין 

 .טיול זריחה בתל עזקה -שמיניסטים

 

 

 

 

מאתגר מירוץ למיליון ה

נוער לבמודיעין במיוחד 

 "ב.י-בנים, כיתות י"א

 יה החודש?אז מה ה
 "עסניף בנהנוער ועלון סיכום חודשי לעשיית 

 ושרנו בצוותא התרגשנובירכנו,בערב התפללנו, .קיימנו במועדון סעודת אמנים לכל הנוער לכבוד ט"ו בשבט

  היה מעולה!וט"ו בשבט.שירי ארצישראלקריוקי של 

 דבס"

 תורבחסות צוות תקש



 ' בערב פתיחה לנוער חשמונאיםנוער ט     

 מדרשוקו עם אדמונד חסין בנושא חוק הלאום 

שבט מעלות בנות במערך א"י ע"י המדריכות 

 .האלופות ענת מורו ואריאלה רוטר

 

 

 

בעל גמ"ח? מחפש מתנדבים? 

רוצה לשלב ילד בפרוייקטי 

? רוצה לתרום חשון שלנונה

לסניף בנ"ע או למועדון? רוצה 

העביר פעולות חב"ב או ל

מדרשוקו? רוצה להקדיש 

 ? פנה אלינו!דרשוקומ

של צוות  לכתובת הדוא"ל

 תקשורת.

mtvevettikshoret.19@gmail.co 

 

 

  

 

 

 

 

 החודש פתחנו את המדרשוקו צעיר.

 ו כשמו כן הוא, שילוב של מדרש ושוק -צעיר המדרשוקו

 פעילות המתקיימת פעם בשבוע בימי חמישי ועוסקת בפרשת-

 השבוע ולבסוף החניכים נהנים גם משוקו על חשבון הבית.  

 הפעילות פונה לחניכי נבטים ועד הרא"ה הפעילות

 מועברת בצורה חווייתית ומהנה ע"י צוות מדרשוקו צעיר. 

 

 

צוות נחשון וחניכי שבט דורות 

התכנסו והכינו ביחד עוגיות מטעם 

הכנת עוגיות -המיזם "מתוק בלב" 

לזכר גלעד שער לוקתם לתושבים וח

  ז"ל.

 ,בנתניה ריוןנילסמ יצאו מדריכי עמישב

עם  כלים להתמודדות רכשוהמדריכים 

השבת . לאחרונה לארץם שעלו ילדי

מאוד ותרמה לידע  הייתה משמעותית

 בנושא. של המדריכים

גרעין השמיניסטים יצאו להתנדב 

 -מותת "עלה" בירושליםולשמח בע

 עמותה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 

הצגה על ט"ו לילדים פעילות והעברנו 

  רגש ומהנה!בשבט, היה מ

 הארות? הערות? שלחו הודעה

 של צוות תקשורת. לכתובת הדוא"ל

  mtvevettikshoret.19@gmail.co  

חונכי פרוייקט כמידי שבוע נפגשים 

ו להחניכים שעעלייה יחד עם 

 לישראל. קופה האחרונהבת

נהנים בפרוייקט החונכים והחניכים 

 בנושאים שונים. משלל פעילויות 

 

 

 

 

 

 

החל בהכנות לקראת  ננישבט ה

ם שגב לזכר חבררוץ היישובי המי

 .פרטים בהמשך -ז"ל קרוואני

גון החל באר מיוחדים פרוייקט צרכים

לבעלי  העמותלעשות" ) עת"שבת 

בעז"ה בשבת מוגבלויות(  שתתקיים 

השבת דורשת " כי תשא"פרשת 

+ א.  חניכיםלונכים ולחמקומות לינה 

וכן תרומות  בוקר בבתי המארחים.

 לפרטים:פות. נוס

 053-222-9289משה שרייבר: 

 054-754-2374אלעד וסטרייך: 
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