
 

 6102 صيف نشاطات
 كفرياسيف - لكنيسة المُخلّص اإلنجيليّة األسقفيّة

WWW.lEEKMAKAN.COM    

 خدمة األطفال                       
 ملخيه الصيفي ا  

ما عدا َيْوَمْي ) 7/15 الجمعةتى يوم وح 7/4 جنينإلا: من يوم يامة أملدة عشر        

 حيث نو  أيام في مركز الكنيسة 7، ةرحل يوم ،سباحة يوماحد(. السبت ولا 
 
ر ف

 .مختلفة عروض 7مع  للمشترك طعام، شراب وتسالي.

                 املاضيةالثالث  كما هو للسنوات:التكلفة

                                    ش.ج 490 لاول ملشترك ا       

                ش.ج  470من هفس العائلت  ملشترك الثانيا                  

           ش.ج  450 املشترك الثالث            

   ....بكل قلبي طلبتك(يا رب  ") يسنعين"  :شعار املخيه    

 . 6/30 الخميسحتى ًىم  في مكخب الكىيست :املوعد األخري للتسجيل  

طلب من مكخب الكىيست ورقت خاصت عن املخيم مع معلىماث أخري  الحظة:م  
ُ
 أ

   إضافيت.
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 خدمة الّشبيبة  
 

 
 

   السيوي  مؤمتر الّشبيبة اإلعدادي 
 

           ."حافظ على روحي، جسدي وىفسيكيف ُا ":يواٌ املؤمترع
 

 . 6/22ربعاء وحتى ًىم لا  6/20ثىين من ًىم إلاملدة جالجة أيام:   
 

   املكاٌ:

 (B/H)ش.ج  000 :تكلفة املؤمتر

ت   مع لقاءاث واحخماعاث ًىمي   كتر  ، ب  اًىمي   ناخمبيت، وحب :يشنل السعر

ا. ،في قاعت الكيبىحس  واملىاصالث مجاه 

     شحادة.  لدي لاخت رها عبىد  6/9خميس حتى ًىم ال :املوعد األخري للتسجيل
 

 
 

 ة الكبارالّشبيب 

 
  عيُه يف حييه. ُيعلً خالل الصيف ياو كيف ولقاءاتأ*

 יינדה ביער(.אס) سييىدا بياعرأم في اًلثالثت أ  نييمؤمتر للجامع* *

علن عن املؤجمر  ةمعلومات إضافي   .من قبل لاخت ليىا شحادة في حيىهعىُه ٌُ
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 خدمة العائالت
                                                 

  .لى حىرصاث جلإ 6/19 حدًىم لا : الرحلة السيوية -أ
 

 ش.ج150عام(  12للفرد الىاحد من العائلت )فىق  :الرحلةتكلفة  

 .100للفرد الثالث من العائلت  -120للفرد الثاوي من العائلت               

 .100عام(  12 – 0للفرد الىاحد من العائلت )حيل              

 .50للفرد الثالث من العائلت  -70للفرد الثاوي من العائلت            

 .(مضاوي ) اء، مساهمه في أحرة الباص، ووحبت غددخىليت :السعر يشمل

 .هطىن لدي لاخت مدللت أ 6/15ربعاء حتى ًىم لا  املوعد لاخير للتسجيل:
 

 املؤمتر السيوي -ب
 

 السبتوحتى يوم  8/17 ربعاءلا ملدة أربعة أيام وجالث ليالي: من يوم           

8/20. 
 

    :املكاٌ      
 

                                                                               .ش.ج 000للفرد الواحد        تكلفة        

                 .ش.ج 1100للزوجين      المؤتمر    

    (B/H )       ش.ج 350  12حتى  5من سن.                   

  .مجانًا الرابعةون سن د         )مثل       

 -ص:برنامج خا 12-0من سن          لسية     ا       

 ان لأللعاب.        ،سباحة ومكحضانة         الماضية(      
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 "كيف ُىعامل كلنة اهلل"  :عيواٌ املؤمتر
 

 
 

(   مخالء الغرفاو عىد أ) 8/10 ربعاءلا حتى ًىم  :املوعد األخري للتسجيل  

   .هطىن ألدي لاخت مدللت 
                                                                  

 السيداتخدمة              

 

 املؤمتر السيوي  
 

وحتى يوم  6/9 الخميس: من وليلة واحدة نيوميملدة           

 .6/10 الجمعة
 

 

    :املكاٌ      
 

 ش.ج للفرد. 350( B/F) :المؤتمر تكلفة         

الفندق، في وعشاء اء دغ تافطار، وجبإمنام+ وجبة  :السعر يشمل        

 قاعة الفندق لعقد الاجتماعات. استخدام  ىلإضافة إمساهمة في أجرة الباص، 
    

                         

 اع املسيح""اّتب  :عنوان املؤمتر  
  .خت ليىا حبيبيلدي لا  6/5حد حتى ًىم لا  :املوعد األخري للتسجيل   

 

 مالحظة:
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 مالحظة 

B)/H  = ) 

مع وجبة  مبيت

فطار+ وجبة إ

 .يوميًاعشاء 

 دخولية للبرك، 

لعاب األلمكان و

لألطفال ومشاركة 

جرة في أ بسيطة

الباص مع 

استخدام القاعة 

 .لعقد المؤتمر
 


