
 2017 صيف نشاطات
 كفرياسيف – لكنيسة المُخلّص اإلنجيليّة األسقفيّة

 

 خدمة األطفال                                
 ملخيه الصيفي ا  

ْوَمْي ) 7/14 الجمعةوحتى ًوم  7/3 رىينإلا: من ًوم ًامة أملدة عشز         ًَ ما عدا 

 حيث هو  في مزكش الكىيطة أًام 6، رحلحان ،ضباحة مانًو حد(. الطبد ولا 
 
ز ف

 .مخحلفة عزوض 5مع  للمشترك طعام، شزاب وجطالي.

 :التكلفة

                                    ش.ج 550 لاول ملشترك ا       

                ش.ج  520من هفس العائلت  ملشترك الثاويا                  

           ش.ج  490 املشترك الثالث            

 " ( 7: 7)متى اطلبوا تجدوا...   "  :شعار املخيه    

 . 7/1 السبتفي مكخب الكنيست حتى يىم  :املوعد األخري للتسجيل  

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

   إضافيت.
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 خدمة الّشبيبة 
 

                           
 

 

   السنوي  مؤمتر الّشبيبة اإلعدادي 
 
           ."املوعظة على جبل ":نوان املؤمترع

 
 . 6/28ربعاء وحتى يىم لا  6/26ثنين من يىم إلاملدة رالرة أًام:   

 

   املكان:

 (B/F)ش.ج  050 :تكلفة املؤمتر

ت   في قاعت عاث يىمي  مع لقاءاث واجخما كتر  ، ب  ايىمي   وجباث  3مبيت،  :يشنل السعر

 .مىاصالثمع  ،الكيبىحس
     شحادة.لدى لاخد رها   6/15حتى ًوم الخميظ  :املوعد األخري للتسجيل

 
 

 

 ة الكبارالّشبيب 

 
 )صهر جمىز وأب( .خالل الصيف ياو كيف ولقاءاتأ*

 )في حضرين لاول( .مايلثالثت أ  نييمؤمتر للجامع* *

 .لينا شحادة لاختمن قبل  في حينهعنُه ُيعلن  ةمعلومات إضافي 
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 خدمة العائالت
                                     

       

 املؤمتر السنوي -ب  
 

 .9/2 الطبدوحتى ًوم  8/30 ربعاءلا ملدة أربعة أًام ورالذ ليالي: من ًوم           
 
 

    :املكان     
 

       

                                                                               .ش.ج 700للفرد الواحد        تكلفة        

                 .ش.ج 1300للزوجين      المؤتمر    

    (B/H )      ش.ج 400   12حتى  5من سن.       

       .ش.ج 200     4حتى  3من سن                   

  .مجانًا الثانيةون سن د                     

                               

              

 

 "كيف  تقود احلياة املسيحية يف مكان العنل"  :عنوان املؤمتر

 
لدي لاخت (   مخالء الغرفاو عند أ) 8/12 السبتحتى يىم  :املوعد األخري للتسجيل  

   .هطىن أمدللت 
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 السيداتخدمة                             

 

 املؤمتر السنوي  
 

 .5/26 الجمعةوحتى ًوم  5/25 الخميظ: من وليلة واحدة نًوميملدة           

 
 

    :املكان      

 

 ش.ج للفرد. 370( B/F) :المؤتمر تكلفة         

+ الفىدقفي وعشاء اء ذغ حافطار، وجبإمىام+ وجبة  :السعر يشمل       

 ، مواصالت

                         

 "الفريد، املعّلم وصانع املعجزات"  :عنوان املؤمتر
  .خت لينا حبيبيلدي لا  5/21حد حتى يىم لا   :املوعد األخري للتسجيل

 

  مالحظة:
 
1- B/H  فز وجث  بة إفطار + وجبة عشاء + مواصالتو 

2- B/F   فز ث  وجبات ًومًيا + مواصالت  3و 

 5او 6/ 9ال ًوجد مدارص. بداًة املدارص   1و2/ 2017/9هلفد اهخباهكم ان  -3

ة لشهزي ثموس  -4 قحصز إلاجحماعات لاضبوعي 
ُ
آب على اجحماعي لاحد ولاربعاء من  ث

 .ضبوعكل أ
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