
!
 + six flags -סיכום פעילות- יום המעשים הטובים (9 למרץ) + טיול שכב״ג ו-ט׳ ל

!אירוע פורים שבטי (16 למרץ 2014)!
!שלום לכולם,!

סיכום זה ירכז 3 פעילויות שהתרחשו בתוך שבועיים. שלושתן גדולות, מהנות וייחודיות. אנו בשבט 
מנסים לחדש ולעניין את החניכים והקהילה כל פעם בחדש ופעילויות השיא מייצגות זאת נאמנה. 

!מקווה שתהנו מהקריאה!!
!נדב!

!(הסיכום ע״פ סדר כרונולוגי)!
!Good Deeds Day -יום המעשים הטובים!

הפרויקט אותו בחרנו ליום המעשים הטובים השנה הוא התנדבות במרכז Nevada PEP , שתומך 
במשפחות בעלות ילדים עם מוגבלויות. מתנדבי המרכז עושים עבודת קודש חשובה מאין כמוה ואנו 

!מצאנו לנכון לתרום את תרומתנו הצנועה למרכז. !
הפרויקט אותו קיימנו התחלק לשניים. הראשון שבהם היה צביעת קיר ענק בחצר האחורית של 

המתחם. הקיר האפור והמתקלף אינו תורם לאווירה החיובית והשמחה אותה מנסים עובדי המרכז 
 Home Depot לייצר ולכן החלטנו לדאוג לעניין. לי ומיכל מהועד השיגו תרומת צבע ומברשות מ

!וסיירת החניכים של פסגה יצאה לדרך!!
הפרויקט השני היה פרויקט ניקיון. אנשים רבים נוהגים לזרוק זבל בסביבת המתחם. אנו החלטנו 

לשים לזה סוף ולהבריק את המקום אחת ולתמיד. חמושים בכפפות ושקיות זבל יצאו חניכי ז׳-ט׳ אל 
!השטח והבריקו אותו! !

במהלך היום קיימנו ארוחת צהריים משותפת שנתרמה ע״י משפחות השבט (כל משפחה דאגה 
!למאכל) , בשיתוף עם מספר מלקוחות המקום.!

תודה לכל מי שתרם להצלחת היום ובייחוד ללי ומיכל מועד ההורים שארגנו את היום!!
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!
!Six Flags סיכום טיול שכב״ג ל !

ביום שישי, ה- 14 למרץ, נפגשו חניכי הקורס (כיתה ט׳) בבית משפחת פרי לפעולה קצרה. מיד 
לאחריה, בשעה 7:00 בערב הצטרפו חברי השכב״ג ומיד התחלנו בארוחת ערב שישי מדהימה 

ומכובדת שהוכנה ע״י משפחת פרי ומשפחת שחמון. (זו כמובן הזדמנות מצויינת להודות למשפחות 
פרי ושחמון- אתם אלופים!). בילינו את הערב ביחד בסרטים,שירים ומשחקים ולאחר שעות שינה 

 Six Flags - מועטות במיוחד, התעוררנו ב-4 בבוקר של יום שבת ויצאנו בהסעה לכיוון פארק ה
!שבקליפורניה, שם פגשנו את חניכי שכב״ג ו-ט׳ של שבט הראל מלוס אנג׳לס.!

בילינו יום שמדהים בפארק, עלינו על מתקנים ושמרנו על מורל גבוה למרות התורים הארוכים (מאוד). 
!אין ספק שהכנסו הרבה אנרגיה ושמחת חיים לתורים הארוכים בעזרת משחקים ומורלים.!

בערב נסענו לבית כנסת ״אור התורה״ שבלוס אנג׳לס, שם זכינו לאירוח חם וארוחה חמה ומפנקת. 
לאחר האוכל, התחלנו בערב קריוקי משותף לשני השבטים, שנמשך (למרות העייפות) עד השעות 

!הקטנות של  הלילה.!
בבוקר יום ראשון , יצאנו מוקדם בחזרה לכיוון לאס וגאס, על מנת להצטרף לאירוע למשתה הפורים 

הראשון של השבט! !
אנו רוצים להודות לליאור דדון המדהימה (אחותה של נועם) שיצאה איתנו כמבוגר מלווה ופשוט דאגה 

לכל מה שצריך ויצרה אווירה כיפית! תודה!!
!!!!!!!!!!!!
!!
!!!!!!!!!!!!!!

מרכז בוגר: נדב מנדלסוןראש השבט: אורלי שנצר שבט פסגה 2014



!
סיכום משתה פורים!

!3.16.2014 !!
משתה פורים הראשון בהסטוריית השבט היה הצלחה מסחררת. ועדה מובילה של הורים שכללה את 

אורלי (ראש השבט), שרון עדן (ועד) ויפעת פוס, לקחה על עצמה את הפרויקט הגדול- ליצור אירוע 
!פורים קהילתי בסטנדרט שטרם נראה בקהילה הישראלית בעיר. (תודה לכן על ההפקה המדהימה!)!

האירוע התקיים בחדר האוכל של בית הספר אדלסון , שם התכנסו 220 אנשים לאירוע השמח של 
השנה. כבר בכניסה לאירוע, ניתן היה להרגיש את האווירה השמחה שיצרו הנוכחים. הילדים 

וההורים כאחד באו מחופשים ומחוייכים והחלו לעבור בין תחנות הפורימון שהכינו חברי השכב״ג. 
השולחנות היו מקושטים וחדר האוכל נראה צבעוני ושמח. ליצנית עברה באולם והפעילה את הילדים 

הקטנים ובחוץ נערכה מכירה מוצרים שנתרמו שכל 
!הכנסותיה קודש לפעילות השבט.!

תחנות הפורימון כללו- גילוח בלונים, קליעה למטרה, 
!באולינג, צבעי פנים, תחנה יצירה לפורים , ריקודים ועוד.!

את הערב המשכנו בסעודת פורים מהנה וומיד לאחריה 
תחרות תחפושות . שיאו של הערב הגיע כשהתחיל מופע 

הכשרנות הצעירים עליו עמלו חניכי השבט מספר שבועות. 
החניכים הפגינו כישרון רב בתחומים שונים והפתיעו את 

 Cirque De Suleil .הקהל הרבה ביכולותיהם יוצאות הדופן
!!!!!!!!מאחוריכם!!

!!!!!!!!!!!!!
לסיום, כמיטב המסורת של שבט פסגה, קיימנו מסיבת כיפית עם מיטב הריקודים.!

תודה רבה לכל מי שהגיע לעזור בבוקר האירוע-ועד ההורים, מירב לאווי, אילנה אייבר-אגמון 
ועוד.

מרכז בוגר: נדב מנדלסוןראש השבט: אורלי שנצר שבט פסגה 2014


