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פורימון 2015 
פורים הוא ללא ספק אחד החגים המשמחים ביותר בשנה ועל מנת 

להעצים את השמחה עוד יותר החלטנו השנה לקיים אירוע פתוח 
לכל הקהילה ולחגוג יחדיו! מה שהחל לפני שנתיים כאירוע קטן 
ושבטי עם כ-100 איש המשיך השנה עם אירוע קהילתי יוצא דופן 

בגודלו, עם קרוב ל-400 נוכחים שנהנו ממתקנים צופיים מעשה ידי 
השכב״ג (נדנדה מסנדות, ״מכונת ממתקים״ עבדות יד ועוד), כמו 

גם מתחנות בסגנון קרנבל, גלגל ענק, דוכן תמונות, מזון ומתנפחים 
שווים במיוחד. (כולל מתנפח ענק בגובה 6 מטר!). הטירוף המשיך 

בתחרות תחפושות קשה במיוחד לשיפוט (כל הכבוד לכל 
המתחפשים המשקיענים!!) ובדובדבן שבקצפת - עדלאידעת רכבים 

מדהימה  - בפעם הראשונה בוגאס. תודה לכל המשתתפים! נתראה 
בשנה הבאה.
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פעילות 1 במרץ 

הפעילות התקיימה בביה״ס 
אדלסון. דיונים מעניינים במיוחד 
התעוררו בגדוד ז׳ שעברו פעולה 

על ״מיהו מנהיג״ ובגדוד ח׳ 
שעברו פעולה בנושא ״אנשים 
שתרמו רבות לחברה״. גדוד ו׳ 

עברו פעולה על המשמעות של 
עבודת צוות ואילו גדוד ה׳ דיברו 

על מה שאנחנו אוהבים 
במשפחות שלנו. קורס ההדרכה 

שלנו ממשיך בהכנות לקראת 
הכניסה לשכב״ג ומבוא להדרכה. 
קבוצות גד בנים וגד בנות הוציאו 

קצת מרץ והמשיכו שפעולות 
גיבוש וכיף. 

Six Flags שכב״ג ו-ט׳ - 

עוד אחת ממסורות השבט 
הנפלאות היא גיחה קצרה ומלאת 

״אקסטרים״ ללוס אנג׳לס , 
 Six לביקור בפארק רכבות ההרים

 .Flags

גם השנה נפגשנו עם חניכי שבט 
״הראל״ מלוס אנג׳לס במרכז 

״הילל״ של USC לפעילות ערב 
כיפית. ביום למחרת יצאנו 

לפארק , עלינו על כל הרכבות 
המפחידות ביותר, צעקנו,בכינו 

(מהתרגשות כמובן), וצחקנו 
לאורך כל הדרך. למי שטרם ביקר 
בפארק- מומלץ בחום! (לא לבעלי 

לב חלש…..) 

הפסגתון 
עורך: נדב מנדלסוןעדכונים | תמונות נבחרות | אירועי החודש
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יום המעשים הטובים 
כבכל שנה משתתף השבט (במקביל לכל שבטי הצופים בעולם) 

ביום המעשים הטובים, בייסודה של קרן ״אריסון״. השנה קיימנו 
את האירוע בשיתוף עם ארגון ה- IAC. הגענו למתחם מיוחד בשם 

 “Project angel ״ להשתתף בפרויקט מרגש שנקראNew Vista״
”faces. המרכז עובד עם אנשים בעלי מוגבלויות ומספק להם עיסוק 
ובית חם. כ-200 משתתפים הגיעו ליום זה ועזרו במספר פרויקטים 

שונים - צביעה של גדר הגינה הטיפולית, ״גריסת״ גזם, בניית 
שולחנות, גננות, יצירה בנייר ועוד… את היום המרגש והחשוב 

סיימנו בארוחה גדולה, עליה עמלו הורי השבט. (כל משפחה 
הביאה מנה מהבית). כל הכבוד לכל המשתתפים!

טיול פסח ״פסגלים״
לאחר ציפייה של שנה ובעקבות ההצלחה הסוחפת משנה שעברה, 
בחרנו לקיים גם השנה את טיול הפסח לשכבות ט׳-יב׳ בשיתוף עם 

שבט ״גלים״ מסן דייגו. השנה הגיעו החניכים מסן דייגו אלינו 
לוגאס. ישנו באתר קמפינג ליד Lake Mead , טיילנו במסלול מאתגר 

שכולל חבלים ומעיינות חמים, עלינו לתצפית מדהימה על העיר 
באחד המסלולים בפארק ה Red Rock, בישלנו פויק׳ה ובישולי 

שטח נוספים , ניגנו בגיטרה, שיחקנו קלפים וחווינו חוויה צופית 
אמיתית- מה צריך יותר מזה בחיים? :) 

ספונסרים
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בקרוב בשבט…! 

5 באפריל- חופשת אביב - אין •
פעילות! 

12 באפריל - יום הזכרון לשואה- •
פעילות וטקס בבית הכנסת נר 

 .2:30pm תמיד בשעה

17-18 באפריל - סמינר ט׳ בבית •
של קארין  

19 באפריל - יום פעילות מיוחד •
(3:00pm)+ טקס יום הזכרון 
לחללי צה״ל ונפגעי פעולות 

האיבה (5:00pm) + ערב שירי 
 (6:15pm) לוחמים

22 באפריל - פעולת שכב״ג •

25-26 באפריל - סמינר הכנה •
למחנה קיץ - שכב״ג 

26 באפריל - יום צופה + טקס אש •
בIndoor soccer - המשפחות 

מוזמנות! 

הידעת? 

פעילות הצופים בארת מתחילה רק ✦
בכיתה ד׳ בעוד פעילות הצופים 

בארה״ב מתחילה כבר ב- ג׳.

Shahmoon Family Hendler Family

Dr. Miriam and 
Sheldon G. Adelson

info@shevetpisga.org אם ברצונכם לתמוך בפעילות השבט כספונסרים ולזכות בפרסום בכל אירועי ופרסומי השבט- אנא פנו אלינו לאימייל
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