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מחנה שכב״ג ו-ט׳ 2015 - טירוף!! 
ביום חמישי,ה-12 בפברואר, נפגשנו בשעה 3:30pm בביה״ס אדלסון. 
את ההתרגשות לא ניתן היה להסתיר - זו אולי הפעם הראשונה בה 

כל החניכים מקדימים לשעת היציאה! :) יצאנו כ-30 חניכים 
מכיתות ט׳-יב׳ לכיוון מחנה JCA Shalom , שם הורדנו את עשרת 

חניכי הקורס שלנו- שיצאו ל-4 ימים של קורס הדרכה מקצועי 
ומהנה, במהלכו ילמדו כיצד להיות מדריכים ויכירו חברים מכל 

ארצות הברית. חניכי השכב״ג המשיכו למחנה רמה, אליו הגענו 
בשעה 12 בלילה. קשה מאוד לסכם את מחנה שכב״ג- מעין ריכוז 

מאוד אינטנסיבי של חוויות עוצמתיות ומרגשות - מסדרים, 
פעילויות מרתקות, טורניר ספורט, תחרות בנייה צופית, ארוחות 

משותפות, פעילויות שיא ועוד ועוד. במהלך המחנה אף חגגנו יום 
הולדת למתן שלנו שחגג את יום הולדתו ה-16!  שיא המחנה- 
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פעילות 1 בפבראור 

הפעילות התקיימה בביה״ס 
אדלסון במזג אוויר מצוין אותו 

ניצלו הקבוצות לפעילות בחוץ. 
לאחר הפעילות התכנסו חברי 

השכב״ג לצפייה משותפת 
 .Superbowlב

  

פעילות 8 בפברואר 

הפעילות התקיימה בבית הספר 
אדלסון. שכבות הנעורים שלנו- ז׳ 

ו-ח׳ נמצאות במהלכו של מערך 
פעולות שנוגע לשאלת הזהות 
שמטרידה בני נוער. השכבות 

הצעירות יותר ממשיכות כל אחת 
במערך הפעולות שלה על פי רמת 

הקבוצה. 

פעילות 22 בפברואר 

לקראת ההופעה של כוורת ולאחר  
החזרה ממחנה שכב״ג 

ההתרגשות בשיאה. אפשר ממש 
לראות את רמת האנרגיה 

בפעילות עולה ומזג האוויר 
המצוין רק תורם לכך עוד. במסדר 

הסיום החליטו חניכי השכב״ג 
ו-ט׳ להפתיע את כל החניכים עם 

החולצות החדשות והזוהרות 
במיוחד שקיבלו כצ׳ופר במחנה 

שכב״ג. מדליק!

הפסגתון 
עורך: נדב מנדלסוןעדכונים | תמונות נבחרות | אירועי החודש
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תחרות ״ערב צבבה״ בה מתחרים כל השבטים ביניהם בהופעה על 
פי נושא מסוים. השנה סיים השבט שלנו במקום ה-2 בתחרות, 
בפעם הראשונה בהסטוריית השבט! אם פספסתם את הסרטון 

המדהים- כנסו עכשיו לאתר השבט. מפגש חברתי של כ-650 בני 
נוער ישראלים בליבם מכל רחבי ארצות הברית הוא אינו דבר של 
מה בכך. אני בטוח שכל מי שנכח במקום התמלא גאווה ותקווה 

לעתיד טוב יותר. 

חוויות ממחנה שכב״ג - ביאנקה קרמני (מדריכת גד בנות)
אחרי שחיכינו הרבה ימים, סוף סוף הגענו למחנה רמה: המקום בו 

יהיה הסוף שבוע הכי מושלם בחיינו. הגענו למחנה באמצע 
הלילה, בשעה שכל העולם במיטה. כולנו צעקנו, בכינו משמחה 

והתחבקנו עם חברים שמאוד התגעגענו אליהם. לא הלכנו לישון 
מכל השיחות נפש וההתרגשות שהייתה לנו. אם הייתי צריכה 

להסביר את כל המחנה בעניין השבט שלנו, הייתי משתמשת 
במילה אחת: גיבוש. אפילו שהיו את כל השבטים הנהדרים 

שהתגבשנו איתם, אנחנו התקרבנו כשכב’’ג. בגלל שלא ידעתי מה 
לצפות ממחנה השכב’’ג הראשון שלי, אני מאוד מתרגשת לשנים 

הבאות. חוץ מהחברים החדשים שעשיתי מכל מיני שבטים 
בהנהגה, אני מאוד שמחה שיש לי גיבוש חזק עם השכב’’ג שלי. 

אנחנו באמת משפחה ואפילו שידענו את זה כבר, הסוף שבוע הזה 
רק עוד הראה את זה לנו.

ספונסרים
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בקרוב בשבט…! 

1 במרץ - יום פעילות רגיל •

4 במרץ- פעולת שכב״ג בשעה •
4:00pm הכנות לפורימון 

8 במרץ - פורימון קהילתי •
בביה״ס אדלסון- פתוח לכולם! 

11 במרץ - אין פעילות רגילה! •

• - Six Flags 13-14 במרץ— טיול ל
שכב״ג ו-ט׳ 

15 במרץ- יום מעשים טובים •
  New Vista במתחם

18 במרץ - פעולת שכב״ג בבית של •
טל ע. 

22 במרץ - יום פעילות רגיל •

27-29 במרץ -טיול פסח •
״פסגלים״ - שכב״ג ו-ט׳ 

29 במרץ - פיקניק משפחות של •
השבט. 

הידעת? 

בשנה הנוכחית התגייסו 4 חניכים ✦
לשעבר בשבט לצה״ל- גאווה 

ענקית! צאו בשלום ותחזרו בשלום!

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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