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 טקס אש+ סיכום פעילות שבט פסגה טיול עניבות

3102/31/01 

 ,שלום לכולם

אחת לשבועיים אוציא סיכום של הפעילות שנעשתה בשבט , אז כמו שהבטחתי בישיבת ועד ההורים

 .תוכלו לקבל תמונת מצב ברורה של הנעשה בשבט ולהרגיש מחוברים יותר, על מנת שאתם ההורים

עד כה קיימנו אירוע פתיחת שנה מוצלח במיוחד . 3102-3102זהו הסיכום הראשון לשנת הפעילות 

משתתפים ופתחנו את יום )!!(  351-עם כ, (הקרוב ISRAELITESחפשו את הכתבה המלאה בגליון ה )

וכל זאת לא , חניכים יותר מיום הפעילות אשתקד 02, חניכים)!(  68-הפעילות הראשון שלנו עם כ

ים מצדכם ההורים ומצד הקהילה היהודית בכלל היה נעשה ללא התמיכה הענקית לה אנו זוכ

 .והישראלית בפרט

 :סיכום טיול העניבות וטקס האש –" ס'תכל"אעבור ל, אז ללא עיכובים נוספים

ג יחד עם "נפגשו חברי השכב, בבוקר 0:11בשעה 

ולמדו כיצד  Indoor soccerבמתחם ה ' חניכי כיתה ט

ו החל, מיד לאחר שלב הלמידה. להכין כתובות אש

החניכים להקים ולבנות במרץ כתובות אש שונות 

. חבר ועד ההורים שלנו, בעזרתו הרבה של ערן פוס

לאחר ארוחת צהריים קלה !(. תודה רבה -ערן)

( ותודה לאורלי–בריאותית במיוחד הפעם חשוב לציין )

 .המשיכו החניכים לעבוד במרץ, 

הגשם שהחל לטפטף כמעט והרס את יום הפעילות 

אך האנרגיות הטובות , א לשינוי תכניותכמעט והבי

. לא נתנו לו לקלקל ולשמחתנו הרבה כעבור כחצי שעה חזרנו לתכנית המקורית, וההכנות המרובות

שאלות ידע , שכללה משימות מאתגרות במיוחד" חפש את המטמון"חניכי הקבוצות יצאו לתחרות 

תרים אחר , ברחבי מתחם הספורט החניכים רצו במרץ רב יחד עם מדריכיהם. 'בנושא הצופים וכו

! 'כיתה ח -חזרו כולם אל נקודת ההתחלה ושם הוחזרו המנצחים, לאחר כשעה. הנקודות השונות

כל הכבוד לכולם על הרוח . 'בנים ובמקום השלישי כיתה ה' ד-'למקום השני הגיעו כיתות ג

 !הספורטיבית שהפגינו

ת עם העניבות שלהם וכמובן למדו אודות הצבעים עברו החניכים פעילויות שונו, בשלב השני של היום

 .השונים ומשמעותם
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כאשר כל הורי השבט התאספו יחד עם החניכים כדי לצפות בטקס , 8:11שיאו של הערב החל בשעה 

. מתן ויובל ביחד עם מרכז השבט נדב -י המרכזים הצעירים"הטקס הועבר ע. קבלת העניבות

על מנת לקבל את העניבות החדשות , ז רחבת המסדרים החניכים הנרגשים נקראו אחד אחד למרכ

" חזק ואמץ"אותה למדו והתבקשו לצרוח " צופית"החניכים לחצו את ידי מדריכים בלחיצת יד  .שלהם

 ". צופים חזק"כתגובה לצעקת המדריכים 

החל טקס האש עליו , מיד לאחר טקס קבלת העניבות

. תבמשך שעות כה רבו' ג וכיתה ט"עמלו חברי השכב

כתובת אש  -הראשונה. כתובות שונות 2הטקס כלל 

השנייה , "תעביר, יש צופים בעיר" מסתובבת עם הכיתוב 

השלישית , שבט פסגה"עם הכיתוב " נפתחת"כתובת אש 

הכתובות הודלקו אחת אחת על ". נכון"והרביעית " היה"

רקע תשואות הקהל והטקס הסתיים כמיטב המסורת של 

, על מנת לחתום את האירוע בטעם טוב. קודים המשובחים של השבטשבט פסגה עם מבחר הרי

תודה לכל מי שקנה ותמך . שתייה נמכרו לכל+ קיוסק השבט בראשות ועד ההורים נפתח ופיצות 

 .בפעילות השבט

 

 

 

 

 :הודעות חשובות

 מיד לאחר  .בבית הספר אדלסון 2:11לנובמבר נקיים את פעילותינו בשעה  01-בתאריך ה

. נקיים טקס בעברית לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, 5:11עה בש, הפעילות

נודה לכם מאוד אם תבואו לטקס . בטקס יקחו חלק חניכי כל השכבות והוא פתוח לקהילה

 .8:11שיסתיים בשעה , חשוב זה

 יום . לחניכי שכבת יא" יום שביעיות"לס 'לנובמבר יתקיים בלוס אנג 05-08-בתאריכים ה

שמטרתו לגבש ולעצב את , למעשה סמינר קצר לכל שבטי דרום מערב שביעיות הוא

 .ניקים בשבט'יב-לפני שאילו יתפסו פיקוד כ, המנהיגים הצעירים של השבט

 

הוסיפו אותנו כחברים ותייגו את ,ונלש שדחה רתאבו אנא בקרו בדף הפייסבוק שלנו

 .יקיריכם

www.facebook.com/shevetpisga        gro.agsiptevehs.www        

 

 ,"חזק ואמץ"בברכת 

 .לאס ווגאס" פסגה"שבט  -מרכז בוגר -נדב מנדלסון

srael Scouts is a project supported by the Jewish Federation of Las Vegas.I 
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