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 שבט פסגה -סיכום חודש דצמבר

 מחנה חורף+ אירוע חנוכה 

 ,שלום לכולם

כולי תקווה כי מעתה ! מובא לפניכם סיכום של כל חודש דצמבר, לאחר תקופה ארוכה ללא העלון שלנו

 .עמכם הסליחה. שבועי-והלאה נחזור לשגרת העלון הדו

פעילות יום ראשון שהתנהלה , רביעיג בימי "פעילות שכב, אירוע חנוכה גדול? אז מה היה לנו החודש

 !ומחנה חורף בלתי נשכח!( כל הכבוד)בצורה מוצלחת ללא נוכחות מרכז בוגר 

 :נתחיל מההתחלה, בשביל לעשות לכם קצת סדר באירועים... אז

 -תופסונ תונומתל) 3102/3221 -אירוע חנוכה

https://www.facebook.com/shevetpisga/media_set?set=a.481642978621889.1073741834.1

00003285733610&type=3 

ת ת הכנסג ונציגים מועד ההורים בבי"נפגשו חברי השכב, בצהריי יום ראשון הראשון בחודש דצמבר

זו השנה השנייה בה אנו . מדבר קודש שבהנדרסון והחלו בהכנות לאירוע חנוכה השבטי שלנו

להודות לעופרה מועד  מצוינתוזו הזדמנות "( מסורת"מישהו אמר )מקיימים את האירוע בבית הכנסת 

 .בראד טקטיאל על שהתיר לנו להשתמש במקום -ההורים על התיווך וכמובן לרב בית הכנסת

שכולל תחנות שונות ומגוונות ולסיים את , ג לקיים הפנינג"החליטו חברי השכב, ומה לשנה שעברהבד

 .עליה ארחיב בהמשך -הפתעההאירוע ב

למתחם בית הכנסת ומיד !( משתתפים 053)החלו להגיע החניכים ומשפחותיהם  0:33בשעה 

ח ולצפות בקנאה מן הצד לשוח, בזמן שההורים מצאו זמן להירגע, התפזרו החניכים לקבוצותיהם

  . בפעילות ילדיהם

                                 .י ועד ההורים"ציפתה פעילות יצירה שאורגנה ע, באי האירוע לקטנטנים

 :חניכי השבט עברו ברוטציה בין התחנות הבאות

 ".הרשיס קיס"בייגלה ו, בתחנה זו הכינו החניכים סביבון ממרשמלו -"אכיל"הכנת סביבון  .0

 

 

 

 

החניכים התחרו במשחק הסביבון . פעם לא נס ליחו המשחק שעף -משחק הסביבון .2

 !הזוכה קיבל ערימה יפה של מטבעות שוקולד"... ש"תצא האות המפורסם ורק קיוו שלא 

 

, על מנת לשדרג את התחנה. התחנה הטעימה באירוע -הכנת לביבות .0

ששידרג לנו את הלביבות  והפך אותן , שף אפי –זכינו לעזרה מהאחד והיחיד 

 !(תודה אפי. )תרת של האירועלגולת הכו

https://www.facebook.com/shevetpisga/media_set?set=a.481642978621889.1073741834.100003285733610&type=3
https://www.facebook.com/shevetpisga/media_set?set=a.481642978621889.1073741834.100003285733610&type=3
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צאו ...ידיים מאחורי הגב ו, עניבות מסביב לעיניים -בעיניים עצומות הסופגנייתחרות אכילת  .4

 !לדרך

 

, הכנת קישוטים לחג -תחנת יצירה .5

דפי צביעה והכנת סביבון , כתר עם סביבון

 .כיף כיף כיף. מנייר

 

 

, הגיעו לאירוע, שהתארחו כאן בוגאס" תזוזה"ת חברי להק. ציפתה לחניכים הפתעה, בסיום הרוטציה

וקיימו פעילות משותפת עם חניכי ( חלקם פעילים בתנועת הצופים בארץ)חלקם אף לבושים בחאקי 

לכל קבוצה הוצמדו שני רקדנים מהלהקה וביחד איתם התבקשה כל קבוצה להכין ריקוד קצר . השבט

 . המבוסס על אחד משירי החג המוכרים

 

 

 

 

 

י "סרטון שהוכן ע -התכנסנו באולם הגדול ושם ציפתה לנו הפתעה נוספת, ספר חזרות קצרותלאחר מ

. המספר את סיפורה של חנה זלדה ובעלה שרק רוצה לאכול לביבה חמה ומתוקה בחג, ג "השכב

 -למקרה שפספסתם את הסרטון

http://www.youtube.com/watch?v=wO8O4faMr9o&noredirect=1 –  סרטון חובה! 

לאחר . הציגו חניכי הקבוצות את הריקוד שהכינו לכבוד החג לקול תשואות הקהל, מיד לאחר הסרטון

בוא לימדו את הקהל כיצד להכין , "השף המשוגע"–ג לקטע קומי קצר "מחברי השכב 0עלו , השירים

 ". משוגעת"הלביבה בדרכם 

לאחר מכן זכינו להופעה קצרה ותמציתית של להקת תזוזה הנפלאה ועל מנת לחתום את האירוע 

 !נתראה באירוע חנוכה הבא! תודה לכל מי שבא. קיימנו הדלת נרות חגיגית וחילקנו סופגניות

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wO8O4faMr9o&noredirect=1
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 -נוספותמונות תל) IDF /201352-/2312 -/102מחנה חורף 

https://www.facebook.com/shevetpisga/media_set?set=a.10152053696102908.100003285

733610&type=3 

 Indoorחניכי ומדריכי השבט בפרק ה מ 55נפגשו , צ"אחה 0:03בשעה ,לדצמבר  00 -ה, ביום שישי

soccer ,נרגשים ונלהבים לקראת תחילתו של מחנה החורף השני בתולדות שבט פסגה! 

 

 

 

 

 

שם קיימנו את המחנה בשנה , שבקרבת העיר  camp potosiחניכי השבט יצאו בנסיעה לכיוון 

פ "ע, שונותהגיעו החניכים לשטח המחנה ומיד התפזרו לבקתות ה 5:33בסביבות השעה . שעברה

בו גם פגשו את , בחמש וחצי התכנסו כל החניכים למסדר פתיחה. ביחד עם מדריכיהם, קבוצות

. !"( כן המפקד)"ל ומשקפי שמש וביחד קיימו מסדר פתיחה "לבוש במדי צה, ( נדב" )מפקד"ה

תי מ, מה פירוש השם -ל"קיימו כל הקבוצות פעולת היכרות בסיסית בנושא צה, לאחר מסדר הפתיחה

שכללה כמובן , לאחר מכן נערכה ארוחת שישי חגיגית. הוא הוקם ועוד מספר פרטי מידע בסיסיים

 . קידוש

 

 

 

 

 

פעילות הערב חולקה . 'ט-'וכיתות ו' ה-'כיתות ג -חולקו החניכים לשתי קבוצות, ארוחת הערב רחאל

מוסמך והבעלים מאמן , בהנחייתו של תומר שטיינברג , לימוד קרב מגע בסיסי  -באחד -לשני חלקים

עברו החניכים בין תחנות , השניבחלקו  !!(.תודה רבה לתומר ולי). בהנדרסון" הישרדות"של מרכז 

לכותפות של " ים'פאטצ"בשנייה , " דסקיות"בתחנה אחת הכינו . לית"צה" הסמלה וזהות"שונות של 

 . ליים"ל ובשלישית צבעי פנים צה"פ יחידות שונות בצה"ע, החאקי

 

 

 

 

 

 .רב הסתיימה במסיבה שבטית בחלל חדר האוכלפעילות הע

https://www.facebook.com/shevetpisga/media_set?set=a.10152053696102908.100003285733610&type=3
https://www.facebook.com/shevetpisga/media_set?set=a.10152053696102908.100003285733610&type=3


 1023-1024שבט פסגה 

 

 
4 

 אורלי שנצר: ראש השבט                  1023-1024מנדלסון נדב                 שבט פסגה : רכז השבט
 

הם זכו להשכמה רועשת . הפתעה לא צפויה' ט-'ציפתה לחניכי כיתות ז -בשעת לילה מאוחרת

את מה שקרה . ש לילה מפחיד במיוחד מסביב לשטח המחנה"במיוחד של במדריכים שלהם ויצאו לא

 ! על מנת לבנות מתח לשנים הבאות -שם לא נגלה

- יום שבת

עם פעילות חימום והרקדה מעוררת ומקפיצה ומיד לאחריה מסדר  0:33היום התחלנו בשעה  את

לאחר מכן המשכנו לארוחת בוקר ומיד לאחריה יצאנו למסלול רגלי קצר ". המפקד"בנוכחות , בוקר 

לאחר ! מזג האוויר האיר לנו פנים והטיול זכה להצלחה רבה. מסביב לשטח המחנה( כשעה וחצי)

 .המשיכו החניכים לפעילות גיבוש בקבוצות, ליהטיול הרג

 טבשה לש הריעצה תזכרמה התייהש ,ךלמילא ידע – תשגרמ העתפהל וניכז, ארוחת הצהריים ןמזב

 רקבל האב ,ל"הצל סויג ינפב תדמועו לארשיב םיפוצה לש תוריש תנש השוע התעו הרבעש הנשב

שהוכנה " למליון המרוץ"תחרות  -החלה הפעילות המרכזית של היום ,םיירהצה תחורא רחאל .ונתוא

לכל קבוצה ניתנו מספר רמזים ומשימות שונות אותן , בתחרות זו. ג"י חברי השכב"בקפידה ע

תוך הפגנת , ת כלל המשימותהקבוצה הראשונה שהשלימה א. התבקשו לבצע בשיתוף פעולה מלא

 .ניצחה-שיתוף פעולה ושימוש בשפה העברית, אחדות

 :המשימות כללו. ל"צה-התקשרו לנושא המחנה המרוץכל משימות 

 הכנת אלונקה מסנדות וחבלים וסחיבת אחד החניכים. 

  הכנת פיתות בטאבון 

  פתי בר"ופיסול ב( ?"מנת קרב"מישהו אמר )הכנת סלט טונה "

 .רושוקולד השח

 צופי"מכשולים  מרוץ" 

  לי"צה" מארש"יצירת 

 "וסדר בבקתה ןניקיו" מסדר 

 

 !!!(וואוו! )של הצופים ' שזכו לקבל חגורות סקוטצ', כיתה ו -בסיום התחרות הוכתרו הזוכים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . התבקשו החניכים לארוז את חפציהם ולהתכונן לקראת החזרה הביתה, לאחר התחרות המתישה

כולם בחדר האוכל למסדר סיום  כנסותהשבטי ומיד לאחריו " הבדלה"טקס  קיימנו, לקראת סיום היום

 !רטים'חלוקת הסווטצ -ולרגע שכולו חיכינו לו

עייפים אך , עלו כל החניכים לאוטובוס בליווי מספר הורים והחלו את דרכם בחזרה לוגאס, בשלב זה

 !  מרוצים
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שבלעדיהם מחנה החורף לא יכול  ג וועד ההורים"חברי השכב, תודה רבה לכל ההורים המלווים 

 !היה לצאת לפועל

 

 

 

 

 

 

 

 

 .נשארו לעוד יום שלם של כיף וחוויות בשטח המחנה"( מנוחת הלוחמים)"ג המותשים "חניכי השכב

ג לחידון צופי מגניב במיוחד ונושא "התכנסו חברי השכב, לאחר שיחת תיאום ציפיות וארוחת ערב

צפינו כולנו בסרט , (?איך לא)כמיטב המסורת , חידון לאחר ה. שכלל נושאים רבים ומגוונים, פרסים 

 .מבצע סבתא וכך גם סיימנו את היום -הכי ישראלי שיש

 :יום ראשון

לאחר חימום בוקר כיפי במיוחד . ג ליום חדש ומלא אנרגיות"התעוררו חברי השכב, לאחר שינה טובה 

כיצד העבר שלנו משפיע , "תידע-הווה-עבר"התכנסנו לפעולה מצחיקה במיוחד בנושא , וארוחת בוקר

 דחוימב הנהמה תייה הלועפה. על ההווה והעתיד וכיצד הבחירות שלנו היום יעצבו את המשך דרכנו

 ךרעייש ,ג"בכש הנחמ -םלוכמ לודגה הנחמה ןונכתב ג"בכשה יכינח ולחה ,הלועפה םויסב .תדמלמו

  .2304 ראורבפ שדוחב

 הללכ תורחתה .ג"בכשה יכינחל "ףש רטסאמ" תורחת ונמייק ,םיירהצה תחורא תא גרדשל תנמ לע

  !הקושקש -תרתוכה תלוגו הניחט ,ןובאטב תותיפ תנכה

 ןוויכל ונאציו ונזרא ןכמ רחאלו תורחתהמ םילכאמה תא הללכש םיירהצ תחוראל ונבשייתה

 .הנחמה תא ונמייס םג םש ,תומלוא לגרודכ קחשמל "סנלירוא"ה
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 :הודעות חשובות

 בשעה הקבועה,בבית הספר אדלסון  םתתקייעד להודעה חדשה פעילותינו  -שימו לב ,

 w. hillpointe Road, Las Vegas , NV 89134 9700בכתובת 

 בורקב םיטרפ !יגיגח טבשב וט גנינפה םייקנ ראוניל 09-ב -טבשב ו"ט עוריא... 

 ג"בכשה הנחמ םייקתי ראורבפל 24-28-ב -'ט הנחמו ג"בכש הנחמ 

 12- המשרהל ןורחא ךיראת .הינרופילקב 'ט תותיכל הכרדה סרוקו

 !!םשריהל ורהמ .ראוניל

 

הוסיפו אותנו כחברים ותייגו את ,ובאתר החדש שלנו אנא בקרו בדף הפייסבוק שלנו

 .יקיריכם

www.facebook.com/shevetpisga        www.shevetpisga.org        

 

 ,"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 

 

 

 

 

 :עובשה תנומת
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