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 4102/40221+  4102/4025סיכום ימי פעילות 

 ,שלום לכולם

 תבאנרגיוחזרנו לפעילות מלאה , לאחר חופשת החורף הארוכה ושלושה שבועות בהם לא התראינו

שני ימי הפעילות האחרונים היו מהנים ומגבשים והחזירו את השבט לשגרה הטובה . מחודשות

 .והמוכרת

 :וניםמובא לפניכם סיכום ימי הפעילות האחר

05/01/2014 

הנוכחות לא הייתה בשיאה שכן . שבועות בהם לא התראינו 3לאחר , יום הפעילות התחיל במסדר

 ! משפחות רבות טרם חזרו מחופשת החורף אך מי שהגיע בהחלט הרוויח

 עומרי ומיכל -המדריכים"(: האריות)"בנים ' ד+'ג קבוצת

 כיףהפעולה התחילה במספר משחקי . 1024קבוצת האריות ברה פעולה שהתמקדה במעבר לשנת 

" מספרים"משחק ה, (משחק מצחיק בו החניכים צריכים להפגין יצירתיות" )בטטה"וגיבוש כגון 

ואף " מעגל אמון"לאחר מכן המשיכו החניכים למספר משימות בונות אמון כגון . .freeze danceו

התבקשו , את סיום הפעולהלקר. הליכה בעיניים מכוסות בעניבה כשהמדריכים מובילים אותם

 .1024החניכים לכתוב על דף ה הם רוצים שיקרה בשנת 

 רומי ואריאל -המדריכים: chubby bunny)) בנות' ד+'ג קבוצת

צמידי , הבנות הכינו את סמל הצופים והשבט בדרכים שונות. עברו פעולת יצירה' ד-'קבוצת בנות ג

יצא  -לט לקבוצה מנייר קרפ וחומרי יצירה נוספיםיצירת ש -חברות ולבסוף עבדו על פרויקט קבוצתי

 !!מדהים

 דניאל ושושנה –המדריכים : 'כיתה ה

תחרויות קבוצתיות , עברה פעילות מהנה במיוחד שכללה מספר משחקי פתיחה מלהיבים' כיתה ה

 !ולקינוח אף תצוגת אופנה יצירתית במיוחד

 קאריןתום ו-המדריכים: "השניצלים" -'כיתה ו

: הפעילות כללה משימות רבות כגון". חפש את המטמון"של  תחווייתיעברו פעילות ' ה וחניכי כית

בסיום . שירה ומשימות נוספות המצריכות עבודת צוות, ציור, אנושית פירמידה, ריקודים של השבט

ניצלו המדריכים את הזמן לחשוב ביחד עם החניכים על מורלים , מותשים כשהחניכים, התחרות

 .חדשים

 נועם ואלירן -המדריכים: 'ח+'ז כיתות

כבר במחנה החורף ניתן היה לראות את חניכי . לאור מספר אילוצים' ח+'לאחרונה איחדנו את כיתות ז

הפעולה , כיוון שיש צורך בגיבוש מחדש בהרכב החדש .השכבות מתחילים להתחבר ולהסתגל

נבחנו במשימות הדורשות , "מעגל אמון"החניכים עמדו ל. התמקדה בגיבוש והיכרות מעמיקה יותר

כאשר על חברי , להוריד מקבל לרצפה בשיתוף פעולה, עבודת צוות כמו לשמור על בלון באוויר

 ... הקבוצה חייבים לגעת בו לאורך כל הזמן ועוד

 מתן ונדב, יובל -המדריכים: 'כיתה ט
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לאחר . ושחזרה בסערה מחופש החורף היישר אל מתחם ההחלקה על הקרח לפעילות גיב' כיתה ט

הקרב ובא והמציאו מורלים חדשים ' שם החלו בהכנות למחנה ט, מכן חזרו החניכים לבית הספר

 .לקבוצה

 (מרכז השבט)נדב מנדלסון  -מדריך(: שכבה בוגרת)ג "שכב

 .1024שגם סימלה את פיתחה של שנת  1023ג פסגה עבר פעילות מסכמת לשנת "שכב

הן בפן האישי , 1023וב על פתקים אירועי שיא משנת התבקשו החניכים לכת, לאחר משחק הפתיחה

לאחר מכן התבקשו החניכים לשתף בציפיותיהם . לפי חודשי השנה, והן בצופים ולמקמם על ציר זמן 

כתבו החניכים כרטיסי ברכה האחד לשני עם איחולים וציפיות לשנה , בשלב זה. 1024לשנת 

 .1023 תמיוחד שמסכמת אהתקיימה פעילות מגבשת ב, בסיום הפעולה. החדשה

 

4102/42102 

. ל"אריאל שרון ז, עם ציון מותו של ראש הממשלה לשעבר, יום פעילות זה נפתח בצורה שונה

 .החניכים צפו בסרטון קצר אודות חייו ופועלו של ראש הממשלה המנוח ועמדו דקת דומייה לזכרו

 :מובא לפניכם תקציר פעילות החניכים

 עומרי ומיכל -המדריכים"(: ותהארי)"בנים ' ד+'ג קבוצת

לאחר מכן נבחנו ... ועוד" פישוקים","מוס'ג:"החניכים התחילו את הפעולה במשחקי פתיחה כגון 

חרר מן הקשר שתבו החניכים מחזיקים ידיים במעגל וצריכים לה" קשר אנושי"בעבודת צוות כשביצעו 

ושקע במיוחד שכלל שאלות על אליו נקלעו מבלי לשחרר אחיזתם ולבסוף סיימו בחידון ענקי ומ

 !היה כיף. החיים בישראל ושירים, ספורט,המדריכים, הצופים

 

 

 

 

 

 

 -המדריכים: chubby bunny)) בנות' ד+'ג קבוצת

 רומי ואריאל

. בשבוע זה התמקדו הבנות בריקודים ישראליים

, "תגידו לה"תחילה למדו הבנות ריקוד ישראלי לשיר 

סוף הפעילות ובבהמשך נערכה מיני תחרות ריקודים 

הקבוצה . )ניסו הבנות להמציא מורל חדש לקבוצה

עברו הבנות חידון , בנוסף!( מצטיינת במורלים

 .טריוויה כללית שכלל שאלות על הצופים ועל ישראל
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 דניאל ושושנה –המדריכים : 'כיתה ה

בפעולה החניכים למדו כפיתה . ברו פעולת צופיות' חניכי כיתה ה

למדו כיצד לקשור עניבה כמו שצריך , תסנאדובסיסית בין שתי 

  .ושיחקו משחק תופסת ענקי עם עניבות(  ! סוף סוף)

 

 קאריןתום ו-המדריכים: "השניצלים" -'כיתה ו

יום הספורט כלל . צופי" יום ספורט"עברו ' חניכי כיתה ו

 .משחקי כדור שונים ומגוונים וכמובן הרבה מורל ומוסיקה

 

 

נועם  -המדריכים: 'ח+'כיתות ז

 לירןוא

גיל "שונות שמתקשרות ל" דמויות"בפעולה זו התמקדו החניכים ב

מישהו ם בטחון , מישהו שרוצה להרשים את כולם, מרדן -"ההתבגרות

( הורדות רגליים)לאחר משחק פתיחה כיפי במיוחד ... 'עצמי נמוך וכו

לאח מכן . התבקשו החניכים להתנהג בהתאם לדמות אותה הם קיבלו,

על מנת להוציא , בהמשך . דמויות לחיקוי בחייהם דיברו החניכים על

קצת אנרגיות אף נערך משחק מחבואים קבוצתי ולאחריו דיון קצר על 

 .שאיפות החניכים לעתיד

 מתן ונדב, יובל -המדריכים: 'כיתה ט

אחת מחניכות הקבוצה . הקרב' ט-נמצאים בעיצומו של תהליך גיבוש לקראת מחנה ה' חניכי כיתות ט

והקבוצה נפגשה למשחק באולינג למשך כשעה ולאחריו חזרו לבית ( מזל טוב דניאל)הולדת חגגה יום 

 .'הספר לעוד משחקי גיבוש והכנה למחנה ט

 

 

 

 

 

 (מרכז השבט)נדב מנדלסון  -מדריך(: שכבה בוגרת)ג "שכב

. ג השבט לא התקיימה פעולה עקב מבחני הגמר שמתקיימים השבוע והעומס הגדול שנוצר"לשכב

 !וע הבאנתראה בשב
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 :הודעות חשובות

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

  Road, Las Vegas , NV 891349700 w. hillpointeבכתובת 

 פרטים בקרוב! לינואר נקיים הפנינג טו בשבט חגיגי 21-ב -ו בשבט"אירוע ט... 

 ג "לפברואר יתקיים מחנה השכב 21-/2-ב -'ג ומחנה ט"מחנה שכב

 21-תאריך אחרון להרשמה  .בקליפורניה' וקורס הדרכה לכיתות ט

 !!מהרו להירשם. לינואר
 4-ה דע ילויב 12 םיכיראתב םייקתי לארשיב םיפוצה לש ץיקה הנחמ -הבבצ הנחמ 

 .רשק ורצ אנא -םיפסונ םיטרפל .טסוגואב

 

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

 .יקיריכם

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

 

 ,"מץחזק וא"בברכת 

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

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

 

 

 

 

 :תמונת השבוע

 לכ .הנשה לש ןושארה רבצ ןיערג רנימסל וכרדב ,ונלש םיריעצה םיזכרמהמ דחא ,ירפ לבוי

 !דובכה
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