
שבט פסגה 2014-2015 עלון אפריל 2014

יום צופה  
 Indoor -בשעת בוקר מוקדמת נפגשו חניכי השכב״ג ו-ט׳ במתחם ה

soccer והחלו בהכנות לקראת יום הצופה וטקס מעבר הדרגות! 
בשעה 4:00 החלו להגיע כל חניכי השבט למתחם , כאשר על כל 

גדוד הוטלה משימת בנייה צופית ייחודית - מגן דוד מסנדות, ערסל 
קבוצתי, שולחן פיקניק ונדנדה. בשעה 6:00, לאחר שסיימו לבנות 
הכל בהצלחה, החלו החניכים בטקס מעבר הדרגה שלהם, שהוא 

שונה וייחודי לכל גדוד. פריצת מעגל שכב״ג ל-ג׳-ד׳, קפיצה מעל אש 
ל-ה׳, מעבר חלון ל-ו׳ , הליכת זיקית ל-ז׳ ותס״חים ל-ח׳. כיאה 

לחניכים שעומדים בפני כניסה לשכב״ג, מעבר הדרגה של ט׳ הוא 
המסובך ביותר והם התבקשו להכין טקס אש ועמדו במשימה 

בהצלחה כבירה עם כתובות אש נפתחות,מסתובבת ועוד. החניכים 
קיבלו את הדרגות וחזרו שמחים ומרוצים! 

�1

סמינר לקורס הדרכה -ט ׳ 

את הסמינר השני השנה לחניכי 
הקורס שלנו קיימנו בבית משפחת 

שחם (תודה ענקית למשפחה!). 
הסמינר, שנוהל ע״י מדריכי ט׳ 
שושנה ודניאל התמקד בדמות 
השכב״גיסט, ריענן במעט את 

נושא החשיבות שבהדרכה וכמובן, 
כלל אינספור רגעים מצחיקים 
ומגבשים שלא ישכחו בקרוב. 

החניכים , שכבר מתרגשים 
לקראת כניסתם לשכב״ג הראו 

בגרות רבה והוכיחו פעם נוספת 
כי הם כבר כמעט בשלים לתפוס 

את המושכות בשבט ולעזור 
בהובלתו בשנה הבאה.  

 סמינר הכנה למחנה קיץ
 (שכב״ג)

השכב״ג שלנו שלא נח לרגע, נפגש 
בבית משפחת דידיו לסופ״ש של 
תכנון והכנה לאירוע הגדול של 
השנה- מחנה הקיץ! השנה אף 

זכינו לביקור של מרכז ההנהגה, 
מור נדלר, שהעביר לשכב״ג פעולה 

והעשיר את כולנו מנסיונו והידע 
שלו. בסמינר קבענו מטרות 
למחנה, לו״ז, פעילויות שיא 

והחלנו לתכנן הפתעות רבות 
לחניכים, פעולות לכל הגדודים 

ועוד ועוד. בערב הלכנו כולנו 
לשחק באולינג ומשם הלכנו 

לישון, צוברים כוחות ליום הצופה 
שהתקיים למחרת.  

הפסגתון 
עורך: נדב מנדלסוןעדכונים | תמונות נבחרות | אירועי החודש
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טקס יום הזכרון לחללי צה״ל ונפגעי 
פעולות האיבה 

כבכל שנה לוקח השבט חלק גדול ומשמעותי בטקס יום הזכרון 
לחללי צה״ל ונפגעי פעולות האיבה. השנה, מלבד השתתפות 

פעילה בטקס עצמו ופעולת הכנה מקדימה לטקס, לקחו חברי 
השכב״ג חלק בפרויקט ייחודי בו קיימו מפגשים אישיים עם 

משפחות ששכלו את יקיריהן בביתן של המשפחות. החניכים שמעו 
את הסיפורים המרגשים, צפו בסרטים ובתמונות ולאחר מכן הכינו 

מעין ״היכלי הנצחה אישיים״ לזכרם של הנופלים. המפגשים 
המרגשים בשילוב עם הטקס, בנוכחות כ-450 חברי קהילה מהווים 
חלק בלתי נפרד בעיצוב דור ההמשך שלנו שמתחייב כל שנה מחדש 

להנציח את הנופלים ולהילחם למען עתיד טוב יותר. מיד לאחר 
הטקס, הצטרפו אלינו כ-100 חברי קהילה לערב שירים לזכר 

הנופלים שמתקיים זו השנה השלישית ברציפות.

טקס יום הזכרון לשואה
ביום ראשון, ה-12 באפריל, קיימנו יום פעילות שונה וחשוב שהוקדש 

כולו לזכרון השואה.  נפגשנו בבית הכנסת ״נר תמיד״ שאירח את 
הטקס השנה, שם עברנו פעולות בנושא השואה דרך אספקטים 

שונים - סיפורים אישיים, ילדים בשואה , הרקע ועוד. חניכי ו׳ 
ומעלה קיימו מפגש מרגש במיוחד עם קבוצה של כ-20 ניצולי שואה 
ששיתפו אותם בעדותם האישית. מיד לאחר המפגש הצטרפנו כולנו 

לטקס הקהילתי , בנוכחות כ-200 חברי קהילה. המפגש המרגש 
עם הניצולים בלי שום צל של ספק נכרת בזכרון החניכים וריגש עד 
מאוד את ניצולי השואה- שראו את דור ההמשך מתחייב לא לשכוח.

ספונסרים
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בקרוב בשבט…! 

3 במאי- יום ג׳יפה בפארק ה •
Indoor Soccer. להביא בגדים 

שאפשר להרוס! 

6 במאי- פעולת שכב״ג •

10 במאי - חגיגות יום העצמאות •
 .2:00pm בונישן החל מהשעה

 13 במאי- פעולת שכב״ג •

17 במאי - יום פעילות בביה״ס •
אדלסון.  

22-25 במאי - מחנה קיץ!! •

30 במאי - טיול סוף שנה שכב״ג •

31 במאי - אירוע סוף שנה •

בבית הכנסת ״סיני״.  

הידעת? 

תנועת הצופים בוגאס (שבט פסגה) ✦
הפכה בתוך שלוש שנים לתנועת 

הנוער היהודית הגדולה ביותר 
בעיר.

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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