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מחנה חורף 
ביום שישי, ה-12 בדצמבר, נפגשו כ-100 (!) מחניכי השבט בבית 

הספר אדלסון, נרגשים ומוכנים לצאת לעוד חוויה בלתי נשכחת. 
יצאנו בשני אוטובסים לכיוון Camp Potosi שממוקם כ-45 דקות 

מהעיר, במקום פסטורלי בלב ההרים. בהגיענו למחנה כבר חיכתה 
לנו אווירה חורפית במיוחד- סימנים של שלג מסביב, בקתות 

מחוממות מעץ , צעיפים וכובעי צמר בשפע. התפצלנו לבקתות 
והתארגנו לקבלת שבת , מלווה בשירים והצגה קצרה של ״חנל׳ה 

ושמלת השבת״. לאחר ארוחת הערב התחלנו להיכנס לאווירת 
ה״הישרדות״ - הנושא הנבחר למחנה. קיימנו פעילות בה הכינו 

הגדודים דגלים שבטיים, סרטים לראש, למדו כיצד לקלוע למטרה 
וכיצד להכין משקפת בטבע. את היום סיימנו במסיבה ״פסגה 

סטייל״ כמו שרק אנחנו יודעים. בלילה קיימנו א״ש לילה לגדודים 
ח׳ ו-ט׳- אבל על זה אנו לא יכולים לפרט. :)  למחרת התעוררנו ליום 
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פעולה -7 בינואר 

הפעילות התקיימה בביה״ס 
אדלסון. רוב הקבוצות בחרו לקיים 

הכנה למחנה חורף - כתיבת 
מורלים, תיאום ציפיות ועוד. 

מיומנה של מרכזת  

קמתי בבוקר של ה12 בדצמבר 
וידעתי שהולך להיות יום נהדר. 

אחרי כמה שעות של ציפייה, 
הגעתי לבית ספר אדלסון למראה 

שכל פעם משמח אותי מחדש: 
חניכי השבט. הפעם היו להם גם 
כמה מזוודות... ראיתי התרגשות, 

שמחה וגם קצת לחץ. כשהנסיעה 
של האוטובוס הסתיימה, הגעתי 

לעולם אחר-- במשך 48 שעות (24 
בשביל החניכים) קיבלתי את 

ההיזדמנות להתחבר עם הטבע, 
להתרחק מטכנולוגיה, וכמובן 

להתקרב לשבט שלי. 

אבל משהו היה שונה... בפעם 
הראשונה בשלוש וחצי שנים שלי 

בצופים, יצא לי לקחת צעד אחורה 
ולהעריך את המקום שהשבט 

נמצא בו היום ואיך הוא מתפקד. 
בתור מרכזת, יצא לי להסתובב בין 
כל הקבוצות ולתקשר עם חניכים 

בכל הגילאים. אני יכולתי 
להסתכל ולהעריך את העבודה 

הקשה של כל השכב״ג-- מדריכים, 
פעילים, רשג״דים, וכמובן צוות 

מרכזים וועד הורים.  מחנה חורף 
2014 הוא זכרון של שמחה, כיף 
וזמן עם המשפחה השנייה שלי 

שאני אף פעם לא אשכח. נועם דדון
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יפה יותר, השמש עלתה ויצאנו למסלול טיול בקרבת המחנה. 
השלג בהרים ואווירת ה״ביחד״ הם ללא ספק משהו שאנו לא 

נתקלים בו כל יום. לאחר הטיול קיימו הקבוצות פעילות בבקתות , 
שכללה הכנת פונדו אישי, משימות קבוצתיות ועוד. סיימנו את 

בטקס הבדלה מקסים, ומיד אחריו מסדר סיום שמח במיוחד שכלל 
ריקודים , שיר המחנה המגניב אותו כתבו חברי השכב״ג, חלוקת 
סווטצ׳רטים ועוד. בשלב זה יצאו חניכי השכבה הצעירה בדרכם 

חזרה לעיר- עייפים אך מרוצים!

חניכי השכב״ג נשארו ועברו עוד יממה שלמה של פעילויות- ערב 
כיף שכב״גי, תחרות בישול, פעולות בנושא מודל היופי, בניית 

״משפחה״ שכב״גית, טירוף, צחוקים וגיבוש. היה מדהים. 

אירוע חנוכה שבטי
ביום ראשון,  ה-21 בדצמבר, נפגשו חניכי השבט ובני משפחותיהם 

בבית הכנסת ״מדבר קודש״ לאירוע החנוכה השנתי של השבט. 
האירוע כלל תחנות רבות שהופעלו ע״י חניכי השכב״ג ו-ט׳ כגון- 

הכנת סביבונים, בניית חנוכיות, הכנת לביבות, תחנת יצירה, 
טפטופי נרות ועוד ועוד. הקטנטנים זכו גם הם להפעלות יצרתיות 

ע״י חברי הועד. האירוע הסתיים במופע קסמים מרהיב ומיד אחריו 
הדלקת נרות שבטית וחלוקת סופגניות. אחלה דרך לצאת לחופשת 

החורף! תודה לכל מי שהגיע.

ספונסרים
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בקרוב בשבט…! 

4 בינואר - יום פעילות רגיל •

7 בינואר- פעולת שכב״ג •

• L.A 9-10 בינואר- יום שביעיות ב

11 בינואר- פעולת ״מאסטר שף״ •
 .Vistas בפארק ה

14 בינואר - פעולת שכב״ג •

16-17 בינואר- סמינר ט׳ •

18 בינואר- יום פעילות רגיל •

21 בינואר- פעולת שכב״ג •

24 בינואר- מסיבת גיוס של •
השבט! 

25 בינואר- יום פעילות רגיל •

28 בינואר- פעולת שכב״ג •

30-31 בינואר- סמינר הכנה •
למחנה שכב״ג 

הידעת? 

השם ״פסגה״ נבחר ע״י שרון עדן ✦
בעקבות הנוף ההררי של וגאס. 

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

קנו את התג שלנו עוד היום וקבלו הנחה לעשרות בתי 
http://www.shevetpisga.org/#!kcf/ !!!עסק
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