
!!
סיכום יום פעילות 3/23/2014!
+ טיול פסח שכב״ג ו-ט׳! !

!שלום לכולם,!
מובא לפניכם סיכום של שתי פעילויות שקיימנו בשבט לאחרונה- האחת יום פעילות והשנייה- טיול 

פסח הראשון בהסטוריה של הנהגת צבר! מקווה שתהנו.!
!נדב!

!סיכום פעילות 3/23/2014!
אין כמו ימי הפעילות הרגילים. אילו בהם נפגשים בשבט ופשוט עוברים פעולה של הקבוצה יחד עם 

המדריכים. אצלנו בשבט, כמעט כל יום פעילות הוא אירוע מיוחד ולכן שמחנו לקיים יום פעילות 
!במתכונת הרגילה, שהתקיים בבית הספר אדלסון. מובא לפניכם תקציר הפעילות:!

!גד בנים- ה״אריות״ - המדריכים- מיכל ועומרי!
גד בנים עברה פעולת ״הסמלה וזהות״, המדריכים חשו כי על 
מנת לחזק את הזהות הקבוצתית יש להמציא מספר ״מורלים 

לקבוצה״ ובנוסף , הכינו החניכים דגל לקבוצה! זאת בנוסף 
לפעילויות נוספות שעברו בפעולה.!

!!!
!גד בנות-״ צ׳אבי באני״ - המדריכות- רומי ואריאל!

גד בנות מיקדו את הפעולה בחיזוק הקשר לקבוצה ולצופים. הבנות התבקשו 
לבחור את הדברים החשובים להם ביותר ונוכחו לראות כי הצופים הם חלק 

גדול מכך. בהמשך הפעולה הכינו הבנות פתקים האחת לשנייה עליהם כתבו 
״משהו נחמד״ למישהו אחר בקבוצה. לסיום שיתפו הבנות פעולה משחק 

!שדורש עבודת צוות. כל הכבוד!!
!!

!כיתה ה׳- המדריכים- דניאל שושנה ושדה!
כיתה ה׳ עברו פעולה בסגנון ״צבאי״ בה צבאו את פניהם, עברו מסלול 

מכשולים מגניב במיוחד שנבנה ע״י המדריכים וכלל מעבר בין קרני 
!!!!!!!״לייזר״, צעדים בסיסיים של קרב מגע (באוויר כמובן) ועוד.!
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!
!!

!כיתה ו׳ - המדריכים- קארין, תום וטל!
כיתה ו׳ עברה פעילות שנקראת ״גלגל החאקי״, על משקל ״גלגל 

המזל״. הפעילות התנהלה כמו תכנית טלוויזיה וכלל משימות 
!!שונות! (תודו שרעיון יצירתי! כל הכבוד למדריכים)!

!!!
 כיתות ז׳+ח׳- המדריכים- נועם ואלירן!

לאחרונה נוספו מספר חניכים חדשים לקבוצת ז׳-ח׳ ולכן 
היה חשוב למדריכים להתמקד בפעולה ש״תכניס״ את 
החניכים החדשים לאווירה של השבט. הפעולה הכילה 

פעילויות גיבוש כמו ״הליכה על חבל באוויר״ כששאר 
!!!הקבוצה תומכת וגם משחק ״Capture the flag״ גדול.!

כיתה ט׳- המדריכים- יובל ומתן!
חניכי הקורב עברו פעולת ״הכנה להדרכה בשבט״. החל מחודש מאי ייכנסו חניכי ט׳ כעוזרי מדריכים 

בפעולות השבט ולכן התמקדה הפעולה בהגדרת תפקיד המדריך בשבט ובמתן כלים בסיסיים 
!!!!!!שהצריכו דגש חוזר כמו ״הסקתימב״ה״- העקרונות המנחים להדרכה טובה.!

!שכב״ג- מדריך- נדב מנדלסון (מרכז בוגר)!
נושא פעולת השכב״ג היה -״כוחה של קבוצה״. החניכים נדרשו לבצע משימות מסוימות כאשר ידיהים 

ורגליהם קשורות בחבל לאחד החניכים הנוספים בקבוצה. ניהלנו דיון האם עדיף להצליח לבד או 
להקריב מעט מעצמנו אך להצליח כקבוצה. נוכחנו לראות שלחיים ולעבודה כחלק מקבוצה משמעות 

!!!!!!!!!!!גדולה משאנו מייחסים בחיי היום-יום.!
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!
!סיכום טיול פסח- פסגלים 2014!

ביום שישי, ה-28 למרץ 2014, יצאו חברי השכב״ג ו-ט׳ של השבט בהסעה לסן דייגו לכבוד טיול פסח 
!הראשון בהסטוריה של הנהגת צבר! (כבוד!). הטיול נערך בשיתוף פעולה מלא עם שבט גלים מסן דייגו. !
בשעה 5:00pm, הגענו לאתר הקמפינג ״ווילאים הייז״ שממוקם ליד הכפר ״ג׳וליאן״ שבקרבת סן דייגו. 

המקום היה ירוק , פורח ושקט- בדיוק מה שחיפשנו! !
הקמנו אוהלים , סידרנו את הציוד ולאחר מפגש מרגש עם החברים משבט גלים החלנו בבישול א. ערב 

צופית בתנאי שטח (ללא חשמל ותאורה) - מרק עוף, קבבים ,סלט ופסטה (יאמי!). שירים מסביב 
!למדורה, נקיונות והלכנו לישון.!

בשבת בבוקר השכמנו קום עם חימום בוקר כיפי ומיד לאחריו ארוחת בוקר מפנקת שהכינו חניכי שני 
השבטים. לאחר מכן מספר הוראות בטיחות ו… יוצאים למסלול ההליכה הראשון!!

יצאנו כ-35 חניכים ,2 הורים מלווים ושני מרכזים בוגרים למסלול הליכה של כ-10 ק״מ, במהלכו 
עברנו הפעלות דרך שקשורות לטבע, משחקים להליכה ועוד… האווירה הייתה מצוינת ואפילו מזג 

האוויר לא היה חם מדי. כיף היה לראות את חניכי השבטים מתערבבים ביחד ומוצאים חברים 
חדשים. לאחר ארוחת צהריים מפנקת (קופסאות שימורים- ממש כמו בצופים בישראל!), המשכנו 

!!!!!!!!בהליכה שבסיומה אגם יפהפה. !
חזרנו למתחם הקמפינג שם התחלנו בבישול הפויק׳ה לארוחת הערב. המרכזים הצעירים של שני 

השבטים הכינו פעולת ערב מוצלחת במיוחד שזכתה להתלהבות רבה מצד חניכי השבטים ולאחריה 
!ניגשו כולם לארוחת הערב (שכקצת התפקששה :) ).!

בבוקר יום ראשון, מזג האוויר לא האיר לנו פנים ולכן נאלצנו לשנות תכניות ובמקום לצאת למסלול 
הליכה נוסף, קיימנו פעילות קצרה בשטח. החניכים נהנו מאוד מהזמן שניתן להם ביחד וניצלו כל רגע 

!שניתן להם ביחד להכיר אנשים חדשים.!
לקראת סיום קיימנו מסדר בו קיבלו החניכים חולצות מגניבות במיוחד! !

כשהגיע הזמן ללכת, החלה המשימה הקשה ביותר- להפריד את חניכי השבטים שנקשרו כל כך טוב 
האחד לשני :). אנו בטוחים כי התחלנו מסורת שתימשך עוד שנים רבות.!

תודה גדולה לערן פוס מועד ההורים שיצא כהורה מלווה - עזר, תמך והיה שם בכל רגע נתון! 
אתה גדול!

מרכז בוגר: נדב מנדלסוןראש השבט: אורלי שנצר שבט פסגה 2014


