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טו בשבט קהילתי 
ביום ראשון,  ה-25 בינואר, התאספו כ-300 אנשים בבית הכנסת בית 

שלום לאירוע טו בשבט קהילתי,(בחסות ה-IAC ו-JNF). באירוע 
לקחו חלק כ-5 תנועות נוער וביניהן גם אנחנו, עם נוכחות של כ-150 

הורים וחניכים מהשבט. האירוע כלל מתנפחים, פירות יבשים 
ותחנות הפעלה שונות בנושא טו בשבט ואיכות הסביבה כגון: הכנת 

ראש דשא, פיסול במיחזור, שתילים אישיים, חידון על טו בשבט 
ועוד. במקביל הרצאות מעניינות למבוגרים. כמיטב המסורת , 

שולבו גם ריקודים ישראלים רבים במהלך היום. היה כיף!

יום פעילות מאסטר שף
ביום ראשון ה-11 בינואר, נפגשנו בפארק ה- Vistats לתחרות 

המאסטר שף השנתית שלנו. התחרות נערכה בין הגדודים, כשעל 
כל אחד מהם להכין 6 מנות: פלאפל, טחינה, סלט ישראלי, פיתות , 
סלט כרוב וסלט פירות. החניכים עבדו במרץ, הפגינו יכולות בישול 
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יום שביעיות 

בסופ״ש של ה-9-10 בינואר, יצאו 
5 מחניכי השבט לסמינר בלוס 
אנג׳לס שמיועד אך ורק לחניכי 

שכבת השביעיות (יא׳). הסמינר 
כלל חניכים מחמישה שבטים ונתן 

דגש לתכנים ושאלות הרלוונטיות 
לגילם כמו שאלת הזהות 

היהודית-ישראלית וההתלבטויות 
לקראת השנה האחרונה בשבט. 

פעולות 4 בינואר ו-18 
בינואר 

הפעילויות התקיימו בבית הספר 
אדלסון כמיטב המסורת, כאשר כל 

קבוצה נותנת דגש משלה על 
נושאים שרלוונטים לקבוצת הגיל 

ולראשונה, החלו המדריכים 
לעבוד על פי מערך ההדרכה 

החדש של תנועת הצופים שנקרא 
״המסע בצופים״. 

סמינר ט׳ 

בתאריכים ה-18 וה-19 בחודש, 
קיימנו סמינר גיבוש לגדוד ט׳ 

בבית משפחת אייזנברג (תודה 
לורד על האירוח וללי על כל 

העזרה! ) בהשתתפות 12 חניכים. 
הסמינר כלל פעילות מלהיבה של 

״חפש את המטמון״ בסטריפ, 
פעולות גיבוש והיכרות מעמיקה, 

פעילות כיף ב Sky zone ועוד. 

הפסגתון 
עורך: נדב מנדלסוןעדכונים | תמונות נבחרות | אירועי החודש
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גבוהות ושמרו על מורל גבוה לאורך כל התחרות. לבסוף, נחליט 
חבר השופטים המכובד שלנו (השף אפי והמרכזות הצעירות) כי 
הזוכים בתחרות הם גדוד ה׳, שזכו בקרטיבים ותהילת עולם. כל 

הכבוד!

מסיבת גיוס לשבט
במוצאי שבת, ה-24 בינואר התקיימה , לראשונה בעיר, מסיבת גיוס 
הכספים של השבט. נושא המסיבה- שנות ה-20. להפקת המסיבה 

גויסו מיטב המוחות מהשבט (מספר חברי ועד + מספר הורים 
מהשבט) שנפגשו במשך חודשים ושקדו על הפקת מסיבה בלתי 
נשכחת. לאירוע הגיעו קרוב ל-120 אורחים (!). בכניסה לאירוע , 
נהנו האורחים מקבלת פנים ע״י חברי השכב״ג שהיו מחופשים 

לצ׳ארלי צ׳פלינים. לאחר שקיבלו כוס שמפניה וזכו לתמונה 
למזכרת היישר משנות ה-20, נהנו האורחים מהופעת הפסנתרן 
האורח, ריקודים סלונים ומבחר מטעמים משובחים. בשיאו של 
הערב , לאחר הסרטון המרגש (אותו תוכלו למצוא באתר שלנו), 

התקיימה הופעה של זמר אורח שהנעים את זמננו עם שירי שנות 
ה-20 ומיד לאחר מכן התתחילה המסיבה הבלתי נשכחת בהיצוחו 

של DJ שי. תודה גדולה לכל המתנדבים והאורחים. נתראה בשנה 
הבאה!

ספונסרים

�2

בקרוב בשבט…! 

1 בפברואר- יום פעילות מיוחד •
 12:00pm בשעה (Superbowl)

בביה״ס אדלסון. 

4 בפברואר- פעולת שכב״ג בשעה •
 6:00pm

8 בפבראור- יום פעילות בביה״ס •
 .3:00pm אדלסון בשעה

12-16 בפברואר - מחנה שכב״ג •
ו-ט׳! 

15 בפברואר - אין פעילות רגילה! •

22 בפברואר- יום פעילות בביה״ס •
 .3:00pm אדלסון בשעה

25 בפברואר- פעולת שכב״ג בשעה •
 6:00pm

-Save the date פורימון קהילתי •
מטורף בהובלת השבט ב-8 במרץ 

 .2:00-5:00pm בשעה

הידעת? 

ה-22 בפברואר הוא תאריך יום ✦
הולדתו של מייסד תנועת הצופים 

העולמית, באדן פאוול.

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

http://www.shevetpisga.org/#!kcf/c18qp
http://www.shevetpisga.org/#!kcf/c18qp
mailto:info@shevetpisga.org
mailto:info@shevetpisga.org

