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פעילות מיוחדת לסוכות 
ביום ראשון,  ה-12 לחודש נפגשו החניכים בבית הספר אדלסון 

לפעילות סוכות מהנה במיוחד. החניכים חולקו לשלוש קבוצות- 
כיתות ג׳ו-ד׳, כיתות ה׳ ו-ו׳ וכיתות ז-׳ח׳-ט׳. ביחד עם המדריכים 

והפעילים התבקשה כל קבוצה לבנות סוכה מסנדות, חבלים, יוטה 
וסדינים שהביאו החניכים מהבית וכמו כן להכין קישוטים יפים 

לסוכה. בנוסף, עברו החניכים פעילות קצרה בנושא משמעות החג.

הזוכים בתחרות בניית הסוכה היו כיתות ג׳ ו-ד׳ , שבנו סוכה 
לתפארת מדינת ישראל! :)
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פעולת יום כיפור 

ב-5 לאוקטובר נפגשנו בבית הספר 
אדלסון ליום פעילות בנושא יום כיפור. 

החניכים הגדולים יותר דיברו על 
משמעות היום, הצום ועוד ואף קיבלו 
מעט רקע על מלחמת יום הכיפורים 

בעוד החניכים הצעירים התמקדו 
במשמעות החג והסליחות. בפעולת 

השכב״ג התעמקנו קצת יותר 
במשמעות החג ,למדנו רבות אודות 

מלחמת יום הכיפורים וכתבנו מכתבי 
סליחה. 

פעילות בפארק 

ב-19 לאוקטובר, קיימנו יום 
פעילות בפארק ה״גארדנס״ 

 .Town Center שברחוב
המדריכים ניצלו את ההזדמנות 

להעביר פעילויות אקטיביות 
ומגבשות, שהתמקדו בבניית 

קבוצה. 

 JCC -של ה BBQ תחרות

ב-19 לאוקטובר התקיימה תחרות 
הברביקיו השנתית של ה-JCC. כמדי 

שנה, לקחנו חלק פעיל בתחרות. חברי 
השכב״ג הגיעו מוקדם בבוקר ובנו 

דוכן לתפארת מסנדות, שלטים ועוד. 
אפי היקר שלנו השכים קום ודאג 

להכין לנו בשר כמו שרק שף 
ארגנטינאי יודע לעשות ורבים 

מהחניכים הצטרפו בזמן התחרות , 
באו לתמוך , להרקיד את כל הקהל 

ולעשות שמח כמו שרק אנחנו יודעים.

הפסגתון 
עורך: נדב מנדלסוןעדכונים | תמונות נבחרות | אירועי החודש
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טיול סתיו הראשון של השבט
בתאריך ה-26 לאוקטובר, בשעה 10:00 בבוקר, נפגשנו כולם 

בכניסה לפארק ה Red Springs שבקרבת העיר. החניכים הגיעו 
מצוידים בתיקי גב, חאקי , מים וחטיפים לדרך וההתרגשות הייתה 

רבה. יחד עם מספר הורים מלווים יצאנו למסלול הליכה רגלי של 
כשעתיים וחצי , במהלכו קיימנו מספר עצירות להפעלות דרך 
שהועברו ע״י המדריכים. בסוף הטיול התכנסו כולם לארוחת 

צהריים צופית של פסטה ונקניקיות שבושלה בשטח ע״י מספר 
הורים מתנדבים. תודה רבה לכל ההורים המתנדבים! מי ייתן ונזכה 

לקיים עוד פעילויות רבות כאלו.

פעולות שכב״ג
השכב״ג היקר שלנו מקיים פעולות פעמיים בשבוע (ראשון ורביעי) 

ואם זה לא מספיק, לפחות אחד לחודש מתנדב חניך מהשכב״ג 
לארח Sleepover בביתו. החודש הייתה זו ביאנקה שהתנדבה לארח 
את כל השכב״ג בביתה. מעבר לאירוח החם והמפנק לו זכינו, חגגנו 

לאלמוג שלנו יום הולדת , עברנו שתי פעולות ואף זכינו לישון 
בסוכה! תודה למשפחת קרמני על האירוח הנפלא.

Sponsors - ספונסרים
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בקרוב בשבט…! 

2 לנובמבר- יום פעילות רגיל. •

5 לנובמבר- פעולת שכב״ג בשעה •
6:00pm אצל ניב שחמון. 

• .L.A7-9 לנובמבר- סמינר הדרכה ב
 .NY מרכזות צעירות ב

9 לנובמבר - אין פעילות! •

12 לנובמבר- פעולת שכב״ג. •

16 לנובמבר—טקס רבין + פעילות •
מיוחדת עם האומן חנוך פיבן. 

19 לנובמבר- פעולת שכב״ג. •

21-22 לנובמבר-סמינר שכב״ג. •

23 לנובמבר— יום פעילות רגיל. •

26 לנובמבר- פעולת שכב״ג. •

Save the date  מחנה חורף - •
12-13 לדצמבר 2014!! 

הידעת? 

שבט פסגה הוקם בחודש ינואר ✦
 .2011

 החניך הראשון בשבט היה יובל ✦
פרי, שכיום נמצא בישראל ועומד 

ממש בפני גיוס לצה״ל.

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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