
!!
סיכום ימי פעילות-סמינר ט׳, יום הזכרון לשואה, יום הזכרון לחללי צה״ל                                

!ויום העצמאות של מדינת ישראל! !
!לאחר חופשת האביב, חזרנו במלוא המרץ לחוד הפעילות העמוס ביותר בשנה. !

מיד עם סיום החופש נפגשו חניכי שכבת ט׳ לסמינר הכנה להדרכה וכניסה לשכב״ג בבית 
משפחת קרמני (תודה רבה על האירוח!) . בסמינר עברנו תכנים שונים ומעניינים שעסקו 

!!בחשיבות ומשמעות ההדרכה בשבט, תפקיד השכב״ג וכו׳.!
יום הזכרון לשואה! !

את יום הפעילות החשוב התחלנו בפעולת שכב״ג בנושא ״הפנים של הרוע״ , בה ניסינו יחדיו להבין 
האם ישנו ״פרופיל של רוצח״ ומה היו הגורמים והמניעים להתחלת השואה.!

בשעה 3:00 הגיעו החניכים וחולקו לשתי קבוצות- כיתות ג׳-ד׳ בקבוצה אחת וכיתות ה׳-ט׳ בקבוצה 
!שנייה.!

פעילותם של ג׳-ד׳ התמקדה במתן מבוא ראשוני ובסיסי ביותר לנושא השואה- מה משמעות השם, מי 
היו הנאצים ועוד. מספר חניכים שתפו את הקבוצה בסיפורים שהם מכירים ממשפחתם וזמן רב 

!מהפעולה הוקדש לשאלות של החניכים שגילו עניין ורצינות רבה.!
פעילותם של כיתות ה׳-ט׳ התחילה בבית המדרש, עם שמיעת עדות של ניצולת השואה ״סברינה״ 

שגוללה את סיפור הישרדותה המרתק בפני החניכים ועוררה השראה והתפעלות בגישתה החיובית 
כלפי החיים. חניכי השבט היו מרותקים לעדות ושאלו שאלות רבות בסיום. בהמשך, דיברו החניכים 
!!!!!!!!!אודות החשיבות שבהנצחת השואה,הלמידה על השואה ואף נחשפו לתופעה של ״הכחשת שואה״.!

!!!!!!!!!!!!
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יום הזכרון לחללי צה״ל!
!

יום הפעילות החל בשעה 1:00 , כאשר חניכי השכב״ג 
ו-ט׳ נפגשו בבית המדרש וצפו בסרט שצולם לזכרו 

של החייל הבודד מייקל לוין ז״ל. !
חניכי השכב״ג הכינו פרויקט ״היכל הנצחה אישי״ 

עליו עבדו מספר ימים. מטרת הפרויקט הייתה 
ליצור מעין ״היכל הנצחה אישי״ לחלל צה״ל 

שנספה במהלך שירותו. חלק מהחניכים בחרו 
להתמקד בקרובי משפחה, חלקם בחברים של 

הוריהים וחלקם בחרו בסיפור שנגע לליבם במיוחד.!
פעולת החניכים החלה בשעה 3:00 , החניכים 
חולקו לשתי קבוצות- כיתות ג׳-ה׳ וכיתות ו׳-ח׳. !
הפעילות של כיתות ג׳-ה׳ התמדקה במעבר שבין 
יום הזכרון ליום העצמאות. החניכים דנו בסיבות 

למעבר החד וגם דיברו על משמעותם של שני 
!הימים.!

חניכי כיתות ו׳-ח׳ עברו פעולה ביחד עם אורלי , ראש השבט, שהתמקדה באחד המבצעים הנועזים 
!בהסטוריה של צה״ל- מבצע אנטבה.!

בשעה 5:00 החל הטקס הקהילתי עם קרוב ל-400 איש. בטקס השתתפו חניכים מהשבט. בשעה 6:00 
החל ערב שירי הלוחמים עם כ-100 משתתפים- בו הנצחנו את זכרם של הנופלים דרך השירים 

שנכתבו לזכרם.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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יום העצמאות למדינת ישראל! !
ביום ראשון, ה-11 למאי, נפגשו חניכי השכב״ג ו-ט׳ בשעה 7:30 בבוקר בביתם של שושנה ואריאל 

לחזרות אחרונות למופע יום העצמאות. כמו בשנה שעברה,גם השנה לקח השבט חלק פעיל מאוד 
באירועי יום העצמאות. בשעה 12:00 הגענו כולנו למלון ה״ונישן״ בו התקיימו החגיגות. הקמנו דוכן 

!מ-ד-ה-י-ם של הצופים והתחלנו לעשות מה שאנו הכי טובים בו- לעשות שמח ול״הרים״ את האווירה. !
בשעה 2:15 התחילו חניכי השכב״ג וט׳ במופע בנוכחות מאות אנשים שכלל ריקוד ל״שיר הצופים״, 
ריקוד נוסף שהוכן במיוחד ליום העצמאות ומופע דגלנים. כל זאת בשילוב סרטונים על ישראל. מיד 
לאחר מכן, התחלנו בסשן ריקודים ישראליים פתוח לקהל הרחב, שסחף את כולם וממש נתן לרגע 

!תחושה שאנו נמצאים ברחובות תל אביב שלאחר הכרזת העצמאות :).!
לסיום, הצטרפנו כולנו למופע של רמי קליינשטיין (המלך). גם שם דאגנו ״לעשות שמח״ כמו שרק 
הצופים יודעים. חניכי השבט החלו לרקוד, לקפוץ ולעודד וסחפו באנרגיות שלהם את כלל הקהל 

!במהלך המופע המדהים והייחודי של רמי! !
למי שפספס- סרטונים רבים מאירוע יום העצמאות פורסמו בעמוד הפייסבוק שלנו- אל תפספסו!!!

!!!!!!!!!!!חפשו אותנו בפייסבוק- שבט פסגה!
!

!!!!!!!!!!!!! !
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!
עדכונים חשובים! !

* ביום שבת הקרוב (ה-17 לחודש) נקיים אירוע יום הולדת לשבט ול״ג בעומר קהילתי. האירוע 
יכלול אוכל , מופע ואש והכל- בחינם. כמו בכל יום הולדת- נשמח אם תביאו לנו מתנות שהשבט צריך. 

!http://amzn.com/w/3U6MCVXVASKHH -כנסו ללינק הבא וצפו ברשימת המתנות!
ביום ראשון , ה-18 לחודש יתקיים יום פעילות מיוחד - יום ג׳יפה! כל החניכים מתבקשים להגיע *

בשעה 3:00pm לפארק ה- Indoor soccer עם בגדים שניתן להרוס!!! ! !
ביום שישי, ה-23 לחודש ניפגש בשעה 9:00 (מיקום יימסר בהמשך) ומשם נצא למחנה הקיץ *

!.9:30am המטורף שלנו!! נקודת איסוף מהנדרסון תצא מבית הכנסת נר תמיד בשעה !
ביום ראשון, ה-1 ליוני נקיים טורניר ספורט לזכרו של מייקל לוין ז״ל בהשתתפות הוריו של *

החייל המנוח. האירוע יהיה פתוח לכל הקהילה ויתקיים בביה״ס אדלסון. אנא אשרו הגעה מראש 
!www.tiny.cc/lvsport !בלינק המצורף !!

אנא בקרו בדף הפייסבוק שלנו ובאתר החדש שלנו,הוסיפו אותנו כחברים ותייגו את יקיריכם. 

        www.facebook.com/shevetpisga        www.shevetpisga.org

!
בברכת "חזק ואמץ", 

נדב מנדלסון- מרכז בוגר- שבט "פסגה" לאס ווגאס. 

Israel Scouts is supported by the Following Organizations:	


 	

תמונת השבוע:
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