
!!
סיכום יום צופה + ״מצווה דיי״ 2014! !

!שלום לכולם,!
מובא לפניכם סיכום שני ימי פעילות מיוחדים מאוד שקיימנו לאחרונה.!

זוהי הפעם הראשונה בה אנו מקיימים ״יום צופה״ בשבט פסגה ואני מאושר לכתוב סיכום זה לאחר 
הצלחתו הרבה. !

בנוסף, זוהי השנה השנייה ברצף בה אנו משתתפים ב״מצווה דיי״ של הפדרציה- פעילות בה מתנדבים 
חניכי השבט ספרויקטים שונים בקהילה- במקרה הזה - Three Square. השנה אף קיבלנו מכתב 
הערכה מיוחד כאות הוקרה על כך שאנו הארגון ששלח הכי הרבה מתנדבים ! כל הכבוד לכולם! 

!מאחל לכולנו שנמשיך לכבוש ״פסגות״ חדשות.!
שיהיה לכולם חג פסח שמח!!

!נדב!
סיכום יום צופה!
!6 לאפריל 2014!

יום הצופה הראשון בהסטוריה של השבט הביא עימו הכנות מקדימות רבות. המרכזים הצעירים ,יחד 
עם מספר חברי שכב״ג נוספים השקיעו שעות רבות בתכנון האירוע, כל זאת על מנת ליצור אירוע 

!מוצלח שבתקווה יהפך למסורת.!
בשעה 8:00 בבוקר נפגשו כ-20 חניכי השכב״ג ו-ט׳ במתחם ה- Indoor soccer והחלו להכין את 

כתובות האש וטקס מעבר הדרגות שיתקיימו בשעות הערב. החניכים עבדו במרץ ובשיתוף פעולה 
!והכל היה מוכן לבואם של חניכי ג׳-ח׳ בשעה 4:00. !

יום הצופה הוא למעשה מעין אירוע חגיגי של השבט, שמטרתו לאתגר את החניכים במשימות צופיות 
שונות שקשורות לבנייה, עמלנות וכו׳ ובסופו טקס מעבר דרגות בו כל חניך מתקדם שלב בצופים ועובר 

!לדרגה גבוהה יותר.!
החניכים התחלקו לקבוצות (כשבאופן חד 
פעמי כיתות ג׳-ד׳ הופרדו לפי שכבות) וכל 

שכבה קיבלה משימה צופית אחרת.!
כיתות ג׳ ו-ד׳ הכינו מספר ״טיפי״ , קישטו 

אותם ולמדו מספר כפיתות חדשות.!
!!

כיתה ה׳ הכינו מתקן לתיקים / ערסל 
מושקע במיוחד ואף למדו להכין ״מקרמה״ בעזרתו 

!של גיא- מרכז לשעבר מישראל. תודה גיא!!
!

כיתה ו׳ הכינו שער בכניסה למתחם בצורה 
!!של מגן דוד.!
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כיתות ז׳-ח׳ הכינו שולחן ענקי עשוי מסנדות שיכול להחזיק עד 
!!!!!8 אנשים (!)!

כיתה ט׳ הייתה אחראית על טקס האש על כל היבטיו- !
!!עזרה בהכנתן, סילורן, הדלקתן, הכנת רחבת מסדרים ועוד…!

 6:00pm בשעה 5:30 התקיימה אסיפת הורים בנוגע למחנה קיץ ומיד לאחריה בשעה
התחלנו בטקס מעבר הדרגות.!

לכל שכבה מעבר דרגה אחר והמעברים התקימימו במקביל.!
כיתה ג׳ התבקשו לפרוץ לתוך מעגל של השכב״ג.!

כיתה ד׳ נדרשו להצהיר את ״הצהרת העופר״ - ״עופרים עופרים-הננו!״!
כיתה ה׳ קפצו מעל חבל בוער באש!!

כיתה ו׳ ביצעו מעבר חלון.!
כיתה ז׳ ביצעה הליכת זיקית על חבל מתוח.!

!!!!!!!!!כיתה ח׳ קיימה ״תס״ח״ (תרגיל סדר ) לתשואות הקהל.!
מיד לאחר מעברי הדרגות, קיבלו החניכים את דרגותיהם החדשות במסדר מסכם ומיד לאחריו 

התקבצו כולם לצפות בטקס האש!!
בתחילת השנה ניסינו לבנות כתובת אש מסתובבת ללא הצלחה, אך בשבט פסגה לא מוותרים 

וממשיכים לכבוש פסגות חדשות והפעם- זה הצליח! שתי כתובות ״נפתחות״ ואחת מסתובבת עבדו 
בצורה מושלמת להשתאות הקהל הרב!!

ריקודים, תמונות, חיבוקים ו….זהו! המון תודה לכל מי שנשאר לעזור לנו בפירוק ונקיון השטח- כיף 
!!!!!!!!!!!!!לראות כזו רוח התנדבות (וגם לשחרר את החניכים לביתם בשעה נורמלית :) ).!
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סיכום ״מצווה דיי״!
!13 לאפריל 2014!

״מצווה דיי״ הוא יום המעשים הטובים השנתי של הפדרציה היהודית. זו השנה השנייה בה משתתף 
השבט ביום זה והשנה אף זכינו למכתב הוקרה מיוחד על כך שאנו- שבט פסגה- הארגון ששלח הכי 

!הרבה מתנדבים שתרמו למען הקהילה! כל הכבוד לכולם!!
בשעה 10:00 בבוקר, נפגשו חניכי כיתות ו׳-יב׳ בביה״ס אדלסון וביחד עם נציגי 5 תנועות נוער יהודיות 

נוספות בעיר עברו מספר פעילויות ״שוברות קרח״ בהנחייתו של תום היקר שלנו. בשעה 11:00 יצאנו 
בהסעה מאורגנת לכיוון Three Square- מרכז לאיסוף וחלוקת מזון לנזקקים. במתחם עצמו ניצלנו את 

ההזדמנות וקיימנו ארוחת צהריים משותפת עם כ-10 ניצולי שואה ששמחו לקחת חלק בפרויקט 
!ולהכיר קצת מהנוער האיכותי של העיר.!

במהלך הפעילות המתחם- מיינו מוצרי מזון ותרופות וכמובן- שמרנו על מורל גבוה!!
בשעה 1:30 יצאנו בהסעה לכיוון Sunset Park שם פגשנו את חניכי כיתות ג׳-ה׳ לפעילות כיפית 
בפארק שהתסיימה בשעה 3:30pm עם מסיבה מאולתרת (כמיטב המסורת) , קרטיבים ופעולות 

קצרצרות של השכבות לפני היציאה לחופש פסח.!
!

תודה לכל מי שבא והתנדב. תודה מיוחדת לאורלי-ראש השבט שליוותה את הפעילות החל 
!!!!!!!!!!משעות הבוקר!!

עדכונים חשובים! !
ביום ראשון, ה-20 לאפריל - לא תתקיים פעילות עקב חג הפסח!!*
ביום ראשון, ה-27 לאפריל תתקיים פעילות לרגל יום הזכרון לשואה . הפעילות תתקיים בבית *

הכנסת בית שלום.!
בתאריך ה-4 למאי תתקיים פעילות מיוחדת לרגל יום הזכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה. *

יום הפעילות יתחיל כרגיל בשעה 3:00. ההורים מוזמנים בשעה 4:00 להקרנת סרט בנוגע למלחמת 
יום כיפור+ ראיון עם יוצר הסרט. בשעה 5:00 נתחיל בטקס הקהילתי ובשעה 6:30 - ערב שירי 

לוחמים בעברית. הפעילות והטקס יתקיימו בבית הספר אדלסון.!
בתאריך ה-6 למאי תתקיים מסיבת רחוב (21+) ישראלית ב-Tivoli Village. מהרו להירשם- *

!.www.tiny.cc/IID2014
בתאריך ה-11 למאי יתקיימו חגיגות יום העצמאות הקהילתיות במלון ה״ונישן״ הל מהשעה 12 *

בצהריים. השבט שלנו לוקח חלק גדול בהופעה המרכזית. שיאו של האירוע- מופע של רמי 
קליינשטיין. הכניסה חינם!!

מחנה קיץ יתקיים בין ה-23 ל-26 למאי. במידה וטרם נרשמתם- אנא הירשמו עכשיו באתר שלנו *
!www.shevetpisga.org !!
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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:!

!
מדריכי כיתה ה׳ קופצים מעל האש בטקס מעבר הדרגה.
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