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פעילות עניבות וטקס אש 
 Sleepover-ביום שבת, ה-27 לספטמבר, נפגשו כל חברי השכב״ג ל

משותף בבית משפחת אדלסון, זו גם הזדמנות נהדרת להודות 
למשפחה על האירוח החם והביתי! ביום ראשון, ה-28 לספטמבר 
השכימו חברי השכב״ג קום ויצאו למתחם ה-Indoor Soccer, על 

מנת להתחיל בהכנות לטקס האש ופעילות העניבות. בשעה 
4:00pm הצטרפו כל חניכי השבט מכיתה ג׳-ט׳ ונהנו מפעילות 

צופית במיוחד שהוכנה ע״י חברי השכב״ג וכללה בין היתר - 
העברת סנדה בתוך ״שבלול״, מעבר נהר עשוי ״מלבה״ באמצעות 
חתיכות עת קטנות, הובלת חניך על דורגלים (מתקן בצורת האות 
״A״ עשוי מסנדות), הובלת חניכים בעיניים עצומות ועוד משימות 
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אירוע פתיחת שנה 

ב-7 לספטמבר , התאספו כ-250 
אנשים בקהילה לאירוע פתיחת 

השנה של השבט שכלל הפעלות 
צופיות כיפיות שהוכנו ע״י חניכי 

השכב״ג וכן מתנפחים, דוכן אוכל 
וריקודים. שיאו של האירוע היה 

טקס חשיפת המדריכים בנוכחות 
כ-110 חניכים! 

יום פעילות ראשון 

ב-14 לספטמבר קיימנו את יום 
הפעילות הראשון של השבט 

בנוכחות כ-116 חניכים. החניכים 
עברו פעולות היכרות עם 

המדריכים, התגבשו, בחרו מורל 
ושם לקבוצה ונהנו ממגוון 
פעילויות מהנות במיוחד! 

מלחמת צבעים 

ב-21 לספטמבר קיימנו יום 
פעילות מיוחד במינו- מלחמת 

צבעים! כל חניכי השבט חולקו 
ל-4 קבוצות מעורבבות בגילאים. 

כל קבוצה קיבלה צבע שונה 
וקפטן (חבר שכב״ג). במהלך היום 

הקבוצות התמודדו במשימות 
ספורט שונות כגון : משיכת חבל, 
מירוץ טנקים, ״למעלה-למטה״, 
מירוץ שליחים וכו׳ בהם נדרשו 
להציג רוח ספורטיבית ועבודת 

צוות. היה צבעוני במיוחד!!

הפסגתון 
עדכונים | תמונות נבחרות | אירועי החודש
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רבות שדורשות עבודת צוות. $

בשעה 6:00pm התחלנו במסדר שכלל טקס חלוקת עניבות 
והפתעה שהכינו לי חברי השכב״ג לכבוד יום הולדתי ה-25 :). לאחר 

הטקס המרגש, בו כל חניך ניצב מול מדריכיו ובלחיצת יד צופית 
ענה ״חזק ואמץ״, ניתן האות ועברנו לטקס האש המרהיב שכלל 

כ-10 כתובות אש ביניהן כתובת מסתובבת, כתובות נפתחות, מסכי 
עשן ואת סמל הצופים. במסדר נכחו כ-110 חניכים נרגשים ובטקס 
עצמו נכחו מעל ל-200 (!!) אנשים. תודה לכל מי שהגיע לתמוך!$

סמינר פתיחת שנה לשכב״ג!
בתאריכים ה-29-31 יצאו כ-25 חברי שכב״ג לסמינר פתיחת שנה 

שהתקיים במלון ה-Bonnie Springs. במהלך הסמינר עברו חברי 
השכב״ג פעולות ופעילויות רבות ומגוונות, קיבלו החלטות רבות 
שנוגעות לפעילות השבט, תכננו ירועים עתידיים, דנו כיצד ניתן 

להפוך את השבט לסביבה מקבלת, תומכת ואוהבת, כיצד לשמר 
אווירה ישראלית בשבט וכו׳. בנוסף, נהנו חברי השכב״ג מהבריכה 
שבמתחם, פעילויות ערב מגבשות וסיור במתחם ״המערב הפרוע״ 

וכן בגן החיות הצמוד. היה כיף!$

בברכת ״חזק ואמץ״,$

נדב 

!
!
!
!
!
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Sponsors - ספונסרים
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בקרוב בשבט…! 

1 לאוקטובר- פעולת שכב״ג. •

5 לאוקטובר- יום פעילות בבית •
 .3:00pm הספר אדלסון בשעה

12 לאוקטובר- יום פעילות מיוחד •
לסוכות- פרטים בהמשך! 

15 לאוקטובר - פעולת שכב״ג. •

17-18 לאוקטובר- סופ״ש שכב״ג. •

19 לאוקטובר- יום פעילות בשעה •
3:00pm + תחרות BBQ של ה- 

 .JCC

22 לאוקטובר- פעולת שכב״ג. •

26 לאוקטובר- טיול רגלי לכל •
השבט -פרטים בנפרד! 

29 לאוקטובר- פעולת שכב״ג. •

הידעת? 

בהנהגת צבר כ-20 שבטים ✦
וכ-2200 חניכים! 

 בישראל כ-80,000 חברים בתנועת ✦
הצופים. חזק ואמץ!

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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