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טקס יום הזכרון ליצחק רבין ז״ל 
ביום ראשון,  ה-16 לחודש התאספו חניכי השבט בבית הספר 

אדלסון ליום פעילות מיוחד שהורכב משני חלקים. בחלק הראשון, 
התקיימה הרצאה קלילה ומרתקת עם האומן הישראלי המוכשר 
חנוך פיבן, שנתנה השראה לפעילות יצירה אותה קיימו החניכים 

בשבוע שלאחר מכן. חלקה השני של הפעולה עסק בנושאים 
הקשורים לרצח רבין, בהתאמה לגילאי השכבות. בין הנושאים- 

רבין האיש ופועלו, דמוקרטיה, אלימות, הסתה ועוד… 

שיאו של יום הפעילות היה הטקס לזכרו של רבין ז״ל שאורגן במשך 
מספר שבועות ע״י חניכי השכב״ג שאף הופיעו בו לאחר חזרות 

רבות. בטקס נכחו הורים רבים מהשבט וכן אורחים נוספים. הטקס 
היה אמיתי, נוגע ומרגש. 
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פעולה -2 לנובמבר 

הפעילות התקיימה בביה״ס 
אדלסון והיוותה מעין ״חזרה 

לשגרה״. הרבה מהקבוצות 
התמקדו בפעולות של גיבוש, 

עבודת צוות וצופיות.  

פעולה- 23 לנובמבר 

הפעילות התקיימה בהשראת 
האומן הישראלי ״חנוך פיבן״ 

שהגיע אלינו כמרצה אורח בשבוע 
שלפני כן. החניכים התבקשו 

להביא מוצרים מהבית שאינם 
בשימוש ובעזרתם ליצור אומנות. 

בנוסף, זכינו לביקור של מרכזת 
ההדרכה של החוף המערבי- 
ליאור ויטלין שנתנה למדריכי 
השבט מספר טיפים מנצחים 
והתרשמה מאוד מהפעילות 

בשבט! 

פעילות כ״ט בנובמבר 

בתאריך ה-30 לנובמבר קיימנו את 
הפעילות המסורתית שלנו לציון 

כ״ט בנובמבר- בה מתחלק השבט 
לקבוצות של מעפילים, בריטיים 

ואזרחי ישראל כאשר על 
המעפילים להגיע לארץ ישראל 

בבטחה, על הבריטים למנוע זאת 
מהם ועל אנשי ארץ ישראל מוטלת 

קבלתם לארץ. החניכים למדו 
רבות על התאריך המיוחד וחגגו 

בסוף הפעולה בריקודים!

הפסגתון 
עורך: נדב מנדלסוןעדכונים | תמונות נבחרות | אירועי החודש
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סמינר מנהיגות צעירה למדריכים
בסופ״ש של ה-7-9 לנובמבר, יצאו כ-13 מחניכי השכב״ג לשני 

סמינרי מנהיגות. המרכזות הצעירות שלנו- נועם ורומי טסו לניו 
יורק , שם התקיים מפגש של כל המרכזים הצעירים של ההנהגה. 

הרשג״דים שלנו- שושנה ודניאל, יחד עם המדריכים משכבת י׳ , 
טסו ביחד איתי ללוס אנג׳לס לסמינר הדרכה שכלל כ- 7 שבטים 
מהחוף המערבי. הסמינר כלל הכשרה בנוגע ל״מסע בצופים״- 

תכנית ההדרכה החדשה והמושקעת של תנועת הצופים וכן 
הכשרה ייעודית לתפקיד המדריך/ רשג״ד/ מדריך ט׳. החניכים נהנו, 

העשירו וחזרו מלאי אנרגיות!

סמינר הכנה למחנה חורף + פעולות שכב״ג
בסוף השבוע של ה-21-22 לנובמבר, קיימנו סמינר הכנה למחנה 

חורף. התכנסנו בבית משפחת דידיו , שם חגגנו יום הולדת 18 
לדניאל היקר שלנו וזכינו לאירוח כיד המלך מהוריו - רונית ועדי. 

(המון המון תודה!) . במהלך הסמינר בחרו חניכי השכב״ג את 
הנושא למחנה, הגדירו מטרות , בנו לו״ז למחנה והתחלקו לועדות 

תכנון והוצאה לפועל של מחנה החורף. אין ספק שמצפה לכולנו 
מחנה חורף מדהים! זה גם הזמן לציין שהשנה יוצאים כ-100 

חניכים למחנה!!!

ספונסרים
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בקרוב בשבט…! 

7 לדצמבר- יום פעילות רגיל •

9 לדצמבר- פעולת שכב״ג בשעה •
6:00pm אצל 

12-14 לדצמבר - מחנה חורף!!! •

14 לדצמבר - אין פעילות רגילה! •

17 לדצמבר- פעולת שכב״ג. •

21 לדצמבר—אירוע חנוכה של •
השבט לכל המשפחה בבית 
הכנסת מדבר קודש בשעה 

 .3:00-5:30pm

28 לדצמבר- אין פעילות- חופשת •
חורף. 

הידעת? 

תנועת הצופים מוציאה בכל שנה ✦
משלחת של חניכים לפולין , אליה 

מצטרפים גם חניכים מהנהגת צבר 
בארה״ב. (המסע מיועד לכיתות 

יא-יב׳) 

השבט החדש ביותר בנהגת צבר ✦
הוא שבט ״גפן״ שנפתח לפני פחות 

משנה בלונג איילנד.

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
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