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 61/12-סופרבול ו,  62/10יום פעילות , ו בשבט"ט -סיכום ימי פעילות

 ,שלום לכל הקוראים

מגיע עדכון נרחב שיכסה את ארבעת ימי הפעילות שקדמו למחנה , אז לאחר חודש ללא עדכון

יום , ו בשבט שבטי"אירוע ט -הרבה דברים מרגשים קרו בחודש זה(. בסיכום נפרד)' ט-ג ו"השכב

ד בתחום הספורט בזמן הסופרבול וימי פעילות שהזכירו לנו עד כמה חשובה פעילות שהתמק

 .הפעילות השוטפת בקבוצת האם

 :ו בשבט"על פי סדר כרונולוגי בסיכום אירוע ט, אתחיל

 .אירוע טו בשבט השבטי התקיים בבית הספר אדלסון

ות הקשורות לטו שכללה מספר הפעל, לפעולת גיבוש כיפית במיוחד 0011הגיעו בשעה ' כיתות ט

חר המסדר החלו להסתובב בין לאהגיעו חניכי השכבה הצעירה ו 0011בשעה . בשבט ולעבודת צוות

 . חמש תחנות במגרש הכדורגל

מגרביונים " ראש דשא"החניכים הכינו  -הכנת ראש דשא .0

ממולאים באדמה וזרעים ולאחר מכן לקשט אותו ולהשקות 

 .אותו

 

ו ליצור פסל סביבתי החניכים התבקש -פיסול במיחזור .2

פיסות נייר , קרטונים ישנים, מבקבוקי פלסטיק ממוחזרים

כל הקבוצות הפגינו יצירתיות רבה והתוצאות היו . 'וכו

 .משגעות

 

אל "ו" עשה"החניכים התבקשו לשחק קטעי משחק של  -כיצד להיות יותר ידידותי לסביבה .0

  ! מעשיר ומצחיקהיה . בנושאים הקשורים לשמירה על איכות הסביבה" תעשה

 

 

 

 

בתחנה זו התבקשו החניכים להכין  -הכנת סימניות מהטבע .4

סימניות לספר מסלוטייפ וסוגי צמחים ועלים שונים שמצאו 

 . נקווה שישתמשו בה הרבה. באיזור

 

לחניכים ניתנו שתילים אישיים אותם הם  -הכנת עציץ אישי .5

. יהםמעשה יד" פרחים"ו" עצים"התבקשו לעצב ולהוסיף להם 

 . בסיום התבקשו להעניק אותם למישהו שחשוב להם
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 6210/62/10 –סיכום יום פעילות 

 

 עומרי ומיכל -המדריכים"(: האריות)"בנים ' ד+'ג קבוצת

גד בנים עברו פעולה יצירתית במיוחד שדימתה את נושא 

החניכים למדו כיצד לבצע מספר כפיתות ". תיבת נוח"

לאחר מכן התחלקו . תסנאדו 4-מ" תיבה"והתבקשו לבנות 

החניכים לשתי קבוצות ובעזרת מראות אישיות היו צריכים 

 ןהניסיומדמים את  –לאותת למדריכים ולסמן את מיקומם 

" מירוץ שליחים"הפעולה הסתיימה ב. להגיע למקום מבטחים

 .צופי

 

 

רומי  -המדריכים: chubby bunny)) בנות' ד+'ג קבוצת

 ואריאל

הכרויות בו " בינגו "הפעולה במשחק  גד בנות התחילו את

התבקשו הבנות להכיר אחת את השנייה בצורה מעמיקה יותר 

לאחר מכן התחלקו לשתי קבוצות והתחרו . דרך משחק בינגו

 .במגוון משימות בין שתי הקבוצות

 

 

 שושנה ושדה, דניאל –המדריכים : 'כיתה ה

הכיר בה נדרשו גם ל, קיימו פעולת היכרות מעמיקה' כיתה ה

תחילה החניכים סיפרו האחד לשני . מעט את העולם מסביבם

בו נדרשו  ןזיכרואודות משפחתם ולאחר מכן שיחקו משחק 

לאחר . לזכור כמה שיותר פרטי מידע אודות חבריהם לקבוצה

עילות אודות ההקבלות בין אנגלית [מכן עברו החניכים 

 העבריתבה התבקשו למצוא את השונה והדומה בין , לעברית

קיבלו החניכים עיתונים שונים ומגוונים וכל , לסיום. והאנגלית

אחד מהם התבקש למצוא כתבה אחת שמדבר אליו במיוחד 

נחשפו החניכים לאירועים נוספים , בדרך זו. ולהסביר מדוע

 . שקורים מסביבנו
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 קארין וטל,תום -המדריכים": השניצלים" -'כיתה ו

. סוחפת ומלאת הפתעות ומשימות בכל רחבי בית הספר" המטמוןחפש את "קיימו פעילות ' כיתה ו

 !היה כיף

 

 

 

 

 

 

 

 נועם ואלירן -המדריכים: 'ח+'כיתות ז

תחילה התבקשו החניכים . עברו פעולה בנושא גזענות והעליות השונות לארץ ישראל' ח-ו' כיתות ז

ך דיון בנוגע לגזענות לאחר מכן נער. לבצע קטעי משחק שמדגימים גזענות שמתרחשת כיום בעולמנו

לאחר מכן למדו החניכים אודות העליות השונות לארץ ישראל והסטיגמות . ישראלים/כלפי יהודית 

 .שנוצרו בעקבותיהן

 

 

 מתן ונדב, יובל -המדריכים: 'כיתה ט

או " )פעולת הספסל"עברה פעולה ייחודית שנקראת ' כיתה ט

כל קבוצה  -החניכים חולקו לשתי קבוצות (כסא–במקרה שלנו 

לבחור לו שם ולטפח , אותו התבקשה לקשט , קיבלה ספסל

, לאחר מכן התחרו הקבוצות ביניהם בתחרויות שונות. אותו

מטרת הפעולה לפתח . בכולן הספסל מהווה חלק מהקבוצה

וצה עבודת צוות ולהראות כי כולנו מחוברים לאותה הקב

 .גם כשנוח וגם כשקשה( הספסל)
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 Super bowl –לות סיכום יום פעי

2222210/ 
 

אנו בשבט פסגה החלטנו ! יום פעילות זה החל מוקדם מהרגיל בעקבות חגיגות הסופרבוול

 !לקראת המשחק הגדול ולקיים יום ספורט מטורף" לחמם את האווירה"

 :התקציר מובא לפניכם -יום זה כלל שלושה משחקי ספורט שונים

 

, מורכב מבזנטים, "כדורגל שולחן אנושי"בעוד מועד ג השבט בנה מ"שכב -כדורגל שולחן אנושי

החניכים קשרו עצמן לחבל בעזרת . החוקים היו זהים לשל משחק כדורגל שולחן. חבלים ועניבות

 .מה שהופך את המשחק למעניין ומאתגר –כאשר כל חניך מקובע במקומו , העניבות

 

 

 

 

 

 

 

 

דומה למשחק פוטבול רק שמטרת המשחק היא להסיר את הדגל משחקני הקבוצה   -פוטבול דגלים

 .היריבה ובכך לפסול אותם

 

 

 

 

 

 

דרך מצוינת להוציא אנרגיה ולהכיר לחניכי השבט את אחד . המשחק הישן והמוכר כל כך -מחניים

 .המשחקים הכי כיפיים שיש
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 לפברואר /-סיכום יום פעילות ה

 עומרי ומיכל -המדריכים"(: האריות")בנים ' ד+'ג קבוצת

קיימו חניכי גד , ( 'ט-ג ו"מחנה שכב)לבקשת החניכים ולפני שיוצאים להפסקה של שבועיים מהצופים 

 . בנים מספר פעילויות ספורט קבוצתיות

 

 

 

 

 

 רומי ואריאל -המדריכים: chubby bunny)) בנות' ד+'ג קבוצת

לאחר מכן שיחקו הבנות (. טיפי" )אוהל אינדיאני"בנות ל והתבקשוגד בנות התחלקו לשתי קבוצות 

לאחר מכן הוטלה על . כדורים והתבקשה לשים אותם בתוך האוהל 0משחק בו כל קבוצה קיבלה 

נהנו החניכים , לאחר מכן. קבוצה משימה להשיג את הכדורים של הקבוצה השנייה מבלי להיתפס

 .משימות נושא פרסים בנושא הצופים+ מחידון 

 

 

 

 

 

 

 

 שושנה ושדה, דניאל –המדריכים : 'כיתה ה

בו עליהם להתחפש ולנסות לאכול שוקולד עם  -"שש שוקולד"החניכים התחילו את הפעולה במשחק 

. לאחר מכן קיימו החניכים תחרות כשרונות בה הפגינו יכולות שונות ומגוונות . סכין ומזלג מפלסטיק

, בה מקבלים החניכים נקודות בונוס על מורל גבוה " ניקוד"החלו מדריכי הקבוצה שיטת , בנוסף

 ...שימוש בעברית ועוד
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 קארין וטל,תום -המדריכים": השניצלים" -'כיתה ו

השניצלים התחילו את הפעולה עם פעילות בנושא ישראל בה הוצגו לחניכים מספר תמונות ממקומות 

להציג ידע על מה שקורה בארץ ומי החניכים נדרשו . מפה של ישראל ועובדות מעניינות+ בישראל 

החניכים . Floppy Birdלאחר מכן הכינו המדריכים את הגרסא הצופית למשחק  ! למד -שלא ידע

 –לקינוח ! מבלי לגעת בהן -תסנאדובזמן שעל זה מפוזרות , נדרשו לחצות את מגרש הכדורגל 

כים חולקו לשתי קבוצות החני. החביאו המדריכים מבעוד מועד עניבות מכל הצבעים שיש בצופים

בו היה עליהם למצוא את כל העניבות ולסדר אותן על פי סדר " חפש אץ המטמון"והחלו במשחק 

 .ועד למרכזים' עולה החל מכיתה ג

 

 

 

 

 

 

 

 נועם ואלירן -המדריכים: 'ח+'כיתות ז

התמקדו מדריכי , "רציניות" לאחר מספר פעולות יותר 

החניכים התבקשו . הקבוצה במספר פעילויות גיבוש 

מירוץ  -לשתף פעולה במספר משימות קבוצתיות כגון

 . מעגל באוויר ועוד, טנקים

 

 

 מתן ונדב, יובל -המדריכים: 'כיתה ט

התרכזו חניכי  -'ג ומחנה ט"לאחר סוף שבוע של הכנה למחנה שכב 

 .מורלים ועוד, הכנת שלטים -'בהכנות אחרונות לקראת מחנה ט' ט

 

 

 

 (מרכז השבט)נדב מנדלסון  -המדריך: ג"שכב

ג בהכנות "המשיכו חברי השכב, ש של הכנות"ג המפורסם ולאחר סופ"לקראת יציאה למחנה שכב

 .וחזרות למחנה
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 :הודעות חשובות

 השנה בחרנו . נשתתף כולנו ביום המעשים הטובים למרץ 9-ב -יום מעשים טובים

תומך במשפחות עם ילדים ש, S. Jones 2101בכתובת , בלאס וגאס  PEPבמרכז להתנדב 

ננקה , שם נצבע –למרכז ( הורים וילדים)נלך כולנו ,  pm2011בשעה . בעלי צרכים מיוחדים

 .פרטים נוספים באתר. ונערוך ארוחת צהריים משותפת

 ס אדלסון בין "נקיים משתה פורים חגיגי בביה למרץ 01-ב  -משתה פורים שבטי

מופע כשרונות , ב חגיגית לכל המשפחההמשתה יכלול ארוחת ער. צ"אחה 4-7השעות 

ההרשמה והתשלום לאירוע . שירים וריקודים, הפעלות לילדים, תחרות תחפושות, צעירים

מספר המקומות  -שימו לב. WWW.SHEVETPISGA.ORG מתבצעים באתר האינטרנט שלנו

 !!מהרו להירשם-מוגבל

 Six Flags- לפארק ה ' ג וחניכי כיתה ט"יצאו חברי השכב למרץ 01-עד ה 04-אריכים הבת

Six Flags  פרטים נוספים במייל שנשלח להורים. בקליפורניה. 

  יום "לאפריל נקיים יום שכולו צופים שיתחיל ב 1-ב  -יום צופה+ יום הולדת לשבט

 .פרטים בהמשך. ויסתיים בהפנינג וברביקיו חגיגי לכבוד יום ההולדת של השבט" צופה
 

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

 .יקיריכם

www.facebook.com/shevetpisga        hevetpisga.orgwww.s        

 

 ,"חזק ואמץ"בברכת 

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

Following Organizations:supported by the Scouts is srael I 

 

 

 :תמונת השבוע

 !ג"ושכב' מתכוננים למחנה ט

http://www.shevetpisga.org/
http://www.facebook.com/shevetpisga
file:///C:/Users/alon/Desktop/www.shevetpisga.org

