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 ( +3102/32220-9)סמינר הדרכה למדריכי השבט + /3102/322 -סיכום פעילות

 טקס רבין( + 3102/32220)יום פעילות בנושא רבין 

יצאנו לסמינר  -שבועיים עמוסים במיוחד עברנו על כוחותינו, כמו שניתן להבין מהכותרת, שלום לכולם

ילות השבט והובלנו טקס קהילתי למדריכי השבט שמטרתו לספק כלים נוספים שישמשו אותם בפע

. בנוסף לפעילות יום ראשון הקבועה שלנו, כל זאת. ל"לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז

 :פ הסדר בו הם קרו"נתחיל מייד בסיכום ע, אז כדי לעשות סדר בכל האירועים

 /3102/322-יום פעילות 

צ עם "אחה 0:33י השבט נפגשו בשעה חניכ. Indoor soccerיום הפעילות נערך בפארק שליד ה 

לעדי  -היום התחיל כרגיל עם מסדר שבטי בו חגגנו יום הולדת כפולה. מדריכיהם וחבריהם לקבוצה

 .משם התפזרו הקבוצות לפעולות השונות(. בנים' ד-'מדריכת ג)ולמיכל אייזנברג ( 'כיתה ה)פחימה 

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

. בנים נמצאת בעיצומו של תהליך גיבוש הקבוצה" גד"קבוצת 

" פיצה'תפוס ת"הפעולה התרכזה במשחקי גיבוש והיכרות כגון 

משפטי שקר ואחד  2, "(הרוח נושבת"גרסא מתקדמת ל)

הטמעת הבסיס החברתי בקבוצה . 'סיפור בהמשכים וכו, אמת

 .הוא ללא ספק רכיב חשוב להמשך

 רומי ואריאל -המדריכים: bby bunny(chu) בנות' ד+'ג קבוצת

הקבוצה המשיכה להתמקד בנושא הגיבוש וכבר ממש 

. ניתן לראות חברויות חדשות הנרקמות בין בנות הקבוצה

ערכו מרוץ שליחים , "תופסת"בפעולה זו שיחקו הילדות 

ממש כמו בחגיגות , ואף ניסו להוציא טופי מקערת קמח

צמידי "הבנות  הכינו, בנוסף". של פעם"יום ההולדת 

והתבקשו לחבר אליהם פתק קטן עם איחולים " חברות

 . לשנה הקרובה

 

 אימרי ושושנה –המדריכים : 'כיתה ה

". כוחה של קבוצה" -עברה פעולה בנושא' כיתה ה

בפעולה זו אותגרו החניכים במשימות רבות שדורשות 

, איזון דלי עם מי קשור בחבלים -שיתוף פעולה כגון

מעגל בו עליהם להתיישב אחד , "ועכברחתול "משימת 

התבקשו , בנוסף. על ברכי השני מבלי ליפול ועוד

החניכים לסמוך על חבריהם לקבוצה כאשר אחד 

החניכים הנחה את חבריו כיצד לצייר את חבצלת הצופים 

חלק מהחניכים התנסו . בזמן שעיניהם מכוסות, מאבנים

, בהעברת משחק פתיחה לקבוצה בזמן שללא ידיעתם

הונחה אחד החניכים להפריע למשחק וכך למדו אודות 

החניכים יצאו . החשיבות של כבוד הדדי בקבוצה

 !מהפעולה מגובשים ומאוחדים מתמיד
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 תום והדר-המדריכים: "השניצלים" -'כיתה ו

תחילה עברו . עברו פעולה שהתמקדה בהיכרות מעמיקה יותר עם תנועת הצופים' חניכי כיתה ו

מספר , שנת ההקמה -קצר נושא פרסים על בנושאים שונים הקשורים לתנועה החניכים חידון

י "בדרך יצירתית ע -החבצלת -לאחר מכן התבקשו החניכים ליצור את סמל התנועה. 'השבטים וכו

 .בסיום למדו החניכים מספר מהריקודים המפורסמים של השבט. שימוש באביזרים מן הטבע

 

 

 

 

 

 ארין ועומריק,אלירן -המדריכים: 'כיתה ז

, לאחר מספר משחקי פתיחה. היה ההבדלים והדמיון שבין חברי הקבוצה' נושא הפעולה של כיתה ז

התבקשו חניכי הקבוצה לצייר עצמם על דף נייר 

. 'תחביבים וכו,ולציין מהן תכונות האופי שלהם

חתיכות של  0לאחר מכן קיבל כל אחד מהחניכים 

אחרים אנשים  0-חוט והתבקש לקשור עצמו ל

. בקבוצה בעלי תכונות דומות או תחביבים דומים

לבסוף נוצר מצב בו כל הקבוצה קשורים האחד 

מה שמראה שלמרות שלפעמים נראה  -לשני

 .יש להם הרבה דברים במשותף -אחרת

 

 נועם ודניאל -המדריכים: 'כיתה ח

הפעולה . עברה פעולה שהיוותה נקודת ציון חשובה' כיתה ח

של הקבוצה מחבורה של אנשים התמקדה בהפיכתה 

בתחילת . הנפגשים בכל יום ראשון לקבוצת צופים אמיתית

, התבקשו החניכים לחשוב על פעילות קבוצתית, הפעולה

ללא עזרת המדריכים שדורשת הפגנת שיתוף פעולה 

לחניכים ניתנו מספר דקות . עזרה הדדית ואחדות, קבוצתי

ם ובכך לתכנן ולבצע את המשימה ללא עזרת המדריכי

לאחר מכן כתבו . להוכיח שהם ראויים להפוך לקבוצה

ולבסוף סיימו , של קבוצתם"  הדיברות 03"החניכים את 

לעניבה " חבקים"את הפעולה בטקס מרגש בו קיבלו 

 !תתחדשו. שלהם

 

 נדב ויובל -המדריכים: 'כיתה ט

 .לא התקיימה פעילות השבוע' לכיתה ט
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 (מרכז השבט)נדלסון נדב מ -מדריך(: שכבה בוגרת)ג "שכב

שנידבה את ביתה ברגע ( תודה לנועה)ג פסגה עבר פעילות בביתה של נועה מועד ההורים "שכב

(. Bullying. )בריונות בחברה –נושא הפעילות היה . האחרון לאור מזג האוויר שלא האיר לנו פנים

האם , מצד אחרים האם חוו בריונות -תחילה התבקשו החניכים לה לשתף בחוויות האישיות שלהם

לאחר מכן נערך דיון בו הגדרנו את . 'על מישהו וכו" חרם"האם הם לקחו חלק ב, היו עדים לתופעה

חלקו השני של הפעולה התמקד בסיבות ". פורסט גאמפ"מלווה בקטע מתוך הסרט , המושג בריונות

וכיצד ניתן ( 'וכו סביבה, משחקי מחשב,סרטים)ובגורמים לבריונות ויחד ניתחנו מה מוביל לתופעה 

נערה אמריקאית ששמה קץ לחייה , ל"הפעולה הסתיימה עם הסרטון על אמנדה טוד ז. למנוע אותה

 .בעקבות התעללות חברתית ממשוכת שספגה

 

 

 

 

 

 

 3102/32220-9 -סמינר הדרכה למדריכים

הובלתם של נפגשו מדריכי השבט לסמינר הדרכה ב, בבוקר 03:33לנובמבר בשעה  9-ה, ביום שבת 

  Baymontהסמינר התקיים במלון (. שריכז את השבט בחודשיו הראשונים)נדב וערן מועד ההורים 

, רבים ככל האפשר למדריכי השבט, שונות ומגוונות שמטרתן לספק כלים נוספים,וכלל פעולות רבות 

פעולות נגעו ה. מדריכים ומדריכות 00-לסמינר הגיעו כ. על מנת שאילו יוכלו ליישמם עם החניכים

 :במגוון רחב של נושאים

 כיצד החניכים רואים את הנעשה בשבט מנקודת מבטם -

 .העקרונות המנחים לעמידה מול קבוצה -קתימבה"הס -

 סיטואציות ואלתורים -

 לימוד עמיתים -הפריה הדדית -

 .כתיבת פעולה בצורה נכונה ומעניינת -

 כיצד לפתח מתודה -

 דרכים לשיתוף פעולה בצוות ההדרכה -

 והזכות לחנך" חינוך"ת המילה משמעו -

 דרכים להעברת משחקי פתיחה -

שם אכלנו , יצאנו בצורה מאורגנת לסטריפ, בערב יום שבת

חפש את "ארוחת ערב ומיד לאחר מכן יצאנו לתחרות בסגנון 

הסמינר . מרכז צעיר בשבט-י יובל"שנבנתה ע, בסטריפ" המטמון

חים לקיים הוכתר כהצלחה גדולה והמדריכים ציינו כי היו שמ

אנו מאמינים כי השפעתו של הסמינר . סמינר נוסף בהמשך השנה

הורגשה כבר ביום הפעילות שבא אחריו ושמחים שיש לנו 

מדריכים שכל כך נחושים להצליח ומוכנים להקדיש זמנם לפיתוח 

 .אישי ולמידה
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 טקס הזיכרון+ ל "יום פעילות לזכרו של יצחק רבין ז

ס אדלסון ובניצוחו של "לביה( שהגיעו ישר מסמינר)ג "והשכב' חניכי טהגיעו , בצהריים 0:33בשעה 

" חדר חושך"החניכים הכינו . החלו בהכנות( ג"שהיה אחראי על הטקס מטעם השכב)תום ורטהיים 

אינפורמטיבי בבית המדרש ותערוכה מקיפה שסקרה את חייו ופועלו של יצחק רבין בכניסה לבית 

בו כולם , שם קיימנו מסדר שבטי שונה מן הרגיל, ים לבית הספר הגיעו החניכ 0:33בשעה . הספר

 .דיברנו בקצרה על משמעות היום ומשם התפזרו החניכים לקבוצות" . חאקי חגיגי"לבושים ב

. דמוקרטיה ושלום, אלימות -הפעילות בקבוצות התבססה על נושאים שקשורים ברצח ראש הממשלה

בהתאם לשכבת )יצחק רבין ועברו פעולות ומשחקים שונים החניכים למדו אודות חייו ופועלו של 

מספר מחניכי השבט עזרו בהכנת שלטים כנגד .  שהעבירו בצורה מתודית את מסר הפעולה( הגיל

החניכים עברו בחדר החושך . שמאוחר יותר שימשו אותנו גם בטקס הזכרון, האלימות ובעד השלום 

 .ן האווירה שהייתה בארץ לאחר הרצחג וספגו קצת מ"והשכב' אותו הכינו חניכי ט

 

 

 

 

 

 

לאחר . ס אדלסון והוזמנו להסתובב בתערוכה ובחדר החושך"הגיעו הורי השבט לביה 0:33בשעה 

ודברי " יזכור"לאחר אמירת ה. לקחו חלק מספר מחניכי השבט, בטקס עצמו. מכן התחיל הטקס

בטקס שולבו שירים בהובלת רינת  . ג קטעים מתוך יומנו של רבין"המחיזו חניכי השכב, הפתיחה

. אביו של יובל)קטעי וידאו וסיפור חווייתו האישית של בני פרי , !( תודה)ובהובלתו חיים בן מלך  

של חניכי השבט כשברקע נשמע נאומו " הפגנה מדומה"נערכה , בקטע הסיום של הטקס.( תודה בני

או החניכים עדויות של אנשים שכתבו הקרי, לאחר מכן. האחרון של יצחק רבין בכיכר מלכי ישראל

כשברקע עומדים מספר , הטקס הסתיים עם שירת התקווה. לראש הממשלה המנוח לאחר הרצח

 .מחניכי השבט כאשר נרות זיכרון בידם
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 :הודעות חשובות

 בשעה הקבועה,עד להודעה חדשה פעילותינו תתקים בבית הספר אדלסון  -שימו לב ,

 illpointe Road, Las Vegas , NV 891349700 w. hבכתובת 

  -Jewish camp fair  ץיק תונחמ 9 לש םיגיצנ ועיגי (רבמבונל 02)ביום ראשון הקרוב 

 תועצה םכל עיצהלו םירוהה םכתיאו םיכינחה םע שגפיהל ידכ םיפוצה תוליעפל םיאקירמא

 .םתוא שוגפל תנמ לע 4:03 העשב ועיגה אנא .סאגו יבשותל דחוימב תווש

 בבית האבות היהודי  0:33לדצמבר בשעה  0-ה, האירוע יתקיים ביום ראשון -אירוע חנוכה

במידה ואתם . נקיים הדלקת נרות קהילתית 4:03בשעה  .שממול לבית הכנסת מדבר קודש

על מנת לאפשר לנו להיערך  -ר עם אחד מחברי ועד ההוריםאנא צרו קש -מעוניינים להצטרף

 .בהתאם

 מהרו להירשם. לדצמבר 0-ההרשמה נסגרת ב. נשלח אימייל עם כל הפרטים -מחנה חורף !

 .נציגי ועד ההורין יהיו נוכחים ביום ראשון ויקבלו טפסים ותשלום

 שאר . ףלדצמבר לא נקיים פעילות עקב חופשת החור 29-בתאריך ה -חופשת החורף

 !פעילויות השבט יתקיימו כמתוכנן

 

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

 .יקיריכם

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

 

 ,"חזק ואמץ"בברכת 

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

srael Scouts is a project supported by the Jewish Federation of Las Vegas.I 

 

 

 

 

 

 תמונת השבוע

 מיסטר תם ורטהיים -שלנו" מר זמן"

 שעון גדול עליו  מסתובב עם ציור של

 בסמינר ההדרכה כדי להזכיר לכולם

 ! כמה חשוב לדייק

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

