
!
!סיכום יום פעילות מאסטר שף (23 לפברואר) + יום פעילות ה-2 למרץ 2014!

!שלום לכולם,!
מובא לפניכם סיכום שני ימי פעילות שנערכו בסוף חודש פברואר + תחילת חודש מרץ. מקווה שתהנו 

!מהם.!
!נדב!

!יום פעילות מאסטר שף!
ביום ראשון, ה-23 לפברואר , נפגשו כל חניכי השבט בפארק ה Vistas לפעילות שיא מיוחדת במינה- 

!תחרות בישול שבטית בסגנון ״מאסטר שף״.!
הפעילות החלה בשעה 3:00 בפגישה עם אברהם, מייסד ארגון סח״י (סיירת חסד יחודית) מישראל 
ששיתף את חניכי והורי השבט במידע אודות פעילות הארגון בישראל. סח״י הוא ארגון שמאגד נוער 

!במצוקה בישראל ומנתב את פעילותם לפעילות חסד שתורמת רבות לקהילה בישראל. !
לאחר ההיכרות עם הארגון, התחלנו בתחרות הבישול. החניכים , מחולקים ע״פ קבוצות ומלווים 
בהורים מתנדבים התבקשו לבשל ארוחה ישראלית שכללה: קבבים, פלאפל, טחינה, פיתות וסלט 

!ישראלי. כיתות ט׳ הכינו לכולם לימונדה ביתית, סלט פירות וכדורי שוקולד לקינוח.!
התחרות הייתה מהנה במיוחד והחניכים שיתפו פעולה בצורה מדהימה. הייתה אווירה מדהימה 

!ואנרגיות טובות הורגשו באוויר.!
בסיום -  עברו השופטים ( איה, ערן ואברהם (מייסד סח״י)  ) בין הקבוצות וטעמו את המנות השונות. 

המנצחים הוכרזו ע״פ קטגוריות שונות : שיתוף פעולה, מורל, המנות השונות וכמובן- התחנפות 
!!!!!!לשופטים! :)  היה טעים!!

!
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!
סיכום יום פעילות ה-2 למרץ 2014!

!
!יום הפעילות התקיים בבית הספר אדלסון!

!גד בנים- ה״אריות״ - המדריכים- מיכל ועומרי!
גד בנים עברו פעולה ששילבה משחקים והפעלות 

מגבשות בדשא, יחד עם פעילות יצירה נחמדה. 
הבנים התנסו בהליכה עם ביצה, קביצה בחבל 

כששנים מחברי הקבוצה מחזיקים את החבל, פתרון 
!!!חידות ועוד, תוך שהם נדרשים לעבודת צוות ופרגון.!

!!
!גד בנות-״ צ׳אבי באני״ - המדריכות- רומי ואריאל!

גד בנות עברו פעולת יצירה ״צופית״ ששילבה עמלנות והרבה 
יצירתיות יחד עם תחרות חפש את המטמון. הבנות הכינו 
״רובוטים״ מקופסת שימורים ו״מדורה״ מאבנים, מקלות 

!!!ו״קרפים״.!
!!

!כיתה ה׳- המדריכים- דניאל ושושנה!
כיתה ה׳ הפכה בשבועות האחרונים לקבוצה חזקה ומובילה 

בשבט. כחלק מתהליך ההסמלה והזהות שלהם, התמקדה 
!!!הפעולה בהכנת פאטצ׳ים ייחודיים לחאקי. חזקו ואמצו!!

!כיתה ו׳ - המדריכים- קארין, תום וטל!
כיתה ו׳ החלו פעולתם עם מספר שירים ישראליים, כאשר המדריכים המוכשרים ניגנו בגיטרה ולימדו 

את הילדים מספר שירים מוכרים. הפעולה המשיכה עם תחרות מקורית במיוחד- ״אולימפיאדת 
!!!!!!!!החורף״ של כיתה ו׳.!
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!
!כיתות ז׳+ח׳- המדריכים- נועם ואלירן!

כיתות ז׳+ח׳ עברו את אחת הפעולות המהנות ביותר בצופים- פעולת פז״חים (פעילות זמן חופשי), בה 
בחרו החניכים בשיתוף עם המדריכים את המשחקים האהובים עליהם ביותר כמו - ״הרוצח״, 

!!!!!!!!״טוויסטר״ ועוד…!
!כיתה ט׳- המדריכים- יובל ומתן!

חניכי כיתה ט׳, שלאט לאט הופכים לקבוצה מובילה בשבט , עברו פעולת ״יום הולדת ישראלי״, בה 
התחברו להווי יום ההולדת הישראלית, כולל כל השירים והמשחקים המוכרים - לפוצץ בלון בזוג, 

לגלח בלון , החבילה עוברת ועוד. בסיום ייסמו החניכים את אשר למדו כשחגגו יום הולדת לניב 
!!!!!!!!!!!שחמון! מזל טוב!!

!שכב״ג- מדריך- נדב מנדלסון (מרכז בוגר)!
חניכי שכב״ג עברו פעולת קבלת החלטות ויצירת סדר עדיפויות בחיים. חברי השכב״ג בחנו בעצמם 

מהם הנושאים ״הבוערים״ בחייהם, במה באמת חשוב להם להתעסק ומה הם עושים בנידון. הפעולה 
החלה כאשר התבקשו לדרג את שלושת הפעילויות הכי חשובות בחייהם ולאחר מכן התבקשו לתרום 

את כספם לארגון אחר לבחירתם. לאחר מכן התקיים דיון אודות המניעים שלנו וסדר העדיפויות 
!בחיינו.!

תמונת השבוע: !
כיתה ו׳ בפעולה.
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