


כל הפרטים החשובים במצגת ניתן למצוא באתר  •

:האינטרנט השבטי בכתובת

https://www.shevet-sahar.org/

https://www.shevet-sahar.org/


רסהושבטהצופים

https://www.shevet-sahar.org/about

https://www.shevet-sahar.org/about


כתנועת נוער העברית הראשונה שקמה  1919תנועת הצופים הוקמה בשנת 

.בארץ ישראל

:קצת במספרים

חניכים100,000-כ•

שבטים מקרית שמונה ועד אילת200-למעלה מ•

.משבטי תנועת הצופים ממוקמים באזורי פיתוח40%•

.הנהגות לפי אזורים גיאוגרפיים16בתנועת הצופים ישנן •

.עיינותמשתייך להנהגת שורק הממוקמת בכפר הנוער " סהר"שבט •

.ישראלהצופים הינה הגוף החינוכי השני בגודלו במדינת תנועת •



צופי נס ציונה–" סהר"שבט 
ומאז ועד היום הפך 2005צופי נס ציונה הוקם בשנת –" סהר"שבט 

.הגדול והבולט בהנהגהבמהירות משבט קטן וצעיר לשבט 
.חניכים בשנת הפעילות הקרובה1200צפי של 

נערכתהפעילות בשבט 
17:00-18:30בימי שלישי בשעה 
.16:00-17:30ובימי שישי בשעה 

במהלך השנה מתקיימים ימי שיא חווייתיים וטיולים אשר , בנוסף
הבגרות , את תחושות העצמאות, החניך שלנו, מפתחים בילדיכם

,  והמסוגלות ומקנים לו את ערכי התנועה המתבססים על דמוקרטיה
.חייםזהות יהודית וכישורי , רב תרבותיות, אחריות חברתית



מבנה השבט

אסף אריאל-ראש שבט

מיכל בן הרוש-מרכזת בוגרתשובל עזוז-מרכזת בוגרת

רותם בנאדרת–מרכזת צעירה 

מור כהן-מרכזת צעירה

לין קדם–מרכזת צעירה 

מאי כרמי–מרכזת צעירה 

יוני צוריה–ראש השבט 

דין שחורי–מרכז צעיר 

גיא שפיגלשטיין-גזבר השבט

נויה פלסר  –מרכזת צעירה 

יעל ארז-מרכזת צעירה

דרג מתנדב

דרג שכיר

שמיניסטים



רותם בנאדרת–' מרכזת הדרכת ד

גדוד שחר–( ס שדות וניצנים"בי)'  דדית"רשג
פוקסנועה 

גדוד אריה–( ס ארגמן"בי)' דדית"רשג
חורשהילי 

גדוד לביא–( ס ארגמן"בי)' דדית"רשג
גושןמאיה 

גדוד כריש–( ס בן צבי ואירוס"בי)' דדית"רשג
אזולאישחר 

גדוד נחשול–( ס שקד וראשונים"בי)' דדית"רשג
לובובסקייהלי



מור כהן–' הדרכה התמרכז

גדוד נשר–( ס שדות וניצנים"בי)' הדית"רשג
לוטןנעם 

גדוד זאב–( ס ארגמן"בי)' הד"רשג
חזותנועם 

גדוד דקל–( ראשונים, שקדס "בי)' הדית"רשג
ביידרצליל 

גדוד עוז–( ס בן צבי ואירוס"בי)' הדית"רשג
עמיאביב בן 



יעל ארז–וצמיד' מרכזת הדרכה ו

גדוד לפיד–( ס ארגמן"בי)' ודית"רשג
רוקחשיר 

גדוד אביר–( שקד וראשונים, שדות, ס ניצנים"בי)' ודית"רשג
סגלשקד 

גדוד נץ-( ס אירוס ובן צבי"בי)' ודית"רשג
ברנרנועה 

צרכים מיוחדים–צמיד *



נויה פלסר-ואורנים' ח-'מרכזת הדרכה ז

גדוד פנתר-(פארק המדע, גולדה)' זדית''רשג
ביסואבישג 

ראם-(בן גוריון)' זדית''רשג
עמירותם בן 

גדוד אלמוג-'חדית''רשג
אדמיים 

-אורניםדית''רשג
'רפלוביץנעה 



שנת פעילות בצופים

שנת פעילות בצופים התחילה בחודש ספטמבר ותסתיים עם  
.סיום מחנה הקיץ

בשנה הנוכחית ילדיכם יעברו פעולות בהם ירכשו ערכים עליהם  
זהות יהודית , מעורבות חברתית: מושתתת התנועה כגון

.צופיות וכישורי חיים, דמוקרטיה, וישראלית
עמידה מול  : בנוסף בשנה זו החניכים ירכשו כישורים שונים

.פיתוח אישי וכישורים חברתיים, קהל
השנה הצופים בנויה על הכנת החניכים לקראת מחנה הקיץ 

.שמהווה שיאו של השנה הצופים





טיול פתיחת שנה

https://www.shevet-sahar.org/patish

https://www.shevet-sahar.org/patish


טיול פתיחת שנה

', ועד יב' כל חניכי השבט מכיתה ד, זהו טיול במעטפת שבטית
.אשר יוצאים לטיול פתיחת קורס הדרכה' מלבד חניכי שכבת ט

זאת הפעם הראשונה שהקבוצה והמדריך יבלו יומיים  , בטיול זה
.יחד ויבנו את עצמם כקבוצה להמשך השנה

:תאריכי הטיול
25-26.10.19



טיול פתיחת שנה

.עם כל השבטחוויתייםהחניכים יצאו ליומיים 
יבשלו ויעברו  , ביום הראשון החניכים יקימו את המחנה שלהם

.לילהפעילויות 
הגילמסלולים לפי שכבות 4ביום השני השבט יטייל ב

(יפורט בהמשך)
פ החלוקה הבאה"ע25.10-בהיציאה לטיול תהיה 

14:30מאשכול הפיס בשעה : 'ה-'ד
14:30מהשבט בשעה : 'ח-'ו



מסלולי הטיול
מעגלי-חניון האגם: 'שכבה ד

מ"ק4-אורך המסלול הינו כ



מסלולי הטיול
חניון הרקפות עד שוויצריה הקטנה: 'שכבה ה

מ"ק5-אורך המסלול הינו כ



מסלולי הטיול
מחניון רקית לשוויצריה הקטנה: ' שכבה ו

מ"ק5-אורך המסלול הינו כ



מסלולי הטיול
מחניון הרקפות לקיבוץ יגור דרך נחל מעפילים: 'ח-'שכבות ז

מ  "ק7.5-אורך המסלול הינו כ



לינה ומעטפת
כל חניכי השבט ילונו באוהלי איגלו אישיים תחת כיפת 

.השמים בחניון הרקפות
:הרלוונטיםי כל הגורמים "הטיול מאושר ע

.מוקד טבע וחדר מצב, תנועת הצופים, משרד החינוך

פ הנחיות משרד  "אבטחה ורפואה על בסיס חברה חיצונית ע
.כולל רופא צמודוהביטחוןהחינוך 

בסוף המסלול יערך טקס משמעותי בו כל חניך יקבל עניבה  
.בהתאם לשכבת הגיל



ציוד לטיול
.על החניכים להגיע עם אוכל עד לארוחת ערב

(בוקר וצהריים, ערב)ארוחות 3במהלך הטיול החניכים יקבלו 

כובע-
להליכהסגורות ונוחות נעליים -
ליטר מים  4.5-
שק שינה-
חאקי מלא -
(מומלץ)מזרון שטח -
(ם"סכו, קערה, צלחת, כוס)כלים רב פעמיים -
(בטן/לא גזורה ולא גופיה)חולצה עם שרוולים -
בגדים להחלפה-

!אין להביא דברים יקרי ערך

!בגדים חמים ללילה-

מברשת  )היגיינה אישי ציוד -
נייר טואלט  , ומשחת שיניים

(.וכדומה
תיק גב נוח להליכה-
קרם הגנה-
אלתוש-
שקית זבל אישית-

יש להביא אותם  , י חניך"במידה ויש תרופות הנלקחות באופן קבוע ע: הערה

(.מיכל או שובל)לראש הגדוד וידוע המרכז הבוגר 



קיימות ואיכות הסביבה

תנועת הצופים שמה לעצמה כיעד את נושא הקיימות ואיכות הסביבה  •

ולכן כדי לצמצם פסולת ולשמור על סביבת המחנה נקייה יותר לא יהיו  

.כלים חד פעמיים והחניכים צריכים להגיע עם כלים רב פעמיים

, (לשמור על ארוחת הצהריים בתיק)קופסא סגורה : איזה כלים להביא•

.קערה לקורנפלקס, ספל, כף, מזלג, סכין, צלחת

יאלץ לקחת מחבר אחרי , מי שישכח–לא יהיו כלים חד פעמיים •

.שסיים לאכול



טלפונים ניידים בטיול
מתוך  , השנה התחלנו תהליך של קידום פעילויות ומפעלים ללא טלפונים ניידים לחניכים•

אמונה שהוצאת הטלפונים הניידים מהפעילות תגדיל את ההתמודדות החברתית בכלל  

.ותפתח חוסן אישי של הילדים מול אתגרי החיים

,  לחבור אלינו ולתת לילדים חוויה אחרת של התרגשות, אנו מזמינים אתכם ההורים•

כך תוכלו להראות להם שאתם סומכים עליהם ועל הקשר  , הסתגלות וביטחון בהתמודדות

.שלהם עם המדריכים שלהם

:אמצעי הקשר•
.ל מרכזים וראשי שבט זמינים בנייד"חמ, מלוויםהורים,מדריכים–

,  כמובן. צוות ההדרכה והבוגרים המלווים את הטיול יסייעו לו להתמודד, אם ילד יתמודד עם קושי או אתגר–

ל  "הוא יוכל לעשות זאת באמצעות טלפון של המדריך או טלפון חמ, שילד שירצה להתקשר הביתה בכל זאת

.אשר יהיה זמין לכל אורך הטיול

בלי הסחות של הילדים לשחק בטלפון  , ומעצימהחוויתיתעזרו לנו לקיים פעילות חברתית •

הם יחפשו את  ( ספקאין..ותהיה)ואם תהיה להם התמודדות . או לגלוש ברשתות חברתיות

.  התמיכה והפתרון אצל המדריכים ואצל הצוות הבוגר בטיול, העזרה

לא מביאים טלפונים ניידים  



הורים מלווים

–בטיולים ולאורך השנה אנו נצטרך את העזרה שלכם 
מי שמעוניין לקחת חלק בטיול או לעזור בפעילות השוטפת 

:מוזמן לפנות לאסף אריאל במייל 

asafariel@bezeqint.net

mailto:asafariel@bezeqint.net


רישום וביטול

https://www.shevet-sahar.org/registration

https://www.shevet-sahar.org/registration


710₪מחיר ההרשמה לשנת פעילות בשבט הוא 
הנחה10%–אח שני 

הנחה15%-אח שלישי 
.בעת ההרשמה יש למלא את טופס אישור ההורים השנתי

הרשמה לטיול פתיחת שנה
₪ 260–( 18:00בשעה 5.10-עד ה)הרשמה מוקדמת 
₪ 290–( 18:00בשעה 11.10-עד ה)הרשמה מאוחרת 

עבור כל פעילות חריגה בצופים יש למלא אישור הורים  ! חשוב

טבעונות ולהביאו  /צמחונות/נפרד המפרט את כלל הבעיות הרפואיות
עד תאריך סגירת ההרשמה

הרשמה לצופים



פורטל ההורים נמצא באתר הצופים  –דרך פורטל ההורים . 11.
(www.zofim.org.il )שם ניתן למלא את טופס ההרשמה  , בצד שמאל

.ולשלם דרך כרטיס האשראי
!דרך זו הינה המומלצת ביותר

ק או במזומן יש צורך להגיע פיזית לשבט באחד מימי  'למשלמים בצ2.
.הרישום

5לשלם עד ניתן ". הנהגת שורק"קים יש לכתוב עבור 'את הצ–קים 'צ•
.תשלומים

יש להביא את הסכום המדויק לתשלום למרכזי , בסכום המלא–מזומן •
.המדריכים/ השבט בלבד ולא להעבירו דרך החניכים 

אופן ההרשמה
-ניתן להירשם במספר דרכים

http://www.zofim.org.il/


נהלי ביטול הרשמה לצופים
:ל"רק בקישור הנהודעה על ביטול הרשמה לצופים תתקבל 
לינק לביטולים

.לתוקף מרגע קבלת בקשת הביטולבקשת הביטול תיכנס 

100%בגובה החזר –עד לטיול פתיחת שנה •
70%בגובה החזר –לסיום חג החנוכה עד •
50%בגובה החזר –המימונה עד •
לאחר המימונה לא יינתן החזר כספי•
(240₪)התנועתייםההחזרים אינם כוללים את דמי ההרשמה כל •

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddlvS3RKK_AGVLmvv_93kfMOdxKxzDgRnSy-Fm-oOgBdIEfg/viewform?usp=sf_link


יציאה לטיול פתיחת שנה מותנית בהרשמה שנתית לצופים
11.10.19-ניתן להירשם לטיול עד יום שישי ה

נבקש לכבד את סגירת ההרשמה על מנת לסייע לנו להיערך 
בצורה הטובה ביותר למפעלים לאורך השנה ולטיול בפרט

!!!!לא תתאפשר הרשמה לאחר סגירת ההרשמה

הרשמה לטיולסגירת 



נהלי ביטול הרשמה לטיול
:ל"הודעה על ביטול הרשמה לצופים תתקבל רק בקישור הנ

לינק לביטולים
.בקשת הביטול תיכנס לתוקף מרגע קבלת בקשת הביטול

כספי מלא יינתן לחניך שביטל הרשמה עד לתאריך  החזר •
11.10.19

לפעילות  ימים לפני היציאה 7בביטול מסיום ההרשמה עד •
. 5%ינוכה מההחזר ( 18.10.19)

.100₪לאחר מכן החזר רק בהצגת אישור רפואי בניכוי •

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddlvS3RKK_AGVLmvv_93kfMOdxKxzDgRnSy-Fm-oOgBdIEfg/viewform?usp=sf_link


כללי



כללייםנהלים 
:חניכים•

.בצופיםבנעליים סגורות לכל פעילות הגעה •
יש להגיע בחאקי מלא  •
.להצטייד בבקבוק מיםיש •
.לימי פעילות בשעות המוגדרות בכלל ובמפעלים בפרטהגעה •

:הורים•
לגלות סבלנות  . בבקשה לא לחסום. אתגר תחבורתי בכניסה לשבט•

.אנחנו בוחנים אופציה לפיצול מיקום הפיזור והאיסוף. וסובלנות
ברמה  הוואטסאפמרבית התקשורת היא באמצעות –תקשורת •

אבל מומלץ לפנות לאתר האינטרנט למציאת כל שאר  , השוטפת
.ביטול וכדומה כמקור מידע מרכזי/רישום/המידע על טיולים

.נשמח למתנדבים בתחומי המומחיות שלכם–מאגר הורים•

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgSkuy7_0YAoEdNqiygyh8-nmw_LbxGhXQ-KYHadKWvrmyiA/viewform


שבט סהר במרשתת

(:מותאם גם למכשירים ניידים)אתר אינטרנט•

https://www.shevet-sahar.org/

:פייסבוק•

https://www.facebook.com/shevet.sahar

:אינסטגרם•

https://www.instagram.com/shevet.sahar/

https://www.shevet-sahar.org/
https://www.facebook.com/shevet.sahar
https://www.instagram.com/shevet.sahar/


:הטלפונים שלנו לשאלות נוספות

054-2440395-מיכל
054-2441217-שובל

https://www.shevet-sahar.org/contact

https://www.shevet-sahar.org/contact


מאחלים לכם חג שמח ושנה  
!טובה ומוצלחת בשבט סהר


