


התחלנו בתהליכי תכנון של פעילות  , עם הסרת המגבלות, לאחר שנה וחצי עם פעילות מוגבלת
ות.חניכיאנו מתכננים קיץ גדוש בפעילות שיא איכותית לכל , בהתאם לכך. הקיץ השבטית

.השבט ובהן מחנה הקיץ

מחנה הקיץ  , לאור מגבלות הקורונה והזמן הקצר שהיה עבורנו לארגון מחנה קיץ מסורתי
מגבלת כמות אנשים  + עד שלושה ימים רצופים -מגבלת אורך המחנה)יתקיים בפורמט שונה 

(.איש1,500עד -ביער

.במעטפת של תנועת הצופים והנהגת שורק, ביער המגנים( 'יב-'ד)השבט ות.חניכיפעילות לכלל 

,  מסדרים, ערבי שיא שכבתיים, בנייה צופית, ימים של פעילות ביער הכוללים מרכזי פעילות3
.פעולות סיכום ופרידה



:אוכל

��! אין כמו האוכל בצופים

ויספק  , (יב-י)בו מבשלים הורים מלווים ונציגים משכבה הבוגרת , אנו מקימים מטבח מסודר ומוקפד
.ארוחות לאורך כל הפעילות

:לינה

.בהפרדה בנים ובנות, במתחמים הגדודיים, הלינה בשטח מתבצעת תחת כיפת השמיים

:אבטחה ורפואה

.מנהלת הטיולים ותנועת הצופים, ל משרד החינוך"הטיול מאושר בהתאם להוראות חוזר מנכ
.שומרי לילה ורופא, חמושים, מגישי עזרה ראשונה, ילוו אותנו חובשים

.משרדי הממשלה ומשרד הבריאות, פעילות מותנה באישור יציאה של חדר מצב ומוקד טבע/ כל טיול



(עניבה, חולצה, מכנס)חאקי מלא •-

נעליים סגורות נוחות•-

ש"שק•-

(מומלץ)מזרון שטח •-

ליטר מים3•-

(ם"סכו, קערה, צלחת, כוס)לא נאפשר לאכול בכלים חד פעמיים -כלים רב פעמיים•-

כובע•-

כלי רחצה והיגיינה•-

(מומלץ)קרם הגנה •-

פנס•-

(ימים3-ל)בגדים להחלפה •-

תרופות אישיות במידה ויש•-

.אין להגיע עם חולצות ללא שרוולים או נעליים פתוחות-שימו לב
.החניכים ישנים בהפרדה בין בנים לבנות



.תתאפשר הרשמה במועד מאוחר מהכתובלאיש לשים לב כי ,17:00בשעה 25/06-סגירת ההרשמה בשבט תהיה ביום שישי ה

ה.עלות לחניכתאריכיםשכבההפעילות

09-11/07/2021370₪'ט-'דמחנה ביער

מחנה ביער  

(ללא קורס מסכם, בלבד)
09-11/07/2021370₪'ט

₪  09-11/07/2021300'יב-'ימחנה ביער

?איך נרשמים

.פורטל הורים חדשהרשמה ותשלום באמצעות 

.התשלום באתר יתאפשר בכרטיס אשראי בלבד

.כמו כן ניתן יהיה להיעזר בעמדות הרשמה מקוונת

.מטרתם לסייע בתהליך הרישום להורים הנתקלים בקשיים

?על מה משלמים

ערכת , (כולל רופא)רפואה , אבטחה, אוטובוסים, אוכל

ציוד , (כוס, ם"סכו, קופסת אוכל)כלים רב פעמיים 

שירותים )הקמת תשתיות ביער , ציוד הדרכה, שבטי

(.הקמת מטבח שדה, מים וניקוז, תאורה, כימיים

https://flpnwc-a7e44169a.dispatcher.hana.ondemand.com/sites/houshold?sap-language=iw&#Home-show


(.קישור מצורף)על מנת לבטל הרשמה יש למלא טופס הודעה על ביטול דרך אתר השבט 

(.מהמחיר95%החזר של )דמי ביטול 5%-שעות לפני המפעל 48בכל ביטול שלאחר סגירת ההרשמה ועד 

בניכוי דמי , (מול אישור רפואי)החזר כספי יבוצע רק מסיבה רפואית –שעות לפני המפעל 48-במועד של פחות מ

(.5%)ביטול 

.דיווח על בעיה רפואית דורש הצגת אישור רפואי וביו יצוינו תאריכי הפעילות•

לאחר תאריך  , 25/07/2021עד לתאריך ( מצורף בהמשך)את אישור המחלה יש לשלוח למרכזת בוגרת במייל 

.זה לא יתקבלו החזרים לביטול היציאה

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

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


מלוויםהוריםצוות שלבסיועלטיוליםיוצאיםאנחנושנהכמדי

sk.sahar.rosh@zofim.org.il: לכתובתמיילישלחולצאתמעונייניםאשרהורים

mailto:sk.sahar.rosh@zofim.org.il


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

054-2441217–נועה 

052-8800450–מיכל 

052-8892892–(ראש שבט)אסף 

054-4360728–גזבר)ירון 

WWW

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

