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הסבר ומטרות–יום צופה 
.'יבעד ' יום הצופה  הוא מחנה שבטי לכל החניכים מד

ביום הצופה עוברים החניכים פעילויות אשר עוסקות במעבר  
.בהתנסויות ובחוויות צופיות , הדרגה הצופי

ובו ', היום צופה מסתיים בטקס מעבר דרגה שמכינים שכבת ט
.כל שכבה מבצעת את מעבר הדרגה שלה

18/1/20תאריך יום הצופה 



מעברי דרגה  
קריאת העופרים-'ד•

קפיצת נחשון-'ה•

מעבר חלון-'ו•

הליכת זיקית-'ז•

(תרגילי סדר)ס "ת-'ח•



פעילות צופית
יום הצופה הוא סיכום של תהליך מעבר הדרגה ולימוד  •

.המיומנויות הצופיות

במהלך החודשיים שעד יום הצופה כלל השבט עובר מידי  •
פעולה התנסות או הכשרה של  המיומנויות הצופיות בהתאם 

.לגיל החניכים

על המיומניות " מבחנים"חלק מהפעילויות ביום הצופה הן •
מיומנויות אלו נכנסות לכרטיס  , שרכש עד יום הצופה ובמהלכו

הדרגה האישי של החניך שאותו הוא מקבל בתחילת יום  
את  " לעבור"הצופה ובו הוא כותב מה עשה בכל תחום בכדי 

.הדרגה



מיקום ושעות

https://www.waze.com/ul?ll=31.92583790%2C34.82197010&navigate=yes




לינה ומעטפת

.הפעילות מאושרת על ידי חדר מצב של משרד החינוך•
פ הנחיות "אבטחה ורפואה על בסיס חברה חיצונית ע•

.  משרד החינוך והביטחון
רופא וחובשים  –
מאבטחים חמושים–

יש להביא אותם לראש הגדוד ביידוע המרכז  , י חניך"במידה ויש תרופות הנלקחות באופן קבוע ע: הערה
.הבוגר

.במקום קיימים מים ושירותים•
.ילונו באוהלי איגלו ושקי שינה' יב-’חניכי ט•



'ח-'ציוד לטיול חניכי ד
.על החניכים להגיע עם אוכל עד הצהריים

.ארוחת צהריים יקבלו במחנה
:ציוד•

כובע                                                    –
נעליים סגורות–
!!!כלים רב פעמיים–
(                  ליטר1.5)מים –
חאקי מלא                                         –
(חולצות בטן/חולצות גזורות/אין להגיע עם גופיות)חולצה עם שרוולים –

!אין להביא דברים יקרי ערך



קיימות ואיכות הסביבה

תנועת הצופים שמה לעצמה כיעד את נושא הקיימות  •
ואיכות הסביבה ולכן כדי לצמצם פסולת ולשמור על סביבת  
המחנה נקייה לא יהיו כלים חד פעמיים והחניכים צריכים  

.להגיע עם כלים רב פעמיים

.כוס, סכין, מזלג, צלחת: איזה כלים להביא•

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



הרשמה ליום צופה
3/1/20רישום מוקדם עד ה

80₪' ח-'ד: מחיר רישום מוקדם
90₪' ח-'ד: מחיר רישום מאוחר

7/1/20רישום מאוחר עד 
150₪יב-'ט: מחיר רישום מוקדם
160₪יב-'ט: מחיר רישום מאוחר

.7.1מסירת אישור הורים עד ה



בחצות7.1.20ניתן להירשם לטיול עד לתאריך 

(מיסי חבר)הרשמה ליום צופה מותנת בהרשמה לשבט 

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

!!!לא תתאפשר הרשמה לאחר הסגירה

סגירת הרשמה



נהלי ביטול
(:שום דרך אחרת אינה תקפה)הודעת ביטול רק דרך הלינק הבא •

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

.החזר מלא-ביטול עד תאריך סיום ההרשמה המאוחרת בחצות •

.מעלות ההרשמה של החניך95%בחצות החזר של 14/1/2020ביטול עד •

.אינו מזכה בהחזר כספי למעט במקרים רפואיים14/1/2020ביטול לאחר •

יקבל החזר כספי בניכוי  ,חניך אשר ביטל את השתתפותו במפעל בשל מחלה טרם היציאה •

.ח ניכוי"ש-50מהסכום ששולם אך לא יותר מ 50%של 

:ל הבאות"בחצות לכתובות הדוא19/1/2020את האישור הרפואי יש להעביר עד •
–sahar.sorek@gmail.com

–gizbar.sahar@gmail.com

:  החניך לא יהא זכאי לקבל החזר כספי כלשהו,למען הסר ספק •

.ההנהגה או השבט\או אי עמידה בנהלי התנועה\במקרה בו החניך מורחק מהמפעל בגלל התנהגות לא ראויה–

.עזיבה באמצע הפעילות מכל סיבה שהיא–

https://www.shevet-sahar.org/cancellation
mailto:sahar.sorek@gmail.com
mailto:gizbar.sahar@gmail.com


יצירת קשר
.לכל שאלהפנויים וראשגדיםמדריכים 
שלנו לשאלות  חשובים להלן הטלפונים במיקרים

:נוספות
0052-880045מיכל 
052-8892892אסף 
054-2493319גיא 
054-6722589יוני 

:נוספים ומעודכנים באתר השבטפרטים 
https://www.shevet-sahar.org/scoutsday

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


שהיה לכולנו יום צופה מוצלח  
☺


