
הצופיםתנועת
(ר"ע)בישראלהעבריים

ג"תשפהפעילותשנתפתיחת

שורקהנהגת



את כל הפרטים החשובים שנציג 
ניתן למצוא גם באתר האינטרנט 

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

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


בישראלהעברייםהצופיםתנועת

1919בשנת הוקמההתנועה

חניכים90,000מעל כיוםבתנועה
הארץרחביבכלשבטים220-כב

.הנהגות לפי אזורים גיאוגרפיים16בתנועת הצופים ישנן 
.הממוקמת בכפר הנוער עיינות, "שורק"משתייך להנהגת " סהר"שבט 

מפלגתיתבלתיערכיתחינוכיתנוערתנועת
מקצועישכירוצוותמתנדביםשלבשילובמופעלת

בנישלאוכלוסיותלשילוב,בפריפריההצופיםלחיזוקפועלתהתנועה
.התפוצותעםהקשרוחיזוקד"צמיחניכי,בסיכוןנוער,עולים



?איך זה עובד -המבנה הארגוני 

הנהגות

שבטים

התנועהמטה
מקצועיותמחלקות

מתנדבדרגשכירדרג

תנועהל"מזכ
מחלקותמנהלי

הנהגהמרכז
הנהגהצוות

תנועהר"יו
ועדותר"יו

הנהגהראש
הנהגהגזבר

לוגיסטימרכז
הדרכהמרכז

שיכבהמדריך

שבטראש
שבטגזבר
פעיליםהורים



שורקהנהגת

,                  שבטים20מונהשורקהנהגת

שונותרשויות12-ב

שנים12כלפנינוסדהההנהגה

הנוערבכפרההנהגהמשרדימושב

עיינות



ציונהנסצופי

שנים17-כלפניציונהנסבעירבפעילותההחלההצופיםתנועת

מליבובשכונת-"סהר”שבטים 2בעירפועליםכיום

המושבהלבבשכונת-"איתן"

ובוגריםחניכים 1800השתתפוב "פתשהפעילותבשנת

 .בעירהצופיםשבטיבפעילות

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2nYmfupbPAhViJsAKHYPSBHoQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-brown-lasso-rope.html&psig=AFQjCNGh2R5Cc9fmeGbd4LZbqevRm75DuQ&ust=1474203426419045


סהרשבט

ומאז ועד היום 2005הוקם בשנת " סהר"שבט 
.הפך במהירות משבט קטן וצעיר לשבט הגדול והבולט בהנהגה

(.פעולות בשבוע2)הפעילות השבטית נערכת בימי שלישי ושישי 
-במהלך השנה מתקיימים ימי שיא חווייתיים וטיולים, בנוסף

אחריות  , המקנים לו את ערכי התנועה המתבססים על דמוקרטיה
.זהות יהודית וכישורי חיים, רב תרבותיות, חברתית



דרג
שכיר

דרג
מתנדב

עמית טל
מרכזת השבט            

('יב)מדריך שכבת סופה 

אורלי קריו
ראש שבט

אופיר פוקס
שבטראש

ומתנדבשכירדרג-סהרשבט

שחר בן דור
מדריכת שכבת 

(א"י)אלמוג 

ירון אדר
גזבר

נועה רפלוביץ
מדריכת שכבת 

('י)דור 



מבנה השבט

גדודים5

34כ "הס
מדריכים

צוות קורס 
('הדרכת ט)

7כ "סה
מדריכים

צוותי קהילה3

21כ "סה
צים"חבר

נעמה בן צור
'מרכזת הדרכת ד

אורי גזית
ומרכזת הדרכה 

רותם וונש
מרכת קהילה

רועי שוהם
מרכזת צופיות טיולים

אורן שי
מרכזת הדרכת ה

עמית טל
מרכזת השבט

גדודים5

33כ "הס
מדריכים

ד"גדוד צמי2

8כ "סה
מדריכים 

גדודים4

31כ "הס
מדריכים

בית חם וצוות שחף 

8כ "הס
מדריכים

צוות להקה

4כ "סה
צים"חבר

צוותי צופיות4

15כ "סה
צים"חבר

צוות פרויקטים

4כ "סה
צים"חבר

עידו שרז
מרכז לוגיסטיקה

צוותי לוגיסטיקה4

9כ "סה
צים"חבר

ש"הדרכצוות 

7כ "סה
צים"חבר

חניכים 1000-כ כ"סה
'עד ט' בכיתות ד

'גדודי ז2

12כ "הס
מדריכים

'גדודי ח1

5כ "הס
מדריכים

שיר ליבק
מרכזת הדרכת נעורים 

צמיד+ 



מזיניםספרבתי

גולדה

גוריון-בן

שקד

צבי-בן

ראשונים

ארגמן

אירוס

ניצנים

שדות

תיכון  
מדעי

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzpM3RxYXPAhWOSxoKHfHfBV0QjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/search/?q=school&bvm=bv.132479545,d.ZGg&psig=AFQjCNHfHU9LFun8fNc4o5tETRll5rLYpQ&ust=1473622407861174


בצופיםבמסעההדרכהעקרונות

,מסלולמשימות,פעילחניך-התנסותמתוךלמידההחניךחווית❖

.ואתגריםאחריות

.לדוגמאואישיותאישיתדוגמא-המדריךדמות❖

.ונתינהאהבה,הבנה,אכפתיות,אמוןיחסי-חניךמדריךקשר❖

.ומפתחמותאםתוכן❖

, לקבוצההתאמה,דיון, ענייןיצירת-הפעולההעברתאופן❖

חינוכיותבהזדמנויותשימוש



מרכזייםחינוכייםתוכןתחומי

בצופיםהמסעבתוכנית "שבילים"

יהודיתזהות,צופיות,חייםכישורי,חברתיתאחריות,דמוקרטיה

.וישראלית

מיוחדותחינוכיותתוכניות

נוערבניבקרבאלכוהולשתייתבעייתעםהתמודדות

ומיניותמגדרבנושאתוכנית

פיתוח דעה וחשיבה ביקורתית בנושאים שונים

עיסוק באקטואליה ובמועדים שונים 



...קצת מעבר

:ד"צמי

.חניכים בעלי צרכים מיוחדים2000-בתנועת הצופים לוקחים חלק כ

.חניכים13המונה , בשבט סהר ישנו גדוד המיועד לחניכים בעלי צרכים מיוחדים

:שילוב

ישנם חניכים בעלי לקויות שונות המשתלבים בקבוצות של ד"צמיבנוסף לגדוד 

.שכבות הגיל השונות

:בית חם

במטרה לשלב את הילדים , נוער בסיכון, שבט סהר משתף פעולה עם בית חם

.בתנועת הנוער



פעילות קהילתית

חלוקת מגנטים  

לאזרחים ותיקים בעיר

איסוף תרומות 

למשפחות נזקקות 

"(לב אחד"בשיתוף עמותת )

שיחות טלפון לקשישים 

(א"בשיתוף זק)פעם ביום 



פעילות קהילתית

חלוקת שי לשורדי  

שואה בראש השנה

חלוקת שי למתנדבים  

קבועים בעיר

מבצע התרמת דם בקהילה 

(  השבט כמוקד התרמה)



והשבטהתנועהתקציב

מקורות

הוריםתשלומי•

ערייתתמיכת •

ציונהנס

הוצאות

עבודהשכר•

הדרכהמערכי ותשתיות•

קורסים מקצועיים  •

למדריכים

שוטפתתחזוקה•

מחנאיציוד•

סמינרים•



הרשמה שנתית

שנתייםחברדמי

,עבודהשכר, חולצה ועניבה, (במסע בצופים)הדרכה :כוללים

לצוותסמינרים,קצועיתה מתמיכ,שוטפתחזוקהת

ויעוץמחשובהוצאות,חשבונותהנהלת,ביטוח, הבוגר

.משפטי

הנחה10%שני ילד
הנחה15%ילד שלישי 

רישום שנתישכבת גיל

'ט-'ד

יב-י

רישום שנתי 

(3/09/22-31/07/22)

715₪

שח650

-קיימות הנחות סוציאליות
ניתן לראות פירוט באתר השבט

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhfOVz5bPAhVMBsAKHVl5Bb4QjRwIBw&url=http://gr.clipart.me/business-finance/money-in-wallet-icon-psd-45803&bvm=bv.133178914,d.ZGg&psig=AFQjCNFzDen6poJmLg0218CZ7bZpky9dbg&ust=1474209089917422


הוריםפורטל-לצופיםרישום

צופיםהוריםפורטל:בגוגלרשמו
www.zofim.net

https://www.zofim.org.il/registration/

שלח אותי לפורטל  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChLHw1K_PAhVL0hoKHbX9CbkQjRwIBw&url=http://www.actuariesindia.in/registration.aspx&psig=AFQjCNEI_e1yRaAbHH-qpLQ3BZ0iu43v_A&ust=1475069668054625


, ביטול רישום למפעל בהתאם לתקנות ביטול עסקה

פרק הזמן לביטול רישום למפעל המזכה את החניך בהחזר כספי מלא 

, ימים מיום עשיית ההסכם14הינו 

(  ימים 7ובלבד שהביטול יעשה לפחות ) תאריך רישום החניך למפעל 

( קודם מועד תחילת המפעל ) שבת וחג   -לא כולל שישי

-ימים ממועד המפעל 6ביטול השתתפות עד . א). היציאה למפעל  

(ביטול בשל מחלה . ב. אינה מזכה את החניך בהחזר באופן אוטומטי

מזכה בהחזר כספי בניכוי הסכום שפורסם על  ) בטרם היציאה למפעל  

יש לוודא כי האישור הרפואי מועבר טרם  . ידי השבט בחוזר המפעל

אינה  -עזיבת החניך במהלך המפעל מכל סיבה שהיא . ג. סיום המפעל

מזכה בהחזר כלשהו

שנתיתוהשתתפותרישוםביטול

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNlYe0zZbPAhXCIMAKHTvPAe4QjRwIBw&url=http://signweb.xaa.pl/&bvm=bv.133178914,d.ZGg&psig=AFQjCNHZeTHuM2RiZMXxxD70yooQNeY2vA&ust=1474208643636143


שנתיתוהשתתפותרישוםביטול

:הודעה על ביטול הרשמה לצופים תתקבל רק בקישור הבא
לינק ביטולים

.בקשת הביטול תכנס לתוקף מרגע קבלת בקשת הביטול
(.למדריך או מרכזווצאפכולל הודעות )כל צורת הודעה אחרת אינה תקפה 

-כלל נהלי הביטול מפורטים גם באתר השבט
https://www.shevet-sahar.org/cancellation

.

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNlYe0zZbPAhXCIMAKHTvPAe4QjRwIBw&url=http://signweb.xaa.pl/&bvm=bv.133178914,d.ZGg&psig=AFQjCNHZeTHuM2RiZMXxxD70yooQNeY2vA&ust=1474208643636143
https://forms.gle/h6g4GXKBSfu53ySt6
https://www.shevet-sahar.org/cancellation


שבט סהר במרשתת

:(ניידיםלמכשיריםגםמותאם)אינטרנטאתר

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/


טיול פתיחת שנה 
ג"תשפ

יער להב 

'ח-'שכבות ד



?  איפה
ישנים בחניון יער להב

?  מתי
21-22/10שבת-שישי

מסלול בשמורת הטבע להב צפון-'כיתות ד
לגבעת געתמגדליתמסלול שביל ישראל מחורבת -'כיתות ה

(מאגורת רחמים)טיול בנחל דומיה -'כיתות ו
טיול בנחל פראים-'ח+ 'כיתות ז



על החניכים להביא אוכל מהבית עד  , היום הראשון של הטיול, ביום שישי
, של שבתוהצהרייםארוחת הערב של שישי וארוחות הבוקר . לארוחת הערב

במידה ולילדכם יש רגישויות כאלו  . יקבלו החניכים בחניון הלינה דרך השבט
ואחרות אנו מבקשים לידע את המרכזת הבוגרת של השבט ולהקפיד על  

.עדכון בעת הרישום לטיול

ארוחות

מנהלת  , ל משרד החינוך"הטיול מאובטח בהתאם להוראות חוזר מנכ
בבוקרו של כל יום מתקבל אישור .  משטרת ישראל ותנועת הצופים, הטיולים

בנוסף בחניון יהיה  , י חדר מצב של משרד החינוך"ליציאה לכל מסלול ע
רים"והמעלמסלול ביום שבת ייצאו החובשים . וחובשיםרים"מע, רופא
.לטיול

אבטחה ורפואה



עלויות

ניתן לבטל בעלות של  ( 17/10/22-עד ה, כלומר)עד ארבע ימים לפני הטיול 
במידה ומדובר במקרה רפואי יש להציג אישור רפואי , מהמחיר הכולל5%-כ

.מהמחיר ששולם95%-ואחריו יינתן החזר של כ
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר של שבט סהר ולפנות לגזבר ירון אדר  

.ישירות

נהלי ביטול

10/10-הרשמה מאוחרת עד ה30/09-הרשמה מוקדמת עד השכבת גיל

ח"ש330ח"ש300'ח-'ד

ח"ש290ח"ש260('יב-'י)ג "שכב



ציוד לטיול
.על החניכים להגיע עם אוכל עד לארוחת ערב

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

כובע-
נעליים נוחות להליכה-
ליטר מים3-
שק שינה-
חאקי מלא-
(מומלץ)מזרון שטח -
(ם"סכו,קערה,צלחת,כוס)כלים רב פעמיים -
(לא גזורה)חולצה עם שרוולים -

!אין להביא דברים יקרי ערך
אוכל יחולק רק בכלים רב פעמיים, אין להביא כלים חד פעמיים



הורים מלווים

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

ת .השוטפת מוזמן

-לפנות לאורלי קריו ראשת השבט במייל

Sk.sahar.rosh2@zofim.org.il

mailto:Sk.sahar.rosh2@zofim.org.il


!תודה רבה

,זמינים עבורכם לשאלות
צוות שבט סהר



קשריצירת
בקשהלכל ,שאלהבכל-כאןאנחנו

עמית טל 

מרכז השבט

!ובריאהטובהשנה בברכת

054-2262399

Sk.sahar1@zofim.org.il

מייל גזבר השבט ירון אדר

Sk.sahar.gizbar@zofim.org.il
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https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIwJSIp5fPAhVG2BoKHU19Cs0QjRwIBw&url=https://www.verykool.net/Downloads/Manuals/&bvm=bv.133178914,d.ZGg&psig=AFQjCNHJdc8ffBBuWZbEMXkPw5igVTApYg&ust=1474232693961732
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