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...ברים שעברנו השנה בשבטד

יום צופה



...הדרגתיות

טיול 
פתיחת שנה

טיולי פסח
מחנה  

קיץ



החניךחוויותעלדגש

:וחוויותבפעילויותעשירהמחנה

מחנאית בנייה•

יליותלגיחות•

התנסות בהדרכה•

לשכבת הקורסמותאמותפעולות•



דגש על חוויות החניך

בה יתנסו  , משלהם" עיר צופית"המחנה מאפשר לחניכים להקים בעצם 

שימוש בטבע , בפעילות מגוונת הכוללת תכנון ובניית מתקנים מחנאיים

כל זאת במסגרת הקבוצה  . הווי וגיבוש, יצירה, פעילות ספורט, והישרדות

.הצופית ובהובלת המדריך

מעבר לכך במהלך מחנה הקיץ זוכים החניכים למפגש עם חניכי קבוצות  

, תחרויות בנייה: במסגרת מפגש זה יחוו, נוספות משבטי ההנהגה

.פעילות משותפת ועוד, תחרויות ספורט



פרטים כלליים

המחנה מתקיים ביער לימונים
*שעות ומיקום התכנסות ישלחו בסמוך למועד היציאה*

מהם של שבט 1,100. )חניכים וחניכות7,500הנהגת שורק עלתה במספר החניכים מתקופת הקורונה וכיום מונה יותר מ 
!!(מהם של קורס דור130, סהר

.חניכים וחניכות בכל רגע נתון3,500יער לימונים יכול להכיל עד 
:שמקיים את מטרות מחנה הקיץ שהוצגופיתרוןהוצע , לכן

:3-מחנה הקיץ יחולק ל
: 23-25.7, 15-18.7: הבנייה והפירוק, חלק ראשון

.                        חלקים משמעותיים בהם ישתתפו חניכי קורס דור בחוויית הבנייה המחנאית ביחד עם השכבה הבוגרת
18.7-21.7: חניכי צעירה, חלק שני

ביער ויחוו התנסות ישארוחלק שני חניכי הקורס . ה-חלק מחניכי הקורס ירדו לנס ציונה לטובת עליית חניכי כיתות ד
. הכרות עם חניכים בהנהגה ופעילויות ליליות, בהדרכה

אלה שהיו במחנה ירדו הביתה , יחזרו ליער חניכי הקורס שהיו בבית ומנגד21.7ב: 21.7-23.7: חניכי גבוהה, חלק שלישי
.הכרות עם חניכים בהנהגה ופעילויות ליליות, יחוו גם כן התנסויות בהדרכהשישארוחניכי הקורס . ח-לטובת עליית חניכי ו



נס ציונהמנסיעהוחציכשעתייםצפתלעירבסמוךממוקם•

ומקלחותניידיםשירותיםימוקמובשטח•

הלינהמתחמיומעלהמחנהשטחיבכלידייםרחבותציליותיוקמו•

הלינהלמתחםמסביביפותטבענקודות•

24/7שמירהועםמגודר•

ובוגריםג"שכבי"עבלילהחינוכיתשמירה•

ההנהגהממרחבהשבטיםכלליתארחובמחנה•

אמבולנסוחובשים ,פארמדיק ,רופאהכוללמרפאהמתחם•

למחנהשלהםההגעהביוםיבנואותםבמבניםשינהבשקיישנוהחניכיםכלל•

לימוניםיער



מעטפת לוגיסטית
ביטחון

ל ותנועת  ”קק, משרד הבריאות, משרד החינוך, משטרת ישראל-מחנה הקיץ מאושר על ידי המוסדות השונים 
המחנה מאובטח על ידי חברת שמירה מקצועית ומנוהלת . המחנה מגודר ומאובטח בכל שעות היממה. הצופים

.מוסמךקבטי "ע

בטיחות ורפואה
שתית  , על כל הפעילויות בקיץ מפקח רכז בטיחות מטעם ההנהגה שעוסק בנהלי בטיחות בפעילויות החניכים

ורופא לאורך כל תקופת פראמדיק, אמבולנס, ות/חובשים3-7המרפאה ביער כוללת . חבישת כובע ועוד, מים
.המחנה

מזון
ילדי  . המזון מבושל במטבחים המופעלים על ידי השבטים. האוכל במחנה מסופק מתוך מחסן מזון מרכזי ביער

.ארוחות ביניים2-ו( מהן ארוחות חמות2)ארוחות עיקריות 3המחנה יקבלו בכל יום 

מזון
מקלחות , שקתות מים, במחנה מוצבים תאי שירותים. ל ואנשי מקצוע נוספים"שטח המחנה הוכשר על ידי קק

.במחנה פועל גנרטור גדול המספק חשמל ותאורה. ופחי זבל



נהלי ביטול
ככזוהודעת ביטול תחשב 

ל לאחד  "בדואתמסראם 
ממרכזי השבט ותיכנס  
לתוקף באופן מידי עם 

הודעת ביטול . קבלתה
שתשלח בהודעת טקסט 
בטלפון הנייד לא תחשב  

הודעת ביטול כדין

Sk.sahar2@zofim.org.il

Sk.sahar2@zofim.org.il

2אם הביטול בוצע עד 
לא כולל ימי שבת  )ימים 
לפני מועד יציאת  ( וחג

הטיול מגיע החזר הסכום 
ששולם בניקוי דמי ביטול  

100עד חמישה אחוזים או 
.  מביניהםהנמוך , שקלים

לאחר מכן זיכוי יינתן רק 
.בהצגת אישור רפואי

חניך המבטל את השתתפותו 
מסיבה רפואית חייב להודיע על  

לשלוח אישור , כך למרכז השבט
רפואי למייל  

SK.sahar2@zofim.org.ilעם

. עם ציון שם החניך והגדוד
נושא תאריך של  , אישור רפואי

יום יציאה למחנה המפעל יזכה  
את החניך בהחזר הסכום  

ששולם בניקוי דמי ביטול על סך 
. שקלים100

חזרה הביתה של החניך 
במהלך המחנה מכל סיבה  

,  לרבות פינוי רפואי, שהיא 
לא יזכה , אירוע משמעתי

.בהחזר כספי כלשהו

בחתימה על אישור היציאה 
מוסכם על ידי , לטיול

ההורים בהסכמה מלאה כי 
פינוי חניך ודרך הפינוי  

מהטיול מכל סיבה שהיא  
תהיה בסמכותו ועל דעתו  
של מנהל הטיול בשטח  

בלבד

mailto:Sk.sahar1@zofim.org.il
mailto:Sk.sahar2@zofim.org.il
mailto:SK.sahar1@zofim.org.ilעם


בואו להיות  
חלק 

מהחוויה 



הורים מלווים

אנו מזמינים אתכם לצאת איתנו למחנה הקיץ
.14-25.7: בטווח התאריכים
.לא כל ההורים יצאו, מספר ההורים מוגבל ולכן

:ראש השבט, לפנות אל אורלי קריוות.מוזמנים, ות.למעוניינים

SK.SAHAR.ROSH2@ZOFIM.ORG.IL
תאריכים , ן.ילדיכםשכבת , לכתוב את שמכםות.מתבקשיםן.הנכם, בפנייה

טלפון' אפשריים להגעה ומס

,  פטרול חינוכי בלילה, ליווי מקלחות, ליווי פעילויות מחוץ למחנה-משימות כלליות
'צוות בישול וכו

mailto:SK.SAHAR.ROSH2@ZOFIM.ORG.IL


רשימת ציוד
(עניבה, חולצה, מכנס)חאקי מלא •

תיק גב קטן•

פנס כיס•

כובע•

נעלי הליכה סגורות•

מגבת וכלי רחצה•

לבנים להחלפה•

לא גזורות ועם , חולצות שלמות)בגדים להחלפה •

(שרוולים

תיק למקלחת/ שקית רב פעמית •

(למקלחות)בגד ים •

כפכפים למקלחת/ סנדלים•

ליטר מים3•

מומלץ–מזרון שטח •

נייר טואלט•

קרם הגנה•

שק שינה•

אלתוש•

(עד הערב)אוכל ליום הראשון •

1.7להביא עד ה–אישור הורים •

*אין להביא חפצים יקרי ערך השבטים אינם אחראים לאובדן ציוד אישי*•



שיהיה לנו קיץ 
שמח ומחנה  

מהנה

☺! ניפגש ביער
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