
תדריך הורים לקראת מחנה קיץ 
2017

הנהגת יהודה" אופק"שבט 



?על מה נדבר 

מטרות המחנה•

ז מתוכנן"לו•

נהלים והתנהגות•

בטיחות ואבטחה•

שיבוץ–תורנות בישול •

הנחיות-תורנות בישול •

שאלות ותשובות•



מטרות מחנה הקיץ

"מחוץ לאזור הנוחות"אתגר התמודדות אישית •

(חיים בתנאי שדה" )אחרת"פיתוח כישורי חיים להתמודדות בסביבה •

עבודת צוות, עזרה הדדית, חברות–חינוך לערכים •

גיבוש חברתי בתוך השכבות השונות  •

ארוע שיא של שנת הפעילות•

פיתוח גאווה שבטית ותחושת שייכות לשכבה ולשבט•

(ג"רצון להיות כמו השכב)י חיבור לשבט ולתנועה "בניית הדור הבא ע•



תכנים ועוד

הכרת תודה-נושא הנהגתי •

המערב הפרוע–נושא השבט השנה •

(וגם זמן מנוחה וחברותא)בנייה צופית ופעולות מותאמות לחיים ביער –פעילות קבוצתית •

–שבת שכבה בוגרת במחנה •

שבטים דתיים וחילוניים

(מעגלי שיח משותפים)



תכנים ועוד

(פעילות נושאית שבטית)ימי שבט •

(מתחמי פעילות)ובמחנה ( בישול צופי, טיולים)פעילויות מחוץ למחנה •

לכיתות ה–אגלינג 'ג–מרכז פעילות חיצוני •

ח ופעילים-ז-י מפעיל חיצוני לשכבות ו"פעילות שכבה גילאית ע•

'לחניכי כיתות ט–ריצת ניווט •

(אדר מצוותים אלינו-מדריכי הר)מחנה קטן אשר מאפשר יחס חניכה והדרכה טובים •

16:00בשעה 5.7יום רביעי –מים "יום ביקור אח•



לפי שכבות גיל–ז כללי "לו
הערות חזרה מהמחנהיציאה למחנהשכבה

–שכבה בוגרת 
חלוץ ומדריכים

29.6חמישי 

בשבט06:30

חלוץ מקדים יצא הבוקר7.7שישי 

3.7שני 'ד

בשבט08:45

ימי מחנה5.73רביעי 

2.7ראשון 'ו-'ה

בשבט08:20

ימי מחנה5.74רביעי 

2.7ראשון 'ז

בשבט08:20

חמישה ימי מחנה6.7חמישי 

29.6חמישי ' ח

בשבט06:30

מצטרפים לחלוץ ולמדריכים7.7שישי 

4.7שלישי 'ג

בשבט08:15

התנסות חד יומית4.7שלישי 



לוח זמנים מפורט
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הורים-נהלים והתנהגות 

(החוזרים הביתה בשנה שעברה עזבו לאחר ביקורים)אין ביקורים •

כניסה למחנה תתאפשר רק למי ששמו הועבר באופן מסודר•

(שיקולי בטיחות)–כל הוצאת חניך מחוייבת בתיאום מוקדם •

–תקשורת •

(לאפשר למרכז השבט ולמדריכים לעבוד)דרך ראש השבט בלבד •

עדכונים אישיים יועברו באופן יזום להורים•

...(או שלא)ודאו שאתם בקבוצה ... יהיו תמונות•

אין להביא אוכל למחנה•

בכל מקרה אין להסתובב בשטח המחנה ובוודאי לא להתערב בפעילות•

(אין ויכוחים מול הנוער)אך ורק מול ראש השבט –הערות והארות יתקבלו בברכה •



(תדריך בבית)חניכים –נהלים והתנהגות 

נעליים סגורות, (20:00עד 07:00)כובע חובה , חולצות עם שרוול–לבוש •

אין להדליק אש בכל שטח המחנה  •

:מקלחות•

בקבוצה עם השגחה ובבגד ים בלבד•

מקלחת היא חובה•

!(ורק שם )במקום המיועד לכך , לא ללכת לבד, בתיאום עם המדריך–שרותים •

על החלפת בגדים ועל הגיינה אישית, שמירה על סדר וניקיון•

!זהירות –בעלי חיים עוקצים •

לעדכן המדריכים או את גולן–בכל סוגייה של התנהגות או בעייה אישית •

(י ההורים ובאחריותם"הסעה ע)בכל מקרה של אלימות תבוצע הרחקה מיידית מן המחנה •

(תתקיים בקרה רצופה)מקום מועד לפורענות –גיה "שכב•



החלטה שבטית

הטלפונים של החניכים נשארים בבית:הצעה•

:נימוקים•

מגביר געגועים ורצון לחזור הביתה•

"שמחוץ לאזור הנוחות"מגדיל סיכוי להימנעות מהתמודדות בתנאים •

פוגע במטרות החברתיות של המחנה•

(דרך המדריכים)קיים מענה חלופי וזמין לצורך אמיתי •

חשש לנזק ולגנבות•



בטיחות ואבטחה

מיץ קר ומים קרים מסופקים ברצף ויש הקפדה על שתייה•

24/7צוות רפואה נוכח במחנה •

סביב השעון–אבטחת מחנה •

:מקלחות ושרותים•

מסודרים ומתוחזקים•

להורים מקלחת ושרותים נפרדים•



מבנים מתוכננים



הקיץ נמשך–אחרי המחנה 

פעילות השבט תימשך גם במהלך חודש יולי•

פעולות והפעלות–בתוכנית •

י מחליף זמני לגולן"ינוהלו ע•

לוח זמנים יפורסם בהקדם•

נדרשים שגרירים ליישובים הסמוכים להגדלת מספר החניכים בשבט•



תורנות  
-בישול 
שיבוץ  
הורים



דגשים והנחיות לתורני הבישול

במרפאה ולקבל צמיד לפני הגעה  ( מ"במ)חובה לעבור בדיקת מחלות מדבקות •
למטבח

מנהל המטבח הוא ראש המטבח וחברי שכבה בוגרת•

פועלים זוטרים–ההורים המבשלים •

הגעה למשמרות לפי שעות המשמרות•

י התנועה"מבשלים רק לפי התפריט המוגדר ורק מוצרים המסופקים ע•

שיער אסוף ונעליים סגורות•

(כפפות: לחלופין)ל בציפורניים או הדבקת ציפורניים או בניית ציפורניים 'ללא לק ג•



?שאלות 









שבטים13-הנהגת יהודה

מעלה אדומים-שבט דקר

שריגים-שבט האלה

הר הדר-שבט הראל

כפר אדומים-שבט יהודה

מבשרת ציון-שבט יונתן

גבעת זאב-שבט ערבה

צור הדסה-שבט פסגות

בית זית-שבט רועי

בית שמש-שבט שורק

אפרת-ל"שבט שוב

ענתות-שבט ענתות

כפר אוריה-שבט כפר אוריה

נס הרים-שבט נס הרים


