שביל הצופיות  -שכבת נחשונים
מיומנויות צופיות שנתיות
התוכן הצופי המעשי מחולק לפי שכבות גיל (כיתות ד'–ח') .רמת התוכן הנלמד
ומורכבותו מותאמים ליכולות ולצרכים של החניך בכל שכבת גיל ,הן כדי לשמור
על מתח ועניין בלימוד הדרגתי של הנושאים ,והן כדי לאפשר לימוד של נושאים
מורכבים על סמך ידע קודם שנרכש.
אלה המיומנויות הנלמדות בשכבת ה' ,לפי תתי התחומים השונים:
מחנאות
 מעגן ליתד
 כפיתה מוצלבת
 כפיתת שמינית
 כפיתה מקבילה

שדאות וטבע
 הסוואה ותנועה :ת"ג בצצ"ת
 הליכת רפאים
 עקבות
 בניית אוהל איגלו
 בניית אוהל קבוצתי

עמלנות וחבל
 קשר ידידות
 הכנת נרות מפרפין
 קשר שמינית
 קשר אזיקים
 אגרוף קוף

התמצאות
 הכרת המפה
 הליכה לפי הסבר מילולי
 זיהוי עשרה סימנים במפה
 הכרת מפת ישראל
 הכרת המצפן

עזרה ראשונה
עזרה ראשונה
המיומנויות בתחום זה יתווספו
במהדורה השנייה
קריאה לעזרה  /מדידת חום
עצירת דימום מהאף
מדידת דופק
מניעת מחלות מדבקות
מניעה וטיפול בהתייבשות  /פציעות שטחיות וטיפול בהן

דרגתה של שכבת ה'
שכבת "נחשונים" מדורגת בדרגה ג' .על דרגה זו מופיע ציור עלי החבצלת ועלי
התאנה.
עלי החבצלת מסמלים את צופי הבנים ברחבי העולם ( ,)The Boy Scoutsכיוון
שהצופה מכה שורש בכל מקום ,כמו העלים .החבצלת מסמלת את שלושת חלקי
ההבטחה הצופית (שהחניכים יבטיחו בכיתה ח'):
 .1למלא חובתי לעמי ומולדתי.
 .2לעזור לזולת בכל עת.
 .3לקיים את חוקה הצופה (היא עשרת מידות הצופה).
עלי התאנה מסמלים את צופי הבנות ברחבי העולם ( )Girl Scoutsואת הקשר שבין
הצופות העבריות לצופות בכל עולם.
הסמל בדרגה ג' הוא החלק הראשון והבסיסי בסמל הסתדרות הצופים .החניכים
המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "נחשונים" ,כיתות ה' .הדרגה מעידה על ידיעה
חלקית של הצופיות המעשית ,ועל קבלת הכשרה צופית חלקית.
מעבר דרגה – קפיצת נחשון
מבחן מעבר הדרגה הוא בקפיצה מעל נחש אש.
מסורת חז"ל מספרת כי נחשון בן עמינדב היה הראשון שקפץ לים סוף ביציאת
מצרים ,עוד בטרם נקרע הים לשניים .בהשראת סיפורו של נחשון בן עמינדב נקרא
מעבר הדרגה של כיתה ה' "קפיצה נחשונית" ,והיא מבטאת אומץ לב וראשוניות.

