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הורים יקרים שלום רב,
אנו גאים לפתוח את שנת הפעילות הצופית תשע"ג בשבט צופי צהלה.
אנו רואים חשיבות גדולה בהשתתפות ילדכם בפעילות הצופית לאורך כל השנה ומקווים כי
ילדכם יחפצו בהצטרפות/המשך פעילותם במשפחת שבט צהלה!

כמידי שנה ברצוננו לשמר את רמת ההדרכה ואף להעצימה על ידי הכשרה רציפה של מדריכים
לאורך השנה ,העברת תכנים חינוכיים למדריכי וחניכי השבט.
צוות ההדרכה של השבט עובר העשרות והדרכות פנימיות וחיצוניות בנוגע לתכנים חינוכיים שונים
לצורך חינוך ילדיכם( .הורה המעוניין להעביר העשרות/הרצאות לצוות ההדרכה/חניכי השבט,
מוזמן ליצור עימנו קשר).
בנוסף לערך ההתנדבות והמעורבות החברתית-קהילתית אותה אנו משמרים לאורך שנת הפעילות
על ידי אירועים שונים ,אנו מחנכים לאהבת הארץ ,רעות ,עזרה לזולת ,לקיחת אחריות חברתית
ואישית ,מנהיגות שיתוף פעולה ומפתחים את הנושא של נוער מחנך נוער.
הללו ,באים לידי ביטוי בפעילות השוטפת של השבט ,בפעילות הצופית המעשית ,במפעלים,
ובטיולים ברחבי הארץ.
אנו מבקשים מכם ההורים ,לעזור לנו לשמור על בטיחות ילדכם ,בשליחתם לפעילות עם נעליים
סגורות בלבד ,אשר יגנו עליהם בפעילויות החוץ השונות.
לצורך תיכנון פעילותכם לתקופה הקרובה נשמח ליידעכם באירועים המרכזיים:
 -79/פתיחת הרשמה לשנת הפעילות (פרטים נוספים בפלייר ההרשמה אשר יחולקו לחניכי השבט
ובמייל אליכם).
 -129/בשעה  20:00נקיים בשבט מכירה של מדי הצופים (חאקי) על מנת שילדכם יגיעו מוכנים
לפעולה .בשעה  20:30נקיים אסיפת הורים ,בה נציג את צוותי ההדרכה והצוות הבוגר ,אופי
השבט ופועלו לשנת הפעילות הקרובה .כמו -כן נשמח לענות על כל שאלותיכם.
 1/9/הפנינג פתיחת שנה +טקס אש
בשעה  20:11נקיים הפנינג פתיחת שנה במתחם השבט (מאחורי הקאנטרי ) לילדי כל השכונה בו
יעברו ילדכם (הקטנים והגדולים) פעילויות שונות.
בשעה  2/:91נקיים את טקס האש המסורתי לציון פתיחת השנה ביער שמאחורי רחבת השבט.
 21-29921טיולי פתיחת שנה (כיתות ה-ח) באיזור מבואות ירושלים( .פרטים נוספים בהמשך)
 2/-11921מסע פתיחת קורס (חניכי כיתות ט')
 11921טיול פתיחת שנה לכיתות ד באיזור מבואות ירושלים( .פרטים נוספים בהמשך)
בברכת "חזק ואמץ",
שבט צופי צהלה
ליצירת קשר ולבירורים-
מרכזת ההדרכה – חן ברגמן 014/440920
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