ה"קניגים"

השיפוץ

כתבה :יעל רופא

החיים שלו והחיים שלה...

אם מישהו עוד לא שם לב ,השבט שלנו עובר שיפוצים מחודש מאי האחרון.
השיפוץ הנרחב ,שמוסיף לשבט עוד חדרים גדולים ,אולם ,רחבת מסדרים ומקום נרחב
לפעילות ,עומד להסתיים ממש בקרוב! ולכבוד סיום השיפוצים ,שאלנו כמה חניכים

מה דעתם...
רוני בר (כיתה ו' ,גדוד תבור) :החדרים החדשים טובים ויפים ,בימים שיורד גשם אנחנו
תמיד נתקעים בחוץ ואין חדרים אז עכשיו זה מעולה כי יהיה מקום לעבור פעולות
במקום לחפש בתים
יובל וסטרמן (כיתה ו' ,גדוד תבור) :זה מאריך את הדרך למגדל מים ,אבל זאת מטרה
טובה! ויהיה עכשיו מקום לפעולות ולמסדרים.
דין שמואל (מדריך ז' ,שכבת ירדן) :נחמד ,אני חושב שהשבט צריך לתת יותר מקום
דווקא לאדמה ופחות לריצוף ,זה מאבד טיפה מה"צופים" אך החדרים שיהיו במקום
יהיו נהדרים לפעולות חורף ו/או להעשרות.
תמר רימון (כיתה ו' ,גדוד תבור) :לדעתי זה מצוין! כי לא נצטרך להצטופף בגשם,
למועצת ולהקת חניכים יהיה עכשיו מקום משלהן ,ובכללי זה משכלל ומייפה את הצופים.

איך לדעתכם תראה התוצאה?
דין שמואל (מדריך ז' ,שכבת ירדן) :לדעתי התוצאה תהיה מוזרה בהתחלה ,ולטווח
הקרוב יהיה טיפה לא נוח (כמו הפורימון וכדומה) אך לטווח הארוך אני בטוח שהשכב"ג
שיהיה יסתגל למצב וירוויח!

רוני בר (כיתה ו' ,גדוד תבור) :פה לפי מה שאני רואה בנתיים ,יהיה מקום להודעות
ומודעות ,והכי חשוב  -שיהיה מקום להיות בפעולות.
תמר רימון (כיתה ו' ,גדוד תבור) :משקיעים בזה המון עבודה ולדעתי זה ייצא יפה ממש.

מה היית משנה בשבט?
דין שמואל (מדריך ז' ,שכבת ירדן) :הייתי רוצה לראות יותר חניכים על חאקי ...לדעתי
זה דבר שמתפספס וצריך לשים עליו יותר דגש
רוני בר (כיתה ו' ,גדוד תבור) :הייתי עושה דשא ומקום לפעולות ,כי האבנים מכאיבות
בתחת ,את השירותים הייתי משנה! ועושה ועדת נקיון  -לא של ו' ,של ד'  -לשירותים,
כדי שילמדו לאהוב ולדאוג לשבט! הייתי מחליפה את חובה חאקי ,מוסיפה יותר בתי
עץ .הייתי עושה יותר טיולים וסמינרים ולונה פארק! הייתי מקצרת את המסדרים!
והייתי שמה נדנדות בשבט.

ומה אתם הייתם משנים?...

באהבה גדולה

כתבה :מאיה ביבלה ,מרכזת בוגרת של השבט

בבוקר הדלקת נר שני בחג החנוכה 20 ,מחניכי
השכבה הבוגרת ביומם הראשון לחופש חנוכה ,מתעוררים
מוקדם (במקום לישון עד מאוחר בחופש) ונוסעים איתי ל"בית האבות הגריאטרי-
גבעת השלושה".
מטרת הפעילות  -לשמח את דיירי הבית ,לרקוד ולשמוע סיפורים.
הכל התחיל בתחילת שנה ששמעתי על הפרויקט המדהים הזה בין תנועת הצופים
לקשת -פרויקט נפלא שבו פעם בשבוע אני מגיעה לבית האבות למשך שלוש שעות,
להפעיל את הדיירים ,לשוחח ,לשמוע אותם ולספר להם סיפורים עלי ,על העבודה עם
הילדים בצופים ובשבט ,על אקטואליה ,מנהיגים שונים וכד'.
מטרת הפרויקט לשמש אוזן קשבת לקשישים אשר כמעט אין מי שיבקר אותם
וישוחח עימם .אף שמעתי מהצוות שאנחנו היחידים אשר מגיעים לבקר את הקשישים,
יוצאים איתם לטיול ,משחקים ,מדברים ומעבירים את הזמן יחד בנעימים.
לאחר תקופה במקום ,אני יכולה להגיד בלב שלם שזו חוויה מיוחדת ומעבר לתרומה
הגדולה לקשישים הבודדים ,אין ספק שהפרויקט אף תורם לי המון!

החלטתי לקראת חג החנוכה -לחשוף את הילדים למקום המקסים הזה ובכך
לייצר סיטואציה של  .win-winהן הקשישים ששומעים כל כך הרבה סיפורים
על הילדים -יכירו אותם ,וישמעו אותם והן הילדים שומעים כל כך הרבה
סיפורים על המקום  -יגיעו ויחוו בטעימה את הרגשתי בכל שבוע מחדש.
במהלך הפעילות  -שמענו שירי חנוכה ,רקדנו עם הקשישים (שיכולים),
הילדים סיפרו להם על התפקידים השונים שהם עושים בשבט ,ומה מסמלות
העניבות ועל החאקי .לאחר מכן הם התפצלו בין הקשישים ושמעו סיפורים,
חלק מהדיירים אף הכניסו אותם לחדרם ,הראו להם תמונות של משפחותיהם
ויצירות שהכינו .בסוף הפעילות הילדים לא הסכימו לעזוב  -מיד לקחו דפים
ועטים וכתבו להם ברכות שיישארו כמזכרת (ילדים יקרים -זו הזדמנות לספר שהגעתי
שבוע לאחר מכן הם כ"כ התרגשו והראו לי את הברכות -חלקן אף היו תלויות הן
בפרוזדור והן בחדרים).
הפעילות נחשבת עבורי כמוצלחת מאוד -כשתם הזמן והקשישים התעייפו הילדים לא
רצו ללכת .היה מאוד קשה לגרום להם לעלות חזרה על האוטובוס הביתה ,בפעילות של
שעתיים הם כל כך נקשרו אליהם ,עד היום ,כמעט חודש אחרי הפעילות ,הילדים עוד
מדברים על הקשישים ,כנראה שהפעילות הצליחה לרגש ולהשאיר חותם בכולם.
כיף גדול לשמוע אותם ,תחושת סיפוק מילאה אותי .רגע קטן בחיים שאתה מקדיש
לאחר" ,רוח ההתנדבות" שבך ,גורמת לעשרות אחרים לחייך "כי לתת זה גם לקבל"
אסיים בתודה גדולה לילדים המדהימים שלי ,על ההתנדבות שנתנה לכולנו כוח
להמשיך.
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אני מניח שכולכם מכירים אותי ואת אחותי ,ואם לא אז תכירו.
שמי עילי קניג ויש לי אחות תאומה בצופים ששמה מורי קניג .כן ,אנחנו אחים תאומים
ובצופים.
מורי היא האחות היותר גדולה (רק בשתי דקות) .שנינו יחד בצופים מכיתה ד'.
איך זה להיות שני חניכי צופים באותו גדוד? דווקא נחמד .היא תמיד הדגישה שהיא
חניכה יותר טובה .אני הייתי יותר ביישן ממנה .לה היה יותר קל לפנות לאנשים ,אפילו שהיא
לא מכירה ,ולומר" :היי אני מורי" .במשך תקופה ארוכה ,בגלל ההבדל בינינו ובגלל שהיא פחות
ביישנית ממני ,התייחסו אליי כ-אח של ...עם הזמן ,כשגדלנו והתבגרנו הבינו ששנינו שונים .כיום זה
לא כזה בולט שאנחנו תאומים בצופים .יש חניכים בגדוד שלי שרק אחרי הרבה זמן גילו שאנחנו
תאומים .הסדר יום שלישי שלנו (יום פעילות) קצת שונה:
האם אנחנו אחים טובים?
כן .כשיוצא אנחנו מכינים עבודות ביחד ,הולכים לביה"ס ולצופים יחד ,ולעיתים מתייעצים אחד עם
השני לגבי דברים .אנחנו ממש לא דומים מבחינה חיצונית .מורי יותר יפה .אבל מבחינה פנימית,
יש כאלה שאומרים שאנחנו דומים.
הצופים זה הדבר שהצליח לקשר בינינו ונתן לנו מסגרת משותפת להכיר אחד את השני -פעולות
הסיירת שאנחנו הולכים אליהן ביחד ,פעולות שהיא לא הולכת ואני משלים לה מה שהיה ועוד
המון נושאים משותפים .כשמורי עם החוגים ואני עם החוגים שלי ,ולשנינו תחביבים ממש שונים,
הצופים הם החוט המקשר בינינו.

 3/3/12עדלידע יישובית
 9/3/12פורימון
 13/3/12תרומת דם
 4/5/12כנס בוגרים  -יום מיוחד לבוגרי השבט
 28/5/12פסטישבט בגן היובל
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אז מה חושבים על השבט...
גדוד להב קבוצת הדרדסיות" :כיף אנחנו נהנות!"
גדוד איתן קבוצת טייגר":כיף מדהים ולמה נגמר המים?" איתי ,יהב וגל.
גדוד איתן קבוצת אין שם (הקבוצה של שיר וניצן):
"מדליק וכיף וזה השבט הכי טוב ביקום כולו!" מאי.
גדוד שחף קבוצת טיפקס" :כיף! וזה קצת מסוכן אבל ממש ממש כיף!"
זיו ,רלי ,גל ,פלג ,זואי ,לירי ,איה ,ליהיא ,נעמה ,רונה.
גדוד שחף קבוצת סברס" :מגניב לפרופיל לפייסבוק!! השבט הכי טוב שיש מגניב ושולט!"
מיתר ,אלה ,עדי ,שחר ,שחף ,שקד ,רוני ,עדי ,מאיה ,יובל ,אור ,מיקה.
גדוד אלעד קבוצת גולני" :דבר גדול וקשה לארגן אותו וכיפי השבט מאד גיבושי ואדיר!"
אופיר גולדמן.
גדוד אלעד קבוצת פופאי" :זה כיף ומגניב ויש מלא אנשים יש לנו את השבט הכי קול
בעולם וכיף בצופים!" עמית ,יהל וגילי.
גדוד אורן קבוצת לוליפופ" :כיף מאד אבל מפחיד ,שבט של תותחים וגדוד אורן עם
המדריכים הכי שווים" עמית ותמר.
גדוד סער קבוצת התחתונים של צדוק" :השבט הכי אדיר בעולם ואני ממש נהנה!" יניב.
גדוד אלעד קבוצת אלתרם" :סבבה חבל שלא הביאו לנו לפידים יש לנו אחלה שבט!"
אורן ,עומר ,אסף ,רון ,מתן.
גדוד אלעד קבוצת קשמש" :היה כיף בגלל שהלכנו ברגל עם כולם והיה מורל ואנחנו שבט
מהמם וצריך לתקן את השירותים" עינת ,ספיר ,יעל ,רון ורז שאול המגניבה.
גדוד אלעד העוקצים המגניבים :כיפי ואנחנו רוצים כל שנה שזה יהיה מסורת .יש לנו שבט
אימפריה שכיף לבוא אליו ואני רוצה להיות מדריך כמו טל לוי .אלעד ,רואי ,אוהד.
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בתפזורת מסתתרים שמות המרכזים הצעירים והבוגרים! בהצלחה

חוגגים חנוכה עם כל הדורות

כתב :עילי קניג
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 2-4/4/12הנהגתיים  -כיתות ז'-ט'
 8-10/4/12שבטיים  -כיתות ו'
 9-10/4/12כיתות ד'-ה'

בימים שלישי עד רביעי ,ה 18-19-לאוקטובר ,יצאה השכבה הבוגרת של השבט לטיול
שכבות .זו השנה הראשונה שהנהגה שלנו מקיימת טיול שכזה -מטרתו העיקרית היא
לגבש כל שכבה בנפרד ,הכרות עם מדריכי השכבה ,לפתוח שנה בטיול קליל ,כיפי ועם
המון מוטיבציה להמשך.
זהו טיול הנהגתי והמסלולים והחניון משותפים לכל שבטי ההנהגה .חלק מהשבטים
איתם שכב"ג עמית טייל היו שבט אופק ממכבים-רעות ,שבט לפיד מלפיד ,שבט אייל
מלוד ,שבט יובל ממודיעין ועוד רבים אחרים.
ביום הראשון של הטיול ,ההנהגה נסעה צפונה ,לכרמל ,שם כולם טיילו בטבע.
אחרי סיום המסלול ,נסענו אל חוף הים ,שם נפגשנו עם שאר השכבות והקמנו אוהלים
ללילה ,והכרנו חברים חדשים.
בזמן השהייה בחוף  -שידרו לנו את מהדורות החדשות המיוחדות  -החזרת גלעד שליט
הבייתה! המארגנים הקרינו את מהדורות החדשות על מסך גדול ,וכך כל כולם יכלו
לראות את המאורע ההיסטורי.
ביום השני ,קיימנו על החוף תחרויות ופעילויות ספורטיביות בין כל השבטים ,כשכל
שבט מעודד בקולי קולות את נציגיו בין התחרויות -כדורגל ,כדור עף ,בנייה בחול,
שש-בש ,הורדת ידיים ,משיכה בחבל וכד'.

במשך היום ,התקיימו סדנאות היפ הופ וקפוארה.
בסוף היום נערך מסדר מרשים מאוד ,בו חולקו הפרסים ,ומיד לאחריו חזרו לערב חג
בבית .נועה שוהם ,מדריכת גדוד אלעד ,סיכמה את הטיול כך":היה הטיול הכי כייפי
שהייתי בו עד עכשיו! טיול צופים שלא חייבים להיות בו עם נעליים ,ושאפשר נטו
ליהנות ,בלי יותר מדי מאמצים פיזיים!"
לסיכום ,טיול השכבות היה מהנה ומוצלח ,וכל המשתתפים חזרו עם חיוך על הפנים!

טקס פתי"ש 2011

כתבה :נילי נוייטל

פותחים שנה במשפחת עמית

ב 22.12-השבט שלנו ,שבט עמית  -צופי שוהם
התכנס בתל חדיד לכבוד אירוע מיוחד ,משמעותי שכל החניכים
והמדריכים כאחד מצפים לו -טקס פתיחת השנה .הטקס הוא למעשה יריית הפתיחה
של השנה החדשה ,המדריכים והקבוצות החדשות ,שכבת ד' הצעירה שרק מצטרפת
לשבט והשכבות היותר בוגרות שכבר מכירות את המנהג –כולם נפגשים בערב אחד
ושותפים לאותו הריגוש  -קבלת עניבה חדשה ,טקס אש מושקע וייחודי ובעיקר
תחושת המשפחה שנוצרת בשבט שלנו.
אז מה היה לנו? הטקס היה בנושא סדרת הטלוויזיה "ארתור" ,המסמלת חברות,
אחדות וקבלת חברים שונים מכל מיני סוגים ומינים ,כך רצינו להדגיש בטקס את
החשיבות של מסרים אלה לאורך השנה כולה שתבוא .ההכנות לטקס מתבצעות על
ידי השכב"ג  -השכבות הבוגרות של השבט שמתכננים ,בונים ,ובסוף יומיים של טירוף

שיהיה לכם....

מאיה ביבלה
מרכזת בוגרת
054-2440824

טל סנדלר

מרכזת בוגרת
054-2440825

מעמידים טקס מדהים .חודשיים מראש נפגשים ליום שרטוטים בו מעלים רעיונות
לכתובות ,לשלטים ולמבנים שיתקשרו לנושא ולשבט .לאחר מכן ,נבחרים פרויקטורים
שהם האחראיים על הצוותים השונים -כל צוות על כתובת .על כל המפעל החשוב הזה
מנצחים שני ראשי המפעל שנבחרים בדמוקרטיה על ידי השכבג  -השנה :שימי לביא
והילה צ'זנה .השנה זו שנתי הראשונה בשכב"ג ובנוסף התנסות ראשונה כפרויקטורית
בשבט (אחראית על מבנה) להיות פרויקטורית הייתה חוויה בלתי רגילה ,יחד עם חברה
משכבת י''ב  -נועם טרזי ,היינו צריכות לעבוד יחד כצוות שמוביל קבוצת אנשים ,ללכת
בעקבות החזון והתכנון ,לעמוד בפני מכשולים בלתי צפויים ובעיקר להיות מסופקות
וגאות כשראינו שהכתובת שלנו מדהימה לא פחות במציאות.
השילוב של חלוקת עניבות חדשות לחניכות של הקבוצה החדשה שלי ,שזה עתה
נכנסתי להדריך ,של הדלקת הכתובת אש שסימלה יותר ממייצג יחיד במינו -שסימלה
עבודה קשה ,אחראיות ,יצירתיות ,רצינות ולא מעט כיף ,ריגש אותי והעניק לשנה הזאת
את האור שבו רציתי להתחיל אותה כמו האש שדלקה בכתובות ,ככה הלהט והעצמה
שאני רוצה שילוו אותי במשך השנה כולה ,מה שעוד נשאר ממנה.
מקווה שנהניתם בטקס כמו שאני נהניתי ,שתראו בכל יום
הזדמנות לשינוי ושאתם תחוללו אותו ,שתאמינו בעצמכם
ותזכרו ש"בכל יום אתה פוגש חבר ,דומה לך וקצת אחר".

בקרו באתר השבט:

www.amit.zofim.org.il

טיול פתי"ש בפארק שהם
בשבוע שלאחר חופשת הסוכות יצאו חניכי השבט לטיול פתי"ש ,שבו ציינו וחגגו
את תחילת השנה בצופים בצורה צופית ביותר .הטיול נערך בפארק שוהם הסמוך.
חניכי הבוגרת -כיתות ו'-ט' נשארו לישון בשטח וחניכי הצעירה -כיתות ד'-ה'
הצטרפו ביום למחרת .הנושא הכללי של הטיול היה העיסוק בצופיות ככלי -על
תחומיה השונים .החניכים התנסו בבישול בשטח ,בהקמת מחנה ,ניווטים ,בנייה
צופית ,שימוש בקשרים וכד' .ביום הראשון שבו רק חניכי הבוגרת ,עמלו רבות על
הכנת האוכל ולמדו כיצד להכין אוכל בשטח  -הן מהכנת המדורות ,כירות בשטח,
הדלקת אש ,סוגי בישול קיימים ,עד להכנת הסלט ולקינוח כמובן  -שטיפת כלים.
בהמשך עברו פעולות שונות עם מדריכיהם וסיימו את היום במעגל שירה בציבור
סביב המדורה הגדולה יחד עם כל השכבות.
לא משנה כמה אומרים שכיום ילדים מעדיפים להישאר בבית ולצפות בטלוויזיה
ושוכחים ממה שהנוער עושה גם מחוץ לבית ,יש משהו בצופים ,בישיבה סביב
המדורה יחד ,בחברותא ,והשירה יחד עם גיטרה וחברים ,שמושך ילדים לבוא שוב
ושוב לשבט וזה מדהים .לא צריך יותר מזה בשביל לתת לילדים את הטוב ביותר.
ביום השני הצטרפו חניכי השכבה הצעירה ויחד הם הוזנקו לתחרות השבטית
"המרוץ לעמית" .במשך כל המרוץ התחרו חניכי הצעירה בצעירה וחניכי הבוגרת
בבוגרת במטרה לסיים את כל התחנות שחיכו בשטח ולהגיע ראשונים לנקודת

הסיום .את הדרך לתחנות הם ניווטו באמצעות נ"צ (נקודות ציון) והם למדו כיצד
לנווט עצמם אל הנקודה הבאה .התחנות כולן עסקו בצופיות  -מעלות צופיות,
הקמת מחנה ,חידות צופיות ועוד .במשך כ 4-שעות הם נעו בין התחנות על מנת
להשיג כמה שיותר נקודות ולנצח .בסופו של דבר כולם חזרו ,עייפים אך מרוצים,
והוכרזו המנצחים .את הטיול סיימנו באווירת הניצחון והריקוד המשותף של השבט
ויצאנו חזרה לשוהם.

ראיון עם רתם קלס  -רשג"דית (כיתה י"ב) בית ספר רבין כתות ו':
מה זה רשג"ד? "רשג"ד זה קיצור של ראש גדוד .יש לתפקיד שני פנים -מול החניכים :אני דמות בעלת סמכות גבוהה.
מול הצוות :אני המדריכה"
איך הגעת לתפקיד? "הדרכתי בכתה י' ובכתה י"א .בכתה י' הדרכתי כתה ד' ובשלב במהלך השנה החלטתי שזה לא פשוט עבורי
והפסקתי ,ואז חזרתי מגעגועים רבים והדרכתי כתה ה' .בשביעית ,שנה שעברה -הדרכתי כתה ו' ,והשנה אני רשג"דית ו'
ונהנת מאוד מהתפקיד".
האם את מתגעגעת להדרכה? "כן ,ממש! באים לצופים בשביל להדריך .שנה שעברה ,החניכים שלי קראו לי אמא,
אהבו אותי וחיבקו אותי .חסר לי ממש בלי הדרכה".
מה דעתך על השכבה שאת הרשג"דית שלה? "איזו שכבה כייפית! נהנת מכל רגע!"
באיזו שנה הכי נהנת בצופים? "בכתה י"א ,בשביעית שלי".

ראיון עם טל סנדלר ,מרכזת בוגרת:
מה העבודה שלך כמרכזת? "לרכז את כל ענייני הפעילים ,המפעלים והלוגיסטיקה בשבט".
האם השירות הצבאי היה קשור באיזושהי דרך לצופים? "בשירות שלי הייתי לוחמת בהנדסה קרבית בגדוד אב"כ ,התפקיד
עצמו לא קשור לצופים אבל החינוך והחוויות שעברתי בתנועה ובשבט הובילו אותי להחלטה שאני רוצה לשרת שירות משמעותי
בצה"ל  -כלוחמת.
למה חזרת לרכז את השבט? "רציתי לחזור לשבט שגדלתי בו ,להמשיך לפעול ולחנך כמו שעשיתי בעבר וכמו שחינכו אותי".
מה הערכים הכי חשובים בעינייך שהחניכים יקבלו? "הערך שעליו גדלתי בתנועה ,בבית ,ובבית-הספר ,והכי התחברתי אליו,
הוא ערך "אהבת הארץ" .חשוב לי שהחניכים בשבט יאמינו בערך זה ,דבר שיוביל אותם להיות אזרחים טובים יותר ותורמים
למדינת ישראל ,לעשות שירות צבאי משמעותי ,ולהפוך ל"טיילנים" מן השורה הראשונה".
שאלת בונוס :כמה חולצות צופים יש לך? "יש לי יותר מ 30-אביזרי צופים ,מכל אורך השנים ,שחלקן עברו בירושה מאחות לאחות".

ראיון עם שחר דהן ,מרכזת הדרכה צעירה בשבט:
מה זה מרכזת הדרכה? "זה להיות אחראי על מספר גדודים ,אחראי על התוכן שהחניכים מקבלים וחניכה וליווי של צוות הרשג"דים".
מה את עושה בימי פעילות? "אני עוברת בין פעולות של חניכים ,ובודקת את תוכן הפעולה ,האם מטרות הפעולה עוברות ,האם
המסר עובר ,האם החניכים מקבלים את ערכי הצופים והחשוב מכל -מטפלת בבעיות ונותנת מענה לצוות ההדרכה".
איזו שנה הייתה הכי טובה מבחינתך בצופים? "אי-אפשר עדיין למדוד את השנה הזאת -את הסיפוק מקבלים רק בסוף השנה.
היו לי שנתיים של הדרכה ,שבהן נורא נהנתי .זאת הזדמנות שלא הרבה זוכים בה -ללמוד להתמודד עם מצבים קשים ומיוחדים,
ולשאת אחריות גדולה בהדרכה .השנה שהרגשתי בה הכי הרבה סיפוק עד עכשיו הייתה השביעית ,י"א ,דווקא בגלל שהיה לחץ ,גם
מבחינת לימודים וגם מבחינת תחומי אחריות .לסיים שנה שכזו ,עם כל הקשיים שהיו בה ,זה סיפוק אדיר ושווה".
מה את חושבת שהחאקי משדר? "החאקי נועד בשביל לשמור על אחדות בין כל החניכים והבוגרים .בשבטים בכל הארץ,
המדים זהים ללא שום קשר למיקום .הצבע של החאקי הוא צבע הסוואה ,שבעצם מבטא את השימוש של חברי הצופים -החיבור
לטבע .מעבר למשמעות הפיזית יש גם משמעות סמלית ,בעצם כל מי שלובש חאקי מצהיר שהוא חבר בצופים ,ומאמין בערכי
הצופים ובייעוד התנועה".
איך היית רוצה שהשבט יתנהל השנה? "הייתי רוצה לראות את השבט כמשפחה אחת גדולה :חניכים יחד עם השכב"ג
(שכבה בוגרת) ,שבט מגובש ,שכולם ידברו עם כולם ,שאנשים יבואו לשבט ולפעולות בשביל הנאה וחברה .שאנשים יתקשרו
עם חברים שלהם דרך הפורום שבאתר הצופים".
שאלת בונוס :כמה חולצות צופים יש לך? "משהו בסביבות  15חולצות .יש לי מדף שלם של חולצות צופים מכל השנים ,שחלקן עברו גם בירושה".

כתבה קבוצתית

כתבה :רז אהרון

בקור ובחום ,עם מדורה וגיטרה
כתב :דור כרמי

ביום שלישי ה 27.12 -עברתי פעולה עם קבוצת "העוקצים המגניבים" שבגדוד אלעד (ד' -אבן חן) עם
החניכים המקסימים :אלעד ,גיא ,גלעד ,דן ,אוהד וגיא פ .שישה ילדים מדהימים ,מלאי אנרגיות וקצת
שובבים שמקשיבים ומעריכים את המדריך שלהם .הם משתפים פעולה ועוזרים אחד לשני ,טיפה
משתוללים אבל בסופו של דבר נהנים מאד .כששאלתי אותם מה הם חושבים על טל לוי בתור מדריך
כולם אמרו "הוא יותר ממדריך הוא אח גדול כמו משפחה ,חברותי ,מגניב וכיפי" .הם חברים טובים וכל
שבוע מחכים לפעולה הבאה.
בנוסף הם אומרים שהם נכנסים ויוצאים מפעולות עם חיוך על הפנים וזה מה שהכי חשוב! בתור שנה
ראשונה בצופים הם אוהבים לבוא ,נהנים מאד מהפעולות והדברים החדשים שהם לומדים ורואים זאת
כשהם מדברים בהתלהבות על כל הדברים שלמדו .לסיום ,נהניתי מאד ואתם קבוצה מקסימה ואני
מקווה שתמשיכו ליהנות ככה בכל פעולה.

ׁשֵ בֶט " ָעמִית" ְּב ַעי ִן ִספְרּותִ ית

בחנוכה השנה ,כבכל שנה ,יצאנו ,חניכי כיתות י'-י"ב ,בני השכבה הבוגרת ,לטיול
חנוכה-דרום .בטיול יוצאים כל חניכי השכב"ג (השכבה הבוגרת) של תנועת
הצופים לטיול בן  4ימים ( 3לילות) באזור הדרום .השנה טיילנו באזור המכתשים
והערבה.
בטיול זה ,השכב"ג מתחלק לשני טיולים שונים  -שישיסטים ושביעיסטים (י'-י"א)
יוצאים יחד ,והשמיניסטים (י"ב) לחוד .בטיול ,כל קבוצה מקימה מאהל ,מבשלת
לעצמה את האוכל ,דואגת לתנאים שלה ומנהלת את ההישרדות מחוץ לבית.
בטיול כל השכב"גיסטים (בני השכבה הבוגרת) ישנים יחד במאהל שמקימים,
ושורדים  4ימים מחוץ לבית .התנאים בטיול לא קלים ,והכי קשה ובולט זה הקור.
בתקופה הזאת של השנה מזג האוויר בחוץ מקפיא ,וכמות השכבות שצריך ללבוש
על מנת לשרוד את ההקפאה גדולה למדי.
הלו"ז של הטיול כולל מסלול בבוקר ,במסלולים המדהימים של הדרום ,עם נופי
הרים מדבריים ומכתשים מדהימים של הנגב .במהלך היום  -את ארוחת הבוקר
והצריים אוכלים במסלול -סוחבים על הגב את כל הציוד ועושים הפסקות אוכל,
את ארוחת הערב -מכינים בחניון על מדורות -האחריות על ההפעלות והצ'ופרים
מתחלקת בין הצוות הבוגר שמלווה את הטיול -מדריכי השכבות והשכב"ג -לפי
ועדות.
לאחר שמסיימים את המסלולים ,שרובם מאתגרים וכוללים טיפוס ,עליות קשות
והמון מאמץ ,חוזרים למחנה.

ע .לֵיּבֹובִיץ'

ְּכפִי ׁשֶ ּי ָדּו ַע ָלכֶםַ ,ח ְברֵי ׁשֵ בֶט הַּצֹופִים " ָעמִית"ּ ,ו ְב ִעּקָר לְ'ז ִ ְקנ ֵי־הַּׁשֵ בֶט' (ו ְ ַכּוָנ ָתִ י ּכָאן ִל ְבנ ֵי
הַּׁשְ כָבֹות הַּבֹוגְרֹותַ ,ה ְּמכֻּנ ִים ִּבלְׁשֹונְכֶם "ׁשַ ְכּבָ"גִי ְסטִים")ִ ,ה ְצ ָט ַרפְּתִ י ֲאלֵיכֶם ֶּבהֱיֹותִ י ּתַ ְלמִיד
ַּבּכִּתָ ה הַּׁשְ בִיעִית ,הִיא ּכִּתָ ה יֹו"דָ -אלֶ"ףּ ,ובְאֹותֹו ֶרגַע נ ִ ְקּבַע ּתַ ְפקִידִי ּכְתַ ְפקִיד הַּסֹופֵר
הַּׁשִ ְבטִיּ ,תַ ְפקִיד אֲׁשֶ ר ַקּי ָם אְך וְרַק ּבְׁשִ ְבטֵנּו ז ֶה.
ָּכעֵת לֹומֵד ָאנֹכִי ַּבּכִּתָ ה הַּׁשְ מִינ ִית (הִיא ּכִּתָ ה יֹו"דּ-בֵי"ת)ּ ,ו ְבמֶׁשֶ ְך ׁשָ נ ָה ׁשֶ ל ׁשְ הּות ּבְׁשֵ בֶט
" ָעמִית" ָל ַמדְּתִ י ְּד ָברִים ַרּבִים ֲעלֵיכֶם ,עַל ַע ְצמִי וְעַל ַה ַחּי ִים ִּב ְכלָל ,וְאַף ּגִּלִיתִ י ַהנָאָה
ְּב ַמ ֲחנ ֵהַ -ה ָּקי ִץ ּבֹו נ ָ ַכחְּתִ י ,וְרֻ ְּבכֶם וַּדַאי זֹו ְכרִים ּכֵיצַד ָע ַרכְּתִ י ִל ְפנ ֵיכֶם מֹופַעׁ-שֶ ל-צְחֹוקִים
ְּב ִמ ְסּדָר ַה ְּפ ֵרדָה מִּבֹוגְרִי-הַּׁשֵ בֶט הַּקֹו ְדמִים .אְך ֵמאִידְָך ּגִיסָא ,י ֶׁשְ נ ָם ְּד ָברִים ּבְׁשֵ בֶט ז ֶה אֲׁשֶ ר
מְעֹו ְררִים ּבִי ּתַ ְרעֹמֶת ֹלאְ -ק ַטּנ ָהּ ,כְגֹוןִ :לכְלּוְך רַב ,מִׁשְ ַמעַת נ ְמּוכָה בקרב חלק מהחניכים ו ָעֹוד.
וְכִי אֵינ ִי ְמנַּסֶה לְׁשַ ּנֹות ָּדבָר אֹו ׁשְ נַי ִם ּבְׁשֵ בֶט " ָעמִית"? וְכִי ֹלא ּכָתַ בְּתִ י ִּבּקֹרֶת ַק ְט ָלנ ִית
עַל הַ" ֶפ ְסטִיׁשֵ בֶט" ָה ַאחֲרֹון? ָאכֵןַ ,רּבִים הֵם ַמעֲׂשַ י ,אְַך ְלכֻּלָם ַמ ָּטרָה ַאחַת ו ִיחִידָהׁ :שִ ּנּוי
מַׁשְ מָעּותִ י ּבְׁשֵ בֶט " ָעמִית" ,אֲׁשֶ ר יִגְר ֹם לְׁשִ ּפּור מַׁשְ מָעּותִ י ו ְ ַכּבִירַ ,הּמְׂשַ ֵמ ַח ְלבָבֹות ְק ַטּנ ִים
ּוגְדֹולִיםִ ,מּלִּבֹותֵ יהֶם של ְּבנ ֵי-הַּתֵ ׁשַ ע ,אֲׁשֶ ר ַּד ְרּכָם ּבְׁשֵ בֶט " ָעמִית" ֲארֻּכָה ו ְ ַרּבָה ,וְעַד
לִּבֹותֵ יהֶם של ְּבנ ֵי הַּׁשְ מֹונ ֶה-עֶׂשְ רֵה ,אֲׁשֶ ר עֹו ְמדִים ִּכ ְבנ ֵיַ -חי ִל ִל ְפנ ִי ׁשֵ רּותָ ם ַה ְּצ ָבאִי.
אלו ,עַל־ּכֵןְּ ,ד ָברַי ֲאלֵיכֶםַ ,ח ְברֵי ׁשֵ בֶט הַּצֹופִים " ָעמִית"ַ ,ה ְּק ַטנ ִים ו ְ ַהּגְדֹולִים.
ו ְרֹוצֶה ָאנֹכִי ְל ַסּי ֵם ַמ ֲא ָמרִי ַהּלָז ְּבמִּלֹותָ יו ׁשֶ ל ׁשִ יר נֹודָע ( ִמּלִים :י ַ ֲעק ֹב ׁשַ ּבְתַ אי) ,אֲׁשֶ ר נִכְּתַ ב
עַל ּתְ נּועַת הַּצֹופִים ָה ִע ְברִית ִּב ְכ ָללָּה:

ּו ְלפֶתַ ע מִי מֹופִיעַ?
הַּׁשֹומֵר עִם הּׁשֶ ְּב ִרּי ָה!
ְּבלִי "ׁשָ לֹום" ּו ְבלִי " ְסלִיחֹות",
הּוא הִתְ חִיל ' ְל ָה ְחטִיף' מַּכֹות!
ּגַם עַל ׂשְ מא ֹלּ ,גַם עַל יָמִין!
ז ֶה ִּברְיֹוןֹ ,לא ּתַ ֲאמִין!
אָז נ ִ ְמ ַלטְנּו ּכִּׁשְ ָפנ ִים,
ַהּבָנֹות ו ְ ַה ָּבנ ִים.
ַה ַּמ ְדרִיְך מִן ַהּקִּבּוץ,
הּוא יָדַע יָפֵה לָרּוץ!
ַּב ְּדהִירָה אֶל ָה ַר ֶּכבֶת
הּוא ָעבַר ּגַם אֶת יֹו ֶכבֶד.

ו ְ ָאבִיבָה הּׁשְ ַמנְמֹנ ֶת -
נ ִ ְק ְרעָה לָה ַה ּכֻ ֹּתנ ֶת,
ּו ִלּדְבֹורָה ׁשְ ו ָ ְר ְצמַןּ-כֹהֵן
נ ִתְ קְעּו קֹוצִים ַּבּבֹהֶן.
ּכְׁשְ ִהגָּענּו ְּברִיצָה,
ָה ַר ֶּכבֶת ְּכבָר י ָ ְצאָה,
וְאִּתָ ּה ּגַם ַה ַּמ ְדרִיְך
ׁשְ ּ ָצעַק ּכְמֹו ׁשְ ָּצרִיְך:
" ָל ּ ָמה ָרצְּתֶ ם כֹּה ְלאַט?
נ ִתְ ַראֵה ּבְּיֹום ש ָבּת!"
הַצֹּופִים וְהַצֹּופֹות,
הֵם יָצְאּו ְּב ַר ָכּבֹות,
עִם ּתָ ְרמִיל וְעִם ַמ ֵּקל,
ְל ַּטי ֵּל ּבי ִׂשְ ָראֵל!

הַצֹּופִים וְהַצֹּופֹות,
הֵם נָסְעּו ְּב ַר ָכּבֹות,
עִם ׂשְ מִיכָה וְעִם ּתָ ְרמִיל,
לַּׁשֹומְרֹון ו ְ ַלּגָלִיל.

ּכָל צֹופָה וְכָל צֹופֵה,
ִהסְתַ ּכְלּו יָפֵה-יָפֵה!
רַק ׁשָ אּולִיק ִהסְּתַ ּכֵל
ְּב ָאבִיבָה ו ְ ָרחֵל,
אֵין לֹו ִּב ְכלָל מָרּות -
י ֵׁש לֹו ִּפ ְצעֵי־ ַּבגְרּות!

ִמּיָמִין ַהי ְתָ ה ִמקְׁשָ ה,
אָז נִגָׁשְ נּו מִין ּגִיׁשָ ה,
ְל ּ ָמׁשֵ ׁש אֶת ַה ַּמּצָב:
אֵימָתַ י ,אִם ֹלא ָעכְׁשָ ו?

ַה ַּקּטָר 'ּתָ קַע' ְצפִירָה,
ּו ָפ ָרצְנּו ּבְׁשִ ירָה!
ַה ַּמ ְדרִיְך מִן ַהּקִּבּוץ
חִיׁש ִה ְצּבִי ַע אֶל הַחּוץ,

ַהּקְרֹונֹות הָיּו ָטסִים
בין ְּכ ָרמִים ּו ַפ ְר ֵּדסִים.
ַה ַּמ ְדרִיְך מִן ַהּקִּבּוץ,
הּוא ּבָחּור ְמא ֹד חָרּוץ!

ִהסְּתַ ָּברְנּו ֵדּי ַמהֵר:
י ֵׁש ַמּצָב וְאֵין ׁשֹומֵר.
הֵיָ ' ,בטִיחִים'' ,צְנֹון' ו ָ'רֶתַ ח',
אֵין ׁשֹומֵר ְּבכָל הַּׁשֶ טַח!

ַא ֲחרָיו ּפָתַ ח ּבִ' ּ ְסּפִיד'
ָּדנ ִי ּבֵןִ ,חוֵּר ַּכסִיד.
ׁשּנ ָה,
ּגִיל ו ְרֹו ְחקֵ'ה הַּמ ֻ
ַמ ְל ָכּה'לֶה ׁשֶ ל הַּׁשְ כּונ ָה,
הִתְ ַעלְפּו ְּבלִי ַּכּוָנ ָה
ַת ֲחנ ָה.
ָה ְרּבֵה ִל ְפנ ֵי ה ּ ַ

ו ְ ִה ְכרִיז ִּבּמְֹלא ָחז ֵה:
אֵיז ֶה נֹוף יָפֵה ָּכז ֵה!
אֵיז ֶה יֹפִי ,אֵיז ֶה ֶטבָע,
ְּכבָר ָע ְברָה ׁשָ עָה-ו ָ ֶרבַע!

ּכְשְ י ָ ַרדְנּו ּבַּׁשֹומְרֹון,
ַה ַּמ ְדרִיְך יָרַד רִאׁשֹון,
רַק ִהּדֵק אֶת הַּׂשְ רֹוכִים -
ְּכבָר הִתְ חִיל ִל ְּקט ֹף ְּפ ָרחִים.

ַה ַּמ ְדרִיְך ' ִה ְרּבִיץ' ׁשִ עּול,
ו ְ ִה ְכרִיז ּבְּקֹול ׁשָ קּול:
"אַף-עַלּ-פִי ׁשְ אֵין ׁשֹומֵר,
רַק ּתְ רֵיסָר ו ְֹלא יֹותֵ ר!"

ׁשֹוׁש ָּבכְתָ הּ ,ו ְל ֶא ְפ ַרי ִם
נ ִ ְרטְבּו ַה ִּמ ְכנ ָ ַסי ִם.
מָתִ י ׁשְ רַי ְּבמַן ַה ְמ ֻב ְלּבָל,
הּוא ָהי ָה ֻא ְמלָל ִּב ְכלָל,

בקרו באתר השבטwww.amit.zofim.org.il :

חניכי השביעיות והשישיות במהלך שהותם בטיול החליפו חניון לילה ,ובעצם נדדו
עם כל הדברים ממקום למקום " -טיול נודד" .ואילו חניכי השמינית נשארו באותו
מחנה במשך כל  4הימים  -הר גבס.
לאחר שחוזרים לחניון  -נחים מעט ומתחילים בעמל המרכזי של היום  -הכנת
ארוחת הערב .הארוחות בטיול היו מגוונות וכללו סוגים שונים ומובחרים של
ארוחות :פויקה ,על האש ,מרקים ,סיידר חם ,ועוד.
בכל יום אנחנו מחליטים מה לבשל ,ובעצם מתחילים בהכנת האוכל -הכנת
מדורות וכירות ,טיגון ,בישול וכמובן שטיפת הכלים וניקיונות.
זה בעצם הטיול  -משהו באווירה עושה אותו לכל כך מיוחד .עצם העובדה שאתה
יושב עם חברים שלך ,תחת כיפת השמיים שמלאה בכוכבים מדהימים( ,כי הרי
בקושי ויש תאורה -אנחנו מסתובבים עם פנסים) סביב מדורה שהכנת בעצמך,
מחכה לאוכל שהכנת שיהיה מוכן ,כשמישהו מחברייך מנגן על גיטרה ,ואתה מוקף
בבני חבריך לשכב"ג ,מנסה להתחמם מהקור המקפיא ,שותה תה -זו הרגשה
מיוחדת .אני חושב שהמיוחד בטיול היא העובדה שנותנים לנו -לבני השכב"ג-
לנהל את הטיול ולהיות עצמאיים עם החברים שלנו  -אנחנו אחראים על חלק
מההפעלות ,על מושמושים (צ'ופרים) ,על התפריט ובעיקר על איך ייראה הטיול.
אני באמת חושב שטיול כזה הוא בין הטיולים היותר מגבשים שקיימים בתנועת
הצופים -הוא נותן לך עצמאות ,הנאה מטורפת וחוויה שקשה לכמת במילים.

כובשים את המערב הפרוע!

סמינר ח' גדוד טירן

ביום שישי ה 9.12.11 -בשעות הצהריים ,התכנס בשבט גדוד טירן ,חניכי כיתה
ח' של השבט ,לקראת יציאה לסמינר חורף .כשכולם הגיעו חילקו חברי הגדוד
את החולצות שהוציאו בעצמם לקראת הסמינר .לאחר מכן החניכים ,המדריכות,
הראשג"דית והשכב"גיסטים המלווים יצאו כולם לנסיעה קצרה אל שבט משואות
שביהוד בו התקיים הסמינר .הסמינר ,שנמשך יומיים ועסק בנושאי המערב

הפרוע ,היה שיא עבור גדוד טירן .הימים היו גדושים
בפעולות שעסקו במערב הפרוע ובערכים העומדים
מאחוריו :לקיחת אחריות ,בגרות ,מצוינות וגיבוש הם רק
קמצוץ מהם .בנוסף לפעולות הגדוד התנסה בבישול צופי
ודאג לניקיון ולשמירה על הסדר .את זמנו החופשי העביר
בריקודים ,משחקים ובטורניר מחניים מטורף!
בערב יום שישי התכנסו הנוכחים וערכו קידוש באווירה
משפחתית ומרגשת .הסמינר הסתיים בערב יום שבת
במסיבת ריקודים מהנה עם שירים ומצגות .המדריכות השמיעו לחניכים את השיר
שהקליטו לקראת הסמינר והציגו מצגת מרגשת .בנוסף ,הוקרנו תמונות יפות
ומצחיקות מהסמינר עצמו ,שהוכיחו שהסמינר היה ללא ספק מוצלח ,מועיל
ומהנה במיוחד עבור גדוד טירן .נרצה להודות לשכב"גיסטים המלווים שבלעדיהם
הסמינר לא היה נראה אותו הדבר .נתראה בסמינר הבא!

