מרץ 2017

מידע והנחיות להורים מתנדבים לליווי פעילויות השבט
אנא קראו בעיון את כל המסמך
שלום רב,
הצטרפות הורים לפעילויות אפשרית ומבורכת בטיולים ובפעילויות שבטיות ,ובמחנה הקיץ.
צוות השבט מוקיר תודה לכל הורה שיתנדב לסייע בפעילויות השונות – חשוב לזכור שההצטרפות היא בראש
ובראשונה כדי לסייע לשבט כולו ,ולא רק לחניכים ה"פרטיים" שלכם.
המטרות של הפעילויות והטיולים הן בין השאר לפתח את העצמאות בקרב הילדים ,לעודד אותם להתמודד
עם אתגרים ולחזק את הקשר בין חברי הקבוצה לבין עצמם ובינם לבין המדריכים שלהם .נוכחות צמודה מדי
של ההורה לא תמיד מאפשרת את זה.
הורים שמעוניינים להתנדב ולהצטרף מוזמנים לפנות אל ראש השבט.
.1

הנחיות כלליות
א .כל הורה מתנדב חייב על פי החוק להוציא אישור משטרה על היעדר עבירות מין.
ב .הורים לנים במתחם נפרד מהילדים ,שימוקם בפאתי שטח הלינה .כל הורה ידאג לעצמו
לציוד לינה )אוהל ,מזרון ,שק שינה וכו'( .הילדים לא ישנים עם ההורים בשום מקרה.
ג .ההורים יימצאו במתחם בו הם אמורים לסייע ולא יסתובבו בין הילדים.
ד .קוד לבוש מחייב – נעליים סגורות ,כובע על הראש ,חולצה )לא גופיות!( ,רצוי מכנסיים
ארוכים.
ה .במידת האפשר הורים שירצו בכך יוכלו לצאת לפעילות באוטובוס החניכים.
הורים שיוצאים לפעילות ברכבם הפרטי יגיעו למתחם היציאה יחד עם ילדיהם בשעת היציאה
שנקבעה ויירשמו אצל הצוות המתנדב של השבט )ראש השבט או מי שימונה לרכז את
המתנדבים בפעילות מסוימת(
ו .אוכל ושתיה – ההורים יקבלו את מה שהילדים מקבלים בתפריט ,אבל אחרי שכל החניכים
והמדריכים קיבלו אוכל .הורים יכולים להביא לעצמם אוכל נוסף )מוכן( ,חטיפים ,שתיה קלה,
ערכת קפה/תה וכו' .אין להביא בשרים )לא עושים על האש(
ז .חל איסור מוחלט על הכנסת אלכוהול מכל סוג שהוא לאזור הפעילות )לרבות בירה ,סיידר,
בריזר וכו'( .אין לעשן באזור הפעילות.
ח .הורים מתנדבים מתבקשים בכל לשון של בקשה לא להעיר/להאיר למדריכים ולפעילים.
אם אתם מרגישים/חושבים שמשהו מצריך התערבות מבוגר – אנא עדכנו את מרכז השבט
או ראש השבט.

.2

אפשרויות התנדבות וסיוע
כל הורה מתנדב יוצב לתפקיד מסוים בהתאם לצרכי השבט והפעילות ,ונעשה כל מאמץ כדי
שהתפקיד יהיה גם בהתאם לבקשת ההורה – אנא היו גמישים וגלו הבנה.
א .ליווי קבוצה במסלול הטיול – ייתכן והצורך יהיה בליווי קבוצה או שכבת גיל אחרת מזו של
החניך ה"פרטי" שלכם ,ואף במסלול אחר.
הורה מלווה מסלול צריך להביא תרמיל גב ,ו 3-ליטר מים.
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ב .מטבח – הכנת ארוחות לכל החניכים והמדריכים )שטיפת כלי המטבח מבוצעת בתורנות ע"י
חלק מהחניכים ,באחריות יו"ר מטבח מהשכב"ג(
העבודה במטבח מנוהלת ע"י הורה מתנדב שהוגדר כאחראי מטבח.
 .iבטיול סופ"ש מדובר בד"כ על ארוחת ערב חמה ,והכנת כריכים לטיול עצמו.
 .iiבמחנה קיץ מדובר על  2ארוחות חמות ביום )צהריים ,ערב( ,ועל  2-3פריסות של
ארוחות קלות ביום )בוקר ,ביניים ,לילה( .העבודה במטבח מתחילה בד"כ בסביבות
 6:00ונמשכת עד  ,22:00עם הפסקות קצרות במהלך היום .תינתן עדיפות להורים
שיצטרפו למספר ימים.
ג .שמירה/השגחה בלילה )ללא נשק( – בשטח הלינה/מחנה.
הלינה בשטח בלילה היא מאוד משמעותית לילדים ,אבל גם לא פשוטה ,בעיקר לילדי שכבות ד'-
ה' ,שלחלקם זו הפעם הראשונה שהם ישנים מחוץ לבית או לפחות הפעם הראשונה במסגרת
טיול של הצופים.
חשוב להיות רגישים מאוד לכל הילדים ולא רק לילד ה"פרטי" שלכם .יש לשים לב ,להעניק חום
וחיבוק באותה המידה ,אשר אתם נותנים לילדכם.
מומלץ לתת לאדם אחר לטפל בבעיות ילדכם האישי ואילו אתם תטפלו בילדים אחרים .כך כולם
ירגישו שווים ,גם ילדים שהורים אינם נמצאים בטיול.
ד .ליווי באוטובוס – בכל אוטובוס נדרש ליווי של מבוגר אחד .גם במקרה זה ,ייתכן ותתבקשו
להצטרף לאוטובוס אחר מזה שהחניך ה"פרטי" שלכם נוסע בו.
ה .סיוע בארגון/הקמה/פירוק בשטח – יבוצעו אך ורק על פי בקשה והכוונה של הצוות המתנדב.
אם אתם רואים מצב שלדעתכם מצריך התערבות או סיוע של מבוגר אנא פנו אל מרכז השבט או
ראש השבט.
כמובן שאם מדובר במצב המחייב התערבות מידית ,פציעה או חו"ח סכנת חיים ,אנא פעלו מיד
ועדכנו אותנו מיד.

אנא אשרו קריאת מסמך זה

בתודה ובהערכה
צוות שבט בני היער
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