תנועת הצופים העבריים

שבט נוה מגן
הורים יקרים שלום,
נפתח ונתחיל בברכת שנה טובה ,שנה עם משמעות והרבה חוויות וזיכרונות.
בימים אלו פתחנו שנת פעילות חדשה בשבט "נוה מגן" .ליום הפעילות הראשון הגיעו כ1300-
חניכים ד'-ט' ואנו מצפים לשמור על מספר נאה זה.
גם השנה כמדי שנה אנו פותחים עם טקס ,טיולים ושגרה של פעולות ככל שניתן במסגרת
החגים.
כיתות ד':
תאריכים חשובים לתקופה הקרובה:
תאריך
 15.9יום שלישי
 18.9יום שישי
 22.9יום שלישי
 25.9יום שישי
 29.9יום שלישי
 2.10יום שישי
 6.10יום שלישי
 9.10יום שישי
 10.10יום שבת

פירוט
לא מתקיימת פעולה ,חג ראש השנה
פעולה 16:30-18:30
לא מתקיימת פעולה ,ערב יום כיפור
פעולה 16:30-18:30
פעולה  ,17:00-18:30באזר חאקי בשבט
אסיפת הורים  19:00להורי ד'
פעולה 16:30-18:30
פעולה 17:00-18:30
לא מתקיימת פעולה בגלל הטיול
טיול פתיחת שנה בכרמל ולאחר מכן
טקס חלוקת העניבות הראשונות!
פרטים נוספים בהמשך!

פרטים נוספים על מיקום ומחיר הטיול יפורסמו עם פתיחת ההרשמה לטיול
חשוב לנו להזכיר :הפעילות השבועית מתקיימת בימי שלישי ( )17:00-18:30ושישי ()16:30-18:30
ברחבת השבט.
הסדרת תשלום דמי חבר לשבט
אנו מבקשים להסדיר את ההרשמה והתשלום לשבט עד לתאריך .2.10.2015
ניתן להרשם במזכירות השבט במהלך ימי הפעילות או ב'פורטל הורים' מהבית.
עלות דמי חבר הינה  ₪ 700ומשמשת לצורכי הפעולות השוטפות של הפעילות בשבט.

מועד סיום ההרשמה לטיול ד' הינו ( 6/10/11נשמח לרישום מוקדם כ"כ האפשר) ,בכל מקרה
החל מה  1/11/11לא תתאפשר פעילות של חניך אשר לא שילם את מיסי השבט.
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כיתות ה'-ח':
תאריכים חשובים לתקופה הקרובה:
פירוט
תאריך
לא מתקיימת פעולה ,חג ראש השנה
 15.9יום שלישי
פעולה 16:30-18:30
 18.9יום שישי
לא מתקיימת פעולה ,ערב יום כיפור
 22.9יום שלישי
פעולה 16:30-18:30
 25.9יום שישי
פעולה לה' ,17:00-18:30
פעולה לו'-ט' 17:30-19:00
 29.9יום שלישי
אסיפת הורים להורי ה'-ח' 20:00
באזר חאקי בשבט
לא התקיימו פעולות.
 2.10יום שישי
פעולה לה' ,17:00-18:30
 6.10יום שלישי
פעולה לו'-ט' 17:30-19:00
לא מתקיימת פעולה בגלל טקס המתקיים למחרת
 9.10יום שישי
פעולה ה'-ח' 17:00
 10.10יום שבת
טקס פתי"ש שבטי (ה'-ח') 19:30
טיול פתיחת שנה
30-31/10
פרטים נוספים על מיקום ומחיר הטיול יפורסמו עם פתיחת ההרשמה לטיול

מועד סיום ההרשמה לטיול ה'-ח' הינו ( 23/10/11נשמח לרישום מוקדם כ"כ האפשר) ,בכל
מקרה החל מה  1/11/11לא תתאפשר פעילות של חניך אשר לא שילם את מיסי השבט.
שכבת ט':
השנה כמדי שנה יוצאים שכבת ט' -לטיול פתיחת קורס :שתיקיים בתאריכים6-7/11 :
הטיול יכלול מסלול לילה (נחל חוורים באזור שדה בוקר) וטקס סיום בזריחה במדרשת בן
גוריון.
כמו כן ,הנכם מוזמנים לטקס פתיחת שנה שיתקיים ביום שבת  10/10בשעה 19:30

השבט מובל השנה ע"י צוות מורחב:
מרכזי השבט הם אמיר קנצ'וק ,גיל סגל ויובל טייטל .לצידם נמצא הדרג המתנדב - :חמוטל
ינאי ואיימי חסון ראשות השבט ,בועז ענבל והגר ארז גזברי השבט .מעת לעת אנו נזקקים
להורים נוספים ,בעיקר בטיולים .נושא ההורים המתנדבים מרוכז אצל איימי חסון (050-
 .)6337472אנו רואים חשיבות גדולה בעידוד שלכם ההורים את ילדיכם להצטרף (או
להמשיך) ולהתנסות בפעילות זאת ,נשמח לענות על כל שאלה שתעלה.
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ניתן להירשם ,לשלם ולאפשר השתתפות בכל פעילויות השבט דרך פורטל ההורים
באינטרנט! פרטים על הפורטל ניתן למצוא באתר השבטי וכן בפלייר נוסף ,וכמו כן ,ניתן
לקבל סיוע במילוי הטפסים בשבט בימי ושעות הפעילות הרגילים.
נהלי ביטול מפורסמים באתר השבטי ,רשימות ציוד לטיול יינתנו ע"י המדריכים.

טקס פתיחת שנה ייערך ב ,10/10/15-כל הורי וחניכי
השבט מוזמנים להגיע!
ניתן להשיג אותנו במספר דרכים

בטלפון
גיל ,מרכזת הדרכה ד'-ו' 054-2440709
אמיר ,מרכז השבט054-2440693 -
חמוטל ,ראשת השבט052-6032709 -
איימי ,ראשת השבט050-6337472 -

בפייסבוק
Facebook.com/nevemagen.zofim
"שבט נוה מגן"

במייל
Nevemagen.zofim@gmail.com

באתר האינטרנט:
Nevemagen.zofim.org.il

בברכת "חזק ואמץ",
אמיר קנצ'וק ,גיל סגל ויובל טייטל
מרכזי השבט

חמוטל ינאי ואיימי חסון
ראשות השבט
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