סיקור החודשים נובמבר – דצמבר
בשבט ירקון
במהלך החודשיים האחרונים חניכי שבט ירקון המשיכו בפעילות בימי שלישי
ושישי ,פעילות שמתמקדת בחיזוק התא הקבוצתי והגדודי ,תוך יצירת חוויות
משותפות והתמקדות בנושאים רלוונטיים לשכבות הגיל השונות ,שיפורטו
בהמשך.
לאורך תקופה זו ,נהנו חניכי השבט ממספר פעילויות ייחודיות :התקיימה בשבט פעולה לזכרו של יצחק רבין ,שלוותה בטקס ייצוגי ומושקע שהכינו
חברי שכבה י"ב בליווי מיצג אש .לקראת חג החנוכה ,השתתפו חניכי השבט במכירת מארזים ברחבי השכונה לטובת תרומה לאגודת אקי"ם -אגודה
לאומית לקידום אנשים עם מוגבלות שכלית.
בכל שבוע קבוצה אחרת בשבט זוכה להשתתף במשחק במועדון הכדורת השכן ,ובכל יום שלישי קבוצה אחרת מחניכי כיתות ד' משתתפת בפעילות
ממוחשבת אינטראקטיבית להעלאת המודעות לזהירות בדרכים .פעילות זו משלבת הדרכה ומשחק ממוחשב שמלמד את החניכים לתרגל מיומנויות
שונות הנדרשות להקפדה על בטיחות בדרכים.
במהלך מבצע "עמוד ענן" ,כל הקבוצות בשבט עברו פעילות בנושא .מטרת הפעילות הייתה
לגרום לחניכים לרכוש ידע בנושא ,ולהביע את תחושותיהם בנוגע למתרחש סביבם -עם תחילת
האזעקות במרכז .כמו כן ,נציגי השכבה הבוגרת העבירו פעילות של כמה שעות לילדים
ולמשפחות מהדרום שהגיעו לפארק הלאומי כדי להתאוורר ולהתרחק מהמצב הבטחוני בדרום.
מפורטים להלן הנושאים בהם התמקדנו בחודשיים האחרונים בפעילותנו בשבט .המדריך של כל
קבוצה עושה את ההתאמות הנדרשות כדי שהפעולה תהיה נכונה ביותר לפי המאפיינים של
חניכיו.

תאריכים שכדאי לשריין!
 -21.52מצעד לפידים (נדחה מה)2.52-
 15-12.12יום צופה שיתקיים בלטרון.
 22.12פורימון
 51-50.11טיולי פסח לשכבות ז'-ח'
 25-21.11טיולי פסח לשכבות ד'-ו'

חניכי שכבה ד' התמקדו לאחרונה בנושא הסביבה -מהסביבה הקרובה ביותר (החברים ,המשפחה,
השכונה) ,ועד הסביבה הרחוקה יותר (השבט ,הקהילה ,המדינה וכד') .כמו כן ,באחד מימי השישי
הגיעו המדריכים לבתי הספר במסגרת פעילות של כל תנועות הנוער בעיר על מנת להעביר שיעור
לכל תלמידי כיתות ד'.
חניכי שכבה ה' עברו פעילות בנושאים הקשורים לישראליות -אירועים הקשורים להיסטוריה של
המדינה ,הכרת מקומות בארץ ,מאכלים ישראלים ,מנהיגים בולטים ,אקטואליה ומאפיינים שונים של
התיישבות בארץ.
חניכי שכבה ו' עברו מערך פעולות בנושא היסטוריה -מהאדם הקדמון עד לגילוי אמריקה ,ומציונות ,סיפורי המחתרות והכרזת המדינה.
חניכי שכבה ז' עברו פעולות בנושא שינוי והתבגרות ולקיחתם למקומות חיוביים -מרד ,חשיבות היחסים עם ההורים ,השפעה על הסביבה והקהילה,
המצאות ששינו את חיינו ,בניית המדינה ומקומו של הנוער בתהליך.
חניכי שכבה ח' עברו מערך פעילות בנושא תקשורת :שפת גוף ,תקשורת בין-אישית ,פרסום והרגלי הצריכה שלנו ,ופעולת גיבוש המשלבת עקרונות
צופיים .כמו כן ,חניכי שכבה ח' עוברים תהליך של שינוי הקבוצות שלהם -מקבוצות נפרדות של בנים ובנות ,החניכים עוברים למסגרת של אחוות
מעורבות .זהו שלב חשוב בהתפתחות של החניכים והשכבה בדרך להפיכתם בשנה הבאה
לקורס הדרכה ,ובעתיד לחברים בשכבה הבוגרת.
חניכי שכבה ט' חברי שכבה ט' הינם חניכים בקורס לקראת הצטרפותם לצוות ההדרכה
בשנה הבאה.

שכב"ג -השכבה הבוגרת
חניכי השכבה הבוגרת ,מעבר לתפקי ד שלקחו על עצמם ובו הם משקיעים רבות מזמנם,
לוקחים חלק בפעילות משלהם .מעבר לפעילות שהם מעבירים לחניכיהם ,וימי הפעילות
שלהם בימי שבת ,חניכי השכב"ג לקחו חלק באירוע שנקרא "שולחנות עגולים" -מדובר
באירוע של תנועת הצופים העבריים ,אליו הגיעו בני נוער מכל רחבי הארץ ,והיו חלק
משיח משמעותי על הדברים המפריעים להם בחברה הישראלית ומה הם יכולים לעשות
כדי לשנות אותם .חניכי שכבה י"ב עברו תהליך של החלטה אישית ,האם הם רוצים לדחות
בשנה את גיוסם לטובת שנת שירות -התנדבות בקהילה בגרעינים שונים ברחבי הארץ
מטעם תנועת הצופים.
במהלך חופשת חנוכה 57 ,מהשכבה הבוגרת יצאו בחופש חנוכה לטיול בן ארבעה ימים
במדבר .מדובר בטיול מאתגר ,אותו הם תכננו והוציאו לפועל באופן עצמאי ,בישלו בעצמם
את ארוחותיהם על מדורות ,ישנו באוהלים והלכו עשרות קילומטרים.

