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הורים וחניכים חזק!
אז מה היה לנו החודש?  2פעולות מטורפות ,מחנה חורף קר ומשגע וביום ראשון האחרון
נפגשנו חניכי ,מדריכי והורי שבט גלים לפסטיחנוכה שהיה חריף ביותר!!!!
עברו כבר יותר מחודשיים מתחילת השנה ולאחר ההיכרות הראשונית עם הקבוצה,
המדריכים והשבט ,הקבוצות כבר מתחילות להיבנות והמדריכים מתחילים לשים דגש על
ערכים ולימוד דברים חדשים.

אז הנה לפניכם קצת מהפעולות מהחודש האחרון:
גדוד ג' בנים (המרשמלוים) מדריכות :לי ושיר ס .רשג"ד (ראש גדוד) :עמית
נכחו בפעילות כ 01-חניכים
בנות (הנינג'ות) מדריכות :לין וגליה .רשג"ד (ראש גדוד):עמית
נכחו בפעילות כ 6-חניכות
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לפני המחנה חורף החניכים עברו הכנה לקראת המחנה ,למדו מה הם צריכים לקחת ומה
הולך לקרות שם ,בנוסף החניכים יצרו תקנון וחוקי התנהגות לפעולות ביחד.
לאחר מחנה חורף מטורף בו הבנים והבנות התגבשו החליטו המדריכות לקיים את
הפעולה ביחד לבנים ולבנות.
החניכים למדו על ההיסטוריה של התנועה ועל מקימה באדן פאוול .עוד למדו החניכים על
שאר ההנהגות שיש במדינת ישראל (חוץ מהנהגת צבר-שפועלת מחוץ למדינת ישראל)
ועל שאר השבטים שקיימים בצפון אמריקה.
לאחר שהחניכים כבר הכירו קצת את ההיסטוריה של התנועה הם למדו על העניבות
בצופים ועל היררכיה.

גדוד ד' (שוקו בשקית)
מדריכים :שיר א וג'ונה .רשג"ד (ראש גדוד) :עמית
נכחו בפעילות :כ 01 -חניכים
לפני המחנה חורף החניכים עברו הכנה לקראת המחנה ,למדו מה הם צריכים לקחת ומה
הולך לקרות שם ,בנוסף החניכים יצרו תקנון וחוקי התנהגות לפעולות ביחד.
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לאחר שבמחנה החניכים למדו יותר על תנועת הצופים .בחודש הקרוב מדברת הקבוצה
יותר על גיבוש וחברות .בפעולות החניכים דיברו על מהי חברות? מה חשוב להם בחברים
שלהם ומה זה חבר טוב .עוד דיברו על כך שטובים השניים מן האחד ,עברו הרבה
משחקים על שיתוף פעולה ודיברו על כך שהם חלק מקבוצה בצופים ויש להתחשב
בכולם.

גדוד ה' (השיפניני)
מדריכים :רעות וירדן .רשג"ד (ראש גדוד) :תומר
נכחו בפעילות :כ 9 -חניכים
לפני המחנה חורף החניכים עברו הכנה לקראת המחנה ,למדו מה הם צריכים לקחת ומה
הולך לקרות שם ,בנוסף החניכים יצרו תקנון וחוקי התנהגות לפעולות ביחד.
לאחר מחנה החורף המשוגע שכבת ה הולכת בחודש לחקור ולהכיר יותר את הסביבה.
הפעולות החודש התמקדו בחושים שלנו .החניכים הכירו יותר את חמשת החושים שלהם,
ואת העובדה שכאשר חוש אחד נעלם החושים האחרים מתחזקים ומתחדדים .בנוסף,
דיברו החניכים החודש על איכות הסביבה וכמה חשוב למחזר את האשפה שלנו.
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גדוד ו' (הדרדסים)
מדריכים :דורין ואוריון .רשג"ד (ראש גדוד) :תומר
נכחו בפעילות :כ 01-חניכים
לפני המחנה חורף החניכים עברו הכנה לקראת המחנה ,למדו מה הם צריכים לקחת ומה
הולך לקרות שם ,בנוסף החניכים יצרו תקנון וחוקי התנהגות לפעולות ביחד.
הפעולה לאחר המחנה הייתה בחלקה המשך לפעולה מהמחנה החורף בנושא כבוד .למי
צריך לתת כבוד ולמה חשוב לתת כבוד להורים ,למדריכים ולחברי הקבוצה האחרים.
בנוסף הקבוצה התחילה לדבר על אחריות קבוצתית ולהפנים שמהיום יש להם גם אחריות
אחד על השני ולא רק על עצמם .בנוסף ,התחילו החניכים לעבור מערך בנושא תקשורת
ובתחילה דיברו על מהי תקשורת?
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גדוד ז' (הסבמבות)
מדריכה :ליאור .רשג"דית (ראש גדוד) :רוני
נכחו בפעילות :כ 7 -חניכים
לפני המחנה חורף החניכים עברו הכנה לקראת המחנה ,למדו מה הם צריכים לקחת ומה
הולך לקרות שם ,בנוסף החניכים יצרו תקנון וחוקי התנהגות לפעולות ביחד.
כחלק משנת הבר/בת מצווה החניכים התעסקו בפעולות בשורשים שלהם ,מהיכן הגיעו
הדורות הקודמים להם ,הסיפור האישי של כל אחד ואחת וההבנה שכולנו עם אחד עם
היסטוריה שונה אבל בעצם מאוד דומה.
בפעולה האחרונה למדו החניכים על חנוכה ועל מנהגי החג.
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גדוד ח' (כל פעם הם מחליפים שם)
מדריכים :דנה ונדב .רשג"דית (ראש גדוד) :רוני
נכחו בפעילות 01 :חניכים
לפני המחנה חורף החניכים עברו הכנה לקראת המחנה ,למדו מה הם צריכים לקחת ומה
הולך לקרות שם ,בנוסף החניכים יצרו תקנון וחוקי התנהגות לפעולות ביחד.
בפעולה האחרונה החניכים כמו תמיד ניסו למצוא שם לקבוצה ,מלבד זאת הם גם עברו
פעילויות הקשורות לתקשורת קבוצתית ובניית אמון בין חברי הקבוצה תוך שימוש רב
בצופיות מעשית .עוד למדו החניכים על תקשורת עם השונים מהם ועד כמה זה חשוב.

סיכום חודשי נובמבר

שבט גלים 3102

גדוד ט' (ליפקבב)
מדריכים :שי ונועם
נכחו בפעילות :כ 00 -חניכים
לפני המחנה חורף דיברו החניכים על הסיבות שלהם בצופים ,על החובות והזכויות שיש
להם כחניכים בצופים ועוד יותר כחניכי קורס (מיועדים להדרכה) בשנה הקרובה.
במחנה החורף לקחו חניכי ט' חלק פעיל ואפילו עברו התנסות ראשונה בהדרכת חניכים.
לאחר מחנה החורף התעסקו החניכים בפעולה האחרונה בשאלת הזהות שלהם כיהודי-
אמריקאי-ישראלי .בשאלות כמו מה הופך אותנו לישראלי? האם זו רק הרגשה? האם
מישהו יכול להיות יותר או פחות ישראלי? והאם זה שאני מרגיש ישראלי בהכרח הופך
אותי לכזה .בנוסף דיברו החודש החניכים על המקום שהם לוקחים בקבוצה ,על התוספת
שלהם והחשיבות שלהם בתוך הקבוצה.
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אירועים קרובים:
 03/1פעולה רגילה
 03/01פעולה רגילה
 03/31פעולת הורים חניכים וקבלת שבת שבטית (פרטים בהמשך)
לאחר חופשת החורף נחזור לפעולה רגילה ב-
יום צופה יתקיים ב- 0/01-0/01 -חניכים יגיעו ב 0/01 -מעבר לשעות הפעילות הרגילות
(פרטים בהמשך)

לעוד תמונות אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של השבט
https://www.facebook.com/shevetgalim
בברכזת חזק ואמץ,
גילי גפן
מרכזת שבט גלים

