תוכנית סברס קיץ 2022
מה זה "סברס"?
סברס הינה תוכנית קיץ של צופי צבר מערב אירופה ביחד עם תנועת הצופים בארץ ,המשלבת סמינר
היכרות ,גיבוש וצופיות עם טיולים רגליים במסלולים מרהיבים ,חוויה קבוצתית-חברתית ומפגש
משמעותי בין בני נוער ישראלים.
התוכנית מנוהלת ומופעלת על ידי המחלקה לקשרים בינלאומיים של צופים צבר עולמי בישראל ועמותת
הצופים במערב אירופה .התוכנית מתחילה ומסתיימת בישראל.
מטרות ודגשים חינוכיים:
בתוכנית נפעל ליצור..
 .1מסגרת חינוכית צופית איכותית לילדים ונוער שנמצאים בישראל בחודשי הקיץ
 .2חוויה קבוצתית ,מפגש משמעותי וקשרים ארוכי טווח בין נוער ישראלי מהארץ ומחו"ל
 .3התנסות חווייתית ושיפור מיומנויות בצופיות מעשית
 .4חיזוק הכרת הארץ ,יצירת חיבורים חדשים לישראל ,הווי ואווירה ישראלית
 .5שיפור ושימוש בשפה העברית

פרטים כלליים:
● התוכנית תתקיים בין התאריכים 31/7/2022-4/8/2022
● הפעילות תתקיים בחלוקה לשתי קבוצות גיל ובהתאמת התכנים והפעילות לגילאים שונים:
סברס צעיר  -מסיימי כתות ו-ח ()year 7-9
סברס בוגר  -מסיימי כיתות ט-יב ()year 10-13
● לתוכנית יצטרפו חברי צופים בארץ בגילאים דומים אשר יהוו ערך מוסף משמעותי לחוויה
הכוללת ולקשר עם הארץ.
● התוכנית מאושרת ע"י כל הגורמים הנדרשים בישראל וכפופה לאישור חדר מצב של משרד
החינוך והחברה להגנת הטבע ,משטרת ישראל ,צה"ל וכן לנהלי תנועת הצופים בישראל.
● לאורך הטיול יהיו גורמי רפואה ואבטחה בהתאם להנחיות חדר מצב טיולים של משרד החינוך.
● מסלולי הטיול הנדרשים לכך ילוו על ידי מדריך.ת טיולים מוסמך.ת.
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נקודות איסוף ופיזור
נקודת האיסוף ביום ראשון  31/7בבוקר (שעה מדויקת תינתן בסמוך למועד) בבית פיליפס ,משרדי
תנועת הצופים רח' לוחמי גליפולי  ,49תל אביב (ליד יד אליהו).
*ניתן להגיע עצמאית ביום ראשון לחוות הצופים ברמת יוחנן.

נקודת הפיזור ביום חמישי  4/8בשעות הערב המוקדמות ,בבית פיליפס ,משרדי תנועת הצופים רח'
לוחמי גליפולי  ,49תל אביב (ליד יד אליהו).
*במידת הצורך נבחן אפשרות לנקודות פיזור נוספות.
לו"ז כללי של התוכנית*

August 4th

August 3rd

August 2nd

August 1st

July 31st

Goodbye activities

Golan trail hike:

Golan trail

ODT group-building

Meeting Point:

Cherry Picking

Zavitan

hike:Jilaboon

activity

Tel-Aviv

)(TBC

Kayaking at the

Emek HaBacha

Jewish and Israeli

Travel to the

Going back to

Jordan River

Settling at the camp

identity

Scouts Ranch

Tel-Aviv

Campfire dinner

Campfire dinner

Pool time

Get-together

Israeli Culture

activities

Evening

*התוכנית נתונה לשינויים בהתאם למזג האוויר ולהנחיות חדר מצב טיולים של משרד החינוך*
צוות התוכנית
מנהל התוכנית בישראל  -רועי שאול  -מנהל תוכניות ישראל  -תיירות חינוכית נכנסת ,צופים צבר עולמי
רכז ומדריכי התוכנית בישראל  -מדריכים מנוסים בתוכניות ישראל במסגרת משלחות צופים צבר עולמי
מנהלת התוכנית באנגליה  -מאיה כרמון ,שליחת הצופים למערב אירופה
*בנוסף יתלווה לקבוצה חבר.ת צוות מאירופה שיהוו קשר נוסף עבור החניכים וההורים
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לינה ,שירותים ומקלחות
הלינה בחוות הצופים היא לינה בחדרים בתנאי אכסניה .הלינה בקבוצות של עד  8בחדרים נפרדים
לבנים ובנות .שירותים ומקלחות מחוץ לחדרים ,נפרדים לבנים ובנות.
הלינה ברמת הגולן היא בתנאי קמפינג נוחים.

ביטחון ,בטיחות ורפואה
התוכנית מאושרת ומפקחת על ידי חדר מצב של משרד החינוך הישראלי ובו נציגים של החברה להגנת
הטבע ,קק"ל ,צה"ל ומשטרת ישראל .כל הפעילות כפופה להנחיות משרד החינוך ותנועת הצופים.
במהלך ימי הסמינר בחוות הצופים  -אבטחה ורפואה על בסיס חוות הצופים.
ימי הטיול ילוו על ידי מע"ר חמוש מחברת אבטחה מקצועית.
ביטוח רפואי :עלות הטיול כוללת ביטוח רפואי לימי התוכנית בלבד שלא כולל כבודה .באחריות המשפחה
לוודא שיש לכל משתתף ביטוח נסיעות (תיירים) מתאים.
קורונה
התוכנית תפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות בישראל.
מידע נוסף בנושא יינתן בסמוך לתחילת התוכנית
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עלויות
עלות התוכנית  400פאונד למשתתף.ת ,עלות הרשמה פיקדון  50פאונד .המשתתפים ייתבקשו לשלם
את התשלום המלא עד  .1.6.22תינתן הנחת אחים.
העלות כוללת :הסעות ,לינה ואוכל ( 3ארוחות ביום  2 +פריסות) ,שכר ועלויות צוות התוכנית  -רכז
ומדריכי התוכנית ,מע"ר חמוש לימי הטיול ,מדריכ.ת טיולים ,ביטוח רפואי לימי התוכנית ,אטרקציות ,ציוד
ותכנים לתוכנית ולפעולות ,צ'ופר.
מדיניות החזרים
כל מקרה ביטול או שינוי צריך להיעשות במייל לכתובת info-europe@israelscouts.org
במקרה של ביטול משתתף לפני ה 1-ביוני ,יבוצע החזר מלא לא כולל דמי הפיקדון
במקרה של ביטול משתתף לאחר ה 1-ביוני ולפני ה 10-ביולי ,ינוכו מההחזר דמי ביטול בסך  100פאונד.
במקרה של ביטול משתתף החל מה  10ביולי לא נוכל להתחייב על מתן החזרים כספיים.
במקרה של ביטול על ידי  ISWEלאחר ה  1ביוני או במהלך התוכנית ,אם יש צורך להפסיק את
התוכנית ,בהתאם לעיתוי של כל ביטול ,ייתכנו כמה עלויות בלתי ניתנות להחזר ,למשל פיקדונות ועמלות
אחרות שכבר שולמו למתחם ולספקי צד שלישי אחרים .לשם הבהרה ,אם  ISWEתבטל את התוכנית,
כל הכספים שלא הוצאו וניתנים להחזר יוחזרו למשתתפים.

הרשמה לתוכנית:
ניתן להרשם לתוכנית בלינק למטה .ההרשמה מותנית בתשלום פקדון  50פאונד בסוף טופס הרישום
go.tzofim.net/sabres2022
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