
2022קיץסברסתוכנית

מה זה "סברס"?

סמינרהמשלבתבארץ,הצופיםתנועתעםביחדאירופהמערבצברצופישלקיץתוכניתהינהסברס

ומפגשקבוצתית-חברתיתחוויהמרהיבים,במסלוליםרגלייםטיוליםעםוצופיותגיבושהיכרות,

משמעותי בין בני נוער ישראלים.

ועמותתבישראלעולמיצברצופיםשלבינלאומייםלקשריםהמחלקהידיעלומופעלתמנוהלתהתוכנית

הצופים במערב אירופה. התוכנית מתחילה ומסתיימת בישראל.

מטרות ודגשים חינוכיים:

בתוכנית נפעל ליצור..

מסגרת חינוכית צופית איכותית לילדים ונוער שנמצאים בישראל בחודשי הקיץ.1

חוויה קבוצתית, מפגש משמעותי וקשרים ארוכי טווח בין נוער ישראלי מהארץ ומחו"ל.2

התנסות חווייתית ושיפור מיומנויות בצופיות מעשית.3

חיזוק הכרת הארץ, יצירת חיבורים חדשים לישראל, הווי ואווירה ישראלית.4

שיפור ושימוש בשפה העברית.5

פרטים כלליים:

31/7/2022-4/8/2022התאריכיםביןתתקייםהתוכנית●

הפעילות תתקיים בחלוקה לשתי קבוצות גיל ובהתאמת התכנים והפעילות לגילאים שונים:●

year(ו-חכתותמסיימי-צעירסברס 7-9(

year(ט-יבכיתותמסיימי-בוגרסברס 10-13(

לחוויהמשמעותימוסףערךיהוואשרדומיםבגילאיםבארץצופיםחברייצטרפולתוכנית●

הכוללת ולקשר עם הארץ.

משרדשלמצבחדרלאישורוכפופהבישראלהנדרשיםהגורמיםכלע"ימאושרתהתוכנית●

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

משרדיפיליפס,בביתלמועד)בסמוךתינתןמדויקת(שעהבבוקר31/7ראשוןביוםהאיסוףנקודת

אליהו).יד(לידאביבתל,49גליפולילוחמירח'הצופיםתנועת

*ניתן להגיע עצמאית ביום ראשון לחוות הצופים ברמת יוחנן. 

רח'הצופיםתנועתמשרדיפיליפס,בביתהמוקדמות,הערבבשעות4/8חמישיביוםהפיזורנקודת

אליהו).יד(לידאביבתל,49גליפולילוחמי

*במידת הצורך נבחן אפשרות לנקודות פיזור נוספות.

לו"ז כללי של התוכנית*

August 4thAugust 3rdAugust 2ndAugust 1stJuly 31st

Goodbye activities

Cherry Picking

(TBC)

Going back to

Tel-Aviv

Golan trail hike:

Zavitan

Kayaking at the

Jordan River

Campfire dinner

Golan trail

hike:Jilaboon

Emek HaBacha

Settling at the camp

Campfire dinner

ODT group-building

activity

Jewish and Israeli

identity

Pool time

Israeli Culture

Evening

Meeting Point:

Tel-Aviv

Travel to the

Scouts Ranch

Get-together

activities

*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

Israeli Scouts Western Europe 1 Ballards Lane, London, N3 1LQ |  +44(0)208 371 5285  |

info-europe@israelscouts.org | www.israeliscoutseu.org



לינה, שירותים ומקלחות

נפרדיםבחדרים8עדשלבקבוצותהלינהאכסניה.בתנאיבחדריםלינההיאהצופיםבחוותהלינה

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.

. באחריות המשפחהבלבד שלא כולל כבודהעלות הטיול כוללת ביטוח רפואי לימי התוכניתביטוח רפואי:

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

לשלםייתבקשוהמשתתפיםפאונד.50פיקדוןהרשמהעלותלמשתתף.ת,פאונד400התוכניתעלות

אחים.הנחתתינתן.1.6.22עדהמלאהתשלוםאת

רכז-התוכניתצוותועלויותשכרפריסות),2+ביוםארוחות3(ואוכללינההסעות,כוללת:העלות

ומדריכי התוכנית, מע"ר חמוש לימי הטיול, מדריכ.ת טיולים, ביטוח רפואי לימי התוכנית, אטרקציות, ציוד

ותכנים לתוכנית ולפעולות, צ'ופר.

מדיניות החזרים

info-europe@israelscouts.orgלכתובתבמייללהיעשותצריךשינויאוביטולמקרהכל

הפיקדוןדמיכולללאמלאהחזריבוצעביוני,1ה-לפנימשתתףביטולשלבמקרה

פאונד.100בסךביטולדמימההחזרינוכוביולי,10ה-ולפניביוני1ה-לאחרמשתתףביטולשלבמקרה

כספיים.החזריםמתןעללהתחייבנוכללאביולי10מההחלמשתתףביטולשלבמקרה

אתלהפסיקצורךישאםהתוכנית,במהלךאוביוני1הלאחרISWEידיעלביטולשלבמקרה
התוכנית, בהתאם לעיתוי של כל ביטול, ייתכנו כמה עלויות בלתי ניתנות להחזר, למשל פיקדונות ועמלות

התוכנית,אתתבטלISWEאםהבהרה,לשםאחרים.שלישיצדולספקילמתחםשולמושכבראחרות
כל הכספים שלא הוצאו וניתנים להחזר יוחזרו למשתתפים.

הרשמה לתוכנית:

הרישוםטופסבסוףפאונד50פקדוןבתשלוםמותניתההרשמהלמטה.בלינקלתוכניתלהרשםניתן

go.tzofim.net/sabres2022

בטלפוןבלונדוןבמשרדיםקשרעימנוליצורמוזמניםאתםולשאלותנוספיםלפרטים

info-europe@israelscouts.orgובאימייל:+44-208-3715285
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