
שכב"ג בקיץ
מחממים מנועים לקורס -

יום הכנה לשכבת ח׳
יום מרוכז בסניפים, בהובלת מדריכי השכבה והגרעין. המטרה להכין 

ולבנות את חניכי השכבה לקראת קורס ההדרכה אליו ייצאו בהמשך הקיץ.

קורס מתחילים
מטרת הקורס להפוך את החניכים למדריכים מהשורה 

הראשונה. עקב מגבלות הקורונה, נערוך את הקורס 
בשטח, במחנות מצומצמים של עד 50 משתתפים.

המחנות יבנו באופן איזורי, ויובלו על ידי הקומונה הפועלת באיזור 
בליווי והנחיית איש צוות בוגר. במחנות יפגשו החניכים גם את חברי 

גרעין אחים 32, שיעבירו בקורסים פעילויות שונות.

קורס מדריכים מתקדמים
כלל שכבת התנועה תתחלק לקבוצות קורסיות של עד 50, 
כאשר כל חברותא תורכב ממספר אזורים - שיהיה חברתי 

ומעניין במיוחד! הקורס יעמיק בכלים מתקדמים בהדרכה, מיועד לבוגרי 
שכבת ט' צוות בסניף, ויתקיים בתנאי שטח. כל קבוצה תמוקם באזור 

אחר, ותודרך על ידי הקומונה הפועלת באיזור בליווי והנחיית איש צוות 
תנועה בוגר. מחכים לכם עם סדנאות, התנסויות והרבה חוויות!

קורס בוגרים
הזדמנות להעמיק בתפקיד המנהיגותי והמוביל המיועד 

לשכבה בשנה הבאה בסניפים, בתנאי שטח עם המון 
אתגרים והתנסויות. כלל שכבת התנועה תתחלק לקבוצות קורסיות של 

עד 50, כאשר כל חברותא תורכב ממספר אזורים - שיהיה חברתי ומעניין 
במיוחד! ובין לבין במהלך הקורס מצפה לשכבה אתגר תנועתי מרגש!

קורס מובילים
יוצאים למסע אל החברה הישראלית. הזדמנות חד 

פעמית לפגוש מקרוב במסגרת מסע נודד בין תחנות 
מגוונות שמייצגות את מגוון החברה הישראלית, 

ולהתמודד עם השאלות הגדולות על עיצוב החברה שבה אנו רוצים 
לחיות. הזדמנות מיוחדת במהלך המסע תהיה במפגש עם חניכי 

וחניכות הסניפים החדשים שמצטרפים אלינו השנה, במסגרת ״מחנה 
בתנועה״.

צוותים מובילים מעצבים מחנה בתנועה
מפגש לכל הצוותים המובילים בסניפים. יחד נעצב את הקיץ 

התנועתי ברוח התקופה, נחשוב על האתגרים ונפצח את הפתרונות. 
בהשתלמות תתקבל ההחלטה המסורתית על נושא המחנה.

המפגש יערך במספר מוקדים של עד 50 משתתפים בכל מוקד או 
בהתאם להנחיות שיאושרו עד לתאריך זה.

כיף צוות בסניפים
אחרי שנה מלאה בהפתעות, זה הזמן של הצוותים לנוח ולהרגע.. 

להחלטת רכזי ורכזות הסניפים אופן קיום כיפי הצוות ותאריכם 
המדויק. צרו קשר עם רכזי הסניפים לפרטים נוספים.

שכב"צ בקיץ
פעילויות שיא בסניפים

פעילויות אשר יתקיימו בסניפים, מעבר לתקופת שנת הפעילות, על 
מנת לתת מענה ותוכן לימים אלו. הפעילויות יובלו על ידי השכב״ג 

בימים בהם שכבת ח׳ תהיה בקורס ההדרכה, ועל ידי שכבת ח׳ בימים 
בהם השכב״ג יהיה בקורס ההדרכה.

״מחנה בתנועה״
אז אולי לא נפגש על השביל המרכזי ביער, אבל כולנו נהיה 

ביחד במחנה קיץ ארצי!
4 ימים של פעילות מיוחדת - ללא לינה -  בכלל הסניפים במקביל 

ומודרך על ידי מדריכי הסניפים.
בין היתר התנסויות מחנאיות כמו שאוהבים, הדרכות מיוחדות ועוד 

ועוד! ״מחנה בתנועה״ יתקיים בכל יום בשעות 09:00-13:00, בהובלת 
הצוות של הסניף בהתאם לתוכנית ההדרכה התנועתית.

״מחנה בתנועה״ לסניפים חדשים
זו לא הכניסה שתכננו לכם, אבל מבטיחים שגם זה יהיה שמח!

יומיים מרוכזים של פעילות משותפת שבהם נקבל בשמחה
ובחיבוק גדול את 6 הסניפים שהצטרפו אלינו במהלך

שנת הפעילות האחרונה, ואת 12 הסניפים החדשים שיצטרפו אלינו 
בשנת הפעילות הקרובה! את ימי הפעילות ידריכו חניכי וחניכות 

התנועה מהסניפים השונים, וחברי וחברות גרעין אחים 32 הנכנס.

ברוכים הבאים למשפחה!
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