הורים במחנה הקיץ  -נוהל
רקע:
תנועת הצופים בכלל והנהגת צופי ת"א-יפו בפרט מאמינות כי שילוב הורי החניכים בפעילות
התנועה הינו דבר חיובי המקדם את הפעילות התנועתית ואת היכולת שלנו לענות על צרכי
הקהילה.
בכדי להנות מהצדדים החיוביים שבשילוב עלינו ליצור מסגרת ברורה לפעילות ההורים ולנהל את
ההורים בצורה כזו שלא תפריע למדריכים ולחניכים לקיים את הפעילות החינוכית .
פעילות ההורים במחנה:
פעילות ההורים במחנה מתרכזת בעיקר בתחומי המטבח .ישנה חשיבה לשלב את ההורים
באבטחת המחנה ,אך נכון לרגע זה ההקלה באבטחה בוטלה ועל כן השנה לא נשתמש בהורי
החניכים ונתמקד באיזור המטבח.
ניהול פעילות ההורים במהלך הקיץ:
בכדי לאפשר למרכזי השבטים לעסוק בפעילות השוטפת במחנה ,ראש השבט מתוקף תפקידו
יבחר מההורים אחראי מטבח ושניהם ינהלו יחד את גיוס ההורים למחנה ,הכנתם ושהותם
במחנה.
מפתח הורים  -חניכים:
בכדי לשמור על איזון נכון בין הורים מתנדבים לחניכים שבמחנה ,נגייס הורים לפי מפתח
הנהגתי:
עד  100חניכים במחנה  3 -הורים מתנדבים ועל כל  50חניכים נוספים במחנה הורה מתנדב נוסף.

לדוגמא :שבט שמספר חניכיו במחנה הוא  ,550יוכל לגייס  3הורים  9 +הורים נוספים  -סה"כ
יכולים לשהות במחנה  12הורים בו זמנית.
שבטים שיש בהם הורים נוספים הרוצים להתגייס לעזרה במחנה יוכלו לעזור במטבח ההנהגה או
בשבטים בהם אין הורים מתנדבים.
ראשי השבטים יכולים לברר אפשרות זו מול בלה  -מזכירת ההנהגה.

בברכה,
שי טל
מרכז הנהגת ת"א-יפו
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תדריך בטיחות לפני כניסת הורים ליער
הורה יקר ,ברוכים הבאים ליער הזורע!
מחנה הקיץ של הנהגת צופי ת"א-יפו מונה  19שבטים בחלוקה לשני מחזורים .בשיא יגיע מספר
האנשים במחזור לכ 3,000-חניכים מכיתות ד'-יב' )סה"כ  6,000חניכים בני מחזורים( מה שמחייב
היערכות מיוחדת ושימת לב לכל הפרטים הקטנים.
לכן אם היכנסך למחנה הקיץ של הנהגת צופי ת"א-יפו עליך להכיר את כל נהלי המחנה ולהכיר
באחריותו המלאה של מרכז ההנהגה על כל באי המחנה צעירים ובוגרים.
מתוקף כך החלטתי שכל הורה/בוגר הנכנס לשטח המחנה יעבור תדריך ע"י מרכז השבט ,ראש
השבט או אחראי המטבח ויחתום על מסמך נהלי המחנה -התדריך והחתימה עליו הנו תנאי
לכניסה ליער.
בנוסף חשוב לי להדגיש שנוכחות בוגרים בשטח המחנה חיובית ותורמת בעיקר בהיבט הבטיחותי
ולכן הצפייה היא מכל בוגר במחנה הרואה מפגע או תקלה בטיחותית לעצור אותה במקום ולדווח
מיידית ,פרט למצבים אלו ,הצפייה מהורים הנה להיות מעורבים ולא מתערבים .במקרה והם
מאבחנים התנהגות או בעיה חריגה עליהם לדווח למרכז השבט או ראש השבט כדי שיטפלו בה.

בברכת מחנה בטוח ושקט,
שי טל
מרכז ההנהגה
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כללי:
 .1המחנה ממוקם ביער הזורע בסמיכות לקיבוץ הזורע.
 .2מתחם מפקדת המחנה כולל בתוכו – קודקודיה )חמ"ל( ,אקונומיה ,מרפאה ,מאהל צוות
בוגר ,מחסן הנהגתי ומגורי מאבטחים.
 .3גבולות המחנה – המחנה מגודר בגדר היקפית וסגור בחמישה שערים )כניסה ויציאה אך ורק
דרך הש.ג הראשי(.
 .4עישון -אין עישון בתנועת הצופים לחניכי השכב"ג והשכב"צ .הורה/בוגר המבקש לעשות כן
יעשה זאת אך ורק במתחם הצוות הבוגר בפינה המיועדת לכך.
 .5שתיית אלכוהול או אחזקתו בתחומי המחנה אסורה בהחלט!!!
 .6הכניסה עם רכב לתחומי המחנה אסורה בהחלט ,למעט רכב שאושר מראש לטובת
האקונומיה .על ההורים להחנות את הרכבים בחניון.
 .7ההתנדבות לעבודה במטבח המחנה היא מחוייבות.
שגרת מחנה:
 .1חובה לשים כובע ממפקד בוקר )לא יאוחר משעה  (7:00ועד ארוחת ערב )לא לפני
.(19:00
 .2חובה להסתובב עם נעליים סגורות בלבד – אין הליכה עם סנדלים או קרוקס.
 .3יש ללבוש חולצה קצרה עם שרוולים  -לא גופיות או חולצות קרועות.
 .4יש לשתות הרבה מים.
 .5ההליכה בשבילים המסומנים בלבד.
 .6אין להרים אבנים או להפוך אותם.
 .7אין להדליק אש בכל שטח המחנה למעט ציוד הגז במטבח.
 .8אין לגעת במערכת החשמל ,בגנרטור ובמערכת המים ,בכל בעיה יש לפנות למרכז
השבט.
 .9אין כל מגע עם צוות המאבטחים או החובשים ,פרט למצבי חרום– בעיות יטופלו רק
דרך מרכזי השבטים.
מרפאה:
במהלך כל ימי המחנה פועלת מרפאה ובה רופא וצוות חובשים ,המרפאה עומדת לשירותכם
ונועדה לטיפול בחולים בלבד .מי שמרגיש לא טוב יכול לגשת למרפאה ,לאחר שדיווח לאחראי
המטבח.
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אקונומיה:
 .1את האקונומיה מתפעלים שני בוגרים אשר הוכשרו לטובת העניין.
 .2אחראי אקונומיה צעיר ואחראי מטבח בוגר אלו שני האנשים היחידים שרשאים להגיע
לאקונומיה .יש איסור מוחלט על הורים אחרים להתנהל מול האקונומיה.
 .3אין להיכנס לשטח האקונומיה למעט השטח לחלוקת המזון.
 .4אין לקחת מוצרי מזון מהאקונומיה ללא רשות האקונום.
 .5אין להיכנס למכולת הקירור או ההקפאה.
שירותים ומקלחות:
 .1במחנה למעלה מ 50 -תאי שירותים .עשיית צרכים מחוץ לתאי השירותים אסורה בהחלט!!!
 .2לנוחיותכם מיקמנו תאי מקלחת עם מים חמים ליד שטח השבט .השימוש במקלחות הוא
לצוות הבוגר ולהורים בלבד.
 .3אסור לבזבז מים.
 .4אסור להזיז את תאי השירותים ממקומם.
 .5בצמוד למקלחות יבנו תאי הלבשה על מנת לייעל את זמני המקלחת.
כללי עבודה במטבח
.1

למטבח יש אחראי אחד שנבחר ע"י ראש השבט והוא היחיד שמייצג את מטבח השבט מול
מרכז השבט או מפקדת ההנהגה  -בעיקר מול האקונומיה.

.2

הכנת האוכל מתבצעת לפי תפריט קבוע ומוגדר מראש.
יצירתיות בהכנת האוכל במחנה אינה בהכרח יתרון ,מרבית הילדים אוהבים אוכל פשוט.

.3

אסורה נוכחות חניכים במטבח למעט צוות מטבח.

.4

אין להוציא שתייה קרה שההורים הביאו לעצמם לחניכים.

.5

עבודה בשקט ובדרכי נועם תורמת לאווירה טובה ולעבודת צוות.

.6

לינת ההורים במחנה היא רק בתחום אוהל ההורים ולא במאהל החניכים.

.7

אוהל ההורים מחוץ לתחום לחניכים כולל שכב"ג.
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כללי היגיינה ,בטיחות והנחיות שונות
.1

אין לגעת בבלוני הגז אלא למורשים בלבד מטעם אחראי המטבח.

.2

חובה לרחוץ ידיים עם סבון לפני כל מגע עם מזון )הכנה ו/או הגשה(.

.3

אין להוציא כלים מהמטבח לשימוש החניכים ללא אישור אחראי המטבח.

.4

אין להכניס אוכל לשטח המחנה.

.5

אין להכניס את ילדכם לתחום המטבח ולאוהל ההורים.

.6

בסיום הארוחה יש לזרוק לפח את כל האוכל שנותר.

משמעת:
 .1כל עבירות המשמעת במחנה יטופלו בצורה חמורה ולא מתפשרת ויכולה להגיע עד לכך
שההורה יידרש לעזוב את המחנה.
 .2יש להישמע להוראות כל הצוות הבוגר -מרכזים ,ראשי שבטים ,ש"ש וצוות מחנה.

בחתימתי על מסמך זה אני מקבל עלי את כל הנחיות הבטיחות והמשמעת של מחנה הקיץ של
הנהגת צופי ת"א-יפו.
שם______________ :

תפקיד במחנה______________ :

חתימה_____________:
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