תנועת הצופים העבריים בישראל

שבט "המושבה"
צופי אם המושבות
פלייר לפתיחת שנת הפעילות בשבט "המושבה" –
כיתות ה' – ו'
להורים שלום רב!
בשעה טובה ומוצלחת אנו פותחים את הפעילות לשנת תשע"ז .במסמך זה נפרט על הפעילות השנתית ,נהלי
ההרשמה והביטול ,אסיפת הורים ופרטים אודות טיול פתיחת שנה.
קצת על תנועת "הצופים"
תנועת הצופים בישראל הוקמה לפני כ –  95שנה ,והייתה תנועת הנוער העברית הראשונה בארץ ישראל.
התנועה מונה כיום למעלה מ 80,000-בני נוער הפזורים בכ  200 -שבטים ברחבי הארץ.
תנועת הצופים זכתה להכרה כתנועת נוער ממלכתית א-מפלגתית ,שמטרתה להקים ולפתח מסגרות
חינוכיות וערכיות שבהן יפעלו בני הנוער .תנועת הצופים חורטת על דגלה ערכים של חברות ,רעות ,נתינה,
מעורבות חברתית וטיפוח חיים קבוצתיים דמוקרטים .על ידי מתן דגש על יוזמה אישית ,מצוינות ,אהבת
הארץ ושמירה על איכות הסביבה ,מחנכת התנועה את חניכיה לאזרחות טובה ומפתחת בהם מנהיגות
צעירה .מידע נוסף ניתן לקבל באתר תנועת הצופים בכתובת .www.zofim.org.il
קצת על שבט "המושבה"
שבט המושבה פותח את שנתו השביעית .שבט "המושבה" פועל במתחם הממוקם ברחוב שרגא רפאלי 2ב'
בשכונת "אם המושבות" .שבט "המושבה" מונה כ 400-חניכים.
פעילות השבט:
פעילות השבט השוטפת מתקיימת בחודשים ספטמבר-יוני ,וכוללת ימי פעילות פעמיים בשבוע (שלישי
ושישי) ,הדרכות שכבה בוגרת ,העשרות וסמינרים ,אירועים וטקסים שבטיים ,טיולים וכמובן  -מחנה קיץ
בחודשי הקיץ.
השנה נפעל על מנת להגדיל את היקף הפעילות בשבט ואת מעורבות השבט בקהילה.
שעות הפעילות:
יום ג'17:00-18:45 -
יום ו' – 16:00-17:30
מדי חאקי:
הפעילות בשבט ,כבכל בשנה ,תתקיים עם מדי חאקי ונעליים סגורות בלבד .נבקשכם לשתף עמנו פעולה ולא
לשלוח את ילדיכם לפעילות ללא מדי חאקי במהלך השנה .למען נוחיותכם ,ייערכו בשבט שני בזארי חאקי
במחירים מוזלים ע"י חברת אניגמה (חברה חיצונית).
יום שלישי ה27.09.2016-יום שישי ה30.09.2016-(שעות יימסרו בהמשך דרך המדריכים)
אם נמצאים בידיכם מדי חאקי ישנים אשר כבר לא בשימוש ,אנא דאגו למסור אותם לידינו בכדי שיוכלו
לשמש חניכים שאין באפשרותם לקנות מדי חאקי.
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תנועת הצופים העבריים בישראל

שבט "המושבה"
צופי אם המושבות
נהלי הרשמה לשנת הפעילות תשע"ז
חניכי השבט זכאים בתחילת השנה לפעולות ניסיון ללא תשלום .לאחר מכן ,החניך אינו מבוטח ולא יוכל
להשתתף בפעילות .לכן נבקשכם להסדיר את התשלום במהרה כדי למנוע מצב זה.
על כל הורה לחתום על אישור הורים שנתי (מצורף בסוף החוברת) ולהביאו לידי המדריך .אישור זה מהווה
הסכמה על השתתפות בפעילות השבט ,על נהלי הרישום והביטול ,וכן הצהרה על בריאות ילדיכם.
שיטת התשלום השנתי:
התשלום בשבט מתבצע בשיטת תשלום שנתי אחד מרוכז ,אשר פרוס לאורך כל חודשי השנה.
התשלום השנתי מאפשר חלוקה נוחה של התשלום מספטמבר עד יוני  -סך הכל  10תשלומים .התשלום
כולל את דמי החבר השנתיים ואת כל המפעלים של שכבת הגיל לאורך השנה (טיולים ,טקסים ,פעילויות
שיא וכד') .בהמשך השנה יגבו בנפרד תשלומים על מחנה הקיץ ועל מפעלים שבטיים אשר יהיו פתוחים
לכלל תושבי השכונה כגון :פורימון.
פירוט המחירים ,המפעלים ונהלי הביטול מצורף בהמשך.
הערה :התשלום השנתי לשכב"ג (שכבה בוגרת) אינו כולל מפעלים המיועדים לחניכים בודדים.
פורטל הורים:
גם השנה יש להירשם לפעילות בשבט צופי "המושבה" דרך פורטל ההורים הקיים באתר התנועה:
.www.zofim.org.il
הרישום הוא חד פעמי ,נוח וידידותי למשתמש.
במידת הצורך ,במהלך שעות הפעילות של השבט ,ועד לחצי שעה לאחר
הפעילות ,תינתן עזרה בהרשמה לפורטל הורים במתחם השבט .כמו כן ,גם בסיום אסיפת ההורים תינתן
עזרה בהרשמה ל"פורטל הורים".
לאחר הרישום בפורטל והעברת הטופס החתום לשבט יתבצע התשלום על ידי כל משפחה באופן אישי
וישיר בפורטל .התשלום הינו באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.
עזרה למשפחות המתקשות כלכלית
שבט "המושבה" עושה כל שביכולתו על מנת לעזור למשפחות המתקשות כלכלית.
במקרה של קושי לעמוד בתשלום המלא ,ניתן להגיש בקשה להנחה מיוחדת.
לשם קבלת מסמכים לבקשת הנחה ,יש ליצור קשר עם הראשג"ד או מרכז השבט בשעות הפעילות.
ועדת ההנחות של השבט תבחן רק בקשות שבהן יוגשו המסמכים במלואם .משפחות אשר היו זכאיות
להנחה בשנים קודמות יידרשו לחדש את המסמכים הרלוונטיים בתיאום עם הועדה.
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שבט "המושבה"
צופי אם המושבות
יצירת קשר:
כיתה בית הספר
נעמי שמר
ה'
בר-לב
נעמי שמר

ו'

בר-לב

שם הראשג"ד מס' טלפון
שני הרשקוביץ 054-9173790
דניאל משעני

054-2491991

קרן אור סטיוי 052-6911704
טל פריתס

052-8966388

ז'

גולדה/אחד העם כפיר חדד

052-3055501

ח'

גולדה/אחד העם איתי מוצפי

050-3880075

גולדה/אחד העם טום ברגר

050-9413138

גולדה/אחד העם לי פפר

054-4574442

ט'

גולדה/אחד העם עמרי אקשלמה 054-5585656

בנוסף ,ניתן לפנות אלינו במיילshevet.hamoshava10@gmail.com -
או בדף הפייסבוק של השבט -שבט המושבה

עמרי חפץ
מרכז השבט הבוגר
054-2441248

עדן אלבלנסי
מרכזת ההדרכה
הבוגרת
054-2441148

אדווה דבש
ראש השבט
052-8414466
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שבט "המושבה"
צופי אם המושבות
תשלום שנתי -מפעלים ,מחירים ונוהל ביטולים

בטבלה שלהלן מפורטים מפעלי השבט במהלך השנה ומחיריהם.

ה' – ו'
פירוט התשלום
מפעל
דמי חבר
טיול פתיחת שנה
יום צופה
טיול פסח שבטי
פסטיבל שבטי – "מושביזיון"
טקסים ,אירועים ופעילויות שיא
סה"כ
תשלום חודשי ל 10-חודשים

מחיר
700
280
110
420
20
50
1,580
158

נוהל תשלום וביטולים -חשוב !
הרישום לכל המפעלים (טיולים ופעילויות המפורטים לעיל) נעשה מראש בעת הרישום והתשלום בפורטל ההורים.
יחד עם זאת ,יש לאשר כל יציאה לפעילות לפני התרחשותה .האישור נעשה ע"י טופס אישור הורים (קישור לטופס נמצא בדף
הבית של אתר התנועה).
 חניך שלא יאשר את השתתפותו באמצעות אישור הורים עד לתאריך סגירת ההרשמה הנקוב לגבי כל מפעל ומפעל,
ייחשב כלא משתתף במפעל ,ויזוכה בהחזר מלא (על פי המחיר המצוין לעיל) .זיכוי זה יעמוד לרשותכם במערכת
"פורטל ההורים" ותוכלו להשתמש בו כזיכוי להרשמה לפעילויות הקיץ בשבט ,או לחילופין לקבלו בצ'ק החזר ע"י
שליחת מייל בקשה לצ'ק החזר למייל של השבט.
 חניך שהוריו אישרו השתתפות וחזרו בהם לאחר תאריך סגירת ההרשמה ,עליהם למסור הודעת ביטול .הודעת ביטול
בגין דמי תשלום למפעלים תחשב ככזו באם תימסר בכתב ,במסירה ביד או בדוא”ל-
 ,shevet.hamoshava10@gmail.comלמרכז השבט ותיכנס לתוקף באופן מידי עם קבלתה .הודעת ביטול שתשלח
בהודעת טקסט בטלפון הנייד לא תיחשב הודעת ביטול כדין.
 חניך שהוריו ימסרו הודעת ביטול עד  7ימים לפני מועד יציאת הטיול ,יזוכו בסכום ששולם בניכוי דמי ביטול עד 5%
או  , ₪ 100הנמוך מבניהם.
 חניך רשום שיבטל השתתפות במפעל בטווח  7הימים לפני היציאה למפעל לא יוכל לקבל זיכוי.
 חניך שלא יצא לטיול בשל מחלה ,יוכל להעביר למרכז השבט אישור רפואי בפקס או באימייל על תאריך הטיול (עד
לתאריך שיפורסם) ,יישא בתשלום דמי ביטול בהתאם לנהלי הביטול של אותו המפעל ויזוכה ביתרת הסכום .אישור
המחלה יתקבל רק במידה ונכתב ע"י רופא טרם תחילת המפעל (לא יתקבל אישור שנכתב בדיעבד).
 הודעה על עזיבת השבט תיעשה באמצעות הודעת ביטול למייל השבט.shevet.hamoshava10@gmail.com -
החניך יזוכה לפי מספר החודשים שנותרו מרגע הגשת טופס הביטול במייל וכן ממפעלים עתידיים שבהם לא ישתתף,
בניכוי ( ₪ 290דמי הביטוח ותשלום עבור טקסים ,אירועים ופעילויות שיא) .לאחר טיולי פסח לא יהיו החזרים בגין
הרישום לשבט.
 בכל מקרה שהוא ,לא תתבצע העברת כספים -גם כאשר מדובר בזיכוי ,באמצעות חניכי השבט .בכל מהלך השנה-
יילקח ויינתן כסף אך ורק מהורים במתחם השבט !
 בעבור כל תשלום תישלח קבלה למייל אשר הוכנס למערכת "פורטל ההורים".
 הנחות אחים -מפתח להנחות האחים הינו 10% -אח שני 15% ,אח שלישי .הנחות אחים יינתנו על הרשמה למפעלים
הבאים :דמי חבר וטיולים .הנחת אחים תינתן אך ורק על אחים בשכבה הצעירה ,שכן המחיר לחניך בשכבה הבוגרת
מסובסד.
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