
 

 . 2020פעילות שבט תמיד בשנת  סיכום 

 

 : 2020להלן עיקר פעילות שבט תמיד בשנת  

חניכים במסגרות החוץ   300חניכים בקדימה ועוד כ   1,070מנה שבט תמיד כ  2020בשנת  .1
הפעילות   – מדריכים / ות מהשכבות הבוגרות של השבט  60של השבט המודרכים על ידי 

בה הוקם שבט   , חינוך מיוחד פנימיית מבואות ים – מתקיימת בנווה הדסה בבית אקשטיין 
 ים נוסף בקרית השרון.  צופים והדרכות נוספות בשבט צופ

לימוד בבית ספר  הפעיל  בבית האבות,פועל באופן קבוע  , מועדוניותבקהילה מפעיל השבט  
התחלנו וממתינים לחזרה    –)פעילות של לימוד עם פעילות כתחליף למורים פרטיים  יגאל אלון 

 סגר. לפעילות, צוות הדרכה לחינוך מיוחד שהוקם ויתחיל לפעול בבית ספר גוונים לאחר ה

מפעל  בשנה זו החלה מגיפת הקורונה כאשר הצלחנו ממש לפני התחלת הסגרים לקיים את  .2
החודשים האחרונים השבט פועל בכל מסגרת אפשרית והצליח לקיים   9, במשך הפורימון 

, מסיבת פרידה משכבת  מחנה קיץ לכיתות ד' –  מספר מפעלים בהתאם להוראות והנהלים
שהתנהל   מפעל חנוכהביצוע  – פעולות במתחמים רבים ביישוב  אין.  –דרייב  השמיניות בנוהל 

 כיום טיול מעצים למדריך בהובלת קבוצה לטיול מעבר במתקנים וקבלת עניבות. 

 

 : הפעלת חניכי השבטבנוסף בוצעה  .3

 קיום פעולות במתווה משותף עם המועצה.     3.1
 פעמיים בשבוע בזום כאשר לא ניתן לבצע  פעולות קבועות     3.2

 פעולות פרונטליות.            
 ... ספורט בישול/שיעורי 'הפעלת חניכים בזום ובאינסטגרם    3.3
 הקמת עיתון שבטי באינסטגרם.     3.4
   – חלוקת ערכות לחניכי השבט לצורך הפעלתם בזום      3.5

 המבוססות על הערכות.  פעולות אינטרקטיביות          
 קיום חידון שיבטי.      3.6

 
 : ובקהילת השבט פעילות שבטית קבועה בקהילה בקדימה  .4

 הפעלת מועדוניות באופן קבוע.    4.1
 פעילות קבועה בבית האבות הנמצא בתחומי היישוב.    4.2
 הופעה של להקת הצופים בפסח.    4.3

 קיום טכסים בבית האבות לכל אורך השנה כולל הדלקת   4.4
 נרות בכל ימי החנוכה.            

 באופן קבוע בימי שישי  שנאפות בשבט חלוקת חלות    4.5
 לקשישי הקהילה מזה חודשים רבים.            

 עוגות בשיתוף עם המתנ"ס בראש השנה.  250חלוקת     4.6

 חלוקות מזון ביישוב בתאום עם פיקוד העורף.     4.7
 חלוקת ערכות למבודדים.         4.8
 נשים מוכות. גיוס ציוד למעונות של     4.9

 התרמות דם במתחם השבט.  4.10



 סיוע בגיוס ציוד למשפחות הנזקקות לו ביישוב. 4.11
 פתיחת מחסן קהילתי בו כל אחד ביישוב יכול להשאיל ציוד  4.12

 ממחסן השבט לצרכי עבודות בבית.             

 יציאה להתנדבות בקטיף תותים.  4.13
 יציאה להפגנות למען פעילות בני הנוער בכל הארץ.  4.14
 לך.   תחת הלוגו אני מאמין –גנות אישית מו קיום שיח  4.15

 – קיום פעילות בנושא התנהגות סיכונית תחת הסיסמא  4.16
 "אלכוהול אתה לא צריך את זה"            

 

 

 

 

 

 


