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 דפי מידע – השבתון הארצי תש"פ

 רקע כללי

השבתון הארצי הוא אירוע שנתי המיועד לכלל חניכי התנועה מגדול ועד קטן במטרה לחזק את הגיבוש 

וההיכרות בין הסניפים השונים והחניכים בשכבות השונות בתנועה, במטרה להכיר לחניכים את מנהגי 

ית ומתוך רצון להעביר תוכן ברמה גבוהה ע"פ ערכי השבת המסורתית ולתת להם חוויה שבתית משמעות

 נוע"ם.  

בשטח בית הספר האזורי 'צפית' הנמצא בקיבוץ כפר מנחם אשר במועצה האזורית  השבתוןהשנה יתקיים 

 וקרית מלאכי( 3יואב )בקרבת כביש מספר 

 

 הפעילות בשבתון

חטיבות ובגלאים ( בחלוקה לו-ד, ה-קבוצות גיל. בגילאים הצעירים )גהפעילות בסמינר מועברת בחלוקה ל

 ט( בחלוקה לשכבה ארצית. -המבוגרים יותר )ז, ח ו

 הלו"ז כולל:

הגעה והתארגנות, פעילות גיבוש, הכנה רוחנית לשבת, ארוחת ערב, פעולת עונג שבת, פעולת  – יום שישי

 לילה טוב והכנה לשינה.

וש, פעולת תוכן, ארוחת צהרים, חוג השכמה, ארוחת בוקר, תפילה וקריאה בתורה, קיד – יום שבת

 )פעילות חוויתית(, פעילות מדרש, סעודה שלישית, פעילות סיכום, התארגנות והבדלה.

  

 צוות השבתון

צוות השבתון כולל את הנהלת נוע"ם, רב נוע"ם, רכזים בוגרים לכל אחת משכבות הגיל, מד"בים )מדריכים 

רים )תיכוניסטים( אשר מדריכים את הקבוצות השונות.  בוגרים, ש"ש( לכל קבוצות גיל ומדריכים צעי

 במקביל, יפעל בשבתון צוות לוגיסטי אשר יכלול רכז לוגיסטי, מד"בים ותיכוניסטים.

 מדריך או מדריכה אשר מדריכים קבוצת גיל מסוימת בסניף, ידריכו אותה גם בשבתון.

 

 אוכל בשבתון

ארוחת בוקר וסעודה שלישית. כמו כן פירות ועוגות  בשבתון מוגשות שתי ארוחות חמות )ערב וצהרים(,

 יחולקו במהלך היום.

פעמיים בנוע"ם בשל החלטה -כדאי לשים לב כי השבתון הוא המפעל הראשון במתכונת השימוש בכלים רב

שעברה במליאת התיכוניסטים בסמינר חנוכה האחרון ומחייבת את התנועה מעתה והלאה. התנועה רכשה 

לשלוח עם ילדיהם כלים בסיסים לארוחת  מבקשת מההוריםלארוחות הבשריות, אבל פעמיים -כלים רב

  (.עמוקה/קערה בוקר )סכו"ם וצלחת
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 לינה בשבתון

הלינה בשבתון מתקיימת בשטחי הכיתות השונות במתחם בית הספר האזורי. בית הספר מחולק למספר 

 מתחמי כיתות וכל שכבת גיל תקבל מתחם משלה. 

, הצוותים של השכבות השונות ישנו באותו מבנה של מתוך התייעלות וראיית הנוחות וביטחון החניכים.ות

 חניכי השכבה שלהם ושמירות חינוכיות )אנשי צוות ערים תורניים( יתקיימו במבנה במשך כל הלילה. 

הלינה היא על מזרונים שהושכרו מבעוד מועד )אין צורך להביא מזרונים( ואנו ממליצים להביא שק שינה 

 וסדין / מצעים. 

 חניכים(. אין מקלחות במתחם. 70-תאי שירותים  )במתחם ממוצע יש כ 8-בכל מתחם ישנם כ

 

 בטחון ובטיחות

השבתון כולו מאושר ע"י משרד החינוך ובתיאום עם חדר המצב במוקד טבע של המשרד. מתחם בית הספר 

 מגודר ומאובטח במהלך כל שהותנו במקום. 

 רבים אשר בהם נוכל להשתמש במקרה הצורך. במתחם בית הספר 'צפית' מרחבים מוגנים 

 

 מזג אויר

מזג האוויר בשבתון צפוי להיות גשום. כל עוד יורד גשם, הפעילות כולה תעשה בכיתות, באולמות ובחללים 

 המשותפים הסגורים של בית הספר ובחדר האוכל. 

 המזגנים בכיתות יופעלו במהלך כל הלילה ובמידת הצורך גם ביום כמובן. 

 ערכותיכם.נא ה

 

 שמירת שבת 

כן במהלך השבת אנחנו מבקשים מהחניכים -אנחנו בנוע"ם מקפידים על שמירת שבת בפרהסיה ועל

)על  23:00והחניכות שלנו לשמור על נהלים אלו ולא לחלל שבת. האורות בתוך הכיתות יכובו באזור השעה 

 במהלך כל הלילה. ידי 'גויה של שבת'( .  המזגנים בכיתות השונות והמתחמים יפעלו 

נבקש גם ממכם ההורים להשתדל ולכבד את אווירת השבת, לא להגיע למתחם במהלך השבת ובמידה ויש 

לכם צורך דחוף ליצור קשר עם ילדיכם לעשות זאת דרך טלפון החירום שלנו שיפעל במשך כל השבתון 

 . 050-4205010במספר 

 

 מה לשלוח עם הילדים?

כלי , מברשת ומשחת שיניים)פנים/ידיים(,  מגבת, סדין, שק שינה, ולילה בגדים חמים לערב, בגדי שבת

כלים רב פעמיים חלביים לארוחת בוקר , טלית למי שנוהג/ת, יום שישי(לאוכל לדרך ), חולצת נוע"ם, רחצה

 בלבד )המלצה: מזלג, סכין, כף וקערה(

  

 יצירת קשר

( 16:58. עד כניסת השבת )050-4205010ספר כאמור, טלפון החירום של נוע"ם יפעל במשך כל השבת במ

( ניתן יהיה להיות בקשר עם רכזי הסניפים השונים וכן עם אחראי ההסעות 17:58ולאחר צאת השבת )

 (. www.noamist.org/busesבטלפונים המופיעים באתר נוע"ם )

http://www.noamist.org/buses

