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צפון

14-25/7
4-15/8

ירושלים

22/7-1/8

דרום

28/7-8/8

מה צריך לעשות?
להירשם בקישור שמופיע למטה. 1. 
להתארגן על אוכל עצמי/קבוצתי לימי 2. 

המחנה ועל הסעות )הלוך וחזור מהמחנה(. 
להגיע עם חיוך.3. 

דברים נוספים שאולי תרצו לדעת

מחנה הקיץ החקלאי מיועד למסיימי כיתות 	 
ח' ומעלה

הפעילות הינה בליווי והפעלת מדריכים 	 
בוגרים ומקצועיים אשר הוכשרו להדרכת 
קבוצות, בהובלת פעילויות חינוכיות ועבודה 
חקלאית, ובליווי מתנדבי השומר החדש.

במחנה הקיץ יעמדו לרשותכם מתחם לינה 	 
)נפרד : בנים/בנות(, חשמל, מים, שירותים, 

מקלחות, מקררים וכמובן כלי עבודה.
הפעילות מתאימה לבודדים ולקבוצות 	 

מגוונות: בני נוער מרחבי הארץ, בתי ספר, 

רשימת ציוד מומלצת לשבוע עבודה
כובע )רצוי רחב שוליים, רצוי גם כובע שני(	 
קרם הגנה	 
מים	 
נעליים נוחות לעבודה )חובה!(	 
מכנס ארוך לעבודה	 
בגדים ולבנים להחלפה	 
מגבת	 
כלי רחצה	 
נייר טואלט	 
כלי עזרה ראשונה אישיים )פלסטרים, 	 

חיטוי, פינצטה, תרופות, כדורים, משאף(
כלי עזרה שניה )חוט, מחט (	 
שקיות לאיסוף זבל וארגון נוח בתיק	 

רשימת המלצות ודגשים לתפריט שבוע עבודה
באחריות המתנדב/ים לדאוג לעצמם לאוכל במהלך שבוע העבודה.	 
לרשותכם יעמדו מקררים ומקפיא לאחסון המזון.	 
את ארוחות הבוקר וצהריים תאכלו בשטח ולכן הביאו איתכם אוכל קליל.	 
את ארוחת הערב תוכלו לגוון בבישולים יצירתיים על המדורה )באחריותנו( / גז )באחריותכם(	 

לוח זמנים לדוגמא
יום 1

הגעה לשטח, התארגנות   14:00
והנחת תיקים במקום 

הנקבע.
שיחת פתיחה עם נציג   15:00
הארגון, הכרת השטח, 
הכרת הארגון, הצגת 
לוח הזמנים, תיאום 
ציפיות והצגת נהלים.

יציאה לעבודה חקלאית.   16:00
סיום עבודה.  18:00

הכנת ארוחת   18:30
ערב בישולי שדה 

)באחריות הקבוצה(.
סיכום יום  20:30

תדריך שמירה,   21:00
וחלוקת משמרות.

שירים סביב המדורה   21:30
לילה טוב

יום 2

השכמה  05:30
קפה בוקר טוב  05:45 

על המדורה
ארגון ציוד עבודה   06:00

ואוכל לשטח 
ותפילה למעוניינים
כינוס בוקר והצגת   06:30
לוח הזמנים היומי

יציאה לשטח  06:45
עבודה חקלאית  07:00

ארוחת בוקר בנקודת   08:30
העבודה

המשך עבודה חקלאית  09:00
לימוד במעגל שיח על   12:00

הקשר שלנו לארץ
ארוחת צהריים בשטח   13:00

העבודה. 
הפסקה  14:00

המשך עבודה חקלאית.   16:00
סיום עבודה.   18:00

הכנת ארוחת ערב   18:30
בישולי שדה. 

שיחה/ לימוד משותף   20:00
עם נציג הארגון

שיפור,  יום,  סיכום   21:00
שימור וסדר יום למחר 

חלוקת משמרות  21:30
שירים סביב המדורה  21:45

לילה טוב  

יום 3

השכמה  05:00
קפה בוקר טוב  05:15 

על המדורה
ארגון ציוד עבודה   05:30

ואוכל לשטח 
ותפילה למעוניינים
כינוס בוקר והצגת   06:00
לוח הזמנים היומי

יציאה לשטח  06:15
עבודה חקלאית  06:30

ארוחת בוקר בנקודת   08:00
העבודה

המשך עבודה חקלאית  08:30
לימוד במעגל שיח   10:30

על מנהיגות ולקיחת 
אחריות

חזרה מהשטח   11:15
למתחם הלינה

נקיון מתחם הלינה  11:45
שיחת סיכום  12:45 

יציאה הביתה

השומר החדש הינו ארגון חברתי,חינוכי וציוני שהוקם  בשנת 
2007 על ידי קבוצת מתנדבים אוהבי הארץ, בכדי לשמור 
על אדמות המדינה תוך סיוע והעצמת החקלאים וגורמי 
האכיפה, לצד חיבור אזרחים וצעירים לאדמה, לאהבת 

הארץ ולזהות ציונית.

"מתחברים לאדמה" הנותנת מענה לחקלאים ויערנים  במסגרת הארגון פועלת תוכנית 
המתמודדים במחסור בידיים עובדות, באמצעות מתנדבים שמגיעים מכל חלקי הארץ,ילדים, 
נוער ומבוגרים שמעניקים סיוע בעבודה וחיזוק מוראלי לאותם חקלאים שלרוב נשארו לבד. 
התכנית מאפשרת לכל אחד באשר הוא/היא להתחבר לאדמה, להתנדב, לתרום ולקחת חלק 

בעבודה חקלאית מעצימה, מגבשת ומאתגרת.

ההתנדבות החקלאית  מאפשרת לספוג ערכים כגון ערבות הדדית, אהבת הארץ וחיבור 
לאדמה, תוך חווית בירור וגיבוש הזהות האישית והלאומית.

בקיץ הקרוב אנו מזמינים אתכם למחנה קיץ חקלאי שמיועד לנוער הרוצה 
להגיע ולחוות חוויה ערכית ומשמעותית של נתינה, התנדבות, עבודה 

חקלאית ולימוד.

לפרטים והרשמה:
שעות המענה הטלפוני: א-ה, 8:00-16:00

050-8818217 | 04-6886406
groups@hashomer.org.il

www.hashomer.org.il

מחנה  קיץ חקלאימתחברים לאדמה

תנועות נוער, מכינות, קבוצות חברים ועוד.
מינימום להשתתפות במחנה הקיץ- יומיים 	 

)לילה אחד(
המחנה יפעל בשני מחזורים בכל שבוע. 	 

ראשון-שלישי / שלישי- חמישי
תנאי להשתתפות במחנה- שליחת רשימת 	 

שמות המשתתפים + ת.ז
חברי קבוצה המגיעה לשלושה ימים )2 	 

לילות( ומעלה בלבד  יזכו לקבל באהבה 
חולצת השומר החדש.

שק שינה	 
סידור, תפילין, טלית )למעוניינים(	 
קרם הגנה	 
פנס עם סוללות להחלפה	 
מטען	 
כלי נגינה ושירונים	 
בגדים חמים לערב	 
אוכל- יש להתארגן על ארוחות בוקר 	 

וצהריים קלות ומצרכים לבישול ארוחת 
ערב )פירוט למטה(

כלי בישול-  קרשי חיתוך, סכינים, קולפנים, 	 
סירים, תבלינים וכדומה.

המלצות השף
ארוחת בוקר

ניתן להכין מראש במתחם 	 
הלינה או בשטח: לחם 
לחמניות או פיתות /גבינה 
לבנה/ גבינה צהובה/ קוטג 
/ ירקות / טונה/ חומוס/ 
בבוקר(.  ביצים)להכין 

ניתן להביא גם נשנושים - 
פירות, חלווה, שוקולד, 

וופלים, חטיפים ועוד..

ארוחת צהריים

לוקחים בבוקר בצידנית 	 
ניתן להביא:  עם קרח. 
פסטרמה, טונה, ירקות, 
חומוס, מטבוחה, חמוצים, 
תירס, קרקרים, לחם או 

פיתות ושתיה קרה.

ארוחת ערב
זה הזמן ליצירתיות!

אורז, פתיתים, פסטה, 	 
שקשוקה, מרק, פוייקה, 
קציצות, בשר על האש, 

פיצות על הטאבון.

* סירים, סכינים, כפות, קרש חיתוך, גז )במקרה הצורך( וכו'- יש להביא מהבית.
 * מומלץ שלא להביא חד פעמי, כל אחד יכול להביא צלחת סכום וכוס מפלסטיק

שישמשו אותו לכל השבוע.

...והכי חשוב – אנא הביאו בקבוקי מים אישיים!!

תאריכים


