
  

 

          

 

 2018מחנה שכב"ג  –ולחניכי כיתה ט'  קוד התנהגות לחברי השכבה הבוגרת

Code of Ethics - Machane Shachbag 2018 

 שבטים ברחבי היבשת. 25 -חניכים מ 1,000 -מחנה שכב"ג ומחנה ט' הם ארועי השיא של הנהגת צבר וצפויים להשתתף בהם השנה כ

יתנהל באוירה חברית, נעימה ומכבדת ומטרתו להבהיר מהי ההתנהגות המצופה מכל חבר קוד התנהגות זה נכתב על מנת לשמור שהמחנה 

 שכב"ג וט' במחנה ומהם הקוים האדומים שיגררו טיפול משמעתי מיידי.

 

 אני מתחייב לשמור על כבודם של חברי השכבה הבוגרת והצוות הבוגר במחנה ולנהוג באדיבות אחד כלפי השני. .1

וקי מדינת קליפורניה ומודע לכך שמעבר שלי על החוק מחייב את מנהלי הנהגת צבר לדווח למשטרה ולהורים אני מתחייב לשמור על ח .2

 באופן מיידי

הבאה , החזקה ו. אני מודע לכך ששימושולא אצרוך אותם במחנה אלכוהול, סמים או טבקאני מתחייב לכך שלא אביא איתי למחנה  .3

 .לאחר האירוע ובהנהגה גם על המשך פעילותי בשבט וישפיע מהמחנהבמחנה יביא לידי הרחקה מיידית שלי  חומרים אלו של

 אני מתחייב שלא להפעיל אלימות פיזית או מילולית במחנה ומודע לכך שכל מקרה של אלימות יטופל על ידי הצוות הבוגר בחומרה .4

תפים במחנה ובפרט של חבריי לשמור על פרטיותם של המשת מחנה ועלייומבין שאיני יכול לקיים יחסי מין לאורך ה ני מתחייבא .5

 .לבקתה

ידרשו ללבוש מתחת אני מודע לכך שהלבוש ברוב זמן המחנה הוא חאקי מלא. חניכים וחניכות שילבשו מכנסי חאקי קצרים מידי  .6

 לחאקי טייצ'.

 ומתחייב שלא אקח או אתעסק עם רכוש שאינו שייך ליאני מודע לכך שכל ציוד יקר ערך שאביא למחנה הוא על אחריותי המלאה  .7

 אני מתחייב לשמור על שלמות וניקיון המחנה  .8

 .אני מתחייב להישאר בשטח המחנה ולא לצאת ממנו שלא במסגרת פעילות מאורגנת .9

פעילות עקב בעיה האחוותיות, הגדודיות והשבטיות. יציאה מ -אני מתחייב להשתתף ולהגיע בזמן לכל הפעילויות המאורגנות במחנה .10

בריאותית או מסיבה אחרת תאושר על ידי מרכז השבט או מדריך האחווה. הליכה לאחות תאושר על ידי מרכז השבט או מדריך 

 האחווה.  

 . אני מודע לכך שכל הרחקה שלי מהמחנה תמומן באופן מלא על ידי הוריי .11

 יציאה למחנה שכב"ג מותנת באישור של ראש ומרכז השבט .12

איסור על ו להרחקה מידית מהמחנה ויוביל אלימות, מיניות, שימוש בסמים ובאלכוהול -הבאים המחנה חוקימ אחד עלכל מעבר  .13

 .השתתפות במפעליה ההנהגה בעתיד )מחנה שכבג שנה הבאה, מחנה צבבה וכו( וכן הרחקה מפעילות בשבט

 החליט על דרך טיפול בנושא.ללבחון כל מקרה לגופו ואני מבין שבמידה ויקרה אירוע אחר שלא צוין פה, יש לשבט את הזכות  .14
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Code of Ethics - Machane Shachbag 2018 

 

Machane Shachbag and Machane Tet are the highlights of Hanhagat Tzabar’s yearly program.  We expect about 1,000 Chanichim from 25 

Shvatim throughout the US and Canada.  

The Code of Ethics was written in order to maintain that the Machane will uphold a friendly, pleasant, and respectful environment. The goal of 

this document is to clarify the expectations of each participant of the Machane, to establish what lines are not to be crossed, and what the 

immediate disciplinary ramifications will be. 

 

1. I pledge to uphold the dignity of my fellow chanichim and the camp leadership and staff, and be courteous to one another. 

2. I pledge to uphold the laws of the State of California and I am aware that my breaking the law obligates Hanhagat Tzabar’s leadership 

to report such an infraction to the police and my parents immediately. 

3. I pledge that I will not bring with me to camp any alcohol, drugs or tobacco, nor will I consume any of these while at camp. I am aware 

that the possession and/or use of any of the aforementioned items would result in my immediate expulsion from the camp and will also 

impact the future of my activities in the Shevet and within Hanhagat Tzabar. 

4. I pledge that I will not use physical or verbal violence at, or on the way to and from, the camp.  I am aware that any incident of violence 

will be dealt with severely by the leadership team. 

5. I pledge that I will not have sex during the camp and promise to keep the privacy of my friends, the participants and in particular my 

cabin mates. 

6. I am aware that the dress-code for most of the time at camp is full khaki. Chanichim wearing khaki shorts that are too short will be 

required to where khaki leggings underneath. 

7. I am aware that all valuable equipment that I bring to camp, is solely my responsibility, and I pledge not to touch or handle equipment 

or property that does not belong to me. 

8. I pledge to preserve the integrity and cleanliness of the camp. 

9. I pledge to remain within the campgrounds and will not leave the leave the campgrounds unless within an organized activity. 

10. I pledge to be punctual and to attend all activities organized at the camp - fraternal, regimental or tribal (shivti). I understand that I can 

only be excused from activities by my shevet director (merakez) or fraternity counsellor.  Visiting the camp nurse will require the approval 

of my shevet director (merakez) or fraternity counsellor. 

11. I am aware that all of my expulsion from the camp will be fully financed by my parents. 

12. Participation in Camp Shahbag is contingent on the approval of the Rosh Shevet and Merakez. 

13. I understand that any infringement of the laws of the camp, including violence, sexual activity or the possession or use of drugs or 

alcohol will lead to immediate expulsion from the camp and a ban on future participation in future Hanhaga events (next year’s Machane 

Shachbag, Machane Tzababa etc.) and removal from Shevet activities. 

14. I understand that if an incident, not specified here, occurs – examination and handling of each case will be at the discretion of the Rosh 

Shevet and Merzkez Shevet. 

 

Yours faithfully, Hanhagat Tzabar and Merakzim Bogrim 

 

 

 

 

 

 

 

Chanich: 

 

_________________________________ 

                                Full Name                          

 

 

______________________       ___________________ 

             Signature                  Date 

 

Parent: 

 

_________________________________ 

                                Full Name                          

 

 

______________________       ___________________ 

             Signature                  Date 

 

 

 


