
  

 

        

  

 

 2020ומחנה ט' מחנה שכב"ג  –ולחניכי כיתה ט'  קוד התנהגות לחברי השכבה הבוגרת

Code of conduct - Machane Shachbag and Tet 2020  

 

 שבטים ברחבי היבשת. 25 -חניכים מ 1000 -רועי השיא של הנהגת צבר וצפויים להשתתף בהם השנה כימחנה שכב"ג ומחנה ט' הם א

י מטרתו להבהיר מהי ההתנהגות המצופה מכל חבר. נהל באוירה חברית, נעימה ומכבדתעל מנת לשמור שהמחנה ית קוד התנהגות זה נכתב

 ומהם הקוים האדומים שיגררו טיפול משמעתי מיידי. הלך המחנות השוניםט' במ מכל חניכי שכבתשכב"ג וה

 .אליהן כי קראו את ההנחיות והסכימו לנהוג בהתאם חותמיםהמשתתפים וההורים 
 
 

 סמים ואלכוהול:
לכך שמעבר שלי על החוק מחייב את מנהלי הנהגת צבר  ת/ומודע טקסס/פלורידה/לשמור על חוקי מדינת קליפורניה ת/אני מתחייב .1

 .באופן מיידילדווח למשטרה ולהורים 

, לא יתקבלו מסוגים שונים ותרופותמריחואנה, נוגדי דיכאון , לרבות, מכירה של סמיםצריכה, רכישה, אספקה או אני מודע/ת כי  .2

 .הרחקה מידיית מהמחנה והמשך טיפול בשבט ובהנהגהויביאו ל בפעילות הצופים

 הוריו. קשר מידי עם  ות תוך יצירתורחק מן הפעילבירה(, ימשקאות אלכוהוליים כלשהם )כולל  ו ברשותושנמצא מיכל אני מודע/ת כי  .3

שהיא הרחקה  ,שימוש בחומר לזו שלבה יימצא אחד מהחומרים הללו יגרור תוצאה זהה  שהמצאות בסביבה לכך ת/אני מודע .4

 .מהמחנה

 

 עישון:

, בין היתר, . מדיניות זו כוללתשל סיגריות או החזקהכולל רכישה ו/ -, ללא קשר לגיל עישון מכל סוג שהואלעשן אני מתחייב/ת שלא  .5

טיפול משמעתי ל ובילוו'. רכישה, שימוש או החזקה יאביזרי עישון )נייר מתגלגל, טבק( וכג'ול, וייפר, , נרגילהסיגריות אלקטרוניות, 

 .והרחקה מהפעילות

שהיא הרחקה  ,שימוש בחומר לזו שליימצא אחד מהחומרים הללו יגרור תוצאה זהה  בה שהמצאות בסביבה לכך ת/אני מודע   .6

 . מהמחנה

 

 התנהגות המשתתפים:

לכך שכל מקרה של אלימות יטופל על ידי הצוות הבוגר  ת/שלא להפעיל אלימות פיזית או מילולית במחנה ומודע ת/אני מתחייב .7

 .בחומרה

 . לנהוג באדיבות אחד כלפי השניכן נה ווהצוות הבוגר במח לשכבה וחברותיי ור על כבודם של חברילשמ ת/אני מתחייב .8

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

ה מפעילות עקב האחוותיות, הגדודיות והשבטיות. יציא -להשתתף ולהגיע בזמן לכל הפעילויות המאורגנות במחנה ת/אני מתחייב .10

 סיבה אחרת תאושר על ידי מרכז השבט או מדריך האחווה. בעיה בריאותית או כל 

 ושר על ידי מרכז השבט או מדריך האחווה.  הליכה לאחות תא .11

 

 התנהגות מינית:

לשמור על פרטיותם של המשתתפים במחנה ובפרט של  לקיים יחסי מין לאורך המחנה ועליי ה/שאיני יכול ה/ומבין ת/ני מתחייבא .12

 .חבריי לבקתה

בו כל חניך וחניכה מרגישים  )שפה נאותה, כבוד הדדי, קבלה, לבוש ללא כיתוב אלים ועוד..( לשמור על מרחב בטוח ת/אני מתחייב .13

 מוגנים ביחס לזהותם ומיניותם.

 . בכל עת בצורה מכבדת להתלבשנדרשים המשתתפים לכך שהלבוש ברוב זמן המחנה הוא חאקי מלא.  ת/אני מודע .14

 

 

 



  

 

        

  

 

 :וכללי המחנה רכוש

שלא אקח או אתעסק עם רכוש שאינו שייך  ת/לכך שכל ציוד יקר ערך שאביא למחנה הוא על אחריותי המלאה ומתחייב ת/אני מודע .15

 .לי

  .כולל כל ציוד בו אשתמש לשמור על שלמות וניקיון המחנה ת/אני מתחייב .16

 . לכך שכל הרחקה שלי מהמחנה תמומן באופן מלא על ידי הוריי ת/אני מודע .17

 .מותנת באישור של ראש ומרכז השבטיציאה למחנה שכב"ג  .18

 

 ויוביל , שימוש בסמים ובאלכוהולשאינה תואמת את הסיטואציה אלימות, מיניות -הכתובים מעלה חוקי המחנהמ אחד כל מעבר על

ההנהגה בעתיד )מחנה שכבג שנה הבאה, מחנה צבבה וכו( וכן  השתתפות במפעלי חשיבה מחודשת על, להרחקה מידית מהמחנה

 .הרחקה מפעילות בשבט

החליט על דרך למקרה לגופו וה ן אתשלא צוין פה, יש לשבט את הזכות לבחו אירוע לא נורמטיביב ה שבמידה ואקח חלק/אני מבין

 בנושא. המתאימה טיפולה

 

 ה, צוות הנהגת צבר והמרכזים הבוגריםבברכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :חניך

 

___________________________________ 

 לאשם מ                              

______________        __________________ 

 חתימה                               תאריך              

 

 :הורה

 

___________________________________ 

 שם מלא                              

______________        __________________ 

 תאריך                               חתימה              

 

 

 



  

 

        

  

 

Code of conduct - Machane Shachbag and Tet 2020  
 

Machane Shachbag and Machane Tet are the highlights of Hanhagat Tzabar’s yearly program.  We expect about 1000 Chanichim from 25 

Shvatim throughout the US and Canada.  

This Code of Conduct was written in order to maintain a friendly, pleasant, and respectful environment throughout camp. The goal of this 

document is to clarify the expectations of each participant during camp schedule, to establish what lines are not to be crossed, and what will 

be the immediate disciplinary ramifications after crossing one or more of these ethical codes. 

Participants and parents sign that they have read the instructions and agreed to act accordingly. 

 

 

Drugs and alcohol: 

1. I pledge to observe the laws of the State of California/Florida/Texas and am aware that my transgression of the law requires the 

administrators of Tzabar to report to the police and to my parents immediately. 

2. I am aware that the consumption, purchase, supply or sale of drugs, including marijuana, antidepressants and various medications, 

is prohibited and will lead to an immediate expulsion from camp grounds and a probation term regarding the annual Tzofim activities. 

3. I am aware that anyone who possesses any alcoholic drinks (including beer) will be expelled from all activities while making 

immediate contact with his/hers parents. 

4. I am aware that the possession and/or use of any of the items mentioned above would result in my immediate expulsion from camp 

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

5. I am aware that being caught around other people who uses one of the above will result the same way as using it myself. 

 

smoking: 

6. I pledge not to use any kind of smoking device, regardless of age - including the purchase and/or possession of cigarettes, electronic 

cigarettes, vaping devices, hookahs, smoking accessories (rolling paper, tobacco) and more. Acquisition, use or possession will 

lead to disciplinary treatment and exclusion from all camp activities.  

7. I am aware that being caught around other people who uses one of the above will result the same way as using it myself. 

 

Participants' behaviour: 

8. I pledge not to use physical or verbal violence throughout camp grounds and am aware that every case of violence will be handled 

by the senior staff in severity. 

9. I pledge to preserve the dignity of my friends and the senior staff in camp, and to treat each other with respect. 

10. I pledge to remain on camp ground and not leave the framework of organized activity. 

11. I pledge to participate and arrive in time for all activities organized within the Achva, Hanhaga or Shevet. Missing an activity due to 

health problem or any other problem will be approved by the Merakez or the achva counsellor. 

12. Visiting the nurse will be approved by the Merakez or the achva counsellor.  

 

Sexual behaviour: 

13. I fully understand that I cannot have sex throughout camp and have to protect the privacy all camp participants- my bunkmates in 

particular. 

14. I pledge to maintain a safe space (proper language, mutual respect, acceptance, clothing without a violent inscription, etc.)  in which 

every chanich and chanicha feels protected in relation to their identity and sexuality. 

15. I am aware that the clothing in most camp days is full khaki. Participants are required to dress respectably at all times. 

 

 

 

 

 

 



  

 

        

  

 

Protection of property and other camp rules: 

16. I am aware that all the valuable equipment I bring to camp is at my full responsibility and I pledge not to take or temper with property 

that does not belong to me. 

17. I pledge to maintain the integrity and cleanliness of camp property including all the equipment I use. 

18. I am aware that cases of camp expulsion will be fully funded by my parents. 

19. Registration to Machne Sachbag is contingent upon the approval of Merakez and Rosh Shevet.. 

I understand that any infringement of camp rules, including violence, sexual activity or the possession/use of drugs or alcohol will lead to 

immediate expulsion from camp, “on probation” participation in future Hanhaga events (next year’s Machane Shachbag, Machane Tzababa 

etc.) and removal from Shevet activities. Furthermore, I understand that if an incident, not specified here, occurs – examination and handling 

of each case will be at the discretion of Rosh Shevet and Merzkez Shevet. 

 

 

Yours faithfully, Hanhagat Tzabar and Merakzim Bogrim 

 

 

 

 

 

 

 

Chanich: 

 

_________________________________ 

                                Full Name                          

 

 

______________________       ___________________ 

             Signature                  Date 

 

Parent: 

 

_________________________________ 

                                Full Name                          

 

 

______________________       ___________________ 

             Signature                  Date 

 

 

 


