פעילותייחודית

Special Activities

במסגרתהפעילותהשנתיתישנםאירועיםמיוחדים
,הבאיםבנוסףלפעילותהשבועיתכגוןציוןחגיישראל
...קבלתשבתועודועוד,שרותבקהילה
:פעילויותהדגלשלהנהגת"צבר"במהלךהשנה

In addition to the weekly meetings there are also special
events such as holiday celebrations, community service
outings, Friday night dinners and much more.
highlights of the Tzofim Tzabar year are:

מחנות

Overnight Camps

פעמייםבשנהבקיץובחורףיוצאכלשבטלמחנה
במהלךהמחנההחניכיםלוקחיםחלק.שלסופשבוע
.באירועיספורטובצופיותמעשית,בפעילותבטבע

Twice a year, winter & summer, each shevet goes to a
sleep away camp where they take part in nature hikes,
sports events and Scouting activities.

סמינרשכבותבוגרות

Young Leaders Convention

מדישנהנפגשיםכלחניכיהשכבההבוגרתשלצופי
לסמינרשעוסקבנושאיםשל,18-15גילאים,""צבר
.'תרבותישראליתוכיוב,זהותישראלית
הצוותהבוגר,הפעילותמועברתע"ימרציםאורחים
מחנהזההינוגולתהכותרת.שלהצופיםוהחניכיםעצמם
.שלהפעילותהשנתית

A seminar that gathers all of the Tzabar Scout leadership
in North America, ages 15-18, both counselors and noncounselors. The seminar is 4 days and it deals with topics
concerning Israel such as Israeli identity, Israeli culture,
etc. The seminar is run by outside professionals, the
senior staff, and the clubs themselves.
This is the main event of the year.

משלחתלפולין

Delegation to Poland

מדישנהמצטרפיםשביעיסטיםושמיניסטיםמהנהגת
הנהגת.צברלמשלחתלפוליןשלתנועתהצופיםבישראל
.צברגאהלקחתחלקבמשלחתחינוכיתוערכיתזו

The Tzofim Tzabar delegation (11th & 12th graders)
joins the Tzofim Israel Scouts delegation from Israel on
a meaningful journey to Poland.

תוכניותקיץבישראל

Summer Programs to Israel

תנועתהצופיםמארגנתמספרתוכניותקיץלבניהנוער
המעונייניםלהגיעלישראלבצורהעצמאיתאובצורה
14תוכניתצופיםחץוקשת)חודשלגילאי-מאורגנת
(16עד13ימיםלגילאי10)צופיםקשת,(18עד
.תוכניתחדשהלבוגריכיתהי"א,ואףצופיםהתנדבות
תנועתהצופיםבצפוןאמריקהמרחיבהאתמעגל
מטרתנוהינהלגדול.המשתתפיםבהבכליום
מקום,ולהוותגורםמשמעותיבקהילותהישראליות
,בוילדיםונוערישראלייוכלולמצואטעםשלישראל
!טעםשלהבית

בברכתחזקואמץ

צופיישראל

Friends of Israel Scouts

The Tzofim Israel Scouts organize various programs for
those who want to visit & tour Israel during the summer
- Tzofim Chetz V’ Keshet (one month program for
14 to 18 year olds), Tzofim Keshet (10 day program
for 13 to 16 year olds) & a Tzofim Volunteering.

The potential for the Tzofim Israel Scouts in North
America grows every day, providing greater benefits
to more children. Our goal is to keep growing and
to be a place where Israeli children and teens can
find a little bit of Israel, a little bit of home!

For more information:
Friends of Israel Scouts, Inc.
50 West 58th Street
New York, NY 10019
212-451-6282
1-877-IL-SCOUT (457-2688)

www.israelscouts.or g
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""אנוכאןעםהסמליםודגל-הנהגתצבר
פוליטיתעם-תנועתהצופיםהינהתנועתנוערא
שבטיצופיםהפועליםבכלרחביהארץמקריתשמונהבצפוןועד
.אילתבדרום
הקימהתנועת,במטרהלחזקאתהקשרעםהיהודיםהחייםבתפוצות
הצופיםאתהנהגת"צבר"הפועלתמזהשניםרבותבקרבהקהילה
ביןאםבאופןזמניוביןאםבאורח,הישראליתהחיהבצפוןאמריקה
.כאשרהפעילויותכולןנערכותבעברית,קבוע
,סןפרנסיסקו:בהנהגת"צבר"מאוגדיםשבטיצופיםרביםכגון
...טורונטופלורידהועוד,ניוג'רסי,ניויורק,בוסטון,וושינגטון,לוסאנג'לס
.ילדיםישראליםהחייםהיוםבאמריקהמקבליםמסרכפולומעורפלבנוגעלזהותם
?מההם?ישראלים?אמריקאים?גםזהוגםזה?לאזהולאזה
הפעילותהצופיתמאפשרתלחניךלהתלבטולהתמודדעםשאלתהזהותולעיתיםפעילותזו
.מהווהאתהקשרהעיקרילישראלשלרביםמבניהנוערהישראליבאמריקה
.צופי"צבר"פועליםתחתחסותהשלעמותתידידיהצופיםבארצותהברית

להרגישישראל-לחיותבאמריקה
"מטרותהנהגת"צבר
צופי"צבר"בצפוןאמריקהאינםפועליםלמטרותרווחומהוויםמסגרתחינוכיתפעילה
:מטרותינו.לבניישראלים
.יהודיתוציוניתתוךשמירהעלקשרעםהתרבותהישראלית,חיזוקזהותישראלית
.מתןמקוםמפגשלילדיםבויוכלולשמראתהשפההעבריתוהמורשתהיהודיתעםבניגילם
.נתינהופיתוחיוזמהואחראיותאישית,הכוונתבניהנוערלכיווןעשייה
.ושייכותלמסגרתישראלית,פיתוחקשריחברותביןהחניכים
.הכנתהנוערלתפקידימנהיגותבתנועהובחברה
.מתןכליםלחניכיהשכבההבוגרתלהתמודדותעםשאלתחזרתםארצה

התכנית
בדרךזומסייעיםלהתפתחותהנוער.החברתיוהערכי:צופי"צבר"פועליםבשנימישורים
,הפעילותמיועדותלקבוצותגילספציפיותוכוללותמשחקיסימולציה.אינטלקטואליתוחברתית
.ספורטוהרבהכיף,מוזיקה,חגים,טקסים,מחנות,טיולים,פרוייקטים,שיחותבמעגל
.המרכיבהיסודיבפעילותהינובכךשנוערמדריךנוער
.8-14מדריכיםאתהצופיםהצעיריםגילאי15-18הצופיםהבוגריםגילאי
תפקידיההדרכהמהוויםשיאבפעילותהתנועהבכךשהנוערמתנסהבקבלתאחראיות
.ותפקידימנהיגות

?אזמהעושיםביוםראשוןהקרוב
הפעילותהשבועית
.חאקי-החניכיםמגיעיםלשבטבמדיהצופים.הפעילותמתקיימתאחתלשבועבימיראשון
הפעילותמתחילהבטקסהרמתהדגלוממשיכהבפעילותשלשעתייםשהוכנהמבעודמועד
.ומועברתע"יצוותההדרכה
עםסיוםפעילותהשכבההצעירהנשאריםחבריהשכבההבוגרתלשעתייםנוספתשלפעילות
.המועברתע"ימדריכיםבוגריםשהינםשליחיםשלתנועתהצופיםמישראל

TZOFIM TZABAR - ISRAEL SCOUTS IN NORTH AMERICA
The Israel Scouts in Israel is a large, non-political youth
movement, for boys & girls, with clubs throughout the country
from Kiryat Shmona in the north to Eilat in the south. In order
to strengthen the connection with Jews abroad, the Scouts
expanded their activity to North America and established
Tzofim Tzabar. For over 30 years now, Tzofim Tzabar works
with the Israeli community living in North America (both
permanent and temporary residents) with all of the activities
conducted in Hebrew.
Tzofim Tzabar has clubs located in several big cities from L.A. in the west to Boston
in the east. Israeli youth living in North America are getting mixed messages about
their identity. Who are they? Israeli? American? Both? Neither?
The Scouts activities provide the chanihim a place to face, think & debate these
questions. Sometimes these activities are the Israeli youth’s main connection to Israel.

TO LIVE IN AMERICA BUT FEEL LIKE ISRAEL
Tzofim Tzabar Goals
Tzabar Scouts in North America (The Friends of Israel Scouts) is a non-profit
organization that provides an active framework for Israeli teens. Its goals are:
To strengthen Israeli, Jewish, Zionist identity while keeping in touch with Israeli
culture.
To provide children a gathering place to where they can preserve the Hebrew
language, Jewish heritage and interact with peers who share their heritage.
To develop life-long friendships, a sense of belonging and self-esteem.
To prepare for leadership within the Scouts movement and in society.
To provide tools to the older Scouts to help them deal with the question of
returning to Israel.

THE PROGRAM
Tzofim Tzabar emphasizes social and moral development. The program helps young
people to develop physically, intellectually and socially through age-specific activities
including simulation games, discussions, projects, camping trips, ceremonies, holiday
celebrations, music, sports - and lots of fun. A central element of the Scouting program
is that is a youth-led movement. The veteran Scouts, ages 15-18, are the counselors
for younger members, ages 8-14. The pinnacle of the program is for young people
to experience the responsibility and leadership of guiding others.

SO…WHAT ARE YOUR PLANS FOR NEXT SUNDAY?
The Weekly Activity
There is an activity held every Sunday. Dressed in uniform, all the Scouts arrive and
participate in a flag ceremony. The counselors then take their respective group for a
planned two-hour activity. After the younger Scouts’ activity is over, the older Scouts
stay for two more hours for their own activity, run by senior counselors who are special
emissaries from the Scouts Council in Israel.

