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 נעימה ומכבדת ומטרתו,קוד התנהגות זה נכתב על מנת לשמור שכל מפעל שבטי יתנהל באוירה חברית
להבהיר מהי ההתנהגות המצופה מכל חבר שכב"ג בכל מפעל שבטי ומהם הקוים האדומים שיגררו טיפול
. משמעתי מיידי
THE ETHICAL CODE WAS WRITTEN IN ORDER TO MAINTAIN THAT ANY SHEVET ACTIVITIES WILL UPHOLD A FRIENDLY,
PLEASANT, AND RESPECTFUL ENVIRONMENT.
THE GOAL OF THIS DOCUMENT IS TO CLARIFY THE EXPECTATIONS FROM EACH PARTICIPANT THROUGHOUT THE YEAR
AND TO ESTABLISH WHAT LINES NOT TO CROSS. ANY RULE DISOBEYED WILL LEAD TO IMMEDIATE DISCIPLINARY
RAMIFICATIONS.

:מתוך מידות הצופה
● הצופה דובר אמת
●THE SCOUT SHALL BE TRUTHFUL
 אוהב לעבוד ועוזר לזולת,● הצופה חבר מועיל בחברה
●THE SCOUT IS AN ACTIVE PARTICIPANT IN SOCIETY, LIKES TO WORK AND HELP OTHERS
● הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה
●THE SCOUT SHALL BE A FRIENDS TO ALL AND A BROTHER TO ALL SCOUTS
● הצופה אדיב
●THE SCOUT SHALL BE KIND
● הצופה איש משמעת
●THE SCOUT SHALL BE DISCIPLINARY
● הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו
●THE SCOUT SHALL BE PURE IN WORDS AND ACTIONS
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 .1אני מתחייב לשמור על כבודם של חברי השכבה הבוגרת והצוות הבוגר וכלל חניכי השבט ולנהוג באדיבות אחד
כלפי השני במהלך שנת הפעילות.
 .2אני מתחייב לשמור על חוקי מדינת אריזונה ומודע לכך שעברה על החוק מחייב את מנהלי השבט לדווח
למשטרה ולהורים באופן מיידי.
 .3אני מתחייב לכך שלא אביא איתי לכל פעילות מפגש או פעילות שבטית אלכוהול ,סמים ,טבק או סיגריה
אלקטרונית ולא אצרוך אותם בזמן פעילות השבט .אני מודע לכך ששימוש ,החזקה והבאה של חומרים אלו יביא
לידי הרחקה מיידית שלי מהשבט וישפיע גם על המשך פעילותי בשבט ובהנהגה לאחר האירוע.
 .4אני מתחייב שלא להפעיל אלימות פיזית או מילולית בזמן פעילות השבט ומודע לכך שכל מקרה של אלימות
יטופל על ידי מנהלי השבט.
 .5אני מודע לכך שהלבוש ברוב זמן פעילות השבט הוא חאקי מלא .חניכים וחניכות שילבשו מכנסי חאקי קצרים
מידי ידרשו ללבוש מתחת לחאקי טייץ.
 .6אני מתחייב לשמור על שלמות וניקיון המחנה
 .7אני מתחייב לשמור על שלמות ו\או ניקיון ב  JCCאו בכל מבנה שהשבט נמצא בו.
 .8אני מתחייב להשתתף ולהגיע בזמן לכל הפעילויות המאורגנות בשבט האחוותיות ,הגדודיות והשבטיות .יציאה
מפעילות עקב בעיה בריאותית או מסיבה אחרת תאושר על ידי מרכז השבט או ראש השבט.
 .9כל מעבר על אחד מחוקי השבט הבאים -אלימות ,מיניות ,שימוש בסמים ובאלכוהול יובילו להרחקה מידית
מהשבט ואיסור על השתתפות במפעלי השבט ובהנהגה בעתיד.
 .10אני מבין שבמידה ויקרה אירוע אחר שלא צוין פה ,יש לשבט את הזכות לבחון כל מקרה לגופו ולהחליט על דרך
טיפול בנושא.
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