
ַּתְלִמיֵדי ַׁשְלָהבֹות, 
ַהָּׁשָנה ְּתַגּלּו ְּבַעְצְמֶכם 

ּכֹוחֹות ִויכֹולֹות 
ְמֻיָחִדים, ּוְתֻגְּיסּו 

ִל'ְצָבא ָהאֹור' ֶׁשֵּמֵגן 
ְוׁשֹוֵמר ַעל ֲעָרִכים 

ֲחׁשּוִבים.
ִאם ִּתְׁשְמרּו ַעל ֹּכֶׁשר 
ָּגבֹוַּה ְוסֹוִדּיּות, ֻּתְזְמנּו 
ְלִהְצָטֵרף ְלִמְבָצִעים 

ְמֻיָחִדים!

ָּתְכִנית ֶחְבָרִתית
ַׁשְלָהבֹות 
תשפ"א 2021

ב״ה

ַהַּמְדִריְך ַהָּמֵלא 
ַלִּמְתַחְּיִלים
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ׁשֹוֲאִפים ָּגבֹוַּה,
 ּוַמְצִליִחים ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם    
ֱאלּול-ִּתְׁשִרי

ׁשֹוְמִרים ַעל ְּגבּולֹות, 
ּומֹוְנִעים ַאִּלימּות             
ֶחְׁשָון ִּכְסֵלו

הֹוְלִכים ְּבֶדֶרְך ַהָּיָׁשר ְונֹוֲהִגים 
ְּבִמּדֹות טֹובֹות    ֵטֵבת-ְׁשָבט

עֹוִׂשים 
ּוִמְתַנְּדִבים 
ָּבֶרַגע ַהָּנכֹון     
ֲאָדר-ִניָסן

ְמַגִּלים ֶאת ַהּכֹוחֹות 
ַהְּטמּוִנים ָּבנּו      

ִאָּיר-ִסיָון

3
4

5

ַהַּמְסלּוִלים ֶׁשְּמַחִּכים ָלֶכם:
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ְּבִמְגַּדל ַהְּׁשִמיָרה ִיְתַּפְרְסמּו ַּתְלִמיִדים ֶׁשִּבְּצעּו ְמִׂשימֹות ׁשֹונֹות 
ְוִהְׁשַּתְּתפּו ְּבִמְבָצִעים ְמֻיָחִדים

ָּבֹאֶהל ִיְהיּו ֻמָּנחֹות ִמַּפַעם ְלַפַעם ְמִׂשימֹות ֶׁשּתּוְכלּו ָלַקַחת ּוְלַבֵּצַע

ִסיְסַמת ַהָּׁשבּוַע ִנְמֵצאת ֵאֶצל ֱאָיל ַהַחָּיל ְוַגם ַּבּיֹוָמן ַלַּתְלִמיד

ְּפֻקַּדת ַהָּׁשבּוַע ִּתְתַּפְרֵסם ִמֵּדי ָׁשבּוַע ַעל ְיֵדי ַאֶּיֶלת ַהַחֶּיֶלת

1

2

3

4

1

2
3

4

ַהַּמֲחֶנה ֶׁשָּלנּו
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ְמַקְּבִלים ַּכְרִטיס חֹוֵגר ְוכֹוְתִבים ּבֹו ֶאת ִמְסַּפר
ְּתעּוַדת ַהֶּזהּות ֶׁשָּלֶכם

ְמַקְּבִלים ֻּכְמָּתה ּוְכֵתִפָּיה

ְמַמְּלִאים ְׁשֵאלֹון ְּפרֹוִפיל

ְמִביִאים ִאּׁשּור ִּגּיּוס ֵמַההֹוִרים

קֹוְרִאים ֵהיֵטב ֶאת ַהחֹוֶבֶרת ַלִּמְתַחְּיִלים 

ְמַקְּבִלים ִּתיק ְוׁשֹוְמִרים ָעָליו ָּכל ַהָּׁשָנה!

ִנְרָׁשִמים ַלֲאַתר ַחָּיֵלי ָהאֹור ּוַמְתִחיִלים ִלְצֹּבר ְנֻקּדֹות. 
ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה ִיְתַוְּספּו ְמִׂשימֹות ּוִמְׂשָחִקים ֲחָדִׁשים

ָּבֲאָתר +קישור

ֵיׁש ַלֲעֹבר ֶאת ָּכל ַהְּׁשַלִּבים ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּיל ִלְצָבא ָהאֹור!

ַּתֲהִליְך ַהִהְתַחְּילּות
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ְנֻקּדֹות ּוְדָרגֹות

ִנּקּוד ְּתַקְּבלּו ַעל: 

ִהְתַנֲהגּות ְּבִמְׁשַמַעת ֶׁשל ַחָּיל, ֵסֶדר 
ְוִאְרּגּון, ְוַאְחַות לֹוֲחִמים.

ַעד 20 ְנֻקּדֹות 
ְּבָׁשבּוַע

ִלּמּוד ְּבַעל ֶּפה ֶׁשל ִסיְסַמת ַהָּׁשבּוַע )ִהיא 
מֹוִפיָעה ַּבּיֹוָמן ְוַגם ִמְתַּפְרֶסֶמת ִמֵּדי ָׁשבּוַע(

5 ְנֻקּדֹות 
ְּבָׁשבּוַע

ִּבּצּוַע ְּפֻקַּדת ַהָּׁשבּוַע, ּוְמִׂשימֹות אֶֹהל 
ֶׁשִּיְתַּפְרְסמּו ֵמֵעת ְלֵעת

5 ְנֻקּדֹות 
ְלָכל ְמִׂשיָמה

ַקָּבַלת ָצָל"ׁש ְּבסֹוֵפי ָׁשבּוַע ְּתַזֶּכה ֶאְתֶכם ְּב-
10 ְנֻקּדֹות. ֶאת אֹות ַהְּגבּוָרה/ָהעֹז/ַהּמֹוֵפת, 

ּתּוְכלּו ְלַקֵּבל ַעל ְּפֻקּדֹות ַהַחִּגים ִּבְלַבד.
10 ְנֻקּדֹות

50 ְנֻקּדֹות ְּפִעילּויֹות ַּבֲאַתר ַחָּיֵלי ָהאֹור ְיכֹולֹות 
ְלהֹוִסיף ָלֶכם 50 ְנֻקּדֹות ְלָכל ַּדְרָּגה!
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ֵּכיַצד ִנָּתן ַלֲעלֹות ִּבְדָרגֹות?

כְֵּדי ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת 'טּוַראי'
ַּבָּׁשבּוַע ָהִראׁשֹון ַלִּלּמּוִדים, 

ָצִריְך ְלַקֵּבל 15 ְנֻקּדֹות.

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת 'ַרב טּוַראי' 
ֶּבֳחָדִׁשים ֱאלּול-ִּתְׁשֵרי, 

ָצִריְך ִלְצֹּבר 180 ְנֻקּדֹות.

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת 'ַסָּמל' 
ֶּבֳחָדִׁשים ֶחְׁשָון-ִּכְסֵלו, 

ָצִריְך ִלְצֹּבר 250 ְנֻקּדֹות.

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת 'ַסָּמל ִראׁשֹון'
ֶּבֳחָדִׁשים ֵטֵבת-ְׁשָבט, 

ָצִריְך ִלְצֹּבר 280 ְנֻקּדֹות.

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת 'ַרב ֶסֶרן' 
ֶּבֳחָדִׁשים ֲאָדר-ִניָסן, 

ָצִריְך ִלְצֹּבר 250 ְנֻקּדֹות.

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ְלַדְרַּגת 'ַאּלּוף' 
ֶּבֳחָדִׁשים ִאָּיר-ִסיָון, 

ָצִריְך ִלְצֹּבר 350 ְנֻקּדֹות.
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מסד"ש – ִמְסַּדר ַׁשְלָהבֹות

ס"ש – ִסיְסַמת ַהָּׁשבּוַע

להמנ"ח – ָלִׁשיר ֶאת ִהְמנֹון ַהַחָּיִלים

לאצל"ח – ַלֲעׂשֹות ֶאת ְמִׂשיַמת ָהֹאֶהל ּוְלַהְצִליַח

להתפרמ"ש – ְלִהְתַּפְרֵסם ְּבִמְגַּדל ַהְּׁשִמיָרה

ִאם ַאֶּתם ְּכָבר יֹוְדִעים ֶאת ַהס"ש, 
ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלִהָּבֵחן ָעֶליָה, 

ְוַכּמּוָבן ַּגם להמנ"ח ּולאצל"ח.

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ַלַחָּיל ַהַּמְתִחיל
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א
ִראׁשֹוִנים ָּתִמיד ֲאַנְחנּו

ַחָּיֵלי ָהאֹור
ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם, ְּבאֹור ֶׁשל טֹוב

ֵיׁש ַמְסלּול, ֵיׁש ְּפֻקָּדה,
ִנֵּתן ]ֶאת?[ ַהֵּלב ְוַהְּנָׁשָמה

ְּבַׁשְלָהבֹות ֻּכָּלנּו
ַהִּנָּצחֹון הּוא ֶׁשָּלנּו

ִּפְזמֹון:
אֹו אֹו אֹו  
ַחָּיֵלי ָהאֹור
אֹו אֹו אֹו  
ַחָּיֵלי ָהאֹור

ְמִגִּנים ְוַגם ׁשֹוְמִרים 
ַעל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ַוֲעָרִכים

ר
אֹו

ָה
ֵלי 

ַחּי
ְמנֹון 

ִה

ב
ַהָּצָבא הּוא ַהּכֹוַח, 

ְוַהּכֹוַח – הּוא ִּבי
ְיכֹולֹות ְוכֹוחֹות ְמצּוִיים ְּבתֹוִכי.

ִמּטּוַראי ַעד ַאּלּוף
ָּכל ֶאָחד הּוא ָחׁשּוב

ּוְבַיַחד ֻּכָּלם
ִנְכֹּבׁש ֶאת ָהעֹוָלם

ִּפְזמֹון:

Ho ho ho
Soldiers of light

Ho ho ho
Soldiers of light

For our values
We give and fight


