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 מידע מחוגי סיירות קק"לדף  –על הפרויקט 

, ולאור ההיתכנות לשינוי בשל העובדה שטרם סודר באופן סופי הסכם השת"פ -הערה חשובה

בהוראות לקיום פעילות השטח למכינות, הפרטים המצורפים כאן אינם סופיים ובגדר הנחת 

אנא השתבצו לפרויקט כעת עבודה בלבד. איננו רוצים לעכב את סגירות הלו"זים לשנה הבאה. 

 . ביר לראשי המכינות לחתימה סופיתנע -ברגע שיסגרו הפרטים המדויקיםו

המכינות ועמותת  מועצתבהובלת קק"ל,  תפעל תכנית השטח למכינות, הקרבהבשנת הפעילות 

 .בה תפעל התכנית תחת שיתוף פעולה זה שלישיתזו השנה ה חוגי הסיירות של קק"ל.

 

 מטרות התוכנית

 . לחזק את חיבור חניכי המכינות לארץ, להעמיק את הידע וההיכרות עימה דרך הרגליים.1

את חניכי המכינות, את עצמאותם, את יכולת ההתמודדות )חוסן( שלהם, ואת יכולות . להעצים 2

 המנהיגות, דרך השטח.

 . שיפור מיומנויות השטח, הסיירות והטיילות, לקראת הצבא, ולחיים.3

 . חיזוק הקשר לטבע ולסביבה.4

 . ביסוס הערבות ההדדית ותרומה לקהילה דרך עבודה תורמת וחיבור למורשת קק"ל.5

 

 (המסמך בהמשך פעילותמבנה התכנית )פירוט מלא לכל 

 בחודש אוגוסט.שטח לצוותי המכינות בטיחות בהכשרת  ימי 5 -

 ימי ניווטים בשטח )לינה במרכזי השדה של קק"ל(.3סדרת ניווט הכוללת יום לימוד במכינה+  -

)כולל מפגש הכנה  ימים, בשטח דרומי 5, סדרת מיומנויות שטח והעצמה בשטח -סדרת סיירות -

 .במכינה(

 



             

 

  חוגי סיירות -איתנוהעבודה המשותפת קצת על 

סיירות, ניווטים וטיולים הם המומחיות  שנה. 40למעלה מ רבשטח כבחנכים חוגי הסיירות מ

 כל רחבי הארץ. מבני נוער  אלפי עם ארגון הנוער שלנו עובד שלנו.

העובד בשיתוף  ומקצועי בית הספר לסיירות כגוף חינוכי ההשנים האחרונות פועל בעמות חמשב

פעולה עם ארגונים חינוכיים עמיתים, על מנת לסייע ליצור תהליכים חינוכיים משמעותיים יותר 

ת ערכים ומיומנויות אישיות דרך פעילות ולחיבור לארץ, לשטח ולטבע ולהקנ כדי להביא ,בשטח

 השטח. 

פעולה משמעותי, תוך תיאום ציפיות ברור לפעילות ובמטרה אנו מבקשים ליצור אתכם שיתוף 

 להתאים את הפעילות בצורה הטובה ביותר לאופי המכינה והחניכים.

 

 ות, מה כלול בהם, ואחריות המכינהפירוט הפעילוי

 הכשרת שטח לצוות המכינה

ה'(, במטרה לתת כלים -ימים )א' 5הכשרת השטח למדריכים ולצוותי השטח תכלול השנה 

  משמעותיים בהובלת פעילויות שטח וניהול סיכונים בשטח.

)העלאת רמה  ניווטים עבודה בשטח,תכנון הפעילות והוצאתה, לכלים לו ה תכלול תכניםהכשרה

ניהול אירוע ומצבי  סיכונים, , ניתוח וניהולבניווטים, אך זו איננה המטרה המרכזית של ההכשרה(

ת שטח. ההכשרה תתקיים במתכונת נודדת עם "ציוד על מודלים חינוכיים לפעילו למדותחירום, 

  ובסופה ינתנו שיעורים ולימוד בכיתות. תשלב התנסויות בתרגילים, עיבודים ולמידה הגב"

  מבעוד מועד. ולמדריכים יועבר למכינות ותלו"ז מלא של ההכשר

 תכנים מקצועיים, הדרכה, עזרים, אוכל, רכב פינוי זמין. כלול בהכשרה:

ציוד על הגב(, הסעים לינת שטח, ציוד אישי למשתתפים ) באחריות המכינה להכשרת הצוות:

 לתחילת ההכשרה ומסיומה.

 

תהיה פתוחה ו 25-27.7.2018תאריכים בלמדריכי מכינות תתקיים "אקסטרה"  ניווט הכשרת* 

ללא ההכשרה  הניווט שלהם. לשפר את מיומנויות המעוניינים מכל המכינות םלהשתתפות מדריכי

קיים מינימום משתתפים * יהיה כיף!      כשרת צוותי המכינות.קשר להא לעלות )מלבד מזון(, ול

 .לפועל על מנת להוציא את ההכשרה

 

 סדרת הניווט

 .שיערך במכינה 8:00-18:00יאורטי, יום של לימוד ניווט ת -יום לימוד הניווט במכינהתחל ב

מדריך מבית הספר לסיירות ביום זה ילמדו כלל התכנים התיאורטיים הנחוצים ליכולת לנווט. 

יגיע עם כלל המצגות והעזרים הנחוצים ללימוד. נשמח כמובן להעביר את היום יחד עם מדריכי 

תחילת השבוע בו תצא סדרת ל טלפונית לאחר שיבוץ מועדי הסדרות יום זה יתואםהמכינה. 

 הסדרה. לשבוע לפניהניווט, או 



             

 

 / לביא,שלושה ימים של ניווטים בשטח, ולינה במרכזי השדה ציפורי -סדרת ניווט מעשיתהמשך ב

הבנת  ,קריאת מפה ניווט ולימוד מתקדם יותר שלתשתית לתרגול ה . הסדרה תתןנס הרים* ,יתיר

בניווט החוליות  שטח ותנועה בשטח. זאת תוך דגש על חווית ההצלחה -שטח, התאמת מפה

ש משבצת בסדרה כמו כן תוקד צום ההירתעות וההימנעות מחווית הניווט בשטח.וצמהעצמאיות 

 ה. -ג או ג-סדרת הניווט המעשית תתרחש בימים א ק"ל ביערותיה.לעבודה תורמת עם ק

, ויצריך משתתפים בשל אילוצי האזור 50נס הרים יתאפשר רק למכינות עם עד *מרכז שדה 

 .אוטובוס אחת בבוקר היום השלישי על מנת להגיע לשטח ניווט מיטביהקפצת 

יום לימוד הניווט במכינה ע"י מדריך בי"ס לסיירות, עם כלל המצגות  סדרת הניווט כוללת:

לסיירות, מפות, מדריכי בי"ס  וריכוז שלושה ימי ניווט מקצועיים, בהדרכת והעזרים הנדרשים.

במרכז שדה של  לילה או שניים ת סימונים ונ.צ.ים בשטח., תשתיועזרי ניווט שונים מצפנים

 קק"ל, ורכב שטח לחפ"ק הפעילות בהתאם לצורך.

)במטבחי מרכזי  , מזון וציוד בישוללסדרה וממנההסעים  :לסדרת הניווטבאחריות המכינה 

ליווי , חונכים לניווטים, ציוד שטח אישי לחניכים, למקרה הצורך )פרייבט( רכב פינוי זמין, השדה(

  .בטחוני/ רפואי

יחנוך את חוליות נוכח ושותף לכל אורך הסדרה,  יהיה עם מנהל מכינה של המכינה צוות ההדרכה

   .הניווט, ויקח חלק מלא בהובלת הסדרה

 טוב יותר. ביום השלישי של הסדרה לשטח ניווטבסדרות נס הרים יש צורך בהסעה *

 

 סדרת סיירות -שטחהסדרת 

ידה ימים בשטח. הסדרה כוללת התנסויות משמעותיות ולמ 5ועוצמתית בת  סדרה חוויתית

השטח. בסדרה ילמדו ויתורגלו מיומנויות שונות של ניווטים ושל שטח, אישית וקבוצתית דרך 

העצמי, העצמאות,  מיומנויות טיילות מתקדמת ומיומנויות הישרדות שיביאו להגברת הבטחון

נשלטת ע"י מדריכים  ההסדר ותחושת המסוגלות וכמובן לחיבור חזק עם השטח והטבע.

  מקצועיים בשטח, רכב שטח, ומכשירים לוויניים למעקב אחר החוליות.

שמה דגש רב על העצמה ובניית עצמאות החניכים דרך תנועה בחוליות שיוצרת הסדרה 

מאפשרת העצמה גדולה ופיתוח מורכבים וחוסר וודאות. קבלת החלטות בתנאים  התמודדות עם

  עצמאות אמיתית.

  בדגש על חיבור לטבע ולשטח סדרה  -סיירות קבוצתיתסדרת ניתן לצאת לגם השנה

שבסדרת הסיירות האתגרית.  חוסר הוודאות נטולתו הנינוחצורה בולימוד המיומנויות 

או עבודה עם מכינות בהן , יותר למכינות שרוצות תהליך רךת צימצום התנגדויו תמאפשר

, או במקרים בהם המכינה לא מצליחה משתתפים הדורשים רמת שליטה גבוהה יותר

 לספק את כוח האדם הבסיסי הנדרש לביצוע סדרה עצמאית.

 מערכי הדרכה :ימים מלאה 5 תסדרמפגשי הכנה במכינה לצוות ולחניכים,  כלולים: בסדרות

רכב שטח  המשתתפים(.מספר סדרה )בהתאם ל כימדריסדרה ו צוות הכולל מנהל זרים לשטח.וע



             

 

ר , טהויניים למעקב אחר החוליות ושליטהמכשירים לו מלווה להטמנות/ פינויים מהשטח.כונן או 

 .מענה עורפי לכל סדרהמים, 

למתן מענה רכב זמין הסעים, מזון )ע"פ רשימה שנעביר(, ציוד אישי וחולייתי,  באחריות המכינה:

, ליווי רפואי/ חמוש בהתאם להגדרות לפינויים במקרה הצורך )מרכב השטח למוקד הרפואי(

 .המכינה

הגב במקביל לחניכים ולצוות ביה"ס, מסייע בשליטה בשטח ובצרכי נע עם הציוד על צוות המכינה 

 .התמודדויות עם החניכיםל קבלת החלטות בנוגעהסדרה וכמובן בהבנת התהליכים החינוכיים ו

על מנת לקבל החלטות במקרים  לכל אורך הסדרהחשוב כי מנהל מהמכינה יהיה נוכח בשטח 

 חינוכיים.

 

 בנוגע לפרויקט פרטים נוספים

האחריות להבאת ליווי בטחוני או רפואי נתונה על  -בסדרות ליווי רפואי/בטחוני ופינויים

הסדרות לא כוללות ליווי המכינות, ובהתאם להחלטתן אם יש בכך צורך. במסגרת התכנית 

 .בכל סדרה יהיו המדריכים של בית הספר לסיירות בעלי ידע בהגשת ע"רבטחוני מכל סוג שהוא. 

באחריות כל מדריכי בית הספר לסיירות מכוסים בביטוחי אחריות מקצועית וצד ג'.  -ביטוחים

 המכינה ביטוחים רפואיים וביטוח תאונות אישיות למשתתפים בפעילות מטעמה.

 

עצימות הן מבחינה גופנית, הן מבחינה  בפרויקט תוסדרה -אחריות המכינה למקרים מיוחדים

נפשית והן מבחינה חברתית. במשך מרבית זמן הסדרות, החניכים נמצאים בכוחות עצמם, 

בעצמאות מלאה, בהתמודדות עם אתגרים גדולים. הם יוצאים מאזור הנוחות שלהם ונדרשים 

שחניכים יכולים להשתתף בפעילות מכאן  כל זאת תחת יחס חניכה נמוך. להתמודד עם הקושי.

אין  .חלקבה פעילות זו איננה מתאימה לחניכים שלא מעוניינים לקחת אך ורק מתוך בחירה. 

, מבלי שנדע זאת מראש, והדבר ביכולתנו לתת מענה לחניכים שאינם בריאים בגופם או בנפשם

 .איתנו מתואם באופן מלא

בעיות חברתיות בעיות בריאותיות, בעיות נפשיות, חובת ראש המכינה לוודא שכל מידע על  

 במכינהלפני היציאה לסדרה. במידה ויש שבוע ובעיות של מוטיבציה להשתתפות, יועבר אלינו 

תהליך חשיבה  םנשמח לקיי, מכינסטים שאינכם יכולים לסמוך על שיקול דעתם לבד בשטח

מכינות ם, אך אין שום אפשרות שייצאו לסדרה ללא תהליך מקדים שכזה. משותף על אופן שיתופ

פרופיל החניכים לא מאפשר פעילות עצמאית בשטח, מוזמנות לצאת לסדרת הסיירות  ןבה

 הקבוצתית ולהבנות איתנו את תהליך ההשתפות בפרויקט מבעוד מועד.

 

 השיבוץ לתכנית

 המכינות, בהתאם לגרף השנתי המצורף.השיבוץ למועדי התכנית יתבצע ע"י מועצת 



             

 

כל מכינה אשר משתבצת מקבלת על עצמה את האחריות לרכיבי התכנית המפורטים בסעיף 

דרגו את אנא  .בהתאם למז"אמועדי הסדרות עלולים להשתנות שימו לב כי  העוסק בכך.

 . העדפותיכם למועדי הסדרות בטופס המצורף

 

המשותפת הפעילות החינוכית  להמשיך ולהוביל איתכם אתאנו שמחים מאוד על ההזדמנות 

תשתיות לתהליכים חינוכיים מעולים ומערכים מקצועיים ליצירת  . אנחנו ממשיכים לעמולבשטח

מאוד לראותכם  . מצפים, לשפר את הדברים ולדייק אותם ככל הניתןברמה הגבוהה ביותר

 בשטח!

  בשם צוות בית הספר לסיירות,

 , ערן זהר

 sayarutschool@gmail.com בית הספר לסיירותמנהל 


