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 שאלות ותשובות נפוצות לפעילות חוץ ואתגר למכינות
 

 מבנה המסמך:

 שאלות בנושא טיולים .1

 שאלות בנושא ניווטים .2

 שאלות בנושא מח"א )מסע חניכה אתגרי( .3

 שאלות בנושא רחצה .4

 שאלות בנושא סמכויות חניכים .5

 שאלות בנושא אבטחה .6

 

 שאלות בנושא: טיולים

 

 האם אפשר לישון בחניון לא מוסדר? -לגבי טיולים בפורום מכינתי 

 ניתן, רק באישור הבעלות על השטחתשובה: 

 

 האם חניכים יכולים לצאת לבד להכנה?

 לאתשובה: 

 

 תיאום טיול בשטחי אש )אם אני מתאם מול הצבא(

 טיוליםלא, את התיאום מול הצבא עושה הלשכה לתיאום תשובה: 

 

 ?במקום שהוא לא שמורת טבע -הליכת לילה 

במסגרת ניווט או פעילות מח"א מתוכננת ניתן לבצע פעילות לילה )בהתאם לנהלים(.  טיול בלילה תשובה: 

 מאושרים במסלולים בודדים בלילות ירח מלא.

 

 ? 24/7האם "אחראי טיול" חייב להיות נוכח כל הטיול 

אחראי טיול. הוא מוביל הטיול, והוא אחראי על כל תהליך ההכנות הביצוע בכל טיול חייב להיות תשובה: 

 בשטח וסיכום הטיול.

 

 ?האם חובה לתאם סדרה חינוכית של מס' ימים ללא לינת שטח

אם מטיילים בשטח הפתוח, יש לתאם את הפעילות. אם הפעילות היא ברצף יש לבצע תיאום תשובה: 

 מול הלשכה לתיאום טיולים. –אחד על כלל הימים 
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 האם אחראי טיול חייב לישון עם החניכים? האם הוא יכול לישון במרחק של עשר דקות נסיעה?

 שעות מתחילת הפעילות ועד סופה. 24לא, אחראי טיול נמצא צמוד לחניכים תשובה: 

 

 האם חובה רכב פינוי בכל טיול? ומה לגבי סיור עירוני?

כב פינוי בכל טיול. ההגדרות בחוזר אומרות חצי שעה זמן הגעת רכב. בשטח לא , אין חובה רתשובה: 

 עירוני אין צורך ברכב פינוי.

 

 ל?(שמה נחשב טיול )השבעה בהרודיון, למ

 השבעה בהרודיון אינה טיול, אבל היא פעילות חוץ שמחייבת תיאום כמו טיול.תשובה: 

 

 ?ביו"ש לים בשביל לא מסומן, בעיקרמה ההנחיות בנוגע לטיו

חל איסור מוחלט לטייל בשבילים לא מסומנים ביהודה ושומרון. ניתן לטייל בשבילים מסומנים תשובה: 

 בלבד.

 

 הנחיות מיוחדות לטיולים ליליים, טיולי זריחה, טיולים באזור המכינה

טיולים בלילה בתוך ישוב עירוני או בסביבתו הקרובה אין בעיה. בטיולים שהם לאזורים תשובה: 

 וחקים שהתנועה בהם בלילה חשוך, אינם מאושרים ונדרשים לתיאום מיוחד.מר

 

 

 

 שאלות בנושא: ניווטים

 

  מה גודל חוליות אפשרי מינימלי?

קבוצת מנווטים המונה ארבעה חניכים ומעלה. בהינתן מכשיר תקשורת לווייני חוליה:  בניווט:תשובה: 

 חניכים. 3על החוליה, ניתן שגודלה יהיה 

 

 ?ת ניווטסדר לנהלמי יכולים 

  תשובה:

  העומד בהגדרות אלו:"אחראי ניווט" על החונך להיות 

 רכז או ,כנדרש מתאימה הכשרה עבר אשרה, המכינ של הטיולים רכז יהיה הניווט פעילות אחראי

ויאשר את התכנית כולה  הפעילות פרטי את יקבע  בתחום. האחראי המתמחה מארגון מקצועי ניווטים

  .הנדרשות ההכנות הקושי ואת ודרגות המסלולים את זה ובכלל  מול גורם "מאשר הניווט".
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 האם ניתן לקיים ניווט זוגות כחלק מאקט סיכום סדרה?

משתתפים  4כל חוליה תמנה  חוליה היא הגוף הקטן ביותר שנע בשטח בניווט וזו הגדרתו: לא.תשובה: 

 משתתפים במידה ויש ברשותם מכשיר תקשורת לוויני(. 3לפחות )או 

 

האם אפשרי לינה בחוליות/בודדים בשטח מוגדר  -לגבי סדרת שדאות שמגיעה אחרי הניווטים בשנה 

 עם פטרול ושמירה של הצוות?

: לינה עצמאית של קבוצה בפעילות עצמאית, נוהל מסעות חניכה אתגריים )מח"א(יש פירוט ב כן.תשובה: 

 עצמאית בסולושהייה 

 

 חברה בחוליה( ללא מלווה? 5-6האם אפשרי ניווט חוליות )

 )ראה נוהל ניווט(  לא. תשובה:

 משתתפים במידה ויש ברשותם מכשיר תקשורת לוויני(.  3משתתפים לפחות )או  4כל חוליה תמנה  .א

 חוליות יתלווה מדריך.  10לכל קבוצה של  .ב

ניווט של חמש חוליות ומעלה יפוקח ויבוקר בידי חפ"ק. החפ"ק יכלול אחראי ניווט,  מע"ר  ורכב  .ג

 המתאים לתנאי שטח הניווט. 

 

 ?איך ניתן לבצע ניווט/טיול/סדרה בחוליות קטנות

הדברים מפורטים  –ניתן לבצע פעילות בחוליות קטנות, הן פעילות ניווט, והן פעילות מח"א  תשובה:

 בנהלים.

 

 ?לא ניתן לבצע ניווט / האם יש אזורים שבהם ניתן

אזורים שבהם יש בורות כמו אזור לכיש, או באזורים של שטחי אש.  יוגדרו אזורים לפעילות תשובה: 

ניווט שבהם ניתן לבצע אימוני ניווט מסודרים. הגוף המקצועי שילווה את המכינות, ימליץ למכינות על 

 ניווט.אותם אזורים מומלצים לאימוני 

 

 

 מח"א )מסע חניכה אתגרי(שאלות בנושא: 

 

  מה ההבדל בין מח"א וניווט?

מח"א הוא פעילות שטח מתמשכת עם ציוד על הגב במשלבת ניווטים, לינות שטח, לינת בדד  תשובה:

ומטרתה להגיע לעצמאות ומסוגלות טובים יותר תוך התמודדות עם קשיים פיסיים, חברתיים, רגשיים. 

 ניווט מטרתו תרגול התמצאות, קריאת מפה ושטח. 

ניתן לשלב  הקריטריונים להובלת מח"א מחמירים יותר.הוצאת מח"א מחייבת ניהול שטח מורכב ולכן 

 אלמנטים של ניווט בטיול, כל עוד הדבר נעשה בהתאם לנוהל טיולים ונוהל ניווט 
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  מי יכול להוציא ולהוביל מח"א?

 תשובה:

הוא איש מקצוע בעל נסיון בהובלת מח"א, שאושר למלא תפקיד זה ע"י  הועדה  מוביל מח"א .א

 שהוכשר בתהליך הכנה מתאימה. בוגר מכינהאו המקצועית למח"א 

 :גורם מקצועי חיצוני .ב

מי  שמונו ע"י ארגון מקצועי המתמחה בהפקה וניהול מח"א והינו חבר באגוד האתגר והלמידה  .1

החוויתית ומקבל עליו את התקן המקצועי להובלת מח"א   של "איגוד האתגר והלמידה 

 .ACEEהחוויתית בישראל 

 ו/או

 "א.מח מסעות 4 בהדרכת נסיון בעל, מוכר אקדמי או מקצועי ארגון  של הכשרה בוגר .2

 

  מה תפקיד מוביל מח"א?

הסמכות העליונה במסע, לקבלת החלטות בשטח, אחראי  על כל שלבי מהווה את  "ח"א"מוביל מ תשובה:

 המסע. משלב התכנון וההכנה דרך שלב הביצוע ובעת המסע. נמצא בפועל בשטח.

 )מוביל מח"א( מסעה מובילתפקידים ואחריות 

 אותה. מכין את תכנית המסע ומאשר .א

 .מח''אפעילות המרכיב/מקים צוות ל .ב

 טרם ולקראת יציאתה למח''א.  צוות ולמשתתפים,מתכנן ומיישם תכנית הכנה ל .ג

 מתאם שילוב גורמי חוץ )אבטחה, רפואה, היסעים(. .ד

 מוודא קיומם של כל האישורים הנדרשים לקיום הפעילות. .ה

 מציג את תוכנית המסע לגורם מקצועי  )תחקיר ואישור תוכניות(  .ו

 נוכח במסע לכל אורכו ומנהל את המסע בפועל. .ז

 ממקם עצמו בהתאם לצרכים ולמצבים הנוצרים בשטח, על פי קריאת המצב שלו. .ח

 מדווח ומתייעץ בהתאם לצורך עם מעגלי תמיכה חיצוניים למסע )פנים ארגוניים, חדר מצב(.  .ט

 

  ניתן לקיים מח"א?היכן 

טיולים.  פעילות מח"א ניתן לקיים בשלב זה בכל אזור בארץ שניתן לקבל אישור הלישכה לתאום תשובה:

היות ובמח"א נדרשת יכולת תנועה עצמאית, גם שלא על שבילים, משרד החינוך בוחן הגדרת אזורים 

יעודיים שניתן לנוע בהם ללא  תאום הליכה על שביל מסוים. הכוונה שבעתיד תתאפשר פעילות מח"א 

 בתאי שטח מוגדרים. 

 

 

 שאלות בנושא: רחצה
 

 ?ולים בפרטכניסה למים בכלל מה ההנחיות בנוגע ל

 בנהלים שנכתבו במשרד למכינות קדם צבאיות קיימים בין היתר: תשובה: 
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המאפשר רחצה בים התיכון בחופים מוכרזים )הרחצה בכינרת  –נוהל רחצה בים התיכון  .1

 ובים המלח ובים סוף מותרת בהתאם לנהלים של משרד החינוך הקיימים(

 המאפשר רחצה במהלך טיול בגבי מים טבעיים –נוהל רחצה בגבי מים טבעיים  .2

 

 

 שאלות בנושא: סמכויות חניכים

 

 מה הסמכות והתוקף האישורי של חניכים בעלי תפקיד )מערים, מצילים וכו'(

חניך יכול להוביל פעילות לאחר שעבר הכשרת "מוביל פעילות" במהלך החודש הראשון של תשובה: 

 המכינה וקיבל הסמכה בהתאם לנוהל.

 על ידי משרד החינוך ויוכרו כמע"רים לכל דבר ועניין. כלל החניכים יוכלו לעבור קורס מע"רים

המשרד יכשיר לכל מכינה מספר "מלווה רחצה" שבנוכחותם ניתן יהיה לרחוץ בגבי מים  – "מלווה רחצה"

 טבעיים במהלך טיול )בהתאם לנוהל רחצה בגבי מים(

 

 

 שאלות בנושא: אבטחה

 

 האם בוגרים/ מדריכים מחזיקי נשק תקפים? ?איפה ומתי צריך :אבטחה

אין צורך באבטחה.  –טיול במהלך היום אין צורך באבטחה. נסיעה מישוב לישוב  3באזור תשובה: 

 איש מחייב מאבטח טיולים. 15איש בלבד. מעל  15מדריכים מחזיקי נשק יכולים לאבטח עד קבוצות של 

 

 ישנים בתוך ישוב עם גדר ושמירה? ואם ישנים בלינת מבנה בעיר?האם חובה מאבטח לילה אם 

מחייב אבטחה. עם ישנים בלינת לילה בתוך מבנה בישוב  –אם ישנים בשטח הפתוח בתוך ישוב  :שובהת

 ניתן ללא אבטחה. –שהישוב מגודר וסגור, מבנה סגור 


