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  מכינות קדם צבאיות –לעניין טיולים ופעילות חוץ דף תשובות לשאלות נוספות 

לאור פניות ושאלות תוך כדי הכשרת רכזי טיולים במכינות, אני כותב ומשיב לנושאים שעלו ולא היו סגורים 

 במהלך הימים הראשונים של ההכשרה:

בבודדים ובחוליות בהתאם למשימה.  : ניתן לנוע בתחבורה ציבורית באיו"שבאיו"שתחבורה ציבורית  .1

 בהסעה מאורגנת.  ינועוחניכים ומעלה(   10קבוצות גדולות יותר ) מ מומלץ ש

: חניכים יכולים לנוע עם גזיה בתרמיל ולהשתמש בה בהפסקות ומנוחות ל"פק"ל קפה/תה" שימוש בגזיות .2

 בשטח.

כולים להדליק אש באופן עצמאי. יש לדאוג לתדריך מקדים בהתאם למקום, לשטח : חניכים יהדלקת אש .3

 ולזהירות המחייבת.

סיור מכין רגיל יבוצע הכנת טיול על ידי בוגר : אנו מכינים דף מידע בנושא. העיקרון המוביל: טיולי הכנה .4

יבוצע על ידי חניכים בוגרי הכשרה  –סיור מכין לקראת טיול בהובלת חניכים  הכשרת אחראי טיול. 

 .והסמכת "מובילי טיול במכינה"

מחייבת תיאום מול לשכה  –: כל פעילות הכוללת לינת לילה )גם בתוך עיר( פעילות הכוללת לינת לילה .5

 לתיאום טיולים.

לל יש לו בדרך כ –לא כל חניון בשטח יש לו רישוי עסק. אבל מקום מוסד כמו אכסניה או חניון בתשלום  .6

 רישוי עסק.

 : ניתן ללון במכינה אחרת במסגרת פעילות חוץ.לינה במכינה אחרת .7

זה סוג עליו להתייצב להכשרה מלאה. מהכשרת מלווה טיול.  לא פטור: חניך עם תעודת מציל תעודת מציל .8

 עם דגשים אחרים. )גבי מים טבעיים( פעילות שונה

אם עבר את ההכרה שנה  -קורס "אחראי טיול מכינה": מוביל טיול במכינה חייב להיות בוגר מוביל טיול .9

להדריך טיול במכינה )במידה והוא היה בשטח /. מדריך תו תקן משרד החינוך יכול להובילהוא פטור -קודם

 בשנה האחרונה(, הוא אינו צריך סיור מכין.

 עילות במכינות.שנים( בפ14)לא יותר מ שנים  10: אוטובוסים יכולים להיות גם מעל שנים 10אוטובוסים  .10

 .18גם אם הוא פחות מגיל  –ההנחיות תקפות לכל חניך במכינות  .11

: מכינת בני ציון לא נפתחת השנה, אלא נמצאת בהליך הקמה מחדש. לכן הם לא יגיעו מכינת בני ציון .12

 שירה אטינג, הייתה ביום הכשרת מנהלי/ראשי מכינות. -להכשרות. המנהלת של המכינה

 ובסבלנותהדברים הנכתבים בדף זה לא כולם היו ידועים לפקחים. לאט מידע מכינות:  –פקחי טיולים  .13

 נטמיע את ההנחיות ונרכז את ההחרגות של המכינות.

למרות זאת עדיין ישנם פערים, אני תקווה שהפערים ייסגרו  -המצגות הותאמו למכינות מצגת פקח: .14

 במהרה בימינו.


