
נדרשים להכשיר  אנו האחרונותכחלק משינוי ארגוני רחב בשנתיים •
.  אנשי צוות לתפקידים שונים במכינה

:   הכשרות צוותי המכינות מתחלקים לשני סוגים של הכשרות•

כל מכינה מחויבת שיהיה לה בעל תפקיד שעבר  –הכשרות חובה •
.הכשרה

אך אין חובה  , הכשרות שמטרתם לסייע למכינה–הכשרות רשות •
.  חוקית להכשיר בעלי תפקידים

לוחות זמנים, איך נרשמים, דגשים–הרשמה•

2020–הכשרות שטח ובטיחות  



שמחוייביםבעלי תפקידים •

:הכשרות חובה =בתקן 

ראש מכינה•

רכז טיולים•

אחראי טיול•

הכשרת בטיחות•

מובמנט-אחראי אימון גופני •

2020–הכשרות שטח ובטיחות  

בעלי תפקידים שאינם  
הכשרות  = בתקן מחוייבים

רשות

מלווה חמוש  •
מלווה רחצה •
אחראי ניווטים  •
מסעות –א "מוביל מח•

חניכה אתגריים



(:הכשרות חובה)בתקן שמחוייביםבעלי תפקידים •

ראש מכינה•

רכז טיולים•

אחראי טיול•

לוחות זמנים, איך נרשמים, דגשים–הרשמה•

-הרשמה ומידע על כל ההכשרות

https://mechinot.org.il/info/stafftrain2020-1659

2020–הכשרות שטח ובטיחות  

https://mechinot.org.il/info/stafftrain2020-1659


מידע ופירוט–חובההכשרות 

כולל  מתוכם יומיים בשטח . ימים5הכשרה של •
לינה רכזי טיולים

•02-06/08/2020 תאריכים

שטח  אורנטציתאנשי צוות קבועים במכינה בעלי •
.המיועדים לרכז את תחום השטח והטיולים במכינה למי מיועד

:תנאי סף
" מבחן"יבנה –לימוד עצמי והכרות עם נהלי טיולים של משרד החינוך 

הוא תנאי סף להצטרפות לקורס" עובר"דיגיטאלי אשר קבלת ציון 
יכולת קריאת מפה בסיסית

(מזג אוויר קיצון, מחסות, אש, בישול)בסיסים בשדאות ונסיוןידע 



מידע ופירוט–חובההכשרות 

16.07.2020הרשמה עד 

(אחת לשנה)יום אחד -רענון• רכזי טיולים

•28.07

•06.08 תאריכים

אנשי צוות שעברו הכשרת רכזי טיולים • למי מיועד



מידע ופירוט–חובההכשרות 

פרוייקטאנשי צוות המשתתפים בהכשרות קיץ של 
הסיירות פטורים המיום המעשי בקיץ

16.07.2020הרשמה עד 

יום אחד מעשי בקיץ , הכשרה של יומיים•
יום עיוני באוקטובר  +  אחראי טיול

•26.07.2020

•09.08.2020 תאריכים

ם"רמי, מדריכים, אנשי צוות מהמכינה•
המטיילים עם החניכים בשטח' וכו למי מיועד



אוקטובר-אחראי טיול יום עיוני 

פרוייקטאנשי צוות המשתתפים בהכשרות קיץ של 
להשתתף ביום זהמחוייביםהסיירות 

.1
13/10/2020צפון-1אחראי טיולים יום שני 

.1
14/10/2020צפון-2אחראי טיולים יום שני 

.1
20/10/2020מרכז-3אחראי טיולים יום שני 

.1
21/10/2020דרום-4אחראי טיולים יום שני 

.1
27/10/2020דרום  –5אחראי טיולים יום שני 

.1
28/10/2020מרכז6אחראי טיולים יום שני 

.הרשמה תיפתח בתחילת ספטמבר
:לפניכם את התאריכים הבאיםרישמו



מידע ופירוט–חובההכשרות 

16.07.2020הרשמה עד 

כיבוי . ביום זה נתעסק באורחות חיים במכינה•
'מטבח וכו, מגורים, מבנים, חשמל, אש

יום בטיחות  
כללי

•22.07.2020 תאריכים

אנשי צוות בכירים במכינה בתחום הניהול או •
האדמנסטרציה למי מיועד



מידע ופירוט–חובההכשרות 

16.07.2020הרשמה עד 

מובמנט•

יומיים•

אימון 
גופני

•26-27.07.2020

•12-13.08.2020 תאריכים

ייערכו למאמנים חדשים  , ימי הכשרות בהיקף של יומיים•
.  במכינה שאינם בעלי תעודת מאמן אימון גופני אזרחית

ייערך למאמנים שעברו את  ( בהיקף של יום אחד)יום ריענון •
ל בשנה החולפת ולמאמני אימון גופני חיצוניים  "ההכשרה הנ
.י המכינה"המועסקים ע

למי מיועד



מידע ופירוט–רשותהכשרות 

יומיים הכשרה•

מאפשר ליווי חמוש במקום מאבטח שכיר• מלווה חמוש

(16.07הרשמה עד ה )09-10.08•

(16.07הרשמה עד ה )16-17.09•

(30.08הרשמה עד ה )23-24.09•
תאריכים

איש צוות של המכינה בעל רישיון נשק פרטי או •
ארגוני בתוקף למי מיועד



מידע ופירוט–רשותהכשרות 

רענוןיום אחד •

נדרש אחת לשנה  •

מלווה  רענון
חמוש

(25.06הרשמה עד )05.07•

(16.07הרשמה עד ה )02.08•

(16.07הרשמה עד ה )13.09•

הרשמה תפתח על פי הצורך–נובמבר •
תאריכים

איש צוות של המכינה בעל רישיון נשק פרטי או •
.  ארגוני בתוקף שעבר הכשרה של יומיים למי מיועד



מידע ופירוט–רשותהכשרות 

(ברענוןאין צורך )יומיים •
על  ( למעט ים)מאפשר כניסה לגבי מים ומעינות •

פי נוהל מלווה רחצה  

מלווה  
רחצה

14-15.09–בנים •

16-17.09–מעורב •

23-24.09–בנות •

אוקטובר הרשמה תפתח על פי הצורך–מעורב •
תאריכים

אנשי צוות או חניכים בעלי כושר שחיה גבוה•

עדיפות לאנשי צוות• למי מיועד



מידע ופירוט–רשותהכשרות 
יום אחד•
מאפשר למכינה להוציא פעילות ניווטים ללא גורמים  •

.  חיצונייםמקצועים
אחראי ניווטים

•22.09.2020

הרשמה תפתח לפי צורך –נובמבר •
תאריכים

שטח  אורנטצייתאנשי צוות קבועים במכינה בעלי •
גבוהה למי מיועד

הרשמה עד  
16.07.2020

:סףדרישות
בתחומימלאההתמצאות)הניווטבתחוםומסוגלותניסיון,ידעבעל1.

ים.צ.נודקירתיוםניווטבהצלחהלעבוריכולת,הניווטעולםומושגי
.(בשטח

,צבאישירות)ניווטפעילותוניהולבהדרכהמתאיםוניסיוןרקעבעל2.
(וכדומהסיורחוגי

.מכינתיטיוליםרכזהכשרתוסיוםהשתתפותמומלץ3.



מידע ופירוט–רשותהכשרות 

ימים בשטח  3• א "מוביל מח

•18-20.10.2020 תאריכים

אנשי צוות קבועים במכינה בעלי  •
שטח גבוההאורנטציית למי מיועד

הרשמה עד  
16.07.2020

:סףדרישות
"צ"קדבמכינותטיוליםרכז"הכשרתבוגרימומלץ-א
(וכדומהסיורחוגי,צבאישירות)אתגרייםחניכהמסעותבפעילותמתאיםוניסיוןרקעבעל-ב
"צ"קדבמכינותניווטאחראי"הכשרתבוגר-ג
ופיקודניהוליכולתבעל-ד


