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  נוהל ניווט במכינות 

  רקע .1

שדה,   1.1 בפעילות  עוברים  המכינה  שחניכי  החינוכי  בתהליך  משמעותי  נדבך  היא  הניווט  פעילות 

הסביבה  בניווטים   הכרת  טופוגרפיה,  טבע,  לימודי  משולבים  זו  פעילות  במסגרת  ובסיירות. 

  והתמצאות בשטח הבנוי ובשטח הפתוח. נוסף לכך הפעילות מסייעת לפיתוח מיומנויות אישיות. 

  כדי   תוך פעילות ניווט: הכוונה לפעילות לימודית העוסקת בקריאת מפה והתמצאות בשטח פתוח   1.2

 .  בו תנועה

 

  הגדרות בעלי תפקידים:  .2

 מתאימה הכשרה עבר אשר , המכינה של הטיולים  רכז יהיה  הניווט  פעילות אחראי   :הניווט אחראי  2.1

ויאשר    הפעילות פרטי  את  יקבע   בתחום. האחראי  המתמחה מארגון מקצועי  ניווטים  רכז או  ,כנדרש

 ההכנות הקושי ואת ודרגות המסלולים את זה ובכלל    את התכנית כולה מול גורם "מאשר הניווט". 

 לנוהל זה   נספח א' במכינה: ראההכשרת אחראי ניווט   .הנדרשות

 שנים ניסיון בתחום.   3 :בניווט וניסיון  ידע  בעל, 21גיל מדריך מעל    מדריך הניווט: 2.2

)  במכינה מנהל  וועד חבר  /מכינה ראש( ,יהיה גורם ברמה ממונה מעל אחראי הניווט :הניווט מאשר 2.3

מכינה אחר, ראש  רכז    או  ניווטיםמגאו  לפועל  שמוציא  להחזיק  וף מקצועי  צריך  הניווט  . מאשר 

, ולהיות  גורם בקרה לפני היציאה לפעילות  הוותוהיכרות עם תחום הניווט על מנת שיוכל ל בניסיון  

 . זמין להתייעצות תוך כדי קיום הפעילות במידת הצורך

בניווט: 2.4 בפעילות    משתתף  חלק  ללקיחת  וגופנית  נפשית  מבחינה  כשיר  נמצא  אשר  במכינה  חניך 

והנהלים   על עצמו את הוראות הבטיחות  ובוחר לקחת בה חלק. החניך מקבל  הניווט המתוכננת, 

שהתקבל  לפעילות לטיולים חוץ ואתגר  לחניך אישור רפואי  כפי שיוגדרו ע"י אחראי הניווט.  לניווט  

 .  חניך שלא יעמוד בתנאים אלה, תיפסק השתתפותו בפעילותבתחילת השנה.  

מכשיר תקשורת לווייני על החוליה,    בהינתן ומעלה. חניכים  ארבעה המונה מנווטים קבוצת   חוליה: 2.5

  . חניכים 3ניתן שגודלה יהיה  

 קבוצה מדריך בוגר. . על כל אחת ניווט לקבוצת המצטרפות מנווטות חוליות 10עד   קבוצה: 2.6

  

 טבלת היערכות  .3

  טבלה זו מיועדת לסייע לאחראי על הפעילות להתכונן בשיטתיות לפעילות הניווט המתוכננת.  

  נושאים לבדיקה   מס'

1  

 לניווט מכינתית-חוץ פעילות תיק

 :אלה את לפחות שיכלול הפעילות בתיק המפורט פי על תיערך החוץ פעילות

 ומטרתה  הפעילות תיאור  .א
 טבלת סיכונים והמענה להם   .ב
 הכוללים אחרים תפקידים ולבעלי  למדריכים ,למלווים ,לסגל כתובים תדריכים  .ג

 ספציפיות  בטיחות  דרישות
 לחניכים  כתובים תדריכים  .ד
 ודיווח  תקשורת דרכי  .ה
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  נושאים לבדיקה   מס'

 המחייבים  האישורים ריכוז  .ו
ולפינוי   ראשונה  לעזרה ,חירום למצבי היערכות  המשתתפים הוראות של רשימה  .ז

  , אישורים רפואיים.חירום) לשעת טלפון מספרי זה (בכלל

2  

 אישורים 
 הפעילות תאושר על ידי ראש המכינה.   .ח
 .כנדרש אישור בקבלת ותותנה טיולים לתיאום הלשכה מול תתואם הפעילות  .ט
 ט"קב  :המסלול באזור הרלוונטיים הגורמים עם הפעילות את לתאם יש בנוסף  .י

  .הביטחוני האישור הנחיות פי על ,והצבא המשטרה ,ש"הרב ,המקומית הרשות

3  

 ותדריכים בכתב מידע מסירת
 .ובמהלכה  לפעילות היציאה לפני תדריכים לסגל לערוך  יש  .א
ותחילת הפעילות.    היציאה לפני משתתפיםחניכים הל  תדריכים להעביר יש  .ב

 שקבל מטעמו מי או הניווט אחראי ידי  על  יועברו חניכיםול לסגל התדריכים
  .כך לשם מקיף  תדריך

4  

 חריגים  אירועים
 אינם  נוספים שאנשים ולוודא הפעילות את לעצור ישבמקרה של אירוע חריג   .א

 .להיפגע עלולים
 בכל אירוע חריג יש לדווח לחדר מצב טיולים ולראש המכינה.   .ב
 יש לבקש סיוע בהתאם למצב ולצורך. טיולים מצב לחדרבפנייה   .ג
 לבית רפואי פינוי בו שנעשה אירוע כל ועל  בטיחותי או ביטחוני אירוע  כל על  .ד

    .המכינה לראשלחדר מצב ו מיידי דיווח  יועבר חולים

  

  

  הנחיות מפורטות .4

 דרישות כלליות  4.1

 .הניווט מתקיים בשטח פתוח ובנויא. 

ל   ,לניווט  היציאה  בטרם.  ב שיתנו  שיעור  מערכי  המשתתפים    הכלים את  ו  הידע  את  הםיעברו 

  .אליו ייצאו  בניווט להצלחההבסיסיים 

  .השטח ולאופי למיומנותם ,המשתתפים רמת ל יותאמו שלו הקושי ודרגת  המסלול  ורךג. א

לתנועה עצמאית של חוליות בשטח (ללא ריבוי    המתאים   ובתוואיבתא שטח    ייבחר   הניווט  תחום .  ד

  הלשכה לתיאום טיולים.   ובאישור), בטחוניתבורות, לא באזור בעל רגישות 

 

 הכנות מקדימות לניווט  4.2

     .ההכנות תהליך בכל וישתתף  הניווט  מסלולי את יכיר הניווט אחראי 4.2.1

 ,הניווט מסלולי של הגדרה הכוללת ,מפורטת ניווט תכנית יכין הניווט אחראי או הניווט מדריך 4.2.2

 ,ההתמצאות ,הניווט ונוהלי הביטחוניות ההגבלות  ,הבטיחותיים והמפגעים הסיכונים הגדרת

 .והקשר החבירה 

 :לפחות האלה  הפרטים את יכלול הניווט מסלול תכנון  4.2.3

  הניווט   אזור -כללי  שטח תיאור  .א

 ברורים  גבולות    -הגזרה  גבולות   .ב

 הצורך  בעת להתמצאות וגבוהים בולטים מקומות  .ג
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 המסלול  במהלך ציון נקודות  .ד

 .ברורות סיום ונקודת ביקורת התחלה, נקודות נקודת  .ה

 כבישים כגון  ,בטיחותיים ומסיכונים  ממפגעים האפשר ככל הרחוקים  ניווט  מסלולי לקבוע יש  4.2.4

 .ומצוקים ברזל מסילות ,מחצבות ,בורות ,ראשיים

המלאה למאשר   התכנית את הניווט  אחראי יציג הפעילות לפנילפחות   שבועייםכאישור תכניות:   4.2.5

 הפעילות. אישור התכנית יוצג על מפה ותיק פעילות מלא כולל האישורים הנדרשים. 

 כדי  הניווט בשטח רכוב או רגלי הכנה סיור יקיים הניווט אחראי או הניווט מדריך  סיור הכנה: 4.2.6

 .בו הבטיחותיים הסיכונים את  ולבדוק בוריו על להכירו

 כוללת:  הכנה. הפעילות לקראת ולמלווים למדריכים הכנה לקיים יש: והמלווים המדריכים הכנת 4.2.7

 בולטות)  ונקודות (צירים  -הניווט  שטח ניתוח  .א

 מפה  וקריאת התמצאות  .ב

 אתם  ההתמודדות דרכי וקביעת  בטיחותיים סיכונים הגדרת  .ג

 ;רפואי  ופינוי  חילוץ לכוחות חבירה ונקודותצירים  קביעת  .ד

 ;במסלולים ציון נקודות תיאור  .ה

 ;והצלה חילוץ ולגורמי ק"לחפ והתקשרות קשר נוהלי הבהרת  .ו

 מתחום יציאה ,הדרך איבוד ,קשר שיבוש ,פינוי ,פציעה  -ותגובות   מקרים  של סימולציה תרגול  .ז

 וכו   הניווט שטח

 .מתבצע הניווט שבו השטח על  תצפית לקיים מומלץ האפשר במידת  .ח

 תחקוררכז הטיולים במכינה)  (הניווט  אחראי יקיים הניווט לפני שלושה-יומיים  תחקיר מקדים: 4.2.8

 לניווט ההכנות  תהליך  של האיכות  את  יבדוק התחקור .ניווטכלל המדריכים המשתתפים ב ל מקיף

 .הניווט למדריך הניווט אחראי מצד: שאלות ידי על ויתבצע חירום למקרי ההיערכות את וכן

 :האלה הנושאים השאר בין ייבחנו התחקור במסגרת   .א

 ונותח חולק השטח שבו האופן  .א

 בטיחותיות  תורפה נקודות  .ב

 הניווט  גזרת של הגבולות  .ג

 וכד) הדרך איבוד ,חשכה ,נתק ,חילוץ ,ותגובות: (פציעה מקרים  ניתוח  .ד

 ובקרה  שליטה טבלאות  .ה

 וההצלה  החילוץ וליחידות ק "לחפ  ותקשורת קשר נוהלי  .ו

 וההצלה  החילוץ כוחות עם חבירה נוהלי  .ז

 בעת  אתם ההתקשרות ודרכי המסלול לאורך הרפואיים והמלווים המדריכים מיקום  .ח

 .חירום

 תדרוך  הניווט אחראי יקיים ,לפעילות היציאה לפני ,הניווט ביום:  לניווט היציאה לפני תדריך 4.2.9

 :האלה הפרטים את יכלול התדרוך .ק"החפ ולצוות למשתתפים

 נקודות ,תצפית נקודות ,מיוחדים אתרים ,גזרה גבולות  ,שטח תא – הניווט  אזור  .ב

 .  'וכו מסוכנים אתרים ,ניקוז לאגני חלוקה ,ראשיים צירים ,זיהוי נקודות ,בולטות

 והסיום  ההתחלה ונקודות והסיום היציאה  נוהלי  .ג

 והבטיחות  הביטחון נוהלי  .ד

 חירום  בעת וההתקשרות הקשר יצירת נוהלי  .ה

 המסלול  לאורך וחילוץ חבירה נקודות – החבירה  נוהלי  .ו
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 נוהל  בדגש ('וכו אש לשטח כניסה ,בשטח נפגע ,קשר איבוד ,נתק) שונים במצבים ההתנהגות נוהלי  .ז

 "לאיבוד הלכתי" /בחוליה נתק

 בטרם המלא התדריך ינתן ,הסדרה לאורך ניווטים מספר הכוללת  -מתגלגלת    ניווט בפעילות  .ח

 בטרם ינתנו   (ב'-א' סעיפים את הכוללים ) ניווט לכל ספציפיים ותדריכים ,הראשון לניווט היציאה

 .הניווט מתרגילי  אחד לכל היציאה 

 ובתנאי ),פ"בע  במקום( בכתב התדריכים את לתת ניתן ,השני הניווט מתרגיל  החל ,מתגלגל בניווט  .ט

 .כנדרש התדריך סעיפי כלל  את שיכללו

  בניווט:    התפקידים בעלי את האחראי יתדרך לכך  נוסף  .י

 הניווט מדריך .  

 הרפואיים המלווים .  

 וכו הרכוב ק"החפ .' 

שמיות:   4.2.10  ולמסלולי לחוליות החלוקה לפי במשתתפים של מדויק שמי רישום לנהל ישרשימות 

 עותקים.  הניווט של והסיום היציאה שעות את תרשום מסוים מסלול על הנעה קבוצה כל .הניווט

  ).ק"חפ יש אם( ק"ובחפ  הניווט אחראי בידי ,בשטח המדריך בידי יימצאו זה  רישום של

  

  הציוד לניווט .5

 אישי  ציוד 5.1

 גבוהות  נעליים  .א

 כובע   .ב

 מתאים  ביגוד  .ג

 המעודכן   הטיולים בחוזר המופיעות לדרישות מים בהתאם  .ד

 .משרוקית  .ה

 "לאיבוד הלכתי" ונוהל חירום מספרי דף  .ו

 

 לחוליה  הציוד 5.2

 רזרביות  סוללות + נייד טלפון או קשר מכשיר  .א

 מצפן   .ב

 קואורדינטות -מד  .ג

 השטח  את התואמת פירוט ברמת ניווט עזר  .ד

 מים  .ה

 כתיבה  וכלי דפים  .ו

 סוללות  + פנסים  .ז

 תחנת ,הניווט  אחראי :הללו הגורמים של הטלפון מספרי את הכולל חירום לשעת קשר דף  .ח

 אחרות ניווט וקבוצות  המוסד מנהל ,החינוך משרד של המצב חדר ,הקרובה המשטרה

 שעון   .ט

 

 ק "לחפ הציוד 5.3

 רכב החפ"ק הוא רכב המסוגל לנוע בשטח הניווט.  .א
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 חוליות ומעלה.  5רכב חפ"ק בשטח מחוייב מ    .ב

-מד ,מצפן ,מפה ,מים ,רפואי ציוד  ,אלונקה  ,נייד טלפון או קשר מכשיר  יימצאו ק"החפ ברכב  .ג

 .ואורדינטותק

מכשיר רישום יימצאו ק"החפ אחראי בידי  .ד  טלפונים מספרי ,נייד טלפון או קשר שמית,  

 קבוצה כל  של  דיווח ונקודות הניווט  צירי סימון ובה מפה כגון  ,שונים  שליטה  ועזרי חיוניים 

 .הניווט להתקדמות בהתאם

  . ומאבטח (ניתן כפל תפקידים)(עם תיק חובש) ברכב החפ"ק יהיה חובש   .ה

  

 ביצוע הניווט .6

  חפ"ק  - רכב שליטה ובקרה  6.1

 האחראי על החפ"ק (רכב החפ"ק) הוא אחראי הניווט.   .א

  כל חוליה תדע היכן ממוקם החפ"ק ומה הן דרכי ההתקשרות עמו.   .ב

 רכב החפ"ק יסייע בשליטה, בהכוונה, באבטחה ובמתן מענה רפואי בשעת הצורך.   .ג

ר או טלפון נייד כפי  באמצעות מכשיר קשהחוליות ידווחו לחפ"ק על כל הגעה לנקודה מוסכמת מראש    .ד

  . או באמצעות משיב המיקום הלווייני שסוכם מראש

ייצור החפ"ק קשר טלפוני עמה. בשימוש במשיב מיקום לווייני,    כנדרש,  אם החוליה לא יצרה קשר   .ה

  אין צורך ביצירת קשר של החוליה והחפ"ק. 

ינהל    .ו החוליות  שליטה   טבלתהחפ"ק  מיקום  אחר  איתור  (במידה    למעקב  במערכת  שימוש  ונעשה 

  לוויינית, יתבצע מעקב בטבלה רק בהיעדר מיקומים עדכניים של החוליה במשך למעלה משעתיים):

  הנחיות: 6.2

  בידי כל ראש חוליה יימצאו רשימת טלפונים לשעת חירום.  .א

והגנים    .ב פי ההנחיות והמגבלות של רשות הטבע  יתבצעו על  ניווטים בשמורות טבע ובגנים לאומיים 

  ומיים. הלא

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

  חוליות יתלווה מדריך.   10לכל קבוצה של   .ד

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

  המתאים לתנאי שטח הניווט. 

  דקות.   30המרחק בין החוליות וצוות הסדרה יאפשר סיוע לחוליה בטווח זמן של    .ו

 קיימת אפשרות לכפל תפקידים; למשל, המאבטח החמוש יהיה גם מגיש עזרה ראשונה.  .ז

 או בשטח שאין בו קליטה, יש להשתמש ב"משיב לווייני".  במקום  .ח

מהתכנית המקורית    התאמות  ולבצע ,  הקבוצה  ומצב  האוויר  מזג  לתנאי  בשטח  הניווט  את  להתאים  יש  .ט

 במידת הצורך (תוך יידוע של ראש המכינה, ועדכון חדר מצב בהתאם לצורך). 

במידה וקיים בשטח גורם סיכון שמביא לאיום משמעותי על בטיחות המשתתפים, יש לתדרך לגביו    .י

בול באופן  לסמנו  לניווט,  היציאה  צוות לפני  איש  של  בקרה  עליו  לשים  הצורך  ובמידת  זמן    -ט,  כל 

 שמשתתפי הניווט נמצאים בקירבתו ועלולים להיפגע ממנו.

 יש לסמן נקודות מ.ח. באופן ברור בשטח, ולערוך רישום של החוליות שעוברות בהם.    .יא

חובה    20בניווטים של מעל ל  .יב מז"א קשים, יש לקבוע מעברי  שטח/  בניווטים בתנאי  סביב  ק"מ, או 

  אמצע המסלול, ולוודא הימצאות מדריך ניווט בהם שעוקב אחר שלום המשתתפים. 



 
  

  מדינת ישראל 
  משרד החינוך 
  אגף הבטיחות 

 

  36עמוד  2018למכינות קדם צבאיות מעודכן אוגוסט  אוגדן נהלים מיוחדים  
 

  :) לרבות יום ניווט  על החלים  התנאים כלעליו (יחולו   ניווט שטח בלילה 6.3

  חוליות יתלווה מדריך.    5לכל קבוצה של   .א

 30  בניווט המרוחק יותר מ  בהתאם להגדרה לעיל.  חובשלילה יהיה רכב חפ"ק עם  לכל ניווט    .ב

  , יצורף חובש. משתתפים  30ומשתתפים בו מעל  דקות נסיעה ממוקד רפואה קדמי

  יהיה גם מגיש עזרה ראשונה.  שהמדריךקיימת אפשרות לכפל תפקידים; למשל,   .ג

  

  ניתוק הקשר עם אחת החוליות 6.4

  הפעולות האלה:שעות יש לבצע את   5 במקרה שלא התקבל מיקום של חוליה במשך יותר מ

  . יש לקיים תחקיר ובדיקה עם החוליות הנוספות. לקבלת מידע על המקום האחרון בו נראו  .א

  האחראי יארגן חוליות חיפוש בהתאם לאפשרויות ולכללי הבטיחות.   .ב

  יש לזהות את ציר הניווט של החוליה.   .ג

  ייסע בציר הניווט ויחפש אחר החוליה.  רכב החפ"ק  .ד

ויש חריגה של למעלה משעה    .ה לעדכן את אחראי הניווט. במידה  יש  לא אותרה,  אם החוליה 

  משעת הגג, יש לעדכן את חדר המצב ואת יחידת החילוץ בגזרה.

  החוליה עצמה תנסה ליצור קשר במכשיר קשר, בטלפון נייד או במשרוקיות האישיות.  .ו

  

     תי מתוכננת כניסה לחשיכה בל 6.5

נוהל תנועה לא    נוהל זה ימומש במקרה שקבוצה / חוליה נקלעת לחשיכה ועליה להגיע לחניון הלילה.

  מתוכננת בלילה:  

  לפני המעבר לחושך יתקיים נוהל מעבר מיום ללילה הכולל:  א.

  תדרוך בדבר מסלול ההליכה ונוהל נתק    )1

תאורה מלאכותית על מנת לראות את תוואי  במידה ותנאי הדרך מאפשרים נעדיף ללכת ללא   )2

השטח בצורה טובה יותר למרחק. במידה וקיימים מכשולים בדרך והראות מגבילה ומסכנת  

  יודלקו פנסים. 

  

  אובדן דרך בלילה    6.6

  במצב בו חוליה אינה מזוהה בשטח ואין אפשרות סיוע בקשר, תתמקם החוליה ללינת לילה.

  

  

   


