
 

 

 בית הספר לסיירות
 מובילים בשטח

 פירוט - הקדם צבאיות תוכנית שבועות השטח למכינות
 

הקד"צ המכינות  מועצתבשנת הפעילות תשע"ז תחל תוכנית משותפת למכינות בהובלת קק"ל, 
, מספר זה צפוי מועצהמכינות החברות ב 20בשנה זו יקחו חלק  ועמותת חוגי הסיירות של קק"ל.

 לגדול בהדרגה בשלוש השנים הקרובות.
 

 מטרות התוכנית
 . לחזק את חיבור חניכי המכינות לארץ, להעמיק את הידע וההיכרות עימה דרך הרגליים.1
ואת יכולות . להעצים את חניכי המכינות, את עצמאותם, את יכולת ההתמודדות )חוסן( שלהם, 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
 

 מבנה התכנית לכל מכינה )פירוט מלא לכל שבוע בהמשך(
 יומיים הכשרת שטח לצוותי המכינות טרם תחילת השנה -
 בסיס שבוע ניווטים -
 שבוע ניווטים מתקדם -
 סדרת מיומנויות שטח והעצמה בשטח -סדרת סיירות -
 מפגשי הכנה לסדרות במכינה, מפגש סיכום ומפגש מקצועי -
 

 אופי העבודה המשותפת עם בית הספר לסיירות 
בית הספר לסיירות הינו ארגון חינוכי, חלק מעמותת חוגי סיירות של קק"ל.  בשלוש השנים 

האחרונות בית הספר מוציא סדרות שטח עם מכינות רבות וטובות וארגונים חינוכיים מובילים, 
מתוך חזון חינוכי לחיבור לארץ, לשטח ולטבע, ולהקניית ערכים ומיומנויות אישיות דרך פעילות 

 השטח. 
אן . מכלפעילות בכל פעילות של בית הספר, מתקיים שיתוף פעולה חינוכי מלא עם הארגון שיוצא

השנתי, אלא בפעילות שבאה  מהרצף חיצוני שמנתק את החניכים שאין מדובר בפעילות של גורם
הגדרת מטרות משותפת בין צוותי הארגונים, אמצעות לחזק את הרצף החינוכי של המכינה, וב

 לכדי תרומה לתהליך השנתי ולחניכים. יכולות המקצועיות של בית הספרלהביא את ה
מכאן שנוכחות אנשי הצוות של המכינה חשובה ומהווה חלק בלתי נפרד בכל אחד משבועות 

השטח. להשקפה החינוכית של המכינה ולאופי העבודה בה יהיו השפעות על מבנה הפעילויות 
ביה"ס מסגרת  עות הניווט הם שבועות בהם יתןשיועברו ועל אופן העברתן, כאשר שני שבו

מקצועית לפעילות וכלים נחוצים לקיומה, בעוד צוות המכינה יוביל את הפעילות יחד עם המדריך 
המקצועי. בסדרת הסיירות, יהיה זה צוות ביה"ס שיוביל אל מול החניכים )על מנת להעלות את 

)וינוע בעצמו כחוליה או  אל מול החניכים רף האתגר(, וצוות המכינה יוביל בממשק החינוכי שלא
  .חוליות בשטח(

 
 שיבוץ לתכניתה

 מועצת המכינות, בהתאם לגרף השנתי המצורף.תכנית יתבצע ע"י מועדי ההשיבוץ ל
כל מכינה אשר משתבצת מקבלת על עצמה את האחריות לרכיבי התכנית המפורטים בסעיף 

 העוסק בכך.
בהתאם למז"א או מצבים שלא ניתן לצפותם מראש. על כן מועדי הסדרות עלולים להשתנות 

ד מועדים חלופיים בלוח השנה. על המכינה לתכנן במועדים אלה שבועות שוריינו מבעוד מוע
 גמישים, אשר במידת הצורך ניתן יהיה להחליף עם השבוע של הסדרה. 
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 ות, מה כלול בהם, ואחריות המכינהפירוט הפעילוי

 
 כינההכשרת שטח לצוות המ

יומיים הכשרת שטח לצוות ההדרכה של המכינה, תקנה כלים לעבודה בשטח, לניהול סיכונים, 
ותתן מודלים חינוכיים לפעילות שטח. ההכשרה תתקיים באזור ציפורי/ נס הרים, ותתקיים 

במתכונת נודדת עם "ציוד על הגב", לצוותים האורגניים של כל מכינה )כמה צוותים במקביל כל 
 פעם(.

 
 : תכנים מקצועיים, הדרכה, עזרים, אוכל, רכב פינוי זמין.לול בהכשרהכ

ציוד אישי למשתתפים )ציוד על הגב(, הסעים לתחילת  להכשרת הצוות: באחריות המכינה
 ההכשרה ומסיומה.

 
ימים, בסוף יולי או תחילת אוגוסט,  3-4בת  מכינת ניווט*להכשרת השטח לצוותי המכינה תיקדם 

שתהיה פתוחה להשתתפות מדריכי מכינות מכל המכינות, שצריכים ו/או רוצים לשפר את 
 מיומנויות הניווט שלהם. פרטים על הכשרה זו יועברו לקראת הקיץ.

 
  

 שבוע ניווט בסיסי
מהות . וספת ברמות מנשה()יתכן שעם ת הפעילויות. יתקיים באזור ציפור סדרתהשבוע הראשון ב

ימים( יתן מבוא לתחום הניווט, קריאת מפה ותנועה בשטח, תוך דגש על  5השבוע ) תכנים:ו
צמצום ההירתעות וההימנעות שנגרמים לעיתים עם החשיפה ללימודי הניווט. מטרות השבוע לתת 

אית לכל חניכי המכינה את הכלים הבסיסיים להבנת המפה והשטח, והתנסות בתנועה עצמ
)כחוליות( בשטח. בנוסף יכירו את החניכים את אזור הפעילות, תוך למידה על ההיסטוריה, 

 הגיאוגרפיה, החי והצומח שבאזור, ועל הקשר ביניהם. 
)מז"א של קק"ל. במקרה הצורך  מרכז שדה ויער ציפוריהיוצאים מ : יומייםתחילת השבוע

 -יומיים אלו תיערך גם עבודה תורמת ביעריועתק למרכז שדה נס הרים/ יתיר. במסגרת בעייתי( 
 בשיתוף קק"ל. המשך השבוע בשטח. -ציונות מעשית

 
 שבוע ניווט מתקדם

 השבוע השני בסדרת הפעילויות. יתקיים באזור יתיר וגבעות גורל.
ימים( יעמיק וירחיב את מיומנויות הניווט והשטח, תוך התמקצעות  5השבוע ) תכנים:מהות ו

נוספת בניווט טופוגרפי וניווט ליילי. בנוסף חשיפה למיומנויות שטח מתקדמות יותר, והיכרות עם 
 הפעילות בסביבה המדברית, והיכרות עם האזור. 

)מז"א/ קיום  במקרה הצורך תחילת השבוע: יומיים היוצאים ממרכז שדה ויער יתיר של קק"ל.
יועתק למרכז שדה נס הרים/ ציפורי. במסגרת יומיים אלו תיערך גם עבודה  השבוע הראשון שם(

 בשיתוף קק"ל. המשך השבוע בשטח. -ציונות מעשית -תורמת ביער
 
 

  :ות הניווטכלול בשבוע
מובנה  צועי,מק שבוע ניווטמפגש הכנה לשבועות עם צוות המכינה ועם המשתתפים, במכינה. 

היטב, ברמות שונות להתאמה ליכולות המשתתפים. עם עזרי ניווט שונים, נקודות מסומנות 
 בשטח, מכשירי מעקב לוויניים )במידת הצורך(, ורכז שבוע ניווט מקצועי של בית הספר לסיירות. 

ערכי יומיים במרכז שדה קק"ל, שם נעזר בתשתיות הקיימות ובכיתות ללימוד מיערכו בכל שבוע 
 הניווט. 

 .למחסה ובסיס לפעילות במרכזי השדה רה של גשם שימושבמק
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  :בשבועות הניווט באחריות המכינה

 ההתארגנות הלוגיסטית בשבוע זה באחריות המכינה.
הסעה לנקודת ההתחלה של השבוע, שתשאר צמודה ליום הראשון להקפצה מאתר העבודה  -

אחת נוספת במהלך  סעהסיום הסדרה. אפשרות לההתורמת למרכז השדה. הסעה חזרה מנקודת 
 .יער יתיר לגבעות גורל()למשל מציפורי לרמות מנשה, או מ השבוע בין שתי נקודות

לשנע את התיקים ו להגיע לפנות חניכים במידת הצורך רכב לוגיסטי מלווה של המכינה, שיוכל -
שטח, המכינה מבקשת במידה ויש ברשות המכינה רכב  של המשתתפים בין נקודות הלינה.

 להביאו )ינהג כמובן ע"י צוות המכינה(.
 מזון וציוד בישול. -
 ציוד שטח אישי לכל החניכים )שק שינה, תרמיל, נעליים סגורות(. -
 .ככל הניתן הבאת בוגרי המכינה וחברים של המדריכים לחניכה בניווטים -
של צוות ההדרכה: צוות ההדרכה של המכינה יחנוך את חוליות הניווט,  ופעילה נוכחות מלאה -

ישוטט עם החוליות בשטח ויתן מענה לצרכים, ויקח חלק מלא בהובלת הסדרה בשיתוף עם רכז 
 השבוע מבית הספר לסיירות.

 
 

 סדרת סיירות -סדרת שטח
 ושלים.ימים, באזור ערד/ הנגב המזרחי/ הרי יר 5סדרת שטח מקצועית ואתגרית, 

הסדרה הינה גולת הכותרת של התהליך החינוכי בשטח. במהלכה ינועו המשתתפים בחוליות 
משתתפים בחוליה(, תוך לימוד מיומנויות שטח מתקדמות, ביצוע משימות בשטח,  5-עצמאיות )כ

והתמודדות עם מצבים של קבלת החלטות בתנאים מורכבים, אתגר פיזי וחוסר וודאות. ע"י כך 
 העצמאות של המשתתפים, הם רוכשים תחושת מסוגלות ועוברים תהליך של העצמה.מפותחת 

הסדרה נשלטת ע"י מדריכים מקצועיים בשטח, רכב שטח, ומכשירים לוויניים למעקב אחר 
 החוליות.

 
 כלול בסדרה:

 ימים מלאה, מערכי הדרכה, עזרים לשטח, לתרגילים ולניווטים. 5סדרה  -
 מדריך סדרה.צוות הכולל מנהל סדרה ו -
 רכב שטח מלווה להטמנות/ פינויים מהשטח. -
 מכשירים לוויניים למעקב אחר החוליות ושליטה. -
 מזון. -
 אמצעים לטיהור מים. -
 מענה עורפי לכל סדרה. -
 חולצות למשתתפים. -
 מפגשי הכנה וסיכום במכינה. -
 בסדרת שטח במתווה ערבה יהיה כלול חובש בזירת הסדרה. -
 

 המכינה: באחריות
 הסעים לתחילת הסדרה ומסיומה. -
הגב במקביל לחניכים ולצוות ביה"ס, נע עם הציוד על צוות המדריכים נוכח ופעיל: צוות המכינה  -

מסייע בשליטה בשטח ובצרכי הסדרה )בחסימת נת"בים, בהגעה לחוליות מבורברות, בהשארת 
עם החניכים, ובקבלת ההחלטות לגבי  נ.צים( וכמובן בהבנת התהליכים החינוכיים וההתמודדויות

 .ההתנהלות החינוכית מולם בסדרה
 זמין בקרבת הסדרה למתן מענה לפינוי במידת הצורך )יכול להמתין ריק(.  *רכב -

 * מכינות שיש בידיהן רכב שטח מתבקשות להעמידו לטובת הסדרה )נהג מצוות המכינה(.
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האחריות להבאת ליווי בטחוני או רפואי נתונה על המכינות,  -ליווי רפואי/בטחוני ופינויים
 ובהתאם להחלטתן אם יש בכך צורך. 

בכל סדרה יהיו המדריכים של הסדרות לא כוללות ליווי בטחוני מכל סוג שהוא. במסגרת התכנית 
רק לסדרות בתא השטח של אך וליווי חובש יסופק בית הספר לסיירות בעלי ידע בהגשת ע"ר. 

 ערבה )בשל חוסר הנגישות לאזור(.  -רמוןמזרח ה
 

כל מדריכי בית הספר לסיירות מכוסים בביטוחי אחריות מקצועית וצד ג'. באחריות  -ביטוחים
 המכינה ביטוחים רפואיים וביטוח תאונות אישיות למשתתפים בפעילות מטעמה.

 
 
 

, ולוודא נבקש מהמכינות אשר לוקחות חלק בפרוייקט להשתבץ בהקדם למועדי הסדרות
 שנערכים בגמישות מתאימה מראש למקרה שנצטרך להזיז את הסדרות בשל מז"א סוער.

 
אנו שמחים מאוד על ההזדמנות להגדיל את הפעילות החינוכית המשותפת בשטח, עמלים ליצירת 

תשתיות לתהליכים חינוכיים מעולים ומערכים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר. מצפים 
 .לראותכם בשטח, בקרוב

 sayarutschool@gmail.com ב במידה ויש לכם התלבטויות או מחשבות, אנא שתפו אותנו
 

 בברכה,
 ערן זהר

 מנהל בית הספר לסיירות
052-4297514 


