
  

 

 ובית הספר לסיירות )קק"ל( הקדם צבאיות מכינותמועצת ה לשתוכנית השטח  -טבלה מסכמת 
 
 חלק חוגי סיירות )קק"ל( חלק מכינות מה כולל מרכיב

הכשרת שטח 
 לצוותים

 יומיים באוגוסט-
כלים לעבודת שטח, ניהול  -

 מודלים לפעילות שטחסיכונים, 
 

ציוד אישי למשתתפים 
)ציוד על הגב(, הסעים 

לתחילת ההכשרה 
 ומסיומה.

 

תכנים מקצועיים, 
הדרכה, עזרים, אוכל, רכב 

 פינוי זמין.
 

 ותשבוע 2
+ ניווט בסיסי

 מתקדם

ימים )ספטמבר עד  5 -
לפי טבלת –אפריל 
 שיבוץ(

יומיים ראשונים במרכז  -
 .שדה והשאר בשטח

סדרה בסיסית בציפורי /  -
 יתיר )לפי מזג אויר(. 

סדרה מתקדמת ביתיר /  -
 נס הרים. 

מבוא לניווט, קריאת  -
 תוך, מפה ותנועה בשטח

 צמצום על דגש
 וההימנעות ההירתעות

 עם לעיתים שנגרמים
 ללימודי החשיפה

 .הניווט
 

  לוגיסטית התארגנות -
, תחלהה 'לנק הסעה -

הקפצה נוספת ל צמודה
 . הראשון יוםב
 . סיום 'מנק חזרה הסעה -
 נוספת להסעה אפשרות -

 .השבוע במהלך
ופינוי  לוגיסטי רכב -

 . מלווה
עדיפות לרכב שטח+נהג  -

 .מהמכינה
 .בישול וציוד מזון -
 לכל אישי שטח ציוד -

 .החניכים
)בוגרים,  ניווטים חונכי -

 .ניתןש ככלחברים( 
 ופעילה מלאה נוכחות -

 .ההדרכה צוות של

מפגש הכנה עם  -
 צוות+חניכים במכינה.

 מקצועי ניווט שבוע רכז -
 .לסיירות הספר בית של

 עזרי ניווט. -
מכשירי ניווט לווייניים  -

 במידת הצורך.
תשתיות מרכז שדה של  -

קק"ל ליומיים 
 הראשונים: לינה +כיתות.

 

 -שטח סדרת
 סיירות סדרת

סדרת שטח מקצועית  -
גולת  –ואתגרית 

 הכותרת של התהליך.

ערד/ הנגב המזרחי/ הרי  -
 .ירושלים

 5תנועה בחוליות  -
 חניכים.

מיומנויות שטח  -
מתקדמות, קבלת 
החלטות בתנאים 
מורכבים, ביצוע 

משימות, אתגר פיזי 
 וחוסר ודאות.

הסעים לתחילת הסדרה  -
 ומסיומה.

צוות המדריכים נוכח  -
 .ופעיל

רכב זמין בקרבת  - 
נה לפינוי הסדרה למתן מע

במידת הצורך )יכול 
 להמתין ריק(. 

מכינות שיש בידיהן רכב  -
שטח מתבקשות להעמידו 

לטובת הסדרה )נהג 
 מצוות המכינה(.

ימים מלאה,  5סדרה  -
מערכי הדרכה, עזרים 

לשטח, לתרגילים 
 ולניווטים.

צוות הכולל מנהל סדרה  -
 ומדריך סדרה.

רכב שטח מלווה  -
להטמנות/ פינויים 

 ח.מהשט
 מכשירים לוויניים. -
 מזון. -
 אמצעים לטיהור מים. -
 מענה עורפי לכל סדרה. -
 חולצות למשתתפים. -
מפגשי הכנה וסיכום  -

 במכינה.
בסדרת שטח במתווה  -

ערבה יהיה כלול חובש 
 בזירת הסדרה.

 
 


