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          11/10/2020 
 שלום רב 

 בעקבות הסגר וחוסר הוודאות לגבי היכולת לצאת לשטח בזמן הקרוב בכלל
 ולפעילויות הכוללות לינה בשטח בפרט 

 ומתוך ההבנה של קיום חשיבות לפעילות שטח של חניכי המכינות אנו רוצים להציע מספר דברים 
המתוכננות עם בית   הקפאת סדרות הניווט והשטחועל מנת למנוע אי הבנות וצפיות מיותרות אנחנו  בשלב ראשון .1

 .הספר לסיירות עד למועד בו יוגדר מתווה המאפשר פעילות שטח הכוללת לינה

 . כי המצב משתנה כל הזמן –אנחנו לא נתחיל בשיבוץ מחדש למועדים חליפיים 
 

 –וגם למכינות אשר כבר קבענו להן מועד חלופי, הגיע מועד הסדרה שלהן ההקפאה היא גם למכינות אשר עוד לא
 (ארז, יונתן,  דרך ארץ)גם המועדים החלופיים מוקפאים בשלב זה 

 
ובין אם , בין אם בטווח הקרוב למכינה, ובמידה ותתאפשר פעילות שטח יומית , בשלב היציאה מהסגר הראשוני .2

 :הבאותפעילויות היומיות אנו רוצים להציע את ה( לינת לילהאך עדין לא תאושר )במרחק נסיעה 

 
 סדרת ניווט בקרבת המכינה .2.1

 בטווחים הקרובים למכינה " חד יומיים"לימוד ניווט במכינה ויציאה למספר ימי ניווט 
 על פי כללים שיקבעו מול משרד ההתיישבות ויאפשרו ניווט בטווח הקרוב למכינה

 וניווטי לילה אפשרות לשילוב ניווטי יום 
 באזורים סמוכים למכינות " ניווט פארקים"אפשרות ל 

 . התאמת הסדרה לתא שטח הסמוך למכינה או בטווח נסיעה קרוב אליה
 ( ימים הכוללים יום עיוני וימי שטח 3-5)

 חניך מוביל טיול  .2.2
 "חניך מוביל טיול"במשולב עם סדרת הניווט בקרבת המכינה העברת כלל התוכן של 

ובין עם כלים ליציאה , בין עם במסגרת המכינה  –ות לחניכי המכינה להובלת טיולים עצמאיים מתן מיומנוי

 לטיול עצמאי שלהם 
מחייב   –כיום נוסף של תכנים אשר יתפזר במהלך השבוע  –במשולב עם סדרת הניווט בקרבת המכינה )

 ( ימים לפחות  4סדרת ניווט של 
 סדרת מיומנויות שטח רב יומית .2.3

 או אל מרחב לינה שיאושר, רב יומית אשר יוצאת וחוזרת אל תחום המכינה סדרה משימתית
 לימוד מיומנויות שטח 

 הדרכות טבע שונות
 משימות יומיות בקבוצות קטנות

 ( ללא לינה מלאה בשטח)התמודדות עם כניסה לחושך ועם תנאי מזג האוויר 
 (ימים 1-5)

 
 מכינההאופציות שלמעלה בהתאמה לכל  3אפשרות לשלב בין 

 ימי הפעילות הללו יוכלו להביא את החניכים למוכנות גבוהה יותר לטיולים בהמשך ולמוכנות לסדרת השטח 

 

איתי או עם הרכז העובד מול המכינה )נופית או גל( ולתאם מוזמנות ליצור קשר מכינות המעוניינות בפעילות זאת 

 פעילות שכזאת
 

לטובת ביצוע פעילות יומית זאת בטווח הקרוב למכינה נבקש ממועצת המכינות לסייע מול משרד ההתישבות  

מ  "ק 5בגבולות גזרה מוגדרים וברדיוס הליכה של עד כ  ) פעילות שטח בטווח הקרוב למכינהלאישור עקרוני של 

.  ופעילות מסודר למרחב המוגדר  מול כתיבת תיק שטח( או ממקום לינה מאושר, מתחום הישוב בו המכינה נמצאת
 . פעילות זאת תהיה בכל המרחב המותר לפעילות ולאו דווקא על סימוני שבילים 
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 (תיק זה יוכל לשמש את המכינה גם בפעילויות עתידיות בטווח הקרוב למכינה)
 

( המכינה ובית הספר לסיירות)אז נוודא שאנו  מתווה ומועד שנדע שאפשר לצאת בו לסדרותברגע שיהיה  .3

נוודא שיש צוות זמין למועדים ולהיקפי הפעילות , יכולים לעמוד במועד המתוכנן מבחינת כל ההכנות הנדרשות

 .ונחדש את הפעילות –החדשים 
 

אך בהחלט יתכן וחלק מהמכינות שיועדו לתאריך , להן ככל שניתן נשתדל להשאיר מכינות במועד שתוכנןככלל 

מאחר וסדרות של מכינות , גם אם מותר יהיה לצאת בתאריך שתוכנן ,יאלצו לשנות את המועד המקורימסוים 

 . שמועד הסדרה שלהן היה מוקדם יותר ידחו לשבועות אלו
 

ז לאחר הדחיות יהיה קושי לבצע גם סדרת ניווט וגם סדרת שטח עד לאמצע מרץ "למכינות אשר עקב צפיפות הלו .4

 : יהיו שתי אפשרויות
 

וממשיכה  , אשר מלמדת מיומנויות ניווט ביומיים הראשונים לסדרה משולבתשטח /ניווט תותאם להם סדרת .4.1

 כסדרת שטח עצמאית יותר בשלושת הימים הבאים 

( איתנו או באופן עצמאי)למכינות אשר ירצו בכל זאת לבצע שתי סדרות נשתדל לאפשר ביצוע סדרת ניווט  .4.2
 עד לתקופת חג הפסח 

 האביב  סדרת שטח במתווה צפוני יותר בתקופתוביצוע 
 

 רועי מנדל
 ל"מנהל בית הספר לסיירות קק

 


