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 מפעלתיק 

 -תיק זה מגלם בתוכו את עיקרי החומרים של המפעל תוך דגש על שלושת הצירים

האחריות המרכזית שלנו הינה שמירה על כל חניכה וחניך ולהבטיח כי אנו עושים  -בטיחות ובטחון ✓

 את מירב המאמצים להחזיר אותם לביתם בבטיחות ובביטחון וכן שיש לנו את מירב הכלים לטיפול

 בכל אירוע מסוג זה. 

הסיבה לאנרגיות הרבות להוצאת החניכים מהבית, הוצאת החניכים ממרחב המוגן,  -תכנים חינוכיים ✓

מאזור הנוחות שלהם לפעילות אתגרית, בשטח בעיקרה לאפשר חיבור חוויתי לתכנים החינוכיים 

 ולמטרות המסע.

לת הכח בצורה הנכונה ביותר להעברת האמצעי המרכזי שלנו, לביצוע הפעילות במיטבה, הפע -ארגון ✓

מירב המשאבים לתהליכים ולתכנים החינוכיים תוך שמירה מיטבית על בטיחותם וביטחונם של 

 החניכים.
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 תוכנית מסע  י"ב לשירות משמעותי בחברה הישראלית

  12/12/2017  טיוטא  20/12/2017-17 –מירוחם לערבה  

  מטרות מסע י"ב:

 לפיקוד ומנהיגות בצה"ל. ביצוע שירות לאומי לבעלי פטור רפואי מצה"ל.  לשרות משמעותי עידוד ✓

 התנדבות ומשימתיות בחינוך ובהתיישבות.  –היציאה לשנת שירות  עידוד ✓

 גבול ירדן.  -ערבה -היכרות עם חבל ארץ בלתי נודע ✓

 -ך, שיוויון בנטל, תג מחיר,צדק חברתי, סולידריות, שלום ובטחון, חינו -בשאלות "בוערות" בחברה הישראלית  חשיפה ✓

 עם נציגי אירגוני השלום, החברתיים, הבטחון וההתיישבות. 

 מחזור י"ב עם אתגרי משימות התנועה הקיבוצית וחזונה.  גיבוש ✓

 חניון עין יורקעםמירוחם  17/12' איום 

 דשא ירוחם -תחנות בנושא מנהיגות בפריפריה והתכנסות פתיחה , חלוקת אופניים 8:00-10:00

 ראש עיריית ירוחם מיכה ביטון -טקס פתיחה 11:00
 ,יציאה לרכיבה 11:30
 חניון לילה עין ירקעם תחנות העמקת ההכרות עם החברה הישראלית –תחנות ועצירת צהרים  12:30-15:30

 התמקמות ללילה בחניון עין יורקעם 16:00
 שיחת מדריכים 18:00
 המחנה הציוני ר"אבי גבאי יוושיחה עם טקס הדלקת נרות  20:30

 
 למושב עידן ציר המפעילם – 18/12 ביום 

 .ירידה בציר המפעלים –רכיבה באופניים  -   :008

  -ל"תחנות העוסקות בצה -עצירה על ציר המפעלים 12:00-10:30
 בית ספר לנהיגה מבצעית,מפעילות האמר, ל"אט,משטרה צבאית, אריות הירדן,ר שריון"פלס,חטיבת כפיר,460שריון    כיות"מ ,הגנה אווירית ,נהגות האמרים

 המשטרה הצבאית. -ל"תחנות העוסקות בצה -עיר אובות-0051:

 שיחת מדריכים  18:00

 .ב"ביקור צעירות וצעירים מהקיבוצים למפגש עם קבוצות י

 -גה פירסטנבר'מירהל, יעלון -בוגי–משה שר הביטחון לשעבר  -לילה בצמת עידןטקס הדלקת נרות בחניון  -00:02

 סיפורה האישי כניצולה יחידה בטבח במעלה העקרבים

 ל"מפגש מתעניינים בנח 21:00

 

 חזרה לחניון לילה צמת עידןנחל ערבה לאורך גבול ירדן   19/12 'גיום 
 דרך החווארים–רכיבה באופניים  – 8:00

 תחנות בנושאים שונים, הערבהחקלאי 

  " ת שירות ומכינותושנ , תנועות הנוער יריד"

 הזדכות על אופניים  -רכיבה לחניון לילה  0016:

 בקבוצות ראשי המועצותביקור שיחת מדריכים ו 18:00

 מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים, ח"כ איתן ברושי. –הדלקת נרות וערב הווי  20:30

 זיקנילסה - העפוה 03:12

 1ד "בה -צמת עידן -אוטובוסים צמודים 20/12ד יום 

 יציאה מהחניון 6:30

 .וקצינים נוספים 1ד "ש עם מפקד בהמפג – ס לקצינים"ביה -9:30

 אלון שוסטר מ.א שער הנגב, ל התנועה הקיבוצית"מאיר מזכ ניר -1ד "בכניסה לבה טקס סיום  - 13:00
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 צוות המפעל: 

 מייל טלפון תפקיד שם
 1ראש 

 lirazb@tkz.co.il 052-2232303 מחלקת ש"ש לירז ברנד
 fafabancic@gmail.com 050-7200325 יועץ בשבילים פביאן בנסיק

 2ראש 
 raz @tkz.co.il 054-6635571 מחלקת ש"ש רז ברוד

 efrat@tkz.co.il 050-2463336  רכזת חינוכית מפעל אפרת קרינסקי

 3ראש 
  co.ilron@tkz. 054-5637634 מחלקת נח"ל רון ויצנר

 oripn@tkz.co.il 053-8268090 רכז טכני אורי פלד נקש
 4ראש 

 gali.g@tkz.co.il 050-7579204 מחלקת ש"ש גלי גרוס 
  054-7918609 בארי רותם חרובי

 מייל טלפון תפקיד שם
 ori@tkz.co.il 0522311645 רכז המפעל אורי אופיר

 oripn@tkz.co.il 053-8268090 ורכז בטיחות רכז טכני פלד נקש אורי
 efrat@tkz.co.il 050-2463336 רכזת חינוכית  אפרת קרינסקי

 deby@tkz.co.il 052-2755323 מנהלת "שבילים" דבי ברא"ס
 revital @tkz.co.il 03-6925396 רכזת הרשמה רויטל נאמן
 ofer.rimon@netafim.com 052-5013060 צוות שנת השירות עופר רימון

 gabi @tkz.co.il 050-5655276 מנהלת אגף חינוך ודוברים גבי אסם 
 nuki @tkz.co.il 052-2751575 תחנות צבאיות מחלקת ביטחון נוקי 

 נעה שנער
 

 shinnoa@gmail.com 052-3531162 , צוות ש"שיהדות כתרבות 

  0523784591 רכז טכני ניה ב
 אסף ארטל

 
  054-7917715 גברעם

 

  

mailto:efrat@tkz.co.il
mailto:ron@tkz.co.il
mailto:ori@tkz.co.il
mailto:efrat@tkz.co.il
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 -הגדרת תפקיד הראש ראש

תפקיד זה בא לתת מענה משמעותי בקשר בין צוות הכנס לבין המדריכים בשטח.  זאת בכדי לאפשר זמינות גבוהה 

 יותר למדריכים. אנו מחלקים את הגדרת התפקיד והציפיות לשלושה חלקים:

  -הכנסמההכנה ועד 

 ליווי וכתובת לשאלות ארגוניות וחינוכיות. ✓

 ייעוץ וליווי לקבוצות חדשות. ✓

 -במהלך הכנס

 קשר ישיר בין צוות המסע לכל מדריך ומדריך. ✓

 כתובת ומענה חינוכי. ✓

 שיחות מדריכים כל ערב לסיכום יום ותדרוך ליום המחרת. ✓

 חלוקה גאוגרפית עד כמה שניתן של חניוני הלילה. ✓

  – לאחר הכנס

 משובים וסיכום ✓

 הצעה לסיכום יום קבוצתי
 ? אילו חוויות מעניינות עברנו היום •

 ? מה למדנו היום •

מחוץ ? בישוב, האם היינו רוצים לעשות משהו בעקבות כך? האם החשיפה לדבר מסוים השפיעה עלינו •

 ?לישוב

 בדברים ששמעתי / בהתנהלות הקבוצה –משהו אחד שלא אהבתי  /משהו אחד שאהבתי  •

לוודא כי כל החניכים נצפו אוכלים, שותים  ומרגישים טוב. במידה ולא, להעביר את המידע  –האישית  ברמה •

 ראשים.-לראש

 

טקס הדלקת נרות יתקיים לפני, דברי הדובר המרכזי של אותו הערב,  20:30בשעה בכל ערב  - טקס חנוכה

 בהובלת מועצות וישובים. מודים מראש למתנדבים!!!
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 :לתחנות כייםחינו םדגשי

 בסיס לשיח קבוצתי. שיהוומומלץ לעשות מאמץ ולחוות את מירב התחנות כקבוצה  ✓

ויראו את הארגון ופועלו יכירו ך.ה חשוב שהמדרי !ומאתגריםובמפגשים מורכבים חלק מהתכנים בתחנות  ✓

 לעידוד החשיבה הביקורתית של החניכים.במפגש הזדמנות 

חשוב שהדבר יעשה בצורה . תוך כדי השיח בתחנות עצמםוצה, את עמדתו לקב יציג .ה מדריךחשוב שה ✓

 את מעבירי התחנות. המכבדת

ראשים את התחנות של יום המחרת ויאספו מהמדריכים באלו תחנות הם חושבים  –בכל ערב ירכזו הראש  ✓

 לעצור את החניכים.

 גישה חינוכית ועיבוד התכנים  –תחנות 
רות ישל , משולבים מתחמי תחנות הסברה. מטרת התחנות לעודדלאורך מסע האופניים, במהלך ימי הרכיבה

 -תוך היכרות עם חבל ארץ  בחברה הישראלית" בוערות"שאלות לחשיפה משמעותי, עידוד היציאה לשנת השירות ו

 הערבה !

 המפגש עם דוברי התחנות, יכול להתנהל במספר אופנים: 

 יינים אותו.המדריך יאפשר לכל נער ללכת ולשמוע את הנושאים המענ .1

 המדריך הולך עם הקבוצה שלו, מכוון אותם לשמוע נושאים שחשוב לו שילמדו עליהם.  .2

שתי האפשרויות מזמנות למידה, אך האפשרות השנייה מאפשרת למדריך לקיים שיח עם קבוצתו ולהמשיכו יותר 

 מאוחר בשיחת ערב במסע או במועדון הנוער בבית. 

 עיבוד של הביקורים בתחנות וניתן לעשות זאת במספר דרכים: אנו ממליצים עד כמה שניתן לבצע 

ערב לפני יחולקו בשיחות הראשים רשימת התחנות, עיברו עליה עם החניכים ונסו לחשוב  הערכות לתחנה: .1

 :אילו תחנות רלוונטיות עבורכם יותר ואלו פחות. ניתן לעשות זאת בשלוש רמות

 הכנת שאלות מראש -אישי

 וצה קטנה מהקבוצה אילו שאלות רלוונטיות עבורם.לבחון קב -קבוצתי

 האם יש בין התחנות תחנה שהייתם שמחים שכל הקבוצה תלך יחד תשמע ותשוחח על כך. -כל הקבוצה יחד

 החניכים עוברים במהלך התחנות בעיבוד בסוף היום נסו להציף שאלות. עיבוד התחנות: .2

 ת התחנות.ספרו חוויה או משהו קטן שלמדתם/זוכרים מאח -אישי

 האם יש משהו שהייתם שמחים להביא לקיבוץ/מועצה? -קבוצתי

 עיבוד והמשך שיחה מתוך הדברים שעלו בתחנה. -כל הקבוצה יחד
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 -תחנות לאורך המסלול

 שם הארגון מיקום ושעות יום

 האמת שלי ירוחם גן הראשונים יום א'

 שוברים שתיקה 8-11 17/12/17

 כשיושלום ע נושאים בוערים  

 נשות מחסום ווטש בחברה הישראלית  

 לוחמים לשלום    

 פורום משפחות שכולות דת ומדינה  

 שירות לאומי -שלומית חברה וכלכלה  

 שתי מדינות מולדת אחת מדיני ביטחוני פוליטי  

 שוויון עכשיו    

 אם תרצו    

 ישראל חופשית  

 נגב קרמיקה  

 אדי    

 חניון לילה עין 
 14:00-16:00 יורקעם

 המשמרת הצעירה במפלגת העבודה     

 מיטב  

    יום ב'

      

 שריון 14:30 - 12:30 18.12

 כפיר צבא  

 מגל    

 מפעילות האמר  

 פלס"ר שריון    

 אט"ל אגף טכנולוגי לוגיסטי    

 משטרה צבאית    

 בית ספר לנהיגה מבצעית    

 אריות הירדן    

 ש.ל.ם האגודה הישראלית להתנדבות    

 דרך החווארים 19.12יום ג' 
 מחצבה ניםתייר 8:00-10:00   

 חקלאי דור שני בחצבה חקלאות  

 ם דור ראשון מושב עידןחקלאי    

 תיירן    

 ברדלס    

 תנועות הנוער/ שנות השירות/נציגי המכינות 12:00-16:00 19.12יום ג' 

 נתן/תג מאיר    

 נשים עושות שלום    

 המכללה החברתית כלכלית    

 /אדם ואדמה /תנועת הפריפריות    
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 !!!!הסבר ודגשים -1בהד  

 כל אחד ואחת מושפעים בתהליך הבחירה  אחת המטרות  של מסע יב הוא השיח על  השרות הצבאי המשמעותי.
 משפחה, חצר הישוב, בית הספר -ירה בסביבת חייומיכולותיהם  האמתיים )קבא, דפר, פרופיל(מהאוו ממטען ערכים

 ומהמוטיבציה האישית
 

 להורות -למפקד שעבר הכשרה ניתנת הזכות להחליט– *הצבא מסגרת היררכית
 החייל הזוטר חייב לציית

רוח –*הצבא פועל על משמעת חזקה בשלבים הראשונים, ואח"כ אישיות המפקד אמורה להכתיב את התנהלות היחידה 
 המפקד

ביחידות בהן המפקד חסר כריזמה ומנהיגות, היחידה עלולה לא למלא את יעודה, או להבדיל, לבצע מעשים שאינם עולים *
 -בקנה מידה מוסרי מקובל

 לשדרת פיקוד בוגרת, מנוסה, מוסרית וכריזמטיתיש צורך גדול 
 ך.*למפקד ניתנת אחריות רבה בשמירה על חיי אדם מחד ובביצוע הוראות ופקודות מאיד

 בית ספר למנהיגות -האחריות ניתנת בעקבות מעבר קורסים ייעודיים
מוביל דרך, משפיע, מעצב התנהגות . מהמפקדים –כל מי שעשה תפקיד של פיקוד והובלה הופך למנהיג בטריטוריה הקטנה 

ך, בניהול יש ציפיה לראות דברים מזוית בוגרת יותר. מאוחר יותר באזרחות אותם מפקדים יכולים להשתלב בחינו
 בתפקידים בעלי אחריות גולה ומשפיעה.

כל אזרחי המדינה מתחילים מאותה מדרגת זכויות וחובות בצבא. גם מי שמגיע מסביבה  -*צהל הוא כור היתוך חברתי
חברתית כלכלית שונה מבצע את המטלות בדיוק כמו מי שסיים בהצטיינות בגרות בתיכון יוקרתי ולהוריו מעמד כלכלי 

 איתן.
מלבד תפקידי הלוחמה ביחידות הקרביות –בעשור האחרון מרבית התפקידים נפתחו לשרות נשים – וויון מגדרי*ש

 המסתערות.
 בשנים האחרונות הוקמו גדודים מעורבים בהם אין שוני בין לוחם ללוחמת. 

הברחות -רמים עוייניםקרקל, אריות הירדן, ברדלס גדודים אלו מופנים למשימות שמירה והגנה בגבולות מפני חדירות גו
 נשים, אמלח, סמים

כתותחנים, נ.מ, פקוד העורף, חילוץ והצלה, איסוף קרבי  בהם נשים הם חלק אורגני מסד"כ -וישנן יחידות אחרות  
 היחידה.

 הגורם המחליט על שיבוץ וביצוע מהלכים הינו הגורם הפיקודי.– *סיירת או ניירת
ופית אינה בידיך. לך שמורה ההחלטה איך לבצע את המוטל עליך. ופה המקום ההחלטה הס–גם אם רצית, כיוונת , חלמת 

 שלך, של השקפתך כיצד להפוך מצב נתון להזדמנות לשינוי.
חובת ההוכחה עליך וניתנת לך הזדמנות פז לייצר -גם אם תשובץ לתפקיד בלתי נחשק שנתפס כמיועד לחברה' ברמה נמוכה

 טיבציה והפיכת מקום העיסוק למקום שתרגיש מאותגר.לעצמך את סביבת העבודה עי הגברת מו
*האפשרות להיות "ראש דשא" ללא הפעלת חשיבה עצמית וגילוי מוטיבציה ,מאד מזמינה ומפתה במצבים שאינך מרגיש 

 שייך. הצלילה כלפי מטה לא מחייבת כלל מאמץ.
לתפקיד משמעותי. ההתייחסות -פקיד  היא הקוד הנכון בדרך להפיכת כל ת הלימון ללימונדההיכולת שלך להפוך את 

 הם הגורמים שיכולים לסייע במהפך .-לדברים, הסקרנות, החשיבה מחוץ לקופסה
 נבקש:  1בבה"ד מהקצינים המגיעים לקבוצות 
 לתאר את אופי השרות שלהם

 לגעת בסוגיות של אתגר אישי, 
 מקום של השפעה , חיכוך חברתי, יכולת לשינוי

 ילים הבאמה הם מצפים מדור החי
 "זה שמע, ובצע!!!"-מטרת השיח לא לצאת עם סימני קריאה

 הכוונה לגעת בנקודות שיעוררו חשיבה והתלבטות
 שיעוררו עניין וסקרנות

 ואפשרו כל אחד להבין, שהסוד לאופי השירות ולמשמעותו תלויה בעיקר  בו עצמו
 ובדרך העיבוד שייתן לתפקיד ולמשימה שיוטלו עליו....

 
 נתנו הוא המקפצה לחיים הבוגרים של מעורבות, ולקיחת אחראיות אישית וציבורית.הצבא מבחי
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 ובקיצור: דגשים לשיחה במהלך בה"ד  - עם הקצין 

מטרת השיח לתת הכוונה לנערים ולגעת בנקודות שיעוררו חשיבה והתלבטות. אין צורך שהנערים יצאו מהשיחה עם סימני 
ות ויגרה כל אחד להבין שהסוד לאופי השירות ולמשמעותו תלוי הרבה באדם עצמו, קריאה, אלא שהשיח יעורר עניין וסקרנ

 ובדרך העיבוד שייתן לתפקיד ולמשימה שיוטלו עליו.
 

 :הצגה עצמיתראשית, 

 שם  .1

 תפקיד ברמה הכללית .2

 הסיבה ליציאה לקצונה .3
 

 דגשים חשובים במהלך השיחה 
 מבחינתםהקצין/קצינה מוזמנים למשוך את השיחה לכיוון הרצוי 

 

 מתמודדים/ התמודדובמהלך השיחה יעלה/תעלה הקצין/קצינה את האתגרים האישיים איתם הוא/היא  •

 האם הוא/היא רואים בצבא מקום של השפעה בחברה הישראלית? •

 האם קיימת ציפייה מהדור הצעיר בנוגע לצבא? •

 בעיניו?  שירות ערכי משמעותיהוא מהו  •

האם  - ישוריהםכאלו ששובצו בתפקיד שלטענתם/טענתן לא הולם את מה אם אלו שלא יכולים לשרת בקרבי/  •
 להשקיע ולהיות מפקד או לעשות את המינימום?
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 1או בזמן המסע לפני בה"ד  עפעילות שכדאי לעשות לפני המס -1בהד  

 אחת המשימות החשובות של מסע יב הוא עידוד השיח על  השרות הצבאי המשמעותי. הקדמה:
שפעים בתהליך הבחירה, ממטען ערכים אותו אסף במהלך חייו, מהצו הראשון  )קבא, דפר, כל אחד ואחת מו

משפחה, חצר הישוב, בית הספר ולבסוף גם מהמוטיבציה האישית של כל נער או  -פרופיל(, מהאווירה בסביבת חייו
 נערה למשמעות השירות שלו/שלה.

רו בהם חשיבה והתלבטות. אין צורך שהנערים יצאו לתת הכוונה לנערים ולגעת בנקודות שיעור מטרת הפעילות
מהפעילות עם סימני קריאה, אלא הדיון יעורר בהם עניין וסקרנות ויגרה כל אחד להבין שהסוד לאופי השירות 

 ולמשמעותו תלוי הרבה באדם עצמו, ובדרך העיבוד שייתן לתפקיד ולמשימה שיוטלו עליו.
 

 הפעילות: 

 חשוב כי הקבוצה תשב במעגל  •

 איש 20חשוב שגודל הקבוצה לא יעלה על  •
 

 : שם, תפקיד ברמה הכללית.ספר/י על שירותך הצבאי –מדריך/ה  .1

נסה/י לספר בקצרה על חוויה משמעותית שחווית, שתרמה לך ללמידה על עצמך, עליך בסביבה הצבאית 

 דקות 10החדשה. 

 דקות 10ת במקומם. : הקפד/י כי הזוגות נשארים לשב. הפנה/י שתי שאלות לשיח בזוגות2

 א. שאלה ראשונה: ספר/י לחברך/תך על מקרה בו היה לך מקום לבחירה אישית, ניצלת אותו ונהנית ממנו.

ב. שאלה שנייה: בקש מכל אחד לשנות בן זוג. מי שדבר עם מי שישב מימינו, ישוחח כעת עם מי שיושב משמאלו: 

 ה המסגרת, מי האדם שלא איפשר ומה הרגשת עם הדבר?מקום בו לא ניתנה לך בחירה אישית, מה היית -השאלה 

 

 דקות 20.... שיח על דברים ששמעתי, שאני חושב שאני יודע על הצבא –במעגל . 3

 המדריך/ה מחלק את הקבוצה לשתיים )חצי ימני וחצי שמאלי(

הדבר, החצי המדריך/ה מציג אמירות. החצי  הימני תמיד מסכים לאמירה ונותן טיעונים שלדעתו מחזקים את 

 השמאלי, אף פעם לא מסכים, ומציג טיעונים שמחזקים את עמדת ה"לא מסכים". 

 יש לציין בפני הקבוצה כי לא חייב להיות קשר בין הטיעונים שאדם מציג, לבין מה שהוא חושב באמת.  

 אמירות )בחר/י את אלו שנראה לך שיצליחו לעורר הכי הרבה שיח בקבוצה שלך(: 

 בצבא מעודד אנשים להיות ראש קטן. המבנה ההיררכי •

 אלא עם מי אתה עושה. –בצבא לא משנה מה אתה עושה  •

תהיה מובילה בחיים, מי שהייתה משקית ת"ש תהיה  –הצבא מחזק מקום ותפקידים לחיים. מי שהיתה מפקדת  •
 עובדת סוציאלית.  

כל חלקי הפאזל בחברה  רק שם נפגשים במקום שווה –הצבא הינו כור ההיתוך המרכזי במדינת ישראל  •
 הישראלית.

 הקיבוצניקים והמושבניקים היו חוד החנית בצבא, וחשוב שימשיכו להיות כאלו. •

 צבא משמעותי אמיתי הוא בהכרח קשור בתפקיד פיקודי •

 הצבא הוא "כאילו שוויוני" בנות לא יכולות לשרת באופן תורם ומשמעותי כמו הבנים.  •

 יה חייבים לשרת בצבא. הצבא הוא של המדינה ולכן כל אזרח •

 השירות שלי תלוי במפקד שלי •

 השירות שלי תלוי בי •
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 התפקיד השני החשוב של הצבא הוא השפעה וחינוך בחברה הישראלית •

נערים שקבלו השכלה טובה מקבלים הרבה פעמים תפקיד טוב בצבא ובעקבות כך  –שוויון בצבא זו אשליה  •
 משתחררים מהצבא "עם עבודה ביד". 

 
   –יכום סבב ס. 4

 איפה אתה רוצה לראות את עצמך לקראת סוף השרות הצבאי.
 ממה שאתה יודע היום על הצבא, מה החשש הגדול שלך? 
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 הכנה לקבוצה לפני המסע או בזמן התחנות הצבאיות ל"צהבשירות משמעותי 
 

 :מלחמת תפקידים

 שהתפקידים שאתה מציע ינצחו :מטרת המשחק

 

 ?איך משחקים

שני הנציגים עומדים אחד מול (. שיכול להתחלף כל הזמן)לכל קבוצה יש נציג . יכים לשתי קבוצותמחלקים את החנ

 .ל"השני ושניהם צריכים להגיד בו זמנית תפקיד שיש בצה

 .ש ומורה חיילת"משקית ת: לדוגמא

 . על הקבוצות להחליט איזה תפקיד מנצח

 . אם הם לא מצליחות ניתן לבחור שופט

 
 :שנתקעיםמקרה רשימת תפקידים ל

 
 

 לוחם חילוץ והצלה -
 שוטר צבאי -
 פקידת לשכה -
 צלם צבאי -
 ק תקשוב"מש -

 
 
                                                                          :שאלות לדיון - יון בעקבות המשחקד

 ?מה הופך תפקיד למשמעותי .1
 ?מי הופך משהו למשמעותי? מה זה משמעותי בכלל .2
 ?פקיד אחד יותר טוב מתפקיד אחרלמה ת .3
 ?מה הופך תפקיד להיות יותר טוב .4
 ?האם החברה מכתיבה לנו מהם התפקידים המשמעותיים בצבא ובחיים בכלל .5
 ?למה? ל צריך להיות חובה"האם לדעתכם הגיוס לצה .6
 ?למה להתגייס בכלל .7
 ?מה הוא צבא בשבילכם .8

 
 אזרחות וצבא

יצגת את הצבא, והשנייה מייצגת את שנת השירות. המנחה אומר מחלקים את הקבוצה לשתיים. קבוצה אחת מי

 מילה, וכל קבוצה צריכה לבחון ולומר מה אצלה מסמלת/ מבטאת המילה הנאמרת. 

 נוקשות              גמישות 

 מסגרת טוטאלית  דמוקרטית, מסגרת פתוחה

 היררכיה    שוויוניות 

 המשימה במרכז    הפרט במרכז

 קבוצתיות    אינדיווידואליות

 ציות    אפשרות בחירה

                                                                        סכנת חיים     ביטחון 

 

 ש"קית ת"מש -
 קית חינוך"מש -
 ק קליעה"שמ -
 לוחמת קרקל -
 ן בסיס"מד -
 ר"מדריכת חי -
 נווט קרב -
 "במחנה"כתב לעיתון  -

 נהג תובלה -
 טכנאי מטוסים -
 לוחם בצנחנים -
 צית בגדוד"סמב -
 תצפיתנית -
 מורה חייל  -
 אפסנאי -
 טבח -
 חבר בלהקה צבאית -
 חובש  -
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 פעילות קבוצה – ש"יציאה לש
 

 :  מהלך
 (דקות 10.  )סבב איך היה לי היום( 1
 (דקות 10..)ש או צבא זאת השאלה"ש (2
 (דקות 20)דיון + קטע מאליסה בארך הפלאות( 3
 (דקות 5)קטע קריאה לסיום ( 4
 

 :אורית .1

 (.הדרכה, טיול)מבקשים מכל להתייחס לתכנים שעברנו במשך היום 
 .משהו שעורר בהם מחשבה, משהו חדש שלמדו, לבקש מהם לומר דבר אחד שנגע בהם במהלך היום

 . ש או צבא זאת השאלה"ש .2
 והקצה השני שלו זה צבא יוצרים קו דמיוני שקצה אחד שלו זה שנת שרות

מרה מתאימה יותר האאם . והם צריכים למקם את עצמם על הקו לפי מה שהם חושבים אמרות חניכיםנותנים ל
 .ש או לצבא"לש

 אתה לומד להתמודד עם מצבי לחץ.  1
 אתה מכיר את הארץ .1
 אתה לומד לעמוד ברשות עצמך .2
 אתה עשוי לרכוש ידע מקצועי .3
 אתה מקבל אחריות .4
 לארגון וסדר אתה מתחנך .5
 אתה לומד לחיות עם אנשים אחרים .6
 לב-אתה עומד במבחנים של אומץ .7
 אתה נעשה מעורב יותר בחברה הישראלית .8
 אתה עומד במבחנים של מאמץ גופני  .9

 אתה שותף פעיל בהגנה על מולדתך .10
 אתה רוכש חברים טובים .11
 אתה מתעסק עם נוער .12
 אתה מתנדב מרצונך .13

  מקריאים קטע מ"אליסה בארץ הפלאות" .3

 

 

 

 

 :תייחס לקטע מאליסה בארץ הפלאותה

 ?מה עולה מתוך הקטע  •

 ?למה בטוח שנגיע אם נתמיד בהליכה? האם רק ההתמדה חשובה  •

 ?מה לגבי רגע הבחירה  •

רגע לפני צומת דרכים, לפני דרך חדשה. מי לשנת שירות או מכינה, מי לגיוס או לאזרחות. מה משפיע  –אתם בי"ב  

 ?םעל הבחירות שלכ

 .להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עלי ללכת מכאן?" שאלה אליס התואיל "
 .אמר החתול -רבה לאן את רוצה להגיע." זה תלוי במידה "

 ".אמרה אליס -לא אכפת לי כל כך לאן" 
 ".אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי" אמר החתול

 .בתנאי שאגיע לאנשהו" הוסיפה אליס כהסבר"
 "בטוח שתגיעי" אמר החתול "אם רק תתמידי בהליכה"
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 ?"פ הלב ולא מתוך "טרנד", עתעד כמה אנחנו עושים בחירה אמתי  •

 ?האם הבחירה היא רק עם הלב? האם נכון לקבל החלטות על סמך תחושה רגעית, על סמך אינטואיציה  •

 מה המחיר של החלטות כאלו? )קשה להתמיד...(.

 .כיצד נתמיד? חשוב להזכיר לעצמינו כל הזמן את המטרות שלנו  •

 ?עד כמה אנחנו מוכנים לעשות בחירה שגובה מאתנו מחיר יקר  •

 ....צבא, מרחק מהבית, קושי נפשי ופיזי   •

הזמן לשאול את עצמינו לאן אנחנו רוצים להגיע ומה אנחנו מוכנים לעשות  עבור זה. להבין שהיעד הוא לא  זה  •

  .המטרה. הדרך חשובה וגם ההתמדה לאחר מכן

 .ובים לנו. לא יקרו דברים בלי שנתאמץ.... לא להיות פאסיבייםלהתעקש על דברים שחש 

 מסכמים עם קטע קצר ונחמד .4

  .על הרים יש לטפס מתוך מאמץ קטן ככל האפשר, בלי התלהבות יתרה"

 .האמת של טבעך העצמי היא הצריכה להכתיב לך את הקצב

 .האט -הגבר את הקצב, אם אתה נעשה קצר נשימה -אם אתה קצר רוח

 .פיל בהר מתוך איזון בין קוצר רוח לקוצר נשימהיש להע

אז, כאשר אינך מקדים לחשוב על דברים, פוסקים צעדיך מהיות אמצעי להשגת המטרה, וכל אחד מהם נעשה 

  .למאורע בפני עצמו

סלע זה יש לו קצוות מסוכנים, סלע זה אחוז בהר בצורה רופפת, מנקודה זו רואים פחות טוב את השלג אף כי הוא 

  .מצא קרוב יותר אליונ

 .אלה דברים שתמיד יש להבחין בהם

 .הם חיים רדודים -חיים הנחיים רק למען איזושהי מטרה עתידה

  .צלעות ההר הן המזינות את החיים ולא פסגתו

  .עליהן מתרחשות צמיחתן של דברים

 -אולם, כמובן, ללא הפסגה לא תוכלנה להתקיים צלעות ההר

 .הותן של הצלעותהפסגה היא המגדירה את מ

 ."וכך ממשיכים אנו הלאה. דרך ארוכה לפנינו... אין מה למהר..... פשוט צעד אחר צעד
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 פעילות קבוצה –ציונות 
 פתיחה

עושים שמש אסוציאציות עם המילה ציונות ועל החניכים להגיד את כל מה שעולה להם  -שמש אסוציאציות
 לראש שקשור לציונות כפי שהם רואים אותה.

 
 ק א'חל

 תנועות גוף: אומרים לחניכים לפעול אחר ההוראות שנאמרות להם

 כל מי שלא מבין מה זה ציונות שישים את יד ימין על הראש. •

 כל מי שציונות בשבילו זה שכל היהודים יחיו בארץ שישים את יד שמאל על המותן. •

 לבן שירד על ברך ימין.-כל מי שציונות בשבילו זה לקנות רק מוצרים כחול •

 שהיינו צריכים לגור באוגנדה שיצמיד את אוזן ימין לכתף. –כל מי שחושב שהרצל צדק  •

 כל מי שחושב שלעודד את נבחרת ישראל זה ציונות שישב ישיבה מזרחית. •

 כל מי שחושב שלהקים קיבוצים חדשים בארץ זה ציונות שיחזיק את רגל שמאל באוויר. •

 זה ציונות שיצמיד את האף לברך.כל מי שחושב שכתיבת שירים, סיפורים והצגות  •

 כל מי שחושב שלהיות קרבי זה ציוני שישים ידיים על הכתפיים. •

 כל מי שחושב שלהיות מדריך ולעשות שנת שירות זה ציונות שיוצא את הלשון החוצה. •
 
 

 בית משפט בנושא ציונות  -חלק ב 

עון טיעונים מדוע הוא קבוצות. מעלים למשפט אישיות מסוימת ועל קבוצה אחת לט 2-מתחלקים ל .1
 אינו ציוני ועל קבוצה אחת לטעון מדוע הוא ציוני.

הקבוצה המשכנעת ביותר זוכה במשפט כמו תחרות הדיינות מהסרטים האמריקאים ניתן גם לחלק  .2
 לשלוש קבוצות ואז כל פעם אחת היא השופטת.

 דוגמאות לאנשים שניתן להעלות ל"בית המשפט":

ראלית, שעבר לחו"ל לשלוש שנים בשביל עבודה אבל כנראה טק שעובד בחברה יש-עובד הי •
 יישאר שם עקב נישואין.

דונם שאם לא היה שם היו נתפסים ע"י בדואים אך  3000חקלאי בנגב שמגדל במים מליחים  •
 מעסיק בעיקר עובדים זרים מתאילנד.

החייל מיליונר גוי שתורם כספים לארץ לפרויקטים רבים בחברה הישראלית ולאגודה למען  •
 אך מעולם  לא דרך בארץ.

 מדריך תנועת נוער שמסרב להתגייס מתאמי מצפון. •

 דרוזי שמשרת בקבע כקצין בגולני בעל איתור גבורה ממלחמת לבנון השנייה. •

נער יהודי שגר בפריז עם משפחתו חוזר לארץ כדי להתגייס לצבא ולאחר מכן חוזר לחו"ל  •
 ממשלתו. לצורך לימודים אקדמיים המוענקים לו חינם

 אדם המאמין כי רק שומרי המסורת צריכים לחיות בארץ ישראל. •
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 פעילות לקבוצה –הגבורה 

הערך גבורה הוא מסמליו המרכזיים של חנוכה. גבורת המכבים היא ביטוי של מאבק על עצמאות רוחנית 
 ולאומית והיא חלק מסיפור החג שמסופר לילדים מגיל צעיר.

ותה של הגבורה בתקופתנו במבט של נערים שלומדים לפתח חשיבה ביקורתית הפעילות באה לבחון את משמע
 על החברה שבה הם חיים. חנוכה הוא הזדמנות לבחון את ערך הגבורה והשתנותו בתקופות שונות.

 שאלת פתיחה מהי גבורה? או מיהו גיבור בעיניהם ?לאסוף את התשובות  פתיחה: .א

 גיבור..."  את הפסוק ממסכת אבות "איזהו קוראים יחד .ב
     ֵאיֶזהּו ִגּבֹור, ַהּכֹוֵבׁש ֶאת יְִצרֹו, ֶׁשנֱֶאַמר "טֹוב ֶאֶרְך ַאַפיִם ִמִגּבֹור ּומֵׁשל ְּברּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר"

 שנה, אבות ד, אמ )משלי טז, לב(. 

 ן חז"ל מחשיבים את כיבוש היצר כגבורה.\מה המשמעות של כיבוש היצר ומדוע לדעתם .ג

על תפיסת הגבורה ביהדות. הקטע מחובר באופן עמוק  ישעיהו ליבוביץקריאה בקטע של  .ד
למציאות שאנחנו פוגשים בימים אלו סביב שאלת הערכים והמידות של גבורה צבאית. חשוב 

לקיים את השיחה מתוך ראייה ביקורתית אבל לא מפרקת את ערך התרומה וההתמודדות 
 שעומדת בפני מדינת ישראל בהיבט בטחוני.

... והנה, אף בלי ניתוח פילוסופי של מושג הגבורה ובלא ביקורת של גילויי הגבורה השונים,  : ליבוביץ ישעיהו
שהרי היא, ורק היא מבין כל גילויי  –ניתן לקבוע כעובדה שהגבורה הצבאית היא הזולה בין הגילויים האלה 

יסטוריה, בלא כל קשר לרמתם של הגבורה, מצויה בהמוני בני אדם, בכל העמים והתרבויות ובכל התקופות בה
יצרים, שהיא נדירה בכל -מה שאין כן בגבורה של כיבושי –אדם אלה מבחינה רוחנית, מוסרית או חברתית  –בני 

שהגבורה הצבאית היא נחלתם של טובים  –לא בהיסטוריה ולא במציאות של ימינו  –מקום ובכל זמן. לא מצינו 
דה גם בנחותים וירודים. משמע: קל לאדם הממוצע לעמוד בגבורה בניסיון ומעולים דווקא; היא מצויה באותה מי
בנסיון העמידה נגד פיתויי יצר הקניין או יצר השלטון או היצר המיני   יום-של סיכון חייו בקרב מלעמוד בחיי יום

י )"חייל וכד'. גבורת לחימה עדיין אינה עדות לרמתו האנושית של בעליה. אם אדם הוא "גיבור" במובן הצבא
לא בחינת חכם ונבון ולא בחינת ישר והגון. לעומת זה, אדם  –מעולה"(, אין בכך ערובה להיותו אדם מעולה 

   מעלה המועטים.-חזקתו שהוא מבני –שעמד בגבורה נגד דחפים הנובעים מקנאה, משנאה, מתאווה ומכבוד 
רצה לגבורה זו, ולא משום גישה יש לקבוע שבמסורת היהודית אין למצוא הע –אשר לגבורה המלחמתית 

פציפיסטית הפוסלת אותה. כבר הוטעם שהמלחמה מוכרת כעובדה במציאות האנושית, ואף ניתנת לה הצדקה 
בנסיבות ובתנאים מסוימים; מכאן, שהלוחם ממלא פונקציה הדורשת ממנו גבורה. אבל לא נמצא במקורות 

יהודיות רבות, אף במתוקנות -ת מאוד בתרבויות לאההערכה הרווח –היהדות הערצה של גבורת האדם הלוחם 
שבהן. אף על החשמונאים לא נאמר ב"על הניסים" אלא שלחמו את מלחמת ה' והצילו את התורה; ואילו גבורתם 

היא מתקבלת כדבר המובן מאליו. אם יש מלחמה חייב החייל להיות חייל טוב,  –במלחמה אינה מוזכרת כלל 
רופא טוב. אין ביהדות התפעלות  –שרברב טוב, הרופא  –קלאי טוב, השרברב כשם שחקלאי חייב להיות ח

מיוחדת מגבורה צבאית דווקא. אבל בציבורנו היום משתוללת מנטליות המעריכה את האדם בעיקר מבחינת 
היותו חייל טוב, ואפילו רואה בכך תכונה המכפרת על פגמים חמורים באישיותו. ייתכן שפלוני נחות מבחינה 

 אבל "הוא היה חייל מצוין", הוא "הצטיין בגבורה בקרב". –טלקטואלית או מוסרית אינ

פלור ואברהם שפירא )עורכים(, לקסיקון התרבות -ישעיהו ליבוביץ, 'גבורה', בתוך: ארתור א' כהן ופול מנדס 
 .(67–62היהודית בזמננו, מושגים, תנועות אמונות, תל אביב תשנ"ג, עם עובד, עמ' 

רוח ישראלי. פרופסור לביוכימיה -( מדען, הוגה דעות ואיש1994 – 1903ישראל -)ריגה -בוביץ ישעיהו לי
באוניברסיטה העברית בירושלים. בהגותו הדגיש את חשיבותה של ההלכה ועבודת האלוהים כתכלית החיים 

הדת היהודית הוא קאנטיאני. בענייני דת גרס כי עיקרה של -הדתיים. בהגותו הפילוסופית נקט קו אנליטי פוסט
 במעמדו של האדם לפני האל, מעמד המתבטא בקיום המעשי של המצוות ולא באמונה בתיאוריות דתיות

מהי התפישה היהודית ביחס לגבורה, כפי שבאה לביטוי בדברי ליבוביץ, והאם אנחנו  שאלה: .ה
 יכולים להזדהות איתה?
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ות מהחיים שעליה נכתב שומעים את השיר. בלה היא דמ הכרות עם השיר בלה בליסימה: .ו
 שיר. היא מייצגת אומץ לב וגבורה שיכולה לעורר מחלוקת

 בלה בליסימה

 השיר של "הדג נחש" 

 על מעשה הגבורה של בלה פרוינד

 ֶזה ִספּור ִאּתֹו ָראּוי יְָלִדים ְלַחנְֵך

 ֶזה ִספּור ִאּתֹו ָראּוי יְָלִדים ְלַחנְֵך

 ם ְלַחנְֵךֶזה ִספּור ִאּתֹו ָראּוי יְָלִדי

 ֶזה ִספּור ָראּוי

 1992ְּבַמאי,  12יֹום ְׁשִליִׁשי,  

 יֹוֵצאת ִאָשה ִמֵּביָתּה ִּבירּוָׁשַליִם

 יֹום ָרִגיל ְסַטנְַדְרִטי ֹלא ְמיָֻחד ְּכמֹו ָּכל ַהיִָמים

 פּול יְָלִדים ָּבְרחֹובֹות ָהיְָתה ְׁשִביַתת מֹוִרים

 ל נֱֶאָלחְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַמָמׁש ְמַחּבֵ 

 ַמְׁשִליְך ַסִּכין ִמְטָּבח ִאָּתּה ָדַקר ְׁשנֵי נְָעִרים ַחִפים

 עֹוד ִפגּוַע ְמטָֹרף ַאְכָזִרי

 עֹוד ִפגּוַע ְלֻאָמנִי

 הּוא פֹוֵתַח ִּבְמנּוָסה ִּכי ַאֲחָריו דֹוֵלק ָהמֹון 

 ֶׁשּתֹוֵפס אֹותֹו ַּכֲעבֹר ִמְסַפר ְׁשנִיֹות ְּבתֹוְך ַחנְיֹון

 ֶעְשרֹות ֲאנִָׁשים ּבֹוֲעִטים ּבֹו

 ֵהם רֹוִצים ִלְסגֹר ֶחְׁשּבֹון

 ֲאנִי ֹלא ׁשֹוֵפט אֹוָתם, ֶזה ִמְקֶרה ְּבִלי ִהָגיֹון

 ֶזה ַמָצב ָפגּום, ָעגּום, ָארּור, ֹלא ָּברּור

 ֲאָבל ָאז ַמִגיָעה ָהִאָשה ּוְמַׁשנָה ֶאת סֹוף ַהִספּור

 יא ִמיָד נְִׁשֶּכֶבת ּוְמגֹונֶנֶת ְּבגּוָפּהִּכי ַעל ַהְמַחֵּבל הִ 

ַעל ֶטרֹוִריְסט ֲאָבל ַגם ָאָדם ֶׁשְּבִלי גּוָפּה ָהיָה 
 גּוָפה

"ֲאנִי ֹלא ֵמִבין, ֹלא ָפַחְדְּת ִעם ְמטָֹרף ִמַּתְחַּתיְִך 
 ֶהָהמֹון ּכֹה ָקרֹוב?

 ֹלא ָהיָה ַקל יֹוֵתר ָלקּום וְַלֲעזֹב?"

 ֶׁשֹּלא ָהיָה ָלּה זְַמן ַלְחׁשֹב ָענְָתה ָלִעּתֹונַאי

 ָענְָתה ָלִעּתֹונַאי ֶׁשֹּלא ָהיָה ָלּה זְַמן ַלְחׁשֹב

 ֶּבָלה ֶּבִליִסיַמה ֶּבָלה ֶּבִליִסיַמה... 

 ַהִמְקֶרה ֶׁשל ָהִאָשה ַהזֹאת נְֶחַרט ִלי ָּברֹאׁש 

 ֵמֵאיפֹה ַהּכַֹח ִלְׁשַּכב ְּבִלי ָלזּוז, ְּבִלי ַלְחׁשֹׁש

 ֶאת ַעְצִמי ֶמה ָהיִיִתי עֹוֶשה ִּבְמקֹוָמּה ׁשֹוֵאל

 לֹו ְּבִדיּוק ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָהיִיִתי נְִקָלע ַלְסִביָבה

 ָּברּור ִלי ֶׁשֹּלא ָהיִיִתי ָּבא ּובֹוֵעט

 ֲאָבל ִאם ִלְהיֹות ָהגּון וְלֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת

 ֹלא נְִרֶאה ִלי ֶׁשָהיִיִתי ְמֻסָגל ִלנְהֹג ָּכמֹוהָ 

 ֵּבה יֹוֵתר ַמְתִאים ִלי ָלקּום וְִלְברֹחַ ַהרְ 

 ָאז ַמְקִסימּום ְלנַסֹות ִלְמצֹא ׁשֹוֵטר אֹו ַמֶשהּו

 ֲאָבל ִהיא ָׁשְכָבה ָׁשם ַעד ֶׁשּכֹוחֹוֶתיָה ַּתשּו

 ֶעְשִרים ַדּקֹות ִהיא ָחְטָפה ָׁשם ְּבִעיטֹות

 ַהיְָלִדים ֶׁשָלּה ָראּו וְֹלא ִהְפִסיקּו ִלְבּכֹות.

 ֶּבָלה ֶּבִליִסיַמה ֶּבָלה ֶּבִליִסיַמה... 

 ַהְגֶבֶרת ְלֵסֶמל ֹלא ָהְפָכה 

 ּוְׁשָמּה נְִמַחק ְלַמֲעֶשה ֵמַהּתֹוָדָעה.

 ֵאין ּבּול ֶׁשָלּה

 אּוַלי ִּכי יְִשָרֵאל עֹוד ְּבֶׁשָלּה וְֹלא ְּבֵׁשָלה

 ְלַאֵמץ ְלֵחיָקּה ִגּבֹור

 ת, ִגּבֹורֶׁשְגבּוָרתֹו ֹלא ִמְלַחְמִּתי

 ֶׁשְגבּוָרתֹו ִהיא ֹלא ְצָבִאית, ִגּבֹור

 ֶׁשְגבּוָרתֹו ַרק מּוָסִרית,

 ִגּבֹור ִאָשה, וְעֹוד ֲחֵרִדית.

 ְדִעי ְלָך ִאָשה יְָקָרה ֶׁשֹּלא ָׁשַכְחִּתי 

 ֶאת ִספּור ְגבּוָרֵתְך ְלַעְצִמי ִהְבַטְחִּתי

 ְלַחנְֵךֶׁשֶזה ִספּור ִאּתֹו ָראּוי יְָלִדים 

 ֶזה ִספּור ִאּתֹו ָראּוי יְָלִדים ְלַחנְֵך

 ֶזה ִספּור ִאּתֹו ָראּוי יְָלִדים ְלַחנְֵך

 ֶזה ִספּור ָראּוי

 ָּבֶלה ְּבִליִסיַמה ָּבֶלה ְּבִליִסיַמה... 

 



 מה אנחנו היינו בוחרים לעשות במקומה ? האם היא גיבורה בעיננו ? .ז
 אפשר לצרף אותה ?בהתחלה האם  חזרה לרשימה שעשינו .ח
 
לסיום: מה למדתי מהמפגש ? האם הוא העלה לי מחשבות חדשות על  .ט

 משמעותה של גבורה.
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 כל מה שרציתם לדעת על חנוכה או חשבתם שאתם יודעים....
 

 מהו המקור הכתוב של חג החנוכה?
 

יהו הכהן ובניו ביוונים. לספר זה , אשר מגולל את מרד מתתלתנ"ך אחד הספרים החיצוניים - ספר החשמונאים/ ספר המקבים
שתי גרסאות: חשמונאים א' וחשמונאים ב'. כפי הנראה, שני הספרים נכתבו זמן קצר לאחר מרד החשמונאים, על ידי שני אנשים 

 ממקומות שונים ומתוך תפיסות עולם שונות. 
 

ישראל. המקור העברי של הספרים -וץ לארץישראל ואילו ספר חשמונאים ב' נכתב מח-לפי המחקר, ספר חשמונאים א' נכתב בארץ
אבד עם השנים, וכל שנותר הוא התרגום ליוונית. שני ספרי החשמונאים מספקים לנו מידע על תקופת המרד ביוונים, על גזרות השמד 

 .אין בהם אזכור לנס פך השמן .של אנטיוכוס, על מאבקי הכוח הדתיים בין היהודים ליוונים ועל פרטי הקרבות השונים
 

 שלטון היוונים בא"י

תחיל שלטון היוונים על ארץ יהודה וארץ ישראל כולה. אלכסנדר מוקדון מבש את יהודה וכך וכ אלכסנדר מוקדון - לפנה"ס 333

 לאומית. -פשר ליהודים לחיות על פי אמונתם ודתם, ולמעשה היתה ליהודים אוטונטמיה דתית יא
  

      ששלט במצרים, לבין - בית תלמי התחלקה הממלכה בין אחרי מותו - לפנה"ס: מלחמות הירושה 301

  ששלט בסוריה. החל מאבק בין שתי הממלכות על השליטה בארץ ישראל שהייתה ארץ מעבר בין היבשות. לבקוסבית ס
 

 יהודים.ללאומית -עצמאות דתיתומאפשר את יהודה  ( כובשמלך סוריה) מבית סלבקוסאנטיוכוס השלישי   - לפנה"ס 198

 

האל המתגלה. =  אנטיוכוס ֶאִפיפנס :, שכינה את עצמו בשםמבית סלבקוס לה לשלטון אנטיוכוס הרביעיוע  - לפנה"ס 175

 אנטיוכוס שאף לבטל את ייחוד העמים השונים בממלכתו ולמזגם לעם אחד על תרבות יוונית הלניסטית.

 

 גזירות אנטיוכוס -לפנה"ס  167

לקיים את מצוות הדת היהודית וציווה   המלך אנטיוכוס על היהודים גזירות בהם אסרלפני הספירה הטיל  167בסוף שנת 
 :לקבל את אורח החיים ההלניסטי. הגזירות נגעו במישור הלאומי ובמישור הפרטי

 איסור עבודת המקדש וחילול המקדש  •

 שבת ומועד איסור קיום שמירת •

 עבודה זרה: אמונה ופולחן באלילים •

 ית מילהאיסור קיום מצוות בר •

 ביטול לימוד התורה וחוקי התורה •
 

 .ולחלל שבתות וחגים למנוע עולות וזבח ונסך מן המקדש  :ללכת אחרי חוקים נכרים לארץ וישלח המלך ספרים ביד מלאכים לירושלים ולערי יהודה"
ולשקץ את נפשותיהם בכל  יהם בלתי נימוליםולהניח את בנ .ולהקריב חזירים ובהמות טמאות לבנות במות והיכלות ופסילים .ולטמא מקדש וקדושים

 )א', מ"ד ,מכבים א')    ".ואשר לא יעשה דבר המלך ימות .לשכוח את התורה והחליף כל החוקים .טמא ופגול

  

 ?למה נגזרו גזירות
עד לאנטיוכוס בריבוי אלים ודתות, ו האמינו היווניםהרי  ?למה נגזרו גזירות על הדת היהודית :היסטוריונים רבים עסקו בשאלה

אפיפנס התירו מלכי יוון ליהודים לנהוג כדת האבות. השאלה קשה עוד יותר משום שאנטיוכוס אפיפנס לא רדף עמים אחרים ולא 
 מלבד היהודים. גזר על דתות אחרות

 
מגמתם                  : המתייוונים ששאפו לשלוט בירושלים, הקימו פוליס הם שיזמו את הגזירות. אחת התשובות לשאלה זו

 .היתה להנהיג שינויים )רפורמות( ביהדות ולכן רצו לפגוע ביהודים שהתנגדו לשינויים שהמתיוונים הנהיגו
 

: יש הטוענים כי המרידות ביהודה החלו עוד לפני הגזירות. אנטיוכוס נאבק במתנגדיו, שבאו בעיקר מתוך נוספת תשובה
ו, הגזירות שגזר אנטיוכוס באו כהמשך לניסיונות הדיכוי והמאבק של אניטיוכוס ההנהגה הדתית, מתנגדי המתיוונים. לפי גישה ז

 .במתקוממים ביהודה
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 ?כיצד התחיל מרד החשמונאים

עיר קטנה בהרי יהודה, והקימו ברחובה של עיר מזבח  - מודיעיןפקידיו של המלך אנטיוכוס לבמסגרת אכיפת הגזירות, הגיעו 

שהיה מקובל בעיר שיהווה  להקריב לו קרבנות ופנו למתתיהו בן יוחנן הכהן מבית חשמונאילעבודה זרה. הם דרשו מהיהודים 
 :מתיתיהו סרב וקרא דוגמא אישית וישתחווה לפסל.

 

 מכבים א' ב', יט   "לדברי המלך לא נשמע לסור מעבודתנו ימין או שמאל .חלילה לנו לעזוב תורה ומצוות .אני ובני ואחי נלך בברית אבותינו... "

  
הרג את היהודי  לאלוהים. מתיתיהו בקנאתו לא כשר כשסיים מתתתיהו לדבר פנה יהודי מתיוון אל המזבח בכדי להקריב עליו קרבן

איזור הררי עם מערות ומקומות מיסתור  -ואת פקיד המלך, ואת המזבח הרס. אחרי מעשה זה ברחה משפחת מתתיהו להרי גופנה 
 .באנטיוכוס וכך התחיל המרדאת העם למרוד  מעורריםוחמשת בניו: יוחנן, שמעון, יהודה, יונתן ואלעזר לגישה. הוא  קשים

 

המורדים להשתלט על האזורים הכפריים של יהודה, שבהם . תחילה, הצליחו אימן אותםו ארגן את הלוחמים, גייס מתנדבים יהודה
ו את האפשרות לקיים את מצוות התורה במקומות שבהם אסור היה היתה להם תמיכה של התושבים. הם נקמו במתיוונים והחזיר

זכות גבורה, אומץ וד ונוחל ניצחונות רבים  בזמן קצר לאחר ראשית המרד נפטר מתתיהו, ובנו יהודה המכבי לקח את הפיק .לקיימן
 .לב ותכסיסי קרב תוך ניצול השטח ותקיפה מתוך מארבים

  

 ?ביקלמה מ
נכתב מדרש  -ומכאן שמו. מאות שנים מאוחר יותר,בימי הביניים  מֶקֶבת זוהה עם פטיש גדול המכונהשיהודה היה מיש האומרים 

 .הי אליםב מוךכ ימ המפרק את השם לראשי תיבות ומחליף את האות "ק" באות "כ": 

 
 

 סיום המרד וטיהור המקדש -לפנה"ס  164כ"ה בכסליו 
הר הבית נשאר ו וס, אבל בית המקדש נשאר בשליטת המתיוונים והיווניםבעקבות המרד בוטלו הגזירות נגד הדת שגזר אנטיוכ

טמא. משום כך יהודה המכבי צר על ירושלים והשתלט עליה ואחר כך פנה להר הבית טיהרו מטומאתו וחידש את עבודת הקרבנות. 
 :הגזירות , שלוש שנים אחרי שהוטלו)היום בו מדליקים נר ראשון של חנוכה( כל זה היה ביום כ"ה בכסלו

 

ויקרעו    ...ויראו את המקדש שומם והמזבח מחולל והשערים שרופים  ...הנה נגפו אויבנו, נעלה לטהר את בית המקדש ולחנכהו :ויהודה אמר לאחיו" 
 '(.א', ד ..."   )חשמונאיםאת בגדיהם ויבכו בכי גדול ויעלו אפר על ראשיהם

  
 :כחג בן שמונה ימים לזכר טיהור המקדש ביום זה, נקבע חג החנוכהו
 

שלמים      בשמחה ויקריבו זבח יעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה ויקריבו עולות...  ומזבח העולה החדש אשר עשו-פי התורה על-ויקריבו קרבן על" 
חמשה ועשרים לחודש כסלו  מיום נעשים במועדם שנה בשנה ימים שמונה ויקיים יהודה ואחיו וכל קהל ישראל להיות ימי חנוכת המזבח   ...ותודה

 )מתוך: החשמונאים א'(. "בשמחה וגיל
 
  

 

 ימים?  8אבל... מדוע 
שאורכו   לא הצליחו לחגוג את חג הסוכות -כשהיו בהרים ובמערות  -, עקב הלחימה ביוונים מצוין כי באותה תקופהבספר המקבים 

טיהורו בשמחה גדולה ששילבה חגיגה מאוחרת של חג הסוכות ימים. לאחר כיבוש ירושלים ושחרור בית המקדש, חגגו את  8כידוע 
 )כחודשיים לאחר המועד המקורי(:

 

ְש  ש, ְּביֹום עֶׁ ְקדָּ הּור ַהמִּ יָּה טִּ ים, ַּבּיֹום ַההּוא הָּ ְכרִּ י ַהנָּ ידֵּ ש ּבִּ ְקדָּ ית ַהמִּ ר ֻחַלל ּבֹו ּבֵּ ו,ּוַבּיֹום ֲאשֶׁ ְסלֵּ ש ַההּוא, הּוא כִּ ה ַלֹחדֶׁ שָּ ים ַוֲחמִּ   רִּ
י ְזַמן ְפנֵּ י לִּ ם כִּ ְכרָּ ים ְכַחג ַהֻסכֹות, ְּבזָּ ה ְשמֹונָּה יָּמִּ ְמחָּ ְגגּו ְּבשִּ ְך ַהַחּיֹות. -חָּ רֶׁ רֹות ְכדֶׁ ים ּוַבְמעָּ רִּ הָּ י ַחג ַהֻסכֹות ּבֶׁ ת ְימֵּ לּו אֶׁ  ַמה ּבִּ

י רִּ ְתמָּ יא ּובִּ עֹונָּה ַההִּ ים ּבָּ ים ַהְמצּויִּ פִּ ים ּוַבֲענָּ טִּ ן ְּבַמְקלֹות ְמֻקשָּ כֵּ ת ְמקֹומֹו. לָּ ר אֶׁ ם ְלַטהֵּ ת ַדְרכָּ יַח אֶׁ ְצלִּ ר הִּ  ם הֹודּו לה' ֲאשֶׁ
ן נָּה. ְוכֵּ ל שָּ לֶׁה ְּבכָּ אֵּ ים הָּ ת ַהּיָּמִּ ֹחג אֶׁ ים לָּ ל ַעם ַהְּיהּודִּ ם ְלכָּ ה ַעל ַדַעת ֻכלָּ רָּ ְגזֵּ ה ּובִּ ְפֻקדָּ ְבעּו ּבִּ נֵּס.  ְוקָּ יפָּ פִּ יֹוכּוס ַהְמֻכנֶׁה אֶׁ ץ ַאְנטִּ ן קֵּ ְניָּ יָּה עִּ  הָּ

 
 לפני הספירה( 65-125ט'  )ספר מקבים ב' נכתב ביוונית בין השנים -: ספר מקבים ב', פרק י', ה'מתוך

 

   . )תפילה שנכתבה בתקופת בית שני(לא מוזכר בספר מכבים וגם לא בתפילת על הניסים הנאמרת בימי החג  - נס פך השמן
שנה מאוחר יותר מתקופת המרד כניסיון להעביר את  660 -( שנכתב כהוא נזכר לראשונה בתלמוד הבבלי )מסכת שבת, כא, ע"ב

 כובד המשקל של הזיכרון היהודי הקולקטיבי לנס אלוהי מאשר לגבורת האדם באמצעות מרד.
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ית ַחְשמֹונַ  ה ַמְלכּות ּבֵּ ְברָּ גָּ ל, ּוְכשֶׁ יכָּ ַּבהֵּ ים שֶׁ נִּ ל ַהְשמָּ ְמאּו כָּ ל, טִּ יכָּ ים ַלהֵּ נִּ ְכְנסּו ְיוָּ נִּ ְכשֶׁ יָּה ֻמנָּח  אי"...שֶׁ הָּ ן שֶׁ מֶׁ ל שֶׁ ד שֶׁ חָּ א ַפְך אֶׁ לָּ ְצאּו אֶׁ ְדקּו ְוֹלא מָּ ְצחּום, ּבָּ ְונִּ

נּו ְשמ מֶׁ יקּו מִּ ְדלִּ ה ּבֹו נֵּס ְוהִּ ד. ַנֲעשָּ חָּ יק יֹום אֶׁ לָּא ְלַהְדלִּ יָּה ּבֹו אֶׁ דֹול, ְוֹלא הָּ ן גָּ ל ֹכהֵּ מֹו שֶׁ ים. ְּבחֹותָּ  ֹונָּה יָּמִּ
עּום ַוֲעשָּ  ת ְקבָּ רֶׁ נָּה ַאחֶׁ ָאה".      מתוך: תלמוד בבלי מסכת שבת, דף כ"א עמוד ב'ְלשָּ ל ְוהֹודָּ ים ְּבַהלֵּ ים טֹובִּ  אּום יָּמִּ

 
 

 דק' הממחיש יפה את הסיפור ההיסטורי של חנוכה: 10לחצו על הקישור לקבלת סרטון בן 
ch?v=KGPCpOrf24whttps://www.youtube.com/wat 

 חידונים לחנוכה
 
 

 חידון הוא והיא:
  
 איבר חשוב בגוף _ _)לב( הוא : .1

 מאכל לחנוכה _ _ _ _ _)לביבה( היא :    
  
 נוזל המשמש לטיגון _ _ _ )שמן( הוא : .2

 ההפך מרזה _ _ _ _)שמנה( היא :    
  
 בנזין בעברית הוא : _ _ _)דלק( הוא : .3

 רדפת לשרפה : __ _ _ _ )דלקה(מילה נ היא :    
  
 מילה נרדפת לפלא : __ __)נס( הוא : .4

 מילה נרדפת למילה ברחה : __ _ _ )נסה( היא :    
  
 מילה נרדפת למילה מועד : _ _)חג( הוא : .5

 מילה נרדפת למסתובבת _ _ _)חגה( היא :    
  
 _)ספוג( חומר גמיש מלא נקבים )חורים( הסופג נוזלים _ _ _ הוא : .6

 מאכל מתוק לחנוכה : _ _ _ _ _ _ _)סופגניה( היא :    
  
 מילה נרדפת ליופי : _ _ )חן( הוא : .7

 שבעת בניה מתו על קידוש השם . _ _ _ )חנה( היא :    
  
 בעזרתו מדליקים את נרות חנוכה _ _ _ )שמש( הוא : .8

 דרכה חודר האור לחדר : _ _ _ _)שמשה( היא :    
  
 ירק גינה כתום _ _ _)גזר( א :הו .9

 מילה נרדפת לאיסור או הגבלה _ _ _ _ )גזרה( היא :    
 )רמז: אותה הטיל אנטיוכוס על העם היהודי(            

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=KGPCpOrf24w
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 חידון השמיניה   
 ?א. מה המצווה הקשורה בתפקיד נרות חנוכה

 ?ימים 8ב. מנהג יהודי הקשור בספירה של 
 ?ים בשמונה לילות חנוכהג. מהו סכום הנרות שמדליק

 ?ד. מהו סכום הנרות בימים הבלתי זוגיים
 ?"ה. באיזה יום בשבוע לא מופיעה האות "ש

 ?"ו. מהו הסך הכל המספרים של ערך אותיות: "חשמונאים" או "מתתיהו
  :תשובות

 .א. אסור לנו להשתמש בהם אלא לראותם בלבד

 .ב. ברית מילה ביום השמיני
 ()כולל השמש 44 -קים בשמונת לילות חנוכה הוא ג. סכום הנרות שמדלי

 הוא 20 -ד. סכום הנרות בימים הבלתי זוגיים 
 רביעי -ה. יום בשבוע אשר לא מופיעה האות "ש" 

 .הוא 861 -. סך ערך האותיות "מתתיהו" 455 -ו. סך ערך האותיות "חשמונאים" הוא 
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 כתב ומגיש משה ברק  / חידון מסתרי חנוכה בשירים

 .תשובות באות מהמילים של שירי חנוכה ידועיםה
 

 ?א. מנורת חנוכה בעבודה עצמית
 ?ב. נרות חנוכה אינם עבים כמו נרות נשמה

 ?ג. שמן המאור מופק מפרי אחד משבעת המינים
 ?ד. בבית זה אין בחנוכה צורך בחשמל

 ?ה. אין ספור נרות הודלק בחג
 ?ו. סביבון אוטומטי בלתי פוסק לכל החג

 ?רועי עמנויוקש סוקר לאז. מב
 ?ח. מרתון סביבוני שמתחיל בעפולה ועולה צפונה

 

  

 
 

  
 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תשובות
 

 א. עשיתי לי חנוכיה
 ב. נר לי דקיק

 ן זיתג. שימו שמ
 ד. חנוכיה יפיפייה נותנת לנו אור

 ה. נרות רבים ככוכבים ברום
 ו. לילה ויום סביבוננו יסוב

ז. מי ימלל )יסק...ר( גבורות ישראל אותן 

 )מי ימנה )יספ...ר
 ח. מן העמק לגליל

 

 :תשובות
 

 א. פנס
 ב. נסיוב

 . קורנסג
 ד. מכנס
 ה. כנסת

 הרים -ו. נס
 ז. מעלה על נס

 ח. נס ציונה
 ט. משנס

 י. ננס
 י'א. אננס
 י'ב. קנס

 י'ג. נס קפה
 י'ד. קלונסאות
 ט'ו. פלופונסוס

 נס-ט'ז. חד
 ט'ז. נסורת
 י'ח. נסיון
 י'ט. נסך
 כ. נסער

 כ'א. נספח
 

 א. מאיר בלילה
 ב. נוזל רפואי לזריקה

 ג. פטיש גדול
 ד. לבוש

 . בית המחוקקים בישראלה
 ו. ישוב ע"י ירושלים

 (ז. משבח ומפאר )אימרה
 ח. מושבה ותיקה

 ט. מחזק מתניו
 י. גמד

 י'א. פרי מאכל
 י'ב. עונש כספי

 י'ג. משקה
 י'ד. מקלות ארוכים

 ט'ו. אזור בדרום יוון
 ט'ז. ישוב בגולן

 ט'ז. שבבים
 י'ח. השתדלות

 י'ט. עלה
 כ. תוסס

 כ'א. תוספת
 

 גלו את ה"נס"

. חפשו את התשובות להגדרות

"נס"בכולן מופיעה במילה   
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 " / פעילות לנוערכל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן"
 :1מקור 

ש ידע ויבין צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו. ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל אי"

מימרה על נר ואור, ".    שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו

 מיוחסת לרב אברהם יצחק קוק

 שאלות לדיון:

 מה מסמל הנר בדבריו של הרב קוק?

 במה מתבטא הרעיון שלכל אדם נר שונה?

 אדם יש את התכונה המייחדת אותו מאנשים אחרים?"אין איש שאין לו נר" האם לדעתכם לכל 

כבר מוכר לנו?  או שהנר הרב קוק טוען שעלינו לעמול ולגלות את הנר ברבים. האם אתם מסכימים איתו •

 כיצד מגלים את הנר?

 תנו דוגמה למקרה שבו דולק בנו נר והסביבה לא מכירה אותו. •

 ?להאיר את העולם כולו בעזרת הנר שלו כיצד יכול האדם •

 

 :2מקור 

 באנו חושך לגרש,

 בידינו אור ואש,

 כל אחד הוא אור קטן,

 וכולנו אור איתן.

  

 סורה חושך, הלאה שחור!

 סורה, מפני האור!

 

 שרה לוי תנאי, באנו חושך לגרש

 שאלות לדיון:
 ”?אור ואש“מהו לדעתכם אותו חושך שאותו אנו באים לגרש? מהם אותם  •

 מעיד שאנו כפרטים חסרי חשיבות בחברה?” אור קטןכל אחד הוא “האם לדעתכם הביטוי  •

 באילו מקרים החברה יכולה להילחם בחושך, והאדם הפרטי אינו יכול? הדגימו. •

 במה דומים דברים אלו לדבריו של הרב קוק במקור הקודם? •

 

 :3מקור 

ייבקע האור בראשונה,  בראשית דולק אור אחד, ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחרים. החושך יחלוף כליל. מתוך הצעירים

ואחר ילוו עליהם האחרים, אוהבי הצדק והאמת, החופש והקדמה האנושית, היופי. ובהיות הנרות כולם דולקים, ישתאו 

 וישמחו על העבודה שנעשתה. אין לך תפקיד חשוב ומביא אושר יותר מתפקיד השמש משרת האור.

 1897בנימין זאב הרצל, "די וולט", 

  שאלות לדיון:
  ע לדעתכם הצעירים הם אלו שמהם ייבקע האור בראשונה?מדו •

   מיהם לדעתכם האורות ומהו החושך בדבריו אלו של הרצל? •

 הרצל מדמה את הצעירים הציוניים לשמש שמדליק את החנוכייה כולה. הסבירו. •

 כיצד לדעתכם אתם, כצעירים, יכולים להיות האורות הראשונים, השמש שמדליק את החנוכייה? •
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 תנועה עם המשטרהלוז 

 לו"ז זה טרם אושר סופית עם משטרת התנועה
 'לכב

 משטרת התנועה
 

 ז  מוצע למסע עם המשטרה"לו -הנדון
מטרת התיאום להבטיח את מסע האופנים בשלום ובמקביל להוות פגיעה מינימלית ככל האפשר  -כללי

 .לאר הציבור
 צירי תנועה מרכזיים באזור:

 ת הערבה.צמ -דימונה –ב"ש  – 25כביש 
 דימונה ירוחם. – 204כביש 
 ממשית למפעלי אורון – 206כביש 
 עין יורקעם–מכתש גדול  -ירוחם – 225כביש 
 עין חצבה. -מעלה עקרבים –עין יורקעם   -227כביש 
 אילת -צמת הערבה -90כביש 

 
 17/12יום ראשון 

 
 גן הראשונים -בעיר ירוחם בתחנותפעילות  -8:30-11:30
 יחהטקס פת 11:30
 225כביש . הכביש חסוםיציאה מאזור התעשייה  - 12:00

 חסימה בצמת נגב קרמיקה -
 .חסימה בעין יורקעם -
 .ואחרי מעבר האופנים לצפון בלבד, מאפשר יציאה לדרום בלבד –בקר ביציאה מהמפעלים  -

 כביש פתוח -.בתחנותפעילות  -בעין יורקעם  15:00
 18/12שני יום 

 סגור 206לים כביש יציאה לציר המפע8:00-10:00

 בציר המפעליםירידה  -10:00-11:30

  על ציר המפעלים. תחנותפעילות  -11:30-14:30

  227. הכביש חסום -מעלה עקרבים לצומת עין חצבהתחתית  -14:30-16:30
 .צמת עין חצבה וציר המפעלים -
 
  

 אורי אופיר                                        ,                                                         כל טוב     
 ב"רכז מסע י

 התנועה הקיבוצית
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 וציר המסע מילולי חניוני לילה

  - 17/12ראשון יום 

, בתיאום עם משטרת התנועה, תנועה  225כביש המקביל לגן הראשונים הניצב להסתדרות על ציר תנועה 

 עד חניון לילה עין יורקעם. נסיעה רציפה כדבוקה אחידה לתוך המכתש

 ירידה תלולה מאד, יום ראשון של רכיבה על האופניים, ללא הרבה ניסיון. -נת"ב

o .חשובה הנסיעה כקבוצה עם מדריך צמוד 

 

 

 

 

 

 

 ציר המפעלים לכיוון נחל צין :18/12יום שני 

 יוצאים רכבי ליווי לפיזור רכבים ואנשי צוות לאורך סיבובי המעלה. 7:00בשעה :

 תחילת יציאת רוכבי אופניים בליווי משטרה. 8:00עה בש

בליווי עצמי חבירה למשטרה בשדה מעבר לרכיבה  -ירידה מהכביש לתוך ציר המפעלים :309עד שעה 

 הבולבוסים.

 -שחרור מבוקר של קבוצות בירידה הגדולה 10:15מ

 רכבים צמודים לצד שמאל של הדרך,  לליווי הרוכבים. 20כ ✓

 הרחוק מהמצוק. –מודות לצד ימין קבוצות הרוכבים צ ✓

 לכיוון צמת עין חצבה. 227המשך תנועה על ציר 

 .90בעיר אובות פניה דרומה, מעביר מים מתחת לכביש 

 .90הגעת רוכבים לכביש  -נת"ב •

o .העמדת שני רכבים עם כריזה להפניית רוכבי האופנים לציר הנכון, כולל ניידת משטרה 

 הגעה לחניון לילה.

 

 

 

225ציאה  נקודת מבט מציר ההתארגנות לכיכר הי  

 

 

 

מצ   
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 19/12י יום שליש

 ליווי עצמי  -גישה לעידן עד לשילוט לדרך החווארים  תנועה על כביש

 רוכבים. 30קבוצות של עד  -
 ליווי פותח רכב ליווי סוגר.רכב  -
 נסיעה בשול -
 לימין בלבדצמוד  -

 נת"ב כביש עם תנועת טרקטורים ורכבים פרטיים. •
o בקרה שלנו. תנועה רק בשול כנגד כיוון התנועה כולל מספר רכבי ליווי ונקודות 

 המשך תנועה על דרך השלום לצפון עד מצפה מאגר עידן, ירידה ברכיבה לנחל ערבה

 ירידת עפר תלולה. -נת"ב •
o בקר מהצוות. -ירידה כקבוצה עם מדריך 

 -נסיעה על נחל ערבה לצפון עד נאות הכיכר

 אזורים חשודים במיקוש. •
o .תזכורת לחניכים על ידי המדריכים לפני הירידה לנחל 
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 הלי בטיחות כלליםנ

 :נהלים מחייבים

 .וסתכל קבוצה חייבת לודא בטיחות ציוד הבישול שלה ובכלל זה לודא צנרת גז תקינה הכוללת ו .א

מטר מכל קבוצה אחרת, תוך עמידה על הקרקע,  20גנרטורים: יופעלו במרחק בטיחות של מעל  .ב

מאריך חייבת להיבחן על ידי הג'ריקן רחוק יותר משלושה מטרים מהגנרטור הפועל. תקינות הכבל ה

 אין לעשות שימוש בציוד שנראה פגום.איש מקצוע לפני היציאה למסע. 

 .כל קבוצה מחויבת להביא עמה מטף כיבוי שיעמוד בצמידות לעמדת הבישול במהלך הערבים .ג

 :כל קבוצה שמביאה איתה רכב ונהגים מחוייבת .ד

i.  ועם ניסיון של שנתים לפחות 24הנהג יהיה מעל גיל. 

ii. רכב והעגלה יהיו מצויידים ברשיונות בתוקףה. 

iii.  כל הנהגים ישתתפו מידי יום בתדריך שיגדיר את נוהל התנועה במהלך היום ויצוידו

 ..ב"באישור מטעם צוות המסע שהם נוהגים כחלק ממסע י

את הפרטים  םכל מדריך חייב שברשותו יהיו רשימות שמיות של כלל המשתתפים בקבוצתו הכוללי .ה

האם יש רגישות לתרופות , טלפון של קרוב משפחה ,טלפון בבית, כתובת מדויקת, ז"ת ,שם. הבאים

 כל שהן, שייכות לקופת חולים.

 .דא שלמשתתפים יש מספיק כלים לנשיאת מים במהלך יום הרכיבהוכל קבוצה חייבת לו .ו

הצתה של יש לחדד נוהל זה בכדי למנוע , מצתים או כל אש אחרת בתוך האוהלים, אין להדליק גזיות .ז

 .אוהל או שקי שינה

 -אחראי אוטובוס

  -נסיעה הלוך

 בנקודת ההתחלה יעלה מדריך, עם נייד זמין וטעון, שיהווה איש הקשר עם רכז ההסעות מהצוות.  ✓

 באחריותו איסוף הנוער, ודיווח על תקלות. ✓

 .1חבירה לאחראי ההסעות בהגעה לבה"ד  ✓

 -נסיעה חזור

 מדריך שיורד בנקודת סיום הנסיעה. ✓

 טלפון טעון ווזמין. ✓

 יציאה לנסיעה רק באישור ושחרור אחראי הסעות מהצוות. ✓

 דיווח על תקלות בדרך ודיווח על הגעה בסיום. ✓

 :מומלץ

 .לקבוצות גדולות מומלץ לצרף אליהם חובש, הבאת ציוד חבישה ועזרה ראשונה קבוצתי .א

 .יהיו טמפרטורות נמוכותנוסף על מספר המשתתפים במידה ויחסר או  –הבאת שקי שינה וציוד חם  .ב

 הבאת משקפות ומגדירי צמחים. .ג

 .הצטיידות במפות סימון שבילים של האזור להעמקת ההכרות עם האזור .ד

 נספח יחולק בכנס וישלח למדריכים. -טלפונים כוחות בסביבה .ה

 מד"א

 מפעלים /חטיבה ערבה/משטרת דימונה
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 ב"נוהלי רכיבה מסע אופניים כנס י

 : ב"להלן הנחיות לרכיבה במסע אופניים כנס י  ,ב שלום רב"ילכל המדריכים וחניכי 

 . אין לרכב ללא קסדה! הרכיבה עם קסדה רכוסה בלבד •
 .בה  בנעלים סגורות בלבדהרכי •
 . הרכיבה היא עצמאית על הכביש לפי חוקי התנועה •
 . יש לרדת מהכביש עם האופניים  מעבר לשוליים, או חנייה/בעצירה ו •
רכב ליווי . המתין בצידי הכביש לרכב השרות במסלולבמקרה של תקלה יש ל •

 . ותיקונים נוסע על הציר כל העת
 (.של המסע' ב', ימים א)יש לרכב בטור בצד ימין , ללא שוליים, בקטע כביש צר •
 .במידה ומפסיקים את המסע יש להחזיר את האופניים לספק ממנו התקבלו •
אין .אחורי רכב מוביל רכיבה בקבוצות מ -ירידה למכתש 17/12ראשון יום  •

 .לעקוף את הרכב המוביל 
 ירידה בציר המפעלים בדבוקות עם רכב מלווא. – 18/12שני יום  •
עצירה על . אין לרדת מהציר לשטח -רכיבה בנחל ערבה 19/12 –שלישי יום  •

 . הציר בלבד
כול . לפי קבוצות בהזמנה דרך הכריזה, י מדריך מלווה"ע –קבלת האופניים  •

 .חניך מקבל אופניים לשלושת ימים , את האופניים בסרט צבעוניקבוצה תסמן 
בצעו נסיעה , עם קבלת האופניים בדקו שהאופניים והקסדה מתאימים למידתכם •

 .לניסיון ובדיקה לפני עזיבת המתחם
כל מדריך מרכז את האופניים . בנקודת הסיום לפני הטקס –החזרת האופניים  •

 .יים שקיבלומוודא שהחזיר לספק את מספר האופנ
 \.האופניים הינם באחריות הקבוצות בכול שלושת ימי הרכיבה עד להחזרתם •
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 יםיומידרוכים ת

 יחת  מדריכים ש 18:00נושאים לתדרוך יומי כל ערב בשעה  .א

 .ב"מטרת מסע י .1

 .ארוחת בוקר וצהריים, ז"לו, מיקום, סדר –תחנות  .2

 .ציר חלופי, דיווחים, הגבול, מול הצבא, בטיחות –מסע אופניים  .3

 .העמסות ציודים, שחרור קבוצות למסלול -נקיונות .4

 .מיקומו של הצוות לאורך הציר, שליטה –לוח זמנים  .5

 .כמעט ונפגע ונוהל -פינוי פצועים –בטיחות  .6

 .רים"נחיתת פצמ, הפעלת נשק אישי –בטחון  .7

 .מיכשולים בדרך, סדר המסע, מפות .8

 עישון , סמים, שתיה -נהלים חינוכיים .9

 .של הקבוצות+ צוות  –הרכבים  מיקום .10

 .טקסי הדלקת חנוכיה –התנהגות עם אישים פוליטים  .11

 . סקירת רכזי תחומים מהצוות המוביל לקראת היום של מחר .12

 .סוגיות שיועלו על ידי המדריכים בפגישת ערב .13

 :על ידי  המדריכים 19:30 נושאים לתדרוך יומי חניכים .ב

 בטיחות ברכיבה על אופניים. .1

 בה.תוכנית הרכי .2

 נקודות העצירה ופירוט התחנות. .3

 נהלים חינוכיים. .4

 :19:30מנהל בטיחות בשעה  תדרוך יומי נהגים .ג

 צירי תנועה. .1

 שעות הגעה. .2

 נת"בים לאורך המסלול. .3

 אירועי כמעט ונפגע. .4

 :מרכז המסע 20:00 תדרוך מלווי אופנים .ד

 צירי תנועה. .1

 שעות הגעה. .2

 נת"בים לאורך המסלול. .3

 אירועי כמעט ונפגע. .4
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 תדרוך כל ערב על המרכיבים הרלוונטים -ל נהיגה ברכבי ליווינה

 

 כל רכב בהגעה צריך לקבל שלט ממוספר המגדיר אותו כרכב מסע. •

 .24לא ינהג ברכב צעיר מגיל  •

 רכבי הליווי ימוספרו ויסומנו על ידי מובילי המסע. •

 תנהלות הרכבים לצד רוכבי האופנים.ה -במהלך המסע •

 ם להנחיות המשטרה.חניה רק בהתא -בחניונים •

 פרט לרכבי חירום. החניון מרד החשיכה ועד הבוקראין תנועת רכבים בתוך  -בחניוני הלילה •

 יעברו מספר רכב ושם נהג אחראי עד שבוע לפני המסע. -כל קבוצה/קיבוץ •

 -כל ערב יבוצע תדריך בטיחות לנהגי הרכבים ובהם דגשים על התנהלות בכביש •

o יום שהסתיים.תיאור אירועי הבטיחות של ה 

o .מעבר על נת"בים של היום הבא כולל המלצות לדרכי גישה והתניידות 

 -דגשים על פי ימים •

 12/17 -יום א

לכיוון המכתש אחרי הכיכר על מנת לצאת עם  225החניה בהגעה לירוחם מומלץ להעמד על כביש  •

 הרכבים לפני האופניים.

 206אפשרות נוספת נסיעה היקפית דרך דימונה וכביש  •

 הגעה והתמקמות בחניון רק על פי הנחיות מנהל החניון. -בחניון •

 אין תזוזת רכבים בשעות הלילה. •

 18/12 -יום ב

עד הפניה  90לכיוון דימונה משם ירידה לכביש  25לכביש  206נסיעה על  -ישירות לחניון הלילה •

 לעידן.

 וכבים בעליה הגדולה.בבקר, התמקמות וסיוע בהורדת הר 7:00יציאה עד  -ללוות רוכבי אופניים •

 עצירה רק בחניון הצהרים. •

 מחניון הצהרים חצי שעה לפני הרוכבים.יציאה  •

 19/20יום ג 

 התמקמות בכיוון היציאה לליווי הקבוצות מחניון הלילה עד לפניה למושב עידן. 7:30 •

מת יכולים לפגוש את רוכבי האופניים במצפה השלום או בנקודה מוסכ -אין כניסה לדרך החווארים •

 בחממות.

 20/12יום ד 

 נסיעה ארוכה בעליות. -1לבה"ד  •

o ות.עייפ 

o  צהרם רק בתיאום עם צוות המסע.פרישת 

 -לבתים -1מבה"ד  •

o .עייפות 

o רצוי לצאת לאחר החניכים ישירות לבית 
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 צוענהל טיפול בפ

 -בחניון

 תוגדר נקודה ברורה למיקום  המרפאה, בשעות הלילה מוארת. .1

 או רופא.במרפאה ישהה חובש זמין  .2

 הגעה למרפאה עם מדריך. .3

 במרפאה ינוהל יומן טיפולים מסודר. .4

 גורם רפואי, הנפגע ומדריך הקבוצה. –בסיום הטיפול ימולא דו"ח פגיעה מול החמ"ל  .5

 יועבר דיווח לחמ"ל התנועתי. 16:00בבקר ו 10:00בשעה  .6

 במקרה של אירוע מתגלגל, יעבור האירוע במיידי לחמ"ל. .7

 -טיפול מיידי

 ל בפצוע על ידי גורם רפואי.טיפו •

 יידוע, מפקד המסע או מנהל הבטיחות. •

 קבלת החלטה על פינוי לא פינוי ובאיזה אמצעי. •

 יצירת קשר עם חמ"ל תנועתי. •

 יצירת קשר עם הורים. •

 גורם רפואי, הנפגע ומדריך הקבוצה. –בסיום הטיפול ימולא דו"ח פגיעה מול החמ"ל  •

 -נהל נפגעים בשטח

 :טיפול מיידי

 כל קבוצה  יהיה תיק עזרה ראשונה  מלא באחד מרכבי הליווי.ב .1

  נפגע ימתין במקום הפגיעה עם מדריך ורכב חובש או רופא יחבור אליו. .2

 הנפגע יטופל על ידי הגורם הרפואי הבכיר בשטח. .3

 גורם רפואי, הנפגע ומדריך הקבוצה. –בסיום הטיפול ימולא דו"ח פגיעה מול החמ"ל  .4

 . החניך ליידע על פציעה המדריך יתקשר להורי .5

בכל מקרה של טיפול . במקרים קלים החניך ילווה על ידי מדריך או מבוגר אחר לקופת חולים בו רשום .6

 רפואי יצויד התלמיד במכתב מהתנועה..

 .יוזמנו הורי התלמיד לאספו מבית הספר, בכל מקרה בו הפגיעה אינה מצריכה טיפול רפואי .7

 .ה לחפש אחר מורה כלשהו אלא ישב במזכירות עד גמר הטיפולהתלמיד לא יוחזר לכתה או יופנ .8

או לשחררו ( במקרה שהפגיעה לא מצריכה טיפול)והיה והורה התלמיד מבקש להחזירו לכתה  .9

 .תתעד המזכירה את פרטי השיחה עם ההורה, הביתה בהסעות

נוכחת  רצוי שאחת מהן תהיה. מזכירת הבית תיידע בטלפון את מחנכת התלמיד ומרכזת השכבה .10

 .ובמקביל תיידע את מזכירת המנהלת. בזמן הטיפול אם היא פנויה

 דיווח-המשך טיפול

 . ח פציעה על ידי מזכירת המנהלת"ימולא דו, על כל פציעה שטופלה  על ידי גורמים רפואיים .11
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 נהל פינוי

 –הגדיר הגורם הרפואי הבכיר בשטח על צורך בפינוי 

 .מסעכז הבטיחות באו ר מסעינוהל הפינוי על ידי רכז ה .1

 הפינוי יעשה בהתאם לקביעת הגורם הרפואי על ידי רכב חירום/ רכב ליווי של הצוות. .2

לפני הפינוי, במידת האפשר, ימולא דף הפרטים של החניך לעידכון הגורמים השונים על ידי החמ"ל  .3

 התנועתי.

 אל הנסיעה עם החניך יצטרף מדריך מהקבוצה או איש צוות. .4

 -פרטים נדרשים .5

i. ם, ת"ז, טלפון, שם הורים, טלפון הורים, ישוב, מועצה,קופת חולים,  שם מדריך ש

 וטלפון מדריך.

ii. ממה נפגע? כיצד? מי הגיע אליו ראשון? -תיאור בקצר של האירוע 

iii. .יש להשתדל שהחניך יצוייד בארנק,ת"ז טלפון ומטען 

 מנהל הפינוי יקבל דיווח כל שעה עגולה בטקסט או בשיחה על מצב הפינוי. .6

 -הגדרת סיום הפינוי באחת משלוש דרכים .7

i. והודעה שהחניך כשיר לחזור לפעילות -שחרור מהמיון 

ii. .הגעה של ההורים למיון והעברת אחריות מסודרת 

iii. .הגעת החניך  לביתו והמשך טיפול על ידי הוריו 

 -תפקיד החמ"ל .8

i. .איסוף ושימור הנתונים הנדרשים 

ii. .ניהול יומן התרחשות 

iii. ן הגורמים בשטח.תקשורת רציפה ותיאום בי 

 

 ימולא עם פק"ל חטיבת ערבה. -בטחוניות -מקרים ותגובות .ב
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 טלפונים חשובים ושליטה

 03-6106666מטה אגף הביטחון                                                    ביפר  -משרד החינוך   

פקס'  טל' במשרד תפקיד שם פרטי ומשפחה
 במשרד

 טל' נייד
 מירס

 ' בביתטל ביפר
 פרייבט טלפון

 מנהל אגף הביטחון אריה מור
02-5602273 02-

5602357 
050-

6282815 
057-

703987 
12403 42675   

02-5602274 

 קבט ארצי מירב-איל פרידמן
02-5602544 02-

5602533 
050-

6282724   12404 33374   
02-5602545 

 סגן מנהל האגף שאול יגיל
02-5602234 02-

5602636 
050-

6282107 
057-

710661 
12407 33046 08-

9412626 02-5603002 

ממונה בטיחות מוס"ח  רותם זהבי
 ארצי

02-5603732 02-
5602097 

050-
6282703 

      
03-

9011894 02-5603001 

מנהל גף נשק  יוסף עמירה
 ולוגיסטיקה

02-5602234 02-
5602636 

050-
6282332 

057-
747796 12496   

08-
9263279 02-5602485 

מנהל גף אבטחת  שמעון אבני
 02-5602533 מתקנים ומוס"ח

02-
5602533 

050-
6283266 

057-
7703791 12414 33355 

02-
6791804 

מנהלת הדרכות  ברכה לוזון
-02 02-5602073 והשתלמויות

5602173 
050-

6283306 
      02-

6560055 

-02 02-5602227 תקציבנית האגף ל לויסיג
5602357 

050-
6283784 

057-
747798 

16688   02-
5336064 

 02-5602274 רכזת לשכה שרונה קנדלקר
02-

5602357 
050-

6289055 
      

02-
6719062 

קב"ט החברה להגנת  יואב יעקבי
 03-6388712 הטבע

03-
6870641 

052-
3689666 

057-
710666 

12411   
09-

9570089 

חדר מצב טיולים 
 וחירום

  02-6222211 
02-

6243774 
052-

3689693 

057-
710213 

057-
710214 

12439 31342   
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 משטרה

 לוח איכון בעלי תפקידים במשטרת ישראל   

שם פרטי  תפקיד
פקס'  טל' במשרד ומשפחה

 טל' נייד במשרד

 אמיתי לוי רח"ט אבטחה
02-

5659280 
  

050-
6273164 

 050-7336224 02-5898783 02-5659380 מדמוני אבטחהרמ"ח 

 050-6273308 02-5429234 02-5659271 סנ"צ אלי סער רמ"ד הכשרות

 050-6277699 02-5429234 02-5659454 רפ"ק משה מרציאנו ראש חוליית מוסדות חינוך

 050-6274812 02-5429234 02-5428825 רפ"ק שירה יוליוס קמ"ד מוסדות השכלה וטיולים

 052-2635730 02-5429232 02-5428978 רפ"ק ירון קדם קצין אג"מ

 050-6274468 02-5429232 02-5428865 סנ"צ עופר יצחק קצין רישוי

 050-7510061 02-5429234 02-5428867 יפעת ויצמן תקציבנית

 050-6272638 04-6509265 04-6509282 פנחס אזרזר מחוז צפון -קצין אבטחת מוס"ח 

 050-6274316 08-9279320 08-9279302 ארז ניסנוב מחוז מרכז -קצין אבטחת מוס"ח 

 050-7645591 03-5454300 03-6801222 דני פרץ תל אביב -קצין אבטחת מוס"ח 

 050-7336259 02-5391460 02-5391495 יובל ראובן מחוז ירושלים -קצין אבטחת מוס"ח ותח"צ 

 050-6272166 02-6279220 02-6279214 יהודה רז מחוז ש"י -קצין אבטחת מוס"ח 

 050-6274194 08-6464660 08-6468734 קראל רייש מחוז דרום -קצין אבטחת מוס"ח 
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 מפה כללית של האזור:

 

 

 צירי תנועה מרכזיים באזור:

 צמת הערבה. -דימונה –ב"ש  – 25כביש 

 דימונה ירוחם. – 204כביש 

 ורוןממשית למפעלי א – 206כביש 

 עין יורקעם–מכתש גדול  -ירוחם – 225כביש 

 עין חצבה. -מעלה עקרבים –עין יורקעם   -227כביש 

 אילת -צמת הערבה -90כביש 
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 אישור משרד החינוך
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 חובה: -הקבוצה דואגת לעצמה ציוד קבוצתי

 מדריךלפני הציוד: 

 אוכל •

 כלי אוכל •

 ז, בלוני גז, סכינים, קרשי חיתוךסירים, מחבתות, כפות, קערות, כירת ג -כלי בישול
 מנגל, סירי פויקה, ארגזים לשמירה על הציוד.

 אמצעי לבשל עליו •

 כלי מים •

 שקי שינה •

 אוהלים •

 מטף כיבוי •

  -מומלץ

 תיק עזרה ראשונה •

 מטף כיבוי נוסף •

 לקבוצת גדולות -רכב מנהלות •

 לקבוצות גדולות -מנהלן •

 -צוות הכנס דואג

 הסעות •

 מיכלית מים •

 שירותים •

 ליווי לאופנים רכבי •

 רופא ואמבולנס -ליווי רפואי •

 עצים למדורות •

 אופנים וקסדות •

 ביטוח •

 הנחיה למדריכים. •

 לא כולל גז, צידניות או ציוד שביר. -מכולות להובלת ציוד שינה •

 פינוי אשפה. •

 תחנות, אישים, תכנים במהלך הכנס. •

 
 אישי ציוד

 ,ים ומעילים, כפפותיהיה קר בלילות כדאי להביא ביגוד חם: פליז –ביגוד חם  •
 כובע גרב, חם צוואר/צעיף, גרביים עבות/הרבה זוגות גרביים, געטקס, ביגוד

 תרמי למי שיש וכו

 ציוד לרכיבה: קרם הגנה, בגדים ונעליים נוחות לרכיבה, תיק גב קטן לנשיאת •

 .מים וסנדביץ •

 !!!מומלץ מאוד -אוהל, מזרון, שק שינה טוב, שמיכת פליז לשים בתוכו  –לינה  •
 .ובגדי שינה מחממים

 יותר נוח, נעים וטעים לאכול בכלים רב פעמיים... וגם יותר –כלי אוכל וסכו"ם  •
 טוב לסביבה

 בגדים להחלפה, כלי רחצה, מגבת, פנס -כללי  •
 

המסע כגון: ארנקים,  הערה חשובה! אין אנו אחראים לציוד בעל ערך שיאבד או יתקלקל במהלך
 .'פלאפונים , וכו
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 חניון לילה עין יורקעם תיק אבטחה

 "ב אישור רט"רצ. חניון לילה של רשות הטבע והגנים: תיאור כללי .א
 :דרכי גישה .ב

 מכיוון דימונה או מכיווון המפעלים. 206כביש  -רכב .1
 מכיוון ירוחם. 225כביש  -רכב .2
 נחל חתירה.מסלולי טיול  -רגלי .3

 :חלוקת החניון .ג
 יכים.מתחם לינת חנ .1
 מתחם מנהלה. .2
 מתחם רכבים .3

 תפקידים ומיקומים .ד
 לסימון הכניסה לחניון  -רכב בכניסה לחניון עם נצנץ .1
 .רכז הטכני של המפעל -בטיחות יאחרא .2
 .פרמדיק ומאבטחים.ממוקמת וכוללת  -מרפאה .3
בלילה רכב פינוי עם נהג , במהלך מסע האופנים צמוד אמבולנס ואוטובוס מאסף -רכב פינוי .4

 .מוגדר
 -צוות החלוץ שיגיע ערב קודם יגדיר את חלקי החניון -ימון שטחיםס .5

 .חניית רכבי צוות .א
 .חניית רכבי אופנים .ב
 מיכלית מים .ג
 שירותים .ד
 .שטחי לינה .ה
 רחבה מרכזית .ו
 .דרך היקפית לפטרול .ז
 .אזורי בישול .ח

בהגעה לחניון יתקיים . ורכבת מבוגרות ובוגרי צבא הנושאים נשק קצר בלבדמ -כיתת כוננות .6
 .התנועה הקיבוצית מרכז המפעל מטעם על ידי  18:00לכיתת כוננות בשעה  תדרוך

 :שיטת האבטחה .ה
 .בהגעה לחניון יבדקו כלל המגיעים שהם מסומנים בצמידי הזיהוי שחולקו בהרשמה .1
ט החניון ורק לאחר אישור זהותו "כל רכב שיגיע לחניון מרגע הגעה החניכים יבדק על ידי קב .2

 .רה רגליתיורשה להכנס לחניון בצו
 .יסומנו בסטיקליטים לאורך כל הלילה -ק ומרפאה"סימון חפ .3
מערכת כריזה לחירום פרוסה בחניון לאורך כל זמן שהיית החניכים ומגובה במערכת  –כריזה  .4

 .כריזה על רכב הניהול של המסע המוצמד למנהל המסע
 מנהל את הרחקת כיתת הכוננות תיתן מענה מיידי לכל אירוע בטחוני בעוד הצוות החינוכי  .5

 .החניכים לשטחי כינוס ופינוי

 .ט אינו נוכח"ט שיתן מענה מיידי במידה והקב"מתוך צוות הכנס יוגדר סגן לקב .6
 

 סריקות וסיורים .ו
 .רכז הבטיחות ורכז הביטחון יסרקו את החניון לפני הגעה האוטובוסים ופריקת הציוד .1
 .סריקה נוספת תבוצע חצי שעה לפני הגעה החניכים .2
 .ם יתבצעו אחת לשעתיים בשטח ובדרך ההיקפית המוגדרת באבנים התוחמות את החניוןסיורי .3

 -שטחי פינוי .ז
ככלל החניון פתוח ורחב ולכן מטרת הגדרת שטחי הפינוי הינה לוודא כי במידה ומתקיים אירוע  .1

 .ם יודעים לאן להתפנותיחריג כל שהוא החניכים והמדריכ
 -ס"עמדת הג .ח

 .כיבוי שמחויבת בהעמדתם בצמוד לעמדת הבישול שלהכל קבוצה מביאה עמה מטפי  .1
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 מקרים ותגובות .ט

 הערות כח מגיב ניהול האירוע תגובה תיאור המקרה
דיווח על 

הסתובבות זרים 
 במחנה

ט "חתירה למגע קב
 החניון

ט האירוע "קב
 מעדכן רכז מפעל

ט האירוע ואדם "קב
 ,ףבוגר נוס

חשיבות הדיווח 
 רלאחו

קולות ירי או דיווח 
 על תקיפה

הקפצת כיתת 
 כוננות

 כיתת הכוננות ט המחנה"קב
 
 

 

קולות ירי או דיווח 
 על תקיפה

הרחקת החניכים 
 מהאזור

  צוות חינוכי רכז הבטיחות

ט "חתירה למגע קב דיווח על גניבה
 החניון

ט האירוע "קב
 מעדכן רכז מפעל

ט האירוע ואדם "קב
 ,בוגר נוס

חשיבות הדיווח 
 ורלאח

ת תגרה או אלימו
 במחנה

ט "חתירה למגע קב
 החניון

ט האירוע "קב
 מעדכן רכז מפעל

ט האירוע ואדם "קב
 ,בוגר נוס

חשיבות הדיווח 
 ורלאח

 , מזרחית לכביש בגישה למושב עידן90חניון לילה צמוד לכביש  חלוקה פנימית בחניון הלילה

 

 

 מנהלות

  

 מרפאה

  

ספקי 

 אופנים

  

 מיכלית מים

  

 לינת החניכים

 חניה

  

רחבת התכנסות 

 לאירועי הערב

 שירותים

 שירותים

 שירותים

כ

ב

י

ש

 

2

0

6 

225כביש   
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. 

ים ובאחריות צה"לית. מתואם עם גדוד משטח לינה פתוח מתואם עם רשות הטבע והגנ: תיאור כללי .א
 גדוד פיקוד העורף גדוד הרם. –הפעיל בגזרת הערבה 

 :דרכי גישה .ב
 .צד מזרח של הכביש שטח צבאי סגור 227כביש  -רכב .4

 .מסלולי טיול מגבי שיש -רגלי .5
 :חלוקת החניון .ג

 לנים 400החניון יחולק לקבוצת הצופים כ .1

 .לנים 1000ומשתתפי מסע האופנים כ  .2

 .בין הקבוצות תהיה באמצעות מכולות המנהלות ההפרדה .3
 תפקידים ומיקומים .ד

 לסימון הכניסה לחניון  -רכב בכניסה לחניון עם נצנץ .7
 .רכז הטכני של המפעל -אחרא בטיחות .8
 .ממוקמת וכוללת רופא ומאבטחים -מרפאה .9

 בלילה רכב פינוי עם נהג, במהלך מסע האופנים צמוד אמבולנס ואוטובוס מאסף -רכב פינוי .10
 .מוגדר

 -צוות החלוץ שיגיע ערב קודם יגדיר את חלקי החניון -סימון שטחים .11
 .חניית רכבי צוות .ט
 .חניית רכבי אופנים .י

 מיכלית מים .יא
 שירותים .יב
 .שטחי לינה .יג
 רחבה מרכזית .יד
 .דרך היקפית לפטרול .טו
 .אזורי בישול .טז

יים בהגעה לחניון יתק. רכבת מבוגרות ובוגרי צבא הנושאים נשק קצר בלבדמו -כיתת כוננות .12
 .ט התנועה הקיבוצית"על ידי קב 18:00תדרוך לכיתת כוננות בשעה 

 :שיטת האבטחה .ה
 .בהגעה לחניון יבדקו כלל המגיעים שהם מסומנים בצמידי הזיהוי שחולקו בהרשמה .7
ט החניון ורק לאחר אישור זהותו "כל רכב שיגיע לחניון מרגע הגעה החניכים יבדק על ידי קב .8

 .רגליתיורשה להכנס לחניון בצורה 
 .יסומנו בסטיקליטים לאורך כל הלילה -ק ומרפאה"סימון חפ .9

מערכת כריזה לחירום פרוסה בחניון לאורך כל זמן שהיית החניכים ומגובה במערכת  –כריזה  .10
 .כריזה על רכב הניהול של המסע המוצמד למנהל המסע

 ל את הרחקת כיתת הכוננות תיתן מענה מיידי לכל אירוע בטחוני בעוד הצוות החינוכי מנה .11
 .החניכים לשטחי כינוס ופינוי

 .ט אינו נוכח"ט שיתן מענה מיידי במידה והקב"מתוך צוות הכנס יוגדר סגן לקב .12
 

 סריקות וסיורים .ו
 .רכז הבטיחות ורכז הביטחון יסרקו את החניון לפני הגעה האוטובוסים ופריקת הציוד .4
 .סריקה נוספת תבוצע חצי שעה לפני הגעה החניכים .5
 .תבצעו אחת לשעתיים בשטח ובדרך ההיקפית המוגדרת באבנים התוחמות את החניוןסיורים י .6

 -שטחי פינוי .ז
ככלל החניון פתוח ורחב ולכן מטרת הגדרת שטחי הפינוי הינה לוודא כי במידה ומתקיים אירוע  .2

 .ם יודעים לאן להתפנותכיחריג כל שהוא החניכים והמדרי
 -ס"עמדת הג .ח

 .וי שמחויבת בהעמדתם בצמוד לעמדת הבישול שלהכל קבוצה מביאה עמה מטפי כיב .2
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 מקרים ותגובות .ט

 הערות כח מגיב ניהול האירוע תגובה תיאור המקרה
דיווח על 

הסתובבות זרים 
 במחנה

ט "חתירה למגע קב
 החניון

ט האירוע "קב
 מעדכן רכז מפעל

ט האירוע ואדם "קב
 ,בוגר נוס

חשיבות הדיווח 
 ורלאח

קולות ירי או דיווח 
 קיפהעל ת

הקפצת כיתת 
 כוננות

 כיתת הכוננות ט המחנה"קב
 
 

 

קולות ירי או דיווח 
 על תקיפה

הרחקת החניכים 
 מהאזור

  צוות חינוכי רכז הבטיחות

ט "חתירה למגע קב דיווח על גניבה
 החניון

ט האירוע "קב
 מעדכן רכז מפעל

ט האירוע ואדם "קב
 ,בוגר נוס

חשיבות הדיווח 
 רלאחו

תגרה או אלימות 
 חנהבמ

ט "חתירה למגע קב
 החניון

ט האירוע "קב
 מעדכן רכז מפעל

ט האירוע ואדם "קב
 ,בוגר נוס

חשיבות הדיווח 
 רולאח

 

 

 

 

 

 

 

90הישן מזרחית לכביש  90כביש   

 ספקי אופנים

 מרפאה מטה חניה

רחבת התכנסות לאירועי 

 הערב

ת חניכים וקבוצותלינ  

 מיכלית מים
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