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 ההכשרה המסורתי של תנועת הנוער של האיחודיערך קורס  30.07.19-09.07.19 -בתאריכים ה

החקלאי. הקורס הינו חלק מרכזי במפעל ההכשרה של צוותי ההדרכה בסניפי תנועת הנוער, ועל 

  בנוסף להיותו מפעל ערכי וחינוכי זהו קורס מקצועי ואינטנסיבי. כן

 

בכפר הנוער "יואנה הקורס מתקיים  .קורס המד"צים נמשך עשרה ימים מלאים ותשעה לילות

 –הקורסים הבוגרים ) בכפר הנוער "הדסים".ושכבה ח'( מסיימי  –)קורס מתחילים ז'בוטינסקי" 

נערך במתווה של קבוצות חניכים מסניפים שונים בחלוקה  הקורס י"א(.-כיתות ט'מסיימי 

 כל שכבת גיל.בלמגמות בתוך 

 

המפגש של בני ובנות הנוער עם קבוצה אינטנסיבית . הקורס הינו חוויה ייחודית בעבור בני הנוער

בכל הקורס עם אתגרים חברתיים ומשימתיים ביחד עם המדריך  ואינטימית, אשר מתמודדת

 וקבוצתיים. מביאה לרגעי שיא והתפתחות אישיים

 

נוער מבקשת לייצר בין בני ובנות הקורס מהווה הלכה למעשה את המציאות אותה תנועת ה

של כבוד, הקשבה, אקטיביסטיות, ומודעות חברתית. במהלך הקורס עוסקים  הנוער, מציאות

בתכנים שמעניקים בסיס מידע ערכי וחינוכי רחב לשלל תפקידי  החניכים במגמות השונות

 השכב"ג בסניפים.

 

 אם במסגרת ההדרכה -השוניםמתוך הקורס יוצאת העתודה התנועתית לשנת הפעילות בסניפים 

 התנועתית!-הקבוצתית ואם במסגרת ההובלה הסניפית וכמובן

 

 :סיוםטקס 

, סדר 15:00-20:00בשעות  . הטקס יתקייםייערך טקס סיום קורס מדצים 09.07-השלישי  ביום

 היום יישלח לקראת סוף יוני.

 

 

 :תוכנית הפעילות בקורס ההדרכה

במהלך הקורס עוברים החניכים פעילויות שונות אשר מטרתן להכשיר אותם לקראת הדרכה 

ולקראת היותם אנשי צוות בסניפים. בקורס ההדרכה אנו שואפים לקיים פעילות מגוונת אשר 

 וייחודיות.מצליחה להגיע לכלל החניכים באמצעות מתודות הדרכה שונות 

 

 שכבת ח'  –קורס מתחילים 

קורס זה הינו תחילתו של תהליך מובנה ומכוון לעיצוב דמות החניכים שלנו בהתאם לדמות הבוגר 

של תנועת הנוער של האיחוד החקלאי ולהגשמת ערכיה כבוגרים. למעשה זה הוא תחילתו של תהליך 

למחנכים המתחנכים במקביל כחברי חניכות חדש המשלב בתוכו את הפיכתם של הנערים והנערות 

צוות. בהתאם לכך יועשר עולמם האישי והחברתי ויתפתח תוך למידת כלים ומיומנויות לביטוי 

 עולם זה והנחלתו לבאים אחריו. 



 מיתר טביב , רכזת ההדרכה התנועתית. רכזת השכבה בקורס:

 

 שכבת ט'  –קורס מתקדמים 

דים להיות השכבה שמהווה את הרוב הגדול והאיכותי קורס זה מיועד לבוגרי שכבת ט' אשר מיוע

 של המדריכים בסניפים.

מבחינה מקצועית, הקורס שואף להכשיר את בני הנוער לתפקידי הדרכה מתקדמת, עמוקה יותר, 

משמעותית יותר וערכית יותר בסניפים ובתנועה תוך העמקת הקשר והמחויבות לתנועה ולמדינה 

 די רמת הדרכה מתקדמת. ולפתח מיומנויות בסיסיות לכ

 הדר לוזון, רכזת סניף סגולה. רכזת השכבה בקורס:

 

 שכבת י'  –קורס בוגרים 

קורס זה מיועד לבוגרי שכבת י' אשר מיועדים להיות חלק מהשכבות המובילות את הסניפים בשנה 

הבאה. שכבות י"א וי"ב מהוות את הכוח החושב במתכנן והמניע את הסניפים והכשרתם לצורך כך 

 חשובה מאוד.  

י חניכה מבחינה מקצועית, הקורס שואף להכשיר את בני הנוער לתפקידי הובלה בסניפים, תפקיד

של השכב"ג ואחריות על פרויקטים גדולים בסניפים. זאת תוך העמקת הקשר והמחויבות לתנועה 

 ולמדינה ופיתוח מיומנויות התמודדות עם סיטואציות שונות מחיי היומיום התנועתי. 

 נון ורועי פינקר, בוגר תנועה -יובל ג'ראפי, רכזת סניף בן רכזי השכבה בקורס:

 

 כבת יא'ש –קורס מובילים 

קורס זה מיועד לבוגרי שכבת י"א אשר מיועדים להיות חלק מהשכבות המובילות את הסניפים 

בשנה הבאה. שכבות י"א וי"ב מהוות את הכוח החושב המתכנן והמניע את הסניפים והכשרתם 

 לצורך כך חשובה מאוד.  

ים, תפקידי חניכה מבחינה מקצועית, הקורס שואף להכשיר את בני הנוער לתפקידי הובלה בסניפ

של השכב"ג ואחריות על פרויקטים גדולים בסניפים. זאת תוך העמקת הקשר והמחויבות לתנועה 

במהלך ולמדינה ופיתוח מיומנויות התמודדות עם סיטואציות שונות מחיי היומיום התנועתי. 

 .ו כאןצחלת י"א לרפסודיה. לפרטים נוספים הקורס יצאו חניכי שכב

 עידן חמל, רכזת סניף כפר האורנים רכזת השכבה בקורס:

https://drive.google.com/file/d/1ifslrrK-8V1lpNzGqneriW6JWWZ3e1uF/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסגרת גבולות ומרחב בטוח בקורס

אין מקום לבעיות משמעת וחריגה מגבולות מכל   -מעצם היות קורס ההכשרה אינטנסיבי ומרוכז

 סוג, בפרט לאור העובדה כי הקורס מכשיר את העתודה החינוכית של התנועה. 

עד כדי הדחה ושיחה,  בעיות משמעת חריגות יטופלו במלוא החומרה, לאחר בירור מעמיק

 המד"צים לא יקבל החזר עבור התשלום לקורס. שיודח מקורס חניך .מהקורס

איתכם ההורים והן עם החניכים כל חניך מתבקש לחתום יחד איתכם הן לצורך תיאום הציפיות 

 .לחצו כאןקורס. להורדת טופס ההתחייבות האישית תחייבות אישית טרם היציאה לעל ה

 

 קוד הלבוש בקורס 

על מנת להבטיח ביטחון לכל חניך וחניכה בקורס, ומתוך הבקשה לייצר בקורס מרחב בטוח 

 מכבד עבור כלל החניכים אנו עומדים על קוד לבוש אשר מכבדים את הלובש/ת והן את הסביבה.ו

לבוש שאינו הולם את הסיטואציה, עלול לפגוע במרקם המיוחד של הקורס , לאי נוחות, ולעיתים 

אף לערעור הביטחון של החניכים האחרים. לכן נבקש להבהיר את קוד הלבוש בקורס ולערוך 

 ר קו בנושא כחלק מתהליך ההכנה.שיחות ליישו

 כללי הלבוש בקורס מד"צים )חלים על בנים ובנות כאחד(:

 במהלך כל היום חולצות תנועה שאינן גזורות, מותר לתפור בצורה מכובדת. ✓

 לבישת חולצה/גופיה מתחת לחולצת התנועה. ✓

 מכנסי מהירים )מכנסי ספורט קצרים( אך ורק לצורך ספורט. ✓

 כגובה הזרוע בצמוד לגוף. –ובה סביר מהברך מכנסיים בג ✓

 *בקורססדר יום עקרוני 

 השכמה וניקיונות

 מסדר בוקר

 בוקר טוב בקבוצות

 ארוחת בוקר

 פעולה

 הפסקה

 פעולה

 ארוחת צהרים

 פעולה

 הפסקה

 פעולה

 ארוחת ערב

 ערב חברתי

 מקלחות

 רגע של תרבות

 פעילות לילה טוב

 השכבות

 כל שכבה מתנהלת עם לו"ז מעט שונה בהתאם לאופי השכבה ותכניה.*

https://drive.google.com/file/d/1ctwOmsvmUsC5YkTjbVcqx-pQlEvq-TOq/view?usp=sharing


השיחה על קוד הלבוש וההקפדה עליו לא מגיעים ממקום טכני או קטנוני, חשוב לראות את קוד 

 הלבוש כחלק ממערך שלם שמטרתו ליצור מרחב בטוח ומכבד לכל אחד ואחת ממשתתפי הקורס.

 

 טלפונים סלולריים במהלך הקורס

 ובלתי אמצעיתאנו שואפים לקיים מרחב חינוכי נקי מהפרעות ולאפשר תקשורת בין אישית 

לאחר התנסות מוצלחת בשנים האחרונות, גם השנה חניכי הקורס ישהו במהלך ימי  .בקורס

הקורס ללא טלפונים ניידים. השנה בכלל השכבות והקורסים יפקידו החניכים את המכשירים 

 סודרת ויקבלו אותם חזרה עם סיום הפעילות בערב. בארונות נעולים בצורה מ

 יפורסם דרך הרכזים.  מספר -ורכזי השכבות  כל קשר טלפוני עם הקורס יעשה דרך החמ"ל

 

 :נהלי הרשמה

 reg.com-https://ihudnikההרשמה הינה במערכת ההרשמה התנועתית בכתובת 

 

 עלות הקורס:

 ₪ 1440 –ים )מסיימי ח'( קורס מתחיל

 ₪  1340 –קורס מתקדמים )מסיימי ט'( 

 ₪  1190 –קורס בוגרים )מסיימי י'( 

 ₪  990 –קורס מובילים )מסיימי י"א( 

 

 נהלי הרשמה וביטול :

בעת ההרשמה יש  .13/06/19 -מועד סיום ההרשמה במערכת ההרשמה התנעתית הינו ה  ▪

 ת הקבועות של ילדיכם מוזנות בכרטיסי החניך.לוודא שכל הבעיות הרפואיות והתרופו

 רב פאר או עדי זהבי.הזקוקות לסבסוד מוזמנות לפנות למימשפחות  ▪

 ₪. 250גורר דמי ביטול בסך  -20/06ביטול החל מסיום ההרשמה במערכת ועד ה ▪

 מסכום דמי ההרשמה. 70%גורר עלות של  21/06 -ביטול החל מבוקר ה ▪

 מסכום דמי ההרשמה לקורס. 100%יחויב החניך ב  -25/6 -ביטול החל מבוקר ה ▪

 

 רשימת ציוד חובה לקורס:

o  אוכל עד הערב של היום הראשון 

o לצות תנועה כחולות  לכלל ימי הקורס מסומנות בשם החניך והסניףחו 

o  רק מתחילים יקבלו במהלך הקורס –חולצת תנועה לבנה 

o )בגדים להחלפה לעשרה ימים )בדגש על לבוש הולם 

o סנדלים או כפכפים שמחזיק את הרגל 

o כלי רחצה.נעליים סגורות לגיחה / רפסודיה 

o מקלחות עם בגדי ים. –ים ומגבת -בגד 

o )תיק נוח למקלחת )עדיף תיק ניילון 

o )מזרון נוח ללילה  )חל איסור על הבאת מזרונים זוגיים לקורס 

o שק שינה 

https://ihudnik-reg.com/


o )תיק קטן למהלך ימי הקורס, הגיחה והרפסודיה )מובילים 

o  =ליטר סה"כ 3שני בקבוקי מים לפחות 

o  עדיף רחב שוליים –כובע 

o מחברת וכלי כתיבה 

o צלחת, סכין , מזלג ) לאוכל בגיחה( – כלים רב פעמיים 

o תרופות אישיות במידה ויש 

o קרם הגנה  

o תכשיר דוחה יתושים 

o במידת הצורך -תרופות אישיות 

o 2  )קורס מתחילים בלבד. –תמונות פספורט )לכרטיס מדריך 

o נעליים שניתן להרטיב/סנדלים )סגורות בעקב( -מובילים 

 

צוות הקורס ותנועת הנוער אינם ערבים ואחראים לכל ציוד יקר ערך כמו מצלמות, מכשירי 

 על כן מומלץ לא להביאם כלל.מוזיקה למיניהם וכסף, 

 

 

 לות,לפרטים נוספים ושא

 עדי זהבי

 רכזת הנוער

054-6738330 


