
בעל חברה לסדנאות כושר קרבי  

 ערכים וגיבוש צוות, ואתגרי

 א"ת' אונ, הפקולטה לרפואה -תואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ•

 סמינר הקיבוצים -תואר ראשון בחינוך גופני •

 לימודי תעודה בסמינר הקיבוצים, מנחה קבוצות מוסמך•

 שחיה וחדר כושר, אתלטיקה, מאמן מוסמך להכנה לגיוס•

 

 

 

 

 רוזנבליטדותן 

 אודות



י משרד  ''אישור תוכנית ע

 ל''משרד הביטחון וצה, החינוך

שוויוניות ושקופות למעורבות של , משרד החינוך מבקש לקבוע נוהל מסודר ואמות מידה אחידות

זאת על מנת להבטיח כי רק . ל והמוכנות לשירות"המגזר השלישי בתחום הנכונות לשירות בצה

 .תכנית מתאימה ומאושרת תשולב במערכת החינוך

ל  "משרד הביטחון וצה, במסגרת השולחן העגול המשותף למשרד החינוך, לאחר בחינת הבקשות

 ":ל"נכונות לשירות ומוכנות לצה"כתכנית תוספתית לתכנית , הוחלט לאשר את הגופים הבאים

 "סדנאות גיבוש דרך תנועה-חיבורים" - רוזנבליטעמותת כושר קרבי ואתגרי בהדרכת דותן • 

 :להלן הקישור

•http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/HachanaLezahal/nohalhasdara.htm 

 



 סדנאות לכיתות אתגר 

 

 : הסדנאות יורכבו מפעילות תנועתית תהליכית ומשיחות עיבוד על הפעילות בנושאים הבאים

 יוזמה ויצירתיות   , פיתוח מנהיגות•    

 טיפוח הקשרים והכישורים הבין אישיים בתוך הקבוצה•   

 אחריות אישית וחברתית•    

 גבולות אישיים ומשמעת•   

 'זמן אמת'משוב אישי וקבוצתי ב•    

 עבודת צוות וקבלת חברים חדשים•    

 מחויבות מימוש עצמי וגבולות•     

ניתוח בעזרת קטעי וידאו מהפעילות על ערכים ומצב הקבוצה כפי סדנאות ייערך  5-אחת ל

 שמשתקף מן הפעילות

 

 

 

 

 

 

 

 מפגשים  15

 שעות 1.5בני 



 

 יוזמה ויצירתיות   , פיתוח מנהיגות•    

 טיפוח הקשרים והכישורים הבין אישיים בתוך הקבוצה•   

 פיתוח אחריות אישית וחברתית•    

 עבודה על גבולות אישיים ומשמעת   •

 'זמן אמת'משוב אישי וקבוצתי ב•    

 וקבלת חברים חדשיםעבודת צוות •    

 העלאת והצפת דילמות בקבוצה•    

 מחויבות מימוש עצמי וגבולות•     

 ניתוח בעזרת וידאו ועבודה על ערכים  •

 

 

 

 

 

 מטרות

 סדנאות ערכים וגיבוש כיתה



 סדנאות ערכים וגיבוש

 העצמה ובדיקת הגבולות האישיים1.

 קבוצתיותמשימות  –עבודת צוות 2.

 תחרותיות -הישגיות 3.

 דיוק4.

 מפגש עיבוד ערכי עם קטעי וידאו מצולמים 5.

 בידיים עם הכנת פיתות טאבוןמסע בטבע עם כל הציוד ובניית  -אחריות ויוזמה 6.

 יער עמיקם   –בטבע ומשימות התארגנות וניהול זמן ניווט  –סובלנות והבנת האחר 7.

 משמעת8.

 מחויבות אישית9.

 סדנת שקים בווינגייט –מסוגלות והגשמת חלומות 10.

 סדנה העצמה וגיבוש בחוף הים –' אי אפשר'11.

 סדנת סיכום בנחל כזיב 12.



 ממפקד חיל האוויר' מורה לחיים'

 ,  תעודת הוקרה ממפקד חיל האוויר

 האלוף אליעזר שקדי



 ממפקד חיל האוויר' מורה לחיים'

 

 ,  תעודת הוקרה ממפקד חיל האוויר

 האלוף עידו נחושתן



 ,ד חיל הים''תעודת הוקרה ממפקד בה

 טקס סיום קורס חובלים

 מחיל הים' מורה לחיים'



052-3745215  

contact@kosher-kravi.com 

dotan@chiburim.net    

 דותן רוזנבליט

 חיבורים  

 וכושר קרבי

 סדנאות חיבורים


