
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 

 פרטים אישיים



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 תכנית  . ל והמוכנות לשירות"המגזר השלישי בתחום הנכונות לשירות בצה

 .מתאימה ומאושרת תשולב במערכת החינוך

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

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

 :להלן הקישור

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



ות והמוטיבציה בשיעורי החינוך הגופני  /זו הזדמנות מצוינת להעלות את השתתפות התלמידים

 .    ל בכלל ולגיבושים בפרט''ולעזור להם להיות מוכנים יותר לגיוס לצה

 :עיקרי התוכנית

 (.מספר אימונים ייחודיים)שעות אשר יתמקדו בבניה גופנית  1.5יחידות הוראה של   4-10. 1

לאחריו ניתוח ועיבוד משותף  . הדמיה של הגיבוש וחלקים ממנו -הכנה מנטאלית ורגשית . 2

 .עם המורים והתלמידים

על הערכים הנבדקים  , (למי שמתאמן באופן עצמאי)הרצאות על תכנית אימונים אישית . 3

 .  בגיבוש ועל ההכנה הנפשית אליו

 ג בתהליך בניית התוכנית  ''ות לחנ/ליווי מקצועי של המורים. 4

 שיעורי החינוך הגופני



הסדנה מאפשרת שיקוף של מצב הכושר הגופני והמנטאלי העדכני של 1.

 המאמץ והמשמעת, ראשונית מהצבא' טעימה'ו ות/התלמידים

 העלאת המוטיבציה בשיעורי החינוך הגופני2.

 גופנית וללמוד ולהבין מתוך החוויהמאפשר להם להגיע מוכנים יותר מבחינה 3.

 של מפלס החרדה מהגיבוש ומהגיוס הקרביהפחתה 4.

 עצמיהעלאת רף הציפיות העצמי ועזרה במימוש 5.

 :ל''מטכסיפורו של חניך שהתקבל לסיירת 6.

http://youtu.be/9mthUHiOQBI?list=UUPpVh6pySIG-b3EZGugwH0A 

 :13סיפורו של חניך שהתקבל לשייטת . 8

http://youtu.be/mWyh3J-o6pA?list=UUPpVh6pySIG-b3EZGugwH0A 

 

 

 

 היתרונות בהכנה



 רגשית/הכנה מנטאלית

 כמו בגיבוש –ומשמעת ' דיסטנס'התנסות בתנאי 1.

 כמו בגיבוש –התנסות במצבי לחץ גופני ונפשי 2.

 שיחה והכנה רגשית על הגיבוש עצמו3.

החוויה  , התמודדות בגיבוש כזה או אחר כאשר הם יודעים ומוכנים מבחינה גופנית ומנטאלית4.

 .גם במקרה שהם לא התקבלו, הרבה יותר בונה ומחזקת

 :חשוב לומר      

 אלא להבין ולהפנים את      , אותם לעבור את הגיבוש' ללמד'המטרה אינה       

 .מכיוון שאלה ערכים לחיים, הערכים שעולים מהתרגילים      

 

 

 



במיונים אלה נקבע  . 'או בתחילת כיתה יב' ב מוזמן לצו ראשון במהלך כיתה יא''מלש1.

הציון אותו יקבלו יקבע האם יקבלו זימונים לקורסים ומסלולים  . א''ר שלו והקב''הדפ

 .מיוחדים ומאתגרים וישפיעו גם על קבלה לקורסים פיקודיים בעתיד

יקבלו הבנים זימונים לימי , א גבוהים והבריאות תקינה''ר והקב''במידה והדפ2.

ה ומשם יקבלו זימוני המשך ''בנות יעברו את יום המא. הסיירות וגיבוש צנחנים

 .חיל הים וטייס, ליחידות השדה

 נתונים כלליים

 'יב-'הסבר כללי עבור כיתות יא



 3-4 -בחודש ינואר ואת הזימון ליום זה מקבלים כ כ''בדיום הסיירות מתקיים 1.

 .לפני המועד בלבדשבועות 

פעמים בשבוע ללא תכנית מסודרת והסיכוי   2-3חלק מהנוער יתחיל לרוץ 2.

 .נמוך מאוד, שיסיים יום זה בהצלחה

 :דוגמאות נוספות להכנה לא מדויקת ואף מזיקה      

 אבל לא מספיק, חשוב –ריצות ארוכות •

 יש לעשות זאת רק . לא בריא ולא נחוץ בשלב הזה –ריצה עם תרמיל כבד •

 .הרגליים ורק לקראת גיבושי ההמשך, לאחר הכנה הדרגתית של הגב      

 .אך לא מספיק, טוב כפעילות תומכת –מתאמנים בחדר כושר •

    

 

 נתונים כלליים

 המצב כיום -ל ''מוכנות גופנית לצה



 :התוצאה, רוב התלמידים מגיעים לא מוכנים ליום זה מבחינה גופנית

 מפסיקים באמצע או מופרשים1.

 מסיימים ולא מתקבלים2.

 

 :התוצאה      

 אכזבה אישית גדולה מאוד  1.

 ירידה במוטיבציה2.

 הפסקה באימונים3.

 ויתור על השירות ביחידות השדה4.

 

 

 

 

 התוצאה



 התמדה1.

 נחישות2.

 יושר3.

 פעלתנות4.

 בגרות5.

 הישגיות6.

 חברות7.

 עזרה הדדית8.

 ערכים מובילים

 ג  ''ערכים בגיבוש ובחנ



 'יב-'בכיתות י( בנים ובנות)בני נוער .   1

 בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים2.

 תנועות נוער3.

 ישיבות ומכינות4.

   0Lz_3Z7Tt4http://youtu.be/c: סרטון הכנה לגיבושים5.

   E6HJR-2http://youtu.be/aQTY: סרטון הכנה לבנות6.

 מיועדי הסדנאות
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(שעות ביממה 24)שעות  1.5-6: משך הפעילויות 

ביער או בפארק , חוף הים: עדיפות, ס''ביה: מיקום

 (בכל הארץ)

ות/חניכים 8-30:  גודל קבוצה   

ניתן להפעיל מספר קבוצות במקביל 

 זמן וגודל קבוצה, מיקום



 סדנאות מיוחדות

הישרדות  , קרב מגע, ניווט, אימון ים ודיונות: סדנה בת שלושה ימי גיבוש הכוללת1.

.  תרגילי צוות ומנהיגות, מסע, אימון לילה, לינת שטח, (הכנת אוכל בתנאי שטח)

Q5aud2s7rg4http://youtu.be/   

 אימוני שטח מיוחדים 6-10, סדרת כושר מגוונת2.

,  בעליה, בסבך, הליכה במי נחל)מסע אתגרי בצפון  –דרך הלוחם אל הלא נודע 3.

   /eU1Ta2byI82http://youtu.be( הסתוות ועוד הרפתקאות

   http://youtu.be/OeW_WAFkpVkמסע אתגרי בחוף הים ואימון בוץ בגשם 4.
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http://youtu.be/82byI2Ta1eU
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 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 

www.kosher-kravi.com    

 דותן רוזנבליט

 כושר קרבי

 כושר קרבי הכנה לגיוס


