
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 

 



   http://youtu.be/OeW_WAFkpVkהכנה לצבא ולגיבושים 1.

אורח חיים בריא ושמירה על משקל תקין                             2.

 RmanbzvGs-http://youtu.be/x 

 ערכים וגיבוש צוות דרך תנועה3.

 סדנאות העצמה לחינוך מיוחד4.

  המונפורטבנחל כזיב ובמבצר  מ''ק 4-14סדנת אתגר 5.

 eU1Ta2byI82http://youtu.be/ 

  

          

 סוגי הסדנאות

כושר קרבי  , סדנאות ערכים

 ואורח חיים בריא
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 סדנאות הכנה לגיבושים ולצבא 

דינמיקה  , עמידה בזמנים, משמעת: של יום בגיבוש( סימולציה)סדנת הדמיה 1.

 .  תרגול זחילות ומשימות צוות, נשיאת אלונקה, קבוצתית

 .דיון בכיתה המלווה בקטעי וידאו הממחישים את חשיבות הערכים בצבא ובגיבוש2.

כולל  )הרצאה והסבר על הדרכים והשיטות להתכונן נכון ובריא לצבא ולגיבושים 3.

 (.  הסבר על מספר מערכי אימון

 תרגילים המתאימים לכל סוגי הגיבושים4.

 .  סדנה למורים לחינוך גופני על אימונים ייחודיים להעלאת הכושר הגופני הנדרש5.

 סדנת המשך למתקדמים לקראת הגיבושים עצמם  6.

 כל הסדנאות יותאמו לכושר הגופני של הקבוצה ופרטיה•

    

 התכנית



 ומתן שיקוף של המצב הגופני והערכי של הכיתה( סימולציה)הדמיה 1.

 העלאת הכושר הגופני והמוטיבציה בקרב בני הנוער2.

 המסוגלות והעלאת חוויית ההצלחה האישית בגיבושים, שיפור המוכנות3.

 מניעת שברי מאמץ בזמן השירות הצבאי  4.

 העלאת הישגי התיכון והעיר בקרב היחידות המובחרות ושירות משמעותי5.

 עידוד להישגיות ויצירת גאוות יחידה בעיר ובתיכון6.

 חיזוק הקשר בין העירייה לתלמידים7.

 שיפור המוכנות הגופנית והנפשית לגיבושים והעלאת אחוזי ההצלחה8.

 

 מטרות

 הערך המוסף של הסדנאות



 (שעות ביממה 24)שעות  1.5-6: משך הפעילויות•

 (בכל הארץ)ביער או בפארק , חוף הים :מיקום•

   ות/חניכים 8-30  :גודל קבוצה      

 ניתן להפעיל מספר קבוצות במקביל      

 שונותשיחות עם לוחמים מיחידות : ניתן להוסיף•

 זמן וגודל קבוצה, מיקום



 העלאת המודעות לפעילות גופנית ולאורח חיים בריא1.

הליכה נכונה וריצה  )הכנה גופנית לשמירה על משקל גוף תקין ובריא 2.

 (קלה

הקניית כלים גופניים ותזונתיים להפחתת שומן וסיגול אורח חיים בריא  3.

 יותר

 שיפור הפן המנטאלי וההתמודדות עם אתגרי שמירה על משקל תקין  4.

 הסבר על שתיית אלכוהול ועישון כגורם מכריע להשמנה ולמניעת הרזיה5.

 גיבוש הקבוצה ככלי העצמתי להתמודדות אישית עם האתגר6.

 

 מטרות

 סדנה לאורח חיים בריא



 מודעות לבריאות ולפעילות גופנית1.

 העלאת המוטיבציה לפעילות גופנית2.

 שיפור הבריאות והפחתת שתיית אלכוהול ועישון סיגריות ונרגילות3.

 שמירה על משקל גוף תקין4.

 עזרה בהפחתת שומן לסובלים מעודף משקל5.

 מטרות

 מטרות הסדנאות



 

 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



 סדנת ערכים וגיבוש

 העצמה1.

 עבודת צוות2.

 אחריות3.

 משמעת4.

 מחויבות אישית5.

 הגשמת חלומות6.



 'יב-'בני נוער בכיתות י.   1

 בתי ספר2.

 תנועות נוער3.

 ישיבות ומכינות4.

 ולחודביחד , בנים ובנות*  

 מיועדי הסדנאות



 סדנאות הכנה לגיבושים ולצבא 

דינמיקה  , עמידה בזמנים, משמעת: של יום בגיבוש( סימולציה)סדנת הדמיה 1.

ישולבו תרגילים  . תרגול זחילות ומשימות צוות, נשיאת אלונקה, קבוצתית

 שעה וחצי –המתאימים לכל סוגי הגיבושים 

 .דיון בכיתה המלווה בקטעי וידאו הממחישים את חשיבות הערכים בצבא ובגיבוש2.

 דקות 45      

כולל  )הרצאה והסבר על הדרכים והשיטות להתכונן נכון ובריא לצבא ולגיבושים .  3

 דקות 45(. הסבר על מספר מערכי אימון

. סדנה למורים לחינוך גופני על אימונים ייחודיים להעלאת הכושר הגופני הנדרש. 4

 דקות מעשי 45 -שעה וחצי הרצאה ו

 סדנת המשך למתקדמים לקראת הגיבושים עצמם שעה וחצי. 5

    

 התכנית



 שעה וחצי פעילות במגרש ושעה וחצי הרצאה  אורח חיים בריא ושמירה על משקל תקין 1.

 שעה וחצי בטבע ושעה וחצי עיבוד בכיתה עם קטעי וידאו –ערכים וגיבוש צוות דרך תנועה 2.

שניים בחוץ והשלישי עם  ) מפגשים של שעה וחצי  3  -סדנאות העצמה לחינוך מיוחד 3.

 (  וידאו בכיתה

עם משימות אישיות וקבוצתיות   המונפורטבנחל כזיב ובמבצר  מ''ק 4-14סדנת אתגר . 4

חשיבה  , משימות צוות, הגשמת חלומות, לימוד והרצאה על היסטוריית המקום, תזונה נכונה)

 שעות 8-4(. ויצירתיות

    

 

  

 סדנאות ערכים ואורח חיים בריא



 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'



  The Markerכתבה בעיתון 

   10:19 12/11/2013 -פורסם ב      The Marker-מתוך כתבה ב

•http://www.themarker.com/mobile/1.2162946   
 מאת רונית הראל 

תמורת כמה מאות שקלים בחודש  ■ לצבא  החלום על שירות ביחידה מובחרת הביא לפריחה של קורסי ההכנה 

אלא גם להכשיר אותם לעבודת צוות והתמודדות עם  , מבטיחים מארגני הקבוצות לא רק להכניס את הצעירים לכושר

 "ייתכנו פציעות, אם אין למדריך הכשרה מתאימה -העסק פרוץ : "ואולם מדריכים בתחום מזהירים■ לחצים וכישלונות 

מסכים שזה שיקול חשוב ביותר  , ובעלים של מרכז בשם כושר קרבי (M.Sc)פיסיולוג של המאמץ , רוזנבליטדותן 

לא שואל הרבה  , ל ואומר לו לעשות כך וכך"שבא אליו מדריך שהיה בסיירת מטכ 17ילד בן : "בבחירת מרכז ההכנה

ולא חוקרים יותר מדי באשר להכשרה של המדריכים  , גם ההורים נותנים לילד את להחליט איפה להירשם. שאלות

 ".  בשטח

בני הנוער סוחבים משקל כבד  . "הוא מוסיף, "אימוני הכנה לצבא מערבים עבודה בעומס גבוה ובעצימות גבוהה"

ייתכנו פציעות ושברי מאמץ  , אם אין למדריך הכשרה מתאימה. ועושים תרגילים ברמה של אתלטים בכירים

כשאתה הולך לחוג התעמלות או יוגה בחדר הכושר אתה יכול להיות בטוח שיש למדריך  . שהשפעתם ארוכת טווח

 ". וכל העסק הזה פרוץ לגמרי, אבל בשטח אף אחד לא בודק תעודות -במקרה הזה זו אולי חובה . תעודה



052-3745215  

contact@kosher-kravi.com 

dotan@chiburim.net    

 דותן רוזנבליט

 חיבורים  

 וכושר קרבי

 סדנאות חיבורים


