
פתיחהדברי

חברהמינהלבמסלוליהצבאישירותןאתהעושותהחיילות-המדריכותחבורת
במספרבעלייההןביטוילידיבאוהדבר,לשנהמשנהומשביחההולכתונוער
.באיכותןוהןלמסלוללהצטרףהמעוניינותהבנות

נוערקידום,וקהילהנוערתחומיואכן,שלהןוההכשרההמיוןחובתמוטלתעלינו

.ביותרהטובהבצורהזאתחובהלמלאמנתעלהמירבאתעושיםהשדהומסלולי

במהלךעבודתןאתללוות,השדהובמרכזיביישוביםהישיריםהמעסיקים,עליכם
שצריךבמקוםהעידוד,הנכוןהחיוך,הלבתשומתאתלהעניק,לטפח,שירותן

.ידנועלשנעשהההכשרהלתהליןכהשלמהוזאת.להכשנזץ4שיםהבונהוהביקורת

ההדרכהמערכתאתלהפעיל,כאחדוהחיילותהאזרחים,לכולנולסייעבאזהתקנון

זקוקיםלואשרביותרהטובהשירותאתשתיתןכדיובמקצועיותביעילות

.השוניםביישוביםוהארותהארים

,פורייהעבודהבברכת

לוייוסי
וקהילהתערתחוםמנהל



!~unalחברהמיטפללהניכחצ

.בקהילהמדריכה-חיילתמורהשלהייחודילמסלולהיוםמצטרפותגמע

הינוספרוביישובימצוקהבשכומת,פיתוחבעיירותנוערכמדריכותחיילותשירות

.מורותביחידתהוותיקיםהמסלוליםאחד

תפקידהממלא,ל"צהאלהנועראתלקרבההזדמנותאתבחובוטומןזהשירות

.הישראליתבחוויהמרכזיחברתי

,ל"צה-חברההקשראתשמסמלואתגרימשמעותילשירותההזדמנותניתנתלך

.האישיומטענדכישוריך,יכולתךאתביטוילידילהביאוהרכו

!מורותיחידתלשורותהמצטרפותברוכות

ל"סא-מלדשטיין-נפטרעינת
שרותיחידתמפקדת



מנקען

מטרותהגדרת.א

החינוךומשרדל"צהביןואחידהמתואמתמדיניותשלתשתותיצירת1.א

וסמכויותאחריותחלוקתתוך,ונוערחברהמינהל-והספורטהתרבות

.מכךהמבעות

ההכשרה,המיוןדרך,האיתורמשלבהחל,ל"צהעםעבודהנוהליהגדרת2.א

.החיילותשירותבתנאיוכלה,ההדרכהבתחומיוהשיבוד

מנתעל,קית"מש,מחוזיתרכות,חיילת-מדריכהשלעיסוקתחומיהגדרת3.א

.המינהלחיילותלכללאחידיםעבדדהדפוסילצקת

המעסיקיםשלהעסקהנוהליוהגדרתונוערחברהמינהללנציגיהנחיותמתן4.א

.וביישוביםבמחוזות

,אזרחיבמערךחיילות-מדריכותבשירותהכרוכותהשאלותלכלמענהמתן5.א
לעבודתוהאחראיםהשותפיםהגורמיםכלאצלמחויבותיצירתתוך

חברהמינהל-והספורטהתרבותהחינוךמשרד,ל"צה:החיילות-המדריכות

.אחרמעסיקכלאוסים"מתנ,מקומיתרשות,ונוער



סמכויותוחלוקתאחריותתחומיקביעתנ

חברהמינהל-והספורטהתרבותהחינוךמשרד1.ב
,ותער.

מיוןתהלידעלאחראי

-שהמדריכותהפעולהומסגרותהתכניסנושאכלעל,והכשרתןהחיילות

שיבוצן,הולמיםדיורתנאיהבטחת:ברשויותבהןתעסוקנההחיילות

,.השוטפתהמקצועיתהנהייתן,עבודהבמקומות

שלשירותהבתנאיהקשוריםהתחומיםלכלאחראי,מורותיחידת-ל"צה2.ב

,הופעה,חופשותכולל,כחיילתוזכויותיהחובותיה,החיילת-המדריכה
מלאהתעסוקההבטחת,רפואיטיפול,משכורת,שירותתנאי,משמעת

.התקיןתפקודהוהבטחת

אוריינטציה-הכווןשלב)החיילותהכשרתתהליךעלהכוללתהאחריות3.ב
עםבתיאום-החיילותעלהארציהמפקחעלמוטלת,(ההתמחותושלב

.ארציתמורותיחידתמפקדת

נוערקידום,וקהילהנוערתחומיעלמוטלתההתמחותתוכניתעלהאחריות4.ב

.ת"ושל

מסלולישבכללכךלדאוגהארציהמפקחעל,ההתמחותשלבבמהלך5.ב

לביןהחיילתביןהיכרותמפגשהכוללמעסיקיםיוםיתקייםההכשרה
.ליישובששובצהלאחר,הישירהמעסיק

במינהלהחיילותעלהארציהמפקחבאחריותייעשהלרשויותהחיילותשיבוץ6.ב
אדםלכוחדרישותקבלתלאחר,ארציתמורותיחידתומפקדתונוערחברה
.ואישורןהמחוזותכן

ביצועאתלוודאהארציהמפקחעל,החיילת-המדריכהשלשירותהבמהלך7.ב

עםבתיאום,בפועלהחיילת-המדריכהלתפקידוהארציתהמחוויתההכשרה

ורכזתהמחוזיהפיקוחשלברמה,ת"ושלנוערקידום,וקהילהנוערתחומי
.חיילות



ל"צהעםעבודהמהלי.ג

צבאייםתפקידיםבעלישלסמכויותוחלוקתאחריותתחומיקביעת

המורותיחידתמפקדתידיעלתונחהאשר,אזורבכלהחיילותקית"מש1.ג

,העבודהובמקומותבדירתןימים7-לאחתהחיילותאתתבקר,הפיקודית
,מפקדותיהאתתעדכן,במקוםהישירהממונהעםמתמידבקשרתהא
.טיפולבטעוןותטפלתדווח

,ונוערחברהבמינהלהמחוזיהמפקחאתתעדכןהפיקודיתהיחידהמפקדת2.ג
.ואחריותוסמכויותיובתהומיטיפולהטעוןבכל

ברמתטיפולהמצדיקנושאכלהארציתהיחידהלמפקדתתעביר,במקביל

.ומערחברהבמינהללחיילותארציומפקחהארציתהיחידהמפקדת

אתתנחה-הפיקודיתלמפקדתכפופה-ונוערחברהבמינהלחיילת-רכזת3.ג

הממוניםעםבקשרתהיה,המקצועייםבנושאיםהחיילות-המדריכות
שללחיילותהקשוריםהמפקחיםעםישירבקשרתהיה,במקוםהישירים

ביןמתאםגורםתהווה,והספירטהתרבותהחיצךבמשרדונוערחברהמינהל
בטעוןותטפלתדווח,הפיקודיתליחידההמחוזיוהפיקוחהיישוביהמעסיק

טיפול

-מדריכהמשובצתשבוביישובהדיורתנאיאתויאשריבדוקהפיקודיהסגל4.ג

.מורותביחשתהקיימיםלקריטריוניםבהתאםחיילת

נושאיםומצאהחיילותאתביקראשר,ונוערחברהבמינהלמחוזימפקח5.ג
.הפיקודיתהיחידהלמפקדתמידיעבירם,ל"צהידיעלטיפולהטעונים

.(בתקנון'דסעיף-להלן)ומערחברהבמינהלחיילת-רכזתתפקידהגדרת6.ג

,וקהילהנוערבתחומיונוערחברהבמינהלחיילת-מדריכהתפקידהגדרת7.ג

.(בתקתן'הסעיף-להלן)ושליחמערקידום



ועערחברהבמינהלחיילת-רכותתפקיד.ד

ומהוןאקלד1ד

לאחר,הארציתהיחידהומפקדתהארציהמפקחידיעלתיבחרנההרכזות(א)

המחוזותמפקחיידיעלהמחוזברמתשייערךמקדמי.ומיוןהמלצה
.הפיקודיותוהמפקדות

:למיוןקריטריונים(ב)

:הבאיםהמדדיםפיעלוהיחידההמינהלאתלייצגמסוגלת*

.מקצועית-תפקודית-
.משמעתית-
.חברתית-
.אישיתדוגמה-ייצוגית-

.וכמפקדתכמזההלתפקדהמתאימותתכועתבעלת*
.חינוניתהליךלהובילמסוגלת*

.במינהלמחוזרתחיילות-נרכזותחילות5ישע%

הבעננה2.ד

.התחוםשלהתכניםיחידתבאחריותהיאהחדשותהרכזותהכשרת(א)

תפקוד,מחוז-מטה-ל"צהציפיותתיאום,לתפקידבניסה:כוללתההכשרה(ב)

.(ברוטציה)בקורס

שיבוך3.ד

.והצבאמחוז,מקומיתרשותביןהמתאמתהחוליההיאהמחוזיתהרכזת(א)

שעובדת,ונוערחברהמינהלשלחיילות-מדריכותרכזתקיימתמחוזבכל(ב)

.הישירוהמעסיקהמחוזיהפיקוחעםבתיאום

מולבעבודה,ביניהןמתואמותלהיותקית"והמשהמחוזיתהרכזתעל(ג)

.והרשויותהחיילות

10



כששועת4.ד

.לי"הצהמהסגלחלקהיאהרכזת-וארגוניתפיקודית(א)

חלק,וכערחברהבמינהלוהארציהמחוזיהפיקוחידיעלמונחית-מקצועית(ב)

.המינהלשלהמחוזיהפיקוחמסגל

תפקידמככיבי5.ד

מאתרתובמיוחדמתאמת,החיילת-למדריכהוכמסייעתכמנחהתשמשהרכזת
.לממונהומדווחת)אשבזכןבשזרועומסייעת,בעיות

,והנחיהליווי,טיפולדרכי,השתלמויות,פעילויותליזוםצריכההרכזת(א)
.השטחצורכיאתהתואמים

המפקחעםוהנחיהעבודהלישיבתהרכזתתיפגש,לפחותלשבועייםאחת(ב)

.המחוזי
.

.הפיקודיתהמפקדתעםעבודהלישיבתהרכזתתיפגשלחודשאחת(ג)

.הארציהמפקחעםעבודהלישיבתהרכזתתיפגשלחחיםאחתוק)

למפקחתועבר,האזרחיתהרשותבסמכות,החיילותבנושאבעיהכל(ה)

.לטיפולהמחוזי

,הצבאיתהיחידהבסמכות,החיילותשלהשירותתנאיבנושאבעיהכל(ו)

.היחידהמטעםקית"למשתועבר

:הבאיםבתחומיםומערחברהמינהלשלההנחיהבמערךתשולבהרכזת6.ד

מערולחוסהישיריםוהמנחיםהחיילות-המדריכותבפניהמינהלנציגתתהא(א)

.(ושליחמערקידום,וקהילה

.הישיריםהמנחיםלביןהמינרלביןמסףקשרתהווה(ב)



הנחוציםהדיורתנאיאתותאשרהחיילותלקליגרףהשטחבהכנתתתמקד(ג)

.ביישובחיילותלהצבת

ומרכוהפיקוחעםתיאוםתון,מקצועיתמבחינההחיילותאתתנחה(ד)

.ההד71ה

.החיילותמצב.בענייןותעדכןהמינהלסגלבישיבותתשתתף(ה)

.החיילתמצבבענייןותעדיןהיחידהסגלבנשיבותתשתתף(ו)

,רמותבשתי,ויישוביעצובבכלהחייטותפעילותעלחודשיח"דותמלא(ז)

:החיילות-המחניכותשלוהארציהמחוזילפיקוחח"הדואתותעביר

.(בתקרןא"ינזעיףלהלזראה)ביישובהמשרתתהחיילתברמת*

היישובברמת*

.וההכשרההמיוןמסגלחלקתהא(ח)

.חייבות-מורותביחידתהמקובלהנוהלפיעלחופשות7ד
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ומעדחברהבמינהלפצ"חי-מידיכהתפקיד.ה

ממקהרוש1.ה

.לפחותשעות40בןיהיהחיילת-מדריכהשלעבודהשבוע(א)

אחרבשעותבשבועימים5-ו,בשבועבקרים6במשךתועסקהחיילת(ב)

:הבאההחלוקהלפי,והערבהצהריים

?פת"חסהטלרבתושש

כהוהדולהתיכההכנה-בשבועשעות15-כ-הצהרתםופניהבוקרבשעות

.צוותבישיבותומשתתפותובחטוהיעבחטודיבמוגדריםתוכןבתחומי

חיתךבמחידותעבודה-בשבועשעות25-כ-והעיבהצהרייםאחרבשעחצ

/וכדבמתמרי,נוערבמרכז-פורמלילא

owlaטרדקידום?

ליווי,אישיתחונכות-בשבועשעות20-כ-חצחיייםולפסתבוקרבשעות
.מחדששילובוכיתותנשירהמנגמז,מגוליםמסייעך-מש,פרויקטים

פעילות,משיכיםהכנת-בשבועשעות20-כ-וכנדבהצבוייםאחיבשועות
.צוותוחייבותה"בהילמסייעך-מ"ב,חברתית

?שלקחבתחום

.שעות8בןלפחותהואההדרכהיוםכאשר,בשבועהדרכהימיארבעה
רנת-החמישיהיום

~
rw1בשדהבמודדתורכיותובישעהדרכה.

עיסוקתהמה2.ה

.וקהלהטעימרחוםחילוק-מדריגהנא
.טשיקיציםבתחוםחיילת-5ידיכהמט
.שלניחבתחוםפצ"חי-מדריכהש
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וקהילהמש4בתחוםחיילת-מדריכה

.עליוונמנית,מערבהדרכתהעוסק,הרשותיהצוותאלמצטרפת.1

.וקהילהנוערשלצרכיםובמיפויבאיתורהקשור,מידעבאיסוףעומקת.2

.והמחשהאורקוליציוד,עזראמצעיכולל,הדרכהמערכימכינה.3

,מקימהכןכמו.צים"מדקבוצותהפעלתבאמצעותביישובנוערמנהיגותמטפחת.4

.יישוביתנוערומועצתהספרבביתתלמידיםמועצתומלווהמנחה

."דיאלוג"התוכניתבמסאיתלוותיקעולהמערביןחברתייםמפגשיםמנחה.5

.'"הישראלהנוערפהק"תוכניתאתומנחהמפעילה.6

.ביישובמרכזייםמערואירועימפעלים,טקסיםבשעוןומסייעתמשתתפת.7

חוגי,הטובהסרטמועדון,לתערתרבותמועדוןכגון,מיוחדיםפרויקטיםמפעילה.8

.ועודיצירה

:ביישובקהילתייםספרבתיבמסגרתפועלת.9

השתתפותכולל,קהילתיספרביתשלהשונותבוועדותתלמידיםהדרכת-

.בוועדות
.קהילתיספרביתשלהיגויבוועדותפעילההשתתפות-
פעיליםקבוצתשלחברתיתהדרכה:"אישיתמחויבות"בפרויקטהשתתפות-

לקראת)ההשמהמקומותאחרומעקבהחונכיםליווי,חונכיםקבוצתכגון

.(ובמהלכההחושות

,יסודי-עלספרבבית,החברתיהחינודבתחוםגםהרלוונטייםתוכןתחומימנחה.10
,חגים,"הידברות"כגוןמסףייחודיונושאמרכזשנתינושא,"אקטואליה"כגוך

.הנקראהבנת

בעדיפותונוערהברהמינהלשלארצייםקיץבמפעלישקיךחוזרייבמשךמועסקת.11

.שלישיתבעדיפות-היישובשלמה-ום,שנייהעדיפות-המחוזשלמימה,עליונה

.המחוזיתהרכזתידיעלמקצועיתמתודרכת.12

בשבועייםופעם,בשבועפעםהרשותמטעםהישירהממונהידיעלמתודרכת.13

.ס"מתממנהלאו,המערמחלקתמנהלעםמשותפתלשיחהמוזמנת

-הכשרה:4'וסעיףראה)ובכנסיםוארציותמחוזיותבהשתלמויותמשתתפת.14

.(שירותתוד
14



-ושלהעוקתמוצעמודל
וקהילהמש4בתחוםמע"חי-למשיכהשבועאצתוכנחצ

1הדגבא

10.ש-8-00.1200.8.13800-1300%.ש-8.ש13.%-א138.ש-11.%

הכנת:ספרבית:ספרבקימרכזבניית:ספרביתמשציהכטד

כים-משהדרכההדרכה4
שעות3שעות3שעות3

הוראההוראהישיבותהוראהי
צוותק

שעות2שעות2ותיאומיםשעות2ר

ליוויליוויליווי
חברתיחברתיחברתי

הממהפרויקטיםהמהעבנייתהנחיית
קבוצות:מיוחדיםקבוצותמרכזם,צ,,מדא

סים"מדצים"מדהדרכהפעיליםח

תוכניתה
פרויקטיםדיאלוגפרויקטיםהנחיית

צ
מיוחדיםמיוחדיםשעצת

-מש

16-00.201600-200000.16-00.20.00.16-00.2000.16-2000%ע

י
ב

:מקרא

הספריבבתיחברתיליווי
משחקייה,קירעלון,ספרביתעיתון,פעילותהפסקות,תלמידיםמועצתהנחיית

ספרייםביתמפעלים,מוגדריםתוכןתחומיהנחיית,לחגיםפעילויות,טקסים,פעילה

.נוספים

:מיוחדיםפרוייקטים

.ותיקישראלילנוערעולהמערביןמפגש-דיאלוגתוכנית

חוגי,"הטובהסרטמועדון","אתגרים"מועדון,לנוערתרבותמועדון,יצירהחוגי
,)

.חגים,,חברתיים
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טש4קיזזםבתחוםחיילת-מדרגה

טרדקיתמבתהום4נ

תוכניותשלובביצועבהכנה,בתכנוןהיחידהלעובדיומסייעתמשתתפת.1

,שדהתוכניות,(סמיםללאחיים)ס'חל,ל"לצההכנהכגון,מצוותהינחמות

וכווהעבודהסגולםהכנה,ימיפרויקט,ציונייםרים)סמי

בפעולותות/נעריםשלקבוצותומפעילההפנאישעותשלבפעילויותמשתלבת.2

.ואירועיםחגים,אקטואליהמשאי,"חםבית"מועדוןהסוגהסרטמועדון:כמו

לצורכיבהתאםשוניםבנשיאיםרלוונטימידעוארתןריכוזשלמשימותממלאת.3

.ועודקירפימת,ספרייה,סתויםכגון,היחידה

היחידהלצורכיבהתאםנוערבנישלפרטניוליוויחונכותשלמשישתמבצעת4

.המטפלהמזדיהנחיותולפי

אוכלוסיותובקרבבקהילההיחידהשלמיוחדותבמשישתומשתתפתמסייעת.5
.ריעד

ס"קב:היחידהלרנחיותבהתאם,בקהילהרלוונטייםגורמיםעםבקשרנמצאת.6
.ובריאותרווחהשירותי,הספרבית,מבחןקצין,(סדירביקורקצין)

מלודיותהיחידהלהנחיותבהתאםחמקצחיתחאתיקחעקרונותעלמשהידה.7
.('וכוהקשרגבולות,מקצועית

עםבתיאוםהאזרחיתהמערכתלדרישותבהתאםמיוחדותמשימותממלאת.8

.(בקייטכםהדרכהלמשג)הצבאיתהמערכת

א



אהנ

במסגרתהלומדיםתלמידים)המפצהבמרכזהמסייעהמערךבמסגרתמלמדת.1
ולתגבורלסיועוזקוקים,נוערלקידוםהיחידהידיעלומטופליםהפורמלית

.(לימודי

או,הספרמביתנשירתםלמניעתלסייעבמטרהפרטנילימודנעריםמלמדת.2
.ספרבביתמחדששילובםאתלאפשר

.ועודאזרחות,חשבון,כתיבה,קריאה-במיומנויותעזרשיעורישתנת.3

.להוראהעזרוחומרישיעורמשיכימכינה.4

כאיש,המפצההפורזשלמיוהדותבחיכניותומשתלבת,תכניםכשאצוחמסיעכן.5
.(חברתימדריךבשיתוף)והנחיותיוהמנהלדרישותפיועלהמרכזצוות

בפיכספערשצלהנ

לנוערהמועדוניםבמסגרתוהחינוכיהחברתיבמישורעולהתערקבוצתמפעילה.1

.בסיסועולה

להוראתמיומנויותבשיפור(עולהלנוער)"המסייעהמערך"במסכנתמתמקדת.2

המפצההמרכזעםבתיאום,אחריםבמקצועותומסייעתהעבריתהשפה

.ה"הילופרויקט

והענהוהדבהד14תלמויווק.ד

ומשתתפתעליונמנית,נוערלקידוםהיחידהשלהרשותיהצוות.אלמצטרפת.1

.הצוותישיבותבכל

הלמידהמרכזוממנהלנוערלקידוםהיחידהממנהלאישיתהדרכהמקבלת.2

.(הישיר)

לקידוםהיישוביהמנחהעםקבוצתיתהנחיהבפגישותהצוותכללעםמשתתפת.3
.-טש

.המחוזיתהחיילותרכותידיעלמקצועיתמתודרכת4

-הכשרה:4'וסעיףיראהובכנסיםוארציותמחוזיותבהשתלמויותמשתתפת.5

.(שירותחוד



-%ולחלוקתמוצעמודל
ה"והסמז45קהלםבתהוםמצ"חי-למדריכהשבועיתתשנא

והדגבא

חיאהליוויחמתליוויהמת
ס"בביהחונכותמשיכיםחונכותכים-מש

כצחקWWNאשקר4

נשירהשעה1שעה1
1

שעות3שבות4שעות4ק

.י

רשרשההוראהישיבות
ס"בבימס"בביהצוות

swlaטנשצותישמיס

נשירהנשירה
008-0013

שהית3שעות3שעות2

""%%א
ובמיפעילותהמתת%

כי-משחברתקצמערכיחברתיתםאדכשח

למידהממלהת

צ
שעות2שעות2שעות2שעות2שעה0.16-00.181(

הוראספעילותהורתעפעימותהודאתע
ה"הילהכרתיתהיליהחברתיתהיליה4

נ"קנ"קמסייעמשיך
ב

שעות2שעות2אות2אות2אות202.%-0.18(

:מקיא

.עבריתוהוראתנשירהמנישצ:ספרבביתעועיםלהוראתעדיפותמתן.1בוקרהוראת
מחדשושילובנשירהלמניעתתוכניותבמסגרתמסייעלמערךעדיפות.2

.(שילובוכיתות
.(ותיק)נ'גןמער-v~ganוהטהרךסיירהבמנישצלהוראהעדיפותכעצןצ"4אזההיר84צ

;שבועלת%שפאס4-כ:הנחבסך
מנ

"
שאורמשזכי)טארכיםחכטצבמעל15mvw:היענה*שידהא
שעות6:(חברתיתלהפעלהומערכיםבפועלשעות8:חברתיתפזילות

עוגות3יבוחם*"וחשתלטצקתצשעות8אישיובntawnליאי
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(במדהמורידים)שלסחבתחוםחילת-מדריכה

פשתתשקע

חברהמינהלשלבשדההדרכהבמרכזי,וחברהלאום,שדהבנושאינוערבניהדרכת

.הדרכהמוכובכלמהםהעזרהייהודיהעשאפיעל,ועער
.הספרובבתיבשדהההדרכהבמרכז,בסיוריםמתבצעותההדרכות

טעוניקבלה

.'ובסעיףשמופיעיםהקבלהותוניפיעל
סיורבחוגילכןקודםשהשתתפהלמיאוצים"משקורסלבוגרותעדיפות-בנוסף

.למיניהם

אהיחעהדות

.בשדההדרכהבמרכזיסגורהיחידהבתנאיהשירות
.הסמודביישובאוההדרכהבמרכובדירהמתמררותהחיילות

וחרחרהארתור,טבון

לתפקידהכשרהקורסעוברתהחיילת.'ובסעיףשמצויןכפי-והמיוןהאיתורשלבי
:הכוללהארץידיעתבנושא

,בוטניקה,גיאולוגיהבתחומיישראלארץשלגיאוגרפיה,ישראללארדזיקה
התמחויותתוךראשונהועזרהשדהמיומנויות,הסביבהואיכותאקלים,זואולוגיה
.שובצהשאליובשדהההדרכהבמרכז,אזוריות

.בשדהההכשרהבמרכזשבועות5-ההכשרהפ18ך

עוקצך

:הדרוםעךמהצפוןהפרחייםבשדהההזדכהבמרכזיששובצותהחיילות

.פינהראשמדרשת-הצפוןאזור
עמק-"לשרון"*"ספיר"מכון,החוףמישור-רשף;הדרכהמרכז-המרכזאזור

.אייקון
.החוףמישור-"אשקלוןחוף":הזדכהארכז-הגדוםאזור



חיילת-מידיכהושיהודהכשרה,מיון,איתורתהליכי.1

קבלהתשי1.י

.מלאהבגרותתעודתבעלתתיכוןספרביתבוגרת(א)

.נוערבהופכתוניסיוןרקעבעלת(ב)

במהלךגםחריגיםובמקריםהגיחןטרםהתאמהמבדקי,מיוןמבחנימעבר(ג)

.הטשרהבקורסוהשתתפותהטירונות

.מתאיםרפואיפרופיליוק

השאחשרשלב1.2

ב'"בכיתההבנות-(הגיחבמינהלצ"קדמדורבאמצעותייעשהמוקדםאיתור
למבדקייוזמנובחירתןועם,צ"הקהמקצועותעםחוברתלביתןתקבלנה

.התאמה

טיששלב1.3

?צ"שד

ויחידתהארציהמפקחבאחריות,שחותמועדיםבשלושהימסכוהתאמהמבדקי
.וקהילהטשיבתחוםהתכנים

.צ"קדמדורבאמצעותצ"קדלהכשרתיזומנוהמתאימות

כשהרועש

OYהטירונותבמהלךייערכו,ונוערחברהלמסלולימועמדותלמיוןאישורקבלת
שתימצאנהואלה,ונוערחברהבמסלולילשרתשיבקשולחיילותראיונות
להכשרהתאושרנהמכןלאחרורק,התאמהמבדקילמחרתתעבורנהמתאימות

.וסערחברהבמסלולי
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טפרוכשיחםוקהלאטרד-ההכשרהשלב4.י

.ליישובשיבצקטפחם

התמחותושלב(אוריינטציה)הכווןשלב:שלביםשניכולללתפקידהכשרהקורס

.נוערוקידוםוקהילהמער:מסלוליםבשני.במקבילשנערך

.פנימייהבתנאיהארץברחביהחינודממחרדותבאחד-ההכשרהמקום

.שבועות7-9הקורסמשן

wmaד8צקהחצבגועלך
~

:מרשייתברומז-

השעותביןשלםיוםלמשךמחוזיותהשתלמויות,לחודשאחתשלבתדירות(1)

.מחוזייםמידידיםבאמצעות,00.10-00.16

חיילותורכזתהמחוזיהמפקחידיעלתוגשלהשתלמויותשנתיתתוכנית(2)

בהכנת.וקהילהנוערבתחוםהתכניםיחידתולמנהלהארצילמפקחבמחוג
.התכניםביחידתלהסתייעניתןההשתלמויותתוכנית

נמציתיברמה-

מינהלחיילותלכלרצופיםיומייםלמשךארציתהשתלמותתתקייםבגננהפעם

.הארציהמפקחבאושיות,וכערחביה

כנסוטי-

מינהלשלובכנסיםצבאייםבכנסיםלהשתתףחייבותהחיילות-המדריכותכל
.ומערחברה

מינהלשלהמחוזיוהמפקחהיחידהמפקדתידיעליימסרהכנסיםמועדילוח

.חגיםלמעטשנדייגסוףעדמועדיםויכלולרוצנהבתרגלתוטשיחברה
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השיבושלנ1.5

:חראקהמהש-אוחיבמוןשיבון

עלמוטלת,החיילות-המדריכותשלולהעסקתןלשיבוצןהכוללתהאחויות(1)

.וברשויותבמחוזותושערחברהמינהלשלהפיקוח

רכזישאסרקיתקייםחיילת-מדריכהשלשיבוצה-וקהילהנוערבתחום(2)

וקהילהנוערתחוםראששלובאישורברשותצעירהמנהיגותאו/ונוער

.ובמחוזבמטה

בושישביישוביתקייםחיילת-מדריכהשלשיבוצה-נוערקידוםבתחום(3)

.ובמחוזבמטהנוערקידוםתחוםראמישלובאישורונוערלקידוםיחידה

רכזמועסקשבובמתקןיתקייםחיילת-מדריכהשלשיבוצה-ח"שלבתחום%)

.ובמחוזבמטהח"שלתחוםראששלובאישורההדרכה

הרשויותידיעליוקצוהדירות:המקומיתהדשותידיעלדופקו"הדיורתנאי(5)
.ליישובחיילותשיבוץטרםחודשעדהמקומיות

שהרשותבדירות,ותערחברהמינהלבאמלוליהחיילותיגורושירותןבמהלך

.הקצתההמקומית

שיפוצים,תיקונים,השוטפתאחזקתה,הדירהריהוט:הכוללתציודרשימת(6)

.הרשותבאחריות-'וכד

.החיילותבדירת(בלבדנכנסותושיחותטלפוןקולהתקיןמומלץ(7)

הכשרתקורסבמהלךשיהיה,מעסיקיםליוםלהגיעחייבהישירהמעסיק(8)

.החיילת-המדריכהלקבלתכתנאי,ההתמחותבשלב,חיילות

רגישותלגלות,החיילת-המדריכהאתקבלתובעת,מחויבהישירהמעסיק(9)

.לצרכיהומענהאאייתהנחיהלהולתתבעבודתהוללנצייהלצרכיהרבה
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בתפקידיםתועסקלאהחיילת-שהמדריכהלוודאהרשותיהמעסיקעל(10)

קידום,וקהילהנוערבתחוםשלההתפקידמהגדרתנובעיםשאינםנוספים
.ושליחתער

הדרכהרכזאו,נוערלקידוםיחידהמנהלאו,ס"מתנמנהלאוהנועררכזעל(11)

תוכניתלבנותהאחריותמוטלתבומשרתתשהחיילתביישובת"שלבמתקן

.עבורהתקופתית/שבועיתעבודה

עוד,הארציולמפקחהחיילותלרכזתותוגשתוכןשבועיתעבודהתוכנית(12)

.ביישובלעבודהלקבלתהתנאיותהווה,ליישובהחיילת-המדריכההגעתלפני

מלאתעד,במחווולמפקחחיילותשכגתתוגשמעודכנתשבועיתעבודהתוכנית(13)

.לישובלהגעתהחחחייים

אתמחייבתנוערוקידוםוקהילהנוערמתחוםחיילת-מדריכההעסקת(14)
הדרושותהפעולותכלאתלנקוטהאזורייםוהמפקחיםהרשותיהמעסיק

,ספרבתימנהליוכמוברשותנוספיםפרויקטיםמנהליעםולתיאוםלארגון
,(ועודה"הילפרויקטמנהל,מועדוניםמנהלי,עליונהחטיבה,בינייםחטיבת

.עבורןעבודהתשניתוהכנתחיילות-מדריכותשלשיבוצןלגבי

ישיבתלשבועאחתיקיים,ס"מתנמנהלאו,רשותירכזאו/ותערמחלקתמנהל(15)
עלהחיילותמפימדמועכדי,וקהילהנוערשלהחיילות-המדריכותעםצוות

.ובעיותירןעבודכן

המדריכותעםיישב,מטעמוהישירהמעסיקאונוערלקידוםהיחידהמנהל(16)

עבודתןעלהחיילותמפילשמועכדי,לשבועאחתנוערקידוםשלהחיילות

.ובעיותירן



ליחידהומחווהיחידהבתוך-והעברהשחרורמרלי.ז

ומערחברהמינהלבתחוםהעברה1.ז

.שובצהשבהברשותשירותהמהלךכללשרתהחיילתעל,ככלל(1)

:חיילתלהעברתלגרוםיכוליםגופיםשלושה(2)

.החיילת-
.ונוערחברהמינהל-
.ל"צה-

עלארצימפקח:ל"לצהונוערחברהמינהלביןבתיאוםתתקבלהחלטה

.חיילות-מורותיחידתומפקדתחיילות-מדריכות

עלומאושרתמתואמתלהיותחייבת,ככלללמקוםממקוםחיילתהעברת(3)

בנוסףתיעשהמחוזבאודהעברה.החיילות-המדריכותעלהארציהמפקחידי
המחוזיהמפקחלביןפיקודיתמורותיחידתמפקדתביןבתיאוםלכך

.ושערחברהבמינהלהחיילותשלהארציהמפקחובאישור

המפקחביןבתיאוםתיעשההמסלולבתוךלמחוזממחוזחיילתהעברת(4)

.ארציתמורותיחידתלמפקדתומערחברהמינהלשלהארצי

,בקיץתהיהשהעברהלשאוףיש,למקוםממקוםבהעברהצורךישאם(5)
.ניודהמבקשותחיילותעבורלראיונותשיתאיםמאורעבמועד

.בהתאםיטופלוחריגיםמקריס(6)

בתיאוםחריגכמקרהתטופל,הלימודיםשנתבאמצעלהעבירהשישחיילת(7)

.ארציתמורותיחידתלביןושערחברהמינהלבין

שחדד2.ז

ל"צהטופסגביעלבקשתהאתתגיש,היחידהאתלעגובהמעוניינתחיילת(1)

3/55.
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ונוערחברהמינהלמפקחשלדעתחוותלאחריינתןהיחידהמפקדתאישור(2)

.עמוובתיאוםארציונוערה-חםמינהלומפקחבמחוז

שלדעתחוותבציוןל"בצההמוסמכתהרשותלהחלטתיועברוהטפסים(3)

.ארציתמורותיחידתמפקדת

.ונוערחברהבמינהל,החיילותעלהארציהמפקחלידיעת-תועםהחלמתם(4)

הבנםבערלתטופללמספיגמתאימהבלתישתימצאחיילת

-אילבדוקכדי,המחוויוהמפקחהיחידהמפקדתידיעלתרואייןהחיילת(1)
.לית"צהאומקצועיתמבחינההתאמה

אותהויעבירו,דעתחוותויגבשועמדותיהםאתיתאמוהגורמיםשני(2)
.החיילותעלארציומפקחארציתמורותיחידתמפקדת:הארציתלסמכות

אףוכך,הארציתהסמכותידיעלתסוכםהתאמה-איבדברההחלטה(3)

.ומהיחידהמהמסלולפרישתהתתואם

חופשות.ח

4-ל,ביחידהאחרתחיילתככל,זכאיתונוערחברהבמינהלחישת-מדריגה1.ח

.רעצנהכלבמהלךרגילהחופשהשבועות

:הבאיםבמועדיםיינתעהחופשות

.ושבטטבתהחודשיםביןאחדשבוע(1)

.פסחמ"בחוהאחדשבוע(2)

.שנהבאותה8/32-15בתאריכיםשבועיים(3)
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שבתומששחק2.ח

.בהתאםשעסקתשהיאבתנאי,שנייהשבתבכלביישובחיילתלהשאירניתן

.חופשהיוםחציהחיילתתקבל,מכןשלאודבשבוע

מאהלתיהאשה3.ח
.היועדהמפקדתינץעליימנעמיוחדותלחטאותאישורים

קידוםמסללי.ט

.השנייההשירותבשנתמקצועיתרכזתלתפקידלרתקדםניתן.1

טסל.2
~
סלאמיקיטסי

במדימת,השירותשלהשנייהבשנהקצובלזמןלהדרכהויציאהקצונה,קית"מש
.העמיםחבר

ל"בצהסדיקשידותתום.י

:להחיילת-המדריכהזכאית,השירוונתוםעם

.ל"מצהשחרורתעודת.1

תאריכיםכולל,בהשתלמויותמשתתפותאישורשתכלולהחינוךמשרדתעודת.2
.השירותבמהלךוהשתלמויותהכשרהבקורסההשתתפותעבור,שעותומספר
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חחה/ישובירוחדף.יא
~
י

ועדשששח

:פיקוד:מחוז

:היישובשם

:המסלל:החיילתשם

--:בוקרתעסוקת

--:צ"אחהתעסוקת

--:המעסיקעםקשר

--:בנושאממוזא/יישוביתהשתלמות

:החודשבמהלךשהתעוררומקצועיותנעיות

:ההתמודדותודרכימקצענילטיפולמשאים

--:שועת

4התימה:הממזוהתהדכזת

_

ארצימפקח:העתקים

מפקחמחהי

יי


