
היערכות
לשבוע התנסות  

ע"בגדנ



מבוא

ל של בתי הספר נכלל  "במסגרת תכנית ההכנה לשירות בצה

ע כאחד מהצמתים החשובים  "אימון ההתנסות בשבוע גדנ

.ל"בתהליך ההכנה לשירות בצה

בסיסי  )חים"בבאע  או "הפעילות מתקיימת בבסיסי הגדנ

ומיועדת לחזק את יכולת ההסתגלות של בני הנוער  ( החילות

על מנת  , למצבים חדשים ושונים מאלה שהם מורגלים אליהם

.להכינם טוב יותר לשירות הצבאי



ע"מטרות ההתנסות בגדנ

חיזוק תחושת המסוגלות והמוטיבציה של בני הנוער לשירות 
התנסות חיובית במסגרת צבאיתל באמצעות"משמעותי בצה

הכנה מנטאלית וחיזוק תחושת המסוגלות להתמודדות עם  
מרכיבי השירות הצבאי וחיזוק החוסן הנפשי

ובצלמוןע בשדה בוקר "בבסיסי הגדנהמשרתים, של חיל החינוך( נים"מד)נוער ות/ע מבצעים בפועל מדיכי"את אימוני הגדנ



ע"הפעילות בגדנ

ע מדמה טירונות בבסיס צבאי"ההתנסות בגדנ  .

מחולקים לצוותים ולכל צוות  , התלמידים לובשים מדים

.מפקדות מחיל החינוך

בלוח  , ע נערכת בבסיס"כל הפעילות במסגרת הגדנ

.זמנים צפוף ומשמעת קפדנית

הכרות  : כוללת מגוון תכנים והתנסויותע "תכנית הגדנ

שיחות  , מורשות קרב, פעילות שטח, ל וערכיו"עם צה

טקסים ואימון  , תורנויות, מסדרים, מוטיבציה לשירות
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ובשדה בוקרבצלמוןע "אימוני ירי יתקיימו רק בבסיסי הגדנ*



ע"בסיסי הגדנ
ידי מערך לקידום אוכלוסיות בחיל החינוך והנוער-ע כיום מופעל על"הגדנ  ,

חברתי  -והאגף הביטחוני, חברה ונוער במשרד החינוךמינהלבשיתופם של 

.במשרד הביטחון

באזור כרמיאלובצלמוןבשדה בוקר בנגב : ע"כיום פעילים שני בסיסי גדנ.

 של החילות השונים המקיימים  ( בסיסי הדרכה)חים"באנפתחו ח"מתשעהחל

.ע"אימון התנסות במתכונת דומה לשבוע גדנ

בביקור  עים"גדנגוריון סוקר מסדר -דוד בן

1957בבאר אורה בשנת 
אוסף התצלומים הלאומי-פרידןמשה 

https://www.wikidata.org/wiki/Q23759267
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%94%D7%AA%D7%A6%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99


ע"מסלולי הגדנ

מסלולי  
התנסות 

ע"בגדנ

התנסות  
בסיסי  -חים"בבא

הדרכה של  
החילות

ימים של 3
פעילות לצד 

ללא  -החיילים
מטווחים

ע בבסיסי  "גדנ
צלמון  -ע"הגדנ

ושדה בוקר

ימים של 5
כולל  , פעילות

מטווחים



(החלפת מורים פעם אחת במהלך השבוע)ליווי הצוות החינוכי –ע "במהלך ההתנסות הגדנ

צוות מלווה–ציוד נדרש , בדיקת נוכחות–ביום היציאה 

מחנך מול רכז שכבה-וידוא יציאה מול התלמידים ודיווח–שבוע לפני היציאה 

ל"נציג צה/ רכז חברתי/רכז שכבה/מנהל–הנחיית התלמידים לקראת היציאה 

ל במחוז"רפרנט הכנה לצה/ רכז שכבה  מול ממונה/ רכז חברתי-ע"תאום תאריכים לגדנ

מחנכים–ע בכיתות "שיעור הכנה לגדנ

7

רכז שכבה/מנהל-ע"הנחיית הצוות החינוכי לקראת היציאה לגדנ

רכז שכבתי/ מחנך–אישורי יציאה כולל אישור רפואי –יסוף מסמכים נדרשים מכל התלמידים א

ע"ס להתנסות בגדנ"התארגנות ביה



אתגרים–ע כיום "תכנית הגדנ

כולל תלמידים מאשכול אחד–הרחבת מספר משתתפים 

ייעול השיבוצים וההיערכות–מיצוי המקומות הקיימים בבסיסים 

ע לצוות החינוכי המלווה"חיזוק שיתופי הפעולה בין צוות הגדנ

האימוןבתכניתשילוב מורים בעלי רקע מתאים ביחידות תוכן 

דיווח וטיפול הולם–ע "הפחתת בעיות משמעת במהלך הגדנ

!בהצלחה



ע"תכנית הגדנ

אימון בנשק

הכרת הנשק

- M-16 טעינה ופריקה

אחיזה וירי

הכנה למטווח

ירי במטווח

שיעורי הכנה  
ל"לצה

שיעורי שדאות יום  
ולילה

מורשות קרב

דרגות ותפקידים  

משמעת והסתגלות

מחויבות לשירות

טוהר הנשק

מסלול התכנית

קליטה

שרשרת חיול

טקס פתיחה

מגוון פעילויות

מסע

טקס סיום

חזור


