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 מ"אג.ק/סגן/מפקד-ן"מערך מג
 מפקדי בסיסים-ן"מערך מג

 האגף' ר -הביטחוני חברתי
 ע"נל וגד"היחידה להכנה לצה' ר -ברתיהביטחוני ח

         
  ל"רענון נהלים לנוער חו: הנדון 

 
ע באחד מבסיסי חיל החינוך "גדנהמגיעות לפעילות שבוע  ל"חומקבוצות נוער  .1

-ל על"נדרשות להיערכות ייחודית הן מבחינת משרד הביטחון והן מבחינת צה
 .חוויתי ומותאם לכל מסגרת באשר היא,מנת לקיים שבוע אימון חיובי

 
אשר ע "ל המבצעות גדנ"וצות נוער חובבתחום הטיפול בק הנהליםרענון להלן  .2

 :מחייבות את כלל הגורמים העוסקים בנושא על מנת להיערך לפעילות כנדרש
 
 .ע"תחום גדנ' ע מבוצע מראש מול משרד הביטחון ר"הרישום לבסיס הגדנ .א

 

דהיינו )ימים  4לפעילות בת , ה-בימים א, יםימ 5במשך ע נערכת "פעילות הגדנ .ב
 .יש להגיש בקשה חריגה עם הסבר רלוונטי( ד-א

 

 .ע"ימים בגדנ 3לא תתאפשר פעילות בת  .ג

 

על החניכים ,  בצהריים 13:00ההגעה ביום הראשון לבסיס תהיה בשעה  .ד
 .בארוחת צהריים ליום זה, להצטייד מראש

 

על הקבוצה ,לאחר ארוחת צהריים  13:00ביום חמישי בשעה האימון יסתיים  .ה
 .בצהריים 12:30לשעה לבסיס עד  יגיעושהאוטובוסים  לוודא

 
ואינן מגיעות עם מלווים  עברית/ מסגרות שאינן דוברות את השפה האנגלית .ו

 .ע"המסוגלים לתרגם את כל החומר המועבר לא יקלטו לשבוע הגדנ
 

 .55יאושר לחניכים שגילם מעל  (ירי באש חיה)מטווח +ע "השתתפות בגדנ .ז

 

 .ע"לשבוע הגדנ 55לגיל  לא תתאפשר כניסתם של חניכים מתחת .ח
יינתנו  !!ללא ירי בנשק –בלבד ע "גדנ אימוןהשתתפות בל חריגים למעט מקרים

 .ע"ל וגדנ"יחידת הכנה לצה' ואישור רן "מגמערך  ת/ידי מפקד-לע
 



חשוב , שהיית הקבוצה בארץלע לא יתקיים בשבוע הראשון "שבוע הגדנ .ט
תדרוך לפני להעביר  יוכל הסגלבארץ ומעבר לכך  "נחיתה רכה" שלקבוצה תהיה

 .הגעת הקבוצה לבסיס

 

האידיאל , לשהיית הקבוצה בארץ ע לא יתקיים בשבוע האחרון"שבוע הגדנ .י
 .לקיימו במהלך שהייתם ולא בתחילתו או סופו

 

 :ע "ל המתאמן בשבוע הגדנ"טיפול רפואי וביטוח לנוער מחו .יא

 

כל יש לדאוג ולהבטיח שהחניכים יצוידו בביטוח רפואי מתאים ל (1
 .תקופת שהותם באמון לרבות נסיעתם הלוך וחזור לפעילות

 

פוליסת ביטוח הרפואי תוחזק בידי מנהל הקבוצה או לחילופין תימסר  (2
ע ובהגעתו "בידי המלווה והשוהה יחד עם החניכים בפעילות הגדנ

  .לבסיס עליו להציג הפוליסה לסגל הבסיס

 

ואי ראשוני החניך יקבל טיפול רפ או מחלה/במקרה של פציעה ו (3
במקרה חירום הבסיס יפנה את החניך לבית , במרפאת הבסיס

 ,שלו החניך ילווה לבית החולים על ידי אחד משני המלווים. החולים
להיות מצויד בפוליסת ביטוח רפואי ובאחריותו לחתום  המלווה כשעל

 .על טופס התחייבות לתשלום בחדר המיון
 

או משרד הביטחון לא יישאו בשום הוצאות רפואיות מבתי /ל ו"צה (4
 .חולים או כל מוסד ציבורי אחר

 

ללא קשר לגודל הקבוצה , לכל קבוצה מלווים 2חובה לשבץ במהלך השבוע  .יב
במידת הצורך החלפת מלווים , (מלווים יש לבקש אישור חריג 2 -מעבר ל)

נוי המועד יש לתאם מול הבסיס מעבר לכך או לשי, באופן קבוע' תתקיים בימי ג
 .מבעוד מועד

 
יהיו באחריות הקבוצה ועל  ע"בתחילה וסיום שבוע הגדנ:  הזמנת אוטובוסים .יג

  .חשבונה
 

החניכים יצטרכו להצטייד מבעוד , מגבות, הבסיס אינו מספק מצעים למיטות .יד
 .מועד בציוד הנדרש הדבר תקף גם למלווים

 
ע "הגדנ בסיום שבוע  ,חגורה, כובע, ה מימי,זוג מדים,הבסיס מספק לכל חניך .טו

במקרה של חוסרים הגוף שדרכו שובצה המסגרת יידרש , יזדכה על הציודהחניך 
 .לשלם

 
מחויבת מהבסיס לחניכיה שקי שינה קבוצה המעוניינת לקבל   -שקי שינה .טז

 .להודיע מראש לבסיס על מנת שיערכו מבעוד מועד
 

ולכן יש  פלאפון ועוד, ניכים כגון כסףאין הבסיס אחראי על ציוד יקר ערך של הח .יז
 .להמליץ בפני החניכים לא להגיע עם ציוד יקר ערך לבסיס

 



 !!!ע"קבוצה שלא תעבור תדרוך לא תוכל להתאמן בשבוע הגדנ .יח

 

 :לקראת התדרוך באחריות הקבוצה .יט
 

    D.V.Dמחשב/ברקו: אמצעים נדרשים לצורך העברת התדרוך כגוןלהעמיד  (1

 

לינה וארוחות לוך בשעות הערב תחייב את הקבוצה לדאוג התעקשות קיום התדר  (2
 .ךישאמורים להעביר את התדר הבסיס ת/לחייל

 

שהתדרוך יהיה במקום מסודר ולא במקומות משונים כמו  וודאחובת הקבוצה ל (3
 .'באוטובוס וכו, בשטח מתחת לעץ

 

 

בנות ולכן על הבסיס לדעת / קיימת הפרדה של בנים: חדרי מגורים למלווים .כ
. ע"לפני הגעת הקבוצה לשבוע גדנ שבועאש מה מינם של המלווים לפחות מר

מספר החדרים , כמו כן. מידע זה יקל על הבסיס לארגן את החדרים בהתאם
 . ת/ע מעטים ולכן בכל חדר ילונו עד ארבעה מלווים"בשלושת בסיסי הגדנ

 
 

ושה התח ע"מהי המשמעות של שבוע הגדניש לוודא שהקבוצות המגיעות מבינות 
 ."כאטרקציה כיפית"ל "ע נתפס בעיני החניכים מחו"הגדנהרווחת היא ש

 
ע "ע על מנת לתאם מראש את תוכנית הגדנ"ליצור קשר מקדים עם בסיסי הגדנ יש

יש להעביר את כל המידע הנדרש על מאפייני , לאורך כל השבוע וזמני הפעילות
 .מנת שהבסיס ייערך בהתאם-הקבוצה על

 
ע יהיה "בכדי ששבוע הגדנ,פי ההנחיות המצוינות מעלה -סים יפעלו אך ורק עלהבסי

 .בקש להקפיד על עמידה בנהליםא ,משמעותי וחוויתי
 
 

 .ופעילות מוצלחת שיתוף פעולה פורה בברכת
 

 ,אורן נחום
 ע"תחום גדנ' ר

 האגף הביטחוני חברתי
 משרד הביטחון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


