
 

 

 תחקיר גיבוש לחניך

ירות גבוהה שנעשו בו )יש לשים לב כי הגיבוש היה הגיבוש הראשון וסבעוקץ  לאיזה גיבוש התמיינת:

מה אחד לאחד , ולא לחשוב שזה בדיוק באופן ביקורתילקחת את תקציר זה  שימים, ישינויים מסו

 (אז לא להיות שוקיסטים , יתכנו הקפצות בלילה, יתכנו שינוייםשהולך להיות לי

 25-27/03/18 :)תאריך התחלה ותאריך סיום( תאריך הגיבוש

  ותומר פורת עדי פירו שם החניך המשתתף:

  הלוט"רמתקן  –מתקן עוקץ  –מתקן אדם  מיקום הגיבוש:

 

 חמישי-שני באיזה יום התחיל הגיבוש ובאיזה יום הסתיים:

  לאחר שבועיים :מת()באיזה שעה ביום בו סיי מתי קיבלו תשובות

 בערך 150 כמה התחילו:

 פלוגה בכל חיילים 30ו חדשות פלוגות 3 -ל  מיועדהגיוס הוא חד שנתי ו,   100 – 90: כמה עברו 

 

  



 

  מהלך הגיבוש:

,  מדים מקבלים .קליטה תהליך תחלנוה . עוקץ בסיס - אדם למתקן:  (לגיבוש הראשון היום) שני יום

 . וסט , ל"תד,  נשק

   . כן להביא כדאי שפצור ציוד ,  להכניס אסור אוכל

 מחלקים מכן לאחר,  דק 15מ פחות לעשות וצריך ק״מ 3 של בוחן יש הגיבוש בתחילת תרגיל פיזי :

כן את הרמה ק"מ היא רף כניסה לגיבוש ולא ממיין לאחר מ 3יחסית רנדומליות, ריצת ה לקבוצות

 .  שלך

 שני מגבשים מרכזייםיש  – המגבשים הגיעו.)אולם הספורט(  ישנים שבו למתחם עלנו, מכן לאחר

משתתפים, כל גיבוש זה טיפה אחרת מבחינת כמות  14-16כל קבוצה מונה בין  .תצפיתנים 4ועוד 

והוא עובר בין  סטופר . לאורך הגיבוש יש לקבוצההגיבוש את והתחלנו שעונים ורדנוהמשתתפים. ה

 הליכה דק 5 ממש נמצא האקטים מתחם) האקטים כל של למתחם אותנו לקחו משם -החניכים 

 יהיו האקטים אזור.  ר"לוט בסיס -2, עוקץ בסיס -1,  2ל מתחלק הבסיס . ישנים שבו הספורט מאולם

גיל פיזי לתרגילים אבל אני יכול לשער שכל תר מדוייקת זמן הערכת לנו היה לא.  ר"לוטה של באזור

  . ד 45 - ד 30 -היה סביב ה

 15- 12 בערך סוציומטרית אלונקה)כמות סבבים משוערת של  מטריתויוצס אלונקה תרגילים פיזיים:

, בעלייה חול שקי עם ריצה ואז סבבים, לא רציני( 5-8)בערך  הגעה סדרי של אקטים, ( סבבים

בתרגיל של השקים יש  ם. כאשר מישהו הגיע לסך סבבים מסוי ם לאהמשימה נעצרה לאחר זמן מסוי

 להיות צריך ואתה עשית כמה יודעים הם כי עושה אתה כמה ולזכור,  סיבובים שיותר כמהלבצע 

 אחרי,  אחה"צ 5 הייתה והשעה, מוקדם תמיד לישון והלכנו לישון חזרה לאולם עלינו זה אחרי .אמין

.  בלילה וגםעובד גם ביום  אתה היום כל מוקדם וקמנו .  היום את התחלנו בלילה 12ב כבר קמנו זה

שהלכנו בגלל  – השעות את להפוך ניסו ממש הם הולכים זמן תחושת לך ואין בשעות התבלבלתי אני

תה לא סגור על השעה ביום בגלל שיחסית אור בלילה העירו אותנו אז א 12לישון יחסית מוקדם וב

  כשהלכנו לישון וחושך מוחלט כשקמים. 

_______________________ 

בלילה, מעירים אותנו בצעקות  1200חושך, סביב שעה ב קמנו(: לגיבוש השני היום) שלישי יום

 מסע היה כמה היא עם הקפצה וישר מתחילים פעילות.בלילה אבל ההש ושריקות, כלומר אין הקפצות

 ניסו מי שמגיע מהמסעות של המסלול זה בכלל לא מאמץ.ל . לבסיס מסביב קשה לא קל ממש אחד

 ואז( ושקים סוציומטרית זחילות לדוגמא) אקטים 3 של סבב עושים שנגיד מנטלית לשבור קצת

. התרגיל הזה חוזר שניים או אקט לעוד וחוזרים מסתובבים פתאום ואז שישנים איפה לכיוון הולכים

 על עצמו לאורך הימים של הגיבוש כדי לראות מי נשבר מזה ומי מתמודד ולא מוותר לעצמו. 

  



 

  אקטים פיזיים:

  ד(30)אקט שנמשך בערך  סיבובים שיותר וכמה ועלייה החול שקי .1

  סבבים( 12)סביב ה זחילות .2

  סבבים( 10)בערך  סוציומטרית אלונקה .3

 . סבבים( 6-10סביב ה) הגעה סדרי .4

 יש עכשיו מכסה איתם לבנות לנו אמרו ואז חול שקי מביאים, למשל קבוצתיות משימות יש לבין בין

 שאני דילמה ועוד. 2 הוא כאילו אחד שק לעשות שצריך הבנו אנחנו,  שלא נראה אם גם חול שקי בול

ילמה לעשות עליה )כלומר ד ניסויים לצורך חיים בבעלי שימוש על חשוב אתה מה זה שהיה זוכר

 דיבייט מול הצוות ולהציג את העמדה האישית שלך(

________________________ 

  הדבר לאותו שוב בחושך עם שריקות וצעקות() קמנו (:בגיבוש שלישי יום) רביעי יום

 תרגילים פיזיים: 

 זחילות .1

 שקים .2

בכל אחד  תוספת של כמה סבבים למה שהיה בימים הקודמיםעם אלונקה סוציומטרי ) .3

  (תרגילמה

 לשבור מנסים שבו היום זה.  בערך, שוב הולכים לישון ושוב קמים בחושך 1700שנמשך עד השעה 

  .מקודםבגלל שיש אקטים ארוכים יותר  הרבה הכי

 משימות צוותיות: 

  שרוף הוא דורך שאתה ריבוע לוכ ריבועים בין אלונקה להעביר .1

 מתלה שזיפים שהיה כמה פעמים .2

    הודי אוהל לבנות .3

________________________________ 

רוך עם אקט של זחילות יחסית לא א התחלנו האחרון היום שזה(: לגיבוש הרביעי היום) חמישי יום 

 ולהרכיב לחזור מטרים כמה של ריצה לעשות הנשק את לפרק צריך שבו אקט יש וגם ירד עלינו גשם. 

 לרוץ(  מאוד חשוב)  הסדר לפי לסדר,  לפרק פעמים כמה הלאה וכך,  אומר המגבש שבו הסדר לפי

 חרא במצב היו שקיבלנו הנשקים מאתגר אקט היה זה . ראשון זה את לעשות כדאי,  ולהרכיב

 יוםב . הלו"ז הסתיים, שאלון סוציומטריראיונות עשינו חדשים לב׳ מדים החלפנו  ותקולים מטונפים

  אחה"צ. 1600. ושחררו אותנו סביב בצהריים 12ב חמישי

  - שאלות:  ראיון היה הגיבוש בסוף



 

 ?  עוקץ רוצה אתה למה. 1

 .  פרטיות ושאלות,  מתגייס או שירות שנת עושה אתה האם. 2

  שיעשו אחרייך את הגיבוש טיפים חשובים שיעזרו לחניכים

 ומעורב בכל מה שקורה שלך בקבוצה נוכח שיותר כמהלהיות  .1

 בסופו של דבר זה גיבוש ואתה צריך שירשמו אותך על הדף. -  עצמך את להראות  .2

 , לא להעלם בתוך משימות והפעילות הקבוצתית. להיות דומיננטי.לך שמקשיבים לראות .3

 להתלהם לא גם אבל להתבייש לא לדבר לבלוט

 להיות שותף ופעיל  -  למשימה רעיונות מלא ולתת שיותר כמה לעזור .4

 לראות ורצו קשה ממש היה זה כי הלוז ואותו התרגילים אותם את לנו עשו שהם חושב אני .5

 לו"ז שחוזר על עצמו ומתיש אותך כי אין עניין והדברים קשים. .נשבר מי

 אמינות .6

 ממושמע ולהיות לקלל או להתעצבן לא קלאס על לשמור .7

 דגשים כללים נוספים:

,  שמיכה שכיבות עם מענישים לא,  מזלזלת הייתה לא המגבשים של הגישה,  כן יש שתייה מסדרי

 זה דבר של בסופו אבל מזה ונהנתי חברים כמה עם יצאתי אני אנשים אחלה טובים ממש חברה

 שניגש מי) לגשת אחר לגיבוש שניגש למי נתנו לא בגיבוש אצלנו . בסוף סוציומטרי ויש תחרות

 לטיס מיון בתהליך שהיה למי וגם( שייטת/ל"למטכ

  אילו תכנים היו חסרים לך בתכנית האימונים כדי שתגיע יותר מוכן: 

  ן.י מצוילא היה חסר כלום, הרגשתי שהגעתי נעול והכינו אות

 :  אם כן מתי( –מה השלב הבא שלך? )ראיונות, אם כן מתי, גיבושים נוספים 

 עברתי את הגיבוש כרגע אני חייל במסלול הכשרה של עוקץ 


