
 

 

 תחקיר גיבוש לחניך

 )להיות מוכנים לכל דבר כי תמיד משנים דברים(. עוקץ לאיזה גיבוש התמיינת:

 25-27/03/19 :)תאריך התחלה ותאריך סיום( תאריך הגיבוש

 תומר שושני שם החניך המשתתף:

 .מתקן אדם מיקום הגיבוש:

 

 חמישי-שני באיזה יום התחיל הגיבוש ובאיזה יום הסתיים:

 בערך חודש לאחר :)באיזה שעה ביום בו סיימת( מתי קיבלו תשובות

 איש. 170גיבושים ובכל גיבוש התחילו בערך  2היו  כמה התחילו:

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

 

  



 

  מהלך הגיבוש:

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

 ותד"ל. נשק

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

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

 .  שלך

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

משתתפים, כל גיבוש זה טיפה אחרת מבחינת כמות 18-22 כל 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

לתרגילים אבל אני יכול לשער שכל תרגיל פיזי  קתמדוי זמן הערכת לנו היה לא.  ר"לוטה של באזור

  . ד 45 - ד 30 -היה סביב ה

ראשונים מגיעים מחזירים את כולם  4האקטים הפיזיים נפתחו בזחילות שברגע ש תרגילים פיזיים:

ך חזור ועמידה לפי סדרי הגעה)בערך הזנקות(. אחר כך ספרינטים הלו 20לקו ומזניקים שוב. )לפחות 

- 12 בערך סוציומטרית אלונקה)כמות סבבים משוערת של  מטריתויוצס אלונקההזנקות(.  20 – 15

, המשימה נעצרה בעלייה חול שקי עם ריצהל לקחו אותנו למשימות הקבוצתיות ומשם ואז( סבבים 15

)לפני האקט המגבשים יגידו שמי שרוצה לאחר זמן מסוים לא כאשר מישהו הגיע לסך סבבים מסוים

 כמה. בתרגיל של השקים יש לבצע לעצור לשנייה או להניח את השק יכול, כמובן לא לעשות את זה(

אחר כך  .אמין להיות צריך ואתה עשית כמה יודעים הם כי עושה אתה כמה ולזכור,  סיבובים שיותר

  .23:00 – 22:30בערך בשעה  לישון חזרה לאולם לקחו אותנו

_______________________ 

לפנות בוקר עם צעקות ואזעקות וישר לקחו  04:00הוקפצנו בשעה (: לגיבוש השני היום) שלישי יום

, סבבים( 15-20) אותנו למתחם האקטים, אותם האקטים בדיוק, זחילות בערך אותם סבבים

וריצה בעלייה עם שק  ים(סבב 15-20) , אלונקה סוציומטריתסבבים( 15-20) ספרינטים סדרי הגעה

לשבור הרבה פעמים מנטאלית כמו להביא לנו אוכל כאילו יש  ניסו .ד(30-40) חול כמה שיותר סבבים

לגרום לנו לחשוב שסיימנו ואז לחזור ולנו הפסקה או לקחת אותנו מהמתחם של האקטים הפיזיים 

ר כך משימות קבוצתיות שאחת לעוד הזנקות. אחרי האקטים הפיזיים לקחו אותנו לזמן אוכל ומיד אח

אחרי כל המשימות הקבוצתיות המשכנו לאקטים הפיזיים  מהן זו משימת ההרצאה האישית.

הרגילים)זחילות, ספרינטים, אלונקה סוציומטרית וריצת עלייה עם שקי חול(. אחרי האקטים הפיזיים 

ו לפי סטנדרט מסוים שהם לקחו אותנו לאיזור של השינה ושם לימדו אותנו איך לפרק נשק ולסדר אות

יציבו לכם, אחרי כמה תרגולים של פירוק והרכבה של הנשק ישלחו אתכם לישון הפעם יותר מוקדם 

הייתה הקפצה למסע שהיה שונה ממסעות רגילים. לקחו אותנו  22:00. ובסביבות 19:30סביבות 



 

חברה מהקבוצה שיסחבו  12למתחם אקטים הפיזיים שם אמרו לנו לבחור 

 12ים מוט ברזל ארוך וכבד, אחר כך אמרו לנו שאין חילופים לאורך כל המסע וככה הלכנו כל הראשונ

הקפות מסביב למתחם אקטים פיזיים. ברגע שסיימנו את המסע חזרנו  3-4עם המוט ברזל בערך 

 ושלחו אותנו לישון. 00:30למתחם שינה בסביבות 

  אקטים פיזיים:

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

  סבבים(  20-25)סביב ה זחילות .2

  סבבים( 15)בערך  סוציומטרית אלונקה .3

 . סבבים(17-20סביב ה) הגעה סדרי .4

 :קבוצתיות משימות יש לבין בין

 אם גם חול שקי בול יש עכשיו מכסה איתם לבנות לנו אמרו ואז חול שקי למשל מביאים .1

 . 2 הוא כאילו אחד שק לעשות שצריך הבנו אנחנו,  שלא נראה

ניסויים  לצורך חיים בבעלי שימוש על בושח אתה מה זה שהיה זוכר שאני דילמה ועוד .2

 .)כלומר דילמה לעשות עליה דיבייט מול הצוות ולהציג את העמדה האישית שלך(

 דקות על נושא שקרוב אליך או נושא שאתה רוצה לדבר עליו. 5הרצאה אישית באורך של  .3

שזה מוט עץ של שדה מוקשים)מניחים חפץ בבריכת חול שאסור לדרוך עליה, הביאו לנו ציוד  .4

אוהל וחבית ברזל של סולר והמטרה הייתה להוציא את החפץ בלי לגעת בשדה מוקשים(, 

 כמובן שמניחים את החפץ מאד רחוק ממכם לרמה שהמוט לא מגיע בקלות.

כת בוץ בזמן מסוים. זו הייתה מאד קשה יחסית גדול ממוטות עץ בתוך ברי הודי בניית אוהל .5

 לזמן שנתנו לנו והבוץ כל כך טובעני שמאד קשה לזוז ולהזיז דברים.

בזנטים שמורכבת מריבועים, אמרו לנו שאנחנו צריכים להעביר  2נתנו לנו רשת שתלויה בין  .6

 את האלונקה ואת כל הקבוצה לצד השני ואסור לדרוך בריבוע יותר מפעם אחת)ברגע

שדרכתם בריבוע אחד הוא שרוף(, וכמובן שהאלונקה תמיד באוויר ואף פעם לא יורדת 

 לרצפה.

נתנו לנו כיסוי עיניים ואמרו לכולם לכסות את העיניים. בהתחלה נתנו לנו חבל ארוך ואמרו  .7

בזמן שהם מנסים להרוס לכם את המשימה כדי שלא תצליחו  A לנו לסדר את החבל בצורה 

מגיבים. המשימה השנייה להסתדר לפי גבהים של הקבוצה עם עיניים ולראות איך אתם 

 מכוסות.

________________________ 

עם אזעקות וצעקות  05:00הוקפצנו בבוקר שוב בסביבות השעה  (:בגיבוש שלישי יום) רביעי יום

, ומשם לקחו אותנו למתחם האקטים הפיזיים אך הפעם התחלנו את היום עם מתלה שזיפים

 ומי שנופל צריך הכי הרבה שהוא יכול צריך להישאר תלוי כל אחדש סבביםכמה  בהתחלה עשו לנו

. אחר כך תהיה משימה קבוצתית של מתלה סדרי הגעה ממי שנפל ראשון ועד האחרוןלעמוד לפי 



 

)חלק על המתח שזיפים שמספר מסוים בכל קבוצה חייבים להיות על המתח

שי משמעותי בין המתחים העבה נחשב לקשה הרבה יותר(, העבה וחלק על הדק( )יש הבדל קו

פחות ממספר האנשים הנמצאים על המתח אפילו לשנייה והשאר יכולים להחליף אותם, אם יש 

על  3והיו עוד  9מתחילים מחדש.)אצלנו אם אני לא טועה היו צריכים להיות תלויים על המתח 

שיכולים להחליף(. משם לקחו אותנו שוב למתחם האקטים הפיזיים לבצע את אקט הזחילות  הריצפה

שוב פעם אך יותר סבבים כדי לנסות להפריש לפני סוף הגיבוש. אחרי הזחילות אמרו לנו להניח את 

הנשק על בד ולעמוד מולו, האקט הבא הוא ספרינט הלוך חזור כמו בסדרי הגעה אבל שחוזרים צריך 

את הנשק הכי מהר ולסדר אותו בסטנדרט שהוצב לנו ואחר כך לעמוד לפי סדרי הגעה, ככה לפרק 

הזנקות הזנקה אחת לפרק והזנקה אחריה הרכבה מחדש. אחרי האקט של פירוק  25 -20בערך 

 למילוי שאלון סוציומטרי  והרכבה של הנשק נגמר החלק הפיזי של הגיבוש ומשם לקחו אותנו

 קיונות פירוק שטחי הגיבוש והביתה.יז נלראיונות אישיים ואו

 תרגילים פיזיים: 

 זחילות .1

 מתלה שזיפים .2

 ספרינטים עם פירוק והרכבה של נשק. .3

  - שאלות:  ראיון היה הגיבוש בסוף

 ?  עוקץ רוצה אתה למה .1

 למה אתה רוצה קרבי? .2

 תחביבים ופירוט על הרחבות בבית הספר. .3

 .  פרטיות ושאלות,  מתגייס או שירות שנת עושה אתה האם. 4

  טיפים חשובים שיעזרו לחניכים שיעשו אחרייך את הגיבוש

 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

 דומיננטי. , לא להעלם בתוך משימות והפעילות הקבוצתית. להיותלך 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

 )חשוב בטירוף(. אמינות .6

 ממושמע ולהיות לקלל או להתעצבן לא קלאס על לשמור .7

להיות חזק מאד באקטים הפיזיים בעיקר בזחילות, כמעט כל הגיבוש היו לנו מלא זחילות כל  .8

יום יותר מפעם אחת חוץ מהיום האחרון, בזחילות פרשו הכי הרבה חברה. פשוט לא 

 להישבר לא משנה כמה קשה לכם.



 

מו שצריך בראיון האישי ולהיות פתוח, אבל לא להגזים הם לדבר כ .9

 ינסו להיות איתכם יותר מידי נחמדים אבל לא להתבלבל אתם עדיין במבחן.

בריצה בעלייה עם השק חול לעולם לא לעצור ובחיים לא להוריד את השק גם אם אמרו  .10

 קורס באותו רגע שמורידים את הנהלים האלו. ישמותר, הם רוצים לראות מ

 בלילה שאתם ישנים לחבק את הנשק שלכם כי מנסים לגנוב נשקים בלילות. .11

 להתנדב לכל דבר קטן לא משנה כמה הוא קשה. .12

 להשקיע בהרצאה האישית זה מאד חשוב ומסתכלים על זה מאד. .13

)אלא אם כן זה מצב לא ללכת למרפאה גם אם שואלים מי צריך לא משנה מה אתם מרגישים .14

כן תדווחו על דברים רציניים אבל אל תהיו ילדות ותלכו על כל דבר מסוכן, אל תהיו ילדים 

 זה יכול להוריד לכם בציון אצל המגבשים. קטן(

 דגשים כללים נוספים:

 טובים ממש חברהאין מה לבוא בלחץ  תבואו רגועים ותתחילו להכיר אנשים כבר ביום הראשון,  יש 

 תחרות וזש תזכרו גם דבר של בסופו אבל רוףבטי ונהנתי חברים כמה עם יצאתי אני אנשים אחלהו

אז תנסו לבלוט חברתית ולרכוש הרבה חברים ולהתחבר עם כמה שיותר אך לא  בסוף סוציומטרי ויש

  .להגזים ולהיות רועש

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

 שיש לכל דבר מכל הבחינות.האמת שלא הרגשתי שהיה חסר משהו, באתי הכי מוכן 

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

  עברתי את הגיבוש וכרגע אני במסלול לוחם עוקץ.


