
 

 

 תחקיר גיבוש לחניך

  צוללות לאיזה גיבוש התמיינת:

 19-22.2 :)תאריך התחלה ותאריך סיום( תאריך הגיבוש

 גל בראון שם החניך המשתתף:

 בה"ד חיל הים בחיפה מיקום הגיבוש:

 רביעי-ראשון חיל הגיבוש ובאיזה יום הסתיים:באיזה יום הת

 בבוקר בערך 11:00:)באיזה שעה ביום בו סיימת( מתי קיבלו תשובות

 86כמה התחילו:

 42כמה סיימו:

 כמה עברו

  הנותרים קיבלו ראיונות 33, כולם לצוללות. 9

  מהלך הגיבוש:

 יום ראשון לגיבוש: 

רכבת בת גלים בחיפה, חשוב לא לאחר כי היציאה הייתה על הדקה. ומשם לתחנת  7:30הגעה ב

 מובלים על ידי חיילים לבה"ד חיל הים בחיפה. בשני טורים

הושיבו אותנו מתחת לסככה )ירד גשם כבד( וחילקו לנו דפים עם שאלות על עצמנו כמו מה רמת 

בש ובשלב זה כל מי שלא הרגיש המוטיבציה שלנו ולספר על עצמנו קצת ואז נרשמנו עברנו את החו

 שעות לפחות בלילה חזר הביתה. 7טוב או לא ישן 

ואמרו לנו  לאחר מכן חילקו אותנו רנדומאלית לצוותים לפי השעה שבה סיימנו את התור לחובש

 להכניס שעונים וטלפונים לתיק ומעכשיו לא נראה אותם עד סוף הגיבוש.

לפי הצוותים שלנו, לקחו אותנו באוטובוס לבסיס חיל  העמידו אותנו בשלשות 9:30בסביבות השעה 

הים ליד ושם עשו לנו סיור בצוללת. בסיור היה מאוד צפוף ותחושה לא הכי נעימה אך חשוב לזכור 

איש רק לאחד משלושת המפלסים  100אנשים ואותנו הכניסו מעל  35בסיור שצוללת בנויה בשביל 

ותר מראש. בסיור המגבשים מתחילים לשאול שאלות של הצוללת על מנת לראות למי זה גורם לו

בסיסיות על צוללות כמו איך צוללת עולה ויורדת מתחת לפני הים אך רוב השאלות היו כאלה שלא 

שחיכו לנו על  M16לאחר מכן חזרה לבסיס עליה על מדים ונשיאת דמוי נשק  ידעתי לענות עליהן.



 

וקיבלנו את  את הנשק עד סוף הגיבוש סור לעזובמשלב זה או המיטה

 המספרים שלנו שמעכשיו חייבים להיות עלינו כל הזמן והמגבשים יקראו לנו רק במספרים.

 7במחלקה( צריך לחשוב על הרצאה בת  10ואמרו לנו שכל אחד במחלקה )היינו , קצת טירטורים

ולקחו אותנו להפסקת צהריים ,  ת על נושא שקרוב לליבו מחיי היומיום ונתנו לנו משימת חשיבהדקו

 דקות בחדר האוכל. 25בת כ

אחד במחלקה שלי עזב בשלב הזה בעקבות כאב ראש ולאחר מכן אמרו לנו לעלות על בגדי ספורט 

 3000ם לחוף ליד הבסיס ושם עשו לנו ריצת טורי 2ולשים את המדים שלנו בשקית ולקחנו אותנו ב

שבעצם מתחילה את הגיבוש. בריצה לא מגלים תוצאות רק מקבלים מספרים לפי סדר ההגעה 

 כלל וחזרו הביתה  3000מתגבשים לא הצליחו לסיים את ריצת ה 2( ו8)סיימתי 

ים עם מלא מידע שחלקו על תפקוד הצוללת עמוד 30לאחר הריצה הביאו לכל אחד מאיתנו פנקס בן 

)נהלי חירום, איך מפנים זבל מצוללת, איך עובדים המנועים וכו'( וחלקו על היסטוריית הצוללות )מעט 

על היסטוריה עולמית ותפקיד הצוללות במלחמת העולם השנייה והרבה מידע על שייטת הצוללות של 

 שי הממשלה והנשיאים של ישראל לאורך השנים.ישראל לאורך כל שנותיה( וגם עמוד לשנן את רא

לאחר מכן לקחו אותנו לאודיטוריום ובו עשו לנו הרצאה על המערכת ההידראולית שבצוללת, 

בהרצאה היה ממש קשה להקשיב והבודדים שהחליטו לכתוב לעצמם בפנקס )לא היה בו דפים 

 העייפות וגם זה עזר להם בהמשך.ריקים( את הנקודות היו חכמים כי הם שמרו ככה על ריכוז למרות 

 בנוסף עשו לנו שאלון אסוסיאציות פסיכולוגי לכל אחד )על דף(

אחרי ההרצאה אכלנו ארוחת ערב כחצי שעה ואחריה נלקחנו חזרה לאזור המגורים ושם היו לנו 

מספר משימות קבוצתיות כמו לעבור על גבי דפים צהובים כל הקבוצה מצד אחד לצד השני בלי לדרוך 

דקות לבחור נושא שעליו נרצה לדון  2על הרצפה )משימה שלא עמדנו בה כצוות( ולאחר מכן נתנו לנו 

בקבוצה וזה צריך להיות נושא לא פוליטי ושאפשר להגיע בו להכרעה, הקבוצה שלי בחרה את הנושא 

האם העולם צריך לעבור כאחד לתזונה צמחונית או שאפשר לאשר את המשך תפקודה של תעשיית 

דקות לבקשת  5בשר. אחרי הדיון וששניים מן המחלקה סיפרו את הרצאותיהם באורך של ה

תדלים )אחד לכל אחד( עם שק מלא בפנים ולשפצר מנשא עם  9היינו צריכים להכין  המגבשים

העמידו את כל הגיבוש בשלשות ונתנו לנו עונש על איחור  אלונקה ומנשא עם ג'ריקן מלא וכשסיימנו

דקות של מצב שתיים וירידה לשכיבות שמיכה לפי  2נים בצהריים היינו צריכים דקות בזמ 2של 

דקות להתארגן על כניסה  7הקצב, ובכל פעם שמישהו דיבר הורידו אותנו ליותר זמן. אחרי זה קיבלנו 

לחדרים ולשינה על אזרחי כמובן. חשוב לזכור שבשום שלב אסור להוריד את הנשק ורק מחפשים 

 22:00שלו ולכן ישנו כמובן עם הנשק איתנו על המיטה בחיבוק.  בסביבות השעה  אותנו על הפקרה

 הלכנו לישון

  



 

 יום שני לגיבוש: 

הקריאו דקות לעלות על מדים ולעמוד בחוץ בשלשות  3הקפיצו אותנו ונתנו לנו  4:00בסביבות השעה 

והחזירו אותם הביתה )לפי מה שהבנו הרף  3000את המספרים של כל אלו שסיימו אחרונים בריצת 

ואמרו לנו להביא את התדלים והמנשאים ולשים את מתגבשים  62דקות( ובשלב זה נשארנו  15היה 

)אני לקחתי את המנשא עם האלונקה( ואת התדלים להשאיר שם ויצאנו למסע  המנשאים על הגב

תוך הבסיס שהוא בעצם הקפות של הבסיס. בחלק הראשון כולם רצו בלי כלום על הגב כשרק אני ב

הייתי עם המנשא של האלונקה )ולא התחלפתי בכלל( ואחד אחר )כל כמה דקות התחלף( עם 

קילומטרים של ריצה/הליכה מהירה על יבש החזירו אותנו לאיפה  3המנשא של הג'ריקן. לאחר כ

ו ואמרו שכל אחד יקח תדל חוץ ממי שסוחב את המנשאים, החלפתי את המנשא שהתדלים חיכו לנ

קילומטר עם התדלים  5בתדל מכיוון שידעתי שהתדלים כבדים יותר מן המנשאים וכך יצאנו לבערך 

שתוך כדי כל פעם אחד המגבשים לוקח את אחד המתגבשים לצד ושואל אותנו תוך כדי ריצה שאלות 

ה אנחנו רוצים לשרת שםת שאלות על עצמו וגם שאלה על אחד מן הנושאים כמו איך הגענו לשם, למ

לאחר השלב הזה ושכל שנייה  בפנקס )שעד אותו רגע בקושי פתחתי ולכן לא ידעתי לענות לו(

שואלים אם למישהו קשה והוא רוצה לפרוש החזירו אותנו לאזור של המגורים ושם אמרו לנו לפתוח 

קילומטרים עם אלונקה  2( ויצאנו לעוד 7התדלים שלנו )אצלי במחלקה  אלונקות ולשים עליהן את כל

 תדלים עם שקים מלאים. 7פתוחה ועליה 

דקות הפסקה ולאחריה שוב  25-30הלכנו לאכול ארוחת בוקר שוב כ אחרי המסע בו פרשו בודדים

 משימת דיון בצוות כמו בערב הקודם הפעם דיברנו על האם רובוטים טובים לנו או לא.

אחרי הדיון ושאני העברתי את ההרצאה שלי אמרו לנו לשים את המדים ספייר שכל אחד קיבל 

אלונקה סוציומטרית בשקית ושוב יצאנו מהבסיס בשני טורים לעבר חוף הים שלידו ושם התחילו לנו 

בלי  5הראשונים שהגיעו סחבו את האלונקה עם כל התדלים עליה, ה 4ברמה מחלקתית כאשר ה

סבבים של התרגיל כשל סבב הוא פעמיים הלוך חזור של  24י סחב מנשא ריק. עשו לנו כלום והשיש

 מטר( וכך גם עם האלונקה פעמיים הלוך חזור בכל סבב. 80-מטר )כלומר כל סבב כ 20ריצת 

ואני אישית יצאתי  8באמצע התרגיל ירד עלינו גם גשם ואחד מהמחלקה שלי פרש כך שנשארנו 

 .24מתוך פעמים  6מהאלונקה רק 

 אחרי שסיימנו עם האלונקה סוציומטרית נתנו לנו משימה חדשה.

אנחנו צוות שמגן על מתקן צבאי חשוב למדינת ישראל ומחבלים בדרך אלינו, עלינו לחפור בור אישי 

לכל אחד שבו נתחבא מן המחבלים ביחד עם הנשק שלנו ותדל לכל אחד ונחכה לתגבורת ובור 

 ה והמעילים שלנו ויהיה בו גם מקום לפינוי פצועים.קבוצתי בו נשים את האלונק

דקות לתרגיל ומהר מאוד' לקחתי איתי עוד שניים שיחפרו איתי את הבור הקבוצתי  12נתנו לנו 

וכשהיה נראה לנו שהוא עמוק וגדול מספיר ושאחרים מתקדמים עם הבורות האישיים שלהם עשינו 

יקח לי הרבה זמן לחפור את הבור האישי שלי ובשביל חילוף ועברנו לבורות האישיים שלנו, הבנתי ש



 

להספיק בזמן החלטתי להשתמש בחול שאני מוציא על מנת לבנות קיר/חומה 

 מסביב לבור שבעצם יעמיק לי אותו וכך אוכל להספיק יותר מהר.

אחרי שנגמר הזמן כל אחד התחבא בבור שלו והמגבשים שאלו כל אחד מאיצנו שאלות כמו למה הוא 

 פנים לכיוון הזה או למה הוא התחיל בבור אחד והלך/לא הלך לשני אחרי.עם ה

 כשחזרנו לבסיס המגבשים נתנו לנו משימות צוותיות

ולאחר הרבה זמן שניסינו לנפח את הסירה ולא הצלחנו  0-דקות לבנות ס"ג מ 15הראשונה הייתה 

וד, בדיעבד הבנו שאת הס"ג ניסינו לעבור לכיוונים אחרים אבל במשימה הזאת ממש לא הצלחנו לעמ

 אי אפשר בכלל לנפח בכוונה.

בתום המשימה המגבשים שאלו אותי שאלות על המשימה ונתתי להם הסברים מאוד לא מובנים 

 ומאוד לא טובים.

מקלות מטאטא שמיכות וחבלים אוהל שבו ניכנס כולנו  8המשימה הבאה הייתה לבנות בעזרת 

המשימה הזאת וכפתתי בעזרת כפיתות שאני מכיר מהצופים  ונתחבא מסופת חול. לקחתי פיקוד על

את האוהל ועמדנו במשימה. כשהמגבשים שאלו אותנו שאלות על המשימה הם ניסו לתסכל אותנו 

 ולגרום לנו לחשוב שגם מה שעשינו פה היה לא טוב.

נים ריקים ג'ריק 2המשימה השלישית הייתה לבנות רפסודה מחביות כחולות גדולות, אלונקה, חבלים, 

ומקל מטאטא. אני לקחתי פיקוד על הרפסודה עצמה ושוב בעזרת כפיתות וקשרים שלמדתי מהצופים 

החביות והשתמשתי באחד מן הג'ריקנים לתמיכה במרכז האלונקה כדי  2חיברתי את האלונקה ל

ו לנו אחרים הכינ 2גם ישבו על כל אחת מהחביות( ובזמן הזה  2שנוכל לשבת עליה כל חברי הצוות )

משוט ממקל המטאטא ואחד הג'ריקנים. גם במשימה הזאת עמדנו אך המגבשים ניסו לתת את 

 התחושה שלא הצלחנו.

משימה רביעיצ הייצה להעמיד תורן ולבנות לו מנגנון הנפס של דגל בלי שאנחנו מחזיקים את התורן 

ת מתיחות של חבלים ואך ורק בעזרת חבלים. אחד זרק רעיון מעניין לאיך נעמיד את התורן בעזר

מצד לצד ולכן אני הלכתי לבנות עם עוד אחד את המנגנון של ההנפה של התורן. לאחר שהצלחנו 

במשימה הזאת המגבשים נראו די מופתעים ולא ניסו לתסכל אותנו. לאחר מכן יצאנו שוב כל הגיבוש 

עצמה( לאחר בערך בשני טורים לחוף הים והתחילו לנו זחילות בצורה מחלקתית )שוב כל מחלקה ל

כחצי שעה של זחילות )שבהן פתחתי פער גדול מאוד על שאר המחלקה שלי שרובם לא זחלו מעולם( 

 החזירו אותנו לבסיס ואכלנו ארוחת צהריים.

אחרי ארוחת הצהריים אני נהייתי החנתר של הצוות )הייתי הרביעי בצוות ומשום מה מאותו רגע 

י משימות חשיבה כמו אחת של תכנון טיול לפי פרטים שהם נתנו נשארתי עד הסוף( ונתנו לנו כל מינ

לכל אחד לדאוג להם או יצירת צורות מדפים חתוכים וכו' ואז לקחו אותנו שו לחדר הרצות ושם הפעם 

נתנו לנו דף ועט לכל אחד ועשו לנו הרצאה על טורפדו שבה הצלחתי להתרכז ולהקשיב בגלל שהייתי 

 עסוק בלכתוב הכל.



 

דקות להתארגן לשינה על  7רצאה אכלנו ארוחת ערב ולאחריה שוב אחרי הה

 הלכנו לישון 20:00אזרחי ובסביבות השעה 

 יום שלישי לגיבוש: 

דקות לעלות  3ולאחר שצעקו עלינו קצת קיבלנו הוקפצנו לבחוץ עדיין על אזרחי  22:00בערך בשעה 

 על מדים ומשם המשכנו למשימה שכל כך הרבה פעמים התבקשנו לא לספר מה היה בה.

 הוקפצנו מחדש 6:00נו לישון. ובשעה חזר 00:00בסביבות השעה 

דבר ראשון על הבוקר לקחו אותנו לאודיטוריום ושם עברנו מבחנים על כל מה שכתוב בפנקס ועל 

שתי ההרצאות ששמענו. חשוב לציין שהזמנים היחידים לקרוא בפנקס היו בחדר האוכל ופה ושם 

 דקות בודדות.

קטגוריות  3נו להכין את הדירוג הסוציומטרי לפי לאחר המבחנים הלכנו לאכול ואחרי האוכל נתנו ל

 דירוג כחבר, דירוג כצוללן ודירוג מוטיבציה.

תוך כדי שאלות מהמגבשים שאמורים להלחיץ  M16אחרי הסוציומטרי עשו לנו פירוק והרכבה של 

 אותך.

 ולאחר מכן אכלנו ארוחת צהריים.

הזה( לכיתה ואמרו לנו שלאט לאט יקראו בשלב  42אחרי ארוחת הצהריים הכניסו את כולנו )נשארנו 

לנו. תחילה קראו לי בין הראשונים והלכתי לשיחה עם פסיכולוג ששאל אותי כל מיני שאלות על עצמי 

 ועל דברים שכתבתי בדף בתחילת הגיבוש וגם במיון הראשון של חובלים/צוללות.

ו אותי לשיחה אישית אחרי הישחה עם הפסיכולוג חזרתי לחדר ולאחר כמה דקות המגבשים לקח

איתם ובה הם גם שאלו אותי על עצמי )לא נשבר דיסטאנס עדיין(. אחרי כמה שעות בחדר ושבודדים 

דקות להתארגן לשינה  35חזרנו ממנה קיבלנו שהלכו אל הפסיכולוג הלכנו לאכול ארוחת ערב וכ

 22:00)אסור מקלחת( והלכנו לישון באזור 

 יום רביעי לגיבוש: 

ר שקיבלנו, מכנסיים, חולצות, חגורוץ, הקפיצו אותנו ואמרו לנו לעשות ערימות לכל דב 6:00בשעה 

 נשק, מימיות, פנקסים וכו' ולהתחיל לנקות ולצחצח את החדרים ומסביב להם.

אחרי שסיימנו אכלנו ארוחת בוקר ואחריה הכניסו אותנו לכיתה ושוב אמרו לנו שנשב שם בערך 

 שעתיים ואז יהיו תשובות. אחרי כשעתיים שישבנו בכיתה בה 

מספרים )ואני ביניהם( ולקח אותנו לחדר בו היו כל המגבשים ומפקד  9והקריא  המפקד של הגיבוש

 שייטת הצוללות ואנשים נוספים שלא ידעתי מי הם והם סיפרו לנו שעברנו את הגיבוש.

 משלב זה נותרו רק נהלים להמשך והלכנו הביתה.



 

 

)טיפים פרקטיים שקשורים לתרגילים  טיפים חשובים שיעזרו לחניכים שיעשו אחרייך את הגיבוש

  :עצמם וגם מתייחסים להתנהגויות של משתתפים אחרים בקבוצה שהיו איתך(

ותמיד לנסות להשמיע את הדעה שלך אבל לא  תלקחת חלק מהותי בכל המשימות הצוו דבר ראשון

 תוך פגיעה באחרים.

 לתרגילים. חשוב מאוד להתחבר שם לאחרים כי זה מאוד עוזר גם מנטלית וגם

וחשוב לא לרמות בשום דבר ולא להוריד סטנדרטים למרות שקצת קשה לפעמים כי הם שמו לב 

 לדברים כאלה.

כל האקטים ידעתי שיגיעו בשלבים כאלה ואחרים אך מה שהפתיע  אירועים שקרו ולא צפית שיקרו:

אותי היה שלא ציפיתי שאני אגיע למצב שבו אני חושב על פרישה אך לבסוף גם לי היו רגעים שבהם 

שקלתי לפרוש אך החזקתי את עצמי להמשיך להילחם בעיקר כדי לא לאכזב את עצמי והעיקר לסיים 

 את זה ובסוף עברתי את זה.

אני דווקא חושב שהגעתי מאוד תכנים היו חסרים לך בתכנית האימונים כדי שתגיע יותר מוכן:  אילו

ש גם מבחינה פיזית ובעיקר מהבחינה המנטאלית, רוב הדברים שם שאחרים פישלו בהם ומוכן לגיב

 )זמנים, סטנדרטים להמשיך גם כשקשה וכו'( היו לי טבעיים בעזרת דברים שלמדתי במסלול.

 :בגיבוש )בין אם ברמת התרגילים ובין אם ברמת ההתנהלות( ה מרוצה מהם שעשיתדברים שאת

הצלחתי להתחבר שם לחבריי למחלקה וגם לשאר האנשים מן הגיבוש וניצלתי את הזמנים שנתנו לנו 

לכל דבר בצורה הכי טובה שיכלתי, בנוסף בכל המשימות דאגתי להבליט את עצמי ולהראות את 

 עצמי.

: )בין אם ברמת התרגילים ובין אם ברמת ההתנהלות( ות מרוצה מהם שעשיתדברים שאתה פח

המשימות שבהן לא הרגשתי שיש לי לתי לקחת את האלונקה ליותר זמן וגם בחלק מן ובמסע יכ

 תרון מספיק טוב אז שימשתי מספר פעמים יותר כפועל ופחות כמנהיג במשימהפ

ת לחץ במשימות האלה היה לי קצת יותר קשה עבודה תח מה אתה חושב שיכולת לעשות טוב יותר:

 לתי לתמוך יותר בחברים שלי כשהיה להם קשה תוך כדי האקטים הפיזייםוויכ

 ות את הפוטנציאל שבך: מסקנות מרכזיות למה אתה צריך לשפר בעצמך כדי למצ

להמשיך להיות חזק מנטלית ולא לתת למחשבות להפריע לי וכמובן שיש לי עוד הרבה מקום 

 להשתפר בקטע המנטלי.

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

 סיווג


