
 

 תקציר גיבוש צנחנים 

 יומיים  משך הגיבוש:

  –יום ראשון בגיבוש 

 .3000יום בו בודקים אם אתה כשיר לבצע את הגיבוש, נרשמים, מבצעים ריצת 

להבים. כשאנחנו מגיעים לרכבת  -מהלך היום : בבוקר אנו צריכים להתייצב בתחנת רכבת רהט 

לדוגמא: מה אנו עושים בשעות הפנאי ועוד מקבלים שאלונים שאותם אנו צריכים למלא. שאלות 

תמלאו את זה כמו שצריך בסוף הגיבוש בראיון )נפרט  -טיפ שאלות פרטיות על המשפחה. 

בהמשך( המראיינים מסתכלים על חלק מהדפים שמילאת ושואלים אותך עליהם שאלות אז 

יע האוטובוס מומלץ לא לשקר ומצד שני לא לזלזל במה שמבקשים ממך לכתוב. מחכים עד שמג

שלוקח אותנו לבא"ח צנחנים )באזור קריית גת(. כמובן שאנחנו לא נכנסים לבא"ח אלא נמצאים 

לידו. אחרי שהגענו בודקים את כל הטפסים שאיתם היינו אמורים להגיע )אישור רפואי, תעודה 

-ריצת המזהה וזימון לגיבוש(, בודקים לנו את הדופק. אחרי זה יש לנו מנוחה של כמה שעות עד 

במנוחה אני ממליץ לשבת לאכול קצת ולשתות מים. נותנים לנו מנות קרב שאפשר  -טיפ . 3000

אבל זה אוכל יבש בעיקר אז לא מומלץ מלבד פירות  -טיפ לאכול אם לא הבאת אוכל מהבית )

יבשים וגם זה לא להגזים!(. לפני ריצת השלושת אלפים עושים לנו שיחה שבה אומרים לנו 

כולים לפרוש מתי שרוצים ומי שלא רוצה להיות בגיבוש לא חייב )כדי להתחיל לשחק שאנחנו י

לכם עם הראש ולנפות את אלה שלא באמת נעולים על עצמם(. בנוסף, אומרים שכול מי 

שמרגיש לא טוב מחויב להודיע לרופא והוא זה שיחליט אם אתה כשיר לעשות את הגיבוש או לא 

חים אתכם, הרופא תמיד ימליץ לכם לא להמשיך(. לפני ריצת שלב אחד לפני שמדי -הבהרה )

ריצת  כמובן שמחלקים את כולם לצוותים באופן רנדומלי.השלושת אלפים עושים חימום. 

השלושת אלפים היא הסינון הראשון לגיבוש כך שאם לא תתאמצו בריצה אתם יכולים למצוא את 

כמה זמן צריך לרוץ בכדי להיכנס לגיבוש  עצמכם מחוץ לגיבוש ביום הראשון עוד לא אמרנו לנו

דבר שיצר קצת לחץ בקרב המתגבשים. ריצת השלושת אלפים היא על שביל אפר והיא נמצאת 

ממש לאורך באח צנחנים כך שאתם תקבלו קריאות עידוד מהחיילים. מסלול הריצה הוא מסלול 

לאחר  .ושת אלפים קשה יש בו עליות קשות ולכן מומלץ להתאמן לפני הגיבוש על ריצת של

מביאים לנו שקש ומימייה  )תאכלו!(.השלושת אלפים אנו נחים ואוכלים ממנות הקרב שהביאו לנו 

כאשר אנו מפקידים את תעודת הזהות שלנו בכדי שנחזיר להם אותם שלמים. אפשר להשתמש 

ר בשעון בכול זמן בגיבוש לי אישית הוא עזר בריצת השלושת אלפים וגם בגיבוש עצמו כאש

המגבש נתן מספר שניות לשתות אז הייתי מוכן תמיד בזמן. לקראת הערב אנחנו נחים  באוהלים 

בבוקר  4)האוהל הוא אוהל גדול בו כול המתגבשים ישנים בו( ומתכוננים לישון מכיוון שבערך ב

מעירים אותנו וזה הזמן שבו מתחיל הגיבוש. לגיבוש צריך להיות עם חולצה לבנה מכיוון שלפני 



 

גיבוש נותנים לנו מספר שאנחנו צריכים לרשום אותו על מספר מקומות בחולצה וברגליים. ה

הבגדים שהבאנו מהבית הם הבגדים שאיתם אנו מבצעים את הגיבוש אז מומלץ להביא מכנסיים 

לא בהקפצה אנחנו מתכוננים  4נוחים )אני הבאתי מכנס של המסלול(.  מעירים אותנו ב

. אני אישית שמתי שעון לפני וקמתי כמה דקות לפני בכדי להתכונן מתלבשים ויוצאים החוצה

אחרי כמה דקות . ותנו לצוותים הפעם לפי הדפר שלנויותר טוב ולהתעורר. גם הפעם מחלקים א

 30בערך  אנו פוגשים את המגבש שלנו שהוא המגבש שאומר לנו מה לעשות. בכול קבוצה יש

משתתפים. אני לא יודע אם המגבשים הם רק מצנחנים או שיש גם מגבשים 

 סיירת צנחנים אני מניח שיש מכיוון שבראיון יש לפחות מגבש אחד מדובדבן.\מגלן\מדובדבן

אחרי כמה דקות אנחנו מתחילים ללכת עד שמגיעים לאזור שבו אנו נעשה את הגיבוש 

לא מסע אבל כול אחד לוקח איתו שק ואת הציוד כמו האמתי.ההליכה לאזור הגיבוש הוא 

אלונקות ועוד. הקרקע היא קרקע חולית שקשה לרוץ עליה אך היא במישור. חוץ מהמגבש יש 

כול  . תנו ורושמים כול מה שאנחנו עושיםמגבשים אחרים שמסתכלים עלינו בוחנים או 6-7עוד 

עלינו ואם לא לקחנו אותם או שכחנו רושמים את זה. המגבש הגיבוש המימיות שהביאו לנו היו 

ספירנטים ראשוניים כדי לחמם  4-5עשה לנו חימום קצר לפני שמתחילים ואז הוציא אותנו ל

אותנו )ממליץ לא לתת הכול בספרינטים האלו כי היו בצוות שלי כאלה שרצו מהר כי לא ידעו 

רינטים המגבש אומר שהגיבוש מתחיל עכשיו. שזה רק החימום וסתם התעייפו(.  לאחר כמה ספ

 4בהתחלה המגבש מוציא אותנו לסדרת ספרינטים מעייפים בהם הוא כול הזמן חוזר שרק ה

הראשונים מעניינים אותו וכול אלה שבאמצע סתם רצים והאחרונים צריכים לפרוש. אני אישית 

צריכים לצאת להקיף שק  בכול ריצה שהמגבש אומר לנו צא אנחנו הראשונים. 4הייתי תמיד ב

מטר מקו היציאה, הריצה היא במישור  15ולחזור כמה שיותר מהר. השחק במרחק של בערך 

לאחר הספרינטים הגיע האקט של הרמת השקים. עוד בתחילת הגיבוש כול אחד  .על חול של ים

לוקח לעצמו שק )השק שהביאו לנו הוא מלא למחצה. המגבש אומר להרים את השק ובאותו 

דקות להרים את השק מעל  17זמן כול המגבשים מסתכלים על כולם. המגבש אומר שיש ה

זמן לא הגיוני וזה כדי להוריד לנו את המוטיבציה. כאשר מתחיל להיות  הראש עם ידיים ישרות

קשה וחלק מתחילים להוריד את השקים או לשים אותם על הראש המגבשים מתחילים לומר למי 

את הגיבוש וחבל שהוא סתם מתאמץ. כול פעם שמישהו מוריד את  שמוריד שהוא סתם עושה

דקות מתחילים  4-5דקות. לאחר בערך  17השק המגבש אומר שהזמן מתאפס ויש עוד פעם 

ושאתה חושב שכבר גמרת עם השקים המגבש אומר שוב פעם להרים  3-4ספרינטים שוב בערך 

ייתן משימות קבוצתיות בהם דקות. בין אקט לאקט המגבש  12את השקים מחדש הפעם ל

המגבשים ירצו לראות איך אנחנו מתפקדים בקבוצה והאם אנחנו יודעים להנהיג. לדוגמא היה 

משימה ליצור את ארץ ישראל על החול ולסמן ערים עם הציוד שהיה אתנו.עוד משימה הייתה 

ל אי ואז החפצים שהיינו לוקחים איתנו אם היינו נתקעים לבד ע 8שהמגבש שאל אותנו מהם 

חפצים. במשימות הללו אני ממליץ לדבר להנהיג ולבלוט מכיוון  8היינו צריכים והחליט ביחד על 

שזה מה שהמגבשים מחפשים. עוד משימה קבוצתית התבצעה כאשר חילקו את הצוות לשתי 



 

קבוצות. המטרה של המשימה הייתה לחצות את כול שדה המוקשים מבלי לדרוך על מוקש. ליד 

מוקשים כלומר שיש בכול  2שקים מסודרים בשלשות כאשר בכול שלשה היו  9נחו המגבש הו

שורה שק אחד שאינו מוקש. המטרה הייתה לדרוך על כול השקים שאינם מוקשים וכך לחצות. 

כול פעם חבר קבוצה אחד היה הולך אל המגבש ומנסה לעבור את הדשה מוקשים. לקבוצה 

היה חוזר הוא היה אומר איפה הוא התפוצץ )דרך על אסור היה להסתכל לכיוון וכאשר הוא 

מוקש( וכך ידעתנו איפה לא לדרוך. סימנו על החול איך השדה מוקשים נראה וכך ידענו איפה יש 

לאחר מכן התחיל אקט של זחילות בו אתה צריך לזחול עד לקן ולחזור.  מוקשים ואיפה אין.

מטר(. כדאי להגיע עד לקו  15)בערך  המרחק של הזחילה הוא גם כמו המרחק של הספרינטים

ולא להרים את התחת בזחילה כי המגבשים רואים את זה ורושמים. כמובן שמומלץ להתנדב 

ולעזור אם המגבש מבקש להדגים או לשים שק על הקו . לאחר האקט של הזחילות המגבש 

התרגיל אמר לנו לפתוח אלונקה אחת ולשים עליה שקים לאחר מכן הסביר לנו איך מתבצע 

והתחלנו. באקט זה חשוב מאוד להיות בולטים ולהגיע כול הזמן לאלונקה. התרגיל מתבצע 

כאשר המגבש מזניק אותנו להקיף שק והארבעה שמגיעים ראשונים רצים לעוד סיבוב עם 

האלונקה. מי שלא הגיע לאלונקה עושה עוד סיבוב בלעדיה. אחרי כמה הזנקות המגבש פותח 

הראשונים שמגיעים מקבלים אלונקה. בכול צוות היה בערך  8יה שקים. העוד אלונקה ושם על

מתגבשים. לאחר האקט של האלונקה אנו בעצם מסיימים את כול האקטים ועושים מסע  30

בחזרה לאיפה שישנו מומלץ במסע לקחת את האלונקה וגם אם אתם בלי אלונקה אז לקחת תיק 

ם. לאחר שחזרנו לאוהלים המגבש אומר שהגיבוש ריקן, המגבשים עדיין מסתכלים ורושמי’או ג

מגבשים שלא היו אתכם במהלך כול  2-3הסתיים ועכשיו יש ראיונות. הראיונות מתבצעים עם 

הגיבוש ולא יודעים איך הלך לכם עם הגיבוש. מומלץ לא לשקר ולומר את האמת בראיון. 

יע לצנחנים או לסיירת כזו המגבשים מבקשים ממנו לספר עלינו קצת על למה אנחנו רוצים להג

או אחרת. מי שרוצה להגיע לסיירת מגלן/דובדבן/סיירת צנחנים מומלץ לחזור כמה פעמים על כך 

שאתם רוצים להגיע לשם ולהראות שזה ממש חשוב לכם. לאחר שספרתי למגבשים קצת עליי 

לדוגמא על התחביבים שלי הם מסתכלים בדפים שמילאתי עוד ביום הראשון ושואלים שאלות 

שאלו בדף אם היו עוד גיבושים שהלכנו אליהם אז רשמתי שהלכתי לגיבוש  של יחידה קרבית 

בחיל המודיעין המגבשים שאלו למה אני חושב שלא עברתי. בגדול צריך לענות למגבשים כמה 

שיותר בהרחבה שיכירו אתכם כמו שצריך ולהסיר להם למה אתם רוצים להגיע לסיירת 

דקות. לפני שנכנסים לראיון לא צריכים  15-20לן. הראיון שלי נמשך בערך צנחנים/דובדבן/מג

למלא כולם . אחרי הראיון אפשר ללכת הביתה כאשר יש אוטובוס שלוקח אותך לתחנת רכבת 

ימים משסיימתי את הגיבוש.   17להבים ומשם לוקחים רכבת הביתה. את התשובות קיבלתי 

 עברתי לצנחנים.

 

 


