
 

 גיבוש חובלים 

 הקדמה לגיבוש:

 הדרך על אינדיקציה קצת לכם לתת ארצה אני, עצמו הגיבוש על בפירוט אתחיל שאני לפני

 חובלים לקורס שלי הדרך מבחינתי כי, עצמו הגיבוש לשלב שהגעתי עד שעברתי הארוכה

. עצמו בגיבוש ולא הסיירות ביום לא, א"י כיתה בתחילת בכלל התחילה  

, כן לפני שנים הרבה, בתודעה התחילה היא, בכלל שידעתי מבלי התחילה שלי הדרך, למעשה 

 טייס להיות החלום את לי היה קטן מגיל כבר, משמעותי שירות לעשות ארצה שאני ידעתי תמיד

...לכך מודע אחד שאף מבלי בחשכה, האויב בעורף משימה שמבצע קומנדו וחםל איזה או, קרב  

 דברים, והשקעה התמדה, עצמית מודעות, יכולת עם כן גם לבוא צריך שהרצון הבנתי השנים עם

 שיום ובתקווה מעש בחוסר המחשב מול זמנו רוב את שבילה ילד בתור בשבילי זרים קצת שהיו

 לא הוא, וביזע בדם לשם להגיע חייב רחוק להגיע שרוצה מי. שמהל נאיביות", יסתדר הכל" אחד

.רצונותיו לפי יסתדר שהכל ולקוות לשבת יכול  

, בפרט המיוחדות היחידות ועל הצבא על שלי בהבנה מדרגה עליית היוותה א"י כיתה, מבחינתי  

 היכולות בילג בספקות הייתי, איך לי ברור היה לא אך, שכזה למקום להגיע רוצה שאני הבנתי

 הכי הבחור הייתי לא, האחרונים בין הגעתי הספר בבית בריצות תמיד, הפיזיות במיוחד, שלי

 שהייתי להבין בשביל שכל מספיק, לי חסר היה לא ששכל היה אותי שניחם היחיד והדבר רזה

.סיכוי כלל לי יהיה לא, אחרת, התחת את להזיז להתחיל צריך ושאני מוחלטת בשאננות  

 אדומות בחולצות בריונים שני כאשר, א"י כיתה בתחילת. בתודעה החל שלי האמיתי השינוי

 שאני כמובן, וכדומה גיבושים, וסימולציות" קרבי כושר" על לנו להסביר והחלו שלי לכיתה נכנסו

 ופשוט המציאות על גבר שלי האגו, בכלל זה את צריך לא ושאני, תודה לא לעצמי אמרתי ישר

, שלו את יעשה ושהזמן, הרוח עם שחולף דבר הוא הזה הרעל שכל בטוח תיהיי, בשלי המשכתי

 אגמור, מדעיים מקצועות כמה יודע מי  ושמרחיב מדעית בכיתה שלומד שכאחד בטוח הייתי

..וזהו מחשבים יחידת באיזו  

 עתיד אשר הסיירות שיום כשהרגשתי, א"י כיתה סוף ולקראת עבר לא הרעל, טעיתי אבל

. קרבי כושר שנקרא הזה לדבר להצטרף בעצמי לנסות החלטתי, מתקרב רבינוא להתקיים  



 

 בהמשך מסתבר, אליי ביותר הקרובה הקבוצה של למדריך והתקשרתי, פלאפון מספר השגתי

. רועי כמובן  היה השני הבריון, האדומות החולצות עם מהבריונים אחד היה המדריך שאותו

 ידעתי לא הזו בתקופה) ע"הגדנ דרך חובלים יבושלג ללכת עתיד היה שבעצמו חבר איתי לקחתי

 מחייך הייתי, שכן לי אומרים הייתם ואם, חובלים קורס שנקרא הזה למקום אגיע בכלל שאני כלל

.ניסיון לאימון והלכנו( יקרה שזה מצב שאין באמירה וצוחק  

 רבעהא - שלושה שם פגשנו, שבירושלים סאקר לגן הלכנו, אשכח לא לעולם הזה האימון את

 ויאללה'(, א מחזור סוף של בתקופה היה זה!!! )שלמה שנה כמעט התאמנו שכבר ה'חבר

. התחלנו  

 עושה עצמי את מצאתי כבר לב ששמתי ומבלי, סמרטוט כבר הייתי אני החימום שלאחר כמובן

 ואמרתי שלי הנשמה את הקאתי השני הספרינט שלאחר כמובן. מטורפת בעלייה ספרינטים

 לי היה לא אבל, לכולם קורה שזה אותי ניחמו כולם. וביי מתאים לא, ניסיתי, הושז בראש לעצמי

?עליי עובר מה להם משנה זה מה.. מטורף בכושר כבר הם הרי, איכפת כך כל  

 כבר עצמי את מצאתי, חודשים כמה במשך... שאחריו לזה וגם, להבא לאימון שחזרתי כמובן

, רעות, משמעת, בזמנים עמידה, בקבוצה דההעבו של המשמעות את הבנתי, רע לא בכושר

 של סמנירים, בגשם מסעות עושה, בגשם, בבוץ זוחל עצמי את מצאתי!!!, והרבה ראבק, נחישות

.רגע מכל שנהנתי, להגיד חייב ואני, אביב בתל בדיונות וסימולציות, מגע קרב  

 על אלון שלי המדריך םע משוחח בעודי, שלי הסיירות יום לפני לרגע, לינואר קופצים אנחנו מפה

 לעזאזל מה להפנים ומנסה אחורה מסתכל אני', ת עד' מא עליו הכל ידעתי שכבר סיירות היום

.כולי כל את בה שהשקעתי השנה חצי כל על נבחן אני ושמחר, עכשיו עד עברתי  

 שניים או תמר איזה לאכול, לקום צריך כבר אני שעה עוד, לישון מצליח לא, בבוקר 3:30 השעה

 על. ל"מטכ גיבוש: המטרה. הגיע האמת רגע. הסיירות ליום לציון לראשון ויאללה, בננה ואפילו

 לא שהתוצאה היום יודע אני ובדיעבד כולי כל את שנתתי אגיד רק. פה אפרט לא הסיירות יום

, זחילות, סוצימטרית אלונקה של רבים מקצים לאחר. טוב בראש ולבוא לסיים העיקר, חשובה

 היום את שהתחילו 600 מתוך נוער בני 200 עוד עם יושב עצמי את מוצא אני', וכו הגעה סדרי

. לתשובות מחכה( מטורפת תחושה כבר)  

 מספר אחר מספר.. ל"מטכ לגיבוש שעבר מי את לקרוא ומתחילים המגבשים באים, הרגע הגיע

 המספר, תושני, מספר אחר מספר פעם שוב, 13 לשייטת העוברים מכן לאחר. עולה לא ושלי

 רציתי שלא כמה שעם, וכמובן, צוללות חובלים מיון ליום העוברים, ולבסוף. ברשימה לא שלי



 

 הארור הזימון את לקבל לאוהל בעצבים הולך ואני, ראשון קוראים אותי, יקרה הזה שהרגע

 וקורע הזימון את לוקח בושה בלי ואני, וצוללן, חובל שם אותי פוגשים, לתאר ניתן שלא באכזבה

 אבל, אכזבה אותה את חוו הם ושגם אותי מבינים שהם לי אומרים הם אבל בשוק הם, אותו

 אותם הבנתי לא אז. השיגו שהם מה ועל עברו שהם הדרך על לרגע מתחרטים לא הם בדיעבד

.לגמרי אותם מבין אני היום, איכפת כ"כ לי היה ולא  

 קובע אשר, צוללות חובלים מיון םביו מכן לאחר ימים כמה עצמי את מצאתי, האכזבה כל למרות

 והתחלתי חובלים גיבוש קיבלתי אני. ריקות בידיים שתצא או, צוללות, חובלים גיבוש תקבל אם

.אותי לקח שהאגו לאן הולך לא אני שכנראה זה עם לאט לאט להשלים  

 טוב פחות לא הזה שהמקום הבנתי אחרים ומדריכים רועי, אלון עם ארוכות שיחות אחרי

 מנסה, לגיבוש מטורף כמו מתאמן עצמי את מצאתי הבאים בחודשיים. לנסות וששווה םמאחרי

 הייתי תמיד. הרעיון את שאהבתי האמת ואת, מוביל אדם של בדמות, מחדש עצמי את למצוא

 את לפתח שעזרו שונים כלים קיבלתי ובמסלול, בבית חונכתי גם לזה, שמוביל אדם של בהילה

.שלי המנהיגות יכולת  

 פחות הכי הוא, אבסורד ישמע וזה, שלדעתי, עצמו לגיבוש מתקדמים לאט לאט אנחנו, הנה

 חשוב הוא ולכן, בקורס תהיו לא אתם, לדבר מה אין שבלעדיו כמובן אבל, הזה בסיפור חשוב

.מאוד  

 כמה חקרתי. ופסיכולוגית מנטאלית מבחינה אליו מתכונן עצמי את מוצא אני הגיבוש לפני שבוע

.אוכלים ביום פעמים כמה ואפילו, יש מסעות אילו, יום בכל שם עוברים מה, גיבושה על שאפשר  

 רשמתי שפשוט דף, כן כן. תכונות של של דף להכין הוא הגיבוש לפני שעשיתי חשוב הכי הדבר

, מהן ולהיפרד מאחור להשאיר צריך שאני כאלו, לשפר צריך אני שלדעתי שלי התכונות כל את בו

 מה, להגיד לא מה, להגיד מה, מהאימונים שלי הלקחים כל את רשמתי. לשמר צריך שאני וכאלו

 להבין ולנסות, להפנים בניסיון ולילה יום בו הבטתי. אחר במצב לעשות ומה כזה במצב לעשות

.הזה הגיבוש את לעבור מנת על לעשות עליי לעזאזל מה  

 

 

 

 



 

 הגיבוש עצמו:

.האמת לרגע הגענו  

 תרחישים מיני כל מריץ, באנדרנלין מלא דקות 5 כל קם עצמי את מצאתי הגיבוש שלפני בלילה

 8 כבר השעה. מצליח לא אך שלווה למצוא מנסה, הגיבוש במהלך לקרות שעלולים בראש שונים

 מוקף עצמי את מצאתי שם, גלים בת הרכבת לתחנת והגעתי לחיפה מהרכבת ירדתי, בבוקר

. לקורס להיכנס מנת על להרוג שמוכנים, רותשי ושנות במכינות ה'וחבר, חיילים, נוער בני 200ב

.נורמאלי לא פייט פה שיהיה הבנתי מאוד מהר אבל, להרוג לא, טוב נו  

 היום הראשון: קליטה ושוק ראשוני.

 את פוגשים, האוטובוסים על עולים האיסוף לתחנת יגיעו שכולם שמחכים לאחר, ככה אז

 מכבים. הגיבוש מתחיל ספק ללא ומשם, וכובת שעדיין וכאלו הקורס את סיימו שבדיוק הצוערים

 יסבול, הפה את יסתום שלא שמי עלינו צועקים שהצוערים לאחר הפה את וסותמים, פלאפונים

 מי. להגיד חייב אני משעשעים די היו והם, העונשים כבר התחילו שבאוטובוס וכמובן, והרבה

 של בתקרה לגעת, מהכיסא לקום שניות 5 וכל, שעון לפתוח צריך היה, אותו ותפסו שדיבר

 ראיתי, הקורס של הצוערים מאחורי, השני במושב שישב אחד בתור". נגעתי" ולהגיד האוטובוס

.וגיכחו מבטם  את הפנו לפעמים שהם בעצמי  

 מיד אך. ודבורות צוללות, לים"סטי לראות חיפה ח"לב אתכם לוקחים מתחיל עצמו שהגיבוש לפני

 ומבלי, היד את שהרמתי כמובן?" שעון יש למי" שאל עריםהצו אחד, מהאוטבוס שירדנו לפני

 זה בעצם, תורן חניך=  ר"חנת". הגיבוש של ר"החנת אתה, טוב מזל" לי אמר הוא לב ששמתי

 מלא זה את עשיתי כבר כי התרגשתי לא. ועוד הזמנים על, בגיבוש האנשים ארגון על שאחראי

', בח שם כולם את סידרת דקה: "למצמץ ישהספקת לפני. המסלול של האימונים במסגרת פעמים

 90ב והצטרפתי' בח אותם סידרתי, שירד מי כל את ספרתי, מהאוטובוס ירדתי ישר!!!!!!" צא

 נראה" של מבט איזה לי וזרק הראשונה הפעם על שהצלחתי ממני התרשם הוא. לכוח מעלות

".הבאים בזמנים תעמוד אם  

 כבר ומחכים השייט כלי על שאלות שואלים, יפהח ח"בב מסתובבים עצמנו את מצאנו לשם מפה

 כשכולם, קצר מאוד בזמן באוטובוס כולם את לסדר לי נתן הוא פעם שוב. יתחיל עצמו שהגיבוש

( צועק באמת לא) כולם על בראבק שם צועק עצמי את מצאתי, בכלל בעיה לא זו פעולה משתפים

 מעל הם זמנים כי, בזמנים יזלזלו ולא שלהם התחת את להזיז יתחילו שהולכים שאלו מנת על

 מספיק לכם שאין רואים ואתם רים"החנת אתם אם. ואמינות זמנים. טוב טוב זה את תזכרו, הכל



 

 אתם אם, ראבק ובחייאת, ראש מגדילים שאתם כך על מעיד וזה לכם יתנו, הארכה תבקשו, זמן

, שלכם הקבוצה חברי את לדפוק רוצים לא אתם. תרוצו, תלכו אל, זמנים כשנותנים, חנתרים לא

. וחזק, זה על חוטפים בזמנים עומדים לא אם כי. הזמן את לוקח מי טוב טוב ורואים  

, מתקיים בעצם הגיבוש שם, הים חיל ד"בבה אותנו מורידים חיפה ח"בב הקצר הסיור לאחר

 ביג כזה לא, ושם פה הגיבוש כל את לסדר לי ואמרו הרבה אותי תיזזו ר"החנת שבתור כמובן

, הגיבוש של הקליטה כל על אחראי הייתי אישית אני בכללי. צריך אם הארכות מבקשים, דיל

 את שניהלתי מאיך התרשמו מאוד המגבשים, וכדומה רפואיות בדיקות של בירוקרטי תהליך

 בתור אליי פנו אפילו חניכים כמה. עליי סמכו הם כי, ללכת אפילו לעצמם הרשו הם. שם העניינים

 רים"חנת שאתם זה את תנצלו אל אבל מצחיק די, מהמגבשים אחד שאני חשבו הם כי" המפקד"

.עצמכם למען ולא הקבוצה למען זה את עושים אתם הכל שבסך ותזכרו חברמנים תהיו, לרעה  

 שהם אומר הייתי לנחש צריך הייתי שאם בלויים מדים על עולים הקליטה תהליך כל לאחר

 נעליים זוגות שני להביא לכם כשאומרים, לכן. טבילה ותלעש והולכים, הכיפורים יום ממלחמת

.שירטב זה הוא כי, טוב הפחות הזוג את תנעלו הראשון ביום, בזימון  

 שכולל ציוד על לחתום הולכים, מחלקה בכל איש 20-כ, למחלקות מתחלקים הטבילה לאחר

 בתי 2, מעיל, חגורה(, טוב טוב אותם תמדדו) מדים של סטים 2, סקביאס סמיכות 2, קיטבג

.הרבה לשנות יכול זה כי, ביותר הנוח הציוד את להשיג נסו. ונשק, ל"תד, מימיות 2, מימיות  

 רגע כל נצלו. מבחנים לכמה וחומר, ללמוד שצריכים הרצאה שכולל חומר עם, פנקס גם מקבלים

.מבחן בשום תצליחו לא, שאננים תהיו אם כי, ללמוד אפשרי  

 15כ יוצא בערך הכל, נשק, בתוכו קילו 10 של שק עם תדל, מימיות, חגורה, המדים על עולים

 משקל 25% יוצא שזה( קילו 60 ששוקל אחד בתור במיוחד) קל לא עומס שזה הגוף על קילו

 לאט אבל, הזה המשקל עם תשרוד שאתה מאמין לא פשוט אתה בהתחלה. רציני שוק!!! גוף

.זה את לסבול לומדים לאט  

 על הפקלים כאשר, ריקנים'ג, אלונקה לי"פק) מחלקתי ציוד מקבלים, למחלקות מתחלקים ישר

 לחוף ויוצאים( מחלקה לכל 2, סרנים רבי) המילואימניקים המפקדים את פוגשים( מנשאים

 טופוגרפית מפה לבנות, וקבוצתי אישי בור חפירת, בחבל משוך כמו קבוצתיות משימות לעשות

 ביום. אותה יוביל מי בוחרת הקבוצה משימה שבכל הוא הקטע. משימות כמה ועוד האיזור של

 באות הן, בהמשך שתפגשו לאלו קלות יחסית הן אבל, משימות כמה על לפקד לי יצא הראשון

!!!( ראשוני רושם) קבוצה שבכל הדומיננטים את לסמן  



 

 חוטפים כבר ה'חבר והרבה מטורפים תיזוזים, הגיוניים לא זמנים על הוא הזה השלב שכל כמובן

 כל של ר"החנת שהייתי לכך בנוסף שלי המחלקה של ר"החנת גם הייתי. הזה בשלב השוק תא

(.בכיף הכל את קיבלתי אבל, אותי לבחור נטייה הייתה למפקדים מה משום. )עצמו הגיבוש  

 המילואימניקים בהם השלבים: שלבים של סוגים לשני מתחלק הגיבוש עדיין הבין שלא למי

!כולו הגיבוש בתור אתכם בוחנים הצוערים בהם והשלבים, מחלקה בתור אתכם בוחנים  

 לחשוב דקות 10 לכם יש, חשיבה ומשימות קבוצתיים דיונים גם כולל יום כל כמו הראשון היום

, בדיונים לדבר חובה. לכם הביאו שהמגבשים הנושא על קבוצתי דיון לנהל דקות 10ו לעצמכם

 וזה אחרים משתיקים שפשוט כאלו שיש, כמובן. למגבשים טוב טעם ולהשאיר דעתכם את להגיד

 תדברו. אחד אף תשתיקו אל. הכל ורושמים, הכל רואים המגבשים תדאגו אל אבל, יפה לא ממש

.ואפשר, כשאפשר  

 אור בר עושים, אור הבר ואיתו הערב מגיע ודיונים, קבוצתיות משימות, תיזוזים הרבה לאחר

 אין. )אתכם ינפו שלא מנת על הכל את שם לתת חשוב. סמיכה שכיבות 32ו 3000 ריצת שכולל

 מתוך שביעי הגעתי אני אבל( בגיבוש שעונים אין כי 3000 בריצת לעשות צריך כמה מושג לי

.אופציה הייתה לא אור בבר לעוף מבחינתי, לי כאב כמה משנה לא רצתי פשוט, 100 של מקצה  

 7 היא ארוחה כל) ערב ארוחת אכולל הולכים, זמנים על תיזוזים הרבה עוד יש אור הבר  לאחר

, ספרינטים, 2 מצבי, ברווז הליכות, עונשים הרבה, זמנים על תיזוזים הרבה, שוב!!!( , דקות

 שאחד מספיק. קולקטיביים הם חובלים בגיבוש שהעונשים לציין חשוב. שם נגעת, פה נגעת

, באוהלים לישון הולכים זה כל לאחר. תתעצלו או ראש תקטינו אל אז. זה על חוטפים כולם פישל

 על חבל.... נשק שמפקיר ומי. בלילה הנשקים את לכם לגנוב באים כי עליכם הנשק עם תישנו

.הזמן  

 כל ניצלתי אני אבל, הגיבוש בתחילת שמקבלים מהפנקס דבר שום על נבחנו לא הראשון ביום

.בשלשות כשמסתדרים או תים'בח, הערב בארוחת זה אם, החומר ללמידת שהיה פנוי זמן  



 

 

 היום השני: מסע ראשון ויום ים.

 רצים, הראשון המסע מגיע שהנה יודעים כולם. הקפצה והופ, שלוש שעתיים איזה לישון הולכים

 מנת על מחלקתי ציוד עליי לקחתי תמיד אני, )עלינו מחלקתי ציוד, הכדורסל מגרש לאיזור

 לפני(. תמיד) עלינו ונשקים ליםתד(. כן גם זאת לעשות לכם ממליץ, הקבוצתי מהנטל להוריד

 שוב ומסתדרים מחלקה מכל 3-4-כ יורדים בערך) מהבראור שעפים אלו את מקריאים המסע

.יותר מצומצת כמחלקה  

. המחלקתי הציוד ועם(, מלא ציוד) ונשק ל"תד עם, מ"ק 12 של מסע בערך הוא הזה המסע

 פשוט הזה במסע אני. םרצי ואתם מהר הולכים המגבשים, מהיר מאוד מאוד בקצב המסע

 בעוד, המוביל המגבש של בתחת היו שפשוט כאלו היו, מאוד קשה להם שהיה אנשים דחפתי

 של הפיזי בעומס עמדו לא שהם בגלל מהגיבוש לעוף לא כוחם בכל נאבקו מאחור שאנשים

 עניין לא זה אבל, אגואיסטים להיות יכולים אנשים כמה הדהים זה אותי. המהיר והקצב המשקל

 שגם לאחר זאת. מ"ק 12 אותם ומשכתי בקבוצה חלשים הכי החברה שני את תפסתי. אותי

, ליפול עומד שהוא אמר הזמן כל הוא כי הנשק ואת ל"התד את מהם לאחד לפעמים לקחתי

 לכל ער היה הוא) מחדש הציוד את לו להחזיר סיבובים כמה לאחר בי הפציר המאסף והמגבש

 שאסור לציין חשוב(. להם עוזר שאני לזה לב שם שהוא בטוח ואני, מאחור הזו ההתרחשות

 אבל, קשה מאוד פיזית מבחינה המסע. תדברו אל. להתחכם לא אז המסע במהלך בכלל לדבר

 לסיים תרצו באמת אם אבל, לכם נהרסים פשוט והגב הרגליים, בראש הכל סיבובים כמה אחרי

. תסיימו אתם  

 משום פרש לא אחד אף במסע אצלי. בוקר ארוחת כוללא והולכים הראשון המסע את מסיימים

 הגיבוש שנפח רואים. מאוד לנו הודו הם, לי ותאמינו, אותם סחבנו ה'חבר כמה ועוד שאני

 עם ג"לס עולה קבוצה חצי וכל, 2ל מתחלקת מחלקה כל. ים ליום הלאה וממשיכים, קצת התרוקן

 אפרט שלא משימות מיני כל על דלפק לכם נותנים, מתחיל האמיתי המבחן לדעתי פה. מגבש

 ולמי, הפיקודי הגרעין, היסוד את יש למי פה לראות באים, חשוב לא שלהן התוכן לדעתי כי עליהן

 להצליח לנסות ובכללי, פקודות לתת רק ולא במשימה להשתתף מפקדים שכשאתם חשוב. אין

 לא אם, כולםל הזדמנויות כמה יש אז, משימות כמה מקבל אחד כל. שאפשר כמה במשימה

 לאחר. הבאה למשימה הלאה ותמשיכו הראש את תרימו, תדאגו אל, אחת במשימה לכם הולך

 מנווטים ג"לס חבריכם בעוד, ג"הס דופן על ממש, המגבש מול לתחקיר נקראים אתם משימה כל

 עמדתם האם"  כגון שאלות מספר על לענות נדרשים אתם בתחקיר. הבאה למשימה הים בלב



 

 תענו'. וכו, מפקד בתור תפקדת אתה איך?, מפקד בתור לשפר יכול היית מה?, במשימה

 שאף לי ותאמינו, לשיפור מקום יש תמיד, עצמכם על תעופו ואל, תגמגמו אל, ענייניות תשובות

, ההקאות לסירת נכנסת מחלקה כל ים היום באמצע. מושלמת בצורה במשימה עומד לא אחד

 סירות ומסביב, מקיא מסריחה שהיא בסירה שהייה יש הבהתחל, נורא כ"כ לא שזה לי תאמינו

 אישית אני. ומכובדת עשירה בחילה חוויית לכם לספק מנת על ההקאות סירת את סובבות מנוע

 כל את עליי הקיא שפשוט בחור ישב לידי. שטויות אבל בחילה טיפה לי הייתה, הקאתי לא

 סוג) בעיניים עמוק לי מסתכל המגבש ההארור קיבתו את עליי מרוקן ובעודו, שלו בוקר הארוחת

 בחזרה לו הסתכלתי פשוט, הזה למצב מגיב אני איך לראות מנת על( שכזה מבטים קרב של

, עצמה הסירה בתוך משימה איזו לעשות עברנו והופ( השמש משקפי נכון יותר או) העיניים לתוך

 לא, אחרים חשבון על לדבר לא, אמרתי שכבר כפי להשתתף חשוב, הפעם שוב דיל ביג לא

.שטויות לדבר מאשר לשתוק עדיף, תגידו אל להגיד מה לכם אין אם. שטויות לדבר ולא לגמגם  

 דיונים על בדגש קבוצתיות משימות שוב עושים, מהפנקס חומר על נבחנים ים היום לאחר

 אז, מהבית נושא על שתרצו גם מבקשים. שאפשר רגע בכל מהפנקס ללמוד חשוב לכן, וחידות

 על הרצאתי אני. מעניין משהו על תחשבו, נדוש משהו ולא, הגיבוש לפני משהו על שבותח

, לגמגם בלי, בביטחון תדברו שבהרצאות חשוב. מהנושא התלהבו דווקא והמגבשים שינה שיתוק

 עושה לא וזה השכל את למגבשים מטריף זה כי" כאילו" או" אמממממממ" הרבה להגיד בלי

, משנה לא התוכן, אנשים בתור אתכם לראות באים והחידות ההרצאות, הדיונים, שוב. טוב רושם

 תראו. פשוטים אנשים ובתור, מפקדים בתור, קבוצתית בדינמיקה מתנהלים אתם בו האופן אלא

.הזרם נגד ללכת תפחדו ואל, רובוטים לא שאתם, עצמית דעה בעלי שאתם  

 10 של במתקונת) חידות פתרתםו הרצאות, דיונים עשיתם, מהפנקס חומר על שנבחנתם לאחר

 גדול למגרש אתכם לוקחים.( לדיונים גם תקף - קבוצתי לפתרון דקות 10ו עצמית לפתירה דקות

, כלום לוקח לא חמישי, אלונקה ראשונים 4. סוציומטרית אלונקה של מקצים 20 איזה תעשו שבו

.ריקן'ג שישי  

 ברביעייה הפעמים רוב הגעתי אני, לאלונקה פעמים שיותר כמה להגיע תנסו הזה בתרגיל

 תתמקדו. הבא לספרינט אריות כמו לזנק מוכנים, זקופים תהיו, סמרטוטים תהיו אל, הראשונה

 אתם!" צא" אומר כשהמגבש. שם לפרוש תחשבו שלא אז דבר של בסופו נגמר זה, ספרינט בכל

.קרנפים כמו תרוצו  

 הרבה הרבה במשך, כוח לי"פק והרבה מתיחות עושים הסוציומטרית האלונקה תרגיל לאחר

 לבדוק בא זה. קשה כך כל לא זה תדאגו אל אבל, מנפיצים שהמגבשים תרגילים מיני כל, זמן



 

 אחד אליכם יגש פעמים הרבה. ביקשו שהם כמה עשיתם באמת שאתם, שלכם האמינות את

, יםזוכר לא אתם ואם, טוב טוב תספרו לכן, חזרות מספיק עשיתם האם אתכם וישאל המגבשים

.שלא תגידו  

 את לכם למרר שדואגים הצוערים של לידיים וחוזרים, להיום מהמילואימניקים נפרדים מכן לאחר

 אל. לפרוש האופי לחלשי לגרום בשביל רק ותיזוזים ברווז הליכות הרבה, שאפשר כמה החיים

 100 לעשות ושאומרים, לריצפה עד האף עם תרדו 2 למצב כשיורדים. האופי חלשי תהיו

 שוב, ערב ארוחת אוכלים. אמינות על ליפול רוצים לא אתם כי, כולם את תעשו אתם מוכקומיםס

.לישון והולכים. תיזוזים הרבה הרבה פעם  

 לא משימה וזו בזמנים יעמוד הגיבוש שכל לדאוג צריך תמיד הייתי הגיבוש ר"חנת בתור אני

 מינתי ר"חנת בתור אני, ראש ותגדיל. בשלשות מסודרים שכולם ולדאוג כולם בין לרוץ, פשוטה

 ראש מההגדלת התלהבו ממש והמגבשים, דברים מיני בכל לי שיעזרו משלי רים"חנת לעצמי

.הזו  

 

 לא אז, פסיכי בקצב מ"ק 3-4 של מזוייפים למסעות פעמים כמה אותנו הקפיצו השני בלילה

.הזה בשלב פרשו הרבה כי. לפרוש ולא להתרגש  

 היום השלישי: יום יבשה.

 ומתארגנים( כרגיל) מוחלט בחושך קמים, הסופית ההקפצה מגיעה, הקפצות מאוד הרבה חרלא

 ציוד, קילו 100 בערך אז האלונקה על לים"תד 10, פתוחה אלונקה עם הוא הפעם המסע. למסע

. כולם על ונשק האלונקה את סוחב שלא מי על מחלקתי  

 95% האלונקה את סחבתי אני. שהק פשוט הזה המסע, בגיבוש פיזית קשה הכי החלק מגיע פה

. מסוגלים כ"כ שלא ה'חבר ויש כבדה מאוד היא כי, שאפשר כמה אותה לסחוב נסו, מהזמן

 הגוף כשכל גם ולהמשיך השפתיים את לנשוך ידעתי ולכן במסעות הניסיון את לי נתן המסלול

 לחילוף היד תא מרים כמישהו?!". עכשיו הזה החרא את צריך אני מה" לעצמך אומר ואתה כואב

, המוביל המגבש של לתחת צמודים כשאתם ורק אך מתבצע החילוף. מיד אותו ותחליפו תרוצו

 שנפער הזה הנוראי הפער את להשלים הזה במסע פעמים הרבה רצים עצמכם את תמצאו לכן

 את שמפיל שמי בהתחלה אומרים המגבשים, הולך המגבש שבו המטורף מהקצב כתוצאה

. אותה להפיל לכם בא לא אז שמהגיבו עף האלונקה  



 

 לנו עשה פשוט שלנו המטורף המגבש אז הזה המסע במהלך פרש לא אחד אף שלי במחלקה

 שכל לראות מנטאלית כולנו את ורצח פסיכי פשוט היה שזה, האלונקה עם 3000 ריצת

 אבל, איטי בקצב רצנו האלונקה על שהיו אלו, שאנחנו כמובן, לא אנחנו ורק סיימו המחלקות

.צריכים כשהיינו אותנו והחליפו, אותנו דחפו  

.מחלקתי ציוד ותסחבו מאחור אותה תדחפו לפחות האלונקה על לא אתם אם  

 הגיבוש כי החיוך את למחוק לנו אומר המגבש, הפנים על חיוך עם כולם, נגמר המסע, לבסוף

..זה על בראש נחטוף כולנו מחייך מישהו עוד יתפוס הוא ושאם נגמר לא עוד  

 תרם שהכי מי לפי בשורה שנסתדר מבקשים המגבשים עצמם על מתאפסים שכולם לאחר

 פחות תרם לדעתי ראשון שדורג שמי למרות, שני דירגו אותי. תרם פחות שהכי מי  ועד במסע

 טוב הרגשתי ולכן, הכל רואים שהמגבשים יודע אני, כך על לערער צורך הרגשתי לא אבל, ממני

.בחלקי  

 לפנות לשתות לאכול דקות 7, המתכונת באותה, בוקר ארוחת לאכול םהולכי מכן לאחר

.. משנה כ"כ לי היה לא אבל משהו לאכול הספקתי בקושי ר"חנת בתור, בשלשות בחוץ ולהסתדר

 ובזמן, הזמנים את הקראתי דקה כל. בו ועמדתי, לנו שהקציבו בזמן לעמוד היה לי חשוב הכי

.מהפנקס ולמדתי, אוכל קצת בלסתי הזה  

 כמו מונפצות יבשתיות במשימות כמפקדים תיבחנו בו יום, יבשה היום מתחיל, לאכול סיימתם

 אגיד אני.  ברצפה לגעת בלי מוקשים בשדה הקבוצה כל את להעביר או, עץ בול על חבית להרים

, שצריך כמו לפקד, קבוצה להזיז, לחץ תחת לפעול יודעים שאתם להראות העיקר, שוב זה את

 כאלו רעיונות מציעים שאתם בכך ראש ולהגדיל לעזור אלא, פקודות ולזרוק בצד ודלעמ רק ולא

.אחרת או כזו בצורה( הקבוצה חברי) שלכם האנושי במשאב משתמשים או, ואחרים  

 מחלקה חצי על מפקד אחד כל כאשר, אחד כל משימות 2-3 בין קיבלו שלי הקבוצה חברי כל

 על לפקד נדרשתי בה, יבשה היום של האחרונה משימהה את קיבלתי שאני בעוד( ים ביום כמו)

 בכל כמו. המגבשים של הפנים על חיוך והעלתי הפצצתי פשוט הזו במשימה, המחלקה  כל

 כמו לענות, ומדגיש אומר אני פעם שוב. לתיחקור לכם יקראו, ים ביום כמו, פיקוד משימת

.שטויות לדבר ולא, םעצמכ על לעוף לא, לגמגם לא, בעיניים למגבש להסתכל, שצריך  

 

 לכם שיש ההרצאה של מהחומר להרצות בתורו אחד כל נדרשים אתם משימות של שעות לאחר



 

 ויהיה, בביטחון דברו, תגמגמו אל, שצריך כמו אותו תנהלו לכן, זמן על היא ההרצאה, בפנקס

.בסדר  

 אל, טוב טוב אותם תעשו, מהפנקס למדתם שלהם מבחנים עוד לעשות תיגשו אתם זה כל לאחר

 בפעם לבדוק שסיימתם ברגע הדף את ותהפכו, שלכם החברים של לתשובות לצדדים תסתכלו

 האחרון מבמבחן חוץ המבחנים בכל טוב הלך אישית לי. שלכם התשובות את כמה יודע המי

.שצריך כמו אליו ללמוד הספקתי שלא אסטרונומי ניווט על שהוא  

 באמת לא, הגיבוש מסתיים בעצם שפה לכם מריםאו, ביחד כולכם את ומכנסים, צהריים כבר

 לדרג נדרשים אתם בו סוציומטרי שאלון ממלאים, המילואימניקים עם דיסטאנס שבירת עושים

 היה הוא מגמה באיזו, עצמו על קצת כן גם לרשום נדרש אחד וכל, שלכם הקבוצה חברי כל את

 שני עם אישית לשיחה יםנקרא אתם מכן ולאחר(, מכונה, אלקטרוניקה, שיט) לשרת רוצה

 איך, בקורס להיות רוצים אתם למה על איתם לדבר, במילואים חובלים  שהם שלכם המגבשים

 שיחה הייתה אישית לי'. וכו' וכו לים קשר לכם יש האם, עצמכם על לספר קצת, לכם היה

 נורא לא לי אמרו והם ממזמן אותי ושרפו בכלל בי התעניינו לא הם כאילו דקות 3 של, סתמית

 מדעיים מקצועות הרבה שהרחבתי משום) עתודאי אחלה להיות אוכל ושאני, אעבור לא אני אם

(.בתיכון  

 לי אמרו מלא, לא ומי יעבור לדעתם מי על מדברים כולם, מבואס ממש הרגשתי מכן לאחר

 למרות בשמיים שלי שהסיכויים הרגשתי לא המגבשים עם השיחה לאחר אבל שאעבור

 שזה קראו לא ולי לפסיכולוג לאנשים לקרוא התחילו כך על נוסף.. מעולה יל שהלך שהרגשתי

.לבאסה עוד הוסיף  

, ושם פה בנו מתעללים עדיין הצוערים אבל, הגיבוש שנגמר תחושה יש באמת מכן לאחר

... וממתינים אזרחי על עולים, מהציוד חלק מחזירים  

 עשיתי, ואלקטרוניקה מכונה למגמת למבחנים אנשים 10 ולעוד לי קראו הערב באצמצע פתאום

 ממש ממש לי הלך לשניהם ובראיונות, פחות באלקטרוניקה, במכונה מעולה לי הלך, שניהם את

 ששתי ואמרתי, שיט למגמת רצון הבעתי עדיין אבל(, אישי ראיון וגם מבחן גם עושים) מעולה

.לטעמי כך כל לא האלו המגמות  

 לא הדיסטאנס בשבירת לצערי אז הצוערים עם דיסטאנס שבר הגיבוש שאר, נבחנו שאנחנו בזמן

.עלייה לפרט אוכל לא ולכן הייתי  

 וצוחקים שלנו שאלות הרבה על עונים שהצוערים לאחר, לישון והולכים ערב ארוחת אוכלים



 

.דברים מיני כל על איתנו  

 

 היום הרביעי: תוצאות.

 עם לשיחה הכדורסל גרשבמ מסתדרים, קצת לישון שהספקנו לאחר סוף סוף בבוקר קמים

 מגיע והנה לכולם מוטיבציה קצת נותן, שסיימנו כך על הכבוד כל לכולנו אומר הוא, הגיבוש מפקד

 לאט לאט, בפינה להסתדר מהם ומבקש שמות להקריא מתחיל הגיבוש מפקד, האמת רגע

.עולה לא שלי והשם שם ועוד שם קורא... הגיבוש את עברו שלא אלה שאלו מבינים  

 לשיט והולכים לוועדות עלו שלא אלו מכל נפרדים, אנשים 25 עוד עם ביחד לוועדות יעלית

.שעות כמה למשך ל"בסטי  

 מפקד, חובלים קורס מפקד של לחדר אחד אחד קוראים, מפחיד יותר עוד רגע מגיע מכן לאחר

.עברת אם בעצם לך אומרים ושם, המגמות ומפקדי הגיבוש  

 סיפוק תחושת:(,  שיט למגמת שעברתי לי והודיעו טועה לא אני אם רביעי הקריאו אותי

 אותה לתאר אוכל לא רוצה שאני כמה שעם שעברתי הדרך כל על מסתכלים אם, מטורפת

.מילים באמצעות טוב מספיק  

 תעברו אם:( ) קטנה הפתעה לכם שמארגנים הצוערים עם ביחד כוסית הרמת ועושים עוברים

.ישמע ד"הבה כלש" ים עלה"  קריאות וצועקים(תדעו  

:למעוניינים סטטיסטיקות קצת  

200: הגיבוש את התחילו  

100: סיימו  

25: לוועדות עלו  

17: הגיבוש את עברו  

 120% לתת, הכל את באמת, הכל את לתת צריכים באמת אתם לעבור רוצים אתם אם, כן אז

.קדימה להמשיך. אחת במשימה הצלחתם לא אם להתייאש ולא נתון רגע בכל  

 



 

 טיפים כלליים:

 פרצוף לעשות לא, להבכיין לא, גברים תהיו, כוסיות תהיו אל אבל מצחיק אומנם ישמע זה( 1

.שפופים או סמרטוטים היות לא, לצקצק ולא חמוץ  

.חשוב מאוד זה, שאפשר כמה להתדנב( 2  

.פעמיים לחשוב בלי, תסחבו ישר, מחלקתי ציוד לסחוב כשצריך( 3  

 את מהם תיקחו אל מפקדים כשאחרים, חברים גם אבל, מפקדים תהיו פיקוד במשימות( 4

.אתם ולא המפקדים הם, המשימה  

.האחר חשבון על תדברו אל, שטויות תדברו אל, טוב תשתלבו בדיונים( 5  

 בא ומי בעיניים רעל יש למי ורואים, כן גם חשוב פיזי חוסן, הכל את תתנו הפיזיות במשימות( 6

.לשחק  

 ותתנהגו הקלעים מאחורי לראות מחפשים מה להבין נסו, גיוןהי יש משימה כל מאחורי( 7

.בהתאם  

    

    

      


