
 

 מרחוק  -פרקטיקות ללכידות המסגרת 

כיצד נוכל לשמור על לכידות המסגרת כאשר היחידה איננה מרוכזת יחד, וכל אחד 
 נמצא במקום אחר?  

הנשענות על הגורמים ללכידות חברתית וללכידות  הנה כמה רעיונות, לפרקטיקות
 משימתית: 

 

לכידות  למתח"מ 

 חברתית 

 פרקטיקות 

 כנה משותף מ
שיתוף היחידה בוואטסאפ או במייל בפעילויות מעוררות גאווה של היחידה, כולל  •

 שימוש בסמל היחידה. 

התרגילים  אפשר לצלם ולשלוח סרטוני וידאו של חיילים מבצעים את האימונים /  •

 המשימות  /

טובה וקשרים   קשורתת

 חברתיים 

 . דוגמאות: הפינה היומית בוואטסאפ •

 לשלוח תמונה / גיף / אמוג'י שמתאר את איך אני מרגיש היום 

 דבר טוב ודבר לא טוב שקרה לי היום  –לכתוב 

כל בוקר אפשר לפתוח בשאלת היכרות משעשעת,  –השאלה היומית בוואטסאפ   •

 וכל אח עונה עליה בקבוצת הוואטסאפ )מצורף נספח שאלות היכרות( 

 הישירים. רצוי שיחת וידיאו.  טלפון אישי שלך המפקד לכל אחד מהפקודים •

 חלוקת המסגרת לזוגות, להחליף כל שבוע. –חבר טלפוני  •

חות בבידוד, פעילויות  שליחת ערכת משחקים למשפ –מתן מענה למשפחות  •

 שניתן לעשות ועוד.  

 

 

 משחקים והפעלות:  שותפותמוויות ח

 כל אחד שולח את התמונה האחרונה שצילם בפלאפון שלו ומסביר  •

ועונה דרכה על  מתוך מאגר תמונות מוגדר כל אחד בוחר תמונה   –"קלפים"  •

 שאלה שנשאלה

כל אחד    –אפשר כ"תחרות"   -  שליחת תמונה נוסטלגית מחוויה משותפת בעבר •

 מעלה תמנה נוסטלגית ובסוף מכתירים את הנוסטלגיה המנצחת. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 – משימתית לכידות 

 מת"ח א"בשמירה על 

 פרקטיקות 

הסכמה    -קום ראשון מ

שהצלחת המשימה במקום  

 הראשון 

אפשר ורצוי  לחדד בכל שבוע מה ההישג הנדרש, על מה מוותרים ועל מה לא מוותרים. 

   ע"י מסר שלך בסרטון וידיאו מצולם.

 לחדד מסרים של הצורך והיכולת לפעול בצורה יצירתית וגמישה להשגת המשימות.  

גמול ההשתייכות  ת

 לקבוצה 

לחגוג את היכולת לפעול בצורה גמישה, לחגוג את הניצחונות הקטנים, את פריצת  

 המחסומים, את ההתאמות למצב החדש.  

 -וויות הצלחהח

 משותפותבמשימות ה

 לייצר תוצרים משותפים ורלוונטים, גם קטנים, ולשתף בהם את כל היחידה. 

 

מוסכם להשגת  ופןא

 המשימה 

ביום/יומיים/בהתאם לצורך( עם כל הסגל )שיחת וידאו / שיחת קיום שיחה קבועה )פעם 

 ועידה(. בשיחה: 

מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, כולל הזדמנות לבירור,   –בניית תמונת מצב  -

 שאילת שאלות, וסגירת פערים לביצוע המשימות. 

 תג"ב )תאריך גמר ביצוע(   גזירת משימות וחלוקת משימות + -

 וגזירת המשימות להמשך. סיכום משימות שבוצעו עד כה  -

 הגדרת מועד המפגש הוירטואלי הבא.   -

המשימה  הירותב

משימה    -המשותפת

 משותפת ברורה ומוסכמת 

מה היא תמונת המצב, ומה המשימה שלנו   –הפצה לכלל היחידה אחת ליום / יומיים 

כיום, במה יש להתמקד. העברת מסרים ברורים )לא רק הנחיות על המצב, אלא  

 התייחסות למשימה שיש לבצע וכיצד לעשות זאת( 



 

 שאלות היכרות 
 ספר על מתנה משמעותית שנתת או קיבלת בחיים  .1

 ספר על משהו שעשית שאתה גאה בו .2

 ספר על קושי שהיה לך ושהתגברת עליו  .3

 ספר על זיכרון ילדות שעולה לך .4

 ספר על הטיול/החופשה הכי טובה שהיתה לך .5

 אם היה לך עוד קילו וחצי אומץ, מה היית עושה איתו?  .6

 היית רוצה לאמץ?  -לאחרים ואתה חושב שאין לךאיזו תכונה שיש  .7

 לו היית יכול לשנות דבר אחד בחייך, מה היית משנה?  .8

 אם ישאלו את משפחתך מה הכי מאפיין אותך, מה הם יאמרו?  .9

 מה ממש מעצבן אותך ומדוע? .10

 אם היית יכול לדמות את עצמך לחיה, באיזו חיה היית בוחר? .11

 אחד הייתי…"   השלם את המשפט: "אילו הייתי מלך ליום .12

 איזה סיפור מצחיק יש לך מהילדות? .13

 אם היה לך קעקוע, מה היה כתוב או מצויר בו?  .14

 מתי הייתה הפעם האחרונה בה עשית משהו לראשונה? .15

 איזה ספר או סרט העבירו את חותמם בך?  .16

 אילו היית חי בסרט או בספר, מהו היה? .17

 מי המורה הכי טוב שהיה לך? מה הופך אותו לכזה? .18

 רגל הכי מעצבן שלך בעיני הקרובים לך? מהו הה .19

 מה הדבר שהיית עושה אילו היית בטוח בהצלחה המוחלטת שלך? .20

 מה הדבר הכי כיפי שעשית בחמש השנים האחרונות?  .21

 מה היתה התכונה הכי בולטת בך כילד?  .22

 בעבור מה היית רוצה שלא צריך יזכרו אותך?  .23

שעות, עם מי היית   24 אם היית יכול להתחלף ולקבל את החיים של מישהו למשך .24

 מחליף? 

 


