
 

 

""הכנה מנטאלית   

 .הכלי התאטרוני המוביל בצה"ל

במסגרת עבודת היחידות השונות עם אתגרים מבצעיים, קיימת דרישה גם להתמודדות, 

 .במקביל, עם דילמה ערכית

 

ביחד עם מפקדים את ההכנות   שנה, דיתיאטרו משחקים, מנחים ומובילים 20כבר קרוב ל 

 .ויוצאי יחידות קרביות בוגרי בתי ספר למשחקצוות השחקנים שלנו מוכרב כולו מ .המנטליות

לכולם ניסיון תעסוקתי במשימות קרביות ומשימות גבול/שטחים, בקיאים במושגים צבאיים 

 .וזה מה שהופך את דיתיאטרו לייחודי ומתאים בצורה מושלמת לפעילות ובסלנג הלקוח מהשטח

 

במסגרת ההכנה המנטלית אנחנו מנתחים סיטואציה בתולית ומפתחים אותה לסיטואציה 

 ,משחקית הניתנת להצגה אל מול קהל, תוך חידוד הדילמה

מידת והבאתה למצב הקרוב ביותר למציאות. לצוות שלנו ניסיון רב בהכוונת המפקד )ב

 .הצורך(, ומתן דגשים בהתאם לתכנית המקורית שנבנתה בשיתוף עם צה"ל

 

 מבנה הפעילות:

 שיחת הכנה עם המפקד בשטח .1

 למה שמתוך רשי)ני המפקד התרחישים הרלוונטיים בעניי השיחה לבחור אתת ומטר

 .(תרחישים שהוכנו מראש

 "או  במידת הצורךישים, שינוים/עדכונים אותם ירצה המפקד לעשות לגבי התרחישור קו" י

 בחירת תרחישים שמציגים דילמה בוערת שעלתה סמוך לאותו תאריך.

 

  הצגת הכלי ומטרותיו,  -לית בעבר אנטמבמקרה ומדובר במפקד חדש שטרם העביר הכנה 

 חלוקת תפקידים )שחקנים/מפקד(, מעבר על מהלך הפעילות.

 

 שלבים: 3-הפעילות מורכבת מהצגת התרחיש ודיון בהובלת המפקד.  .2

 הצגת הדילמה ע"י השחקנים )בדר"כ בהשתתפות אנשים מהקהל( .א

 ברור הכלים הקיימים העומדים לרשות החיילים בפיתרון הדילמה בשטח. .ב

 הנחלת "רוח המפקד" ודרכי פעולה כפי שהוא מצפה לראות בשטח. .ג

  תרחישים שונים. 3-5בכל הכנה מנטאלית יוצגו בין 

 



 

 

 שני פורמטים:את הפעילות ניתן לקיים ב

 .פירוט מבנה הפעילותעפ"י  -עבודה עם סגל בכיר  - שעות 3פורמט של 

 - שעות 5פורמט של 

 שעות. 3 – עפ"י פירוט מבנה הפעילות  - עבודה עם סגל בכיר -חלק א' 

 שעות  2 -עפ"י פירוט מבנה הפעילות  -עבודה עם סגל זוטר ו/או חיילים  -חלק ב' 

 גל כבר מוכן ובקיא בתרחישים ומהווה שותף פעיל בהעברת התכנים(.)כיוון שהס             

לכל יותר ומאפשר לנושא להגיע  חסכוניבמידה ורוצים להקיף את כל רובדי הגדוד, פורמט זה 

 הרבדים פיקוד בכיר, זוטר וחיילים בו זמנית.

 

 

 


