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המאמרכתיבתבעת*
חטיבתראש

באכ"אהתיכנון

-הקבעצבאואיכותניהול
אחרתגםאפשר
שגב*יודותתא"ל

יאפשרוחדשיםניהולכליעםומיוןהערכהצומתישלשילוב
המפקדיםשליטתשיפורטווח,ארוךלשירותהטוביםקשירת
כיבקבעהמשרתיםתחושתוהעלאתשלהםאדם-כוחבמשאבי

איכותלקבוצתמשתייכיםהם

רשע

ביןנבחנו,נעורים"אביב"פעילותבמסגרת

למשאביהקשוריםהגורמיםמכלולהיתר,

תחומילאתרמגמהמתוךבצה"להאנוש

שיפורלהשגתפוטנציאלבעליפעילות

המשאביםבאמצעותובתוצאותבתנליתיות

להיראותעלולהבצבאהמציאותהקיימים.

אמצעיהתפתחותגיסא,מחדפתירה:בלוני

שכלמחייביםהישראליהעבודהשוקומבנהבארץ
ארגוניתחוקית,מבחינהתקפהתהיהתוכנית

הנדרשותהערכיותבנורמותתעמודותקציבית,

הציבורי.במגזרהשכרמהסכמיתחרוגולא

רב-זרועי,צוות
התכנוןמאגפינציגיםשכלל

גיבשלרמטכ"ל,הכלכליהיועץושלהאדםוכוח

התמודדותדרךהמציעהחדשניתניהולתוכנית

זה.מורכבמצבעם

התבססהשעליהםהעקרונות
התוננית

מרכזיים:עקרונותשנילתוננית

המקצועיתורמתםהאנשיםאיכותשיפורא.

במסלולמחייביםמיוןצומתיהצבתבאמצעות
כליםובנייתהקבעבצבאאישכלשלשירותו

עלשלאמוקדםשחרורהמאפשריםארגוניים
גמלאות.בסיס

משקבניהולולגופיםלמפקדותגמישותמתןב.

השליטהיכולתוהגברתשלהםהאדםנוח

זהמשמעותיהוצאהמרכיבעלשלהם

והמרהתחלופהלבצעאפשרותמתןבאמצעות

11זב-3.ן",.,.ל. ינויי
ציד

המטחבי%",

_.נ__4_זמן

מפעיליםמפקדים,מחייבתהלחימה
ומיומנותאנושיתאיכותבעליומתחזקים
המשאביםסלגיסאומאידךגבוהה,מקצועית

קטן.אףולעיתיםגדל,אינולהעסקתם
בצה"להאדםכוחניהול

השילובבגללבמיוחדמורכב
קבעמשרתיחובה,משרתיבין

שלוש-מילואיםואנשי
רמותהמייצגותאוכלוסיות

ושלמקצועיתאיכותשלשונות
כן,עליתרהעסקה.עלויות

הכלכלית-חברתיתהמציאות

החזויהמצב
הקודםהמצב"-.--.-..-.-ל..-.

..-..
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המאמרכתיבתבעת
חטיבתראש

באכ"אהתיכנון

-הקבעצבאואיכותניהול
אחרתגםאפשר
שגב*יודעהתא"ל

יאפשרוחדשיםניהולכליעםומיוןהערכהצומתישלשילוב
המפקדיםשליטתשיפורטווח,ארוךלשירותהטוביםקשירת
כיבקבעהמשרתיםתחושתוהעלאתשלהםאדם-כוחבמשאבי

איכותלקבוצתמשתייכיםהם

רקע

ביןנבחנו,נעורים"י,אביבפעילותבמסגרת

למשאביהקשוריםהגורמיםמכלולהיתר,

תחומילאתרמגמהמתוךבצה"להאנוש

שיפורלהשגתפוטנציאלבעליפעילות

המשאביםבאמצעותובתוצאותבתכליתיות

להיראותעלולהבצבאהמציאותהקיימים.

אמצעיהתפתחותגיסא,מחדפתירה:בלתי

שכלמחייביםהישראליהעבודהשוקומבנהבארץ
ארגוניתחוקית,מבחינהתקפהתהיהתוכנית

הנדרשותהערכיותבנורמותתעמודותקציבית,

הציבורי.במגזרהשכרמהסכמיתחרוגולא

התכנוןמאגפינציגיםשכללרב-זרועי,צוות

גיבשלרמטכ"ל,הכלכליהיועץושלהאדםוכוח

התמודדותדרךהמציעהחדשניתניהולתוכנית

זה.מורכבמצבעם

התבססהשעליהםהעקרונות
התוננית

מרכזיים:עקרונותשנילתוכנית

המקצועיתורמתםהאנשיםאיכותשיפורא.

במסלולמחייביםמיוןצומתיהצבתבאמצעות
כליםובנייתהקבעבצבאאישכלשלשירותו

עלשלאמוקדםשחרורהמאפשריםארגוניים
גמלאות.בסיס

משקבניהולולגופיםלמפקדותגמישותמתןב.

השליטהיכולתוהגברתשלהםהאדםנוח

זהמשמעותיהוצאהמרכיבעלשלהם

והמרהתחלופהלבצעאפשרותמתןבאמצעות

כס
ןהיכולותציר

/..........
ציר

הסשאבו,',./

יש--זמן

מפעיליםמפקדים,מחייבתהלחימה

ומיומנותאנושיתאיכותבעליומתחזקים

המשאביםסלגיסאומאידךגבוהה,מקצועית

קטן.אףולעיתיםגדל,אינולהעסקתם
בצה"להאדםכוחניהול

השילובבגללבמיוחדמורכב

קבעמשרתיחובה,משרתיבין
שלוש-מילואיםואנשי

רמותהמייצגותאוכלוסיות

ושלמקצועיתאיכותשלשונות
כן,עליתרהעסקה.עלויות

הכלכלית-חברתיתהמציאות

הקודםהמצבהחזויהמצב ...----..-,...,......-..;)....-1 ו,,,;)ןו,,,1,,1""ם,,,,,,,,,,,ש,,
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שיובהרכפי(שוניםמסוגיםאדםכוחשל
עלההוצאהמרכיביתמחורבסיסעללהלן)
אדם.כוח

יעילשימושלאפשראמוריםאלהעקרונות
בשניםואושרושעובדוהתוכניותבמגוון

טובהבאיכותכוח-אדםלקשירתהאחרונות
עקרונותאמוריםכןכמובצה"ל.קבעלשירות

האנושמשאבישלאפקטיביניהוללאפשראלה
נתונילביןהצרכיםביןותכליתייעילוחיבור

והתקציב.התקנים

האיכותיהמרכיב

הקבעמשרתישלאיכותםלקידוםמרכזיככלי
מיוןצומתיהוגדרוהמקצועיתרמתםולהבטחת
השירותאתלחלקהוחלטעזרככליעיתיים.
שלבים:לשניהקבעבצבא

השירותשנותשבעעדחמש-ראשוניקבעא.
הראשונות.

סיומהלאחרהשירותפרק-מובהקקבעב.
לפרישהועדהראשוניהקבעתקופתשל

לגמלאות.

רקמשמשתאינהזוחלוקהכילהדגישראוי
להגדרתכמאפייןגםאלאמיון,לצומתיכבסיס

תחשיבילצורךמסויםתקןשלאופי/עלות
להלן.כמפורטההמרה
הינם:העיתייםהמיוןצומתישני

קבעלשירותראשוניקבעמשירותהמעברא.
שרקלהבטיחבאזהצומתמובהק.

בשירות.ימשיכוהמתאימים
הגיליםבטווחותק-גיל""צומתב.

למנועבאזהצומת37-32.
לפרישהעדאדםכוחגרירת""

שיימצאוקבע,משרתילגמלאות.
כפחותזהמיוןבצומת

מצה"לישוחררומתאימים,
200%עד(מיוחדיםבתנאים
חופשתעלנוסףפיצויים

להםשיאפשרוהתארגנות),
האפשרככלמכובדתיציאה
ויבטאוהאזרחיהעבודהלשוק

מעטותהלאלשניםהצבאהערכתאת
בו.ששירתו

גםיהיהאלהעיתייםמיוןצומתיעלנוסף
המיוןנוסף.מיוןצומתהדרגותביןמעברכל

על-ידייבוצעשנסקרומהנקודותאחתבכל

הראשיים.החילוקציניהזרועות
הפחותניפוישתכליתההמיון,מערכתבצד

לקשירתתוכניותבאכ"אנבנולשירות,מתאימים
ברמהכמצטייניםשאובחנווהקציניםהנגדים
בכךמתאפיינותהתוכניותוהמקצועית.האישית

ייחודיות,יעדלאוכלוסיותמותאמותשהן
שנהםהגופיםלצורכיבהתאםנקבעוהיקפן

הן:התוכניותאלה.אוכלוסיותמשרתות
סג"ם-(זוטרהקצונהלקשירת-משב""

סגן).
למסלולהמאותרתלאוכלוסייה-אופק""

מג"דים.של
ולמקצועותטכנולוגיתלקצונה-מרום""

לחימה.תומכי
נדרשיםבמקצועותלנגדים-שביט""

קדמיות.וביחידות
מוגבללהןהזוכיםשהיקףתוכניות,עלנוסף

היוצאיםוהקציניםהנגדיםמספרהונדליותר,
להגדלההצבא.חשבוןעלאקדמייםללימודים

משרתילקשירתמשיכהאמצעיגםכפול:יעדזו
המקצועיתרמתםהעלאתוגםאיכותייםקבע
ללימודים.היוצאיםשל

צומתי-לעילשנמנוהמרכיביםשלושת
וטיפוחגבוההברמהאנשיםקשירתהמיון,
אמורים-הנבחריםשלהמקצועיתרמתם

קבעמשרתישלשכבהליצירתלהוביל
ובמאפייניםגבוההמקצועיתברמההמצטיינת

נבחרת.קבוצהשל
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הניהוליהמרכיב

בסלגדולרכיבהיאהאדםכוחשעלותמאחו

טבעירקזרוע,כלושליחידהכלשלהעלות

עלהמושתתתנעורים",אביב"שפעילותהיה

סמכויותלמפקדלתתתחתורהביזור,עקרון

יקרמשאבשלהאפשרככליעיללניהולוכלים

במהותםחדשיםכליםשניפותחוכךלצורךזה.

אדםכוחבתקניהמרהבתפישתם:וחדשניים

אדם.כוחוחלופיות

אדםכוחבתקניהמרה

שלפילוחעלמבוססתההמרהטכניקת

עלותבסיסעלהקבעמשרתיאוכלוסיית

מהןשתיים-קבוצותשלושנקבעומשכורתם.

מובהקקבעבמעמדולנגדיםלקציניםמתייחסות

הראשוני.הקבעמשדתיאתכוללתוהשלישית

כלפימלמעלה"רקלהתבצעיכולהההמרה

עלעובדים""יותרלקבלרקניתןהיינו,מטה",

לכך,בהתאםלהיפך.ולאמנהלים""חשבון

הדרגותבעליקבוצתלחישובכבסיסנקבעה

מקבוצהתקןכלומעלה.מסגן-אלוףהבכירות

מדרגתלנגדיםאורב-סרןלתקנילהמירניתןזו

תקןיומרלמשל,כך,1:3.שלביחסומעלהרס"ר

אורבי-סרניםשלתקניםלשלושהאחדסא"ל

בכירים.נגדיםשל

סרןדרגתעדקצינים(הזוטרהלקבוצה

1:7שלהמרהיחסנקבערס"ל)דרגתעדונגדים

יהיהניתןלכךבהתאםהבכירה.לקבוצהביחס

שלתקניםב-7סא"לשלאחדתקןלהמיר

להמיריהיהאפשררס"ניםשלתקנים3סרנים.

סרן.שלתקניםב-5

תקניםבהמרתורקאךמדום-להדגיש:חשוב

אנשים.בהמרתולא

אדםבכוחהקפיות

שימושצה"לעושההסדורהקבעשירותבצד

שירותבסיסעלקצובותלתקופותאדםבכוח

וחודשיקבעבתנאישירותחודשיבמילואים,

כוחעלותלקצינות).בעיקר(נוסף"סדירשירות"

המשרתיםלעלותדומהאלהבמסלוליםהאדם

בפניפתחולכןהראשוני.הקבעבקבוצתבקבע

ןאדםבכוהחלופיות

/י

/4
/י

תקניםביןלהחליףאפשרותהמפקדים

שנמנו.לקבוצותהמשתייכים
מילואיםחיילתקןלהמיריהיהניתןלמשל,

נוסתהכם-זואפשרותזוטר.קבעאיששלבתקן
שירותבסיוםחייליםנהגים.לאוכלוסייתביחס

חשבוןעלראשוניקבעלשירותהוחתמוהחובה
תחלופהנמנעהזובצורהבמילואים.נהגיםתקני

קצר,זמןפרקכלמבצעיתבתעסוקהנהגיםשל

הגזרההכרתהנהיגה,רמתשופרומכךוכתוצאה

במספרירידהוהובחנההמפקדים,עםוהקשר

ליתרוןמצטרפיםאלהיתרונותהדרכים.תאונות

מקריאהכתוצאהבמשקהפגיעהשבצמצום

למילואים.
כוחשלבמגזררבהחשיטתהחלופיותלכלי

מאוד.גבוההלושהדרישההטכנולוגי,האדם
תיכונית,עלמקצועיתהשכלהבעליאלה,חיילים

לצה"ל,רבהובעלותרבזמןבמשךשהוכשרו

בגללשירותשנותשלושבתוםכהעדשוחררו

אףזאתלהעסקתם.פנוייםקבעתקניהעדר

שהמשיכובעתקבעלשירותהתחייבושהם

החובה.שירותאתודחובלימודים
שנותשלוששהשלימואלה,שחייליםברור
יותריעיליםבמקצועותיהם,רצופותשירות

לתקופותהנקראיםהמילואיםחייליממרבית

במערכותמעודכניםאינםולרובקצרות
בשירותםמילואיםתקניהמרתצה"ל.שבשירות

מונים.עשרתוחסכוניתיעילהאלהחייליםשל

רקמצטמצמתאינהשהתוכניתלהדגישראוי

לתתנועדהוהיאמערכתיים,לפתרונות
לצרכיםזמיןמענהלמתןגמישותגםלמפקדות
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התאמהתוךלהן,שכפופותביחידותמשתנים
ימ"מ,(שברשותןהאמצעיםסלביןמיטבית

המתאיםהאדםלכוחוכדומה)קבעחודשי

המטלות.לביצועוהזמין

צינום

שנועדוהמרכיביםיישוםביןוהשילובהחיבור
הכליםלביןהקבעאנשיבאיכותלשיפורלהביא

להביאאמוריםהאנושיהמשאבלניהולהחדשים
גדולהשהיאתוצאה-סינרגטיתלתוצאה
יוקרתשלבתחוםבעיקר-רכיביהמסכום
ובעיניהקבעמשרתיבעיניבקבעהשירות

בכלל.הישראליתהחברה
ובוודאימנהלתי",צעדעוד"אינההתוכנית

ברורהקבע.במשרתילפגועבאהשאינה

קבעשמשרתיסיכוןטמוןכזאתשבתוכנית
לקבעשההצטרפותמכךיירתעופוטנציאליים

לפרישהעדשירותהמשךמבטיחהאינה
הסיכוייםכימאמיניםאנואולםלגמלאות.
גבוהיםהתוכניתשלמושכלביישוםהגלומים

הזדמנותכאןניתנתוכימהסיכונים,בהרבה
משרתישלבאיכותמשמעותילשינויאמיתית

העצמיבדימויםאותם,החברהבהערכתהקבע,

שלוהאפקטיביותהאיכותלגביובתחושתם
משרתים.הםשבההמערכת

ועיבדשהגהוהצוותצה"לשלהבכירהפיקוד

לגורםרבהחשיבותמעניקיםהתוכניתאת
כיומאמיניםהצבאיתבמערכתהאנושי

שותפיםלהיותרוציםהקבעלשירותהמצטרפים

מקצועיתמ-מההמצטיינתאיכותיתלקבוצה

אליה.להשתייךוראוייםגבוהה

הקבעצבא-ואיכותניהולמודל

*
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