
וביצועתכונהגייסות-תרגילי
אביבב.סנזיארוף

עוצבתיתרגיללקראתוהכנהתכנון
יהעיות.פתיחהא.

תו-'והמכילעוצבתי"אימון"בפינוהקרויהתשא

לביצוענושאלהיותעתידלצה"ל,במקצתחדשכן
תכ-ובעיהעוצבות,שלניכר-למדימספרבשביל

בצה"למפקדיםשלרבמספרבשבילנכבדה,נונית

שנתעוררו,בעיותמספרהעלאתהשונות.ברמות

ה-להצלחתלתרוםעשויההשאים,מספרוהארת

והלקאהנסיוןבכוחהבאות,בשניםזהמסוגאימונים

נקודות_להבהירתהילההכרחיאולםהשנה.שרכשנו

-;הסתייגויותמספרולציןאחדות

אתמעמידאחר,אימוןככלעוצבתי,אימון1.
בפניובביצועו,לקראתובהכתתבתכנות,העוסקים

שוניםאינםהבעיותעיקרילמדי.רחבבעיותמכלול

פעו-שבכלמאלוובפתרונם,אליהםבגישהכיסודם,

רגילות*"לבעיותשבאסף,אלאאחרת,הדרכתיתלה

לפתרונות,ואפשרויותבעיות,בפניגםעומדיםהננו
ומהמסגרתהגבוההמרמת-האימוןהנובעיםאחרים,
זו,פעולה-הדרכתיתמתבצעתבהוהמקיפההרחבה

אתלפחות,במקצתםלהעלות,אנסהזוברשימה
מסגר-ולהיקףזולרמת-אימוןהאופיינייםהמשאים

נבעוכישיתכןבבעיותמלגעתלהמנעואשתדלתו,
בלבד.וזממיםמקומייםמתנאים

לרובמאפשרהאימון-העוצבתישלתוכנועצם2.

מןחלק;לאימון-יחידתיביחסגםומסקסתלקח
במעולותיחידתהבאימוןגמיגעבודאיהדברים

התאמנות-בנסיוןשנבללובמידה.אחרות,הדרכתיות

העוצבה.

כלעםאךמעוצבת-מילואים,שאובנסיוני3.
נראה-לעוצבה-סדירהעוצבת-מילואיםביןהשוני

גםלישמםניתןוהתכנוןהביצועמדרכישחלק
לעוצבות-סדירות.

המסגרתב,
מ"עק-ונתרחקהמעשה,אלקרוביםנהיהלמען

והתנאיםהמסגרתאתבקצר"שיגגרידאן,רוטת

לקוראיםלאפ'שרכדי-הנדוןהאימוןבוצעבהם

הם,תנאיהםלגבימסקנותיהםלהסיק

האימון.מטרתג,

אפשרותכדיוניידותאימוזרמתלהשיגא.
נדו-פלוגתיים,בצותותעצמאיות,משימותביצוע

ושלביו.הקרבצורותבבלוחטיבתיים,דיים

מפקדו-עלהחטיבהיחידותאתולתרגללאמןב.

ובין-זרועי.בין-חיליפעולהבשיתוףתיהן

אליההאימוניםרמתעלנתבססההמטרהקביעת

מת-לאימוןמעבראיפשרהאשרהיחידות,הריו

יחידותעםבשילובוהןעצמןביחידותהןיותר,קדם

אתלהשיגניתןלאלרשוחטשעמדבזמןאחרות.

יבססונוספיםואימוןתרגולורקבמלואה,המטרה

וישפרום.זהאימון-עוצבתיהישגיאת

מטרות-נוספולעיל,שהוגדרהכפיהמטרה,על

שלאימון-שנתיבכלנפרדבלתיחלישהנומשנה,
ה-ארגון-:השנהגםוהודגשויחידת-מילואים

ויחידות-מפקדות-היחידהתרגול;וגיבושהיחידה

ידיעלהכוננותרמתהעלאת;בתמקידיהןהמשנה

;לגיוסוההוראותהתכניותשלמחדשבדיקה
הת-

רוחהעלאת;לתפקידודרגה)בכל(חיילכלאמת
ושגרת-המשמעתרמתהעלאתוגאותה;היחידה

ביהידה.העבודה

הפקלהש,,"שוד~
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ב-שנכללונחבאיםגםטמפואלהטשאיםאל
,כללואלהזה.באימוןלהשיגםשנתכונןהישגים
הפיקודיים(וצינורות-המגעטהלי-העבודהגיבוש

למפקדת-ובינןהשוטתהיחידותביןושל-מטה)
ה-גיבושםהיחידתייסיהפק'ליםלימודוהחטיבה

החטיבת.הפקוללימודותרגולם.הרמותבכלסופי
והתר-האימוןתקופתנסיוןלאורהסופי,וגיבושו
ב-החטיבתיסגל-הפיקודגיבושהשונים.גילים
ההטיבההצטיידותשלנוסףתרגולהשוטת.רמותיו
בנדון.הנוהליםושיפורכולה,

התנאים,2.

השירות.משךא.

למעלההפעםהיהפיזור)בולל(השירותמשך
המפק-לאימוןניכרתזמןותוספתשבועות,משלושה

דים.
האימון.רמתב.

באימוןשהתאמט(היחידותשל.האימוןרמת
יחידות-המשנהי-:היתההקודמת)בשנהיהידתי

-ממוצעות"מיחידות-המשנהוחלקהבסיסיות,
מושלם.אימון
השטח,ג.

ארוךלדיוןטשאשימשההשטחבחירתבעית
צמחיה,ומכוסהגבעישטחנקבעולבסוףויסודי,
ל-וחשוף)הררי(שבי""ושטהביחידות,לאימון
תרגיל-עוצבתי.ביצוע

פיקוד.תחתנוספותיחידותד,

%-7העוצבתיהתרגיללפניימיםכ-9בערך
פיקודתחתהועמדוהאימונים)תחילתלאחדימים

י--הבאותהיחידותלמתוכנן,בהתאםהחטיבה,מפקדת
אימו-לצרכי(היל-התותחניםשלגדוד-שדה1.

בתרגיל-העוצבתי),והשתתפותגימ-משותפים

שיתוף-הפעולהלימודלצרכי(טנקיםפלוגת2.
ב-והשתתפותהשונות,ברמותרגלים-טנקים

תרגיל-החטיבתי),

כנ"ל).(היל-הנדסהשלשדהפלוגת3.

נ"ט.גונדה4.

ב-החטיבהשירותלצרבי(סדנאמחלקתי5
תיקונים).

ב-אימון-מוקדםלצרכיכוח-אויריהוקצבכן
ה-בתרגילוהשתתפות(קרקע-אויר,שיתוף-פעולה

בגזרתהתמקמההספקהשירותיפלוגתהסיבתי).
ושקם.חה"ספריטיבכלאותהושירתההחטיבה
חננות.לתננוןהזמןמשךה,

התבניןתחילתאפשרואשרהעיקרייםהנתונים
כ-3החטיבהלמפקדתהגיעוזה,לאימוןוההכאה

אימון(האימוניםתכניתביצועתחילתלפניחודשים
לבצעבשבילבהחלטמספיקהנוזהזמןהמפקדים).

אימוניםתקופתהמבטיחהומדוקדקתיסודיתהכנה
ויעילה.פוריה

התכנוןנ.
נדיהדרךשלקביעה-מראשבתכנןנראהאם
כמסדה,המוגדרהרצויהמצבאלנתוןממצבלעבור
לגשר,הקושיהיובתכנוןהעיקריותהבעיותהרי

הקימתרמת-האימוניםביןהדעת,אתהמניחבאופן
חטי-תפעולשלמתקדמת-ביותר,לרמת-האימונים,

שבהת-בשת,תכנית-אימוניםקביעתכלומר,(בתי

כלאימוןאתתכלולהקשתרמת-האימוןעלבססה
הסגל-הפי-הכשרתוכןלדרג-החטיבה,עדהדרגים
התנאיםשארוהנשרתהאמצעים,ריכוזאתקודי,

וקשה)..מאומצתתכנית-אימונןםלביצוע

האימונים.תכנית

שהרמהלםהתבררקצרה,הערכת-מצבלאחר
בזמןאליה,להגיעאיןהאימונים,בסוףהנדרשת

דרגכלשלומספיקיסודיאימוןידיעלשלרשותנו,
.עםשיתוף-פעולה,כוללתכשהמשימהוביחודודרג,
ל-ניכריםפרקי.ומןהמצריךאחרים,רביםסילות
מדי.

היחידותלגביוהפתרונות,הלבטים,היומה
?העוצבהשלהשונות

רובאיות.יחידותא.

החלופות,הרובאיותליחידותשהספוברור
התורהמןחלקנשכחבודאיוכן-הדשיםכלי-נשק

שעברה.בשנהנלמדהאשר
שלהמשימהעמדהומפקדיהןהיחידותלפני
ה!וכל-והחטיבההגדודהפלוגה,במסגרתתפעול

והנדסה.ארטילריהחיל-אויר,שריון,עםבשיתוף
הדרגמהוהשאלה:בפנינואיפוא,התיצבה,

כטור-(1כיחידההיחידה,באימוניבולהתרכזשיש
-העיקריכדרגהמחלקהאתראיתכמפקדים).אים,

כלאימוןמחיבהיעילשתפעולו-והגבוה-ביותר
לדרג-המחלקהשמעלהדרגיםשאתבעוד;היחידה

שלאימון-מוקדםע"יבהצלחה-יחסיתלהפעילניתן
מצומצמתבמידההגייסותעםותרגולןהפקדותיהם,

שבגופיםהגדולהמחלקההיותמשוםוזאתיוהד,
אחד.ובציראהדבדרגכמעט-תמידמסתערשעדיין
כההטוחייליה,המהלקהכיתותביןהקרובהמגע
מפק--ובודאי(טוראיהכלאתלתרגלשישקרוב
אףויתכן(ולא-תמידאיש-לצד-רעהו,לפעולדיה)

הכיתות-האורגניות.במסגרתשלאתכופות)
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,הפרט,.."אימוןשלבכוןביצועעלשהקפיר

אחד,דרגמכליותרהעשויה,היאהמחלקה
בתפקידיםעצמאיותמשימות-קרבעצמהעלליטול

וכו').סיוריםפשיטות,(מיוחדים

לאימיןהרבהלהוסיףעדייןניתןמחלקהבאימון

שלנכוןביצועעללהקפידוכןכעצמאיות,הכיתות
אימון-הפרט.

משי-להשגתהבאיםהעקרונותנקבעוכמסקנה,

הרובאיות.היתירותשלמות-האימונים

רמהלודאאימון-פרט-ונשק,עלקצרהחורה
מ..-מעיכוביםולהמנעביצועשללפחותמינימלית

הלימת,אתהדגשנומתקדם-יותר.אימוןבעתתרים

ידיעלדיולהטמיעון"נוכללאכיברורהבידיעה

בדיתוךיתוקןזהשליקויהנחהמתוךוזאתתרגול.

הגבוהים-יותר.הדרגיםאימון

תוק-במשימותבעיקראימון-הכיתה,עלחזרה
במיבן(המתלקח.לאימוןמסודיתכהכנהפניות,

שהושגחלרמההודוהזוהחלטהלקבלשיכולנו
הקודמת).בשנה

הקרב,צורותבכלהמהלקהשליסודיאימון
לכך).הוקדשהאימון-ביחידותזמןכממצית(

מפקדותותרגולאימון-הנ"ללכלבמקביל
ותרגילי-מפקדות.תטל"גיםע"יוהגדוד,הפלוגה

הקודמתבשנהשנערכומפקדיםהשתלמויותמספר(
זו),תכניתבביצועהרבהסייעו

וגדוד,פלוגהברמותתרגיליםשלושהשניים
חטיב-אוגדודיות-שספותיחידותשילובתוך
היל-אויר.וכן-תיות

גדודיותיחידות-משנה

ופלוגת-המפקדה)-מסייעותפלוגות(

אלוהיחידות-משנהאימונילביצועהמסגרת

אפ'ש-שתיהיויסודי.לשיקול-דעתנושאשימשה
היחי-בריכוזאוהגדודים,במסגרת,רויות-אימון

הית-מפקדת*החטיבה.באחריותאימונןלצורךדות

לגיבישעזרה-היו;הראשונהבאפשרותרונות
מלוא-הטלתבתוכה.מכרות-הדדיתוליצירתהיחידה

הריהיהמג"ד,עלהגדודיחידותלאימוןהאחריות

נוספ.םנופיםמיצירתהמנעות;חיובי-ביותרדבר
ומנהיהפיקודבעיותהמעורריםובלתי-אורגמימ,

הגדודיםבמסגרת,-:היומגבלותיהואילוחמורים.

לק.םהחטיבתייםהקצינים-המקצועייםיבוליםלא

אפשרותאין1היחידותאימוניעלמספיקפיקוח
;גבוהה-ביותררמהבעלימדריכיםסגליחדלרכז
בשיטתגמורהאחידותלודאהאפשרותחוסרובן

מח-שמפקדילזכור,יש(המקצוע.ובפרטיההוראה

הכשרתםשמקורותאנשי-מילואים,הםאלולקות
תמיד).שוהאינהעדכניותם""ומידתשונים
ה-ציוד-האימוניםכלאתלספקהאפשרותחוסר

ניתן-להעשותשהדברכפילמוד,יחידהלכלנדרש
אהד.במקוםמרוכזותכשהיחידות

שלהיתרונותמובניםאלוומגבלותמיתרונות
הפיקוחביותר,.הטוביםההדרכהכוחות:הריכוז
הציוד.וניצולהאחידותההדוק,

-;סוגיםלשניאלויהירותחילקנו

קימתאשרמקצועבתחוםהואיעודןאשרכאלו
אתחטיבתי.וקצין-מקצועיבסוגו,חטיבתיתיחידה
המקבילות,החטיבתיותהפלוגותבמאהליריכזתיאלו

זהןהמקהלתיותהבעיותאתהןכךידיעלולפתור
ה-שלאימונןמקוםואילוההדרכתיות-מקצועיות.

נקבעההבלה)למחלקותפרט(המסייעותהמחלקות
בוגעהחבלהמחלקותשלאימונןהגדודים,במסגרת

26



ה-החבלהקציןובפיקותהגדודיםאהדבאחריות
ה-החטיבה.מפקדידיעלשנקבעביותר,ממסה

האימון-התחלתלשלבעדנמשכוהטרוכזיםאימונים
יחידות-אלהמחלקות-המקצועיותחזרובוהפלוגתי,

שלהמתקדםבאימוןחלקלקחתכדישלהן,האם
בו.ולהשתלבהיהידה

אחרית.חילותעםשיתוף-פעולה
הישגים,במידתמותניתשיתוף-הפעולההצלחת

משי-לבצעתתחילבטרםלהשיגםיחידהכלשעל
והןחליאגם,כןעלאחרים.חילותעםבשיתוףמות

האימון-הפלוגתי.שלבלפניבשיתוף-הפעולה
תחתטנקיםפלוגתעמדההחטיבהלרשותשרית.

עבודת-שעותעלהגבלהעםימים,8למשךפיקוד,
יום.במשךהטנקשלמטע

אתלבצעכיצדהשאלה,בפנינועמדהכאןגם
שלשיתוף-פעולהאימונילפשרוהנתוניםהאימון.
פלוגה.בכליומייםטנקים,ומחלקתחי"רפלוגת

-לבחורידרכיםמשתיבאיזוהיתה,והשאלה
שמים-שלושהלמשךלגדוד,הטנקיםפלוגיוהצמדת
לגדודים,טנקיםמחלקותהצמדת-או-ימים
מתוךב',באפשרותבחרטימים.8למשך
רמתאלשיתוף-הפעולהתכניתאתלהתאיםרצון

דבר-השוניםבשלביויחידות-הדגלים,שלאימונן
הראשוןהגדודלרשותאילולהעשותניתןשלא
ולגביאימון,ימי10לאחררקהטנקינ)עמדו
ניתןשבחרנובדרך15--16.לאחרהאחרוןהגדוד
הפעולה.שיתוףפרקאתגדודבכללבצעהיה

בזמן
הצמדתע"יהפלוגות,כללגביביותרהמתאים
ובתום:אחדיוםלמשךפלוגהלכלטנקיםמחלקת
נמנעהכןשני".ב"סיבובלהתחיל.אלהימים

הגדודיים,המאהליםביןטנקיםשלמיותרתתטעה

דוקאאלאקל,לשטחמתכוןאיניאיושליים""במושג)*
סמיו"מו,חגו'תפתרונןידיעלאשרבעיות,היוצרלמסה

הגלמההשיעורמטרותסכסאלית

מחלקתמפקדביןיותרהדוקפעולהשיתוףמצר
בהי-נתאפשדהואףיחידת-הרגלים,למפקדהטנקים

בכלהאימוניםלביצועביותיהטוביםהשטחיםרת
פועלותהיוגדודבכלהפלוגותכלאילוכיגדוד,

והיהיתכןטגקינגעםפעולהבשיתוףבבת-אחת

שט-מחוסרכתוצאהתרגילים,כמהל"אמס"צורך
זה,אימוןלצורךמדפיקיםאידיאליים""חים

היחידותרוחאתרבהבמידההעלהזהפרק

עצםע"י-הגופניכושרןאתואףהמתאמנות
עצםוע"ינלמד,לאכהשעדסוג-נשקהופעת
ואיןהטנק,מהירותאתלהשיגהחיילשלההכרח

ב-וחשובהנופפתמטרהזהבפרקשהושגהספק

זה,פרקלסיוםחי"ר.כיחידותהיחידותשלאימונן
כגון,-זהבנושאמהשיעוריםשחלקעודיצוין
מעבר-שוחות,וכושר-המעבר,האשתכומתהצגת

-רק"םוזיהויציון-מטרותשלראשונילימוד
אפילומהםוחלקגדולות,במסגרותלהערךניתנים

זמןלחסוךיכולנוכך.ידיועל;גדודיתבמסגרת
לימודהמחייביםשיעורים,לשארולהקדישורב,

יותר.קטנותבמסגרות

ארטילריותיחידות

הארטילריותהיחידותעםהפעולהשיתוףאת
ל-כדיהגדוד,אימוןברמתלהתחיללנכוןראינו

ביותר.רבעצמיאימוןהתותחניםליחידותאפשר

ו-יחידות"ב"תזוזתמשותף",ב"תבנוןהסתפקנו

וזכרות-הדדיתהשגוכךאףיבשי."יריבביצוע

ועלהתרגילי-אשבביצועשנבחןושיתוף-פעולה,
יפה.

הנדסה

לשחק*"העשויכגורםדאינוההנדסהיחידתאת

ממקשיעדים,המבצרכאויבא.1תפקידיםשני
לתתכדי-הנדסיותפעולותשארועושהדרכים

אופיהתרגיליםמבוצעיםעליהםליעדים

יחידת-אתלתרגלעל-מנתובןמציאותי,

כחלקב.1אלהפעולותבביצועההנדסה
פ-ביצועע"יפעולההמשתףמכוחותינו,

שדות-סילוקפריצה,שלעולות-הנדסיות

ספק,איןוכו'.דרכיםשיפורמוקשים,
ציוד-אימו-זויחידהלרשותעמדשאילו

מ-להפיקהיהניתןמספקת,במידהנים

המידשלארבה-ביותר,תועלתזושיטה

מתאמנת.ליחידהמזדמנת אחרים..,"חילותעםפעולהוכיתוף"



גויר:

ובמק-(לרשותנושהועמדלכוח-האוידביחסם:
אפשרונשתיראיתנכבדה-למדי),במידהשלגו,.ן

ולתרגלללמדהנהוהעיקרית,האחת,לניצולו.:
הפועלחיל-אויר,עםפעולהכשיתוףהמיסת:.,

במשךלגייסותלתת-והשניה;צמודיוע'.טקטי,..
העויןהאויריהגורםהרגשתאתתק,'פוז-האימון',

שלמקומות-החניהעלאויריותהרקפותון;ג.,,
בשדה).ויחידותמתקניםושארתונמאתמך:וו'1",י
פ6-מתחילת-האימוניםכברהאויריגוים;;נשג:,
החשי-אתומפקדיהם,הגייסותבפנילהמחישר;:.(:
יכדוגמתה"אויריים",לשיקוליםליחםשישת,:

-לפעולתבלתי-רגילמתחהדברהכניסושריון
והןחיל-אויר,ידיעלנתקפיםכשהםהןהניסית,

תרגילי-לבצעאפשרותראיטלאבו.םעיי2וטה:
גדודיים.בתרגיליםאלאחיל-אויד,עםבשילובאש
כשותפיםתרגיליםלבצעמניעהכלהיתהלאלםא,

התר-במשךנעשהאמנםאטרדבר-יבשים""
המחלקתיים.מןבחלקואףהפלוגתיים,גילים

מק-בעיותמןכמהלהעלותהמקוםלא-כאן
שנוסףספקאיןאולםזה,בנושאהקשורותצועיות
זההילעםשיתוף-פעולהשלהסוגיהלימודלעצם
אחדות,צדדיותמטרותגםהושגוהדרגים,בכל

בכושר-הדיוקגייסותינובטחון-לציינן:שכדאי
כ-גייסוחינו,יכולת;מטומיטשלובמקום)במן(

והצמחיה,.הקרקעאתמנצליםוהםנכוןו?נוהגם
ולהטעותסוהעוינים,כוהות-האוירעללהקשות
בפעולות-יזומות,-חיל-האוירעםהפעולהשיתוף
רבותתרםמכסימלי,ודיוקמדוקדקתיאוםהמושיב

המתר-הגייסותבקרבוהדיוקהתכנוןרמתלהעלאת
ומפקדיהם.גלים

הויויצירתההדברה

מתכ-נפרדבלתיחלקהיא"ההסכרהתכנית
מקודהטזהטשאואםהכללית.נית-האימונים

תמוריםאלהלבטיםהריביחידות-סדירות,ללבטים
ביחידת-מילואים.פי-במה

ביתרכאןמתבטא-שלרשותנוהזמןקוצר
האימונים.תכניתשלאחרפרקמבכלחומרה

הלוחם,שלחינוכובתהליךחשובחלקהיאההסברה
זוגבשטחהישגיםלהשיגקשהקצרהכהובתקופה
ערכיילהשגתשתביאנוהשיטהאתלחפשגיסינו
לוחם.כללנחלתלסחפךהחייביםבסיסיים,יסוד

אתבהסברתטהשובכטשאראינולאלפיכך

אתאםכיאקוטאליים,מאורעותעלההסברה
כןוהעומדות.העיקריותבעיותיטעלהסברת-היסוד

ה-לחבל-הארץוהחיבההניקהאתלהקטתהקפדנו

נושאיםשימשיואלההכרתו,ואתמרחבנו,אתמהוה
אולםההסברה,תכניתתתרכזסביבםאשרעיקדיים,

ההסברהבעיתעדייןמצאהלאה"קו"קביעתידיעל
לשלבכיצדהשאלה,בפנינועמדהפתרונה.את

חיוניים,בנושאיםלקצץמבליזו,תכניתולשבץ
לערכי-נוסףהאימונים.תכניתשלהאחריםבחלקים

מןוהלקובידור",עהוילמסיבותהמוקדשיםששי
לתפילה,וכן(ומנוחהלספורטשהוקדשוהשבתות,

ערביםשנירקלדשותט,עמדובכך)הרוציםלאלה
האימונים.תקופתכלבמשך

שעות-אוערביםמספרעללותרעלינוההיה
אתוביחוד(ההסברהאתלהצמידאו-אימונים
בהד-והיסטורית,גיאוגרפיתמבחינההשטההכרת
אותחילתםאלבהם)מלחמת-השחרורקרבותגשת
בחרנו?בהפסקותאושונים,תרגיליםשלסופם
המניח-באופןפתרהרקלאשזומשוםהשניה,גדרך

תבניתאתגיונהגםאלאהזמן,בעיתאתאת-הדעת
אליבא-דאמת,ההסברה.טשאאתוהחיתההאימונים

לנושנראווהאפשרויותהיתרונותשכללאמראין
ספקאיןאך;כמתוכנןבמלואם,הושגומראש

הנושא,מהחשבתהניבעהמפקדים;של'יתרשבמאמץ
במלואה,להגשמהזותכניתניתנת

הוי=."

שניתןכפיופוריה,מעניינתאימוניםבתקופת
באמ-להשתמשצורךאיןבאימון-עוצבתי,להשיג
אצלנוהקרויהזואוירה,ליצירתמיוחדיםצעים
ויחסומסורטובפיקודמעניינים,אימוניםעהוי".
להביאבליאךממילא.אותהיוצריםלחיילים,הוגן
לקיםצורךשישודאיהיחידה,רוהאתביטוילידי
אנצלפרקי-בידור.כוללמיוחדים,הוי*ערבי"גם
עלבהסתמכותשההפרזהלהעיר,ההורמנותאת

וביצענו,שתכננוכפיהחוקמןבוחותימבדרים"" הנה-
מידתמשוםכלוקולםבלתי-נכונה,דרך

לרשו-יעמדואםגםבה.המושגתהמועטההבידור
-היה)כןשלאדבר(נאותה,רמהבעליאמניםתט
יבשיטהאצדדלא:

ולהשוףלגלותההכרהמןזו.
מפוקפקת)אמנותיתרבאבעלייקפילועצמייםכיתות
ל"קהלמהפיכתהולהמנעלהתבטאליחידהלתתכדי בלתי-מספקתהדגשהבלבד.ומוחאי-כפיים"שומעים.

בתחום
זה,:

בריאךהפעם.בושנכשלנולבךגרמה.
תזמורת,להקה,עוצבתיתבמסגרתלקיםהיאפשר
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ידיעותיהם..."עלשנצטברהאבקאתלסלק"

בזמןבוגתבמנםויוחלבמידהמפעלים,ושארעתון
פרקי-האימון,שארשלוההבנההתכנוןשיללו

הדרושים.והאמצעיםהמחשבהלבךוכשיוקדשו
.המפקדיםהכנתתבנית

-ומשימתההכללית,מהתכניתנבעהזותכנית
התכנית-הכללית.שללביצועההמפקדיםאתלהכין

כיצדא)-:הןמפקדי-מילואיםבהכנתהבעיות
קצרובזמןבצבא,תפקידיהםלמסגרתלהכניסם

ידיעותיהםעלשנתערםהאבקעאתלסלק"ביותר
ידיעותיהםברענוןלעסוקישהאםב)וכשירותם.

הדגשתתוךלרמתםהמתאימיםהנושאיםבכל
בהכנתםהדגשאתלשיםאו-עצמוהנושא

המסו-ובשטחים(הנומויימיםלשיעוריתהקונקרטית
וכןכמדריכים,לשמשיצטרכובהםאשריימים)
ודאיההדרכה,שלבמתודיקההכרויבכללעס,ק
ידיעותיהםרעננןע"יהמפקדים,רמתהעלאתשעצם

רחי-ההדרכהא,ליטושגם,והשלמתם,וכשירותם,

שאינומפקדבלבשבילחיוני'םהםהשטחים,והכנת
אולם;השנהימיתבר;במשךהצבאי.בעניןעוסק

להישגיםשיספיקמןחר;;:להקדישלנולא-ניחן
בעיותעלנוסףגס*;תד.התחימיםבשנירציניים
ממסגרתהבע;תהנשאליתהעיצבואלו,רגילות

זותקופת-אלמיניםשלורמתההמיוחדת
כ-צד-א)._:

מ,'כריםבנתיבנ;'שגיםהמפקדיםאתלהכשיר
להם

מסגרת-פילדית'בסיוןב)חיל"אויר).שריון,(עדיין
המסקרים,הכנחאתלבצעוארגונית

שלםפתרוןאיננוושבודאי(שמצאנוהפתרון
התנאיה,במסגרתכטוב-ביוהרלי,והנראהלכל),
.:ו-:כדלקמןהוא

התרכזותתוךחטיבתית,במסגווזמפקדיםהכנת1(
אע~קר,ים,ןמיאה-יפשונ7'עלהידיעותברענון

הנו-ובלימודיעילותהדרכהשיטות'בהמחשת

אפשרותאיןזושבמסגרתכמובךהחדשים.שאים
הדרכהובשיטותטובבארגוןאךמספיק,לתרגול
הקשורבכלרצינייםהישגיםלהשיגניתןיעילות,
;כללההתכניתוליחוד.ברענון

בהד-והפלוגה,המחלקהאתהמציגההרצאהא.

ועקיותתאלויחידותשלהתפעולדרכיגשת

שלהן.המבנה

בשלבי(והפלוגההמחלוהתפעילמגמתהצגותכ.
משימת-קרב)שלוהביצועההכנההתכנון,

רמות-הפיקודעל-ידיומוסברותהמב.צעות

וכוחות-ההדרכהבחטיבהביותר,הגבוהות

.תרגילי-אש).(שבההמעולים

הדגמותהרצאות,ידיעלשריון""הפרקלימודג.
פעולה.בשיתוףותרגול-מעשי

ועקרונותחיל-האוירתכונותעלהרצאהד.
שיתוף-הפעולה

אתו.

המלוהבאימונים,באמצעי-עזרהשימושהצגתה.
אמצעי-עזרלגביבעיקר(והסבריםהדגמות

חדשים).

להשגתאמצעירקלאזאתבתכניתרוזינו
אמצעיאףאלאהנלמדים,השיעוריםמטרת

וניהולההכנתהארגונה,אופןלהצגתיעילחשימי
שיעוריםלהכנתכהקדמהטובה,הדרכהכשל

ביציעה,אופןעלזו,תכניתקונקרטיים.ותרגילים
המפקדיםלהכנסתטובאמצעיהיותהעלנ,סף

גםתרמהומענין,הדרגיבאופןלעמונים""
שלההדרכהכושרלהעלאתחשובהתרימה
החטיבה,מפקדי

מש-ומקצועית.יחידתיתבמסגרתההכנההמשך2.
ולדרכי-ההדרכה,לנושאי-"לימידהבסיסניתן

והתרגי-השיע,'ריםהכנתשלהבעיהע,דנשארה
כלשלהאימוניםשטחיאלמישמיםשיהיולים

יחידתיתבמסגרתנעשההדברויחידה.יחידה

טובההכנהיחידתי'ם.למנהליםהפיזורלאחר
מפקדי-המילואים,ידיעלתרגיליםשלומט.דרת

כלעםכמעשית.נראתהלאלרשותםהעומדמןב
לפרטי-פרטיושהוכןתרגילשבהעבדתקשי;;

כלאתלהכין-מראשהוחלטאחר,מישהוידיעל
התע-לאמעלה.:חמו;לקתיתמהרמההתרגילים,

המגשיםהמפקדשלהיזמהלתכונתמהסבנהלמנו
ממידת-הסכמתיותוכןהכינו,שלא-הואתרגיל

קצרהבתקופההמכיןצין,אצללעצרהעל,לה
לעשרות.'תרגיליםב"קבלנות"

ל-הושארלכן

פעולהחופשא,תרגיל"אתהאגשיםמפקד"



הומלץואף(ותוספותשיפורימשינויים,בהכנסת
התרגי-שלהמוקדמתההכנהאךבכך).להרבות

יחסראםשאףהבטיחההסדיר,הסגלידיעללים

תרגילהמפקדבידיימצא-עצמיתלהכנהזמן

המו-התרגיליםללימודמספקת.שרמתומוכן

ינהלוםאשרלאלהלהסברתםבטסף-כנים
חלקבהםשיקחוולאלהומג"ד)מפעיםמ"מים,(

מכ"ים)מ"מים,(ומדריכים-עוזריםכמפקדי-משנה

אתלהכיןעל-מנתשלדיים,תרגיליםבוצעו
לא(הגייסותכלעםהתרגיליםלביצועהפיקוד
להל0.שיוסברכפיטקטיים,תרגיליםבולל

הכנות-התכניתכללהאלהלהכנותבמקביל

המיוהדים.המקצועייםבנושאיםמפקדים
מיוחדיםבנושאיםהשתלמויות

הגבוהים,הפיקודלדרגי

הכנתשלוזוהכללית,האימוניםתכניתאם
דרגי-הפיקודאתלקדםכדיבהןהיההמפקדים,

דרגי-לגביהרי-ממ"ים)מכ"ים,(הנמוכים

קידוםמשוםבההיהלאיותר,הגבוהיםהפיקוד
ומפקדות-הפלוגותמפקדיאתלהכשירוכדימספיק,

יותר,גבוהותברמותאימוניםלביצועהגדודים
זו.לרמההשתלמויותבמתןהכרחראינו

בהינהכבראלהדרגיםהוכשרולעילבאמור
תטל"גיםהצגות,ידיעלזה,באימוןשלפני-בז
ולהשליםלבססצורךוהיהשלדיים,ותרגילים

ימיםלמשךלשלוף""השכלפקפקנוזו.תכנית
אתלאוהיחידהשלהגבוההפיקודכלאתרצופים
אולםמשותף.תרגוללצורךולרכזורובו)
האי-להמשךמוצק""בסיסלתתרצוננו

השתלמויותביצועלטובתהכריעמונים,

ה-מפקדותבתרגילהתבטאואשראלה,

מ-מ"פהפיקודרמותכלאתבתוכומשתף

מיוח-בנושאיםהשתלמויותוכןומעלה,

הפיקודשלמרביתואתכללואשרדים,

הנכיה.
מנהלתיתכנון

כפיהמגוונת,האימוניםבתכניתמעיון
בע-איזהעלמאליויוכןלעיל,שפורטה

המנהלתי.התכטןלענותהיהצריךיות
מבצעיתכנוןבעיותאצלשמצוימיכל

שלהקבעתנאיאתוהיודעהדרכתיאו
הצורךאתנכוןאליביןמילואים,עוצבת
קריאת,שלומדויקמפויטבתכנוןההיוני
צורךהיהכןהאדם,כוחוויסותניצול
שונים,טספים,שממקורותאמצעיםבריכוז

לצרכילחטיבההדרושהציודאתלהשליםעל-מנת
-רקלאאך-בעיקרוזהו(המתקדמיםאימונים

היוויסותםניפוקםהקצבתם,לאימונים).עזרציוד

דאשומתנאיהנםהאפשרככלמוקדםבזמןפנימי
ה-מחשבתולהפניתהאימוניםשליעיללארגון

אפשרותאשרפריטיםגםתפקידם.לעיקרמפקדים
לתכנוןבסיטלשמשיבוליםמצומצמת,הספקתם

ברו-אמנם,הם,אלהדברנםמוצלח.ולביצועהולם

ב-התבטאהחשיבותןמידתאךלכל,וידועיםוים

לנחוץמוצאשהנניבולטת,כהבצורהתכנוננושעת
ושוב,שובלהדגישם
במידהבודאימוכריםלתכנון,הנושאיםכל

כשאינםבעיקרלפרטם,צורךאיןכיעדמספקת
ברצוניישאולםהנדון.לנושאדוקאאופייניים

מיקומםבבעיתהקשורהאחת,סוגיהעללעמוד

היחידתיים.המאהליםשלותכנונם

בסיסהמשמשמקוםאותוהנויחידתימאהל
מתאמנת.ליחידהמנהלתי

המאהלים,שלוהכנתםמקומםאתלתכנןבגשתנו
למאהי:--הרצויותהבאותהתכונותאתלפנינוראיט

עלוהמאפשראימונים,שטחבמרכזשהשמקוםא)
מפקדתשליעילפיקוחובןבזמןחסכוןכךידי

עליהם.היחידה

להיותעליומנוחה,מקוםגםהמאהלבהירתב)

בשטחים(האפשרנכלקרירבמקוםממוקם
רוהלמשביהאפשרככלהפרוציםאומוצלים

תרבותין

~dS-

קשים."מאימוניםלהנפשלחתללתתעל-מנתנוהיםתנאים*
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ש

מעמסתלהקלתהיחידיהאמצעישהםמרעננים,
הקיץ).חום

לגישתנוח)תמידלאכילאםעבירשהנושטחג)

ומים.ציודמזון,אספקתלצרכירכב

ומידתטחמיקוםהמאפשרכזה,טופוגרפישטהד)
יחידות-ומאהליהיחידהמתקנילכלרצויהפיזור

להקלתוריכוזבטחון,לצרכיפיזור(המשנה
,__במאהל).תנאי-החיים

ולצירימים)בורות(טבעייםמיםלמקורותקרבה41

ציטרות).קו(מלאכותייםמיםאספקת

ופשוטהמהירההגנתיתלהערכותהניתןשטחו)
יחסיתי

ביחידותכמובןשונההואאלהלתכונותהביטוי

ואופיהאימוניםבתכניותהקיםההבדלעקבהשונות,
גםכמובןקבעואלהלשיקוליםנוסףהיחידות.

ה-בשידותמילאוהשונותשהיחידותהתפקידים

אתלבצעשתוכלנהכך,נקבעמאהלןומקוםחטיבה
מכסימליימיוחסכוןיעילותבקלות,תפקידן

המאהלים,הכנת

כלאתלהכילעליוהיחידה,בסיסהמאהלבהיות
ויסייעוהתקיניםחייהאתיאפשרואשרהגורמים

החיוניהצורךאתלהזכירחשובאימוניה.בביצועלה

על-שדה)בתנאיהאפשריים(הנוחיםהתנאיםבמתן

שהוק-המועטותהשעותבאותןלחייל,לאפשרמנת

חובהראינוהקשים.מאיטוניולהנפשלמנוחה,דשי
האימונים,בשעותורקאךהחיילאתלעיף""לעצמנו

רצינוכןאךהאפשר,ככלאלהשעותולהרבות
;יפגמולאועירנותושלוהקליטהשכושרלהבטיח

מתאימה.הזדמנותבכלכוה"החלפת"ידיעלוזאת

היההיחידותברובבפנינושעמדהעיקריהמכשול

גדולבחלקהקימתבעיההטאשרהצל,חוסר
זושבעיהלאמרקשהוגבולותיה.המדינהמשטחי
אךשדה,בתנאיומשביע-רצוןמלאלפתרוןכותנת
הלבובתשומתיחידותינולרשותהעומדבציוד

ידיעלפתרוןלהלמצואניתןלטשאיזה,הראויה

לה,דומהאופלוגתיתלמסגרתסככות-צלהקמת
עיוני,.לימודמנוחה,אכילה,כמקוםלשמשהיכולות

אמצעיםמצריכותאינןאלהסככותוכויהסברה
בינ-מסגרתשהנוזה,שנושא.מאודוחשובמיוחדים

הראוימקומואתיתפוסהמנהלתיים,בסידורינותיים

המפקדים.במחשבת

קימוטים
התכנוןלגבי

.'

-מקיפהתבנית-אימוניםשלקביעתהבעיתא.

לתימוןשתתאיםתכנית-מנהלתיתובעקבותיה,
תבטןבעיתמכלביסודהשונהאינה-עוצבתי
אךדומה.בהיקףמנהלתי)-ובעקבותיו(מבצעי

שוניםבכ"זהריהם,שגניםאינםביסודםאם

שלמאלהמבצעיתפעולהשלהתכנוןתנאיהנם
ביניהם,אבחנהלקבועוכדאיתכנון-אימונים;

סוגי-תבטןמשניאחדכלאלבגישהלהדריכנו

אלה.

בתקופת-זמןכללבדרךנעשהתכנון-מבצעי1(

וביצועוהביצוע,לשעתצמודביותר,מוגבלת

לתכנון-אימונים,ואילו;וימיטבשעותמתמצה

להצלחתו)תנאיחגו(ארוך-יחסיתזמןמועצב

שבועות.נמשךוביצועו

מחוסר"הנובעקרשיקיםבתכנון-מבצעי2(

ולשטחלאויב,הנוגעותלעובדותביחסהודאות

בתכנון-האימוניםתקושיואילו;בומחזיקשהוא

חלקשהםפרטים,שלוהסתעפותםמריבויםנובע
הדרכה-סובהישלובלחי-נפרדחיוני

בתכנון-האימוניםלקיםאיפוא,יכולים,אנו
בהתיעצויותמשובץיותר,איטיההליך-תכנוני

יסודיגםאוליולבן-יותררביםודיונים

לתכנןהיא)חובהולכן(ניתןכן;יותרומפורט
וכלשלביה,כלעלהמשימהביצועשיטתאת

ניתןאיששבודאידבר,(פרטי-פרטיועלשלב

בפעו.מתקדמיםשלביםשלפרטי-הביצועלגבי
אויב").הפתעות"קיוםעקבלת-קרב,

בדרג-בעיקרונעשהלעיל,שפירטכפיהתכנוה

אתבולשתףהכרחראינואולםהעוצבתי,
יחידות-מפקדיואתיחידות-המילואיםמפקדות

האפשר,ככלמוקדםבשלבוזאתשלהן,המשנה
מפקדות-שלחלקןהתכנוהמשלביובכל-אחד

בדיוניםהתבטאבתכנוןהיהידהבדרגהמילואים
לכליהתאמתןתכניות-האימוניטעלמוקדמים

בדיונים;מפקדהיזמתפיעלויחידה,יחידה

בשי-ובןיונדשאמשאבכלשיטות-הדרכהעל

המאהליםשלוההכנההמקוםבקביעתהמלאתופן
וכל.

זהשדברבדור,המנהלתיים.הסידוריםשאר
לרשותטשעמדלכךהודותרקלביצוע,היהניתן
ולחזורלהזהיראטחייביםאולםמספיק.זמף

הס-החלק"שעלהאומרתגישהבפניולהזהיר

ליחידות-להגישעוצבת~המילואיםבמפקדתדיר"

שעלנכוןוסלעום".מלכןהכלל,אתהמילואים
בדרגומתכנןיוזםגורםלשמשהעוצבהמפקדת

31



לדרגיםומתאםמכנןמדריך,גורםוכןהחטיבתי,
זולמפקדו;להחלילהאך;יותרהנמוכים
עבודתםאתגםלעשותמסוגלתשהנהלהתגמר

רקלאכזוגישהוכו/המפ"יםהמגידים,של
לשתףמפקדי-המילואיםרצוןאתמעודדתשאינה
מתעורתגםאלאיזמתם,אתומקפחתפעולה
פעולהבלילהשיגולא-ניתןאשראתלהשיג

הרגילים.והמטההפיקודצינורותבאמצעות

הכנותלגבי
כביצוע.התכנוןביןשלב-מעברהיא-עההכנה"

יעילהלהגשמההתנאיםבלאתלהכשירמתפקידה

כשמדוברובפרט-על-בןהמתוכנן.שלומושלמת
מהארוכיםפרקההכנהקותה-מילואיםביחידות
-,היוהעיקרייםנושאיהביותר.והקשים

בכללשיעורים,המשאיםטבלאותהוצאת*
השונים.האימוןמענפיאהד

גתכניות-השונותהיחידותביןתיאום

לזח-זמניםנושאים.מבחינת-ההדרכה
היל-האוירהשריון,פרקכגון,(ואמצעים

בגדודי-הרגלים).-וכו'

ויישומםהחי"רלגדודיהתרגיליםהבנת
בשטה.
למפקדיוחלוקתהההדרכהספרותריכוז

בטרםלהכנה-מוקדמת,והנחיתםהמילואים,
לשירות.הקראם
להו-והכנתםהאמצעיםושארהציודריכוז

צאה.
פק"ל(ופרסומםלמיניהםהפק"ליםהכנת

לאימו-פקודות-קבעיחידתי,ופק"לחטיבתי

רכו').נים

והק-ופיתוהמ,לאימוניםאמצעי-עזרתכנון

ליחידות.צבתם

הנפשיתוהכנתםהחטיבהמייליקריאתתכנון
הסברההומרבאמצעותזה,אימוןלקראת
וכנסיםבחטיבה)היילכלאלבמנשר"(בכתב

יחידתיים.

כלמרוכזותנוהיהידה"/התיקהוצאת
להגידומתפקידוהחטיבה,מפקדתהוראות

.יהבאיםהדבריםאתהיהידהלמפקד
האי-משלביאתרבכללעשותעליומה1(

המוטלאתלעשותעליוכיצד2(מונים..
לרשותוהעומדיםהאמצעיםמה3(עליו.

משימתו.ביצועבשביל

ונעמודההכנה,נושאיכלאתלפרטהמצע,יקצר
באופןהן-לענגןהעשויאחד,משאעלרקכאן

.באמצעיווהןלהכנתו,הזמןבחישוביהןהכנתו,
התרגיליםהכנת-והוא:בכך,שיעסוקמיכל

בשטח.ויישומם
לגבירציניליקויהתבררקודמותשניםמנסיון

השונים,התרגיליםשלומפורטתמדוקדקתהכנה
הזמןממיעוטבעיקרהמבע-והשטחים_לביצועם

עודוהפעםלהכנה,מפקדי-המילואיםלרשותשעמד
ואופיםהתרגיליםריבויבשלהבעיההחריפה
תרגי-לנהלהרצוןהאימון.ברמתהכרוךהמיוחד,

להכינם-מרוהב,ב2משלרשותנו,הזמןניצויתוךלים

למפקדי-מוכניםולהעבירםרבבפירוט-לרשמם
להכיןהמרההיההאימוניםתכניתלאורהמילואים.
סגלידיעלומעלה,המחלקתימהדרגאלה,תרגילים

אימון-עלחזרות-השיעוריםשארלגבי(סדיר
בהוצאתהסתפקת-הכיתהואימוןפרט-ונשק
וראיתומערכי-שיעורים,ושיעוריםנושאיםטבלאות

מפקדי-המילואים,ידיעלסופיתשיוכנואפשריכי

קשירות),הופעתםעם

בכוח-אדםשברשותם,האמצעיםתאמולאלכך
מש-יובןהדברלכך.הדרושיםובכלי-דרכםסדיר
בחטיבה,והפלוגותהמחלקותמספראתבחשבוןניקח
להכינםשיש'התרגיליםשמספרהעובדהאתוכן

לפלוגה-;ל-1015ביןהואאחתלמחלקה-עצמאית
לתרגיליםבנוסף-ואלה;4עד3-עצמאית

לשמ-השריון.עםשיתוף-פעולהותרגיליהגדודיים,

הממונה)המפקדהידיעל(לרפיותנוהועמדהחתם
תגבורתהמפקדיםאימוןתחילתלפניכחדשיים

שניבנותחוליותשלוש(ובאמצעים,בכוח-אדם
אחתלכלצמודוכלי-רכבקצינים

.
ש"פשרהמהן),

ההחלטה.ביצועאתלנו
המתאימההדרךאתלמצואאיפוא,עלינו,היה~

בהכנתוהחסכון-בזמןהיעילותמכסימוםלהשגת
.-קבעת:אלה.תרגילימי

מחלק-תרגיליםבהכנתתעסוקנההחוליות*
:בלבד.תיים

וכלסוגמאותואחדתרגיליוכןפיוגהלכל*
במח-התרגילאתתבצענההפלוגהמחלקות
זוריות.

עליוכנווהגדודייםהפלוגתייםהתרגילים*
בעזרת(האג"ם,וקציןהחטיבהמפקדידי
לצירךבמיוחדשגויסובכירים,קציניםשני
זה).

*

*

8

*

*

*

*
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ההכלהי4312כוכללומראשתוכננולתרגיליםהמסגרות*
תכליתיתהכנהלקיוםתנאיהנומפורטתכנוןושלביםמ'שאיםעלהאפשרכבלרבפירוט

התר-מכיןעליהתרגיליםלכלהמשותפים
תלויהטובההכנהשלהצלחתהמידתומותאמת.

המחו-ניצולוובמידתהמבצעיםלרשותהעומדבזמןבוהמיוהדלמשאולהתאימםלפרטמגיל
אלהעםבמשולבלהעשותחייבשהתכנוןכשםשב.עוסק,הוא

הואחיוניגםכךהישיר,הביצועיוטלעליהםאשרתע-מהתרגילים,אחדלכלהמטרותהגדרת*
ההכנות,בביצועהיחידותמפקדישלשיתופםהחטיבה.מפקדתידיעלשה

ליהידיתם.הנוגעבכלעליהןובפיקוחככלסופי,שיבוץקבע?לשטח,יציאהבטרם* אשרבולההאימוניםתכניתשלהאפשר,.
התמונהאתלראותהתרגיל,למכיןיאפשר

הביציעלגבי

נב-ובוולהכנה,לתכנוןהתכליתשהואהכיציע'ולפיויום,יוםבכלהאימוניםשלהכללית
"לבצעיהמפקדיםשלוכושיםהתבנוןיסודיותחבתכך,תרגיללכלהשטחיםאתיבתורזהולפי

אךביותר.והפרובלמתיה"מפרך'הסעיףשהטודאיתפו-שיהיובשטחיםתרגיליםהכנתשתמנע
התכמןבסעיפימוצולגביו,הבעיות-שעיקרינראהשעה.באותהסים

הפיקוחבביצועהתיאוםשבעיותרקאציןוההכנה.ופלו-גדודיותלגזרותיחולקהאימוניםשטח*
אחתיחידהנסיוןוהעברת-וההדרכהיהשוטפתהיחי-למפקדיגמישותלאפשרכדיגתיות,

כלבמשךמפקדה-הממונהמעסיקים-לרעותהפעםלפחותשלהם.ומפקדי-המשגהדות
טוב.תכנוןכליושם-לאלובלעדיהםהבילוע,תקופתבשטחיםיוחלפוהאימוניםבתקופתאחת
לסטותנטיותלעוררעלוליםהיום-יומייםהקטריםהאימונים.גיווןבמטרתהפלוגותבין

דבקותכאן,חיוניתולכןוהוכן,שתוכנןמהמכלמכיני-התדגילים,והנחיתיומי,היוםהפיקוח*
לתכנוןשהודותבסיפוק,יצויןבמטרה.עקשניתבאמצעותהחטיבה,מפקדתידיעלתעשה

-לבצעםו"התעקשות"-יעילהיהכנהמפירטהכתוב,החומרואישורבשטחביקורים
רמתעל.הקפדהתוךהתכנית,אצלנוהוגשמהבמגעותעמודנהלגדודים,תוצמדנהחוליזת*

העובדה,מציוןאמנעאםאדיקלאאךהביצוע.לשיבוץהאאראיהיחידה,מפקדעםיום-יומי
עמדםשלאוטשאיםכראוי,תוכננושלאשפרטיםחוליתואתלבוןוהמוסמךהאימוניםתכנית
הראו*פתרונםאתמצאולאבהכנתם-מראהו,כראויתכ-יחידתו,שלהמיוחדיםלצרכיהבההאם
זו.תקופת-אימוניםבמשךלה.המוקצההאימוניםושטחביתה

כלליסיכום.-:סוגיםלשנייתחלקוהתרגילים*
שבשיטת-איטוניםהיתרונותבציוןרשימתיאסכםהיחידהמפקדמאמןבוסכמתיתרגיל1.

וימיצו,ינוצלואלהשיתרונותככלומגבלותיה.כזו,פיקודיואתהגדוד)אוהפלוגההמחלקה,(
תגדלכןהמגבלות,עללהתגברכיצדשנדעוככללמפקדנמסרכזהתרגילנאות.בביצוע
.זהשבשיטת-אימוניםהיעילותמידתעלמראשמוכןכשהואהמבצעת,היהידה

הפויטה,יתרונותביצועו.שלביכל
מוג-לתקופת-אימוניםוהתאמץהמחשבהריכוזא)מפקדשמעללדרגהנמסר,טקטיתדגיל2.

כללמשךהמאמץלפיזורבניגוד(ולצדהדרתמפקדעליטילהאחרוןוזההיחידה.
העוסקיםאתמעטהלאבמידהה"מע?ף"השנה,בתרגיל,המוגדרתהמשימהאתהיחידה
בכך).פירוטהשגתה,שיטתאתלפרטמבלי

מבחינת-בעיקר(משותפיםתנאיםשלקיומםב)המתור-היחידהמפקדשלמעמינוהנוזה
מאפשרההחטיבהיחידותלכלואמצעים)זמןבביצועיתחילנושאנלכימובן(גלת.

שלבעיותיהןאלבגישהאחידותוכןאחיד,תכנוןטקטיבתרגילויסתיםסכמתייםתרגילים
~יותר).אואדד

בהן.בטיפולהקלהומכאן-היחידותכל
בויסותלעמוקהחטיבהמפקדתשליכולתהג)הצגות-מריהםיוכנואלהלתרגיליםטסף*

האי-לתכניתבהתאםליחידה,שחידהאמצעיםהמת-כגון,(השוניםהאימוןבפרקיתכלית
מינים.קבוצתידיעליוצגואשרבהתקפה),לקה

צ%פיקודיים,(שוניםסגליםלריכוזאפשרותד)היחידה.חייליכלבפנימפקדים
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הדרבז:למטרותהחטיבה,יחידותמכלמקצועיים)

שונות,

מפקדת-ההטיבהעלמציאותיעומס-עבודהקיים.01

ושייטהפיקודנתפקידיהמוחשיותרגולהעצמה,

בולמצבבניגוד(לההכפופותהיהידותכלעל

ויחידהיחידהכלעלהחטיבהמפקדתמתלבשת"".

האחת-אחר-השניה).מתאמנותכשולולחוד,

עםבמגען-יהידזת-המשנהמפנדותאימוןו)

כצי-בעומס-עבודהנמצאתכשזוהחטיבהמפקדת

כשכלולא(ובמלחמהבפעולהקייםשזהכפיאותי,
יחיד").בן"משמשתיחידה

ותרגולןדובונות,היחידותביןהמגעטיפוחז).
במי-אוהתערבות,ללא(ביניהןבשיתוף-פעולה

וזאת,-החטיבה)מפקדתשלהתערבות,נימום
הדרג-המסתער,יהידותביןבלבד)לאאך(ביחוד

והדרג-המשרת,הדרג-המסיעשללאלה

רעות","הכרות";"מבהינתלהרוג,האפשרותח)

וטי-המצומצמת,היחידתיתמהמסגרת-ו"רוח"

אשרדברחטיבתית,במסגרתאלהיסודותפוח
ביותר.חיוניהנולפחות,סגל-הפיקוד,לגבי

השיטו;.מגבלות

באותו-זמן-עצמו,היחידותכלשלאימוניהןקיוםא)

מפקדתשלויסודייעילפיקוחאותומאפשראיש
המתאמנותמהיחידותואחתאחתכלעלהחטיבה
שהיהבאורח-האימוניםלקימושניתןבמידה

עד-בה.מקובל

ולהד"שגיאות,למנועלפני-כןהיהשניתןבעודב)

סיכוםסמךעלאחתביחידההישגים,גיש

-
הרי-לפניהשהתאמנהאחותה,שלנסיונה

מוגבלתבמקביל,מתאמנותכזלןכשהיחידות

בהרבה.זואפשרות
ידיעלאךמבוטלות,שאינןודאיהמגבלותשתי

על-ידיוכןוההכנה,התכנוןבעתמוקדמתהכונה

שגיאותשלמידיתיקון.-הביצועבשעתעירנות

בטוחני,למינימום.עדלצמצמן-מתן-מתגלות

אתלנצלבכךיעסוקאשרמפקדבלידעשאם
ויתיחםזו,בשיטת-אימוניםהגלומותהאפשרויות

אכןכיהכרהלידייגיעמגבלותיה,אלנכוןיחס'

שלאימונןביעולקדימהרציניצעדעתהצעדנו
ו-אימומהן,מסגרתובהתאמתהמילואיםיחידות

הבטחוניימיצרכינואלרמתן,

1*טעם'סזף-מפקדיוואחריותצה"לשליעודו

יבולהואזאתשאתבמילואים,למפקדלוברור

נפסק,ובלחימתמידמסור,טיפולידיעללהשיג

הרגי-עבודתולאחרהפנוימזמנומקדישהואולבך

ושבת.מועדובימימחופשותיולה,

עיניו,נגדבעברההגנהמפקדשלהתנדבותו

אישהואואחריות.הכרהמתוךבהבוחרוהוא

בסדר"עלהיותדאגתוואיןקיימתבשיגרהמסתפק

לבחוןלהעמיקטורחהואאלאבלבד'החוקעם

בעקבותיהםאשרומהשבה,יוזמהומגלהדברים

ומחזקמשפרמקדם,הואבזאתפוריים.מעשיםבאים

בתוקףעליוהמוטלתהאחריותבמסגרתהנכללאת
כמילואים,כמפקדתפקידו

המשקדיםמצליחיםהמתנדבתלפעולתםתודות
ושבמ-אנשיהםבקרבאיתנהרוחלהפיחבמילואים

כךידיעלומבטיחיםנאותה,דוגמאלהםשים
שהותתוךלקרבלהכנסהמילואיםחילשלנכונותו

ביותר,קצרה
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