
הגברוו
לשירןצכנה111
קבע

אבן-חןמשהסרן

המציקותהבעיותאחתהינהקבעלשירותההתנדבות
הפעולותבכללהבולטהמשותףהמכנהצה"ל.של

הואזולבעיהכמענהצה"לעל-ידיהננקטותהשונות
משיכהכוחבעללגוףצה"לאתלהפוךניסיון

אופילעצמולהקנותהשואףארגוןעבורחומרי.
תנאיהחומרייםהגורמיםאמנםמהוויםאטרקטיבי

להצביעניסיוןנעשהלהלןבלעדי.לאאך-הכרחי
לקדםעשויאימוצםאשרנוספיםאמצעיםמספרעל
קבע.לשירותהנכונותאת

צרכיםועלבסיסייםצרכיםעלבנויהארםבניצורכישלההיררכיה
המגוריםהלבוש,המזון,לדוגמהנמניםהראשוניםעםגבוהים.

לאחריות,לעצמה,השאיפה-האחרוניםועםהפיזי;והביטחון

אתגריםעםלהתמודדותעצמית,להגשמהאישית,להתפתחות
וכיו"ב.לאומייםחברתיים,

אדםמבניכללבררךמונעהבסיסייםהצרכיםשלסיפוקםאי
ההכרחומכאןיותר,הגבוההברמההצרכיםסיפוקלכלללהגיע

נאותות,משכורותהמינימליים.הבסיסייםהתנאיםאתלהבטיח
באיםהקבעצבאלאנשיהניתניםותמריציםהטבותמגורים,תנאי

צעראלאכשלעצמםבהםלראותאיןאךאלה,תנאיםלהבטיח
והנורמותהחייםתרבותעםאחרבקנההעולהוהכרחי,ראשון

איןזומבחינהאשרהישראלית,בחברהזהבשטחכיוםהנהוגות
בבואתה.אלאצה"ל
המרכזייםהאמצעיםאחדלהיותעשויהקידוםשיטתשינוי

לקבע.ההתנדבותלהגברת

הקידוםשיטת
הקי-אתלקשורשישלמסקנה,כברזההגיעומתקרמיםבארגונים

כוחלארגוןלהקנותובכךביצועיו,וברמתהעובדבכישורידום
עובדיו.שביןולמוכשריםלטוביםוראשונהבראשהמכווןמשיכה
ומהותו,הצבאמעצםהנובעומגוון,רחבהיררכיסולםקייםבצה"ל

לקידוםבלעדיוהכמעטהמרכזיהקריטריוןכישנקבעברגעאך
מצטמצמיםהריותק),דהיינו(הפז"םהינוובתפקידיםבדרגות

כגורםהקירוםבנושאלהשתמשמגוונותאפשרויותומתבטלים
והמוכשריםהאתגרמחפשיבקרבהביצועאיכותלהעלאתמדרבן

המחייביםתפקידיםקיימיםמסוימותברמותאמנםשבחבורה.

אלאכללבדרךנקניםאינםאשרמינימליים,וניסיוןבשלות
מקוםואיןהפז"ם,בערךלהפליגאיןאולםוותק,גילבעקבות
לבנותישלקידום.ועיקריראשוןכתנאיאוטומטיבאופןלהציבו
אחדלכליהיהבמסגרתהאשרלקידום,קריטריוניםמערכת

מכסתצבירתעםושרקלערכו,בהתאםניקורמהקריטריונים
הבאיםולדרגהלתפקידלעבוריהיהניתןמינימליתנקורות

בהיררכיה,
אפשרייםקריטריוניםשללשורהדוגמהמציגההבאההטבלה
:הקידוםקביעתלצורך

הקריטריונים

שירותיתרת
אקדמית)פורמלית,(השכלה

גיל

בצה"לותק

בתפקידותק

קודמיםתפקידיםקשת
קורסיםסיוםציוני

רלוונטיים)(ראיוןסיכומי
המפקדחוות-דעת

קבעשחתמוהאנשיםמספר
בהשפעתו

נפקדויות/עריקויותמספר
ביחידה

ביחידהתאונותמספר

ניקוד
מרבי

10
10
10
10
סו
15
10
15
15

10

10
סו

ניקודמספר
מרביהמדידות

בשנהבשנה

220
220
110
110
סו1
115
110
345
230

220

330
440

והניסיוןהוותקהגיל,זוכיםהאמורההתכניתבמסגרתכילצייןיש
שנהבתוםלהגיעניתןאליוהמכסימלי,ושהניקודנקודות!ל-45
מתפקידמעברלצורךכילדוגמה,יוחלטאםנקודות.260הינו

יחידישרקלהבטיחיהיהניתןנקודות,250נחוצותלמ"פסמ"פ
לתפקידכיייקבעואםמשנה,למטהשלזמןבפרקיקודמוסגולה
הרינוספות,נקורות750שלמינימוםלצבורישסא"לודרגתמג"ד
שניםארבעשיחלפולאחררקמג"דבתפקידלהתחיליהיהשניתן

מ"פ.בתפקידהשירותמתחילת

36



רובהנקודות.מרבאתומעוליםיחידיםרקיצברוזהבקצבכיברור
כעבורשרקכךלשנה,נקודותס-051-כ20יצברושבחבורההטובים

ההכרחיותהנקודות1,000שללמינימוםלהגיעיוכלושנים7-5
שלהזמןפרקיאורךמבחיגתמג"ד.ותפקידסא"לדרגתלקבלת
לשינוייםהמוצעתהשיטהאמנםתגרורלאלדרגותההגעה

אשרמהותי,שינויבעקבותיהלהביאעשויההיאאולםקיצוניים,
שלמעשיובחינתשליוצאפועלהינוקידוםכי-בהכרהיתבטא
יעכבואויזרזוזמן)שלסתמיגורםולא(הםאשרלקידום,המצמי

קידומו.במסלולאותו

לעכב.צבירתןאיצריכהכןמקדמת,נקודותשצבירתכשם
לקבלתנקודותדישנים12-8תוךצברלאמישהואם:לדוגמה
למסלוליופנהאלאהרגיל,במסלולדרגתואתזהיקבללאסא"ל,
80-50שנהבתוםצברלאאשרשאדםלקבוע,ישכמו-כןאחר.

להמריץהעשויגורם-נקודותכ-0זושנהלותיחשבנקודות,
עודלייקחאז"בסגנון:רוחהלךולמנועמינימלית,להישגיות

דבר".שלבסופואתקדםלהתאמץובלישנתיים-שלוש,
קיצוריאתלהקפיאאולבטלהמגמהאתלצייןישזהבהקשר
המינימליבאלמנטלפגועעלולזהצעדכידומהלמצטיינים.הפז"ם
ייתכןקידומו.לביןוביצועיוהאישאיכותביןקשרעלשמראשר
בגינםאשרהפז"ם,קיצורבתהליךעיוותיםאי-אלהחלוהזמןשעם
לתקןמנתעלמתאימים;בלתיאנשיםמדייותראוליבוזכו

שלמוחלטביטולאולםשונות,בטכניקותלנקוטניתןאלהעיוותים
התינוק.עםהאמבטיהכריקוןנמוהוהפז"םקיצור

התמריציםהפעלתאופן
בחישובתמריצים.שלומגוונתשיטתיתלהפעלהאפשרותקיימת
באוניברסיטהלימודשנותשתיכילדוגמה,מתבררפשוטכלכלי

תמריציםלאדם.לירותבכמיליוןמסתכמותדומהבמסגרתאו
בעודמסתכמיםוכיו"במשכנתאותהלוואות,מענקים,כמונוספים,
לירות.אלףב-300

אלףס-ל60נואשותזקוקאךללמוד,מעונייןשאינואדםיעשהמה
מהלעשות!מהלואיןהקיימתבשיטהדירה?לרכישתלירות
נואשותרוצהאךובמשכנתא,בהלוואותמעונייןשאינואדםיעשה
לוועדתעצמוהיכניסלימוד?שנות4-3המחייבמשהוללמוד

צודק),בלתידבר(התמריציםסוגימשנישיהנהאו-ואזחריגים,
צודק)?!בלתידברכןגם(תמריץמאףיהנהשלאאו

קבעאישלרשותיעמדומתאימיםבתנאיםכייוחלט,לאמדוע
צרכיולפילויחולקואשרלירות,מיליוןבסךתמריצים

מראש.שתיקבעותכנית-מסגרתמגבלותבמסגרתוהעדפותיו,
אדםרקבתמריציםיזכהמדוע:זהבהקשרנוספתחשובהנקודה
המשרתאדםשלותרומתוחשיבותוהאם?ארוכהחתימהשחתם

לשנה-פעםבכלשחתםמשוםרקפחותהויותרשניםששכבר
שהתמריץדווקאחשובהערכיהחינוכימההיבטבלבד?שנתיים

!חתימהעלכ"תשלום"ולאשירותועלהוקרהכהבעתלאישיינתן
העצמהרבהפסיכולוגיבאפקטטמוןזהבהקשרנוסףחשובהיבט
התמריציםבשיטתלאחור".מבט"לעומתקדימה",מבט"של

עםהגמול)(התמריציםמרביתאתהחותםמקבלכיוםהנהוגה
היכוללכוד","עצמואתהואמרגישלאחריהואילוהחתימה,
לעומתוניצל.קיבלשכברבדבריםלאחור"במבט"רקלהתנחם

יופנהנקודות-זכות,צבירתבסיסעלהתמריציםיינתנואםזאת,
עוד"עצמו:לביןבינומסכםכשהואקרימה,החותםשלמבטו
כתמורהלויינתןאשרתגמולבתגמול...",ואזכהשנתייםעורשנה,

כלאתהמקבלבעל-מלאכהכדרךולאלהערכה,וכביטוילהשקעה
בעבודתו.כללשהחללפנישכרו

ואותהארוכה,חתימהצה"לכמובןמעדיףאדםכוחתכנוןמבחינת
יקבלבמסגרתהאשרניקודשיטתבאמצעותלעודדיהיהניתן

תמריציםואףיותררבותנקודותממושךלשירותהמתחייב
קצרות.לתקופותפעםבכלשחותםלזהבהשוואהמוקדמים
כאופןמהתמריציםנכנרלחלקיזכהשניםלששהחותם:לדוגמה

יתחיל,כמו-כןמהנותר.חלקבעודיזכהשנהכלובתוםמירי,
עצמוימצאוכךהשלישית,השנהמתוםנקודותלצבורבמקביל,

הראשונה.חתימתומיוםשנים10-9כעכורלתמריציםשובזכאי
אלאתמריציםקצריםזמןלפרקיהחותםיקבללאזאת,לעומת
חלקוייגרעובכךנקודות,מכסתצבירתעםשנים,4-3לאחר

ממושכים.זמןלפרקימהחותם

קבעמשירותאנשיםהדוחיםגורמים
כאמורהיאומענקיםתמריציםעלהמבוססתחומריתמתקפה""

שעולהככללקבע.ההתנדבותלהגברתמספיקלאאךהכרחיתנאי
הצרכים"משקלאצלםעולהכןהאנשים,שלהאישיתהרמה

משמעותבעלמשהולמעןלהתאמץהפנימייםוהמניעיםהגבוהים"
אנוהאלההפנימייםהמניעיםביןהפשוטה.לחומריותשמעבר
ולרעתלהרגישרצוןואחריות,לעצמאותשאיפהמוצאים:

לקבוצתלהשתייךרצוןחשיבות,בעליהינםוהעיסוקשהפעילות
הלאה.וכןהאישיותלפיתוחשאיפהאיכות,
צרביםשמרביתמגלהבצה"להתפקיריםשלמדוקדקתבחינה

תפקידימילויבמסגרתסיפוקםעללבואיבוליםאלהפנימיים
מסתערים""לאמרועהשאלהאפואנשאלתומכאןשונים,קצונה

אלה.תנאיםשלקיומםלמרותצה"ל,עלביותרהטובים
גורמיםמספרשלכקיומםלמצואלהערכתי,ניתן,זולשאלהמענה

צה"ל:במסגרתדומיננטיים

עלמתמדתהתפשרותמחייביםבצבאוהפעילותהעשייהלהטא.
ניכרחלקהמאפיינתשאיפהלפרפקציוניזם,השאיפהחשבון
כרוכהאלהאגשיםאצלההתפשרותשבחבורה".טובים"מאותם
המערכת,מןאותםודוחהשוחקדברשלשבסופומתמיד,במאבק

העצוםהגידוללמרותלבינונים.ולהיהפךלהסתגללהםגורםאו
לרווחממשיך-בגללוואולי-האחרונותבשניםבצה"לשחל

ישתנועה".כדיתוך"והתארגנותחפוז"קרבנוהל"שלהסגנוןבו
ישאךכאלה,מאולתריםוהתארגנויותמתכנוניםנוחהשדעתם
-שאחריהההכרעהעדזהבסגנוןמלהיאבקפוסקיםשאינם
פרישה.אוכניעה

הלא-שלםוהביצועהאלתורעםוההתפשרותהמהירהגידולב.
נמשכיםזאתובעקבותוקונפורמיות,בינוניותכאמור,מטפחים,
הגורםתהליךוקונפורמיים,בינונייםאנשיםדווקאהצבאלמסגרת
איכות.לקבוצותהשתייכותהמחפשיםאלהלדחיית

מסגרותהמחייבכארגוןהצבאנודעאחרארגוןמכללהבדילג.
מסגרותלקיוםחדיםאמצעיםכוללונוקשים,ברוריםונוהלים
לתפוס""הדעתעליעלהלאארגוןבאף:לדוגמהאלה.ונוהלים

לאלתררכבואתולהחריםכלשהיתנועהעבירתשביצעעובד
אחדליוםלאגם-עוברייאסרלאארגוןבאףימים.שבועלמשך

מלביש"."במבצעכומתהבליאומסופרבלתישנתפסכךעל-
בארגוןהכרחיתרבותמבחינותאשרזו,מעיןמאיימתמסגרת
ברירהלרשותםעומדתכאשרהטובים","מןחלקרוחההצבאי,
אחרת.

עמרותלעברקורמוהמסגרותשלהמהירהגידולבעקבותד.
בשליםובלחימתאימיםבלתיאגשיםשלרבמספרחשובותמפתח

זהדומיננטידחייהגורםשלתיקונויחסי-אנוש.תחוםמבחינת
קבע.לשירותלמשיכהמרכזימנוףלשמשעשוי

ניבורלעומתהורהות
העו-והנגר)הקציןכולל(החיילהינוקבעלשירותהמצזיהמועמד

וקצרהראשוניתשירותתקופתאוהסדירשירותואתלסייםמר
הכמותיהבסיסאתלבנותמבקשיםאנוזומאוכלוסייהבקבע.

הינוזולאוכלוסייההמשותףהמאפייןהקבע.צבאשלוהאיכותי
עמההנמניםעלמשפיעאשר)23-21(,יחסיתהצעירהגיל

:הבאיםבמישורים
והזדהות.לחיקוירגישותא.
ואי-פשרנות.לקיצוניותנטייהב.

חייהם.מסלולהמשךמבחינתפרשת-דרכיםעלהימצאותג.
הבוגריםהמפקדיםשללהשפעתםרבמשקלישזהבמצב

לחיקויהראויותדמויותהינםאלהאםמצויים.הםשבכפיפותם
לכךלהיותעשויהואיכותיות,ערכיותאמות-מידהלפיוהזדהות,
מרוחקיםהללואםכןשאיןמהפקודיהם,עלמאודרבההשפעה



ולהוליד,הזדהותלמנועהעלולגורם-לפקודיהםומנוכרים
להתרחקות.נטייהזאת,לעומת
ביןהמערביםמהמפקדים,חלקלהערכתישזגיםזהבנושא

ומסגנוןמהתפקידהמתחייבמבוקרריחוקשהואצבאי,ריסטאנס
ניכור.שהינוומוחלטסתמיריחוקלביןהמנהיגות,

קב"ניםפסיכולוגים,שלבהשראתםהשאר,ביןנוצרזהניכור
לבתשומתביתרלטפלהנחייתםבעקבותאשרת"ש,ואנשי
אלהכלהמפקדיםידיעלהוזנחולמיניהם,הטיפוחבטעוני

אשרעצמם,בכוחותלהסתדרוהמצליחיםהנאבקיםהמתאמצים,
מוטעית,זודרךהמעמסה.עיקרהוטלהאחריות)כבעלי(עליהם

והורדתעומסהפחתתבדרךלאאמנםלטפח,ישאלהאתגםשכן
בקשייהםהתעניינותשיחות,לב,תשומתבאמצעותאלאדרישות,
ומאמציהם,להישגיהםמתמדתהערכהוהבעת
נערץלהיותזאתעםויחדבקפדנות,דיסטאנסלשמוריכולמפקד

בהתנהגותכרוכהכזהלמצבהגעהפקודיו.עלחוםולהקרין
אתהוא,מיוזמתואליו,לזמןהמפקדעלהמפקד.שלמתאימה
גבוהה.ובתדירותמתמידבאופןוהמוכשרים,הטוביםפקודיו
עםלשוחחהתמידומפקדיהןאשרביחידותכימלמד,הניסיון

לשרתמאודרבהנכונותנתגלתהחודשים,שלושהמדיפקודיהם
מפקרביןלשיחהאלאמוגדר,נושאבעללראיוןהכוונהאין!בקבע

קשייו,עתידו,תפקודו,הפקוד,עומדשבמרכזהשיחהלפקודו,
שיחותבאמצעותלגביו.מפקדוותכניותתכניותיוהצלחותיו,

תיעשהבמהלכואשרקשר,פקודיועםליצורהמפקדעשויכאלה
מח"ט,מג"ד,כילינראהלחיקוי.ונושאהשפעהבעלתדמותו

כדמויותזו.פעולהמוטלתשעליהםהאנשיםהםאוגדהומפקד
לסרבאחדמצדקשהואמינותהשפעהלהערכה,הזוכות

עמםהנערכיםבסיכומיםאמוןלתתאחרמצדוניתןלבקשתם,
לעתיר.לתכניותביחס

סיכום

שיטתשכלולהלוואות,בתמריצים,יותרמתוחכםלשימושנוסף
עלקבעלשירותלמשוךהמאמץעיקראפואמוטלוכיו"ב,הקידום

כגורםהמפקד,עםוההזדהותהקשרנושאביחידותיהם.המפקדים
בעלמרכיבלהוותלרעתי,צריך,חתימה,להגברתבמעלהראשון
טיפוחנושאכילמפקדברוריהאאםמפקדים.בהערכתמשקל
עליו,הממוניםהדרגיםאצלגבוההבעדיפותנמצאלקבעעתודה
הןיותר,הנמוכיםהדרגיםבקרבגםלעריפותזהנושאייכנס

מורדיםבהםהנושאיםאחדשזהוהידיעהמכוחוהןהמפקדכחיקוי
אותם.ומעריכים

מועמדיםבטיפוחהמפקדיםשלומתמידאינטנסיבימאמץ
ביותרמשמעותימפנהלחוללעשויקבע,לשירותמתאימים

עלביותרחיוביבאורחולהשפיעקבע,לשירותהנכונותבתחום
צה"ל.שלהכלליתאיכותוהעלאת

ך:ןין"ני,"::-:%'ה!וע-בל,ץע

שלהיבשהצבאהכניס1978שנתבשלהי
המסוקיםראשוניאתלשירותוארה"ב

הוק"בלאק"סיקורסקימדגםלתובלת-סער

Hawk)BlackUH-604.(Sikorskyזהמסוק
לתכליתמלכתחילהשתוכנןהראשוןהוא

שלהמעופףהרכבכלילהיותאחת:עיקרית
החי"ר.כיתת
1972,שנתבתחילתהחלהמסוקפיתוח

מסוקלבנייתמכרזפרסםארה"בכשצבא
Tactical)U~ityרב-תכליתיטקטיתובלה

UTTAS-SystemAircraft.(Transport
סמךעלהןנקבעוזהמסוקשלאופייניו

לכיווניהתחזיותלנוכחוהןויאט-נאם,ניסיון
המודרני.הקרבשדהשלההתפתחות

שלכינויו-יואי""(UH~-1מדגםהמסוקים

עמודכהערשהיוארה"ג),בצבאלבה-205
רבים,בצבאותהסערתובלתשלהשדרה
מספקים,לאביצועיםבוויאט-נאםהפגינו
אקליםבתנאילפעולההקשורבכלבמיוחד
הצליחלאחמיםבימיםלדוגמה,כך,קשים.
ויאט-נאםברמותלשאתזהמדגםמסוק
למרות-חמושיםלוחמיםמארבעהיותר

כושרמגיענוחים,בתנאיםשעקרונית,
בעיהחמושים.לוחמיםלעשרהנשיאתו
מןלאשהרבהפגיעותוהייתהנוספת

הצטיירותורקעועל-זהרקעעלהקרקע.
קשה,קרבכשרההעתיריהקרבשרהשל

יידרשובופעם,אימשהיהומסוכןמסובך
ניכרים,מכנייםבמאמציםלעמודכלי-טיס

-שלהםהתמרוןביכולתתותנהושרירותם

ו"בואינג"סיקורסקי"":החברותשתיניגשו
נבחר1976שנתבסוףהמכרז.לביצוע
שעדונקבעבמכרז,כמנצחהוק"ה"בלאק

מסוקים1,107ארה"בצבאירכוש1986שנת
לעמודה"בל"ק-הוק"יהפוךבכךזה.מדגם

שלהאוויריתהסערתובלתשלהשדרה
זה.צבא

שלושהועודחיילים,11נושאה"בלאק-הוק"
מקלעים,נשניחמושהואצוות.אנשי

של110לעומת(קשר160במהירותומשייט
מעולה,תמרוןביכולתניחןהואטא-1-ה(.
ונחיתההמראהלוהמאפשרתבזריזות
היהאפשראיכהשעדובמעמסים,בזוויות
וביכולתבשריון,חסון,במבנהלבצען,
ספיגהכושרכוללקשות,פגיעותלספוג
שוריינולרוגמהכך,נחיתות-חירום.לנזקי

ועלבו,החיוניותהמערכותכלהוכפלואו
בהרבהטובהבצורהעמידשהואסבירכן

במבחניומהקרקע.אשבפנימה-ו-אט
בפנילעמודמסוגלשלושהרוטורהוכח
כןמ"מ.23נ"מתותחמפגזישירהפגיעה
בתליהחיצונימטעןלשאתהמסוקמסוגל

טונות.כ-3.6עדשלבמשקל
שלשביצועיוהעובדה,אלהבכלחשובה
מזג-אווירמתנאינפגעיםאינםהמסוק
-[8-60-זהמסוקשלנוסףרגםקשים.

האמ-לציסטנדרטילמסוקבמכרזמתחרה
Purpose)MultiAirborneLitheריקני.

LAMPS-.(System

:נתונים
קמ"ש))360קשר224-מרביתמהירות
קמ"ש)כ)-250קשר0*1-שיוטמהירות
רגל~רקה450-אנכיתנסיקהשיעור
טוןסו-מלאטון.7.5-ריקמשקל
שעות3-2.3-באווירשהייהמשך
קמ"שס-כ45-פעולהטווח
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