
 הכללי המטהקצין
 השילוביותבעידן

 השכלה בעלי מעולים מקצועיים מטה קציני לצה"ל דרושים השילוביות מהפגת את לממש מנתעל
 רחביםורקע

 ועל מקומו על מהשבה ושל דיונים של שנים עשרותלאחר
 ספרות כתיבת ולמרות בצה"ל המטה קצין שלתפקידו
 ולמטה, לפיקוד המכללה של וייסודה הזה בתהוםמקצועית
 המטה קצין של וגיבוש הכשרה תפיסת לצה"ל הסרהעדיין
 מטה בקציני בצה"ל הקיים בהוסר דן הזה המאמרהכללי.
 ולקידום להכשרה כוללת תפיסה לגבש הצעה ומעלהכללי
 הולך כי הטענה עומדת המאמר במרכז כאלה. קציניםשל

 הצורך וגובר הולך וכן כללי, מטה קציני של הייעודומתחדד
 הצה"לית ההפעלה בתפיסת החידושים בשלבהתמקצעותם

 צה"ל. ניצב שבפניהם האתגרים אופיובגלל
 של עיקריים סוגים שני בין אבחנה ישנה הזהבמאמר

 מטה:קציני
 להתמחות הוא תפקידו שעיקר - מקצועי מטה קצין8

 ביחידות הקמ"נים למשל, הם, כאלה אחת.בדיסציפלינה
 שיניים, טננאי טכניים, קצינים הקשר, קציניהלוחמות,
 ומתכנתים. תקציבאיםרוקחים,

 לבנות או להפעיל הוא עיסוקו שעיקר - כללי מטהקצין*

 טכנולוגיות מיומנויות לבין ובניינו הצבאי הכותהפעלת
 את ימפה לא המאמר הד-דיסציפלינריות. שהןופרויקטליות

 יתרכז אלא בצה"ל המטה מקצועות של הרחבה הקשתכלל
 הכללי. המטה בתהום בצה"ל למצוי הרצוי ביןבפער

 הטענה113קרי
 שלו המקצועיים המטה קציני את ומטפה מכשירצה"ל

 צה"ל. בהילות המנוהלים מוגדרים מסלוליםבמסגרת
 והם טכנולוגי, אדם ככוה בצה"ל הוגדרו למשל,מתכנתים,

 ותמרוץ קידום ולמסלולי בצה"ל ייעודית להכשרהזוכים
 זאת, לעומת כלליים, מטה קציני התקשוב. באגףהמרוכזים

 זמן לאורך נבנים ואינם ייעודית להכשרה זוכיםאינם
 המרכזית טענתי מראש. מתוכננים שירות מסלוליבאמצעות

 מקצוע - עצמו בפני מקצוע הם הכללי המטה תפקידי כיהיא
 כן, על יתר לקראתו. ולהכשיר בו להכיר שיש ומורכב,ייחודי
 לאור תלולה עלייה במגמת נמצאת הזה המקצועהשיבות
 האתגרים במרכז צה"ל. בפני העומדים והאתגריםהתמורות

 הרב- השילוביות עקרון עומדהאלה
זרועית.
 כי כיום מבהינים אנו מבעבריותר
 הכלים בין ולסנכרן לשלבהיכולת
 מרכז היא הצבא של השוניםהמבצעיים
 על צה"ל של האיכותי היתרון שלהכובד
 על משפיע הזה הכובד מרכזיריביו.

 המטה מקצין הנדרשתהמקצועיות
 הכוח. בניין בתהומי והן הכוח הפעלת בתחומי הןהכללי
 התפיסות עולם של וגדלה ההולכת המורכבות כן, עליתר

 הכללי המטה קצין את מחייבת הצבאיות ההפעלהותורות
 טובה יכולת ובעל רחבים תוכן בתתומי עשיר רקע בעללהיות

 נדרשים הכללי המטה קציני מופשטים. ובניתוחבחשיבה
 להקים הרב-זרועי, המבצעי התכנון את ביטוי לידילהביא
 קונקרטיים מבצעיים אתגרים מול ייעודיות פו"שמערכות
 הכוח בניין בתהומי הנכון התעדוף על ולהמליץולתכנן
 וניתוח השיבה בתהומי גבוהה ליכולת גם נדרשים הםהצבאי.

 שכך, מכיוון הצבאית. התורה בתהום מעמיקהולהשכלה
ב ייחודית, התייחסות הכללי המטה קצין של המקצועדורש

 של רהבה הבנה מתוך צבאיכוה
 לחבר יכולת ומתוך הצבאיהמקצוע

 והמקצועיות החיליות התשומותבין
 צבאית תפוקה לייצר כדיהשונות

 אג"ם בקציני מדוברמאוגברת.
 בקציני המטכ"ל, ובאגפיבעוצבות
 בקציני ובמטכ"ל, בפיקודיםמבצעים

 מבצעייםמטה
 המבצעים(, הטיבת )דוגמתבמטכ"ל
 הכוה בבניין העוסקיםבקצינים
 במטה האגפים של הבכירותברמות
 בתפקידי בקצינים צה"ל, שלהכללי
 האמונים בקצינים בכירים,הדרכה
 ועוד. הלתימה תורת פיתוחעל

 האלה הסוגים שני ביןהאבחנה
 הדה תמיד אינה מטה קצינישל

 אמל"ח מהלקות למשלוברורה.
 מבצעית ראייה ביןמצויות

 של רחבהרב-דיסציפלינרית

 הם הגללי המטהתפקידי
 מקצוע - עצמו בפנימקצוע
 בו להכיר שיש ומורכב,ייחודי

 לקראתוולהכשיר



 לצורך מענה שיתנו והכשרות שירות מסלולי פיתוחהכוללת
 וגדל.ההולך

 המטה מקצוע של מרכזיותו את אציג המאמרבהמשך
 הצבאות של הגיבוש בשלב כבר שנתפסה כפיהכללי,

 תמציתית. היסטורית סקירה באמצעות במערב,המודרניים
 מקצועיים מטה בקציני הצורך חידוד על אתעכב מכןלאחר
 דרכים על אמליץ ובסיכום ההיסטורי הסיכום לאורבצה"ל
 בצה"ל. הזה התחוםלקידום

 היסטוריתונקירה
 הקמתו ב-1812. פרוסיה בצבא לראשונה הוקם הכלליהמטה
 המתועש בעידן ההמונים צבאות כי ההבנה אתשיקפה
 ידע ומפתח שמתכנן לגוף זקוקים נפוליאון תקופתשלאחר
 הכללי המטה את שהפך הוא "הזקן" מולטקה רצוף.באופן
 המטה היה אז עד הצבא. של העליון הפיקוד לגוף גםהפרוסי
 הפך ובהשראתו בהנהגתו פיקודיות. סמכויות נטולהכללי
 ביותר החזק לצבא המאוחדת גרמניה צבא את הכלליהמטה

 רק לא שידע בכך היה גרמניה צבא של כוחו סודבאירופה.
 עסקו אחרים צבאות גם - הטקטיים יתרונותיו אתלמצות

 עבודת באמצעות לרתום גם שידע בכך אלא -בטקטיקה
 רשת כגון הלאומיים, המשאבים מרב את קפדניתתכנון

 האופרטיביים. המאמצים לטובתהרכבות,
 גם ואחריו - גרמניה צבא שייחס הרבה החשיבותעל
 מעידים הכללי המטה ולקצין הכללי למטה - אחריםצבאות
 הצבאי והתכנון החשיבה מענקי כמה של השירותמסלולי

 כל מטה בתפקידי שירת קלאוזביץ וה-20: ה-19 המאותשל
 במטכ"ל מטה בתפקידי שירת "הזקן" מולטקה פוןחייו.

 ולמפקד לרמטכ"ל למינויו ועד סגן היותו מאזובקורפוסים
 פולר כמו בריטים צבאיים הוגים ב-1862. בפועלהעליון

 והדרכה מטה בתפקידי רק כמעט הם גם שירתוולידל-הארט
 בריאות(. מטעמי שניהם - אגב)דרך

 יותר כבר אפוא קיים כללי מטה כקצין צבאישירות
 הזאת התקופה כל במשך היו כללי מטה וקציני שנה,מ-150
 תרומתם מודרני. צבאי ולתכנון הכוח לבניין השדרהעמוד

 לחשיבה נדרש הצבאי שהמקצוע בהבנה הייתההגדולה
 דיסציפלינות לחבר יש וכי הטקטיות, לתפיסות מעבררחבה

 משותפים. והפעלה תכנון לכדי שונותצבאיות-מקצועיות

 והמתח צה"ל של החדשה ההמעלה11סינו11
 בה המובנההמקצועי
 והפו"ש האש המודיעין, בתחום החדשות היכולותבהשפעת

 תפיסת מעלה שונות אסטרטגיות ממגמות כתוצאהוכן
 הכוח הפעלת את נס על צה"ל של החדשהההפעלה
 רבה במהירות מקסימלית, בין-ארגונית שילוביותבאמצעות
 אפקטים. מוכוונת הפעלה תורת בסיס ועל)בו-זמניות(
 השונים בתחומים והמקצועית הטכנולוגיתההתפתחות

 ההנחה על-פי צה"ל: של הסמויה בהנחה חוזר עיוןמחייבים תפיסתי ליבה כמרכיב ביניהם וחלק מהיר בשילובוהצורך
 תפקידי בין טבעית המשכיות ליצור כה עד היה ניתןהזאת
 על- כללי. מטה תפקידי לבין מקצועיים מטה ותפקידיפיקוד
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 משובצים הזאת ההנחהפי
 קצינים הכללי המטהלתפקידי

 השירות ומסלולשהכשרתם
 פיקודיים- אז עד היושלהם

 תפקידי למשל, כך,מקצועיים.
 העוסקים התכנון, באגףסא"ל
 הצה"לי הכוח של הפיתוחבליבת

 על-ידי מאוישיםהמשולב,
 כל והתמקצעו ששירתוקצינים
 קרבית בדיסציפלינהשירותם

 שריון. קציני כמו - יחסיתצרה
ההתמקצעותמגמות
 צה"ל של והארגוניתהטכנולוגית

 מרכזית בשליטה והצורךמחד
 תפיסת ועל-פירב-דיסציפלינרית

 מחייבים מאידך מורכבתהפעלה
 בנפרד ולטפח להגדיר צה"לאת
 בסיסיים: ערוציםשני
 הפיקודיים ההתמחותערוצי1.

 שגדלה ככלוהמקצועיים:
 של הטכנולוגיתהמורכבות

 מפקדיםהתייעצות

 הזה בתחום סיווג שום אין הגללי המטה מקצוע שעניינו בצה"ל בוףבהעדר

 והתמיכה הלחימהמקצועות
 מקצועיים ובמפקדים בקצינים הצורך גדל כךבצה"ל,

 מורכבות למשל, מרכזי. חילי במקצועהמתמחים
 קרב ניהול במערכת המנוהלת שריון, פלוגת שלההפעלה
 שונים, מחישנים מודיעין אמת בזמן מקבלתדיגיטלית,
 לחימת גם ומשלבת ומתותחים ממסק"ר סיוע אשמנהלת
 מבעבר שיעור לאין גדולה הזאת המורכבות -חי"ר

 אף מורכבים הדברים הולם. מקצועי מסלולומחייבת
 ודאי והחטיבה. הגדוד לרמת עולים כאשריותר

 כל את מאפיינת הזאתשהתופעה
 והיבשה מהאוויר החל -הצבאיים

 כגון לחימה תומכי בתחומיםוכלה
 ותקשוב.לוגיסטיקה

 הכללי: המטה של ההתמחותערוצי2.
 הפיקודים ברמת הכללי המטהקציני

 הכללי המטה וברמתהמרחביים
 עולם אחר. תוכן לעולםנדרשים
 מהגורמים מורכב הזההתוכן

 ההתמחותתחומי

 באמצעות טוב למענה זוכה המקצועי-פיקודיהתחום
 והאגפים הזרועות מפקדות הראשיים, החילקציני

 הפיקוד ערוצי העדפת של הבסיסית המדיניותובאמצעות
 אינו השני התחום למשל(. )טכנולוגיים מוגדריםומקצועות
 אין ופיתוח. התייחסות הדורש כתחום וממוסדמאובחן
 קבע לא וצה"ל )למשל(, לאג"ם מקצועי חיל קציןבצה"ל

 ייחודית לב תשומת דורשים האלה הייחודייםשהתפקידים
 לקראתם. וההכשרה השיבוץבתהליך

 בשנה שנה מדי עקבי באופן צה"ל מאבד מכךכתוצאה
 כפי ערך. ויקר רב ומקצועי ארגוניידע

 בעיצומה כיום נמצאצה"ל
 בעניינים הבאה המהפכהשל

 יכולות מהפכת -צבאיים
 המודיעינית השלטנותהאש,
 ההיתוך יכולת הכול:ומעל

 השילוביות -הרב-זרועי

 בתפקיד אחד כללי מטה קצין לישאמר
 לאחר וחצי "שנתיים במטכ"ל:ליבה

 מה להבין מתחיל אני לתפקיד,שנכנסתי
 של הייחודי הידע תחום ואת ממנירוצים
 תפוקות לתת מתחיל ואני הכללי,המטה
 לסיים עומד אני וכעת ייחודיות,והבנות
 פיקודי לתפקיד ולחזור תפקידיאת

בחיל". הבאים
 המערכה, תורת צבאיות,תורותא.

 הפעלה.תפיסות
 הכוח בניין בעת השילוביות את ליצור כיצדהידעב.

 הפעלתו.ובעת
 הזרועיים הידע תחומי של טובה הבנה לגבשהיכולתג.

השונים.
 עשירים מורכבים, הם האלה ההתמחות תחומישני
 שירות ומסלולי טווח ארוכת הכשרה ודורשיםבתוכן

 אחד ושירות הכשרה מסלול למקד מאוד קשהמתאימים.~41ש

 כי להניח סביר לא האלה. הערוצים לשני טוב מענה תךשחמשא
 במסלול גם בקלות להשתלב יוכל מקצועי לערוץ שהיכשרמי ן30

 לחלוטין. אפשרי בלתי אינו שהדבר הגם הכללי,המטה ו1

 במערכת שנה כל שאובד הזההידע
 הולכת שחשיבותו הידע תחום בדיוק הואהצה"לית
 התפתחות - ההפעלה בתפיסת ההתפתחות לאורומתעצמת
 לכן. קודם עמדתישעליה

 הארגוניתהבעיה
 במקצוע לטפל בבואו צה"ל בפני העומדים החסמיםאחד
 מטפל הוא שבאמצעותו הארגוני המבנה הוא הכלליהמטה
 השונים הצבאיים המקצועות את מסווג צה"ל אדם.בכוח

 מקצועות ישנם למשל, כך, והחילות. הזרועותבאמצעות
 ובאט"ל, ביבשה לחימה תומכי מקצועות ביבשה,לחימה
 המוגדרים טכנולוגיים מקצועות מודיעין, מקצועותישנם



 שעניינו בצה"ל גוף בהעדר וכו'. ובזרועות התקשובבאגף
 הזה. בתחום סיווג שום אין הכללי, המטהמקצוע

 להבחין ניתן הקיים, המצב על כשמתבוננים בפועל,אולם
 כללי: מטה קציני של סוגיםבשני

 ששובצו קצינים הם אלה מצוא": "לעת כללי מטה קציני8
 הם קצוב. לזמן שלהם החילות על-ידי במטהלתפקידם

 לפתח כדי במטה זמן די ישהו ולא לתפקידם הוכשרולא
 שלהם. הידע אתולשמר

 מסוים: מקצועי לחיל שייכים שאינם כללי מטהקציני*
 חיצוניים ממקורות הכללי למטה שגויסו קצינים הםאלה
 והתנתקו ארוך זמן פרק כללי מטה בתפקידי ששוהיםאו

 באופן רק או פורמלי )באופן שלהם החילימהשיוך
 האלה הקצינים מוגדרים אחרת הגדרה בהעדרמעשי(.
 הסגל. מחלקת באמצעות ומנוהלים כ"יתר"בצבא

 הרי - מקצועי מסלול לתכנון זוכים אינם האלההקצינים
 שיש ידע כמשאב מוכרים ואינם - מוגדר מקצוע להםאין

 ולטפחו.להכשירו

 דוגמה - המצבהשלכות
 המרכזיים החסמים אחד הוא כאן המתואר המצבלדעתי,
 תפיסת את ובתמים באמת ליישם צה"ל של היכולתעל

 למצוא ניתן הזאת לטענה ביסוס שלו. השילוביתההפעלה
 לצורך המטכ"ל. מתרגילי אחד של לקחיו את ליישםבניסיון

 את לתכנן היה שתפקידם תכנון, צוותי במטכ"ל הוקמוזה
 ההפעלה תפיסת ועל-פי וכוללת משלבת בראייההמערכה
 למסד הצורך עלה מהתרגיל כלקח האפקטים.מבוססת
 בניסיון בארגון. קבוע באופן כאלה מערכתייםצוותים
 כי התברר הכללי, למטה יותר מתאים חדש, מבנהלהעמיד
 את לאייש היכולת הוא לתהליך הבולטים החסמיםאחד

 רקע, בעלי בקצינים התפקידים איוש המתוכננים.התפקידים
 לראייה אותם שהכשיר ומסלולהשכלה,

 ניתוח כישורי להם והקנהרב-ארגונית
 תפיסתי-תיאורטי ומטעןמערכתיים

 אפשרי הבלתי גבול על הואמספק,
 שבו ובאופן היום הנהוגה האיושבשיטת
 שלו. הקצונה את ומקדם מכשירצה"ל

 שצה"ל שבעוד אפוא, היאהמסקנה
 המקצועי-פיקודי האתגר עםמתמודד
 הטכנולוגית ההתקדמותבמסגרת

 את מקדם הוא אין שלו,והתפיסתית
 הכללי. המטה של והתוכן הידע עולם של הקריטיהמרכיב
 צה"ל לקידום קריטי חסם הוא הזה האיזון חוסרלדעתי,
 שילובי.כארגון

 להתמוז-דותהצעה
 הכשרת בתחום הקיים הפער עם להתמודד צה"ל נדרשניצד
 של והדיסציפלינה הידע עולם ופיתוח הכללי המטהקציני
 הכללי?המטה
 וארגוניים: תורתיים צעדים כמה נדרשיםלדעתי

 המחייב מקצועי כתחום הכללי המטה בתחוםהכרה1.
 מתאימים. ותורה אדם כוח הכשרת שירות,מסלול

 וכוח הידע פיתוח על אחראי שיהיה חיל" "קציןמינוי2.

 הזה שהתחום לקבוע למשל, אפשר, הזה. בתחוםהאדם
 תפקידיו על נוסף - תוה"ד רח"ט של באחריותויהיה

 האחרים.'
 גיוס כללי: מטה קצין של למסלול כניסה ערוציהגדרת3.

 טובות מטה יכולות המגלים זוטרים שדה מפקדימקרב
 גיוס קה"ד(, תפקידי הטקטית, האקדמיה)בשלב

 אקדמיים תארים ובעלי )סטודנטים חוץממקורות
 הביטחון(. לימודיבתחום

 גופים בין מעבר הכוללים ארוכים שירות מסלוליעיצוב4.
 תפקיד פיקודי, תפקיד תורתי, )תפקידודיסציפלינות

 תפקיד האוויר, בחיל תפקיד באוגדה, אג"ם ק'הדרכתי,
 באמ"ץ(. תפקידבאג"ת,

 בכירים אג"ם קציני קורס תומך: קורסים מערךתכנון5.
 אג"ם קציני היבשה זרוע מפקדת מכשירה)כיום

 תפיסות )שילמד כללי מטה קציני קורס בלבד(,חטיבתיים
 פו"מ קורס שדרוג מבצעי(, ותכנון הכוח בנייןהפעלה,
 ייעודי. פו"ם הקמת אואפק

 כולל הכללי, המטה למקצוע הולם ארגוני משקלמתן6.
 במסלול. לקצינים משמעותי קידום אופקשמירת

 במטה ליבה תפקידי באיוש הזרועות של השליטהביטול7.
 בגופים ובמיוחד צה"ל של המרחביים ובפיקודיםהכללי

 תורה בתפקידי אג"ם, בתפקידי כוח, בניין אתהמתכננים
 ניתוח.ובגופי

מלכום
 הצבאיים בתחומים המהפכה של המרכזיים מביטוייהאחד
 צבאות והתפתחות התעשייתית המהפכה בעקבותשבאה

 מקצוע זהו כי וההכרה הכללי המטה הקמת היהההמונים
 של בעיצומה כיום נמצא צה"ל הצבאות. בחיי ויוקרתימרכזי

 האש, יכולות מהפכת - צבאיים בעניינים הבאההמהפכה
 הכול: ומעל המודיעיניתהשלטנות

 מנת על הרב-זרועית. השילוביותיכולת
 דרושים הזאת המהפכה אתלממש
 מעולים מקצועיים מטה קצינילצה"ל
 ויכולת רחבים ורקע השכלהבעלי

 ולתכנון. לניתוחאינטר-דיסציפלינרית
 הקיים המצב תיקון מתחייב כךלאור
 למקצוע השייך תחום דווקא שלפיוהיום
 אינו כלל - כללי מטה קציני - צבאיליבה
 בולט הזה העיוות כמקצוע. ומוגדרמוכר

 שזוכים בצבא, אזרחיים מקצוע לבעלי בהשוואה יותרעוד
 שינוי רק ותקציבאים. רוקחים טכנאים, כגון מקצועי,למענה
 הכרה זה ובכלל - המטה למקצוע צה"ל של בגישהמעמיק

 וקידום הכשרה מסלולי וקביעת הזה המקצועבייחודיות
 החדשה ההפעלה תפיסת את לממש יאפשר - בולמשרתים
 לרשותנו. העומדות הטכנולוגיות היכולות אתולמצות

ן

*

 בבישה מעמיק שינוירק
 המטה למקצוע צה"לשל

 תפיסת את לממשיאפשר
 ולמצות החדשהההפעלה

 הטכנולוגיות הינולותאת
 לרשותנוהעומדות


