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יסודאמירותכמהבזמנוניסחיריבאהרוןהאלוף

והןהיום,גםנכונותשרובןהביטחון,תפיסתלגבי

צועדאליההפעולהסביבתניתוחבעתלעינינועמדו
בנייןועיצובההפעלהתפיסתהתווייתובעתצה"ל

המוצאלהיותצריכהמלחמה"ה-2000:לשנותהכוח

הדעתעלמתקבלסיכוילהיותצריךהאחרון.

ארוכתהתמודדותתוךזאתכלבמלחמה,להצלחה

עםאחתובעונהבעתשנים
ועםהשוטףהביטחוןסוגיות

היסודי."בביטחוןהכרוכותאלה

הדילמהאתמבטאיםדבריו

במשךצה"לנתוןשבההקבועה

הכוחאתלבנותכיצדהשנים:כל

עםלהתמודדמוכןשיהיהכך
האתגריםועםבהווההמשימות

בעתיד.

אמ"ןכראשששימשיריב,

ממעצביהיהרבות,שניםבמשך

שצופןאי-הווראותבמבחןבהצלחהלעמודמסוגל
חזותתמידלאוהםשינויים,מכאןהעתיד.לכולנו
מצבומהערכתמתכנוןהנובעצורךהםהכול,

ההזדמנויותהעבר,לקחילאורהמסיקהמתמשכת,
לעתיד,יהתחזיתההיוהבפניםשמציבוהקשיים

מרווחיבתוכםהכולליםצפויים,תרחישיםשלסדרה
להיותחייבהצבאיהכוחמחושבים.וסיכוניםביטחון

האלה.האתגריםבשנילעמודמסוגלשיהיהכךבנוי

הערכתעיקרייוצגוזהבמאמר

החזוןאתהתווינופיהשעלהמצב
ויפורטו2000,ה-בשנותלצה"ל

מבנהשלהמרכזייםהמאפיינים
בשניםהפעלתוודרךצה"ל

הנחויסודתפיסותשתיהקרובות.

היא,הראשונההתפיסהאותנו.

להיותלוחםכארגוןצה"לשעל

עםעימותבכללנצחמסוגל
הןנכוניםהאלההדבריםהאויב.

בהתכוננותוהןשוטףבביטחון

קיימותהקרבבשדהההכרעההשגתלגבילמלחמה.

באובדןמדוברכיהסבורים,יששונות,גישות
מדוברכיהסבוריםוישהאויב,שלהצבאיתהיכולת

רצונוואתיכולתואתאיבדכילהבנה,בהגעתו
שתישלשילובהינהשההכרעהספק,איןלהילחם.
היכולתקובעתובראשונהבראשכאשרהגישות
המשימהלפיכך,הקרב.בשדהלנצחהצבאית
הדברהניצחון.היאצה"לשלבמעלההראשונה

השוטףהביטחוןבמסגרתהלחימהלגביגםנכון
כוללת.מלחמהלגביוגם

צה"לכידוע,למשאבים.נוגעתהשנייההתפיסה

מקריאהמוגבלים.משאביםבמסגרתפועל
גםצה"לביקששנהכמדיכילכול,ידועבעיתונים

הראשונההמשימה
היאצה"לשלבמעלה
גםנכוןהדברהניצחון.
הלחימהלגבי

הביטחוןבמסגרת
לגביוגםהשוטף

כוללתמלחמה

היסודותוממניחיישראלשלהאסטרטגיתהתפיסה

ישראלעלחובהכיהקובעים,הבסיסייםהעקרונותשל

המתחולליםלשינוייםקשוביםלהיותצה"לועל

סבר,הואאותם.ולהביןוהרחוקההקרובהבסביבה
שלהיסודבערכילדבוקהאחריותמוטלתצה"לעלכי

כלולעשותישראלמדינתעללהגןהביטחון,תפיסת

לשטחוהמרביתבמהירותהמלחמהאתלהביאמאמו

להרתיעכדילדבריו,איום.להנשקףכאשרהיריבשל

רבהחשיבותלהקנותישאותנו,מלתקוףהאויבאת
ביםבאוויר,ולאופיוהסדירהכוחשללגודלויותר

וביבשה.

יריב:אמראי-הוודאותלמרכיבבאשר

שיהיהוגמיש,מאוזןחזק,כוחלהעמידנדרשצהול



מכאןנדחתה.בקשתווכילתקציב,תוספתהשנה
להיערךצה"לעלכיאףיסוד:תפיסתנגזרת

לבואצריךשלהםהמימוןמאוד,רביםלשינויים
לרשותשעומדהמשאביםסלמתוךדברשלבסופו
הקרובות.בשניםצה"ל

המצבהערכתתהלך
סדנהערכנולתפקידכניסתיעם

הגורמיםנותחושבהאסטרטגית,
סביבתעלהמשפיעיםהעיקריים
בשניםצה"לשלהצפויההפעולה

הקרובות:

אי-ודאותשלעידן

הגרילהבאיומיהגידול
הצפוןבגבולוהטרור
ויהודהעזהובאזורי
גידולמחייבושומרון
בהיקףהןמתאים
במשאביםוהןהפעילות

מולםלהשקיעצה"לשעל

לישראלהנשיפיםהאיומים

שלוהרחוקיםהקרוביםהמעגליםאתבוחניםנאשר
המרכזישהאיוםעולה,לישראלהנשקפיםהאיומים

משותףגבוללהיששעימןממדינות

ממשיךהסוריהצבאמסוריה.הוא

כפיולהתעצםלהתפתחלהתאמן,

הבנתנו,ולמיטבצבא,כלשעושה
עלהמעידיםסימניםכיוםאין

עימנו.למלחמהלצאתשלוכוונה

נקודותשתילזכורישאולם

בסוריההאחת,מאוד:חשובות

טילישלמערךומתפתחהולך
מכסהשטווחםקרקע-קרקע,

אוכלוסייתשלרובהאתלמעשה

המרכזיהפרויקטזהוהסורים,הגדרתעל-פיישראל.

טילישלהאיוםמדינתם,שלהצבאיבתחוםהלאומי
יותררחוקיםמעגליםלגביגםנכוןהקרקע-קרקע

הקרקע-קרקעטילייכולתכינראה,יותר.ארוךולטווח

היכולתעלנוסףאיראן,כמויותר,רחוקותמדינותשל
מהווהלהשיג,חותריםהםשאותההלא-קונוונציונלית

ישאליהוגםהארוך,לטווחישראלמדינתלגביסכנה

ואתצה"לשליכולתואתבוחניםכאשרלהתייחס
סביבנו.שמתפתחיםלאיומיםהתגובהמרכיבי

הגרילהבאיומיהגידולהיאהשנייההנקודה

ושומרון.ויהודהעזהובאזוריהצפוןבגבולוהטרור
מתאיםגידולכמובןמחייבבאיומיםהזההגידול

צה"לשעלבמשאביםוהןהפעילותבהיקףהן

מולם.להשקיע

צבא-חברהביחסיהשינויים

הצבאביןביחסיםשחליםבשינוייםלהבחיןניתן

האחרונהבתקופהלכךדוגמהבישראל.והחברה
לטייסיםהביטוחהסדריבענייןהמשברהיתה

שהחביהחשובבמילואים.הלוחםבדרגולמפקדים

ושמדינתבנטל,הנושאיםאתתטפחהישראלית

הןאמוריםהדבריםכראוי.אותםתתגמלישראל
בכללהמילואיםאנשילגביוהןהקבעאנשילגבי

שלעוצמתועיקרשהואבפרט,הלוחםובמערך
צה"ל.

לישראהנשקף

גדוליםשאלהסימניקיימים

בערוץהן-המדיניבתחוםההתקדמותלגבימאוד
ישהאלהלתהליכיםהסורי.בערוץוהןהפלסטיני

שבההדרךועלבאזורנוהנעשהעלישירההשפעה
כוחו.אתולבנותלהתכונןצריךצה"ל
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הטכנולוגיהתחום

המתקדמותמהמדינותאחתהיאישראלמדינת
תלךהטכנולוגיהכימאמין,אניטכנולוגית.מבחינה
לזכור,ישצה"ל.שלבארסנליותררבמקוםותתפוס

עתירתהיאהטכנולוגיבתחוםהתפתחותכלכי
כיוםנמצאהמידעומערכותהמחשובנושאמשאבים.
הדעת,אתמניחהברמההצבאשלמסוימיםבחלקים

וליצורבהםלהתקדםשראויאחרים,מקומותויש
התחוםארגלייעלכדייותרמתקדמתעבודהסביבת

התחוםאתשגםובוודאיהבטיחותיהתחוםהמבצעי,
הארגון-מאודגדולארגוןהינוצה"לשכןהניהולי,
נכוןאותולנהלצריכיםאנחנובישראל.ביותרהגדול

בדרךגםהשונים,מערכיועל
ובעיקר,וגם,במשאבים,השימוש
המערכיםכלשלנכונהבהכנה
הביטחוניות,משימותיהםלמילוי

הממשלההחלטותביצוע
היוותהלתכנוניםחשובבסיס
צריךשצה"להיסוד,הנחת
החלטותאתלבצעמסוגללהיות

שליישומיםלגביהממשלה
לעיתיםיהיו.באשרהסכמים
זאתלעשותנדרשיםאנחנו
ולעיתיםקצריםזמןבפרקי
אנחנויותר.ארוכיםזמןבפרקי
לתתמוכניםלהיותצריכים
החלטהמקבלתשהממשלהמרגעזמןטווחלכלמענה

והיערכויותעבודהתוכניותדורשהדברכלשהי.
השונות.לאפשרויות

ומצריםירדןעםהשלום

הואאלהמדינותעםשהשלוםספק,שלצלליאין
לזכורישאולםישראל,אזרחישלהלבמשאלת
רבהחשיבותישהשלוםלמצבלכך,שמעבר
אותולהעמיקחשובולכןאסטרטגית,מבחינה
עליו.ולשמור

חד-מעצמתיעולם

היאארצות-הבריתחד-מעצמתי.הואכיוםהעולם
הראשית,השחקניתהיאבעולם,המובילההמדינה

עימותים,שלבעידןהןהסכמים,שלבעידןהן
במשאבים.מחסורשלשבעידןובוודאי

רב-שנתיתתוכנית

חד-תוכניתעל-פיפעלצה"להאחרונותבשנתיים

בלבד.שנהשלהיההתכנוןאופקכאשרשנתית
המשאביםעםצה"ל,כמוגדולארגוןלדעתי,אולם,

חד-בתוכניתלהסתפקיכולאינולו,המוקצים

הניהולצורכיבשלהןקדימה,להסתכלעליושנתית.
אלפיעשרותהמעסיקהמערכתשלהיסודיים

פרויקטיםלהבשלתהזמןשפרקימפניוהןאנשים
לפחות.שניםעשרעדחמששלהםטכנולוגיים -.---.-~..-.

לתוכניתיצאנולפיכך.

2003"עידן"שנתיתרב
באופןהמתייחסת-

עשרשללטווחכללי
מפורטובאופןשנים
חמששללטווחיותר
החומשתוכניתשנים.

על-ידיאושרההזאת

הביטחון,שרישני

ועל-ידיוהיוצא,הנכנס

הביטחוןשוליהקבינט.

כךדיים,רחביםשלה
אתלקייםיהיהשניתן

יהיואםגםעיקריהרוב
התקציב.בתחוםשינויים

כלנעשהואנחנולביצוע,מאודקשהתוכניתזוהי
בה.לעמודמאמץ

שנתיתרבלתוכניתיצאנו
המתייחסת-2003"עידן"
עשרשללטווחכלליבאופן
יותרמפורטובאופןשנים

שנים.חמששללטווח
רחביםשלההביטחוןשולי
לקייםיהיהשניתןכךדיים,
יהיואםגםעיקריהרובאת

התקציבבתחוםשינויים



צמ"זשלהמענה

משאביםבהקצאתהעדיפויותסדר

טיליהינולישראלהנשקפיםהאיומיםאחדבאמור,
כיהיא,שלנוהמצבשהערכתמכיווןהקרקע-קרקע.

אנוכאלה,טיליםיופעלוהבאהשבמלחמהייתכן
בלוחלעמודקטןלאקושייהיהשלישראלצופים,
הזההאיוםאםהמילואים.משרתיגיוסשלהזמנים

ובוודאיישראל,מדינתשלעורפהיהיויתממשאכן
לתקיפותנתוניםהתעופה,ושדותהצבאבסיסי
הלאאףואוליהקונוונציונלייםהאלה,הטילים

לחזקישכילמסקנה,הגענולפיכך,קונוונציונליים.
בגורםבמודיעין,באוויר,צה"לשלהסדירהמערךאת

העדיפויותסדרוזהוביבשה.הלוחמיםובכוחותהאש
ה-2000:לשנותהכוחלבנייןצה"לשל

חיל-האווירחיזוק

חיל-האוויר.אתמשמעותיבאופןמחזקיםאנחנו

4

נ

מדינתשלהאסטרטגיתהזרועגםהואחיל-האוויר
לרשותושעומדתהאסטרטגיתהעתודהוגםישראל

היכולתמלחמה.שלבמקרההצבאמפקד,של
היאלאחרתאחתמזירהחיל-האוויראתלהעתיק
צה"ל.שלועוצמתוכוחובמרכז

איכותימודיעיןהבטחת

דרושהמדינה,מגבולותהרחקלפעולנידרשאם
אמיתי,בזמןמודיעיןואיכותי,מדויקמודיעין
מדויקות.מטרותלתתשיודעמודיעיןובוודאי

האשגורםמיצוי
שמסוגלותטכנולוגיות,ומתפתחותהולכותבישואל

המרכזיכשהדגשהאש,שליותרטובלמיצוילהביא
יותרופגיעהכוחותינושלהשחיקההפחתתהוא
האויב.במטרותטובה

הסדירהמערךשלהנשימהאורךהגדלת

ביבשההסדירהמערךאתאחרתלארגןהיאהכוונה
שהואכךאחר,בארגוןהקייםהסד"כבסיסעל

שיגויסועדיותרגדולנשימהלאורךמסוגליהיה
המילואים.כוחות

הלוחמתהליבהחיזוק
צה"לליבתחיזוקהואעינינולנגדשעמדמרכזייעד

החלטנוכךלשםהלחימה.תומכיכולללוחם,כארגון
צעדים:כמהלנקוט

שבהלמציאותהמתאימההפעלה,תפיסתגיבושא.
מתמודד.הואשעימםולאיומיםצה"לפועל

הגדרתהיאההפעלהתפיסתשלהמשמעות
צעדאיום.כלומולחזיתכלמולהנדרשההישג

וגזרנוהנדרשההישגאתהגדרנוהושלם.כברזה
הכוח.לבנייןהמשמעויותאתממנו

הדרךשהיאדוקטרינה),(הלחימהתורתעיצובב.
העבודהשנתבמהלךהנדרש.ההישגלהשגת
באמצעותההפעלהתפיסתאתנשליםהקרובה
לשניםהצבאשלהלחימהתורתשלניסוח

לעדכןנכוןשיהיהחושבים,אנחנוהקרובות.
לתקופה,אחתהכוח,בנייןשאתובוודאיאותה,

המתפתחתבמציאותשיחולולשינוייםבהתאם
לעולם.נגמרשאינותהליךזהוסביבנו.

תחוםכמושונים,בתחומיםטכנולוגיותפיתוחג.
ויכולותאשיכולותמיצוימידע,מערכותהחלל,
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שנכוןחושבים,אנחנומתקדמת.תחמושתשל
הןמתקדמות,בטכנולוגיותמשאביםלהשקיע

הפחתתלשםוהןבכוח-אדםחיסכוןלשם
הקרב.בשדהאובדןשלבהיבטהשחיקה

ארגוניתתרבות
מסוגלולהיותבמשימותיוכראוילעמודמנתעל

להתקדםצריךצה"להנדרשים,השינוייםאתלבצע

ביותרהטובהההגדרההארגונית.התרבותבתחום

שבההדרךהיאהארגוניתהתרבותשללסוגיה

נשיםשאנחנוהדגשמשימותיו.אתמשיגהארגון

הארגוןעלהואהזהבתחוםהקרובותבשנים

עליושלו.מהשגיאותללמודצריךצה"להלומד.

עצמיתחקורבסיסעלהעברלקחיאתללמוד

מובללהיותצריךהתהליךהזמן.במשךולהשתפר
אנחנועל-ידם.רקלאאבלהמפקדים,על-ידי

המבצעיות,במערכותלתמוךיהיהשנכוןחושבים,

מידע,מערכותבאמצעותוהארגוניותהניהוליות

לשלוףיהיהשניתןכךהארגוני,לזיכרוןגםשיסייעו

נכון,בולהשתמשבמהירות,הרלוונטיהמידעאת

לכך,לדאוגישבעבר.שנעשושגיאותעללחזורולא
כדיהיחידות,לרשותיעמדוהאלהשהאמצעים

הבאהתוךהלקחים,אתנכוןליישםמסוגלותשיהיו

הבטיחותייםהמבצעיים,ההיבטיםשלבחשבון

כצה"ל.גדולבארגוןוהניהוליים

סדר-הצטמצםהאחרונותהשניםעשרהבחמש

לנוכחמפקדותיו.בהיקףגדלאבלצה"לשלהכוחות

לדאוגישהלוחמים,היאהארגוןשליבתהתפיסה,

צמצוםעלהחלטנוכך,לשםזה.עיוותלתיקון

ובכלהזרועותבכלהכללי,במטההמפקדות
בליהצמצוםאתלעשותכיצדהיאהבעיההחילות.

ב-1984-נעשהדומהתהליךבמוטיבציה.לפגוע

מבני.שינויללאכוח-האדםצומצםשבו1985,

ביציבותפגיעההיתהאבלבכסף,חיסכוןהיהאמנם

אלאכך,לנהוגלאהחלטנולכןבמוטיבציה.וירידה

תהיהבכוח-אדםשהירידהארגוני,שינוילבצע

הארגוני.לשינויתוצאתית



OIIIJIwnהארגנתום

ביבשההכוחלבנייןהזרוע

בזמןכברהצפויהארגוני,בתחוםהראשוןהשינוי
אשרביבשה,הנוחלבנייןזרועהקמתהואהקרוב,

נתוניםיהיוכךלשםהמשאביםוכלהסמכויותכל
לאהזאתהמפקדהמדועהשאלההתעוררהבידיה.
בעולםאחריםבצבאותשהריהכוחות,עלתפקד
בצה"ל,גםהכוחות.מפקדיגםהםהזרועותמפקדי
וגםהכורבונהגםהואהאווירחילמפקדלמשל,
שלשבמציאותהיא,לכךהתשובהעליו.מפקד
שונות,לחימהזירותקיימותשבהישראל,מדינת
הפיקודים.מפקדייהיוהכוחשמפעילייהיה,נכון

ביבשה,-רב-זרועיתהיאמנהליםשהםהלחימה
מפקדהאווירחילמפקדלעומתם,ובים.באוויר

מעברשהםבאיומים,המטפלהאווירי,הכוחעל
המרחביים.הפיקודיםשלההשפעהליכולת
מפקדהאותהמאוד.ברורהואהגזרהגבוללכן

בנייןעלאחראיתתהיההקרובבעתידשתיבנה
הסמכויותעניין,לכלזרועתהיההיאביבשה,הכוח
מפקדייפעילוהכוחאתאבלבידיה,מרוכזותיהיו

האוויר,חילאתבגזרתםמפעיליםכשהםהפיקודים
היבשה.כוחותואתהיםחילאת

המפקדהביןההבדלאתלהבהירחשוב
שהיאכפיהשדה,חילותמפקדתוביןהמתוכננת

כוחשללמשל,הסמכויות,בתחוםכיום.קיימת
מופקדותזהבתחוםמהסמכויות40%רקהאדם,
ויתרהשדה,חילותמפקדתשלבידיהכיום

המטהשלהאחריםבאגפיםמפוזרותהסמכויות
והאחזקההמלאיםרמתלגביגםנכוןהדברהכללי.

להעבירהיאהכוונההימ"חים.שלהכשירותשל
לצמצםכדיאחד,גורםלידיהסמכויותכלאת

וכךהיבשה,בכוחותשעוסקותהמפקדותבהיקף
יעברויותר.נכוןהמשאביםאתלנצליהיהניתן

לתפקד,תוכלהזאתשהמפקדהעדכשנתיים-שלוש
להינקט.החלוכברלארגונההצעדיםאבל
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באט"להלחימהתומכיאיחוד

הגופיםכלאיחודהואהצפויהשניהארגוניהשינוי
יהיהארגונםאחת.מפקדהתחתהלחימהתומכי

הטכנולוגיהאגף(אט"ל-אחתמפקדהתחת
תוךחילותארבעהיהיובאט"לוהלוגיסטיקה).

והחיליתהמקצועיתמהבחינההזיקהעלשמירה

התחזוקהוחילהחימושחילעלנוסףחיל.כלשל
לפגועבליהרפואה,וחילהקשרחילגםיהיו

לפגועובליחילכלשלהעליונההמקצועיתבסמכות
המפקדותיצומצמוזאת,עםשלו.ההדרכהביכולת

שעוסקותהמפקדותויאוחדוהאלההחילותשל
אחרים.ובנושאיםבכוח-אדםבטיפולהכוח,בבניין

העוסקותכפולותמפקדותכיוםקיימותבצבא
אותן.לצמצםהראויומןהאלה,בנושאים

היאהמשימתיתהאחריותהזאת,התפיסהפיעל

ראויואחריות,משימהלמפקדשישמרגעכוללת.
וביןלוהמוקציםהמשאביםביןהלימהשתהיה

שלו.והסמכויותעליוהמוטלתהאחריות

המבצעיהערוץחיזוק

הערוץלחיזוקנועדהשלישיהארגוניהשינוי
הקמתעלהחלטנוכךלשםהכללי.במטההמבצעי

הנושאיםכלאתשירכזהכללי,במטהמבצעיםאגף
באגףבמלחמה.והןהשוטףבביטחוןהןהמבצעיים

במטהכיוםהקיימיםמרכיבים,אותםכליהיוהזה
וסגנו.הרמטכ"ללמעשהעוסקיםובהםהכללי
יגבירהכללי,במטהחדשיםלתהליכיםיביאהריכוז

לרמטכ"לויאפשרעבודתו,שלהאפקטיביותאת

הםשבהםלנושאיםלבתשומתלהקדישולסגנו
באמת.לעסוקצריכים

הארגונייםהשינוייםהגדרתשלהזההתהליך
נערכההזאתבתקופהשנה.חצינמשךועיצובם
הורכבוובעקבותיההכיוונים,אתשהתוותהסדנה,

מונוהוועדותלראשיצוותים.כשלושים-ארבעים
עמוקששינויהנחה,מתוךהכלליהמטהאלופי
הקצונהבושתשותףבלילעשותניתןלאבצבא

מאותמאות-חמשכארבעצה"ל.שלהבכירה



ובהתאםבתהליך,מעורביםהיוקצינים
השינויים.נעשיםלהמלצותיהם

הקבעמשרתישכות
אדםכוחלצה"ללהבטיחשכדילמסקנה,הגענו

ישהנתונים,המשאביםבמסגרתטובהבאיכות

כוחלצה"ללהבטיחכדי
טובהבאיכותאדם

המשאביםבמסגרת
חלקלשנותישהנתונים,

שלהשירותמתוכניות
רבהגמישותוליצורצה"ל
השירותבמסלולהןיותר
השירותבחבילתוהן

וליצורצה"לשלהשירותמתוכניותחלקלשנות
בחבילתוהןהשירותבמסלולהןיותר,רבהגמישות
למסלולבהתאםקבעמשרתלכלהניתנתהשירות

מתוםהקבעאנשיהתגייסוהיוםעדמשרת.הואשבו
הוחלט45.בגיללפנסיהיציאתםועדהחובהשירות
שנים.עשרעדשבעשלגמישיםשירותמסלוליליצור
ולקבללהשתחררהקבעאישיוכלהמסלולבתום
מקצועו.ועל-פיהשירותמסלולעל-פיהפנסיהאת
הביטחוןמערכתבמשאביהמרכזייםהמרכיביםאחד
לתגמליאפשרהזהוהשינויהפנסיוני,המרכיבהוא
שללעתידםדאגהתוךהקבעאנשיאתיותרנכון
הצבאי.בשירותגורלםאתשקשרואלה

הטכנולוגי.במערךהיאשלנוהעיקריתהבעיה
ואנשימתכנתיםמהנדסים,-הזהבתחוםהאנשים
הראשונותבשניםהקבעלשירותנמשכים-מחשב
אופקמכןלאחראולםהמקצועי,האתגרבשל

לשיםשישלמסקנה,הגענומוגבל.שלהםהקידום
משאביםלהולהקצותהזאתהאוכלוסייהעלרבדגש

השירותבאופקגםאותהלטפחמאודחשוברבים.
בתחרותלעמודכדיהולמים,שירותתנאיבמתןוגם
ואיכותימיומןאדםכוחללאהאזרחי.השוקעם

מתקדם.טכנולוגימערךלקייםיהיהניתןלא

המילואיםמערך

עללשמורכדימשאבים,להקצותמאודחשוב
הכשירותהיוםהזה.המערךשלהנדרשתהכשירות
יחידותחיזוק-מאודברורשלנוהיעדמספקת.

אתלמלאשלהםהיכולתושיפורבעתידהמילואים
ביבשה,הןהמילואיםיחידותרובמשימותיהם.

מיליוניעשרותכמהשםלהשקיעהולכיםואנחנו
יותרטובלמצותכדיהזאת,מהשנההחלשקלים

להכיןהמילואים,אנשישלהשירותתקופתאת
למשימותיהם.יותרנכוןאותםולציידאותם

זה,במאמרשתוארוהתוכניותיתממשואכןאם
הקיים.מהצבאשונהיהיהה-2000בשנותצה"ל
יהיהשלו,המשימותבהשגתיותריעיליהיהצה"ל

תוךזאתוכליותר,נכוןמאורגןיותר,מקצועי
להיותימשיךצה"לשלו.היסודעקרונותעלשמירה
להביןצה"לעלכולו.הנועראתהמגייסעממי,צבא
שמשאביהידיעהתוךישראלמדינתשלצרכיהאת

מיצויתוךביטחוןמקסימוםלהביאעליומוגבלים.
המדינה.שלהלאומימהתקציבלכךהניתןשקלכל
הלוחםאתבעתידלהעמידימשיךשהואמאמין,אני

האדםאתלטפחויוסיףבלחימה,החניתבחוד
בצה"ל.הלוחם

ע
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